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 فرهنگي در گردشگري مبتني بر درك جامعة محلي هاي ميان تبيين تفاوت
 داغ (ارسباران) مورد مطالعه: ناحية قره

 
 1ليال وثوقي

 2نمك صادق خوش
 15/1/94تاريخ دريافت: 
 6/5/94تاريخ پذيرش: 

 
 چكيده

 پديـدة  يـك  عنـوان  بـه  و اسـت  اقتصادي فعاليت يك از فراتر كنوني جهان در گردشگري
 هـاي  فرهنـگ  بـا  هـا  انسـان  جايي جابه از كه دارد خاصي هاي پيچيدگي جهاني، و ياجتماع
به همين دليـل، درك   آيد. مي وجود به صلح زمان در هم با ها آن تعامل و ارتباط و مختلف
آميز گردشگري الزامي است. اين تحقيق، با هدف  هاي فرهنگي براي توسعة موفقيت تفاوت

 با مواجهه در محلي نحوة برخورد جامعة و گردشگري در يفرهنگ ميان هاي بررسي تفاوت
كننـدگان تحقيـق،    آن انجام شده است. تحقيق حاضر، از نظر روش كيفي اسـت. مشـاركت  

گيري مبتنـي بـر    داغ (ارسباران) بودند كه با روش نمونه دوازده نفر از مردم محلي ناحية قره
تأثيرگذار بر تماس بين گردشگران و كه عوامل  داد نشان تحقيق هدف انتخاب شدند. نتايج

 هـاي  محلي، نقش فرهنگ در گردشگري، انواع برخوردهاي ميان فرهنگـي، تفـاوت   جامعة
 بـا  گردشـگران  فرهنگـي  هـاي  تفـاوت  محلي، مشكالت جامعة و گردشگران بين فرهنگي

 در محلـي  جامعة محلي و نحوة برخورد بر جامعة فرهنگي هاي محلي، تأثير تفاوت جامعة
هـا، هفـت موضـوع اصـلي مـرتبط بـا        فرهنگـي گردشـگران بـا آن    هـاي  تفاوت با جههموا

موضوع فرعـي بـر ايـن موضـوعات      26هاي ميان فرهنگي در گردشگري هستند و  تفاوت
 اصلي تأثير گذارند.

داغ  فرهنگــي، گردشــگري، روش كيفــي، ناحيــة قــره هــاي ميــان تفــاوت :كليــدواژه
 (ارسباران).
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 مقدمه و بيان مسئله
 پديـدة  يـك  عنوان به و است اقتصادي فعاليت يك از فراتر كنوني جهان در گردشگري

ها  جايي انسان كه از جابه )1997، 1اليوت(دارد  خاصي هاي پيچيدگي جهاني و اجتماعي
آيـد   ها با هم در زمان صـلح بـه وجـود مـي     هاي مختلف و ارتباط و تعامل آن با فرهنگ

 ).1388، 2(آپوستولوپولوس
فرهنگي بين گردشگران و جامعة محلـي درك شـده    هاي ميان صدي كه تفاوتدر مقا

ها به عنوان يك راهبرد نقش مؤثري در توسعة گردشـگري آن مقاصـد    است، اين تفاوت
داشته است. اما متأسفانه در گردشگري معاصر بروز مسائل فرهنگي سبب ايجاد اخـالل  

نهايت برجـا گذاشـتن تـأثيرات مخـرب     ها و در  در اين فراگرد مهم ارتباطي ميان انسان
 ).  1380فرهنگي شده است (همايون،

توانـد   مـي  كـه  و سـودمندي بـا يكـديگر دارنـد     دوطرفه رابطة گردشگري و فرهنگ
 در مهمـي  همـواره عنصـر   را تقويـت كنـد؛ چنانچـه فرهنـگ     منـاطق  رقابت و جذابيت

. رده اسـت گردشگري تنوع بسـياري ايجـاد كـ    است كه در بازار محصوالت گردشگري
 كـه  كنـد  مـي  را فـراهم  درآمد و ايجاد فرهنگي ارتقاي مهم ابزار گردشگري حال، درعين

آن را تقويـت   و خالقيـت فرهنگـي حمايـت    و فرهنگي، محصوالت ميراث تواند از مي
مقاصـد   بـه  تواند مي گردشگري و فرهنگ، بين قوي بسيار رابطة يك ايجاد بنابراين. كند

 و كـار  بازديـد،  زنـدگي،  بـراي  تـر  و رقـابتي  تـر  جـذاب  بـه مكـاني   تبـديل شـدن   براي
 ).2009، 3هاي اقتصادي سازمان توسعه و همكاريكمك كند ( گذاري سرمايه

 توسـعة  هـاي متنـوع و مسـتعد    كشور ايـران داراي نـواحي مختلـف بـا فرهنـگ     
داغ (ارسـباران) اسـت. فرهنـگ     گردشگري است، كه يكي از اين نواحي، ناحية قـره 

هاي طبيعي و انسـاني همچـون كوهسـتاني و جنگلـي      ت تأثير ويژگياين ناحيه تح
بودن، جمعيت يكنواخت از لحاظ مذهب و زبان، حوادث و وقايع تاريخي، كثـرت  

داغ)، آداب و رسـوم و   روستاها، وجود يكـي از سـه ايـل بـزرگ كشـور (ايـل قـره       
هـاي   ويژگياين ناحيه اعتقادات خاص و ... قرار گرفته است كه در نتيجة آن، مردم 

                                                                                                                                        
1. Elliott 

2. Apostolopoulos 

3. Organisation for  Economic Co-operation and  Development (OECD) 
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طبيعـي  هاي  ي از جاذبهاربا برخورداين ناحيه  .اند  فرهنگي خاص خود را پيدا كرده
هـا و   ، پذيراي گردشگران زيادي از مناطق، اقـوام، مـذاهب، نسـل   فراوانو فرهنگي 

هـاي   هاي مختلف از داخل و خارج كشور است. تفـاوت  طبقات اجتماعي و فرهنگ
توانـد   كننـد، مـي   كه به اين ناحيه مسافرت مـي فرهنگي جامعة محلي با گردشگراني 

هـاي   زمينـه  كننـدگان بـا پـيش    باعث بروز مشكالتي در تعامالت اجتماعي مشـاركت 
مشـكالت و موانـع تعـامالت فرهنگـي      منظـور شناسـايي   فرهنگي متفاوت شود. بـه 

هــاي  داغ (ارســباران)، ايــن تحقيــق بــه بررســي تفــاوت قــره ةگردشــگري در ناحيــ
  گردشگري و نحوة برخورد جامعة محلي در مواجهه با آن پرداختـه  فرهنگي در ميان

برقـراري مبـادالت فرهنگـي ميـان گردشـگران و جامعـة        طريق آن بتوان است تا از
 تحقيق حاضر نيـز  محلي را بهبود بخشيد. در اين راستا، اين سؤاالت مطرح است و

 ايـن  در شـگري گرد و فرهنـگ  است؛ تعامل شده طراحي ها آن پاسخ يافتن براساس
اي  هـاي فرهنگـي   است و عوامل تأثيرگذار بر آن چيست؟ چه تفـاوت  چگونه ناحيه

هاي آن چيست؟ نحوة برخـورد   بين گردشگران و جامعة محلي وجود دارد و چالش
 هاي فرهنگي چگونه است؟ ها و چالش جامعة محلي با اين تفاوت

 
 مباني نظري

جامعة محلي، مقصد و مسير گردشگري  در مطالعات گردشگري عواملي چون گردشگران،
). در اين خصوص بايد در نظر داشـت  1385مورد توجه قرار دارند (الواني و پيروزبخت، 

اجتمـاعي، اقتصـادي، سياسـي و     -كه گردشـگري داراي ابعـاد مختلفـي (ماننـد فرهنگـي     
رود. مي شمار ها به ترين آن ترين و پيچيده عد فرهنگي يكي از مهممحيطي) است كه بُِ زيست

گردشگري بدون فرهنگ ممكن نيست و هر شكلي از گردشگري موجب بر جـاي مانـدن   
در ايـن راسـتا، رابطـة     ).1996 ،1باره(شود  اثرات فرهنگي در گردشگر و جامعة محلي مي

هـاي فرهنگـي ميـان     فرهنگ و گردشگري، تعامـل گردشـگر و جامعـة محلـي، تفـاوت     
ات مورد بحث در اين تحقيق هستند كـه در  گردشگران و جامعة محلي، ازجمله موضوع

 پردازيم. ها مي ادامه به آن
                                                                                                                                        
1. Barre 
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 رابطة فرهنگ و گردشگري  -
 ها، ارزش باورها، ها، انديشه از اي مجموعه توان مي را )، فرهنگ1378( 1ويل از نظر داس

 تعريـف  دهنـد،  مـي  تشـكيل  را اجتماعي كلية اعمال مشترك پاية كه رفتارها و ها معرفت
 جوامـع  براي يا افراد است (براي زندگي مشخصات و همه اعمال ساز زمينه كرد. فرهنگ

كنـد)   عمـل  چگونـه  آورد مـي  كشور الزام يك براي كه است فرهنگ اين زيادي حد تا و
 ).1388(شمس و اميني، 
كنيم  )، ما از فرهنگ ديگران براي مقاصد خودمان تغذيه مي1380( 2فيس از نظر بوني

ها همين كار را انجام دهد. در واقع، ايـن يكـي از    ما هم براي آنو اميدواريم كه فرهنگ 
اهداف صنعت گردشگري در بعـد فرهنگـي و سياسـي اسـت كـه بعضـي از جوامـع و        

ها در پوشش گردشگري به دنبال آن هسـتند و بيشـتر جنبـه تأثيرگـذاري دارد تـا       دولت
جهـاني پديـد    تأثيرپذيري. هدف ديگر اين است كه در قالب گردشگري يك همبستگي

آيد و در جهت حل تعارضات گام برداشته شود، يا حداقل بين ممـالكي كـه بـه تبـادل     
 ).1382پردازند، يك همبستگي فرهنگي ايجاد شود (كروبي،  گردشگر مي

هرچند فرهنگ در هر نوع تعامل بشري، اعم از روابـط ميـان افـراد يـك كشـور يـا       
دليل وجود  كند، اما معموالً به يي ايفا ميهاي مختلف با يكديگر نقش بسزا تعامالت ملت

اختالفات فرهنگي بيشتر بين كشورها است كه بسياري از مطالعات فرهنگـي بـر روابـط    
 )2000انـد. جعفـري و ضـرغام (    المللي و جوامع محلي تمركز يافتـه  بين گردشگران بين

انـد كـه    انـد، دريافتـه   معتقدند كه كساني كه جذب مطالعات مربوط به گردشـگري شـده  
هـاي مختلـف تـا چـه      مطالعة اين پديده بر حسب بررسي تعامالت بين مردم در فرهنگ

هاي پاياني قرن بيستم، سازمان فرهنگي و آمـوزش سـازمان    حد ارزشمند است. در سال
ملل متحد (يونسكو)، بر اساس تحقيقات متعـدد انجـام شـده در زمينـة گردشـگري، در      

ويكم بـراي پديـدة    كرد كه مسئلة اساسي قرن بيستدر سمينار پاريس اعالم  1996سال 
است و گردشگران بدون فرهنگ وجـود نخواهنـد داشـت. نتـايج     » فرهنگ«گردشگري، 

هـاي اصـلي    دهنـدة ايـن واقعيـت بـود كـه فرهنـگ يكـي از انگيـزه         اين سـمينار نشـان  
گردشگران است و هر شكلي از گردشگري، تـأثيراتي در گردشـگران و جامعـة محلـي     
                                                                                                                                        
