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  چکیده

حث توان به مبها میباشد از جمله این پتانسیلمیهاي باالیی در زمینه گردشگري کشور ایران داراي پتانسیل

گري ها ي گردشعنوان یکی از پایهتواند بهفرهنگی و وجود اقوام مختلف در ایران اشاره کرد لذا گردشگري قومی می

بومی  نقش کارایی داشته باشد. این پژوهش با هدف  شناسایی  -ایران درآید و در رونق گردشگري و مناطق محلی 

لیل آوري و تحهاي گردشگري قومی به صورت کیفی و با استفاده از نظریه  داده بنیاد  اقدام به جمعد و مولفهابعا

هاي  ها  نموده ،جامعه آماري پژوهش شامل کلیه دانشگاهیان  و اساتید، مدیران و کارشناسان و کارآفرینداده

از کارشناسان حوزه گردشگري در بخش خصوصی  حوزه گردشگري می باشد. تعداد نمونه پژوهش شامل یازده نفر

مقوله فرعی 4مقوله اصلی، 6و  دولتی است که با روش قضاوتی و معرفی انتخاب گردیدند. مدل بدست آمده شامل

مفهوم  است، که  مقوله هاي اصلی شامل شرایط علی، شرایط زمینه اي، شرایط مداخله گر، پدیده گردشگري 24و 

اهبردها و پیامدها می باشد هر کدام از مقوله ها بر حسب مورد از مقوله هاي فرعی تشکیل قومی، استراتژي ها و ر

شده و در برگیرنده  مفاهیم  مربوطه می باشند. براي مثال گردشگري قومی  بعنوان پدیده اصلی مورد تحقیق در 

  بندي گردید. هاي قومیتی، گردشگري بر مبناي اقوام و جامعه محلی) دستهقالب دو مفهوم (ویژگی

  

 

   مقدمه 

آن قش ن به موجب "از گردشگريالمللی هاي بینسازمان ،می باشد ترین صنعت جهانی در حال رشدگردشگري بزرگترین و سریع

یک گردشــگري  .)1،4201کنند(اروتورحمایت و پشــتیبانی می "ي گوناگونهاو فرهنگ مللفقرزدایی و آشــنایی با  صــلح، ایجاد در

شگر و در عین حال ایجاد بوده و عاري از هرگونه آلودگی صنعت پاکیزه ست. جذب گرد شاغل جدید ا سیاري از م  ، به رقابتکننده ب

ستند تمام تالش خود را د شگري ه شورهایی که داراي جاذبه گرد شده و ک شگري تبدیل  صنعت گرد ر جهت جذب فزاینده اي در 

 انها از آند وسعه اقتصادي و اجتماعی کشورها حایز اهمیت است که اقتصادامروزه گردشگري به قدري در ت ؛دهندگردشگر انجام می

ـــادرات نامریی یاد میبه  ـــمها، یکی از انواع  جهانگردي. )1390(حاجی محمد امینی ،  کنندعنوان ص  Ecological( اکوتوریس

Tourism ( ست محیطی یا طبیعت سی به جهانگردي زی ست که در ادبیات فار شده ا شهور  ست مجمع و  گردي م ش بنا بر نظر ن

سازمان جهانی جهانگردي( سم، ست )2002اکوتوری سافرت و دیدار زی سم  یک م ساکوتوری سبتاً ئمحیطی م والنه به مناطق طبیعی ن

                                                                 
 باشدمی طراحی مدل بازاریابی در گردشگري قومی ایرانبا عنوان  سمناننامه دکتري دانشگاه مقاله حاضر برگرفته از پایان. 
 ) :نویسنده مسئول@semnan.ac.ir٨٠mmaleki( 

١ Eruotor  
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است که  )چه در گذشته و چه در حال-(و هر پدیده فرهنگی همراه آن نخورده بوده و هدف آن لذت بردن و استفاده از طبیعتدست

 -شــود که از نظر اجتماعیهاي محلی میباعث تقویت منابع شــده و داراي تاثیرات منفی اندکی اســت و باعث فعال شــدن جمعیت

سم یکی از ست اکوتوری صادي براي آنان مفید ا ست و زیربخش اقت ست: هاي جهانگردي پایدار ا صات چهارگانه زیر ا شخ  )1داراي م

شد. سته به طبیعت با شد و به ) 2 واب سواز لحاظ اکولوژیک پایدار با سیب و اثرات  شد عبارتی کمترین آ شته با ) 3 .براي طبیعت ندا

شد هاي منطقه مورد بازدید،آموزش و ارایه ارزش صلی آن بازدید با صر ا شند جوامع محلی و ) 4. عن شته با شارکت دا میزبان در آن م

  .)1387سازمان میراث فرهنگی ،صنایع دستی و گردشگري،(

یکی از گونه هاي گردشگري است که به منظور مشاهده سبک زندگی افراد بومی و محلی  ،) Etnich Tourism (گردشگري قومی 

این نوع گردشگري شناخت فرهنگ، آداب و رسوم، دین و مذهب، نوع پوشش، زبان یا گویش، روحیات، غذاها  از هدف ،شودانجام می

 باشد. لذا دارا بودن اقوام و عشایر متعدد به شرط مدیریتمیقوام و عشایر مختلف و کیفیت اسکان و بسیاري موارد دیگر در مورد ا

مقصد گردشگري تلقی شود. تماشاي مراسم سنتی،  ک فرصت و ویژگی مثبت برايیمی تواند  ،ایجاد امنیت و فرهنگ سازي مناسب و

هاي این نوع از گردشگري است و برخی نیز جهت درك بهتر موقعیت خود و یا دنیاي هاي سنتی از جمله جذابیتها، آئینجشن

ري قومی  است که شناخت و برنامه ریزي گردشگري عشایري یکی از مهمترین انواع گردشگ ؛آورندمعاصر به این گونه سفرها روي می

ي دبنا بر نظر خدادا .)1393(رنجبربان و همکاران،  ري در توسعه پایدار گردشگري باشداین نوع از گردشگري قومی می تواند عامل موث

 تاریخ بشر در ،استباورنکردنی از نظر تاریخی و داراي فرهنگی غنی ایران کشوري با تنوع  )2007( 3مانراوگ)  و 2015( 2و ادونل

یت استراتژیک تاریخی عاست شواهد نشان از وجود مهمان نوازي تجاري در ایران دارد که به علت موقایران داراي سابقه ده هزارساله 

 لهتسراهایی است که به عنوان به شکل کاروان ينوازي تجارمهمان .گردداز میالد برمی سال قبل 2000همجوار با جاده ابریشم  به 

(قادري  باشدشواهد حاکی از وجود گردشگري در ایران از دوران باستان می. )2016(خدادادي، وجود داشته استبراي اقامت مسافران 

ان در دوره هخامنشی ،سرزمین کهنسال ایران از دوران باستان زیستگاه اقوام گوناگون بوده و امروز نیز چنین است .)4،2012و هندرسون

مین از سیر دریا ( سیحون ) و آمودریا ( جیحون ) در شرق تا قلب یونان و مصر در غرب گسترده بود اقوام مختلف که مرزهاي این سرز

هاي تخت جمشید و اسامی آنها  در تصاویر بعضی از آنها در حجاريبردند. زبانهاي متفاوت در کنار هم به سر می با فرهنگها و

ملیت مختلف که امپراتوري  30اسامی  دشیر دوم در همدانبر اساس کتیبه ار ،شده استهاي داریوش اول  و اردشیر دوم ضبط کتیبه

 و هاما با گذشت روزگار از وسعت این امپراتوري پهناور به تدریج کاسته شد ،خورددادند به چشم میپهناور هخامنشی را تشکیل می

کمابیش محدوده ایران به مرزهاي ه است و سرزمین صورت گرفتاي براي بازسازي مرزهاي این در زمان صفویان تالش همه جانبه

در دوره قاجاریه، دول متجاوز روس و انگلیس به تجزیه ایران پرداخته اما این وضع دیري نپایید زیرا  ؛زمان ساسانیان گسترش یافت

جدا  ار رجستان، آذربایجان و غیره بودهاي افغانستان، تاجیکستان، ترکمنستان، ارمنستان، گکه شامل سرزمین و تقریبا نیمی از آن

 ک هاانیان، گرجیان، ارمنیان، تاجیبین ما و دیگر هموطنان باستانی چون افغ هدیرین ر است که این پیشامد شوم پیوندآشکا ؛ساختند

 نوز کشور وسیعی استبا این حال ایران ه. دهنده ایرانی کاهش یافتدر نتیجه شمار اقوام تشکیله و گسستاز هم ها را و آذربایجانی

(اعراب، یهودیان و  مردم کنونی ایران از سه گروه قومی یعنی آریایی، سامی اصوالً که دهها گروه قومی را در خود جاي داده است

 بنابر نظر مرکباتی .) 1370(امان الهی بهاروند،حایز اکثریت است  قوم آریاییاند که در این میان مغول تشکیل شده-آسوریان) و ترك

هاي جهان گانهشد و یکی از هفتمهمترین مقصد گردشگري در خاورمیانه تلقی می 1977-1967هاي ) ایران در طول سال2011(

 ءغم اینکه ایران منشا) علیرEuro Monitor International ،2013 (). بنابر نظر یورو مانیتور اینترنشنال2016(خدادادي، استرا داشته 
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 . ایران)2016(خدادادي، المللی ناپدید شده استبوده ولی حدود سه دهه است که از نقشه گردشگري بین نوازي هاي تجاريمهمان

 فرهنگی جهان و شده در فهرست میراثو یکهزارو یکصد اثر تاریخی ثبت داشتن دوازده نوع از هفده نوع شرایط آب و هوایی علیرغم

(  ي نداردگردشگردر بین صد کشور دنیا بر اساس درآمد  فانه جایگاهیمتاس وع زبانی و قومی در جهان،تنرتبه شانزدهم در 

  .)5،2000اینانلو

دور شدن از زندگی و تمایل گردشگران براي گردشگري در ایران فرد هاي غنی و منحصربهها و جاذبهبا توجه به داشتن پتانسیل 

