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 چکیده   
-تیقوم یهن داراکبا سابقه  رانیمهم که ا نی. با توجه به ادهدیم لیتشک یریو عشا ییروستا ،یشهر زیمتما تیرا سه جمع رانیجامعه ا یاجتماع بیترک مقدمه:

ست کهه کهوه همنهون ا ییاود کشورهاز معد نکهیاست و با توجه به ا یانواع گردشگر یزریبرنامه یبرا یمناسب اریبستر بس یراستا دارا نیمتفاوت است، در ا های
 یریقلمرو عشا انیم نیباشد، در ا یریعشا یگردشگر یبرا یمحمل مناسب تواندیم دارند،یرا برپا م شیخو هایسنت رانیا ریدارد و هنوز عشا انیگذشته در آن جر

 .رودیه شمار مب رانیدر ا ،یریعشا یشگردر توسعه گرد یفرصت بزرگ ،یطمحیستیو ز یفرهنگ ،یسنت هایلیمنابع و پتانس ،یعیطب هایاذبهبا ج

 .باشدیرضوانشهر م هیناح یریعشا یمغفول گردشگر هایتیظرف یو واکاو یحاضر، بررس قیهدف تحق هدف پژوهش:

 اینهیزم یوش تئورالعات از راط لیو تحل هیو به منظور تجز باشد،یم یو کم یفیو از نظر روش ک یهدف کاربردپژوهش حاضر از نظر  شناسی تحقیق:روش

که بر اساس  باشندیم ییو روستا یریعشا ،یدر پژوهش حاضر، شامل خبرگان گردشگر یجامعه آمار نی، استفاده شد. همنن((FBMW, FARAS هایو مدل
 شدند.. نیی(، نفر تع45هدفمند تعداد ) یرگینمونه

و  ایز دو بخهش جلگههتهاشش قهرار دارد و ا ههایخزر و رشهته کهوه یایسواحل در نیب رانیا یشهرستان رضوانشهر، در شمال غرب :قلمروجغرافیایی پژوهش

ومعه سهرا و صه ههایرستانوب به شهخزر و شهرستان تاشش، از غرب به شهرستان خلخال، و از جن یایشهرستان از شمال به در نیشده است. ا لیتشک یکوهستان
 مرز مشترک دارد. یاز شرق با شهرستان بندرانزش تیهاماسال و در ن

ملمهوس و  فرهنگ ر،یعشا یسو منحصر به فرد از داتیمحصوالت و توش ر،یعشا یتوسعه گردشگر یاقدامات الزم برا که دهدیها نشان مافتهی ها و بحث:یافته

 جینتا تیر نهار گرفته شد، دقرا ییمتخصصان مورد شناسا دگاهدی از شهر،در رضوان یتوسعه گردشگر یبرا ریعشا نیدر ب یو بوممتخصص  یروین ر،یناملموس عشا
را بهه خهود  تیهاهم زانیهم نیشهتری، ب350/0 ییبا وزن نهها ریعشا یمنحصر بفرد از سو داتیمقوالت مطرح شده، محصوالت و توش نینشان داد، ب یفاز هایمدل

 .انددادهاختصاص 

و  ستیز طیحمحفظ  یبرا یبرداشتغال و درآمد است و راه یبرا یو منبع یاز بازار گردشگر یبخش ،یریعشا یمغفول مانده گردشگر هایتیظرف ییشناسا :نتایج

رضوانشهر  هیناح یریجوامع عشا یکیوشوژو اک یاجتماع ،یتوسعه اقتصاد یبرا یاستیس جهیو در نت ریعشا اقتصاد در سازمکمل و متنوع یو منبع ریعشا یفرهنگ سنت
 .شودیقلمداد م

 

ژه :کلیدوا  .رضوانشهر هیناح  ر،یعشا یمغفول، گردشگر یهاتیظرف ها
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  مقدمه
ر حال در کشورهای دکز فقرا ریزی در جوامع انسانی، مخصوصا جوامع محلی )عشایر(، که کانون تمرهای برنامهیکی از مهمترین چاشش

دن به توسعه پایدار نیازمند حرکت ( و برای رسی1400دهکردی، میانی و کرمیمعیشت در راستای نیل به توسعه پایدار است ) توسعه است، تامین
میانی و کرمی )وزی باشندامعه امرجهای پایدار معیشتی در جوامع محلی است که متناسب با نیازهای های معیشتی سنتی به اشگوسریع از اشگو

تاثیرگذار  هایریزیهلب در برنامهای مشترک افراد بومی و عشایری در تمامی نقاط جهان است، و اغمیت یکی از ویژگیمحرو. (1400دهکردی، 
ع محرومیت عشایر و ایجاد معیشت برای رفدر این بین، (. Desbiolles et al, 2014شود )بر ایجاد اشتغال افراد این جوامع نادیده گرفته می

ای جذب گردشگران های آن بره قابلیتبها استفاده از گردشگری عشایری با توجه اقتصادی مطرح شد، یکی از این گزینه های متنوعپایدار گزینه
 (.  1400عالقمند است )ضیائی و همکاران، 

این رو سفرها هر اند. از تر شدهتر، ماجراجوتر و برای جستجوی تجارب راغبپذیر، به محیط حساسدر این راستا، امروزه گردشگران انعطاف
گردشگری  های جدید،(، یکی از این حوزهWu, Li  and Li, 2018شوند )های جدید متمایل میتر، دورتر و بیشتر به مقصدروز متنوع

های گردشگری عشایری است که به جمعیت عشایری مختلف توجه دارد، با توجه به اهمیت و ارزش گردشگری در ایران، استفاده از ظرفیت
ری به عنوان یک مقصد کمتر ترجبه شده در جهت جذب گردشگران داخلی و خارجی مطرح است تا حداکثر ظرفیت میراث فرهنگی عشایر عشای

توانند در جریان توشید و بازتوشید مکان، فضا و (. گردشگران عشایری می1399به طور کامل معرفی شوند )رکن اشدین افتخاری و همکاران، 
های بصری به تواند در قاشب نمادهای کاشبدی و فرهنگی عشایر میبا جامعه محلی تعامل داشته باشند، بنابراین ویژگیمحصول قرار گیرند و 

(. به سخن دیگر، با توجه به اینکه 1397ایمانی طیبی و همکاران، گردشگران منتقل شوند و آنها با زندگی عشایر ارتباطی معنادار برقرار کنند )
(، و همننین گردشگران به دنبال خاطرات عاطفی، Moon and Han, 2019تر به دنبال تجارت هستند تا محصوالت )گردشگران فعلی بیش

 ,Pin and Gilmore, 1998, Wuکنند )احساسات و نمادهایی هستند که در تلفیق با یکدیگر، یک تجربه شخصی کلی و ماندگار ایجاد می

Cheng and Ai, 2018  .)،پرزرق و برق امروزی زیست ساده اما سرشار از صداقت عشایرنشینان برای مردمان شهرنشین و  در دنیای بنابراین
کند، به همین نشینی با مردمانی مردم نواز و طبیعتی بکر آرامشی کم نظیر را نصیب گردشگران میتواند جذاب باشد، چرا که همگردشگران می

تواند زیرساختی برای ندگی مردمان عشایر از جمله کشور ایران و افزایش توشید میهای زدشیل رونق گردشگری عشایر افزون بر حفظ سنت
 درآمدزایی و اشتغال نیز باشد. 

