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بررسي مقولههاي توسعه گردشگري و فرهنگ گردشگران از نگاه راهنمايان تور
ليال حامدي

1

تاریخ دریافت 1399/4/13 :تاریخ پذیرش1399/6/20 :

چكيده
توسعهي گردشگري ،براي کشورهاي کمتر توسعه يافته ،عامل مؤثري جهت بهبود کيفيت زندگي مردم و
افزايش رفاه اجتماعي است .در اين ميان نقش راهنماي گردشگري به واسطهي ارتباط نزديکي که با
گردشگران دارند بسيار مهم است .چرا که راهنمايان تور ساعتهاي متمادي با مسافران در سفرهاي داخلي و
خارجي در ارتباط نزديکند و رفتارهاي آنان را زير نظر دارند ،ديدگاه آنان در خصوص فرهنگ گردشگران و
عوامل موثر بر توسعه گردشگري حائز اهميت

است.

اين پژوهش به بررسي عوامل موثر بر توسعه گردشگري و فرهنگ از ديدگاه راهنمايان تور ميپردازد .در
اين خصوص ،با بهرهگيري از روش نظريهي داده بنيان براي شناخت اين عوامل پژوهش انجام شده است.
راهنمايان تور گردشگري جامعه پژوهش را تشکيل ميدهند که با استفاده از روش نمونهگيري هدفمند گلوله
برفي 12 ،نفر از آنان انتخاب شدند .گردآوري اطالعات با استفاده از مصاحبه عميق و نيمهساختارمند صورت
گرفت که تا رسيدن به سطح اشباع نظري ادامه يافت .تجزيه و تحليل دادهها طي سه مرحلهي-کدگذاري باز،
محوري و انتخابي ،انجام شد .نتايج حاصل از تحقيق حاضر استخراج مدل پارادايمي توسعه گردشگري و
فرهنگ ايرانيان است که نشان داد آموزش ،ارتباطات ،حس امنيت و امنيت ،مشارکت بخش خصوصي و
دولتي ،زير ساخت توسعه پايدار ،تاثير محيطي گويههايي بودند که به طور مستقيم با توسعه در ارتباط بودند
و گويههاي تبليغات ،تفاوتهاي فرهنگي ،بي تفاوتي اجتماعي ،انزواي بين الملل ،مصرف گرايي ،تسامح
فرهنگي ،اخالقيات گردشگري و تمرين پرسشگري/کنکاش معرفتي از گويههاي تاثير گذار بر فرهنگ
گردشگران ايراني از ديدگاه راهنمايان تور بود.
کليد واژهها :توسعه گردشگري ،فرهنگ ،راهنمايان تور ،پاراديم کيفي ،نظريه بنيان

1

دکتری مدیریت و برنامهریزی فرهنگی ،واحد تهران شمال ،دانشگاه آزاد اسالمی ،تهران ،ایرانleila_hamd@yahoo.com .
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مقدمه

حال ايجاد تمايز در بازار جهاني ميشود؛ از سويي

سال يازدهم /شماره بيست و دوم /تابستان 1399

امروزه صنعت توريسم فراتر از يک صنعت ،به

گردشگري نيز به ترويج فرهنگ مقصد و ايجاد درآمد

مثابه يک پديدهي پويايي جهاني و اجتماعي داراي

مورد نياز براي توسعه ميراث فرهنگي کمک ميکند .در

پيچيدگيهاي خاص خويش است (اليوت.)۱۹۹۷ ،

اين ميان نقش راهنمايان تور بسيار پر رنگ است.

توريسم ابعاد مختلف زندگي بشر ،اعم از اجتماعي،

اولين بار کوهن به اهميت و نقش راهنمايان گردشگري

فرهنگي ،سياسي و مهم تر از همه اقتصادي را تحت

اشاره نمود .وي دو نقش مهم براي راهنمايان

شعاع خود قرار داده است (عليزاده و رحيمي)۱3۹6 ،

گردشگري به صورت ويژه تعيين کرد :واسطه اجتماعي

و از آن جمله ميتوان به ايجاد اشتغال ،ارزآوري ،تعادل

و فرهنگي .واسطه اجتماعي ارتباط شخص با

منطقهاي ،کمک به صلح جهاني ،کمک به سرمايه

گردشگران در يک محيط اجتماعي است و واسطه

گذاري در ميراث فرهنگي و بهسازي محيط اشاره کرد

فرهنگي به تبادل و تعامل فرهنگي ميان گردشگر و

(صدر موسوي و دخيلي کهنموئي .)۱3۸6 ،توريسم از

راهنما تاکيد ميکند( .همان )1396 ،راهنمايان تور به

عناصر و فعاليتهايي تشکيل ميشود که به صورت

عنوان کارکنان صف در تعامل مستقيم با گردشگران

مستقيم و غير مستقيم بر اين صنعت تاثير ميگذارند .به

بوده و روابط اصلي بين جامعه ميزبان و گردشگران

بيان ديگر ،براي اينکه صنعت توريسم در يک کشور

هستند .در حقيقت ،راهنمايان تور به عنوان سفيران

متحول شود و توسعه يابد ،بايد در راستاي آن عناصر و

فرهنگي مقاصد مسئوليت زيادي در برداشت کلي و

فعاليتهايي متحول شده و توسعه يابند ،که در پويايي

رضايت گردشگران از خدمات تور ارائه شده در مقصد

آن سهيم هستند (واي ،گي .)۱3۷۷ ،توسعهي اين

به عهده دارند .به دليل ارتباط نزديک راهنمايان با

صنعت ،به ويژه براي کشورهاي در حال توسعه که با

مسافران در طول سفر ،برداشت آنها از نوع رفتار هر

معضالتي همچون ميزان بيکاري بـاال ،محـدوديت

مسافر راهي براي فهميدن فرهنگ گردشگري افراد

منـابع ارزي و اقتـصاد تـک محـصولي مواجـه هستند،

هست .فرهنگ بر اساس تعريف ،مجموعهايست شامل

از اهميت فراواني برخوردار است (صباغ کرمـاني و

آداب ورسوم ،زبان (با گويش و لهجه) ،لباس و غيره از

اميريـان.)1379 ،

يک سو و مظاهر فرهنگي شامل نمادها ،عوامل طبيعي

گردشگري در کمک به توسعه پايدار جايگاه و

و هر آنچه جزو داشتههاي هر ملتي در گستره

موقعيت ويژهاي دارد ( .)UNEP/WTO, 2005به بيان

جغرافيايي خويش از سوي ديگر است .هانتينگتن

ديگر ،در بسياري از کشورها ،گردشگري راه اصلي و

()1945نيز بيان ميكند كه مراد ما از فرهنگ ،هر شي،

چه بسا تنها راه توسعه است .بنابراين بايد مطمئن بود

عادت ،انديشه ،نهاد و شيوه فكري يا عملي است كه

گردشگري به شيوهاي توسعه يايد که سهم آن در

انسان فرا ميآورد يا ميآفريند و سپس به ديگران ،به

توسعه پايدار مقصد بهينه باشد .نقش اصلي توسعه

ويژه به نسل پسين ميسپارد.

گردشگري کمک به توسعه گسترده تر اقتصادي و

پرواضح است که هيچ ملتي بدون فرهنگ و بدون

اجتماعي در مقصد است (ضرغام بروجني و صداقت،

مجموعههايي از دستورالعملها و باورهايي که در طي

.)۱3۹۷

نسلهاي متمادي کسب نموده است نميتواند

رابطهي متقابلي که ميان فرهنگ و توريسم وجود

موجوديت خويش را حفظ نمايد و مطمئنا در تقابل و

دارد ،جذابيت و رقابتي بودن مناطق کشورها را افزايش

تالقي با فرهنگهاي ديگر به راحتي در آن هضم و

ميدهد .فرهنگ ،موجب توسعه توريسم و در عين

دچار استحاله ميشود .از سوي ديگر تغيير ماهيت
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فرهنگ ،بسيار کند ،آرام و تدريجي است( .فتحي،

زندگي مشترک گروهي از مردم که همانندي در رفتار،

ميرساردو ،بهرامي ثابت )۱3۹3 ،و ميدانيم که مناطق

ايدئولوژي ،اقتصاد ،مذهب و تکنولوژي را دارند».

