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Abstract 
Tourism is one of the flexible and dynamic industries that has different 
dimensions and types. Green tourism is one of the most important types 
that many countries pay special attention to today. One of the 
dimensions that can be fruitful in the direction of green tourism is the 
field of environmental policy-making. This scientific and executive 
field, which aligns with environmental protection measures and 
activities, can create favourable consequences for communities. This 
study's main purpose is to formulate the environmental policy-making 
desired pattern in the context of green tourism, which uses a mixed-
method to investigate the issue. The approach used in this method is a 
partially mixed sequential dominant status design approach that is done 
in three phases: qualitative-qualitative-quantitative. In this research, 
three methods of "focus group-grounded theory-survey" have been used 
to formulate and confirm the model, respectively. The main tool used 
in the qualitative phase is the interview. In the quantitative phase, a 
questionnaire was extracted relevant information and data from 13 
experts in the qualitative phase and 8. According to the research 
findings, about 17 main indicators were identified, which were 
considered the pattern's main components. According to the results of 
the quantitative section, among the studied indicators, the index 
"Communications and interactions of responsible institutions" has the 
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highest score among the indicators, which shows the importance of this 
category in the resulting pattern. From the present study results, we can 
point to the important role of "communications and interactive of 
responsible institutions", which requires the development of more 
precise environmental policies to support green tourism to achieve other 
goals, sustainable tourism development.  

Introduction  
In recent times, tourism and travel have been considered flexible, 
dynamic and growing industries. Many studies show that the tourism 
industry contributes significantly to the economic growth and 
development of tourism-led economies. On the other hand, many 
thinkers believe that tourism achieves economic growth and 
development at the cost of pollution and environmental degradation. 
Numerous factors have led to a more precise policy for the tourism 
industry with the aim of sustainable tourism development. Therefore, 
the development of a desirable pattern that is considered at both 
conceptual levels of "environmental policies" and "green tourism" can 
consider a wide range of measures to improve and develop green 
tourism. While supporting and creating green tourism, this pattern will 
make it possible to create various pollution control projects and 
schemes with the help of environmental policies. For this purpose, it is 
necessary to design a desirable pattern to get out of the issues to be 
effective in this regard. Therefore, the main purpose of this study is to 
develop a pattern of environmental policy-making in the context of 
green tourism.  

Materials and Methods 
The general design of the methodology in this research is applied 
according to the purpose, its mixed method. For further explanation, the 
research design is a partially mixed sequential dominant status design 
that is done in three phases qualitative-qualitative-quantitative. In this 
design, first qualitative and then quantitative data are collected and 
analyzed. Priority is usually given to the qualitative phase, and 
quantitative data reinforces the qualitative data. In this research, three 
"focus group-grounded theory-survey" methods have been used. In the 
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qualitative part, the thematic axes were first extracted using the focus 
group method. Then, in the next step, using tools such as semi-
structured interviews, the relevant codes were obtained, and the codes 
were transformed into a pattern by the grounded theory method. Then 
the resulting pattern was examined by experts, and to assess its 
components, its validity was announced. 
In summary, the thematic axes extracted from the focus group method 
were used as a criterion for orientation. The focus of the interviews was 
based on the grounded theory method. Then, through the steps of the 
grounded theory method, the desired pattern was extracted and 
calculated. After formulating the pattern, in the third phase - the 
quantitative phase of the research - the components and categories of 
the pattern are examined by experts; for evaluating its components, its 
validity is announced. 

Discussion and Results 
In the first phase, i.e. the focus group method that was done online, 
items such as Macro "socio-cultural, political, economic and 
environmental" environment; institutional arrangements of 
relationships and interactions; inter-organizational coordination 
structures; interest groups and influential in formulating and 
implementing tourism policies; New and Innovative Solutions in 
Creating Green Tourism; Symmetry of Green Tourism and 
Environmental Executive Projects; Interactive Policy Making in Green 
Tourism "were extracted as thematic axes. In the second phase - in the 
grounded theory method of the foundation - the approach of Strauss and 
Corbin was used that the propositions were counted in three types of 
coding "open, axial and selective".  

Conclusions 
Green tourism operators face various factors in maintaining green 
tourism assets in the future. To manage these factors, planners, policy-
makers and tourism managers must prescribe and adopt sustainable 
green policies and strategies, improve the quality and quantity of 
relevant policies, and consider the principles and practices of 
sustainable development to improve green tourism. These results 
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require the development of more precise policies for the tourism 
industry, which should be given special attention to sustainable tourism 
development and support for green tourism. In the following, the 
relevant suggestions are presented. 

Keywords: Policy-Making, Environmental Policy-Making, Green 
Tourism, Mixed-Method. 
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 بستر در محیطیزیست گذاريمشی خط مطلوب الگوي تدوین
 سبز گردشگري

 یرانا اردبیل، اردبیلی، محقق دانشگاه گردشگري، و دولتی مدیریت گروه استادیار ∗ جواد معدنی
  

 دهیچک
مهم از یکی بزس گردشگري. دارد مختلفی انواع و ابعاد که پویاست و پذیرانعطاف صنعت صنایع از یکی  گردشگري

 استاير در تواندمی که ابعادي از یکی. دارند آن به ايویژه توجه کشورها از بسیاري امروزه که ،است آن انواع ترین
 استاير در که اجرایی و علمی ةحوز این. است محیطیزیست گذاريمشیخط  ةحوز مفید واقع شود سبز گردشگري

. کند ادایج جوامع براي را مطلوبی پیامدهاي تواندمی گیردمی صورت زیست محیط  از حفاظت هايفعالیت و اقدامات
 با که ،است سبز گردشگري بستر در محیطیزیست گذاريمشی خط مطلوب الگوي تدوین حاضر تحقیق اصلی هدف

 رابرناب وزن با متوالی نسبی رویکرد روش این در کاررفتههب رویکرد. پردازدمی موضوع بررسی به ترکیبی روش از استفاده
 نظریۀ ـ نونیکا گروه« روش سه از ترتیب به تحقیق، این در. شودمی انجام کمّی ـ کیفی ـ کیفی فاز سه در که ،است
 ازف در و مصاحبه کیفیْ فاز در استفاده مورد اصلی ابزار. استشده استفاده الگو ییدات و تدوین جهت »پیمایش ـ بنیادداده

 مربوط هايداده و اطالعات کمّی فاز در نفر 8 و کیفی فاز در رهخب نفر 13 از ترتیب به که ،است پرسشنامه کمّی،
 رفتهگ نظر در الگو هايمولفه رینتاصلی عنوانبه که ،اصلی شاخص 17 حدود تحقیق، هايیافته با مطابق. شدند استخراج

 ارتباطات« اخصش ،ندگرفت قرار بررسی مورد ی کههایشاخص میان در مطابق با نتایج بخش کمّی، .شدند شناسایی، شدند
 رد مقوله این اهمیت ةدهند نشان که برخوردار است، هاشاخص میان در نمره بیشتریناز  »متولی نهادهاي تعامالت و

 ،کرد اشاره »متولی نهادهاي تعامالت و ارتباطات« مهم نقش به توانمی حاضر تحقیق نتایج از .است دهآمدستبه الگوي
 دستیابی با توانب تا است سبز گردشگري از حمایت راستاي در تريدقیق محیطیزیست هايمشی خط تدوین مستلزم که
 .یافت دست نیز گردشگري پایدار ۀتوسع به اهداف، سایر به

