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 مقدمه و بیان مسئله
ز ثروتمند نبوده و به یکی ااقلیت های سده بیستم به بعد، گردشگری دیگر مشغولیت از میانه    

از مردم آن را تجربه کرده و  ایگستردهاست؛ شکلی که طیف  شدهتبدیلفراغت و تفریح  هایشکل

های فناوری مقدور گردیده که پیدایش زیادی به دلیل پیشرفت یاندازه. این وضعیت تا اندپذیرفته

را در دسترس شمار رو به  دورودرازهای را سبب شده و مسافرت ونقلحمل ترارزانبهتر و  هایروش

خود موجب تنوع هر چه بیشتر  نوبهبهاین نیز  ؛ و(29: 5915، 1)یوری افزایشی از مردم قرار داده است

است. در اواخر قرن بیستم، گردشگری به یک صنعت بزرگ  گردیدههای مسافرت و گردشگری شکل

تی در نقاط های توریسهای مضمونی و سایر جاذبهجاهای تازه، پارک هرسالو  بود شدهتبدیلجهانی 

قرن بیست و یکم هم  آغازها موجب شده که در ابتکارها و نوآوریشد. این مختلف جهان پدیدار می

ای از هدفمندی اقتصادهای محلی تقویت شود و هم نوسازی شهری سهولت یابد و این شهرها حس تازه

عالوه بر اهمیت اقتصادی، گردشگری از ارزش  (.223-222: 1353)بنت،  اندو معناداری نیز پیدا کرده

 های فراغت ودر جوامع کنونی برخوردار است. گردشگری، همچون سایر شکل زیباشناختی مهمی نیز

(. 92: 1551، 2)فایرستون کندمصرف، امکانات خاصی برای زیبا ساختن زندگی روزمره عرضه می

های گردشگری موجود از چنان تنوعی برخوردار است که گردشگری به مقصدهای گردشگران و شکل

مثل زبان،  هاییزمینهدر  ؛ که(12: 1551، 3)چانی بدل شده است« گیسبک زند»یکی از وجوه اصلی 

دیگری نظیر آگاهی بدنی،  شناختیزیباییهای ای از ارزشپوشاک و از این قبیل، به مجموعه هنر،

خورد. افراد با انتخاب مقصد معینی برای گردشگری و روش رژیم غذایی و عالئق شخصی گره می

ه ک طورهمانگویند، درست مقصد، چیزهایی درباره ضمیر نفس خود می خاصی برای تجربه کردن آن

)بنت،  دکننمیدرباره خویشتن خویش صادر  هاییپیامفراغتی و مصرفی نیز  هایانتخاباز طریق سایر 

1353 :222.)  

و ارتباطات ناشی از کنش متقابل میان گردشگران،  هاپدیدهگفت که گردشگری، مجموع  توانمی

، ونقلحملدر فرایند جذب،  غیردولتیهای و سازمان هادانشگاهها و جوامع میزبان، دولت سرمایه،

های تعامل (. زمینه315: 2002)ویور، است بازدیدکنندگانپذیرایی و کنترل گردشگران و دیگر 

ری . گرچه گردشگکندمیمحیطی را بین میزبان و گردشگر و محل گردشگری فراهم فرهنگی و زیست

یک منبع مالی جدید، با بهبود وضعیت اقتصادی مردم محلی، کاهش فقر و  عنوانبهتواند بالقوه می

زایی، ابزاری برای توسعه مناطق باشد؛ اما زمانی که یک جامعه محلی به مقصدی برای افزایش اشتغال

 قرار تأثیرهای ارزشی و آداب و سنن آن تحت شود، کیفیت زندگی و نظامگردشگری تبدیل می

ونی باشد. فرایند گوناگ تأثیرات منشأتواند گری میگردش(. 1: 2013)گنوس و زینس،  گیرندمی

                                                             
1. Urry 

2. Featherstone 

3. Chaney 
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ها و تغییراتی در افکار ها در مکانی واحد، سبب برخورد و معرفی فرهنگها و مهمانیی میزبانگردهما

شود که در بسیاری از کشورها در گردشگری روستایی دیده می ویژهبهشود. این امر و رفتار افراد می

 در حال رشد است. سرعتبه

تواند یماقتصادی مثبتی بر اقتصاد هر منطقه بگذارد. گردشگری  تأثیراتتواند گردشگری می

گسترش تولید، کاهش احتمالی هزینه تمام شده محصول و منافع بیشتری برای عامل رونق اقتصادی، 

 عنوانبهگردشگری  زمانهم .(13، 1332رنجبران و زاهدی، )باشد کل اقتصاد منطقه  جهیدرنتبنگاه و 

ا را هشود و رابطه متقابل بین فرهنگیک پدیده اجتماعی باعث ایجاد رابطه بین جوامع متفاوت می

واند تپیامد این امر می ؛ وگرداندها و رفتارهای مختلف را به یکدیگر نزدیک میشود و سنتسبب می

-39: 2010های رفتاری و سبک زندگی باشد )ساری، ر ساختارهای اجتماعی، شیوهایجاد تغییراتی د

گردشگری بر جوامع میزبان صورت پذیرفته و همگی حاکی  تأثیرات(. تحقیقات زیادی در زمینه 32

های گردشگری توسعه فعالیت یطورکلبه(. 59: 2001گردشگری بر این تغییرات است )دوه،  تأثیراز 

های کالن های عینی و ذهنی، ویژگیبروز تغییرات عمیق در بسیاری از شاخصتواند سبب می

 (.115: 1351اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و محیطی جوامع مقصد شود )فاضل و رمضانی فر، 

در ایران  تأثیرهر کشوری اثر بگذارد. این  GDPتواند از طرق مختلف بر اقتصاد و میزان گردشگری می

ای که هزار میلیارد ریال بوده است، هزینه 51بر اساس تحقیقات اتاق بازرگانی  1359در سال 

 اندهکردمیای که گردشگران بوهزار میلیارد رسیده و هزینه 32کنند به گردشگران ورودی در کشور می

و القایی(  میرمستقیغگردشگری کل )مستقیم و  2019هزار میلیارد بوده است. در کل در سال  233

(. صنعت توریسم 5 :1359کشور کمک کرد )دستنایی،  GDPهزار میلیارد ریال به  553 درمجموع

)اعم  هزار شغل 1353 درمجموعبا توجه به گزارش سازمان اتاق بازرگانی توانسته است  2019در سال 

(. صنعت توریسم همچنین دارای 10:و القایی( در ایران ایجاد نماید )همان میرمستقیغاز مستقیم و 

بر تولید ناخالص داخلی بوده است. اثر مستقیم گردشگری در تولید  میرمستقیغاثرات مستقیم و 

درصد از کل تولید ناخالص  9/2هزار میلیارد ریال ) 2522برابر  2019ناخالص داخلی در ایران در سال 

هزار میلیارد  312درصدی به حدود  5/1شد این مقدار با ر 2011در سال  ؛ وملی( برآورد شده است

ر تواند بسیابرای استان کردستان و مناطق مرزی اورامانات می تأثیراین  (.11:ریال رسیده است )همان

و ضعف اقتصادی زیادی در  افزایش جمعیت، کمبود منابع محیطی، رواج کولبری درواقعمهم باشد. 

این عوامل سبب شده است که  ؛ و(91: 1351شماق، این منطقه جود دارد )سلطانیان و مفاخری با

تواند وضعیت اقتصادی مردم می در واقعیتاما آیا گردشگری ؛ توجه به گردشگری بسیار زیاد شود

گذارد؟ چه نوع اقتصادی و اجتماعی، مثبت و منفی بر جامعه می تأثیراتمنطقه را سامان بدهد، چه 

 طیمحیزیستاجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و  ازلحاظ؟ گردشگری و گردشگرانی برای جامعه مفیدند

اصلی هستند که محققین به دنبال پاسخگویی  سؤاالت هااینپیامدهای برای جامعه میزبان دارد؟  چه

 هستند. هاآنبه 
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 رویکردهای نظری تحقیق
بر جای گذارد. این اثرات  گردشگر پذیردر منطقه  توجهیقابلد اثرات متفاوت توانمیگردشگری 

 رات گردشگری در یکباشند. نوع و میزان اث محیطیزیستسیاسی و  توانند اجتماعی، اقتصادی،می

ها و میزان متفاوت بودن این عوامل، ویژگی ترینمهم ازجملهشود. می متأثرمقصد از عوامل متعددی 

 طوربهصد است. اثرات گردشگری را های گردشگری در مقجوامع میزبان و میهمان و ماهیت فعالیت

زبان تعریف های میای بین گردشگران، میزبانان و سکونتگاهپیچیده نسبتاًتوان حاصل فرایند خالصه می

 (.253: 2001کاندل و براون، ) نمود

ر اقتصادی مثبت گردشگری ب تأثیراتدر این نوع رویکرد، تحوالت و : اقتصادی تغییرات رویکرد

است، تغییراتی مانند تقویت اقتصاد محلی و حتی ملی، گردش سرمایه، بهبود و  مدنظرجوامع میزبان 

گذاری در منطقه، ایجاد اشتغال، جلوگیری از مهاجرت، کاهش فقر ها، سرمایهارتقاء کیفیت زیرساخت

تر سرمایه در بین اهالی. مجموعه این عوامل از مزایای مثبت گردشگری در بعد و توزیع مناسب

ه قرار دهند. گردشگری س تأثیرتوانند ابعاد فرهنگی و اجتماعی را نیز تحت دی هستند که میاقتصا

 که ها اشاره شده استمزیت اقتصادی عمده برای جامعه میزبان دارد که در بیشتر تحقیقات بدان

رونق  زمانهمگذاری در آن، ایجاد اشتغال و کاهش فقر و ها و سرمایهاز: بهبود زیرساخت اندعبارت

: 1331گردی، ؛ سازمان ایرانگردی و جهان10: 1351تولید و گردش سرمایه )بهشتی و همکاران، 

 (.13: 1332؛ رنجبران، 121

 

