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 چکیده

ه کردستان گردشگري بپرسش پاسخ دهد که تفسیري به این  -گراتحقیق حاضر سعی دارد در چارچوب پارادایم برساخت    

ورود به  کند؟ برايها کمک میهاي قدیمِ راجع به کُردها یا به برساخت ایماژهاي جدید درباره آنچگونه به بازتولید کلیشه

ریق روش ها از طها از تکنیک مصاحبه عمیق استفاده شد. نمونهاي و براي گردآوري دادهمیدان مطالعه، از رویکرد نظریه زمینه

هاي کنندگان مصاحبه به عمل آمد و دادهنفر از مشارکت 25گیري نظري ـ هدفمند انتخاب شدند و در نهایت با نمونه

قوله محوري و یک مقوله هسته، کدگذاري و تحلیل شدند. نتایج بیانگر آن است که شده در قالب هفده مگردآوري

هبیتاس  هاي اجتماعی و نیز بر مبناي نوعیشبکه ها ودر رسانهواسطه تأثیرپذیري تصاویر/ ایماژهاي کردستان گردشگران به

اي ههاي طبیعی، نمودگارهاي فرهنگی و بازارچهاند. عواملی مثل جاذبهگردشگرانه اقدام به سفر و گردش به این منطقه نموده

گر را ایفا هاي تسهیلگر و دانش و شناختِ پیشنی گردشگران درباره مناطق کردنشین نقش شرایط مداخلهمرزي نقش زمینه

شدن آشنا «عنوان مقصد گردشگري عمدتاً بر اساس سه استراتژي اند. گردشگرانِ مورد مصاحبه در انتخاب کردستان بهنموده

ساس اند. بر اعمل کرده» هاي طبیعیدیدن جاذبه«و » دسترسی به کاالهاي ارزان و خارجی«، »با فرهنگی متمایز و نامتعارف

خش، برساخت بها، گردشگري به کردستان پیامدهایی چون تغییر نگرش راجع به ساکنانِ بومی، تجربه سفري ایمن و لذتیافته

را براي نی همانی کردستان با ناامگی بیشتر براي پذیرش تفاوت و تنوع فرهنگی و نفی اینتر، آمادگرایانهایماژهایی واقع

ناظر بر شرایط و پیامدهاي » هاي قدیم به ایماژهاي جدیدگذار از کلیشه«اي گردشگران در پی داشته است. مقوله هسته

 گردشگري به کردستان است.

 اخت ایماژها، هبیتاس گردشگري.  ها، برسگردشگري، بازتولید کلیشهکلیدواژگان: 

  

 (نویسنده مسئول)   دانشکده علوم انسانی و اجتماعی، دانشگاه کردستان، کردستان،ایرانشناسی، دانشیار، گروه جامعه *
M.jamal8@gmail.com 

شناسی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، شناسی اقتصادي و توسعه، گروه جامعهدکتري، جامعه **
 یرانا

                                                                                                                                                                                 



 1399 زمستان، 52فصلنامه علمی مطالعات مدیریت گردشگري، سال پانزدهم، شماره 82

 

 مقدمه

ت گیري قوانین جدید کار، رونق اوقات فراغبا تحول و گسترش ارتباطات، افزایش درآمد، شکل
هاي سفر، گردشگري در جهان معاصر به طرز چشمگیري رونق گرفت و در تمام و افزایش انگیزه

). 172: 1392فخرآبادي و شادمان فخرآبادي، جهان با سرعتی باورنکردنی افزایش یافت (شادمان 
د یابد سرعت رشاستقبال فراوان از این پدیده در سطوح خُرد و کالن موجب شد که این پدیده به

، کننده مزایاي مستقیم و غیرمستقیم اقتصاديو به عاملی تأثیرگذار در توسعه نواحی و تأمین
). 29: 1396ان تبدیل شود (رضایی و شبیري، فرهنگی، اجتماعی و محیطی زیادي براي جامعه میزب

به نظر متصدیان امور گردشگري و جهانگردي، پایان قرن بیستم و آغاز هزاره سوم شاهد انقالب 
جهانگردي/ گردشگري است، انقالبی که کره خاکی را درنوردیده، ثمرات فراوانی را نصیب 

)؛ 318-317: 1388روند (کروبی، یپیش مکشورهایی خواهد کرد که بر این موج سوار شده و به
ي اریزي ملی و منطقهالمللی و در برنامههاي مختلف در عرصه رقابت بینبنابراین، دولت

شادمان اند (هاي بالقوه خود در این زمینه برگزیدهگیري مطلوب از توانراهبردهایی را براي بهره
 ).172: 1392فخرآبادي و شادمان فخرآبادي، 

هاي مختلف به لحاظ نظري و عملی ی و دانشگاهی نیز گردشگري در حوزهدر محافل علم
ته مثابه یک پدیده اقتصادي مورد توجه قرار گرفواکاوي شده است. البته این پدیده بیشتر به

) و تأثیر آن بر رشد اقتصادي، اشتغال، درآمد و توسعه اقتصادي 2017(ویستوپیل و همکاران، 
؛ صفرآبادي و همکاران، 1394؛ آقاجانی و ازکیا، 1393مکاران، بررسی شده است (راسخی و ه

)؛ اما متفکران علوم اجتماعی نیز از گردشگري به دلیل تأثیرات 1396؛ نظري و همکاران، 1395
کنند و آن را بعد از صنایع نفت و خودروسازي سومین صنعت یاد می» صنعت«مثبتش با عنوان 

لذا گردشگري، عالوه بر بُعد اقتصادي، داراي ابعاد اجتماعی،  ).38: 1395دانند (حبیبی، دنیا می
که امري اقتصادي است، امري اجتماعی، تاریخی و فرهنگی و تاریخی نیز است؛ یعنی ضمن آن

هاي کلاند. تعامل با شفرهنگی نیز است و علل اجتماعی و فرهنگی در رشد این پدیده مؤثر بوده
هاي ارزشی و هنجاري، مناسک مذهبی و کالً می، منظومههاي قوورسوم، شیوهزندگی، آداب

هاي فرهنگیِ دیگران عامل یا نیازي روانی است که افراد را به گردشگري در مناطق برساخت
). این امر بدان معناست که گردشگري 183: 1392کند (محمدي، داخلی و خارجی ترغیب می
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منزله یک که بهگري حتی قبل از آن). گردش1395یک واقعیت تام اجتماعی است (بوردیو، 
) و 2017پدیده اقتصادي مطرح باشد، یک امر فرهنگی و اجتماعی است (ویستوپیل و همکاران، 

اهاي گیرد. گردشگري انسان را با فضدر پیرامون آن آثار فرهنگی و اجتماعی بسیاري شکل می
د و با شوها را سبب میو تبادل هاکند، تعاملهاي دیگر آشنا میها و فرهنگجغرافیایی، انسان

ها که منبعث از فرهنگ جامعه است در ارتباط ها، نیازها و آرزوهاي آنها، خواستهها، انگیزهانسان
توان گفت محرك اصلی گردشگري در واقع همین ). می114: 1392است (غفاري و معاون، 

 ش مثبت میزبانان بهمحور است. نگرها است؛ بنابراین گردشگري انساناختالف فرهنگ
-گرفته از فرهنگ آنگردشگران، تواضع و ادب و برخوردهاي صمیمی و دوستانه که نشئت

بخش براي گردشگران و توفیق صنعت گردشگري است. فرهنگ هاست، بنیاد اصلی تجربه لذت
شود و گردشگري نیز سهم مهمی در فرهنگ منبعی حیاتی براي توسعه گردشگري محسوب می

)؛ 138: 1395ا آثار و پیامدهاي این دو پدیده دوسویه است (یوسفی و شریفی تهرانی، دارد. لذ
بنابراین عالوه بر بررسی ابعاد اقتصادي گردشگري، بایستی ابعاد اجتماعی، امنیتی، فرهنگی و 

 حتی تاریخی آن نیز بررسی شود. 