ت فرهنگ، اعث شده اسقلیمی بادر کشور پراکنده هستند و همین پراکندگی جغرافیایی و  مختلفیدر این راستا، عشایر ایران در مناطق 
ی استان امعه عشایرحیث ج ع کوه  )عمودی و افقی( در هر گروه کوه نشین متفاوت باشد و از اینگویش، آداب و رسوم، پوشش و حتی نو

در این  ست.ستان شده اای این گیالن نیز سیمای متنوع و گوناگونی دارد که این امر موجبات پویایی و تنوع چشمگیری در گردشگری عشایر
گیر گردشگری ی خاص و چشمهااذبهعشایر رضوانشهر، این گروه را به عنوان یکی از ج های طبیعی و انسانی موجود در محیط زندگیبین، جلوه

نوع زندگی  ود، عشایر وشوب میهای گردشگری در این شهرستان محسهمواره یکی از زیباترین جاذبه این منطقه مطرح کرده است. کوه عشایر
حلی و عروسی مهای د جشنیی ماننهاهای محلی به همراه آیین، رقص و شباسآنها، زبان، موسیقی، غذاهای محلی، پوشاک، ترانه، صنایع دستی

خانوار جمعیت  218 یت و این همه ظرف مواردی بوده که همیشه مشتاقان بسیاری را به سوی خود دعوت کرده است، وشی با وجود داشتن
د و ای شغلی جدیهه فرصتتواند منجر برت توجه میهای مغفول زیادی در زمینه گردشگری عشایری وجود دارد که در صوکوچنده ظرفیت

 ئوال ذیل است:سبه شرح  تهار گرفقرافزایش درآمد برای اهاشی عشایرنشین این شهرستان شود. در این بین، آننه در پژوهش حاضر مورد بررسی 

 اص ه خود اختصمیت را بان اهباشند؟ و کدام یک بیشترین میزشهر چه میهای مغفول گردشگری عشایر در رضوانمجموعه ظرفیت
 داده است؟

ها، ی کم زیرساختبه غیر از دامپروری، توسعه اقتصادیهای مختلف نواحی عشایری عموما از سطوح درآمدی پایین، عدم اشتغال به فعاشیت
رند )رکن اشدین بی اقتصادی مشخص رنج میکاهش جمعیت به دشیل مهاجرت به شهرها، کاهش نیروی کار و عدم وجود سیاست توسعه

گیری از برخی عوامل و منابعی که در سطوح باالدست یا موازی معیشت (.  در این راستا، جامعه عشایری با بهره2011افتخاری و همکاران، 
توسعه  های این جامعه برایها، توجه به پتانسیلتواند با بعضی از مشکالت خود مقابله کند که یکی از این فرصتعشایری وجود دارد، می

-تواند به کاهش و از بین بردن مشکالت کمک کرده و زمینهی گردشگری در این مناطق می(. توسعهZiaee et al, 2017گردشگری است )

پذیری از طریق مهاجرت معکوس، بهبود های خارجی و امکان جمعیتساز رشد اقتصادی، ایجاد اشتغال و کسب درآمد، کاهش مهاجرت
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دیگر شود. گردشگری در این منطقه به عنوان راهبردی برای توسعه نواحی عشایری تفکر نسبتا جدیدی است که ها و موارد زیرساخت
ی متوازن منطقه، ایجاد درآمد و اشتغال و ... با استفاده از جذب گردشگر، مخصوصا سیاستگذاران به اهمیت آن پی برده و از آن برای توسعه

 (. 2011اید )رکن اشدین افتخاری و همکاران، نماشمللی استفاده میگردشگران بین
زیستی  قلمروتوانند در یک دوره زمانی معین در پهنه و گردشگری عشایری سبک نسبتا جدید از گردشگری است که در آن گردشگران می

به چهره با مردم بومی و محلی های ایلی و کوه رو به سفر بپردازند. این نوع گردشگری شامل گردشگرانی است که به دنبال تماس چهره گروه
شود. تحقیقات نشان داده است که قومیت و هستند و نیز کسانی که به دنبال تجربه مستقیم فرهنگ میزبان و محیط زیست هستند را شامل می

ردشگری در حفاظت فرهنگ در جامعه میزبان جاذبه اصلی این نوع گردشگری است. در بسیاری از مناطق از این نوع گردشگری به خاطر نقش گ
های (. تقویت جاذبهZhuang et al, 2017)از ساختار فرهنگی، منابع طبیعی و فرهنگی و تاثیرات مثبت اقتصادی آن استقبال شده است 

تواند به عنوان یک محصول گردشگری برای ترویج گردشگری های طبیعی، اجتماعی و فرهنگی عشایر، میگردشگری و در نظر گرفتن ظرفیت
های فرهنگی، محصول منحصر به فرد و جدیدی از دید های محلی، میراث و جشنواره(. فرهنگPakrah et al, 2020د استفاده قرار گیرد )مور

های فرهنگی مختلفی هستند. ساکنین محلی محصوالت ها، میراث و جشنوارههای مختلف دارای فرهنگگردشگری است، زیرا مقصد
 Dogra andتوانند از نظر ارتقاء یک مقصد، نقش مهمی ایفا نمایند )دانند و میاز محصوالت خارجی میگردشگری خود را بسیار بهتر 

Gupta, 2012, 131کند و (. گردشگری عشایری، نقش مهمی در کاهش نابرابری از طریق خرید کاالها و خدمات جامعه عشایری ایفا می
کنند وثر بوده و همراه با مردم محلی به عنوان کاتاشیزور برای جذب گردشگران عمل میاندازهای طبیعی در این مناطق در جذب گردشگر مچشم

(Verma and Murdia, 2017, 388بازدید از جوامع عشایری، تجربه .)کنند و جذب های بسیار منحصر به فردی به گردشگران ارائه می
کنند و ع گردشگری، اغلب زمان و پول بیشتری را در مقصد صرف میگردشگران چنین بازاری مطلوب است، زیرا گردشگران عالقمند این نو

 (. Tilloston, 2013, 50پتانسیل توسعه گردشگری با تعداد کم گردشگران در مقابل منافع اقتصادی بیشتر را ارائه دارند )
نابراین توسعه جوامع ب(، 1400)رکن اشدین افتخاری و همکاران،  گردشگری عشایری ترکیبی از اکوتوریسم و گردشگری فرهنگی است

ناطق کمتر توسعه شایری در معجوامع  پذیرد. به این دشیل، اوال ارتباط معنادار بین اکوتوریسم و توسعهعشایری از طریق اکوتوریسم تحقق می
ز اریق حمایت طبت دارند و از ت مثها عموما دید مطلوبی نسبت به تاثیرا(. ثانیا، اکوتوریستCoria and Calfucura, 2012یافته وجود دارد )

