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ي شيوههاي گردشگري بهتحليل كيفي بسترها، داليل و پيامد
  ايي زمينهنظريه

  )گردشگران شهر سنندج: ي مورديمطالعه(
  *جمال محمدي

  30/11/1392:تاريخ پذيرش    07/10/1392:تاريخ دريافت
  چكيده

هاي گردشگري با موانع، داليل و پيامد/ كيفي بسترها ي پژوهش حاضر تالشي است براي مطالعه
اي استفاده براي تحليل اين مسئله از روش كيفي نظرية زمينه. تأكيد بر گردشگران داخلي شهر سنندج

سنندج از شهر  1392اي است كه در بهار و تابستان كل گردشگران داخلي ،ميدان مطالعه. شده است
 معنا كه در انتخاب هدفمند است، بدين-گيري نظريشيوة نمونهگيري تحقيق بهنمونه. اندديدن كرده

نتايج نشان . اندمبناي كار بوده» تنوع«و » رسيدن به نقطة اشباع نظري«شوندگان دو مالك مصاحبه
ساختاري /يهاي عيندهد كه پديدة گردشگري در شهر سنندج به دليل وجود برخي زمينهمي

ميراث تاريخي متفاوت، فرهنگ (تعاملي / بسترهاي فرهنگي و نيز) هاي طبيعي، بازارهاي مرزي جاذبه(
سري موانع روبرو است، هم حال با يكاز قابليت توسعه بااليي برخوردار است، اما درعين) بوميِ پذيرنده
ارهاي فني و مديريتي، مهيا هاي ارتباطي، نقص سازوكضعف زيرساخت(ساختاري  /ايموانع توسعه

ها حاكي از چنين يافتههم). سيطرة گفتمان امنيت(و هم موانع ذهني ) نبودن امكانات جذب گردشگر
هاي كنند كه از انگيزههاي مختلفي به شهر سنندج سفر ميداليل و انگيزهآن است كه گردشگران بنا به

هاي تعاملي و انگيزه) گرديوادگي، طبيعتتفريح خان/ گذراندن اوقات فراغت، سفر(بخشي رهايي
را ) خريد كاالهاي خارجي(ها و داليل ابزاري تا انگيزه) گرديقومي، ايران/هاي فرهنگيآشنايي با ويژگي(

تواند واجد پيامدها و نتايجي فرهنگي كه از نگاه گردشگران، پديدة گردشگري ميو نيز اين. گيرددربر مي
امكان (، سياسي )ديگري/ هاي ارتباطي، تقويت گفتگوي مني، رشد توانشقومگسترش تعامالت بين(

ايجاد اشتغال در بخش گردشگري، ارتقاي (، اقتصادي )تحقق مطالبات قومي، تقويت همبستگي ملي
محافظت از منابع (محيطي و زيست) هاي صنعتي و ارتباطاتياستانداردهاي زندگي، توسعه زيرساخت
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براي شهر سنندج و كل منطقه ) محيطي، بهبود مديريت ضايعاتاي زيستهطبيعي، افزايش آگاهي
  . باشد

    .هاي قوميزيسته، گفتمان امنيت، شيوه ي هتعامل فرهنگي، توانش ارتباطي، تجرب :واژگان كليدي
  

  مقدمه 
آوريِ ارتباطات به داري، تحرك جمعيت و توسعة فنسرمايه نشددر عصر كنوني، جهاني

امروزه . عنوان يكي از بزرگترين صنايع مولد كمك كرده استردشگري بهرشد و گسترش گ
اقتصادي بدل گشته / ترين عوامل تغييرات اجتماعيصنعت گردشگري به يكي از عمده

رشد و گسترشِ روزافزون وسايل ارتباطات در جهان مدرن اين امكان ).  80: 1391لطفي،(است
مناطق جغرافيايي، مردمان گوناگون، اقوام، ملل و را براي شهروندان مهيا ساخته است كه با 

درگذشته تصور بر اين بود كه . هاي مختلف تماس مستقيم و غيرمستقيم برقرار نمايندگروه
ابزارهايي چون پست، تلفن، اينترنت، تلويزيون و جز  ي واسطهبه( گسترش ارتباطات از راه دور

  سابقه ميزان و نوع دهد، اما رشد بيهش مينياز و عالقه به مسافرت و گردشگري را كا) آن
تواند متناظر با هاي داخلي و خارجي مؤيد آن بوده است كه چنين تصوري نميمسافرت
كننده هاي تسهيلها و زمينهكه امكاندر جهان كنوني سواي آن. هاي بيروني باشدواقعيت

ده است، ابعاد خاصي از اي فراهم شيافتهالمللي به شكل توسعهگردشگري جهاني و بين
گردشگري، همچون گردشگري روستايي، گردشگري طبيعي، گردشگري مذهبي و گردشگري 

. كانون توجه اين پژوهش گردشگري شهري است. اندصورت جداگانه توسعه پيدا كردهشهري به
، 1راجرسون(آيد حساب ميامروزه گردشگري شهري يكي از مهمترين اشكال گردشگري به

، )هاي زميني و هواييتوسعه راه(سواي علل عينيِ ازدياد ميزان و نوع گردشگري ). 316: 2011
هاي زندگي، آداب و تعامل با شكل. اندعلل اجتماعي و فرهنگي نيز در رشد اين پديده مؤثر بوده

هاي برساخت هاي ارزشي و هنجاري، مناسك مذهبي، و كالًًهاي قومي، منظومهرسوم، شيوه
گران عامل يا نيازي رواني است كه افراد را به گردشگري در مناطق داخلي و خارجي فرهنگيِ دي
فقط نماد يك فعاليت ديگر، گردشگري نه  بيان به). 1387بخشي، فاضل( كندترغيب مي

تواند به ايجاد تعامالت است، بلكه مي) زايعني هم درآمدزا و هم اشتغال(اقتصادي بزرگ و مولد 
رضايتمندي از  ).220:  2،2009تيموز و گتز( محيطي كمك كندو زيست فرهنگي، اجتماعي
   حاصل  محور - برنامه و هماهنگ اقدامات از ايدنبال مجموعههمواره به محيط گردشگري

ه خدمات باكيفيت براي جلب رضايت مشتري عامل مهمي در توسعه گردشگري يارا. شودمي

                                           
1 Rogerson 
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ست كه مشتريان تفاوت معناداري بين انتظارات نارضايتي زماني ا). 419: 1،2011چن( است
   ).2013:4332و همكاران، 2فروزيا(خود و كيفيت خدمات دريافتي احساس كنند 

هاي شصت و ويژه در دهههايي است كه بعد از انقالب، بهاستان كردستان از جمله استان
يد گردشگران، براي ي مطلوبي، از دبه علل جغرافيايي و امنيتي، چندان منطقههفتاد، بنا

ويژه مانع رغم تداوم موانعي جدي، بهي اخير، بهاما در يك دهه. مسافرت و بازديد نبوده است
. آوردن مسافران داخلي، و بعضاً خارجي، به اين منطقه هستيمذهنيِ نبود امنيت، شاهد روي

گران دشوار حدي است كه كار را براي گردشاگرچه هنوز سرسختي موانع و ضعف امكانات در
اي براي مالحظهتواند موضوع قابلها و تنوع گردشگران ميسازد، ليكن ازدياد ميزان مسافرتمي

لحاظ زباني، مذهبي و قومي عاملي متمايز بودن اين استان به. شناختي باشدمطالعات جامعه
 . سازدجا را متفاوت مياست كه انگيزه، درك و تجربه و روايت گردشگران از سفر به اين

ها، و درك و تفسيرهاي هاي زيسته، انگيزهي اصلي اين پژوهش چگونگي برساخت تجربهمسئله
. كننداي است كه در طول سال از نقاط ديگر ايران به شهر سنندج سفر ميگردشگران داخلي

كنند، تجاربي كه طي سفر از سر ي ميزبان برقرار مينوع تعاملي كه اين گردشگران با جامعه
آورند، تغيير نگرش احتمالي اي كه با خود به همراه ميها و عناصر فرهنگيگذرانند، مؤلفهمي

ي كنند و سؤاالت ديگري از اين دست، مسئلهكه طي مواجهه با فرهنگ ميزبان حاصل مي
  .دهندبنيادين اين تحقيق را شكل مي

  
  رويكرد نظري

هاي اصلي ره يكي از انگيزهكردن فرهنگي متفاوت همواتمايل گردشگران به تجربه
كردن فرهنگ واقعي از نزديك و با لمس چنين چيزي فقط با تجربه. گردشگري بوده است

سزار و ( شودهاي قومي، محقق ميمظاهر آن، همچون هنر و رقص و صنايع دستي و شيوه
   گرايي ديگر در جهان كنوني كه به سبب رشد پديدة چندفرهنگ). 368: 2008، 3الكوود
ناخورده صحبت كرد، گردشگري نقش مهمي در انتقال، توان از عناصر فرهنگي ناب و دستنمي

كه چنين گردشگري سواي آن. فرهنگي داردها و معناها و تجربيات بينگردش و تبادل ويژگي
كند، خود نماد عالقه انسان معاصر به برساخت هويت و زندگي خويش در نقشي را ايفا مي

