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Abstract  
Introduction: 

Ecolodges are considered one of the basic elements in ecotourism, 

especially in ecotourism habitats and rural areas. Ecolodges have involved 

different components of the rural tourism system in the context of the 

origin and destination of tourism, and they have affected different 

dimensions of rural areas. The relationships between these components and 

their place in ecolodges can be defined and explained in the form of 

different models. Therefore, explaining these patterns and redefining the 

elements and factors of Ecolodges systems has an important role in the 

development of future ecolodges and the development of different 

dimensions of villages. Ardabil province, located in the cold region of 

northwest of the Iranian plateau, with its various factors such as the 

diversity of natural resources, hot mineral waters, and their healing 

properties, can be important in attracting tourists. Khalkhal county is also 

known as one of the potential eco-touristic areas of the province. However, 

the city's rural areas are known only as transit ecotourism areas and have 

not yet been identified as an ecotourism destination. Accordingly, 

ecolodges have been built in the past few years, only in a handful of 

villages such as Khums, Kazaj, and areas such as Aznav. In this regard, 

there is no proportionality between the villages. According to those 
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mentioned earlier, this study's main aim was to explain and present a model 

for the development of ecolodges in rural areas; Khalkhal city as a suitable 

and compatible case study to identify the main factors selected in the 

development system of ecolodges in a destination Tourism. The main 

purpose of this study was to participate in the theoretical knowledge in the 

field of ecotourism resort development system. In order to present the future 

development model, first, the current status of the Ecolodges system in the 

city should be identified by identifying the main factors and categories 

influencing the ecotourism system and ecolodges in the region and then by 

analyzing the conceptual patterns and views and identifying the relationship 

between factors and Their effects provided an optimal model for the future 

development of ecolodges. 

 

Materials and Methods: 

This research is applied type, and in terms of the nature of the data, it is 

quantitative-qualitative research. Research data were collected mainly 

through field methods, including structured interviews, group discussions, 

questionnaires, field observations and evaluations, library methods, and 

theoretical exploration. The study's statistical population to identify the 

factors and conceptual patterns governing the system of rural ecolodges in 

this county includes all experts in this field such as managers, entrepreneurs 

of ecolodges, and researchers familiar with the current situation of rural 

ecolodges. The statistical sample of the research is consciously selected. It 

includes four researchers with a history of research and field study in 

Khalkhal, four activists and entrepreneurs in the field of ecolodges in the 

region, and two administrative experts related to ecolodges and tourism in 

the city. Since this section has been analyzed through the Q analytical 

model, according to the limitations of elite and knowledgeable people, 

finally, ten experts were selected to evaluate and analyze this section. 

Inductive qualitative content analysis has also been used to identify and 

analyze the extensive components of ecolodges. 

 

Discussion and Results: 

First, the effective factors in the development of ecolodges have been 

studied in Khalkhal city. Therefore, eight influential factors have been 

identified, which are very different in terms of effectiveness and importance. 

The first factor is the most important of all. This factor refers to ecotourism 

capabilities to build accommodation in most villages of the county. It has 

shown a relatively high level of public participation in tourism in most 
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villages. The main manifestation of this partnership is the supply of 

handicrafts and indigenous rural products to tourists. Of course, the size and 

geographical location of the villages are also involved to some extent in this 

issue. Another important point concerning this factor is the lack of 

significant differences between Khalkhal villages regarding ecotourism 

capacity and infrastructure and services. However, this factor points to the 

fact that the relationship between rural ecolodges with each other and urban 

resorts is not very strong, and the weakness of rural management and 

publicity has fueled this issue. Then, the dominant thought patterns in the 

development of ecolodges were identified. There are only two thought 

patterns on the development of ecolodges in the ruling village, but the first 

model is much more important in terms of influence and importance. so as to 

explain more precisely the process and structure of rural ecolodges in 

Khalkhal city, the main concepts and categories have been identified through 

inductive qualitative content analysis, which includes entrepreneurial 

communication, strengthening public participation, and satisfaction People, 

lack of a definite model for ecolodges, the role of roads, human capital, 

weak government management, relative incompatibility between rural 

management and non-indigenous entrepreneurs, the role of non-indigenous 

forces, injecting ideas for ecolodges, hastily granting ecotourism permits and 

creating conflict It is exclusivism. 

 

Conclusions: 

After analyzing the data and research results, the final optimal model is 

presented to develop rural ecotourism resorts in Khalkhal city. The main 

components of this model involve entrepreneurship and indigenous 

knowledge, non-indigenous ideas, ecotourism monopolization, attraction 

production, ecotourism acculturation, identification of holes and sensitive 

elements, creation of ecotourism complexes, ecotourism routing, ecotouristic 

cluster and network management, and regional network strategy. Eventually, 

the ecolodge system will move towards development, but a scenario needs to 

be developed for better management. 

 

Keywords: Ecotourism, ecolodges, rural tourism development, Khalkhal 

County 
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گردی در مناطق  های بوم تبیین مدل توسعه سیستم اقامتگاه

  )موردمطالعه: شهرستان خلخال( روستای

محمدرضا ربیعی مندجین

 

استادیار، گروه مدیریت دولتی، دانشگاه آزاد اسالمی، واحد تهران 

 مرکزی، ایران.
  

 استادیار، گروه جغرافیا، دانشگاه یزد، یزد، ایران.  *حسن اروجی

  

 مدرس، دانشگاه محقق اردبیلی،اردبیل، ایران. محمد علیزاده

 چكیده
گردی  های بوم گردی، ارائه مدل مفهومي توسعه آتي اقامتگاه های بوم يکي از مباحث مهم در حوزه اقامتگاه

گردی و عوامل تأثيرگذار، روابط، قدرت و  های بوم ساختار سيستم اقامتگاهکننده  ها بيان است. اين مدل

گردی است. شهرستان خلخال در استان اردبيل، از مناطق مستعد  جايگاه هر يک از عوامل در سيستم بوم

های بوم  گردی کشور است. ضعف الگوها و پيوندها در يک دهه گذشته يکي از داليل ضعف اقامتگاه بوم

گردی،  های بوم های سيستم اقامتگاه اين شهرستان است؛ بنابراين در اين پژوهش ضمن تبيين مقوله گردی در

های الزم از طريق  گردی نيز ارائه شده است. برای اين منظور داده های بوم مدل بهينه توسعه آتي اقامتگاه

مسئولين، مردم و کارآفرينان ای و ميداني از نمونه آماری پژوهش که شامل پژوهشگران،  مطالعات کتابخانه

های اصلي و الگوهای فکری شناسايي و با  (، عاملQشده و از طريق مدل تحليلي کيو ) است، گردآوری

های مؤثر تعيين شد. درنهايت پس از تحليل نتايج، مدل توسعه آتي، ارائه  روش تحليل محتوای کيفي، مقوله

های بوم گردی  های مؤثر بر توسعه اقامتگاه و مؤلفهشد که اين مدل شامل برهمکنشي از مجموعه عوامل 

 است.

 گردی، توسعه گردشگری روستایی، شهرستان خلخال. گردی، اقامتگاه بوم بوم ها: کلیدواژه
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 مقدمه

ويژه در  گردی، به عنوان يکي از عناصر اساسي در بوم های بوم گردی به اقامتگاه

عنوان  های بوم گردی به شود. اقامتگاه ميهای بوم گردی و نواحي روستايي تلقي  زيستگاه

عناصر خدماتي مهم در بوم گردی، نقش مهمي در توسعه گردشگری دارد و اين مسئله در 

گردی شامل  های بوم مناطق بکر و مناطق روستايي يا ييالقي نمود بيشتری دارد. اقامتگاه

گردی، مزرعه  بوم ها، روستای ها، اکوکمپ انواع کلبه يا اقامتگاه سنتي، مسافرخانه

ها از منظر  های سنتي و غيره است. اين اقامتگاه های اکولوژيک، هتل ارگانيک، خانه

محيطي و اجتماعي دارای اصول و معيارهايي معيني  فرهنگي، اقتصادی، مديريتي، زيست

اکوالژها، از (. 2222، 1ها بايد مدنظر قرار گيرد )جعفری است که در ساخت و مديريت آن

روند. يک اکوالژ درواقع يک کلبه  گردی به شمار مي های بوم های اقامتگاه ين گونهتر مهم

يا مکان گردشگری وابسته و سازگار با طبيعت است که در پي سازگاری با اصول و ارکان 

گردی شامل طراحي، ساختار و عملکردها و کارکردهای محيطي است )کاوان و  بوم

گردی، اجزای مختلف سيستم گردشگری روستايي در  مهای بو (. اقامتگاه2223، 2همکاران

چارچوب مبدأ و مقصد گردشگری درگير کرده و ابعاد مختلف روستايي را تحت تأثير 

گردی قابليت  های بوم ها در فرايند اقامتگاه قرار داده است. روابط بين اين اجزا و جايگاه آن

رد؛ بنابراين شناخت و تبيين اين ها و الگوهای مختلف را دا تعريف و تبيين در قالب مدل

های بوم گردی،  های اقامتگاه ساختار و الگوها و بازتعريف اجزا و عوامل و بازيگران سيستم

 های بوم گردی آتي و توسعه ابعاد مختلف روستاها دارد. نقش مهمي در توسعه اقامتگاه

با داشتن فاکتورهای  استان اردبيل با قرار گرفتن در منطقه سردسير شمال غرب فالت ايران،

تواند  ها مي های گرم معدني و خواص درماني آن مختلف ازجمله تنوع منابع طبيعي و آب

عنوان يکي از مناطق  شهرستان خلخال نيز به يکي از مناطق مهم در جذب گردشگر باشد.

