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 چکیده   
شان داده است. خاص ن یبا الهام از گردشگر یود را بر صنعت گردشگرمدرن اثرات خو دوران پست ستندیافتاده نپاشیبه دنبال خدمات پ گریگردشگران د  مقدمه:

 یزنهدگ بکرسهد سهیبهه نرهر م ،هستندلموس و معنوی های نامخاص و ارزش هاییژگیشامل و ،یفرهنگ راثیم کیعنوان به رییمناطق عشا نکهیبا توجه به ا
 سازگار باشد. اریبس یگردشگر دیبازار جد نیبا ا یریعشا

 یسوارسبمشارکت و ا در وجه ه،بودهای زندگی عشایر بوم، آشنایی مردم و قابلیتدهنده فرهنگ، زیستانتقال هیققره یورزش یجشنواره فرهنگ  هدف پژوهش:

له توسعه مقوو  بوده تیقطععدم ،یریو عشا ییتوسعه روستا یاصل یهااز چالش یکی .است نیهم زیاستقبال گردشگران ن یت و علت اصلفرد اسبهزنان منحصر
 یدیکل یهاشرانیپ ییشناساحقیق حاضر، تای شود؛ بنابراین هدف توسعه منطقهمنجر به  یدیکل یهاشرانیپ یو طراح ینگارندهیتواند با آیم یصنعت گردشگر

 ی است.قشر جانیآذربا در استان هیققره یریمنطقه عشا ورزشی و سوارکاری –فرهنگی  جشنوارهی مبتنی بر ریعشا یتوسعه گردشگر
 تیماه ینابمو بر  یلیتحل - یفیاطالعات از نوع توص یو گردآور تیبوده و به لحاظ ماه یروش پژوهش حاضر از نرر هدف کاربرد شناسی تحقیق:روش

 سیپردازش ماترنگاری و آینده یبرا است. راد پاسخگوپانل اف نفر 30حجم نمونه پژوهش حاضر متشکل از  .است ینگارندهیو به لحاظ زمان از نوع آ یبیکها ترداده
 استفاده شده است. مککیمتقابل از روش م راتیتأث

بر اسهتان قیه در شهرستان کلیشایری قرهدر منطقه ع ر شمال غرب کشورد یو ورزش یفرهنگ میعنوان حرکت عربه هیقجشنواره قره :قلمروجغرافیایی پژوهش

 شود.ماه برگزار میدر اردیبهشت هرساله موردمطالعه عنوانبهشرقی  جانیآذربا

با  یشرق جانیاستان آذربا در هیققره یریمنطقه عشا ورزشی – یبر جشنواره فرهنگ یمبتن یریعشا یبر توسعه گردشگر رگذاریتأث ریمتغ 21تعداد  ها و بحث:یافته

 استفاده از جلسه مصاحبه به روش پانل انتخاب شد.

انوان به یسهوارکار» ریهتغمنتهای،، بر اساس  .شد ییشناسا محدوده موردمطالعه یریمنطقه عشا یتوسعه گردشگر افتیبرای ره یدیکل شرانیپ ششتعداد  :نتایج

حضور  جهتگردشگران  برای یزشیعامل انگ کیعنوان بهو شده ختهیاحساسات مثبت برانگ ی به معنایستالژنو»و  «جشنواره یسوارکار یهاقابتعنوان قهرمان ربه
 .ندقرار گرفته و بیشترین سهم را داشت اثرگذاری و دوم در رتبه اول« یورزش -یفرهنگ دادیدر رو
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  مقدمه
، گردشگران هوس میاحرکت کرده «1اقتصاد تجربه»و همانطور که ما به عصر  ستندیافتاده نپاشیبه دنبال خدمات پ گریگردشگران د

تاً به مفهوم نسب یگردشگر قاتیاز تحق ی. شواهد تجربکندیم ریو س بخشدیها را تداوم مگانه آندارند که حواس پن، یادماندنیبه یهاتجربه
)ارتباط  ی؛ مانند موارد مربوط به ارتباط خود با فرهنگ محلردیقرار گ یمختلف یهااشاره دارد که ممکن است در دسته یستیوراز تجربه ت یمتنوع
 (.Wong et al., 2020: 71) (یمکان )نوستالژ کیگذشته  درکو خاطرات و  یمحل یهاو جاذبه دادهایاصالت و مقدس بودن رو ،(یفرهنگ

 در پی ی( و برخZotic et al., 2014: 80خاص نشان داده شده ) یگردشگرالهام از با  یمدرن بر صنعت گردشگرتاثرات دوران پس
به  ب،یترتنیا(. بهApostolakis, 2003:796) هستند یاجتماع یهاها و ارزشگذشته، سنت یندگسبک ز راث،یاز م یو قدردان یآگاه شیافزا

 یهاسکونتگاهو  (Schlolz & Schlee, 2015: 838)بوده سازگار  اریبس یگردشگر دیبازار جد نیبا ا یریعشا یسبک زندگ رسدینرر م
اند ردهظهور ک گریدکیمتقابل و وابسته به  یاوهیها به شهستند که در آن مناظر و فرهنگ یمناطق رایهستند ز «یمناظر فرهنگ» یریعشا

(Buckle et al., 2008: 48). ره انسان است روزم یدر زندگ یساختار یو وحدت کپارچهی یینها یوجوجست یریعشا یگردشگر
های ناملموس و معنوی تر ارزشمهم و از همههای خاص یژگیشامل و ،یفرهنگ راثیم کیعنوان به رییعشا مناطق (.35: 1390 ،یزدییپاپل)

 (.64: 1392)رضوانی، است 
شده در جهت مقصد کمتر تجربه کیعنوان بهی ریعشا یگردشگر یهاتیاستفاده از ظرف ران،یدر ا یگردشگر و ارزش تیبا توجه به اهم 

الدین افتخاری و )رکن شوند یطور کامل معرفبه ریعشای فرهنگ راثیم تیمطرح است تا حداکثر ظرف یو خارج یداخل جذب گردشگران
و  محلی شرکت در مراسم ی مختلفی همچونهاتیمعموالً گردشگر اقدام به انجام فعال ،یدشگرگر نیدر محدوده چن(. 715: 1399همکاران، 

ی مدت ،یاوقات فراغت و ورزش همگان یهابخش نیترمهم از یکیعنوان به یو محل یبوم یهایباز (.165: 1291ی، اسور)ی دینمایمها سنت
 یبدنی هاتیفعال گونهنیو توسعه ا سازیزندهباز یبرا ییهاو تالش است گرفتهقرار رانیاز کشورها، ازجمله ا یاریکه موردتوجه بس است

مانند  ،(Cho, 2004:481) گردشگر باشند یادیز تعداد کنندهجذبتوانند یم زین یسنت یهاورزش .(Yang, 2020: 1) انجام استحالدر
 یانگلستان، استرالیا و دب کا،یآمر یها در کشورهاورزش نیاز پرطرفدارترو  ایدن یورزش یدادهایرو نیترکه از بزرگ یدواناسب یمسابقات سنت

 رگزارکشورها ب نیدر تمام فصول در ا یادیو ساالنه مسابقات ز رودیکشورها به شمار م نیها در اورزش نیتراز پررونق یدوان. اسبباشدیم
صورت است که به یدوانمهم اسب دادی، دو رو3کاپدریو بر 2یکنتاک انهیالرا به خود جلب کند. مسابقات س یادیو توانسته گردشگران ز شودیم

 اریبس یشگاه ورزدیبرخوردار است. شهر ملبورن از د یو اصالت خوب ژهیو گاهیاز جا زین ای. صنعت اسب در استرالشودیبرگزار م کایساالنه در آمر
 یدواناسب (.11: 1392)کارکن و همکاران،  شودیشهر برگزار م نیکاپ در ابورنمل نام با ایاسترال یدوانمسابقات اسب نیترفعال است و بزرگ

ورزش  یبرا گردشگران جذب یبرا یکاف لیمانند فرانسه و مجارستان پتانس ییکشورها .باشدیم یغرب یدر کشورها حیاز تفر یبخش مهم
 یها. رشتهشودیمی شتریباعث جذب گردشگران ب ردیگیام مروباز انج یدر فضا مسابقات ها ودارند. همانطور که جشنواره یدواناسب

مسابقات به  دنید یبرا رای ادیگردشگران ز ردیگیانجام م یصورت رقابتچون به گریموارد د و شده با اسب مانند، کورس، چوگان، درساژشناخته
 (.459: 1398، همکاران)یانپی و  کندیخود جذب م

