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  )انجمن جغرافياي ايران علمي ـ پژوهشي و بين الملليفصلنامه (جغرافيا 

  1396بهار ، 52شماره ، سال پانزدهمدوره جديد، 

  

  هاي قومي محليهاي قومي محلي  با تأكيد بر جنبهبا تأكيد بر جنبه  توسعه گردشگري اجتماع محورتوسعه گردشگري اجتماع محور

  ))شهر كرمانشاهشهر كرمانشاه  ::مطالعه مورديمطالعه موردي((

    

  2طبيعيمنصور و  1اعظم صفرآبادي

  20/1/1396: تاييدتاريخ  ،28/10/1395: تاريخ وصول

  

 چكيده

سازي فرهنگي از طريق ايجاد بازارهاي گسترده بـراي توليـد كاالهـاي مشـابه در     فرايند جهاني شدن گوياي تالش براي يكسان

قومي منجر شـده اسـت كـه    هاي گذشته به مقاومت  ها طي سال در عمل فشار براي از ميان بردن خرده فرهنگ. شكل انبوه است

كشـور ايـران از بـارزترين    . هـاي قـومي اسـت    هاي هويتي براي جلوگيري از حذف فرهنـگ  گوياي تمايل شديد به ايجاد تعلق

هاي تنوع فرهنگي، قومي، زباني و مذهبي در جهان است كه برخالف اكثر كشورهاي چند قـوميتي، تنـوع و تكثـر قـومي      نمونه

اي بسـيار، بـا تعلـق قـومي      هـاي توسـعه   شهر كرمانشاه با تـوان . زا و بومي است درون ،ه فرهنگي آنمحلي يا موزاييك بودن پهن

ـ  . تواند پيش زمينه ايجاد بازارهـاي گردشـگري قـومي باشـد     جماعتي قوي، مي رد از اسـتمرار و پيوسـتگي فرامـرزي    قوميـت كُ

ايـن مسـأله كـه چگونـه از     . باشـد ...) ري، رسـانه و  گردشـگ (اي در حوزه كااليي شدن  تواند توان منطقه برخوردار است كه مي

. توان بهـره بـرد، حـايز اهميـت اسـت      اي و ملي مي هاي قومي جهت نيل به اهداف توسعه اجتماعي در سطح محلي، منطقه توان

از نفـر   40جامعـه آمـاري   . اي اسـت  ميـداني و كتابخانـه  اطالعـات   گردآوري وهي و شيا توسعه ـي  نوع كاربرد از تحقيق روش

اثرگـذار در توسـعه    هـاي قـومي فرهنگـي    در مجموع اكثر پاسخگويان نمايـه . باشند نفر از گردشگران مي 340مديران شهري و 

نتايج آزمـون كـاي اسـكوئر در بررسـي كميـت      . اند گردشگري قومي در سطح شهر كرمانشاه را ضعيف و متوسط ارزيابي كرده

يـا  ) sig(از آنجا كه مقـدار  . هاي قومي محلي در شهر كرمانشاه معني دار است توسعه گردشگري اجتماع محور با تأكيد بر جنبه

و نيز درجـه آزادي برابـر    x2است بنابراين، با توجه به مقدار ) p 05/0>(داري متناظر با اين آماره كوچكتر از مقدار سطح معني

ري قومي محلي در توسـعه گردشـگري اجتمـاع    توان نتيجه گرفت گردشگ ، مي000/0و همچنين سطح معني داري برابر با  4با 

  .محور نقش اثرگذار دارد

  

  گردشگري اجتماع محور، گردشگري قومي، گردشگري فرهنگي، شهر كرمانشاه: كليدواژگان

  

   

                                                 
 a.safarabadi@shirazu.ac.irريزي شهري، دانشگاه شيراز، شيراز، ايران،  استاديار جغرافيا و برنامه . 1

 شناسي سياسي، دانشگاه شيراز، شيراز، ايراناستاديار جامعه . 2
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  مقدمه

سازي فرهنگي است كه ايـن امـر عمومـاً از طريـق ايجـاد بازارهـاي       فرايند جهاني شدن گوياي تالش براي يكسان
شـود كـه بـا كـاهش      هـا تـالش مـي    گيرد و از خـالل آن  گسترده براي توليد كاالهاي مشابه در شكل انبوه انجام مي

ي هـا  اي كردن فرهنگ ها و حاشيه در عمل فشار براي از ميان بردن خرده فرهنگ. هاي توليد سود افزايش يابد هزينه
هاي قـومي   هاي گذشته، نوزايي غيرمركزي به نوعي مقاومت قومي منجر شده است و در سراسر جهان در طول سال

هاي هويتي براي جلوگيري از حـذف فرهنگـي    جماعتي شكل گرفته است كه گوياي تمايل شديد به ايجاد تعلق –
ها بازارهاي قومي نام داد؛ بازارهـايي كـه    ه آنتوان باند كه اصطالحاً مي هستند و خود به بازارهاي بزرگي دامن زده

كنند و يا از هويت و احساس تعلق قومي، براي فروش و تبليغ كاالهاي خـود   كاالهاي هويتي مختلفي را عرضه مي
هاي تكثر و تنوع فرهنگي، قومي، زبـاني و مـذهبي در    كشور ايران از بارزترين نمونه). 1385فكوهي، (برند  بهره مي

كه برخالف اكثر كشورهاي چند قوميتي، تنوع و تكثر قومي محلي يا موزاييك بودن پهنه فرهنگـي آن   جهان است 
مـرزي بـا كشـورهاي همسـايه بيشـترين اثرپـذيري را از       ايران به دليل موقعيت جهاني و هم. زا و بومي است درون
ي و اقتصادي برخوردار اسـت كـه در   هاي باالي فرهنگ همچنين از توان. اي و جهاني دارد هاي فرهنگي منطقه حوزه

تـوجهي بـه تنـوع قـومي و     بـي . اي اثرگذار تبـديل نمايـد   تواند كشور را به ناحيه ها مي سطح فرامرزي، توجه به آن
. گرايي افراطي يا نابودي فرهنگ قـومي گـردد   هاي ناخوشايند جماعت تواند موجب ظهور پديده فرهنگي كشور مي

هاي اجتماعي به درون واحدهاي كوچك و منسجم خـود و قطـع رابطـه بـا      گروهگرايي؛ حركت  منظور از جماعت
ويـژه از  هـاي مثبـت بـه    تواند جنبه اين موضوع مي. ديگران و در حقيقت نوعي فرورفتن در پيله فرهنگي خود است

انع تبـادل  ها، م سازي قومي و محلي در فرايند جهاني شدن باشد، اما قطع رابطه افراطي با ساير فرهنگ حيث هويت
 ).108-107، 1390فكوهي و نصرتي، (دهد  شود و گروه را با تعصب، خود محوربيني و حتي نژادپرستي سوق مي فرهنگي مي

