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تغییــرات گردشــگری ،رویکــرد
فرهنگــی و اقتصادی،گردشــگری
انبــوه ،گردشــگری پایــدار ،توســعۀ
محلــی

چکیده

در تعاریفــی کــه از گردشــگری بیــان شــده اســت ،مطالعــه و شــناخت بشــر در
کانــون توجــه آن قــرار دارد و بیشــتر پژوهشهــای انسانشناســان دربــارۀ نــوع
بشــر بــه فرهنــگ بــاز میگــردد .اگــر فرهنــگ را هــر صورتــی از رفتــار اکتســابی و
غیرغریــزی درنظــر بگیریــم ،ایــن مقالــه بــه توصیــف و تبییــن ایــن رفتــار در قلمــرو
پژوهــش در مواجهــه بــا موضــوع پژوهــش بــا تمــام تأثی ـرات فرهنگــی و اقتصــادی
میپــردازد .بررســی ســیر تغییــرات گردشــگری در نیــم ســدۀ اخیــر و بازســازی
معنایــی آن و تغیی ـرات حاصــل از رواج گردشــگری در حوزههــای ذکرشــده ،مســئلۀ
مهــم و ضــرورت انجــام ایــن پژوهــش اســت کــه نیازمنــد پشــتوانۀ نظــری قــوی و
مبتنــی بــر اتخــاذ رویکــردی پارادایــم تفســیرگرایی اســت کــه در آن از رویکــرد امیــک
اســتفاده میشــود و بدینوســیله کمــک میکنــد تــا نحــوۀ درک و تفســیر مــردم
ســرزمین موردمطالعــه از تأثیــرات گردشــگری در توســعۀ جامعــۀ محلــی بررســی
شــود .پژوهــش بــا روش کیفــی انجــام شــده و از رویکــرد مردمنــگاری بهمنزلــۀ
روش عملیاتــی پژوهــش و از رویکــرد نظریــۀ زمینـهای بهمنزلــۀ روش تحلیــل دادههــا
اســتفاده شــده اســت .یافتههــا در قالــب هفــت مقولــۀ عمــده و یــک مقولــۀ هســته،
یعنــی رویکــرد مؤثــر بــه گردشــگری پایــدار ،بیــان میشــود .بــر اســاس ایــن مقولــه،
حوزههایــی از گردشــگری در قلمــرو پژوهــش از حالــت انبــوه خــارج شــده و در
مســیر نیــل بــه وضعیــت گردشــگری پایــدار اســت.

مقدمه
انسانشناســی گردشــگری را یکــی از عناصــر فرهنــگ
انســانی میدانــد کــه بخشــی از شــیوۀ زندگــی اوســت.
ازایــنرو میکوشــد پرســشها و مســائلی را بررســی کنــد
کــه در پژوهشهــای آتــی انسانشناســان بایــد مــورد
توجــه قــرار گیــرد .مباحثــی چــون ارتبــاط بیــن فرهنگهــا
ً
(میزبانهــا و میهمانهــا) ،فرهنگپذیــری (معمــوال جوامــع
میزبــان از میهمانــان) ،توجــه بــه وضعیتهــای چندفرهنگــی
و چندصدایــی جوامــع انســانی (بونــی فیــس )35 :1386 ،و
بهطــور خالصــه هرآنچــه مربــوط بــه فرهنــگ جوامــع میزبــان