و  سب درآمدجهت ک  در این حوزه باال کشورهایی با پتانسیلو رقابت شدید میان کشورها بویژه روزمره و آشنایی با اقوام مختلف 

صنعت  هاست،ترین طرح فرادستی توسعه کشور در کلیه زمینهعالی که  1404چشم انداز توسعه سند بر اساس و  توسعه اقتصادي

لذا قبل ؛ )1393،احمدي شجاعی و تراب( شودداز محسوب میناگردشگري یکی از بهترین ابزارهاي تحقق بندهاي گوناگون سندچشم

جدید  و و با توجه به بکر داشت  اید دانش و شناخت کافی نسبت به گردشگري بویژه گردشگري قومیب در این خصوص  از هر اقدامی

  باشد .هاي علمی می تواند بسیار راهگشا انجام پژوهش ،)1393(یعقوب زاده  قومی بودن گردشگري

 و و پژوهش هاي گسترده در این حوزهرغم مطالعات علی مطالعات انجام شده در حوزه گردشگري می توان دریافت با مرور و بررسی  

بررسی استراتژي هاي انتخاب گردشگر، انواع مدل مدل تصمیم گیري، یندفرآانتخاب مقصد، مدل مدل  ها از جمله:با وجود  انواع مدل

د این نکته بای وري مقصد رقابتی و ...  ه الماس پورتر در انتخاب مقصد، تئ،کاربرد نظریگردشگريهاي تصمیم گیري مصرف کننده در 

حتی در مورد تعریف قوم و قومیت اجماع همگانی وجود ندارد و بیشتر از دید جامعه شناسی مورد توجه قرار گرفته  را اذعان داشت که

می و مواردي مانند توسعه مناطق بومی، و ایجاد کسب و کار و مواردي در مطالعات بین المللی و داخلی، به رابطه گردشگري قو ،است

وجه به اهمیت لذا این تحقیق با ت ؛لفه هاي آن می پردازدبه خود گردشگري قومی و ابعاد و مؤاز این قبیل پرداخته شده و کمتر 

وشد می ک ایران در حوزه گردشگري  قومی،هاي غنی  و همچنین با توجه به پتانسیل المللیه ملی و بینصنعت گردشگري در عرص

گري گردشفه هاي لابعاد و مؤ  "؟کدامندعنوان مقصد گردشگري قومی ه عوامل موثر بر انتخاب ایران ب "ال اصلی بر اساس سؤ

گردشگري قومی ه مدلی جامع از ط را شناسایی و نهایتاً با ارایها و پیامدهاي مرتبگرداخلهم راهکارها، ها،زمینه ،لقومی ازجمله عل

 عات بیشتر را چه کمی و چه کیفیو زمینه مطال کمک کردهتواند به پژوهشگران این حوزه در شناخت پدیده گردشگري قومی می

د قومی گرد گردشگري بویژهمورد توجه سیاستگذاران و دست اندرکاران امر در حوزه گردشگري فراهم آورد و از نظر دیگر می تواند 

(طراحی مدل مدیریت گردشگري   و در نهایت  زمینه  توسعه و گسترش این حوزه مهم را فراهم آورد. براي دستیابی به هدف پژوهش

  اهداف فرعی ذیل مدنظر قرار دارد: ،قومی  در ایران )

 ایران کشور شناسایی شرایط علی گردشگري قومی در  -1

 شناسایی پدیده گردشگري قومی  و ابعاد آن در کشور ایران  -2

 اي گردشگري قومی در کشور ایرانی شرایط واسطهیشناسا -3

 هاي گردشگري قومی در کشور ایران شناسایی راهبردها و استراتژي -4

 شناسایی پیامدهاي گردشگري قومی در کشور ایران  -5

  

  

  

 

                                                                 
٥ Inanloo 
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  موضوع ادبیات.1

  گردشگري.1-1 

یک سفر مدور معموالً  گردد،به معناي سفري که به نقطه شروع برمی  Tourاز واژه Touristلغت وبستر، واژه  فرهنگبا مراجعه به 

، به گردشگر )6،1992( گیلبرت  شودریزي قبلی گفته میاز مکانهاي مختلف و با برنامهتفریح یا آموزش، با دیدار  تجارت، با هدف

در جستجوي تجارب تفریحی حاصل از تعامل با  "حداقل یک شب" ش موقتاًسکونت خویکه از منطقه اطالق می گردد افرادي 

اي از محصوالت ) مقصد، آمیخته2000(8بنا بر نظر بوهالیس. )7،8199و هینگ  (لیپر کنندمسافرت می هاي مکان انتخابی ،ویژگی

مناطق جغرافیایی نظیر کشور،  مقاصد را به عنوانکند؛ در گذشته، است و تجربه منسجمی را به مشتریان پیشنهاد می 9گردشگري

تواند به صورت ذهنی به وسیله مشتریان تعبیر گردد؛ دانند که میکردند؛ امروزه مقصد را مفهوم ادراکی میه یا شهر تعریف میجزیر

اصد ) مق1998(11اراند؛ کوپر و همکنشومی معرفی 10است که تحت نام برند مقصد گردشگرمقاصد، مخلوطی از خدمات و محصوالت 

از اهمیت هاي آن فهم انواع مقصد و ویژگیکنند، ، تعریف میگردشگري برآورده کردن نیازهاي برا را خدمات و تسهیالت متمرکز

 جهت ردشگريگتواند تنها، بانوع خاصی از تقاضا مطابقت کند و بنابراین بازاریابان هر مقصد می .سزایی براي بازاریابی برخوردار استبه

د کار شناسی مقصدارند؛ توسعه گونههاي مسافرت نیاز به درك انگیزه ، متناسب با بازارهاي هدف توسعه پیشنهادات مناسب و مقاصد

 اصدمق کنار دریا،مقاصدد: مقاصد شهري، نگیر، قرار می بر اساس جذابیت در چندین طبقهمشکلی است با این وجود اکثر مقاصد 

  .)2000( بوهالیس،انگیزدازه هیجانبیش از ان اصیل و مقاصد مقاصد جهان سوم،نی، مقاصد مقاصد کوهستاروستایی، 

بخشی است به همین علت اقتصاددانان و شود اما یک فعالیت اقتصادي چندجهانگردي، اگر چه یک بخش اقتصادي محسوب می

حدوده جهانگردي در کلیت، در واقع مشکل و دشوار تعیین م دانند.گ کردن آن را بسیار مشکل میبندي و هماهندولتمردان، طبقه

ن تعاملی بیاست و به همین علت فعالیتی است که هم تعریف آن و هم مدیریت آن بسیار دشوار است؛ به جهانگردي باید از دیده 

د؛ کنریف میمحیطی، اجتماعی، فرهنگی و دیگر آثار را تع؛ همین تعامل است که آثار اقتصادي، زیستعرضه و تقاضا نگریست

شده از جهانگردي توسط سازمان جهانی جهانگردي را  ون آمار ملل متحد، تعریف ارایهی، کمیس1993) در مارس12،1997ویل(داس

هایی خارج از محل زندگی و کار خود هاي افرادي که به مکانمجموعه فعالیت"پذیرفت بر اساس این تعریف، جهانگردي عبارتست از 

 "بعد مانند این تعریف، بهها نمیکنند و بیش از یک سال متوالی در آن مکاناستراحت و انجام امور دیگر مسافرت میبه قصد تفریح و 

ي جهانگردي را مد نظر "تقاضا"و  "عرضه"ي جهانگردي توجه و تاکید دارد تعاریف ارایه شده از جهانگردي معموالً هر دو بعد"تقاضا

ر باشند دجهانگردي هستند بر محصوالت و خدمات ارائه شده به جهانگردان متمرکز می "عرضه"دهد تعاریفی که متوجه بعدقرارمی

کنند. کنند تمرکز میي جهانگردي بر رفتار جهانگردان و آنچه آنان نیاز دارند و جستجو می"تقاضا"هاي مربوط به بعد که تعریفحالی

  )1997ویل،(داس

ها عبارتند سازد این ویژگیهاي اقتصادي متمایز میدارد که جهانگردي را از دیگر فعالیت ویژگی وجودده  )1997ویل (داسبنابرنظر

 متقابل اجزاء تعامل -هماهنگ شدن میراث جهانگردي،،   ( Remembranc ) ، در خاطره ماندن (Spontaneity ) از: آنی بودن

، رقابت  (Changeability) ، قابلیت تغییر(Carrying capacity) رشی، ظرفیت پذ (Perishability) بودنمحصول، زودگذر

                                                                 
٦ Gilbert 
٧ Lieper &Hing  
٨ Buhalis 
٩ Tourism Product 
١٠ Destination Brand  
١١ Kooper et al 
١٢ Doss well 
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 (Fixity of operating costs) هاي عملیات، ثابت بودن هزینه(Competition for space ) براي کسب فضاي بیشتر

 .( Seasonality of demand)  بودن تقاضافصلی

المللی موجب مطرح شدن کیفیت محصول و ارزش مقاصد بینرقابت مضاعف براي گردشگران در میان  )1992(13بنا به نظر استیونس

یات اي در ادبتا اندازه جذابیت مقصد می باشد مفاهیم و تعاریف مقصد،کیفیت و ارزشبعنوان یکی از فاکتورهاي مهم در برندینگ

کند کان تعریف میاي از محصوالت و خدمات موجود و در دسترس در یک م) مقصد را آمیخته 1989(14پیرس گردشگر مبهم است،

)کیفیت را بعنوان ویژگی مثبت متمایزکننده تلقی 1991(15بري و پاراسارامون ،گرددکه موجب جذب گردشگران از سایر نقاط می

) ارزش به ترکیبی از 1994(16بنا بر نظر چانگ و ویلدت .خدمات اساس بازاریابی است ،صولمح اصلی کرده و با توجه به کارکرد

ز اي اتواند آمیختهمقصد می ،کند اشاره داردیافتی پرداخت میو قیمتی که گردشگر براي ارزش در (مقاصد) ولکیفیت ادراکی محص

 )1990(17بنابر نظر بیتنز .دهدگردشگري منطقه را شکل میه دهندهایی براي تجربه کردن باشد که اجزا تشکیلمحصوالت و فرصت