(. همننین قابل ذکر West and carrier, 2004شوند )های جامعه میزبان در این زمینه مثمر ثمر واقع میخدمات محلی و احترام به سنت
گردشگران  توجه مورد ای آنانهها و آئیناست، در گردشگری عشایری، نوع زندگی مردمان مناطق عشایرنشین به همراه آداب و رسوم و سنت

ر واقع شیوه زندگی د(. Korkeh abadi and Mostakhdemin, 2011است و این موارد در انتقال آرامش به روحیه گردشگران موثر است )
ی هد. تا جایدان قرار میتی را پیش روی گردشگرفرهنگی متفاو-اندازهای اکوشوژیکی، اقتصادی و اجتماعینشینی، چشمنشینی و نیمه کوهکوه

ها و ی، شباسهای محلزیهنگ )باها اعم از سکونتگاه، شیوه معیشت، غذاهای محلی، آداب و رسوم و فرکه این سبک از زندگی در تمام جنبه
ه همراه بمدت کوه،  ور حرکت های محلی( برای گردشگران جذابیت دارد. از سوی دیگر، نحوه کوه، آداب و رسوم کوه، زمان کوه، مسیرقص

(، و این در حاشی Zaybarast and et al, 2015بندی آنها، از موضوعات جاشب برای گردشگران است. )ای عشایر و تیرهی وم قبیلهروابط قوم
ل شدن به قطب ر حال تبدیانسیل دنشینی، با استفاده از این پتاست که بسیاری از کشورها از جمله مغوشستان به دشیل شهرت در زندگی کوه

پراکنده هستند  لف در کشورطق مختیر در جهان است اما در ایران این ظرفیت هنوز مغفول مانده است. عشایر ایران در منااصلی گردشگری عشا
ینی متفاوت نشروه کوهر هر گدو همین پراکندگی جغرافیایی و اقلیمی باعث شده است، فرهنگ، گویش، آداب و رسوم، پوشش و حتی نوع کوه 

 و تنوع چشمگیری بات پویاییمر موجاشایری ایران سیمای متوع و گوناگونی را نسبت به سایر کشورها دارد که این باشد و از این حیث جامعه ع
 (.1)شکل در گردشگری عشایری شده است
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 ل مفهومی پژوهشد. م1شکل 

 

شهر، نطقه رضوانص در مادر سطح داخلی و خارجی به طور عام و همننین به طور خ پژوهشیدر راستای مطاشعات صورت گرفته تاکنون 
تی که رسی مطاشعاد به برشهای مغفول گردشگری عشایر مشاهده نشده است. وشی در این قسمت از پژوهش سعی در راستای شناسایی ظرفیت

 همپوشانی و همخوانی با موضوع پژوهش دارند، پرداخته گردد، که به شرح ذیل مطرح شد:
مورد ده از مدل سوات )های گردشگری عشایری با استفای تحت عنوان، شناسایی ظرفیت(، در پژوهش1397ایمانی طیبی و همکاران )

ایر نتایج نشان داد، عش د و همننینناخته شدارترین راهبرد شمطاشعه: عشایر قشقایی(، به این نتایج دست یافتند، راهبرد تهاجمی به عنوان اوشویت
 پذیرش اجتماعی گردشگری عشایری (، در پژوهشی تحت عنوان، تاثیر ظرفیت1397مکاران )های باالیی دارد. زارعی و هقشقایی دارای پتانسیل

اه، امنیت و اثرات ردشگری، رفیرهای گهای جمعیت، اشتغال، مسدر توسعه پایدار )ایل قشقایی تیره هیبت شو(، به این نتایج دست یافتند، شاخص
ری دارند. انصاری یدار گردشگوسعه پاتیره هیبت شو، تاثیرات مستقیم و معناداری بر تروانشناختی که در ظرفیت پذیرش اجتماعی منطقه عشایری 

اطق موردی: من اران )مطاشعههای معیشت پایدار مرتعد(، در پژوهشی تحت عنوان، اثر توسعه گردشگری عشایری بر شاخص1398و همکاران )
-، و از دیدگاه بهره 35/0زن نهایی وکی با سرمایه طبیعی و اکوشوژی ،اه کارشناسانعشایری الر، اشبرز مرکزی(، به این نتایج دست یافتند، از دیدگ

(، 1399ژاد )ناند.  بخشیختصاص دادهابیشترین تاثیرپذیری را از توسعه گردشگری عشایر به خود  39/0برداران، سرمایه اقتصادی با وزن نهایی 
یافتند،  نتایج دست ، به اینتوسعه مناطق روستایی استان چهارمحال و بختیاریهای گردشگری برای در پژوهشی تحت عنوان، تبیین ظرفیت

ر عشایری ای زندگی بکهذابیتجهای گردشگری در روستاهای مورد مطاشعه، مناطق بکر طبیعی، آب و هوای مطبوع و به ویژه مهمترین ظرفیت
ست. گردشگری ا ف فرهنگد امکانات اقامتی و بهداشتی و ضعریزی، کمبوو مهمترین ضعف صنعت گردشگری در این مناطق، نبود برنامه

ری دارند. رکن ابلیت بیشترتیب قتهمننین از بین روستاهای مورد مطاشعه، روستاهای سرآقا سید، شیخ علی خان، دیمه، آورگان و آتشگاه به 
د مطاشعه: ناطق عشایری )مورممحور در ی تجربه(، در پژوهشی تحت عنوان، عوامل موثر بر توسعه گردشگر1399اشدین افتخاری و همکاران )

ده با تجربه شفیت ادراک نگی، کیهای ملموس فرهنگی، ادراک حس مکان، ناملموس فرهعشایر قشقایی(، به این نتایج دست یافتند، بین موشفه
مدیریت توسعه  طراحی اشگوی عنوان،(، در پژوهشی تحت 1400ادراک شده گردشگران رابطه معنادار و مثبتی وجود دارد. ضیائی و همکاران 

ا قرار گرفتن در عه عشایری بین نتایج دست یافتند،توانمندسازی جامتفسیری، به ا-سازی ساختاریگردشگری عشایری با استفاده از رویکرد مدل
ویت و توسعه رفته و تق شمار به های توسعه گردشگری عشایریترین متغیر دووجهی، یکی از مهمترین پیشرانبع اول ماتریس به عنوان کلیدی

(، در پژوهشی تحت 1401کردی )زاده دهریزی توسعه گردشگری عشایری قرار گیرد. عباسی و نظریآن باید در اوشویت سیاستگذاری و برنامه
ج دست یافتند، نتایه این اری(، بگردی عشایری )مورد مطاشعه: عشایر استان چهارمحال و بختیعنوان، واکاوی موانع و تنگناهای توسعه بوم

ی و ضعف ی و فرهنگهای زیست محیطی، ضعف سرمایه اجتماعهای دوشتی، محدودیتها، ضعف حمایتموانعی از جمله: ضعف زیرساخت
هشی رابطه بین گردشگری (، در پژو2011شوند. هوشووی و همکاران )سازوکار جذب گردشگری جزء تنگناهای توسعه بوم گردی محسوب می

