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تجربة سفر در شهر  يهاگونه و تيشخص امنظ يشناخت جامعه يبررس
  تهران 

  

  2پورالهام عرب 1،يانيش حهيمل
  

  )15/04/97پذيرش خيتار ،15/11/95 افتيدر خي(تار
  دهيچك

اي  فرآيند پيچيده يياجرا و يفرهنگ ،ياسيس ،ياقتصاد ،يجتماعا لحاظ به يگردشگر
شناختي  جامعه ديدگاه را جامعه رگيدهاي  بخش و يگردشگر نيب مناسبات واست 

تجربة  نيمناسبات، ارتباط ب نياز ا يكي .بكاود يعلم و قيدق يشكل هتواند ب است كه مي
پردازد. تجربة سفر  ارتباط مي نيا يحاضر به بررس قياست. تحق تيسفر و نظام شخص

 حيافراد رابطه دارد. سفر و تفر تيدر نظر گرفته شده است كه با نظام شخص يريمتغ
تجربة سفر و  يشناخت جامعه فيبخشد. توص افراد مي تيبه شخص يخاص هاي يژگيو

موضوع و  ،يبا استفاده از منابع نظر ،يدر جامعة آمار دو نيو رابطة ا تينظام شخص
 يكربنديپ يكوهن و پارسونز برا كيار ةياز نظر ر،يمس نيحاضر است. در ا قيهدف تحق

و با استفاده از  يكم روش قيها ازطر استفاده شده است. داده يچارچوب نظر
نشان داد  ونيرگرس ليتحل جيشده است. نتا يآور جمع يصورت حضور نامه به پرسش

نوع  هر سه ت،يهاي تجربة سفر و نظام شخص گونه نيب ،يونيرگرس يبستگ كه در هم
شد.  دييتأ تيمستقل با نظام شخص ريمنزلة متغ آنها به يبستگ تجربه معنادارند و هم

و  ميمستق يبستگ هم تيبا نظام شخص يحيو تجربة تفر يوجودتجربة  يرهايمتغ
  و معكوس دارد.  يمنف ريوابسته تأث ريبر متغ يتجربة تجرب ريمثبت دارند و متغ

 ت،ينظام شخص ،يتجربة تجرب ،يتجربة وجود ،يحي: تجربة تفريديكل واژگان
  . يگردشگر

________________________________________________________ 
    mshiani@ut.ac.ir             ريزي و رفاه اجتماعي دانشگاه تهران (نويسندة مسئول) دانشيار گروه برنامه. 1

 ريزي توريسم دانشگاه تهران ارشد برنامه  كارشناس .2
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  مسئله انيو ب مقدمه
 گسترش درحال روز روزبه كه است جهان عيصنا ترين قپررون از يكي امروز يايدن در يگردشگر

 را ياقتصاد و ،يفرهنگ ،ياسيس ،ياجتماع ابعاد اش، اي رشته نيب تيماه علت به و است
 يطوالن يسفرها از هدف گذشته در اگرچه. است بوده بشر محبوب ربازيد از سفر. رديگ يدربرم

 شيافزا ونقل، حمل نظام گسترش با ه،امروز است، شده مي محدود تجارت و ارتيز به پرخطر و
 يزندگ در ريناپذاجتناب يامر به مقوله نيا فراغت، و استراحت زمان دآمدنيپد و مردم، درآمد
 شده تر دهيچيپ و تر يتخصص اريبس سفركردن از هدف امروزه كه يطور به است، شده تبديل بشر
 رانيا خصوص به و مختلف يهاكشور نيد و تمدن فرهنگ، در يخاص گاهيجا همواره سفر. است

  .است داشته اش نهيريد تمدن با
 زيمتما ديگر ياقتصاد هاي تيفعال از را آن كه است يخاص هاي يژگيو واجد يگردشگر

 با يبشر يوكارها كسب ترين دهيچيپ از يكي و است يچندوجه يتيفعال يگردشگر. كند مي
 يمقصد در محصول و ينيسرزم در يضمتقا رايز شود؛ مي قلمداد ييايجغراف تيموقع به توجه

 سفر طول در مقصد، به رسيدن با گردشگر با كه است آن بر تالش و اند گرفته قرار گريد
). 9: 1384 ،يزاهد و اني(رنجبر كند كسب خود قةيسل مطابق جذاب و يادماندني به اي تجربه

 دوم يجهان جنگ از عدب يگردشگر مصرف، در تنوع جاديا و ينسب رفاه شيافزا با گر،يد ازجانب
 ا،ي(خان گذاشت يفراوان ريتأث افراد و كشورها ياقتصادـ  ياجتماع سپهر بر و كرد رشد سرعت به

). 192: 1378 ،يكازرون؛ 250: 1379 ،يمحمد كيب؛ 135- 134: 1374 ،يينايس؛ 159: 1385
 جينتا ستا ممكن اما دارد، يمثبت جينتا و آثار يگردشگر تجربة يطوركل به و سفر شيافزا
  .كرد اشاره گريد يهافرهنگ از يريرپذيتأث به توانيم جمله آن از كه آورد همراه به زين اي يمنف

 يالگو نيا در. است يشناخت جامعه دگاهيد بر يمبتن پژوهش نيا در تيشخص نظام مفهوم
 امنظ و) ي(آل كيارگان نظام نيب واسط كه است يا شده يهنجار يليتما نظام تيشخص ،يمفهوم
 يانسان موجود. ابدي مي رشد و نيتكو پذيري جامعه اثر در كه شود مي يتلق(جامعه)  ياجتماع
 نديفرآ يط. ستين بالقوه تيظرف با ازين نيماش جز يزيچ كيارگان نظام مثابة به تولد هنگام
 يفرهنگ و ياجتماع ،ياثبات هاي نظام با برخورد در خود برتر قيعال درجهت فرد پذيري، جامعه

 مرتبط حال نيدرع و گوناگون) شدة يهنجار يازهاي(ن التيتما جيتدر به و كند مي يدرون را آنها
  ).1375 ،ي(چلب شود مي تيشخص صاحب قيطر نيا از و كند مي كسب را هم به

 ،يخارج اي يداخل يبر جامعه داشته باشد. تجربة سفرها يتواند آثار گوناگون سفر مي تجربة
 ،يحيتفر ،يكار ،يمذهب يتجربة انواع سفرها مت،يق گران اي متيق ، ارزانبلندمدت ايمدت  كوتاه
در  تيافراد ارتباط دارد. ازآنجاكه نظام شخص تيو...، درواقع، با نظام شخص يتجار ،يعلم
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 يريگ شكل سبب كه ييها حوزه از يكي ابد،ي مي تكامل و رديگ مي شكل پذيري جامعه نديفرآ
 با سفر تجربة رابطة يبررس يدرپ حاضر مقالة. است افراد فرس تجربة شود، مي تيشخص نظام
 بر كه دارند يخاص هاي يژگيو هركدام و اند متفاوت سفر هاي تجربه. است افراد تيشخص نظام
 يوجود و ،يتجرب ،يحيتفر به كوهن، ةينظر طبق كه ياتيتجرب. گذارند مي ريتأث تيشخص نظام
 و شيباورها و ها ارزش كانون به انسان يكينزد و يدور به توجه با اتيتجرب نيا. شود مي ميتقس
 با افراد ،يحيتفر تجربة در كه صورت نيا به. شوند مي ساخته او فرهنگ مجموعة يطوركل به

 گذراندن و حيتفر دنبال به فقط و شوندينم دور خود يفرهنگ هاي ارزش كانون از سفركردن
 در. ديآ ينم وجود به افراد يفرهنگ تعلقات در يرييتغ كه يطور به هستند، خوش ييها ساعت
 دنيد و ديجد اتيتجرب دنبال به يول شوند، ينم دور خود فرهنگ از افراد ،يتجرب تجربة با سفر

 درك را يوجود تجربة كه يكسان گر،يد ازجانب. هستند مقصد جوامع ورسوم آداب و فرهنگ
 هستند، متفاوت و ديجد كامالً هاي بهتجر افتني و خود هاي ارزش از ييرها دنبال به اند، كرده

 يزندگ و بگذارند كنار شهيهم يبرا را خود ورسوم آداب و باورها د،يعقا حاضرند كه اي گونه به
 با توانند مي متفاوتشان انواع به توجه با اتيتجرب نيا رسد مي نظر به. كنند تجربه را يديجد
  .كنند برقرار ارتباط تيشخص نظام

 نظام با گوناگون، مناطق و مقاصد به افراد سفر تجربة ارتباط يچگونگ ياساس پرسش
 يتفاوت چه است، سفر در دائماً كه يكس و دهيد جهان فرد تيشخص نظام. است آنان تيشخص

