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Abstract 
In tourism industry, making the tourists satisfied requires a careful analysis of 
facilities and services and their proper (qualified) management. Therefore, it is 
important to consider the facilities and services and their spatial establishment 
in tourism destinations with an efficient spatial organization. The role taking of 
tourism service centers, as a space for the establishment and regulation of this 
type of services in the spatial organization of areas, plays an important role in 
supplying the well-being and comfort of tourists and their economic 
development. Therefore, the existence of spatial planning with the aim of spatial 
organization of tourism destinations according to the present tourism facilities 
and services can play a significant role in tourism entrepreneurship development 
in the level of areas. The present research attempts to study the facilities and 
obstacles facing the formation of network spatial organization as one of the key 
factors affecting the development of rural entrepreneurship (in the field of 
tourism) in the tourism area of Mohammad Abad-Zarrin Gol in Aliabad Katoul 
city. This research has been performed in the framework of constructive-
interpretive paradigm, qualitative methodology and the approach of contextual 
theory. The participants of the study are the experts from state offices and 
organizations as well as rural experts living in Mohammad Abad-Zarrin Gol area. 
Among them, 29 people participated in the research using theoretical sampling. 
The techniques and tools for data collection were semi-structured interview 
technique and semi-structured interview checklist, respectively. Open, central 
and selective codings were also used for data analysis. Based on the findings, the 
study concluded that the polar spatial organization of Mohammad Abad-Zarrin 
Gol area (Aliabad Katoul city) (with the dominant role of two urban points of Fazel 
Abad and Aliabad) has not been able to move towards a network pattern by 
changing the structures and functions because of the factors such as mountain 
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topographical structure, urban centrality, the weakness of services and access to 
it, the unilateral relations within and outside the area, the weakness of supply 
chain and tourism value, and the weakness of labor market. Of course, this area 
includes the facilities and capacities such as tourism attractions, the relative 
development of local investment, the expansion of the use of advertising and 
marketing tools, institutional support that the planning system can rely on and 
modify the determined obstacles to form the network spatial organization in 
order to provide the basis for the development of rural entrepreneurship in the 
field of tourism. Also, the study emphasizes that network spatial organization is 
not merely influenced by environmental and physical-spatial structures. Rather, 
socio-economic factors (especially economic ones) are important. Therefore, 
considering the space concept as a purely spatial phenomenon requires change. 

Extended Abstract 
1. Introduction 
It is so essential to consider the facilities 
and services, and its spatial establishment 
in efficient spatial organization. The role 
taking of tourism service centers, as a 
space for establishment and regulation of 
this type of services in the regions’ spatial 
organization, plays an important role in 
supplying the tourists’ well-being and 
comfort, and their economic development. 
In this regard, it will not be possible the 
rural tourism facilities and services based 
on entrepreneurship without the 
existence of the spatial organization of 
tourism destinations as one of the 
effective factors on the sustainability and 
development of tourism destinations. 
Therefore, the presence of spatial 
planning with the aim of spatial organizing 
the tourism destinations according to the 
present tourism facilities and services can 
play a significant role in developing 
tourism entrepreneurship in the level of 
Mohammad Abad-Zarrin Gol area (Aliabad 
Katoul city). 

2. Methodology and 
Materials 

The study has been performed in the 
framework of constructive-interpretive 

paradigm, qualitative methodology and 
the approach of contextual theory. The 
participants of the study included the 
experts of state offices and organizations 
as well as the rural experts in Mohammad 
Abad-Zarrin Gol area. 29 people were 
selected among them using theoretical 
sampling. The techniques and tools of data 
collection were semi-structured interview 
and semi-structured interview checklist. 
They were applied open, central and 
selective coding for data analysis. In open 
coding, concepts were extracted, and in 
central coding, the categories. In the 
selective coding stage, nuclear (or 
selective) category was extracted. By 
coding the data, 10 central categories and 
one nuclear (or selective) category were 
extracted. Among central categories, four 
categories were abstracted as 
opportunities and six categories as the 
obstacles facing the network formation of 
spatial organization of the tourism area. 

3. Findings and Discussion 
In the study, 10 central categories and one 
nuclear (or selective) category were 
extracted by coding the data. Based on the 
local community perception of the 
facilities and the obstacles facing the 
formation of network spatial organization 
in tourism areas with regard to rural 
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entrepreneurship development, among 
the central categories, four categories (the 
existence of tourism attractions, relative 
development of local investment, the 
expansion of the use of advertising and 
marketing tools, the presence of 
institutional support) were abstracted as 
opportunities and six categories 
(mountain topographical structure, the 
weakness of services and access to it, 
unilateral relation within and outside the 
region, urban centrality, the weakness of 
supply chain and tourism value, the 
weakness of labor market) as the obstacles 
facing the network formation of spatial 
organization of the tourism area 
(Mohammad Abad-Zarrin Gol). 

4. Conclusion 
The spatial organization of each area 
evolves through the dynamics of its 
residential network; although, the process 
of the formation of spatial organization of 
residential network is influenced by a set 
of social, economic, political, cultural and 
physical variables. In the framework of the 
study of spatial organization in 
Mohammad Abad-Zarrin Gol tourism area 
(Aliabad Katoul city), it was concluded that 
the whole network spatial organization for 
entrepreneurship development in tourism 
activity is not only affected by 
environmental and physical-spatial 
structures, but also by socio-economic 
factors, especially economic ones. 
Therefore, considering the space as a 
purely spatial phenomenon needs to 
change. This change of perspective can 
provide the basis of the optimal 
development of space. 
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 علمی پژوهشی

 یراستا در یگردشگر یدرنواح  یا شبکه ییفضا سازمان یری پذ شکل  موانع  و امکانات از  یمحل جامعه  ادارک
 )ابادکتول یعل شهرستان( گل نیزر - آباد محمد هی ناح:  مطالعه مورد . ییروستا ینیکارآفر توسعه

 ٢دکتر بیژن رحمانی  ،٣مزیدی  هاجر ، ٢منشی زاده رحمت اله  دکتر ،*1عزیزپور فرهاد دکتر  

 
 رانیا ، تهران ، یخوارزم  دانشگاه ، ییایجغراف علوم دانشکده ، یانسان  یایجغراف گروه  ، ییروستا یزیر برنامه  و ای جغراف اریدانش  1
 رانیا تهران، ،یدبهشت ی شه ه دانشگا  ن،ی زم علوم دانشکده ،یانسان یای جغراف گروه ،ییروستا یزیربرنامه  و  ای جغراف ار ی دانش ٢
 ران یا ،  تهران ،یدبهشت ی شه دانشگاه ن،یزم علوم  دانشکده ،یانسان یای جغراف گروه ،ییروستا ی زیر  وبرنامه ای جغراف ی دکتر  یدانشجو ٣

 

10.22080/jtpd.2021.18920.3300  

 تاریخ دریافت: 
 ۱۳۹۹خرداد   ۸ 

 : پذیرشتاریخ 
 ١٣٩٩بهمن  ٢٠ 

 قابل دانلود از تاریخ:
 ١٣٩٩ اسفند ٢٨ 

 چکیده
درصنعت گردشگری،ایجاد رضایت گردشگران، نیازمند تحلیل دقیق  امکانات و خدمات و اداره ی مناسب 
(با کیفیت) آن است. بنابراین، توجه به امکانات و خدمات و استقرار فضایی آن در مقصدهای گردشگری 

ت گردشگری، به با سازمان فضایی کارآمد از اهمیت برخوردار است. بنابراین، نقش پذیری مراکز خدما
عنوان فضایی برای استقرار و انتظام خدمات گردشگری در سازمان فضایی نواحی روستایی(به عنوان 
مقاصدگردشگری)، در تأمین رفاه و آسایش گردشگران و توسعه ی اقتصادی مقصدهای گردشگری می  

سازم هدف  با  فضایی  ریزی  برنامه  وجود  بنابراین،  کند.  ایفا  را  مهمی  نقش  فضایی تواند  یابی  ان 
مقصدهای گردشگری با توجه به امکانات و خدمات گردشگری از وضعیت موجود می تواند نقش به  
سزایی در توسعه ی کارآفرینی گردشگری در سطح نواحی ایفا کند. پژوهش حاضر، می کوشد تا به  

عوامل ترین  کلیدی  از  یکی  ای  پذیری سازمان فضایی شبکه  موانع شکل  و  امکانات  بر    بررسی  موثر 
زرین گل   -توسعه ی کارآفرینی روستایی (در زمینه ی گردشگری) را در ناحیه ی گردشگری محمدآباد

تفسیری، روش شناسی   -شهرستان علی آباد کتول بپردازد. این پژوهش، درچارچوب پارادایم برساختی
خبرگ تحقیق،  کنندگان  مشارکت  است.  انجام شده  ای،  زمینه  ی  نظریه  رویکرد  و  و کیفی  ادارات  ان 

زرین گل هستند. از بین    - سازمان های دولتی و همچنین خبرگان روستایی ساکن در ناحیه ی محمدآباد
نفر درتحقیق مشارکت داشتند. فنون و ابزار گرداوری اطالعات    ۲۹آنها، با استفاده از نمونه گیری نظری،  

تارمند بود. برای تجزیه و  به ترتیب فن مصاحبه نیمه ساختارمند و چک لیست مصاحبه نیمه ساخ
تحلیل نیز از کدگذاری باز، محوری و گزینشی استفاده شد. مبتنی بر یافته ها، این تحقیق به این نتایج  

زرین گل (شهرستان علی آبادکتول) (با نقش غالب   -رسیدکه سازمان فضایی قطبی ناحیه ی محمدآباد
ملی همچون؛ ساختار توپوگرافیکی کوهستانی، دو نقطه ی شهری فاضل آباد و علی آباد) متاثر از عوا

ضعف خدمات و دسترسی به آن، روابط یک سویه درون و برون منطقه ای، ضعف    مرکزیت شهری،
وجود زنجیره ی تامین و ارزش گردشگری و ضعف بازارکار نتوانسته با تغییر در ساختارها و کارکردها به  

حیه دارای امکانات و ظرفیت هایی چون وجود جاذبه سمت الگویی شبکه ایی حرکت کند. البته این نا

 کلیدواژه ها: 
الگوی فضایی شبکه ای،   

توسعه ی نواحی  
گردشگری، ناحیه ی  

 زرین گل. -محمدآباد
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های گردشگری، توسعه ی نسبی سرمایه گذاری محلی، گسترش استفاده ازابزارهای تبلیغات و بازاریابی، 
پشتیبانی نهادی است که نظام برنامه ریزی می تواند با اتکا به آنها  و تعدیل موانع بیان شده، سازمان  

د تا بسترهای توسعه ی کارآفرینی روستایی در زمینه گردشگری را فراهم  فضایی شبکه ای را شکل ده
سازد. همچنین این پژوهش بر این نکته تاکید دارد که سازمان یابی فضایی شبکه ای، صرفا متاثر از 

اقتصادی (به ویژه اقتصادی) از    –فضایی نیست؛ بلکه عوامل اجتماعی  - ساختارهای محیطی و کالبدی  
ر است. از این رو، نگاه به مفهوم فضا به عنوان یک پدیده ی صرفا مکانی نیازمند تغییر  اهمیت برخوردا 

 است. 

 

 مقدمه ١
ژه ی، به ویدرسطح جهان  ییروستا   یازنواح  ی اری امروزه بس
درحال توسعه، درحال تجربه كردن مشكالت    یدركشورها

هستند(هیلینگ    ی و كساد اقتصاد  یی ستایاز ركود، ا   ی ناش
درتنوع    یل آن كاست ی). كه از جمله دال٢:  ٢٠٠٢و گردهارد،  

كارآفر  یاقتصاد  نگاه  نبود  است.     ینی،  آن  همانند  و 
ش فاصله یبا چالش افزا  ییجه، هر روز مناطق روستا یدرنت

ن شهر و روستا ( در زمینه های كمبود منابع  ی ب   یتوسعه ا  ی
ن ، فقر، ییپا  ی، درآمد كم، بهره ور یكاریانسان ساخت ، ب

  ی طیست محیز  ی، پسرفت هاییش مهاجرت روستایافزا
  .) ١٤٨: ١٣٨٤و ... مواجه هستند(هزارجریبی، 

  ی اقتصاد  ی ت هایبه فعال  ین ارتباط ، تنوع بخشیدر ا
تواند   یموجود م  ی ت هایبراساس توان ها و ظرف  روستاها 

تقو توسعه  یسبب  و  ا  یاقتصاد   یت  در  ن یآن ها شود. 
تقویزم كارآفرینه،  ا   یوگردشگر  ینی ت  بستر  یو  جاد 

ابزار پ  ی توسعه    یمناسب برا از    ی شرفت و توسعه  یآن 
د؛ یآ  یدرحال توسعه به شمار م  یژه كشورهایكشورها به و

فعالیرا  یز رویك  با  كارآفریت  توسعه  ی كرد  به    ی نانه 
اجتماعیاقتصاد  ا  ی ط یو مح  ی،  ،  ی(از جمله؛  اشتغال  جاد 

فعال  ینوآور پذیدر  رقابت  ها،  مح  یریت  ،حفظ   ط یو 
میز منجر  (ورئول    ی ست)   ارتباط،   ٤:٢٠٠٢شود  این  در   .(

نه ساز  ی تواند زم  ی م   یی روستا  یگردشگر   ی نی توجه به كارآفر
 .)٢٨٦: ١٣٨٣پاسبان، گردد ( ییدار روستایپا یتوسعه 

هدف   با  روستایی  گردشگری  پذیری  نقش  برای 
آن   به  فضایی  رویکردی  با  است  ضروری  کارآفرینی 
تحول  امروز  به  تا  ازگذشته   ، ارتباط  این  در  نگریست. 
پارادایمی از رویکردی مبتنی بر اندازه ی  سکونت گاه ها در  
ساختاری سلسله مراتبی به رویکردی جریان مبنا بر شبکه  

اس افتاده  اتفاق  ای  ای   شبکه  رویکرد  بین،  این  در  ت. 

