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 بررسی پتانسیل کارآفرینی گردشگری فرهنگی در جامعة عشایر قشقایی ایران

 2و الهام اسفندیاری بیات 1سیدسعید میرواحدی
 

 20/12/1395تاریخ پذیرش:              21/09/1395تاریخ دریافت: 
 

 چکیده

ترین برجا بودن آن تا عصر حاضر از بزرگترین شیوة زیست بشر است که پاهننشینی ککوچ

های بسیاری تواند جذابیتنشینی میهای زندگی کوچهای این شیوة معیشت است. دیدنیجاذبه

برای گردشگران داخلی و خارجی داشته باشد و به صنعت گردشگری کشور کمک کند. اما امروزه 

های اقتصادی، مشکالت فرهنگی و نشینی و عشایری، نبود فرصتدر زندگی کوچتغییر نگرش 

طرف و رشد و محیطی، شکست پیوندهای اجتماعی و مشکالت این نوع زندگی از یک زیست

 تر و آنان را برای ادامة این شیوةنشینان تنگتوسعة کشور از سوی دیگر هر روز عرصه را بر کوچ

های کارآفرینی گردشگری قومی وهش حاضر با هدف بررسی پتانسیلکند. پژزده میزیستی دل

ها در کارآفرینی و گیری از آنای برای بهرهها، زمینهشده است تا با شناسایی این پتانسیلانجام 

ورسوم و بهبود وضعیت معیشت زایی، درآمدزایی و درنهایت فرصتی برای احیای آداباشتغال

د. این پژوهش به روش کیفی و با گردشگری قومی فراهم شو ز طریقمردم عشایر قشقایی ا

نان شده است. مصاحبه با یازده نفر از کارآفریاستفاده از ابزارهای مصاحبه و مشاهده انجام 

برفی انجام پذیرفت. مشاهده نیز از دو تیرة عشایری گردشگری عشایری به روش گلوله

ها نشان داد که تمام اجزای هایت نتایج تحلیلعمل آمد. درنصورت مشارکتی بهگردشگرپذیر به

ها، گردشگری اساس نتایج مصاحبهزندگی عشایری پتانسیلی برای کارآفرینی گردشگری است. بر

شود. اما دستی میهای تولید سنتی و صنایعزایی، احیای پوشاك، مهارتعشایری موجب اشتغال

زایی و کسب درآمد ظار، موجب اشتغالمشاهدات نشان داد که گردشگری عشایری، برخالف انت

 دستی و تولیدات بومی تأثیر چندانی نداشته است.نشده و بر احیای پوشاك، صنایع

  : کارآفرینی گردشگری، گردشگری فرهنگی، گردشگری عشایریهای کلیدیواژه

 مقدمه 

 طور مداوم گسترش وسفر و گردشگری یکی از اموری است که در طول شش دهة گذشته به

(. درواقع گردشگری یکی از ارکان اساسی 2014، 3است )سازمان جهانی گردشگری تنوع یافته

                                                           
 mirvahedi@atu.ac.ir)گروه کارآفرینی دانشگاه عالمه طباطبایی تهران)ایمیل: . نویسندة مسئول: استادیار 1

ارشد کارآفرینی، دانشگاه هنر اصفهانکارشناس  2 
3 World Tourism Organization (WTO) 
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های رسد یکی از گزینهنظر میو به ( ,2001Diaz)توسعه است در کشورهای درحال فرایند توسعه

توسعة مطلوب برای اغلب کشورها، نوعی از گردشگری به نام گردشگری فرهنگی باشد 

(Richards and Wilson, 2007 .)های ها و گونهتوان به زیربخشگردشگری فرهنگی را می

شریفی تهرانی و  یوسفی، ) ها گردشگری قومی استیکی از این زیربخشمختلفی تقسیم کرد که 

ورسوم متنوع و جالب بومیان و اب( گردشگری قومی را بازاریابی آد1989) 1اسمیت. (1392

ترین مزایای مردمانی با فرهنگ متفاوت برای مصرف توریستی تعریف کرده است. یکی از مهم

فرصتی  توان آن را تجربه کرد وجهان می گردشگری قومی این است که تقریباً در هر بخشی از

 .  (Csapó, 2012دهد )عالی برای محافظت از فرهنگ و میراث ارائه می

های های مختلف و اقلیمای دیرین و کهن، با قومیتایران یکی از کشورهایی است که با سابقه

آبادی و مستخدمین کهومی است )کرقریزی گردشگری برنامه برایمتفاوت دارای بستر مناسبی 

های زندگی بشری است که مردمان (. ازآنجاکه زندگی عشایری یکی از اولین شکل1389حسینی، 

تواند محمل بسیار (، می1392کنند )طالیی و عبدیان، صورت قومی و ایلی زندگی میآن به

اب مناسبی، برای گردشگری عشایری که شکلی از گردشگری قومی است، باشد )ضیایی و تر

های وابسته به قلمرو (. گردشگری عشایری نوعی گردشگری است که در محیط1391احمدی، 

های فرهنگی و اجتماعی مرتبط با زندگی شود و بازدید از جاذبهکوچندگی عشایر انجام می

 شالقی عشایر مدِّنظر گردشگرهای طبیعی موجود در منطقة ییالقی ـ قعشایری و جاذبه

(. گردشگری عشایری بر قدرت اقتصادی عشایر 1390صری و موسوی، است)لطفی، یوسفی با

 (.1389جی و پازکی، افزاید )قدیری معصوم، استعالمی

درصد از  20به نقشی که عشایر در زندگی اقتصادی کشور دارند، مانند تولید بیش از باتوجه

دستی از صنایعدرصد  35درصد از محصوالت کشاورزی و  5های دامی و لبنی، تولید فراورده

های (، هرگونه تغییر و تحولی در اقتصاد این قشر انعکاس1394)سازمان امور عشایر ایران، 

دنبال خواهد داشت از روستایی و شهری بهندگی اقتصادی جوامع یکجانشین اعممستقیمی بر ز

جانبة اقتصادی، دلیل برای رسیدن به توسعة همههمین(. به1383)مشیری و موالیی هشتجین، 

)مشیری  شوداجتماعی و فرهنگی کشور الزم است سرنوشت اقتصادی این قشر بررسی و شناسایی 

ل مهم در ادبیات توسعة اقتصادی (. امروزه اشتغال و بیکاری از مسائ1383و موالیی هشتجین، 

همة کشورهاست؛ زیرا اشتغال منبع عمدة درآمد مردم و عامل اصلی تعدیل فقر در جامعه است 

جمعیت فعال عشایری درصد از  نشان داد حدود پنج 13872(. سرشماری سال 1388)میرزایی، 

تواند موجب ی می(. صنعت گردشگر1387کشور بیکار و جویای کار هستند )مرکز آمار ایران، 

تواند موجب کاهش . این صنعت می(Wu, 2000)محلی شود  ـ بهبود زندگی اقتصادی افراد قومی

