
 

 

 دانشگاه افسری و تربیت پاسداری امام حسین)ع( و قدرت نرم اسالمی دانشکده علوم انسانیپژوهشی پاسداری فرهنگی انقالب اسالمی  - دوفصلنامة علمی

 856-741: 7394پاییز و زمستان ، 74، شماره هفتمسال 
 

 الگوی پارادایمیک توسعه پایدار گردشگری

 1از بیانات مقام معظم رهبری( بنیاد دادهراء )مبتنی بر استق
 

 مریم صداقتدکتر  ،حمید ضرغام بروجنیدکتر 
 

 79/50/91تاریخ دریافت: 

 75/78/91: تاریخ پذیرش

 چکیده
 بررسی قرار تحقین حاضر فرمایشات مقام معظم رهبری در زمینه توسعه پایدار گردشگری را مورد

به دنبال ارائه تصویری کالن از این بیانات در قالب  ،صورت اکتشافی  بنیاد و به داده و با استفاده از نظریه داده
گر، راهبردها و پیامدهای توسعه پایدار ساز، عوامل مداخله ای از عوامل علّی، عوامل زمینه الگو واره

قین شامل بیانات رهبری معظم انقالب اسالمی مرتبط با موضوع تح ،گردشگری است. جامعه آماری تحقین
مورد از این  05گزاره از  65گیری نظری  ها با روش نمونه است که از بین آن 7391تا  7315های  طی سال

اشتراکات  کردنمفهوم اولیه )کد باز( شناسایی شد. سپس با لحاظ  769ها  بیانات انتخاب و با کدگذاری آن
های تحقین در یک  یافته ،ادامهد. در شمقوله اصلی تولید  74مقوله فرعی و  67محتوایی کدهای باز، 

گردشگری و موقعیت  آثار) های علّیشامل: مقوله ،های اصلی چارچوب پارادایمی با استفاده از مقوله
مشارکت و همکاری ) ای های زمینهتوسعه پایدار گردشگری(، مقوله) تیک ایران(، پدیده محورییژئوپول
حس مکان ) گر های مداخلهری(، مقولهسازی در گردشگ نفعان گردشگری، آموزش و فرهنگ ذی

گذاری  ریزی گردشگری، سیاست برنامه) روایی خوب در گردشگری(، راهبردها گردشگری و حکم
 مدهااگردشگری، بازاریابی گردشگری، مدیریت منابع گردشگری و نظارت و ارزیابی گردشگری( و پی

اجتماعی و رفاه و کیفیت زندگی(  پایداری منابع گردشگری، حفاظت از منابع گردشگری، حفظ هویت)
آمیز توسعه پایدار گردشگری، نیازمند ترکیب  پیوند شده است. نتای  تحقین نشان داد تحقن موفقیت هم

های نظارتی و یادگیری اجتماعی منسجم است که فرایندریزی، مدیریت، کنترل و  انداز، سیاست، برنامه چشم
مستلزم رهبری سیاسی قوی  ،ن تحقن بخشد. رسیدن به این هدفتواند به کارایی آ مشارکت فعال جامعه می

 .اطمینان حاصل شود نفعان و ایجاد وفاق عمومی است تا از مشارکت گسترده ذی
 

الگوی پارادایمیک، توسعه پایدار گردشگری، مقام معظم رهبری، رویکرد  :ها هکلیدواژ
 بنیاد. داده
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 مقدمه
 بـه  پاسـخ  در (دهـد  یم ارائهی مردم و باال به نییپا زای کردیرو)که  نیگزیجا توسعه میپارادا

 توسـعه . شـد  داریـ پدی اقتصـاد  رشـد  بـر ی مبتنـ  متعـارف  یهـا مـدل  غالـب  انیجر آشکار شکست

 کـه  اسـت؛  محـور  غرب توسعه و نییپا به باال ازی اقتصاد رشد یهامدلی برای نیگزیجا ن،یگزیجا

 اسـت  نیـ ا آنی اساس اعتقاد ،رو نیا از. دارد تمرکز یطیمحستیز وی انسان مسائل بر اول درجه در

 نیـ طر از و ردیـ بگ ت نشـ  جامعـه ی ازهاین از دیبا توسعه فرایندیعنی  زا باشد؛درون دیبا توسعه که

 نیگزیجـا  توسـعه  ن،یبنابرا .کنند اجرا ای لیتحم را آن یخارج عوامل که نه آن ،شود تیهدا ها آن

 وی ماد رفاهی )اساسی ازهاین بر تنهانه که است توسعه به نسبت« پسندعامه» ای محور مردمی کردیرو

 ،یبـوم  دانـش  و هـا نظام از گرفتن کمک با و کندیم ت کیدیی خوداتکا بیترغ بر بلکه ،ی(اجتماع

 و مشـارکت  بـر  ت کیـد  بـا  نیگزیجـا  توسـعه  فرایند جه،ینت در. بخشدیم استحکام را توسعه فرایند

 رشـد  بـر ی مبتنـ ی نوسـاز  بـا  سـه یمقا در) یسـاز یبـوم  ایـ  ییداتمرکزز از جامعه آحاد یریگ میتصم

 بـالقوه  شیافـزا  وی محل جوامعی توانمندساز به خود نوبه به امر نیا. کندیم دفاعی( دولتی اقتصاد

 عناصـر  ازی کـ ی نهـاد مـردم  یهـا سـازمان  شـتر یب مشـارکت  حال، نیع در. کندیم کمک زنان نقش

 ضـرغام  ؛1تلفر وی شارپل) شود یم محسوب توسعه به نسبت نیگزیجای مردمی کردهایروی ضرور

 (.65-67: 7396 ،یبروجن

 توسعه کرد،یم دایپ ارتباط یطیمحستیزی داریپا با سرعت به توسعه که 7965 دهه اواخر از

 در 7965 دهـه ی طـ  نیگزیجـا  توسـعه  مفهـوم  حـال،  نیـ ا با. شد داریپا توسعه با مترادف ن،یگزیجا

 ،یزیعز ویی ایض) افتی بازتاب، شدیم اطالق 2«یگردشگر نیگزیجا عهتوس» به آن آنچه شیدایپ

 یهـا مشـارکت  بـه ی واگـذار  تیـ اهم تـداوم ی بـرا  یاشـالوده  جـاد یا با ز،ین هینظر نیا(. 83: 7393

 خصوص به وی گردشگر داریپا توسعه در محور اجتماعی گردشگر ژهیوبه و یطورکلبهی انحصار

 به و کردیم ت کیدی گردشگر به نسبت جامعه مشارکت کردیرو رب (سمیاکوتور) گردی بوم توسعه

 گفتمـان  وارد زیـ ن یطیمحستیزی داریپا البته وی توانمندساز ،یتیجنسی برابر مسائل کسان،ی طور

 توسعه با نیگزیجای گردشگر اکنون ،یاریبس دهیعق به .شدندی گردشگر نیگزیجا/ داریپا توسعه

 

1. Sharpley And Telfer 
2.Alternative Tourism Development 
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 (.19: 7390 ،یومیپورق و نژاد رمضان ؛یرپلشا) است مترادفی گردشگر داریپا

 ،تیـ نها در تـا  اسـت  مستمری زیربرنامه و تیریمد مقوله دو ازمندینی گردشگر داریپا توسعه

 نیماب آنی ط که استی فرایندی گردشگر تیریمد. ابدی دست شدهنییتع شیپ از اهداف به بتواند

 و کنتــرل ت،یهــدا ،یاهنگهمــ گونــاگون، ســطوب دری گردشــگر صــنعت مختلــ ی هــاتیــفعال

ــح) شــودیمــی ریــگ میتصــم ــا(. 783: 7393 ،یدری ــه توجــه ب ــانون 775 اصــل ب ــیتع ،یاساســ ق  نی

 بـر  نظـارت  ،یگردشـگر  جملـه  از هـا نـه یزم همه در رانیای اسالمی جمهور نظامی کلی ها استیس

 اسـت  بـری مقـام معظـم ره   برعهده گانه سه یقوا روابط میتنظ واختالف  حل و ها آنی اجرا حسن

ی هااستیس نییتع و کالن تیریمد ت،یحاکمی هافهیوظ نیتر مهم ازی کی لذا .(77: 7361افر،یبهن)

 ازی بــیترکی گردشــگر. اســتی نهــاد عوامــل ریســا انیــمی همــاهنگ وی گردشــگر صــنعتی کلــ

 فـا یا نقـش  آن در خـدمات  و تسـهیالت  ازی اگسـترده   یط ارائهی برا که مختل  است گرانیباز

 در مشـارکت  وی همـاهنگ  آن کنار در اما ؛وجود دارد یرهبر به مبرم ازین ،صنعت نیا در. کنند یم

 (.06: 8573 ،1یگردشگری جهان سازمان) استی ضرور زین محصول ارائه و جادیا

یـابی بـه   دهد که برای دسـت از سوی دیگر مطالعه روند توسعه گردشگری کشورها نشان می

خاصی که مبتنی بر اصول بنیادین آن جوامـع   سازوکار، افتهی هتوسعپیشرفت و توسعه در کشورهای 

مبانی براسا  که  مورداستفادههای سازوکارطبیعی است که  ،رو نیازاباشد، تعری  شده است. می

عنـوان   کشورمان بـه  جمله ازتوانند برای سایر کشورها ، نمیاند شدهارزشی و معرفتی خاص استوار 

توان از الگوهای مربوط به سایر کشورها و تجارب ناشی می ،درواقعند. قرار گیر استفاده موردالگو 

ی بنیـادین  هـا  تفـاوت عنوان یک الگوی کامل به دلیل  را به ها آنتوان نمی کنیول ،بهره برد ها آناز 

 ازی کـ ی ،تیـ حاکمبا توجه به اینکه  ،قرار داد. بنابراین استفاده موردها و باورها در فرهنگ، ارزش

 کشـور  دری گردشـگر  صـنعت  گـذاری  سیاستی متول و توسعه وی زیربرنامهی اساس و همم ارکان

گـر،  سـاز، عوامـل مداخلـه    ای از عوامل علّی، عوامل زمینه ، این تحقین به دنبال ارائه الگو وارهاست

 راهبردها و پیامدهای توسعه پایدار گردشگری از دیدگاه مقام معظم رهبری است. 

هـای اجتمـاعی    ار گردشگری و رفتار گردشـگر در بسـیاری از زمینـه   گردشگری، توسعه پاید

بنابراین، شناخت ماهیت چندوجهی گردشـگری   .گیرند نفعان مختلفی را دربرمی وجود دارند و ذی

 
1. World Tourism Organization 
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شـناختی حـائز اهمیـت اسـت. نظریـه        ای جامعـه  پدیـده  ،حـال   عـین  وکـار و در  عنوان یک کسـب  به

شود، قادر است تصویری جامع از  یک نظریه نوظهور منتهی می رویکردی که به عنوان به، بنیاد داده

تـوان بـه عمـن     عـالوه، بـا اسـتفاده از ایـن رهیافـت مـی      ه بـ  .دشگر و گردشگری ارائه دهدرفتار گر

بنیـاد بـه شناسـایی مفـاهیم و      اسـتفاده از روش داده  محققان با ،به همین منظور مطالعات کمی افزود.

مبـادرت ورزیـده، روابـط     7391 تـا  7315 سـال  ازله  در بیانات معظمهای منتخب  بندی گزاره مقوله

 را شناسایی کرده است.  ها میان مقوله

 

 های تحقیق الؤاهداف و س
های حاکمیت انقالب اسالمی و ضـرورت  با توجه به اهمیت و جایگاه گردشگری در اندیشه

یک توسعه پایدار گردشگری تبیین نظری این موضوع، تحقین حاضر با هدف ارایه الگوی پارادایم
گـویی بـه   ده و به دنبال پاسـخ شمبتنی بر دیدگاه و منظومه فکری رهبر معظم انقالب اسالمی انجام 

. الگوی توسعه پایـدار گردشـگری از دیـدگاه رهبـر معظـم انقـالب       استهای اصلی و فرعی  سؤال
هـای فرعـی   سـؤال  کلـی،  سـؤال و با توجـه بـه ایـن     استاصلی تحقین  سؤال، این اسالمی چیست؟

 از:  اند عبارتتحقین 
های علّی توسعه پایدار گردشگری از دیدگاه رهبـر معظـم انقـالب اسـالمی کـدام      مقوله .7

 است؟

های محوری توسعه پایدار گردشگری از دیدگاه رهبر معظم انقالب اسالمی کـدام  مقوله .8
 است؟

انقالب اسالمی کـدام   ای توسعه پایدار گردشگری از دیدگاه رهبر معظمهای زمینهمقوله .3
 است؟

گر توسعه پایدار گردشگری از دیـدگاه رهبـر معظـم انقـالب اسـالمی      های مداخلهمقوله .6
 کدام است؟

های راهبردی توسعه پایدار گردشگری از دیدگاه رهبر معظم انقالب اسالمی کدام مقوله .0
 است؟

ب اسالمی کـدام  های پیامدی توسعه پایدار گردشگری از دیدگاه رهبر معظم انقالمقوله .4
 است؟
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از آنجا که این تحقین از نوع تحقیقات کیفی است و در این نوع از تحقیقات در مورد نتـای   

آوری شـود و جمـع  هـای کلـی و عمـومی مطـرب مـی     سـؤال گیرد، بینی صورت نمیها پیشو پاسخ

صـی  رویـدادها و   ها( و تجزیه و تحلیل آنها از طرین توها ) از قبیل متون سخنرانی یا مصاحبه داده

 ای ندارد.این تحقین فرضیه ،بنابراین .منت  از موضوعات اصلی است

 

 پیشینه تحقیق 
(، توسـعه گردشـگری در هـر کشـور را     8571) 1گذاری گردشگری، جوپـه در حوزه سیاست

