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دکتر حمید ضرغام بروجنی ،دکتر مریم صداقت

تاریخ دریافت91/50/79 :
تاریخ پذیرش91/78/75 :

چکیده
تحقین حاضر فرمایشات مقام معظم رهبری در زمینه توسعه پایدار گردشگری را مورد بررسی قرار
داده و با استفاده از نظریه دادهبنیاد و به صورت اکتشافی ،به دنبال ارائه تصویری کالن از این بیانات در قالب
الگو وارهای از عوامل علّی ،عوامل زمینهساز ،عوامل مداخلهگر ،راهبردها و پیامدهای توسعه پایدار
گردشگری است .جامعه آماری تحقین ،شامل بیانات رهبری معظم انقالب اسالمی مرتبط با موضوع تحقین
طی سالهای  7315تا  7391است که از بین آنها با روش نمونهگیری نظری  65گزاره از  05مورد از این
بیانات انتخاب و با کدگذاری آنها  769مفهوم اولیه (کد باز) شناسایی شد .سپس با لحاظ کردن اشتراکات
محتوایی کدهای باز 67 ،مقوله فرعی و  74مقوله اصلی تولید شد .در ادامه ،یافتههای تحقین در یک
چارچوب پارادایمی با استفاده از مقولههای اصلی ،شامل :مقولههای علّی (آثار گردشگری و موقعیت
ژئوپولیتیک ایران) ،پدیده محوری (توسعه پایدار گردشگری) ،مقولههای زمینهای (مشارکت و همکاری
ذینفعان گردشگری ،آموزش و فرهنگسازی در گردشگری) ،مقولههای مداخلهگر (حس مکان
گردشگری و حکمروایی خوب در گردشگری) ،راهبردها (برنامهریزی گردشگری ،سیاستگذاری
گردشگری ،بازاریابی گردشگری ،مدیریت منابع گردشگری و نظارت و ارزیابی گردشگری) و پیامدها
( پایداری منابع گردشگری ،حفاظت از منابع گردشگری ،حفظ هویت اجتماعی و رفاه و کیفیت زندگی)
هم پیوند شده است .نتای تحقین نشان داد تحقن موفقیت آمیز توسعه پایدار گردشگری ،نیازمند ترکیب
چشمانداز ،سیاست ،برنامهریزی ،مدیریت ،کنترل و فرایندهای نظارتی و یادگیری اجتماعی منسجم است که
مشارکت فعال جامعه میتواند به کارایی آن تحقن بخشد .رسیدن به این هدف ،مستلزم رهبری سیاسی قوی
است تا از مشارکت گسترده ذینفعان و ایجاد وفاق عمومی اطمینان حاصل شود.
کلیدواژهها :الگوی پارادایمیک ،توسعه پایدار گردشگری ،مقام معظم رهبری ،رویکرد
دادهبنیاد.
 .7این مقاله برگرفته از رساله دکتری است.
 . نویسنده مسئول :دانشیار دانشگاه عالمه طباطبایی
 . دکترای مدیریت گردشگری ،دانشگاه عالمه طباطبایی

zargham@atu.ac.ir
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مقدمه
پارادایم توسعه جایگزین (که رویکردی از پایین به باال و مردمی ارائه میدهـد) در پاسـخ بـه
شکست آشکار جریان غالـب مـدلهـای متعـارف مبتنـی بـر رشـد اقتصـادی پدیـدار شـد .توسـعه
جایگزین ،جایگزینی برای مدلهای رشد اقتصادی از باال به پایین و توسعه غربمحـور اسـت؛ کـه
در درجه اول بر مسائل انسانی و زیستمحیطی تمرکز دارد .از اینرو ،اعتقاد اساسی آن ایـن اسـت
که توسعه باید درون زا باشد؛ یعنی فرایند توسعه باید از نیازهای جامعـه نشـ ت بگیـرد و از طریـن
آن ها هدایت شود ،نه آنکه عوامل خارجی آن را تحمیل یا اجرا کنند .بنابراین ،توسـعه جـایگزین
رویکردی مردممحور یا «عامهپسند» نسبت به توسعه است که نهتنها بر نیازهای اساسی (رفاه مادی و
اجتماعی) ،بلکه بر ترغیب خوداتکایی ت کید میکند و با کمک گرفتن از نظامهـا و دانـش بـومی،
فرایند توسعه را استحکام می بخشد .در نتیجه ،فرایند توسـعه جـایگزین بـا ت کیـد بـر مشـارکت و
تصمیمگیری آحاد جامعه از تمرکززدایی یـا بـومیسـازی (در مقایسـه بـا نوسـازی مبتنـی بـر رشـد
اقتصادی دولتی) دفاع میکند .این امر به نوبه خود به توانمندسازی جوامع محلی و افـزایش بـالقوه
نقش زنان کمک میکند .در عین حال ،مشـارکت بیشـتر سـازمانهـای مـردمنهـاد یکـی از عناصـر
ضروری رویکردهای مردمی جایگزین نسبت به توسعه محسوب میشود (شارپلی و تلفر1؛ ضـرغام
بروجنی.)65-67 :7396 ،
از اواخر دهه  7965که توسعه به سرعت با پایداری زیستمحیطی ارتباط پیدا میکرد ،توسعه
جایگزین ،مترادف با توسعه پایدار شد .با ایـنحـال ،مفهـوم توسـعه جـایگزین طـی دهـه  7965در
پیدایش آنچه به آن «توسعه جایگزین گردشگری» 2اطالق میشد ،بازتاب یافت (ضیایی و عزیزی،
 .)83 :7393این نظریه نیز ،با ایجـاد شـالودهای بـرای تـداوم اهمیـت واگـذاری بـه مشـارکتهـای
انحصاری بهطورکلی و بهویژه گردشگری اجتماعمحور در توسعه پایدار گردشگری و بهخصوص
توسعه بومگردی (اکوتوریسم) بر رویکرد مشارکت جامعه نسبت به گردشگری ت کید میکرد و به
طور یکسان ،مسائل برابری جنسیتی ،توانمندسازی و البته پایداری زیستمحیطی نیـز وارد گفتمـان
توسعه پایدار /جایگزین گردشگری شدند .به عقیده بسیاری ،اکنون گردشگری جایگزین با توسعه
1. Sharpley And Telfer
2.Alternative Tourism Development
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پایدار گردشگری مترادف است (شارپلی؛ رمضان نژاد و پورقیومی.)19 :7390 ،
توسعه پایدار گردشگری نیازمند دو مقوله مدیریت و برنامهریزی مستمر اسـت تـا در نهایـت،
بتواند به اهداف از پیش تعیینشده دست یابد .مدیریت گردشگری فرایندی است که طی آن مابین
فعالی ـتهــای مختل ـ

صــنعت گردشــگری در ســطوب گونــاگون ،هم ـاهنگی ،هــدایت ،کنتــرل و

تصــمیمگی ـری م ـیشــود (حی ـدری .)783 :7393 ،بــا توجــه بــه اصــل  775قــانون اساس ـی ،تعیــین
سیاستهای کلی نظام جمهوری اسالمی ایران در همه زمینـههـا از جملـه گردشـگری ،نظـارت بـر
حسن اجرای آن ها و حل اختالف و تنظیم روابط قوای سهگانه برعهده مقـام معظـم رهبـری اسـت
(بهنیافر .)77 :7361،لذا یکی از مهمترین وظیفههای حاکمیت ،مدیریت کالن و تعیین سیاستهای
کلـی صــنعت گردشــگری و همــاهنگی میـان ســایر عوامــل نهــادی اســت .گردشــگری ترکیبـی از
بازیگران مختل

است که برای ارائه طی

گسـتردهای از تسـهیالت و خـدمات در آن نقـش ایفـا

میکنند .در این صنعت ،نیاز مبرم به رهبری وجود دارد؛ اما در کنار آن همـاهنگی و مشـارکت در
ایجاد و ارائه محصول نیز ضروری است (سازمان جهانی گردشگری.)06 :8573 ،1
از سوی دیگر مطالعه روند توسعه گردشگری کشورها نشان میدهد که برای دسـتیـابی بـه
پیشرفت و توسعه در کشورهای توسعهیافته ،سازوکار خاصی که مبتنی بر اصول بنیادین آن جوامـع
میباشد ،تعری

شده است .ازاینرو ،طبیعی است که سازوکارهای مورداستفاده که براسا

مبانی

ارزشی و معرفتی خاص استوار شدهاند ،نمیتوانند برای سایر کشورها از جمله کشورمان بـهعنـوان
الگو مورد استفاده قرار گیرند .درواقع ،می توان از الگوهای مربوط به سایر کشورها و تجارب ناشی
از آنها بهره برد ،ولیکن نمیتوان آنها را بهعنوان یک الگوی کامل به دلیل تفـاوتهـای بنیـادین
در فرهنگ ،ارزشها و باورها مورد استفاده قرار داد .بنابراین ،با توجه به اینکه حاکمیـت ،یکـی از
ارکان مهم و اساسی برنامهریزی و توسعه و متولی سیاست گـذاری صـنعت گردشـگری در کشـور
است ،این تحقین به دنبال ارائه الگو وارهای از عوامل علّی ،عوامل زمینهسـاز ،عوامـل مداخلـهگـر،
راهبردها و پیامدهای توسعه پایدار گردشگری از دیدگاه مقام معظم رهبری است.
گردشگری ،توسعه پایدار گردشگری و رفتار گردشـگر در بسـیاری از زمینـههـای اجتمـاعی
وجود دارند و ذینفعان مختلفی را دربرمیگیرند .بنابراین ،شناخت ماهیت چندوجهی گردشـگری
1. World Tourism Organization
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بهعنوان یک کسـبوکـار و در عـین حـال ،پدیـدهای جامعـهشـناختی حـائز اهمیـت اسـت .نظریـه
دادهبنیاد ،بهعنوان رویکردی که به یک نظریه نوظهور منتهی میشود ،قادر است تصویری جامع از
رفتار گردشگر و گردشگری ارائه دهد .بـه عـالوه ،بـا اسـتفاده از ایـن رهیافـت مـیتـوان بـه عمـن
مطالعات کمی افزود .به همین منظور ،محققان با اسـتفاده از روش دادهبنیـاد بـه شناسـایی مفـاهیم و
مقولهبندی گزارههای منتخب در بیانات معظمله از سـال  7315تـا  7391مبـادرت ورزیـده ،روابـط
میان مقولهها را شناسایی کرده است.

اهداف و سؤالهای تحقیق
با توجه به اهمیت و جایگاه گردشگری در اندیشههای حاکمیت انقالب اسالمی و ضـرورت
تبیین نظری این موضوع ،تحقین حاضر با هدف ارایه الگوی پارادایمیک توسعه پایدار گردشگری
مبتنی بر دیدگاه و منظومه فکری رهبر معظم انقالب اسالمی انجام شده و به دنبال پاسـخگـویی بـه
سؤالهای اصلی و فرعی است .الگوی توسعه پایـدار گردشـگری از دیـدگاه رهبـر معظـم انقـالب
اسالمی چیست؟ این ،سؤال اصلی تحقین است و با توجـه بـه ایـن سـؤال کلـی ،سـؤالهـای فرعـی
تحقین عبارتاند از:
 .7مقوله های علّی توسعه پایدار گردشگری از دیدگاه رهبـر معظـم انقـالب اسـالمی کـدام
است؟
 .8مقوله های محوری توسعه پایدار گردشگری از دیدگاه رهبر معظم انقالب اسالمی کـدام
است؟
 .3مقولههای زمینهای توسعه پایدار گردشگری از دیدگاه رهبر معظم انقالب اسالمی کـدام
است؟
 .6مقولههای مداخلهگر توسعه پایدار گردشگری از دیـدگاه رهبـر معظـم انقـالب اسـالمی
کدام است؟
 .0مقوله های راهبردی توسعه پایدار گردشگری از دیدگاه رهبر معظم انقالب اسالمی کدام
است؟
 .4مقولههای پیامدی توسعه پایدار گردشگری از دیدگاه رهبر معظم انقالب اسالمی کـدام
است؟
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از آنجا که این تحقین از نوع تحقیقات کیفی است و در این نوع از تحقیقات در مورد نتـای
و پاسخها پیشبینی صورت نمیگیرد ،سـؤالهـای کلـی و عمـومی مطـرب مـیشـود و جمـعآوری
دادهها ( از قبیل متون سخنرانی یا مصاحبهها) و تجزیه و تحلیل آنها از طرین توصـی

رویـدادها و

منت از موضوعات اصلی است .بنابراین ،این تحقین فرضیهای ندارد.