هاي مدرنيته، همچون شهرنشيني و گردشگري پيوند وثيقي با ديگر مؤلفه. چنين فضايي است
     تنيده و شهر و گردشگري دو پديدة درهم. شدن و توسعه پايدار و جز آن، داردصنعتي
ي پايدارِ شهري دارد و ناظر است بر گردشگريِ پايدار ارتباط بنياديني با توسعه. اندبافتهدرهم

وري از منابع آنها در آينده، شناخت آداب و هاي مناطق طبيعي جهت بهرهاستفاده از پتانسيل
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ي گردشگري، تأييد سهم اهالي محل هاي زندگي مردمان بومي براي كسب تجربهرسوم و سبك
). 37: 1390عظيمي، ( ها و عاليق مردم محلاز سودهاي گردشگري و تالش براي ارتقاي انگيزه

طور به. ي پايدار استر از جمله شروط اساسي رسيدن به توسعهافزون بر اين، گردشگري پايدا
تواند باعث بروز تغييرات عميق در بسياري از هاي گردشگري ميكلي، رشد و توسعه فعاليت

هاي كالن اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي و محيطي جوامع هاي عيني و ذهني ويژگيشاخص
است كه تالش جوامع مختلف براي توسعه  از همين رو ).1998، 1ويليامز و هو( مقصد شود

ترين سبب اين امر عمده. گيردروز فزوني ميبهچه بيشتر گردشگران روزگردشگري و جذب هر
هاي سياسي از اين مسئله است كه رشد و توسعه در عصر حاضر بدون يافتن نظامدر آگاهي

مثابه يك فضاي فرهنگيِ جهان گردشگري، به . توجه به صنعت گردشگري تقريباً ناممكن است
ي ميزبان وارد تعاملي ها، جهاني است كه گردشگران با جامعهها و داللتآكنده از نمادها و نشانه

ها و به تعبير كراكت و وود، در دنياي رقابتي پويا و بسيار رقابتي امروزي، مكان. شوندنمادين مي
بهتر نام و نشان تجاري احتياج عبارت مقصدهاي گردشگري به يك هويت دقيق و واضح يا به

هاي دروني خود بتوانند نقاط قوت محوري و شخصيت محصول خود دارند تا بر مبناي واقعيت
ي در تعامل نمادين ميان گردشگران و جامعه). 276: 1999، 2كراكت و وود( را بازتاب دهند

ان از فرهنگ پذيرنده هاي گردشگرميزبان است كه تجربة زيسته، ادراك و تفسيرها و رمزگشايي
خود فرهنگ پذيرنده يا ميزبان در عين تدارك فضايي نمادين براي گردشگران، . گيردشكل مي
هاي ساختار گردشگري در هر شهري از يك ويژگي. ها و قواعد خاص خويش استواجد الزام

طور و بهطرف متأثر از اهميت، اعتبار، ماهيت، تنوع نقش و كاركرد مذهبي، تفريحي، تجاري 
هاي اجتماعي هاي مكاني آن است و از طرف ديگر برگرفته و تأثيرپذيرفته از ويژگيكلي جاذبه

: 1390زاده، ابراهيم( و فرهنگي، باورهاي اعتقادي و اقتصادي ساكنان محلي و گردشگران است
اي هدنبال محيطبه بيان ديگر، محيط منبع اصلي گردشگري است و اغلب گردشگران به). 116

اما اين محيط ديدني و جذاب چيزي است كه هم از قبل و ). 2004، 3بِكن(اند جذاب و ديدني
لذا كل اين تعامل، تعاملي معنادار، داللتمند . شودهم در حين سفر توسط گردشگران تفسير مي

ن ها و داليل گردشگران براي سفر به هر مكاني در بستر تفسير و معناكردانگيزه. و نمادين است
هاي گردشگريِ يك مكان ظرفيت. گيردمي مقصد شكل هاي توريستيِ مكانِِها و جاذبهظرفيت

شان اندازها و امكانات است كه برحسب ميزان جذابيتمند از چشممشتمل بر ساختاري نظام
بايست نسبت به اين شرايط و امكانات اطالعات كافي داشته باشند، به گردشگران را، كه مي

چه از حيث نظري كانون توجه است اين آن). 5: 4،1999فنل( ذب خواهند كردسوي خود ج
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واسطه تأثير است كه وضعيت عيني گردشگري در يك مكان چيزي نيست كه تماماً به
ساختاري تعيين گردد، بلكه بعضاً از طريق درك و تفسير و تجربه گردشگران /متغيرهاي عيني

ن به تمايل و عالقه گردشگران مذهبي به يك مكان اشاره توابراي مثال مي. گيردنيز شكل مي
توجه بدل افزاري نيز به مكاني جالبلحاظ سختتدريج بهشود آن مكان بهكرد كه سبب مي

   گردشگري در شهر سنندج  ي بنابراين، استدالل نظري اين پژوهش آن است كه توسعه. گردد
به بيان ديگر، . شودير گردشگران متحقق ميطور قطع تا حدودي از طريق نوع تجربه و تفسبه

پوزيتيويستي كه هاي پوزيتيويستي و شبهاي، برخالف روشاين پژوهش با تكيه بر نظريه زمينه
هاي واقعيت اجتماعي تعريف كرده و نقش كنشگران را در عنوان يافتن علتتحقيق را به

نحو و ساختار به فرآيند«ه دارد كگذارند، مفروض ميبرساختن امور اجتماعي مغفول مي
تعامل در آن رخ / اند كه عملايي زمينهساختارها آفريننده. اندهم متصلناپذيري بهتفكيك

ي نظري اين پژوهش در بر اين اساس، كل منظومه). 200: 1390استراوس و كربين، (» دهدمي
ك و تفسير گردشگران ي زيسته و درراستاي ايضاح اين مسئله است كه فضايي كه در آن تجربه

  ها آن كدامند؟يابد، چگونه فضايي است و ابعاد و ويژگيدر مواجهه با فرهنگ برساخت مي
  
  شناسي تحقيقروش

ي ژرفانگر بسترها، داليل و پيامدهاي مسافرت گردشگران هدف اصلي اين پژوهش مطالعه
ي ر خاص روش نظريهطوبراي اين منظور روش تحليل كيفي، و به. داخلي به شهر سنندج است

منظور كشف در پژوهش كيفي مقصود اساساً تفسير است كه به. ، استفاده شده است1ايزمينه
هاي خام، و سازمان دادن آنها در قالب يك طرح توضيحيِ نظري ها در دادهمفاهيم و رابطه

ارگيري كترين دليل انتخاب و بهعمده). 33و  32: 1990استراوس و كربين، ( شودانجام مي
ها از در اين نوع پژوهش ابتدا داده). 1388فليك، ( روش كيفي ماهيت سؤال پژوهشي است

سازي، ي ترتيباتي همچون مفهومواسطهشوند؛ سپس پژوهشگر بهمنابع مختلف گردآوري مي
ها به دهي مقولهها و ابعاد، و دست آخر ربطها بر حسب ويژگيها، تعيين مقولهداده 2فروكاهي

اش اين است كه نتايج كارش را پژوهشگر در پايان تمام سعي. يابدي نظم مفهومي دست مينوع
  . اي پيرامون موضوع مورد مطالعه صورتبندي و منتشر كنددر قالب نظريه
استان  .ي تحقيق حاضر شهر سنندج مركز استان كردستان استي مورد مطالعهمحدوده

هاي طبيعي فراوان، لومتر مربع وسعت دارد و با جاذبهكي 29137كردستان، واقع در غرب ايران، 
اي بسيار مستعد نظير اكولوژيكي، پوشش گياهي متنوع و منابع طبيعي غني ناحيهشرايط كم

اگرچه رشد و ). 79: 1391لطفي و همكاران، ( ي صنعت گردشگري استبراي رشد و توسعه
است، گردشگران داخلي از سراسر  ي صنعت گردشگري در اين منطقه با موانعي روبروتوسعه

                                           
1 Grounded theory 
2 Reduction 
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از ميان نواحي . اندجا مسافرت كردههاي اخير به اينهاي گوناگون در سالداليل و انگيزهايران به
اين شهر با جمعيتي معادل . اين منطقه، شهر سنندج جايگاه خاصي در جذب گردشگران دارد

علل گوناگون كه به از جمله شهرهايي است) 1385طبق سرشماري سال ( نفر 750/419
  . هاي اخير به خود جذب كرده استگردشگران بسياري را در سال

از سنندج ديدن  1392ميدان مطالعه كل گردشگران داخلي بوده كه در بهار و تابستان 
ها دو مالك معنا كه در انتخاب نمونههدفمند است، بدين- شيوة  نظريگيري بهنمونه. اندكرده

اند كه افرادي براي مطالعه برگزيده شده. اندمبناي كار بوده» تنوع«و » يي اشباع نظرنقطه«
كه همان مطلعين كليدي ( اندي داشتههاي مبهم مسئلهبيشترين توان را در پرتوافكني به سويه

ها حداكثرِ تنوع برحسب برخي ابعاد و ؛ نيز سعي شده در انتخاب نمونه)اندشوندگانيا مصاحبه
هاي عميق فردي استفاده ها از مصاحبهبراي گردآوري داده. اي رعايت شودههاي زمينشاخص

   شان در قالب كردن و صورتبنديها، كار پيادهپس از ثبت و ضبط مصاحبه. شده است
كدگذاري  فرآيندي سپس عمليات چهارگانه. انجام شده است 1عباراتاي از نمونهمجموعه

