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Abstract 
Introduction: Despite the different ethnic groups in the country and the lack of 

development of villages and target destinations for ethnic tourism, the development 

of ethnic tourism can lead to sustainable economic growth and development in these 

areas, as well as the preservation and promotion of indigenous culture, oral heritage, 

traditions, indigenous industries, traditional arts, and customs of Iranian tribes. 

Consequently, the objective of this study is to offer a paradigm for the development 

of sustainable social tourism using the Turkmen people as a case study. 

Methodology: The philosophical foundations of this work are grounded in 

interpretiveness and a data-theory-based research strategy. Interviews were conducted 

with a total of 81 individuals, utilizing three distinct protocols for three distinct 

groups, including residents, visitors, and managers. Sampling was conducted 

theoretically, to the level of theoretical saturation, and in conjunction with snowball 

sampling. 

Findings: In total, 3255 codes were recovered from 2284 meaningful statements of 

these interviews; after deleting duplicate cases, 639 final codes and 92 subcategories 
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were extracted. Thus, out of 92 sub-categories, 8 central categories consist of heritage 

tourism, art tourism, ecotourism, sports tourism, food tourism, rural tourism, literary 

tourism, and cultural tourism for causal conditions; The 9 key categories consist of 

tourism infrastructure, financing and investment, management and organization 

challenges, tourism rules and regulations, tourism supply chain, tourism market 

elasticity, crisis management in the tourism industry, and inter-agency cooperation. 

control over intervening circumstances; For the underlying factors, four central 

categories include: socio-cultural characteristics, tourism of the host community, 

capacity building, and ethnic-religious prejudices; The 10 key categories consist of 

cultural stability, public security, population structure, migration, cultural heritage 

protection, environmental protection, stability of beliefs, social tolerance capacity, 

stability in ethnic context, and guest-host adaptation to the phenomenon. regional 

ecotourism management, establishment of non-governmental organizations and 

tourism clinics, handicraft management, cultural event management, stakeholder 

education, tourism project management, regional cultural heritage management, 

ethnic tourism market management, value chain management, planning Sustainable 

tourism; management of tourism studies; and cultural management of the host and 

guest community for strategies; Five main categories, including the sustainability of 

the region's social system, the sustainability of the local economy, the development of 

service quality, the empowerment of the local people, and the strengthening and 

promotion of indigenous culture, were recognized as results. 

Conclusion: The theoretical model of the study suggests that a number of factors 

affect the development of sustainable ethnic-social tourism; to address them, special 

measures should be taken; and if these measures/strategies are implemented in the 

appropriate context, positive effects will be brought to the Turkmen region. The 

research has presented theoretical and managerial implications for destination 

management organizations with respect to the country's potential for ethnic tourism. 

Keywords: Ethnic tourism, Sustainable tourism, Tourism development, Grounded 

theory 
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 *ترکمن قوم یاجتماع داریپا یگردشگر ۀتوسع مدل ۀارائ
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 دهیچک
 کشور، یقوم یهدف گردشگر مقاصدروستاها و  ۀبا وجود اقوام مختلف در کشور و عدم توسع

ج فرهنگ یمناطق، بقا و ترو نیدر ا داریپا یاقتصاد ۀبه رشد و توسع تواند یم یقوم یگردشگر ۀتوسع
. بر شودمنجر  رانیورسوم اقوام ا و آداب یسنت یهنرها ،یع بومیها، صنا سنت ،یشفاه راثیم ،یبوم

 یا در قالب مطالعه یاجتماع داریپا یگردشگر ۀتوسع برای یمدل ۀارائ ،پژوهش هدف ،اساس نیا
 پژوهش راهبردو  ییرگرایتفس در شهیر ،حاضرپژوهش  یفلسف یمباناست.  ترکمن قوم یرو یمورد

با استفاده از سه نوع  ییها مصاحبه ،کننده نفر مشارکت 81است. درمجموع از  ادیبنداده یۀبر نظر یمبتن
 ،یریگ صورت گرفت. نمونه رانیمد و گردشگران ،یسه گروه شامل افراد بوم یپروتکل مختلف برا

 دربود.  یبرفگلوله یریگ با نمونه یبیصورت ترک اجرا شد و به یو تا حد اشباع نظر یصورت نظر به
 92مقوله و  خرده 635 ی،تکرار موارد حذف با و کد 3255 ،ها مصاحبه نیا معنادار ۀگزار 2284 از کل

 یعل طیشرا بعد در مقوله خرده 96 از که این صورت بهاستخراج شد.  یا هسته ۀمقول ای یمحور ۀمقول
 17 ی،محور ۀمقول 8 یا نهیزم طیبعد شرا یبرا شده ییشناسا ۀمقول خرده 29از  ی،محور ۀمقول 11

 67 از ،ی راهبردهابرا یمحور ۀمقول 32مقوله  خرده 279از  ،مقوله خرده 116گر از  عامل مداخله
از  تیو درنها ی،محور ۀمقول 11 یقوم داریپا یاجتماع یگردشگر ۀتوسع جینتا به مربوط ۀمقول خرده

. دست آمد به یقوم داریپا یاجتماع یگردشگر ۀتوسع ۀدیپد یبرا یمحور ۀمقول 9 مقوله خرده 48
 رگذاریتأث یقوم یاجتماع داریپا یگردشگر ۀبر توسع یعوامل متعدد ،پژوهش ینظر مدلبراساس 

در  راهبردهااقدامات/ نیا یچنانچه اجرا .انجام داد دیبا یها اقدامات خاص مواجهه با آن یبرا است و
 .وردبه ارمغان خواهد آ نینش ترکمن ۀمنطق یبرا یمطلوب یامدهایمناسب رخ دهد، پ یبسترها

 .ادیبن داده یۀنظر دار،یپا یگردشگر ،یقوم یگردشگر ،یگردشگر ۀتوسع: یدیکل یها واژه

ـــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــ ــــــــ  
 ۀمطالع: یقوم یاجتماع داریپا یمدل گردشگر یطراح»با عنوان  یدکتر ۀرسالاز مستخرج  ،یپژوهش ۀمقال *
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 مسئله انیو ب مقدمه

وجود تعارض  مانند یبه عوامل یدر صنعت گردشگر یاجتماع یداریپا زمینۀ در نکهیا رغمیعل

 یشتریب قاتیاشاره شده است، تحق 3یاجتماع رشیپذ و ،2یاجتماع ابهام ،1گردشگر-زبانیم انیم

 تی)وا ردیصورت گ باید یقوم یاثرگذار بر آن در بستر گردشگر یها مؤلفه و یداریپا ۀنیدر زم

 یاتیعمل یها و مؤلفه یقوم یاجتماع داریپا یگردشگر یساز (. مفهوم2016 ،4روهانن و فورد

چگونه  نکهیاست. ا ریپذ امکان یخیو تار یاسیس ،یاجتماع ،یفرهنگ یها نهیزم قیاز طر ،آن

 اتیکرد، در ادب یساز مفهوم مدل کیرا در قالب  یقوم یو گردشگر یاجتماع یداریپا توان یم

اقوام  ی(. با توجه به زندگ2017داده نشده است )ژوانگ و همکاران،  آنبه  یروشن پاسخ

ران اقوام یوجود دارد. در ا یقوم یگردشگر ۀتوسع یبرا یمساعد ۀنیران، زمیگوناگون در ا

 تیغا ورسوم به جذاب و آداب یزندگ ۀویبا ش ...مختلف کرد، لر، ترک، بلوچ، عرب، ترکمن و

 یادیز یها تیقابل از ،ن اقوامیمنظور شناخت ا به یگردشگر جیترووجود دارند که  یانسان

و همکاران،  ینی)حس است برخوردار یو ورود یداخل یتوسعه در ابعاد گردشگر ظورمن به

اقوام  یز زندگیانگ رتیو تنوع ح ین نوع از گردشگریا یفرهنگ-یاجتماع یها یژگی(. و1398

اذعان  توان یرود. م یشمار م گردشگران به یبرا یمطلوب و مفرح یها جاذبه ی،رانیمختلف ا

 ،ینژاد و مرشد یاست )عل یرانیاقوام ا یها تیوامدار تنوع و قابل رانیا یداشت که گردشگر

به  توجه واست  یغن یها فرهنگ خرده بااز اقوام  یکمان نیران رنگی(. درواقع ا1400

در  یا است و برنامهیو هر س است یضرورامری  یبوم یراث فرهنگی، غذاها و میدست عیصنا

 یغات فراوان و آمارهاین مسئله داشته باشد. تبلیبه ا یا جانبه همهد نگاه یبا رانیاقوام ا یراستا

 شده سبب یقوم یاز گردشگر یناش ییزا زان کسب درآمد کشورها و اشتغالیجذاب از م

در  یگذار هیسرما مترصدشتر یافته هرچه بی از کشورها، مناطق دورافتاده و کمتر توسعه یاریبس

در  ژهیو به هاکشور یگردشگر صنعت در موجود یها بیآس ن،یوجود ا با. شوندنه ین زمیا

از منابع مختلف  حفاظتگذاران در  هیگذاران و سرما استیدهد س یاقوام نشان م ۀحوز

در  رانیکشور ا یاز مشکالت صنعت گردشگر یکیاند.  نداشته یمطلوب عملکرد یگردشگر

ف یبا توجه به وجود اقوام و طوا ییو روستا یریعشا یبه گردشگر یتوجه یاقوام، ب ۀحوز

ـــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــ ــــــــ  
1. Host-Guset conflict 

2. Social tolerance 

3. Social acceptance 
4. Whitford  and Ruhanen 
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 یگردشگر ۀاست. توسع یقوم یهدف گردشگر یروستاها ۀمختلف در کشور و عدم توسع

 یها داشتن فرهنگ نگه و زنده یو بوم یرانیاج فرهنگ یبه ترو تواند یم یقوم یاجتماع داریپا

