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Abstract  

Introduction 
Tourism development is increasingly considered essential in promoting 
economic growth, reducing poverty, and promoting food security. From the 
sustainable development point of view, tourism is a reliable source in many 
countries that can have an increasing effect on growing income at the national 
and local level, as well as advancing social opportunities and transforming and 
expanding production while preserving the interests of future generations. In 
the sustainable livelihood approach, to solve this problem and increase the 
assets of the local people, the diversification of the economic activities of the 
villages is emphasized a lot. Because the more diverse the economy of the 
villages is, by creating more opportunities and taking advantage of the 
capabilities, the more villagers will have access to the standards of life. 
 With over 22,000 historical and natural buildings and monuments, 1,850 of 
which have been registered nationally and seven of them globally, Isfahan 
province is the focus of foreign and domestic tourists. There are over 600 
historical monuments in Isfahan province, and more than half are in rural 
areas. On the other hand, in the past years, with the expansion of 
communication routes, as well as the increase in trips and the increase in the 
number of tourists in the rural areas of this province, it has witnessed the 
development of tourism. However, the question is whether this development 
is sustainable. Undoubtedly, there are obstacles and challenges facing 
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sustainable tourism on this path, and knowing these obstacles helps the growth 
and development of sustainable tourism. Therefore, the critical problem of the 
current research is to identify the obstacles and challenges facing sustainable 
tourism development in the studied region. 
 
Materials and Methods 
The research data has been obtained through semi-structured in-depth targeted 
interviews with 20 local managers, investors, and local residents with 
expertise. According to theoretical saturation with deep analysis and the 
adequacy of the codes acquired and also found, new concepts were used in the 
subsequent interviews with the help of independent coders. The primary 
research tool is the interview. 
 
Discussion and Results 
The data obtained from the interviews were analyzed by the thematic analysis 
method. The main themes were identified to analyze the obstacles and 
challenges of sustainable rural tourism. Based on the data's thematic analysis, 
29 basic concepts have been identified that form the basis of the research 
model. These concepts were divided into seven categories, including policy, 
infrastructural, organizational, economic, social, environmental, and physical 
quality, as organizing themes of the research topic. 
 
Conclusions 
In this research, according to the themes extracted, the category of sustainable 
tourism development is a concept that can cover other categories and has an 
analysis aspect. The interviewees admitted that if policy obstacles are 
removed in sustainable tourism development, planning, projects, 
administrative activities, and so on., they will have successful results, and its 
positive effects will be manifested. People living in the village who use its 
resources and their life and ways of livelihood are based on the realities and 
entities of the place. Therefore, it is inevitable to consider all the effective 
aspects of sustainable tourism, especially management and marketing and the 
participation of local communities. Due to the phenomenon of sustainable 
tourism development, it is considered the primary factor and central core of 
the theme analysis model. 
Another point that should be noted is that sustainable tourism development is 
a multi-stakeholder process that includes all stakeholders. All stakeholders 
should participate in identifying problems and resources of interest in 
developing and implementing related plans with strategies that bring social 
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and economic sustainability. With the development of sustainable tourism, 
one can see its consequences, such as "reducing the migration of local people 
to the city," "empowering local people," "reducing social harm," and 
"increasing the level of participation and sense of responsibility and 
cooperation among residents." "Improving the educational situation," 
"Improving the population structure," "Reducing the dependence of local 
people on credits and facilities and government assistance such as subsidies," 
"Upgrading the infrastructure of tourism and tourism industry," "Rural growth 
and development," "Improving livelihood local people," "Increasing the 
quality of products," "Improving economic well-being" and "Moving on the 
path of sustainable development." 

Keywords: Tourism, Barriers and Challenges, Theme Analysis, Rural 
Areas. 
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 اطقمن روستایی پایدار گردشگري بر مؤثر مضامین تحلیل
  اصفهان استان روستایی

 
 ایران اصفهان، اصفهان، دانشگاه روستایی، ریزيبرنامه و جغرافیا مربی،  احمد حجاریان

 چکیده
 چون یهایزمینه در موجود معضلات و مسائل حل در اندنتوانسته نواحی، توسعه درزمینۀ گذشته راهبردهاي

. کنند عمل زآمیموفقیت ياگونهبه هانیا نظایر و ستیزطیمح پایداري غذایی، امنیت بهداشت، اشتغال، فقر،
 نواحی در گردشگري توسعه ،قرارگرفته موردتوجه جهان کشورهاي بیشتر در اخیراً که راهبردهایی از یکی

 تحلیل روش از استفاده با پژوهش این در. است گردشگري گسترش براي لازم هايپتانسیل داراي و محروم
 اساس بر اطلاعات. شدند شناسایی اصفهان استان روستایی پایدار گردشگري موانع و هاچالش مضمون،
 کد 182 میان از دهدیم نشان هاافتهی. اندشدهيآورجمع اسناد و منابع مطالعه و افتهیساختار نیمه هايمصاحبه

 هالیحلت نتایج. هستند يبندمیتقس قابل دهنده سازمان مضامین دسته 7 در که شد شناسایی ايپایه مفهوم 29 باز
 ایجاد به ییروستا پایدار گردشگري تحقق جهت لازم بسترهاي ایجاد و توسعه در باید که است این از حاکی

 مناسب يهايگذاراستیس همچنین ،یطیمحستیز و کالبدي اجتماعی، اقتصادي، ابعاد لازم، يهارساختیز
 از گرفتن کمک پایدار، گردشگري سازمانی و مدیریتی اهداف به یابیدست لزوم و نمود توجه عملیاتی و

 .گیرد قرار توجهقابل بایستی اجرا تا يریگمیتصم از هاآن دادن مشارکت و روستا مردم خود

 .روستایی نواحی مضمون، تحلیل ها،چالش و موانع گردشگري،: هاکلیدواژه

 
  

  :نویسنده مسئولa.hajarian@ltr.ui.ac.ir 
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 مقدمه
 يهاالشچو البته  هاتیاولویکی از  عنوانبهامروزه تردیدي وجود ندارد که توسعه روستایی 

ک ی دنیا، به چیزي فراتر از یصنعت ریغکشورهاي  در ژهیوبهکلان توسعه  يهابرنامهمهم 
 مندنظام دقیقِ يزیربرنامهاست، چنانکه دستیابی به آن تنها در صورت  نیازمند استراتژي ساده

 خواهد بود ریپذامکان گراکثرتکارآمد و  شایسته یک نظامِ عملکردِ قیاز طرو 
)Gkartzios &Lowe, 2019; Ray, 2010 .(بر پایدار و زادرون توسعه نظرانصاحب 

 کلش جامعه همان ضعیف هايبخش بالأخص و افراد دیبا را توسعه که هستند اعتقاد این
 تمامی براي همگانی رشد مطلوب الگوي ایجاد باید توسعه اصلی هدف بنابراین؛ بخشند

 فرایند در. باشد جامعه ناتوان و محروم هايگروه براي درآمد ایجاد ویژهبه جامعه اقشار
 هايسکونتگاه ژهویبه انسانی هايسکونتگاه در اجتماعی عدالت به دستیابی چگونگی توسعه،

 ;Cochrane,1979( است بوده گذارانسیاست و ریزان برنامه اصلی مسائل از روستایی
Chambers,Pacey, & Thrupp, 1989; Buttel, Larson, & Gillespie,1990; 

Lowe, 2010.( 
ت کشاورزي، مهاجروري پایین امروزه روستاییان با مشکلاتی همچون بیکـاري، بهره

 تغییر با همچنین). 19: 1393 غفاري، و ازکیا( انـد،نشینی مواجـهروزافزون به شهرها و حاشیه
 اهداف که دشومی اطلاق فرایندي به بیشتر روستایی توسعه مفهوم، در ایجادشده تحولات و

 ندگی،ز کیفیت بهبود اشتغال، يتوسعه هدف، هايگروه سازي توانمندي شامل آن نهایی
 ترینمهم از یکی و است نسلی بین عدالت درنهایت و زیستمحیط به وارده آسیب کاهش

 کشورهاي در ویژهبه روستایی پایدار گردشگري روستایی يتوسعه راهکارهاي
 ,Gkartzios & Scott, 2014; Lowe et al. 1995; Ray( باشدمی توسعهدرحال

2001; Marini &Mooney, 2006 .(پایدار توسعه گذرگاه عنوانبه گردشگري امروزه 
: 1400 همکاران، و عینالی( شودمی تلقی جامعه در فردي رفاه اصلی و پویا عوامل از یکی و

160( 
 قبیل از اولیه هايفعالیت شامل روستایی توسعه جهت در کلیدي اقتصادي هايفعالیت
 در سعی متخصصان، کهدرحالی). World Bank, 2008( باشدمی ماهیگیري و کشاورزي

 خشند،ب ارتقاء را خاك حاصلخیزي تا دارند رویکردهایی طریق از روستایی شرایط بهبود
 ،ايتوسعه رویکردهاي این اما دهند، ارتقاء را تکنولوژي و دهند انجام را ارضی اصلاحات

 جهت زینجایگ رویکردي جستجوي در بایستی و اندشده روستایی توسعه به منجر کمتر
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 رویکرد این. دباش می پایدار گردشگري رویکرد رویکردها، این از یکی. بود روستایی توسعه
 که هاییمکان در واقع روستاییان از نفر هامیلیون که مناطقی و نواحی توسعه به تواندیم

 ایاییمز داراي گردشگري صنعت توسعه. بینجامد ،کنندیم زندگی گردشگري مقصد
 ظتمحاف و ساکنان درآمد افزایش و ایجاد ،ونقلحمل سازيبهینه اشتغال، افزایش ؛ازجمله

 شدن سرازیر اقتصادي، توسعه و ارتقاء براي واقعی جهانی پتانسیل فرهنگی، میراث از
 کارآفرین، و نوآورانه هايپروژه اجراي براي تسهیل هايپروژه اجراي گذاري،سرمایه
 ایجاد به گردشگري خلاصه طور به و فقر و بیکاري با مبارزه اجتماعی هايزیرساخت توسعه

 ).1: 2020 همکاران، و ونگ( کندمی کمک نفر هامیلیون براي بهتر زندگی
 اظازلح جهـان خدماتـی صنایـع نیتربزرگ از یکـی بـه گردشـگري صنعـت امـروزه

 ــنرک را آن ریــزانبرنامه و گذارانسیاســت از بســیاري و اسـت شدهلیتبد درآمدزایـی
 خــداداد، و صحنــه ؛136: 1389 مصــدق، و میرکتولــی( داننــدمی پایــدار توســعه اصلــی

