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  چكيده

فرهنگي واقتصادي كشورها محسوب  يك عامل مهم براي پيشرفت وتكامل اجتماعي، گردشگري
  ها شده وعقايد ونظرات جديدمجموع موجب برخورد فرهنگ در شود انگيزه مسافرت هرچه باشد،مي
فتاراجتماعي حاصل ر و كردار آورد ودراثر اين برخوردها تغييرات مطلوبي درآداب ورسوم،جود ميوبه
. مسائل مختلف جامعه ارتباط دارد و عنوان يك امر اجتماعي با اموربه گردشگري بنابراين. شودمي

 در "هاي فعالگروه"عنوانهاي متعامل بهگردشگر نيازمندآن است كه گروه همچنين فهم كامل رفتار
حقيق براساس اين سوال بوده است گيري اين تايجاد رابطه و كسب تجربه درنظرگرفته شوند. شكل روند
بوده  اجتماعي شهروندان شهر همدان موثر چگونگي رفتار چه ميزان الگوي رفتارگردشگران بر كه تا
اجتماعي شامل معاشرت، صحبت كردن، غذاخوردن، لباس پوشيدن و نظافت شخصي  رفتار است؟

مدان شهروندان شهره نظر تفاده ازباشد. از آنجا كه بهترين منبع موجود براي پاسخ به سواالت اس مي
فرمول كوكران انتخاب  استفاده از تصادفي ساده از بين آنها نمونه آماري با گيريبود، لذا براساس نمونه

نامه از شهروندان شهر همدان كه آن را محقق ساخته، تكميل گرديداين  پرسش 267 گرديد و
اند. سپس براساس اجتماعي بوده زمينه رفتار سوال در 25 سوال جمعيت شناختي و 6نامه داراي  پرسش

پرداخته شد. فرضيات تحقيق با انجام  هااسميرنوف به بررسي نرمال بودن داده –آزمون كلموگروف 
اي و نسبت موفقيت كه ازميان پنج فرضيه دو فرضيه تاييد و فرضيه دوم، سوم و آزمون تي تك نمونه
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ها انجام و نتيجه گرديد كه الگوي رفتار تجزيه تحليل داده spssارچهارم رد گرديد. با استفاده از نرم افز
گردشگران برچگونگي معاشرت و نظافت شخصي شهروندان شهر همدان موثر بوده است. همچنين 

چگونگي صحبت كردن، غذاخوردن و لباس پوشيدن شهروندان شهرهمدان  گردشگران بر الگوي رفتار
جشنواره غذاهاي محلي  هاي محلي وهاي فرهنگي مانندرقصجشنواره نبوده است. البته با برگزاري موثر

 هاطريق رسانه گردشگران از با تابستان، همچنين آموزش نحوه رفتار و ايام نوروز استان همدان در
هاي جذاب، تا مدت زمان خصوصاً صدا و سيما و با ايجاد مراكز تفريحي و اقامتي مناسب و سرگرمي

  هر همدان را افزايش داد.حضور گردشگران در ش
  رفتارگردشگر، رفتاراجتماعي، شهرهمدان.واژگان كليدي: 

  
  بيان مسئلهمقدمه و 

اي از فعاليت هاي مشهود و فرآيندهاي ذهني عنوان خالصهبه 1سكوردرفتار توسط هاره و
از رفتار گردشگر دست آمده تحقيقات به در .اعي، مطرح شده استمزندگي اجت ازبرآمده 

دست آمده است. رويكرد درون فرهنگي شامل به »برون فرهنگي«و  »درون فرهنگي« يكرددورو
شود كه افراد براي وارزشي ميرفتاري مثل چگونگي نگرش به جهان، محيط و افراد درون آن

ي بيروني، ي خود قائل هستند. رويكرد برون فرهنگي رويكردي است كه مشاهده كنندهتجربه
كنند. رفتار گردشگر پيش از همه براي خود گردشگر بندي و توصيف ميقهرفتار گردشگر را طب

 را تجربيات خود مند به كسب تجربه درزندگي خود بوده و دوست دارنداهميت دارد افراد عالقه
 كنندگيري ميدرك كنند. همچنين رفتار گردشگر براي افرادي كه در مورد گردشگران تصميم

گيري و انتخاب خط مشي در زمينه به دليل داشتن اختيار تصميمنيز اهميت دارد اين افراد 
گردشگري با رفتار گردشگران ارتباط دارند. در نهايت مطالعه رفتار گردشگران براي محققان و 

گيران تاثير گذاشته هاي تصميمباشد. كار آنها روي نيازگران شغلي نيز داراي اهميت ميتحليل
  ).16- 22: 1390(پيرس،دهد رد توجه و بررسي قرار ميو عاليق خود گردشگران را مو

كنيم پيش از هر موضوعي به ي ما به محض آن كه براي اولين بار با فردي مالقات ميهمه
هاي شخصيتي افراد، عامل كنيم. از عوامل مهم موثر بر ويژگيهاي شخصيتي او توجه ميويژگي

د ارتباط و تعامل كه با محيط دارد كنتجاربي كه فرداز محيط خود كسب مي .محيط است
گيري شخصيت او را تحت تاثير رشد و شكل ،داردبازخوردها و تاثيراتي كه از محيط دريافت مي

هاي ذاتي كه جنبه ارثي و ژنتيك دارند، دهد. هر چند افراد انساني با يك سري ويژگيقرار مي
ها يا مكنون سزايي در بروز اين ويژگيهاي مختلف آن تاثير بهشوند اما محيط و جنبهمتولد مي

كند هسته اصلي اين تعامالت فرهنگي، مردم محلي است. هر فرهنگ در ماندن آنها ايفا مي
سنجد و اين نوع سياحت آدمي ها و ميزان جذابيت خود را ميها تواناييبرخورد با ديگر فرهنگ

                                           
1 Hareh and Seckord 
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كند. اين تبادل فرهنگ، بينش يهاي ديگر آشنا مها و فرهنگهاي تازه، انسانرا با اقليم
  ).26- 33:  1390(حيدري،دهد اجتماعي و تفاهم بين المللي را افزايش مي

طريق شاغلين بخش  از صرفاً دارد هاي اجتماعي و فرهنگي كه گردشگر از مقصدارزيابي
اي از جمعيت مقصد تاثير گذار هستند، همانطور آيد بلكه بخش عمدهدست نميگردشگري به

ي تنها يك شيوه،گويند: براي توصيف مقصدها وجوامع محلييرس و موسكاردوروز ميكه پ
هاي روزمره يا نمودهاي اجتماعي در منحصر به فرد وجود ندارد. بلكه از مجموعه اي از تئوري