 انيپا در كه است حاضر نوشتار مسئلة نيمب پرسش نيا. دارد رودينم سفر به اديز كه يفرد با
 يبررس حاضر مقالة ياصل هدف ب،يترت نيا به. شود رائها آن براي يعلم يپاسخ شد خواهد يسع

  .است تيشخص نظام با سفر تجربة يهاگونه رابطة
  

  ينظر مباحث
نظام  ةيكوهن و نظر كيار يتجربة گردشگر ةينظر بيحاضر از ترك قيتحق ينظر چارچوب

 ترين عيانتزا از گسترده، طيفي در كه است مفهومي تجربهشود.  مي يكربنديپارسونز پ تيشخص
 چيزي از ناشي و است فرد در دروني حالتي تجربه. بگيرد جاي است ممكن حالت، ترين عيني تا

. كند مي زندگي آن طي در يا كند مي تحمل شود، مي مواجه آن با شخصي صورت به فرد كه است
) تتعطيال يا يادماندني به و زيبا مناظر مسافرتي،(گروه  هايي حالت چنين نيز گردشگر تجربيات
  ).216- 215: 2000 ي،(جعفر آيند مي وجود به سفر طول در كه هستند

مربوط است كه شخص از  يگرانآن در د يجادا ياتصور  ينبه داشتن ا يشترسفر ب ماهيت
 يدنبال سرگرم به يكه در محل يدارد. هنگام يتجربة بهتر يد،شما كه در خانه هست يا يگران،د
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 كه چيزي هستيم، همهمه، نوعي يافته، اوج هيجاني افتني درپي اساساً گرديم، مي تفريح و
 دنيا. است متفاوت ما هاي سليقه به توجه با بياورد، وجود به مخاطب در را هيجان اين تواند مي
 ترين مهم به شدن تبديل درحال سرعت به كه را، گردشگري صنعت بايد كه آموزد مي دارد

 ي،طوركل ). به1380 فيس، ي(بون كند اداره تريمثبت جهاني هدف براي و بهتر است، صنعت
 يمثابة شكل خانه و محل كار به يانم يزاست كه در تما يتهمدرن يحاصل فضا يتجربة گردشگر

 يرا برا ييو سودجو يحچون سفر، تجربه، تفر يامدهايياز گذران اوقات فراغت رخ نموده و پ
  ).172: 1390 يي،و سقا يزدي يارمغان آورده است (پاپل انسان مدرن به

 آيا اينكه سر بر و دارد متفاوت ماهيتي گوناگون متفكران ديدگاه از گردشگري تجربة
 تصنعي و جانبي هاي تجربه از ناشي يا است، اهميت بي و صوري معمولي، فعاليتي گردشگري

 دنبال به كه مسافراني چشم به را گردشگران مردم اغلب. دارد وجود فراواني هاي بحث است،
 نگرشي اما باشد، درست است ممكن داليلي به آنان از توصيفي چنين. نگرند مي هستند تفريح

) 1979( كوهن ديدگاه متفاوت، هاي ديدگاه درميان. شود مي محسوب گردشگر به سطحي
 آن از حاصل هاي تجربه و گردشگري به او نگرش. است مهم بسيار گردشگري تجربة دربارة
 را خود انسان آيا كه است اين او نظرية در كوهن اصلي سؤال. تاس برانگيزتر تأمل و تر عميق
 چگونه و است؟ چگونه دنيا در مكان اين جايگاه و داند مي دنيا در خاص مركزي به متعلق

 فرد بين كه ارتباطي مختلف انواع به گردشگري هاي تجربه گوناگون هاي شيوه فلسفي، لحاظ به
  ).89: 1384(آپوستولوپولوس،  شود؟ مي مربوط دارد وجود مركزها انواع و

. مفهوم كانون از رديگ حول كانون شكل مي يبحث او دربارة تجربة گردشگر منظر، نيازا
بيني معاني مشترك و  اظهار كرد هر جهان 1اليد امشد.  يوارد علوم اجتماع يهاي مختلف راه

ند. در تصورات ديني شو طق از تقدس برخوردار مياي دارد كه با استناد به آنها، منا اصلي
معتقد  2شيلز. اي . بود جهنم و زمين اگفتند كه نقطة تالقي آسمان ب قديمي، كانون به جايي مي

هاي اخالقي عالي و بنيادي  اي بانفوذ از ارزش اي داراي كانوني است كه شبكه است هر جامعه
هاي متعدد سياسي،  ونبين كانون را بسط داد. او برداشت شيلز از كان 3شود. آيزنشتاد تلقي مي

 ان،يم نيكوهن را جلب كرد. درا كيار مذهبي يا فرهنگي تمايز قائل شد. اين تمايزگذاري توجه
نظر  نادرست به ياش است، كم به كانون جامعه بند يو پا يعاينكه انسان مدرن، مط تصور
 از جامعه ممكن است كامالً يبعض اند، يزانهاي مدرن از جامعه گر از انسان ياريرسد. بس مي

________________________________________________________ 
1. M.Eliade  
2. E.Shills  
3. S.N.Eisenstadt  
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 كانون ناپذير جبران زيان از كه اي عده نباشند، معنا اصلي جايگاه و كانون دنبال به و باشند بيزار
 كه آنها و كنند، مي توجه ديگران كانون در صحيح مشاركت به غيرمستقيم، دارند، آگاهي خود
يگر، مخصوصاً آنهايي كانات كمتري دارند. گروه دآنچنان مدرن نيستند، ام 1هيلر، اي  اصطالح به

هاي مختلف  خواند، شخصيتي تمركززدا دارند و بين كانون مدرن مي آنان را پست 2كه كاوليس
اي ممكن است  پردازند، و سرانجام، عده شان مي وجوي هدف زندگي مانند و به جست معلق مي

ظر كوهن، در ن نگي غيرخودي، بيابند. بهكانون معنوي خود را در جايي ديگر، در جامعه يا فره
 هاي تجربه تشريح به وهنها، كانون گردشگري اهميت متفاوتي دارد. ك گونه نگرش درون اين
 مختلف مراكز و مدرن انسان بين ارتباط ديگر اشكال به را ها تجربه اين و پردازد مي گردشگري

 شناسينوع بسط به مسير اين در كوهن). 91- 89: 1384(آپوستولوپولوس،  دهد مي ربط
 پرداخته گردشگري هاي تجربه از اصلي روش پنج بررسي به او. پردازدمي گردشگري هاي ربهتج

  .وجودي روش. 5 آزمايشي روش. 4 تجربي روش. 3 انحرافي روش. 2 تفريحي روش. 1: است
 خوشي دنبال به كه مسافري منزلة به گردشگر، تجربة ميان پيوند ايجاد براي هاروش اين
 در. اندشده بنديطبقه است، ديگر كانون وجوي جست در كه درنيم گردشگر و است، محض
كننده  اي مشابه ديگر اشكال سرگرم شكل سرگرمي اي تفريحي به سفر تجربه 3تفريحي، روش

برد؛ زيرا سفر نيروهاي فيزيكي  مانند سينما، تئاتر و تلويزيون است. گردشگر از سفرش لذت مي
بخشد. با توجه به معناي كلمة سرگرمي،  درستي مي تن كند و به او و را تجديد ميو ذهني ا

 كه آيد مي وجود به مقدس يكانون به يمذهب سفر اثر در و ارتباط در تاً،يتجربة گردشگر، نها اين
 گردش به يخودپرور اي يخودشناس يبرا كه ستين متعهد گردشگر. بخشد مي روين انسان به

 يبرا يگردشگر نيا. است بخش فرح و كننده رمسرگ اي تجربه و حيتفر يدرپ صرفاً او. برود
 به كند، تحمل را يزندگ فشار تواند ينم كه يوقت دارد، را فشار كنندة كنترل حكم مدرن انسان
 را جامعه با فرد ارتباط و دهديم كاهش را مدرن جامعة از يناش يهاتنش رايز رود؛ مي سفر

 ب،يك مك؛ 94- 92: 1384 لوپولوس،آپوستو؛ 185- 183: 1979(كوهن،  كنديم ترمستحكم
  ).2001 ك،يلنك؛ 2005

 افراد گونه نيا يزندگ. اند زانيگر خود فرهنگ اي جامعه كانون از مدرن هاي انسان از يبعض
. سفر ستندين گر،يد ييدنبال هدف و معنا، چه در جامعه و چه در جا و به معناستيب و پوچ اريبس
و تكرار  معنا يب ياست. فرار محض از خستگ يالً انحرافندارد و كام يحيتفر تيافراد اهم نيا