 روش سبز، گردشگري محیطی،زیست گذاريمشی خط گذاري،مشی خط ي کلیدي:هاواژه
 .ترکیبی
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 مقدمه
 رشدبهرو و پویا پذیر، انعطاف صنعتی عنوانبه سفر و گردشگري اخیر، دوران در
 رباهايآهن عنوانبه طبیعی ). مناطق2021، 1شوند (لو و همکارانمی نظرگرفته در

). 1996 ،3کامن و دریمل ؛1986 ،2بیکر( شوندمی گرفته نظر در گردشگر کنندةجذب
 آسیب باعث تواندمی گردشگري رویهبی توسعۀ و ناکارآمد مدیریت باوجوداین،

مقررات این  و اصول گردشگري بتواند نوع اگر ویژه به شود، طبیعی محیط به محیطیزیست
). 2005، 5ورد-و توینینگ ؛ فارِل1998، 4کند (آرچر و کوپر حفظ و رعایت را انبوه صنعت
 وسعۀت و رشد در سزاییبه سهم گردشگري صنعت که دهندمی نشان مطالعات از بسیاري

از طرفی نیز بسیاري از اندیشمندان . دارد گردشگري رهبري تحت اقتصادي اقتصادهاي
 زیست حیط م تخریب و آلودگی قیمت به را اقتصادي توسعۀ و رشد گردشگري معتقدند که

هاي روبهگردشگري یکی از فعالیت). بنابراین، 2018، 6آورد (ازام و همکارانمی تدس به
طبیعی و  یکی از تهدیدهاي اصلی براي محیط ( ،حالرشد در سراسر جهان است و درعین

زیست  در دههمحیط  ۀبه دنبال توجهات جهانی به مقول بنابراین رود.شمار میفرهنگی) به
ردشگري پایدار و پدید آمدن مفاهیمی چون اکوتوریسم، پارادایم گ ،هاي گذشته

 هاي کنترل پیامدهاي منفی گردشگري موردمزعنوان مکانیگردشگري سبز یا مسئوالنه به
 ).1395ند (وثوقی و شمسی ماربینی، توجه قرار گرفتارزش و  

 به که اندرکارانیاپراتورها یا دست توسط که است گردشگري از نوعی سبز گردشگري
 هايتژياسترا ها ومشیاز خط  دارند ايویژه توجه طبیعت و گردشگري فعالیت بین رابطۀ

کند می دهاستفا احترام متقابل بین طبیعت و انسان و هماهنگی روحیۀ ایجاد مختلفی جهت
 براي ستا دلیلی این و است تاثیرگذار طبیعت بر انسان هايفعالیت ). همۀ2016، 7(آلساندرو

گهر و حیاتی، علمی (یاوري مختلف هايحوزه محیطی درزیست مشکالت موضوع ورود
ها و سازمانمحیطی براي هاي زیست دون شک اتخاذ استراتژي). از طرفی، ب1399

1. Lu et al 
2. Baker 
3. Driml & Common 
4. Archer & Copper 
5. Farrell & Twining-Ward 
6. Azam et al 
7. Alessandro 
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 افزایش .)145: 1389، حیدرنیاي کهن(رمضانیان و  پرهزینه خواهد بود هاي گردشگريشرکت
 در زیست محیط  با ناسازگار کردهايروی گرفتنپیش در و زیستیمحیط  مخرب رفتارهاي

 حیطیمزیست مشکالت با گردشگري مقاصد تا شده موجب گردشگري صنعت توسعۀ
 ثیراها در مورد تافزایش نگرانی). 51: 1399شوند (صالحی و همکاران،  روروبه خاصی
امات هاي بیشتري را وادار به انجام اقددولت ااخیري اانتشار گازهاي گلخانه هايیآلودگ

مشیخطسازي منظور، کشورها در حال پیادهایناست. بهکردهها آنملموس براي کاهش 
هاي اجتماعی آلودگی سازي هزینهاي هستند که با هدف داخلیمحیطی فزایندههاي زیست

 دنشومی اجرا کنندهپاك و آلودههاي طور متناوب، در کاهش قیمت بین فناوريیا به
 ).2020، 1(گِلیوتی و همکاران

 اب گردشگري صنعت براي تريدقیق مشیخط تا تدوین عوامل متعددي موجب شده 
 المللیینب گردشگري هايعنوان مثال، هزینهبه .صورت گیرد گردشگري پایدار توسعۀ هدف

 یابد و کشورها نیازمند خطمی کاهش زیست محیط  پایداري که دهندمی نشان داخلی و
هایی که با مشی)، خط 2021، 2ري در این زمینه هستند (نِگویان و سوهاي متقن و بهتمشی

هایی که براي مشی خط، مانند ندشوها انجام میهدف بهبود محیط طبیعی و کاهش آسیب
در اطمینان از اینکه  ند وااي طراحی شدهانتشار گازهاي گلخانه ها وآلودگی جلوگیري از

هستند مهم  ترین نیازهاي ما ادامه دهد بسیاربتداییا میناتواند به تزیست ما میمحیط 
 و گذارانمشیخط  ریزان،برنامه هاي). بنابراین، چالش2020، 3(اسپارکمن و همکاران

 تجویز املش سبز است، که عمدتا گردشگري اقدامات مرتبط با تداوم در گردشگري مدیران
 و ریزيبرنامه فرآیند در بزس زیرساخت از بخشی عنوانبه سبز موثر هاياستراتژي

 ). 2013، 4است (آلدوس سبز باز فضاي کمیت و کیفیت بهبود گذاري،مشی خط
عنوان مثال، چندین مدت (بههاي طوالنیمحیطی با افقتهاي زیسمشیخطبسیاري از  

 کنترل ند. باشوعنوان مثال، چندین کشور) مشخص مینسل) و پراکندگی جغرافیایی باال (به
 به کمک هاآن هدف که هاییمشیخط  که یابیممی در ما مکانی، و زمانی فاصلۀ یراتتاث

). 2020، 5کنند (اسپارکمن و همکارانمی دریافت تريکم حمایت است زیست محیط 

1. Galeotti et al 
2. Nguyen & Su 
3. Sparkman et al 
4. Aldous 
5. Sparkman et al., 
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 مورد ار گردشگري سبز مختلف بر هايمشیخط تاثیر امروز به تا کمی مطالعات حال،بااین
است شده مشیخط  تغییر با گردشگري سبز از مبهم درك به نجرم که اند،داده قرار بررسی
اي که در این زمینه مطرح است مربوط به ). از طرفی نیز یکی از مسائل عمده2021، 1(ژانگ
 هاي خطو همچنین مشارکت در طرح محیطیمباحث زیست یی است کههاوتحلیلتجزیه
محیطی را در سطح کالن زیستهاي مشیخط گیرند. اکثر مطالعاتدر نظر نمی را مشی

حال، اکثریت منابع طبیعی در مناطق کنند. با اینبا تمرکز بر شهرها ارزیابی میو  اقتصادي
بیشتر که د، نشومحیطی عمدتا در سطح محلی اجرا میهاي زیستمشیخط روستایی است و 

