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واژه های کلیدی:
رویکــرد  گردشــگری،  تغییــرات 
فرهنگــی و اقتصادی،گردشــگری 
انبــوه، گردشــگری پایــدار ، توســعۀ 

ــی  محل

چکیده
ــر در  ــناخت بش ــه و ش ــت، مطالع ــده اس ــان ش ــگری بی ــه از گردش ــی ک در تعاریف
کانــون توجــه آن قــرار دارد و بیشــتر پژوهش هــای انسان شناســان دربــارۀ نــوع 
ــابی و  ــار اکتس ــی از رفت ــر صورت ــگ را ه ــر فرهن ــردد. اگ ــاز می گ ــگ ب ــه فرهن ــر ب بش
غیرغریــزی درنظــر بگیریــم، ایــن مقالــه بــه توصیــف و تبییــن ایــن رفتــار در قلمــرو 
ــرات فرهنگــی و اقتصــادی  ــا تمــام تأثی ــا موضــوع پژوهــش ب پژوهــش در مواجهــه ب
ــازی  ــر و بازس ــدۀ اخی ــم س ــگری در نی ــرات گردش ــیر تغیی ــی س ــردازد. بررس می پ
معنایــی آن و تغییــرات حاصــل از رواج گردشــگری در حوزه هــای ذکرشــده، مســئلۀ 
ــوی و  ــد پشــتوانۀ نظــری ق ــن پژوهــش اســت کــه نیازمن مهــم و ضــرورت انجــام ای
مبتنــی بــر اتخــاذ رویکــردی پارادایــم تفســیرگرایی اســت کــه در آن از رویکــرد امیــک 
ــردم  ــیر م ــوۀ درک و تفس ــا نح ــد ت ــک می کن ــیله کم ــود و بدین وس ــتفاده می ش اس
ــی  ــی بررس ــۀ محل ــعۀ جامع ــگری در توس ــرات گردش ــه از تأثی ــرزمین موردمطالع س
ــۀ  ــگاری به منزل ــرد مردم ن ــده و از رویک ــام ش ــی انج ــا روش کیف ــش ب ــود. پژوه ش
روش عملیاتــی پژوهــش و از رویکــرد نظریــۀ زمینــه ای به منزلــۀ روش تحلیــل داده هــا 
اســتفاده شــده اســت. یافته هــا در قالــب هفــت مقولــۀ عمــده و یــک مقولــۀ هســته، 
یعنــی رویکــرد مؤثــر بــه گردشــگری پایــدار، بیــان می شــود. بــر اســاس ایــن مقولــه، 
ــده و در  ــارج ش ــوه خ ــت انب ــش از حال ــرو پژوه ــگری در قلم ــی از گردش حوزه های

ــدار اســت. ــه وضعیــت گردشــگری پای مســیر نیــل ب

مقدمه
فرهنــگ  عناصــر  از  یکــی  را  گردشــگری  انسان شناســی 
انســانی می دانــد کــه بخشــی از شــیوۀ زندگــی اوســت. 
ــد  ــی کن ــائلی را بررس ــش ها و مس ــد پرس ــن رو می کوش ازای
مــورد  بایــد  انسان شناســان  آتــی  پژوهش هــای  در  کــه 
ــا  ــن فرهنگ ه ــاط بی ــون ارتب ــی چ ــرد. مباحث ــرار گی ــه ق توج
ــع   جوام

ً
ــوال ــری )معم ــا(، فرهنگ پذی ــا و میهمان ه )میزبان ه

میزبــان از میهمانــان(، توجــه بــه وضعیت هــای چندفرهنگــی 
و چندصدایــی جوامــع انســانی )بونــی فیــس، 1386: 35( و 
به طــور خالصــه هرآنچــه مربــوط بــه فرهنــگ جوامــع میزبــان 

و میهمــان باشــد مــورد عالقــۀ انسان شناســان اســت )نیــازی 
و همــکاران، 1389: 25(. ایــن دو، نه تنهــا در بســیاری مــوارد 
ــته و  ــم وابس ــه ه ــدت ب ــد، به ش ــد خورده ان ــر پیون ــه یکدیگ ب
گردشــگری  انسان شناســی  کــه  ازاین روســت  نیازمندنــد. 
شــاخه ای نوپــا و نوظهــور در دنیــای معاصــر اســت کــه 
زمینه هــای علمــی و پژوهشــی و فرهنگــی گردشــگری را 
ــمی  ــازد )هاش ــم می س ــص فراه ــور اخ ــم و به ط ــور اع به ط
مقــدم، 1397( و بــر اهمیــت پژوهشــی آن صحــه می گــذارد.  
تعاریــف گســترده ای از واژۀ گردشــگری ارائــه شــده اســت کــه 
 بــر پایــۀ مفهــوم آن قــرار دارنــد. پیامدهــا از موضوعات 

ً
عمدتــا
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ــت  ــگری اس ــزی گردش ــت و برنامه ری ــوزۀ مدیری ــم در ح مه
)عبداللــه زاده، 1384( کــه جعغــری )1981( در 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 می گویــد و 
ــردازد کــه هــم انســان و  ــه مطالعــۀ تأثیراتــی می پ همچنیــن ب
هــم ایــن صنعــت در محیــط فرهنگی ـ اجتماعــی، اقتصــادی 
و زیســت محیطی جامعــۀ میزبــان می گــذارد )نیک بیــن و 

ــکاران، 1399: 215(. هم
ــی  ــای معنای ــش رو، داللت ه ــۀ پی ــاس، در مقال ــن اس ــر ای ب
ــگر و  ــل از ورود گردش ــادی حاص ــی و اقتص ــرات فرهنگ تغیی
ــا  ــش ب ــرو پژوه ــاکنان قلم ــل س ــوۀ تعام ــیر و نح درک و تفس
ــود از  ــیر موج ــا تفاس ــت ت ــده اس ــرات بازســازی ش ــن تغیی ای
ــۀ  ــراد جامع ــان اف ــرات در می ــرۀ تغیی ــته و روزم ــۀ زیس تجرب
مذکــور بررســی شــود و در نهایــت الگــوی نظــری داده محــور 
ــش  ــده از پژوه ــدف عم ــب ، ه ــن ترتی ــود. بدی ــه ش از آن ارائ
ــرات و  ــش تغیی ــرو پژوه ــاکنان قلم ــم س ــه دریابی ــت ک آن اس
ــه  ــاهده و چگون ــری مش ــه منظ ــده را از چ ــوالت ایجادش تح
درک و تفســیر می کننــد. بــا چنیــن رویکــردی، هــدف اصلــی 
بازســازی معنایــی تغییــرات گردشــگری و تأثیــر ایــن تغییــرات 
در عناصــر مــادی و معنــوی فرهنــگ و توســعۀ محلــی 

ــت.  ــه اس ــرزمین موردمطالع س

مروری بر ادبیات موضوع
مالحظات نظری

اســتفاده از نظریــه در روش کیفــی بــا بنیان هــای فلســفی 
ــی  ــگر کیف ــت. پژوهش ــاد اس  در تض

ً
ــال ــی کام ــش کیف پژوه

ــتنباط  ــتخراج و اس ــدد اس ــک1 در ص ــرد امی ــاذ رویک ــا اتخ ب
ــوژه ها  ــی س ــاخته های ذهن ــی و برس ــام معنای ــی نظ و بازنمای
ــی  ــکل طبیع ــه ش ــان ب ــوژه ها خودش ــه س ــه ک ــت؛ آن گون اس
آن هــا را می ســازند، نــه آن گونــه کــه پژوهشــگر یــا نظریــه برای 
آن هــا تصــور می کنــد )میرزایــی، 1393: 354(؛ همانــی 
ــاد  ــم«2 ی ــز از آن در قالــب مفهــوم »توصیــف ضخی کــه گیرت
ــور از  ــکاران، 1398: 285(. منظ ــتاخیز و هم ــد )روس می کن
فقــدان نظریــه بی نظــری یــا خنثی بــودن انســان نیســت؛ چــرا 
ــواره  ــگر هم ــگاری، پژوهش ــی و مردم ن ــش کیف ــه در پژوه ک
ــۀ صــوری3  ــه نظری ــکا ب دارای ذهــن نظــری اســت، امــا از ات
ــد )فکوهــی، 1381: 213(.  ــرای نظریه آزمایــی دوری می کن ب
ــه را در  ــش نظری ــول5 نق ــن4 و کراس ــاس، فترم ــن اس ــر همی ب

1. Emic approach
2. Thic Description
3. Formal theory
4. David M. Fetterman
5. John W. Creswell 

پژوهــش کیفــی بــه هدایــت عمومــی فراینــد پژوهــش ، ایجــاد 
ــی  ــؤال های عموم ــی س ــن برخ ــا تدوی ــری ی ــیت نظ حساس
ــور،  ــازند )محمدپ ــدود می س ــدان مح ــه می ــور ورود ب به منظ

.)242-240  :1392
در همیــن راســتا، بــه برخــی مباحــث نظــری پرداختــه 
ــی  ــد طراح ــی مانن ــش میدان ــد پژوه ــه در فراین ــود ک می ش
ســؤال ها راه گشــا اســت و اســتخراج مقوله هــا و مفاهیــم 
از دل ایــن مباحــث نظــری و نتایــج حاصــل از مشــاهدات و 
ــه  ــرد کــه در بخــش یافته هــا ارائ مصاحبه هــا صــورت می پذی
جمع بنــدی  نتیجه گیــری  و  بحــث  بخــش  در  و  می شــود 

ــد. ــد ش خواه

گردشگری انبوه
ــی تجمــع  ــد آورد، یعن ــوه را پدی  دوران مــدرْن گردشــگری انب
هــزاران و گاه میلیون هــا انســان در مقاصــد گردشــگری. 
ازآنجاکــه گردشــگری و توســعۀ روســتایی بــه یکدیگــر 
ــزی  ــدون برنامه ری ــگری ب ــدار گردش ــعۀ پای ــته اند، توس وابس
درســت در نواحــی حســاس و شــکنندۀ روســتایی آثــار 
محیطــی متعــددی را بــر ســاختار و پیکــرۀ روســتاهای هــدف 
گردشــگری تحمیــل می کنــد. از ایــن آثــار می تــوان بــه 
تخریــب بافــت ســنتی، ازبین رفتــن برخــی از مکان هــای 
ــن  ــد و قدیمــی و ازبین رفت ــن بافــت جدی معیشــتی، تضــاد بی
ــی  اراضــی زراعــی و باغ هــا اشــاره کــرد )والشــجردی فراهان

و همــکاران، 1398: 277(.