پیشینه تحقیق
1

در حوزه سیاستگذاری گردشگری ،جوپـه ( ،)8571توسـعه گردشـگری در هـر کشـور را
مت ثر از حوزه سیاست و حکمروایی میداند .وی معتقد اسـت کـه توسـعه مناسـب گردشـگری تـا
حدود بسیار زیادی وابسته به تصمیم سـازان حکـومتی اسـت .میـزان تخصـو و اطالعـات آنهـا از
صنعت گردشگری ت ثیری مستقیم بر کیفیت صـنعت گردشـگری هـر کشـور دارد .در میـان شـش
روندی که در مطالعات گردشگری پایدار بـرام ول ،هینگـام ،لـین و میلـر )8571( 2شناسـایی شـده
است ،حکومت ،موضوعی جدیدتر است .به اعتقاد آنهـا« ،حکومـت مفهـومی جدیـد در مطالعـات
گردشگری است که نشان دهنده دیدگاهی وسیع از این موضوع است که چگونه جوامع و اقدامات
آنها هدایت ،بسی و قانونمند میشوند .رژیمها و سیستمهای حکومتی میتوانند روابـط اجتمـاعی
از جمله ارزشها و قـوانین اجتمـاعی را هـدایت کننـد( .نـانکو .)811 :8571 ،3همچنـین در حـوزه
روششناسی ،بررسی پژوهشها در زمینه توسـعه پایـدار گردشـگری حـاکی از کوتـاهی مطالعـات
علمی در مورد عوامل زمینهساز و شـکلدهنـده توسـعه پایـدار گردشـگری ،شـرایط ت ثیرگـذار در
موضوع ،راهبردها و نتای توسعه پایدار گردشـگری و همچنـین کوتـاهی اسـتفاده از بیانـات رهبـر
معظم انقالب اسالمی و ارائه یک الگو است .اما در سایر حوزهها از روش دادهبنیاد و بیانات رهبـر
معظم انقالب اسالمی استفاده شده است .قائد علی و لطیفی ( )7393در تحقیقی با استفاده از نظریـه
دادهبنیاد با بررسی بیانات ،پیامها و استفتائات مقام معظم رهبری در موضوع دفاع مقـد

و راهیـان

نور ،به دنبال ساخت تصویری کالن از این پدیـده نوظهـور بودنـد 66 .گـزاره از میـان  34مـورد از
بیانات و پیام های مرتبط با موضوع تحقین انتخاب و با کدگذاری گزارههای منتخب  784کد باز و
1. Joppe
2. Bramwell, Hingham, Lane and Miller
3. Nunkoo

070

دوفصلنامة علمی -پژوهشی پاسداری فرهنگی انقالب اسالمی ،سال هفتم ،شماره  ،01پاییز و زمستان 0311

 86مفهوم اساسی و در آخر الگوی پارادایمی اردوهای راهیان نور اسـتخراج شـد .همچنـین فرهـی
بوزنجانی و همکاران ( ،) 7395در تحقیقی با عنوان الگوی توسعه و تعالی مدیران و فرماندهان سپاه
از منظر مقام معظم رهبری با استفاده از روش دادهبنیاد بالغ بر هزار متن از بیانات ،نامههـا ،احکـام و
مصاحبههای مقام معظم رهبری در سالهای  7346تا  7369را مطالعـه کردنـد و از طریـن سـه نـوع
کدگذاری باز ،محوری و انتخابی مدلی مفهومی ارائه دادند.

مبانی نظری و مفهومی تحقیق
مفهوم توسعه پایدار گردشگری
فلسفه توسعه پایدار گردشگری ،نشاندهنده یـک جابـهجـایی از رویکردهـای سـنتی اقتصـاد
نئوکالسیک ،به یک رویکرد کلینگرتر (که گردشگری را ابزاری برای توسـعه اقتصـادی ،رفـاه و
محیط زیست میداند) است (یافانتیدو 1و همکاران .)7704 :8574 ،در ایـن رویکـرد نـوین ،نـهتنهـا
نیازهای بازار مورد توجه است ،بلکه نیازهای (ضروریات) جامعه و محیط زیست طبیعی نیـز مـورد
توجه و ت کید قرار می گیرد (چوی و سیراکایا .)7816 :8554،2توسـعه پایـدار گردشـگری شـکل
خاصی از توسعه گردشگری اسـت کـه سیسـتم را قـادر بـه حفـظ بقـا در سـطح بـاالیی از کیفیـت
میسازد (کو .)79 :8550 ،3بنا به تعری

سـازمان جهـانی گردشـگری ،توسـعه پایـدار گردشـگری

فرایندی است که با کیفیت زندگی میزبانان ،ت مین تقاضای بازدیدکننـدگان و بـه همـان نسـبت بـا
حفاظــت منــابع مح ـیط طبیع ـی و انســانی در ارتبــاط اســت (زو وفــاکس763 :8576 ،4؛ هیگنــز و
دیسیبلیو 706 :8576 ،5؛ جـورج6 :8556 ،6؛ هـانتر و گـرین )88 :7990 ،7و همچنـین ،توسـعهای
اســت کــه آثــار فعل ـی و آت ـی اقتصــادی ،اجتمــاعی و زیســتمحیط ـی را بــا توجــه بــه نیازهــای
بازدیدکنندگان ،صنعت گردشگری ،محـیط زیسـت و جوامـع میزبـان در نظـر مـیگیـرد (وایـت و

1.Yfantidou
2.Sirakaya
3.Ko
4. Xu and Fox
5. Higgins-Desbiolles
6.Georg
7. Hunter & green

071

الگوی پارادایمیک توسعه پایدار گردشگری (مبتنی بر استقراء داده بنیاد از بیانات مقام معظم رهبری)

همکاران .)3 :8554 ،1این رهیافـت ،گردشـگری را در قالـب مرزهـا بررسـی مـیکنـد و راهبـردی
م لثوار میان جامعه میزبان و سرزمین آن از یکسو ،و جامعه میهمـان یعنـی گردشـگران از سـوی
دیگر با صنعت گردشگری برقرار میسازد (شکل  )7و قصد دارد فشـار و بحـران موجـود بـین سـه
ضلع م لث را تعدیل کند و در طوالنیمدت [بـین آنهـا] موازنـه برقـرار سـازد (جعفریـان کیکـانلو،
سجادی و وحیدیان .)8 :7393 ،تحقن توسعه پایدار گردشگری در گرو سه رویکرد همهجانبهنگـر
و کلیگرا ،آیندهنگر و مساواتگرا است .نگرش اول بـر ایـن بـاور اسـت کـه توسـعه گردشـگری
هنگامی پایدار است که در بستر سیاسی ،اقتصادی و اکولوژیک در نظـر گرفتـه شـود .در رویکـرد
دوم ،برآورد احتیاجات کنونی گردشگران ،جامعه میزبان و بهموازات آن محافظت از محیط زیست
و حفظ فرصتهای برابر برای آیندگان مطرب است .در رویکرد سوم ،برابـری درون نسـلی و بـین
نسلی در استفاده از امکانات ،دادهها و منابع مورد نظر است (لـی 60 :8573 ،2؛ دیـاز و رودریگـو،3
 3 :8574؛ تـــازیم جمـــال و کـــامرگو 6 :8573 ،4؛ بـــارتون و لئونـــارد 357 :8575 ،5؛ آگیویـــه و
همکاران.)81 :8571 ،6

جامعه
مهمان

(گردشگران)

شکل  .0مثلث توسعه پایدار گردشگری (جعفریان کیکانلو ،سجادی و وحیدیان)1 :0313،

1.White et al
2. Lee
3. Díaz and Rodríguez
4. Tazim Jamal a & Camargo
5. Bartona and Leonard
6. Agyeiwaah et al
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بنابراین ،یک جنبه مهم از توسعه پایدار گردشگری ت کید بر گردشگری جامعهمحـور اسـت.
این رویکرد در گردشگری ،بر مشارکت جامعه در فرایند برنامهریزی و توسعه ،و توسعه انـواعی از
گردشگری که منافعی را برای جوامع محلی به دنبال میآورد ،ت کید دارد .به حداک ررسانی منـافع
برای جامعه محلی باعث مقبولیت بیشـتر گردشـگری در میـان سـاکنان محلـی مـیشـود و حمایـت
فعاالنه آن ها ،حفاظت از منابع گردشگری محلی را تضمین میکنـد .هـمچنـین حمایـت مسـتقیم و
غیرمســتقیم از مشــارکت ســاکنان ،پایــه پــارادایم پایــداری گردشــگری اســت .بــر ایــن اســا ،
برنامه ریزان گردشگری و دولتها (سیاستمداران) باید به درک روشنی از نگرش ساکنان محلی
در ارتباط با عناصر اصلی گردشگری پایدار دست یابند .این عناصر عبارتاند از :مشارکت مـردم،
برنامــهری ـزی بلندمــدت و پای ـداری مح ـیطزیســت ( میوســیک و همکــاران 99 :8574 ،1؛ کــاتو و
پروگنو ، 869 :8571 ،2لی و سیه 160 :8574 ،3؛هرنانز و گیل 034 :8574 ، 4و الوانی.)75 :7318 ،
رضایت بازدیدکنندگان نیز بـهعنـوان یکـی دیگـر از عوامـل کلیـدی گردشـگری پایـدار در
راستای کارایی بلندمدت اقتصادی گردشگری محلی ،اهمیـت بـاالیی دارد .اغلـب گردشـگران در
جست وجوی مقصدهایی هستند کـه دارای سـطح بـاالیی از کیفیـت زیسـتمحیطـی باشـد .آن هـا
دوست دارند از محیطی بازدید کنند که جذاب و تمیز باشد .این موضوع نیز برای سـاکنان نـواحی
گردشگری اهمیت دارد که از آسیبها ،خسارتهای زیستمحیطی و مسائل و مشکالت اجتماعی
ناشی از ورود گردشگران در امان باشند (قدمی و غالمیان بایی .)778-773 :7393،همچنین مـولر

5

توسعه گردشگری را با پایداری تلفین کرد و معتقد بود شکلگیری توسـعه پایـدار گردشـگری در
اصل به عنوان ابزار یا پشتیبان توسعه پایـدار اسـت (حیـدری .)91 :7393،بنـابراین مـیتـوان گفـت
توسعه پایدار گردشگری ،مسیر هماهنگی از توسعه است که از نظر اکولـوژیکی پاسـخگو ،از نظـر
اجتماعی سـازگار ،ازنظـر فرهنگـی درخـور ،از نظـر سیاسـی عادالنـه ،از نظـر تکنولـوژیکی مـورد
حمایت و از نظر اقتصادی (برای جامعه محلی میزبان) کارآمد است (ضـرغام بروجنـی و صـداقت،
.)765 :7391
1. Miočić et al
2. Kato and Progano
3. Lee & Hsieh
4. Hernanz and Gil
5.Muller
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ابعاد و اصول توسعه پایدار گردشگری
هدف اولیه توسعه پایـدار گردشـگری بــه حـداک ر رسـاندن منفعـتهـا و در عـین حـال بــه
حــداقل رســاندن تــ ثیرات نــامطلوب اســت (ویــور75 :8578 ،1؛ کنــت ،)84 :8550 ،2بنــابراین،
گردشگری دیگر تکبعدی نیست بلکه به دلیل وجود توسعه پایـدار چندبعـدی اسـت .دیگـر تنهـا
توجیه اقتصادی مطرب نیست ،بلکه ادغامی با شرایط فرهنگـی -اجتمـاعی و زیسـتمحیطـی اسـت
(حبیبی قاسمآبادی .)773 :7390 ،رهنمودها و شیوههای مدیریتی توسعه پایـدار گردشـگری بـرای
همــه اشــکال گردشــگری و همــه نــوع مقصــدی قابــل اعمــال اســت ،ازجملــه گردشــگری انبــوه و
بخشهای مختل

گردشگری .اصول پایداری به جنبههای زیستمحیطی ،اقتصـادی و اجتمـاعی-

فرهنگی توسعه گردشگری اشاره دارد و باید تعادل مناسبی بین این سه بعد ایجاد شود تـا پایـداری
بلندمدت آن تضمین شود (شارپلی؛ رمضان نژاد و پورقیومی .)97 :7390 ،اک ر تحقیقات انجامشده
تنها به جنبههای محیطی و اقتصادی توسعه پایدار گردشگری پرداختهانـد (چـریس)367 :8578 ،3؛
بنابراین« ،عوامل اصلی سهگانه» پایداری اقتصادی ،زیستمحیطی و اجتماعی -فرهنگی در تعریـ
توسعه پایدار گردشگری آشکار است:
 پایداری زیستمحیطی ،به ایجاد سازگاری با منابع بیولوژیک و زیسـتمحیطـی و حفـظ
میرا طبیعی و تنوع زیستی مربوط است (شرنر.)98 :8575 ،4
 پایداری عوامل اجتماعی -فرهنگی ،کنترل توسعه در زندگی انسان و حفـظ آثـار م بـت
ارزش ها و باورها در جهت تقویت هویت جامعه و محـیط ،سـرمایه اجتمـاعی ،توجـه بـه
فرهنگ جامعه محلی و توجه به تقویت انسجام اجتماعی است (دویم.)718: 8550 ،5
 پایداری اقتصادی ،کنترل و نظارت منـابع و حفـظ و انتقـال آن از نسـل کنـونی بـه نسـل
آینده ،بدون آسیب و خدشه به ساختار نظام هستی ،فقرزدایی ،ارتقـای کیفیـت زنـدگی،
رشد اقتصادی کنترلشده و توزیع عادالنه منـافع اقتصـادی اسـت (مهـدوی ،رکـنالـدین
افتخاری و سجادی.)867 :7390 ،
1. Weaver
2.Kent
3.Chris
4.Schorner
5. Duim
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عالوه بر این ،سه اصل توسعه پایدار یک مفهوم سیاسی است و دسـتیابی بـه هـدف پایـداری
گردشگری در جامعه به شدت به سیستم سیاسی و توزیع قدرت جامعه ،بسـتگی دارد .بـرای م ـال،
برخالف این حقیقت که یکی از اهداف اصلی گردشگری پایدار ،بهبود کیفیـت زنـدگی سـاکنان
محلی (هم در کشورهای در حال توسعه و هم توسعهیافته) است (جـانو