و  یگردشگر یها ، جاذبهیسنت یو هنرها یدست عیشهروندان با صنا ییو آشنا یرانیمختلف ا

 یرانیل ایورسوم اص از آداب یریبه نسل جوان و الگوپذ یرانیورسوم اقوام ا شناساندن آداب

قوم ترکمن در کشور، تالش دارد  یرو یمورد تک یا در قالب مطالعه ،پژوهش نیا. شودمنجر 

در صنعت  یاجتماع یداریبه پا یابیدر دست ی،محل جوامع و نفعیذ یها گروه ت،یبه نقش حاکم

. کندارائه  یاجتماع یداریپا کردیبا رو یقوم یگردشگر ۀتوسع مدلبپردازد و  یقوم یگردشگر

 ین برج آجریران است. از بلندتریدر شمال ا یخیو تار یعیطب یا نهیصحرا، گنج ترکمن

ن خشک و یا زمیبدلند )بدبوم  مانند یعیطب یها دهیتا پد گنبد قابوس شده در جهان به نام ساخته

ن یا ۀفرد؛ هم منحصربه یها و اسب زیاسرارآم ین وجود گورستانیچنکشت(، هم رقابلیغ

 یاگرچه قوم ترکمن دارا .ران هستندین منطقه از ایسفر به ا یکننده برا قانع یلیها دل جاذبه

به ، صحرا در استان گلستان است ترکمن ۀمنطقورود گردشگر به  یبرا یمهم و جذاب یها مؤلفه

 ،یاقتصاد یها رساختینبود ز ،یگردشگردولت به بخش  ۀژیعدم توجه و نظیر یل مختلفیدال

 یاقتصاد ۀتوسع یها در راستا ن مؤلفهیاز ا ...غات مناسب از فرهنگ قوم ترکمن ویعدم تبل

ف مختلف در یوجود اقوام و طوا درنظرگرفتنبا  نیبرا عالوه. نشده استاستفاده ی خوب به منطقه

 یگردشگر ۀتوسع ران،یا کشور یقوم یهدف گردشگر مقاصدروستاها و  ۀکشور و عدم توسع

 شود، یمناطق م نیا در داریپا یاقتصاد ۀرشد و توسع سببهمچنان که  تواند یم یدار قومیپا

و  یسنت ی، هنرهایع بومیها، صنا ، سنتیراث شفاهی، میج فرهنگ بومیو ترو بقا موجب

، یعیطب یها دکنندگان با جاذبهیشتر بازدیهرچه ب ییشناآ موجباتو  شودران یورسوم اقوام ا آداب

 شیافزا به زین مهم نیا که کند فراهم را یرانیاقوام ا یایدر جغراف یانسان-یو اجتماع یخیتار

 یا مطالعه چیه کنونذکر است که تا شایانمنجر خواهد شد.  یو فرامل یمل یو همبستگ یهمدل

مطالعه  کیانجام نشده است و تنها  یقوم یاجتماع داریپا یگردشگر زمینۀدر داخل کشور در 

 ث،یح نیانجام شده است و از ا زمینه ایندر خارج از کشور در  (2017 ،1همکاران و)ژانگ 

 یگردشگر اتیموجود در زمینۀ ادب یقاتیبه شکاف تحق تیعنا باوجود دارد.  یقاتیتحق شکاف

 یقوم یفرد گردشگر متعدد و منحصربه یها تیبا توجه وجود ظرف زیو ن یقوم یاجتماع داریپا

 یاجتماع داریپا یگردشگر های توسعۀ در تالش برای دستیابی به راهپژوهش این در کشور، 

ـــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــ ــــــــ  
1. Zhang et al.  

https://blog.shab.ir/%d8%b3%d9%81%d8%b1-%d8%a8%d9%87-%da%af%d9%86%d8%a8%d8%af-%da%a9%d8%a7%d9%88%d9%88%d8%b3%d8%8c-%d8%b4%d9%87%d8%b1%db%8c-%d8%b2%db%8c%d8%a8%d8%a7-%d8%af%d8%b1-%d8%a2%d8%ba%d9%88%d8%b4-%d8%aa%d8%b1%da%a9/
https://blog.shab.ir/%d8%b3%d9%81%d8%b1-%d8%a8%d9%87-%da%af%d9%86%d8%a8%d8%af-%da%a9%d8%a7%d9%88%d9%88%d8%b3%d8%8c-%d8%b4%d9%87%d8%b1%db%8c-%d8%b2%db%8c%d8%a8%d8%a7-%d8%af%d8%b1-%d8%a2%d8%ba%d9%88%d8%b4-%d8%aa%d8%b1%da%a9/
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بر آن  همطالعاین  گری. به عبارت داست آنپیشنهادی مدل ارائۀ صحرا و  ترکمن ۀدر منطق یقوم

و  کند ییصحرا را شناسا ترکمن ۀدر منطق یقوم یاجتماع داریپا یگردشگر یها مؤلفه است تا

مدت و  کوتاه منافعدرنهایت  .کندآن را احصا  ۀو عوامل مؤثر بر توسع یاتیعمل یراهکارها

 .دشو یم نییصحرا تب ترکمن ۀدر منطق یقوم یاجتماع داریپا یگردشگر ۀاز توسع یناشبلندمدت 

 پژوهش ۀنیشیپ
دار در شهر یپا یگردشگر ۀتوسع یسنج با هدف امکان یا ( مطالعه1397و همکاران ) ییسرا

از نقاط قوت و  زیر یکه شهر ن دادنشان  SOAR راهبردل یتحل های یافته. دادندانجام  زیر ین

ن یا ۀدار برخوردار است که در صورت توسعیپا یگردشگر ۀتوسع ۀنیدر زم یشمار یفرصت ب

اقامت  ۀنی، کاهش هزییرایو پذ یمراکز خدماتش ی، افزایکاریکاهش نرخ ب نظیر یجیصنعت، نتا

و صداقت  یبروجن ضرغامدنبال خواهد داشت.  را به یحیتفر یفضا ۀش سرانیگردشگران، افزا

عبارت آن  یاصل یها مقوله که آوردنددست  به را یمدل ،ادیبن داده یۀنظر یریکارگ ( با به1397)

 ۀمقول. 2 ؛ران(یا کیتیت ژئوپلیو موقع یطیمح ستیز یها ی)نگران یعل یها مقوله. 1 بود از:

 نفعان ی)مشارکت و انسجام ذ یا نهیزم یها مقوله. 3 ؛(یدار گردشگریپا ۀ)توسع یمحور

، یگر )حس مکان گردشگر مداخله یها مقوله. 4 ؛(ی، آموزش و پژوهش گردشگریگردشگر

و  یگردشگر ۀن فناورانینو یها ، روشیت در گردشگریو امن یمنی، ایگردشگر یت مالیریمد

، یگردشگر یگذار استیو س یزیر )برنامه راهبرد یها مقوله. 5 ؛(یخوب گردشگر یحکمران

و کنترل و  ی،دار گردشگریونقل پا ت حملیری، مدیت سبز گردشگریری، مدیگردشگر یابیبازار

زبان، حفاظت از منابع یجوامع م یفرهنگ ی)غنا یامدیپ یها مقوله. 6 ؛(ینظارت گردشگر

 .بود یمیک چارچوب پارادایدر  ها . این مقولهزبان(یجوامع م یت زندگیفیو رفاه و ک یگردشگر

ت یبه تقو تواند ین بخش میدر ا یگردشگر که رسیدند جهینتبه این ( 1394رئوف و همکاران )

راث ی، حفاظت از مها شگاهیها و نما ، هنر، برنامهیفرهنگ قوم یق ارتقایاز طر یت قومیهو

سپرده  یکه به دست فراموش یقوم یها یژگیو حفظ و ،میو ترم یقوم یها گروه یفرهنگ

 ی( نشانگر نقش مؤثر گردشگر1394) یمنصوربهمن و زردانق یج تحقیاند، کمک کند. نتا شده

. بود یدار گردشگریپا ۀدر توسع ییروستا یو نقش مؤثر گردشگر ی،و محل یدر اقتصاد مل

 یگوناگون در تنوع فرهنگ یها فرصت بیانگر( 1393) یو شاکر ییرضا ۀمطالع های یافته

فرهنگ  یایاح. 2 ؛داریپا ییدرآمدزا. 1: بود از  که عبارت بود یگردشگر ۀدر توسع ها تیقوم
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گردشگران  یبرا ها تیقوم لیشناخت فرهنگ اص. 4 ؛مردم یبرا ییزا اشتغال. 3 ؛ها تیقوم

 یبرا یقوم فرهنگ تیجذاب. 6 ؛در سطح کشور یقوم مناطق بکر عتیطب از استفاده. 5 ی؛خارج

 گی کاهش فقر روستاییچگون ی( به بررس2019) 1همکاران و لور. یو خارج یگردشگران داخل

زمان  هم ۀدر توسع یدشوار خاطر به ها، افتهیاساس  بر. پرداختند یقوم یگردشگراز طریق 

 یا توسعه ریاز دو مس یکیروستاها  شتریب ابند،ی یم شیطرفداران فقرا افزا که یدرحال یگردشگر

 کی جادیا از قبل ۀتوسع. 2؛ ساختار جامع قبل از توسعه کیاز  نانیاطم حصول. 1: ندیمایپ یرا م

به پرداختند تا  نیچ غرب جنوب در مورد چهار ۀسیمقا به محققان نیا. جامع ساختار

 ییشناسا یمحل ساکنان بر را ریهر مس ریو تأث ابندی دستمختلف  یرهایمس انتخاب یها استیس

ساختار طرفدار فقرا  کیمنظور حفظ  به قیدق ۀموازن کیاول مستلزم  ریمس ج،ینتا مطابقکنند. 

