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بررسی رفتار جامعه میزبان نسبت به گردشگران در دوران شیوع 
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 16/6/1399تاریخ پذیرش:       18/3/1399تاریخ دریافت: 

 چکیده
ري است. ها و منافع حاصل از گردشگتابعی از ادراك آنها از مقایسه هزینه گردشگران، به نسبت میزبان جامعه رفتار

 یشترب آن مزایاي از گردشگران حضور هايهزینه منجر شد جامعه میزبان به این باور برسد که ،19-شیوع کووید
 میزبان، جامعه طتوس هزینه، ادراك .بگذارد منفی تأثیر حضور گردشگران به نسبت آنها است و این درك، بر رفتار

خواهد  یمنف رفتار بروز نهایت، در و منفی نگرش گیريشکل تهدید، ادراك به منجر وار،زنجیره توالی یک در
 ردشگرانحضور گ به نسبت میزبان جامعه و رفتار نگرش بررسی حاضر، پژوهش هدف متناسب با این روند،. شد
به  دهیشکل منظور به یکپارچه تهدید از تئوري. است مقصد گردشگري رامسر در 19-کووید شیوع دوران در

 یريگنمونه و روش رامسر شهر ساکنین آماري، يکیفی، جامعه پژوهش روش. گردید استفاده نظري چارچوب
مصاحبه  طریق از هاداده. آمد دست به نفر 21 نظري اشباع به رسیدن بر مبتنی آماري نمونه تعداد و بود قضاوتی

. پذیرفت مانجا محوري و باز تحلیل محتوا و کدگذاري اساس بر هاداده تحلیل. شدند گردآوري ساختاریافتهنیمه
 اجتماعی تبادل ايهنظریه تلفیقمبتنی بر  کرونا دوران در گردشگر-میزبان تعامل از جدیدي ابعاد پژوهش، هايیافته

 اغلب رشکه نگبا وجود آن که است این نمود، بیان توانمی نتیجه، عنوان به آنچه. نمود یکپارچه را ارائه تهدید و
به  شهر تصاداق و معیشت اي با تاکید بر وابستگیعده بوده، منفی دوران این در گردشگران حضور به رامسر مردم

 ايپذیر توانمی شده، معتقد بودند اشاره هاآن به پژوهش گیرينتیجه در که شروطی تحت و گردشگري
 .است اولویت در شهر مردم سالمت حال، عین در بود؛ گردشگران
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 مقدمه
ترین نوازي با یکی از جديهمانیصنعت گردشگري و م، 19-کووید جهانیدر نتیجه گسترش 

 عمده) و 2020، 1(استریلکوفسکیه استهاي عملیاتی، تجاري و مالی خود روبرو شدبحران
ناگوار ). پیامدهاي 2020و همکاران،  2(ثامزانددرآمده نیز به حالت تعلیق مقصد-تعامالت مبدا

و تغییر ) 2020 همکاران، و 3گاسلینگ(جامعه میزباندیدگاه  تغییر منجر بهاین ویروس،  شیوع
اخالق  نسبت به جامعه میزبان شود.می )2020 استریلکوفسکی،(تعامالت آنان با گردشگران

-عدمکند تالش می و) 2020و همکاران،  4(راناسینگهشدهآگاه  درمانیاستانداردهاي بهداشتی و 

به حداقل  جدیدرفتاري (بایدها و نبایدها)  تحوّلرا از طریق عمومی  ریسکاطمینان و 
نسبت به منافع  که سالمت جسمی، ذهنی و اجتماعی جامعه میزبانچرا) 2020، 5(الپوینتهبرساند

 ). 2020، 6هوت-(ترمبلیدر اولویت باالتري قرار دارد حاصل از ورود گردشگران،

 منجر به، به عنوان یک تهدید، روناشیوع کدوران  یک مقصد در در گردشگران حضور
 ،7سبیولزد-هیگینز(شودمیاحساس پریشانی، فشار و استرس در زندگی ساکنان گیري شکل
این  در کهباید این نکته را در نظر بگیرند  ،گردشگري اصدریزان و مدیران مقبرنامه. )2020
 هاي بهداشتی و اقتصادي،بحران مدیریت الزم براي هاياقدامات و هماهنگیعالوه بر  ،دوران
. در مایندکنترل ن نیز جامعه میزبان رادر تبعیضادراك هراسی و مانند بیگانه هاي اجتماعیبحران

-ي راهارائهدرصدد اجتماعی  گرانو اکثر پژوهش بخش خصوصی، مسئولین دولتی ،حال حاضر

براي  انتوسعه مجدد گردشگري و ارتقا اعتماد گردشگر ریزي وبرنامه الزم جهتهاي حل
 ت،نادیده گرفته شده اساما موضوع مهمی که  ؛بازگشت به مقاصد و تامین سالمت آنها هستند

در ست. ا درقبال حضور مجدد گردشگران در مقصد جامعه میزبان رفتار ، نگرش وسطح پذیرش
ردشگران گپذیرش براي  کافیآمادگی الزم و  آیا جامعه میزبانآید که اینجا، این سوال پیش می

 را دارد؟  (حتی گردشگران داخلی)

1- Strielkowski 
2- Thams  
3- Gössling 
4- Ranasinghe 
5- Lapointe 
6- Tremblay-Huet 
7- Higgins-Desbiolles 
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توجه قرار  موردرا  تاثیرات اقتصادي این بحرانبیشتر  ،هاي صورت گرفتهمطالعات و پژوهش

 ، ابوبکر2020 همکاران، و 1استزکو ،2020 ؛ راناسینگه و همکاران،2020 همکاران، (ثامز واندداده
و  نحوه واکنش ،و جامعه میزبان اندداشته توجه صرف به گردشگریا و ) 2020 ،2راسبی و

. از این رو اندهگرفت پذیرش و مقابله را نادیده، عدمبیگانه هراسی مبتنی بررفتارهاي احتمالی آنها 
ر دوران د به حضور گردشگران تنسب جامعه میزبان نگرش و تمایالت رفتاري ،ضروري است

 و راهکارهاي الزم ارائه گردد. مورد مطالعه قرار بگیرد شیوع کرونا
این  .در گردشگري ایران مطرح بوده است که همواره شهر رامسر یکی از مقاصدي است

اي مهم هبه دلیل قرار گرفتن در مسیر ارتباطی استان گیالن و مازندران یکی از کانون شهر،
هوایی، وهاي آببرخورداري از ویژگیل است و به دلیکشور گردشگري، اقتصادي و بازرگانی 

ي جنگل و دریا از ادوار قبلی بسیار مورد توجه قرار داشته اندازهاي متلوّن و دو اَبَرجاذبهچشم
عروس شهرهاي "آغاز گردید و لقب  1305است، به طوري که زیباسازي شهر رامسر در سال 

ها و این، شهر رامسر داراي ویژگیالوه بر). ع1398مّدي و همکاران، (محاندبه آن دادهرا  "ایران
ي شهري خود شامل دسترسی باالي شهري و پیرامونی هاي گردشگري دیگري در حوزهجاذبه

اي یر با گسترههاي شهالمللی، اماکن اقامتی برجسته، رستورانها، فرودگاه بینبه تاسیسات و جاذبه
 منظرگردي در روزي، مسیرهاي پیادهسرگرمی و بازدید-هاي محلی، مراکز تفریحیاز خوراك

و شب، برگزاريِ رویدادهايِ میراثِ معنويِ داراي شماره ثبت ملی، مراکز گردشگري پیشگیرانه 
باشد. همچنین شهرستان ي میهکتار 33 ها و باغ شهريگرم و معدنی، جنگلهاي آبچشمه
ان کشور تکه خود گردشگرپذیرترین اس است گردشگرپذیرترین شهر در استان مازندرانرامسر،

 ).1398رودسري، (محمّدي و میرتقیانباشدمی
هاي باال، شهر رامسر در دوران شیوع کرونا در ایران، به سرعت و در با توجه به تمام ویژگی

رنطینه شده مبنی بر قاول به وضعیت قرمز رسید و به دلیل اینکه هیچ اقدام سازماندهی همان هفته
، مردم شهر به طور خودجوش دست به بستن جاده و تقابل با نگرفتوآمد انجام ل رفتو کنتر

به غیر (شدت یافت که حتی هیچ خدمات عمومیمسافران (بیگانگان) زدند، این موضوع تا حدي 
شد. به تدریج، این اقدامات مردمی از خدمات درمانی) یا خصوصی به غیرساکنین ارائه نمی

1- Stezhko 
2- Abu Bakar & Rosbi 
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هاي قانونی و دولتی، قرنطینه و کنترل سخت رفت و آمد دستورالعملاساس و بر کاهش یافت