 مانند گسترش یمردم، عوامل انیدر م ،یرا یهایسرگرم و هایباز ،یفرهنگ یهاشهیر یو گوناگون ییواو ه آب باوجود تنوع ران،یدر ا 
)جاللی و همکاران،  رانده است هیبه حاش ایرا منسوخ کرده و  یسنت یهایباز ازی اریبس ن،ینو یهایفناور شیدایشدن و پ یصنعت ،ینیشهرنش
احمد بخش آبش هیقماه هر سال در منطقه قرهبهشتیارد هیققره یسوارو اسب یورزش یفرهنگ یاسرجشنواره سر(. با همه این احوال، 3: 1400

نقاط کشور، جزو  ریهمانند سا یریعشا یو محل یبوم یهاورزشکه  شودیاز سراسر کشور برگزار م گردشگربا حضور هزاران  بریشهرستان کل
های زندگی بوم، آشنایی مردم و قابلیتدهنده فرهنگ، زیستحال انتقالعینجشنواره درین . امنطقه است یی اینو روستا یریعشا یزندگ خیتار

و همچنان تداوم دارد اما آغاز شده  هیققره یسوارجشنواره اسب 1370از سال . مسئله این است که تداوم داشته باشد بایستیعشایر است و 
کشور وجود دارد.  نقاط یاقصو به سبب آن جذب گردشگر از تر تمامبا عرمت هرچهی آن یی در برگزارهایها و کاستضعفها، نارسایی همچنان

 یهرحال گردشگراست. به نیهم زین گردشگراناستقبال  یفرد است و علت اصلبهزنان منحصر یسوارجشنواره در وجه مشارکت و اسب نیا

                                                 
1. Experience economy 

2. Kentucky 

3. Breeders' Cup 
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 یهاکه سهم خود را از برنامه نمایدیم جابیداغ اقره یریعشا یباال تیتوجه قرار گرفته است و جمعهاست که در کشور موردسال ریعشا
چنین در  ریزانبرنامهغفلت  نیترمهم نگاریهندیآدر این زمینه منطقه نقش داشته باشد. گردشگری داشته باشد و در رونق و توسعه  یکشور

 یاقتصاد مقاومت یهااستیس یدر اجرا ریعشا گاهیقش و جااین نبنابر؛ شودسمت حرکت  نیبه ا الزم استاست و  ورزشی -یفرهنگ یهاتیفعال
 یریمناطق عشا گاهیجا نییتب ،یریموجود در مناطق عشا یهاتیو ظرف یانسان یهاهیو سرما هاییتوانا حیتوسعه کشور، شناخت صح ندیو فرا

 یهاسال یدولت ط یهااقداماما باید گفت ردتوجه است؛ برنامه ششم توسعه مو اهدافتحقق  یدر راستا ینیآفرو ارزش دیعنوان کانون تولبه
 یقانون برنامه ششم توسعه و قانون احکام دائم ،یاسناد فرادست فیتحقق اهداف و تکال یاز شروع قانون برنامه ششم توسعه برا شدهیسپر

 یهانبوده و حوزه زیآمتیچندان موفق ،یخترسایو ز یعمران یهاجز شاخصبه یریو عشا ییتوسعه کشور در حوزه توسعه روستا یهابرنامه
و  یساختار بخشی، اتفاق نیبروز چن یاصل لیدل .سپرده شده است یبه دست فراموش گردشگری روستایی و عشایری مقوله باألخص نیای اساس

و  یگذاراستیس یگو براواحد و پاسخ یتخصص یتر فقدان متولطور مشخصو به ییروستا تیریو مد یزیرپراکنده حاکم بر نرام برنامه
 ،یریو عشا ییامور توسعه روستا ریدر تدب یجمهور استیوزارتخانه و معاونت ر چندینکه  یاگونهاست. به ییامور توسعه روستا یزیربرنامه

جامعه عشایری انداز بلندمدت برای چشمتدوین ضرورت  االجرا نقش دارند.الزم یانداز مدون و مشخص و هماهنگاز چشم یبدون برخوردار
به ادامه  مایلعشایری که مسئله مهمی است که الزم است هم برای  ریعشا یتوسعه گردشگرهای کلیدی برای و شناسایی پیشران ایران
 بدان توجه شود.( 1410دهه اول قرن )افق  یبرا، نندیگزیبرمرا برای ادامه حیات خود عشایری که ساماندهی اسکان نشینی بوده و هم کوچ

 دهنیتفاقات آشناخت ا ،شکیو ب بوده تیقطععدم یی و عشایریتوسعه و باألخص توسعه روستا یاصل هایاز چالش یکسوی دیگر ی از
خود  یهاایخلق رؤ یراب یکه ما قدرت نامحدود ستیمعنا ن نیبه ا« قلمرو امکان»عنوان به ندهیبدون شکست آ یزیرمنرور انجام برنامهبه
و  مؤسسه داتار در فرانسه متحده،تاالیر اددوم مؤسسه رند  یبعد از جنگ جهان نکهیاز عهد باستان وجود داشته تا ا ندهیآ یرابشر ب اقیاشت. میدار

 نیاها روی آوردند که عمده هو بازدارند هاشرانیپ یو بررس ندهیمختلف مطالعات آ یهامانند شل به روش یمؤسسات خصوص 70 ۀاز ده
)خالقی و  ار رفتبه ک زین یاقتصاد و یرنرامیبعدها در مسائل غ وجنگ داشت  یاحتمال عیدر شناخت وقا یبود و سع ینیبشیپ یمطالعات بر مبنا

 از،یردنمو هیسرما و تیموفق سک،یر زانیچون م ییهاقرار دادن داده اریبا در اخت یپژوهندهیآ ی نیزدر حوزه گردشگر(. 142: 1400مجنونی، 
مقوله توسعه صنعت . (Buhalis et al. 2005: 72) رساندیم یاری درست ماتیرا در اخذ تصم یتبط با گردشگرمر یها و نهادهاسازمان

با  تواندیو م دردا ریو مناطق عشای روستاها یدر توسعه اقتصاد یمهم اریکه نقش بس ی استاز موضوعات مهم و اساس یکی یگردشگر
(. 75: 1398زاده و احمدی فرد، دده) افراد شود یزندگ تیفیو باال رفتن ک یبهبود رشد اقتصاد منجر به یدیکل یهاشرانیپ یو طراح یرانگندهیآ

 طیمح راتییتغ و ها، اتفاقوندهارآن، از  یباال یریو اثرپذ یباز گردشگر ستمیس یدگیچیو پ یداریپا تیماه لیبه دل یگردشگر داریتوسعه پا
و نحوه  هایگدیچیپ نیا است تا بتواند یپژوهندهیبر آ یبتنماتخاذ روش مطالعه  ازمندین شود،یم ادی هاشرانیعنوان پها بهکه از آن رامونیپ

 .(47: 1398)ویسی و همکاران،  دینما لیدرک و تحل ،ییرا شناسا هاشرانیعملکرد پ
تحقیق  موردبحثحدودی به موضوع  ها تاعام و گردشگری روستایی و عشایری که نتای، آن طوربهی گردشگرنگاری آیندهتوسعه  نهیدر زم

 لیپتانس یررس( در ب1395میرواحدی و اسفندیاری ) حاضر نزدیک باشد، مطالعاتی صورت گرفته است. در خصوص موضوعات مشابه باید گفت
نترار موجب برخالف ا یریعشا یکه گردشگر ه استمشاهدات نشان دادنتای،  ،رانیا ییقشقا ریدر جامعه عشا یفرهنگ یگردشگر ینیکارآفر
 نداشته است. یچندان ریتأث یبوم داتیو تول یدستعیپوشاک، صنا یایبر اح یریعشا یگردشگر نیو کسب درآمد نشده است. همچن ییزااشتغال

. ندادادهی قرار موردبررسرا  لوبتیه رهیت ییقشقا لیا داریدر توسعه پا یریعشا یگردشگر یاجتماع رشیپذ تیظرف( 1397زارعی و همکاران )
 رشیپذ تیکه در ظرف یشناختو اثرات روان تیرفاه، امن ،یگردشگر یرهایاشتغال، مس ت،یجمع یهاآن است که هرکدام از شاخص گرانیب ،ینتا

( به 1398. انصاری )اندداشته یگردشگر داریبر توسعه پا یو معنادار میمستق ریموردمطالعه قرار گرفتند تأث لوبتیه رهیت یریمنطقه عشا یاجتماع
عدم  انگریب ،یتای پرداخته و نالبرز مرکز در الر یریداران عشامرتع داریپا شتیمع یهابر شاخص یریعشا یاثر توسعه گردشگرمطالعه 