________________________________________________________ 
1. E. Heller 
2. Kavolis 
3. Recreational  
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 را روح كه روش اينبخشد.  اميممكن است بدن را الت التياز تعط يناش شيروزمره به آسا يزندگ
 را بيزاري و نفرت صرفاً و كندنمي تقويت معنادار كانون با را آن ارتباط دهد،مي تسكين
 اين در فرقشان اما است، تفريحي روش مشابه گردشگر تجربة انحرافي روش. سازدمي پذير تحمل
معناي فرد بدون  معناست و خوشي بي حتي در حالت تفريحي نيز بي 1انحرافي روش كه است

  ).2005كيب،  ؛ مك95- 94: 1384؛ آپوستولوپولوس، 186- 185: 1979مركز است (كوهن، 
اينجا زندگي واقعي  هدف گردشگري صرفاً كسب تجربه است. گردشگر در 2،يتجرب روش در

شود، اما بعد از ديدن  كند و از تفاوت زندگي آنان با زندگي خود آگاه ميديگران را مشاهده مي
 هاي روش و دهداش را تغيير نمي دهد و زندگي زندگي ديگران، همچنان روال قبلي را ادامه مي

 وقتي حتي ماند، مي باقي غريبه همچنان تجربي گردشگر. پذيرد نمي نيز را مردم درست زندگي
 با كه گيرد مي ياد و بيند مي را آنان واقعي زندگي كه كند مي زندگي مردمي درميان كه

 آزمايد، مي را ديگران زندگي درستي غيرمستقيم، گردشگر،. شود قائل ارزش آنان براي زيبانگري
؛ 2005 كيب، مك؛ 2000 جعفري،؛ 188- 186: 1979(كوهن،  كند نمي خود آن از را آن اما

  ).96- 95: 1384 آپوستولوپولوس،
تجربة گردشگري افرادي است كه با كانون معنوي جامعة خود ارتباطي  3يشيآزما روش

مسئله براي افراد متفكر و  اند. اين هاي مختلف وجوي مفري در جهت ندارند و در جست
روش  فرمساشوند خوشايند است.  مدرن يافت مي ان و پستسرسختي كه دربين اشخاص سرگرد

بلكه  كند، يآن نم ديشده است، اما خود را كامالً مق يو درست يواقع يزندگ ريدرگ يشيآزما
 ازهايرا كه مطابق ن يزيكه سرانجام چ ديام نيكند، به ا مي سهيمختلف را با هم مقا هاي تيموقع
 و لفمخت اشخاص بين قدم ثبات با اند كرده عادت كه افرادي. ابديخاص خود باشد در اليو ام

 توانند نمي و اند داده دست از را گيري تصميم قدرت طوالني سفرهاي با كنند، حركت ها فرهنگ
؛ 97- 96: 1384 آپوستولوپولوس،؛ 189: 1979(كوهن،  كنند متعهد چيزي درقبال دائم را خود

  ).2001 لنكيك،
ويژگي  4وجودي روش پردازد، مي جوينده توصيف به گردشگري تجربة قبلي روش اگر

كند كه به كانون معنوي انتخابي خود متعهد است، مانند فردي كه مرز  مسافري را بيان مي
ها  اش از جامعه و فرهنگش جداست؛ بنابراين، نيازي نيست كه محتواي نمادها و ارزش فكري

________________________________________________________ 
1. Diversionary  
2. Experiential 
3. Experimental  
4. Existential  
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گيرد، گويي در  مذهبي باشند. فردي كه با كانون بيروني انتخابي ارتباط دارد، از زندگي فاصله مي
به  قاًيكه عم كسانيشود.  زندگي واقعي معنادار در كانون يافت مي كند و يگانه د زندگي ميتبعي

را  يديجد يشوند و زندگ بند يبه آن پا شهيهم يتعهد دارند، ممكن است برا ديجد يمركز معنو
كانون بنا شده است شروع  تيموقع صياي كه بر تشخ جامعه ايكامل خود به فرهنگ  ميبا تسل

 دةيپد يوجود اتيالگو بردارند. آنچه از تجرب گانهينان دوست دارند كه از فرهنگ بكنند. آ
پرتحرك در  يايكه تعداد آنان در دن ،يادياست كه افراد ز قتيحق نيآيد، ا دست مي به يگردشگر
اما در  ستند،يخود ن يكانون انتخاب يسو قادر به حركت مداوم به يواقع ليدال است، به شيحال افزا

را دنبال  يديمف هاي يروزانة آنها، كه در آن سرگرم يزندگ يايكنند: دن مي يزندگ ايندو د
كه در  شان، يكانون انتخاب ياياست، و دن يتر قيآنان فاقد معنا و مفهوم عم يكنند، اما برا مي

؛ 192-189: 1979(كوهن،  ابنديب يكنند تا ارزش معنو اي آن را ترك مي دوره يسفرها
  ).2001 لنكيك،؛ 2000 جعفري،؛ 2005 كيب، مك؛ 99- 97: 1384 ،آپوستولوپولوس

  
  تيشخص يمفهوم يالگو

 موجود يزهايچ همة تواند مي اصوالً بود يمدع كه كرد جاديا يميعظ ينظر چارچوب پارسونز
 يعموم ةينظر ارائة از دهه چند گذشت از بعد رسد مي نظر به. رديدربربگ را ياجتماع يايدن در

 مفهوم پارسونز ةينظر تمام سرآغاز. همتاستيب محتوا و گاهيجا ازنظر همچنان هينظر نيا كنش،
 يانسان رفتارهاي همة فهمد، مي پارسونز كه ييمعنا در ،ياجتماع كنش. است ياجتماع كنش
 كند، مي كشف خارج يايدن در كنشگر كه است معناهايي آن يراهنما و زهيانگ كه است

 كرديرو ).56: 1376(روشه،  دهد مي پاسخ آنها به و كند مي جلب را توجهش كه يمعناهاي
 اصطالح از و رديگ مي نظر در نظامي همچون را كنش او. است يستميس ليتحل پارسونز يليتحل
 و كنشگر انيم متقابل روابط سازمان« از است عبارت كه كند مي استفاده كنش نظام
 كنشگر يبرا كه است ييها ارزش و هنجارها بخشد، مي نظم روابط نيا به آنچه. »تشيوضع
 هاي نشانه منزلة به داريپا نسبتاً عناصر(وجود  يمند ساخت شرط سه پارسونز. اند شده يدرون

 بر يمبتن تطورات، و راتيي(تغ يستميس درون تيفعال و كاركرد،)، يستميس ليتحل در عطف
 ها ارزش و هنجارها كه است معتقد او. است قائل كنش نظام ازجمله ينظام هر يبرا را) قواعد

 نديبرآ ياجتماع كنش پارسونز، دگاهيد در. اندكنش نظام يساختار عناصر) يفرهنگ ي(الگوها
 نظام، چهار نيا او، ازنظر. است يستيز سميارگان و ياجتماع نظام فرهنگ، ت،يشخص نظام چهار
 نظر به ).1376(روشه،  شوند مي يتلق كنش نظام ريفراگ يفرع هاي نظام سطح، ترين يكل در
داشته  يشتريدارد كه اطالعات ب ينقش اساس يهم، عنصر يو اجتماع يستيرسد در عالم ز مي
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 طيو مح سمياست. ارگان سميارگان شيدايشرط الزم پ يعيطب طيمح ديگو . پارسونز ميباشد
 يتينظام شخص يبرا ي. شرط كافستين يشروط كاف ياست، ول يتيشروط الزم نظام شخص

 يرفتار سمِيارگان ديگو . پارسونز ميرديگ يشكل نم يتياگر فرهنگ نباشد، شخص فرهنگ است.
. ميكن ارتباط برقرار مي يعيطب طيآن با مح قيمرجع كنش است و ما ازطر ترين ياديو بن نياول

 وانيانسان با ح نجا،ياست. تا ا طيآوردن زمينة تطابق انسان با مح فراهم سميپس، كاركرد ارگان
شوند و شكل و قالب  مي ريپذ در برخورد با فرهنگ، فرهنگ يانسان زي، اما غرااشتراك دارد

ها و شامل سه قسمت  كنندة بقية نظام . پارسونز فرهنگ را كنترلرنديگ به خود مي يفرهنگ
 تيشخص رد،يبخش را بپذ سه نيانسان ا يها، و هنجارها. وقت و باورها، ارزش ديداند: عقا مي
 افتنيو انسان را در  ندينش مي زيغرا يجا شكل گرفت، به تيه شخصك نيشود. هم مي ديتول

