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چکیــده | در دنیــای امــروز گردشــگری ســهم مهمــی از فعالیتهــا و درآمدهــای جوامــع را بــه خــود
اختصــاص داده و نقــش آن روزب ـهروز پررنگتــر میشــود .در همیــن راســتا ،گونههــای جدیــدی متناســب
بــا زندگــی انســان مــدرن ظهــور پیــدا میکننــد و انســان مــدرن را بــه ســمت آهســتگی میکشــاند.
گردشــگری کمشــتاب بــه ایــن منظــور ظهــور پیــدا کــرد تــا دور تنــد زندگــی انســانهای مــدرن را آهســته
کنــد تــا بتواننــد هــم بــه فرهنگهــای بومــی کــه در ایــن ســرعت تکنولــوژی در معــرض فراموشــی قــرار
گرفتهانــد نزدیــک شــوند و هــم بــا توجــه بــه تمــام عناصــر ســفر ،زندگــی خــود را کیفیتــر کننــد .هــدف
از ایــن پژوهــش ،بررســی نقــش فرهنــگ جامعــۀ محلــی منطقــۀ ترکمــن صحــرا در جــذب گردشــگران
کمشــتاب اســت .بــرای ســنجش ایــن تأثیرگــذاری ،تحقیــق از نظــر هــدف کاربــردی و از نظــر ماهیــت،
توصیفی-تحلیلــی اســت .اطالعــات پژوهــش بــا اســتفاده از دو روش کتابخانــهای و میدانــی جمــعآوری
شــدهاند .همچنیــن جهــت جم ـعآوری اطالعــات میدانــی از دو ابــزار مصاحبــه بــا خبــرگان و پرس ـشنامه،
اســتفاده شــده اســت .پــس از طراحــی پرس ـشنامه و انجــام روایــی و پایایــی و تأییــد روایــی آن توســط
کارشناســان و پایایــی آن بــا آزمــون کرونبــاخ ،بــا توجــه بــه محــدود بــودن تعــداد گردشــگران کمشــتاب
منطبــق بــا اســتانداردهای اشارهشــده در پژوهــش از طریــق نمونهگیــری گلولــه برفــی غیراحتمالــی103 ،
پرسـشنامه از میــان گردشــگران کمشــتاب منطقــۀ ترکمــن صحــرا جمـعآوری شــد و ســپس بــا اســتفاده
از رگرســیون و آزمــون  ،Fدادههــا در نــرم افــزار  SPSSتحلیــل شــد.
پــس از تحلیــل کیفــی مصاحبههــا ،چنیــن نتیجهگیــری شــد کــه فرهنــگ جامعــۀ محلــی از نظــر
موســیقی ،خــوراک ،پوشــاک ،آداب و رســوم و زبــان ،تأثیــر مســتقیمی بــر جــذب گردشــگران کمشــتاب
منطقــۀ ترکمــن صحــرا دارد.

واژگان کلیدی| گردشگری کمشتاب ،فرهنگ ،ترکمن صحرا ،جذب گردشگر.
مقدمـه| گردشـگری کمشـتاب مفهـوم تـازهای در دنیـای متنـوع
گردشـگری اسـت که فراتر از تفریح میرود و سـبک جدیدی از سـفر
و (حتـی زندگـی) را بـه مسـافر پیشـنهاد میکند .در دنیایـی که چتر
مدرنیتـه انسـانها را در برگرفتـه و کالفگـی از ایـن سـبک زندگی در
قالب سـفرهای متعـدد بروز پیدا میکند ،نگرانیهایی نیـز در زمینۀ از
*نویسندۀ مسئول09358487471 ،k.narcise@gmail.com :

بین رفتن فرهنگ جوامع محلی و محیط زیسـت در نتیجۀ سـفرهای
انبـوه وجـود دارد .در صورتـی کـه راه حلی بـرای مقابله با این سـبک
سـفر اندیشیده نشـود ،تا چند سـال آینده منابع چندانی باقی نخواهد
مانـد و فرهنـگ جوامـع محلـی زیـر فشـار هجـوم جمعیـت ،از بیـن
میرود .گردشـگری کمشـتاب دقیقاً در نقطۀ مقابل گردشـگری انبوه
سـر برداشـت که از این آسـیب جلوگیـری کند و نوع نـگاه جدیدی از

پاییز 1400

شمارۀ 6

41

نقش فرهنگ جامعۀ محلی در جذب گردشگران کمشتاب | نرگس کاظمیفرد و همکاران
زندگـی را به مسـافران آمـوزش دهد؛ فرهنگ بومی را از نو بشناسـد و
تقویـت کنـد ،چـون جوامع محلـی را متوجـه این مسـئله میکند که
فرهنگ آنها ،از عوامل کشـش گردشـگران به سـمت آنهاست .بنابراین
پژوهـش در این سـبک از سـفر ،از چندین منظـر اهمیت پیدا میکند
و حتـی میتوانـد راه حـل مناسـبی برای خـروج از آسـیبهای فراوان
گردشـگری انبـوه باشـد ،از طرفی ،نشـناختن آن معضالت زیـادی در
سـطح گردشـگری کشـور ایجاد میکند.

