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  چکیده

 آنجا از و باشد تاثیرگذار محلی ساکنین مکان حس بر گردشگري، مقاصد مکانی هاي مولفه تغییر با تواند می گردشگري

 توجـه  مـورد  اخیـر  هـاي  سـال  در موضوع این است، میزبان جامعه مثبت ادراك نیازمند گردشگري صنعت موفقیت که

. بپردازد لواسان شهر در مکان حس بر گردشگري اثرات واکاوي به تا دارد نظر در حاضر مقاله رو، این از. است قرارگرفته

 اي زمینه نظریه استفاده مورد رویکرد و کیفی آن شناسی روش تفسیري،-برساختی پژوهش روشی پارادایم راستا، دراین

 از و نظـري  گیـري  نمونـه  و برفـی  گلوله گیري نمونه راهبرد دو ترکیب و هدفمند گیري نمونه از استفاده با که باشد می

 مقولـه 10 فرعـی،  مقوله 21 درقالب شده گردآوري هاي داده. است شده انجام میزبان جامعه از نفر 36 با مصاحبه طریق

 موقعیت دلیل به گردشگري سریع رشد دهد می نشان نتایج. اند شده تحلیل و کدگذاري محوري، مقوله سرانجام و اصلی

 نمـادین  و احساسـی  معناهـاي  ویـژه  به مکان معنایی هاي مولفه از ادراکی و  مکانی سریع تغییرات موجب ، مکانی ویژه

 شـرایط  دربسـتر  عوامـل  این. است  ساخته روبرو مشکل با محلی جامعه براي را انطباق به دستیابی که شده مقصد دراین

 رفـتن  دسـت  از و اسـت  گردشـگران  بـه  نسـبت  منفـی  نگـرش  و کنش آن حاصل  که شده هایی کنش باعث اي، زمینه

  . است شده گردشگري پدیده از حمایت وکاهش مکان حس کاهش منجربه مکان با عاطفی و هویتی پیوندهاي

  

  مقدمه

جامعه گردشگران : شویم نمایند مواجه می متقابلی را ایفا می که نقش مهم و کمی تامل درپدیده گردشگري، با دوگونه کنشگر با

شهري، سه  طراحی ریزي و مطرح شده درحیطه برنامه ترین عناصر عنوان یکی ازمهم افزودن عامل مکان، بهجامعه میزبان که با  و

پـژوهش درحیطـه دانـش شهرسـازي، مطـرح       اي قابل بررسـی و  عنوان پدیده را به آنضلع درپدیده گردشگري شکل گرفته که 

تـوان چنـین    مـی  انـد، درایـن راسـتا    درهم بافته درهم تنیده وپدیده  گردشگري دو مکان و. مکان میزبان، گردشگر و: نماید   می

تحـت   رامکان مقصد هاي  ف، ویژگیلهاي مخت مقیاس مبنا است که در –تلقی کردکه گردشگري، درذات خود، یک پدیده مکان

تـرین دالیـل    مهمیکی از . که چرا تاثیرات گردشگري بر حس مکان اهمیت دارند دالیل متعددي وجود دارد. دهد قرار می تاثیر

ایـن  ). 2017همکـاران،   و 1زو(قوي جامعه مقصد حمایت از گردشـگري را موجـب مـی شـود      این است که حس مکان مثبت و

ترین ارکان موفقیت وپایداري گردشگري است و بدون آن صنعت گردشـگري بـا شکسـت مواجـه خواهدشـد       حمایت از ضروري
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 شـهر لواسـان بـه دلیـل موقعیـت      :دهـد  ها نشان مـی  بررسی ،همچنین). 1999همکاران،  و 2، اسنیت1998همکاران،  و 1السن(

همـین   .اسـت  هاي اخیر با رشد پدیده گردشگري مواجه شـده  مجاورت با پایتخت ، درسال استراتژیک و جغرافیایی وآب وهوایی،

زنـدگی گردشـگران    و آن و بـه تبـع آن حضـور    در سـاز  و امرموجب شده تا فرآیند تغییـر کـاربري اراضـی کشـاورزي و سـاخت     

 45نحوي که  نسبت خانه هاي دوم که عموما متعلق بـه گردشـگران سـاکن تهـران اسـت       به درکنارساکنان بومی گسترش یابد

درخصوص تعداد گردشگران، هرچند آمار رسـمی  . )1391 همکاران، رضوانی و( گیرد درصد کل مساکن را در این شهر در بر می

ایـن  . رشـد حضورگردشـگران دارد   مصاحبه با سـاکنین لواسـان نشـان از گسـترش و     مشاهدات میدانی وحال  با این د نداردووج

ادارك آن از دیـد جامعـه میزبـان     کـه واکـاوي، فهـم و    این شهرتحت تاثیر قرار دهد تواند حس مکان ساکنین را در موضوع می

    .دهد شکل می اي ، هدف اصلی این پژوهش را نظریه زمینهتبیین آن به زبان تخصصی با استفاده از رویکرد مبتنی بر  و وتفسیر

  

  ادبیات موضوع

مطالعات گردشگري پی حس مکان در  اهمیت مفاهیم مکان و به بیش ازگذشته حوزه گردشگري، و محققان انریز برنامهه، امروز

هاي کمی براي آزمودن وضـعیت فعلـی دانـش     و تاریخ پویاي آن، تالش اهیمبه علت طبیعت وسیع این مفاند، با این وجود  برده

ایـن حـوزه،   حس مکان در و باعث شده است که )2005وهمکاران،  3فارنام(  مرتبط و کاربردهاي مشخص آن در گردشگري شده

کـار رفتـه کـه بـه     بـه  » Genius loci«اصطالح حس مکان براي بسط مفهـوم   .رسدبدر وهله اول مفهومی کامالً مبهم به نظر 

مباحـث حـول ایـن      نخستین فردي است که جرقـه  6توان. )2003وهمکاران، 5جیون( شود تعریف می» 4روح یک مکان«صورت 

توپوفیلیا در طول زمان معناهاي نسبتا فراگیر و بسـیطی داشـته اسـت    . روشن کرد 1974درسال 7مفهوم را در کتابش توپوفیلیا

درواقع می توان خاستگاه مفهوم حـس مکـان    .)2;1974توان، (» بین محیط مادي و نوع بشرتمامی ارتباطات احساسی « مثل 

به زعم توان مکان یک ارتباط نمـادین بـین فضـا ومعنـا     . مرتبط دانست) 1979و1977و1974(آثار یی فوتوان  و1970رابه دهه 

ایـن  ). 1974تـوان،  (مل با مکان ها فهم می کنـد  به عبارت دیگر،انسان، محیط خود را ازخالل تجربیاتش درتعا. براي افراد است

وسیله تجربیات، ارتباطـات، احساسـات وافکـار انسـان هـا، تفسـیر        به تعامل به علت ماهیت وطبیعت مکان ها، پراز معناهاست و

ي تعـاریف و تفسـیرها   تغییـرات زیـادي داشـته و   این مفهوم ) 1976و1974(بر روي حس مکان  وياز زمان کار اصلی . شود می