اری با ز کار میدانی قوم نگو تحلیل ا ز تجزیهاند، در این پژوهش با استفاده ااع دیگر گردشگری در استرااشیا رو مورد بررسی قرار دادهعشایر و انو
ا دارد، و همننین پوی شگران قرارگر گردتر از دیگردشگران ارشد در مناطق روستایی و دورافتاده استراشیا نشان دادند که گردشگری عشایر اخالقی

 باشد. و تغییرپذیر می
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 روش پژوهش
امل این پژوهش ش باشد. جامعه آماری درمی بوده و بر اساس هدف از نوع کاربردی میک-روش تحقیق در پژوهش حاضر از نوع کیفی

ان به اشباع )تا زممند صورت هدف گیری از میان آنها بهباشند که نمونهو گردشگری می ی روستاییآموختگان رشته جغرافیامتخصصین و دانش
 نفر به عنوان جامعه نمونه تعیین شدند.  45رسیدن نتایج( انجام شده است، که تعداد 

ل های مغفوتعه ظرفیشناسی، به دو بخش عمده تقسیم شده است. در بخش اول اختصاص به استخراج مجموپژوهش حاضر از نظر روش
شد )گروت و وانگ، بایفی( میاهبرد کرهای ای یا داده بنیاد، )از رویکردنظریه زمینه گردشگری عشایری در ناحیه رضوانشهر است که از رویکرد

فهومی است برای پذیری میمدارای تعم وپذیری آماری ندارد (. استفاده شده است. همننین به دشیل اینکه، نظریه بنیانی، ذاتا تعمیم180، 1391
نجش سود ندارد شذا ابزار تانداری وجنامه اس.  اما با توجه به اینکه برای موضوع مورد نظر، پرسشها، از روش دشفی استفاده شددقت بیشتر در یافته

ژوهش به منظور بخش دوم پ شود. در بایست از روایی و پایایی آن مطمئناند و محقق میاین تحقیق، ابزار محقق ساخته است که فاقد اطمینان
 ( استفاده شده است. FARASو  FBMWفازی ) هایها از مدلمیزان اهمیت هر یک از ظرفیت

 

 پژوهش  ییایقلمرو جغراف

کیلومتری  62کیلومتر مربع در فاصله  748است، که با مساحت  ایران در شمال استان گیالن هایشهرستان رضوانشهر یکی از شهرستان
 21ه دقیق 40درجه و  48ثانیه شماشی و طول جغرافیایی  34دقیقه و  40درچه و  37ثانیه تا  22دقیقه و  25درجه و  37های رشت، بین عرض

ستان در بین سواحل دریای است. این شهر رضوانشهر ثانیه شرقی قرار گرفته است. مرکز این شهرستان شهر 7دقیقه و  13درجه و  49ثانیه تا 

شهرستان  و دریای خزر است. این شهرستان از شمال بهای و کوهستانی تشکیل شدههای تاشش قرار دارد و از دو بخش جلگهخزر و رشته کوه
همجوار است. شهرستان  شهرستان بندر انزشی و از شرق با ماسال و اسرصومعه های، از جنوب به شهرستانشهرستان خلخال ، از غرب بهطواشش

 باشد. دوالب میشد و زیر مجموعه تاشش قرار داشت، نام دیگر این شهر طاششرضوانشهر در گذشته با نام تاششی رَزوَندی شناخته می
 

 
 محدوده مورد مطالعه در سطح کشور و استان ییایجغراف تینقشه موقع. 2شکل 

 
 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%DA%AF%DB%8C%D9%84%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%DA%AF%DB%8C%D9%84%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%B6%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%B4%D9%87%D8%B1_(%DA%AF%DB%8C%D9%84%D8%A7%D9%86)
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%B6%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%B4%D9%87%D8%B1_(%DA%AF%DB%8C%D9%84%D8%A7%D9%86)
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7%DB%8C_%D8%AE%D8%B2%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7%DB%8C_%D8%AE%D8%B2%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%B7%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B4
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%B7%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B4
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%B7%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B4
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%AE%D9%84%D8%AE%D8%A7%D9%84
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%AE%D9%84%D8%AE%D8%A7%D9%84
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%B5%D9%88%D9%85%D8%B9%D9%87%E2%80%8C%D8%B3%D8%B1%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D9%85%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D9%84
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D9%85%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D9%84
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%A8%D9%86%D8%AF%D8%B1_%D8%A7%D9%86%D8%B2%D9%84%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%A8%D9%86%D8%AF%D8%B1_%D8%A7%D9%86%D8%B2%D9%84%DB%8C
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 ها و بحثافتهی
 های مغفول گردشگری عشایری رضوانشهرشناسایی ظرفیت

ستفاده اای زمینه ش تئوریهای مغفول گردشگری عشایری رضوانشهر، از رودر این قسمت از پژوهش به منظور بررسی و شناسایی ظرفیت
یقه( ضبط و یادداشت و بالفاصله پیاده دق 110تا  70ها )بین مورد نیاز از نظر خبرگان استخراج شده است. مصاحبه در این راستا، اطالعات .شد
 مرور بازنگری که در ، در مرحله. در ابتداهای خبرگان انجام شودتری نسبت به دیدگاهها، تحلیل و بررسی دقیقشد تا با مرور چند باره گفتگومی

ای ضبط ها، مصاحبههب دادهگردد، برای جلوگیری از داوری شخصی در هنگام ترتیورود به عملیات تحلیل محسوب می ای برایحکم مقدمه
 ه شد. قرار داد آوری و مورد بازنگری و اصالحشد، جمعهای شخصی که در طی تحقیق توسط پژوهشگر انجام میشده، یادداشت

ام برخی از نونده است. صاحبه شهای میی کدگذاری باز: هدف درک مفاهیم مستتر در گفتههای معنادر ادامه نیز در مرحله استخراج داده
های وف به دادهدگان و معطکت کننمفاهیم از دانش پیشین گرفته شده و نام برخی مفاهیم ابداع شده توسط پژوهشگر و یا ذکر شده توسط مشار

به  اوانی آنهابه علت فر های اوشیهکد ز متون مصاحبه استخراج گردید. در مرحله بعد،مفهوم ا (52) موجود است. در این مرحله به طور کلی حدود
(، 1شود. در جدول )مفهومی می ل به یک کدگیرند(. چند کد ثانویه تبدیهای مشابه قرار میهای اوشیه در قاشب طبقههای ثانویه تبدیل شد )کدکد

 مفهومی و مقوالت ارایه شده است. های نتایج کدگذاری باز بر اساس کد ثانویه، کد
 

 نتایج کدگذاری باز بر اساس کد ثانویه .1جدول 

 شاهد مثال واحد معنایی ردیف شاهد مثال واحد معنایی ردیف
 موسیقی سنتی و اصیل بومی منطقه از سوی عشایر فرهنگ عشایر 1 رهای سنتی و رنگارنگ در بین زنان عشایپوشیدن شباس فرهنگ عشایر 1

 های محلی و سنتی مخصوص منطقهبازی های روزانه و جذاب زنان عشایرعاشیتف
 های سنتی مردان عشایرشباس 