آمیزي به گردشگران داشتند. از طرفی، فشارهاي نگاه تقابل شهر هنوز، اعمال شد. اما مردم
هاي گردشگري در این شهر، منجر به ایجاد اقتصادي ناشی از وابستگی معیشت به فعالیت

حضور  اي مخالفاي موافق و عدهمسر گردید؛ عدهرفتارهاي دو قطبی از جانب ساکنین را
ن تواند به مسئولیي راهکارهاي الزم، میهاي دوگانه و ارائهبودند. درك این نگرش گردشگران

 گیري مناسب کمک نماید.این شهر در تصمیم
رو، با توجه به مطالب مطرح شده، مسئله و هدف اصلی پژوهش حاضر این است که ایناز

در  گرانبه حضور گردش تنسبدر شهر رامسر را  جامعه میزبانمنفی  رفتار گیريشکلي زنجیره
 بررسی نماید. دوران شیوع کرونا

 

 مبانی نظري
؛ مطالعات گردشگر پرداختند-میالدي به بعد، مطالعات بسیاري به بررسی تعامل میزبان 70از دهه 

، 3(باتلر 2مقصد حیات چرخه )، مدل1976(داکسی،  1شاخص رنجش داکسیبنیادي نظیر مدل 
هاي دیگر شکل هایی هم بودند که در رشتهتئوري). 1989، دوگن( 4دوگن چارچوبو  )1980

ها تئوري یلاستفاده قرار گرفتند؛ از این قبگردشگر مورد -گرفته اما در زمینه تبیین تعامل میزبان
، )1961، 8(موسکوویچی 7اعیاجتم )، بازنمایی1959، 6تیبو و کلی( 5اجتماعی تبادلتوان به می

و  )8519 (آیزن، 11شده ریزيبرنامه رفتار، )1975، 10بین و آیزن(فیش 9رفتار منطقیهاي نظریه
)، اشاره نمود. از آنجایی که هدف اصلی پژوهش 1998و همکاران،  13(استفان 12تهدید یکپارچه

1- Doxey's Irritation Index 
2- Tourism Area Life Cycle 
3- Butler 
4- Doǧan's Framework 
5- Social Exchange Theory 
6- Thibaut & Kelley 
7- Social Representation theory 
8- Moscovici 
9- Theory of Reasoned Action 
10- Fishbein   & Ajzen 
11- Theory of Planned Behavior 
12- Integrated Threat Theory (ITT) 
13- Stephan 
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ه میهمان است، از تئوري تهدید یکپارچ-حاضر بررسی ماهیت تهدیدآمیز کرونا در تعامل میزبان

 استفاده گردید. 
 

 رفتار جامعه میزبان -تئوري تهدید یکپارچه و ادراك
ینی بگروهی، همواره بر نقش تهدید و رقابت در پیشهاي کالسیک مطالعه روابط بینتئوري

). تئوري تهدید یکپارچه با 2002و همکاران،  اند (استفانتاکید نمودهگروهی نگرش و رفتار بین
، 1مونتروبیو) مطرح شد (1998میالدي توسط استفان و همکاران ( 1998مفروضاتی مشابه، در سال 

غرضانه و م گروهی، نگرشتحلیل روابط بینو ). این تئوري، چارچوب مناسبی براي تجزیه 2016
؛ 2008و همکاران،  2دهد (والسکوگنزالزر تهدیدهاي ادراك شده، ارائه میرفتار خصمانه مبتنی ب

). طبق تئوري تهدید یکپارچه، چهار نوع تهدید 2016و همکاران،  4؛ سیمپسون2008، 3وارد
، 6، تهدید نمادین5گرایانه): تهدید واقع2000اصلی، قابل شناسایی است (استفان و همکاران، 

 .8گروهیو اضطراب بین 7هاي ذهنی منفیکلیشه
شوند که رفاه و حیات اعضاي گروه گرایانه، به مجموعه تهدیدهایی اطالق میتهدیدهاي واقع

دهند، این تهدیدها ممکن است در تعامالت اجتماعی، اقتصادي و را در معرض خطر قرار می
نابع محدود، ر سر مگرایانه به نحوي با رقابت بسیاسی ظهور پیدا کنند، از این حیث، تهدید واقع

). همچنین، در مواقعی که گروه اجتماعی خودي، یک گروه 2011، 9یابد (وارد و برنوارتباط می
ه یاد گرایانخارجی را خطري براي سالمت و بهداشت اعضاي خود تلقی کند نیز، از تهدید واقع

با فرد (یا گروه) رغم میل خود، به تعامل شود. در مواردي، هنگامی که فرد (یا گروه) علیمی
وان تشود، میدیگري که ممکن است سالمت فیزیکی و روانی او را به خطر بیندازد، وادار می

شاهد ایجاد نگرش منفی نسبت به فرد عامل تهدید و بروز احساسات و رفتار خصمانه نسبت به او،  

1- Monterrubio 
2- Velasco Gonzalez 
3- Ward 
4- Simpson 
5- Realistic threat 
6- Symbolic threat 
7- Negative stereotypes 
8- Intergroup anxiety 
9- Berno 
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(ساتچی و  گرایانه توسط فرد مورد تهدید بودهایی از درك تهدید واقعبه عنوان نشانه

 ). 2016، 1اوچیکرت
هاي حاکم بر افراد جامعه محسوب ها، باورها و نگرشتهدیدهاي نمادین، خطري براي ارزش

روه بینی یک گشوند که حقانیت جهاناي گفته میشوند و به مجموعه تهدیدهاي ادراك شدهمی
نفی، افراد را به سمت هاي ذهنی م). کلیشه2011برند (وارد و برنو، اجتماعی را زیر سوال می

-شهدهند، کلیگروهی سوق میداوري و ترس از پیامدهاي ناخوشایند محتمل تعامالت بینپیش

توان به صورت مجموعه باورهاي حاکم در یک گروه اجتماعی در مورد هاي ذهنی را می
مردم  عنوان مثال، اکثر). به2016، مونتروبیوخصوصیات یک گروه اجتماعی دیگر، تعریف نمود (

-ها را ثروتمند و فخرفروش میها را مردمانی سرد و عبوس و آمریکاییجهان، فرانسوي

هاي هاي بینافرهنگی، ثابت شده است کلیشهدر پژوهش). 2016 ، اوچیکرت و ساتچی(دانند
 ، نگرشداوريهاي دیگر، منجر به ایجاد پیشذهنی منفی جامعه میزبان نسبت به افراد با ملیت

 ). 2011گردد (وارد و برنو، و خصومت نسبت به گردشگران بین المللی میمغرضانه 
گروهی است. استفان و همکاران آخرین نوع از انواع تهدیدهاي چهارگانه، اضطراب بین

نی در که به دلیل ناتوا) معتقدند افراد در تعامالت بینافرهنگی، به علت اضطراب از این2000(
ه خارجی، مورد پذیرش قرار نگیرند، مورد تمسخر واقع و یا تعامل موثر با اعضاي یک گرو

) نشان داده است، 2000(استفان و همکاران،  کنند. مطالعهاستثمار شوند، احساس تهدید می
 متقابل ش منفیآمیز و نگرقضاوت تبعیض بینیاي در پیشکنندهگروهی، عامل تعیینبین اضطراب

 ).2011و برنو،  چندملیتی نیز هست (وارد هايگروه در
اي (ادراك هزینه) منجر به زمینهاي از عوامل پیشبراساس مفروضات این مدل، مجموعه

نظر از اینکه تهدید واقعی شوند، ادراك تهدید (صرفادراك تهدید (تهدیدهاي چهارگانه) می
هاي منفی رهاي اجتماعی است که به بروز رفتاساز ایجاد نگرش منفی در گروهباشد یا خیر)، زمینه

) معتقد است نگرش حاصل از ادراك 1999). برنو (2002گردد (استفان و همکاران، منجر می
فرهنگی یک تعامل اجتماعی، به صورت مستقیم با ارزیابی او از تهدید  -فرد از پیامدهاي اجتماعی

 ارتباط دارد.