مختلف کشور ايران ،تحت تأثير عوامل تاريخي،

در نتيجه با توجه به چند بعدي بودن مفهوم

فرهنگي ،جغرافيايي و سياستهاي کالن ،مسيرهاي

فرهنگ ،ميتوان گفت که تعريف مشخصي از اين

گوناگوني طي کرده است( .مردوخي و ساعي ارسي،

مفهوم ارائه دادن بعيد به نظر ميرسد .در جدولهاي

 )1397و امروزه سخن از آن است که همه مردم در

ذيل فرهنگ از دو ديدگاه جامعه شناسان و انسان

تعيين سرنوشت خويش دخالت آگاهانه و واقعي پيدا

شناسان مورد مطالعه قرار گرفته است (لک.)۵۴:۱3۸6 ،

کنند( .نوابخش و نعيمي )1390 ،و از آنجا که کشور
ايران داراي اقوام مختلف با فرهنگهاي متفاوت
ميباشد و با توجه به اينکه فرهنگ گردشگري عامل
مهمي در جذب توريست ميباشد ،مساله اصلي
پژوهش حاضر اين است که عوامل موثر بر توسعه
گردشگري و فرهنگ از ديدگاه راهنمايان تور بپردازيم.

ديدگاه ها

منبع

 ارزش ها
لغت نامه جامعه
مدرن

شيوه زندگي

مريل

الگوي رفتار  تعامالت اجتماعي
 محصوالت انسان ساز

لغت نامه جامعه

رفتار

 زبان وسيله انتقال فرهنگ،
انتقال انتظارات ،فرهنگ در

فرهنگ

رسانه جمعي
سمبل سازي  دولتمردان

فرهنگ درگسترده ترين معنايش ،به فرآوردههاي

 تشکيالت مذهبي

تمدني پيچيده و پيشرفته اشاره دارد كه در چنين

 سيسامهاي آموزشي

معنايي به چيزهايي مانند ادبيات ،هنر و فلسفة دانش و
ظرافتهاي زندگي و قدرشناسـي و خوشـنودي
برگرفتـه از آنهـا را نمايان ميكند (فتحي و ثابتي،
)۱3۹۱
ادوارد تيلور مردم شناس انگليسي فرهنگ و تمدن
را به يک مفهوم به کار برده ،فرهنگ يا تمدن را
مجموعه پيچيده از معرفت ،عقايد ،اخالقيات ،قوانين،
آداب و رسوم و همه قابليتها و عاداتي دانسته که
انسان به عنوان عضوي از جامعه ميپذيرد .بنابراين ،در
يک جمعبندي «فرهنگ به همه نهادها ،فنون وهنرها،
رسوم ،سنت ها ،ادبيات ،اعتقادات ،مجموعه روشهاي

 فضا ،مکان
 محيط انسان ساخت

مباني نظري تحقيق

فن شناسي باز ميگردد و آشنايي و برخورداري از

 تشکيالت
 صنايع دستي

گردشگري و فرهنگ ،ميتوانيم در جهت ارتقا آن گام
برداريم.

 هنجارها

 محصوالت انسان ساز جامعه،

يودون ()۱۹۸۹
عمل انسان

فضا ،مکان
 آثار زيبا شناختي
 سمبل ها ،معنا

قوانين و اصول
انساني
شيوه پرورش  سيستم آموزش
انسان

(ماخذ :لک)۵۴ :۱3۸6 ،

 سنت ها
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بدين ترتيب با شناسايي مولفههاي موثر بر توسعه

جدول  :۱فرهنگ از ديد جامعه شناسان
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جدول  :2فرهنگ از ديد انسان شناسان
نظريه پرداز
مالينوفسکي

مجموعه منسجم

ديدگاه ها

توسعه دستاورد انسان محسوب ميشود ،در محتوا و

 شاکله اثر هنري (صنايع

نمود داراي مختصات فرهنگي است .هدف از توسعه،

دستي)
 سيستم آداب و رسوم

هريس
گرتيز

پرورش دهنده
انسان

 تکامل بخشي انسان

شکل دهنده رفتار  شکل دهنده تمايزات
فرهنگ کثرت گرا

فرهنگي
 شکل دهندهي اقدامات

عملي فرهنگي

معنادار در زندگي روزمره
در قالب انتظارات
هنجاري

لکيس و گودئو

 انتقال يافته از طريق

()۱۹۹۵
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الگوي رفتار

 سمبلهاي معنايي

اجتماعي

 اسمهاي مشخص
 موقعيتهاي متمايز
 دانش-اعتقادات ،هنر،

تايلر

بوار

فرهنگ و تمدن
فرهنگ و عادات
اجتماعي

بشر و پديدهاي است که داراي ابعاد مختلف است.

ايجاد زندگي پر ثمري است که توسط فرهنگ تعريف
ميشود .به اين ترتيب ميتوان گفت «توسعه دستيابي
فزاينده انسان به ارزشهاي فرهنگي خود است».
(ازکيا)۱36۸ ،
آثار گردشگري در زمينه توسعه را پاپلي يزدي به
نقل از  Greffeبه شرح زير بيان نموده اند:
 )۱همانند هر فعاليت صادراتي ،منبع درآمد و اشتغال ايجاد
ميکند.
 )2زنجيرهاي از کل فعاليتهاي اقتصادي و خدماتي به
وجود ميآورد و به عنوان يک اهرم براي تعداد زيادي
از فعاليتهاي اقتصادي عمل ميکند.
 )3از چشم اندازهاي طبيعي بدون آنکه ماهيت آنها را تغيير
دهد و يا مواد اوليه آنها را دستخوش تغييرات کند و يا

اخالقيات ،رسوم و عادات

آنها را به مناطق ديگر حمل و نقل کند بهره برداري

انساني

مينمايد.

 عادات گروهي زندگي

(ماخذ :لک)۵۵:۱3۸6 ،

 )۴تقاضا را براي صنايع و هنرهاي سنتي و فعاليتهايي که
نياز به نيروي کار بيشتري دارند ارتقاء ميدهد.
 )۵به همان اندازه که گردشگراني را از خارج از فضاي
اقتصاد ملي جذب ميکند ،جريانهاي برون زاي

گردشگري و توسعه
گردشگري به عنوان يکي از منابع درآمد و ايجاد
اشتغال در سطح ملي ميتواند رهيافتي براي توسعه

هزينهها را به منطقه تزريق کرده ،ضريب تکاثري
(افزايش درآمد به ازاي هر ريال تزريق شده در اقتصاد
منطقه يا کشور) را افزايش ميدهد.

اقتصادي در قلمرو ملي باشد .گردشگري به خصوص
در زماني که سود فعاليتهاي ديگر بخشهاي

نيازهاي توسعه

اقتصادي در حال کاهش باشد ،جايگزين مناسبي براي

در برنامه ريزي توسعه گردشگري توجه صرف به

آنها و راهبردي براي توسعه است .بر اين مبنا دليل

جاذبهها و آماده سازي آنها براي ارائه به گردشگران

اصلي توسعه گردشگري غلبه بر پايين بودن سطح

تنها بخشي از برنامه ريزي را در بر ميگيرد .در کنار

درآمد و ارائه فرصتهاي جديد شغلي و تحوالت

توجه به عوامل اصلي ،ساماندهي عوامل جانبي نيز به

اجتماعي در جامعه محلي است (پاپلي يزدي به نقل از

همان اندازه عوامل اصلي اهميت دارد .از اينرو توسعه

 )۸2:Oppermanو ميتواند اميدهايي را براي کاهش

داراي نيازهاي وسيع تري است که بدون تحول در آنها

فقر به خصوص در نواحي اي که به نحوي دچار رکود

مقبوليت الزم ميان گردشگران بوجود نخواهد آمد.