درایـن میـان یکـی از     .سـازگار شـده اسـت    علمی متفاوت و متنوعی براي حس مکان ارائه شده که با موضوعات اصلی هر رشته

هاي بسیار قرار گرفته ، مدل حس مکان یورگنسـن و اسـتدمن دربرگیرنـده سـه      هاي نظري که به طور وسیع پایه پژوهش مدل

و وابسـتگی  ) 1992و همکـاران،   9آلتمن(،  دلبستگی مکانی )1983و همکاران،  8پروشانسکی(زیرمفهوم هم عرض هویت مکانی 

 1978هویت مکانی را براي نخسـتین بـار پروشانسـکی درسـال    ). 2006یورگنسن، (است  )1981و همکاران،  10استوکلز(مکانی 

نظریه فضاهاي تجربه شـده   طبق این. نظریه هویت مکانی را طرح نمود 1983مطرح و سپس با جمعی از همکاران خود در سال 

 هویت مکـانی بخشـی از زیـر سـاخت هویـت فـردي انسـان و       . بخشی از هویت فردي وجنبه اي از وجود انسانی تلقی می گردد

واژه . )1983پروشانسکی و همکـاران،  ( هاي عمومی او درباره جهان فیزیکی است که انسان درآن زندگی می کند حاصل شناخت

درواقـع، دلبسـتگی بـه    . یر عاطفی یک مکان اشاره دارد که افراد به لحاظ حسی به آن جذب می شـوند دلبستگی به مکان به تاث

درونـی مکـان برانسـان، مرکـز تفکـر       مکان، رابطه نمادین ایجاد شده توسط افراد نسبت به مکان است و تاثیر حسی، عـاطفی و 

ی نیز توانایی پاسخگویی مکان است به نیازهاي فرد یا بـه  وابستگی مکان. )1992آلتمن و همکاران، ( دلبستگی به مکان می باشد
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در  1گیبسـون ). 1981استوکلز و همکـاران،  (کند  هایی که یک مکان براي رفع نیازها واهداف وي فراهم می فرصت ،عبارت دیگر

ل معـانی آنـی و   رابطه با سطوح مختلف تعامل میان انسان و مکان، شش سطح از معنا را تعریف نموده کـه بـه عقیـده وي شـام    

پاسـخگو بـه   (، معنـاي ابـزاري   )مبین عملکرد و سـودمندي پدیـده  (، معانی کارکردي )هاي آشکار فیزیکی مبین ویژگی(ابتدایی 

مبـین  (اي  ، معنـاي نشـانه  )مبین جنبه هاي احساسی قابـل درك از پدیـده  (، معناي ارزشی و عاطفی )مقاصد و کاربردهاي ویژه

به عبـارتی، معـانی موجـود درمکـان، از طریـق تجـارب       ). 1950گیبسون،(گردد  معناي نمادین می و) اي پدیده جنبه هاي نشانه

گیري آگاهی ناشـی   دهد، پس از شکل حسی دریافت شده و درمرحله بعد ادراك ناشی از آگاه شدن از طریق حواس را شکل می

گردد و درنهایـت   تر می تر وعمیق به شناختی کامل اي باالتر این احساس با ادراك همراه شده و منجر از تجارب حسی، در مرحله

تمامی ابعاد مکان از طریق حاالت و قوه استنباطی مورد سنجش، ارزیابی وتفسیر قرار گرفته و پس از فهم و ادراك همـه جانبـه   

دي نشـان  درحقیقت مطالعات متعـد ). 1391کاللی وهمکاران، (گردد  گیري حس مکان درانسان می معانی مکان، منجر به شکل

در حـوزه  . دهـد  دهند که حس مکان یک بعد کل نگرانه است کـه بـه بهتـرین شـکل، رابطـه انسـان ومکـان را توضـیح مـی          می

مکـان ترکیبـی   . هاي گردشگري است معتقد است مکان بیشتر از صرفا یک موقعیت جغرافیایی براي فعالیت 2گردشگري اسمیت

هـا و   ث و تاریخ و ارتباطات و ساختارهاي اجتمـاعی اسـت و ادراکـات، دیـدگاه    هاي مقصد شامل منظر و معماري، میرا از کیفیت

رسد همـه بـر ایـن     طور کلی، به نظر می به). 2015اسمیت، (معانی مکان، معموال براي ساکنان دربرابر گردشگران متفاوت است 

اهد کـرد تـا پیشدسـتی کننـد و     کمک خو به مدیران گردشگري از مکان و حس مکان موضوع اتفاق نظر دارند که چنین فهمی

به دنبال قوت گرفتن ایـن دیـدگاه   ). 2005فارنام و همکاران، ( هاي مختلف را اداره کنند منابع منحصر به فرد مشکالت در حوزه

اي از  اسـت کـه خالصـه    هاي متعددي در زمینه ارزیابی حس مکان در مقاصد گردشگري انجـام شـده   هاي اخیر، پژوهش درسال

  .است ارائه شده 1و دستاوردهاي پژوهش طی جدول شماره  مسائل، اهداف

  

  بررسی سوابق پژوهش): 1( جدول    

  نتایج پژوهش مسائل، اهداف و سال انتشار پژوهشگرو  عنوان پژوهش

Place attachment 
,perception of place 

and residents support 
for tourism 

development 

Dimitrios 
Stylidis, 

2018,Tourism 
Planning 

&Development 

این پژوهش، عالوه بر دلبستگی مکانی ، ارتباط بـین  

در یـک بسـتر    را نیـز  هـاي ادراکـی ازمکـان    کیفیت

ایـن تحقیـق   . توریستی، مورد بررسی قرارداده اسـت 

مدلی را با هدف یکپارچه کردن دلبسـتگی مکـانی و   

یـافتی  ادراك از مکان براي ارزیابی تاثیر پیامدهاي در

از توریسم و حمایت جامعـه میزبـان از آن پیشـنهاد    

دهد که دلبسـتگی مکـانی    نتایج آن نشان می وداده 

برادراك از مکان مقدم است، ادراك ازمکان بـه طـور   

و  دهـد  مثبت، تاثیرات دریافتی راتحت تاثیر قرار می

ادراك تــاثیرات بــه طــور مثبــت حمایــت از توســعه 

  . دهد میتوریسم را تحت تاثیر قرار 

Residents attitudes 
towards sustainable 

tourism development 
in a historical-cultural 
village:Influence of 

perceived 
impacts,sense of 

place and tourism 
development 

potential 

He Zhu,Jiaming 
Liu,Zongcai 

Wei,Weiheng 
Li,Lei 

Wang,2017,Sust
ainability 

این پژوهش با هدف ارزیابی حمایت جامعه میزبان از 

توسعه توریسـم دریـک مقصـد گردشـگري تـاریخی      

ادراك جامعـه میزبـان از   . فرهنگی انجام شده اسـت 

توسعه گردشگري، حس مکان، ادراك ساکنین محلی 

از تاثیرات توریسم وحمایت آنـان از توسـعه توریسـم    

مـــورد بررســـی قرارگرفتـــه و راهکارهـــایی بـــراي 

  .ریزي و توسعه توریسم ارائه شده است برنامه
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  بررسی سوابق پژوهش: )1( ادامه جدول

