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چکیده
ــد  ــگری روبه رش ــش گردش ــریع ترین بخ ــه س ــگری ماجراجویان ــروزه گردش ام
ــد  ــورها و مقاص ــدار در کش ــعٔه پای ــزار توس ــن اب ــی از مهم تری ــت و یک ــان اس در جه
گردشــگری بــه شــمار مــی رود. ازایــن رو، کویــر مرنجــاب در ایــران، به منزلــٔه 
ناحیــه ای ممتــاز، قابلیــت تبدیــل شــدن بــه نمونــٔه مرکــز توســعٔه پایــدار گردشــگری 
ــق  ــددی در تحق ــل متع ــه عوام ــد ک ــان می ده ــات نش ــه را دارد. تحقیق ماجراجویان
ایــن مهــم تأثیرگــذار اســت. پژوهــش حاضــر بــا هــدف ارائــٔه الگویــی بــرای توســعٔه 
ــر مرنجــاب انجــام شــده اســت.  ــدار در کوی ــه خــالق و پای گردشــگری ماجراجویان
ــل  ــه تحلی ــت ک ــردی اس ــی( و کارب ــه )کیفی - کّم ــی آمیخت ــث روش، پژوهش از حی
داده هــا از طریــق دو روش فراترکیــب و مدل ســازی ساختاری - تفســیری و در دو 
ــگری  ــعٔه گردش ــذار در توس ــل تأثیرگ ــت. در گام اول، عوام ــده اس ــام ش ــه انج مرحل
ــاخص  ــر در 10 ش ــدند و 18 متغی ــایی ش ــد شناس ــرور نظام من ــا م ــه ب ماجراجویان
ــت محیطی  ــی و زیس ــی و اجتماع ــی، فرهنگ ــادی، سیاس ــداری اقتص ــد پای و ۴ بع
ــتخراج  ــه  اس ــای اولی ــدند. در گام دوم، کده ــد ش ــاب و تأیی ــان انتخ ــر محقق ــا نظ ب
ــان  ــط می ــا رواب ــد ت ــرار گرفتن ــیری ق ــازی ساختاری - تفس ــش نامٔه مدل س و در پرس
آن هــا بــا بهره منــدی از نظــر متخصصــان و مدیــران گردشــگری شــهر کاشــان و آران 
ــورت  ــطح بندی و به ص ــر س ــه در کوی ــگری ماجراجویان ــاالن گردش ــدگل و فع و بی
ــن امــر اســت کــه رضایــت گردشــگر  ــج پژوهــش بیانگــر ای ــه شــود. نتای مــدل ارائ
و وفــاداری جامعــٔه بومــی زمانــی حاصــل می شــود کــه اول سیاســت  گذاری و 
برنامه ریــزی روشــن و جامعــی وجــود داشــته باشــد و، بعــد از آن، بخــش خصوصــی 
ــژه  ــر به وی ــل مؤث ــر عوام ــرای دیگ ــرایط را ب ــد ش ــط بتوان ــرمایه گذاری در محی ــا س ب

ــد. ــی فراهــم کن ــتی و اجتماع ــع زیس ــت مناب مدیری

مقدمه
ــم در  ــت توریس ــت صنع ــزان اهمی ــن از می ــخن گفت س
توســعٔه پایــدار امــری بدیهــی و تکــرار مکــررات اســت؛ 
زیــرا بــرای بســیاری از کشــورها، ازجملــه ایــران، گردشــگری 
ــن راه  ــه ای و بهتری ــی و منطق ــعٔه مل ــرای توس ــزوری ب کاتالی
توســعه اســت. توســعٔه پایــدار منتــج مهم تریــن هــدف 
ــا  ــه ب ــرای مقابل ــری ب ــی مؤث ــگری و عامل ــت گردش در صنع
ــادی،  ــوزه ای اقتص ــٔه ح ــد و، به منزل ــاب می آی ــه حس ــر ب فق
اهمیــت روبه رشــدی در نظــام اقتصــادی جهــان یافتــه اســت. 

ــص  ــد ناخال ــاد و تولی ــهم اقتص ــد س ــران بای ــک ای ــدٔه نزدی آین
ــاد  ــازد. ایج ــتر س ــا بیش ــت پوی ــن صنع ــود را از ای ــی خ مل
ــد  ــوع گردشــگری، می توان ــق تن فرصت هــای اشــتغال، از طری
مناســب ترین گزینــه بــرای توســعٔه اقتصــادی و اجتماعــی 
ــه  ــی ک ــد )Meheux & Parker, 2006(. هدف ــدار باش پای
ایــن پژوهــش بــه آن معطــوف شــده ایــن اســت که گردشــگری 
به شــیوه ای توســعه یابــد کــه ســهم آن در توســعٔه پایــدار 
مقصــد بهینــه باشــد؛ یعنــی بتوانــد شــاخص  رشــد اقتصــادی 
ــه  ــی ب ــٔه بوم ــرای جامع ــی ب ــاه اجتماع ــد و رف ــش ده را افزای
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ــز  ــت محیطی نی ــرات زیس ــه مخاط ــن آن ک ــراه آورد، ضم هم
ــد.  ــش یاب کاه

ــگری1،  ــفر و گردش ــی س ــورای جهان ــزارش ش ــق گ طب
ــد  ــگری 10/4 درص ــاد گردش ــی اقتص ــص داخل ــد ناخال تولی
ــان  ــت را نش ــن صنع ــودآوری ای ــه س ــود ک ــال 2019 ب در س
می دهــد. در ایــن ســال، بیــش از 334میلیــون شــغل ایجــاد 
ــر  ــر در سراس ــک نف ــر، ی ــر ۱۰ نف ــی، از ه ــت؛ یعن ــده اس ش
ــن،  ــوده اســت. همچنی جهــان در حــوزٔه گردشــگری فعــال ب
از ســال 2014 تــا 2019، از هــر ۴ شــغل جدیــد، یــک 
ــال 202۰،  ــت. در س ــده اس ــاد ش ــوزه ایج ــن ح ــغل در ای ش
بــا شــیوع کرونــا، 62میلیــون شــغل از بیــن رفــت و جهــان بــا 

کاهــش 18/5 درصــدی مواجــه شــد. ســهم تولیــد ناخالــص 
داخلــی نیــز 49/1 درصــد در مقایســه بــا ســال 2019 کاهــش 
پیــدا کــرد. ایــن آمــار بــرای ایــران قابل توجــه اســت و نشــان 
ــا و  ــر کرون ــت تأثی ــی تح ــگری خارج ــه گردش ــد ک می ده
تحریــم 86/7- درصــد و گردشــگری داخلــی 44/1- درصــد 
ــه  ــش یافت ــال 2019 کاه ــا س ــه ب ــال 2020 در مقایس در س
ــرای  ــگر ب ــون گردش ــدٔه 20میلی ــران وع ــی، ای ــت. از طرف اس
 WTTC,( ــت ــم انداز داده اس ــند چش ــال 2025 را در س س
و  اهــداف  عدم تحقــق  از  نشــان  آمارهــا  کــه   )2013

سیاســت های کالن در ایــن حــوزه را دارد. 

 1. World Travel & Tourism Council )WTTC(

جدول ۱: مقایسٔه میزان تولید ناخالص داخلی و اشتغال در جهان و ایران قبل و بعد از همه گیری کرونا

ایرانجهانی

تغییرات2019202020192020

48/6 -10/45/57/94/2 تولید ناخالص داخلی )درصد(

16/6-33400000027200000018520001544900اشتغال )میلیون(

17/46/50/9 از 111 از 10اشتغال )نفر(

گردشــگری  جهانــی  ســازمان  پیش بینــی  بــر  بنــا 
ــگران  ــداد گردش ــال 2030، تع ــا س )UNWTO, 2012( ت
نفــر خواهــد  و هشــتصدمیلیون  بین المللــی یک میلیــارد 
ــورها  ــی کش ــص داخل ــد ناخال ــی از تولی ــهم بزرگ ــود و س ب
میــزان  ایــن  کــه  می شــود  تأمیــن  توریســم  صنعــت  از 
ــید  ــد رس ــد خواه ــه 80 درص ــک ب ــورهای کوچ ــرای کش ب
رونــد  ایــن   .)Nicoleta & Andreea, 2013: 653(
بــا شــکل گرفتــن گردشــگری های جدیــد، ماننــد انــواع 
ورزشــی، رویــداد و ماجراجویانــه، توســعه ای روزافــزون 
در  می تواننــد  کــه  تعــداد کشــورهایی  و  یافــت  خواهــد 
دایــرٔه توریســم از گردشــگری بــرای درآمدزایــی و رشــد 
افزایــش  به طــور چشــمگیری  کننــد  اســتفاده  اقتصــادی 
ــه  ــی ب ــعه یافته، دسترس ــر توس ــورهای کمت ــد. در کش می یاب
ــر و ارزان  ــروی کار غیرماه ــدک و نی ــول ان ــع قابل حص مناب
ــعه  ــی توس ــدف اصل ــگری ه ــه، گردش ــت. درنتیج ــاد اس زی
 Aykac, 2005: 43; Bright,( می شــود  محســوب 
ــگری  ــق گردش ــادی از طری ــی اقتص ــی پویای 2014( و حت
ــاد و  ــناخت ابع ــل، ش ــن دلی ــه همی ــازد. ب ــی می س را الزام
فرهنگــی گردشــگری  و  تاریخــی  ظرفیت هــای طبیعــی، 
در فضــای ملــی، شــهری و روســتایی، کــه متناســب بــا 
ــیاری دارد  ــت بس ــد، اهمی ــور باش ــی کش ــای فرهنگ مؤلفه ه

کــه از آن جملــه گردشــگری ماجراجویانــه اســت.
ــدی  ــی جدی ــدٔه اجتماع ــی پدی ــه ماجراجوی ــه ب عالق
و  اکتشــاف مکان هــای جدیــد  بــا  از گذشــته  و  نیســت 
ناشــناخته در ارتبــاط بــوده اســت. بــه بــاور وبــر، ماجراجویی 
ــارت و  ــرد مه ــت و ف ــج اس ــیار مهی ــردن بس ــر ک ــرای خط ب
 Weber,( ــد ــی پرخطــر می آزمای ــی خــود را در موقعیت توانای
363 :2001(. در حــال حاضــر، ســفرهای مخاطره آمیــز 
ــر، غــار، کــوه و مناطــق  ــد کوی ــه مقصدهــای پرخطــر مانن ب
ــفر را  ــوزه س ــن ح ــان ای ــود. محقق ــام می ش ــن انج ــر زمی بک
ــد کــه ســه جــزء تعامــل  ــه تلقــی می کنن زمانــی ماجراجویان
بــا طبیعــت، تعامــل بــا فرهنــگ و فعالیــت بدنــی را بــا خــود 
ــچ2)2013(  ــد )Beedie, 2003(. ووجادیناوی ــته باش داش
و  نامشــخص، خطرپذیــری  نتیجــٔه  ویژگی هایــی شــامل 
و  شبیه ســازی  پیش بینی شــده،  پاداش هــای  چالــش، 
ــذب  ــایی، ج ــاف و شناس ــی، اکتش ــرار و جدای ــان، ف هیج
نیــز مطــرح می کنــد  و تمرکــز و احساســات متضــاد را 

 .)Vujadinovic et al., 2013(
ــگری  ــور از گردش ــف تولیدمح ــن تعاری ــی از بهتری یک
ــت:  ــه داده اس ــی )2007: 1428( ارائ ــه را باکل ماجراجویان
تورهــای  از  اســت  عبــارت  ماجراجویانــه  »گردشــگری 
آن هــا  جذابیــت  کــه  برنامه ریزی شــده ای  و  تجــاری 

2. Vujadinovic
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اســت،  ریســک پذیر  و  بیرونــی  فعالیت هــای  به خاطــر 
ــتریان  ــرای مش ــد و ب ــاز دارن ــی نی ــزات تخصص  تجهی

ً
ــوال معم

تــور بســیار مهیــج هســتند )Buckley, 2007: 1428(. فــرد 
ممکــن اســت خــودش به تنهایــی تجهیــزات را بــه کار بینــدازد 
ــرم زاده  ــد« )مح ــین باش ــورت سرنش ــت به ص ــن اس ــا ممک ی
گردشــگری  بنابرایــن،   .)۱۹۱-۱۷۵  :1399 همــکاران،  و 
ــه  ــای ماجراجویان ــات و ورزش ه ــامل تفریح ــه ش ماجراجویان
می شــود و یکــی از انــواع گردشــگری های مــدرن اســت 
کــه اغلــب در مناطــق بکــر و دور از هیاهــوی شــهری انجــام 
ــگری  ــاص آن، گردش ــدان خ ــل عالقمن ــه، به دلی ــود ک می ش
 Trauer, 2006:( عالیــق خــاص1 نیــز قلمــداد می شــود
183(. ایــن ماجراجویــی خســتگی و عدم هیجــان در زندگــی 
روزمــره را جبــران می کنــد و از طرفــی مواجــه شــدن بــا 

