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 23/32/3333تاریخ تصویب:          43-33صص      22/33/2333تاریخ دریافت: 

  چکيده

ریزی و مدیریت توسعة گردشگگری روسگتایی در شود تا شناخت جامعی از مجموعة راهکارها و راهبردهای برنامهش تالش میاین پژوهدر  هدف:
بندی شود و گامی فراتگر های مختلف در این زمینه شناسایی و دستهگیری از مشارکت متخصصان، دیدگاهدست آورده شود. سپس، با بهرهایران، به

 شده برداشته شود.رائههای ااز مجموعة تحلیل

سازی و بازساخت مطلوب اقتصاد های فعالیتی برای متنوعترین بخشعنوان یکی از برجستهدر چند دهة گذشته، گردشگری روستایی به روش:

 -ادبیات علمی تدریج واردهجری شمسی، به 3332ریزان توسعه قرار گرفت. این موضوع از آغاز دهة روستایی موردتوجه اندیشمندان و برنامه

عنوان راهبردی برای توسعة اقتصاد نواحی روستایی، ویژه رشتة جغرافیا شده است؛ اما در سطوح اجرایی توسعة روستایی بهدانشگاهی کشور به

ایران و  در یروستای های گردشگریکیو، نخست برپایة نتایج پژوهششناسیگیری از روشهنوز موردتوجه قرار نگرفته است. این پژوهش با بهره

در  ریزی و مدیریت توسعة گردشگری روستاییگفتمانی موجود، شناخت جامعی از مجموعة راهکارها و راهبردهای برنامه وتحلیل فضایتجزیه

 دست داده است.ایران به

گردشگری روستایی در ایران است.  توسعة ریزی و مدیریتعاملی کیو بیانگر سه دیدگاه درزمینة برنامه های پژوهش برپایة تحلیلیافته ها:يافته 

ریزی توسعة است و تأکید زیادی بر برنامه «محورگرا، و جامعهنگر، مشارکتنگر، یکپارچهنهادگرا، جامع»های دیدگاه نخست، دارای ویژگی

گردشگری روستایی در توسعة  مدیریت است و بیشتر بر «نگرگرا، و یکپارچهحفاظت -نگرزیستمحیط»گردشگری روستایی دارد. دیدگاه دوم، 

ریزی کاربری زمین است که بر برنامه «گراتسهیلگر، و حفاظت -گرا، حمایتگرمشارکت»های ابعاد مختلف تأکید دارد و دیدگاه سوم، دارای ویژگی

 دهد.ی را در دستور کار خود قرار میدربرابر تغییرات غیراصول تأکید دارد و درزمینة مدیریت توسعة گردشگری، حفاظت از اراضی روستایی 
 بر و دشوار است.شناسی کیو زمانجلب مشارکت واقعی متخصصان برای مشارکت در روش ها/ راهبردها:محدوديت

نگة زمی: پس از گذشت یک دهه از سابقة مطالعات گردشگگری روسگتایی در ایگران، ایگن پگژوهش بگه کشگف الگوهگای تفکگر دراصالت و ارزش
فرهنگی و محیطگی طببیعگی،  -رود که شرایط الزم برای نگریستن به همة ابعاد اقتصادی، اجتماعیکند و انتظار میوستایی کمک میگردشگری ر

وسیله بستر مناسب برای پرداختن بگه توسگعة گردشگگری اینهای دید گوناگون فراهم گردد تا بهساخت( توسعة گردشگری روستایی از زاویهانسان
 ه درراستای توسعة پایدار روستایی پدید آید.روستایی یکپارچ

   شناسی کیو.گردشگری روستایی، فراتحلیل، مطالعات گردشگری، روش  ها:کليدواژه
 

                                                            
ات گردشگری در نواحی رارائة الگوی مناسب مدیریت اث»ریزی روستایی است که با عنوان ة دکتری ناصر بیات در رشتة جغرافیا و برنامهاین مقاله برگرفته از رسال .3

 به راهنمایی دکتر سیدعلی بدری و مشاورة آقایان دکتر محمدرضا رضوانی و« روستایی موردمطالعه: روستاهای حوضة آبریز رودخانه کاُلن شهرستان مالیر

 .حسنعلی فرجی سبکبار، در دانشکدة جغرافیای دانشگاه تهران درحال انجام است

. ولمسئ نویسندة Email: sabadri@ut.ac.ir 
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 . مقدمه1
 . طرح مسئله1. 1

دلیگگل رشگگد و توسگگعة سگگو بگگهازیگگک ،گذشگگته بگگی چنگگد دهگگة

ر فضاهای گونگاگون جغرافیگایی و ازجملگه نگواحی گردشگری د

بسگیاری  پی ضعف ساختار اقتصادیِ، دردیگرسویروستایی، و از

بر بخش کشگاورزی( در طاغلب مبتنی های روستایی از سکونتگاه

ویگژه در هگویی به نیازهای زیسگتی جمعیگت روسگتایی، بگپاسخ

عنگوان و درآمدزایی، گردشگگری روسگتایی بگههای شغلی زمینه

 سگازی وهای فعگالیتی بگرای متنگوعترین بخشیکی از برجسته

زساخت مطلوب اقتصگاد روسگتایی موردتوجگه اندیشگمندان و با

 ، ص.2225، 3طشگارپلی ریزان توسگعه قگرار گرفتگه اسگتبرنامه

د کگه ندهمی گوناگون جهانی نشانهایهمه، تجربه. بااین(223

 ،گردشگگری روسگتایی ریزی و مگدیریت توسگعةضعف در برنامه

 د و حتگگی سگگازرو مگیهاثربخشگی مطلگگوب آن را بگا چگگالش روبگگ

 ،شده، در ایگرانهای انجامبررسی کند. برپایةمیایجاد ناپایداری 

هجگری  3332بور فزاینده از اوایل دهة روستایی به گردشگری

طبیگات، بگدری،  توجه پژوهشگران قرار گرفته استشمسی، مورد

کنون در (؛ هرچند تا323 ، ص.3332، سبکباررضوانی، و فرجی

های کگالن  در چارچوب برنامه موضوعاجرایی کشور، این  بخش

های با توجه به ویژگی تواندای که میعنوان پدیدهملی به توسعة

هگای روسگتایی کشگور در چگارچوب اشگکال و متنوع سکونتگاه

 ابد و در چارچوب فرایند کلی توسگعةالگوهای گوناگون توسعه ی

 ها و توسعة اقتصگادی روسگتاهاسازی فعالیتروستایی به متنوع

طرضگوانی و بیگات،  توجگه قگرار نگرفتگه اسگتکمک کنگد، مورد

          تگگا بگگا  (. در ایگگن پگگژوهش سگگعی شگگده اسگگت34. ، ص3333

        هگای نتایج پژوهش کیو، نخست برپایةشناسیروشگیری از بهره

گفتمگانی  تحلیگل فضگایوایران و تجزیه در روستایی گردشگری

هکارهگا و راهبردهگای شگناخت جگامعی از مجموعگة را ،موجود

 دسگت آیگد.هگردشگری در ایران ب ریزی و مدیریت توسعةبرنامه

های مختلف دیدگاه ،گیری از مشارکت متخصصانبا بهره ،سپس

امی گگصگورت، اینبندی شود و بهشناسایی و دستهزمینه دراین

. از ایگن شگده برداشگته شگودهگای ارائگهتحلیل فراتر از مجموعة

 د که شرایط الزم بگرای نگریسگتن بگه همگةرومیرهگذر انتظار 

         طببیعگگی،  و محیطگگی فرهنگگگی -ابعگگاد اقتصگگادی، اجتمگگاعی

هگای دیگد از زاویگه ،گردشگگری روسگتایی ساخت( توسعةانسان

 ی بگگرایبسگگتر مناسگگبترتیگگب ایگگنگونگگاگون فگگراهم گگگردد و بگگه

درراسگتای ، گردشگگری روسگتایی یکپارچگه پرداختن به توسعة

  پایدار روستایی پدید آید. توسعة

 شناسي تحقيق. روش2

مراحل انجام پگژوهش  ،شناسی کیوچارچوب اصول روش در     

 شرح زیر است:به

  . مطالعه و گردآوري فضاي گفتمان1. 2
 مطالعگگات»بگگا عنگگوان ایگگن پگگژوهش در ادامگگة اثگگری پژوهشگگی     