 اثرات فرهنگی

ه اثر ، بپذیرآسیبدر بررسیی ادبیات اثرات اجتماعی فرهنگی گردشگری بر جوامع : اثر نمایشیی

اثری بر جوامع میزبان، با توجه به  عنوانبه معموالًنمیایش توجیه زیادی شیییده اسیییت. این پدیده، 

نسبت به افراد، اموال، فرهنگ و فضاها توضیح  هانگرشرفتاری و  استانداردهایارزشی،  هایسییستم

آن  وسیلهبه(. اثر نمایشی، فرآیندی است که 292: 2003)داولینگ، تیموتی و سیینگ،  شیودمیداده 

خارجی قرار دارد، مثل جوانان،  تأثیرگذاردر معرض عوامل  افرادی که خصیییو بیهجوامع سییینتی، 

 به اتخاذ سبک ارادی به دنبال اتخاذ رفتارها و به دسیت آوردن منافع اساسی هستند که منجر طوربه

هایی شود. پذیرش چنین ارزشجویانه نمایش داده شده از طرف گردشگران میزندگی آسیوده و لذت

 و بر مذهب، مشیارکت، خانواده هاآنوامعی که سییسیتم فرهنگی قبلی ج بدون تردید تغییراتی را در

فرهنگی بین  هایناسیییازگاری. تقلید از مد گردشیییگران منجر به کندمیدارد، ایجاد  تأکیدجیامعیه 

های فاحش بین دیدارکنندگان شود. همچنین اثر نمایشی بر وجود تفاوتمختلف جوامع می هایگروه

و تنها  یراحتبهو الگوی رفتار میزبان  که تغییرات در نگرش، ارزش کندمیو میزبان تکیه دارد و بیان 

که با مشاهده رفتار و  شودمی. چنین استدالل شودمیمشاهده وجوه رفتاری گردشگر ایجاد  درنتیجه

 و سیودای تملک شیوندمیتشیویق  هاآنرفتار  سیایل برتر گردشیگران، مردم محلی به تقلیدودارایی 
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را به خود جلب  هاآنبرخی از کاالها مانند لباس و دیگر چیزهایی را که دیدارکنندگان دارند و توجه 

 کاالیی شییدن فرهنگ: کاالیی شییدن فرهنگ (.112: 1333)ضیییایی،  پرورانندمی، در سییر کندمی

: 2001)سو،  شودمی تلقیکاال نیسیت به کاال(، یکی از اثرات گردشیگری  طورمعمولبهتبدیل آنچه )

مفاهیمی اسیییت که در بحث اثرات فرهنگی  ترینمهم(. کاالیی شیییدن یا تجاری شیییدن یکی از 13

گردشیگری باید به آن توجه شیود. به عقیده رابینسیون کاالیی شدن فرآیندی است که در آن، روش 

بدیل ت قبولقابل، به محصوالتی کشندمیفرهنگ مردم را به تصیویر  و نمادهایی که هاسینتزندگی، 

خالصه کاالیی شدن فرهنگ، یعنی تبدیل آن به محصول برای فروش  طوربه(. 11: 1555) شیوندمی

 و درآمد.

 درروشتحوالت بیه وجود آمیده در جییامعیه، تغییر  درنتیجییهتغییر فرهنگی: تغییرات فرهنگی 

. تماس دییآیمبیا فرهنیگ مختلف بیه وجود  هیایگروهافراد جیامعیه و زنیدگی مردم و تمیاس بین 

در پاسیییه به تحوالت به وجود آمده در محیط اجتماعی، نهادی، فناوری، سییییاسیییی و  هیافرهنیگ

. یکی از دالیل اصیییلی برای تغییر فرهنگی، تماس مکرر بین جوامع کنیدمیاییدئولوژی تغییر ایجیاد 

علمی در تمام دنیا توسط مسافران،  هاییافته، یا هاایده، هاارزش. عناصر فرهنگی مثل اسیتمختلف 

)احمدی و  یابدمیان گسیییترش و دانش آموز هادیپلماتن خارجی، مهیاجران، بیازرگیانیان، کیارگرا

(. گسیترش عناصیر فرهنگی در بین جوامع، فرآیندی است که به دو شکل صورت 5: 1359 همکاران،

و جامعه میزبان، دیدارکنندگان را  آورندمییشییان را به جوامع میزبان اهایده، دیدارکنندگان گیردمی

تماس فرهنگی، افراد هر دو فرهنگ از  درنتیجه. دهدمیقرار  تأثیرو طرز فکرشیییان تحت  هابیاارزش

صییورت  هتوسیعدرحال. بیشیترین تغییرات فرهنگی در جوامع غیر صینعتی و پذیرندمی تأثیریکدیگر 

گردشگران تغییرات بارزی را در  وبسیاری نشان داده که تعامالت بین افراد محلی . مطالعات گیردمی

نگر، )ریسی . گردشگری، ابزاری برای مبادالت فرهنگی استکندمیی فرهنگی ایجاد هاارزشسییستم 

2005 :325.) 

فتد و ااقتبیاس فرهنگی: اقتبیاس فرهنگی بین دو فرهنگی که با یکدیگر ارتباط دارند، اتفاق می

. اقتباس فرهنگی، بسییتگی به نوع و شییودمیهای دو فرهنگ مبادله و ارزش ورسییومآداب، هاسیینت

های بین افراد و این تماس و تفاوت برقرارکنندههای افراد یژگیوتماس، هدف آن، مفهوم  زمانمیدت

کنند. اقتباس می دارد. افرادی از جوامع بیا ثروت کمتر، فرهنیگ را از جوامع ثروتمندتر هیاآنجوامع 

(، فرهنگ را از توسیییعهدرحال)کشیییورهای  برای مثیال، احتمیال بیشیییتری دارد که جوامع میزبان

ا منفی مثبت ی تأثیرتواند ( اقتباس کنند. اقتباس فرهنگی مییافتهتوسییعه)کشییورهای  گردشییگران

گر ها، درک بهتر افراد دیتواند منجر به شناخت عناصر دیگر فرهنگداشیته باشد. اقتباس فرهنگی می

وند؛ شبر الگوی زندگی افراد باشید. گاهی اوقات هر دو فرهنگ شبیه به هم می تأثیرگذاریو تا حدی 

ممکن اسیییت افراد محلی  مثالً؛ تواند منجر به برخورد فرهنگی شیییودامیا گیاه اقتبیاس فرهنگی می

ن گردشیییگر جایگزین کنند، از نوع لباس پوشیییید ارزشبیسییینتی خود را با تقلیدی  ورسیییومآداب
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 ندکناز لباس افراد بومی برای پوشیییش اسیییتفاده می باارزشخود گردشیییگران با تقلیدی  کهدرحالی

 (.10)همان: 

 

 پیشینه تجربی تحقیق
 توان ادبیاتهای که در ارتباط با موضیوع تحقیق انجام گرفته اسیت میبا بررسیی اجمالی پژوهش    

های که به مطالعه ارتباط گردشگری و کرد. نخست به پژوهش بندیطبقهمطالعه شده را در دو گروه 

 امینیتوان به این تحقیقات می ازجملهاند اشییاره کرد. توسییعه روسییتایی در جامعه هورامان پرداخته

ی موردی روستای اورامان استان صینعت گردشگری بر اشتغال )مطالعه تأثیراشیاره کرد که  (1352)

 گردیطبیعتبررسی نقش  (1351)و همکاران  ؛ دانش مهر(نفر نمونه 330ش روش پیمای کردسیتان

؛ نفری( 250)با اسیتفاده از پرسشنامه و با نمونه  اورامان تخت و آثار آن در توسیعه مناطق روسیتایی

از دیدگاه اجتماعات محلی )مطالعه  زداییمحرومیتمناطق نمونه گردشگری در  تأثیر( 1335) یتوکل

؛ قمبرعلی و (PRAروش پیمایش و ارزیابی مشیییارکتی  موردی: منطقیه اورامیان تخت کردسیییتان

 مورد منطقه یدستعیصنابررسیی وضیعیت گردشگری روستایی و نقش آن در رونق ( 1350) گرانید

توان از اشییاره نمود. عالوه بر این، می ، شیهرسیتان کرمانشیاهای()اسیتفاده از روش کتابخانه اورامانات

 ماناو مقاصیید فرهنگی گردشییگری در روسییتای اور شییدنجهانیتحقیقات دیگری مانند رابطه بین 

با اسییتفاده از  (؛ ارزیابی فضییای کارآفرینی در گردشییگری روسییتایی منطقه هورامان1353)حکیمی، 

مدل توسعه پیوندهای  وبررسی و ارائه الگ(؛ 1350)غنیان و دیگران، نفره  132روش پیمایش و نمونه 

 ایبا اسییتفاده از روش تئوری زمینه دهسییتان اورامان تخت قومی و فرهنگی بر محوریت گردشییگری

( 1335، همکاران)عزیزان و  آن بر گردشگری اورامان تأثیرپیر شیالیار و  (؛1352، همکاران)اروجی و 

 نیز نام برد. 