کند؛ هایی جدید برای اشتغال ایجاد یا توقف مهاجرت افراد محلی به شهرها شود و فرصت

های های مردمی و فرهنگتواند باعث توانمندسازی و احیای فرهنگهمچنین، گردشگری می
                                                           
1 Smith 

 گرفته استانجام 1387گیرد که آخرین آمارگیری سال بار انجام میآمار مربوط به عشایر هر ده سال یک. 2
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دهندة اهمیت (. این موضوع نشانHarris, Vogel and Bestle, 2006رفته و جداشده شود )ازبین

ریزی در این امر است )کریمی و محبوب فر، این صنعت در اقتصاد جهانی و ملی و ضرورت برنامه

های کارآفرینانة های اقتصادی، به فعالیتگاه یکی از بخش(. بنابراین گردشگری، در جای1390

 (.1392زاده و شایان، زیادی نیاز دارد )تقوایی

 Yang andکنند )طور فزاینده نقش مهمی در توسعة گردشگری بازی میکارآفرینان به

Wall, 2008ردن (. کارآفرینان گردشگری موجب نمایاندن جامعة محلی به گردشگران و آشنا ک

زایی (. کارآفرینی گردشگری موجب اشتغالMorrison, 2006شوند )های منطقه میها با ارزشنآ

(. 1390و محبوب فر،  شود )کریمیهای اجتماعی میو درنهایت کاهش بیکاری و ناهنجاری

ای بسیار نطقهمکه کارآفرینی در توسعة صنعت گردشگری در سطح جهانی، داخلی و رغم اینعلی

خصو  کارآفرینی کارآفرینی گردشگری بهزمینة العات علمی محدودی درمهم است، مط

ژوهش حاضر پ(. به همین دلیل، هدف Yang and Wall, 2008شده است )گردشگری قومی انجام 

های کارآفرینی گردشگری در جامعة عشایر قشقایی ایران است تا ضمن شناسایی پتانسیل

های شغلی نیز یجاد فرصتینی گردشگری عشایری بر اها، تأثیر کارآفرشناسایی این پتانسیل

های هایی که جوامع عشایری با آن مواجه هستند، همانند نبود فرصتبه چالشبررسی شود. باتوجه

محیطی، شکست پیوندهای اجتماعی، فروپاشی نظام ایلی، اقتصادی، مشکالت فرهنگی، زیست

رهای بزرگ، فقر در پیرامون شه یدایش کمربندمهاجرت، سرریز نیروهای بیکار به حاشیة شهرها، پ

رسد ترویج کارآفرینی گردشگری عشایری و توسعة گردشگری عشایری راهکاری برای نظر میبه

عة گردشگری رفع بسیاری از این مسائل به جوامع عشایری ارائه دهد. با ترویج کارآفرینی و توس

ن مردم عشایر بهبود یابد و ضم عشایری ممکن است شرایطی فراهم گردد که وضعیت زندگی

اش و یافتن شغل شان دیگر نیازی نباشد برای امرار معدستی نفیسحفظ فرهنگ اصیل و صنایع

دلیل سو موجب افزایش جمعیت شهرها شوند و از دیگر سو، به به شهرها مهاجرت کنند که از یک

 جران ایجاد شود.اختالف فرهنگی، مشکالت فراوانی هم برای مردم شهر و هم برای مها
 

 مبانی نظری

کنندگان ها و روابط ناشی از تعامل گردشگران، تأمینگردشگری عبارت است از مجموع پدیده

ها و دیگر ها و جوامع میزبان در فرایند جذب گردشگران و میزبانی از آنوکار، دولتکسب

توسعة صنعت گردشگری موجب گسترش و تنوع  .(1393)دانشپور و نوذری، بازدیدکنندگان 

متفاوت گردشگران و های به انگیزه(. امروزه، باتوجهYamamoto, 2005گردشگری شده است )

ها گردشگری اند که یکی از آنوتقاضای گردشگری، بازارهای خا  گردشگری ظهور کردهعرضه

یافته و به طور مداوم تنوع و گسترش های اخیر بهفرهنگی است. گردشگری فرهنگی در سال

 (.Rahman, 2012شده است )بخشی محبوب و جذاب تبدیل 
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از گردشگری در ارتباط با فرهنگ و هنر یک کشور یا  ایگردشگری فرهنگی زیرمجموعه

(، گردشگری فرهنگی یک 2012) 1(. از نظر چاپو ,2010Barman, Singh and Raoمنطقه است )

محصول گردشگری است که در آن انگیزة گردشگران آشنایی با فرهنگ جدید، شرکت در حوادث 

های تواند شامل تجربهرهنگی میهای فرهنگی است. گردشگری ففرهنگی، بازدید از جاذبه

ها، ها، بناهای تاریخی، موزهفرهنگی متنوع گردشگر همچون بازدید از هنرهای نمایشی، جشنواره

که (. هنگامیRaj, 2003های مذهبی و شرکت در سفرهای آموزشی باشد )میراث طبیعی، آیین

گردشگر به یادگیری و یا شناخت فرهنگ مردم بومی )از طریق ارتباط مستقیم و یا از طریق 

کند، نوعی از گردشگری فرهنگی ها اقدام میها( در محیط طبیعی زندگی آنشواهد زندگی آن

 ,Yang, Wall and Smithشود )رسیده است که به آن گردشگری قومی اطالق میبه فعلیّت 

2008 .) 

زیست طبیعی خود، که های قومی در محیط گردشگری قومی دیدن مردم بومی یا اقلیت

شده  ای مثل پارك ملی، جنگل، بیابان و یا منطقة کوهستانی باشد، تعریفممکن است منطقه

(. درواقع گردشگری قومی مشاهدة سبک زندگی افراد بومی با هدف شناخت Smith, 2009است )

 . (1392پاپلی یزدی و سقایی، )های آنان است اقوام مختلف و شرکت در تجربه

بزار گردشگری قومی بسیاری از کشورها از مزیت تنوع فرهنگی و قومی خود بهره برده و از ا

. (1389حسینی، احمدی و خداداد حسینی، )اند جانبة کشورشان استفاده کردهجهت توسعة همه

خا  به ها، آداب و سنن و روش زندگی یک قوم گاه گردشگران با هدف مطالعه و بررسی ویژگی

رو چادرنشین و کوچکنند، گاه نیز چنین اقوامی ممکن است نوماد یا ها سفر میمناطق اسکان آن

ها در طول کنند و با آنموارد گردشگران همراه عشایر یا قبایل کوچک سفر می باشند، در این

 .(1390رنجبریان و زاهدی، )کنند سفر زندگی می

گردشگری عشایری، هرگونه سفر یا گردش در پهنة جغرافیایی قلمرو زیستی جامعة 

های طبیعی و آشنایی با خصایص فرهنگی این گیری گردشگر از جاذبهمنظور بهرهی، بهعشایر

رضایی و همکاران . غالم(1391رضایی، زینعلی، ناصری و  نورائی، غالم)شده است قشر، تعریف 