1. Das will 
2. Bonifici 
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انـد   رابطة بين فرهنگ و گردشگري را به شـكل زيـر تبيـين كـرده     2و ويليامز 1شاودارد. 
 :)1387 كاظمي،(

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 )1387. چرخة گردشگري و فرهنگ (كاظمي، 1نمودار
 

شود، گردشگران هنگام عزيمت به يك مقصد، بـا   كه در اين نمودار مشاهده مي چنان
د، تعامالت فرهنگي بين گردشـگران و  شوند و از ابتداي ورو فرهنگ آن محل مواجه مي

 گردشـگري  و رابطـة فرهنـگ   كـه  داشت توجه شود (همان). بايد جامعة محلي آغاز مي
شـود،   نمـي  محـدود  غيره و كهن آثار و ها فرهنگ يا انواع و اشياء و مردم رابطة در فقط
 نايـ  شـود.  مـي  نيـز  فرهنگي و توسعة بسط نظر از مقصدها ميان رابطة نوعي شامل بلكه

 و نحـوة زنـدگاني   هنر، خالصه طور به و كردارها منش، ها، روش آگاهي از يعني مسئله،
 امـروز  دنيـاي  آنچـه در  از آگـاهي  جهـت  مسافرت مـردم  و مختلف اقوام انساني روابط

كنـد   مـي  ايفـا  مختلف ملل توسعة فرهنگي و بسط در را اي ارزنده بسيار نقش گذرد، مي
 .  )1391پيري،  (تقديسي، تقوايي و

 فرهنگي در گردشگري هاي ميان تفاوت -
زيسـت و كـنش    واسطة انطباق و سـازگاري بـا محـيط    ) فرهنگ به1997( 3از نظر تريب

شود. گردشـگري در ايـن ميـان يكـي از      يابد و بازتفسير مي متقابل با ديگران تحرك مي
                                                                                                                                        
1. Show 
2. Williams 
3. Trib 
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هـاي گردشـگري از فرهنـگ     واسـطة تفسـير تجربـه    هاي كنش فرهنگي است كه به شيوه
سازد. اين امر به ايـن نكتـه بسـتگي دارد كـه فرهنـگ       ، كنشي متقابل را نمايان ميمحلي

هاي تدافعي از يـك سـو و    جامعة محلي در چه سطحي قرار داشته باشد. وجود فرهنگ
هاي تهاجمي از سوي ديگر در بعضي از جوامع، اختالفـات فرهنگـي عميقـي را     فرهنگ

. اصـوالً فرهنگـي پوياسـت كـه توانـايي      آورد بين گردشگر و جامعة محلي به وجود مي
ها بيان شده است  هاي اين فرهنگ ) ويژگي1هاي فرهنگي را دارا باشد. در جدول ( كنش

 ).1385(پاپلي يزدي و سقايي، 

 ها  هاي فرهنگ ويژگي .1جدول 
 فرهنگ تهاجمي فرهنگ تدافعي فرهنگ پويا

هاي تازه، جوابگو  به دنبال ديدگاه
اق، دنبــال در برابــر محــيط، مشــت

ــاف  ــال، انعط ــت و اقب ــذير،  بخ پ
سازگار، به وجود آورنـدة حالـت   

 و وضعيت

كار، امنيتي و بسـته، گـوش    محافظه
ــر،    ــده از تغيي ــگ، پرهيزكنن ــه زن ب
غيرقابـــل انعطـــاف، غيرســـازگار، 

 واكنشي

ــب   ــي، تخريــ ــاجم فرهنگــ تهــ
نگـر بـا ديـد     زيسـت، آينـده   محيط

ناپـذير   اقتصادي، حسابگر، انعطاف
 -اي خود، غيرسـازگار ه در انديشه

 مهاجم، عدم احترام به ديگران
 1385 سقايي، و يزدي منبع: پاپلي

 

هاي فرهنگـي ديگـري وجـود دارد     )، تفاوت1380( 1از سوي ديگر، طبق نظر كوهن
ناپذيري يك فرهنگ نيست، بلكه ريشـه در اعمـاق    پذيري يا انعطاف كه ناشي از انعطاف

دهـد. ايـن    فرهنگـي آن جامعـه را شـكل مـي     فرهنگي يك جامعه دارد كـه هنجارهـاي  
هنجارهاي فرهنگي، معيار رفتارهاي ثابتي است كه جامعه به لحاظ اعتقادي و رفتاري از 

اي از اعتقادات ديني كـه جامعـه    كند؛ مانند مجموعه افراد انتظار دارد و يا آن را تأييد مي
هاي بنيادين  اين تفاوت اي وارد شود. وجه حاضر نيست به آن خدشه هيچ قبول دارد و به

پوشي نيستند و تنها راه تعامل، احترام گردشگر به فرهنگ جامعة محلي  هرگز قابل چشم
 تواند راهبرد مناسبي براي گسترش گردشگري باشد (همان).     است كه مي

ــة مهمــي كــه در تحليــل مشــكالت تعامــل  1983( 3و شــاتر 2طبــق كــرونن ) نظري
گشـا باشـد، نظريـة مـديريت      توانـد راه  جامعة محلي مـي فرهنگي بين گردشگران و  ميان

                                                                                                                                        
1. Kohen 
2. Cronen 
3. Shuter 
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مربوط به ارتباطات انساني است كه معنا  هماهنگي است. نظرية مديريت 1هماهنگي معنا
كنـد. ايـن نظريـه     فرهنگي و الگوهـاي تطبيقـي ارتباطـات را بررسـي مـي      ارتباطات ميان

 كند:   بندي مي فرهنگي را در شش سطح مختلف طبقه پيچيدگي تعامل ميان
هـاي   رفتار كالمي و غيركالمي: افراد چگونه گفتار، حركات و اشارات يـا عالمـت   �

 كنند. يكديگر را درك مي
اعمال گفتاري: شيوة معنايي كه بر اساس آن موقعيت اجتماعي شـخص مشـخص    �

 شود، مانند: پايگاه اجتماعي يا ميزان رسميت سخن. مي
اب غـذا خـوردن، تماشـاي رويـدادها،     ها، آد : توالي رفتار، آيين2چيدمان رويدادها �

 هديه دادن و غيره.
 گيري روابط دوستانه. رابطه: ماهيت روابط اجتماعي، حقوق و انتظارات، شكل �
اي كه افراد خود را از طريـق رفتـار شخصـي، برقـراري      : شيوه3راه و رسم زندگي �

 كنند. رابطه با ديگران و با محيط فيزيكي درك مي
كنـد و بـر اسـاس آن     كه جامعـه بزرگتـر تعريـف مـي    اي  الگوي فرهنگي: شيوه �

مفاهيمي چون صداقت، عدالت، واقعيت، حقيقت يا انصاف در درون يك جامعه درك 
 شود. مي

دهـد   نشان مـي مديريت هماهنگي معنا  )، نظرية1998به عقيده پيرس و همكارانش (
بـين  هـا در برخوردهـاي    فرهنگـي كـه امكـان بـروز آن     كه شش سطح از مشكالت ميان
هـاي فرهنگـي مختلـف وجـود دارد، بايـد مـورد        زمينه گردشگر و جامعة محلي با پيش

اي از  بخـش بايـد تـا انـدازه     فرهنگي موفق و رضـايت  ميان تعاملمطالعه قرار گيرد. براي 
مـديريت   چگونگي تبادل پيام در سطوح مختلف آگاهي داشته باشيم. هنگامي كه نظريـة 

امكـان تحليـل   «هـاي اجتمـاعي تركيـب شـود،      موقعيـت با نظرية تحليل  هماهنگي معنا
 گردشگران و جامعة محلي براساس سطح برخـورد در  ساز بين هركدام از عناصر مشكل

هاي اجتماعي كليدي در نظريـة تحليـل شـرايط     و ويژگي مديريت هماهنگي معنانظرية 
 هـاي  قعيتمو تحليل )،1981و همكارانش ( 4. از نظر آرگايل»آيد اجتماعي، به وجود مي

                                                                                                                                        
1. coordinated  management of  meaning (cmm) 
2. episodes 
3. life script 
4. Argyle 
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كنـد. در ايـن    اجتماعي چارچوب مهمي است كه به تحليل تماس اجتمـاعي كمـك مـي   
اهـداف كـه    .1انـد از:   نظريه نه مولفة اصلي بر تعامل اجتماعي تأثير گذارند كـه عبـارت  

قواعد كه اعتقادات مشتركي كه تعامالت  .2گر و محرك تعامل اجتماعي هستند،  هدايت
 نماينـد،  اعمـالي را جهـت رسـيدن بـه اهـداف، ايجـاد مـي       اجتماعي را تنظـيم كـرده و   

كننـدگان در   ها كه شامل وظايف، تعهدات و يا حقوق جايگاه اجتمـاعي شـركت   نقش .3
اي از رفتارهـاي كالمـي و غيركالمـي     خزانة رفتار كـه شـامل مجموعـه    .4تماس است، 

موردنيـاز بـراي    توالي رفتار كه به ترتيب خاصي از اعمال .5ها است،  مناسب با موقعيت
مفاهيم كه عناصري هستند كـه افـراد بـراي رفتـار مـؤثر در       .6شود،  رفتار مؤثر گفته مي

زمينـة محيطـي    .7ها نياز دارند،  هاي اجتماعي و رسيدن به اهداف موقعيتي بدان موقعيت
ــي   ــورت م ــا در آن ص ــه برخورده ــترهايي ك ــديالت و   بس ــا، تع ــامل فض ــد و ش پذيرن

زبان و گفتار كه به افراد در درك چگونگي رفتار در تعـامالت   .8شود،  ها مي محدوديت
هــا كــه  هــا و مهــارت ســختي .9نمايــد، ماننــد واژگــان، دســتور زبــان و ...،  كمــك مــي

انـد تـا    اي و يا زباني هاي ادراكي، حافظه هاي اجتماعي هستند كه نيازمند مهارت موقعيت
 ).1392، 2ترنر و 1آميزي درك شوند (ريسينگر طور موفقيت به
 تعامل گردشگر و جامعة محلي -

 مـردم محلـي   بين هماهنگ و متعادل رابطة كنند كه بيان مي )2006( همكارانش و 3ژانگ
 كسـب  و هـا  سـازمان  و شـوند  مـي  رو روبـه  هـا بـا آن   آن كـه  هايي مكان و گردشگران و

 آميـز  موفقيـت  توسـعة  بـراي  اساسـي  دهند، مي ارائه را گردشگري خدمات كه وكارهايي
 رخ روابـط  آن در كـه  هـايي  ) معتقد اسـت كـه عرصـه   1994( 4است. پيرس گردشگري

در  گردشـگران  رفتـار   /انتظـارات  تـا  گردشگري توسعة نوع و مقياس مرحله، از دهد مي
 5بسيار متغيـر اسـت. در ايـن راسـتا، شـارپلي      مقصد، جامعة هاي ويژگي ساختار و قبال

آن  در اسـت كـه   كرده رسم را) 2مودار ن( جامعة محلي و گردشگر برخوردهاي زنجيرة
 مبتنـي  ساختاريافته، برخوردهاي از گردشگران و محلي مردم بين روابط ماهيت و شكل

 شامل وجه هيچ به كه روابطي حتي تا غيرمنتظره هاي مالقات اختياري، و تجاري مبادلة بر
                                                                                                                                        
1. Reisinger 
2. Turner 
3. Zhang 
4. Pearce 
5. Sharpley 
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. )2014 شـارپلي، (اسـت   متفـاوت  تـوجهي  قابـل  طور به ظاهراً نيست، ارتباطي يا تماس
محلـي حـاكي از آن اسـت كـه نحـوة       جامعـة  و گردشگر برخوردهاي ة همچنين زنجير