ی و و به ارزیاب استویژه مرتبط با موضوع تحقیق حاضر  طوربه شدهیبررسیدومین بخش از ادبیات    

مختصییر به  طوربهاند که در ادامه مطالعه اثرات مثبت و منفی گردشییگری در جوامع میزبان پرداخته

ای در یکی از مناطق مکزیک به بررسی اثر حضور گردشگر در این منطقه مطالعهشود: اشاره می هاآن

که حضور گردشگر بر ایجاد فرهنگ و الگوهای نو در  دهدمیپرداخته اسیت. نتایج این تحقیق نشیان 

، اشییتغال چندانی برای آیدمیاسییت، همچنین درآمدی که از گردشییگرها به دسییت  اثرگذارمنطقه 

 ار دادهقرمورد تهدید را امنیت غذایی و تنوع زیستی در این منطقه  تأسیفانهممنطقه به بار نیاورده و 

در بروندادهای خود مانند  هاییضییعف(. همچنین، گردشییگری روسییتایی 529: 2003)باکلی،  اسییت

 هایقابلیتو یا ضعف در  هازیرساختارونگی نادرسیت در وایجاد تضیادهای جدید در جامعه میزبان 

(. در پژوهشییی دیگر النفرانچی و همکاران 911: 2019برگوس، )کیفر  دهدمیبروز  سییازمانی محلی

رات ؛ اما اثشودمیبیان داشیتند که اگرچه گردشیگری روستایی باعث رشد اقتصادی جوامع روستایی 

(. نتایج بررسی نگرش روستاییان به 1523: 2019) روسیتاها خواهد داشت زیسیتمحیطمنفی نیز بر 
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کی از روستاهای اوگاندا و همچنین کشورهای غنا و چین نشان داد، روستاییان توسعه گردشگری در ی

 هاییافته(. 2011؛ وو، 2005؛ لیپ، 2001آگیمانگ،  و)کوناد نگرشیییی مثبت به گردشیییگری دارند

مثبت طرح روسیییتاهای هدف گردشیییگری بر  تأثیر( نشیییان از 1353) پژوهش آئیژ و رزالنسیییری

 موردپذیرشالزم برای توسیعه گردشییگری دارد و اجرای طرح  هایزمینهی روسیتایی و هازیرسیاخت

که طرح هدف  دهدمیاسیییت. همچنین، نتایج این تحقیق نشیییان  قرارگرفتهبیشیییتر روسیییتاییان 

و بر کیفیت زندگی روسییتاییان اثر منفی بوده  اثرگذارزراعی و کاالها  هایزمینگردشییگری بر قیمت 

نگ و همکاران، گردشگری روستایی منافع اقتصادی فراوانی را نتایج تحقیق ژا بر اساسداشیته اسیت. 

(. از طرف دیگر باعث کاهش مهاجرت 595: 2019) برای خیانوارهای محل به همراه خواهد داشیییت

(. همچنین گردشییگری روسییتایی باعث 10: 2011)پیسییکو،  شییودمینیروی کار به مناطق شییهری 

اقتصییادی مشییاغل روسییتایی و افزایش  فروش مسییتقیم محصییوالت کشییاورزی و بهبود عملکرد

رابین  (.205: 2012)سگروی و همکاران،  شیودمیشیغلی جدید  هایفرصیتو خلق  گذاریسیرمایه

ادارک سیییاکنییان از اثرات اجتمیاعی فرهنگی » ( و همکییاران در تحقیقی بیا موضیییوع2003) نونکو

عقاید  به توسعه گردشگریبه این نتیجه رسیدند که بیشتر اعضای جامعه میزبان نسبت « گردشگری

اره کنند، ولی دربمثبت داشیتند و نتایج نشیان داد که اغلب ساکنان از توسعه گردشگری حمایت می

 در ایجاد تصویری از منطقه خود نگران بودند. یاثرات گردشگر

گردشیییگری بر کیفیت زندگی  تأثیراتتحلیل بیا عنوان  (1359و دیگران ) طییب نییاپژوهش 

این اسییت که توسییعۀ  دهندۀنشییان( لعۀ موردی: بخش اورامان شییهرسییتان سییروآبادروسییتاییان )مطا

گردشییگری موجب بهبود سییطح کیفیت زندگی روسییتاییان این بخش شییده اسییت. همچنین، بعد 

را در ارتقای سییطح کیفیت زندگی روسییتاییان داشییته  تأثیراقتصییادی در میان ابعاد دیگر، بیشییترین 

ط با مرتب هاآنغل وابسته به گردشگری دارند، با افرادی که مشاغل اسیت و بین روسیتاییانی که مشیا

گردشیگری نیست و بین روستاهایی که دارای گردشگران بیشتری نسبت به روستاهای دیگر هستند، 

( در تحقیق 1351تقدیسییی، تقوایی و پیری ) در سییطح کیفیت زندگی وجود دارد. داریمعنیتفاوت 

ه از اند کفرهنگی گردشگری بر شهرستان داالهو به این نتیجه رسیده –خود در مورد اثرات اجتماعی 

مثبتی نظیر افزایش آگاهی عمومی و باال رفتن  تأثیراتدید سییاکنین و مسییئولین شییهر گردشییگری 

سیییطح اسیییتیانیداردهای زندگی مردم و اثرات منفی نظیر تغییر در آداب و سییینن محلی و افزایش 

سیت و الگوی اجتماعی جوانان را تغییر داده است. روش تحقیق ناهنجاری اجتماعی را موجب شیده ا

 اند.های تحلیل کمی استفاده نمودهپیمایش بوده است و از روش

 .( اثرات منفی توسعه گردشگری در روستای کندوان را بررسی نمودند1353قربانی و همکاران )

منفی در آداب و سیینن روسییتایی،  تغییراتبه این نتیجه رسیییدند که گردشییگری سییبب ایجاد  هاآن

تغییرات منفی در فعالیت اقتصییادی و ایجاد شییکاف درآمدی، فصییلی شییدن درآمد و افزایش قیمت 

ای هیکیاالهیا، تغییرات منفی در شیییرایط اکولوژیکی و از بین رفتن ابنییه تیاریخی و افزایش آلودگی
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رفتاری کنشیییگران یکی از  تأثیراتشیییود. در این تحقیق تغییر رفتار ناشیییی از می محیطیزیسیییت

 را به خود اختصا  داده است. تأثیربیشترین  کهاست ی رهایمتغی

( در پژوهشییی با عنوان باورهای جامعه روسییتایی درباره اثرات توسییعه 1359) گرانیدعطائی و 

روستای فش شهرستان نفر در  221با اسیتفاده از روش پیمایش و مصیاحبه با  گردشیگری روسیتایی

که اثرات توسعه گردشگری روستایی در سه عامل فرهنگی، اقتصادی  اندرسییدهکنگاور به این نتیجه 

. یکی از پیامدهای منفی توسیییعه گردشیییگری روسیییتایی از نگاه گیرندمیجای  محیطیزیسیییتو 

 .انددهشستا طبیعی رو شگران باعث آسیب و خسارت به محیطروستاییان این است که برخی از گرد

نماید، این جدا می شدهبررسیهای های تحقیق حاضیر که آن را از سیایر پژوهشیکی از ویژگی

اسییت که عالوه بر تحقیق کیفی مشییاهده نیز صییورت پذیرفته اسییت و محققین مدتی را در جامعه 

 لحاظازجه مثبت و منفی گردشییگری و. عالوه بر این بعد روشییی توجه به داندحضییورداشییتهمیزبان 

های دیگر تحقیق است که جنبه نو بودن به گیاز ویژ محیطیزیسیتاقتصیادی، اجتماعی، فرهنگی و 

ت و شده اس ارائهدهد. در این تحقیق نوعی گونه شناسی بر اساس نوع گردشگر مثبت و منفی آن می

 شدهیبررسنیز  هاآن تأثیراتها و شیناسی اثرات مثبت اقتصادی و فرهنگی این گروهدر این نوع گونه

اسیت. یکی از نکات مهم در تحقیق تناق  در خوانش وضعیت اقتصادی است که هم بعد منفی دارد 

دهد موجب رونق خدمات و می ارائهو هم مثبت، بعد اقتصیادی در زمانی که نوعی اقتصاد خدماتی را 

ه در اند کگذاشتهمنفی زیادی هم بر اقتصاد سنتی  تأثیرمشیاغل خدماتی اسیت، اما این گردشیگران 

 است. شدهبررسیمنفی  تأثیرادامه جنبه روانی، فرهنگی و اقتصادی این 

 

 تحقیق شناسیروش

 شیء همثاببه را انسان که کمی روش فخالبر تحقیق این اصلی شیناسییروش عنوانبه کیفیرویکرد 

 هک گیردمی نظر در فعال و مبتکر خالق، موجودی را او ،کندمیتلقی  طبیعی/ اجتماعی پدیده یا

 ریشه اجتماعی واقعیت در مورد بررسی هرگونه روش، این اساس بر. سیازدمی را خود اجتماعی جهان

 عاتاطال منبع و محورانسان کیفی، تحقیق شیناسیروش اسیاس بر نیبنابرا. دارد هاانسیان زندگی در

اثرات اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی گردشگری در  مطالعه تحقیق، این اینکه هدف به توجه با .اسیت

 برای اتنوگرافی رویکرد و غالب شناسیروش عنوانبه کیفی شیناسییروش لذا ،اسیتجامعه هورامان 

 هایچرخفرآیندی از  عنوانبهرا  نگاریمردم( 1530) یاسپردلجیمز . است شده انتخاب تحقیق انجام

 شیییدهگردآوری هایدادهتازه که از خالل تحلیل  هایپرسیییشکه بازنگری و پرداختن به  پیاییانبی

خشیده ب ایالعادهفوق پذیریانعطافپویایی و  نگاریمردم. این تصویر به گیردمیدر نظر  اندشدهمطرح

انبوه برای رسییییدن به توصییییفی کامل از موضیییوع فرهنگی  هیایدادهو آن را در جهیت گردآوری 

 (.2005)همرسلی و اتکینسون،  کندمیمعرفی  موردمطالعه
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 محیط در مردم مطالعه از اسییت عبارت مطالعه، این در رویکرد عملیاتی عنوانبه نگاریمردم

 نای در. یافت دسییت فعالیت افراد و اجتماعی معانی بتوان که یهایروش و ابزارها وسیییلهبه طبیعی

را از طریق  موردنیازحضور یافته و اطالعات  موردمطالعه میدان و محیط در مسیتقیماً محققان روش،

 .اندنموده آوریجمعمشاهده و مصاحبه 

بر درک عمیق و جامع از جامعه  تأکیدگیری تحقیق بر اساس روال کارهای کیفی نمونه

 ظرموردن هایدادهبر همین اساس  ؛ وبوده است موردمطالعهو فهم بهتر تجربه زیسته جامعه  موردبررسی

 باز هایمصاحبهحاصل از مشاهده مشارکتی و  هایدادهشفاهی،  هایدادهدر این پژوهش متشکل از 

ا و هبرای تعیین میزان حجم نمونه روش اشباع نظری استفاده شده است در اشباع نظری تکرار گفته

تحقیق حاضر شود. در و در این زمان مقدار نمونه مشخص می استها آوری دادهمفاهیم پایانی بر جمع

اتنوگرافیک به عمل آمد  هایمصاحبهاز اهالی بومی در روستاهای هدف گردشگری  نفر 20 با حدود

)این چهل نفر زن و مرد و افراد آگاه محلی بودند. در تحقیق با شورای اسالمی، دهیاران و امام جماعت 

اند( و مالک اختصا  دادهرا به خود  موردمطالعهنفر از جامعه  10روستاها نیز صحبت شده است که 

ا نیز هها بود. بخشی از دادهنمونه نهایی اشباع نظری و تکرار در یافته عنوانبهتعین این تعداد از افراد 

 حاصل مشاهده مشارکتی در چندین روستای هدف گردشگری بوده است.

