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 که حالی در. دارند آن قبال در متفاوتی هايدیدگاه مختلف ذینفعان که است ايپیچده سیستم گردشگري

 هدف بود، بیشتري اهمیت واجد میزبان جوامع به نسبت آنان هايدیدگاه و گردشگران نگاه بیشتر این، از پیش تا

 پدیدارشناسی تحقیق روش. باشدمی گردشگران به نسبت میزبان جامعه درك و نگاه مطالعه تحقیق این اصلی

 گردشگري منطقه مطالعه مورد جامعه. است شده گردآوري نفر 27 با عمیق مصاحبه انجام از هاداده و است

 به یکسانی نگاه میزبان عنوان به اورامانات مردم که دهدمی نشان هایافته. باشدمی کردستان استان اورامانات

 اساسی تفاوت کنند،می سفر اورامانات به مختلف مناطق از که گردشگرانی بین آنان نظر از. ندارند گردشگران

 ،)کردستان غیر( ايمنطقه و داخلی خارجی،: دارد وجود گردشگر دسته شش آنان نظر از کلی طور به. دارد وجود

 مردم نگاه از. مدارس و دوستان گروهی اردوهاي و ایران دورترِ  نقاط ايغیرمنطقه گردشگران ،)کردستان( داخلی

 هاي تفاوت محیطی	زیست و فرهنگی -اجتماعی اقتصادي، اصلی حوزه سه اساس بر هاگروه این از یک هر منطقه،

 سفر منطقه این به که هاییگردشگر غالب بخش توانمی میزبان جامعه دیدگاه به باتوجه. دارند بایکدیگر بارزي

 داراي که چرا داد، شرح »کاذب گردشگري« و »گردشگر شبه« باعنوان مفهوي قالب در همه از بیش را کنندمی

  .هستند منطقه براي  منفی محیطیزیست و فرهنگی -اجتماعی اثرات و اندك بسیار اقتصادي سود

  مقدمه

و  هاي محلیها، ساکنان محلی، شرکتگردشگرشود: سیستمی پیچیده است که ذینفعان مختلفی را شامل می گردشگري  

ر یک د گردشگري بسط و گسترشش و میزان حمایت ذینفعان از گرسازمان و نهادهاي دولتی. بر اساس نظریه تبادل اجتماعی ن

). بنابراین 2005(آندرك و دیگران، است  گردشگريواقعی ها و مزایاي درك شده و هاي کلی آنها از هزینهثر از ارزیابیأمتمنطقه 

ه ، تعارض دیدگاه نسبت بدارند گردشگريهاي شخصی و جمعی هاي متفاوتی نسبت به مزایا و هزینهوقتی که ذینفعان دیدگاه

ت کردستان نیز به دلیل اي اورامانگردشگردر منطقه ). 2009شود (بارد و دیگران، در یک منطقه خاص پدیدار می گردشگري

منابع  که یکی ازاست تانسیل باالیی براي گردشگري پواجد و از طرف دیگر  ،ندارداینکه منابع درآمدزایی اقتصادي مهمی وجود 

درآمدزاي جدید و مهم در اقتصاد کشورهاي پیشرفته می باشد، همواره انتظارات خاصی در بین مردم منطقه نسبت به حمایت و 

ذیر پگردشگرمزایایی را که در کشورها و مناطق گردشگري نتوانسته همان این صنعت جدید وجود داشته است، اما  استقبال از

ینکه اوجود داشته است.  نسبت به مهمانان متفاوت و توام با تردید نگاهی به همین دلیلبه همراه داشته باشد، براي آنها دارد، 

                                                             
  نویسنده مسئول@gmail.com8m.jamal 
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هایی بیشتر از این فواید داشته است، کمتر از نظر جامعه میزبان بوده است یا هزینه گردشگري براي این منطقه مفید آیا اساساً 

اسب العبور بودن و نامنریزي و مدیریت مشخص گردشگري در این منطقه، و صعبمورد توجه قرار گرفته است. به دلیل عدم برنامه

گردشگران از مناطق و شهرهاي دور و خارج چندان فراهم هاي ورود ها و امکانات و تبلیغات و حمایت اندك، زمینهبودن جاده

 اضحو آنچهها و شهرهاي همسایه هستند. از استان، عمدتاً آیندنشده، در نتیجه جمعیت عظیمی از مسافرانی که به این منطقه می

 گردشگران. هستند ناتوان و عاجز مدرن، گردشگري حصر و حد بی تنوع تعریف در پزشکی عوامل و مذهبی عوامل اینکه است

 یاجتماع نیازهاي رفع براي هستند فرصتی دنبال به آنها بلکه روند،نمی آنجا به سالمتی براي دیگر معدنی، آب هايچشمه

 باشند برخوردار کامل سالمت از است ممکن که است حالی در این خوشگذرانی؛ و ازدواج احساسی، و فردي روابط ایجاد خویش،

 سوي از سالمتی، و مذهب کنار در گردشگري، براي دیگر هايانگیزه بسیاري گذشته، سال چهل در). 1996 بنت، و نوسیت(

هاي سفر و نامناسب بودن وضعیت اقتصادي است. افزایش هزینه شده پیشنهاد دانشگاهی، نظرانصاحب و گردشگري ریزانبرنامه

رامانات را براي سفرهاي تعطیالتی خود و مقصد گردشگري انتخاب از آنها مناطقی چون اوبسیاري ساکنان غرب کشور سبب شده 

اي با توجه به وضعیت اقتصادي نه چندان مناسب مسافران داخلی اهمیت این مسئله از آنجاست که ظهور چنین پدیدهاما  کنند.

به همراه داشته باشد. چنین رود براي جامعه میزبان نتوانسته آن دستاوردهایی را که از صنعت گردشگري انتظار می ،منطقه

گیري تعامالت و انتظارات مختلف و تمایز گذاشتن بین گردشگران مختلفی شده است که از نقاط مختلف به چیزي سبب شکل

  هاي بین گردشگران در ابعاد مختلف از منظر جامعه میزبان است. آیند. مسئله اصلی این تحقیق نیز تفاوتاین منطقه می

  

  پیشینه

 گردشگريمنطقه نخستین جایی بود که اثرات  نگردد، چرا که ایاي بر میبه اروپاي قاره گردشگريریشه مطالعه علمی 

منتشر کرد. با این وجود،  1899ایتالیایی نخستین مقاله اجتماعی علمی را در این باره در سال  1اي را تجربه کرد. ل. بادیوتوده

هاي نخستین نوشته ).373: 1984به نقل از کوهن  ؛1978 ،نخستین کار مهم در این زمینه در آلمان انجام گرفت (هامبرگ

) 1930( 2ان پدیدار شدند، و با مقاله کالسیک ل. فون وایزاند نیز در آلمپرداخته گردشگريجامعه شناختی که به طور خاصی به 

) شد. با این وجود، این موضوع توجه 1960( 3شناختی کامل در این زمینه توسط ه.ج نابلآغاز شد و منجر به اولین کار جامعه

هاي جذاب و هاندکی را تا دوره پس از جنگ جهانی دوم دریافت کرد، زمانی که گسترش سریع موجب تحریک برخی نوشت

  ).374: 1984(کوهن، شد ) و نخستین مطالعات تجربی 117-77: 1964انتقادي (بوورستین 

شناسی با مقاله گونه 1970اي در دهه شناختی به جاي یک موضوع غریب و حاشیهبه مثابه یک خصیصه جامعه گردشگريمطالعه 

رشد کرد، گواه آن  ، این حوزه سریعا1970ًاز اواسط دهه ) ظهور کرد. 1973) و نخستین سنتز نظري مک کانل (1972کوهن (

؛ 1976؛ مک کانل 1975؛ ترنر و اش 1973(یانگ اي کلی از مقاالت است و مجموعه نشریاتها و اي از رسالهانتشار مجموعه

ط توس گردشگری، از ه، اما فنوسیعترین تعریف پذیرفته شد). 374: 1984؛ به نقل از کوهن، 76-3: 1979؛ دي کات 1977نورونا 