عنـوان  گرايي به هاي قومي و قوميتخصوص امريكا و انگليس، از گروهشناختي كشورهاي غربي بهدر ادبيات جامعه
شود كه اغلب در اقليت هستند اين در حالي است  آن كشورها ياد ميمهاجران و پناهندگان كشورهاي ديگر به خاك 

توان استفاده  هاي قومي بخشي از تاريخ چند هزار ساله ايران هستند و كمتر حكم اقليت قومي مي كه در ايران، گروه
ژادي كه از در تعريف قوم بايد گفت يك گروه انساني و ن. كرد چرا كه اقوام مختلف ايران داراي هويت ملي هستند

هاي خاصي در چارچوب يك شـاخه بـزرگ نـژادي برخـوردار      هاي گروهزبان، فرهنگ و سبك زندگي و خواست
گرايـي   قوميـت ). 68، 1382الطـايي،  (هاي نژادي خود قابل تشـخيص هسـتند   كه حتي از ديگر گروهطورياست به

ر تأكيد ندارد بلكه انديشـمندان اجتمـاعي،   دين و كافهاي خاص افراد بيبرخالف نظر و عقيده گذشتگان بر ويژگي
دانند كه شامل نـژاد، قلمـرو، اقتصـاد، مـذهب، فرهنـگ و       و خصوصيات اعضاي جامعه مي گرايي را ويژگي قوميت
اي بسـيار، بـا    هـاي توسـعه   مناطق كُردنشين ايران با توان). 54، 1389نواح و همكاران، (شناسي و زبان است زيبايي

قوميـت كـرد از اسـتمرار و    . تواند پيش زمينه ايجاد بازارهاي گردشگري قـومي باشـد   قوي ميتعلق قومي جماعتي 
باشـد  ...) گردشگري، رسانه و (اي در حوزه كااليي شدن  تواند توان منطقه پيوستگي فرامرزي برخوردار است كه مي

ار از آن در زمينـه  تـواني كـه كشـورهاي همجـو    . تـوان مطـرح و گسـترش داد    و اين هويت را در سطح جهاني مي
هاي  بنابراين، توجه به اين مسأله كه چگونه از توان. كنند اي استفاده مي گردشگري، اقتصاد فرهنگ و بازارهاي رسانه
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توان بهره برد، حايز اهميـت   اي و ملي مي قومي كُردها جهت نيل به اهداف توسعه اجتماعي در سطح محلي، منطقه
پايداري و فراگيري اجتماعات ملي در جوامع متنوع از جمله ايران . باشد دنظر مياست و ارايه راهكارهاي اجرايي م

هـايي اسـت كـه بـه ايجـاد      متكي به كم و كيف روابط مناطق مختلف با يكديگر است توسعه گردشگري از گـزاره 
ويـژه در  توسعه گردشـگري، ارتبـاط و آشـنايي مـردم بـا يكـديگر بـه       . تواند كمك شاياني نمايد ارتباطات مؤثر مي

شود و همه اقوام را در عضويت  هاي سياسي، اقتصادي، فرهنگي و اجتماعي، فراگيري اجتماع ملي را سبب مي حوزه
از سوي ديگر، با تعميق تعلقات و وفاداري مردم به اجتماع ملي، ثبات و پايداري اجتمـاع  . دهد اجتماع ملي قرار مي

  ). 99 :1388مقصودي و همكار، (كند  ملي را تضمين مي

  

  
  آثار توسعه گردشگري قومي. 1شكل

  
  آثار فرهنگي اجتماعي توسعه گردشگري قومي: 2شكل

  

هاي قومي عمل كرده و اين فرصت را بـه  عنوان نيرويي مؤثر براي تقويت هويت گروهتواند به گردشگري قومي مي
، زبـان و افتخـارات فرهنگـي    خود را حفظ و عرضه نمايند و سنتهاي قومي بدهد كه فرهنگ و ميراث غني گروه

  ). Jamison, 1999(خود را احياء كنند 

   

 فرهنگي اجتماعي

 توسعه گردشگري قومي   زيست محيطي

توس���������������عه 

 اجتماعي اقتصادي

 سياسي
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  پيشينه پژوهش

؛ معتقـد  جمـاعتي و بـازار اقتصـاد صـنعتي     -هاي قومي فرهنگ ملي، فرهنگ، در پژوهشي با عنوان )1385(فكوهي 
فرهنگي است كه عموما از طريـق ايجـاد بازارهـاي    هاي  سازيگوياي تالش براي يكسان، فرايند جهاني شدناست 

 عرضـه  را جمـاعتي  –بازارهايي كه كاالهاي هويتي .شود گسترده براي توليد كاالهاي مشابه در شكل انبوه انجام مي

، در )1387(كروبـي  . برنـد  مـي  بهـره  خـود  كاالهاي تبليغ و فروش براي قومي تعلق احساس و هويت از و كنند مي
كليـدي فرهنـگ قـومي،     مفـاهيم فرهنگ قومي، سرمايه فرهنگي و صنعت گردشگري به تعريف اي با عنوان  مطالعه

تـرين منـابع    عنـوان سـرمايه فرهنگـي، يكـي از مهـم     فرهنگ قومي بـه . استسرمايه فرهنگي و گردشگري پرداخته 
. باشـد ريـزي گردشـگري ايـران     مهـم برنامـه   هايحوراز مبايد  است كهكشور  گردشگري درآمدزادي مغفول مانده

منـاطق آذري   جمـاعتي  ــ فرهنـگ قـومي   و انسـان شـناختي   -شناختيمطالعه جامعه، به )1390(فكوهي و نصرتي 
حسـيني و  . اقتصـادي اسـت   توسـعه  نيز و فرهنگي هويت تقويت براي ابزاري عنوانبه قومي، بازاريابي .اند پرداخته

را بررسـي نمـوده و    رگذاري توسعه گردشگري قومي بـر موضـوعات اجتمـاعي و فرهنگـي    تاثي، )1389(همكاران 
اي  حول محور اوقات فراغت است و صنعت گردشگري نقش عمـده  21معتقدند كه بزرگترين توليد و مصرف قرن 

 ا اسـت؛ عنوان بزرگترين منابع درآمد ملي و از عوامل مـؤثر در تبـادالت فرهنگـي ميـان كشـوره     برعهده دارد كه به

افزايش . اند را بررسي كرده جهاني شدن و تاثير آن بر هويت قومي و ملي، پديده )1392(اردكاني و همكاران  خليلي
فراهـاني و گرجـي    .سـاز منجـر شـده اسـت    هاي جهاني شده به تضعيف هويت ملي و هويت دولت مصرف رسانه