این  فعالیت فراهم بستری مناسب تری را برای توسعه ی  
می نماید. در الکوی فضایی شبکه ای  با اصولی چون هم 
افزایی، مرکزیت جریانی، جریان های دوسویه و مکمل و 
دهد(افراخته،  می  شکل  را  فضایی  فراقلمرویی  پیوندهای 

ن کسب و کارهای کوچک  ) که در آ٣٨:  ١٣٩٥همکاران ،  
گردشگری می توانند با خوشه ایی شدن و شبکه ای شدن  
 .فضایی بستر مناسب تری را برای توسعه و بقاء دارا شوند

با هدف    توسعه ی گردشگری  برای  رویکرد  این  تحقق 
و   برنده  پیش  عوامل  با  روستایی   کارآفرینی  ی  توسعه 

بر  عوامل  این  هستند.  رو  به  رو  ای  ماهیت  بازدارنده  خی 
 .ساختاری و برخی ماهیت کارکردی دارند

گردشگری   آن  در  اخیر  های  درسال  که  مناطقی  از 
زرین    -روستایی،در حال گسترش است، ناحیه ی محمدآباد

  - گل (شهرستان علی آبادکتول) است. ناحیه ی محمدآباد
زرین گل شهرستان علی آبادکتول دارای جاذبه های متعدد  

م وجود  است،  متنوعی  طبیعی، و  های  پتانسیل  و  نابع 
تاریخی ، فرهنگی، نزدیکی به مراکز شهری و راه های اصلی، 
وجود کارگاه های صنایع دستی موجود در روستاها، وجود  
همچنین  و  جمعیتی  مراکز  نیز  و  کشاورزی،  محصوالت 
گسترش خانه های دوم گردشگری که در فصول مختلف 

جذب گردشگران   سال قا بلیت ها و جاذبه های زیادی برای
را دارا است ، سبب شده که این ناحیه به عنوان یکی از 
مهمترین نواحی گردشگری روستایی در کشوردارای اهمیت 

موجود در   یها  یی زیادی شود. این درحالی است که نارسا
فضا ی   یی نظم  ناحیه  روستایی  های  گاه  سکونت 
وجود   -محمدآباد ضعف  و  توازن  عدم  ازجمله؛  گل  زرین 

مقاصدگردشگر  رابطه و  نواحی  میان  تعاملی  توزیع  یی   ،
سازمان   گردشگری،  ی  توسعه  های  زیرساخت  نامتعادل 

تولیدی درجهت   -فضایی شهر منابع  ناکافی بودن    ، مبنا 
اشتغال، وبه طورکلی کم توجهی ونادیده گرفتن ظرفیت ها  
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وتوانایی های موجود درنواحی روستایی باعث شده  مسائل  
نواحی  روستایی در    یاقتصاد-یاجتماع  وتوسعه ی   یداریپا

مواجه  مشكل  با  اندرا  شده  واقع  مطالعه  مورد  منطقه 
گردشگری،ایجاد   درصنعت  که  است  درحالی  کنند.این 
و   امکانات  دقیق   تحلیل  نیازمند  گردشگران،  رضایت 
است.   آن  کیفیت)  مناسب(با  ی  اداره  و  خدمات 

مه عنوان  به  ،خدمات(  امکانات  به  مترین  بنابراین،توجه 
در   آن  فضایی  استقرار  و  گردشگری)  وکارهای  کسب 
مقصدهای گردشگری با سازمان فضایی کارآمد از اهمیت 
خدمات  مراکز(  این   پذیری  نقش  و  است.  برخوردار 
گردشگری) ، به عنوان فضایی برای استقرار و انتظام این 
نوع از خدمات در سازمان فضایی نواحی، در تأمین رفاه و  

ران و توسعه ی اقتصادی آنها نقش مهمی  آسایش گردشگ
  .ایفا می کنند

سازمان   هدف  با  فضایی  ریزی  برنامه  وجود  بنابراین 
یابی فضایی مقصدهای گردشگری با توجه به امکانات و  
خدمات گردشگری از وضعیت موجود می تواند نقش به 
سزایی در توسعه ی  گردشگری (با هدف بسترسازی برای  

زرین   -در سطح  ناحیه ی محمدآباد   توسعه ی کارافرینی)
گل (شهرستان علی آباد کتول) داشته باشد.در این راستای، 
الگوی فضایی شبکه ای (در چارچوب سازمانیابی فضایی)   
با خصایصش می تواند بستری مناسبی را برای توسعه ی  
کارآفرینی گردشگری فراهم سازد. این در حالی است که 

، الزامات خاصی الزم است. در  برای شکل گیری این الگو  
این ارتباط اگرچه از بعد نظری الزاماتی تعریف شده است،  
ولی شرایط خاص نواحی الزامات خاص خودش را می طلبد  
.  برای دستیابی به این الزامات خاص،فهم خبرگان ساکن  
چارچوب  تواند،  می  میان  این  در  ناحیه  متخصصان  و 

تحقق این الگو فراهم  عملی مناسب تری را برای    -مفهومی
 .سازد

و   امکانات  کشف  تر  عمیق  درک  برای  رو،  این  از 
محدودیت های شکل گیری الگوی فضایی شبکه ای سوال 

 :زیر مطرح شده است

جامعه ی محلی از امکانات و موانعی که در شکل  •
ی   ناحیه  ای  شبکه  فضایی  سازمان  پذیری 

مطالعه   مورد  ی  - گردشگری  توسعه  برای 
روستایی دارند؟و   -کارآفرینی  درکی  چه  موثرند؛ 

 چگونه آنرا تفسیر و ارزیابی می نمایند؟ 

 مبانی نظری ٢
های مکانی جهت تبیین ساختار  ترین تئوری یکی از اساسی 

و کارکرد فضایی فعالیت های اقتصادی، پژوهش با ارزش 
با  ١٧٨٣  –   ١٨٥٠تون   (فن ) است، وی معتقداست شهر 

م احاطه  بزرگی  یکنواختی  دشت  حاصلخیزی  که  شود  ی 
و   نظرکاال  از  را  خود  روستایی  ی  شهرمحدوده  دارد.این 
تولیدات   مازاد  ی  عرضه  برای  و  کند  می  تامین  خدمات 
می  فراهم  بازار  روستایی،  نواحی  کشاورزی 

های  ٢٧٧:  ١٣٧٥سازد(شکویی، تئوری  از  دیگر  یکی   .(
ها تحلیل  از  بسیاری  علمی  مبنای  که  فضایی،  اساسی  ی 

انی و روابط بین سیستم سکونت گاهی مورد توجه قرار  مک
)  ١٩٣٣های مرکزی والترکریستالر  (گرفت، نظریه ی مکان 

های است. این نظریه بر روابط یک طرفه عمودی بین مکان 
مرکزی با الگوی سلسله مراتبی تاکید زیادی دارد. به عبارت  

همه ها معنی ندارد ؛ زیرادیگر؛ روابط افقی بین سکونت گاه
ی آنها (مکانهای مرکزی)کاالها و خدمات مشابهی تولید می  

). نظریه ی مکان مرکزی کریستالر در  ٢٠٠٧کنند( میجرز  ،  
) پرو   همچون؛  پژوهشگرانی  توسط  و  ١٩٥٤ادامه،   (

هایی جدیدی  شد و نظریه  )گسترش داده١٩٥٨هیرشمن  (
رشد، در قالب رویکرد سلسله مراتبی فضا (شامل؛ قطب  

پارادایم،   این  در  حقیقت  در  شد.  مطرح  نامتوازن)  رشد 
ویژگی و  گرهصفات  به  منتسب  و  های  اندازه  (همچون  ها 

آنها در ساختار   و مرتبه  بندی  ...) مالک درجه   ، جمعیت 
فضایی منطقه و سرزمین قرار گرفت( داداش پور وهمکاران 

،١٣٩٣) فریدمن   نگرشی جان  در جهت ١٩٦٦).با چنین   (
کاستی تصح و  کم  بیان  یح  رشدرا  قطب  نظریه  های 

سناجردی،  ، یزی  درک  ٢٠٧:  ١٣٨٩نمود(پاپلی  برای  و   .(
و   تحوالت  تغییرات،  بینی  پیش  و  مناطق  فضایی  ساختار 

، (هیلهورست  توسعه،  ی  ٢٧  –  ٢٦:  ١٣٧٠روند  نظریه   .(
امریکای    –مرکز   در  خود  تحقیقات  اساس  بر  را  پیرامون 

). او  ١١٩:  ١٣٧٩طرح کرد(صرافی،جنوبی (ونزوئال و شیلی) م
نگرش از  بر قطب  با دوری  (و عمدتا  اقتصادی  های صرفا 

منطقه یکپارچگی  ی  نظریه  نوعی  بر  تاکید  رشد)،  ای 
( ١٩:  ١٣٩٢داشت( سعیدی،   اواسط دهه ی  م)    ١٩٧٠).در 

) ایده ی متضاد خود  ١٩٧٥جان فریدمن و مایک داگالس  (
با نام توسعه ی    شهری   –را در زمینه ی توسعه ی روستا  

آگروپلیتن، به عنوان بدیلی برای رویکردهای غالب برنامه  
منطقه  ادامه،  ریزی  در  ساختند.  مطرح  زمان،  آن  در  ای 

به   فضایی  و  مکانی  ابعاد  افزودن  برای  راندینلی  دنیس 
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به عنوان مکمل دیگر    -ای و فضاییهای منطقه برنامه ریزی  
جای نه  و  ای  منطقه  ریزی  برنامه  رویکرد  انواع  آنها  گزین 

مطرح   را  روستایی  ی  توسعه  در  شهری  کارکردهای 
 .)٤٨-١٠: ١٩٨٤ساخت(راندنیلی، 

کاماگنی و سالون  در زمره ی اولین پژوهشگرانی بودند  
که در پاسخ به کاستی های پارادایم سلسله مراتب اندازه 
ی مبنا، به ارائه ی  رویکردی جدید برای توضیح واقعیات  

و اهتمام  سالون،  فضایی  و  ).آنها  ١٩٩٣رزیدند(کاماگنی 
اظهار داشتند که اگر فرم سلسله مراتب شهری، توسط اثر  
متقابل بین نیروهایی مانند؛ صرفه های ناشی از مقیاس،  
حداقل اندازه ی تولید کارآمد، تراکم تقاضا و اندازه ی بازارِ  
از پیش مشخص شده آن گونه که در مورد مدل کریستالر  

همان اندازه نیروهای تولیدی دیگر، که در   مطرح است، به
ملیت  عا  ها،  بنگاه  مقیاس محلی  و  اقتصاد خرد  مقیاس 
دارد، می تواند به عنوان نیرو های پیش برنده ی پارادایم 
کامن    و  کاپینری  شود.  گرفته  نظر  در   « «شبکه  جدید 

) از جمله پژوهشگرانی بودند که پیدایش و ظهور   ١٩٩٨(
با مفاهیم اقتصادی مرتبط دانسته و  شبکه های شهری را  

بندی  تارعنکبوتی دسته  و  کانونی  نوع  دو  به  را  شبکه ها 
) کاپلو  شامل سه    ٢٠٠٠کردند.  ا ساساً  را  ) شبکه شهری 

عنصر شبکه، صرفه های خارجی ناشی از شبکه ای شدن 
و همکاری دانست. پس از او، میجرز متأثر از دستاوردهای 

که شهرها به واسطه ی تفاوت  کاپینری و کامن نشان داد  
در نقش های اقتصادی، دارای روابطی مکمل و به واسطه  
ی سازما ند هی منطقه ای ظرفیت ها یا چارچو ب ها دارای 
روابط هم افزایی و همیاری هستند؛ به طوری که در شبکه 
های کانونی، هم افزایی افقی و در شبکه های تارعنکبوتی،  

ابی است(داداش پوروهمکار هم افزایی عمودی قابل دستی 
نگاهی    ی).در کنار این نظریه ها، پارادایم شبکه ا  ٤:  ١٣٩٥،

فضایی و سازمان فضایی    یمتفاوت به مقوله ی جریان ها 
دارد. از منظر این پارادایم، سکونت گاه ها مانند شبکه به  

فضایی، بین روستا ها   یهم متصل هستند؛ زیرا جریان ها
در ناحیه، ایجاد می کنند که    یاو شهرها، یک نظام شبکه  

متقابل سکونت گا هی است (کاستلز،    یحاصل کنش ها
).که نظام وابستگی ها و پیوند های ارتباطی    ٥٤٤:    ١٣٨٤

داخلی و خارجی روستا ها و شهرها را با یکدیگرنشان می  
داگالس(یما .(Klapka et all, 2010, 54) دهد ) ١٩٩٨ک 

ی را معرفی کرد. رویکردی رویکرد را هبرد شبکه ی منطقه ا
که رشد و توسعه ی هماهنگ را از طریق روابط مکمل و  

روستایی ی  یافته  سازمان  سطح    -پیوندهای  در  شهری 
)، نظریه  ١٧٧٦  -١٩٣٤مناطق توصیه می کند. در سالهای (

ی رشداقتصادی مطرح شد. آدام اسمیت درنظریه ی رشد  
تاکید دارد،    اقتصادی خود بر سه عامل؛ کار، زمین و سرمایه

الگوی ( رشد) توسعه ی آدام اسمیت براثرانباشت سرمایه  
آید   درمی  حرکت  به  کند،  ایجادمی  صنعت  منابع  که  ای 

). اقتصاددانانی چون؛ مالتوس  ٧٣:  ١٣٨١(محمدزاده اصل،  
و دیویدریکاردو دیدگاه های خود را بر"انباشت سرمایه" ،  

می بیان  نداز  کارا  های  نواوری  و  این    باروری خاک  کنند. 
درحالی بود که "جان استوارت میل"  نظریه ی رشد خود 
را بر اساس عواملی چون زمین، نیروی کار و سرمایه و میزان  
بازدهی آن ها و عوامل تاثیرگذاری بر توانایی تک تک آن ها  
مورد بحث و بررسی قرارمی دهد. کارل مارکس، درعین حال 

نبا  ا  ی  را سرچشمه  داری  ی مازاد سرمایه  انگیزه  و  شت 
باغیان،   دانست(قره  می  رشد  جوزف  ٢:  ١٣٧٤اصلی   .(

) نگرش درونی به نظریه ی رشد می اندازد  ١٩٣٤شومپیتر (
و با تاکید بر نوآوری و اختراع آن ها را از عوامل اصلی رشد 

باغیان،   آورد(قره  به شمارمی  ). درسال  ٥:  ١٣٧٤اقتصادی 
سولو) که یک ) مدل رشد نئو کالسیک(رشد برون زا ١٩٥٦(

سولو   توسط  است  اقتصادی  رشد  تحلیل  برای  پایه  مدل 
) سال  گردید.در  جدید(رشد  ١٩٩٠مطرح  رشد  تئوریهای   ،(

رومرو لوکاس) که برایده های جدید ازسوی بخش    -درونزا
نظریه   این  شد.  کارگرفته  به  و  منتشر  ایجاد،  خصوصی 
رفتار   تشویق  در  عمومی  گذاری  سیاست  نقش  درنهایت 

بخش خصوصی، توجه بسیاری را درنظریات رشد    نوآورانه
به خود جلب نمود، و این امر باعث ایجاد بازار رقابتی و  

درسال( هاگراستراند  آورد.  وجود  به  را  )  ١٩٥٣غیررقابتی  
تئوری جغرافیایی نوآوری را مطرح نمود، به نظر وی نوآوری  
نتیجه فرآیندهای یادگیری و آموزش و یا ارتباطات است.  

) مایکل پورترنظریه ی خوشه صنعتی را به ١٩٩٠( در سال
نوآوری   و  یادگیری  تازه  های  زمینه  در  ای  نظریه  عنوان 
نمود،   مطرح  جدید،  بازرگانی  گیری  شکل  و  ها  شرکت 

ع جدا از هم؛  ینظریه ی او برآن است كه كشورها نه در صنا 
وسته به هم از راه روابط  یع پیاز صنا  ییبلكه در خوشه ها

شوند. در راستای نظریه ی پورتر    یموفق م  یو عمود  یافق
) کروگمن تئوری جغرافیای اقتصادی جدید را ١٩٩١در سال(

مطرح نمود؛ نظریه ی اقتصاد جدید، به توضیح چگونگی  
یافتگی   توسعه  سطح  و  صنعتی  کشورهای  بین  تجارت 
مشابه می پردازد و به این جهت بر صرفه های ناشی از 

بت غیرکامل تاکید می کند. مقیاس، تفاوت درتولید و رقا
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برای تخصصی   ، محرکی  فزآینده  بازده های  تئوری،  دراین 
شدن و تجارت بین کشورها بر اساس مزیت نسبی مطرح  
می شود. آثار تجمع شهرنشینی، هزینه های حمل ونقل و 
بخشی   شدن  تخصصی  و  مقیاس  از  ناشی  های  صرفه 

ستند.  ازعوامل موثر بر رقابت پذیری مطرح دراین تئوری ه
  .)٢٠١٠(کروگمن، 

 ادبیات موضوع ٢٫١
به   اغلب  روستایی  مناطق  در  کسب گردشگری   صورت 

ها است که اغلب آن   (SMES) وکارهای کوچک یا متوسط
وکار خانوادگی هستند. این نوع از کسب در قالب کسب  

ویژه در رشد و توسعه ی    وکارها در اقتصاد کشورها و به
مهمی بازی می کنند که این  مقصدهای گردشگری نقش  

آن   توانایی  از عدم  ناشی  ایجاد مشاغل جدید،  امر  ها در 
باشد. جهانی شدن   اثرات چندگانه می  و  رقابت  تحریک 

وکارهای گردشگری    ای را بر این نوع ازکسب فشار  فرآینده
توزیع   و  برای تشکیل یک مقصد خاص  داشته است که 

اند.  مقصدها   گسترده ی محصوالت خود با مشکل مواجه
سنتی گردشگری نیز با رقابت شدیدی مواجه اند.  طبق 

نویسنده چندین   & Inskeep, 1991; Mill)  نظر 
Morrison, 1992; Murphy, 1985)  سیاست های  ، 

های اجتماعی، اقتصادی  گردشگری باید با توجه به ویژگی  
و فیزیکی مقصد ها انتخاب شوند.در واقع بر اساس همین  

ای بعضاً مخصوص مقصدها است که خوشه ها،  هویژگی  
مقصدها   در  را  گردشگری  از  دیگری  اشکال  و  محصوالت 

 .ایجاد می کنند

عنوان   به  تواند  می  نیز  شدن  جهانی  دیگر،  سوی  از 
شود.   تلقی  جهانی  آزاد  بازار  از  مندی  بهره  برای  فرصتی 
رقابت   های  تهدید  با  مقابله  برای  گردشگری  مقصدهای 