داند. وی معتقد اسـت کـه توسـعه مناسـب گردشـگری تـا        ایی میور ثر از حوزه سیاست و حکم مت

سـازان حکـومتی اسـت. میـزان تخصـو و اطالعـات آنهـا از        ادی وابسته به تصمیمحدود بسیار زی

مستقیم بر کیفیت صـنعت گردشـگری هـر کشـور دارد. در میـان شـش        یت ثیرصنعت گردشگری 

( شناسـایی شـده   8571) 2روندی که در مطالعات گردشگری پایدار بـرام ول، هینگـام، لـین و میلـر    

حکومـت مفهـومی جدیـد در مطالعـات     » ،ه اعتقاد آنهـا است، حکومت، موضوعی جدیدتر است. ب

دهنده دیدگاهی وسیع از این موضوع است که چگونه جوامع و اقدامات گردشگری است که نشان

توانند روابـط اجتمـاعی    می های حکومتی  ها و سیستم شوند. رژیممند می بسی  و قانون آنها هدایت،

(. همچنـین در حـوزه   811: 8571، 3ت کننـد. )نـانکو  ها و قـوانین اجتمـاعی را هـدای    از جمله ارزش

ها در زمینه توسـعه پایـدار گردشـگری حـاکی از کوتـاهی مطالعـات        شناسی، بررسی پژوهشروش

ر دگـذار  ت ثیردهنـده توسـعه پایـدار گردشـگری، شـرایط       ساز و شـکل  علمی در مورد عوامل زمینه

ین کوتـاهی اسـتفاده از بیانـات رهبـر     موضوع، راهبردها و نتای  توسعه پایدار گردشـگری و همچنـ  

بنیاد و بیانات رهبـر   ها از روش دادهمعظم انقالب اسالمی و ارائه یک الگو است.  اما در سایر حوزه

( در تحقیقی با استفاده از نظریـه  7393معظم انقالب اسالمی استفاده شده است. قائد علی و لطیفی )

تفتائات مقام معظم رهبری در موضوع دفاع مقـد  و راهیـان   ها و اسبنیاد با بررسی بیانات، پیام داده

مـورد از   34گـزاره از میـان    66به دنبال ساخت تصویری کالن از این پدیـده نوظهـور بودنـد.     ،نور

کد باز و  784های منتخب  های مرتبط با موضوع تحقین انتخاب و با کدگذاری گزارهبیانات و پیام

 
1. Joppe  

2. Bramwell, Hingham, Lane and Miller  
3. Nunkoo 
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د. همچنـین فرهـی   شـ پارادایمی اردوهای راهیان نور اسـتخراج  مفهوم اساسی و در آخر الگوی  86

(، در تحقیقی با عنوان الگوی توسعه و تعالی مدیران و فرماندهان سپاه 7395) بوزنجانی و همکاران

هـا، احکـام و    بنیاد بالغ بر هزار متن از بیانات، نامه از منظر مقام معظم رهبری با استفاده از روش داده

و از طریـن سـه نـوع     کردنـد  را مطالعـه  7369تا  7346های  معظم رهبری در سال های مقام مصاحبه

 مفهومی ارائه دادند.  یکدگذاری باز، محوری و انتخابی مدل

 

 مبانی نظری و مفهومی تحقیق
 یگردشگر داریپا توسعه مفهوم

 اقتصـاد ی سـنت ی کردهـا یرو ازیی جـا  هجابـ  کیـ  دهنده نشان ،یگردشگر داریپا توسعه فلسفه

 و رفـاه  ،یاقتصـاد  توسـعه ی برای ابزار رای گردشگر که) نگرتریکل کردیرو کی به ک،یئوکالسن

 تنهـا نـه  ،نـوین  کـرد یرو نیـ ا در(. 7704: 8574 همکاران، و 1دویافانت)ی داند( است می زیست محیط

 مـورد  زیـ نی عیطب ستیز طیمح و جامعه( اتیضروری )ازهاین بلکه ،است توجه مورد بازاری ازهاین

 شـکل ی گردشـگر  داریـ پا توسـعه (. 7816: 2،8554ایراکایس وی چو) ردیگیم قرار ت کید و جهتو

 تیـ فیک ازیی بـاال  سـطح  در بقـا  حفـظ  بـه  قـادر  را سـتم یس کـه  اسـت ی گردشگر توسعه ازی خاص

ی گردشـگر  داریـ پا توسـعه  ،یگردشـگر ی جهـان  سـازمان   یتعر به بنا(. 79: 8550 ،3کو) سازد یم

 بـا  نسـبت  همـان  بـه  و دکننـدگان یبازدی تقاضا ت مین زبانان،یمی زندگ تیفیک با که استی فرایند

ــابع حفاظــت ــیطب طیمحــ من ــاط دری انســان وی ع ــاکس) اســت ارتب ــز و 763: 8576، 4زو وف ؛ هیگن

 ای توسـعه  ن،یهمچنـ  و (88: 7990 ،7نیگـر  و هـانتر  ؛6: 8556 ،6جـورج ؛ 706: 8576، 5دیسیبلیو 

ــار کــه اســت ــ آث ــ وی فعل ــاع ،یاقتصــادی آت ــا را یطــیمحســتیز وی اجتم ــه توجــه ب ــاین ب ی ازه

 و تیـ وا) ردیـ گ مـی  نظـر  در زبـان یم جوامـع  و سـت یز طیمحـ  ،گردشگری صنعت دکنندگان،یبازد

 

1.Yfantidou 

2.Sirakaya 

3.Ko 
4. Xu and Fox 

5. Higgins-Desbiolles 

6.Georg 
7. Hunter & green 
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ی راهبـرد  و کنـد یمـ ی بررسـ  مرزهـا  الـب ق در رای گردشـگر  افـت، یره نیا (.3: 8554 ،1همکاران

ی سـو  از گردشـگران ی عنـ ی همـان یم عهجام و ،سوکی از آن نیسرزم و زبانیم جامعه انیم وارم لث

 سـه  نیبـ  موجـود  بحـران  و فشـار  دارد قصد و( 7 شکل) سازدیم برقراری گردشگر صنعت با گرید

 ،کـانلو یک انیـ جعفر) سـازد  برقـرار  موازنـه  ]بـین آنهـا[   مدتیطوالن در و دنک لیتعد را م لث ضلع

 نگـر  جانبههمه کردیرو سه وگر دری گردشگر داریپا توسعه تحقن(. 8: 7393 ،انیدیوح وی سجاد

ی گردشـگر  توسـعه  کـه  اسـت  بـاور  نیـ ا بـر  اول نگرش. است گرامساوات و نگرندهیآ گرا،یکل و

 کـرد یرو در. در نظـر گرفتـه شـود    کیاکولوژ وی اقتصاد ،یاسیس بستر در که است داریپای هنگام

 ستیز طیمح از حافظتم آن موازاتبه و زبانیم جامعه گردشگران،ی کنون اجاتیاحت برآورد دوم،

 نیبـ  وی نسـل  درونی برابـر  سوم، کردیرو در. است مطرب ندگانیآی برا برابر یهافرصت حفظ و

، 3؛ دیـاز و رودریگـو   60: 8573، 2لـی ) است نظر مورد منابع و هاداده امکانات، از استفاده دری نسل

ویـــه و ؛ آگی 357: 8575، 5؛ بـــارتون و لئونـــارد 6: 8573، 4؛ تـــازیم جمـــال و کـــامرگو 3: 8574

 (.81: 8571، 6همکاران

 
 

 (1: 0313ان،یدیوح وی سجاد کانلو،یک انیجعفر) یگردشگر داریپا توسعه مثلث .0 شکل

 
1.White et al 

2. Lee  
3. Díaz  and Rodríguez 

4. Tazim Jamal a & Camargo 

5. Bartona  and Leonard 
6. Agyeiwaah et al 

 معهجا
 مهمان

 ()گردشگران
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. اسـت  محـور جامعهی گردشگر بر ت کیدی گردشگر داریپا توسعه از مهم جنبه کی ،نیبنابرا

 ازی انـواع  توسعه و ،توسعه و یزیربرنامه فرایند در جامعه مشارکت بر ،یگردشگر در کردیرو نیا

 منـافع ی حداک ررسان به. دارد ت کید ،آوردیم دنبال بهی محل جوامعی برا رای منافع کهی گردشگر

 تیـ حما و شـود یمـ ی محلـ  سـاکنان  انیـ م دری گردشـگر  شـتر یب تیمقبول باعثی محل جامعهی برا

 و میمسـتق  تیـ حما نیچنـ هـم  .کنـد یم نیتضم رای محلی گردشگر منابع از حفاظت ها، آن فعاالنه

ــتقیغ ــارکت از میرمس ــاکنان، مش ــپا س ــارادا هی ــپا میپ ــر. اســتی گردشــگری داری ــا ب ــا  نی  ،اس

ی محل ساکنان نگرش ازی روشن درک به دیبا( مداراناستیس) هادولت وی گردشگر زانیربرنامه

 مـردم،  مشارکت: از اندعبارت عناصر نیا. ابندی دست داریپای گردشگری اصل عناصر با ارتباط در

؛ کــاتو و  99: 8574، 1میوســیک و همکــاران ) ســتیزطیمحــی داریــپا و بلندمــدت یزیــربرنامــه

 (.75: 7318 ،یالوان و 034: 8574،  4؛هرنانز و گیل 160: 8574، 3، لی و سیه 869: 8571، 2پروگنو

 در داریـ پای گردشـگر ی دیـ کل عوامـل  از گـر یدی کـ ی عنـوان بـه  زین دکنندگانیبازد تیرضا

 در گردشـگران  اغلـب . داردیی بـاال  تیـ اهم ،یمحلی گردشگری اقتصاد بلندمدت ییکارای راستا

 هـا  آن. باشـد  یطـ یمحسـت یز تیـ فیک ازیی بـاال  سـطح ی دارا کـه  هستند مقصدهاییی وجو جست

ی نـواح  سـاکنان ی برا زین موضوع نیا. باشد زیتم و جذاب که کنند دیبازدی طیمح از دارند دوست

ی اجتماع مشکالت و مسائل و یطیمحستیز یهاخسارت ها،بیآس از که دارد تیاهمی گردشگر

 5مـولر  نیچن هم(. 778-773: 7393،ییبا انیغالم وی قدم) باشند امان در گردشگران ورود ازی ناش

 دری گردشـگر  داریـ پا توسـعه  یریگشکل بود معتقد و دکر نیتلفی داریپا با رای گردشگر توسعه

 گفـت  تـوان  یمـ  نیبنـابرا  (.91: 7393،یدریـ ح) اسـت  داریـ پا توسعه بانیپشت ای ابزار عنوان به اصل

 نظـر  از پاسـخگو، ی کیاکولـوژ  نظر از که است توسعه ازی هماهنگ ریمس ،یگردشگر داریپا توسعه

 مـورد ی کیتکنولـوژ  نظـر  از عادالنـه، ی اسـ یس نظـر  از درخـور، ی فرهنگـ  ازنظـر  سـازگار، ی اجتماع

ضـرغام بروجنـی و صـداقت،    ) است کارآمد (زبانیمی محل جامعهی برا)ی اقتصاد نظر از و تیحما

7391 :765). 

 

1. Miočić et al  
2. Kato and Progano 

3. Lee & Hsieh 

4. Hernanz and Gil  
5.Muller 
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 اصول توسعه پایدار گردشگریابعاد و 

 بــه  حـال  نیعـ  در و هـا منفعـت  رسـاندن  حـداک ر  بــه  گردشـگری پایـدار توسعه اولیه هدف

ــداقل ــاندن ح ــ ثیرات رس ــامطلوب ت ــت ن ــو) اس ــت ؛75: 8578 ،1وری ــابرای(84: 8550 ،2کن  ،ن، بن

 تنهـا  گـر ید. اسـت  یچندبعـد  داریـ پا توسعه وجود دلیل به بلکه ستین یبعدتک گریدی گردشگر

 اسـت  یطـ یمحسـت یز وی اجتمـاع  -یفرهنگـ  طیشرا بای ادغام بلکه ،ستین مطربی اقتصاد هیتوج

ی بـرا ی گردشـگر  داریـ پا توسعهی تیریمد یهاوهیش و رهنمودها(. 773: 7390 ،یآباد قاسمی بیحب)

 و انبــوهی گردشــگر ازجملــه اســت، اعمــال  قابــلی مقصــد نــوع همــه وی گردشــگر اشــکال همــه

 -یاجتمـاع  وی اقتصـاد  ،یطیمحستیز یهاجنبه بهی داریپا اصولی. گردشگر مختل  یها بخش

ی داریـ پا تـا  شود جادیا بعد سه نیا نیبی مناسب تعادل دیبا و دارد اشارهی گردشگر توسعهی فرهنگ

 شدهانجام قاتیتحق اک ر .(97: 7390 ،یومیپورق و نژاد رمضان ؛یرپلشا) شود نیتضم آن بلندمدت

 ؛(367: 8578 ،3سیچـر ) انـد پرداختهی گردشگر داریپا توسعهی اقتصاد وی طیمح یهاجنبه هب تنها

  یـ تعر دری فرهنگ -یاجتماع و یطیمحستیز ،یاقتصادی داریپا« گانهسهی اصل عوامل» ن،یبنابرا

 :است آشکاری گردشگر داریپا توسعه

 حفـظ  وی طـ یمحسـت یز و کیولوژیب منابع بای سازگار جادیا هب ،یطیمحستیزی داریپا 

 (.98: 8575 ،4شرنر) است مربوط یستیز تنوع وی عیطب را یم

 م بـت  آثـار  حفـظ  و انسانی زندگ در توسعه کنترل ،یفرهنگ -یاجتماع عواملی داریپا 

 بـه  توجـه  ،یاجتمـاع  هیسـرما  ط،یمحـ  و جامعه تیهو تیتقو جهت در باورها و ها ارزش