هاي جامعه نظام  در وجود انسان يكند. وقت مي ييكردن مقاصدش راهنما ها و دنبال هدف
فرهنگ آن را شكل داده  نكهيا يشوند، برا جهت مي هاي افراد هم شكل گرفت، كنش يتيشخص
 يفرع هاي نظام بقية به هم كه شود يتلق كنش يعموم نظام از يفرع نظامي ديبا تيشخص. است

 ينوع هاي نظام از زيمتما را تيشخص هم پارسونز ن،يبنابرا است؛ مستقل آنها از هم و است وابسته
 نظام را تيشخص پارسونز). 161(همان،  كند مي مالحظه آنها با ايپو يارتباط در هم و كنش،
 ياديبن سازندة عنصر. انگارد مي يفرد كنشگر كنشِ زشِيانگ و يريگجهت از اي افتهي سازمان
 التيتما نيا. ستندين يموروث و اند ياكتساب او دگاهيد در التيتما نيا. است يازين ليتما تيشخص

 ابندي مي توسعه جيتدر به و) 139: 1384 تزر،ي(ر اند متفاوت يفطر هاي شيگرا و ها كشش با يازين
  .شود مي افزوده تعدادشان بر مختلف ايه نظام شدن يدرون و تيشخص بلوغ با و

 پژوهش اين متغيرهاي بر مبتني كه تحقيقي ايران، در گرفته صورت هاي بررسي به توجه با
 نظام و سفر(تجربة  يكديگر با ارتباط در متغير دو اين سنجش عبارتي، به. نشد يافت باشد،

 معدود به توانمي زمينه، دراين. است شده انجام تحقيق اين در كه است تازه كاري) شخصيت
 جاودانه علي ،»يراندر ا يتنظام شخص يتجرب يبررس«) با عنوان 1381( يچلب هايپژوهش

 حاتمي معصومه ،»ايران به سفر تجربة از اروپايي گردشگران رضايت ميزان« عنوان با) 1378(
 يشمها  سميهو  ،»شخصيت گيري شكل بر فرهنگ تأثير بررسي« عنوان با) 1389( زرنه

 مطالعة ي،اجتماع يتو هو يرابطة تجربة گردشگر يشناخت جامعه يبررس«) با نام 1391(
  .كرد اشاره »شيراز موردي

 صورت حاضر تحقيق موضوع در نيز اندكي خارجي هايپژوهش داخلي، تحقيقات همانند
ربة ) اشاره كرد كه به بررسي و كشف ماهيت تج2009( 1تونگ مطالعة به توانمي. است گرفته

________________________________________________________ 
1. Tung  
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انگيز را در زمينة گردش و انگيز پرداخته است. او كوشيده است ماهيت تجربة خاطرهسفر خاطره
هاي هاي عميق به اين نتيجه دست يافت كه گونهسفر بررسي كند. تونگ با استفاده از مصاحبه
 از ترهبرجست بسيار سفر از افراد انگيزر تجربة خاطرهتجربة سفر و عناصر ويژة مربوط به مقصد د

  .است ديگر عوامل
 بينياي به بررسي تأثير تجربة سفرهاي خارجي بر جهان) نيز در مطالعه2008( 1كانينگ

بيني افراد ازطريق سفرهاي گردشگران امريكايي پرداخته است. هدف او كشف فرآيند تغيير جهان
  ي تغيير كرده است.بيني افراد بعد از سفرهاي خارج خارجي بوده است. نتايج نشان داد كه جهان

اي به بررسي نقش تجربة سفر قبلي و خصوصيات سفر  ) در مطالعه2007و همكاران ( 2ويور
اند. آنها با استفاده از تحليل كانوني رابطة بين دو مجموعه  بر ارزيابي از مقصد پرداخته

نس نتيجة مطالعه نشان داد كه قسمت بزرگي از واريامتغيرهاي ذكرشده را بررسي كردند. 
  است. پذير بوده هاي سفر تبيين ارزيابي مقصد ازطريق تجربة سفر قبلي و خصوصيت

هاي آنها بيني خاصي دارند كه از ارزشها كانون جهان) معتقد است انسان1972( 3كوهن
افراد در اثر مالقات با افراد و هاي بيني و ارزششود. او معتقد است اين كانون جهانناشي مي
و با  تواند تغيير كند. او به مطالعة تجربي اين موضوع پرداختريان تجربة سفر ميها در جفرهنگ

 تجربة انواع شناسيمواجه شد كه با استناد به آنها، نوع ياز تجربة گردشگر يانواع متفاوت
 كه كساني او، نظر به. داد نشان افراد هايارزش بر را كدام هر تأثير و كرد ارائه را افراد گردشگري

 و بودند بند پاي خود هايارزش به همچنان اند، آورده دست به سفر از انحرافي و تفريحي ربةتج
 4تجربي، تجربة با افراد، كه درحالي. دادندنمي نشان خود از ديگر هايفرهنگ و ارزش به ايعالقه

ن هاي آنا ديگران در طول سفر بودند و براي ارزش هايهرچند درپي آگاهي و يادگيري ارزش
 يوةش كه به يكسان هاي خود را مهم تلقي كردند. سرانجام،احترام قائل بودند، درنهايت، ارزش

 اخذ درپي و بودند خود هاياز ارزش يسفر را تجربه كرده بودند، خواهان دور يو وجود يشيآزما
  بودند كه در تجربة سفر خود با آنان آشنا شده بودند.   يو فرهنگ افراد هاارزش

  
  نظري چارچوب

خانه و محل كار،  انيم زياست كه در تما تهيمدرن ياز آن حاصل فضا يو تجربة ناش يگردشگر
همراه  انسان مدرن به يبرا ييامدهاينمايد و پ از گذران اوقات فراغت، رخ مي يمثابة شكل به

________________________________________________________ 
1. Kanning  
2. Weaver  
3. cohen 
4. Experiential Experience 
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 ليم با كه آن، يحيتفر نوع از بيترت به گردشگر تجربة مختلف يهاروش ،يطوركل به. آورد مي
 بيترغ هدف و معنا يوجو جست با كه تريياساس نوع به شود،يم ختهيبرانگ حيتفر و لذت يبرا
 چهارم و دوم يهاروش بيترت به كه ،يشيآزما و يانحراف يهاروش. شود مي مشخص شود،يم

 يهاروش نيب يپل و انهيم ييهاروش هستند، كوهن ةينظر در يگردشگر تجربة مراحل در
 در ل،يدل نيهم به. دارند خود در را بعد و قبل مراحل يهايژگيو از يبيترك و ندا يبعد و يقبل

  .اند شده يبررس يوجود و يتجرب ،يحيتفر يهاروش حاضر مقالة
 نظام در يتأثر و ريتأث روابط در شهياند حامل و كنش عامل منزلة به را كنشگر زين پارسونز

 در ياجتماع انتظارات با كيارگان يازهاين بيترك از كه است معتقد و دهد مي قرار ياجتماع
 ديتول تيشخص نظام فرهنگ، و ياثبات هاي طيمح با برخورد در و پذيري جامعه گوناگون مراحل

 او. است يشناخت جامعهـ  يشناخت روان هاي هينظر برآورد تيشخص از يچلب فيتعر. شود مي
  .نيست جدا آن از و دارد قرار طيمح در كه داند مي ياجتماعـ  روانيـ  يستيز واحد كي را انسان

 و يشيآزما ،يتجرب ،يانحراف ،يحيتفر حوزة پنج به يگردشگر هاي تجربه تقسيم با كوهن
 هاي ينيب جهان افراد به سفر تجربة كه دهد نشان كوشد مي كانون مفهوم از استفاده با ،يوجود
 آن به اي ژهيو و ديجد شكل و بگذارد ريتأث آنها تيشخص نظام بر تواند مي و دهد مي يخاص

 آن تحول و تيشخص يريگ شكل در آن از حاصل تجربة و گوناگون يسفرها ،يعبارت به. ببخشد
. داند مي آنها تيشخص گرفتن شكل سبب را سفر در افراد متفاوت هاي تجربه او. است مؤثر

 گريد و ها يگريد با ارتباط تأثير تحت است ممكن افراد يرفتار و يارزش هاي كانون درواقع،
 الگوي يطراح در ب،يترت نيبد. باشند رايپذ را رييتغ و رنديگ قرار زيمتما يارزش هاي كانون
 يينها يالگوي نظر .شد خواهد گرفته كار به يوجود و يتجرب ،يحيتفر تجربة نوع سه قيتحق

  شود: مي يمشكل ترس اين بوده است به يقتحق يعمل و راهنما يكه در پژوهش مبنا
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  پژوهش يشناسروش
 يكم روش ق،يتحق ميپارادا طبق. است شده يطراح ياثبات ميپارادا به توجه با حاضر پژوهش

 يآمار جامعة. است ميمفاه يگردآور ابزار نامه پرسش. شد انتخاب هاريمتغ سنجش يبرا
 ليتشك دارند، قرار سال 65 تا 18 محدودة در كه تهران، شهر در ساكن افراد مجموع را قيتحق
 يتصادف وةيش به يريگ نمونه .نفرند 8154051، 1390 سال يسرشمار طبق كه دهند مي

گفته از ده  مطالعة جامعة پيش يبرا منظور، نيهم به اي صورت گرفت. اي چندمرحله خوشه
شده بود، استفاده  ميو مهاجرت تقس يسواد يب ،يمحله، كه با توجه به طبقات اقتصاد خوشه
 نييباال، متوسط و پا ياقتصادـ  اجتماعي گاهيخوشه با توجه به پا خوشه، سه ده نيا نيب ازشد. 