 

 موردمطالعهمعرفی جامعه 

خاورمیانه است. هورامان اکنون در تقسیمات ترین مناطق کوهستانی ایران و هورامان از سخت    

ز بین دو المللی نیکشوری بین دو استان کردستان و کرمانشاه تقسیم شده است و در تقسیمات بین

کشور عراق و ایران. منطقه هورامان از چهار ناحیه بزرگ تشکیل شده است که یک ناحیه آن در خاک 

حیه دیگر به نام لهون در استان کرمانشاه که مرکزیت با مرکزیت شهر طویله، نا استاقلیم کردستان 

آن شهر نوسود است قرار دارد. دو ناحیه دیگر هورامان در غرب استان کردستان شامل هورامان ژاورود 

که مرکز آن روستای بیساران و دیگری شهر هورامان که مرکز آن شهر هورامان تخت و زادگاه پیرشالیار 

 (.13: 1335باشند )فتاح پور، و نودشه نیز در محدوده هورامان لهون می است. شهرهای پاوه، نوسود

هورامان الزم به ذکر است که تحقیق حاضر در منطقه هورامان استان کردستان انجام گرفته است. 

دارای موانع طبیعی متعددی است که  ییایجغرافای است بسیار کوهستانی و خشن و به لحاظ منطقه

های ای، درههای بلند و صخرهوجود کوه رغمعلیقرار داده است.  تأثیرزندگی ساکنان آن را بسیار تحت 

های خشن مردم هورامان در طول تاریه سعی گرم و خشک در تابستان و زمستان وهوایآبعمیق، 

ردم م وجودبااینق پیدا کرده و با آن سازگار شوند. های متعدد انطبااند با محیط خود به گونهداشته

نبوده و همواره به موانع برخاسته از آن توجه  تفاوتبیمنطقه نسبت به مشکالت جغرافیایی خود 

 .اندداشته
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های اقتصادی منطقه هورامان نیز، همانند معماری، موسیقی و دیگر صناعات فرهنگی، فعالیت

های های مسطح و هموار، فعالیتاست. بدین معنی که عدم وجود زمیناز شرایط طبیعی منطقه  متأثر

، دامداری و باغداری سوق دستیصنایعزراعی را در این منطقه محدود نموده و ساکنان را به سمت 

بستگی به  ایتااندازه دهندای که مردمان منطقه هورامان با آن خود را سازمان میشیوه داده است.

محیط طبیعی هورامان از شباهت زیادی برخوردار  ازآنجاکهکنند. آن زندگی میمحیطی دارد که در 

است، مردمان این دیار در برخی از الگوهای سازمان اجتماعی نیز اشتراک دارند. مردمان منطقه 

های خویشاوند نزدیک، در از خانواده متشکلهای جمعیتی محدود و در قالب گروه معموالًهورامان 

. در بسیاری از موارد فاصله روستاها انداستقراریافتههای مشخصی ها، در روستاها و مکاندرهدامنه و قعر 

ی عرضه محل تأثیرو این امر تحت  اندشدهتوزیعتخت پراکنده در منطقه هورامان  صورتبهاز هم زیاد و 

 منطقه هورامان در منابع طبیعی است که حجم این روستاها و اجتماعات پراکنده را تعیین کرده است.

کشاورزی محدود و تا حدود بسیار  پالنگان تا شهر اورامان تخت حدفاصلاورامان تخت و  خصوصاً

همراه است. مردمان این منطقه در جاهایی « بساز و بکار»و با روش  استزیادی منحصر به باغداری 

مل و جابجایی خاک الخی بوده و با کمبود خاک مواجه هستند با صرف انرژی زیاد، حگکه زمین سن

را برای کشت باغات هموار و آماده  موردنیاز، زمین هاکوهبه اطراف مناطق سکونت خود در دامنه 

توان آن را کشت پلکانی نامید. این نوع کشت یکی از فنون کشاورزی است که می نوعیبه ؛ وکنندمی

ی هاع و بلند، ارتفاعات متوسط و درهها به مناطق مرتفجهان هورامانی مردم هورامان بر آن تسلط دارند.

های بارز نظام معیشتی منطقه هورامان با توجه به خصیصه شود. یکی از ویژگیعمیق تقسیم می

های کوهستانی بودن آن، اشتغال مردمان این دیار به زیست دامداری است. دامداری در هورامان با نام

کنند. به عبارتی خطاب می« دولتمند»و دامدار را شود شناخته می« داریدولت»و « داریحیوان»چون 

)منصوری مقدم و  استسرمایه و دارایی این مردمان  ترینبزرگو  ترینمهمتوان گفت که دام می

 .(1351، همکاران

 

 تحقیق هاییافته
 اقتصادی تأثیرات

 رشد نسبی بازار محلی

اقتصیییادی آن بر مردم منطقه و جامعه  تأثیراتبر رونق توریسیییم،  تأثیرگذارعوامل  ترینمهمیکی از 

ها )جاده، بیمارستان، دسترسی به میزبان اسیت. در صورت رونق گردشگری در هر منطقه، زیرساخت

ن شیوه آ تبعبه و گرددمیباعث تغییراتی در نظام اقتصادی منطقه  شود ووسایل رفاهی و ...( بهتر می

بیان شییید اقتصیییاد  موردمطالعهخش معرفی جامعه که در ب طورهمانرا دگرگون کند.  هاآنزندگی 

اما ؛ اسییت دسییتیصیینایعکنونی و عمده منطقه هورامان مبتنی بر دامداری، باغداری و تا حدودی هم 

گوناگونی شده  هایزمینهسری تغییرات در  در طول دو دهه اخیر، این منطقه پذیرای یک وجودبااین
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روستاهای هورامان تخت، پالنگان، سلین، بلبر  ویژهبهن است. در منطقه هورامان و مناطق توریستی آ

و بیسیاران نوعی تغییرات اقتصیادی ناشیی از رونق گردشیگری رخ داده که شیوه زیست مردمان این 

منطقه را تا حدود بسییار زیادی دگرگون نموده است. یکی از آگاهان به وضعیت مردم منطقه پالنگان 

 تأثیرات گونهاینها بود به توریست رسانیخدمات)دامداری( و  نیمشغول هوارنشی زمانهم طوربهکه 

 نمود:گردشگری بر این روستا را توصیف می

همان ) راسیتش در چند سال اخیر میزان تمایل به هوار نشینی»

زیسیت دامپروی( بسییار کم شیده اسیت و بیشتر جوانان یا افراد 

ها خیلی اآلنروند. مانند و یا به کولبری میروسیییتیا یا در ده می

ها، شاید بیست سال خدمات به توریست ارائهبیشتر کارشان شده 

 اآلنآمدند ولی شد و همه به هه وار میقبل کل روستا تخلیه می

)پیمان از «. نه بیشییتر مردم تو روسییتان و شییغلشییون اونجاسییت

 روستای پالنگان(.

 نوعیهبکردند که بسییییاری از مردم پالنگان و بلبر و هورامان تخت تکرار می دقیقاًاین نظری بود که 

مذکور  . تغییراتسازدمیتوریسیم بر تغییر شییوه زیست اقتصادی مردمان این منطقه را نمایان  تأثیر

بر زندگی  فراوانیو پیامدهای  تأثیراتسیییاکنان منطقه  ازنظراما  رسییییدندمیگرچه محدود به نظر 

شییغلی  هایفرصیتگذاشیته بود. در این زمینه دهیار روسییتای پالنگان به مشیاغل و  هاآناقتصیادی 

، باربری و حمل داریرستوران، داریمغازه، هاآنبوم گردی و اجاره  هایخانهجدیدی همانند توسیعه 

ات محلی، پرورش و فروش ینیا توسط خود افراد بومی، فروش لببار گردشیگران با کمک چهارپایان و 

 اشاره نمود. محدودیت منابع اندیافتهو رشد  گرفتهشکلصینعت گردشگری  تأثیراهی و ... که تحت م

فرصت شغلی جدید  هرگونهزراعی، دامی و غیره باعث شده که مردم منطقه هورامان نسبت به ایجاد 

بیاشیییند و از آن اسیییتقبال کنند و اهالی منطقه در  بینخوشو تغییر اقتصیییادی در جیامعیه خود 

 خود به این مسئله اشاره نمودند: هایصاحبهم

البته نه  هاتوریسییتگفت: پالنگان می دارهایرسییتورانیکی از »

همشیون بعضیییاشییون میان از من کباب ماهی میخرن و مصییرف 

 .«برنکنن و خیلیا هم ماهی میخرن و با خودشون میمی

گفت: هرشییب من و همسیییایم داران بلبر مییکی از رسییتوران»

مان داریم و بوده شبی چند میلیون مشیتریان زیادی در رستوران

)رستوران دار  «فروش داشیتیم البته فصیلیه و همیشیگی نیسیت

 .مشرف به رودخانه در ابتدای ورودی پل(
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 :گفتمیبه نام محمد بوم گردی  هایخانهدر این زمینه یکی از صاحبان 