 5توسط سازمان جهانی گردشگري 1968و در سال  1963) در سال IUOTO( 4هاي مسافرتی رسمیالمللی سازماناتحادیه بین

بازدیدکنندگانی موقت هستند که دست کم بیست و چهار ساعت در «المللی) (بین گردشگرانطبق این تعریف  .تصویب شد

: (الف) اوقات فراغت (تفریح، دانستتوان جز یکی از این موارد مانند و هدف آنها از سفر را میمیکنند کشوري که از آن بازدید می

مطالعات مربوط  ).393: 1979(لیپر، تعطیالت، سالمتی، مطالعه، دین و ورزش)؛ (ب) کسب و کار (ماموریت خانوادگی، جلسه) 

  .اندنان پرداختهآ نظرگاهها از گردشگرنگاه جامعه میزبان و تفاوت بین  کمتر به جامعه محلی معموالً در گردشگريبه 

                                                             
١ L. Bodio 
٢ L, von Wiese 
٣ H. J. Knebel 
٤ International Union of Official Travel Organizations 
٥ World Tourist Organization 
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 رگردشگهراسی و به بررسی پدیده بیگانه» هراسبیگانه گردشگر«)، در تحقیقی با عنوان 2019فلوریان کوك و همکارانش ( 

به هراس را به مثابیگانه گردشگراند. بر اساس روانشناسی اجتماعی آنها پرداخته گردشگريهراس و نقش آن در رفتار بیگانه

وند. شکنند که در مقاصد گردشگري خارجی با آنها مواجه میهایی تعریف میدر مورد بیگانه گردشگرناراحتی ادراکی و اضطرابی 

یالت عطبراي ت گردشگرانهاي ر اولویتشده د اغلب نادیده گرفته و ی مهمهراسی محرکدهد که بیگانهنتایج تحقیق آنها نشان می

  مسافرتی، تمایل نسبت به غذاي مردم محلی، تمایل به مسافرت گروهی، و رفتارهاي مسافرتی است.

بر اجتماعات میزبان در باغستان مقدس اوسون اوشاگو در  گردشگري) به بررسی تاثیرات اجتماعی توسعه 2012انمو و ادونتان (

ه بر هایی کهاي مختلف در مقصد، ارزیابی شیوهاز شناسایی جاذبه پرداختند. هدف تحقیق عبارت بود جریهاستان اوسون در نی

گذارد و تعیین اینکه چگونه این اثرات پایداري زندگی محلی اجتماعات میزبان را متاثر ساخته زندگی جوامع میزبان تاثیر می

فرهنگی  -و پایداري زندگی اجتماعیی اثرات چشمگیري بر زندگی اجتماع گردشگريهاي تحقیق نشان داد که توسعه است. یافته

سیار بریزان توسعه در این اجتماعات تقویت شود. در نتیجه، اجتماعات میزبان دارد. بنابراین باید مشارکت عمومی توسط برنامه

هاي فرهنگی و اجتماعی از ارزش هاي اجتماعی استانداردي در مراحل مختلف توسعه براي بهبود و حمایتمهم که چارچوب

  مردم نیجریه بویژه جامعه میزبان ایجاد شود. 

سرزمین اصلی چین بر  انگردشگرفرهنگی -) در تحقیقی به بررسی اثرات اقتصادي و اجتماعی2018پیوشان و همکارانش (

ز از ساکنان هنگ کنک مصاحبه شد و ابراي اینکار از طریق مصاحبه نیمه ساختاریافته با ده نفر ساکنان هنگ کنک پرداختند. 

گی جامعه فرهن-هاي تاثیراتی منفی بر ابعاد اجتماعیتحلیل محتوا براي تحلیل اطالعات استفاده شد. نتایج نشان داد که جنبه

در  یتاثیرات مثبتمیزبان برجایی گذاشته است، از جمله در زمینه فرهنگی، خرید و ناهارخوري، و حمل و نقل، اما بر خالف آن 

ها داشته است. نتایج  نشان داد که ساکنان از مزایاي اقتصادي خرسند هستند و از به ارمغان زمینه آموزش و پرورش و زیرساخت

ماریانو آرتگاس و همکارانش  هاي اصلی چین خوشحال هستند.آمدن مزایاي اقتصادي گردشگري توسط گردشگران سرزمین

د هاي مهم مقاصمعتقدند اعتماد یکی از دغدغه» يگردشگرعیین کننده اعتماد به مقصد عوامل ت«) در تحقیقی با عنوان 2017(

در مقاصد اصلی گردشگري شیلی انجام گرفته است. آنها  گردشگر 750ي است. تحقیق از طریق توزیع پرسشنامه بین گردشگر

دهند که شهرت، و ارزیابی شناختی و عاطفی از مقصد فاکتورهاي مهمی براي اعتماد هستند. اعتماد به در این تحقیق نشان می

  ي مربوط به عواملی چون ساکنان محلی، نهادهاي خصوصی و عمومی است که صادق، و خیرخواه هستند.گردشگرمقصد 

طالعه اي (مي زمینهدشگري به شیوهی نظریهتحلیل کیفی بسترها، دالیل و پیامدهاي گر«) تحقیقی باعنوان 1392محمدي (

ل یبه دلدهد که پدیده گردشگري در شهر سنندج انجام داده است. نتایج تحقیق نشان می» موردي: گردشگران شهر سنندج)

هاي طبیعی، بازارهاي مرزي) و نیز بسترهاي فرهنگی/تعاملی (میراث تاریخی ساختاري (جاذبههاي عینی/ وجود برخی زمینه

اما در عین حال با یک سري موانع روبرو است، هم موانع تفاوت، فرهنگ بومی پذیرنده) از قابلیت توسعه باالیی برخوردار است. م

ریتی، مهیا نبودن امکانات جذب گردشگر) و دیفنی و مهاي ارتباطی/ نقص سازوکارهاي (ضعف زیرساخت اي/ ساختاريتوسعه

ف به هاي مختلها حاکی از آن است که گردشگران بنا به دالیل و انگیزهچنین یافتهامنیت). همع ذهنی (سیطره گفتمان هم موان

اي ههاي رهایی بخشی (گذران اوقات فراغت، سفر/تفریح خانوادگی، طبیعت گردي) و انگیزهکنند که از انگیزهشهر سنندج سفر می

. یردگها و دالیل ابزاري (خردي کاالهاي خارجی) را در بر میا انگیزههاي فرهنگی/قومی، ایران گردي) تتعاملی (آشنایی با ویژگی

حیطی متواند واجد پیامدها و نتایجی فرهنگی، سیاسی، اقتصادي، و زیستو نیز اینکه از نگاه گردشگران، پدیده گردشگري می

  براي شهر سنندج و کل منطقه باشد.

ي موردي: پارك زیستی گردشگران (مطالعهشناختی رفتار محیطامعهتبیین ج«) تحقیقی باعنوان 1394صالحی و همکاران (

زیست در پارك جنگلی نور شناختی رفتار گردشگران نسبت به محیطاند. هدف تحقیق بررسی جامعهجنگلی نور) انجام داده
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 زیستی رابطهمحیطها نشان داد که بین سن گردشگران، محل سکونت و رفتارهاي باشد. روش تحقیق کمی است. یافتهمی

ابطه زیستی رهاي تحقیق نشان داد که بین جنسیت و سطح تحصیالت و رفتارهاي محیطمعناداري وجود ندارد. در مقابل، یافته

زیستی گردشگران و متغیرهاي مستقل (فشارهاي هنجاري، فرصت، دانش مثبت وجود دارد. همچنین بین رفتارهاي محیط

  شناختی، توانایی، انگیزه) رابطه معناداري وجود دارد.، پارادایم نوین بوممحیطیزیستی، ارزش زیستمحیط

  

  مبانی نظري

هاي گردشگران و پیامدهاي گردشگري طرح شده است. ایرادي که به چنین هاي متعددي براي تحلیل رفتار و انگیزهنظریه

شوند. ل نمیها قائدهند و تفاوتی بین گردشگرست میها به دتوان وارد کرد، این است که توصیفاتی کلی از گردشگرنظریاتی می

دون دهد، بنامد ارائه میبوورستین تعمیمی کلی از آنچه گردشگر می«دارد چنانکه کوهن نیز در نقد نظر بوورستین اذعان می

  ).31: 1988(کوهن، » هاي واقعی دیده شودتوجه به هرگونه تفاوتی که ممکن است در زمینه انگیزه، رفتار، تجارب گردشگر

پردازان بررسی شده است. ساتن با تحلیل ویژگی متمایز تعامل ها و افراد محلی توسط برخی از نظریهموضوع رابطه گردشگر

اي از مواجهات [مابین] بازدیدکنندگانی که براي کسبب لذت شخصی مجموعه«افراد محلی شروع کرد و آن را به مثابه  -گردشگر

ند ک. و میزبانانی نسبتا ایستا که برآورده کننده این نیازها و آرزوهاي بازدیدکنندگان هستند، توصیف میدر حرکت هستند ..