. عبارات اعمال شده استبر روي اين نمونه) دهيازي و ربطپردسازي، فروكاهي، مقولهمفهوم(
اي از مفاهيمِ برآمده از عبارات مشابه در قالب يك مقوله فروكاسته شده؛ يعني ابتدا مجموعه

ي عمده، و دست آخر مقوالت عمده در سپس مقوالت مشابه و همخوان در قالب يك مقوله
كدگذاري در سه بخش  فرآينداين . اندندي شدهاي صورتبي محوري يا هستهقالب يك مقوله

 پيامدها انجام گرفته است و سعي شده است تا از بطن /داليل و آثار/هاموانع، انگيزه/بسترها
، توضيحي نظري پيرامون تعامل گردشگران داخلي با فرآينددهيِ مفهوميِ حاصل از اين نظم

ها به صورت دستي كدگذاري و تحليل داده فرآيندذكر است كه الزم به. شهر سنندج ارايه شود
    تر به نظر انجام گرفته است، كاري كه برحسب ماهيت تفسيري و ژرفانگر تحقيق مناسب

. از اصول و معيارهايي كيفي استفاده شده است هاعالوه، براي ارزيابي اعتبار يافتهبه. رسيدمي
، »باورپذيري«ست كه خود چهار بعد ا» قابليت اعتماد«ترين مالك ارزيابي در اينجا عمده

در ). 186و 184: 1390محمدپور، ( دارد» پذيريانتقال«و » تأييدپذيري«، »پذيرياطمينان«
بندي زاويه. ارزيابي شده است 2»بنديزاويه«ها با استفاده از راهبرد تحقيق حاضر، اعتبار داده

ها و ها، نظريهبندي انواع روشنظر درخصوص يك يافته خاص با توسل به تركيبيعني اتفاق
  .  بندي نظري استفاده شده استطور خاص از زاويهبه. هاداده
  هاي تحقيقيافته

ها، داليل، بسترها و پيامدهاي از طريق ابزار مصاحبه عميق فردي سعي شده است انگيزه
گردآوري ترين راه براي اين ابزار مناسب. مسافرت گردشگران داخلي به سنندج واكاوي شود

                                           
1 Phrase 
2 Triangulation 
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    همچنين، تالش شده. يابي به روايت كنشگران از تجربه زيسته استاطالعات و دست
  . شوندگان از سنين مختلف و از قشرهاي گوناگون در نمونه قرار گيرندمصاحبه

  شناختي پاسخگويانهاي اجتماعي و جمعيتويژگي:  1جدول 

  هاي تحقيق حاضريافته: منبع
   

كوشند بسترها اي اجتماعي ميهپژوهش :بسترها و موانع رشد گردشگري در شهر سنندج
ها و شرايط عينيِ اي در پي دستيابي به فهم زمينهنظريه زمينه. ها را واكاوي كنندو موانع پديده

گونه كه آنها آن  گران اجتماعي است، يعني آن ميانجي تفاسير كنشرشد يا افول يك پديده به
بسترها «جا آن است كه در اين پرسش اصلي پژوهش. كنندپديده را تجربه و درك و تفسير مي

  /هاي توصيفي آماره  مشخصه/ابعاد  هاي جمعيت شناختيويژگي/ متغيرها
  فراواني و درصد

  0100/0                        23  مقوله نمونه آماري
  0/0 61                         14  مرد جنسيت

  0/0 39                           9  زن
  0/0 48                         11  )30- 18(جوان  توزيع سني

  0/ 0 30                          7  )45- 30(بزرگسال
  0/ 0 22                          5  )به باال 45(مسن 

  0/ 0 57                       13  متاهل هلأوضعيت ت
  0/ 0 43                        10  مجرد

  0/0 22                           5  هاي شمالياستان مسافرتأمبد
  0/0 9                             2  هاي جنوبياستان
  0/0 43                         10  هاي مركزي استان
  0/0 26                           6  هاي غربياستان

  0/0 30/ 5                       7  تفريح خانوادگي هدف
  0/0 30/ 5                       7  خريد

  0/0 13                           3  اوقات فراعت
  0/0 13                           3  آشنايي با منطقه
  0/0 13                           3  تفريح و خريد

  0/0 52                         12  خانوادگي شكل سفر
  0/0 35                           8  با دوستان
  0/0 13                           3  با بستگان

  0/0 43                         10  هااز طريق رسانه چگونگي آشنايي
  0/0 35                           8  از طريق ديگران

  0/0 22                           5  ساير
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كنند كنندة گردشگري از نگاه گردشگراني كه به شهر سنندج مسافرت ميو شرايط تسهيل
با  اند؟ تجربه و تفسير گردشگران از تعاملاند؟ و شرايط بازدارنده يا موانع اين امر كدامكدام

» گويد؟مي   و موانع ها فرهنگي شهر سنندج چه چيزه درخصوص اين زمينه/ فضاي اجتماعي
هاي عميق فردي انجام گرفت و سپس مفاهيم مرتبط از اظهارات براي يافتن پاسخ، مصاحبه

  . كدگذاري بيرون كشيده شد فرآيندشوندگان استخراج و مقوالت محوري طي مصاحبه
  كدگذاري باز و محوري:  2جدول 

  مقوالت  مفاهيم  نمونه عبارت
  )مقوله 8( 

تعداد 
ظهور 
  مقوالت

آدم وقتي مياد اينجا احساس ميكنه نفس راحتي«
كاش «، »شهكشه و از دود و ترافيك خالص ميمي
تونستم با اين ماشين كل كوهها و روستاهاي اينجا مي

 .»گشتمرا مي

نظير اكولوژيكي، پوشش شرايط كم
  .گياهي متنوع، منابع طبيعي

هاي جاذبه
  18  طبيعي بكر

شنيده بوديم.اندچقدر مردمش خونگرم و ساده«
از «، »اند، االن به چشم خود ديديمكردها اينجوري
 .»ايمايم كلي دوست و آشنا پيدا كردهروزي كه اومده

نوازي، خونگرمي، معصوميت مهمان
سنتي، تعامل گرم، برخورد عمومي، 

  احترام به ديگران،

 فرهنگ
بوميِ 
  پذيرنده

16  

، خيليها و مساجد قديمي رو ديديمرفتيم عمارت«
ديشب رفتيم يه خانقاه و با دروايش «، »قشنگ بودند

و نوازندگان مذهبي آشنا شديم، تا حاال چنين چيزي 
 .»نديده بوديم

آثار باستاني، زبان و رسوم متفاوت، 
هاي قومي، ميراث، بناهاي شيوه

  .قديمي

ميراث 
/ تاريخي

فرهنگي 
  متفاوت

21  

نه و مريوان اكثر مسافراني كه مياند اينجا، ميرند با«
البته برخي ديگر هم دنبال چيزاي ديگه . براي خريد
  .»گردند، منظور كاالهاي قاچاق استمي

ورود كاالهاي خارجي اصل، 
يابي به هاي پايين، دست قيمت

كاالهاي قاچاق، مراكز خريد و 
  بازارها،

بازارهاي 
  19  مرزي

ما با ماشين خودمون رفتيم مريوان و برگشتيم، واقعاً«
، »ده است؛ اين همه پيچ با ترافيك سنگينكشن

ده، اينترنت عادي هم خيلي جاها موبايل آنتن نمي«
آدم اينجا احساس «، »نيست، چه برسه به وايرلس

 .»كنه ارتباطش با همه جاي دنيا قطعهمي

هاي ها، نبود راهوضعيت جاده
هوايي، سرعت اينترنت، نبود 

ها، رعايت وآمد ترانزيتبزرگراه، رفت
  .قوانين و مقررات رانندگي

ضعف 
-زيرساخت
هاي 
  ارتباطي

14  

ها طبيعي و فرهنگي واينجا با اين همه ظرفيت«
تونه يكي از بهترين نقاط ايران براي جذب تاريخي مي
. »رسن ها باشه، ولي ظاهراً زياد بهش نميتوريست

مسافراني كه مياند اينجا همين جوري عالف «
ان دارن، نه كسي هست نه جايي براي اسك. شند مي

 .»بهشون برسه

اقتصادي سازمان  محدوديت
تخصصي پرسنل گردشگري، بي

هاي شناخت ظرفيتاداري، عدم
گردشگري،بوروكراسي  

اداري،ذهنيت قديمي مديران 
  .درخصوص گردشگري

نقص 
سازوكارها
ي فني و 
  مديريتي

16  

گن ناامن نيست، ولي هنوزاينجا اونقدرها هم كه مي«
فضاي اينجا خيلي به حال و هواي «، »ترسهآدم مي

بازرسي دوران جنگ شبيه است، مثالً اين همه ايست
- مي بينيد آدمو به ياد اون وقتاها ميكه تو جاده

اينجا آرامه ولي يه جور ترس خاصي توش «، »اندازه
 .»اي باشهدانم شايد تأثير تبليغات رسانههست، نمي

 هاي در منطقه، تبليغاتناآرامي
، هاي خارجيسوء رسانه

هاي جنگ، ذهنيت  مانده پس
اختالفات كردها با  ةقديمي دربار

طلبان براي غيركرد، تالش منفعت
  .حفظ اين ذهنيت

سيطرة 
گفتمان 
  امنيت

22  

ما براساس عالقه خودمون اوميديم اينجا، ولي واقعاً «
  .»امكانات نداره، آخه حيف نيست