کم مورد توجه قرار ، اما بسیارشودزیست  تعیین میهاي مربوط به حفاظت از محیط بودجه
 ).2020، 2گیرند (چشِوسکی و همکارانمی

 مفهومی سطح دو الگوي مطلوب نیاز است، الگویی که در تدوین یک بنابراین 
 گیرد و بتواند طیفمورد توجه قرار  »گردشگري سبز«و » محیطیزیست هايمشیخط«

 ر دهد. این الگو دراز اقدامات را جهت بهبود و توسعۀ گردشگري سبز مدنظر قرا وسیعی
ت شود، که ضمن حمایمحیطی در نظر گرفته میزیست هايمشیخط سطح کلی و مفهومی

ا با آلودگی ر هاي مختلف کنترلها و طرحو ایجاد گردشگري سبز، ضرورت ایجاد پروژه
همین منظور، نیاز است تا براي برون رفت از هاي محیطی فراهم آورد. بهمشیکمک خط 
الذکر، الگویی مطلوبی طراحی شود تا بتواند در این راستا مفید واقع شود.  مسائل فوق

 سترب در محیطیزیست گذاريمشیرو، هدف اصلی این تحقیق تدوین الگوي خط ازهمین
سبز است، که در ادامه، ضمن بررسی مبانی نظري و روش تحقیق در این زمینه،  گردشگري

 شوند.حلیل میآمده نیز تدستها و نتایج بهیافته

 نظري و پیشینۀ پژوهشمبانی
 و شودیم استفاده پایدار گردشگري هايشیوه براي که است اصطالحی سبز گردشگري

 خود و تجاري هايشرکت محلی، مردم زیست ،محیط  و اکولوژي متقابل نیازهاي
 و دیریتم از چهارچوبی تا سازدمی قادر را مفهوم ما این. گیردمی نظر در را گردشگران

 مرانیحک مکانیزم توسعۀ راهبردها این از هدف. کنیم ترسیم آینده و حال براي را توسعه
 در اقعو گردشگري عملیات اجتماعی و محیطیزیست منفی آثار کاهش به ویژه توجه با

1. Zhang 
2. Czyżewski et al., 
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 با زیست محیط ). کیفیت2011، 1است (ازام و سارکِر کشور هر شهري یا روستایی مناطق
 و عطیالتت استفاده از براي مزیت یک عنوانبه اي،فزاینده طوربه مسئوالنه، رفتارِ  یک اتخاذ

 قلمرو از حفاظت اصلی ابزار به تواندمی گردشگري. شودمی تلقی زیست محیط  از حفاظت
 یک بزس گردشگري این، بر افزون. شود تبدیل محلی هايهویت و هاسنت بازیابی براي و

گردشگران و ...  ها وشهرداري گذاران،مشیمقامات و خط: است همه براي گذاريسرمایه
 ). 2016 (آلساندرو،

 تی اساتاصطالحترین یکی از مهم »مشیخط« واژة اي پذیرفته شده کهطور گستردهبه 
یشتر بکه اکثر اندیشمندان در رابطه با یک تعریف واحد از آن اتفاق نظر ندارند. اما در 

یکی شود. یاد می اقدامهمراه با  2عنوان تنظیم دستورکاربهاز آن  مشی،خط مرتبط با تعاریف
برقراري ارتباط آن با سایر  محیطیمشی در حوزة زیستخط براي تعریفهاي مفید از راه
در جریان با یکدیگر قرار مراتبی سلسلهاقدام است، که همچون گیري و هاي تصمیمجنبه

 ):2020، 3شوند (کاکلین و موند در ذیل بیان میدارند با هم و ارتباط دارند. این موار
عنوان مثال، هدف کاهش (بهه است جهت و هدف گسترد مشی درواقع همان تعیینخط -

 اي است.)؛انتشار گازهاي گلخانه
عنوان به( مشی استخطارچوب مدیریت براي دستیابی به هیک استراتژي و چ 4ریزيطرح -

 گردشگري)؛ صنعت اکسید درديکربنر گاز کاهش انتشا مشیخطمثال، 
عنوان مثال، تشویق به کاهش (به ریزي استطرحعنصر یا جنبه خاصی از  5ریزيامهبرن -

نایع مختلف) وري انرژي در صیارانه براي اجراي بهره ۀبا ارائ گازهاي آالینده انتشارات
 ).2020، 6(کاکلین و مون

گذاري تدوین و اجرا مشیط هاي محیطی از یک چرخه خمشیمشی یا خطخط 
 اند از:ترتیب عبارتگردند که مراحل آن بهمی

 
 

1. Azam & Sarker 
2. Agenda setting 
3. Cocklin & Moon 
4. Program 
5. Plan 
6. Cocklin & Moon 
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 )2011، 1مشی (تامس. چرخۀ خط 1شکل 

 

دانند میگیري یند تصمیمآفر را نوعی گذاريمشیخط  ، بسیاري از اندیشمندانهمچنین 
 ،دهدنشان میرا  »مشیخط ۀچرخ«یک  1 شکل.. براي مثال، گیردکه مورد استفاده قرار می

که از شناسایی یک مسئله یا مشکل، تنظیم دستورکار و استفاده  تصویر کردهاي را که دنباله
 مشیخطگیرد. مفهوم واضح این است که از پشتیبانی، اجرا و نظارت و بازبینی سرچشمه می

 تعریف مشیخط مسائل ،که در آن ،یابدیند سیستماتیک و منظم توسعه میآاز طریق یک فر
گیرد. این بازنمایی چیزي است که بعضاً از آن بهترتیب منطقی مورد توجه قرار میشده و به

 ).2020، 3د (کاکلین و مونشویاد می2»تجویزي«یا  »منطقی«ریزي عنوان مدل برنامه
 ابزارهاي شامل که شوندمی تعریف »4اقدام« یک عنوانها بهمشیطورکلی، خطبه 

 یا دولت توسط شدهارائه اطالعات یا /و اقتصادي هايمشوق مقررات، مانند مختلفی
) و مشروعیت و 2020، 5هستند (میلجند) محلی یا ملی المللی،در سطوح بین( گذارقانون

 ). 2019، 6باالیی دارند (بیرکلند ضمانت اجرایی
 یک فرهنگی و اقتصادي اجتماعی، هايزمینه براساس محیطیزیست هايمشیخط 

و و شوند (توکمی اجرا و تدوین پایدار توسعه گستردة مفهوم براساس مچنینه و کشور

1. Thomas 
2. “rational” or “prescriptive” 
3. Cocklin & Moon 
4. action 
5. Miljand 
6. Birkland 

تنظیم 

 

مشیارزیابی خط  

 تجدید نظر یا خاتمه

مشینظارت بر خط  

مشیاجراي خط  

مشیقانونی کردن خط  

مشیتدوین خط  

مشیبازبینی خط  
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 کاهش با طبیعی منابع و شدهحفاظت فرهنگی میراث وهوا،آب ). حفظ2019، 1همکاران
 اعیاجتم اقتصادي و پایدار و حوزة زیست،محیط  به انرژي مصرف و خطرناك هايآالینده