تهدید هــا و ترس هــا بــرای فــرد لذت بخــش اســت. 
بازرگانــی  انجمــن  و  واشــنگتن  جــرج  دانشــگاه 
مســافرتی ماجراجویانــه،2 از ســال 2008، پتانســیل کشــورها 
کردنــد.  رده بنــدی  و  بررســی  را  ماجراجویــی  زمینــٔه  در 
طبیعــی،  منابــع  ایمنــی،  دولتــی،  سیاســت گذاری های 
ســالمت، منابــع ماجراجویــی، کارآفرینــی، بشردوســتی، 
ــی  ــد ماجراجوی ــر برن ــع فرهنگــی و تصوی زیرســاخت ها، مناب
ــال  ــزارش س ــق گ ــد. طب ــکیل می ده ــاخص های آن را تش ش
2009، ایــران رتبــٔه 95 و، در ســال 2011، از بین 163 کشــور، 
ــژه  ــگری، به وی ــوع گردش ــن ن ــت آورد. ای ــه دس ــٔه 86 را ب رتب
در کشــورهایی کــه زمینــٔه توســعٔه گردشــگری فرهنگــی و 
ــاخت های  ــاد زیرس ــا ایج ــدارد، ب ــود ن ــا وج ــی در آن ه تاریخ
ظرفیت هــای  و  می یابــد  گســترش  به ســرعت  مصنوعــی 
خوبــی بــرای اشــتغال و درآمدزایــی مهیــا می ســازد. آمارهــای 
جهانــی نشــان می دهــد کــه جایــگاه ایــران در میــان بســیاری 
ــت و  ــب نیس ــز مناس ــعه نی ــه و درحال توس ــورهای منطق از کش

ــت. ــده اس ــام نش ــت انج ــن موقعی ــود ای ــرای بهب ــی ب تالش
انــواع  پیرامــون  قابل توجــه  مطالعــات  علی رغــم 
ــر،  ــورهای دیگ ــه در کش ــوع ماجراجویان ــژه ن ــگری به وی گردش
ــط در  ــت و فق ــدک اس ــیار ان ــران بس ــا در ای ــداد پژوهش ه تع
نمونــه ای خاکســاری و دهقانــی )1393(، بــا بررســی امــکان 
گردشــگری ماجراجویانــه در کویرهــای ایــران، بــه ایــن نتیجــه 
رســیده اند کــه، بــا توجــه بــه مشــخصه ها و ویژگی هــای 
ــوت و  ــای ل ــیل در کویره ــن پتانس ــه، ای ــی ماجراجویان فعالیت
ــا  ــی در آن ه ــه ماجراجوی ــود دارد ک ــران وج ــر ای ــت کوی دش
رخ دهــد. بــه غیــر از آن، موضــوع گردشــگری  ماجراجویانــه و 
توســعٔه آن از دیــد پژوهشــگران مغفــول مانــده اســت. بــه ایــن 
کید  دلیــل، ایــن مقالــه نوآورانــه اســت. از طــرف دیگــر، بایــد تأ

1. Special Interest Tourism )SIT(
2. Adventure Tourism Development Index )ATDI(

کــرد کــه اقلیــم کویــری آران و بیــدگل ظرفیت هــای الزم بــرای 
ــٔه  ــگری ماجراجویان ــژه گردش ــگری به وی ــواع گردش ــعٔه ان توس
زمینــی در مناطــق کویــری و نیمه کویــری مرنجــاب بــرای 
ــش و  ــاد بین ــا ایج ــم ب ــن مه ــه ای را دارد و ای ــگران حرف گردش
ــه در  ــور ک ــد. همان ط ــد ش ــم خواه ــه فراه ــرش خالقان نگ
ادامــه خواهــد آمــد، ورود انــواع گردشــگر داخلــی و خارجــی 
بــه ایــن شــهر بــه برنامه ریــزی و ســرمایه گذاری در ایــن 
ــا اســتفاده از ظرفیت هــای اقتصــادی،  ــا، ب ــاز دارد ت ــه نی منطق
زیســتی و اجتماعــی، ایــن حــوزٔه جغرافیایــی بــا هــدف تولیــد 
درآمــد و ایجــاد اشــتغال زمینــٔه توســعٔه پایــدار محلــی فراهــم آید.
ــه  ــی ک ــا و مؤلفه های ــب متغیره ــا فراترکی ــه، ب ــن مقال ای
تاکنــون مــورد اســتفادٔه محققــان گردشــگری در ایــران و جهــان 
بــوده اســت، تــالش کــرد تــا یــک مــدل ساختاری - تفســیری 
ابعــاد  تمامــی  کــه  به صورتــی  کنــد،  ارزیابــی  را  جامــع 
حکمرانــی، اقتصــادی و زیســت محیطی و اجتماعــی موضــوع 
ــا را  ــری متغیره ــذاری و اثرپذی ــبت اثرگ ــد و نس ــی کن را بررس
ــط  ــل توس ــکان تحلی ــت ام ــا درنهای ــنجد ت ــر بس ــا یکدیگ ب
متخصصــان فراهــم شــود. بنابرایــن، از نظــر روش پژوهــش و 

ــت.  ــه اس ــوع، نوآوران موض

مبانی نظری پژوهش 
ــاد اســت و  ــردازی داده بنی ــر نظریه پ ــه مبتنــی ب ایــن مقال
متغیرهــای مــورد بررســی نتیجــٔه تحلیــل محتــوای مطالعــات 
ــه  ــد اســت و ب ــب و مــرور نظام من ــا روش فراترکی انجام شــده ب
موضــوع توســعٔه گردشــگری ماجراجویانــه به منزلــٔه یکــی 
از انــواع روبه رشــد گردشــگری در چارچــوب دو رویکــرد 
ــدار و گردشــگری خــالق توجــه شــده اســت.  گردشــگری پای

گردشگری پایدار
و  ملــی  توســعٔه  بــا  هــم گام  گردشــگری  توســعٔه 
 .)Telfer & Sharpley, 2015: 80( اســت  بین المللــی 
تاکنــون نظریه هــای متنوعــی بــرای بررســی صنعــت توریســم 
ارائــه شــده اســت کــه بســیاری از ایــن تحقیقــات بــر بررســی 
ــی،  ــادی، اجتماع ــاد اقتص ــی ابع ــتمی تمام ــه و سیس همه جانب
 Hardy et( کیــد دارنــد زیســت محیطــی و نحــؤه حکمرانــی تأ
al., 2002; Weaver, 2012(. در یــک تعریف کالســیک از 
َجفــری، »گردشــگری مطالعٔه انســان خــارج از محل ســکونت 
او اســت. مطالعــٔه صنعتــی اســت کــه بــه نیازهــای وی پاســخ 
می گویــد و همچنیــن بــه مطالعــٔه تأثیراتــی می پــردازد کــه هــم 
ــی،  ــط فرهنگی - اجتماع ــت در محی ــن صنع ــم ای ــان و ه انس
می گــذارد«  میزبــان  جامعــٔه  زیســت محیطی  و  اقتصــادی 
)Jafari & Ritchie, 1981: 14(. نظریه هــای جدیدتــر، عــالوه 
ــته،  ــای خواس ــه پیامده ــگری، ب ــازار گردش ــت و ب ــر صنع ب
ــن نیازهــای  ناخواســته و مخاطــرات زیســت محیطی و همچنی
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ــد  ــر، معتق ــارت دیگ ــه عب ــد. ب ــه می کنن ــزان توج ــٔه می جامع
هســتند کــه زمینــه  و جامعــٔه میزبــان، بــا تمامــی مشــخصه ها 
و ویژگی هایــش، در ســازوکارهای ارائه شــده نقــش دارنــد 
 .)Cardenas et al., 2015 ؛ هولــدن، ۱۳۹۴؛Ko, 2005(
ــه  ــنتی ب ــای س ــه رویکرده ــی ک ــه پیامدهای ــه ب ــا توج ب
ــن  ــدار1 جایگزی ــگری پای ــم گردش ــت، پارادای ــم داش توریس
ــوی  ــوه به س ــگری انب ــالدی، گردش ــٔه ۱۳۹۰ می ــد و، از ده ش
توســعٔه پایــدار حرکــت کــرد )Hardy et al., 2002( کــه بــر 
ــاختن  ــد س ــان - فضا و قدرتمن ــط انس ــاخت رواب ــای س مبن
ــراه  ــت بوم هم ــظ زیس ــد حف ــن ح ــا باالتری ــی ب ــٔه بوم جامع
ــخ  ــر پاس ــل حاض ــای نس ــه نیازه ــه ب ــعه ای ک ــت؛ توس اس
ــرای  ــده ب ــل های آین ــی نس ــه توانای ــه ب ــدون این ک ــد، ب می ده
 WCED, 1987:( رفــع نیازهــای خــود آســیب برســاند

 .)43
ــر  ــه حداکث ــرد را ب ــن رویک ــٔه ای ــدف اولی ــان ه محقق
رســاندن منفعت هــا و درعین حــال بــه حداقــل رســاندن 
 )Weaver, 2012: 10( تأثیــرات نامطلــوب می دانســتند
ــت  ــی از کیفی ــطح باالی ــا در س ــظ بق ــه حف ــتم را ب ــا سیس ت
ــگری  ــعٔه گردش ــع، توس ــازند )Ko, 2005(. درواق ــادر  س ق
پایــدار، فراینــدی اســت کــه بــه بهبــود کیفیــت زندگــی 
میزبانــان، تأمیــن تقاضــای بازدیدکننــدگان و، بــه همــان 
ــاط  ــانی در ارتب ــی و انس ــع طبیع ــت مناب ــا حفاظ ــزان، ب می
اســت )Hunter & Green, 1995(. گردشــگری پایــدار 
شــرایطی از گردشــگری بــر مبنــای توســعٔه پایــدار را توصیــف 
می کنــد کــه، در آن، بــه تمــام تأثیــرات احتمالــی اقتصــادی، 
اجتماعــی و محیطــی ای کــه گردشــگری می توانــد بــه همــراه 
داشــته باشــد در کنــار نیازهــای ذی نفعــان توجــه می کنــد. بــه 
عبــارت دیگــر، فعالیــت گردشــگری دارای تأثیــرات متقابلــی 
ــد  ــل، بای ــن دلی ــه همی ــت. ب ــگر اس ــط و گردش ــان محی می
دامنــه ای از فعالیــت مشــارکت کنندگان در محیــط را در پیونــد 
ــع محیطــی در  ــداری مناب ــا هــدف حفــظ و پای و وابســتگی ب

ــرد. نظــر گی
در بســیاری از پژوهش هــای کالســیک، ســه ُبعــد 
اصلــی اقتصــادی، زیســت محیطی و اجتماعــی بررســی 
شــده اســت )Ryan, 2002; Joppe, 1996, 2018(، امــا 
 بــه شــیؤه حکمرانــی توجــه ویــژه ای می شــود و توســعٔه 

ً
اخیــرا

پایــدار بــر پایــٔه زمینه هــای زیســت محیطی، اجتماعــی و 
اقتصــادی و سیاســی مبنایــی بــرای گردشــگری پایــدار اســت 
ــرای  ــدار ب ــگری پای )Januszn & Bajdor, 2013(. گردش
همــٔه انــواع گردشــگری، فــارغ از مقیــاس و مشخصه هایشــان، 
ــر  ــاری در نظ ــردی هنج ــون رویک ــت و اکن ــی اس قابل بررس
ــه  ــرای دســتیابی ب ــار ب ــر رفت ــه می شــود کــه در پــی تغیی گرفت

1. Sustainable Tourism )ST(

اهــداف توســعه اســت. بــا وجــود ایــن، ضــروری اســت کــه 
ــرار  ــه برق ــن اهــداف، به جــای ایجــاد تعــادل کامــل، موازن بی
ــی،  ــت محیطی، اجتماع ــائل زیس ــوم مس ــن مفه ــود و ای ش
ــد  ــرار ده ــم ق ــار ه ــی را در کن ــادی و سیاس ــی اقتص فرهنگ

 .)Bramwell et al., 2017: 5(
شــارپلی و تلفــر )2015( ایــن ســؤال را مطــرح کردنــد 
کــه منظــور از توســعٔه گردشــگری پایــدار پایداری گردشــگری 
اســت یــا پایــداری از طریــق گردشــگری. نتایــج ایــن پژوهش 
نشــان می دهــد کــه توســعٔه گردشــگری پایــدار نوعــی 
ــدف  ــر دو ه ــق ه ــرای تحق ــی ب ــرد حکمرانی - مدیریت راهب
ایِکنســی )2014( می گویــد،  کــه  و، همان طــور  اســت 
مدیریــت و برنامه ریــزی گردشــگری در یــک مقصــد، بــدون 
ــی  ــع فرهنگی - اجتماع ــت بوم ها، مناب ــن زیس ــر گرفت در نظ
و تاریخــی، ناقــص و محکــوم بــه خطــا خواهــد بــود. پــس، 
پایــداری همه جانبــه  از طریــق توســعٔه مبتنــی بــر گردشــگری 

بــه دســت خواهــد آمــد.

