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 mixedmethod 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

253 | معدني

qualitative part, the thematic axes were first extracted using the focus
group method. Then, in the next step, using tools such as semistructured 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, policymakers 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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استادیار گروه مدیریت دولتی و گردشگری ،دانشگاه محقق اردبیلی ،اردبیل ،ایران

چكیده
گردشگری يکي از صنايع صنعت انعطافپذير و پوياست که ابعاد و انواع مختلفي دارد .گردشگری سبز يکي از مهم
ترين انواع آن است ،که امروزه بسياری از کشورها توجه ويژهای به آن دارند .يکي از ابعادی که ميتواند در راستای
گردشگری سبز مفيد واقع شود حوزۀ خط مشيگذاری زيستمحيطي است .اين حوزۀ علمي و اجرايي که در راستای
اقدامات و فعاليتهای حفاظت از محيط زيست صورت ميگيرد ميتواند پيامدهای مطلوبي را برای جوامع ايجاد کند.
هدف اصلي تحقيق حاضر تدوين الگوی مطلوب خط مشيگذاری زيستمحيطي در بستر گردشگری سبز است ،که با
استفاده از روش ترکيبي به بررسي موضوع ميپردازد .رويکرد بهکاررفته در اين روش رويکرد نسبي متوالي با وزن نابرابر
است ،که در سه فاز کيفي و کيفي و کمّي انجام ميشود .در اين تحقيق ،به ترتيب از سه روش «گروه کانوني و نظرية
دادهبنياد و پيمايش» جهت تدوين و تاييد الگو استفاده شدهاست .ابزار اصلي مورد استفاده در فاز کيفيْ مصاحبه و در فاز
کمّي ،پرسشنامه است ،که به ترتيب از  13نفر خبره در فاز کيفي و  8نفر در فاز کمّي اطالعات و دادههای مربوط
استخراج شدند .مطابق با يافتههای تحقيق ،حدود  1۷شاخص اصلي ،که بهعنوان اصليترين مولفههای الگو در نظر گرفته
شدند ،شناسايي شدند .مطابق با نتايج بخش کمّي ،در ميان شاخصهايي که مورد بررسي قرار گرفتند ،شاخص «ارتباطات
و تعامالت نهادهای متولي» از بيشترين نمره در ميان شاخصها برخوردار است ،که نشان دهندۀ اهميت اين مقوله در
الگوی بهدستآمده است .از نتايج تحقيق حاضر ميتوان به نقش مهم «ارتباطات و تعامالت نهادهای متولي» اشاره کرد،
که مستلزم تدوين خط مشيهای زيستمحيطي دقيقتری در راستای حمايت از گردشگری سبز است تا بتوان با دستيابي
به ساير اهداف ،به توسعة پايدار گردشگری نيز دست يافت.
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مقدمه
در دوران اخير ،گردشگری و سفر بهعنوان صنعتي انعطاف پذير ،پويا و روبهرشد
در نظرگرفته ميشوند (لو و همکاران .)2021 ،1مناطق طبيعي بهعنوان آهنرباهای
جذبکنندۀ گردشگر در نظر گرفته ميشوند (بيکر198۶ ،2؛ دريمل و کامن.)199۶ ،3
باوجوداين ،مديريت ناکارآمد و توسعة بيرويه گردشگری ميتواند باعث آسيب
زيستمحيطي به محيط طبيعي شود ،به ويژه اگر نوع گردشگری بتواند اصول و مقررات اين
صنعت انبوه را حفظ و رعايت کند (آرچر و کوپر1998 ،۴؛ فارِل و توينينگ-ورد.)200۵ ،۵
بسياری از مطالعات نشان ميدهند که صنعت گردشگری سهم بهسزايي در رشد و توسعة
اقتصادی اقتصادهای تحت رهبری گردشگری دارد .از طرفي نيز بسياری از انديشمندان
معتقدند که گردشگری رشد و توسعة اقتصادی را به قيمت آلودگي و تخريب محيط زيست
به دست ميآورد (ازام و همکاران .)2018 ،۶بنابراين ،گردشگری يکي از فعاليتهای روبه
رشد در سراسر جهان است و درعينحال ،يکي از تهديدهای اصلي برای محيط ( طبيعي و
فرهنگي) بهشمار ميرود .بنابراين به دنبال توجهات جهاني به مقولة محيط زيست در دهه
های گذشته ،پارادايم گ ردشگری پايدار و پديد آمدن مفاهيمي چون اکوتوريسم،
گردشگری سبز يا مسئوالنه بهعنوان مکانيزمهای کنترل پيامدهای منفي گردشگری مورد
ارزش و توجه قرار گرفتند (وثوقي و شمسي ماربيني.)139۵ ،
گردشگری سبز نوعي از گردشگری است که توسط اپراتورها يا دستاندرکاراني که به
رابطة بين فعاليت گردشگری و طبيعت توجه ويژهای دارند از خط مشيها و استراتژیهای
مختلفي جهت ايجاد روحية هماهنگي و احترام متقابل بين طبيعت و انسان استفاده ميکند
(آلساندرو .)201۶ ،۷همة فعاليتهای انسان بر طبيعت تاثيرگذار است و اين دليلي است برای
ورود موضوع مشکالت زيستمحيطي در حوزههای مختلف علمي (ياوریگهر و حياتي،
 .)1399از طرفي ،بدون شک اتخاذ استراتژی های زيستمحيطي برای سازمانها و
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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شرکتهای گردشگری پرهزينه خواهد بود (رمضانيان و حيدرنيای کهن .)1۴۵ :1389 ،افزايش
رفتارهای مخرب محيط زيستي و در پيشگرفتن رويکردهای ناسازگار با محيط زيست در
توسعة صنعت گردشگری موجب شده تا مقاصد گردشگری با مشکالت زيستمحيطي
خاصي روبهرو شوند (صالحي و همکاران .)۵1 :1399 ،افزايش نگرانيها در مورد تاثير
آلودگيهای انتشار گازهای گلخانهای اخيرا دولتهای بيشتری را وادار به انجام اقدامات
ملموس برای کاهش آنها کردهاست .بهاينمنظور ،کشورها در حال پيادهسازی خطمشي
های زيستمحيطي فزايندهای هستند که با هدف داخليسازی هزينههای اجتماعي آلودگي
يا بهطور متناوب ،در کاهش قيمت بين فناوریهای پاک و آلودهکننده اجرا ميشوند
(گِليوتي و همکاران.)2020 ،1
عوامل متعددی موجب شده تا تدوين خطمشي دقيقتری برای صنعت گردشگری با
هدف توسعة پايدار گردشگری صورت گيرد .بهعنوان مثال ،هزينههای گردشگری بينالمللي
و داخلي نشان ميدهند که پايداری محيط زيست کاهش مييابد و کشورها نيازمند خط
مشيهای متقن و بهتری در اين زمينه هستند (نِگويان و سو ،)2021 ،2خط مشيهايي که با
هدف بهبود محيط طبيعي و کاهش آسيبها انجام ميشوند ،مانند خط مشيهايي که برای
جلوگيری از آلودگيها و انتشار گازهای گلخانهای طراحي شدهاند و در اطمينان از اينکه
محيط زيست ما ميتواند به تامين ابتداييترين نيازهای ما ادامه دهد بسيار مهم هستند
(اسپارکمن و همکاران .)2020 ،3بنابراين ،چالشهای برنامهريزان ،خط مشيگذاران و
مديران گردشگری در تداوم اقدامات مرتبط با گردشگری سبز است ،که عمدتا شامل تجويز
استراتژیهای موثر سبز بهعنوان بخشي از زيرساخت سبز در فرآيند برنامهريزی و
خط مشيگذاری ،بهبود کيفيت و کميت فضای باز سبز است (آلدوس.)2013 ،۴
بسياری از خطمشيهای زيستمحيطي با افقهای طوالنيمدت (بهعنوان مثال ،چندين
نسل) و پراکندگي جغرافيايي باال (بهعنوان مثال ،چندين کشور) مشخص ميشوند .با کنترل
تاثيرات فاصلة زماني و مکاني ،ما در مييابيم که خط مشيهايي که هدف آنها کمک به
محيط زيست است حمايت کمتری دريافت ميکنند (اسپارکمن و همکاران.)2020 ،۵
1. Galeotti et al
2. Nguyen & Su
3. Sparkman et al
4. Aldous
5. Sparkman et al.,
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بااينحال ،مطالعات کمي تا به امروز تاثير خطمشيهای مختلف بر گردشگری سبز را مورد
بررسي قرار دادهاند ،که منجر به درک مبهم از گردشگری سبز با تغيير خط مشي شدهاست
(ژانگ .)2021 ،1از طرفي نيز يکي از مسائل عمدهای که در اين زمينه مطرش است مربوط به
تجزيهوتحليلهايي است که مباحث زيستمحيطي و همچنين مشارکت در طرشهای خط
مشي را در نظر نميگيرند .اکثر مطالعات خطمشيهای زيستمحيطي را در سطح کالن
اقتصادی و با تمرکز بر شهرها ارزيابي ميکنند .با اينحال ،اکثريت منابع طبيعي در مناطق
روستايي است و خط مشيهای زيستمحيطي عمدتا در سطح محلي اجرا ميشوند ،که بيشتر
بودجههای مربوط به حفاظت از محيط زيست تعيين ميشود ،اما بسيارکم مورد توجه قرار
ميگيرند (چشِوسکي و همکاران.)2020 ،2
بنابراين تدوين يک الگوی مطلوب نياز است ،الگويي که در دو سطح مفهومي
«خطمشيهای زيستمحيطي» و «گردشگری سبز» مورد توجه قرار گيرد و بتواند طيف
وسيعي از اقدامات را جهت بهبود و توسعة گردشگری سبز مدنظر قرار دهد .اين الگو در
سطح کلي و مفهومي خطمشيهای زيستمحيطي در نظر گرفته ميشود ،که ضمن حمايت
و ايجاد گردشگری سبز ،ضرورت ايجاد پروژهها و طرشهای مختلف کنترل آلودگي را با
کمک خط مشيهای محيطي فراهم آورد .بههمين منظور ،نياز است تا برای برون رفت از
مسائل فوق الذکر ،الگويي مطلوبي طراحي شود تا بتواند در اين راستا مفيد واقع شود.
ازهمينرو ،هدف اصلي اين تحقيق تدوين الگوی خط مشيگذاری زيستمحيطي در بستر
گردشگری سبز است ،که در ادامه ،ضمن بررسي مباني نظری و روش تحقيق در اين زمينه،
يافتهها و نتايج بهدستآمده نيز تحليل ميشوند.