کننده اي در تجریه مصرفداراي نقش قابل توجه و محیط فیزیکی (بستر) دهد که خدماتکنندگان نشان میهاي مصرفپژوهش

ا پیشنهاد دادند که تشکیل )مدلی از محیط محصول را که شامل شش فاکتور محیطی است ر1996(18نباشند؛کاتلر و همکارامی

(مرفی و می باشد  نگیسیاسی و فره تکنولوژیکی، طبیعی، اقتصادي، نیروهاي جمعیتی،بوده و شامل: محیط کالن  دهنده

  .)2000؛19همکارن

سال اخیر روبرو هستند بنا بر نظر  50صنعت گردشگري در طول  سابقهی پیچیده ناشی از رشد بیبازاریابان گردشگري با محیط

یري گامروزه بازاریابان گردشگري بایستی بر تصمیم انتخاب مقصد در دسترس براي گردشگري افزایش یافته است؛ )2005(20پیک

هاي متنوع )گردشگري یک مجموعه از گروه2007(21مشتریان در بازارهاي پیچیده جهانی اثرگذار باشند بنابرنظر شیهان و همکاران

) 2012(23بنابر نظر یانگ و وال )22،1999(موزانک و کالنتون باشند یمنافع مختلف در بازار گردشگري م نفعان فعال است که دارايذي

  . )24،2015(استویکا ها)(اقلیت ،گردشگران و مردم بومیکارآفرینان نفعان وجود دارد دولت،چهار گروه عمده بعنوان ذي

  

  گرایی  قومیت و قوم -2-1

ان رشته هاي انسان تا اوایل قرن بیستم کمتر مورد استفاده  دانشمندان علوم اجتماعی قرار گرفت  توجه محققواژه قومیت  اصوالً

اي     هانی و ملیتزب مذهبی، واژه ها به دنبال  گسترش مطالعات  مربوط به گروه هاي اقلیت  نژادي،شناسی به این شناسی و جامعه

تعریف واحد  .) 1387گردد (احمدي،برمی ) Melting  Pot Theory ( کوره مذابویژه  به دوران محبوبیت  نظریه  بهملی و نژادي 

هاي غیرمسیحی  اطالق داشت و به گروه هومی مذهبیگروه  قومی در ابتدا مفوجود ندارد و یکسانی در مورد قومیت و گروه قومی 

  .) 1376دست داد (رمضان زاده،فهوم قبلی خویش را از گرفت و ممفهومی نژادي بخود  می گردد پس از مدتی این واژه،

                                                                 
١٣  Stevens  
١٤  Pieers 
١٥  Bery and Parasaramon  
١٦  Chang and wildet  
١٧  Bitneze  
١٨  Kotier and et al  
١٩  Murphy and et al  
٢٠  Pick 
٢١  Sheyhan  et al  
٢٢  Muzank and Klanton  
٢٣  Yang and well 
٢٤  Stoykova 
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نژاد مالك  ،نظر برخی محققان وجود ندارد از هاي قومیواحدي نسبت به  قومیت  و گروه نگرشن علوم اجتماعی در میان محققا

لیقه  گروه قومی بیشتر به س معتبر براي گروه قومی بوده و از نظر برخی، مذهب  یا زبان معیار قابل اعتبار است بنظر می رسد  تعریف

ایران، در له  اکثر محققان خاورمیانه از جم.)1378( احمدي، هاي قابل قبول براي همهتا وجود مالك ستگی داردو نگرش محقق ب

هاي تعیین کننده مورد نظر آنها  سازند که مالكدهند و مشخص نمی یمگونه تعریفی از گروه قومی بدست ننوشته هاي خود هیچ

پدیده  ،هاي قومیتصور را دارندکه قومیت و گروهاین  نویسندگان ایرانینیزداراي چنین اشکالی است.  چیست آثار محققان غیرایرانی

 اعتقادند که قومیتآنها بر این ا ي وابسته آن کدامند؛ بعبارتی هو گروه داند که قومیتخواننده از قبل میاندکه  ف شدههاي تعری

 مشتركتعلق منافع مشترك و عالیق   عبارتند از عالقه و آگاهی ذهنی از هویت، هامولفهذهنی  و عینی است این  هاي داراي مولفه

   .)1376چه در گذشته (رمضان زاده ،و سرزمین مشترك چه درحال حاضر  ، دینتاریخی پیشینه ن،در زباو اشتراکات عینی و فرهنگی 

هاي خشی از جامعه بزرگ توسط سایر بخش) ب1هرگاه شرایط ذیل  فراهم شود مفهوم قومیت کامال روشن می گردد.25یانگر به عقیده 

سرزمین آبا و اجدادي و فرهنگ مربوطه  دین، نژاد، شود مانند زبان،وت  نگریسته اآن جامعه به دلیل ترکیبی از مشخصات ذیل، متف

–) مشارکت این اعضا در فعالیت هاي مشترکی که بر حول محور  منشا و فرهنگ 3) اعضاي که خود را داراي شرایط اول بدانند2

  .)1985آنان می باشد ( یانگر، -واقعی  یا افسانه اي  

 می چشم به همه از بیش دیدگاه سه گیرد می صورت قومی هویتهاي رشد و گیري شکل عوامل و ها زمینه درباره مطالعاتی کهدر 

 ،(Constructivism)    ) برساخته گرایی3  ( Instrumentalism ))ابزارگرایی2 (Primordialism)  ) دیرینه گرایی1 :خورد

 یانم اجتماعی تعامل جریان در شده ساخته بلکه پندارد نمی ماهوي را قومیت گرایی، دیرینه خالف بر اجتماعی، گرایی ساخته بر

 قومی هویت گیري شکل در اقتصادي و سیاسی هاي انگیزه یا اهداف بر خاصی تأکید ابزارگرایی، خالف بر و داند می افراد

   )1387ندارد.(سیدامامی،

  گردشگري قومی.1-2

بازتابی  توصیف گردشگري بعنوان صنعت ارثیه، ).26،2015(استویکواي بکاربرده شد 1980اولین بار در دهه  "گردشگري قومی"مفهوم 

  .)27،2000گ قومی در توسعه گردشگري است(لینمهم فرهاز نقش 

فر خارجی س ترین پاسخ،کوتاه گردشگري قومی دقیقا چیست؟ .شودالمللی تعریف میگردشگري قومی بخشی از بازار گردشگري بین

 .)28،1991(استراوسکس باشدیا اشتغال موقت میو یا مهاجرت دوباره مهاجرت  به اقامت دایم،کان اجدادي بدون تمایل مبه یک 

ردشگري الح گترین اصطرود نخستین و کاربرديشگري بکار میوت در متون گرداانتقال دو مفهوم متفالح گردشگري قومی براي طاص

 اساییشن ساس رسوم عجیب و ناآشناي بومیانبر ا عموماً :گردشگري قومیکند) بیان می1989(29که اسمیتهایی است قومی ویژگی

وستگی پیها بهمکه انگیزه اصلی آن تاکید دارد هاییرود بر مسافرتگردشگري قومی که کمتر بکار میشود، دومین مفهوم از واژه می

از  ،که در این صورت انگیزه مسافرتواند با انگیزه جستجوي تاریخ خانواده در کشوري دیگر انجام شود این مسافرت می ،قومی است

                                                                 
٢٥ Yinger 
٢٦ Stoykovai 
٢٧ Lee 
٢٨ Ostrowski 
٢٩ Smith 
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 اي براياثر بالقوه "اصل و نسب"این حس گمشده است، ی است نسبت به هویت زندگی که در گذشته آن را رها کرده حس تعلق

  ) .2009هاي بعدي دارد(یانگ و وال،مسافرت و تاثیر روي مهاجرت 

ر حالیکه گردشگري فرهنگی کند د)پیشنهاد می1984(30وودس از گردشگري قومی اغلب در کنار گردشگري فرهنگی یاد شده است

ي فرهنگ بکارگیرو بوده در معرض نمایش گذاشتن یک فرهنگ بصورت غیرمستقیم است اما گردشگري قومی شامل تجربه مستقیم 

  .)2000لی،باشد(براي گردشگرها میکردن تجربه اصلی و خودمانی دیگري جهت فراهم 

  پیشینه پژ وهش .1-3

حال گسترش است از این رو د توجه  قرار گرفته و به سرعت در) گردشگري بعد از جنگ جهانی دوم مور2002(31بر نظر سیلویرابنا 

باشد، لذا علم بسیار جوانی اي از گردشگري میشاخهگردشگري قومی است و از آنجا که علمی تازه و در حال توسعه و شکوفایی 

که مورد قبول کلی قرار بگیرد یت یا گردشگري قومی تعریف اجماعی رد مبحث قوم و قومبراي مثال هنوز در مو شود،محسوب می

در زمینه پیامدها و نتایج آن بر فرهنگ اقوام و جامعه میزبان صورت گرفته  نظرها  مطالعات مهمیوجود ندارد، ولی جدا از اختالف

فرآیند مدل   ،33)2005پورتر( الماس گردشگري از جمله مدلهاي مطرح در حوزه با بررسی و مطالعه مدل . )2010 ،32یانگ( است

رفتار ، مدل گیري گردشگرمراتبی) در تصمیماي) و مجموعه انتخاب(سلسلهمرحلههاي رفتاري(تکمدل، 34انتخاب مقصدکرامپتون

 37)، وود سایدو لی سونسکی1986 (36ماتینهو مدلهاي چگونگی اتخاذ تصمیمات مقصد ،)2013 (35کوهنگردشگري کننده درمصرف

شناسی  ،گونه)2002( 39کلنوسکیو  )2013ي(کوهنعوامل موثر بر انتخاب مقصد گردشگر، )1990(38) یوم و کرامپتون1989(

رسید که اکثر  توان به این نتیجهمی) 2000( 41) و  مدل مفهومی رقابتی مقصد کروچ و ریچی1971) و کوهن (1972( 40پالگ

انتخاب   ندر انتخاب مقصد گردشگري و عوامل مرتبط و موثر بر ایصد، تصمیم گیري و  رفتار گردشگر جذابیت مقمطالعات به بررسی 