مباني نظري و مروري بر مطالعات گذشته

ریشـۀ سـفر کمشـتاب را در جنبـش غـذای کمشـتاب بایـد پیگیری
کـرد .ایـن جنبـش در سـال  1986در ایتالیـا به وسـیلۀ کارلو پترینی
بـرای مبـارزه با فرهنگ غذای سـریع و بهبود کیفیت غـذا و هم تولید
محلـی آغـاز شـد .جنبش غذای کمشـتاب ،واکنشـی بـه از بین رفتن
غذاهـای محلـی ،کاهش انگیزه میـان مصرف کنندگان غـذا و انتخاب
غـذا در پایـداری جهانـی بـود ) .(Robbins & Jo, 2020, 145غـذای
کمشـتاب غذا یا غذاهایی هسـتند کـه به صورت سـنتی از مواد بومی
تهیـه مـی شـوند .غـذای کمشـتاب فراتـر از یک وعـده غذایی اسـت،
جنبشـی اسـت که هدف اصلی آن محافظت از سـنت ،غـذای محلی،
محافظـت از فرهنـگ غذا ،آمادهسـازی آن و وعده غذایی اسـت .غذای
کمشـتاب بـا جهانی شـدن غـذا و فسـتفودهای زنجیرهای بـزرگ در
منازعـه اسـت کـه به صـورت ریشـهای ،خاص بـودن آشـپزخانۀ ملی
را مشـخص کنـد .جنبـش غـذای کمشـتابی کـه توسـط پترینـی
شـکل گرفـت ،واکنشـی مسـتقیم در مقابـل افزایـش رسـتورانهای
مشـهور فسـتفود و به طور کلـی مدل زندگی سـریع بود .تاریـخ ابداع
رسـمی جنبـش غـذای کمشـتاب بـه  1989بازمیگـردد ،زمانـی که
نماینـدگان  15کشـور بنیانگـذار ،در یـک مالقـات در پاریـس ،بیانیۀ
غـذای کمشـتاب را امضـا کردنـد ).(Lackov & Rogovsk, 2014, 137
بعـد از جنبش غذای کمشـتاب ،بحث شـهر کمشـتاب و گردشـگری
کمشـتاب مطرح شـد که آنهـا هم بر همان ایـدۀ اصلی اسـتوار بودند.
ایدۀ گردشـگری کمشـتاب برگرفته از اصول گردشـگری خالق اسـت.
بنابرایـن الزم میآیـد پیـش از ورود بـه مفاهیم و تعاریف گردشـگری
کمشـتاب ،ابتـدا گردشـگری خالق تعریف شـود.
هر کدام از پژوهشـگران ،گردشـگری خالق را به نوعی تعریف کردهاند؛
بـه عنـوان مثال« :گردشـگری خلاق ،مدلـی از گردشـگری فرهنگی
اسـت .یکـی از مهمترین تفاوتهای ایـن دو نوع از گردشـگری ،هدف
گردشـگران از سـفر اسـت .در گردشـگری فرهنگـی ،مسـافران بـرای
اسـتراحت و دیدن کشـورها سـفر میکنند ،اما در گردشـگری خالق،
مقصـود یادگیـری و کسـب تجربـه اسـت» )(Virginija, 2016, 2-5یا
«سـفر بـه سـوی تجربـهای معتبـر همـراه بـا مشـارکت در یادگیری
هنرهـا ،میـراث یا مشـخصهای از یک مـکان که ارتباطی بین کسـانی
کـه در ایـن مکانهـا زندگـی میکننـد و سـاخت ایـن فرهنـگ زنده،
ایجاد میکند .گردشـگری خالق به بازدیدکنندگان پیشـنهاد میدهد
کـه از فرصـت توسـعۀ پتانسـیل خالقیتشـان در جهت مشـارکت در
42
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آموزشها و تجربیات یادگیری اسـتفاده کنند که مشـخصۀ تعطیالت
مقصد هسـتند .گردشـگری خالق به چشـمانداز عمومی گردشـگران
بازمیگـردد و شـامل چشـماندازهای فرهنگـی میشـود ،جایـی کـه
آنهـا در فعالیتهـای مختلـف ایفـای نقـش میکنند (صنایع دسـتی،
هنرهـا ،آشـپزی و سـایر فعالیتهـای خالقانـه) ،بنابراین یـک ارتباط
نزدیـک بیـن گردشـگران ،جوامـع محلـی و میـراث فرهنگـی ایجـاد
میکنـد .گردشـگری خلاق بـر پایـۀ تجربـه ،مشـارکت و یادگیـری
بنـا شـده اسـت ) .(Obridska & Ivanon, 2014, 3امـا اگـر قـرار بـه
بررسـی ریشـهای گردشـگری خلاق باشـد ،بایـد گفت ریشـۀ مفهوم
گردشـگری خلاق بـه میانـۀ دهـه  1990بازمیگـردد ،زمانـی کـه
گروهـی از محققـان و متخصصـان بـرای بـاال بـردن فـروش تولیدات
صنایـع دسـتی به گردشـگران ،به دنبـال راههای مختلف میگشـتند
) ،(Richards, 2009, 78عبارت گردشـگری خالق به وسـیلۀ ریچارد و
ریموند ایجاد شـد .ایدۀ خالقتر شـدن اشکال گردشگری در یک پروژۀ
اروپایـی کـه با هدف شبیهسـازی تولید صنایع دسـتی در گردشـگری
اسـت ) .(Richards & Marques, 2012, 2بـه مرور گردشـگری خالق
مهمتر شـد؛ نه فقط به علت افزایش گردشـگران ،بلکه بخش فرهنگی
و مدیریـت مقاصـد به دنبال راهی برای تعامل گردشـگران میگشـت.
گردشـگری خلاق نه فقـط بـرای فروش فرهنـگ یک منطقـه ،بلکه
برای اسـتفاده از گردشـگری جهت معرفی مقصد و چگونگی اسـتفاده
از فرهنـگ محلـی و خالقیـت ،مهمتـر شـد ).(Richards, 2009, 78
بـر مبنـای ویژگیهـا و اصـول گردشـگری خلاق بود که گردشـگری
کمشـتاب هـم بعـد از جنبـش غـذای کمشـتاب شـکل گرفـت .یکی
از قدیمیتریـن اسـتفادهها از واژۀ سـفر کمشـتاب ،توسـط پائولیـن
کنـی بـود؛ کسـی کـه در سـال  2000وبسـایت سـفر کمشـتاب را
پایهگـذاری کـرد ).(Dikinson, Lumsdon & Robbins, 2011, 283
چارچـوب ایـدۀ جنبش کمشـتاب بـا همان اصـول و فلسـفه میتواند
بـر گردشـگری هم منطبق شـود .مفهـوم و معنای اصلی گردشـگری
کمشـتاب انتقـال از کسـب تجـارب کمـی بـه کسـب تجـارب کیفی
در تعطیلات اسـت .کمشـتاب نوعـی از گردشـگری اسـت کـه بـه
فرهنـگ محلـی ،تاریـخ ،محیـط و ارزشهـای مسـئولیت اجتماعـی،
احتـرام میگـذارد و در حالـی کـه ارتبـاط میـان گردشـگران و
جامعـۀ میزبـان را محتـرم مـی شـمارد ،بـا لـذت کشـف و یادگیـری
هویـت مییابـد .کمشـتابی در حرکـت ،فرصتهایـی را بـرای ارتبـاط
بـا مـردم محلـی و مکانهـا در سـطوح عمیقتـر فراهـم میکنـد.
ِ
ِ
فرهنـگ محیـط در کـم شـتابی اتفـاق
دریافـت جزئیـاتِ بیشـت ِر
میافتـد و در تجربههـای خاطرهسـاز بـرای شـرکتکنندگان نتیجـه
میبخشـد ) .(Robbinson et al, 2011, 117-118بیانیـۀ گردشـگری
کمشـتاب بیـان میکنـد کـه سـفر کمشـتاب دربـارۀ کمتـر کـردن
سـرعت اسـت .سـفری که بـه جـای تحمل اسـترس بیـن جابهجایی
خانه و مقصد ،زمانی برای اسـتراحت داشته باشـد ).(Paul, 2014, 141
دیکینسـون و لومسـدن معتقدنـد« :فلسـفۀ وجـودی کمشـتابی تـا
حدودی نقطه مقابل پرشـتابی اسـت و با مفهوم سـفر سبز ،زیستبوم
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و توسـعۀ پایـدار پیونـد دارد کـه بـا محلیت و مـکان در ارتباط اسـت.
البتـه کمشـتابی یـک مکتـب فکـری نیسـت .در طـی دو دهـۀ اخیر
گروهـی از نویسـندگان ،مدافعـان و محققـان ایـن ایدههـا را مطـرح
کردهانـد» (دیکینسـون و لومسـدن .)125 ،1395 ،تحقیقـات نشـان
میدهـد گردشـگری کمشـتاب مفهومـی بیـش از یـک جنبـش یـا
حملونقـل بیـن مکانهاسـت .پدیـدۀ گردشـگری کمشـتاب بایـد
در مفهـوم وسـیع اجتماعی-فرهنگـی جنبـش کمشـتاب فهمیـده
شـود ) .(Oh, Assaf & Baloglu, 2016, 205سـفر کمشـتاب بیـش از
اقـدام بازاریابـی بر اسـاس مانـدن بلندمدت اسـت .درک تمام سـفر و
اجـزای مقصـد نیز بسـیار مهـم اسـت ).(Dikinson et al., 2011, 293
در گردشـگری کمشـتاب تأکیـد بـر تجربۀ سـفر و گذرانـدن زمان در
مقصـد اسـت .حرکـت بـه عنـوان عنصـری بـرای گـذر از مکانهـای
مختلف (هم روسـتایی و هم شـهری) و سـاختن تجربۀ سـفر شناخته
میشـود ) .(Lumsdon & McGrath, 2015, 274معنـای اصلـی و
مفهوم گردشـگری کمشـتاب حرکت از تمرکز کسـب کمیت و حجم
تجربههـا در تعطیلات بـه سـمت کسـب تجربههـای کیفـی اسـت
) .(Lackov & Rogovsk, 2014, 139در سـفر کمشـتاب اصـرار بـر
طوالنیتر شـدن سـفر نیسـت ،بلکـه میتوان بـا همان تعـداد روزهای
محدود در سـفرهای پرشـتاب ،کیفیت سـفر کمشـتاب را رعایت کرد
) .(Dikinson & Lumsdon, 2010, 90انگیزههـای سـفر کمشـتاب
عبارتنـد از :ماجراجویـی ،اسـتقالل ،کنتـرل ،موقعیـت اجتماعـی،
چشـمانداز و دیگر امکانـات ).(Dikinson & Lumsdon, 2010, 69-70
ادبیـات سـفر کمشـتاب معـادل کیفیت اسـتفاده از زمان معنی شـده
اسـت .کـم کـردن فیزیکـی سـرعت در زمـان لذتبـردن و کیفیـت
تجربـهای کـه لـذت آن را بـا طبیعـت و دیگـران تقسـیم میکنیـد.
آن دسـته از افـرادی کـه محیـط زیسـت موضوعـی حیاتـی برایشـان
بـه حسـاب میآیـد را «مسـافران سرسـخت گردشـگری کمشـتاب»
مینامند .از طرف دیگر« ،مسـافران بیتفاوت گردشـگری کمشـتاب»
زمانـی سـفر کمشـتاب را انتخـاب میکنند که منافع محیط زیسـتی
را یـک امتیاز مضاعف ببینند یا یکی از وسـایل نقلیۀ سـفر کمشـتاب
را برتر بدانند یا به دنبال تجربهای باشـند که آن را با سـفر کمشـتاب
محقـق سـازند ).(Dikinson & Lumsdon, 2010, 85
همانطـور کـه در منابـع تئـوری گردشـگری کمشـتاب آمـده ،بحث
کمشـتاب سالهاسـت در کشـورهای اروپایـی شـروع شـده اسـت .از
پژوهشـگرانی که به این موضوع پرداختهاند به دیکینسـون ،لومسـدن،
ریچـاردز و دیگـران میتـوان اشـاره کرد کـه مقاالت متعـددی در این
حـوزه ارائـه کردهانـد .در ایـران هنـوز مطالعـات گسـتردهای در زمینۀ
گردشـگری کمشـتاب بـه صورت تخصصـی انجام نشـده اسـت .اما از
جمله مقاالتی که به بحث گردشـگری کمشـتاب پرداختهاند ،میتوان
بـه مقالۀ میرعابدینی ،سـلمانی و قدیـری معصوم ( )1398اشـاره کرد
کـه ظرفیتهـای گردشـگری کمشـتاب را در ژئومورفوسـایتهای
مناطـق بیابانی بررسـی کردهاند .ایشـان معتقدند مقصدهـای کویری
و بیابانـی بـه سـبب داشـتن ویژگیهایـی ماننـد بکـر بـودن ،آرامش،