 قتصادي،ا رشد ترویج در مهم ابزار یک عنوانبه ايفزاینده طوربه گردشگري توسعه). 1393
 توسعه دگاهدی از گردشگري. است قرارگرفته موردتوجه غذایی امنیت پیشبرد و فقر کاهش
 برافزایش ايفزاینده تأثیر تواندمی که است کشورها از بسیاري در اتکاقابل منبعی پایدار،
 ولیداتت گسترش و تحول و اجتماعی هايفرصت افزایش نیز و محلی و ملی سطح در درآمد

 و لمعض این حل جهت پایدار، معیشت رویکرد در. باشد داشته آیندگان منافع حفظ با
 تأکید ربسیا روستاها اقتصادي هايفعالیت سازي متنوع بر محلی، مردم هايدارایی افزایش

 گیريبهره و بیشتر هايفرصت ایجاد با باشد ترمتنوع روستاها اقتصاد هرچه چراکه. شودمی
 و گرددیم فراهم زندگی استاندارهاي به روستاییان بیشتر دسترسی زمینه ها،قابلیت از

 و بوده عهمزر از خارج هايفعالیت بر اصلی تأکید روستایی اقتصاد سازي متنوع يدرزمینه
 شودمی یاد روستاها يدارندهنگه زنده عامل عنوانبه آن از که است حدي به آن اهمیت

)Ellis, 2010:7.( 
 عیشتم نمودن پایدار گذران راستاي در مطمئن، مکملی عنوانبه گردشگري گسترش

 گردشگري صنعت اخیر، دهه سه در). 5: 1381قادري، و افتخاري( است روستاییان پایدار
 را هانیج ساختار تغییر از بخشی و است کرده ایفا محلی اقتصادهاي در ايفزاینده نقش
 زامرو بود، سفر شیوه ترینمتداول وارتوده گردشگري درگذشته اگر. است زدهرقم

 زمانهم و هستند زندگی در جدید هايتجربه دنبال به که کوچک هايگروه در گردشگري
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 با). Gherorghe et al., 2014:12( گیردمی صورت کنندمی توجه نیز زیستمحیط به
 تواندیم پایدار گردشگري که دارند توافق بسیاري امروزه رویکرد، تغییر این به توجه

 عنوانبه آن زا و باشد روستایی مناطق یطیمحستیز و اقتصادي و اجتماعی توسعه کاتالیزور
 ).Giampiccoli & Kalis, 2012:101( شوند مندبهره جامعه توسعه براي ابزاري

 وسعهت جهت در توسعهدرحال کشورهاي در گردشگري توسعه شد گفته که طورهمان
 1داخلی ناخالص تولید و اشتغال افزایش سبب مناطق این در گردشگري و دارد؛ وجود پایدار

 مناطق در گردشگري). Mitchell, 2012; Mitchell & Ashley, 2010( گرددمی
 اثرات و اشتغال افزایش طریق از درآمد افزایش: ازجمله مستقیم اثرات داراي مختلف

 يزمینهدر گذاريسرمایه افزایش و اقتصادي هايفعالیت سایر توسعه: شامل غیرمستقیم
 .Blake et al( باشدمی ارزآوري عمده منبع که صادرات افزایش ها،زیرساخت توسعه

2008; Croes & Vanegas, 2008; Mitchell, 2012 Muganda, Sahli & 
Smith, 2010; Spenceley & Meyer, 2012 .(بر که موانعی و هاچالش وجودنیباا 

 این در آن یاثربخش و کارایی از مانع باشد می روستایی مناطق در پایدار گردشگري راه سر
 ).Blake, 2008; Spenceley & Meyer, 2012( شودیم مناطق

 آن مورد 850 و هزار کی که طبیعی و تاریخی اثر و بنا هزار 22 از بیش با اصفهان استان
 داخلی و خارجی گردشگران توجه کانون رسیده، جهانی ثبت به آن اثر هفت و ملی ثبت به

 در هاآن از نیمی از بیش که دارد وجود تاریخی اثر 600 از بیش اصفهان استان در. است
 هاياهر گسترش با گذشته هايسال در دیگر سوي از. دارد قرار استان این روستایی مناطق

 استان، ینا روستایی نواحی در گردشگران تعداد افزایش و سفرها افزایش همچنین و ارتباطی
 ایداريپ ابعاد شمول در توسعه، این آیا که اینجاست سؤال اما بوده گردشگري توسعه شاهد

 پایدار گردشگري روي پیش چالش و موانع مسیر این در شک در بدون خیر؟ یا ردیگیم قرار
 مسئله الذ دینمایم کمک پایدار گردشگري توسعه و رشد به موانع این شناخت و باشدیم

 در ایدارپ گردشگري توسعه روي پیش يهاچالش و موانع شناسایی حاضر تحقیق اساسی
 .باشدمی موردمطالعه منطقه

  

1 GDP 
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 پژوهش پیشینه
 در يگردعتیطب توسعه بازدارنده عوامل بررسی به يامقاله در) 1400( همکاران و رحیمیان

 در گرديتطبیع توسعه بازدارنده عوامل نتایج، طبق. پرداختند الیگودرز سفید آب آبشار
 میانگین اب اجتماعی و فرهنگی موانع: از بودند عبارت ترتیب به الیگودرز سفید آب آبشار

 و گذاريسرمایه موانع ،)811/0( ییزدا يفاز کل میانگین با منطقه ضعیف معرفی ،)829/0(
 ینمیانگ با زیرساختی و زیربنایی موانع ،)803/0( ییزدا يفاز کل میانگین با مالی ریزيبرنامه

 مشکلات و) 767/0( ییزدا يفاز کل میانگین با امنیتی موانع ،)779/0( ییزدا يفاز کل
 تحقیق، این کلی پیشنهاد رونیازا). 648/0( ییزدا يفاز کل میانگین با اطلاعاتی و دسترسی

 مدیریت يگیرندهتصمیم هايسازمان تلاش و مالی هايحمایت جذب دقیق، ریزيبرنامه
 طریق از دهیادش موانع کاهش و رفع براي لرستان استان و الیگودرز شهرستان گرديطبیعت

 .است پژوهش این در شدهارائه اجرایی پیشنهادهاي
 نواحی در گردشگري توسعه اقتصادي موانع واکاوي به) 1400( یعباس و احمدي

 زنجان ستانا گردشگري هدف روستاهاي: موردي مطالعۀ بنیانی نظریۀ از استفاده با روستایی
 مقولۀ رد زنجان استان گردشگري هدف روستاهاي که دهدمی نشان تحقیق نتایج. پرداختند

 فصول محدودیت: از اندعبارت مشکلات این. اندمواجه اساسی مشکلات با اقتصادي،
 امناسبن فضاي فردي، هايتوانمندي ضعف کشاورزي، اقتصاد پذیريآسیب گردشگري،

 .اروککسب فنی دانش ضعف و بازار شناخت فقدان پذیري،ریسک فقدان اقتصادي،
 ساحلی استان گردشگري صنعت توسعه مشکلات شناسایی به) 1396( همکاران و قاسمی

 فرهنگی، موانع اقتصادي، موانع: عامل 8 تیدرنها. پرداختند مناسب راهکارهاي و ارائه بوشهر
 رفاهی وانعم و سیاسی موانع تفریحی، موانع جغرافیایی، موانع بهداشتی، موانع دولتی، موانع

 .گرفتند قرار یموردبررس و شناسایی
 رد روستایی گردشگري نقش ارزیابی« عنوان با ايمقاله در) 1397( همکاران و عینالی

 »)جانزن استان -گردشگري هدف روستاهاي: موردي مطالعه( محلی اجتماعات پایدار توسعه
 اقتصادي، هايشاخص در مثبت تأثیرگذاري سبب گردشگري توسعه که دهدمی نشان نتایج

 .است یدهگرد محیطیزیست شاخص در منفی تأثیرگذاري و کالبدي و فرهنگی-اجتماعی
 طالعهم: روستایی گردشگري پایداري میزان ارزیابی عنوان با ايمقاله در) 1397( رضایی

 بعادا پایین پایداري دهندهنشان نتایج بختیاري و چهارمحال استان هوره، دهستان موردي
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 از ایداريپ میزان کمترین زمینه، این در و بود؛ روستاها اجتماعی و اقتصادي محیطی،زیست
 و) 305/0 میانگین با( امنیت ،)205/0 میانگین با( آلودگی هايشاخص به گویانپاسخ دید

 هب مربوط نیز هاشاخص وضعیت بهترین و شدمی مربوط) 316/0 میانگین با( سرزمین منابع
 و عدالت و) 415/0 میانگین با( مهاجرت از جلوگیري ،)497/0 میانگین با( آگاهی افزایش

 ارپاید توسعه براي ریزيبرنامه اساس، این بر. شد برآورد) 410/0 میانگین با( اقتصادي رفاه
 به العهموردمط محدوده در فعالیت و زیست شرایط بهبود براي اساسی الزامات از گردشگري

 .رودمی شمار
 پایداري هايشاخص ارزیابی و تحلیل به پژوهشی در) 1395( همکاران و ریاحی

: موردي العهمط معیاره چند گیريتصمیم تحلیل هايروش از استفاده با روستایی گردشگري
 تدوین و 1سیتاپس-فازي معیارِ چند گیريتصمیم تحلیل روش با طالقان شهرستان روستاهاي
 نتایج. ندپردازمی موردمطالعه نواحی در گردشگري پایداري هايشاخص تحلیل به پرسشنامه

 و لامتیس موجبات ایجاد و منطقه در گردشگري براي تقاضا میزان شاخص که است حاکی
 مسئولان و مقامات براي تشویقی و کنندهتسهیل هايسیاست رشد و منطقه در اجتماعی ایمنی
 و حمایت شاخص و مرکزي نهادهاي سوي از گردشگري تشویق و ارتقا راستاي در منطقه

 ريگردشگ توسعه و گردشگري توسعه و ارتقا براي ICT و IT چون هاییفناوري از پشتیبانی
 تجدید عمناب جايبه )...و خورشیدي -بادي( پذیر تجدید انرژي منابع از استفاده میزان رشد و

 و گینمیان حداقل، هايوزن در هاوزن بیشترین حائز غیره و فسیلی هايسوخت مانند ناپذیر
 .است شده شاخص فازي حداکثر

 تاییروس گردشگري مشکلات شناسایی بررسی به يامقاله در) 1390( يکلانتر و کرمی
 از حاصل تایجن. پرداختند بنیانی تئوري تکنیک از استفاده با بختیاري و چهارمحال استان

 سلامت، و بهداشت بازاریابی، زیرساختی، مشکلات با استان این داد نشان حاضر تحقیق
 رد انگیزه فقدان گردشگري، از صحیح درك عدم فرهنگی، هايجاذبه شدن کمرنگ
 ظارت،ن و پژوهش همچنین ریزي،برنامه فقدان اي،قبیله -قومی تعصبات محلی، مسئولان