هاي اسكان، ضعف نبود محل
اي، فضاهاي عمومي رسانه تبليغات

ها، كيفيت شهري، نظافت خيابان
شده امكانات اقامتگاه، خدمات ارايه

براي گردشگران، وضعيت خدمات 
  .درماني

مهيا نبودن 
امكانات 
جذب 
  گردشگر

17  
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  هاي تحقيق حاضريافته: منبع
شرح زير مقوله عمده به چهارشوندگان، از كدها و مقوالت بدست آمده از اظهارات مصاحبه

  :استخراج گرديد
  كدگذاري محوري:  3جدول 

  نوع مقوله  مقولة عمده  مقوالت
  ساختاري/ بسترهاي عيني هاي طبيعيجاذبه

  كنندهشرايط تسهيل
 بازارهاي مرزي

 ميراث تاريخي متفاوت
  فرهنگ بوميِ پذيرنده  تعاملي/ بسترهاي فرهنگي

 هاي ارتباطيضعف زيرساخت
  نقص سازوكارهاي فني و مديريتي  شرايط بازدارنده  ساختاري/ ياموانع توسعه

 نبود امكانات جذب گردشگر
  موانع ذهني سيطرة گفتمان امنيت

  يافته هاي تحقيق حاضر: منبع
  

هايي واقعي زمينه ،كنندگردشگراني كه به شهر سنندج سفر مي :ساختاري/بسترهاي عيني
هاي زمينه در ميان اين . كننداين منطقه مشاهده مي ي گردشگري درو ملموس براي توسعه

نمايد و كمتر تر ميعيني، طبيعت و آب و هوا و شرايط جوي از مابقي عوامل برجسته
اين زمينه البته موهبتي خدادادي و . كندبودن آن را انكار ميبودن و جذابگردشگري متفاوت

اي ي ساختاري ديگر نيز نقش عمدهزمينه هاي اخير يكطبيعي است، اما در كنار آن، در سال
امكان . وجود بازارهاي مرزي و گسترش مراكز خريد: در جذب گردشگران پيدا كرده است

ها را در اشاره به اين زمينه. دستيابي به كاالهاي خارجي، اجناس با كيفيت و حتي اشياء قاچاق
  : توان ديدشوندگان مياظهارات مصاحبه

اند تا به قول خودشان ، كه همراه دوستانش از اهواز به سنندج آمدهساله 53محمدمهدي، 
آدم « :كندگونه وصف ميبا اين منطقه آشنا شوند، طبيعت و شرايط اكولوژيكي اينجا را اين

كوههاي . نه خيلي گرمه و نه خيلي سرد. اينجا كه مياد، يك حس بهاري بهش دست ميده
  . »ها نابود بشندف نيست اين جنگلحي. اينجا جون ميده براي گشت و گذار

منظور خريداز اصفهان به سنندج آمده است، اش و بهكه به همراه خانواده ،ساله 26 زهرا
واقعاً اينجا . چيزهاي خيلي خوبي گرفتيم. ما غير از سنندج، به مريوان هم سر زديم«: گويدمي

. به بقيه شهرها هم سرويس بدهتونه يكي از بازارهاي بزرگ ايران بشه و اگه بهش برسند مي
  . »تر هم هستاينجا البته اجناس ارزون



  191................ايي زمينهي نظريهشيوههاي گردشگري بهتحليل كيفي بسترها، داليل و پيامد
 

 
 

هايي فرهنگي و تعاملي است كه سبب شهر سنندج واجد زمينه :تعاملي/بسترهاي فرهنگي
نوازي، خونگرمي، سادگي و معصوميت سنتي، تعامل مهمان. شودجذب گردشگران داخلي مي

؛ آثار باستاني، زبان و )فرهنگ پذيرنده( هاقوق غريبهسازنده، برخورد عمومي مردم، احترام به ح
فرهنگيِ / ميراث تاريخي( هاي قومي، ميراث مذهبي، بناهاي قديميآداب و رسومِ متفاوت، شيوه

اين مقوالت . اندتعاملي/ هاي فرهنگيها و ابعاد اين زمينهترين ويژگيي عمدهدر زمره) متفاوت
 :گويدساله مي 24امين، .شوندگان هستندهارات خود مصاحبهشده از اظو زيرمقوالت استنتاج

البته . االن تصورم عوض شده. ها شكل گرفته بودام در مورد سنندج بيشتر از رسانهتصور اوليه«
اينجا به ظاهر شهره، ولي مردمش . انداينجا خيلي محرومه، ولي مردمش خيلي ساده و خونگرم

  .»شندبا آدم رفيق مي كنند و زودمثل روستاها رفتار مي
اند اند، كل سنندج را گشتهاش از كرمان به سنندج آمدهساله، كه همراه خانواده 19نسترن، 

اينجا البته مثل شهرهاي قديمي ايران آثار و « :داردگونه بيان ميو حاصل مشاهدات خود را اين
عالوه، به. بايد بهش برسند. بناهاي تاريخي ندارد، ولي همين ميزاني كه دارد خوبه و متفاوته

  . »خالصه براي من خيلي جالب بود. كنهاينجا اصالً فرهنگ و آداب و رسوم مردم فرق مي
ي گردشگري در سنندج با موانعي روبروست كه اكثر توسعه :ساختاري/ايموانع توسعه

شان بر يهاآنها در گزارش. كنندگردشگران در همان روزهاي نخست سفرشان آنها را تجربه مي
هايي چون ضعف آيتم. ساختاري و موانع ذهني/ايموانع توسعه: كردنددو دسته موانع تأكيد مي

هاي هوايي، كيفيت و سرعت ها، نبود راهوضعيت وحشتناك جاده( هايِ ارتباطيزيرساخت
) گيها ايجاد ترافيك، رعايت قوانين و مقررات رانندوآمد ترانزيتاينترنت، نبود بزرگراه، رفت

تخصصي هاي اقتصادي سازمان گردشگري، بيمحدوديت( نقص سازوكارهاي فني و مديريتي
جهت، هاي اداري بيهاي گردشگري منطقه، كاغذبازيشناخت ظرفيتپرسنل اداري، عدم

نبودن امكانات جذب  و مهيا) ذهنيت قديمي مديران مربوطه در خصوص توسعه گردشگري
ها و اي، كمبود پاركهاي اسكان مناسب، ضعف تبليغات رسانهنبود هتل و كالً محل(گردشگر 

شده ها، كيفيت امكانات اقامتگاه، خدمات ارايهديگر فضاهاي عمومي در شهر، تميز بودن خيابان
  :انددر زمرة اين موانع) براي گردشگران، وضعيت خدمات درماني

واقعاً وضعيت « :گويده، مياز سمنان به سنندج آمد ساله كه همراه خانواده 42رضا، علي
بعدش خود اين . خيلي دردسر كشيديم تو رانندگي. ها وحشتناكهها و اقامتگاهها، هتلجاده

  »خيلي هم هزينه نداره بخدا! آخه حيف نيست. تونند بهتر از اينش كنندشهر خيلي مي
ن چقدر ايرا« :گويداست، ميساله، كه براي تفريح خانوادگي از كرج آمده  54حسين، 

اگر به اينجا برسند بيشترين مسافران به اينجا . ها و مناطق خوب داره، ولي امكانات ندارندمكان
  . »آندمي



  1392ي هفتم، زمستان  ، سال دوم، شمارهريزي و توسعه گردشگريبرنامهي مجله. ...................192
  

شوندگان استنتاج شد وجود اي كه از اظهارات مصاحبهترين مانع ذهنياصلي :موانع ذهني
منطقه، تبليغات هاي هرازگاهي در وجود ناآرامي. ديدگاه و فضايي امنيتي در اين منطقه است

هاي حوادث جنگ، ذهنيت قديمي دربارة اختالفات كردها با ماندههاي خارجي، پسسوء رسانه
ها حاكي از آنند كه گفتمان طلبان براي حفظ اين ذهنيت و ديگر نشانهغيركرد، تالش منفعت

احت اينجا ها هنوز با خيال راحت رخيلي« :گويدساله مي 24پگاه، . امنيتي همچنان وجود دارد
. تصورات بقيه در مورد كردها هنوز خيلي عوض نشده. احساس ترس و غريبگي دارند. آندنمي

  .»اميدورام اين سفرها باعث آشنايي و تعامالت بيشتر بشه
چه  خوشبختانه واقعيت با آن. تبليغات سوء در مورد كردها زياده«: گويدساله مي 26پويان، 

ها و تبليغات نيز بر ترس اين پيشداوري. ترهنجا فضا يه كم امنيتياما اي. كه شايع است فرق داره
  . »افزايدآدم مي
  ها و داليل مسافرت گردشگران به شهر سنندجانگيزه

ها، نيات و داليلي دارند و شان انگيزههاي اجتماعيگران اجتماعي براي انجام فعاليت كنش
از اين منظر . گيردمعناشده انجام ميايِ ازپيشههاي آنها همواره در جهانِ نمادها و نشانهكنش