و میهمــان باشــد مــورد عالقــۀ انسانشناســان اســت (نیــازی
و همــکاران .)25 :1389 ،ایــن دو ،نهتنهــا در بســیاری مــوارد
بــه یکدیگــر پیونــد خوردهانــد ،بهشــدت بــه هــم وابســته و
نیازمندنــد .ازاینروســت کــه انسانشناســی گردشــگری
شــاخهای نوپــا و نوظهــور در دنیــای معاصــر اســت کــه
زمینههــای علمــی و پژوهشــی و فرهنگــی گردشــگری را
بهطــور اعــم و بهطــور اخــص فراهــم میســازد (هاشــمی
مقــدم )1397 ،و بــر اهمیــت پژوهشــی آن صحــه میگــذارد.
تعاریــف گســتردهای از واژۀ گردشــگری ارائــه شــده اســت کــه
ً
عمدتــا بــر پایــۀ مفهــوم آن قـرار دارنــد .پیامدهــا از موضوعات
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پژوهــش کیفــی بــه هدایــت عمومــی فراینــد پژوهـش ،ایجــاد
حساســیت نظــری یــا تدویــن برخــی ســؤالهای عمومــی
بهمنظــور ورود بــه میــدان محــدود میســازند (محمدپــور،
.)242-240 :1392
در همیــن راســتا ،بــه برخــی مباحــث نظــری پرداختــه
میشــود کــه در فراینــد پژوهــش میدانــی ماننــد طراحــی
ســؤالها راهگشــا اســت و اســتخراج مقولههــا و مفاهیــم
از دل ایــن مباحــث نظــری و نتایــج حاصــل از مشــاهدات و
مصاحبههــا صــورت میپذیــرد کــه در بخــش یافتههــا ارائــه
میشــود و در بخــش بحــث و نتیجهگیــری جمعبنــدی
خواهــد شــد.
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مهــم در حــوزۀ مدیریــت و برنامهریــزی گردشــگری اســت
(عبداللـ هزاده )1384 ،کــه جعغــری ( )1981در تعریــف خود
از گردشــگری بــه ایــن مــورد اشــاره کــرده اســت :گردشــگری
مطالعــۀ انســان خــارج از محــل ســکونت (درواقــع) مطالعــۀ
صنعتــی اســت کــه بــه نیازهــای وی پاســخ میگویــد و
همچنیــن بــه مطالعــۀ تأثیراتــی میپــردازد کــه هــم انســان و
هــم ایــن صنعــت در محیــط فرهنگی ـ اجتماعــی ،اقتصــادی
و زیســتمحیطی جامعــۀ میزبــان میگــذارد (نیکبیــن و
همــکاران.)215 :1399 ،
بــر ایــن اســاس ،در مقالــۀ پیــشرو ،داللتهــای معنایــی
تغییــرات فرهنگــی و اقتصــادی حاصــل از ورود گردشــگر و
درک و تفســیر و نحــوۀ تعامــل ســاکنان قلمــرو پژوهــش بــا
ایــن تغیی ـرات بازســازی شــده اســت تــا تفاســیر موجــود از گردشگری انبوه
ْ
تجربــۀ زیســته و روزمــرۀ تغییــرات در میــان افــراد جامعــۀ دوران مــدرن گردشــگری انبــوه را پدیــد آورد ،یعنــی تجمــع
مذکــور بررســی شــود و در نهایــت الگــوی نظــری دادهمحــور هــزاران و گاه میلیونهــا انســان در مقاصــد گردشــگری.
از آن ارائــه شــود .بدیــن ترتیــب ،هــدف عمــده از پژوهــش ازآنجاکــه گردشــگری و توســعۀ روســتایی بــه یکدیگــر
آن اســت کــه دریابیــم ســاکنان قلمــرو پژوهــش تغیی ـرات و وابســتهاند ،توســعۀ پایــدار گردشــگری بــدون برنامهریــزی
تحــوالت ایجادشــده را از چــه منظــری مشــاهده و چگونــه درســت در نواحــی حســاس و شــکنندۀ روســتایی آثــار
درک و تفســیر میکننــد .بــا چنیــن رویکــردی ،هــدف اصلــی محیطــی متعــددی را بــر ســاختار و پیکــرۀ روســتاهای هــدف
بازســازی معنایــی تغییـرات گردشــگری و تأثیــر ایــن تغییـرات گردشــگری تحمیــل میکنــد .از ایــن آثــار میتــوان بــه
در عناصــر مــادی و معنــوی فرهنــگ و توســعۀ محلــی تخریــب بافــت ســنتی ،ازبینرفتــن برخــی از مکانهــای
معیشــتی ،تضــاد بیــن بافــت جدیــد و قدیمــی و ازبینرفتــن
ســرزمین موردمطالعــه اســت.
اراضــی زراعــی و باغهــا اشــاره کــرد (والشــجردی فراهانــی
و همــکاران.)277 :1398 ،
مروری بر ادبیات موضوع
مالحظات نظری
اســتفاده از نظریــه در روش کیفــی بــا بنیانهــای فلســفی گردشگری پایدار
ً
پژوهــش کیفــی کامــا در تضــاد اســت .پژوهشــگر کیفــی گردشــگری پایــدار دارای ویژگیهــا و مفاهیمــی چــون
بــا اتخــاذ رویکــرد امیــک 1در صــدد اســتخراج و اســتنباط هماهنگــی بــا ارزشهــای طبیعــی و فرهنگی ،برآوردهســاختن
و بازنمایــی نظــام معنایــی و برســاختههای ذهنــی ســوژهها نیازهــای کنونــی گردشــگران و جامعــۀ محلــی و گســترش
اســت؛ آنگونــه کــه ســوژهها خودشــان بــه شــکل طبیعــی ایــن فرصــت بــرای آینــدگان ،مشــارکتدادن جوامــع
آنهــا را میســازند ،نــه آنگونــه کــه پژوهشــگر یــا نظریــه برای محلــی ،ســازگاری بــا آســتانۀ تحمــل زیســتمحیطی و
آنهــا تصــور میکنــد (میرزایــی)354 :1393 ،؛ همانــی اجتماعــی جامعــۀ بومــی ،ارتقــای شــناخت و درک جامعــه
کــه گیرتــز از آن در قالــب مفهــوم «توصیــف ضخیــم» 2یــاد از ارزشهــای طبیعــی و فرهنگــی و احت ـرام بــه دانــش بومــی
میکنــد (روســتاخیز و همــکاران .)285 :1398 ،منظــور از اسـ�ت (اینسـ�کیپ.)54 :1392 ،
فقــدان نظریــه بینظــری یــا خنثیبــودن انســان نیســت؛ چ ـرا
کــه در پژوهــش کیفــی و مردمنــگاری ،پژوهشــگر همــواره توسعه در گردشگری انبوه و گردشگری پایدار
دارای ذهــن نظــری اســت ،امــا از اتــکا بــه نظریــۀ صــوری 3در جامعــهای کــه گردشــگری انبــوه حاکــم اســت ،توســعه
ب ـرای نظریهآزمایــی دوری میکنــد (فکوهــی .)213 :1381 ،صنعتمــدار اســت و اســتنباط اصلــی بــر پایــۀ گردشــگری
بــر همیــن اســاس ،فترمــن 4و کراســول 5نقــش نظریــه را در بهمنزلــۀ مصرفگرایــی اســت و توزیــع ثــروت را بــازار آزاد
بــر عهــده خواهــد داشــت و مــردم فقــط واحدهــای نیــروی
Emic approach
 1.کار درنظـ�ر گرفتـ�ه میشـ�وند (شـ�ارپلی ،تلفـ�ر:1394،
2. Thic Description
 .)126 3. Formal theoryاقتصــاد از وضعیــت عمومــی بــه خدماتــی تبدیــل
 4. David M. Fettermanمیشــود ،بهطوریکــه دیگــر جوانــان صبــر و حوصلــۀ کار
5. John W. Creswell
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در توسعۀ فرهنگی ـ اقتصادی جامعۀ بومی شرق استان گلستان :ارائۀ نظریهای دادهبنیاد
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در مــزارع و انجــام کارهــای مربــوط بــه دامــداری را ندارنــد کاهــش پیشداوریهــا و نزدیکترشــدن انســانها بــه
و بــه فعالیتهــای مزدبگیــری کــه زمینــۀ بــرآوردن نیازهــای یکدیگــر میشــود (بذرافشــان.)146 :1394 ،
زودگــذر گردشــگران را فراهــم میســازد روی میآورنــد
(رحیمپــور .)121 :1393،درحالیکــه در جامعــهای تغییرات اقتصادی در گردشگری انبوه
بــا گردشــگری پایــدار توســعه مردممــدار خواهــد بــود و فصلیبــودن و ایجــاد تــورم در نقــاط گردشــگری :گردشــگری
مــردم توانایــی مشــارکت کامــل در فعالیتهــای اقتصــادی ماهیتــی فصلــی دارد .بنابرایــن ،هنگامیکــه گردشــگری
را دارنــد و توســعه بــا مــردم محقــق میشــود نــه از مــردم .اصلیتریــن صنعــت هــر منطقــه اســت ،در فصلهــای
گردشــگری غنیســاز فرهنــگ اســتنباط میشــود و احیــای تعطیلــی (تعطیلــی از نظــر مراجعهنکــردن گردشــگر)،
محیطزیســت پایــدار و حفاظــت از آن را نویــد میدهــد مشــکالت ناشــی از بیــکاری شــدت میگیــرد (کاظمــی،
 .)107 :1386بهعـلاوه ،بـ�ه نظـ�ر الندبـ�رگ (،)1974
(برنـ�ز.)209-208 :1385 ،
توســعۀ صنعــت گردشــگری در هــر منطقــه موجــب گرانــی
کاال و خدمــات میشــود و قیمــت زمیــن بهســرعت افزایــش
تغییرات فرهنگی در گردشگری انبوه
کاالییشــدن فرهنــگ :نــگاه انسانشــناختی بــه فرهنــگ مییابــد.
متفــاوت اســت بــا نــگاه اقتصاددانــان و برنامهریزانــی کــه بــه
فرهنــگ بهمثابــۀ کاال ،منابــع طبیعــی یــا خدمــات مینگرنــد تغییرات اقتصادی در گردشگری پایدار
و ایــن ،یکــی از دغدغههــای اصلــی انسانشناســان اســت .عدالــت توزیعــی ثــروت :یکــی از ویژگیهــای گردشــگری
نویســندۀ مقالــۀ «فرهنــگ در ازای پــول» ایــن دغدغــه را بــا پایــدار آن اســت کــه پــول و گردشــگر از مرکــز بــه پیرامــون
ذکــر مثالــی دربــارۀ مراســم آالرد در شــهر فئونترابیــای اســپانیا حرکــت میکنــد .یعنــی جریــان مداومــی از ســرمایه و انســان
بهتــر توضیــح میدهــد .ایــن مراســم ســنتی ،کــه در واقــع از مرکــز بــه پیرامــون وجــود دارد .هیــچ رشــتۀ اقتصــادی
نوعــی مناســک جمعــی اســت ،بــا بازآفرینــی بخشــی از تاریخ دیگــری (صنعتــی ،خدماتــی و کشــاورزی) ایــن همه انســان را
ایــن شــهر ،حــس همبســتگی اجتماعــی مردمــش را تقویــت از مراکــز عمــدۀ ســکونتی و شــهرهای بــزرگ بــه ســوی مناطــق
میکنــد .درحالیکــه بــا هجــوم گردشــگران بــرای بازدیــد دورافتــادۀ کوهســتانی ،صحرایــی ،ســاحلی و روســتایی بــه
از ایــن مراســم ،اکنــون مــردم ایــن مراســم را ب ـرای خوشــایند حرکــت درنم ـیآورد .بدیــن صــورت ،گردشــگری در عدالــت
گردشــگران و جــذب بیشــتر آنــان انجــام میدهنــد (هاشــمی اجتماعــی و توزیــع اجتماعــی درآمدهــا و عدالــت جغرافیایــی
در جهــان تأثیــر بسـزایی دارد (پاپلی یــزدی و ســقایی)10 : 1386 ،
مقــدم.)130 :1397 ،
از دیگــر پیامدهــای رایــج گردشــگری انبــوه در عرصــۀ
فرهنگــی میتــوان بــه تعــارض فرهنگــی اشــاره کــرد کــه پیشینۀ موضوع
بهعلــت تفــاوت فرهنــگ دو جامعــۀ میزبــان و میهمــان توجــه پژوهشــگران بــه انسانشناســی گردشــگری از دهــۀ
بهوجــود میآیــد و باعــث ســوءتفاهم و برخــورد ارزشهــا  1970گســترش یافــت .از انسانشناســانی کــه در ایــن حــوزه
میشـ�ود (تیموثـ�ی و نیائوپـ�ان .)104 :1392 ،هنگامیکــه بــه پژوهــش پرداختهانــد و موضــوع پژوهــش آنــان بــه ایــن
1
شــمار گردشــگران بیشــتر و ارتبــاط آنهــا بــا جامعــۀ میزبــان مقالــه نزدیــک اســت بــه ایــن مــوارد اشــاره میشــود :نــش
طوالنیتــر میشــود ،تغییراتــی در ارزشهــا ،هنجارهــا و ( )1996کــه گردشــگری را حاصــل تالقــی تاریــخ دو یــا
اســتانداردهای جامعــۀ میزبــان بهوجــود میآیــد و از نســلی چنــد فرهنــگ یــا خردهفرهنــگ درنظــر میگیــرد و نظریــات
بــه نســل دیگــر منتقــل میشــود کــه بــه اســتحالۀ فرهنگــی بریســوین )1996( 2کــه نشــان میدهــد چگونــه گردشــگری
منطقــۀ مالتــا را در یــک دورۀ 35ســاله تغییــر داده اســت
میانجامـ�د (رایزینگـ�ر)114-111 :1395 ،
(هاشــمی مقــدم.)107-105 :1397 ،
از میــان تألیفــات داخلــی بــه کتــاب انسانشناســی
تغییرات فرهنگی در گردشگری پایدار
تعامــل فرهنگــی :توســعۀ گردشــگری فرصتهایــی را بــرای گردشــگری هاشــمی مقــدم ( )1397اشــاره میشــود کــه
برق ـراری مبــادالت فرهنگــی بیــن گردشــگران و مــردم محلــی شــامل یــک مقدمــه و هفــت مقالــه اســت .مقالــۀ پنجــم
فراه��م میس��ازد ( )Cohen, 1984:220تــا دو طــرف ایــن کتــاب بــا عنــوان «فرهنــگ در ازای پــول؛ کاالییشــدن
بــا فرهنــگ یکدیگــر بیشــتر آشــنا شــوند و بهتدریــج بــه فرهنگــی :رهیافتــی انسانشــناختی نســبتبه گرشــگری»
فرهنــگ هــم احتــرام بگذارنــد .مبــادالت فرهنگــی حاصــل را دیویــد گرینــوود ( )2012بــه رشــتۀ تحریــر درآورده
از گردشــگری موجــب وسیعترشــدن افــق اندیشــۀ طرفیــن،
1 Nash
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اســت کــه بحــث اصلــی آن کاالییشــدن فرهنــگ در
گردشــگری بــا طــرح مناســک جمعــی آالرد در اســپانیا
اســت .از میــان پایاننامههــای دانشــگاهی کــه نزدیکــی
موضوعــی و مکانــی بــا ایــن مقالــه دارنــد بــه بررســی اثـرات
اقتصادی ـ گردشــگری پــارک ملــی گلســتان بــر جوامــع
محلــی ،نمونــۀ مــوردی :روســتای تنگـراه اشــاره میشــود کــه
پشــین ( )1393در مقطــع کارشناســی ارشــد و در مؤسســۀ
آمــوزش عالــی باختــر ایــام بــه نــگارش درآورده اســت.
همانگونــه کــه از عنــوان ایــن پایاننامــه پیداســت ،بــه
پیامدهــا و تغییراتــی کــه گردشــگری در میــان جامعــۀ محلــی
روســتای تنگ ـراه ،در مجــاورت پــارک ملــی گلســتان ،داشــته
پرداختــه شــده اســت..
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در نقــاط مختلــف قلمــرو پژوهــش (شــرق اســتان گلســتان
شــامل دو شهرســتان کاللــه و گالیکــش) ،اشــباع نظــری
بهدســت آمــد.
بــا توجــه بــه اصــول نمونهگیــری هدفمنــد و بهمنظــور
تحــت پوشــش قــراردادن بیشــترین گوناگونــی گروههــای
قومــی ،زبانــی و مذهبــی ســاکن در قلمــرو پژوهــش ،تمامــی
گروههــای قومــی بومــی ازجملــه ترکمنهــا (گــوگالن و
یمــوت ،)2قزلباشهــا و تاتهــا بررســی شــدند.
در ایــن مقالــه ،مجموعــهای از روشهــای شناختهشــده و
عمــده ب ـرای گــردآوری دادههــا ب ـهکار رفتــه اســت :مشــاهدۀ
مشــارکتی ،مصاحبــۀ عمیــق ،ســنجههای غیرواکنشــی شــامل
اســناد و مــدارک از پیــش موجــود ماننــد آرشــیوهای دولتــی،
یادداشــتهای شــخصی ،نامههــا ،اســناد تصویــری و
صوتــی و اســناد و مــدارک محققســاخته (مستندســازی
تصویــری).