مبانينظري و پیشینة پژوهش
گردشگری سبز اصطالحي است که برای شيوههای گردشگری پايدار استفاده ميشود و
نيازهای متقابل اکولوژی و محيط زيست  ،مردم محلي ،شرکتهای تجاری و خود
گردشگران را در نظر ميگيرد .اين مفهوم ما را قادر ميسازد تا چهارچوبي از مديريت و
توسعه را برای حال و آينده ترسيم کنيم .هدف از اين راهبردها توسعة مکانيزم حکمراني
با توجه ويژه به کاهش آثار منفي زيستمحيطي و اجتماعي عمليات گردشگری واقع در
1. Zhang
2. Czyżewski et al.,
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مناطق روستايي يا شهری هر کشور است (ازام و سارکِر .)2011 ،1کيفيت محيط زيست با
اتخاذ يک رفتارِ مسئوالنه ،بهطور فزايندهای ،بهعنوان يک مزيت برای استفاده از تعطيالت و
حفاظت از محيط زيست تلقي ميشود .گردشگری ميتواند به ابزار اصلي حفاظت از قلمرو
و برای بازيابي سنتها و هويتهای محلي تبديل شود .افزون بر اين ،گردشگری سبز يک
سرمايهگذاری برای همه است :مقامات و خطمشيگذاران ،شهرداریها و گردشگران و ...
(آلساندرو.)201۶ ،
بهطور گستردهای پذيرفته شده که واژۀ «خطمشي» يکي از مهمترين اصطالحاتي است
که اکثر انديشمندان در رابطه با يک تعريف واحد از آن اتفاق نظر ندارند .اما در بيشتر
تعاريف مرتبط با خطمشي ،از آن بهعنوان تنظيم دستورکار 2همراه با اقدام ياد ميشود .يکي
از راههای مفيد برای تعريف خطمشي در حوزۀ زيستمحيطي برقراری ارتباط آن با ساير
جنبههای تصميمگيری و اقدام است ،که همچون سلسلهمراتبي در جريان با يکديگر قرار
دارند با هم و ارتباط دارند .اين موارد در ذيل بيان ميشوند (کاکلين و مون:)2020 ،3
 خطمشي درواقع همان تعيين جهت و هدف گسترده است (بهعنوان مثال ،هدف کاهشانتشار گازهای گلخانهای است).؛
 طرشريزی ۴يک استراتژی و چهارچوب مديريت برای دستيابي به خطمشي است (بهعنوانمثال ،خطمشي کاهش انتشار گاز کربندیاکسيد در صنعت گردشگری)؛
 برنامهريزی ۵عنصر يا جنبه خاصي از طرشريزی است (بهعنوان مثال ،تشويق به کاهشانتشارات گازهای آالينده با ارائة يارانه برای اجرای بهرهوری انرژی در صنايع مختلف)
(کاکلين و مون.)2020 ،۶
خطمشي يا خطمشيهای محيطي از يک چرخه خط مشيگذاری تدوين و اجرا
ميگردند که مراحل آن بهترتيب عبارتاند از:

1. Azam & Sarker
2. Agenda setting
3. Cocklin & Moon
4. Program
5. Plan
6. Cocklin & Moon
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شكل  .1چرخة خط مشي (تامس)2011 ،1
تجديد نظر يا خاتمه

بازبیني خطمشي

تنظیم
دستورکار

ارزيابي خطمشي

تدوين خطمشي

نظارت بر خطمشي

قانوني کردن خطمشي
اجراي خطمشي

همچنين ،بسياری از انديشمندان خط مشيگذاری را نوعي فرآيند تصميمگيری ميدانند
که مورد استفاده قرار ميگيرد .برای مثال ،شکل 1 .يک «چرخة خطمشي» را نشان ميدهد،
که دنبالهای را تصوير کرده که از شناسايي يک مسئله يا مشکل ،تنظيم دستورکار و استفاده
از پشتيباني ،اجرا و نظارت و بازبيني سرچشمه ميگيرد .مفهوم واضح اين است که خطمشي
از طريق يک فرآيند سيستماتيک و منظم توسعه مييابد ،که در آن ،مسائل خطمشي تعريف
شده و بهترتيب منطقي مورد توجه قرار ميگيرد .اين بازنمايي چيزی است که بعضاً از آن به
عنوان مدل برنامهريزی «منطقي» يا «تجويزی»2ياد ميشود (کاکلين و مون.)2020 ،3
بهطورکلي ،خطمشيها بهعنوان يک «اقدام »۴تعريف ميشوند که شامل ابزارهای
مختلفي مانند مقررات ،مشوقهای اقتصادی و /يا اطالعات ارائهشده توسط دولت يا
قانونگذار (در سطوش بينالمللي ،ملي يا محلي) هستند (ميلجند )2020 ،۵و مشروعيت و
ضمانت اجرايي بااليي دارند (بيرکلند.)2019 ،۶
خطمشيهای زيستمحيطي براساس زمينههای اجتماعي ،اقتصادی و فرهنگي يک
کشور و همچنين براساس مفهوم گستردۀ توسعه پايدار تدوين و اجرا ميشوند (توکو و

1. Thomas
”2. “rational” or “prescriptive
3. Cocklin & Moon
4. action
5. Miljand
6. Birkland
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همکاران .)2019 ،1حفظ آبوهوا ،ميراث فرهنگي حفاظتشده و منابع طبيعي با کاهش
آاليندههای خطرناک و مصرف انرژی به محيط زيست ،و حوزۀ پايدار اقتصادی و اجتماعي
گردشگری کمک ميکند .بنابراين ،گردشگری سبز از جمله تالشهای مديريتي در راستای
چشمانداز فعاليتهای موفق مديريت سبز است (لو و همکاران.)2021 ،
باوجوداينکه اکثر خطمشيها ميتوانند پيامدهای گستردهای برای جامعه داشته باشند ،اما
طبق نظر برخي از انديشمندان ،نميتوان همة خطمشيها را «بلندمدت» درنظر گرفت.
با وجود اين ،خطمشيهای بلندمدت موضوعات خطمشي عموميای هستند که حداقل به
اندازۀ يک نسل بشر به طول ميانجامند .اين نوع خطمشيها عدمقطعيت عميقي را نشان مي
دهند ،که با عمق زمان تشديد ميشوند و جنبههای کاالهای عمومي را هم در مرحلة ايجاد
مسئله و هم در مرحلة واکنش ايجاد ميکنند (کاسکيما و همکاران .)2021 ،خط مشيگذاری
زيستمحيطي يکي از اين نوع خطمشيهاست که نهتنها در حوزۀ اکولوژيکي يا
محيط زيست تأثيرگذار است ،بلکه در مقولههای اقتصادی ،مالي ،سياسي ،فرهنگي و
اجتماعي هم موثر است (چان .)2020 ،2از طرفي اقدامات و مالحظات خطمشيها برای
کاهش انتشار آاليندههای آبوهوايي و زيستمحيطي هم ممکن است بر بسياری از ابعاد
اقتصادی ،فرهنگي اجتماعي و  ...تأثير بگذارد (کِلي و همکاران .)2020 ،3بنابراين،
خطمشيهای محيطي در رابطه با دغدغهها و نگرانيهای اجتماعي و اقتصادی و  ...جامعه
مدنظر قرار ميگيرند و برای بهبود اثربخشي اقدامات مربوط ،ممکن است خطمشيگذاران
يا تصميمگيرندگان چندين سناريو را موردتوجه قرار دهند تا طيف وسيعي از جايگزينها
برای شرايط مختلف اجتماعي و اقتصادی و محيطي ارائه شود (هو و همکاران.)2020 ،۴

روش تحقیق
طرش کلي تحقيق در اين پژوهش با توجه به هدفْ کاربردی است و روش تحقيق آن آميخته
يا ترکيبي است .طرش پژوهش ترکيبي نسبي متوالي با وزن نابرابر ۵است که در سه فاز کيفي-
کيفي-کمّي انجام ميشود .در اين طرش ،ابتدا دادههای کيفي و سپس کمّي جمعآوری و
1. Tuokuu et al
2. Chan
3. Kelly et al
4. Hou et al
5. Partially mixed sequential dominant status design

 | 262مطالعات مديريت گردشگري | سال  | 16شماره  | 56زمستان 1400

تحليل ميشوند .اولويت معموال با فاز کيفي است و دادههای کمّي برای تقويت دادههای
کيفي استفاده ميشوند (کرسول .)2018 ،1در اين تحقيق ،به ترتيب از سه روش «گروه
کانوني و نظريه دادهبنياد و پيمايش» استفاده شدهاست.
2