 التمقگا از اسگنادی تحلیلگی ارائگة: ایگران در روستایی گردشگری

هش حاضگر که توسگط نویسگندگان پگژواست  «فارسی انتشاریافتة

 همگةآماری پگژوهش شگامل  اساس، جامعةانجام شده است؛ براین

روستایی است که در با موضوع گردشگری پژوهشی -علمی مقاالت

انگد و اعتبگار چاپ رسگیدهور بهپژوهشی داخل کش -علمی نشریات

علگوم تحقیقگات و فنگاوری ییگد وزارت علمی این نشگریات، موردتأ

 گردشگری مطالعات کشور است. قلمرو زمانی پژوهش از آغاز ورود 

 3332تگا پایگان تیرمگاه  ،ی کشورعلممطالعات روستایی به ادبیات 

 ای درزمینةکتابخانه ةبریق مطالعهجری شمسی است. نخست، از

پژوهشی مرتبط با موضوع گردشگگری روسگتایی و  -مجالت علمی

جگامعی از  های ابالعات علمی کشور، فهرستر پایگاهجو دوجست

 هگگای گردشگگگری تهیگگه شگگد و مجموعگگة مقگگاالت حگگوزةپگگژوهش

طگگردآوری فضگای گفتمگان(.  گردشگری روستایی تفکیک گردیگد

، راهکارهگا و شگدهتک آثار پژوهشی گردآوریتک ، با مطالعةسپس

بر مسگائل  ط برای غلبه های حاصلشده برپایة یافتهرائههای احلراه

 . ندشده در تحقیق( استخراج گردیدمطرح

 گفتمان فضاي از فمعر نمونة يك . انتخاب2. 2
ابعگاد ی همگة بایسگتاعتماد ی قابلکیو ، یک نمونةکیودر روش    

، 2، استرکسگن، و اسگتفنزطالینگسن گفتمان را پوشش دهد فضای

 هگا و لحگراه ، از مجموع راهکارهگا،راستادراین (.333. ص ،2232

مفهگوم  مواردی که دربردارنگدة ،شدهعلمی گردآوری پیشنهادهای

تا از این راه بگا  ، ذیل یک مقولة کلی خالصه شدند،یکسانی بودند

هگا ذیگل سگازی دادهحذف موارد یکسان یا تکراری، امکان خالصه

 بنگدیمیتقسگ های اصلی فراهم شود. با توجه بگه اینکگه درمقوله

 شودمی تقسیم  ساختاربی و باساختار ةدست دو به کیو نمونة کلی،

(، در اینجگگا بگگرای پرهیگگز از 32. ، ص3331فگگرد، طخوشگگگویان

-بگی یکیگو ، از نمونگةدهی به مسگیر پگژوهشسوگیری یا جهت

-نمونة سازی آماده برایساختار استفاده شد. در پایان این مرحله 

، اصگلیهگای تک مقولهپس از ویرایش تک ،سازیکیو برای مرتب

هایی با کیو بر روی کارت نمونةهای یکی از گزاره عنوانبهکدام هر



 37                                         ... بر مطالعات گردشگری روستایی در ایران فراتحلیلی                        سال سوم                             

، برای هگر کگارت و سپس ند طکارت کیو(ظاهر یکسان درج گردید

 بور تصادفی یک شناسه یا کد تعیین شد.به

 کنندگان. انتخاب مشارکت3. 2
کنندگان به روش ارکتمش ،در روش کیو ،بور معمولبه     

         گفتمان انتخاب  میان اهالی فضایهدفمند ازگیری نمونه

های موجود در صورت همة عوامل یا دیدگاهاینشوند و بهمی

(. 345-344. صص ،2233، 3طرایت دنگردنمونة کیو لحاظ می

گوناگونِ مطالعات  نظرگرفتن ابعاددر این پژوهش، با در

ی که دگان ازمیان پژوهشگرانکننروستایی، مشارکت گردشگری

برای مشارکت در  ،برخوردار بودند یپژوهش زمینه از سابقةدراین

 برگزیده شدند.  ،های کیو بر روی نمودار کیوسازی کارتمرتب

 عاملي کيوسازي و تحليلمرتب ،کيو. طراحي نمودار4. 2
- نمودار  ،شودکیو انجام میهایی که با روشدر بیشتر پژوهش    

گردد. این ای براحی میال بر روی صفحهنرم کیو به شکل توزیع

که بوریگیرد؛ بهمیرا در برلیکرت چند بیف  شکل مانند بیف

کیو  هایکارت ،اساس ادراکات و دیدگاه خودکنندگان برمشارکت

بر روی نمودار  ،یا مخالفتترتیب اهمیت یا میزان موافقت را به

 (.344. ص ،2227، 5، گراف، و بروورطاکسل کنندمرتب می
 ،کیو عوامل یا عبارات با توجه به ماهیت و تعداد ،در این پژوهش   

 (. برای3طشکل  یک نمودار مدرج سیزده بیفی براحی گردید

تحلیل  روش از ،هاسازیمرتب از حاصل هایداده آماری تحلیل

ازنظر شیوة  .است چندمتغیره روش یک که شد استفاده عاملی کیو

تفاوت چندانی با تحلیل عاملی معمولی یو ی کتحلیل عاملاجرا، 

، ست که در تحلیل عاملی کیوا اما تفاوت بنیادین در اینجا ؛ندارد

-یرها، همبستگی میان افراد مشارکتجای همبستگی میان متغبه

بندی شان دستهاساس نوع نگرششود و افراد برکننده سنجیده می

این پژوهش در  (.231-237 .صص ،2232،، 4طدوانکمان گردندمی

شده براساس ماتریس عاملی شناسایی ها(طدیدگاه نیز عوامل

با روش  ،شدهباالترین امتیازهای عاملی محاسبهافته و یچرخش

  ای  تفسیر شدند.تحلیل مقایسه

 
 نمودار کيو -1شکل 

 3332 های پژوهش،: یافتهخذمأ 

 . مباني نظري تحقيق3
ارتباط  گردشگری در هاینظری پژوهش هایاز چالش یکی    

 است «گردشگری روستایی»روستایی، موضوع تعریف  نواحی با

از مفاهیم  های گوناگوندلیل وجود برداشتبهکه این امر 

، در کشورها و منابق مختلف جهاناست. باره دراینمرتبط 

ترین ، از برجستهروستایی زندگیتعاریف مختلف از روستا و 

شود. شناخته می ،زمینهرانگیز دراینببحثزا و چالشمسائل 

برخی برای غلبه بر این مسئله، گردشگری روستایی را شامل 

که در نواحی غیرشهری  اندگردشگری توصیف کرده اشکال همة

 ،1هالو  رابرتزط دهدها روی میدر حومه ،دیگرعبارتیا به

( 35، ص. 2224ط 7کاری نایجل ،بارهدراین (.41 ، ص.2223

برد و آن را به کار میرا به «فراغت روستایی اوقات»ح اصطال

روستایی  که گردشگریبوریکند؛ بهبندی میمقوله دسته هفت

 کیدآید. وی تأشمار میگانة بههای هفتتنها یکی از این مقوله

 فراغت در نواحی گوناگون گذران اوقات هایکه صورتکند می

ا اقتصاد و د که بنیابری میهنگامی مفهوم گردشگ ،روستایی

برای روستاییان  ،نوعیند و بهکار روستایی پیوند یابوکسب

  .دنبار آوربهاقتصادی  منافع

گردشگری روستایی »( با عنوان 3335ط 3برنارد الن مقالة    

شود که میشناخته  ایترین اثر پژوهشیشاید مهم ،«چیست؟

توجه پژوهشگران ددر تعریف گردشگری روستایی مورهمواره 

؛ شارپلی و 233-234، صص. 2221، 3طهال و پیج بوده است

 تاریخی . وی با بررسی تحوالت(333، ص. 2225رابرتز، 

گوناگون  هایشکل گیرد کهمی نتیجه روستایی گردشگری

 «روستاییگردشگری »زمانی در چارچوب مفهوم  ،گردشگری

بیانگر  ند،اقع گردد که در سطح نواحی روستایی ونگیرجای می

           هایدر مقیاس ند،روستایی باش های کارکردی نواحیویژگی

، با مردم و دنده رویروستایی  مکانی و سکونتگاهی نواحی

های گوناگون بر ویژگیو  ندوکارهای روستایی پیوند یابکسب

های محیط، تاریخ، فرهنگ، قبیل ویژگیروستایی ازنواحی

 داشته باشد ها داللتمکانی آن و موقعیت اجتماع، اقتصاد،

 (.3335طالن، 

 گردشگري روستايي . رشد و توسعة1. 3
است که هایی مفهوم امروزی آن، دارای ویژگی گردشگری در    

ویژه تحگوالت بعگد از انقگالب هو ب ریشه در تاریخ تحوالت جدید

 .(11-17، صگص. 2223، 23، هگال، و تیمگوذیطلگو صنعتی دارد

ساختار  بی تحوالت پدیدآمده در ،از دیدگاه جغرافیایی ،قعوادر

شرایط نوینی بر  ،و فرهنگی جوامع سیاسی، اقتصادی، اجتماعی
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جهگانی تگا محلگی  از مقیگاس ،مختلگف جغرافیایی در سطوح فضای

شرایط، این ابعاد همگی به دگرگونی در ابعاد  حاکم شد. در بستر این

بگر مبتنگی : توسعةاند ازکه عبارت دها منجر شدنزندگی انسانسبک 

اقتصاد، رشد و توسگعة اشگتغال در بخگش  ساختار دگرگونی فناوری،

سهم بخش کشاورزی از اقتصگاد جوامگع، و کاهش  صنعت و خدمات

جمعیت و  افزایش کار،شدن نیرویتخصصی افزایش سطح آموزش و 

روسگتایی در مقایسگه بگا  کاهش نسگبت جمعیگت شهرنشینی، رشد

شگدن دموکراتیگک مگدنی، رشگد نهادهگا و قگوانین شهری، جمعیت

-کگه از مهگم و درجات مختلف هااز جوامع به شکل ساختار بسیاری

ورد آن آزادی و حقوق شهروندی اسگت، تصگویب قگوانین ترین دستا

        ها و امکانات رفاهی، توسعة امکانگات دگرگونی در انواع زیرساخت کار،

 جمعی به زندگی هایورود انواع رسانه شدن آن،یونقل و ماشینحمل

 ابالعاتی و ارتبگابی و رشگد و توسگعةهای آمدن فناوریمردم، پدید

فراغت مردم و  درآمد و اوقات افزایش ،تر از همهو مهم هاروزافزون آن

فراغگت و  گذران اوقات ترین ابعادیادشده، تغییر در شیوةاز مهمغیره. 