پرسشهای اصلی پژوهش
بــا توجــه بــه بررســی موضــوع از منظــر انسانشناســی و
همانگونــه کــه در مقدمــه گفتــه شــد ،پرســشهای اصلــی
روش تجزیهوتحلیل دادهها
ایــن مقالــه عبــارت اســت از:
 .1ســیر معنایــی تغییــرات گردشــگری در قلمــرو پژوهــش پــس از گــردآوری دادههــا و نتایــج مشــاهدات و مصاحبههــا
بــا مطالعــۀ فیشهــا و بــا توجــه بــه طــرح پژوهــش از
چگونــه اســت؟
 .2تغییــرات ایجادشــده در گردشــگری چــه تغییراتــی را در پیــش تنظیمشــده ،تقســیم موضوعــی آنهــا انجــام شــد.
عناصــر فرهنــگ مــادی و معنــوی و عوامــل اقتصــادی در هریــک از مقولههــا دارای چندیــن مفهــوم اســت .هــر
فیــش بــا توجــه بــه موضــوع متنــی و اشــتراک موضوعــی در
قلمــرو پژوهــش ایجــاد کــرده اســت؟
 .3مــردم قلمــرو پژوهــش ایــن تغییـرات را در توســعۀ جامعــۀ زیرمجموعــۀ هریــک از مقولههــا ق ـرار داده شــد و ســپس بــا
مطالعــۀ سطربهســطر آن در مفهــوم موردنظــر در هــر مقولــه
محلــی خودشــان چگونــه درک و تفســیر میکننــد؟
جایگــذاری شــد .بدیــن ترتیــب ،کدبنــدی یــا مفهومبنــدی
دادههــای گردآوریشــده انجــام شــد.
روششناسی
بــا توجــه بــه ســؤاالت محــوری و اهــداف پژوهــش ،ایــن ایــن کدبنــدی دارای ســه مرحلــۀ کدبنــدی بــاز ،محــوری
پژوهــش بــا روش کیفــی انجــام شــده اســت .همچنیــن ،از و گزینشــی اســت (داناییفــرد و امامــی.)78 :1396 ،
رویکــرد مردمنــگاری بهعنــوان روش عملیاتــی پژوهــش و توضیحــات دادهشــده شــامل دو مرحلــۀ کدبنــدی بــاز و
رویکــرد نظریــۀ زمینــهای 1بهعنــوان روش تجزیهوتحلیــل محــوری بــود .در مرحلــۀ کدبنــدی گزینشــی ،مفاهیــم و
مقولههــا کنــار یکدیگــر قــرار گرفــت و بــا توجــه بــه رونــد
دادههــا اســتفاده شــده اســت.
جامعــۀ آمــاری پژوهــش دربردارنــدۀ اف ـراد جامعــۀ محلــی ،مفهومــی و درنظرگرفتــن هــدف پژوهــش و ســیر پژوهــش کــه
گردشــگران ،متولیــان و کارکنــان اقامتگاههــا ،راهنمایــان پــس از انجــام مرحلــۀ گــردآوری دادههــا و کدبنــدی بــاز و
محلــی ،مســئوالن دولتــی مرتبــط بــا گردشــگری و مالــکان محــوری بهدســت آمــد ،مقولــۀ هســته اســتخراج شــد.
انجــام ایــن ســه مرحلــۀ کدگــذاری مســتلزم دقــت فــراوان
منــازل و ویالهــای اســتیجاری اســت.
در ایــن پژوهــش همزمــان از دو نــوع نمونهگیــری هدفمنــد اســت و همانگونــه کــه در جــدول  1مشــاهده میشــود،
و نظــری اســتفاده شــده اســت :نمونهگیــری هدفمنــد بــرای بــا مقولهبنــدی ،اختصــاص مفاهیــم عمــده بــه هریــک از
گزینــش مصاحبهشــوندگان و نمونهگیــری نظــری بــرای مقولههــا ،مشــخصکردن شــرایط و تعامــات و پیامدهــا
تشــخیص تعــداد افــراد ،تعییــن محــل دادههــای الزم و بــا توجــه بــه مقولههــا کــه ســیر ترتیبــی پژوهــش را بــرای
یافتــن مســیر پژوهــش بــا هــدف گــردآوری اطالعــات الزم رســیدن بــه مقولــۀ هســته نمایــان میســازد (محمــدی و
از مطلعــان محلــی .پــس از انجــام مصاحبههــای عمیــق همــکاران ،)96 :1394 ،مقولــۀ هســته اســتخراج شــد و
بــا  25نفــر در بــازۀ زمانــی پاییــز  1398تــا تابســتان  1399در پایــان یــک الگــوی زمینــهای ارائــه شــده اســت کــه بــه
1. Grounded Theory

 .2از طوایف اصلی گروه قومی ترکمن ساکن در قلمرو پژوهش

بازسازی معنایی تفسیر مردم محلی از تأثیر تغییرات گردشگری
در توسعۀ فرهنگی ـ اقتصادی جامعۀ بومی شرق استان گلستان :ارائۀ نظریهای دادهبنیاد

پرســشهای پژوهــش پاســخ میدهــد و اهــداف پژوهــش را
تحقــق میبخشــد.

فصلنامه علمی  -پژوهشی گردشگری و توسعه

یافتههای پژوهش
بهمنظــور پاســخ بــه پرســشهای اصلــی پژوهــش ،دادههــای
گردآوریشــده کــه نتایــج حاصــل از مصاحبههای عمیق و مشــاهدۀ
مشــارکتآمیز اســت در قالب مفاهیــم (در مرحلــۀ کدگذاری بــاز) و
مقولههــای عمــده (در مرحلــۀ کدگــذاری محــوری) تنظیــم و تدوین
شــد .بــه فراخــور معنــا و ویژگــی ،هریــک از مقولههــا بــه عن ـوان
شـرایط ،تعامــات و پیامدهــای مفهومــی تعیین شــدند تــا در قالب

یــک الگــوی س ـهبعدی ارائــه شــوند.
در نهایــت ،در مرحلــۀ کدگــذاری گزینشــی ،مقولــۀ هســته
اســتخراج شــده اســت کــه تمامــی مقــوالت را دربــر میگیــرد
و تــم یــا موضــوع پژوهــش را آشــکار میســازد کــه در شــکل
 1ارائــه شــده اســت .در ادامــه ،همــۀ مقولههــای محــوری (7
مقولــه) و مفاهیــم و ابعــاد تشــکیلدهندۀ هــر مفهــوم بیــان
شــده و مصادیــق نظــری و میدانــی هریــک در قالــب مباحــث
نظــری و مصاحبههــای صورتگرفتــه ارائــه شــده اســت.
فهرســت ایــن مقولههــا و مفاهیــم در جــدول  1مشــاهده
میشــود.
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2

رویکرد فرهنگی تغییر و تحوالت در گردشگری
قلمرو پژوهش

 کاالییشدن فرهنگ -تعارض فرهنگی

3

رویکرد اقتصادی تغییر و تحوالت در گردشگری
قلمرو پژوهش

فصلیبودن و تورم در مراکز هدف گردشگری

۴

گردشگری انبوه

دورۀ مدرنیته

۵

ورود عناصر تغییردهنده

آموزش ،آگاهی ،تفسیر
رسانههای تصویری و فضای مجازی
توانمندسازی زنان

۶

رویکرد فرهنگی در تغییر و تحوالت جامعۀ محلی
قلمرو پژوهش

تعامل فرهنگی
اثر القایی

۷

رویکرد اقتصادی در تغییر و تحوالت جامعۀ
محلی قلمرو پژوهش

گردشگری ،درآمد ملی و اشتغال
گردشگری و عدالت توزیعی ثروت

ویژگیهای ساختاری
هــدف از بیــان مفاهیــم ســاختارهای فرهنگــی و اقتصــادی در
ایــن مقولــه ارائــۀ وضعیــت قلمــرو پژوهــش در زمینههــای
مذکــور تــا قبــل از ورود عناصــر تغییردهنــده اســت تــا در
ادامــه ،تغییــرات ایجادشــده را نمایــان ســازد و تأثیــر ایــن
تغییــرات در حوزههــای ذکرشــدۀ جامعــۀ محلــی بررســی
شــود و از درک و تفســیر مــردم و نحــوۀ تعاملشــان بــا ایــن
تغییــرات آگاهــی الزم بهدســت آیــد.

رویکرد موثر به گردشگری پایدار

1

ویژگیهای ساختاری

ساختار فرهنگی جامعۀ محلی
ساختار اقتصادی جامعۀ محلی

مفهــوم ســاختار فرهنگــی دربردارنــدۀ ابعــاد گوناگونــی
اســت .روح مهماننــوازی (کریــمزاده ،)187 :1394
بهمنزلــۀ مؤلفــهای فرهنگــی ،بهخوبــی ّ
مبیــن ویژگیهــای
فرهنگــی قلمــرو پژوهــش در بیــش از دو دهــۀ گذشــته اســت؛
بهطوریکــه اقدامــات مهماننوازانــۀ آنهــا بــدون هیچگونــه
چشمداشــت مالــی یــا جبرانــی بــوده و تنهــا دلیــل آن رعایــت
آموزههــای فرهنگــی و عرفــی درخصــوص مهماننــوازی
بــوده اســت.

سال یازدهم  ،شماره دوم ،تابستان 1401

ردیف

مقولههای محوری یا عمده

مفاهیم

مقولۀ هسته
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مرادی و همکاران

شــده بــود .پــس از اجــرای چنــد مقــام ســنتی ،بخشــی
ً
بــرای خوشــایند گردشــگران و احیانــا باالبــردن جذابیــت
برنامــۀ خــود ،لبــاس محلــی خــود را از تــن کنــد و بــا لبــاس
معمولــی شــروع بــه اجــرای یکــی از آهنگهــای موســیقی
پــاپ فارســی بــا همــان ســازهای ســنتی نمــود کــه البتــه بــا
اســتقبال مهمانــان و گردشــگران مواجــه شــد!