گردشـگري  ؛ معتقدنـد در  فرصتي بـراي توسـعه گردشـگري هنـري     ؛عشاير قشقايي، در پژوهشي با عنوان )1393(
هاي طبيعي موجـود در منطقـه    هاي فرهنگي و اجتماعي مرتبط با زندگي عشايري و جاذبه عشايري بازديد از جاذبه

 هسـتند كـه  عشاير داراي هنرهاي بومي، صنايع دسـتي و رويـدادهاي سـنتي    . مدنظر است قشالقي عشاير -ييالقي 
 1، وو)2008(هاي خـارجي افـرادي چـون يانـگ      در پژوهش. باشند مطرح هنري گردشگري بازار عنوان تواند به مي

. انـد  مباحث گردشگري قومي و تاثير آن بر جوامع ميزبان را بررسـي نمـوده  ... و ) 2012(و همكار  2، ديري)2015(

نامه؛ معتقـد اسـت گردشـگري    اي با عنوان گردشگري قومي، يك چارچوب و بر ، در مطالعه)2009(همچنين يانگ 
عنوان يك عامل تسهيل توسعه اقتصـادي، فرهنگـي و كمـك بـه حفـظ ميـراث       قومي توسط بسياري از كشورها به

اي به تاثيرات گردشگري قومي اختصاص يافته است اما تحقيقـات كمـي در    ادبيات گسترده. رود فرهنگي به كار مي
، در مطالعه گردشگري قـومي  )2011(يانگ . ط به آن انجام شده استهاي قومي و يا مسائل مربو ريزي جاذبه برنامه

هاي قومي متعدد چـين پرداختـه و معتقـد اسـت بـراي بازنمـايي فرهنـگ         و نمايندگي فرهنگي؛ به بررسي فرهنگ
 3ايشي. هاي قومي و گردشگران نياز است ها حمايت چهار گروه كليدي دولت، كارآفرينان گردشگري، اقليت قوميت

، در مطالعه تاثير گردشگري قومي بر قبايل تايلند؛ به بررسي منـافع اقتصـادي شـاغالن بـه كـار در صـنعت       )2012(
گردشگري قومي بر خانوارهاي جامعه محلي با تمركز ويژه بر تقسيم كار و قدرت پويـايي اشـتغال زنـان و مـردان     

                                                 
1. Wu 
2. Deery 
3. Ishi 
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قومي در چين؛ معتقدند گردشگري قومي هاي  ، در مطالعه گردشگري اقليت)2013(يانگ و همكاران . پرداخته است
و بومي تحقيقات دانشگاهي قابل توجهي را به خود جلب كرده است، اكثر تحقيقات در مجالت انگليسي زبان ارايه 

هاي كمي با تاكيد بر طبيعت دارنـد تـا تحقيقـات كيفـي و      عالوه چنين مطالعاتي تمايل بيشتري به تحليلبه. شود مي
نگـاري  ، در بررسي تضاد اجتماعي در جوامع گردشگرپذير؛ به مطالعه قوم)2013(و همكاران  1يانگ. قومي و بومي

تعارض اجتمـاعي در جوامـع گردشـگرپذير بـه اشـكال مختلفـي از منازعـات        . اند منطقه تووا در قزاقستان پرداخته
تـاريخي   ريت فضـاهاي مدي، در پژوهشي با عنوان )2014(صفرآبادي و همكاران . شود اجتماعي در محيط منجر مي

هاي تبادل فرهنگي بـين گردشـگر و   دهنده فرصت؛ معتقدند توسعه گردشگري گسترشگردشگري شهري فرهنگي
دسـت آوردن  هاي فرهنگي باهدف بهها براي بازديد از جاذبهگردشگري فرهنگي حركت انسان. جامعه ميزبان است

مشـكل  : مسئوليت تـور   ، در مطالعه)2014( 2و مينكاكهينگ  .تجربيات جديد، براي ارضاي نيازهاي فرهنگي است
بازديد از جوامع محلي در گردشگري، مسئوليت تورهاي گردشگري در مواجهه با جوامع محلي را در كشور تايلند 

هاي قومي و نگرش ساكنان؛ به  حمايت از گردشگري محله  ، در مطالعه)2015(و همكار  3ماريوياما. اند بررسي كرده
هـاي قـومي، عمـدتاً از منظـر سـاكنان اقليتـي كـه فرهنـگ را بـه           بررسي ادراك ساكنان نسبت به گردشگري محله

هـاي فرهنگـي    نامـه ، در بررسي عامل موفقيـت بر )2016( 4والريو و ميليسكا. اند كنند، پرداخته گردشگران عرضه مي
هاي گردشگري فرهنگي مانند بـاز بـودن    ـ اجتماعي در فعاليتهاي رواني گردشگري؛ معتقدند حد معيني از ويژگي

عنوان عوامل واسـطه در تـاثير ميـراث    هاي سازماني و غيره به فرهنگ جامعه، فاصله اجتماعي، سنت جامعه و سنت
، در پژوهشي با )2016(و همكاران  5ليي. ي گردشگري جوامع استها آميز فعاليتفرهنگي سنتي در اجراي موفقيت

هـاي   هاي سياسي و اجتماعي مربوط به سياست عنوان انتقال قدرت به گردشگري روستايي چين؛ به بررسي واقعيت
هاي دولتي در تدوين راهكارهـاي توسـعه    اند و نقش عوامل دولتي و سياست گردشگري روستايي در چين پرداخته

با عنوان جعـل   اي ، در مطالعه)2016(و همكاران  6يانگ. هاي جامعه محلي بررسي شده است ي و نيز تالشروستاي
هويت در گردشگري قومي؛ با استفاده از نظريه گافمن، به بررسي فرهنگ مردم مناطق پيرامـوني و دور از مراكـز و   

در تغييرات اين جوامـع ايفـا خواهـد     اند و نقشي كه گردشگري هاي اصلي تمركز جمعيت و خدمات پرداخته قطب
 . شده است هاي عملياتي جعل هويت در جوامع چند قومي بررسي  كرد و عملكرد فرهنگي تجاري و مكانيزم

    

                                                 
1. Yang 
2. Harng & Mincac 
3. Maruyama 
4. Valeriu   & Malaescu 
5. Li 
6. Yang 
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  مباني نظري

  گردشگري فرهنگي

هاي انساني و طبيعي  پديده گردشگري متكي به اشتراك سه عامل اقتصاد، فرهنگ و سياست است كه بسته به محيط
هاي اساسي با هم  گوناگون متفاوت است چرا كه قطعاً سياست، اقتصاد و فرهنگ در جوامع انساني مختلف، تفاوت

بنابراين، گردشگري نيز كه متأثر از ايـن سـه عامـل اساسـي در محـيط انسـاني اسـت، در جوامـع مختلـف          . دارند
ن است كه پول و گردشـگر از مركـز بـه    هاي گردشگري اياز ويژگي). 90، 1386قرخلو، (هاي اساسي دارد  تفاوت

