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واژه های کلیدی:
میــراث  گردشــگری،  توســعۀ   
داده بنیــاد  رویکــرد  ناملمــوس، 

چکیده
ــوع  ــی و تن ــای تاریخ ــی، غن ــیع جغرافیای ــۀ وس ــدی از پهن ــا بهره من ــران، ب ای
ــوس دارد؛  ــراث ناملم ــگری می ــعۀ گردش ــرای توس ــیاری را ب ــای بس ــی، ظرفیت ه قوم
ــه گردشــگر وجــود نداشــته اســت.  ــرای جــذب این گون امــا تاکنــون نظــام مدونــی ب
ازایــن رو، هــدف از ایــن پژوهــش طراحــی الگویــی بــرای توســعۀ گردشــگری میــراث 
ــاد اســت. بدیــن منظــور،  ــا اســتفاده از رویکــرد کیفــی داده بنی ــران ب ناملمــوس در ای
ــناس  ــوزده کارش ــا ن ــی ب ــؤال کل ــج س ــکل از پن ــاختاریافته متش ــه ای نیمه س مصاحب
در ایــن حــوزه شــامل اســتادان دانشــگاه، مدیــران گردشــگری و راهنمایــان فرهنگــی 
ــرد  ــا رویک ــد و ب ــری هدفمن ــا روش نمونه گی ــان ب ــن کارشناس ــد. ای ــام ش ــا انج توره
ــودا و  ــی مکس کی ــزار کیف ــا نرم اف ــا ب ــد. داده ه ــده بودن ــاب ش ــی انتخ ــه برف گلول
ــوری و  ــی ص ــی روای ــور بررس ــد. به منظ ــل ش ــتی تجزیه وتحلی ــدی دس روش کدبن
ــر  ــت و نظ ــرار گرف ــارکت کنندگان ق ــر از مش ــد نف ــار چن ــا در اختی ــی، یافته ه محتوای
ــه  ــد ک ــی ش ــی بررس ــق درون موضوع ــا روش تواف ــز ب ــی نی ــد. پایای ــال ش ــان ِاعم آن
ــی 

ّ
ــل عل ــش، عوام ــای پژوه ــر یافته ه ــد. بناب ــت آم ــد به دس ــق 84 درص ــزان تواف می

ــترها و  ــی، بس ــی و دیپلماس ــی، تاریخ ــی، اجتماع ــادی، فرهنگ ــل اقتص ــامل عوام ش
ــزی،  ــش و برنامه ری ــوزش و پژوه ــازمانی، آم ــی گذاری، س ــامل خط مش ــا ش زمینه ه
موانــع شــامل نوگرایــی )مدرنیســم(، دیوان ســاالری )بروکراســی(، مدیریــت تعــارض 
ــت  ــجم، مدیری ــی منس ــتم اطالعات ــی، سیس ــامل بازاریاب ــا ش ــت، راهکاره و دول
رویدادهــا، پشــتیبانی و مشــارکت، و نتایــج و پیامدهــا شــامل پیامدهــای اقتصــادی، 
ــش  ــن پژوه ــج ای ــود. نتای ــداری ب ــعه ای و پای ــی، توس ــی، ادراک فرهنگی ـ اجتماع
ــرا  ــزی و اج ــوس در برنامه ری ــراث ناملم ــگری می ــعۀ گردش ــت گذاران توس ــه سیاس ب

کمــک خواهــد کــرد.

مقدمه
گردشــگری یکــی از پویاتریــن بخش هــای درحــال 
توســعۀ اقتصــاد جهــان و عامــل مهمــی در ارتقــای فرهنگــی، 
 Kozhokulov et( ــت ــورها اس ــادی کش ــی و اقتص اجتماع
بــه  کاربــر  صنعتــی  به منزلــۀ  به طوری کــه   ،)al., 2019
ــرای  ــی ب ــع درآمدزای ــد و منب ــک می کن ــتغال کم ــاد اش ایج
 Groizard &( کشــورهای درحــال توســعه به شــمار مــی رود
Santana-Gallego, 2018(. بــا توجــه بــه رقابتی شــدن 

ــترش  ــدی در گس ــورها، مقاص ــن کش ــگری در بی ــازار گردش ب
گردشگری موفــق خواهنــد بــود کــه از شرايط و امکانات خاص 
آب و هوایــی، آثــار باســتانی، جاذبه هــای طبیعــی، آداب و 
ــند  ــد باش ــب بهره من ــزات مناس ــاخت ها و تجهی ــنن، زیرس س
ــت  ــه واقعی ــگری ب ــروزه گردش ــکاران، 1399(. ام )زال و هم
ــبب  ــه س ــت ک ــده اس ــل ش ــی تبدی ــی و فرهنگ ــم اجتماع مه
تغییــرات فرهنگــی در جوامــع میزبــان می شــود. در واقــع 
گردشــگری پیــش از آن کــه به عنــوان پدیــدۀ اقتصــادی مطــرح 
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ــب،  ــی و حامدی نس ــت )ورهام ــی اس ــری فرهنگ ــد ام باش
1396(. ازایــن رو گردشــگری فرهنگــی بخـش مهمــی از 
ــۀ  ــه به گفت ــد ک ــی گردشگری را تشكيل می ده تقاضای جهان
دو کــروس و مک کرچــر1 شــامل چهــار عنصــر گردشــگری، 
به کارگیــری  فرهنگــی،  میــراث  دارایی هــای  از  اســتفاده 
 .)Rodzi et al., 2013( می شــود  گردشــگر  و  تجــارب 
ــی از  ــه حاک ــگری ک ــی گردش ــازمان جهان ــای س ــر آماره بناب
افزایــش توجــه بــه بازارهــای گردشــگری فرهنگــی در جهــان 
ــال 2017  ــی در س ــفرهای بین الملل ــد از س ــت، 39 درص اس
از این گونــه گردشــگری بــوده اســت کــه حــدود 516 میلیــون 
 Richards,( ــرد ــر می گی ــان درب ــی را در جه ــفر بین الملل س

 .)2018
ــکل  ــا ش ــی قرن ه ــه ط ــری ک ــات بش ــی تجربی     تمام
ــان  ــرزمین ها پنه ــی از س ــده اند در جای ــازی ش ــه و به س گرفت
 Bashi,( می شــوند کــه آن را میــراث فرهنگــی می نامنــد
2015(. امــروزه میــراث فرهنگــی و تاریخــی جاذبــه ای 
ــی  ــن رو عامل ــت، ازای ــق اس ــیاری از مناط ــرای بس ــم ب مه
ــد.  ــمار می آی ــده به ش ــی و آین ــگران فعل ــذب گردش ــرای ج ب
در واقــع میــراث فرهنگــی، به منزلــۀ بخشــی از اقتصــاد 
فرهنگــی، مهم تریــن منبــع کســب درآمــد از گردشــگری 
 .)Gurira & Nglube, 2016( اســت  شــده  شــناخته 
ــه  ــف ب ــورهای مختل ــه در کش ــی ک ــی فرهنگ ــوم دارای مفه
معنــای میــراث بــه کار می رفــت نخســتین بار در مجمــع 
عمومــی شــهر الهــۀ هلنــد )در ســال 1954( روشــن و 
ــد  ــراث از بع ــگری می ــد )Vecco, 2010(. گردش ــن ش تبیی
در  اســت.  قابل بررســی  بــودن  غیر ملمــوس  و  ملمــوس 
همیــن راســتا، بنابــر نظــر یونســکو،2 میــراث فرهنگــی فراتــر 
ــوس  ــد ناملم ــت و بع ــادی اس ــر م ــی و عناص ــار تاریخ از آث
آداب ورســوم  از  برگرفتــه  شــفاهی  ســنت های  شــامل  آن 
و  نمایشــی  هنرهــای  جشــنواره ها،  آیین هــا،  اجتماعــی، 
اســت.  دســتی  صنایــع  ســاخت  توانایی هــای  و  دانــش 
ــی  ــراث فرهنگ ــر می ــکو 429 عنص ــال 2008، یونس ــا س ت
ــر  ــن عنص ــی از چندی ــه ترکیب ــرد ک ــایی ک ــوس را شناس ناملم
ــع دســتی و موســیقی  ــه رقــص، غــذا، صنای فرهنگــی ازجمل
ــوس  ــراث ناملم ــت )Oliveira et al., 2020(. درک می اس
ــک  ــا کم ــن ملت ه ــو بی ــه گفت وگ ــون ب ــای گوناگ فرهنگ ه
ــه ســبک های دیگــر  ــل ب ــرام متقاب ــه احت ــد و مــردم را ب می کن
زندگــی تشــویق می کنــد )UNESCO, 2017(. میــراث 
فرهنگــی ناملمــوس نشــانه ای از ویژگــی مهــم تمــدن بشــری 
شــناخته شــده اســت )Su et al., 2020(، همچنیــن اصالت 
ــی از  ــث درک عمیق ــد و باع ــان می ده ــوی را نش ــی ق فرهنگ

1.du Cros & Mckercher  
2.United Nations Educational, Scientific and 
Cultural Organization

ــری  ــود رقابت پذی ــۀ خ ــه به نوب ــود ک ــد می ش ــگ مقص فرهن
 Kim et( آن در عرصــۀ گردشــگری میــراث را در پــی دارد