سبک زندگی  8 های سنگین مردان در طبیعتفعاشیت
تماشایی و سنتی 

 عشایر

 هایی چون دوشیدن شیرفعاشیت

 غن گیریهای چون روفعاشیت پخت غذاهای سنتی و متنوع غذاهای سنتی 2

 هایی چون پشم چینی، قاشی بافیفعاشیت های شبنی جذابیت در تهیه فرآورده

 چگونگی نگهداری از گله پختن نان 

3  
 

جذابیت در محل 
 اقامت عشایر

مه نی هزییتاقامت در سیاه چادرهایی که از زیرانداز تا وسایل 
 به شکل سنتی توشید شده 

9  
 

-راه اندازی موزه

ردم های م
 شناسی

 ندازیااهرآشنایی با تاریخ و آداب و رسوم عشایر گیالنی از طریق 
 های مردم شناسیموزه

 های معرفی صنایع و گردشگری عشایر از طریق راه اندازی موزه جذابیت در جنس  سیاه چادرها 
 مردم شناسی

دم ای مرههاندازی موز آشنایی با ابزار و وسایل عشایر از طریق راه مزیت سیاه چادرها 
 شناسی

ه همکاری زنان برای بافتن یک سیاه چادر به صورت دست
 جمعی

10  
 
 
 

برگزاری 
جشنواره ها و 

 هافستیوال

یف ای توصها در رضوانشهر در راستها و فستیوالبرگزاری جشنوراه
 آداب و رسوم عشایر این منطقه

نگ، شهر در راستای شناخت فرهها در رضوانبرگزاری جشنواره آنها چیدمان سیاده چادرهای عشایر و نحوه بر پایی
 گویش، پوشش و حتی نوع کوه )افقی و عمودی( عشایر

 برگزاری مسابقات اسب سواری از سوی عشایر های بوم گردیمناسب بودن سیاه چادر برای اقامتگاه

4  
 
 

های فعال گروه
 گردشگری عشایر

 های محلی و قومی از سوی عشایر در منطقهبرگزاری آیین هاها و فستیوالشنوارهتبلیعات و بازاریابی ج

 اجرای بازهای بومی از سوی عشایر

ر شایهای عتهیه وب سایت برای ثبت نام  و معرفی فستیوال
 های اجتماعیدر شبکه

 های ادبی از سوی عشایراجرای برنامه

ر دو فیلم( برای تلبیغ  تهیه محتوای مرتبط )متن، عکس
 های اجتماعیشبکه

 معرفی صنایع دستی عشایر

غ دعوت از اینفلوئنسرهای حوزه سفر برای حضور و تبلی
 گردشگری عشایر

بستر الزم برای  11
 ورود گردشگر 

 جهت ایمن سازی مسیر و آماده کردن عشایر و روستاهای طوایفی
 میزبان از گردشگران خارجی

 آموزش زبان ر و تبلیغات فیزیکی تهیه بروشو
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 1401های تحقیق، منبع: یافته

 
ای توشید شده  هبین طبقه ی رابطهپرداری داده بنیاد است. هدف از این مرحله برقرامرحله دوم تجزیه و تحلیل در نظریه کدگذاری محوری

ا به سهوشت انجام ریند نظریه د تا فراکنپرداز کمک میشود و به نظریه)در مرحله کدگذاری باز( است. این کار بر اساس مدل پاردایم انجام می
ها یا اظهارت فقاستفاده از ارحله با مها قرار دارد. در این دهی در کدگذاری محوری بر بسط و گسترش یکی از طبقهیند ارتباطدهد. اساسا فرا

ری مرسوم به تاتی بزرگی اطالعهاها و مضامین اصلی شد. به این صورت که اظهارات در واحدعمده در مرحله قبل اقدام به استخراج مقوشه
کنند. تر میسانآله بعد را ت مبتنی مرحدهنده ابعاد مختلف هستند و ارائه توضیحاهای معنایی نشانشوند. واحدبندی میدسته های معناییواحد

 (.  2ول ها مشخص شدند. )جد( مضمون یا مقوشه استخراج و مفاهیم برسازنده هر یک از این مضمون4در این مرحله )
  

 ها و مضامین اصلیمقوله .2جدول 
 واحد معنایی مقوله فردی

1  
 اقدامات الزم برای توسعه گردشگری عشایر

 های مردم شناسیراه اندازی موزه

 هابرگزاری جشنواره ها و فستیوال

 بستر الزم برای ورود گردشگر

 های فعال گردشگری عشایرگروه

 فراوانی گیاهان دارویی محصوالت و توشیدات منحصر بفرد از سوی عشایر 2

 غذاهای سنتی

 های نواستفاده از انرژی

 فروش محصوالت از سوی عشایر به گردشگران

 تحصیالت کنشگران محلی و تخصصی عشایر نیروی متخصص و بومی در بین عشایر برای توسعه گردشگری 3

 عشایرهمبستگی و انسجام بین  جیفرهنگ ملموس و ناملموس عشایر برای جذب گردشگران داخلی و خار 4

 نوازی عشایرمهمان

 سبک زندگی تماشایی و سنتی عشایر

 جذابیت در محل اقامت عشایر

 فرهنگ عشایر

 1401های تحقیق، منبع: یافته

ر های گردشگری برای قرار دادن پکیج توهمکاری آژانس
 نمایشگاه در برنامه سفر به گردشگران 

 نحوه برخورد با توریست و اصول میزبانی در چادر

فراوانی گیاهان  12 اختصاص دادن بهترین جایگاه چادر برای مهمان نوازی عشایرمهمان 5
 دارویی

 رجی فراوانی گیاهان دارویی و جذابیت آنها بین گردشگران خا

 انتقال گیاهان دارویی از سوی گردشگران به کشورشان پهن کردن بهترین و تمیزترین رخت خواب برای مهمان

تحصیالت  13 تهیه غذاهای سنتی و محلی برای مهمانان
کنشگران محلی 

و تخصصی 
 عشایر

 رهای اخیدر حوزه گردشگری در سالتحصیالت فرزندان عشایر 

استفاده از انرژی  6
 های نو

 

 شگریاستفاده از افراد متخصص و کارشناس عشایر در زمینه گرد استفاده از انرژی خورشیدی در بین عشایر

همبستگی و  14 تبلیغ انرژی پاک بین گردشگران
انسجام بین 

 عشایر

 حس عاطفی بین عشایر

فروش محصوالت  7
سوی عشایر به از 

 گردشگران

 فروش صنایع دستی از جمله جاجیم و فرش دستبافت

 وابستگی و همبستگی عشایر 

ن فروش محصوالت شبنی از جمله: ماست محلی؛، کره، روغ
 زرد و ...