الزم است  ،گردیجهت توسعه بوم گذاریاستیاز اعمال س شیپ دهد،می نشان که بوده برداراندو گروه کارشناسان و بهره هایدگاهید ییهمسو

ی و افتخار نیالدرکن بخش اعمال شود. نیدر ا یو اصول حیصح تیریشده و با توجه به آن مد کنزدی هم به بردارانکارشناسان و بهره اهدگید
از  یحاک ایشان پژوهش ،ینتایی پرداخته و قشقا یریتجربه محور در مناطق عشا یعوامل مؤثر بر توسعه گردشگر( به بررسی 1399همکاران )

ادراک  ی،ملموس فرهنگ یهااثر مؤلفه بیضر نیشده گردشگران است و همچنمثبت هر چهار مؤلفه مذکور بر تجربه ادراک یررابطه معنادا
گردشگران خالق با  ستهیتجربه ز یدارشناسیپد( به 1400. پورسعید و همکاران )شده هستندادراک تیفیو ک یناملموس فرهنگ ،حس مکان
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گردشگران  یتجرب یگردشگر محور، سبک زندگ یهاخالق، رفتار یگردشگر یشناسسنخ یچهار تم کلته و پرداخ استان کرمان ریعشا تیمحور
مؤثر در  یزشیعوامل انگ یررس( در ب1400کرمی و همکاران ) .شده استخالق از دوازده خوشه حاصل  یمقصد گردشگر صهیخالق و خص

 یزشیوجود دارد. از عوامل انگ یو رانش یعوامل کشش نیب یتفاوت معنادار هک رسندیمیی به این نتیجه قشقا لیا یریعشا یتوسعه گردشگر
 یهاو کشف مکان ییو آشنا ریعشا نیدر ب یشب زندگ کیلذت بردن از  ر،یعشا یمربوط به تجربه سبک زندگ بیها به ترترتبه نیباالتر یرانش
در مقصد به  تیو وجود امن ریعشا یو رقص سنت یقیموس ر،یعشا یمحل یهالباس یهاجاذبه زین یکشش یزشیعوامل انگ نی. در بباشدیم دیجد
 .باشندیبرخوردار م هاتیاولو نیاز باالتر بیترت

مختلف  یهازودگذر: کاوش در جنبه یهاو برخورد با مکان یریعشا یگردشگر»( در مقاله خود با عنوان 2001) 1اکوبسنینیاست
توسط مسافران و  شدهنییتع کیهژمون یزمان یاستانداردها ریوگذار گردشگر تحت تأثگشت یکه درک سفرها کندیستدالل ما« وگذارگشت

اصالت در مراحل  یدرک دگرگون یرا برا عیبد یکردیرو (2019) 2یو ز نیبرگیتهای مطالعه . یافتهاست یخارج یکشورها سانینوسفرنامه
ها و دولت یتیحما یهاکه چگونه اصالت در هجوم گردشگران و نقش نندکیم یو بررس کنندیقزاقستان ارائه م یمختلف توسعه گردشگر

 شیبپرداخته است.  در لهستان یگردشگر داریپا توسعه به یابیدر دست یمحل یهانقش دولت( به 2018) 3کاپرا .ردیگیقرار م یمحل یهاسازمان
 یآموزش هایهها، جلسات و کارگاکنفرانس یبرگزار قیاز طر ،یلاند که دولت محاظهارنرر کرده یکنندگان در نررسنجدرصد از شرکت 60از 

 یگردشگر ریتأث»ای با عنوان ( در مقاله2018و همکاران ) 4تالینبای .دینماینم لیرا تسه داریتوسعه پا نهیدر زم اتیمناسب، مبادله دانش و تجرب
و درآمد زنان از زمان توسعه  یتجار یهانفس، مهارتاعتمادبهکه  دازندپریمبه این موضوع « قزاق یریعشا یهادر خانواده کارمیبر تقس رتوی

 یقوم یهاخانواده تیو موقع یتیجنس یهانقش یدئولوژیا ،یکه شکل محصول گردشگر ندکنیاستدالل م ایشاناست.  افتهیبهبود  یگردشگر
سه عامل به  نیتوان از تعامل ایرا م یجوامع قوم یتیر روابط جنسب یگردشگر راتیاز تأث یمتنوع ،یاست. نتا رییتغ نیا لیدل یدر بازار گردشگر

( است. 2019) 6یو شارپل ستویکر، این موضوع پژوهش «ییروستا یگردشگر دگاهی؟ دشودیم شنهادیبه گردشگران پ 5ایلوکسنیف» دست آورد.
 ایلوکسنیکه مفهوم ف دهدیدر قبرس نشان م ییروستا یگردشگر یهابا سهامداران در شرکت یررسمیغ یهاآمده از مصاحبهدستبه یهاافتهی

 یقاتیدستور کار تحق کیو  دهدیرا موردبحث قرار م یتیریمد یامدهایمقاله پ نیا. ( استوار استیگری)عشق به د «7ایلیاللیف» هیاساساً بر پا
و  تیگردشگران با توجه به قوم انیم یهاتفاوت یسازدلبا م( 2020) 8وانگ و شیونگ .کندیم جادیا شدهقیمفهوم کمتر تحق نیا یرا برا ندهیآ

و همکاران  9برنوهای تجربی مطالعه یافته .کندیارائه م یریعشا یهاسنت یوایش یهاگردشگران در مورد جلوه ترقیها، درک عمآن تیجنس
دهندگان غذا که ارائه دهدینشان م« غذا، مکان و مردم نیب ییافزاهم جادیبا ا یشرق موریدر ت داریپا یگردشگر ندهیآ ،یترو»( با عنوان 2022)

مشترک  تیمسئول شوند،یم لیتبد یشرق موریدر ت یگردشگر یشنهادهایبه پ ییچه غذاها نکهیدرباره ا یریگمیها در تصمو صاحبان رستوران
 دارند.

به آن  حالابهکه ت است یوعموض «یریعشا مناطقدر  یتوسعه گردشگر ی کلیدیهاشرانیپ شناسایی» باید گفت قیتحق نهیشیپ یدر بررس
شکاف  ایگپ  ییاساشن گردیدباعث  مهم نیا .است به آن داده نشده یقیراستا جواب روشن و دقپرداخته نشده و الاقل در موضوعات هم

مناطق  یمحل نگارییندهآه کم به جتو ایانگاشتن  دهیتوسعه، ناد یهایزیراز موضوعات مهم در برنامه یکیگفت  دیگردد. با ی میسرقاتیتحق
 یوارکارر جشنواره سب یمبتن در توسعه گردشگری مؤثرهای کلیدی اثرگذار و در سایه آن شناسایی پیشران فاکتورهای. بررسی است عشایری

انه است که این ضوعی نوآورون به مدهنده پرداختمک، نشاننگاری به کمک میکبا رویکرد آینده بر نقش پررنگ زنان دیتأکو در کنار آن  ریعشا
 ویژگی وجه تمایز تحقیق حاضر با مطالعات پیشین است.
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 شناسی پژوهشروش
ها داده تیماه یمبنا و بر یلیحلت -یفیاطالعات از نوع توص یو گردآور تیماه بوده و به لحاظ یروش پژوهش حاضر از نرر هدف کاربرد

شامل  است و یشناختو معرفت یشناختیهست یضمن یمعان یدارا ینگارندهیآ یشناسروش. نگاری استو به لحاظ زمان از نوع آینده یبیترک
جهان )شامل  کهنیر اب یبنم میبه دست ده ی( مفروضاتیحل مسئله و مستلزم آن است که ما )در مقام پژوهشگر علم یو ابزارها داتیتمه

 ی)جائوتس یشناختمعرفت فروضاتم یعنیآن اقامه شده،  یو آنچه دانش برا یشناخت ی( درواقع چگونه است، ازجمله: مفروضات هستندهیجهان آ
 به آن اشاره شده است. 1 ( که در جدول52: 1395 و،یو ساپ
 

 ینگارندهیآ یهاسازنده روش یاساس یشناختمفروضات معرفت .1جدول 

ذهنیت گرا کردیرو  عینیت گرا کردیرو   

یشناختی هست یروضات اصلمف یالت بشریتخ یابیان برونعنوبه ندهیآ  ینیع یعنوان ساختاربه ندهیآ   

یشناختمعرفت ینگرش اساس  
ندهیفرد( درباره آمنحصربه) یشناخت دهیپد آینده یهانشیبه دست آوردن ب  