 در راستاي مدیریتی هايتالش جمله از سبز گريگردش بنابراین،. کندمی کمک گردشگري
 ). 2021است (لو و همکاران،  سبز مدیریت موفق هايفعالیت اندازچشم

اي براي جامعه داشته باشند، اما توانند پیامدهاي گستردهمی هامشیخطباوجوداینکه اکثر  
 .درنظر گرفت »بلندمدت«را  هامشیخط ۀتوان همنمی نظر برخی از اندیشمندان،طبق 

 بههستند که حداقل  ايعمومی مشیخطبلندمدت موضوعات  هايمشیخط وجود این، با
قطعیت عمیقی را نشان میعدم هامشیاین نوع خط .ندنجامایک نسل بشر به طول میاندازة 

ایجاد  ۀهاي کاالهاي عمومی را هم در مرحلد و جنبهنشوکه با عمق زمان تشدید می ،دنده
گذاري مشیخط  .)2021(کاسکیما و همکاران،  دننکواکنش ایجاد می ۀهم در مرحل و مسئله

تنها در حوزة اکولوژیکی یا هاست که نهمشیمحیطی یکی از این نوع  خطزیست
هاي اقتصادي، مالی، سیاسی، فرهنگی و زیست  تأثیرگذار است، بلکه در مقوله محیط

براي  هامشیمالحظات خطاقدامات و طرفی  ). از2020، 2اجتماعی هم موثر است (چان
بسیاري از ابعاد ممکن است بر محیطی هم و زیستوهوایی هاي آبکاهش انتشار آالینده

 ). بنابراین،2020، 3د (کِلی و همکارانتأثیر بگذاراقتصادي، فرهنگی اجتماعی و ... 
اقتصادي و ... جامعه اجتماعی و  هاينگرانی ها ودغدغه محیطی در رابطه با هايمشیخط

گذاران مشیممکن است خط اقدامات مربوط، اثربخشی بهبود براي گیرند ومدنظر قرار می
 هاگزینجای از وسیعی طیف تا را موردتوجه قرار دهند سناریو گیرندگان چندینیا تصمیم

 ).2020، 4شود (هو و همکاران ارائه محیطی و اقتصادي و اجتماعی مختلف شرایط براي

 وش تحقیقر
 آمیخته نآ تحقیق روش است و کاربردي هدفْ به توجه با پژوهش این در تحقیق کلی طرح

-است که در سه فاز کیفی 5نابرابر وزن با متوالی نسبی ترکیبی پژوهش یا ترکیبی است. طرح
 و يآورجمع کمّی سپس و کیفی هايداده ابتدا طرح، این در شود.کمّی انجام می-کیفی

1. Tuokuu et al 
2. Chan 
3. Kelly et al 
4. Hou et al 
5. Partially mixed sequential dominant status design  
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 هايادهد تقویت براي کمّی هايداده و است کیفی فاز با معموال اولویت. وندشمی تحلیل
گروه «). در این تحقیق، به ترتیب از سه روش 2018، 1شوند (کرسولمی استفاده کیفی

 است.استفاده شده» پیمایش ـ بنیادنظریه داده ـ کانونی
استخراج  2اي موضوعیکانونی، محورهروش گروه از استفاده با ابتدا کیفی، بخش در 

 فته،ساختاریانیمه هايسپس در مرحلۀ بعد، با استفاده از ابزارهایی چون مصاحبه و شدند
پس از . شدند تبدیل الگو بنیاد بهکدها با روش نظریۀ داده و دست آمدندبه مربوط کدهاي

 آن، يااجز سنجش براي و گرفت قرار مورد بررسی خبرگان نظر از آمدهدستبه الگوي آن،
دلیل اینکه این موضوع براي اولین بار است که انجام به .شد نظر اعالم آن روایی مورد در
شود، پیشینه و مطالب زیادي در این رابطه وجود نداشت. از طرفی نیز وجود فقر مبانی می

 هاي کیفی است. یک نکتۀ بسیارمهم ونظري در چنین موضوعاتی نیازمند استفاده از روش
چنینی محققان بدون استخراج شود در تحقیقات ایناین است که مالحظه میکاربردي 

هاي کیفی، پژوهش را شوند و با استفاده از روشمحورهاي موضوعی وارد بحث اصلی می
دهند. با توجه به موارد پیشین، محقق قبل از ورود به بحث بایستی ابتدا محورهاي انجام می

کار هاي موردنظر را بهاحل بعدي بتواند رویکردها یا روشموضوعی را استخراج کند تا در مر
دهی در تحقیقات هستند که نیاز است از عنوان عوامل جهتگیرد. محورهاي موضوعی به

همین دلیل، در گام اول، از منظر خبرگان آن حوزه موردشناسایی و بررسی قرار گیرند. به
رهاي موضوعی استخراج شوند. سپس، استفاده شد تا محو 3کانونی روش تحقیق کیفی گروه
 توانند در مراحل بعدي مورد استفاده قرار گیرند. محورهاي موضوعی می

ها، هگرو از متخصصان، خبرگان، هادیدگاه آوردن دستبه روشی براي کانونی گروه 
 هايایده ایجاد و مشکالت حل دشوار، موضوعات مورد در بحث مطلعان یک حوزه و ... و

در کانونی هگرو ).2008، 5؛ باربور2020، 4فید است (استفنسون و همکارانو م جدید
هاي آوري دیدگاه، جمعمطلعان یک حوزهگو بین وبراي تقویت گفت ،تحقیقات کیفی

، 6(کرسولشود شده استفاده میآوريهاي جمعمتعدد و به حداکثر رساندن غناي داده

1. Creswell 
2. Thematic axes 
3. Focus group 
4. Stephenson et al 
5. Barbour 
6. Creswell 
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 در ار افراد که است، کیفی هايآوري دادهمعج براي ايشیوه کانونیگروه ).  پژوهش2018
 زا ايمجموعه یا خاص موضوعی پیرامون چندین بحث) (یا غیررسمی بحث گروهی یک

طور ویژه، براي ). معموال پژوهشگران کیفی به2014، 1کند (ویلکینسونمی وارد موضوعات
ند ورزکانونی مبادرت میهاي ها از تعدادي از افراد، به تشکیل گروهزمان دادهآوري همجمع

 ). 1394(حسینی، 
هستند و پژوهشگران از رویکردهاي مختلفی استفاده  متعدد کانونی گروه هايداده منابعِ 

 بر مبتنی تحلیل ها ازدلیل شیوع ویروس کرونا، محقق جهت گردآوري دادهکنند. بهمی
روش  ین روش تحقیقهاي اکند. یکی از جدیدترین شیوهشده استفاده میضبط مستندات

است. است، که براي اولین بار در این تحقیق مورد استفاده قرار گرفته 2کانونی آنالینگروه
 در هاکند. آنمی استفاده ارتباطی ابزار یک عنوانبه اینترنت از استفاده افزایش از این روش

 دوم) استفادة و واقعی، زمان در زنده چت شامل زمان،اول) هم: دارند شکل دو حاضر حال
)، که در این 2015، 3رودررو (موره و همکاران هاي تمرکزمحور در گروهمکالمه تعامالت

سپس در مرحلۀ بعدي، فرآیند تحلیل آن  محور بهره برده شد.تحقیق، از تعامالت مکالمه
ی برداري و درنهایت هم ذخیره و بازیاببرداري، و بعد فهرستصورت گرفت، که ابتدا نسخه