  .  اي نشده استله گردشگري قومی توجهپرداخته و چندان به مسأ

راتژیک براي توسعه پایدار گردشگري ) تدوین مدل است1391(و دیگران توان به پژوهش سیدفرهاد حسینیاز جمله مطالعات داخلی می

 ه براي توسعه گردشگري قومی است ،بررسی اصول کلی گردشگري قومی و تعریف مدل سازمان یافت-هدف تحقیق اشاره کرد  قومی

ت. در پژوهش  توصیفی اس در تدوین الگوي استراتژیک توسعه پایدار گردشگري قومی باید به چه مانعی توجه  نمود؟-سوال تحقیق

ستراتژیک دل ااجتماعی  پرداخته شد. با استفاده از م -این تحقیق به ارائه مدل سه شاخگی گردشگري قومی با تاکید بر آثار فرهنگی

ی و ، کارآفرینح درآمد مردم، شکوفایی استعدادها، آثار اقتصادي توسعه گردشگري قومی اعم از بهبود سطسه شاخگی تعیین شده

همچنین آثار زیست محیطی نیز  ،دهد میدر سطوح  فردي، گروهی و سازمانی و ملی مورد بررسی قرار زایی و وحدت ملی رااشتغال

اجتماعی توسعه گردشگري قومی اعم از دسته ابعاد اجتماعی، اصالت  -در شاخه بعدي بررسی شده و در شاخه سوم ابعاد فرهنگی

 قومی، محافظت فرهنگی و هنجارهاي فرهنگی بررسی شد.

                                                                 
٣٠ Woods 
٣١ silveira 
٣٢ Yang 
٣٣ porter 
٣٤Crompton 
٣٥ Kuhen 
٣٦. Moutinho 
٣٧. woodside and lgsonski 
٣٨ Um and Crampton  
٣٩. klenosky 
٤٠ plog 
٤١ Cruoch and ritchie 
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ردي  (مطالعه مو روستاییگردشگري در مناطق اکوارایه الگوي توسعه کارآفرینی ) 1391(حمداله سجاسی قیداريپژوهش    

 مورد مطالعهدر روستاهاي  گردشگري. هدف اصلی ارائه الگوي توسعه کارآفرینی اکواستان تهران) اي اکوگردشگريروستاهاي دره

شناخت تجربه سایر کشورها در زمینه  -2 گردشگرينقد رویکردها، نظریه ها و راهبردهاي توسعه کارآفرینی اکو -1است. اهداف فرعی

اي موجود در دره گردشگري، اجتماعی، طبیعی و اکوهاي اقتصاديشناسایی قابلیت -3ي در مناطق روستاییگردشگرکارآفرینی، اکو

اي در مناطق روستایی دره گردشگريفرینی اکوو الگوي همگن در زمینه توسعه کارآارائه چارچوب  -4ران شهر تهروستاهاي نمونه کالن

اي در دره  گردشگريتوسعه کارآفرینی اکو سهم عوامل تاثیرگذار در تبیین -1 مطرح شده شامل: سواالت .حاشیه کالن شهر تهران

در منطقه مورد  ايدره گردشگرياثیرگذار در تبیین توسعه کارآفرینی، اکومل تروابط عوا-2؟طقه مورد مطالعه به چه میزان استمن

روستاهاي منطقه مورد مطالعه از چه سطحی  گردشگريدر توسعه کارآفرینی، اکو بر اساس شاخص هاي موثر -3؟مطالعه چگونه است

ها و محدودیتهاي  مطالعه بر اساس پتانسیلاي در منطقه مورد دره گردشگريتوسعه کارآفرینی، اکو -4ت؟فرینی برخوردار اساز کارآ

  ؟اتخاذ کدام راهبرد قانونی است  موجود، منوط به

قومی بر محیط  با توسعه گردشگري ژوهش ها به بررسی اثرات و روابط اکثر پ د کهآیهاي داخلی برمیو پژوهشالعات مرور مطاز 

 یدرفتارخر ) و1391مقصد گردشگري (نجاتی، همچنین) و 1389،حسینی ،1393فیکویی و توکلی،و اقتصادي ( مالحظات فرهنگی

هاي آن  لفهفتن ابعاد و مؤپردازند و اینکه خود گردشگري قومی را بصورت مجزا و جامع با در نظر گر) می1384(محمدیان،گردشگر 

  ررسی قرار دهند تحقیقی انجام نشده است .مورد ب

 روش پژوهش.2 

، این پژوهش با استفاده از رویکرد کیفی و با بکار بردن نظریه داده قومی در ایران استهدف پژوهش، بررسی پدیده گردشگري 

ربیات کوشد بر اساس تجنماید؛ در واقع، این پژوهش میبنیاد و از طریق ابزار مصاحبه اقدام به بررسی ابعاد پدیده گردشگري قومی می

ق هاي عمیگردشگري قومی دست یابد؛ بنابراین پژوهش از مصاحبهپدیده نظر به تبیین عمیق و جامعی از  و نگرش افراد صاحب

 ،شامل کلیه خبرگان مطرح دانشگاهی داراي زمینه علمی مرتبط با گردشگري که جامعه آمارياست  بنیاد مبتنی بر پایه نظریه داده

ترکیب از انتخاب نمونه می باشد و در  ها و تورهاي گردشگريها، آژانسمدیران و کارشناسان ارشد حوزه گردشگري از جمله هتل

استراوس و  رد نظریه داده بنیاد از استراتژيدر کاربکه روشی غیراحتمالی است. ي هدفمند قضاوتی استفاده شده است هاروش

) 1998( بنا بر نظر استراوس و کوربین .به دست آمده استمدل تحقیق  استفاده شده که با طی کردن مراحل) 1989(42کوربین

پردازي مستلزم استفاده از کدگذاري باز،کدگذاري محوري و کدگذاري انتخابی است. کدگذاري باز هاي کیفی براي نظریهحلیل دادهت

هایی که در طی ها را از طریق تنظیم دادههاي کیفی بسازد. کدگذاري محوري، طبقههایی از دادهدهد تا طبقهپرداز اجازه میبه نظریه

م گره تر بهبندي محوريهاي فرعی را درون نوعی طبقهها و طبقهمند طبقهکنند و بطور نظاماند پاالیش میه شدهکدگذاري باز تجرب

شوند که طبقات اصلی براي ) معتقدند که پژوهش زمانی کامل می1998سازد. در عین حال، استراوس و کوریسن(زده،یکپارچه می

  .) 1389( دانایی فرد، هاي پژوهش شکل نظریه گیردیافته تا ه نظري بزرگتر یکپارچه شوندنوعی نقط ایجاد

بنا به نظر  )1. )44،2004(شنتون باشدمی 43گوباترین معیارها جهت بررسی کیفیت مطالعات کیفی معیارهاي چهارگانه یکی از مطمئن

در این . کند می توصیف را پدیده  مورد در آمده بدست هاي یافته درستی به محقق یعنی اعتماد قابلیت ) 2004(45 نظر ویتهد

برداري شده است و  از نظرکارشناسان خبره در زمینه روش تحقیق متخصصین جهت بهبود کیفیت مصاحبه ها بهرهپژوهش از نظرات 

                                                                 
٤٢ Struts and Corbin  
٤٣ Guba 
٤٤ shenton 
٤٥ Whitehead  
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و در حین انجام این پژوهش ، مصاحبه شوندگان ازتفاسیر و تعابیر و داده هاي منتج از مصاحبه توسط   داده بنیاد  استفاده گردید

بقت دارد یا شد که آیا نتیجه وتفسیر و ادراك محقق با آنچه مد نظر آنهاست مطااحبه کننده آگاه شده و از آنها درخواست میمص

که در پژوهش حاضر، محقق کلیه پیش فرض ها درباره موضوع تحقیق را  تا حداکثر امکان کنار گذاشته و تنها خیر؛ و قابل توجه این

هاي مصاحبه شوندگان اقدام به طرح ها کرده و با توجه به پاسخوندگان اقدام به جمع آوري دادهبر اساس پاسخ هاي مصاحبه ش

 به حداقل رسانده شد جمع آوري داده ها و روند مصاحبه سواالت مصاحبه می کرد و بنابراین تعصب و پیش داوري را در مسأله

ناسان حوزه گردشگري نمود و این مصاحبه را تا جایی ادامه داد در پژوهش حاضر محقق اقدام به مصاحبه با افراد و کارش همچنین

مصاحبه  11، نهایتاً این پژوهش بر اساس مصاحبه  با ه یکدیگر دریافت می شدکه از مصاحبه شوندگان پاسخ هاي تکراري و مشاب

ت روایات جدید و مباحث تازه اي پژوهشگر ازگفته ها و پاسخ هاي مصاحبه شوندگان نتوانس شونده به مرحله اشباع رسید که در آن

  استخراج نماید .

در  .ددهن تعمیم مشابه هاي زمینه سایر به را مطالعه هاي یافته بتوانند خوانندگان یعنی انتقال قابلیت) 2004( به نظر  ویتهد  )2

این پژوهش مسأله گردشگري را از تمام ابعاد (اجتماعی؛ اقتصادي، سیاسی، فرهنگی، ملی، بین المللی ، بازاریابی....) مورد بحث و 

مطالعه قرار گرفت بطوریکه خواننده با خواندن و مطالعه این پژوهش می تواند به درك عمیق و دقیقی از مسأله گردشگري قومی 

  .دست یابد

در این تحقیق  .آمد خواهد بدست ها یافته همان مجدداً مطالعه تکرار صورت در یعنی اطمینان قابلیت)  2004( نظر  ویتهد بنا به  )3

به مصاحبه کنندگان اعالم گردید که  این تحقیق  دانشگاهی بوده و هدف آن کمک به  روشن کردن مبحث گردشگر ي قومی می 

نخواهد داشت و نام افراد مصاحبه کننده تنها در محافل علمی مطرح خواهد شد و در غیر باشد و هیچ پیامدي براي آنها به همراه 

  اینصورت نامی از آنها برده نخواهد شد .