دهد و مورد چگونگي عملكرد گردشگري، كارهايي كه گردشگري براي جوامع محلي انجام مي
 كندمقصدها كمك ميهاي توصيف ويژگي، به جوامع محلي ميزان استقبال از سوي

  ).150:  1390(پيرس،
اجتماعي رفتار چگونگي در اين تحقيق به بررسي و سنجش تاثير رفتار گردشگران بر 

جايي كه اصول رفتار اجتماعي داراي نكاتي است كه . از آنپرداخته شد شهروندان همدان
دهد و سطح اجتماعي او را به درجات  ا باورانه رشد مياي نرعايت آن شخصيت فرد را به گونه

دهد كه به راحتي رساند، فرد را شخصيتي با ادب، تحصيل كرده، قابل اطمينان نشان ميباال مي
هاي اجتماعي عبارتند از نحوه معاشرت، . اين رفتار و مهارتدسازمخاطب را مغلوب خود مي

. )1392(دشتكيان،شخصي و نوع لباس پوشيدن نحوه غذا خوردن، نحوه صحبت كردن، نظافت 
      هاي اجتماعي مهارترفتار گردشگران برعبارت ديگر در اين تحقيق ميزان تاثير به
شهروندان همدان  )كردن، و نظافت شخصي و نوع پوششمعاشرت، غذا خوردن، صحبت(

  شود.مي سنجيده
  

 پيشينه پژوهش

، محقق به بررسي اثرات »نگي واجتماعي گردشگريتحليل اثرات فره« اي باعنوانمطالعهدر 
ضمن شناخت ابعاد گردشگري، اثرات آن را برفرهنگ  تا پردازدفرهنگي اجتماعي گردشگري مي

درنتيجه گردشگري نقش مهمي درايجاد تغييرات فرهنگي دارد هم  .دهدواجتماع نشان مي
هاي اجتماعي دريك فرهنگ  و هم ناهنجاري شودباعث رواج وتقويت عناصر فرهنگي مثبت مي

 .)1391،مرادي( كندرا ايجاد مي

، محققان به »صنعت گردشگري وتوسعه پايدار فرهنگ شهروندي«اي با عنوان مطالعهدر 
بررسي چگونگي تكوين آموزش شهروندي در روند زندگي ساكنان بومي از طريق ورود 

كننده و بينيپيش Betaن يتعيبا توجه به ضريب . پردازدگردشگران به استان مازندران مي
 هاي بوميتوجهي به سرودهاي و ترانهبي درصد، 76 هايي چون برنامه بومحوزه كننده،تبيين

هاي ديني و اعياد جشن ،درصد 80هاي محلي بازي ،درصد 65 غذاهاي سنتي ،درصد 89
فرهنگ تفاوتي از سوي ساكنان شده كه آن را ناشي از تاثير بي دچار درصد، 56 مذهبي
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البته اين ميزان در بين والدين جوانان مازني دچار كمترين استحاله شده . گردشگران دانستند
 .)1390،كردي وهمكاران( است

نقش مشاركت جامعه محلي براي دستيابي به توسعه پايدارگردشگري « اي باعنوانمقاله
ت جامعه محلي به بررسي توسعه پايدار گردشگري ونقش مشارك» دركشورهاي درحال توسعه
   عنوان يكي از فاكتورهاي اصلي آن در كشورهاي درحال توسعه دررسيدن به اين توسعه به

ي گردشگري جامعه محور در ها يژگيودهدكه با توجه به نتايج پژوهش، نشان ميپردازد. مي
به  يابي دستعنوان كاتاليزوري جهت به تواند يماين نوع گردشگري  ،توانمندسازي جامعه محلي

خصوص در كشورهاي در حال توسعه، نقش غير قابل انكاري ايفاء توسعه پايدار گردشگري، به
 ).1391ضرغام برجني و همكاران،نمايد (

تاثير رفتارهاي اجتماعي زيست محيطي برتوسعه اجتماعي مورد مطالعه « اي باعنوانمقاله
 دني، هنجارهاي اجتماعي و، به بررسي رابطه بين مشاركت م»كاركنان پارس جنوبي عسلويه

دست آمده پردازد. نتايج بهاعتماد اجتماعي با رفتارهاي اجتماعي كاركنان پارس جنوبي مي
هاي مشاركت مدني، داري درهرسه متغير شبكهدهد كه سطح معنيازمحاسبات آماري نشان مي

براين بين هرسه باشد بنامي كوچكتر05/0هنجارهاي اجتماعي و اعتماد اجتماعي برابرصفر واز 
عبارتي ديگر يا به و رفتارهاي اجتماعي زيست محيطي پارس جنوبي رابطه وجود دارد فرضيه و

  ).1391اين پژوهش تاييد گرديد (حقيقتيان وهمكاران، سه فرضيه در هر
 »بررسي علمي تاثير شخصيت برنوآوري رفتارفردي در محيط كاري« اي با عنوانمطالعهدر 

د و در نتيجه نپردازهاي شخصيتي بر نوآوري رفتار فردي ميتاثير ويژگيمحققان به بررسي 
، 1طور مسلم با نوآوري رفتار فردي مرتبط نيست (سوزبيلرهيچ بعد شخصيتي ديگري به

2013( . 

تنظيمات رفتار در  :هاي گردشگري بر جامعه محليچالش«اي با عنوان مطالعهدر 
هاي تنظيمات رفتار در ، محقق به بررسي برنامه»هاي قديمي در تامسوي تايوان خيابان
هاي تامسوي تايوان و مقايسه الگوهاي عمليات مكاني و زماني و تاثيرارتباطات اجتماعي  خيابان

در نتيجه تنوع در . پردازدهاي زيست محيطي براي نشان دادن تغييرات مينشانه با استفاده از
بندي فضاي عمومي، اثر متقابل محيط فيزيكي و هاي تنظيم رفتار، تقسيمسازماندهي سيستم

سال به طور مجزا تعارض جامعه محلي را نشان 21تبليغات تجاري و مصرف توريستي در 
 ). 2،2012دهد (ليو مي

» يهاي اجتماعي در رفتار اخالقنقش واسطه مشاركت مسئوليت«با عنوان  ايمطالعهدر 
شاركت ارزش هاي اخالقي، رفتار اخالقي و محقق به بررسي همبستگي بين رهبري اخالقي، م

                                           
1 Sozbilir 
2 Liu 
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در نتيجه مقياس رفتار توسعه يافته باكر و هانت و . پردازدهاي اجتماعي ميمشاركت مسئوليت
يافته توسط محققان براساس مسئوليت مثبت و اندروز و مقياس مسئوليت اجتماعي توسعه

. اين مرور كنندمثبت شركت ميمسئوليت اجتماعي به نوبه خود در ارزشها و رفتارهاي اخالقي 
اجتماعي شهروندان تاكنون انجام  گردشگران بر رفتار دهدكه بررسي آثار رفتارادبيات نشان مي

  ).2012، 1كنيانشده است (
  

  چارچوب نظري 
 يگردشگر يها ها و چالش جامعه به فرصت يككه چگونه  ين) درباره ا1985( 2مورفي

 ياو  يها شخص نگرش ينصنعت دارد. ا ينها به ا گرش آنبه ن يبستگ گويد يم دهد، يپاسخ م
 يشمارد. اول نوع تماسيبرم ينكننده نگرش جامعه را چنيين. او سه عامل تعاند يچيدهپ ياربس

 يصنعت برا ينا ينسب يتوجود دارد. دوم اهم يمحل يندگان و ساكنيدكننبازد ينكه ب
  ).4: 1390 (ضرغام بروجني،سوم آستانه تحمل  اشخاص و جامعه.