ویژه در جوامع شهرنشین اسگت. در بسگتر ایگن هب تفریح و سرگرمی،

عنوان دو محرک اصلی د و زمان اوقات فراغت بهشرایط، افزایش درآم

جگایی و مسگافرت مگردم بگه هبرای جاب ی رامناسب ، زمینةگردشگری

طپگیج و  نگدمی فراهم کرددائ هایی بیرون از محل کار و سکونتمکان

لگوهای گونگاگونی از مسگافرت و پایه، ا؛ براین(5، ص. 2223، 33کانل

که یکگی از  گرفت جغرافیایی شکل در قلمرو فضای انسان جاییهجاب

های روستایی پیرامون شهرها است کگه سفر به حومه ،هابارزترین آن

ن گردشگری روستایی شده گوناگو هایگیری شکلخود سبب شکل

سگم، بر ببیعگت و اکوتوریهای مختلف گردشگری مبتنیاست. شکل

-هگا بگهترین آنروزانه، از مهم و گردشگری های دومگردشگری خانه

روستایی  گردشگری همه، رشد گسترده و فزایندةااینآیند. بشمار می

ویگژه در های فراگیگر، بگعنوان پدیدهدرمیان همة ببقات اجتماعی به

هگای تدریج از سگالتر، از میانة قرن بیستم، بهیافتهکشورهای توسعه

 (؛231، ص. 2221طهال و پیج،  د از جنگ جهانی دوم شتاب یافتبع

 بخگش توسگعة هگایتگرین زمینگهبرجسته یکی از که امروزه تاجایی

ریچگارد شگارپلی از  ،شود. در ایگن چگارچوبمیگردشگری شناخته 

 تاریخ گردشگری» گوید:روستایی می پیشگامان مطالعات گردشگری

مقیاس نسبت کوچکبه بیانگر فعالیتی ،3312وستایی تا اوایل دهة ر

مگا از ایگن ا ه اسگت؛و منفعل است که چندان فراگیر و چشمگیر نبود

ثیرگذار نمایان ای فراگیر و تأعنوان پدیدهبه دهه است که گردشگری

هگای مطگرح در تگرین شگکلیکی از مهماکنون که تاجایی ؛گرددمی

  ؛(375ص. ، 2225طشگارپلی،  «شگودبخش گردشگری شناخته مگی

-حگدود سگه ،3332 های رسمی، در دهگةاساس آمار، بربور مثالبه

- قصگد گگذران اوقگاتبار درسال به چهارم مردم بریتانیا حداقل یک

طکمیسیون اند کردهروستایی مسافرت  هایبه حومه ،فراغت و گردش

 شد اهمیت گردشگری روستایی از نیمة دوم سدة. ر(3334، 32حومه

-اری از کشورهای جهان و ازجمله کشورهای درحگال، در بسیبیستم

روسگتایی  اخیر، گردشگری دهةجایی بوده است که در دو  توسعه تا

توجگه وان یک راهبرد توانمند برای توسعة اقتصاد روستایی موردعنبه

، ص. 3322، 33طوودز ریگزان قگرار گرفتگه اسگتاندیشمندان و برنامه

-عیت هند و چین از نمونگهجم، کشورهای پراخیر . بی دو دهة(35

عنگوان یکگی از روسگتایی بگه کگارگیری گردشگگریهبگ های بارز در

-روستایی در سطح ملی به اقتصادی توسعة هایراهبردترین برجسته

 دار توسگعةعهگده گردشگگری وزارت ،آیند. در کشگور هنگدشمار می

های ملگی گردشگگری برح ،راستاروستایی است و دراین گردشگری

محگور جامعگه       مقیگاس و کوچکهای قالب برنامهستایی را دررو

اواخر از  ،. همچنین(323، ص. 2233، 53طفارل و روسل کنداجرا می

غلبه بگر مشگکالت  گردشگری روستایی با هدف ، توسعة3332 دهة

توجه دولگت چگین قرارگرفتگه ور گسترده موردباقتصاد روستایی، به

 .  (3533، ص. 2233، 43طسو است

 گردشگري روستايي . مديريت توسعة2. 3

گردشگری در دهد که توسعة گذشته نشان می تجربة چند دهة    

بر پیامدهای ، عالوهروستایی جمله نواحیازفضاهای جغرافیایی و 

 -با پیامدهای منفی گوناگونی در ابعاد اقتصادی، اجتماعی ،مثبت

 ،گردشگری مطالعات و محیطی همراه بوده است. در ادبیات فرهنگی

ریزی و برنامه با دالیلی چون یاغلب اثرات نامطلوب گردشگرعلل 

توسعة  ،(332، ص. 2223، 13طبریندنهام ضعیف گردشگری مدیریت

، ص. 2223، 73، بوسلی، و درانبرگرطبایرد گردشگری نشدةکنترل

 نشدة مدیریت نشده گردشگری و توسعةریزیبرنامه توسعة، (133

، 2222، 33کول؛ ایگلز و مک234، ص. 2221، 33طمولر گردشگری

، ص. 312ط  22استفن ویلیامز باره،شود. دراینتوصیف می (72 .ص

دارد: می گردشگری بیان ( از پیشگامان مطالعات جغرافیای2223

 از سراسر جهان وجود دارد که نشانبسیاری  هایاکنون تجربههم»

بیشتر با پیامدهای  ،نشده ریزیدهند مقصدهای گردشگری برنامهمی

منفی در ابعاد گوناگون و سطح پایینی از میزان رضایتمندی 

 ،الی است که در بیشتر مواردرو هستند؛ این درحهگردشگران روب

د به پیشرفت توانت مطلوب مییمدیر ریزی مناسب وکاربست برنامه

وجب کند و مابعاد کمک گردشگری در همةتوسعة  و بهبود فرایند

همچنین، پیتر «.  میزبان و مهمان گردد تأمین منافع جامعة

ریزی و اثرات گردشگری، برنامهکتاب  ( در74، ص. 2223ط 32ماسون
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ریزی و برنامه هایی که درزمینةتالش همة» گوید:می ، مدیریت