در بخش کيفي ،ابتدا با استفاده از روش گروهکانوني ،محورهای موضوعي استخراج
شدند و سپس در مرحلة بعد ،با استفاده از ابزارهايي چون مصاحبههای نيمهساختاريافته،
کدهای مربوط بهدست آمدند و کدها با روش نظرية دادهبنياد به الگو تبديل شدند .پس از
آن ،الگوی بهدستآمده از نظر خبرگان مورد بررسي قرار گرفت و برای سنجش اجزای آن،
در مورد روايي آن اعالم نظر شد .بهدليل اينکه اين موضوع برای اولين بار است که انجام
ميشود ،پيشينه و مطالب زيادی در اين رابطه وجود نداشت .از طرفي نيز وجود فقر مباني
نظری در چنين موضوعاتي نيازمند استفاده از روشهای کيفي است .يک نکتة بسيارمهم و
کاربردی اين است که مالحظه ميشود در تحقيقات اينچنيني محققان بدون استخراج
محورهای موضوعي وارد بحث اصلي ميشوند و با استفاده از روشهای کيفي ،پژوهش را
انجام مي دهند .با توجه به موارد پيشين ،محقق قبل از ورود به بحث بايستي ابتدا محورهای
موضوعي را استخراج کند تا در مراحل بعدی بتواند رويکردها يا روشهای موردنظر را بهکار
گيرد .محورهای موضوعي بهعنوان عوامل جهتدهي در تحقيقات هستند که نياز است از
منظر خبرگان آن حوزه موردشناسايي و بررسي قرار گيرند .به همين دليل ،در گام اول ،از
روش تحقيق کيفي گروه کانوني 3استفاده شد تا محورهای موضوعي استخراج شوند .سپس،
محورهای موضوعي ميتوانند در مراحل بعدی مورد استفاده قرار گيرند.
گروه کانوني روشي برای بهدست آوردن ديدگاهها از متخصصان ،خبرگان ،گروهها،
مطلعان يک حوزه و  ...و بحث در مورد موضوعات دشوار ،حل مشکالت و ايجاد ايدههای
جديد و مفيد است (استفنسون و همکاران2020 ،۴؛ باربور .)2008 ،۵گروهکانوني در
تحقيقات کيفي ،برای تقويت گفتوگو بين مطلعان يک حوزه ،جمعآوری ديدگاههای
متعدد و به حداکثر رساندن غنای دادههای جمعآوریشده استفاده ميشود (کرسول،۶
1. Creswell
2. Thematic axes
3. Focus group
4. Stephenson et al
5. Barbour
6. Creswell
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 .)2018پژوهش گروهکانوني شيوهای برای جمعآوری دادههای کيفي است ،که افراد را در
يک بحث گروهي غيررسمي (يا چندين بحث) پيرامون موضوعي خاص يا مجموعهای از
موضوعات وارد ميکند (ويلکينسون .)201۴ ،1معموال پژوهشگران کيفي بهطور ويژه ،برای
جمعآوری همزمان دادهها از تعدادی از افراد ،به تشکيل گروههای کانوني مبادرت ميورزند
(حسيني.)139۴ ،
منابعِ دادههای گروه کانوني متعدد هستند و پژوهشگران از رويکردهای مختلفي استفاده
ميکنند .بهدليل شيوع ويروس کرونا ،محقق جهت گردآوری دادهها از تحليل مبتني بر
مستندات ضبطشده استفاده ميکند .يکي از جديدترين شيوههای اين روش تحقيق روش
گروهکانوني آنالين 2است ،که برای اولين بار در اين تحقيق مورد استفاده قرار گرفتهاست.
اين روش از افزايش استفاده از اينترنت بهعنوان يک ابزار ارتباطي استفاده ميکند .آنها در
حال حاضر دو شکل دارند :اول) همزمان ،شامل چت زنده در زمان واقعي ،و دوم) استفادۀ
تعامالت مکالمهمحور در گروههای تمرکز رودررو (موره و همکاران ،)201۵ ،3که در اين
تحقيق ،از تعامالت مکالمهمحور بهره برده شد .سپس در مرحلة بعدی ،فرآيند تحليل آن
صورت گرفت ،که ابتدا نسخهبرداری ،و بعد فهرستبرداری و درنهايت هم ذخيره و بازيابي
دادهها انجام شد ،که بهعنوان محورهای موضوعي در مرحلة بعدی بهکار گرفته شدند.
گروه کانوني ،بهعنوان يکي از مهمترين روشهای کيفي ،ميتواند همراستا با ساير
روشهای کيفي مورد استفاده قرار گيرد .روشهايي که ميتوان در راستای اطالعات
گردآوریشدۀ گروه کانوني انجام داد عبارتاند از روش تحليلمضمون و روش نظرية
دادهبنياد (کرويل و همکاران .)2019 ،۴پيوند مفهومي و ارتباطي بين اين روشها موجب شده
تا محقق از روش نظرية دادهبنياد جهت تدوين الگو استفاده کند.
نظرية دادهبنياد يک روش تحقيق کيفي است که توسط گِلِيسِر و اِستراوس ۵در 19۶۷
پيشنهاد شدهاست .اين روش دادههای قابل توجه و بينش تحقيقاتي را برای بررسي امکان پذير