مردم  بسياري از تحقيقات براساس اثرات اقتصادي گردشگري بر روابط متقابل گردشگران و
عملي  و ميزان كسب سود بركيفيت اين روابط تنظيم گشته و بومي مناطق گردشگري تاثير

اند كه اهداف مردم عنوان نموده درصد 75كشور سوييس  اند. طبق تحقيقات انجام شده درشده
زبرقراري رابطه باگردشگران، دوستانه و اخالقي و يا حداقل غيرمادي بوده است. دليل آنان ا

اصلي رضايتمندي اغلب آنان را هم افزايش سطح رفاه عمومي و استانداردهاي زندگي روزمره و 
  ).41: 1391داد (دنياديده،اثرات مثبت اقتصادي گردشگري تشكيل مي

 ي نحوه تفكر، احساس، ومطالعه اسي اجتماعي با) اذعان نموده كه روانشن1928توماس (
ها،  انديشه هاي اجتماعي در متقابل محيط چگونگي تأثير هاي اجتماعي و محيط عمل آدمي در

روانشناسي اجتماعي در برخورد با موضوعاتي ازاين دست  دارد كار و احساسات، واعمال وي سر
نخست اينكه رفتار هم تابع فرد است و هم  .كند بر دو نكته بنيادي درباره رفتارآدمي تكيه مي

هاي متفاوت عمل  دانيم، افراد مختلف دريك موقعيت معين به شيوه چنانكه مي. تابع موقعيت
دومين نكته  .روانشناسي اجتماعي با مطالعه تأثيرات موقعيت نيز سروكار دارد كنند. مي

نظر افراد واقعي بنمايند  درها  موقعيت زيربنائي در روانشناسي اجتماعي اين است كه اگر
  ).5: 1390ضرغام بروجني، ( آمدهاي آن ها نيز واقعي خواهد بود پي

اصول . اجتماعي اخالق اجتماعي و رفتار :اصل اساسي دارد معاشرت اجتماعي دو آداب و
دهد اي ناباورانه رشد ميگونهرا به رفتار اجتماعي داراي نكاتي است كه رعايت آن شخصيت فرد

قابل  رساند، فرد را شخصيتي با ادب، تحصيلكرده ومي ح اجتماعي او را به درجات باالسط و

                                           
1 Konia 
2 Murphy 



 بهاردهم، دوازي  م، شمارهچهار، سال ريزي و توسعه گردشگريبرنامهي ..... مجله..............188
  

هاي اين رفتار و مهارت سازد.مغلوب خود مي راحتي مخاطب رادهد كه بهاطمينان نشان مي
اجتماعي عبارتند از نحوه معاشرت، نحوه غذا خوردن، نحوه صحبت كردن، نظافت شخصي و 

  .)1392شتكيان،(دنوع لباس پوشيدن 
اين لحاظ  باشد ازمي برخوردار شناور يك هويت متغير و جاكه پديده گردشگري ازآن از

هاي زماني معيني مورد برهه نيز بايد در نظر مردمان بومي مناطق گردشگري را ديدگاه و
  ). 48: 1391داد (دنياديده، مطالعه قرار

    دارد. ابتدا دانش فرد فرد وجود در دهد كه چهارسطح تغييرنشان مي 1مطالعات سيزر
كند (آموزش)، اين تغيير در دانش موجب تغييرنگرش و تغيير نگرش موجب  پيدا بايد تغييرمي

شود. بدين ترتيب تغيير گروهي مي فردي موجب تغيير رفتار فردي و تغيير رفتار تغيير رفتار
    تواندمي تغيير در نگرش فردنگرش فرد نسبت به دانش فردي وي به زمان بيشتري نيازدارد. 

 وي تاثير گذارد (حقيقتيان، گروهي (اجتماعي وسازماني) در نهايت بر رفتار رفتار وي و بر
چگونگي  گردشگران بر ). باتوجه به مطالب باال مدل مفهومي زير كه اثرات الگوي رفتار1391:2

  شد. ارايهكند، اجتماعي شهروندان را بررسي مي رفتار
  

  
  

  : مدل نظري تحقيق1شكل 
  منبع: نگارندگان

  
  فرضيات تحقيق

  فرضيه اصلي
 الگوي رفتار گردشگران بر چگونگي رفتار اجتماعي شهروندان شهر همدان تاثير دارد. - 

  
  هاي فرعيفرضيه

 الگوي رفتار گردشگران بر چگونگي معاشرت شهروندان همداني موثر است. - 

                                           
1 Ceasar  
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 شهروندان همداني موثر است.الگوي رفتار گردشگران بر چگونگي صحبت كردن  - 

 الگوي رفتار گردشگران بر چگونگي غذاخوردن شهروندان همداني موثر است. - 

 گردشگران بر چگونگي لباس پوشيدن شهروندان همداني موثر است. الگوي رفتار - 

  گردشگران بر چگونگي نظافت شخصي شهروندان همداني موثر است. الگوي رفتار - 
  

 روش شناسي تحقيق

اين تحقيق مورد استفاده قرار  روشي كه در از نوع مطالعات كمي است. پژوهش حاضر
 نامه همچنين از ها از پرسشداده براي گردآوري اطالعات و. باشدگرفته توصيفي پيمايشي مي

مطالعات انجام شده صورت گرفت. روش گردآوري  اي، اينترنت، تحقيقات ومنابع كتابخانه
ش ميداني انجام شد جامعه آماري كليه شهروندان شهرهمدان، ساده و به رو اطالعات تصادفي و

شهروندان  از نفر267 حجم نمونه و باشدمشخص مي ايكه جامعه بودند نفر 500000شامل 
ها تحليل داده SPSSهمدان كه براساس جدول كوكران محاسبه شد و با كمك نرم افزار  شهر