گردشگری پایدار
و مفاهیمــی چــون  دارای ویژگی هــا  پایــدار   گردشــگری 
هماهنگــی بــا ارزش هــای طبیعــی و فرهنگی، برآورده ســاختن 
ــترش  ــی و گس ــۀ محل ــگران و جامع ــی گردش ــای کنون نیازه
جوامــع  مشــارکت دادن  آینــدگان،  بــرای  فرصــت  ایــن 
محلــی، ســازگاری بــا آســتانۀ تحمــل زیســت محیطی و 
ــه  ــناخت و درک جامع ــای ش ــی، ارتق ــۀ بوم ــی جامع اجتماع
از ارزش هــای طبیعــی و فرهنگــی و احتــرام بــه دانــش بومــی 

.)54  :1392 اســت )اینســکیپ، 

توسعه در گردشگری انبوه و گردشگری پایدار
ــعه  ــت، توس ــم اس ــوه حاک ــگری انب ــه گردش ــه ای ک در جامع
ــگری  ــۀ گردش ــر پای ــی ب ــتنباط اصل ــت و اس ــدار اس صنعت م
ــازار آزاد  ــروت را ب ــع ث ــت و توزی ــی اس ــۀ مصرف گرای به منزل
ــروی  ــر عهــده خواهــد داشــت و مــردم فقــط واحدهــای نی ب
تلفــر،1394:  )شــارپلی،  می شــوند  گرفتــه  درنظــر  کار 
ــل  ــی تبدی ــه خدمات ــی ب ــت عموم ــاد از وضعی 126(. اقتص
ــۀ کار  ــر و حوصل ــان صب ــر جوان ــه دیگ ــود، به طوری ک می ش
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ــد  ــداری را ندارن ــه دام ــوط ب ــای مرب ــام کاره ــزارع و انج در م
ــای  ــرآوردن نیازه ــۀ ب ــه زمین ــری ک ــای مزدبگی ــه فعالیت ه و ب
می آورنــد  روی  می ســازد  فراهــم  را  گردشــگران  زودگــذر 
جامعــه ای  در  درحالی کــه   .)121 )رحیم پــور،1393: 
بــا گردشــگری پایــدار توســعه مردم مــدار خواهــد بــود و 
ــادی  ــای اقتص ــل در فعالیت ه ــارکت کام ــی مش ــردم توانای م
ــردم.  ــه از م ــود ن ــق می ش ــردم محق ــا م ــعه ب ــد و توس را دارن
ــای  ــود و احی ــتنباط می ش ــگ اس ــاز فرهن ــگری غنی س گردش
محیط زیســت پایــدار و حفاظــت از آن را نویــد می دهــد 

.)209-208  :1385 )برنــز، 

تغییرات فرهنگی در گردشگری انبوه 
کاالیی شــدن فرهنــگ: نــگاه انسان شــناختی بــه فرهنــگ 
ــه  ــان و برنامه ریزانــی کــه ب ــا نــگاه اقتصاددان متفــاوت اســت ب
ــد  ــا خدمــات می نگرن ــع طبیعــی ی ــۀ کاال، مناب فرهنــگ به مثاب
ــت.  ــان اس ــی انسان شناس ــای اصل ــی از دغدغه ه ــن، یک و ای
ــا  ــه را ب ــن دغدغ ــول« ای ــگ در ازای پ ــۀ »فرهن ــندۀ مقال نویس
ذکــر مثالــی دربــارۀ مراســم آالرد در شــهر فئونترابیــای اســپانیا 
ــع  ــه در واق ــنتی، ک ــم س ــن مراس ــد. ای ــح می ده ــر توضی بهت
نوعــی مناســک جمعــی اســت، بــا بازآفرینــی بخشــی از تاریخ 
ایــن شــهر، حــس هم بســتگی اجتماعــی مردمــش را تقویــت 
ــد  ــرای بازدی ــگران ب ــوم گردش ــا هج ــه ب ــد. درحالی ک می کن
از ایــن مراســم، اکنــون مــردم ایــن مراســم را بــرای خوشــایند 
گردشــگران و جــذب بیشــتر آنــان انجــام می دهنــد )هاشــمی 

ــدم، 1397: 130(. مق
عرصــۀ  در  انبــوه  گردشــگری  رایــج  پیامدهــای  دیگــر  از 
ــه  ــرد ک ــاره ک ــی اش ــارض فرهنگ ــه تع ــوان ب ــی می ت فرهنگ
میهمــان  و  میزبــان  فرهنــگ دو جامعــۀ  تفــاوت  به علــت 
ــا  ــورد ارزش ه ــوءتفاهم و برخ ــث س ــد و باع ــود می آی به وج
ــه  ــان، 1392: 104(. هنگامی ک ــی و نیائوپ ــود )تیموث می ش
ــا جامعــۀ میزبــان  شــمار گردشــگران بیشــتر و ارتبــاط آن هــا ب
طوالنی تــر می شــود، تغییراتــی در ارزش هــا، هنجارهــا و 
ــلی  ــد و از نس ــود می آی ــان به وج ــۀ میزب ــتانداردهای جامع اس
ــی  ــتحالۀ فرهنگ ــه اس ــه ب ــود ک ــل می ش ــر منتق ــل دیگ ــه نس ب

)114-111  :1395 )رایزینگــر،  می انجامــد 

تغییرات فرهنگی در گردشگری پایدار
ــرای  ــی را ب ــگری فرصت های ــعۀ گردش ــی: توس ــل فرهنگ تعام
برقــراری مبــادالت فرهنگــی بیــن گردشــگران و مــردم محلــی 
طــرف  دو  تــا   )Cohen, 1984:220( می ســازد  فراهــم 
بــا فرهنــگ یکدیگــر بیشــتر آشــنا شــوند و به تدریــج بــه 
ــل  ــی حاص ــادالت فرهنگ ــد. مب ــرام بگذارن ــم احت ــگ ه فرهن
ــن،  ــۀ طرفی ــق اندیش ــدن اف ــب وسیع ترش ــگری موج از گردش

بــه  انســان ها  نزدیک ترشــدن  و  پیش داوری هــا  کاهــش 
)بذرافشــان، 1394: 146(. می شــود  یکدیگــر 

تغییرات اقتصادی در گردشگری انبوه
فصلی بــودن و ایجــاد تــورم در نقــاط گردشــگری: گردشــگری 
گردشــگری  هنگامی کــه  بنابرایــن،  دارد.  فصلــی  ماهیتــی 
فصل هــای  در  اســت،  منطقــه  هــر  اصلی تریــن صنعــت 
گردشــگر(،  مراجعه نکــردن  نظــر  از  )تعطیلــی  تعطیلــی 
مشــکالت ناشــی از بیــکاری شــدت می گیــرد )کاظمــی، 
 ،)1974( الندبــرگ  نظــر  بــه  به عــالوه،   .)107  :1386
ــی  ــب گران ــه موج ــر منطق ــگری در ه ــت گردش ــعۀ صنع توس
ــش  ــرعت افزای ــن به س ــت زمی ــود و قیم ــات می ش کاال و خدم

می یابــد. 

تغییرات اقتصادی در گردشگری پایدار
ــگری  ــای گردش ــی از ویژگی ه ــروت: یک ــی ث ــت توزیع عدال
ــون  ــه پیرام ــز ب ــگر از مرک ــول و گردش ــه پ ــت ک ــدار آن اس پای
حرکــت می کنــد. یعنــی جریــان مداومــی از ســرمایه و انســان 
از مرکــز بــه پیرامــون وجــود دارد. هیــچ رشــتۀ اقتصــادی 
دیگــری )صنعتــی، خدماتــی و کشــاورزی( ایــن همه انســان را 
از مراکــز عمــدۀ ســکونتی و شــهرهای بــزرگ بــه ســوی مناطــق 
ــه  ــتایی ب ــاحلی و روس ــی، س ــتانی، صحرای ــادۀ کوهس دورافت
حرکــت درنمــی آورد. بدیــن صــورت، گردشــگری در عدالــت 
اجتماعــی و توزیــع اجتماعــی درآمدهــا و عدالــت جغرافیایــی 
در جهــان تأثیــر بســزایی دارد )پاپلی یــزدی و ســقایی، 1386 : 10(

پیشینۀ موضوع 
توجــه پژوهشــگران بــه انسان شناســی گردشــگری از دهــۀ 
1970 گســترش یافــت. از انسان شناســانی کــه در ایــن حــوزه 
ــن  ــه ای ــان ب ــش آن ــوع پژوه ــد و موض ــش پرداخته ان ــه پژوه ب
ــش1  ــود: ن ــاره می ش ــوارد اش ــن م ــه ای ــت ب ــک اس ــه نزدی مقال
)1996( کــه گردشــگری را حاصــل تالقــی تاریــخ دو یــا 
ــات  ــرد و نظری ــر می گی ــگ درنظ ــا خرده فرهن ــگ ی ــد فرهن چن
بریســوین2 )1996( کــه نشــان می دهــد چگونــه گردشــگری 
منطقــۀ مالتــا را در یــک دورۀ 35 ســاله تغییــر داده اســت 

)هاشــمی مقــدم، 1397: 107-105(.
انسان شناســی  کتــاب  بــه  داخلــی  تألیفــات  میــان  از 
گردشــگری هاشــمی مقــدم )1397( اشــاره می شــود کــه 
ــم  ــۀ پنج ــت. مقال ــه اس ــت مقال ــه و هف ــک مقدم ــامل ی ش
ــدن  ــول؛ کاالیی ش ــگ در ازای پ ــوان »فرهن ــا عن ــاب ب ــن کت ای
نســبت به گرشــگری«  انسان شــناختی  فرهنگــی: رهیافتــی 
درآورده  تحریــر  رشــتۀ  بــه   )2012( گرینــوود  دیویــد  را 

1 Nash 
2 Brisvin
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در  فرهنــگ  کاالیی شــدن  آن  اصلــی  بحــث  کــه  اســت 
گردشــگری بــا طــرح مناســک جمعــی آالرد در اســپانیا 
اســت. از میــان پایان نامه هــای دانشــگاهی کــه نزدیکــی 
موضوعــی و مکانــی بــا ایــن مقالــه دارنــد بــه بررســی اثــرات 
اقتصادی ـ گردشــگری پــارک ملــی گلســتان بــر جوامــع 
محلــی، نمونــۀ مــوردی: روســتای تنگــراه اشــاره می شــود کــه 
ــۀ  ــد و در مؤسس ــی ارش ــع کارشناس ــین )1393( در مقط پش
ــت.  ــگارش درآورده اس ــه ن ــالم ب ــر ای ــی باخت ــوزش عال آم
همان گونــه کــه از عنــوان ایــن پایان نامــه پیداســت، بــه 
پیامدهــا و تغییراتــی کــه گردشــگری در میــان جامعــۀ محلــی 
روســتای تنگــراه، در مجــاورت پــارک ملــی گلســتان، داشــته 

ــت..  ــده اس ــه ش پرداخت

پرسش های اصلی پژوهش 
بــا توجــه بــه بررســی موضــوع از منظــر انسان شناســی و 
ــی  ــش های اصل ــد، پرس ــه ش ــه گفت ــه در مقدم ــه ک همان گون

ــت از: ــارت اس ــه عب ــن مقال ای
ــش  ــرو پژوه ــگری در قلم ــرات گردش ــی تغیی ــیر معنای 1. س

ــت؟  ــه اس چگون
ــی را در  ــه تغییرات ــگری چ ــده در گردش ــرات ایجادش 2. تغیی
ــادی در  ــل اقتص ــوی و عوام ــادی و معن ــگ م ــر فرهن عناص