گردی کشور مانند  شده که به دليل نزديکي به مناطق بوم گردی استان شناخته  مستعد بوم

 92های بااليي بوده و از ابتدای دهه  ن های گيالن و مازندران و شهر اردبيل، دارای توا ستانا
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گردی در اين شهرستان و در  های بوم با رشد ورود گردشگران همراه بوده و فعاليت

حال، مناطق روستايي  روستاهايي مانند خمس، خوجين، کزج و غيره، آغاز شده است. بااين

صورت  شده و هنوز به گردی گذرگاهي شناخته عنوان يک منطقه بوم به اين شهرستان صرفاً

گردی نيز در چند  های بوم گردی مطرح نشده است. بر همين اساس اقامتگاه يک مقصد بوم

شمار مانند خمس، کزج و مناطقي مانند ازناو ساخته  سال گذشته، تنها در روستاهای انگشت

وستاها جود ندارد. ضرورت اصلي پژوهش، خأل يک شده است و از اين نظر تناسبي بين ر

های بوم گردی است که در اين زمينه  بررسي تبييني، در ارتباط با سيستم توسعه اقامتگاه

گردی  های بوم نيازمند مطالعه و پژوهش است. درواقع اين پژوهش ساختار و سيستم اقامتگاه

های کالبدی  گردی مانند ويژگي های بوم شهرستان خلخال را با در نظر گرفتن همه مؤلفه

های فرهنگي و سنتي، ايمني، سازگاری محيطي، شرايط محيط روستايي،  اقامتگاه، ويژگي

رضايت گردشگران، موانع توسعه و نقش دولت و غيره مورد تبيين قرار داده و در قالب 

 گردی شهرستان خلخال باال بوده و های بوم يک مدل، آن را تحليل کرده است. توان

وری صحيح، اثرات بااليي بر توسعه اشتغال و اقتصاد  تواند در صورت استفاده و بهره مي

منطقه، ايجاد يک باز ساخت اقتصادی و احيا و يا رونق برخي از روستاهای مجاور 

گردی و وابسته بودن  های بوم های بوم گردی داشته باشد. همچنين وجود اقامتگاه اقامتگاه

تواند نقش مهمي در توسعه گردشگری  ها مي ه اين اقامتگاهبرخي خدمات گردشگری ب

ها،  داشته باشد؛ بنابراين ضرورت توجه به مسئله کارآفريني در ايجاد مدل توسعه اقامتگاه

هدف مهم اين پژوهش، تبيين و ارائه امری آشکار و بديهي است. با توجه به موارد فوق، 

روستايي بوده و در اين راه، شهرستان خلخال گردی در مناطق  های بوم مدل توسعه اقامتگاه

عنوان موردمطالعه متناسب و سازگار برای شناسايي عوامل و بازيگران اصلي سيستم  به

گردی در يک مقصد گردشگری انتخاب شده است. درواقع هدف  های بوم توسعه اقامتگاه

ی بوم گردی ها اصلي اين پژوهش، مشارکت در دانش نظری حوزه سيستم توسعه اقامتگاه

در نظر گرفته شده است.  1ها عنوان ظرف گردآوری فکت است و شهرستان خلخال به

های بوم گردی  منظور ارائه مدل توسعه آتي، ابتدا بايد وضع موجود سيستم اقامتگاه به
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گردی و  های اصلي تأثيرگذار در سيستم بوم ها و مقوله شهرستان از طريق شناسايي عامل

های  گردی منطقه شناخته شده و سپس با تحليل الگوهای ذهني و ديدگاه های بوم اقامتگاه

ها، مدل بهينه  ها و جايگاه و تأثيرات آن حاکم بر آن و شناسايي ارتباط بين عوامل و مقوله

 های بوم گردی ارائه شود. توسعه آتي اقامتگاه
 

 پیشینه پژوهش
گردی  های بوم ی اقامتگاههايي در سطح داخلي و خارجي در ارتباط با معمار پژوهش

توسعه توريسم در استوني: »ای با عنوان ( در مقاله1999) 1موردوچ صورت گرفته است.

ها، پايداری و توسعه روستايي، عوامل مؤثر در توسعه توريسم در کشور استوني را از  جاذبه

زمان استقالل اين کشور بررسي کرده و در اين بررسي، توسعه يکپارچه و شکل سمبليک 

ايدار( و همچنين مزايا و منافع اقتصادی توريسم در دوران معاصر و پايداری آن )توريست پ

توسعه توريست و تأثير اجتماعي، اقتصادی و محيطي آن را به تصوير کشيده و بيان نموده 

ای در توسعه توريسم و جذب گردشگران از کشورهای  که اعتماد گردشگران جايگاه ويژه

يک و پويا برای ( از مدل سيستم دينام2222) 2مختلف دنيا دارد. هنگ گانگ و جي گانگ

ها در منطقه گردشگری گولين استفاده کردند و توسعه گردشگری در منطقه  تحليل اقامتگاه

( به بررسي 222۷) 8ها از اين طريق دنبال شد. جامپول و مهتا و ارائه راهبردها و سياست

ها  ها و کارکردهای اکوالژها پرداختند. تأکيد اصلي نويسندگان بر شناسايي چالش ويژگي

( به بررسي ارتباط 2212) ۷سراهای مرتبط با اکوالژ و توجه به اصول پايداری بود.  و فرصت

رابطه محکمي بين معماری با شهرسازی و گردشگری پرداخته است. ازنظر نويسنده 

های شهری بر اساس اصول  معماری، قلمرو و گردشگری وجود دارد و بسياری از سازه

( در پژوهشي به بررسي رابطه بين 2223) ۱مکارانو ه وان اند. معماری ايجاد شده

های مرتبط با سطح قيمت اکوالژها در منطقه بليز  های مشتريان اکوالژها و انگيزه ويژگي
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( در فصلي از پژوهش خود، به بررسي اکوالژها پرداخته 2211کانادا پرداختند. هاگبرگ )

 1کالوری-سيوليده است. ها و اصول معماری آن را موردبررسي قرار دا است و ويژگي

نامه خود به بررسي ارتباط بين گردشگری با معماری، اقتصاد و فرهنگ  ( در پايان221۱)

ای، به بررسي مفاهيم طراحي  ( درمجموعه2213) 2کامرون همچنين پرداخته است.

ريزی اکوتوريسم پرداخته و در آن، عناصر و مباحث کلي  گردی و برنامه های بوم اقامتگاه

( به 1892راد و افتخاريان ) فرجيدر سطح داخلي  ين ارتباط را مطرح کرده است.در ا

های تفريحي و گردشگری با رويکرد معماری بومي در استان  موضوع طراحي مجتمع

( نقش تفضيلي معماری جديد و قديم روستای 1892گيالن پرداختند. مدی و همکاران )

آزاد و همکاران  افشاریي قرار دادند. کندوان در صنعت گردشگری ايران را موردبررس

 باهدف تحقيق اين ( به بررسي ارتباط بين معماری و گردشگری پرداخته است.1898)

 تحليلي روش به ايران در گردشگری و معماری عظيم صنعت دو بنيادی ارتباط بررسي

( نقش معماری در گردشگری 189۷خانلو و مدني ) .است پذيرفته صورت توصيفي

( در پژوهش خود به 189۱محرم نژاد و نوربخش )بندچابهار را موردبررسي قرار دادند. 

داران با استفاده از  دوين مديريت اکوتوريسم پايدار در محدوده اثر طبيعي ملي خشکهت

د. در اين ( اقدام نمودنSWATسوات) و  (AHPتحليل سلسله مراتبي) های روش

ها و تهديدات استفاده شده است.  وتحليل نقاط قوت و ضعف و فرصت پژوهش، از تجزيه

( در پژوهش خود به تبيين روند گردشگری در مناطق روستايي خور و 189۱اروجي )

گردی پرداخته است.  های بوم بيابانک اصفهان و تعامل ارتباطات بين کارآفرينان و اقامتگاه

های  أثير کيفيت خدمات گردشگری بر تمايل به بازگشت در اقامتگاهت( 189۴لطيفيان )

های مرتبط با  يکي از پژوهشگردی در استان گلستان را موردبررسي قرار داده است.  بوم

( بود که مدل مفهومي بهينه ساختار 1893رستم پيشه و همکاران )پژوهش حاضر، مربوط به 

مدل مفهومي ارائه گردی در استان گيالن را بررسي کرده است.  های بوم معماری اقامتگاه

های  گردی مبتني بر پارامترهايي چون نگرش های بوم شده برای ساختار معماری اقامتگاه

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1. Sciolli-Claveriie 

2. Cameron 
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معماری، بازاريابي معماری، تشکيل معماری، تلفيق معماری، تسهيلگران، آموزش 

گردی، تبادالت معماری بين مقصدها، معماری  های هميار روستايي، اعطای مجوز بوم گروه

دهد تاکنون مطالعه  مجموعه پيشينه پژوهش نشان ميچندمنظوره و معماری مشارکتي است. 

ته و گردی صورت نگرف های بوم چنداني در حوزه ساختار و مدل و الگوی اقامتگاه

 ضرورت دارد تا در اين زمينه پژوهش مجزايي انجام شود.