( بیان کردند که گردشگری عشایری تلفیقی از اکوتوریسم و گردشگری فرهنگی است و 1391)

 گیرد.درواقع از هر دوی این مفاهیم بهره می
کند زا برای جامعة بومی ایجاد میالگردشگری قومی و عشایری یک بخش جدید اشتغ

هنری دستی، در سطح خانگی، شاغل و درنتیجه توانمند  همچنین زنان با تولید و فروش کاالهای

 های اقلیت قومی درگیر در گردشگریشوند که این موضوع موجب پویایی جنسیتی در گروهمی

( گردشگری قومی و عشایری موجب 2011) 2(. بنابر نظر عثمان و همکاران ,2012Ishiiشود )می

های شغلی و کسب درآمد اضافی برای مردم محلی، از طریق فروش محصوالت و یا ایجاد فرصت

شود. همچنین، ازآنجاکه گردشگران در جستجوی طور مستقیم به گردشگران، میارائة خدمات، به

                                                           
1. Csapó  

2. Othman et al 
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، اغلب پول خوبی برای این فرد مردم بومی هستندانگیز و منحصربههای فرهنگی شگفتتجربه

ای برای کارآفرینی محلی و توانمندسازی فردی های بالقوهترتیب فرصتپردازند. بدینها میتجربه

 . (1391واندا جورج, مایر و جی. رید، )شود ایجاد می

ترویج کارآفرینی در گردشگری باعث کاهش بیکاری در این بخش اقتصادی و افزایش 

نجفی توه خشکه و آزادی، )شود وری افراد، منابع و بالطبع افزایش درآمد مردم جامعه میبهره

زایی و افزایش اگرچه نباید تصور شود که کارآفرینی در گردشگری تنها راهکار اشتغال. (1391

نجفی توه )ورترین نوع آن است توان گفت که بهترین و بهرهدرآمدهای این بخش است، قطعاً می

 .(1391خشکه و آزادی،

د صاد خرهایی که در سطح اقتهای تجاری شرکتکارآفرینی گردشگری، بسیاری از فعالیت

هایی که خدمات گردشگری فراوانی را مانند: هتل، گیرد؛ شرکتمیو کالن فعال هستند را دربر

های مسافرتی، خدمات توراپراتورها، اوقات خانه، آژانسونقل، خدمات موادغذایی، مهمانحمل

دستی، اندام، تولید و تجارت آثار هنری و صنایعفراغت، سرگرمی، باشگاه سالمتی و تناسب

 ,Rusu, Csorba, Cureteanu and Isacدهند )موزة محلی و... ارائه میگردشگری ورزشی، باغ

طرف تماس مستقیم و  ارکنندة تعادل هستند؛ یعنی از یک(. کارآفرینان گردشگری برقر2012

کنند و از طرف دیگر ممکن نزدیک با جوامع محلی و آداب و سنن در منطقة گردشگری برقرار می

 (.Rusu et al., 2012است منابع محلی با کیفیت باال را به کاال و خدمات گردشگری تبدیل کنند )

 

 سؤاالت تحقیق

ای، از ظرفیت تنوع فرهنگی و می و ایلی و عشیرهمیلیون نفر جمعیت قوایران، باوجود چهار

. ایران یکی از ده (1391عامریان و شیوا، )خوبی بهره نبرده است قومی برای جذب گردشگر به

شناسی است و این منابع های تاریخی، فرهنگی، طبیعی و مردمکشور اول جهان از نظر جاذبه

ریزی جهت توسعة گردشگری در عظیم و امکانات بالقوة فراوان، زمینة مناسبی را برای برنامه

بین قلمروهای کوچ و استقرار . در این (1383رحیمی، )مناطق مختلف کشور فراهم آورده است 

ویژه وضعیت متنوع طبیعی و فرهنگی، دارای شرایط های مختلف بهعشایر ایران، از نظر جاذبه

 .(1383رحیمی، )بسیار مناسبی برای توسعة گردشگری در کشور است 

ورسوم و کنند که هر یک دارای آدابهای گوناگونی زندگی میدر ایران عشایر و طایفه

های ملی و ها و آیین. این اقوام دارای جشن(1383افشار سیستانی،)فرهنگ خا  خود هستند 

داران فرهنگ ملل تواند دوستهستند که می های محلی، موسیقی و... ویژة خودمذهبی، ورزش

ترین عشایر شدهترین و شناخته. یکی از بزرگ(1383افشار سیستانی، )سوی خود بکشاند را به

فارس و اطراف اصفهان، در ها هستند؛ این ایل در مسیر طوالنی بین سواحل خلیجایران قشقایی

 .(1389کرکه آبادی و مستخدمین حسینی، )اند قشالقییالق و 

file:///E:/1111111111111111111111111111111111111111111111111/پرچکانی/پورصدوقیان/d.docx%23_ENREF_50
file:///E:/1111111111111111111111111111111111111111111111111/پرچکانی/پورصدوقیان/d.docx%23_ENREF_49
file:///E:/1111111111111111111111111111111111111111111111111/پرچکانی/پورصدوقیان/d.docx%23_ENREF_49
file:///E:/1111111111111111111111111111111111111111111111111/پرچکانی/پورصدوقیان/d.docx%23_ENREF_49
file:///E:/1111111111111111111111111111111111111111111111111/پرچکانی/پورصدوقیان/d.docx%23_ENREF_49
file:///E:/1111111111111111111111111111111111111111111111111/پرچکانی/پورصدوقیان/d.docx%23_ENREF_49
file:///E:/1111111111111111111111111111111111111111111111111/پرچکانی/پورصدوقیان/d.docx%23_ENREF_49
file:///E:/1111111111111111111111111111111111111111111111111/پرچکانی/پورصدوقیان/d.docx%23_ENREF_19
file:///E:/1111111111111111111111111111111111111111111111111/پرچکانی/پورصدوقیان/d.docx%23_ENREF_19
file:///E:/1111111111111111111111111111111111111111111111111/پرچکانی/پورصدوقیان/d.docx%23_ENREF_19
file:///E:/1111111111111111111111111111111111111111111111111/پرچکانی/پورصدوقیان/d.docx%23_ENREF_19
file:///E:/1111111111111111111111111111111111111111111111111/پرچکانی/پورصدوقیان/d.docx%23_ENREF_19
file:///E:/1111111111111111111111111111111111111111111111111/پرچکانی/پورصدوقیان/d.docx%23_ENREF_44
file:///E:/1111111111111111111111111111111111111111111111111/پرچکانی/پورصدوقیان/d.docx%23_ENREF_36
file:///E:/1111111111111111111111111111111111111111111111111/پرچکانی/پورصدوقیان/d.docx%23_ENREF_36
file:///E:/1111111111111111111111111111111111111111111111111/پرچکانی/پورصدوقیان/d.docx%23_ENREF_26
file:///E:/1111111111111111111111111111111111111111111111111/پرچکانی/پورصدوقیان/d.docx%23_ENREF_26
file:///E:/1111111111111111111111111111111111111111111111111/پرچکانی/پورصدوقیان/d.docx%23_ENREF_47