رای ما ه خیلی خوبه و بغکه شیییلو یهازماناجیاره خونیه » 

برای سییاکنین هم  اصییالًتو روسییتای ما خونه  اآلن ؛ وکمکیه

 .«گیر نمیاد

 حضور گردشگران بر اقتصاد خانواده اشاره تأثیربه که دانشجوی ارشد بود از اهالی روستای سلین یکی 

 گفت:می کرد و

ها وضیع اقتصادیشون خوب از وقتی توریسیت داریم بعضیی»

 رو اشییونهکنند و همه بچهشییده و تونسییتن پولی اندوخته 

 .«بفرستن درس بخونن

 زنظرااما  رسدمیصنعت گردشگری گرچه محدود به نظر  تأثیربه وجود آمده تحت  تأثیراتپیامدها و 

. ودشمیمثبت ارزیابی  اندشده وکاریکسب اندازیراهاین راه موفق به  بسییاری از اهالی منطقه که از

که بتوانند از طریق آن وضیییع  اندآوردهتعدادی از اهالی منطقه به مشیییاغل جدیدی روی  درنتیجیه

در مقایسه با دیگر ساکنین از وضعیت  هافعالیتاقتصیادی خود را بهبود بخشیند. افراد درگیر در این 

بهتری برخوردارند. گرچه ممکن اسیت درآمد حاصل از برخی از این مشاغل چندان  نسیبتاًاقتصیادی 

. بر آیدمیزیست دامداری بسیار بهتر به نظر  هایمشقتاهالی منطقه نسبت به  ازنظراد نباشید، اما زی

اسیییاس مشیییاهیدات انجیام گرفته در میدان تحقیق در روسیییتای پالنگان، در روزهای اوج مراجعه 

توقف خود  هایاالغو  هافرغوندر کنار  سیییالبزرگجوانان و افراد  گردشیییگران تعدادی از نوجوانان،

. در این کنندمیکرده و از این طریق بار گردشیگران را به مقصیدهای گردشگری اطراف روستا حمل 

 :گفتمیبه نام رفیق زمینه یکی از باربران 

. کنمنمیمدرک و هوارنشییینی عوض  هزارتامن االغم را با »

کنم و از این طریق تو هفتیه دو روز بیاهیاش بیار جابجا می

 «.تونم دربیارممی خرج خودم و خانوادمو

 گفت:میکه کارگر فصلی هم بود یکی دیگر از جوانان روستا در هوار اورامان تخت 

راسییتش دیگه هوارنشییینی و دامداری شییغلی نیسییت که »

 اآلنها به سمتش گرایش داشته باشن. جوابگو باشیه و جوان

و در حال حاضیر کولبری، کارگری در سایر شهرها و درآمد 

ها رو مشغول کرده. هرچند از طریق مسیافرها بیشیتر جوان

اینم بگم که دامداری و چراگاه و آب از این بیشیییتر یرفیت 

 «.نداره و توان محیط طبیعی هم همین مقدار دامه

ردشییگری باعث شییده که در صیینعت گ هایفرصییتاین تغییر در میزان دسییترسییی به درآمد ناشییی 

ها ارتباط مسیتقیمی داشته و تا حدودی هم روسیتاهای هدف گردشیگری، اهالی منطقه با توریسیت
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هویت شیییغلی و فرهنگی خود را در این قالب تعریف نمایند. درگیر شیییدن اهالی روسیییتاهای هدف 

 باالیی نسییبتاًمد و از درآ تغییر کرده هاآنی مذکور باعث شییده که زندگی هافعالیتگردشییگری در 

اقتصیادی جدید ناشییی از  هایفرصیتپدید آمدن  بنابراینبرخوردار شیده و احسیاس رضییایت کنند. 

تمهیدات و امکاناتی تصور و تفسیر  مثابهبهها برخی از هورامی ازنظرگسیترش گردشیگری در منطقه 

 هاآنرآمد نسبی و نیز د که گرچه در مقیاس محدودی هسیتند، اما سطح انتخاب اقتصادی شیوندمی

 را افزایش داده است.

 
 اقتصاد محلی و تعارض آن با اقتصاد گردشگریمنفی بر  تأثیر

مثبت برخی از گردشگران بر اقتصاد رفاهی و خدماتی منطقه، اقتصاد سنتی منطقه  تأثیراتدر کنار 

وعی از ن زمانهمدر بسیاری از موارد منفی بوده است.  تأثیرنیز باید از گردشگری منتفع شود، اما این 

 رایشگ نکهیباوجوداگردشگر سربار نیز وجود دارد که درآمدزایی چندانی برای روستاهای میزبان ندارد. 

 وستاییر گردشگری منابع باالی ارزش دهندهنشان اخیر، سالیان طی گردشگری و تفریح به مردم شدید

 اما ؛آورند فراهم روستایی مناطق به گردشگران طریق از را مالی منابع جذب زمینه ندتوانمی که است

 یزن گردشگران موارد اغلب در است و همراه مشکالتی با منابع این گذاریارزش که داشت توجه باید

 گویال یک به این و برندمی روستایی گردشگری هایجاذبه از را استفاده کمال هزینه، بدون پرداخت

 گردشگری زمینه رشد و گسترش هرچند .است شده بدل روستایی نواحی گردشگری در صنعت رفتاری

 وجودباایناما ، آوردمی بازارهای محلی در جامعه میزبان را فراهم یشغلی و رونق نسب هایفرصت

 آن ازجملهحضور گردشگران در جوامع روستایی مسائل و مشکالتی را نیز با خود به همراه دارد که 

 در ویژهبه میزبان جامعه برای مزایای رفاهی برخی از محرومیتبه:  توانمی موردمطالعهامعه ج در

تولید  تضعیف فرهنگ کار و گردشگری، به میزبان مناطق ازاندازهبیش وابستگی سال، مسافرتی فصول

 ورد وآمی بار به تنگدستی جوارهم مناطق که برای اقتصادی سود و منافع توازن نزد روستاییان، عدم

انان گفت که بسیاری از جوبرای نمونه زنی می مثالًها توسط برخی از روستاییان پالنگان، )این گفته

شد. یم تأییدای که توسط دهیار و چند جوان دیگر تمایلی به کار کشاورزی یا دامداری ندارند، گفته

نیز وضعیت اقتصادی روستاهای گردشگر پذیر تا حدودی بهتر از روستاهای  جوارهمدر مورد مناطق 

ت گف توانمیاشاره نمود. بر این اساس  توانمی...  در اورامان تخت است( خصوصاً گردشگر پذیرغیر 

تصاد و آن تقابل بین اقتصاد بومی و اق یابدمیکه تقابل در منافع گردشگری در زمینه دیگری نیز یهور 

. با مشاهده و همچنین مصاحبه با اهالی روستاهای هدف گردشگری در منطقه هورامان استری گردشگ

دامداری و باغداری بوده، رها  عمدتاًمشخص شد که بسیاری از اهالی مشاغل سنتی خود را که تخت 

 شدر اورامان تخت و پالنگان رشد اقتصاد گردشگری، افزای خصوصاً)یکی از دالیل این کار  اندکرده

ی از آب چشمه هان مثالًهای دیگر استفاده زمانهمجمعیت و کمبود منابع طبیعی به نسبت جمعیت و 

. زوال تدریجی اقتصاد بومی و ترک فعالیت مردم منطقه از کارهای قبلی و روی (استدر هوار هانی 
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نار اما در ک ؛ناپایدار هستند بخشی از پیامدهای اقتصاد گردشگری است عمدتاًآوردن به مشاغلی که 

 دهیخدماتاین مسائل، گردشگری نیز باعث تقابل و تعارض بین منافع گروهی از افرادی که در حوزه 

مده به وجود آ اندکردهشان را حفظ به گردشگران مشغول به فعالیت بوده و دامدارانی که پیشه پدران

که بسیاری از اهالی با حضور  اندبودهبرخی از دامداران منطقه از این موضوع شاکی  کهطوریبهاست. 

و همچنین  در روستا مخالف بوده؛ زیرا این کار را باعث عدم جذب گردشگر هاآن هایدام وآمدرفتو 

روستا  های)روستای پالنگان حتی طرح جداسازی طویله دانستندمیکثیف شدن فضای داخلی روستا 

عالوه بر این، بسیاری از جوانان پرداختن به . یک موضوع مهم طرح شده است( عنوانبهو انتقال آن 

دانند و به این فعالیت به دیده تحقیر کارهای سنتی چون دامداری را در داخل روستا شایسته خود نمی

زدند. در این زمینه یکی از دامداران روستای -کالسی میو بر پیشانی آن داغ ننگ بی نگریستندمی

 گفت:پالنگان می

به روستا و  هادامن برای ممانعت از ورود یه طرح دار اآلن» 

ایجاد طویله در اطراف روستا. عالوه بر این دیگه جوانان ما 

به دامداری بپردازن و برای خیلی از اونا نوعی عیب  خواننمی

 «.محسوب میشه

 گفت:میهمین روستا یکی دیگر از جوانان 

و کارگری و  ها دیگه به هوار نمیانخیلی از جوان اآلن»

کولبری و زندگی جدید براشون جذابتره. هرچند در اینجا 

دوست ندارن  هابچهیرفیت توسعه دامداری داره، ولی اکثر 

 «.دامداری و باغداری انجام بدن

 نتوامیهای مهم در خصو  رفتار اقتصادی برخی از گردشگران در جامعه میزبان که یکی از ویژگی

 هایمصاحبه. طی استمورد انتظار  هایهزینهدر حوزه مصرف و صرف  هاآنبه آن اشاره نمود، عملکرد 

ادی اقتص ازنظر تنهانه بر این باورند که بسیاری از گردشگران هاآنصورت گرفته با اهالی منطقه، 

نکه . با توجه به ایکنندمیبلکه مسائل و مشکالتی را در جامعه میزبان ایجاد  کنندمیارزشی ایجاد ن