 روش شناسي پژوهش

کيفـي بـه    –ها، يک پـژوهش کمـي    اين پژوهش از نوع کاربردی بوده و ازنظر ماهيت داده

هـای   هـای ميـداني شـامل مصـاحبه     هـای پـژوهش عمـدتاً از طريـق روش     رود. داده شمار مي

هـای ميـداني و همچنـين     ه و مشـاهدات و ارزيـابي  ساختارمند، گفتگوهای گروهي، پرسشنام

ای و کاوش نظری از منابع مرتبط، گردآوری شدند. جامعه آمـاری پـژوهش    روش کتابخانه

هـای بـوم گـردی روسـتايي      برای شناسايي عوامل و الگوهای ذهني حاکم بر سيستم اقامتگاه

هـای   رآفرينان اقامتگـاه شهرستان خلخال شامل کليه کارشناسان اين حوزه اعم از مديران، کا

هـای بـوم گـردی روسـتايي      بوم گردی و پژوهشگران آشنا و مسلط به وضع موجود اقامتگاه

صورت آگاهانه انتخاب شده و شامل چهار پژوهشـگر دارای   است. نمونه آماری پژوهش به

هــای  فعــال و کــارآفرين حــوزه اقامتگــاه  ۷ســابقه پــژوهش و مطالعــه ميــداني در خلخــال،  

گـردی و گردشـگری    هـای بـوم   منطقه و دو کارشـناس اداری مـرتبط بـا اقامتگـاه     گردی بوم

وتحليـل شـده    شهرستان است. با توجه به اينکه اين بخش از طريق مدل تحليلي کيـو، تجزيـه  

کننـده مـدنظر نبـوده و مـرتبط بـودن، مهـارت و        است، در اين مدل تعـداد بـاالی مشـارکت   

همين اساس و با توجه به محـدوديت افـراد نخبـه و     ها مورد توجه است. بر آگاهي باالی آن

کارشناس برای ارزيابي و تحليـل ايـن بخـش انتخـاب شـدند کـه        12نظر، درنهايت  صاحب

کيفــي و از طريــق تحليــل فضــای گفتمــان و تکميــل  –هــا بــه شــيوه کمــي  گــرداوری داده

ين و کنتـرل  پرسشنامه انجام شده است. ميزان روايي پژوهش از طريق بررسي مطالعـات پيشـ  

کنندگان برابر با ضـريب   ميداني صورت گرفته و ميزان پايايي بر اساس تعداد اوليه مشارکت

های مهم تأثيرگذار بر توسـعه   است. در بخش شناسايي مفاهيم و مقوله ۴9/2آلفای کرونباخ 
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گردی روستايي، جامعه آماری شـامل کليـه مـديران و پژوهشـگران، مـردم       های بوم اقامتگاه

گـردی، مـديريت روسـتايي و گردشـگران      هـای بـوم   روسـتاها، کارآفرينـان اقامتگـاه    ساکن

صورت گلوله برفي بوده و تعداد نمونه بر اساس  گيری به ورودی به روستا است. روش نمونه

اشباع نظری است به اين معني که تا هر زمان، مطالب جديدی بـرای گفـتن از طـرف نمونـه     

ادامــه پيــدا کــرد و پــس از رســيدن بــه اشــباع نظــری، گيــری  آمــاری وجــود داشــت، نمونــه

گيــری بــه پايــان رســيد. بــر ايــن اســاس عمــدتاً از مــردم ســاکن روســتا، کارآفرينــان   نمونــه

گردی، دهيار و کارشناسان اداری شهرداری و ميـراث فرهنگـي و همچنـين     های بوم اقامتگاه

 تفاده شده است.های ميداني و مشاهدات و مطالعات نظری پيشين اس مجموعه بررسي

گردی روستايي  های بوم وتحليل عوامل و الگوهای ذهني موجود در حوزه اقامتگاه تجزيه 

(. همچنين، با 189۷حسيني و همکاران،  )شاهاز طريق مدل تحليلي کيو صورت گرفته است 

 کنندگان توان از ذهنيت مشارکت تر مي سازی( عميق ها )مرتب توجه به شيوه گردآوری داده

ه شد. مراحل روش کيو بدين شرح است:گردآوری فضای گفتمان، انتخاب نمونه آگا

 سازی کيو و تحليل کيو. کنندگان، مرتب معرف از فضای گفتمان، انتخاب مشارکت

های بوم گـردی روسـتايي، از روش    های اصلي و خط سير اقامتگاه در بخش شناسايي مقوله 

هـا   هـای گـردآوری داده   ست که بر پايـه روش تحليل محتوای کيفي استقرايي استفاده شده ا

تحليـل  صورت کيفي و از طريق مصاحبه، گفتگو، مشاهده و حـوزه نظـری مـرتبط اسـت.      به

هـا،   هـای خـام، کدگـذاری بـاز داده     محتوای کيفي به ترتيب شامل تعيين موضوع، تهيه داده

عيـين مـدل،   سـازی و درنهايـت ت   بندی کدها، مقوله سازی، خالصه جداول کدگذاری، دسته

ها در تحليل محتوای کيفـي   تر، شيوه تحليل داده نقشه يا سيستم مفهومي است. به شکل کلي

ها و مقوله و تعيين مدل  ها، تعيين زير مقوله توان شامل سه مرحله کلي رمزگذاری داده را مي

(.اين پژوهش در حوزه شهرسـتان خلخـال و در   1892يا تم نهايي دانست )ايمان و نوشادی، 

 (.1حدوده روستاهای اين شهرستان انجام شده است )شکل م
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 موقعیت جغرافیایی شهرستان خلخال-0شكل 

 

 ها يافته
های الزم گردآوری شده و نتايج  شناسي پژوهش، داده در اين بخش بر مبنای روش

وتحليل گرديده است. در ابتدا به بررسي عوامل و الگوهای ذهني حاکم بر توسعه  تجزيه

مدل  گردی در شهرستان خلخال پرداخته شده است. برای اين منظور از های بوماقامتگاه

ای و ميداني،  در ابتدا از طريق واکاوی مطالعات کتابخانه تحليلي کيو استفاده شده است.

گردی روستايي خلخال است، مورد  های بوم فضای گفتمان که مربوط به توسعه اقامتگاه

های مربوط به فضای گفتمان شناسايي و پس از چند  پس گزارهواکاوی قرار گرفت و س

گزاره نهايي کيو تعيين  ۱۱مرحله فيلترگذاری و حذف موارد فرعي و مشابه، درنهايت 

 های کيو نشان داده شده است: ، فهرست نهايي گزاره1گرديد. در جدول 

 6ی روستایی شهرستان خلخالهای بوم گرد های کیو مرتبط با توسعه اقامتگاه فهرست گزاره -0جدول 

 های کیو گزاره کد

Q 1 گردی به معماری بومی توجه زیادی شده است. های بوم در ساخت اقامتگاه 

Q 2 گردی به شرایط فرهنگی روستاها توجه زیادی شده است. های بوم در ساخت اقامتگاه 

Q 3 داشته است های بوم گردی در روستاها نقش مهمی شهر خلخال در ایجاد اقامتگاه 

Q 4 ها در روستاهای نزدیک شهر خلخال بیشتر ساخته شدند. اقامتگاه 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

 به علت طوالني بودن جدول و محدوديت حجم مقاله، تنها چند گزاره اول کيو اشاره شده است .1
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هـای کيـو وارد شـده و در مرحلـه مطالعـات       هـا در کـارت   در مرحله بعدی کليه اين گـزاره 

کننــدگان پــژوهش قــرار گرفــت. فلوچــارتي در اختيــار       ميــداني در اختيــار مشــارکت  

هـای کيـو را در داخـل ايـن      ها بايـد گـزاره   ن( که آ2کنندگان قرار گرفت )شکل  مشارکت

( بـا هـر گـزاره، قـرار     -۷تا  -1( يا ميزان مخالفت )۷تا  1فلوچارت برحسب ميزان موافقت )

 دادند. مي

 جدول الگوهای فکری استخراجی و مقادیر ویژه آن -3شكل 

 

های  از تکنيکها و تفسير نتايج،  وتحليل داده منظور تجزيه پس از انجام مطالعات ميداني، به

ها، محاسبه  آماری و تحليل عاملي اکتشافي استفاده شده است. ابتدا ماتريس همبستگي داده

های اصلي استفاده شده و از روش واريماکس  و برای اين منظور از تکنيک تحليل مؤلفه

 ها استفاده شده است. برای چرخش داده

 های اصلی شناسايی عامل

های اصلي  پذيرد. در ابتدا عامل بخش در دو قسمت انجام مي ها در اين وتحليل داده تجزيه

گردی روستايي شهرستان خلخال مورد شناسايي  های بوم تأثيرگذار بر سيستم توسعه اقامتگاه

افزار در تکنيک تحليل عاملي کيو، متعدد است. در  های نرم و تحليل قرار گرفت. خروجي

، 2مدنظر قرار گرفته است. در جدول اين بخش دو جدول اصلي مرتبط به اين تکنيک 

شده به همراه درصد واريانس تبييني نشان داده شده است. بر  مقادير ويژه عامل استخراج

عنوان عامل تأثيرگذار  باشند به 1هايي که بيشتر از  های عامل طبق اين جدول، مقادير ويژه

است که البته عوامل عامل تأثيرگذار شناسايي شده  3شوند که بر اين اساس  انتخاب مي
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ای که عامل اول با  گونه ازنظر تأثيرگذاری و اهميت، اختالف زيادی نسبت به هم دارند به

دارای بيشترين اهميت و تأثيرگذاری است و در مقابل، عامل هشتم  ۱۷/23مقدار ويژه 

را به خود اختصاص داده است. ميزان اهميت و تأثيرگذاری را  8مقدار ويژه کمتر از 

توان از طريق درصد واريانس تبييني هر عامل تعيين کرد. درواقع عوامل بر اساس  مي

کنند، دارای اهميت و  ها، تبيين مي درصدی که از واريانس ماتريس همبستگي داده

تنهايي بيش از  باشند. بر اين اساس، عامل اول به تأثيرگذاری در تبيين موضوع پژوهش مي