.)al., 2019
ــر  ــران، به نظ ــم در ای ــای حاک ــه ارزش ه ــه ب ــا توج     ب
می رســد الگــوی مطلــوب بــرای توســعۀ گردشــگری آن 
گردشــگری فرهنگــی و میــراث باشــد، ولــی تاکنــون نظامــی 
ــود  ــگر وج ــه گردش ــذب این گون ــرای ج ــی ب ــدون و اصول م
نداشــته اســت. بنابرایــن تحلیــل وضعیــت گردشــگری میراث 
ــناخت  ــا ش ــو ب ــری هم س ــاذ تدابی ــران در اتخ ــوس ای ناملم
و تقویــت ظرفیت هــا در ایــن حــوزه و در نهایــت جــذب 
حداکثــری گردشــگر مفیــد خــواد بــود. از نظر نوع گردشــگران 
 گردشــگران میــراث جــزو تحصیل کرده تریــن و 

ً
نیــز، معمــوال

ــه  ــی و همــکاران، 1398( کــه ب ــد )باصول ــن افرادن متعهدتری
ســفر مبــادرت می ورزنــد، ازایــن رو ســبب ارتقــای فرهنگــی 
نامطلــوب  آثــار  کمتریــن  و  می شــوند  میزبــان  جامعــۀ 
ــه  ــر ب ــت. نظ ــد داش ــی خواهن ــی را در پ ــی و اجتماع فرهنگ
ــی و  ــی، مذهب ــوع فرهنگ ــدی از تن ــا بهره من ــران، ب ــه ای این ک
ــی، دارای  ــای تاریخ ــی و غن ــیع جغرافیای ــۀ وس ــی و پهن زبان
ناملمــوس فراوانــی اســت، شناســایی  میــراث فرهنگــی 
ــم و  ــت عظی ــن ظرفی ــا ای ــط ب تمامــی عوامــل و عناصــر مرتب
طراحــی الگویــی بــرای آن تأثیــر بســزایی در توســعۀ ایــن نــوع 
ــی  ــی نظــری و عمل از گردشــگری خواهــد داشــت و راهنمای
بــرای متولیــان اجرایــی خواهــد بــود. ازایــن رو، هــدف اصلــی 
از ایــن پژوهــش طراحــی الگویــی بــرای توســعۀ گردشــگری 

ــت.  ــران اس ــوس در ای ــراث ناملم می

مبانی نظری و پیشینۀ پژوهش
گردشگری میراث

ــیا،  ــراث را آداب ورســوم، فعالیت هــا، مکان هــا، اشـ می
اشــکال هنــری و ارزش هــا می داننــد کـــه منابــع اصلــی ابــراز 
ــه از  ــه ک ــوده و همان گون ــی ب ــت خودشناس ــود و در نهایـ وج
ــای  ــد مزای ــت، بای ــیده اس ــی رس ــه دوران کنون ــتگان بـ گذش
 Devidze &( ــود ــظ ش ــز حف ــده نی ــل های آین ــرای نس آن ب
Gigauri, 2015(. فرهنــگ و گردشــگری همــواره ارتباطــی 
ــه  ــته اند )Richards, 2018(، به طوری ک ــم داش ــا ه ژرف ب
جــذب  منابــع  مهم تریــن  از  یکــی  فرهنگــی  میــراث 
بازدیدکننــدگان در جهــان اســت )Leask, 2016(. در واقــع 
می تــوان گفــت که شــمار چشــمگیری از گردشــگران هرســاله 
 Chen &( ــد ــد می کنن ــی بازدی ــراث فرهنگ ــای می از جاذبه ه
Huang, 2018(. آشــنایی مــردم جهــان بــا میــراث فرهنگــی 
ــح  ــه صل ــیدن ب ــای رس ــی از راه ه ــر یک ــی یکدیگ و تاریخ
جهانــی و دوســتی بیــن ملت هــا اســت و گردشــگری میــراث 
ابــزاری قدرتمنــدی اســت کــه ایــن امــکان را فراهــم مــی آورد. 
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مقصــود از گردشــگری میــراث تمرکــز بــر اســتفادۀ گردشــگری 
 Yu & Xu,( از بقایــای ملمــوس و غیرمشــهود گذشــتگان
2019( اســت. بــه بیــان دیگــر، گردشــگری میــراث فرهنگــی 
مســافرت مــردم بــه خــارج از محیــط زندگیشــان بــرای بازدیــد 
محلــی،  جشــنواره های  در  شــرکت  تاریخــی،  مناطــق  از 
ــح و  ــی و تفری ــای محل ــتی و هنره ــع دس ــردن از صنای لذت ب
گشــت وگذار اســت )زال و همــکاران، 1397(. همچنیــن، 
گردشــگری میــراث را میــراث فرهنگــی محلــی می داننــد 
ــای  کــه در آن گردشــگری انجــام می شــود و هــدف از آن ارتق
ــت از  ــی و حفاظ ــخ و باستان شناس ــه تاری ــتیاق ب ــه و اش عالق

 .)Baram, 2008( محوطه هــای تاریخــی اســت
ــاد  ــد اقتص ــل رش ــی از عوام ــراث یک ــگری می     گردش
محلــی، ملــی و منطقــه ای اســت کــه نقــش مهمــی در توســعۀ 
ــر  ــی ب ــگری مبتن ــرای گردش ــا ب ــد. تقاض ــا می کن ــدار ایف پای
گاهــی  میــراث فرهنگــی بــه چندیــن عامــل ازجملــه افزایــش آ
از میــراث، افزایــش اوقــات فراغــت و درآمــد و دسترســی 
بیشــتر بــه هنرهــای گوناگــون و نیــاز بــه پیشــی گرفتن از 
تجــارب معاصــر بــرای جبــران کمبودهــا و خواســته هــا نســبت 

 .)Park et al., 2019( داده شــده اســت

میراث ناملموس فرهنگی
بــه دو دســتۀ ملمــوس و  امــروزه میــراث فرهنگــی 
میــراث   .)Vecco, 2010( می شــود  تقســیم  ناملمــوس 
ناملمــوس فرهنگــی احســاس هویــت مشــترک بــرای جوامــع 
اســت )Masoud et al, 2019( کــه مطابــق بــا تعریــف 
ــراث فرهنگــی ناملمــوس1 ســازمان  ــت از می کنوانســیون صیان
ــش،  ــای اقدامــات، نمایش هــا، ابزارهــا، دان ــه معن یونســکو، ب
و  دســتی  مصنوعــات  اشــیا،  وســایل،  نیــز  و  مهارت هــا 
ــع و  ــه جوام ــت ک ــا اس ــا آن ه ــط ب ــی مرتب ــای فرهنگ فضاه
ــراث  ــی از می ــا را بخش ــراد آن ه ــوارد اف ــی م ــا و در برخ گروه ه
ــه  ــلی ب ــه از نس ــراث، ک ــن می ــند. ای ــود می شناس ــی خ فرهنگ
نســل دیگــر منتقــل می شــود، مــدام توســط جوامــع و گروه هــا 
ــه محیــط و طبیعــت و تاریــخ بازآفرینــی می شــود  در پاســخ ب
و حــس هویــت و اســتمرار را برایشــان بــه ارمغــان مــی آورد و 
ــری  ــت بش ــی و خالقی ــوع فرهنگ ــه تن ــرام ب ــب احت ــن ترتی بدی
ــی  ــراث فرهنگ ــد )UNESCO, 2003(. می ــج می کن را تروی
ناملمــوس بنیادی تریــن وجــه حیــات اجتماعــی و فکــری 
 Mascari,( ملت هــا و منشــأ هویت هــا و تنوع هــا اســت
2009( کــه پلــی بیــن گذشــته و حــال و آینــده برقــرار می کنــد 

 .)Petronela, 2016(
ــس  ــود در پاری ــت خ ــی ودومین نشس ــکو، در س     یونس
)در ســال 2003(، بــه علــت اهمیــت میــراث فرهنگــی 
1. Convention for the Safeguarding of the Intangible Cultural 
Heritage

ــن  ــی و ضام ــوع فرهنگ ــی تن ــزۀ اصل ــۀ انگی ــوس به منزل ناملم
توســعۀ پایــدار و حفــظ تنــوع فرهنگی و بــا درنظرگرفتــن جریان 
ــب زوال و  ــه موج ــی ک ــکل اجتماع ــر ش ــدن و تغیی جهانی ش
ــا  ــود و ب ــوس می ش ــراث ناملم ــب می ــدن و تخری کم  رنگ ش
ــراث  ــن می ــت از ای ــرای حفاظ ــع الزم ب ــدان مناب ــه فق ــه ب توج
ــای  ــا هــدف تضمیــن دوام میــراث ناملمــوس و احی بشــری، ب
ــریت را  ــوس بش ــراث ناملم ــت می ــون آن، ثب ــای گوناک جنبه ه
ــارده  ــکاران، 1398(. چه ــی و هم ــرد )باب الحوائج ــاز ک آغ

ــت: ــده اس ــت ش ــکو ثب ــران در یونس ــوس ای ــراث ناملم می
●ردیف های موسیقی ایرانی )در سال 2009(؛

کاشــان،  در  قالیبافــی  ســنتی  ●مهارت هــای 
فــارس، موســیقی  در  قالیبافــی  مهارت هــای ســنتی 
ــه ای و  ــی و زورخان ــای پهلوان ــان، آیین ه ــی خراس نواح
2010(؛  ســال  )در  تعزیــه  ـ آیینی  نمایشــی  ●هنــر 
ایرانــی،  نمایشــی  داستان ســرایی  و  نقالــی  ●هنــر 
ــج  ــی در خلی ــازی و لنج ران ــنتی لنج س ــای س مهارت ه