 (.718: 8550 ،5میدو) است یاجتماع انسجام تیتقو به توجه وی محل جامعه فرهنگ

 نسـل  بـه ی کنـون  نسـل  از آن انتقـال  و حفـظ  و منـابع  نظارت و کنترل ،یاقتصادی داریپا 

 ،یزنـدگ  تیـ فیک یارتقـا  ،ییفقرزدا ،یهست نظام ساختار به خدشه و بیآس بدون نده،یآ

 نیالـد رکـن  ،یمهـدو ) اسـت  یاقتصـاد  منـافع  عادالنه عیتوز و شدهکنترلی اقتصاد رشد

 (.867: 7390 ،یسجاد وی افتخار

 

1. Weaver  
2.Kent 

3.Chris 

4.Schorner 
5. Duim 



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

071 

 یداریـ پا هـدف  بـه ی ابیدسـت  و استی اسیس مفهوم کی داریپا توسعه اصل سه ،نیا بر عالوه

 ،لم ـا بـرای  . داردی بسـتگ  جامعه، قدرت عیتوز وی اسیس ستمیس به شدت به جامعه دری گردشگر

 سـاکنان ی زنـدگ  تیـ فیک بهبود دار،یپای گردشگری اصل اهداف ازی کی که قتیحق نیا برخالف

؛ 083: 8573، 1)جـانو  و بـاجور   است (افتهیتوسعه هم و توسعه حال دری کشورها در هم) یمحل

 کـه  اسـت  دولت ،( 757: 8571، 3و لیو و همکاران 65: 8573، 2؛ لی81: 8571آگیویه و همکاران، 

 فراینـد  بـا  اغلبی محل ساکنان جه،ینت در. کندیم تیهدا و کنترل رای گردشگر توسعه ایندفر همه

 ،رو نیـ ا از. شـوند یمـ  داشـته  نگـه  دور یریـ گمیتصـم ی هافراینـد  از ایـ  و اندگانهیب هایریگمیتصم

 کیـ  یریگمیتصم فرایند دری محل ساکنان مشارکت دار،یپای گردشگر هدف بهی ابیدست منظور به

 ابعاد تمام دیبا گردشگر داریپا توسعه تیموفقی برا(. 779: 7393،ییبا انیغالم وی قدم) است مالزا

 توازن بر داریپا توسعه سنتی چارچوب. شوند گرفته نظر در وابسته و وستهیپ هم به صورت به توسعه

 و انـد شـده  لیمتما محورنهیزم یهاچارچوب بر دتریجدی کردهایرو اما ،دارد ت کید ابعاد نیا انیم

 و ابعـاد  (7) جـدول  در(. 804: 8570 ،4یداف و برد کاردنز،) کنند یم ت کید جامعه خاصی ازهاین بر

 .است خالصه شدهی گردشگر داریپا توسعه اصول
 

 شناسی تحقیق روش
، نظریـه  ناسـتفاده در تحقیـ   پژوهش حاضر از حیث هـدف، اکتشـافی اسـت و راهبـرد مـورد     

 را مشترک کدهای کدها، از ای مجموعه به را اطالعاتی منابع از حاصل هایداده بنیاد است که داده

 ایـن  در(. 73: 7361 مـؤمنی،  و فـرد  دانـایی ) کنـد  مـی  تبـدیل  نظریـه  نـوعی   به را  ها مقوله و مقوله به

 شـده  استفاده بنیاد داده نظریة پژوهشی طرب عنوان به کوربین و اشتراو  پارادایمی مدل از پژوهش

 پیامدها و راهبردها گر، مداخله و ای زمینه عوامل ی،علّ شرایط محوری، پدیده شناسایی بر مبتنی که

نگر است و به روش اسـتقرایی،   هاست. در این روش ماهیت نگرش به پدیده، تمام آن بین ارتباط و

مورد مطالعـه قـرار گرفتـه و از     7391تا  7315های  های متن بیانات مقام معظم رهبری طی سال داده

 ، الگوی تحقین به دست آمده است.«باز، محوری و انتخابی»ین سه نوع کدگذاری طر
 

1. Janusz &  Bajdor 

2. Lee  

3. Liu et al 
4.Cardenas, Byrd & Duffy 
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 (11: 1202 نر،رش) ابعادبه تفکیک  اصول خالصهی: گردشگر داریپا توسعه .0 جدول

 مفهوم اصول ابعاد

ی داریپا

 یاقتصاد

 تنوع حفظ

ی گردشـگر ی بـرا ی فرهنگـ  وی اجتماع ،یعیطب تنوعی ارتقا و حفظ

 نیــای بــرا ریپـذ انعطــافیی مبنـا  و اســتی ضـرور  بلندمــدت داریـ پا

 .کندیم جادیا صنعت

ی اقتصادها از تیحما

 یمحل

ی محلـ ی اقتصـاد ی هـا تیـ فعال ازی عیوسـ  دامنـه  از کهی ایگردشگر

 آورد یم حساببه رای طیمحی هاارزش و هانهیهز و کندیم تیحما

 .کندیم کمک اقتصادها آن حفظ به و

ی مسئوالنه ابیبازار

 یگردشگر

 گردشـگران ی بـرا  رای امسـئوالنه  و کامـل  اطالعات کهی ایابیبازار

ی فرهنگـ  وی اجتمـاع  ،یعـ یطبی هـا طیمحـ  به احترام آورد،یم فراهم

 .دهدیم شیافزا را مقصدی نواح

ی داریپا

 یکیاکولوژ

 منابع از داریپا استفاده
ــپا اســتفاده و محافظــت ــابع از داری ی فرهنگــ وی اجتمــاع ،یعــیطب من

 .سازدیم معقول بلندمدت در را وکارکسب و استی اتیح

 مفرط مصرف دادن کاهش

 اتالف و

ــتن ــرف از کاس ــرط مص ــالف و مف ــهیهز از ات ــان ــبازاری ه  دری ابی

 بـاال  را گردشگر تیفیک و کندیمی ریجلوگ هاخسارت از بلندمدت

 .بردیم

ی داریپا

 یفرهنگ

 کارکنان آموزش

ی تجـار ی هـا روال بـه  رای شـگر گردی داریـ پا که کارکنان آموزش

 راسـتا  هم سطوبی تمام دری محل کارکنانی ریکارگبه و زندیم گره

 .بخشد بهبود رای گردشگر محصول تیفیک تواندیمو  است

 قاتیتحق تقبل

 و هـا داده مجموعه از استفاده با صنعت نیا مداوم نظارت و قاتیتحق

 و کنـد یمـ  کمـک  مشکالت حل به و استی ضرور کارآمد لیتحل

 انیمشـتر  وی گردشـگر  صـنعت  ،یگردشـگر  مقصـد  روانـه  را منافع

 .کند یم

 اجتماعی داریپا

 یمحل

ی سازپارچه کی

 یزیربرنامه دری گردشگر

 وی محلـ ی راهبردی زیربرنامه چارچوب دری وقتی گردشگر توسعه

 بلندمـدت  اتیـ ح باعـث  شـود، ی ابیارز آنی طیمح ت ثیر و ادغامی مل

 .شودیمی گردشگر

 جوامع دادن مشارکت

 یمحل

 و هـا  آن سـود  بـه ی گردشگر بخش دری محل جوامع کامل مشارکت

 .بخشدیم ارتقا زین رای گردشگر تجربه تیفیک و است ستیزطیمح

 و نانیآفرنقش با مشورت

 مردم عموم

 نهادهـا  و هـا سـازمان  ،یمحل جوامع وی گردشگر صنعت نیب مشاوره

 کننـد  کـار  گریکدی با سو هم توانندب ها آن کهیطوربه استی ضرور

 .کنندوفصل  حل ،دیآ شیپ است ممکن که رای ابالقوه منافع تضاد و
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 گیری جامعه آماری و نمونه
اسـت.   7391تـا   7315هـای   جامعه آماری تحقین، شامل بیانات مقام معظم رهبـری طـی سـال   

صـورت، هـر مشـاهده یـا      ایـن در  .اسـت  های مختلـ  آن  بنیاد به دنبال مفاهیم در شکل نظریه داده

بیشتری کسـب خواهـد شـد. در ایـن      ت کید شود و میمصاحبه یا سند بیشتر به شواهد بیشتری منجر 

گیری نظری در هر سه مرحله کدگذاری باز، محوری و انتخـابی تـا جـایی ادامـه پیـدا       نمونه ،روش

رغـم    (. بـه 674: 8575 ،1پـرایس و کـامرون  ) کند که دیگر مفهومی به مفاهیم قبلی اضافه نشـود  می

وجود قاعده اشباع نظری، پژوهشگر در بررسی بیانات رهبری معظم جمهوری اسالمی ایـران، پـس   

ساله ایشان به نقطه اشباع رسید؛ اما به علت حساسیت موضوع و امکان انـدک   70از بررسی بیانات 

را  فرهنگـی از آن  کـه واژه میـ   0/78/7315وجود مفاهیم جدید، همه فرمایشات رهبری از تاریخ 

ی مـرتبط بـا توسـعه پایـدار      هـا  بررسـی قـرار گرفـت و سـایر واژه     ، مـورد 7/7/7391پدیدار شد تـا  

دسـتی، گردشـگری، میـرا  فرهنگـی و منـابع طبیعـی         زیست، صنایع  محیط: جمله از ،گردشگری

در ایـن تحقیـن    ،بنابراین ای از قلم نیفتد؛ د که هیچ گزارهش وجو جستای در کنار یکدیگر  گونه به

خود، اشباع نظـری   خودی ده و بهکرخوانی اقدام  )به دلیل زیاد بودن حساسیت نظری( محقن به تمام

 رخ داده است.

 

 روایی و پایایی پژوهش
اند. برخی معتقدند کـه روایـی    بحث روایی مواضع مختلفی گرفته پژوهشگران کیفی در مورد

شناسـی و   یچ ارتباطی ندارد و چـون فرضـیات شـناخت   ی با تحقین کیفی هعنوان معیار سنتی کم   به

های کیفی  های کمی و کیفی متفاوت است، باید مفهوم روایی نیز در پژوهش شناسی پارادایم هستی

 دار بـودن اشـاره   کنار گذاشته شود. برخی هم به تعبیرهایی همچون باورپذیری، قابل دفاع و امانـت 

یان تحقیقات کیفی هیچ آزمون استانداردی برای روایی در م ،یهای کم  اند. برخالف پژوهش کرده 

کننـدگان،   های کیفی به بازنمـایی مشـارکت   بنابراین ماهیت مفهوم روایی در پژوهش وجود ندارد؛

(. بـه همـین   78-73: 7393قائدعلی و لطیفی، ) ها ارتباط داردفراینداهداف پژوهش و مناسب بودن 

توصی  » ( و سال ک)بیش از ی« طوالنی با طرب پژوهش درگیری»افزون بر باید پژوهشگر  ،منظور
 

1. Price And Cameron 



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

071 

مربـوط بـه    اسـتادان زیـر نظـر    مسـتمرا  کار گردآوری و تحلیل اطالعات را  شرفتیپ ،«دقین و عمین

انجام برساند تا افزون بر تدقین بیشتر، همواره امکان اصالب وجود داشته باشد. همچنین معیار پایایی 

بـه جـای   « ممیزی تحقین» پردازد و از عبارت  می ع مورد مطالعه در تحقیقات کیفی به تفسیر موضو

پـذیری، بخشـی از    بنیاد، اثبات شود. در نظریه داده می های کمی استفاده  اصطالب پایایی در پژوهش

د که در تحقیـن حاضـر   کرباید اشاره  .وجود دارد ییها توصیه زمینه،پژوهش است و در این  فرایند

 یت شده است:های زیر رعا همه موضوع

بنیـاد گـره خـورده اسـت.      بـا نظریـه داده   حساسیت نظری محقن: حساسـیت نظـری غالبـا     .7
هـا و   و نشانگر آگاهی از ظرافـت دارد حساسیت نظری به کیفیت شخصی محقن بستگی 

 (.677: 8575)پرایس و کامرون،  هاست معنای داده

روش خاصـی اسـتفاده   شناختی: به این معنا که اگر محقن مدعی است از  سازگاری روش .8
 شناســی را مـد نظــر قـرار دهــد   هـای متناســب بـا آن روش   رویــه تمـام کـرده، الزم اســت  

رعایـت   بنیـاد،  دادههـای   ی روشهـا  هیرو تمام ،(. در این پژوهش368: 7398 )محمدپور،

 شده است.

های انتخابی باید بهتـرین دانـش را در مـورد موضـوع تحقیـن       متناسب بودن نمونه: نمونه .3

ی انتخـابی  هـا  نمونـه  (.86: 7369)فرهی بوزنجـانی، محمـدی و حصـیرچی،     باشند شتهدا
 درباره موضوع مرتبط بوده است . ها نمونهپژوهش بهترین 

 )محمـدپور،  سـازی اسـت   ، نظریـه بنیـاد  دادهروشن بودن هدف مطالعه: هـدف در نظریـه    .6

شـگری  (. هدف پژوهش حاضر تدوین الگوی پارادایمی توسـعه پایـدار گرد  368: 7398
 است.