 به ربوطم مشکلات و دولت مقوله و گردشگري مشکلات انسانی، منابع به مربوط مشکلات
 .است همراه یدستعیصنا

1 FTOPSIS 
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 ايبر متغیره چند گرانجر علیت کاربرد عنوان با ايمقاله در) 2016( همکاران و برگلند
 توانسته گريگردش توسعه که اندرسیده نتیجه این به ماداگاسکار رشد و گردشگري بررسی

 آلام. ستا نشده بررسی ابعاد سایر مورد در اما کند ایجاد اقتصادي رشد ماداگاسکار در است
 هاياقتصاد در درآمد نابرابري بر گردشگري تأثیر عنوان با ايمقاله در) 2016( پارامتی و

-1991 دوره در تابلویی هايداده روش از استفاده کوزنتس، منحنی فرضیه: توسعهدرحال
 صنعت هتوسع که رسیدند نتیجه این به یافتهتوسعه و توسعهدرحال کشور 49 براي 2011

 وزنتسک فرضیه و شده توسعهدرحال کشورهاي در اقتصادي رشد افزایش باعث گردشگري
 هتوسع بر اقتصادي عوامل تأثیر به ايمقاله در) 2014( همکاران و اسنیشکا. گردید تائید نیز

 علمی دبیاتا وتحلیلتجزیه با نویسندگان. اندپرداخته لیتوانی مورد: روستایی گردشگري
 و درآمد فزایشا به منجر روستایی پایدار گردشگري که رسندمی گیرينتیجه این به تحقیق
 به نهمچنی این، بر علاوه. کرد خواهد کمک اقتصادي و اجتماعی توسعه به و شده اشتغال
 تنهانه اییروست گردشگري. کندمی کمک روستایی مناطق در محلی فرهنگ توسعه و حفظ

 ترغیب نیز را روستایی مناطق بلکه دهد،می ارائه محلی ساکنان براي را تجاري هايفرصت
 و دیدکنندگانباز براي زندگی کیفیت افزایش نیز و اقتصادي توسعه و کندمی بازسازي به

 .دارد همراه به را روستایی جوامع
 پایداري در مسئول گردشگري تأثیر عنوان تحت ايمقاله در) 2017( سریجش و پاول

 درك در يگردشگر تأثیر بررسی به گردشگري مقصد در جامعه زندگی کیفیت و مقصد
 پردازندیم مقصد در پایدار گردشگري ایجاد و گردشگري مقصد در جوامع زندگی کیفیت

 آگاهی و اجتماعی مشارکت پایدار، معیشت به توجه افزایش که دهدمی نشان تحقیق نتایج
 این. دباش داشته پایدار گردشگري مدیریت جهت در را توجهیقابل سهم تواندمی محیطی

 را رپایدا گردشگري توسعه هايتلاش تواندمی مقصد در گردشگري که است حالی در
 مقصد رد رقابتی فضاي و جوامع زندگی کیفیت تواندمی خود نوبهبه این و دهد افزایش

 و جامعه توانمندسازي تقویت عنوان با ايمقاله در) 2016( باتلر. یابد بهبود را گردشگري
 و سازيظرفیت در گردشگري نقش مطالعه به گردشگري طریق از ظرفیت ایجاد

 در است قدمعت بوتلر. پردازدمی اجتماعی بعد از جنوبی افریقا روستایی جوامع توانمندسازي
. است تهقرارگرف موردتوجه بندرت اجتماعی منافع روستایی گردشگري توسعه هايبرنامه
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 يدرزمینه رفاه پژوهش و 1زندگی کیفیت عنوان با ايمقاله در) 2016( همکاران و اویسال
 گردشگري، در هرفا و زندگی کیفیت مورد در تحقیقات اخیر گسترش به توجه با گردشگري

 نشان جربیت تحقیقات. اندپرداخته گردشگران و میزبان جوامع ساکنان شرایط توصیف به
 ردشگريگ در درگیر و مرتبط افراد زندگی کیفیت تواندمی درواقع گردشگري که دهدمی

 .بخشد بهبود یکسان طوربه را گردشگري در مرتبط غیر و

 یشناسروش
 براي یروش درواقع مضمون، تحلیل. است گرفتهانجام مضمون تحلیل روش با حاضر پژوهش
 همچنین، روش این. است کیفی هايداده در موجود الگوهاي گزارش و تحلیل شناخت،
 غنی، هايداده به را متنوع و پراکنده هايداده و است متنی هايداده تحلیل براي فرآیندي
 کیفی هايداده روش این در). ,Braun & Clarkeکند (می تبدیل تفصیلی و شدهپردازش

 درون را مهم ممفاهی و الگوها یافتن و گردندمی بازسازي و تلخیص ،يبندطبقه ،يبندمیتقس
 اساس بر روش، این در. )2018:45 کمالی،( دینمامی تسهیل کیفی هايداده مجموعه،

 متن)، در موجود کلیدي نکات و کدها( پایه مضامین سطح سه در و مشخص هیروکی
 ضامینم ) وپایه مضامین تلخیص و ترکیب از آمدهدستبه (مضامین دهنده سازمان مضامین
 کندمی مندنظام را کل) یک عنوانبه متن بر حاکم اصول دربرگیرنده عالی (مضامین فراگیر

 ایگذاريج شبکه آن در یکدیگر با اخص و اعم رابطه به توجه با مضامین کل از هایینقش و
 .)Kamali, 2018:44; AttrideStirling, 2001:33( اندشده

 گیرينمونه شیوه و يامشاهده واحد تحلیل، واحد
 مدیران از تن 20 با افتهیساختار مهین عمیقِ هدفمندِ هايمصاحبه طریق از پژوهش هايداده

 شباعا به توجه با است، آمدهدستبه تخصص داراي محلی ساکنان گذاران،سرمایه محلی،
 در دیدج مفاهیم نشدن پیدا همچنین و آمدهدستبه کدهاي کفایت و عمیق تحلیل با نظري

 لیاص ابزار درواقع. گردید استفاده مستقل گذارانکد از استفاده با بعدي، هايمصاحبه
 يریگنمونه با و هرکدام تحلیل به ها،مصاحبه این گذاريکد با. باشدمی مصاحبه پژوهش
 این و تهرف بعدي نمونه سراغ به ،شوندهمصاحبه هر توسط بعدي متخصص معرفی و هدفمند

1 QOL 
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مصاحبه ،موردنظر اهداف به رسیدن با همچنین و بوده بعدي متخصص انتخاب مبناي فرایند
 ایدارپ گردشگري يهاچالش و موانع الگوي ارائه پژوهش، تحلیل واحد. است یافته اتمام ها

 .ستا مربوطه مدیران و متخصصان با گرفتهانجام هايمصاحبه اي،مشاهده واحد و روستایی
 يهاافتهیمیتعم هدف اگر و کندمی مشخص تحقیق یک هدف را يریگنمونه شیوه
 اگر و کمی هايروش از باشد شدهانتخاب آن از نمونه که تربزرگ ايجامعه به پژوهش
 جاکهازآن و شودمی استفاده کیفی يهاروش از باشد ياجامعه میان در پدیده یک فهم هدف،

 گردشگري هايچالش و موانع یاصل و بستري هايویژگی درك دنبال به پژوهش این در ما
 این در نمتخصصا میان از هدفمند يریگنمونه با و کیفی روش از هستیم، روستایی پایدار
 .شد انجام گیري-نمونه حیطه

 شوندگانمصاحبه يهایژگی) و1( شماره جدول
 هاي تخصصزمینه دکتري کارشناسی ارشد زن مرد

13 7 8 12 
مدیریت جهانگردي، گردشگري، جغرافیا و 

 ي توریسمزیربرنامهي روستایی، زیربرنامه

 هاداده تحلیل روش
 و است شدهاستفاده) 2006کلارك ( و بروان مضمون تحلیل روش از اطلاعات تحلیل براي
 فرآیند کلارك و براون که گفت توانمی. شد تحلیل خط به خط صورتبه هامصاحبه همه

 و امادغ و متن تفسیر و تشریح متن، توصیف عمومی يمرحله سه داراي را هاداده تحلیل
) 1: مرحله هس طی پژوهش این اطلاعات تحلیل بنابراین؛ دانندمی متن دوباره کردن یکپارچه
 يبنددسته( محوري کدهاي) 2) هازمینه و هاویژگی مباحث، شناسایی( باز يکدگذار
 .گرفت انجام فراگیر مضامین یا انتخابی کدهاي) 3 و) مضامین

 خط صورتبه و هامصاحبه از حاصل اطلاعات میان در وجوجست باز يکدگذار درواقع
 تایجن مشاهده براي هاآن گذاشتن باز و هاآن يکدگذار پاراگراف، به پاراگراف یا خط به

 موضوعات دسته در پژوهش اصلی مباحث اساس بر محوري گذاريکد مرحله در و است
 وصل دیگریک به موضوعات این انتخابی کدگذاري با تیدرنها. اندشدهيبندگروه تربزرگ

 .است شدهیابیارز هاآن بین روابط و
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 اعتبار و کیفیت ارزیابی
کد از استفاده مانند مختلفی هايراه مضمون تحلیل هاي¬یافته اعتبار و کیفیت ارزیابی براي

 با وانیهمخ و تطابق گیري بکار و شوندگانمصاحبه از بازخورد دریافت مستقل، گذاران
). King, N. et al., 2018دارد ( وجود پژوهش ينهیدرزم معتبر مطالعات و تحقیق ادبیات

 ساختار و شده سنجیاعتبار هاتحلیل مستقل، کدگذاران از استفاده روش با پژوهش این در
 دشگريگر مطالعات در متخصص افراد از نفر چند توسط هايکدگذار و پیشنهادي مضامین

 کدگذاري با کدها این همچنین. شد انجام هامصاحبه از هایینمونه مجدد گذاريکد با
 .ندگرفت قرار يموردبازنگر هاآن از برخی تیدرنها و گرفت قرار مقایسه مورد محققین

 هاداده لیوتحلهیتجز
 باهدف و شده لیوتحلهیتجز مضمونی، تحلیل روش با هامصاحبه از آمدهدستبه هايداده

. دندش شناسایی اصلی مضامین روستایی، پایدار گردشگري يهاچالش و موانع تحلیل
 مدل اساس که شد شناسایی ايپایه مفهوم 29 ها،داده مضمونی تحلیل مبناي بر درمجموع

 تی،زیرساخ ،يگذاراستیس: شامل دسته هفت در مفاهیم این. دهندمی تشکیل را پژوهش
 دهنده سازمان مضامین عنوانبه کالبدي و محیطی کیفیت اجتماعی، اقتصادي، سازمانی،
 .شدند يبندمیتقس پژوهش موضوع
 فقدان هماهنگی نهادها، وضع مقررات،: مفاهیم با يگذاراستیس ساختار مضمون
 رت،نظا نبود لازم، گذاريسرمایه فقدان مالی، هايحمایت نبود ریزي،برنامه هايکاستی
 محلی مدیریت ضعف