فــارس )در ســال 2011(؛
ــان )در  ــال در کاش ــهد   ارده ــویان مش ــم قالی ش ●مراس

ــال 2012(؛  س
لــواش،  نام هــای  بــا  لــواش  نــان  پخــت  ●شــیوۀ 
کتیرمــا، ژوپــکا و یوفــکا2 بــه طــور مشــترک بیــن ایــران، 
آذربایجــان، قزاقســتان، قرقیزســتان، ترکیــه. عیــد نــوروز 
ــان،  ــتان، آذربایج ــران، افغانس ــن ای ــترک بی ــور مش به ط
ازبکســتان،  قرقیزســتان،  قزاقســتان،  عــراق،  هنــد، 
ــال  ــه )در س ــتان و ترکی ــتان، ترکمنس ــتان، تاجیکس پاکس

2016(؛ 
ــترک  ــور مش ــه به ط ــی کمانچ ــاخت و نوازندگ ــر س ●هن
بیــن ایــران و آذربایجــان، چوگان بــازی اسب ســواری 
ــال 2017(  ــتان پردازی )در س ــیقی و داس ــا موس ــراه ب هم
ــار )در  ــی دوت ــاخت و نوازندگ ــنتی س ــای س ●مهارت ه

 .)UNESCO, 2019( )2019 ــال س
ــل  ــه عوام ــت ک ــده اس ــالش ش ــش ت ــن پژوه     در ای
ــران  ــوس ای ــراث ناملم ــگری می ــعۀ گردش ــذار در توس تأثیرگ
توســعۀ  جهــت  در  الزم  راهکارهــای  و  شــود  شناســایی 
ــه نهادهــای دولتــی  ــه گردشــگری در قالــب الگویــی ب این گون
و خصوصــی صنعــت گردشــگری ارائــه شــود. در ادامــه 
ــاره  ــوزه اش ــن ح ــده در ای ــای انجام ش ــی پژوهش ه ــه برخ ب

: د می شــو
    کیــم و همــکاران )2019( در پژوهــش خــود بــه 
ایــن نتیجــه رســیدند کــه توســعۀ میــراث فرهنگــی ناملمــوس، 
به منزلــۀ منبــع گردشــگری پایــدار، بــه رابطــۀ هم زیســتی 
ــراث فرهنگــی  مثبــت و ســازنده بیــن حفاظــت از اصالــت می

2. Katyrma, Jupka & Yufka
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دارد.  نیــاز  آن  اقتصادی ـ اجتماعــی  ارزش  و  ناملمــوس 
گاهــی جامعــۀ  همچنیــن، بیــان می دارنــد کــه عالقــه و آ
ــه میــراث ناملمــوس فرهنگــی و توجــه کارشناســان  محلــی ب
بــه تأثیــرات منفــی ایــن نــوع توســعه الزم و ضــروری اســت. 
در پژوهشــی دیگــر بــا عنــوان »نقــش میــراث فرهنگــی 
ــی«،  ــدۀ طبیع ــق حفاظت ش ــگری مناط ــوس در گردش ناملم
کــه  می گیرنــد  نتیجــه   )2018( آلبرشــت  و  اصفهانــی 
ــه  ــه س ــگری ب ــی در گردش ــوس محل ــی ناملم ــراث فرهنگ می
ــگر. دوم،  ــذب گردش ــع ج ــود: اول، منب ــتفاده می ش روش اس
ابــزار حفاظــت به ویــژه در مــواردی کــه محیــط طبیعــی 
ــرای  ــی ب ــوم، محرک ــت. س ــوی اس ــی ق ــی فرهنگ دارای معان
تســهیل فرهنگــی. ِپتروِنــال )2016( در مقالــۀ خــود بــا 
ــاد«  ــوس در اقتص ــی ناملم ــراث فرهنگ ــت می ــوان »اهمی عن
بیــان می کنــد کــه میــراث فرهنگــی ناملمــوس در قالــب 
گردشــگری تأثیــر بســزایی در تولیــد ناخالــص داخلــی کشــور 
ــی  ــادی و اجتماع ــعۀ اقتص ــه توس ــتغال دارد و ب ــاد اش و ایج
کــه  مــی دارد  بیــان  همچنیــن  می کنــد.  کمــک  کشــور 
ــش  ــا و بخ ــق هتل ه ــق رون  از طری

ً
ــتقیما ــی مس ــردم محل م

طریــق  از  غیرمســتقیم  و  دســتی  صنایــع  و  حمل ونقلــی 
و  شــهری  توان بخشــی  افزایــش  زیرســاخت ها،  ارتقــای 
حفاظــت از مکان هــای تاریخــی از مزایــای آن بهره منــد 
بــا  مقالــه ای  در   )2013( همــکاران  و  رودزی  می شــوند. 
عنــوان »ارتبــاط گردشــگری و میــراث ناملمــوس فرهنگــی«، 
ــه  ــگران ب ــمگیر ورود گردش ــش چش ــه افزای ــاره ب ــن اش ضم
ــان  ــکو، بی ــت آن در یونس ــس از ثب ــزی پ ــاالکای مال ــهر م ش
می دارنــد کــه ایــن چشــم انداز همــواره مثبــت نیســت و 
ــار منفــی  ــز داشــته باشــد. از آث ــار منفــی نی ممکــن اســت آث
ــت.  ــده اس ــاره ش ــی1 اش ــرف فرهنگ ــازی و تص ــه کاالیی س ب
عنــوان »گردشــگری  بــا  پژوهشــی  در  گونزالــز )2008( 
میــراث ناملمــوس و هویــت« بیــان مــی دارد کــه گردشــگری 
ــای  ــدا از مکان ه ــت را ج ــی از هوی ــوس منبع ــراث ناملم می
ــگری  ــه گردش ــل ب ــع تبدی ــد و در واق ــم می کن ــی فراه محل

ــود.   ــرد می ش ــود ف ــوی از وج ــا عض ــودی ی وج
   بنابــر نتایــج پژوهــش مقصــودی و طاهائــی )1399( 
ــی در  ــوس فرهنگ ــراث ناملم ــاد می ــی ابع ــوان »بررس ــا عن ب
ــه گردشــگری  توســعۀ صنعــت گردشــگری«، توســعۀ این گون
ــی  ــع محل ــاه در جوام ــش رف ــادی و افزای ــق اقتص ــبب رون س
ــرات  ــزرگ و تغیی ــهرهای ب ــه ش ــرت ب ــرخ مهاج ــود و ن می ش
منفــی الگوهــای جمعیتــی را نیــز کاهــش می دهــد. فروغــی 
ــراث  ــت می ــای ثب ــی »پیامده ــا بررس ــکاران )1399( ب و هم
ــال  ــر اعم ــکو ب ــی یونس ــراث جهان ــت می ــی در فهرس فرهنگ
ــت  ــه ثب ــیدند ک ــه رس ــن نتیج ــه ای ــا« ب ــت دولت ه حاکمی
ــرزمینی  ــت س ــی حاکمی ــراث جهان ــی در می ــراث فرهنگ می
1. Commodification & Cultural appropriation 

می کنــد،  محــدود  متعــددی  جنبه هــای  از  را  دولت هــا 
ــق  ــار دولت هــا در تعریــف و شناســایی مصادی ــه اختی ازجمل
ــا  ــاری دولت ه ــری انحص ــت کیف ــی، صالحی ــراث فرهنگ می
ــر  ــا ب ــرزمینی دولت ه ــت س ــنتی حاکمی ــل س ــال اص و اعم
ــدات  ــض تعه ــن، نق ــود. همچنی ــرو خ ــع در قلم ــوال واق ام
ــدی و  ــی دارد. عب ــی را در پ ــئولیت بین الملل ــی از آن مس ناش
ــوان »شناســایی  ــا عن همــکاران )1398( در پژوهــش خــود ب
اثــرات برگــزاری رویــداد ورزشــی کشــتی باچوخــه بــر 
جوامــع میزبــان« بیــان می دارنــد کــه تأثیــرات ایــن رویــداد، 
ــون  ــش مضم ــدۀ ش ــت، دربردارن ــوس اس ــی ناملم ــه میراث ک
تفریحی ـ گردشــگری،  اجتماعــی،  اقتصــادی،  اصلــی 
زیســت محیطی، فرهنگــی و سیاســی و هفــده مضمــون فرعــی 
اســت. رزاقــی )1398( در بررســی ظرفیت هــای گردشــگری 
ــوار ســاحلی مکــران اســتان  ــراث فرهنگــی و طبیعــی در ن می
ــای  ــش ظرفیت ه ــه نق ــید ک ــه رس ــن نتیج ــه ای ــزگان ب هرم
میــراث طبیعــی در مکــران در نظــام گردشــگری منطقه شــایان 
توجــه اســت و پــس از آن ظرفیت هــای میــراث فرهنگــی 
ملمــوس و ناملمــوس در برنامه هــای مداخالتــی مطــرح 
 )1396( نــاری 