یکــی از مشــارکتکنندگان پژوهــش کــه مــردی کهنســال بــا
 86ســال ســن اســت ،در ایــن خصــوص میگویــد:
ب ـرادر کوچکتــرم ،ارازقل ـیِ ،نــژده1ای داشــت کــه بــه اتفــاق
همســر و ســه فرزنــدش زندگــی میکــرد .شــبی از شــبها
کــه از نیمــه گذشــت ه بــود صدایــی از در برمیخیــزد .در
چوبــی نــژده را بــاز میکنــد؛ دو اسبســوار را در تاریکــی
تشــخیص میدهــد؛ از آنهــا میخواهــد کــه از اســب
پیــاده شــوند .اســب آنهــا را بــه آغــل میبــرد و آب و علوفــه رویکرد اقتصادی تغییر و تحوالت در گردشگری
میدهــد و از آنهــا میخواهــد کــه بفرماینــد داخــل! داخــل قلمرو پژوهش
نــژدهای کــه در یــک گوشــۀ آن زن و فرزندانــش در خوابانــد مقولــۀ تغییــر و تحــوالت ناشــی از تســلط گردشــگری انبــوه
و در گوشــۀ دیگــر هــم چنــد کیســه آرد و گنــدم ذخیــره در مقصــد گردشــگری شــامل مفاهیمــی چــون تبدیــل
شــده اســت .صبــح ،پــس از بیدارشــدن ،صبحانــۀ مفصلــی اقتصــاد عمومــی بــه اقتصــاد خدماتــی ،ایجــاد تــورم در اقــام
برایشــان تــدارک میبینــد و از حالشــان خبــر میگیــرد .ایــن مصرفــی ،مشــکالت ناشــی از فصلیبــودن ایــن صنعــت و
دو نفــر از اهالــی روســتای پشــت کــوه (ســمت شــمالی) افزایــش شــدید قیمــت زمیــن اســت.
بودنــد کــه بــرای خریــد دام بــه خراســان رفتــه بودنــد و بــه مصاحبهشــوندۀ 34ســاله درخصــوص پیامدهــای اقتصــادی
گردشــگری انبــوه در روســتای خــود میگویــد:
علــت دوری راه ،دیرهنــگام بــه تنگ ـراه 2رســیده بودنــد.
ســاختار اقتصــادی در نقــاط نمونهگیریشــدۀ ایــن پژوهــش ،بــه نظــر مــن عوایــد اقتصــادی رواج گردشــگری در روســتای
تــا پیــش از گســترش گردشــگری ،بــر پایــۀ کشــاورزی ،مــا تنهــا ب ـرای  20درصــد از اهالــی ســودمند و ب ـرای بقیــه
دامــداری ،پــرورش زنبــور عســل و کــرم ابریشــم و مشــاغل بــدون ســود اســت .یکــی از آثــار ســوء ایــن امــر باالرفتــن
خدماتــی و کارگــری جوانان و میانســاالن روســتا در شــهرهای قیمــت زمیــن مســکونی در روســتا اســت کــه نســلهای
بــزرگ بــوده اســت کــه بــا رواج گردشــگری تغییراتــی در دوم و ســوم دیگــر زمینــی بـرای احــداث خانــه ندارنــد و اگــر
بخواهنــد خریــد کننــد ،قــدرت مالیشــان بــه قیمتهــای
کســبوکار و گروههــای شــغلی ایجــاد میشــود.
روز کــه بهصــورت سرســامآوری افزایــش پیــدا کــرده اســت
رویکرد فرهنگی تغییر و تحوالت در گردشگری کفــاف نمیدهــد.
قلمرو پژوهش
ایــن مقولــه و مقولــۀ دیگــر کــه در ادامــه بــدان میپردازیــم  -گردشگری انبوه
بــه بیــان تغیی ـرات حاصــل از گردشــگری از منظــر فرهنگــی همانگونــه کــه در مقولههــای پیشــین دربــارۀ ســاختار و
و اقتصــادی میپــردازد .بــا ورود گردشــگر بهصــورت انبــوه رویکــرد فرهنگــی و اقتصــادی در قالــب شــرایط زمینهســاز
و بیضابطــه ،تغییــر و تحوالتــی در عرصــۀ فرهنگــی قلمــرو پدیدآمــدن ایــن نــوع گردشــگری و تعامــات میــان گردشــگر
پژوهــش ایجــاد شــده اســت ،از قبیــل اســتحالۀ فرهنگــی 3،و جامعــۀ محلــی در ایــن نــوع گردشــگری گفتــه شــد ،بهطــور
تعــارض فرهنگــی 4،اثــر القایــی 5یــا تأثیــر خودنمایــی و خالصــه ،ایــن نــوع گردشــگری کمتــر بــه دنبــال تجربهکــردن
کاالییشــدن در عرضــۀ برنامههــای فرهنگــی و هنــری ماننــد اسـت ،بــه محیــط حســاس نیســت ،بــه دنبــال ادامــۀ آرامــش
خانــه و لــذت طبیعــی اســت ،در جســتوجوی دریــا و
اجــرای موســیقی (افتخاریــان.)33 :1396 ،
یکــی از مشــارکتکنندگان پژوهــش در ایــن خصــوص ماســه و نــور آفتــاب اســت و آنچــه اهمیــت نــدارد مقصــد
گردشـ�گری اسـ�ت (کـ�ی هایـ�س و دی نیمیـ�ر.)268 :1394 ،
چنیــن میگویــد:
گــروه گردشــگران را ب ـرای اســکان بــه یکــی از اقامتگاههــای مونـ�ت در  1994عقیــده داشــت ،درحالیکــه گردشــگری
بومگــردی در روســتای قوشــه چشــمه بــرده بــودم .آن شــب انبــوه بهعنــوان تجربــهای نــازل و ســطحی بــرای ملتهــا
اج ـرای موســیقی ســنتی ترکمنــی در مــکان آالچیــق ســنتی و مــردم میزبــان جهــان ســوم مــورد حملــۀ شــدید منتقــدان
بــرای گــروه مــن و مهمانــان دیگــر بومگــردی برنامهریــزی ق ـرار گرفتــه اســت ،فعالیتهــای اخیــر گردشــگری بــا دیــدۀ
 .1تکاتاقی که دیوارۀ آن از دو ردیف نی بههم بافته و دو طرف آن گلاندود میشود .تحســین نگریســته میشــود .ایــن فعالیتهــا بــا عناوینــی
 .2آخرین روستای استان گلستان در سوی شرقی
چــون گردشــگری پایــدار ،مســئوالنه ،خــاق یــا اکوتوریســم
3. Cultural transformation
 4. Cultural conflictشــناخته میشــود (هاشــمی مقــدم .)86 :1397 ،در
6
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5. Demonstration effect

 .6به نوازنده و خواننده در موسیقی ترکمنی بخشی گفته میشود.

بازسازی معنایی تفسیر مردم محلی از تأثیر تغییرات گردشگری
در توسعۀ فرهنگی ـ اقتصادی جامعۀ بومی شرق استان گلستان :ارائۀ نظریهای دادهبنیاد

رویکرد فرهنگی در تغییر و تحوالت جامعۀ
محلی قلمرو پژوهش
ایــن مقولــه و مقولــۀ بعــدی بــه بررســی جامعــۀ محلــی قلمــرو
پژوهــش در زمــان حــال از دیــدگاه فرهنگــی و اقتصــادی
میپــردازد .بدیهــی اســت کــه طــی چنــد دهــۀ گذشــته
تغییراتــی در شــکل و ماهیــت گردشــگری در ســرزمین
موردمطالعــه ایجــاد شــده اســت .ایــن تغییــرات ،بهطــور
طبیعــی ،از منظــر رویکردهــای دوگانــۀ مزبــور (فرهنگــی و
اقتصــادی) ،تطوراتــی را در جامعــۀ محلــی پدیــد آورده اســت
کــه بــا تغییــر و تحــوالت ایجادشــده در مقولههــای پیشــین،
کــه بــا همیــن عنــوان بیــان شــد ،تفاوتهــا و تمایزاتــی دارد
کــه مــرور زمــان در آنهــا پدیــد آورده اســت.
در اینجــا اشــاره میشــود کــه گردشــگری در قلمــرو
موردپژوهــش درحــال خــروج از حالــت انبــوه و حرکــت در
مســیر گردشــگری پایــدار و در واقــع در مرحلــۀ گــذار اســت.
همچنیــن ،تأثیــر ایــن تغییـرات در وجــوه فرهنگــی و اقتصــادی
ســرزمین موردمطالعــه بیــان میشــود.
مشــارکتکنندۀ پنجاهســاله ،مدیــر یکــی از اقامتگاههــای
بومگــردی روســتای پنــو (منطقــۀ جنگلی کوهســتانی)،
درخصــوص تجربــهای کــه هنــگام اجــرای برنامههــای
دیدار ـ گردشــی اقامتــگاه بــرای گردشــگران بــا آن مواجــه
شــده اســت میگویــد:
هنــگام بازدیــد از زیارتــگاه خالــد نبــی کــه حــدود 110
کیلومتــر از اقامتــگاه فاصلــه دارد ،گــروه گردشــگران را بــه
اقامتــگاه بومگــردی ترکمــن اوی کــه در روســتای گچــی ســو
و در شــشکیلومتری زیارتــگاه قــرار دارد هدایــت میکنــم
و ضمــن اقامــت یکســاعته و بازدیــد و آشــنایی بــا فرهنــگ
شــفاهی ،بافــت روســتا و معمــاری خانههــای آن و خــوراک
محلــی آن منطقــه کــه متفــاوت بــا اقامتــگاه مــا اســت ،ناهــار
را کــه غــذای محلــی و معــروف ترکمنهــا بــه نــام چکدرمــه
اســت در آنجــا میخوریــم .ایــن امــر باعــث همــکاری
و همیــاری متقابــل اقامتگاههــای بومگــردی بــا یکدیگــر
میشــود ،بدیــن صــورت کــه ممکــن اســت آن اقامتــگاه
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 ورود عناصر تغییردهندهآنچــه در ایــن مقولــه بــدان پرداختــه خواهــد شــد عناصــر
فرهنگــی و اقتصــادی اســت کــه بــا پیدایــش و تثبیــت موقعیــت
خــود فضــا را ب ـرای ایجــاد تغییراتــی در حیطــۀ گردشــگری و
وضعیــت فرهنگــی و اقتصــادی جوامــع محلــی بهطــور اعــم و
مقاصــد گردشــگری بهطــور اخــص فراهــم ســاختهاند.
حضــور فراگیــر زنــان در حــوزۀ گردشــگری یکــی از عناصــر
اصلــی تغییردهنــده اســت .نتایــج مشــاهدات میدانــی نشــان
میدهــد کــه بیــش از نیمــی از مدیــران اقامتگاههــای
بومگــردی در قلمــرو پژوهــش را زنــان تشــکیل دادهانــد و
ایــن اقامتگاههــا از نظــر نظــم و پاکیزگــی و ارائــۀ خدمــات
مهماننــوازی بــا اقامتگاههایــی کــه مــردان اداره میکننــد
تفــاوت چشــمگیری دارد.
مفهــوم دیگــر ایــن مقولــه آمــوزش و تفســیر اســت و مقصــود
از آن آمــوزش مدرنــی اســت کــه کموبیــش تمامــی مدیــران
و کارکنــان و راهنمایــان تــور هــر مجموعــۀ اقامتگاهــی در
طــی دورههــای آموزشــی پیــش از دریافــت مجــوز فعالیــت
دیدهانــد.
یکــی از پاس ـخگویان کــه خانمــی 45ســاله و مدیــر یکــی از
اقامتگاههــای بومگــردی اســت در ایــن خصــوص میگویــد:
بهنوبــۀ خــود ســعی میکنــم در تمامــی کارگاههــای
آموزشــی کــه توســط ادارۀ کل می ـراث فرهنگــی و گردشــگری
یــا دانشــگاههای مختلــف برگــزار میشــود مشــارکت فعــال
ً
داشــته باشــم کــه اتفاقــا روز پنجشــنبۀ هفتــه جــاری (دیمــاه
 )1398یکــی از ایــن کارگاههــا در دانشــگاه حکیــم جرجانــی
گــرگان بــا عنــوان «کارگاه بازاریابــی و فــروش» برگــزار
میشــود.
رســانههای تصویــری و اپلیکیشــنهای متعــدد فضــای
مجــازی ،بــا توجــه بــه گســترش و نفــوذ روزافــزون آنهــا ،نقش
مؤثــری در فعالیتهــای گردشــگری بهویــژه بازاریابــی و ارائــۀ
قابلیتهــای اقامتگاههــا و برنامههــای دیــدار گردشــی ایفــا
میکننــد.
مشــارکتکنندهای دیگــر کــه مالــک اقامتــگاه بومگــردی
اســت میگویــد:
مدیــران اقامتگاههــای شهرســتان و اســتان (بهطــور مســتقل)
عضــو یــک گــروه بــا همیــن عنــوان در فضــای مجازی هســتند
کــه در آن همــه ســعی میکننــد تجــارب گذشــته و روزمــرۀ
خــود را بـرای اســتفادۀ دیگــر همــکاران بــه اشــتراک بگذارنــد
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ادامــه ،شــرایط زمینهســاز پدیدآمــدن ایــن نــوع گردشــگری
و تعامالتــی کــه بــه لحــاظ فرهنگــی و اقتصــادی در آن رخ
میدهــد تــا ایــن نــوع گردشــگری در یــک جامعــه پدیــد آیــد
بررســی خواهــد شــد.