گردشگری خالق 
بــا تحــوالت جدیــدی کــه در توســعٔه پایــدار و مدیریت 
گردشــگری اتفــاق افتــاده اســت، دیگــر اســتفاده از تجــارت 
پیشــین بــرای بررســی مقصــد کافــی نیســت و ســعی می شــود 
ــع  ــرداری از مناب ــی و بهره ب ــای محل ــارکت در فرهنگ ه مش
طبیعــی بــه فعالیت هــای خالقانــه و تجربه هــای جدیــد 
میــان میزبــان و گردشــگر منجــر شــود. بــه ایــن دلیــل، 
تعریــف و درک مفهــوم گردشــگری خــالق می توانــد بــه 
ــک  ــی کم ــیری نهای ــدل ساختاری - تفس ــٔه م ــش و ارائ پژوه

ــد.  ــایانی کن ش
مفهــوم گردشــگری خــالق2 بــا دیــدگاه پیــرس و باتلــر 
)1993( مطــرح شــد و به منزلــٔه نســل ســوم گردشــگری 
ــگری  ــد از گردش )Kim, 2013; Lee & Lee, 2015(، بع
ســپس  و  فراغــت  اوقــات  گــذران  هــدف  بــا  ســاحل، 
ــا هــدف تماشــای فرهنــگ و موزه هــا  گردشــگری فرهنگــی ب
ــان و  ــد )2000(، از محقق ــاردز و ریمون ــت. ریچ ــرار گرف ق
بســط دهندگان ایــن مفهــوم، عنــوان می کننــد کــه هــر مقصــد 
ــراث  ــارت، می ــش، مه ــاص از دان ــی خ ــت ترکیب ــادر اس ق
ــٔه پتانســیل  ــی را به منزل ملمــوس، ســرمایٔه اجتماعــی و فضای
ویــژه بــرای فعالیــت خالقانــه ارائــه کنــد و حتــی گردشــگری 
 Richard &( خــالق شــکلی از گردشــگری فرهنگــی اســت
Marques, 2012(. ریچــاردز همچنیــن در توضیــح رابطــٔه 
 بــا 

ً
در حــال  توســعٔه بیــن گردشــگری و خالقیــت، مخصوصــا

توجــه بــه پیامدهــای تغییــر خــالق در گردشــگری، از هــر دو 
ــٔه  ــتراتژی های مداخالنه جویان ــرف اس لحــاظ تولیــد و مص

2. Creative Tourism
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ــش  ــالق و افزای ــیوه های خ ــعٔه ش ــه توس ــول، ب ــال تح در ح
 .)Richards, 2011( می پــردازد  حــوزه  ایــن  بــه  توجــه 
ــای  ــر، میدان ه ــای کمت ــعار موزه ه ــاس ش ــوم، براس ــن مفه ای
ــی  ــط فرهنگ ــا محی ــگر ب ــتر گردش ــل بیش ــر تعام ــتر1، ب بیش
ــی  ــه بیان ــد دارد. ب کی ــی تأ ــط طبیع ــا محی ــی و ی ــع محل جوام
ــارکتی  ــاهده ای مش ــگری مش ــاص گردش ــوع خ ــن ن ــر، ای دیگ
ــٔه او  اســت کــه بــه حــواس پنج گانــٔه گردشــگر در خلــق تجرب
ــان و  ــٔه میزب از زیســت بوم توجــه دارد و حاصــل تعامــل جامع
تقاضــای گردشــگر را دربــر می گیــرد )بســته نگار و همــکاران، 
ــد را  ــق و جدی ــش، عمی ــه ای لذت بخ ــع، تجرب ۱۳۹۶(. درواق
بــرای گردشــگران در پیونــد بــا جامعــٔه بومــی فراهــم مــی آورد. 
ــه  ــفر ب  س

ً
ــا ــه لزوم ــالق را ن ــگری خ ــان گردش ــی محقق برخ

ــد دانســته اند  ــد، بلکــه داشــتن نگرشــی جدی مکان هــای جدی
و معتقــد هســتند، فــارغ از ســود حاصــل از گردشــگری بــرای 
مقصــد، ایــن شــیؤه نویــن گردشــگری مــدار فرهیختگــی را در 
Soria, & Molendowska-( می کنــد  ایجــاد  مکان هــا 

 .)Ruiz, 2014
گردشــگری  اساســی  عناصــر  و  عوامــل  صابری فــر 
خــالق را هوشــمندی و راهبــردی بــودن، مقصــد نــوآور و 
خــالق، مشــارکت فعــال و پایــدار و عملکــرد نوآورانــه و 
خــالق می دانــد )صابری فــر، 1399: 182( و می نویســد: 
ــی،  ــای طبیع ــه ظرفیت ه ــه ب ــا توج ــالق، ب ــگری خ »گردش
فرهنگــی و تاریخــی شــهرها و نواحــی روســتایی، مقصــد 
هــدف را شناســایی و طراحــی می کنــد تــا گردشــگر بــه تعامــل 
ــن  ــردازد و همچنی ــی بپ ــی، اجتماع ــی، احساس ــتر آموزش بیش
ــوم  ــی و آداب ورس ــگ، زندگ ــکان، فرهن ــا م ــارکت ب ــه مش ب
ــهروند  ــبیه ش ــگر ش ــی گردش ــود و حت ــویق می ش ــردم تش م

رفتــار می کنــد« )همــان، 181(. 
ــران به واســطٔه وجــود  در ابتــدای امــر، گردشــگری در ای
جاذبه هــای طبیعــی، تاریخــی و فرهنگــی شــکل گرفــت 
ــود، در  ــی خ ــع طبیع ــن و مناب ــدن که ــطٔه تم ــران، به واس و ای
صــد ســال اخیــر، همــواره ازجملــه مقاصــد گردشــگری 
میــراث فرهنگــی بــوده اســت )مشــاوران توریســت کنســولیت، 
۱۳۵۱(؛ زیــرا در غیــر ایــن صــورت ایجــاد تقاضــا بــرای 
مقصــد بــا مشــکل مواجــه می شــد. صنعــت گردشــگری ابعــاد 
تــازه ای بــه خــود گرفتــه و وارد ســطحی انتزاعــی و ذهنــی شــده 
اســت؛ اجــزای گوناگونــی ماننــد گردشــگر، جامعــٔه میزبــان، 
ــدف  ــه ه ــه ب ــا توج ــط دارد و، ب ــاری و محی ــرکت های تج ش
و انگیــزٔه گردشــگری، جاذبه هــای مقصــد، حمل ونقــل و 
ســایر مؤلفه هــا، انــواع متنــوع و گســتردٔه گردشــگری همچــون 
نــوع ماجراجویــی شــکل گرفتــه اســت. در ایــن میــان، نواحــی 
گردشــگری بایــد در پیونــد ایــن عناصــر بــا شــناخت و ســپس 

1. Less museums, more squares

مدیریــت هوشــمندانه و خالقانــه بــرای کاهش پیامدهــای منفی 
اجتماعــی، اقتصــادی و زیســت محیطی، جنبه هــای تــازه ای از 
ــت گذاران  ــد و سیاس ــاد کن ــدار را ایج ــگری پای ــعٔه گردش توس
ــن  ــه ای ــود را ب ــرش خ ــد نگ ــز بای ــگری نی ــران گردش و مدی
ــدار  ــا توســعٔه گردشــگری پای ــد، ب ــد و بدانن ــر دهن حــوزه تغیی
مبتنــی بــر مدیریــت خــالق، تعــداد دفعــات و زمــان حضــور 
ــا  ــه، ب ــد. درنتیج ــدا می کن ــش پی ــه افزای ــگر در منطق گردش
افزایــش منافــع اقتصــادی، آســیب ها و پیامدهــای گردشــگری 

ــه حداقــل ممکــن خواهــد رســید.  ب

روش  پژوهش
ــی و، از نظــر  ــن پژوهــش، از نظــر روش، کیفی - کّم ای
هــدف، کاربــردی اســت. ســاخت مفاهیــم و الگوهــا داده بنیــاد 
اســتراتژی  دو  از  بهره منــدی  بــا  کــه  هســتند  تفســیری  و 
ــه  ــیری، ک ــادالت ساختاری – تفس ــازی مع ــب و مدل س فراترکی
نوعــی فراینــد یادگیــری تعاملــی اســت و در آن مجموعــه ای از 
عناصــر گوناگــون و مرتبــط بــا یکدیگــر در مدلــی سیســتماتیک 
ــتفاده از  ــا اس ــت. ب ــده اس ــام ش ــود، انج ــاختاربندی می ش س
ــداد  ــز قلم ــش نی ــینٔه پژوه ــی پیش ــه به نوع ــب ک روش فراترکی
ــوی  ــه به نح ــی ک ــی متغیرهای ــا تمام ــد ت ــعی ش ــود، س می ش
ــون  ــوند. تاکن ــد وارد ش ــل بوده ان ــط دخی ــات مرتب در مطالع
ــان  ــی می ــاط تعامل ــه ارتب ــه ب ــت، ک ــن جامعی ــا ای ــی ب پژوهش
ــدی،  ــٔه بع ــت. در مرحل ــده اس ــام نش ــردازد، انج ــا بپ متغیره
ارزیابــی کردنــد و  ایــن متغیرهــا را خبــرگان گردشــگری 
ــن  ــار ای ــد. اعتب ــت آم ــه دس ــی ب ــی نهای ــس خودتعامل ماتری
ــره، در دو  ــی را داوران خب ــوری و محتوای ــار ص ــا اعتب ــدل ب م
ــا  ــپس ب ــا و س ــن متغیره ــب و تعیی ــد از فراترکی ــه، بع مرحل

ــد.  ــد کردن ــش نامه، تأیی ــون پرس آزم

روش فراترکیب
ــات  ــوزٔه تحقیق ــدی در ح  جدی

ً
ــا ــب2 روش تقریب فراترکی

کیفــی و فراینــد جســت وجو، ارزیابــی، ترکیــب و تفســیر 
تحقیقــات در موضوعــی خــاص اســت و حتــی می توانــد 
ــروع  ــرای ش ــی ب ــافی و مقدمات ــق اکتش ــٔه روش تحقی به منزل
 .)Sandelowski & Barroso, 2007( ــه کار رود ــق ب تحقی
حتــی زیمــر )2006( معتقــد اســت کــه خــود نوعــی مطالعــٔه 
کیفــی اســت کــه داده هــای آن از یافته هــا و نتایــج ســایر 
 .)Zimmer, 2006( مطالعــات کیفــی تشــکیل شــده اســت
بررســی نظام منــد و دریافــت و فهــم نتایــج تحقیقــات پیشــین 
ــاالت  ــه در مق ــت ک ــات اس ــینٔه تحقیق ــی پیش ــر از بررس فرات
 نتایجــی توســعه ای و 

ً
دیــده می شــود. تحقیقــات کیفــی عمومــا

نظــری دارنــد کــه می تــوان بــا اســتفاده از تحلیــل مجموعــه ای 

2. Meta-Synthesis
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ــت  ــن اس ــدف ای ــید. ه ــردی رس ــی کارب ــه نتایج ــا ب از آن ه
کــه بدانیــم چگونــه می تــوان ســنتزی مناســب از نتایــج 
ــه  ــگری ماجراجویان ــٔه گردش ــی را در حیط ــای کیف واکاوی ه
ــه  ــوص جامع ــب درخص ــوی مناس ــرد و آن را به نح ــب ک کس
سیاســت گذاران،  ازجملــه  ذی نفــع  گروه هــای  ســایر  و 
برنامه ریــزان و فعــاالن اجتماعــی و فرهنگــی تفســیر و تفهیــم کرد.

فراترکیــب یافته هــای تحقیقــات کیفــی مرتبــط بــا 
موضــوع در شــش مرحلــه به شــیؤه پترســون و همــکاران 
)2001( بررســی و ترکیــب شــدند. ایــن روش فراینــد یافتــن، 
انتخــاب، ارزیابــی و ترکیــب نتایــج تحقیقــات اولیــه را 

به طــور دقیــق و روشــن ارائــه می دهــد. 

)Paterson et al., 2001( شکل 1: مراحل فراترکیب

به منظـور هدفمنـد کـردن پژوهـش، مالک هـای انتخـاب 
از  پـس  تحقیقـات،  غربال گـری  مطالعـات مشـخص شـدند. 
جسـت وجوی منابـع داخلـی و خارجـی، در چند مرحلـه انجام 
شـد. در فراینـد بازبینـی، پارامترهـای گوناگونـی ماننـد عنـوان، 
چکیـده، محتوا و سـایر جزئیـات در نظر گرفته شـدند و، با مرور 
مقـاالت، مـواردی که با سـؤال و هدف تحقیق تناسـبی نداشـتند 
حـذف شـد. پـس  از آن، تعـداد 83 مقالـٔه باقی مانـده بـا برنامـٔه 
 بـرای ارزیابی کیفیت 

ً
مهارت هـای ارزیابی انتقـادی1، که معموال

مطالعـات اولیٔه تحقیق کیفی اسـتفاده می شـود، بـا دقت مطالعه 
و ارزیابی شـدند. تعـداد 23 مقاله، به دلیل کیفیـت پایین، حذف 
و تعـداد 60 مقالـه،  که شـرایط و مالک هـای انتخاب را داشـتند، 
گزینـش شـدند. مالک هـای مـورد نظـر بـرای قبـول مطالعـه در 

فراترکیـب حاضـر عبارت انـد از: 
اسـتفاده از سه کلمٔه کلیدی توسعٔه گردشگری، گردشگری 

ماجراجویانه، گردشگری پایدار.
-اعتبار محقق و محل چاپ پژوهش.

1. Critical Appraisal Skills Program )CASP(
ارزیابــی مطالعــه بــا 10 ســؤال پنج امتیــازی در مــوارد ذیــل: )1( اهــداف تحقیــق؛ 
)2( منطــق روش؛ )3( طــرح تحقیــق؛ )4( روش نمونه بــرداری؛ )5( جمــع آوری 
ــرکت کنندگان  ــق و ش ــن محق ــٔه بی ــامل رابط ــه ش ــری ک ــا؛ )6( انعکاس پذی داده ه
ــان  ــل داده هــا؛ )9( بی ــی؛ )8( دقــت تجزیه وتحلی اســت؛ )7( مالحظــات اخالق

ــق. واضــح و روشــن یافته هــا و )10( ارزش تحقی

-تعیین ارتباط موضوعی و محتوایی پژوهش با اهداف پژوهش.
-استفاده از روش های تحقیق کیفی و کّمی.

-تبیین و تحلیل در سطح جامعٔه شهری، روستایی، ملی.
-مطالعات انجام شدٔه فارسی در ۱۰ سال اخیر از سال ۱۴۰۰-1390. 