1- Saatci & Avcikurt 
                                                                                                                                                                                 



 121 میرتقیان رودسري و  همکاران

 

 پیشینه پژوهش و مدل مفهومی
تاکنون در ایران مورد استفاده قرار نگرفته است و در در حوزه مطالعات گردشگري، این تئوري، 

) با استفاده از 2016مونتروبیو(هاي خارجی نیز به طور محدود از آن استفاده شده است. پژوهش
هاي منفی جامعه بومی نسبت به گردشگران پرداخته است؛ نتایج این تئوري، به مطالعه نگرش

گروهی، از عوامل مهم گرایانه و اضطراب بینپژوهش حاکی از آن است که تهدیدهاي واقع
آمیز ساکنان نسبت به گردشگران بهاره هستند و همچنین اختالف دهنده به نگرش تبعیضجهت

هاي منفی جامعه میزبان دارد. گیري نگرشهاي دو گروه اجتماعی، نقش مهمی در شکلدر ارزش
ها و هاي فرهنگی، نگرش) در پژوهش خود به مطالعه تفاوت2016اوچیکرت( و ساتچی

شده بین گردشگران دو کشور آلمان و روسیه، با تایید وجود ادراك تهدید  تهدیدهاي ادراك
یکپارچه قابل مالحظه میان این دو گروه، نشان دادند با شناسایی عوامل نگرش و تهدید و 

تماعی جآمیز و تعارضات اهاي تبعیضهاي فرهنگی، امکان کاهش قضاوتبکارگیري آموزش
 هاي تبادل اجتماعی، تهدید یکپارچه و فرضیه) با ترکیبی از تئوري2011وجود دارد. وارد و برنو (

، دریافتندکه عواملی نظیر اشتغال در صنعت گردشگري و ادراك منفعت از آن، احتمال 1تماس
دهد و همچنین تماس با گردشگران و تري نسبت به گردشگران را افزایش مینگرش مطلوب

ایشی گروهی)، تأثیرات افزهاي منفی و اضطراب بینشده (کلیشهطح پایین تهدیدهاي ادراك س
در جوامع و  2هراسیگیري، باعث تشدید بیگانهشیوع و همه مثبت جامعه میزبان دارد. بر نگرش

و د خارجی به عنوان عوامل تهدیدزا و به تبع آن، تحریک تعارضات بینهاياَنگ زنی به گروه
. براي نمونه، در جریان )2020 ،3آزمندسون و تیلورشود (میي میزبان ه گردشگران و جامعهگرو

 انگردشگرکنگ و ویتنام از پذیرش هاي کره جنوبی، ژاپن، هنگرستوران، 19-شیوع کووید
خواستار  ،هتل با تجمع در نزدیکی یک اند؛ در اندونزي، گروهی از افراد بومیکرده امتناعچینی 

  .)2020، 4اخراج میهمانان چینی از هتل شدند (پیل و مالت

1- Contact Hypothesis 
2- Xenophobia 
3- Asmundson & Tylor 
4- Peel & Mallet 
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، موارد مشابهی از تقابل و برخورد میان گردشگران داخلی و جوامع بومی در در ایران نیز

 هاي شمالی کشور به عنوان مقصد سنتیشهرهاي گردشگرپذیر کشور، مشاهده شده است، استان
هشدارهاي نهادهاي داخلی، با سرازیر شدن سیلی رغم تعطیالت نوروزي گردشگران داخلی، علی

نام و "از گردشگران مواجه شدند. جوامع بومی در شهرهایی نظیر رامسر که پیش از این بحران، 
اي از طرف یک گروه اجتماعی بیرونی مواجه ، با هجمه"دانستندنان خود را از گردشگري می

داد. با وجود وابستگی معیشتی به ار میشدند که سالمت و حیات آنان را مورد تهدید جدي قر
اکثریت  منفعت-، کفه ترازوي هزینه"نام و نان"به  "جان"حضور گردشگران، با توجه به اولویت 

قریب به اتفاق جامعه محلی، به سمت ادراك تهدید، سنگینی کرد و به تبع آن، از میزبانی از 
آمار مبتالیان به واسطه ورود مسافران گردشگران سر باز زدند. نگرانی جامعه محلی از افزایش 

ه بهاي مقصد گردشگري نظیر رامسر، مردم بومی نوروزي، سبب شد در برخی از شهرستان
 تب سنجی براي هايایستگاه برپا کردن وصورت خودجوش اقدام به بستن راه ورودي شهر 

ردم ر قهري و تدافعی مکنند و در مواردي نیز، رفتا ورود خودروهاي غیربومی یا ممانعت از کنترل
 ).1398(خبرگزاري ایسنا،  گزارش شده استمحلی در مقابل گردشگران داخلی 

تحلیل  وکه، بخشی از مدیریت چنین تعارضاتی، به مشاهده سیستماتیک و تجزیه با توجه به آن
ینی بیابی و پیشگیري تعارضات با هدف استخراج منطقی براي ریشهعوامل دخیل در شکل

گردد، به واسطه شناسایی زنجیره عوامل موثر بر پیدایش نگرش و تعارضات مشابه آتی باز می
توانند تهیه و اجرایی شوند که تضادها و اي میگیرانههاي پیشبروز رفتارهاي منفی، برنامه

 بینی کرده، به حداقلهاي احتمالی آتی میان گردشگران و جامعه میزبان را پیشاصطکاك
در این راستا، با ارجاع به مفروضات تئوري تهدید یکپارچه، مدل مفهومی پژوهش حاضر  برسانند.

 ) نمایش داده شده است. 1به صورت شکل (

 

 

ادراك 
هزینه

ادراك ن
تهدید

نگرشن
منفی

رفتار 
منفی
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 مدل مفهومی پژوهش مبتنی بر تئوري تهدید یکپارچه -1شکل 

 شناسیروش
راهبرد (پژوهش حاضر، به لحاظ هدف از نوع توصیفی و اکتشافی بوده و با رویکرد کیفی 

-ردهگردشگري را بررسی ک به ساکنان نگرش هایی کهپژوهش ) انجام شده است. بیشتر1تمثیلی

 و تجزیه به قادر کمّی هايعلیرغم مزایاي زیاد، روش. اندنموده استفاده کمّی هايروش از اند،
 جربهت چگونگی از عمیقی درك دهندنمی اجازه پژوهشگران به و نیستند افراد ذهنیت تحلیل

 اد ابعادچگونه، افر و چرا که اندداده توضیح به طور دقیق ندرت کنند و به کسب جامعه میزبان
 شفک را ذهنی هاي کیفی موضوعاتدر مقابل، روش .سازندمی را خود نگرش عاطفی و شناختی

 .)2016، مونتروبیوکنند ( آشکار را خود بینیجهان دهداجازه می اجتماعی و به بازیگران کنندمی
به همین دلیل، در تحقیق حاضر از روش کیفی استفاده خواهد شد. در راهبرد تمثیلی، از شواهد 
تجربی ناشی از شرایط اجتماعی واقعی براي تشریح یا تحکیم ابعاد و مفاهیم یک نظریه (به عنوان 

ر رامسر ي آماري پژوهش، ساکنین شه). جامعه1395شود (نیومن، ) استفاده می2هاي خالیجعبه
، ونتروبیومهستند. با توجه به رویکرد کیفی، تعداد نمونه آماري بر اساس رسیدن به اشباع نظري (

ا هگیري هدفمند، براي انتخاب نمونهنفر تعیین شد. از روش نمونه 21) 2008، 3؛ بریمن2016
، تاستفاده گردید. سعی شد تا طیف متنوعی از جنسیت، گروه سنّی، وضعیت تاهل، تحصیال

ها از طریق ). داده2شغل، مدت سکونت براي انتخاب افراد نمونه در نظر گرفته شود (جدول 
ي حضوري، آوري شدند. عالوه بر مصاحبهجمع 1399ساختاریافته در خرداد ماه ي نیمهمصاحبه

ذاري شود) و گگذاري فیزیکی نامگذاري اجتماعی (که بهتر است فاصلهبه دلیل رعایت فاصله
 يمسائل بهداشتی، برخی ساکنین رامسري که تمایل به مصاحبه داشتند اما امکان مصاحبه

 ي تلفنی نیز انجام شد. حضوري براي آنها فراهم نبود، مصاحبه
 

 کنندگان در مصاحبهشناختی مشارکتاطالعات جمعیت - 2جدول 
 کد 
 هکنندمشارکت

سن  جنسیت
 (سال)

وضعیت 
 تاهل

سطح 
 تحصیالت

وضعیت  تحصیلیرشته 
 شغلی

مدت سکونت 
 (سال)