برخورد گردشگر و جامعة محلي بر نحوة تماس، سـودمندي طـرفين از تعامـل، تجربـة     
 گذارد. درك شدة گردشگران و جامعة محلي تأثير مي

 
 
 
 
 
 
 

 )2014 شارپلي،(برخوردهاي گردشگر و جامعه محلي  زنجيرة .2 نمودار
 

كنـد   ) به فشارهاي وارده بر روابط گردشگران و جامعه محلي اشاره مي1385( 1برنز
 شمارد: و آن را به شكل زير بر مي

 
 
 
 

 
 )1385گردشگران و جامعة محلي (برنز،  روابط بر وارده . فشارهاي3نمودار 

 

ن تصـور  تـوا  با توجه به بررسي گسترده در مورد تعامل گردشگران و جامعة محلـي، مـي  
، 2انـد از: مقـدار فضـا (هـال     گيرد كه عبارت كرد كه اين تعامل تحت تأثير پانزده بعد قرار مي

                                                                                                                                        
1. Burns 

2. Hall 
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؛ 1993، 1گرايـي (ترنـر و ترامپنـرز    جمـع / )، فردگرايـي 1987؛ هال و هال، 1973، 1966
، 4؛ شـين 1994، 3؛ مازنوسـكي 1980، 2؛ هافسـتد 1987؛ هال و هـال،  1973، 1966هال، 
 ،1966 هـال، (زمانـه/ چندزمانـه    )، تـك 2002؛ ترامپنرز و ترنر، 1971، 5؛ استوارت1992
؛ 1993، 1984 ؛ ترامپنـرز، 1992 شين، ؛1993 ترامپنرز، و ترنر ؛1987 هال، و هال ؛1973

پـايين  / )، فاصلة قـدرت بـاال  1951، 6(پارسونز بيانگري ، ابزاري/)2002 ترنر، و ترامپنرز
ــال، ــال ؛1973 ،1966 (ه ــال، و ه ــرت ؛1987 ه ــرز، و رن ــتد، ؛1993 ترامپن  ؛1980 هافس

)، 2002 ترنـر،  و ترامپنـرز  ؛1993 ،1984 ترامپنـرز،  ؛1971 استوارت، ؛1994 مازنوسكي،
؛ 1993 ترامپنـرز،  و گرايي (ترنـر  گرايي/ خاص )، عام1986رسمي و غيررسمي (آرگايل، 

/ بـودگرا / گـرا  )، انجـام 2002 ترنـر،  و ؛ ترامپنـرز 1993 ،1984 ؛ ترامپنرز،1951 پارسونز،
  )، انتسـابي/ 1971 ؛ اسـتوارت، 1992 ؛ شـين، 1961، 8اسـترادبك  و 7گرا (كالكهـون  كمال

 و ترامپنـرز  ؛1993 ،1984 ترامپنـرز،  ؛1993 ترامپنـرز،  و ترنـر  ؛1951 اكتسابي (پارسونز،
 اطمينان (هافسـتد،  ازعدم )، اجتناب1951 جزءگرايي (پارسونز، گرايي/ )، كل2002 ترنر،

 مازنوسـكي،  ؛1961 اسـترادبك،  و هـردو (كالكهـون   از تركيبـي / خوب/ ور)، شر1980
 ترنـر  ؛1987 هال، و هال ؛1973 ،1966 )، گذشته/ حال/ آينده (هال،1992 ؛ شين،1994

 ترامپنرز، ؛1992 ؛ شين،1951 پارسونز، ؛1961 استرادبك، و ؛ كالكهون1993 ترامپنرز، و
 ؛1973 ،1966 محـور (هـال،   نابافـت / محور ت)، باف2002 ترنر، و ؛ ترامپنرز1993 ،1984

 ).1987 هال، و هال
 

 پيشينة تحقيق
هـاي مختلفـي در خـارج و داخـل      در خصوص مسائل فرهنگي در گردشگري، بررسـي 

 توان به موارد زير اشاره كرد: كشور صورت گرفته است كه مي
                                                                                                                                        
1. Trompenaars 

2. Hofstede 

3. Maznevski 

4. Schein 

5. Stewart 

6. Parsons 

7. Kluckhohn 

8. Strodtbeck 
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 در ميــان فرهنگــي هــاي تفــاوت«) در تحقيقــي بــا عنــوان 1997ترنــر ( و ريســينگر
 استراليا گردشگري كنند كه صنعت بيان مي ،»استراليا در اندونزي گردشگران گردشگري؛

در . اسـت  شـده  مواجـه  فرهنگـي  مختلف هاي زمينه با ورودي مسافران تعداد افزايش با
 هـاي  تفاوت پذيرش و درك بيشتر، فرهنگي ميان آگاهي گردشگري نيازمند فعاالن نتيجه،

 جمعيـت  بـين  فرهنگـي  هـاي  تفاوت بررسي به كلي طور به مقاله اين در. هستند فرهنگي
 درك كـه  كنـد  مـي  توصـيه  و گردشگري پرداخته شده است زمينة در استراليا و اندونزي
باشـد   گردشـگري  صنعت از مناسب هاي بخش در كاركنان آموزش اساس بايد فرهنگي

 ).1997ترنر،  و (ريسينگر
 فرهنگـي،  هـاي  چگونـه تفـاوت  «وان اي تحت عن ) در مقاله2008( 2و ماستين 1كانگ

: دهــد قــرار مــي تــأثير تحــت را گردشــگري المللــي هــاي بــين عمــومي وبگــاه روابــط
هافسـتد   فرهنگـي  ، از ابعـاد »هافستد فرهنگي ابعاد از استفاده با اي مقايسه وتحليل تجزيه

كشـورها   گردشـگري  هـاي  وبگـاه  در اخـتالف  داليل شناسايي براي چارچوبي عنوان به
 ابـزاري  توانـد  مـي  هافسـتد  فرهنگي ابعاد نشان داد كه مطالعه اين نتايج. كنند مي استفاده

 بـا  روابـط  حفـظ  و ايجـاد  باشد كه بـه  عمومي روابط  هاي راهبرد توسعة براي ارزشمند
 ).2008 ماستين، (كانگ و چندفرهنگي منجر شود مخاطبان

فرهنگـي تصـوير   مقايسـة ميـان   «) در مقالـة خـود بـا عنـوان     2009( 4لي و كي  3لي
، »عملكرد -اي: تحليل اهميت شدة از گوام توسط گردشگران تفريحي ژاپني و كره ادراك

 بـراي  اي را راهبردي مشي خط فرهنگي، هاي شباهت و ها تفاوت كنند كه درك عنوان مي
 بايد بازاريابي هاي تالش و ريزي برنامه هرگونه كه ميزبان كشور يك در بازاريابان مقصد

 گيـري  جهـت  نظريـة  بـه  توجـه  اين مقالـه بـا  . كند مي فراهم آن بنا نهاده شود، سبر اسا
كـه   گردشـگري كشـور گـوام    مهم بازار دو بين فرهنگي ميان به مقايسة ارزشي فرهنگي،

 از اسـتفاده  محققـان بـا  . دارد اي، تمركـز  كـره  و ژاپنـي  تفريحـي  مسـافران  اند از عبارت
 بـا  اي كـره  مسـافران  توسط گوام شده از يابيارز تصوير عملكرد، -اهميت وتحليل تجزيه

مليتي  گروه دو اين بين تفاوت اند تا ژاپني مقايسه كرده مسافران توسط شده تصوير درك
                                                                                                                                        
1. Kang 
2. Mastin 
3. Lee 
4. Ki Lee 
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 و مقصـد  ارزيـابي  نظـر  از گروه دو بين اين يك تمايز را وضوح به نتايج .كشف كنند را
 .)2009لي،  كي  و (ليدهد  مي رفتاري نشان الگوهاي

، نقـش فرهنـگ را در   »فرهنـگ گردشـگري  «عنوان  اي تحت ) در مقاله1382كروبي (
دهد كـه فرهنـگ در    سازد و توضيح مي توسعة صنعت گردشگري تا حدودي روشن مي

چنـين   توانـد بكنـد. وي در تحقيـق خـود ايـن      راستاي توسعة گردشگري، چه كاري مي
و بدون در نظر كند كه پديدة فرهنگ در رأس هرم گردشگري جاي دارد  گيري مي نتيجه

كننـد كـه اعـتالي     توان وارد گردشگري شـد. همچنـين ايشـان بيـان مـي      گرفتن آن نمي
فرهنگي در يك اقلـيم گردشـگرپذير ايـن تـوان را دارد كـه موانـع موجـود در سـر راه         

 ).1382گردشگري را برطرف نمايد (كروبي، 
گردي بـر  تـأثيرات فرهنگـي توسـعة جهـان    «) در مقالة خود با عنـوان  1382كاظمي (

با تشريح ارتباط فرهنگ و گردشگري و نمايانـدن نقـش و اهميـت فرهنـگ در     » جوامع
هاي موافق و مخالف در باب پيامدها و آثـار توسـعة    توسعة اين صنعت، به طرح ديدگاه

گردشگري بر فرهنگ جوامع پرداخته است. نتايج ايـن تحقيـق نشـان داد كـه برقـراري      
پيامدهاي منفي ندارد، بلكـه روشـي مناسـب، مطمـئن و     تنها  ارتباطات در گردشگري، نه

 ).1382ها خواهد بود (كاظمي،  گفتگوي تمدن  عملي در تحقق ايدة
 اخالقـي  ضـوابط  و فرهنگ جايگاه بر نگرشي«) در مقالة خود 1383زاده نمين ( تاج

، با تأكيد بر اينكه، بروز رفتارهاي صحيح باالخص در مقولة گردشـگري  »گردشگري در
عامل جامعة محلي و گردشگران متكي بر تنظيم و تدوين ضوابط اخالقي است، بـه  در ت

تجربيات برخي كشـورها اشـاره كـرده و اقـدام بـه ارائـه ضـوابط اخالقـي جهـاني در          
گردشگري منطبق بر فرهنگ ايـران و نكـات مـورد توجـه در آن را ارائـة كـرده اسـت        

 ).1383نمين، زاده (تاج
     
 ات پيشينگيري از تحقيق نتيجه

هاي ميـان   با بررسي تحقيقات مربوط به گردشگري و در اينجا تحقيقات مرتبط با تفاوت
 نوع در بيشتر اين تحقيقات از غالب شود كه روش فرهنگي در گردشگري مشخص مي

تواند باعث ناديده  كه قرار گرفتن مقوله فرهنگ در قالب اعداد مي حال آن باشد. مي كمي
كننده شود. در اين راسـتا، در   از معناي رفتارهاي افراد مشاركتهاي مهمي  گرفتن بخش
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هـاي ميـان فرهنگـي در گردشـگري و      اين تحقيق از روش كيفي براي بررسـي تفـاوت  
 ي برخورد جامعه محلي در مواجهه با آن استفاده شده است. نحوه

اند،  هنكته ديگر اينكه، تحقيقات قبلي بيشتر بر افراد درگير در گردشگري متمركز شد
هاي توسعة مربوط به گردشگري قـرار دارنـد. در    حال آنكه جوامع محلي در بطن برنامه

هـاي فرهنگـي    كرده كه تفـاوت  اين تحقيق، تنها از افراد فعال گردشگري و افراد تحصيل
كند، تحقيق نشده و سعي شده اسـت تـا    ها غيرعادي جلوه نمي گردشگران زياد براي آن

معة محلي كه درجة ارتباط آنان با گردشگران از تماس مسـتقيم  هاي متفاوت جا از گروه
 تا بدون تماس تنوع دارد، تحقيق به عمل آيد.