 اختارس هايکاستی گردشگري، خدمات و امکانات کمبود: مفاهیم با زیرساختی مضمون
 ونقلحمل

 پژوهشی هايکاستی تبلیغات،: مفاهیم با سازمانی مضمون
 بودن،ن پذیرریسک فردي، هايمهارت وجود عدم بودن، فصلی: مفاهیم با اقتصادي مضمون

 از ناختش نداشتن وکار،کسب فضاي فنی دانش هايکاستی وکار،کسب اقتصادي فضاي
 بازار

 ایی،روست فرهنگ در تحول میزبان، جامعه به آسیب آگاهی،: مفاهیم با اجتماعی مضمون
 امنیت مشارکت، فرهنگی، همخوانی عدم
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 ولانهمسئ رفتار عدم محیط، بهداشت نبودن مناسب: مفاهیم با محیطی کیفیت مضمون
 زیستمحیط تخریب مقصد، به وفاداري نشده، درك ارزش محیطی،زیست

 محیطی مسائل روستا، بافت تخریب: مفاهیم با کالبدي مضمون
 به که آمد دست به باز کد 182 ،شدهانجام يهامصاحبه باز يکدگذار با اول مرحله در

 در دهنده سازمان مضامین و ايپایه مفاهیم فقط شد داده ترجیح هاآن زیاد تعداد علت
 .شود آورده مضمون هر براي متخصصان يهاقولنقل از اينمونه و شود داده نشان پژوهش
 بیشتر دیتأک دهندهنشان که داشته کد 36 با اجتماعی، مضمون را کدها سهم بیشترین

 از شدهکشف مضامین و مفاهیم يمستندساز جهت. است مضمون این بر متخصصان
 لیمح ذینفعان و دانشگاه دیاسات میراث، سازمان متخصصان و کارشناسان يهاقولنقل

 و موجود نظري ادبیات به توجه با باز سؤالات طراحی و هامصاحبه انجام و شدهاستفاده
 طالعاتم و گران¬پژوهش تجربه همچنین مدیران، روستایی، گردشگري ينهیدرزم مطالعات

 .است گرفته صورت قبلی

 پژوهش فراگیر مضمون و دهنده سازمان مضامین اي،پایه مفاهیم: 2 جدول
تعداد 

کدهاي 
 باز

 ايمفاهیم پایه
مضامین 

 سازمان دهنده
مضمون 
 فراگیر

34 
 ریزي، نبودبرنامه مقررات، فقدان هماهنگی نهادها، عدموضع 
 نظارت، ضعف لازم، نبود گذاريسرمایه مالی، فقدان هايحمایت

 محلی مدیریت
 يگذاراستیس

موانع و 
ي هاچالش

گردشگري 
پایدار 
 روستایی

24 
 ساختار هايگردشگري، کاستی خدمات و امکانات کمبود

 ونقلحمل
 زیرساخت

 سازمانی پژوهشی هايکاستیتبلیغات،  16

33 
نبودن،  پذیرفردي، ریسک هايمهارت وجود بودن، عدم فصلی

 فضاي فنی دانش هايوکار، کاستیکسب اقتصادي فضاي
 بازار از شناخت وکار، نداشتنکسب

 اقتصادي

36 
 روستایی، عدم فرهنگ در میزبان، تحول جامعه به آگاهی، آسیب

 امنیتفرهنگی، مشارکت،  همخوانی
 اجتماعی

21 
طی، محیزیست مسئولانه رفتار محیط، عدم بهداشت نبودن مناسب

 زیستمحیط مقصد، تخریب به نشده، وفاداري درك ارزش
 کیفیت محیط

 کالبدي محیطی روستا، مسائل بافت تخریب 18
 نگارنده مطالعات منبع
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 گذاريسیاست مقوله -1
 به مختلف هايبخش براي که قوانینی و است دولت متوجه بیشتر گذاريسیاست واژه مفهوم

 هايشاخص شامل گذاريسیاست مقوله تحقیق این در. شودمی شامل را رسدمی تصویب
 عدم ریزي،برنامه ضعف اجرائی، هايدستگاه هماهنگی عدم گذاري،قانون ضعف(

 .گرددمی) نظارت عدم محلی، مدیریت نارسایی گذاري،سرمایه عدم مالی، هايحمایت

 گذاريقانون ضعف چالش
 نگرفت جهت اداري فرسايطاقت بوروکراسی( مفاهیم شامل گذاريقانون ضعف چالش
 وندر نبودن مطلوب گردي،بوم مراکز مجوزهاي صدور سخت قوانین تفریحی، مراکز مجوز
 نقش به هتوج عدم روستایی، گردشگري قانونی جایگاه نبود گردشگري، روستاي توسعه

 اهمیتمک گردشگري، هدف روستاهاي به دولت توجه نبود روستایی، گردشگري سازنده
) اییروست گردشگري يتوسعه نبودن اولویت در روستایی، گردشگري جایگاه بودن

براي  ییهااستیس اگرچهکه  دهدیمنتایج حاصل از مصاحبه با جامعه تحقیق نشان . گرددمی
است، اما فقدان یک  شدهنیتدوپرداختن به موضوع توسعۀ گردشگري روستایی 

 منسجم براي رویکردي هماهنگ وجود ندارد. يگذاراستیسدستورالعمل 
کراسی : بوروکندیمبه این نکته اشاره  يگذاراستیس ينهیدرزمیکی از کارشناسان 

اداري جهت گرفتن مجوزها از قبیل پروانه کسب و یا گواهی بهداشت بایستی تسهیل شود. 
وجود دارد جایگاه قانونی  يامنطقهملی و  يهاطرحو  هابرنامهمشکل اصلی که در 

تاري در راهبردي و ساخ يهااستیسگردشگري روستایی بسیار ضعیف و نارساست و فقدان 
 توسعۀ گردشگري در سطح محلی وجود ندارد. يهاطرحو  هابرنامهري براي راهب هاآن

 اجرائی هايدستگاه هماهنگی عدم چالش
 دخیل هايسازمان متفاوت مواضع( مفاهیم شامل اجرائی هايدستگاه هماهنگی عدم چالش

 نبود گردشگري، صنعت دخیل هايسازمان متضاد هايگاه دیده گردشگري، صنعت،
 صنعت در موازي هايسازمان وجود گردشگري، يحوزه در دخیل هايسازمان همکاري

 اتادار بین ناهماهنگی خود، منافع به رسیدن جهت در سازمان هر دهیتیاولو گردشگري،
 موانع طقه،من هر شرایط به توجه با هرچند. گرددمی) محلی مدیریت با گردشگري با مرتبط
 شوندگانبهمصاح شدهانجام که تحقیقاتی اساس بر است متفاوت گردشگري صنعت توسعه
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 که ريگردشگ صنعت متولی عنوانبه مشخص وزارتخانه یا سازمان یک نبود داشتند اظهار
 هايسازمان تصمیمات در انسجام عدم ناهماهنگی، باعث موازي، هايسازمان وجود درنتیجه
 یطرف از. گرددمی فراوان وظایف تداخل و خود شخصی منافع به رسیدن جهت در دخیل،
 عهتوس براي یکپارچه و جامع برنامه یک اجراي و تدوین وعدم مختلف سازمان چند وجود

 هااهدستگ هماهنگی چنانچه .سازدمی روبرو زیادي مشکلات با را صنعت نیا گردشگري،
 توسعه رايب همدلی با و زده کنار را گردشگري توسعه موانع توانمی راحتیبه یابد، افزایش

 .برداشت محکمی و استوار هايگام منطقه

 ریزيبرنامه ضعف چالش
 رد نگر کوتاه و نگارقوم نگاه حاکمیت وجود( مفاهیم شامل ریزيبرنامه ضعف چالش
 عتصن توسعه مسیر نبودن آشکار محلی، مردم منافع نگرفتن نظر در ها،ریزيبرنامه

 تننداش گردشگري، اصولی ریزيبرنامه و مشخص رویکرد عدم روستایی، گردشگري
 هايرنامهب در گردشگري جایگاه نبود روستایی، گردشگري در مدتمیان و کوتاه يبرنامه

 صنعت در بلندمدت استراتژي نبود روستایی، گردشگري جامع طرح نبود توسعه،
 .گرددمی) گردشگري

 مالی هايحمایت کمبود چالش
 ري،گردشگ هايفعالیت توسعه از حمایتعدم( مفاهیم شامل مالی هايحمایت کمبود چالش

 منابع، تأمین و اعتبارات نیافتن تخصیص هدف، روستاهاي دهیاران به بودجه نیافتن اختصاص
 جهت تسهیلات نبود گردشگري، هايپروژه ادامه براي بودجه کمبود مالی، هايحمایت نبود

 رايب ریزيبرنامه عدم منطقه، دستیصنایع از حمایتعدم خدماتی،-تفریحی مراکز ایجاد
 .گرددمی) دستیصنایع توسعه

 گذاريسرمایه کمبود چالش
 تحمایعدم خصوصی، بخش گذاريسرمایه نبود( مفاهیم شامل گذاريسرمایه عدم چالش
 ي،گردشگر توسعه در گذاريسرمایه جهت امنیت نبود ها،گذاريسرمایه از دولتی بخش

 مثبت اثرات به مسئولین اطمینان عدم سرمایه، بازگشت از خصوصی بخشاطمینان نبود
 گذارانسرمایه به رسانیاطلاع عدم جدید، گذاريسرمایه معرفی هايزمینه نبود گردشگري،

 



 1401پاییز |  59شماره  | 17سال |  طالعات مدیریت گردشگريم | 132

 به گذارانسرمایه معرفی عدم گروهی، گذاريسرمایه براي سازيزمینه عدم قوانین، درباره
 یتامن تأمین عدم گذاري،سرمایه هايزمینه از روستاییان سازيآگاه عدم صلاح،ذي نهادهاي

 .گرددمی) گذارانسرمایه هايدارایی
در  هاجراشدي دولتی هابرنامهو  هاطرحو  هاپروژه شوندگانمصاحبهبنا بر اظهار یکی از 

که  طورآنهزینه و اعتبارات صرف شده تاکنون نتوانسته  رغمیعلعرصه گردشگري، 
در توسعۀ این مقوله ایفاي نقش کند و زندگی و معیشت مردم را بهبود بخشد.  دیدوشایبا

به عدم  با توجه توانندینمعواملی که باعث وقوع این امر شده است مدیران  ازجمله
 بکار گیرند. کامل طوربه موجود راو منابع مالی مناسب، ظرفیت  يگذارهیسرما