 کار گرفته شدند. عنوان محورهاي موضوعی در مرحلۀ بعدي بهها انجام شد، که بهدهدا
یر راستا با ساتواند همهاي کیفی، میترین روشعنوان یکی از مهمکانونی، به گروه 

توان در راستاي اطالعات هایی که میروش هاي کیفی مورد استفاده قرار گیرد.روش
مضمون و روش نظریۀ اند از روش تحلیلنجام داد عبارتشدة گروه کانونی اگردآوري

ها موجب شده ). پیوند مفهومی و ارتباطی بین این روش2019، 4بنیاد (کرویل و همکارانداده
 بنیاد جهت تدوین الگو استفاده کند. تا محقق از روش نظریۀ داده

 1967 در  5ستراوساِ و گِلِیسِر توسط که است کیفی تحقیق روش یک بنیادداده نظریۀ 
پذیر  مکانا بررسی براي را تحقیقاتی بینش و توجه قابل هايداده روش این. استشده پیشنهاد

1. Wilkinson 
2. Online focus group 
3. Moore et al, 2015 
4. Croyle et al 
5. Glaser & Strauss 
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 ایجاد رايب بنابراین،. است مفید هاپدیده برخی اساسی هايمکانیزم سازيروشن براي و کندمی
 ).2020، 1است (ژئو و همکاران مناسب بسیار اولیه تحقیقات در نظري هايچهارچوب

و باید  ستا، به مطالب دقیق و عمیق مصاحبه نیاز بنیادروش نظریه دادههنگام استفاده از  
د تعداد بای ،یند تحقیقآبنابراین، در فرها. ت آنها توجه شود تا کمیهبیشتر به کیفیت مصاحب

 د)وش که محتواي جدیدي ظاهر شود (اشباع حاصلتا زمانی ،دنطور مداوم افزایش یابافراد به
 اساسا بنیادداده روش نظریه )، زیرا2018، 3؛ دابینز و همکاران2018، 2(پرایس و همکاران

 هايدهپدی براي نظري توضیحات و است روابط و مفاهیم کشف آن هدف و است تفسیري
بنیاد به این ). شیوة کار در نظریۀ داده2014، 4دهد (کوربین و استراوسمی ارائه را موجود

هاي آن عمدتا به کدگذاري باز، کدگذاري محوري و وتحلیل دادهتجزیه کهصورت است 
ها مصاحبه مواردي که ازوتحلیل محققان باید با تجزیهند. شوکدگذاري انتخابی تقسیم می

تا اشباع آمده را دستپیش بروند و اطالعات به جملهبهجمله صورتشوند بهاستخراج می
 ). 2000، 6؛ چارمز2020، 5اران(ژانگ و همک نظري تکمیل کنند

طور خالصه، از محورهاي موضوعی مستخرج از روش گروه کانونی بهره برده شد تا به 
 بنیاد قرار گیرند. سپس با طیهاي روش نظریه دادهدهی و محور مصاحبهعنوان معیار جهتبه

به  2شکل بنیاد، الگوي مطلوب استخراج و احصا گردید که، در مراحل روش نظریه داده
ـ اجزا و یعنی فاز کمّی تحقیق ـاست. بعد از احصاي الگو، در فاز سومتصویر کشیده شده

 در آن، اجزاي سنجش براي و گیرندمورد بررسی قرار می خبرگان نظر هاي الگو ازمقوله
 .شودمی نظر اعالم روایی آن مورد

شوند. در فاز بندي میکنندگان تحقیق حاضر به تفکیک هر سه فاز آن دستهمشارکت 
گذاري مشیتن از خبرگان علمی و اجرایی حوزة خط  5کانونی، از اول، یعنی در روش گروه

ـ استفاده شد که با استفاده از مراحل این روش کیفی، صورت آنالینبهـ و گردشگري
موضوعات محوري جهت انجام تحقیق استخراج شدند. این افراد داراي سابقۀ علمی 

هاي موضوعی هستند، که با استفاده از این روش اهی) و اجرایی (اداري) در این حوزه(دانشگ

1. Zau et al  
2. Pryce et al 
3. Dobbins et al 
4. Corbin & Strauss 
5. Zhang et al  
6. Charmaz 
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مورد مصاحبه قرار خواهند گرفت. در فاز دوم تحقیق، از بازیگران مؤثر نهادهايِ 
یت دو دلیل اینکه ماهمحیطی و خبرگان گردشگري استفاده شد و بهگذار زیستمشیخط

هاي گیري هدفمند، که یکی از روشد، از نمونهحوزه تا حدودي به هم شباهت دار
گیري کیفی است، بهره برده شد. هریک از موضوعات محوري مستخرج از روش نمونه
ها باتوجه کانونی از خبرگان این فاز مورد پرسش و بررسی قرار گرفتند و تعداد نمونهگروه

فر از خبرگان مشارکت ن 13به دستیابی به اشباع نظري تعیین شد، که درنهایت در حدود 
ذکر است که از افرادي در انتخاب خبرگان پژوهش استفاده شد که داراي بهداشتند. الزم

گذاري یمشها هستند و همچنین، با توجه به ماهیت مقولۀ خط ساله در این حوزهتجربۀ چندین
یرندة گمحیطی و گردشگري سبز، بایستی جزو خبرگان دانشگاهی و بازیگران تصمیمزیست

محیطی گذاري زیستمشیو/ یا اجرایی باشند، زیرا با عطف به اقتضائات ماهیتی حوزة خط 
 نفع مربوط در داخل کشور کامالهاي ذيو گردشگري سبز در ایران، حوزة بازیگران و گروه

متنوع و متکثر است. در فاز سوم، یعنی قسمت پیمایش تحقیق، نیز از خبرگان و متخصصان 
ها که نفر از آن 8، 1گیري سیستماتیکبهره برده شد، که با استفاده از روش نمونهاین حوزه 

تحقیق  طورکه در ابتدايجزو خبرگان دانشگاه هستند به سواالت پرسشنامه پاسخ دادند. همان
آمده بایستی از لحاظ قابلیت اتقان و روایی، مدنظر و تأیید دستنیز بیان شد، الگوي به

د اي که حاوي اجزاي الگو بوگرفت، که این مقوله با استفاده از پرسشنامهخبرگان قرار می
ها در به تفکیک اهمیت و اولویت آن 2ها در جدول براي خبرگان ارسال شد و نمرات آن

 است. بندي مرقوم شدهقالب رتبه

 هاي تحقیقیافته
ه یا آمیخت تحقیق حاضر شناسی تحقیق توضیح داده شد، رویکردطورکه در روشهمان

کمّی  ـ کیفی ـ است، که در سه فاز کیفی 2نابرابر وزن با متوالی رویکرد نسبی با ترکیبی
 . شوندمی تحلیل و آوريجمع کمّی سپس و کیفی هايداده ابتدا طرح، این در. شودانجام می

 طمحی«صورت آنالین انجام شد مواردي چون کانونی، که بهدر فاز اول، یعنی روش گروه
وابط و ر نهادي ترتیبات محیطی، وزیست و اجتماعی، سیاسی، اقتصادي ـ فرهنگی نکال