  مسائل، اهداف و نتایج پژوهش پژوهشگر وسال انتشار  عنوان پژوهش

Residents attitudes 
towards sustainable 

tourism development 
in a historical-cultural 
village:Influence of 

perceived 
impacts,sense of 

place and tourism 
development 

potential 

He Zhu,Jiaming 
Liu,Zongcai 

Wei,Weiheng 
Li,Lei 

Wang,2017,Sust
ainability 

این پژوهش با هدف ارزیابی حمایت جامعه میزبان از 

توسعه توریسـم دریـک مقصـد گردشـگري تـاریخی      

میزبـان از   ادراك جامعـه . فرهنگی انجام شده اسـت 

توسعه گردشگري پایدار، حس مکان، ادراك ساکنین 

محلی از تاثیرات توریسـم وحمایـت آنـان از توسـعه     

توریسم از طریق روش شناسی کمـی مـورد بررسـی    

ریـزي و توسـعه    قرارگرفته و راهکارهایی براي برنامـه 

  .توریسم ارائه شده است

The tourist-resident 
encounter: impacts of 
tourism on the sense 

of place of Dutch 
students in inner-city 

Amsterdam 

Laurens 
Kamps,2017, 

Utrecht 
University 

این پژوهش با هدف ارزیابی تاثیرات توریسم بـرحس  

مکان دانش آموزان در آمستردام انجام شده و نتـایج  

ویـژه   آن نشان از تـاثیرات وسـیع و غالبـا منفـی بـه     

تـرین دالیـل ایـن تـاثیرات،      مهـم . هر دارددرمرکز ش

افزایش ازدحام و تغییرات درساختاراجتماعی شناخته 

همچنین نتایج ، تاثیرات مثبتی مانند سرزندگی . شد

  . دهد وبین المللی شدن رانشان می

Social impacts as a 
function of place 

change 

Bob 
McKercher,Dan 

Wang,Eerang 
Park,2015,Anna

ls of Tourism 
Research 

 90دراین پژوهش فراتحلیلی که به بررسـی بـیش از   

مقاله در زمینه گردشگري پرداخته شـده، مکـان بـه    

ســه دســته گردشــگري، غیرگردشــگري و مشــترك 

تقسیم شده و نتیجه این که نگـرش بـه گردشـگري    

حس مکان است و مادامی که  تابع تغییرات مکانی و

تعـادل برقـرار باشـد     بین سه گونه مکان اشاره شـده 

که تغییرات سریع مکـانی   نگرش مثبت است درحالی

  . باعث منفی شدن این نگرش می شود

 
 

Place 
attachment,Place 

identity and tourism 
in Jimbaran and 

Kuta,Bali 

 
 

Anggraini,Luh 
M,2015,Univers
ity of Western 

Sydney 

مکـانی و هویـت    این پژوهش مواجهه بین دلبستگی 

مکانی با پدیده توریسم درانـدونزي را مـورد بررسـی     

قرارداده و به این سـوال پرداختـه کـه مـردم مکـان      

زنــدگی خــود را پــس از گســترش توریســم چگونــه 

  دهـد کـه   مـی   هـاي آن نشـان   یافته. کنند ارزیابی می

بـا   دررابطـه   بسـیار مهمـی     معناي  عمومی هاي  مکان

و حضـور توریسـم باعـث    حس مکـان مـردم داشـته    

  .  اختالل دراین حس از دیدگاه مردم شده است

Local sense of place 
in a tourism space 

Daniek Nijland, 
2014 

,Wageningen 
University  

 این پژوهش باتمرکز بـر دوبعـد دلبسـتگی مکـانی و    

معناي مکان از ابعاد حس مکـان، بـه مطالعـه حـس     

نتایج آن حاکی از تـاثیرات  رنس پرداخته و  مکان در

ــات    ــروت و امکان ــزایش ث ــر اف ــگري ب ــت گردش مثب

  .وسرزندگی ورویکرد مثبت ساکنین رنس است

  نگارندگان: منبع
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  تحقیق شناسی روش

گیرد و اثرات گردشگري به عنوان یک واقعیـت اجتمـاعی، شـامل تفسـیرهاي      این پژوهش درحوزه پارادایم تفسیرگرایی قرار می

کنند از طریق استراتژي استفهامی که هدف آن تالش جهت اکتشـاف   کنشگران اجتماعی خود تولید و بازتولید میمشترکی که 

و از طریـق فهـم   ) 121:1390محمـدپور، (معانی وتفسیرهاي کنشگران اجتماعی براي دستیابی بـه معرفـت علمـی از آن اسـت     

، بـراي تحلیـل   1اي از نظریـه زمینـه  .اسـت  د بررسی قرارگرفتهگیرد مور االذهانی کنشگران صورت می همدالنه و درك معناي بین

هـا   اي اسـت کـه مسـتقیما از داده    اي درحقیقـت راهبـرد یـا رویـه     نظریه زمینـه  .است ها و ارائه مدل پارادایمی استفاده شده داده

تنگ هستند و درنهایت نظریـه از  ، تحلیل و نظریه نهایی با یکدیگر در ارتباط تنگا ها استخراج شده و درآن، فرایند گردآوري داده

 گیري در این پـژوهش،  نمونه. )1990همکاران،  و 2استراوس(شود آوري شده، پدیدار می هایی که از عرصه واقعی جمع درون داده

گیـري   هاي هدفمند چندگانه وترکیب دوراهبرد نمونه گیري گلوله برفی و نمونه گیري با استفاده ازتکنیک ازنوع نمونه و هدفمند

ایـن کـار   . شـود  گیـري مـی   گیري از افراد نیست، بلکه از نظـام معنـایی افـراد نمونـه     گیري نظري، نمونه هدف نمونه .نظري است

هـاي جدیـد صـرفا     شود که محقـق احسـاس کنـد داده    اشباع نظري زمانی حاصل می. دیاب ها ادامه می داده» اشباع«تارسیدن به 

گیري به روش گلوله برفـی   تکنیک نمونه). 2008کوربین واستراوس، (آید  کند و مقوله جدیدي پدید نمی نتایج قبلی را تکرار می

بـدین ترتیـب   . آورد وجـود مـی   نـده بـه  نیز امکان اعتباریابی بیشتري را براي تحقیـق، بـا توجـه بـه حـس اعتمـاد مشـارکت کن       

، بـه صـورت   بیان شـده  2ها در جدول شماره  که مشخصات آنکنندگان از طریق مطلعین اولیه و معرفی مورد به مورد  مشارکت

تا آنجا ادامه یافت تا اشباع نظري حاصل شـده و فهـم جـامعی از ابعـاد مختلـف       ها با آن شناسایی شده و مصاحبه ها اي زنجیره

 .اي محقـق شـد   به دست آید و سپس تحلیل و تفسیر محتواي آنها به زبان علمـی وتخصصـی و از طریـق نظریـه زمینـه      موضوع