و بـاجور083 :8573 ،1؛

آگیویه و همکاران81 :8571 ،؛ لی 65 :8573 ،2و لیو و همکاران ،) 757 :8571 ،3دولت اسـت کـه
همه فرایند توسعه گردشگری را کنترل و هدایت میکند .در نتیجه ،ساکنان محلی اغلب بـا فراینـد
تصمیمگیریها بیگانهاند و یـا از فراینـدهای تصـمیمگیـری دور نگـه داشـته مـیشـوند .از ایـنرو،
بهمنظور دستیابی به هدف گردشگری پایدار ،مشارکت ساکنان محلی در فرایند تصمیمگیری یـک
الزام است (قدمی و غالمیان بایی .)779 :7393،برای موفقیت توسعه پایدار گردشگر باید تمام ابعاد
توسعه به صورت به هم پیوسته و وابسته در نظر گرفته شوند .چارچوب سنتی توسعه پایدار بر توازن
میان این ابعاد ت کید دارد ،اما رویکردهای جدیدتر بر چارچوبهای زمینهمحور متمایل شـدهانـد و
بر نیازهای خاص جامعه ت کید میکنند (کاردنز ،برد و دافی .)804 :8570 ،4در جـدول ( )7ابعـاد و
اصول توسعه پایدار گردشگری خالصه شده است.

روششناسی تحقیق
پژوهش حاضر از حیث هـدف ،اکتشـافی اسـت و راهبـرد مـورد اسـتفاده در تحقیـن ،نظریـه
دادهبنیاد است که دادههای حاصل از منابع اطالعاتی را به مجموعهای از کدها ،کدهای مشترک را
به مقوله و مقولهها را به نـوعی نظریـه تبـدیل مـیکنـد (دانـایی فـرد و مـؤمنی .)73 :7361 ،در ایـن
پژوهش از مدل پارادایمی اشتراو

و کوربین به عنوان طرب پژوهشی نظریة دادهبنیاد استفاده شـده

که مبتنی بر شناسایی پدیده محوری ،شرایط علّی ،عوامل زمینهای و مداخله گر ،راهبردها و پیامدها
و ارتباط بین آن هاست .در این روش ماهیت نگرش به پدیده ،تمامنگر است و به روش اسـتقرایی،
دادههای متن بیانات مقام معظم رهبری طی سالهای  7315تا  7391مورد مطالعـه قـرار گرفتـه و از
طرین سه نوع کدگذاری «باز ،محوری و انتخابی» ،الگوی تحقین به دست آمده است.
1. Janusz& Bajdor
2. Lee
3. Liu et al
4.Cardenas, Byrd & Duffy
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جدول  .0توسعه پایدار گردشگری :خالصه اصول به تفکیک ابعاد (شرنر)11: 1202 ،
ابعاد

مفهوم

اصول

حفظ و ارتقای تنوع طبیعی ،اجتماعی و فرهنگـی بـرای گردشـگری
حفظ تنوع

پایـدار بلندمــدت ضـروری اســت و مبنـایی انعطــافپـذیر بــرای ایـن
صنعت ایجاد میکند.

پایداری

حمایت از اقتصادهای

اقتصادی

محلی
بازاریابی مسئوالنه
گردشگری
استفاده پایدار از منابع

پایداری
اکولوژیکی

کاهش دادن مصرف مفرط
و اتالف

گردشگریای که از دامنـه وسـیعی از فعالیـتهـای اقتصـادی محلـی
حمایت میکند و هزینهها و ارزشهای محیطی را بهحساب میآورد
و به حفظ آن اقتصادها کمک میکند.
بازاریابیای که اطالعات کامـل و مسـئوالنهای را بـرای گردشـگران
فراهم میآورد ،احترام به محـیطهـای طبیعـی ،اجتمـاعی و فرهنگـی
نواحی مقصد را افزایش میدهد.
محافظــت و اســتفاده پای ـدار از منــابع طبیع ـی ،اجتمــاعی و فرهنگ ـی
حیاتی است و کسبوکار را در بلندمدت معقول میسازد.
کاســتن از مصــرف مفــرط و اتــالف از هزینــههــای بازاریــابی در
بلندمدت از خسارتها جلوگیری میکند و کیفیت گردشگر را بـاال
میبرد.
آموزش کارکنان که پایـداری گردشـگری را بـه روالهـای تجـاری

آموزش کارکنان

گره میزند و بهکارگیری کارکنان محلی در تمامی سطوب همراسـتا
است و میتواند کیفیت محصول گردشگری را بهبود بخشد.

پایداری

تحقیقات و نظارت مداوم این صنعت با استفاده از مجموعه دادههـا و

فرهنگی
تقبل تحقیقات

تحلیل کارآمد ضروری است و به حل مشکالت کمـک مـیکنـد و
منافع را روانـه مقصـد گردشـگری ،صـنعت گردشـگری و مشـتریان
میکند.

یکپارچهسازی
گردشگری در برنامهریزی

توسعه گردشگری وقتی در چارچوب برنامهریزی راهبردی محلـی و
ملی ادغام و ت ثیر محیطی آن ارزیابی شـود ،باعـث حیـات بلندمـدت
گردشگری میشود.

پایداری اجتماع

مشارکت دادن جوامع

مشارکت کامل جوامع محلی در بخش گردشگری بـه سـود آنهـا و

محلی

محلی

محیطزیست است و کیفیت تجربه گردشگری را نیز ارتقا میبخشد.

مشورت با نقشآفرینان و
عموم مردم

مشاوره بین صنعت گردشگری و جوامع محلی ،سـازمانهـا و نهادهـا
ضروری است بهطوریکه آنها بتوانند هم سو با یکدیگر کـار کننـد
و تضاد منافع بالقوهای را که ممکناست پیش آید ،حلوفصل کنند.
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جامعه آماری و نمونهگیری
جامعه آماری تحقین ،شامل بیانات مقام معظم رهبـری طـی سـالهـای  7315تـا  7391اسـت.
نظریه دادهبنیاد به دنبال مفاهیم در شکلهای مختلـ

آن اسـت .در ایـن صـورت ،هـر مشـاهده یـا

مصاحبه یا سند بیشتر به شواهد بیشتری منجر میشود و ت کید بیشتری کسـب خواهـد شـد .در ایـن
روش ،نمونه گیری نظری در هر سه مرحله کدگذاری باز ،محوری و انتخـابی تـا جـایی ادامـه پیـدا
میکند که دیگر مفهومی به مفاهیم قبلی اضافه نشـود (پـرایس و کـامرون .)674 :8575 ،1بـه رغـم
وجود قاعده اشباع نظری ،پژوهشگر در بررسی بیانات رهبری معظم جمهوری اسالمی ایـران ،پـس
از بررسی بیانات  70ساله ایشان به نقطه اشباع رسید؛ اما به علت حساسیت موضوع و امکان انـدک
وجود مفاهیم جدید ،همه فرمایشات رهبری از تاریخ  7315/78/0کـه واژه میـرا فرهنگـی از آن
پدیدار شد تـا  ،7391/7/7مـورد بررسـی قـرار گرفـت و سـایر واژههـای مـرتبط بـا توسـعه پایـدار
گردشگری ،از جمله :محیط زیست ،صنایع دسـتی ،گردشـگری ،میـرا فرهنگـی و منـابع طبیعـی
بهگونهای در کنار یکدیگر جستوجو شد که هیچ گزارهای از قلم نیفتد؛ بنابراین ،در ایـن تحقیـن
(به دلیل زیاد بودن حساسیت نظری) محقن به تمامخوانی اقدام کرده و بهخودیخود ،اشباع نظـری
رخ داده است.

روایی و پایایی پژوهش
پژوهشگران کیفی در مورد بحث روایی مواضع مختلفی گرفتهاند .برخی معتقدند کـه روایـی
به عنوان معیار سنتی کمی با تحقین کیفی هیچ ارتباطی ندارد و چـون فرضـیات شـناختشناسـی و
هستیشناسی پارادایمهای کمی و کیفی متفاوت است ،باید مفهوم روایی نیز در پژوهشهای کیفی
کنار گذاشته شود .برخی هم به تعبیرهایی همچون باورپذیری ،قابل دفاع و امانـتدار بـودن اشـاره
کردهاند .برخالف پژوهشهای کمی ،در میان تحقیقات کیفی هیچ آزمون استانداردی برای روایی
وجود ندارد؛ بنابراین ماهیت مفهوم روایی در پژوهشهای کیفی به بازنمـایی مشـارکتکننـدگان،
اهداف پژوهش و مناسب بودن فرایندها ارتباط دارد (قائدعلی و لطیفی .)78-73 :7393 ،بـه همـین
منظور ،پژوهشگر باید افزون بر «درگیری طوالنی با طرب پژوهش» (بیش از یک سال) و « توصی
1. Price And Cameron
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دقین و عمین» ،پیشرفت کار گردآوری و تحلیل اطالعات را مسـتمرا زیـر نظـر اسـتادان مربـوط بـه
انجام برساند تا افزون بر تدقین بیشتر ،همواره امکان اصالب وجود داشته باشد .همچنین معیار پایایی
در تحقیقات کیفی به تفسیر موضوع مورد مطالعه میپردازد و از عبارت « ممیزی تحقین» بـه جـای
اصطالب پایایی در پژوهشهای کمی استفاده میشود .در نظریه دادهبنیاد ،اثباتپـذیری ،بخشـی از
فرایند پژوهش است و در این زمینه ،توصیههایی وجود دارد .باید اشاره کرد که در تحقیـن حاضـر
همه موضوعهای زیر رعایت شده است:
 .7حساسیت نظری محقن :حساسـیت نظـری غالبـا بـا نظریـه دادهبنیـاد گـره خـورده اسـت.
حساسیت نظری به کیفیت شخصی محقن بستگی دارد و نشانگر آگاهی از ظرافـتهـا و
معنای دادههاست (پرایس و کامرون.)677 :8575 ،
 .8سازگاری روششناختی :به این معنا که اگر محقن مدعی است از روش خاصـی اسـتفاده
کـرده ،الزم اســت تمـام رویــههـای متناســب بـا آن روششناســی را مـد نظــر قـرار دهــد
(محمدپور .)368 :7398 ،در این پژوهش ،تمام رویههـای روشهـای دادهبنیـاد ،رعایـت
شده است.
 .3متناسب بودن نمونه :نمونه های انتخابی باید بهتـرین دانـش را در مـورد موضـوع تحقیـن
داشته باشند (فرهی بوزنجـانی ،محمـدی و حصـیرچی .)86 :7369 ،نمونـههـای انتخـابی
پژوهش بهترین نمونهها درباره موضوع مرتبط بوده است .
 .6روشن بودن هدف مطالعه :هـدف در نظریـه دادهبنیـاد ،نظریـهسـازی اسـت (محمـدپور،
 .) 368 :7398هدف پژوهش حاضر تدوین الگوی پارادایمی توسـعه پایـدار گردشـگری
است.
 .0گردآوری و تحلیل همزمان دادهها :ادبیات موضوع برخالف بسیاری از مطالعات ،مقـدم
بر جمـعآوری دادهها نبـوده ،بلکه به عنوان بخشی از فرایند استقرایی فرایند جمـعآوری
دادهها ،همزمـان تحلیـل و تفسیر خواهد شد (چـارمز و برایـان .)316 :8556 ،7این تعامل
رفت و برگشت بین دادهها و تحلیل ،جوهر دستیابی به روایی و پایایی است .مقایسـه و
سنجش مستمر در پژوهش حاضر ،به صورت مداوم و با حرکت رفت و برگشتی محقـن
با اصالب مفاهیم و مقوالت قبلی ظهور یافته صورت گرفته است.
1. Charmaz& Bryant
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 .4خودآگاهی :در تحقینهای کیفی ،محقن بخش جداییناپذیر فرایند تحقین و یافتـههـای
حاصله است ،لذا بسیار مهـم اسـت کـه محقـن از ایـن امـر آگـاه بـوده و سـوگیریهـا و
فرضهای خود را مدنظر داشته باشد (محمدپور .)368 :7398،برای جلوگیری از این امر
مقولهها با پن نفر از استادان و دانشجویان دکتری به اشتراک گذاشته شـده و از نظـرات
آنها برای تقویت نتای تحقین استفاده شده است.