کنندگان به جاي حفظ رابطه مستمر تمایل ). چنین مواجهاتی در اصل گذرا، غیرتکراري و نامتقارن هستند؛ شرکت220: 1967(

  به کسب لذت فوري دارند.

ي، ارا بیشتر تقویت کرده است. به دلیل ماهیت گذار و غیرتکراري چنین رابطه» مواجهه«ي اساسی هاتحقیقات اخیر این ویژگی

هاي فعلی خود بر روابط آینده را در نظر بگیرند؛ از این رو، نه ضرورت و نه فرصتی کنندگان مجبور نیستند اثرات کنششرکت

روابطی در اصل به «ر نتیجه، ون دن برگ معتقد است که چنین ). د379: 1984براي ایجاد اعتماد متقابل وجود دارد (کوهن، 

توانند به آسانی از عواقب ناشی از خصومت و اعتمادي باز است، از آنجا که گردشگران و افراد بومی میروي فریب، استثمار، و بی

تلفی است، که در دو نظام افراد محلی، داراي سطوح مخ –رابطه گردشگر  ).388: 1980(ون دن برگ، » عدم صداقت بگریزند

یرد، گشده و توسط آنها تنظیم شده است: یکی سیستم بومی، که توسط گردشگري مورد هجوم قرار میاجتماعی فرهنگی حک

و دیگري خود سیستم گردشگري برآینده. پویایی تکاملی اصلی رابطه شامل گذار از اولی به دومی است. مطالعات مربوط به این 

دهد: گردشگران در آغاز به مثابه پذیري نشان میمهمان» 6سازيکاالیی«یا  سازيین فرایند را به مثابه تجاريا تکامل معموالً

)، اما به مجرد اینکه تعداد آنها افزایش 151-150: 1977سانیر -شوند (پیمهمان در نظر گرفته می-بخشی از رابطه سنتی میزبان

  ). 1982a :248گیرند (کوهن یابد، هرچه کمتر مورد استقبال قرار میمی

کند که در جریان آن شود، اغلب از یک مرحله ناهنجار عبور مینوازي بومی خارج میهمانطور که گردشگري از ساحت مهمان

کوشند تا حد کنند. آنها مینامد، پیدا مینسبت به گردشگران می 7) یک جهتگیري یغماگرانه221: 1967ها آنچه را ساتن (محلی

در جریان هر مواجه سود کسب کنند، صرفنظر از عواقب طوالنی مدتی که چنین رفتاري ممکن است بر جریان گردشگري ممکن 

)، افزایشی 85-83: 1982داشته باشد. در طی این مرحله، که مشخصه آن خصومت قابل مالحظه با گردشگران است (پیرس 

-؛ پی149؛ 1977دهد (به عنوان مثال نیتو پیفروبا ي رخ میچشمگیر در تبعیض، انحراف و جرائم کوچک مبتنی بر گردشگر

  ).380: 1984به نقل از کوهن،  ؛1982b :219-21؛ کوهن 55-154: 1977سانیر 

ها مورد مطالعه قرار گرفته است؛ اطالعات قابل ها در درجه اول از دیدگاه محلیها و ادراکات متقابل گردشگران و محلینگرش

). در گذشته، حامیان گردشگري مدعی بودند که 85: 1982اثرات سیاحت بر گردشگري وجود دارد (پیرس  اعتماد اندکی درباره

دهد که بر اساس پ.ل. پیرس نشان می. کردنددر حالی که منتقدان آنها این را انکار می دهد،المللی را افزایش میدرك بین

تري را نسبت به میزبانان در نتیجه سفر خویش نشان هاي مثبتاي، اما نگرشگردشگران اگرچه حاشیه«شواهدي نادر موجود، 

                                                             
٦ commoditization 
٧ predatory orientation 
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) 92: 1982» (کندهاي از پیش موجود را تایید میتجارب تعطیالت بیشتر نگراش«کند که ؛ اما او همچنین فکر می»دهندمی

  ).380: 1984که بیشتر منفی است تا مثبت (کوهن، 

ه جوامع ها براي نفوذ حتی بداشته باشیم که گردشگران تقریباً هرگز نخستین غریبهباتوجه به دیدگاه مردم محلی، ما باید توجه 

ند اشناسان و غیره رفتهتر جهان نیستند. پیش از آنها معموالً فاتحان، دولتمردان، بازرگانان، مبلغان، ماجراجویان، و انسانمنزوي

هاي آنها نسبت به گردشگرانی که ممکن مردم محلی و نگرش). چنین ارتباطات پیشینی ادراکات اولیه 1977a :52-53(اسمیت 

ا بندي نموده باشد  رطبقه» خارجی» سربازان«یا حتی به مثابه به مثابه دوستان یا دشمنان  است در قالب اصطالحات سنتی

ک تدا به مثابه افرادي در یسانر، تا زمانی که آنها به مثابه مهمان پذیرفته شوند، با آنها در اب-بر اساس نظر پی کند.مشروط می

 برقراري ارتباط). با این وجود، با ظهور گردشگري گسترده، مردم محلی از 51-150: 1977شود (رابطه شخصی شده برخورد می

را توسعه دهند. به مجرد اینکه گردشگري توسعه » شناسی قومیگونه« نوعیشخصی با هر بازدیدکننده ناتوانند و تمایل دارند 

اي ممکن است در آگاهی مردم محلی از هم جدا شوند و از انسان عادي و از فردیت ضروري و توده انیابد، گردشگریبیشتري م

سازد (نگاه کنید به پ.ل. پیرس ). این ادراك رفتار استثماري را مشروع می155: 1977سانر -(پی» خصائل انسانی محروم شوند

  ). 1982a :220؛ کوهن 1982:84

هاي مردم محلی نسبت به گردشگران شامل چهار مرحله پیشنهاد کرده یک مدل تکاملی کلی از تغییر در نگرش) 1976داکسی (

ایی بتدتفاوتی، دلخوري، و خصومت. نگرش مثبت نسبت به گردشگري ممکن است در حقیقت در مراحل ا، بی8است: رضامندي

  .دشگري نیست، بویژه زمانی که از خارج تحمیل شده است، اما رضامندي همیشه نشانه آغاز گرتوسعه آن وجود داشته باشد

بد (اسمیت یا، بویژه جایی که تراکم گردشگران به سرعت افزایش میشودخصومت مشخصاً در بسیاري مناطق گردشگري یافت می

1977a :57ابت کند یا رقها و گردشگران را بدتر میهاي اجتماعی اقتصادي و فرهنگی مابین محلی)، و صنعت گردشگري تفاوت

: 1984به نقل از کوهن،  15-14: 1978؛ ناکس 1975؛ کنت 43: 1980کند (اردن بر سر منابع محلی کمیاب را تشدید می

ها مقابله کنند و نسبت به رفتار عجیب و غریب خود تحملی را ایجاد گیرند که با خارجی). مردم محلی همچنین یاد می381

  ).82: 1978کنند (استوت، 

یا شباهت تصنعی  10و نظریه فضاهاي کاذب استاي گردشگري توده مربوط به ،ذائقه ن بودنو دروغی 9ه رویدادهاي کاذبنظری