  ).1شکل(

  کنندگان مشخصات مشارکت): 2(جدول 

  کنندگان هاي مشارکت ویژگی

  جنسیت

توزیع   19  مرد

  سنی

  )سال(

30-18  9  
سابقه 

  سکونت

  )سال(

10-20  10  

  17  زن
45-30  12  20-30  11  

  15  به باال 30  15  به باال 45

  

  

  فرایند پژوهش ): 1(شکل 

  نگارندگان: منبع

                                                             
1
 Grounded Theory 

2 Strauss 
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  هاي تحقیق یافته

 43اي گردآوري شده، جهت استخراج مفاهیم اولیه کدگذاري بـاز شـدند کـه حاصـل،      هاي متنی و مصاحبه در این پژوهش داده

مقوله سـطح دو از مفـاهیم اولیـه اسـتخراج شـد، سـپس ایـن مقـوالت درمرحلـه           21درمرحله بعد تعداد . بود مقوله سطح یک

مقوله  10بندي شدند که نتیجه این مرحله، استخراج  مقوله) اي خوشه مقوله(سري مقوالت اصلی  کدگذاري محوري درقالب یک

نمـودار ارائـه شـده    دو ذیـل هـر مقولـه اصـلی بـه صـورت        سـطح  و )مفـاهیم اولیـه  ( مقوالت سـطح یـک   ).3جدول(اصلی بود 

تغییرات سریع مکانی «این مقوالت در کدگذاري گزینشی به یک مقوله هسته یا پدیده محوري با عنوان  ).11الی  2اشکال(است

سپس مدل پارادایمی براساس مقوالت و مقوله هسته، درقالب شرایط علی، . انتزاع پیداکرد» هاي معنایی مکان و ادراکی از مولفه

این مفاهیم و مقـوالت بـابرخی از    ،درنهایت. محوري، راهبردها و پیامدها ، تبیین شد  گر، پدیده ، شرایط مداخلهاي شرایط زمینه

درادامـه محتـواي   . مـورد تاییـد قـرار گرفـت     1مشارکت کنندگان درمیان گذاشته شد و اعتبار این یافته ها به روش کنترل عضو

اسـتخراج مقـوالت سـطح یـک،      :الزم به ذکر است. شود ومستندسازي می تشریح) پدیده محوري(مقوالت اصلی و مقوله هسته 

برگزیـده اکتفـا شـده     نقل قـول و اعالم چند  ها آنها، به تلخیص  ها بوده و به دلیل تعداد زیاد گزاره اي از گزاره متاثر از مجموعه

  .است

  

  مقوله هاي اصلی وفرعی حاصل ازکدگذاري): 3(جدول 

)اصلیمقوله (خوشه مقوله  کد )دست دوم(مقوله هاي فرعی    

A1  راهبردي -جغرافیایی،  موقعیت سیاسی  -موقعیت طبیعی  موقعیت مکانی  

A2 گردان افزایش تعداد خانه هاي دوم، افزایش تعداد طبیعت  رشد سریع و نامتوازن گردشگري  

B ریزي و مدیریت ساختار اقتصادي، ضعف نظام برنامه  هاي ساختاري متعین  

C نوع مشاغل، منافع حاصل از تعامل  میزان تعامل با گردشگران  

D هاي فردي، خاطرات ویژگی  تجربیات شخصی  

E جوي اهداف مالی، عدم تعامل با گردشگران و جست  وکنش منفی نسبت به گردشگري نگرش  

F تعهدي نسبت به مسئولیت در قبال مکان، قانون گریزي بی  کاهش تعهد درقبال مکان  

G فضایی، دوگانگی اجتماعی -دوگانگی مکانی  گزینی جدایی  

H عدم تاثیر بـر  اختالل دلبستگی مکانی، اختالل هویت مکانی  کاهش حس مکان ،

  وابستگی مکانی

I کاهش ظرفیت تحمل اجتماعی، کنش متقابل خصمانه  کاهش حمایت از گردشگري  

 

 )مقوله هسته(پدیده محوري 

پـس از تجزیـه   ). 1386فرد وهمکاران، دانایی(اي است که اساس فرایند است  پدیده یا مقوله محوري، یک صورت ذهنی از پدیده

ي محـوري شـناخته    هاي معنایی مکان به عنوان پدیـده  تغییرات سریع مکانی و ادراکی از مولفههاي گردآوري شده،  وتحلیل داد

سازها، رشد ویالهاي لـوکس،   و سرعت باالي ساخت: بیر ساکنین محلی عبارت بودند ازهاي این تغییرات به تع برخی شاخص. شد

تغییر نماها، رشد سریع قیمت زمـین، تخریـب باغـات مثمـر، احسـاس بیگـانگی، تغییـرات حاشـیه دریاچـه، خصوصـی شـدن            

هاي اطراف، ، تغییـر سـیما و منظـر    هاي اطراف برخی ویالها،  تصرف در طبیعت، ناهماهنگی بافت امامزاده جاییج با ویال خیابان

ها،  ناهماهنگی بافت اسطلک و ترك مزرعه، کم شدن سرسبزي فضاهاي شـهري،  تغییـر کـاربري     باغ شهري، از بین رفتن کوچه

  .اندازها و مناظر طبیعی تخریب چشماراضی، 

  

  

                                                             
1 Member check 
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  شرایط علی 

دررونـد  ). 1386فرد و همکـاران،   دانایی(گذارند  تاثیر میهاي مربوط به شرایطی هستند که بر مقوله محوري  شرایط علی، مقوله

ي محوري، شرایط علی از دو بخش شرایط علـی اولیـه    عنوان پدیده هاي معنایی مکان به تغییرات سریع مکانی و ادراکی از مولفه

  .اند شکل گرفتهدربرگیرنده مقوله موقعیت مکانی و شرایط علی ثانویه، شامل مقوله رشد سریع و نامتوازن گردشگري  

جغرافیـایی و   –موقعیت مکانی شهر به عنوان مقولـه اصـلی و دربرگیرنـده دو مقولـه فرعـی موقعیـت طبیعـی        : موقعیت مکانی

  ). 2شکل(راهبردي شهر است  –موقعیت سیاسی 

  

یباست مخصوصا ، طبیعتی دارد که در همه فصول ز)A1-1-3(لواسان آب وهواي ییالقی دارد«: جغرافیایی  – موقعیت طبیعی-1

وجودآمـده   هاي طبیعی قشنگی بـه  ، منظره)A1-1-6(ها هوا خنک ومطبوع است، ومخصوصا اینکه روي شیب قرارگرفته تابستان

)A1-1-43( به اینجا می آیند تا ازآن استفاده کنندو گردشگران.«  

دهند آخـر هفتـه از شـلوغی وآلـودگی پایتخـت بـه طبیعـت         ها، ترجیح می بسیاري از تهرانی«: راهبردي –موقعیت سیاسی  -2

ها به ایـن دلیـل    که درپایان ایام تعطیل، موقع خروج از لواسان تا نیمه شب گردنه غوغاست، همه این لواسان پناه بیاورند، طوري

  ».)A1-2-13(است که لواسان خیلی به تهران نزدیک است

  