اقتصادي شده اند فراهم آورد.همچنين توسعه دستاورد

(رهنما)۱3۸۱:۱3۵ ،
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بايد وضعي را پديد آورد که از کليه قسمتهاي
منابع گردشگري استفاده گردد و به عوامل جانبي مانند
تبليغات ،آموزش ،مهارت ،مديريت بخش و واحدهاي
اقامتي و پذيرايي ،تورگرداني و غيره توجه شود .به
عبارتي ميان عوامل اصلي و جانبي بايد همپيوندي
مکمل وجود داشته باشد .بدين معنا که وقتي مسافري
براي استفاده از يک جاذبه به محلي سفر ميکند بايد از
نظر تامين ساير نيازها نيز به خواست وي توجه شود.
در غير اين صورت نوعي سرخوردگي نسبي ايجاد
شده و انگيزه اقامت بيشتر و يا سفر مجدد در وي
بوجود نخواهد آمد.
از طرف ديگر توسعه بخش گردشگري در مقياس
منطقهاي بايد موزون و متوازن باشد .موزون از اين نظر
فعاليت به شکل متناسب توزيع شود و متوازن از اين
جهت که بايد حتي المقدور از توسعه به شکل قطبي و
متمرکز در يک نقطه جلوگيري شده و بر اساس تدابير
مديريتي ،جابجايي مسافران به نقاط و جاذبههاي ديگر
نيز انجام گيرد تا سفر يکنواخت ،خسته کننده و
کسالت آور نشود.

شناسايي قطبهاي توسعه و طبقه بندي آنها
شناسايي قطبهاي توسعه و طبقه بندي آنها به معناي
جداسازي آنها از يکديگر نميباشد بلکه هدف اصلي
از اين سطح بندي فراهم آوردن امکانات همپيوندي
ميان آنها و آشنايي گردشگران با مراکز توريستي
درجات بعدي است .بدين ترتيب فعاليتهاي موجود
در نواحي فعال و پرجنب و جوش با فعاليتهاي
توريستي ضعيف در نواحي کم فعال با يکديگر ادغام
ميگردد .چنين سياستي باعث ميشود( :رهنما:۱3۸۱ ،
)۱3۸
 )۱فضاي کافي براي فعاليتها و سرمايههاي کوچک
بوجود آيد.
 )2فعاليتهاي فراغتي متنوع تر گردند.

درآيند.
 )۴ساخت و سازهاي کالبدي مناسب در نواحي کم فعال
توسعه يابند.
 )۵نوعي جداييگزيني

1

ميان انواع فعاليتهاي

گردشگري بوجود آيد.
 )6تعاملهاي اجتماعي و فرهنگي بيشتر و وسيع تري
ميان مسافران و مردم بومي ايجاد گردد.

راهنمايان تور
راهنماي گردشگري شخصي است که گروه يا
افرادي از بازديد کنندگان را خارج از خانه هايشان يا
خارج از کشور در اطراف يادمان ها ،سايتها يا منطقه
شهري راهنمايي ميکند و با آنها به زبان خودشان و به
صورت جذاب و مهيج محيط طبيعي و فرهنگي را
تشريح ميکند (حيدري .)۱3۸۹ ،راهنمايان تور به
عنوان کارکنان صف در تعامل مستقيم با گردشگران
بوده و روابط اصلي بين جامعه ميزبان و گردشگران
هستند .در حقيقت ،راهنمايان تور به عنوان سفيران
فرهنگي مقاصد مسئوليت زيادي در برداشت کلي و
رضايت گردشگران از خدمات تور ارائه شده در مقصد
به عهده دارند.
راهنمايان تور يکي از قابل ديد ترين بازيگران در
صنعت گردشگري اند ،ولي آنها تقريبا نسبت به بقيه
ذينفعان و شرکت کنندگان در چشم محققين ناپيدا
هستند .بر اساس ويلر ،هام و زوال به خاطر فقدان
پروفايل ،مساعدتها و تاثيرات راهنمايان تور،
راهنمايي تور به وسيله محققان ،برنامهريزان و مديران
کم اهميت جلوه داده ميشود.
چارچوب نظري تحقيق براساس پرسش اصلي مک
کله کند است که چرا بعضي از ملتها در طول تاريخ
(دولت شهرهاي يونان در سده ششم قبل از ميالد ،روم
قرن چهارم ،قسمتي از آمريکاي شمالي و )...در مسير
رشد و توسعه به يکباره «جهش» داشتند و در مقايسه،
برخي از کشورها از رشد عقب افتادند؟ در واقع مک
کله لند در جستجوي يافتن «علل مفقوده» توسعه

سال يازدهم /شماره بيست و دوم /تابستان 1399

که آهنگ زماني بازديد کنندگان بايد در گستره زمان

 )3منابع گردشگري بالقوه به تدريج به صورت بالفعل
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نيافتگي و رشد نيافتن اينگونه کشورها برآمد و بعد از

ميل واجد جنبهي دوگانهاي است :ارزش فردي دارد

انجام پژوهشهايي از ديدگاه روانشناسي اجتماعي

(ميل به پيشرفت) و ارزش اجتماعي (نشان دهنده

متوجه شد که در کشورهاي توسعه نيافته ،فقدان انگيزه

عالقه فرد به سعادت ،خوشبختي و پيشرفت ديگران).

و يا «نياز به پيشرفت» را بايد به عنوان ويروس ذهني و

ميل به پيشرفت در افراد ،جوامع ،گروه ها ،طبقات و

عامل اصلي و کليدي معرفي کرد که در اذهان افراد اين

ادوار تاريخي متفاوت است و به همين لحاظ هم

جوامع وجود ندارد .در نزد مک کله لند حلقهي مفقوده

ميتوان درجه پيشرفت يا توسعه نيافتگي جوامع

توسعه نيافتگي برخي کشورها آن چيزي است که وي

مختلف را درجه بندي کرد .اين انگيزه انحصارا رواني

«ويروس ذهني» اي به نام «ميل و نياز به پيشرفت»

نيست چرا که منشا آن نميتواند ارثي باشد چون از

ميخواند (ازکيا و غفاري ،1391 ،ص  .)217ويروس

نسلي به نسل ديگر به سرعت تغيير ميکند .برعکس

ذهني نياز و ميل به پيشرفت ،روش خاصي است از

منشا اين پديده را بعضي شرايط اجتماعي تشکيل

تفکر که نسبتا کمياب است ،ولي هنگامي که در

ميدهد که باعث ايجاد درجات متفاوتي از اين انگيزه

شخصي باشد وي را وا ار ميسازد که به شيوهي

در افراد ميشود (همان).
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ويژهاي پشتکار داشته باشد (وينر ،1390 ،ص .)38به

مک کله لند معتقد بود که نتايج و يافتههاي

باور مک کله لند ،در جامعهاي که روحيهي "ميل و نياز

پژوهشي اش با ادعاي وبر در اخالق پروتستاني و

به پيشرفت" عموما در سطح باالتري است ،کارآفرينان

نسبت آن با روحيه سرمايه داري شباهت و قرابت دارد.