و از آخریــن تغییــر و تحــوالت و رویدادهــا کســب آگاهــی
کننــد .ایــن گــروه عالوهبــر کانــال و صفحههــای شــخصی
هــر اقامتــگاه در تلگــرام و اینســتاگرام اســت کــه ســعی در
ارائــه و عرضــۀ قابلیتهــای خودشــان و تــداوم ارتبــاط بــا
مهمانــان و جلــب گردشــگران جدیــد دارنــد .اهمیــت نظـرات
ارائهشــده در فضــای مجــازی بــه انــدازهای اســت کــه هــر
شــب ســاعتی را بــرای مطالعــۀ تکتــک نظــرات ارائهشــده
اختصــاص میدهــم و از تجربیــات دیگــر همــکاران در
زمینههــای مختلــف کاری بهــره میبــرم.
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گــروه گردشــگران خــود را بــرای دیــدن جاذبههــای طبیعــی اقتصــادی دا مدار ،زنبــوردار و دیگــر مشــاغل خانگــی
و صــرف ناهــار بــه اقامتــگاه مــا بیــاورد و بــا فرهنــگ خــاص اســت .برخــی از آنهــا نیــز عالقهمنــد بــه خریــد صنایــع
دســتی محلــی ماننــد نمــد و قالیچــه هســتند کــه ایــن نیــز
ایــن منطقــه نیــز آشــنا شــوند.
در مــورد اخیــر ،در واقــع ایجــاد تنــوع در بازدیــد از جاذبههــا ،باعــث حفــظ و احیــای بســیاری از صنایــع بومــی میشــود.
صــرف غــذای محلــی در دیگــر مناطــق داخــل اســتان کــه
فرهنــگ مــادی و معنــوی آنهــا متفــاوت اســت نوعــی تعامــل رویکرد مؤثر به گردشگری پایدار
فرهنگــی اســت کــه یــک گــروه از گردشــگران در مــدت چنــد آنچــه در ایــن مقولــه بــدان پرداختــه میشــود ایــن اســت
ـق موردپژوهــش از مرحلــۀ گردشــگری انبــوه کــه در
روز اقامــت در اســتان دسـتکم بــا عناصــر مــادی و معنــوی کــه منطـ ِ
فرهنــگ ســه قــوم آشــنا میشــوند؛ بــا پوشــاک ،معیشــت ،مقــوالت پیشــین گفتــه شــد گــذر کــرده و در مســیر رســیدن
خــوراک و تــا حــدی آیینهــا و آدابورســوم آنهــا آشــنا بــه گردشــگری پایــدار اســت .در ایــن مقولــه ویژگیهــای
میشــوند و چهبســا ایــن تنــوع موجــب رغبــت آنهــا بــه گردشــگری پایــدار در مفاهیــم مشخصشــده ارائــه
بازدیــد مجــدد در ســالهای بعــدی از دیگــر نقــاط اســتان میشــود ،چ ـرا کــه در دو مقولــۀ پیــش از ایــن ،خصوصیــات
شــود کــه تأثیــر مهمــی در توســعۀ گردشــگری در اســتانی فرهنگــی و اقتصــادی ایــن نــوع گردشــگری بیــان شــد و در
چــون گلســتان میگــذارد کــه هنــوز اســتانی گردشــگرپذیر اینجــا برخــی از مفاهیــم و مقولههــای ذکرشــده از منظــر
گردشــگری پایــدار بررســی میشــود.
شــناخته نشــده اســت.
بومگــردی :یکــی از الگوهایــی کــه برخــی از کشــورها در
رویکرد اقتصادی در تغییر و تحوالت جامعۀ دو دهــۀ اخیــر ب ـرای توســعۀ گردشــگری پایــدار خــود بــه آن
توجــه کردهانــد پرداختــن بــه هویــت و ســاختارهای بومــی
قلمرو پژوهش
مقولــۀ رویکــرد اقتصــادی در دوران گــذار گردشــگری انبــوه به در حــوزۀ گردشــگری اســت کــه ســبب شــکلگیری پدیــدۀ
جزاده اصــل.)43 :1384 ،
گردشــگری پایــدار دربردارنــدۀ مفاهیمــی چــون تنوعبخشــی بومگــردی شــده اســت (فــر 
ْ
گــردی هــر ســفر و بازدیــد زیســتمحیطی مســئوالنه
بــه اقتصــاد اســت کــه نمــود آن در قلمــرو پژوهــش در بوم
اضافهشــدن درآمــد هنرمنــدان موســیقی محلــی ،مالــکان از مناطــق بکــر و درک مواهــب آن و ویژگیهــای فرهنگــی
ویالهــای شــخصی و منــازل اســتیجاری اهالــی روســتاهای مرتبــط بــا آن اســت .بومگــردی راهبــردی پایــدار در زمینــۀ
مقصــد گردشــگری و تولیدکننــدگان صنایــع دســتی ،کســب درآمــد و بهمــوازات آن حفــظ منابــع طبیعــی اســت.
فرآوردههــای لبنــی و غذاهــای محلــی مشــاهده میشــود اشــتغالزایی ،افزایــش درآمــد و کاهــش مهاجــرت موجــب
کــه هــر گــروه چیــزی ب ـرای عرضــه بــه گردشــگران دارنــد .شــده اســت کــه توســعۀ گردشــگری در روســتاهایی کــه
مشــارکتکنندۀ سیســاله و راهنمــای تورهــای ظرفیــت الزم بــرای بومگــردی را دارنــد مــورد توجــه قــرار
طبیعتگــردی در منظقــه در ایــن خصــوص میگویــد :گیــرد (مــرادی و همــکاران)26: 1399 ،
بــه نظــر مــن بــه لحــاظ اقتصــادی توســعۀ گردشــگری در تجربــۀ مراجعــه و مشــاهده در یکــی از روســتاهایی کــه فقــط
منطقــه دارای پیامدهــای مثبــت بســیاری بــوده و هســت کــه در یــک نی ـمروز ب ـرای مصاحبــه بــا مدیــر اقامتــگاه آن رفتــه
از چنــد ُبعــد بــدان اشــاره میکنــم .یکــی اســکان مســافران بــودم:
گــذری در منــازل اهالــی روســتا اســت کــه از ایــن راه بــه روســتای کومرلــی در چهارکیلومتــری گلیــداغ قـرار دارد .ایــن
اقتصــاد خانــواده کمــک میکننــد .دیگــری گروههــای روســتا نیــز از نظــر بافــت ســنتی دارای ویژگیهــای روســتایی
خــاص گردشــگری کــه در قالــب اکوتوریســم یــا آموزشــی یــا ب ـرای اســتقرار اقامتــگاه بومگــردی اســت .در طــی ســاعاتی
اکوتوریسـتهای خارجــی هســتند کــه بـرای بازدیــد از پــارک کــه در آن روســتا اقامــت داشــتم ،همــان حسوحالــی
ملــی گلســتان مراجعــه میکننــد و اغلــب آنهــا در روســتای کــه در بازدیــد از روســتای فرنــگ یــا پنــو داشــتم را تجربــه
تنگــراه اقامــت میگزیننــد .بــا اســکان آنهــا در منــازل کــردم .معمــاری اغلــب خانههــا کاهگلــیّ ،
جــو حاکــم بــر
ً
اهالــی روســتا ،عالوهبــر پرداخــت اجارهبهــا ،ســوپرمارکت روســتا کامــا دهکــدهای کــه هــر تــازهواردی بهخوبــی
محــل نیــز از عوایــد حاصــل از فــروش اجنــاس بهرهمنــد آن را حــس میکنــد .همــان فضــای دلنشــین روســتایی بــا
میشــود .کســانی کــه دارای وســایل نقلیــۀ شــخصی ویژگیهایــش :آرامــش ،مناظــر بدیــع ،رقــص مــوزون دود
هســتند بــرای ایــاب و ذهــاب دســتمزد دریافــت میکننــد .از دودکشهــای بخــاری هیزمــی ،آوای پرنــدگان وحشــی و
از لبنیــات محلــی ،عســل طبیعــی ،تخممــرغ و نــان محلــی طیــور خانگــی ،ســروصدای س ـگها کــه بهصــورت منقطــع
نیــز اســتفاده میکننــد کــه همگــی در راســتای تقو یــت بنیــۀ و گاهگاه شــنیده میشــد ،صــدای زنگولــه و همهمــۀ فریــاد
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بحث و نتیجهگیری
بــر اســاس یافتههــای پژوهــش ،درک تغییــرات گردشــگری
و تأثیــر ایــن تغییــرات در رونــد توســعۀ پایــدار فرهنگــی و
اقتصــادی مــردم ســرزمین موردمطالعــه و چگونگــی درک و
تفســیر مــردم جامعــۀ محلــی از ایــن تغیی ـرات و تأثی ـرات ،در
قالــب الگویــی زمینــهای شــامل شــرایط (اولیــه و ثانویــه)،
تعامــات (اولیــه و ثانویــه) و پیامــد (اولیــه و ثانویــه) ترســیم
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چوپــان بــرای هدایــت گلــه ،پســتی و بلندیهــای اطــراف
روســتا ،مــرد پابهسنگذاشــتهای کــه جــواب ســام مــرا بــه
گرمــی میدهــد درحــال بازگشــت از جمـعآوری نوعــی قــارچ
جنگلــی بــه نــام ترافــل کــه چنــد ســالی اســت منبــع درآمــدی
بــرای اهالــی جنگلنشــین شــده ،تیشــه و تبــر کوچکــی بــه
دســت و لبخنــد رضایــت و رویــی گشــاده و آٍثــار آرامشــی کــه
بــر چهــرهاش هویداســت ،نشــان رضایــت خاطــر از روزگاری
کــه گذرانــده!