... فرهنگی دشگریگر کارآفرینی پتانسیل بررسی ..........................سیدسعید میرواحدی، الهام اسفندیاری بیات  

 

67 

 

ای که گردشگری عشایری در ایران به مبانی نظری تحقیق و پتانسیل بالقوهبنابراین باتوجه

 دارد این تحقیق درصدد است تا به سؤاالت زیر پاسخ دهد:

تمرکز بر ایل قشقایی(  جامعة عشایری ایران )با های کارآفرینی گردشگری دریلپتانس-1

 اند؟کدام

 عشایری ایران چه اثراتی دارد؟ های شغلی در جامعةبر ایجاد فرصت کارآفرینی گردشگری-2

ی عشایری بر محافظت و احیای الگوهای فرهنگی جامعة عشایری چه توسعة گردشگر-3

 تأثیراتی دارد؟

 

 شناسی تحقیقروش

تر های تحقیق کیفی را برای مطالعة موضوعات کارآفرینی مناسببسیاری از محققان، روش

به زمینة پژوهش و بنابر نظر راسو و ؛ بنابراین، باتوجه(1389الوانی و  بودالیی، )دانند می

 یابیدستبر کمبود اطالعات در این حوزه، در پژوهش حاضر نیز برای ( مبنی2012) 1همکارانش

بنیاد یکی از شده است. روش نظریة داده به نتایج موردنظر از روش پژوهش کیفی استفاده

ها را استخراج های تحقیق کیفی است که قادر است مفاهیم نهفته در ورای دادهپرکاربردترین روش

های بردن به جنبهپژوهش نیز برای پی. در این (1388حسینقلی زاده، حبیبی و عالی، )کند 

توان به ارائة کمک این روش میبنیاد استفاده گردید؛ چراکه بهنامحسوس موضوع، از روش داده

ها پرداخت. اطالعات موردنیاز در این پژوهش به نظریه براساس عوامل مختلف و ارتباط بین آن

های کیفی، های میدانی، با روشاست. دادهآمده دست ای و میدانی بههای کتابخانهدو شکل داده

 اند.شده مصاحبة نیمه ساختاریافته و مشاهدة مشارکتی گردآوری

گان در این پژوهش، جامعة آماری در بخش مصاحبه، کارآفرینان گردشگری عشایری و نخب

ین اعشایری هستند و در بخش مشاهده، باتوجه به قلمرو موضوعی، عشایر قشقایی است. در 

گیری تا اشباع نظری سؤاالت مورد بررسی ادامه یافت تا مصاحبه و مشاهدات بیشتر هش نمونهپژو

(؛ 1391وجودآمده نشود )رنجبر و همکاران، افزایش یا تغییر در تئوری یا نگرش به منجربه

است که از این تعداد هفت نفر از کارآفرینان شده بنابراین، در این پژوهش با یازده نفر مصاحبه

های عشایری ساکن کردهردشگری عشایری، دو نفر از مسئوالن امور عشایری و دو نفر از تحصیلگ

های نظری با مشاهده از دو تیرة عشایر قشقایی در شهرها بودند. در بخش مشاهده نیز اشباع داده

 آمده است.دستگردشگرپذیر به

 

 هاوتحلیل دادهتجزیه

ها و مشاهدات، با هدف استخراج کدها و مفاهیم و دستاوردهای حاصل از مصاحبه

و تحلیل قرار گرفته شد. در این پژوهش حین انجام مصاحبه، نظرات  ها، مورد تجزیهبندیطبقه

                                                           
1 . Rusu et al. 
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های حاصل از مشاهدات و شوندگان ضبط و نگهداری شد و نظرات آنان به همراه دادهمصاحبه

به متن تبدیل شد. در گام بعدی، پس از رسیدن به نقطة اشباع در نظرات  گرفته،برداشت صورت

افزار اطلس تی های اولیه به نرمشده از مشاهدات، دادهآوریهای جمعشوندگان و دادهمصاحبه

به تعداد زیاد کدهای افزار کدهای اولیه ایجاد گردید. باتوجهشد و با کمک این نرمداده  1آی

ها، کدهای اولیه به کدهای ثانویه تبدیل شدند که اساس و سازی آنظور خالصهمنتولیدشده، به

یکدیگر بوده است. درنهایت در قسمت پایة این اقدام قرابت مفهوم و معنای کدهای اولیه به

ها، در ها تبدیل به مقوله شوند. بعد از تعیین مقولهکدگذاری ثانویه تالش بر این شد تا مفهوم

ها، نظریه ارائه اساس رابطة بین طبقهقات اصلی نظریه تعیین شدند و درنهایت، برمرحلة بعد، طب

 شد.
 

 هانتایج حاصل از مصاحبه

چادر، از سیاه ّدهد که همة آنچه در عشایر وجود دارد اعمها نشان مینتایج حاصل از تحلیل داده

دستی، نحوة مردمی، صنایعورسوم، غذا، گویش و لهجه، موسیقی و ادبیات طبیعت، اقلیم، آداب

های های بومی محلی پتانسیلها و مراسم خا  عشایر، ورزش و بازیکوچ، پوشاك، رقص، جشن

افتد شوند. درواقع هر آن چیزی که در عشایر اتفاق میکارآفرینی گردشگری محسوب می

ی پتانسیلی برای کارآفرینی گردشگری است و حتی خود اشخا  عشایر نیز پتانسیلی برا

 شوند.کارآفرینی گردشگری محسوب می
یابند. ط با هم معنا میدر ارتبا صورت منفک و جداشده بلکههای عشایر نه بهتمام پتانسیل

اند و بدون این ارتباط امکان تجربة زندگی ها با هم مرتبطها و پتانسیلکه تمامی جاذبه معنیبدین

مزیت رقابتی نوعی ربة شیوة زندگی است و بهعشایری وجود ندارد؛ زیرا که گردشگری عشایری تج

ها ها، نوع معیشت عشایر است. بسیاری از پتانسیلبه سایر گردشگریگردشگری عشایری نسبت

ورسوم و فرهنگ مردمان بومی یابند؛ زیرا همة رفتارها، رسمفقط در فضای عشایری معنا می

بسیاری از  ستند و در محیط شهریدار هشان معنیزیست و کارهای روزمرهبه محیطباتوجه

دستی، پوشاك، ای از صنایعتوان گوشهدهند. نمیرفتارهای عشایری مفهوم خود را از دست می

ها مشاهده شکلی که امروزه در برخی مکانصورت انتخابی جدا کرد و بهغذا و مسکن عشایری را به

علت که، اینگری عشایری نهاد؛ بهشگران قرارداد و بر آن نام گردششود در معرض نمایش گردمی

تجربه  گردشگری عشایری در متن جامعه عشایری قرار گرفتن و زندگی عشایری را تمام و کمال

 کردن است و این تجربه رقم نخواهد خورد جز اینکه با عشایر زندگی کرد.