تواناتري به وجود ميآيند که اين امر به نوبهي خود

دروني سازي اين ميل بايد از اوان کودکي در درون

موجب توسعهي سريع تري خواهد شد (مک کله لند،

خانواده شروع شود و بعد از آن طي فرايند جامعه

 ،1961ص .)205

پذيري از طريق ديگر نهادهاي اجتماعي کننده مثل

به باور وي ،نياز به کسي موفقيت يکي از نيازهاي

مطبوعات پيگيري شوند .او در خصوص تقويت اين

اساسي انسان و حاصل تجربيات دوران کودکي است و

نياز و ميل که خود از آن تحت عنوان ويروس ذهني
چون:

از اين رو ،بايستي از طريق فرايند جامعه پذيري از

نام ميبرد و مواردي

همان اوايل زندگي افراد انجام گيرد و سپس بايد از

 )1رهبري هر کشور بايد با هر وسيله ممکن عقيده و

طريق آموزشهاي الزم و مطبوعات و ساير نوشتهها
اين ميل تقويت گردد (ازکيا و غفاري ،1391 ،ص
 .)218از آن جايي که ميل به پيشرفت در درون جامعه
و تحت شرايط خاصي شکل ميگيرد ،مک کله لند،
شرايط موثر بر ميزان ميل به پيشرفت را «آموزش در
خانواده»« ،طبقه اجتماعي والدين»« ،تحرک اجتماعي» و
«ايدئولوژي» معرفي ميکند (گي روشه ،1391 ،ص
.)190
ويروس ذهني ،نشان دهنده انديشههايي است که
سرو کار آنها با «خوب انجام دادن کاري» است و يا با
انجام دادن کاري به نحو بهتر از پيش :يعني کاراتر،
سريعتر و با زحمت کمتر و با نتيجه بهتر و غيره .اين

انگيزه براي توسعه را افزايش دهد؛
 )2برگزاري دورههاي آموزشي براي تقويت انگيزش
بازرگانان؛
 )3ضرورت آموزش عالي زنان در کنار آموزش مردان ،را
به عنوان توصيههايي جهت رشد و توسعه مطرح ميکند
(ازکيا ،1390 ،ص )118

همچنين در نزد راجرز فرهنگهاي متفاوت با
توجه به ارزشهاي اجتماعي خود از يکديگر متمايز
مييابند و اين ارزشهاي اجتماعي چيزي نيستند مگر
فرضهايي انتزاعي و ناآگاهانه در مورد درستي و
نادرستي چيزها (راجرز ،1969 ،ص .)49وي بر اين
باور است که در برخي از فرهنگ ها ،بطور کلي زمينه
براي نوآوري نسبت به فرهنگهاي ديگر فراهم تر
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است .بر اين اساس ،تغيير در وهلهي نخست ،تغيير در

زيست محيطي و موقعيت ژئوپولتيک ايران) ،مقوله

انديشه است .از اين رو ،تغيير مستلزم اشاعهي انديشه

محوري (توسعه پايدار گردشگري) ،مقولههاي زمينهاي

و نظري نو و پذيرش آن از سوي فرد است (ازکيا و

(مشارکت و انسجام ذي نفعان گردشگري ،آموزش و

غفاري ،1391 ،ص  .)221وي پذيرش انديشهي نو را

پژوهش گردشگري) ،مقولههاي مداخله گر (حس

به شکل يک فرايند پنج مرحلهاي مطرح ميکند ،اين

مکان گردشگري ،مديريت مالي گردشگري ،ايمني و

پنج مرحله عبارتند از -1 :آگاهي -2 ،عالقه-3 ،

امنيت در گردشگري ،روشهاي نوين فناورانه

ارزشيابي -4 ،آزمايش ،و  -5پذيرش انديشهي نو

گردشگري و حکمراني خوب گردشگري) ،مقولههاي

(ازکيا ،1390 ،ص .)56

راهبردي (برنامه ريزي و سياست گذاري گردشگري،
بازاريابي گردشگري ،مديريت سبز گردشگري،

پيشينه تحقيق

مديريت حمل و نقل پايدار گردشگري و کنترل و

«فرصتهاي اجتماعي اشتغال زنان در گردشگري مورد

فرهنگي جوامع ميزبان ،حفاظت از منابع گردشگري و

مطالعه :زنان راهنماي تور شهر تهران» با بهرهگيري از

رفاه و کيفيت زندگي جوامع ميزبان) ،در يک چارچوب

تجارب زنان راهنماي تور به فرصتهايي که اين شغل

پارادايمي هم پيوند شده اند.

برايشان فراهم آورده پرداخته است .روش پژوهش

هولدن ( )1394با مقالهي «سنتهاي پايداري در

کيفي و بنظريه بنياني (گراند تئوري) است و مقولهي

گردشگري» بررسي جامعي از چگونگي نمود پايداري

محوري اين بررسي «پديده فرصتهاي اجتماعي ناشي

در حوزه گردشگري ،سه سنت را در اين زمينه معرفي

از شغل راهنماي تور براي زنان» است .يافتههاي

کرد .سنت نخست منبع محور است که بر حفاظت و

پژوهش حاکي از تدوين ده گزاره در خصوص اين

ضرورت حراست کردن از طبيعت و فرهنگ در برابر

پديده است .فضاي باز محيط شغلي امکان دور شدن از

تاثيرات نامطلوب گردشگري تاکيد دارد .سنت دوم

برساختهاي زنانگي و رهايي از شرايط بحراني

فعاليت محور است و بر پذيرش اين موضوع متمرکز

زندگي را فراهم ساخته و موجب رهايي از روزمرگي،

است که توسعه گردشگري در افزايش پايداري نقش

کسب امتيازات مالي ،خودشکوفايي ،افزايش منزلت و

دارد .سنت سوم (جامعه محور) اساقتصاد سياسي

کارايي اجتماعي ،تعديل کليشههاي جنسيتي و

موجود را از طريق حمايت از مشارکت گسترده تر

بازتعريف نقش مادري و همسري ميشود.

گروههاي ذي نفع به چالش ميکشد.

در حوزه توسعه گردشگري مقالهاي با عنوان «مدل

راندال و رولينز ( )2008در مقاله خود به بررسي

فرايندي توسعه پايدار گردشگري جمهوري اسالمي

پتانسيلي که راهنماهاي اکوتوريسم به منظور کمک به

ايران ،نظريهاي داده بنياد با تاکيد بر برنامهي پنج ساله

محافظت از مناطق طبيعي توسط آموزش گردشگران از

توسعه اقتصادي ،اجتماعي و فرهنگي» که توسط

طريق تفسير و مدل سازي رفتارهاي مناسب سازگار

ضرغام بروجني و صداقت ( )1397انجام شد .در اين

با محيط زيست پرداختند .در اين پژوهش از مدل

مقاله به شناسايي مدل فرايندي توسعه پايدار

کوهن ( )1985نقشهاي مختلف راهنما و نظريه

گردشگري به همراه شرايط علّي ،زمينه اي ،مداخله گر،

هايويلر وديويس ( ،)1993به عنوان يک چارچوب در

راهبردها و پيامدهاست .بنابر مدل به دست آمده،

اين تحقيق استفاده شده است تا به بررسي نقش بالقوه

مقولههاي اصلي شامل :مقولههاي علّي (نگرانيهاي

يک راهنماي تور که ميتواند نقش مهمي در شکل
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حبيبي ،مهدوي و ازکيا ( )1398در مقالهاي با عنوان

نظارت گردشگري) و مقولههاي پيامدي (غناي
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دادن به تجربه بازديد کنندگان از يک منطقه بپردازند.