کاهش  یبرا یدننش فموانع برطر انگریب دوم ریمس و است یحجم گردشگر ۀزمان با توسع هم

موفق به  عیصنا یساختارها در رییتغ یبرا ی،اسیس خواست فقدان لیدل فقر است که به

 ۀ( نشان دادند سطح ساالن2019) همکاران و نزیمارت. ردیدربربگ زیاست که فقرا را ن ییها وهیش

تر  چرا که باثبات ؛ندارد یچندان ۀفاصل ییروستا یگردشگر ثبات از ،ییروستا یثبات گردشگر

را  یچارچوب ،یشناس روش نیا. بود شتریب اریبس یساحل یمقصدها در ،بودن یفصل زیبود و ن

تفاوت در  ییرهایمتغ چه نکهیا ییو امکان شناسا آورد یم وجود به DP2شاخص  جادیا یبرا

 داد نشان جینتا. شود یفراهم م کند، یم نییتب یادیز زانیم به مقصد هر در را بودن یفصلسطوح 

به مکان خواب و استراحت ارتباط  یدسترس در راتییشدن مقصد و تغیالملل نیبا ب رهایمتغ نیا

ارائه  یداریپا ریدر مس یصنعت گردشگر یرا برا یی( رهنمودها2019) 2دارند. وو و همکاران

هستند،  یکیاکولوژ یندهایفراکه درصدد بهبود  یپاداش به کارکنان یاعطا محققان نیکردند. ا

 منظور به یکیاکولوژ سازمان کیاتخاذ  زینبا عموم جامعه و  یتجار-یکیاکولوژ ارتباطات جادیا

 یدسترس ری( تأث2018) 3همکاران و کوهن. کردند شنهادیرا پ یو سودآور یریپذ رقابت شیافزا

 یۀاقوام بر سنت دانش تغذ یگردشگر و زبانیپخت غالب در کشور م و دست یمنابع، آشپز

 شیاتر در ها نیرولیت داد نشان جی. نتای کردندها را بررس آن یبعد یها و نسل 4ینیرولیت مهاجران

ها  ینیرولیت با سهیدر مقا ینیرولیت ییغذا یها از شرکت یمتفاوت و توافق باالتر یادراکات یدارا

ـــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــ ــــــــ  
1. Lor et al. 

2. Wu et al. 

3. Kuhn et al. 
4. Tyroleans 
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 یها ( جنبه2017) 1. ژوانگ و همکارانبودمتفاوت  یها شرفتیپ ۀدهند داشتند که نشان لیدر برز

 یاز دو مقصد گردشگر یا سهیمقا یمطالعات مورد قیاز طررا  داریپا یقوم یگردشگر یاجتماع

. کردند یبررس نیچ 4استان گوانگدونگ و 3وانیهدر  2یاویو سوژ وانینان یهاکا، روستاها یقوم

در  یاجتماع داریپا یقوم یدرمورد عوامل مؤثر در گردشگر ینشی، بیقیتطب یمورد ۀمطالع نیا

تعلق جامعه  یایمحصول، مزا ی، از جمله سطوح مشارکت در جامعه، کنترل گردشگرنیچ

پژوهش نشان  ۀنیشی. مرور پدادبه اصالت ارائه  مربوطدرک شده و مالحظات  یها ی، نگرانیقوم

برای محدود است.  ی،قوم یاجتماع داریپا یگردشگرگرفته در زمینۀ  مطالعات صورت دهد یم

 یتوجه و مدل یو عمل یعلم چارچوب کیعنوان  به رانیا در یقوم یاجتماع داریپا یگردشگر

 یگردشگر یساز در جهت مفهوم یاظهار داشت که تالش توان یم رو نیارائه نشده است. از ا

( 2017ژانگ و همکاران ) ۀدو مطالع تنهاصورت نگرفته است.  ران،یا در یقوم یاجتماع داریپا

 دو نیا انیاند و از م پرداخته یاجتماع داریپا یگردشگر ۀ( به مسئل2017و ژوانگ و همکاران )

 نیدر کشور چ یقوم یاجتماع داریپا یگردشگر یبررس به( 2017) همکاران و ژوانگ پژوهش،

 کیو تنها  ستین یغن اتیادب یقوم یاجتماع داریپا یگردشگر ۀنیزم در نیبنابرا اند؛ پرداخته

 .دارد وجود محدود ۀمطالع

 یمفهوم تأمالت

 یاجتماع داریپا یگردشگر

 که است کرده معطوف خود به ایدن یمحققان گردشگراز  یادیتوجه ز یاجتماع یداریپا مفهوم

ساکنان  یها ها بر نگرش آن ریاز تأث یآگاه شیافزا و گردشگران ورود عیسر شیاز افزا یناش

 کاهشدرصدد  داریپا یگردشگر ،یکردن ساکنان محل منظور منتفع است. به یمقصد گردشگر

 ۀرندیدربرگ ی،اجتماع یداریبه پا یابیدست. است زبانیم جوامع طیاثرات مخرب بر فرهنگ و مح

 اثرات بر نظارت و تعادل جادیا قیاز طر یدر جهت کمک به جوامع محل یمهم اقدامات

 حفاظت و یزندگ از تیحما یها ستمیس ا،یمزا عیتوز ،یزندگ تیفیک یرو یگردشگر یاجتماع

 ۀتوسع به لیتما بر اغلب ،داریپا یگردشگر زمینۀ در مطالعاتاست.  یفرهنگ راثیم از

ـــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــ ــــــــ  
1. Zhuang et al. 
2. Nanyuan and Sujiawei 
3. Heyuan 

4. Guangdong 
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را بر ساکنان و  یمطالعات اثرات گردشگر یدارد. برخ دیمتنوع تأک جینتا جادیا یبرا یگردشگر

سه  یگردشگر که افتندی( در2013نمونه نونکو و همکاران ) برای ؛اند کرده یبررس زبانیجوامع م

 بربه مواد مخدر و الکل  ادیاعتو  افته،ی و سازمان یفرد جرائم ک،یتراف تراکمشامل  یاثر منف

از  یاقتصاد یها عمدتاً با جنبه یگردشگر مثبت اثرات که شده انیکرات ب دارد. به زبانیم ۀجامع

 یافتیدر اتیمال رشد و یزندگ یاستانداردها بهبود درآمد، شیاشتغال، افزا یها فرصت لیقب

 ها بهیغر ینواز مهمان ،یزندگ تیفیبهبود ک از جمله یمثبت گردشگر یایمزا ریهمراه است. سا

 یها مشخص شده که نگرش حال نیاست. باا زبانیم ۀجامع ساکنان انینفس م اعتمادبه شیافزا و

ارتباط با گردشگران،  ،یو محل یشخص یها یژگیو ریشدت تحت تأث به یساکنان به گردشگر

با استفاده  ،ساکنان به گردشگران یها واکنش زمینۀ در مطالعهمدت اقامت، سن و زبان قرار دارد. 

و منافع  نهیهز ،یاجتماع ۀمبادل یۀنظر مانند ینظر یاندازها از چشم یا گسترده فیاز ط

گرفته  صورت ،مطلوب روابط جادیا یها برا آن یضمن میمفاه و ن،یمع ۀرابط کیشده از  ادراک

 یبررس یگردشگر عمر ۀچرخ یۀرا با کاربرد نظر یاثرات اجتماع ،مطالعات یبرخاست. 

 یو اغلب ط دییتأ چرخه نیدر هر مرحله از ا یاثرات اجتماع دهد ینشان م ها افتهیاند.  کرده

 موجبممکن است  یمنف یاجتماع اثراتاست.  شده دی( تشدی)کساد رکودو  تیمراحل تثب

 انیو تعارض در م یتیبه نارضا تواند یم یاقامت التیتسه تکثر و ادیز دی. بازدشودافول مقصد 

ها  آن یها تیاز ظرف منابعاست  ممکن رکودو  تیمراحل تثب یط. شود زبانیم ۀجامع ساکنان

)ژانگ و  شوند یو اقتصاد یاجتماع ،یطیمح ستیمشکالت زسبب ایجاد و  بروندفراتر 

 (.2017 ،همکاران

 یداریمختلف پا یها به درک بهتر شاخص ی،گردشگر یداریمرتبط با پا اتیادب جامع مرور

 شنهادیرا پ یداریابعاد مختلف مربوط به پا یگردشگر ۀحوز محققان. کند یم کمک یاجتماع

ارائه کردند که  ی( مدل1990. پردو و همکاران )شود یم استفادهمختلف  طیشرااند که در  داده

 تیحما، ی، منافع شخصیگردشگر راتیاز تأث ناساکن ادراکاتاز جمله  یمختلف یها شامل سازه

التکووا و  رامدل  نیبود. ا یگردشگر ۀتوسع یها تیو محدود یگردشگر شتریب ۀاز توسع

( TALC) یگردشگر اتیح ۀو چرخ یاجتماع ۀمبادل یها هینظر یریکارگ با به، (2012ووگت )

، یزندگ تیفی، کتی، جرم و جناها متیشده بر ق ادراک اثرات. التکووا و ووگت دادند توسعه

 کمترو  شتریبها را درمورد حجم  آن و کردند یبررس را کیمسائل مربوط به تراف کنترل دولت و

 یگردشگر ریتأث شنگر اسیکار گرفتند. مقبه کمترو  شتریببا درآمد  یگردشگر و در مناطق
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(TIASدر ابتدا برا )یطراح یگردشگر ۀبه توسع ناساکن یها نگرش سنجش یاستانداردساز ی 

 االتیو ا یجی، فهیدر ترک یاثرات گردشگر از نادرمورد ادراکات ساکن یقیتطب یا شد. مطالعه

 یمطالعه، سه بعد اثر گردشگر نیا ر(. د2017)ژانگ و همکاران،  است شدهانجام  زیمتحده ن

به موضوع اختالفات  ی. مطالعات مختلفیاقتصاد. 3 ی؛اجتماع. 2 ی؛حقوق. 1شد:  شنهادیپ

 سنجش اسیمق( 2017) همکارانو  کوروسمختلف پرداخته است.  یدر کشورها یادراک

کردند که در  هیته ار یبعد هفت یریگ کردند و ابزار اندازه شنهادیرا پ یداریاز پا یا افتهی توسعه

 یها نهی، هزستیز طیمح یداریابعاد شامل پا نی. اشد شیآزما یقاتیمختلف تحق طیشرا

و  دکنندگانیبازد تیبلندمدت، رضا یزیر جامعه، برنامه، مشارکت ی، منافع اقتصادیاجتماع

ساکنان  یو توانمندساز یعاطف یبه همبستگ یشتریتوجه ب راًیمحور است. اخ اقتصاد جامعه

استفاده  یگردشگر ۀنگرش ساکنان به توسع سنجش یها برا شاخص نیامعطوف شده است. 