شکل 2: روند ارزیابی مطالعات
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شکل 3: ارزیابی کیفیت مطالعات اولیٔه تحقیق کیفی

مدل سازی ساختاری - تفسیری 
منطــق روش مدل ســازی ساختاری - تفســیری1مبتنی 
بــر روش ناپارامتریــک و بــر مبنــای مــد2 در فراوانی هــا و 
ــازی  ــن مدل س ــیج )1977( ای ــت. ِس ــس اس ــکیل ماتری تش
ــرح  ــه ای مط ــی مقال ــال 2007 ط ــان در س ــرد و کان ــه ک را ارائ
ســاخت. ایــن روش بــا تجزیــٔه معیارهــا در چنــد ســطح 
گوناگــون بــه تحلیــل ارتبــاط بیــن شــاخص ها به صــورت 
 Kanan, 2009; Kanan et( ــردازد ــی می پ ــا گروه ــی ی تک
ــری  ــد یادگی ــی فراین ــن روش نوع ــن، ای al., 2008(. بنابرای
ــدٔه  ــط پیچی ــم در رواب ــراری نظ ــه برق ــه ب ــت ک ــی اس تعامل
می کنــد  فراوانــی  کمــک  سیســتم  یــک  عناصــر  میــان 

 .)Warfield, 1974(

مدل ســازی ساختاری - تفســیری مؤثــر در تشــخیص 
روابــط درونــی متغیرهــا و روشــی مناســب بــرای تجزیــه 
بــر  مبتنــی  را  متغیــر  یــک  تأثیــر  روش  ایــن  اســت. 
اولویت بنــدی تحلیــل می کنــد. همچنیــن، ایــن قابلیــت 
را دارد کــه عناصــر یــک سیســتم را تعییــن ســطح کنــد. 
ــر  ــرای بهت ــرای اج ــزان ب ــران و برنامه ری ــه مدی ــت ب ــن قابلی ای
برنامه هــا کمــک قابل توجهــی می کنــد. پــس از شناســایی 
مؤلفه هــا بــا روش فراترکیــب، بــرای بررســی ارتبــاط بیــن 
ــاخص ها و  ــگری، ش ــعٔه گردش ــه توس ــتیابی ب ــا و راه دس آن ه
متغیرهــای اصلــی به منظــور ســنجش روایــی پرســش نامه  
بــا اســتفاده از نظــر خبــرگان و محققــان تعییــن شــدند. 
ــان و  ــامل متخصص ــرگان ش ــه از خب ــه 43 نمون ــش نامه ب پرس
ــاالن  ــدگل و فع ــان و آران و بی ــهر کاش ــگری ش ــران گردش مدی
گردشــگری ماجراجویانــه در کویــر داده شــد تــا بــا روش 
ساختاری - تفســیری مشــخص شــود کــه عوامــل مؤثــر 
ــه  ــتیابی ب ــزان در دس ــه می ــه چ ــه ب ــگری ماجراجویان در گردش
اهــداف توســعه دخالــت دارنــد و وابســتگی آن هــا بــه یکدیگــر 
ــط  ــی و رواب ــن توال ــرانجام، تعیی ــود. س ــیر می ش ــه تفس چگون
ــران  ــاالن و مدی ــط فع ــده توس ــاخص های شناسایی ش ــان ش می
گردشــگری ماجراجویانــه ســطح بندی و به صــورت مــدل 
ارائــه شــد تــا الگــوی ترسیم شــده بــرای مدیریــت هوشــمند و 
خــالق بــا هــدف توســعٔه گردشــگری ماجراجویانــه کاربــردی 

ــود. ش

1. Interpretive Structural  Modeling )ISM(
2. Mod

محدودۀ مورد مطالعه 

شکل 4: نقشٔه موقعیت جغرافیایی کویر مرنجاب در شهرستان آران و بیدگل
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شــرایط جغرافیایــی و فیزیکــی مطلوبــی در ایــران 
ــود دارد  ــه وج ــگری ماجراجویان ــاص گردش ــواع خ ــرای ان ب
کــه یکــی از ایــن مــوارد ویــژه در مناطــق کویــری ایــران قــرار 
ــک  ــهری نزدی ــز ش ــه مراک ــر و ب ــوت، بک ــا خل دارد. کویره
ــش،  ــتان، 51 بخ ــان دارای 24 شهرس ــتان اصفه ــتند. اس هس
ــاب  ــر مرنج ــتان و کوی ــتان و شهرس ــهر و 131 دهس 106 ش
واقــع در شهرســتان آران و بیــدگل اســت. ایــن کویــر از 
شــمال بــه دریاچــٔه نمــک مســیله در آران و بیــدگل، از غــرب 
ــان  ــه بیاب ــرق ب ــیرین، از ش ــر آب ش ــیله و کوی ــان مس ــه بیاب ب
پشــت ریــگ و پــارک ملــی کویــر و از جنــوب بــه بیابــان بنــد 
ــط  ــاع متوس ــد. ارتف ــه ای روان می رس ــای ماس ــگ و تپه ه ری
کویــر مرنجــاب از ســطح آب هــای آزاد در حــدود ۸۵۰ متــر 
ــتان،  ــز و زمس ــل پایی ــژه در فص ــبی، به وی ــدال نس ــت. اعت اس
تنــوع جاذبه هــای گردشــگری، تنــوع گونه هــای جانــوری 
ــرای  ــری فضــای مناســبی را ب و پوشــش گیاهــی مناطــق کوی
ــی آورد،  ــم م ــه فراه ــن منطق ــه در ای ــگری ماجراجویان گردش
هرچنــد گردشــگری در ایــن محــدوده نیــز ماننــد دیگــر 
نواحــی ایــران، به دلیــل دور بــودن از نگرشــی سیســتمی، 
ــه در  ــور ک ــه، همان ط ــت ک ــدار نیس ــعٔه پای ــر توس ــی ب مبتن
ــت گذاری  ــع آن سیاس ــن موان ــود، مهم تری ــان می ش ــه بی ادام
و  مدیریــت  نبــود  و  ناکارآمــد  کالن  قانون گذاری هــای  و 

برنامه ریــزی یکپارچــه اســت. 
ایــران و ازجملــه مرنجــاب  بــه جاذبــٔه کویرهــای 
گونه هــای  طبیعــی،  عــوارض  منظــر  ســه  از  می تــوان 

عــوارض  کــرد.  توجــه  جانــوری  گونه هــای  و  گیاهــی 
ــن  طبیعــی کویرهــای ایــران متعــدد و متنوع انــد کــه از ای
ماســه ای   رشــته کوه های  یــا  رشــته تپه  بــه  می تــوان  بیــن 
ــرای  ــا، ب ــرٔه زیب ــتن منظ ــر داش ــالوه ب ــه، ع ــرد ک ــاره ک اش
ــای  ــتند. تپه ه ــاعد هس ــیار مس ــه ای بس ــکی ماس ورزش اس
ــه اشــکال گوناگــون هاللــی و شمشــیری  ماســه ای پراکنــده ب
ــاه  ــن تپه هــای ماســه بادی اســت کــه روی آن هــا گی و همچنی
ــاوت  ــش های متف ــیده از پوش ــت های پوش ــود دارد. دش وج
)ریگــی، قلوه ســنگی، ســنگی و ماســه ای( دیگــر پدیده  هــای 
موجــود در کویرهــای ایــران هســتند )کردوانــی، 1383(. 
وجــود معــادن کاربــردی و تجدیدپذیــر نمــک یکــی دیگــر از 
ــی  ــای زیبای ــه منظره ه ــت ک ــران اس ــای ای ــای کویره جاذبه ه

را خلــق می کننــد )کردوانــی، 1375(.

یافته های پژوهش
کدگذاری متغیرها

موضــوع،  شــاخص های  و  ابعــاد  بررســی  از  بعــد 
ــدار  ــعٔه پای ــای توس ــل و مؤلفه ه ــایی عوام ــدف شناس ــا ه ب
گردشــگری ماجراجویانــه، کدهــای اولیــه بــا اســتفاده از 
نرم افــزار مکــس کیــودی 2020 1 اســتخراج شــدند. از میــان 
ــٔه  ــٔه اصلــی )ابعــاد( و 10مقول 48 کــد به دســت آمده، 4 مقول
ــک  ــا کم ــدول ب ــب ج ــد در قال ــاخص( و 18 ک ــی )ش فرع
ــق  ــا از طری ــد ت ــف ش ــی و تعری ــان نهای ــدادی از محقق تع

شــوند. قابل تفســیر  ساختاری - تفســیری  مدل ســا زی 

1. MaxQD 2020

جدول ۲: متغیرهای به دست آمده از روش فراترکیب

منبععواملشاخصابعاد

پایداری 
اقتصادی

بازاریابی 
گردشگری

تبلیغات و ترویج 
 )Nicolet & Andreea, 2013( ،)1397 ،ضرغــام بروجنــی و صداقــت(
ــکاران، 1399(  ــی و هم ــان بروجن ــکاران، 1395(، )صادقی ــوک زاده و هم )فرت

ــی، 1393(  ــاری و دهقان ــکاران، 1399(، )خاکس ــرم زاده و هم )مح

جلب رضایت گردشگر و 
وفاداری جامعٔه بومی

 Carter et al., 2015(، )Buckley, 2004(، )Buhalis, 2000( )Yun(
 ،)1398 رودســری،  )میرتقیــان   ،)1398 )ارمغــان،   ،)& Zhang, 2016
 Ali et( ،)1399 ،ــوری ــفلو و عاش ــی، 1393(، )قزلس ــاری و دهقان )خاکس

)al., 2016(، )Isa et al., 2020(، )Asmelash & Kumar, 2019

مدیریت یکپارچٔه برند 
گردشگری 

و  )حســینی   ،)1394 همــکاران،  و  )علی اکبــری   ،)Buhalis, 2000(
همــکاران، 1393(، )واعظــی و همــکاران، 1396(، )میرتقیــان رودســری، 

)1398 )کشــاورز،   ،)1395 همــکاران،  و  )فرتــوک زاده   ،)1398

مدیریت 
گردشگری

استفاده از فّناوری های پیشرفته و 
توسعٔه گردشگری مجازی 

)Buhalis, 2000(، )ضرغــام بروجنــی و صداقــت، 1397(، )میرتقیــان 
رودســری، 1398(، )کشــاورز، 1398(، )محــرم زاده و همــکاران، 1399(، 

)خاکســاری و دهقانــی، 1393(، )کریمــی و همــکاران، 1399(
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منبععواملشاخصابعاد

پایداری 
اقتصادی

مدیریت 
گردشگری

مدیریت هوشمند و خالق
 ،)Chol, 2003( ،)1399 ،بسته نگار و همکاران، 1396(، )نظری و صیدائی(
)صابری فر، 1399(، )مکیان و بذرافشان، 1395(، )رحیمی و پازند، 1395(، 

)صادقیان بروجنی و همکاران، 1399(

مدیریت 
اقتصادی

)ضرغام بروجنی و صداقت، 1397(، )کشاورز، 1398(خصوصی سازی 

),.Farid, 2015(، )Du Cros, 2001(، )Buhalis, 2000(، )Amir et al رفاه و امنیت اقتصادی 
Bowitz & Ibenholt, 2009( ،)2015(، )ضرغــام بروجنــی و صداقــت، 
و  )زورکــی   ،)Nicoleta & Andreea, 2013(، )Bright, 2014(  ،)1397
همــکاران، 1395(، )واعظــی و همــکاران، 1396(، )ارمغــان، 1398(، )کشــاورز، 

ــکاران، 1399( ــی و هم ــکاران، 1399(، )کریم ــرم زاده و هم 1398(، )مح

توسعٔه زیرساخت های 
گردشگری

)ضرغــام بروجنــی و صداقــت، 1397(، )رضوانــی و همــکاران، 1398(، 
)ارمغــان، 1398(، )فرتــوک زاده و همــکاران، 1395(، )حســین زاده و مولــوی، 
)کشــاورز، 1398(،  همــکاران، 1399(،  و  بروجنــی  )صادقیــان   ،)1397
)محــرم زاده و همــکاران، 1399(، )خاکســاری و دهقانــی، 1393(، )کریمــی 

ــکاران، 1399( و هم

 پایداری 
سیاسی

حکمرانی 

)ضرغــام بروجنــی و صداقــت، Du Cros, 2001( ،)1397(، )صابــری و سیاست ها و قوانین گردشگری 
ــکاران،  ــاودان و هم ــکاران، Januszn & Bajdor, 2013( ،)1397(، )ج هم
 ،)1393 بذرافشــان،  و  بروجنــی  )ضرغــام   ،)Joppe, 2018(  ،)1393
ــاهی، 1397( ــوی عربش ــین زاده و مول ــری، 1398(، )حس ــان رودس )میرتقی

)ضرغــام بروجنــی و صداقــت، Bowitz & Ibenholt, 2009( ،)1397(، استانداردسازی گردشگری
)میرتقیــان رودســری، 1398(، )فرتــوک زاده و همــکاران، 1395(، )خاکســاری 

ــکاران، 1399( ــی و هم ــی، 1393(، )کریم و دهقان

پایداری 
اجتماعی و 

فرهنگی

آموزش
)ضرغــام آموزش و توانمندسازی   ،)Brcar & Colari-Jakše, 2017(، )Carter et al., 2015(

بروجنــی و صداقــت، 1397(، )بســته نگار و حســنی، 1398(، )ارمغــان، 
و همــکاران، 1399( 1398(، )کشــاورز، 1398(، )صفــاری 

سرمایٔه 
اجتماعی

مشارکت و انسجام ذی نفعان 
گردشگری

)Seyfi et al., 2018(، )ضرغام بروجنی و صداقت، 1397(، )صابری فر، 
1399(، )ارمغان، 1398(، )کشاورز، 1398(، )صفاری و همکاران، 1399(، 

)2019 ,Zhang & Xie( ،)2012 ,Richard & Marques(

کیفیت زندگی 

افزایش کیفیت زندگی اجتماعی 
جامعٔه بومی

 Butler( ،)1397 ،ضرغــام بروجنــی و صداقــت( ،)Yun & Zhang, 2016(
et al., 1998(، )محبوب فــر و همــکاران، 1390(، )واعظــی و همــکاران، 
دهقانــی،  و  )خاکســاری   ،)2010  ,Grgic(  ،)1398 )ارمغــان،   ،)1396