  

 هب دستیابی چگونگی و نباشد شده انجام هاي انتخاب مورد در ابهامی هیچ یعنی تاییدپذیري قابلیت) 2004بنا به نظر  ویتهد( )4

ین تحقیق در ا باشد آنان رفتار و اعمال روي بر آن تاثیر و افراد تجربیات اساس بر باید ها یافته باشد، مشخص مطالعه طول در تفسیرها

به مصاحبه کنندگان اعالم گردید که  این تحقیق  دانشگاهی بوده و هدف آن کمک به روشن کردن مبحث گردشگر ي قومی می 

باشد و هیچ پیامدي براي آنها به همراه نخواهد داشت و نام افراد مصاحبه کننده تنها در محافل علمی مطرح خواهد شد و در غیر 

  .برده نخواهد شد  اینصورت نامی از آنها

و بارز  مطرحبا توجه به مباحث مطرح شده می توان نتیجه گرفت پژوهش حاضر با اینکه کیفی است تا حد امکان توانسته معیارهاي 

 رعایت کند . در تعیین اعتبار را 

و جهت  مصاحبه هاي مرتبط با گردشگري قومیویژه حوزه در پژوهش حاضر از یازده کارشناس و متخصص حوزه گردشگري به

ا، هبرداري استفاده گردید و از طریق تجزیه و تحلیل سطر به سطر یادداشتشوندگان از روش یادداشتهاي مصاحبهثبت نظرات و پاسخ

مراحل کدگذاري باز، محوري و انتخابی انجام گرفت. بررسی روایی کدگذاري از طریق تأیید اساتید مشاور و راهنما و همچنین افراد 

) استفاده شده 1998( 46به شونده انجام گرفت. همچنین براي رسیدن به مدل در پژوهش اصلی از پارادایم استراوس و کوربینمصاح

ها )خود معرفی کردندکه تکنیک 1990هاي مفصل و دقیق علمی است که استراوس و کوربین در اثر (این رهیافت اشاره به روال  است.

هاي باز، محوري و مشتمل برکدگذاري این رهیافت ،تفصیل دادند، این طرح تجویزي استبنیاد را  هاي تدوین نظریه دادهو روال

  ).1392فر و همکاران،(داناییي از نظریه تولید شده تاکید دارد انتخابی و تدوین یک الگوي منطقی یا یک توصیف بصر

                                                                 
٤٦ Struss & korbin 
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ها تا آوري دادهگیرد جمعرت متقابل و همزمان انجام میصوها بهآوري و تجزیه و تحلیل دادهالزم به ذکر است که فرآیند جمع

وندگان شها به مرز اشباع برسد و مفاهیم مرتبط با پدیده گردشگري قومی که توسط مصاحبهکند که محقق در دادهجایی ادامه پیدا می

، ايال کردن و تحلیل مقایسهؤها، سافه نشود، تحلیل جزئی دادهشوند تکراري شده و مطلب جدیدي به مدل اضمختلف مطرح می

کید کردند فرآیند کدگذاري باز و محوري دو گام متوالی طور که استراوس و کوربین تأهمان هاي اصلی تحلیل داده بنیاد هستند،روش

ها از ولهمق شود کهگیرد، در ابتداي کدگذاري، تالش مییک فرآیند تحلیلی نیستند بلکه فرآیند کدگذاري، پویا و شناور انجام می

ی ها طشوند بعد از این که ارتباط مقولهها به یکدیگر مرتبط میطریق کدگذاري باز مشخص شود و طی کدگذاري محوري، مقوله

شود تا مدل ها یکپارچه میهاي فرعی و ارتباط آنها، مقولهکدگذاري باز و محوري شناسایی شدند طی کدگذاري انتخابی، مقوله

  ).1393دانی، نظري توسعه یابد (یز

   کدگذاري باز. 1-2

  کنید:مشاهده می2و 1را در جداول شماره گذاري و کدگذاري باز خالصه اي از برچسب

  

  هاکدهاي استخراجی و منابع آن :1جدول 

  فراوانی   کدهاي استخراجی

محدوده خاص)، اقلیم  دانش بومی، تیره)،-(ایل،طایفه ساختارعرفی فرهنگ، هاي مختلف، خصوصیات مشترك(زبان،گویش،وجود خرده فرهنگ

آداب و  هاي خانوادگی،سیاسی خاص قوم)، بوم زادي، ریشه اجتماعی، هاي اقتصادي،(ویژگی هاي فرهنگی خاصجوهات و شاخصهو و ژن،

، بین طبیعت و فرهنگهنگی ، همانژادي و فرهنگی، شیوه زندگی و معیشت، هماهنگی و همزیستی با طبیعت-رسوم خاص، شباهات تاریخی

خاص جغرافیایی، معماري خاص، جداسازي و تعریف اقوام مشکل، حساسیت،گستردگی و  هقریخی، هویت اجتماعی، محدوده و منطپیشینه تا

  پیچیدگی در تعریف قوم

11  

 مدیریت-ی در فرآیندهاي برنامه ریزيها و همکاري آنها، توانمند کردن جامعه قومی، مشارکت و توجه به جوامع محلکار گروهی، ایجاد تشکل

عناصر  ها وه ویژگیگردشگري ترکیبی، ارای برداري از آن،هاي جامعه محلی و بهرهو نظارت، آمادگی جامعه محلی،گردشگري بر مبناي پتانسیل

  موسیقی  و..) سنن، رسوم، (آداب، منحصربه فرد فرهنگی قومی

9 

گردشگري با سایر بازارها، پیچیدگی بازاریابی به سبب پیچیدگی شناسایی بازارهدف و مخاطب گردشگري گسترده بودن و درگیر بودن بازار 

گري)، استفاده از ابزارهاي (نقش تسهیل هاهاي ارزشمند قومی بر اساس بازار هدف با استفاده از ابزار مرتبط آژانسقومی، شناخت ظرفیت

هاي دایمی) و ارایه  منابع و مظاهر قوم  به ها، سمینارها، ایجاد جشنواره، تبلیغات، نمایشگاهرسانی(فضاي مجازيمتنوع بازاریابی و اطالع

-هاههاي سفر(جاذبمحصول گردشگري قومی(لذت و تنوع) گردشگر، محاسبه سود و هزینه گردشگري، ارایه محصول گردشگري در قالب بسته

متی)، محدودیت در پذیرش گردشگر قومی(پذیرش گردشگران آگاه )، ارایه خدمات با و شرایط اقا -اقامتگاه بومی غذاي بومی، صنایع دستی،

نفعان قیمت باال تجارب دست اول، پرداخت پول براي فرهنگ و دانش بومی، بازاریابی توسط جامعه محلی، اهداف خاص گردشگران، ذي

فیاي اقوام، حفظ اصالت، آمادگی و آموزش جامعه محلی مختلف گردشگري، هدف گردشگري کسب لذت و تجربه جدید، شناخت اقلیم و جغرا

  قومی و بومی  یزبان، ادغام بازاریابی با عناصرو م

11 

ها، هاي جامعه میزبان، عدم حفظ اصالت، حساسیت ویژه اجتماعی و فرهنگی مردم بومی به سنتعدم احترام جامعه مهمان به عقاید و سنت

  عه میزبان و مهمانمدرنیته و جهانی شدن، عدم آموزش جام

3  

 2  ح دادن دیدگاه فرهنگی بر دیدگاه  اقتصاديیترج

بهره برداري از فرهنگ، جلوگیري از اضمحالل  آشنایی با رسوم و آداب اقوام، غنی بودن فرهنگ قوم(گویش، لهجه ،زیستگاه) ، هاي اصیل،تجربه

 فرهنگی و-فرهنگی و هنري زیستگاه اقوام، میراث ناملموس-تاریخیهاي هاي فرهنگی، ویژگیفرهنگ، ارایه سبک زندگی قومی، شاخصه

ات ها، غذا، لباس، سوغتولیدات لبنیاتی، اقامتگاه شیردوشی، (صنایع دستی، هاي منحصربه فردجاذبه هاي محلی،مراسمات و جشن طبیعی،

11  
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اي هو نگهداري از فرهنگ و طبیعت، نشر و اشاعه ارزشهاي طبیعی، معرفی و شناسایی اقوام، حفظ محلی و تعدیالت در سوغات محلی)، جاذبه

  فرهنگی کشور

کسب و کار، مکمل معیشت، ایجاد اشتغال، رونق و شکوفایی، افزایش سطح درآمد، معیشت و رفتارهاي معیشتی، بهره برداري از گردشگري  

  بر پایه جوامع محلی
8  

  1  به گردشگري و توسعه پایدار گردشگري و نهایتاًتغییر پارادایم از توسعه گردشگري به توسعه پایدار 

  4  برگشت به گذشته، از مدرنیته به پست مدرنیته،گرایش به زندگی سنتی، فرار از زندگی مدرن، حس تجارب متفاوت گردشگر، اصالت

-ها، سرمایهلی، شناسایی آسیبها و جامعه محآموزش و هدایت متولیان امر و تورگردان برنامه ریزي و مدیریت در سطح دولتی و خصوصی،

گذاري ها، صداقت با جامعه محلی و گردشگر، میزان پذیرش اجتماعی، انجام طرح مطالعاتی در حوزه هاي مختلف گردشگري قومی، مشخص 

هاي انهرس هاي کوچک، شناخت اقوام و فرهنگ آنها توسطهبنگاگذاري توسط قومی، انجام سرمایه کردن تقویم و زمان مشخص براي گردشگري

فاده از است تولید فیلم و مستند با همکاري اقوام، یی با مشاهیر و نام آوران اقوام،ثار و رسوم، آشناهانی هرگونه آملی و داخلی، ثبت ملی و  ج

فراد دعوت از اهاي گردشگري قومی با المللی، برگزاري تورهاي آشنایی با هدف معرفی قابلیتهاي بینعناصر و اجزا قوي قومی در نمایشگاه

  هاي سفرگردشگريهاي قومی گردشگري به محصوالت و بستهالمللی، تبدیل منابع و پتانسیلبرجسته ملی و بین

6  

  2  عنوان منبع ارزشمنده والن و مقامات بئجایگاه اقوام در نزد مساهمیت و ارزش  -انون اساسی، شناختاهمیت اقوام در ق