فرد استمنحصربه و یمحل ندهیآشکار شدن دانش آ  

آینده علوم  
است یانباشت دانش  

ینگارندهیهای آروش  

محض یمدار تیذهن یبررس  
:ندهیدرباره آ  

ییمنطق استقرا  

یکینزد  
ها و منافعمتناسب با ارزش کردیرو  

یاصل گرانیباز  

:شده کدر ندهیآ کی ینیع یهایژگیو یسازهیو شب یبررس  
یاستنتاج منطق  

 فاصله
ینیو ع طرفیب  

 (53: 1395 و،یو ساپ یجائوتس )منبع:
 

 نانیآفرنقش شتریب که یمناسب یعرفتم هیاما هنوز از نبود نرر اند؛افتهیتوسعه یابل قبولاندازه قبه ینگارندهیآ یشناختروش یهاوهیگرچه ش
 (.423: 1395)بل،  بردینرر داشته باشند، رن، محوزه درباره آن اتفاق نیا

 نفعانیرارات ذساختن انت برآورده یبرا یاز منابع غن یابه مجموعه دنیرس یروش برا نیترانواع مختلف ابزارها محتمل بیترک ،یطورکلبه
 تیریمد ییبه توانا تیمهم کسب موفق اریمختلف متنوع هستند و عناصر بس یهاکیتکن بیترک یهاوهیاست. ش ختهیآمو اهداف گوناگون درهم

(. 114: 1391 و،یجورج)دارند  یبستگ گریو کاربران د یمال انیمؤثر و مشارکت حام یرسانها و اطالعشده از آنکسب ،یو نتا هافن بیترک
 نشان داده شده است. قیو روش تحق یشناسروش ،یشناسمعرفت ،یشناسیرابطه هست 1در شکل تحقیق حاضر از این رویه پیروی نموده لذا 

 

 
 (111: 1398منبع: خالقی، ) قیو روش تحق یشناسروش ،یشناسمعرفت ،یشناسیرابطه هست .1شکل 
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 ی،و گردشگر یامنطقه یزیرنامهبر ،یشهر یی وروستا یزیربرنامه هایرشتهدر اساتید دانشگاهی ر از نف 30متشکل از  افراد پاسخگو پانل
 راثیم ازمان، سجوانان وه ورزش دارسازمان امور عشایر، اکارشناسان  شامل و توسعه یزیرخبرگان برنامهعلوم اجتماعی و اقتصاد و همچنین 

انتخاب  یریگصورت نمونهافراد به در روش پانل شده است. نییتع ربایجان شرقی و شهرستان کلیبراستان آذ یو گردشگر یدستعیصنا ،یفرهنگ
درجه  ،ییگوحتمال پاسخا ،یو سابقه تجرب یلیحصبودن رشته ت کیسابقه، نزد ریافراد نر یهایژگیها، بر اساس وروش نیبلکه در ا شوندینم

کرده است. برای  تیتبع هیرو نیحاضر از ا قیتحق( که 99: 1398و همکاران،  یدی)ام دیآیدعوت به عمل م تیو مانند آن بر طبق اولو یعلم
سؤاالت  هنکیص شدن امشخ یراب)، یدانشگاه دیاسات ییبا راهنما وو صوری استفاده شده  ییمحتوا ییروا کیاز روش و تکن ،ییمحاسبه روا

. اده شده استونباخ استفکر یااز روش آلف قیپرسشنامه تحق یائیسنجش پا یراهمراه بوده است. ب (هستند قیچقدر معرف محتوا و اهداف تحق
رای پردازش بای پایایی مطلوب است. صفر الی یک دار استاندارد ریمقاد( است که با در نرر گرفتن 82/0ی )اثرات ساختار لیتحلیی ایپا زانیم

 مک استفاده شده است.از روش میک متقابل راتیتأث سیماتر
اثرات وارد  لیتحل سیسپس در ماتر شودیم ییشناسا مهم در حوزه موردنرر یهاو مؤلفه رهایاست که ابتدا متغ گونهنیافزار انرم نیروش ا

 ودموج یرهایغطرها بر متسجود در مو یرهای. متغشودیداده م صیبا حوزه مربوط توسط خبرگان تشخ رهایمتغ نیا انیارتباط م زانیو م شودیم
(. 7و  6: 1395ان، و همکار یبرهستند )محمدپور جا ریپذریها تأثستون ریو متغ رگذاریسطرها تأث ریمتغ بیترت نیبد گذارندیم ریتأثها در ستون

 نیکه ا است j ریبر متغ i ریهر متغ ریدهنده تأثنشان MDIijو هر  شودیشناخته م میمستق ریتأثماتریس  ای MDI با عنوان سیماتر نیا
 عدم وجود ارتباط گرعدد صفر نشان (.99: 1399پور و همکاران، )رحیمی نشان داده شود 3 تا از صفر یصورت اعداد کمبه تواندیم یگذارارزش

 n شدهییاشناس یرهایتغاگر تعداد م نیبنابرا تاس یمنزله رابطه قوبه سهرابطه متوسط و عدد  دوعدد  ف؛یرابطه ضع یکعدد  رها؛یمتغ نیب
، اگر عوامل یکندگدر نمودار پرا یطورکلبه .است گردیدهمشخص  گریکدیبر  رهایمتغ راتیکه در آن تأث دیآیبه دست م n*n سیماتر کیباشد، 

 یداریناپا انگریب ردیصورت گ یمحور قطر عوامل حول یو چنانچه پراکندگ ستمیس یداریدهنده پاشکل باشد نشان Lصورت عوامل به عیتوز
ی هافاکتوراسایی شندر  مهم نی؛ و استبین متغیرها ارتباطو  رینوع تأث دهندهمک نشانکیافزار منرمپردازش ز حاصل ا ،ینتا است. ستمیس

قش نورزشی  – اره فرهنگیمبتنی بر جشنو گردشگری عشایری ریزیهبرنام مسائل و مشکالت موجود در نرام فعلی نیترمهمحل جهت  یدیکل
 شوند:بندی میذیل شناسایی و بر اساس آن تقسیم ستهدر پن، د رهای. متغاساسی خواهند داشت

 رگذار؛یتأث ای کنندهنییعوامل تع 

 ؛(هدف و عوامل سکیعوامل رهی: )دووج عوامل 

 ؛ستمیس جهینت ای ریرپذیعوامل تأث 

 ؛ و(هیثانو یعوامل اهرمو  گسسته عوامل: )عوامل مستقل 

 ی.میتنر عوامل 

 اداعد متقاطع جمع سیترامشد. در  لیمک تحلکیافزار مرمن و با ییشناسا هیعنوان عوامل اولبه ریمتغ 21 حاضر تعداد پژوهشدر  یطورکلبه
 .دهدیمنشان  گریآن را از عوامل د یریرپذیتأث زانیم عامل هری و جمع ستون یرگذاریتأث زانیهر عامل، م یسطرها

 

 قلمرو جغرافیایی پژوهش
بر اساس . ر بر گرفته استددرصد از مساحت استان را  55/4معادل  یمحدودها مترمربعلویک 97/2071معادل  یبا وسعت بریشهرستان کل

است.  یآباد 243 ودهستان  هفتو آبش احمد و  بریشهر کل دو و آبش احمد، یبخش مرکز دو یدارا بریشهرستان کل ،یکشور ماتیتقس نیخرآ
درصد به  -14/1رخ رشد با متوسط ن بریشهرستان کل تیجمع 1395و  1390 یهانفوس و مسکن در سال یعموم یسرشمار ،یبر اساس نتا

است  یشرق جانیاستان آذربا یاهااز روست یکی هیققره .شودیاستان را شامل م تیدرصد جمع 18/1که  دهیرس 1395نفر در سال  46125تعداد 
 واقع شده است. بریاحمد شهرستان کلکه در دهستان قشالق بخش آبش
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 بریشهرستان کل ریمناطق استقرار عشاغرافیایی و . موقعیت ج2شکل 

 

لو خواجهنلو، حاجیاچلبی فهیطا 3از  ریو عشا التیا نیو قشالق وجود دارد که ا القییدر  ریمنطقه استقرار عشا 45تعداد  بریدر شهرستان کل
ه شهرستان ب نیمحدوده در ا نیترند که پرتراکماکن هستس ریخانوار عشا 130قیه حدود و حاج علیلو هستند. چنانچه در محدوده قشالق قره

قه منط ریعشا یورزش یهنگجشنواره فر هرساله. در شمال غرب کشور است یو ورزش یفرهنگ میحرکت عر کی هیقجشنواره قره. رودیشمار م
با کمان برگزار  یراندازیت و یدانیدوم ،یکشطناب ،یها، کشتو خانم انیدر دو بخش آقا یسوارکار یهادر رشته یشرق جانیاستان آذربا هیققره
 ،(3ل )شک اسب یور یریانگکم ،یمحل یو بوم بایز یهابا لباس ریحضور بانوان عشا ر،یعشا نیکوچ نماد ق،یعاش یقیموس یاجرا د.وشمی
 افزاید.میجشنواره  نیا ییبایز بر یریعشا یهاقیآالچ ییبرپا