کند،  ها را تبيين مي ن و ماتريس همبستگي دادهدرصد از واريانس فضای گفتما ۷8

يابد. هشت عامل شناسايي  درصد کاهش مي ۷/8که برای عامل هشتم، اين مقدار به  درحالي

دهد که اين مسئله نشان  درصد از کل واريانس را پوشش مي ۴۱/93شده، درمجموع 

 خوبي شناسايي شدند. دهد که عوامل اصلي به مي

 ای استخراجی و مقادیر ویژه آنه جدول عامل -3جدول 

 ها عامل

 مقادیر چرخشی بارهای مربعی مقادیر ویژه اولیه

 مجموع
درصد 

 واریانس

واریانس 

 تجمعی
 مجموع

درصد 

 واریانس

واریانس 

 تجمعی

6 683/82 133/43 13/45 54/23 24/48 24/48 

2 456/3 314/62 43/16 17/61 2/61 45/53 

8 423/7 257/66 75/72 27/7 126/66 47/51 

4 113/5 53/3 84/34 52/5 52/3 16/73 

5 328/4 817/3 15/33 73/8 78/5 78/34 

1 188/8 53/4 24/38 75/8 13/5 42/31 

7 287/8 83/8 18/31 25/8 32/4 85/35 

3 4/6 626/2 75/33 27/2 4/8 75/33 

ها، در اين بخش به بررسي تفکيکي هشت  پس از بررسي کلي عوامل و ميزان اهميت آن

گردی روستايي خلخال پرداخته شده  های بوم عامل تأثيرگذار در حوزه توسعه اقامتگاه

است و برای اين منظور، از جدول بارهای عاملي هر گزاره کيو نسبت به هر يک از 

 3گزاره کيو نسبت به  ۱۱، مقدار بارهای عاملي 8ل ها، استفاده شده است. در جدو عامل
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هايي که  است. گزاره 1عامل استخراجي نشان داده شده است که مقداری بين صفر تا 

ها هستند. از  است، دارای اهميت و تأثيرگذاری نسبت به عامل ۱/2دارای بار عاملي بيشتر از 

 شوند. مي های شناسايي شده مشخص طريق ترکيب بارهای عاملي، عامل

 های استخراجی و مقادیر ویژه چرخش یافته بارهای عاملی عامل -5جدول 

 عامل
6 2 8 4 5 1 7 3 

 عامل

6 2 8 4 5 1 7 3 

 گزاره گزاره

Q5 3/1               Q42                 

Q7                 Q60   7/1             

Q2                 Q11                 

Q38 3/1               Q55   7/1             

Q64 3/1               Q56   1/1             

Q8 3/1   7.0            Q58     3/1           

Q4 3/1               Q19     3/1           

Q15                Q9                

Q49 3/1           8/1   Q34                 

Q59                Q23                 

Q32 3/1               Q62                 

Q45 3/1               Q6       3/1         

Q50 3/1              Q54       3/1         

Q26                 Q27                 

Q40 3/1               Q31                 

Q14                 Q61                 

Q17                 Q33   5/1     1/1       

Q21                 Q52         1/1       

Q1 3/1               Q66                 

Q10                 Q3                 

Q35   5/1             Q18           3/1     
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Q25 3/1               Q51             3/1   

Q48 7/1               Q57       1/1     1/1   

Q63         4/1       Q24                 

Q47                 Q30 1/1               

Q41 71/1               Q43 1/1               

Q16                 Q12               5/1 

Q20                 Q37                 

Q13                 Q65                 

Q36           8/1     Q44                

Q39 1/1               Q29                

Q53                 Q46   3/1             

Q22 1/1             Q28                

 3ها، درنهايت  ها و ترکيب و تلفيق آن بارهای عاملي گزارهو نسبت  8بر اساس نتايج جدول 

اند. عامل اول، دارای بيشتری اهميت  ، تشريح شده۷عامل اصلي شناسايي شده و در جدول 

گردی روستايي خلخال است و به ترتيب،  های بوم و تأثيرگذاری در توسعه اقامتگاه

 ر دارند.های بعدی تأثيرگذاری قرا های ديگر، در اولويت عامل

 های بوم گردی شهرستان خلخال های شناسایی شده مؤثر بر اقامتگاه تشریح عامل -0جدول 

 ها تشریح عامل ها عامل

عامل 

 اول

های بوم گردی روستایی خلخال استت کته البتته بتر      این عامل، تأثیرگذارترین عامل در توسعه اقامتگاه

هتا در بیشتتر    های بوم گردی برای ساخت اقامتگتاه  توانهای متعددی اشاره دارد. در این عامل به  مؤلفه

روستاهای شهرستان اشاره دارد و سطح نسبتاً باالی مشارکت مردمی در گردشگری بیشتتر روستتاها را   

دستتی و محصتوالت بتومی روستتایی بته       نشان داده است و نمود اصلی این مشارکت، عرضته صتنایع  

یایی روستاها نیز تا حدودی در این مسئله دخیل است. گردشگران است. البته وسعت و موقعیت جغراف

نکته مهم دیگر در ارتباط با این عامل، عدم اختالف محستوس بتین روستتاهای خلختال ازنظتر تتوان       

وجود این عامل به این نکته اشاره دارد که ارتباط بتین   ها و خدمات است، بااین گردی و زیرساخت بوم

های داخل شهر، چندان قوی نیستت و   ا همدیگر و همچنین با اقامتگاهگردی روستایی ب های بوم اقامتگاه

 ضعف مدیریت روستایی و تبلیغات، بر این مسئله دامن زده است.

ترین آن سطح  این عامل که در درجه دوم اهمیت قرار دارد، سه مؤلفه و معیار اصلی اشاره دارد که مهمعامل 
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هتای   گتردی و ایجتاد اقامتگتاه    هتای بتوم   و توان اقتصادی تقریباً محدود بیشتر روستتاها بترای فعالیتت    دوم

توان بحرانتی تلقتی کترد امتا تتوان اقتصتادی        گردی است. اگرچه سطح اقتصاد مردم روستا را نمی بوم

 عمومی برای بیشتر روستاها بدون تسهیالت چندان محسوس نیستت. همچنتین ایتن عامتل بته مستئله      

های بوم گردی اشاره دارد. ظاهراً مردم و بوم گردان چندان به مستئله معمتاری توجته     معماری اقامتگاه

جای مرمتت خانته( تتأثیرات نستبتاً بیشتتری       رسد ساخت اقامتگاه از نو )به حال به نظر می ندارند. بااین

ل در توستعه  خلختا  –صورت محدود نقش مهتم جتاده استالم     برجذب گردشگر دارد. در این عامل به

 گردی خلخال موردتوجه نیز واقع شده است. بوم

عامل 

 سوم

عامل سوم بر دو معیار و مؤلفه اصلی تأکید دارد. ابتتدا اینکته در ایتن عامتل بته مستئله عتدم ذهنیتت         

گذاران و کارآفرینان غیربومی تأکیتد کترده استت. اگرچته      چندان مثبت مردم بومی روستاها با سرمایه نه

گتردی   هتای بتوم   فی، محدود بوده اما وجود دارد. این درحالی است که بخشی از اقامتگاهاین ذهنیت من

شود. همچنین این عامل به این متورد اشتاره دارد کته ستاخت      شهرستان توسط افراد غیربومی اداره می

گردی، در خارج از اراضی روستا و در مجاورت یتک جاذبته بکتر روستتایی بهتتر از       یک اقامتگاه بوم

 کند. د اقامتگاه در داخل روستا به جذب گردشگر و توسعه اقامتگاه کمک میایجا

عامل 

 چهارم

گتردی اشتاره دارد و بته مناستب      های بوم ها و ارتباط فضایی با سایت عامل چهارم به معماری اقامتگاه

تتل  های بتوم گتردی ازجملته ه    بودن و ارتباط منطق و مناسب بین اقامتگاه بوم گردی روستایی با هتل

پرنیان در روستای خمس، اشاره دارد. از طرفی دیگر، سازگاری و شباهت معماری اقامتگاه با معمتاری  

کند کته البتته    های بوم گردی روستایی محسوب می کل روستا را یک عامل تأثیرگذار در توسعه اقامتگاه

، اشتاره دارد. در ایتن   عنوان عامتل توستعه   سازی معماری اقامتگاه با روستا به اینجا به شباهت و یکسان

ریزی  گردی خلخال و مشکالت نسبی برنامه وهوا در توسعه بوم عامل همچنین به نقش مهم شرایط آب

 گردی روستایی اشاره شده است. گذاری دولت در حوزه بوم و سرمایه

عامل 

 پنجم

د در این عامل بیشتر بتر نقتش مبتدأ گردشتگران و رونتد گردشتگری تأکیتد شتده استت. رونتد ورو          

که با فعالیت برخی کارآفرینان غیربومی آغاز شده بتود، نقتش مهمتی در ایجتاد      31گردشگران از دهه 

گردی در شهرستان خلخال داشته است. همچنتین شترایط    گردی روستایی و توسعه بوم های بوم اقامتگاه

عنتوان   ه بته گتردی شهرستتان متؤثر بتوده و گتا      ها و شهرهای همسایه، نیز در روند بوم گردی استان بوم

 عنوان یک تهدید مطرح شده است. فرصت جذب گردشگران گذری و گاه به

عامل 

 ششم

گتردی اشتاره    های بتوم  گردی در توسعه اقامتگاه های گردشگری و بوم در اینجا به نقش ارتباطی آژانس

کارآفرینان های گردشگری با صاحبان و  شده است. در شهرستان خلخال تعامل نسبتاً خوبی بین آژانس

 توان به روستای خمس اشاره کرد. های بوم گردی در روستاها وجود دارد. ازجمله می اقامتگاه

عامل 

 هفتم

گردی  گردی و اقامتگاه بوم ها و دانش غیربومی در توسعه بوم در این عامل، به مسئله نقش ایده

ها و دانش ساخت  دهدهد که بیشتر ای ها نشان می روستایی شهرستان اشاره شده است. پژوهش