مهماننوازی سـاکنان و فرهنگ غذایی غنی ،از مقصدهایی محسـوب
میشـوند که قابلیت زیادی در گردشـگری کمشـتاب دارنـد .با تلفیق
دو گونـة گردشـگری «کمشـتاب» و «زمین-محـور» و رعایت ضوابط
پایداری محیط زیسـت ،میتوان از راه گردشـگری کمشـتاب ،به حفظ
ژئومورفوسـایتها دسـت یافت .در نهایت با بررسی بیشتر ،روستاهایی
که امتیاز بیشـتری برای تبدیل شـدن به مقصد گردشـگری کمشتاب
دریافـت کردهاند ،مشـخص شـدهاند.
همچنیـن ،بسـتهنگار ( )1399در پژوهـش خـود در راسـتای فلسـفۀ
گردشـگری کمشـتاب و مفهوم آهسـتگی توضیحاتی ارائه کرده است.
نمـازی ( )1398در مقالۀ «بررسـی تأثیرات گردشـگری کمشـتاب در
کاهـش انتشـار گازهـای گلخانـ های» خـود ،بـه ابعاد محیط زیسـتی
گردشـگری کمشـتاب پرداخته اسـت .در چند مقالۀ دیگر نیز ،مقاصد
و بحث توسـعۀ پایدار با رویکرد گردشـگری کمشـتاب بررسی شدهاند.
بـا توجـه بـه مطالبـی کـه گفتـه شـد ،فرهنـگ جامعۀ محلـی نقش
مهمـی در گردشـگری کمشـتاب بـازی میکنـد .تعاریـف بسـیاری از
واژۀ فرهنگ ذکر شـده اسـت« :عدهای آن را مجموعهای از سـاختها
ی در طـول تاریخ میدانند.
و اندوختههـای معنـوی و مـادی قوم یا ملت 
عـدهای دیگـر ،فرهنـگ را دربردارندۀ همۀ عناصـری میدانند که برای
بـرآوردن نیازهـا شـکل گرفتهاند .به عبـارت دیگر ،کلیـت یکپارچهای
از ابزارهـا و کاالهـای مصرفی ،ویژگیهای اساسـی گروههای اجتماعی
گوناگون و پیشـهها ،باورها و رسـمهای بشری است .فرهنگ بخشی از
سـبک زندگی اسـت که جمع کثیری از مردم در آن شـریک هسـتند.
شـباهت در زبـان گفتـاری و نوشـتاری ،رفتار ،سـبک زندگی ،سـنن،
میـراث ،ایدئولـوژی و حتی تکنولـوژی ،افـراد را به گروههایـی از مردم
در فرهنگـی خـاص مربوط میسـازد» (موسـوی و کشـکولی،1393 ،
 .)3-2بلوکباشـی معتقـد اسـت« :فرهنـگ را میتوان بـه مجموعهای
از رفتارهـا ،عقایـد و آداب جمعـی اطلاق کـرد کـه شـیوۀ زندگـی
پدیدآورنـدگان ایـن سـنتها در فرهنـگ شـکل و هویـت میگیـرد و
روابـط اجتماعیشـان بـا آن تبییـن و نمـودار میشـود» (بلوکباشـی،
 .)33 ،1388از نظـر یـاوری و مسـیحا« ،مباحـث مربـوط بـه فرهنگ
عامـه را میتـوان بـه صورت زیـر طبقهبندی کـرد :جشـنها ،حرکات
متناسـب با موسـیقی و آالت موسـیقی و ورزشهای مذهبی ،سـنتی
و ملـی ،آداب و سـنن ملـی ،اعتقـادات و رسـوم ،طب عـوام ،بازیهای
محلـی کودکانـه ،قصههـا و افسـانهها ،نمایشهـای سـنتی و آیینی»
(یاوری و مسـیحا.)15 ،1388 ،