 ،يهستند. افراد تحت بررس 9و  5، 2هاي  خوشه، خوشه سه نيانتخاب شدند. ا يطور تصادف به
نفر  2,224,000سه خوشه  نيا تيخوشه هستند كه جمع سه نيشهروندان ساكن در محالت ا

محاسبه شده است. با توجه به جمعيت  1كوكران فرمول برحسب يمقتض نمونة حجماست. 
نفر  384برابر با  )، حجم نمونه383: 1383پور،  خوشه، با استفاده از فرمول كوكران (رفيع سه

 محاسبه شده است.
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 نامه پرسش 365 اطالعات از يينها ليتحل در ها، نامه پرسش يآور جمع از پس مجموع، در
  .است شده استفاده

  يريگ نمونه هاي خوشه تيجمع. 1 جدول
  دوم خوشة

  زياد مهاجرت باال، سوادي بي ترين، پايين اقتصاد
  منطقهجمعيت

  نفر  328000
  100 نمونه جمعيت

  نفر
  نامه پرسش 34 شوش -1
  نامه پرسش 33 قصابجوانمرد -2
  نامه پرسش 33 آذريراهسه -3

 پنجمخوشة
  كم مهاجرت كم، سوادي بي پايين، به رو متوسط اقتصاد

 منطقهجمعيت
  نفر 638,000

 150 نمونه جمعيت
  نفر

  نامه پرسش 38 پيروزي -1
  نامه پرسش 37 فرزانه -2
  نامه پرسش 38 دستگاهچهارصد -3

________________________________________________________ 
1. Cochran  
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  نامه پرسش 37 هوايينيرو -4
 نهمخوشة

  كم مهاجرت كم، سوادي بي باالترين، اقتصاد
 منطقهجمعيت

  نفر 578,000
 134 نمونه جمعيت

  نفر
  نامه پرسش 67 قيطريه -1
  نامه پرسش 67 نياوران -2

  
 از ،قيتحق ييروا و اعتبار سنجش يبرا موجود گوناگون هاي روش انيازم حاضر، قيتحق

براي  3براي اعتباريابي تحقيق و از ضريب آلفاي كرونباخ 2و اعتبار سازه 1يصور اعتبار روش
سنجش پايايي تحقيق استفاده كرده است. براي تشخيص اعتبار صوري ابزار سنجش 

آزمون، در اختيار استادان مجرب كه در اين  نامه) در مراحل مختلف (قبل و بعد از پيش (پرسش 
هاي علمي الزم برخوردارند) قرار گرفته است و نظرهاي ايشان درجهت تصحيح  ناييعرصه از توا
نامه تأييد و نهايي شد. پس  نامه گرفته شد و درنهايت پرسش الت موجود در پرسشو رفع اشكا

شيوة اعتبار  نامه، با استفاده از اعتبار صوري، سعي شد اعتبار تحقيق به از تأييد نهايي پرسش
  اده از تكنيك تحليل عاملي تأمين شود.سازه با استف

  سفر تجربة هاي گونه ريمتغ يعامل لي. تحل2 جدول
  ريتفس Df يمعنادارسطح آزمونمقدار يعاملليتحل

 به پذير ليتقل و پذيرفتني      kMO 650/0 آزمون
  ييربنايز هاي عامل

  دار يمعن 91 000/0 750/521 بارتلتآزمون
  

 قيتحق هاي داده است، آمده دست به 650/0 برابر آن قدارم كه ،kMOآزمون  جةينت طبق
  .است پذير تقليل ييربنايز هاي عامل يتعداد به

  تيشخص نظام ريمتغ يعامل ليتحل. 3 جدول
  ريتفس Df يمعنادارسطح آزمونمقدار يعاملليتحل

 به پذير ليتقل و پذيرفتني      kMO 66/0 آزمون
  ييربنايز هاي عامل

  دار يمعن 666 000/0 221/3888 بارتلتآزمون

________________________________________________________ 
1. Face validity 
2. Construct validity 
3. Cronbach Alpha 
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 يتعداد به قيتحق هاي داده است، 66/0 برابر آن مقدار كه ، kMOآزمون جةينت طبق
  .است پذير تقليل ييربنايز هاي عامل
 زانيم و شد محاسبه كرونباخ يآلفا ييايپا آزمون قيازطر قيتحق ينگرش يهافيط ييايپا
  .است بوده 7/0 از شتريب هافيط كرونباخ يآلفا

  قيتحق ياصل يرهايمتغ كرونباخ آلفاي ميزان. 4 جدول
  هاهيگوتعداد  كرونباخآلفاي شاخص رديف

  37  68/0 تيشخصنظام 1
  14  78/0 سفرتجربةيهاگونه 2

  
  پژوهش يهاافتهي
  يفيتوص يهاافتهي

ت اس يتواقع ينا دهندةنشان پاسخگويان از نفري 365 معتبر جمعيت ازميان تحقيق هاييافته
 تا 18 يسن گروه در انيپاسخگو اكثرسال بوده است.  60و بيشينة آن  18كه كمينة سن افراد 

 و درصد 49 مردان. رنديگيدرصد حجم نمونه را دربرم 68كه در حدود  داشتند قرار سال 30
 تشكيل را نمونه حجم از نفر 186 معادل درصد 51 زنان و نمونه، تيجمع از نفر 179 معادل
 التيتحص ي. اكثر افراد دارادهديم نشان را يجنس نسبت يمساو حجم باًيتقر كه اند داده

 زانيو بيشتر مجرد هستند. م درصد 37 متأهل افراد تعداد. اندبوده) درصد 50( يكارشناس
  تومان قرار گرفته است. ميليون 5/1هزار تا  400درصد) در فاصلة  52درآمد اكثر افراد (

  تيشخص نظام ريمتغ ينفراوا عيتوز. 5 جدول
  پاسخبي  ضعيف متوسط قوي شخصيتشاخص

  16  143 147 56 فراواني
  4  39 41 16 فراوانيدرصد

  

 طوركلي، به نمونه، جمعيت در شخصيتي الگوي ابعاد در پاسخگويان وضعيت ها،يافته طبق
 نسبتاً ادافر گرايش شدت و شخصيتي معيارهاي از برخورداري درواقع،. است ضعيف روبه متوسط
 بعد گرايي، برون بعد: از اند عبارت شخصيت نظام اصلي بعد چهارآمده است.  دست به ضعيف
 آني، گرايي فعال به ميل همچون مواردي گرايي برون بعد. شناختي بعد و انسجامي بعد نژندي،

به  يلشامل م ي. بعد نژندسنجدمي را موفقيت كسب به ميل و اثباتي، محيط با انطباق به ميل
به  يلو م ي،) و انتزاعشخصي ين(ب يانضمام اعتمادي يبه ب يلم يروني،و ب ياضطراب درون

 يلم ي،اجتماع يبه سازگار يلم ي،انضمام يعاطف يبه وابستگ يلم ياست. بعد انسجام يديناام
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 نيز شناختي بعد و سنجد، مي را بردباري به ميل و يافته تعميم تعهد به ميل خودتنظيمي، به
از  يگرد بخشي. سنجدمي را ريزي برنامه و نمادگرايي خردورزي، گرايي، تجربه به ميل

  نامه دربارة سنجش شاخص تجربة سفر است.  در پرسش شده يطراح يها پرسش
  سفر تجربة يهاگونه يفراوان عيتوز. 6 جدول