ن راستا ار است. در ایکردستان از جمله مناطقی است که از پتانسیل گردشگري فراوانی برخورد
ه لحاظ آثار بهاي طبیعی مانند طبیعت بکر اورامانات و تنوع اقلیمی اشاره کرد. توان به جاذبهمی

اثر باستانی شناسایی شده که شامل تپه، خانه، مسجد، مجموعه،  1234تاریخی در کردستان حدود 
نار در ک ه ثبت رسیده است.ها در فهرست آثار ملی بپل و حمام است و حدود پانصد اثر از آن

هاي فرهنگی کردستان مانند زبان، لباس، موسیقی، رقص، هاي طبیعی و تاریخی، ویژگیجاذبه
به لحاظ گردشگري دستی نیز بسیار حائز اهمیت است. هاي خاص و صنایعها و مراسمجشن

هاي لمله پتانسیالمللی باشماق در مریوان و وجود شهر تجاري بانه از جاقتصادي نیز، مرز بین
ی، هاي تاریخی، فرهنگطورکلی این استان از جاذبهروند. بهگردشگري این استان به شمار می

اقتصادي و طبیعی زیاد و متمایزي برخوردار است و ساالنه گردشگران زیادي را به خود جذب 
خارجی  خلی وویژه در یکی دو دهه اخیر این منطقه با استقبال فراوان گردشگران داکند. بهمی

رو شده است. پژوهش حاضر قصد دارد درك و برداشت گردشگران از مردم کُرد قبل و روبه
شیوه ارتباطی  مثابه یکصورت نقش گردشگري بهبعد از سفر به این منطقه را واکاوي کند و بدین
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 ندر گفتگوي بینا فرهنگی را نشان دهد. مبرهن است که در فرهنگِ مسلطِ ایرانی، کرد بود

شود؛ همچنان که لر بودن و ترك بودن و عرب هاي رایج معنا میاي از کلیشهواسطه مجموعهبه
-تعیین اند، اما نقشیها حاصل شرایط و رویدادهاي تاریخیبودن و غیره نیز چنین است. این کلیشه

وند که ایماژ شتغییر میها چنان غیر قابلهاي بینا فرهنگی دارند. گاهی این کلیشهکننده در تعامل
بیعت، همانی با طکنند. اینرایج درباره یک گروه اجتماعی/ قوم/ ملت را به امري طبیعی بدل می

خوردگی و تعصبات گروهی ازجمله طلبی، فریبدیرجوش بودن، سادگی و صراحت، خشونت
ست. پرسش اها معنا کرده اند که فرهنگِ مسلطِ ایرانی کرد بودن را به میانجی آنهاي غالبیکلیشه

دم کنند، در نوع تعاملی که با منطقه و با مراین است که گردشگرانی که به کردستان سفر می
 ها رها شوند؟ آیا این مسافران منطقه وتوانند از این کلیشهاندازه میسازند، چگونه و بهبرقرار می

اي وفق به برساخت ایماژهسازند یا مکنند و برمیها معنا میواسطه این کلیشهمردم را همچنان به
ا هشوند؟ از دید این پژوهش، اگر تحلیلی ژرفانگر از انگیزهجدید درباره منطقه و مردم کُرد می

اي انتقادي انجام پذیرد، پاسخ این گونههاي این گردشگران بهها و پیامدهاي مسافرتو زمینه
 ها تا حدودي داده خواهد شد.  پرسش

 
 وهشمبانی نظري و پیشینه پژ

با توجه ماهیت مسئله و کیفی بودن ابژه تحقیق، براي ورود به میدان مطالعه ناگزیر به باید به 
هاي مفهومی/ نظريِ مرتبط با گردشگري و بازتولید فرهنگی متوسل شد. برخی اي از سازهمنظومه

د ولیخود/ دیگري، احساس ناامنی، هبیتاس، بازت«اند از: از عناصر مفهومی این سازه عبارت
روشن از نگاه  کنند درکیفرهنگی و تعامل بینا فرهنگی. این گونه مفاهیم به پژوهشگر کمک می

خیره گردشگر ایرانی به منطقه کردستان و مردم کُرد پیدا کنیم. نظریه تعامل نمادین بر این مسئله 
اند دهنی ایجاد شاند، چگونه این معاتمرکز دارد که مردم چه معناهایی براي تعامل با دیگران قائل

ازند. سکنند و چگونه محیط اطرافشان را معنادار میارتباط برقرار می» دیگري«و افراد چگونه با 
ها در زندگی روزمره است و میانجی هاي ذهنیِ افراد هادي آنطبق این نظریه، مقوالت/ کلیشه

حاوي معانی است که  اند. پنداشت عامهدهی رویدادها در جهان  زندگیاصلی تبیین و سازمان
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-گیرند. فهم عامه و معناي واقعیت از جهتافراد در تعامالت اجتماعی روزمره آن را به کار می

). 71: 1997، 1گیرد (نیومناي از مفروضات در باب جهان نشئت میگرایانه و مجموعهگیري عمل
مادهایی بین ب تبادل نبر اساس این نظریه، رابطه متقابل بین گردشگران و دیگران (میزبان) موج

، هایی مانند گردشگريشود. گردشگران با دریافت این نمادها و فهم آن، اقدام به کنشها میآن
ویت هدر جریان تعامالت اجتماعی با جامعه میزبان گردشگري، کنند و در این خرید و غیره می

ادي است که در کل ترین رخدسازند. تعامل بین گردشگر و جامعه میزبان عمدهخود را برمی
ود که به شهاي افرادي اطالق میافتد. گردشگري به کلیه فعالیتفرایند گردشگري اتفاق می

منظور گذراندن ایام فراغت، انجام کار و سایر اهداف، هایی خارج از محیط عادي خود بهمکان
که صرفاً  هاییروند. بدین ترتیب، کنش گردشگري از مسافرتبراي مدت کمتر از یک سال می

قصد گذراندن تعطیالت و سپري کردن چند روز براي دیدار دوستان و آشنایان و بازدید از به
ه در شود کرود. گردشگري حتی شامل افرادي میگیرد، بسی فراتر میمناطق جذاب انجام می

دهند. یم هاي علمی و تحقیقاتی انجامکنند و آنان که فعالیتارتباط با کار و حرفه خویش سفر می
راد و فرجیشود (تر میلذا دامنه تأثیرگذاري بر محیط و تأثیرپذیري آن از محیط، بسیار وسیع

عوامل فرهنگی و اجتماعی مانند امنیت، امکانات رفاهی، شرایط اقلیمی، ). 61: 1388آقاجانی، 
تی اطالعا هاي نوینهاي فرهنگی و هنري،  فناوريهاي تاریخی، جاذبههاي طبیعی، جاذبهجاذبه

). تعامل بین گردشگر و جامعه 117: 1393و ارتباطی تأثیر بسیاري بر این پدیده دارند (دهشیري، 
-ی از خلقهبیتاس نظاممیزبان درواقع عرصه رویارویی هبیتاس گردشگري با جامعه میزبان است. 

ماندگاري  حال نسبتاًها، عالیق و تمایالت گذرا و درعینها، نگرشها، ارزشها، خصلتوخو
وسیله تجربه و در تعامل با دیگران فراهم آمده که ضمن تعیین است که در شخصیت کنشگر به

هاي مختلف )، نحوه مواجهه او با موقعیت21: 2016، 2؛ بیک6: 1381هاي زندگی (بوردیو، شیوه
شگر ). گرد287: 1391؛ بوردیو، 95: 1995کند (بوردیو، بخشد و کنش را اداره میرا جهت می

اي هکند، جهان و پدیدهو اساساً هر عامل اجتماعی، به میانجی خصایل هبیتاس به جهان نگاه می
). هبیتاس البته تغییرپذیر 287: 1391کند (بوردیو، فهمد و بر اساس آن عمل میاجتماعی را می

1 .Neuman 
2 . Beck 
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: 1387، ديپور و محمشود (جالییهاي جدید یا با تغییرات جدید میدان منطبق میاست و با میدان

مانند هر کنشگر اجتماعی دیگري، واجد تمایالت، عالیق، سالیق، ). گردشگران، درست به318
وي سها را در میدان گردشگري بههاي گردشگري هستند که کنش آنرفتارها، عادات و انگیزه