ن و تدوی و تأثیرگذار در نفعذي هايسازمانی، گروهبین هماهنگی ساختارهاي تعامالت،

1. Systematic Random Sampling 
2. Partially mixed sequential dominant status design  
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جدید و نوآورانه در ایجاد گردشگري سبز،  هايحلگردشگري، راه هايمشیخط اجراي
در  1گذاري تعاملیمشیزیست، خط سبز و محیط  هاي اجرایی گردشگريتقارن طرح

 یعنی در روش ـعنوان محورهاي موضوعی استخراج شدند. در فاز دومبه» گردشگري سبز
ع ها در سه نوبنیادـ از رویکرد استراوس و کوربین بهره برده شد، که گزارهنظریۀ داده
لوگیري دلیل جرفتند، که بهمورد احصا و بررسی قرار گ» باز، محوري و انتخابی«کدگذاري 

و شش مقولۀ اصلی توضیح داده شدند و از  1از اطناب سخن، این موارد در قالب جدول 
 مرقوم کردن سایر جداول صرف نظر شد:

 هاي تحقیق. نمایش کدگذاري1جدول 
 کدگذاري انتخابی کدگذاري محوري کدگذاري باز

1+….+PC122PC 
 فظ، حگسترش فرهنگ حفاظت از منابع طبیعی

زیست در گردشگري، حفظ  محیط از صیانت و
 هاي طبیعیو نگهداري از ارزش

 زا صیانت و حفظ به تعهد
 جهت در زیستمحیط 

 سبز گردشگري

PC13+….+PC22 

منبعث از مدیریت سبز، پیوند مفاهیم  گردشگري
مدیریت و اقتصاد سبز با مفاهیم گردشگري، 

 سبز تامین زنجیرة مدیریت
 دشگريگر سبز مدیریت

PC23+….+PC31 

خط  فرآیند در نفوذذي هاي گروه زیاد تاثیر
محیطی، همکاري و گذاري زیستمشی

گذاري مشیخط  فرآیند در گراییتخصص
 تعامالنه جلسات محیطی، و برگزاريزیست

 و انسجام مشارکت،
 و متولیان همکاري

 گردشگري نفعانذي

PC32+….+PC40 

هاي آموزش مفاهیم اخالق و ارزش
 اب حقیقی محیطی در گردشگري، تعاملزیست

 سالم زیستمحیط 

 مسائل آموزش و مدیریت
 گردشگري و محیطیزیست

 سبز

PC41+….+PC54 

گذاري مشیگذاري تعاملی، خط مشیخط 
گذاري ترکیبی، و مشیمحور، خط مشارکت

 داخلی گذارمشیخط نهادهاي مشارکت و تعامل

 و جامع گذاريمشیخط 
 رکتیمشا

PC55+….+PC63 

ها، بخش و اقشار تمامی مشارکت و ارتباط
نهادهاي  میان اطالعات تبادل منابع و و تعامل

 هماهنگی براي الزم هايزیرساخت متولی، اتخاذ
 متولی نهادهاي

 تعامالت و ارتباطات
 متولی نهادهاي

1. Interactive policy making 
2. Point Code (PC) 
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 . 1جدول ادامه 
 کدگذاري انتخابی کدگذاري محوري کدگذاري باز

PC64+….+PC77 
هاي مردمی، توجه به جامعۀ محلی و مشارکت

 شهروندي الزامات حقوق
 عامه منفعت به توجه

PC78+….+PC83 

مدیریت  یا محیط زیست با فناوري هاي سازگار
 و تزیس محیط سازگار با هاي فناوري سبز، توسعۀ

 جامعه مقبول هاينوآوري

 نوآوري و فنی دانش توسعۀ
 گردشگري فرآیندهاي در
 یمحیطزیست مسائل و سبز

PC84+….+PC93 

هاي پاك (سبز)، گردشگري بدون استفاده از فناوري
هاي حامی محیط  فناوري در گذاري کربن، سرمایه

زیست در گردشگري، توسعه و هوشمندسازي 
 گردشگري مقصدهاي

 
 و هانوآوري از حمایت

 سبز هايفناوري

PC94+….+PC102 

ها، استراتژیک برنامه پذیريانعطاف
 و جامع فرآیند تدوین پژوهی، لزوممشیخط

 تعامالنه

 و استراتژیک ریزيبرنامه
 جامع

PC103+….+PC111 
 المللی، برگزاريبین متعدد هايعهدنامه و هاپیمان

 المللیهاي بینکنوانسیون
 دیپلماسی توسعۀ

 محیطیزیست

PC112+….+PC117 
براي  رراهبردي، تنظیم دستورکا ریزي دقیق وبرنامه

 هامشیتدوین و اجراي خط
 اجراي و گیريتصمیم

 هامشیخط

PC118+….+PC127 

هاي مشیمشارکت عامه در دستورکار خط و نقش
طرفدار  گردشگري هايمحیطی، کمپینزیست

 زیست محیط

 عامه مشارکت کردن نهادینه
 تدوین در

PC128+….+PC134 

 پایدار و گردشگري سبز، گردشگري توسع
 ونچ اصولی بر مبتنی سرزمین نه، آمایشمسئوال

 حفاظت از محیط زیست
 پایدار گردشگري

PC135+….+PC144 
 ثراتا محیطی سبز، و ارزیابیمدیریت منابع زیست

 محیطیزیست
 مدیریت در هماهنگی

 منابع یکپارچۀ

PC145+….+PC153 

 حکمرانی سبز در گردشگري، نظام توسعۀ رفتار
 تزیرساخ پایدار هتوسع و محیطی، مدیریت زیست

 گردشگري هاي

 
 گردشگري مدیریت و توسعه

 سبز

کد محوري  43کد باز،  153شود، از مجموع طور که در جدول فوق مالحظه میهمان 
راوس مند استدست آمدند، که این موارد از طریق رویکرد نظامکد انتخابی به 17و درنهایت 

 راج و احصاء شدند.بنیاد استخو کوربین در روش کیفی نظریۀ داده
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زیر  ۀگرفته در شش دستهاي صورتبندي، مقولهالگوي مطلوبمنظور تبیین به ،درادامه 
 شوند: بررسی و توضیح داده می

 سبز تسبز، مدیری گردشگري جهت در زیستمحیط از صیانت و حفظ به شرایط علّی: تعهد −
 موزشآ و دشگري، مدیریتگر نفعانذي متولیان و و همکاري گردشگري، مشارکت، انسجام

 سبز. گردشگري و محیطیزیست مسائل
 هب متولی، توجه نهادهاي تعامالت و مشارکتی، ارتباطات و جامع گذاريمشیزمینه: خط  −

 عامه. منفعت
 سبز. گردشگري بستر در محیطیزیست گذاريمشیمحوري: خط مقوله −
 ائلمس و سبز گردشگري يفرآیندها در نوآوري و فنی دانش گر: توسعۀشرایط مداخله −

 سبز. هايفناوري و هانوآوري از محیطی، حمایتزیست
 کردن محیطی، نهادینهزیست دیپلماسی و جامع، توسعۀ استراتژیک ریزيراهبردها: برنامه −

 ها.مشیخط اجراي و گیريتصمیم تدوین، در عامه مشارکت
ابع، توسعه و مدیریت من یکپارچۀ مدیریت در پیامدها: گردشگري پایدار، هماهنگی −