های بوم گردی، خارج از شهرستان خلخال به این روستا تزریق شده است که عمدتاً مربوط به  اقامتگاه

 شود. های گیالن، یزد، اصفهان، کرمان و غیره مربوط می استان
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عامل 

 هشتم

متردم از   آخرین عامل تأثیرگذار به مسئله جالب توجهی اشاره دارد. در این عامتل بته رضتایت بتاالی    

ورود گردشگران به روستاهایشان تأکید شده اما در مقابتل اشتاره دارد کته گردشتگران تتا حتدودی از       

 گردی ناراضی هستند. های بوم کیفیت خدمات و امکانات اقامتگاه

 شناسايي الگوهاي فكري:

ترين عملکرد و کارکرد آن،  ها، مهم نظر از شناسايي عامل وتحليل کيو، صرف در تجزيه

های  شناخت الگوهای فکری حاکم بر حوزه پژوهش است. الگوهای فکری درواقع ديدگاه

 12دهد. در اين پژوهش  های کيو را نشان مي کنندگان در ارزيابي گزاره مشارکت

منظور  های کيو حضور داشتند. به کننده در ارزيابي گزاره عنوان مشارکت کارشناس به

های اصلي  لي از تحليل عاملي و تکنيک مؤلفهشناخت الگوهای فکری، همانند بخش قب

ها  کننده استفاده شده است اما با اين تفاوت که اين بار، ماتريس همبستگي بين مشارکت

شده به  ، الگوهای فکری استخراج۱ها( مدنظر بوده است. جدول  جای متغيرها يا گزاره )به

ص است تنها دو الگوی فکری طور که مشخ همراه مقادير ويژه آن را نشان داده است. همان

های بوم گردی روستای حاکم است )تنها دو الگو دارای مقدار ويژه  بر توسعه اقامتگاه

تر و  است( که البته ازنظر قدرت تأثيرگذاری و اهميت، الگوی اول بسيار مهم 1باالتر از 

واريانس درصد  92درصدی(. اين دو الگو نزديک به  ۴۴تر است )با واريانس تبييني  جامع

عنوان يک الگوی  ای نيست که بتواند به کنند و باقي واريانس در اندازه ماتريس را تبيين مي

 ذهني مجزا مطرح شود.

 جدول الگوهای فکری استخراجی و مقادیر ویژه آن -3جدول 

الگوهای 

 فکری

 مقادیر ویژه اولیه
مقادیر چرخشی 

 بارهای مربعی

 مجموع
درصد 

 واریانس

واریانس 

 تجمعی
 مجموع

6 742/7 426/77 426/77 413/7 

2 253/6 573/62 333/33 512/5 

8 818/1 127/8 121/38   
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، تقريباً نظرات کليـه کارشناسـان در چـارچوب الگـوی فکـری اول      ۱بر اساس نتايج جدول 

در نظـــر گرفتـــه شـــود،  2,۴قـــرار دارنـــد امـــا اگـــر مـــالک، بارهـــای عـــاملي بـــاالتر از 

 گيرند. ، در چارچوب الگوی ذهني دوم جای مي8تا  1 کنندگان شماره مشارکت

 کنندگان برای الگوهای فکری جدول مشارکت -1جدول 

 کنندگان مشارکت

 الگوهای فکری

 کنندگان مشارکت

 الگوهای فکری

 الگوی اول الگوی دوم الگوی اول
الگوی 

 دوم

P 9 342/1  P 4 36/1  

P 6 34/1  P 8 363/1  

P 10 383/1  P 2 313/1 553/1 

P 5 323/1  P 1 732/1 557/1 

P 7 368/1  P 3 738/1 518/1 

P 4 36/1     

 

کنندگان، دو  های کيو توسط مشارکت بر اساس نتايج جداول فوق و نحوه ارزيابي گزاره

 گردی روستايي شهرستان خلخال به شرح زير است: های بوم الگوی فکری مرتبط با اقامتگاه

 الگوي فكري اول

گردی  های بوم کننده پژوهش است و سيستم اقامتگاه اين الگو، الگوی اصلي و تعيين

شود. در اين الگو به نقش نزديکي  روستايي خلخال عمدتاً بر اساس اين الگو تبيين مي

گردی به شهر خلخال و نقش نزديکي يک اقامتگاه به شهر از جهت توان  های بوم اقامتگاه

ها و خدمات اشاره دارد. در اين الگو به  ي به زيرساختتوسعه جذب گردشگر و دسترس

گردی و توازن نسبي بين روستاها ازنظر  زمينه بوم توان گردشگری باالی روستاها در

ها گردشگری اشاره شده است اما کمبود نيروی انساني ماهر در گردشگری  خدمات و توان

ها را  ر کارکنان و صاحبان اقامتگاهگذار در بيشتر روستاها وجود دارد اگرچه بيشت و سرمايه

اعتمادی  گذار غيربومي کمي با بي داند و از طرفي نگاه بيشتر روستاها به سرمايه بومي مي
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همراه است. همين مورد باعث شده تا کمبودهايي در زمينه خدمات ويژه گردشگری در 

رف مردم روستا برای روستاها حس شود. بر اساس اين الگو، اگرچه انگيزه نسبتاً بااليي از ط

گردی  ها در بوم گردی وجود دارد، اما سطح مشارکت و تعامل آن های بوم ايجاد اقامتگاه

های قديمي و اجاره سوئيت به گردشگران،  ويژه در حوزه مرمت خانه چندان باال نيست و به

حال در عرضه محصوالت بومي خود مشارکت بيشتری دارند و  چندان فعال نيستند. بااين

های بوم گردی داشته و تالش دارند در حد  درمجموع مردم رضايت نسبي از ايجاد اقامتگاه

ها همکاری نمايند اما در مقابل گردشگران چندان از امکانات و خدمات  محدود با اقامتگاه

ها چندان جذاب نبود، چرا  ها نيز برای آن ها راضي نيستند و بافت و معماری اقامتگاه اقامتگاه

ها به معماری بومي و فرهنگ روستايي توجه چنداني نشده  ساً در ساخت اين اقامتگاهکه اسا

های تفريحي مثبت  ها در زمينه تورگرداني و معرفي جاذبه است. البته ميزان فعاليت اقامتگاه

گذاری  ريزی و سرمايه ارزيابي شده است. اين الگو اعتقاد چنداني به نقش دولت، برنامه

های بوم گردی خلخال ندارد  ريت دولتي مانند دهيار و شورا در اقامتگاهدولتي و نقش مدي

های روستايي و بين اقامتگاه شهر با روستا را در  ای بين اقامتگاه ای و خوشه و ارتباط شبکه

زمينه تبادالت مالي، گردشگر و تبادالت دانش را، ضعيف توصيف کرده است. در کنار 

قتصادی و فرهنگ پذيری محدود مردم روستا در حوزه اين موارد، بايد به عدم قدرت ا

ها با  گردی نيز اشاره کرد. اين الگو به ميزان شباهت يا سازگاری معماری اقامتگاه بوم

عنوان عامل تأثيرگذار اشاره دارد و ضمن اشاره به غيربومي بودن بيشتر  معماری روستاها به

بوم گردی شهرستان اشاره دارد. اين  ها در توسعه گردی، به نقش مثبت آن های بوم دانش

و  92و اوايل دهه  32الگوی ذهني، روند توسعه گردشگری در شهرستان را به اواخر دهه 

فعاليت کارآفرينان غيربومي مرتبط دانسته و به نقش عوامل طبيعي مانند توپوگرافي و اقليم، 

های بکر در  اذبهگردی مناطق مجاور، نقش ج وجود جاده اسالم به خلخال، شرايط بوم

 توسعه اقامتگاه و موقعيت جغرافيايي روستا نسبت به هم تأکيد دارد.
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 الگوي فكري دوم

اين الگو دارای اهميت و تأثيرگذاری بسيار کمتری در منطقه است و تنها بخش محدودی 

توان گفت اين الگو،  کنندگان در چارچوب اين الگو قرار دارد. درواقع مي از مشارکت

کند اما در برخي مباحث دارای اختالف است. برای  مفهومي الگوی اول را تأييد مي ساختار

گذار در بيشتر  ديده و سرمايه مثال در اين الگو به وجود عناصر و نيروی انساني آموزش

روستاها اشاره شده است. همچنين برخالف الگوی اول، در اين الگو به مسئله مشارکت 

ها البته در سطح نسبي تأکيد  ای خود به گردشگران و مرمت خانهه مردم در اجاره دادن خانه

شده است و خدمات گردشگری در روستاها را در سطح نسبتاً قابل قبول قرار داده است. 