کند و در جریان گردش و در بستر تعامالت اجتماعی با جامعه میزبانِ گردش هدایت می
 ري ممکن است تغییر یابد.گردشگ

گیري گردشگران که بسیار هم بر نحوه تعامل گردشگر با جامعه عامل عمده دیگر در تعیین جهت
شگر در هایی که گرداست، سرمایه یعنی منابع، کاالها و ارزش» سرمایه«میزبان تأثیرگذار است، 

د. سرمایه یک منبع عام و تواند در میدان گردشگري براي او قدرت ایجاد کناختیار دارد و می
تواند شکل پولی و غیر پولی و همچنین ملموس و غیرملموس به خود گیرد عینی است که می
). 126: 2013؛ کیچین و هوه، 1952: 2010؛ لسرد و همکاران، 5: 2016، 1(ویلیامز و چودري

د. سرمایه ی دارسرمایه، از نظر بوردیو، اَشکال مختلفی چون سرمایه اقتصادي، فرهنگی و اجتماع
-هاي گوناگون است که میهاي مالی، میراث منقول و غیرمنقول و داراییاقتصادي شامل سرمایه

کار روند. سرمایه اجتماعی به معناي انباشت منابع بالفعل و تواند براي تولید کاال و خدمات به
-ابل مربوط میآشنایی متق شدهاي نسبتًا پایدار از روابط نهادینهاي است که به داشتن شبکهبالقوه

ات، اي از عادشود و ابزاري جهت دستیابی به منافع فردي است؛ سرمایه فرهنگی نیز مجموعه
ها و انواع دانش است. این ها، مهارتهاي زبانی، مدارك آموزشی، کاالهاي فرهنگی، ذائقهشیوه

ند. به همین دلیل پذیربدیلکه با یکدیگر ارتباط دارند، به یکدیگر نیز تاَشکال سرمایه ضمن آن
هاي خود، سعی در تبدیل سرمایه خاصی به سایر اَشکال سرمایه دارند عامالن اجتماعی در رقابت

). بر اساس 311: 1389؛ گرنفل، 80: 2015، 3؛ لوین471 ،2009، 2؛ کلوت47: 1986(بوردیو، 
 رهنگی، اقتصادي،هاي مختلفی مانند سرمایه فمفهوم سرمایه، در میدان گردشگري سرمایه

مثابه اعضاي این میدان حجم و ترکیبی اجتماعی و نمادین وجود دارد و هر کدام از گردشگران به
دیگر، در بیان). به1396بابایی و همکاران، خاصی از این اَشکال سرمایه را در تملک دارند (علی

1 .Williams  & Choudry 

2 .Kloot 
3 .Levien 
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یه (دانش) و سرمایافته میدان گردشگري سرمایه اقتصادي (درآمد)، سرمایه فرهنگی تجسم
رگذار گیري کنش گردشگري تأثیاند که در شکلهاییاجتماعی (شبکه روابط اجتماعی) سرمایه

 هستند. 

که گردشگران در میدان گردشگريِ تعامل با جامعه میزبان چگونه و به چه میزان بتوانند از اما این
در بُعد  ها دارد. امنیتناامنی آنهاي خود استفاده کنند بستگی به میزان احساس امنیت یا سرمایه

ها و در بُعد ذهنی ترس از هجوم فیزیکی و غیر فیزیکی به عینی فقدان تهدیدات نسبت به ارزش
ترین نیاز بشر است که حفظ و تأمین آن امنیت اساسی دهد.ها را موردسنجش قرار میارزش

 در مباحث اقتصادي، سیاسی،ها گذاريها است و تمامی هدفها و دولتنخستین وظیفه حکومت
-اجتماعی و ... مرهون امنیت پایدار است؛ هرچند امنیت پایدار در جوامع ناممکن است بلکه می

هایی را بر اساس این مفهوم گردشگران مکان ).85: 1384(خطابی،توان از امنیت نسبی نام برد 
ر یت در همه ابعاد  آن دکنند که داراي امنیت باشد و تجربه کردن امنبراي گردش انتخاب می

 ها بسیار حائز اهمیت است. گردش براي آن

 
 شناسی پژوهشروش

استفاده گردید.  1ايدر این پژوهش جهت دستیابی به پاسخ مسئله و اهداف پژوهش از نظریه زمینه
تجربه  1398شامل آن دسته از گردشگرانی است که در سال کنندگان در این پژوهش، مشارکت

ش ها نیز از رو. جهت انتخاب نمونهانداز شهرهاي بانه، مریوان و سنندج  را داشته سفر به یکی
گیري هدفمند، استفاده گردید. بر اساس نمونه 3گیري نظريو نمونه 2گیري هدفمندنمونه

سفر کرده بودند با مراجعه به محل اسکان  1398گردشگرانی که به استان کردستان در بهار 
 ها مصاحبههاي الزم با آنها شناسایی شدند و بعد از هماهنگیها و پاركتلمسافران نوروزي، ه

د نیاز و هاي مورگیري نظري براي تشخیص تعداد افراد، تعیین محل دادهگردید. سپس از نمونه
نفر از گردشگران استان  25شامل کنندگان این تحقیق تعیین مسیر پژوهش استفاده شد. مشارکت

1 .Grounded Theory 
2 .Purposive Sampling 

3 .Theortical Sampling 
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حاظ اند. به لز شهرهاي مختلف سنندج، بانه و مریوان دیدن و بازدید کردهکردستان است که ا

-درصد مرد) بودند. به لحاظ تحصیالت نیز مشارکت 64درصد زن و  36جنسیت اکثراً  مرد (

درصد)  44درصد)، کارشناسی ( 4درصد)، کاردانی ( 4کنندگان داراي مدارك تحصیلی دیپلم (
سال قرار دارد.  63تا  22کنندگان بین ند. دامنه سنی مشارکتدرصد) بود 48و کارشناسی ارشد (

روز قرار  10تا  2زمان اقامت نتایج توصیفی بیانگر آن است که دامنه این متغیر بین به لحاظ مدت
کنندگان از شهرهاي ساري، نیشابور، رشت، روز است. مشارکت 4,5دارد و  میانگین آن نیز 

 آباد بودند. یرجند، اهواز، کرمان، تبریز، اصفهان و خرمتهران، مشهد، همدان، شیراز، ب
 شوندگان: مشخصات کلی مصاحبه1جدول 

ف
ردی

نام و نام  

 خانوادگی

تحصیال جنس سن

 ت

مدت  مقصد مبدأ

 اقامت

اولین بازدید از 

 کردستان

 بار اول 7 بانه مشهد ارشد مرد 26 رضا احمدي 1

 1376 6 مریوان اهواز کارشناسی مرد 44 سیاوش محمودي 2

 1394 7 بانه مشهد کارشناسی زن 37 یاريسارا علی 3

 بار اول 5 سنندج کرمان کارشناسی مرد 22 حسین اقبالی 4

 1392 6 سنندج اصفهان ارشد مرد 29 پورمحمد قلی 5

 1382 3 بانه رشت کارشناسی زن 38 نسترن بهزادي 6

 1362 3 مریوان تبریز کاردانی مرد 61 همایون شاداب 7

 1374 4 بانه ساري کارشناسی زن 42 نگار حسنی 8

 بار اول 5 بانه شیراز ارشد مرد 32 میالد محمدي 9

 1372 6 مریوان بیرجند دیپلم زن 63 شهناز مرادي 10

 1396 3 سنندج آبادخرم ارشد زن 25 نیتسمانه پاك 11

 1361 4 بانه رشت کارشناسی مرد 56 پورامین درویش 12

 بار اول 4 سنندج همدان ارشد مرد 26 مصطفی حسینی 13

 بار اول 7 مریوان نیشابور ارشد مرد 28 ساسان خیري 14

 1392 5 مریوان الهیجان ارشد زن 35 مژده مهدوي 15

 1365 4 سنندج تهران ارشد مرد 52 مراد زمانی 16

 1383 4 مریوان ارومیه کارشناسی زن 56 آمنه بیگدلی 17



 89 محمدي و محمدي
 

 بار اول 4 بانه ساري ارشد مرد 36 احمدزادهشاهرخ  18

 بار اول 4 سنندج آمل کارشناسی زن 23 سمیرا آذري 19

 1396 3 سنندج کرج ارشد زن 26 ندا محمودي 20

 1367 2 سنندج ساوه کارشناسی مرد 47 زادهاحمد علی 21

 1364 3 مریوان اردبیل کارشناسی مرد 45 فرهاد بیانی 22

 بار اول 6 سنندج یزد ارشد مرد 34 پرهام منصوري 23

 1392 4 بانه اراك کارشناسی مرد 36 کیومرث صالحی 24

 بار اول 3 مریوان قزوین ارشد مرد 24 امید رحیمی 25

 