 مقـدم  مطالعات، از بسیاری برخالف موضوع ادبیات ها: زمان داده گردآوری و تحلیل هم .0

 آوری جمـع فرایند استقرایی فرایند از بخشی عنوان به بلکه نبـوده،ها  داده آوری جمـع بر
. این تعامل (316: 8556 ،7برایـان و چـارمز) شد خواهد تفسیر و زمـان تحلیـل هم ،ها داده
ی به روایی و پایایی است. مقایسـه و  ابی دستها و تحلیل، جوهر  بین داده برگشت و  فتر

مداوم و با حرکت رفت و برگشتی محقـن   صورت  به ،سنجش مستمر در پژوهش حاضر

 اصالب مفاهیم و مقوالت قبلی ظهور یافته صورت گرفته است. اب

 
1. Charmaz& Bryant 
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هـای   تحقین و یافتـه  فرایندناپذیر  های کیفی، محقن بخش جدایی خودآگاهی: در تحقین .4

هـا و   حاصله است، لذا بسیار مهـم اسـت کـه محقـن از ایـن امـر آگـاه بـوده و سـوگیری         

(. برای جلوگیری از این امر 368: 7398های خود را مدنظر داشته باشد )محمدپور، فرض

و دانشجویان دکتری به اشتراک گذاشته شـده و از نظـرات    استاداننفر از  پن با  ها مقوله

 ها برای تقویت نتای  تحقین استفاده شده است. نآ

 

 های تحقیق بحث و یافته
، اسـتخراج  بنیـاد  دادهروش نظریـه   اولـین گـام قبـل از کدگـذاری بـاز در     کدگذاری باز:  .0

های منتخب از بیانات مقام معظم رهبری است. با استفاده از روش یادشده تمام بیانـات   گزاره

مـورد   05مرتبط با موضوع تحقین شناسایی شـد. از میـان ایـن    مورد از بیانات  پنجاهبررسی و 

شده   ارائه (8)در جدول  فرایندای از این  گزاره انتخاب شد. نمونه هشتادشده،  بیانات گزینش

است. در این جدول هر کد از یک گزاره منتخب از متن اصلی استخراج شده است. عالمت 

ایـن جـدول نشـانگر     پـردازد. در  فاده مـی دهـی مـتن مـورد اسـت     نشانگر جدول نیـز بـه آدر   

به معنای اولین کد یا مفهوم مستخرج از نهمین گزاره منتخب از متن بیانـات   57/59/907874

 است. 74/78/7390رهبری در تاریخ 

 
 مثالی از کدگذاری باز .1 جدول

 تاریخ گزاره منتخب کد باز )مفهوم( نشانگر

57
/

59
/

907874
 

سازی تجربه  بهینه

ن و ایجاد گردشگرا

 ها معرفت در آن

ــه ایــن ســفرهای راهیــان نــور مــی  آن آینــد و  کســانی کــه ب

هـا اضـافه شـده باشـد؛      گردند، حتما  باید چیزی بـه آن  برمی

دفاع مقـد   یـک پیونـد و     مهمه ها و بین حادث باید بین آن

، ای پیدا کنند وجود بیاید؛ معرفت تازه ارتباط ناگسستنی به 

مـا البتّـه در طـول     ،هـا  نند. در این زمینهای پیدا ک اطاّلع تازه

ایـم.   کار کرده ایم؛ ما کم کار بوده به نظر من کم ها سالاین 

هـا   ؛ ایـن شـده  سـاخته ، چند فـیلم  شده نوشتهحاال کتاب زیاد 

خـوب و بـاارزش    گرفتـه  انجـام خوب است؛ کارهـایی کـه   

کم  ،در مقابل آنچه باید انجام بگیرد ،است؛ لکن به نظر من

 .است

74/78/7390 

58/59/907874 

اهمیت و نقش 

تبلییات و تروی  

در معرفی 

گردشگری دفاع 

 مقد 
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 . مثالی از کدگذاری باز1جدول )ادامه(    

 تاریخ گزاره منتخب کد باز )مفهوم( نشانگر

57/07/615876 

نقش دولت در 

گیری صحیح  جهت

 مسئله گردشگری

ن سـئوال ن کشـور و م من تصورم این است که اگـر مسـئوال  

گردشگری به شکل درست، با ه استان بتوانند از همین مسئل

گیـری صـحیح اسـتفاده کننـد،      تبلییات صحیح و بـا جهـت  

 .کند نیاز می های دیگر بی معونهه درآمد آن استان را از هم

76/8/7361 

58/07/615876 

ریزی  اهمیت برنامه

مند در توسعه  نظام

 گردشگری

53/07/615876 

زاریابی با حمایت از

و تبلییات در 

گیری صحیح  جهت

 گردشگری

56/07/615876 

نقش گردشگری 

در بهبود اقتصاد 

 محلی

 

 برچسبی و عنـوان اجـزا، از یـک هـر بـه کدگذاری باز شامل دو مرحله است. در مرحله اول،

 داده تــوای مح گویــای  بایــد  شــود،  مــی  گفته «کد» آن به اصطالحا  که عنوان، این. شود می داده

 مفهــوم  بــه  زیـادی  حـدود  تـا  تیتـر،  و عنـوان  ایـن  مشـاهده  با خواننده، و محقن که طوری به باشد،

واحد خرد تحلیل است که بر پایه   ها . کدها یا مفهوم(07 :8558 ،1هوبرمن و میلز) دببر پی جمالت

نشـان   (8)یه در جدول گیری کدهای اول ای از شکل گیرد. نمونه شکل می  ها سازی داده ها مفهوم آن

اسـتفاده از معنـادارترین    :از اسـت  داده شده است. مرحله دوم، کدگذاری متمرکز است که عبارت

. در این مرحلـه از کدگـذاری محقـن     ها کردن و تقلیل داده  ترین کدهای اولیه برای غربال یا فراوان

ر قالب یک مقوله واحد قرار با تعیین و مرتب کردن کدها یا مفاهیم، کدهای مشابه و مشترک را د

ای از مفـاهیم سـطح    شود کـه از مجموعـه   هد. مقوله به مفاهیم سطح باالتری از انتزاع گفته می د می

(. در ایـن مرحلـه از   333: 7398شـود )محمـدپور،   ها سـاخته مـی   ویژگی مشترک آنبراسا  پایین 

ی از بیانـات مقـام معظـم    مفهوم( مرتبط با موضوع توسـعه پایـدار گردشـگر   ) کد باز 769پژوهش، 

 
1. Miles. and Huberman 
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نشـان داده   (3)شده در جـدول   مقوله از کدهای استخراج 67د. در این پژوهش شرهبری استخراج 

 .شده است
 های فرعی و اصلی تحقیق مقوله .3جدول 

 ردیف های فرعی مقوله های اصلی مقوله

 گردشگری آثار

 7 اجتماعی و فرهنگی گردشگری آثار

 8 اقتصادی گردشگری آثار

 3 محیطی گردشگری زیست آثار

 6 سیاسی گردشگری آثار

 حس مکان گردشگری
 0 های گردشگری اصالت جاذبه

 4 تناسب ساختاری

 1 موقعیت جیرافیایی ایران تیک ایرانیبعد ژئوپول

 6 تبلییات و تروی  بازاریابی گردشگری

 9 منابع از استفاده عاقالنه پایداری منابع گردشگری

 زی گردشگریری برنامه

 75 راهبردیریزی  برنامه

 77 ریزی عملیاتی برنامه

 78 سازی متنوع

 73 نگرش سیستمی

 ان گردشگرینفع ذیمشارکت و همکاری 

 76 محوری مردم

 70 نفعان گردشگری مشارکت ذی

 74 همکاری و انسجام در گردشگری

 توسعه پایدار گردشگری

 71 عدالت بین نسلی

 76 کتعادل اکولوژی

 79 نگری در حفظ منابع گردشگری آینده

 85 مالکیت مشترک منابع گردشگری

 حفاظت از منابع گردشگری
 87 حفظ تنوع زیستی

 88 ی طبیعی ها حراست از سرمایه

 رفاه و کیفیت زندگی

 83 سازی تجربه گردشگران بهینه

 86 رفاه اقتصاد محلی

 80 رفاه سیستم انسانی

 84 بیعیرفاه سیستم ط
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 های فرعی و اصلی تحقیق . مقوله3جدول )ادامه(    

 ردیف های فرعی مقوله های اصلی مقوله

 81 ی گردشگری ها وتحلیل سیاست تجزیه گذاری گردشگری سیاست

 سازی در گردشگری آموزش و فرهنگ

 86 سازی عمومی نسبت به گردشگری آگاه

 89 آموزش گردشگری

 35 تفسیر میرا  گردشگری

 نظارت و ارزیابی گردشگری

 37 کدهای اخالقی

 38 نظارت و کنترل

 33 آثارارزیابی 

 36 افزایش غرور ملی حفظ هویت اجتماعی

 مدیریت منابع گردشگری
 30 ی گردشگری ها مدیریت جاذبه

 34 مدیریت منابع انسانی

 روایی خوب در گردشگری حکم

 31 گویی پاسخ

 36 مسئولیت اجتماعی

 39 گذاری مایهسر

 65 کارایی و اثربخشی دولت

 67 حاکمیت قانون

 

هـم در ارتبـاط قـرار     یک شبکه با صورت بهها  در این مرحله، مقولهکدگذاری محوری:  .1

ای  بندی محوری نیز مستلزم استفاده از روش مقایسه گیرند. یافتن کدهای مشترک و مقوله می

را  مســتمر  مقایســه  فرایند ایـن روش، این ندگان(. پدیدآور683: 8554، 1نیومن) ثابت است

بنـابراین در   .(779 :8550 ،2سـلدن ) انـد  نامیـده « مداوم تطبین روش» یا «پایدار مقایسـه روش»

شود و سرجای خـود   و ابعاد کدگذاری باز تدوین می  ها های کالن، ویژگی این مرحله، مقوله

 (. 66: 8557لی، ) دشوط ایجاد ای در مورد رواب گیرد تا دانش فزاینده قرار می

 کدگذاری محوری دارای سه مرحله است:

  :های اصلی: بـا توجـه بـه مقـوالت فرعـی ظهوریافتـه در مرحلـه         ساخت مقولهمرحله اول

 

1. Neuman 
2. Selden 
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در  اند که مقوله اصلی دسته بندی شده 74به دلیل اشتراکات محتوایی در کدگذاری باز، 

 نشان داده شده است. (3) جدول

 یجاد شبکه ارتباطی میان کـل مقـوالت در قالـب چندطبقـه: در ایـن مرحلـه       مرحله دوم: ا

پدیـده اصـلی یـا هسـته،     )یا پدیده اصلی   عنوان مقوله های کدگذاری باز به یکی از مقوله

گیـرد و سـایر    قـرار مـی   فراینـد شـود و در مرکـز    مورد مطالعه( انتخـاب مـی   فرایندهمان 

هـای  مقولـه علّی، های مقولهاند از:  عبارت  ها ر مقولهسازد. سای را به هم مرتبط می  ها مقوله

(. بـا ترتیبـات   63: 7396گـر، راهبردهـا و پیامـدها )رحمـدل،     مداخلـه های مقولهای،  زمینه

 گانه تحقین به این شرب است: های شش یادشده و در تحقین حاضر مقوله

ن حاضـر،  هـای تحقیـ   کـدام از مقولـه   به دلیـل اینکـه هـیچ    های محوری: مقوله (الف

نبـود، بـرای پدیـده محـوری نـام متناسـب بـا موضـوع تحقیـن            ها تر از سایر مقوله انتزاعی

در   هـا  عنوان پدیده محوری در قلب سـایر مقولـه   توسعه پایدار گردشگری( به)انتخاب و 

نگری در  فرعی آیندهه زیر مقول چهارقالب الگوی پارادایم قرار گرفت. این مقوله دارای 

ردشگری، تعادل اکولوژیک، مالکیت مشترک منابع گردشگری و عـدالت  حفظ منابع گ

 نمایش داده شده است: (6)کد است که به شرب جدول  73بین نسلی و 

 
 های محوری تحقیق جدول مفاهیم و مقوله .4 جدول

ین
حق
ی ت
ور
مح
له 
قو
م

 

 ی باز )مفهوم( ها کد های فرعی مقوله مقوله اصلی

توسعه پایدار 

 گردشگری

نگری در حفظ  آینده

 منابع گردشگری

هـای بـالقوه    هـا و توانـایی   نگری و اهمیت تکیـه بـر ظرفیـت    آینده

 کشور

 بر ظرفیت بلندمدت بقای اکوسیستم ت کید توجه به آینده در

 زیست بینی مسائل محیط نگری و پیش آینده

در  نگری نسبت بـه ظرفیـت عظـیم طبیعـی و انسـانی      اهمیت آینده

 رتوسعه کشو

 های متنوع کشور سرمایه نگری در حفظ و احیای توجه به آینده

 تعادل اکولوژیک

 تعادل میان انسان و طبیعت توجه به حفظ

هـا نسـبت بـه     کاهش خودبینی و تصور قـدر قـدرت بـودن انسـان    

 محیط
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 های محوری تحقیق . جدول مفاهیم و مقوله4جدول )ادامه(    

ین
حق
ی ت
ور
مح
له 
قو
م

 

 ی باز )مفهوم( ها کد های فرعی مقوله اصلی مقوله

 توسعه گردشگری

 پایدار

 عدالت بین نسلی

اسـتفاده   بـرای هـای طبیعـی کشـور     محترم و عزیز شمردن سرمایه

 همگان از آن

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

 یعیتوجه به تعهد بین نسلی در استفاده از منابع طب

مالکیت مشترک منابع 

 گردشگری

عنــوان ثــروت ملــی و   هــای طبیعــی در کشـور بــه  اهمیـت ســرمایه 

 موهبت الهی

 ثروت و موهبت همگانی بودن منابع

 عنوان ثروت ملی های متنوع کشور به توجه به سرمایه

 

 35ا تیـک ایـران بـ   یگردشگری و بعد ژئوپول آثاردو مقوله اصلی  های علّی: مقوله (ب

ی آن در  هـا  های فرعـی و مفهـوم   ی تشخیو داده شد که مقولهعلّ هایعنوان مقوله کد به