ی موقعیت استراتژیک، باید شکل گیری  جهانی و توسعه  
شبکه های گردشگری را تشویق کرده و به ایجاد شبکه ها  
و مشارکت قوی در بین کارگزاران بخش خصوصی به ویژه 

  .بین بخش خصوصی و دولتی اقدام کنند

های جدیدی که در زمینه ی گردشگری  در واقع پارادایم  
ثر بخشی برنامه  ارائه شده، بیانگر این است که کارایی و ا

تنها ناشی از پیشرفت نظری و عملی  ریزی گردشگری نه  
ی  توسعه  نتیجه  بلکه  است؛  گردشگری  ریزی  برنامه 
چارچوب سازمانی نیز می باشد که در آن تصمیمات برنامه  

شوند می  اجرا  و  تغییرات   (Costa, 2001: 436) .ریزی 

  اجتماعی جهان (جهانی شدن، فناوری اطالعات  -اقتصادی
فعالیت ی  توسعه  و  ارتباطات  انعطاف  و  اقتصادی  های 

به    ،پذیرتر)   دستیابی  برای  تحقیقات  گسترش  باعث 
سیستم  روش پیشبرد  راستای  در  و  هایی  سازمانی  های 

برنامه ریزی شده اند.  افزایش عالقه و مطالعات پژوهشی  
بیانگر   در زمینه ی شبکه، نظریه ی همکاری و مشارکت 

 .یان نسبت به این موضوع استحساس شدن دانشگاه

دست  و  دانشگاهیان  از  زیادی  به  تعداد  اندرکاران 
سازمانی به سازمان    اهمیت طراحی محیط درون و برون

هایی سودآور، دارای کارایی و اثربخشی بر انگیزه ی کارکنان  
بهره درنتیجه  شده (و  حساس  بهوری)  نتیجه  اند.  عنوان 

ودی و باز کردن مرزهای  شدن، پیوندهای افقی و عمجهانی 
به  را  گردشگری  بخش  در  رقابت  طور   جهانی، 

روی، تجارت و  ای افزایش داده است. از این  مالحظهقابل 
وکار با افزایش آگاهی برای کارآمد ساختن عملیات    کسب

منظور رقابت در  دانند که به  همراه است.  کارآفرینان می 
های  ا محیط  بایست پیوند های محکمی بسطح جهانی، می 

بهره پیرامونی در جهت  بیشتر، کاهش هزینه  محلی  وری 
تر  ها، ترکیب مواد اولیه و استخدام منابع انسانی مناسب 

داشته باشند.  به عبارت دیگر، افزایش رقابت در سطح  
 جهانی مستلزم کارآمدی و تأثیرگذاری محلی بیشتر کسب 

یار مهم  وکارها است.  محیط سازمانی برای موفقیت آن بس 
های درونی حاکم بر سازمان بر درک است؛ زیرا وابستگی  

های    ها تأثیر اساسی دارد.  افراد یک گروه، در بخشآن  
سازمانی، همگی بر یکدیگر تأثیر دارند. حتی افرادی  درون  
به  می که  کار  مستقل  به  صورت  خود  کار  در  طور  کنند، 

منابع جهت   معمول به دیگران برای فراهم کردن اطالعات و
تکمیل کارهای خود نیاز دارند. روابط بین سازمان و محیط  

پردازان معتقدند که  آن قدر مهم است که بعضی از نظریه 
های درونی متقابل و تعامالت زیرمجموعه آن بین  وابستگی 

گروه و  سازمان افراد  اساس  می ها،  تشکیل  را  .  دهندها 
(Tjosvold, 1986: 517) 

ی است که به صنعت گردشگری  همین روابط شبکه ا
امکان می دهدتا محصول خود را ارائه دهد و بر مشکالت  
ناشی از پراکندگی غالب آید. به هر حال این بحث مطرح 
برای   را  مطلوبی  ی  زمینه  گردشگری  صنعت  که  است 
به   گردشگری  درواقع  کند.  می  فراهم  ها  شبکه  مطالعه 

ها  وابستگی  درآن  که  شده  تعریف  سیستمی  ی  عنوان 
درونی ضروری بوده و همکاری در بین موسسات و سازمان  
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می   مهم  گردشگری،  محصوالت  تولیدکننده  مختلف  های 
از نظر جغرافیایی اغلب در مناطق دور   باشد. گردشگری 
افتاده که بازارهای هدف فاصله دارند، واقع شده و بیشتر  
نیز شامل کسب وکارهای مستقل وکوچک با گردش مالی 

محی  در  در چنین  پایین  منظم است.   نه چندان  کاری  ط 
شرایطی بقاء و دوام تازه وا ردان بستگی به اقدام دسته  
ساختارهای   پیدایش  دلیل  همین  به  دارد.  ها  آن  جمعی 
شبکه ای ازخواسته های جمعی از فعاالن بخش گردشگری  
ازکسب   زیادی  نسبتا  تعداد  آنجاکه  از  بنابراین  است. 

د به ویژه درمناطق روستایی  وکارهای کوچک با منابع محدو
نمی توانند در انزوا مسیر توسعه ی پایدار را دنبال کنند،  
صنعتی   در  پایداری  به  نسبت  ای  شبکه  رویکرد  داشتن 
وهمکاران،  (رضوانی  است  بسیارضروری  مانندگردشگری 

١١-١٢:  ١٣٩٣ (.   

منابع   از  براستفاده  مبتنی  كارآفرینی  دیگر،  عبارت  به 
یسم ابزاری برای حل و فصل مسائل و  طبیعی به ویژه تور

برای  هی  را  و  بوده  روستایی  جوامع  داخلی  های  چالش 
حفاظت از سرمایه های روستایی و همچنین نیروی محركه   
شمارمی   به  روستایی  ی   سرمایه  انباشت  در  مهمی  ی 

فعالیت های   (Meccheri and Pelloni, 2006)آید زیرا  ؛ 
ایر بخش های اقتصاد  مرتبط با گردشگری در مقایسه با س 

روستایی توانایی باالیی در تنوع بخشی به اقتصاد روستایی  
براساس   كه  دارد،  كوچك  های  سرمایه  جذب  افزایش  و 
مناطق   در  آن  پیامد  توسعه،  حال  در  كشورهای  تجارب 
روستایی دارای جاذبه های گردشگری را در قالب توسعه   

تبع   به  و  دولت  توسط  ساختی  زیر  های  فعالیت  آن  ی 
شتاب بخشیدن به توسعه ی اشتغال و درآمد جایگزین و  

 ,Dinis) .ارتقای سطح رفاه و استاندارد های زندگی است
و با تقویت فرهنگ و هویت محلی، تنوع بخشی   (2011:1

به فعالیت های اقتصادی در زمینه های كشاورزی، صنعت 
و خدمات روستایی به حفظ جمعیت روستایی با كمترین  

 ,Lordkipanidze).كندبه محیط كمك می    آسیب رسانی
2002: 50) 

موفق   استراتژی  تنها  كارآفرینی  ی  توسعه  واقع،  در 
اما  نیست؛  روستایی  اقتصادی  ی  توسعه  تحقق  جهت 
نسبت به سایر راهبرد ها و استراتژی ها بدلیل استفاده از 
فرصت های موجود مناسب تر است.  تجارب كشورهای  

دهدكه كارآفرینان با ارائه ی روش  توسعه یافته نشان می  
اند،   توانسته  خود  خالقیت  همچنین  و  ها  نوآوری  و  ها 
حركت عظیمی به طوركمی وكیفی در شتاب اقتصادی آن  
ها ایجاد كنند؛ زیرا این گروه با شناسایی و ایجاد فرصت 
دسترس   قابل  و  درآیند  مطلوب  موقیعتی  بیانگر  هاكه 

به   (Barringer and Ireland, 2006) است یا فرصت  و 
عنوان نیاز بازاركه به طور كامل تعریف نشده و یا منابع و  
كامل  به طور  اشتغال  ایجاد  در  ظرفیت هایی  است كه 

  .(Koen et al, 2005:1) مورد شناسایی قرار نگرفته است

بنابراین، اهمیت تعامل بهره وران متنوع در مدیریت و  
رشدی برخوردار   برنامه ریزی گردشگری از مشروعیت رو به

است.  این امر به افزایش توجه مشارکت کنندگانی منجر  
تا   آورده  گردهم  را  ها  سرمایه  از  ای  مجموعه  که  شده 
سیاست های گردشگری را توسعه دهند و در برخی موارد 
نیز اجرا کنند. دلیل اصلی افزایش گرایش به مشارکت در  
که   است  مسئله  این  به  اعتقاد  گردشگری،  ی  توسعه 
سازمان ها و نواحی مقصدگردشگری می توانند از طریق  
کنار هم قرار دادن دانش، تجارب، سرمایه و سایر منابعبهره  

 Kotler et al. , 1993 )وران به مزیت رقابتی دست یابند
cited in Bramwell & Lane, 2000, p. 2 .( 

با توجه به این دیدگاه درسال های اخیر،پژوهش هایی  
شبکه های گردشگری  مبتنی برکارآفرینی درزمینه ی نقش  

ای   زمینه  بررویکرد  مبتنی  روستایی  مناطق  ی  درتوسعه 
پرداخته شده است که  خالصه ای از مسائل ، اهداف و 

 ارائه شده است. 1 جدولدستاوردهای پژوهش در 

 

 

 

 

 

 



 

41 

 . ۶۲تا    ۳۲ صفحات .۱۳۹۹زمستان    .۳۵ شماره .۹ دوره

 

 

 

Journal of Tourism Planning and Development 
پژوهشی برنامه ریزی و توسعه گردشگری -نامه علمیفصل  

ادارک جامعه محلی از امکانات و موانع شکل پذیری سازمان فضایی شبکه ای درنواحی گردشگری در  .  هاجر مزیدی و همکاران
 زرین گل( شهرستان علی ابادکتول)  -راستای توسعه کارآفرینی روستایی. مورد مطالعه : ناحیه محمد آباد 

 بررسی  سوابق تحقیق   1 جدول 

نویسنده و سال  عنوان تحقیق 
 نتایج تحقیق  انتشار

ارزیابی توسعه ی 
پایدارگردشگری درمناطق  
روستایی حاشیه ی کالن  

 شهرتهران 
 (مورد مطالعه:روستای آهار)

رضوانی 
 ) ١٣٩٥وهمکاران(

نتایج تحقیق نشان دادگردشگری در روستای آهار در هر سه بُعد اقتصادی و  
که ارتباط و  طوریمحیطی پایداری الزم را نداشت؛ به فرهنگی وزیستاجتماعی، 

شده یافت گانه توسعه ی پایدار گردشگری در روستای بررسیتعادلی بین ابعاد سه
شده به  های گردشگری در روستای مطالعهناپایداری فعالیترسد نظر مینشد.  به 

این علل باشد: ضعف ساختاری، نبود درک صحیح بهره وران از توسعه ی پایدار،  
های الزم، موانع قانونی بسیار و برقرارنکردن تعادل بهینه بین منافع فقدان آموزش

 بهره وران.
شناسی توسعه آسیب
وکارهای خانوادگی  کسب
 ی در استان گلستان روستای

شریف زاده  
 ) ١٣٩٣وهمکاران(

وکارهای خانوادگی  نتایج تحقیق نشان داد که  مسائل عمده ی توسعه ی کسب 
وکار در مناطق روستایی؛ روستایی شامل؛ مساعدنبودن محیط کسب

ها و فرهنگ  ها، مهارتنسلی در انتقال ارزشنیافتگی بازار؛ گذار و شکاف بینتوسعه
ی خانوادگی روستایی؛ نبود پشتیبانی رسمی نهادمند؛ ناکارآمدی  وکارهاکسب

 وکار؛ و فشارهای اجتماعی نیزمی باشدمدیریت تولید و کارکردهای کسب 
شناسایی مشکالت گردشگری  

روستایی استان چهارمحال  
وبختیاری با استفاده ازتکنیک 

 تئوری بنیانی

کرمی دهکردی  
 )١٣٩٠وهمکار(

داداین استان با مشکالت زیرساختی، بازاریابی، بهداشت نتایج تحقیق نشان 
سالمت، کمرنگ شدن جاذبه های فرهنگی، عدم درک صحیح ازگردشگری، فقدان  

قبیله ای، فقدان برنامه ریزی وهمچنین  -انگیزه درمسئوالن محلی، تعصبات قومی
پژوهش ونظارت، مشکالت مربوط به منابع انسانی، مشکالت گردشگری ومقوله ی  

 دولت ومشکالت مربوط به صنایع دستی همراه است.
عوامل مؤثر بر توسعه ی  

کارآفرینی روستایی 
(موردمطالعه: مناطق روستایی 

 شهرستان منوجان

حسینی نیا  
 ) ١٣٩٦وهمکار(

نتایج تحقیق نشان دادکه ، عوامل مؤثر بر توسعه ی کارآفرینی روستایی در سطح  
بندی کرد: عوامل فردی،  مقوله اصلی طبقهشهرستان منوجان را در قالب این نُه 

شناختی، قانونی، آموزشی، نهادی،  اجتماعی، زیرساختی، طبیعی و بومفرهنگی
بر الگوی  براین، سازوکار تعاملی ایشان را منطبق سیاسی و اقتصادی.  افزون 

 بنیان، ذیل شش مؤلفه نظری منعکس کرد. ساختارگرای نظریه داده 
ک  شبکه کسب وکارهای کوچ

 گردشگری وتوسعه مقصدها
تاینسلی وهمکار   

)٢٠٠١ ( 
شبکه ی کسب وکارهای کوچک گردشگری وسهم آن درتوسعه ی مقصددرمحیط 

 های روستایی است که درنهایت به نقش آن درتوسعه ی مقصدهامی پردازد. 
کارآفرینی، گردشگری و توسعه  

ی منطقه ای درمناطق روستایی 
موردمطاله : دوروستا درجنوب 

 انسهفر 

پائولِدانا  
 ) ٢٠١٤وهمکاران(

نتایج تحقیق نشان دادمناطق روستایی با داشتن پتانسیلهای فراوان درزمینه ی 
 گردشگری می تواند به عنوان یک فرصت مناسب برای کارآفرینی باشد.

کارآفرینی درگردشگری وتوسعه  
ی منطقه ای موردمطالعه :  

 نیوزلند 

نشان داد که شناسایی معیارهای مهم عامل موثربرای تعامل بین نتایج تحقیق  )٢٠٠٩آتلجیویس(
بخش های خصوصی ودولتی سبب می شود که مالکان کسب وکارهای کوچک با  

چالش های پیش روی خود به طورآگاهانه روبه رو شوند وآنها را به صورت منطقی  
 حل نمایند.

 
تجزیه و تحلیل توسعه ی  

استراتژی های بازاریابی توسط  
و کارهای  گردشگری   کسب

روستایی موردمطالعه: جنوب 
 غرب ایرلند 

نتایج تحقیق نشان دادکه زمینه های کسب و کارهای کوچک گردشگری روستایی در   )٢٠١٤دارراق(
 غرب ایرلند، با چالش هایی مواجه هست واین نیازمند بهبود وتقویت می باشد.