1393(، )کریمــی و همــکاران، 1399(

نگرش و 
هویت بخشی

ادراک جامعٔه بومی از 
گردشگری و نگرشش به آن

 ،)Carter et al., 2015(، )Buckley, 2004(، )Yun & Zhang, 2016(
)نیک بیــن و همــکاران، 1398(، )امراللهــی  بیوکــی و نظــری دهقــی، ۱۳۹۴(، 
 Brida et al., 2010(، )Mason & Cheyne,( ،)1398 ،میرتقیــان رودســری(
Sharpley, 2014( ،)2000(، )فرتــوک زاده و همــکاران، 1395(، )قزلســفلو و 

)Chen & Chou, 2019( ،)1399 ،ــوری عاش

هویت بخشی فرهنگی و 
اجتماعی به جامعٔه بومی

)ضرغام بروجنی، صداقت، 1397(، )نیک بین و همکاران، 1398(، )ارمغان، 
1398(، )صادقیان بروجنی و همکاران، 1399(

پایداری 
زیست 
محیطی

مدیریت و 
برنامه ریزی

مدیریت و برنامه ریزی سبز 
گردشگری

صداقــت،  و  بروجنــی  )ضرغــام   ،)Omar, 2013(، )Du Cros, 2001(
)1397 همــکاران،  و  )صابــری   ،)1397

ارزیابی تأثیرات زیست محیطی 
گردشگری

و  بروجنــی  )ضرغــام   ،)1399 صیدایــی،  و  )نظــری   ،)Omar, 2013(
صداقــت، 1397(، )توکلــی بیدگلــی، 1395(، )محبوب فــر و همــکاران، 

)1393 دهقانــی،  و  )خاکســاری   ،)1390

حفاظت

حفاظت از منابع گردشگری 
)تنوع زیستی، منابع طبیعی، 

میراث فرهنگی(

 Butler( ،)1397 ،ــت ــی، صداق ــام بروجن )Yun & Zhang, 2016(، )ضرغ
et al., 1998(، )Bowitz & Ibenholt, 2009(، )فرتــوک زاده و همــکاران، 
)کشــاورز، 1398(،  همــکاران، 1399(،  و  بروجنــی  )صادقیــان   ،)1395

ــی، 1393( ــاری و دهقان )خاکس
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ماتریس های ساختاری - تفسیری
ــی  ــٔه متغیرهای ــاختاری1 نتیج ــی س ــس خودتعامل ماتری
ــط  ــد و رواب ــرار گرفته ان ــتون اول ق ــطر و س ــه در س ــت ک اس
میــان متغیرهــا دوبــه  دو توســط نماهایــی مشــخص می شــوند. 
ــه  ــگری ماجراجویان ــدار گردش ــعٔه پای ــازی توس ــرای مدل س ب
ــردن از  ــره ب ــا به ــا ب ــطح بندی معیاره ــط و س ــن رواب و تعیی

طراحــی  پرســش نامه  نخبــگان،  پاســخ های  و  دیدگاه هــا 
شــد. در ایــن مــدل تفســیری کــه بــر ترتیــب و جهــت روابــط 
ــه  ــگری ماجراجویان ــام گردش ــای نظ ــان مؤلفه ه ــدٔه می پیچی
ــش نامه های  ــل پرس ــت آمده حاص ــج به دس ــز دارد، نتای تمرک
از  اعــم  نخبــگان  گروهــی  قضاوت هــای  تجمیع شــدٔه 
گردشــگران حرفــه ای، مدیــران و کارشناســان توریســم اســت.

1. SSIM

جدول 3: ماتریس خودتعاملی ساختاری

عوامل 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

تبلیغات و ترویج ۱ ۱ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱ ۰ ۱ ۱ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰

جلب رضایت گردشگر و وفاداری 
جامعٔه بومی

۰ ۱ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰

مدیریت یکپارچٔه برند گردشگری ۰ ۱ ۱ ۱ ۰ ۰ ۱ ۰ ۰ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱

استفاده از فّناوری های پیشرفته ۱ ۱ ۰ ۱ ۰ ۰ ۰ ۱ ۰ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۰ ۱ ۱

مدیریت هوشمند و خالق ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۰ ۱ ۱ ۰ ۰ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱

خصوصی سازی ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۰ ۰ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱

رفاه و امنیت اقتصادی ۱ ۱ ۰ ۱ ۰ ۰ ۱ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰

توسعٔه زیرساخت ها ۱ ۱ ۰ ۱ ۰ ۰ ۱ ۱ ۰ ۰ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱

سیاست  ها و قوانین گردشگری ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱

استانداردسازی گردشگری ۰ ۱ ۰ ۰ ۱ ۱ ۱ ۱ ۰ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱

آموزش و توانمندسازی ۱ ۱ ۰ ۱ ۰ ۰ ۱ ۱ ۰ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۰ ۰ ۱

مشارکت و انسجام ذی نفعان 
گردشگری

۰ ۱ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱ ۱ ۰ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۰ ۱ ۱

افزایش کیفیت زندگی اجتماعی
 جامعٔه بومی

۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱ ۱ ۱ ۱ ۰ ۰ ۰

ادراک جامعٔه بومی از گردشگری و 
نگرشش به آن 

۱ ۱ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱ ۰ ۱ ۱ ۰ ۰ ۱

هویت بخشی فرهنگی و اجتماعی به 
جامعٔه بومی

۱ ۱ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱ ۰ ۱ ۱ ۰ ۰ ۱

مدیریت و برنامه ریزی سبز گردشگری ۱ ۱ ۰ ۱ ۰ ۰ ۱ ۰ ۰ ۰ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱

ارزیابی تأثیرات زیست محیطی 
گردشگری

۱ ۱ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱ ۰ ۰ ۰ ۱ ۰ ۱ ۱ ۱ ۰ ۱ ۱

حفاظت از منابع گردشگری 
)تنوع زیستی، منابع طبیعی(

۱ ۱ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱

جدول 4: ماتریس دستیابی

عوامل ۱ 2 3 4 5 6 7 8 9 ۱0 11 12 13 14 15 16 17 18
میزان 
نفوذ

تبلیغات و ترویج ۱ ۱ ۰ ۰ ۱ ۱ ۱ ۱ ۰ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱5

جلب رضایت 
گردشگر و وفاداری 

جامعٔه بومی
۰ ۱ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱

مدیریت یکپارچٔه 
برند گردشگری

۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۰ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱7

استفاده از فّناوری های 
پیشرفته

۱ ۱ ۰ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۰ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ 16
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عوامل ۱ 2 3 4 5 6 7 8 9 ۱0 11 12 13 14 15 16 17 18
میزان 
نفوذ

مدیریت هوشمند و 
خالق

۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۰ ۱ ۱ ۰ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ 16

خصوصی سازی ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۰ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ 17

رفاه و امنیت اقتصادی ۱ ۱ ۰ ۱ ۰ ۰ ۱ ۱ ۰ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۰ ۱ ۱ 13

توسعٔه زیرساخت ها ۱ ۱ ۰ ۱ ۰ ۰ ۱ ۱ ۰ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ 14

سیاست  ها و قوانین 
گردشگری

۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ 18

استانداردسازی 
گردشگری

۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۰ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ 17

آموزش و 
توانمندسازی

۱ ۱ ۰ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۰ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ 16

مشارکت و انسجام 
ذی نفعان گردشگری

۱ ۱ ۰ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۰ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ 16

افزایش کیفیت زندگی 
اجتماعی جامعٔه 

بومی
۱ ۱ ۰ ۱ ۰ ۰ ۱ ۱ ۰ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۰ ۱ ۱ 13

ادراک جامعٔه بومی از 
گردشگری و نگرشش 

به آن
۱ ۱ ۰ ۱ ۰ ۰ ۱ ۱ ۰ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۰ ۱ ۱ 13

-هویت بخشی 
فرهنگی و اجتماعی 

به جامعٔه بومی
۱ ۱ ۰ ۱ ۰ ۰ ۱ ۱ ۰ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۰ ۱ ۱ 13

مدیریت و برنامه ریزی 
سبز گردشگری

۱ ۱ ۰ ۱ ۰ ۰ ۱ ۱ ۰ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ 14

ارزیابی تأثیرات 
زیست محیطی 

گردشگری
۱ ۱ ۰ ۱ ۰ ۰ ۱ ۱ ۰ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۰ ۱ ۱ 13

حفاظت از منابع 
گردشگری 

۱ ۱ ۰ ۱ ۰ ۰ ۱ ۰ ۰ ۱ ۰ ۱ ۱ ۱ ۱ ۰ ۰ ۱ 1۰

میزان وابستگی 17 18 5 16 9 8 17 16 1 17 16 17 17 17 17 11 16 17

ــک  ــه ی ــاختاری ب ــی س ــس خودتعامل ــل ماتری از تبدی
ــرگان  ــر خب ــاس نظ ــک براس ــر و ی ــی صف ــس دوارزش ماتری
ــطح و  ــن س ــرای تعیی ــد. ب ــت آم ــه  دس ــتیابی1 ب ــس دس ماتری
ــر(  ــل تأثیرپذی ــتیابی )عوام ــٔه دس ــل، مجموع ــت عوام اولوی
هــر  بــرای  تأثیرگــذار(  )عوامــل  پیش نیــاز2  مجموعــٔه  و 
ــن دو  ــا شناســایی عناصــر مشــترک ای ــن شــدند. ب عامــل تعیی
مجموعــه، تعییــن ســطح انجــام و در هفت ســطح ترســیم شــد.

تحلیل قدرت هدایت و وابستگی متغیرها
پــس از تعییــن ســطوح، از برنامــٔه میک مــک3 بــا هــدف 
ــا  ــتگی متغیره ــت و وابس ــدرت هدای ــل ق ــخیص و تحلی تش

ــد.  ــرار گرفتن اســتفاده شــد و ایــن عوامــل در چهــار دســته ق

1. Reachability set
2. Antecedent set
3. MICMAC

شکل ۵: ماتریس قدرت نفوذ و وابستگی عوامل
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ــتگی  ــت و وابس ــدرت هدای ــار: ق ــای خودمخت متغیره
ایــن متغیرهــا بــه ســایر عوامــل کــم اســت. همان طــور 
ــن  ــا ای ــدام از متغیره ــود، هیچ ک ــده می ش ــکل دی ــه در ش ک

ــد. ــه را ندارن خصیص
متغیرهــای وابســته: ایــن دســته از متغیرهــا قــدرت 
هدایــت کــم، امــا وابســتگی زیــادی بــه ســایر عوامــل دارنــد. 
ــی دارای  ــٔه بوم ــاداری جامع ــگر و وف ــت گردش ــب رضای جل
ــایر  ــر س ــت تأثی ــر تح ــن متغی ــت. ای ــه ای اس ــن خصیص چنی
ــط  ــق از رواب ــی و عمی  ذهن

ً
ــال ــطحی کام ــوده و س ــطوح ب س

ــان  ــان را نش ــان و میزب ــب مهم ــانی در قال ــگر انس ــان کنش می
می دهــد. 

متغیرهــای محــرک: ایــن متغیرهــا قــدرت هدایــت 
ــٔه  ــت یکپارچ ــد. مدیری ــی دارن ــتگی ضعیف ــا وابس ــوی، ام ق
و  خــالق  و  هوشــمند  مدیریــت  گردشــگری،  برنــد 

گونه انــد. ایــن  خصوصی ســازی 
ــده  و  ــده: ایــن متغیرهــا هدایت کنن متغیرهــای پیونددهن
وابســته  بــه ســایر عوامــل  هســتند. ازایــن رو، تغییــر در آن ها در 
ــت  ــج، مدیری ــر می گــذارد. تبلیغــات و تروی کل سیســتم تأثی
فّناوری هــای  از  اســتفاده  گردشــگری،  برنــد  یکپارچــٔه 
ــاخت ها،  ــعٔه زیرس ــادی، توس ــت اقتص ــاه و امنی ــرفته، رف پیش
توانمندســازی،  و  آمــوزش  گردشــگری،  استانداردســازی 
مشــارکت و انســجام ذی نفعــان گردشــگری، افزایــش کیفیــت 

ــی از  ــٔه بوم ــی، ادراک جامع ــٔه بوم ــی جامع ــی اجتماع زندگ
گردشــگری و نگرشــش بــه آن، هویت بخشــی فرهنگــی و 
ــزی ســبز  ــه جامعــٔه بومــی، مدیریــت و برنامه ری اجتماعــی ب
ــگری  ــت محیطی گردش ــرات زیس ــی تأثی ــگری، ارزیاب گردش
و حفاظــت از منابــع گردشــگری )تنــوع زیســتی، منابــع 

ــد. ــرار می گیرن ــش ق ــن بخ ــی( در ای طبیع

مدل توسعٔه پایدار گردشگری ماجراجویانه
بــا تدویــن ماتریــس نهایــی، اثرپذیــری عوامــل از 
بــا  و  بررســی  آن هــا در یکدیگــر  اثرگــذاری  و  یکدیگــر 
اســتفاده از مدل ســازی ساختاری - تفســیری ســطح بندی 
شــد. ایــن مــدل می توانــد ارتبــاط بیــن شــاخص هایی را کــه 
ــتند  ــته هس ــر وابس ــه یکدیگ ــی ب ــا گروه ــی ی ــورت تک به ص
تعییــن کنــد و بــا تجزیــٔه معیارهــا در چنــد ســطح بــه تحلیــل 
.)2008 ,.Kannan et al( ارتبــاط بیــن شــاخص ها بپــردازد
مــدل گرافیکــی نهایــی آشــکار می کنــد کــه گردشــگری 
ــرای  ــی کــه ظرفیت هــای الزم ب ــرای اقلیم های ــه ب ماجراجویان
بهبــود  قابل توجــه اســت.  را دارنــد  فعالیت هــای مهیــج 
ــی  ــارب کیف ــن تج ــان، تأمی ــٔه میزب ــی جامع ــت زندگ کیفی
بــرای گردشــگران و حفــظ کیفیــت محیــط زیســت از آثــار بــا 