جایی و بیهوده و سبک رفتار فضاهایی دارد که بدون کننده مبتذل و همهبه مثابه یک مصرف از گردشگر شدیدينفرت  11زودگذر

یکسره ي گردشگر)، رویدادهاي 1961. به زعم بوورستین (کندبازدید می جامعه میزبانهیچ گونه جدیت و تعمق جدي از آ

ایل و تبارهایی طالیی هستند که فرهنگ محلی را  گردشگران) 1975(؛ از نظر ترنر و اش کاذبندتاحدودي موهومی نیستند؛ اما 

 هاي مالقاتی، آنها را زمینکانل واقعی هستند، در حالی که مکي تصنعی و غیر گردشگرکنند؛ از نظر ایوج فضاهاي ویران می

گاهی ن هاي گردشگري اختصاص داده شده استهایی که به فعالیتمکاننسبت به  گردشگري. بازنمایی انتقادي داندمیتهی 

 که مشغول سودبري بدون هیچ مشکلی داندمیهاي مثبت اپراتورهایی افشا کردن بازنماییو نقد  رسالت خود را، و تحقیرآمیز دارد

)، و ایوج به صراحت براي هنر گمشده 1989aنویسندگان ذکر شده کم و بیش نوستالژیک هستند. بوورستین، آدلر ( هستند.

ا ی ذ شده عمدتاًروش تطبیقی اتخادر این رویکرد  خورند، در دیدگاه آنان توهمات جاي آن را گرفته است.افسوس می 12مسافرت

است، همانطور که منتقدان براي مقایسه بدترین سفرهاي امروزي با بهترین سفرهاي دیروزي از آن  13ی ضمنی در زمانیبه شکل

هاي را در موقعیت گردشگرشود که ت که توسط نویسندگان طنز نویسی استفاده میبرند. زبان آن شبیه زبانی اسبهره می

ر به انکار . چنین نقدي منجکندسازي گردشگر اغراق میکلیشه درو کشد، تصویر میآوري براي تبدیل او به یک کاریکاتور به شرم

                                                             
٨   euphoria 
٩   pseudo-events 
١٠  pseudo-spaces 
١١  ephemeral simulacra 
١٢  lost art of traveling 
١٣  diachronic 
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 »غیرممکن بودن سفر«ي و گردشگرپردازي بیهودگی مکان هاي ي می شود، نظریهگردشگرشناختی از فضاهاي یک درك جامعه

  ).54: 2003(کاستا و مارتینوتی،  سازدرا جایگزین آن می

  شناسیروش

دم از گرفته مرباشد. این تحقیق بر تجربه زیسته و ذهنیت شکلمطالعه کیفی و به روش پدیدارشناسی میتحقیق حاضر  

ت را در مورد گردشگرانِ رجوع کننده به اهاي ذهنی مردم منطقه اورامانانگارهگردشگران و نوع رفتار آنان متمرکز است و پیش

پردازد (مانن، جهان آنان میر اصل به مطالعه تجربه زیسته افراد و زیستدهد. پدیدارشناسی دقرار می مطالعهاین منطقه مورد 

شود، نه جهان یا واقعیتی که خارج از انسان باشد در نظر می ان را به صورتی که توسط فرد زیست) پدیدارشناسی جه1990

ش براي درك معانی تجربه زیسته ) در واقع هورن تجربه زیسته و توجه بدان را به منزله کوش1989گیرد (واله و کینگ، می

گیرد. وي هدف از مطالعه زیست جهان را خوانشی مجدد از تجارب بدیهی پنداشته شوند، در نظر میگونه که زیسته می انسان، آن

آگاهی موضوع پدیدار توان از ). به نظر هوسرل می1983داند (پل کینگوم، شده و هویدا نمودن معانی جدید و یا مغفول مانده می

اند. یعنی نیازي نیست نام نهاده» پدیدارشناسی«شروع نمود و خود موضوع را در پرانتز گذاشت. به همین جهت، مکتب وي را 

ل ها بگذاریم. پدیدارشناسی، تحلیتوانیم پدیدار اشیاء را به جاي آنکه از خود اشیاء براي کسب معرفت پرسش کنیم، بلکه می

گیرد (امامی آید. و این تجربه نه اشیاء مادي بلکه بسیاري از امور نتزاعی را نیز در بر میمیهرچیزي است که به تجربه در

  ).57: 1391سیگارودي و همکاران، 

بایست خورند. بلکه میها نمیهاي شناختی موجود در جهان ریاضی به درد جهان واقعی انسانهوسرل بر این باور است که روش

سازي اذهان و اشیاء مورد نظر نسبت به کشف و فهم واقعیات پدیدارهاي مختلف اقدام افراد و خالص با مراجعه به تجارب زیسته

به معناي  کهاپوخه یا تقلیل  -1کند، شامل: را پیشنهاد می» فروکاست پدیدارشناسانه«اي نمود. وي براي این کار روش سه مرحله

تقلیل آیدتیک دومین نوع تقلیل است و به معناي -2باشد؛ یمان میهاها و دركها، مفروضات، داوريفرضمعلق نمودن پیش

سومین گام تقلیل محقق است و محقق با رها شدن  -3باشد و ها براي رسیدن به یک ماهیت ذات فراگیر میساده کردن تجربه

: 1396ی و همکاران، رود (قدوسفرضی و ماقبلی دارد به سوي من ناب و یا من محض خود پیش میاز همه آنچه معناي پیش

رود و با توجه به همان روال تحقیقات کیفی سعی در ایجاد ). با توجه به این اصول محقق به سراغ جامعه مورد نظر می133

مطالعات و مصاحبه عمیق دارد که در این تحقیق نیز این مصاحبه عمیق از افراد مطلع و مختلف که تجربه زیسته از پدیده 

از شناخت افراد آگاه به موضوع و جلب اعتماد سواالت اصلی و فرعی تحقیق براي رسیدن به درك و توصیفی گردشگري دارد. بعد 

شود (همان).  بعد از مصاحبه محققین در این تحقیق با تاکید بر رویه پدیدارشناسی توصیفی هوسرلی درست از پدیده پرسیده می

ها ) براي تحلیل داده1985ن اساس به تاسی از روش تحلیل گیورکی (ها را بررسی و تحلیل نموده است. بر همیمتن مصاحبه

کننده حاصل شد؛ سپس واحدهاي معنا شناسایی شدند و به ها چندباره خوانده شدند و درك عمومی از توصیفات هر شرکتمتن

- ه نشانهاي کمفهومی تمهاي بنديبا ترکیب دستهیافتیم.  هاي مفهومی دستبنديصورت قیاسی ترکیب گردیدند و به دسته

و سپس امر توصیف این نوع نگاه و تجربه  ،اندباشد استخراج گردیدهکنندگان در مورد پدیده میدهنده بینش مشترك شرکت

 ها ومول در کارهاي کیفی براي توصیف درست و رسیدن به تمروش کدگذاري معافراد در قالب یک توصیف ارائه شده است. 