هاي اجتماعي مختلف اصالت مي يابد و ها و داليل كنشگران در وضعيتمطالعه تجربه و انگيزه
جا با در اين. هاي اجتماعي دست يابدتواند به معاني ژرف وضعيتپژوهشگر نيز با مطالعه آن مي

گذاري باز و محوري انجام شده، مفاهيم و مقوالت كد فرآيندشوندگان هاي مصاحبهبررسي پاسخ
  .محوري نيز با توجه به آن برساخته شده است

  كدگذاري باز و محوري:  4جدول 
تعداد   مقوالت  مفاهيم  نمونه عبارات

  اظهارات
. اينجا شهر آروم و بي سر و صدايي است«

اومديم يه استراحتي بكنيم و چند روزي 
فراموش ها و مشكالت زندگي را سختي

  .»كنيم

گشت و گذار با دوستان، سفرهاي 
مجردي، لذت از خود سفر، خالصي 

از خستگيِ ناشي از كار و 
بودن زندگي، سفر با بستگان،  تكراري

  .آموزياردوهاي دانشجويي و دانش

گذراندن 
  16  اوقات فراغت

جاهاي بسياري را.ما معموالً سفر زياد ميريم«
. رفتيم بياييم اينجابار تصميم گاين. ايمهم گشته

اين چند روز تعطيل در اينجا به ما خوش 
 .»گذشت

تفريحات پايان هفته، تفريحات ايام 
منظور گريز از به تعطيل، سفر 

  .يكنواختي زندگي

تفريح / سفر
  خانوادگي

  
17  

دوست داشتم طبيعت اينجا را ببينم، من«
هميشه از كوه و مناطق كوهستاني خوشم 

هر جاي ايران باشه برام فرقي . اومده
 .»كنهنمي

آشنايي با منابع طبيعي منطقه، 
ها، ها و دشتگشت و گذار در كوه

  .لذت از ديدن مناظر طبيعي،
   طبيعت
  21  گردي

شونبا اهالي سنندج راحتم و به فرهنگ«
اينجا چند آشناي خانوادگي . القه دارمع

دارم كه باهاشون رفت و آمد داريم و   
واسطة اونها شناخت خوبي از كردها پيدا  به

 .»امكرده

هاي زندگي قوم كرد، آشنايي با شيوه
ها، مناسك و شعاير مذهبي سني

ها و دراويش، ها و تكيهخانقاه
موسيقي و هنر كردي، بناهاي 

  .ن و شاديتاريخي، مراسم جش

آشنايي با 
هاي ويژگي

 /فرهنگي
  قومي

15  
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ايران برام.همه جاي ايران را دوست دارم«
مونه كه دلم مثل يه دوست گمشده مي

. ميخاد پيداش كنم و باهاش حرف بزنم
 .»اينجا هم يه بخشي از ايران است

جاي ايران، عالقه به ديدن همه
تمايل به آشنايي با مرزهاي ايران، 

بودن نفس سفر در داخل  مندارزش
  .ايران

  12  گرديايران

. جااين چندمين بار است كه ميام اين«
ارزه آدم مي. واقعاً جنس اينجا ارزان و خوبه

  .»كنيكلي سود مي. اين همه راه بياد

دستيابي به جنس اصيل، جستجوي 
كاالهي ناياب و ارزان، جستجوي 
برخي كاالهاي قاچاق، تهية لوازم 

  .ملة اجناس براي سودخانگي، معا

خريد 
كاالهاي 
  خارجي

10  

  هاي تحقيق حاضريافته: منبع
  

  مقولة عمده  3شوندگان در ها مصاحبهسپس مفاهيم و مقوالت بدست آمده از پاسخ
  :بندي شده استدسته

  كدگذاري محوري:  5جدول 

  يافته هاي تحقيق حاضر: منبع  
  

شوندگان كدگذاري اظهارات مصاحبه فرآينددهد، در نشان مي) 4(كه جدول  طورهمان
، »بخشي به زندگيتنوع/غنا«ي عمده ها و داليل سفر به سنندج، سه مقولهپيرامون انگيزه

استنتاج شده است كه به » جستجوي مقاصد مالي«و » خواست تعامل از نزديك با ديگري«
در ادامه به تشريح هر يك از . بخشي، تعاملي و ابزاري هستندي رهاييترتيب از جنس سه مقوله
  .  شوداين مقوالت پرداخته مي

انگيزه اصليِ سفرِ برخي گردشگران به سنندج تالش براي  :بخشي به زندگيتنوع/غنا
ي ديدن جاهاي واسطهترساختن و معناداركردن زندگي خصوصيِ خويش بهتركردن، متنوع غني

ذيل اين انگيزه، زيرمقوالتي . بار استي يكنواخت و ماللتزندگي روزمره متفاوت و گريز از
گشت و گذار با دوستان، سفرهاي مجردي، لذت از خود سفر، (همچون گذراندن اوقات فراغت 

بودن زندگي، سفر با بستگان، اردوهاي دانشجويي و خالصي از خستگيِ ناشي از كار و تكراري
منظور گريز تفريحات پايان هفته، تفريحات ايام تعطيل، سفر به( ي، تفريح خانوادگ)آموزيدانش

ها و آشنايي با منابع طبيعي منطقه، گشت و گذار در كوه( گرديو طبيعت) از يكنواختي زندگي
شوندگان مؤيد اين مضامين اظهارات مصاحبه. گنجدمي) ها، لذت از ديدن مناظر طبيعيدشت

  نوع مقوله  مقولة عمده مقوالت

  گيغنابخشي به زند/ تنوع گذراندن اوقات فراغت
  

  بخشيرهايي
 تفريح خانوادگي/سفر  

 گرديطبيعت
خواست تعاملِ از نزديك با ديگري  قومي/هاي فرهنگيآشنايي با ويژگي

  )عقالنيت ارتباطي(
  تعاملي

 گرديايران
  ابزاري  )عقالنيت ابزاري(جستجوي مقاصد مالي  خريد كاالهاي خارجي
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. زنيمما اصوالً اهل تفريح هستيم و به همه جاي ايران سر مي« :گويدساله، مي 23مهسا، . است
  .»اينجا واقعاً به ما خوش گذشته و جاي متفاوتي است. بار تصميم گرفتيم به سنندج بياييماين

اصل اين است كه آدم براي رفرش شدن و تنوع بخشيدن « :ساله، معتقد است 45مهدي، 
. واقعاً اومدم اينجا سرحال شدم. دوست دارممن سفرو . سري كارها بكندبه زندگيش يك

  .»ارزيدمي. مشكل نبود، ولي بد نيستاومدنمون بي
. ما قبالً سنندج و برخي شهرهاي ديگر اين استان آمده بوديم« :گويدساله، مي 28سياوش، 

ما عاشق اين كاريم و . ايم يه چند تا كوه و جاي طبيعي ديدني هست سر بزنيمولي االن اومده
  . »جور جاها دارهينجام از اينا

ي برخي ديگر از گردشگران دومين انگيزه يا دليل عمده :عاملِ از نزديك با ديگريخواست 
ي عمده، ذيل اين مقوله. قرار داد» خواست تعاملِ از نزديك با ديگري«توان ذيل عنوان را مي

. گيرديم قرار» رديگايران«و » قومي/هاي فرهنگيآشنايي با ويژگي«ي دو زيرمقوله
اند قصدشان يا برقراري ارتباط نزديك با گردشگراني كه بنا بر اين انگيزه به سنندج سفر كرده

اهالي اين منطقه است كه فرهنگ، مذهب، زبان و آداب و رسوم متفاوتي دارند، يا به دليل 
طبيعي ايران از /ياجتماع/كوشند با تمام تنوعات فرهنگيي وافري كه به ايران دارند ميعالقه

هاي زندگي قوم كرد، مناسك و شان آشنايي با شيوهگروه نخست تالش. طريق سفر آشنا شوند
ها و دراويش، موسيقي و هنر كردي، بناهاي تاريخي، و ها و تكيهها، خانقاهشعاير مذهبي سني

هاي ايران و جاي ايران، آشنايي با مرزمراسم جشن و شادي است و انگيزه گروه دوم ديدن همه
ها من در كتاب« :گويدساله، مي 32شهره، . مندبودن نفس سفر در داخل ايران استارزش

ي زندگي چيزايي راجه به كردها خوانده بودم، ولي هميشه دوست داشتم بيام از نزديك شيوه
به خيلي از مناسك و اماكن و مجالس سر . اين چند روز سنندج را خوب گشتم. اونا را ببينم

  .»جالب و آموزنده بود. دمز
شخصاً عالقة « :گويداش از زنجان به سنندج آمده ميساله، كه همراه خانواده 22الهام، 

ها توان از طريق رسانهدرست است كه مي. هاي مختلف دارمخاصي به آشنايي با اقوام و فرهنگ
برخورد نزديك  ولي شناخت عميق فقط در صورت. هر مكان و هر قوم و ملتي را از دور ديد

  .»بينمخوشحالم كه اينجا را از نزديك مي. آيددست مي به
ما بايد . اينجا بخشي از ايرانه« :ساله، براي تفريح خانوادگي از همدان آمده است 25حميد، 

. هاي متفاوتها و قوميتست با فرهنگايران مملكتي. كشور خودمونو خوب بگرديم و بشناسيم
ولي در . ام چقدر در خيلي از چيزها با بقيه جاهاي ايران تفاوت دارهفهميدهام از روزي كه اومده