ُ
ا زینالــی  و  افخمــی  می شــود. همچنیــن 

ــارای  ــوس س ــراث ناملم ــی می ــا بازنمای ــود ب ــش خ در پژوه
ــرمایه ای  ــوس س ــراث ناملم ــه می ــیدند ک ــه رس ــن نتیج ــه ای ب
ــت  ــاز اراده و مقاوم ــد زمینه س ــه می توان ــت ک ــی اس فرهنگ
ــان  ــای فرهنگیش ــذر از بحران ه ــرای گ ــه ب ــگران جامع کنش
ــراث  ــر از می ــوی را فرات ــراث معن ــگران می ــن پژوهش ــود. ای ش
ــد.  ــترک می دانن ــای مش ــد ارزش ه ــل رش ــادی و آن را عام م
بررســی  عنــوان  بــا  پایان نامــۀ خــود  در  هالــه )1395(، 
راهکارهــای حفــظ و احیــای میــراث فرهنگــی ناملمــوس بــه 
کمــک گردشــگری، عنــوان می کنــد کــه معرفــی و شناســاندن 
میــراث ناملمــوس بــه مــردم و برگــزاری کارگاه هــای آموزشــی 
ــد. قائدیهــا  ــراث ایفــا می کن ــن می نقــش مؤثــری در حفــظ ای
ایجــاد  پتانســیل های  بررســی  در   ،)1394( هونجانــی 
کســب وکار از طریــق میــراث فرهنگــی ناملمــوس، بیــان 
ــراث  ــۀ می مــی دارد کــه در جهــت ایجــاد کســب وکار در زمین
فرهنگــی ناملمــوس نبایــد نــگاه درآمدزایــی داشــت و هــدف 
از ایجــاد کســب و کار در ایــن زمینــه بایــد حفــظ و نگــه داری 
ایــن میــراث باشــد. همچنیــن چهــار عامــل حمایــت دولــت، 
گاه ســازی و تبلیغــات و  ســرمایه گذاری بــر نیــروی انســانی، آ
تلفیــق کارآفرینــی میــراث ناملمــوس بــا حــوزۀ گردشــگری را 

ــد. ــوزه می دان ــن ح ــتر در ای ــتغال زایی بیش ــبب اش س
ــا بررســی ایــن مطالعــات درمی یابیــم کــه تاکنــون      ب
پژوهــش مدونــی درخصــوص ارائــۀ راهــکار و الگــو در زمینــۀ 
ــده  ــام نش ــران انج ــوس ای ــراث ناملم ــگری می ــعۀ گردش توس
اســت. ازایــن رو، پژوهــش پیــش رو بــا درک ضــرورت طراحی 
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الگــوی توســعۀ گردشــگری میــراث ناملمــوس و اهمیــت 
ــی  ــوی بوم ــتخراج الگ ــاد در اس ــرد داده بنی ــری رویک به کارگی
انجــام شــده اســت. نتایــج ایــن پژوهــش بنیــادی ســبب توجــه 
بیشــتر بــه توســعۀ ایــن نــوع گردشــگری در ایــران خواهــد شــد.

روش پژوهش
ــتقرایی  ــرد اس ــا رویک ــی ب ــر روش، کیف ــش، از نظ پژوه
و از لحــاظ جهت گیــری پژوهشــی بنیــادی اســت. روش 
ــوری  ــاد اســت. تئ ــۀ داده بنی ــر نظری ــی ب ــه مبتن کیفــی به کاررفت
داده بنیــاد روالــی نظام منــد و کیفــی اســت تــا نظریــه ای تولیــد 
کنــد کــه فراینــد یــا کنــش یــا برهــم کنشــی دربــارۀ موضوعــی 
 Creswell,( واقعــی را در ســطح مفهومــی کلــی تشــریح کنــد

نیــز، رویکــرد اشــتراوس و  از میــان رویکردهــا   .)2002
ــن  ــرای ای ــتر ب ــاختارمندی بیش ــت س ــن )2008( به عل کوربی
پژوهــش انتخــاب شــده اســت. هــدف از انتخــاب نمونــه فهــم 
ــر پدیده هــای موردبررســی و کشــف نظریه هــا اســت.  عمیق ت
ــا اســتفاده از روش نمونه گیــری هدفمنــد و  ــر ایــن اســاس، ب ب
رویکــرد گلولــه برفــی، مصاحبه هــای نیمه ســاختاریافته ای 
بــا برخــی کارشناســان انجــام شــد کــه شــامل اعضــای 
هیئــت  علمــی و اســتادان دانشــگاه در رشــته های گردشــگری 
آموزشــگاه  و  آژانــس  هتــل،  مدیــران  باستان شناســی،  و 
ــان فرهنگــی تورهــای گردشــگرِی آشــنا  گردشــگری و راهنمای
ــد. ویژگی هــای مصاحبه شــوندگان  ــه موضــوع پژوهــش بودن ب

ــت. ــده اس ــدول 1 آم در ج

جدول 1: مشخصات توصیفی مصاحبه شوندگان

جنسیتحرفهنوع و میزان تحصیالتردیف

مرداستاد دانشگاهدکتری باستان شناسی1

مرداستاد دانشگاهدکتری باستان شناسی2

مرداستاد دانشگاهدکتری گردشگری 3

مردمدرس دانشگاهدکتری گردشگری4

مردراهنمای فرهنگی تورکارشناسی ارشد گردشگری5

زنراهنمای فرهنگی تورکارشناسی ارشد گردشگری6

زنراهنمای فرهنگی تورکارشناسی ارشد گردشگری7

مردمدیر اقامتگاه بوم گردیکارشناسی ارشد گردشگری8

زنراهنمای فرهنگی تورکارشناسی  ارشد باستان شناسی9

مردمدیر آژانس-راهنمای فرهنگیکارشناسی ارشد 10

مردمدیر فنی آژانسکارشناسی ارشد گردشگری11

زنراهنمای فرهنگی تورکارشناسی ارشد گردشگری12

مردراهنمای فرهنگی تورکارشناسی باستان شناسی13

زنراهنمای فرهنگی تورکارشناسی زبان شناسی14

زنراهنمای فرهنگی تورکارشناسی گردشگری15

مردمدیر آموزشگاه گردشگریکارشناسی زبان انگليسی16

مردراهنمای فرهنگی بين الملی تورکارشناسی17

مردکارمند ادارۀ ميراث فرهنگیکارشناسی18

مردمدیر هتلکارشناسی زبان انگليسی19
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ــه،  ــرای مصاحب ــره ب ــراد خب ــاب اف ــور انتخ      به منظ
ــه از  ــر مصاحب ــام ه ــد از انج ــی، بع ــه برف ــر روش گلول بناب
ــای  ــا ویژگی ه ــری ب ــرد دیگ ــه ف ــد ک ــته می ش ــان خواس آن
ــوع  ــۀ پژوهــش از ن ــد. ســواالت مصاحب ــی نماین الزم را معرف
ــود  ــای وج ــود: ضرورت ه ــرار ب ــن ق ــخ بدی ــواالت بازپاس س
گردشــگری میــراث ناملمــوس در ایــران چــه مــواردی اســت؟ 
ــراث ناملمــوس  ــرای تحقــق گردشــگری می چــه بســترهایی ب
در ایــران الزم اســت؟ چــه راهکارهایــی بــرای تحقــق توســعۀ 
ــد؟  ــنهاد می کنی ــران پیش ــوس در ای ــراث ناملم ــگری می گردش
ــه  ــران چ ــوس در ای ــراث ناملم ــگری می ــعۀ گردش ــع توس موان
مــواردی اســت؟ نتایــج و پیامدهــای حاصــل از توســعۀ 
ــن  ــت؟ میانگی ــران چیس ــوس در ای ــراث ناملم ــگری می گردش
ــیدن  ــا رس ــا ت ــود. مصاحبه ه ــه ب ــا 45 دقیق ــان مصاحبه ه زم
ــباع  ــۀ 17 اش ــت و در مصاحب ــه یاف ــری ادام ــباع نظ ــه اش ب
ــۀ  ــتر، دو مصاحب ــان بیش ــرای اطمین ــد. ب ــت آم ــری به دس نظ

ــز انجــام گرفــت. دیگــر نی
نظریه انــد  ســاخت  بــرای  پایه هایــی  مقوله هــا      
)Corbin & Strauss, 2008(. بنابرایــن، از بطــن انبــوه 
ــپس  ــتخراج و س ــی اس ــای مقدمات ــه، مقوله ه ــای اولی داده ه
ــاز  ــذاری ب ــدول کدگ ــز ج ــر نی ــد. در آخ ــل ش تجزیه وتحلی
از دو روش  بــرای کدگــذاری مصاحبه هــا  تشــکیل شــد. 
ــا  ــن مصاحبه ه ــدا مت ــد. ابت ــتفاده ش ــتی اس ــزاری و دس نرم اف
نرم افزارهــای  از  کــه  مکس کیــودا1  نرم افــزار  طریــق  از 
شــد.  دســته بندی   اســت  کیفــی  پژوهش هــای  در  رایــج 
ــۀ  ــد. در مرحل ــتخراج ش ــتی اس ــورت دس ــا به ص ــپس کده س
ــش  ــن پژوه ــه در ای ــی ک ــۀ اصل ــوری، مقول ــذاری مح کدگ
ــق  ــور دقی ــت به ط ــوس اس ــراث ناملم ــگری می ــعۀ گردش توس
ــی  ــۀ اصل ــور مقول ــول مح ــا ح ــۀ مقوله ه ــد و بقی واکاوی ش
بــه آن ارتبــاط داده شــدند. مقوله هــا شــامل ضرورت هــا 
یــا علت هــای شــکل گیری  ــی 

ّ
عل ملزومــات )شــرایط  و 

ــۀ  ــکل دهندۀ مقول ــای ش ــترها )زمینه ه ــی(، بس ــۀ اصل مقول
ــی  ــۀ اصل ــر مقول ــی ب ــه به نوع ــی ک ــع )عوامل ــی(، موان اصل
تأثیرگذارنــد(، راهکارهــا )همــان راهبرد هــا بــرای تحقــق 
موضــوع اصلــی( و نتایــج و پیامدهــا )پیامدهــای حاصــل از 
تحقــق مقولــۀ اصلــی( اســت. در مرحلــۀ کدگــذاری انتخابــی 
ــه  ــا پرداخت ــن مقوله ه ــه بی ــن رابط ــه تدوی ــز ب ــی( نی )گزینش