 منبع:  تحقیقات اسنادی نگارندگان 

 



  

42 

 . ۶۲تا    ۳۲ صفحات .۱۳۹۹زمستان    .۳۵ شماره .۹ دوره

 

 

 

Journal of Tourism Planning and Development 
پژوهشی برنامه ریزی و توسعه گردشگری -نامه علمیفصل  

 

ادارک جامعه محلی از امکانات و موانع شکل پذیری سازمان فضایی شبکه ای درنواحی گردشگری در  .  هاجر مزیدی و همکاران
 زرین گل( شهرستان علی ابادکتول)  -راستای توسعه کارآفرینی روستایی. مورد مطالعه : ناحیه محمد آباد 

 روش تحقیق ۳
تفسیری، روش    - این تحقیق درچارچوب پارادایم برساختی

، انجام شده  ١شناسی کیفی و رویکرد نظریه ی زمینه ای 
است. مشارکت کنندگان تحقیق، خبرگان ادارات و سازمان  
در   فعال  افراد  و  ساکن  روستایی  دولتی،خبرگان  های 

زرین گل بودند. از بین   -گردشگری در ناحیه ی محمدآباد
گیری نظری،   نمونه  از  استفاده  با  نفر درتحقیق    ۲۹آنها، 

فنون و ابزار گرداوری اطالعات    ). 2 جدولداشتند(مشارکت  
لیست   چک  و  ساختارمند  نیمه  مصاحبه  فن  ترتیب  به 
مصاحبه نیمه ساختارمند بود. برای تجزیه و تحلیل نیز از  

باز  محوری ٢کدگذاری  گزینشی  ٣،  در  ٤و  شد.    استفاده 
كدگذار ی  مرحله  در  و  مفاهیم  باز  کدگذاری  ی    ی مرحله 

اساس   یمحور بر  مقوالت  این  شدند.  استخراج  مقوالت 
گر  یكدیدر قالب خط داستان با    ییوستار و منطق معنایپ

نها در  و  گرفتند  قرار  ارتباط  كدگذاریدر  مرحله  در    یت، 
  یبه استخراج مقوله هسته ای(یا گزینشی) منته   ینش یگز

مقوله ی محوری و یک    ۱۰مفهوم،    ۲۹شد. با كد گذاری،   
مقوله هسته ای(یا گزینشی) استخراج شد. از بین مقوله 

محوری،   و    ۴های  فرصت  عنوان  به  به    ۶مقوله   مقوله 
عنوان موانع شکل گیری شبکه ای شدن سازمان فضایی  

 اع یافتند.ناحیه ی گردشگری انتز 
 کنندگان  درمصاحبه های فردی مشخصات مشارکت  2 جدول 

مشارکت   ردیف 
 کننده 

 سازمان  شغل یا پست سازمانی تحصیالت سن  جنسیت 

کارشناسی ارشد  ٣٥ زن ١کد ١
 مدیریت جهانگردی

کارشناس نظارت بر دفاتر خدمات  
گردشگری اداره ی کل میراث مسافرتی و 

فرهنگی وصنایع دستی وگردشگری  
 استان گلستان 

اداره کل میراث فرهنگی وصنایع  
 دستی استان گلستان

کارشناسی مدیریت  ٣٨ مرد ٢کد ٢
 جهانگردی 

رئیس اداره ی میراث فرهنگی وصنایع 
 دستی وگردشگری شهرگرگان 

اداره ی میراث فرهنگی وصنایع  
 شهرگرگان دستی 

کارشناسی مدیریت  ٣٧ مرد ٣کد ٣
 جهانگردی 

کارشناس گردشگری اداره ی میراث 
فرهنگی و صنایع دستی وگردشگری  

 شهرگرگان 

اداره ی میراث فرهنگی وصنایع  
 دستی شهرگرگان 

دکتری مدیریت   ٤٣ مرد ٤کد ٤
 استراتژیک  

رئیس شورای های شهر شهرستان علی 
 آبادکتول

 آبادکتول شهرداری علی 

کارشناسی  ٣٧ مرد ٥کد ٥
ارشدمدیریت  

 دولتی 

فرمانداری شهرستان علی  معاون فرماندار شهرستان علی آبادکتول 
 آبادکتول

 کارشناس خدمات فنی  کارشناسی ٣٧ مرد ٦کد ٦
 بنیادمسکن 

اداره ی بنیادمسکن شهرستان 
 علی آبادکتول 

سازمان مدیریت و برنامه ریزی   ریاست و روابط عمومی مسئول حوزه ی  دکتری کسب وکار  ٤٧ مرد ٧کد ٧
 استان گلستان 

 ها  NGO –دفاترخدمات مسافرتی آزاد(فعال گردشگری) کارشناسی  ٣٢ مرد ٨کد ٨
 ها  NGO –دفاترخدمات مسافرتی آزاد(فعال گردشگری) دیپلم ٣٠ مرد ٩کد ٩
کارشناس بخش سرمایه گذاری   کارشناسی ارشد ٣٦ مرد ١٠کد ١٠

  -گردشگری میراث فرهنگی شهرعلی اباد
 ودهیار روستای ماهیان

اداره ی میراث فرهنگی وصنایع  
  -دستی شهرستان علی آبادکتول

بخشداری بخش کماالن 
 شهرستان علی آبادکتول 

 
1 Grounded Theory 
2 Open Coding 

3 Axial Coding  
4 Selective Coding 
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مشارکت   ردیف 
 کننده 

 سازمان  شغل یا پست سازمانی تحصیالت سن  جنسیت 

و دهیار روستای  -دبیرآموزش وپرورش کارشناسی ٣٠ مرد ١١کد ١١
 زرین گل 

اداره ی آموزش وپرورش  
  -شهرستان علی آبادکتول
بخشداری بخش مرکزی  
 شهرستان علی آبادکتول 

کارشناسی  ٢٧ مرد ١٢کد ١٢
ارشدجغرافیا 
وبرنامه ریزی  

 شهری 

بخشداری بخش مرکزی   دهیارروستای شیرین آباد 
 شهرستان علی آبادکتول 

بخشداری بخش مرکزی   دهیارروستای میان رستاق  کارشناسی  ٣٩ مرد ١٣کد ١٣
 شهرستان علی آبادکتول 

بخشداری بخش مرکزی   دهیارروستای سیاه رودبار  کارشناسی  ٤٠ مرد ١٤کد ١٤
 شهرستان علی آبادکتول 

بخشداری بخش کماالن  شورای روستای ریگ چشمه  کارشناسی ٤٨ مرد ١٥کد ١٥
 شهرستان علی آبادکتول 

بخشداری بخش کماالن  دهیارروستای الستان کارشناسی ٤١ مرد ١٦کد ١٦
 آبادکتول شهرستان علی 

کارمندبازنشسته ی سپاه استان   دیپلم ٤٨ مرد ١٧کد ١٧
 وشورای روستای سیاه مرزکوه -گلستان

بخشداری بخش کماالن 
 شهرستان علی آبادکتول 

  -دبیربازنشسته ی آموزش وپرورش کارشناسی  ٥٢ مرد ١٨کد ١٨
 وشورای روستای وسیعسر 

بخشداری بخش کماالن 
 شهرستان علی آبادکتول 

بخشداری بخش کماالن  دهیارروستای افراتخته کارشناسی ٣٧ مرد ١٩کد ١٩
 شهرستان علی آبادکتول 

بخشداری بخش کماالن  شورای روستای غریب آباد  دیپلم ٥٩ مرد ٢٠کد ٢٠
 شهرستان علی آبادکتول 

بخشداری بخش مرکزی   دهیارروستای چینو دیپلم ٤٨ مرد ٢١کد ٢١
 شهرستان علی آبادکتول 

بخشداری بخش مرکزی   دهیارروستای خاک پیرزن  دیپلم ٣٩ مرد ٢٢کد ٢٢
 شهرستان علی آبادکتول 

وشورای   -دبیربازنشته آموزش وپرورش فوق دیپلم  ٦٤ مرد ٢٣کد ٢٣
 روستای طاویر  

بخشداری بخش  کماالن  
 شهرستان علی آبادکتول 

کماالن  بخشداری بخش   شورای روستای چلی علیا  دیپلم ٤٢ مرد ٢٤کد ٢٤
 شهرستان علی آبادکتول 

بخشداری بخش  کماالن   شورای روستای چلی سفلی  دیپلم ٣٧ مرد ٢٥کد ٢٥
 شهرستان علی آبادکتول 

بخشداری بخش  کماالن   شورای روستای خولین دره  دیپلم ٣٢ مرد ٢٦کد ٢٦
 شهرستان علی آبادکتول 

وشورای  -مهندس پروژه های ساختمانی  کارشناسی ٣١ مرد ٢٧کد ٢٧
 روستای نرسو 

بخشداری بخش  کماالن  
 شهرستان علی آبادکتول 

بخشداری بخش  کماالن   شورای روستای گنو کارشناسی ٣٧ مرد ٢٨کد ٢٨
 شهرستان علی آبادکتول 
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مشارکت   ردیف 
 کننده 

 سازمان  شغل یا پست سازمانی تحصیالت سن  جنسیت 

بخشداری بخش  کماالن   شورای روستای چه جا  دیپلم ٥٢ مرد ٢٩کد ٢٩
 شهرستان علی آبادکتول 

 ١٣٩٧  - ١٣٩٨  ،   ی دان ی م   مطالعات :  منبع 

 

 قلمرو جغرافیایی مورد مطالعه  ۳٫۱
محمدآباد ی  از    -ناحیه  بخشی  عنوان  (به  گل  زرین 

ثانیه    ۲۰دقیقه و  ۴۶درجه و  ۵۴شهرستان علی آبادکتول) در
درجه    ۳۶ثانیه طول شرقی تا  ۰۲دقیقه و ۵۷ درجه و   ۵۴و  
ثانیه  ۰۸دقیقه و    ۵۲درجه و    ۳۶ثانیه و    ۳۲دقیقه و  ۵۲و

  ۳۰۰عرض شمالی قراردارد، ارتفاع این ناحیه ی تقریبی  بین
زرین گل     -متراز سطح دریا است. ناحیه ی محمدآباد۱۹۰۰تا

از شمال به دهستان شیرنگ و دهستان کتول، از جنوب  
از شرق به شهرعلی آباد و رامیان و ازغرب  به استان سمنان،  

به شهر فاضل آباد و شهرستان گرگان محدود شده است. 
روستای کوهستانی تشکیل شده است که   ۲۰این ناحیه از  

روستایی شناخته   عنوان مقصدهای گردشگری  به  همگی 
علی   شهرستان  فرمانداری  (مرکزآمارواطالعات  اند.  شده 

 ).۱۳۹۶آبادکتول،

 

 
 ) ۱۹۰:  ۱۳۹۹موقعیت محدوده ی مورد مطالعه(منبع: مزیدی،    1 شکل 

 

زرین گل شهرستان علی آبادکتول،    -درناحیه ی محمدآباد
مهمترین عوامل سکونت گزینی (روستایی) وجود منابع آب 
سطحی (رودخانه های محمدآباد و زرین گل) و همچنین  
اراضی حاصلخیز کشاورزی در اطراف آن بوده است. تعدد،  
مبتنی   فعالیت  یکدیگر،  با  همجواری  بودن،  کوچک 

دامدا محدود  برکشاورزی،  عملکردی  روابط  دامنه  ری، 
و  آباد،  فاضل  و  آباد  علی  شهرهای  با  زیاد  و  باروستاها 
های   ویژگی  حاصلخیز،  اراضی  و  آب  منابع  به  دسترسی 
در   است.  ناحیه  این  روستاهای  کارکردی  و  ساختاری 
سالهای اخیر به علت عدم توازن و ضعف وجود رابطه ی  

مقاصدگردشگر و  نواحی  میان  تو یتعاملی  نامتعادل  ،  زیع 
ناکافی بودن منابع   زیرساخت های توسعه ی گردشگری، 
در   نابسامانی  و  تعادل  عدم  اشتغال،  درجهت  تولیدی 

مقصدهای    یعملکردها فضایی  برتعامالت  مبتنی  فضایی 
  ی اقتصاد  -یو توسعه ی اجتماع  یداریگردشگری، مسائل پا

 روستاها با مشکالت بسیار زیادی روبه رو شده است. 

فضایی    امروزه تعامالت  در  تغییر  و  علت گسترش  به 
(جریان مردم، سرمایه ، خدمات، و...) ، حرکت های روزانه  
سمت  به  روستایی  نواحی  از  روستاییان  ومهاجرت 
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است.  افزایش  درحال  آباد)  آبادوعلی  فاضل  شهرهای( 
زرین گل تعامالت فضایی در سطح    -درناحیه ی محمدآباد

حیطی مبتنی برفعالیت های  ناحیه بیشتر بر ساختارهای م 
بخش کشاورزی شکل گرفته است. ولی در دهه ی اخیر  

اجتماعی بسترهای  در  تحول  امکان    -به علت  و  اقتصادی 
های   برفعالیت  مبتنی  طبیعی)  انداز  (چشم  محیطی، 
گردشگری، جریان های فضایی در ناحیه  از تعدد و تنوع  

ها    بیشتری برخوردارشده است. ولی، هنوز ساختارجریان 
با نقش پذیری شهرها و روستاهای بزرگ به جای ماهیت  
دوسویه و مکمل، از ماهیتی یکسویه تبعیت نموده است. 
این ویژگی سبب شده تا پیوند بین سکونت گاهی شکل 
نگرفته بستر را برای قطبی شدن سازمان فضایی (با نقش 
فراهم  آباد)  علی  و  آباد  فاضل  شهری  ی  نقطه  دو  غالب 

 سازد. 
 

 
 گل   ن ی زر   - محمدآباد   ه ی ناح   در   موجود   یی فضا   سازمان 2. شکل 

 ) ۲۴۱:  ۱۳۹۹منبع(مزیدی،  

 

 شرح و تفسیر نتایج ۴
داده این در ا و متنی ی ها تحقیق   یگردآور یمصاحبه 

 باز یکدگذار اولیه  مفاهیم استخراج جهت شده،
مقوله سطح یک بود. درمرحله ی بعد   ۲۹حاصل،   شدندکه

  ی ن اصلیها و مضاموکد گذاری محوری به استخراج مقوله
استخراج   مرحله،  این  نتیجه  گردید.که  مقوله    ۱۰اقدام 

اصلی(محوری) بود. این مقوالت درکد گذاری گزینشی با دو  
مضمون، شامل(امکانات شکل گیری کارآفرینی گردشگری،  

گردشگری)     موانع شکل کارآفرینی  ای شدن  گیری شبکه 
از   با برخی مقوالت و مفاهیم این انتزاع یافتند. درنهایت،

 یافته این اعتبار شدو گذاشته درمیان  کنندگان مشارکت
مورد کنترل روش به ها ادامه .تاییدقرارگرفت عضو   در 

 )یمحور ی هسته (پدیده   مقوله و اصلی مقوالت  یمحتوا
مقوالت    یمستندسازو   تشریح گیری  از شکل  شد. پس 

هسته ای و بر مبنای ساختار نظریه ی بنیانی، خط سیر  
 داستان موضوع تحقیق تحلیل شده است.

گرفته،   انجام  کدگذاری  فرآیند  به  توجه  با  و  بنابراین 
مبتنی بر پیوستار و منطق معنایی در قالب خط داستان 

ر ارزیابی و تفسیر  مقوله ها در ارتباط با یکدیگر به شرح زی
 ).   3 جدولشدند(
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 ی ف ی ك   ی هسته استخراج شده از داده ها   ی م، مقوالت عمده، و مقوله ی محور ی مفاه   3 جدول 

 مقوله ی هسته مقوالت عمده مفاهیم ردیف
 طبیعی؛وجود جاذبه های  - ١

 وجود جاذبه های تاریخی؛  -
 وجودجاذبه های مذهبی.   -

 امکانات شکل گیری  وجودجاذبه های گردشگری 
 کارآفرینی گردشگری 

محوطه سازی واحداث کمپینگ درمسیر روستاهای   - ٢
 گردشگری درناحیه ؛

 ساخت واحداث اقامتگاه های بوم گردی؛ -
 ساخت ومرمت خانه های اجاره ای؛ -
پرورش زنبورعسل، احداث استخروپرورش ماهی قزل   -

 آالواردک؛
پرورش زنبورعسل، دامپروری، زراعت، باغداری، صنایع   -

 دستی.  

 
 

توسعه ی نسبی سرمایه  
 گذاری محلی 

 کانال تلگرام؛ - ٣
 سایت؛  -
 تبلیغات کاغذی(بروشور، کاتالوگ)؛  -
چاپ کتاب درسطح ملی وبین المللی درزمینه بافت   -

 خی روستاها.  تاری

گسترش استفاده ازابزارهای 
 تبلیغات وبازاریابی 

 وجودپشتیبانی نهادی  اداره میراث فرهنگی وصنایع دستی وگردشگری   - ٤
 شیب زیاد؛  - ١

 ناهمواری زمین؛  -
 ارتفاع زیاد.   -

ساختارتوپوگرافیکی  
 کوهستانی 

موانع شکل گیری  
شبکه ای شدن 

 کارآفرینی گردشگری 
 

 خدمات زیرساختی ورفاهی؛ ضعف  - ٢
 ضعف دسترسی به خدمات. -

ضعف خدمات و دسترسی  
 به آن 

تفاوت نداشتن درزمینه ی ارتباطات فرهنگی روستاها   - ٣
 با یکدیگر 

درتضادبودن درزمینه ی ارتباطات فرهنگی روستاهابا    -
 شهرهاازنظر (نوع لباس، گویش و. . . )،  

مراجعه کردن جمعیت  بیشترروستاهای ناحیه به    -
 جهت تحصیل، کاربه شهرها 

ارتباط کمترروستاها با روستاهای همجوار  -
ازنظراقتصادی درزمینه فروش محصوالت کشاورزی  

 وباغی و. . .  
وش محصوالت کشاورزی وباغی و. . .  درشهرهای  فر  -

 ناحیه؛ 
فقدان امکانات آموزشی و بهداشتی و. . .  درناحیه   -

ومراجعه به شهرهای ناحیه ودرمقیاس وسیعترمراجعه  
 به مرکزاستان؛ 

روابط یک سویه درون و  
 برون منطقه ای
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 مقوله ی هسته مقوالت عمده مفاهیم ردیف
فقدان ایستگاه مربوط به وسایل نقلیه برای خدمات   -

 رسانی به روستاهاوگردشگران؛
زیرساختهای فناوری   ضعیف بودن و یا فقدان  -

واطالعات ومخابراتی درروستاها ومراجعه ساکنان  
 وگردشگران به شهرهای ناحیه .  