ها به شهر است  يکي از اختالفات مهم اين الگو با الگوی قبلي، عدم توجه نزديکي اقامتگاه

گردی  های بوم نکته منفي در توسعه اقامتگاهعنوان يک  که در اين الگو، اين مسئله به

روستايي تلقي شده است. همچنين اين الگو، سطح فرهنگ پذيری مردم روستا برای 

گردی را قابل قبول عنوان کرده، اما سطح تبليغات را در حد ضعيف مطرح  پذيرش بوم

اعتقاد دارد  تر ارزيابي شده و کند. در الگوی فکری دوم، ساخت اقامتگاه از نو مطلوب مي

 ها چندان مهم نيست. برای گردشگران، معماری بومي اقامتگاه

هاي بوم گردي  هاي اصلي سیستم توسعه اقامتگاه شناسايي و تعیین مقوله

 روستايي

های بوم گردی روستايي در شهرستان  تر فرايند و ساختار توسعه اقامتگاه منظور تبيين دقيق به

های اصلي تأثيرگذار بر اين حوزه از طريق روش  ولهخلخال، در اين بخش مفاهيم و مق

تحليل محتوای کيفي استقرايي شناسايي شده است.با توجه به محدوديت حجم مقاله، از 

های شناسايي شده نشان داده  ، مفاهيم مقوله3و  ۴ذکر عبارات خودداری شده و در جداول 

 شده است.
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های بوم گردی روستایی در شهرستان خلخال  شده مرتبط با توسعه اقامتگاه مفاهیم استخراج -2جدول 

 با روش تحلیل محتوای کیفی استقرایی

 مفاهیم عبارات

 گردی خلخال زیاد است نیروهای غیربومی در بوم
مدیریت قانونی و اجرایی عمده 

 اقامتگاه

 از بیرون 

گذاران بیرونی ایجاد  توسط سرمایهدر مواردی اقامتگاه در قالب شرکت و 

 شود می

 شود گردی عمدتاً برون از خلخال تزریق می ها و دانش بوم ایده

 گردی های بوم اعطای سریع و شتابان مجوز اقامتگاه
اعطای سریع و شتابان مجوز 

 گردی  های بوم اقامتگاه

گذارها تنها برای خودشان سودآوری داشته و باعث دلسرد  برخی سرمایه 

 شدن مردم شده است

ایجاد تضاد و خطر انحصارگرایی 

 گردی روستایی در بوم

 گذاران غیربومی نگاه از باال دارد سرمایه

 منافع برای همه مردم نیست

 شوند کم سرد می رسد مردم کم به نظر می

 گردی و اقامتگاه در برخی روستاها های بوم فعالیتایجاد انحصار در 

 ها موردتردید است کیفیت بهداشتی اقامتگاه
پایین بودن کیفیت برخی 

 ها اقامتگاه

 معماری اینجا با کل روستا تفاوت زیادی ندارد
 ها سازی معماری اقامتگاه یکسان

 استهای روستا و محکم سازی  سازی خانه بنیاد مسکن در حال یکسان

 بین دهیار و صاحب اقامتگاه اختالفاتی وجود دارد
برخی اختالفات بین دهیار با 

 کارآفرینان

 گذاران غیربومی اعتماد ندارند صورت مستقیم به سرمایه مردم به
ها در ارتباط مردم با  نقش واسطه 

 افراد غیربومی
گذاران  سرمایهمردم روستا با یک فرد واسطه که مورد اعتماد مردم است، به 

 کنند غیربومی اعتماد می

 گذاری پایین است ها و مردم و کار تعاونی برای سرمایه فرهنگ خانواده

ضعف فرهنگی در کار تعاونی در 

 بین مردم بیشتر روستاها

 برخی مردم روستا با دریافت یارانه و کمیته امداد دست از کار کشیدند

 در گردشگری کردنداندازی  برخی مردم حتی شروع به سنگ

 نگاه بیشتر مردم به گردشگری نسبت به اوایل بهبود یافته است

 مشکل زیادی در حوزه بودجه و تسهیالت وجود ندارد

 مردم عمدتاً تنبل هستند
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 مفاهیم عبارات

 شوند بعضاً مردم مانع پیشرفت همدیگر می

 گذاری پایین است اعتماد مردم خلخال برای سرمایه

مردم برای  ترس و تردید اقتصادی

 مشارکت در بوم گردی

 نفس مردم خلخال برای توسعه شهرستان نسبتاً پایین است اعتمادبه

اگر تسهیالت و وامی از دولت به مردم روستا اختصاص داده شود کمتر 

 کنند های گردشگری هزینه می برای فعالیت

 گذاری کنند باید بازگشت سرمایه برای مردم ملموس باشد تا سرمایه

 گذاری را درک کنند باید مردم، نتایج عینی موفقیت سرمایه

برخی از مردم روستا پس از به توجیه شدن فواید اقتصادی گردشگری، در 

 ها مشارکت کردند. اقامتگاه

 مشکل کار، ضعف مالی و عدم ثبات اقتصادی است

 ترسند گذاری می حال کمی هم از سرمایه مردم درعین

 از گردشگری تقریباً پایین استدرک مسئولین 

درک ناقص مدیران دولتی از 

 گردی خلخال ماهیت بوم

توجه مسئولین و نماینده خلخال به آنکه خلخال مقصد گردشگری شود 

 بسیار کم است

 ها وجود ندارد هماهنگی بین سازمان

 گردی دارد خلخال قادر به داشتن هزار واحد بوم

منطقه های باالی بوم گردی  توان

 برای اقامتگاه

توانایی گردشگری پزشکی در خلخال وجود دارد. وجود افرادی با 

 توانمندی طب سنتی و پزشکان حاذق

 روستاهایی مانند نمهیل قابلیت توسعه اقامتگاه دارند

 های مطالعه برای ازناور و اندبیل توسط دولت مطالعه شده است طرح
گردی توسط  های توسعه بوم برنامه

 دولت

ها  به دلیل توانمندی باالی آقای رئوف )هتل پرنیان( و ارتباط با آژانس

 شود گردشگری زیادی جذب می
نقش نیروهای غیربومی در توسعه 

 بوم گردی
 آقای رئوف )هتل پرنیان( عامل مهمی در تقویت گردشگری خلخال است

متنوع گردشگران در عالیق  پسندند گردشگران عمدتاً معماری سنتی را بیشتر می

 تنوع غذایی برای گردشگران بسیار خوب بود گردی بوم

وجود دانش بومی و سرمایه  مردم روستا دارای دانش و آگاهی باالیی در حوزه گردشگری هستند

 در خمس، عامل اصلی جذب گردشگر، سرمایه انسانی و اجتماعی است اجتماعی در برخی روستاها

 صورت محدود ارائه شده است صورت وام به بهتسهیالت دولتی 
 کمبود نسبی سرمایه و تسهیالت

 با کمبود سرمایه مواجه هستم
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 مفاهیم عبارات

 بودجه و تسهیالت مانع چندانی برای گردشگری نیست

 های گردشگری را دارند بیشتر مردم بودجه اولیه شخصی برای فعالیت

 موردتوجه قرار گرفته استبیشتر به دلیل مسیر اسالم به خلخال یا سرعین 

ها و ماهیت گذرگاهی  نقش راه

 گردی خلخال در توسعه بوم

کلور یک نکته مثبت برای توسعه اقامتگاه  -نزدیکی روستا به جاده درام

 است

 خلخال بیشتر مسیر گردشگری است نه مقصد گردشگری

 گردی و گردشگری دارد های بوم خلخال نیاز شدیدی به اقامتگاه

 های چوبی در منطقه ازناو ساخته شده است خانه

عدم الگوی معین برای 

 گردی های بوم اقامتگاه

 ها همه با چوب ساخته شدند اقامتگاه

 معماری اقامتگاه بر اساس سلیقه کارآفرین

کردم اما  توجه زیادی به معماری نداشتم و تنها به جذب مسافر فکر می

 هستمجدیداً در فکر ساخت خانه سنتی 

 ها وجود ندارد معماری خاصی برای اقامتگاه

 گردان رضایت مردم از ورود بوم مردم از ورود گردشگران رضایت باالیی دارند

 میزان عالقه و همکاری مردم با اقامتگاه گردشگری باالست
عالقه مردمی به همکاری با  

 ها اقامتگاه

شد اما در حال  ارجاع میاوایل تنها گردشگر از طرف هتل به اقامتگاه 

 کند حاضر خود اقامتگاه نیز گردشگر جذب می
ها با  ارتباط کارآفرینان اقامتگاه

 ها برخی آژانس
 آیند برخی گردشگران من نیز با شخص من آشنا هستند و به اقامتگاه می

ها مانند آژانس افرود و کلوت در ارتباط هستیم و با  با برخی آژانس

 هستملیدرهاشون مرتبط 

 گردی در شهرستان فصلی است فعالیت بوم
 فصلی بودن بوم گردی

 دامنه ورود گردشگران از فروردین تا مهرماه است

 های قدیمی است صورت مرمت خانه اقامتگاه آقای خدایاری به
نقش اقامتگاه مرمتی و نوسازی در 

 بوم گردی
 شده استخانه قدیمی است که پس از بازسازی به اقامتگاه تبدیل 

 های جدید در کنار اقامتگاه قبلی در حال ساخت است خانه

 بعد از هتل پرنیان، کافه سنتی و خدمات مختلف توسعه پیدا کرد
گذاران  رابطه محکم بین سرمایه

 ها غیربومی با برخی از اقامتگاه
 اقامتگاه سنتی بوم گردی بعد از هتل پرنیان ایجاد شده است

 پیشنهاد و مشاوره آقای رئوف )هتل پرنیان( ایجاد شداقامتگاه به 
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 مفاهیم عبارات

 آیند میهمانان هتل پرنیان برای تفریح به حیاط و پیرامون اقامتگاه می

رابطه و همکاری هتل پرنیان با اقامتگاه آقای خدایاری و آقای جلیلی 

 تنگاتنگ است

 ای را ساخته و بعد تبدیل به هتل شد ابتدا آقای رئوف خانه

 با آقای قانع همیشه در ارتباط هستم برای هماهنگی گردشگران من

فروش مربا و آویشن و ترشی جات و محصوالت صنعتی و کاکوتی در 

 روستای خمس بعد از هتل پرنیان انجام شد

های  مشارکت مردمی در فعالیت

 ها گردی و صاحبان اقامتگاه بوم

 شود میدستی در قالب محصوالت غذایی بومی تولید  صنایع

بسیاری از مواد اولیه مانند عسل و گوشت و غیره توسط مردم تهیه 

 شود. می

 انگیزه و درخواست مشارکت گردشگری بین مردم باالست

 دستی در روستا رایج است فروش صنایع

 خودمان در حال برنامه برای ایجاد اقامتگاه بوم گردی در خوجین هستیم
در باال بودن انگیزه و عالقه 

 گردی های بوم فعالیت
 مند به فعالیت گردشگری زیاد است اگر حمایت باشد عالقه

 های بوم گردی بیشتر از طرف خودمان است  ایده اقامتگاه

 دهند در خوجین معموالً اجاره به گردشگران می
های شخصی به  اجاره خانه

 گردشگران در برخی روستاها
 دست در این حوزههای ویالیی و سوئیت به  وجود خانه

 های ویالیی و سوئیتی در پیرامون خلخال وجود دارد بحث ساماندهی خانه

 خوجین روستای مهاجرپذیر است

پتانسیل باالی روستاهای نزدیک 

 شهر برای بوم گردی

 سازند خرند و خونه می برخی از شهرهای دیگر، زمین می

هستند نکته منفی به شهرها نزدیک خلخال یا روستاهایی که نزدیک شهر 

 رود شمار می

شهرها ممکن است به فرهنگ بومی و روستای آسیب وارد -این روستا

 کند.