1- Illustrative Method 
2- Empty Boxes 
3- Bryman 
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P1 33 آزاد مدیریت جهانگردي لیسانس مجرد 33 مرد 
P2 22 آزاد مترجمی انگلیسی لیسانس مجرد 22 مرد 
P3 23 آزاد افزارنرم لیسانس مجرد 23 مرد 
P4 33 آزاد مکانیک لیسانس متاهل 33 مرد 
P5 22 دانشجو مترجمی انگلیسی لیسانس مجرد 22 زن 
P6 20 دانشجو گردشگري لیسانسفوق مجرد 28 زن 
P7 40 دولتی مدیریت دولتی لیسانسفوق متاهل 40 زن 
P8 30 دولتی آموزش پرستاري لیسانسفوق متاهل 52 زن 
P9 30 دولتی آموزش بهداشت دکترا متاهل 37 زن 
P10 45 دولتی تاریخ ایران لیسانسفوق متاهل 45 مرد 
P11 19 دانشجو حسابداري لیسانس مجرد 19 زن 
P12 31 آزاد مدیریت جهانگردي لیسانس مجرد 31 مرد 
P13 32 آزاد گردشگري لیسانسفوق مجرد 32 زن 
P14 34 دولتی شناسیجزا و جرم لیسانسفوق متاهل 34 مرد 
P15 35 آزاد حقوق لیسانس متاهل 35 مرد 
P16 20 دانشجو مدیریت بازرگانی لیسانس مجرد 20 زن 
P17 19 آزاد گردشگري لیسانسفوق مجرد 29 زن 
P18 31 بازنشسته - - متاهل 51 مرد 
P19 40 آزاد ریاضی و فیزیک دیپلم متاهل 47 مرد 
P20 43 دولتی پرستاري لیسانسفوق متاهل 43 زن 
P21 37 دولتی مکانیک دکترا مجرد 37 مرد 
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) 3یکپارچه استخراج گردید که در جدول (هاي مصاحبه از مبانی نظري تئوري تهدید سوال

 -Q11 "گزارش شده است. به عالوه، یک سوال، خارج از ابعاد نظریه تهدید یکپارچه، مبتنی بر 
فارغ از مجوز دولت، خود شما در چه صورتی موافق حضور بدون محدویت و مجدد گردشگران 

طرح میهمان م-زبان رامسريتر وضعیت تعامل می، به منظور تحلیل مناسب"در رامسر هستید؟
ها با استفاده از روش تحلیل محتوا و کدگذاري باز و محوري توسط سه گردید. تحلیل داده

) و 1،1992هاي روایی (مکسولکدگذار  انجام شد. به منظور ارتقاي روایی پژوهش، از گونه
از  3ی توصیفی) استفاده گردید. براي نمونه، براي افزایش روای1997، 2راهبردهاي (جانسون

؛  براي افزایش "ي مصاحبهنویسی بالفاصلهمتن"و  "(محققان) 4گرتکثر مشاهده"راهبردهاي 
از  7و براي افزایش روایی تئوریکی "6کنندهبازخور مشارکت"از راهبرد  5روایی تفسیري

 ه شد. بهره گرفت "9دریافت نظرات همکاران"و  "8تکثر نظریه"راهبردهاي 
 

  

1- Maxwell 
2- Johnson 
3- Descriptive Validity 
4- Investigator Triangulation 
5- Interpretive Validity 
6- Participant Feedback 
7- Theoretical Validity 
8- Theory Triangulation 
9- Peer Review 
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 هاي مصاحبهساختار سوال -3جدول 

 منابع سوال متناظر عناصر

ادراك 

 هزینه

Q1- به شهر رامسر در دوران شیوع  [به نظر شما، ورود گردشگران و مسافران

هایی دارد؟ کدام یک تان و ساکنین چه منافع و هزینهبراي شما، خانواده ]کرونا

 بیشترند؟ 

 مونتروبیو

)2016( 

ادراك 

 تهدید

Q2- به ] در دوران شیوع کرونا در رامسر[کنید، حضور گردشگران فکر می ،

 تان و ساکنین، آسیب برساند؟ شما، خانواده

Q3-  در دوران شیوع کرونا و حتی [به چه دلیل، حضور گردشگران و مسافران

 نوازي مردم رامسر تغییر ایجاد کرده است؟ ، در فرهنگ میهمان] قرنطینه در رامسر

Q4- آمدند را  ]در دوران شیوع کرونا و حتی قرنطینه به رامسر[ گردشگرانی که

 کنید؟ چگونه توصیف می

Q5-  حس  ]در دوران شیوع کرونا و حتی قرنطینه[آیا در مواجهه با گردشگران

 اید؟کردید مورد تمسخر، تحقیر یا استثمار قرار گرفته

 مونتروبیو

)؛ 2016(

ساتسی و 

 1آوکیکورت

)2016( 

 

نگرش 

 منفی

Q6-  نگرانید؟  ]در دوران شیوع کرونا در رامسر[آیا شما از حضور گردشگران

 چرا؟

Q7- در دوران شیوع کرونا در [تان نسبت به حضور گردشگران احساس

 چیست؟ ]رامسر

Q8-  استقبال می] در دوران شیوع کرونا در رامسر[از حضور گردشگران ،-

 کنید؟

و  2کوك

همکاران 

)2019( 

در دوران شیوع [تان با گردشگران و مسافرانی که نظر شما، همشهریان به -Q9 رفتار منفی

 حضور پیدا کردند، چه برخوردي داشتند؟ ] کرونا در رامسر

Q10- دانید؟ چه برخوردي صحیح ها را صحیح میآیا این شیوه برخورد آن

 است؟

 )1980پیرس (

 هایافته

1- Saatci & Avcikurt 
2- Kock 
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 کدگذاري باز
نی بر سازي گردید و مبتگفتار بود، در قالب متن پیاده ها، آنچه به صورتپس از انجام مصاحبه

زینه، هعناصري که بر اساس مبانی نظري و نظریه تهدید یکپارچه به دست آمده بود، یعنی ادراك 
 ي ذهنی منفی، تهدید اضطرابگرایانه، تهدید نمادین، تهدید کلیشهادراك تهدید (تهدید واقع

وز رفتار منفی، مفاهیم استخراجی کدگذاري و در جدول گروهی)، پیدایش نگرش منفی و بربین
) کدگذاري گردید. براي نمونه و نشان دادن اینکه روند T) گزارش شدند. هر مفهوم با حرف (4(

 شود.استخراج مفاهیم در کدگذاري به چه صورت بوده، موارد به شرح زیر ارایه می

 پرسیده شد، پاسخ این چنین بود: )P1( يهکنند) از مشارکتQ1براي مثال وقتی سوال (
که  صاحاب (اشاره به کرونا دارد) هموختی مسافرا بیان تو شهر، رفتوآمدا زیاد میشه، این بی"

ریایه بیشتري سمیگن سرعته منتقل شدنش بیشتر شده وضیت بتّر میشه، واسه همین ممکنه رامه
تانم که آوایی)، بعدشم که بیمارسمریض بشنو بستریاي بیمارستان بیشتر بشن، اِمممم (مکث 

خونه  دهد)، ... تازشم بیشترم میفرستنهمینجوري هیچی نداره (سرش را به نشانه ناراحتی تکان می
 قرنطینه بمونن.

از اونورم کاره این دکتر پرستارا ده برابر میشه نمیرسن دیگه، واس مام وخ ندارن، برا اونام 
ه اعالمیه فوت یکی از بستگانش که در شهر دیگري به عنوان خطر داره دیگه، اینا، ببین (اشاره ب

کند) ... . پریروز کِی بود نمیدونم شنیدم که خوده بیمارستانیا هم ماسکو لباس کادر درمان بود می
اشته سر واسه چن نفر سود دمباس کم دارن، بیمارستان پول نداره بخره. شاید اینایی که میان رامه

تره میبنن همه چیو میبرن باال، ماسکو اینام که گیر نمیاد، گیرم بیاد گرونه. بیش باشن، تا چارتا مسافر
 "اینام که ویال دارن، فقط گرفتاریا و بدبختیاش ماله ماس، اصن قابله قیاس نیس. 

) پرسیده شد، پاسخ این P6ي (هکنند) از مشارکتQ2یا در جاي دیگر، زمانی که سوال (
 چنین بود: 

اییکه این بیماري راحت گسترش پیدا میکنه با رعایت نکردنه بهداشت، امکانه آره، از اونج"
پخشش بیشتر میشه، خیلیا مریض میشن، مثلن بابام کارمنده بانکهو این مریضیو گرفته، میگف 

دارد)  ونیقانلُ (اصطالح رامسري که اشاره به وضعیت بیاینقد غریبه مریبه میومد تو بانک، لُ
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ازارام کساد شون تطیل شدو ب. اونوخ وضیتم که قرمز عِالم کردن، خیلیا کاسبیبود، گرفتار شدم

  "شدن، کُلن هم جانی هم مالی مردم ضرر دیدن.
 