ــت؟ ــرده اس ــاد ک ــش ایج ــرو پژوه قلم
3. مــردم قلمــرو پژوهــش ایــن تغییــرات را در توســعۀ جامعــۀ 

محلــی خودشــان چگونــه درک و تفســیر می کننــد؟

روش شناسی
ــن  ــش، ای ــداف پژوه ــوری و اه ــؤاالت مح ــه س ــه ب ــا توج ب
ــن، از  ــت. همچنی ــده اس ــام ش ــی انج ــا روش کیف ــش ب پژوه
ــش و  ــی پژوه ــوان روش عملیات ــگاری به عن ــرد مردم ن رویک
رویکــرد نظریــۀ زمینــه ای1 به عنــوان روش تجزیه وتحلیــل 

ــت. ــده اس ــتفاده ش ــا اس داده ه
ــراد جامعــۀ محلــی،  ــدۀ اف جامعــۀ آمــاری پژوهــش دربردارن
اقامتگاه هــا، راهنمایــان  گردشــگران، متولیــان و کارکنــان 
ــکان  ــگری و مال ــا گردش ــط ب ــی مرتب ــئوالن دولت ــی، مس محل

ــت. ــتیجاری اس ــای اس ــازل و ویاله من
ــد  ــری هدفمن ــوع نمونه گی ــان از دو ن ــش هم زم ــن پژوه در ای
ــرای  ــد ب ــری هدفمن ــت: نمونه گی ــده اس ــتفاده ش ــری اس و نظ
بــرای  نظــری  نمونه گیــری  و  مصاحبه شــوندگان  گزینــش 
تشــخیص تعــداد افــراد، تعییــن محــل داده هــای الزم و 
ــات الزم  ــردآوری اطالع ــدف گ ــا ه ــش ب ــیر پژوه ــن مس یافت
ــق  ــای عمی ــام مصاحبه ه ــس از انج ــی. پ ــان محل از مطلع
ــا تابســتان 1399  ــز 1398 ت ــی پایی ــازۀ زمان ــا 25 نفــر در ب ب

1. Grounded Theory

ــتان  ــتان گلس ــرق اس ــش )ش ــرو پژوه ــف قلم ــاط مختل در نق
شــامل دو شهرســتان کاللــه و گالیکــش(، اشــباع نظــری 

به دســت آمــد.
به منظــور  بــه اصــول نمونه گیــری هدفمنــد و  بــا توجــه 
تحــت پوشــش قــراردادن بیشــترین گوناگونــی گروه هــای 
قومــی، زبانــی و مذهبــی ســاکن در قلمــرو پژوهــش، تمامــی 
گروه هــای قومــی بومــی ازجملــه ترکمن هــا )گــوگالن و 

یمــوت2(، قزلباش هــا و تات هــا بررســی شــدند. 
در ایــن مقالــه، مجموعــه ای از روش هــای شناخته شــده و 
عمــده بــرای گــردآوری داده هــا بــه کار رفتــه اســت: مشــاهدۀ 
مشــارکتی، مصاحبــۀ عمیــق، ســنجه های غیرواکنشــی شــامل 
اســناد و مــدارک از پیــش موجــود ماننــد آرشــیوهای دولتــی، 
و  تصویــری  اســناد  نامه هــا،  شــخصی،  یادداشــت های 
صوتــی و اســناد و مــدارک محقق ســاخته )مستندســازی 

ــری(. تصوی

روش تجزیه وتحلیل داده ها
پــس از گــردآوری داده هــا و نتایــج مشــاهدات و مصاحبه هــا 
بــا مطالعــۀ فیش هــا و بــا توجــه بــه طــرح پژوهــش از 
ــد.  ــام ش ــا انج ــی آن ه ــیم موضوع ــده، تقس ــش تنظیم ش پی
هــر  اســت.  مفهــوم  دارای چندیــن  مقوله هــا  از  هریــک 
ــی و اشــتراک موضوعــی در  ــه موضــوع متن ــا توجــه ب فیــش ب
ــا  زیرمجموعــۀ هریــک از مقوله هــا قــرار داده شــد و ســپس ب
ــه  ــر مقول ــر در ه ــوم موردنظ ــطر آن  در مفه ــۀ سطربه س مطالع
ــدی  ــا مفهوم بن ــدی ی ــن ترتیــب، کدبن جای گــذاری شــد. بدی

ــد. ــام ش ــده انج ــای گردآوری ش داده ه
ــوری  ــاز ، مح ــدی ب ــۀ کدبن ــه مرحل ــدی دارای س ــن کدبن ای
 .)78  :1396 امامــی،  و  )دانایی فــرد  اســت  گزینشــی  و 
توضیحــات داده شــده شــامل دو مرحلــۀ کدبنــدی بــاز و 
ــم و  ــی ، مفاهی ــدی گزینش ــۀ کدبن ــود. در مرحل ــوری ب مح
ــد  ــه رون ــه ب ــا توج ــت و ب ــرار گرف ــر ق ــار یکدیگ ــا کن مقوله ه
مفهومــی و درنظرگرفتــن هــدف پژوهــش و ســیر پژوهــش کــه 
ــاز و  ــدی ب ــا و کدبن ــردآوری داده ه ــۀ گ ــام مرحل ــس از انج پ

ــد. ــتخراج ش ــته اس ــۀ هس ــد، مقول ــت آم ــوری به دس مح
ــراوان  ــت ف ــتلزم دق ــذاری مس ــۀ کدگ ــه مرحل ــن س ــام ای انج
اســت و همان گونــه کــه در جــدول 1 مشــاهده می شــود، 
ــک از  ــه هری ــده ب ــم عم ــاص مفاهی ــدی، اختص ــا مقوله بن ب
مقوله هــا، مشــخص کردن شــرایط و تعامــالت و پیامدهــا 
ــرای  ــش را ب ــی پژوه ــیر ترتیب ــه س ــا ک ــه مقوله ه ــه ب ــا توج ب
ــدی و  ــازد )محم ــان می س ــته نمای ــۀ هس ــه مقول ــیدن ب رس
همــکاران، 1394: 96(، مقولــۀ هســته اســتخراج شــد و 
ــه  ــه ب ــت ک ــده اس ــه ش ــه ای ارائ ــوی زمین ــک الگ ــان ی در پای

2. از طوایف اصلی گروه قومی ترکمن ساکن در قلمرو پژوهش
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ــش را  ــداف پژوه ــد و اه ــخ می ده ــش پاس ــش های پژوه پرس
تحقــق می بخشــد.

یافته های پژوهش 
به منظــور پاســخ بــه پرســش های اصلــی پژوهــش، داده هــای 
گردآوری شــده کــه نتایــج حاصــل از مصاحبه های عمیق و مشــاهدۀ 
مشــارکت آمیز اســت در قالب مفاهیــم )در مرحلــۀ کدگذاری بــاز( و 
مقوله هــای عمــده )در مرحلــۀ کدگــذاری محــوری( تنظیــم و تدوین 
ــوان  ــه عن ــا ب ــک از مقوله ه ــی، هری ــا و ویژگ ــور معن ــه فراخ ــد. ب ش
شــرایط، تعامــالت و پیامدهــای مفهومــی تعیین شــدند تــا در قالب 

یــک الگــوی ســه بعدی ارائــه شــوند.
ــته  ــۀ هس ــی ، مقول ــذاری گزینش ــۀ کدگ ــت، در مرحل در نهای
اســتخراج شــده اســت کــه تمامــی مقــوالت را دربــر می گیــرد 
و تــم یــا موضــوع پژوهــش را آشــکار می ســازد کــه در شــکل 
1 ارائــه شــده اســت. در ادامــه، همــۀ مقوله هــای محــوری )7 
ــان  ــوم بی ــر مفه ــکیل دهندۀ ه ــاد تش ــم و ابع ــه( و مفاهی مقول
شــده و مصادیــق نظــری و میدانــی هریــک در قالــب مباحــث 
نظــری و مصاحبه هــای صورت گرفتــه ارائــه شــده اســت. 
فهرســت ایــن مقوله هــا و مفاهیــم در جــدول 1 مشــاهده 

می شــود.

جدول 1: مفاهیم، مقوالت عمده و مقولۀ هستۀ گزینش شده از داده ها

مقولۀ هستهمفاهیممقوله های محوری یا عمده ردیف

ویژگی های ساختاری 1
ساختار فرهنگی جامعۀ محلی
ساختار اقتصادی جامعۀ محلی
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2
رویکرد فرهنگی تغییر و تحوالت در گردشگری 

قلمرو پژوهش 
- کاالیی شدن فرهنگ

- تعارض فرهنگی

3
رویکرد اقتصادی تغییر و تحوالت در گردشگری 

قلمرو پژوهش
فصلی بودن و تورم در مراکز هدف گردشگری

دورۀ مدرنیتهگردشگری انبوه۴

ورود عناصر تغییردهنده۵
گاهی ، تفسیر آموزش ، آ

رسانه های 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

ویژگی های ساختاری 
هــدف از بیــان مفاهیــم ســاختارهای فرهنگــی و اقتصــادی در 
ــای  ــش در زمینه ه ــرو پژوه ــت قلم ــۀ وضعی ــه ارائ ــن مقول ای
ــا در  ــت ت ــده اس ــر تغییردهن ــل از ورود عناص ــا قب ــور ت مذک
ــن  ــر ای ــازد و تأثی ــان س ــده را نمای ــرات ایجادش ــه، تغیی ادام
تغییــرات در حوزه هــای ذکرشــدۀ جامعــۀ محلــی بررســی 
ــن  ــا ای ــان ب ــوۀ تعاملش ــردم و نح ــیر م ــود و از درک و تفس ش

گاهــی الزم به دســت آیــد. تغییــرات آ

گوناگونــی  ابعــاد  دربردارنــدۀ  فرهنگــی  ســاختار  مفهــوم 
 ،)187  :1394 )کریــمزاده  مهمان نــوازی  روح  اســت. 
به منزلــۀ مؤلفــه ای فرهنگــی، به خوبــی مبّیــن ویژگی هــای 
فرهنگــی قلمــرو پژوهــش در بیــش از دو دهــۀ گذشــته اســت؛ 
ــه  ــدون هیچ گون ــا ب ــۀ آن ه ــات مهمان نوازان ــه اقدام به طوری ک
چشمداشــت مالــی یــا جبرانــی بــوده و تنهــا دلیــل آن رعایــت 
مهمان نــوازی  درخصــوص  عرفــی  و  فرهنگــی  آموزه هــای 

ــت. ــوده اس ب
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ــا  یکــی از مشــارکت کنندگان پژوهــش کــه مــردی کهنســال ب
ــد: ــن خصــوص می گوی 86 ســال ســن اســت، در ای