دهد که نکتة مثبت رونق گردشگری عشایری امکان میها نشانهمچنین، نتایج مصاحبه

ترتیب، هر کسی مستقیم های موجود در زندگی عشایری است. بدینیجاد شغل در همة فعالیتا

یا غیرمستقیم محصوالت و خدمات درخدمت گردشگران قرار دهد ایجاد شغل کرده است. گرچه 

                                                           
1. ATLAS.ti  
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که گردشگری عشایری موجب احیای سنن و فرهنگ مردم عشایری خواهد شد، اما یکی از اهداف 

 ی عشایری ایجاد شغل و درآمدزایی برای مردم بومی است.اصلی توسعة گردشگر

شوندگان در پژوهش به آن اشاره کردند، های گردشگری عشایری که مصاحبهازجمله مزیت

های روزمرة مردم بومی برای رونق گردشگری عشایری است. تمام ایجاد شغل متناسب با فعالیت

شگر، دهند، با حضور گردرت روزانه انجام میصوافتد و مردم بومی بهآنچه در عشایر اتفاق می

زمان با انجام فعالیت معمول توانند همکه مردم بومی عشایر می معنیشود. بدینشغل محسوب می

زایی نیاز روزمره از آن درآمد کسب کنند. این مزیت موجب خواهد شد که کارآفرین برای اشتغال

ترتیب، کارآفرین با کمترین هزینة ممکن و شد؛ بدینکار نداشته باوزش نیرویبه ابزار، مکان و آم

 اندازی خواهد کرد.وکار جدیدی را راهبا ابزار و مکان همیشگی و بدون نیاز به آموزش، کسب

به توانایی جامعه باشد. برای ایجاد های شغلی باید باتوجهریزی برای ایجاد فرصتبرنامه

هایی وجود داشت که در این مناطق چه ظرفیت های شغلی در مناطق عشایری، باید توجهفرصت

هایی ایجاد شود که مردم عشایر مهارت انجام آن را ریزی کرد. باید شغلدارد و برای همان برنامه

زمان با انجام د که مردم عشایر، همای تنظیم شوگونهبه داشته باشند. گردشگری عشایری باید

توان برای مردم عشایر شغلی غیراز آنچه در باشند. نمی های روزمره، درآمدزایی نیز داشتهفعالیت

کند و کارآفرین ها وجود دارد تعریف کرد؛ به این علت که توقع زیادی ایجاد میزندگی روزمرة آن

های معمول درآمدزایی مردم بومی عشایر حفظ شود تا اگر گو باشد. باید روشتواند پاسخنمی

طق عشایری حضور پیدا نکرد زندگی عادی مردم بومی دچار دالیلی دیگر گردشگر در منابنابه

 تنزل نشود.

به زایی بیشتری نسبتری موجب اشتغالیکی از مواردی که با گسترش گردشگری عشای

فروش خوراك و محصوالت دامی و لبنی به گردشگران است. از گذشته  ،شودها میسایر پتانسیل

این محصوالت به دالالن و رهگذران بوده است. با  های اقتصاد مردم عشایر فروشیکی از پایه

ورود گردشگران به مناطق عشایری، امکان فروش محصوالت خوراکی و دامی و لبنی به گردشگران 

ناپذیر برای گردشگران است. توجه و یک گزینة اجتنابشود. خوراك محلی بخشی جالبفراهم می

های عشایر شرکت شیردوشی و سایر فعالیتسواری، ممکن است گردشگران در تیراندازی، اسب

ناپذیر است. تجربة خوردن خوراك محلی عشایر برای گردشگر نکنند، اما خوراکی بخشی اجتناب

کند. همة این عوامل موجب شده است بخش است و گردشگر ارتباط خوبی با آن برقرار میلذت

کار ببرند؛ مثاًل محصوالتی مثل عشایر برای فروش محصوالت خوراکی و دامی و لبنی خالقیت به

دهند. همچنین امکان فروش محصوالت خوراکی به ها و اشکال مختلف ارائه میکشک را با طعم

 شده ارائه دهند.بندیشود که مردم عشایر محصوالت خوراکی را بستهگردشگران موجب می

غل برای تمام دلیل قابلیت باالی گردشگری عشایری، این نوع گردشگری موجب ایجاد شبه

شود؛ درواقع، نوع معیشت عشایر قشرهای مسن، جوان، کودکان و هر دو جنس زن و مرد می

های روزمره سهیم هستند. با رونق گردشگری عشایری ای است که همة قشرها در فعالیتگونهبه

رینة های دیهای ایجاد شده برگرفته از فعالیتهای جدیدی نیست، زیرا شغلنیاز به تعریف شغل
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ب، همان کارهای روزمره با رونق گردشگری درآمدزا ترتیعشایر و تجربیات گذشتة آنان است. بدین

شوند؛ مثالً اینکه یک کودك با انجام دهندة آن کارها شاغل محسوب میشود و همة افراد انجاممی

ویی های محلی و آموزش آن درآمد کسب خواهد کرد یا یک پیرزن با فروش گیاهان داربازی

 شغلی خواهد داشت و درآمدزایی خواهد کرد.

زایی، گردشگری عشایری بر محافظت و احیای الگوهای فرهنگی اثر مثبت عالوه بر اشتغال

دارد. یکی از مواردی که برای سنجش اثر گردشگری عشایری بر محافظت و احیای الگوهای 

ولیدات بومی مناطق عشایری دستی و تشده است اثر گردشگری بر صنایعفرهنگی درنظرگرفته 

های دستی و بافتهابراز عالقة گردشگران به صنایع علتدهد، که بهها نشان میاست. نتایج مصاحبه

اند. مند شدهدستی عشایری عالقهخصو  جوانان به یادگیری صنایععشایر، مردم عشایر به

ها، علت ورود فنّاوری و استفادة مردم عشایر از تولیدات کارخانهدستی عشایر، بهبسیاری از صنایع

شده است؛ اما حضور گردشگران دست فراموشی سپرده همرورزمان بدیگر کاربرد نداشته و به

ترتیب که با احیای بسیاری از است. بدین شده را احیا کردهدستی فراموشبسیاری از صنایع

ها به ابزارهای خا  خود، گونه فعالیتگیرد و نیاز اینهایی که دیگر در عشایر انجام نمیفعالیت