، ايـن همـه انسـان را از مراكـز     )صنعت، خدمات و كشاورزي(كنند هيچ رسته اقتصادي ديگري  پيرامون حركت مي
عمدة سكونتي و شهرهاي بزرگ به سوي مناطق دور افتادة كوهستاني، جنگلي، صحرايي، سـاحلي و روسـتايي بـه    

آيد و به ايـن صـورت    وجود ميرمايه و سود سرمايه از پيرامون به مركز نيز بهالبته، بازخورد س. آورد حركت در نمي
كنـد   گردشگري در عدالت اجتماعي و توزيع اجتماعي درآمدها و عدالت جغرافيايي در سطح ملـي نقـش ايفـا مـي    

بـق  ط. دهـد  گردشگري فرهنگي، بخش مهمي از تقاضاي جهاني گردشگري را تشكيل مي). 11: 1385يزدي،  پاپلي(
شـود و ايـن تقاضـا در     المللي با انگيزه فرهنگي انجام مـي  درصد گردشگري بين 37آمار سازمان جهاني گردشگري 

بـه عنـوان عناصـر گردشـگري نـوين، توجـه        رشد گردشگري فرهنگـي و گردشـگري ميـراث   . حال افزايش است
هنگي عبارت است از مسـافرت  گردشگري فر .گزاران و محققان را در سراسر دنيا به خود جلب كرده است سياست

جايي به قصـد كسـب اطالعـات و    اين جابه. هاي فرهنگي دارند هايي كه جاذبه افراد از محل سكونت خود به مكان
هـاي گردشـگران    از ويژگي). 154: 1385كاظمي، (شود  تجارت براي ارضاي نيازهاي فرهنگي گردشگران انجام مي

. نان، باال بـردن ميـانگين سـني آنـان و شـاغل بـودن آنـان اشـاره كـرد         توان به سطح باالي تحصيالت آ فرهنگي مي

انـدازهاي فرهنگـي جوامـع     مختلف، خواهان كاوش در چشـم  قگردشگري فرهنگي مايل به آشنايي با فرهنگ مناط
از  ،شـود  هاي فرهنگي توجه مـي  در اين نوع گردشگري به جذابيت). Tribe, 1997, 73( انساني و درك آنها است

ها  قوميتدر ايران عالوه بر موارد فوق،  .معماري و ها، هنرهاي دستي ها، اركسترها، نمايشنامه ها، نمايشگاه وزهقبيل م
هـاي مـذهبي زرتشـتي و اسـالمي،      سوري، جشـن هاي سنتي نظير تعزيه، مراسم چهارشنبه ينيآو نژادهاي مختلف، 

 سو، فرهنگ بـه به اين ترتيب از يك. تواند تعريف شود فرهنگي مي هاي جاذبهنيز از  غيره رم وها مانند مح عزاداري

كند و از سوي ديگر، گردشگري موجـب پايـداري فرهنـگ     كننده در توسعة گردشگري عمل ميعنوان عامل تسهيل
  ).107، 1385كاظمي، (جامعه خواهد شد 

  

  گردشگري قومي

عنوان بازديد از آداب و رسوم و سنن بوميـان  را به برد و آن اولين بار از واژه گردشگري قومي نام مي 1977اسميت در سال 
و همچنين خريد ابزارهاي اوليـه زنـدگي    مانند مردم اسكيمو و با هدف مشاهده خانه روستايي آنان، مشاهده رقص، جشن

از امروزه گردشگري قومي به انگيزه گردشگري يك گردشگر براي تجربه فرهنگ بيگانـه شـامل بازديـد    . كند ها بيان مي آن
هاي سنتي، مراسـم  هاي قومي درگير حوادث قومي و جشنواره، تماشاي رقص ها و پارك هاي اقليتروستاهاي قومي، خانه

منظـور مشـاهده   به قومي گردشگري  (Yang, Wall, & Smith, 2008)يا صرفاً خريد صنايع دستي و سوغات اشاره دارد
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هاي آنهـا   ردشگري قومي شناخت اقوام مختلف و شركت در تجربههدف گ. شود سبك زندگي افراد بومي و اقوام انجام مي
هاي اين نـوع گردشـگري اسـت و برخـي نيزجهـت درك       ها از جمله جذابيت ها، آئين تماشاي مراسم سنتي، جشن. است

در ايران به دليل وجود اقـوام   .)47: 1385يزدي،  پاپلي(آورند  گونه سفرها روي ميبهتري از موقعيت خود و يا دنياي معاصر به اين
هاي فراوانـي بـراي هـر     مختلف لُر، كُرد، تُرك، بلوچ، عرب، تركمن و خصوصياتي كه هر كدام از آنها دارند واجد جذابيت

   .بسياري از گردشگران عالقه دارند تا از نزديك به تماشاي زندگي سنتي و قومي بپردازند. ناظر و گردشگر بيروني است

  

  )Yang, 2010: ماخذ(ودهاي فرهنگي در گردشگري قومي نم: 3شكل

  روش تحقيق

اي است با توجـه   ميداني و كتابخانهاطالعات،  گردآوري وهي و شياتوسعهي و نوع كاربرد از در اين پژوهش تحقيق روش
. تدوين شده اسـت صورت مدون و در قالب پرسشنامه، ها و سؤاالت موردنياز بهدست آمده، گزينهبه مجموعه اطالعات به

پرسشـنامه تهيـه شـده بـه     . اسكوير استفاده شده استدر روش آمار استنباطي به منظور تعيين اثر متغيرها بر يكديگر از كاي
شهركرمانشاه، متغيرهاي اصلي ذيل را بررسي  هاي قومي محلي در منظور بررسي گردشگري اجتماع محور با تأكيد بر جنبه

گيرنده در ارتباط بـا توسـعه انـواع گردشـگري؛ نقـش مـديريت شـهري در        هاي تصميم ارگان ميزان هماهنگي بين: كندمي
هـاي قـومي   ريزي براي توسعه گردشگري قومي؛ آموزش مردم محلي براي توسعه گردشگري قومي؛ معرفـي جاذبـه  برنامه

خصـوص مزايـاي توسـعه     سازي دررساني و فرهنگ ها؛ ميزان اطالعگردشگري شهر ضمن برگزاري سمينارها و جشنواره
هاي قومي و فرهنگي شهر؛ ميزان آگاهي گردشگران از  گردشگري قومي به مردم محلي؛ ميزان آگاهي گردشگران از ويژگي