 .گردشگري سبز
 و هامقوله ینب بنیاد و با استناد به رابطۀنظریۀ داده توجه به قواعد با ارائۀ الگوي مطلوب: −

 ترسیم شد: 2تحقیق، الگوي مطلوب در شکل.  روش در شدهمطرح موارد
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 سبز گردشگري بستر در محیطیزیست گذاريمشی. الگوي مطلوب خط 2شکل 

 
 صورت پرسشنامهشده بهدر این مرحله از تحقیق، کدهاي استخراج وم(فاز کمّی):فاز س

یک، میان گیري سیستماتشده و با استفاده از نمونهدرآمدند و با استفاده از پرسشنامۀ طراحی
مورد بررسی  SPSSافزار آمده با استفاده از نرمدستخبرگان منتخب توزیع شدند. نتایج به

اند. در این قسمت، ابتدا مرقوم شده 3و .  2هاي. مقادیر مربوط در جدول قرار گرفتند، که
هاي هر عامل مشخص شود و سپس شاخصها تعیین میاهمیت و وزن هریک از شاخص

شوند و آنگاه ضریب اهمیت و میانگین مجموعۀ عوامل هریک از کدها مورد تفکیک می
هاي این است. اعتبار شاخصضه شدهگیرد، که در اینجا در قالب یک جدول عرقرار می

درصد در حد خیلی  5/89نفر از خبرگان دانشگاهی ارزیابی کردند، که حدود  9مضمون را 
 درصد در حد کم ارزیابی کردند. 2/3درصد در حد متوسط و  3/7زیاد، 

 شرایط زمینهاي
 و جامع گذاريمشیخط

 و ارتباطات مشارکتی،
 متولی، نهادهاي تعامالت
عامه منفعت به توجه  

مقوله یا پدیده 
 محوري

 گذاريمشیخط
 در محیطیزیست

 بزس گردشگري بستر

 شرایط مداخلهگر
 در نوآوري و فنی دانش توسعۀ

 مسائل و سبز گردشگري فرآیندهاي
 و هانوآوري از حمایت محیطی،زیست

سبز هايفناوري  

 راهبردها
 استراتژیک ریزيبرنامه
 توسعۀ جامع، و

 دیپلماسی
 نهادینه محیطی،زیست
 عامه مشارکت کردن

 تدوین، در
 اجراي و گیريتصمیم
 

 پیامدها
 گردشگري

 پایدار،
 در هماهنگی

 مدیریت
 منابع، یکپارچۀ

 و توسعه
 مدیریت
سبز گردشگري  

 شرایط علّی
 حفظ به عهدت

 از صیانت و
 زیستمحیط 

 جهت در
 گردشگري

 مدیریت سبز،
 سبز

 گردشگري،
 مشارکت،

 و انسجام
 همکاري

 و متولیان
 نفعانذي

 گردشگري،
 و مدیریت

 مسائل آموزش
 محیطیزیست

 گردشگري و
 سبز
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 سبز گردشگري بستر در محیطیزیست گذاريمشیمیانگین و انحراف معیار خط . 2جدول 
 هاشاخص

 هامقوله
 انحراف معیار میانگین

درجۀ 
 t آزادي

سطح 
 معناداري

 /000 356/19 8 /46085 75/4 علّی شرایط
 /000 568/8 8 /53540 7333/4 ايشرایط زمینه

 /012 285/4 8 /65554 444/4 محوري مقولۀ
 /002 668/8 8 /58930 4/4 گرمداخله شرایط

 /000 362/9 8 /70022 500/3 راهبردها
 /000 556/4 8 /58530 24/4 امدهاپی

هاي الگوي مستخرج داراي مقوله شود، میانگینطور که در جدول فوق مشاهده میهمان 
 هاست.ندهندگان در رابطه با آپاسخ دهندة تاییدقبولی هستند، که این مورد نشانمقادیر قابل

 سبز گردشگري بستر در محیطیزیست گذاريمشیهاي خط . میانگین و انحراف معیار شاخص3جدول 
 X SD هاشاخص ردیف

 355/0 5 سبز گردشگري جهت در زیست محیط از صیانت و حفظ به تعهد 1
 402/0 8/4 گردشگري سبز مدیریت 2
 567/0 6/4 گردشگري نفعانذي و متولیان همکاري و انسجام مشارکت، 3
 535/0 66/4 سبز گردشگري و محیطی زیست مسائل آموزش و مدیریت 4
 603/0 65/4 مشارکتی و جامع گذاريمشیخط  5
 512/0 1/5 متولی نهادهاي تعامالت و ارتباطات 6
 562/0 63/4 عامه منفعت به توجه 7

 721/0 4/4 سبز گردشگري بستر در محیطیزیست گذاريمشیخط  وضعیت 8

9 
 مسائل و سبز گردشگري فرآیندهاي در نوآوري و فنی دانش توسعۀ

 محیطیتزیس
43/4 768/0 

 667/0 45/4 سبز هايفناوري و هانوآوري از حمایت 10
 713/0 6/4 جامع و استراتژیک ریزيبرنامه 11
 823/0 61/4 محیطیزیست دیپلماسی توسعۀ 12
 670/0 1/4 تدوین در عامه مشارکت کردن نهادینه 13
 734/0 8/4 هامشیخط اجراي و گیريتصمیم 14
 702/0 6/4 پایدار گردشگري 15
 536/0 02/4 منابع یکپارچۀ مدیریت در هماهنگی 16
 654/0 11/4 سبز گردشگري مدیریت و توسعه 17
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 هاهاي میانگین و انحراف استاندارد و شاخص، یعنی جدول3و  2طورکه در جداول همان 
یانگر تأکید تر هستند و این موضوع نمابزرگ 4ها از شود، میانگین همۀ شاخصمشاهده می

هایی که مورد بررسی قرار شده است. در میان شاخصهاي گفتهدهندگان بر شاخصپاسخ
ه از بیشترین نمره برخوردار است، ک» متولی نهادهاي تعامالت و ارتباطات« گرفتند، شاخص

ۀ گیري و ارائآمده است. درادامه، به نتیجهدستدهندة اهمیت این مقوله در الگوي بهنشان
 پردازیم. نهادهاي کاربردي میپیش

 گیري نتیجه
 ربست در محیطیزیست گذاريمشیخط  هدف تدوین الگوي مطلوب با پژوهش حاضر

 است، که با استفاده از روش ترکیبی به تدوین الگوي موردسبز صورت گرفته گردشگري
 هايدارایی حفظ براي تالش در سبز گردشگري اندرکاراندستاست. نظر پرداخته

 ل،عوام این مدیریت براي هستند؛ روبرو مختلفی عوامل با آینده در سبز گردشگري
 بزس هاياستراتژي ها ومشیباید خط گردشگري مدیران و گذارانمشیخط ریزان،برنامه
 اصول ند وبخش بهبود هاي مربوط رامشیخط کمیت و کیفیت کنند، تجویز و اخذ را پایدار

 ودبهب را سبز گردشگري تا درنهایت دهند قرار توجه مورد را پایدار توسعۀ هايشیوه و
 کهیحال در شوند،می منجر تمیزتر هايمحیط به مدوّن محیطیزیست هايمشیبخشند. خط