دستی در جریان شده است، بار دیگر این صنایعفراموش ها که گاهی ابزارهای بسیاری از آن

 شود.ها از سر گرفته میکارگرفته و تولید آنها بهزندگی

یکی دیگر از مواردی که برای سنجش اثر گردشگری عشایری بر محافظت و احیای الگوهای 

 کهبر نحوة پوشش مردم محلی است؛ چراشود اثر گردشگری عشایری سنجیده میفرهنگی 

پوشاك جزئی از فرهنگ و درواقع یکی از نمادهای ظاهری فرهنگ است. بنابر نظر 

شوندگان، گردشگری عشایری بر پوشاك مردم عشایر اثر مثبتی داشته است؛ زیرا مصاحبه

شوند تا عشایر با غرور پوشاك گردشگران با تعریف و تمجید از پوشاك مردم عشایر موجب می

 به پوشاك خود احساس حقارت نداشته باشند. محلی خویش را بر تن کنند و

ثر مثبت دارد. های تولید سنتی اهمچنین گردشگری عشایری بر ترویج مهارت

های تولید سنتی بر این عقیده بودند که حضور زمینة ترویج مهارتشوندگان درمصاحبه

است که مردم  هها موجب شدهای بومیها به یادگیری نحوة اجرای فعالیتگردشگران و عالقة آن

ها تهای خود را به شکل سنتی انجام دهند. اجرای فعالیممکن فعالیتحدِّعشایر سعی کنند تا

ا رونق یافتن اجرای شود. بشکل سنتی موجب افزایش مهارت در انجام کارهای سنتی میبه

ای شکل سنتی و قدیمی خود، جوانان و کودکان عشایر، با گذشت زمان، نحوة اجرها بهفعالیت

های بعد انتقال هایی به نسلترتیب، چنین مهارتهایی را خواهند آموخت؛ بدینچنین فعالیت

 های سنتی فراموش نشود.یابد و موجب خواهد شد روش اجرای بسیاری از فعالیتمی
 

 نتایج حاصل از مشاهدات

های بخش غذایی، دامی و لبنی بیشترین ها نشان داد که ظرفیتگرچه نتایج حاصل از مصاحبه

کند و افراد بیشتری از مردم بومی عشایر با گسترش ها ایجاد میها را در میان دیگر ظرفیتشغل
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های عشایری کارگرفته خواهند شد، اما مشاهدات پژوهشگر از تیرهصنعت گردشگری به

زمینة ارائة محل اقامت و خدمات ها برای مردم عشایر درشترین شغلنشان داد، بیگردشگرپذیر 

 پذیرایی ایجاد شده است.
 

 ها و مشاهدات بیشترین شغل ایجادشده با رونق گردشگری عشایریمقایسة نتایج مصاحبه :1جدول 

 نتایج مشاهدات هانتایج مصاحبه

فروش محصوالت خوراکی، دامی و 

 لبنی

دهندگان محل اقامت و خدمات ارائه

 پذیرایی

 

 دهندگان محل اقامتمقایسة تعداد افراد شاغل در بخش فروش محصوالت خوراکی و ارائه :2جدول 
فروش محصوالت خوراکی،  شغل موردنظر

 دامی و لبنی

دهندگان محل اقامت و ارائه

 1خدمات پذیرایی

 6 2 تعداد

 

اواخر  مشاهدات، از دو تیرة گردشگرپذیر عشایر قشقایی، درذکر این نکته الزم است که 

زة زمانی در تابستان و اوایل پاییز صورت گرفت. نتایج حاصل از مشاهدات فقط مربوط به همان با

های و این دو تیرة گردشگرپذیر عشایر قشقایی است. تعداد افراد شاغل در بخش 1394سال 

شده در هر کار گرفته ست، مربوط است به تعداد افراد بهده امختلف، که در جداول باال آورده ش

 .نفر بودند 17دو تیره و در زمانی که تعداد گردشگران 
دهد که بیشترین می های عشایری گردشگرپذیر نشانهمچنین نتیجة مشاهدات از تیره

کارهای شود؛ زیرا در عشایر بیشتر اشتغال، با گسترش گردشگری عشایری، برای زنان ایجاد می

دستی، پخت غذا و... برعهدة زنان است. با رونق بافی و دیگر صنایعروزمره مثل شیردوشی، قالی

دستی، کرایه دادن گردشگری کارهای خدماتی مثل پذیرایی، آشپزی، پخت نان، تولید صنایع

ردوشی، لباس محلی و بیشتر کارهایی که از نظر بصری برای گردشگران جذابیت دارد مانند شی

اند؛ ر ارتباطدانجام کار روزانه و... بر عهدة زنان است. زنان بیش از سایر اقشار با گردشگران 

نتایج حاصل از مشاهدات در سه جدول  .شده است ها ایجادها هم برای آنبنابراین، بیشترین شغل

نحوة زمینة ها و مشاهدات درحاصل از مصاحبه ای از نتایجمقایسه 3است: در جدول مده زیر آ

ز نتایج اتعداد افراد شاغل هر جنس که  4اشتغال اقشار جامعة عشایری آورده شده است. جدول 

 دهد.های سنی را نشان میتعداد افراد شاغل در گروه 5دست آمده است و جدول مشاهدات به

 

                                                           
از گردشگران بودند به  دار خدمات پذیراییدهندگان محل اقامت خود عهدهدر دو تیرة عشایری گردشگرپذیر مذکور، ارائه .1

 اند.شدهدهندگان خدمات پذیرایی باهم درنظر گرفته دهندگان محل اقامت و ارائههمین جهت ارائه
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 ها و مشاهدات نحوة اشتغال اقشار جامعه عشایرمقایسة نتایج حاصل از مصاحبه :3جدول 

 نتایج حاصل از مشاهدات هاحاصل از مصاحبه نتایج

 بیشترین اشتغال زنان اشتغال همة اقشار

 
 

 

 نتایج حاصل از مشاهدات تعداد افراد شاغل هر جنس :4جدول 

 

 

 

 
 2های سنینتایج مشاهدات تعداد افراد شاغل در گروه :5 جدول

 

های عشایری گردشگرپذیر، پژوهشگر را به این نتایج رسانده که گردشگری مشاهدات، از تیره

دستی و تولیدات بومی عشایر نداشته عشایری تاکنون تأثیر چندانی در حفظ و احیای صنایع

ید نکرد. ها را چندان تأییری، نتایج مصاحبهاین دو تیرة عشااست. در این مرحله مشاهدات از 

دستی مشاهدات نشان داد اول اینکه خود مردم بومی دیگر مانند گذشته به تولید صنایع

پردازند و بیشتر صنایعی که برای فروش به گردشگران در معرض نمایش قرار داده بودند، نمی

معرض فروش  درنیاز اقتصادی دلیل اکنون بهبودند و هم صنایعی بود که در گذشته تولید کرده

دستی و تولیدات مردم بومی راغب نیستند و گذارند. دوم اینکه گردشگران به خرید صنایعمی

 اند.دستی و تولیدات مردم بومی عشایر نداشتهخرید چندان چشمگیری از صنایع

                                                           
ونقل از مردم بومی عشایر نبودند، اما در جدول آورده شده است. مدنظر بخش دو تن از مردهای شاغل در بخش حمل. 1