هاي زباني محدوده مورد مطالعه؛ ميزان آگاهي گردشگران از معماري خاص محدوده؛ ميـزان آگـاهي گردشـگران از     ويژگي
جـات محلـي محـدوده    ي؛ ميزان آگاهي گردشگران از صنايع دستي، غذاها و شيرينيهاي لباس و پوشش مردم محل ويژگي

نفر بوده است كه از طريق رابطـه كـوكران    340نفر و گردشگران  40جامعه آماري در رابطه با مديران شهري . مورد مطالعه
اعتبار كلـي پرسشـنامه بـا توجـه بـه      . منظور تحليل اعتبار پرسشنامه از آزمون آلفاي كرانباخ استفاده شده استمحاسبه و به

    .مورد تأييد است 791/0دست آمده مقدار آلفاي به

  نتايج آزمون آلفاي كرانباخ: 1جدول

 آلفاي كرونباخ هاتعداد آيتم

10  791/0  
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  ها  تحليل يافته

فرهنگـي  عنـوان سـرمايه   ريزي گردشگري است فرهنـگ قـومي بـه    فولكلور يا فرهنگ قومي محورهاي مهم برنامه
هـاي طبيعتـي    شهر كرمانشاه مهد شگفتي. ترين منابع درآمدزاي مغفول مانده است گردشگري، در قالب يكي از مهم

هاي سر بـه فلـك كشـيده، تـنفس در      هاي جوشان و كوه فرد در كنار چشمهاندازهاي طبيعي منحصر به است، چشم
هاي با اين حال وجود قابليت. سازد سحور خود ميهواي پاك و زالل، هر گردشگري را در بدو ورود به اين شهر م

ريـزي و توسـعه انـواع گردشـگري      فرهنگي، تاريخي و قومي از جمله مزاياي ديگر اين شهر است كه براي برنامـه 
هاي گردشـگري  گردشگري قومي از جمله انواع جديد و رو به رشد از گونه. هاي فراوان را مهيا كرده است فرصت

رونق و شكوفايي را داراست گردشگري قومي كرمانشاه سفره متنـوعي از نظـر الگوهـاي زبـان     هاي است كه زمينه
كردي، لباس و پوشش محلي زنان و مردان، رقص و آوازهاي محلي، موسيقي، معماري، آداب و رسوم، تنوع غذا و 

توانـد در   ريـزي مـي   اي است كه در صورت برنامه هاي محلي، صنايع دستي و غيره از جمله عناصر برجسته شيريني
هاي جـذب گردشـگران داخلـي و    دار در فرهنگ و سنت ايراني، زمينه هاي فرهنگي بسيار قوي و ريشهغالب نمايه

هاي روايتي آن داراي قابليت بيان تصويري بااليي است و فرهنگ شفاهي قوم كرد و داستان. خارجي را ايجاد نمايد
  . هاي جلب گردشگر استه انواع برنامههنرهاي نمايشي قومي قادر به تبديل شدن ب

  

  )از نظر مسئوالن(بررسي نمودهاي گردشگري قومي در توسعه گردشگري شهري كرمانشاه 

نظـر مسـئوالن پرسـش    . ارايه شده اسـت ) 2(هاي فرهنگي بررسي شده از نظر مسئوالن شهر كرمانشاه در جدول نمايه
بـا توجـه بـه    گيرنـده در ارتبـاط بـا توسـعه انـواع گردشـگري؛       يمهاي تصم شونده راجع به ميزان هماهنگي بين ارگان

درصـد،   8/43هاي مطروحه در پرسشنامه، از خيلي زياد تا خيلي كم، مبين آن است كـه اكثـر پاسـخگويان يعنـي      طيف
بنابراين، براي . اند را كم ارزيابي كرده گيرنده در ارتباط با توسعه انواع گردشگريهاي تصميم ميزان هماهنگي بين ارگان

هاي بيشتر الزم است در اين خصوص تصميمات مديريتي اتخاذ و با استفاده از مديران كارآزموده  دستيابي به هماهنگي
قـرار داد؛ راجـع بـه نقـش مـديريت       هـا  هاي مختلف گردشگري را در اولويت برنامهريزي در گونه و متخصص برنامه

درصـد، مـديريت شـهري را     5/62شوندگان يعني، ريزي براي توسعه گردشگري قومي اكثريت پرسشمهشهري در برنا
اند؛ در زمينه آموزش مردم محلي براي توسعه گردشگري قـومي   ريزي گردشگري قومي، ضعيف ارزيابي كرده در برنامه

هـاي قـومي   راجـع بـه معرفـي جاذبـه    اند؛  دهي به مردم را متوسط ارزيابي كردهدرصد پاسخگويان ميزان آموزش 5/47
انـد؛ در   درصد پاسخگويان بر گزينه خيلي كم تأكيد كرده 60ها گردشگري منطقه در كنار برگزاري سمينارها و جشنواره

سازي در خصوص مزاياي توسـعه گردشـگري قـومي بـه مـردم محلـي اكثـر        رساني و فرهنگزمينه تالش براي اطالع
سـازي در خصـوص توسـعه    اند، الزم به ذكر است كه فرهنگ ن امر را متوسط دانستهدرصد اي 5/37پاسخگويان يعني، 

ها در منطقه  تواند پويايي و سرزندگي، تالش براي كسب درآمد بيشتر، حفظ ارزش افزوده فعاليت گردشگري قومي مي
  اشته باشد؛ و براي افراد بومي، جلوگيري از مهاجرت و در نهايت، رضايت بيشتر شهروندان را به دنبال د
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  )از نظر مسئوالن(بررسي نمودهاي فرهنگي گردشگري قومي در توسعه گردشگري شهري كرمانشاه : 2جدول

 درصد گروه  تعداد  پاسخگويان گويه  رديف

1  
ميزان هماهنگي بين ارگانهاي تصميم گيرنده در ارتباط با توسعه انواع 

الن گردشگري در منطقه؛
ئو
س
م

  

40
  

 8/18 زياد

 8/18  متوسط

 8/43  كم

 8/18  خيلي كم

 100 مجموع

 ريزي براي توسعه گردشگري قومي؛نقش مديريت شهري در برنامه  2

الن
ئو
س
م

  

40
  

 20  زياد

 5/17  متوسط

 5/62  كم

 100  مجموع

 آموزش مردم محلي براي توسعه گردشگري قومي؛  3

الن
ئو
س
م

  

40
  

 8/18  زياد

 5/47  متوسط

 15  كم

 8/18  خيلي كم

 100  مجموع

4  
ي قومي گردشگري منطقه در كنار برگزاري سمينارها و معرفي جاذبه

الن ها؛جشنواره
ئو
س
م

  

40
  

 3/16  زياد

 5/2  متوسط

 3/21  كم

 60  خيلي كم

 100  مجموع

5  
سازي در خصوص مزاياي توسعه ميزان اطالع رساني و فرهنگ

الن گردشگري قومي به مردم محلي؛
ئو
س
م

  