٤ 
 

 ضعف نقش پذیری روستاهای ناحیه؛   -
 نقش پذیری نسبی شهرهای ناحیه.   -

 مرکزیت شهری 
 

 تورلیدرمحلی؛نبود یک بلد محلی یا  - ٥
ها متعددکه می    ngoتشکیل انجمن ها ویا  -

توانددرزمینه تبلیغات وبازاریابی وبستن تورهای  
گردشگری با دفاترخدمات مسافرتی نقش به سزایی  

 داشته باشند؛
نداشتن یک محصول گردشگری درزمینه ی   -

پتانسیلهای گردشگری، محصوالت کشاورزی وباغی و  
 صنایع دستی؛ 

رفاهی درروستاهای  -ات خدماتیکمبودامکان-
 گردشگری؛ 

 عدم شناسایی پتانسیلهای گردشگری؛  -
 نگاه یکسویه به  گردشگری؛   -
 کاهش ضریب ماندگاری گردشگران.  -

ضعف وجود زنجیره تامین و  
 ارزش گردشگری

 نیروی کارمحلی متخصص؛ - ٦
 فصلی بودن نیروی کار.    -

 ضعف بازار کار

 ۱۳۹۷- ۱۳۹۸  ، ی دان ی م   مطالعات :  منبع 

 

امکانات شکل گیری سازمان فضایی   ۴٫۱
شبکه ای درناحیه ی گردشگری مورد 

 مطالعه 
 وجودجاذبه های گردشگری ۴٫۱٫۱

تبلور  در  گردشگری  جریان  اصلی  رکن  عنوان  به  محیط 
و   کند  می  ایفا  مهمی  نقش  گردشگر  جذب  برای  فضایی 

ازاین رو،گردشگری و  ابزارهای متنوعی را در اختیار می نهد.  
محیط(در ابعاد انسانی و طبیعی) به طور متقابل به هم وا 

اند(جوان وسقایی،   ناحیه ی محمدآباد۸:  ۱۳۸۴بسته   .(-  
زرین گل (شهرستان علی آبادکتول) از مهمترین و قویترین  
  عنصر برخورداراست که همان جاذبه های مقصد می باشد. 

شار، چشمه، یخچال  وجود منابع و پتانسیل های طبیعی(آب 
های طبیعی، غار، کوه)، تاریخی (حمام، قلعه، قبرستان و  
مراکز   به  نزدیکی  (امامزاده)،  مذهبی  قدیمی)،  های  تپه 
دستی   صنایع  های  وجودکارگاه  اصلی،  های  راه  و  شهری 
زمینه   کشاورزی،  محصوالت  وجود  روستاها،  در  موجود 

 .سازجذب گردشگران شده است

 می گوید:  یکی از اهالی  ناحیه

زرین   -«  .... روستاهای ناحیه ی محمدآباد
گل دارای جاذبه های گردشگری فراوانی به  
ویژه در زمینه جاذبه طبیعی نیزمی باشد، و 
می توان این ناحیه ر ا به عنوان بهشت اکو 
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به   داد؛  لقب  آباد  علی  توریسم شهرستان 
طوری که این ناحیه هرساله قابلیت جذب  

و حتی بین المللی را    گردشگردر سطح ملی 
 ).۱۲می تواند ایفا کنه » کد(

 ویا یکی از کارشناسان .... تاکیددارد:  

«. ... همه ی روستاهای مقصد گردشگری 
زرین گل از قابلیت   -در ناحیه ی محمدآباد

تاریخی،   طبیعی،  های  جاذبه  پتانسیل  و 
مذهبی و به ویژه جاذبه طبیعی برخوردارمی  

مختلف فصول  در  قابلیت   باشندکه  سال 
جذب گردشگران بسیار زیادی را دارند، به  
طوری که  عامل جاذبه ها درناحیه ی مورد 
مطالعه می تواند نقش مهمی برای جذب 
گردشگر به ویژه در سطح ملی و بین المللی 

 .  ١)۱محسوب بشه » کد(
پذیری مقصدهای   زمینه ساز نقش  این جاذبه ها،  وجود 

به ویژه نقش های مک بود.  گردشگری  آنها خواهد  مل در 
ویژگی که، برخی از روستاها در حال حاضر از آن برخوردار 

 شده اند.     

 توسعه ی نسبی سرمایه گذاری محلی  ۴٫۱٫۲
سرمایه گذاری درروستاهایی که دارای مکان های تفریحی  
بین  روابط  گسترش  موجب  هستند،  متنوع  وگردشگری 
شود(تقوایی   می  اقتصادی  های  سایرفعالیت  و  بخشی 

اثراتی  ۹۹:  ۱۳۹۰وهمکاران،   ). سرمایه گذاری در روستاها 
و   اقتصادی  اجتماعی،  رفاه  امنیت،  گسترش  چون  هم 

قه درپی خواهد داشت که در  فرهنگی را برای مردم منط
نهایت موجب توسعه ی این مناطق خواهد شد. سرمایه  

محمدآباد ی  ناحیه  روستاهای  در  زرین    -گذاری 
گل(شهرستان علی آبادکتول) در قالب پرورش زنبورعسل، 
پرورش ماهی قزل آال و اردک، دامپروری، زراعت، باغداری،  

ای اجاره  های  خانه  مرمت  و  ساخت  و  دستی  و    صنایع 
ساخت و احداث اقامتگاه های بوم گردی، محوطه سازی و 

 
شماره های ذکرشده در مقابل نقل قول ها، کد مشارکت . ١

 ).1 جدول(کنندگان در پژوهش است

احداث کمپینک در مسیر روستاهای مقصد گردشگری  نیز 
 است. که زمینه ساز جذب گردشگران شده است. 

 یکی از کارشناسان.... تاکیددارد:  

« ....  سرمایه گذاری در بخش گردشگری 
در ناحیه ی بسیارکم و درحد سرمایه گذاری  

ک محلی است و درحد کالن فقط  های کوچ
در حداحداث کمپینگ و محوطه سازی اون  

زرین گل     -هم فقط در ناحیه ی محمدآباد
پتانسیل  به  توجه  است.با  گرفته  صورت 
های فراوان ناحیه که می تواند نقش مهمی  
سرمایه   باشد  گردشگرداشته  درجذب 
گذاری در بخش امکانات و خدمات به طور  

 ). ۱۰نسبی است »کد(
 کی از فعاالن گردشگری درناحیه  می گوید: ی

....  در ناحیه ی محمدآباد با   -«  زرین گل 
برای   که  فراوانی  های  پتانسیل  به  توجه 
گذاری   دارد، سرمایه  وجود  گردشگر  جذب 
در زمینه ی امکانات و خدمات برای توسعه 
و   دارد  وجود  نسبی  طور  به  گردشگری  ی 
احداث  و  سازی  محوطه  درحد  فقط 

اون هم فقط در مسیر روستاهای   کمپینگ
گردشگری ناحیه هست که این مورد برای  
توسعه ی گردشگری در ابتدا مناسب ولی  

 ). ۸کافی نیست»( کد
توسعه ی نسبی سرمایه گذاری  محلی، زمینه ساز نقش 
پذیری مقصدهای گردشگری به ویژه نقش های مکمل در  

ال حاضر  آنها خواهد بود. ویژگی که، برخی از روستاها در ح
 از آن برخوردار شده اند.

گسترش استفاده ازابزارهای تبلیغات   ۴٫۱٫۳
 وبازاریابی 

تبلیغات و بازاریابی در صنعت گردشگری از جایگاه ویژه ای  
تاثیر   حداکثر  ایجاد  منظور  به  تبلیغات  است.  برخوردار 
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و  ها  شکل  فناورانه،  های  پیشرفت  با  تناسب  و  گذاری 
ای اجتماعی، کاتولوگ، صورت های جدیدی(سایت، کانال ه

در   ارتباطی  جدید  های  ابزار  است.  یافته   (  .  . و.  کتاب 
که سرمایه ی چند   بسیاری است  مزایای  دارای  تبلیغات، 
ی   ناحیه  بیاورد.  ارمغان  به  تواند  می  را  اولیه  ا  برابر 

برای    -محمدآباد آبادکتول)  علی  گل(شهرستان  زرین 
رتباطی مانند؛ کانال  تبلیغات و بازاریابی از ابزارهای جدید ا

مانند؛  کاغذی  تبلیغات  اینترنتی،  های  سایت  تلگرام، 
بروشور، کاتالوگ، چاپ کتاب در سطح ملی و بین المللی  
استفاده می کند.که این امر  زمینه ساز جذب گردشگران 

 در سطح ملی و حتی  بین المللی شده است. 

 یکی از فعاالن گردشگری درناحیه می گوید:

هم   .... و «  تبلیغات  میدونید  که  طور  ان 
بازاریابی حرف اول رو در توسعه ی هرکار و 
، به خصوص گردشگری،  یا صنعتی میزنه 

محمدآباد ی  به    -ناحیه  توجه  با  گل  زرین 
پتانسیل های فراوان  برای جذب گردشگر ، 
از ابزارهای نوین ارتباطی مانند؛ اینترنت و  

ر  تبلیغات کاغذی استفاده می کنه، و حتی د
به چاپ  تبلیغات کاغذی تونسته  زمینه ی 
کتاب در حد بین المللی  دست پیدا کنه که  
این می تونه به  توسعه ی گردشگری ناحیه  

 ). ۹کمک شایانی کنه »(کد
 یکی از اهالی ناحیه می گوید:

شناسایی  ی  زمینه  در  تبلیغات    ....  »
پتانسیل های فراوان گردشگری به منظور 

ناحیه   گردشگردر  انجام   جذب  تا حدودی 
بیشتراز   تبلیغات  این  که  طوری  به  شده، 
چاپ  و  اینترنتی  های  سایت  طریق 
چاپ  همچنین  و  ها  وکاتولوگ  بروشورها 
کتاب نیز اتفاق افتاده و این برای توسعه ی  
با   و  مهم  خیلی   میتونه  ناحیه  گردشگری 

 ). ۱۳رزش باشه »( کد
توسعه ساز  زمینه  تواند  می  بازاریابی،  و  ی    تبلیغات 

گردشگری درمقصدهای گردشگری و جذب گردشگران  به 

ویژه در سطح ملی وحتی  بین المللی گردد ،این امر  زمینه  
ساز نقش پذیری مقصدهای گردشگری به ویژه نقش های 
مکمل در آنها خواهد بود. ویژگی که، برخی از روستاها در  

 حال حاضر از آن برخوردار شده اند 

 وجودپشتیبانی نهادی  ۴٫۱٫۴
عناصرنهادی و سازمانی با عنوان«پشتیبانی نهادی» است  
های   چارچوب  همراه  به  مدیریت  و  قوانین  به  بیشتر  که 
و   قوانین  تواند  می  مدیریت  کند.  می  اشاره  حقوقی 
ی   توسعه  و  گیری  شکل  برای  را  حقوقی  های  چارچوب 
گردشگری روستایی فراهم نماید. مدیریت در زمینه ی بهره  

حی روستایی درانطباق با یک نگرش  وری گردشگری درنوا
تقاضای   و  عرضه  در  را  الزم  تعادل  تواند  می  سیستمی 
برای گردشگری   را  گردشگری شکل داده و بستر مناسبی 

وعلیزاده،   آورد(سقایی  فراهم  پایدار  ).  ۷:  ۱۳۹۲روستایی 
زرین گل، ادارات بسیاری به عنوان    -درناحیه ی محمدآباد

درامر توسعه ی گردشگری    پشتیبانی نهادی وجود دارد که
دخیل هستند، ولی اداره ی میراث فرهنگی، صنایع دستی   
نهادی   پشتیبانی  واحد  یک   عنوان   به  وگردشگری  
بیشترین نقش را در زمینه ی توسعه ی گردشگری برعهده 

 دارد.  

 یکی از اهالی ناحیه می گوید:

« ....  در زمینه ی توسعه ی گردشگری اداره  
نقش به سزایی دارد، به    ی میراث فرهنگی

طوری که با دادن وام های کم بهره به ویژه  
گردی   بوم  های  اقامتگاه  زمینه ساخت  در 
درروستا ها زمینه اشتغال زایی افراد بومی  
روستا فراهم میشه و این مانع از مهاجرت  

 ). ۱۴روستائیان میشه»(کد
 یکی از کارشناسان تاکید.... دارد:

رهنگی به عنوان یک  « ....  اداره ی میراث ف
نهاد پشتیبان کننده نقش بسیار مهمی در  
توسعه ی گردشگری داره، به طوری که با  
ی   زمینه  در  بهره  کم  های  وام  دادن 
اشتغال  ی  زمینه  روستاها  در  گردشگری 
روستائیان رو فراهم می کنه و این خودش  
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ویژه  به  و  روستائیان  مهاجرت  از  مانع 
 ).۱۰»(کدجوانان به منظور بیکاری میشه

عنصرپشتیبانی نهادی،می تواند بستر سازی  مناسبی  
فراهم  در روستاها  ویژه  به  گردشگری  توسعه ی  برای   را 
نماید که این زمینه ساز نقش پذیری مقصدهای گردشگری  
به ویژه نقش های مکمل در آنها را افزایش می دهد.ویژگی  
  که، برخی از روستاها در حال حاضر از آن برخوردار شده 

 اند.  

موانع شکل گیری سازمان فضایی  ۴٫۲
شبکه ای درناحیه ی گردشگری مورد 

 مطالعه 
 ساختارتوپوگرافیکی کوهستانی  ۴٫۲٫۱

عنوان    ی گردشگر بیبه  كننده  هماهنگ  و  ی ك  توسعه  ن 
حفاظت دركوهستان است. مردم، وجود منابع ،حفاظت 
از مناطق کوهستانی از جمله نقاط قوت کوهستان است 

ط از  آن  ی  توسعه  صورت که  تواند  می  گردشگری  ریق 
بردار بهره  صحیپا  یبپذیرد.   عملكرد  و  حفاظت  ح یدار، 

برداریاكوس بهره  و  را    یستم كوهستان  آن  از  تفرج گاهی 
پذ در یامكان  کوهستانی  توپوگرافیکی  کند. ساختار  می  ر 

یک ناحیه به دلیل همجواری با انواع فعالیت ها به ویژه  
روستایی را تحت تاثیرقرارمی  گردشگری، سکونت گاه های  

زرین گل ساختار توپوگرافیکی   -دهد. درناحیه ی محمدآباد
ارتفاع   و  زمین  ناهمواری  زیاد،  دلیل شیب  به  کوهستانی 
زیاد، گردشگری دربرخی از روستاها را با مشکالت روبه رو 
با   حدودی  تا  را  گردشگران  جذب  این  که  است.  کرده 

 محدودیت روبه رو کرده است.