  اند.ر این کار اتخاذ شدهمفاهیم اصلی مشترك د

  هاتجزیه و تحلیل مصاحبه

و همچنین شهر اورامان  بلبرروستاي پالنگان و  3نفر از اهالی منطقه اورامانات خصوصا  27جمعیت پاسخگو در تحقیق شامل 

و  ردشگريگکه در زمینه است شامل کسانی این افراد  ،اندباشند. بیشتر مطلعین محلی در فرآیند تحقیق شرکت کردهتخت می

  داري فعالیت دارند.تولید محصوالت دامی و صنایع دستی و همچنین رستوران
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  شرکت کننده در تحقیق هاينمونه -1جدول شماره 

  زن  مرد  نمونه مورد بررسی

  0  4  شورا و دهیار

  1  3  دار و داراي رستورانمغازه

  1  3  دهندکسانی که خانه اجاره می

  2  3  محصوالت دامی و شیالتتولید کنندگان 

  1  3  کسانی که در زمینه صنایع دستی فعالند

  3  3  سایر اهالی منطقه

  

 نیز در این تحقیق همانطور که قبال اند.براي بررسی کامل موضوع تحقیق بیشتر اهالی منطقه در فرایند تحقیق شرکت داده شده

بتدا نوع . اهستیمو گردشگر بر حسب رفتار آن در محیط از دید افراد محلی  گردشگريبندي دسته تعریف وبه دنبال اشاره شد 

و سپس به تحلیل این نوع  ،ه خواهیم نمودئمحیطی را اراتعریف منطقه از مزایا و معایب اقتصادي، فرهنگی، اجتماعی و زیست

  از دید مردم منطقه خواهیم پرداخت. انگردشگررفتار و ارتباط آن با نوع 

  از دید مردم منطقه گردشگريمعایب و مزایاي  -2اره جدول شم

  مقوله نهایی  مقوالت میانی  توضیحات  مفاهیم

(رونق محدود شیالت، خرید لبنیات  اقتصادي

محلی، درآمدزایی کودکان، رونق نان خانگی، 

خرید محدود صنایع دستی، خرید کم از روستا، 

، يگردشگرها، فصلی بودن رونق نسبی رستوران

  نبودن براي همه، شغل دوم بودنمکفی 

خرند براي کباب؛ بچه ها ماهی میبله بعضی

تومان درآمد دارد؛  150من با یک االغ روزي 

- بهار و اوایل پاییز محدود می دردرآمد ما 

و کار رو شغل کمکی  گردشگريشود؛ من 

  دونمخانواده می

  وردهاي محلیآرونق فر

  

  رونق بخش خدماتی

  

  عدم کفایت درآمدي

  

  

  

  

هنجاري بی

محیطی  -اجتماعی

و مزایاي  اقتصادي 

  اندك

-اجتماعی(مدگرایی جوانان، رواج بی-فرهنگی

حجابی، افزایش اعتیاد، پخش موادمخدر، افزایش 

هنجاري، تعامل خانوادگی، دعوا، تضاد رفتاري، بی

مختل شدن جریان زندگی، به حاشیه رفتن کار 

  سنتی، عدم تمایل به دامداري، 

شده زنان ما و دختران جوان ما رفتار باعث 

؛ راستش اینا اعتیاد رو نها را کپی کنآن

آوردن؛ تو چادرها بوده دختر و پسر سکس 

کشند؛ خورند و قمه میکردند؛ مشروب می

ها داراي رابطه دوستی و خانوادگی بله بعضی

  شدن

  هنجاريترویج بی

  

  خطر اعتیاد

  تضعیف اشتغال سنتی

  تعامل اجتماعی

زیست محیطی (تولید بیش از حد زباله، عدم 

زیست، آلودن محیط، آتش زدن توجه به محیط

هاي محدود غیر درختان، اشغال مکان

کوهستانی، تبدیل منطقه به پارکینگ، ترافیک، 

  آلودگی صوتی

گان ؛ االن ما تو پالندکننخیلی زباله تولید می

-هرچی درآمدداریم تو دهیاري صرف جمع

کنیم؛ روزهاي کردن زباله می آوري و معدوم

تعطیل اینجا پر از ماشین میشه و ترافیک 

  وحشتناکی داریم

  محیطیآلودگی زیست

  

  ترافیک 

  

  مزایا و معایب گردشگري از منظر مردم محلی

ر نوع د گردشگريهاي را به توان تفاوتمی گردشگرياز دید مردم منطقه نوع نگاه آنان به پدیده  گردشگريدر بررسی پدیده 

 شود که بسیاري از رفتارها خصوصاًباعث می گردشگرينگاه و یا به دلیل کنش خاص گردشگران مشاهده نمود. در واقع پدیده 

بگیرد و اتفاق بیافتد که ذهنیت بومیان منطقه را به نسبت گردشگران شکل دهد. درست است که صنعت  در مناطق سنتی شکل

یع در بعد جهانی است اما آیا در مناطق خاص فقیر نیز، این صنعت توان درآمدزایی و ایجاد ترین صناآگردشگري یکی از درآمدز

  باشد.واکنش مثبت مردم منطقه را دارا می

نسته توا گردشگريدر بعد اقتصادي در تحقیق حاضر همانگونه که بررسی شد بر اساس ذهنیت و تجربه زیسته مردم منطقه 

د، مانند رونق کسب و کارهایی که قبل از گردشگر پذیر بودن مردم این مناطق ایجاد نمای اديتغییري حداقلی در زیست اقتص
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 داري،سبب شده است که مردم منطقه به درآمدهاي مختلفی از جمله اجاره دادن منزل، رستوران گردشگريمناطق وجود نداشت. 

ند. مثال النگان در روزهاي پنجشنبه و جمعه درآمدزا شدهنانوایی سنتی و خانگی دست یابند. حتی چهارپایان در روستایی مانند پا

من با االغم در هفته نزدیک به چهارصد تومان درآمد داریم و «گفت: یکی از افرادي که خود به کار در این زمینه مشغول بود می

ر من د«گفت: نه نیز بود، میداران که همزمان داراي چایخایا یکی از رستوران». حاضر نیستم االغم را با یک ماشین عوض کنم

  ».هاي مشخصی از سال درآمد خوبی دارم و مردم زیادي براي خرید و یا اجاره جاي نشستن به اینجا میانماه

باشد. به نوعی بسیاري از گردشگران ها میگردشگراما نکته مهم عدم توجه کافی یا خرید فرآوردهاي دامی و کشاورزي توسط 

ان اینجا این مسافر«گفت: هاي که خود دامداري داشت مینمایند. یکی از خانمستند و از آن استفاده نمیمشتري این فرآوردها نی

آیند از ما روغن، کشک و شیر بخرند بلکه بیشتر تولیدات ما به کامیاران، تهران و یا سنندج برده میشن و مشتري عمده نمی

کیلو انار یکجا بخره،  30درجه یک داریم ولی دریغ از اینکه یک مسافر بیاد و ما انار «گفت: ي میبلبریکی از باغداران ». داریم

  ».اشون فقط تماشگرن نه خرج کنندهه مریوان و سنندج و تهران مشتري ما هستند ولی این افراد خیلی

ذارند، ا کنار بگدر زمینه زیست دامداري نیز گردشگري سبب شده است که بسیاري به این کار مشغول باشند و شغل دامداري ر

نمیتونم  و دیگه همن اینجا کارم موقتی«گفت: به نوعی به شغل جایگزین موقتی تبدیل شده است. یکی از اهالی اورامان تخت می

فروشم و تا نمونه میرم کولبري که بتونم خرج زن و بچم رو دامداري کنم و به هوار برم، به همین خاطر تا مسافر باشه چاي می

  ».شد کار همیشگیمن مسافران همیشگی بودن خوب خرج میکردن من این میبدم. کاش ای

نتی مناطق داراي بافت س اما یکی از ابعاد مهم پیامدي گردشگري تاثیر آن بر بافت فرهنگی اجتماعی مردم منطقه است، خصوصاً 

هاي اجتماعی اج بسیاري از ناهنجاريباشند گردشگران سبب رومانند اورامانات. از دید مردم منطقه که مردمان مذهبی نیز می

گروهی  گیري دعوايحجابی، شکلاند که بر جوانان و زنان تاثیر زیادي گذارده است. به نظر اهالی منطقه، اعتیاد، مدگرایی، بیشده

لی از اینجا خی«گفت: اند. دهیار پالنگان در این زمینه میها براي منطقه بودهگردشگرو بسیاري چیزهاي دیگر پیامدهاي منفی 

پیمان که خود مواد مصرف ». معتاد شدن و حتی االنم تامین کننده مواد هستند شهرهاي اطرافجوانان ما توسط مسافراي 

ه ندر زمی». کنم و یه دوست اهل اونجا من رو معتاد کردبله من مواد رو از کرمانشاه تهیه می«گفت: کرد، در این زمینه میمی

دانستند. ها میتماعی نیز مردم همین نظر رو دارا بودند و گردشگران را مقصر بسیاري از نابهنجاريهاي دیگر اجناهنجاري