 کدگذاري باز  -4جدول 
 (کد مفهوم) مفهوم (تعداد تکرار) عنصر

ینه
هز

ك 
درا

ا
 

)T1 ( افزایش انتقال و گسترش بیماري)(؛ )تکرار 18T2 ( کاهش دسترسی ساکنین به تجهیزات
افزایش بار ) T4(؛ )تکرار 16( منافع به نسبت بیشتر هايهزینه تحمیل) T3(؛ )تکرار 17(بهداشتی 

 و بهداشتافزایش بار مالی خدمات ) T5( ؛)تکرار 15( تامین تجهیزات بهداشتی براي ساکنین مالی
افزایش فشار و ) T7(؛ )تکرار 14( درمان و بهداشت خدمات کیفی سطح کاهش) T6(؛ )تکرار 14( درمان

 هايفعالیت توقف) T9(؛ )تکرار 4(هاي تجاري توقف فعالیت) T8(؛ )تکرار 7( خطر براي کادر درمان
؛ )تکرار 2(درمان  کادر خانوادگی زندگی کیفیت کاهش) T10(؛ )تکرار 3( قرمز وضعیت تداوم با اجتماعی

)T11 (ساکنین مصرفی هايهزینه افزایش )تکرار 2(. 

دید
 ته

ك
درا

ا
 

)T12 (گردشگران اکثر توسط بهداشتی اصول رعایت عدم )؛ ()تکرار 16T13به حق و ) گستاخ 
 12( ساکنین آسیب افزایش و انتقال زنجیره گسترش) T14(؛ )تکرار 16گردشگران ( دانستن جانب
تمسخر مردم بومی به ) T16(؛)تکرار 11(مورد اهانت قرار گرفتن توسط گردشگران ) T15(؛ )تکرار

؛ )تکرار 7(خودخواه ) T18(؛ )تکرار 8(مسئولیت بی) T17(؛ )تکرار 9(جهت رعایت اصول بهداشتی 
)T19 ( استثمار توسط گردشگران)(؛ )تکرار 6T20 (فکربی )(؛ )تکرار 6T21 (افزایش مشکالت 

توجه به سالمت بی) T23(؛ )تکرار 4(فرهنگ بی) T22(؛ )تکرار 5قرمز ( وضعیت تداوم با معیشتی
 3( مصرفی اقالم سر بر تقاضا/رقابت افزایش) T25(تکرار)؛  4شکن () قانونT24؛ ()تکرار 4(مردم 
 وحشت براي و ترس و روانی فشار) T27(؛ )تکرار 3( درمان خدمات ظرفیت کاهش) T26(؛ )تکرار

 تکرار) 1دانستن گردشگران بابت شیوع (مقصر ) T29(؛ )تکرار 2(خیال بی) T28(؛ )تکرار 2( ساکنین

 
فی

 من
ش

گر
ن

 

)T30( گردشگران حضور عواقب از نگرانی )(؛ )تکرار 20T31( مبتالیان آمار افزایش از نگرانی 
عدم تمایل به ) T33(؛ )تکرار 18( عدم استقبال از حضور گردشگران) T32(؛ )تکرار 18( بومی

 )T35(؛ )تکرار 11(گردشگران  از تنفر حس )T34(؛ )تکرار 12( نوازي بخشی از جامعه محلیمیهمان
؛ )تکرار 4( درمان کادر عملکرد تنزل از نگرانی )T36(؛ )تکرار 5(گردشگران  بودن آزاردهنده حس

)T37( گردشگران  از جوییانتقام حس)(و  )تکرار 4T38( گردشگران  بودن اضافه و سربار حس)4 
 .)تکرار

فی
 من

تار
رف

 

)T39 ( برخورد تند و با خشونت)(؛ )تکرار 6T40 (توجهی و دوري از گردشگرانبی )؛ )تکرار 3
)T41 (شهر ورودي مسیرهاي بستن در مردمی اقدامات )(؛ )تکرار 3T42 ( ناسزا گفتن به گردشگران
 ؛)تکرار 1( عدم ارائه خدمات نسبت به گردشگران) T43(و  )تکرار 1(
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هاي مربوط به مصاحبه استخراج شدند مفهوم از متن 43کلی، به طور پس از اتمام کدگذاري، 

مفهوم  9مفهوم مربوط به عنصر ادراك تهدید،  18، مفهوم مربوط به عنصر ادراك هزینه 11که 
 مفهوم مربوط به عنصر رفتار منفی بودند. 5مربوط به عنصر نگرش منفی و 

 
 کدگذاري محوري

با توجه به اینکه عناصر، مبتنی بر نظریه تهدید  مفهوم، 43پس از کدگذاري باز و استخراج 
هاي خالی)، امّا تعداد مفاهیم براي یک عنصر زیاد یکپارچه، از قبل مشخص شده بودند (جعبه

سازي داشت، کدگذاري محوري انجام شده است. در این مرحله، بر اساس بوده و نیاز به مقوله
ازي سجود داشت و نیز جنس مفاهیم، مقولهي تهدید یکپارچه وتعاریفی که در مبانی نظریه

مقوله ایجاد  14) گزارش شده است، به طور کلی، 5صورت گرفت. مطابق با آنچه در جدول (
ي مفهوم)، هزینه 4ي بهداشت و سالمت (ي هزینهشد. براي عنصر ادراك هزینه، چهار مقوله

(یک مفهوم)؛  براي عنصر  مفهوم) و ادراك کلی 2ي اجتماعی (مفهوم)، هزینه 4اقتصادي (
 4( گرایانه سالمتي تهدید واقعگرایانه (با دو زیر مقولهي تهدید واقعادراك تهدید، چهار مقوله

ي مفهوم)، تهدید کلیشه 2مفهوم))، تهدید نمادین ( 2گرایانه اقتصادي (مفهوم) و تهدید واقع
؛ براي عنصر نگرش منفی، سه مفهوم) 3گروهی (مفهوم) و تهدید اضطراب بین 7ذهنی منفی (

مفهوم) و در نهایت  2مفهوم) و کردار منفی ( 4مفهوم)، احساس منفی ( 3ي شناخت منفی (مقوله
مفهوم) تعیین  2گزینی (مفهوم) و دوري 3ي خشن و تدافعی (براي عنصر رفتار منفی، دو مقوله

 شد.
 کدگذاري محوري  -5جدول 

 مقوله کد مفهوم عنصر

ینه
هز

ك 
درا

ا
 

)T1 ( افزایش انتقال و گسترش بیماري)(؛ )تکرار 18T2 ( کاهش دسترسی ساکنین
 درمان و بهداشت خدمات کیفی سطح کاهش) T6(؛ )تکرار 17(به تجهیزات بهداشتی 

 .)تکرار 7( افزایش فشار و خطر براي کادر درمان) T7(؛ )تکرار 14(

 -بهداشت 
 سالمت

)T4 (بهداشتی براي ساکنینتامین تجهیزات  افزایش بار مالی )( ؛)تکرار 15T5 (
هاي توقف فعالیت) T8(؛ )تکرار 14( درمان و افزایش بار مالی خدمات بهداشت

 .)تکرار 2( ساکنین مصرفی هايهزینه افزایش) T11(؛ )تکرار 4(تجاري 

 اقتصادي
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)T9 (قرمز وضعیت تداوم با اجتماعی هايفعالیت توقف )(؛ )تکرار 3T10 (کاهش 

 .)تکرار 2(درمان  کادر خانوادگی زندگی کیفیت
 اجتماعی

)T3 (منافع به نسبت بیشتر هايهزینه تحمیل )ادراك کلی )تکرار 16 

دید
 ته

ك
درا

ا
 

)T12 (گردشگران اکثر توسط بهداشتی اصول رعایت عدم )(؛ )تکرار 16T14 (
 ظرفیت کاهش) T26(؛ )تکرار 12( ساکنین آسیب افزایش و انتقال زنجیره گسترش
 2( ساکنین وحشت براي و ترس و روانی فشار) T27(و  )تکرار 3( درمان خدمات

 .)تکرار

گرایانه واقع
 سالمت

)T21 (قرمز  وضعیت تداوم با معیشتی افزایش مشکالت)(و  )تکرار 5T25 (افزایش 
 .)تکرار 3( مصرفی اقالم سر بر تقاضا/رقابت

گرایانه واقع
 اقتصادي

)T13(و  )تکرار 16گردشگران ( دانستن جانب به حق و ) گستاخT28 ( مقصر
 تکرار). 1دانستن گردشگران بابت شیوع (

 نمادین

)T17 (مسئولیت بی)(؛ )تکرار 8T18 ( خودخواه)(؛ )تکرار 7T20 (فکربی )6 
؛ )تکرار 4(توجه به سالمت مردم بی) T23(؛ )تکرار 4(فرهنگ بی) T22(؛ )تکرار

)T24(تکرار) و  4شکن () قانونT28 (خیال بی)؛.)تکرار 2 

ي کلیشه
 ذهنی منفی

)T15 ( مورد اهانت قرار گرفتن توسط گردشگران)(؛ )تکرار 11T16 ( تمسخر مردم
استثمار توسط گردشگران ) T19(و  )تکرار 9(بومی به جهت رعایت اصول بهداشتی 