  
  موقعیت مکانی به عنوان شرایط علی اولیه): 2(شکل

موقعیت مکانی لواسان، خود علت عامل دیگري به نام رشد سریع و نامتوازن گردشگري اسـت  : رشد سریع و نامتوازن گردشگري

و » دوم افـزایش تعـداد خانـه هـاي    «هاي فرعی  که در روند پژوهش به عنوان شرایط علی ثانویه شناخته شد و متشکل از مقوله

  ) . 3شکل (است» گردان افزایش تعداد طبیعت«

چند سالی است که ساخت ویالهاي تجمالتی درلواسان رواج پیدا کـرده کـه شـاید مهمتـرین     «: هاي دوم افزایش تعداد خانه-1

ز بیشـتر  این ویالها با معماري خاص ، هررو). A2-1-24(دلیل آن تمایل ثروتمندان به سکونت در جاهاي خوش آب وهوا باشد

دادنـد،   هـاي آن جـا را نمـی    شود، حتی در بعضی مناطق مثل کوهپایه نگهبانی گذاشته و بـه مـردم اجـازه ورود بـه خیابـان      می

 »).A2-1-8(ها رابرداشتند ها را هم خصوصی کرده بودند که با اعتراض مردم گیت خیابان

-A2(آورنـد  تهران واطراف ، در آخر هفته به لواسان هجوم مـی ویژه از  تعداد زیادي از مردم، به«: گردان افزایش تعداد طبیعت-2

ها از همـان   گردشگر انقدر زیاد شده ، که در روزهاي تعطیل، خانواده.شوند و باعث شلوغی بیش از حد کناردریاچه سد می) 2-1

توانسـتند بـا ماشـین تـا      ، قبال شلوغی به این شدت نبود و ساکنین اینجا مـی کنند اول لواسان در چمن میدان، کباب درست می

ه نمی دهد وباعث نارضایتی مردم  هایی شده که دیگر به مردم اجاز  سازي کنار سد بروند، االن به خاطر حضورگردشگران محوطه

  »).A2-2-14(شده است 

  

  
  رشد سریع و نامتوارن گردشگري به عنوان شرایط علی ثانویه): 3( شکل
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  اي  شرایط زمینه

  مقوله). 1386فرد و همکاران، دانایی(گذارند  تاثیر می) ها ها، تعامل کنش(شرایط خاصی هستند که بر راهبردها اي،  شرایط زمینه

هاي ساختاري، به عنوان عاملی بسترساز، آن دسته از شرایط سطح کالن هسـتند کـه بـه شـکلی گسـترده وجـود        اصلی متعین

ریـزي و   هاي فرعی ساختار اقتصادي و ضعف نظام برنامه ود شامل مقولهاند که خ داشته و به صورت ساختارهایی فرافردي درآمده

  ).4شکل(مدیریت است

وسـاز   زند، سود در خرید و فروش زمین و تغییر کاربري و سـاخت  درلواسان، ملک وامالك حرف اول را می«: ساختار اقتصادي-1

دیگر به صرفه نیست در زمینی که هر متـر  ). B1-19(هیچ شغل یا کاري چنین درآمدي ندارد. اند ها میلیاردي شده است، زمین

  »).B1-33(ها میلیون می ارزد گیالس کاشته شود یا کشاورزي شود آن ده

نظارت دقیـق و مسـتمر براجـراي قـوانین بـه خصـوص در حـوزه سـاخت وسـاز وجـود           « : مدیریت ریزي و ضعف نظام برنامه-2

زننـد و از همـین خالهـاي     از آن سواستفاده کرده و به شهر آسـیب مـی   و کسانی که به این موضوع آگاهی دارند)B2-41(ندارد

آورند مدیریت شهري، اداره شهر را برهمه چیـز، ازجملـه اجـراي قـانون و نظـارت بـر آن مقـدم         دست می قانونی سود فراوانی به

  »).B2-28(ریزي ندارد  شمارد ونگاه بلندمدتی در برنامه می

  

  
  اي ساختاري به عنوان شرایط زمینه هاي متعین): 4( شکل

  

  اي  شرایط مداخله

دو مقولـه  . )1386فـرد و همکـاران،    دانـایی (گذارنـد   اي عمومی هستند که بر راهبردها تاثیر مـی  گر شرایط زمینه شرایط مداخله

  ).6و5اشکال(، شرایط عام موثر بر کنش ها و راهبردها هستند» تجربیات شخصی«و » میزان تعامل با گردشگران«اصلی 

  

  : میزان تعامل با گردشگران: الف

، من بـه  )C1-18(کنید درلواسان، میزان برخورد با گردشگران بستگی دارد به اینکه ازچه راهی امرار معاش می«: نوع مشاغل-1

بیـنم، معلـم یـا     ها را در اواخر هفته از دور مـی  دار، به ندرت با گردشگران برخوردي دارم و بیشتر ازدحام آن عنوان یک زن خانه

  » ).(C1-37 دار است دارد  کارمند هم برخورد کمتري نسبت به کسی که مغازه

دارهـا حسـابی کاسـبی     کنـد ولـی مغـازه    یا نـه فرقـی نمـی   براي کارمندانی مثل من، گردشگر بیاید «: منافع حاصل از تعامل) 2

که بیشتر با گردشگران سـروکاردارند  ...ها و  ها، امالکی هاست، مثل مغازه درواقع سود گردشگر، بیشتر براي بعضی شغل. کنند می

)C2-36(هـا تعدادشـان    غلکند ولی این نوع ش ، مسلما صاحب رستوران نسبت به کارمندان، از گردشگران استقبال بیشتري می

  ».، براي بیشتر مردم نفعی ندارد)C2-23(کمتر از مشاغل دیگراست 

  

  
  اي میزان تعامل با گردشگران به عنوان یکی از شرایط مداخله): 5( شکل
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  : تجربیات شخصی: ب

نگاه یک نوجوان با یک پیرمرد هفتـاد سـاله بـه     ؛درلواسان، همه نگاه یکسانی نسبت به گردشگران ندارند«: هاي فردي ویژگی-1

ها بیشتر در خانه هستند وکمتـر بـا گردشـگران سـرو کـار       ها و آقایان، چون خانم ، حتی خانم)D1-42(کند گردشگران فرق می

کسـانی   دهند با آید وبیشتر ترجیح می ها خوششان نمی ها از غریبه کند بعضی ها باهم فرق می خلق و خوي آدم). D1-12(دارند

دید کسی کـه اجتمـاعی اسـت بـا      .کنند شناسند مراوده داشته باشند، بعضی دیگر برعکس با گردشگران ارتباط برقرارمی که می

  »).D1-20(یک انزواطلب تفاوت دارد

فرامـوش  ها دارد، بعضی از آنها زیاد مهم نیستند و  اي از برخورد با گردشگران یا حضور آن باالخره هرکسی خاطره«: خاطرات) 2

مـن  ). D2-34(گـذارد   اند، در رفتارهاي بعدي اثر می شوند ولی بعضی دیگر که شدیدتر بوده یا تاثیري از خودبه جا گذاشته می