 حجابی، و مصرف مشروبات الکلی و ناهشیاري مصرف کننده و ایجاد تنش با اهالی یا سایر گردشگران از پیامدهاي گردشگريبی

ها و مردم برهنه ن دوست ندارم که دخترام بیان بیرون چون این زناست م غروزهاي که شلو« گفت: بوده است. یکی از زنان می

ها قتخیلی و«گفت: یکی از اهالی پالنگان می». هامحجاب شدن بچهچشمی؛ من میترسم از بدرفتار و بیرو میبینن و انسان و هم

  .»جوان رو بزنن ما با بدبختی نزاشتیم اینا مست میکنن و با مردم یا اهالی روستا دعوا میکنن، یه بار همه مردم جمع شدن چند

اعتمادي مردم منطقه نسبت به رفتار گردشگران نوعی بعد مثبت نیز عالوه بر این بعد ناهنجاري و ترویج ناهنجاري و ساخت بی

هم گسترش نوعی تعامل اجتماعی بین مردم منطقه و سایر گردشگران است. در بین مردم منطقه گرایش به وجود دارد و آن

ها بیشتر است و در مرتبه بعدي گردشگران داخلی داراي فرهنگ مشترك تعامل با گردشگران خارجی و اعتماد اجتماعی بدان

هاي خارجی تعامل داشته باشم و گردشگرمن راستش دوست دارم با «قرار دارند. به نظر یکی از ساکنین منطقه اورامان تخت: 

 هاي محترمی هستن و هم یه چیزهاي جدیدي ازشون یادپولی بگیرم، چون هم انسان حتی اونها رو به خونه میبرم بدون اینکه

من راستش خودم با چند نفر بوکانی و مهابادي رابطه دارم و همینجا آشنا شدم «گفت: یکی از ساکنین پالنگان می». گیریممی

الن چند مشتري ماهی از سنندج و بوکان دارم گفت من ایکی از پرورش دهندگان ماهی می». و االن رفت و آمد خانوادگی دارم

  که با هم رفت و آمد داریم.
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از دید مردم منطقه گردشگري بیشتر پیامد فرهنگی و اجتماعی منفی دارد، هرچند بعد تعاملی نیز براي آنان ایجاد نموده است، 

هاي زیادي هستند و ن ایجاد ناهنجاريمذهبی مردم منطقه، از دید آنان گردشگران عامال -اما با در نظر گرفتن ذهنیت سنتی

ز اند و بعد تاثیر بر دختران و پسران جوان اتوسط طیف خاصی از گردشگران حساس بیشتر نسبت به اعتیاد و ترویج آن خصوصاً 

  لحاظ سبک پوشش و رفتار دغدغه آنان بوده است.

فزون زیست و اهمیت روزاوجه به برجسته شدن محیطمحیطی است. با تیکی دیگر از ابعاد مهم تاثیر گردشگران تاثیرات زیست

اي همناطقی که بیشتر داراي جاذبه زیست خصوصاًآن در محافل سیاسی، علمی و حتی افکار عمومی تاثیر گردشگران بر محیط

 گردشگران تاثیراتباشد. از دید مردم منطقه اورامانات طبیعی هستند توجه به این مهم داراي جایگاه خاصی در کارهاي علمی می

ي تولید ها، و پالنگان زبالهبلبرگذارند. یکی از معضالت اصلی و حتی هزینه بر اورامان تخت، محیطی مخربی برجایی میزیست

-باشد. حتی مشاهده محققین نیز این آلوده شدن محیطشده و عدم رعایت انبار کردن و پخش کردن زباله در سطح منطقه می

گردشگران زباله زیادي درست «نماید. به نظر یکی از شوراهاي پالنگان: اندها را در محیط تایید میزیست و پخش شدن پسم

ه شود. با اینکه سطل آشغال تعبیگیریم صرف جمع کردن و معدوم کردن زباله میمیکنن و حتی پولی که بابت پارکینگ می

همه چی با خودشون میارن حتی پفک و «گفت: می بلبراهالی  یکی دیگر از». کنندایم اما خیلی از گردشگران توجهی نمیکرده

  ».کننچیپس و فقط آشغالشونو براي ما میزارن، آب و کوه روستارو کثیف کردن و خیلیا رعایت نمی

مند بودند. البته بیشتر تقصیر را به گردن دولت و عدم توجه به ساخت و گسترش در زمینه ترافیک نیز مردم منطقه بسیار گله

انداختند و بر این باور بودند با توجه به وضعیت کوهستانی و سخت منطقه هم گردشگران و هم مردم منطقه با معضالت ها میاهر

گفت: خیلی از روزها با مشکل جا مواجهیم رود. یکی از مسئولین و پارکبانان میشوند و درصد تصادفات باال میزیادي مواجه می

اي ها روزهزمین بازي بچه«گفت: میشه. یکی دیگر از اهالی پالنگان می غها خیلی شلومیره و جادهو تازشم آمار تصادفات باال 

  ».اي انجام بدنها نمیتونن فوتبال یا بازي دیگهتعطیل تبدیل به پارکینگ میشه و بچه

ها از پدید گردشگري، گردشگران بیشتر توان گفت که با توجه به زیست جهان مردم منطقه و تجربه آناز لحاظ معایب و مزایا می

کل ش گردشگرياند. هرچند تبلیغات زیادي در زمینه محیطی و مزایاي اقتصادي کم شده –تبدیل به نماد ناهنجاري اجتماعی 

دهی به حیات اقتصادي منطقه و رونق آن بسیار برجسته شده است، اما گردشگران و حداقل گرفته و توان گردشگري در شکل

هستند، توان تحول عظیمی در بعد اقتصادي ندارند و در زمینه اجتماعی  رانی که در حال حاضر بازدیدکنندگان این مناطقگردشگ

وجهی تاند و با رعایت ننمودن بسیاري از اصول اولیه وظیفه شهروندي و بیو فرهنگی نیز مزایاي چندانی براي مردم منطقه نداشته

  اند.زیست شدهبه محیط سبب آلودگی بیشتر محیط

بندي نمود، که نماینگر توان گردشگران را در چند دسته مختلف طبقهبا نگاهی به نظر و ذهنیت مردم منطقه اورامانات می

-2گردشگران خارجی؛ -1شوند: رفتارهاي مختلفی در ذهنیت مردم منطقه هستند. گردشگران به چند گروه اصلی تقسیم می

اردوهاي گروهی  -4اي و نقاط دوردست ایران؛ گردشگران غیر منطقه -3راف و استان کردستان)؛ اي (مناطق اطگردشگران منطقه

بندي هستند و هرکدام تقسیم ها قابل طبقهیا جمعی جوانان و مدارس. از دید مردم منطقه بیشتر گردشگران در قالب این گروه

ند. و بین اتر بین دو استان کردستان و کرمانشاه قابل تقسیماي بیششوند. مثال گردشگران داخلی منطقههاي میبه خرده گروه

از  اینجا مسافراي زیادي میان«گفت: پذیرند. مثال یکی از افراد در این زمینه میمتمول و طبقه متوسط به پایین نیز تقسیم

آیند و از جاهاي مختلف ن میمسافراي خارجی و داخلی. مسافراي داخلی هم کرمانشاهی داریم و کسایی که از کردستانات خودما

ها خوب خرج میکنن ولی یارو میاد یک کارگر کشاورز یا معلم و کارمنده ایران هم مردم میان.... به نظرم مردم ثروتمند و خارجی

  ».خرهچیز رو با خودش میاره دیگه اینجا نه خونه میگیره نه حتی یه تخم مرغ میهمه
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کنند که در زیر در قالب یک جدول آورده رفتار خاصی را در ذهن مردم منطقه تداعی میهاي گردشگر هرکدام از این گروه

  خواهند شد.