 آمده است. (0)جدول 

 
 های علّی تحقیق مفاهیم و مقوله. 5جدول 

وله
مق

 
ی
ها

 
ین
حق
ی ت
علّ

 

 ی باز )مفهوم( ها کد های فرعی مقوله های اصلی مقوله

 اثرات گردشگری

اجتماعی و  آثار

 یفرهنگی گردشگر

 فرصت برای تما  فرهنگی نقش گردشگری مذهبی در ایجاد

 افزایش همبستگی اجتماعی با استفاده از گردشگری مذهبی

 نقش رفتار گردشگران در معرفی کشور خود به سایر گردشگران

 ها در ارتقای غرور ملی و فرهنگی نقش همبستگی قومیت

 های بومی احیای سنتتوجه به گردشگری قومی و عشایری برای 

در جهت رونن صـنعت   هنرمندان از شتریبی معنو وی ماد تیحما

 گردشگری

 انسجام فرهنگی و اجتماعی با استفاده از آثار تاریخی و فرهنگی

 عامه در حفظ و انتقال میرا  فرهنگی اهمیت ادبیات و فرهنگ

اثرات اقتصادی 

 گردشگری

 های طبیعی ها و سرمایه رین ظرفیتبخشی به اقتصاد از ط تنوع

 اهمیت گردشگری در رفاه اقتصاد محلی

 وکارها و ایجاد کسب نقش گردشگری در تحول

 دستی در پشتیبانی از اقتصادهای محلی صنایع ت ثیر



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

081 

 های علّی تحقیق . مفاهیم و مقوله5جدول )ادامه(    

وله
مق

 
ی
ها

 
ین
حق
ی ت
علّ

 

 ی باز )مفهوم( ها کد های فرعی مقوله های اصلی مقوله

 اثرات گردشگری

اثرات اقتصادی 

 گردشگری

 نقش گردشگری در بهبود اقتصاد محلی

 های طبیعی در کاهش بیکاری و فقرزدایی نقش سرمایه

اثرات 

محیطی  زیست

 گردشگری

های طبیعی در افزایش کیفیـت زنـدگی شـهری و     اهمیت سرمایه

 آسایش شهری

زیسـت بـه     های مسئول در تعـدی بـه محـیط    نقش دستگاه

 سازی و جذب گردشگری بهانه هتل

 نقش منابع طبیعی در ت مین فضا  حیات  برا  انسان

صـرفه در   بـه  هـای پـاک و مقـرون    انرژی اهمیت استفاده از

 معماری بناهای تاریخی

نقـل و مـدیریت پایـدار آب بـرای رونـن      و توجه به حمل 

 دستی عگردشگری و صنای

زیست در جهت افزایش کیفیت  سازی محیط توجه به سالم

 زندگی مردم

اثرات سیاسی 

 گردشگری

هـای طبیعـی در پیشـبرد ارتباطـات      اهمیت وجـود سـرمایه  

 جهانی

نقش گردشگری مذهبی در تحکیم وحدت ملـی و صـلح   

 میان کشورها

 نقش گردشگری مذهبی در ارائه تصویر جهانی از مقصد

استقالل و خودکفایی کشور با استفاده از تاریخ و میـرا   

 عظیم تمدنی

ارائه تصویر جهانی از کشور بـا اسـتفاده از میـرا  عظـیم     

 تاریخی

 بعد ژئوپولتیک ایران
موقعیت جیرافیایی 

 ایران

 اهمیت ایران در جیرافیای منطقه

 موقعیت جیرافیایی ایران

هـای   در ارتباط بـا سـایر بخـش    یائیجیراف تیموقعاهمیت 

 کشور

جهـت   کشـور   ترانزیـت   اصـلی   یها راه  به  دستیابیاهمیت 

 رونن گردشگری

هـای فـراوان    مزیت رقابتی کشور به دلیـل وجـود ظرفیـت   

 جیرافیای ، تاریخ ، انسان  و طبیع 
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در تحقین حاضر شش مقولـه فرعـی آمـوزش گردشـگری،      ای: های زمینه مقوله (ج

محـوری،   سـازی عمـومی نسـبت بـه گردشـگری، مـردم       یر میرا  گردشگری، آگـاه تفس

نفعان گردشگری و همکاری و انسجام در گردشـگری در قالـب دو مقولـه     مشارکت ذی

ــگ  ــوزش و فرهن ــارکت و همکــاری ذی  اصــلی آم ــان  ســازی در گردشــگری و مش نفع

 .تشخیو داده شد (4)ای به شرب جدول  زمینههای  مقولهعنوان  کد به 84گردشگری با 

 
 ای تحقیق های زمینه مفاهیم و مقوله .1جدول 

وله
مق

 
ی
ها

 
ینه
زم

 
ین
حق
ی ت
ا

 

 ی باز )مفهوم( ها کد  ها مقوله های اصلی مقوله

آموزش و 

سازی در  فرهنگ

 گردشگری

 آموزش گردشگری
 اهمیت آموزش در شناسایی گردشگری دفاع مقد 

 تمرکز بر مسائل تحقیقاتی و پژوهشی

فسیر میرا  ت

 گردشگری

 اهمیت روایت گری در گردشگری دفاع مقد 

انتخاب راویان مناسب و توجه به روایت مناسب گردشگری دفـاع  

 مقد 

 های گردشگری کشور در جاذبه اهمیت روایت

سازی عمومی  آگاه

 نسبت به گردشگری

 ها های استان بخشی به مردم درباره ویژگی اهمیت آگاهی

سـازی عمـومی در حفـظ     ت وجـود شـهروندان آگـاه و آگـاه    اهمی

 زیست محیط

حفاظت از  به منظورها  وسیله رسانه سازی در جامعه به نقش فرهنگ

 زیست محیط

های ناشناخته کشور در جهـت   بخشی به مردم درباره جاذبه آگاهی

 کاهش ظرفیت تحمل

اهی بخشـی  و آگـ  ناشناخته های گردشگر  جاذبهتوجه به  اهمیت

 به مردم

مشارکت و 

ان نفع ذیهمکاری 

 گردشگری

 محوری مردم

 زیست آفرینی مردم برای حفظ محیط نقشاهمیت 

نقش انسان در افزایش کیفیت زندگی بـا آبـادی و بالفعـل کـردن     

 های بالقوه کره زمین ظرفیت

 احیای فضای سبز کشور مهم مردم در نقش

 کاشت درختمشارکت مردم در ایجاد و 

 ها در استفاده از منابع توجه به محور بودن انسان
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 ای تحقیق های زمینه . مفاهیم و مقوله1جدول )ادامه(   

وله
مق

 
ی
ها

 
ینه
زم

 
ین
حق
ی ت
ا

 

 ی باز )مفهوم( ها کد  ها مقوله های اصلی مقوله

مشارکت و 

نفعان  همکاری ذی

 گردشگری

نفعان  مشارکت ذی

 گردشگری

هـای   داشـتن مجموعـه   محلی و ضرورت فعـال نگـه   توجه به جامعه

 مردمی

بـه   دسـتی  ایجاد مشارکت فعال هنرمندان ایرانی در معرفـی صـنایع  

 دیگر کشورها

 مشارکت مردم و مسئولین در حفاظت از منابع طبیعی

 محیطی مشارکت جمعی برای حل مسائل زیست

 یطیمح زیست آثارمشارکت مردم و مسئولین در کاهش 

دولت، مجلس، شـهرداری و قـوه قضـاییه( در    ) نفعان مشارکت ذی

 های طبیعی حفاظت از سرمایه

 نفعان در حفاظت از منابع طبیعی مشارکت همه ذی

همکاری و انسجام 

 در گردشگری

افـــزایش مبـــادالت و هـــای طبیعـــی در  اهمیـــت وجـــود ســـرمایه

 ر سطح منطقهد های مختل  اقتصادی، سیاسی و فرهنگی همکاری

 زیست چالش فراگیر بودن محیط

 زیست بودن مسئله محیط موضوع کشوری و ملی

 افزایش همبستگی اجتماعی با استفاده از گردشگری مذهبی

 

اصـالت  ) دو مقوله اصلی حس مکان گردشـگری  گر تحقیق: های مداخله مقوله (د

ــه ــی گردشــگری و تناســب ســاختاری( و حکــم هــای  جاذب خــوب در گردشــگری  روای

گـذاری و مسـئولیت    گـویی، سـرمایه   کارایی و اثربخشی دولت، پاسـخ  )حاکمیت قانون،

 (1)گر در تحقین حاضر به شـرب جـدول    های مداخله عنوان مقوله  کد به 35با  (اجتماعی

 شناسایی شدند.

 

 گر تحقیق های مداخله مفاهیم و مقوله .7جدول 

وله
مق

 
ی
ها

 
خله
دا
م

 
ین
حق
ر ت
گ

 

 کدهای باز )مفهوم( های فرعی مقوله های اصلی مقوله

حس مکان 
 گردشگری

های  اصالت جاذبه
 گردشگری

 های اصیل در بافت اجتماعی کاربرد معماری

 اهمیت اصالت بناها در رونن گردشگری

عدم اصالت بناهای تاریخی در برخی کشورها و توجه به اصـالت  
 های گردشگری کشور جاذبه

 های گردشگری در برندسازی گردشگری صالت جاذبهتوجه به ا
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 گر تحقیق های مداخله . مفاهیم و مقوله7جدول )ادامه(    

وله
مق

 
ی
ها

 
خله
دا
م

 
ین
حق
ر ت
گ

 

 کدهای باز )مفهوم( های فرعی مقوله های اصلی مقوله

حس مکان 
 گردشگری

های  اصالت جاذبه
 گردشگری

ــتحک   ــاریخی و باســتانی در اس ــار ت ــت اصــالت آث ــت اهمی ام هوی
 اجتماعی

 وسازها توجه به اصالت اسالمی و ملی در ساخت

 تناسب ساختاری

ــا    ــتا بـ ــهر و روسـ ــدمات متنـــوع در شـ تناســـب و همخـــوانی خـ
های روز، معماری ایرانی، اعتقادات دینی، بافت اجتماعی  پیشرفت

 وهوایی هر منطقه و شرایط آب

 ومی و محیطهای گردشگری با معماری ب اهمیت تناسب جاذبه

 های گردشگری اهمیت معماری بومی در جاذبه

روایـی خـوب    حکم
 در گردشگری

 حاکمیت قانون

 زیست برخورد با متصرفین محیط درمحوری  قانون

 زیست قانون محوری در مقابله با اقدامات مخال  محیط

 ن به طبیعتااهمیت نقش قانون و برخورد با معترض
 زیست جرم انگاری تخریب محیط نقش قوانین در

کارایی و اثربخشی 
 دولت

 های طبیعی ن در حفاظت از سرمایهمشارکت مسئوال
 های طبیعی ن در حفاظت از سرمایهنقش مسئوال
دولت، مجلس، شهرداری و قـوه قضـاییه( در   ) نفعان مشارکت ذی

 های طبیعی حفاظت از سرمایه
 مسئله گردشگریگیری صحیح  نقش دولت در جهت

 های طبیعی دولت در حفاظت از سرمایه یکارایی و اثربخش

 گویی پاسخ

گـویی   زیست با پاسـخ  کنترل و نظارت مردم در حفاظت از محیط
 مسئولین

 محیطی زیست آثارمشارکت مردم و مسئولین در کاهش 

 زیست اهمیت وظیفه حاکمیتی در حفظ محیط
 ولین در حفاظت از منابع طبیعیمشارکت مردم و مسئ

 گذاری سرمایه
گــذاری در بخــش    رونــن گردشــگری بــا اســتفاده از ســرمایه    

 دستی صنایع

 یصنعت گردشگر مناسب روننی برای گذار هیسرمااهمیت 

 مسئولیت اجتماعی

 محیطی زیست آثارپذیری جمعی در کاهش  مسئولیت

زیسـت بـه بهانـه      طهـای مسـئول در تعـدی بـه محـی      نقش دستگاه
 سازی و جذب گردشگری هتل

 محدودیت مشروعیت آزادی انسان در استفاده از مواهب الهی
 محیطی مسئولیت همگان برای جلوگیری از تهدیدهای زیست

 زیست  دیگران با احترام به محیط به حقوقاحترام 

 اهمیت احسا  مسئولیت انسان در قبال طبیعت
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مقوله اصلی بازاریابی گردشـگری،   پن  ،در تحقین حاضر های راهبردی: مقوله (هه 

گـذاری گردشــگری، مـدیریت منـابع گردشــگری و     ریـزی گردشــگری، سیاسـت   برنامـه 

ر پدیـده توسـعه پایـدار    دهای راهبردی مؤثر  عنوان مقوله نظارت و ارزیابی گردشگری به

 .شناسایی شدند (6)کد به شرب جدول  00گردشگری با 

 
 های راهبردی تحقیق مفاهیم و مقوله .8 ولجد

وله
مق

 
ین
حق
ی ت
رد
اهب
ی ر
ها

 