های دوم باعث توسعه روستا و نوسازی روستا  ورود گردشگران خانه

 شوند می

 توان خوجین برای گردشگری بسیار باالست

 مشکالت بوروکراسی اداری وجود دارد
دولتی در حوزه مشکالت مدیریت 

 ها اقامتگاه
 گردی است هایی در مورد بوم دولت تازه شروع به برنامه

 رو هستیم برای دریافت تسهیالت با مشکالت فراوانی روبه
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 مفاهیم عبارات

 ویژه در دریافت وام رو است به تسهیالت دولتی با مشکالتی روبه

 گذاران این منطقه ازناو بومی هستند درصد از سرمایه 11تا  51
بومی بودن بخشی از کارکنان و 

 گردی گذاران بوم سرمایه

 هایی برای هدایت و تور گردشگران داریم برنامه
ها در مدیریت  نقش اقامتگاه

 تفریحات گردشگران
هایی برای بردن گردشگران از آنجا به روستای نزدیک و عشایری و  برنامه

 داریمها  اسکان اقامتگاه آنجا و تفریح و بازگرداندن آن

 خومان پیمانکار هستیم در اردکان و یزد

ها  های ساخت اقامتگاه تزریق ایده

 از بیرون

 های کار از اردکان و یزد آورده شده است سرمایه

 های چوبی از اروپا آورده شده است طرح و الگوی خانه

 خودمان ساکن اردبیلیم خواستیم اینجا کار کنیم

 و کار قبلی آورده شده است طرح و شکل اقامتگاه از یزد

 ایده ساخت اقامتگاه و نوع چوب از شمال گرفته شده است

صورت بومی  های بوم گردی شهرستان مثل شمال به معماری اقامتگاه

 نیست

 ها غیربومی بودن معماری اقامتگاه
 چوب مورد استفاده بومی نیست

 استها از الگوهای مختلف استفاده شده  معماری اقامتگاه

 ها نادر است ها در مناطق همسایه نوع معماری این اقامتگاه

 نوع ساختار چوبی اقامتگاه تقریباً نو است

 گذاران عالقه کارآفرینان محلی به سرمایه

 های کارآفرینی رواج گرفتن ایده های کارآفرینی رواج گرفتن ایده

 عمده خدمات ازناو توسط کارآفرینان شکل گرفته است

 تدریج بهتر شده است وضعیت جذب گردشگر و کیفیت اقامتگاه به

 روند جدیدی در گردشگری خلخال ایجاد شد 31از سال  31گردی از دهه  روند توسعه بوم

 ها بر اساس گردشگری توسعه پیدا کرده است ها و چایخانه خانه قهوه
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های بوم گردی روستایی در شهرستان  اقامتگاهشده مرتبط با توسعه  های استخراج مقوله -2جدول 

 خلخال با روش تحلیل محتوای کیفی

 ها مقوله مفاهیم

 مدیریت قانونی و اجرایی عمده اقامتگاه از بیرون
نقش نیروهای غیربومی در مدیریت 

 ها اجرایی اقامتگاه
 نقش نیروهای غیربومی در توسعه بوم گردی

 ها غیربومی بودن معماری اقامتگاه

 ها از بیرون های ساخت اقامتگاه تزریق ایده
ها از  های ساخت اقامتگاه تزریق ایده

 بیرون

 گردی های بوم اعطای سریع و شتابان مجوز اقامتگاه
اعطای سریع و شتابان مجوز 

 های بوم گردی اقامتگاه

 گردی روستایی ایجاد تضاد و خطر انحصارگرایی در بوم
انحصارگرایی در ایجاد تضاد و خطر 

 گردی روستایی بوم

 برخی اختالفات بین دهیار با کارآفرینان
ناسازگاری نسبی بین مدیریت روستایی 

 با کارآفرینان غیربومی

 ها در ارتباط مردم با افراد غیربومی نقش واسطه
گردی  ضعف مردم در کار مشارکتی بوم

 و لزوم وجود واسطه
 مردم بیشتر روستاها ضعف فرهنگی در کار تعاونی در بین

 گردی ترس و تردید اقتصادی مردم برای مشارکت در بوم

 گردی خلخال درک ناقص مدیران دولتی از ماهیت بوم

ضعف مدیریت دولتی در درک 

 گردی و تأمین تسهیالت م بو

 ها مشکالت مدیریت دولتی در حوزه اقامتگاه

 گردی توسط دولت های توسعه بوم برنامه

 نسبی سرمایه و تسهیالتکمبود 

 گردی منطقه برای اقامتگاه های باالی بوم توان

گردی در  های انسانی و بوم سرمایه

 مناطق روستایی

 عالیق متنوع گردشگران در بوم گردی

 وجود دانش بومی و سرمایه اجتماعی در برخی روستاها

 گردی پتانسیل باالی روستاهای نزدیک شهر برای بوم

 31گردی از دهه  توسعه بومروند 

 گردی ها و ماهیت گذرگاهی خلخال در توسعه بوم نقش راه
ها و ماهیت گذرگاهی خلخال  نقش راه

 گردی در توسعه بوم

 نقش اقامتگاه مرمتی و نوسازی در بوم گردی
های  عدم الگوی معین برای اقامتگاه

 گردی بوم
 ها سازی معماری اقامتگاه یکسان

 گردی های بوم معین برای اقامتگاهعدم الگوی 
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 ها پایین بودن کیفیت برخی اقامتگاه
 گردان رضایت مردم از ورود بوم

 گردان رضایت مردم از ورود بوم

 ها عالقه مردمی به همکاری با اقامتگاه

های  تقویت مشارکت مردمی و ایده

 گردی کارآفرینانه در حوزه اقامتگاه بوم

 ها گردی و صاحبان اقامتگاه های بوم فعالیتمشارکت مردمی در 

 گردی های بوم باال بودن انگیزه و عالقه در فعالیت

 های شخصی به گردشگران در برخی روستاها اجاره خانه

 گردی گذاران بوم بومی بودن بخشی از کارکنان و سرمایه

 های کارآفرینی رواج گرفتن ایده

 ها ها با برخی آژانس اقامتگاهارتباط کارآفرینان 
ها با برخی  ارتباط کارآفرینان اقامتگاه

 گذاران ها و سرمایه آژانس
 ها گذاران غیربومی با برخی از اقامتگاه رابطه محکم بین سرمایه

 ها در مدیریت تفریحات گردشگران نقش اقامتگاه

 گردی فصلی بودن بوم گردی فصلی بودن بوم

های  توان خط سير داستان موضع اقامتگاه های مؤثر، مي پس از تعيين مفاهيم و مقوله 
و  32گردی شهرستان خلخال از اواخر دهه  ای جامع تفسير کرد. بوم گونه گردی را به بوم

رشد و توسعه خود را آغاز کرد و عالوه بر مسئله گرمايش جهاني و ارتباط  92اوايل دهه 
شهری مانند راه ارتباطي اسالم به  های ارتباطي برون شهرستان و توسعه راهآن با مسئله اقليم 

گردی  عنوان موتور توسعه بوم گذاران غيربومي به توان از کارآفرينان و سرمايه خلخال، مي
گردی شهرستان داشتند. اين  عوامل پيشران ياد کرد که نقش مهمي در حرکت سيستم بوم

ها و با  ای اصفهان، يزد و کرمان بودند، از طريق شرکتکارآفرينان که عمدتاً از شهره
زمان ارتباط با افراد بومي در جهت تشويق  گذاری کالن و هم ها و سرمايه خريد زمين

گردی را در قالب  های بوم ارتقای سطح فرهنگ پذيری گردشگری، توانستند فعاليت
تدريج  توسعه بدهند و به گردی و تورهای بوم گردی های بوم ها و اقامتگاه ها، هتل کمپ

های گردشگری نيز در ارتباط با اين افراد نقش خود را در اين سيستم ايفا نمودند.  آژانس
صورت مرمت  گردی به اين عوامل موجب ورود کارآفرينان محلي جهت ايجاد اقامتگاه بوم

ست. صورت نوسازی شده و گردشگران ورودی به شهرستان نيز افزايش يافته ا و بعداً به
اگرچه در ابتدا مردم بومي از منظر فرهنگ پذيری گردشگری با مسائلي درگير بودند اما 

دستي،  های مختلف ازجمله عرضه صنايع تدريج اين فرصت اقتصادی را پذيرفته و به گونه به
های بوم گردی، توليد محصوالت بومي و خدمات مرتبط در اين فرايند  ايجاد اقامتگاه



 6011بهار|35شماره  |  61سال| فصلنامه مطالعات مدیریت گردشگری | 581

 

گردی رضايت  بي داشتند و درمجموع از فرايند توسعه اقامتگاه بوممشارکتي هرچند نس
گردی بر  های بوم حال، همچنان ساختار اصلي اجرايي و قانوني فرايند اقامتگاه دارند. بااين