ــژده1 ای داشــت کــه بــه اتفــاق  بــرادر کوچک تــرم، ارازقلــی ، ِن
ــب ها  ــبی از ش ــرد. ش ــی می ک ــدش زندگ ــه فرزن ــر و س همس
کــه از نیمــه گذشــته  بــود صدایــی از در برمی خیــزد. در 
ــی  ــوار را در تاریک ــد ؛ دو اسب س ــاز می کن ــژده را ب ــی ن چوب
تشــخیص می دهــد ؛ از آن هــا می خواهــد کــه از اســب 
پیــاده شــوند. اســب آن هــا را بــه آغــل می بــرد و آب و علوفــه 
می دهــد و از آن هــا می خواهــد کــه بفرماینــد داخــل! داخــل 
نــژده ای کــه در یــک گوشــۀ آن زن و فرزندانــش در خواب انــد 
و در گوشــۀ دیگــر هــم چنــد کیســه آرد و گنــدم ذخیــره 
ــۀ مفصلــی  شــده اســت. صبــح، پــس از بیدارشــدن، صبحان
ــن  ــرد. ای ــر می گی ــد و از حالشــان خب ــدارک می بین برایشــان ت
ــمالی(  ــمت ش ــوه )س ــت ک ــتای پش ــی روس ــر از اهال دو نف
ــه  ــد و ب ــه بودن ــان رفت ــه خراس ــد دام ب ــرای خری ــه ب ــد ک بودن

ــد.  ــیده بودن ــراه2 رس ــه تنگ ــگام ب ــت دوری راه، دیرهن عل
ســاختار اقتصــادی در نقــاط نمونه گیری شــدۀ ایــن پژوهــش، 
تــا پیــش از گســترش گردشــگری، بــر پایــۀ کشــاورزی، 
ــور عســل و کــرم ابریشــم و مشــاغل  ــرورش زنب دامــداری، پ
خدماتــی و کارگــری جوانان و میانســاالن روســتا در شــهرهای 
ــی در  ــگری تغییرات ــا رواج گردش ــه ب ــت ک ــوده اس ــزرگ ب ب

ــود. ــاد می ش ــغلی ایج ــای ش ــب وکار و گروه ه کس

رویکرد فرهنگی تغییر و تحوالت در گردشگری 
قلمرو پژوهش

ــم  ــدان می پردازی ــه ب ــه در ادام ــر ک ــۀ دیگ ــه و مقول ــن مقول ای
ــرات حاصــل از گردشــگری از منظــر فرهنگــی  ــان تغیی ــه بی ب
ــوه  ــورت انب ــگر به ص ــا ورود گردش ــردازد. ب ــادی می پ و اقتص
ــی در عرصــۀ فرهنگــی قلمــرو  ــر و تحوالت و بی ضابطــه، تغیی
ــی،3  ــتحالۀ فرهنگ ــل اس ــت، از قبی ــده اس ــاد ش ــش ایج پژوه
ــی و  ــر خودنمای ــا تأثی ــی5 ی ــر القای ــی،4 اث ــارض فرهنگ تع
کاالیی شــدن در عرضــۀ برنامه هــای فرهنگــی و هنــری ماننــد 

ــان، 1396: 33(. ــیقی )افتخاری ــرای موس اج
خصــوص  ایــن  در  پژوهــش  مشــارکت کنندگان  از  یکــی 

می گویــد: چنیــن 
ــه یکــی از اقامتگاه هــای  گــروه گردشــگران را بــرای اســکان ب
ــب  ــودم. آن ش ــرده ب ــمه ب ــه چش ــتای قوش ــردی در روس بوم گ
ــنتی  ــق س ــکان آالچی ــی در م ــنتی ترکمن ــیقی س ــرای موس اج
ــزی  ــردی برنامه ری ــر بوم گ ــان دیگ ــن و مهمان ــروه م ــرای گ ب

1. تک اتاقی که دیوارۀ آن از دو ردیف نی به هم بافته و دو طرف آن گل اندود می شود.
2. آخرین روستای استان گلستان در سوی شرقی

3. Cultural transformation
4. Cultural conflict
5. Demonstration effect

ــی6  ــنتی، بخش ــام س ــد مق ــرای چن ــس از اج ــود. پ ــده ب ش
ــت  ــردن جذابی  باالب

ً
ــا ــگران و احیان ــایند گردش ــرای خوش ب

برنامــۀ خــود ، لبــاس محلــی خــود را از تــن کنــد و بــا لبــاس 
ــیقی  ــای موس ــی از آهنگ ه ــرای یک ــه اج ــروع ب ــی ش معمول
ــا  ــا همــان ســازهای ســنتی نمــود کــه البتــه ب پــاپ فارســی ب

ــد! ــه ش ــگران مواج ــان و گردش ــتقبال مهمان اس

رویکرد اقتصادی تغییر و تحوالت در گردشگری 
قلمرو پژوهش

ــوه  ــر و تحــوالت ناشــی از تســلط گردشــگری انب ــۀ تغیی مقول
تبدیــل  در مقصــد گردشــگری شــامل مفاهیمــی چــون 
اقتصــاد عمومــی بــه اقتصــاد خدماتــی، ایجــاد تــورم در اقــالم 
ــت و  ــن صنع ــودن ای ــی از فصلی ب ــکالت ناش ــی، مش مصرف

ــت. ــن اس ــت زمی ــدید قیم ــش ش افزای
مصاحبه شــوندۀ 34ســاله درخصــوص پیامدهــای اقتصــادی 

ــد: ــوه در روســتای خــود می گوی گردشــگری انب
بــه نظــر مــن عوایــد اقتصــادی رواج گردشــگری در روســتای 
ــه  ــرای بقی ــودمند و ب ــی س ــد از اهال ــرای 20 درص ــا ب ــا تنه م
ــن  ــر باالرفت ــن ام ــوء ای ــار س ــی از آث ــت. یک ــود اس ــدون س ب
ــل های  ــه نس ــت ک ــتا اس ــکونی در روس ــن مس ــت زمی قیم
دوم و ســوم دیگــر زمینــی بــرای احــداث خانــه ندارنــد و اگــر 
ــای  ــه قیمت ه ــان ب ــدرت مالی ش ــد، ق ــد کنن ــد خری بخواهن
ــت  ــرده اس ــدا ک ــش پی ــام آوری افزای ــورت سرس ــه به ص روز ک

کفــاف نمی دهــد.

- گردشگری انبوه
 همان گونــه کــه در مقوله هــای پیشــین دربــارۀ ســاختار و 
ــاز  ــرایط زمینه س ــب ش ــادی در قال ــی و اقتص ــرد فرهنگ رویک
پدیدآمــدن ایــن نــوع گردشــگری و تعامــالت میــان گردشــگر 
و جامعــۀ محلــی در ایــن نــوع گردشــگری گفتــه شــد، به طــور 
خالصــه، ایــن نــوع گردشــگری کمتــر بــه دنبــال تجربه کــردن 
اســت ، بــه محیــط حســاس نیســت، بــه دنبــال ادامــۀ آرامــش 
خانــه و لــذت طبیعــی اســت، در جســت وجوی دریــا و 
ــد  ــدارد مقص ــت ن ــه اهمی ــت و آنچ ــاب اس ــور آفت ــه و ن ماس
گردشــگری اســت )کــی هایــس و دی نیمیــر، 1394: 268(. 
ــگری  ــه گردش ــت، درحالی ک ــده داش ــت در 1994 عقی مون
ــا  ــرای ملت ه ــطحی ب ــازل و س ــه ای ن ــوان تجرب ــوه به عن انب
ــدان  ــدید منتق ــۀ ش ــورد حمل ــوم م ــان س ــان جه ــردم میزب و م
قــرار گرفتــه اســت، فعالیت هــای اخیــر گردشــگری بــا دیــدۀ 
ــی  ــا عناوین ــا ب ــن فعالیت ه ــود. ای ــته می ش ــین نگریس تحس
چــون گردشــگری پایــدار، مســئوالنه، خــالق یــا اکوتوریســم 
در   .)86  :1397 مقــدم،  )هاشــمی  می شــود  شــناخته 

6. به نوازنده و خواننده در موسیقی ترکمنی بخشی گفته می شود.
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ــگری  ــوع گردش ــن ن ــدن ای ــاز پدیدآم ــرایط زمینه س ــه، ش ادام
ــادی در آن رخ  ــی و اقتص ــاظ فرهنگ ــه لح ــه ب ــی ک و تعامالت
می دهــد تــا ایــن نــوع گردشــگری در یــک جامعــه پدیــد آیــد 

بررســی خواهــد شــد.

- ورود عناصر تغییردهنده 
ــر  ــد عناص ــد ش ــه خواه ــدان  پرداخت ــه ب ــن مقول ــه در ای آنچ
فرهنگــی و اقتصــادی اســت کــه بــا پیدایــش و تثبیــت موقعیــت 
ــی در حیطــۀ گردشــگری و  ــرای ایجــاد تغییرات خــود فضــا را ب
وضعیــت فرهنگــی و اقتصــادی جوامــع محلــی به طــور اعــم و 

ــاخته اند. ــم س ــص فراه ــور اخ ــگری به ط ــد گردش مقاص
ــر  ــی از عناص ــگری یک ــوزۀ گردش ــان در ح ــر زن ــور فراگی حض
اصلــی تغییردهنــده اســت. نتایــج مشــاهدات میدانــی نشــان 
اقامتگاه هــای  مدیــران  از  نیمــی  از  بیــش  کــه  می دهــد 
بوم گــردی در قلمــرو پژوهــش را زنــان تشــکیل داده انــد و 
ــات  ــۀ خدم ــی و ارائ ــم و پاکیزگ ــر نظ ــا از نظ ــن اقامتگاه ه ای
مهمان نــوازی بــا اقامتگاه هایــی کــه مــردان اداره می کننــد 

تفــاوت چشــمگیری دارد. 
مفهــوم دیگــر ایــن مقولــه آمــوزش و تفســیر اســت و مقصــود 
ــران  ــی مدی ــش تمام ــه کم وبی ــت ک ــی اس ــوزش مدرن از آن آم
ــی در  ــۀ اقامتگاه ــر مجموع ــور ه ــان ت ــان و راهنمای و کارکن
ــت  ــوز فعالی ــت مج ــش از دریاف ــی پی ــای آموزش ــی دوره ه ط

دیده انــد. 
ــر یکــی از  یکــی از پاســخ گویان کــه خانمــی 45ســاله و مدی
ــد: ــوص می گوی ــن خص ــت در ای ــردی اس ــای بوم گ اقامتگاه ه
کارگاه هــای  تمامــی  در  می کنــم  ســعی  خــود  به نوبــۀ 
آموزشــی کــه توســط ادارۀ کل میــراث فرهنگــی و گردشــگری 
ــال  ــارکت فع ــود مش ــزار می ش ــف برگ ــگاه های مختل ــا دانش ی
 روز پنجشــنبۀ هفتــه جــاری )دی مــاه 

ً
داشــته باشــم کــه اتفاقــا

1398( یکــی از ایــن کارگاه هــا در دانشــگاه حکیــم جرجانــی 
برگــزار  فــروش«  و  بازاریابــی  »کارگاه  عنــوان  بــا  گــرگان 