بحث و یافتههای تحقیق
 .0کدگذاری باز :اولـین گـام قبـل از کدگـذاری بـاز در روش نظریـه دادهبنیـاد ،اسـتخراج
گزاره های منتخب از بیانات مقام معظم رهبری است .با استفاده از روش یادشده تمام بیانـات
بررسی و پنجاه مورد از بیانات مرتبط با موضوع تحقین شناسایی شـد .از میـان ایـن  05مـورد
بیانات گزینششده ،هشتاد گزاره انتخاب شد .نمونهای از این فرایند در جدول ( )8ارائه شده
است .در این جدول هر کد از یک گزاره منتخب از متن اصلی استخراج شده است .عالمت
نشانگر جدول نیـز بـه آدر دهـی مـتن مـورد اسـتفاده مـیپـردازد .در ایـن جـدول نشـانگر
 907874/59/57به معنای اولین کد یا مفهوم مستخرج از نهمین گزاره منتخب از متن بیانـات
رهبری در تاریخ  7390/78/74است.

گزاره منتخب

تاریخ

آنکســانی کــه بــه ایــن ســفرهای راهیــان نــور مــیآینــد و
برمی گردند ،حتما باید چیزی بـه آنهـا اضـافه شـده باشـد؛
باید بین آنها و بین حادثه مهم دفاع مقـد

یـک پیونـد و

ارتباط ناگسستنی به وجود بیاید؛ معرفت تازه ای پیدا کنند،
7390/78/74

اطّالع تازه ای پیدا کنند .در این زمینههـا ،مـا البتّـه در طـول
این سالها به نظر من کمکار بودهایم؛ ما کمکار کردهایـم.
حاال کتاب زیاد نوشتهشده ،چند فـیلم سـاختهشـده؛ ایـنهـا
خوب است؛ کارهـایی کـه انجـامگرفتـه خـوب و بـاارزش
است؛ لکن به نظر من ،در مقابل آنچه باید انجام بگیرد ،کم
است.

082

کد باز (مفهوم)

نشانگر

بهینهسازی تجربه

907874/59/57

جدول  .1مثالی از کدگذاری باز

گردشگران و ایجاد
معرفت در آنها
اهمیت و نقش
تبلییات و تروی
در معرفی
گردشگری دفاع
مقد

907874/59/58
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(ادامه) جدول  .1مثالی از کدگذاری باز
تاریخ

کد باز (مفهوم)

گزاره منتخب

نشانگر

نقش دولت در
جهتگیری صحیح

615876/07/57

مسئله گردشگری
اهمیت برنامهریزی
من تصورم این است که اگـر مسـئوالن کشـور و مسـئوالن
7361/8/76

استان بتوانند از همین مسئله گردشگری به شکل درست ،با
تبلییات صحیح و بـا جهـت گیـری صـحیح اسـتفاده کننـد،
درآمد آن استان را از همه معونههای دیگر بینیاز میکند.

نظاممند در توسعه

615876/07/58

گردشگری
حمایت از بازاریابی
و تبلییات در
جهتگیری صحیح

615876/07/53

گردشگری
نقش گردشگری
در بهبود اقتصاد

615876/07/56

محلی

کدگذاری باز شامل دو مرحله است .در مرحله اول ،بـه هـر یـک از اجـزا ،عنـوان و برچسبی
داده میشود .این عنوان ،که اصطالحا به آن «کد» گفته مــیشــود ،بایــد گویــای محتــوای داده
باشد ،به طوری که محقن و خواننده ،با مشـاهده ایـن عنـوان و تیتـر ،تـا حـدود زیـادی بــه مفهــوم
جمالت پی ببرد (میلز و هوبرمن .)07 :8558 ،1کدها یا مفهومها واحد خرد تحلیل است که بر پایه
آنها مفهومسازی دادهها شکل میگیرد .نمونهای از شکلگیری کدهای اولیه در جدول ( )8نشـان
داده شده است .مرحله دوم ،کدگذاری متمرکز است که عبارت اسـت از :اسـتفاده از معنـادارترین
یا فراوانترین کدهای اولیه برای غربال کردن و تقلیل دادهها .در این مرحلـه از کدگـذاری محقـن
با تعیین و مرتب کردن کدها یا مفاهیم ،کدهای مشابه و مشترک را در قالب یک مقوله واحد قرار
مید هد .مقوله به مفاهیم سطح باالتری از انتزاع گفته میشود کـه از مجموعـهای از مفـاهیم سـطح
پایین براسا

ویژگی مشترک آنها سـاخته مـیشـود (محمـدپور .)333 :7398،در ایـن مرحلـه از

پژوهش 769 ،کد باز (مفهوم) مرتبط با موضوع توسـعه پایـدار گردشـگری از بیانـات مقـام معظـم
1. Miles. and Huberman
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رهبری استخراج شد .در این پژوهش  67مقوله از کدهای استخراجشده در جـدول ( )3نشـان داده
شده است.
جدول  .3مقولههای فرعی و اصلی تحقیق
ردیف

مقولههای فرعی

7

آثار اجتماعی و فرهنگی گردشگری

8

آثار اقتصادی گردشگری

3

آثار زیستمحیطی گردشگری

6

آثار سیاسی گردشگری

0

اصالت جاذبههای گردشگری

4

تناسب ساختاری

1

موقعیت جیرافیایی ایران

6

مقولههای اصلی

آثار گردشگری

حس مکان گردشگری
بعد ژئوپولیتیک ایران
بازاریابی گردشگری

تبلییات و تروی

پایداری منابع گردشگری

9

استفاده عاقالنه از منابع

75

برنامهریزی راهبردی

77

برنامهریزی عملیاتی

78

متنوعسازی

73

نگرش سیستمی

76

مردممحوری

70

مشارکت ذینفعان گردشگری

74

همکاری و انسجام در گردشگری

71

عدالت بین نسلی

76

تعادل اکولوژیک

79

آیندهنگری در حفظ منابع گردشگری

85

مالکیت مشترک منابع گردشگری

87

حفظ تنوع زیستی

88

حراست از سرمایههای طبیعی

83

بهینهسازی تجربه گردشگران

86

رفاه اقتصاد محلی

80

رفاه سیستم انسانی

84

رفاه سیستم طبیعی

برنامهریزی گردشگری

مشارکت و همکاری ذینفعان گردشگری

توسعه پایدار گردشگری

حفاظت از منابع گردشگری

رفاه و کیفیت زندگی
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(ادامه) جدول  .3مقولههای فرعی و اصلی تحقیق
ردیف

مقولههای فرعی

مقولههای اصلی

81

تجزیهوتحلیل سیاستهای گردشگری

سیاستگذاری گردشگری

86

آگاهسازی عمومی نسبت به گردشگری

89

آموزش گردشگری

35

تفسیر میرا گردشگری

37

کدهای اخالقی

38

نظارت و کنترل

33

ارزیابی آثار

36

افزایش غرور ملی

30

مدیریت جاذبههای گردشگری

34

مدیریت منابع انسانی

31

پاسخگویی

36

مسئولیت اجتماعی

39

سرمایهگذاری

65

کارایی و اثربخشی دولت

67

حاکمیت قانون

آموزش و فرهنگسازی در گردشگری

نظارت و ارزیابی گردشگری
حفظ هویت اجتماعی
مدیریت منابع گردشگری

حکمروایی خوب در گردشگری

 .1کدگذاری محوری :در این مرحله ،مقولهها بهصورت یک شبکه با هـم در ارتبـاط قـرار
میگیرند .یافتن کدهای مشترک و مقولهبندی محوری نیز مستلزم استفاده از روش مقایسهای
ثابت است (نیومن .)683 :8554 ،1پدیدآورندگان این روش ،ایـن فرایند مقایســه مســتمر را
«روش مقایسـه پایدار» یا «روش تطبین مداوم» نامیـده انـد (سـلدن .)779 :8550 ،2بنـابراین در
این مرحله ،مقولههای کالن ،ویژگیها و ابعاد کدگذاری باز تدوین میشود و سرجای خـود
قرار میگیرد تا دانش فزایندهای در مورد روابط ایجاد شود (لی.)66 :8557 ،
کدگذاری محوری دارای سه مرحله است:
 مرحله اول :ساخت مقوله های اصلی :بـا توجـه بـه مقـوالت فرعـی ظهوریافتـه در مرحلـه
1. Neuman
2. Selden
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کدگذاری باز ،به دلیل اشتراکات محتوایی در  74مقوله اصلی دسته بندی شدهاند که در
جدول ( )3نشان داده شده است.
 مرحله دوم :ایجاد شبکه ارتباطی میان کـل مقـوالت در قالـب چندطبقـه :در ایـن مرحلـه
یکی از مقولههای کدگذاری باز بهعنوان مقوله یا پدیده اصلی (پدیـده اصـلی یـا هسـته،
همان فرایند مورد مطالعه) انتخـاب مـیشـود و در مرکـز فراینـد قـرار مـیگیـرد و سـایر
مقولهها را به هم مرتبط میسازد .سایر مقولهها عبارتاند از :مقولههای علّی ،مقولـههـای
زمینهای ،مقولههای مداخلـهگـر ،راهبردهـا و پیامـدها (رحمـدل .)63 :7396،بـا ترتیبـات
یادشده و در تحقین حاضر مقولههای ششگانه تحقین به این شرب است:
الف) مقولههای محوری :به دلیـل اینکـه هـیچکـدام از مقولـههـای تحقیـن حاضـر،
انتزاعیتر از سایر مقولهها نبـود ،بـرای پدیـده محـوری نـام متناسـب بـا موضـوع تحقیـن
انتخاب و (توسعه پایدار گردشگری) بهعنوان پدیده محوری در قلب سـایر مقولـههـا در
قالب الگوی پارادایم قرار گرفت .این مقوله دارای چهار زیر مقوله فرعی آیندهنگری در
حفظ منابع گردشگری ،تعادل اکولوژیک ،مالکیت مشترک منابع گردشگری و عـدالت
بین نسلی و  73کد است که به شرب جدول ( )6نمایش داده شده است:
جدول  .4جدول مفاهیم و مقولههای محوری تحقیق
مقوله اصلی

کدهای باز (مفهوم)

مقولههای فرعی

آینده نگری و اهمیت تکیـه بـر ظرفیـتهـا و توانـاییهـای بـالقوه
کشور
مقوله محوری تحقین

آیندهنگری در حفظ
منابع گردشگری
توسعه پایدار

توجه به آینده در ت کید بر ظرفیت بلندمدت بقای اکوسیستم
آیندهنگری و پیشبینی مسائل محیطزیست
اهمیت آینده نگری نسبت بـه ظرفیـت عظـیم طبیعـی و انسـانی در
توسعه کشور

گردشگری

توجه به آیندهنگری در حفظ و احیای سرمایههای متنوع کشور
توجه به حفظ تعادل میان انسان و طبیعت
تعادل اکولوژیک

کاهش خودبینی و تصور قـدر قـدرت بـودن انسـانهـا نسـبت بـه
محیط
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(ادامه) جدول  .4جدول مفاهیم و مقولههای محوری تحقیق
مقوله اصلی

کدهای باز (مفهوم)

مقولههای فرعی

محترم و عزیز شمردن سرمایههـای طبیعـی کشـور بـرای اسـتفاده
مقوله محوری تحقین

عدالت بین نسلی

همگان از آن
توجه به تعهد و عدالت بین نسلی در دسترسی و استفاده از منابع
توجه به تعهد بین نسلی در استفاده از منابع طبیعی

توسعه گردشگری
پایدار

اهمیـت ســرمایههــای طبیعــی در کشـور بــه عنــوان ثــروت ملــی و
مالکیت مشترک منابع
گردشگری

موهبت الهی
ثروت و موهبت همگانی بودن منابع
توجه به سرمایههای متنوع کشور بهعنوان ثروت ملی

ب) مقولههای علّی :دو مقوله اصلی آثار گردشگری و بعد ژئوپولیتیـک ایـران بـا 35
کد بهعنوان مقولههای علّی تشخیو داده شد که مقولههای فرعـی و مفهـومهـای آن در
جدول ( )0آمده است.
جدول  .5مفاهیم و مقولههای علّی تحقیق
مقولههای اصلی

کدهای باز (مفهوم)

مقولههای فرعی

نقش گردشگری مذهبی در ایجاد فرصت برای تما

فرهنگی

افزایش همبستگی اجتماعی با استفاده از گردشگری مذهبی
نقش رفتار گردشگران در معرفی کشور خود به سایر گردشگران
مقولههای علّی تحقین