1. Wilkinson
2. Online focus group
3. Moore et al, 2015
4. Croyle et al
5. Glaser & Strauss
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ميکند و برای روشنسازی مکانيزمهای اساسي برخي پديدهها مفيد است .بنابراين ،برای ايجاد
چهارچوبهای نظری در تحقيقات اوليه بسيار مناسب است (ژئو و همکاران.)2020 ،1
هنگام استفاده از روش نظريه دادهبنياد ،به مطالب دقيق و عميق مصاحبه نياز است و بايد
بيشتر به کيفيت مصاحبهها توجه شود تا کميت آنها .بنابراين ،در فرآيند تحقيق ،بايد تعداد
افراد بهطور مداوم افزايش يابند ،تا زمانيکه محتوای جديدی ظاهر شود (اشباع حاصل شود)
(پرايس و همکاران2018 ،2؛ دابينز و همکاران ،)2018 ،3زيرا روش نظريه دادهبنياد اساسا
تفسيری است و هدف آن کشف مفاهيم و روابط است و توضيحات نظری برای پديدههای
موجود را ارائه ميدهد (کوربين و استراوس .)201۴ ،۴شيوۀ کار در نظرية دادهبنياد به اين
صورت است که تجزيهوتحليل دادههای آن عمدتا به کدگذاری باز ،کدگذاری محوری و
کدگذاری انتخابي تقسيم ميشوند .محققان بايد با تجزيهوتحليل مواردی که از مصاحبهها
استخراج ميشوند بهصورت جملهبهجمله پيش بروند و اطالعات بهدستآمده را تا اشباع
نظری تکميل کنند (ژانگ و همکاران2020 ،۵؛ چارمز.)2000 ،۶
بهطور خالصه ،از محورهای موضوعي مستخرج از روش گروه کانوني بهره برده شد تا
بهعنوان معيار جهتدهي و محور مصاحبههای روش نظريه دادهبنياد قرار گيرند .سپس با طي
مراحل روش نظريه دادهبنياد ،الگوی مطلوب استخراج و احصا گرديد که ،در شکل  2به
تصوير کشيده شدهاست .بعد از احصای الگو ،در فاز سومو يعني فاز کمّي تحقيقو اجزا و
مقولههای الگو از نظر خبرگان مورد بررسي قرار ميگيرند و برای سنجش اجزای آن ،در
مورد روايي آن اعالم نظر ميشود.
مشارکت کنندگان تحقيق حاضر به تفکيک هر سه فاز آن دستهبندی ميشوند .در فاز
اول ،يعني در روش گروهکانوني ،از  ۵تن از خبرگان علمي و اجرايي حوزۀ خط مشيگذاری
و گردشگریـ بهصورت آنالينو استفاده شد که با استفاده از مراحل اين روش کيفي،
موضوعات محوری جهت انجام تحقيق استخراج شدند .اين افراد دارای سابقة علمي

(دانشگاهي) و اجرايي (اداری) در اين حوزههای موضوعي هستند ،که با استفاده از اين روش
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 تحقيق ،از بازيگران مؤثر نهادهایِ
خطمشيگذار زيستمحيطي و خبرگان گردشگری استفاده شد و بهدليل اينکه ماهيت دو
حوزه تا حدودی به هم شباهت دارد ،از نمونهگيری هدفمند ،که يکي از روشهای
نمونه گيری کيفي است ،بهره برده شد .هريک از موضوعات محوری مستخرج از روش
گروهکانوني از خبرگان اين فاز مورد پرسش و بررسي قرار گرفتند و تعداد نمونهها باتوجه
به دستيابي به اشباع نظری تعيين شد ،که درنهايت در حدود  13نفر از خبرگان مشارکت
داشتند .الزمبهذکر است که از افرادی در انتخاب خبرگان پژوهش استفاده شد که دارای
تجربة چندينساله در اين حوزهها هستند و همچنين ،با توجه به ماهيت مقولة خط مشيگذاری
زيستمحيطي و گردشگری سبز ،بايستي جزو خبرگان دانشگاهي و بازيگران تصميمگيرندۀ
و /يا اجرايي باشند ،زيرا با عطف به اقتضائات ماهيتي حوزۀ خط مشيگذاری زيستمحيطي
و گردشگری سبز در ايران ،حوزۀ بازيگران و گروههای ذینفع مربوط در داخل کشور کامال
متنوع و متکثر است .در فاز سوم ،يعني قسمت پيمايش تحقيق ،نيز از خبرگان و متخصصان
اين حوزه بهره برده شد ،که با استفاده از روش نمونهگيری سيستماتيک 8 ،1نفر از آنها که
جزو خبرگان دانشگاه هستند به سواالت پرسشنامه پاسخ دادند .همانطورکه در ابتدای تحقيق
نيز بيان شد ،الگوی بهدستآمده بايستي از لحاظ قابليت اتقان و روايي ،مدنظر و تأييد
خبرگان قرار ميگرفت ،که اين مقوله با استفاده از پرسشنامهای که حاوی اجزای الگو بود
برای خبرگان ارسال شد و نمرات آنها در جدول  2به تفکيک اهميت و اولويت آنها در
قالب رتبهبندی مرقوم شدهاست.

يافتههاي تحقیق
همانطورکه در روششناسي تحقيق توضيح داده شد ،رويکرد تحقيق حاضر آميخته يا
ترکيبي با رويکرد نسبي متوالي با وزن نابرابر 2است ،که در سه فاز کيفي و کيفي و کمّي
انجام ميشود .در اين طرش ،ابتدا دادههای کيفي و سپس کمّي جمعآوری و تحليل ميشوند.
در فاز اول ،يعني روش گروهکانوني ،که بهصورت آنالين انجام شد مواردی چون «محيط
کالن فرهنگي و اجتماعي ،سياسي ،اقتصادی و زيستمحيطي ،و ترتيبات نهادی روابط و
تعامالت ،ساختارهای هماهنگي بينسازماني ،گروههای ذینفع و تأثيرگذار در تدوين و
1. Systematic Random Sampling
2. Partially mixed sequential dominant status design
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اجرای خطمشيهای گردشگری ،راهحلهای جديد و نوآورانه در ايجاد گردشگری سبز،
تقارن طرشهای اجرايي گردشگری سبز و محيط زيست ،خط مشيگذاری تعاملي 1در
گردشگری سبز» بهعنوان محورهای موضوعي استخراج شدند .در فاز دومو يعني در روش
نظرية دادهبنيادو از رويکرد استراوس و کوربين بهره برده شد ،که گزارهها در سه نوع
کدگذاری «باز ،محوری و انتخابي» مورد احصا و بررسي قرار گرفتند ،که بهدليل جلوگيری
از اطناب سخن ،اين موارد در قالب جدول  1و شش مقولة اصلي توضيح داده شدند و از
مرقوم کردن ساير جداول صرف نظر شد:
جدول  .1نمايش کدگذاريهاي تحقیق
کدگذاری باز
PC21+….+PC12

کدگذاری محوری

کدگذاری انتخابی

گسترش فرهنگ حفاظت از منابع طبیعی ،حفظ

تعهد به حفظ و صیانت از

و صیانت از محیط زیست در گردشگری ،حفظ

محیط زیست در جهت

و نگهداری از ارزشهای طبیعی

گردشگری سبز

گردشگری منبعث از مدیریت سبز ،پیوند مفاهیم
PC13+….+PC22

مدیریت و اقتصاد سبز با مفاهیم گردشگری،

مدیریت سبز گردشگری

مدیریت زنجیرة تامین سبز
تاثیر زیاد گروه های ذینفوذ در فرآیند خط
PC23+….+PC31

مشیگذاری زیستمحیطی ،همکاری و
تخصصگرایی در فرآیند خط مشیگذاری
زیستمحیطی ،و برگزاری جلسات تعامالنه