ها از تکنیک مصاحبه زمان انجام شد. براي گردآوري دادهطور همها بهگردآوري و تحلیل داده

 45تا  20 ها در قالب فایل صوتی بیناستفاده شد و مصاحبهیافته عمیق فردي به شیوه نیمه ساخت

ها حاصل اشباع داده 25اي پیش رفت که در مصاحبه گونهدقیقه گردآوري شدند. روند پژوهش به

ها نیز ل دادهتحلیها حاصل نگردید. شد، یعنی هیچ ایده و بینش جدیدي از گسترش بیشتر نمونه

بر مبناي نظریه استراوس انجام گردید.  3و گزینشی 2محوري ،1در قالب سه مرحله کُدگذاري باز

-بندي بود. در مرحله مفهومسازي و مقوله) کدگذاري باز در دو مرحله مفهوم1391و کوربین (

به  هاسطر استفاده شد که طی آن داده ها روش سطر بهبندي و تقطیع دادهسازي براي بخش

هاي موجود بین ها و تفاوتسی دقیق شباهتهاي مجزا تفکیک شدند و پس از برربخش

ها با توجه به بار معنایی یا ایده اصلی موجود در واحدهاي متنی مورد نظر، به هر کدام از بخش

گذاري مفاهیم سعی گردید از کدهاي جنینی آن، عناوین مفهومی معینی اختصاص یافت. در نام

 و تفسیري استفاده شود. 

 

1 .Open Coding 

2 .Axial Coding 

3 .Selective Coding 
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 بندي گردشگريدي و مقولهبن :  نحوه مفهوم2جدول 

 مقوله مفاهیم عبارت ردیف

1 
ذهنیتم در مورد کردستان و مردم کُرد همونطوري که 
قبالً هم بهتون گفتم خیلی بهتر شد و خیلی مثبت تر 

 شده.

تغییر نگرش راجع به ساکنان 
 بومی

ي 
گر

دش
گر

س 
یتا

 هب
ت

قوی
و ت

یر 
تغی

 

 تمایل به سفر مجدد به کردستان بینمرو ب بسیار زیاد دوست دارم حتماً برگردم کردستان 2

 مندي به کردها بعد از سفرعالقه من به فرهنگ کُرد رو بیشتر کرده این سفر عالقه 3

4 
نوازي مردم کُرد رویی و مهمونکه خوشواقعیتش وقتی

رو دیدم واقعاً نگرشم نسبت بهشون خیلی تغییر کرد و 
 بهتر شد.

آمادگی براي پذیرش بیشتر 
 تفاوت فرهنگی

5 
قبل از سفر به کردستان نگرشم این بود که کُردها مردمان 

 اند و در این سفر هم نگرشم همون موند شاد و خوبی

-گرایانهبرساخت ایماژهاي واقع

 تر
 

بندي نیز بر اساس تکنیک مقایسه، مفاهیم بررسی شدند و مفاهیم مشترك در ذیل در مرحله مقوله

 مقوله به دست آمد.  17هاي معین قرار گرفتند. در نهایت در این مرحله مقوله
 

 هاي گردشگري: مفاهیم و مقوله3جدول 

 مقوله مفاهیم ردیف

1 

هاي اجتماعی مجازي در سفر به کردستان، توصیف نقش شبکه

زیبایی کردستان در گروه دوستان، دعوت دوستان کُرد به سفر به 

 .در سفر به کردستان، توصیه بستگانکردستان، توصیه دوستان 

برجسته شدن گردشگري 

هاي کردستان در شبکه

 اجتماعی

2 
نقش دانش پیشینی در سفر به کردستان، نقش تجربه سفر قبلی به 

 کردستان، مفروضات منفی درباره کردها و به چالش کشاندن.

دانش شناخت قبلی درباره 

 کردستان

3 

کردستان، انگیزه مشاهده طبیعت انگیزه شناخت سیاسی از 

کردستان، اهداف تفریحی، انگیزه شناخت فرهنگی از کردستان، 

انگیزه خرید، عالقه به فرهنگ کردستان، عالقه به سفر و 

 گردي، نگرش مثبت به کردها قبل از سفر.ایران

هبیتاس گردشگري با 

 محوریت کردستان
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4 
اي هاقتصادي، جاذبههاي فرهنگی کردستان، جاذبه نقش ویژگی

 طبیعی کردستان.

جاذبه فرهنگی، طبیعی و 

 اقتصادي 

5 
شناخت اقتصادي کردستان، شناخت فرهنگی کردستان، شناخت 

 جغرافیاي کردستان، شناخت اجتماعی کردستان.
 ارتقاي دانش

6 
هاي فرهنگی کردستان، لذت بخش، لذت از جاذبهتجربه سفر لذت

 کردستان.هاي طبیعی از جاذبه
 بخشتجربه سفر لذت

7 
تبلیغات منفی درباره کردستان، تعارض واقعیت موجود با ذهنیت 

 غلط.

نمود واقعیت راستین 

 کردستان

8 
بازاریابی اجتماعی براي گردش به کردستان، توصیه به دوستان 

 براي سفر به کردستان.

گیري بازاریابی شکل

 اجتماعی گردشگري

 صرفهبهخرید مقرون خوب، رضایت از خرید، خرید خوب.تجربه خرید نسبتاً  9

10 
برجسته بودن امنیت اجتماعی، عدم تجربه وقایع ناخوشایند در 

 سفر.
 تجربه امنیت اجتماعی باال

11 
امنیت سیاسی مناسب، عدم تجربه درگیري سیاسی در سفر به 

 کردستان، عدم تجربه درگیري مذهبی در سفر به کردستان.
 ت سیاسیتجربه امنی

12 
برداري فروشی، عدم کالهفروشی، گرانبرداري، عدم گرانکاله

 اقتصادي.

تجربه امنیت اقتصادي 

 نسبی

 گردشگري فرهنگی مشاهده فرهنگی، بازدید از اماکن فرهنگی. 13

 گردشگري طبیعی شهري، مشاهده طبیعت بکر.مشاهده طبیعت درون 14

15 
دستی، خرید صنایع آرایشی، خرید-خرید لوازم بهداشتی

 خانگی.لوازم
 گردشگري اقتصادي

16 

حس قرابت فرهنگی با کردها، احساس صمیمیت و نزدیکی با 

کردها، احساس همبستگی با کردها، جذب فرهنگی در فرهنگ 

 کردي.

 -همبستگی اجتماعی

 فرهنگی
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17 

تثبیت نگرش مثبت درباره امنیت کردستان، تثبیت نگرش مثبت 

غییر نگرش اجتماعی (مثبت) به کردستان، تغییر درباره کردها، ت

کردها  مندي بهامنیتی (مثبت) به کردستان، عالقه-نگرش سیاسی

 بعد از سفر، تمایل سفر مجدد به کردستان.