  2  وجود تقاضا براي گردشگري قومی

س وملم ها و حفظ میراثفرهنگوجه به خردههاي منحصربه فرد، ت، تنوع ژنتیکی و تنوع قومیتی و وجود جاذبهوجود اقوام گوناگون در ایران

  منحصربه فرد گردشگريو ناملموس آنها، تعریف محصول 
11  

  8  ها،صلح و آرامشو نزدیک کردن فرهنگ ایجاد اتحاد و انسجام ملی ، شناخت اقوام ایرانی از یکدیگر و معرفی به جهان ، تقریب

هاي محلی و ملی، درگیري درون قومی، صرف داشتن دیدگاه ها، منازعات سیاسی، درگیري با دولتماريهاي محلی، بالیاي طبیعی، بیجنگ

کز مطالعاتی اقوام، حضور گردشگران در جامعه محلی و قومی، نبود مراگردد، مدیریت ناصحیح موجب نزول گردشگري قومی می اقتصادي

هاي مطالعاتی، نداشتن تعیین تقویم گردشگري، برخورد نامناسب با گردشگر، عدم شناخت از اقوام، عدم ریزي و عدم انجام طرحعدم برنامه

لی، معه محفرهنگی و اجتماعی، عدم آمادگی جا-هاي وارده در ابعاد زیستیشناخت از قوانین عرفی، نمایشی شدن سبک زندگی اقوام ، تخریب

  نبود امکانات و زیرساختارهاي الزم

7  

  

منظور از فراوانی مندرج در جداول ، تعداد افراد مصاحبه شونده می باشند که در بررسی پاسخ هاي حاصل از مصاحبه به آن مباحث اشاره   

  .اندداشته

  سازي و کدگذاريمفهوم-2جدول

  زیرمقوله  مفهوم کد

رنامه در ب بعنوان دستورالعمل ملی قرارگرفتن مبحث اقوام

دولت و اجرا در بخش سطح دولت، برنامه ریزي در

و هدایت متولیان امر و تورگردانها و خصوصی، آموزش 

هاي ها، انجام طرحجامعه محلی، شناسایی آسیب

هاي مختلف گردشگري، ثبت ملی و حوزهمطالعاتی در

طالعاتی هاي مجهانی هر گونه آثار و رسوم، تقویت نهاده

زیرساخت)،  ها و تسهیالت (وام ،وپژوهشی، ارایه مشوق

توجه به بخش خصوصی، معرفی و شناسایی اقوام، ارایه 

سبک زندگی قومی، حفظ ونگهداري از فرهنگ و طبیعت، 

 گونیحفظ گونه هاي فرهنگی کشور،نشر و اشاعه ارزش

  

  

  

  

  

  مدیریت بخش دولتی
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زیستی، اقدامات زیست محیطی صورت گرفته -فرهنگی

- فرهنگحفظ، فرهنگ سازي، توجه به خردهجهت احیا و 

 برداري از فرهنگها، بهره

هاي اصیل، آشنایی با رسوم، آداب اقوام و کسب تجربه

 مظاهر قومی 

  وجود تقاضا  خواسته مشتریان

هاي تاریخی، فرهنگی و هنري، میراث هاي فرهنگی، ویژگیشاخصه

هاي مراسمات وجشنناملموس فرهنگی و طبیعی، 

هاي منحصربه فرد (صنایع دستی) ، وجود محلی، جاذبه

اقوام گوناگون، غنی بودن فرهنگ قوم (گویش، لهجه، 

هاي ناشناخته یا زیستگاه)، تنوع ژنتیکی قومیتی، جاذبه

هاي منحصر به فرد، وجود کمترشناخته، وجود جاذبه

- ارههاي جذاب و متنوع قومی، جشنوها و پتانسیلجاذبه

 هاي  متنوع قومی 

  

  

  

  

  هاجذابیت

  

داري برکسب و کار ، ایجاد اشتغال، رونق و شکوفایی، بهره

از گردشگري بر پایه جوامع محلی، مکمل معیشت و 

 افزایش سطح درآمد، معیشت و افزایش سطح درآمد 

  

  ل اقتصاديمسای

  

برگشت به گذشته وگرایش به زندگی سنتی، حس تجارب 

 متفاوت گردشگر، رفتن از مدرنیته به پست  مدرنیته 

    فرار از زندگی روزمره

جاده،  زیرساختارهاي الزم و امکانات جانبی، بهداشت،

ها و بسترها، بروز رسانی بسترها آماده کردن اقامتگاه

 (فرهنگ و اقامتگاه) با حفظ اصالت 

  

  گذاريسرمایه

  

 بسترسازي

  

آموزش جامعه میزبان و گردشگران،  فضاسازي  روانی و 

ذهنیت سازي، تغییر رویکرد از اقتصادي به فرهنگی، 

شناخت اقوام ایرانی از یکدیگر و معرفی به جهان، برطرف 

کارانه و منزوي جامعه  کردن و کاستن از نگاه محافظه

 میزبان 

  

  

 آموزش

انسجام ملی، تقریب و نزدیک  کردن ایجاد اتحاد و 

ها، به روز رسانی و  حفظ اصالت، حفظ میراث فرهنگ

ملموس و ناملموس، جلوگیري از اضمحالل فرهنگ اقوام، 

پذیري، پذیرش گسترش فرهنگ مهمان نوازي و مهمان

اجتماعی، حفظ اصالت اقوام، حضور فعاالنه در مجامع و 

 هاي بین المللی سازمان

  

  

 فرهنگی

اهمیت و حفظ اقوام و آداب و رسوم آنها، اهمیت اقوام در قانون 

اساسی، اهمیت  و ارزش  جایگاه اقوام در نزد مسوالن و 

 مقامات بعنوان منبع ارزشمند

 توجه به اقوام

 حقوقی بیمه  حفظ حقوق شهروندي و حقوق گردشگران،
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تنظیم و تصویب قوانین، ضوابط ملی اصالح قوانین داخلی، 

و استانداردها در حوزه گردشگري،  تصویب قوانین 

حمایتگري و تسهیل گري جهت حضور بخش خصوصی 

 در حوزه گردشگري و ترغیب بخش خصوصی 

  

 قانونی

دموکراسی و آزادي هاي سیاسی،  ثبات سیاسی، امنیت،

 تعامالت و روابط بین المللی 

 سیاسی

از ذینفعان، شناسایی نمایندگان  و سخنگویان  هاییتشکل

جامعه محلی، افزایش پیون میان فعاالن صنعت 

توانمندکردن  گردشگري و جامعه میزبان، کار گروهی،

ع محلی در جامعه قومی، مشارکت و توجه به جوام

 گردشگري بر مدیریت و نظارت، ،فرآیندهاي برنامه ریزي

برداري از آن، هرههاي جامعه محلی و بمبناي پتانسیل

 ریزيداشتن صداقت و شفافیت با جامعه محلی، برنامه

مشارکتی با کمک جوامع محلی، آشنایی با مشاهیر و نام 

آوران ، معتمدین و منتفذین جامعه محلی، معرفی و 

 شناسایی اقوام 

  

  

  

  

  گردشگري قومی

  

ارایه تجارب دست اول، ارایه محصول گردشگري در قالب 

ها و سبک زندگی قومی، ارایه بسته شاخصهاي از بسته

خاص هر کشور براي گردشگران، ارایه منابع و مظاهر قوم 

به محصول و خدمت گردشگري قومی (لذت و تنوع)، ارایه 

محصول گردشگري در قالب بسته هاي سفر، ارایه 

محصول و خدمت با قیمت باال، محدودیت در پذیرش 

حفظ و احیا فرهنگ  گردشگر، ارایه و فروش مظاهر قومی،

و سبک زندگی قومی و تبدیل آن به محصول و خدمت ، 

 محصول گردشگري در دسترس و عینی  

  

  

  محصول

  

سازي جوامع شناسایی وضع موجود، نیازسنجی و آماده

هدف، پیچیدگی بازاریابی به سبب پیچیدگی، شناخت 

هاي ارزشمند قومی بر اساس بازار هدف یا استفاده ظرفیت

هاي هاي گردشگري ،گزارشابزارهایی از جمله آزانساز 

دولتی و....، شناخت اقلیم و جغرافیاي اقوام، ارایه ویژگی 

ها و عناصر منحصربه فرد فرهنگی و آداب و رسوم،گسترده 

 بودن و درگیر بودن بازار گردشگري با سایر بازارها،

الت ها ، تمایبازاریابی ترکیبی ، ویژگی ها، نیازها ، خواسته

تجارب  آرامش، و اهداف  خاص گردشگران قومی(صلح،

دست اول و..)، ارایه محصول گردشگري بر اساس ویژگی 

- هاي قومی، استفاده از ابزارها متنوع بازاریابی و اطالع

هاي داخلی و رسانی (فضاي مجازي، تبلیغات، نمایشگاه

  

  

  

  

  

  

  بازاریابی گردشگري قومی
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بین المللی و..)، ادغام عناصر بازاریابی با عناصر قومی و 

 میبو

گویش و فرهنگ)، وجوهات و  (زبان، خصوصیات مشترك

هاي خانوادگی، آداب و رسوم هاي فرهنگی، ریشهشاخصه

خاص، شیوه زنگی و معیشت، هماهنگی و همزیستی با 

  ی طبیعت و فرهنگ، پیشینه تاریخی،هماهنگ طبیعت، 

محدوده ومنطقه خاص جغرافیایی،  هویت اجتماعی،

 نژادي و فرهنگی -معماري خاص، تشبهات تاریخی 

  

  

  هاي قوم و قومیتویژگی ها و خصیصه

  

 توسعه توسعه کشور، توسعه و بقا منطقه گردشگري،

توسعه شبکه هاي زیرساختی  صادرات غیرنفتی و پنهان،

 ،ظرفیت سازي و توانمندسازي منطقه، و رفاهی کشور

 ،رشد اقتصادي افزایش درامد، زایی،اشتغال پایدار،توسعه 

 منطقه ءتوسعه و بقا کارآفرینی، تجارت و تبادل کاال،

 گردشگري 

  