  »).D2-17(شخصا، خاطراتی که از گردشگران دارم ، ازدحام وشلوغی است 

  

  
  اي تجربیات شخصی به عنوان یکی از شرایط مداخله): 6(شکل

  

  هاي معنایی مکان از تغییرات سریع مکانی و ادراکی از مولفهراهبردهاي منتج 

سـه  . )1386فـرد و همکـاران،    دانـایی (شـوند   که از پدیده محوري منتج می هاي خاصی هستند کنش ها یا برهم راهبردها، کنش

ن راهبردها یـا  به عنوا» نگرش وکنش منفی نسبت به گردشگري«و » کاهش تعهد درقبال مکان«، »گزینی جدایی«مقوله اصلی 

، »دوگـانگی اجتمـاعی  «و » فضـایی  -دوگـانگی مکـانی  «هـاي فرعـی    هایی هستند که خود به ترتیـب دربرگیرنـده مقولـه    کنش

کـاهش تعامـل بـا    «و» جـوي اهـداف مـالی    و جسـت « ،» قانون گریـزي «، »تعهدي نسبت به مسئولیت نسبت درقبال مکان بی«

  .هستند » گردشگران

هـاي   هاي اجتماعی و تمرکز در مکان است که حاصل آن جدایی گروه جا به معناي کنشی دراین1گزینی جدایی :گزینی جدایی: الف

  ). 7شکل(مشخص است

ها بـه ارث رسـیده    شناسم که زمین بزرگی در اسطلک داشتند و این زمین به آن اي را می خانواده«: فضایی –دوگانگی مکانی -1

اسـطلک،  ).G1-25(تـري اسـت   لیل قدرت خرید کمتربه ترك مزرعه رفتند که جـاي ارزان د بود، پس از فروش و تقسیم ارث، به

شود که هـیچ ارتبـاطی بـاهم     قیمت زیادي دارد، انتهاي جاده آن، خروجی سمت راست منتهی به ترك مزرعه می ویالهاي گران

  »).G1-11(ندارند 

،اغلب ساکنان محلی کـه قشـر   )G2-16(آمیز ابرابر وتبعیضدربافت قدیمی امامزاده جاییج، در شرایطی ن«: دوگانگی اجتماعی-2

  »).G2-9(از دوکیلومتري، مالکان ثروتمند ویالها  تر اجتماعی متوسطی هستند زندگی می کنند و درشعاع کم

  

  
  گزینی کنش جدایی): 7( شکل

  

                                                             
1 Segregation 
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   :)8شکل(کاهش تعهد درقبال مکان:ب

هـا قیمتـی    هـاي گذشـته زمـین    در سـال : مسئولیت نسبت بـه مکـان  تعهدي در  بی«: تعهدي در مسئولیت نسبت به مکان بی-1

کردنـد، حـاال فقـط     نداشتند ولی ارزش دیگري داشتند و مردم نسبت به حفظ و نگهداري آنها احساس مسئولیت بیشـتري مـی  

  »).F1-39( براي همین افراد زیادي به خاطر یک متر ارث بیشتر یاکمتر باهم جدال دارند ) F1-26(ارزش مادي دارند

همه دنبال سودجویی بیشتر از  :او معتقداست.داند ساز است و قوانین را می و  همسر من شغلش مرتبط با ساخت«: گریزي قانون-2

هرکسی می تواند از راههایی . کند اي است که این موضوع راتشدید می شرایط وقوانین هم به گونه. ساز هستند و ها وساخت زمین

قدر طبیعی شده که اگر کسی قـانون را رعایـت کنـد وبـه      این دور زدن قانون ان.)F2-21(اضافه بسازدوارد شده و مثال دوطبقه 

  »).F2-2(چه که در ضوابط آمده قانع باشد جاي تعجب دارد آن

  

  
  کنش کاهش تعهد در قبال مکان): 8( شکل

  ):9شکل(نگرش وکنش منفی نسبت به گردشگران: ج

تنها منفعت آن، پـولی اسـت کـه همـراه      ؛گردشگران در اینجا نفع چندانی براي شهر نداردحضور «: وجوي اهداف مالی جست-1

ها نفع زیادي از گردشگران بـه دسـت    ها و رستوران کاسبان و صاحبان مغازه). E1-27(کنند  آورند و دراینجا هزینه می خود می

ه یا ویال می خرند منفعت بسیار زیادي براي سـازندگان  گردشگرانی که در لواسان خان.آورند بقیه مردم نفع چندانی نمی برند می

  »).E1-40(ها دارند  و امالکی

اي باشد که از گردشگران نفعی نبرند، دیگرچه نیازي به ارتبـاط   اگر شرایط زندگی افراد به گونه«: کاهش تعامل با گردشگران-2

ومردم هیچ نفعی ندارند بلکـه در عـوض باعـث ازدحـام      گردشگران در اینجا براي ).E2-31(و برقراري رابطه، یا تحمل آنهاست 

  » ).E2-15(اي داشته باشم ها مراوده اند، پس دلیلی ندارد با آن شده... وشلوغی و بعضا نا امنی

  

  
  کنش ونگرش منفی نسبت به گردشگران): 9( شکل

  

  پیامدهاي ناشی از کنش ها و راهبردها

مقولـه اصـلی کـاهش حـس مکـان،      ). 1386فرد و همکـاران،   دانایی(راهبردها هستند هاي حاصل از استخدام  پیامدها، خروجی

مقولـه   همچنـین و  و عدم تاثیر بـر وابسـتگی مکـانی    اختالل هویت مکانی ،هاي فرعی اختالل دلبستگی مکانی متشکل از مقوله

ــه  ــاهش حمایــت از گردشــگري، شــامل مقول ــت تحمــل اجتمــاعی «هــاي فرعــی  اصــلی ک ــل کــن«و» کــاهش ظرفی ش متقاب

  . هایی هستند که قبال ذکر شد پیامدهاي کنش»خصمانه

  : )10شکل(کاهش حس مکان: الف

دربافت قدیمی اطراف امامزاده جاییج، اغلب ساکنان محلی زندگی مـی کننـد و درشـعاع کمتـراز     «: اختالل دلبستگی مکانی-1

، خوشایند نیست و مردم نسبت بـه گذشـته   ...ساخت و دوکیلومتري، ویالهاي بسیار اعیانی هستند که این تفاوت در نماها ونوع

هـاي   اش کوچه باغی بود، باغ زمانی لواسان همه! یادش به خیر). H1-5(احساس تعلق کمتري نسبت به محل زندگی خود دارند
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ا بیشـتر درحومـه   هـ  ها باقی نمانده است و امروزه، این گونه بـاغ  بسیار زیباي گیالس نماد لواسان بود، که دیگر کمتر اثري از آن

لواسـان خیلـی   . شوند از سر این خیابان تا انتهاي آن که االن حدودا ده ویال ساخته شده، فقط خانه یک نفـر بـود   شهر دیده می

  »).H1-10(حالت بومی داشت  ،بیشتر سرسبز تر بود و

-H2(دانسـتند  جایی بودن مـی  ایندرگذشته، نسبت به امروز مردم بیشتر هویت خودشان را مرتبط با «: اختالل هویت مکانی) 2