منطقۀ مورد مطالعه

ایـران با داشـتن ظرفیتهای فـراوان فرهنگی در میـان جوامع محلی،
میتوانـد عالقـۀ گردشـگران کمشـتاب را برانگیـزد و آنهـا را بـه خود
جـذب کنـد .در مقابل ،جوامع محلـی متوجـه ارزش و اهمیت عناصر
فرهنگـی خـود شـده و در حفـظ و نگهـداری آن بیـش از پیش تالش
خواهنـد کـرد .محـدودۀ مکانـی در ایـن پژوهش ،ترکمن صحراسـت
کـه از قسـمت شـرقی دریـای مازندران در غرب اسـتان گلسـتان آغاز
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میشـود و تـا محـدودۀ جغرافیایـی شـمال اسـتان خراسـان شـمالی
در سـمت شـرقی اسـتان گلسـتان ،ادامـه مییابـد .علت انتخـاب این
منطقـه ایـن اسـت کـه عناصـر فرهنـگ جامعۀ محلـی همچنـان در
ترکمـن صحـرا بـه قـوت بـه چشـم میخـورد و شـرایط الزم را بـرای
کمشـتاب سـفر کـردن دارد .بـا توجـه به غنـای فرهنگی اقـوام ایرانی
و وسـعت مفاهیـم فرهنگی ،سـعی شـده مؤلفهها جهت سـهولت کار
در پنج طبقه دسـتهبندی شـوند .در این تقسـیمبندی به ویژگیهای
فرهنگـی بـارز منطقۀ مورد مطالعه (ترکمن صحرا) توجه شـده اسـت.
چـرا که آنچه با مفاهیم گردشـگری خالق و کمشـتاب مرتبط اسـت،
عناصـر و ویژگیهـای بـارز و مشـخصههای هـر منطقـه ،باعـث ایجاد
تجربـۀ متفاوتـی بـرای گردشـگر میشـود .گرچـه الزم به ذکر اسـت
مؤلفههـای فرهنگـی بسـیاری در ایـن چهـار مؤلفـه میگنجنـد کـه
میتـوان آنهـا را نیـز بررسـی کـرد .مؤلفههـای فرهنگی ایـن پژوهش
عبارتند از :موسـیقی ،غذا ،آداب و رسوم ،لباس و صنایع دستی منطقۀ
ترکمـن صحـرا کـه در پرسـشنامه از مسـافران کمشـتاب ،توسـط
ابزارهـای پژوهـش بررسـی و تحلیـل شـدهاند .منطقـۀ مـورد مطالعۀ
ترکمـن صحـرا در اسـتان گلسـتان اسـت .ترکمنهـا در بخشهـای
زیادی از شـمال و شـمال شـرقی استان گلسـتان ،به ویژه در شهرهای
گنبـد ،ترکمـن صحـرا ،بندر گـز و روسـتاهای متعددی از این اسـتان
حضـور دارنـد و به تعبیـری مهمترین قلمـرو ترکمننشـین در ایران،
اسـتان گلسـتان است (گلسـتان سـرزمین طالی سـفید.)3 ،1379 ،
«ترکمنها گروهی از زردپوسـتان آسـیای میانه هسـتند که به دالیل
گوناگـون طبیعـی و اجتماعی به طرف جنوب منطقه هجـوم آوردهاند.
ایـن گـروه در منطقـۀ ترکمنسـتان واقـع در اتحاد جماهیر شـوروی و
ترکمـن صحـرای ایـران سـاکن شـدهاند» (عسـگری خانقاه و شـریف
کمالـی.)34 ،1374 ،
«ترکمن بودن سه شرط اصلی دارد:
 .1هـر ترکمـن بایـد در شـجرۀ ترکمنهـا جـای داشـته یـا اینکـه از
نـوادگان فرزنـدان دسـت دوم ترکمـن باشـد.؛
 .2باید بتواند به لهجۀ ترکمنی صحبت کند؛
 .3مسـلمان سـنی حنفی باشـد» (عسـگری خانقاه و شـریف کمالی،
 .)29 ،1374بنابرایـن پژوهـش در محـدودۀ محـل سـکونت مـردم
ترکمـن و ارتبـاط گردشـگران با فرهنـگ محلی مردم ترکمـن ،انجام
شـده است.