كه بيشتر تحقيقات داخلي به نقـش   از ديگر مزيت اين تحقيق اين است كه با توجه به اين
انــد، از  فرهنـگ در گردشــگري و اثـرات فرهنگــي گردشـگري بــر جامعـة محلــي پرداختـه     

فرهنگـي در گردشـگري و نحـوة برخـورد جامعـة محلـي در مواجهـه بـا          ميـان  هاي تفاوت
 هاي فرهنگي گردشگران، غفلت شده بود كه اين تحقيق به بررسي آن پرداخته است. تفاوت
 

 روش تحقيق
تحقيق حاضر، تحقيقي كيفي اسـت كـه بـا اسـتفاده از روش پديدارشـناختي، سـعي در       

 هـاي  جامعة محلي از موضوع خاصي چون تفاوتبررسي كيفيت، معنا، زمينه و يا تصور 
آن  بـا  مواجهـه  در جامعـة محلـي   نحوة برخورد و گردشگري ارتباطات در فرهنگي ميان

عنـوان يـك روش تحقيـق و نـه پـارادايم نظـري)        پديدارشناسي (به«دارد. بنابر تعريف، 
روشي است كه سعي در درك يك پديدة ويژه از طريق شـرح تجربـه، شـرايطي كـه آن     

كنند، دارد. توجـه بـه تجربـه و     دهد و مردمي كه در آن شرايط زندگي مي تجربه رخ مي
(علــي احمــدي و » شــرح آن، از خصوصــيات محــوري تحقيــق پديدارشناســانه اســت

هـاي زنـدة افـراد و بـه      ). در اين نوع بررسي، پژوهشگر در پي تجربه1386سعيدنهائي، 
اه آنـان اسـت. افـراد، عمـل يـا تجربـه و       ها از ديدگ دنبال شناخت معني و مفهوم پديده

احساس خود را براي پژوهشگر بيان مي كنند، آنگاه پژوهشگر، توضيحات مطرح شـدة  
 ).  1999، 2و كارپنتر 1نمايد (استروبرت آنان را تفسير مي

                                                                                                                                        
1. Streubert 
2. Carpenter 
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و  1ها در ايـن تحقيـق بـا اسـتفاده از روش كدگـذاري كـه گليـزر        فرايند تحليل داده
 اتد، انجام گرفته كه بدين صورت است:   دهآن را ابداع كر 2استراوس

هـاي ايـن تحقيـق،     آوري داده ابـزار جمـع   كننـدگان:  . انجام مصاحبه با مشاركت1
اي اســت كــه از طريــق مصــاحبه تكميــل شــد. مصــاحبة  ســاختاريافته پرسشــنامة نيمــه

هاي كيفي اسـت و در   ها در پژوهش آوري داده هاي اصلي جمع ساختاريافته از روش نيمه
شود. بـراي مثـال،    ها محسوب مي آوري داده عنوان تنها روش جمع خي از تحقيقات بهبر

گيرنـد، مصـاحبه ممكـن     كنندگان مورد تحقيق قرار مـي  هنگامي كه تجارب قبلي شركت
هـا در زمـاني    ). مصـاحبه 1385بـاقري،   است تنها روش قابل استفاده باشد (اديب حـاج 

صورت حضور در محل افراد و در زمان فراغـت   دقيقه و به 30تا  25طور متوسط بين  به
دهنـدگان صـورت گرفـت. مكالمـات بـا       ها جهت تبادل بهتر افكار و راحتـي پاسـخ   آن

هـا،   صوت ثبت شد. كسب اجازة ضبط مصاحبه دهندگان با استفاده ضبط  مشاركت پاسخ
خواه گيري در زمان دل رضايت آگاهانه، حفظ گمناني، محرمانه بودن اطالعات، حق كناره

 ها مدنظر بوده است. و تعهدات اخالقي در همة مصاحبه
كه زبـان مـردم    در اين مرحله، با توجه به اين ها روي كاغذ: كردن مصاحبه  . پياده2

ها به زبان تركي آذربايجاني انجام شد.  محلي اين ناحيه تركي آذربايجاني است، مصاحبه
ها به زبـان فارسـي ترجمـه     اين مصاحبهها روي كاغذ ابتدا  سازي اين مصاحبه براي پياده

كـه   شد. در فرايند ترجمة زبان تركي آذربايجـاني بـه زبـان فارسـي، بـا توجـه بـه ايـن        
كنندگان از اهالي اين ناحيه بودند و با اصطالحات، فرهنگ و زبـان ايـن ناحيـه     مصاحبه

يـك از   چها را طوري ترجمه كننـد كـه هـي    اند مصاحبه اند، سعي كرده آشنايي كامل داشته
شوندگان ناديده گرفته نشود. براي مطمئن شدن از صـحت   معناي محلي سخنان مصاحبه

شـده در   ها، مـتن ترجمـه   كنندگان در اين مرحله، بعد از ترجمة مصاحبه ترجمة مصاحبه
دليـل سـطح    شوندگان قـرار داده شـد تـا صـحت آن را تأييـد كننـد. بـه        اختيار مصاحبه

وندگان و عدم تسـلط بـه زبـان فارسـي، بـراي تاييـد       ش تحصيالت پايين برخي مصاحبه
شونده ترجمة زبـان فارسـي    صحت ترجمه، يكي از نزديكان يا خويشاوندان آن مصاحبه

شـونده   شونده بـر عهـده گرفـت تـا مصـاحبه      به زبان تركي آذربايجاني را براي مصاحبه
                                                                                                                                        
1. Glazer 
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ندگان، شـو  صحت يا عدم صحت آن را تأييد كند. بدين صورت، بعد از تأييـد مصـاحبه  
 ها به زبان فارسي بر روي كاغذ پياده شد.   مصاحبه

خـط   بـه  هاي حاصل از سؤاالت پژوهش، خط در اين مرحله، داده: 1. كدگذاري باز3
خوانده شد و مفاهيم و جمالت اصلي استخراج شد. سپس مقوالت و طبقـات اوليـه در   

 اين مرحله تشكيل شد.  
بندي نهايي شكل گرفت و زير طبقـات   در اين مرحله، طبقه: 2. كدگذاري محوري4

 مشخص شد كه اين طبقات در ادامة تحقيق شرح داده شده است.
 

 نمونة تحقيق
 كنندگاني انتخاب مشاركت پديدارشناختي، در تحقيقات كننده مشاركت انتخاب در هدف

 ايـن  و اسـت  خـاص  مطالعـة  ايـن  توجـه  كـه مـورد   دارنـد  اي زيسـته  تجربة كه است

 ضـمن ايـن   كننـد. در  صـحبت  خـود  تجـارب  دربـارة  انـد  ايـل م كننـدگان  مشـاركت 

 دستيابي امكان تا باشند متفاوت با يكديگر است ممكن كه آنجا تا بايد كنندگان مشاركت

، 3آيـد (ساندلوسـكي   فراهم خاص تجربة يك دربارة فرد منحصربه و هاي غني روايت به
1986.( 

گان بـا توجـه    دهند كه پاسخدر مورد نمونة انتخابي اين پژوهش بايد توضيح دهيم 
صورت هدفمند انتخاب شدند. از نظر كريپنـدورف،   به )،1987( 4به نظرية كريپندورف

 هـاي  گـروه  جمعيت يا به بسته تواند مي آن انتظارات از و مورد گردشگري در نظرات
 طـور اسـتنباط    ايـن  اسـاس،  ايـن  بـر . متفاوت باشـد  شده، بسيار درنظرگرفته اي حرفه

كريپنـدروف چهـار    .ديـدگاه را در نظـر گرفـت    اين بايد در انتخاب نمونهكه  شود مي
 در شود كه را شامل مي افرادي اول، گيرد: نوع گروه مرتبط با گردشگران را در نظر مي

 هستند وابسته به گردشگري ها چون آن«گردشگران هستند،  با مستقيم و مداوم تماس
كـه  ( »گردشگران هستند كنندگان از ستقبالا ها آن بمانند؛ آن ممكن است بيكار بدون و

را شـامل   محلـي  مـردم  دوم، نـوع ). نـاميم  مـي » مسـتقيم  تماس«در ادامه اين گروه را 
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با گردشگران ندارند،  دائمي تماس هيچ كه وكارهايي هستند كسب شود كه صاحب مي
 »اسـت  تجـاري  اول، گردشگري يك موضـوع صـرفاً   گروه از بيشتر حتي ها، آن براي«
را در  محلي مردم سوم، نوع). ناميم مي »نامربوط وكار كسب« را گروه اين ادامه در كه(

 از فقـط بخشـي   هسـتند، امـا   گردشـگران  بـا  مستقيم و مكرر تماس در گيرد كه بر مي
 از حاصـل  مزايـاي  گـروه  ايـن  كننـد. اعضـاي   ها را گردشـگران تـأمين مـي    درآمد آن

نيـز در مـورد گردشـگري     اي س انتقـادي حال احسـا  درعين بينند، اما مي گردشگري را
 »تمـاس جزئـي  « را گـروه  ايـن  ادامـه  در كـه  (» كننـد  مـي  اشاره آن معايب و به دارند

بـا گردشـگران    ارتبـاطي  هـيچ  كه شود شامل مي چهارم، مردم محلي را نوع). ناميم مي
نگـرش از   امكـان تنـوع   در اينجـا « بيننـد،  به صورت گذرا مـي  فقط را ها آن يا ندارند

 در كـه ( كه آخري عموميت بيشتري دارد تفاوتي وجود دارد، بي تا عالقه رد، صويب،ت
  .)1999، 2و كارتني 1(برانت )ناميم مي »تماس بدون« را گروه اين ادامه

هاي متنوع و عقايد مختلفي در مورد حجـم   دهد كه روش بررسي مباني نظري نشان مي
وجود دارد: به طور معمول پـنج تـا پـانزده     نمونة الزم براي مطالعات كيفي پديدارشناسانه

، 5(گايـل  )، تقريبـاً بـين پـنج تـا شـش نفـر      1997 ،4)، دوازده نفر (برانت1995، 3نفر (پاتن
 ).2008، 7ريـوز حداكثر تا شـانزده نفـر (  ) و 2005، 6كرسولنفر ( چهلبين يك تا )، 1997

 هـا  نمونه يافتن ري،نظ اشباع به نقطة رسيدن تا كه است آن تر صحيح صورت، هر در اما
در اين تحقيق، پژوهشگر انتخاب نمونه و انجـام  ادامه يابد (همان).  ها مصاحبه اجراي و

مصاحبه را تا جايي ادامه داد كه ديگر با افـزايش حجـم نمونـه، اطالعـات چشـمگيري      
 كنندگان را بر اساس سيستم افزوده نشد. به همين جهت، پژوهشگران افرادي از مصاحبه

هاي متفاوتي از يكـديگر   انتخاب كردند كه پاسخ )1987( ساكنان كريپندورف ديبن طبقه
هـاي   ) مشخصات نمونه2داده بودند. اين افراد در مجموع دوازده نفر شدند. در جدول (

 انتخابي در اين تحقيق ذكر شده است.
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3. Patton 
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5. Gayle 
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 ها مشخصات نمونه .2جدول 
 سن جنسيت تحصيالت حرفه كد مصاحبه گروه

 مستقيم تماس
 37 مرد سيكل پاركبان 1
 19 زن ديپلم آشپز رستوران 2
 25 مرد ليسانس  راهنماي گردشگري 3

 نامربوط كار و كسب
 56 مرد سواد بي دامدار 4
 41 مرد ديپلم پيمانكار ساختمان 5
 28 زن ليسانس كارمند مخابرات 6

 جزئي تماس
 54 مرد سواد بي باغبان 7
 43 زن ابتدايي عشاير 8
 32 مرد ديپلم پليس 9

 تماس بدون
 44 مرد ديپلم فوق معلم 10
 25 زن ليسانس فوق دانشجو 11
 63 مرد ديپلم بازنشسته 12

 

 تـوان  فرهنگي مختلف را مـي  و اجتماعي سازماني، فضايي، ابعاد زماني، نمونه، اگرچه در
سـاكنان   بنـدي  بقـه ط سيسـتم  گوناگون متمركز در هاي پيشينه شوندگان با ديد كه در مصاحبه

 دار معنـي  هاي بندي طبقه از نمايندگي به ها دسته اين .منعكس شده است )1987( كريپندورف
از اطالعـات در نظـر گرفتـه     هـايي  نمونـه  يـا  تجارب مفيد، موضوعات كردن فراهم  منظور به

ه نظـر  ب كه پوشش دادند ها را از زمينه اي گسترده طيف دهنده پاسخ دوازده اصل، در. شوند مي
 جـنس،  سـن، (سـنتي   هـاي  ويژگي نظر از تالشي باشد كه جمعيت را فقط از تر مهم رسد مي

 .  دهد كمي نشان مي يك تحقيق در ،)قوميت و اجتماعي طبقة
ها توسط دو كارشناس ارشد صورت گرفـت   ها، مصاحبه منظور اعتبار و روايي داده به

ورد سؤاالت مختلف به دسـت  هاي يكساني در م رغم تفاوت پرسشگران، جواب كه علي
هـاي   هاي هـر دو پرسشـگر در فهـم نظـري موضـوع، داده      آمد. با وجود استفاده از يافته

 توصيفي بر اساس مصاحبة يكي از پرسشگران فراهم شد.
 