آثار اجتماعی و
فرهنگی گردشگری
اثرات گردشگری

نقش همبستگی قومیتها در ارتقای غرور ملی و فرهنگی
توجه به گردشگری قومی و عشایری برای احیای سنتهای بومی
حمایت مادی و معنوی بیشتر از هنرمندان در جهت رونن صـنعت
گردشگری
انسجام فرهنگی و اجتماعی با استفاده از آثار تاریخی و فرهنگی
اهمیت ادبیات و فرهنگعامه در حفظ و انتقال میرا فرهنگی
تنوعبخشی به اقتصاد از طرین ظرفیتها و سرمایههای طبیعی

اثرات اقتصادی
گردشگری

اهمیت گردشگری در رفاه اقتصاد محلی
نقش گردشگری در تحول و ایجاد کسبوکارها
ت ثیر صنایعدستی در پشتیبانی از اقتصادهای محلی
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(ادامه) جدول  .5مفاهیم و مقولههای علّی تحقیق
مقولههای اصلی

مقولههای فرعی
اثرات اقتصادی
گردشگری

کدهای باز (مفهوم)
نقش گردشگری در بهبود اقتصاد محلی
نقش سرمایههای طبیعی در کاهش بیکاری و فقرزدایی
اهمیت سرمایه های طبیعی در افزایش کیفیـت زنـدگی شـهری و
آسایش شهری
نقش دستگاه های مسئول در تعـدی بـه محـیط زیسـت بـه
بهانه هتلسازی و جذب گردشگری
نقش منابع طبیعی در ت مین فضا حیات برا انسان

اثرات
زیستمحیطی

اهمیت استفاده از انرژیهـای پـاک و مقـرونبـهصـرفه در

گردشگری

معماری بناهای تاریخی
توجه به حمل و نقـل و مـدیریت پایـدار آب بـرای رونـن
گردشگری و صنایعدستی

اثرات گردشگری

توجه به سالمسازی محیطزیست در جهت افزایش کیفیت
زندگی مردم

مقولههای علّی تحقین

اهمیت وجـود سـرمایه هـای طبیعـی در پیشـبرد ارتباطـات
جهانی
نقش گردشگری مذهبی در تحکیم وحدت ملـی و صـلح
میان کشورها

اثرات سیاسی

نقش گردشگری مذهبی در ارائه تصویر جهانی از مقصد

گردشگری

استقالل و خودکفایی کشور با استفاده از تاریخ و میـرا
عظیم تمدنی
ارائه تصویر جهانی از کشور بـا اسـتفاده از میـرا عظـیم
تاریخی
اهمیت ایران در جیرافیای منطقه
موقعیت جیرافیایی ایران
اهمیت موقعیت جیرافیائی در ارتباط بـا سـایر بخـشهـای

بعد ژئوپولتیک ایران

کشور

موقعیت جیرافیایی
ایران

اهمیت دستیابی به راههای اصـلی ترانزیـت کشـور جهـت
رونن گردشگری
مزیت رقابتی کشور به دلیـل وجـود ظرفیـتهـای فـراوان
جیرافیای  ،تاریخ  ،انسان و طبیع
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ج) مقولههای زمینهای :در تحقین حاضر شش مقولـه فرعـی آمـوزش گردشـگری،
تفسیر میرا گردشگری ،آگـاهسـازی عمـومی نسـبت بـه گردشـگری ،مـردممحـوری،
مشارکت ذی نفعان گردشگری و همکاری و انسجام در گردشـگری در قالـب دو مقولـه
اصــلی آمــوزش و فرهنــگســازی در گردشــگری و مشــارکت و همکــاری ذینفعــان
گردشگری با  84کد بهعنوان مقولههای زمینهای به شرب جدول ( )4تشخیو داده شد.
جدول  .1مفاهیم و مقولههای زمینهای تحقیق
مقولههای اصلی

مقولهها
آموزش گردشگری

کدهای باز (مفهوم)
اهمیت آموزش در شناسایی گردشگری دفاع مقد
تمرکز بر مسائل تحقیقاتی و پژوهشی
اهمیت روایت گری در گردشگری دفاع مقد

تفسیر میرا

انتخاب راویان مناسب و توجه به روایت مناسب گردشگری دفـاع

گردشگری

مقد
اهمیت روایت در جاذبههای گردشگری کشور

آموزش و

اهمیت آگاهیبخشی به مردم درباره ویژگیهای استانها

فرهنگسازی در

اهمیت وجـود شـهروندان آگـاه و آگـاهسـازی عمـومی در حفـظ

مقولههای زمینهای تحقین

گردشگری

محیطزیست
آگاهسازی عمومی
نسبت به گردشگری

نقش فرهنگسازی در جامعه بهوسیله رسانهها به منظور حفاظت از
محیطزیست
آگاهیبخشی به مردم درباره جاذبههای ناشناخته کشور در جهـت
کاهش ظرفیت تحمل
اهمیت توجه به جاذبههای گردشگر ناشناخته و آگـاهی بخشـی
به مردم
اهمیت نقشآفرینی مردم برای حفظ محیطزیست
نقش انسان در افزایش کیفیت زندگی بـا آبـادی و بالفعـل کـردن

مشارکت و
همکاری ذینفعان
گردشگری

ظرفیتهای بالقوه کره زمین
مردممحوری

نقش مهم مردم در احیای فضای سبز کشور
مشارکت مردم در ایجاد و کاشت درخت
توجه به محور بودن انسانها در استفاده از منابع
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(ادامه) جدول  .1مفاهیم و مقولههای زمینهای تحقیق
مقولههای اصلی

کدهای باز (مفهوم)

مقولهها

توجه به جامعه محلی و ضرورت فعـال نگـهداشـتن مجموعـههـای
مردمی
ایجاد مشارکت فعال هنرمندان ایرانی در معرفـی صـنایعدسـتی بـه
دیگر کشورها
مقولههای زمینهای تحقین

مشارکت ذینفعان
گردشگری

مشارکت مردم و مسئولین در حفاظت از منابع طبیعی
مشارکت جمعی برای حل مسائل زیستمحیطی
مشارکت مردم و مسئولین در کاهش آثار زیستمحیطی

مشارکت و

مشارکت ذینفعان (دولت ،مجلس ،شـهرداری و قـوه قضـاییه) در

همکاری ذینفعان

حفاظت از سرمایههای طبیعی

گردشگری

مشارکت همه ذینفعان در حفاظت از منابع طبیعی
اهمیـــت وجـــود ســـرمایههـــای طبیعـــی در افـــزایش مبـــادالت و
همکاری و انسجام
در گردشگری

همکاریهای مختل

اقتصادی ،سیاسی و فرهنگی در سطح منطقه

چالش فراگیر بودن محیطزیست
موضوع کشوری و ملی بودن مسئله محیطزیست
افزایش همبستگی اجتماعی با استفاده از گردشگری مذهبی

د) مقولههای مداخلهگر تحقیق :دو مقوله اصلی حس مکان گردشـگری (اصـالت
جاذبــههــای گردشــگری و تناســب ســاختاری) و حکــمروایــی خــوب در گردشــگری
(حاکمیت قانون ،کارایی و اثربخشی دولت ،پاسـخگـویی ،سـرمایه گـذاری و مسـئولیت
اجتماعی) با  35کد به عنوان مقولههای مداخلهگر در تحقین حاضر به شـرب جـدول ()1
شناسایی شدند.
جدول  .7مفاهیم و مقولههای مداخلهگر تحقیق
مقولههای مداخلهگر تحقین

مقولههای اصلی

مقولههای فرعی

حس مکان

اصالت جاذبههای

گردشگری

گردشگری

کدهای باز (مفهوم)
کاربرد معماریهای اصیل در بافت اجتماعی
اهمیت اصالت بناها در رونن گردشگری
عدم اصالت بناهای تاریخی در برخی کشورها و توجه به اصـالت
جاذبههای گردشگری کشور
توجه به اصالت جاذبههای گردشگری در برندسازی گردشگری
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(ادامه) جدول  .7مفاهیم و مقولههای مداخلهگر تحقیق
مقولههای اصلی

مقولههای فرعی
اصالت جاذبههای
گردشگری

حس مکان
گردشگری
تناسب ساختاری

کدهای باز (مفهوم)
اهمیــت اصــالت آثــار تــاریخی و باســتانی در اســتحکام هویــت
اجتماعی
توجه به اصالت اسالمی و ملی در ساختوسازها
تناســـب و همخـــوانی خـــدمات متنـــوع در شـــهر و روســـتا بـــا
پیشرفتهای روز ،معماری ایرانی ،اعتقادات دینی ،بافت اجتماعی
و شرایط آبوهوایی هر منطقه
اهمیت تناسب جاذبههای گردشگری با معماری بومی و محیط
اهمیت معماری بومی در جاذبههای گردشگری

حکمروایـی خـوب
در گردشگری

قانونمحوری در برخورد با متصرفین محیطزیست
حاکمیت قانون

قانون محوری در مقابله با اقدامات مخال

محیطزیست

اهمیت نقش قانون و برخورد با معترضان به طبیعت
نقش قوانین در جرم انگاری تخریب محیطزیست
مشارکت مسئوالن در حفاظت از سرمایههای طبیعی

مقولههای مداخلهگر تحقین

نقش مسئوالن در حفاظت از سرمایههای طبیعی
کارایی و اثربخشی
دولت

مشارکت ذینفعان (دولت ،مجلس ،شهرداری و قـوه قضـاییه) در
حفاظت از سرمایههای طبیعی
نقش دولت در جهتگیری صحیح مسئله گردشگری
کارایی و اثربخشی دولت در حفاظت از سرمایههای طبیعی
کنترل و نظارت مردم در حفاظت از محیطزیست با پاسـخگـویی
مسئولین

پاسخگویی

مشارکت مردم و مسئولین در کاهش آثار زیستمحیطی
اهمیت وظیفه حاکمیتی در حفظ محیطزیست
مشارکت مردم و مسئولین در حفاظت از منابع طبیعی

سرمایهگذاری

رونــن گردشــگری بــا اســتفاده از ســرمایهگــذاری در بخــش
صنایعدستی
اهمیت سرمایهگذاری برای رونن مناسب صنعت گردشگری
مسئولیتپذیری جمعی در کاهش آثار زیستمحیطی
نقش دستگاه هـای مسـئول در تعـدی بـه محـیط زیسـت بـه بهانـه
هتلسازی و جذب گردشگری

مسئولیت اجتماعی

محدودیت مشروعیت آزادی انسان در استفاده از مواهب الهی
مسئولیت همگان برای جلوگیری از تهدیدهای زیستمحیطی
احترام به حقوق دیگران با احترام به محیط زیست
اهمیت احسا
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هه ) مقولههای راهبردی :در تحقین حاضر ،پن مقوله اصلی بازاریابی گردشـگری،
برنامـهریـزی گردشــگری ،سیاسـتگـذاری گردشــگری ،مـدیریت منـابع گردشــگری و
نظارت و ارزیابی گردشگری بهعنوان مقولههای راهبردی مؤثر در پدیـده توسـعه پایـدار
گردشگری با  00کد به شرب جدول ( )6شناسایی شدند.
جدول  .8مفاهیم و مقولههای راهبردی تحقیق
مقولههای
اصلی
بازاریابی
گردشگری

کدهای باز (مفهوم)

مقولههای فرعی

اهمیت و نقش تبلییات و تروی در معرفی گردشگری دفاع مقد
تبلییات و تروی

حمایت از تبلییات در جهتگیری صحیح گردشگری
معرفی صنایعدستی و تولیدات هنرمندان ایران به بازارهای جهانی
داشتن نگاه نظاممند در استفاده از قابلیتهای گردشگری دفاع مقد
اهمیت بیشتر کار و پیگیری مستمر در مقابل تبلییـات در حـل مسـائل
زیستمحیطی
نگاه نظاممند در حفظ منابع طبیعی
توجه به برنامهریزی برای استفاده از ظرفیت فراوان گردشگری

مقولههای راهبردی تحقین

برنامهریزی
راهبردی

نگاه نظاممند در ارتباط با مسائل مربوط به زیست انسان
نگاه نظاممند در مدیریت پایدار منابع طبیعی
بینش راهبردی نسبت به مسئله گردشگری
اهمیت جهتگیری صحیح در توسعه گردشگری

برنامهریزی

اهمیت نگاه کل گرا در استفاده و معرفی جاذبههای گردشگری

گردشگری

اهتمام ویژه به گردشگری و میرا فرهنگی برای جبران کاستیها
داشتن چشمانداز بلندمدت در استفاده از سرمایههای طبیعی و انسانی
اهمیت داشتن چشمانداز بلندمدت در حفظ محیطزیست
اهمیت برنامههای عملیاتی در کاهش آثار زیستمحیطی
برنامهریزی عملیاتی