روش پژوهش

در ایـن پژوهـش در ابتدا با اسـتفاده از روش کتابخانهای ،مبانی نظری
و اطالعـات پایـهای تحقیـق گـردآوری و منابـع مختلف اعـم از کتب،
پایاننامههـا و مقـاالت مرجـع در ایـن زمینه مطالعه شـد و پـس از آن
بـا روش میدانـی بـا دو ابـزار مصاحبـه بـا صاحبنظران و خبـرگان در
حوزۀ گردشـگری کمشـتاب و عناصر فرهنگی منطقۀ ترکمن صحرا و
پرسـشنامه پس از طراحی و تأیید کارشناسـان ،در میان گردشـگران
کمشـتاب منطقۀ ترکمن صحرا توزیع شـد .با توجه به مطالعۀ بسـیار
44
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اندک در حوزۀ گردشـگری کمشـتاب در ایـران و همچنین نبود درک
صحیح از چنین سـبکی از گردشـگری ،الزم بود که عالوه بر سـنجش
شـاخصههای فرهنگی بر اسـاس عالیق گردشـگران کمشتاب منطقۀ
ترکمـن صحـرا ،متخصصـان و افراد صاحبنظـر در حوزۀ گردشـگری
یـا افـراد محلـی ترکمـن صحرا کـه با چنیـن ادبیاتی آشـنا هسـتند،
مصاحبـه انجام شـود تـا پژوهش در مسـیر صحیحتـری حرکت کند.
بـه همین جهـت ،عالوه بر اسـتفاده از روش کمی با ابزار پرسـشنامه،
روش کیفـی بـا ابزار مصاحبـه نیز در پژوهش گنجانده شـد.
بـا توجـه بـه هـدف این پژوهـش که بررسـی نقـش عناصـر فرهنگی
جامعۀ محلی در عالیق ویژه گردشـگران کمشـتاب در منطقۀ ترکمن
صحراسـت ،بنابرایـن از نظـر هدف کاربردی اسـت و بـه لحاظ ماهیت
و روش ،توصیفی-تحلیلـی اسـت و پژوهـش حاضـر بـه دنبـال پاسـخ
بـه ایـن سـؤال اسـت کـه عناصـر فرهنگی جامعـۀ محلی چه نقشـی
در عالیـق ویـژه گردشـگران کمشـتاب در منطقـۀ ترکمن صحـرا ایفا
میکننـد؟ بـرای انجام پژوهـش ،گردآوری اطالعـات یکی از مهمترین
و ضروریتریـن مراحـل اسـت .در پژوهـش حاضـر ابـزار گـردآوری
اطالعـات در مرحلـۀ اول مطالعـات کتابخانـهای اسـت که بـا توجه به
جدیـد بـودن موضـوع در علـم گردشـگری ،نیاز بـه اسـتفاده از منابع
بـهروز و معتبـر داخلـی و خارجـی الزم میآمـد و در مرحلـۀ دوم بـا
اسـتفاده از روش میدانـی بـه وسـیلۀ مصاحبه بـا افـراد صاحبنظر در
ایـن حـوزه و طراحـی پرسـشنامه جهت تکمیـل آن ،انجام شـد.
در ایـن پژوهـش از ابـزار مصاحبـه اسـتفاده شـد کـه سـؤاالت آن بـه
صـورت محققسـاخته طراحـی شـدند و پایایـی آن را کارشناسـان و
اسـتادان تأییـد کردهانـد .مصاحبـه بـا  15نفـر از متخصصـان حـوزۀ
گردشـگری کمشـتاب ،مسـافران کمشـتاب و افراد آگاه و صاحبنظر
جامعۀ محلی انجام شـده اسـت .علـت انجام  15مصاحبه ،رسـیدن به
اشـباع نظری پژوهشـگر بوده اسـت؛ از این جهت که در مصاحبههای
پایانی پاسـخهای همگرا و پاسـخهای مشـابه تکرار شـدند و در نتیجه
مطلـب جدیدی بر یافتههای پژوهش اضافه نمیشـد .سـپس با روش
تحلیل تفسـیری (کریمـی و نصـر )80 ،1391 ،که یکـی از روشهای
تحلیـل مصاحبـه محسـوب میشـود ،ایـن مصاحبههـا مـورد تحلیل
قـرار گرفتنـد کـه نتیجۀ آنهـا در بخـش نتیجهگیری آمده اسـت.
همچنیـن جهـت دسـتیابی بـه اطالعـات وسـیع بـا سـرعت زیـاد و
سـنجش عالیق گردشـگران کمشـتابی کـه به منطقـۀ ترکمن صحرا
سـفر کردهانـد و از طرفـی بـه علـت قابلیت تبدیـل دادههـا به کمیت
و تجزیـه و تحلیـل و سـنجش همبسـتگی آنهـا ،از ابـزار پرسـشنامه
نیز اسـتفاده شـده اسـت .بـا توجه به محـدود بودن تعداد گردشـگران
کمشـتاب منطبق با اسـتانداردهای اشـاره شـده در پژوهش حاضر ،از
نمونهگیـری گلوله برفی به صورت غیراحتمالی اسـتفاده شـد .تکنیک
گلولـه برفـی تکنیکی اسـت که بـا اسـتفاده از آن پژوهشـگر نمونهها
را بـا معرفـی نمونـۀ قبلـی مییابـد .در ایـن پژوهـش نیـز بـا توجه به
انـدک بـودن گردشـگرانی کـه اسـتانداردهای الزم در زمینـۀ سـفر
کمشـتاب را داشـته باشـند ،از طریق معرفی افرادی که به این صورت
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سـفر میکننـد ،نمونههـا آشـکار شـدند .پرسـشنامۀ ایـن پژوهش از
سـؤاالت مرتبـط با فرضیهها و سـؤاالت تحقیق تشـکیل شـده اسـت
کـه از گردشـگران کمشـتاب ترکمـن صحرا سـؤال شـده اسـت .برای
پاسـخگویی پرسش شـوندگان ،از طیف لیکرت پنج گزینهای استفاده
شـده اسـت .جهـت روایـی پرسـشنامه ابتـدا یـک پیـش آزمـون در
منطقـۀ مـورد مطالعـه بـا حضـور  15نفـر از گردشـگران انجام شـد و
سـپس بـا ایجاد جـدول ،اسـتنادات پرسـشنامه در اختیار اسـتادان و
کارشناسـان قـرار گرفـت و بـا رجوع به نظـر متخصصان و اسـتادان از
روایـی ابـزار اندازهگیـری ،در سـنجش متغیرها اطمینان حاصل شـد.
در ایـن پژوهـش بـه منظـور تعییـن پایایـی پرسـشنامه از ضریـب
آلفـای کرونباخ اسـتفاده شـده اسـت و با توجه به اینکـه ضریب آلفای
کرونبـاخ در تمامـی متغیرهـای پرسـشنامه بیشـتر از )0/932( 0 /7
اسـت ،بنابرایـن پرسـشنامه از پایایـی خوبـی برخوردار اسـت .جامعۀ
آمـاری ایـن پژوهش عبارتند از گردشـگران کمشـتابی کـه به منطقۀ
ترکمـن صحـرا سـفر کـرده و بـه علـت وجـود عناصر فرهنگـی مدت
بیشـتری را در منطقـه ماندگار شـدهاند.
بـرای حجـم نمونـه ،بـا توجـه به مشـخص نبودن تعـداد گردشـگران
و محدودیـت یافتن گردشـگران کمشـتاب ،از روش تخمین شـخصی
اسـتفاده شـده و همانطـور کـه در پژوهـش توصیفـی زمینهیـاب
و پیمایشـی ،حداقـل حجـم نمونـه 100 ،در نظـر گرفتـه میشـود
(حافظنیـا ،)165 ،1389 ،در ایـن پژوهـش نیـز ،مبنـای  100بـرای
تعـداد پرسـشنامهها در نظـر گرفتـه شـده اسـت .الزم بـه توضیـح
اسـت که چـون جامعۀ مورد مطالعـه ،از تجانس و همگونـی برخوردار
اسـت ،کوچکبـودن نمونه ،پژوهش را دچار مشـکل نکرده اسـت .این
پرسـشنامهها در بیـن گردشـگران کمشـتاب منطقـۀ ترکمـن صحرا
توزیع شـده و در محاسـبات آماری به تحلیل آنها پرداخته شـده است.
بـا توجـه به اینکه در این تحقیق مهم اسـت که متغیرهـا یا عاملهای
اساسـی به منظـور تبیین الگوی همبسـتگی بین متغیرها شناسـایی

شـود ،از روش رگرسـیون بـا آزمـون  Fبـرای تجزیـه و تحلیـل دادهها
اسـتفاده شـده اسـت .با توجه به بررسـیهای انجامشـده ،رگرسـیون
بهتریـن روش تحلیـل متغیرهـا برای ایـن پژوهش به نظر میرسـد.