های  مقوله

 اصلی
 ی باز )مفهوم( ها کد های فرعی مقوله

بازاریابی 

 گردشگری
 تبلییات و تروی 

 اهمیت و نقش تبلییات و تروی  در معرفی گردشگری دفاع مقد 

 گیری صحیح گردشگری تبلییات در جهت حمایت از

 دستی و تولیدات هنرمندان ایران به بازارهای جهانی رفی صنایعمع

ریزی  برنامه

 گردشگری

ریزی  برنامه

 راهبردی

 های گردشگری دفاع مقد  در استفاده از قابلیت مند نظامداشتن نگاه 

اهمیت بیشتر کار و پیگیری مستمر در مقابل تبلییـات در حـل مسـائل    

 محیطی زیست

 در حفظ منابع طبیعیمند  نگاه نظام

 یگردشگر فراوان تیظرف از استفادهی برای زیربرنامهتوجه به 

 مربوط به زیست انسان با مسائل  ارتباطدر  مند نظامنگاه 

 مند در مدیریت پایدار منابع طبیعی نگاه نظام

 نسبت به مسئله گردشگری راهبردیبینش 

 گردشگری گیری صحیح در توسعه اهمیت جهت

 های گردشگری در استفاده و معرفی جاذبه نگاه کل گرا اهمیت

 ها جبران کاستی برای اهتمام ویژه به گردشگری و میرا  فرهنگی

 های طبیعی و انسانی انداز بلندمدت در استفاده از سرمایه داشتن چشم

 زیست انداز بلندمدت در حفظ محیط اهمیت داشتن چشم

 ریزی عملیاتی مهبرنا

 محیطی زیست آثارهای عملیاتی در کاهش  اهمیت برنامه

ریـزی در حـل    توجه بیشتر به عملیاتی بودن اقدامات نسـبت بـه برنامـه   

 محیطی مسائل زیست

 نگرش سیستمی

 های مکمل گردشگری اهمیت نگاه چندبعدی و نگاه به سایر فعالیت

 های مکمل گردشگری یتنگاه چندبعدی و توجه به سایر فعال

هـای مکمـل گردشـگری ماننـد کشـاورزی و       توجـه بـه سـایر فعالیـت    

 ونقل حمل
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 های راهبردی تحقیق . مفاهیم و مقوله8جدول )ادامه(    

وله
مق

 
ین
حق
ی ت
رد
اهب
ی ر
ها

 

های  مقوله

 اصلی
 ی باز )مفهوم( ها کد های فرعی مقوله

ریزی  برنامه

 گردشگری

 نگرش سیستمی

 های مکمل گردشگری ایر فعالیتنگاه به س

 های کشور نگری در استفاده از ظرفیت جامع

 افزایی منابع طبیعی و منابع انسانی اهمیت هم

هـا در رشــد و شــکوفایی   اهمیـت گردشــگری در کنـار ســایر فعالیــت  

 مقاصد

 سازی متنوع

هـای طبیعـی و    سازی گردشـگری بـا اسـتفاده از وجـود سـرمایه      متنوع

 ها انی متنوع در استانانس

 های دیگر گردشگری استفاده از گونه

 عنوان محورهای دیگر توسعه دستی به توجه به گردشگری و صنایع

گذاری  سیاست

 گردشگری

وتحلیل  تجزیه

ی  ها سیاست

 گردشگری

 زیستی زیست و پیوست محیط بر تهیه سند ملی برای محیط ت کید

 زیست مسئله محیط بودن موضوع کشوری و ملی

 ی کشورها متن برنامهمحیطی در  در نظر گرفتن مسائل زیست

دسـتی و گردشـگری و    اهمیت وجود سازمان میرا  فرهنگی، صـنایع 

 ربط در گردشگری تشکیالت ذی

هـای توسـعه    در برنامه زیست و حراست از منابع طبیع  محیطتوجه به 

 کشور

مدیریت منابع 

 گردشگری

های  یت جاذبهمدیر

  گردشگری

 های طبیعی و سرمایه  ها فرصت اهمیت استفاده از

 ها استفاده گردشگران از مزیت دسترسی در استفاده از جاذبه

 ها های متنوع در گردشگری استان جاذبه اهمیت

 های گردشگری ها در افزایش قابلیت نقش متنوع بودن جاذبه

 ای موجوده نگاه چندبعدی به جاذبه

مدیریت منابع 

 انسانی

 های انسانی در پیشرفت کشور اهمیت و جایگاه سرمایه

 های انسانی بالقوه ها و سرمایه ثروتمندی کشور ازلحاظ ظرفیت

انتخاب راویان مناسب و توجه بـه روایـت مناسـب گردشـگری دفـاع      

 مقد 

 ل در رونن صنایع مخت های انسانی اهمیت و نقش سرمایه

 های تاریخی نقش هنرمندان ایرانی در اصالت جاذبه

 زا های طبیعی و نیروی انسانی در توسعه درون اهمیت همراهی سرمایه
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 های راهبردی تحقیق . مفاهیم و مقوله8جدول )ادامه(    

وله
مق

 
ین
حق
ی ت
رد
اهب
ی ر
ها

 

های  مقوله

 اصلی
 ی باز )مفهوم( ها کد های فرعی مقوله

ارزیابی  نظارت و

 گردشگری

 کدهای اخالقی

هــا و عــدم نــابودی  محیطــی در انســان اهمیــت داشــتن اخــالق زیســت

 زیست محیط

 دیگران به حقوقمحیطی در راستای احترام  داشتن اخالق زیست

 کشور فرهنگو تاریخی ه سابقایجاد تحول اخالقی با استفاده از 

 نظارت و کنترل

 زیست عنوان راهکار حفظ محیط هاغماض ب تقویت ارزیابی بی

 محیطی در مدیریت مسائل زیست توجه به نظارت

 نقش نظارت در حفاظت از منابع طبیعی

 های شبه قانونی اهمیت نظارت در جلوگیری از حیله

 آثارارزیابی 

 محیطی توجه به آثار بلندمدت مسائل زیست

 جای درمان توجه به اصل پیشگیری به

 محیطی زیست آثارمشارکت مردم و مسئولین در کاهش 

 تولید و صنعت محیطی در به مسائل زیست توجه

 های طبیعی محیطی با مدیریت پایدار سرمایه زیست آثارکاهش 

 

پایداری منابع گردشگری، حفاظت ) های پیامدی این تحقین مقوله های پیامدی: مقوله (و

 (9)کد به شرب جـدول   05ت اجتماعی و رفاه و کیفیت زندگی( با از منابع گردشگری، حفظ هوی

 شناسایی شده است:
 

 های پیامدی تحقیق مفاهیم و مقوله. 1جدول 

وله
مق

 
ین
حق
ی ت
مد
پیا
ی 
ها

 

های  مقوله

 اصلی
 ی باز )مفهوم( ها کد های فرعی مقوله

پایداری منابع 

 گردشگری

 استفاده عاقالنه

 از منابع

 فاده عاقالنه از منابعمدیریت کارآمد و است

 محیطی زیست آثارمدیریت پایدار منابع طبیعی با کاهش 

 ریزی عاقالنه تضمین پایداری منابع تجدیدپذیر با برنامه

حـداقل   به استفاده از منابع تجدیدپذیر در حد تجدیدپذیری برای

 محیطی زیست آثاررساندن 

 رش توان حاصلخیزیو گستی آب منابع استفاده عاقالنه از

المال با تجمالت زائد و سفرها و  مصرف پایدار و هدر ندادن بیت

 مراسم غیر الزم
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وله
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ی ت
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های  مقوله

 اصلی

های  مقوله

 فرعی
 ی باز )مفهوم( ها کد

پایداری منابع 

 گردشگری

نه استفاده عاقال

 از منابع

 توجه به ابعاد مختل  پایداری در کشور

 عنوان یک ثروت همگانی استفاده عاقالنه از منابع دریایی به

حفاظت از منابع 

 گردشگری

حفظ تنوع 

 زیستی

 های طبیعی بالقوه ها و سرمایه ظرفیت حفظ ثروتمندی کشور ازلحاظ

 اهمیت پوشش گیاهی در حفظ تنوع اقلیمی

 های قدیمی بومی اصیل ایرانی گونه حفظ

حراست از 

ی  ها سرمایه

 طبیعی

 عنوان مزیت رقابتی کشور به های طبیعی کشور حفاظت از سرمایه

 های طبیعی کشور اهمیت حراست از سرمایه

 های عمومی کره زمین اهمیت حفظ زمین و ثروت

ر هـر ایرانـی یـک    های طبیعی با شـعا  حفاظت و افزایش توجه به سرمایه

 درخت

 زیست در شیرینی زندگی مردم  محیطاز نقش حفاظت 

 عنوان ثروت عظیم باستانی حراست از منابع طبیعی به

رفاه و کیفیت 

 زندگی

سازی  بهینه

تجربه 

 گردشگران

 ها افزایش تجربه گردشگران و ایجاد معرفت در آن

 مذهبیسازی تجربه فردی در گردشگری  اهمیت بهینه

 افزایش تجربه و نقش زیارت بامعرفت در گردشگری دفاع مقد 

 اهمیت افزایش تجربه گردشگران در گردشگری مذهبی

رفاه اقتصاد 

 محلی

 های بومی در زندگی جوامع محلی اهمیت احیای هنرها و سنت

 نقش گردشگری در بهبود اقتصاد محلی

ی هـا  رشـته  فعـاالن  به درازمدت و بهرهکم وام پرداخترفاه اقتصادی با 

 یدستعیصنا مختل 

 های میرا  فرهنگی با استفاده از گنجینه زا خوداتکایی و توسعه درون

 زا با تکیه بر منابع فکری و ذخایر میرا  فرهنگی توسعه درون

 استقالل و خودکفایی کشور با استفاده از تاریخ و میرا  عظیم تمدنی

زا و کـاهش سـلطه کشـورهای     یت پایدار منابع جهت توسعه درونمدیر

 دیگر

 دستی زای جوامع محلی با اهتمام در صنایع پایداری درون
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های  مقوله

 اصلی

های  مقوله

 فرعی
 ی باز )مفهوم( ها کد

 

رفاه سیستم 

 سانیان

های طبیعی در افزایش کیفیت زندگی شهری و آسـایش   اهمیت سرمایه

 شهری

 ها نقش و اهمیت منابع طبیعی در زندگی انسان

ــادی و بالفعــل کــردن    ــا آب ــدگی ب نقــش انســان در افــزایش کیفیــت زن

 های بالقوه کره زمین ظرفیت

 محیطی در افزایش کیفیت زندگی مردم زیست آثاراهمیت کاهش 

 نقش منابع طبیعی در ت مین فضا  حیات  برا  انسان

 زیست در جهت افزایش کیفیت زندگی مردم سازی محیط توجه به سالم

رفاه سیستم 

 طبیعی

 های پشتیبان زندگی اهمیت حفظ سیستم

عنـوان   هوا، آب و خـاک( بـه  ) زیست توجه به حفظ عناصر اصلی محیط

 نیازهای اساسی انسان

ستفاده از منابع تجدیدپذیر در حد تجدیدپذیری برای حـداقل رسـاندن   ا

 محیطی زیست آثار

 ریزی عاقالنه تضمین پایداری منابع تجدیدپذیر با برنامه

عنـوان   هوا، آب و خـاک( بـه  ) زیست توجه به حفظ عناصر اصلی محیط

 های حافظ زندگی سیستم

حفظ هویت 

 اجتماعی

افزایش غرور 

 ملی

 یعلم وی خیتار را یمواسطه  یش غرور ملی بهافزا

 و فکر ایرانی در افزایش غرور ملی نقش معماری، هنر

 بناهای تاریخیخالن ملی با استفاده از ابتکار ذوق  ارتقای غرور

 افتخار و غرور ملی اهمیت میرا  فرهنگی و تاریخی در

 هویت تمدنی ایران در افزایش غرور ملی ت ثیر

ییتوانـا  ،یفرهنگـ  را یـ م ،یخیتـار ه سابقنفس با تکیه بر  افزایش عزت

 یعیطب های ظرفیتو ی مردمی ها

 های تاریخی و فرهنگی تقویت هویت جامعه با استفاده از سرمایه

 عنوان هویت اجتماعی احترام به میرا  فرهنگی و سنتی جوامع میزبان به

 شناسی ر تقویت حس خویشتنهای طبیعی د ارزشمندی سرمایه

 ویژه به صنعت در جهت افزایش هویت جامعه توجه 
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 های عمـده در قالـب    مرحله سوم: استخراج الگوی پارادایمی تحقین: در این مرحله مقوله

شـوند. الگـوی    محوری بـه یکـدیگر ارتبـاط داده مـی     ای یک مدل پارادایمی حول مقوله

 (3)شـکل   درموارد مندرج در کدگـذاری محـوری    پارادایمی تحقین حاضر، با توجه به

 رسم شده است.

 

 
 

 های تحقیق(. الگوی پارادایمیک توسعه پایدار گردشگری )یافته1 شکل
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پدیده  بر علّی شرایط شود که مالحظه می شده، پارادایمی ارائه الگوی کدگذاری محوری رد

 و گـذارد  مـی  اثـر  راهبردهـا  بـر  گـر  مداخله و زمینه شرایط و محوری پدیده گذارد، می اثر محوری

در این مقاله، توسعه پایدار گردشگری در نظـر  « پدیده محوری» .اثرگذار است مدهااپی بر راهبردها

نگـری در حفـظ منـابع گردشـگری، تعـادل       آینـده گرفته شده است. در بیانات مقام معظـم رهبـری   

هـای فرعـی    عنـوان مقولـه   بـه اکولوژیک، عدالت بین نسلی و مالکیت مشترک منـابع گردشـگری   

توسـعه پایـدار گردشـگری بـر ضـرورت      . (71/78/7393) انـد  هتوسعه پایدار گردشگری مطرب شد

بایسـت   بازتولیـد خـود مـی    برایهای طبیعی  دارد. توانایی نظام ت کیدتعادل اجتماعی و اکولوژیکی 

جامعه کنونی و نسـل  سازی بین  حفظ شود تا به منظور برآورده ساختن نیازهای نسل آینده، همسان

 آتی ایجاد شود. 