ــت. ــده اس ش
     به منظــور اطمینــان از روایــی پژوهــش، یافته هــا 
ــرار  ــارکت کنندگان ق ــده ای از مش ــار ع ــی در اختی ــرای بررس ب
ــان  ــر آن ــی نظ ــی و بررس ــوی نهای ــۀ الگ ــا مطالع ــت و ب گرف
ــر  ــتفاده از نظ ــا اس ــن، ب ــد. همچنی ــل آم ــی به عم اصالحات
خبــرگان و ناظــر بیرونــی پــس از اتمــام فراینــد، نتایــج پژوهش 

1. MAXQDA

بازبینــی شــد. بــرای بررســی و اطمینــان از پایایــی پژوهش، از 
ــاب  ــه انتخ ــد مصاحب ــه چن ــای صورت گرفت ــان مصاحبه ه می
ــد و  ــذاری ش ــاره کدگ ــت روز دوب ــی بیس ــۀ زمان و در فاصل
نتایــج دو کدگــذاری بــا یکدیگــر مقایســه شــد. کدهایــی کــه 
مشــابه بودنــد »کدهــای موردتوافــق« و کدهایــی کــه مشــابه 
ــی  ــد و پایای ــذاری ش ــق« نام گ ــدون تواف ــای ب ــد »کده نبودن

ــز از طریــق فرمــول زیــر محاســبه شــد.  بازآزمــون نی

     ازمیــان مصاحبه هــا، ســه مصاحبــۀ شــمارۀ 6، 
12و 18 انتخــاب شــد و یــک ناظــر بیرونــی، در فاصلــۀ 
ــد از  ــرد. 73 ک ــذاری ک ــاره کدگ ــا را دوب ــت0 روز، آن ه بیس
ــق  ــد موردتواف ــورد ک ــد و 31 م ــتخراج ش ــه اس ــه مصاحب س
ــول  ــاس فرم ــر اس ــه ب ــت، ک ــرار گرف ــذاری ق ــع کدگ دو مقط

ــت. ــی اس ــه پذیرفتن ــد ک ــد ش ــا 84 درص ــر ب ــور براب مزب

جدول 2: پایایی بازآزمون

شمارۀ 
مصاحبه

تعداد کل 
داده ها

تعداد 
توافقات

میزان پایایی

62410%83

122711%81

182210%90

84%7331جمع

یافته های پژوهش
ــزار  ــق و اســتفاده از نرم اف ــا انجــام مصاحبه هــای عمی ب
مکس کیــودا بــرای اســتخراج اطالعــات، در نهایــت 24 
مقولــه و 117 کــد بــاز از بطــن داده هــا به دســت آمــد. 
ــل  ــوری تبدی ــای مح ــه کده ــاز ب ــای ب ــه ای از کده مجموع
شــدند و مقوله هــا را تشــکیل دادنــد. مقوله هــا و کدهــای 
)شــرایط  ضرورت هــا  به ترتیــب  جــدول،  پنــج  در  بــاز 
ــی(، بســترها، موانــع، راهکارهــا و نتایــج و پیامدهــا ارائــه 

ّ
عل

شــده اســت کــه بخــش نتایــج و پیامدهــا بــا 27 کــد و بخــش 
موانــع بــا 20 کــد دارای بیشــترین و کمتریــن کدهــای بــاز در 
ــامل  ــا ش ــا و چالش ه ــدول ضرورت ه ــد. ج ــن پژوهش ان ای
ــی،  ــادی، فرهنگ ــوری اقتص ــۀ مح ــج مقول ــاز و پن ــد ب 26ک

ــت. ــی اس ــی و دیپلماس ــی، تاریخ اجتماع
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جدول 3: ضرورت های توسعۀ گردشگری میراث ناملموس

ضرورت ها

اقتصادی

 

- هزینۀ کمتر از گونه های دیگر گردشگری

 - ایجاد اشتغال و درآمدزایی

 - پایه و بنیان توسعۀ سایر بخش های گردشگری

 - توسعۀ همه جانبۀ گردشگری

 - ایجاد مقصد گردشگری

 - تنوع بخشی به صنعت گردشگری و بخش های آن

فرهنگی

- جایگاه فرهنگی ویژۀ گردشگری میراث ناملموس در بین اقوام

- وجود شیوه های ساخت و علم صنایع دستی

- آدا و رسوم و سنن خاص اقوام

- فرهنگ های متنوع و غنی

- وجود اشتراکات فرهنگی بین اقوام

یث فراموش شده - لزوم احیای موار

- تنوع گویش ها و زبان گفتاری

- شعرها و نوشته های کتبی و شفاهی

اجتماعی

- جایگاه ویژۀ میراث ناملموس در زندگی اجتماعی

- جایگاه ویژۀ میراث ناملموس در اعتقادات و تفکرات افراد

- شناخت دقیق شیوۀ زندگی اقوام مختلف

- وابستگی و ارتباط عمیق افراد با میراث های ناملموس

یخی تار

یخی گوناگون - وجود شخصیت های افسانه ای و تار

یخی متنوع - تقید عمیق مذهبی و مراسمات مذهبی و تار

یخی گوناگون - داستان های تار

یخی در گذشته های دور و نزدیک - وجود حوادث و رویدادهای تار

دیپلماسی

- جایگاه ویژه در مجامع بین الملل

ــث  ی ــظ موار ــوص حف ــکو درخص ــازمان یونس ــی س ــیون بین الملل ــار کنوانس - اجب

ناملمــوس

- جلوگیری از ادعای مالکیت میراث های ناملموس توسط سایر کشورها

- تحکیم روابط سیاسی با کشورهای دارای میراث مشترک و مرتبط

    بســترها و زمینه هــای توســعۀ گردشــگری میــراث 
ــای  ــن کده ــت و ای ــاز اس ــد ب ــکل از 23 ک ــوس متش ناملم
ــی گذاری،  ــورِی خط مش ــۀ مح ــار مقول ــۀ چه ــاز زیرمجموع ب

ــت  ــزی اس ــش و برنامه ری ــوزش و پژوه ــازمانی، آم ــل س عوام
ــت. ــده اس ــاره ش ــا اش ــه آن ه ــل ب ــه تفصی ــدول 4 ب ــه در ج ک
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جدول 4: بستر و زمینه های توسعۀ گردشگری میراث ناملموس

بستر و زمینه ها

  

خط مشی  گذاری

- سیاست گذاری های کالن درخصوص توسعۀ این حوزه از گردشگری

- خط مشی های اجرایی در ارتباط با این حوزه از گردشگری

- ایجاد جایگاه ویژه برای این حوزه در برنامه های کالن توسعۀ کشور

- ایجاد جایگاه ویژه به این حوزه در طرح های جامع استان ها

- تصویب قوانین در راستای حمایت از مستندسازها

- تصویب قوانینی برای حمایت از سازمان های مردم نهاد

- تصویب قوانینی برای حمایت از هنرمندان صنایع دستی

- خط مشی های صلح  طلبانه در سیاست خارجی

سازمانی

- تسهیل محدودیت های میان سازمانی

یع فرایند صدور مجوزها - تسر

- تسهیل ارتباط بخش خصوصی و دولتی

آموزش و پژوهش

- اهمیت دادن به بخش پژوهش های نظری

- اهمیت دادن به پژوهش های میدانی در این حوزه

- توسعۀ دانش دانشگاهی و مدرسه ای در این حوزه

- تربیت جامعۀ دغدغه مند در مورد میراث های ناملموس

- نظام بازآموزی کارشناسان

یزی برنامه ر

- احداث خانۀ میراث ناملموس کشور

- توجه ویژۀ دولت به گردشگری میراث ناملموس

- توجه ویژۀ بخش خصوصی به گردشگری میراث ناملموس 

- توجه راهنمایان به گردشگری میراث ناملموس

یزی جامع و راهبردی - برنامه ر

یف بودجه های الزم - تعر

- احصای میراث های قابل توسعه از غیرقابل توسعه برای گردشگری

ــع توســعۀ      در بخــش ســوم یافته هــای پژوهــش، موان
گردشــگری میــراث ناملمــوس ارائــه می شــود. در ایــن بخــش، 
پنــج مفهــوم کلــْی موانــع توســعۀ این گونــه گردشــگری 
ــاالری  ــم(، دیوان س ــی )مدرنیس ــت: نوگرای ــده  اس ــناخته ش ش

)بروکراســی(، مدیریــت تصویــر، تعــارض و دســتگاه دولــت. 
کدهــای بــاز نیــز در ایــن عوامــل تأثیرگذارنــد کــه در جــدول 

ــده اند. ــزارش ش 5 گ
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جدول 5: موانع توسعۀ گردشگری میراث ناملموس