اهداف پژوهش

بررسيها از گردشگران نشان داد پنج نقش از شش

هدف اصلي :شناخت عوامل موثر بر توسعه و فرهنگ

نقش کوهن از اهميت بيشتري برخوردار بودند و نقش

گردشگري از ديدگاه راهنمايان تور

ارتباطات از اهميت کمتري برخوردار بود و در نهايت

اهداف فرعي:

تاکيد بر ضرورت در نظر گرفتن تقسيم بندي بازار در

- -شناخت فرهنگ گردشگران ايراني در سفرها

مطالعات آينده شد .اين يافتهها در مورد بحث پارادايم

 -شناخت عوامل موثر بر توسعه گردشگري

اکوتوريسم و پيامدهاي آن براي مديريت منطقه
حفاظت شده اصالح رفتار بازديد کننده در نظر گرفته
شده است.
«نقش راهنماي تور در انتقال فهم فرهنگ» که
توسط آيان مک دانل ( )200۱انجام شده به بررسي
نقش مهم راهنماي تور در تسريع بخشيدن در انتقال
سال يازدهم /شماره بيست و دوم /تابستان 1399

فرهنگ ميزبان در سيدني و استراليا پرداخته است .در
واقع نقش مهم راهنماي تور در تسريع بخشيدن در
انتقال فرهنگ ميزبان در سدني و استراليا پرداخته است.
در واقع نقش راهنماي تور ميتواند به عنوان ايجاد پل
ارتباطي بين دو فرهنگ باشد .چرا که گردشگران عالوه
بر انگيزههاي مختلف سفر ،براي فهم بهتر فرهنگ
مکان مورد بازديد نيز سفر ميکنند.

سئواالت پژوهش
سوال اصلي :عوامل موثر بر توسعه گردشگري و
فرهنگ از ديدگاه راهنمايان تور کدامند؟

سواالت فرعي:
 فرهنگ گردشگري ايرانيان تحت تاثير چه عواملي است؟ توسعه گردشگري از نظر راهنمايان تور چگونه تحققمييابد؟

روش شناسي
اين مطالعه از پارادايم کيفي بهره گرفته که روشي
منطقي و توام با کلي نگري است (اديب حاج باقري و

براي اينکه يک راهنماي تور بتواند فرهنگ ميزبان

صلصالي .)1386 ،هدف کلي اين پژوهش بررسي

را انتقال دهد بايد آموزشهايي در زمينه تاريخ و

عوامل موثر بر توسعه گردشگري و فرهنگ از ديدگاه

فرهنگ کشورهاي مهمان داشته باشد ،تاريخ محلي

راهنمايان تور است که به منظور دستيابي به از روش

منطقه را بداند ،از تاريخ اجتماعي و ساختار اجتماعي

گراندد تئوري (تئوري زمينه يابي) استفاده شد .نظريه

منطقه و جغرافياي فيزيکي و انساني آنجا اطالع داشته

مبنايي يک روش تحقيق کيفي است که براي بررسي

باشد .در واقع براي دستيابي به نتايج از دفاتر ملي

فرآيندهاي اجتماعي موجود در تعامالت انساني به کار

گردشگري در سيدني ،استراليا خواسته شده بود تا

ميرود .اين روش که توسط گالسر و استراوس توسعه

پرسشنامه پر کنند و از طريق فکس پاسخها را بفرستند

يافته ريشه در کتب تفسيري تعامل گرايي سمبوليک

و همچنين در ماههاي ژانويه و فوريه  ،۱۹۹۷از

دارد .اين روش ،نوعي تحقيق در عرصه است ،که

مشتريان داخل تورهاي بازديد کننده از سيدني بعد از

پديدهها را در موقعيت طبيعي آنها مورد بررسي قرار

اتمام سفر خود مصاحبه انجام شد و  60تور مجزا

داده و توصيف مينمايد (همان)۱3۸6 ،

مورد بررسي قرار گرفتند.

در تحقيق حاضر به منظور شناسايي جامعه مورد
مطالعه ،ضمن مطالعات اوليه و پرس و جو در مورد
متخصصين ،نسبت به شناسايي افراد کليدي و مطلع،
اقدام گرديد .روش نمونه گيري به صورت کامال
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هدفمند و با استفاده از تکنيک گلوله برفي و پس از

پژوهش حاضر براي انجام کدگذاري باز ،جمالت

رسيدن به اشباع تئوري صورت گرفت .به منظور جمع

اصلي استخراج و به هر کدام کدهايي با عالمت  Cو

آوري اطالعات از مصاحبههاي عميق و مشاهده

 Dداده شد .کدهاي  Cکه مربوط به نظرات راهنمايان

مستقيم استفاده شد .پس از جمع آوري اطالعات،

در مورد فرهنگ ميباشد و کدهاي Dمربوط به توسعه

دادههاي جمع آوري شده از طريق تحليل محتوايي

گردشگري از ديدگاه آنان است ،که در (جدول

مورد واکاوي قرار گرفتند و طي مراحل کد گذاري باز،

شماره )3نحوه کد گذاري در اين مرحله به صورت

کد گذاري محوري و کد گذاري انتخابي طبقه بندي

خالصه آورده شده است.

گرديدند .در کد گذاري باز به هر يک از جمالت
مرتبط از سوي نمونهها يک کد داده شد و تمامي

جدول  :3شماي کلي مفهوم سازي دادههاي حاصل از

دادهها کد گذاري گرديدند ،سپس در کد گذاري

پژوهش (کد گذاري باز)

محوري ميزان تشابه و تفاوت هر يک از مفاهيمي که

رديف

در کد گذاري باز به دست آمده بود ،مورد مقايسه قرار

۱

گرفت و نهايتا در کد گذاري انتخابي به يک طبقه

گويههاي استخراج شده
تاثير شرکتهاي خصوصي و سازمان در دادن

کد
D01

اطالعات به مردم

طريق عوامل موثر بر توسعه گردشگري و فرهنگ از

3

همکاري گروههاي مختلف در کنار هم

D03

۴

يکسان سازي فرهنگي

D04

ديدگاه راهنمايان تور استخراج گرديد.

۵

تيم ورکينگ

D05

6

دوره تخريبي شديد به علت فرهنگ کنوني

D06

.
.
.

.
.
.

بندي کلي براي تمامي دادهها دست پيدا کرده و از اين

يافتههاي تحقيق
اطالعات ميداني گردآوري شده از راهنمايان تور
براي دستيابي به مقولههاي فرهنگ و توسعه
گردشگري با استفاده از تکنيک نظريه مبنايي مورد
تجزيه و تحليل قرار گرفت .براساس تکنيک پس از
جمع آوري اطالعات از جامعه مورد مطالعه ،به بررسي

.
.
.

 ۱6۷پيچيده نشدن فرهنگ يا عدم شکل گيري آن

C167

 ۱6۸متفاوت بودن فرهنگ با الگوي موجود در جامعه

C168

 ۱6۹تاثيرگذاري تبليغات که منجر به تغيير نگرش

C169

ميشود

و تحليل نوارهاي ويديويي ضبط شده ،مصاحبه ها،

 ۱۷0تخليه عقدهها به خاطر محدوديت ها

C170

عکسها و دست نوشتهها پرداخته شد .پس از چندين

 ۱۷۱بي فکر عمل کردن و سطحي نگري

C171

بر مرور ،موارد مشابه ،نکات اضافه ،زايد و بدون

 ۱۷2حرکتهاي انفعالي و انفرادي

C172

ارتباط با موضوع تحقيق ،حذف و گويههاي کليدي در
قالب کد و مفاهيم به دست آمد( .مرحله اول ،کد
گذاري باز)

کد گذاري باز
در اين مرحله ،با بکارگيري سيستم کد گذاري باز،
خط به خط دادهها تحليل ،فرايندهاي آن مشخص و
به هر جمله به صورت جداگانه يک کد داده شد .در

منبع( :نگارنده)