سفر را با خود به  موردنیازسایل وبوده، امکانات  مدتکوتاه صورتبهته از گردشگران حضور این دس

. این دسته از گردشگران که باشندمیسودمندی  هرگونهاهالی منطقه فاقد  ازنظر درنتیجههمراه دارند 

 جامعه میزبان را کنندمیاز شهرها و مناطق نزدیک هورامان به روستاهای هدف گردشگری مراجعه 

 تصور کرده، به همین دلیل کل روزهیکنه چون مقصد گردشگری بلکه مانند مکانی موقت برای سفر 

ترین آن در مقصد گردشگری و هیچ نوع خریدی حتی جزئی شدهتهیه مبدأمایحتاج فرد و خانواده در 

 :تگفمیمنطقه  دارانرستوران. در این زمینه یکی از شودمیتوسط این دسته از گردشگران انجام ن
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با خودشون میارن  چیزهمهها میان اینجا، راستش خیلی از خانواده»

کنن، از ما خریدی نمی اصالًمرغ و پفکم میارن و و حتی نون و تخم

 «.کنننه من حتی از سوپر مارکت هم خرید نمی

ولید و ، تدستیصنایعهای توریسم ایجاد تحول در گفت که یکی از ویژگی توانمیعالوه بر این موارد 

 چون کالش بافی، سبدبافی، کاله سازی و... و محصوالت دیگری دستیصنایعاسیت. اگر  هاآنفروش 

در منطقه  مانند کشیک، روغن، عسل، پنیر و... در کنار محصوالت باغی را از محصوالت عمده تولیدی

ن این نوع محصوالت و خریدارا کنندگانمصرفکه گردشگران،  رودمیهورامان در نظر بگیریم. انتظار 

، تیدسییصیینایعگفت که گردشییگری توانسییته بر  توانمیاما آیا ؛ سیینتی و ارگانیک در محیط باشییند

مشیتریانی در بین گردشگران ایجاد کند؟  هاآنبگذارد و برای  تأثیرمحصیوالت دامی و باغی هورامان 

یکی از »اسیییت.  منفی سیییؤالاهالی منطقه جواب این  هایبر اسیییاس مشیییاهدات محققین و گفته

به  دسییتیصیینایع عنوانبهگفت: چیزهایی که در تو این مغازه هسیتن و داران هورامان تخت میمغازه

هم  لونیحتی این گُ کدامشهیچرسییه بیشییتر از همدان، سییاوه، قزوین و شییمال میارم و فروش می

 «.متعلق به اینجا نیست

لید و فروش صنایع دامی، دستی، کشاورزی گردشیگری بر اقتصاد محلی در بحث تو تأثیرات درنهایت

وانند تو برخی از گردشیگران تمایلی به خرید این محصوالت ندارند و به همین دلیل نمی اسیتناچیز 

 عامالن رونق تولید و فروش این محصوالت در بازارهای گردشگری باشند.

 
 فرهنگی تأثیراتگردشگری و 

رقرار ب ارتباط محلی جامعه با مقصد، در خود اقامت حین گردشگران گردید تشریح ازاینپیش چنانکه

انوادگی، خ روابط ،کارتقسیم ارزشی، هایسیستم زندگی، کیفیت در تغییر روابط این نتیجه و نموده

 این (. بر2000)رتز، شودمی اجتماعی و فردی خالقانه اقدامات و هاجشن رفتاری، الگوهای نگرش،

 دو هامحلی و گردشگران که است طبیعی است. مختلفی پیامدهای و اثرات دارای گردشگری اساس

 در هک است این نکته اما ،کندمی عرضه گردشگری مکان باشند که داشته چیزهایی به متفاوت نگاه

 در و شوندمی بنیادین تغییرات خوشدست معناها میزبان اهالی جامعۀ و گردشگر بین مواجهۀ فضای

: 1359،همکاران)محمدی و  یابندمی متفاوتی هستی هاناسازه و هاچشمداشت توقعات، ،هاتناق  متن

و اشتیاق خود  رؤیاهافراتر از روزمرگی،  هایتجربهها در پی توریست کهدرحالی، ترتیباینبه (.10

که به گمان آنان از  تری از زندگی را در مناطق بکر و دورافتاده روستاییبرای درک معناهای ژرف

را  هاییمزاحمت زمانهم؛ کنندمیرمانتیک و دلپذیری برخوردارند، جستجو  اندازهایچشمو شرایط 

و بعالوه فرهنگ  زنندمینیز برای زندگی محلی به همراه آورده و نظم، ثبات و آرامش آنان را برهم 

. اتفاقی که در این حوزه حائز اهمیت است، مواجهه، گرددمیجامعه میزبان هم دستخوش تغییراتی 

 ردپذیمییی بین این دو فرهنگ صورت هاارزشها، رسوم و دانش دادوستدتبادلی است که در تعامل و 
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د توانمیاین فرایند تغییر  مسلماً. انجامدمیو سرانجام به سطوحی از تغییرات فرهنگی در هر دو سو 

ی سنتی و هنری هافعالیتتغییر و تحول در  یا منفی در برداشته باشد.برای هر دو سو نتایج مثبت 

در  ازحدبیشمتناسب ساختن آن برای مخاطبان گردشگر، شلوغی و ازدحام  منظوربهروستایی 

سنتی، ایجاد تضاد و تنش بین اعضای جامعه روستایی، افزایش نابرابری و شکاف اجتماعی  یهامکان

تفریحی برای خود افراد  یهامکانوامع، خارج از دسترس قرار گرفتن مختلف این ج هایبخشبین 

دیگر پیامدهای توسعه گردشگری  ازجملهاجتماعی و موارد دیگری از این قبیل،  هایآسیب، رواج محلی

 روستایی هستند.

 تأثیراتگردشیگری و تغییر در شییوه زیسیت مردمان منطقه هورامان باعث شیده اسیت که توریسم 

زیادی بر فرهنگ و رسیییوم مردم منطقه بر جای بگذارد. یکی از این مسیییائلی که در این خصیییو  

  . در این خصواستنوع پوشش و رفتار گردشگران بر جامعه میزبان  تأثیرن اشاره کرد آ به توانمی

 :کردمیبیان  طوراین هاتوریستیکی از زنان روستای پالنگان نظر خود را در مورد 

حجاب هسییتند و رفتارشییان خوب نیسییت زنانشییان بی واقعاً»
یک زن شرمم  عنوانبهکنند که من ها رفتارهای میگاهی وقت

 .«یاد بگیرد هاآنمیاد و دوست ندارم دخترم از 
 :داشتیکی دیگر از زنان همین روستا این نظر را بیان می

خانه اسیییت، انواع خیانیه و نمایش حجیاببیانگیار اینجیا »
 «.اندرا برای زنای ما به نمایش گذاشته هاآرایش

در مناطق  خصیییوصیییاًاین رفتیار بیاعث ایجاد نوعی اختالل در رفتار مردمان منطقه شیییده اسیییت 

ا، بسیاری هبسیار از توریست تأثیرپذیریپذیر، به دلیل کمرنگ شدن شیوه زیست گذشته و توریسیت

سیبک پوشش، نحوه رفتار و عدم احساس از رفتار گردشیگران برای مردم منطقه جذاب و الگو اسیت. 

مند را داشیییتن و نوعی رفتار تجاری در میان مردم منطقه ها و نقش غریبه فایدهصیییمیمیت باغریبه

سبک پوشش، آرایش و حتی نحوه تعامل مردم منطقه تمایل به شباهت به  درواقعایجاد شیده اسیت. 

 رفتار گردشگران دارد.

یار معمول و مشیییهودی اسیییت که مردم منطقه عامل رواج آن را عالوه بر این اعتیاد ناهنجاری بسییی

دانند. منطقه هورامان به دلیل بافت سیینتی و مذهبی، سییلطه گردشییگری و برخی از گردشییگران می

گرایی و نیز تا حدود زیادی وجود نظام پدرسیاالری قبح اعتیاد و بسیاری از امور گفتمان حاکم سینت

 ندرتبهبالقوه امکان معتاد شدن و گرایش به اعتیاد در میان اهالی  صورتبهکه  استمکانی  ،ناهنجار

در میان اهالی منطقه، نوعی تمایل به  هاآناما با ورود گردشیییگران و حضیییور ؛ شیییودمیمشیییاهده 

 خصییوصییاًنشییینی و برخورداری از تجارب آنان باعث شییده اسییت که اعتیاد توسییط گردشییگران هم

ان رواج یابد و به یک ناهنجاری اجتماعی تبدیل شیییود که گردشیییگران شیییهرهای نزدیک در هورام
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در این که راننده ماشیییین باری بود تعدادی از اهالی را درگیر خود نموده اسیییت. یکی از افراد معتاد 

 گفت:خصو  می

راسییتش اینجا من به خاطر دوسییتی با یکی از توریسییتای »

کرمانشیاهی معتاد شیدم و اون بود که باعث شد که تریاک 

بکشییم االنم باهم دوسییتیم و خیلی وقتا اون برای ما میاره، 

ها معتاد حتی چند نفر از دوسییتام اینجا توسییط توریسییت

راسیتش بیشیتر مواد  اآلن»گفت: دهیار پالنگان می«. شیدن

معتادای اینجا توسیط فروشیندگان شهرهای دوربر که اینجا 

 «.توریست اومدن تهیه میشه عنوانبه

 نوعیبه، هاآنمنفی رفتیاری  تیأثیراتدمیان بومی، رفتیار برخی از گردشیییگران و مر ازنظر بنیابراین

اقتصییادی درآمدزا به حسییاب می  ازلحاظفرهنگی مزاحم و  ازلحاظسییوژهایی  مثابهبهگردشییگران را 

خورد برخورد آیند. یکی از نکات مهم که در طول مشییاهدات تحقیق در تمام روسییتاها به چشییم می

دعوت نمودن از عوامل تحقیق و حتی مهمان شییدن برای نهار و یا شییام و نوعی گرم مردم روسییتا، 