 .)تکرار 6(

اضطراب 
 گروهیبین

 
فی

 من
ش

گر
ن

 
)T30( گردشگران حضور عواقب از نگرانی )(؛ )تکرار 20T31( افزایش از نگرانی 

 4( درمان کادر عملکرد تنزل از نگرانی )T36(و  )تکرار 18( بومی مبتالیان آمار
 .)تکرار

 شناخت منفی

)T34( گردشگران  از تنفر حس)(؛ )تکرار 11T35( گردشگران  بودن آزاردهنده حس
 سربار حس )T38(و  )تکرار 4(گردشگران  از جوییانتقام حس )T37(؛ )تکرار 5(
 .)تکرار 4(گردشگران  بودن اضافه و

احساس 
 منفی

)T32 (عدم استقبال از حضور گردشگران )(و  )تکرار 18T33 ( عدم تمایل به
 .)تکرار 12( نوازي بخشی از جامعه محلیمیهمان

 کردار منفی

فی
 من

تار
رف

 

)T39 ( برخورد تند و با خشونت)(؛ )تکرار 6T41 (بستن در مردمی اقدامات 
 .)تکرار 1(ناسزا گفتن به گردشگران ) T42(و  )تکرار 3( شهر ورودي مسیرهاي

خشن و 
 تدافعی

)T40 (توجهی و دوري از گردشگرانبی )(و  )تکرار 3T43 ( عدم ارائه خدمات
 .)تکرار 1( نسبت به گردشگران

 گزینیدوري
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دن ها) و نیز مشخص بوکدگذاري محوري (استخراج مقوله با کدگذاري باز (استخراج مفاهیم)،

زبان (ساکنان ي میگیري رفتار منفی جامعهعناصر بر اساس نظریه تهدید یکپارچه، مدل روند شکل
رامسر) نسبت به گردشگران در شرایط شیوع کرونا مبتنی بر نظریه تهدید یکپارچه به دست آمد 

 ) نمایش داده شده است.2که در شکل (
 

 
نی ي میزبان نسبت به گردشگران در شرایط شیوع کرونا مبتگیري رفتار منفی جامعهمدل شکل -2شکل 

 بر نظریه تهدید یکپارچه

 

 گیريبحث و نتیجه
تحقیق حاضر با هدف بررسی رفتار منفی جامعه میزبان (ساکنان رامسر) در تعامل با 

منظور، از عناصر اصلی نظریه تبادل اجتماعی  شد. با اینگردشگران در دوران شیوع کرونا انجام 
ان رفتار منفی) به عنو -نگرش منفی -(ادراك هزینه) و نظریه تهدید یکپارچه (ادراك تهدید

اي ههاي خالی مبتنی بر راهبرد تمثیلی استفاده گردید. بر اساس عناصر مذکور و مبانی، سوالجعبه
زم در روند مصاحبه، پژوهشگران پس از انجام هاي المصاحبه طراحی شد. پس از اجراي پروتکل

 ند.اویکم و کدگذاري آن، با مشورت هم، دریافتند که به اشباع نظري رسیدهي بیستمصاحبه
ي اجتماعی و ادراك کلی ي اقتصادي، هزینهي بهداشت و سالمت، هزینهي هزینهچهار مقوله

ي، گرایانه اقتصادگرایانه سالمت، تهدید واقعي تهدید واقعهابراي عنصر ادراك هزینه؛ مقوله

رفتار منفی
گزینیدوري خشن و تدافعی

نگرش منفی
کردار منفی احساس منفی شناخت منفی

اضطراب ادراك تهدید
گروهیبین

کلیشه ذهنی 
منفی

نماد
ین

گرایانه واقع
اقتصادي

گرایانه واقع
سالمت

ادراك ادراك هزینه
کلی

اجتماعی اقتصادي
-بهداشت
سالمت
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ادراك  گروهی براي عنصري ذهنی منفی و نیز تهدید اضطراب بینتهدید نمادین، تهدید کلیشه

ي شناخت منفی، احساس منفی و کردار منفی براي عنصر نگرش منفی و در تهدید؛ سه مقوله
 صر رفتار منفی به دست آمدند.گزینی براي عني خشن و تدافعی و دورينهایت، دو مقوله

 

 الف) ادراك هزینه
سیار مورد گردشگر ب-در میان تعامالتی که میان ذینفعان گردشگري وجود دارد، تعامل میزبان

در ادامه  ،پیامدهاي این تعاملتاکید قرار گرفته است. ادراك هر یک از این دو گروه نسبت به 
، رمالی)شوند(مالی و غی بسیار موثر است. اگر جامعه میزبان از حضور گردشگران منتفع آنروند 

مثبت  ،دکننها هستند و از طرف دیگر، اگر گردشگران آنچه را که از میزبان درك میپذیراي آن
-ط میزباني ارتبا. البته این نوع تعامل، یک روي سکهخواهند بودببینند، خرسند و رضایتمند 

 ردشگران،و نه گ انکه نه میزبان حالتیو روي دیگر سکه، رفتار منفی و تعارض است؛  گردشگر
ها ادراك آن به رضایت ندارند. مثبت یا منفی بودن نگرش جامعه میزبان، از تعامل با طرف مقابل،

برسد  گردد. اگر جامعه میزبان به این نتیجهفایده ناشی از حضور گردشگران برمی-از مقایسه هزینه
شان است و از جهات مختلف، خود و هاي حضور گردشگران براي آنها، بیشتر از منافعکه هزینه

هایی از جامعه میزبان از شان را در تهدید (انواع آن) ببینند، خیلی زود تمامی یا بخشزندگی
دید، کاري، ترحمایت از گردشگري دست برخواهند داشت. این نگرش منفی منجر به محافظه

داوري منفی و به تبع آن عدم تمایل به برقراري تعامل و یا  بروز روابط خصمانه ی، پیشنارضایت
 گردد. و ضدیت میان طرفین رابطه می

ي میزبان از تعامل با گردشگران در زمان شیوع هاي حاصل شده از ادارك جامعهدر بررسی
د. این انمنافع درك کرده ها را بیشتر ازکرونا، در مجموع مشخص گردید که مردم محلی، هزینه

صادي، ي اقتي بهداشت و سالمت، هزینههزینهها به ترتیب اولویت و تکرار نظرات، شامل هزینه
 شد.ي اجتماعی میهزینه

مسافرایی که اومدن، هیچی رو راعایت نکردن؛ نه ماسکی؛ نه " کند که:) بیان میP11مثال (
خریدن، اصن زدنو چارتا چیز میاینجاها چرخ می ها ودسکشی نه چیزي... .همینجور تو مغازه
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برن گیرن، همه جا میبازرسی رد شدن، همینا میان اگه نداشته باشن، میمَلوم نیس چجوري از ایس

 ."دنبا خودشون، مارو هم به کشتن می
)P16 :وضیت رامسر سفید شده بود اما باز تعطیالت شد مسافرا دوباره ") اظهار داشت که

سر، شسوار، قائمشر دوباره قرمز شده. جرئت نداریم بریم بیمارستان براي کاراي دیگه. اومدن، رام
رو آزاد کردن قیمتا باالرفته. بیماراي سرپایی مشکوك به کرونا  )اسکن تی سی( تیهزینه سی

 ."هم یه خط در میون ویزیت میشن
)P4تا دیروز واسه اون اوایل که همه چی یهو قحطی اومد، ماسکی که ": ) پاسخ داد که
کاري و نقاشی ساختمون بود، شد قیمت خون. وسطا هم یکم موجش خوابیدو همه مُردن، کنده

ي پخش کردنش، نیرویه انتظامی میذاشتن تویه اومدن یه چیزایی پخش کردن، اونم چی!؟ موقه
 ."ها دَوا نشهداروخونه

)P6 :("ه رن؟ یه نفر رو میشناسم که بعدپرسنل بیمارستاها چه گناهی دارن؟ اینا هم خانواده دا
سی روز رفته خونه. یکی دیگه با این که خودش مریض شده مجبور شده بعد چند روز دوباره 

نفره از مسافرا که  همشون تب داشتن اومدن بیمارستان ... همشون  5بیاد سرکار . دیروز یه خانواده  
 ."کرونا گرفتن. این واقعا  آزار و اذیته

 
 دب) ادراك تهدی

در عنصر ادراك تهدید، اشاره پُرتکرار مصاحبه شوندگان به مفاهیم مرتبط با در معرض خطر 
قرار گرفتن حیات و سالمت (جسمی و روانی) خود، خانواده و سایر ساکنان رامسر در نتیجه ورود 
گردشگران و در اولویت دوم، دغدغه پُرتکرار، زیان اقتصادي و تضعیف معیشت مردم به علت 

-ید واقعي غالب بودن ادراك تهددهندهوابستگی اقتصاد شهر به گردشگري، عالوه بر اینکه نشان

، مبین 1تئوري سلسله مراتب نیازهاي انسانی مازلوگرایانه بر سایر انواع تهدید است، در راستاي 
یازهاي نترند (از جمله آنست که هرچه تهدید متوجه نیازهایی باشد که به قاعده هرم مازلو نزدیک

ر خواهد تهاي بحرانی افراد جامعه، محتملایمنی، امنیت و سالمت)، نارضایتی شدیدتر و واکنش
) تهدید سالمت و بهداشت اعضاي یک گروه اجتماعی توسط 2016ساتچی و اوچیکرت (بود. 