توجه بیشتر به عملیاتی بودن اقدامات نسـبت بـه برنامـهریـزی در حـل
مسائل زیستمحیطی
اهمیت نگاه چندبعدی و نگاه به سایر فعالیتهای مکمل گردشگری

نگرش سیستمی

نگاه چندبعدی و توجه به سایر فعالیتهای مکمل گردشگری
توجـه بـه سـایر فعالیـتهـای مکمـل گردشـگری ماننـد کشـاورزی و
حملونقل
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(ادامه) جدول  .8مفاهیم و مقولههای راهبردی تحقیق
مقولههای
اصلی

کدهای باز (مفهوم)

مقولههای فرعی

نگاه به سایر فعالیتهای مکمل گردشگری
جامعنگری در استفاده از ظرفیتهای کشور
نگرش سیستمی

اهمیت همافزایی منابع طبیعی و منابع انسانی
اهمیـت گردشــگری در کنـار ســایر فعالیــتهـا در رشــد و شــکوفایی

برنامهریزی

مقاصد

گردشگری

متنوعسازی گردشـگری بـا اسـتفاده از وجـود سـرمایههـای طبیعـی و
متنوعسازی

انسانی متنوع در استانها
استفاده از گونههای دیگر گردشگری
توجه به گردشگری و صنایعدستی بهعنوان محورهای دیگر توسعه
ت کید بر تهیه سند ملی برای محیطزیست و پیوست محیطزیستی

مقولههای راهبردی تحقین

موضوع کشوری و ملی بودن مسئله محیطزیست
سیاستگذاری
گردشگری

تجزیهوتحلیل

در نظر گرفتن مسائل زیستمحیطی در متن برنامههای کشور

سیاستهای

اهمیت وجود سازمان میرا فرهنگی ،صـنایعدسـتی و گردشـگری و

گردشگری

تشکیالت ذیربط در گردشگری
توجه به محیط زیست و حراست از منابع طبیع در برنامههـای توسـعه
کشور
اهمیت استفاده از فرصتها و سرمایههای طبیعی

مدیریت جاذبههای
گردشگری

استفاده گردشگران از مزیت دسترسی در استفاده از جاذبهها
اهمیت جاذبههای متنوع در گردشگری استانها
نقش متنوع بودن جاذبهها در افزایش قابلیتهای گردشگری
نگاه چندبعدی به جاذبههای موجود
اهمیت و جایگاه سرمایههای انسانی در پیشرفت کشور

مدیریت منابع
گردشگری

ثروتمندی کشور ازلحاظ ظرفیتها و سرمایههای انسانی بالقوه
مدیریت منابع
انسانی

انتخاب راویان مناسب و توجه بـه روایـت مناسـب گردشـگری دفـاع
مقد
اهمیت و نقش سرمایههای انسانی در رونن صنایع مختل
نقش هنرمندان ایرانی در اصالت جاذبههای تاریخی
اهمیت همراهی سرمایههای طبیعی و نیروی انسانی در توسعه درونزا

010

دوفصلنامة علمی -پژوهشی پاسداری فرهنگی انقالب اسالمی ،سال هفتم ،شماره  ،01پاییز و زمستان 0311

(ادامه) جدول  .8مفاهیم و مقولههای راهبردی تحقیق
مقولههای
اصلی

کدهای باز (مفهوم)

مقولههای فرعی

اهمیــت داشــتن اخــالق زیســتمحیطــی در انســانهــا و عــدم نــابودی
کدهای اخالقی

محیطزیست
داشتن اخالق زیستمحیطی در راستای احترام به حقوق دیگران

مقولههای راهبردی تحقین

ایجاد تحول اخالقی با استفاده از سابقه تاریخی و فرهنگ کشور
تقویت ارزیابی بیاغماض بهعنوان راهکار حفظ محیطزیست
نظارت و ارزیابی

نظارت و کنترل

گردشگری

توجه به نظارت در مدیریت مسائل زیستمحیطی
نقش نظارت در حفاظت از منابع طبیعی
اهمیت نظارت در جلوگیری از حیلههای شبه قانونی
توجه به آثار بلندمدت مسائل زیستمحیطی
توجه به اصل پیشگیری بهجای درمان

ارزیابی آثار

مشارکت مردم و مسئولین در کاهش آثار زیستمحیطی
توجه به مسائل زیستمحیطی در تولید و صنعت
کاهش آثار زیستمحیطی با مدیریت پایدار سرمایههای طبیعی

و) مقولههای پیامدی :مقوله های پیامدی این تحقین (پایداری منابع گردشگری ،حفاظت
از منابع گردشگری ،حفظ هویت اجتماعی و رفاه و کیفیت زندگی) با  05کد به شرب جـدول ()9
شناسایی شده است:
جدول  .1مفاهیم و مقولههای پیامدی تحقیق
مقولههای
اصلی

کدهای باز (مفهوم)

مقولههای فرعی

مقولههای پیامدی تحقین

مدیریت کارآمد و استفاده عاقالنه از منابع
مدیریت پایدار منابع طبیعی با کاهش آثار زیستمحیطی
تضمین پایداری منابع تجدیدپذیر با برنامهریزی عاقالنه
پایداری منابع

استفاده عاقالنه

گردشگری

از منابع

استفاده از منابع تجدیدپذیر در حد تجدیدپذیری برای به حـداقل
رساندن آثار زیستمحیطی
استفاده عاقالنه از منابع آبی و گسترش توان حاصلخیزی
مصرف پایدار و هدر ندادن بیتالمال با تجمالت زائد و سفرها و
مراسم غیر الزم
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(ادامه) جدول  .1مفاهیم و مقولههای پیامدی تحقیق
مقولههای

مقولههای

اصلی

فرعی

پایداری منابع

استفاده عاقالنه

گردشگری

از منابع
حفظ تنوع
زیستی

کدهای باز (مفهوم)
توجه به ابعاد مختل

پایداری در کشور

استفاده عاقالنه از منابع دریایی بهعنوان یک ثروت همگانی
حفظ ثروتمندی کشور ازلحاظ ظرفیتها و سرمایههای طبیعی بالقوه
اهمیت پوشش گیاهی در حفظ تنوع اقلیمی
حفظ گونههای قدیمی بومی اصیل ایرانی
حفاظت از سرمایههای طبیعی کشور بهعنوان مزیت رقابتی کشور

حفاظت از منابع
گردشگری

اهمیت حراست از سرمایههای طبیعی کشور
حراست از

اهمیت حفظ زمین و ثروتهای عمومی کره زمین

سرمایههای

حفاظت و افزایش توجه به سرمایههای طبیعی با شـعار هـر ایرانـی یـک

طبیعی

درخت

مقولههای پیامدی تحقین

نقش حفاظت از محیط زیست در شیرینی زندگی مردم
حراست از منابع طبیعی بهعنوان ثروت عظیم باستانی
بهینهسازی
تجربه
گردشگران

افزایش تجربه گردشگران و ایجاد معرفت در آنها
اهمیت بهینهسازی تجربه فردی در گردشگری مذهبی
افزایش تجربه و نقش زیارت بامعرفت در گردشگری دفاع مقد
اهمیت افزایش تجربه گردشگران در گردشگری مذهبی
اهمیت احیای هنرها و سنتهای بومی در زندگی جوامع محلی
نقش گردشگری در بهبود اقتصاد محلی

رفاه و کیفیت

رفاه اقتصادی با پرداخت وام کمبهره و درازمدت به فعـاالن رشـتههـای

زندگی

مختل
رفاه اقتصاد
محلی

صنایعدستی

خوداتکایی و توسعه درونزا با استفاده از گنجینههای میرا فرهنگی
توسعه درون زا با تکیه بر منابع فکری و ذخایر میرا فرهنگی
استقالل و خودکفایی کشور با استفاده از تاریخ و میرا عظیم تمدنی
مدیریت پایدار منابع جهت توسعه درون زا و کـاهش سـلطه کشـورهای
دیگر
پایداری درونزای جوامع محلی با اهتمام در صنایعدستی
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(ادامه) جدول  .1مفاهیم و مقولههای پیامدی تحقیق
مقولههای

مقولههای

اصلی

فرعی

کدهای باز (مفهوم)
اهمیت سرمایه های طبیعی در افزایش کیفیت زندگی شهری و آسـایش
شهری
نقش و اهمیت منابع طبیعی در زندگی انسانها

رفاه سیستم
انسانی

نقــش انســان در افــزایش کیفیــت زنــدگی بــا آبــادی و بالفعــل کــردن
ظرفیتهای بالقوه کره زمین
اهمیت کاهش آثار زیستمحیطی در افزایش کیفیت زندگی مردم
نقش منابع طبیعی در ت مین فضا حیات برا انسان
توجه به سالمسازی محیطزیست در جهت افزایش کیفیت زندگی مردم
اهمیت حفظ سیستمهای پشتیبان زندگی
توجه به حفظ عناصر اصلی محیطزیست (هوا ،آب و خـاک) بـهعنـوان

مقولههای پیامدی تحقین

نیازهای اساسی انسان
رفاه سیستم
طبیعی

ا ستفاده از منابع تجدیدپذیر در حد تجدیدپذیری برای حـداقل رسـاندن
آثار زیستمحیطی
تضمین پایداری منابع تجدیدپذیر با برنامهریزی عاقالنه
توجه به حفظ عناصر اصلی محیطزیست (هوا ،آب و خـاک) بـهعنـوان
سیستمهای حافظ زندگی
افزایش غرور ملی بهواسطه میرا تاریخی و علمی
نقش معماری ،هنر و فکر ایرانی در افزایش غرور ملی
ارتقای غرور ملی با استفاده از ابتکار ذوق خالن بناهای تاریخی
اهمیت میرا فرهنگی و تاریخی در افتخار و غرور ملی

حفظ هویت

افزایش غرور

اجتماعی

ملی

ت ثیر هویت تمدنی ایران در افزایش غرور ملی
افزایش عزتنفس با تکیه بر سابقه تـاریخی ،میـرا فرهنگـی ،توانـایی
های مردمی و ظرفیتهای طبیعی
تقویت هویت جامعه با استفاده از سرمایههای تاریخی و فرهنگی
احترام به میرا فرهنگی و سنتی جوامع میزبان بهعنوان هویت اجتماعی
ارزشمندی سرمایههای طبیعی در تقویت حس خویشتنشناسی
توجه ویژه به صنعت در جهت افزایش هویت جامعه
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 مرحله سوم :استخراج الگوی پارادایمی تحقین :در این مرحله مقولههای عمـده در قالـب
یک مدل پارادایمی حول مقولهای محوری بـه یکـدیگر ارتبـاط داده مـیشـوند .الگـوی
پارادایمی تحقین حاضر ،با توجه به موارد مندرج در کدگـذاری محـوری در شـکل ()3
رسم شده است.

شکل  .1الگوی پارادایمیک توسعه پایدار گردشگری (یافتههای تحقیق)
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در کدگذاری محوری الگوی پارادایمی ارائه شده ،مالحظه میشود که شرایط علّی بر پدیده
محوری اثر میگذارد ،پدیده محوری و شرایط زمینه و مداخله گـر بـر راهبردهـا اثـر مـیگـذارد و
راهبردها بر پیامدها اثرگذار است« .پدیده محوری» در این مقاله ،توسعه پایدار گردشگری در نظـر
گرفته شده است .در بیانات مقام معظـم رهبـری آینـدهنگـری در حفـظ منـابع گردشـگری ،تعـادل
اکولوژیک ،عدالت بین نسلی و مالکیت مشترک منـابع گردشـگری بـه عنـوان مقولـههـای فرعـی
توسعه پایدار گردشگری مطرب شدهانـد ( .)7393/78/71توسـعه پایـدار گردشـگری بـر ضـرورت
تعادل اجتماعی و اکولوژیکی ت کید دارد .توانایی نظامهای طبیعی برای بازتولیـد خـود مـیبایسـت
حفظ شود تا به منظور برآورده ساختن نیازهای نسل آینده ،همسانسازی بین جامعه کنونی و نسـل
آتی ایجاد شود.
«مقولههای علّی» آثار گردشگری و موقعیت ژئوپولیتیک ایـران در نظـر گرفتـه شـدهانـد کـه
منجر به وقوع یا توجه به توسعه پایدار گردشگری میشوند .با بروز آثار منفی گردشگری ،نگرانـی
درباره کیفیت محیط زیست و آینده صنعت گردشگری نیز مطـرب اسـت .مقـام معظـم رهبـری در
بیانات  7391/78/71پدیده زمینخـواری و اخیـرا کـوهخـواری و سـاختوسـاز در ارتفاعـات را از
دیگر مسائل رن آور و اس بار دانستند و ت کید کردند باید در قانون ،اینگونه اقدامات جرم تلقی
شوند و افراد سوءاستفادهکننده بیهیچ اغماضـی مـورد تعقیـب قضـایی قـرار گیرنـد .دسـتگاههـای
مسئول باید قاطعانه با تعدی به جنگلها به هر بهانهای اعم از هتلسازی و جذب گردشگر و ساخت
حوزه علمیه و برخی توجیهاتِ بهظاهر قابل قبول ،مقابله کننـد .موقعیـت ژئوپولیتیـک ایـران باعـث
ایجاد محیط زیستهای متفاوت از نظر منابع طبیعی از سایر کشورها شده است .در سطح پایه ،ایـن
محیط زیستها میتواند به محیط زیستهای طبیعی و انسانساخت تقسیم شوند ،اما در داخل ایـن
دو طبقه گسترده ،تنوع زیادی با توجه به ویژگیهـا و جاذبـههـای آنهـا بـرای گردشـگران ،نـوع و
مقیا