PC32+….+PC40

همکاری متولیان و
ذینفعان گردشگری

آموزش مفاهیم اخالق و ارزشهای

مدیریت و آموزش مسائل

زیستمحیطی در گردشگری ،تعامل حقیقی با

زیستمحیطی و گردشگری

محیط زیست سالم

سبز

خط مشیگذاری تعاملی ،خط مشیگذاری
PC41+….+PC54

مشارکت ،انسجام و

مشارکتمحور ،خط مشیگذاری ترکیبی ،و
تعامل و مشارکت نهادهای خطمشیگذار داخلی

خط مشیگذاری جامع و
مشارکتی

ارتباط و مشارکت تمامی اقشار و بخشها،
PC55+….+PC63

تعامل و تبادل منابع و اطالعات میان نهادهای

ارتباطات و تعامالت

متولی ،اتخاذ زیرساختهای الزم برای هماهنگی

نهادهای متولی

نهادهای متولی

1. Interactive policy making
)2. Point Code (PC

معدني | 267

ادامه جدول .1
کدگذاری باز

کدگذاری محوری

PC64+….+PC77

توجه به جامعة محلی و مشارکتهای مردمی،

PC78+….+PC83

الزامات حقوق شهروندی

کدگذاری انتخابی
توجه به منفعت عامه

فناوری های سازگار با محیط زیست یا مدیریت

توسعة دانش فنی و نوآوری

سبز ،توسعة فناوری های سازگار با محیط زیست و

در فرآیندهای گردشگری

نوآوریهای مقبول جامعه

سبز و مسائل زیستمحیطی

استفاده از فناوریهای پاک (سبز) ،گردشگری بدون
PC84+….+PC93

کربن ،سرمایه گذاری در فناوری های حامی محیط
زیست در گردشگری ،توسعه و هوشمندسازی
مقصدهای گردشگری
انعطافپذیری استراتژیک برنامهها،

PC94+….+PC102

خطمشیپژوهی ،لزوم تدوین فرآیند جامع و
تعامالنه

PC103+….+PC111
PC112+….+PC117

فناوریهای سبز
برنامهریزی استراتژیک و
جامع

پیمانها و عهدنامههای متعدد بینالمللی ،برگزاری

توسعة دیپلماسی

کنوانسیونهای بینالمللی

زیستمحیطی

برنامهریزی دقیق و راهبردی ،تنظیم دستورکار برای

تصمیمگیری و اجرای

تدوین و اجرای خطمشیها

خطمشیها

نقش و مشارکت عامه در دستورکار خطمشیهای
PC118+….+PC127

حمایت از نوآوریها و

زیستمحیطی ،کمپینهای گردشگری طرفدار
محیط زیست

نهادینه کردن مشارکت عامه
در تدوین

توسع پایدار و گردشگری سبز ،گردشگری
PC128+….+PC134

مسئوالنه ،آمایش سرزمین مبتنی بر اصولی چون

گردشگری پایدار

حفاظت از محیط زیست
PC135+….+PC144

مدیریت منابع زیستمحیطی سبز ،و ارزیابی اثرات

هماهنگی در مدیریت

زیستمحیطی

یکپارچة منابع

توسعة رفتار سبز در گردشگری ،نظام حکمرانی
PC145+….+PC153

زیست محیطی ،مدیریت و توسعه پایدار زیرساخت

توسعه و مدیریت گردشگری

های گردشگری

سبز

همانطور که در جدول فوق مالحظه ميشود ،از مجموع  1۵3کد باز ۴3 ،کد محوری
و درنهايت  1۷کد انتخابي بهدست آمدند ،که اين موارد از طريق رويکرد نظاممند استراوس
و کوربين در روش کيفي نظرية دادهبنياد استخراج و احصاء شدند.
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درادامه ،بهمنظور تبيين الگوی مطلوب ،مقولهبندیهای صورتگرفته در شش دستة زير
بررسي و توضيح داده ميشوند:
 شرايط علّي :تعهد به حفظ و صيانت از محيطزيست در جهت گردشگری سبز ،مديريت سبز
گردشگری ،مشارکت ،انسجام و همکاری متوليان و ذینفعان گردشگری ،مديريت و آموزش
مسائل زيستمحيطي و گردشگری سبز.
 زمينه :خط مشيگذاری جامع و مشارکتي ،ارتباطات و تعامالت نهادهای متولي ،توجه به
منفعت عامه.
 مقولهمحوری :خط مشيگذاری زيستمحيطي در بستر گردشگری سبز.
 شرايط مداخلهگر :توسعة دانش فني و نوآوری در فرآيندهای گردشگری سبز و مسائل
زيستمحيطي ،حمايت از نوآوریها و فناوریهای سبز.
 راهبردها :برنامهريزی استراتژيک و جامع ،توسعة ديپلماسي زيستمحيطي ،نهادينه کردن
مشارکت عامه در تدوين ،تصميمگيری و اجرای خطمشيها.
 پيامدها :گردشگری پايدار ،هماهنگي در مديريت يکپارچة منابع ،توسعه و مديريت
گردشگری سبز.
 ارائة الگوی مطلوب :با توجه به قواعد نظرية دادهبنياد و با استناد به رابطة بين مقولهها و
موارد مطرششده در روش تحقيق ،الگوی مطلوب در شکل 2 .ترسيم شد:
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شكل  .2الگوي مطلوب خط مشيگذاري زيستمحیطي در بستر گردشگري سبز
شرايط زمینهاي

شرايط علّي

خطمشیگذاری جامع و

تعهد به حفظ

مشارکتی ،ارتباطات و

و صیانت از

تعامالت نهادهای متولی،

محیط زیست

توجه به منفعت عامه

در جهت
گردشگری
سبز ،مدیریت
سبز
گردشگری،
مشارکت،
انسجام و
همکاری
متولیان و
ذینفعان
گردشگری،
مدیریت و