 نخست اینکه. شود یحاصل م یاجتماع یداریپا اتیادب مروراز  یمختلف یها یریگ جهی. نتاند شده

اند،  شده نیتدو یگردشگر یداریپا زانیم نییتع یبرا ی،ریگ اندازه یاز ابزارها یاگرچه برخ

 یاجتماع یداریپامتمرکز شده است.  داریپا یگردشگر یاجتماع یها بر جنبه یمطالعات کم

اساس،  نیدرنظر گرفته شده است. بر ا داریپا یمفهوم گردشگر تحت واحد ۀساز کیعنوان  به

متناقض است و  یگردشگر صنعتدر  ی،اجتماع یداریپا زمینۀ در شده انجام مطالعات و اتیادب

را  یکه عنصر اجتماع ییها اسیدر زمینۀ مق تیکفا عدم نیبرا دارد. عالوه یشتریب شیبه پاال ازین

قادر به  اتیادبمشهود است.  رند،یگ یم نظردر یلک یداریپا یریگ بعد واحد اندازه کیعنوان  به

ارائه  یگردشگر یکه توسط سازمان جهان ستندین ییها طبق دستورالعمل یاطالعات جامع ۀارائ

مستقل از  ی،گردشگر در یاجتماع اثراتو  یاجتماع یداریمربوط به پا می. دوم، مفاهکند یم

 یرا برا یاندکاطالعات  ،یاجتماع راتثااند. مطالعات گوناگون درمورد  مانده یباق گریکدی

مدت دارند. بلند داریپا ۀبا توسع شدن همراهدر  یفراهم کرده است که سع یکمک به افراد

 یاجتماع ریابعاد تأث لیدر جهت تبد یاندک، تالش یاجتماع یداریپا رامونیمطالعات مختلف پ

 نیبنابرا ؛کند یبانیرا پشت یماعاجت یداریپا یندهایتواند فراب تاداشته است  یابیابزار ارز کیبه 

 یاجتماع یداریپا یابیرا در ارز یاجتماع راتیانجام شود که تأث کپارچهی ۀمطالع کی دیبا

ممکن  یاجتماع یداری. سوم، پاکند یبررس یو عمل ینظر اتیباد یکمک بالقوه برا کیعنوان  به

 یها از محققان از روش یمختلف مقصد متفاوت باشد. متأسفانه تعداد کم یها است در مکان

مختلف  طیشرادر  یگردشگر یداریپا یها سنجه یساختار ثبات آزمون یبرا قیدق یآمار
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 دهش یکاربردو  یدانشگاه دگاهیاز د یاجتماع یداریپا ۀمانع از توسع امر نیاند. ا کرده دهاستفا

 (.2017 همکاران، و نزیمارت -نروسی)س است

 یقوم داریپا یگردشگر
 یها تفاوت ۀمنظور مشاهد است که به یگردشگر یها شاخه نیتر از مهم یکیاقوام  یگردشگر

 یسنت یها وهیش یرد. تماشایگ ینقاط جهان انجام م یمردم در اقص یموجود در سبک زندگ

ن یا یها از جاذبه ،شت اقوامیمع ۀویو ش یزندگ یها نییها، آ با مراسم، جشن ییو آشنا یزندگ

 یزندگ ۀوین شیخود گردشگران در ا ز،ین یدر موارد ورود  یشمار م به یبخش از گردشگر

(. 2016 روهانن، و فورد تیکنند )وا ین رهگذر کسب میاز ا یتر یغن یها مشارکت و تجربه

 و تیجوامع اقل یزندگ یبهبود استانداردها یبرا یشرانیپ یرویعنوان ن به یقوم یگردشگر

 یاجتماع داریپا یگردشگر یساز . مفهومشود یجوامع قلمداد م نیا یزن قدرت چانه شیافزا

 یخیو تار یاسیس ،یاجتماع ،یفرهنگ یها نهیزم قیاز طر ،آن یاتیعمل یها اقوام و مؤلفه

 یبرا ،یفرهنگنظر از زمینۀ  صرف ،یفرهنگ انسجامو  اعتباراست. حفاظت از  ریپذ امکان

 یوکارها کسب دهد مینشان  قاتیتحق حال نیاست. باا ییربنایز ،داریپا یقوم یگردشگر

به  یدر اعتباربخش یدیکل نفعانیعنوان ذ به یقوم جوامع و دکنندگانیبازد ،یگردشگر

. دارند آنشدن  ییکاال و یفرهنگدر زمینۀ اعتبار  یمتناقض یها دگاهید ،یقوم یگردشگر

 یخارج رانیمد و تیسطوح مختلف حاکم ریشدت تحت تأث به توانند یم تیاقل یها فرهنگ

. دهند یگردشگران را جهت م یها و نگاه کنند میرا انتخاب  یباشند که محصوالت فرهنگ

اند و  کرده ینیآفر نقش یقوم یگردشگر ۀدر توسع یدیجد یروهایعنوان ن به ی،محل جوامع

 جادیو ا یگردشگر یها شرکت یده طور مستقل در حال سازمان به ی،قوم یاز روستاها یبرخ

 (.2017 همکاران، وهستند )ژوانگ  یگردشگر مناطق

 قیتحق یشناس روش
 منظر از ،ییاستقراپژوهش از نوع  کردیرو منظر از رگرا،یتفساز نوع  فلسفه، منظر از پژوهش نیا

. رود یشمار م به یروش روش، از نوع تک انتخاباز نظر  و ادیبن داده یۀنوع نظر ازپژوهش  راهبرد

 رانیو مد ییاجرا خبرگان ،یبوم افرادنفر از  81متشکل بر  پژوهش، نیکنندگان در ا مشارکت

 محققعالوه  به .هستند نینش در مناطق ترکمن یقوم یفعال در صنعت گردشگر یوکارها کسب
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 یکاف ییآشنا مربوطه میمرتبط و با مفاه ۀتجرب یدارا یقوم داریپا یگردشگر ۀحوز در دیبا زین

 هیها ته به آن یدسترس و افرادمصاحبه با  یها برنامه ،یدیاد کلمصاحبه با افر یبراداشته باشد. 

 اریمع چهار ،شونده منظور انتخاب افراد مصاحبه . بهبود افتهیها از نوع ساختار مصاحبه تیماه. شد

پژوهش  ندیفرامشارکت در  یبرا موافقت و نیریشدن توسط سا ییشناسا تنوع،بودن،  یدیکل

و روش  یهدفمند قضاوت یها روش بیاز ترک ،انتخاب نمونهمنظور  . بهگرفت قرارمدنظر 

 التیتحص یدارا دیبا خبرگاناست.  یراحتمالیغ یاستفاده شده است که روش یبرف گلوله

 ای یپژوهش یها تیفعال ۀسال تجرب سهحداقل  ای اشندب یگردشگر ۀمرتبط با حوز یدانشگاه

 پژوهش، نیا یها مصاحبه ییایپا ۀمحاسب یبراداشته باشند.  یقوم یگردشگر زمینۀدر  ییاجرا

 یسازگار زانیبازآزمون، به م ییایپا ایبازآزمون استفاده شد. شاخص ثبات  ییایپا کیتکن از

 زمان دو در را متن کیکه کدگذار،  به این صورت .ها در طول زمان اشاره دارد داده یبند طبقه

 برایها  از مصاحبه یبازآزمون، تعداد ییایپا در(. 2008 باون، و)باون  کند یم یکدگذار متفاوت

 یروز( مجدداً کدگذار 30تا  5 نی)ب ینیمع یزمان ۀها در فاصل نمونه انتخاب و هرکدام از آن

  :شداستفاده  ها یکدگذار ییایپا نییتع یبرا ر،یز فرمول از سپس. شدند

ییایپا آزمون درصد  =

2 × تعداد توافقات

تعداد کل کدها
× 100 

باشد، آنگاه  شتریب ایدرصد  60مصاحبه،  کیشده درمورد  محاسبه ییایپا بیضر چنانچه

 سه مطالعه، نیا دراست.  دییمورد تأ ق،یتحق یها یکدگذار ییایاظهار داشت که پا توان یم

مصاحبه از  کیمصاحبه از خبرگان صنعت و  کی ،یبوم افراد از مصاحبه کی) مصاحبه

 یزمان ۀفاصل کیها را دو بار، در  آن گردشگران( انتخاب شد و پژوهشگر هرکدام از

 .است آمده 1مجدد در جدول  یکدگذار نیا جیکرد. نتا یروزه مجدداً کدگذار چهارده

 بازآزمون )شاخص ثبات( ییایپا ۀمحاسب. 1 جدول

 آزمون )درصد( ییایپا توافقات عدم تعداد توافقات تعداد کدها کل تعداد کدمصاحبه فیرد

1 E17 129 63 3 97 درصد 

2 M1 72 35 2 97 درصد 

3 T3 75 35 5 93 درصد 

 درصد 96 10 133 276 کل
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 276 یا دوهفته یزمان ۀفاصل در کدها کل تعداد شود، یمالحظه م 1طور که در جدول  همان

 ییایپا زانیبازآزمون، م ییایاست. با توجه به فرمول پا 133کدها  نیب توافقات کل تعداد و

درصد،  60 شنهادشدهیبودن آن از حداقل مقدار پشتریدرصد است و با توجه به ب 96بازآزمون 