واین موضوع که کسی لواسانی اصیل است یا سابقه سکونت بیشتري دارد حائزاهمیت بود، هرچند هنور هم مردم نسبت به ) 30

کـه سـعی مـی کننـد مـثال در مراسـم        ها دارد، حساس هستند به نحوي ها ومحله ها که نشان از اصالت و هویت آن بعضی مکان

مسجد محله خودشان حضور داشته باشند ولی این احساس مثل سابق نیست و احساس پیوند و ریشه داشـتن  مذهبی حتما در 

  »).H2-29(دراینجا کمتر شده است 

شان در طول روز و هفته و ماه را به راحتی دنبـال کننـد و بـه آن     هاي توانند هدف مردم می«  :عدم تاثیر بر وابستگی مکانی) 3

زیرا کسانی که ویـال دارنـد مـدت زمـانی کـه اینجـا        ؛گردشگران وگردشگري تاثیري در این موارد ندارد، حضور )H3-7(برسند

آیند، گردشگرانی هم که خانه و ویال ندارند بیشتر در اوایل جـاده و طبیعـت    ندرت بیرون می برند و به هستند را درویال به سر می

هـا و روزهـاي تعطیـل      که بیشتر، آخـر هفتـه   شوند مخصوصا این ان نمیي مردم و کارشها اطراف هستند و وارد زندگی و فعالیت

  ».)H3-4(آیند و درآن زمان هم که بیشتر مردم محلی مشغول استراحت هستند می

  

  
  کاهش حس مکان به عنوان یکی از پیامدها): 10( شکل

  :)11شکل(کاهش حمایت از گردشگري:ب

به دلیل ) I1-38(دهند که حضور گردشگران کمتر شود  لواسان ترجیح میبیشتر ساکنان «:  کاهش ظرفیت تحمل اجتماعی-1

هاي دوم گردشـگران، لواسـان رابلعیـده اسـت،      خانه. آید سخت است وجود می واسطه حضور آنان به که تحمل شرایطی که به این

تـی ممکـن اسـت در ظـاهر،     ح. توان به راحتی مشـاهده کـرد   این موضوع  را از تعداد ویالهاي ساخته شده و درحال ساخت می

هـا ایـن موضـوع ناخوشـایند اسـت و دیـدگاه        برخوردي بین افراد محلی و گردشگران پیش نیاید، ولی در هرصورت در ذهن آن

  »).I1-35(مثبتی وجود ندارد

و تـنش هـایی مثـل    ) I2-32(پذیرنـد  دربعضـی مواقـع، افـراد محلـی، حضـور گردشـگران را نمـی       «: کنش متقابل خصـمانه ) 2

هـا پـیش وشـاید میلیاردهـا تومـان پـول داده،        بیشتر مردم، حتی کسانی راکه سـال ). I2-22(آید هاي لفظی پیش می درگیري

چراکـه خـود را    ؛آورنـد  پذیرند و باز هم به عنوان غریبه ومهاجر به حساب مـی  زمینی خریده و در لواسان ساکن شده را هم نمی

  »).I2-32(دانند  جا می بیشترصاحب این

  

  
  کاهش حمایت از گردشگري به عنوان یکی از پیامدها): 11( شکل

  

با توجه به مقوالت اصلی و توضیحات ارائه شده، مدل پارادایمی مربوطه دربرگیرنده شرایط علی اولیه و ثانویه، پدیـده محـوري،   

  .ارائه شده است 12اي، راهبردها وپیامدها در شکل شماره شرایط مداخله
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  اي اثرات گردشگري بر حس مکان نهایی زمینهمدل ): 12(شکل 

  نگارندگان: منبع

  

  گیري  نتیجه بحث و

هاي معنایی مکان، به عنوان مقوله محوري، متعاقب رشد سـریع پدیـده    با انتخاب مقوله تغییرات سریع مکانی و ادراکی از مولفه

اي ارائـه شـده    که در مدل نهـایی زمینـه   گردشگري و کاهش حس مکان و کاهش حمایت از گردشگري به عنوان پیامدهاي آن

اي بوده که جامعه محلی در هردوبعد فیزیکی و ادراکـی   شود که شتاب این تغییرات در لواسان به گونه است ، چنین استنتاج می

گـرش  هاي حـس مکـان، منجربـه ن    مولفه دلبستگی مکانی و هویت مکانی ازنتوانسته است با آن تطابق یابد و با تاثیر گذاشتن بر

، نیـز در پژوهشـی   )2015(این موضـوع را مـک کرچـر و همکـاران     . منفی نسبت به حضور گردشگران در این مقصد شده است

تغییرات سـریع   :اند، نگرش به گردشگري را تابع تغییرات مکانی و حس مکان دانسته و معتقدند فراتحلیلی مورد تاکید قرار داده

هاي گردشگري باعث منفی شدن نگـرش جامعـه میزبـان مـی شـودکه یکـی از        ه مکانهاي عمومی ب ویژه تبدیل مکانه مکانی ب

تبدیل شدن محوطه اطراف دریاچه سدلتیان به مکانی گردشگري است که باعـث نارضـایتی جامعـه     ،مصادیق بارز آن در لواسان

سـریع و نـامتوازن گردشـگري،     موقعیت مکانی لواسان و به تبع آن، رشد :دهد که نتایج این پژوهش نشان می. محلی شده است

هـا، تصـرف در    اند در این مقصد گردشگري، تغییرات سریع مکانی ، نظیر تغییر کاربري ترین عواملی هستند که موجب شده مهم

ویژه ویالها و تغییر سیما و منظـر شـهري رخ دهـد و ادراك سـاکنین محلـی از       وساز به طبیعت وازبین رفتن باغات، رشد ساخت

، )هـاي آشـکار فیزیکـی    مبین ویژگی(معانی آنی و ابتدایی توان با  را می معنایی این تغییرات .عنایی مکان تغییر کندهاي م مولفه

گانـه تعامـل انسـان و     از سطوح شـش  و معناي نمادین) مبین جنبه هاي احساسی قابل درك از پدیده(معناي ارزشی و عاطفی 

عنـوان   ریـزي و مـدیریت بـه    همزمـان، سـاختار اقتصـادي و ضـعف نظـام برنامـه       . متناظر به شمار آورد )1950( گیبسون مکان

دراین میان، تاثیر میزان تعامل ساکنین و گردشـگران و  . سازد هاي ساختاري زمینه را براي تشدید این تغییرات فراهم می متعین

انـد عقالنیـت    عه این عوامل باعث شـده مجمو. توان نادیده گرفت هاي بعدي آنها را نمی همچنین تجربیات شخصی افراد بر کنش

کـه   تـر ایـن   ابزاري بر خواست تعامل و برقراري ارتباط چیره شده، رفتـار پاسـخگو و متعهـد در قبـال مکـان تنـزل یابـد و مهـم        

فضایی و اجتماعی اتفاق بیفتد، فاصله اجتماعی و اقتصادي بین مناطق مختلف بیشـتر   -گزینی هاي مکانی ها و جدایی جایی جابه