C= Culture, D=Development

در کد گذاري محوري دادهها در فرايندي مستمر
با هم مقايسه ميشوند؛ تا بعد از کد گذاري باز پيوند
بين مقولهها مشخص شود (دانايي فرد .)۱3۸۴ ،در
کدگذاري محوري ،طبقات تشکيل شده توسعه مييابند
و هر طبقه شامل زير طبقههايي ميشود که ارتباط هر
يک از آنها مشخص ميگردد .الزمهي مرحله کد
گذاري محوري مقايسه دايمي داده هاست .محقق

سال يازدهم /شماره بيست و دوم /تابستان 1399

2

نبود دانش استفاده از محيط زيست و آموزش

D02
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عدم تعامل فرهنگي يا تبادل فرهنگي با ديگر

دادههاي کد گذاري شده را با يکديگر مقايسه نموده و

ملت ها

به صورت خوشههايي که با هم تناسب دارند در
ميآورد و کدهاي مشابه را در يک طبقه قرار ميدهد

ايزوله شدن و انزواي جهاني
انزواي بين الملل داليل سياسي
تاثير عوامل خارجي

(اديب حاج باقري .)۱3۸6 ،در اين مرحله کدهاي

وجود محدوديت ها

حاصل تحليل و آن دسته از کدها که موضوع مشترک

داليل تاريخي عدم رشد فرهنگ

داشته در قالب مفاهيم جديد گروه بندي شدند ،به

عدم آموزش

عبارتي در اين مرحله طبقههاي گسترده حاصل گرديد

آموزش همه جانبه در همهي استان ها
عدم آگاهي

که هر يک داراي خرده طبقاتي ميباشند( .جدول
شماره )۴

C

ناآگاهي يا بي اطالعي
آموزش

تغيير رفتار با آگاهي

D

سفرهاي آموزشي
فرهنگ ناآگاهي

جدول  :۴شماي کلي نتايج حاصل از کد گذاري

نبود دانش

محوري)خالصه شده)
سال يازدهم /شماره بيست و دوم /تابستان 1399

خرده طبقات

طبقات گسترده

نبود آموزش
کد

مشارکت بخش اطالعات به مردم

تاثير تبليغات بر ديد ديگر ملتها

خصوصي و

تاثير مديا
تبليغات

تاثير تبليغات منجر به تغيير نگرش

C

دولتي

تبليغات در شبکههاي اجتماعي

نبود اصول توسعهي پايدار

گذشتن از سد ذهني

بهبود شرايط مالي
زير ساخت

حس امنيت و تاثير منفي شرايط بي ثبات سياسي
هراس از جنگ

توسعه پايدار
D

مصرف گرايي

نبودن قوانين

تاثير مستقيم توان مالي بر کيفيت اقامت

مصرفگرايي شديد
رفتارهاي پرستيژي

براساس نوع آدمها فرهنگ متفاوت است

وجود دروغ و ريا ،گول زدن و فريبکاري

ژنتيک تاثير گذار است

تجارب منفي

اخالق مداري متبلور در رفتار و عملکرد فرد

C

تسامح فرهنگي

ديفالت و پيش فرض ذهني

نظام طايفه اي
هر قومي فرهنگ خاص خود را دارد

داشتن گارد

فرهنگ واژه اجتماعي است

آداب و نحوه برخورد با گردشگر

بي تفاوتي
اجتماعي

عدم اهميت اتفاقات پيش رو

اخالقيات
گردشگري

بلد نبودن ارتباط برقرار کردن

اصالح رفتار با ارتباطات
عدم رشد فرهنگي به علت ارتباط نداشتن

تاثير شخصيت ،تربيت و اخالق بر فرهنگ
سفر آشنايي با فرهنگ انسانها و غذاهاست

C

تغيير دروني منجر به تغيير برون
تفاوتهاي فرهنگي

ارتباط کم داشتن با دنيا
عدم تعامل با دنيا

C

آداب و نحوه رفتار در سفر

C

بي اهميتي به آينده کشور و خود

C

پايين بودن جايگاه فرهنگ به علت پيش
فرض ها

فرهنگ در جمع بروز پيدا ميکند

ارتباطات

تاثير بر اشتغالزايي

D

اقتصاد سالم و قوي

وجود ناامني

فرهنگي

راه اندازي گردشگري بوهاي بومي

ضعف در زير ساخت ها

مهم بودن ثبات

خود جوش بودن اقدامات

D

حفظ ميراث ناملموس و خانههاي تاريخي به

تبليغات در سطح شهر

حس امنيت مهمتر از امنيت

تفاوتهاي

بخش خصوصي همگام با دولت
واسطه سازمان ميراث و اشخاص

امنيت

امنيت

تاثير شرکتهاي خصوصي و سازمان در دادن

اعتماد نداشتن

D

تاثير محيطي

قرار گرفتن در جو يا محيط مناسب
تابعي از فرهنگ سازي عمومي

D
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ترجمهاي بودن

نمودار کلي تحقيق و سهم هر يک از مقولهها

تجربي بودن

پس از بررسي و تحليل مصاحبه ها ،رکوردها و دست

يادگيري از طريق مشاهده

تمرين

محيط مترقي باعث تغيير نگرش

نوشتههاي جمع آوري شده در اين مرحله ،در نهايت

سطحي بودن در سفر

تعداد  ۱۴۴گويه به دست آمد ،که در مرحله بعد

گردشگران سطحي

پرسشگري/کنکا عدم آگاهي از انتخاب مقصد
ش معرفتي

گويههاي مذکور به  ۱۴صفحه گسترده با آموزش،

C

تک بعدي بودن در انتخاب سفر

ارتباطات ،حس امنيت و امنيت ،مشارکت بخش

هدفمند نبودن در سفر

خصوصي و دولتي ،زير ساخت توسعه پايدار ،تاثير

منبع( :نگارنده)

محيطي ،تبليغات ،تفاوتهاي فرهنگي ،بي تفاوتي
اجتماعي ،انزواي بين الملل ،مصرف گرايي ،،تسامح

کد گذاري انتخابي

فرهنگي ،اخالقيات گردشگري ،تمرين پرسشگري/

گذاري شده بودند ،دوباره با هم ترکيب کرده تا

 ۱0 ،۱۴ ،۱0 ،۴ ،۱2 ،۱6 ،۱2 ،۱0 ،۱2 ،۱۴ ،6گويه

رابطهاي قابل درک بين آنها پديد آيد .پس از آن نمودار

تقسيم بندي شدند .به منظور ترسيم مدل (با توجه به

مفهومي ترسيم شد (شکل شماره  .)۱نکته مهم در اين

فراواني مدل ها) ،هرک از صفحات گسترده را به تعداد

مرحله گرد هم آمدن کليه طبقات و خرده طبقات حول

گويههاي مربوط به آن در نرم افزار  Excelوارد کرده و

يک محور عمده بود ،که زمينه مدل يا تئوري را فراهم

سپس با استفاده از اين نرم افزار مدل مفهومي تحقيق

مينمايد .فعاليت عمده و اصلي اين مرحله از تحقيق،

(شکل شماره دو) ترسيم شد.