 برخوردار است. یالزم و کاف ییایپا از مصاحبه که داشت انیب توان یم

 پژوهش یها افتهی
 فعال یبوم افراد و گردشگران ران،یمدنفر از  81شده با  انجام یها مصاحبه ازمستخرج  یکدها

 طولشده است.  ارائه یباز و محور یکدگذار یصحرا ط ترکمن ۀمنطق در یگردشگر ۀحوز در

 و مصاحبه قهیدق 3950درمجموع  و بود ریمتغ قهیدق 95تا  42 یزمان بازۀ نیب در ها مصاحبه زمان

 براساس ها داده لیتحل جینتا. گرفت انجام قهیدق 50 حدود، نفر هر یبرا مصاحبه هر نیانگیم

 کیهر. شد استخراج معنادار ۀگزار 186 باز، یکدگذار ۀمرحل در و ارائه یکدگذار ۀگان سه مراحل

 ۀگزار 36مصاحبه  کیدر  که یطور به ؛ها بودند از گزاره یتعداد متفاوت یها دارا از مصاحبه

 توان یم نیانگیطور م به ،. در کلشد استخراج معنادار ۀگزار 5فقط  ۀ دیگریمعنادار و در مصاحب

 ییشناسا یکالم ۀگزار 2823معنادار داشته است. درمجموع  ۀگزار 28گفت هر مصاحبه حدود 

 3255 ،ها مصاحبه نیا معنادار ۀگزار 2284معنادار بودند. از  گزاره 2284 ،تعداد نیشد که از ا

 ۀمقول ای یمحور ۀمقول 92مقوله و  خرده 635 ی،که با حذف موارد تکرار دست آمد بهکد 

مربوط  مستخرج یکدها باهمراه  دارامعن یکالم یها گزاره ،2استخراج شد. در جدول  یا هسته

در پاسخ  یعل طیشرا یکالم یها ذکر است که گزاره انیشاشده است.  گزارش ،یعل طیبه شرا

ها  کد مربوط به آن با شوندگان همراه از مصاحبه کیبه سؤال اول پژوهش استخراج و نظرات هر

 یکالم ۀگردشگران( در کنار گزار یبرا Tو کد  رانیمد یبرا Mکد  ،یافراد بوم یبرا E)کد 

مشخص شد.  یعل طیبعد شرا یمقوله برا خرده 96. درمجموع مطرح شد یشده توسط و ارائه

 یگردشگر ۀتوسعگر مؤثر در  مداخله طیمربوط به شرا مستخرج یکدها همچنین در جدول

 ۀدیاست که به پد یساختار طیشرا ۀمنزل گر به مداخله طیااست. شر آمده یقوم یاجتماع داریپا

کنش و واکنش اثر  راهبردهایدارند و بر  تعلق یقوم یاجتماع داریپا یگردشگر ۀتوسع

( E, M, T) ،شوندگان مربوط به مصاحبه یها فیشوندگان در رد مصاحبه یها . پاسخگذارند یم

همچنین شد.  ییگر شناسا مداخله طیشرا یمقوله برا خرده 117کل،  درگزارش شده است. 

مرتبط با  یراهبردها یمؤثر بر اجرا یا نهیزم طیمربوط به شرا  ستخرجم یشامل کدها جدول
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 یا ژهیو یها مجموعه مشخصه یا نهیزم طیشرااست.  یقوم یاجتماع داریپا یگردشگر ۀتوسع

. درواقع کند یداللت م( یقوم یاجتماع داریپا یگردشگر ۀتوسع) نظر مورد ۀدیاست که به پد

کنش و واکنش  راهبردهایاست که در آن  یخاص طینشانگر مجموعه شرا ی،ا نهیزم طیشرا

گزارش شده  نیز در جدول شوندگان در پاسخ مصاحبه ادارمعن یکالم یها . گزارهگیرد میصورت 

. شداحصا  یا نهیزم طیشرا یشده برا مصاحبه انجام 81از  ،مقوله خرده 24 تیاست. درنها

 داریپا یگردشگر ۀتوسع) مطالعه مورد ۀدیپد درخصوصها  شده از آن استخراج یکدها ،عالوه به

 داریپا یگردشگر ۀتوسعمورد مطالعه ) یاصل ۀدیاند. پد شده فهرست  جدول در( یقوم یاجتماع

آن رهنمون  یسو ها به ها و واکنش کنش انیجر که است محقق نظر مورد ۀدیپد(، یقوم یاجتماع

قلمداد  ندیفرا محور و اساس ده،یبه آن پاسخ داده شود. پد ایتا آن را اداره، کنترل  شود یم

وجودآمده درنظر گرفته  طرح به ایچارچوب  یبرا کهاست  یمفهوم همان و درواقع شود یم

 یها مستخرج از پاسخ یکدها و ادارمعن یکالم یها گزاره ۀرندیدربرگ 2 جدول. شود یم

زمینۀ  مقوله در خرده پنجاه ها، افتهی براساسمصاحبه است.  چهارمشوندگان به سؤال  مصاحبه

 ۀرندیدربرگ 2 جدولشد.  نییتع تعامل نیا یها مؤلفه و یقوم یاجتماع داریپا یگردشگر ۀتوسع

 یگردشگر ۀتوسعدر قبال  یشنهادیپ راهبردهای درخصوصها  شده از مصاحبه استخراج یکدها

کنترل، اداره و  یبرا ییها ها و واکنش بر کنش یمبتن راهبردهااست.  یقوم یاجتماع داریپا

مقصود  راهبردها( هستند. یقوم یاجتماع داریپا یگردشگر ۀتوسع) نظر مورد ۀدیبرخورد با پد

 طیشرا همواره که است ذکر شایان. ردیگ یصورت م یلیو به دل دارند، هدفمند دارند

 .سازند یها را محدود م آن ای بخشند یرا سهولت م راهبردهاحضور دارند که  زین یگر مداخله

ارائه شده است.  2در جدول  ،مصاحبه یها معنادار مستخرج از پاسخ یکالم یها گزاره

با  یقوم یاجتماع داریپا یگردشگر ۀتوسع راهبردهایمقوله در رابطه با  خرده 280 ،درمجموع

ذکر است  شایانها هستند.  ها و واکنش کنش جینتا امدهایپ. شد ییشناساقوم ترکمن  تیمحور

که افراد قصد آن را  ستندین ییها کرد و الزاماً همان ینیب شیپ توان یرا همواره نم امدهایکه پ

 ای یواقع رند،یبه خود بگ یمنف شکل باشند، اتفاقات و حوادث است ممکن امدهایپاند.  داشته

امکان وجود دارد که آنچه در  نیا نیهمچن. وندندیبپ وقوع به ندهیآ ایباشند، و در حال  یضمن

شود.  لیتبد عوامل و طیاز شرا یبخش به گرید یدر زمان ،رود یشمار م به امدیاز زمان پ یا برهه

گزارش شده  2 جدول در ،شوندگان مصاحبه یها مستخرج از پاسخ معنادار یکالم یها گزاره

 شد.احصا  یقوم یاجتماع داریپا یگردشگر ۀتوسع یامدهایپ یمقوله برا خرده 67است. در کل، 
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، یمحور یکند، کدگذار یک میمختلف تفک یها ها را به مقوله باز، داده یکدگذار که یدرحال

سازد.  یگر مرتبط میکدیها به  ها و ابعاد آن ها را با توجه به مشخصه آن یها رمقولهیها و ز مقوله

باز با  ی. کدگذارکند یمم استفاده یگر، محقق از پارادایکدیها با  ارتباط مقوله ۀکشف نحو یبرا

ها  ارتباط آن بایددارد که  یمحقق مقوالت ،ن هنگامیرسد. در ا یان میم و مقوالت به پاین مفاهییتع

 یمحور یکدگذار ۀدر مرحل ،ن اقدامیمشخص کند. ا یواقع یها گر در پرتو دادهیدکیرا با 

ها  م و مقولهیکه به مفاه ییها آن داده یاست که ط یندیفرا یمحور ی. کدگذارشود انجام می

م یمقوله و مفاه کین یان بتوان بیتا از آن م شوند می یبررس یدیجد ۀویه شده بودند، به شیتجز

 دراست.  یمین کار مدل پارادایا یوند برقرار کرد. خروجیگر مقوالت پید یموجود در آن و حت

گزارش  2 باز در سمت چپ جدول یکدگذار ۀدر مرحل شده ییشناسا یها مقوله خرده ،2 جدول

 ییشناسا یمیپارادا مدل ابعاد به مربوط می/مفاهیها مقوله ،ها مقوله خرده یبند شده است. با دسته

 ی)کدگذار افتی صیتخص یمیبه ابعاد مدل پارادا شده یبند دسته یها مقوله ز،یشد. در انتها ن

 .است شده انجام راست به چپ سمت از 2در جدول  ندیفرا نیا(. یانتخاب

 یمحور یدر کدگذار شده ییشناسا یها مقوله و میمفاه .2 جدول

مدل  ۀمؤلف

 یمیپارادا
 یمحور یها مقوله

→ 

 یفرع یها مقوله

→ 

یشرا
 ط

 یعل
 راثیم یگردشگر

 صحرا ترکمن ۀمنطق یمعنو-یمذهب یها جاذبه

 صحرا ترکمن ۀمنطق یخیتار یها جاذبه

 یهنر یگردشگر
 صحرا متنوع و خاص ترکمن یدست عیصنا

 صحرا ترکمن زیخاص و متما یمعمار

 سمیاکوتور
 شتر و اسب بر یمبتن یگردشگر لیپتانس

 صحرا ترکمن ۀمنطق یعیطب یها جاذبه

 ترکمن  قوم  یسنت  یها و ورزش ها یباز یورزش یگردشگر

 صحرا ترکمن ۀمنطق یادب یها جاذبه یادب یگردشگر

 صحرا ترکمن یمحل یغذاها غذا یگردشگر

 منطقه ییروستا یها جاذبه ییروستا یگردشگر

 یفرهنگ یگردشگر

 صحرا ترکمن انیخاص بوم پوشش

 قوم ترکمن یفرهنگ-یاجتماع یها یژگیو

 فرد قوم ترکمن منحصربه فولکلور
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 یمحور یدر کدگذار شده ییشناسا یها مقوله و میمفاه .2 دولادامه ج
مدل  ۀمؤلف