تقویت و تغییر عادتواره 

 گردشگري

 

اي به هها و زیر مقولهمقوله» مقایسه ثابت«، با استفاده از تکنیک »کُدگذاري محوري«در مرحله 
ها و ابعاد به یکدیگر مرتبط شدند. در مرحله کدگذاري گزینشی نیز دست آمده در سطح ویژگی

مقوالت حول یک مقوله مرکزي (مقوله هسته) که » 1داستان توصیفی«گیري از تکنیک با بهره
دهندگی دارد، مرتب و یکپارچه شدند و نظام نظري خاصی ارائه گردید. قدرت توضیح

در این پژوهش براي  ). 97: 2011، 2؛ بیرکس و میلز170-169: 1391کوربین، (استراوس و 
اي ههاي خام رجوع گردید تا ساخت بندي نظریه با دادهرسیدن به معیار قابلیت اعتماد به داده
ر چند متخصص دهاي تحلیل). همچنین در مراحل تحقیق خام مقایسه و ارزیابی گردد (مقایسه

سازي و استخراج مقوالت، نظارت داشتند براي مراحل کدگذاري، مفهوماي، کار نظریه زمینه
 ).3(استفاده از تکنیک ممیزي

 
 هاها و یافتهداده

یفی ترین مراحل در تحقیقات کهاي به دست آمده در تحقیقات کیفی یکی از مهمتشریح مقوله
 گیرند. قرار میهاي مذکور مورد تشریح آید؛ بنابراین در این بخش مقولهبه شمار می

 هاي اجتماعیها و شبکهتصاویر/ ایماژهاي کردستان در رسانه
نقش  گیري سفر گردشگران به کردستانهاي اجتماعی در شکلاین مقوله بیانگر آن است شبکه

اي اینترنتی، هکه حضور گردشگران در گروه دوستان و بستگان، سایتطورياند. بهاساسی داشته
یعی و هاي فرهنگی، طبها نسبت به جاذبهو اینستاگرامی موجب شناخت آن هاي تلگرامیکانال

اقتصادي شده است و تأکید دوستان، آشنایان و بستگان مبنی بر سفر به کردستان موجب گردیده 

1 .Descriptive Story 

2 .Birks  & Mills 
3 .Auditing  
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ها تمایل به سفر به کردستان شکل گیرد و در نهایت به این استان سفر کنند. عالوه بر که در آن
هاي اجتماعی، دعوت کُردها از یعی، فرهنگی و اقتصادي در شبکههاي طبتوصیف جاذبه

هاي دیگر از جمله شرایط دیگري است که زمینه مسافرت به این استان را دوستانشان در استان
 براي گردشگران فراهم نموده است. 

 هايهاي زیادي در مورد زیباییاز قبل، فامیل هامون و خونواده صحبت
کردند که ما هم تصمیم ب خریدشون از بانه میکردستان و تجربه خو

 ).14گرفتیم تا از نزدیک بیایم و کردستان رو ببینیم (مصاحبه شماره 
هاي اجتماعی هم تبلیغات زیادي دیدم راجع به این فصل توي شبکه

توي کردستان و بازاري که هست چه توي سنندج و چه توي بانه و به 
 ).13نندج رو ببینم (مصاحبه شماره خاطر این دالیل بود که اومدم و س

 دانش و شناخت قبلی درباره منطقه 
گردشگران اذعان داشتند که از طرق مختلف از جمله تحصیل در دانشگاه از قبل اطالعات 

هاي آن داشتند و این دانش و اطالعات سبب شده است مختصري درباره استان کردستان و جاذبه
شان سفر به استان کردستان را قرار دهند. البته برخی از فرتیهاي گردشگري و مساکه در برنامه

لیل ها از سفر به کردستان بود که به دگردشگران نیز دانش و اطالعات برآمده از تجربه قبلی آن
بخشی از سفر قبلی داشتند، تصمیم گرفته بودند که مجدداً به این که خاطرات خوب و لذتآن

ا را هاطق توریستی این استان که در سفر قبلی فرصت مشاهده آناستان سفر کنند و از سایر من
  نداشتند، دیدن نمایند.

دلیل انتخاب کردستان براي من به دلیل حضور قبلی هستش و در طول 
بار واسه خرید میام و امسالم که تصمیم گرفتم همراه  4تا  3سال حدود 

رید تصمیم خانواده بیام و چون در طول تعطیالت بودیم عالوه بر خ
 ).5گرفتیم سري به مریوان و سنندج هم بزنیم (مصاحبه شماره 

ا و اینا هکه بیام سفر به اینجا خیلی در مورد این گروهکتا قبل از این
شنیده بودم ... ولی گفتیم بریم و از نزدیک ببینیم چطوري هست 

 ).20(مصاحبه شماره 
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 هبیتاس گردشگري 
ن و انگیزه ویژه سفر به استان کردستامندي و تمایل به سفر بهقهاین مقوله بیانگر آن است که عال

ها به این استان سفر کنند. سیاسی گردشگران موجب شده است که آن -و اهداف فرهنگی
همچنین انگیزه مشاهده طبیعت زیبا، انگیزه شناخت جغرافیاي کردستان و انگیزه خرید از دیگر 

ه انگیزه مسافرت به این استان را در گردشگران به وجود هاي عادتواره گردشگران است کمؤلفه
 آورده است.

 ).16خودم عالقه داشتم بیام و کردستان رو ببینم (مصاحبه شماره 
آشنایی بیشتر با کُردها و طبیعت کردستان از دالیلی بودن که استان 
کردستان رو به عنوان مقصد گردشگري انتخاب کردم (مصاحبه 

 ).27شماره 
ارمون بطوري شد که کولهبودیم که جاي خوبی براي خریده اینشنیده 

 ).20رو جمع کردیم و اومدیم (مصاحبه شماره 
 

 هاي فرهنگی، طبیعی و اقتصادي کردستانجاذبه
اي هیکی از شرایطی که زمینه مسافرت گردشگران به این استان را فراهم نموده است، جاذبه

آن برخوردار است. مناظر طبیعی از جمله دریاچه زریوار، فرهنگی است که این استان از  -طبیعی
هاي سرسبز مناطق مریوان، سنندج و بانه که براي هر گردشگري جذاب ها و جنگلرودخانه، کوه

و دیدنی است، شرایطی جذب گردشگران براي مسافرت به این استان را فراهم نموده است. 
ذب غنی نیز برخوردار است که این امر زمینه ج کردستان به دلیل پیشینه تاریخی نیز از فرهنگ

ورسوم کهن، زبان کُردي، پوشش و لباس زیبا و شاد زنان گردشگران را فراهم نموده است. آداب
فرهنگی -هاي مذهبیو مردان کُرد، فرهنگ شادي، مراسم عروسی، رقص و آواز، وجود مراسم

فرهنگی  هايمراسم عید نوروز از جمله ویژگیو باستانی در این استان از جمله مراسم پیرشالیار و 
 اند.این استان هستند که زمینه و شرایط جذب گردشگر به این استان را فراهم نموده
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هاي طبیعی گردشگري زیادي داره که اغلبشان استان کردستان جاذبه
نخورده بوده و شکل طبیعی خودش را حفظ کرد، آدم دوس داره دست

 ).12(مصاحبه شماره  ها رو ببینهبیاد این
براي آشنایی با مردم کُرد که تعریفشون رو قبالً شنیده بودم به اینجا 
اومدم، شنیده بودم فرهنگ جالبی دارن، همیشه شادن، اومدم که 

 ).15ها رو ببینم (مصاحبه شماره این
راهم مردم فهاي مرزي در استان کردستان فعال شده و زمینه براي اشتغال در دو دهه اخیر بازارچه

گردیده است. به همین دلیل بسیاري از ساکنان این سرزمین به تجارت و فروش کاالهاي مرزي 
ـ تصویري، لوازم ا هخانگی، مواد آرایشی و بهداشتی و غیره که قیمت آناز جمله کاالهاي صوتی 

عال شدن اند. فها تا حدودي بهتر است، اقدام نمودهتر و کیفیت آننسبت به کاالهاي داخلی ارزان
هاي مرزي موجب شده که استان کردستان داراي جاذبه اقتصادي نیز باشد و گردشگران بازارچه

 قصد خرید به این استان مسافرت کنند. زیادي به
اومدیم اینجا خرید کنیم...وسایل برقی صوتی تصویري و غیره خیلی 

 ).17ره شماقیمتشون با شهرا و استاناي دیگه ایران فرق داره (مصاحبه 
 آشنا شدن با فرهنگی متمایز و نامتعارف (گردشگري فرهنگی)