 يشگرايزانم      
  

  تجربه انواع

  كم متوسط زياد
درصد  فراواني  ميانگين

درصد  اوانيفر  فراواني
 درصد  فراواني  فراواني

  فراواني
  99/1  29  106 41 151 30 108 وجوديتجربة
  94/1  29  107 36 131 35 127 تفريحيتجربة
  91/1  29  107 33 119 38 138 تجربيتجربة

  

 تجربة به پاسخگويان درصد 30 گرايش شدت وجودي، تجربة بعد در، 6 جدول طبق
 و متوسط منديعالقه و گرايش آنان درصد 41 و است زياد وتمتفا ورسوم آداب و ها فرهنگ
 شامل كه نيز، درصد 29. اند كرده اظهار متفاوت كامالً هاي تجربه و ها ناشناخته تجربة به نسبي
. داشتند جديد كامالً هايتجربه با رويارويي به كمي بسيار تمايل شود،مي افراد از نفر 106
 گرايش نمونه، جمعيت درصد 35 است، آمده تجربي بعد ةدربار 6 جدول در كه طورهمان
 حدود در. اند دانسته مهم بسيار را آن و اندداده نشان سفر از بردن لذت و تفريح معيار به زيادي

 29نفر برابر  107. اندكرده توجه متوسط حد در سفر از بردن لذت به جمعيت، از درصد 36
 نتايجاند.  كم اعالم كرده يزخود را ن يشو گرا يتاهم مسفر را ك بودن يحيلذت و تفر يزدرصد ن
 به مندي عالقه درصد، 38 يعني افراد، از نفر 138 تجربي، بعد در كه است آن گوياي جدول
 به گرايش و بسيار خويش ملي فرهنگ حفظ كنار در را مختلف هاي فرهنگ هايمكان تجربة

درصد  29و  اندكرده اعالم متوسط را تجربه و گرايش اين درصد 33. اندكرده اظهار زياد را آن
  داشتند.  يكم يشبعد از تجربة سفر گرا ينبه ا يزنفر، ن 107آنان، در حدود 

  
  استنباطي هاييافته

 زماني اما شود، مي استفاده اف و تي متغيرة تك هاي آزمون از معموالً ميانگين تفاوت آزمون براي
 خطي تركيب و بستگي هم است ممكن باشد، تهداش وجود وابسته متغير يك از بيش كه

 اين آنها، جداگانة بررسي درصورت كه آورد وجود به را جديدي نتايج و روابط وابسته متغيرهاي
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حل مناسبي  راه 1متغيره تك واريانس تحليل از استفاده مواقعي، چنين در. بمانند مغفول نتايج
استفاده كرد. تحليل  2متغيره ل واريانس چندرسد. براي حل اين مشكل بايد از تحلي نظر نمي به

 تمهيداتي توان مي فرآيند، اين در. است هتلينگ يافتة بسطش واريانس چندمتغيره درواقع رو
 هر براي خاصي خطي تركيب مقدار و آورد دست به وابسته متغير براي وزن تعيين دربارة

 هاي آزمون اي رايانه هاي برنامه ه،چندمتغير تحليل داري معني آزمون براي. كرد محاسبه پاسخگو
 معيار و هتلينگ اثر پيال، معيار ويلكز، المبداي آنها ترين مهم كه كنند مي محاسبه متنوعي
 تقريب تواند مي چندمتغيري آزمون معيار يا مشخصه چهار اين. است روي ريشة ترين بزرگ
  :است رفته كار به آزمون اين در كه شود ارزشيابي اف آزمون براي خوبي كامالً
 زايش آن نشانة خوبي است.هاي ديگر قدرتمندتر است و اف از آزمون 3:پيالي اثر آزمون .1

در نوسان است. مقادير نزديك به  1كه مقدار آن بين صفر تا  4:ويلكز دايمبآزمون ال .2
از عدم  1اند. برعكس، مقادير نزديك به ها با هم متفاوت دهد كه ميانگين گروهصفر نشان مي

 هستند). يكي ها دهد كه همة ميانگيننشان مي 1اوت ميانگين نشان دارد (مقادير برابر با تف

هاي ويژه محاسبه  كه مقدار آن برحسب مجموع مقادير و ارزش 5:هتلينگ اثر آزمون .3
 شود و افزايش اين معيار نشانة خوبي است.مي

 .است خوبي نشانة نيز معيار اين افزايش: روي ريشة ترينبزرگ .4

 بين بستگي هم سنجش به تحقيق هايبررسي روابط بين متغيرها و نيز بررسي فرضيه رايب
 سفر تجربة هاي گونه يعني تحقيق، مستقل متغيرهاي روابط اثر بررسي براي. داريم نياز متغيرها

 توزيع اينكه به توجه با شخصيت، نظام ابعاد يعني وابسته، متغيرهاي بر سفر، هايسازه متغير و
 گرفته بهره چندمتغيره و متغيره يك رگرسيون آزمون از است، طبيعي به نزديك ها داده نشپراك
 تواندمي رگرسيون تحليل ناظرند، تبيين يا بينيپيش بر كه تحقيقاتي در است گفتني. شد

 ).596: 1390 شالي،صفري و پوريب(حب كند ايفا بارزي نقش

 تفاوت بررسي به چندمتغيره واريانس تحليل در است، آمده 7 جدول در كه طور همان
 مستقل هاي متغير زمان هم تأثير با) شخصيت(نظام  وابسته متغير هاي گروه در جنس ميانگين
=اف و سطح 49/2(با  يلكزو يآزمون المبدا يجةو سن) پرداخته شده است. نت يالت(تحص

________________________________________________________ 
1. ANOVA 
2. MANOVA 
3. Pillai’s  trace 
4. Wilk’s  Lambda  
5. Hoteling’s Trace 
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 از حاكي نتيجه اين ع،درواق. كنديم ييددرصد تأ95 ينانرا با اطم يه) فرض043/0داري  معني
است. مقدار  يتدر تفاوت نمرة افراد در نظام شخص ايكننده تعيين عامل جنسيت كه است آن

 وابسته متغير تغييرات درصد 97/0 كه معني بدين است، درصد 97/0 ويلكز المبداي ارزش
  تبيين مستقل متغير توسط

  )تيشخص نظام با(جنس  رهيمتغ چند آزمون.  7 جدول

متغير
م 

ستقل
  

آزمون
هاي

چندمتغيره 
  

مقدار
 

ش
ارز

  

مقدار
 

اف
 

درجة
 

آزادي
 

فرضيه
  

درجة
 

آزادي
  

خطا
سطح  
معناداري 

  

مجذور
 

ضريب
  

اتاي
 

جزئي
  

قدرت
مشاهده 

 
شده

  

س
جن

  

  708/0  030/0  043/0 324 4 49/2 030/0 پيالياثر
  708/0  030/0  043/0 324 4 49/2 970/0 ويلكزالمبداي

  708/0  030/0  043/0 324 4 49/2 031/0 هتلينگاثر
ترينبزرگ
  708/0  030/0  043/0 324 4  49/2  031/0  روي ريشه

  
 يدمحاسبه شده است كه مؤ 03/0 يزن يجزئ ياست. مقدار اتا 030/0 شده يينو مقدار تب نشده

 يجادا يگروه ينهاي ب است كه از تفاوت ياثر يقاندازة دق يينتب ياست و برا يجهنت ينا
اثر  ترين يدهندة قو باشد، نشان تر يكنزد 1است و هرچه به  1صفر تا  ينن بشود و مقدار آ مي

 ينمقدار ب يناست (ا 708/0شده نيز  وابسته است. قدرت مشاهده يربر متغ يهاي گروه تفاوت
شده  آن است كه قدرت مشاهده يمعنا باشد به تر يكنزد 1در نوسان است و هرچه به  1صفر تا 

  كامل است).  
  )تيشخص نظام با التي(تحص رهيچندمتغ آزمون. 8 جدول

) با توجه به يتوابسته (ابعاد چهارگانة نظام شخص يرمتغ يانگينم يسة، مقا8جدول  در
 يبر آزمون المبدا يدبا تأك يرهآزمون چندمتغ نيا يجدر كانون توجه است. نتا يالتتحص يرمتغ

متغير
 

مستقل
  

آزمون
هاي

چندمتغيره 
  

مقدار
 

ش
ارز

  

مقدار
 

اف
 

درجة
 

آزادي
 

فرضيه
  

درجة
 

آزادي
  

خطا
سطح  
معناداري 

  

مجذور
 

ضريب
  

اتاي
 

جزئي
  

قدرت
مشاهده 

 
شده

  