می شــود.
فضــای  متعــدد  اپلیکیشــن های  و  تصویــری  رســانه های 
مجــازی، بــا توجــه بــه گســترش و نفــوذ روزافــزون آن هــا، نقش 
مؤثــری در فعالیت هــای گردشــگری به ویــژه بازاریابــی و ارائــۀ 
ــا  ــی ایف ــدار گردش ــای دی ــا و برنامه ه ــای اقامتگاه ه قابلیت ه

می کننــد. 
مشــارکت کننده ای دیگــر کــه مالــک اقامتــگاه بوم گــردی 

می گویــد: اســت 
ــتقل(  ــور مس ــتان )به ط ــتان و اس ــای شهرس ــران اقامتگاه ه مدی
عضــو یــک گــروه بــا همیــن عنــوان در فضــای مجازی هســتند 
ــرۀ  ــته و روزم ــارب گذش ــد تج ــعی می کنن ــه س ــه در آن هم ک
خــود را بــرای اســتفادۀ دیگــر همــکاران بــه اشــتراک بگذارنــد 

ــی  گاه ــب آ ــا کس ــوالت و رویداده ــر و تح ــن تغیی و از آخری
ــخصی  ــای ش ــال و صفحه ه ــر کان ــروه عالوه ب ــن گ ــد. ای کنن
ــعی در  ــه س ــت ک ــتاگرام اس ــرام و اینس ــگاه در تلگ ــر اقامت ه
ــا  ــاط ب ــداوم ارتب ــان و ت ــای خودش ــۀ قابلیت ه ــه و عرض ارائ
مهمانــان و جلــب گردشــگران جدیــد دارنــد. اهمیــت نظــرات 
ــر  ــه ه ــت ک ــدازه ای اس ــه ان ــازی ب ــای مج ــده در فض ارائه ش
ــده  ــرات ارائه ش ــک نظ ــۀ تک ت ــرای مطالع ــاعتی را ب ــب س ش
در  همــکاران  دیگــر  تجربیــات  از  و  می دهــم  اختصــاص 

زمینه هــای مختلــف کاری بهــره می بــرم.

جامعۀ  تحوالت  و  تغییر  در  فرهنگی  رویکرد 
محلی قلمرو پژوهش

ایــن مقولــه و مقولــۀ بعــدی بــه بررســی جامعــۀ محلــی قلمــرو 
پژوهــش در زمــان حــال از دیــدگاه فرهنگــی و اقتصــادی 
می پــردازد. بدیهــی اســت کــه طــی چنــد دهــۀ گذشــته 
ســرزمین  در  گردشــگری  ماهیــت  و  شــکل  در  تغییراتــی 
موردمطالعــه ایجــاد شــده اســت. ایــن تغییــرات، به طــور 
ــی و  ــور )فرهنگ ــۀ مزب ــای دوگان ــر رویکرده ــی، از منظ طبیع
اقتصــادی(، تطوراتــی را در جامعــۀ محلــی پدیــد آورده اســت 
ــین،  ــای پیش ــده در مقوله ه ــوالت ایجادش ــر و تح ــا تغیی ــه ب ک
ــی دارد  ــا و تمایزات ــد، تفاوت ه ــان ش ــوان بی ــن عن ــا همی ــه ب ک

ــت.  ــد آورده اس ــا پدی ــان در آن ه ــرور زم ــه م ک
قلمــرو  در  گردشــگری  کــه  می شــود  اشــاره  اینجــا  در 
ــت در  ــوه و حرک ــت انب ــروج از حال ــال خ ــش درح موردپژوه
مســیر گردشــگری پایــدار و در واقــع در مرحلــۀ گــذار اســت. 
همچنیــن، تأثیــر ایــن تغییــرات در وجــوه فرهنگــی و اقتصــادی 

ــود. ــان می ش ــه بی ــرزمین موردمطالع س
مشــارکت کنندۀ پنجاه ســاله، مدیــر یکــی از اقامتگاه هــای 
جنگلی کوهســتانی(،  )منطقــۀ  پنــو  روســتای  بوم گــردی 
برنامه هــای  اجــرای  هنــگام  کــه  تجربــه ای  درخصــوص 
دیدار ـ گردشــی اقامتــگاه بــرای گردشــگران بــا آن مواجــه 

شــده اســت می گویــد:
هنــگام بازدیــد از زیارتــگاه خالــد نبــی کــه حــدود 110 
ــه  ــگران را ب ــروه گردش ــه دارد، گ ــگاه فاصل ــر از اقامت کیلومت
ــگاه بوم گــردی ترکمــن اوی کــه در روســتای گچــی ســو  اقامت
و در شــش کیلومتری زیارتــگاه قــرار دارد هدایــت می کنــم 
ــگ  ــا فرهن ــنایی ب ــد و آش ــاعته و بازدی ــت یک س ــن اقام و ضم
ــوراک  ــای آن و خ ــاری خانه ه ــتا و معم ــت روس ــفاهی، باف ش
محلــی آن منطقــه کــه متفــاوت بــا اقامتــگاه مــا اســت، ناهــار 
ــام چکدرمــه  ــه ن را کــه غــذای محلــی و معــروف ترکمن هــا ب
اســت در آنجــا می خوریــم. ایــن امــر باعــث همــکاری 
و همیــاری متقابــل اقامتگاه هــای بوم گــردی بــا یکدیگــر 
می شــود، بدیــن صــورت کــه ممکــن اســت آن اقامتــگاه 



عه
وس

 و ت
ی

گر
دش

 گر
ی

هش
ژو

ی - پ
لم

ه ع
نام

صل
ف

بازسازی معنایی تفسیر مردم محلی از تأثیر تغییرات گردشگری
 در توسعۀ فرهنگی ـ اقتصادی جامعۀ بومی شرق استان گلستان: ارائۀ نظریه ای داده بنیاد

مرادی  و  همکاران 300

14
01

ن 
ستا

 تاب
م،

دو
ره 

ما
، ش

م 
ده

یاز
ل 

سا

ــی  ــای طبیع ــدن جاذبه ه ــرای دی ــود را ب ــگران خ ــروه گردش گ
و صــرف ناهــار بــه اقامتــگاه مــا بیــاورد و بــا فرهنــگ خــاص 

ــز آشــنا شــوند. ــه نی ــن منطق ای
در مــورد اخیــر، در واقــع ایجــاد تنــوع در بازدیــد از جاذبه هــا، 
ــه  ــتان ک ــل اس ــق داخ ــر مناط ــی در دیگ ــذای محل ــرف غ ص
فرهنــگ مــادی و معنــوی آن هــا متفــاوت اســت نوعــی تعامــل 
فرهنگــی اســت کــه یــک گــروه از گردشــگران در مــدت چنــد 
روز اقامــت در اســتان دســت کم بــا عناصــر مــادی و معنــوی 
ــت،  ــاک ، معیش ــا پوش ــوند؛ ب ــنا می ش ــوم آش ــه ق ــگ س فرهن
خــوراک و تــا حــدی آیین هــا و آداب ورســوم آن هــا آشــنا 
ــه  ــا ب ــت آن ه ــب رغب ــوع موج ــن تن ــا ای ــوند و چه بس می ش
ــتان  ــاط اس ــر نق ــدی از دیگ ــال های بع ــدد در س ــد مج بازدی
ــتانی  ــگری در اس ــعۀ گردش ــی در توس ــر مهم ــه تأثی ــود ک ش
ــگرپذیر  ــتانی گردش ــوز اس ــه هن ــذارد ک ــتان می گ ــون گلس چ

شــناخته نشــده اســت.

جامعۀ  تحوالت  و  تغییر  در  اقتصادی  رویکرد 
قلمرو پژوهش

مقولــۀ رویکــرد اقتصــادی در دوران گــذار گردشــگری انبــوه به 
گردشــگری پایــدار دربردارنــدۀ مفاهیمــی چــون تنوع بخشــی 
بــه اقتصــاد اســت کــه نمــود آن در قلمــرو پژوهــش در 
ــکان  ــی، مال ــیقی محل ــدان موس ــد هنرمن ــدن درآم اضافه ش
ــازل اســتیجاری اهالــی روســتاهای  ویالهــای شــخصی و من
دســتی،  صنایــع  تولیدکننــدگان  و  گردشــگری  مقصــد 
ــود  ــاهده می ش ــی مش ــای محل ــی و غذاه ــای لبن فرآورده ه
ــد. ــگران دارن ــه گردش ــه ب ــرای عرض ــزی ب ــروه چی ــر گ ــه ه ک
تورهــای  راهنمــای  و  سی ســاله  مشــارکت کنندۀ 
می گویــد: خصــوص  ایــن  در  منظقــه  در  طبیعت گــردی 
ــگری در  ــعۀ گردش ــادی توس ــاظ اقتص ــه لح ــن ب ــر م ــه نظ ب
ــوده و هســت کــه  منطقــه دارای پیامدهــای مثبــت بســیاری ب
ــم. یکــی اســکان مســافران  ــدان اشــاره می کن ــد ُبعــد ب از چن
ــه  ــن راه ب ــه از ای ــت ک ــتا اس ــی روس ــازل اهال ــذری در من گ
گروه هــای  دیگــری  می کننــد.  کمــک  خانــواده  اقتصــاد 
خــاص گردشــگری کــه در قالــب اکوتوریســم یــا آموزشــی یــا 
اکوتوریســت های خارجــی هســتند کــه بــرای بازدیــد از پــارک 
ملــی گلســتان مراجعــه می کننــد و اغلــب آن هــا در روســتای 
تنگــراه اقامــت می گزیننــد. بــا اســکان آن هــا در منــازل 
ــوپرمارکت  ــا، س ــت اجاره به ــر پرداخ ــتا، عالوه ب ــی روس اهال
ــد  ــاس بهره من ــروش اجن ــل از ف ــد حاص ــز از عوای ــل نی مح
شــخصی  نقلیــۀ  وســایل  دارای  کــه  کســانی  می شــود. 
ــد.  ــت می کنن ــتمزد دریاف ــاب دس ــاب و ذه ــرای ای ــتند ب هس
ــان محلــی  ــات محلــی، عســل طبیعــی، تخم مــرغ و ن از لبنی
یــت بنیــۀ  نیــز اســتفاده می کننــد کــه همگــی در راســتای تقو

ــی  ــاغل خانگ ــر مش ــوردار و دیگ ــادی دام دار، زنب اقتص
ــع  ــد صنای ــه خری ــد ب ــز عالقه من ــا نی ــی از آن ه ــت. برخ اس
ــز  ــن نی ــه ای ــتند ک ــه هس ــد و قالیچ ــد نم ــی مانن ــتی محل دس
باعــث حفــظ و احیــای بســیاری از صنایــع بومــی می شــود.