وع اما این ن؛ شییدتعامل دوسییتانه با محققین بود رفتاری که برای سییایر مردم نیز تا حدودی تکرار می

تعامل دوسیتانه با محققین در چند روسیتا متفاوت از سایر روستاها بود. در روستاهای گردشگر پذیر 

مل کامال مانند بیگانه و نوعی تعامل غیر خودی و متفاوت از سییایر روسییتاها مشییاهده شیید نحوه تعا

و حتی اعضییای شییورا و دهیاران نیز  )هیچ نوع دعوت، تعامل همراه با محبت همانند سییایر روسییتاها

تعاملی کامال بوروکراتیک با محققین داشیتند( در روستاهای گردشگر پذیر نوعی تعامل بازار محور بر 

ای حاکم اسییت و بیشییتر گردشییگران را منبع درآمد و در رفتار مردم با گردشییگران و هر نوع غریبه

در  دارانرسیییتوران. یکی از گیرندمیدر جامعه خود در نظر  ناهنجاریعامل رواج  بسییییاری از موارد

 گفت:هورامان تخت می

ها مهمان در واقعیتگذاریم اما بلیه ما به مهمان احترام می»

هم باید برای ما نفعی داشییته باشیییند. راسیییتش اینجا تنها 

زمانی که بین مهمان و اهل روستا تفاوت وجود ندارد هنگام 

یکی دیگر از ساکنین بلبر به این «. مراسیم پیرشیالیار اسیت

آنقدر مهمان و توریست میاد که »که:  کردمیموضوع اشاره 

ر مردم بیشییت اآلننمیشیه به همه احترام گذاشییت. راسیتش 

منطقه به دنبال پول و کسییب درآمد از این مردم هسییتند. 

 «.ها منبع کسب درآمد و پول هستندتوریست

بر رفتار نسل جوان، رفتارهای خارج از عرف و هنجار رسمی و  تأثیررواج اعتیاد، تغییر سیبک پوشیش، 

سییاخت  ... و غیر رسییمی مانند برپا نمودن چادر توسییط دختران و پسییران، مصییرف مشییروبات الکلی
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گردشیییگری و رفتار  تأثیرو بسیییییاری از تغییرات دیگر رفتیاری از پیامدهای  رفتیارهیای بیازار محور

 .استگردشگران بر مردمان این منطقه از اورامانات 

 
 بندی آنانگردشگران و دسته

. یکی از نکات مهم در تعامل اسیییتمختلف متفاوت  تعامل، نگاه و رفتار مردم منطقه با گردشیییگران

و مردم  ترندمحبوبمثبت و دوسییتانه این اسییت که گردشییگران خارجی در میان مردمان این منطقه 

باشییند. این نوع از گردشییگران از جایگاه بهتری نسییبت به دارا می هاآنتری با تعامل بهتر و دوسییتانه

مزاحمت  ن خارجی از دید مردم منطقهردشگراسیایر گردشیگران در میان مردم منطقه برخوردارند. گ

و همچنین دارای منفعت  اسیییتحاکی از احترام به جامعه میزبان  هاآنکمتری ایجیاد کرده و رفتار 

 گفت:اقتصادی بسیاری بیشتری هستند. یکی از اهالی روستای سیلین می

اند. اذیت نمیکنن و چشمان اند. افراد محترمیها خیلی خوبراستش خارجی»

پیاکی دارنید و خیلی عالقیه دارن کیه کالش )نوعی گیوه خیا  مناطق کرد 

 «.آشغاالشونم بیرون پرت نمیکنن اصالًنشین( و لباس کردی بپوشن و 

 :گفتمییکی دیگر از اهالی روستای پالنگان 

ه ام، ام راه بدم و بیان خونم و این کارو کردها را به خونهمن حاضیییرم خارجی

اند. یک واقعیت اینه که منفعت زیادی برای چون هم چشییم پاک و هم محترم

کنن و اذیتم میا دارن هرچن خیلی تعییدادشیییون کمیه خیلی خوب خرج می

 نمیکنن و خیلی مرتب و تمیزاند.

گردشیگران فرهنگی و گردشیگران خارجی دو دسیته از گردشیگران هسییتند که مردم منطقه  درواقع

. گردشگران فرهنگی به دلیل درگیری با فضای اندقائلام بیشیتری از سایر گردشگران احتر هاآنبرای 

خا  فرهنگی و سیعی در لذت بردن از این فضیاها نوع عمل مشیخص و خالف عادتی از خود نشان 

 تریشیییدهشیییناختهو مورد اعتمادند و برخی از آنان که افراد خا  و  احترامقابل اکثراًدهنید و نمی

زیادی بر فضاهای فرهنگی را دارا هستند و هیچ نوع ناهنجاری فرهنگی،  تأثیرگذارینایی هسیتند توا

شود. در کنار این نوع گردشگران، گردشگران خارجی نیز اجتماعی و محیطی از جانب آنان ایجاد نمی

کی احترام به پا زمانهمها و عدم ایجاد ناهنجاری و به دلیل مزیت اقتصیییادی زیاد، احترام به سییینت

 و حتی هاآنجامعه هستند که مردم منطقه تعامل با  موردپسنداز گردشگران محبوب و  زیستمحیط

 دانند.را بیشتر از گردشگران داخلی می هاآنبرخی مواقع اعتماد به 

مردم  مثبت بر فرهنگ و رفتار تأثیراز میان گردشگران داخلی بیشتر گردشگران فرهنگی هستند که 

 راما برخی دیگ؛ م با احترام استمنطقه دارند و نوع نگاه مردم منطقه و نحوه تعامل با آنان مثبت و توا

 أثیراتتاقتصادی دارای  که عالوه بر سود شوندمینگریسته اقتصادی  یاسوژه عنوانبهاز گردشیگران 

گردشگران از مناطق نزدیک و شهرهای منطقه هسیتند. منفی و رواج برخی ناهنجارها در میان اهالی 
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 تأثیرتوان مادی کم ازلحاظو گردشییگران فقیر و  های دوسییتان، گروهیجمعدسییتهاطراف، اردوهای 

منفی زیادی بر فرهنگ منطقه دارند و برخی از سییاکنین روسییتاها مخالف اردوهای مجردی پسییران 

 دانستند.می زیستمحیطتخریب  زمانهمجوان بودند و آن را عامل ناهنجاری و 

 

 تغییرات فرهنگی ناشی از تعامل با گردشگران

 و است دوسیویه و دیالکتیک ارتباطی آن فرهنگ و میزبان جامعه و گردشیگری صینعت میان ارتباط

ه ب اقدام روسییتایی جامعه یک که زمانی .شییوند نگریسییته مسییتقل و مجزا دو مفهوم عنوانبه نباید

 پیش مسیییر این در و نمایدمی گردشییگری توسییعه برای خود محلی فرهنگ از ابعادی نمودن کاالیی

 تأثیر تحت اجتماعی، ساختارهای فرهنگیِ هایاصیالت همان یا محلی فرهنگ وجه کاربردی ،رودمی

(. 91-52: 2005)جورج و دیگران،  گرفت خواهد قرار فرهنگ ایمبادله وجه تسیییلط تحت بلکه و

 روی به گشییودگی در آن هایاصییالت رابطه با در هایینگرانی شییود، جاذبه خودش فرهنگ وقتی

 و فرهنگی هاینمایشطریق  از بومی یهافرهنگ ارائه و نمودن کاالیی با. آیدمی پدید گردشییگران

اسییت  ممکن مخاطبان، هایذائقه با بیشییتر همخوانی برای و زمان طول در گردشییگران، به سییوغات

 دتوانمی هاتبدیل و تغییر (. این212: 1353کوهن، ) دیآ پدید آن هایاصییالت در هاییتبدیل و تغییر

 نمودهای با سوداگرانه ازحدبیش برخوردهای و گردشگری برای فرهنگی هایجاذبهایجاد  در افراط با

 گردی و موسیقی ،دستیصنایع ،هانمایش و هاجشن سنن، و مذهبی، عادات مناسیک قبیل از فرهنگی

 .صورت بگیرد هاآن نامناسب ارائه و فرهنگی الگوهای

و مراسم در چند روستا و ... باعث شده  شعرخوانیجشین نوروز، جشین پیرشیالیار، جشن انار، جشن 

واقع شود و شرکت جوانان در آن بسیار بیشتر  موردتوجهاسیت که فرهنگ بومی مردم منطقه بسییار 

یابد و فرهنگ مردم منطقه و است که اثر نمایشی حالت عکس میدر این زمان  است. سیاالنبزرگاز 

. دهدقرار می تأثیرکند و تحت و سنن آن است که گردشگران را مسحور می هارنگپوشیش و زیبای 

قرار دادن سیییایر  تأثیربخشیییی از این مراسیییم برای جذب گردشیییگران و بخشیییی از آن برای تحت 

تثبیت باورهای سنتی در زمانه نمایش با نمایش آن در  شیود نوعیگردشیگران اسیت و این باعث می

ی هابین جوانان صیورت بپذیرد. فرهنگ و سنت حاکم بر جامعه و نوع پوشش منطقه در قالب مراسم

شییود. فرهنگ و سییبک پوشییشییی که بسیییاری از می ارائهسیینتی و حتی گاه مدرن به گردشییگران 

با خود به همراه دارد. هرچند این نوع  ن راجنبه نمایشییی آ خصییوصییاًرا های فرهنگ مدرن نشییانه

 در بازتولید مقطعی هاآنو مراسم نوروز نوعی فستیوال هستند اما توانایی  جشن انار خصوصاًها مراسم

این فرهنگ سینتی به گردشیگران بسیار  زمانهم ارائهفرهنگ سینتی و ترکیب آن با دنیای مدرن و 

اس و کفش سیاخت منطقه در بین گردشیگران مشتری پیدا های که لباسیت. یکی از زمان توجهقابل

تواند عامل معرفی فرهنگ های خا ، میها و مراسم. این فستیوالاسیتها همین زمان دقیقاًکند می

درگیر شدن و اهمیت دادن نسل جوان به فرهنگ  زمانهمو سینن و پوشیش منطقه به گردشگران و 
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از فرهنگ منطقه هسییتند. یکی از جوانان  متأثربومی خود باشیید. در این مقطع بیشییتر گردشییگران 

 گفت:هورامان تخت که روحانی هم بود می روستا

مراسیم عروسی پیرشالیار و مراسم اون برای ما مهمه چون »

عالوه بر روح ایمانی که در خود داره توانسیته نسل جوان رو 

نوعی روحیه همکاری و تعاون  زمانهمدرگیر مسئله بکنه و 

 «.مردم منطقه رو به دیگران نشان بدهد

 گفت:یکی از مطلعین منطقه می

جشییین انار روحیه خاصیییی به منطقه میده و جوان و پیر »

ها حفظ میشییه و هم درگیر برگزاری اون میشیین هم سیینت

بازاری برای فروش محصییوالت کشییاورزی درسییت میشییه. 