 یمیپارادا
 یمحور یها مقوله

→ 
 یفرع یها مقوله

→ 

یشرا
 ط

له
اخ

مد
 

 گر

 یگردشگر یها رساختیز
 یافزار سخت یها رساختیز وجود

 یافزار نرم یها رساختیز وجود

 یگذار هیو سرما یمال نیتأم
 یمال منابع و التیتسه ها، تیفعاالن صنعت به حما یدسترس

 در منطقه یگذار هیسرما
 منطقه به اعتبار و بودجه صیتخص

و  تیریمد یها چالش
 سازمان

 یریگ میتصم و سوء تیریسوءمد
 یسازمان کیستماتیس فساد

 یگردشگر ضوابط و نیقوان
 یگردشگر فعاالن یقانون یمجوزها اخذ در سهولت

 صنعت بر حاکم نیقوان قیدق یاجرا
 یفرهنگ-یاخالق منشور جیترو

محصوالت  نیتأم ۀریزنج
 یگردشگر

 یدست عیصنا دیتول یها به نهاده یدسترس

 محصوالت بازار در کشش
 یگردشگر

 یگردشگر محصوالت متیق
 یگردشگر محصوالت یتقاضا و عرضه

 صنعت در بحران تیریمد
 یگردشگر

 نشده ینیب شیها و حوادث پ بحران وقوع

 یدستگاه نیب یهمکار
 یمتول ینهادها انیم تعامل و یاریهم
 یتیحاکم و یدولت ینهادها یگر یمتول

 یمذهب-یقوم یها تیدر قبال اقل تیحاکم یها استیس یتیحاکم یها استیس
مل

وا
ع

 
 یا نهیزم

-یفرهنگ یها یژگیو
 یاجتماع

 قوم ترکمن یشناخت و روان یفرهنگ یها شاخصه
 ها ترکمن یررسمیو غ یرسم یاجتماع مشارکت

 زبانیم جامعه یریگردشگرپذ
 زبانیم ۀجامع در گردشگر رشیپذ فرهنگ

 ها ترکمن یرتجاریغ یدار مهمان

 یشناس تیظرف
 نیثروت آفر یها شهیها از اند ترکمن یبرخوردار

 خود یو معنو یماد یها تیها از ظرف ترکمن شناخت

 یمذهب-یقوم تعصبات
 ها ترکمن یو تعصبات مذهب اعتقادات
 ها ترکمن یقوم یو باورها تعصبات

یپد
 ده

 زبانیم ۀشدن فرهنگ جامع ی/دستکارعدم یفرهنگ ثبات
 یعموم آرامش و تیامن/وجود نبود یعموم تیامن

 ای/پوریغ یتیجمع ساختار تیجمع ساختار
 یمهاجرفرست از/کمتر شتریب یریمهاجرپذ مهاجرت
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 یمحور یدر کدگذار شده ییشناسا یها مقوله و میمفاه .2 دولادامه ج
مدل  ۀمؤلف

 یمیپارادا
 یمحور یها مقوله

→ 
 یفرع یها مقوله

→ 

 

 یفرهنگ راثیم از/حفاظت عدم یفرهنگ راثیم از حفاظت
 ستیز طیمح از/حفاظت عدم ستیز طیمح از حفاظت

 ها سنت/حفاظت از باورها، اعتقادات و عدم اعتقادات و باورها ثبات
 یاجتماع تحمل تیظرف/وجود نبود یاجتماع تحمل تیظرف

 یتیقوم بافت در ریی/تغعدم یتیقوم بافت در ثبات
 زبانیم جامعه طیگردشگر با شرا یی/همسوعدم زبانیم با همانیم انطباق

ها
رد

اهب
ر

 

 یا منطقه سمیاکوتور تیریمد

 شتر بر یمبتن یگردشگر طرح یاجرا
 اسب بر یمبتن یگردشگر طرح یاجرا

 در منطقه سمیاکوتور ۀو توسع یساز ادهیپ
 منطقه یگرد عتیطب تیاز ظرف یبردار بهره

 یها کینیها و کلNGO جادیا
 یگردشگر

 یدارسازیو پا یلگریتسه منظور بهنهاد  مردم یها تشکل سیتأس
 یگردشگر یوکارها کسب یها کینیکل جادیا

 یدست عیصنا تیریمد
 یدست عیصنا ارزش ۀریزنج تیریمد

 یدست عیصادرات و واردات صنا یها انهیپا تیریو مد یانداز راه
 روزآمد یدست عیصنا دیتول و یطراح

 یفرهنگ یدادهایرو تیریمد
 مسابقات وها  جشنواره ها، شگاهیو مشارکت در نما یبرگزار

 یالملل نی/بیا /منطقهیمل
 ترکمن هنرمندان و مفاخر میتکر و پاسداشت

  
 نفعانیذ آموزش

 و گردشگران، ،یمحل ۀجامع دولت، سطح چهار در آموزش ۀارائ
 یگردشگر فعاالن و اپراتورها

 یها طرح تیریمد
 یگردشگر

 خالق یگردشگر یاجرا
 یگردشگر یها تورها و کاروان تورها، فم یانداز راه
 در منطقه یگذار هیاثربخش سرما تیو هدا تیریمد

 یگردشگر ۀتوسع یها طرح یریگیپ
 یفرهنگ راثیم تیریمد

 منطقه
 منطقه یسنت یمعمار و بافت یایاح
 ترکمن راثیم کردن یجهان و یمل ثبت

 یگردشگر بازار تیریمد
 یقوم

 افتهیساختار و هدفمند تالیجید و یسنت غاتیتبل
 یبرندساز

 خدمات و محصوالت یبازارساز و ،یابیبازار ،یبازارشناس
 یگردشگر

 ریفراگ یرسان اطالع
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 یمحور یدر کدگذار شده ییشناسا یها مقوله و میمفاه .2 دولادامه ج
مدل  ۀمؤلف

 یمیپارادا
 یمحور یها مقوله

→ 
 یفرع یها مقوله

→ 

 

 ارزش ۀریزنج تیریمد
 یگردشگر ارزش ۀریزنج تیریمد

 در منطقه یگردشگر یها تیسا تیریو مد جادیا

 داریپا یگردشگر یزیر برنامه
 یداریبر پا دیمنطقه با تأک یگردشگر یزیر برنامه

 یجذب گردشگران خارج یبرا یزیر برنامه

 یگردشگر مطالعات تیریمد
 یگردشگر یابی عارضه

 یها تیدر زمینۀ ظرف یمطالعات یها از پروژه یبردار و بهره اجرا
 منطقه

 ۀجامع یفرهنگ تیریمد
 همانیم و زبانیم

 یگردشگر یفرهنگ یها رساختیز جادیا
 ترکمن قوم درمورد مختلف یفرهنگ یمحتوا جیترو و دیتول

 زبانیم ۀجامع مطالبات به توجه
 یبوم-یفرهنگ تیهو یایاح

یپ
ها

مد
ا

 

 منطقه یاجتماع نظام قوام
 منطقه یاجتماع ۀتوسع

 ینزول مهاجرت
 زبانیم ۀجامع در زنان مشارکت و گاهیجا یارتقا

 یمحل اقتصاد قوام و دوام

 منطقه داریپا یاقتصاد ۀتوسع
 منطقه یبازارها رونق

 منطقه در یدست عیصنا رونق
 منطقه وکارها در کسب رشد

  
 یگردشگر و یعموم خدمات یفیک و یکم سطح شیافزا خدمات تیفیک بهبود

 یمحل ۀجامع توانمندشدن
 زبانیم ۀجامع یآگاه و دانش سطح یارتقا

 انیبوم یروان توانمندشدن و یخودباور

 فرهنگ جیترو و تیتقو
 یبوم

 منطقه یفرهنگ ۀتوسع
 زبانیم ۀجامع در یفرهنگ ۀمبادل

 جامعه در یفرهنگ انسجام تیتقو
 یسنت-یبوم فرهنگ جیترو و بازگشت

 یفرهنگ سکون از خروج و ییایپو

 ،راهبرد، یا ط مداخلهینه، شرایده، زمی، پدیط محلیشامل شرا یمیمدل پارادا .1 نمودار

 .دهد یها را نشان م آن انیروابط م وامدها یپ
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 یقوم یاجتماع داریپا یگردشگر ۀتوسع یمیپارادا مدل. 1 شکل

 یریگ جهیو نت بحث

 هدف. شد انجام یقوم یاجتماع داریپا یگردشگر ۀتوسع مدل یطراح هدف با پژوهش نیا

 رانیمد و خبرگان فعاالن، یشخص یها برساخت از یبوم مدل کی ۀارائ پژوهش نیا یاصل

 از مصاحبه 81 قیعم لیتحل حاصل پژوهش نیا در شده ارائه مدل. بود یگردشگر صنعت

 یادب یگردشگر-راثیم یگردشگر
 ییروستا یگردشگر-یهنر یگردشگر

 سمیاکوتور
 یورزش یگردشگر
 غذا یگردشگر
 یفرهنگ یگردشگر

 یفرهنگثبات 
 یعموم تیامن

 تیجمعساختار 
 مهاجرت
 یفرهنگ راثیم ازحفاظت 

 ستیزطیحفاظت از مح
 اعتقادات و باورهاثبات 
 یاجتماع تحمل تیظرف

 یتیقوم بافت درثبات 
 زبانیم با همانیمانطباق 

 یگردشگر یهارساختیز
 یگذارهیو سرما یمال نیتأم

 و سازمان تیریمد یهاچالش
 یگردشگر ضوابط و نیقوان-

 یمحصوالت گردشگر نیتأم ۀریزنج
 محصوالت بازار درکشش 
 یگردشگر

 صنعت در بحران تیریمد
 یگردشگر

 یدستگاه نیب یهمکار
 یتیحاکم یهااستیس

-یفرهنگ یهایژگیو
 یاجتماع

 جامعه یریگردشگرپذ
 زبانیم

 یشناستیظرف
 یمذهب-یقومتعصبات 

 