 

 
 اسب یرو یریکمانگ - هیققره یریمنطقه عشا یسواراسب . جشنواره3شکل 
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 ها و بحثیافته
قیه در استان آذربایجان ورزشی منطقه عشایری قره –عشایری مبتنی بر جشنواره فرهنگی  یگردشگر بر توسعه رگذاریتأث ریمتغ 21تعداد 

هر  راتیتأث 21×21 سیماتر لیمتقابل، با تشک راتیتأث لیتحل سپس از روش .انتخاب شد با استفاده از جلسه مصاحبه به روش پانل شرقی
 لیمورد تحل هاشرانیپ استخراج یمک شد و براکیافزار موارد نرم سیماتر ،ی. سپس نتاندیمشخص نما سهتا  صفربا عدد  یگرید باشاخص 

مختلفی  ای کلیدیفاکتوره ، با تدقیق و همچنین تلخیص عوامل مشابه،مؤثر جهت شناسایی اولیه عوامل اول بدین روی در مرحله قرار گرفت.
 :به شرح ذیل شناسایی شدند

( 3؛ )ر شهرستان و استانمراکز حفظ آثار و فرهنگ ایلی د ایجاد( 2ی؛ )ریعشا -مهاجرت معکوس به مناطق روستا یبرا یاثربخش اقدام( 1)
و  یتیجنس یبرنابرا (4) ؛وکارکسب یضاو بهبود ف یرسانخدمت لیتسه یمحتوا برا دیتول یافزارهانرم هیتعب ژهیوبه یافزارنرم یهارساختیز

ی؛ محل یزیربرنامه نهیدر زم لگریرو و تسهشیعنوان عناصر پبه ریو عشا انییروستا آموزش( 6؛ )مقدس ادراکات (5؛ )سفر و تجربه یهازهیانگ
 یهامهیب نیتأم( 8) ؛ریعشا یماندهدر سا شدهنییتع یبرخوردار یهاحداقل پن، درصد شاخص انهیرشد سال یبرا ازیمنابع موردن نیتأم( 7)

( 10؛ )شده یگذارهدف ییروستا ییزاشتغالو ا یبرنامه توسعه اقتصاد نیتدو( 9؛ )ریپذبیآس یهااجتماعی با اولویت روستائیان، عشایر و گروه
و استقرار  ییتمرکززدا (11ی؛ )ریو مناطق عشا ییو توسعه فرهنگ مطالعه و پژوهش در مناطق محروم روستا یاسالم یرانیا یهاارزش ،یترو

( 13ی؛ )سنوات در بودجه یریعشا و ییو ارائه هدفمند و شفاف اعتبارات مربوط به عمران و توسعه روستا میتنر( 12ی؛ )محل یزیرنرام برنامه
عنوان قهرمان ان بهبانو یسوارکار( 15ی؛ )ریعشا -ییوکار روستاخوشه کسب توسعه( 14ی؛ )اقتصاد یبخشو تنوع یاقتصاد محل تیتقو

در  داریاشتغال پا جادیاز توسعه و ا تیحما( 17ی؛ )دلتنگ فیتوص یبرا یساختار نرر کیعنوان به ینوستالژ(؛ 16جشنواره ) یسوارکار یهارقابت
اختار نرام و اصالح س یهادج تیریمد( 19؛ )شدهدرک اصالت (18) ی؛با استفاده از منابع صندوق توسعه مل یریو عشا ییمناطق روستا

مشارکت و و  (21) ی؛ادماندنیبه یشگرو تجربه گرد یتماس فرهنگ( 20) دکنندگان،یبا بازد تعامل ی؛ریو عشا ییروستا تیریو مد یگذاراستیس
 یهاافتهی)ی ریو عشا ییامعه روستاج ییو خوداتکا ییافزاتوان ت،یحما یدر راستا یردولتیغ یعموم ینهادها تیمناسب از ظرف یریگبهره
 (.1401 ق،یتحق

های آماری با تعداد شاخص سشد. ماتریس بر اسا لیتشک 21×21با ابعاد  یسیماتر گریکدیمتقابل عوامل بر  راتیتأث یساختار لیروند تحل
است  درصد 06/92 سیماتر یهاست. درجه پرشدگبرخوردار است که نشان از روایی باالی پاسخ یدرصد 99ای از مطلوبیت دو بار چرخش داده

برخوردار بوده است. از  یداریناپا تیاز وضع ستمیاند و درواقع سداشته گریبر همد یاو پراکنده ادیز ریشده تأثعوامل انتخاب دهدیکه نشان م
 ریتأث رگیاز همد اینداشته  ریتأث گریکه عوامل بر همد یمعن نیاست به ا رابطه عدد صفر 35 سیماتر نیدر ا یابیرابطه قابل ارز 406مجموع 

 سیدرصد( برقرار بوده است. بر اساس ماتر 40) 3رابطه عدد  162درصد( و  39) 2رابطه عدد  157درصد(،  21) 1رابطه عدد  87. اندرفتهینپذ
 تعوامل اس ریعامل از سا کی یریاثرپذ زانیم دهندهها نشانو جمع ستون یاثرگذار زانیدهنده منشان سیماتر یجمع سطرها م،یاثرات مستق

 (.2)جدول 
 

 عوامل میمستق یریو اثرپذ یزان اثرگذاریم - 2جدول 

 متغیر ردیف
یرگذاراث یریپذاثر   

 غیرمستقیم مستقیم غیرمستقیم مستقیم

؛یریشاع -مهاجرت معکوس به مناطق روستا یبرا یاقدام اثربخش 1  48 35 86112 63459 

تانمراکز حفظ آثار و فرهنگ ایلی در شهرستان و اس ایجاد 2  37 38 67757 68098 

3 
 یو بهبود فضا یرسانخدمت لیتسه یمحتوا برا دیتول یافزارهانرم هیتعب ژهیوبه یافزارنرم یهارساختیز

وکارکسب  
43 40 75348 72883 

سفر و تجربه یهازهیو انگ یتیجنس ینابرابر 4  38 31 69094 56173 

مقدس ادراکات 5  45 44 79018 78918 

یمحل یزیررنامهب نهیدر زم لگریرو و تسه شیعنوان عناصر پبه ریو عشا انییستارو آموزش 6  50 38 88569 68387 

ریعشا یدر سامانده شدهنییتع یبرخوردار یهاحداقل پن، درصد شاخص انهیرشد سال یبرا ازیمنابع موردن نیتأم 7  40 38 73232 67383 

ریپذبیآس یهاان، عشایر و گروهاجتماعی با اولویت روستائی یهامهیب نیتأم 8  33 46 59591 82469 
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 متغیر ردیف
یرگذاراث یریپذاثر   

 غیرمستقیم مستقیم غیرمستقیم مستقیم

شده یگذارهدف ییروستا ییزاو اشتغال یبرنامه توسعه اقتصاد نیتدو 9  38 42 68545 76001 

یریو مناطق عشا ییتاو توسعه فرهنگ مطالعه و پژوهش در مناطق محروم روس یاسالم یرانیا یهاارزش ،یترو 10  41 46 72931 80644 

یمحل یزیرو استقرار نرام برنامه ییمرکززدات 11  34 43 61194 77931 

یبودجه سنوات در یریو عشا ییو ارائه هدفمند و شفاف اعتبارات مربوط به عمران و توسعه روستا میتنر 12  43 39 78266 69661 

یاقتصاد یبخشو تنوع یاقتصاد محل تیتقو 13  34 45 61999 81329 

یریعشا -ییار روستاوکخوشه کسب توسعه 14  37 42 65142 75209 

رهجشنوا یسوارکار یهاعنوان قهرمان رقابتبانوان به یسوارکار 15  50 50 88509 87802 

یدلتنگ فیتوص یبرا یساختار نرر کیعنوان به ینوستالژ 16  48 50 85148 89610 

ینابع صندوق توسعه ملبا استفاده از م یریو عشا ییدر مناطق روستا داریاشتغال پا جادیاز توسعه و ا تیحما 17  38 44 68847 78905 

شدهدرک اصالت 18  47 48 82673 84715 

یریو عشا ییروستا تیریو مد یگذاراستیو اصالح ساختار نرام س یجهاد تیریمد 19  49 37 86914 66170 

یادماندنیبه یو تجربه گردشگر یتماس فرهنگ دکنندگان،یبا بازد تعامل 20  46 45 82006 80251 