 مطالعه مورد
 اهـر،  هاي شده است و شهرستان واقع شرقي آذربايجان استان در )ارسباران( داغ قره ناحية
 تبريـز،  هـاي  شهرسـتان  هـايي از  بخـش  و خـداآفرين  هورانـد،  هـريس،  ورزقـان،  كليبر،
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هاي سياسي دو  بندي گيرد. به دليل اينكه در تقسيم را در بر مي مغان و جلفا شهر، مشكين
هـايي بـه اسـتان و     هـا و دهسـتان   هايي از ايـن ناحيـه در قالـب بخـش     دهة اخير، بخش

عنـوان ناحيـة    آنچه اكنون از آن بـه هاي مجاور واگذار گرديده است، در نتيجه  شهرستان
نشـان داده شـده    1شود محدود شده كه در شكل شـمارة   داغ (ارسباران) نام برده مي قره

 هـاي  جاذبـه  زيبا، اندازهاي چشم مساعد، هواي و آب از برخورداري ناحيه با است. اين
هــاي ملــي ارســباران و كنتــال، منــاطق   فرهنگــي همچــون: پــارك و تــاريخي طبيعــي،

هاي بابك، قهقهـه و پشـتو، بقعـة شـيخ      شدة ارسباران، ياي قاري و ديزمار، قلعه ظتحفا
الدين اهري، روستاهاي هدف گردشگري اشتبين، آوارسين، ابريق، حماملو و گـل   شهاب

 مسـير  در گـرفتن  قـرار  و ناحيـه  ايـن  موقعيـت  دليل به همچنين داغ و آخور، عشاير قره
آذربايجـان و   جمهـوري  كشـورهاي  و اردبيـل  و شـرقي  آذربايجـان  هـاي  استان ارتباطي

 .است زيادي گردشگران پذيراي ارمنستان
 
 

 
 
 
 
 

 
 داغ (ارسباران) . نمايش فضايي موقعيت استان آذربايجان شرقي و ناحية قره1شكل 

 
 هاي تحقيق يافته

ريــزي توســعة  آن در برنامــه  فرهنگــي و لحــاظ هــاي ميــان بررســي و شــناخت تفــاوت
كند كه بتوان اثـرات مثبـت فرهنگـي را بـه حـداكثر       مكان را فراهم ميگردشگري، اين ا

رساند و راهبردهاي جلوگيري از تعارضات و ايجاد تعامالت سازنده بين گردشـگران و  
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شـده در   جامعة محلي را بهتر طراحي كرد. در اين راستا، براي پاسخ به سـؤاالت مطـرح  
كنند كه به هفت موضوع اصلي  هاد ميهايي را پيشن ها شاخص اين تحقيق، نتايج مصاحبه

اند. موضوعات اصلي به عواملي اشـاره دارنـد    وشش موضوع فرعي تقسيم شده و بيست
فرهنگي در گردشگري مرتبط هستند و موضوعات فرعـي نيـز بـر     هاي ميان كه با تفاوت

) ايـن  3عوامل تأثيرگذار بر موضـوعات اصـلي داللـت دارنـد كـه در جـدول شـمارة (       
 اند.   كر شدهموضوعات ذ
 ها شده در جواب آن سؤاالت تحقيق و موضوعات و زير موضوعات شناسايي .3جدول 

 زيرموضوع موضوع اصلي سواالت تحقيق

 سؤال اول:
 

فرهنگي بين گردشگران  تعامل
 ناحيه اين در و جامعة محلي

است و عوامل  چگونه
 تأثيرگذار بر آن چيست؟ 

 نقش فرهنگ در گردشگري

 نوان جاذبة گردشگري . فرهنگ به ع1
 . فرهنگ عامل تحريك گردشگران 2
 بين . فرهنگ عاملي مؤثر در تماس3

 محلي جامعة و گردشگران
عوامل تأثيرگذار بر تماس بين 

محلي با  گردشگران و جامعة
 هاي فرهنگي متفاوت زمينه پيش

 . فرهنگي 3. ارتباطي 2. موقتي و فضايي 1
 . عوامل تخصصي گردشگري4

 وم:سؤال د
 

اي  هاي فرهنگي چه تفاوت
بين گردشگران و جامعة 

محلي وجود دارد و 
 هاي آن چيست؟ چالش

انواع برخوردهاي 
 فرهنگي ميان

 هاي فرهنگي مشابه  زمينه . پيش1
 هاي فرهنگي با تفاوت اندك  زمينه . پيش2
 هاي فرهنگي با تفاوت زياد زمينه . پيش3

 بين فرهنگي هاي تفاوت
 محلي معةجا و گردشگران

 . ارتباطات كالمي و غيركالمي 1
 هاي اجتماعي . دسته3قواعد رفتار اجتماعي . 2

 هاي تفاوت مشكالت
 با گردشگران فرهنگي

 محلي جامعة

. عالئم 2. رفتار و ارتباطات بين افراد 1
 . قواعد تعامل بين افراد3غيركالمي 

 سؤال سوم:
 

نحوة برخورد جامعة محلي 
هاي  چالش ها و با اين تفاوت

 فرهنگي چگونه است؟

بر  فرهنگي هاي تأثير تفاوت
 محلي جامعة

 . منفي2. مثبت 1

 محلي جامعة نحوة برخورد
 هاي تفاوت با مواجهه در

 ها فرهنگي گردشگران با آن

 . تغيير دروني2اثر نمايشي  .1
 . وانهادگي فرهنگي 4. تغيير بيروني 3
 . همانندسازي فرهنگي6. فرهنگ پذيري 5
 . تعارض فرهنگي8تفاوتي فرهنگي  . بي7
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است و عوامل تأثيرگذار بر  چگونه ناحيه اين در گردشگري و فرهنگ سؤال اول: تعامل
 آن چيست؟

هـا دو موضـوع اصـلي شناسـايي شـد. يكـي از        در پاسخ به اين سؤال، از نتايج مصاحبه
، در واقـع  موضوعات كه به تعامل فرهنگي بين گردشگران و جامعة محلي مربوط اسـت 

دهندة آن است كه فرهنگ و گردشگري چه رابطة مهمي با يكـديگر دارنـد. رابطـة     نشان
فرهنگ و گردشگري كه نوعي رابطة متقابل است، حـاكي از نقـش فرهنـگ در سـطوح     

شـوندگان   مختلف گردشگري است. چنين اعمال نفوذي را بر طبـق اظهـارات مصـاحبه   
 كرد: توان در موارد زير بيان  ) مي4(جدول 

داغ  ناحيـة قـره   گردشـگري آن:  هـاي   يكـي از جاذبـه   عنوان اين ناحيه به . فرهنگ1
داغ  (ارسباران) با استقرار بيش از دوسوم جمعيت آن در محيط روستايي و وجود ايـل قـره  

را بـراي   مختلـف فرهنـگ سـنتي    هـاي  ترين ايالت كشور اسـت، جلـوه   كه يكي از بزرگ
معماري، نوع مسكن، الگـوي سـكونت، نـوع معشـيت،     گردشگران از لحاظ فيزيكي، نوع 

ها فراهم كرده اسـت. ايـن    آداب و رسوم و سنت ،ديني هاي ارزشموسيقي، زبان محلي و 
منـد بـه فرهنـگ     تواند براي گردشگران عالقـه  هايي است كه مي محيط متمايز خالق جاذبه

 ) نيز درك كرد.10توان در مصاحبة كد شمارة ( سنتي جالب باشد كه اين موضوع را مي
ها،  گردشگري با انسان، انگيزه آنها براي سفر: تحريك گردشگران عامل فرهنگ. 2

ها، نيازها و آرزوهاي او كه منبعث از فرهنگ جامعه است ارتباط دارد (ضرغام،  خواست
). الگوهاي فرهنگي يك جامعه نخست، بر شـهروندان و توانـايي و ميـل آنهـا بـه      1376

توان بـدين گونـه بيـان كـرد: فرهنـگ       رد. چنين اعمال نفوذي را ميگذا مسافرت اثر مي
). برخي افراد از زمـان فراغـت   1388، 1شود (گي موجب ايجاد انگيزه براي مسافرت مي

كنند، ولي برخي ديگر  خود براي سفر به خارج از محيط معمول زندگي خود استفاده مي
 گردد.  ز به فرهنگ افراد برميپردازند كه اين ني در محيط زندگي خود به تفريح مي

زمـاني كـه بـين     جامعة محلي: و گردشگران بين تماس در مؤثر عاملي فرهنگ. 3
دهـد، عامـل اصـلي     گردشگران و جامعة محلي از دو فرهنگ متفـاوت تماسـي رخ مـي   

هـاي   هـا و تفـاوت   فرهنگي بودن تماس و يا ميـزان شـباهت   كنندة اين تماس، ميان تعيين
 ران و جامعة محلي است.    فرهنگي در گردشگ

                                                                                                                                        
1. Gee 
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 اول سؤال اول موضوع با مربوط هاي مصاحبه .4جدول 
 زير موضوع مصاحبه كد مصاحبه

 خــاص، رســوم و آداب غنــي، فرهنــگ بــا منطقــه ايــن 10
 .دارد خاصي جذابيت گردشگران براي...  و موسيقي

 جاذبة عنوان به فرهنگ
 گردشگري

3 

ايـن منطقـه    گردشگران اروپـايي  كـه بـراي بازديـد بـه     
آيند بيشتر از  گردشگران داخلي كنجكاو هستند. آنها  مي

هـاي مختلفـي بپردازنـد. گردشـگران      اند به فعاليت مايل
داخلي بيشتر براي استراحت و آرامـش بـه اينجـا سـفر     

كنند و دوست دارند بـه صـورت گروهـي گـرد هـم       مي
 جمع شوند و به تفريح و استراحت بپردازند.