تحصيالت
  578/0  013/0  475/0 861 12 971/0 040/0 پيالياثر  

  510/0  013/0  477/0 3/754 12 969/0 960/0 ويلكزالمبداي
  576/0  013/0  479/0 851 12 041/0 041/0 هتلينگاثر
  608/0  028/0  088/0 287 4 045/0 029/0 رويريشةترين بزرگ
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 يبرابر يايدرصد، گو 05/0از  يشب يو در سطح معنادار 969/0با مقدار اف برابر با  يلكز،و
از  ياست كه افراد در چه سطح يناز ا يرپذيريبدون تأث يتنمرة افراد در نظام شخص يانگينم

 95 اطمينان با تحصيالت، براساس ها گينميان تفاوت فرضية بنابراين، دارند؛ قرار تحصيالت
 را ناكاملي و متوسط ميزان كه است 510/0 الگو اين در نيز مشاهده قدرت. شود مي رد درصد،
  .دهدمي نشان را الگو بودن ضعيف كه است 04/0 نيز پيالي اثر آزمون مقدار. دهد مي نشان

  )تيشخص نظام با(سن  رهيچندمتغ آزمون. 9 جدول

متغير
 

مستقل
  

آزمون
هاي

چندمتغيره 
  

مقدار
 

ش
ارز

  

مقدار
 

اف
 

درجة
 

آزادي
 

فرضيه
  

درجة
 

آزادي
  

خطا
سطح  
 

م
عناداري

  

مجذور
 

ضريب
  

اتاي
 

جزئي
  

قدرت
 

مشاهده
 

 
شده

  

  سن

  720/0  013/0  402/0 1308 16 048/1 051/0 پيالياثر
  565/0  013/0  403/0 4/990 16 047/1 950/0 ويلكزالمبداي

  719/0  013/0  404/0 1290 16 046/1 052/0 هتلينگاثر
ترينبزرگ
  757/0  033/0  028/0  327  4  762/2  034/0  روي ريشة

  
 و ارتباط به توجه با شخصيت نظام با سن مستقل متغير ميانگين تفاوت آزمون به 9 جدول

 فرضية در چندمتغيره آزمون نتيجة. است پرداخته فرضيه متغيرهاي ديگر با چندجانبه تأثير
 047/1 با برابر اف مقدار و 403/0 داري معني سطح با ويلكز، المبداي آزمون به ناداست با اول

 عبارتي، به. است سن، برحسب شخصيت نظام ميانگين تفاوت فقدان بر مبني صفر، فرضية تأييد
 با پس، ندارد؛ داريمعني تفاوت سني هايگروه به توجه با شخصيت نظام در افراد نمرة

 سطح با روي ريشة ترينبزرگ آزمون البته،. شود مي رد تحقيق ضيةفر درصد 95 اطمينان
  .است ويلكز آزمون فرضيه تأييد در اصلي معيار اما است، دار معني 02/0 معناداري

  )تيشخص نظام با يتجرب(تجربة  رهيچندمتغ آزمون. 10 جدول

متغير
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آزمون
هاي

چندمتغيره 
  

مقدار
 

ش
ارز

  

مقدار
 

اف
 

درجة
 

آزادي
 

فرضيه
  

درجة
 

آزادي
 

خطا
سطح  
معناداري 

  

مجذور
 

ضريب
  

اتاي
 

جزئي
  

قدرت
مشاهده 

 
شده

  

  تجربي

  869/0  39/0  008/0 342 4 482/3 039/0 پيالياثر
  869/0  39/0  008/0 342 4 482/3 961/0 ويلكزالمبداي

  869/0  39/0  008/0 342 4 482/3 041/0 هتلينگاثر
  869/0  39/0  008/0 342 4 482/3 041/0ريشةترينبزرگ
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 روي
  

. دهدمي نشان تجربي تجربة به گرايش شدت با را چندمتغيره هاي آزمون رابطة 10 جدول
است كه  يتواقع ينا ينمب 482/3با مقدار اف برابر با  961/0برابر  يلكزو يمقدار ارزش المبدا
 ياز تجربة تجرب يافراد در چه شدت ينكه. با توجه به ايلكز،و يالمبدا 008/0 يدر سطح معنادار

(مقدار ارزش  يدآ وجود مي آنان به يتينمره در نظام شخص يانگيندر م يباشند، تفاوت معنادار
تفاوت  يلةوس وابسته به هاي يرمتغ ييراتدرصد از تغ 961/0است كه  معني ينبد يلكزو يالمبدا

است).  039/0: ياليبرابر مقدار اثر پ شده ييننشده و مقدار تب يينمستقل تب يرسطوح متغ
 ياياست كه گو 869/0و قدرت مشاهدة آن برابر با  039/0آن نيز برابر با  يجزئ يمقدار اتا

 تر يكنزد 1است و هرچه به  1صفر تا  ينمشاهدة نسبتاً كامل اثر است (مقدار قدرت مشاهده ب
درصد  95 نينامزبور با اطم يةفرض ين،شده است)؛ بنابرا مشاهده يربودن تأث كامل يمعنا باشد، به

  شود.  مي ييدتأ
  تيشخص نظام با سفر تجربة هاي گونه چندگانة ونيرگرس. 11 جدول

معني
 

داري
 

t 

 ضريب
 استاندارد
 شده

 استانداردنشده ضريب
 

A
N

O
V

A
 

ضريب
 

تعيين
(R

2)
 

ش
رو

 
رگرسيون

 

 بي Sta.Error بتا

000/0 420/21  - 142/0 75/1 Conctant 

= اف
248/13    

  0=معناداري
 

0,104 Enter 

000/0 165/4 221/0 050/0 209/0 
تجربة
 وجودي

001/0 336/3 176/0 048/0 159/0 
تجربة
 تفريحي

004/0  861/2 -  148/0 -  046/0  131/0 - 
 تجربة
  تجربي

 با متغير سه در سفر هايگونه چندگانة رگرسيوني بستگي هم آزمون نتايج، 11 جدول در
 سطح در وجودي تجربة متغير براي آمده دست به ستگيب هم. است آمده شخصيت نظام
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 البته و مستقيم و مثبت بستگي هم، 221/0 بتاي در وجودي تجربة متغير تأثير صفر، معناداري
 تجربة متغير مستقل تأثير آمده دست به بتاي ميزان. دهد مي نشان وابسته متغير با را ضعيفي
 مبين نيز 001/0 معناداري سطح در تفريحي ةتجرب. كندمي بيان را شخصيت نظام بر وجودي
 را متغير دو ميان مثبت اما ضعيف تغييريهم ميزان اين. است 176/0 بتاي با رابطه وجود

 درصد 95 اطمينان با 004/0 معناداري سطح در نيز تجربي تجربة متغير رابطة. كندمي گزارش
 يرتأث يمعنا است و به يمنف يبضر ين. البته، اكندمي تأييد را فرضيه 148/0 بتاي ضريب و

 يرهايمتغ يآمده برا دست مستقل بر وابسته است. مقدار تي به يرو معكوس متغ كاهنده
  در الگوي تحقيق است.  يرهامتغ ينو متوسط حضور ا ينسب يرتأث يننيز مب ييدشدهتأ
  

  يريگ جهينت و بحث
 ،دشو يم مواجه آنها با جوامع ياجتماع نظام كه ييها تيشدن و واقعيجهان نديفرآ در

 مثابة بهاكنون  كهجوامع است  شرفتيو وابسته به نوع و سطح پ ياجتماع اي دهيپد يگردشگر
 و ياقتصاد يها تيدر فعال" تصنع كي" مثابة بهتحول جامعه و  ريدر مس "نديفرآ كي"

 ان بكه از آ يكردينخست در رو رانيدر ا يگردشگر ةلئمس .است كرده دايپ تياهم ياجتماع
 در افراد تيشخص نظام از ييها جنبه. ددار تياهم شود يم ادي ياجتماع نديو فرآ دهيعنوان پد

 نيا از يا گونه گفت توان يم. رديگ يم شكل يروان و ياجتماع ارتباطات و روابط از يا نهيزم
 يا متفاوت فرد يزندگ محل با ديشا كه ينقاط مختلف، نقاط به سفر است؛ سفركردن ارتباطات

 قت،يدرحق. كند مي ايجاد افراد تيشخص نظام در يراتييتغ شك يب ها تفاوت نيا. باشد آن مشابه
 و آن از يناش اتيتجرب سفر، درباب ييها پرسش وجودآمدن به سبب ندها،يفرآ نيا ،يطوركل به
  .شود يم افراد تيشخص نظام بر آن يامدهايپ

وابسته است، درواقع،  يدار هيام سرمامدرن آن، كه در وهلة اول به نظ يدر معنا يگردشگر
 تينوع مصرف بر نظام شخص نيا جه،ياز گسترش مصرف و تنوع در مصرف است. درنت يشكل