گردشگری که آنها را قادر به حمایت از شکنندگی میکند و ثبات آنها در برابر آسیبها و

تقلیل درجه ارزش شناختهشده آنها برای توسعه گردشگری وجود دارد .بعد ژئوپولیتیک ایـران در
بیانات مقام معظم رهبری در سال  7368/4/84به شرب زیر بیان شده است:
«کشور ما از لحاظ جیرافیای  ،تاریخ  ،انسان و منابع طبیع بدون شک ،یک از کشورها
برجسته دنیاست .تاریخ ما پُرشکوه و پُربار و پُر افتخـار اسـت .جیرافیـا مـا یـک جیرافیـا
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بسیار حسا

است .ما در منطقهای از لحاظ جیرافیای قرار گرفتهایم که در عصر ارتباطات و

در عصر اتّصال کشورها ،خبرها ،سرمایهها و فناوریهـا بـه یکـدیگر ،یکـ از حسـا تـرین
جایگاه ها در سراسر رو زمین محسوب میشود .کشور ما از لحاظ منابع طبیع یکـ از پـر
ذخیرهترین کشورهاست؛ از لحاظ نفت و گاز و فلزات حسا

و مواد معدن و منابع طبیعـ

دیگر هم که معلوم است .از لحاظ انسان هم کشور ما یک از بااستعدادترینهاست».
«مقولههای زمینهای» در این مقاله مشـارکت و همکـاری ذینفعـان گردشـگری و آمـوزش و
فرهنگسازی در گردشگری است .مقولههای زمینـهای مجموعـهای خـاص از شـرایطی اسـت کـه
درون آن راهبردها صورت میپذیرد که در این تحقین ،بر مقوله محوری و مقولههای پیامـدی نیـز
به طور غیر مستقیم ت ثیرگذارند .مقام معظم رهبری در ارتباط بـا اهمیـت مشـارکت و همکـاری در
حفاظت از منابع طبیعی طی بیانات در  7393/78/71چنین بیان کردند:
«مسئله محیط زیست ،مسئله این دولت یا آن دولت ،مسئله این شخو یا آن شخو و مسـئله
این جریان و یا آن جریان نیست ،بلکه موضوعی کشوری و ملـی اسـت کـه بایـد بـرای حـل
مشکالت مرتبط با آن ،همه دست به دست یکدیگر دهند».
بنابراین برای اینکه توسعه پایدار گردشگری بیشترین شانس موفقیت را داشته باشد الزم است
که ذینفع ان مورد توجه قرار گیرند .هدف از توسعه گردشگری رسیدن به نتایجی است که بهترین
تعادل منافع و هزینهها را برای تمام گروههای ذینفع فراهم کند .بنـابراین ،مشـارکت ذینفعـان در
این فرایند یکـی از شـرایط الزم بـرای توسـعه پایـدار گردشـگری اسـت .همچنـین توسـعه پایـدار
گردشگری مستلزم برنامههای آموزشـی مناسـبی اسـت کـه بـه اصـالب شـناختهـا و درک مـردم
بینجامد ،فعالیت گردشـگری را بسـط و گسـترش دهـد و مهـارتهـای فنـی و حرفـهای مـرتبط بـا
گردشگری را به خصوص در مردم کم درآمد جامعه افزایش دهد .مقام معظم رهبری طـی بیانـاتی
در  ،7393/78/71نقشآفرینی مردم برای حفظ محیط زیست و فرهنگسازی در جامعـه بـه وسـیله
رسانه ملی را مهم ارزیابی کردند.
حس مکان گردشگری و حکمروایی خوب در گردشگری به عنوان « مقولههای مداخلهگـر»
در نظر گرفته شده است .حس مکان و حکمروایـی خـوب تسـهیلگر یـا محدودکننـده راهبردهـای
توسعه پایدار گردشگری هستند که درون یک زمینه خاص قرار دارند .در این تحقین این مقولههـا
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عالوه بر پدیده محوری بر مقولههای پیامدی نیز ت ثیرگذارند.حس مکان محیط با ایجـاد پیـامهـا و
معانی میتواند وقوع برخی رفتارها را آسان کند یا مانع بروز برخـی دیگـر از رفتارهـا شـود .حـس
مکان با اصالت جاذبههای گردشگری و تناسـب سـاختاری بناهـا ایجـاد مـیشـود .دربـاره اهمیـت
اصالت جاذبههای گردشگری مقام معظم رهبری در بیاناتی در تاریخ  7361 /78/76بیان کردند:
«یک نفری برای من نقل میکرد ،میگفت رفتـه بـودیم یونـان ،مـا را بـه مراکـز گردشـگری
گوناگون می بردند و آنها را به ما نشان میدادند؛ ازجملـه بـه نقطـهای بردنـد ،گفتنـد اینجـا
همان جایی است که سپاهیان ایرانی آمدند اینجا ،از مـا شکسـت خوردنـد .مـردم را بـه یـک
بیابان خالی میبرنـد و نشـان مـی دهنـد کـه اینجـا آنجـایی اسـت کـه ایرانـیهـا در آن دوره
لشکرکشی کردند و در اینجا شکست خوردند .یک فضـای خـالی را نشـان مـیدهنـد ،یـک
ماده های تاریخی را با یک فضای خالی اثبات میکنند .خـوب اینجـا نزدیکـی کـازرون ،آن
طوری که شنیدم ،مجسمه والرین است ،امپراتـور روم کـه زانـوزده در مقابـل پادشـاه ایـران.
خیلی خوب ،اینجا را بروید نشان بدهید؛ این به آن درن این همـه نقـاط م بتـی کـه مـیتوانـد
گذشته ما را نشان بدهد».
دستیابی به شاخوهای زیستمحیطـی ،اجتمـاعی و اقتصـادی توسـعه پایـدار مسـتلزم ایجـاد
ساختارهای هدایتی و حمــایتی و وضـع اهـداف خـاص سیاسـی اسـت و بـه همـین دلیـل ،امـروزه
حکمروایی خوب به عنوان راهبرد دسـتیابی بـه توسـعه پایـدار گردشگری مطرب میشود و نیاز بـه
همکاری دولت با نهادهای مدنی و مردم را در جهت توسعه پایدار برجسته میکند .در ایـن زمینـه،
رهبر انقالب اسالمی در بیانات  7393/78/71حفظ محـیط زیسـت را یـک وظیفـه حـاکمیتی بیـان
کردند.
«راهبردهــا» در ایــن مقالــه ،شــامل :سیاســتگــذاری گردشــگری ،برنامــهریــزی گردشــگری،
بازاریابی گردشگری ،مدیریت منابع گردشگری و نظارت و ارزیـابی گردشـگری مـیشـود .بـرای
پایداری صنعت گردشگری ،برنامهریـزی و سیاسـت گـذاری مـؤثر و اثـربخش از اهمیـت ویـژهای
برخوردار است .مقام معظـم رهبـری در بیانـات  7397/1/80توجـه بـه صـنعت ،برنامـهریـزی بـرای
استفاده از ظرفیت فـراوان گردشـگری اسـتان ،بهـرهمنـدی از مزیـت قـرار گـرفتن اسـتان در مسـیر
میلیونها زائر حرم امام هشتم(ع) و تمرکز بر مسائل تحقیقاتی و پژوهشـی بـرای پیشـرفت و توسـعه
خراسان شمالی و حل مشکالت این منطقه را به مسئوالن توصیه کردند.
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مدیریت توسعه پایدار گردشگری مشتمل بر هماهنگسازی و کنتـرل بـه منظـور یـکپارچـه
کردن تمامی منابعی است که در تحقن سیاستهای گردشـگری نقـش دارنـد .منـابع طبیعـی دارای
ارزش ذاتی هستند که به عنوان میرا جمعی باید حفظ و مدیریت شوند .سیستم مـدیریت محـیط
زیست عبارت است از مجموعه ای از فنون مدیریتی که ضمن حفاظت و نگهداری از منـابع محـیط
زیست ،به افزایش کارایی و بهرهوری مکانهای گردشگری کمک میکند .مقام معظم رهبـری در
ارتباط با مدیریت جاذبههای گردشگری در بیانات  7397/1/79چنین بیان کردند:
«این منطقه که امروز به نام «خراسان شمالی» شناخته میشـود ،یکـی از منـاطن مهـم خراسـان
است؛ هم از جهت موقعیت جیرافیایی و طبیعی و هم از جهت خصوصیات مردمی و انسـانی
و فرهنگ ها و خلقیات و رفتـار .ایـن خصوصـیات را از دیربـاز در مـردم ایـن منطقـه مهـم و
حسا

شناخته ایم؛ استانی با طبیعـت زیبـا ،بـا منـابع طبیعـی غنـی و متنـوع ،بـا عمـن و غنـای

فرهنگ کامال برجسته و ممتاز ،با اسـتعداد فـراوان کشـاورزی و دامـی و سـایر فعالیـتهـای
مربوط به منطقه ،با جاذبه های گردشگر مت سفانه ناشناخته که بسیاری از مردم کشور هنـوز
جاذبههای گردشگری این منطقه را درست نمیشناسند».
همچنین در ارتباط با منابع انسانی و توسعه پایدار گردشگری باید گفـت زمـانی گردشـگری
می تواند به بقای خود ادامه دهد که تعداد کافی نیروی کار با کیفیت عالی جذب و نگهداری کند.
به عبارت دیگر ،باید از نیروی کار پایدار برخوردار باشد .نوع رفتار مدیران و گردشگران با نیروی
کار بیانگر این است که پایداری تا چه حد در راستای عدالت اجتماعی و برابری عمل میکنـد .در
ارتباط با نقش منابع انسانی در گردشگری ،مقام معظم رهبری در بیانات  7390/78/74بیان کردند:
«گزارشگرانی که میروند در مجموعههای راهیان نور و افـراد را هـدایت مـیکننـد ،ایـنهـا
بایستی بدانند که چه چیزهایی را در این گزارشگری باید گفت .این گزارشگری با -به قـول
متعارف -گزارشگری برای گردشگران یا توریست های خارجی که میآیند م ال فالن بنـا را
تماشا می کنند فرق دارد؛ این یک چیز دیگـر اسـت ،ایـن را بـا آن نبایـد اشـتباه کـرد؛ آنجـا
یکجور گزارش مطلوب است ،اینجا یکجور گزارش .اینجا محتوای گزارش بایستی پُر از
تبیین ،پُر از معرفت ،پُر از بیـان حقـاین ،پُـر از نقـاط برجسـته و م بـت دوران دفـاع مقـد
ارزشهای دفاع مقد

باشد».
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دستیابی به توسعه پایدار گردشگری فرایندی مستمر است و به نظارت دائم بر آثار و اقدامات
پیشگیرانه و یا اصالحی در صورت ضرورت ،نیاز دارد .رهبـر جمهـوری اسـالمی ایـران در بیانـات
 7393/78/71چالش زیستمحیطی را چالشی فراگیر در سراسر جهان برشمردند و به آثار بلندمدت
مسائل زیستمحیطی اشاره کردند .ذینفعان در جامعه شامل دولتها ،گردشگران ،جامعه میزبـان،
تورگردانها و سایر فعاالن گردشگری ،میبایست تحت لوای مسئولیت اخالقی و دستورالعملهای
اجرایی که فعالیت را کنترل میکنند ،قرار گیرند .در این زمینه ،کدهای اخالق گردشگری در پـی
آن هستند تا اصول نهادینه ای را که هم در جوامع میزبان و هم در بین میهمـان بتوانـد بـه رفتارهـای
بهینــه منجــر شــود ،معرفــی کننــد و آنهــا را بســط و گســترش دهنـد .اجــرای کــدهای اخالقــی در
گردشگری ،دولتها را ملزم میکنند در برنامهریزی و سیاستگذاریهـای کـالن خـود در حـوزه
گردشگری ،به تساوی حقوق زن و مرد و گروههای آسـیبپـذیر توجـه کننـد .همچنـین از حیـات
وحش و گونههای زیستی نادر در اکوسیستم حسا

کشور بیشتر محافظت کنند .بر وضـعیت آثـار

تاریخی و اماکن باستانی به صورت دائم نظارت داشـته باشـند و در صـورت نیـاز ،بـرای اصـالب و
محافظت مؤثر از آنها اقدام کنند.
همچنین روشهـای کالسـیک بازاریـابی مـیتوانـد در کمـک بـه دسـتیابی اشـکال پایـدارتر
گردشگری مورد استفاده قرار گیرد .تالش برای درک گردشگران براسا