ــدار اســت. ــت گردشــگری پای اهمی
  

شکل ۶: مدل عوامل مؤثر در توسعٔه گردشگری ماجراجویانه
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سیاســت گذاری و قوانیــن گردشــگری: جــوپ )2018( 
توســعٔه گردشــگری در هــر کشــوری را متأثــر از حوزٔه سیاســت 
و حکمرانــی می دانــد کــه وابســته بــه تصمیم ســازان حکومتــی 
ــتقیمی  ــر مس ــا تأثی ــی آن ه گاه ــص و آ ــزان تخص ــت و می اس
 .)Joppe, 2018( دارد  توریســم  صنعــت  کیفیــت  در 
ــزی  ــی برنامه ری ــا بررس ــز، ب ــان )۱۳۹۳( نی ــام و بذرافش ضرغ
کــه  معتقدنــد  ایــران،  در  گردشــگری  سیاســت گذاری  و 
ــده در  ــای ذکرش ــواد و بنده ــان م ــط هم ــت ها فق ــن سیاس ای
ــال  ــه دنب ــی ب ــج قابل قبول ــه نتای ــتند ک ــعه هس ــای توس برنامه ه

ــان، 1393(.  ــام و بذرافش ــت )ضرغ ــته  اس نداش
ــگری در  ــعٔه گردش ــد توس ــٔه رون ــه مطالع ــور ک همان ط
ســایر کشــورها نشــان می دهــد، بــرای دســتیابی بــه پیشــرفت 
ــع  ــی آن جوام ــول اساس ــر اص ــی ب ــازوکاری مبتن ــعه، س و توس
تعریــف شــده اســت کــه برآمــده از مبانــی ارزشــی و شــناختی 
ــه ای تدویــن  ــد به گون آن هــا اســت. برنامه هــا و سیاســت ها بای
ــند.  ــته باش ــد داش ــای کالن پیون ــایر برنامه ه ــا س ــه ب ــوند ک ش
ــل  ــن عام ــطح مؤثرتری ــن س ــگان ای ــر نخب ــه از نظ ــل این ک دلی
ــداف،  ــا اه ــگری ب ــت های گردش ــه سیاس ــت ک ــن اس ــوده ای ب
ظرفیت هــا و موانــع گردشــگری ماجراجویانــه هم راســتا و 
ــین و  ــات پیش ــت آمده از مطالع ــج به دس ــت. نتای ــوازن نیس مت
مصاحبــه بــا نخبــگان نشــان می دهــد کــه شــرایط جغرافیایــی 
ــی آران و  ــادی و اجتماع ــای اقتص ــاب و ویژگی ه ــر مرنج کوی
بیــدگل فرصتــی اســت بــرای آینــدٔه گردشــگری ماجراجویانــه. 
بنابرایــن، ضــروری اســت کــه مؤلفه هــای اقلیــم و مخاطــرات 
ــی شــوند، درخصــوص  ــل و پیش بین محیطــی به درســتی تحلی
جــذب گردشــگر ماجراجــو، میــزان ســرمایه گذاری و ســهم و 
مشــارکت ذی نفعــان نیازســنجی شــود. بنابرایــن، سیاســت های 
گردشــگری بایــد »اجتماع محــور، همه جانبــه و نظام منــد، 
هــدف دار، ریســک پذیر و انعطاف پذیــر باشــند. مهم تــر از 
همــه، توجــه بــه فرهنــگ جامعــٔه میزبــان، حفاظــت از محیــط 
زیســت و توســعٔه اقتصادی - اجتماعــی مقصــد را در اولویــت 

قــرار دهنــد« )جــاودان و همــکاران، 1393: 147(. 
 )2019( همــکاران  و  پروکوپیــو1  خصوصی ســازی: 
معتقــد هســتند کــه تأثیــر عوامــل داخلــی و خارجی در توســعٔه 
ــم  ــرمایه گذاری فراه ــای س ــاد فرصت ه ــا ایج ــگری ب گردش
ــه  ــاز ب ــگری نی ــد گردش ــرای مقص ــاد ارزش ب ــود. ایج می ش
همــکاری ســازمان های خــرد و کالن بســیاری دارد تــا هدفــی 
ــال  ــان ح ــی در زم ــی و یکپارچگ ــان کارای ــه هم ــخص، ک مش
 .)Selin & Beason, 1991( ــد ــق یاب ــت، تحق ــده اس و آین
خصوصی ســازی و اقتصــاد آزاد در زمینــٔه توریســم بــه توســعٔه 
ــع  ــش مناف ــرد. افزای ــد ک ــیاری خواه ــک بس ــت کم ــن صنع ای
ــی  ــرا توانای ــه توســعٔه گردشــگری منجــر می شــود؛ زی ــی ب مال

1. Prokopiou

حفاظــت از محیــط و میــراث را افزایــش می دهــد تــا بازدهــی 
 .)Januszn & Bajdor, 2013( باشــد  داشــته  باالتــری 
روابــط بیــن دولــت و ســازمان های خصوصــی، براســاس 
ــعٔه  ــی در توس ــر مثبت ــترک، تأثی ــک پذیری مش ــاد و ریس اعتم

ــت.  ــد گذاش ــه خواه ــگری ماجراجویان گردش
بخــش  ســرمایه گذاری  گردشــگری:  مدیریــت 
خصوصــی در مناطــق کویــری بــدون نــوآوری و مدریــت 
خــالق راه بــه  جایــی نمی بــرد. رویکردهــا و نظریه هــای 
ــرا،  ــد، کل گ ــای نظام من ــر نگرش ه ــی ب ــی مبتن ــد مدیریت جدی
فرابخشــی و بلندمــدت اســت. در این جــا اســت کــه نگــرش 
اکوسیســتمی غالــب می شــود، بــا ایــن اســتدالل کــه عملکــرد 
 den( می گــذارد  تأثیــر  اکوسیســتم  کل  در  جزئــی  هــر 
Hartigh & Tol, 2008(. در گردشــگری خــالق، نقــش 
ــه،  ــود در منطق ــت موج ــواع خالقی ــناخت ان ــرای ش ــران ب مدی
به منزلــٔه یــک منبــع و فرصــت بــرای جــذب گردشــگران، 
ــت  ــه مدیری ــود )UNESCO, 2019(. ب ــی می ش ــم تلق مه
ــود  ــه می ش ــیار توج ــروز بس ــان ام ــالق در جه ــمند و خ هوش
و توســعٔه گردشــگری های نوظهــور در گــروی چگونگــی 
نگــرش مدیــران و فعــاالن گردشــگری اســت. بــه بــاور ریچارد 
و ویلســون )2006(، گردشــگری خــالق شــکل پایــداری 
ــود.  ــد می ش ــز مقاص ــب تمای ــه موج ــت ک ــگری اس از گردش
لــذا، هــر حــوزٔه فرهنگــی و جغرافیایــی، متناســب بــا مجمــوع 
ــت  ــد. موفقی ــرد می یاب ــکلی منحصربه ف ــش، ش خصیصه های
بین ســازمانی،  ارتبــاط  یــک مقصــد گردشــگری مرهــون 
جاذبه هــا و عوامــل حیاتــی آن اســت. مقصدهــا بــرای بقــا بایــد 
به طــور جامــع، از طریــق نــوع جدیــدی از همــکاری، مدیریت 
و  برنامه ریــزی  بــدون  ماجراجویانــه،  گردشــگری  شــوند. 
مدیریــت ضعیــف، پیامدهــای ناپایــدار و چبران ناپذیــری را در 

ــت.  ــد داش ــی خواه پ
توســعٔه  بــه  صنعتــی  هــر  توســعٔه  زیرســاخت ها: 
زیرســاخت ها نیــاز دارد و توســعٔه اقتصــادی از میــان تحــوالت 
جنبه هــای  ارتباطــات،  و  اطالعــات  حــوزٔه  در  فّناورانــه، 
 بایــد 

ً
گوناگــون ســفر را تســهیل و تســریع کــرده اســت. عمومــا

ــه  ــرای دسترســی آســان ب ــات زیرســاختی ب ــه بررســی امکان ب
نواحــی روســتایی و دورافتــاده و تســهیالت اقامتــی مناســب در 

ــود. ــه ش ــگری توج ــزی گردش ــد برنامه ری فراین
مدیریــت خطــر در گردشــگری ماجراجویانــه بــرای 
بــه  ایمنــی گردشــگران مهــم اســت.  و  حفــظ ســالمتی 
ــرای  ــا را ب ــی ویژگی ه ــر برخ ــت خط ــور، مدیری ــن منظ همی
گردشــگری اســتاندارد ماجراجویانــه در نظــر گرفتــه اســت تــا 
ــدی )2003(  ــد. بی ــالم باش ــٔه س ــح ماجراجویان ــی تفری نوع
ــگری  ــعٔه گردش ــدی توس ــل کلی ــه عام ــه س ــت ک ــد اس معتق

را تســهیل می کنــد: ماجراجویانــه 
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احترام به کنترل و نظارت کارشناسان؛
افزایش تبلیغات رسانه ای و

ــاوری مناســب در مجموعــٔه گردشــگری  اســتفاده از فّن
ــی، 1394: 51(. ــری و وثوق ــه )قدی ماجراجویان

نــوع  زیرســاخت های گردشــگری ماجراجویانــه دو 
هســتند: زیرســاخت های ســخت کــه شــامل جاده هــا، 
پیــاده روی  و مســیرهای  امکانــات ســکونتی  فرودگاه هــا، 
اســت و زیرســاخت های نــرم کــه نقشــٔه مســیرها، اطالعــات 
در دســترس درخصــوص فرهنــگ و میــراث، گرداننــدگان 
تدارک دهنــدگان  بــرای  آموزشــی  برنامه هــای  میدانــی، 
گردشــگری ماجراجویانــه شــامل راهنمایی هــا/ مفســران 
ــا را  ــد آن ه ــت و مانن ــط زیس ــا محی ــازگار ب ــای س و غرفه ه
دربــر دارد )خاکســاری، دهقانــی، 1393: 7(. بنابرایــن، 
مــوارد  ایــن  بــه  توجــه  بــا  زیرســاخت های گردشــگری 

می شــوند.  ســنجیده 
ملموس تریــن  اجتماعــی:  و  اقتصــادی  پیامدهــای 
نتیجــٔه توســعٔه گردشــگری در اقتصــاد مقصــد و رفــاه جامعــه 
ــه  ــد ک ــان کردن ــیاری بی ــان بس ــت. محقق ــاهده اس قابل مش
ــت  ــادی اس ــد اقتص ــده در رش ــی تعیین کنن ــگری عامل گردش
و از ایــن طریــق زندگــی مــردم را تحــت تأثیــر قــرار می دهــد 
ــی  ــه فقرزدای ــی ب )Sanchez Carrera et al., 2008( و حت
 Bright, 2014; Carrascal Incera,( می شــود  منجــر 
2015(. گردشــگری پایــدار چشــم اندازهای بومــی و جهانــی 
ــر رفــع تأثیــر منفــی در اقتصــاد،  ــه می دهــد کــه مبتنــی ب ارائ
ــتیابی  ــه دس ــن آن ک ــت، ضم ــه اس ــت و جامع ــط زیس محی
ــگری  ــای گردش ــان در فعالیت ه ــٔه ذی نفع ــت هم ــه رضای ب
 Seyfi et al.,( جوامــع و گردشــگران بســیار مهــم اســت
ــا  ــدار ب ــعٔه پای ــی توس ــی و کارای ــن، اثربخش 2018(. بنابرای
 Brcar( هــدف بقــا در بــازار جهانــی تقاضــا ضــروری اســت
Colarič-Jakše, 2017 &(. نتایــج الگــو در ســطح دوم 
و  شــغلی  فرصت هــای  گســترش  کــه  می ســازد  روشــن 
ــرت  ــش مهاج ــی و کاه ــه فقرزدای ــی ب ــد اضاف ــاد درآم ایج
ــل  ــی حاص ــاه اجتماع ــود. رف ــر می ش ــینی منج و حاشیه نش
از حفــظ منابــع طبیعــی و فرهنگــی در کنــار هویت یابــی 
ــاس  ــی و احس ــٔه بوم ــاداری جامع ــث وف ــی باع ــٔه بوم جامع

ــد.  ــد ش ــرور خواه غ
در گردشــگری پایــدار، پایــداری اجتماعــی و فرهنگــی 
بــر فرهنــگ جامعــه و امتیــازات آن و توجــه بــه تقویــت 
ــازه  ــاکنان اج ــه س ــه ب ــس، ک ــی و عزت نف ــجام اجتماع انس
خواهــد داد تــا زندگــی خودشــان را کنتــرل کننــد، داللــت دارد 
)Chol, 2003: 33(. افزایــش ســطح آمــوزش درک جامعــٔه 
بومــی از گردشــگری را بهبــود می بخشــد و باعــث بــاال 
ــور  ــت حض ــود. عل ــهروندان می ش ــی ش ــت زندگ ــن کیفی رفت

ــی  ــی و طبیع ــزات فرهنگ ــه تمای ــگر در منطق ــذب گردش و ج
ــد،  ــد ش ــر نخواه ــی منج ــر فرهنگ ــه تغیی ــن رو، ب ــت. ازای اس
ــٔه  بومــی  گاهــی جامع ــن وســیله هویت بخشــی و آ بلکــه بدی
از تجربــٔه زیســته و داشــته ها و آموخته هایــش منســجم  و 
ــی  ــت محیطی و اجتماع ــت زیس ــد. کیفی ــد ش ــر خواه فراگی
نواحــی کویــری آران و بیــدگل عامــل مهمــی در رفــاه عمومــی 