 طيبلكه با مح ست،يتصوركردني ن طيمعتقد است انسان جدا از مح ي. چلبگذارد يم ريافراد تأث
 ،ياخته شود. ازطرفشن طشياو در مح يانسان تيخود در ارتباط منسجم است و الزم است ماه

و  نيتكو يريپذ است كه بر اثر جامعه يو نظام اجتماع كينظام ارگان نيواسط ب تينظام شخص
با  كيارگان يازهاين بيترك قيازطر تيو رشد شخص شدن ليتشك ،يعبارت . بهابدي يرشد م

 ياجتماع ،ياثبات يها طيپذيري و در برخورد با مح در مراحل گوناگون جامعه يانتظارات اجتماع
از  يبلكه جزئ ست،يجدا از فرد ن يزياجتماع چ ت،يشخص لي. با تشكرديگ يصورت م يو فرهنگ

 يريگ با فرهنگ و جهت يا كه در درون جامعه ي. فردستندياو و در اوست، گرچه همانند ن
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 يتيشخص يها كه با نظام كند يم دايپ يفرد منحصربه يتينظام شخص كند، يرشد م يخاص
را تحت  تينظام شخص تواند يكه م ياز امور يكيمتفاوت است.  گريد يها گديگر در فرهن

سفرها، با توجه به محتوا و  نيگوناگون و متنوع است. ا يقرار دهد، تجربة سفرها ريتأث
و  يريگ در شكل شك يو ب كنند يافراد را متحول م تيخاص خود، نظام شخص يريگ جهت
 دهيچيپ نديدر فرآ رشدنيدارند. تجربة سفر و درگ يا ابعاد آن نقش مهم و گسترده يبرخ تيتقو

گذارد كه او را به  مي عهيبه ود يرا در وجود آدم يزيچ تيدرنها يگردشگر يو چندبعد
 چيه و برود سفر به كه افتي را يفرد توان ينم. كند مي تبديل قبل با متفاوت يموجود
 ،ياجتماع اي دهيپد مثابة به اما است، يفرد يتيفعال ظاهر به سفر. باشد نداشته آن از اي خاطره

 با كه يمحصول. ابدي مي دوچندان يتياهم كند، مي ريدرگ يزندگ مختلف وجوه با را يآدم كه
  .كند فايا افراد يتيشخص وجوه در يخاص نقش تواند يم ماند، مي يباق سفر نيا از تجربه عنوان

. شود يم تيتقو زين تيشخص نظام شود، شتريب افراد يتجرب تجربة هرچه ،جينتا مطابق
 آگاه خودش با گرانيد يزندگ تفاوت از و است تجربه كسب دنبال به حالت نيا در گردشگر

 ريتأث تيشخص نظام در تواند يم است سفر خاطرات كنندة يتداع كه چه هر ،يازطرف. شود يم
  .كند تيتقو را آن و بگذارد

 كوهن. است كرده استفاده كوهن كيرا يگردشگر تجربة ةينظر از عمدتاً، حاضر، مطالعة
. اند گرفته شكل كانون مفهوم برمبناي اصل در كه كند يم مطرح را يگردشگر تجربة نوع پنج

 كانون به آن از كه است خود خاص يها ارزش و ينيب جهان يدارا يفرد هر است معتقد كوهن
 تجربة است معتقد او. كنند يم عمل يارزش يها كانون نيا طبق بر افراد. كند يم تعبير

 سفر تجربة از يمتفاوت انواع درواقع،. شود يم فرد در يارزش كانون نيا رييتغ سبب يگردشگر
 را آن ابعاد يبرخ ،يشناخت جامعه يمعنا در و شود يم تيشخص نظام در تحول و رييتغ سبب
 در. تداف يم اتفاق يجمع سپس و يفرد سطح در ابتدا تيشخص نظام رييتغ نيا. كند يم تيتقو
 يطراح يتجرب قيتحق درقالب كند يم يمعرف كوهن كه ييها تجربه شد كوشيده حاضر قيتحق
 ةينظر كه داد نشان قيتحق نيا نمونة نةيزم در كوهن ةينظر يتجرب يبررس ،يعبارت به. شود

. بود سو هم زين) 2008( نگيكان قيتحق با قيتحق جينتا ن،يبرا عالوه. است شده دييتأ كوهن
  .است كرده رييتغ سفر از پس افراد تيشخص نظام و ينيبجهان

 نظام با مثبت و ميمستق اي رابطه يحيتفر و يوجود تجربة كه داد نشان يونيرگرس الگوي
 زين تيشخص نظام ابد،ي شيافزا يحيتفر و يوجود تجربة هرچه گفت توان يم. دارد تيشخص

 و است گانهيب خود جامعة يمعنو ونكان با يطوركل به فرد ،يوجود تجربة در. كند يم رييتغ
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 و كانون رييتغ د،يترد يب. است ديجد يها ارزش به يابي دست و ديجد يمعنو كانون يدرپ
  .كند يم متحول را آن و گذارد يم اثر زين او تيشخص نظام در فرد يها ارزش
 از فرار يدرپ تجربه نيا در فرد. است مثبت و ميمستق ريتأث نيا زين يحيتفر تجربة در
 تجربة. است حيتفر و لذت كسب دنبال به صرفاً و روزمره يزندگ از يناش يها تنش و ها يخستگ

  .كند يم متحول را فرد تيشخص نظام زين سفر نيا از يناش
 شيبا افزا ،يعبارت گذارد. به مي تيكاهنده و معكوسي بر نظام شخص ريتأث زين يتجرب تجربة

 يزندگ ياست كه درست يگردشگر يژگيو ني. اودش يم فيتضع تينظام شخص ،يتجربة تجرب
 دليل به او، تفحص يحت كه دارد امكان و كند ينم خود آن از را آن اما د،يآزما مي را گرانيد

  .باشد يشناخت ييبايز عمدتاً و يمذهب اساساً اش، يجانب تيماه
 تيخصش نظام بر را مثبت و ميمستق ريتأث نيشتريب يونيرگرس معادلة در يوجود تجربة

 جامعة يارزش و يمعنو كانون به كه يفرد كرد اذعان توان مي تيواقع نيا به توجه با. گذارد مي
 نيا هاي راه از يكي سفر و است ديجد يارزش و يمعنو كانون دنبال به نباشد، بند يپا خود

 و است توسعه ياساس ركن و ييربنايز عنصر تيشخص نظام ازآنجاكه. است رييتغ و انتخاب
 نظام رييتغ. است يهيبد تفكر نيا كنندة نييتع تياهم پروراند، يم خود در را تفكر عنصر
 رو، ازاين كند؛ دگرگون زين را جامعه يها ارزش كانون تواند يم مدت يطوالن در افراد تيشخص
 كوهن ةينظر ت،يدرنها. رسد مي نظر به يضرور گوناگون يها دوره در پژوهش و يبررس
 با تهران شهر يآمار جامعة در آن يتجرب يابيارز حاضر قيتحق با و شود يم دييتأ زمينه نيدرا

  .است گرفته صورت تيموفق
  

  منابع
 .وارسته: رشت شفيعي، بيژن  ترجمة ،گردشگري شناسي جامعه) 1384( يورگوس آپوستولوپولوس،

 دفتر: انتهر زاده، عبداهللا محمود ترجمة ،يفرهنگ يگردشگر تيريمد) 1380( اليسيپر س،يف يبون
 .يفرهنگ هاي پژوهش

 اطالعات ،»رانيبا نگاه به ا يتوسعة جهانگرد ينو بر آثار اقتصاد ينگرش) «1379حسن ( ،يمحمد كيب
 .253- 248: 158 و 157 شمارة ،ياقتصادـ  ياسيس

 .سمت: تهران ،ميمفاه و تيماه ،يگردشگر) 1390( ييسقا يو مهد نيمحمدحس ،يزدي يپاپل

 نامة انيپا ران،يا به سفر تجربة از يياروپا گردشگران تيرضا زانيم) 1378( يعل جاودانه،
 .ييطباطبا عالمه دانشگاه ارشد يكارشناس

 .ين: تهران ،ياجتماع نظم ينظر ليتحل و حيتشر: نظم يشناس جامعه) 1375مسعود ( ،يچلب
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 و هنر هنگ،فر يپژوهش مؤسسة: تهران ،رانيا در تيشخص نظام يتجرب يبررس) 1381مسعود ( ،يچلب
 .ارتباطات

 .ياسالم ارشاد و فرهنگ وزارت: تهران ،انيرانيا هاي نگرش و ها ارزش) 1381مسعود و همكاران ( ،يچلب
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