یافتههای پژوهش

جـدول  1به عنـوان اولین خروجی ،تعداد مدل ،متغیرهای وارد شـده
و متغیرهـای خـارج شـده به مـدل و همچنیـن روش مورد اسـتفاده
بـرای ورود متغیرهـا به مدل را نشـان میدهد .متغيـر فرهنگ جامعۀ
محلـی بـه عنـوان متغیر مسـتقل جهـت پیشبینی تغییـرات متغیر
وابسـتۀ گردشـگران کمشتاب و با اسـتفاده از روش ( Enterهمزمان)
وارد مـدل رگرسـیونی شـد .بـا توجـه بـه جـدول  2میتـوان متوجه
شـد کـه تـا انـدازهای میـان فرهنـگ جامعـۀ محلـی و گردشـگران
کمشـتاب همبسـتگی وجـود دارد و بـا توجـه بـه  ،R Squareمتغیـر
مسـتقل فرهنـگ جامعـۀ محلـی توانسـته میـزان زیـادی از واریانس
متغیر وابسـتۀ گردشـگران کمشـتاب را تبیین کنـد .همچنین مقدار
ضریـب تعییـن تعدیلشـده برابر با  0 /074اسـت که نشـان میدهد
متغیر مسـتقل فرهنگ جامعۀ محلی توانسـته  7 /4درصد از تغییرات
متغیر وابسـتۀ گردشـگران کمشـتاب را تبییـن کنـد .بنابراین مابقی
ایـن تغییـرات (92/6درصد) که بـه مجذور کمیت خطـا ( )e2معروف
اسـت ،تحـت تأثیـر متغیرهای خـارج از مدل اسـت .جـدول  3نتایج
تحلیـل واریانـس را نشـان میدهـد .در ایـن جـدول ،منبـع تغییرات
متغیـر وابسـته در دو منبـع رگرسـیون ) (Regressionو باقیمانـده
) (Residualنشـان داده شـده و بـرای هـر یک از ایـن منابع ،مجموع
مجـذورات ،درجـۀ آزادی و میانگیـن مجـذورات آمـده اسـت .در این
مـدل مقـدار منبـع باقـی مانـده برابـر  1 /039اسـت و مقـدار منبـع
رگرسـیون برابـر  11 /502اسـت که در واقع مقـدار باقیمانده از مقدار
رگرسـیون کمتـر بـوده و نشـاندهندۀ قـدرت تبیینگری بـاالی مدل
در توضیـح تغییرات متغیر وابسـته (گردشـگری کمشـتاب) اسـت .با

جدول  .1بررسی متغیر فرهنگ جامعه محلی .مأخذ :نگارندگان.

Method

Variables Entered/Removeda
Variables Entered
Variables Removed

Enter

.

Model
1

bفرهنگ جامعه محلی

گردشگران کمشتاب a. Dependent Variable:
b. All requested variables entered.
جدول  .2بررسی متغیر فرهنگ جامعۀ محلی .مأخذ :نگارندگان.

Model Summary
R Square
Adjusted R Square
b

Std. Error of the Estimate
0/33746

0/074

0/083

R

Model

0/288 a

1

فرهنگ جامعۀ محلیa. Predictors: (Constant),
گردشگران کمشتاب b. Dependent Variable:

پاییز 1400

شمارۀ 6

45

نقش فرهنگ جامعۀ محلی در جذب گردشگران کمشتاب | نرگس کاظمیفرد و همکاران
توجـه بـه جدول  3بر اسـاس نتایج جـدول زیر ،مقدار به دسـت آمدۀ
 )9/127( Fکه در سـطح خطای کوچک تر از  0 /05معنیدار اسـت،
نشـان میدهد متغیرهای مسـتقل از قـدرت تبيين باالیـی برخوردار
بـوده و قادرنـد بـه خوبـی میـزان تغییـرات و واریانس متغیر وابسـته
را توضیـح دهنـد .بـه عبارتـی ،مدل رگرسـیونی تحقیق مـدل خوبی
اسـت و بـه کمک آن ،تغییرات متغیر وابسـتۀ گردشـگری کمشـتاب
بـر اسـاس متغیر مسـتقل مورد نظر تبیین میشـود .جـدول  4نتایج
مربـوط بـه ضرایب تأثیر رگرسـیونی متغیر مسـتقل فرهنـگ جامعۀ
محلـی بـر متغیـر وابسـتۀ گردشـگری کمشـتاب را نشـان میدهـد.
ضرایـب تأثیـر رگرسـیونی دو دسـتهاند.۱ :ضرایـب تأثیر رگرسـیونی
استانداردنشـده )B( 1و  .۲ضرایب تأثیر رگرسـیونی استانداردشده 2یا
بتا ( .)Beta=βضرایب رگرسـیونی استانداردنشـده ،ضرایب مربوط به
مدل رگرسـیونی برآوردشـده هسـتند کـه در این مثال ،مـدل برآورد
شـده عبارت اسـت از:
 = 3 /294 + 0 /196= 3 /49گردشگری کمشتاب
مقادیـری کـه دوبـاره پـس از اجـرای دسـتور رگرسـیون به دسـت
میآیـد ،دقیقـاً مشـابه با همـان ضرایب رگرسـیونی استانداردشـده
اسـت .مـدل رگرسـیونی برآوردشـده براسـاس ضرایـب رگرسـیونی
اسـتاندارد شـده بـه صـورت زیر اسـت:
= 0 /288گردشگری کمشتاب

ضریـب بتـای  0 /288نشـان میدهـد کـه تغییـر یـک انحـراف
اسـتاندارد در متغیـر فرهنـگ جامعـۀ محلـی ،باعث تغییـر 0 /288
انحـراف اسـتاندارد در متغيـر گردشـگری کمشـتاب می شـود و در
ضریـب رگرسـیونی استانداردنشـده تغییـر یـک واحـد در فرهنـگ
جامعـۀ محلـی باعـث تغییر  0 /288واحد در گردشـگری کمشـتاب
مـی شـود .آمـارۀ  tدر ایـن تحقیـق مقـدار آن برابر  3 /021اسـت.
ضریـب رگرسـیونی استانداردشـده بـرای متغیـر فرهنـگ جامعـه
محلی در سـطح خطای کوچکتر از  0 /01معنی دار اسـت .بنابراین،
میتـوان گفـت کـه متغیـر فرهنـگ جامعـۀ محلـی بر گردشـگری
کمشـتاب مؤثـر اسـت؛ یعنـی بـا افزایـش یـک انحـراف اسـتاندارد
در متغیـر فرهنـگ جامعـۀ محلـی ،میـزان گردشـگری کمشـتاب
بـه مقـدار  0 /288انحـراف اسـتاندارد افزایـش مـی یابـد .یکـی از
مفروضـات اسـتفاده از رگرسـیون ،نرمـال بـودن توزیـع باقیمانـده
اسـت .نمودارهـای زیـر نشـان میدهند شـکل توزیـع باقیماندههای
استانداردشـدۀ رگرسـیون دارای حالـت نرمـال بـوده و بیـن آنهـا و
باقیماندههـای اسـتاندارد مورد انتظار همبسـتگی باالیـی وجود دارد
(توزیـع نقـاط بـر روی قطر تصویـر  ،1نشـاندهندۀ همیـن واقعیت
اسـت) .این تحلیلها بر اسـاس  100پرسـشنامهای که گردشـگران
کمشـتاب منطقـۀ ترکمنصحـرا پـر کـرده بودنـد انجام گرفـت .در
کنـار ایـن پرسـشنامهها 12 ،مصاحبـه هـم بـا صاحبنظـران ایـن

جدول  .3نتایج تحلیل واریانس فرهنگ جامعه محلی .مأخذ :نگارندگان.