در چارچوب  د،نگیرمدیریت توسعة گردشگری صورت می

ترین مهم جمله از. «گیرندمی بهبودبخشی به اثرات گردشگری جای

گردشگری  ریزی و مدیریت توسعةهای برنامهدستاوردهای نقد شیوه

حور بوده است؛ این مط رویکردهای جامعهبس ،های گذشتهدر دهه

در نواحی  ویژههب ،بخشی به فقرااهمیت بسزایی در اولویت رویکردها

، انو همکار رزاقعبدالط دنتوسعه دارروستایی کشورهای درحال

 نقش محلی اجتماع ،محوررویکرد جامعه پایةبر .(3334، ص. 2233

گردشگری دارد و بیشترین  توسعة ریزی و مدیریتدر برنامه اصلی

 . (332، ص. 2227، 22طلئون بردسهم از منافع گردشگری را می

 مدیریت دانشگاهی با بررسی ادبیات( 2223، 3332طفری عج     

، چهار رتیب زمانیتبهبه بعد، بیستم  یمة سدةتوسعة گردشگری از ن

توجه کند که همواره موردزمینه را معرفی میدیدگاه متفاوت دراین

تا اوایل دهة  3342طدهة  دیدگاه جانبدارانه .3است: پژوهشگران بوده

تا اوایل دهة  3372طاز اوایل دهة  ابانه. دیدگاه محت2(؛ 3372

بنیان یا دیدگاه دانش .5(؛ 3332 طدهة دیدگاه سازگاری .3(؛ 3332

، نهاجانبدار اساس رویکرد. بربه بعد( 3332 محور طاواخر دهةدانایی

اقتصادی  از بُعد حاصل تمرکز اصلی بر منافع ،نخست در دورة

فرهنگی نیز  -اجتماعی اثراتبراینکه روستایی است؛ عالوه گردشگری

 زیستی درمحیط د و اثراتنشومی خوشبینامه نگریسته با دیدِ

 ابانه که درپی آشکارشدن اثراتند. دیدگاه محتگیرحاشیه قرار می

شده در این ابعاد مختلف و انتقادهای مطرح منفی گردشگری در

بور ی بهبایستگردشگری داد که توسعة آمد، هشدار  پدید هازمینه

ن در ابعاد اثرات مثبت و منفی آ درنظرگرفتن همةو با شده کنترل

از برآیند مباحث میان دو  «سازگاریدیدگاه »وناگون، انجام شود. گ

 3332تا  3342 هایدهه  بی ،«احتیابی»و « حمایتی»گفتمانِ 

که این ( معتقد است 33-52، صص. 2232 ط 32گرفت. ویور شکل

- را وارد ادبیات مطالعات 25«گردشگری جایگزین» گفتمان، مفهوم

ادبیات  زمینةفاهیم مطرح در پسکه از نخستین م گردشگری کرد

 کند در توسعةمی کیدمفهوم تأ این آید.شمار میپایدار به یگردشگر

محلی در ابعاد اقتصادی،  حاکم بر جوامع شرایط یبایستگردشگری 

ها را های موجود در آنزیستی و ظرفیتفرهنگی و محیط -اجتماعی

از  هاییسم و شکل، توسعة اکوتوریاساسنظر گرفت و برایندر

مثبت و  اثرات بیشترینگردشگری را در دستور کار قرار داد که 

محور د. سرانجام، گفتمان دانایینکنمی منفی را ایجاد اثرات کمترین

سازگاری  در تدوام و تکمیل گفتمان ،کنونا تا 3332آغاز دهة  که از

که گوید ، میاست یافته یانجرپایدار  وسعةو در چارچوب پاردایم ت

-رشتهچندعلمی  نظری، دانش فرض و تعصبِگونه پیشهرفارغ از 

ی مبنای مدیریت بایستسیستمی  یکپارچه و نگرش ی، رویکردا

و الن  42برامول. (2242طجعفری،  گردشگری واقع گردد توسعة

یکپارچگی جمله کسانی هستند که بر ضرورت وجود  ( از2222ط

استفاده از و  ،های اقتصادییگر بخشروستایی و د میان گردشگری

اند. براساس کید داشته، تأمختلف منابع گوناگون توسط صاحبان نفع

ترین منافع ترویج ، مهم(2223ط 72جنکینز و 21لیوراُ پژوهش گستردة

 گردشگری روستایی، شامل این موارد است: یکپارچه در رویکرد

محلی، تقویت جایگاه  ردمتوانمندسازی م یدار از منابع،پا برداریبهره

بخشی به اولویت عنوان یک بخش مکمل اقتصادی،به گردشگری

 در هینههای بشناخت مقیاس محلی، برداری از منابعمالکیت و بهره

شرایط های اجتماعی و هماهنگ با زمینه و گردشگری توسعة

جغرافیایی، توسعة شبکة روابط میان صاحبان نفع و نیز تقویت و 

. با توجه به (32-33 .، صص2223، 32طکاولی های محلیتثبیت نظام

 بر نگرش با غلبه سیستمی نگرش ای گردشگری،رشتهماهیت بین

ویژه در حوزة علوم همختلف ب های متنوع در علومبعدی، از دیدگاهتک

گذار و ثیرهمة عناصر و عوامل تأ گیرد و به شناختمی بهره اجتماعی

نظام  و درک پیوندهای درونی میان اجزای ثیرپذیر از گردشگریتأ

، صص. 2223طپیج و کانل،  کند( کمک می2طشکل  گردشگری

32-3): 

 

 

 
 

 

 گردشگري نظام -2 شکل

 2223؛ پیج و کانل، 3332، 23لیپر :خذمآ

منطقة 
گردشگرفرست 

 )مبدأ(

 منطقة
 ريگردشگرپذ
 )مقصد(

 

 گردشگران ييجاهجاب محدودة

 سمت مقصد گردشگریشدن از محل زندگی بهروانه

 یسمت محل زندگی بهبازگشت از مقصد گردشگر
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 تحقيقهاي . يافته4
 فضاي گفتمان  هاي اسنادي: مطالعة. يافته1. 4

پژوهشی -آمده در نشریات علمیعملهای بهجموع بررسیم    

انسانی و  علوم هایویژه در حوزههب ،های اخیرکشور در دهه

عی زیست و منابع ببیاجتماعی، علوم کشاورزی و علوم محیط

، چنین هستند که با موضوع گردشگری روستایی در ارتباط

به ، گردشگری روستایی در ایران آید که سرآغاز مطالعاتبرمی

نقش »افتخاری و قادری با عنوان  و چاپ مقالة 3333 سال

مدرس  ةفصلنام» در « روستایی ةگردشگری روستایی در توسع

        ماه 5یان گردد. از آن زمان تا پامیازب« علوم انسانی

 ،روستایی موضوع گردشگری ، دربارة3332سال  نخست

پژوهشی شناسایی  -علمی مجلة 52 در مقاله331 ،درمجموع

           تک تک ، پس از مطالعةاساسبراین (؛3 طجدول شد

 مقوله یا گزاره با 454تعداد  ،کلدر  ،شدههای یادپژوهش

پژوهش شناسایی و  د، و پیشنهاحلراهکار و راهعناوین 

های تکراری د. در گام دیگر، پس از حذف مقولهاستخراج گردی

 42 تعداد ،هایی که دارای مفهوم یکسانی بودندو تلفیق مقوله

(. پس از بازبینی و 2 طجدول شناسایی شد اصلی گزارة

رفت و  کارکیو به عنوان نمونةبهها مجموع این گزاره، ویرایش

 ،سازیکیو و انجام مرتب ای ایجاد دستةبر ،بعد در مرحلة

 گفتنی استکیو( درج گردید.  طکارت هریک بر روی یک کارت

شده بر روی هر کارت ، شناسة درجدر سراسر فرایند تحقیقکه 

 است.  (2طمطابق جدول 
 

 کنندگانهاي مشارکت. ويژگي2. 4
، از افراد دارای گیری هدفمند، به روش نمونهدر گام بعدی    

نفر   32، تعداد گردشگری روستایی درزمینة پژوهش سابقة

سازی کیو مشارکت کردند. از این مرتب برای انجام مرحلة

( هستند. %32/73ط نفر مرد 24( و %37/23ط نفر زن 7 ،تعداد

در سطح کارشناسی  ،کنندگاننفر از کل مشارکت 5تحصیالت 

صصی ی تخادکتر( در سطح %4/37ط نفر 23( و %4/32ط ارشد

 :(3طجدول  است

 روند زماني مطالعات گردشگري روستايي در ايران -1جدول 
(1332-1331) 

 3332 ،های پژوهشمأخذ: یافته 
 پژوهشي -علمي تعداد مقاالت سال

3333 3 

3332 2 

3333 2 

3335 3 

3334 3 

3331 3 

3337 7 

3333 32 

3333 33 

3332 33 

3333 33 

 32 3332فروردین تا مرداد 

 331جمع کل: 

 

 )دستة کيو( روستايي گردشگري گفتمان مطالعات خالصه فضاي – 2 جدول

  3332 ،های پژوهشمأخذ: یافته

 شناسه گزاره

 3  زیستیفرهنگی و محیط -اقتصادی، اجتماعی پیامدهای گردشگری در ابعادای ارزیابی دوره

 2 محلی گردشگری روستایی با مشارکت جوامع فعال درزمینة جازی طاینترنتی(تخصصی مهای ابالعاتی و پایگاه هایایجاد بانک

 3 مردم محلی در نواحی روستایی گردشگرپذیر با مشارکتهای خدمات گردشگری ایجاد تعاونی

 5 پذیرگردشکرروستایی های پزشکی در نواحیو فوریت امدادی مناسب به پلیس، خدمات ایجاد دسترسی

 4 محلی و ایشگری روستایی در سطوح ملی، منطقهگرد تشکیالت مناسب برای مدیریت توسعة ر وایجاد ساختا

 1 روستایی کارهای گردشگریوفعالیت کسب و نظارتی توانمند بر توسعه  ایجاد سیستمِ

ریزی مشارکت در برنامهها به منافع حاصل از گردشگری میان مردم محلی، برای تشویق آن یجاد مکانیسمی برای توزیع عادالنةا
 گردشگری توسعة

7 

های اجرایی با ازبریق پیوند نهادها و سازمان ،گردشگری روستایی های مناسب درزمینةآوری دادهایجاد نظام پژوهشی و جمع 
 ها و مراکز تحقیقاتیدانشگاه

3 

زیست و که رشد گردشگری سبب فشار بر محیط ایویژه در آن دسته از نواحیهایجاد نظام مالیاتی مناسب گردشگری روستایی، ب
 شوداجتماع محلی می

3 

 32 آنمثبت و منفی بخشی به جوامع روستایی دربارة منافع توسعة گردشگری روستایی و پیامدهای آگاهی
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 33 گردیراهنمایی تورهای روستایی و ببیعتآموزش افراد محلی برای 

 32 محلی ی از گردشگران در سطح جوامعر گردشگری روستایی و چگونگی میزبانی و پذیرایهای بازاریابی و کارآفرینی دآموزش شیوه

 33  و کار گردشگریاندازی کسبهای بخش کشاورزی در راهگیری از قابلیتهای بهرهآموزش و ترویج روش

 35 گردشگری روستایی بابات در جوامع روستایی و کاربردهای آن در توسعةآموزش و ترویج فناوری ابالعات و ارت

 34  کار در گردشگری روستاییوهای مدیریت کسبآموزش و ترویج شیوه

 31 یستزحفاظت از محیط کید بر، با تأتغییر کاربری اراضی به کاربری گردشگری اعمال قوانین و مقررات کارآمد درزمینة