 انـد کـه   تیک ایـران در نظـر گرفتـه شـده    یگردشگری و موقعیت ژئوپول آثار« یعلّ هایمقوله»

منفی گردشگری، نگرانـی   آثاربا بروز  د.نشو توجه به توسعه پایدار گردشگری میمنجر به وقوع یا 

سـت. مقـام معظـم رهبـری در     درباره کیفیت محیط زیست و آینده صنعت گردشگری نیز مطـرب ا 

وسـاز در ارتفاعـات را از    خـواری و سـاخت   خـواری و اخیـرا  کـوه    پدیده زمین 71/78/7391بیانات 

گونه اقدامات جرم تلقی  باید در قانون، این کردند ت کیدبار دانستند و  آور و اس  دیگر مسائل رن 

هـای   دسـتگاه  .ایی قـرار گیرنـد  هیچ اغماضـی مـورد تعقیـب قضـ     کننده بی شوند و افراد سوءاستفاده

سازی و جذب گردشگر و ساخت  ای اعم از هتل ها به هر بهانه مسئول باید قاطعانه با تعدی به جنگل

تیـک ایـران باعـث    یموقعیـت ژئوپول  .قبول، مقابله کننـد   ظاهر قابل حوزه علمیه و برخی توجیهاتِ به

ایـن   ،یر کشورها شده است. در سطح پایهسا ازهای متفاوت از نظر منابع طبیعی  ایجاد محیط زیست

اما در داخل ایـن   ،ساخت تقسیم شوند های طبیعی و انسان تواند به محیط زیست می ها محیط زیست

هـای آنهـا بـرای گردشـگران، نـوع و       هـا و جاذبـه   دو طبقه گسترده، تنوع زیادی با توجه به ویژگی

ها و  و ثبات آنها در برابر آسیب کند می ندگینمقیا  گردشگری که آنها را قادر به حمایت از شک

تیک ایـران در  یشده آنها برای توسعه گردشگری وجود دارد. بعد ژئوپول تقلیل درجه ارزش شناخته

 به شرب زیر بیان شده است: 84/4/7368سال  مقام معظم رهبری در بیانات

یک  از کشورها   ،لحاظ جیرافیای ، تاریخ ، انسان  و منابع طبیع  بدون شک کشور ما از»

جیرافیـا  مـا یـک جیرافیـا       .افتخـار اسـت   برجسته دنیاست. تاریخ ما پُرشکوه و پُربار و پُر
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که در عصر ارتباطات و  ایم گرفتهلحاظ جیرافیای  قرار  ای از بسیار حس ا  است. ما در منطقه

تـرین    هـا بـه یکـدیگر، یکـ  از حسـا      ها و فناوری در عصر اتّصال کشورها، خبرها، سرمایه

 پـر لحاظ منابع طبیع  یکـ  از   شود. کشور ما از ها در سراسر رو  زمین محسوب می جایگاه

لحاظ نفت و گاز و فلزات حس ا  و مواد معدن  و منابع طبیعـ    از؛ کشورهاست ترین ذخیره

 «.هاست لحاظ انسان  هم کشور ما یک  از بااستعدادترین که معلوم است. ازهم دیگر 

ان گردشـگری و آمـوزش و   نفعـ  ذیمشـارکت و همکـاری    در این مقاله« ای ینهزمهای  مقوله»

 کـه  شـرایطی اسـت   از خـاص  ای مجموعـه ای  زمینـه های مقوله. استسازی در گردشگری  فرهنگ

های پیامـدی نیـز   بر مقوله محوری و مقوله ،در این تحقین که پذیرد صورت می راهبردهادرون آن 

بـا اهمیـت مشـارکت و همکـاری در      ارتباط . مقام معظم رهبری درگذارندت ثیربه طور غیر مستقیم 

 دند:کربیان چنین  71/78/7393 در بیانات طیحفاظت از منابع طبیعی 

این شخو یا آن شخو و مسـئله  ه زیست، مسئله این دولت یا آن دولت، مسئل  مسئله محیط»

بایـد بـرای حـل     بلکه موضوعی کشوری و ملـی اسـت کـه    ،این جریان و یا آن جریان نیست

 «.دست یکدیگر دهند  به  مشکالت مرتبط با آن، همه دست

بنابراین برای اینکه توسعه پایدار گردشگری بیشترین شانس موفقیت را داشته باشد الزم است 

ان مورد توجه قرار گیرند. هدف از توسعه گردشگری رسیدن به نتایجی است که بهترین نفع ذیکه 

 نفعـان در  مشـارکت ذی  ،بنـابراین  .فراهم کند نفع های ذی را برای تمام گروه ها تعادل منافع و هزینه

همچنـین توسـعه پایـدار     یکـی از شـرایط الزم بـرای توسـعه پایـدار گردشـگری اسـت.        فراینداین 

و درک مـردم  هـا   آموزشـی مناسـبی اسـت کـه بـه اصـالب شـناخت       های  گردشگری مستلزم برنامه

ای مـرتبط بـا    فنـی و حرفـه  هـای   مهـارت  و و گسـترش دهـد   بینجامد، فعالیت گردشـگری را بسـط  

ی بیانـات  طـی گردشگری را به خصوص در مردم کم درآمد جامعه افزایش دهد. مقام معظم رهبری 

وسـیله    سازی در جامعـه بـه   زیست و فرهنگ  آفرینی مردم برای حفظ محیط ، نقش71/78/7393 در

 .رسانه ملی را مهم ارزیابی کردند

 «گـر  مداخلههای مقوله »عنوان   روایی خوب در گردشگری به گری و حکمحس مکان گردش

ی راهبردهـا  محدودکننـده یـا   در نظر گرفته شده است. حس مکان و حکمروایـی خـوب تسـهیلگر   

هـا  در این تحقین این مقولههستند که درون یک زمینه خاص قرار دارند.  توسعه پایدار گردشگری
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 و هـا امیـ پ جـاد یا با طیمح مکان حسگذارند.ت ثیرهای پیامدی نیز عالوه بر پدیده محوری بر مقوله

د. حـس  شـو  رفتارهـا  از گـر یدی برخـ  بروز مانع ای کند آسان را رفتارهای برخ وقوع تواند یمی معان

شـود. دربـاره اهمیـت     مـی  گردشگری و تناسـب سـاختاری بناهـا ایجـاد    های  مکان با اصالت جاذبه

 دند:کربیان  7361/ 76/78 ی در تاریخمعظم رهبری در بیانات گردشگری مقامهای  اصالت جاذبه

مـا را بـه مراکـز گردشـگری      ،گفت رفتـه بـودیم یونـان    کرد، می یک نفری برای من نقل می»
ای بردنـد، گفتنـد اینجـا     دادند؛ ازجملـه بـه نقطـه    ها را به ما نشان می بردند و آن گوناگون می

اینجا، از مـا شکسـت خوردنـد. مـردم را بـه یـک        جایی است که سپاهیان ایرانی آمدند همان
هـا در آن دوره   دهنـد کـه اینجـا آنجـایی اسـت کـه ایرانـی        برنـد و نشـان مـی    بیابان خالی می

دهنـد، یـک    یک فضـای خـالی را نشـان مـی    . لشکرکشی کردند و در اینجا شکست خوردند

ی کـازرون، آن  کنند. خـوب اینجـا نزدیکـ    های تاریخی را با یک فضای خالی اثبات می ماده
والرین است، امپراتـور روم کـه زانـوزده در مقابـل پادشـاه ایـران.       ه طوری که شنیدم، مجسم

توانـد   همـه نقـاط م بتـی کـه مـی       خیلی خوب، اینجا را بروید نشان بدهید؛ این به آن درن این
 .«ما را نشان بدهده گذشت

 ایجـاد  مسـتلزم  پایـدار  توسـعه  اقتصـادی  و اجتمـاعی  ،یطـ یمحستیز یهاشاخو به دستیابی
 امـروزه ، دلیـل  همـین  بـه  و اسـت  سیاسـی  خـاص  اهـداف  وضـع  و حمــایتی  و هدایتی ساختارهای

 بـه  نیاز و شودیم مطربی گردشگر پایـدار توسـعه بـه دسـتیابی راهبرد عنوان به خوب روایی حکم
 زمینـه، در ایـن   د.کن یم برجسته پایدار توسعه جهت در را مردم و مدنی نهادهای با دولت همکاری

بیـان   یـک وظیفـه حـاکمیتی   را  زیسـت   حفظ محـیط  71/78/7393رهبر انقالب اسالمی در بیانات 

 .کردند
ریــزی گردشــگری،  گــذاری گردشــگری، برنامــه سیاســت :شــامل ،در ایــن مقالــه «راهبردهــا»

ی بـرا . شـود  ری و نظارت و ارزیـابی گردشـگری مـی   بازاریابی گردشگری، مدیریت منابع گردشگ
ی ا ژهیـ و تیـ اهم از اثـربخش  و مـؤثر  گـذاری  سیاسـت  وی زیـ ر برنامه ،یگردشگر صنعتی داریپا

ی بـرا ی زیـ ر برنامـه  صـنعت،  بـه  توجـه  80/1/7397مقام معظـم رهبـری در بیانـات    . است برخوردار
 ریمسـ  در اسـتان  گـرفتن  قـرار  تیـ مز ازی منـد بهـره  ،اسـتان ی گردشـگر  فـراوان  تیظرف از استفاده

ه توسـع  و شـرفت یپی بـرا ی پژوهشـ  وی قاتیتحق مسائل بر تمرکز و (ع)هشتم امام رمح زائر ها ونیلیم
 .کردند هیتوص مسئوالن بهرا  منطقه نیا مشکالت حل وی شمال خراسان
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پارچـه   و کنتـرل بـه منظـور یـک    سازی  مدیریت توسعه پایدار گردشگری مشتمل بر هماهنگ

ری نقـش دارنـد. منـابع طبیعـی دارای     گردشـگ های  کردن تمامی منابعی است که در تحقن سیاست

ارزش ذاتی هستند که به عنوان میرا  جمعی باید حفظ و مدیریت شوند. سیستم مـدیریت محـیط   

ای از فنون مدیریتی که ضمن حفاظت و نگهداری از منـابع محـیط    زیست عبارت است از مجموعه

مقام معظم رهبـری در   کند. می گردشگری کمکهای  وری مکان زیست، به افزایش کارایی و بهره

 دند:کربیان چنین  79/1/7397گردشگری در بیانات های  با مدیریت جاذبه ارتباط

شـود، یکـی از منـاطن مهـم خراسـان       شناخته می« خراسان شمالی»این منطقه که امروز به نام »

ی و طبیعی و هم از جهت خصوصیات مردمی و انسـانی  یاست؛ هم از جهت موقعیت جیرافیا

مهـم و  ه ها و خلقیات و رفتـار. ایـن خصوصـیات را از دیربـاز در مـردم ایـن منطقـ        و فرهنگ

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

هـای   اسـتعداد فـراوان کشـاورزی و دامـی و سـایر فعالیـت       برجسته و ممتاز، با کامال فرهنگ   

های گردشگر   مت سفانه ناشناخته که بسیاری از مردم کشور هنـوز   همربوط به منطقه، با جاذب

 .«شناسند های گردشگری این منطقه را درست نمی جاذبه

 گفـت زمـانی گردشـگری    باید با منابع انسانی و توسعه پایدار گردشگری ارتباطهمچنین در 

 .ی جذب و نگهداری کندتواند به بقای خود ادامه دهد که تعداد کافی نیروی کار با کیفیت عال می

مدیران و گردشگران با نیروی  نوع رفتاربه عبارت دیگر، باید از نیروی کار پایدار برخوردار باشد. 

کنـد. در   می عدالت اجتماعی و برابری عمل در راستای کار بیانگر این است که پایداری تا چه حد

 دند:کربیان  74/78/7390ر بیانات مقام معظم رهبری د ،با نقش منابع انسانی در گردشگری ارتباط

هـا   کننـد، ایـن   و افـراد را هـدایت مـی    ی راهیان نورها روند در مجموعه گزارشگرانی که می»

به قـول  -بایستی بدانند که چه چیزهایی را در این گزارشگری باید گفت. این گزارشگری با 

م ال  فالن بنـا را  آیند  های خارجی که می گزارشگری برای گردشگران یا توریست -متعارف

کنند فرق دارد؛ این یک چیز دیگـر اسـت، ایـن را بـا آن نبایـد اشـتباه کـرد؛ آنجـا          تماشا می

جور گزارش. اینجا محتوای گزارش بایستی پُر از  جور گزارش مطلوب است، اینجا یک یک

  و تبیین، پُر از معرفت، پُر از بیـان حقـاین، ُپـر از نقـاط برجسـته و م بـت دوران دفـاع مقـد         

 .«های دفاع مقد   باشد ارزش
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و اقدامات  آثاری مستمر است و به نظارت دائم بر فراینددستیابی به توسعه پایدار گردشگری 

پیشگیرانه و یا اصالحی در صورت ضرورت، نیاز دارد. رهبـر جمهـوری اسـالمی ایـران در بیانـات      

برشمردند و به آثار بلندمدت محیطی را چالشی فراگیر در سراسر جهان  چالش زیست 71/78/7393

ها، گردشگران، جامعه میزبـان،   ان در جامعه شامل دولتنفع ذی. کردنداشاره  محیطی مسائل زیست

های  بایست تحت لوای مسئولیت اخالقی و دستورالعمل می گردشگری، نو سایر فعاالها  تورگردان

کدهای اخالق گردشگری در پـی   ه،زمین. در این دند، قرار گیرنکن می اجرایی که فعالیت را کنترل

ای را که هم در جوامع میزبان و هم در بین میهمـان بتوانـد بـه رفتارهـای      آن هستند تا اصول نهادینه

د. اجــرای کــدهای اخالقــی در نــآنهــا را بســط و گســترش ده کننــد و شــود، معرفــیمنجــر بهینــه 

کـالن خـود در حـوزه     هـای  ریگذا ریزی و سیاست ند در برنامهنک می را ملزمها  گردشگری، دولت