ANOVAa
Sig.

F

Mean Square

df

Sum of Squares

Model

b 003.

9.127

11.502

1

11.502

Regression

114.

101

1.039

Residual

102

12.541

Total

1

گردشگران کمشتاب a. Dependent Variable:
فرهنگ جامعۀ محلیb. Predictors: (Constant),
جدول  .4نتایج مربوط به ضریب رگرسیونی متغیر مستقل فرهنگ جامعۀ محلی بر متغیر وابستۀ گردشگری کمشتاب .مأخذ :نگارندگان.

Coefficientsa
Sig.

t

.000

15.278
102

Standardized Coefficients

Unstandardized Coefficients

Beta
1.039
12.541

گردشگران کمشتاب a. Dependent Variable:
فرهنگ جامعۀ محلیb. Predictors: (Constant),
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Std. Error
.216
.065

B
3.294
.196

Model
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بخـش از گردشـگری اعم از اسـتادان دانشـگاه ،مسـافران متخصص
گردشـگری کمشـتاب و جامعـۀ محلـی آگاه بـه ایـن سـبک از
گردشـگری ،نتایجـی حاصل شـد کـه در ادامه جمعبندی میشـود.

نتیجهگیری

بـا توجـه بـه مطالبـی کـه در پژوهـش ارائـه شـد ،گردشـگری
کمشـتاب سـبک جدیدی از سـفر اسـت که به کیفیات سـفر توجه
ویـژهای دارد؛ امـا آنچـه در ایـن پژوهـش بررسـی شـد ،تأثیـری که
فرهنـگ جامعـۀ محلی (مانند منطقـه ترکمن صحرا) بر این سـبک
از گردشـگران میگـذارد بـود؛ گردشـگرانی کـه با عالیق ویژه سـفر
میکننـد و بـه دنبـال کشـف جدیـد و تجربـۀ منحصـر به فـردی از
سـفر خـود هسـتند .بـا توجـه به نظـرات و سـخنان کارشناسـان و
صاحـب نظـران کـه در مصاحبههـا انجـام شـد ،در روش تفسـیری
دادههـای مصاحبـه بـه روش روبیـن و گیلهـام مفاهیـم معنـادار و
مشـابهی طـی تحلیـل به دسـت آمـد .مصاحبهشـوندگان همگی بر
روی مفاهیمـی چون« :سـفر کمشـتاب ،نیاز انسـان مدرن»« ،سـفر
کمشـتاب ،درک و دریافـت بیشـتر»« ،سـفر کمشـتاب و کیفیـت
سـفر»« ،تجربـۀ عمیقتـر»« ،کاهـش تخریـب محیـط زیسـت» و
«سودرسـانی بـه جامعـۀ محلی» همنظـر بودند .در نهایـت از برآیند
ایـن مصاحبههـا بـه ایـن صـورت نتیجهگیری شـد که گردشـگری
کمشـتاب نوعـی از گردشـگری نوین اسـت کـه دنیای امروز بسـیار
نیازمنـد آن اسـت .بـا توجـه بـه فاصله گرفتـن انسـانها از طبیعت،
دور شـدن آنهـا از تعاملات انسـانی ،جـدا شـدن و فاصلـه گرفتن از
فرهنـگ و سـنتهای خـود ،درگیـر شـدن در زندگـی ماشـینی و
مـدرن پرشـتاب و در کنـار این موارد ،تخریب بیوقفۀ محیط زیسـت
باعـث میشـود کـه گردشـگری کمشـتاب چـون پنجرۀ امیـدی بر
روی جوامـع امروزی گشـوده شـود .نوعی از گردشـگری کـه نهتنها
بـا نزدیـک کردن انسـان بـه طبیعت ،فرهنـگ و سـنتها ،تعامالت

تصویر  .1توزیع باقیماندههای استانداردشدۀ رگرسیون .مأخذ :نگارندگان.

انسـانی و  ...او را از شـتاب شـهرهای مدرن باز میدارد ،بلکه او را به
تأمـل و تفکـر وامـیدارد که پس از پایان سـفرش ،نه تنها احسـاس
خسـتگی جسـمی و روحـی نمیکند ،بلکـه مسـیرهای جدیدی در
زندگـی بـه روی او گشـوده میشـود .از طرفی با توجه به حساسـیت
گردشـگر کمشـتاب جهت سـفر با کمترین آسـیب به محیط زیست،
علاوه بـر اینکـه به سلامت زمیـن توجه میکنـد ،خـودش نیز لذت
بیشـتری از سـفر میبـرد و در تعامـل نزدیکتـری بـا محیـط قـرار
میگیـرد ،زیـرا اسـتفاده از وسـایل نقلیـهای چـون دوچرخـه ،پیـاده
یـا قطـار کـه در گردشـگری کمشـتاب توصیـه میشـود ،فـرد را بـه
طبیعـت نزدیـک میکنـد و شـتاب کـم ایـن وسـایل نقلیـه ،او را بـا
جزئیـات بیشـتری آشـنا میکنـد .بـا توجـه بـه اینکـه منطقـۀ مورد
مطالعـه پژوهـش ترکمن صحرا اسـت ،از صاحب نظـران در خصوص
تأثیـر فرهنـگ ترکمنهـا در عالیـق ویـژه گردشـگران کمشـتاب
پرسـیده شـد و آنها به صراحت ابراز داشـتند که این منطقه سرشـار
از پتانسـیلها و جذابیتهـای فرهنگـی اسـت کـه سـبب جـذب و
مانـدگاری بیشـتر گردشـگران بـه خصـوص گردشـگران کمشـتاب
میشـود .موسـیقی خـاص ترکمنـی کـه در شـادی و عـزا مینوازند،
آییـن و آداب و رسـوم خـاص ماننـد عروسـیهای چنـد روزه یـا
جشـنهای فصلی کشـاورزان ،غذا و شـیرینیهای متفـاوت ترکمنی،
صنایع دسـتی چـون دسـتبافتههای درخشـان ،لبـاس و زیـورآالت
بـا تزئینـات سـنتی ترکمنـی و زبـان و ادبیـات ترکمنهـا ،همـه و
همـه نقش مؤثـری در ماندگاری گردشـگران کمشـتاب دارنـد .البته
جذابیتهـای دیگری چون معماری و آالچیقسـازی ترکمنی ،سـبک
زندگـی و رویدادهایـی ماننـد مسـابقات اسبسـواری ،از طرف صاحب
نظـران بـه شـاخصهای فرهنگـی پژوهش اضافه شـد و آنهـا معتقد
بودنـد کـه ایـن مؤلفههـا نیـز در مانـدگاری گردشـگران کمشـتاب و
در عالیـق ویـژۀ آنهـا نقش مهمـی بازی میکنـد .عالوه بـر مصاحبه،
در تحلیـل پرسـشنامه هـم چنیـن نتیجهگیـری شـد کـه بیـن
متغیـر مسـتقل فرهنـگ جامعـۀ محلی و متغیر وابسـتۀ گردشـگران
کمشـتاب ،همبسـتگی وجود دارد و مشخص شـد که فرهنگ جامعۀ
محلـی بـه عنوان متغیر مسـتقل توانسـته میـزان زیـادی از واریانس
متغیـر وابسـته گردشـگران کمشـتاب را تبیین کنـد .بنابرایـن نباید
از نقشـی کـه فرهنگ جامعۀ محلی روی گردشـگران کمشـتاب دارد
غافـل شـد چرا کـه این عامل سـبب میشـود ظرفیتهـای فرهنگی
تقویت شـوند و گردشـگران کمشـتاب بیشـتری به این منطقه سـفر
کننـد و در منطقـه بماننـد .در نتیجـه ،بـا توجـه به تحلیـل اطالعات
پژوهـش کـه بـا اسـتفاده از ابزارهـای مصاحبـه و پرسـشنامه انجـام
شـده اسـت و تحلیل کیفی و کمـی آن ،تأثیر فرهنـگ جامعۀ محلی
بـر عالئق ویژۀ گردشـگران کمشـتاب در منطقۀ ترکمـن صحرا تأیید
میشـود و پارامترهای فرهنگی بررسیشـده نشـان دادند که هر کدام
بـه چـه میـزان در جذب گردشـگران کمشـتاب نقـش دارد.
بنابراین موسیقی ،آداب و رسوم ،خوراک ،زبان و ادبیات و صنایع دستی
همگی تأثیر مسـتقیمی بر عالئق ویژۀ گردشـگران کمشـتاب دارند اما
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 سـهم ایـن مشـخصههای فرهنگی،و در میـان گردشـگران کمشـتاب
.متفاوت اسـت