 همکاری و مشارکت عشایر در انجام امور کارهای عمومی
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 1401های تحقیق، منبع: یافته، های مغفول گردشگری عشایرظرفیت .3شکل 

 
 ایر، محصوالت و توشیداتهای: اقدامات الزم برای توسعه گردشگری عش(، ظرفیت3( و شکل )2مطابق نتایج به دست آمده در جدول )

-ضوانرردشگری در وسعه گمنحصر به فرد از سوی عشایر، فرهنگ ملموس و ناملموس عشایر، نیروی متخصص و بومی در بین عشایر برای ت

 شهر از دیدگاه متخصصان مورد غفت قرار گرفته است. 
ان بتدا برای تعیین میزدر ااستا، ر این رهای معنایی پرداخته شد. ددشفی به بررسی هر یک از مقوالت و واحد در ادامه نیز با استفاده از روش

هنگی و ن درجه همای تعییاتفاق نظر میان اعضای پانل، از ضریب هماهنگی کندال استفاده شد. ضریب هماهنگی کندال مقیاسی است برا
تبه را رمجموعه  Kای میان تبهرتوان همبستگی شی یا فرد. در حقیقت با کاربرد این مقیاس می Nموافقت میان چندین دسته رتبه مربوط به 

گیری رای تصمیمبست. اشمیت صفر ا یافت. مقدار این مقیاس هنگام هماهنگی یا موافقت کامل برابر با یک و در زمان نبود هماهنگی برابر با
ساس مقدار ضریب نل را بر اعضای پاکند، این معیار میزان اتفاق نظر میان اماری ارائه میدرباره توقف یا ادامه دورهای دشفی یک معیار آ

 دهد.( چگونگی تفسیر مقادیر گوناگون این ضریب را نشان می3کند. جدول )هماهنگی کندال تعیین می
 

 تفسیر مقادیر گوناگون ضریب هماهنگی کندال .3جدول 
 ب عواملاطمینان نسبت به ترتی تفسیر Wمقدار 

 وجود ندارد اتفاق نظر بسیار ضعیف 0.19-0

 کم اتفاق نظر ضعیف 0.39-0.2

 متوسط اتفاق نظر متوسط 059-0.4

 زیاد اتفاق نظر قوی 0.79-0.6

 بسیار زیاد اتفاق نظر بسیار قوی 1-0.8

 1401های تحقیق، منبع: یافته

 
 ادامه روش ور متواشی حاکی ازکند. رشد زیاد این ضریب در دو دکفایت نمیبرای توقف فرایند دشفی  Wصرف معنادار بودن آماری ضریب 

ست، و فرایند ت نگرفته اعضا صورادهد که افزایشی در توافق دشفی خواهد بود. ثابت ماندن این ضریب یا رشد ناچیز آن در دو دور نشان می
 ( آورده شده است. 4در این قسمت از پژوهش در جدول )مرحله دشفی  3نظرخواهی باید متوقف شود. مقدار عددی ضریب کندال در 
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 مقدار عددی ضریب کندال مراحل دلفی. 4جدول 
اقدامات الزم برای  مراحل پرسشنامه

توسعه گردشگری 

 عشایر

محصوالت و تولیدات 

منحصر بفرد از سوی 

 عشایر

نیروی متخصص و بومی در 

بین عشایر برای توسعه 

 گردشگری

فرهنگ ملموس و 

موس عشایر برای نامل

جذب گردشگران داخلی و 

 خارجی

 711/0 700/0 714/0 722/0 مراحل دشفی پرسشنامه اول

 721/0 711/0 722/0 740/0 مقدار ضریب کندال

 727/0 714/0 725/0 731/0 مراحل دشفی پرسشنامه دوم

 734/0 721/0 731/0 755/0 مقدار ضریب کندال

 739/0 724/0 737/0 745/0 مراحل دشفی پرسشنامه سوم

 740/0 734/0 741/0 760/0 مقدار ضریب کندال

 1401های تحقیق، منبع: یافته

 
 با نزدیک بودن نتایج دور دوم و سوم و تفاوت اندک تغییر ضریب کندال، آزمون دشفی پایان یافت. 

 های معنایی مطرح شدههای دلفی مقوالت و واحدراند 
ای به ول هیچ واحد معنایی و مقوشهمقوشه به خبرگان ارائه شد. در پایان راند ا 4ای شامل دشفی، پرسشنامه (، در راند اول5مطابق جدول )

دور اول،  ست آمده دردتایج به معنایی نیز حذف نشد. در راند دوم دشفی: بر اساس ن پرسشنامه اضافه نشد، و همننین هیچ مقوشه و واحد
، نیز هیچ مقوشه ان راند دومر گرفت. در پایی شد. این پرسشنامه به همراه نتایج دور اول در اختیار خبرگان قرامقوشه طراح 4پرسشنامه دور دوم با 

مده از دور اول و آیج به دست اس نتاو واحد معنایی اضافه نشد، و همننین هیچ مقوشه و واحد معنایی نیز حذف نشد. در راند سوم دشفی: بر اس
هیچ یک  در نهایت، ونیز اضافه نشد،  مقوشه طراحی شد، و در پایان راند سوم، مقوشه جدید و واحد معنایی جدیدی 4دوم، پرسشنامه دور سوم با 

دم اضافه شدن مقوشه اجماع و ع وجه بهحذف نشد. در نهایت با استفاده از ضریب کندال نیز در مورد تمامی عوامل اجماع نظرات مشاهده شد. با ت
 توقف فراهم شد. و واحد معنایی جدید، شرط

 
 های معنایی مطرح شدهنتایج راندهای سه گانه دلفی برای مقوالت و واحد .5جدول 

درصد توافق دور  میانگین واحد معنایی مقوله

 اول

درصد توافق دور  میانگین

 دوم

درصد توافق دور  میانگین

 سوم

اقدامات الزم برای توسعه 
 گردشگری عشایر

 86/0 22/3 75/0 15/3 66/0 11/3 اسیهای مردم شنراه اندازی موزه

 75/0 15/3 66/0 11/3 59/0 00/3 هابرگزاری جشنواره ها و فستیوال

 90/0 24/3 82/0 19/3 79/0 14/3 بستر الزم برای ورود گردشگر

 82/0 17/3 81/0 15/3 77/0 12/3 های فعال گردشگری عشایرگروه

محصوالت و توشیدات 
منحصر بفرد از سوی 

 ایرعش

 87/0 23/3 78/0 19/3 69/0 15/3 فراوانی گیاهان دارویی

 88/0 20/3 78/0 19/3 77/0 17/3 غذاهای سنتی

 70/0 16/3 75/0 15/3 65/0 11/3 های نواستفاده از انرژی

فروش محصوالت از سوی عشایر به 
 گردشگران

15/3 69/0 21/3 80/0 24/3 88/0 

نیروی متخصص و بومی 
یر برای توسعه در بین عشا

 گردشگری

تحصیالت کنشگران محلی و تخصصی 
 عشایر

16/3 71/0 19/3 77/0 21/3 83/0 

فرهنگ ملموس و 
ناملموس عشایر برای 

جذب گردشگران داخلی و 
 خارجی

 88/0 25/3 86/0 21/3 71/0 16/3 همبستگی و انسجام بین عشایر

 70/0 15/3 65/0 11/3 62/0 03/3 نوازی عشایرمهمان

 82/0 17/3 81/0 15/3 77/0 12/3 سبک زندگی تماشایی و سنتی عشایر

 77/0 12/3 76/0 16/3 66/0 11/3 جذابیت در محل اقامت عشایر

 80/0 14/3 79/0 13/3 72/0 10/3 فرهنگ عشایر
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های معنایی ت و واحدقوالبندی هر یک از م( به بررسی و رتبهFBMW و FARAS)آراس فازی  هایدر ادامه نیز با استفاده ار مدل
 بندی هر یکبه رتبه یآراس فازل از مد پرداخته شد، در این راستا پرسشنامه به صورت متقاطع در میان متخصصان توزیع شد. در ابتدا با استفاده

( 6به شرح جدول ) شد. نتایج دهاستفا یفازی بی ام وهایی از مدل بندی هر یک از واحداز مقوالت پرداخته شد، و در ادامه نیز به منظور رتبه
 است. 
 