 محلی مدیریت نارسایی چالش
 مورا پیگیري عدم محلی، مدیریت نارسایی( مفاهیم شامل محلی مدیریت نارسایی چالش
 بین در اعتمادسازي عدم محلی، مردم ايمشاوره نظرات از استفاده عدم ادارات، در روستا
 با شوراها و دهیاران میان همکاري عدم محلی، خبرگان از نظرخواهی عدم روستا، مردم

 جذب کم میزان دهیار، به محلی مردم اعتماد عدم دهیار، جایگاه شناخت عدم مسئولین،
 و توجه عدم مسئولین، توسط محلی هايخواسته مناسب پیگیري عدم ساکنین، مشارکت

 وضعیت و هاهجاذب نوع از مسئولین اطلاع عدم برند، یک عنوانبه دستیصنایع ثبت پیگیري
 .گرددمی) شخصی منافع کسب در سعی عمومی، منافع نگرفتن نظر در روستا،

 نظارت عدم چالش
 عدم منطقه، هر هايویژگی با متناسب هاطرح اجراي عدم( مفاهیم شامل نظارت عدم چالش
 تخسار تأمین عدم اجرایی، هايطرح بر نظارت عدم کارشناسان، عملکرد نحوه بر نظارت

 ها،طرح نبودن کارشناسی اجرایی، هايطرح توقف دهنده، خدمات هايسازمان از دهیاري
 و جامع مدیریت لازمه روستایی گردشگري توسعه .گرددمی) اجرایی هايطرح کردن رها

 داشتند اظهار شوندگانمصاحبه .است گردشگري امر در دخیل هايسازمان کامل نظارت
 این د،ندارن را روستاها در گردشگري هايپتانسیل و هاجاذبه با آشنایی مسئولان و مدیران

 اب متناسب که شود ایجاد روستاها در هاییطرح شودمی باعث اوقات گاهی ناآشنایی
 شود،می مشخص کار ایراد زمان گذر از بعد درنتیجه نیست روستاها یا منطقه این هايظرفیت
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 ماندیم باقی سال سالیان روستا وسط در آن کردن رها و کارهنیمه هايطرح ایجاد با همچنین
 .کندمی پیدا تداخل روستایی توسعه هايبرنامه دیگر با و

 زیرساخت مقوله -2 
) ونقلحمل ساختار خدمات،-امکانات ضعف چالش( هايشاخص شامل زیرساخت مقوله

 .گرددمی

 خدمات-امکانات ضعف چالش
 سیستم نبود مسافرتی، هايآژانس و تورها نبود( مفاهیم شامل امکانات ضعف چالش

 عدم ،... و پنچري تعمیرگاه، قبیل از خودرویی خدمات به دسترسی عدم ها،زباله آوريجمع
 در استیجاري تیاقام مراکز نبود شبانه، اقامتی و اسکان مراکز نبود امن، پارکینگ به دسترسی

 نطقهم در مناسب بهداشتی سرویس نبود گردشگري، منطقه در روشنایی نبود روستا،
 -فروشگاه( خدماتی مراکز نبود شده، کشیلوله آشامیدنی آب به دسترسی عدم گردشگري،

 هايمکان نبود ،)موقت اقامت جهت هايمکان -آلاچیق( تفریحی مراکز نبود ،)رستوران
 هايبازي و هاجشنواره برگزاري جهت هايمکان نبود محلی، غذاهاي وپزپخت جهت

 بنديبسته عدم محلی، دستیصنایع و تولیدي محصولات فروش هايبازارچه نبود محلی،
 وششپ عدم منطقه، در انتظامی و امنیتی نهادهاي نبود فروش، جهت باغی محصولات مناسب

 نبود ،اینترنت به دسترسی عدم اي،جاده امداد هايشبکه نبود روستا، در مخابراتی شبکه
 .گرددمی) گردشگري کانون در هااین نظایر و دیوار-حصارکشی

 ونقلحمل ساختار زیر بنایی و ضعف چالش
 و اتمامن اجراي روستاها، معابر نبودن آسفالته( مفاهیم شامل ونقلحمل ساختار ضعف چالش

 يهاراه کیفیت بودن پایین راهروها، در نامناسب چینی سنگ هادي، طرح تکمیل عدم
 نامناسب وضعیت روستا، درون هايراه و معابر نبودن مطلوب روستایی، بین ارتباطی

 اهنمار تابلوهاي نبود ها،جاذبه محل به دسترسی راه نبودن مطلوب روستا، عمومی ونقلحمل
 انزم بودن نامنظم روستایی، هايراه امنیت نبود اي،جاده تصادفات وجود مسیر، طول در

 تمسیس نبود عمومی، نقلیه وسایل به دسترسی بودن نامطمئن نقلیه، وسایل حرکت
 .گرددمی) تلفنیتاکسی
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انند م بنایی زیر امور اهمیت :که داشتند اظهار نهیزم این در دانشگاه اساتید از یکی
ي گردشگر توسعۀ در ...و مدارس احداث بهسازي، مخابراتی، شبکه ،یرسانآب ،يسازراه

 عهتوس انسانی، توسعه شاخص ارتقاي جهت مناسب يبسترها ایجاد خاطر به روستایی
. اهاستروست اشتغال افزایش آن دنبال به و تولید توان بالا بردن کشاورزي، يهاتیفعال

 سطح ارتقاي در را آن ریتأث توانینم و است انسانی هر حق امکانات این از برخورداري
 امور و امکانات گرو در گردشگري توسعۀ اجراي لذا. گرفت نادیده محلی جوامع زندگی

 .باشدیم ونقلحملساختاري و  و بنایی زیر

 سازمانی مقوله -3
 ساختار ضعف و رسانیاطلاع شبکه ضعف چالش( هايشاخص شامل سازمانی مقوله

 .گرددمی) پژوهش

 رسانیاطلاع شبکه ضعف چالش
 معرفی براي عمومی هايرسانه از دعوت عدم( مفاهیم شامل رسانیاطلاع شبکه چالش
 طرفبه یراهنمای علائم و تابلوها وجود نبود تبلیغاتی، ابزارهاي انواع از استفاده عدم ها،جاذبه

 بروشور تهیه معد اي،رسانه تبلیغات عدم روستا، هايجاذبه از تبلیغاتی تابلوهاي نبود روستا،
 طقه،من محلی سوغات نکردن معرفی راهنما، تابلوهاي انواع وجود عدم روستا، از کتابچه و

 معرفی سایت بودن اینترنت، شبکه به دسترسی عدم مجازي، شبکه در روستا معرفی کانال نبود
 .باشدمی) محلی هنرمندان از نکردن دعوت روستا،

 پژوهش ضعف چالش
 توسعه طرح نبود افزایی،دانش هايکارگاه نبود( مفاهیم شامل پژوهش ساختار ضعف چالش

 ارتباط رد تحقیقات بودجه نبود محققان، و پژوهشگران همکاري عدم روستا، براي مدتمیان
 تحقیق خلأ ان،میزب يجامعه بافرهنگ ارتباط در تحقیقات نبود روستایی، گردشگري حوزه با

 و بعادا شناخت جهت در پژوهش نبود گردشگري، روستاهاي جغرافیاي شرایط با رابطه در
 و رنامهب نبود هدف، روستاهاي توسعه روند با رابطه در پژوهش نبود میزبان، يجامعه ساختار

 عدم ي،گردشگر پژوهشی هايزمینه پیگیري به مسئولین انگیزه عدم بلندمدت، هايطرح
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 به رانپژوهشگ منديعلاقه عدم نفع،ذي نهادهاي از روستا با رابطه در پژوهشی امور پیگیري
 .باشدمی) روستایی گردشگري هايزمینه در پژوهش

 اقتصادي مقوله -4
...)  و ودنب فصلی چالش وکار،کسب گیريشکل چالش( هايشاخص شامل اقتصادي مقوله

 .گرددمی

 گردشگري فصول محدودیت چالش
 ايدوره گردشگر، کوتاه اقامت مدت( مفاهیم شامل گردشگري فصول محدودیت چالش

 دتعدا سال، از ايعمده بخش در یخبندان و سرما وجود روستا، به گردشگران ورود بودن
 سال، از خاصی فصول در باغات و روستا محیط شلوغی روستا، به ورودي گردشگران کم

 با ريگردشگ فصل بودن مقارن سرد، فصول در گردشگران مراجعه براي ریزيبرنامه عدم
 .گرددمی) گردشگري هايفعالیت بودن وقتنیمه کشاورزي، هايفعالیت

 فردي هايتوانمندي ضعف چالش
 ادگیآم نبود کارآفرینی، يایده نداشتن( مفاهیم شامل فردي هايتوانمندي ضعف چالش
 یآمادگ نبود شخصی، تجارب انتقال جهت آمادگی نبود روستا، مردم با همکاري جهت
 کارآفرینی، هايکلاس در شرکت جهت تمایل عدم مروجان، هايدیدگاه پذیرش جهت

 بخشیوعتن عدم اینترنت، و کامپیوتر با آشنایی عدم جدید، کار ایجاد جهت منديعلاقه عدم
 نجاما عدم اهالی، مردم بین در کارآفرینی ذهنیت نبود روستا، اقتصادي هايفعالیت به

 هتج اسلامی شوراي و دهیاري اندك فعالیت جوانی، و نوجوانی در اقتصادي هايفعالیت
 جودو عدم نوین، هايفناوري کارگیريبه جهت منديعلاقه عدم کارآفرینی، بستر ایجاد
 گیريکاربه عدم جدید، وکارکسب ایجاد تجربه نبود تولیدي، واحدهاي در کاري تجربه
 عدم واد،باس و ماهر انسانی نیروي وجود عدم محصول، تولید فرایند در باتجربه و ماهر نیروي
 کاروکسب در روستاییان مهارت و تجربه نبود خانواده، اعضاي با کردن کار به تمایل

 .گرددمی) گردشگري وکارکسب ایجاد به اهالی منديعلاقه عدم گردشگري،
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 پذیريریسک عدم چالش
 مالی انهپشتو نبود کارآفرینی، شکست از ترس( مفاهیم شامل پذیريریسک عدم چالش
 از اطمینان عدم پذیري،مسئولیت میزان بودن بالا شغلی، پیشرفت جهت انگیزه نبود قوي،

 اظهار گانشوندمصاحبه گرفت، انجام که تحقیقاتی اساس بر. گرددمی) سرمایه بازگشت
 یک روعش و گذاريسرمایه جریان طی در که اتفاقاتی و خطرات قبول روستاها اهالی داشتند