 
 عاملگردشگران  فرهنگ

 تحريك آنها براي سفر

 ايـن  مـردم  بـا  گردشـگران  فرهنگـي  هـاي  ميزان تفاوت 3
 .ها است ميان آن نحوة برخورد در مؤثري عامل منطقه،

 تماس در مؤثر عاملي فرهنگ
 جامعة محلي و گردشگران بين

 

 بـر  تأثيرگـذار  موضوع ديگري كه در پاسخ به سؤال اول شناسـايي شـد، بـه عوامـل    
متفاوت در ايـن ناحيـه    فرهنگي هاي زمينه پيش با جامعة محلي و گرانگردش بين تماس

توان اين طور استنباط كرد كه  ) مي5شده (جدول  هاي انجام پردازد. بر اساس مصاحبه مي
گـذارد كـه از جملـه     تـأثير مـي   محلي عوامل متفاوتي بر نتيجة تماس گردشگر و جامعة

 توان به اين موارد اشاره كرد:  مي
به عوامل مرتبط با شغل و داشتن فرصت، مكان، ادراك  فضايي: و ل موقتيعوام. 1

كننـدگان در تمـاس ماننـد     هاي اجتماعي، خصوصيات شـركت  از هزينه و منافع، محرك
تواند باعـث   پردازد. هريك از اين عوامل مي سن، جنس، اخالق اجتماعي و... و زمان مي
  ايجاد تعامل بيشتر يا مانعي براي تعامل شود.

الگـوي ارتبـاطي اعـم از كالمـي و غيركالمـي در ايجـاد تعامـل بـين          . عوامل ارتباطي:2
اي دارد. در مـورد ارتبـاط كالمـي بايـد گفـت كـه        كننده گردشگران و جامعة محلي نقش تعيين

كننـد مشـخص اسـت كـه تمـاس       زماني كه گردشگراني با زبان متفاوت به اين ناحيه سفر مـي 
 )1توان از مصـاحبة كـد (   كنند نيست كه اين را مي بان با هم برقرار ميز صورتي كه دو فرد هم به

هاي مختلـف   هاي مختلف شيوه نيز دريافت. ارتباط غيركالمي نيز با توجه به اينكه در فرهنگ
هـاي متفـاوت    زمينـه  و معناهاي متفاوتي دارد، در تماس گردشگران و جامعة محلي بـا پـيش  

 ) نيز استنباط كرد.  3توان از مصاحبة كد ( مي فرهنگي تأثيرگذار است كه اين را
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)، مشـخص  5شـده (جـدول    هـاي انجـام   با توجه بـه مصـاحبه   عوامل فرهنگي:. 3 
شود كه عوامل فرهنگي نقش بسيار مهمـي در تمـاس گردشـگران و جامعـة محلـي       مي

هاي فرهنگي گردشگران و جامعة محلي بيشـتر باشـد.    دارند. مخصوصاً زماني كه تفاوت
هاي فرهنگـي   هاي فرهنگي گردشگران و جامعة محلي، تفاوت در ارزش له تفاوتازجم

) كه جزء گروه بدون تماس است از موانع تعامل ذكر شده 10است كه در مصاحبة كد (
هاي فرهنگي متفاوت گردشـگران بـراي    آنكه در گروه تماس مستقيم، ارزش است. حال 

 ها قابل درك است. آن
ر عامل ديگري است كه بر تعامل گردشگر و جامعة محلي ها نسبت به يكديگ نگرش

) حـاكي از نقـش نگـرش در تعامـل گردشـگران و      9تأثيرگذار است، مثالً مصاحبة كد (
صورت مثبت يـا منفـي    هاي مختلف و به تواند در زمينه ها مي جامعة محلي است. نگرش

ك منطقة خـاص  باشد، مانند نگرشي كه جامعة محلي نسبت به گردشگران يك شهر يا ي
دارد كه در صورت مثبت بودن باعث ايجاد تعامل بيشتر و در صورت منفي بودن مانعي 

 براي تعامل بيشتر شود.
شباهت فرهنگي در ايجاد تعامل بين گردشگران و جامعة محلي تأثير زيادي دارد كه 

ه شباهت فرهنگي بيشتر باشـد  ) نيز استنباط كرد. هر چ8توان از مصاحبة كد ( اين را مي
 توانند همديگر را درك كنند. تبع آن گردشگران و جامعة محلي بهتر مي به

هـا، مراحـل توسـعة گردشـگري و تعـداد       نقش واسطه گردشگري: تخصصي . عوامل4
جملـه   گردشگران، نقش اطالعات در تماس گردشگران و جامعة محلي و انواع گردشگري از

اس ميان گردشگران و جامعة محلي مـؤثر اسـت. البتـه ايـن عوامـل      عواملي هستند كه در تم
 شود. هاي تماس مستقيم و تماس جزئي مي بيشتر سبب تماس گردشگران با گروه

 هاي مربوط با موضوع دوم سؤال اول مصاحبه .5جدول 

 موضوع مصاحبه كد مصاحبه

4 
من شغلم مرتبط با گردشگري نيست به همين 

 ن ندارم.دليل تماسي با گردشگرا
شغل و داشتن 

 فرصت
عوامل موقتي و 

  فضايي
5 

 

كنم  زماني كه در يك مكان گردشگري كار مي
هـا   بينم و بعضي وقت گردشگران زيادي را مي

 كنم. ها تماس پيدا مي با آن
 مكان



  
 
 

 

هاي  تبيين تفاوت
 .فرهنگي در  .. ميان

117 
ـ پژوهشي فصلنامه علمي 

 هاي مربوط با موضوع دوم سؤال اول . مصاحبه5جدول ادامة 
 موضوع مصاحبه كد مصاحبه

 
 
7 

 
 

داشــت ميـــوه، كــه بخشـــي از   در فصــل بر 
خرند، سـعي   محصوالت باغ مرا گردشگران مي

ها داشته باشم، امـا   كنم تماس بيشتري با آن مي
در ساير فصول كه با ورود به باغ من خسارت 

رفتـار باشـم و از    تـوانم خـوش   زننـد نمـي   مي
 كنم. ها خودداري مي برخورد با آن

ادراك از هزينه و 
 منافع

عوامل موقتي و 
 فضايي

 نشـان  كنجكاوي و عالقه كه براي گردشگراني 3
 هاي اجتماعي محرك دهم. مي بيشتري اطالعات دهند مي

در برخورد با گردشگران مرد به داليل مـذهبي   6
 و فرهنگي راحت نيستم.

خصوصيات 
كنندگان در  شركت

تماس مانند: سن، 
جنس، اخالق 
 اجتماعي و...

1 
ر مـورد  بينم گردشـگران، تـذكرات د   وقتي مي

كننـد، بـا    نحوة استفاده از پارك را رعايت مـي 
 ها رفتار خوبي دارم. آن

در فصول بهار و تابستان كه گردشگران زيادي  2
 زمان كنم.   ها تماس پيدا مي آيند، بيشتر با آن مي

10 

ــن در    ــا م ــگران ب ــاوت گردش ــا ارزشتف ي ه
ــد   ــي مانن ــذهبي  فرهنگ ــادات م ، آداب و اعتق

و ... مـانع ارتبـاط    ييتنسـ هـاي ج  نقش رسوم،
 شود. ها مي بيشتر من با آن

 هاي فرهنگي ارزش

  عوامل فرهنگي
9 

 

هـا   دليل نگرشم به افـراد مسـن كـه بايـد بـه آن      به
احترام گذاشت و راهنمايي و كمـك الزم را كـرد   

 كنم. با گردشگران مسن ارتباط بيشتري برقرار مي

ها نسبت به  نگرش
 يكديگر

فرهنگي با  تفاوتشگراني كه در تماس با گرد 8
 شباهت فرهنگي .من دارند راحت نيستم

ــه در 1 ــا مواجه ــگران ب ــرآذري گردش ــان، غي  زب
 ارتباطات كالمي ها ارتباط بيشتري پيدا كنم. توانم با آن نمي

  عوامل ارتباطي
3 

 

ها، فاصـلة   حاالت مختلف گردشگر مانند نگاه
فيزيكي، حالت چهـره و... در ارتبـاط مـن بـا     
گردشگر نقش مهمـي دارد و مـرا ترغيـب بـه     
ايجاد ارتباط و راهنمايي بيشتر يا ارتباط كمتـر  

 كند. ها مي با آن

 ارتباطات غيركالمي
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 هاي مربوط با موضوع دوم سؤال اول . مصاحبه5جدول ادامة 
 موضوع مصاحبه كد مصاحبه

3 
عنوان راهنماي محلي تور  ها كه من به بعضي وقت

كنم، در تماس بين  نطقه سفر ميبه نقاط مختلف م
 كنم. مردم محلي و گردشگران مشاركت مي

 ها نقش واسطه

 تخصصي عوامل
 گردشگري 

 
7 

 

گردشگران به روسـتاي محـل    ةدليل مراجع به
خصـوص در فصـل بهـار و     ، بـه زندگي مـن 

 كنم. ها پيدا مي تابستان، تماس بيشتري با آن

مراحل توسعة 
گردشگري و تعداد 

 گردشگران

 
2 

 

 ،گردشگران بسيار در طي سـال  ةدليل مراجع به
كـنم كـه در    اطالعاتي از گردشگران كسب مي

تماس بـا گردشـگران از آن اطالعـات كمـك     
 گيرم. مي

نقش اطالعات در 
تماس گردشگر و 

 جامعة محلي

3 
هــاي طبيعــي ايــن منطقــه كــه  دليــل جاذبــه بــه

كنـد، ارتبـاط    گردان زيادي را جذب مي طبيعت
 كنم. ها پيدا مي ا آنبيشتري ب

 تأثير انواع گردشگري

 

اي بـين گردشـگران و جامعـة محلـي وجـود دارد و       هاي فرهنگـي  سؤال دوم: چه تفاوت
 هاي آن چيست؟ چالش

ها سه موضوع اصلي شناسايي شد. موضـوع اول   در پاسخ به اين سؤال، از نتايج مصاحبه
كـه درواقـع    پردازد امعة محلي ميفرهنگي بين گردشگران و ج ميان برخوردهاي به انواع

در زمينـة انـواع برخـورد     گـردد.  هاي فرهنگي بـه همـين موضـوع بـر مـي      ميزان تفاوت
) سـه مـورد زيـر قابـل     6شـوندگان (جـدول    هاي مصـاحبه  فرهنگي بر طبق صحبت ميان

 تشخيص است:
مشابه كه در آن افراد با فرهنگ مشابه و يكسان با يكديگر تماس  فرهنگي . الگوي1

 كنند و سطح تعامل در باالترين درجة خود قرار دارد. پيدا مي
اندك كه در آن افراد در درك يكديگر مشكلي ندارند و  تفاوت با فرهنگي . الگوي2

 سطح تعامل تأثيرگذاري مطلوبي دارد.
هاي فرهنگي كم، تمـاس   زياد كه در آن به علت شباهت تفاوت با فرهنگي . الگوي3

 ترين حد قرار دارد. ل در پايينمشكل است و سطح تعام
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 موضوع اول سؤال دوم با مربوط هاي مصاحبه .6جدول 

 زيرموضوع مصاحبه كد مصاحبه

7 
وقتي اهالي روستاي ما كه به شـهرهاي بـزرگ مثـل تبريـز يـا      

آينـد، مشـكلي نـدارم     اند براي گردش مي تهران مهاجرت كرده
 كنند. چون مثل ما رفتار مي

 مشابه فرهنگي الگوي

12 
من با گردشگراني از نقاط مختلف برخورد داشـتم، گـاهي   

گفتن يـا مـثالً از    اي بوده كه تا خودشان نمياوقات به گونه
 كردم اهل اينجا هستند. شدم، فكر مي ها متوجه نمي لهجة آن