 37 رپذیروستایی گردشگر بردن استانداردهای ایمنی و امنیتی در نواحیباال

 33 آشنایی گردشگران با محصوالت گردشگری  های گردشگری روستایی برایها و نمایشگاهای جشنوارهبرگزاری دوره

 33 تعطیالت ویژه درهب ،نقل در مسیرهای پرترافیکوحمل ترافیک وسایل مدیریت و کنترل

 22 ها( در مدیریت گردشگریو دهیاری وستااسالمی ر یطشوراها کردن نقش مدیریت محلیسازی قانونی برای فعالبستر

 23 های گردشگری روستاییمعرفی جاذبه رسانی با هدفمتنوع تبلیغاتی و ابالع هایکارگیری روشهب

 22 متناسب با شرایط حاکم بر نواحی روستایی ،های سنجش اثرات گردشگریها و نماگرشاخص سازی علمیبومی

-برای احترام به هنجارهای اجتماعی ،بخشی به گردشگرانگردشگری با هدف آگاهیرفتاری در  و گیری از کدهای اخالقیبهره
 و اهمیت حفاظت از محیط زیستهای پایداری فرهنگی جوامع روستایی، درک ارزش

23 

 25 روستایی گردشگری ریزی و توسعةراستای اهداف برنامههای نسبی منابق روستایی درگیری از مزیتبهره

 24 ریزی و مدیریت گردشگری روستاییگیری از نیروی انسانی متخصص درزمینة برنامههبهر

-که نیازمند توجه به پیوندهای روستایی ایمنطقه گردشگری در چارچوب شبکة -های تفریحیریزی و مدیریت فرصتبرنامه
 است ایریزی منطقهشهری و روستایی به برنامه ریزی جداگانةشهری و گذر از برنامه

21 

 27 گردشگری روستایی متناسب با تقاضای ،وازینمهمان -رفاهی و  پذیرایی -سیس مراکز اقامتگاهیتأ

 23 هاکیفیت آن ، همگام با ارتقایدستی و محصوالت گردشگری روستاییها، صنایعتبلیغ و بازاریابی دربارة سوغاتی

 23 بر ماهیت فصلی گردشگریسب با آن با هدف غلبهمتنا های گردشگریدوین تقویم گردشگری و ایجاد فرصتت

 32 های گردشگریوساز مکانین قوانین و مقررات اجرایی دربارة اصول معماری و ساختتدو

 33 گردشگران و جوامع محلی برای مقررات گردشگری و هانامهآیین ضوابط، تبیین و تشریح

 32 گذاری بخش خصوصی در گردشگریجاد بستر سرمایهتشویقی برای ای -های حمایتیتدوین و اجرای سیاست

 33 حفاظت قانونی از حریم منابع ببیعی و اراضی کشاورزی  

 35 پذیری مناسب، در نواحی روستایی گردشگررفاه -همراه با تجهیزات و امکانات خدماتی ،ایهای جادهتوسعة زیرساخت

 34 روستایی های توسعةها و برنامهبرحهماهنگی با سایر در گردشگری روستایی منابق  توسعة

 31 های حاکم بر بخش تقاضا با ویژگی، متناسب محصوالت گردشگری روستایی تولید و عرضة

 37 هاروزرسانی مداوم آنای راهنمای گردشگری روستایی و بههتهیة نقشه

 33 نابق گردشگریارزیابی توان اکولوژیک م ریزی کاربری زمین برپایةیه و اجرای برنامهته

 33 های گردشگری روستاییهای مستند از جاذبهچاپی و فیلم تهیه و پخش آثار

 گردشگری سعةتو هایبرنامه و هابرح برداری و نظارت بربهره و اجرا تهیه، یندفرا در خصوصی بخش و مردم مشارکت واقعی جلب

 روستایی
52 

 53 در نواحی روستایی گردشگری و توسعة وز قانونی ناشی از رشداصولی و بدون مجوسازهای غیرجلوگیری از ساخت

 52 بندی مناسب های روستایی با بستهتی و سوغاتیدسحمایت از ارتقای کیفیت صنایع

 53 اهداف گردشگری پایدار  فعالیت درزمینةبرای  (NGO) دولتییت از تشکیل نهادهای مردمی و غیرحما

زیست و تغییر غیراصولی از بخش گردشگری که به تخریب محیطبرابر فشارهای ناشی درحمایت از توسعة بخش کشاورزی 
 انجامدکاربری اراضی می

55 

 54 روستاییرعایت استاندارهای کمی و کیفی در مدیریت مراکز پذیرایی و اقامتی گردشگری 

 51 گردشگریبرخوردار از  کاربری های یابی در ساخت مکانرعایت اصول درست مکان

 57 پذیرماندها و فاضالب در نواحی گردشگرآوری زباله، مدیریت پسبراحی سیستم مناسب جمع

 53 ارزش روستاییهای باهای تاریخی و بافتزسازی ساختمانمرمت و با

 53 های گردشگریمکانها یا بهجاذظر و محیط اسازی و براحی منمحوبه

 42 روستایی ریزی توسعة کلی فرایند برنامه چوبیستمی به گردشگری روستایی، در چارنگرش س

 

 



 مپنج شمارۀ                                                     ریزی روستایی           پژوهش و برنامه مجلّه                                                                                09

 در تحقيقکنندگان مشخصات مشارکت  –3جدول 

       3332 ،های پژوهشمأخذ: یافته 
 جمع کل مرد زن کنندهمشارکت

 5 3 3 ارشدکارشناسي

 5 25 23 (Ph.D)دکتری

 32 24 7 جمع کل

   ها. تحليل داده3. 4
 ها، ماتریسداده انجام تحلیل برای سازیاز پایان مرتب پس    

        تشکیل شد. براساس منطق SPSS  ارافزها در نرمداده

ترین از روش تحلیل عاملی کیو که اصلی ،شناسی کیوروش

شد. گرفته  بهره ،های کیو استداده روش برای تحلیل ماتریس

برای انجام  هاداده بودنمناسب تشخیص ، برایدر گام نخست

این  مقداراستفاده شد.  KMO عاملی از شاخص حلیلت

            و حداقل مقدار باشد مییک  و صفر بین همواره شاخص

  است 4/2عاملی عدد  ابمینان آن برای انجام تحلیلقابل

(. با توجه به اینکه این شاخص 5 ، ص.3333چاهوکی، طزارع

ن تشخیص داده ابمیناها قابل، دادهدست آمدهب 743/2برابربا 

 :(5 طجدول ندشد

 گيرير و بارتلت و کفايت نمونهماي کايزر آزمون -4جدول 

 3332 ،های پژوهشخذ: یافتهمأ

 953/0 (KMO)  شاخص کايزر ماير

آزمون 

 بارتلت

 33/333 مجذور خی

 514 درجه آزادی

 222/2 داریسطح معنی

          حلیلت کنندگان،ذهنی مشارکت برای شناسایی الگوهای    

 اکتشافی با استفاده از ماتریس همبستگی انجام عاملی به شیوة

 هایشیوه ترینرایج اصلی که از هایلفه، روش مؤشد. سپس

کار رفت. از ، بهاست کیو عاملی در تحلیل هاعامل استخراج

استفاده شد. سرانجام  عامل روش واریماکس نیز برای چرخش

شناسایی  %343/74مجموع واریانس با  یا دیدگاهعامل سه 

 (:4 طجدول گردید

 شدهکل واريانس تبيين -5 جدول

  3332 ،های پژوهشمأخذ: یافته

 عوامل کل واريانس% واريانس تجمعي%

93/33  25/33  32/2  3گروه  

03/00  73/25  73/3  2گروه  

35/95  33/37  25/3  3گروه  

 

-( نشان می1 دولطج یافتهعاملی چرخش که ماتریسنطورهما    

سه عامگل یگا دیگدگاه ، شدهدهد، براساس بارهای عاملی محاسبه

-( از مشگارکت%37/51ط نفگر 34کگه بگوریشود؛ بهمشاهده می

 نفگر 3، و 2 گگروه( در %24ط نفگر 3، 3 دیدگاه گروهندگان در کن

بگرای  ،ادامگهگیرنگد. درمگی جگای  3ه در دیدگاه گرو (%33/23ط

شگده، امتیازهگای عگاملی گاه شناسگاییسگه دیگد و تفسیر تحلیل

های دارای گزاره ،های کیو ذیل هر عامل محاسبه شد. سپسگزاره

ها مبنای تفسیر و مقایسة دیدگاه 7/2از  عدد  امتیاز عاملی بیشتر

( مشگخص *ط( بگا عالمگت 7ند. این مقادیر در جگدول طقرار گرفت

 ( است.2هر گزاره مطابق جدول ط شناسة اند.شده
 شدههاي برتر در سه ديدگاه شناساييشرح گزاره .4. 4
-نگر، مشارکتنگر، يکپارچهنهادگرا، جامع]. ديدگاه اول: 1. 4. 4