 نطقهم در بومی افراد و جوانان کنند،می تحمل کمتر را آید وجود به است ممکن جدید کار
 اربرخورد جدید شغل و وکارکسب ایجاد جهت کافی انگیزه از روستایی گردشگري

 براي که دلایلی ازجمله دارند واهمه جدید شغل اندازيراه از هاآن از بسیاري و باشندنمی
 و صتخص وجود عدم کار، در خوردن شکست احتمال سرمایه، نبودن نمودند بیان ترس این

 واملع اهمیت به توجه با. کارآفرینی براي دهندهآموزش و تسهیلگر وجود عدم تجربه،
 این در ستاییرو دارانسرمایه تشویق با بایستی روستایی، گردشگري توسعه در زیرساختی

 و اجرا فنی، و مالی هايحمایت شود سعی و آید عمل به لازم مشارکت و همکاري زمینه
 .شود گذاشته روستاییان عهده بر هاپروژه نظارت

 وکارکسب نامناسب اقتصادي فضاي چالش
 و جدید هاينهاده از استفاده عدم( مفاهیم شامل وکارکسب اقتصادي فضاي شاخص

 بین رد گذاريسرمایه تمایل عدم سرمایه، بازگشت از اطمینان عدم تولیدي، نوین هايشیوه
 عدم غلی،ش امنیت و ثبات عدم گردشگري، با مرتبط هايفعالیت سوددهی عدم روستا، مردم

 عدم ،محلی اقتصاد به بخشیدن تنوع عدم انداز،پس براي زمینه عدم درآمد، سطح افزایش
 عدم ها،ختیس و هاچالش با شدنمواجه براي آمادگی نبود بودن، پیشگام و ابتکار از استقبال

 در یرمترقبهغ خطرات با مقابله توانایی نبود جدید، هايروش و تکنولوژي از استفاده به توجه
 عدم ی،مال اعتبارات به دسترسی عدم متضاد، نظرات پذیرش براي آمادگی عدم ها،فعالیت
 عدم ،اقتصادي مناسب مقررات و قوانین نبود سود، نرخ ازنظر مناسب مالی اعتبارات اعطاي

 هیلاتتس دریافت براي زیاد و سخت مقررات و ضوابط وجود اي،سرمایه اعتبارات دریافت
 فرایند رد مکانیزاسیون کارگیريبه عدم محدودکننده، دولتی قوانین و مالیات وجود بانکی،

 بانک، ويس از تسهیلات دیرکرد بخشش قبیل از اقتصادي هايمشوق نبود محصول، تولید
 سوي از حمایت نبود دستی،صنایع و کشاورزي محصولات گرانواسطه و دلالان وجود
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 نبود و،ن هايایده از هابانک مدیران استقبال عدم کشاورزي، بخش متولیان و مسئول نهادهاي
 رضایت عدم شغلی، نوین هايایده از استقبال عدم روستا، در مناسب فیزیکی هايزیرساخت

 تجهیزات نبود ،)ICTدفاتر ( نوین هايزیرساخت نبود ها،بانک از دریافتی هايوام میزان از
 روشف هايبازارچه نبود خدمات، و منابع مناسب توزیع عدم روستا، در مکانیزاسیون مدرن

 .گرددمی) محلی تعاونی و روستایی صندوق نبود محصولات،

 وکارکسب فضاي فنی دانش ضعف چالش
 عدم بی،بازاریا آموزشی هايکلاس نبود( مفاهیم شامل وکارکسب فضاي فنی دانش شاخص
 خصوص در افراد آموزش عدم کارآفرینی، ينهیدرزم آموزش جهت مروجان حضور

 مختلف هايحوزه در هااتحادیه و هاتشکل نبود گردشگري، وکارکسب اندازيراه
 دمع اقتصادي، هايبنگاه و هاشرکت ثبت مقررات و اصول به آشنایی عدم وکار،کسب

 بررسی دمع مناسب، فنی خدمات به دسترسی عدم ها،بنگاه فعالیت بر دولت کنترل و نظارت
 تولید مدیریت سطح بررسی عدم اعتبارات، اعطاي هنگام در بانک توسط فنی دانش سطح

 .گرددمی) اعتبارات اعطاي هنگام در بانک توسط

 بازار شناخت عدم چالش
 فروش بازار نبود بازار، جدید نیازهاي با آشنایی عدم( مفاهیم شامل بازار شناخت عدم چالش

ریابی بازا. گرددمی) روستا سنتی کالاهاي فروش بازار نبود روستا، تولیدي محصولات
 يهاهادهنبین مناطق شهري و روستایی، بازاریابی  يامبادلهروستایی به معناي برقراري ارتباط 

اي اما اکنون دار؛ شودیمکشاورزي و محصولات غیر کشاورزي روستایی به کار گرفته 
ر بازاریابی روستا به شهر و بالعکس را د يهاتیفعالکه تمامی  باشدیم ياگستردهمفهوم 

ر حقیقت به . دشودیمبراي توسعه یاد ابزاري  عنوانبهروستایی  یابیبازار. امروزه ردیگیبرم
 يهانهاده نیتأمروستایی به شهر و  یدستعیصنامعناي انتقال تولیدات کشاورزي و 

 عالیتیف نوع هر کهکشاورزي، کالاهاي مصرفی و بادوام روستائیان از شهر است. ازآنجایی
 محصولات از که روستایی گردشگري بخصوص گردشگري صنعت است، بازاریابی نیازمند

 .است اربرخورد ايویژه اهمیت از بازاریابی نقش است،مندبهره سنتی محلی، متنوع کالاي و
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 اجتماعی مقوله -5
 تغییر میزبان، يجامعه به آسیب آگاهی آموزش، عدم( هايشاخص شامل اجتماعی مقوله

 .گرددمی) امنیت وجود عدم مشارکت، عدم فرهنگی، ناهمخوانی روستا، اصیل فرهنگ
 آموزش-آگاهی عدم چالش

 عدم مناسب، آموزشی هايروش برگزاري عدم( مفاهیم شامل آموزش-آگاهی شاخص
 موزشیآ هايدوره برگزاري عدم گردشگري، منافع با رابطه در عمومی هاينشست برگزاري

 مدیران، به آموزش کاربردي هايروش از گیريبهره عدم محلی، افراد توسط ترویجی و
 و متخصص انسانی نیروي نبود ،گردشگري موفق روستاهاي تجارب از گیريبهره عدم

 شوراها و دهیاران اطلاع عدم گردشگري، مزایاي از محلی مردم آگاهی عدم دیده،آموزش
 و ودش شروع مدارس در ابتدایی دوران از باید اتفاق نیا .گرددمی) گردشگري تأثیرات از

 شکل بومی ممرد در منطقی نگرشی تا کند پیدا ادامه همیشه فرهنگی مسئولین توسط سپس
 .پذیرد

 میزبان يجامعه به آسیب چالش
 سح وجود میزبان، يجامعه به احترام عدم( مفاهیم شامل میزبان يجامعه به آسیب چالش
 و لوغیش مسافر، آمدن به روستاییان تمایل عدم محلی، مردم به نسبت گردشگر برتري

 رد برانگیز تنش مسائل و اجتماعی هايگسل شناخت عدم روستا، محیط در سروصدا
 مردمان دداشتن اظهار شوندگانمصاحبه .گرددمی) شخصی باغات تخریب روستایی، يجامعه
 وزبر خودشان از رفتارهایی گردشگران اوقات گاهی اما نواز،مهمان هستند مردمانی محلی

 آخر گردشگران از بسیاري بدهند نشان العملعکس هستند مجبور محلی اهالی که دهندمی
 شهرها از ربیشت افراد این چون و کنندمی سپري گردشگر باهدف روستاها در را خود هايهفته

 جدید هايسبک ورود طریق از را بومی فرهنگ استحاله است ممکن کنند،می سفر روستا به
 روستا مردم به تنسب بینی برتر حس گردشگران از برخی کند ایجاد روستا محیط به بیرونی و

 ندگیز قامت مناسب که هاییناهنجاري از برخی است ممکن آن تناسببه ؛ کهاست داشته
 بین یدعواهای و جرائم افزایش به منجر است ممکن امر همین. گیرد شکل نیست، روستایی

 به اصلی لتع گفت باید چالش این تبیین در. شود میزبان عنوانبه روستاییان و گردشگران
 امکانات نبود همچنین و دهدمی رخ طرف دو هر آگاهی عدم دلیل به تفکر این آمدن وجود
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 هاییباغ که صورت در شودمی مشکلات این آمدن وجود به باعث لازم هايزیرساخت و
 یا اخلید گردشگر دیگر شود مهیا گردشگران براي سکونت براي مکانی تفریح براي

 مورد در مردم به رسانیاطلاع و آموزش به بایستی. شودنمی وارد فرد شخصی باغ به خارجی
 تعارض زا جلوگیري منظوربه روستایی، نواحی در گردشگري و گردشگر با برخورد نحوه

 واردم سایر و خاص هايمکان ورسوم،آداب و فرهنگ درزمینه گردشگران و روستاییان بین
 .شود داده آموزش

 روستا اصیل فرهنگ تغییر چالش
 فرهنگ رتغیی روستا، شهري چهره و ساختار( مفاهیم شامل روستا اصیل فرهنگ تغییر چالش
 عدم روستا، در آرامش فضاي ماندگاري عدم منطقه، بومی فرهنگ ماندگاري عدم روستا،
 کانیم تعلق احساس عدم روستا، جوانان پوشش تغییر محلی، سنن و آداب و فرهنگ احیاي

 ستا ممکن جامعه یک فرهنگ خاص شکنندگی به توجه. با گرددمی) روستا جوانان میان
 که عنیم این به. گردد محلی فرهنگ الگوي اصالت دیدن صدمه موجب گردشگري يتوسعه
 با را ودخ کنند سعی و گرفته فاصله خود عادي زندگی از روستاییان مرورزمانبه است ممکن

 دشگرانگر هايخواسته به پاسخگویی به را هرروزشان و کنند منطبق گردشگران خواسته
 زندگی از بومی زندگی هايشاخص شود باعث است ممکن مورد این که دهند اختصاص
 منطقه اصخ پوشش و شکل باید ما و است شیرین چالش یکاین البته. شود حذف روستاییان

 مهیا کنار در خود خاص فرهنگ و محلی غذاهاي محلی، هايبالباس مردم و کنیم حفظ را
 یرینش دشواري یکاین و شوند ظاهر موفق گردشگر جذب در توانندمی شرایط دیگر شدن
 .است خاص و باارزش آنان اصیل فرهنگ که شود داده آگاهی این مردم به باید و است

 فرهنگی ناهمخوانی چالش
 ران،گردشگ به محلی افراد برخی منفی نگرش( مفاهیم شامل فرهنگی ناهمخوانی چالش