ايجاد خط سير داستان 2که همه طبقات را در بر
ميگيرد ،ميباشد.
آموزش

تمرين پرسشگری/کنکاش معرفتی

%11

%6

اخالقيات گردشگری

ارتباطات

%9

%6

تسامح فرهنگی
%6
مصرف گرايی

حس امنيت و امنيت

%2

%10

انزوای بين الملل

مشارکت بخش خصوصی و دولتی

%7

%4
زير ساخت توسعه پايدار

بی تفاوتی اجتماعی

%9

%10
تاثير محيطی
%7

تبليغات
%6

تفاوت های فرهنگی
%7

زير ساخت توسعه پايدار

مشارکت بخش خصوصی و دولتی

حس امنيت و امنيت

ارتباطات

آموزش

انزوای بين الملل

بی تفاوتی اجتماعی

تفاوت های فرهنگی

تبليغات

تاثير محيطی

اخالقيات گردشگری

تسامح فرهنگی

مصرف گرايی

تمرين پرسشگری/کنکاش معرفتی

شکل  :۱مدل مفهومي توسعه گردشگري و فرهنگ از ديدگاه راهنمايان گردشگري

سال يازدهم /شماره بيست و دوم /تابستان 1399

در اين مرحله از تحقيق ،جملههايي را که قبال کد

کنکاش معرفتي به ترتيب با فراوانيهاي ،۱6 ،۱0 ،۱۸
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نمودار  :۱نمودار مفهومي توسعه گردشگري و فرهنگ از ديدگاه راهنمايان گردشگري
سال يازدهم /شماره بيست و دوم /تابستان 1399

در ادامه تحقيق نمودار شماره  ،۱نشانگر درصد

اجتماعي ،انزواي بينالملل ،مصرفگرايي ،تسامح

تخصيص يافته مرتبط با هر گويه بوده که براساس اين

فرهنگي،

تمرين

مدل ،مقوله آموزش با  ۱۱درصد ،مقوله حس امنيت و

پرسشگري/کنکاش معرفتي به ترتيب با فراوانيهاي

امنيت و بي تفاوتي اجتماعي مشترکا با  ۱0درصد ،زير

،۱۴ ،۱0 ،۴ ،۱2 ،۱6 ،۱2 ،۱0 ،۱2 ،۱۴ ،6 ،۱6 ،۱0 ،۱۸

ساختهاي توسعه پايدار و اخالقيات در گردشگري

 ۱0بودند .در اين ميان آموزش بيشترين درصد را با ۱۱

هر دو با  ۹درصد ،انزواي بين الملل و تفاوتهاي

درصد به خود اختصاص داد که نشان از اهميت آن

فرهنگي و تاثير محيطي با  ۷درصد ،تبليغات ،تمرين

جهت توسعه گردشگري از ديدگاه راهنمايان تور

پرسشگري /کنکاش معرفتي ،تسامح فرهنگي ،ارتباطات

دارد.آموزش ،ارتباطات ،حس امنيت و امنيت ،مشارکت

و تبليغات مشترکا  6درصد ،مشارکت بخش خصوصي

بخش خصوصي و دولتي ،زير ساخت توسعه پايدار،

و دولتي  ۴درصد ومصرف گرايي  2درصد کمترين

تاثير محيطي گويههايي بودند که به طور مستقيم با

الويت را به خود اختصاص داده اند.

توسعه در ارتباط بودند و گويههاي تبليغات،

اخالقيات

گردشگري،

تفاوتهاي فرهنگي ،بي تفاوتي اجتماعي ،انزواي بين

مدل مفهومي توسعه گردشگري و فرهنگ از ديدگاه

الملل ،مصرف گرايي ،تسامح فرهنگي ،اخالقيات

راهنمايان تور

گردشگري و تمرين پرسشگري/کنکاش معرفتي از

در کاوشي که در مقولههاي توسعه گردشگري و
فرهنگ از منظر راهنمايان گردشگري با استفاده از

گويههاي تاثير گزار بر فرهنگ گردشگران ايراني از
ديدگاه راهنمايان تور بود.

نظريه زمينهاي داده بنيان انجام گرفت ،در انتها به۱۴
صفحه گسترده دست پيدا کرديم که شامل عناوين

نتيجه گيري

آموزش ،ارتباطات ،حس امنيت و امنيت ،مشارکت

در اين پژوهش ،ديدگاههاي راهنمايان تور دربارة

بخش خصوصي و دولتي ،زير ساخت توسعه پايدار،

توسعه گردشگري و فرهنگ با روش تحقيق کيفي

تاثير محيطي ،تبليغات ،تفاوتهاي فرهنگي ،بيتفاوتي

تئوري بنياني بررسي شده است .هدف از انجام اين
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مدل مفهومی توسعه
گردشگری و فرهنگ

عوامل موثر بر توسعه گردشگري و فرهنگ بود.

دادههاي واقعي بنيان نهاده شده به شرح زير است:

عناصر اين الگو برگرفته از دادههاي پژوهش است

آموزش ،ارتباطات ،حس امنيت و امنيت ،مشارکت

که براساس روش تئوري بنياني و ازطريق مصاحبه و

بخش خصوصي و دولتي ،زير ساخت توسعه پايدار،

مشاهده و مطالعات اسنادي جمع آوري شده است .در

تاثير محيطي که در بحث توسعه گردشگري از نظر

اين روش ،هيچ مفهوم و فرضية از پيش تعيين شدهاي

راهنمايان عنوان شد و تبليغات ،تفاوتهاي فرهنگي،

بر دادهها تحميل نشده است .تالش شده که نظريه

بي تفاوتي اجتماعي ،انزواي بين الملل ،مصرف گرايي،،

براساس دادهها ساخته شود و ،با رفت وآمدهاي مکرر

تسامح فرهنگي ،اخالقيات گردشگري ،تمرين

و مداوم ميان مقولههاي ساخته شده و دادهها و اصالح

پرسشگري/کنکاش معرفتي مقولههايي بودند که بر

مقولهها و جست وجوي اطالعات جديد ،رهيافتهاي

فرهنگ تاثير گزار بودند.

ساخته شدة بنياني واقعي باشد .گردآوري اطالعات

 -آموزش :اهميت آموزش در بحث توسعه

ميداني در قالب انجام مصاحبه با مشارکت کنندگان

گردشگري بسيار ضروري است .آموزش ابزاري

راهنماي تور يکي از مهم ترين ابز ارهاي گردآوري

کليدي براي دستيابي به پايداري است .برنامههاي

دادهها است و اين مزيت را دارد که به محقق اجازة

آموزشي ،گردشگران را تشويق ميکند تا نتايج و

آشنايي نزديک و عميق با موضوع مطالعه را ميدهد .در

اثرات زيست محيطي و اجتماعي فعاليتهايشان را

تئوري بنياني ،محقق به جاي آزمودن روابط بين

در نظر گرفته و تعديلي خود راهبر و اخالقي در

متغيرها بر آن است که مقوالت و روابط بين آنها را

رفتارهاي شخصي خود بهکارگيرند.

کشف کند و آن مقولهها را به شکلي جديد ،نه به شکل

 -تاثير محيطي :اثرات مثبت و منفي گردشگري چه از

شناخته شدة معمول ،به هم ربط دهد .گزارههايي که

بعد اقتصادي و چه از ابعاد اجتماعي و زيست
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پژوهش شناخت ديدگاههاي راهنماي تور به بررسي

براساس اين روش تدوين شده و بر زمينهاي مستند از
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محيطي و فرهنگي مقولهاي است که مورد توجه

مهمترين عوامل انتخاب مقصد براي گردشگران

هستند .گردشگري ميتواند منافع اقتصادي و

محسوب ميشود .حضور مستقيم بازديدکنندگان و

اجتماعي بسياري به همراه داشته باشد .به ويژه در

گردشگران در يک کشور عالوه بر توسعه اقتصاد و

مناطق روستايي و کشورهاي در حال توسعه ،اين

تبادالت فرهنگي ،آن کشور را به عنوان يک مقصد

صنعت اهميت بسيار بااليي به لحاظ توسعه

امن گردشگري به جهانيان معرفي ميکند .بنابراين

اقتصادي و اجتماعي دارد .گرچه گردشگري انبوه

توسعه صنعت گردشگري در هر کشور نشان از

هميشه با اثرات منفي بيشتري همراه بوده است.

ثبات امنيت ملي در آن کشور است.