1- Maslow 
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گرایانه جاي داده و نتیجه این ادراك را پیدایش نگرش گروهی دیگر را در دسته تهدیدهاي واقع

منفی و بروز احساسات و رفتار خصمانه در گروه (جامعه میزبان) نسبت به عامل تهدید 
ي اجتماعی هاگرایانه با رقابت گروهدانند. با توجه به ارتباط ادراك تهدید واقع(گردشگران) می

شوندگان به اشاره اکثر قریب به اتفاق مصاحبه)، 2011بر سر منابع محدود (وارد و برونو، 
رسانی کادر و ناکافی بودن تخت ت امکانات درمان، تجهیزات بهداشتی، توان خدمتمحدودی

بیمارستان براي هردو گروه جامعه بومی و گردشگران، نمود دیگري از ادراك تهدید واقع گرایانه 
 چنین پاسخ داده است: )P19کننده (مشارکتتوسط ساکنان بومی رامسر است. به عنوان مثال، 

را به هیچ قانونی پایبند نیستن و ... تو این شرایط هجوم میارن هرچقدرم ما ... وقتی مساف"
نه... کشه و مردمو گرفتار میمراعات کنیم، شهر که شلوغ شد این مریضی هم سریعتر پخش می

بیمارستانا هم که غلغله، به اندازه خودمونم جا نبود، اینام اومدن اضافه شدن... مجبورن وضعیت 
ها بسته، بازار کساده، هم جانی ضرر کردن ها و رستوراندن... همه جا تعطیله، مغازهقرمزو ادامه ب

 ."مردم و هم مالی...
، رغم هشدارهاي مسئوالنشدن گردشگران علیبه گواه مفاهیم مستخرج از مصاحبه، سرازیر

ر پاسخ د عالوه برگسترش زنجیره انتقال، فشار روانی مضاعفی نیز بر مردم بومی وارد آورده، که
 مورد اشاره قرار گرفته است: )P6(کننده مشارکت

که مریض شده باشن، مراجعه ... یه عده هم بیمار نیستن، تحت فشار روانی و از ترس این"
ها...اونام خیلی از مردمو میفرستن تو خونه قرنطینه بشن، ناچارن، پرسنل کنن به بیمارستانمی

 ."براي این عده مراجعه کننده بومی و غیربومی... بیمارستان محدوده و امکاناتم ندارن
در شهري نظیر رامسر، تعامل با گردشگران و حضور آنان، پدیده ناآشنایی نیست، چنانچه 

ري، به هاي گردشگآسیب دیدن معیشت بخش قابل توجهی از جامعه بومی از معلق شدن فعالیت
ري، دور از انتظار نیست که در شرایط ها مورد اشاره قرار گرفت، در چنین شهکرات در مصاحبه

معمول، غالب مردم به گردشگران به عنوان منبع خیر و برکت بنگرند، اما بروز این اپیدمی و 
نبع خیر و م"هنجارشکنی گردشگران براي سفر به رامسر در شرایط بحرانی، سبب شد جایگاه 

ا هبه آن "ناقالن بیماري"د را در ذهن بسیاري از ساکنان بومی از دست داده و با دی "برکت
) اشاره نموده است در شرایط بروز 2020تیلور (آزمندسون و گونه که نگریسته شود، همان
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رجی به عنوان خاهايهراسی و نگریستن به گروههاي پاندمیک و اپیدمیک، تشدید بیگانهبیماري

عمال هاي ابه ممنوعیت توجهی گردشگرانعوامل تهدیدزا امري قابل انتظار است. به عالوه، بی
امی و احترتر از آن، تذکرات مردم بومی و گاها پاسخ دادن با بیشده توسط مسئوالن و ملموس

رانی که به عنوان مقص گري، سبب شد مردم محلی آنان را نه فقط به عنوان ناقالن ناآگاهپرخاش
مت ي و عامدانه، جان و سالدانند و با آگاهی و پافشارتلقی کنند که حق را نیز به جانب خود می

می تمسخر مردم بو"دهند. نگرشی که در کنار تجاربی از مردم بومی را در معرض تهدید قرار می
تهدید  سبب شد ردپایی از ادراك "به دلیل استفاده از ماسک و دستکش توسط برخی گردشگران

رکت جمله مشا کنندگان (ازاضطراب بین گروهی در تعامل با گردشگران، در برخی مشارکت
 :P16کننده ) مشاهده گردد. پاسخ مشارکت P1-4-6-12-13-14-16-17کنندگان 

اخالق مدار نبودن، با اینکه دولت بارها اعالم کرد جایی نرید، حتی سالمت خودشون رو "
هم به اعتقاد نداشتنشون، مفتخر بودن... اگر کسی هم اینجا با احترام،  هاهم زیر سوال بردن و خیلی

 . "کردنداد با بی ادبی و بی توجهی برخورد میکرد یا تذکري میون انتقاد میبش
ه گیرند،  منجر بتعمیم این ادراك منفی به تمام افرادي که در گروه گردشگران قرار می

ی آمیز نسبت به گردشگران داخلی و ایجاد کلیشه ذهنی منفاي قضاوت تبعیضگیري گونهشکل
فکر و ...) نسبت به آنها در میان مردم بومی شده است. اگرچه خواه، بیمسئولیت، خود(همچون بی

-قرار نگرفته ذهنیداوري و کلیشهکنندگان، تحت تاثیر این پیشباید اذعان نمود برخی از شرکت

) اشاره P4کننده  (مشارکت "صحیح نبودن حکم کلی دادن در مورد همه گردشگران"اند و به 
 داشتند.

 

 ج) نگرش منفی
ثبت منجر هاي مبینی رفتار هستند. نگرشکننده در پیشاي از عوامل تعیینها، مجموعهنگرش

ود. با شهاي منفی منجر به بروز رفتارهاي ناخوشایند میبه ارتباطات و رفتارهاي مطلوب و نگرش
توجه به شیوع این بیماري و تهدیدها و پیامدهاي منفی ادراك شده توسط جامعه بومی رامسر، 

اهمیت است. بر  حائزبینی و پیشگیري از رفتارهاي منفی هاي منفی به منظور پیشررسی نگرشب
واند نقش مهمی در کنترل ابعاد نگرش و تمبناي تئوري تهدید یکپارچه، ادراك  تهدیدها، می
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اکنان هاي صورت گرفته از برخی سهاي و مصاحبهرفتارهاي منفی داشته باشد. با توجه به بررسی

توان شاهد، ادراك هر یک از چهار نوع تهدید توسط جامعه رامسر در این پژوهش، می بومی
ا، هبومی رامسر و ارتباط نزدیک  آنها با ایجاد نگرش منفی نسبت گردشگران و بروز نگرانی

ط سه هاي منفی توساحساسات و رفتارهاي منفی و خصمانه نسبت به آنها بود. در این جا،  نگرش
 اختی، عاطفی و کرداري شناسایی شدند.هاي شنمولفه

نگرانی زیادي در مورد شیوع هر  گانکننداغلب مشارکتزمانی، در خصوص مولفه شناختی 
چه بیشتر بیماري با افزایش هجم مسافر به شهر داشتند و دغدغه آنها بیشتر بحث سالمت خانواده 

 شان بود.و دوستان
خب مسلماً بعضیا تو ابتال به این ویروس " این بود که:) P1ي (هکنندبراي مثال پاسخ مشارکت

ونه تما باشن ...  و حضور اینهمه  مسافر مییه و حتی عزیزا اتونن خانواده، دوستمیا زمینه دارن و این
پزشکا و پرستارا از  " گوید:نیز می )P4(؛  "هکنباعثه بیماري خیلیا بشه و این نگرانی منو زیاد می

 ."... پا درمیان
شیوع بیماري و حضور گردشگران  ازکنندگان به واسطه ادراك تهدیدها همچنین مشارکت

ویی، جاي را (حس تنفر، انتقاماحساسات بدبینانهمصاحبه، در رامسر در این ایام در پاسخ به سوال 
هاي منفی به واسطه آزاردهنده، سربار بودن) نسبت به گردشگران اذعان داشتند. این حس

د شده هاي سالمتی جامعه بومی تشدیاعتنایی و عدم احترام گردشگر به دغدغهیی مانند بیرفتارها
 است.