 های معناییبندی هر یک از مقوالت و واحدرتبه .6جدول 
وزن نهایی با استفاده  مقوله

 FARASاز مدل 

وزن نهایی با استفاده از  واحد معنایی رتبه

 FBMW مدل

 رتبه

 2 070/0 ناسیهای مردم شراه اندازی موزه 3 231/0 اقدامات الزم برای توسعه گردشگری عشایر

 1 078/0 هابرگزاری جشنواره ها و فستیوال

 4 043/0 بستر الزم برای ورود گردشگر

 3 065/0 های فعال گردشگری عشایرگروه

محصوالت و توشیدات منحصر بفرد از سوی 
 عشایر

 4 056/0 فراوانی گیاهان دارویی 1 350/0

 1 0./080 غذاهای سنتی

 2 075/0 های نوانرژی استفاده از

 3 060/0 فروش محصوالت از سوی عشایر به گردشگران

نیروی متخصص و بومی در بین عشایر برای 
 توسعه گردشگری

 - 076/0 تحصیالت کنشگران محلی و تخصصی عشایر 4 149/0

فرهنگ ملموس و ناملموس عشایر برای 
 جذب گردشگران داخلی و خارجی

 4 076/0 ام بین عشایرهمبستگی و انسج 2 270

 3 083/0 نوازی عشایرمهمان 

 2 085/0 سبک زندگی تماشایی و سنتی عشایر

 1 087/0 جذابیت در محل اقامت عشایر

 1 087/0 فرهنگ عشایر

 1401های تحقیق، منبع: یافته

 

 
 1401های تحقیق، منبع: یافته، بندی هر یک از مقوالترتبه. 4شکل 
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 1401های تحقیق، منبع: یافته، های معناییبندی هر یک از واحدرتبه. 5شکل 

  
وی وشیدات منحصر بفرد از ستمحصوالت و (، از بین مقوالت مطرح شده، به ترتیب 5) شکل(، و 6بر اساس نتایج به دست آمده در جدول )

دامات الزم ، اق270/0هایی ران داخلی و خارجی با وزن ن، فرهنگ ملموس و ناملموس عشایر برای جذب گردشگ350/0عشایر با وزن نهایی 
، 149/0ی با وزن نهایی ، نیروی متخصص و بومی در بین عشایر برای توسعه گردشگر231/0برای توسعه گردشگری عشایر با وزن نهایی 

ر، از بین ز سوی عشایر بفرد ات منحصمقوشه: محصوالت و توشیدادر اند. همننین بیشترین و کمترین میزان اهمیت را به خود اختصاص داده
، ب گردشگران داخلی و خارجیفرهنگ ملموس و ناملموس عشایر برای جذ ، در مقوشه:080/0غذاهای سنتی با مقدار وزن های معنایی، واحد
ی توسعه گردشگری عشایر، زم برااقدامات ال، در مقوشه: 087/0جذابیت در محل اقامت عشایر و فرهنگ عشایر با مقدار وزن  های معناییواحد

است  اند، همننین قابل ذکرختصاص دادها، بیشترین میزان اهمیت را به خود 078/0ها با مقدار وزن برگزاری جشنواره ها و فستیوالواحد معنایی 
ن عشایر وز یو تخصص تحصیالت کنشگران محلی نیروی متخصص و بومی در بین عشایر برای توسعه گردشگری، واحد معناییدر مقوشه: 

 ، را به خود اختصاص داده است. 076/0

 

 گیرینتیجه
ر اساس بین راستا، ت. در اهای مغفول گردشگری عشایر در ناحیه رضوانشهر انجام شده اسپژوهش حاضر با هدف بررسی شناسایی ظرفیت

د از سوی نحصر به فروشیدات متر، محصوالت و های: اقدامات الزم برای توسعه گردشگری عشایهای کیفی از دیدگاه متخصصان، ظرفیتیافته
خصصان ز دیدگاه متاشهر نعشایر، فرهنگ ملموس و ناملموس عشایر، نیروی متخصص و بومی در بین عشایر برای توسعه گردشگری در رضوا

رد های معنایی از سوی متخصصان مواحدراند متفاوت، تمامی مقوالت و و 3مورد شناسایی قرار گرفته شد، در ادامه با استفاده از روش دشفی در 
وی عشایر با سر بفرد از دات منحصمحصوالت و توشیهای فازی نشان داد، بین مقوالت مطرح شده، تایید قرار گرفته شد. در نهایت نتایج مدل

بین  عشایر، از رد از سویصر بفمقوشه: محصوالت و توشیدات منحدر اند. همننین ، میزان اهمیت را به خود اختصاص داده350/0وزن نهایی 
، ب گردشگران داخلی و خارجیفرهنگ ملموس و ناملموس عشایر برای جذ ، در مقوشه:080/0غذاهای سنتی با مقدار وزن های معنایی، واحد
دشگری عشایر، زم برای توسعه گراقدامات ال، در مقوشه: 087/0جذابیت در محل اقامت عشایر و فرهنگ عشایر با مقدار وزن  های معناییواحد

است  اند، همننین قابل ذکرختصاص دادها، بیشترین میزان اهمیت را به خود 078/0ها با مقدار وزن برگزاری جشنواره ها و فستیوالواحد معنایی 
 نی عشایر وزو تخصص تحصیالت کنشگران محلی نیروی متخصص و بومی در بین عشایر برای توسعه گردشگری، واحد معناییدر مقوشه: 

 ، را به خود اختصاص داده است. 076/0
با توجه به سبک زندگی امروز در رضوانشهر و پیشرفت صنعت و تکنوشوژی توان گفت، های به دست آمده میبندی یافتهبر اساس جمع

در بسیاری از مناطق ایران از تواند برای بسیاری از مردم جاشب و دیدنی باشد. از آنجا که زندگی عشایری زندگی،  دامان طبیعت در رضوانشهر می
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بسیاری از گردشگران را به عشایر این منطقه جلب کرده تا با این نوع زندگی آشنا شوند. از سوی  کنجکاویبین رفته، خود این موضوع 
-منطقه می های مغفول گردشگری عشایر در اینظرفیت تریناهمیت متخصصان، محصوالت و توشیدات منحصر بفرد از سوی عشایر یکی از با