  هاي مختلف گردشگر و نوع تعریف مردم منطقه از رفتار آنانگروه  -3شماره  جدول

  زیست محیطی  اجتماعی -فرهنگی  اقتصادي  

داراي منفعت؛ پرداخت پول کافی؛   خارجی

اهمیت توجه به صنایع دستی؛ 

  اقتصادي زیادي

تعامل مناسب با مردم؛ قابل 

اعتماد بودن؛ رفتار مناسب؛ احترم 

  به مردم

توجه به محیط زیست؛ احترام به 

  طبیعت

اي غیر داخلی و منطقه

  کردستان

بازده اقتصادي کم؛ عدم خرید 

محصوالت دامی و دستی؛ همراه 

  داشتن تمام مایحتاج؛ 

عامل اعتیاد؛ ناهنجاري اخالقی؛ 

برهم زدن آرامش سایر 

گردشگران؛ تعامل منفی؛ تاثیر بر 

  پوشش

آلوده نمودن محیط؛ عدم توجه به 

محیط زیست؛ بی احتیاطی در 

  جاده

بازده اقتصادي کم؛ خرید کم   داخلی (کردستان)

محصوالت منطقه؛ همراه داشتن 

  بیشتر مایحتاج

نگاه با احترام؛ تعامل بیشتر 

 مثبت؛ برخی ناهنجاري اختالفی؛

  ایجاد مدگرایی؛ تاثیر بر دختران

عدم توجه به محیط زیست؛ عامل 

  ترافیک، آلودن محیط طبیعی

اي نقاط گردشگران غیرمنطقه

  دور ایران

بازده اقتصادي؛ پرداخت پول و خرید 

از رستوران؛ توشه ناچیز سفر؛ عدم 

  خرید محصوالت دامی و دستی

تعامل مثبت و منفی؛ رواج 

یر ان؛ عدم تاثمدگرایی؛ تاثیر بر زن

  زیاد

زیست؛ آلودن عدم توجه به محیط

  منطقه

اردوهاي گروهی دوستان و 

  مدارس

بازده اقتصادي کم؛ همراه داشتن 

توشه براي مدارس؛ عدم خرید 

  صنایع دستی و دامی

تعامل منفی، ایجاد ناهنجاري 

خصوصا جوانان؛ مشروب خواري؛ 

  تاثیر منفی

  زیست؛ آلودن و عدم توجه محیط

  

نان ي ساخته شده است، بیانگر نوع نگاه آگردشگرهاي کنندگان در تحقیق از گروهبندي که بر اساس ذهنیت مشارکتاین تقسیم

باشد. از دید مردم منطقه گردشگران خارجی گرفته و متعاقب آن ادامه این نوع ذهنیت در تعامل با آنان میو نوعی ذهنیت شکل

محیطی دارد. بازده اقتصادي و متمول تر بودند و این مهم دالیل اقتصادي، اجتماعی و حتی زیستتر و قابل احتراماز همه محبوب

د و نوع ها باشبودن گردشگران خارجی باعث شده است که مقدار پول خرج شده توسط این گردشگران بسیار بیشتر از سایر گروه

وقتی یک خارجی میاد رستوران براش «گفت: داران میتورانها و محصوالت منطقه است. یکی از رسمصرف آنان تماما از مغازه

ن یا اي خودموگردشگرمهم نیست و بهترین غذارو سفارش میده و خیلی مودب حساب میکنه حتی یه عکسم باهم میگیره، ولی 

». رفتزیادي میگهاي ما خارجی بودن کار ماهم رونق گردشگرکاش بیشتر «یکی دیگر از افراد میگفت ». نمیخرن با چونه میزنن

این نوع رفتار و بازده اقتصادي زیاد گردشگران خارجی سبب شده است از لحاظ اقتصادي براي مردم منطقه جذابیت بیشتري 

اي یک چنین رفتاري را ندارند و میزان خرید آنان به داشته باشند. این در حالی است که اکثریت گردشگران داخلی و منطقه

ه به اورامانات بسیار کم است. بیشتر گردشگران که به اورامانات سفر یک روزه دارند بیشتر تمایل کنندنسبت جمعیت مراجعه

هاي ساده را به همراه دارند. این گردشگران در بسیاري دارند توشه سفر و مایحتاج خود را همراه خود داشته باشند و حتی خوراکی

یع دستی ندارند. یکی از کسانی که در پالنگان با االغ بار مردم را جابجا از مواقع تمایلی به خرید محصوالت دامی، باغی و صنا

نفري هستن ولی بعضی وقتا انقدر بار دارن  5ا که من بارشون رو جابجا میکنم یه خانواده هخیلی از مسافر«گفت: نمود میمی

کیلو بار میبره زیر وسایل  200بخره، خر من که خر من زیر بار میخوابه، خوب این همه چی آورده میاد از مغازه و مردم چیزي 

اي به دلیل نزدیکی راه و دید محدود یک روزه تفریحی به مسافرت و همچنین امکان این نوع گردشگران منطقه». اونا میخوابه

ت التامین مایحتاج در مقصد و همزمان دسترسی به صنایع دامی، باغی و دستی در محل سکونت تمایل چندانی به خرید محصو

 خیلی از این«گفت: باشند. یکی دیگر از باغداران که باغ انار داشت میندارند و یا از لحاظ مالی توان هزینه کردن را دارا نمی
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نوع دیگر گردشگران که از ». کیلو بخرن، هم قیمتش مناسبه هم تازه و هم مطمئنه 20مسافرا تو فصل برداشت محصول نمیان 

ند و آیباشند که از لحاظ فاصله از مناطق دورتري میاند گردشگران سایر مناطق ایران مینطقه مهملحاظ اقتصادي براي مردم م

هاي کرمانشاه، کردستان، اي و اشتغال و درآمد، داراي وضعیت مادي و رفاهی بهتري نسبت به استانبر اساس آمارهاي توسعه

اقتصادي داراي مزایاي بیشتري هستند، به دلیل نداشتن توشه راه و  آذربایجان غربی و ایالم هستند. این نوع گردشگران از لحاظ

فت گانواع غذا و خوراکی و همزمان تمایل به اقامت یک شبه یا چند شبه مزیت اقتصادي بیشتري را دارا هستند. یکی از اهالی می

سایر جاهاي ایران هستن که میان و تمایل  هاي تهرانی، اصفهانی وبله من اینجا خونه اجاره میدم و بیشتر مشتریاي من خانواده«

  ». دارن یه شب رو اینجا اقامت کنن

آموزي منفعت چندانی آموزي نیز از لحاظ منفعت اقتصادي متفاوتند به نظر اهالی محل اردوهاي دانشاردوهاي دوستانه و دانش

دوستانه بیشتر تمایل دارند که یک شب را در منطقه  هايها ناچیز است اما گروهبراي اهالی منطقه ندارد و تقریبا مقدار خرید آن

  ها خرید نمایند.هاي و رستورانهمانده و از محصوالت و فروشگا

بوس بچه میارن که غذا و همه چی براش فرستادن حاال نیکه میان اینجا یه می یراستش بیشتر اردوهای«گفت: یکی از اهالی می

  ».تر نمیتونن و نمیخرنیه بستنی چیزي بخرن دیگه از اون بیش

از لحاظ فرهنگی و اجتماعی بازهم نگاه مردم منطقه به گردشگران متفاوت است. در واقع در این بین تمایل به تعامل فرهنگی، 

عدم آسیب جدي رفتار کنشگران خارجی و همچنین احترام به رسوم و مردم در بین گردشگران خارجی بیشتر است. یکی از 

پسندم، راستش حتی شده شب هم مهمون من بودن و اومدن من گردشگرهاي خارجی رو خیلی می«گفت: اهالی پالنگان می

خانه من بدون اینکه پولی ازشون بگیرم و با خانوادم بودن. خیلی آداماي محترمین، نه کار ناشایستی میکنن و خیلی به مردم و 

دید مردم منطقه نسبت به این نوع ». خونه راهشون داد دن. به نظرم میشه بهشون اعتماد کرد و تواطرافشون اهمیت می

اي غیر کردستان گردشگران بسیار مثبت است و نوع تعامل آنان هم این مهم را سبب شده است. اما در مورد گردشگران منطقه

آنان  را ناشی از تاثیرها و اعتیاد مردم منطقه نگرند. بیشتر ناهنجاريیک چنین نگاه مثبتی ندارند و با دید منفی به آنان می