شــده اســت کــه متشــکل از هفــت مقولــۀ عمــده و ســیزده
مفهــوم مرتبــط بــا آن اســت (شــکل .)1
شــرایط اولیــه دربردارنــدۀ مقولــۀ ویژگیهــای ســاختاری،
تعامــات اولیــه دربردارنــدۀ دو مقولــۀ رویکــرد فرهنگــی و
اقتصــادی تغییــر و تحــوالت در گردشــگری قلمــرو پژوهــش،
و پیامــد (اولیــه) بــا مقولــۀ گردشــگری انبــوه نمایــان میشــود.
گــذر زمــان باعــث بهوجودآمــدن ش ـرایط جدیــدی در عرصــۀ
گردشــگری قلمــرو پژوهــش شــده اســت کــه مقولــۀ عناصــر
تغییردهنــده بهمنزلــۀ ش ـرایط ثانویــه قابــل طــرح اســت .ایــن
شــرایط جدیــد بــه تعامــات ثانویــه منجــر میشــود کــه در
قالــب دو مقولــۀ رویکــرد فرهنگــی و اقتصــادی در تغییــر و
تحــوالت جامعــۀ محلــی قلمــرو پژوهــش بیــان میشــود.
شــرایط جدیــد و تعامــات ثانویــه در نهایــت بــه ظهــور و
اســتخراج مقولــۀ هســته یعنــی رویکــرد مؤثــر بــه گردشــگری
پایــدار میانجامــد.
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بــر مبنــای شــکل  ،1الگــوی ســهبعدی بــر اســاس شــرایط
و تعامــات و پیامدهــا طراحــی شــده اســت کــه در ادامــه
چگونگــی ارتبــاط بیــن مفاهیــم ،مقــوالت عمــده و مقولــۀ
هســتۀ نهایــی شــرح و بســط داده خواهــد شــد.
ســاختار فرهنگــی قلمــرو پژوهــش تــا پیــش از گســترش
گردشــگری بــا مفهــوم روح مهماننــوازی کــه بــا رعایــت
آموزههــای فرهنگــی و عرفــی عجیــن بــود بیــان شــد.
ســاختار اقتصــادی نیــز بــر پایــۀ معیشــت ســنتی آن دوره یعنی
کشــاورزی و دامداری بود و گردشــگری جایی در آن نداشــت.
بــا گذشــت ســالیانی چنــد ،بهتدریــج گردشــگری بــا پذیــرش
مســافران بینراهــی آغــاز و بــا ورود گردشــگران منطق ـهای و
اضافهشــدن تورهــای گردشــگری فرامنطقــهای فراگیــر شــد.
ایــن فراینــد کــه برنامهریــزی و مدیریــت مطلوبــی نداشــته
دچــار کاالییشــدن برخــی از عناصــر فرهنگــی شــده اســت
یــا بهعلــت تفاوتهــای فرهنگــی میــان دو جامعــۀ میزبــان
و میهمــان تأثیــر منفــی در درک رفتــار طرفیــن میگــذارد
کــه در آن ،بــه تعبیــر اعضــای جوامــع محلــی ،گردشــگران
احت ـرام شایســته و بایســته بــه آدابورســوم و باورهــای آنهــا
نمیگذارنــد .کاالییشــدن و تعــارض فرهنگــی دو مفهــوم
مقولــۀ رویکــرد فرهنگــی تغییــر و تحــوالت در مرحلــۀ
گردشــگری انبــوه قلمــرو پژوهــش را تشــکیل میدهــد.
َ
نکتـ�های کـ�ه لـ�ن و برامـ�ول ( )258 :1994بــر آن تأکیــد
دارنــد ایــن اســت کــه گردشــگری روســتایی بایــد هماهنــگ
بــا اهــداف محلــی و مطابــق بــا منــش و آدابورســوم و
فرهنــگ منطقــه باشــد .احمــد دینــاری در پژوهــش خــود بــه
تأثیـرات منفــی گردشــگری در جوامــع و افـراد محلــی ماننــد
جابهجایــی افـراد بومــی و تهدیــد فرهنــگ بومــی اشــاره کــرده
و بــه ایــن نتیجــه رســیده اســت کــه ادامــۀ ایــن وضعیــت
باعــث رنجــش و کینــه میشــود (پشــین .)94 :1393،آنچــه
بهعنـ�وان تعـ�ارض و خصومـ�ت فرهنگـ�ی (Greenwood,
 )1989:145در ایــن مقالــه بیــان شــد ،در بعــد اقتصــادی،
بــه تــورم در اقــام مصرفــی و افزایــش یکبــارۀ قیمــت
زمیــن منجــر میشــود ،بهطوریکــه نســل بعــدی تــوان
خریــد زمیــن بــرای ســاخت منــزل مســکونی را نخواهــد
داشــت و ممکــن اســت بــه مهاجــرت بــه روســتاهای مجــاور
مجبــور شــود .درک و تفســیر جامعــۀ محلــی از تغییــرات
صورتگرفتــه ،کــه در اظهاراتشــان در مصاحبههــا نمایــان
اســت ،حاکــی از نارضایتــی شــدید در ایــن زمینــه اســت.
فصلیبــودن و تــورم در مراکــز هــدف گردشــگری ،مفهــوم
مقولــۀ رویکــرد اقتصــادی تغییــر و تحــوالت در مرحلــۀ
گردشــگری انبــوه قلمــرو پژوهــش را شــکل میدهــد.
بــدری و همــکاران ( )102 :1388در مقالــۀ خــود آثــار
منفــی اقتصــادی از قبیــل افزایــش قیمــت کاال و خدمــات،