ان ها در سفر به استهاي آنترین فعالیتگردشگران به این امر اشاره داشتند که یکی از مهم
له شهري از جمها و آثار تاریخی برونشهري مانند موزهکردستان بازدید از اماکن تاریخی درون

هاي ورسوم مردم کُرد در مراسمخی استان کردستان، مشاهده آدابروستاهاي کهن و تاری
 هاي عروسی بوده است. فرهنگی و جشن

خانه کُرد رفتیم و یه منطقه خارج از شهر سنندج هستش پالنگان و یه 
منطقه دیگه هستش دوالو که رفتیم. بعد داخل سنندج یه منطقه 

ش رو خیلی تعریف تاریخیه عمارت خسروآباد که یه مکان تاریخیه که
 ).20شنیده بودم و بسیار هم عالی بود. (مصاحبه شماره 

 
 هاي طبیعی (گردشگري طبیعی)دیدن جاذبه
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ها و سدهاي متعدد موجب هاي طوالنی، دریاچههاي برخوردار از پوشش جنگلی، رودخانهکوه

د. ا بپردازنهشده است که گردشگران در سفر خود به گردش و بازدید از این اماکن و منظره
هاي طبیعی مانند دریاچه زریبار، کوه آبیدر، کوه اي و جاذبهکوهستانی بودن و شهرهاي کوهپایه

آربابا و سد قشالق در درون شهرها شرایطی را فراهم نموده است که گردشگران بتوانند عالوه بر 
شهري نبیعی دروهاي طشهري، به بازدید از جاذبهمشاهده طبیعت بکر کردستان در مناطق برون

 نیز بپردازند.
ج هاي طبیعی سنندبازدید از اماکن تاریخی سنندج و بازدید از جاذبه

مثل کوه زیباي آبیدر و گشتن در شهر تمیز سنندج و همچنین بازدید 
هاي هاي طبیعی شهرهاي دیگر استان در حد توان از فعالیتاز جاذبه

 ).4ماره اصلی من در سفر به این استان بود (مصاحبه ش
 

 دسترسی به کاالهاي ارزان و خارجی (گردشگري اقتصادي)
هاي مرزي مریوان و بانه و وجود اجناس هاي مرزي در این استان از جمله بازارچهوجود بازارچه

ارزان و نسبتاً با کیفیت سبب شده است که گردشگران در سفر به این استان، بخشی از زمان خود 
دهند. در این راستا الزم به ذکر است که گردشگران بیشترین کاالیی را به خرید کاال اختصاص 

 اند، کاالهاي صوتی و تصویري و مواد آرایشی و بهداشتی بوده است.که خریداري نموده
ساز مردم خود اونجا بود خریدهامون اغلب از وسایل سنتی و دست

و  ودصرفه بهایی که خودشون کشیده بودن واقعاً بهکه بنابه زحمت
تی و دسکمکی کوچک به این عزیزان در راستاي توسعه این صنایع

 ).14محلی بود (مصاحبه شماره 
 
 

 بخشتجربه سفر ایمن و لذت
تان اند و از سفر و گردشی که به این اسبخشی داشتهگردشگران در این سفر تجربه خوب و لذت

 ها خاطره خوبی از این استاناند، راضی هستند و همچنین این سفر موجب شده است که آنداشته
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گردشگران اذعان داشتند که مشاهده طبیعت بکر کردستان و فرهنگ غنی آن  به یاد داشته باشند.
ها معتقد بودند که لذت از این فرهنگ و ها شده است.  برخی از آنموجب لذت و شیفتگی آن

عی براي برخی از مناطق طبیطبیعت زیبا موجب شده است که برنامه سفر خود را تغییر دهند و در 
 چند روز ماندگار شوند.

ما قرار بود یک هفته اینجا باشیم ولی به حدي طبیعت و جاهاي بکر 
کردستان ما رو شیفته خودش کرد که در هر مقصد اصلی یک الی 
سه شب موندگار شدیم. مخصوصاً هورامان و پالنگان که طبیعت زیبا 

 ).25م (مصاحبه شماره زدنی داره و واقعا لذت بردیو مثال
 برساخت ایماژهاي جدید

برخی گردشگران اذعان داشتند که قبل از سفر درباره نبود امنیت، وجود فضاي ناامن و تعصبات 
در کردستان مطالب زیادي شنیده بودند، طوري که این تبلیغات موجب شده بود که برخی از 

گی ا سفر به کردستان و گردش فرهنگردشگران با دلهره و ترس راهی سفر شوند. گردشگران ب
ندارند  هاي عینیهاي قدیم تناظر چندانی با واقعیتاز مناطق مختلف آن متوجه شدند که کلیشه

و ناگزیر باید تصورات و ایماژهایی نو درباره این مردم برساخت. همچنین تعامل با مردم 
ا امري هیافته آنبرساختگردشگران را به این باور رسانده که واقعیت کردستان با ذهنیت 

 متعارض و متناقض است. 
کردم که ترسیدم و فکر میقبل از سفر به کردستان حقیقتش خیلی می

اگه به کردستان سفر کنم امنیت نیس و مشکلی برامون پیش میاد و 
حتی با ترس من راهی سفر شدم، ولی وقتی با مردم برخورد کردم 

ی سفرمم فکر کنم اغلب از تبلیغاتدیدم کالً عوض شد. این دید قبل از 
 ).17بود که شده بود و من شنیده بودم (مصاحبه شماره 

 گیري بازاریابی اجتماعی گردشگريشکل
-اذبهاند، بلکه این استان را به لحاظ جتنها از سفر و گردش به این استان لذت بردهگردشگران نه

ددند که و توریستی تلقی کرده و درصفرهنگی، طبیعی و اقتصادي استانی ارزشمند -هاي تاریخی
جربه ها نیز با سفر به این استان تاین استان را به دیگران براي گردشگري معرفی کنند تا آن
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بخشی از گردش و سفر داشته باشند. بازاریابی اجتماعی براي گردش به استان کردستان لذت

کی از تجربه ین استان، بلکه حابخش گردشگران از اتنها بیانگر تجربه لذتتوسط گردشگران نه
 ها از وجود امنیت کامل در این استان نیز است.و تلقی آن

قطعاً به دوستان و آشنایانم از این فرهنگ سخن خواهم گفت و توصیه 

 ).25کنم که به کردستان بیا (مصاحبه شماره می

ذارم که دوستام به سفر به اینجا ترغیب هامو تو اینستاگرام میعکس

 ).13(مصاحبه شماره بشن 

 همانی کردستان با ناامنینفی این

 نفی کلیشه تعارض اجتماعی -   
 گونه اتفاق ناخوشایندي از جمله دعوا،اغلب گردشگران اذعان داشتند که به لحاظ اجتماعی هیچ

مسائل  گونهاند و سفري عاري ازاینبري و غیره را در این سفر تجربه نکردهدزدي، سرقت، جیب

دنی زتجربه گردشگران حاکی از آن است که امنیت اجتماعی استان کردستان، مثال اشتند.را د

که زنان در این استان طورياست و این استان داراي امنیت اجتماعی بسیاري عالی است؛ به

احساس آرامش و امنیت دارند. همچنین گردشگران اذعان داشتند که امنیت اجتماعی در این 

 ر روز بلکه در شب نیز مشهود است.تنها داستان نه

تنها استانی که من به عنوان یه دختر تنهایی با اطمینان خاطر تونستم و 

میتونم که سفر کنم بدون هیچ مشکلی همین استان کردستان (مصاحبه 

 ).19شماره 

 

 نفی کلیشه ناامنی سیاسی -
ه لحاظ اند، بگردش نموده زمانی که در این استان بهگردشگران تأکید داشتند که در طول مدت

عالیت اند و آنچه درباره فگونه حادثه و اتفاق ناخوشایندي را تجربه نکردهسیاسی و مذهبی هیچ

اند. تجربه گردشگران در این اند، مشاهده نکردههاي مذهبی افراطی شنیدهها و گروهگروهک
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اسی منیت اجتماعی، امنیت سیاستان حاکی از آن است که در این استان عالوه بر برجسته بودن ا