 ی از کارشناسان تاکید. دارد:یک 

«. . . .  ساختار توپوگرافیکی کوهستانی در  
برخی از روستاهای ناحیه ی مورد مطالعه 
باعث شده، که گردشگر کمتری جذب بشه 
دشواری   مسیر  دالیلش  از  یکی  شاید  و 
است که به دلیل ارتفاع زیاد، شیب زمین  
های  جاذبه  به  دسترسی  ناهمواری  و 

جاذبه های طبیعی  رو   گردشگری به ویژه
مشکل می کنه ولی نمی تونه عامل اصلی 
و مهم توسعه ی گردشگری منطقه باشه» 

 ). ۱(کد
 یکی از اهالی ناحیه می گوید:

»  .  . کوهستانی   .  توپوگرافیکی  ساختار 
دربرخی از روستاهای ناحیه ی مورد مطالعه 
به دلیل عواملی هم چون ارتفاع زیاد، شیب 

دس وناهمواری  گردشگران  زمین  ترسی 
مقصدهای  روستاهای  بومی  مردم  وحتی 
جاذبه   ویژه  به  ها  جاذبه  به  را  گردشگری 
مشکل   با  رو  مذهبی  وگاهی  طبیعی  های 

   .)۱۲.(کد »روبه رو می کنه
نقش   ساز  زمینه  کوهستانی،  پوگرافیکی  ساختارتو 
پذیری مقصدهای گردشگری به ویژه نقش های مکمل در  

ه، برخی از روستاها در حال حاضر  آنها نخواهد بود. ویژگی ک
 از آن برخوردار شده اند.
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 ) ١،١٣٨٧:  ٢٥٠٠٠  (طبقه بندی توپوگرافیکی  ناحیه ی موردمطالعه، منبع: سازمان نقشه برداری کشور، داده های رقومی با مقیاس 3 شکل 

 

 دسترسی به آن ضعف خدمات و  ۴٫۲٫۲
دسترسی مناسب به خدمات گردشگری، یکی از مهم ترین  
پارامترهایی است که نقش مهم و تعیین کننده ای در رفاه  
حیات   ی  عرصه  در  طورکلی  به  و  گردشگران  اجتماعی 
به   دسترسی  اینکه  به  باتوجه  دارد.  گردشگری 
(تقاضا  عنصر  دو  میان  ارتباط  ی  خدمات،حلقه 

مراک خدمات )گردشگران(عرضه)  است.  کننده  ارائه  ز 
گردشگری کارآ و مطلوب و توزیع بهینه و متناسب آن برای  
تعادل  و  توازن  به  کنندگان،  استفاده  سایر  و  گردشگران 
سایر کارکردهای گردشگری کمک شایان توجهی می کند؛  
بنابراین توسعه ی فعالیت های گردشگری بدون خدمات  

؛بی توجهی به  گردشگری مناسب، امکان پذیر نخواهد شد
این مهم، سبب ضعف خدمات و دسترسی به آن را در برمی  
می   منطقه  گردشگری   رونق  از  جلوگیری  باعث  گیردکه 
(بهنام   آورد  می  وجود  به  نارضایتی  گردشگران  در  شودو 

). که عالوه بر ایجاد نارضایتی درگردشگران،   ۱۳۹۱مرشدی،  

احتی و  هزینه های مالی، روانی و حسی مانند؛ خستگی، نار 
نگرانی نیز به آن ها تحمیل می شود (طالقانی و فتاحی،  

زرین گل به دلیل    -). درناحیه ی محمد آباد۶۳  –  ۵۶:    ۱۳۸۴
دسترسی نامناسب به خدمات و همچنین توزیع نامتعادل  
آن با ضعف خدمات و دسترسی به آن روبه رو هستند که  
رو   روبه  با محدودیت  تا حدودی  را  گردشگران  این جذب 

 کرده است.

 یکی از کارشناسان تاکید.... دارد:

ضعف  ازدالیل  یکی  متاسفانه   .  .  .  .»
خدمات و دسترسی به آن، توزیع نا متعادل  
نیز می باشد؛   زیر ساخت های گردشگری 
همه روستا های مقصدگردشگری  ناحیه ی  
پذیرایی   خدمات  نظر  از  مطالعه  مورد 

ات  اقامتی، تجاری و. . .  فاقد این گونه خدم
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هستند. فقط برخی از روستاهای ناحیه ی  
مورد مطالعه دارای خدماتی درحد معمولی  
هستند خدمات اقامتی و پذیرایی(خانه های 
می   گردی)که  بوم  های  اقامتگاه  ای،  اجاره 
ارائه خدمات دهند و  توانند به گردشگران 
با   روستاها  از  برخی  این درحالی است که 

براین که   توجه به داشتن عنصرجاذبه عالوه
فاقد این نوع خدمات معمولی هستند، راه  
ها و محورهای ارتباطی برای رسیدن به این 
خدمات به دلیل شیب زیاد و یا ناهمواری  

 ).۱۰زمین مناسب نمی باشند» (کد
 دو نفر ازاهالی ناحیه می گویند:

«. . . متاسفانه روستاهای مقصدگردشگری 
ناحیه ی مورد مطالعه با ضعف خدمات و  
چون  هسستند،  رو  روبه  آن  به  دسترسی 
فقط  ی  ناحیه  روستاهای  ی  همه 

گردشگری  رادارندوخدمات  عنصرجاذبه 
مانند؛ تسهیالت پذیرایی (هتل ها، ومهمان 
ها   شاپ  وکافی  ها  رستوران  پذیرها، 
)تسهیالت سرگرمی وورزشی و. . .  راندارند، 
امکاناتشون درحد معمولی مانند خانه های 

واقام ای  هستند.اون اجاره  گردی  بوم  تگاه 
این   ازروستاها  تعدادمحدودی  فقط  هم 
این  به  رسیدن  وگاهی  رادارند  امکانات 
ناهمواری   و  زمین  شیب  دلیل  به  خدمات 
زمین که بتونیم به خود روستا برسیم، ارائه  
ی این  نوع خدمات را با مشکالت بسیاری  

 ).۱۹، کد ۲۵. (کد »روبه رو میکنه
ب  و دسترسی  دلیل دسترسی  ضعف خدمات  به  آن،  ه 

نامناسب و همچنین توزیع نامتعادل آن، زمینه ساز نقش  
پذیری مقصدهای گردشگری به ویژه نقش های مکمل در  
آنها نخواهد بود. ویژگی که، برخی از روستاها در حال حاضر  

 از آن برخوردار شده اند.
 

 ات و دسترسی به آن در روستاهای مقصدهای گردشگری ناحیه ی موردمطالعه ضعف خدم   4 جدول 

 اداری  -پشتیبانی خدمات ارتباطی خدمات اقامتی خدمات پذیرایی  ضعف شبکه راه 
ایمن سازی راه  ارتباطی برخی   -

 ازروستاها 
 سهولت دسترسی   -
 تنوع ناوگان حمل ونقل عمومی  -

 کافه سنتی  -
 رستوران ها -
 شاپکافی  -
 فست فود -

 هتل  -
 مهمان پذیر  -

 دفترمخابرات-
 دفترپست -
دفترفناوری  -

 اطالعات
 

 مرکزخدمات کشاورزی  -
تعمیرگاه وسایل  -

 کشاورزی 
 پمپ بنزین -
 شورای حل اختالف -
 شرکت تعاونی روستایی  -

خدمات   مراکز اطالع رسانی امکانات خرید  تفریح وسرگرمی
 بهداشتی 

 رفاهی - اقتصادی  -تجاری

مراکزفروشگاهی (بازارهاو پاساژ   -
 ها، پارک ها وپالژهای تفریحی)

خرید   -
محصوالت  

 محلی
 صنایع دستی  -

کیوسک و مرکز اطالع رسانی   -
 گردشگری 

بروشور، نقشه ی توریستی   -
 وکتابچه ی راهنما

عالیم راهنما برای گردشگران   -
درمسیرمنتهی به مقاصد 

 گردشگری 
 دفترخدمات مسافرتی -

 خانه بهداشت -
 مرکز بهداشت  -

 فروشگاه تعاونی  -
 بانک-
سایرفروشگاه ها(خرده   -

 عمده فروشی ) -فروشی
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 ایروابط یک سویه درون و برون منطقه  ٤٫٢٫٣
ها طبیعی  یپدیده  از؛  اعم  یا    -جغرافیایی  و  اکولوژیک 
قانونمند  یدارا  یاقتصاد  -اجتماعی ها   یخصلت  نظام 

(سیستم ها) هستند . ازاین رو ، نظام وار عمل می کنند.  
ا مجموعه  از  متشکل  نظام فضایی   و    ی هر  از ساختارها 

هاست(سعیدی،   گیر ۱۲-۱۳:  ۱۳۹۲کارکرد  شکل  با    ی ). 
از شهرها به مثابه    یموعه ارویکرد سیستمی، و تعریف مج

زیاد و    ییک سیستم،توجه  به روابط متقابل بین شهرها 
توسعه ی آن ها در سطح یک منطقه شد و پیوستگی و  

  یارتباطات متقابل بین مکان ها در مطالعه ی ساختارها 
وهمکاران،   (تیلور  گرفت  قرار  توجه  مورد  ).   ۲۰۱۰فضایی 

عه ی انسانی  ساختار فضایی تجلی کنش متقابل بین جام
).   ۲۵۳:  ۲۰۱۰و محیط فیزیکی پیرامون آن است(کائنس ،  

جغرافیاییِ حاصل از   یروستایی فضاها  یسکونت گاه ها
نیروها و  عوامل  مجموعه  و    یبرآیند  طبیعی  انداز  چشم 

  یناحیه ا   یفرهنگی هستندو از عوامل تأثیرگذار در روندها
کانون    به شمار می آیند و تعامالت این سکونت گاه ها با 

فراناحیه دائماً در حال تغییر و تحول است (افراخته    یها
  یجدید و تنوع کارکرد  ی). نقش پذیر۳۶:  ۱۳۹۵وهمکاران،  

از صرفه جویی  متأثر  ویژه شهرها،  ها،به  کانون  برخی  در 
ناشی از مقیاس بوده است و تجمیع امکانات، زمینه    یها
برا  ی را  جریانی  فراهم    یمرکزیت  برتررا  کرده شهرهای 

زرین گل  به دلیل تجمیع    -است. در ناحیه ی محمدآباد 
فاضل آباد)،   -امکانات در کانون های برتر شهری(علی آباد

نواحی  شده است. مرکزیت   این  سبب مرکزیت جریانی 
که   شده  سبب  ناحیه  در  شهرهای  های  کانون  جریانی 

هریک از کانون ها به صورت یک خوشه مجزا و جزیره ای   
این عوامل سبب شد که روابط بین سکونت  عمل کنند.  

شهری های  دارای    -گاه  جغرافیایی  قلمرو  در  روستایی 
ماهیتی (روابط ) یکسویه باشندکه این می تواند به عنوان  

جذب  ی  زمینه  گرددو  محسوب  ضعف  نقطه  مهمترین 
 گردشگران را تا حدودی با محدودیت روبه رو کند.   

 یکی ازکارشناسان تاکیددارد: 

. . متاسفانه عامل اصلی این ضعف رو  «. .  
می تونیم در جمع شدن امکانات متعدد و  
متنوع در شهرهای فاضل آبادو علی آباد در  
ناحیه دانست و این امر برخی از سکونتگاه 
ها به ویژه روستاهای نواحی مورد مطالعه 
و  قرارداده  تاثیر  تحت  نظرکارکردی  از  را 

احیه  باعث شده که جریان های موجود در ن
به صورت طبیعی نباشه و بیشتر روابط در  
یکسویه   صورت  به  ناحیه  برون  و  درون 

 ). ۳باشه »  (کد
 یکی از اهالی ناحیه می گوید:

 -. . . .  به نظر من فقدان امکانات آموزشی«
های  زیرساخت  بودن  ضعیف  و  بهداشتی 
ونداشتن  مخابراتی   ، فناوری،اطالعاتی 
جمعیت دربرخی ازروستاها در نیمی ازسال 
درنواحی   امکانات  شدن  جمع  همچنین  و 
عامل  مهمترین  عنوان  به  تونه  می  شهری 
درزمینه یک سویه بودن روابط درون وبرون 

زرین گل باشه   -درناحیه ی محمدآباد  ناحیه
 ). ۱۴.(کد »

وجود روابط یک سویه درون و برون منطقه ای، زمینه  
ساز نقش پذیری مقصدهای گردشگری به ویژه نقش های 
مکمل در آنهانخواهد بود. ویژگی که، همه روستاها در حال  

 حاضر از آن برخوردار شده اند.
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 ) ۲۴۰:  ۱۳۹۹  ، ی د ی مز :( منبع 

 

 مرکزیت شهری ۴٫۲٫۴
اقتصادی آن در   با کارکرد  شهر در سلسله مراتب شهری 
مکانی   مرکزیت  که  طوری  به  است،  مرتبط  نظام شهری 
شهرها از موقعیت نسبی قرارگیری آن ها در نسبت با دیگر  
شهرها ناشی می شود.  این ویژگی از یک سو وسعت ناحیه  
ی پیرامونی و از سوی دیگر پیچیدگی کاالها و خدمات ارائه  

توس افزایش  شده  به  نهایت  در  و  داده  افزایش  را  آنها  ط 
همکاران،  و  پور  (داداش  شود  می  منجر  شهری  جمعیت 

).  شبکه ی شهری این امکان را فراهم می آورد که   ۱۳۹۳
لزوماً   اینکه  بدون  منفرد  کز  مرا  در  مستقر  های  کارکرد 
بتوانند  باال ببرند،  اندازه ی جمعیتی خودشان را  بخواهند 

مزیت از  ی   برخی  واسطه  به  را  تصور  قابل  بالقوه  های 
هرچه   اساس  این  بر  کنند.  دنبال  جایی  جابه  مدیریت 
نیروهای سازمان دهنده ی فعالیت های اقتصاد شهری از  
مکان و اندازه به شبکه و مرکزیت تغییر می یابند، تفکر  
رشد شهری نیز تغییر می یابد.  در چنین نظامی، شهرها  

از  ثابتی  مراتب  سلسله  مراکز    در  با  ای  پایه  های  مکان 
مسلط در راس هرم استوار نشده اند، زیرا اگرچه موقعیت 
مکانی شهرها ثابت است موقعیت فضایی آنها و اهمیت  
(نیل،  تغییراست  درحال  دائما  مراتب  سلسله  در  شان 

زرین گل، جریان های فضایی    -). درناحیه  محمدآباد۲۰۱۰
سبب   این  است.  یکسویه  روابط  صورت  که  به  شده 

آباد   علی  و  آباد  فاضل  شهرهای  در  شهری  مرکزیت 
تمرکزیابد. این امر باعث شده که کانون های برتر (شهرهای   

با روستاهای   مرکزیت جریانی  در  آباد)  علی  و  آباد  فاضل 
ناحیه مکمل یکدیگر نبوده، و زمینه سازی برای هم افزایی 

احیه را  شبکه ای را فراهم نکنند.این امر رقابت پذیری در ن
 به ویژه در زمینه ی  گردشگری کاهش داده است. 

 یکی ازاهالی ناحیه می گوید:

«. . . .  متاسفانه درناحیه ی مورد مطالعه 
را   امکان  این  اینکه  جای  به  شهری  شبکه 
در   را  مستقر  کارکردهای  که  کنه  فراهم 
زیاد  یا  و  کم  به  توجه  با  روستایی  مناطق 

و   ببره  باال  شان  جمعیت  برخی  بودن 
ازمزیت های بالقوه این نواحی را بالفعل در  
در   عامل  این  ی  توسعه  به  بیشتر  بیاره 
مرکزیت  امر  همین  که  داره  توجه  شهرها 

 ). ۱۳جریانی در شهرهارا افزایش میده». (کد
 یکی از کارشناسان تاکید.... دارد:

کنیم   سعی  باید  ما  بنده  نظر  به   .  .  .»
او رو  مستقردرروستاها  نقدر   کارکردهای 

با   هم   روستایی  نواحی  که  کنیم  تقویت 
های  مزیت  بتونند  کم  جمعیت  داشتن 
تبدیل   بالفعل  را  خود  روستاهای  بالقوه 
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کنند و این مرکزیت جریانی به جای تمرکز  
بیشتر بر نواحی شهری، نواحی روستایی را  

 ). ۶هم شامل بشه» (کد 
وجود مرکزیت شهری، سبب ایجاد کانون های برتر شهری  

های  نیز  کانون  که  شود  می  سبب  امر  این  که  شود  می 
شهری درمرکزیت جریانی با روستاها قرارگیرند و این زمینه  
ساز نقش پذیری مقصدهای گردشگری به ویژه نقش های 
مکمل در آنهانخواهد بود. ویژگی که، همه روستاها در حال  

 حاضر از آن برخوردار شده اند.