افزایــش قیمــت زمیــن و وابســتگی بیــش از حــد اقتصــادی
روســتا بهواســطۀ غلبــۀ کارکــرد گردشــگری و ناتوانــی در
برقــراری پیونــد مؤثــر بــا دیگــر فعالیتهــای اقتصــادی
در نواحــی روســتایی شهرســتان نوشــهر را بیــان میکننــد.
مقولــۀ رویکــرد اقتصــادی همـراه بــا مقولــۀ رویکــرد فرهنگــی
تعامــات اولیــه و ثانویــۀ حاصــل از شـرایط اولیــه را تشــکیل
میدهنــد .ایــن تعامــات نتایجــی بــه دنبــال دارد کــه
گردشــگری ،انبــوه بهعنــوان پیامــد اولیــه ،نتیجــۀ طبیعــی ایــن
فعلوانفعــاالت اســت.
بــا گذشــت ســالیان ،عناصــر تغییردهنــده در قلمــرو پژوهــش
فرصــت ظهــور مییابنــد .گردشــگری پســانوگرا یکــی از
مفاهیــم مطــرح در ایــن مقولــه اســت کــه یکــی از مــوارد
تأثیــر آن در بعــد رفتــار گردشــگر ،تمایــل بــه اســتفاده از
اقامتگاههــای بومگــردی و دوســتدار طبیعــت بــه جــای
هتــل اســت تــا بدیــن وســیله در رونــد تعامــل فرهنگــی بــا
جامعــۀ میزبــان قــرار گیــرد .برگــزاری دورههــای آموزشــی
ب ـرای متولیــان اقامتگاههــا پیــش از دریافــت مجــوز فعالیــت
و حضــور راهنمایــان خبــره ســبب آشــنایی آنهــا بــا رهیافــت
سیســتمی گردشــگری (ســقایی و مســعودی)129 :1393 ،
میشــود کــه مطابــق بــا آن ،در برخــورد بــا گردشــگران و
جامعــۀ محلــی ،دیــدگاه جامــع گردشــگری آمــوزش داده
میشــود کــه در آن ،گردشــگری در ارتبــاط بــا جامعــۀ محلــی
ً
و رونــد فرهنــگ بررســی میشــود ،نــه صرفــا ســازوکاری
اقتصــادی؛ کــه مؤلفــهای در مســیر نیــل بــه گردشــگری
پایــدار اســت .نمــود آن را میتــوان در برنامههــای
طبیعتگــردی ،روســتاگردی و مشــاهدۀ فرهنــگ روزمــرۀ
جوامــع محلــی مشــاهده کــرد کــه گردشــگران بــا ارزشهــای
طبیعــی و فرهنگــی جامعــۀ میزبــان آشــنا میشــوند و بــا
صحهگذاشــتن گردشــگران بــر ایــن ارزشهــا اعضــای
جامعــۀ محلــی بــه دانســتهها و داشــتههای فرهنگــی و
طبیعــی خــود واقــف میشــوند و چهبســا بــدان افتخــار
کننــد .در نتیجــۀ ایــن تعامــل ،تمایــل و عالقــه بــه حفــظ و
احیــای ایــن ارزشهــا در هــر دو گــروه ایجــاد میشــود .ورود
زنــان بــه عرصــۀ گردشــگری و توانمندســازی آنــان (احســانی،
 ،)170 :1395گســترش اســتفاده از رســانههای تصویــری
و فضــای مجــازی ،آغــاز زمزمههایــی از طبیعتگــردی و
احــداث اقامتگاههــای بومگــردی و گســترش ســریع آن در
نقــاط روســتایی کــه بــه معیارهایــی نظیــر حفاظــت از محیــط
فرهنگــی و طبیعــی و هماهنگــی بــا فــرم و منظــره و رنــگ
محیــط پایبنــد اســت ،نویــد تغیی ـرات تــازه در گردشــگری
میدهــد.
بهرامــی و فرهادیــان ( )179 :1382نتیجــۀ پژوهشهــای
خــود در ایــن زمینــه را اینگونــه بیــان میکننــد :بومگــردی
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یکــی از ابزارهــای مناســب در فراینــد توســعۀ پایــدار اســت و
قــادر اســت رشــد اقتصــادی را بــه رونــد حفاظــت از منابــع
طبیعــی در کشــورهای درحــال توســعه پیونــد بزنــد
مقولــۀ عناصــر تغییردهنــده بــا مفاهیــم مزبــور ،بهمنزلــۀ
شـرایط ثانویــه در رونــد تغییـرات گردشــگری قلمــرو پژوهش،
تعامــات ثانویــه (رویکــرد فرهنگــی و اقتصــادی در تغییــر و
تحــوالت جامعــۀ محلــی) را در پــی دارد.
مقولــۀ رویکــرد فرهنگــی بــه کمــک مفاهیمــی چــون تعامــل
فرهنگــی ،اثــر نمایشــی و نــگاه خیــرۀ گردشــگر 1بیــان
میشــود .میتــوان درنظــر داشــت کــه در تعامــات ثانویــه،
ایــن مفاهیــم جــای مفاهیــم قبلــی ماننــد کاالییشــدن و
تعــارض فرهنگــی را گرفتهانــد کــه نشــان از تغییراتــی اســت
کــه مــرور زمــان و جداشــدن از حالــت گردشــگری انبــوه در
آنهــا پدیــد آورده اســت.
در بیــان توضیــح ایــن مفاهیــم میتــوان بــه اثــر نمایشــی
(گلدنـ�ر و برنـ�ت ریچـ�ی )268 :1394،اشــاره کــرد کــه در آن
ســاکنان بــه کار بیشــتر و بهــرهوری بهتــر تشــویق میشــوند،
زیــرا میکوشــند بــا ســبک زندگــی گردشــگران هماهنگــی
داشــته باشــند .یــا بــر مبنــای تعامــل فرهنگــی ،هــردو گــروه
جامعــۀ محلــی و گردشــگران یکدیگــر را بهتــر درک میکننــد
و بــه فرهنــگ هــم بیشــتر احتــرام میگذارنــد .در مفهــوم
نــگاه خیــرۀ گردشــگر (شــفیعی و ربانــی،)167 :1397 ،
هرچنــد بومیهــا بــه ارائــۀ تصویــری از خــود میپردازنــد
ک��ه گردش��گران را خش��نود س��ازد (،)Ashworth, 1994:87
بااینحــال بــه قــول مککنــل ( )1984ایــن فراینــد موجــب
بازس��ازی ی��ا تجدی��د قومگرای��ی میش��ود (MacCannell,
 .)1984کــه در آن بومیهــا آگاهانــه میکوشــند تــا خــود
را بــا برداشــت بازدیدکننــدگان از آن چیــزی کــه اصیــل اســت
تطبی��ق دهن��د؛ اس��میت ( )2012آن را اب ـزاری ب ـرای تقویــت
هویــت قومــی نــام میبــرد.
وی��ور ( )1986در گــزارش پژوهشــی
در همی��ن ارتب��اط،
ِ
خــود بــه ایــن نتیجــه رســیده اســت کــه گردشــگری روســتایی
در وضعیــت پایــدار آن بــرای ســاکنان محلــی اســتحکام
پایههــای بومــی را بــه دنبــال دارد و فرصتهــای فرهنگــی را
بــرای ســاکنان محلــی افزایــش میدهــد.
در وضعیــت جدیــد ،یعنــی جداشــدن بخشهایــی از وجــوه
مختلــف صنعــت گردشــگری از آنچــه گردشــگری انبــوه
نــام نهادهانــد و قرارگرفتــن در مســیر گردشــگری پایــدار،
تغییــرات اقتصــادی نیــز ایجــاد میشــود ،ازجملــه اشــتغال
بیشــتر و افزایــش درآمــد کــه در نتیجــۀ الــزام ســرمایهگذاران
در بهکارگیــری نیــروی کار جامعــۀ محلــی یــا بــا احــداث
واحدهــای اقامتــی در محــل جاذبههــای فرهنگــی و طبیعــی

کــه در نقــاط دوردســت قـرار داشــتند و تــا پیــش از ایــن مقصد
گردشــگری بــه حســاب نمیآمدنــد ،عدالــت توزیعــی ثــروت
آن مناطــق کمبرخــوردار فراهــم میشــود.
پژوهــش بهرامــی ( )242 :1389در کردســتان نیــز نشــان
میدهــد کــه گردشــگری در ایــن وضعیــت موجــب خودکفایــی
و تقویــت اقتصــاد منطقــه ،رونــق صنایــع دســتی محلــی،
افزایــش کیفیــت زندگــی و حــل معضــل بیــکاری در جوامــع
محلــی روســتایی میشــود.
ســه مقولــۀ اخیــری کــه بدانهــا پرداختــه شــد ،یعنــی عناصــر
تغییردهنــده بهمنزلــۀ شـرایط ثانویــه ،مقولــۀ رویکــرد فرهنگــی
و مقولــۀ رویکــرد اقتصــادی بهمنزلــۀ تعامــات ثانویــه،
هرکــدام بنــا بــه پرســشها و اهــداف ایــن پژوهــش ،یعنــی
ســیر تغییــرات گردشــگری ،تأثیــر ایــن تغییــرات در ابعــاد
فرهنگــی و اقتصــادی و درک و تفســیر چگونگــی تعامــل مــردم
محلــی (از دیــدگاه امیــک) بــا ایــن تغییـرات و تأثیـرات ناشــی
از آن قابــل اســتنباط اســت .مباحــث تفصیلــی آنهــا در بخــش
یافتههــا در قالــب مصاحبــه بــا اهالــی بومــی جامعــۀ محلــی و
گرداننــدگان واحدهــای اقامتــی و گردشــگران بیــان شــد.
در نهایــت ،همانگونــه کــه در ابتــدای ایــن بخــش گفتــه شــد،
فراینــد ارتبــاط منطقــی و معنایــی بیــن مقــوالت عمــده بیانگــر
مقولــۀ هســتۀ نهایــی اســت .ایــن مقولــۀ نهایــی کــه دربرگیرنــدۀ
کل فراینــد تغییــرات و تطــورات در گردشــگری و تأثیــر ایــن
تطــورات در جامعــۀ محلــی اســت بــا عنــوان رویکــرد مؤثــر
در گردشــگری پایــدار مطــرح شــده اســت .مقولــۀ هســته
انتزاعیتــر از دیگــر مقــوالت اســت و دارای قــدرت تحلیلــی
اســت و شــمول معنایــی آن در حــدی اســت کــه دیگــر
مقــوالت در مــدل زمینــهای نهایــی حــول مقولــۀ گزینشــی
یــا تــم اصلــی نظریــه قــرار میگیرنــد و شــرایط و تعامــات
و پیامدهــا را بــه تصویــر میکشــد .در ایــن پژوهــش نیــز
مراحــل مذکــور دادههــای کیفــی را تحلیــل کــرده اســت و
الگویــی زمینـهای ارائــه شــده اســت کــه تحــوالت گردشــگری
و عوامــل زمینهســاز را در میــدان و قلمــرو پژوهــش نشــان
میدهــد.
نتایــج مشــاهدات فــراوان و مصاحبههــای متعــدد نشــان از
آن دارد کــه موضــوع گردشــگری در قلمــرو پژوهــش درحــال
حاضــر در مســیر گردشــگری پایــدار قـرار گرفتــه و بــا اطمینــان
میتــوان گفــت کــه در ابتــدای راه اســت .امــا برخــی ش ـرایط
و تعامــات متأثــر از ایــن شـرایط در قلمــرو پژوهــش در حــال
تکوینانــد .امیــد اســت ،چنانچــه مســائل و موضوعــات
سیاســی اجتماعی کالن کشــوری درخصــوص ارتباطــات
بینالمللــی راهگشــا باشــد ،ســرعت ایــن تطــور و ســیر بــه
ســوی گردشــگری پایــدار کــه همــراه بــا بهرهمنــدی جوامــع
محلــی از پیامدهــای مثبــت آن ازجملــه توســعۀ پایــدار ایــن
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جوامــع و مصونمانــدن از پیامدهــای منفــی گردشــگری
انبــوه اســت بهطــور قابــل مالحظــهای افزایــش یابــد.
جســتوجو در منابــع پژوهشهــای انسانشناســی
گردشــگری مــا را بــه نکاتــی دربــارۀ محدودیتهــا و
مشــکالت پژوهــش رهنمــون میســازد کــه کمبــود منابــع
و مآخــذی کــه بــا روش کیفــی و رویکــرد مردمشناســانه بــه
موضــوع گردشــگری پرداختــه باشــند مهمتریــن آن اســت.
گســترۀ وســیع جغرافیایــی قلمــرو پژوهــش و قرارگرفتــن
بیشــتر اقامتگاههــای بومگــردی در روســتاهای دورافتــاده
نیــز انجــام کار میدانــی را دشــوار میکــرد .شــیوع بیمــاری
کوویــد  19و اعمــال قرنطینههــای پیدرپــی مانــع از ایجــاد
فضــای گردشــگری بــرای انجــام مشــاهدات در ایــام پیــک
ســفر (اســفند  1398و فروردیــن  )1399و پــس از آن شــد
و توصیههــای بهداشــتی مبنــی بــر فاصلهگــذاری اجتماعــی
نیــز مزیــد بــر علــت گردیــد تــا بســیاری از پاس ـخگویان در
انجــام مصاحبههایهــای حضــوری دچــار تردیــد شــوند.
منابع
احســانی ،افســانه ( .)1395اکوتوریســم ،راهــی ب ـرای گردشــگری
پایــدار .ته ـران :انتشــارات مهکامــه.
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یکپارچــه و پایــدار بــه برنامهریــزی و توســعهی گردشــگری.
محمــود حســنپور و ســعید داغســتانی (مترجمــان).
تهــران :انتشــارات مهکامــه.
بــدری ،ســید علــی ،مطیعــی لنگــرودی ،ســید حســن ،ســلمانی،
محمــد ،علیقلــی زاده فیروزجایــی ،ناصــر،)1388( .
اثـرات اقتصــادی گردشــگری بــر نواحــی روســتایی مطالعــه
مــوردی :نواحــی روســتایی بخــش مرکــزی نوشــهر ،جغرافیــا
و توســعه ناحیــهای.)12(7 ،
بذرافشــان ،مرتضــی ( .)1394درآمــدی بــر صنعــت گردشــگری.
ته ـران :انتشــارات مهکامــه.
برنــز ،پیتــر م .)1385( .درآمــدی بــر مردمشناســی گردشــگری.
هاجــر هوشــمندی (مترجــم) .تهــران :پژوهشــگاه میــراث
فرهنگــی و گردشــگری و نشــر افــکار.
بونــی فیــس ،پریســیال ( .)1380مدیریــت گردشــگری فرهنگــی.
محمــود عبداللـهزاده (مترجــم) .تهـران :دفتــر پژوهشهــای
فرهنگــی.