ها رو اره هم ما و هم توریسیییتجذابیتی که این مراسیییم د

مجیذوب اون کرده. هرچنید برخی آدم که به فکر فرهنگ و 

اقتصاد مردم نیستند با اون مخالفند ولی به نظر من الزمه و 

هاشییون باید برای بالندگی فرهنگی و اقتصییادی مردم نمونه

 «.بیشتر بشه

بر تداوم و نمایش فرهنگ سنتی  زیادی تأثیرها سنتی و این نوع فستیوال آنچه واضیح اسیت، مراسیم

زیادی بر اقتصاد منطقه بگذارد. جشن  تأثیراقتصادی و حتی تبلیغات  ازلحاظتواند می زمانهمدارد و 

های اخیر تبلیغ زیادی برای انار اورامان و مشتقاتش داشته باشد و بر فروش انار توانسته است در سال

تا برای ماموس مثالً شعرخوانیمی چند فستیوال و مراسم بوده اسیت. عالوه بر بعد مراسی تأثیرگذارآن 

بیسیارانی شاعر اهل روستای بیساران باعث شده که هم توجه گردشگران فرهنگی و هم مردم منطقه 

و روسیتا به شعر و ادب جلب شود. از دید یکی از مسئولین انجمن ماموستا بیسارانی، برگزاری مراسم 

وده ب تأثیرگذاربرای ایشیان بر بالندگی ادب و فرهنگ ادبی مردم منطقه و جوانان بسیار  شیعرشیبو 

ب این سب ؛ واین وجه باعث شیده که ادبیات کردی هورامی نیز به گردشگران شناسانده شود ؛ واسیت

 ی فرهنگی شده است.هاتوریست جذب

 

 گیرینتیجه

مثبیت و منفی را برای مردم منطقه  تیأثیراتاقتصیییادی، اکولوژیکی، فرهنگی  ازلحیاظ گردشیییگری

 تأثیرگذار هاآنتوان به عوامل مختلفی که بر اقتصییاد هورامان به همراه داشییته اسییت. در هورامان می

ای بر پایه های درون منطقهاما اقتصیییاد هورامان با در نظر گرفتن برخی تفاوت؛ اند اشیییاره نمودبوده

ین عامل بعد از اقتصاد سنتی، صنعت توریسم و گردشگری در این عوامل مختلفی قوام یافته است. اول

ین ا. توریسیم توانسیته منبع درآمد بسییار خوبی برای چندین روسییتا و تعدادی از افراد اسیتمنطقه 
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را تغییر  جامعه هورمان هم سییمای اقتصیادی و هم سیمای فرهنگی نوعیبهایجاد نماید و روسیتاها 

 تأثیراتدر کنار یکدیگر  زمانهمجه وبت و منفی زیادی دارد که هر دهای مثتوریسیییم ویژگی. بدهد

جاد توان به ایهای مثبت توریسم و صنعت گردشگری می. از ویژگیگذارندزیادی بر جامعه میزبان می

های خاصی از سال اشاره نمود که منبع درآمد و گردش مالی برای بسیاری از بازارهای مناسب در ماه

که در بخش قبلی و در پیشیییینه آمد گردشیییگری مزایای  گونههمان جاد نموده اسیییت.ایها خانواده

گذاری و ایجاد زیرساخت، رونق اشتغال، سرمایه ازلحاظاقتصادی، اجتماعی زیادی برای جامعه میزبان 

 تأثیراتهای مالی، روابط فرهنگی و ... داشیییته باشییید و در مناطق مختلف نیز این افزایش سیییرمایه

ابزارهای رونق گردشگری  عنوانبهو غیره  دسیتیصینایع، فرهنگ، زیسیتمحیطاسیت.  شیدهبررسیی

 اما ادعای محققین در این تحقیق تا حدودی متفاوت است.؛ اندشدهبررسی

مثبت زیادی در جوامع روستای میزبان هورامان تخت مشاهده شده  تأثیراتاقتصادی هرچند  ازلحاظ

بومی، هیچ رونقی نداشته و تولید آنان متوقف شده است و بیشتر  دستییعصنا در واقعیتاست، اما 

ان، کنندگانشان نیز شهرهای مریودر روستاهای غیر گردشگر پذیر است که مصرف دستیصنایعتولید 

 أثیرتهستند تا گردشگران. عالوه بر این مورد، بسیاری از مشاغل سنتی به دلیل  ... سنندج، کامیاران و

 عنوانهبالگوبرداری از رفتار گردشگران آسیب دیده است و نسل جوان تمایل زیادی به دامداری روانی و 

هنجاری و  ازلحاظگردد. یک شغل ندارد. تولیدات دامی و باغی نیز توسط گردشگران خریداری نمی

عتیاد احجابی، رفتارهای متفاوت با عرف جامعه میزبان، گسترش فرهنگی نیز، گردشگری عامل رواج بی

در جوامع گردشگر پذیر و تغییر سبک پوشش شده است اما این نکات منفی را نوع خاصی از گردشگران 

اند که بیشتر از شهرهای نزدیک به این مناطق از طبقه متوسط به پایین و جوانان مجرد عامل بوده

ن پیرشالیار یا جشاند. در بین این گردشگران اما گردشگران فرهنگی حاضر در مراسم مسافرت نموده

 اند و عالوه بر رونق برگزاریزیادی بر بالندگی فرهنگ بومی مردم منطقه گذاشته تأثیرنوروز و انار، 

 حاظازلاند. ها و مراسم مرتبط با آن، جوانان منطقه را نیز ترغیب به مشارکت در آن کردهاین نوع جشن

ن شعر سرایی در روستاهایی مانند بیسارا و شعرخوانیمثبتی بر  تأثیرادبی نیز گردشگران فرهنگی 

اما نکته مهم در ؛ اندهای فرهنگی و ادبی این نوع روستاها را فعال و تقویت نمودهاند و انجمنداشته

د، به انمثبت گردشگران خارجی است. این گردشگران عامل رونق اقتصادی تأثیراتبین گردشگران 

نن مردم منطقه برایشان جالب بوده و راغب به مصرف س زمانهمگذارند و احترام می زیستمحیط

اند. حتی به دلیل اهمیت گردشگران خارجی، یادگیری زبان انگلیسی در و پوشاک محلی دستیصنایع

 شود.مناطق گردشگر پذیر و در بین نسل جوان بسیار مهم دانسته می
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 منابع

 بر فرهنگی و قومی پیوندهای توسییعه مدل والگ ارائه و بررسییی (.1352) طوافی، فهیمه. و اروجی، حسیین

 انجمن کنگره هشییتمین ،(کردسییتان تخت، اورامان دهسییتان: موردمطالعه) گردشییگری محوریت
 ایران. ژئوپلیتیک انجمن سنندج. ملی، اقتدار و انسجام ایرانی اقوام همدلی ایران ژئوپلیتیک

صیینعت گردشییگری بر اشییتغال )مطالعه ی موردی روسییتای اورامان اسییتان  تأثیر(. 1352امینی، پروانه. )

دانشکده ادبیات و  .اه آزاد اسالمی واحد تهران مرکزیدانشگ .نامه کارشیناسیی ارشیدپایان(، کردسیتان

 .علوم انسانی

(. نقش صینعت گردشگری در ایجاد نابرابری 1351بهشیتی، محمد باقر، محمدزاده؛ پرویز و قاسیملو، خلیل. )

 .3-25 (:22) 1. ریزی و توسعه گردشگریمجله برنامهدرآمدی در بین استانهای کشور. 

از  زداییمحرومیتگردشگری در  نمونه مناطق تأثیر(. 1335؛ اکبر و هدایتی، صیالح. )یانیک توکلی، مرتضیی،

های مجله مطالعات و پژوهش )مطالعه موردی: منطقه اورامان تخت کردستان(. دیدگاه اجتماعات محلی
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Abstract 

Globally, rural tourism is an important part of economic activity. This important activity 

has been considered from different perspectives. Some researchers see it as part of the 

tourism market, while others see it as a tool for rural development. The aim of this study 
is to study the cultural effects of tourism on the target villages of tourism in Horaman 

region of Kurdistan province. To achieve this goal, the qualitative research approach, and 

specifically ethnography and field study including ethnographic interview, participatory 

observation and interview, has been used during the stay at the site. Findings and results 

from this study show that the effects of tourism on Horaman region in short include 

creating anomalies in the style of clothing, destructive effects on the ecosystem, the 

prevalence of drug addiction, harassment and physical conflict in the environment, poor 

tourism, Changes in bioeconomic style, trust in foreign tourists, trust in cultural tourism, 

have a negative impact on traditional livelihoods. Finally, it can be said that the core 

categories of this study include "the relative growth of the local market and the sale of 

goods and cultural effectiveness and influence when performing cultural ceremonies of 

cultural and foreign tourists" as well as "cultural impact inconsistent with traditional and 
religious biology and at the same time, the economic effects of the region's ecosystem 

were not very positive and that many tourists were disturbed. 

 

Key words: Cultural Effects, Tourism, Horaman. 
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