ــت.  ــگر اس ــذب گردش و ج
ــان  ــوز )2012( نش ــاردز و مارک ــه ریچ ــور ک همان ط
ــات  ــب تجربی ــا کس ــالق ب ــگری خ ــدف گردش ــد، ه داده ان
ــجام  ــی در انس ــر مثبت ــود و تأثی ــق می ش ــز محق خاطره انگی
جامعــٔه محلــی دارد و در تعامــل گردشــگر و میــزان آن مؤثــر 
ــر  ــگر منج ــدد گردش ــفر مج ــد س ــه قص ــت ب ــت و درنهای اس
ســرمایٔه  مؤلفه هــای  از  یکــی  مشــارکت  شــد.  خواهــد 
اجتماعــی اســت. بــا مشــارکت جامعه هــای محلــی در حــوزٔه 
ــت  ــی تقوی ــی و فرهنگ ــت اجتماع ــگری، هوی ــعٔه گردش توس
می شــود و عاملــی بــرای ســنجش کیفیــت ارتباط هــا در 
جامعــه و ایجــاد حــس تعلــق و هم بســتگی اجتماعــی اســت. 
ــرای  ــی ب ــد راه ــد بای ــه در مقص ــت خالقان ــن، مدیری بنابرای
ــد.  ــد تصمیم گیری هــا بیاب شــرکت دادن مــردم بومــی در فراین
گردشــگری ماجراجویانــه بــه مشــارکت جوامــع محلــی نیــاز 
دارد و مــردم می تواننــد به مثابــٔه راهنماهــای بومــی در بخــش 

گردشــگری فعــال شــوند. 
ــالق  ــگری خ ــی از گردش ــوآن )2019( مدل ــن و چ چ
ارائــه دادنــد کــه در آن ســه متغیــر منحصربه فــرد بــودن مــکان 
گردشــگری، هویــت و جذابیــت به مثابــٔه عوامــل گردشــگری 
و  ادراک خوشــایند  در  تأثیــر مســتقیم  و  خــالق هســتند 
ــان  ــز نش ــش نی ــن پژوه ــد. نتیجــٔه ای ــگر دارن ــت گردش رضای
ــگری  ــعٔه گردش ــی از توس ــٔه بوم ــه ادراک جامع ــد ک می ده
و نگرشــش بــه آن از موضوعــات مهمــی اســت کــه بــه 
وفــاداری جامعــٔه بومــی منجــر می شــود. تحقیقــات بســیاری 
ــی  ــق اجتماع ــدار و تعل ــعٔه پای ــان توس ــادار می ــٔه معن ــر رابط ب
 .)Brida et al., 2010; Sharpley, 2014( ــد ــد دارن کی تأ
ــا  امــا، علی رغــم آن کــه مــردم بومــی عالقه منــد هســتند تــا ب
ــد،  ــان کنن ــود را نمای ــت خ ــهر و هوی ــگری ش ــعٔه گردش توس
ــر  ــگری ب ــترش گردش ــب گس ــت بوم و عواق ــران زوال زیس نگ

ــتند. ــود هس ــت خ ــراث و هوی می
ســطح فرهنگــی و روانــی: محققــان بســیاری انگیــزه را 
ــتند در  ــد هس ــد و معتق ــا می دانن ــرک فعالیت ه ــروی مح نی
ابتــدا بایــد ویژگی هــا و انگیزه هــای گردشــگران بررســی 
ــق  ــه عمی ــر توج ــاد دیگ ــه ابع ــوان ب ــه بت ــا در ادام ــود ت ش
ــر  ــه تعبی ــکاران، 1394: ۳۰۱(. ب ــی زاده و هم ــت )علیقل داش
ِدِوســا )2010(، انگیــزٔه ســفر و رضایــت گردشــگران دو 
عامــل ضــروری  هســتند کــه رفتــار فــرد در زمینــٔه گردشــگری 
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رضایــت   .)Devesa, 2010: 547( می کننــد  تعییــن  را 
گردشــگر از مقصــد و وفــاداری جامعــٔه بومــی بــه فراینــد ایــن 
ــازی  ــن مدل  س ــطح ای ــن س ــن و انتزاعی تری ــت ذهنی تری صنع
شناســایی  و  گردشــگران  ویژگی هــای  درک  پــس،  اســت. 
از  خــاص  نوعــی  توســعٔه  بــرای  انگیزشــی  فرصت هــای 

ــت.  ــروری اس ــیار ض ــگری بس گردش

نتیجه گیری
پژوهــش حاضــر بــا اســتفاده از نتایــج مدل ســازی 
در  مؤثــر  عوامــل  تحلیــل  به منظــور  ساختاری - تفســیری 
ــاب  ــر مرنج ــه در کوی ــگری ماجراجویان ــدار گردش ــعٔه پای توس
ــد  ــک مقص ــه ی ــه ب ــن ناحی ــل ای ــرای تبدی ــالش ب ــدف ت ــا ه ب
ــگری در  ــد. گردش ــام ش ــدار انج ــی پای ــگری بین الملل گردش
ــم  ــای توریس ــر جنبه ه ــار دیگ ــر در کن ــاده و بک ــی دورافت نواح
ــه  ــگری ماجراجویان ــعٔه گردش ــا توس ــه ب ــت دارد؛ چراک اهمی
ــز  ــح نی ــت و تفری ــات فراغ ــای اوق ــای آن معن ــر جنبه ه و دیگ
تغییــر می یابــد. گردشــگران، در کنــار گــذران فراغــت و 
ــند.  ــا بخش ــود معن ــی خ ــه زندگ ــد ب ــعی می کنن ــری، س یادگی
ایــن دیدگاهــی اســت کــه تغییــر مفاهیــم را مبتنــی بــر توســعٔه 
ــٔه  ــر و اندیش ــد و تفک ــی می دان ــوالت تکنولوژیک ــدار و تح پای

ــت.  ــه اس ــدف گرفت ــان ها را ه انس
توســعٔه  برنامه هــای  و  اهــداف  اهمیــت  وجــود  بــا 
ــی  ــی، مل ــون بین الملل ــطوح گوناگ ــدار در س ــگری پای گردش
ــده  ــام ش ــور انج ــه در کش ــی ک ــوه مطالعات ــه ای و انب و منطق
ایــن  عملیاتی ســازی  بــرای  اقدامــات  همچنــان  اســت، 
ــب وکارهای  ــد و کس ــزی مقص ــت و برنامه ری ــوم در مدیری مفه
ــی از  ــت. بخش ــه اس ــده مواج ــی پیچی ــا موانع ــگری ب گردش
ــات  ــی و اقدام ــرکت های خصوص ــترش ش ــا گس ــع ب ــن موان ای
ــر و  ــات مؤث ــت. تبلیغ ــدنی اس ــی رفع ش ــردم بوم ــٔه م فعاالن
ــگر،  ــذب گردش ــرای ج ــی ب ــردم بوم ــط م ــی توس گاهی بخش آ
بوم گــردی  زمینــٔه  در  خانوادگــی  کســب وکارهای  فعالیــت 
توســط  آمــوزش  و  توانمندســازی  اشــتغال زایی،  به منظــور 
ــظ  ــرای حف ــی ب ــازمان های غیردولت ــی و س ــای مردم گروه ه
میــراث فرهنگــی و طبیعــی از مــواردی اســت کــه بســتر جــذب 
گردشــگر ماجراجــو را بــه نواحــی روســتایی و کویــری فراهــم 

می کنــد. 
توســعٔه  واقعیــت  بــه  آینده نگــر  و  جامــع   رویکــرد 
گردشــگری در نواحــی کوچک مقیــاس می توانــد راهــکار 
ــگری  ــعٔه گردش ــد. توس ــتی باش ــعٔه اتمیس ــرای توس ــبی ب مناس
ــت  ــردن قابلی ــاال ب ــث ب ــده ای باع ــور فزاین ــه به ط ماجراجویان
ــود شــرایط زندگــی جوامــع  زیســت در نواحــی مســتعد و بهب
ــوان در  ــک بت ــده ای نزدی ــه در آین ــدف ک ــن ه ــا ای ــود. ب می ش
ــه نتایجــی دلخــواه و قصدشــده رســید، بایــد  بافــت مقصــد ب

از فرصــت  ســرمایه گذاری خصوصــی اســتفاده کــرد. توســعٔه 
کســب وکارهای خانوادگــی بومیــان در حــوزٔه گردشــگری، 
و  کالن  برنامه ریزی هــای  طریــق  از  آن هــا  از  حمایــت  و 
ــدار گردشــگری، توســعه را به ســوی  اجــرای سیاســت های پای
همگرایــی و ارتبــاط نزدیــک جامعــٔه میزبــان و گردشــگر 

می بــرد. 
ــع عدم توســعه   ــان شــد، موان همان طــور کــه در مــدل بی
در  کــه،  شــده اند  شناســایی  گردشــگری  حــوزٔه  ایــن  در 
ــدل  ــن م ــرار دارد. ای ــاختاری و کالن ق ــع س ــا، موان رأس آن ه
می توانــد راهنمایــی بــرای برنامه ریــزان و محققــان گردشــگری 
مقایســه  در  را  متغیرهــا  تــا جایــگاه  باشــد  ماجراجویانــه 
بــا یکدیگــر بســنجند. در ایــن میــان، مهم تریــن چالــش 
سیاســت گذاری های کالن اســت کــه در ســطوح گوناگــون در 
ســایر مؤلفه هــا تأثیرگــذار اســت. توســعٔه خالقانــٔه زیســت بوم 
ــن  ــه تدوی ــه ب ــطح جامع ــه از س ــود ک ــق می ش ــی موف زمان
قوانیــن برســد و راهبردهــای آن بــه توســعٔه گردشــگری منجــر 
شــود کــه کل منســجمی از جامعــٔه بومــی بــه هــم بپیونــدد تــا 
ــزان  ــش می ــا افزای ــد و، ب ــر کن ــی را درگی ــوزٔه جغرافیای ــام ح تم
ــد.  ــت کن ــی را تقوی ــی و فرهنگ ــرمایٔه اجتماع ــارکت، س مش
نتایــج نشــان می دهــد کــه شــیؤه حکمرانــی شــاخص کلیــدی 
ــت  و اثرگــذار در شــیؤه ســرمایه گذاری اســت. ســپس، مدیری
ــد و  ــایی می کن ــا را شناس ــالق فرصت ه ــمند و خ کالن، هوش
ــود  ــا وج ــال، ب ــد. ح ــه می ده ــکار ارائ ــع راه ــع موان ــرای رف ب
ــعه در  ــطحی از توس ــه س ــوان ب ــا می ت ــاختاری، آی ــع س موان
منطقــه دســت یافــت؟ در پاســخ، پیشــنهاد می شــود کــه 
فعــاالن و متخصصــان گردشــگری فعالیــت خــود را در ســطح 
ــالق و  ــمند و خ ــت هوش ــی مدیری ــار، یعن ــج و چه ــی پن میان
ــا از ایــن طریــق  ــد ت ــد گردشــگری، متمرکــز کنن یکپارچــٔه برن
ــت گذاران را  ــران و سیاس ــرمایه گذاران و مدی ــه س ــد توج بتوانن
ــعٔه  ــدف توس ــا ه ــازی ب ــی و خصوصی س ــهیل حکمران ــه تس ب

ــد. ــب کنن ــدار جل پای
مدیریــت و برنامه ریــزی منایــع موجــود ماهیــت قصدمند 
ــاس  ــعٔه کوچک مقی ــت. توس ــگری اس ــدار گردش ــعٔه پای توس
بــا تعییــن اهــداف واقع بینانــه کارایــی می یابــد. مدیریــت 
ــعٔه  ــه توس ــی، ب ــای اجرای ــٔه برنامه ه ــا ارائ ــد، ب ــمند بای هوش
مناطــق مســتعد توجــه کند و، بــا تدویــن ضوابــط و راهکارهای 
مدیریتــی خــالق در ســطح ظرفیت هــای همــان جامعــه، بــرای 
ــده ای  ــی شناخته ش ــی و فرهنگی - اجتماع ــع طبیع ــظ مناب حف
ــت  ــته اس ــا وابس ــه آن ه ــد ب ــگری مقص ــارت گردش ــه تج ک
ــه  ــت ک ــر دور داش ــوع را از نظ ــن موض ــد ای ــد. نبای ــالش کن ت
تغییــر نگــرش جامعــه بــه صنعــت توریســم اهمیــت ویــژه ای 
دارد و مقاومــت  و مخالفــت  در مقابــل گردشــگری بیشــتر 
ــردم  ــی م ــر فرهنگ ــرب عناص ــب مخ ــی از عواق ــل نگران به دلی
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اســت. حــال آن کــه، هرچــه جامعــٔه بومــی بتوانــد تمایــز خود 
ــخصی  ــت  مش ــد و هوی ــظ کن ــژه حف ــی وی ــٔه فرهنگ را به منزل
داشــته باشــد، قابلیــت جــذب بیشــتری نیــز خواهــد داشــت. 
ــی  ــر فرهنگ ــا عناص ــالق، نه تنه ــت خ ــا مدیری ــن، ب بنابرای
ــل  ــر از قب ــر و پویات ــه بالنده ت ــت، بلک ــد رف ــان نخواه از می

ــود.  خواهــد ب
ســرانجام، بــا پایــان یافتــن مخاطــرٔه جهانــی همه گیــری 
ــاد  ــا اقتص ــد ت ــعی می کنن ــورها س ــیاری از کش ــا، بس کرون
خــود را اصــالح و خســارت های ناشــی از بحــران اقتصــادی 
را جبــران کننــد. یکــی از بخش هایــی کــه بــا ســرعت 
بیشــتری قابل بازســازی اســت بخــش گردشــگری اســت کــه 
ــص  ــد ناخال ــش تولی ــتغال، افزای ــاد اش ــبب ایج ــد س می توان
ــاه و بهبــود وضعیــت معیشــتی مــردم  داخلــی و درنهایــت رف
شــود. درنتیجــه، پویایــی اقتصــاد روســتایی و مناطــق زیســتی 
ــگری،  ــای گردش ــواع فعالیت ه ــق ان ــران از طری ــون ای گوناگ
ــت. ــی اس ــری الزام ــادی، ام ــای اقتص ــی بخش ه ــرای تمام ب
ــر  ــردی ذک ــی و کارب ــنهادهای پژوهش ــان، پیش در پای

می شــود:
پژوهشی:

توجــه محققــان حــوزٔه گردشــگری بــه تنــوع موضوعات 
گردشــگری ازجملــه ماجراجویی.