 یزبانم يجامعه سریع واکنش گردشگران، پوشش نوع به نسبت میزبان يجامعه واکنش
 از لگوبرداريا روستا، در پذیري گردشگر فرهنگ نبود روستا، به غریبه افراد ورود به نسبت
 با وبمطل روابط برقراري عدم گردشگران، از برخی نامناسب پوشش گردشگران، رفتار

 دهدمی رخ هرجایی در معمولاً و است طبیعی امري خوانیناهم این. گرددمی) گردشگران
 بومی مردم با ترمنطقی طوربه آنان گردشگران براي سفر راهنماي یک باوجود معمولاً که
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 اهمخوانین و شده مواجهه هافرهنگ کثرت با گردشگر افزایش با نیز بومی مردم و شده آشنا
 .دانست خواهند طبیعی امري را فرهنگی

 مشارکت عدم چالش
 توجه عدم مردم، با گردشگري سازمان تعامل عدم( مفاهیم شامل مشارکت شاخص
 توضعی نبودن مطلوب محلی، مردم هايدیدگاه و نظرات به گردشگري يحوزه هايسازمان

 ذبج براي محلی مشارکت عدم دستی،صنایع و اقتصادي هايفعالیت در زنان مشارکت
 ده،محدودکنن و متعصبانه عقاید روستا، در غیردولتی و مردمی نهادهاي نبود گردشگر،
 توسعه اهداف پیشبرد جهت محلی مردم همکاري عدم شوراها، و دهیار فعال مشارکت

 و کشاورزان میان اعتماد نبود شوراها، و دهیار از اعم روستا مسئولین همکاري عدم روستا،
 تایی،روس دختران و زنان فعالیت هايزمینه نبود گروهی، کار انجام جهت التحصیلانفارغ
 یان،روستائ میان در گروهی کار روحیه نبود روستا، جوانان میان مکانی تعلق احساس عدم
 کشاورزي، بخش در فعالیت جهت منديعلاقه عدم اجتماعی، نهادهاي در عضویت عدم
 .گرددمی) گروهی کار انجام جهت دوستان و آشنایان به اعتماد عدم

 مناسب، يداربربهره در ياژهیو نقش که جانبههمه نگرشی با دیتردیب گردشگري توسعۀ
 مختلف سطوح در آنان مشارکت و ذینفعان کلیله نقش به توجه بدون دارد پایدار و اصولی

 و بود خواهد دهیفایب هاطرح اجراي بر نظارت و اجرا تا يزیربرنامه و يریگمیتصم از
 .شد خواهد محو هاتیفعال سایر با تقابل در آن یاثربخش

 امنیت وجود عدم چالش
 منطقه در امنیت احساس عدم گردشگران، اموال سرقت( مفاهیم شامل امنیت عدم چالش

 و محلی مردم میان درگیري وجود روستا، در امن فضاي وجود از اطمینان عدم گردشگري،
 و رامشآ در اخلال گردشگري، اماکن تمام در گردشگري پلیس استقرار عدم گردشگران،

 .گرددمی) گردشگري منطقه در غریبه افراد راحت تردد گردشگران، سوي از منطقه امنیت
 ايهجامع در است ممکن. اندمتفاوت امنیت احساس و امنیت مفاهیم معتقدند نظرانصاحب

 در شگرانگرد آیا که بدانیم است لازم بنابراین،؛ نشود احساس امنیت این ولی باشد امنیت
 دوجو صورت در اصولاً و کنندمی امنیت احساس آیا آن همراه به و دارند امنیت کشورمان

 سفر یک مثبت نتایج از .هستند مؤثر آن در عواملی چه امنیت، عدم احساس یا و امنیت عدم
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 مقدار چه و اعتناقابل هایشترس و هانگرانی از چقدر شودمی متوجه گردشگر که است آن
 نعتص متصدیان تجربه. دارد قرار او خود ذهنی هايفرضپیش و تبلیغات تأثیر تحت

 ابتداي در ،کنندمی سفر ایران به که گردشگرانی بیشتر است حاکی ایران در گردشگري
 .کنندمی تلقی امن را ایران سفر، انتهاي در ولی دارند امنیت عدم احساس ورود

 زیستمحیط کیفیت مقوله -6
 مسئولان رفتار محیط، بهداشت( هايشاخص شامل زیستمحیط کیفیت مقوله

 .گرددمی) زیستمحیط تخریب مقصد، به وفاداري و شده درك ارزش محیطی،زیست

 محیط بهداشت ضعف چالش
 زباله لسط نبود زباله، آوريجمع سیستم نبود( مفاهیم شامل محیط بهداشت ضعف چالش

 دفع معد و زباله شدن جمع حیوانی، فضولات از ناشی تعفن بوي پراکندگی روستا، در
 سوء ارآث داراي روستایی گردشگري محیطیزیست اثرات. گرددمی) آن مناسب بهداشتی

 اثرات موارد ثراک در که افتدمی اتفاق مکرر صورتبه زیرا باشد،می ترگسترده ابعاد در محلی
 چه ره ورود که داشتند اظهار شوندگانمصاحبه. گیردنمی قرار ارزیابی مورد محیط بر آن

 و زباله اقصن دفع با گردشگران. شودمی روستایی محیط تخریب موجب گردشگران بیشتر
. شوندمی روستایی محیط بر فشار و محیط آلودگی باعث درختان مانند منابعی بردن بین از

 است دكان بسیار یا و ندارد وجود ايزباله سطل و زباله آوريجمع سیستم روستا در همچنین
 .گرددمی روستا براي نامناسب چهره ایجاد سبب منطقه از پربازدید فصول در که

 محیطیزیست مسئولان رفتار عدم چالش
 عدم یط،مح سازيپاك به تمایل عدم( مفاهیم شامل محیطیزیست مسئولان رفتار عدم چالش
 نگرش نبود محیط، حفظ منظوربه امکانات تأمین براي مالی مشارکت به تمایل

 حفظ به کمک مسیر در تلاش عدم نظارتی، هايسیاست از حمایتعدم محیطی،زیست
 بودن آلودگی، هايگزارش به تمایل محیط، به توجهیبی برابر در واکنش عدم محیط،
 عامل ترینمهم هاانسان رفتاري الگوهاي. گرددمی) زیستمحیط حفظ ارزش از آگاهی

 اظهار انشوندگمصاحبه .هستند جوامع در محیطیزیست ناپایداري یا و پایداري ایجادکننده
 ینا دیدگاهشان مردم ندارد وجود محیط سازيپاك براي اولیه امکانات روستاها در داشتند
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 یمال حمایت از حرف وقتی اما رودمی دولت جیب به گردشگري از حاصل درآمد که است
 جودو عدم صورت در کشند،می کنار شودمی محیط حفظ منظوربه امکانات تأمین براي

 باشند داشته زمین روي از زباله آوريجمع به تمایل نیز مردم اگر حتی زیرساختی امکانات
 زمین روي رب زباله ریختن نباشد زباله دفن براي محلی یا زباله آوريجمع براي ظرفی اگر اما

 ).زباله هايسطل وجود: مثالعنوانبه( است زباله ریختن براي ظرفی کردن پیدا از ترراحت
 تلاشی گونههیچ درنتیجه و شودمی کم محیطیزیست به نسبت مردم نگرش مشکلات این با

 منطقه این روستاهاي در خود اتفاق این متأسفانه. شودنمی محیط حفظ به کمک مسیر در
 با دبرمی بهره وحشی و اهلی متنوع حیوانات و گیاهی هايگونه و طبیعت ازلحاظ بکر
 و دشومی محسوب منفی امري گردشگر جذب در که است بوده مواجه مسئولین مهريبی

 .باشند طبیعت فکر به موارد ازهمهاول مسئولین و گردشگر مردم، باید

 شده درك ارزش چالش
 یجانیه حس نبود سفر، تجربه کیفیت بررسی عدم( مفاهیم شامل شده درك ارزش چالش

 کیفیت از گردشگران رضایت عدم روستایی، مناطق به سفر ارزش درك عدم سفر،
 به اديزی گردشگران انهیسال .گرددمی) سفر مثبت تجربیات درك عدم منطقه، وهوايآب

 انعنوبه را روستایی هايمکان جهان، در فرهنگی -تاریخی و طبیعی میراث وجود علت
 مستثنا یزن ایران کشورمان که کنندمی انتخاب فراغت اوقات گذران و گردشگري مقصدهاي

 وستایی،ر گردشگري مقصد از ذهنی تصویر و محیط از شدهادراك کیفیت. نیست امر این از
 ظهارا شوندگانمصاحبه. دارد بسزایی نقش گردشگران در مقصد انتخاب وعدم انتخاب در

 محیط اشتبهد و هادسترسی کیفیت از کنندمی دیدن روستا از گردشگرانی اکثر داشتند
 افراد ینب صمیمی رابطه و بودند ناراضی خدماتی هايزیرساخت کیفیت از همچنین و روستا
 یجادا گردشگر در منفی ذهنیت عوامل، این يدرنتیجه. شودنمی دیده گردشگر و بومی

 .نشود درك گردشگري محیط ارزش شودمی باعث و شودمی

 مقصد به وفاداري عدم چالش
 و یهتوص عدم منطقه، از دوباره بازدید به تمایل عدم( مفاهیم شامل مقصد به وفاداري چالش
 احساس عدم دیگران، به خود مثبت تجربیات انتقال عدم دیگران، و دوستان براي منطقه معرفی

 ایجاد اصلی هايشرطپیش از یکی. گرددمی) مناطق این به مجدد سفر عدم سفر، از خوشایند
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 و هاویژگی با متناسب گردشگري مقصد که است آن گردشگران در وفاداري تقویت و
 حیحص اطلاعات ارائه لذا. نماید تأمین را هاآن نیازهاي بتواند تا باشد گردشگري هايخواسته

 ارتباط براي مجازي فضاي از استفاده ازجمله مناسب هايرسانه طریق از گردشگران به
 دلیل به هک داشتند اظهار شوندگان. مصاحبهاست برخوردار بالایی اهمیت از آنلاین ايتوصیه

 ردشگرانگ تا شدهباعث  است، دادهرخ گردشگري مکان در اوقات گاهی که تلخی تجربیات
 باشند نداشته ار منطقه از دوباره بازدید به تمایلی درنتیجه و نکنند خوشایند احساس مکان آن در
 آن موفقیت نیمع به گردشگري مقصد یک به سفر نینخست بماند، ذهنشان در تلخی تصویر و

 نزد آن بلیغت و معرفی و گردشگري مقاصد به سفر تکرار بلکه نیست گردشگري مقصد
. بزند قمر بلندمدت در را گردشگري مقصد آن موفقیت تواندمی که است بالقوه گردشگران