  

  رشد و توسعه اقتصادي

  

ها، گسترش و حضور مدرنیته و یکسان سازي فرهنگ

جهانی شدن، نمایشی شدن سبک و رسوم و آداب اقوام، 

بند و باري، استحاله فرهنگی  ورود فرهنگ بیگانه، رواج بی

  

 کم رنگ شدن هویت قومی

 

کسب لذت براي  کسب تجارب جدید گردشگري،

 گرشگران ، ایجاد تجربه لذتبخش 

  برند

حساسیت ویژه اجتماعی و فرهنگی و امنیتی مردم 

هاي مذهبی  و باورهاي قومی و بومی، تعصب به ارزش

 بومی جامعه میزبان 

 هاتنش نگرش قوم

محدودیت در ورود به منطق محلی، بالیاي طبیعی، 

 ها، درگیري با دولت محلی و ملی بیماري

 امنیت

مدیریت ناصحیح حضور گردشگران در جامعه محلی ، 

تورم، یکسوشدن جریان  نداشتن تقویم گردشگري،

اقتصادي، گرایش بیش از اندازه به درآمد زایی (افزایش 

 قیمت و تورم)

  

 برنامه ریزي

عدم توجه به توسعه گردشگري پایدار، نداشتن برنامه 

- استراتیک و وجود  دیدگاه هاي متناقض در خصوص بهره

 (خشکسالی) برداري از زیست بوم، تغیرات آب و هوایی

  

 محیطی-زیست

وجود سایر سرگرمی ها از جمله ابنیه ها و آثار باستانی و 

  قدیمی 

   هاجایگزین

 

   کدگذاري محوري. 2-2

با  ها راباید آنمحقق مقوالتی دارد که می رسد در این هنگام،)کدگذاري باز با تعیین مفاهیم و مقوالت به پایان می1387( بر نظر بازرگان بنا

گیرد کدگذاري محوري فرآیندي است که طی ي کدگذاري محوري صورت میهاي واقعی مشخص کند این اقدام در مرحلهیکدیگر در پرتو داده
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گیرند تا از آن میان بتوان بین یک مقوله و مفاهیم ررسی قرار میبدیدي مورد جها تجزیه شده بودند به شیوه که به مفاهیم و مقوله هاییآن داده

  .)1393 (ایزدي، موجود درآن و حتی دیگر مقوالت پیوند برقرار کرد

 هاي استخراجی ارایه شده است.مفاهیم و مقوله4و 3شماره ول اگردشگري قومی در نظر گرفته شده است در جد در این پژوهش پدیده اصلی،

 

  گردشگري قومی شرایط علی با  ها و مفاهیم شناسایی شده مرتبط مقوله: 3جدول 

  

  کد  مفهوم  زیرمقوله  مقوله 

  

  

  

شرایط 

  علی

 جوامعبرداري از گردشگري بر پایه ، ایجاد اشتغال، رونق و شکوفایی، بهرهکسب و کار  صاديتمسایل اق  

  محلی، مکمل معیشت و افزایش سطح درآمد، معیشت و افزایش سطح درآمد

فرار از زندگی 

  روزمره

برگشت به گذشته و گرایش به زندگی سنتی، حس تجارب متفاوت گردشگر، رفتن از 

  مدرنیته به پست  مدرنیته

تقاضا براي 

  گردشگري

  آداب اقوام و مظاهر قومی ، آشنایی با رسوم هاي اصیل،کسب تجربه  خواسته مشتریان

  

  

  ها و مفاهیم شناسایی شده مرتبط با پدیده گردشگري قومیمقوله: 4جدول 

  کد  مفهوم  مقوله

  

  

  

پدیده  

گردشگري 

  قومی

ویژگی ها و 

هاي خصیصه

قوم و 

  قومیت

هاي خانوادگی، آداب هاي فرهنگی، ریشهخصوصیات مشترك (زبان،گویش و فرهنگ)، وجوهات و شاخصه

گی و معیشت، هماهنگی و همزیستی با طبیعت، هماهنگی طبیعت و فرهنگ، درسوم خاص، شیوه زنو 

بهات تاریخی اپیشینه تاریخی، هویت اجتماعی، محدوده  و منطقه خاص جغرافیایی، معماري خاص، تش

  نژادي و فرهنگی-

  

گردشگري 

  قومی

ن صنعت میان فعاال دمحلی، افزایش پیون هایی از ذینفعان، شناسایی نمایندگان و سخنگویان جامعهتشکل

گردشگري و جامعه میزبان،کار گروهی، توانمندکردن جامعه قومی، مشارکت و توجه به جوامع محلی در 

رداري بهاي جامعه محلی و بهرهگردشگري بر مبناي پتانسیل فرآیندهاي برنامه ریزي، مدیریت و نظارت،

ریزي مشارکتی با کمک جوامع محلی، آشنایی با محلی، برنامهاز آن، داشتن صداقت و شفافیت با جامعه 

  مشاهیر و نام آوران ، معتمدین و منتفذین جامعه محلی، معرفی و شناسایی اقوام

  

 ها. یافته3

اس اسدر کدگذاري انتخابی، مقوله هاي اصلی، فرعی و مفاهیم بدست آمده از دو مرحله پیش( کد گذاري باز و کد گذاري محوري)، بر 

) تنظیم می شود. در این مدل، یکی از مقوله ها بعنوان مقوله اصلی در نظر گرفته می شود 1998مدل پارادایمی کوربین و استراوس(

ر اساس در اینجا بمدل نظري پژوهش دست یافت.  به  و ارتباط سایر مقوله ها و مفاهیم بر اساس ارتباط با آن تنظیم می شود تا نهایتاً

ها و مفاهیم ها و زیرمقولهعنوان پدیده اصلی در نظر گرفته و ارتباط سایر مقوله) یک مقوله را به1998تراوس و کوربین (پارادایم اس

باشد عنوان هسته و مقوله اصلی میه ، مقوله مدیریت گردشگري قومی بباشدمی 1کنیم که به شرح شکل شماره را با آن تنظیم می

 گیري و رونق نیاز به شرایطیشود. بر اساس این مدل، گردشگري قومی  جهت شکلن اساس تنظیم میها بر آکه ارتباط سایر مقوله

راهبردهایی را پیش گرفت و در نهایت  ها وگري دارد و جهت اجراي گردشگري قومی باید مکانیزماي، علی و مداخلهاز جمله زمینه

ن پژوهش، با کدگذاري  پاسخ هاي مصاحبه شوندگان، مفهوم سازي  آنها پیامدهایی گردشگري قومی را باید بررسی و نظارت کرد، ای
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مفهوم  24مقوله فرعی و 4مقوله اصلی، 6شامل ) به مجموعه اي1998و طبقه بندي مفاهیم بر اساس پارادایم استراوس و کوربین (

مل مداخله گر، پدیده گردشگري قومی، که  مقوله هاي اصلی شامل عوامل علی، عوامل زمینه اي، عوا  .)7(جدول شماره  دست یافت

هر کدام از مقوله ها بر حسب مورد از مقوله هاي فرعی تشکیل شده و در برگیرنده  مفاهیم  استراتژي ها و راهبردها و پیامدها می باشد 

قومیتی، گردشگري  هايمفهوم (ویژگی2گردشگري قومی بعنوان پدیده اصلی مورد تحقیق در قالب ه طور نمونه مربوطه می باشند.  ب

   بندي گردید.بر مبناي اقوام و جامعه محلی) دسته

  : مدل نهایی شکل تحقیق1

  

  

  

  

  

  

  

 

  

  

  

  . بحث و نتیجه گیري 4

قدامات اي ، اساز، علی، مداخلهزمینه شرایطمدل تحقیق  باشد.هدف پژوهش تدوین و تبیین مدلی براي  مدیریت گردشگري قومی می

لعه، هاي  پدیده مورد مطاها و خصیصهاز ویژگیاي عبارتست زمینه شرایطکند و پیامدهاي مرتبط با گردشگري قومی را شناسایی می

ي هاشاخصهایی شامل هاي این مدل، عوامل زمینهکه در این پژوهش پدیده مورد مطالعه گردشگري قومی می باشد. بر اساس  یافته

هاي هاي محلی، جاذبهمراسمات و جشن ،فرهنگی و طبیعی -میراث ناملموس  فرهنگی و هنري، -هاي تاریخی فرهنگی، ویژگی

هاي ی، جاذبهقومیت -زیستگاه)، تنوع ژنتیکی لهجه، (گویش، (صنایع دستی)، وجود اقوام گوناگون، غنی بودن فرهنگ قوم منحصربه فرد

هاي  متنوع واره، جشنهاي جذاب و متنوع قومیها و پتانسیلهاي منحصر به فرد، وجود جاذبهناشناخته یا کمترشناخته، وجود جاذبه

گیري و گسترش گردشگري قومی در ایران موجب شکلعلی که  شرایط شود.ها کدگذاري میباشد که تحت عنوان جذابیتقومی می

برداري از گردشگري بهرهایجاد اشتغال، رونق و شکوفایی،  کسب و کار،) مسایل اقتصادي از جمله 1عنوان شامل گردد ذیل سه  می

 برگشت به گذشته و گرایش به زندگی فرار از زندگی روزمره  از جمله  )2محلی، مکمل معیشت و افزایش سطح درآمد بر پایه جوامع 

بندي قومی شناسایی و طبقه ) تقاضا براي گردشگري3سمت پست مدرنیته  سنتی، حس تجارب متفاوت گردشگر، گذر از مدرنیته به

  شرایط علی 

فرار از زندگی مسایل اقتصادي، 
  روزمره 

  تقاضا براي گردشگري

  خواسته مشتریان  

  گر شرایط مداخله

  بسترسازي 

 گذاري سرمایه  
  قانونی  
  حقوقی  
  فرهنگی  
  آموزشی  
  توجه به اقوام  
  سیاسی  