این  شان نسبت به گردشگران ازبراي مثال مشارکت کنندگان براي توصیف خود از احساس
دیدم نسبت به مسافرا تغییر کرده دیگه نظر و "): P5کننده (عبارات استفاده کردند: مشارکت

حضورشون تو این ایام  اضافیه  کنمحس می" :)P3(؛ "اهشون ندارم مخصوصا تهرانیحس خوبی ب
از مسافرا ": ) P2, P4؛ ("این شرایط بد هتوی اومدنشون به رامسر توهینه به ما" ):P7، ("و سربارن

 ."متنفرم
خصوص، تابعی از نگرشی است که فرد در مورد رفتار ه قصد فرد براي انجام یک رفتار ب

-در این جا کردار منفی جامعه بومی با عدم استقبال از گردشگران و عدم تمایل به میهماندارد. 

ند با شیوع کنندگان معتقدنوازي بخشی از آنها در زمان شیوع کرونا قابل توجه بود. اکثر مشارکت
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 کرونا، رامسر و اکثر ساکنان آن تمایلی به حضور گردشگر و پذیرایی و ارائه خدمات به آنها در
این شهر ندارند و به دلیل این که ورود هر چه بیشتر گردشگر را به مثابه شیوع بیشتر و تمدید 

 دانند.وضعیت قرمز می
درسته که مهمون حبیبه خدائه ولی اگه "دهد: ) اینگونه پاسخ میP18( يهکنندمشارکت

 ."خوام ازش استقبال و پذیرایی کنمبخواد مردمو آزار و اذیت کنه .... نمی
 

 د) رفتار منفی
ال یا عّهاي رفتاري فتواند در مواجهه با گردشگران، واکنشجامعه میزبان بسته به شرایط می

د یا جبار و با توجه به شرایط ناخواسته، مجبور باشد با فره امنفعل داشته یاشند. هنگامی که فرد ب
اط زد، تعامل و ارتبگروه دیگري که ممکن است سالمت فیزیکی و روانی او را به خطر بیندا

ه بود. در کنندتوان شاهد بروز احساسات و رفتار خصمانه نسبت به فرد تهدیدداشته باشد، می
بحران فعلی نیز، جامعه بومی رامسر در معرض چنین تهدید و شرایط اجباري قرار گرفته است و 

ت خود نظور حفظ سالماند، به همین دلیل آنها به مگردشگران این شرایط را بر آنها تحمیل کرده
شان و همچنین جلوگیري از تسریع شیوع بیماري در مواجهه با گردشگران هايو خانواده

گزینی) بر حسب شرایط خانوادگی، اجتماعی، اي (خشن و تدافعی و دوريگانهرفتارهاي دو
دشگر راعتنایی و فرار از گفرهنگی و اقتصادي خود نشان دادند. این رفتارها گاه به صورت بی

 باشد.نشان داده شده  و گاهی همراه با دشمنی و پرخاشگري  علیه گردشگر می
بازاریا به ") مشاهده کرد: P16ي (هکنندمشارکت توان این رفتارهاي دوگانه را در پاسخمی

ها هم یکنن و خیلهاشون عادي رفتار میخاطر منفعت شخصیشون مجبورن تحمل کنن خیلی
تفاوت هستن ... پلیس راهبر باید کمک کنه جوونا بسیج شن و همکاري کنن،  بیسکوت می

کنن ورودي شهر رو ببندن، فقط ماشیناي سنگین و ماشینایی که مجوز دارن یا براي کاراي 
اونایی که "گوید: ) میP1؛  همچنین ("سوختی و نفتی هستن اجازه داشته باشن بیان تو شهر

مردم محلی ": گویندمی) P17و  P3( ؛"مسافرا گریزوننکنن از اصول بهداشتی رو رعایت می
 ."رفتار تند و خشنی با مسافرا دارن
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هاي که صورت پذیرفت، پژوهش حاضر به این نتیجه رسید که حضور با توجه به بررسی

تار منفی گیري رفي گردشگران در دوران شیوع کرونا در شهر رامسر، منجر به شکلغیرمسئوالنه
اي هاکنین رامسر شده است. حضور گردشگران، به جاي داشتن منافع، انواع هزینهدر بسیاري از س

ي میزبان رامسري تحمیل نمود. درك بیشتر بهداشت، اقتصادي و اجتماعی را بر جامعه-سالمت
ها نسبت به منافع، منجر به ایجاد تهدید و ریسک براي جامعه میزبان شد. در این بودن این هزینه

جامعه میزبان، دیگر نگاه مثبتی به گردشگران نداشت، بلکه نسبت به آنها، احساس  زمان، نه تنها
ي انوازي خود را از گردشگران دریغ نموده و در برههکردند و همچنین میهمانتنفر و انزجار می

از زمان، با اقدام خودجوش متقابالنه و تدافعی، عدم تمایل خود را از حضور گردشگران نشان 
 دادند. 

گیري رفتار منفی جامعه میزبان در رامسر، این نکته را به مسئوالن و ررسی زنجیره شکلب
نماید که چرا و چگونه این رفتار به وجود آمد و داشتن رویکرد پیشگیرانه، ریزان گوشزد میبرنامه

 چنینها و تهدیدهاي ادراکی را کاهش داده و از بروز تواند هزینهنگر، میساز و آیندهچارچوب
ار منفی را ي ایجاد رفترفتارها و تعارضاتی جلوگیري نماید. در واقع مدیران و مسئوالن باید ریشه

-شناسایی نمایند و اقدامات خود را در راستاي از بین بردن آن تنظیم نمایند. آنچه منجر به شکل

؛ به این ستگیري ادراك تهدید، نگرش منفی و در نهایت رفتار منفی شده است، ادراك هزینه ا
ضور ح مزایاي از گردشگران حضور هايهزینه رسد کهجامعه میزبان به این باور میصورت که 

 .هاي ادراکی جامعه میزبان رامسر کاهش یابداست. اقدامات باید طوري باشد که هزینه آنها بیشتر
استفاده تواند مورد رو، پیشنهادهاي پژوهش به شرح زیر، در جهت اقدامات عملی میاز این

 مسئوالن قرار گیرد.
ی هاي بهداشتي پکیجسنجی در ورودي شهر؛ ارائهتباعمال کنترل در مبادي ورودي:  -

 .با ثبت پالك ماشین و کدملی؛ صدور گواهی سالمت براي افراد و اماکن
 اندازي پلیس بهداشت براي کنترل قانونی؛ تعیین پروتکلراهاعمال کنترل در سطح شهر:  -

 هاي اصول بهداشتی در اماکن مختلف.دد؛ چسباندن اعالمیهمحدودیت تر
ي تجهیزات بهداشتی به گردشگران در ارائه اعمال کنترل در تاسیسات گردشگري: -

ازدید از کشی مسیر براي بتاسیسات و اماکن گردشگري؛ تعیین پروتکل زمانی و خط
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سویه جدید پس از ت موزه؛ تعیین پروتکل زمانی براي رزرو یا پذیرش هتل یا اقامتگاه

 حساب با هتل قبلی.
فید توسط اعالم وضعیت س تعدیل قرنطینه مبتنی بر مهار و کنترل کامل بیماري: به شرط -

یار تولید واکسن و در اخت ومیر ناشی از کرونا؛دولت؛ به صفر رسیدن مبتالیان و مرگ
 .همگان بودن آن و نیز اعالم وضعیت سفید از جانب سازمان ملل

ازي طرح فرزند رامسر (شهروندي رامسر یا رامسروند): ممکن است در آینده اندراه -
هاي دیگري به وجود آید. تفکیک شهروندان و جامعه مقصد از غیره باید از پیش بحران

 تعیین شده باشد که بتوان ورود و خروج و نیز ارائه خدمات را مدیریت نمود.
نیست و پژوهش حاضر نیز از این قضیه  شود، عاري از محدودیتهر پژوهشی که انجام می

مستثنی نبوده است. اولین محدودیت پژوهش حاضر، این است که تنها رفتار جامعه بومی را 
باشد؛ در حالیکه، گردشگري از ذینفعان متعددي بررسی نموده و نتایج محدود به این بخش می

ن و دشگري، نخبگاکنندگان خدمات گرتوان نگرش و رفتار عرضهتشکیل شده است و می
مسئولین شهري را نیز بررسی نمود. مورد دوم اینکه کاربست این نظریه (تهدید یکپارچه) براي 

گردشگر در شهر رامسر بوده و هر چند که نتایج درخور و کاربردي را ارائه -تبیین تعامل میزبان
   م داد.توان نتایج را به مقصدهاي اطراف و دیگر شهرها تعمیداده است، ولیکن نمی
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