40
  

 8/18  خيلي زياد

 5/22  زياد

 5/37  متوسط

 8/13  كم

 5/7  خيلي كم

 100  مجموع

  نگارندگان: ماخذ        

  نتايج آزمون كاي اسكوئر متغيرهاي مربوط به مسئوالن: 3جدول

 Chi-Square df Sig. 
  002/0 4 000/15 ارگانهاي تصميم گيرنده در ارتباط با توسعه انواع گردشگري در منطقه؛ميزان هماهنگي بين 

 040/0 4 700/30 ريزي براي توسعه گردشگري قومي؛نقش مديريت شهري در برنامه

 000/0 3 900/21 آموزش مردم محلي براي توسعه گردشگري قومي؛

 020/0 3 300/58 ها؛برگزاري سمينارها و جشنوارهي قومي گردشگري منطقه در كنار معرفي جاذبه

 000/0 4 375/20 ميزان اطالع رساني و فرهنگ سازي در خصوص مزاياي توسعه گردشگري قومي به مردم محلي؛

         Test Statistics    
 

  )از نظر گردشگران(بررسي نمودهاي فرهنگي گردشگري قومي در توسعه گردشگري شهري كرمانشاه 

هاي مـورد نظـر از ديـدگاه     ريزي گردشگري قومي در توسعه گردشگري شهري، نمايه به منظور سنجش نقش برنامه
هاي  ميزان آگاهي گردشگران از ويژگيدر زمينه : حاكي از آن است كه 4گردشگران نيز بررسي شد كه نتايج جدول 
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؛ در زمينـه ميـزان آگـاهي    اندارزيابي كردهدرصد، ميزان شناخت خود را متوسط  55قومي و فرهنگي شهر كرمانشاه 
انـد يعنـي درصـد بـااليي از      درصد بر گزينه خيلـي زيـاد تأكيـد كـرده     7/48هاي زباني منطقه  گردشگران از ويژگي

ميزان آگاهي گردشگران از معمـاري خـاص منطقـه    در زمينه ؛ اندگردشگران نسبت به نوع زبان منطقه آگاهي داشته
اند كه از قبل آگاهي و شناختي از نـوع و شـيوه خـاص     اند و ابراز كردهيلي كم تأكيد داشتهدرصد بر گزينه خ 3/41

 هاي لباس و پوشش مردم محلي منطقـه  ؛ ميزان آگاهي گردشگران از ويژگياند وساز مساكن اين شهر نداشتهساخت
آگـاهي گردشـگران از صـنايع     ؛ در زمينـه انـد درصد، بر گزينه متوسط، تأكيد كـرده  3/22نيز اكثر پاسخگويان يعني 

  .اندميزان آگاهي خود را كم ارزيابي كردهدرصد  7/47جات محلي منطقه دستي، غذاها و شيريني
  

  )از نظر گردشگران(بررسي نمودهاي فرهنگي گردشگري قومي در توسعه گردشگري شهري كرمانشاه : 4جدول

 درصد گروه  تعداد  پاسخگويان گويه  رديف

 ميزان آگاهي گردشگران از ويژگيهاي قومي و فرهنگي منطقه؛   1

ان
گر
ش
رد
گ

  

34
0

  

 7/18  خيلي زياد

 11  زياد

 55  متوسط

 3/15  كم

 100  مجموع

 ميزان آگاهي گردشگران از ويژگيهاي زباني منطقه؛  2

ان
گر
ش
رد
گ

  

34
0

  

 7/48  خيلي زياد

 11  زياد

 18  متوسط

 7/18  كم

 7/3  خيلي كم

 100  مجموع

 ميزان آگاهي گردشگران از معماري خاص منطقه؛  3

ان
گر
ش
رد
گ

  

34
0

  

 10  خيلي زياد

 3/26  زياد

 21  متوسط

 3/1  كم

 3/41  خيلي كم

 100  مجموع

 ميزان آگاهي گردشگران از ويژگيهاي لباس و پوشش مردم محلي منطقه؛   4

ان
گر
ش
رد
گ

  

34
0

  

 7/15  خيلي زياد

 3/22  زياد

 7/19  متوسط

 23  كم

 3/19  خيلي كم

 100  مجموع

5  
جات محلي ميزان آگاهي گردشگران از صنايع دستي، غذاها و شيريني

 منطقه؛

ان
گر
ش
رد
گ

  

34
0

  

 3/5  خيلي زياد

 7/19  زياد

 3/27  متوسط

 7/47  كم

 100  مجموع

  نگارندگان: ماخذ   
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  نتايج آزمون كاي اسكوئر متغيرهاي مربوط به گردشگران: 5جدول

 Chi-
Square df Sig. 

 020/0 3 547/147 ميزان آگاهي گردشگران از ويژگيهاي قومي و فرهنگي منطقه؛

 000/0 4 700/141 ميزان آگاهي گردشگران از ويژگيهاي زباني منطقه؛

 030/0 4 300/176 معماري خاص منطقه؛ميزان آگاهي گردشگران از 

 000/0 3 533/110 ميزان آگاهي گردشگران از ويژگيهاي لباس و پوشش مردم محلي منطقه؛

 004/0 4 840/62 جات محلي منطقه؛ميزان آگاهي گردشگران از صنايع دستي، غذاها و شيريني

Test Statistics  
هاي قومي محلي  توسعه گردشگري اجتماع محور با تأكيد بر جنبهموردنظر در سنجش مقادير كميت ) 6(در جدول 

سطر اول اين جدول اندازه آماره خي دو . داري ارايه شده استهمراه درجه آزادي و سطح معنيدر شهر كرمانشاه به
  : دست آمده استبه 1است كه از رابطه 

  )1(رابطه 

  آزمون كاي اسكوئر: 6جدول

  Sigداري سطح معني  dfدرجه آزادي   مقدار  تعداد  جامعه آماري  نوع آزمون

Chi-Square  

 000/0 4 375/59  40 مسئوالن

 000/0  4  433/165  340 گردشگران

    380 تعداد

  

اسـت  ) p<05/0(داري متناظر با اين آماره كوچكتر از مقـدار  يا سطح معني) sig(از آنجا كه مقدار ) 6(طبق جدول 
و همچنين سطح  4، و نيز با توجه به درجه آزادي برابر با )6(دست آمده در جدول به x2بنابراين، با توجه به مقدار 

توان نتيجه گرفت با توجه به نظر مسئوالن و گردشگران گردشگري قـومي محلـي در   ، مي000/0داري برابر با معني
  .توسعه گردشگري اجتماع محور نقش اثرگذار دارد

  