 [محورگرا و جامعه

نفگر برابگر بگا  34کنندگان طنزدیک به نیمی از مشارکت دیدگاه   

امتیگاز  ،ترتیگب اهمیگتگیرد. بگه( در این گروه جای می37/51%

، 32، 21، 42، 34، 4 هایاین دیدگاه طشناسه گزاره در 32ی عامل

محاسبه شده است  7/2( بیشتر از عدد 1، 7، 25، 53، 3، 24، 22

 (. 3 طجدول

و  گترانگتر، حفاتتتمحيط زيستت]. ديدگاه دوم: 2. 4. 4

 [نگريکپارچه

، 42، 53 هگایگزاره طشناسه 33، امتیاز عاملی در دیدگاه دوم    

 7/2(، بیشتر از عدد 23، 24، 57، 33، 33، 3، 53، 1، 34، 22، 3

 (.3 محاسبه شده است طجدول

تستهيلگر،  -گرا، حمايتگرمشارکت]. ديدگاه سوم: 3. 4. 4

 [کاربري زمين -گراحفاتت

 ،32، 33، 35، 52ط گگزاره 32امتیگاز عگاملی  ،در دیدگاه سوم    

محاسگبه  7/2بیشتر از عگدد  (51، 34، 55، 33، 24، 7، 42، 53

 (. 32طجدول  ده استش

 گيري. بحث و نتيجه5
بگر  ،هگاای دیگدگاهتحلیل مقایسگه هنگامشناسی کیو، در روش   

نظگر و توافگق مگوارد ،و سپس های هر دیدگاهآشکارسازی ویژگی

، کگارتر، و شگود طفرانتگزیها تأکیگد مگینظر میان دیدگاهاختالف

 هگاییافتگه آنچه از مقایسگةبنابراین،  (؛332، ص. 2223، 33الوت

شگده در فضگای گفتمگانی سگه دیگدگاه شناسگایی پژوهش دربارة
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آیگد، بیگانگر هگای گردشگگری روسگتایی در ایگران برمگیپژوهش

 شرح زیر است:هایی بهها و تفاوتشباهت

              بگگگه سیسگگگتمی نگگگگرش» در هگگگر سگگگه دیگگگدگاه، گگگگزارة -

 ةتوسگع یریگزبرنامه فرایند کلی چارچوب در روستایی گردشگری

-شمار می آید. این نکتگه بگههای برتر بهیکی از گزینه «روستایی

گیری ثر و تصمیمای بیانگر این مهم است که هرگونه اقدام مؤگونه

گردشگگری در توسگعة ریگزی و مگدیریت برنامگه منطقی درزمینة

 نگر است.و کل سیستمی  نیازمند نگرش ،روستایی نواحی

 يافتهچرخشماتريس عاملي  – 6 جدول

 3332 های پژوهش،مأخذ: یافته

 

 شناسة

 کنندهمشارکت
 3گروه  2گروه  1گروه 

P28 351/0 233/2-  245/2  

P17 301/0 233/2-  233/2  

P06 932/0 235/2  213/2  

P02 903/0 252/2  233/2  

P30 940/0 273/2  333/2  

P27 920/0 331/2  232/2-  

P20 925/0 273/2  234/2  

P29 034/0 223/2  323/2-  

P31 003/0 253/2  337/2  

P19 031/0 274/2-  334/2  

P26 030/0 233/2  221/2-  

P24 023/0 234/2  242/2-  

P05 011/0 233/2-  323/2  

P21 000/0 353/2  231/2  

P18 001/0 343/2  233/2  

P32 257/2 920/0  243/2  

P07 272/2 924/0  232/2  

P14 222/2 092/0-  224/2  

P04 234/2- 003/0-  257/2-  

P08 233/2 053/0  234/2  

P01 237/2 032/0  235/2  

P13 323/2 030/0  373/2  

P03 342/2 020/0  333/2  

P23 231/2- 322/2  032/0  

P09 227/2 232/2  094/0  

P12 233/2 253/2  005/0  

P10 332/2- 223/2  019/0  

P22 277/2 323/2-  015/0  

P25 235/2 235/2  011/0  

P11 243/2 232/2  003/0  

P15 321/2 214/2  003/0  

P16 233/2 243/2  0/003 
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 روستايي گردشگري ريزي و مديريت توسعةهاي برنامهامتيازهاي عاملي گزاره -9جدول 

 3332 ،های پژوهشمأخذ: یافته

سة
نا

ش
 

ره
زا

گ
 

اه 
دگ

دي
1 

اه
دگ

دي
 2   

اه
دگ

دي
 3   

سة
نا

ش
 

ره
زا

گ
 

اه 
دگ

دي
1 

اه
دگ

دي
 2  

اه
دگ

دي
 3 

سة
نا

ش
 

ره
زا

گ
 

اه 
دگ

دي
1 

اه
دگ

دي
 2 

اه
دگ

دي
 3  

1 - 488/0  26/1 * . 725/0  33 613/0  - 30/1  - 530/0  34 61/6 * 61/1 * - 598/0  

2 695/0  - 708/0  - 973/0  33 - 38/1  - 186/0  - 860/0  31 - 107/0  - 97/1  879/0  

3 808/0  - 147/0  - 618/0  22 80/1 * 837/0  801/0  37 - 79/0  - 979/0  250/0  

4 - 04/1  672/0  - 327/0  23 173/0  - 49/1  - 607/0  33 - 995/0  80/1 * 95/1 * 

5 11/6 * 339/0  - 780/0  22 - 634/0  05/1 * - 60/1  33 252/0  - 30/1  - 493/0  

0 088/8 * 85/1 * - 997/0  23 - 469/0  015/8 * - 988/0  52 750/0  - 329/0  12/6 * 

9 066/8 * - 29/0  - 27/0  25 000/8 * 629/0  180/0  53 - 25/1  898/0  12/1 * 

3 80/1 * 098/0  - 847/0  24 89/1 * 069/8 * 10/1 * 52 - 655/0  - 50/1  146/0  

3 - 69/1  831/0  - 52/1  21 55/1 * 371/0  - 878/0  53 050/8 * - 062/0  124/0  

10 61/1 * - 14/1  845/0  27 - 05/1  - 844/0  10/1 * 55 - 01/1  322/0  005/8 * 

11 - 157/0  - 151/0  787/0  23 - 691/0  - 49/1  655/0  54 - 316/0  - 608/0  115/0  

12 839/0  - 15/1  331/0  23 - 395/0  - 288/0  - 34/1  51 - 665/0  891/0  086/8 * 

13 - 121/0  - 961/0  - 237/0  32 - 313/0  654/0  - 955/0  57 - 88/1  051/8 * - 277/0  

14 359/0  - 218/0  - 45/1  33 289/0  80/1 * - 233/0  53 - 806/0  80/1 * - 74/1  

15 - 929/0  58/1 * 516/0 * 32 339/0  - 110/0  00/1 * 53 - 548/0  - 788/0  - 88/1  

10 733/0  - 27/1  867/0  33 - 68/1  011/8 * 12/1 * 42 10/6 * 29/1 * 10/1 * 

19 - 534/0  - 111/0  - 831/0  35 - 780/0  - 037/0  05/1 * 
( 2) هرگزاره مطابق جدول ةشناس

 .است
 

 ن امتيازهاي عاملي در ديدگاه اولهاي داراي بيشتريگزاره -3 جدول

 3332 ،ژوهشهای پمأخذ: یافته

 امتياز عاملي گزاره

33/2 محلی و ایمنطقه ملی، سطوح در روستایی گردشگری ةتوسع مدیریت برای مناسب تشکیالت و ساختار ایجاد  

23/2 روستایی ةتوسع هایبرنامه سایر با هماهنگی در منابق روستایی گردشگری هایبرنامه ةتوسع  

37/2  روستایی ةتوسع ریزیبرنامه فرایند کلی وبچارچ در روستایی گردشگری به سیستمی نگرش  

33/3 ایمنطقه ةشبک چارچوب در گردشگری تفریحی هایفرصت مدیریت و ریزیبرنامه  

23/3  آن منفی احتمالی پیامدهای و روستایی گردشگری ةتوسع منافع ةدربار روستایی جوامع به بخشیآگاهی  

23/3  گردشگری مدیریت در( هادهیاری و شوراهاط روستایی محلی یریتمد نقش کردنفعال برای قانونی بسترسازی  

24/3 روستایی گردشگری مدیریت و ریزیبرنامه ةزمیندر متخصص انسانی نیروی از گیریبهره  

25/3 روستایی گردشگری ةمینزدر مناسب ةداد آوریجمع و پژوهشی نظام ایجاد  

73/2  پایدار گردشگری اهداف ةزمیندر فعالیت برای (NGOs) غیردولتی و مردمی نهادهای تشکیل از حمایت  

77/2 گردشگری ةتوسع و ریزیبرنامه اهداف درراستای روستایی منابق در موجود نسبی هایمزیت از گیریبهره  

72/2 دشگریگر ةتوسع ریزیبرنامه در مشارکت برای محلی مردم تشویق با هدف گردشگری، منافع ةعادالن توزیع برای مکانیسمی  

72/2 روستایی گردشگری وکارهایکسب فعالیت و توسعه بر توانمند نظارتی نظام ایجاد  
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 ن امتيازهاي عاملي در ديدگاه دومهاي داراي بيشتريگزاره -3 جدول