پروژههاي مبتني بر صنعت گردشگري تنها در

 -مشارکت بخش خصوصي و دولتي :در صنعت

صورتي ميتوانند پايدار باشند ،که با دقت مديريت

گردشگري بخشهاي دولتي و خصوصي مکمل

شوند .به طوري که اثرات منفي بالقوه آن بر جوامع

يکديگر هستند و عدم وجود يکي از آنها باعث

ميزبان و محيط زيست نبايد بر منافع مادي حاصل

بروز ناکارآمدي ديگري ميشود ،لذا بايد بخش

از آن پيشي بگيرد.

دولتي و بخش خصوصي هر يک در جايگاه خود
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برنامههاي آموزشي اثربخش

ميتوانند:

اثرات منفي فردي و جمعي بر منابع و تجربيات راکاهشدهند.

قرار بگيرند تا شاهد رشد و شکوفائي اين صنعت
باشيم .دستگاههاي دولتي از طريق دستورالعملها،
قوانين و هماهنگيهاي بيندستگاهي ميتوانند

به حفظ منابع و شرايط اجتماعي در حد قابل قبوليکمککنند.

تسهيل کننده امور براي بخش خصوصي جهت
سرمايه گذاري ،ساخت زير ساختها و ...باشند.

 -نياز به مديريت سايت و فعاليتهاي قانونگذاري

 -زير ساختهاي توسعه پايدار :گردشگري مجموعه

مانند محدودکردن استفاده از مناطق حساس به

و نظامي از عناصر به هم پيوسته ميباشد كه در

لحاظ زيست محيطي،

را کاهشدهند.

 بخشي اساسي از برنامههاي پايداري گردشگري راتامينکنند.

تمامي مراحل با هم در تعامل ميباشند .از جمله
اين عناصر ،زيرساختها ميباشند كه از نقشي
حياتي در فرآيند گردشگري و توسعه آن

 -ارتباطات :فرهنگ و تأثيرگذاري فرهنگي از اهداف

برخوردارند .آنچه كه در توسعه زيرساختها قابل

توسعه صنعت جهانگردي است و يکي از اهداف

توجه است ،استفاده جامعه ميزبان از اين تسهيالت

سازمان جهاني جهانگردي ( )WTOنيز اين است

است .بدين گونه توسعه گردشگري منجر به توسعه

که در قالب جهـانگردي يـک همبـستگي جهاني

فرابخشي در جامعه ميزبان بخصوص جوامع شهري

جهت حل تعارضات و اختالفات پديد آيد ،جهانگردي

شده و ميزان رضايت از زندگي مردم بومي را

افق ديد را گسترش ميدهـد و هر چه مردم بيشتر

افزايش ميدهد ،در واقع ،كاربردهاي چند منظوره

مسافرت کنند به تجربيات فرهنگيشان افزوده ميشـود

زيرساختها در گردشگري ميتواند به پرداخت

و سـطح تحمـل فرهنگي آنان نيز باال ميرود و بعد

هزينه زيرساختها كه منافع اقتصادي -اجتماعي

عام فرهنگ عمدتا آثار و رفتار فرهنگي مشترک در

گردشگري را در بر ميگيرد ياري رساند .تسهيالت

تمـام جوامع ميباشد که بشريت آن را پذيرفته است.

و تجهيزات گردشگري عامل جذب گردشگر به

 -حس امنيت و امنيت :بين گردشگري و امنيت

شهر نيست اما به عنوان يكي از زيرساختهاي مهم

ارتباط مستقيمي وجود دارد .امنيت يکي از

گردشگري مطرح ميشود و نقش مهمي در افزايش
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ماندگاري و رضايت گردشگران دارد .امروزه اين

جهانيان ،منوچهر ( )1394يادداشت وارده :راهنمايان

زيرساختها نقش ممتازي در گردشگري دنيا ايفا

گردشگري و نقش آنها در پيشبرد اهداف توسعه

ميكند .مهمترين اين تسهيالت ،مراكز اقامتي-

بينالمللي

فارس:

پذيرايي ،حمل و نقل و وسايل ارتباطي ،تبليغات و

https://www.farsnews.com/news/1394120200
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فرهنگ ميباشد كه به همراه جاذبهها ميتوانند

چاک.واي.گي« ،)1377( ،جهانگردي در چشم

خبرگزاري

گردشگري،

باعث رونق گردشگري منطقه شوند.

اندازي جامع» ،ترجمه پارسائيان دکتر علي ،اعرابي

براساس نتايج تحقيق پيشنهادهايي در زير ذکر

دکتر سيد محمد ،تهران ،دفتر پژوهشهاي فرهنگي،

ميشود:
 -استفاده از شبکههاي اجتماعي و رسانههاي جمعي

چاپ ششم ،ويراست دوم
حبيبي ،الهام ،مهدوي ،محمد صادق ،ازکيا ،مصطفي

براي آموزش استانداردهاي بين المللي به مردم

( ،)1398فرصتهاي اجتماعي اشتغال زنان در

 -آموزش براي توسعه پايدار از سطوح پايين جامعه

گردشگري مورد مطالعه :زنان راهنماي تور شهر

 -تسهيل سفر براي تمام اقشار مردم و دانشجويان

تهران ،فصلنامة علمي پژوهشي گردشگري و

جهت آشنايي با ديگر فرهنگ ها
ملتها
 -مشارکت بخش دولتي و خصوصي

.82 – 101
روتشه ،گي ،)۱3۸6( ،تغييرات اجتماعي ،ترجمه
محسن ثالثي ،تهران ،نشر ني.
رهنما ،محمد تقي « .)۱3۸۱( .مطالعات جامع استان

منابع و مآخذ
ازکيا ،مصطفي ( )1368نظريههاي توسعه نيافتگي،
تحقيقات جغرافيايي تابستان  ۱36۸شماره ۱3
ازکيا ،مصطفي ،غفاري ،غالمرضا ،)1391( ،جامعه
شناسي توسعه ،چاپ ششم ،تهران ،انتشارات
کيهان.
ازکيا ،مصطفي ،)1390( ،جامعه شناسي توسعه،
تهران :موسسه نشر کيهان.

اردبيل»
ثباغ کرماني ،مجيد و سعيد اميريان ( ،)۱3۷۹بررسي
اثرات اقتصادي توريسم در جمهوري اسالمي ايران
با استفاده از تحليل داده -ستانده ،پژوهشنامهي
بازرگاني ،پاييز.
ضرغام بروجني ،حميد و صداقت ،مريم (،)۱3۹۷
مدل فرايندي توسعه پايدار گردشگري جمهوري
اسالمي ايران .نظريهاي داده بنياد با تاکيد بر

اديب حاج باقري ،محسن ،پرويزي ،سرور ،صلصالي،

برنامهي پنج سالهي توسعه اقتصادي ،اجتماعي و

مهوش ( ،)۱3۹0روشهاي تحقيق کيفي ،نشر:

فرهنگي ،فصلنامه علمي-پژوهشي گردشگري و

تهران :بشري.

توسعه ،سال هفتم ،شماره سوم ،پاييز ،صفحه -۷3

پاپلي يزدي ،محمد حسين.)۱3۸6( .گردشگري

.2۵

(ماهيت و مفاهيم)تهران :انشارات سمت ،چاپ دوم

ضيايي

دکتر

محمود،

(،)1388

«جغرافياي

شوراي علمي ،سعيدي ،عباس ....و ديگران.

گردشگري» ،مولف :استفان ويليامز ،دانشگاه پيام

(« .)۱3۸۷دانشنامه مديريت شهري و روستايي»،

نور ،چاپ دوم

تهران :سازمان شهرداريها و دهياريهاي كشور،
چاپ اول.

فتحي ،سروش ،ميرساردو ،طاهره ،بهرامي ثابت،
حسين ،)۱3۹3( ،بررسي تاثير فرهنگ توسعه بر
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