ضعف وجود زنجیره ی تامین و ارزش    ۴٫۲٫۵
 گردشگری

اقتصاد فناور یتحوالت   رقابت،  بازار، شدت  الزامات     ی، 
جدید، تغییر سطح  انتظارهای  مشتریان و سازمان     یها

مقوله     ی ها، تعدد و تنوع  عوامل و منایع تامین  و بسیار
بازارها    یها تا   مصرفی  و     یدیگر سبب  شده  است  

زمینه   دائما دستخوش  تغییرات  شوند، از طرفی     ی تجار
ارزش آفرینی در یک اقتصاد مبتنی بر شبکه فراهم    یرا  برا

آورده اند که از آن به عنوان  زنجیره  تامین  یاد می  کنند  
). زنجیره ی تأمین گردشگری، ۱۳۹۱(شاهرودی وهمکاران،  

ا و    یشبکه  تهیه  از گره هایی است که وظایفی همچون 
و مونتاژ    یرمواد خام، ایجاد بخش ها، گردآو  ی آماده ساز

ارائه ی محصوالت   و  نهایی  نهایی محصوالت  اجزا، مونتاژ 
را پوشش می   ینهایی به مراکزو مشتریان، توزیع منطقه ا

گردشگر  محیط  ها   یدهند.  خرد(آژانس  محیط    یبه 
کالن   محیط  و   (  .  . و  اپراتورها  تور  ها،  هتل  مسافرتی، 

، اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و . . . ) تقسیم می  ی(اقتصاد 
شود که بر یکدیگر اثر می گذارند و می توانند باعث ایجاد  

 ).   ۲۰۱۰مقاصد شوند (رومرووتجادا،  یمزیت رقابتی برا

نوان  به ع  یدر این میان توجه به زنجیره ی تأمین گردشگر
کنندگان،  عرضه  تعامالت  مدیریت  با  تواند  می  کل،  یک 

گردشگر خدمات  کنندگان  توزیع  و  بر  یتولیدکنندگان   ،
رقابت موجود میان عرضه کنندگان، تولید محصول و ارائه 
و   تأمین  زنجیره  به  باشد.توجه  داشته  نظارت  خدمت  ی 

پایدارتر    یمدیریت آن سبب اتخاذ اقدامات و سیاست ها
جوامع محلی    یرا برا  ی ی شود و منافع بسیارم  یگردشگر

وهمکاران،  معصوم  (قدیری  آورد  می  ارمغان  به  میزبان  و 
محمدآباد۱۳۹۵ ی  ناحیه  در  گل    -).  از    یكیزرین 

تاثیرگذارترین عوامل مؤثر موانع شبکه ای شدن کارآفرینی  

گردشگری " ضعف وجود زنجیره تامین و ارزش گردشگری  
  ngoلی؛ فقدان انجمن ها و یا  "نیزاست. نبود یک بلد مح

معرفی   ی  زمینه  در  گردشگری  محصول  یک  نداشتن  ها؛ 
و   باغی  و  کشاورزی  محصوالت  گردشگری،  های  پتانسیل 

خدماتی دستی؛کمبودامکانات  ؛عدم    - صنایع  رفاهی 
به   یکسویه  گردشگری؛نگاه  های  پتانسیل  شناسایی 

چالش جمله   آن  از  ی  یهاگردشگری  ناحیه  که  است  ی 
 با آن روبه رو است. مزبور 

 یکی ازاهالی ناحیه می گوید:  

«. . . به نظرمن عوامل متعددی می تونه در  
نبود  مانند؛  عواملی  باشه،  دخیل  امر  این 
و  ها  انجمن  فقدان  محلی؛  لیدر  تور  یک 
سازمان های مردم نهادکه بتونند به صورت 
خودجوش در زمینه ی تبلیغات و بازاریابی  

تورهای بستن  همچنین  با    و  گردشگری 
دفاترخدمات مسافرتی و. . .  باعث شده که 
یا  و  تولیدکنندگان  و  کنندگان  عرضه  بین 
گردشگری  خدمات  کنندگان  توزیع  حتی 
که   باشه  نداشته  وجود  تعاملی  ی  رابطه 
ارزش  و  تامین  زنجیره  تونه  می  همین 
گردشگری رو با ضعف بسیارزیادی روبه رو  

 ). ۱۵کنه» (کد
 ... تاکید دارد:یکی ازکارشناسان ..

«. . .  من به نوبه ی خودم عامل اصلی رو  
واحد  گردشگری  محصول  یک  نداشتن  در 
های   پتانسیل  شناسایی  ی  درزمینه 
گردشگری، محصوالت باغی و کشاورزی و.  
نهادی  که   اینکه یک سازمان مردم  و    .  .
بتونه درزمینه ی اجرای تور با دفاترخدمات 

بشن را  روستاها  این  می  مسافرتی  اسانه 
عامل  بین  میشه  باعث  امر  همین  دانم، 
عرضه و تقاضا و هم چنین با توزیع کنندگان 
خدمات گردشگری یک رابطه تعاملی وجود 
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نداشته باشه و این زنجیره تامین گردشگری 
 ). ۵رو  با ضعف روبه رومی کنه» (کد

که   گردشگری، سبب شده  تامین  زنجیره ی  وجود ضعف 
تقاضا   و  عرضه  عامل  عرضه بین  بین   همچنین  و 

خدمات   کنندگان  توزیع  حتی  و  کنندگان،تولیدکنندگان 
گردشگری رابطه ی تعاملی وجود نداشته باشد واین زمینه 
نقش   ویژه  به  و  گردشگری  پذیری مقصدهای  ساز نقش 
های مکمل در آنها نخواهدبود. ویژگی که، همه ی روستاها  

 درحال حاضر از آن برخوردارشده اند.

 کار  ضعف بازار  ۴٫۲٫۶
یکی از ابعاد در ارتباط با بازارکار و گردشگری، اقتصاد پویا 
و توسعه یافته می باشدکه از وجوه بسیارمهم این اقتصاد،  
نیروی   است.  محلی  جوامع  ساکنان  برای  زایی  اشتغال 
انسانی مورد نیاز و شناسایی نیازها و پیچیدگی های مربوط 

اصلی   به این بخش و تدوین برنامه های آموزشی از ارکان
صنعت  در  تقاضا  و  عرضه  تاثیر  تحت  خود  که  است 

آباد زرین گل    - گردشگری بوده است. در ناحیه ی محمد 
از  آن  بودن  فصلی  و  متخصص  و  کارمحلی  نیروی  نبود 
مهمترین عوامل ضعف بازارکاراست. این ناحیه در فصولی  

کنند،از که گردشگرپذیر است وگردشگران از آن دیدن می 
توانند جوابگوی نیاز اهالی و گردشگران نظر نیروی کارمی 

شاغل  افراد  متاسفانه  گردشگری،  فصل  اتمام  با  باشد. 
دربخش گردشگری تا زمان بازگشت مجدد گردشگران به  
ناحیه بیکار می شوند و این به دلیل عدم تعادل مناسب  
بازارتقاضای(   با   (  .  . و.  گردشگری  عرضه(محصول  بین 

 گردشگران) است. 

 لی ناحیه می گوید:یکی از اها

مورد  « ی  درناحیه  متاسفانه   .  .  .  .  .  .
وجود  گردشگری  ی  کاردرزمینه  نظرنیروی 
زایی   واشتغال  توسعه  جهت  ولی  داره، 

زمینه   دراین  نیازمندآموزش 
 ).  ۲۱.(کد »هستند

 دارد:  تاکید ...  یکی از کارشناسان

. . . . . . رو ستاهایی که به عنوان مقصد «
نیروی   دارای  خود  هستند  گردشگری 
کارخالق و تاحدودی تحصیل کرده هستند؛  
آموزش   طریق  از  باید  کار  نیروی  این  ولی 

پرورش    نیروی متخصصصحیح به صورت  
یابندو همچنین بایدبا به وجود آمدن بستر 
روستاها   در  گردشگری  کارآفرینی  مناسب 

به سوی این نواحی سرریزکرد تا   جمعیت را
از فصلی بودن نیروی کارجلوگیری نمودکه 
در   را  بازارکار  ضعف  خود  ی  نوبه  به  این 

 ). ۷(کد  »روستاها از بین می برد
وجود ضعف بازارکار، سبب شده که بین عامل عرضه و 
باعث   متاسفانه  امر  این  نباشدو  برقرار  تعادل  تقاضا  

گردشگری) می شودکه  این بیکاری افراد( به ویژه بخش  
ویژه  به  و  گردشگری  پذیری مقصدهای  زمینه ساز نقش 
تقریبا   که،  ویژگی  نخواهدبود.  آنها  در  مکمل  های  نقش 

 همه ی روستاها درحال حاضر از آن برخوردارشده اند.

دراین قسمت از تحقیق،به منظور شناسایی روابط بین 
یری سازمان فضایی شبکه ای در امکانات و موانع شکل پذ

محمدآباد  گردشگری  ی  ی    -ناحیه  توسعه  برای  گل  زرین 
کارآفرینی روستایی پرداخته شد.در این مرحله  ارتباط بین  
مدل   قالب  در  کدگذاری  از  حاصل  عمده  های  مقوله 
مفهومی توسعه ی امکانات و موانع شکل گیری شبکه ای  

م ی  ناحیه  در  گردشگری  کارآفرینی  زرین    -دآبادحمشدن 
گل ارائه شده است.
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  - مدل مفهومی امکانات و موانع شکل پذیری سازمان فضایی شبکه ای برای توسعه ی کارآفرینی گردشگری درناحیه ی محمدآباد   5 شکل 
 گل زرین 

 

 نتیجه گیری ۵
فضایی پیوسته     -امروزه روستاها به عنوان یک نظام مکانی

در حال تغییر و تحول هستند. این تغییرات متاثر از عوامل 
رونی و بیرونی در اجزای مختلف این نظام متاثر می شود.  د

مبتنی بر اصل روابط متقابل بین اجزای نظام(اثرگذاری و  
اثرپذیر) تغییر در یک جزء زمینه را برای تغییرات سایر اجزاء 

ناحیه ی محمدآباد ناحیه ی روستایی     -فراهم می سازد. 
فضایی  زرین گل هم از این قاعده مستثنی نیست. سازمان  

فراهم  را  بستری  شهری)  نقاط  مرکزین  بر  (مبتنی  قطبی 
اثرات  نتوانسته  گردشگری  ی  توسعه  که  است  ساخته 
توسعه ی مطلوبی را (به ویژه در زمینه ی کارآفرینی) بدنبال  
داشته باشد. تحول این سازمان (به سمت الگویی شبکه  

شکل پذیری 
سازمان فضایی 

شبکه ای 
کارآفرینی 
 گردشگری

موانع شکل 
گیری شبکه 

ای شدن 
کارآفرینی 
 گردشگری

امکانات 
 شکل گیری
کارآفرینی 
 گردشگری

 ساختارتوپوگرافیکی

وجودجاذبه های 
 گردشگری

توسعه ی نسبی 
 سرمایه گذاری محلی

گسترش استفاده 
ازابزارهای تبلیغات 

 وبازاریابی
 وجودپشتیبانی نهادی

 مرکزیت شهری

 

روابط یک سویه 
درون و برون 

ضعف خدمات و  منطقه
 دسترسی به آن

ضعف وجود زنجیره تامین و 
 ارزش گردشگری

 ضعف بازار کار
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)  ایی) متاثر از تغییر در عواملی است که آن را (الگوی قطبی
 به وجود آوردند.

محمدآباد ی  ناحیه  قطبی  فضایی  گل   -سازمان  زرین 
ی   نقطه  دو  غالب  نقش  (با  آبادکتول)  علی  (شهرستان 
همچون؛  عواملی  از  متاثر  آباد)  علی  و  آباد  فاضل  شهری 
و  خدمات  ضعف  کوهستانی،  توپوگرافیکی  ساختار 
دسترسی به آن، روابط یک سویه درون و برون منطقه ای،  

ارزش  مرکزیت   و  تامین  ی  زنجیره  وجود  ضعف  شهری، 
در   تغییر  با  نتوانسته   ، بازارکار.  ضعف  و  گردشگری 
ایی حرکت  الگویی شبکه  ساختارها و کارکردها به سمت 
کند.. البته، این ناحیه دارای امکانات و ظرفیت هایی مانند؛ 
سرمایه   نسبی  ی  توسعه  گردشگری،  های  جاذبه  وجود 

استفا گسترش  محلی،  و  گذاری  تبلیغات  ابزارهای  از  ده 
بازاریابی ، وجود پشتیبانی نهادی نیز است. که می تواند  
ای   الگوی شبکه  با  گیری سازمان فضایی  بسترساز شکل 

 شود.

شده،  طرح  رویکردهای  اصول  با  نتیجه  این  تطبیق 
نشان داده است که نتیجه ی این پژوهش با جهت گیری 

یکرد شبکه ی  ) در قالب رو ۱۹۹۸مفهومی مایک داگالس (
همکاران( و  افراخته  تحقیق  نتایج  ای،با  )  ۱۳۹۵منطقه 

 همسو است.

و  رضوانی  تحقیقات  نتایج  با  نتیجه  این  همچنین، 
و همکاران(۱۳۹۵همکاران( زاده  )، حسینی  ۱۳۹۳)، شریف 

وهمکار( آتلجیویس(۱۳۹۶نیا  دارراق(۲۰۰۹)،    ،(۲۰۱۴ ،(
 ) نیز همسو است؛۲۰۱۴پائولِدانا وهمکاران(

با رویکرد جوزف  نتای از این تحقیق همچنین  ج حاصل 
) تاکید  ۱۹۳۴شومپیتر  با  مفهومی  گیری  جهت  که    (

برنوآوری واختراع که از عوامل اصلی رشد اقتصادی( ایجاد  
نواحی   در  برگردشگری  مبتنی  کارآفرینی  بسترهای 
زا(   درون  رشد  جدید  تئوریهای  با  وهمچنین  روستایی)، 

ها برایده  که  لوکاس)  بخش  (رومرو  ازسوی  جدید  ی 
خصوصی، که سبب ایجاد بازار رقابتی و غیررقابتی می شود  

 تطبیق دارد.  

همچنین این پژوهش بر این نکته تاکید دارد که سازمان  
یابی فضایی شبکه ای، صرفا متاثر از ساختارهای محیطی  

اقتصادی    –فضایی نیست؛ بلکه عوامل اجتماعی  -و کالبدی  
ویژه   رو، (به  این  از  است.  برخوردار  اهمیت  از  اقتصادی) 

به مفهوم فضا به عنوان یک پدیده ی صرفا مکانی   نگاه 
 نیازمند تغییر است.

تطبیق این نتیجه نیز با اصول رویکردهای طرح شده، 
گیری   با جهت  پژوهش  این  نتیجه  که  است  داده  نشان 
تقویت   بر  موثر  عوامل  تبیین  در  داگالس  مایک  مفهومی 

 ت (پیوندهای) فضایی تطبیق دارد. تعامال

مبتنی بر این نتایج نظام برنامه ریزی می تواند با توجه     
به آنهاامکانات و محدودیت ها(که دارای ماهیت محیطی  

اقتصادی است)، و باتعدیل موانع   –کالبدی و اجتماعی    –
که  دهد  شکل  را  ای  شبکه  فضایی  سازمان  شده،  بیان 

کارآفری  ی  توسعه  ی  بسترهای  زمینه  در  روستایی  نی 
و  این، سیاستگذاران  بر  مبتنی  فراهم سازد.  را  گردشگری 
برنامه ریزان ناحیه برای توسعه ی سازمان فضایی قطبی  
به سمت الگوی شبکه ایی، بایستی با تاکید بر اصل شبکه  
ارزش   و  تامین  زنجیره  ی  توسعه  با  ها  فعالیت  ای شدن 

گردشگری) کارآفرینی  ی  برای    گردشگری(توسعه  را  بستر 
نقش پذیری سکونت گاه های روستایی فراهم سازنند. در  
 این راستا، برخی اقدامات زیر می توان مورد توجه قرار داد: 

  مقصد روستاهای  عملکردی  نقش  افزایش 
با مراکز شهری برای  گردشگری ناحیه در تعامل 
به   دستی  باال  گردشگری  خدمات  ی  ارائه 

 روستاهای ناحیه؛

 یت (به ویژه کیفی)خدمات گردشگری  ایجاد و تقو
 ( خدمات پذیرایی، اقامتی و. . . . . ) درناحیه؛ 

 ی  یتشو توسعه  درجهت  مشاركت  به  مردم  ق 
 ؛ یالت مختلف گردشگریزات و تسهیتجه

  .تقویت سرمایه ی انسانی درنواحی روستایی 
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(شهرستان   جلگه  و  رود  بن  بخش 
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خدمات گردشگری استان فارس(نمونه ی موردی:  
نامة   پایان  فارس)،  استان  اصلی  محورهای 
کارشناسی ارشد رشته ی جغرافیا و برنامه ریزی  

 توریسم، دانشکده ی جغرافیا، دانشگاه تهران.