آموزش مسائل
زیستمحیطی
و گردشگری
سبز

پیامدها
مقوله يا پديده
محوري
خطمشیگذاری
زیستمحیطی در
بستر گردشگری سبز

راهبردها

گردشگری

برنامهریزی استراتژیک

پایدار،

و جامع ،توسعة

هماهنگی در

دیپلماسی

مدیریت

زیستمحیطی ،نهادینه

یکپارچة منابع،

کردن مشارکت عامه

توسعه و

در تدوین،

مدیریت

تصمیمگیری و اجرای

گردشگری سبز

خطمشیها

شرايط مداخلهگر
توسعة دانش فنی و نوآوری در
فرآیندهای گردشگری سبز و مسائل
زیستمحیطی ،حمایت از نوآوریها و
فناوریهای سبز

فاز سوم(فاز کمّي) :در اين مرحله از تحقيق ،کدهای استخراجشده بهصورت پرسشنامه
درآمدند و با استفاده از پرسشنامة طراحيشده و با استفاده از نمونهگيری سيستماتيک ،ميان
خبرگان منتخب توزيع شدند .نتايج بهدستآمده با استفاده از نرمافزار  SPSSمورد بررسي
قرار گرفتند ،که مقادير مربوط در جدولهای 2 .و  3 .مرقوم شدهاند .در اين قسمت ،ابتدا
اهميت و وزن هريک از شاخصها تعيين ميشود و سپس شاخصهای هر عامل مشخص
مي شوند و آنگاه ضريب اهميت و ميانگين مجموعة عوامل هريک از کدها مورد تفکيک
قرار ميگيرد ،که در اينجا در قالب يک جدول عرضه شدهاست .اعتبار شاخصهای اين
مضمون را  9نفر از خبرگان دانشگاهي ارزيابي کردند ،که حدود  89/۵درصد در حد خيلي
زياد ۷/3 ،درصد در حد متوسط و  3/2درصد در حد کم ارزيابي کردند.
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جدول  .2میانگین و انحراف معیار خط مشیگذاری زیستمحیطی در بستر گردشگری سبز
میانگین

انحراف معیار

درجة
آزادی

t

سطح
معناداری

شاخصها
شرایط علّی

4/75

/46085

8

19/356

/000

شرایط زمینهای

4/7333

/53540

8

8/568

/000

مقولة محوری

4/444

/65554

8

4/285

/012

شرایط مداخلهگر

4/4

/58930

8

8/668

/002

راهبردها

3/500

/70022

8

9/362

/000

پیامدها

4/24

/58530

8

4/556

/000

مقولهها

همانطور که در جدول فوق مشاهده ميشود ،ميانگين مقولههای الگوی مستخرج دارای
مقادير قابلقبولي هستند ،که اين مورد نشاندهندۀ تاييد پاسخدهندگان در رابطه با آنهاست.
جدول  .3میانگین و انحراف معیار شاخصهاي خط مشيگذاري زيستمحیطي در بستر گردشگري سبز
ردیف

شاخصها

X

SD

1

تعهد به حفظ و صیانت از محیط زیست در جهت گردشگری سبز

5

0/355

2

مدیریت سبز گردشگری

4/8

0/402

3

مشارکت ،انسجام و همکاری متولیان و ذینفعان گردشگری

4/6

0/567

4

مدیریت و آموزش مسائل زیست محیطی و گردشگری سبز

4/66

0/535

5

خط مشیگذاری جامع و مشارکتی

4/65

0/603

6

ارتباطات و تعامالت نهادهای متولی

5/1

0/512

7

توجه به منفعت عامه

4/63

0/562

8

وضعیت خط مشیگذاری زیستمحیطی در بستر گردشگری سبز

4/4

0/721

9

توسعة دانش فنی و نوآوری در فرآیندهای گردشگری سبز و مسائل
زیستمحیطی

4/43

0/768

10

حمایت از نوآوریها و فناوریهای سبز

4/45

0/667

11

برنامهریزی استراتژیک و جامع

4/6

0/713

12

توسعة دیپلماسی زیستمحیطی

4/61

0/823

13

نهادینه کردن مشارکت عامه در تدوین

4/1

0/670

14

تصمیمگیری و اجرای خطمشیها

4/8

0/734

15

گردشگری پایدار

4/6

0/702

16

هماهنگی در مدیریت یکپارچة منابع

4/02

0/536

17

توسعه و مدیریت گردشگری سبز

4/11

0/654
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همانطورکه در جداول  2و  ،3يعني جدولهای ميانگين و انحراف استاندارد و شاخصها
مشاهده ميشود ،ميانگين همة شاخصها از  ۴بزرگتر هستند و اين موضوع نمايانگر تأکيد
پاسخدهندگان بر شاخصهای گفتهشده است .در ميان شاخصهايي که مورد بررسي قرار
گرفتند ،شاخص «ارتباطات و تعامالت نهادهای متولي» از بيشترين نمره برخوردار است ،که
نشاندهندۀ اهميت اين مقوله در الگوی بهدستآمده است .درادامه ،به نتيجهگيری و ارائة
پيشنهادهای کاربردی ميپردازيم.