  اختار عاملي سواالت استفاده شد.شد همچنين از تحليل عاملي تاييدي براي بررسي س
  

  تعريف عملياتي تحقيق ومفاهيم اصلي تحقيق
  1گردشگر

منظور تفريح، استراحت، گذران تعطيالت، بازديد از نقاط شودكه بهبه فردي گفته مي
 ديدني، انجام امورپزشكي، درماني و معالجه، تجارت، ورزش، زيارت، ديدار از خانواده، ماموريت و

كند، مشروط بر اين كه حداقل مدت رانسها، به كشوري غير ازكشور خود سفر ميشركت در كنف
 رضواني،( كسب شغل و پيشه هم مدنظر نباشد نبوده و ماه بيشتر3 ساعت و از 24 اقامت او از

1391  :17.(  
  

  2رفتارگردشگر
 تحسيني، (رفتارهاي حمايتي، هم پيوند هستند ها به رفتارهاي اجتماعيي انسانهمه

رفتارهاي  همچنين متفاوت از رفتارهاي مشابه و مانند دهنده)سرمايه فتارهاي پشتوانه ور
(با  ها رفتارهاي فرادستانهي انسانهمه نگرند،مي (مانند اجتناب يا خشنونت) اجتماعي گسلنده

 بيشتر دانند.(اطاعت و سازگاري) مي متفاوت از رفتارهاي فرودستانه را دستوري) انتقاد و
رفتار رسمي (انجام كارها برطبق ملزومات  و بين رفتار صميمانه (افشاي راز دروني) هانانسا
دوروي يك سكه  هاي فرهنگي،ناهمساني و هاشوند. همسانيتفاوت قائل مي رسوم) و آداب

                                           
1 Tourism 
2 Tourism behavior 
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باهم  هاي بسياري نيزتفاوت درعين اينكه بسيار شبيه هم هستند، ها،همه فرهنگ هستند.
  ).32- 34: 1391 (تريانديس، دارند

  
  1رفتاراجتماعي

اصول . اخالق اجتماعي و رفتاراجتماعي :آداب و معاشرت اجتماعي دو اصل اساسي دارد
دهد اي ناباورانه رشد ميرفتاراجتماعي داراي نكاتي است كه رعايت آن شخصيت فرد را به گونه

، تحصيلكرده و قابل را شخصيتي با ادب رساند، فردو سطح اجتماعي او را به درجات باال مي
  .)1392دشتكيان،(سازد مغلوب خود مي راحتي مخاطب رادهدكه بهاطمينان نشان مي

  
  2شهرهمدان

شرق به  شمال به استان لرستان از از مركز نيمه غربي ايران واقع شده و همــــدان در
 يكردستان محدود است اين استان دارا استان مركزي و از غرب به استان كرمانشاه و

 16 شهر12 شهرستان شامل همــدان، مالير، نهاوند، تويسركان، كبودراهنگ، بهارو رزن و8
جهان  هاي آزادسطح آب ست. ارتفاع متوسط اين استان ازا روستا1077دهستان و 69 بخش
شش شهرتاريخي و فرهنگي كشور شناخته شده  همــدان يكي از شهر .است متر1800 برابر با
و  كنندسنن خاص خود زندگي مي آداب و ـدان اقوام مختلف با فرهنگ واستان همــ در .است

شود خوبي ديده ميجاي جاي اين استان به به اين جهت تفاوت زبان و لهجه گويشي در
  .)1391حبيبيان،(

  
  اجتماعي تعريف عملياتي رفتار

رت عامل معاش 5اجتماعي در اين تحقيق، به سنجش  سنجش رفتار براي عملياتي كردن و
  چگونگي صحبت كردن، غذا خوردن، لباس پوشيدن، نظافت شخصي استفاده شده است.  و

    زياد  و 3و متوسط با كد  2و كم با كد  1اساس طيف ليكرت، از خيلي كم، با كد  ها برپاسخ
تعريف شده  125تا  25ي اين طيف ازبندي شده است. دامنهطبقه 5و خيلي زياد كد 4كد 

ي تايي بررسي شدكه دامنه 5گويه با طيف ليكرت  14اشرت در اين تحقيق با است كه عامل مع
معناي تاثيرگذاري تعريف شده است كه باال بودن امتياز در اين مقياس، به 70تا  14اين عامل 

  از: هاي اين مقياس عبارتندرفتار گردشگران بر معاشرت شهروندان همداني است. گويه
  
  

                                           
1 Social behavior 
2 Hamedan city 
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  به تاثير رفتارگردشگران بر معاشرت شهروندانهاي مربوط : گويه1جدول 

  منبع: تحقيق حاضر
  

ي تايي بررسي شدكه دامنه5گويه با طيف ليكرت  3عامل صحبت كردن دراين تحقيق با 
برداري شهروندان  تعريف شده است كه باال بودن اين امتياز به معناي الگو 15تا  3اين عامل 

  ها عبارتند از:همداني از لهجه و نحوه حرف زدن گردشگران است. اين گويه
  

  هاي مربوط به تاثير رفتار گردشگران بر صحبت كردن شهروندان: گويه2جدول 

  منبع: تحقيق حاضر
  

ي اين تايي بررسي شدكه دامنه5گويه با طيف ليكرت  3خوردن دراين تحقيق با  عامل غذا
ي رضايت شهروندان از در اين عامل نشانه شده است كه باال بودن امتياز تعريف 15تا  3عامل 
  ها عبارتند از:ي پخت غذاي گردشگران در سطح شهراست. اين گويهشيوه

  
  هاي مربوط به تاثير رفتارگردشگران بر غذاخوردن شهروندان: گويه3جدول 

  منبع: تحقيق حاضر

  ميزان رضايت از حضور گردشگران در شهر همدان
  حضور مسافران در شهر همدان عاملي براي ترويج فرهنگ شهروندان

  حضور مسافران درشهر همدان عاملي براي توسعه اقتصادي
  ها و مراكز تفريحيحضور مسافران عاملي براي بي نظمي در خيابان

  ميزان رضايت از خوشرويي گردشگران با شهروندان
  الگوبرداري از ارتباط صميمي گردشگران با شهروندان

  ميزان رضايت از نحوه رانندگي گردشگران در سطح شهر
  ميزان رضايت از نظم در رانندگي گردشگران در سطح شهر

  ميزان برخورد محترمانه گردشگران با شهروندان
  نه گردشگران با شهروندانميزان برخورد صبورا

  برخورد مهربانه و صميمي گردشگران با شهروندان
  اعتماد گردشگران به شهروندان

  الگوبرداري از تنوع خودرو گردشگران
  ميزان احترام گردشگران به آداب ورسوم شهروندان همداني

  بردن از لهجه گردشگران ميزان لذت
  ميزان عالقه به يادگيري لهجه گردشگران

  ميزان الگوبرداري شهروندان از نحوه حرف زدن و تن صدا وحركات دست و صورت گردشگران

  الگوبرداري از نحوه پخت وپز گردشگران
  دگيري غذاهاي محلي گردشگرانميزان عالقمندي به يا