از حیـات   کننـد. همچنـین  پـذیر توجـه    آسـیب های  گردشگری، به تساوی حقوق زن و مرد و گروه

وضـعیت آثـار    رزیستی نادر در اکوسیستم حسا  کشور بیشتر محافظت کنند. بهای  وحش و گونه

اصـالب و   ایربـ  ،تاریخی و اماکن باستانی به صورت دائم نظارت داشـته باشـند و در صـورت نیـاز    

 از آنها اقدام کنند.مؤثر محافظت 

تر اشـکال پایـدار  توانـد در کمـک بـه دسـتیابی      مـی  کالسـیک بازاریـابی  هـای   همچنین روش

و معیارهای ها  انگیزشبراسا  گردشگری مورد استفاده قرار گیرد. تالش برای درک گردشگران 

 . گرایی در بازاریابی جدید است آنها، انعکاسی از مفهوم مشتری

شامل پایـداری منـابع گردشـگری، حفاظـت از منـابع       ،شده مطرب در الگوی ارائه« یپیامدها»

سـازی تجربـه گردشـگران، رفـاه      )بهینه گردشگری، حفظ هویت اجتماعی و رفاه و کیفیت زندگی

است. راهبردهای توسعه پایدار گردشـگری   و رفاه سیستم طبیعی( ، رفاه سیستم انسانیمحلی اقتصاد

تحقـن توسـعه پایـدار مسـتلزم      . طبن الگوی پارادایمی مقـام معظـم رهبـری،   و نتایجی دارند پیامدها

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

رضـایت   تـ مین این منظور بایستی گردشـگری را توسـعه داد کـه در عـین      رسیدن بهبینجامد. برای 

مقـام   ،با افزایش کیفی تجربه گردشـگران  ارتباطد. در شواصول پایداری هم توجه به  ،گردشگران

 دند:کراین گونه اشاره  74/78/7390معظم رهبری در بیانات 

هـا   گردند، حتما  بایـد چیـزی بـه آن    آیند و برمی کسانی که به این سفرهای راهیان نور می آن»
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دفاع مقد   یک پیوند و ارتباط ناگسستنی  ممهه ها و بین حادث اضافه شده باشد؛ باید بین آن

ها مـا البتّـه در    ای پیدا کنند. در این زمینه اطّالع تازه، ای پیدا کنند وجود بیاید؛ معرفت تازه به 

، شده نوشتهایم. حاال کتاب زیاد  ایم؛ ما کم کار کرده کار بوده کم ،به نظر من ها سالطول این 

خـوب و بـا ارزش اسـت؛     گرفتـه  انجاماست؛ کارهایی که ها خوب  ؛ اینشده ساختهچند فیلم 

 «.در مقابل آنچه باید انجام بگیرد کم است ،لکن به نظر من

توسعه پایدار گردشگری باید ارتباط اقتصادی بلندمدتی بین جوامـع محلـی و    ،از سوی دیگر

رساند به حداقل باید پیامدهای منفی گردشگری بر محیط طبیعی را بهمچنین برقرار کند. ها  فعالیت

 80/1/7397 و رفاه اجتماعی و فرهنگی جوامع میزبان را افزایش دهد. مقام معظم رهبری در بیانـات 

 دند: کربه موضوع رفاه و کیفیت زندگی به شرب زیر اشاره 

 کـردم،  مطالعـه  دقـت  بـا  و دیرسـ  دسـتم  به سفر از قبل کهیی هاگزارش در گریده مسئل کی»

 هـم  اسـت؛  ادیـ ز اسـتان  نیا دری گردشگری هاجاذبه. است ستانا نیا دری گردشگره مسئل

ی زهـا یچ هم نجا،یای بایز عتیطب و بایزه منطق هم ؛یخیتاری هاجاذبه هم ،یعیطبی هاجاذبه

 نیـ توف معمـوال   حـاال  کـه  مـن  - کردند گزارش من به که طورآن. دارد وجود کهی ایخیتار

 بـم  ار  معـروف ی بنـا  هیشـب  است، نیاسفرا کینزد کهی اقلعه - ندارم را زهایچ نیا دنید

 نشـده؟ ی معرفـ  چـرا  د؟یـ آینمی کس نجایا چرا. آمدندیم آن دیبازدی برا خارج از که است

 سـال  هـر  در ر،یمسـ  نیـ ا از شما نجایا. است تردستر  در نجایا کهیدرحال شناسند؟ نمی چرا

 چنانچـه  اگـر  خـب، . کننـد  مـی  عبـور  اینجـا  از مشـهد  نیزائـر  که دیدار کننده عبور هاونیلیم

 کنند، توق  استان نیا در روز کی ها، این ازی بخش بلکه ها، اینه هم نه شود، فراهمی لیوسا

 دیـ بخواه شـما  کـه  سـت ین جورنیا .گذاشت خواهد استان تیوضع بری میعظ ت ثیر چه دینیبب

. دوردسـت ه طنق کی به دیبکشان کشور کنار و گوشه از ای شهر مرکز از را گردشگر و مسافر

 دارنـد  مـردم  است؛ی ارتیزی هاکاروان مرور و عبور معرض در نجایا ست؛ین دوردست نجایا

 نیـ ا در هـا،  ایـن  ازی بعضـ  ن،یمسافر نیاه هم نه روز،شبانه کی روز، ک. یندیآیم روند،یم

 اشـم . کننـد  دیـ بازد نجـا یای خیتـار  مراکز نیهم از نجا،یای عیطب مراکز از بروند و بمانند شهر

 کیـ  هـم  نیا ن،یبنابرا .آمد خواهد وجود به نجایای زندگ و وکارکسب دری تحول چه دینیبب

 .«است تیاولو
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 گیری نتیجه
مندی جامعه ایران از حضور  پایداری اجتماعی گردشگری به مفهوم قضاوت م بت و رضایت

هـا و   گیـری  گردشگران در محیط سکونت خود و توسـعه گردشـگری، عـاملی بنیـادین در تصـمیم     

 زیـرا آیـد،   ریزان، کارشناسان و متصدیان عرصه گردشگری به شمار مـی  های برنامه گذاری سیاست

ای در حمایت فعال جمعیت محلی آن و در بافت فرهنگ محلـی   موفقیت و پایداری هر نوع توسعه

بـه   ،ن محلی با توسـعه گردشـگری، در نهایـت   انارضایتی و مخالفت ساکن ،. از سوی دیگراستآن 

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

های افراد جامعه در ارتباط با ورود گردشگران به ایران حـاکی از آن اسـت کـه بسـیاری از      دیدگاه

پندارنـد کـه    کننـد و چنـین مـی    های گردشگری را با دیـد منفـی ارزیـابی مـی     افراد هنوز هم جریان

داشـتن   ،بنـابراین  .شـود  های محلی کشور می رسانی به فرهنگ تخریب و آسیبگردشگری موجب 

 نظـر مقـام معظـم رهبـری     شـود. از  مـی  نگاه سیستمی در گردشگری یکی از عوامل مهـم محسـوب  

باشد، چنانچه توسعه به دو صفت پویایی و پایایی متص  شود و با نگرش سیستمی سازگاری داشته 

حـوزه دیـد آن از زمـان حـال فراتـر       ،اهد کـرد. در چنـین حـالتی   ویژگی پایداری را ذاتی خود خو

 مـورد  در کـه  ای نکتـه  ینتـر  مهـم  ،بنـابراین  .رود و دامنه بردش بر آینده نیز گسترده خواهد شد می

نگاه سیستمی ایشان به  ،شود می استنباط توسعه پایدار گردشگری درباره مقام معظم رهبری دیدگاه

 وتحلیـل،  تجزیه درک،ی برای جامع نسبتا  کردیرو ،یستمیس نگرش توسعه پایدار گردشگری است.

 عوامـل  و هـا بخـش  تـوان  یمـ  یخـوب  بـه  کـرد یرو نیـ ا در اسـت؛ ی گردشگریی ایپو وی زیر برنامه

 و داد قـرار  تحلیـل  و  تجزیـه  و یبررسـ  مـورد  وسـته یپ هم به صورت به رای گردشگر رد گذارت ثیر

ای  صـورت یگانـه    بـه ی گردشـگر  اسـا   و انیـ بن شـده،  ائـه در الگوی ار. کرد یده سازمان را ها آن

 تا شده است انینما مختل  سطوب در آن عناصر و اجزا نیب وندیپ و کشیده شده ریتصو به پیوند هم

 همه مقام معظم رهبری دیدگاه از. کنند تالشی جهان رقابت عرصه در آنیی ایپوی برا زانیر برنامه

 و تکـالی   پایـدار وظـای ،   توسـعه  جهت در گران و صنعتجامعه، دولت، گردش اعضای و اقشار

 و نوجوانان جوانان، گران، صنعت ن،مسئوال مردم، به زمینه این در ارشاداتی ایشان. دارند یی ها نقش

 اند.  داشته گردشگران

نه توصی  صـرف پدیـده. بـرای     ،پردازی بنیادی، تولید نظریه است هدف نظریه گفتنی است
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طـور مـنظم بـه یکـدیگر مربـوط       هـای تولیدشـده بـه    به نظریه، مفاهیم و مقولـه   ها تبدیل تحلیل داده

پیونـد سـاخته،    هـا را هـم   ، آن هـا  شوند. در مرحله کدگذاری انتخابی با ایجاد ارتبـاط بـین گـروه    می

 نظریـه  تکوین منظور  به پایانی تحلیل و  تجزیه در این مرحله، .گیرد چارچوب اولیه نظری شکل می

« روایـت یـا خـط داسـتان    » ترین گام در مرحله کدگذاری انتخـابی، ترسـیم    ممه. گیـرد می صورت

 و کوتاه به این قرار است: طور خالصه. داستان این تحقین به استتحقین 

ــداز، سیاســت،  آمیــز توســعه پایــدار گردشــگری، نیازمنــد ترکیــب چشــم  تحقــن موفقیــت» ان

ی و یـادگیری اجتمـاعی منسـجم اسـت کـه      های نظـارت فرایندریزی، مدیریت، کنترل و  برنامه

تواند به کـارایی آن تحقـن بخشـد. رسـیدن بـه ایـن هـدف مسـتلزم          مشارکت فعال جامعه می

اطمینـان   نفعـان و ایجـاد وفـاق عمـومی     رهبری سیاسی قوی است تا از مشارکت گسترده ذی

دشگری به حاصل شود. این امر محقن را بر آن داشت که برای یافتن الگوی توسعه پایدار گر

جویی از بیانات ایشان، نمایـان سـاخت کـه     جویی از بیانات مقام معظم رهبری بپردازد. راه راه

ای اسـت عـام کـه     گردشگری یک فعالیت وابسته به محـیط اسـت. محـیط گردشـگری واژه    

ی سـاخت بشـر و بافـت اجتمـاعی، تـاریخی و       هـا  ی طبیعی، سازه ها دربرگیرنده منابع و جاذبه

کنـد و تجربـه    می وجو جستمتفاوت و متمایز را  یازآنجاکه گردشگر محیط فرهنگی است.

، از گـذارد  متفاوتی بر محیط می آثارگردشگری وابسته به تعامل با محیط است، گردشگری 

چنـین   گردشگری و هـم  .محیطی و سیاسی اجتماعی و فرهنگی، اقتصادی، زیست آثار جمله:

های علّی و شرایط مقدم اسـت کـه بـه وقـوع توسـعه      جمله مقوله موقعیت جیرافیایی ایران از

ــی  ــدار گردشــگری م ــادل     پای ــدت، تع ــده بلندم ــدار گردشــگری آین ــعه پای ــد. در توس انجام

 شود و با اکولوژیک، عدالت بین نسلی و مالکیت مشترک منابع گردشگری در نظر گرفته می

ای  مقولـه  عنـوان  نفعـان گردشـگری بـه    سازی و مشـارکت و همکـاری ذی   آموزش و فرهنگ

ای برای توسعه پایدار گردشگری به افزایش دانـش و آگـاهی و کـاهش تعارضـات در      زمینه

گر مانع یا هموارکننده توسعه پایدار گردشـگری   های مداخلهشود. مقوله بلندمدت کمک می

روایی خوب در گردشگری است. با توجه بـه مهیـا    مشتمل بر حس مکان گردشگری و حکم

ریـزی، بازاریـابی،    برنامـه  :ماننـد  ،قادر خـواهیم بـود بـا اتخـاذ راهبردهـایی      هابودن این مقوله

گـذاری، مـدیریت منـابع و نظـارت و ارزیـابی گردشـگری موجبـات توسـعه پایـدار           سیاست
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و موجـب پایـداری و حفاظـت از منـابع گردشـگری، حفاظـت از       کنیم گردشگری را ایجاد 

 «.سانی و طبیعی شویمهویت اجتماعی و افزایش رفاه و کیفیت سیستم ان
 

 پیشنهاد برای تحقیقات آتی
 و اسـت  دیـدگاه مقـام معظـم رهبـری     با منطبن و بـومی الگویی تحقین، این از حاصل الگوی

 و نواقو و معایب شناسایی و ی گردشگری ها سازمان در نتای  این عملی اجرای .دارد اجرا قابلیت
 و تسـهیل را مطالعـه ایـن شدن کاربردی تواند می ن،امحقق سایر توسط آن تکمیـل و اصـالب سپس

های پژوهشی زیـر بـه سـایر محققـان پیشـنهاد      طرب ،در پایان با توجه به هدف تحقین .کند تضـمین

 شود:می
نفعـان   طرب پژوهش پایش و ارزیابی الگوی پارادایمی توسعه پایدار گردشگری توسط ذی .7

 ؛گردشگری
سائل توسعه پایدار گردشگری بـه هـر کـدام از    انعکا  مهای  طرب پژوهشی پیمایش شیوه .8

 ؛نفعان گردشگری ذی

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