موانع

نوگرایی

گاهی کم نسل جدید از میراث های ناملموس - آ

- دگرگون شدن شکل برخی از میراث های ناملموس

یادرفتن برخی از میراث ها - از

- یکسان شدن فرهنگ ها در جهان

- جایگزینی برخی از سخت افزارهای میراث ناملموس با انواع جدید

- مدرن شدن سبک های زندگی

دیوان ساالری

- طوالنی بودن فرایند صدور مجوزها

- ناهماهنگی بین بخش خصوصی و دولتی

- ناهماهنگی میان سازمانی در بخش دولتی

- مجوز قانونی برای شرکت در برخی آیین ها

یت تصویر مدیر

- کلیشۀ ناامنی خاورمیانه

- تبلیغات منفی برخی رسانه های خارجی دربارۀ ایران

- تبلیغات منفی برخی رسانه های خارجی دربارۀ مسلمانان

تعارض

- تفاوت های فرهنگی گردشگران و جامعۀ میزبان

- مجوز عرفی شرکت در آیین ها و جشن ها

- پنهان کاری برخی از خرده فرهنگ ها

- محدودیت اجتماع در برخی موارد

دولت

- حمایت های اندک دولتی

گاهی کم دستگاه دولت از پتانسیل های این حوزه - آ

- تقابل برخی میراث ها با ارزش های حاکم دستگاه دولت

    به منظــور رفــع موانــع پیــش رو و تحقــق توســعۀ 
گردشــگری میــراث ناملمــوس، راهکارهــا و راهبردهایــی 
ــان  ــل بی ــه تفصی ــدول 6 ب ــه در ج ــت ک ــده اس ــت آم به دس
ــوری و  ــۀ مح ــج مقول ــامل پن ــدول ش ــن ج ــت. ای ــده  اس ش

ــی،  ــامل بازاریاب ــوری ش ــای مح ــت. مقوله ه ــاز اس ــد ب 21 ک
سیســتم اطالعاتــی منســجم، مدیریــت رویدادهــا، پشــتیبانی 

ــت. ــارکت اس و مش
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جدول 6: راهکارهای توسعۀ گردشگری میراث ناملموس

راهکارها

  

یابی بازار

- الگوبرداری از نمونه های موفق در جهان

- تقویت تصویر جاذبه

- تبلیغات و تولید محتوا در رسانه های داخل و خارج

- تولید محتوا در فضای مجازی

- برندسازی میراث ناملموس ایران

- طراحی تقویم میراث ناملموس ایران

- اعطای تقویم میراث ناملموس به تورگردان های بین المللی

- طراحی و پیشبرد تورهای خالقانه میراث ناملموس

نظام اطالعاتی منسجم

یشه یابی آثار ناملموس و خارج کردن آن از حالت اسطوره و افسانه - ر

- احیای آیین های فراموش شده

- افزایش تعداد ثبت های میراث ناملموس

- تعیین شاخص ها، معیارها و استانداردهای فعالیت در این حوزه

یت رویدادها مدیر

- برگزاری نمایشگاه هایی در این حوزه

- گرامی داشت زبان ها و گویش ها و سنن معنوی کشور

- ایجاد نمایشگاه دائمی میراث ناملموس کشور

پشتیبانی

- اعطای مشوق های سرمایه گذاری به بخش خصوصی

- حمایت مادی و معنوی از فعاالن این حوزه

- معافیت های مالیاتی برای احیای برخی مشاغل

مشارکت

- جلب اعتماد و مشارکت جامعۀ محلی با دولت

- مشارکت بخش خصوصی با جامعۀ محلی 

- مشارکت بخش خصوصی با دولت

    در آخریــن بخــش یافته هــا،27 کــد بــاز و پنــج 
مفهــوْم تأثیــرات و پیامدهــای حاصــل از توســعۀ گردشــگری 
ــن  ــوری ای ــای مح ــد. مقوله ه ــناخته ش ــوس ش ــراث ناملم می
بخــش شــامل اقتصــادی، فرهنگی ـ اجتماعــی، ادراکــی، 

توســعه ای و پایــداری اســت. مقولــۀ فرهنگی ـ اجتماعــی 
بیشــترین کــد بــاز ایــن بخــش را شــامل می شــود. جــدول 7 

ــد.  ــان می کن ــا را بی ــج و پیامده ــن نتای ای
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جدول 7: نتایج و پیامدهای توسعۀ گردشگری میراث ناملموس

نتایج و پیامدها

اقتصادی

یع متوازن درآمد گردشگری - توز

- کسب درآمد بیشتر از صنعت گردشگری

- ورود ارز به کشور

- افزایش تنوع خدمات و محصوالت گردشگری و تورها

پذیر و کاهش بیکاری فصلی - طوالنی شدن فصل گردشگر

- احیای مشاغل سنتی و صنایع دستی

فرهنگی-اجتماعی

- افزایش قرابت فرهنگی بین اقوام کشور

- ایجاد حس تفاخر فرهنگی در جامعۀ میزبان

- رونق گردشگری سالم و معنویت محور

پذیری گردشگران از فرهنگ ایرانی-اسالمی - تثیر

- آشنایی عمیق تر گردشگران با غنای فرهنگی ایران

- کمک به حفظ زبان ها و گویش ها

- انسجام اجتماعی جامعۀ محلی

ادراکی

- اصالح تصاویر رایج و کلیشه ای از مردم مناطق مختلف کشور

- اصالح تصویر ذهنی از ایران در دنیا

- افزایش غنای بازدیدی و محتوایی سفرها

- خلق تجربه های اصیل برای گردشگران

- عادی شدن حضور گردشگران در مراسمات

توسعه ای

- افزایش تعداد مسیرهای گردشگری

- افزایش تعداد ثبت های میراث ناملموس

- توسعۀ دیگر بخش های گردشگری

- افزایش تعداد گردشگران ورودی به کشور

یرساخت ها - بهبود کیفیت ز

پایداری

یع متوازن تعداد گردشگر - توز

- کمک به تحقق توسعۀ پایدار

یث ناملموس - حفظ موار

- احیای میراث های ناملموس فراموش شده
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                                       شکل 1: الگوی توسعۀ گردشگری میراث ناملموس

بحث و نتیجه گیری  
در پژوهــش پیــش رو، الگــوی توســعۀ گردشــگری 
ــی  ــاد طراح ــرد داده بنی ــا رویک ــران ب ــوس در ای ــراث ناملم می
شــده اســت. بــر ایــن اســاس، داده هــای حاصــل از مصاحبــه 
بــا نخبــگان کدگــذاری شــده و بــا اســتفاده از تئــوری داده بنیاد 
نهایــی  الگــوی  اســت.  گرفتــه  صــورت  نظریه پــردازی 
ــر 24 مفهــوم اصلــی و 117 خرده مفهــوم طراحــی  مشــتمل ب
ــر یافته هــای پژوهــش، محــور ضرورت هــا  شــده اســت. بناب
شــامل پنــج مقولــۀ اقتصــادی، فرهنگــی، اجتماعــی، تاریخــی 
یافته هــای  اقتصــادی،  مقولــۀ  در  اســت.  دیپلماســی  و 
ــراث ناملمــوس  پژوهــش نشــان می دهــد کــه گردشــگری می
ــت  ــگری دارد، از قابلی ــر گردش ــواع دیگ ــری از ان ــۀ کمت هزین
ــعۀ  ــب توس ــت، موج ــوردار اس ــترده ای برخ ــتغال زایی گس اش
ــگری  ــای گردش ــر گونه ه ــه دیگ ــی ب ــه و تنوع بخش همه جانب
در مقصــد می شــود. ایــن یافته هــا بــا نتایــج مطالعــات 
اصفهانــی و آلبرشــت )2018(، پترونــال )2016(، مقصودی 

و طاهایــی )1399( هم ســو اســت. 
می دهــد  نشــان  پژوهــش  یافته هــای  طرفــی،  از 
کــه میــراث ناملمــوس در بیــن اقــوام ایــران از جایــگاه 
ــتر  ــه بیش ــرورت توج ــن رو ض ــت، ازای ــوردار اس ــی برخ واالی
ــای  ــظ و احی ــتی، حف ــع دس ــاخت صنای ــای س ــه روش ه ب

آداب و رســوم و ســنن خــاص اقــوام و همچنیــن مواریــث 
فراموش شــده آشــکار می شــود. ایــن یافته هــا بــا نتایــج 
نــاری )1396( و اصفهانــی 

ٌ
پژوهش هــای افخمــی و زینالــی ا

دارد. هم خوانــی   )2018( آلبرشــت  و 
 همچنیــن، بنابــر نتایــج پژوهــش، شــناخت دقیــق 
اقــوام کشــور و درک وابســتگی و ارتباطشــان بــا میــراث 
ــوع از  ــن ن ــعۀ ای ــی توس ــای اجتماع ــوس از ضرورت ه ناملم
گردشــگری اســت کــه یافته هــای مطالعــۀ افخمــی و زینالــی 
نــاری )1396( بــا نتایــج ایــن بخــش هم راســتا اســت. 