انگیزشها و معیارهای

آنها ،انعکاسی از مفهوم مشتریگرایی در بازاریابی جدید است.
«پیامدهای» مطرب در الگوی ارائهشده ،شامل پایـداری منـابع گردشـگری ،حفاظـت از منـابع
گردشگری ،حفظ هویت اجتماعی و رفاه و کیفیت زندگی (بهینهسـازی تجربـه گردشـگران ،رفـاه
اقتصاد محلی ،رفاه سیستم انسانی و رفاه سیستم طبیعی) است .راهبردهای توسعه پایدار گردشـگری
پیامدها و نتایجی دارند .طبن الگوی پارادایمی مقـام معظـم رهبـری ،تحقـن توسـعه پایـدار مسـتلزم
کش

فعالیت ها و اقداماتی است که به کاهش فقر ،تقویت جایگاه سرزمین و حفظ هویـت محلـی

بینجامد .برای رسیدن به این منظور بایستی گردشـگری را توسـعه داد کـه در عـین تـ مین رضـایت
گردشگران ،به اصول پایداری هم توجه شود .در ارتباط با افزایش کیفی تجربه گردشـگران ،مقـام
معظم رهبری در بیانات  7390/78/74این گونه اشاره کردند:
«آنکسانی که به این سفرهای راهیان نور میآیند و برمیگردند ،حتما بایـد چیـزی بـه آنهـا
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اضافه شده باشد؛ باید بین آنها و بین حادثه مهم دفاع مقد

یک پیوند و ارتباط ناگسستنی

به وجود بیاید؛ معرفت تازهای پیدا کنند ،اطّالع تازهای پیدا کنند .در این زمینهها مـا البتّـه در
طول این سالها به نظر من ،کمکار بودهایم؛ ما کم کار کردهایم .حاال کتاب زیاد نوشتهشده،
چند فیلم ساختهشده؛ اینها خوب است؛ کارهایی که انجامگرفتـه خـوب و بـا ارزش اسـت؛
لکن به نظر من ،در مقابل آنچه باید انجام بگیرد کم است».
از سوی دیگر ،توسعه پایدار گردشگری باید ارتباط اقتصادی بلندمدتی بین جوامـع محلـی و
فعالیتها برقرار کند .همچنین باید پیامدهای منفی گردشگری بر محیط طبیعی را به حداقل برساند
و رفاه اجتماعی و فرهنگی جوامع میزبان را افزایش دهد .مقام معظم رهبری در بیانـات 7397/1/80
به موضوع رفاه و کیفیت زندگی به شرب زیر اشاره کردند:
«یک مسئله دیگر در گزارشهایی که قبل از سفر به دسـتم رسـید و بـا دقـت مطالعـه کـردم،
مسئله گردشگری در این استان است .جاذبههای گردشگری در این اسـتان زیـاد اسـت؛ هـم
جاذبههای طبیعی ،هم جاذبههای تاریخی؛ هم منطقه زیبا و طبیعت زیبای اینجا ،هم چیزهـای
تاریخیای که وجود دارد .آنطور که به من گزارش کردند  -مـن کـه حـاال معمـوال توفیـن
دیدن این چیزها را ندارم  -قلعهای که نزدیک اسفراین است ،شـبیه بنـای معـروف ار

بـم

است که از خارج برای بازدید آن میآمدند .چرا اینجا کسی نمیآیـد؟ چـرا معرفـی نشـده؟
چرا نمی شناسند؟ درحالیکه اینجا در دستر تر است .اینجا شما از ایـن مسـیر ،در هـر سـال
میلیونها عبور کننده دارید که زائـرین مشـهد از اینجـا عبـور مـی کننـد .خـب ،اگـر چنانچـه
وسایلی فراهم شود ،نه همه این ها ،بلکه بخشی از اینها ،یک روز در این استان توق

کنند،

ببینید چه ت ثیر عظیمی بر وضعیت استان خواهد گذاشت .اینجور نیسـت کـه شـما بخواهیـد
مسافر و گردشگر را از مرکز شهر یا از گوشه و کنار کشور بکشانید به یک نقطه دوردسـت.
اینجا دوردست نیست؛ اینجا در معرض عبور و مرور کاروانهای زیارتی است؛ مـردم دارنـد
میروند ،میآیند .یک روز ،یک شبانهروز ،نه همه این مسافرین ،بعضـی از ایـن هـا ،در ایـن
شهر بمانند و بروند از مراکز طبیعی اینجا ،از همین مراکز تـاریخی اینجـا بازدیـد کننـد .شـما
ببینید چه تحولی در کسبوکار و زندگی اینجا به وجود خواهد آمد .بنابراین ،این هـم یـک
اولویت است».
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نتیجهگیری
پایداری اجتماعی گردشگری به مفهوم قضاوت م بت و رضایتمندی جامعه ایران از حضور
گردشگران در محیط سکونت خود و توسـعه گردشـگری ،عـاملی بنیـادین در تصـمیمگیـریهـا و
سیاستگذاریهای برنامهریزان ،کارشناسان و متصدیان عرصه گردشگری به شمار مـیآیـد ،زیـرا
موفقیت و پایداری هر نوع توسعه ای در حمایت فعال جمعیت محلی آن و در بافت فرهنگ محلـی
آن است .از سوی دیگر ،نارضایتی و مخالفت ساکنان محلی با توسـعه گردشـگری ،در نهایـت ،بـه
توق

و گـاه حـذف کامـل گردشـگری در جامعـه میزبـان خواهـد انجامیـد .همچنـین نگـاهی بـه

دیدگاه های افراد جامعه در ارتباط با ورود گردشگران به ایران حـاکی از آن اسـت کـه بسـیاری از
افراد هنوز هم جریان های گردشگری را با دیـد منفـی ارزیـابی مـیکننـد و چنـین مـیپندارنـد کـه
گردشگری موجب تخریب و آسیبرسانی به فرهنگهای محلی کشور میشـود .بنـابراین ،داشـتن
نگاه سیستمی در گردشگری یکی از عوامل مهـم محسـوب مـیشـود .از نظـر مقـام معظـم رهبـری
چنانچه توسعه به دو صفت پویایی و پایایی متص

شود و با نگرش سیستمی سازگاری داشته باشد،

ویژگی پایداری را ذاتی خود خواهد کـرد .در چنـین حـالتی ،حـوزه دیـد آن از زمـان حـال فراتـر
میرود و دامنه بردش بر آینده نیز گسترده خواهد شد .بنـابراین ،مهـمتـرین نکتـهای کـه در مـورد
دیدگاه مقام معظم رهبری درباره توسعه پایدار گردشگری استنباط میشود ،نگاه سیستمی ایشان به
توسعه پایدار گردشگری است .نگرش سیستمی ،رویکرد نسبتا جامعی برای درک ،تجزیهوتحلیـل،
برنامهریزی و پویایی گردشگری اسـت؛ در ایـن رویکـرد بـه خـوبی مـیتـوان بخـشهـا و عوامـل
ت ثیرگذار در گردشگری را به صورت به هم پیوسـته مـورد بررسـی و تجزیـه و تحلیـل قـرار داد و
آنها را سازماندهی کرد .در الگوی ارائـهشـده ،بنیـان و اسـا

گردشـگری بـه صـورت یگانـهای

همپیوند به تصویر کشیده شده و پیوند بین اجزا و عناصر آن در سطوب مختل

نمایان شده است تا

برنامهریزان برای پویایی آن در عرصه رقابت جهانی تالش کنند .از دیدگاه مقام معظم رهبری همه
اقشار و اعضای جامعه ،دولت ،گردشگران و صنعت در جهت توسـعه پایـدار وظـای  ،تکـالی

و

نقشهایی دارند .ایشان ارشاداتی در این زمینه به مردم ،مسئوالن ،صنعتگران ،جوانان ،نوجوانان و
گردشگران داشتهاند.
گفتنی است هدف نظریهپردازی بنیادی ،تولید نظریه است ،نه توصی
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تبدیل تحلیل دادهها به نظریه ،مفاهیم و مقولـههـای تولیدشـده بـهطـور مـنظم بـه یکـدیگر مربـوط
می شوند .در مرحله کدگذاری انتخابی با ایجاد ارتبـاط بـین گـروههـا ،آنهـا را هـمپیونـد سـاخته،
چارچوب اولیه نظری شکل میگیرد .در این مرحله ،تجزیه و تحلیل پایانی به منظور تکوین نظریـه
صورت میگیـرد .مهمترین گام در مرحله کدگذاری انتخـابی ،ترسـیم « روایـت یـا خـط داسـتان»
تحقین است .داستان این تحقین به طور خالصه و کوتاه به این قرار است:
«تحقــن موفقیــتآمیــز توســعه پایــدار گردشــگری ،نیازمنــد ترکیــب چشــمانــداز ،سیاســت،
برنامهریزی ،مدیریت ،کنترل و فرایندهای نظـارتی و یـادگیری اجتمـاعی منسـجم اسـت کـه
مشارکت فعال جامعه می تواند به کـارایی آن تحقـن بخشـد .رسـیدن بـه ایـن هـدف مسـتلزم
رهبری سیاسی قوی است تا از مشارکت گسترده ذینفعـان و ایجـاد وفـاق عمـومی اطمینـان
حاصل شود .این امر محقن را بر آن داشت که برای یافتن الگوی توسعه پایدار گردشگری به
راهجویی از بیانات مقام معظم رهبری بپردازد .راهجویی از بیانات ایشان ،نمایـان سـاخت کـه
گردشگری یک فعالیت وابسته به محـیط اسـت .محـیط گردشـگری واژهای اسـت عـام کـه
دربرگیرنده منابع و جاذبههای طبیعی ،سازههـای سـاخت بشـر و بافـت اجتمـاعی ،تـاریخی و
فرهنگی است .ازآنجاکه گردشگر محیطی متفاوت و متمایز را جستوجو میکنـد و تجربـه
گردشگری وابسته به تعامل با محیط است ،گردشگری آثار متفاوتی بر محیط میگـذارد ،از
جمله :آثار اجتماعی و فرهنگی ،اقتصادی ،زیستمحیطی و سیاسی .گردشگری و هـمچنـین
موقعیت جیرافیایی ایران از جمله مقوله های علّی و شرایط مقدم اسـت کـه بـه وقـوع توسـعه
پایــدار گردشــگری مــیانجامــد .در توســعه پایــدار گردشــگری آینــده بلندمــدت ،تعــادل
اکولوژیک ،عدالت بین نسلی و مالکیت مشترک منابع گردشگری در نظر گرفته میشود و با
آموزش و فرهنگسازی و مشـارکت و همکـاری ذینفعـان گردشـگری بـهعنـوان مقولـهای
زمینه ای برای توسعه پایدار گردشگری به افزایش دانـش و آگـاهی و کـاهش تعارضـات در
بلندمدت کمک میشود .مقولههای مداخلهگر مانع یا هموارکننده توسعه پایدار گردشـگری
مشتمل بر حس مکان گردشگری و حکمروایی خوب در گردشگری است .با توجه بـه مهیـا
بودن این مقولهها قادر خـواهیم بـود بـا اتخـاذ راهبردهـایی ،ماننـد :برنامـهریـزی ،بازاریـابی،
سیاست گـذاری ،مـدیریت منـابع و نظـارت و ارزیـابی گردشـگری موجبـات توسـعه پایـدار
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گردشگری را ایجاد کنیم و موجـب پایـداری و حفاظـت از منـابع گردشـگری ،حفاظـت از
هویت اجتماعی و افزایش رفاه و کیفیت سیستم انسانی و طبیعی شویم».

پیشنهاد برای تحقیقات آتی
الگوی حاصل از این تحقین ،الگویی بـومی و منطبن با دیـدگاه مقـام معظـم رهبـری اسـت و
قابلیت اجرا دارد .اجرای عملی این نتای در سازمانهای گردشگری و شناسایی معایب و نواقو و
سپس اصـالب و تکمیـل آن توسط سایر محققان ،میتواند کاربردی شدن ایـن مطالعـه را تسـهیل و
تضـمین کند .در پایان با توجه به هدف تحقین ،طربهای پژوهشی زیـر بـه سـایر محققـان پیشـنهاد
میشود:
 .7طرب پژوهش پایش و ارزیابی الگوی پارادایمی توسعه پایدار گردشگری توسط ذینفعـان
گردشگری؛
 .8طرب پژوهشی پیمایش شیوههای انعکا

مسائل توسعه پایدار گردشگری بـه هـر کـدام از

ذینفعان گردشگری؛
 .3طرب پژوهشی مطالعه تطبیقی الگوی پارادایمی توسعه پایدار گردشگری جمهوری اسالمی
ایران با کشورهای در حال توسعه و توسعهیافته.
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