رویکرد مؤثر به گردشگری پایدار 
ــت  ــن اس ــود ای ــه می ش ــدان پرداخت ــه ب ــن مقول ــه در ای آنچ
کــه منطــِق موردپژوهــش از مرحلــۀ گردشــگری انبــوه کــه در 
مقــوالت پیشــین گفتــه شــد گــذر کــرده و در مســیر رســیدن 
ــای  ــه ویژگی ه ــن مقول ــت. در ای ــدار اس ــگری پای ــه گردش ب
ارائــه  مشخص شــده  مفاهیــم  در  پایــدار  گردشــگری 
می شــود، چــرا کــه در دو مقولــۀ پیــش از ایــن، خصوصیــات 
ــد و در  ــان ش ــگری بی ــوع گردش ــن ن ــادی ای ــی و اقتص فرهنگ
ــر  ــده از منظ ــای ذکرش ــم و مقوله ه ــی از مفاهی ــا برخ اینج

ــود.  ــی می ش ــدار بررس ــگری پای گردش
ــورها در  ــی از کش ــه برخ ــی ک ــی از الگوهای ــردی: یک بوم گ
دو دهــۀ اخیــر بــرای توســعۀ گردشــگری پایــدار خــود بــه آن 
ــی  ــاختارهای بوم ــت و س ــه هوی ــن ب ــد پرداخت ــه کرده ان توج
ــدۀ  ــکل گیری پدی ــبب ش ــه س ــت ک ــگری اس ــوزۀ گردش در ح
 .)43  :1384 اصــل،  )فــرج زاده  اســت  شــده  بوم گــردی 
بوم گــردْی هــر ســفر و بازدیــد زیســت محیطی مســئوالنه 
ــی  ــای فرهنگ ــب آن و ویژگی ه ــر و درک مواه ــق بک از مناط
ــۀ  ــدار در زمین ــردی پای ــردی راهب ــت. بوم گ ــا آن اس ــط ب مرتب
ــع طبیعــی اســت.  کســب درآمــد و به مــوازات آن حفــظ مناب
ــب  ــرت موج ــش مهاج ــد و کاه ــش درآم ــتغال زایی، افزای اش
ــه  ــگری در روســتاهایی ک ــعۀ گردش ــه توس ــده اســت ک ش
ــرار  ــه ق ــورد توج ــد م ــردی را دارن ــرای بوم گ ــت الزم ب ظرفی

ــکاران، 1399 :26( ــرادی و هم ــرد )م گی
تجربــۀ مراجعــه و مشــاهده  در یکــی از روســتاهایی کــه فقــط 
ــه  ــگاه آن رفت ــر اقامت ــا مدی ــه ب ــرای مصاحب ــم روز ب در یــک نی

بــودم:
روســتای کومرلــی در چهارکیلومتــری گلیــداغ قــرار دارد. ایــن 
روســتا نیــز از نظــر بافــت ســنتی دارای ویژگی هــای روســتایی 
ــگاه بوم گــردی اســت. در طــی ســاعاتی  ــرای اســتقرار اقامت ب
داشــتم، همــان حس وحالــی  اقامــت  آن روســتا  در  کــه 
ــه  ــتم را تجرب ــو داش ــا پن ــگ ی ــتای فرن ــد از روس ــه در بازدی ک
ــر  ــم ب ــّو حاک ــی، ج ــا کاه گل ــب خانه ه ــاری اغل ــردم. معم ک
 دهکــده ای کــه هــر تــازه واردی به خوبــی 

ً
روســتا کامــال

ــا  ــتایی ب ــین روس ــای دلنش ــان فض ــد. هم ــس می کن آن را ح
ــوزون دود  ــص م ــع، رق ــر بدی ــش، مناظ ــش: آرام ویژگی های
ــی و  ــدگان وحش ــی، آوای پرن ــاری هیزم ــای بخ از دودکش ه
طیــور خانگــی، ســروصدای ســگ ها کــه به صــورت منقطــع 
ــاد  ــۀ فری ــه و همهم ــدای زنگول ــد، ص ــنیده می ش و گاه گاه ش
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ــراف  ــای اط ــتی و بلندی ه ــه، پس ــت گل ــرای هدای ــان ب چوپ
ــه  ــرا ب ــالم م ــواب س ــه ج ــته ای ک ــرد پابه سن گذاش ــتا، م روس
گرمــی می دهــد درحــال بازگشــت از جمــع آوری نوعــی قــارچ 
جنگلــی بــه نــام ترافــل کــه چنــد ســالی اســت منبــع درآمــدی 
ــه  ــی ب ــر کوچک ــه و تب ــده، تیش ــین ش ــی جنگل نش ــرای اهال ب
دســت و لبخنــد رضایــت و رویــی گشــاده و آٍثــار آرامشــی کــه 
بــر چهــره اش هویداســت، نشــان رضایــت خاطــر از روزگاری 

ــده! کــه گذران

بحث و نتیجه گیری
ــگری  ــرات گردش ــش، درک تغیی ــای پژوه ــاس یافته ه ــر اس ب
ــی و  ــدار فرهنگ ــعۀ پای ــد توس ــرات در رون ــن تغیی ــر ای و تأثی
ــی درک و  ــه و چگونگ ــرزمین موردمطالع ــردم س ــادی م اقتص
تفســیر مــردم جامعــۀ محلــی از ایــن تغییــرات و تأثیــرات، در 
ــه(،  ــه و ثانوی ــرایط )اولی ــامل ش ــه ای ش ــی زمین ــب الگوی قال
تعامــالت )اولیــه و ثانویــه( و پیامــد )اولیــه و ثانویــه( ترســیم 

ــیزده  ــده و س ــۀ عم ــت مقول ــکل از هف ــه متش ــت ک ــده اس ش
ــکل 1(. ــت )ش ــا آن اس ــط ب ــوم مرتب مفه

شــرایط اولیــه دربردارنــدۀ مقولــۀ ویژگی هــای ســاختاری، 
ــی و  ــرد فرهنگ ــۀ رویک ــدۀ دو مقول ــه دربردارن ــالت اولی تعام
اقتصــادی تغییــر و تحــوالت در گردشــگری قلمــرو پژوهــش، 
و پیامــد )اولیــه( بــا مقولــۀ گردشــگری انبــوه نمایــان می شــود. 
گــذر زمــان باعــث به وجودآمــدن شــرایط جدیــدی در عرصــۀ 
ــۀ عناصــر  گردشــگری قلمــرو پژوهــش شــده اســت کــه مقول
ــل طــرح اســت. ایــن  ــه قاب ــۀ شــرایط ثانوی ــده به منزل تغییردهن
ــه در  ــود ک ــر می ش ــه منج ــالت ثانوی ــه تعام ــد ب ــرایط جدی ش
ــر و  ــادی در تغیی ــی و اقتص ــرد فرهنگ ــۀ رویک ــب دو مقول قال
ــود.  ــان می ش ــش بی ــرو پژوه ــی قلم ــۀ محل ــوالت جامع تح
ــور و  ــه ظه ــت ب ــه در نهای ــالت ثانوی ــد و تعام ــرایط جدی ش
اســتخراج مقولــۀ هســته یعنــی رویکــرد مؤثــر بــه گردشــگری 

پایــدار می انجامــد.

شکل 1 : الگوی زمینه ای رویکرد مؤثر به گردشگری پایدار
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ــرایط  ــاس ش ــر اس ــه بعدی ب ــوی س ــکل 1، الگ ــای ش ــر مبن ب
ــه  ــه در ادام ــت ک ــده اس ــی ش ــا طراح ــالت و پیامده و تعام
ــۀ  ــده و مقول ــوالت عم ــم، مق ــن مفاهی ــاط بی ــی ارتب چگونگ

ــد. ــد ش ــط داده خواه ــرح و بس ــی ش ــتۀ نهای هس
ــترش  ــش از گس ــا پی ــش ت ــرو پژوه ــی قلم ــاختار فرهنگ س
ــت  ــا رعای ــه ب ــوازی ک ــوم روح مهمان ن ــا مفه ــگری ب گردش
بیــان شــد.  بــود  و عرفــی عجیــن  فرهنگــی  آموزه هــای 
ســاختار اقتصــادی نیــز بــر پایــۀ معیشــت ســنتی آن دوره یعنی 
کشــاورزی و دامداری بود و گردشــگری جایی در آن نداشــت. 
بــا گذشــت ســالیانی چنــد، به تدریــج گردشــگری بــا پذیــرش 
ــه ای و  ــگران منطق ــا ورود گردش ــاز و ب ــی آغ ــافران بین راه مس
ــد.  ــر ش ــه ای فراگی ــگری فرامنطق ــای گردش ــدن توره اضافه ش
ــته  ــی نداش ــت مطلوب ــزی و مدیری ــه برنامه ری ــد ک ــن فراین ای
دچــار کاالیی شــدن برخــی از عناصــر فرهنگــی شــده اســت 
ــان  ــۀ میزب ــان دو جامع ــی می ــای فرهنگ ــت تفاوت ه ــا به عل ی
و میهمــان تأثیــر منفــی در درک رفتــار طرفیــن می گــذارد 
ــگران  ــی، گردش ــع محل ــای جوام ــر اعض ــه تعبی ــه در آن، ب ک
احتــرام شایســته و بایســته بــه آداب ورســوم و باورهــای آن هــا 
ــوم  ــی دو مفه ــارض فرهنگ ــدن و تع ــد. کاالیی ش نمی گذارن
مقولــۀ رویکــرد فرهنگــی تغییــر و تحــوالت در مرحلــۀ 
گردشــگری انبــوه قلمــرو پژوهــش را تشــکیل می دهــد. 
ــد  کی ــر آن تأ ــول )1994: 258( ب ــن و برام

َ
ــه ل ــه ای ک نکت

دارنــد ایــن اســت کــه گردشــگری روســتایی بایــد هماهنــگ 
بــا اهــداف محلــی و مطابــق بــا منــش و آداب ورســوم و 
فرهنــگ منطقــه باشــد. احمــد دینــاری در پژوهــش خــود بــه 
تأثیــرات منفــی گردشــگری در جوامــع و افــراد محلــی ماننــد 
جابه جایــی افــراد بومــی و تهدیــد فرهنــگ بومــی اشــاره کــرده 
ــت  ــن وضعی ــۀ ای ــه ادام ــت ک ــیده اس ــه رس ــن نتیج ــه ای و ب
باعــث رنجــش و کینــه می شــود )پشــین،1393: 94(. آنچــه 
 Greenwood,( به عنــوان تعــارض و خصومــت فرهنگــی
1989:145( در ایــن مقالــه بیــان شــد، در بعــد اقتصــادی، 
بــه تــورم در اقــالم مصرفــی و افزایــش یک بــارۀ قیمــت 
زمیــن منجــر می شــود، به طوری کــه نســل بعــدی تــوان 
ــد  ــکونی را نخواه ــزل مس ــاخت من ــرای س ــن ب ــد زمی خری
داشــت و ممکــن اســت بــه مهاجــرت بــه روســتاهای مجــاور 
ــرات  ــی از تغیی ــۀ محل ــیر جامع ــود. درک و تفس ــور ش مجب
ــان  ــا نمای ــان در مصاحبه ه ــه در اظهاراتش ــه، ک صورت گرفت
ــت.  ــه اس ــن زمین ــدید در ای ــی ش ــی از نارضایت ــت، حاک اس
ــوم  ــگری، مفه ــدف گردش ــز ه ــورم در مراک ــودن و ت فصلی ب
مقولــۀ رویکــرد اقتصــادی تغییــر و تحــوالت در مرحلــۀ 
می دهــد.  شــکل  را  پژوهــش  قلمــرو  انبــوه  گردشــگری 
بــدری و همــکاران )1388: 102( در مقالــۀ خــود آثــار 
ــات،  ــت کاال و خدم ــش قیم ــل افزای ــادی از قبی ــی اقتص منف