  نامناسب بودن پخت وپز گردشگران در پاركها و مراكز تفريحي
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ي تايي بررسي شدكه دامنه5گويه با طيف ليكرت  3اين تحقيق با  عامل لباس پوشيدن در
داري بر ي الگوتعريف شده است كه باال بودن امتيازدر اين عامل نشانه 15تا  3اين عامل 

  ها عبارتند از:رنگ لباس و طرح لباس گردشگران است.اين گويه شهروندان از مدل لباس و
  

  هاي مربوط به تاثير رفتارگردشگران بر لباس پوشيدن شهروندان: گويه4جدول

  منبع: تحقيق حاضر
  

ي تايي بررسي شدكه دامنه5گويه با طيف ليكرت 2عامل نظافت شخصي دراين تحقيق با 
مدل  ي الگوبرداري ازتعريف شده است كه باال بودن امتيازدر اين عامل نشانه 10تا 2اين عامل 

  ها عبارتند از:است. اين گويه آراستگي گردشگران و رضايت از رعايت بهداشت توسط آنها مو و
  

  هاي مربوط به تاثير رفتارگردشگران بر نظافت شخصي شهروندان: گويه5جدول

  يق حاضرمنبع: تحق
  

  اعتباروپايايي
اعمال نظراستادان راهنما و مشاور  تحقيق حاضر براي اطمينان از اعتبار ابزار سنجش، با در
عنوان مبناي صحت ربط بهدليل قرار گرفتن نظرمتخصصان ذينامه نهايي تدوين شد. به پرسش

   داراي اعتبار صوري گيري در اين تحقيق اندازه توان گفت ابزارگيري ميسقم ابزار اندازه و
 پايايي نتايج تحقيق، روش آلفاي كرونباخ مورد استفاده قرار باشد. همچنين براي اطمينان ازمي

 ها در جدول زير آمده است:تك تك فرضيه گرفته است. كه پايايي فر ضيه اصلي و
  

  هاي تحقيق: آزمون پايايي فرضيه6جدول

  منبع: تحقيق حاضر

  ميزان الگوبرداري ازتنوع رنگ لباس گردشگران
  ميزان الگوبرداري از مدل لباس گردشگران

  پوشش محلي گردشگران ميزان الگوبرداري از

  ها ومراكز تفريحيميزان الگوبرداري از رعايت نظافت توسط گردشگران در پارك
  ميزان الگوبرداري از آراستگي ظاهر گردشگران مانند آرايش صورت، آرايش مو ولباس

  مقدارآلفا كرونباخ فرضيه ها
  845/0  رگردشگران برچگونگي رفتاراجتماعي شهروندان همدانيتاثير رفتا

 764/0  تاثير رفتارگردشگران بر چگونگي معاشرت شهروندان همداني

  727/0  تاثير رفتارگردشگران برچگونگي صحبت كردن شهروندان همداني
  701/0  تاثير رفتارگردشگران بر چگونگي غذاخوردن شهروندان همداني

  709/0  ان برچگونگي لباس پوشيدن شهروندان همدانيتاثير رفتارگردشگر
  789/0  تاثير رفتارگردشگران بر چگونگي نظافت شخصي شهروندان همداني
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  تجزيه و تحليل
  ايتوصيف متغيرهاي زمينه الف:

پاسخ  از درصد 3/26و  دهندگان مردپاسخ درصد 3/73نامه،  هاي پرسشطبق يافته
 3/43بندي گرديد، دسته تقسيم چند دهند. سنين شهروندان دردهندگان را زنان تشكيل مي

درصد بين سي تا پنجاه سال  50/ 8 و باشندشهروندان داراي سنين زير سي سال مي از درصد
درصد از  7/47نامه،  هاي پرسشاند. همچنين طبق يافتهداشته درصد باالي پنجاه سال را 6 و

 درصد را 8/21دانشجو و  درصد 9/10 و درصد شغل آزاد 9/19 و ان همداني كارمندشهروند
قالب سه رده زيرليسانس، ليسانس  در نيز دهند. وضعيت تحصيلي شهروندانساير تشكيل مي

  .باالي ليسانس مورد بررسي قرارگرفت
 س وپاسخگويان داراي تحصيالت زيرليسان درصد 59دهدكه هاي اين بخش نشان ميداده

      باشند.درصد داراي تحصيالت باالي ليسانس مي 3/11تحصيالت ليسانس و  درصد 9/29
اند. وضعيت درصد مجرد اعالم نموده 8/33متاهل و  را دهندگان خودپاسخ از درصد 2/66

هاي مربوطه پاسخ دادند. شهروندان به گزينه رفاهي شهروندان به چند دسته تقسيم گرديد و
قشر  را درصد خود 7/70اند.وضعيت اقتصادي متوسطي برخوردار بوده ن همداني ازشهروندا اكثر

  اند.را قشر ضعيف اعالم نموده درصد نيز خود 13/ 2را قشر مرفه و خود درصد 4/15متوسط و
  هاي پژوهش تحليل فرضيه ب:

اسميرنوف به  - جهت بررسي و آزمون فرضيه تحقيق ابتدا از طريق آزمون كلموگروف
 كه با توجه به جدول زير: شود.ي پارامتري بودن نمونه بدست آمده پرداخته ميبررس

  
  : نتيجه آزمون كلموگروف اسميرنوف7جدول 

  منبع: تحقيق حاضر

سطح 
 معناداري

آماره آزمون كلموگروف 
 اسميرنوف

  هافرضيه ميانگين

تاثير الگوي رفتارگردشگران برچگونگي رفتاراجتماعي   975/2  421/1  035/0
  شهروندان

132/0 165/1 137/3 
تاثيرالگوي رفتارگردشگران برچگونگي معاشرت 

 شهروندان

010/0 627/1 672/2 
تاثيرالگوي رفتارگردشگران بر چگونگي صحبت كردن 

 شهروندان

043/0 384/1 674/2 
تاثيرالگوي رفتارگردشگران برچگونگي غذاخوردن 

 شهروندان

063/0 319/1 724/2 
لباس پوشيدن  تاثيرالگوي رفتارگردشگران برچگونگي

 شهروندان
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/داري (با سطح معني دار بدست آمده از آزمون واز مقايسه سطح معني  0 ) نتيجه 05
الگوي رفتار  چگونگي معاشرت شهروندان همداني و گردشگران بر الگوي رفتار كه: شودمي

sig</اين پژوهش ( رچگونگي لباس پوشيدن شهروندان د گردشگران بر  0 ) نرمال 05
    اي استفاده تك نمونه t كه برهمين اساس براي تحليل اين دو فرضيه از آزمون، باشندمي
چگونگي صحبت كردن و غذاخوردن و نظافت شخصي  گردشگران بر الگوي رفتار نماييم ومي
sig>/اين پژوهش ( در  0 همين اساس براي تحليل  كه بر باشندنرمال مي ) غير05