  .  »هر صورت بخشي از ايرانه
. ي اقتصادي استسومين دليل گردشگران از سفر به سنندج انگيزه :جستجوي مقاصد مالي

. علت اين امر بوده است اخير يپيدايش بازارهاي مرزي و ورود اجناس خارجي در يكي دو دهه
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اند و اند، اصيلاين تصور رايج شده است كه بسياري از اجناس و كاالها در اينجا ارزان
. توان در اين منطقه به آساني پيدا كردحتي برخي كاالهاي قاچاق را مي. انددستيابي قابل

دستيابي به جنس اصيل، جستجوي كاالهي ناياب و ارزان، جستجوي برخي كاالهاي قاچاق، 
هاي افراد ي اجناس براي سود مفاهيمي بودند كه از مصاحبهخانگي و معامله ي لوازمتهيه

قيمت و اصل به اين قصد خريد كاالهاي خارجيِ ارزاناين گردشگران كه به. استخراج شد
 25سحر، . بينندكنند دليلي سواي جستجوي سود مالي براي سفر خود نميمنطقه سفر مي

سري دي و يك.اي.ايم، ولي بيشتر براي خريد الده باهم آمدهدرسته كل خانوا« :گويدساله، مي
سفر ما يه جورايي هم فال است هم تماشا، ولي اصل همون خريد . ايملوازم خانگي ديگر آمده

  .»جنس خوبه
چيز جديدي براي من نداره و . اممن سنندج را زياد اومده« :ساله، از كرمانشاه 47احمدرضا، 

من . زنم براي خريدولي تقريباً هر ماه يك بار سر مي. قه خودمون ندارهتفاوت زيادي هم با منط
ها را تا سنندج برام ولي معموالً جنس. بانه و مريوان هم زياد ميرم. ام، براي جنس ميامبازاري

  . »و اينجا كلي دوست و آشناي بازاري دارم. آرندمي
  آثار و پيامدهاي مسافرت گردشگران به شهر سنندج

از آثار و  بردن به درك و ارزيابي آنهان بخش، قصد از مصاحبه با گردشگران پيدر اي
شد مسافرت گردشگران داخلي به از آنها پرسيده مي. پيامدهاي گردشگري براي منطقه بود

تواند گامي در آشنايي بيشتر ايرانيان با يكديگر باشد؟ آيا اين مسافرت سنندج چگونه مي
انجامد؟ اين ها ميبرداشتها و سوءكند؟ آيا به غلبه بر ذهنيتها را بيشتر ميصميميت
تواند به پيشرفت اين منطقه كمك كند؟ چنين پيشرفتي موقتي و ها چگونه ميمسافرت

تواند اي و ماندگار؟ ارتباط بيشتر اقوام ايراني چه پيامدهاي مثبتي ميزودگذر است يا پايه
كد  فرآيندمفاهيم و مقوالت محوري استخراج شود و  داشته باشد؟ در اين مرحله نيز سعي شد

  :ها نيز اجرا شودگذاري بر روي پاسخ
  

  كدگذاري باز و محوري:  6جدول 
تعداد   مقوالت  مفاهيم  نمونه عبارات

  اظهارات
به نظر من سفر به اين نوع مناطق اين «

نتيجه را دارد كه آدم با ديدن چيزا ديگه 
داوري راجع به هيچ كس يا گروهي پيش

  .»كنهنمي

 رسميتبه شدن از ديگري،آگاه
هاي شناختن ديگري، تأييد هويت

هراسي، نفي بيگانه قومي، غلبه بر
هاي مخرب تصورات منفيِ و افسانه
  .دربارة ديگري

تعامالت 
  17  قومي بين

اصالً صحبت و گفتگو زماني محقق«
ميشه كه ما عمالً با كسي كه متفاوته 

هايش را فوارد صحبت شويم و حر
 .»بشنويم

جاي پيشداوري، تقويت رشد گفتگو به
بيشتر اشتراكات فرهنگي و هرچه

تاريخي، درك متقابل، پذيرش ديگري 
  .جاي ناديده گرفتن اوبه

رشد 
هاي  توانش

  ارتباطي
13  
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اين . چرا نبايد ديگري را جدي بگيرم«
خودش بشينه  ةچه منطقيه كه آدم خون

د ديگران و هر جور دلش خواست در مور
  .»داوري كنه؟

هاي كنش نفي خشونت نمادين، رشد
هايِ غيرخودخواهانه، رشد خودشناسي
معطوف به ديگري، تضعيف 

محوري، پذيرش فضاي  من
  .چندفرهنگي

تقويت 
/ گفتگوي من
  ديگري

16  

كه ارتباط نداشته ها تازمانيقوميتباالخره «
شان را متقابالً تونند خواستهنميباشند 

  .»بشنوند بگويند و

ها، بازشدن تابوشكني از حقوق قوميت
فضاي سياسي، متكثر شدن فضاي 

  احقاق حقوق،

امكان تحقق 
مطالبات 
  قومي

11  

خواد متحد باشه بايد به اگر مي ايراني«
  .»همديگر احترام بگذاره

هاي يكپارچگي شدن بنيانمستحكم
هاي اجتماعي، درك حقوق و مسؤليت

رك متقابل، درك تكاليف مشت
  .شهروندي

تقويت 
همبستگي 

  ملي
10  

گردشگري هرجا توسعه بيابد دولت «
  .»هاشو فراهم كنهناچار ميشه زمينه

رشد نهادهاي متصدي امور 
ها، گاهها و اقامتگردشگران، هتل

نيروي انساني، سازوكارهاي 
  .بوروكراتيك در سازمان گردشگري

ايجاد اشتغال 
در بخش 
  گردشگري

16  

و رشد بازارها و شدن شهر شلوغ«
فضاهاي عموي باعث ميشه مردم ترقي 

  .»كنند

توسعه فضاهاي عمومي شهري، 
ها و هها، فروشگاروها و خيابان پياده

مراكز خريد، باال رفتن قدرت خريد 
مردم، كم شدن تعاداد خوردروهاي 
فرسوده، باال رفتن كيفيت اجناس و 

  .كاالهاي در دسترس مردم

ارتقاي 
استانداردهاي 

  ندگيز
18  

كه اين همه مسافر مياد اينجا اين«
اش در آينده اين خواهد شد كه نتيجه

  .»اين شهر پيشرفت كنه

شهري، احداث هاي بينتوسعه جاده
ها و مراكز صنعتي و كارخانه

صنعتي، گسترش ارتباط صنعتي  نيمه
و زيرساختي منطقه، بهترشدن 

دهي مراكز خدمات وضعيت سرويس
رساني مثل اينترنت و ارتباطي و اطالع

  .غيرهموبايل و

توسعه 
هاي  زيرساخت

صنعتي و 
  ارتباطاتي

19  

اگه اين مناظر طبيعي زيبا از بين برند، «
وقتي گردشگر . گردشگر بياد چيو ببينه

  .»مياد، بايد اينا حفظ بشند

جلوگيري از حادثة شوم و هرسالة 
سوزي، ممانعت از تخريب جنگل
روبي هاي طبيعي، اليهبومزيست
ها، پيشگري از فرسايش درياچه

  .ها و مواهب طبيعيگاهمخازن، زيست

محافظت از 
  21  منابع طبيعي

مردم بايد خودشون حفاظت از طبيعت «
اگر بدونند براشون سود . را برعهده گيرند

  .»خود اين كارو خواهند كردداره،خودبه

 ةباالتر رفتن سطح دانش مردم دربار
رفتار  ةنحور محيط زيست، تغيير د

مردم با محيط زيست، افزايش 
هاي سرمايه خودآگاهي نسبت به
  .طبيعي

افزايش 
هاي آگاهي
 يمحيط زيست

22  

هايي پيدا كنندمسؤالن و مردم بايد راه«
زيباي شهر و طبيعت  ةتا ضايعات منظر

 .»را تخريب نكند

تغيير در نحوة بازيابي ضايعات و 
ها و جبران خسارات و ترميم كاستي

  .تلفات

بهبود 
مديريت 
  ضايعات

17  

  هاي تحقيق حاضريافته: منبع
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مقولة عمده تقليل يافته  4كدگذاري، مفاهيم و مقوالت در اين بخش به  فرآيندپس از 
  :است

  
  كدگذاري محوري:  7جدول 

  هاي تحقيق حاضريافته: منبع
  

شوندگان استنتاج شده اين است كه چه از متن اظهارات مصاحبهآن: پيامدهاي فرهنگي
تواند آثار و پيامدهاي بنابه تفسيرها و تجارب آنها، گردشگري در اينجا قبل از هر چيز مي

شده ي عمده ي استنتاجلذا مقوله. كشور در بر داشته باشدفرهنگي مثبتي براي منطقه و كل 
   رشد «، »قوميتعامالت بين«ي است كه خود از سه زيرمقوله» پيامد فرهنگي«ي مقوله
زيرمقولة اول ناظر بر . تشكيل شده است» ديگري/تقويت گفتگوي من«و » هاي ارتباطيتوانش

هاي قومي، غلبه شناختن ديگري، تأييد هويترسميتشدن از ديگري، بهمفاهيمي همچون آگاه
ي ي ديگري است؛ زيرمقولههاي مخرب دربارههراسي، و نفي تصورات منفيِ و افسانهبر بيگانه