 یامنطقه سمیاکوتور تیریمد
 یگردشگر یها کینیها و کل NGO جادیا

 یدست عیصنا تیریمد
 یفرهنگ یدادهایرو تیریمد

 نفعانیذآموزش 
 یگردشگر یهاطرح تیریمد
 منطقه یفرهنگ راثیم تیریمد
 

 منطقه یاجتماع نظامقوام 
 یمحل اقتصاد قوام ودوام 

 خدمات تیفیکبهبود 
 یمحل ةجامعتوانمند شدن 

 یبوم فرهنگ جیترو و تیتقو

 شرایط علی

 پیامدها

 راهبردها

 یانهیزمشرایط 
 گرمداخلهشرایط 

 پدیدۀ محوری

 یقوم یگردشگر بازار تیریمد
 ارزش ۀریزنج تیریمد

 داریپا یگردشگر یزیربرنامه
 یگردشگر مطالعات تیریمد
 همانیم و زبانیم ةجامع یفرهنگ تیریمد
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. هستند نظر صاحب و خبره صحرا ترکمن منطقه در یقوم یگردشگر ۀحوز در که است خبرگان

 عالوه درصد( مرد بود. به 77شوندگان ) مصاحبه بیشتر ،یشناخت تیجمع یها یژگیو نظر از

درصد(،  30نفر معادل  24) یکارشناس التیتحص شاملشوندگان  مصاحبه یلیتحص سطوح

 التیدرصد(، و تحص 42دل نفر معا 34ارشد ) یکارشناس ،(درصد 16نفر معادل  13) یدکتر

 یتجرب ۀنیشیو پ ینظر یبر مبان یمرور بادرصد( بودند.  12نفر معادل  9) پلمید فوق و پلمید

 ،یا نهیزم یۀاست که با استفاده از نظر یا مطالعه نیاول مطالعه نیا که افتیدر توان یپژوهش م

 یبرخ حال نیه است. بااکردارائه  یقوم داریپا یاجتماع یگردشگر ۀتوسع یبرا یکیتئور یمدل

 (1393) یشاکر و ییرضانمونه  ؛ برایدارد یهمخوان یقبل قاتیپژوهش با تحق نیا یها افتهیاز 

با عنوان  ،یقوم یمهم در گردشگر لیپتانس کیعنوان  به منطقه عتیطب بکربودن ۀمقولبه 

عنوان  به زین نینش مناطق ترکمن یمیاقل یمعمار سبک. کردندمنطقه اشاره  یعیطب یها جاذبه

 زیخاص و متما یمعماررا با مفهوم  آن( 1391) یقهرمانشد که  ییشناسا یگرید ۀجاذب

 نیشیپ قاتیتحق یها افتهی یدر راستا شده ییشناسا یها مقوله عالوه به. کرد حیصحرا تصر ترکمن

ها و  افسانه ،یحماس یها داستان ،(1389 همکاران، و ینیحس) یقوم تیهو: از اند عبارت

)رئوف و  فولکلورخاص  یها و سنت مراسم ،(1387 ،یکروبصحرا ) ترکمن ۀمنطق یها اسطوره

(، 1397و صداقت،  ی)ضرغام بروجن یو دولت یبخش خصوص یگذار هیسرما ،(1394 ،همکاران

 ۀبرنام وجود ،(1396 همکاران، و انیشاطرها ) آن یتیریمد ۀویمقتدر، توانمند و ش رانیمد وجود

 انی/تعارض میهماهنگ وجود ،(1397 صداقت، و یبروجن ضرغام) کپارچهی یتیریمد

 و کوهنگردشگران ) یها قهیها و سل از خواست یآگاه ،(2018 کاپرا،) ربط یذ یها سازمان

 همکاران، و لور) یگردشگر مناطق نیب شدنقائل ضیتبع و یاسیس موانع ،(2018 همکاران،

 همکاران، و ییموسا) یدست عیو صنا یگردشگر ،یفرهنگ راثیسازمان م ینیآفر نقش ،(2019

و  یساز شبکه ،(1395 همکاران، و یصفرآباد) منطقه مردم یاریهم و یسازمیت ،(1391

 ،(2017 همکاران، و ژوانگ؛ 1397 صداقت، و یبروجن ضرغامها ) ترکمن یمشارکت اجتماع

/بروز تضاد، عدم ،(1391 همکاران، و ییموسا) همانیبرابر م در زبانیم ۀ/مقاومت جامعرشیپذ

 در اختالل ،(2015 ووسنام، و امایمارو) همانو م زبانیم ۀجامع انیم یتعارض، و تقابل فرهنگ

 یفرهنگ و یطیمح ستیز بیتخر ،(1396 همکاران، و انیشاطر) منطقه انیبوم یزندگ و شیآسا

؛ وو و 1397 صداقت، و یبروجن ضرغام) منطقه تیظرف از فراتر گردشگر ورود درصورت

 و یبروجن ضرغام) ستیزطیمح به دولت و یمحل ۀجامع کامل توجه ،(2019 ،همکاران
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 و ژوانگدر منطقه ) یفرهنگ یها باورها و اصالت یجیتدر دنیدبیآس ،(1397 صداقت،

 غاتیتبل انجام ،(2019 همکاران، و نزیمارت) یردائمی/غیفصل یها کیتراف بروز ،(2017 همکاران،

 ۀو توسع جادیا ،(1397 صداقت، و یبروجن ضرغام) یمستمر فرااستان یا رسانه ییمحتوا

NGOدکنندگانیتول کردنمهیب ،(1391 همکاران، و ییموسا) یو گردشگر یطیمح ستیز یها 

 ،(1397 صداقت، و یبروجن ضرغام... )و ،یمحل یسازها سازندگان بافان،یقال رینظ یدست عیصنا

 ریسا اتیتجرب انتقال ،(1396 همکاران، و انیشاطر) یدست عیصنا بازار در سالم رقابت جادیا

 یسنج تیظرف و توسعه مطالعات انجام ،(2017 همکاران، و ژانگ) یبوم مردم به کشورها

 یروزرسان و به ینوآورو  ،(2018 ن،یل) یگردشگر یتقاضا و عرضه( تحمل تیف)ظر

 توان یم پژوهش یها افتهی براساس. (2013 همکاران، و وو) یگردشگر یموضوعات و محتوا

 ۀمنطق در ژهیو به کشور یگردشگر صنعت رندگانیگ میتصم و رانیمد به را ییشنهادهایپ

 :کرد ارائه یاجتماع داریپا ۀتوسع کی به یابیدست منظور به صحرا ترکمن

 دستورکار در دیبا که است راهبردهایی نیتر مهم از ترکمن راثیم کردن یجهان و یمل ثبت .1

 نظیر ی باید صورت گیرداقدامات راستا نیا در. ردیگ قرار یگردشگر صنعت رانیمد

 پوشاک ،دستی یعصنا ،یخیتار یبناها ها، جاذبه نظیر یفرهنگ ملموس راثیم کردن یمل ثبت

 ثبت ،یمحل یآواها ورسوم، آداب مانند یفرهنگ ناملموس راثیم کردن یمل ثبت ،یمحل

 شهرها کردن یمل ثبت و ،یرکانیه جنگل و گرگان وارید نظیر یآثار کردن( ونسکوی) یجهان

  دستی؛ یعصنا یها دهکده و

 صحرا، ترکمن ۀمنطق در یگردشگر صنعت رانیمد به گرید یشنهادیپ راهبرد عنوان به  .2

 نیچن بیترتنیبد. کرد اشاره افتهیساختار و هدفمند تالیجید و یسنت غاتیتبل به توان یم

 ،یفرااستان مستمر یا رسانه ییمحتوا غاتیتبل انجام جمله از ی استاقدامات مستلزم یراهبرد

 یهاجیپ و یجهان سطح در گسترده غاتیتبل ،یغاتیتبل یها تیسا وب و ها وبالگ جادیا

 از استفاده ،یجهان غاتیتبل یبرا یا حرفه یمستندها دیتول ،یطیمح غاتیتبل ،یالملل نیب

 تیسا در صحرا ترکمن یها جاذبه غاتیتبل غات،یتبل در رگذاریتأث یفرهنگ یها تیشخص

 پخش و ساخت ،یمحل ۀجامع تیواقع دادننشان کردیرو با غاتیتبل انجام ،یفرهنگ راثیم

 جذب یبرا غاتیتبل صحرا، ترکمن منطقه خیتار و فرهنگ درمورد کوتاه یغاتیتبل یزرهایت

 ترکمن، یبرندها غاتیتبل همجوار، یکشورها از( یحیمس ژهیو به) یمذهب گردشگران

 از استفاده یبرا یگذار هیسرما و یزیر برنامه ،یمجاز یفضا در یخصوص بخش غاتیتبل
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 یاجتماع یها رسانه و ها، شنیکیاپل ما،یصداوس تیظرف از استفاده و ،یمجاز یفضا تیظرف