 هاي امن به لحاظ سیاسی قرار دارد.نیز ملموس است و این استان در زمره استان

همیشه از دوستام که تو چند سال گذشته به کردستان سفر داشته بودن 

از امنیت باالي کردستان شنیده بودم ولی این سفر باعث شد از امن 

 ).24شماره  بودن کردستان یقین حاصل کنم (مصاحبه

 پدیده اقتصاد مرزي -
رداري و بشوندگان، نگرش و کنش اقتصادي مردم منطقه عاري از کالههاي مصاحبهطبق گفته

فروشی و سرشار از صداقت و قناعت است و همین امر سبب شده است که برخی از گران

گونه یاز هیچهاي مورد نگردشگران به لحاظ اقتصادي تجربه امن و مناسبی داشته باشند و در خرید کاال

وخته که جنس تقلبی فردر مورد این«فروشی را تجربه نکنن: برداري و گرانمشکلی از جمله کاله

 ).19(مصاحبه شماره » برداري کرده باشن نه اصالً همچین چیزي نبودباشن یا کاله

شده  رنگحدودي کمهاي فوق تا هاي اخیر به دلیل گسترش عقالنیت ابزاري، ارزشالبته در سال

است و برخی از فروشندگان از موقعیت خود و از غیربومی بودن خریداران (گردشگران) سوء استفاده 

برداري نمایند. این امر موجب شده است که برخی از گردشگران فروشی و کالهنموده و اقدام به گران

یه مغازه یه  توي«ا تجربه نمایند: فروشی ربرداري و گرانهایی مانند کالهدر گردش اقتصادي فعالیت

 ).16(مصاحبه شماره » جنس تقلبی به ما فروخته شد و ناراحت شدیم

 

 
 پذیرش تنوع فرهنگی

به  فرهنگی بین مردم کُرد و گردشگران است. سفر-این مقوله بیانگر ایجاد همبستگی اجتماعی

بستگی با کُردها احساس هم تنهاکردستان و تعامل با مردم کُرد سبب شده است که گردشگران نه

و نزدیکی نمایند، بلکه در برخی موارد نیز جذب فرهنگ کُردي شوند و خود را با مردم کُرد 
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 هاي کُردي و حرف زدن به زبان کُرديیکی دانسته و به پوشیدن لباس ُکردي، شرکت در مراسم

 اند. اقدام نموده

روسی دخترش هاي روستاي اطراف بانه ما رو به عیکی از خانواده

دعوت کرد. سعی کردیم که فرهنگ رو لمس کنیم. مثالً خودمون 

لباس کُردي پوشیدیم. همه این اتفاقًا یه جور همبستگی و محبت رو 

به وجود میاره که خیلی لذت بخشه و باعث میشه که همیشه تو ذهن 

 ).21آدم خاطرش بمونه (مصاحبه شماره 

 تغییر هبیتاس گردشگري 
گردشگرانی که قبل از سفر به کردستان نگرش منفی به این استان و مردم آن  به لحاظ نگرشی

رانی نیز که قبل از اند و گردشگها تغییر یافته و نگرش مثبتی به مردم کُرد یافتهداشتند، نگرش آن

ا تثبیت و تقویت هسفر نگرش مثبتی به مردم کُرد و کردستان داشتند، بعد از سفر نگرش مثبت آن

 .شده است

رویی و مهمون نوازي مردم کُرد رو دیدم که خوشواقعیتش وقتی

ر و بهتر شد تواقعا نگرشم نسبت بهشون خیلی تغییر کرد و خیلی مثبت

 ).9(مصاحبه شماره 

به لحاظ عالقه و تمایل به کُردها گردشگران اذعان داشتند که این سفر موجب شده است که 

ن ها شکل گیرد. همچنیها در آنورسوم آنکُرد و آدابعالقه و اشتیاق بیشتري نسبت به مردم 

بخش در استان کردستان و اشتیاق و عالقه شکل گرفته به کردستان و مردم کُرد تجربه سفر لذت

ها ه آنکطوريها شکل گیرد؛ بهسبب شده است که تمایل به سفر مجدد به کردستان در آن

ریخی و هاي تابه این استان سفر کنند و از جاذبه مندند که در آینده بسیار نزدیک مجدداًعالقه

 فرهنگی و طبیعی دیدن کنند.  
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ي من به فرهنگ کُرد رو بیشتر کرد (مصاحبه شماره این سفر عالقه

25.( 

اآلن تصمیم دارم تابستون با زن و فرزندانم یک هفته به کردستان بیایم 

تر یقریزي دقبرنامهو مفصالً هم مریوان هم بانه و سنندج رو بگردم و با 

 ).24دوباره برگردم (مصاحبه شماره 

 ارتقاي دانش
ن استان از هایی جغرافیاي ایسفر به کردستان موجب شده است که گردشگران نسبت به ویژگی

وحش و ها، پوشش گیاهی، مراتع، حیاتها، رودخانهها، سدها، دریاچهوهوا، کوهجمله آب

ها و ، کوههابیشتري به دست آورند. حتی با اسامی رودخانه هاي استان کردستان شناختجنگل

 اند. سدهاي مهم استان آشنا شده

حاال من تصاویري که از جغرافیا و طبیعت کردستان تو ذهنمه 

صورت خیلی زیبا تصاویرش تو ذهنمه و هاي زاگرس بهکوهرشته

 جنگالي بلوط و درختاي بنه از لحاظ پوشش گیاهی و حاال رودخونه

 ).19سیروان که سیراب کننده اصلی کردستانه (مصاحبه شماره 

سیقی، ورسوم، پوشش، موها، آداباجتماعی نیز گردشگران با بسیاري از سنت-به لحاظ فرهنگی

 اند. رقص و زبان کردي آشنا شده و با چگونگی زندگی مردم کُرد شناخت پیدا کرده

کردستان  کلیت جامعهکردم که فقط بیشتر شناختم زیاد شد و فکر می

ه تقریباً کردم همتر باشه ولی با جوونا که صحبت مییک مقداري بسته

 ).2خیلی فکر باز داشتند (مصاحبه شماره 

با سفر به کردستان متوجه شدم که استانی محرومیه ... (مصاحبه شماره 

17.( 

 کدگذاري محوري
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ـــت، مقوله ها وجوددر این مرحله با توجه به ارتباطی که بین مقوله هاي مذکور مجدداً مورد داش

 بندي و در ذیل یکی از ابعاد شرایطی، راهبردي و پیامدي قرار داده شدند.دسته

 
 : مدل پارادایمی نمود گردشگري به کردستان1شکل 

 کدگذاري گزینشی و تدوین نظریه

ر استان کردستان دها با استفاده از تکنیک داستانِ توصیفی در زمینه پدیده گردشگري تحلیل داده

مقوله  هاي مختلف با آن در ارتباط هستندها به شیوهاي که دیگر مقولهبیانگر آن است مقوله هسته

است. این مقوله بیانگر آن است که » هاي قدیم یا برساخت ایماژهاي جدیدبازتولید کلیشه«

برخورد  نحوه نگاه وگردشگران هنگام مسافرت به کردستان دائماً درگیر چالشی ذهنی در زمینه 

ه، کُردها را گرفتشکل  هاي غالبِ از قدیمسو تحت تأثیر کلیشهبا جامعه میزبان هستند. از یک

د هاي عینیِ موجوپندارند و از سوي دیگر هنگام مواجهه با واقعیتسان مابقی ایرانیان نمیبه

د با ید به میانجی ایماژهایی جدیها اعتبار چندانی هم ندارند و ناگزیر بایابند که آن کلیشهدرمی

 این جامعه تعامل کنند. 