گردشگری است که با این احتساب تعداد مردهای شاغل بومی چهار نفرند؛ بنابراین مربوطه تعداد افراد بومی شاغل در بخش 

 .تعداد زنان شاغل در بخش گردشگری عشایری بیشترند

 صورت گرفته است.« های علوم زمین کشورپایگاه ملی داده»بندی اساس تقسیمهای سنی بربندی گروهتقسیم .2

http://www.ngdir.ir/geoportalinfo/PSubjectInfoDetail.asp?PID=438&index=30 

 1مرد زن جنس

 6 7 تعداد

 های سنیگروه
 سال 0-14

 کودکان

 سال 14-59

 ساالنبزرگ

 سال 6 0باالتر از 

 ساالنکهن

 2 11 0 تعداد شاغل
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 دستیتعداد تولید صنایع :6جدول 

 2تیرة  1تیرة  گردشگرپذیرتیرة عشایری 

 0 3 تولیددستی درحالتعداد صنایع

 
 

 دستیآمار فروش صنایع :7جدول 

 2تیرة  1تیرة  نام تیرة عشایری گردشگرپذیر

 نفر 2 نفر 15 تعداد گردشگر

 0 0 1دستیتعداد فروش صنایع

 

در حفظ  براین مشاهدات پژوهشگر نشان داد که گردشگری عشایری تأثیر چندانیعالوه

ز زنان اپوشاك و یا ترغیب مردم محلی به پوشش عشایری نداشته است؛ زیرا جز تعداد معدودی 

حلی مسن که لباس محلی ساده بر تن داشتند، نسل جوان و حتی مردان مسن عشایری، پوشش م

و امروزی  ها پوششان به سبک پوشش شهریبر تن نداشتند. همة افراد نسل جوان، مردان و بچه

 ی بر تن داشتند.صورت ناقص، لباس محلد. تنها زنان مسن بهبو
 

 های سنی مختلف با پوشش محلیتعداد افراد در گروه :8جدول 
گروه 

 سنی

 سال 0-14

 کودکان

 سال 14-59

 2ساالنبزرگ

 سال 6 0باالتر از 

 ساالنکهن

 8 2 0 تعداد

 

 جنس افراد مختلف با پوشش محلی :9جدول 

 مرد زن جنس

 0 10 تعداد

 

های های تولید سنتی باید ذکر کرد که مشاهده از تیرهاثر گردشگری بر ترویج مهارت دربارة

علت سرد ها بهلاست. در این فص عشایری گردشگرپذیر اواخر تابستان و اوایل پاییز صورت گرفته

شدن عشایر برای کوچ به مناطق قشالقی، امکان شدن فصل شیردوشی و آمادهشدن هوا، تمام

دادند، وجود نداشت. صورت معمول انجام میهایی که مردم عشایر بهمشاهدة بسیاری از فعالیت

جای هایی با جنس روی بهچادر، استفاده از ظرفجای سیاهحال استفاده از چادر برزنت بهبااین

                                                           
 های گردشگرپذیر حضورداشته است.این تعداد فقط مربوط به زمانی است که پژوهشگر در تیره .1

 سال بود.سن دو زن در این گروه، با پوشش محلی، باالی چهل .2
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جای نخ رنگرزی شده با کاموا بهدستی بافتهاری روغن حیوانی و وجود صنایعدپوست برای نگه

صورت سنتی انجام مانند گذشته بههای سنتی، دیگر شده نشان ازآن داشت که بسیاری از فعالیت

رسد حضور گردشگر تأثیر زیادی در احیای روش سنتی نظر میبه این موارد، بهشود. باتوجهینم

، چند ابزار زندگی مردم عشایر که درگذشته استفاده 10ها نداشته است. در جدول اجرای فعالیت

اساس مصاحبه با مردم بومی( با ابزار مورد استفاده در زمان کنونی مقایسه شده اند )برکردهمی

های عشایری، برای چادرها و چادرهای برزنت موجود در تیره، تعداد سیاه11است. در جدول 

 اهش تولیدات سنتی و درنهایت کاهش مهارت تولید این ابزار، آورده شده است.نشان دادن ک

 
 مقایسة ابزار زندگی مردم عشایری در گذشته و حال :10جدول 

 حال گذشته زمان

 چادر برزنت چادرسیاه مسکن

 کاموا نخ دستی بافتنی جاجیمصنایع

 ظرف با جنس روی پوست دان حیوانیروغن

 ندارند سنتی و با موادگیاهیصورت به رنگرزی

 
 

 چادرها و چادرهای برزنتمقایسة تعداد سیاه :11جدول 

 

 

 

 

 گیریبحث و نتیجه

های فراوان در شیوة نتایج پژوهش حاضر نشان داد گردشگری عشایری با وجود پتانسیل

شود نکرده است. بنابراین، پیشنهاد می زایی، موفق عملزندگی عشایری، برای کارآفرینی و اشتغال

های موسیقی چینی، کنسرتدستی، پشمهای غذا، صنایعبرای رونق گردشگری عشایری جشنواره

های محلی و... برگزار رگان موسیقی ایل قشقایی، جشنوارة رقص محلی، ورزشی، بازیباحضور بز

ورسوم عشایر آشنا خواهند شد، مشوقی براینکه مردم با آدابها عالوهشود. با برگزاری این جشنواره

تدریج بین مردم ترتیب، گردشگری عشایری بهبرای تجربة زندگی عشایری نیز خواهد بود. بدین

ها زمینة مناسبی برای کسب درآمد ایجاد خواهد کرد و افراد ته خواهد شد. این جشنوارهشناخ

ها ایدة مناسبی برای کارگرفته خواهند شد؛ بنابراین برگزاری این جشنوارهزمینه بهبیشتری دراین

 شناساندن گردشگری عشایری و  درآمدزایی و ایجاد شغل خواهد بود.