داوري،  جاي پيشداللت دارد بر مضاميني نظير رشد گفتگو به» هاي ارتباطيرشد توانش«
جاي ناديده ل، و پذيرش ديگري بهبيشتر اشتراكات فرهنگي و تاريخي، درك متقابتقويت هرچه

، مفاهيمي از قبيل نفي »ديگري/تقويت گفتگوي من« ي سوم،و سرانجام زيرمقوله گرفتن او
هايِ معطوف به ديگري، هاي غيرخودخواهانه، رشد خودشناسيخشونت نمادين، رشد كنش

م، اين مفاهي. كندمحوري، و پذيرش فضاي چندفرهنگي را با خود حمل ميمن تضعيف
. شوندگان استنتاج شده استطور مستقيم از اظهارات مصاحبهزيرمقوالت و مقوالت عمده به

هاي ها و فرهنگمطمئناً هر چه ميزان ارتباطات بين قوميت« :گويدساله، مي 44سهيال، 
نفع گوناگون بيشتر باشد، نوعي تعامل سازنده و آشنايي و صميميت بيشتر حاصل ميشه كه به

  .»استكل جامعه م

  نوع مقوله  عمده ي مقوله مقوالت
 قوميگسترش تعامالت بين

 هاي ارتباطيرشد توانش  پيامدي  فرهنگي
 ديگري/تقويت گفتگوي من

 تقويت همبستگي ملي  پيامدي  سياسي امكان تحقق مطالبات قومي
 ايجاد اشتغال در بخش گردشگري

 ارتقاي استانداردهاي زندگي  پيامدي  اقتصادي
 هاي صنعتي و ارتباطاتيتوسعه زيرساخت

  محافظت از منابع طبيعي
 محيطيي زيستهاافزايش آگاهي  پيامدي  محيطيزيست

 بهبود مديريت ضايعات
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آدم وقتي مردمان « :ساله، از شهر انزلي براي تفريح و خريد به سنندج آمده است 21سوده،
اش ها خيلي مفيده و فايدهمسلماً اين ارتباط. بينه حس خوبي بهش دست ميدهمتفاوتي را مي

  .»لحاظ فرهنگي هم براي اين مناطق مرزي و محرومه و هم براي كل ايرانبه
واقعاً اينجا معناي اون « :تهران براي خريد به سنندج سفر كرده استساله، از  28صمد، 

ارتباط هر چه بيشتر اقوام گوناگون . كنم كه ايران فقط تهران نيستگفتة معروف را درك مي
  .»شودايراني با يكديگر باعث رشد فرهنگي كل جامعه مي

. هاي سياسي استدومين دسته از آثار و پيامدهاي گردشگري پيامد :پيامدهاي سياسي
و » امكان تحقق مطالبات قومي«ي خود مشتمل بر دو زيرمقوله» پيامد سياسي«ي مقوله

ها، اولي ناظر است بر مفاهيمي مثل تابوشكني از حقوق قوميت. است» تقويت همبستگي ملي«
شدن بازشدن فضاي سياسي و متكثرشدن فضاي احقاق حقوق؛ و دومي داللت دارد بر مستحكم

       هاي متقابل و درك تكاليف هاي يكپارچگي اجتماعي، درك حقوق و مسؤليتبنيان
كل اين مفاهيم، زيرمقوالت و دو مقولة عمده نشانگر آنند كه از ديد . مشترك شهروندي

: ساله 36عادل، . لحاظ سياسي واجد فوايد و آثاري مثبت استشوندگان گردشگري بهمصاحبه
  ها قوميت. وآمدها نزديكي بيشتر مردم ايران استرفتكنم نتيجة اين من فكر مي«

 ها و ها باعث بشه حرفشدناميدواريم اين نزديك. هاي مخصوص خود را دارند خواسته
  .»هاي همديگرا را بفهميمخواست

ها اگه قراره باهم ما ايراني« :ساله، براي خريد از اروميه به سنندج آمده است 62اكبر، 
هدف سفر . همديگرو بشناسيم ينينچسفرهاي اينحاد داشته باشيم بايد در زندگي كنيم و ات
  .»اش اتحاد بيشتر استاش مهمه و نتيجهمهم نيست، نتيجه

مضامين نهفته در . سومين نوع پيامدها، پيامدهاي اقتصادي هستند :پيامدهاي اقتصادي
ارتقاي «، »ريايجاد اشتغال در بخش گردشگ«شوندگان ذيل مقوالت اظهارات مصاحبه

مضاميني . گنجانده شدند» هاي صنعتي و ارتباطاتيتوسعه زيرساخت«و » استانداردهاي زندگي
رشد نهادهاي متصدي امور : ي نخست ساخته شد عبارت است ازكه بر مبناي آنها مقوله
ها، توسعه نيروي انساني متخصص، توسعه سازوكارهاي گاهها و اقامتگردشگران، توسعه هتل

ي دوم از مفاهيمي همچون توسعه منوال، مقولههمينبه. وكراتيك در سازمان گردشگريبور
ها و مراكز خريد، باالرفتن ها، توسعه فروشگاهروها و خيابانفضاهاي عمومي شهري، ترميم پياده

شدن تعداد خوردروهاي فرسوده، و باالرفتن كيفيت اجناس و كاالهاي قدرت خريد مردم، كم
شهري، هاي بينتوسعه جاده: ي سوم مشتمل است بر اين مفاهيمو مقوله. خته شدموجود برسا

صنعتي، گسترش ارتباط صنعتي و زيرساختي منطقه با ها و مراكز صنعتي و نيمهاحداث كارخانه
رساني مثل دهي مراكز خدمات ارتباطي و اطالعديگر مناطق كشور، بهترشدن وضعيت سرويس

بودن بودن و واقعيكل مفاهيم و مقوالت برآمده از آنها دال بر جدي رهغي اينترنت و موبايل و
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شوندگان بر صنعت توريسم و مسافرت آثار و پيامدهاي اقتصادي هستند كه بنابر تفسير مصاحبه
به نظر من اگر در اين منطقه و در « :ساله 49عباس، . گردشگران به شهر سنندج مترتب است

خيلي از . شوندوجود داشته باشند باعث توسعه اين منطقه ميشهري مثل سنندج بازارهايي 
اينجا نيز باعث توسعه مهم اين است كه آمدن گردشگران به. آيندگردشگران هم براي خريد مي

  .»يابندچون بازارها بيشتر مشتريان را از بين مسافران شهرستاني مي. شودبازار مي
كه بازارهاي مرزي به اين« :اش آمده استخانواده ساله، از اسدآباد براي خريد با 39منصور، 

اين منطقه . نفع اين منطقه استاند خيلي بهخاطر مشتريان شهرستاني كلي رونق پيدا كرده
  .»بايد از مزاياي اين پيشرفت استفاده كند

اگر اين مسافران « :ساله، از كرج براي مقاصد اقتصادي به سنندج آمده است 54حسين، 
دهند باعث اين نشود كه سطح كمي و كيفي زندگي خريدهايي كه اينجا انجام مي شهرستاني و

البته بخواهيم يا نخواهيم خود به خود باعث اين . خوردمردم منطقه باال برود به هيچ دردي نمي
  .  »شودمي

چهارمين نوع آثار يا پيامدهايي كه گردشگري، بنا به تفسير خود  :محيطيپيامدهاي زيست
ر د شوندگانمصاحبه. محيطي است گذارد از جنس زيستان، بر جاي ميگردشگر

هاي كردند كه گوياي آن بود كه مسافرت افراد از شهرستانشان به نكاتي اشاره مي تفسيرهاي
تر به محيط زيست و مديريت تواند زمينه را براي توجه جديگوناگون به شهر سنندج مي

تريب، بدين. فتارِ درست با محيط زيست فراهم نمايدتر آن و كالً تقويت فرهنگ رصحيح
، »محافظت از منابع طبيعي«ي از سه مقوله» محيطيپيامدهاي زيست«ي ي عمده مقوله

اولي ناظر بر . شودتشكيل مي» بهبود مديريت ضايعات«و » محيطيهاي زيستافزايش آگاهي«
 سوزي، ممانعت از تخريبي جنگلي شوم و هرسالهمفاهيمي مثل جلوگيري از حادثه

ها و مواهب گاهها، و پيشگري از فرسايش مخازن، زيستروبي درياچههاي طبيعي، اليهبوم زيست
هايي همچون باالتر رفتن سطح دانش مردم مايهي دوم داللت دارد بر درونطبيعي است؛ مقوله

زايش خودآگاهي نسبت به زيست، افي رفتار مردم با محيطزيست، تغيير در نحوهي محيطدرباره
ي بازيابي ي سوم مشتمل بر مفاهيم تغيير در نحوههاي طبيعي؛ و سرانجام مقولهارزش سرمايه

كل اين منظومه حاكي از آن است . ها و جبران خسارات و تلفات استضايعات و ترميم كاستي
به شهر هاي جذب گردشگران ترين عوامل و زمينهزيست كه خود يكي از اصليكه محيط

بيان ديگر، پيامد به. تواند دقيقاً از قبل همين گردشگري تقويت و محاظت شودسنندج است مي
بايد به خاطر « :ساله 32شهره، . زيست باشدگسترش گردشگري بايد تقويت و رونق محيط