 »2برد ـ برد«راهبرد  و 1سبز رشد ایجاد در راستاي را هم نوآورانه ها و رفتارهاياستراتژي
 طتوس بردي ـ برد هايمشیخط چنین. نندکمی تشویق زیست محیط  و اقتصاد براي
 اقدامات ها درفزایندة آن تعداد در که شوند،می دنبال ايفزاینده طوربه گذارانمشیخط

 مشی خطانتخاب ). 2021، 4گویاي این موضوع است (هِرمان و شِنک» 3سبز«غیرآالینده و 
مشکالت و ن است وضعیت زیرا ممک ،تواند مطلق باشدنمی مختلفهاي بهینه و استراتژي

عوامل متعددي بر تصمیمات و اجراي د. در طول زمان تغییر کنمرتبط با این زمینه  مسائل
 ). از همین رو، مشاهده2020، 5رند (هو و همکارانگذامحیطی تأثیر میهاي زیستمشی خط
یت محیطی حماهاي زیستمشیخطشهروندان عموما از  شود که در بسیاري از کشورها،می

1. green growth 
2. win-wins 
3. Green new deals 
4. Herman & Shenk 
5. Hou et al 
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زیستی و خدمات اکوسیستم مین کاالهاي عمومی از جمله تنوعاند براي تاکنند و مایلمی
 د. هزینه کنن

 عامالتت و ارتباطات«هایی چون هاي تحقیق نیز مالحظه شد که شاخصمطابق با یافته 
سبز،  گردشگري جهت در زیستاز محیط صیانت و حفظ به متولی، تعهد نهادهاي

 یدیپلماس مشارکتی، توسعۀ و جامع گذاريمشیجامع، خط  و راتژیکاست ریزيبرنامه
ستی آمده هستند، که بایدستهاي شناسایی شدة الگوي بهترین شاخصمهم» محیطیزیست

، هاي مصوب دولتمشیخط در جهت ارتقاي کیفیت تعامالت نهادهاي متولی، اثربخشی
 تایجن گردشگري پیاده شوند. این یمحیطزیست منفی زیست و کاهش اثراتپایداري محیط 

 توسعۀ فهد با گردشگري هستند، که صنعت براي تريدقیق هايمشیخط  تدوین مستلزم
د. تحوالت اي شوها توجه ویژهگردشگري و حمایت از گردشگري سبز بایستی به آن پایدار

شود محیطی از یک سو و گسترش فرآیندهاي گردشگري از سوي دیگر باعث میزیست
نظام  تواند در راستاي ایجادموضوع توجه به این مفاهیم بیش از پیش شود. کشور ما نیز می

مند منابع حیاتی، مقولۀ گردشگري زیست  و مدیریت هماهنگ و نظامیکپارچۀ ملی محیط 
گذاري مشیهمین منظور، الگوي خط صورت جامع و پویا تداعی سازد. بهسبز را به

تواند به عنوان اساسی براي تدوین و اجراي دشگري سبز میمحیطی در بستر گرزیست
 زیست  وترین خأل و چالشی براي محیط محیطی باشد که با کمهاي زیستمشیخط

گردشگري مفید باشد و از طرفی، چنین الگویی با عطف به استخراج از فهم شخصی 
. در یی برخوردار استنفعان کلیدي دو حوزة علمی، از قابلیت اتکاي باالبازیگران و ذي

 شوند:ادامه، پیشنهادهاي مربوطه ارائه می

 پیشنهادها
شود که در راستاي ایجاد آمده، پیشنهاد میدستبا توجه به موارد فوق و نتایج به -

نند. ي مربوط را تنظیم ک»استانداردها«گردشگري سبز و پایدار، نهادهاي متولی در این زمینه 
صورت گیرد کافی نیست و نیازمند تعریف استانداردهایی  گذاريمشیصرف اینکه خط 

سازي ها نیز بتوانند در این راستا همکاري کنند و در راستاي پیادههستیم تا سایر اقشار و رده
محیطی، عنوان ابزاري براي تنظیم مسائل زیستاستانداردها بهاهداف، مفید باشند. درواقع 

کنند. زیست  ایفا میبول ایمنی و حفاظت از محیط در تعریف سطوح قابل ق اينقش اساسی
نفعان غیردولتی، از جمله از ذي سازي و اجراپیاده، استانداردها براي حکمرانیاز دیدگاه 
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وضع ها آنها براساس مشیخطدر تعیین معیارهایی که  ی،محیطو زیست یهاي صنعتسازمان
در غیاب  توانندها میاستاندارد) 2019(1گفتۀ گولدن و همکارانبه. گیرندکمک می ندشویم

 اي را ایفا کنند.نیز نقش راهنما و گستردهمقررات 
سازي در گردشگري است. این پیشنهاد دوم آموزش اصول حفاظت از طبیعت و فرهنگ -

هاي متولی است. در یافته هاي تحقیق گذاري تعاملی نهادها و سازمانمشیمقوله نیازمند خط 
ن بیشترین نمره را در ای» متولی نهادهاي تعامالت و ارتباطات«که شاخص نیز مشخص شد 

ترین شاخص الگوست. بنابراین نیاز است که در حوزة زمینه اخذ کرد و از نظر خبرگان، مهم
محیطی در بستر گردشگري سبز، این ارتباط و تعامل بیشتر و گذاري زیستمشیخط 

 این زمینه به بهترین نتایج دست یافت.تر از قبل باشد تا بتوان در باکیفیت
هاي عمومی و فرهنگی است، که در خالل تحقیق نیز به پیشنهاد سوم در رابطه با آموزش -

ه کند، بلکها و ... کفایت نمیگذاري و صدور دستورالعملمشیآن اشاره شد. صرف خط 
اي ها و دستورالعملهمشینیاز است تا جامعۀ عمومی در این زمینه آموزش ببیند و با خط

شده آشنا شوند، زیرا در صورت نبود همکاري جامعه، این موارد چیزي بیش از تدوین
اي از ابهام خواهند ماند. ها نیز در هالهاسنادي مجلد نیستند، که ضمانت اجرایی آن

 باشد تیزیستنوع از حفاظت اصول و نیازها با متناسب تواندمی درصورتی تنها گردشگري
 طبیعت زا حفاظت مورد در عمومی هايتوصیه شوند و گرفته نظر در اکولوژیکی ثراتا که

)، لیو و 2014( 2باشند، محققانی چون وِستی و همکارانشده  اعمال فرهنگی هايارزش و
) هم در تحقیقاتشان به این مورد اشاره 2010( 4سینها ـ ) و کاتیبوگ2013( 3همکاران

 اند.کرده
راستاسازي تحقیقات معتبر در این زمینه است، که پیشنهاد ۀمنظور همپیشنهاد سوم به -

یطی و محگذاري زیستمشیمنظور ارتباط بیشتر میان مفاهیم خط شود تا محققان بهمی
پردازند و ها بمفاهیم مرتبط با آن» انسجام و راستاییهم« گردشگري سبز، به بررسی لزوم

 تحقیقاتی را صورت دهند.

1. Goulden et al 
2. Votsi et al 
3. Liu et al 
4. Catibog-Sinha 
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