21 
 ییو خوداتکا ییافزاتوان ت،یحما یدر راستا یردولتیغ یعموم ینهادها تیمناسب از ظرف یریگو بهره مشارکت

یریو عشا ییجامعه روستا  
48 46 85697 80594 

 887 887 887 887 جمع 

 (1401 ق،یتحق یهاافتهی: )منبع

ثرات مستقیم و هم های اول، هم در اغیرمستقیم بسیار جزئی بوده که بر اساس نتای، رتبه گفت تغییرات نتای، تحلیل اثرات مستقیم و دیبا 
اند. شکل تکرار شده یی به همانجابجا بهسه و چهار رت حدود باال با ریبا تأث یرهاینداشته و متغ گریکدیتفاوت چندانی با  میرمستقیدر اثرات غ

 .(4)شکل  باشندییکسان م باًیشاخص اول هر دو گروه تقر 7 تعدادآنکه  جهینت

 
 (1401 ق،یتحق یهاافتهی: منبع) عوامل میمستق یراثرپذی – ینمودار پالن اثرگذار .4 شکل
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 یاطراف محور قطر در رهایمتغ شتریاست. ب ستمیس یداریناپا تیوضع د،یفهم توانیمؤثر م یرهایمتغ یصفحه پراکندگ تیآنچه از وضع
 باً یتقر تیاز وضع رهایمتغ هیهستند، بق ستمیس دریی باال یرگذاریتأث یدارا دهندیمحدود که نشان م عامل چند رازیغاند. بهصفحه پراکنده

 است: ییشناساقابل ریز یرهایمتغ ستمیس یداریناپا تیبا توجه به وضع اینبرخوردارند؛ بنابر گریکدینسبت به  یمشابه

 

 شدهییشناسا یرهایمتغانواع  .3جدول 
 عیحوه توزن نوع متغیر

 کی هیناح یرهایمتغ
 ای یراهبرد ،ی)دووجه

 (زیانگشگفت

 فیتوص یبرا یساختار نرر کیعنوان به ینوستالژ (3) نواره؛جش یسوارکار یهاعنوان قهرمان رقابتبانوان به یسوارکار (2) ادراکات مقدس؛( 1)
مناسب از  یریگمشارکت و بهره (6)شده؛ اصالت درک (5) ؛یادماندنیهب یو تجربه گردشگر یتماس فرهنگ دکنندگان،یتعامل با بازد (4) ؛یدلتنگ
 .یریو عشا ییجامعه روستا ییو خوداتکا ییافزاتوان ت،یحما یدر راستا یردولتیغ یعموم ینهادها تیظرف

دو  هیناح یرهایمتغ
 (رگذاری)تأث

صالح ساختار نرام و ا یجهاد تیریمد( 2) ؛یمحل یزیربرنامه هنیدر زم لگریرو و تسه شیعنوان عناصر پبه ریو عشا انییآموزش روستا( 1)
و  یاقتصاد محل تیقوت( 4ی؛ )ریعشا -مهاجرت معکوس به مناطق روستا یبرا یاقدام اثربخش( 3) ؛یریو عشا ییروستا تیریو مد یگذاراستیس

 یو بهبود فضا یرسانخدمت لیسهت یمحتوا برا دیو تول یصتخص یافزارهانرم هیتعب ژهیوبه یافزارنرم یهارساختیز( 5) ؛یاقتصاد یبخشتنوع
 .وکارکسب

سه  هیناح یرهایمتغ
 ایکننده تی)هدا

 مستقل(

اجتماعی با اولویت  یهامهیب نی( تأم2) ؛یدر بودجه سنوات یریو عشا ییو ارائه هدفمند و شفاف اعتبارات مربوط به عمران و توسعه روستا می( تنر1)
 یرانیا یهارزشا ،ی( ترو4شده؛ ) یگذاردفه ییروستا ییزاو اشتغال یبرنامه توسعه اقتصاد نی( تدو3؛ )ریپذبیآس یهاو گروهروستائیان، عشایر 

( 6) ؛یمحل یزیرر نرام برنامهو استقرا یی( تمرکززدا5) ؛یریو مناطق عشا ییو توسعه فرهنگ مطالعه و پژوهش در مناطق محروم روستا یاسالم
وق ز منابع صندابا استفاده  یریو عشا ییاطق روستادر من داریاشتغال پا جادیاز توسعه و ا تی( حما7) ؛یریعشا -ییوکار روستابتوسعه خوشه کس

 .یتوسعه مل

چهار  هیناح یرهایمتغ
 (ریرپذی)تأث

رشد  یبرا ازیمنابع موردن نی( تأم3و تجربه؛ )سفر  یهازهیو انگ یتیجنس ی( نابرابر2( ایجاد مراکز حفظ آثار و فرهنگ ایلی در شهرستان و استان؛ )1)
 .ریعشا یدر سامانده شدهنییتع یبرخوردار یها( شاخص5حداقل پن، درصد )% انهیسال

 (1401 ق،یتحق یهاافتهی: منبع)

 
 رهایمتغ ریدر سا رییغت موجب رهایمتغ نیا در یرییهر تغ هستند. ادیز یریاثرپذ و یمشترک اثرگذار یژگیدو و یدارا یدووجه یرهایمتغ
 -رهنگی فمبتنی بر جشنواره  هیققرهیری ی عشایری منطقه عشاگردشگر توسعهها در شاخص نیرگذارتریتأث ی ناحیه یکهاشرانی. پبودخواهد 
قالب  درگراف  نیاست. ا گریکدیها بر آن یاراثرگذی چگونگو  رهایمتغ نیدهنده روابط بنشان یاثرگذار گراف یرهایمتغ. باشندیم ورزشی
مز . خطوط قرستا ریمتغ یجهت اثرگذار انگرینشان داده شده و ب کانیپ کیهر خط با  یکه انتها شودینشان داده م یو آب قرمز خطوط
 (.5)شکل  دهدیمرا نشان  فیتوسط تا ضعم روابط با تفاوت در ضخامت، ،یاست و خطوط آب گریهمد بر عوامل دیشد یدهنده اثرگذارنشان
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 (1401 ق،یتحق یهاافتهی: منبع) درصد صدبا پوشش  میمستقی گراف چرخه اثرگذار .5 شکل 

  
عامل  6ل همان ه همین دلیند. بزیادی هست یرگذاریاز سویی دیگر دارای تأث ریرپذیدوگانه بوده و عوامل تأث راتیعوامل دارای تأث همه

 (.7کل ( و )ش6اند )شکل تکرار شدهبه همان صورت  زیمستقیم و غیرمستقیم ن یریرپذیدر تأث ریرپذیتأث
 

 
 (1401 ق،یتحق یهاافتهی: منبع) عوامل میمستقغیر یراثرپذی – ینمودار پالن اثرگذار .6 شکل
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 (1401 ق،یتحق یهاافتهی: منبع) درصد 100با پوشش  میرمستقیغ یگراف چرخه اثرگذار .7 شکل 

  
عنوان بانوان به یسوارکار» ریتوان گفت که متغمی 8ه مستقیم و غیرمستقیم در شکل و وابستگی بالقو یرگذاریبرحسب ماتریس تأث همچنین،

ها کست آنهم را در شبیشترین س ودر رتبه اول تأثیرگذاری مستقیم و غیرمستقیم قرار گرفته است « جشنواره یسوارکار یهاقهرمان رقابت
 داشته است.

 

 
 (1401 ق،یتحق یهاافتهی: منبع)میرمستقیو غ میمستق یو اثرگذار یریاثرپذ عوامل بر اساس یبندو رتبه ییجاجابه. 8 شکل



 149                              یخالق / ... توسعه یدیکل یهاشرانیپ ییشناسا  

 

ل بیشترین در رده او« یمحل یزیربرنامه نهیمدر ز لگریرو و تسه شیعنوان عناصر پبه ریو عشا انییآموزش روستا» ریمتغ همان شکل،در 
 اصالت»و  «یدلتنگ فیوصت یبرا یار نررساخت کیعنوان به یوستالژن» یرهایمیزان وابستگی مستقیم از دیگر متغیرها قرار گرفته است و متغ

 بوده واستا ر یکدر  جشنواره یسوارکار یهاقابتعنوان قهرمان ربانوان به یسوارکاربا یز ن اجتماعی -دو پیشران فرهنگی که این « شدهدرک
 .انددوم و سوم اثرگذاری قرار گرفته یهادر رتبه
بر اساس استفاده از  ییروستا یهاسکونتگاه یمحل یزیربرنامه افتیکلیدی مؤثر بر ره یهاشرانیهایی برای تعیین پگیری ننتیجه منروربه

عوامل کلیدی و مؤثر به شرح جدول « هامجموع اثرگذاری متغیرها در همه حالت»و « هارتبه متغیرها در هریک از حالت»دو روش شامل  ،ینتا
ی توسعه گردشگری زیربرنامه افتیبرای ره توانیرا که در این پژوهش حاضر م یکلیدی و مؤثر یهاشرانیپ شده است. بنابراین خابانت 4

 فرهنگی موضوع یهاجنبه شتریب دشانیهستند که تأک یها اشاره کرد، عواملبه آن قیهبر گردشگری منطقه عشایری قره دیتأکعشایری با 
 هستند.