 103 محمدي و محمدي
 

 
 

 : مقوله هسته پدیده نمود گردشگري کُردي2شکل 

ود شهایی که به هنگام مسافرت گردشگران به استان کردستان با چالش مواجه میاز جمله کلیشه

یی از امنیت الهمانی کردستان با عدم امنیت است. طبق روایت گردشگران که درجه باکلیشه این

اند این کلیشه نیاز به بازاندیشی دارد. گردشگران حتی حدي نسبی از را در این منطق تجربه کرده

زد همانی کردستان با انواع ناامنی نکنند و در نتیجه ایماژ ذهنی اینامنیت اقتصادي را تجربه می

صیف بخش توا واژه لذتها تجربه سفر خویش ر بکه آنرود. سبب اصلی اینآنان زیر سؤال می

ر از نوع نظهاي فرهنگی، طبیعی و اقتصادي، همین امنیت باال بود. قطعنمودند غیر از جاذبهمی

-فرهنگی، دیدن جاذبه -اند (دیدن اماکن تاریخیها براي سفر خود اتخاذ نمودهراهبردي که آن

 اند که در صورت کنارهاي طبیعی، خرید کاالهاي خارجی و غیره)، اغلب به این نتیجه رسیده

اژ قدیمی ویژه این ایمهاي قدیمی تعامل با فرهنگ کُردي بسیار آسان است و بهگذاشتن کلیشه

رافه کنند بیشتر به یک خکه کُردها به لحاظ تعامل فرهنگی دیرجوش و نفوذناپذیر جلوه می

باطات جه گسترش ارتشدن و در نتیواسطه جهانیاي که کُردها بههاي فرهنگیماند. دگرگونیمی

نموده  را بالفعل» دیگري«هاي بالقوه فرهنگ کُردي در زمینه تعامل با اند ظرفیتبه خود دیده

فرهنگ  .طلب مواجه هستنداند که با فرهنگی دگرپذیر و تنوعاست و گردشگران احساس نموده
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شند و ل بادگرپذیر کُردها موجب شده است که گردشگران با جامعه میزبان بیشتر در تعام

کُردستان را به لحاظ فرهنگی، طبیعی، سیاسی، امنیتی و اقتصادي بیشتر بشناسند. گردشگران به 

لحاظ فرهنگی و اجتماعی با آداب، رسوم، زبان و خلقیات مردم آشنا شده و به غناي فرهنگ 

طور ها باند. همچنین امنیت اجتماعی رههاي آن با فرهنگ خود پی بردکُردي و تشابه و تفاوت

اي رایج هاند. به لحاظ سیاسی نیز گردشگران تا حدودي از کلیشهکامل در این سفر تجربه کرده

اند. م برساختهگري مردطلبی و مسامحهفاصله گرفته و ایماژهایی جدید مبنی بر دگرپذیري و تنوع

ی و فردي عهاي مختلف فرهنگی، سیاسی، اقتصادي، اجتمابخش در زمینههاي لذتخالصه تجربه

موجب گردیده که گردشگران نسبت به کردستان و مردم آن احساس مسئولیت کنند و براي آن 

ن استان تنها صنعت گردشگري در ایهاي اجتماعی مجازي و واقعی به تبلیغ بپردازند تا نهدر شبکه

 رونق بگیرد، بلکه غلبه واقعیت راستین آن بر ذهنیت برساخته کاذب تداوم یابد. 

 
 اي نمود گردشگري کُردي: نظریه زمینه3شکل  

 

 گیريبحث و نتیجه
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ا هدر پاسخ به این پرسش که نگاه دیگريِ مسلط به کُردها یا تلقی فرهنگ مسلط ایرانی از آن   

واسطه رخداد مسافرت گردشگران به کردستان دستخوش تغییر شده است، کوشیدیم چگونه به

 ن از تجربه زیسته خویش در سفر به کردستان بپردازیم. نتایجهاي گردشگراکه به مطالعه روایت

 ها ور رسانهدواسطه تأثیرپذیري تصاویر/ ایماژهاي کردستان بیانگر آن است که گردشگران به

هاي اجتماعی و نیز بر مبناي نوعی هبیتاس گردشگرانه اقدام به سفر و گردش به این منطقه شبکه

-هاي مرزي نقش زمینههاي طبیعی، نمودگارهاي فرهنگی و بازارچهاند. عواملی مثل جاذبهنموده

هاي تسهیلگر و دانش و شناختِ پیشنی گردشگران درباره مناطق کردنشین نقش شرایط 

 عنوان مقصداند. گردشگرانِ مورد مصاحبه در انتخاب کردستان بهگر را ایفا نمودهمداخله

دسترسی به «، »شدن با فرهنگی متمایز و نامتعارفآشنا «گردشگري عمدتاً بر اساس سه استراتژي 

ري ها، گردشگاند. بر اساس یافتهعمل کرده» هاي طبیعیدیدن جاذبه«و » کاالهاي ارزان و خارجی

خش، ببه کردستان پیامدهایی چون تغییر نگرش راجع به ساکنانِ بومی، تجربه سفري ایمن و لذت

 گی بیشتر براي پذیرش تفاوت و تنوع فرهنگی و نفیتر، آمادگرایانهبرساخت ایماژهایی واقع

ذار از گ«اي را براي گردشگران در پی داشته است. مقوله هستههمانی کردستان با ناامنی این

 ناظر بر شرایط و پیامدهاي گردشگري به کردستان است.» هاي قدیم به ایماژهاي جدیدکلیشه

جتماعی و هاي اکردستان در شبکه برجسته شدن گردشگريشرایط گردشگران تحت تأثیر 

اي طبیعی، هاند. در این میان جاذبههبیتاس گردشگري اقدام به سفر و گردش به کردستان نموده

منزله مثابه زمینه تسهیلگر و دانش و تجربه درباره کردستان بهفرهنگی و اقتصادي کردستان به

ري گردشگ«ه میانجی سه راهبرد اند. گردشگران مورد مصاحبه بگر عمل کردهشرایط مداخله

ند. بر ادر استان کردستان گردش نموده» گردشگري طبیعی«و » گردشگري اقتصادي«، »فرهنگی

مود بخش، ناساس مطالعه حاضر، گردش به استان کردستان تجربه ارتقاي دانش، سفر لذت

صرفه، بهگیري بازاریابی اجتماعی گردشگري، خرید مقرونواقعیت راستین کردستان، شکل

تجربه امنیت اجتماعی و سیاسی و اقتصادي نسبی، تغییر هبیتاس گردشگري و همبستگی 
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انگر آن نتایج تحقیق بدان جهت که بیرا براي گردشگران در پی داشته است. فرهنگی  -اجتماعی

است که گردشگران در گردش به استان کردستان نگاه ابزاري دارند و بیشتر درصددند که از 

سو، کاالهاي مورد نیاز خود را تهیه کنند و از سوي دیگر ردش به استان کردستان از یکسفر و گ

به مشاهده طبیعت و جغرافیاي زیباي کردستان به آرامش برسند و لذت ببرند، با نظریه کنش وبر 

ري سفر گیجهت که بیانگر نقش هبیتاس در شکلهمخوانی دارد. همچنین نتایج تحقیق ازآن

کردستان و تغییر آن بعد از سفر است، همخوان با مقوله هبیتاس بوردیو است. عالوه  گردشگران به

ماعی در هاي اجتسو که حاکی از برجسته شدن نقش شبکهبر موارد مذکور نتایج تحقیق از آن

سفر به کردستان و همبستگی اجتماعی ـ فرهنگی بعد از سفر به کردستان است، با آن بخش از 

کنش فرد  گیريدین که به نقش نظام معنایی و تعریف فرد از موقعیت در شکلنظریه تعامل نما

ن است جهت که بیانگر آنتایج تحقیق حاضر ازآن اشاره دارد، همخوانی دارد. به لحاظ تجربی نیز

تان هاي طبیعی، فرهنگی، اقتصادي به اسگردشگران تحت تأثیر هبیتاس گردشگري و جاذبه

پیامدهایی از قبیل ارتقاي دانش، همبستگی اجتماعی و تجربه سفر اند و کردستان سفر کرده

اند، با نتایج دیگر تحقیقات همخوانی دارد. همچنین نتایج تحقیق حاضر بخش را تجربه کردهلذت

ردستان گیري سفر به کهاي اجتماعی در شکلجهت که بیانگر برجسته شدن نقش شبکهازآن

جهت که حاکی از آن است که ) و ازآن2012چانترادون ( پونرات واست با نتایج تحقیق پونگ

) 2016گیري سفر نقش مهمی دارد با نتایج تحقیق سیدو و آدومایتین (هاي محیطی در شکلجاذبه

 سو است. هم
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