ٌ
ا

پژوهــش،  ایــن  در  دیــدگاه خبــرگان شــرکت  کننده  بنابــر 
داســتان های  تاریخــی،  و  افســانه ای  شــخصیت های 
تاریخــی و حــوادث و رویدادهــای تاریخــی فراوانــی در 
ــوز  ــران هن ــردم ای ــود دارد و م ــران وج ــی ای ــدودۀ فرهنگ مح
هــم اعتقــاد عمیقــی بــه مراســمات تاریخــی و مذهبــی دارنــد 
ــعۀ  ــی توس ــای تاریخ ــن ضرورت ه ــوارد مهم تری ــن م ــه ای ک
گردشــگری میــراث ناملمــوس ایــران اســت. نتایــج پژوهــش 

گونزالــز )2008( بــا ایــن یافته هــا هم ســو اســت. 
ــش  ــج پژوه ــک، نتای ــای دیپلماتی ــث ضرورت ه در بح
ــوس  ــث ناملم ــعۀ مواری ــت و توس ــه ثب ــت ک ــر آن اس بیانگ
جایــگاه ویــژه ای را بــرای هــر کشــور در مجامــع بین المللــی 
فراهــم می ســازد و موجــب جلوگیــری از تحریــف ایــن 
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نــام دیگــر کشــورها می شــود. در برخــی  بــه  مواریــث 
ــه  ــایگان ب ــا همس ــترک ب ــث مش ــعۀ مواری ــز توس ــوارد نی م
ــود.  ــر می  ش ــورها منج ــن کش ــا ای ــی ب ــط سیاس ــم رواب تحکی
ــث  ــت مواری ــش ثب ــتن نق ــت منفی دانس ــج، به عل ــن نتای ای
ناملمــوس در تحکیــم هــر دولــت و محدودکــردن اختیــارات 
آن  بــا   ،)1399( همــکاران  و  فروغــی  پژوهــش  در  آن 

اســت.  ناهم خــوان 
ــتر  ــد بس ــش برمی آی ــن پژوه ــای ای ــه از یافته ه     آنچ
ــران  ــوس ای ــراث ناملم ــگری می ــعۀ گردش ــای توس و زمینه ه
شــامل خط مشــی گذاری، ســازمانی، آمــوزش و پژوهــش 
و برنامه ریــزی اســت. بنابــر نتایــج پژوهــش در بخــش 
در  موضــوع  ایــن  دخیل کــردن  بــا  خط مشــی گذاری، 
ــتانی،  ــع اس ــای جام ــور و طرح ه ــت گذاری کالن کش سیاس
ــازهای  ــت از مستندس ــتای حمای ــی در راس ــب قوانین تصوی
ــازمان های  ــی از س ــن حمایت ــب قوانی ــث، تصوی ــن مواری ای
ــی  ــن حمایت ــن قوانی ــوزه، همچنی ــن ح ــال در ای ــاد فع مردم نه
ــن  ــعه را در ای ــوان راه توس ــتی، می ت ــدان صنایع دس از هنرمن
زمینــه هموارتــر ســاخت. درخصــوص بســتر آمــوزش و 
ــه  ــت دادن ب ــا اهمی ــه ب ــد ک ــان می ده ــا نش ــش، یافته ه پژوه
ــن  ــوزه و همچنی ــن ح ــی در ای ــری و میدان ــای نظ پژوهش ه
ــی و قومــی خویــش 

ّ
آشنا ســازی دانش آمــوزان بــا مواریــث مل

ــوس  ــراث ناملم ــظ می ــد و حاف ــه ای دغدغه من ــوان جامع می ت
را پرورانــد. یافته هــای ایــن بخــش بــا نتایــج مطالعــات کیــم 
و همــکاران )2019( و هالــه و همــکاران )1395( هم راســتا 
ــا  ــش، ب ــج پژوه ــر نتای ــزی، بناب ــۀ برنامه ری ــت. در زمین اس
احــداث خانــۀ میــراث ناملمــوس، توجهــات دولــت و بخــش 
ــن  ــه ای ــش ب ــگری بیش ازپی ــان گردش ــی و راهنمای خصوص
حــوزه معطــوف شــده و راه بــرای تعریــف ردیــف بودجه هــای 
ــه  ــی ک ــعه از مواریث ــث قابل توس ــای مواری ــمگیر، احص چش
قابلیــت توســعه در زمینــۀ گردشــگری را ندارنــد و تهیــۀ برنامــه 

ــود.  ــم می ش ــن کار فراه ــرای ای ــع ب جام
    بنابــر یافته هــای پژوهــش، موانــع توســعۀ ایــن گونــۀ 
ــت  ــاالری، مدیری ــی، دیوان س ــران، نوگرای ــگری در ای گردش
ــا توجــه  ــر، تعــارض و دولــت شــناخته شــده اســت. ب تصوی
رنگ باختــن  ماننــد  مــواردی  به دســت آمده،  نتایــج  بــه 
مــدرن،  کافی شــاپ های  برابــر  در  ســنتی  قهوه خانه هــای 
ظهــور بازی هــای رایانــه ای و حــذف بازی هــای بومــی 
ــوزه  ــن ح ــعۀ ای ــی در راه توس ــع نوگرای ــزو موان ــی ج

ّ
و محل

ــف  ــای مختل ــان بخش ه ــی می ــن، ناهماهنگ ــت. همچنی اس
ســازمان ها و ادارات دولتــی و بیــن بخش دولتــی و خصوصی، 
ــون  ــای گوناگ ــرکت در آیین ه ــرای ش ــوز ب ــردن مج و صادرنک
دیوان ســاالری  موانــع  زمینــۀ  در  به دســت آمده  نتایــج  از 
به شــمار می آیــد. یافته هــا نشــان می دهــد کــه تصویــر 
ــه و مخدوش کــردن چهــرۀ ایــران  کلیشــه ای ناامنــی خاورمیان

و مســلمانان در اذهــان گردشــگران خارجــی تأثیــرات منفــی 
بســیاری دارد و خــود از موانــع جــذب گردشــگر بــرای دیــدار 
ــن،  ــی رود. همچنی ــمار م ــران به ش ــوس ای ــث ناملم از مواری
بــا توجــه بــه نتایــج پژوهــش، موانــع تعارضــی بیانگــر 
وجــود برخــی نامالیمــات در برخــورد جامعــۀ میزبــان و 
ــور  ــاب از حض ــی، اجتن ــای فرهنگ ــر تفاوت ه ــان در اث مهم
ــی از  ــان کاری برخ ــمات و پنه ــی مراس ــگران در برخ گردش
ــت.  ــان اس ــث ناملموسش ــریح مواری ــا در تش خرده فرهنگ ه
گاهــی از پتانســیل های ایــن  دســتگاه دولــت نیــز، بــا ناآ
ــن  حــوزه کــه در برخــی مــوارد موجــب حمایت نکــردن از ای
بخــش می شــود، موانعــی را در راســتای توســعۀ گردشــگری 
ــج پژوهــش قائدیهــا  ــد. نتای ــراث ناملمــوس ایجــاد می کن می
ــۀ  ــش در زمین ــن پژوه ــای ای ــا یافته ه ــی )1394( ب هونجان

ــت. ــتا اس ــی هم راس ــع دولت موان
بازاریابــی،  عوامــل  پژوهــش،  یافته هــای  بنابــر      
سیســتم اطالعاتــی منســجم، مدیریــت رویدادهــا، پشــتیبانی 
میــراث  گردشــگری  توســعۀ  راهکارهــای  مشــارکت  و 
ناملمــوس شــناخته شــد. در بخــش بازاریابــی، یافته هــا 
ــق  ــای موف ــرداری از نمونه ه ــا الگوب ــه ب ــد ک ــان می ده نش
ایــن حــوزه در منطقــه و جهــان می تــوان چارچوبــی مشــخص 
ــر  ــت تصوی ــا تقوی ــش، ب ــج چژوه ــر نتای ــرد. بناب ــه ک تهی
ــات  ــق تبلیغ ــور از طری ــوس کش ــراث ناملم ــای می جاذبه ه
و تولیــد محتــوا در فضــای مجــازی و برندســازی، ایــن 
ــا  ــوان ب ــن می ت ــوند. همچنی ــی می ش ــا معرف ــه دنی ــث ب مواری
ایجــاد تقویــم میــراث ناملمــوس کشــور و ارائــۀ ایــن تقویــم 
ــۀ  ــای خالقان ــی توره ــی و طراح ــای بین الملل ــه تورگردان ه ب
ــروش تورهــای  ــر در پیشــبرد ف ــراث ناملمــوس گامــی مؤث می
ایــن شــاخه از گردشــگری برداشــت. نتایــج پژوهــش قائدیهــا 

و هونجانــی )1394( بــا ایــن یافته هــا هم ســویی دارد.
 بنابــر یافته هــا در بخــش سیســتم اطالعاتــی منســجم، 
ــت  ــا از حال ــردن آن ه ــوس و خارج ک ــار ناملم ــه یابی آث ریش
ــه، افزایــش تعــداد ثبــت  ــث ازیادرفت ــای مواری اســطوره، احی
ــتانداردهای  ــاخص ها و اس ــن ش ــوس و تعیی ــث ناملم مواری
ــش  ــج پژوه ــود. نتای ــنهاد می ش ــوزه پیش ــن ح ــت در ای فعالی
ــی دارد.  ــه هم خوان ــن یافت ــا ای ــکاران )2013( ب رودزی و هم
ــی  ــی و فصل ــگاه های دائم ــاد نمایش ــج، ایج ــر نتای بناب
در ایــن حــوزه و تعییــن روزهــای خاصــی بــرای گرامیداشــت 
ــت  ــرای مدیری ــور ب ــوی کش ــنن معن ــا و س ــا، گویش ه زبان ه
نتایــج  بــا  یافته هــا  ایــن  می شــود.  توصیــه  رویدادهــا 
ــان  ــا نش ــت. یافته ه ــوان اس ــه )1395( هم خ ــۀ هال پایان نام
ــوق های  ــای مش ــا اعط ــتیبانی، ب ــش پش ــه در بخ ــد ک می ده
حمایت هــای  و  خصوصــی  بخــش  بــه  ســرمایه گذاری 
مــادی و معنــوی دولــت از فعــاالن ایــن حــوزه و ایجــاد 
برخــی  نگه داشــتن  پویــا  بــرای  مالیاتــی  معافیت هــای 
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مشــاغل، به ویــژه صنایــع  دســتی، می تــوان موجبــات توســعۀ 
گردشــگری در ایــن حــوزه را فراهــم ســاخت. نتایــج پژوهــش 
یافته هــا هم ســو  ایــن  بــا  و هونجانــی )1394(  قائدیهــا 
ــارکت  ــه از مش ــه جنب ــز، س ــارکت نی ــث مش ــت. در بح اس
یعنــی مشــارکت دولــت بــا بخــش خصوصــی و جامعــۀ 
ــی  ــۀ محل ــا جامع ــی ب ــش خصوص ــارکت بخ ــی و مش محل