نتیجهگیري
پژوهش حاضر با هدف تدوين الگوی مطلوب خط مشيگذاری زيستمحيطي در بستر
گردشگری سبز صورت گرفته است ،که با استفاده از روش ترکيبي به تدوين الگوی مورد
نظر پرداختهاست .دستاندرکاران گردشگری سبز در تالش برای حفظ داراييهای
گردشگری سبز در آينده با عوامل مختلفي روبرو هستند؛ برای مديريت اين عوامل،
برنامهريزان ،خطمشيگذاران و مديران گردشگری بايد خطمشيها و استراتژیهای سبز
پايدار را تجويز و اخذ کنند ،کيفيت و کميت خطمشيهای مربوط را بهبود بخشند و اصول
و شيوههای توسعة پايدار را مورد توجه قرار دهند تا درنهايت گردشگری سبز را بهبود
بخشند .خطمشيهای زيستمحيطي مدوّن به محيطهای تميزتر منجر ميشوند ،در حاليکه
استراتژیها و رفتارهای نوآورانه را هم در راستای ايجاد رشد سبز 1و راهبرد «برد و برد »2برای
اقتصاد و محيط زيست تشويق ميکنند .چنين خطمشيهای برد و بردی توسط
خطمشيگذاران بهطور فزايندهای دنبال ميشوند ،که در تعداد فزايندۀ آنها در اقدامات
غيرآالينده و «سبز »3گويای اين موضوع است (هِرمان و شِنک .)2021 ،۴انتخاب خط مشي
بهينه و استراتژیهای مختلف نميتواند مطلق باشد ،زيرا ممکن است وضعيت مشکالت و
مسائل مرتبط با اين زمينه در طول زمان تغيير کند .عوامل متعددی بر تصميمات و اجرای
خط مشيهای زيستمحيطي تأثير ميگذارند (هو و همکاران .)2020 ،۵از همين رو ،مشاهده
ميشود که در بسياری از کشورها ،شهروندان عموما از خطمشيهای زيستمحيطي حمايت
1. green growth
2. win-wins
3. Green new deals
4. Herman & Shenk
5. Hou et al
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ميکنند و مايلاند برای تامين کاالهای عمومي از جمله تنوعزيستي و خدمات اکوسيستم
هزينه کنند.
مطابق با يافتههای تحقيق نيز مالحظه شد که شاخصهايي چون «ارتباطات و تعامالت
نهادهای متولي ،تعهد به حفظ و صيانت از محيطزيست در جهت گردشگری سبز،
برنامهريزی استراتژيک و جامع ،خط مشيگذاری جامع و مشارکتي ،توسعة ديپلماسي
زيستمحيطي» مهمترين شاخصهای شناسايي شدۀ الگوی بهدستآمده هستند ،که بايستي
در جهت ارتقای کيفيت تعامالت نهادهای متولي ،اثربخشي خطمشيهای مصوب دولت،
پايداری محيط زيست و کاهش اثرات منفي زيستمحيطي گردشگری پياده شوند .اين نتايج
مستلزم تدوين خط مشيهای دقيقتری برای صنعت گردشگری هستند ،که با هدف توسعة
پايدار گردشگری و حمايت از گردشگری سبز بايستي به آنها توجه ويژهای شود .تحوالت
زيست محيطي از يک سو و گسترش فرآيندهای گردشگری از سوی ديگر باعث ميشود
موضوع توجه به اين مفاهيم بيش از پيش شود .کشور ما نيز ميتواند در راستای ايجاد نظام
يکپارچة ملي محيط زيست و مديريت هماهنگ و نظاممند منابع حياتي ،مقولة گردشگری
سبز را بهصورت جامع و پويا تداعي سازد .بههمين منظور ،الگوی خط مشيگذاری
زيستمحيطي در بستر گردشگری سبز ميتواند به عنوان اساسي برای تدوين و اجرای
خطمشيهای زيستمحيطي باشد که با کمترين خأل و چالشي برای محيط زيست و
گردشگری مفيد باشد و از طرفي ،چنين الگويي با عطف به استخراج از فهم شخصي
بازيگران و ذینفعان کليدی دو حوزۀ علمي ،از قابليت اتکای بااليي برخوردار است .در
ادامه ،پيشنهادهای مربوطه ارائه ميشوند:

پیشنهادها
 با توجه به موارد فوق و نتايج بهدستآمده ،پيشنهاد ميشود که در راستای ايجادگردشگری سبز و پايدار ،نهادهای متولي در اين زمينه «استانداردها»ی مربوط را تنظيم کنند.
صرف اينکه خط مشيگذاری صورت گيرد کافي نيست و نيازمند تعريف استانداردهايي
هستيم تا ساير اقشار و ردهها نيز بتوانند در اين راستا همکاری کنند و در راستای پيادهسازی
اهداف ،مفيد باشند .درواقع استانداردها بهعنوان ابزاری برای تنظيم مسائل زيستمحيطي،
نقش اساسيای در تعريف سطوش قابل قبول ايمني و حفاظت از محيط زيست ايفا ميکنند.
از ديدگاه حکمراني ،استانداردها برای پيادهسازی و اجرا از ذینفعان غيردولتي ،از جمله
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سازمانهای صنعتي و زيستمحيطي ،در تعيين معيارهايي که خطمشيها براساس آنها وضع
ميشوند کمک ميگيرند .بهگفتة گولدن و همکاران )2019(1استانداردها ميتوانند در غياب
مقررات نيز نقش راهنما و گستردهای را ايفا کنند.
 پيشنهاد دوم آموزش اصول حفاظت از طبيعت و فرهنگسازی در گردشگری است .اينمقوله نيازمند خط مشيگذاری تعاملي نهادها و سازمانهای متولي است .در يافته های تحقيق
نيز مشخص شد که شاخص «ارتباطات و تعامالت نهادهای متولي» بيشترين نمره را در اين
زمينه اخذ کرد و از نظر خبرگان ،مهمترين شاخص الگوست .بنابراين نياز است که در حوزۀ
خط مشيگذاری زيستمحيطي در بستر گردشگری سبز ،اين ارتباط و تعامل بيشتر و
باکيفيتتر از قبل باشد تا بتوان در اين زمينه به بهترين نتايج دست يافت.
 پيشنهاد سوم در رابطه با آموزشهای عمومي و فرهنگي است ،که در خالل تحقيق نيز بهآن اشاره شد .صرف خط مشيگذاری و صدور دستورالعملها و  ...کفايت نميکند ،بلکه
نياز است تا جامعة عمومي در اين زمينه آموزش ببيند و با خطمشيها و دستورالعملهای
تدوين شده آشنا شوند ،زيرا در صورت نبود همکاری جامعه ،اين موارد چيزی بيش از
اسنادی مجلد نيستند ،که ضمانت اجرايي آنها نيز در هالهای از ابهام خواهند ماند.
گردشگری تنها درصورتي ميتواند متناسب با نيازها و اصول حفاظت از تنوعزيستي باشد
که اثرات اکولوژيکي در نظر گرفته شوند و توصيههای عمومي در مورد حفاظت از طبيعت
و ارزشهای فرهنگي اعمال شده باشند ،محققاني چون وِستي و همکاران ،)201۴( 2ليو و
همکاران )2013( 3و کاتيبوگ و سينها )2010( ۴هم در تحقيقاتشان به اين مورد اشاره
کردهاند.
 پيشنهاد سوم بهةمنظور همراستاسازی تحقيقات معتبر در اين زمينه است ،که پيشنهادميشود تا محققان بهمنظور ارتباط بيشتر ميان مفاهيم خط مشيگذاری زيستمحيطي و
گردشگری سبز ،به بررسي لزوم «همراستايي و انسجام» مفاهيم مرتبط با آنها بپردازند و
تحقيقاتي را صورت دهند.

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