محيط شيك را سرزنده و شكوفا نگه ها، منابع و زيستجذب مسافران هم كه شده اين جنگل
. بخدا حفظش خيلي مهمه. شودنخورده در كمتر جايي يافت مياين طبيعت بكر و دست. داشت
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كنم كه آمدن اين همه مسافر شهرستاني نقش مهمي در محاظت از محيط البته من فكر مي
  . »زيست خواهد داشت

كنم يكي از آثار مثبت مسافرت افراد به اينجا اين باشه كه فكر مي« :ساله، از قم 24امين، 
  .»ردم اين منطقه قدر طبيعت زيباي اينجا را بدانند و از آن محافظت كنندم

  كدگذاري گزينشي
هاي باز و محوري در اين قسمت سعي شده كه مقوالتي كه بيشترين پس از كدگذاري

كنند و نيز دربرگيرنده مفاهيم اصلي سطح انتزاع را دارند و بيشتر فضاي مفهومي را تبيين مي
اي مورد هاي محوري و عمده براي رسيدن به مقولة هستهعنوان مقولهد و بههستند انتخاب شو

كه انتخاب اين مقوالت محوري و عمده بر طبق اظهارات بررسي قرار گيرند و نكتة اصلي اين
  .هاي آنها بيرون كشيده شده استشوندگان و از خالل پاسخمصاحبه

  
 كدگذاري گزينشي:  8جدول 

  هاي تحقيق حاضريافته: منبع
  

  نوع مقوله  عمدهمقوالت محوري  مقوالت
 هاي طبيعيجاذبه

  كنندهشرايط تسهيل

  موانع/ بسترها

 بازارهاي مرزي
 ميراث تاريخي متفاوت
 فرهنگ بوميِ پذيرنده

 هاي ارتباطيضعف زيرساخت
 نقص سازوكارهاي فني و مديريتي  شرايط بازدارنده

 مهيا نبودن امكانات جذب گردشگر
 سيطرة گفتمان امنيت
 گذراندن اوقات فراغت

  بخشيانگيزة رهايي
  هاانگيزه/ داليل

 تفريح خانوادگي/سفر
 گرديطبيعت
 گرديايران  انگيزة تعاملي قومي/هاي فرهنگيآشنايي با ويژگي

  انگيزة ابزاري خريد كاالهاي خارجي
 قوميتعامالت بين

 طيهاي ارتبارشد توانش  پيامدها/ آثار  پيامد فرهنگي
 ديگري/تقويت گفتگوي من

  پيامد سياسي امكان تحقق مطالبات قومي

  پيامدها/ آثار

 تقويت همبستگي ملي
 ايجاد اشتغال در بخش گردشگري

 ارتقاي استانداردهاي زندگي  پيامد اقتصادي
 هاي صنعتي و ارتباطاتيتوسعه زيرساخت

 محافظت از منابع طبيعي
 محيطيهاي زيستافزايش آگاهي  محيطيپيامد زيست

 بهبود مديريت ضايعات
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  هاگيري و پيشنهادنتيجه
ها، شواهد و اش، مدعي آن نيست كه دادهسبب ماهيت كيفياين پژوهش، درست به

را هاي خود فاكتورهايي ملموس پيرامون وضعيت گردشگري در شهر سنندج ارايه كرده و يافته
در عين حال، انجام يك پژوهش به روش . اي استوار كرده استچنين مستندات عينيبر اين
اي معادل درغلتيدن به تفسيرهاي ذهني كنشگران و دور افتادن از جهان تجربي ي زمينهنظريه

ها و تفسيرهاي ميانجي روايتنيست، بلكه تالشي است براي درك عمقي جهان تجربي به
در اين تحقيق . اً با آن وضعيت درگيرند و خود در برساخت آن نقش دارندافرادي كه عميق

ي گردشگري، هاي متفاوت اين مسئله كاويده شود كه پديدهمقصود اصلي آن بود كه سويه
اند، بنا به درك و تفسير و روايت خود مدخلسواي عوامل عيني كه در برساخت و تحول آن ذي

كوشش نگارنده اين بوده است كه شهر سنندج و در حالتي اي است؟ گردشگران چگونه پديده
تر فضاهاي گردشگري مرتبط با اين شهر در استان كردستان، از نگاه مسافراني كه با اهداف كلي

. كنند بررسي و تفسير شودمتفاوت، از جاهاي مختلف و به اَشكال گوناگون به اينجا مسافرت مي
طرف، ه گردشگران، در مقام ناظراني بيروني و تقريباً بياهميت اين كار از آن حيث است كه نگا

متضمن نكات، مضامين و مفاهيمي است كه احتماالً در يك رويكرد دروني، يعني از جانب مردم 
ي بر اين اساس، تشخيص ما آن بود كه روش كيفي نظريه. مانندبومي اين منطقه، پنهان مي

ها و درك و تفسيرهاي ها، تجربهانگر روايتترين راه براي واكاوي ژرفاي مناسبزمينه
شان به سنندج گردشگران از فرهنگ، جامعه، طبيعت و تمام آن چيزهايي است كه در مسافرت

هاي ها در دادهاي، كشف مفاهيم و رابطهي زمينههدف اصلي در نظريه. شوندرو ميبا آنها روبه
اش اين پژوهشگر تمام سعي. نظري است خام، و سازمان دادن آنها در رقالب يك طرح توضيحيِ

براي . اي پيرامون موضوع مورد مطالعه صورتبندي كنداست كه نتايج كارش را در قالب نظريه
   ي شود به نام كدگذاري كه همواره چهار مرحلهرسيدن به اين هدف، عملياتي انجام مي

  به بيان ديگر، ابتدا . يردگدهي را در بر ميپردازي و ربطسازي، فروكاهي، مقولهمفهوم
اي از مفاهيمِ برآمده از عبارات مشابه در قالب يك مقوله فروكاسته شده؛ سپس مقوالت مجموعه

ي عمده، و سرانجام مقوالت عمده در قالب يك مقولة مشابه و همخوان در قالب يك مقوله
/ بسترها ي در سه بخشكدگذار فرآيندق، در اين تحقي. انداي صورتبندي شدهمحوري يا هسته

دهيِ پيامدها انجام گرفته است و سعي شده است تا از بطن نظم/ داليل و آثار/ هاموانع، انگيزه
، توضيحي نظري پيرامون تعامل گردشگران داخلي با شهر سنندج فرآيندمفهوميِ حاصل از اين 

ليل وجود برخي ي گردشگري در شهر سنندج به ددهد كه پديدهنتايج نشان مي. ارايه شود
/ بسترهاي فرهنگي و نيز) هاي طبيعي، بازارهاي مرزيجاذبه(ساختاري / هاي عينيزمينه
از قابليت توسعه بااليي برخوردار است، ) ميراث تاريخي متفاوت، فرهنگ بوميِ پذيرنده( تعاملي

   ضعف (ساختاري / ايسري موانع روبرو است، هم موانع توسعهحال با يكاما درعين



  1392ي هفتم، زمستان  ، سال دوم، شمارهريزي و توسعه گردشگريبرنامهي مجله. ...................202
  

) هاي ارتباطي، نقص سازوكارهاي فني و مديريتي، مهيا نبودن امكانات جذب گردشگرزيرساخت
ها حاكي از آن است كه گردشگران همچنين يافته). ي گفتمان امنيتسيطره(و هم موانع ذهني 

 بخشيرهاييهاي كنند كه از انگيزههاي مختلفي به شهر سنندج سفر ميبنا به داليل و انگيزه
آشنايي با (هاي تعاملي و انگيزه) گرديتفريح خانوادگي، طبيعت/ اندن اوقات فراغت، سفرگذر(

را ) خريد كاالهاي خارجي(ها و داليل ابزاري تا انگيزه) گرديقومي، ايران/هاي فرهنگيويژگي
تواند واجد پيامدها و ي گردشگري ميكه از نگاه گردشگران، پديدهگيرد و نيز ايندر بر مي

/ هاي ارتباطي، تقويت گفتگوي منقومي، رشد توانشگسترش تعامالت بين(ايجي فرهنگي نت
ايجاد (، اقتصادي )امكان تحقق مطالبات قومي، تقويت همبستگي ملي( ، سياسي)ديگري

هاي صنعتي و اشتغال در بخش گردشگري، ارتقاي استانداردهاي زندگي، توسعه زيرساخت
محيطي، هاي زيستفظت از منابع طبيعي، افزايش آگاهيمحا( محيطيو زيست) ارتباطاتي

 هاي اين پژوهش نشان يافته. براي شهر سنندج و كل منطقه باشد) بهبود مديريت ضايعات
هاي صنعت توريسم در استان كردستان فقط با استناد دهند كه درك شرايط، ابعاد و ويژگيمي

هاي عيني ميسر نيست، بلكه فضاي كاستيها يا افزاري و پيشرفتسري متغيرهاي سختبه يك
هاي ظريف و ژرف آن را به مدد درك و تفسير خود اي است كه بايد سويهنمادينِ پيچيده

از آنجا كه اين درك و تفسير آنها دقيقاً در تعامل با فرهنگ و . گردشگران مكشوف ساخت
موانع و آثار و نتايج ها، سوي فهم عمقي زمينهشود، راهي است بهجامعة ميزبان حاصل مي

  .   گردشگري براي منطقه
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