عنوان عناصر درگير در  گذاران غيربومي است و فعاالن بومي بيشتر به پايه فعاليت سرمايه
کنندگان فضا و مواد اوليه و راهنمای  ن و تأمينتر و در نقش کارکنا سطوح پايين

های اجرايي و تبليغاتي از مبدأ ورود گردشگران  کنند و بيشتر فعاليت گردشگری عمل مي
پذيرد و همين مسئله بعضاً باعث بروز اختالفاتي بين  توسط عناصر ديگر صورت مي

در فرايند  گيری انحصارگرايي مديريت روستايي با اين افراد شده و موجب شکل
گردی در اختيار  ای که در برخي روستاها، منافع بوم گونه های بوم گردی شده به اقامتگاه

گذار خاص است و سود همگاني برای روستاييان وجود ندارد و اين مسئله  يک سرمايه
گردد. دولت و ارکان  مرور موجب سرد شدن روابط و مشارکت مردمي  ممکن است به

رسد هنوز به درک جامع از  ها به نظر مي ها و پروژه نجام برخي طرحدولتي نيز باوجود ا
گردی شهرستان نرسيدند، اگرچه در اين ميان نبايد از عدم اعتماد مردمي به  وضعيت بوم

گذاری اقتصادی، ضعف کار تعاوني و گروهي در بين مردم و بعضاً عدم استفاده  سرمايه
آموزش ديده در روستاها نيز غفلت کرد. بهينه از تسهيالت و کمبود نيروی انساني 

رو بوده اما  توجهي روبه های گذشته با رشد قابل گردی در سال های بوم باوجوداينکه اقامتگاه
همچنان بيشتر روستاها فاقد چنين اقامتگاهي هستند و فصلي بودن گردشگری شهرستان نيز 

گردی خلخال، هنوز  باالی بوم های بر اين مسئله دامن زده است. به همين دليل باوجود توان
عنوان يک  عنوان يک مکان گذرگاهي برای گردشگران تعريف شده به اين شهرستان به

 شود. گردی شناخته نمي مقصد بوم

 گیري بحث و نتیجه

ها و نتايج پژوهش، در اين بخش مدل نهايي مطلوب برای  وتحليل داده پس از بررسي تجزيه

(. 8ردی روستايي شهرستان خلخال ارائه شده است )شکل گ های بوم توسعه آتي اقامتگاه

ها و عوامل حاصله از پژوهش و  سازی کيفي که از ترکيب مجموعه مقوله منظور مدل به

های  های پديده توان از مدل سيستم ها حاصل شده است، مي درجه پيوندها و اهميت بين آن

ل ساده يک ماهي برای تبيين زنده و غيرزنده طبيعت الهام گرفت. در اين پژوهش از مد

(. اين مدل 8گردی شهرستان استفاده شده است )شکل  های بوم سيستم توسعه آتي اقامتگاه
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کنند، تشکيل شده  از دو بال عقب که حکم عوامل پيشران و موتور محرکه را عمل مي

امل های غيربومي و کارآفريني بومي است که در تع است. اين دو بال، شامل نيروها و ايده

وجه نيروهای غيربومي از  هيچ کامل با هم فعاليت خواهند کرد. برخالف تصور عموم، به

گردی يک مقصد حذف شدني نبوده و نبايد کنار گذاشته شوند چراکه در  فرايند بوم

های  بسياری از موارد نيروهای غيربومي به دليل زندگي بيرون از خلخال و داشتن تجربه

ها و  کنند و با طيف ردی خلخال بيشتر از مردم بومي درک ميگ های بوم متفاوت، توان

روحيات گردشگران آشنا هستند. درواقع در اينجا نيروهای غيربومي در حکم گردشگران 

های نو تعريف  عنوان سرمايه کنند و مقصد گردشگری خلخال به چندمنظوره ايفای نقش مي

مدت در يک مقصد و غرق  النيکنند که ممکن است افراد بومي به دليل زندگي طو مي

شدن در فضای يکنواخت، از درک آن ناتوان باشند. اين مسئله سوای موضوع 

گذاری و دانش و مهارت غيربوميان است؛ بنابراين ازنظر منطقي، نه مصلحتي يا  سرمايه

ناپذير است و اين بال توسعه در کنار بال  اجباری، وجود نيروهای غيربومي ضرورتي اجتناب

صورت توأمان رو در جايگاه خود رشد کنند. در چنين شرايطي است که  بايد به بومي

گردی که در برخي روستاها وجود دارد، شکسته خواهد شد و توازن  انحصارگرايي بوم

شود. ترکيب اين دو بايد با توليد جاذبه همراه باشد. با توجه به شرايط  قدرت ايجاد مي

گردی خلخال است. اين  بودن، بخشي از ماهيت بوماقليمي و توپوگرافي خلخال، فصلي 

های زمستاني توسط نيروهای بومي و  های زمستاني و جشنواره تواند با توليد جاذبه مسئله مي

غيربومي خصوصي و دولتي انجام شده و محدوديت زماني گردشگری را از بين برده يا 

، جهت ايجاد تنوع الزامي و های انساني در فضاهای بکر کمرنگ کند. همچنين توليد جاذبه

 ضروری است.
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 گردی روستایی در شهرستان خلخال های بوم مدل بهینه توسعه آتی اقامتگاه -5شكل 

 

هايي در حوزه بوم  ها و پروژه طور که در دل نتايج پژوهش به آن اشاره شد بايد برنامه همان 

ای  گردی اجرا شود تا بتواند مردم مُردد که با کار گروهي و تعاوني برخورد محتاطانه

گردی  های بوم گردی را لمس کنند. ايجاد مجتمع اقامتگاه دارند، سودآوری و منافع بوم

های  صورت عرفي، عموماً اقامتگاه اهبردهای مهم در اين زمينه است. بهيکي از اين ر

صورت منفرد ساخته شده است؛ اما در راهبرد جديد  گردی در داخل روستاها و به بوم

گردی را شناسايي کرده و  توان از طريق کارهای مطالعاتي، چندين روستای مستعد بوم مي

های  ها داشته باشد، اقامتگاه دسترسي يکسان به آنای کانوني اين روستا که شرايط  در نقطه

گردان در اين مجتمع اسکان  صورت مجتمع و شهرک ايجاد کرد که بوم گردی را به بوم

های زماني و مالي گردشگران و ايجاد ارتباطات  يابند. اين راهبرد باعث کاهش هزينه

ه بهينه از روستاها شده و گردان و کارآفرينان خواهد شد. همچنين استفاد گسترده بين بوم

ريزی برای چندين روستا انجام شده و ميزان مشارکت مردمي نيز  در پهنه وسيع، برنامه

افزايش خواهد يافت. البته ايجاد مجتمع به هزينه و مديريت باال نياز دارد که ممکن است 

ند در توان قدرت افراد بومي روستايي در اين مورد اندک باشد اما اين افراد نيز مي

های مختلف مجتمع فعاليت کرده و بايد مجرا و سيستمي طراحي شود که روستاييان  بخش

ها نقش مؤثر داشته  گيری مراتب تصميم مرور با افزايش قدرت و توان، بتوانند در سلسله به

گردی  گردی، مسيريابي روستاهای بوم های بوم ها و پهنه باشند. در چارچوب مجتمع
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ای و مديريت خوشه  ای منطقه مع نيز مؤثر خواهد بود. راهبردهای شبکهصورت دقيق و جا به

ای، دو راهبرد برای تقويت ارتباط بين روستاها و کارآفرينان است. راهبرد شبکه  و شبکه

ای به پيوندهای بين شهرهايي مانند خلخال با مناطق روستايي و نقش آن در توسعه  منطقه

صورت حلقوی و با شيب بسيار کم است  اهبرد، روابط بهگردی اشاره دارد که اين در ر بوم

ها  منظور کاهش تنش ای به که در مقابل راهبرد قطب رشد مطرح شده است. مديريت خوشه

ای  های شبکه و اختالفات بين مديريت روستايي و کارآفرينان غيربومي اشاره دارد. مديريت

های  ت. اين مديريت بايد در مقولههای غيربومي اس پيوندی بين مديران روستايي با ايده

وساز و غيره و بين کارآفرينان و مديران باشد. اين راهبردها درنهايت  مالي، مشاوره، ساخت

های  های مهم در حوزه اقامتگاه های ساختاری و گره بايد به مسئله کالن کشف حفره

يگر روستاها و ها همان روستاهايي هستند که ارتباط دهنده د گردی منتهي شود. گره بوم

تواند حتي يک روستايي باشد که  ها مي گردی باهم ديگر هستند. اين گره های بوم مکان

رساني  تواند يک روستای بزرگ در نقش خدمات اقامتگاه در آن ساخته نشده باشد و مي

ها بوده و حکم ترمينال  کننده خدمات، گردشگران، ايده توانند پخش ها مي باشد. گره

های ساختاری شناخته شدند،  عنوان حفره هايي که به ايفا نمايند. مکانگردشگری را 

گردی چندان  های بوم فضاهايي هستند که ممکن است در شرايط فعلي در مبحث اقامتگاه

گذاری در آينده  های ذاتي شناخته نشده، در صورت سرمايه مطرح نشوند اما به دليل پتانسيل

گردی باشند يا  اهي و بعضاً يک مرکزيت در بومتوانند يک گره يا يک مکان گذرگ مي

ها  گردی باشد و مجموعه اين های بوم دهنده در سيستم و شبکه اقامتگاه آنکه يک نظم

های  گردی را افزايش داده و درنهايت سيستم اقامتگاه فرهنگ پذيری مردم در حوزه بوم

ت بهتر الزم است گردی را به سمت توسعه حرکت خواهد داد که البته جهت مديري بوم

 سناريونگاری در اين ارتباط صورت گيرد.
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