هـاي   اقتصـادي در بخـش   –هاي اجتمـاعی   اي که گروه به گونه. وجود آورد شده ودرنهایت فضاهایی با ویژگی بارز دوگانگی را به

تاثیر گذاشتن بر دلبستگی مکانی و هویـت مکـانی از   -1:ها دو پیامد عمده دربردارد این کنش. بندي شوند متفاوتی از شهر خوشه

بین رفتن روابط و پیوندهاي احساسی و هویتی با مکـان کـه منجـر بـه کـاهش حـس مکـان        هاي حس مکان و از  ابعاد و مولفه
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که گردشگري را از طریق ایجاد تغییرات مکانی با هدف ارائه خـدمات  ) 2015(و هورتون ) 2005(شود که درتایید نظر مردو  می

، )2015(هـاي انگرینـی   در پـژوهش . ارد ، ریشه در تغییـرات مکـانی د  )2005(داند به گردشگران موثر برحس مکان ساکنین می

هرچندکـه بـرخالف دو    ؛نیز تاثیرات منفی گردشگري بر حس مکان به تایید رسیده است) 2018(، کوکالگانت )2017(کمپس 

متناظر با معـانی کـارکردي و    بعد دیگر حس مکان، یعنی دلبستگی مکانی و هویت مکانی، حضور گردشگران بر وابستگی مکانی

هـاي مـورد نیـاز     و به معناي توانایی یک مکان در توانمند ساختن افراد در دستیابی به اهدافشان و انجام فعالیت سونابزاري گیب

عـدم   توان در تشدید پدیده گردشگري در روزهاي تعطیـل و  در لواسان تاثیر چندانی نداشته است که علت آن را می درآن مکان

نگرش منفـی سـاکنین نسـبت بـه گردشـگران و       -2هاي روزمره دانست و فعالیتهاي مرتبط با کار و حضور گردشگران در مکان

ایـن موضـوع را نیـز اسـتایلیدیس     . شـود  تعارضات حاصل ازآن که سبب کاهش حمایت جامعه میزبان از پدیده گردشـگري مـی  

ی مکـانی، هویـت مکـانی و    اند که دلبستگ ، در پژوهشی مورد تاکید قرار داده و به این نتیجه رسیده) 2008(و هیومین ) 2018(

ادراك مکان از مولفه هاي حس مکان بر تاثیرات دریافتی از گردشگري موثر بوده  و متعاقبا حمایت و توسعه آن را تحـت تـاثیر   

نکتـه  . نیزحس مکان را درقلب ارتقا وبازاریابی مقاصدگردشـگري تلقـی مـی کنـد    ) 2015(اسمیت  ،به همین دلیل. دهد قرار می

ـ   .گر، پایین بودن سطح تعامل جامعه میزبان با گردشگران در لواسـان اسـت  حائز اهمیت دی یـن ترتیـب مطـابق نظـر ازبیـو      ه اب

ترین عوامل تاثیر گذار بر ادراك و نگرش جامعه میزبان از اثرات گردشگري  توریست را یکی از مهم -، که تعامل میزبان)2018(

ایـن مطالعـه   . ر مسـتقیم و منفـی آن بـر تـاثیرات وادراك از گردشـگري دارد     حاکی از تاثیرغی ،نتایج این پژوهش نیز   ؛داند می

حمایـت   همچنین تفاوت در نوع نگرش به پدیده گردشگري را با نتایج بسـیاري از مطالعـات داخلـی حـاکی از نگـرش مثبـت و      

نزدیکـی لواسـان بـا    :  نسـت توان با دو عامل بسیار مهـم مـرتبط دا   دهد که علت آن را می جامعه میزبان از گردشگران نشان می

پایتخت و غلبه نوع گردشگري خانه دوم بر انواع دیگر آن نسبت به مقاصد گردشگري دیگر که حس مکان را با شـدت بیشـتري   

شـود و جـدایی و انفصـال جامعـه میزبـان از پدیـده        تحت تاثیر قرار داده و متعاقبا، تعارضات بیشتر و پایدارتري را موجـب مـی  

آورده که عمال کسب منـافع توسـط جامعـه     عدم وابستگی، یا وابستگی در سطح بسیار محدودي را به وجود گردشگري که نوعی

باید خاطرنشان کرد که گردشگري در لواسان نیز مانند هر مقصـدي، اثـرات مثبتـی نیـز دارد      ،البته. میزبان را کاهش داده است

ویژه اتخاذ رویکرد فرایندي به آن و مقایسه گذشته و حال  حس مکان و به اهیم مکان ولکن به دلیل تمرکز پژوهش حاضر بر مف

بینـی   بینی روندهاي آینده، نتایج حاصل نشان از تاثیرات منفی بر آن داشته که درصورت ادامه روند موجود، پـیش  درجهت پیش

به طـور کلـی، نتـایج    . زمینه شود هاي مهمی دراین هاي آتی این موضوع شدت بیشتري یافته و منجر به چالش شود در سال می

مبنا بودن پدیده گردشگري و با محورقرار گرفتن مکان، این پدیـده   -توان چنین تفسیر کرد که به علت مکان این پژوهش را می

دهـد و   به زندگی آنها نیزمعنا می کند وها معنا پیدا میگردد، زیرا مکان دریک رابطه متقابل با انسان تري می داراي وجوه پیچیده

به تبـع آن حمایـت یاعـدم حمایـت      و گردشگريمکان، جزء مهم والینفک ادراك و نگرش آنان نسبت به پدیده  تعامل انسان و

همچنین در این خصوص توجه به همه ابعاد گردشگري در راستاي پیشگیري از بروز تضـادها در پیامـدهاي آن   . ازآن خواهد بود

کان همزمان و با اولویت قـراردادن نیازهـاي جامعـه میزبـان ، بتوانـد پاسـخگوي نیازهـاي        رسد بدین معنا که م الزامی به نظرمی

بـا توجـه بـه آنچـه ذکرشـد،       ،بنـابراین . جامعه گردشگر نیزباشد بدون آنکه در حس مکان جامعه میزبان، خلل جدي واردسـازد 

و به تبع آن تغییـرات ادراکـی و ذهنـی سـاکنان      ها و تدابیر الزم، جلوي تغییرات سریع مکانی شود با اتخاذ سیاست پیشنهاد می

در ایـن راسـتا   . پـذیر گـردد   محلی از معنا و حس مکان گرفته شود تا دستیابی به انطباق با تغییرات براي جامعـه محلـی امکـان   

 هـاي  انـدازها و منـاظر طبیعـی، پرهیـز از تبـدیل مکـان       هـا، حفـظ چشـم    توان نظارت و اجراي قـوانین مربـوط بـه کـاربري     می

هاي شهري، زمینه سازي تعامـل مثبـت    هاي نمادین و نشانه ویژه مکان هاي عمومی به غیرگردشگري به گردشگري و حفظ مکان

  . مند شدن جامعه میزبان از منافع گردشگري و آموزش را موردتوجه قرارداد گردشگران و جامعه محلی با هدف بهره
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