 لندمدتب موفقیت در بسزایی نقش آن بر مؤثر عوامل و گردشگري مقاصد به وفاداري روازاین
 را فاداريو این که عواملی و گردشگري مقصد به وفاداري شود تلاش باید لذا شودمی ایفا آن

 .شود تقویت و شناسایی کندمی ایجاد

 زیستمحیط تخریب چالش
 و تعمرا تخریب طبیعی، هايزیبایی تخریب( مفاهیم شامل زیستمحیط تخریب چالش
 غییرت خدماتی، -تفریحی مراکز به کشاورزي هايزمین تبدیل وحش،حیات هايگاهزیست

 نامناسب رفتارهاي بروز دامداري، از حمایت و مراتع از حفاظت و احیا عدم اراضی، کاربري
 توجهیبی ع،مرات زدن آتش گردشگران، توسط رویهبی شکار براثر حیوانات کشتار محیط، با
 باغات رداُتراق  و درختان شکستن ها،رودخانه و هاچشمه آلودگی محیط، پاکیزگی رعایت به

 هتوسع براي مراتع تخریب مزارع، و کشاورزي هايزمین تخریب خاك، آلودگی روستا،
 فصول رد گردشگران بیشتر ورود با داشتند اظهار شوندگان. مصاحبهباشدمی) هازیرساخت

 زیستحیطم روندمی طبیعت به که کسانی از زیادي عده متأسفانه نوروز عید مانند سال مختلف
 سعی هستند مندعلاقه طبیعت به که گردشگرانی و دوستان طبیعت کهدرحالی کنندمی آلوده را

 مناطقی در خودرو بردن از حتی و اجتناب زیستمحیط کردن آلوده و زباله ریختن از کنندمی
 اخهش شکستن. کنند اجتناب کندمی ایجاد صوتی آلودگی آن در خودروها مرور و عبور که

 باغات، در رانگردشگُاتراق  و گردشگران توسط رویهبی شکار براثر حیوانات کشتار درختان،
 ازجمله پلاستیک و نایلون بارمصرف،یک ظروف کنسرو، هايقوطی ریختن و آتش افروختن
 تخریب روزها این کنندنمی رعایت ايغیرحرفه گردشگران از بعضی که است مواردي
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 تریناصلی به گردشگران، توسط … و طبیعت در هازباله سازيرها سوزي،آتش ها،جنگل
 .است دهش گردشگري برابر در اهالی منفی گیريموضع باعث و شدهتبدیل بومیان نگرانی

 کالبدي مقوله -7
 .گرددمی) محیطی مسائل و روستا بافت تخریب چالش( هايشاخص شامل کالبدي مقوله

 روستا بافت تخریب چالش
 ظحف عدم ناموزون، و نامناسب هايطرح اجراي( مفاهیم شامل روستا بافت تخریب چالش

 کشیجدول بودن معابر، زیبایی و آراستگی به توجه عدم روستا، تاریخی بافت و سنتی معماري
 غییرت برنامه، بدون وسازساخت ،...) و میدان( روستا ورودي ساماندهی عدم معابر، بهسازي و

 هاينقشه و هاطرح از استفاده روستا، کالبدي ساختار در دوگانگی ایجاد روستا، ظاهري نماي
 در غیراصولی و رویهبی وسازهايساخت روستا، وجدید قدیمی بافت در ناهمگونی متعدد،

 تفرقم و ویلایی وسازساخت روند افزایش سازي،مقاوم بهانه به تخریب نامناسب، هايمحل
 .گرددمی) روستا شدن

 شکننده و حساس نواحی در صحیح و مدون ریزيبرنامه بدون گردشگري يتوسعه
 توجه با امروزه ند،ک تحمیل روستا پیکره و ساختار بر را متعددي کالبدي آثار تواندمی روستایی

 و وادم انواع کاربرد در داريدامنه هايدگرگونی ونقل،حمل وسایل و ارتباطات گسترش به
 کند،می اثبات را مطلب این محلی افراد و شوراها با مصاحبه. است آمده پدید ساختمانی مصالح

 و آمده جودو به شهري نقاط به بیشتري دسترسی ها،راه شبکه ایجاد با که بودند معتقد هاآن
 هايخانه ایجاد و منطقه این روستاهاي به شهرنشینان ورود نیهمچن شد، تروسیع نسبتاً ارتباطات

 ونیز سازيساختمان نحوه ترتیب، نی. بدشد شهري مصالح کاربردسبب  آنان، توسط دوم
 تمانساخ در سنتی مصالح و مواد و الگوها جایگزین جدید ساختمانی مصالح و مواد کاربرد

 تمانیساخ مصالح از گیريبهره و سازيخانه شهري الگوهاي از تقلید. شد روستایی هايخانه
 اظهار نی. همچناست داده روستا ظاهري يچهره به دوگانه يچهره ها،خانه ساخت در غیربومی

 کاربري تغییر هب و کندمی پیدا افزایش زمین قیمتمعمولاً  گردشگري، توسعه افزایش با داشتند
 .شود منجر تفریحی مجتمع و گردشگري هايزیرساخت به کشاورزي اراضی از
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 محیطی مسائل شاخص
 برزینهه و بودن کوهستانی دلیل به اراضی زیاد شیب( مفاهیم شامل محیطی مسائل شاخص

 کاربري غییرت محیط، تخریب و طلبیمنفعت طبیعی، منابع به تصرف و دخل طرح، اجراي بودن
 هايزیرساخت توسعه از استفاده هزینه افزایش روستایی، مناظر به رساندن آسیب اراضی،

 داشتند ظهارا شوندگان. مصاحبهگرددمی) توپوگرافی به هاطرح اجراي در توجهیبی فیزیکی،
 هک کندمی رویهبی وسازهايساخت ایجاد غلط هايطرح با دولت گردشگري روستاهاي در

 طورهمین ریزد،می هم به روستا طبیعی محیط و شودمی اراضی کاربري در تغییر باعث
 مناطق رد پول داشتن علت به و کنندنمی مراعات را زیستمحیط فرهنگ و آداب گردشگران

 به خود راحتی و رفاه جهت جنگلی مناطق در یا و کوهستانی مناطق در ازجمله طبیعی و بکر
 کردن درستو آتش  عتیدر طب خود هايزباله ریختن مثلاً( پردازندمی زیستمحیط تخریب

 ).درختان زیر در
 ینب روابط یافتن در و ايپایه و دهنده سازمان مضامین کشف و شناسایی با درنهایت

 ياهچالش و موانع نییتب جهت مؤثر عوامل و هاویژگی تشریح نمودار اصلی، موضوعات
 :کرد ترسیم توانمی زیر شکل به را روستایی گردشگري روي پیش

 ي توسعه گردشگري پایدارهاچالش) مدل مفهومی موانع و 1شکل 
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 يریگجهینت
 زا یکی پایدار، گردشگري از قبولی قبل سطح از روستایی جوامع برخورداري امروزه
 سایر الفع حضور و مشارکت متضمن که است روستایی پایدار توسعه کلیدي يهامؤلفه

 یانم در پایدار گردشگري ضعف بلعکس، و است روستایی هايعرصه تمامی در هاخانوار
. دهد¬می سوق ناپایداري سمت به را روستا فضاي مختلفی هايشیوه به روستایی خانوارهاي

 و ارانگذسیاست هايدغدغه ترینمهم از یکی به پایدار گردشگري سطح ارتقاي رونیازا
 توسعه وانعم و هاچالش تبیین و شناسایی حاضر تحقیق هدف لذا. است شده مبدل ریزانبرنامه

 نظرات از فادهاست و مضمون تحلیل روش از استفاده با تحقیق این. باشد می پایدار گردشگري
 برموع درمج. گردید تهیه هستند زمینه این در کافی تجربه داراي که خبره و متخصص 20

 شناسایی ياهیپا مفهوم 29 ها،داده مضمونی تحلیل مبناي برآمده دستبه باز کد 182 مبناي
: شامل دسته هفت در مفاهیم این. دهندمی تشکیل را پژوهش مدل اساس که شد

 عنوانبه کالبدي محیط، کیفیت اجتماعی، اقتصادي، سازمانی، زیرساخت، ،يگذاراستیس
 .شدند يبندمیتقس پژوهش موضوع دهنده سازمان مضامین

 ۀتوسع مقوله که گفت توانیم شدهاستخراج مضامین به توجه با پژوهش این در
 حلیلت جنبه نیز و دهد پوشش را مقوله سایر تواندیم که است مفهومی پایدار گردشگري

 موانع پایدار گردشگري توسعۀ در اگر که داشتند اذعان شوندگانمصاحبه. باشد داشته
 نتایج... و اجرایی يهاتیفعال و هاپروژه و هايزیربرنامه شود، برطرف يگذاراستیس

 که دمیمر روستا در. کندیم پیدا نمود آن مثبت اثرات و داشته دنبال به يزیآمتیموفق
 اساس بر هاآن معیشتی يهاوهیش و زندگی و کرده استفاده آن منابع از که کنندیم زندگی

 گريگردش در مؤثر جوانب تمام گرفتن نظر در لذا. باشدمی محل هايموجودیت و واقعیات
 رو از. است ریناپذاجتناب محلی جوامع مشارکت و بازاریابی و مدیریت خصوصبه پایدار
 حلیلت الگوي در مرکزي هسته و اساسی عامل عنوانبه پایدار گردشگري توسعۀ پدیده

 توسعۀ که ستا این شود توجه آن به باید که نیز دیگري نکتۀ. شودیم گرفته نظر در مضمون
 کلیه. شودیم شامل را ذینفع افراد تمام که است ذینفعی چند فرایند یک پایدار گردشگري

 هايطرح اجراي و توسعه در موردتوجه منابع و مشکلات شناسایی جهت در باید ذینفعان
 مشارکت باشد داشته همراه به را اقتصادي و اجتماعی پایداري که راهبردهایی با آن به مربوط
 کاهش« ازجمله آن يامدهایپ شاهد توانیم پایدار گردشگري توسعه با. باشند داشته
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 ،»اجتماعی يهابیآس کاهش« ،»محلی مردم يتوانمندساز« ،»شهر به محلی مردم مهاجرت
 هبودب« ،»اهالی بین در تعاون حس و يریپذتیمسئول احساس و مشارکت سطح افزایش«

 و باراتاعت به محلی مردم وابستگی کاهش« ،»جمعیتی ساختار بهبود« ،»آموزشی وضعیت
 ،»گريگردش و توریسم صنعت يربنایز ارتقا« ،»یارانه مانند دولتی يهاکمک و تسهیلات

 رفاه ارتقاي« ،»تولیدات کیفیت افزایش« ،»محلی مردم معیشت بهبود« ،»روستا توسعه و رشد«
 .بود »پایدار توسعه مسیر در حرکت« و »اقتصادي
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