  نماييم.آزمون نسبت موفقيت استفاده مي ها ازفرضيه
 شهروندان شهر يرفتار اجتماع يرفتار گردشگران بر چگونگ يالگو: فرضيه اصلي پژوهش

  دارد. ريهمدان تاث
  

 اي فرضيه اصلي: آزمون دوجمله8جدول 

  منبع: تحقيق حاضر
  

درصد  5ض از مقدار مفرو )00/0( يكه سطح معنادار ييجااز آن، )8(باتوجه به جدول 
نسبت  ينكهشود. با توجه به ايرد م 6/0با مقدار  يتنسبت موفق يباشد، فرض برابريكوچكتر م

توان ميشود و يتوان گفت: فرض صفر رد مياست لذا م 6/0از مقدار كوچكتر5/0مشاهده شده 
   .ردارديتاث يشهروندان همدان يرفتار اجتماع يرفتار گردشگران بر چگونگ يالگو :گفت

موثر  يمعاشرت شهروندان همدان يرفتار گردشگران بر چگونگ يالگو رضيه فرعي اول پژوهش:ف
  .است

  : آزمون تي تك نمونه براي مقايسه ميانگين يك جامعه9جدول 

  منبع: تحقيق حاضر
 

 تعداد  هاگروه 

نسبت
مشاهده 

 هشد

نسبت 
 آزمون

سطح 
 معناداري

رفتار  يالگوتاثير
 يگردشگران بر چگونگ

 يرفتار اجتماع

  1گروه
 (تاثير ندارد)

3=< 132  5/0 6/0 000/0 

  2گروه 
 (تاثير دارد)

3>  134 5/0   

   0/1 266  كل

رفتار  يالگوتاثير
گردشگران بر 

معاشرت  يچگونگ
  شهروندان

 

T 
درجه 
 آزادي

سطح 
 معناداري

اختالف 
 ميانگين

فاصله اطمينان 
 درصدي95

 حد
 پايين

حد
 باال

934/3 256 000/0  137/0 068/0  20/0  
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كوچكتر  5/0از مقدار مفروض  000/0جايي كه سطح معناداري آن ، از)9(با توجه به جدول 
از آنجا باشد مي 64/1جدول يعني  محاسبه شده از tاز  دست آمده ازآزمون بيشتربه  tاست و

 نيا نيانگيتر بودن مي بزرگبه معنا نيباشد ايم مثبت ريمتغ نيا ياال براب و نييپا حدكه 
رفتار  يالگو :توان گفتيم يعبارتشود بهياست لذا فرض صفر رد م 3از عدد  ريمتغ

  موثر است. يمعاشرت شهروندان همدان يگردشگران بر چگونگ
كردن شهروندان صحبت  يرفتار گردشگران بر چگونگ يالگو فرضيه فرعي دوم پژوهش:

  موثر است. يهمدان
  

 اي فرضيه دومآزمون دوجمله :10جدول

  منبع: تحقيق حاضر
 

باشد، فرض يدرصد كوچكتر م 5از مقدار مفروض  )03/0( يكه سطح معنادار ييجااز آن
از  يتنسبت موفق ياكه آ يمكنيم يشود. حال بررسيرد م 6/0با مقدار  يتنسبت موفق يبرابر

 6/0از مقدار  زرگترب7/0نسبت مشاهده شده  ينكهتر. با توجه به اكوچك ياتر است بزرگ 6/0
رفتار گردشگران بر  يالگو توان گفت:ميشود و يمنتوان گفت: فرض صفر رد ياست لذا م

  نيست.موثر  يصحبت كردن شهروندان همدان يچگونگ
خوردن شهروندان  غذا يرفتار گردشگران بر چگونگ يالگو فرضيه فرعي سوم پژوهش:

  موثر است. يهمدان
 

 فرضيه سوم اي: آزمون دوجمله11جدول 

 تعداد  هاگروه 
نسبت مشاهده 

 شده

نسبت 
 آزمون

سطح 
 معناداري

رفتار  يالگوتاثير
گردشگران بر 

صحبت  يچگونگ
 كردن شهروندان

  1گروه
 (تاثير ندارد)

3=< 175  7/0 6/0 030/0 

  2گروه 
 (تاثير دارد)

3>  91 3/0   

   0/1 266  لك

 تعداد  هاگروه 
نسبت مشاهده

 شده

نسبت
 آزمون

سطح
 معناداري

رفتار  يالگوتاثير
 يگردشگران بر چگونگ

 شهروندان غذا خوردن

 1گروه
 (تاثير ندارد)

3=< 180  7/0 6/0 006/0 

  گروه 
 (تاثير دارد)2

3>  86 3/0   

   0/1 266  كل
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  منبع: تحقيق حاضر
درصد  5از مقدار مفروض  )006/0( يكه سطح معنادار ييجاآن از، )11(با توجه به جدول 

 يمكنيم يشود. حال بررسيرد م 6/0با مقدار  يتنسبت موفق يباشد، فرض برابريكوچكتر م
نسبت مشاهده شده  ينكهتر. با توجه به اكوچك ياتر است بزرگ 6/0از  يتنسبت موفق ياكه آ

 يالگوتوان گفت: ميشود و  يمنگفت: فرض صفر رد  توانياست لذا م 6/0از مقدار بزرگتر7/0
  نيست.موثر  يشهروندان همدان ي غذاخوردنرفتار گردشگران بر چگونگ

شهروندان  دنيلباس پوش يگردشگران بر چگونگ رفتار يالگو فرضيه فرعي چهارم پژوهش:
 موثر است. يهمدان

  
  : آزمون تي تك نمونه براي مقايسه ميانگين يك جامعه12جدول 

  منبع: تحقيق حاضر
  

دست به  tكوچكتر است، و 5/0از مقدار مفروض  000/0جايي كه سطح معناداري از آن
باال  و نييپا حدكه از آنجا باشد مي 64/1جدول يعني  محاسبه شده ازtاز  آزمون بيشتر آمده از

 3از عدد  ريمتغ نيا نيانگيتر بودن مكوچك يبه معنا نيباشد ايم منفي ريمتغ نيا يبرا
شهروندان  ينظافت شخص يرفتار گردشگران بر چگونگ يالگو فرضيه فرعي پنجم پژوهش:

  موثر است. يهمدان
رفتار گردشگران بر  يالگو توان گفت:يم يعبارتشود بهيمناست لذا فرض صفر رد 