همانگونـه کـه در آمارهای توصیفی و اسـتنباطی و نیز در مصاحبهها
 میـزان تأثیرگـذاری تمام این عوامل یکسـان نیسـت،مشـخص اسـت

پینوشتها

Unstandardized coefficients.1
Standardized coefficients .2

. مقدار بتا یا مقدار همبستگی بین متغیر مستقل و متغیر وابسته برابر است،) موقعی که فقط یک متغیر مستقل در پژوهش باشد (مانند مثال مورد نظر.3
Rubin .4
Gillham .5

فهرستمنابع

• Lackov, A. & Rogovsk, V. (2014). From slow food to slow tourism.
The Journal of the Faculty of Economics, 2(1), 137-144.
• Lumsdon, L. & Mcgrath, P. (2011). Developing a conceptual
framework for slow travel: a grounded theory approach. Journal of
Sustainable Tourism, 19 (3), 265–279.
• Oh, K., Assaf, A. & Baloglu, S. (2016). Motivations and goals of
slow tourism. Journal of Travel Research, 55(2), 205-219.
• Ohridska, R. & Ivanon, S. (2010). Creative tourism business model
and its application in Bulgaria. Proceedings of the Black Sea Tourism
Forum “Cultural Tourism – the Future of Bulgaria”. Bulgaria: Varna.
• Paul, D. B. (2014). From Slow Food To Slow Tourism. Annals of
Faculty of Economics, University of Oradea, Faculty of Economics,
1(2), 137-144.
• Richards, G. & Marques, L. (2012). Exploring creative tourism:
editors introduction. Journal of Tourism Consumption and
Practice, 4(2), 1-11.
• Richards, G. (2009). Creative tourism and local development.
Journal of Financial Stability, 78-90.
• Robbins, D. & Jo, J. (2020). Slow traveler: who are they and what
motivates them. Journal of Best Education Network, 144-160.
• Virginija, J. (2016). Interaction between Cultural/Creative Tourism
and Tourism/ Cultural Heritage Industries. In L, Butowski. (Ed.),
Tourism From Empirical Research Towards Practical Application.
Poland: Lodz University of Technology.

. گردشگری کمشتاب در ساحت فلسفۀ آهستگی.)1399( . مهرنوش،••بستهنگار
.44-37 ،)1( ،گردشگری فرهنگ
. در فرهنگ خود زیستن و به فرهنگهای دیگر نگریستن.)1388( . علی،••بلوکباشی
. گلآذین:تهران
: تهران. مقدمهای بر روش تحقیق در علوم انسانی.)1389( . محمدرضا،••حافظنیا
.سمت
 سفر و گردشگری کمشتاب (ترجمۀ.)1395( . لس، ژانت و لومسدن،••دیکینسون
. مهکامه: تهران.) حمیدرضا پوربرات و ابوزید آبادی،مهرناز شفیعیان
، چاپ اول. ایرانیان ترکمن.)1374( . محمد، اصغر و شریف کمالی،••عسگری خانقاه
. تهران:انتشارات اساطیر
 روشهای تجزیه و تحلیل دادههای.)1391( . احمدرضا، صدیقه و نصر،••کریمی
.94-71 ،)1( ، پژوهش.مصاحبه
. سازمان برنامه و بودجه: گرگان.)1379( .••گلستان سرزمین طالی سفید
 گردشگری فرهنگی (ماهیت و.)1393( . علیباقر، میرنجف و کشکولی،••موسوی
. آراد کتاب: تهران.)مفاهیم
 ارزیابی.)1398( . مجتبی، محمد و قدیری معصوم، شهرزاد؛ سلمانی،••میرعابدینی
.ژئومورفوسایتهای شهرستان خور و بیابانک و طبس به منظور گردشگری کمشتاب
.512-493 ،)2(51 ،پژوهشهای جغرافیای انسانی
 بررسی تأثیرات گردشگری کمشتاب در کاهش انتشار گازهای.)1398( . رضا،••نمازی
 محیط زیست، منابع طبیعی، چهارمین کنگرۀ بینالمللی توسعۀ کشاورزی.گلخانهای
. دانشگاه تبریز: تبریز.و گردشگری ایران
. آذر: تهران. فرهنگ عامه.)1388( . مریم، حسین و مسیحا،••یاوری

• Dikinson, J., Lumsdon, L. & Robbins, D. (2010). slow travel: issues
for tourism and climate change. Journal of Sustainable Tourism,
19(3), 281-300.

COPYRIGHTS
Copyright for this article is retained by the authors with publication rights granted to Tourism
of Culture journal. This is an open access article disributed under the terms and conditions of
the Creative Commons Attribution License (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).

نحوۀ ارجاع به این مقاله
 نقش فرهنگ جامعۀ محلی در جذب.)1400( . پروانه، سید سعید و پرچکانی، نرگس؛ هاشمی،کاظمیفرد
.48-41 ،)6(2 ، گردشگری فرهنگ.) منطقۀ ترکمن صحرا:گردشگران کمشتاب (مطالعۀ موردی
DOI: 10.22034/toc.2021.261655.1033
URL: http://www.toc-sj.com/article_139498.html

1400  پاییز6 شمارۀ

48