 تفاوت با فرهنگي الگوي
 اندك

2 
كـنم كـه از لحـاظ نـوع غـذا، آداب       با گردشگراني برخورد مي

 . با ما تفاوت زيادي دارند.خوردن و ..
 تفاوت با فرهنگي الگوي

 زياد
 

 بـين  فرهنگي هاي موضوع ديگري كه در پاسخ به سؤال دوم شناسايي شد، به تفاوت
هـاي مختلفـي بـه     هاي فرهنگي شكل شود. تفاوت جامعة محلي مربوط مي و گردشگران

عنـوان   گان بـه  شوند ههايي از فرهنگ كه مصاحب )، جنبه7گيرد. بر اساس جدول ( خود مي
 اند از: هاي فرهنگي بيان كردند عبارت تفاوت
غيركالمـي شـامل    و كالمـي  تفاوت در ارتباطاتغيركالمي:  و كالمي . ارتباطات1

شود. مردم ايـن ناحيـه از لحـاظ     هايي است كه در نحوة برقراري ارتباط ديده مي تفاوت
 هايي با گردشگران دارد.  فاوتزبان و لهجه، لحن، حركات بدن، نحوة اشاره و ... ت

هاي فرهنگي كه در نحـوة رفتـار اجتمـاعي ديـده      تفاوت اجتماعي: رفتار . قواعد2
شود. نحوة سالم و احوالپرسي، ادامة مكالمات، نشان دادن احساسات، شوخي كردن،  مي

اي است كـه   هاي فرهنگي پرسيدن سؤاالت، انتقاد كردن، هديه دادن و ... ازجمله تفاوت
 ان گردشگران و مردم اين ناحيه وجود دارد.مي

هاي اجتمـاعي ماننـد نقـش،     هايي كه مربوط به دسته تفاوت اجتماعي: هاي . دسته3
 طبقه، موقعيت اجتماعي، گروه مرجع و ... هستند.
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 موضوع دوم سؤال دوم با مربوط هاي مصاحبه .7جدول 
 زيرموضوع مصاحبه كد مصاحبه

 تفاوت گردشگران با ما است.ترين  زبان و لهجه مهم 7
 و كالمي ارتباطات

 8 غيركالمي
بينم كه از لحاظ حالت چهره، نحوة اشـاره و   گردشگراني را مي

 هايي دارند. ... در تماس، با من تفاوت

 
3 

فقـط بـا مـا، بلكـه حتـي بـا سـاير         آينـد نـه   گردشگراني كه مي
قـه،  گردشگران از لحاظ نحوة ايجاد رابطه، صميميت، ابـراز عال 

 نارضايتي و ... تفاوت دارند.
 اجتماعي رفتار قواعد

10 
هايي در نقش، الگو، طبقه و ... گردشـگران در قيـاس بـا     تفاوت

 شود. اهالي ديده مي
 اجتماعي هاي دسته

 

هــاي فرهنگــي  موضــوع ســوم در پاســخ بــه ســؤال دوم، بــه مشــكالت تفــاوت
گردشـگري، زمـاني كـه     شود. در يك مقصـد  گردشگران با جامعة محلي مربوط مي

شـوند،   گردشگران و جامعة محلي با فرهنگي متفاوت از فرهنـگ خـود مواجـه مـي    
دهند كه اين رفتـار متفـاوت،    رفتاري متفاوت در تماس با آن افراد از خود نشان مي

  شـوندگان  فرهنگي كه مصـاحبه  آورد. مشكالت تماس ميان مشكالتي را به وجود مي
 اند از: رتاند عبا آن را تجربه كرده

دليل زبان متفاوت، ابراز احساسـات   كالمي كه به مشكالت ايجادشده به . ارتباطات1
 و... اشاره دارد. 

اي، اشـارات،   دليل حاالت چهـره  وجودآمده به . عالئم غيركالمي كه به مشكالت به2
 پردازد. حاالت اندام و ... مي

رفتـار خاصـي در تعامـل،    تعاملي كه بـر مشـكالتي كـه از طريـق      قواعد و . رفتار3
كنند، داللت دارند. گردشگران و جامعة محلـي، قواعـد مخـتص بـه      تفاهم ايجاد مي سوء

هاي فرهنگي در قواعد تعامل اجتماعي بر ادراكات متقابـل   فرهنگ خود را دارند. تفاوت
گذارد. گردشگران و جامعة محلي بـا اينكـه ممكـن     گردشگران و جامعة محلي تأثير مي

توجهي در قواعد فرهنگي خـود باشـند،    هاي قابل حاظ اجتماعي داراي مهارتاست به ل
دليل اينكه از قواعد فرهنگ همديگر چندان آگاهي ندارند در تعامل با يكديگر بـا   ولي به

 شوند. مشكل مواجه مي
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 موضوع سوم سؤال دوم با مربوط هاي مصاحبه. 8جدول 
 زيرموضوع مصاحبه كد مصاحبه

شويم، در تعامل  راني با زبان متفاوت روبه رو ميوقتي با گردشگ 7
 كالمي ارتباطات شويم. ها با مشكالتي مواجه مي با آن

3 

خواهم به گردشگران اطالعات جديدي در خصوص  وقتي مي
اين منطقه بدهم حالت ظاهري مانند نحوة نگاه كردن، فاصلة 

گري گذارد مانند گردش ايستادن و ... در تماس ما خيلي تأثير مي
كه شايد خيلي عالقه دارد اطالعات كسب كند، اما طوري 

 كنم عالقه ندارد. كند كه فكر مي ايستد و نگاه مي مي

 غيركالمي عالئم

8 
كنيم  كنند كه ما احساس مي بعضي از گردشگران طوري رفتار مي

كه به سـراغ مـا آمدنـد و     پسندند درحالي سبك زندگي ما را نمي
 به ماست. اين نشان از عالقة آنان

 تعاملي رفتار و قواعد

 

 هاي فرهنگي چگونه است؟ ها و چالش سؤال سوم: نحوة برخورد جامعة محلي با اين تفاوت
موضـوع اول بـه    ها دو موضوع اصلي شناسايي شـد.  در پاسخ به اين سؤال، از نتايج مصاحبه

مـاس گردشـگران و   پردازد. با توجه به اينكـه ت  محلي مي جامعة بر فرهنگي هاي تفاوت تأثير
تواند در جهت مثبت و  اثر نيست و هر تماسي نتايجي را به دنبال دارد كه مي جامعة محلي بي

 گونه ذكر كردند: شوندگان اثرات تماس با گردشگران را اين يا منفي باشد، مصاحبه
داغ  هاي فرهنگي متفـاوت در ناحيـة قـره    زمينه حضور گردشگران با پيش . اثرات مثبت:1
دهند، آثار مثبتي همچون حفـظ   ها به فرهنگ اين ناحيه نشان مي اي كه آن اران) و عالقه(ارسب

و تقويت مباني فرهنگي، گسترش و بهبود وضعيت مراكز فرهنگي و هنري، حفـظ و توسـعة   
هنرهاي بومي و سنتي، شناخت بيشتر ساكنان محلي از فرهنگ بومي، افزايش غـرور ملـي و   

هـاي ديگـر، همگرايـي و     بهبود درك و تصـور دربـارة فرهنـگ   فرهنگي، مبادالت فرهنگي، 
يكپارچگي افراد محلي در اين ناحيه را در پي داشته است. در زماني كه وجود انـواع وسـايل   
ارتباطي مانند تلويزيون، ماهواره، اينترنت و ساير وسايل ارتباطي سبب فاصـله گـرفتن مـردم    

رغـم وجـود منـابع و     در شرايطي كـه علـي   شود و محلي اين ناحيه از فرهنگ بومي خود مي
سبب بيكاري باال، مهـاجرت از ايـن ناحيـه بـه شـهرهاي       هاي فروان در اين ناحيه، به پتانسيل

توانـد راهگشـاي حفـظ فرهنـگ      بزرگ مثل تبريز و تهران باالست، گردشگري فرهنگي مـي 
 بومي شود و با ايجاد اشتغال، از مهاجرت ساكنان اين ناحيه بكاهد.
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هـاي فرهنگـي متفـاوت در ناحيـة      زمينـه  حضور گردشگران با پيش ثرات منفي:. ا2
تواند آثاري منفي همچون صدمه ديدن اصـالت   داغ (ارسباران) در كنار آثار مثبت، مي قره

الگوهاي فرهنگ بومي، كااليي شدن فرهنگ بومي، عارضة تشابه به بيگانگان، تعارضات 
ي را به دنبال داشته باشد. با توجه به اينكـه ايـن   ميان افراد ناشي از سوءتفاهمات فرهنگ

نوعي همين جمعيـت روسـتايي و    ناحيه جمعيت روستايي و عشايري بيشتري دارد و به
انـد، بايـد    عشايري هستند كه فرهنگ اصيل اين ناحيه را در طي ساليان دراز حفظ كـرده 

تا مـانع از صـدمة   ريزي صحيحي براي توسعة گردشگري در اين ناحيه انجام شود  برنامه
 داغ (ارسباران) بشود. بيشتر به فرهنگ بومي ناحية قره

 موضوع اول سؤال سوم به مربوط هاي مصاحبه .9جدول 
 زيرموضوع مصاحبه كد مصاحبه

8 
دسـتي مــا   بيـنم گردشـگران چقـدر بـا ديـدن صـنايع       وقتـي مـي  

 كنم. شوند احساس خوبي در مورد خود پيدا مي احساساتي مي
 مثبت

3 
هاي مختلـف بـه اصـالت فرهنـگ      ر گردشگران با فرهنگحضو

 شود. زند و گهگاه موجب تعارضاتي مي بومي اينجا صدمه مي
 منفي

 

 مواجهـه  در جامعـة محلـي   موضوع دوم در پاسخ به سؤال سوم، به نحوة برخـورد 
مصـاحبه بـا جامعـة محلـي نشـان       شود. گردشگران مربوط مي هاي فرهنگي تفاوت با

هـاي   هـاي فرهنگـي گردشـگران بـه نحـوه      فراد در مواجهه با تفـاوت دهد كه اين ا مي
كنند كه نحوة هر نوع برخـورد بـه عوامـل مختلفـي چـون سـن،        مختلفي برخورد مي

هــا و ... بســتگي دارد. ازجملــه  جنســيت، ســطح تحصــيالت، شــغل، ميــزان تفــاوت
ش هـاي فرهنگـي در پـي    هاي برخوردي كه جامعة محلي در مواجهـه بـا تفـاوت     نحوه

 گيرند به شرح زير است: مي
طي اين نحوة برخورد، جامعة محلي كه توانمندي مـالي گردشـگران    . اثر نمايشي:1
دهنـد كـه    تمايل نشـان مـي   بينند به پذيرش داوطلبانة رفتارهاي خاص گردشگران را مي

شود كه گردشگران نمايش  نتيجة آن تبعيت از سبك زندگي خوشگذران و پر فراغتي مي
گـرا،   در اين حالت، در پي روي آوردن جامعة محلي به الگوي زندگي غيرواقع دهند. مي

توان بيشـتر   آيد. چنين حالتي را مي پديد مي .تغييراتي در زبان، پوشش، نظام ارزشي و ..
 در جوانان مشاهده كرد.
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طي اين نحوة برخورد، تغييراتي كه حاصل نوآوري يا خالقيـت   . تغييرات دروني:2
اين نحوة برخورد در ابتدا بيشـتر از سـوي    .شود مي ايجاد محلي جامعة فرهنگ است در

گيـرد و در مرحلـة بعـد گـروه      هاي تمـاس مسـتقيم و تمـاس جزئـي شـكل مـي       گروه
 كنند. وكار نامربوط و بدون تماس از آن تقليد مي كسب
حاصـل تـأثيرات تحميلـي     كـه  تغييراتي نحوة برخورد، اين طي . تغييرات بيروني:3