ق باشد. صنایع دستی عشایر رضوانشهر برخواسته از نیازهای اوشیه مردم کوه نشین در تطبیق با محیط جغرافیایی و فناوری سنتی حاکم بر مناط
و تجلی شود که تاثیر گرفته از سنن، آداب و رسوم و محیط طبیعی های هنری عشایر در صنایع دستی و بافندگی متبلور میعشایری است. جاذبه

های سرسبز است که عشایر در آنها زندگی یا در های اصلی آن مناظر و دشتزیبایی، طراوات و شادی زندگی عشایر این منطقه است که زمینه
قاشی بافی، گلیم بافی، جاجیم و گبه که حاصل فکر و اندیشه و خالقیت زنان عشایر است، که عالوه بر گردشگران  کنند.مسیرهای آن کوه می

ای برخوردار است. در کنار محصوالت سنتی، غذاهای محلی و سنتی استان گیالن از سوی عشایر داخلی، برای گردشگران خارجی جذابیت ویژه
شود. عالوه بر این، فراوانی های مغفول عشایر در این منطقه محسوب میاین منطقه و عالوه بر آن توشید محصوالت شبنی از جمله ظرفیت

های نو )از تواند گردشگران داخلی و خارجی را به این منطقه جذب کند، و همننین استفاده از انرژیشهر میی در منطقه رضوانگیاهان داروی
ای برای گردشگران باشد. دومین ظرفیت مغفول گردشگری توان جذابیت ویژهجمله انرژی خورشیدی( برای پختن غذا، نان و حتی گرما، می

فرهنگ ملموس و ناملموس عشایر برای جذب گردشگران داخلی و خارجی اشاره نمود. فرهنگ ملموس عشایر توان به عشایر در این منطقه می
باشد. فرهنگ ناملموس نیز ترکیبی از سبک زندگی تماشایی و سنتی ترکیبی از همبستگی و انسجام بین عشایر و مهمان نواری عشایر می

باشد. سیاه چادرها یکی از صنایع دستی عشایر در این منطقه است که کامال سنتی و نگ عشایر میعشایر، جذابیت در محل اقامت عشایر و فره
شود. عشایر این منطقه در ییالق و به طور عمده توسط عشایر چادرنشین و از موی بز بافته شده است، و برای سقف چادرها نیز استفاده می

کنند. دشیل استفاده از موی بز، خاصیت ال در زیر این سیاده چادرها زندگی و استراحت میهای معینی برای اقامت دارند که معموقشالق مکان
کند، همننین بر خالف بفیه مواد در گرما منقبض بسیار مطلوبی برای حفظ آب در مواقع بارندگی دارد و معموال آب باران از جداره آن عبور نمی

آن در سیاه چادر کمک کرده تا در تابستان منافد سیاه چادر باز شده و هوای سیاه چادر خنگ  شود و این به کاربرد ممتازو در سرما منبسط می
تواند جذابیت خاصی را برای شود و در زمستان منافد آن بسته شده تا از ورود سرما و باران جلوگیری شود. بنابراین محل اقامت عشایر می

 گردشگران ایجاد نماید. 
شایری اسم ویژه عویژه، مر هایهای محلی )رقص چوب(، سرودها، نغمه و آهنگ و موسیقیها، بازیها، جشنهمننین عشایر دارای آیین

نگی عشایر را در های فرهبهعت، جاذها و باورهای ایرانی غنی نشات گرفته از طبیمانند اسب سواری و غیره هستند که همراه با اخالق، ارزش
باورهای  یط طبیعی وه از محعشایر مخصوصا زنان که گویای فرهنگ غنی آنهاست، نشات گرفت پوشش خود جای داده است. عالوه بر آن، نوع

 فرهنگی و شیوه زندگی آنهاست. 
یر در اکندگی عشاه به پرباشد. با توجاقدامات الزم برای توسعه گردشگری عشایر میسومین ظرفیت شناسایی شده از سوی متخصصان، 

ات اسب زاری مسابقهمنون برگ های گوناگونیتواند با موضوعات و شکلها در رضوانشهر میها و فستیوالرهکشور ایران، برگزاری جشنوا
توان ه میمراه است کهبسیاری  هایهای بومی و.. انجام شود که هر کدام با جذابیتهای محلی و قومی، اجرای بازیسواری، برگزاری آیین

بی مناسب، ین بازاریامنون تدوهتوانند با اقداماتی های فعال گردشگری عشایر میهمننین گروه گردشگران بسیاری را به خود جذب نماید.
ن منطقه توسعه ر را در ایری عشایهای اجتماعی و .. گردشگایجاد وب سایت برای ثبت نام و معرفی فستیوال و ایجاد صفحه فستیوال در شبکه

هیم ، که با مفاباشدیروی متخصص و بومی در بین عشایر برای توسعه گردشگری مدهند. در نهایت چهارمین ظرفیت شناسایی شده، نی
  ناسایی شد.شری( ش)تحصیالت فرزندان عشایر در حوزه گردشگری، و استفاده از افراد متخصص و کارشناس عشایر در زمینه گردگ
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ABSTRACT 
Introduction: The social composition of Iranian society consists of three distinct populations: 

urban, rural and nomadic. Due to the fact that Iran has different ethnicities since ancient times, in 

this regard, it has a very suitable platform for planning all kinds of tourism, and due to the fact that it 

is one of the few countries where migration continues as in the past, and the nomads of Iran still 

have their traditions. It can be a good place for nomadic tourism, in the meantime, the nomadic 

territory with its natural attractions, traditional, cultural and environmental resources and potentials 

is a great opportunity for the development of nomadic tourism in Iran. 

Purpose of the research: The purpose of the present research is to examine and analyze the 

neglected capacities of tourism nomadic of Rezvanshahr area. 

Methodology The current research is applied in terms of objective and in terms of qualitative and 

quantitative method, and in order to analyze the data, grounded theory method and models (FBMW, 

FARAS) were used. Also, the statistical population in the current research includes tourism, nomadic 

and rural experts, who were determined based on the purposeful sampling of (45) people. 

Geographical area of research: Rezvanshahr County is located in the northern part of Iran, 

between the shores of the Caspian Sea and the Talash mountain range, and consists of two plains and 

mountains. This County has a common border with the Caspian Sea and Talesh County from the 

north, Khalkhal County from the west, Soumesara and Masal cities from the south, and Bandar 

Anzali County from the east. 

Results and discussion: the capacity experts, the views: it is necessary for the development of 

nomadic tourism, individual products and productions from the nomads, tangible and intangible 

culture of the nomads, expert and native force among the nomads for the development of tourism in 

Rezvanshahr. Was identified, in the final results of the fuzzy models, it showed that among the 

mentioned categories, special products and productions by nomads with a final weight of 0.350 have 

taken the amount. 

Conclusion: Identifying the neglected capacities of nomadic tourism is a part of the tourism market 

and a source of employment and income, and a strategy to preserve the environment and traditional 

culture of nomads, and a complementary and diversifying source in the nomadic economy, and as a 

result, a policy for economic development. It is considered social and ecological of nomadic 

societies. 
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