 منطقه؛ یمعرف و غاتیتبل منظور به...( و تلگرام نستاگرام،یا) جیرا

 یگردشگر یاجرا صنعت، خبرگان از یاریبس اقبال مورد یدیکل و اثربخش راهبرد کی .3

 گردشگر مشارکت لیقب ازباید اقداماتی صورت گیرد  راهبرد نیا  برای تحقق. است خالق

 ،یبافیقال رینظ دستی یعصنا دیتول در گردشگران مشارکت ،یچوب یها کلبه ساخت در

 یآ قازالجا، مانند یبوم یها یباز در گردشگران مشارکت ورآالت،یز ،یباف فرض ،ینمدمال

 ترکمن، اسب ییبایز ای یسوارکار مسابقات در گردشگران مشارکت ترک، گون و ترک

 یبرا یقانون قمار ۀتجرب ،یسوارکار یها باشگاه در ها اسب ماریت در گردشگران مشارکت

 ها جشن در گردشگران مشارکت ،یترکمن یغذاها طبخ در گردشگران مشارکت ،یدوان اسب

 مشارکت ها، یمحل حرمت تیرعا با... و ها یعزادار ها، یعروس جمله از ها ترکمن مراسم و

 یها رقص در گردشگران مشارکت دوتار، مانند ییسازها نواختن ای ساخت در گردشگر

 ترکمن، منسوجات و لباس دوختن و یطراح در گردشگر شرکت ترکمن، ینییآ و یمحل

 حضور و یباف شمیابر در گردشگران شرکت نوقان، پرورش در گردشگر مشارکت

 گوسفندان؛ یچرا در گردشگران

 رانیمد به یاقدامات زین «دستی یعصنا ارزش ۀریزنج تیریمد» راهبرد تحقق یراستا در  .4

 در دستی یعصنا یها خانه/یتخصص مراکز جادیا مانند شود یم شنهادیپ یگردشگر صنعت

 دیتول یبرا ییها محل صیتخص گردشگران، یبرا دستی یعصنا ۀزند دیتول هدف، یروستاها

 یبرا ینیکارآفر یها کارگاه یانداز راه ها،یگردبوم و ها اقامتگاه در دستی یعصنا ۀعرض و

 یتخصص یها فروشگاه جادیا ،... و یسنت ورآالتیز ،یسنت یها ینیریش ،دستی یعصنا

 یسنت یغذا ای دستی یعصنا نیآنال یها فروشگاه یانداز راه ها، جاذبه کینزد دستی یعصنا

 تیفیک بر دیتأک ،دستی یعصنا یها کارگاه یبرا الزم زاتیتجه و مکان نیتأم ترکمن،

 در شده عرضه دستی یعصنا تیفیک و تنوع بهبود ها، آن تیکم یجا به دستی یعصنا

 دیخر ،دستی یعصنا یمناسبت و یدائم یها بازارچه ۀتوسع و جادیا ،یسنت یها بازارچه

 کردنمهیب ها، بانیپشت ای دارهااقامتگاه دولت، توسط ها ترکمن دستی یعصنا ینیتضم

 یها شرکت لیتشک ،... و یمحل یسازها سازندگان بافان،یقال رینظ دستی یعصنا دکنندگانیتول

 و یفرهنگ راثیم یها کاتالوگ در دستی یعصنا یها فروشگاه یمعرف ،دستی یعصنا یتعاون

 ،دستی یعصنا میمستق ۀعرض و ،یمشتر و دکنندهیتول نیب یها واسطه حذف ،یگردشگر
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 فروش و دیتول یسامانده و ترکمن ۀمنطق محصوالت یبرا یبند بسته عیصنا جادیا

 دستی؛ یعصنا

 سمیاکوتور ۀتوسع و یساز ادهیپ» راهبرد اتخاذ با یقوم یاجتماع داریپا یگردشگر ۀتوسع  .5

 کار ارعمز جادیا جمله ازصورت گیرد  یاقدامات دیبا بیترتنیبد. شود یم لیتسه «منطقه در

 گنجاندن ،یگردبوم انیمتقاض یها برنامه و یتوانمند یابیارز ها، یگردبوم کنار در یزندگ و

 از هایگردبوم استفاده ،یگردبوم یها اقامتگاه در ترکمن فرهنگ یها یژگیو و ساختار

 ای گردشگر توسط یگردبوم یها پروتکل و طیشرا تیرعا ،یآهن یجا به یسنت یها قیآالچ

 استفاده منطقه، فرهنگ با انطباق و یگردبوم یها اقامتگاه یاستانداردساز ،یگردبوم صاحب

 رسوم و ها نییآ یاجرا ،یسنت یها لباس مانند دستی یعصنا غیتبل یبرا یگردبوم تیظرف از

 یبرگزار ،یمحل یها یباز خنجر، ذکر زنان، ییالال جمله از ها یگردبوم در ترکمن

 ها، یگردبوم در اقوام ییالال اقوام، ازدواج ،ینوروز رینظ یفرهنگ-ینییآ یها جشنواره

 ها یگردبوم تیتقو ،یگردبوم یها پروژه ۀتوسع یبرا یبوم مصالح و کار یروین از استفاده

 یزندگ سبک به هدف یروستاها در ها یگردبوم ۀتوسع و ،یمحل امکانات از استفاده با

 ن؛ترکم ریعشا یسنت

 نیتدوصحرا  ترکمن منطقه در یگردشگر صنعت یبرا توان یم که یاثربخش راهبرد گرید  .6

 «یالملل نیب/یا منطقه/یمل مسابقات و ها، جشنواره ها، شگاهینما در مشارکت و یبرگزار» کرد،

 گانیرا ۀغرف اختصاص ها، جشنواره در ها ترکمن به غرفه صیتخص مستلزم راهبرد نیا. است

 ،یخارج شگاهینما در دستی یعصنا هنرمندان گانیرا شرکت ،یخارج یها شگاهینما در

 آموزش یها کارگاه یبرگزار ،دستی یعصنا و غذا ،یقیموس یها جشنواره در ها ترکمن حضور

 ترکمن، یها جشنواره دگانیبرگز به التیتسه یاعطا ها، شگاهینما یۀحاش در دستی یعصنا

 اقوام، یالملل نیب/یا منطقه/یمل مسابقات و ها جشنواره ها، شگاهینما در ها ترکمن شرکت

 یبرگزار ،یقوم یها جشنواره شدن کنواختی و یرتکراریغ منظور به یاقدامات اتخاذ

 یفصل ای ساالنه یبرگزار ،یخصوص بخش مشارکت با اقوام یالملل نیب و یمل یها جشنواره

 ،یقیموس ورسوم، آداب ،یمحل یغذاها یالملل نیب/یا منطقه/یمل یها جشنواره و ها شگاهینما

 یکشورها در دادیرو یبرگزار ترکمن، فرش و لیاص اسب ،یبوم یها یباز ،دستی یعصنا

 یها جشنواره یبرگزار ،یمیقد سندگانینو و ها کتاب ها، عکس شگاهینما یبرگزار ه،یهمسا

 ینوروز یها کمپ و یریعشا-ییروستا یها جشنواره در حضور روستا، اقتصاد و فرهنگ



 

 

 

 

 

 1401، تابستان 2، شماره 11مطالعات و تحقیقات اجتماعی در ایران، دوره   486 

  

 

 خربزه، برداشت روز اترک، ۀهندوان برداشت روز رینظ خاص یروزها ییبرپا صحرا، ترکمن

 ترکمن، رقص مسابقات یبرگزار ،یوحش یها پسته ۀجشنوار یبرگزار گندم، جشن

 دستی یعصنا ۀعرض یها شگاهینما زمان هم یبرگزار ترکمن، لباس یطراح مسابقات یبرگزار

 یبرا یزیر برنامه ،یگردشگر فصول در شگاهینما یبرگزار ،یسوارکار مسابقات با

 ،دستی یعصنا رینظ یتخصص یها جشنواره کردنپررنگ و ،یگردشگر یها شگاهینما

 ا؛ه آن بر نظارت و خوراک و ،یقیموس

 کرد اشاره روزآمد دستی یعصنا دیتول و یطراح به توان یم گر،ید یشنهادیپ راهبرد عنوان به  .7

 محصوالت یساز یتجار و یطراح به مواردی پرداخت از جمله دیبا آن یراستا در که

 یها لباس دوخت و یطراح ،یمرز برون و درون یبازارها روز ۀقیسل با مطابق دستی یعصنا

 ای یدکور یجا به دستی یعصنا یساز یکاربرد ترکمن، یسنت یها طرح از استفاده با یامروز

 ها سنت یبرخ روزکردن به هدف، بازار براساس دستی یعصنا یاستانداردساز بودن، لوکس

 ؛مدرن یهنرها با ترکمن یسنت یهنرها قیتلف و ،فن اهل توسط

 نیا در. است ترکمن قومدرمورد  مختلف یفرهنگ یمحتوا جیترو و دیتول گر،ید راهبرد  .8

 شود یم شنهادیپ یاقدامات صحرا ترکمن ۀمنطق در یقوم یگردشگر جیترو منظور به و راستا

 یۀته ترکمن، فرهنگ و هنرها بارۀدر خالقانه ریتصاو ای کتاب مانند ییمحتواها دیتول رینظ

 یکاربردها درخصوص محتوا دیتول منطقه، یازهاین و ها تیظرفبراساس  یگردشگر اطلس

 تعامالت و ورسوم آداب ترکمن، قوم یها فهیطادرمورد  محتوا دیتول ،دستی یعصنا مختلف

 یشفاه خیتار یآور جمع اقوام، یشناس زبان و سنن و آداب آموزش کتب نیتدو ها، آن

 منظور به تیسا جادیا صحرا، ترکمن ۀمنطق بارۀدر مستند یها لمیف پخش و دیتول منطقه،

 و دیتول ترکمن، فرهنگ در موضوعات یتگریروا ها، یگردبوم از یمستندساز اخبار، انتشار

 یگردشگر یها تیظرف از یعکاس صحرا، ترکمن یگردشگر یها جاذبه از ییوهایدیو انتشار

 ته،یمدرن و سنت از یقیتلف یفرهنگ یمحتوا دیتول تابلو، ای پستال کارت قالب در ها آن ۀارائ و

 تعامالت و ها فرهنگ یبندبخش یبرا ییالگو فیتعر ،ینوشتار یها رسانه از یمال تیحما

 انتشار و دیتول و ،یگردشگر یمحتوا و موضوعات یروزرسان به و ینوآور کشور، اقوام

 .نترکم قوم یها تیظرفدرمورد  چندزبانه یبروشورها و یها کاتالوگ پوسترها،
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