 3332 ،های پژوهشمأخذ: یافته

 امتياز عاملي گزاره

 د برحفاظت از کیأبا ت ،روستایی به کاربری گردشگری تغییر کاربری اراضی ةاعمال قوانین و مقررات کارآمد درزمین

 زیستمحیط
32/3  

14/3 روستایی ةریزی توسعگردشگری روستایی در چارچوب کلی فرایند برنامه ةنگرش سیستمی به توسع  

12/3 زیستیفرهنگی و محیط -ای پیامدهای گردشگری در ابعاد اقتصادی، اجتماعیارزیابی دوره  

53/3 نواحی روستاییبا شرایط حاکم بر گری متناسبهای سنجش اثرات گردشها و نماگرشاخصسازی علمی بومی  

23/3 روستایی ةهای توسعمنابق در هماهنگی با سایر برنامههای گردشگری روستایی برنامه ةتوسع  

23/3 کارهای گردشگری روستاییوسیستم نظارتی توانمند بر توسعه و فعالیت کسب ایجاد  

27/3 ارزش روستاییهای باتاریخی و بافت هایبازسازی و حفاظت از ساختمان، مرمت  

25/3 ارزیابی توان اکولوژیک منابق گردشگری  ةریزی کاربری زمین برپایتهیه و اجرای برنامه  

25/3 ها و مقررات گردشگری برای گردشگران و جوامع محلینامهتدوین و تبیین ضوابط، آیین  

33/2 حریم منابع ببیعی و اراضی کشاورزی حفاظت قانونی از  

73/2 پذیرماندها و فاضالب در نواحی گردشگربراحی سیستم مناسب مدیریت پس  

72/2 ریزی و مدیریت گردشگری روستاییبرنامه ةگیری از نیروی انسانی متخصص درزمینهرهب  

فرهنگی  -برای احترام به هنجارهای اجتماعیبخشی به گردشگران آگاهی ا هدفاز کدهای اخالقی گردشگری بگیری بهره

 زیستهای اکوتوریستی و اهمیت حفاظت از محیطوستایی، درک ارزشجوامع ر
73/2  

 

 ن امتيازهاي عاملي در ديدگاه سومهاي داراي بيشتريگزاره -10جدول 

 3332 های پژوهش،مأخذ: یافته

 امتيازعاملي گزاره

31/2 گردشگری روستایی ةتوسعی هابرداری و نظارت بر برحبهره ،یند تهیه، اجراادر فر بخش خصوصی جلب مشارکت واقعی مردم و  

33/3 پذیری مناسب در نواحی روستایی گردشگررفاه -با تجهیزات و امکانات خدماتیای همراههای جادهزیرساخت ةتوسع   

43/3 منابق گردشگری ارزیابی توان اکولوژیک ةریزی کاربری زمین برپایتهیه و اجرای برنامه   

57/3 روستایی گذاری بخش خصوصی در گردشگریتشویقی برای ایجاد بستر سرمایه -های حمایتیو اجرای سیاستتدوین   

31/3 ناشی از گردشگری مجوز قانونیوسازهای غیراصولی و بدونجلوگیری از ساخت  

35/3 روستایی ةریزی توسعبرنامه گردشگری روستایی در چارچوب کلی فرایند ةگرش سیستمی به توسعن  

33/3 با تقاضای گردشگری روستاییمتناسب ،نوازینمهما -سیس مراکز اقامتگاهی رفاهی و  پذیراییأت   

37/3 ریزی و مدیریت گردشگری روستاییبرنامه ةگیری از نیروی انسانی متخصص درزمینبهره  

31/3 زیحفاظت قانونی از حریم منابع ببیعی و اراضی کشاور   

زیست و تغییر غیراصولی از بخش گردشگری که به تخریب محیطبرابر فشارهای ناشی خش کشاورزی درب ةحمایت از توسع

33/2 انجامدکاربری اراضی می  

73/2 زیستکید برحفاظت از محیطأبا ت ،تغییر کاربری اراضی روستایی به کاربری گردشگری ةاعمال قوانین و مقررات کارآمد درزمین  

72/2 های گردشگرییابی در ساخت مکانرعایت اصول درست مکان  

 

گویند: زمینه میدراین( 327ص.  ،2223ط 32یر، و رِید، ماجورج

           رونگگقمولگگد  مثابگگةگردشگگگری بگگه همگگگام بگگا رشگگد اهمیگگت»

عنوان اسگتراتژی روستایی آن را به اقتصادی، بسیاری از جوامع

دلیگل نداشگتن درک انگد؛ امگا بگهر گرفتهکاتوسعة اقتصادی به

        گردشگگری و هگای سیسگتمهگا و پویگاییروشن از پیچیگدگی

ریگزی، ناکگام تبع آن( شناخت نادرست از فرایندهای برنامهطبه

 انسگانی نیگروی از گیگریهگرهب» گگزارةبگراین، . عالوه«اندمانده

 «یروستای گردشگری مدیریت و ریزیهبرنام ةزمیندر متخصص

هگای هگر سگه تمیان باالترین اولویگای است که دردیگر گزینه

جملگه ای ازدر هر زمینهگیرد. آشکار است که دیدگاه جای می
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گیگری از بدون بهگرهیابی به توسعه دست ،گردشگری روستایی

میسر نخواهگد  مهارت متخصصان و کارشناسان مربوطدانش و 

 شد.  

 در منابق روستایی شگریگرد هایبرنامه ةتوسع» دو گزارة    

 ایجگاد»و  «روسگتایی ةتوسگع هگایبرنامگه سگایر بگا هماهنگی

 وکارهگایکسگب فعالیگت و هتوسگع بر توانمند نظارتی سیستم

هگای اول های برتر دیدگاهمیان گزینهدر ،«روستایی گردشگری

 ویژگگیش سیسگتمی، کنار اعتقاد به نگگردر و دوم جای دارند.

نگگری در ایگن دو دیگدگاه ارچگهنخست به تقویت ویژگگی یکپ

 کند. کمک می

 تغییگر ةزمینگدر کارآمگد مقگررات و قوانین اعمال»گزارة دو    

و       « گردشگگری کگاربری بگه روستایی اراضی کاربریاصولی غیر

 ،«کشگاورزی اراضگی و ببیعی منابع حریم از قانونی حفاظت»

د. این دوم و سوم جای دارن هایهای برتر دیدگاهدرمیان گزینه

زیسگت در ایگن دو ها بر اهمیت موضوع حفاظت از محیطگزاره

 کید دارند. دیدگاه تأ

مناسگب بگرای  ایجاد ساختار و تشکیالت» گزارةقرارگرفتن     

 ایگردشگری روستایی در سطوح ملی، منطقگه مدیریت توسعة

قگگرار دارد و بگگاالترین رتبگگه در از دیگگدگاه نخسگگت ، «و محلگگی

        کگردن نقگش بسترسازی قانونی برای فعگال» هایگزارهبا همراه

هگا( در مگدیریت محلی روستایی طشگوراها و دهیگاری مدیریت

اجرایگی بگا  هایپیوند نهادها و سازمان»، «روستایی گردشگری

      حمایگت از تشگکیل نهادهگای»، «ها و مراکز تحقیقاتیدانشگاه

اهگداف  مینگةبگرای فعالیگت درز (NGOs) مردمی و غیردولتی

یجگاد مکانیسگمی بگرای توزیگع ا» ،«گردشگری پایدار روستایی

 گردشگری میان مردم محلی، با هگدفمنافع حاصل از  عادالنة

 «گردشگری ریزی توسعةها برای مشارکت در برنامهنتشویق آ

         ةتوسگع منگافع ةدربگار روسگتایی جوامگع بگه بخشگیآگاهی»و 

            «آن منفگگگی احتمگگگالی پیامگگگدهای و روسگگگتایی گردشگگگگری

آیند که در چگارچوب دیگدگاه نخسگت، شمار میهایی بهگزینه

محگوری در های نهادگرایی، توسعة مشارکتی و اجتمگاعویژگی

 ، وجود گگزارةکنند. همچنینمی تقویتگردشگری روستایی را 

هگای تفریحگی گردشگگری در ریزی و مدیریت فرصگتبرنامه»

کگه نیازمنگد توجگه بگه پیونگدهای  ایة منطقگهچارچوب شبک

شگهری و  ریگزی جداگانگةشگهری و گگذر از برنامگه -روستایی

هگای درمیگان برتگرین گزینگه ،«اسگت ایمنطقگهروستایی بگه 

 یکپارچة فضگایی بگه توسگعة رویکردبر اهمیت  ،نخست دیدگاه

ای پیونگدهای منطقگه گردشگری روستایی در چارچوب شگبکة

ه نخست از ها سبب تمایز دیدگان ویژگیکید دارد. مجموع ایتأ

های ویژگی ،در این دیدگاه ،کلیبوراند. بهدو دیدگاه دیگر شده

تگر توسعة گردشگری بسیار برجسگتهدر  «عقالیی ریزیبرنامه»