به منزلــۀ راهــکار معرفــی و توصیــه می شــود. 
    بــا توجــه بــه نتایــج پژوهــش، پیامدهــای توســعۀ ایــن 
ــی،  ــادی، اجتماعی ـ فرهنگ ــران اقتص ــگری در ای ــوع گردش ن
پیامدهــای  از  اســت.  پایــداری  و  توســعه ای  ادراکــی، 
اقتصــادی توســعۀ گردشــگری میــراث ناملمــوس می تــوان بــه 
توزیــع متــوازن درآمــد گردشــگری در نقــاط مختلــف کشــور، 
ــرد  ــش هزینه ک ــا افزای ــگری ب ــتر از گردش ــد بیش ــب درآم کس
گردشــگران، ورود ارز بــه کشــور بــا افزایــش تعداد گردشــگران 
به علــت  گردشــگری  فصــل  طوالنی شــدن  ورودی، 
ــوس  ــث ناملم ــه مواری ــوط ب ــای مرب ــدن رویداده گسترده ش
در طــول ســال، کاهــش بیــکاری فصلــی و همچنیــن احیــای 
مشــاغل ســنتی ازیادرفتــه اشــاره نمــود. نتایــج پژوهــش 

پترونــال )2016( بــا ایــن یافته هــا هم خوانــی دارد.
ــاری  ــی آث ــث اجتماعی ـ فرهنگ ــا در بح ــر یافته ه  بناب
ــاد  ــور، ایج ــوام کش ــان اق ــی می ــت فرهنگ ــش قراب ــون افزای چ
احســاس افتخــار و غــرور در جوامــع محلــی نســبت به 
بــرای  فرهنــگ  ایــن  مهم شــدن  اثــر  در  بومــی  فرهنــگ 
گردشــگران، رونــق نــوع ســالم و معنویت محــور گردشــگری، 
بــا تبدیل شــدن  کمــک بــه حفــظ زبان هــا و گویش هــا 
آن هــا بــه جاذبــه و انســجام اجتماعــی جامعــۀ محلــی قابــل 
ــی  ــودی و طاهای ــش مقص ــج پژوه ــت. نتای ــت یابی اس دس
پیامدهــای  بــا   )1398( همــکاران  و  عبــدی  و   )1399(
ــن،  ــویی دارد. همچنی ــش هم س ــی پژوه ــی و فرهنگ اجتماع
ــر  ــی، تصوی ــای ادراک ــش پیامده ــا، در بخ ــا یافته ه ــق ب مطاب
کلیشــه ای کــه از برخــی مناطــق کشــور وجــود دارد به مــرور 
بــا رونــق ایــن نــوع از گردشــگری اصــالح و تعدیــل خواهــد 
ــا افزایــش مــراودات مثبــت، تصویــر ذهنــی موجــود  شــد و ب
ــای  ــا گوی ــد. یافته ه ــد ش ــالح خواه ــان اص ــران در جه از ای
گردشــگری،  مســیرهای  تعــداد  افزایــش  کــه  اســت  آن 
بهبــود  بــه کشــور و  افزایــش شــمار گردشــگران ورودی 
ــرای  ــات ب ــاد امکان ــه ایج ــزام ب ــا ال ــاخت ها ب ــت زیرس کیفی
گردشــگران از پیامدهــای توســعه ای به دســت آمده در ایــن 
ــت  ــی و آلبرش ــش اصفهان ــای پژوه ــت. یافته ه ــش اس پژوه
)2018( بــا نتایــج پژوهــش در ایــن زمینــه هم خــوان اســت.  
ــوس  ــراث ناملم ــگری می ــعۀ گردش ــد توس ــن پیام آخری
ــامل  ــرگان ش ــر خب ــه از نظ ــت ک ــداری اس ــر پای ــث فراگی بح
ــن  ــاد کمتری ــور ایج ــگر )به منظ ــداد گردش ــوازن تع ــع مت توزی

میــزان تخریــب و مدیریــت ظرفیــت تحمــل(، حفــظ مواریــث 
فراموش شــده و تحقــق توســعۀ پایــدار اســت. نتایــج پژوهــش 
ایــن پژوهــش  یافته هــای  بــا  کیــم و همــکاران )2019( 
بــه  پیامدهــای توســعه ای هم خوانــی دارد. نظــر  دربــارۀ 
ــوس  ــراث ناملم ــگری می ــای گردش ــیل ها و ضرورت ه پتانس
و تعــدد پیامدهــای مناســب آن، امیــد اســت کــه برنامه ریــزان 
ــه ایــن  ــران دولتــی و خصوصــی صنعــت گردشــگری ب و مدی
حــوزه نگــرش کاربــردی داشــته باشــند و بــرای تحقــق توســعۀ 

ــند. آن بکوش

منابع
ــی  ــد )1396(. بازنمای ــاری، محم ن

ٌ
ــی ا ــروز و زینال ــی، به افخم

میــراث ناملمــوس »ســارای« در فرهنــگ شــهروندان زن 

ــه، 5)14(،  1-22. ــات عام ــگ و ادبی ــه فرهن ــل. دوماهنام اردبی

ــه  ــی، رباب ــدی، هــدی و منصورکیای ــاب الحوائجــی، فهیمــه، عاب ب

پــرورش فکــری  نقــش کتابخانه هــای کانــون   .)1398(

کــودکان و نوجوانــان در انتقــال میــراث فرهنگــی ناملمــوس. 

ــم، 10)16(، 36-5. ــج عل تروی

 باصولــی، مهــدی، ایمانــی خوشــخو، محمدحســین و میرغفــوری، 

ــگری  ــر گردش ــل مؤث ــش عوام ــیدحبیب الله )1398(. نق س

فرهنگــی در توســعۀ کارآفرینــی شــهر میــراث جهانــی یــزد. 

مطالعــات شــهر ایرانــی اســامی، 9)35(، 89-79.

رزاقــی، علیرضــا )1398(. مطالعــۀ ظرفیت هــای گردشــگری 

میــراث فرهنگــی و طبیعــی در نواحــی ســاحلی مکــران 

توســعه، 8)4(، 180-148.  و  گردشــگری  اســتان هرمــزگان. 

ــان،  ــدی و جوربنی ــبوئی، مه ــان زاده لس ــن، رمض زال، محمدحس

و  باستان شــناختی  موزه هــای  فرشــته )1399(. عملکــرد 

نقــش آن در توســعۀ گردشــگری میــراث فرهنگــی؛ مطالعــۀ 

ــگری  ــاری. گردش ــهر س ــادی ش ــۀ کلب ــوزۀ خان ــوردی: م م

شــهری، 7)1(، 50-37.

ــماعیلی،  ــدی و اس ــبوئی، مه ــان زاده لس ــن، رمض زال، محمدحس

امیــن )1397(. بافــت ســنتی شــهری و نقــش آن در توســعۀ 

گردشــگری میــراث فرهنگــی؛ مطالعــۀ مــوردی: بافــت قدیــم 

شــهر ســاری. مدیریــت شــهری، 53، 26-7.

عبــدی، شــهرام، طالب پــور، مهــدی، میــرزاده، زهراســادات و 

برگــزاری  اثــرات  شناســایی   .)1398( محمــد  قربانــی، 

ــان.  ــع میزب ــه در جوام ــا چوخ ــتی ب ــی کش ــداد ورزش روی

  .78-55  ،)1(11 محلــی،  توســعه 



163
عه

وس
 و ت

ی
گر

دش
 گر

ی
هش

ژو
ی - پ

لم
ه ع

نام
صل

ف
طراحی الگوی توسعۀ گردشگری میراث ناملموس در ایران

 با رویکرد داده بنیاد 
163تارج زاده نمین و همکاران

14
01

یز 
 پائ

م،
سو

ره 
ما

، ش
م 

ده
یاز

ل 
سا

کیــوان  غنــی،  و  محمدهــادی  صادقــی،  فضل اللــه،  فروغــی، 

)1399(. پیامدهــای ثبــت میــراث فرهنگــی در فهرســت 

ــر اعمــال حاکمیــت و مســئولیت  میــراث جهانــی بونســکو ب

 .212-181  ،)88(23 راهبــردی،  مطالعــات  دولت هــا. 

 قائدیهــا هونجانــی، نفیســه )1394(. بررســی پتانســیل هــای ایجــاد 

کســب و کار از طریــق میــراث فرهنگــی ناملمــوس: بــا 

ــان.  ــی در اصفه ــدۀ جهان ــی ثبت ش ــراث فرهنگ ــر می ــه ب تکی

ــداک.   ــی ایران ــات علم ــگاه اطالع ــد. پای ــۀ کارشناسی ارش پایان نام

 مقصــودی، حســین و طاهائــی، علیرضــا )1399(. بررســی ابعــاد 

میــراث ناملمــوس فرهنگــی در توســعۀ صنعــت گردشــگری. 

پنجمیــن کنفرانــس بین المللــی پژوهــش در علــوم و مهندســی 

و دومیــن کنگــره بین المللــی عمــران، معمــاری و شهرســازی 
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