  .ستين موثر يشهروندان همدان دنيلباس پوش يچگونگ
شهروندان  ينظافت شخص يرفتار گردشگران بر چگونگ يالگو فرضيه فرعي پنجم پژوهش:

  موثر است. يهمدان
  
  
  
  
  
  

رفتار  يالگوتاثير
گردشگران بر 

ي لباس چگونگ
  شهروندان پوشيدن

 

T 
درجه 
 آزادي

سطح 
 معناداري

اختالف 
 ميانگين

فاصله اطمينان 
 درصدي95

حد 
 پايين

 باال حد

055/4- 256 000/0  275/0- 409/0-  141/0- 
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 اي فرضيه چهارمون دوجمله: آزم13جدول

  منبع: تحقيق حاضر
  

صد در 5از مقدار مفروض  )023/0( يكه سطح معنادار ييجااز آن، )13(به جدول  توجه با
 يمكنيم يشود. حال بررسيرد م 6/0با مقدار  يتنسبت موفق يباشد، فرض برابريكوچكتر م

نسبت مشاهده شده  ينكهبا توجه به ا تر.كوچك ياتر است بزرگ 6/0از  يتنسبت موفق ياكه آ
 يالگو :توان گفتميشود و يتوان گفت: فرض صفر رد مياست لذا م 6/0از مقدار  كوچكتر5/0

   .شهروندان همدان موثر است ينظافت شخص يرفتار گردشگران بر چگونگ
(نزديك به يك)  811/0برابر  KMOجايي كه مقدار شاخص از آن تحليل عاملي تاييدي:

آزمون  sigاشد. همچنين مقدار بتعداد نمونه (تعدادپاسخگويان) براي تحليل عاملي كافي مي
دهد تحليل عاملي براي شناسايي درصد است كه نشان مي 5تر از ) ، كوچك000/0( باتلت

  شود.ساختار، مدل عاملي، مناسب است و فرض شناخته شده بودن ماتريس همبستگي، رد مي
  

 KMO: تست بارتلت وشاخص 14جدول 

  منبع: تحقيق حاضر
  

ترين بار عاملي را معاشرت قوي )1بر روي عامل ( )14تا1باتوجه تحليل عاملي، سواالت (
ترين بار عاملي را دارند، ) صحبت كردن قوي2) بر روي عامل (15،16،17دارند، سواالت (

) 21،22( ترين بارعاملي را دارند، سواالتقوي) غذاخوردن 3روي عامل ( )18،19،20(  سواالت
) روي عامل 23،24،25( ترين بار عاملي را دارند و سواالت) نظافت شخصي قوي 5روي عامل(

  ترين بار عاملي را دارند.) لباس پوشيدن قوي4(

 تعداد  هاگروه 
نسبت مشاهده

 شده

نسبت
 آزمون

سطح
 معناداري

رفتار  يالگوتاثير
گردشگران بر 

نظافت  يچگونگ
 شهروندان يشخص

  1گروه
 (تاثير ندارد)

3=< 143  5/0 6/0 023/0 

  2گروه 
 (تاثير دارد)

3>  123 5/0   

   0/1 266  كل

  811/0  شاخص بارتلت
  245/2165  آماره كاي دو
  300  درجه آزادي

  000/0  سطح معناداري
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  گيرينتيجه

 رفتارنامه به بررسي تاثير  پرسش و با استفاده از SPSSاين مطالعه با استفاده از روش 
كه نتايج  است.همدان انجام شده اجتماعي شهروندان با نمونه موردي شهر رفتار گردشگران بر

شود تاثيرپذيري  و بيشتر ورودي به مقصد بيشترگردشگران هرچه تعداد زير بدست آمده است.
 گردشگران فقط به تعداد حضور از شود ولي اين درجه تاثيرپذيري محيط مقصدبيشتر مي
هاي فرهنگي اجتماعي جامعه ن وروردي به مقصد بستگي ندارد، بلكه به توانمنديگردشگرا

هاي فرهنگي اي با پايهجامعه مقصد نيز تاثيرگذار است. در مقصد و يكپارچگي فرهنگي در
 است. شهر آنها قدرتمندتر تر و تاثيرگذاري برفرهنگ ميهمانان كمرنگ استوار تاثيرپذيري از
 هاي فرهنگي وبودن توانمندي تاريخي غني و همچنين باال فرهنگي و رهمدان با داشتن آثا

     اجتماعي گردشگران خيلي كمرنگ رفتار يكپارچگي فرهنگي تاثيرپذيري آن از فرهنگ و
كردن،  اجتماعي كه شامل معاشرت، گفتگو عامل رفتار 5اين تحقيق  طوري كه درباشد. بهمي
 اشد بررسي گرديد و تاثيرپذيري شهروندان همداني ازبخوردن، نظافت شخصي، پوشش مي غذا

 و غذا پز آداب پخت و لباس گردشگران و همچنين نحوه پوشش و زبان گردشگران و لهجه و
خيلي  مورد نظافت عمومي معابر و معاشرت تا حد صورت نگرفت. درخوردن آنها بر شهروندان
  كمي تاثيرپذير بوده است.

شوند، از نظر پوشيدن لباس و يزبان كه با گردشگران روبرو ميجوانان ساكن شهر يا كشور م
آنها تقليد كنند. البته كساني كه سختگير نيستند، اين نوع برخورد اثرات  كوشند ازرفتار مي

دانند و از نظر آنها اثرات گذارد، ولي سالخوردگان اين پديده را خطرناك ميمثبت برجا مي
شود. در اين تحقيق الف نظرها باعث تعارض دردرون جامعه ميگذارد كه اين اخت منفي برجا مي

گيرند. پس اين تعارض و تضاد در گردشگران تاثير نمي شهروندان همداني از پوشش و رفتار
  رسد. جامعه محلي به حداقل خود مي

     روي اين نمايندگان، تماس درو تماس رو اندگوناگون هايها نمايندگان فرهنگانسان
آيد. فرهنگ موجب مي ها است و اين تماس است كه غناي فرهنگي پديدروي فرهنگدررو

  هنري و  تاريخي، و اجتماعي هاي اخالقي،گردد و مجموعهبروز استعدادها مي شكوفايي و
كند. طبيعت با فرهنگ مكمل يكديگرند و هويت فرهنگي خلق مي اندازهاي جغرافيايي راچشم

باشد. هم تسلط و حاكميت با محيط فرهنگي مي گيرد، اما بازكل ميافراد تحت تاثير محيط ش
باشد. جهانگردي موجب ارتقا سطح آگاهي و اي براي گردشگران ميارتقا سطح فرهنگ انگيزه