بهرامــی ،اعظــم و فرهادیــان ،همایــون ( .)1382نقــش بومگــردی
در معیشــت پایــدار محلــی و حفــظ منابــع طبیعــی ،توســعۀ
روســتایی و کشــاورزی .جهــاد.45-32 ،)258(23 ،
بهرامــی ،رحمتاللــه ( .)1389بررســی قابلیتهــا و تنگناهــای
توســعۀ گردشــگری روســتایی در اســتان کردســتان.
چهارمیــن کنگــرۀ بینالمللــی جغرافیدانــان جهــان
اســام.
بیابانــی ،غالمحســین ( .)1395گردشــگری روســتایی و جــذب
گردشــگر بــه مثابــۀ رکــن مهــم توســعۀ پایــدار :رویکــرد
مردمشــناختی .مــردم و فرهنــگ.113-93 ،)4(1 ،
بیتــس ،دانیــل و فــرد ،پــاگ ( .)1375انسانشناســی فرهنگــی.
محســن ثالثــی (مترجــم) .ته ـران :انتشــارات علمــی.
پاپلــی یــزدی ،محمدحســین و ســقایی ،مهــدی (.)1386
گردشــگری(ماهیــتومفاهیــم).تهــران:انتشــاراتســمت.
پشــین ،اراز ( .)1393بررســی اثــرات اقتصــادی گردشــگری
پــارک ملــی گلســتان بــر جوامــع محلــی (مطالعــۀ مــوردی:
روســتای تنگــراه) .پایاننامــۀ کارشناســی ارشــد رشــتۀ
مدیریــت جهانگــردی ،مؤسســۀ آمــوزش عالــی غیرانتفاعــی
و غیردولتــی باختــر ایــام.
تیموثــی ،دالــن جــی و نیاوپــان ،جیــان پــی ( .)1392میــراث
فرهنگــی و گردشــگری در کشــورهای درحــال توســعه .اکبــر
پورفــرج و جعفــر پاپیــری (مترجمــان) .تهــران :انتشــارات
مهکامــه.
داناییفــرد ،حســن ،امامــی ،ســیدمجتبی ( .)1396اســتراتژیهای
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بروجنــی ،زهـرا نکوئــی ،نیلوفــر عباســپور و مســلم شــجاعی
(مترجمــان) .ته ـران :انشــترات مهکامــه.
شــفیعی ،زاهــد و ربانــی ،راضیــه ( .)1397بومگــردی و اقامتــگاه
دوس ـتدار طبیعــت .ته ـران :انتشــارات مهکامــه.
ّ
عبداللــهزاده ،محمــود (مترجــم) ( .)1384برنامهریــزی ملــی و
منطق ـهای جهانگــردی .ســازمان جهانــی جهانگــردی ،دفتــر
پژوهشهــای فرهنگــی ،چــاپ دوم.

فکوهــی ،ناصــر ( .)1381تاریــخ اندیشــه و نظریههــای
انسانشناســی .تهــران :نشــر نــی.

کاظمــی ،مهــدی ( .)1386مدیریــت گردشــگری .تهران :انتشــارات
سمت .
کری ـ مزاده ،علیرضــا ( .)1394ســفر ،مهمانپذیــری ،مهماننــوازی
(جســتاری در فرهنــگ و مفاهیــم مهمــان پذیــری در ایـران و
اســام) .تهـران :انتشــارات مهکامــه.
کــی هایــس ،دیویــد و دی نیمیــر ،جــک ( .)1394مدیریــت منابــع
انســانی در صنعــت گردشــگری و هتلــداری ،علیاکبــر
فرهنگــی ،مرتضــی بذرافشــان و الههســادات کرباســیزاده
(مترجمــان) .تهــران :انتشــارات مهکامــه.

میرزایــی ،خلیــل ( .)1393شــیوههای عملــی مقالهنویســی.
تهــران :جامعهشناســان.
نیــازی ،محس ـن ،جهانــی ،عبــاس و کرمانــی نصرآبــادی ،محســن
( .)1389مردمشناســی جهانگــردی .تهــران :انتشــارات
ســخنوران.
نیکبیــن ،مهنــا ،ضرغــام بروجنــی ،حمیــد ،صالحــی امیــری،
ســیدرضا ،محمدخانــی ،کامـران و غفــاری ،فرهــاد (.)1399
مدلســازی پیامدهــای توســعۀ پایــدار گردشــگری فرهنگــی؛
رویکــرد آمیختــه .گردشــگری و توســعه.214-234 ،)1(9 ،
والشــجردی فراهانــی ،راضیــه ،پورطاهــری ،مهــدی و رکنالدیــن
افتخــاری ،عبدالرضــا ( .)1398شناســایی و ارزیابــی
شــاخصهای ســنجش کیفیــت محیطــی روســتاهای هــدف
گردشــگری؛ مطالعــۀ مــورد :روســتاهای هــدف گردشــگری
اســتان تهــران .گردشــگری و توســعه.298-276 ،)1(8 ،
هاشــمی مقــدم ،امیــر ( .)1397انسانشناســی گردشــگری .تهـران:
انتشــارات مهکامه.
Ashworth, Gregory John. 1994. Building a new
Heritage: Tourism, Culture, and Identity in the
New Europe. London: Routledge
Lane, B., & Bramwell, W. (1994). Rural tourism
and sustainable rural development. Clevedon,
Channel View Publications.

گلدنــر ،چارلــز.آر و برنــت ریچــی ،جــی .آر ( .)1394شــناخت
صنعــت گردشــگری اصــول ،رویههــا و رویکردهــا.
حمیدرضــا ضرغــام بروجنــی ،مرتضــی بذرافشــان و حمیــد
ایوبــی یــزدی (مترجمــان) .تهــران :انتشــارات مهکامــه.

Cohen E. (1984). The sociology of tourism:
approaches, issues and findings. Annu. Rev.
Sociol., 10, 373–92

محمدپــور ،احمــد ( .)1392روش پژوهــش کیفــی ضــد روش
منطــق و طــرح در روششناســی کیفــی ،جلــد اول .تهــران:
جامعــه شناســان.

Greenwood, D. J. (2012). 8. Culture by the pound: An
anthropological perspective on tourism as cultural
commoditization. In Hosts and guests (pp. 169186). University of Pennsylvania Press.

محمــدی ،جــواد ،عزیــزی ،امیــر ،ســپهوندی ،محمدعلــی و پیــدا،
نگیــن ( .)1394بررســی رویکــرد مؤثــر بــه پیــری :مطالعــۀ
نظریــۀ دادهبنیــاد .فصلنامــه ســالمند.100-88 ،)4(10 ،

سال یازدهم  ،شماره دوم ،تابستان 1401

فــرجزاده اصــل ،منوچهــر ( .)1384سیســتم اطالعــات جغرافیایــی
و کاربــرد آن در برنامهریــزی توریســم .تهــران :انتشــارات
ســمت.

مــرادی ،منصــور ( .)1384خالدنبــی ،زیارتــگاه و ســنگمزارها.
نامــه پژوهشــگاه میــراث فرهنگــی و گردشــگری.84-73،11،

فصلنامه علمی  -پژوهشی گردشگری و توسعه

ســقایی ،مهــدی و مســعودی ،محمدباقــر ( .)1393اکوسیســتمهای
طبیعــی و اکوتوریســم بــا تأکیــد بــر ایـران .تهـران :انتشــارات
مهکا مه .

مـرادی ،حشــمت ،پورســعید ،علیرضــا ،واحــدی ،مرجــان و آرایش،
محمدباقــر ( .)1399طراحــی مــدل توســعۀ بومگــردی
روســتاهای هــدف گردشــگری اســتان کرمانشــاه .گردشــگری
و توســعه.46-25 ،)1(9 ،

305

مرادی و همکاران

MacCannell, D. (1984). Reconstructed ethnicity
tourism and cultural identity in third world
communities. Annals of tourism research,
11(3), 375-391.
Nash, D. (1996). Anthropology of Tourism. Oxford:
Pergamon
Selwyn, T. (1995). The anthropology of tourism:
Reflections on the state of the art. in A. V. Seaton
(ed), Tourism: The State of the Art, Chichester:
Wiley, 729-36. (A overview of the field with
insight into future directions)

 پژوهشی گردشگری و توسعه- فصلنامه علمی

Weaver, G. (1986). Tourism development: A
potential for economic growth.

Jafari, J. (1989). Tourism models: the sociocultural
aspects. Tourism management, 8, 151-159.

1401  تابستان، شماره دوم، سال یازدهم

Smith, V. L. (Ed.). (2012). Hosts and guests:
The anthropology of tourism. University of
Pennsylvania Press.

306