از راه بدر کردن و معتاد کردن، االنم  هاي اطراف)(مسافران استانخیلی از جواناي مارو «گفت: دانند. یکی از اهالی پالنگان میمی

امل ع کرد وها با مردم منطقه صحبت میخواري و تضاد آندهیار پالنگان نیز بر افراط در مشروب». کنندمواد معتادارو تامین می

دانست. این دید نسبت به اردوهاي دوستی و مجردي پسران نیز وجود داشت. مردم ها در روزهاي تعطیل میخیلی از نابهنجاري

منطقه نسبت به رفتارهاي آنان نگاه مثبتی نداشتند. در برخورد با مردمان منطقه کردستان اما نوع نگاه متفاوتی حاکم بود، تعامل 

نمودند. اما رفتارها و سبک پوشش آنان ها نمیاي به شیوع اعتیاد و سایر ناهنجاريآنان بیشتر بود و اشارهدوستی و خانوادگی با 

من خودم االن با چند نفر از مسافراي سنندجی «گفت: دانستند و بیشتر تاثیر را بر جوانان داشتند. یکی از اهالی میرا موثر می

ی از اهالی دانست. یکدیگر از زنان پالنگان این مسافران را تاثیرگذار بر رفتار دختران مییا یکی ». و بوکانی رابطه خانوادگی دارم

کنن و ماهم کنن و خیلی چیزهارو رعایت میکردهاي کردستان خوبن و براي ما مشکلی درست نمی«گفت: اورامان تخت می

تواند ناشی از همخوانی فرهنگی تعامل مثبت بیشتر می این نوع». زاریم. رو جواناي ما هم تاثیري بدي ندارنبراشون احترام می

انند، داي نیز نوع نگاه متفاوت است و تاثیر آنان را چندان زیاد نمیبا آنان باشد. در مورد گردشگران مناطق دورتر و غیر منطقه

تهرانی  این مسافراي«گفت: می لبربهرچند در زمینه مدگرایی بر این باورند که بر نوع پوشش جوانان تاثیرگذارند. یکی از اهالی 

  ». کنناشون اینطورین و رعایت نمیه گردن، انگار اینجا خونه خودشونه خیلی راحتن... خیلیهاي میرو میبینی با چه لباس

از لحاظ فرهنگی و اجتماعی نوع نگاه مثبت به گردشگران چندان مثبت نیست و به دلیل ناهمخوانی فرهنگ سنتی با رفتار 

  باشد.گردشگران نوع تعامل مردم و ذهنیت آنان نسبت به رفتار گردشگران مثبت نمی
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محیطی نیز از دید مردم منطقه تنها گردشگران خارجی در زمینه جمع نمودن و عدم آلوگی محیط زیست با از لحاظ زیست

دشگران به عبارت دیگر گردشگران داخلی کنند و این امر برایشان مهم است. اما از دید مردم منطقه مابقی گراحتیاط عمل می

آوري زباله یک رفتار نمایند و به صورت حداکثري در آلودن و عدم رعایت اصول جمعاي به این امر نمیها توجهشامل تمام گروه

م میارند ولی خرند و با خودشون تنقالت هاینجا مردم هیچی از ما نمی«گذارند. از دید یکی از اهالی پالنگان: را به نمایش می

  ».کشندآشغالش رو براي ما جا میزارن، و حتی زحمت انداختنش رو به داخل سطل آشغال نمی

رام به ، احتجامعه میزبان که نفع اقتصاديشکل گرفته است « کاذب گردشگري«یا  »گردشگرشبه« اي باعنوانپدیدهدر واقع 

ه رفتار بنمایند و از لحاظ ذهنی مردم منطقه ذهنیت مثبتی نسبت زیست را رعایت نمیرسوم مردم منطقه مبدا و توجه به محیط

باشند. بر اساس آنچه گفته شد گردشگران ثناي این گردشگران از دید مردم منطقه گردشگران خارجی میآنان ندارند. البته است

  هستند. »گردشگر کاذب«و  »گردشگرشبه«در کردستان بیشتر نوعی 

  گیرينتیجه

هاي رونق اقتصادي تاثیري عمیق بر اقتصاد یک منطقه و حتی یک کشور دارد و در ترین عاملعنوان یکی از مهمگردشگري به 

شود. اما نکته مهم در بررسی گردشگري عدم توحه به پیامدهاي آن خصوصا از دید مردم حال حاضر با نام صنعت تعریف می

ود شگردشگر بر اساس تجربه مناطق میزبان به صورت خاصی تعریف می اي به نامباشد. در واقع پدیدهگر پذیر میشمنطقه گرد

تواند توسط اهالی بومی نسبت بدانان صورت پذیرید. در این تحقیق مردم منطقه اورامانات هاي مختلفی میبنديو دسته

هاي مختلف نوع در حوزهاند که هرکدام دسته یا گروه بر اساس تجربه زیسته و ذهنیت خود تقسیم نموده 5گردشگران را به 

اند که از دید مردم منطقه از لحاظ اقتصادي مفید هستند و گذارند. نوع اول گردشگران خارجیرفتار متفاوتی را به نمایش می

اند و از لحاظ فرهنگی نیز نسبت به سنن مردم منطقه کنجکاوند و با دیده احترام زیست قایلهمزمان احترام زیادي براي محیط

نگرند، در کل از دید مردم منطقه گردشگران خارجی بسیار محبوب و از لحاظ اقتصادي مفید و از لحاظ فرهنگی و میبدان 

اي هاجتماعی قابل اعتماد و احترام هستند. بهترین نوع گردشگر از دید آنان گردشگران خارجی هستند. اما در تعامل با سایر گروه

از  اي غیرق به دو دسته از گردشگران است و آنان شامل گردشگران داخلی منطقهترین نگاه و ذهنیت متعلگردشگري منفی

حجابی باشند. از دید مردم منطقه اینان عامل ناهنجاري اجتماعی هستند و اعتیاد، بیکردستان و جوانان یا اردوهاي مجردي می

لی ترویج آنند. این گردشگران از دید مردم منطقه از دهند و عامالن اصو رواج آن و انجام اعمال ناشایست را به راحتی انجام می

لحاظ اقتصادي چندان سودمند نبوده و تمایلی به مصرف و خرید کاالهاي مختلف از منطقه ندارند و این خرید در سطح حداقلی 

اك زیست و پمحیط اي بهها همانند سایر گردشگران داخلی به نظر اهالی منطقه توجهمحیطی نیز این گروهاست. از لحاظ زیست

اي کردستان از لحاظ اقتصادي منفعت زیادي براي مردم منطقه ندارند اما از نگهداشتن آن ندارند. گردشگران داخلی و منطقه

باشند. گردشگران غیر لحاظ فرهنگی و تعامل اجتماعی مردم اروامانات رویکرد مثبتی و دید مثبتی را نسبت به آنان دارا می

حجاب و رعایت یک سري اصول سنتی مذهبی منطقه مورد تایید  نقاط ایران نیز از لحاظ فرهنگی خصوصاً اي و سایرمنطقه

  نیستند اما از لحاظ اقتصادي براي مردم منطقه داراي منفعت هستند و براي آنان سودمندند.

 ردشگران رجوع کننده به اوراماناتکنندگان و گتوان گفت  با توجه به اکثریت مراجعهدر کل بر اساس تجربیات مردم منطقه می

محیطی آن بسیار کم بوده و در بسیاري گرفته است که مزایاي اقتصادي، اجتماعی و زیستشکل گردشگرينوعی پدیده شبه

را برآورده نماید و سبب رونق اقتصادي شود. در واقع بیشتر گردشگرانی که  گردشگريتواند آن نوع تعریفات خاص از مواقع نمی

باشند که به عنوان یک مسافرت کوتاه نمایند از قشر متوسط و متوسط به پایین میت را به عنوان مقصد خود انتخاب میاماناورا

  خودکفا بوده و نیازي به تامین مایحتاج سفر از این مناطق ندارند. نگرند که از لحاظ مصرف کامالًروزه به این مناطق مییک
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