 

 لیدی مؤثر بر سیستمنهایی عوامل ک یبندرتبه .4 جدول

 عامل رتبه

 های سوارکاری جشنوارهقهرمان رقابت عنوانبهسوارکاری بانوان  1

 یک ساختار نرری برای توصیف دلتنگی عنوانبهنوستالژی  2

 شدهاصالت درک 3

 ی و عشایریعه روستایاتکایی جامیی و خودافزاتوانی مناسب از ظرفیت نهادهای عمومی غیردولتی در راستای حمایت، ریگبهرهمشارکت و  4

 یادماندنیبهتعامل با بازدیدکنندگان، تماس فرهنگی و تجربه گردشگری  5

 ادراکات مقدس 6

 (1401 ق،یتحق یهاافتهی: منبع)

 

 گیرینتیجه
پانل به دست آمده بود، به با مصاح قی( از طر21×21که ابعاد آن ) یسیبا ماتر گریکدیمتقابل عوامل بر  راتیتأث یساختار لیتحل روند

است که  برخوردار یدرصد 99ای از مطلوبیت های آماری با تعداد دو بار چرخش دادهنشان داد ماتریس بر اساس شاخص ،یشد. نتا لیتشک
 شتریب ست.ا ستمیس یردایناپا تیر حاصل شد، وضعمؤث یرهایمتغ یصفحه پراکندگ تیوضع یهاست. آنچه از بررسپاسخ الینشان از روایی با

هستند،  ستمیدر س ییباال یاررگذیتأث یدارا دهندیاز چند عامل محدود که نشان م ریصفحه پراکنده بودند. به غ یدر اطراف محور قطر رهایمتغ
توسعه  یزیربرنامه افتیبرای ره یدیکل شرانیپ 6برخوردار بودند. درمجموع تعداد  گریکدینسبت به  یمشابه باًیتقر تیاز وضع رهایمتغ هیبق

و  یرگذاریثماتریس تأ ه برحسبشد ک ییو شناسا نییتع یشرق جانیدر آذربا هیققره یریمنطقه عشا یبر گردشگر دیبا تأک یریعشا یگردشگر
 یمعنا به ینوستالژ» و« جشنواره یسوارکار یهاقابترعنوان قهرمان بانوان به یسوارکار» ریمتغ یموابستگی بالقوه مستقیم و غیرمستق

ل و دوم در رتبه او« یشورز -یفرهنگ دادیگردشگران جهت حضور در رو یبرا یزشیعامل انگ کیعنوان و به شدهختهیت مثبت برانگاحساسا
 .ندها داشتتأثیرگذاری مستقیم و غیرمستقیم قرار گرفته و بیشترین سهم را در شکست آن

بین  راستا وجوه اشتراکیمهمنابع  بررسیدر ق یافت نشد اما این تحقی پژوهشی مشابه با موضوعهرچند هیچ در بررسی پیشینه تحقیق 
مرتبط با جشنواره که مسائل  استالل استداین موضوع قابل  5بر اساس جدول  ات مشابه پیدا شد.تحقیقنتای، با  شدهنییتعهای کلیدی پیشران

شده نیز به ر نتای، مطالعات بررسیدصورت پراکنده بهگیرند قیه که در حیطه مقوله فرهنگی جای میورزشی منطقه عشایری قره -فرهنگی 
 (.5دست آمده و مطابقت و همخوانی دارد )جدول 
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 های کلیدی گردشگری عشایریتعیین پیشراندر رابطه با  ی مطالعات پیشینهاهافتی نیترتطبیق مهم .5جدول 
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              های سوارکاری جشنوارهقهرمان رقابت انعنوبهسوارکاری بانوان 

  *            یک ساختار نرری برای توصیف دلتنگی عنوانبهنوستالژی 

  *    * *   *    شدهاصالت درک

یت، تای حمای مناسب از ظرفیت نهادهای عمومی غیردولتی در راسریگبهرهمشارکت و 
 تایی و عشایرییی و خوداتکایی جامعه روسافزاتوان

  *      *     

  *      * * *  *  یادماندنیبهتعامل با بازدیدکنندگان، تماس فرهنگی و تجربه گردشگری 

  * *       *    ادراکات مقدس

 (1401های تحقیق، : یافتهمنبع)

 
د ای از عوامل هستنهوعمجماسایی شدند شن ریزی توسعه گردشگری عشایربرنامه برای حاضر که در تحقیقی کلیدی و مؤثر هایپیشران

است  بانزیجامعه م از ییبرخوردها گذاردیم یباق گردشگراز همه خاطره در اذهان  شیآنچه باشاره دارد.  فرهنگیو  اجتماعیی هاجنبهبه که 
وجه به نقش پررنگ فرهنگ در تا نابراین ب؛ ب(21: 1382)کروبی،  باشدیاز سطح فرهنگ جامعه م یاست که ناش یشود و درواقع همانیکه م

 که: دشونموجود رفع  فرهنگی وضع مسائل و مشکالت نیترمهم گرددیمصنعت گردشگری، توجه به این مقوله باعث 
و  یوفادار ها،تیروا در تمام جانیآذربا یو مشترک سارا یلاص امیپ: جشنواره یسوارکار یهاعنوان قهرمان رقابتبانوان به یسوارکار -

ر اسب قهرمان بسال سوار  26که  یااسطوره ی خانیلقادارد. مه ادیها زاسطوره نیاز ا جانیاست؛ اما آذربا یبارویدختر ز نیا یایو ححجب 

 –شنواره فرهنگی امل رونق جعو نیترمهمی بوده است. سوارکاری بانوان با پوشش محلی از بانوان در پانزده دوره قبل یمطلق مسابقات سوارکار
 قیه است.قره ورزشی

 فیتوص یبرا یساختار نرر کیعنوان به یبود که از نوستالژ یکس نیهوفر اولی: دلتنگ فیتوص یبرا یساختار نرر کیعنوان به ینوستالژ -
 کیگذشته، خواه  یادآوریاز  شدهختهیاحساسات مثبت برانگ» یبه معنا ینوستالژ. (De Diego & Ots, 2014: 482استفاده کرد ) یدلتنگ

 یخاص گذشته با ساختارها یکنار هم قرار دادن ساختارها شامل ینوستالژ .است «رهیو غ یش کیمکان،  کیشخص،  کی داد،یرو کیتجربه، 
خاطرات و افکار گذشته دور فرد  ینوستالژ گر،یدعبارتبه. حال همراه است یهاگذشته با اثرات مثبت مواجهه کهیطورخاص زمان حال است، به

 یورزش یتماشاگر در گردشگر یرفتار اتیدر درک ن ینقش اساس ینوستالژ کندیم اندازنیاز زمان حال طن یافتیتجربه در سهیمقا قیرا از طر
 یفرهنگ یورزش دادیحضور در رو یباشد که گردشگران را برا یاحتمال یزشیعامل انگ کی تواندیم ینوستالژ ،یامنطقه یدادهایرو یبرا. دارد

 ,.Wong, et al) دارند با فرهنگ مقصد ارتباط برقرار کنند لیتما ای کنندیکه مردم به فرهنگ خود افتخار م یزمان ژهیوه، بکندیجذب م

2020: 71.) 
اصالت  گذشتهدر  کنندیمدانسته و بیان  یو ذهن ینیاثرات ع جهی( اصالت درک شده را در نت2018) 1و همکاران نگاو: شدهدرک اصالت -
 یما کارها نجا،یدر ا: سندینویم( 1995) 2شد. موریس و کیلییمفهوم م یستیتجربه تور تیدر ماه یذات یسازه شناخت کیعنوان شده بهدرک

مرتبط با  اتشنهادی( موردعالقه و پدادی)رو ینبودن ش ایبودن  یگردشگر از واقع یابیعنوان درک و ارزو اصالت درک شده را به رفتهیرا پذ یقبل