                                                           
1 .های پذیرای گردشگر استچادر مربوط به خانوادهاین دو سیاه   

 1چادرسیاه چادر برزنت نوع مسکن

 2 عدد 20بیش از  تعداد
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ها، ادارات شی، اردوهای تفریحی و آموزشی مدارس، دانشگاههای ورزهمچنین حضور گروه 

ترتیب، آورد. بدینو... زمینه را برای آشنایی افراد بیشتری از جامعه با این شیوة زندگی فراهم می

زایی و افزایش درآمد و درنتیجه بهبود اقتصاد مردم بومی خواهد حضور گردشگران موجب اشتغال

تهیه ای ای کمک به بهبود اقتصاد مردم عشایر، موظف است برنامهشد. کارآفرین گردشگری، بر

هایی که تمایل دارند در طرح گردشگری و پذیرایی از گردشگران حضور همة خانواده کند برای

به چند خانوار عشایری منفعت برساند، بلکه نباید تنها شرکت داشته باشند. گردشگری عشایری 

ایری، باید همة افراد جامعة بومی از گردشگری عشایری برای اثرگذاری بیشتر گردشگری عش

 مند شوند.بهره

های تولید سنتی گرفته، گردشگری عشایری بر احیای پوشاك، مهارت بنابر مشاهدات انجام

ن شود کارآفریجهت پیشنهاد میهمیندستی اثر چندانی نداشته است. به و احیای صنایع

ر، مراسم کوسه گلین یا طلب باران، مراسم جشن بد هایی چون جشن چلةگردشگری مراسم

رسانی صحیح گردشگران را برای حضور در ریزی منسجم و اطالعاسفندماه را احیا کند و با برنامه

ها باید مردم بر اجرای این جشنوارهکند. کارآفرینان گردشگری عالوه ها و مراسم ترغیباین جشن

هایی خانواده از گردشگران پذیرایی کنند. و غذای محلیمحلی را آموزش دهند تا با پوشش محلی 

محلی برای نباید لباس شهری بپوشند و غذای غیرکه پذیرای گردشگر در چادر خویش هستند 

 پذیرایی از گردشگران آماده کنند.

در مراسم همچنین کارآفرینان گردشگری باید فرصتی را فراهم سازند تا گردشگران 

طورکلی در امورات زندگی دستی و بهکردن کشک، تولید صنایعدرستپزی، شیردوشی، نان

های تولید سنتی فراهم بر یادگیری آنان زمینة ترویج مهارت عشایری شرکت داده شوند تا عالوه

 شود.

 

 

 منابع  
 (.60، )فصلنامة هنر و معماری(. هنر وزندگی: جامعة عشایری ایران. 1383) ایرجافشار سیستانی،  

فصلنامة علوم مدیریت (. پدیدارشناسی در مطالعات کارآفرینی. 1389بودالیی، حسن )الوانی، مهدی؛  
 .33-61 صص (،13)5، ایران

. تهران: سازمان گردشگری )ماهیت و مفاهیم((. 1392سقایی، مهدی ) پاپلی یزدی، محمدحسین؛ 

 و توسعه علوم انسانی.مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی و دانشگاهی )سمت( مرکز تحقیق 

(. بررسی رابطة گردشگری و کارآفرینی در توسعه پایدار 1392شایان، مسعود ) تقوایی زاده، مریم؛ 

 ایران.

ور شناسی نظریة پایه(. مروری بر روش1388)عالی، مرضیه  ؛حبیبی، لیال حسینقلی زاده، رضوان؛ 

 257-277، (54)19، فصلنامه راهبردبا تأکید بر مطالعات سازمانی. 
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(. بررسی تأثیرگذاری توسعة 1389خداداد حسینی، حمید ) ؛احمدی، پرویز ؛حسینی، فرهاد 

گردشگری قومی بر موضوعات اجتماعی و فرهنگی جامعه )موردپژوهشی: روستاهای هدف گردشگری 

 (.26، )مدیریت شهریاستان کرمانشاه(. 

رسی اثرات گردشگری فرهنگی بر (. مطالعه و بر1393نوذری، علیرضا ) ؛دانشپور، عبدالهادی 

 پیام سبز. نشریة سازی مناظر فرهنگی در ایران.باززنده

عشایر ذخایر اندازها. ها و چشم(. گردشگری در مناطق عشایر ایران، چالش1383رحیمی، احمد )
 (.2و  1، )انقالب

 . اصفهان: انتشارات چهارباغ.اخت گردشگریشن(. 1390زاهدی، محمد ) ؛رنجبریان، بهرام 

های گردشگری مذهبی، (. بررسی ارتباط بین گونه1392یوسفی، جواد ) شریفی تهرانی، محمد؛ 

مطالعات  فصلنامةعه: استان خراسان جنوبی(. شناختی با گردشگری فرهنگی )موردمطالروستایی و بوم
 اجتماعی خراسان. ـفرهنگی 
. شناخت صنعت گردشگری با رویکرد سیستمی(. 1391حمدی، مژگان )تراب ا ؛ضیایی، محمود 

 نشر علوم اجتماعی.

 . نشر مهکامه.راهنمای عمومی گردشگری(. 1392عبدیان، صبا ) ؛طالیی، شهاب 

)چاپ دوم(. سازمان  زمینشناخت فرهنگ و اقوام ایران(. 1391شیوا، امید ) ؛عامریان، حمید 

 انتشارات جهاد دانشگاهی.

(. توریسم عشایری فرصتی 1391نورائی، سهیال ) ؛ناصری، علیرضا رضایی، سعید؛ زینعلی، مریم؛غالم 

کارآفرینانه در صنعت گردشگری کشور. دومین همایش ملی راهکارهای توسعه اقتصادی با محوریت 

 ای.ریزی منطقهبرنامه

گردشگری پایدار )روستایی . (1389پازکی، معصومه ) ؛رضااستعالجی، علی مجتبی؛ قدیری معصوم، 
 . موسسه انتشارات دانشگاه تهران.و عشایری(

(. بررسی پتانسیل کارآفرینی گردشگری 1389مستخدمین حسینی، حمید ) ؛کرکه آبادی، زینب 

 (.121و  120، )کار و جامعهدر جامعه عشایری ایران. 

. توسعه صنعت گردشگریکاربرد اقلیم در طرح (. 1390محبوب فر، محمدرضا ) ؛کریمی، جعفر 

 انتشارات ارکان دانش.

. عشایر، توسعه و گردشگری(. 1390موسوی، رضا ) ؛محمدیوسفی باصری، علی لطفی، حیدر؛ 

 سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح.

. تهران: انتشارات دانشگاه نشیناناقتصاد کوچ(. 1383موالیی هشتجین، نصراهلل ) ؛مشیری، رحیم 

 پیام نور.

(. تأثیر توسعة گردشگری روستایی بر اشتغال در منطقه اورامانات کرمانشاه. 1388میرزایی، رحمت ) 

 (.4)12 روستا و توسعه.

(. اهمیت ترویج کارآفرینی در صنعت گردشگری. 1391آزادی، سیامک ) ؛نجفی توه خشکه، پری 

 بنیان.وکارهای دانشکنفرانس ملی کارآفرینی و مدیریت کسب

توسعة گردشگری روستایی )محلی گرایی و  .(1391واندا جورج، ای، مایر، هدر و جی. رید، دالند ) 
 ی محمدرضا رضوانی و همکاران. نشر مهکامه.ترجمه .تغییرات فرهنگی(
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بهمن(. سرشماری عشایر کوچنده کشور.  13، 1393مرکز آمار ایران ) 
http://www.amar.org.ir/Default.aspx?tabid=663 

 .فروردین(. دستاوردهای سازمان امور عشایر ایران 24، 1394سازمان امور عشایری ) 
http://www.ashayer.ir/index.aspx?fkeyid=&siteid=1&pageid=236  
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