  گيري نتيجه

اجتماعات ملي، متكي به كم و كيف روابط مناطق مختلف با يكديگر است توسـعه گردشـگري   پايداري و فراگيري 
در جوامـع بـا تنـوع قـومي فرهنگـي،      . هاي مختلف جامعه اثرگـذار باشـد   تواند در ايجاد ارتباط بين گروه قومي مي

مايـت كنـد و نيـز    براي تلفيـق مرزهـاي قـومي را ح    تواند همبستگي و انسجام قومي و ارايه فرصت گردشگري مي
زايي و ايجاد  عنوان استراتژي مناسب براي اشتغالگردشگري قومي به. رقابت و همكاري ميان قومي را گسترش دهد

تحرك اتباع كه نتيجه آن درك و تفاهم بيشتر . درآمد و بهبود تبادالت خارجي با ديگر جوامع بسيار موردتوجه است
 گردشگري قـومي بـه  . تواند همبستگي ملي را قوام بخشد ماعي است، ميهاي اجتي مذهبي و قومي و گروهها گروه

هاي فرهنگي با كشورهاي  تواند به تعمق وحدت ملي كمك كند همچنان كه گاه نزديكي ويژه در استان كرمانشاه مي
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هـاي مختلـف    گردشگري قومي در شهر كرمانشاه با توجه بـه جاذبـه  . همسايه باعث تشديد اين موضوع شده است
اي چون الگوهاي زبـان كـردي، لبـاس و     هاي جاذبه توان. دم كردنشين اين استان از جايگاه ويژه برخوردار استمر

هـاي   پوشش محلي زنان و مردان، رقص و آوازهاي محلي، موسيقي، معماري، آداب و رسوم، تنوع غـذا و شـيريني  
هـاي  تواند در غالب نمايه ريزي مي برنامهاي است كه در صورت  محلي، صنايع دستي و غيره از جمله موارد برجسته

هاي جـذب گردشـگران داخلـي و خـارجي را     دار در فرهنگ و سنت كردنشينان، زمينه فرهنگي بسيار قوي و ريشه
هاي قومي فرهنگي بررسي شده از نظر مسئوالن شـهر كرمانشـاه حـاكي اسـت ميـزان همـاهنگي       نمايه. ايجاد نمايد

درصد كم ارزيابي شده  8/43از نظر اكثر پاسخگويان رتباط با توسعه انواع گردشگري؛ گيرنده در اهاي تصميم ارگان
هاي مختلف گردشـگري  ريزي در گونه بنابراين، الزم است با استفاده از مديران كارآزموده و متخصص برنامه .است

 5/62اكثر پاسخگويان، ريزي توسعه گردشگري قومي در اولويت قرار گرد؛ راجع به نقش مديريت شهري در برنامه
ريـزي بـراي    اند؛ بنابراين، الزم است با توجه به توان بالقوه اين شهر برنامـه  درصد، وضعيت را ضعيف ارزيابي كرده

در زمينه آموزش مردم محلي براي توسعه گردشگري قومي . هاي قومي مدنظر قرار گيرد مندان به جاذبه جذب عالقه
هاي قومي گردشگري منطقه در اند؛ راجع به معرفي جاذبه توسط ارزيابي كردهدرصد پاسخگويان وضعيت را م 5/47

اند؛ در زمينه تـالش   درصد پاسخگويان وضعيت را بسيار بد ارزيابي نموده 60ها كنار برگزاري سمينارها و جشنواره
اسـخگويان  سازي در خصوص مزاياي توسعه گردشگري قومي به مـردم محلـي اكثـر پ   رساني و فرهنگبراي اطالع

سازي در خصـوص توسـعه گردشـگري قـومي پويـايي و      اند، فرهنگ درصد وضعيت را متوسط دانسته 5/37يعني، 
 منـدي شـهروندان را بـه    زايي، افزايش درآمد، جلوگيري از مهاجرت و افزايش كيفيت و رضـايت  سرزندگي، اشتغال

درصـد،   55قومي و فرهنگي شـهر كرمانشـاه    هاي ميزان آگاهي گردشگران از ويژگيدنبال خواهد داشت؛ در زمينه 
درصـد وضـعيت را    7/48هـاي قـومي زبـاني     ؛ در زمينه ميزان آگاهي از ويژگياندوضعيت را متوسط ارزيابي كرده

ميـزان آگـاهي   در زمينـه  ؛ انـد اند يعني درصد باالي گردشگران نسـبت بـه نـوع زبـان آگـاهي داشـته       مناسب دانسته
؛ ميزان آگاهي گردشـگران از  اند درصد اطالعات خود را بسيار كم دانسته 3/41طقه گردشگران از معماري خاص من

؛ در زمينه آگـاهي  انددرصد، پاسخگويان بر گزينه متوسط، تأكيد كرده 3/22هاي لباس و پوشش مردم محلي  ويژگي
  .اند ارزيابي كردهميزان اطالعات خود را كم درصد  7/47هاي محلي گردشگران از صنايع دستي، غذاها و شيريني

  

  پيشنهادها

  :شود جهت گسترش، رونق و پويايي گردشگري قومي در شهر كرمانشاه پيشنهادهايي به شرح ذيل ارايه مي

  هاي مربوط به توسعه انواع گردشگري؛ عدم موازي كاري در برنامه �

  هاي محلي براي توسعه گردشگري قومي؛ آموزش مردم بومي از طريق رسانه �

  اي و ملي؛ هاي استاني، منطقهها ضمن برگزاري سمينارها و جشنواره هاي قومي كرد زبانمعرفي جاذبه �

  سازي در خصوص مزاياي توسعه گردشگري قومي به مردم محلي؛فرهنگ �

زايي و افزايش درآمد از طريـق بسترسـازي جـذب گردشـگر بـه ويـژه گردشـگران         هاي اشتغال ايجاد زمينه �
  و قومي مناطق مختلف؛  هاي فرهنگي مند به جاذبه عالقه
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زبان كردي، لباس و پوشش محلي زنـان و مـردان كـرد، رقـص و     : چونهاي قومي و فرهنگي  معرفي جاذبه �
هـاي محلـي، صـنايع دسـتي و غيـره از طريـق        آوازهاي محلي، موسيقي، آداب و رسوم، تنوع غذا و شيريني

  اي و ملي؛ هاي محلي، منطقه رسانه

هـاي فرهنگـي    المللي جهت بازاريابي و معرفي جاذبه اي و حتي بين اي، بين منطقه هاي منطقه نامهايجاد تفاهم �
  قومي؛

  .هاي مجازي و اينترنت اي، شبكه هاي ماهواره هاي پر بازديد از جمله شبكه تبليغات گسترده در رسانه �

  

 كتابشناسي

 ، گردشگري، ماهيت و مفاهيم، تهران، سمت؛)1385(پاپلي يزدي، محمدحسين  .1

، بررسـي تأثيرگـذاري توسـعه گردشـگري قـومي بـر       )1389(سيدفرهاد، احمدي، پرويز، خداداد حسيني، سيدحسـين   حسيني، .2