 ها و ابنيه و آثارجاذبه شود. ديدار و استفاده ازبينش اجتماعي و پيشرفت فرهنگ عمومي مي
ان قابل توجه است. گردشگران با مطالعه اين آثار به هنري و فرهنگي براي جلب گردشگر

  برند.ها و شخصيت مردم آن منطقه پي مي منش روحيات و
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واقع مردمي كه  كه محيط تحت كنترل آنهاست. در ها دوست دارند احساس كنندانسان
محيط را  ها حس كنترل برفرهنگ شوند.افسردگي مي راغلب دچا اين احساس كنترل را ندارند،

كنند كه به آنها ها و هنجارهايي فراهم ميها، رسوم، اسطورهو براي انسان دهندافزايش مي
      بخشي داشته باشند. فرهنگ سنت دهند تا نسبت به خودشان احساس رضايتاجازه مي

گذشته چه چيزهايي موثربوده است، بلكه  كه در گويندها نه تنها به مردم ميسنت سازد ومي
كنند. سازد در زمان حال نيز موثر افتند، براي انسان آسان مي تارهايي را ممكن ميانتخاب رف

 كند، مثالً اگر شما وارد يك واقعه اجتماعي شويد بيني ميرسوم، محيط اجتماعي را قابل پيش
  كنيد. دانيدكه چگونه رفتاربا مردم آشنا باشيد مي و

هاي طريق رسانه از است بهتر ين تحقيق،با توجه به مطالب ذكرشده و باتوجه به نتايج ا
 همچنين شهروندان تشويق و با گردشگران آموزش داده شود، و عمومي، چگونگي نحوه رفتار

همدان زيرا تماس  با گردشگران ورودي شهر ترغيب شوندبراي برقراري ارتباط تاثيرگذار
ورودي به شهر چون مدت اقامت گردشگران  باشدشهروندان تماسي سطحي مي گردشگران و

شود و منتقل نمي تماس كوتاه مدت فرهنگ و رفتار باشد و درروز مي2طور متوسط همدان به
ها نيز در ها و نمايشگاهالبته برگزاري جشنواره تواند تاثير عميق برگردشگران داشته باشد.نمي

عليلو و بروجني تاثير نيست. نتايج اين تحقيق با تحقيق مرادي و ي اين فرهنگ بومي بياشاعه
 پيشينه ذكر گرديد مطابقت دارد. و يسيل كه در

دهند كه شهروندان از حضور  هاي آماري اين پژوهش نشان ميهمچنين نتايج تحليل
 اند. در درصد براين موضوع تاكيد نموده 20/3گردشگران راضي هستند و با ميانگيني برابر

اقتصادي شهر  ي ويج فرهنگ و توسعهعاملي براي تر گردشگران را مجموع شهروندان حضور
). شهروندان از خوشرويي و ارتباط صميمي و صبر و 93/3و64/3اند (ميانگين  عنوان نموده خود

رسوم  احترام به آداب و از ميزان اعتماد آنها و تحمل و مهرباني و صميميت گردشگران و
رانندگي  حوه رانندگي و نظم دردارند. البته شهروندان ازن 3ميانگيني باالي  اند ورضايت داشته

ها و مراكز نظمي در خيابانگردشگران را عامل بي اند ولي ازطرفي هم گردشگران راضي نبوده
  ).77/2دانند (ميانگينتفريحي نمي

). ولي عالقه به 16/3(ميانگين  برندلهجه گردشگران لذت مي همدان از شهروندان شهر
). ازطرفي 14/2و72/2كردن آنها را ندارند (ميانگين نحوه صحبت برداري از الگو يادگيري و

اندو عالقه به يادگيري ها راضي نبودهپارك شيوه پخت وپز گردشگران در شهروندان همداني از
دانند. ها را اصالً مناسب نميپارك گردشگران در پز پخت و غذاهاي محلي آنها نداشته و

كنند وشش گردشگران الگوبرداري نميپ مدل لباس و شهروندان همداني از رنگ لباس و
 و هاپارك رعايت نظافت گردشگران در ). شهروندان همداني از45/2، 45/2، 76/2(ميانگين
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 باشددهنده اين موضوع مينشان 35/3كنند كه ميانگيني برابرتفريحي الگوبرداري مي مراكز
 ).97/2كنند (ميانگين آرايش صورت و لباس گردشگران الگوبرداري نمي آراستگي و البته از

  
  پيشنهادات

ها درزمينه گردشگري راهكارهاي زير جهت ي مقالهباتوجه به مطالب گفته شده ومطالعه
  بهبود برخورد با گردشگران براي ترويج فرهنگ وآداب ورسوم شهر همدان اريه گرديد.

اط ديدني معرفي نق منظورگردشگري به هايدائمي جاذبه هاي موقت وبرگزاري نمايشگاه - 1
 اند. ويژه مناطقي كه تاكنون ناشناخته ماندهايران علي الخصوص استان همدان به

سيماي  و ها خصوصاً صدانحوه رفتار با گردشگران به شهروندان همداني ازطريق رسانه - 2
  استان همدان آموزش داده شود.

فهيم و  هاي خارجي و دعوت از نويسندگانهمايش هاي داخلي و شركت دربرپايي همايش - 3
  فرهنگي كشورهاي خارجي.

هاي محلي و جشنواره غذاهاي محلي استان هاي فرهنگي مانند رقصبرگزاري جشنواره  - 4
 كنند مانند نوروز و تابستان.مي همدان بازديداستان كه مسافران از همدان درايامي

اي كارهاي هنري بر كارگيري درجهت به استفاده از خالقيت هنرمندان استان همدان،  - 5
  زمينه گردشگري و شناساندن مفاخراستان همدان. تبليغ در

حضور گردشگران   هاي جذاب، تامدت زمانايجاد مراكز تفريحي و اقامتي مناسب و سرگرمي - 6
  استان همدان را افزايش دهيم. در
ترويج فرهنگ شهروندان  در امر راهنمايي گردشگران كه اين گشت محلي براي قرارگيري - 7

  است. موثر نيز
نده اين موضوعات را براي اتوجه به مطالعات انجام شده و بررسي موضوع تحقيق، نويسب

گردشگر و  روي اين موضوعات رفتار كند اميد است با مطالعه برآتي پيشنهاد مي تحقيقات
  گردد. ي برخورد شهروندان با گردشگران و بالعكس پربارترنحوه

  ني با گردشگران ورودي شهرهمدان.مقايسه رفتاراجتماعي گروهي از شهروندان همدا - 1
 بررسي رابطه بين متغيرهاي جمعيت شناختي شهروندان همداني با رفتاراجتماعي آنها. - 2

 توسعه اجتماعي مورد مطالعه كاركنان سازمان ميراث فرهنگي و تاثير رفتارهاي اجتماعي بر - 3
 صنايع دستي استان همدان. گردشگري و
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