ــادی  ــد اقتص ــش از ح ــتگی بی ــن و وابس ــت زمی ــش قیم افزای
روســتا به واســطۀ غلبــۀ کارکــرد گردشــگری و ناتوانــی در 
برقــراری پیونــد مؤثــر بــا دیگــر فعالیت هــای اقتصــادی 
ــد.  ــان می کنن ــهر را بی ــتان نوش ــتایی شهرس ــی روس در نواح
مقولــۀ رویکــرد اقتصــادی همــراه بــا مقولــۀ رویکــرد فرهنگــی 
تعامــالت اولیــه و ثانویــۀ حاصــل از شــرایط اولیــه را تشــکیل 
بــه دنبــال دارد کــه  نتایجــی  ایــن تعامــالت  می دهنــد. 
گردشــگری، انبــوه به عنــوان پیامــد اولیــه، نتیجــۀ طبیعــی ایــن 

اســت. فعل وانفعــاالت 
بــا گذشــت ســالیان، عناصــر تغییردهنــده در قلمــرو پژوهــش 
فرصــت ظهــور می یابنــد. گردشــگری پســانوگرا یکــی از 
ــوارد  ــی از م ــه یک ــت ک ــه اس ــن مقول ــرح در ای ــم مط مفاهی
ــتفاده از  ــه اس ــل ب ــگر، تمای ــار گردش ــد رفت ــر آن در بع تأثی
اقامتگاه هــای بوم گــردی و دوســت  دار طبیعــت بــه جــای 
ــا  ــی ب ــد تعامــل فرهنگ ــیله در رون ــن وس ــا بدی ــل اســت ت هت
ــی  ــای آموزش ــزاری دوره ه ــرد. برگ ــرار گی ــان ق ــۀ میزب جامع
بــرای متولیــان اقامتگاه هــا پیــش از دریافــت مجــوز فعالیــت 
و حضــور راهنمایــان خبــره ســبب آشــنایی آن هــا بــا رهیافــت 
ــعودی، 1393: 129(  ــقایی و مس ــگری )س ــتمی گردش سیس
ــگران و  ــا گردش ــورد ب ــا آن، در برخ ــق ب ــه مطاب ــود ک می ش
ــوزش داده  ــگری آم ــع گردش ــدگاه جام ــی، دی ــۀ محل جامع
می شــود کــه در آن، گردشــگری در ارتبــاط بــا جامعــۀ محلــی 
ــازوکاری   س

ً
ــا ــه صرف ــود، ن ــی می ش ــگ بررس ــد فرهن و رون

اقتصــادی؛ کــه مؤلفــه ای در مســیر نیــل بــه گردشــگری 
برنامه هــای  در  می تــوان  را  آن  نمــود  اســت.  پایــدار 
طبیعت گــردی، روســتاگردی و مشــاهدۀ فرهنــگ روزمــرۀ 
جوامــع محلــی مشــاهده کــرد کــه گردشــگران بــا ارزش هــای 
ــا  ــوند و ب ــنا می ش ــان آش ــۀ میزب ــی جامع ــی و فرهنگ طبیع
اعضــای  ارزش هــا  ایــن  بــر  گردشــگران  صحه گذاشــتن 
و  فرهنگــی  داشــته های  و  دانســته ها  بــه  جامعــۀ محلــی 
طبیعــی خــود واقــف می شــوند و چه بســا بــدان افتخــار 
ــظ و  ــه حف ــه ب ــل و عالق ــل، تمای ــن تعام ــۀ ای ــد. در نتیج کنن
احیــای ایــن ارزش هــا در هــر دو گــروه ایجــاد می شــود. ورود 
زنــان بــه عرصــۀ گردشــگری و توانمندســازی آنــان )احســانی، 
1395: 170(، گســترش اســتفاده از رســانه های تصویــری 
و فضــای مجــازی، آغــاز زمزمه هایــی از طبیعت گــردی و 
احــداث اقامتگاه هــای بوم گــردی و گســترش ســریع آن در 
نقــاط روســتایی کــه بــه معیارهایــی نظیــر حفاظــت از محیــط 
ــگ  ــره و رن ــرم و منظ ــا ف ــی ب ــی و هماهنگ ــی و طبیع فرهنگ
ــگری  ــازه در گردش ــرات ت ــد تغیی ــت، نوی ــد اس ــط پای بن محی

می دهــد.
بهرامــی و فرهادیــان )1382: 179( نتیجــۀ پژوهش هــای 
ــردی  ــد: بوم گ ــان می کنن ــه بی ــه را این گون ــن زمین ــود در ای خ
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یکــی از ابزارهــای مناســب در فراینــد توســعۀ پایــدار اســت و 
ــع  ــت از مناب ــد حفاظ ــه رون ــادی را ب ــد اقتص ــت رش ــادر اس ق

ــد ــد بزن ــعه پیون ــال توس ــورهای درح ــی در کش طبیع
مقولــۀ عناصــر تغییردهنــده بــا مفاهیــم مزبــور، به منزلــۀ 
شــرایط ثانویــه در رونــد تغییــرات گردشــگری قلمــرو پژوهش، 
ــر و  ــه )رویکــرد فرهنگــی و اقتصــادی در تغیی تعامــالت ثانوی

ــی دارد.  ــی( را در پ ــۀ محل ــوالت جامع تح
ــه کمــک مفاهیمــی چــون تعامــل  ــۀ رویکــرد فرهنگــی ب مقول
بیــان  گردشــگر1  نــگاه خیــرۀ  و  نمایشــی  اثــر  فرهنگــی، 
ــه،  ــالت ثانوی ــه در تعام ــت ک ــر داش ــوان درنظ ــود. می ت می ش
ایــن مفاهیــم جــای مفاهیــم قبلــی ماننــد کاالیی شــدن و 
ــت  ــی اس ــان از تغییرات ــه نش ــد ک ــی را گرفته ان ــارض فرهنگ تع
ــوه در  ــت گردشــگری انب ــان و جداشــدن از حال کــه مــرور زم

ــت. ــد آورده اس ــا پدی آن ه
ــی  ــر نمایش ــه اث ــوان ب ــم می ت ــن مفاهی ــح ای ــان توضی در بی
)گلدنــر و برنــت ریچــی،1394: 268( اشــاره کــرد کــه در آن 
ــوند،  ــویق می ش ــر تش ــره وری بهت ــتر و به ــه کار بیش ــاکنان ب س
ــی  ــگران هماهنگ ــی گردش ــبک زندگ ــا س ــند ب ــرا می کوش زی
ــروه  ــردو گ ــی، ه ــل فرهنگ ــای تعام ــر مبن ــا ب ــند. ی ــته باش داش
ــد  ــر درک می کنن ــی و گردشــگران یکدیگــر را بهت جامعــۀ محل
و بــه فرهنــگ هــم بیشــتر احتــرام می گذارنــد. در مفهــوم 
نــگاه خیــرۀ گردشــگر )شــفیعی و ربانــی، 1397: 167(، 
ــد  ــود می پردازن ــری از خ ــۀ تصوی ــه ارائ ــا ب ــد بومی ه هرچن
 ،)Ashworth, 1994:87( کــه گردشــگران را خشــنود ســازد
ــب  ــد موج ــن فراین ــل )1984( ای ــول مک کن ــه ق ــال ب بااین ح
 MacCannell,( ــود ــی می ش ــد قوم گرای ــا تجدی ــازی ی بازس
ــود  ــا خ ــند ت ــه می کوش گاهان ــا آ ــه در آن بومی ه 1984(. ک
را بــا برداشــت بازدیدکننــدگان از آن چیــزی کــه اصیــل اســت 
تطبیــق دهنــد؛ اســمیت )2012( آن را ابــزاری بــرای تقویــت 

ــرد. ــام می ب ــی ن ــت قوم هوی
در همیــن ارتبــاط، ویــِور )1986( در گــزارش پژوهشــی 
خــود بــه ایــن نتیجــه رســیده اســت کــه گردشــگری روســتایی 
در وضعیــت پایــدار آن بــرای ســاکنان محلــی اســتحکام 
ــی را  ــای فرهنگ ــال دارد و فرصت ه ــه دنب ــی را ب ــای بوم پایه ه

ــد.    ــش می ده ــی افزای ــاکنان محل ــرای س ب
ــوه  ــی از وج ــدن بخش های ــی جداش ــد، یعن ــت جدی در وضعی
مختلــف صنعــت گردشــگری از آنچــه گردشــگری انبــوه 
نــام نهاده انــد و قرارگرفتــن در مســیر گردشــگری پایــدار، 
ــتغال  ــه اش ــود، ازجمل ــاد می ش ــز ایج ــادی نی ــرات اقتص تغیی
ــرمایه گذاران  ــزام س ــۀ ال ــه در نتیج ــد ک ــش درآم ــتر و افزای بیش
ــداث  ــا اح ــا ب ــی ی ــۀ محل ــروی کار جامع ــری نی در به کارگی
ــی  ــی و طبیع ــای فرهنگ ــل جاذبه ه ــی در مح ــای اقامت واحده

1. The Tourist Gaze 

کــه در نقــاط دوردســت قــرار داشــتند و تــا پیــش از ایــن مقصد 
گردشــگری بــه حســاب نمی آمدنــد، عدالــت توزیعــی ثــروت 

آن مناطــق کم برخــوردار فراهــم می شــود.
پژوهــش بهرامــی )1389: 242( در کردســتان نیــز نشــان 
می دهــد کــه گردشــگری در ایــن وضعیــت موجــب خودکفایــی 
ــی،  ــتی محل ــع دس ــق صنای ــه، رون ــاد منطق ــت اقتص و تقوی
ــکاری در جوامــع  افزایــش کیفیــت زندگــی و حــل معضــل بی

محلــی روســتایی می شــود.
ســه مقولــۀ اخیــری کــه بدان هــا پرداختــه شــد، یعنــی عناصــر 
تغییردهنــده به منزلــۀ شــرایط ثانویــه، مقولــۀ رویکــرد فرهنگــی 
ثانویــه،  تعامــالت  به منزلــۀ  اقتصــادی  و مقولــۀ رویکــرد 
ــی  ــش، یعن ــن پژوه ــداف ای ــش ها و اه ــه پرس ــا ب ــدام بن هرک
ــاد  ــرات در ابع ــن تغیی ــر ای ــگری، تأثی ــرات گردش ــیر تغیی س
فرهنگــی و اقتصــادی و درک و تفســیر چگونگــی تعامــل مــردم 
محلــی )از دیــدگاه امیــک( بــا ایــن تغییــرات و تأثیــرات ناشــی 
از آن قابــل اســتنباط اســت. مباحــث تفصیلــی آن هــا در بخــش 
یافته هــا در قالــب مصاحبــه بــا اهالــی بومــی جامعــۀ محلــی و 