، 26موضوعات اجتماعي فرهنگي جامعه مورد پژوهي روستاهاي هدف گردشگري استان كرمانشاه، مجله مديريت شهري، شماره 

  ؛89پاييز و زمستان 

مطالعه كردهـاي  : جهاني شدن و تاثير آن بر هويت قومي و ملي، )1392( علي ،ساعي ؛سعيد ،معيدفر ؛محمدعلي ،اردكاني خليلي .3

 ؛1نشريه مسائل اجتماعي ايران، سال چهارم، شماره ، سنندج

  ، بحران هويت قومي در ايران، چاپ دوم، تهران، نشر شادگان؛)1382(الطايي، علي  .4

، عشـايري ايـران   -فرصتي براي توسعه گردشـگري هنـري  : عشاير قشقايي ،)1393( والفضل صيامياناب ،گرجي ؛فاطمه ،فراهاني .5

  ؛8فصلنامه پژوهش هنر، سال دوم، شماره 

شناسي ايران، سال هفـتم،  مجله جامعه ،جماعتي و بازار اقتصاد صنعتي -هاي قومي  فرهنگ ملي، فرهنگ، )1385( ناصر ،فكوهي .6

  ؛)13پياپي ( 1شماره 

 آذري منـاطق  از برخـي  جماعتي –شناختي فرهنگ قومي انسان -شناختيمطالعه جامعه، )1390( الهروح ،نصرتي ناصر؛، فكوهي .7

  ؛39شناختي، سال هجدهم، شماره دو فصلنامه مطالعات جامعهفرهنگي،  – اقتصادي توسعه در آن نقش و ايران نشين

  .ريزي اوقات فراغت، تهران، انتشارات جهاد دانشگاهي، جغرافياي جهانگردي و برنامه)1386(قرخلو، مهدي  .8

  ، مديريت گردشگري، تهران، سمت؛)1385(مهدي كاظمي،  .9

  ؛28فصلنامه رفاه اجتماعي، سال هفتم، شماره  ،فرهنگ قومي، سرمايه فرهنگي و صنعت گردشگري، )1387( مهدي ،كروبي .10

، جايگاه گردشگري در تعيين همبستگي ملي در ايران، فصلنامه مطالعات ملي، سال دهم، )1388(ارسيا، بابك  ؛مقصودي، مجتبي .11

  ؛1شماره 

مطالعه مـوردي عربهـاي   (شناس مسايل قومي در ايران ، آسيب)1389(نسب، سيدمجتبي تقوي ؛قيصري، نوراهللا ؛نواح، عبدالرضا .12

  ؛47-71، فصلنامه تحقيقات فرهنگي، دوره سوم، شماره سوم، صص )ساكن شهرستان اهواز

13. Chen, Zh., Li, L., (2016), The organizational evolution, systematic construction and 
empowerment of Langde Miao's community tourism, Tourism Management, Available online 
7 April 2016; 

14. Deery, M., Jago, L., Fredline, L., (2012), Rethinking social impacts of tourism research: A new 
research agenda, Tourism Management, Volume 33, Issue 1, Pages 64–73; 

15. Harng, L.,  Minca, C., (2014), Touring responsibility: The troubl e with ‘going local’ in 
community-based tourism in Thailand, Geoforum, Volume 51, Pages 96–106; 

16. Ishi, K., (2012), The impact of ethnic tourism on hill tribes in Thailand, Annals of Tourism 
Research, Volume 39, Issue 1, Pages 290–310; 

17. Jamison, D. (1999), Tourism and ethnicity: the borthrhood of coconuts. Annals of tourism 

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


  )المللي انجمن جغرافياي ايران فصلنامه علمي ـ پژوهشي و بين(جغرافيا                                               182

 

reserch, 26(4), 944-967; 
18. Lee, T., (2013), Influence analysis of community resident support for sustainable tourism 

development, Tourism Management, Volume 34, Pages 37–46; 
19. Li, P., Ryan, Ch., Cave, J., (2016), Chinese rural tourism development: Transition in the case 

of Qiyunshan, Anhui. – 2008–2015, Tourism Management, Volume 55, Pages 240–260; 
20. Maruyama, N., Woosnam, K., (2015), Residents' ethnic attitudes and support for ethnic 

neighborhood tourism: The case of a Brazilian town in Japan, Tourism Management, Volume 
50, Pages 225–237; 

21. Safarabadi, A., Varesi, H.R., Zangiabadi, A., (2014), Urban Tourism Spaces Management; 
with an Emphasis on Historical Attractions of Isfahan, Journal of Applied Environmental and 
Biological Sciences, Vol. 4, No. 2, PP. 31-38; 

22. Valeriu Vana, M., Malaescu, S., (2016), Cultural Thematic Tourism Itineraries: Mediators of 
Success, Procedia Economics and Finance, Volume 39, Pages 642–652; 

23. Wu, B., (2015), Planning for Ethnic Tourism, Annals of Tourism Research, Volume 52, Pages 
180–181; 

24. Yang, J., Ryan, Ch., Zhang, L., (2013), Author VitaeSocial conflict in communities impacted 
by tourism, Tourism Management, Volume 35, Pages 82–93; 

25. Yang, J., Ryan, Ch., Zhang, L., (2013), Ethnic minority tourism in China – Han perspectives 
of Tuva figures in a landscape, Tourism Management, Volume 36, Pages 45–56; 

26. Yang, J., Ryan, Ch., Zhang, L., (2016), Impersonation in ethnic tourism – The presentation of 
culture by other ethnic groups, Annals of Tourism Research, Volume 56, Pages 16–31; 

27. Yang, J., Ryan, Ch., Zhang, L., (2016), Impersonation in ethnic tourism – The presentation of 
culture by other ethnic groups, Annals of Tourism Research, Volume 56, Pages 16–31; 

28. Yang, L.,  Wall, G., (2009), Ethnic tourism: A framework and an application, Tourism 
Management, Volume 30, Issue 4, Pages 559–570; 

29. Yang, L., (2011), Ethnic tourism and cultural representation, Annals of Tourism Research, 
Volume 38, Issue 2, Pages 561–585; 

30. Yang, L., Wall, G., Smith, S., (2008), Ethnic tourism development: Chinese Government 
Perspectives, Annals of Tourism Research, Volume 35, Issue 3, Pages 751–771. 

  

  

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

 

https://sid.ir/1791
https://sid.ir/1792
https://sid.ir/1793
https://sid.ir/1795
https://sid.ir/1794
https://sid.ir/1796
https://sid.ir/1702
https://sid.ir/1700
https://sid.ir/1699
https://sid.ir/1698
https://sid.ir/1787