اقتصادي، محيطي و فرهنگي گردشگري است، در فرهنگ جامعة محلـي ايجـاد    سياسي،
توانـد   شود. اين نحوة برخورد مختص گروه خاصي نيست و حضور گردشـگران مـي   مي

 تغييراتي در فرهنگ هر چهار گروه ذكرشده در اين تحقيق پديد آورد.
ـ  . وانهادگي فرهنگي:4 ارويي بـا  طي اين نحوة برخورد، جامعة محلي در مدت روي

تـوان   دهد. اين نحوة برخـورد را مـي   صورت موقت رفتار خود را تغيير مي گردشگران به
بيشتر در افرادي كه در تماس مستقيم يا تماس جزئي بـا گردشـگران هسـتند، مشـاهده     
كرد. افرادي كه شغل مرتبط با گردشگري دارند يا تماس بـا گردشـگران منـافعي بـراي     

 با اين نحوة برخورد، ارتباط بيشتري با گردشگران برقرار كنند.كنند  ها دارد، سعي مي آن
فرهنگـي    طي اين نحوة برخورد، جامعه محلي يك يا چند ويژگيپذيري:  . فرهنگ5

پذيرد. گردشگران كه در طي مسافرت به اين ناحيه، فرهنگ متفاوت را  گردشگران را مي
تحـت تـأثير ويژگـي و كـاركرد آن     دليـل اينكـه     كنند. جامعة محلي گهگاه به وارد آن مي

پـذيري مخـتص گـروه     كنـد. فرهنـگ   گيرد، آن را وارد فرهنگ خود مي فرهنگ قرار مي
 هاي ذكرشده در اين تحقيق رخ دهد. خاصي نيست و ممكن است در همة گروه

طــي ايــن نحــوة برخــورد، جامعــة محلــي تعــدادي از . همانندســازي فرهنگــي: 6
كنند. همانندسازي فرهنگـي   جانشين فرهنگ خود ميهاي فرهنگي گردشگران را  ويژگي

 پذيري است. ها مانند فرهنگ نيز از لحاظ پذيرش در گروه
هـاي فرهنگـي    طي اين نحوة برخورد، جامعة محلـي تفـاوت   تفاوتي فرهنگي: بي. 7

كنـد. ايـن نحـوة     بيند، اما در فرهنگ خود تغييـري ايجـاد نمـي    خود با گردشگران را مي
وكار مربوط  ان بيشتر در افرادي كه با گردشگران تماسي ندارند يا كسبتو برخورد را مي

 با گردشگري ندارند، مشاهده كرد. 
هـاي   طي اين نحوة برخورد، جامعة محلـي در مواجهـه بـا تفـاوت     تعارض فرهنگي:. 8

دهد. گردشگراني كـه   پردازد و رفتارهاي تعارضي از خود نشان مي فرهنگي به مقابله با آن مي
دهنـد كـه از نظـر جامعـة      كنند گهگاه رفتارهايي از خود نشـان مـي   ين ناحيه مسافرت ميبه ا
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هـا مربـوط    محلي پذيرفته شده نيست. اين رفتارها ممكن است به فرهنگ آنها به فرهنـگ آن 
شود كه متفاوت از فرهنگ مردم محلي اين ناحيه است يا اينكـه ممكـن اسـت در مسـافرت     

هـا نيسـت و دليـل آن دوري از محـيط      ند كـه رفتـار واقعـي آن   ده چنين رفتارهايي را بروز 
زندگي معمولشان است و مانند مردم محلي در قيدوبند فرهنگ مربوط بـه خـود نيسـتند. در    

گيرد و شدت اين تعارض وقتـي از سـوي برخـي از     نتيجه نوعي تعارض فرهنگي شكل مي
 دارد.ها منافعي ن شود كه گردشگري براي آن افراد محلي بيشتر مي

 موضوع دوم سؤال سوم به مربوط هاي مصاحبه .10جدول 
 زيرموضوع مصاحبه كد مصاحبه

گيرند و  جوانان ما با ديدن گردشگران تحت تأثير قرار مي 8
 نمايشي اثر ها لباس بپوشند. خواهند مثالً مانند آن مي

 
5 

خواهند  گذارند و از ما مي وقتي بناي آماده در اختيار ما مي
شد كه متفاوت از بناهاي اين منطقه بوده و براي طوري با

كنيم خالقيت به خرج  گردشگران جذاب باشد، ما سعي مي
 خورد.  دهيم، در نتيجه معماري متفاوتي در منطقه به چشم مي

 تغييرات دروني

 
7 

 

كه گردشگران از اين مسير  هاي اطراف ما را به دليل اين زمين
دند و تبديل به غذاخوري كنند، از همساية ما خري عبور مي

كردند و اين باعث مشكالتي شده است و همكاري و هماهنگي 
هاي  ما مثالٌ در تقسيم آب، كمك به هم در حفاظت از زمين

 يكديگر و در برداشت ميوه به هم خورده است. 

 بيروني تغييرات

 
3 

 

كنم در  گيرم سعي مي من زماني كه مسئوليت تور را به عهده مي
ها رفتار كنم و حرف بزنم  ا گردشگران هستم مثل آنمدتي كه ب

 تا بتوانم بيشتر با گردشگران ارتباط برقرار كنم.
 وانهادگي فرهنگي

 
 
2 

 

بينيم گردشگران انتظار غذاهايي را در منوي ما دارند  وقتي ما مي
كنيم آن غذاها را  كه در الگوي غذايي خودشان هست، سعي مي

. در اين صورت، وقتي مشتريان به منوي خودمان اضافه كنيم
آيد و آن را  كنند، گاهاً خوششان مي محلي ما نيز آن را صرف مي

 كنند.  نيز به الگوي غذايي خود اضافه مي

 پذيري فرهنگ

 
11 
 
 

بينيم كه در منطقة ما  ها در گردشگران رفتارهايي مي بعضي وقت
سواري يا  هايي مثل دوچرخه زياد مرسوم نيست مانند ورزش

دهند.  اليبال بازي كردن در محيط عمومي كه دختران انجام ميو
كنيم كه براي  ها عقيده پيدا مي در اين صورت، ما نيز با ديدن آن

 ما نيز اشكالي ندارد. 

 همانندسازي فرهنگي
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 موضوع دوم سؤال سوم به مربوط هاي مصاحبه .10جدول ادامة 
 زيرموضوع مصاحبه كد مصاحبه

10 
بينم، اما طوري نيست كه  هاي متفاوت مي رهنگگردشگراني با ف

ها را الگو قرار دهم، من به فرهنگ خودمان ارزش  بخواهم آن
 زيادي قائل هستم.

 تفاوتي فرهنگي بي

 
6 

 

هـا را مـا    كنند كه رفتـار آن  بعضي از گردشگران طوري رفتار مي
دانيم كه بايد در خانة خودشـان انجـام بدهنـد نـه در      رفتاري مي

هـا   گذارنـد نبايـد بـا آن    ها كه به فرهنگ ما احترام نمي آنعموم. 
 رفتاري كرد. خوش

 تعارض فرهنگي

 

نوعي سعي در آشكار كردن ابعادي از  ها پرداخته شد، هركدام به موضوعاتي كه به آن
هاي فرهنگي ميان گردشگران و جامعة محلي دارد تـا بـا درك ايـن ابعـاد بتـوان       تفاوت

 دشگري كارآمدي را از لحاظ فرهنگي فراهم آورد.  ريزي گر زمينة برنامه
 
 گيري نتيجه

فرهنگ در هر نوع تعامل بشري به ويژه تعامل گردشگران و جامعة محلي نقش بسـزايي  
تـوان نقـش فرهنـگ را در تعامـل      هـاي ايـن تحقيـق مـي     كند كه بر اساس يافتـه  ايفا مي

عنـوان جاذبـة    رهنـگ بـه  گردشگران و جامعة محلي به اين صورت عنـوان كـرد: اول، ف  
شـود و   كند، دوم، اينكه فرهنگ موجب ايجاد انگيزه براي سـفر مـي   گردشگري عمل مي
بين افراد است. اين موضوع، تا حـد زيـادي بيـانگر     تماس در مؤثر سوم، فرهنگ عاملي

) در تحقيق خود در زمينة فرهنگ گردشگري بـه شـرح   1382مواردي است كه كروبي (
 آن پرداخته است.

هـاي فرهنگـي متفـاوت، عوامـل      زمينـه  تماس گردشگران با جامعة محلي با پيش در
فضـايي، ارتبـاطي،    و هاي تحقيق، عوامل مـوقتي  گذارد كه براساس يافته زيادي تأثير مي

 هـاي  يافتـه  ترين عوامل دانسـت.  توان مهم گردشگري را مي تخصصي فرهنگي و عوامل
 هـاي   ه بـا يافتـه  كـ اي  گونـه  بـه  ،اسـت ه يافتـه  از بخـش  ايـن  مؤيـد  نيـز  محققـان  ديگر

 . دارد همخواني) 2014شارپلي ( ) و1994(پيرس 
هـا   كه چقدر با آن كند، با توجه به اين وقتي جامعة محلي با گردشگران تماس پيدا مي

ها بـه چـه انـدازه اسـت، بـا مشـكالتي        هاي فرهنگي آن شباهت فرهنگي دارد يا تفاوت
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 و غيركالمي و رفتار كالمي، عالئم شكالت در ارتباطاتشود كه معموالً اين م مواجه مي
هاي فرهنگي بيشتر باشـد ايـن مشـكالت     آيد و هرچه اين تفاوت تعاملي پيش مي قواعد

) در مورد تعامل بـين  1982هاي بوچنر ( كند. اين موضوع يادآور گفته نيز بيشتر بروز مي
 فرهنگي است.

هـاي مختلفـي    صـورت  گيرد به مي دخو به مختلفي هاي كه شكل فرهنگي هاي تفاوت
اجتمـاعي ديـده    هـاي  اجتماعي و دسـته  رفتار غيركالمي، قواعد و كالمي مانند ارتباطات

 فرهنگـي،  مبـاني  تقويت و تواند هم تأثيراتي مثبت مانند حفظ ها مي شود. اين تفاوت مي
 و بـومي  هنرهـاي  توسـعة  و حفـظ  هنـري،  و فرهنگي مراكز وضعيت بهبود و گسترش

فرهنگـي،   و ملـي  غـرور  افـزايش  بـومي،  فرهنگ از محلي ساكنان بيشتر شناخت ،سنتي
 يكپارچگي و همگرايي ديگر، هاي فرهنگ دربارة تصور و درك بهبود فرهنگي، مبادالت

 الگوهـاي  اصـالت  ديـدن  محلي داشته باشد و هم تأثيراتي منفـي همچـون صـدمه    افراد
 ميـان  تعارضـات  بيگانگـان،  بـه  ابهتش عارضة بومي، فرهنگ شدن كااليي بومي، فرهنگ

فرهنگي بر جامعة محلـي. نتـايج حاصـل از ايـن تحقيـق در       سوءتفاهمات دليل به افراد
) است كه به بررسي آثار 1382زمينة اثرات فرهنگي گردشگري، تاييدكنندة نظر كاظمي (

 فرهنگي توسعة گردشگري از ديدگاه ساكنان پرداخته است.
گردشـگران برخوردهـاي مختلفـي     فرهنگـي  هاي تفاوت با مواجهه در جامعة محلي

پـذيري،   فرهنگـي، فرهنـگ   بيرونـي، وانهـادگي   و درونـي  نمايشـي، تغييـرات   مانند اثـر 
دهند. اين موضـوع   فرهنگي از خود نشان مي و تعارض تفاوتي فرهنگي، بي همانندسازي

ه بـا  ) در خصوص نحوة برخـورد جامعـة محلـي در مواجهـ    1385تاييدكنندة نظر برنز (
 هاي ديگر است. فرهنگ
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