 گردشگری روستایی است. توسعةاثرات های مدیریت از زمینه

تقیم بر مسبورگزاره به 3، برتر گزارة 33، از در دیدگاه دوم    

و  نگدکنکید مگیثرات گردشگری در ابعاد گوناگون تأمدیریت ا

( بگا دیگدگاه سگوم مشگترک 33 و 53 هگایشناسگهط گزاره دو

 ترتیگب زیگر هسگتند:گزارة دیگر بگه 7، بور خالصه. بههستند

 سگازیبگومی»، «گردشگگری پیامگدهایابعاد  ایدوره ارزیابی»

، «دشگگریگر اثگرات سگنجش نماگرهگای و هگاشگاخص علمی

 نیتگگدو»، «بناهگگای تگگاریخی از حفاظگگت و بازسگگازی ،مرمگگت»

، «روسگتایی گردشگگری توسگعة مقگررات و هانامهآیین ضوابط،

، «آوری زبالگه و دفگع فاضگالببراحی سیستم کارآمد جمگع»

در ارتبگگاط بگگا  گردشگگگری اخالقگگی کگگدهای از گیگگریبهگگره»

 جستگیها بر برمجموع این گزاره«. گردشگران و جوامع محلی

گردشگگری زیست و حفاظت از منابع نگرش پاسداری از محیط

روسگگتایی در دیگگدگاه دوم تأکیگگد دارد؛ بنگگابراین، دیگگدگاه دوم 

 توسگعةاثگرات بر ابعگاد گونگاگون مگدیریت  تأکید بسیار زیادی

 گردشگری روستایی دارد. 

 توسگعة گرایگی درمشگارکت ،دیگدگاه سگومدر گام نخست،     

 که گگزارةبوریکانون توجه دارد؛ بهی را در روستای گردشگری

 تهیه، یندافر در خصوصی بخش و مردم واقعی مشارکت جلب»

 ةتوسگع هگایبرنامگه و هگابگرح بر نظارت و برداریبهره و اجرا
 ،دهد. سگپسدر باالترین رتبه قرار میرا  «روستایی گردشگری

ی گردشگگرها و خدمات و امکانگاتزیرساخت بر اهمیت توسعة

        راسگگتاکنگگد و نیگگز درایگگنکیگگد مگگیسگگتایی تأدر نگگواحی رو

دهگد. تشویقی را در دستور کار قرار می -حمایتی هایسیاست

 بگاهمگراه ایجاده هایزیرساخت ةتوسع» گزارة سهگرفتن قرار

 نگگواحی در مناسگگب رفگگاهی -خگگدماتی امکانگگات و تجهیگگزات

  و رفگاهی یاقامتگگاه مراکز سیسأت»، «رگردشگرپذی روستایی

 گردشگگگری تقاضگگای بگگامتناسگگب نگگوازینمهمگگا -پگگذیرایی

 تشگویقی -حمگایتی هگایسیاست اجرای و تدوین»، «روستایی

 گردشگگری در خصوصی بخش گذاریسرمایه بستر ایجاد برای

   هگگا بیگگانگر نگگوع رویکگگرد گزینگگه میگگان بگگاالترین، در«روسگگتایی

گاه سگوم تسگهیلگری در دیگد -و نگرش حمگایتگری ایتوسعه

آشکار دیگر دیدگاه سگوم، تأکیگد بگر  ویژگی ،سرانجام .هستند

کید ویژه بر حفاظگت از زیست با تأهای حفاظت از محیطگزاره

خالف دیگدگاه دوم کگه اراضی روستایی و کشاورزی اسگت. بگر
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         ابعگگاد گونگگاگون حفاظگگت از و گردشگگگری مگگدیریت اثگگرات

       را در دستور کار قرار زیست و منابع گردشگری روستایی محیط

بگر زیسگتی کید اصلی نگرش محگیطیدگاه تأدهد، در این دمی

هگای مطگرح ، گزینگهراسگتاحفاظت از زمین قرار دارد و درایگن

زمگین موردتوجگه قگرار  ریزی کالبدی و کاربریبرنامه درزمینة

 تهیه»  ها است:گزارهاین شامل  ،ترتیب اهمیتاند که بهگرفته

 تگگوان ارزیگگابی ةپایگگبر زمگگین کگگاربری ریگگزیبرنامگگه یاجگگرا و

 وسگازهایساخت از جلوگیری»، «گردشگری منابق اکولوژیک

 حفاظگت»، «گردشگری از ناشی قانونی مجوزبدون و غیراصولی

 زا حمایگت» ،«کشاورزی اراضی و ببیعی منابع حریم از قانونی

اصگولی تغییگر غیر فشگارهای دربرابگر کشگاورزی بخش ةتوسع

 و قگوانین اعمگال»، «گردشگگری بخگش از ناشیبری زمین کار

 بگه روسگتایی اراضگی کگاربری تغییگر ةزمیندر کارآمد مقررات

 در یگابیمکگان درسگت اصگول رعایگت»، «گردشگگری کاربری

، این دیدگاه از ترویج کلیبوربه«. گردشگری هایمکان ساخت

ریگزی کند؛ بر برنامگهو توسعة گردشگری روستایی حمایت می

 ةمگگدیریت توسگگع ربری زمگگین تأکیگگد دارد و درزمینگگةکگگا

دشگگگری، حفاظگگت از اراضگگی روسگگتایی دربرابگگر تغییگگرات گر

 دهد.غیراصولی را در دستور کار قرار می

 یراهبگردعنگوان کارگیری گردشگری روستایی بگههامروزه، ب   

 ،اقتصاد نگواحی روسگتایی نوین و توانمند برای کمک به توسعة

بیشگگتر از دسگگتاوردهای علمگگی و ی هرچگگهگیگگرنیازمنگگد بهگگره

بگومی  های مطالعاتی در قلمرو جغرافیایویژه یافتههپژوهشی، ب

گذاران در براحگی گونه مطالعات به سیاستو داخلی است. این

پایگگدار گردشگگگری  هگگای مناسگگب درراسگگتای توسگگعةسیاسگگت

زی انگداگیگری از چشگمبهگره ند و زمینةکنروستایی کمک می

   ریگزان و مگردم محلگی فگراهم ترده را برای برنامگهروشن و گس

نخسگت بگا پژوهش حاضر . (15، ص. 2233، 33طاُهی دنسازمی

پژوهشگی داخلگی  -راهبردهای برآمده از آثگار علمگی گردآوری

انگدازی چشگم بارة موضوع گردشگگری روسگتایی،شده درانجام

 ،دهگد و سگپسدسگت مگیهبرا گفتمانی موجود جامع از فضای

هبردها را به قضگاوت پژوهشگگران واگگذار ان اهمیت این رامیز

زمینه را شناسگایی موجود دراینهای مختلف تا دیدگاه کندمی

دهد متفاوت را نشان می اًنسبت . نتایج پژوهش سه دیدگاهدنکن

-واقعیت را نشگان مگیهایی از که هرکدام در جای خود بخش

-های متنوع مگیشگونه ادراکات و نگرگیری از این. بهرهدهند

سگتر ب ،نگریسگویک بعدی و گذر از تواند با غلبه بر نگرش تک

پایدارگردشگری روستایی را  الزم برای حرکت در مسیر توسعة

 پدید آورد.
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Abstract: 
Purpose: This study aims to provide a comprehensive understanding about strategies and 
guidelines of rural tourism planning and management in Iran, then with the help of experts and 
their participation identify and classify the different perspectives in Iran rural tourism to finally 
putting forward a step beyond the current impressions and perceptions. 
Methodology: In the past few decades, rural tourism has been developed as one of the most 
prominent industries for diversification and reconstructing rural economy and hence stimulated 
the attention of scholars and rural development planners. In Iran, from the early years of the 
twenty-first century rural tourism phenomenon has been entered in scientific/academic literature, 
especially in Geographical studies. However, until now it has not been considered as a strategy 
for rural economic development at administrative and executive levels of rural development. This 
research was conducted on the development of Q-methodology. First, based on the previous 
research findings on rural tourism in Iran and  the analysis of the available discursive atmosphere, 
it provides a comprehensive understanding about strategies and guidelines of rural tourism 
planning and management, and then, drawing on the contribution of experts, different 
perspectives were identified and classified. 
Finding: Research findings, based on Q factor analysis represent three perspectives in planning 
and managing of rural tourism development in Iran.The first viewpoint is Institutionalism, 
holistic, integrated approach, participation-oriented, and community – based, and has a high 
emphasis on planning of rural tourism development. The second viewpoint is environmentalist-
conservationist and integrated-approach, and greater emphasis on the management of various 
aspects of rural tourism. The third viewpoint is participation-oriented, Supportive- facilitative, 
conservationist, also places emphasis on the land use planning, and managing rural tourism with 
respect to rural land conservation against inappropriate changes. 
Research limitation: Attracting the actual participation of Iranian specialists to participate in Q- 
methodology is time consuming and difficult. 
Original/value:  After, more than a decade of experience of rural tourism studies in Iranian 
academic literature, the present research helps to explore thinking patterns in the field of rural 
tourism planning and management in Iran. Accordingly, we can provide a framework to support 
an integrated approach of rural tourism development.  
Keywords:  rural tourism, meta-analysis, tourism studies, Q-methodology. 
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