آسیب شناســی قوانیــن و برنامه هــای حــوزٔه گردشــگری 
درخصــوص کل رونــد ایــن صنعــت پویــا و مهم.

و  اقتصــادی  بخــش  منفــی  و  مثبــت  تأثیــر 
خصوصی ســازی در فراینــد گردشــگری خــالق و پایــدار.
اســتفاده از ظرفیــت روش  هــای آمیختــه بــرای رســیدن 
ــل روش  ــر روش مکم ــه ه ــه ای ک ــر به گون ــج دقیق ت ــه نتای ب

دیگــر شــود.
کاربردی:

ــز مدیریــت و برنامه ریــزی متخصصــان  بیــش از هرچی
ــوی  ــان را به س ــه حاکم ــد توج ــگری می توان ــاالن گردش و فع

اهمیــت ایــن نــوع از گردشــگری جلــب کنــد.
حضــور فعــال بخــش خصوصــی در حــوزٔه گردشــگری 
ــت  ــه دس ــالق ب ــت خ ــک مدیری ــق ی ــم از طری ــن مه ــه ای ک

خواهــد آمــد.
ــعٔه  ــرای توس ــی ب ــٔه بوم ــازی جامع ــوزش و توانمندس آم
امکانــات کوچک مقیــاس و فعالیــت اقتصــادی در ایــن حــوزه.
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توســعٔه پایــدار گردشــگری در روســتای ابیانــه بــا اســتفاده از 

رویکــرد پویایــی سیســتم. فصلنامــٔه گردشــگری و توســعه، 

.۱۹۴-۱۷۳ ،)3(۷

و  محمــد  اســکندری نوده،  ســیدعلی،  حســینی، 

مبرهن قاســم آبادی، فاطمــه )1393(. بررســی و تحلیــل 

شــاخص های اســتراتژی توســعٔه شــهری)CDS(  در توســعٔه 

ــر(.  ــهر چابکس ــوردی: ش ــٔه م ــهری )مطالع ــگری ش گردش

.۵۵-۴۱  ،)11(۴ محیــط،  پایــداری  و  جغرافیــا  فصلنامــهٔ 

ظرفیــت   .)1393( معصومــه  دهقانــی،  و  علــی  خاکســاری، 

ــتفاده  ــا اس ــران ب ــای ای ــه در کویره ــگری ماجراجویان گردش

مدیریــت  مطالعــات  فصلنامــٔه   .)SWOT( تکنیــک  از 

 .22-1  ،)27(۹ گردشــگری، 

ــگری  ــوی گردش ــه )1395(. الگ ــد، فاطم ــد و پازن ــی، محم رحیم

خــالق شــهری در ایــران بــا اســتفاده از مــدل تحلیــل 

علــوم  در  و خالقیــت  ابتــکار  سلســله مراتبی. فصلنامــٔه 

.۱۲۴-97  ،)3(۶ انســانی، 
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ــه )1398(. 
ّ
رضوانــی، محمدرضــا، بــدری، علــی و ترابــی، ذبیح الل

بررســی ادراک ذی نفعــان از تحقــق گردشــگری حامــی فقــرا 

ــات  ــریٔه مطالع ــمنان. نش ــتان س ــب اس ــتاهای منتخ در روس

ــگری، ۷)1(، ۲۴-1. ــی گردش اجتماع

زورکــی، شــهریار، ازوجــی، حســنا و ســاداتی امیــر، رقیــه )1397(. تحلیــل 

نقش توریســم بــر دفاع اقتصــادی بــا روش داده هــای تابلویی. نشــریٔه 

برنامه ریــزی و توســعٔه گردشــگری، ۷)۲۶(، 121-۹۶.

و  محمدتقــی  رضویــان،  جمیلــه،  توکلی نیــا،  امیــر،  صابــری، 

تأثیــر گردشــگری  بررســی  اســماعیل )1397(.  قــادری، 

ــٔه  ــان. فصلنام ــهر کاش ــی ش ــعٔه اقتصادی - اجتماع ــر توس ب

.۳۴-1  ،)۳۶( اجتماعــی،  توســعٔه  و  رفــاه  برنامه ریــزی 

در  خــالق  گردشــگری  نقــش   .)1399( رســتم  صابری فــر، 

مانــدگاری گردشــگران و اثــر آن بــر توســعٔه اقتصــادی )نمونــٔه 

مــوردی: بشــرویه خراســان جنوبــی(. برنامه ریــزی و آمایــش 

.207-177  ،)۴(۲۴ فضــا، 

ــی،  ــه و غالم ــلمی، صدیق ــی س ــه، کیان ــی، نجم ــان بروجن صادقی

ــعٔه  ــر توس ــش ب ــس )1399(. شناســایی عوامــل اثربخ یون

ــدگاه  ــار از دی ــداری رفت ــر پای ــر آن ب گردشــگری خــالق و تأثی

بروجــن.  شهرســتان  روســتایی  مناطــق  در  گردشــگران 

.711-۶۹۶  ،)۴(۱۱ روســتایی،  پژوهش هــای  فصلنامــٔه 

صفــاری، مرجــان، حیــدری، کلثــوم و لطیفی فــرد، مهــدی )1399(. 

تأثیــر مشــارکت پایــدار در گردشــگری ماجراجویانــه بــر 

ــی،  ــت ورزش ــات مدیری ــریٔه مطالع ــان. نش ــازی زن توانمندس

 .۱۳۴-۱۱۳  ،)۵۹(۱۲

ضرغــام  بروجنــی، حمیــد و بذرافشــان، مرتضــی )1393(. بررســی 

گردشــگری  خط مشــی های  اجــرای  بــر  مؤثــر  عوامــل 

پژوهشــگران  دیــدگاه  )از  ایــران  اســالمی  جمهــوری 

مجلــٔه برنامه ریــزی و توســعٔه گردشــگری،  دانشــگاهی(. 

.51-31  ،)9(3

ضرغــام  بروجنــی، حمیــد و صداقــت، مریــم )1397(. مــدل 

فراینــدی توســعٔه پایــدار گردشــگری جمهــوری اســالمی 

برنامه هــای  بــر  کیــد  تأ بــا  داده بنیــاد  نظریــه ای  ایــران، 

پنج ســالٔه توســعٔه اقتصــادی، اجتماعــی و فرهنگــی. فصلنامــهٔ  

 .73-25  ،)۳(۷ توســعه،  و  گردشــگری  علمی - پژوهشــی 

علی اکبــری، اســماعیل، رهنمایــی، محمدتقــی و صفرعلــی زاده، 

گردشــگری،  یکپارچــٔه  مدیریــت   .)1394( اســماعیل 

راهبــردی بــرای توســعٔه منطقــه ای در اســتان آذربایجــان غربــی. 

ــت(،  ــگاه آزاد مرودش ــه ای )دانش ــزی منطق ــٔه برنامه ری فصلنام

.12-1  ،)19(5

ــدی  ــبویی، مه ــان زاده لس ــر، رمض ــی، ناص ــی زاده فیروزجای علیقل

و مجیــد، اســمعیلی )1394(. عوامــل مؤثــر بــر انگیــزٔه 

کیــد  تأ بــا  گردشــگری  مقصــد  انتخــاب  در  گردشــگران 

بیابانــی  و  کویــری  مناطــق  روســتاهای  جاذبه هــای  بــر 

بیابانــک(. فصلنامــٔه  و  نواحــی خــور  )مطالعــٔه مــوردی 

.321-301  ،)۴۶(۱۳ جغرافیــا،  علمی - پژوهشــی 

ــی  ــیما، کیان ــی، س ــفندیارپور بروجن ــا، اس ــوک زاده، حمیدرض فرت

 .)1395( میثــم  نهوجــی،  رجبــی  و  زهــره  فیض آبــادی، 

ــران  بررســی سیاســت های توســعٔه صنعــت گردشــگری در ای

بــا اســتفاده از رویکــرد پویایی هــای سیســتم. فصلنامــٔه 

.۱۱۹-۹۳  ،)1(2 عمومــی،  سیاســت گذاری 

ــگری  ــال )1394(. گردش ــی، لی ــی و وثوق ــوم، مجتب ــری معص قدی

ــگری،  ــت گردش ــات مدیری ــٔه مطالع ــه. فصلنام ماجراجویان

.58-41  ،)8(

الگــوی   .)1399( تقــی  عاشــوری،  و  حمیدرضــا  قزلســفلو، 

گردشــگران  ذاتــی  هیجانــات  و  رفتــاری  ویژگی هــای 

ــروز رفتارهــای  ــای ب ــر مبن ــی ب ماجراجــوی ورزش هــای هوای

خود-حفاظتــی واقعــی. مطالعــات مدیریــت رفتــار ســازمانی 

.۱۳۱-۱۱۵  ،)26(۷ ورزش،  در 

ــز )1375(. مناطــق خشــک، خاک هــا )طبقه بنــدی  ــی، پروی کردوان

جغرافیایــی و مســائل بهره بــرداری از آن هــا( احیــا، اصــالح و 

آبــاد کــردن )جلــد دوم(. تهــران: مؤسســٔه انتشــارات و چــاپ 

دانشــگاه تهــران.

کردوانــی، پرویــز )1383(. جاذبه هــای گردشــگری بیابان هــا و 

ــی، )221(، 28-23. ــان فرهنگ ــهٔ کیه ــران. مجل ــای ای کویره

ــل )1399(.  ــی، ابوالفض ــال و بجان ــلطانیان، لی ــواد، س ــی، ج کریم

ــی  ــٔه ورزش ــگری ماجراجویان ــعٔه گردش ــدل توس ــی م طراح

ــت  ــات مدیری ــٔه مطالع ــاد. فصلنام ــٔه داده بنی ــاس نظری براس

.۸۲-۶۱  ،)60(۱۲ ورزشــی، 

ــعٔه  ــذار در توس ــل تأثیرگ ــایی عوام ــاز )1398(. شناس ــاورز، مهن کش

ــازی  ــتفاده از روش مدل  س ــا اس ــهری ب ــدار ش ــگری پای گردش

شــهر  مــوردی:  )مطالعــٔه   )ISM( ساختاری - تفســیری 

خرم آبــاد(. فصلنامــهٔ گردشــگری شــهری، ۶)۱(، 134-121.

ــی  ــادی، عل ــیروس و زنگی آب ــفقی، س ــا، ش ــر، محمدرض محبوب ف

شــهر  گردشــگری  برنامه ریــزی  و  توان ســنجی   .)1390(

کاشــان. فصلنامــهٔ برنامه ریــزی فضایــی، 1)2(، 132-109.

محــرم زاده، مهــرداد، گنجــی ایمچــه، حســین، حســینی، میرابراهیــم 

و گنجــی ایمچــه، محســن )1399(. تدویــن راهبردهــای 
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ــتان های  ــه در کوهس ــگری ماجراجویان ــب گردش ــاد قط ایج

ــای  ــک )SWOT(. پژوهش ه ــتفاده از تکنی ــا اس ــل ب اردبی

فیزیولــوژی و مدیریــت در ورزش، ۱۲)۳(، ۱۸۵-۱۹۱.

ــعٔه  ــع توس ــرح جام ــولیت )1351(. ط ــت کنس ــاوران توریس مش

و  اولویت هــا  سیاســت ها،  ایــران،  در  جهانگــردی 

بودجــه. و  برنامــه  تهــران: ســازمان  تســهیالت موجــود. 

مکیــان، ســارا و بذرافشــان، مرتضــی )1395(. گردشــگری خــالق. 

تهــران: انتشــارات مهکامــه. 

میرتقیــان رودســری، ســیدمحمد )1398(. آسیب شناســی کاربــرد 

ــی  ــای ایران ــاختاری در پژوهش ه ــادالت س ــازی مع مدل س

گردشــگری. فصلنامٔه گردشگری و توســعه، ۸)3(، ۱۴۶-۱۲۴.

واکاوی   .)1399( سیداســکندر  صیدائــی،  و  حمیــد  نظــری، 

مخاطــرات اثرگــذار بــر توســعٔه کارآفرینــی گردشــگری 

پایــدار شهرســتان کوهرنــگ بــا اســتفاده از تحلیــل مقایســٔه 

کیفــی مجموعــٔه فــازی. مدیریــت مخاطــرات محیطــی 

ســابق(، ۷)۱(،111-97. مخاطــرات  )دانــش 

ــری،  ــی امی ــد، صالح ــی، حمی ــام بروجن ــا، ضرغ ــن، مهن نیک بی

فرهــاد  غفــاری،  و  کامرانــی  محمدخانــی،  ســیدرضا، 

گردشــگری  پایــدار  توســعٔه  مفهومــی  مــدل   .)1398(

ــات  ــهٔ  مطالع ــب. دوفصلنام ــرد فراترکی ــا رویک ــی ب فرهنگ

 .102-73  ،)۱۴(۷ گردشــگری،  اجتماعــی 

ــین )1396(.  ــور، حس ــم و اصلی پ ــن، میث ــا، چگی ــی، رض واعظ

توســعٔه  در  ســالمت  گردشــگری  خط مشــی  جایــگاه 

اقتصــادی و اجتماعــی مبتنــی بــر راهبردهــای اقتصــاد 

 .664-641  ،)4(9 دولتــی،  مدیریــت  مقاومتــی. 

ــی  ــٔه عل ــگری، ترجم ــط و گردش ــدرو )1394(. محی ــدن، ان هول
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