ــان شــد. گرداننــدگان واحدهــای اقامتــی و گردشــگران بی
در نهایــت، همان گونــه 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 
ــن  ــر ای ــگری و تأثی ــورات در گردش ــرات و تط ــد تغیی کل فراین
ــر  ــوان رویکــرد مؤث ــا عن ــی اســت ب تطــورات در جامعــۀ محل
ــته  ــۀ هس ــت. مقول ــده اس ــرح ش ــدار مط ــگری پای در گردش
ــی  ــدرت تحلیل ــت و دارای ق ــوالت اس ــر مق ــر از دیگ انتزاعی ت
اســت و شــمول معنایــی آن در حــدی اســت کــه دیگــر 
ــی  ــۀ گزینش ــول مقول ــی ح ــه ای نهای ــدل زمین ــوالت در م مق
ــالت  ــرایط و تعام ــد و ش ــرار می گیرن ــه ق ــی نظری ــم اصل ــا ت ی
و پیامدهــا را بــه تصویــر می کشــد. در ایــن پژوهــش نیــز 
ــت و  ــرده اس ــل ک ــی را تحلی ــای کیف ــور داده ه ــل مذک مراح
الگویــی زمینــه ای ارائــه شــده اســت کــه تحــوالت گردشــگری 
ــان  ــش نش ــرو پژوه ــدان و قلم ــاز را در می ــل زمینه س و عوام

می دهــد.
ــان از  ــدد نش ــای متع ــراوان و مصاحبه ه ــاهدات ف ــج مش نتای
ــال  ــش درح ــرو پژوه ــگری در قلم ــوع گردش ــه موض آن دارد ک
حاضــر در مســیر گردشــگری پایــدار قــرار گرفتــه و بــا اطمینــان 
می تــوان گفــت کــه در ابتــدای راه اســت. امــا برخــی شــرایط 
و تعامــالت متأثــر از ایــن شــرایط در قلمــرو پژوهــش در حــال 
تکوین انــد. امیــد اســت، چنانچــه مســائل و موضوعــات 
ارتباطــات  درخصــوص  کشــوری  کالن  سیاســی اجتماعی 
ــه  ــیر ب ــور و س ــن تط ــرعت ای ــد، س ــا باش ــی راه گش بین الملل
ــع  ــدی جوام ــا بهره من ــراه ب ــه هم ــدار ک ــگری پای ــوی گردش س
ــن  ــدار ای ــعۀ پای ــه توس ــت آن ازجمل ــای مثب ــی از پیامده محل
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جوامــع و مصون مانــدن از پیامدهــای منفــی گردشــگری 
ــد. ــش یاب ــه ای افزای ــل مالحظ ــور قاب ــت به ط ــوه اس انب

انسان شناســی  پژوهش هــای  منابــع  در  جســت وجو 
و  محدودیت هــا  دربــارۀ  نکاتــی  بــه  را  مــا  گردشــگری 
ــع  ــود مناب ــه کمب ــازد ک ــون می س ــش رهنم ــکالت پژوه مش
ــه  ــانه ب ــرد مردم شناس ــی و رویک ــا روش کیف ــه ب ــذی ک و مآخ
ــت.  ــن آن اس ــند مهم تری ــه باش ــگری پرداخت ــوع گردش موض
گســترۀ وســیع جغرافیایــی قلمــرو پژوهــش و قرارگرفتــن 
بیشــتر اقامتگاه هــای بوم گــردی در روســتاهای دورافتــاده 
ــاری  ــیوع بیم ــرد. ش ــوار می ک ــی را دش ــام کار میدان ــز انج نی
ــاد  ــع از ایج ــی مان ــای پی در پ ــال قرنطینه ه ــد 19 و اعم کووی
ــک  ــام پی ــاهدات در ای ــام مش ــرای انج ــگری ب ــای گردش فض
ــد  ــس از آن ش ــن 1399( و پ ــفند 1398 و فروردی ــفر )اس س
ــی  ــذاری اجتماع ــر فاصله گ ــی ب ــتی مبن ــای بهداش و توصیه ه
ــا بســیاری از پاســخ گویان در  ــد ت ــر علــت گردی ــد ب ــز مزی نی
ــوند.  ــد ش ــار تردی ــوری دچ ــای حض ــام مصاحبه های ه انج
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تیموثــی ، دالــن جــی و نیاوپــان، جیــان پــی )1392(. میــراث 

فرهنگــی و گردشــگری در کشــورهای درحــال توســعه. اکبــر 

ــارات  ــران: انتش ــان(. ته ــری )مترجم ــر پاپی ــرج و جعف پورف

ــه. مهکام

دانایی فــرد، حســن، امامــی، ســیدمجتبی )1396(. اســتراتژی های 

داده بنیــاد.  نظریه پــردازی  بــر  تأملــی  کیفــی:  پژوهــش 

اندیشــه مدیریــت، 1)2(، 69 -97.

رایزینگــر، یوتــه )1395(. گردشــگری بین الملــل، فرهنگ هــا و 

رفتــار. جمــال مرادنــژاد، امیــد حکیمــی و محمــد نجــارزاده 

)مترجمــان(. تهــران: انتشــارات مهکامــه.

رحیم پــور، علــی )1393(. گردشــگری در کشــورهای توســعه یافته 

ــی،  ــراث فرهنگ ــگاه می ــران: پژوهش ــعه. ته ــال توس و درح

ــع دســتی و گردشــگری. صنای

روســتاخیز، بهــروز، آذرشــب، عطیــه و نرسیســیانس، امیلیــا 

بیــن  قلیــان  مصــرف  معنایــی  داللت هــای   .)1398(

دامــن  روســتای  در  کیفــی  )مطالعــه ای  بلــوچ  زنــان 

شهرســتان ایرانشــهر(. زن در توســعه و سیاســت، 17)2(، 

.279 -301
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ســقایی، مهــدی و مســعودی، محمدباقــر )1393(. اکوسیســتم های 

کیــد بــر ایــران. تهــران: انتشــارات  طبیعــی و اکوتوریســم بــا تأ

. مه مهکا

ــعۀ  ــزی توس ــد )1394(. برنامه ری ــر، دیوی ــارد و تلف ــارپلی، ریچ ش

ــام  ــد ضرغ ــعه. حمی ــال توس ــورهای درح ــگری در کش گردش

بروجنــی، زهــرا نکوئــی، نیلوفــر عباســپور و مســلم شــجاعی 

)مترجمــان(. تهــران: انشــترات مهکامــه. 

ــه )1397(. بوم گــردی و اقامتــگاه  شــفیعی، زاهــد و ربانــی، راضی

دوســت دار طبیعــت. تهــران: انتشــارات مهکامــه.

ــی و 
ّ
عبداللــه زاده، محمــود )مترجــم( )1384(. برنامه ریــزی مل

منطقــه ای جهانگــردی. ســازمان جهانــی جهانگــردی، دفتــر 

پژوهش هــای فرهنگــی، چــاپ دوم.

فــرج زاده اصــل، منوچهــر )1384(. سیســتم اطالعــات جغرافیایــی 

و کاربــرد آن در برنامه ریــزی توریســم. تهــران: انتشــارات 

ســمت.

نظریه هــای  و  اندیشــه  تاریــخ   .)1381( ناصــر  فکوهــی، 

نــی.  نشــر  تهــران:  انسان شناســی. 

کاظمــی، مهــدی )1386(. مدیریــت گردشــگری. تهران: انتشــارات 

. سمت

ــوازی  ــری، مهمان  ن ــفر، مهمان پذی ــا )1394(. س ــم زاده، علیرض کری

)جســتاری در فرهنــگ و مفاهیــم مهمــان پذیــری در ایــران و 

اســالم(. تهــران: انتشــارات مهکامــه.

کــی هایــس، دیویــد و دی نیمیــر، جــک )1394(. مدیریــت منابــع 

انســانی در صنعــت گردشــگری و هتلــداری، علی اکبــر 

ــی زاده  ــادات کرباس ــان و الهه س ــی بذرافش ــی، مرتض فرهنگ

ــه . ــارات مهکام ــران: انتش ــان(. ته )مترجم

ــناخت  ــی. آر )1394(. ش ــی، ج ــت ریچ ــز.آر و برن ــر، چارل گلدن

رویکردهــا.  و  رویه هــا  اصــول،  گردشــگری  صنعــت 

ــد  ــی، مرتضــی بذرافشــان و حمی حمیدرضــا ضرغــام بروجن

ــه. ــارات مهکام ــران: انتش ــان(. ته ــزدی )مترجم ــی ی ایوب

محمدپــور، احمــد )1392(. روش پژوهــش کیفــی ضــد روش 

ــران:  ــد اول. ته ــی، جل ــی کیف ــرح در روش شناس ــق و ط منط

ــان. ــه شناس جامع

محمــدی، جــواد، عزیــزی، امیــر، ســپهوندی، محمدعلــی و پیــدا، 

ــه پیــری: مطالعــۀ  ــر ب نگیــن )1394(. بررســی رویکــرد مؤث

ــالمند، 10)4(، 100-88. ــه س ــاد. فصلنام ــۀ داده بنی نظری

مــرادی، حشــمت، پورســعید، علیرضــا، واحــدی، مرجــان و آرایش، 

بوم گــردی  توســعۀ  مــدل  طراحــی   .)1399( محمدباقــر 

روســتاهای هــدف گردشــگری اســتان کرمانشــاه. گردشــگری 

ــعه، 9)1(، 46-25. و توس

ــنگ مزارها.  مــرادی، منصــور )1384(. خالدنبــی، زیارتــگاه و س

ــگری، 11، 84-73.  ــی و گردش ــراث فرهنگ ــگاه می ــه پژوهش نام

مقاله نویســی.  عملــی  شــیوه های   .)1393( خلیــل  میرزایــی، 

جامعه شناســان. تهــران: 

ــادی، محســن  نیــازی، محســن ، جهانــی، عبــاس و کرمانــی نصرآب

انتشــارات  تهــران:  جهانگــردی.  مردمشناســی   .)1389(

ــخنوران. س

ــری،  ــی امی ــد، صالح ــی، حمی ــام بروجن ــا، ضرغ ــن، مهن نیک بی

ســیدرضا، محمدخانــی، کامــران و غفــاری، فرهــاد )1399(. 

مدل ســازی پیامدهــای توســعۀ پایــدار گردشــگری فرهنگــی؛ 

ــه. گردشــگری و توســعه، 9)1(، 214-234. رویکــرد آمیخت

ــن  ــدی و رکن الدی ــری، مه ــه، پورطاه ــی، راضی ــجردی فراهان والش

ارزیابــی  و  شناســایی   .)1398( عبدالرضــا  افتخــاری، 

شــاخص های ســنجش کیفیــت محیطــی روســتاهای هــدف 

گردشــگری؛ مطالعــۀ مــورد: روســتاهای هــدف گردشــگری 

ــعه، 8)1(، 298-276. ــگری و توس ــران. گردش ــتان ته اس

هاشــمی مقــدم، امیــر )1397(. انسان شناســی گردشــگری. تهــران: 

انتشــارات مهکامه.
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