  تنش ها 

  نگرش قوم  
  امنیت  
 ریزي برنامه  
  زیست محیطی  

  ها جایگزین

 مدیریت بخش دولتی 

  شرایط زمینه 

 ها جذابیت

  مدیریت گردشگري قومی

هاي قوم و ها و خصیصهویژگی
  قومیت

 گردشگري قومی

  هاها و مکانیزماستراتژي

  محصول

 قومی شگريبازاریابی گرد

  پیامد

  برند

  رنگ شدن هویت قومیکم

 رشد و توسعه اقتصادي
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تل نمایند مخ را تسهیل یاگیري و گسترش گردشگري قومی فرآیند شکل روند اي عواملی ساختاري هستند که مداخله شرایط .گردید

)  گذاريتوجه به اقوام و سرمایههنگی، آموزشی، (حقوقی، قانونی، سیاسی، فر بسترسازي که شامل  هفت مفهوم -1و در چهار گروه 

مدیریت  بخش دولتی  -4ها  و جایگزین -3زي، امنیت و زیست محیطی) ریچهار مفهوم (نگرش قوم، برنامهها شامل تنش -2

هاي گردشگري قومی ها و ویژگیتحت دو مفهوم تعریف شاخصهبعنوان پدیده مورد بررسی و  گردشگري قومی؛بندي گردیدطبقه

بازاریابی گردشگري قومی و ردشگري قومی تحت دو مفهوم محصول ها جهت اجراي گها و مکانیزماستراتژي ،بندي گردیدطبقه

رنگ شدن هویت قومی و رشد و توسعه اقتصادي کدگذاري گردید؛ و در نهایت پیامدها ي گردشگري قومی تحت سه مفهوم برند، کم

باشد و با حوزه هاي مختلفی در ارتباط است و لذا در برنامه اي گسترده می. بر اساس مدل، گردشگري قومی پدیدهبندي گردیدطبقه

براي گسترش و رونق آن باید بصورت سیستماتیک موضوع را از ابعاد مختلف مورد بررسی قرار داد؛  بطور کلی صرف داشتن  ریزي

گردد و عالوه بر آن، باید به سایر مباحث  توجه  تواند شرط الزم و کافی براي موفقیت در گردشگري قومیها، نمیاقوام و خرده فرهنگ

گذاري و ترغیب سرمایه طور مثالي الزم  که موجب تسهیل و کمک به توسعه و رونق آن می گردد. بهداشت، از جمله وجود بسترها

ه جامعانتفاع ، تقبال جامعه محلی از حضور گردشگرهاي دولتی یا تمایل، رضایت و اسبخش خصوصی در این حوزه از طریق مشوق

ها و موانع نیز اشاره کرد و آنها را مد نظر قرار داد زیرا عدم به  بازدارنده میزبان از گردشگري را می توان نام برد در کنار بسترها باید

آن  رونقی درتوجه به این عوامل موجب کندي در روند فرآیند توسعه گردشگري و دلسردي ذینفعان از حضور در آن بازار و نهایتا بی

موانع در حوزه گردشگري، باید راهبردها و  اقدامات  مرتبط در  گردد، در کنار توجه  به آماده کردن بسترها و از بین بردنبازار می

فرد، ، ارایه و عرضه  محصولی جذاب، منحصربهتعریف جهت اجراي روند حوزه گردشگري قومی را به کار بست این اقدامات شامل

اي هی وضع موجود و  اجراي استراتژيمتناسب با سبک زندگی و آداب و رسوم اقوام با محوریت اصالت و  انجام بازاریابی شامل شناسای

آید را باید مورد رصد و بررسی قرار داد زیرا با بررسی پیامدها ها بدست میپیامدهایی که از این فعالیت و نهایتاًباشد می بازاریابی

هش، هاي پژوبا  یافته هاي  تحقیق یافته. توان به نقاط ضعف و قوت پی برد و در جهت اصالح و تقویت و بهبود آن گام برداشتمی

 )،2015(48راجارتنام و همکاران )،2002(47دچاروس -صدیقی ،)1392(و قلیچ و کریمی) 1395(و دیگران صفرآبادي ،)1387( کروبی

باشد به مسایلی مانند اصالت ) همسو می1391حسینی و همکاران( )،1389حسینی( )،1393لو و عبدالهی(تقی ،)1390نجاتی(

فرهنگی ، توجه به مسایل فرهنگی، اجتماعی،  –هاي قومی ها و جذابیتتجربه گردشگري قومی، ظرفیتمحصوالت گردشگري، 

 ي بکار رفته در این پژوهش مالحظهنوآورنماید اقتصادي، موانع، حمل و نقل و دسترسی که در پژوهش هاي قبلی پرداخته را تایید می

) عوامل بازدارنده را مورد توجه قرار داده یا همچنین 1390در پژوهش نجاتی ( نمونهو بررسی تمام عوامل در کنار هم می باشد بطور 

اقتصادي و زیست  فرهنگی،-) به سه عامل در گردشگري قومی اشاره گردید عامل اجتماعی 1391در پژوهش حسینی و همکاران(

افراد و کارشناسان این رشته و حوزه کاري بر اساس مصاحبه با لی این پژوهش با روش داده بنیاد محیطی مورد بررسی قرار گرفت و

ز آنجا که چه در بخش دولتی و چه در بخش خصوصی اقدام به مطالعه و بررسی مبحث گردشگري قومی از تمام جوانب کرد. لذا ا

ا، هتلردازند از جمله هپایفاي نقش میمل بسیار زیادي در آن دخیل و به عوا باشد وپدیده گردشگري قومی موضوعی پیچیده می

پیشنهاد منیت، بیمه، بهداشت و سالمت، گمرك، جوامع محلی و بومی و... هاي گردشگري، حمل و نقل، گذرنامه، اها، آژانسرستوران

گرانه، بتوانند اي، مداخلهگردشگري ایجاد گردد تا با توجه به عوامل علی، زمینههاي گردد جهت انجام فرآیندگردشگري خوشهمی

از جمله  بررسی رضایت گردشگران، ا در جهت جذب گردشگر داخلی و خارجی انجام  و با بررسی  نتایج و پیامدها  اقدامات دقیقی ر

 بر اساس نظر کارشناسان حوزه گردشگري .و موجبات جذب گردشگران آتی بیشتري را فراهم سازند نسبت به ارایه خدمات بهتر اقدام

اشد لذا با توجه مهیا بودن شرایط بهاي باال از نظر داشتن تنوع قومی و اقلیمی میرتبهایران جز  )1380و حاجیانی ، 2000(اینانلو،

                                                                 
٤٧ Seddighi ;Theocharous  
٤٨ Rajaratnam and et al  
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گري و بویژه گردشگري قومی را ،گردشهاي منحصربه فرد اقوام ایرانیاي یعنی  تقاضا براي گردشگري و  وجود جذابیتعلی و زمینه

ل ملی در برنامه دولت، برنامه ریزي در سطح دولت و اجرا در بخش بعنوان دستورالعمقرارگرفتن مبحث اقوام بخش دولتی از طریق  در

هاي مختلف هاي مطالعاتی در حوزهها، انجام طرحخصوصی، آموزش و هدایت متولیان امر و تورگردانها و جامعه محلی، شناسایی آسیب

ها و تسهیالت (وام، زیرساخت)، ، ارایه مشوقهاي مطالعاتی وپژوهشیگردشگري، ثبت ملی و جهانی هر گونه آثار و رسوم، تقویت نهاده

نگهداري از فرهنگ و طبیعت، نشر و اشاعه  توجه به بخش خصوصی، معرفی و شناسایی اقوام، ارایه سبک زندگی قومی، حفظ و

 ،زیستی، اقدامات زیست محیطی صورت گرفته جهت احیا و حفظ، فرهنگ سازي-گونی فرهنگیهاي فرهنگی کشور، حفظ گونهارزش

بسترهاي الزم چه قانونی چه حقوقی چه  برداري از فرهنگ مورد توجه قرار داده و با فراهم کردن ها، بهرهفرهنگتوجه به خرده

نفعان از فرهنگی چه آموزشی و چه ترغیب بخش خصوصی در این حوزه و شکل گیري گردشگري قومی بر اساس همکاري  همه ذي

راهبردهاي مرتبط  و نظارت بر پیامدها و نتایج کار   به رونق گرفتن بخش گردشگري و شکوفایی   جمله جوامع محلی، انجام اقدامات و

الوه بخش  عایجاد تجربه لذتگردشگري قومی و  عرضهشود که موفقیت در اقتصاد مناطق و قلمرو اقوام کمک  نمایند خاطر نشان می

وام ، حفظ هویت قومی، افزایش روحیه  اعتماد بنفس و اتحاد و همبستگی بر درآمدزایی و رونق اقتصاد منطقه موجب معرفی فرهنگ اق

مار بوده شآید بسیار بیویژه گردشگري قومی بدست میگردد. بنابراین مزایا و مواهبی که از رونق گردشگري بهدر بین مردم کشور می

ه کارها تلقی شده  با توجه باشد، یکی از بهترین راهالتحصیل روبرو می بو در این شرایطی که جامعه با معضل بیکاري جوانان فارغ

 در زمینه گردشگري انجام دادهب و اردن هایی که کشورهاي منطقه خاورمیانه از جمله ترکیه، امارات متحده عرگذاريسرمایه

 کمی هايروش ازیفی آزمون مدل کجهت  گرددمی هاي آتی  پیشنهادبرد. براي پژوهشتوان به اهمیت آن پیمی )2016(خدادادي،

  . گردد استفاده کیفی هايروش کنار در
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 .، تهران پایدار

 )روشعلوم انسانی براي انتخاب شناسی در هاي فلسفی زیربنایی معرفتضرورت توجه به دیدگاه. )1387بازرگان،عباس 

 .سمتتهران:  ،مجموعه مقاالت علوم تربیتی، هاي کیفی پژوهش و ارزیابی آموزشیتحقیق با تاکید بر روش

 انداز توسعه گردشگی سند چشمپذیري اهداف کمی بررسی تحقق). 1393( مژگان تراب احمدي، و شجاعی ،مسلم

  . www.civilica.com،1404 ایران

 ،موردي مطالعه( مذهبی گردشگري يتوسعه بر تحلیلی). 1389( پوس ۔ بیم غالمی علی سید موسوي، و مسعود تقوایی :
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