                                                 
1. Wong, A. I., Ji, M., & Liu, M. T. 

2. McCrone, D., Morris, A., & Kiely, R 
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دارد که  نیبه ا یبستگ تیواقع»است که  یااصالت مرحله میما در درجه اول مربوط به پارادا فی. تعرمیکنیم فی( تعردادیرو یآن )برنامه و طراح
 .«است «تریواقع»باشد، « معتبرتر» شی... هرچه نماکندیچقدر خوب کار م «یااصالت مرحله»کننده باشد، ارائه چقدر قانع

 ییامعه روستاجی: ریعشا و ییامعه روستاج ییو خوداتکا ییافزاتوان ت،یحما یدر راستا یردولتیغ ینهادها تیاز ظرف یریگو بهره مشارکت -
؛ دارند یز مسئولیتشایری نعدر توسعه گردشگری روستایی و کشور  ییغذا تیو امن یمحصوالت کشاورز دینقش در تول یفایضمن ا یریو عشا

 ه،یریخ مؤسسات ،یریاها و مناطق عشابه روست یرسانمرتبط با خدمت ییاجرا یهادستگاه تیمناسب از ظرف یریگبهره و شارکتبنابراین م
ی در راستای ریو عشا ییجامعه روستا ییکاو خودات ییافزاتوان ت،یحما یراستادر  تواندیم ییو روستا یدستعیمحصوالت، صنا دکنندگانیتول

 باشد. توسعه گردشگری مفید

از  توانیرا م یماندنادیتجربه به( 2015) 1ی: از نرر لو و همکارانادماندنیبه یو تجربه گردشگر یتماس فرهنگ دکنندگان،یبا بازد تعامل -
در  تالش نیچنکه  است به دست آورد یفرهنگ محل دارایکه  یمحل یهاتیو فعال دادهایو مشارکت فعال در رو قیور شدن عمغوطه قیطر
را که  ییهاها و داستانتا اسطوره دهدیبه فرد اجازه م رونی. ازاکندیم جابیدر کسب دانش از گذشته خود را ا یریمقصد، مس ناخت کاملش
 مقصد مقدس هستند درک و لذت ببرد. یبرا

را در مورد تقدس تحت مقوله  دکنندهیاست که احساس بازد یشناختاصطالح روان کیاختصار تقدس( ادراکات مقدس )به: مقدس ادراکات -
سرچشمه  یمذهب یهااگرچه تقدس از جنبه .کندیم یابیارز دادیدر رو اتیها، افراد و تجربمحسوس، ناملموس یزهایها، چها، زمانمکان

موجود در مورد  اتیکرد. ادب فی( تعریزندگ یعاد یهاناپسند )بخش یزهایآن را برحسب تقابل آن با چ توانیوجه م نیبه بهتر اما ردیگیم
 یارتباط فرهنگکنند که اضافه می (2020) ونگیوانگ و ش .مقدس متمرکز است یهانمکا یگذارارزش ای یستیتور یهازهیتقدس عمدتاً بر انگ

مقصد  تجربه فرهنگ یرا که گردشگران هنگام سفر برا یاارتباط با فرهنگ مقصد اشاره دارد. هدف و عمق تجربه یگردشگر برا لیبه تما
بهتر  یفرهنگ یگردشگر نهیسازه ممکن است در زم نیا .کندیم یابیآن ارز یفرهنگ یهاتفاوت ایها بدون توجه به شباهت کنند،یجستجو م

کشف، تجربه و مصرف  ،یریادگی دکنندهیبازد یاساس زهیکه در آن انگ شودیم فیتعر یگردشگر یهاتیاز فعال یعنوان نوعدرک شود که به
که  کندیرا ارائه م یسمیاغلب مکان یارتباط با فرهنگ محل .است یمقصد گردشگر کیملموس و ناملموس در  یو محصوالت فرهنگ هاجاذبه

( 2013) 2آساکر و هاالک. از نرر دهدیم رییفرهنگ خاص موردعالقه تغ ترژرفو  ترقیعم یساز یدرک و دانش فرد از فرهنگ را با درون
 یزشیعامل انگ کیعنوان به یتازگها بهآن لیم و العاده هستندخارق یزیکند که در آن گردشگران به دنبال چیم فیرا توص یاتقدس تجربه

 .شودیبرجسته م یدر گردشگر یدیکل
 

 منابع
ا ب ییروستا یفضاها شیآما یالگو یدهر بر شکلمؤث یدیعوامل کل لی(. تحل1398) .محمدرضا ی،رضوان ونادر  ی،زال ؛یدعلیس ی،بدر د؛یآباد، امشاه یدیام

 .113 -92 (،1) 10. ییروستا یهافصلنامه پژوهش .: استان لرستان(ی)مطالعه مورد ینگارندهیآ کردیرو
 مرتعداران داریپا شتیمع یهاخصبر شا یریعشا یاثر توسعه گردشگر (.1398) رستگار شفق. ی ومجتب دیس ،انیمجاور ؛قدرت اله ی،دریح ؛دیوح ی،انصار

 .294-305 ،(2) 13 .فصلنامه مرتع(. یالر، البرز مرکز یری: مناطق عشایلعه مورد)مطا
 یپژوهندهیمرکز آ ،یاعدف عیصنا یقاتیحقو ت یو محسن محقق، تهران: انتشارات موسسه آموزش یتقو یترجمه: مصطف ،یپژوهندهیآ یمبان(. 1395بل، وندل )

 .یدفاع یعلوم و فناور
 انتشارات سمت. :، تهران(چاپ ششم) .میو مفاه تیماه ،یگردشگر (.1390ی. )مهد ،ییقاو س نیمحمدحس ،یزدییپاپل

خالق با  یطالعه گردشگرگردشگران خالق )موردم ستهیتجربه ز یدارشناسی(. پد1400. )هیمرض ی،جهانشاه ی ومهد ی،کاظمی؛ محمدمهد ،دیپورسع
 .151-123 ،(37)10 .یگردشگرو توسعه  یزیرفصلنامه برنامهاستان کرمان(.  ریعشا تیمحور

زاده،  یرو فرهاد نر هیفق نیمحمدام ه،یفق نایترجمه: س ،ینگارندهیآ یهایشناسدر روش هاشرفتیپ نیآخر(. 1395بارتولومئو ) و،یو ساپ ایمار ،یجائوتس
 .یو علوم و فناور یپژوهندهیمرکز آ ،یدفاع عیصنا یقاتیو تحق یتهران: انتشارات موسسه آموزش

 .(دزی: استان ی)مطالعه مورد یورزش یدر توسعه گردشگر یمحل یبوم یهاعوامل ورزش ی(. بررس1400ساره. ) ی،جعفر و فرشته ی،محب ؛صادق ی،لجال
 .161-149 ،(4)2 .یبازرگان تیریدر مد یافتیفصلنامه ره

                                                 
1. Luo, X., Huang, S., & Brown, G 

2. Assaker & Hallak 
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ABSTRACT 
Introduction Tourists are no longer looking for mundane services, and the postmodern era has shown its 

effects on the tourism industry inspired by particular tourism. Given that nomadic areas as a cultural 

heritage, include special features and intangible and spiritual values, it seems that the nomadic lifestyle is 

very compatible with this new tourism market. 

Purpose of the research: Qaraqiyah Cultural and Sports Festival conveys the culture, ecology, 

familiarity of the people and the life skills of the nomads, is unique in terms of women's 

participation and equestrianism, and this is the main reason for welcoming tourists. One of the main 

challenges of rural and nomadic development is uncertainty and the development of tourism industry 

can lead to regional development by foresight and design of key drivers; Therefore, the aim of the 

present study is to identify the key drivers of nomadic tourism development based on the cultural-

sports and equestrian festival of Qaraghieh nomadic region in East Azerbaijan province. 

Methodology The method of the present study is applied in terms of purpose and in terms of nature and 

data collection is descriptive-analytical and based on the nature of data is mixed and in terms of time is 

futuristic. The sample size of the present study consists of 30 panels of respondents. MICMAC method has 

been used for futurism and processing of interaction matrices. 

Geographical area of research The Qarah Qayah Festival, as a great cultural and sports movement in 

the northwest of the country, is held every year in May in the nomadic region of Qaraqiyah in the city of 

Kaleybar in the province of East Azerbaijan. 

Results and discussion A total of 21 variables affecting the development of nomadic tourism based on the 

cultural-sports festival of Qarah Qayah nomadic region in East Azerbaijan province were selected using a 

panel interview. 

Conclusion Six key drivers for the nomadic tourism development approach in the study area were 

identified. According to the results, the variables "Women's equestrian as the champion of the equestrian 

competitions of the festival" and "Nostalgia means positive emotions and as a motivating factor for tourists 

to attend a cultural-sports event" are ranked first and second, and have the most Were shares. 
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