)،  ١٣٨٩پاپلی یزدی،محمدحسین،رجبی سناجردی،حسین(
پیرامون، سازمان مطال و  و نظریه های شهر  عه 

دانشگاهها   انسانی  علوم  کتب  تدوین 
 (سمت)،تهران.

.  «نقش زنان کارآفرین در توسعه  ١٣٨٣پاسبان، فاطمه.  
ی روستایی کشورهای درحال توسعه»، مجموعه 
مقاالت کنگره در توسعه ی روستایی چالش هاو  
عالی   آموزش  موسسه  تهران،  اندازها،  چشم 

 .٢٨١  -٣٠٠سازمان مدیریت وبرنامه ریزی، صص  

تقوایی، مسعود، تقی زاده، محمدمهدی، کیومرثی، حسین. 
با  ١٣٩٠ گردشگری  های  دهکده  یابی  «مکان    .

از سیستم اطالعات جغرافیایی و مدل  استفاده 
SWOT    ) ی ی ساحل :موردی نمونه   دریاچه 

ی)کافتر  مجله  ریزی   و جغرافیا  »،  برنامه 
 ، اصفهان. ٤٢محیطی، شماره ی پیاپی  

گردشگری  ١٣٨٤،مهدی(جوان،جعفر؛سقایی )،«نقش 
ای»،نشریه   منطقه  ی  درتوسعه  روستایی 

 .٢٥٩جهاد،شمار

هادی(  فالحی،  غالمحسین،  نیا،  عوامل ١٣٩٦حسینی   ،(
(نمونه ی    یی روستا  ی نیموثر بر توسعه ی کارآفر
روستا مناطق  منوجان)،   ییمطالعه:  شهرستان 

دوره ی   روستایی،  پژوهش های  ، ٨فصلنامه ی 
 . ٢٥  -٣٥، صص ١شماره ی  

پور،هاشم؛ممدوحی،امیررضا؛آفاق   داداش 
فضا١٣٩٣پور،آتوسا( سازمان  نظام    یی)،«  در 

  یی ان هوا یل جریران با استفاده از تحلیا  ی شهر
جغرافیای   های  پژوهش  افراد»،فصلنامه 

 .١٢٥-١٥٠: صص ١،شماره ی  ٤٦انسانی،دوره ی 

پور،آتوسا( پور،هاشم،آفاق  «عقالنیت  ١٣٩٥داداش   ،(
معرفتی و نظری نوین حا کم بر سازمان فضایی  
سیستم های شهری»، فصلنامه ی مطالعات میا  
هشتم،  ی  دوره  انسانی،  علوم  در  ای  رشته  ن 

 . ١-٢٨،صص ٢شماره ی  

سیدهادی.   کریمی،  مهدی،  حسام،  محمدرضا،  رضوانی، 
تهران: ١٣٩٣ درگردشگری،  شبکه  تحلیل    .

   انتشارات مهکامه.

اله،   ذبیح  سیدعلی،ترابی،  بدری،  رضا،  محمد  رضوانی، 
علی( احمد،عسگری،  ارز١٣٩٥ملکان،    ی ابی)، 

  یی در مناطق روستا  ی دار گردشگریتوسعه ی پا
  یطالعه: روستاه کالن شهر تهران (مورد میحاش

آهار)، فصلنامه ی پژوهش های روستایی، دوره 
 .٢٩٨ -٢٨٦، صص ٢، شماره ی  ٧ی 

)،« مفاهیم بنیادین در برنامه ریزی  ١٣٩٢سعیدی عباس(  
ـ پژوهشی    – کالبدی   فضایی، فصلنامه ی علمی 

شما    -برنامه ریزی توسعه ی کالبدی،  سال ا ول 
 . ١١-٢٤ره ی سوم،صص 

.  « امکانسنجی  ١٣٩٢ده، سید دانا.  سقایی، مهدی و علیزا
محصول گردشگری روستایی در شهرستان پاوه»، 

شماره   جغرافیایی،  فضای  ی  : صص ٤فصلنامه 
١-٢٠ . 

  ی ا ینو در جغراف  ی دگاه های)، د  ١٣٧٥ن. (  ی ، حسیشكوئ
 ، جلد اول،تهران، انتشارات سمت.یشهر

عوامل یشاهرود اسماء،  چمکاکایی،  سلیمی  و  کامبیز   ،
.  توسعه    ١٣٩١بر عملکرد زنجیره تامین.   اثرگذار  

ی مهندسی بازارگستران آتی، وبگاه بانک مقاالت  
 http://marketingarticles. irبازاریابی ایران،  

. 



  

60 

 . ۶۲تا    ۳۲ صفحات .۱۳۹۹زمستان    .۳۵ شماره .۹ دوره

 

 

 

Journal of Tourism Planning and Development 
پژوهشی برنامه ریزی و توسعه گردشگری -نامه علمیفصل  

 

ادارک جامعه محلی از امکانات و موانع شکل پذیری سازمان فضایی شبکه ای درنواحی گردشگری در  .  هاجر مزیدی و همکاران
 زرین گل( شهرستان علی ابادکتول)  -راستای توسعه کارآفرینی روستایی. مورد مطالعه : ناحیه محمد آباد 

شریف زاده، ابوالقاسم، خواجه شاهکویی، علیرضا، عبداله  
مهنوش( شریفی،  غالمحسین،  )،  ١٣٩٣زاده، 

کسب آسیب  ی  توسعه  وکارهای  شناسی 
گی روستایی در استان گلستان، فصلنامه  خانواد

،  ١، شماره ی  ٥ی پژوهش های روستایی، دوره ی  
 . ١-٢٤صص 

(یصراف مظفر  س ١٣٧٩،  ی    یر ی)،  توسعه  مباحث  در 
 انتشارات سازمان برنامه و بودجه.  ،یی فضا

. «کیفیت خدمات  ١٣٨٤طالقانی، محمد و سارا فتاحی.   
رضایت  جلب  در  آن  اهمیت  و  گردشگری 

ی   شماره  مدیریت،  نشریه  ، ١٠٠- ٩٩گردشگر»، 
 . ٦٣-٥٦ص 

طباطبایی،    یقدیر و  پژمان  فر،  حاتمی  مجتبی؛  معصوم، 
. «  ارزیابی زنجیره ی تأمین  ۱۳۹۵.     یسید مهد
مصر»، فصلنامه ی    یروستایی روستا   یگردشگر

گردشگر مدیریت  (ی مطالعات  صص ۱۱)  ۳۵،   ،
۶۲- ۴۱  . 

مرتضی.    باغیان،  نظری١٣٧٤قره  رشد .    پردازان  ه 
دانشگاه  انتشارات  تهران،  اقتصادی، 

 شهیدبهشتی. 

)، شناسایی  ١٣٩٠کرمی دهکردی، مهدی، کالنتری، خلیل(
استان   روستایی  گردشگری  مشکالت 

وبختیاری با استفاده از تکنیک تئوری  چهارمحال 

بنیانی، فصلنامه ی پژوهش های روستایی، سال  
 . ٣٠ -١دوم، شماره ی سوم، صص 

)، عصر اطالعات، ترجمه ی: حسن    ١٣٨٤مانوئل(کاستلز،  
 چاوشیان، جلد دوم،تهران، انتشارات طرح نو.

علی    شهرستان  فرمانداری  (مرکزآمارواطالعات 
 ).١٣٩٦آبادکتول،

نازی.    اصل،  ی  ١٣٨١محمدزاده  نظریه  «آزمون    .
رشدنئوکالسیک»، پژوهشنامه ی رشداقتصادی،  

  .٧٣-١٠٠)، صص ٦(پیاپی   ٣، شماره ی ٢دوره ی 

هاجر(  پذیری  ١٣٩٩مزیدی،  شکل  موانع  و  امکانات   ،(
سازمان فضایی شبکه ای در مناطق گردشگری با  
روستایی   کارآفرینی  ی  توسعه  بر   تاکید 

زرین -شهرستان علی آبادکتول( ناحیه محمدآباد
برنامه   و  جغرافیا  رشته  دکتری  ی  رساله  گل)، 

زمین،   علوم  ی  دانشکده  روستایی،  گروه ریزی 
 دانشگاه شهید بهشتی. رافیای انسانی،جغ

جعفر.    کارآفرینی،  ۱۳۸۴هزارجریبی،    .
 تهران:نشرپژوهشکده علوم اقتصادی.  

)،برنامه ریزی منطقه ای، ترجمه ١٣٧٠هیلهورست، ژوزف(
ی:غالمرضا شیرازیان وهمکاران،انتشارات سازمان  

 برنامه وبودجه،تهران.

 

  منابع التین
Bramwell, B. and Lane B. (Eds) (2000) Tourism 

Collaboration and Partnerships: 
Politics, Practices and Sustainability. 
Clevedon UK: Channel View 
Publications. 

Barringer, B.  R.  and Ireland, R.  D.  (2006): 
Entrepreneurship: Successfully 
Launching NewVentures, Prentice 
Hall: Jersey, USA. 

Costa, C. (2001). An emerging tourism 
planning paradigm? A comparative 
analysis between town and tourism 
planning. International Journal of 
Tourism Research, 3(6), 425–441. 

Capineri, C., Kamann, D. J. F. (1998). Synergy in 
networks: Concepts. In K. Button, P. 
Nijkamp, & H. Priemus (eds.), 
Transport networks in Europe (pp. 
35-56).Cheltenham: Edward Elgar. 

Catanese, S., P. De Meo, E. Ferrara, and G. 
Fiumara (2010). ‘Analyzing the 
FacebookFriendship Graph’, 
Internaonal Workshop on Mining the 
Future Internet (MIFI '10). 

Capello, R., (2000), The City Network 
Paradigm: Measuring Urban Network 
Externalities, Urban StudiesVol. 37, 
No. 11, PP.1925-1945. 



 

61 

 . ۶۲تا    ۳۲ صفحات .۱۳۹۹زمستان    .۳۵ شماره .۹ دوره

 

 

 

Journal of Tourism Planning and Development 
پژوهشی برنامه ریزی و توسعه گردشگری -نامه علمیفصل  

ادارک جامعه محلی از امکانات و موانع شکل پذیری سازمان فضایی شبکه ای درنواحی گردشگری در  .  هاجر مزیدی و همکاران
 زرین گل( شهرستان علی ابادکتول)  -راستای توسعه کارآفرینی روستایی. مورد مطالعه : ناحیه محمد آباد 

Camagni, R. P., 1993, From City Hierarchy to 
City Network: Reflections about an 
Emerging Paradigm.In: Lakshmanan, 
T. R., Nijkamp, P. (eds.), Structure and 
Change in the Space Economy: 
Festschrift in Honorof Martin J. 
Backmann. New York: Springer-
Verlag, PP.66–87. 

Cara Darraq (2014), Analysis of the 
Development of Marketing Strategies 
by Rural Tourism Businesses Study: 
South West of Ireland, Journal of 
Sustainable Tourism, Volume 16, Issue 
2, Pages 150-167. 

Carroll, C. (2011). "The Rebelo AK Growth 
Model" (PDF). econ2.jhu.edu. Retrieved 
11 October 2011. "the steady-state 
growth rate in a Rebelo economy is 
directly proportional to the saving 
rate." 

Dinis, A.  (2011): Tourism, niche strategy and 
networks as factors for both 
entrepreneurship and rural 
sustainability, IX Rural 
Entrepreneurship Conference: A 
sustainable rural?, 23-24 June 2011– 
Nottingham Business School 

Heilig'K,. and Gerhard, 20. M.  (2002).  European 
Rural Development, International 
Institute for Applied Systems 
Analysis  .٫ Luxemburg٫Austria.  

Hagerstrand, T.  (1953).  Innovation Diffusion as 
a Spatial Process, universityof Chicago 
Press. 

Inskeep, E. (1991). Tourism planning: An 
integrated and sustainable 
development approach. Van New 
York: Nostrand Reinhold. 

Jovo Ateljevic(2009), Entrepreneurship in 
Tourism and Regional Development 
Study: New Zealand, International 
Journal of Entrepreneurial Behavior & 
Research, Volume 15 Issue 3. 

Klapka, Pavel, Et All, (2010). “Spatial 
Organization Development, 

Structure And Apporximation Of 
Geographical System” Moraviam 
Geographical Reports, Vol.18. 

Koen, P. , Kleinschmidt, A.  and Elko, J.  (2005): 
Opportunity Recognition, Idea 
Selection or Concept Definition: 
Which one Is the Most Important to 
the Corporate Entrepreneur?, 
Frontiers of Entrepreneurship 
Research, Available at: http://www. 
babson. 
edu/entrep/fer/2005FER/chapter 
xii/ paperxii2. Html.   

Krugman, P.  (2010).  The new economic 
geography, now middle-aged. 
AnnualConference of the Association 
of American Geographers, 
Washington. 

Kotler, P., Haider, D.H. and Rein, I. (1993) 
Marketing Places: Attracting 
Investments, Industry, and Tourism 
to Cities, States and Nations. New 
York: Free Press. 

Lordkipanidze,Maia (2002), Enhancing 
Entrepreneurship in Rural Tourism 
forSustainable Regional 
Development: The Case of Söderslätt 
Region, Sweden, theInternational 
Institute for Industrial Environmental 
Economics (IIIEE); International miljö. 

Leo-Paul Dana, cailn Gurau, Frank Lasch(2014), 
Entrepreneurship, tourism and 
regional development in rural areas: 
Dorosta in southern France, 
Entrepreneurship & Regional 
Development, Volume 26, Issue 3-4, 
Pages 357-374. 

Meijers, E.,( 2007), From Central Place to 
Network Model: Theory and Evidence 
of Paradigm Change,Economic and 
Social Geography, Vol. 98, No. 2, PP. 
245-259. 

Mill, R.C., & Morrison, A.M. (1992). The tourism 
system: An introductory text (2nd 
ed.). New Jersey: Prentice-Hall. 



  

62 

 . ۶۲تا    ۳۲ صفحات .۱۳۹۹زمستان    .۳۵ شماره .۹ دوره

 

 

 

Journal of Tourism Planning and Development 
پژوهشی برنامه ریزی و توسعه گردشگری -نامه علمیفصل  

 

ادارک جامعه محلی از امکانات و موانع شکل پذیری سازمان فضایی شبکه ای درنواحی گردشگری در  .  هاجر مزیدی و همکاران
 زرین گل( شهرستان علی ابادکتول)  -راستای توسعه کارآفرینی روستایی. مورد مطالعه : ناحیه محمد آباد 

Murphy, P.E. (1985). Tourism: A community 
approach. New York: Methuen . 

Nicola Meccheri & Gianluigi Pelloni, 2006. 
"Rural entrepreneurs and 
institutional assistance: an empirical 
study from mountainous Italy," 
Entrepreneurship & Regional 
Development, Taylor & Francis 
Journals, vol. 18(5), pages 371-392, 
September. 

Neal, Z. P. (2010). Refining the air traffic 
approach: An analysis of the US city 
networkUrban Studies, 47 (10), 2195-
2215. 
http://dx.doi.org/10.1177/004209800
9357352 

Porter, M.  E. , (1990), Competitive advantage of 
Nations,New York: Free Press. 

Rondinelli,Dennis(1984)," Applied Methods of 
Regional Analysis: The spatial 
Deminsions of Development 
policy,Boulder:Westviwe Press. 

Romero, I. and Tejada, P. (2010). "A Multi-Level 
Approach to the Study of Production 
Chains inthe Tourism Sector", 
Tourism Management, 44(5), pp. 252-
266. 

Romer, P. M. (1994). "The Origins of 
Endogenous Growth". The Journal of 
Economic Perspectives. 8 (1): 3–22. 
doi:10.1257/jep.8.1.3. JSTOR 2138148 

Schumpeter, J. A.  (1934): The Theory of 
Economic Development: An Inquiry 
into Profits, Capital, Credit, Interest, 
and the Business Cycle, Harvard 
University Press: Cambridge, USA. 

Solow R M (1959) "Investment and Technology 
progress".  in Arrow KKarbin, P (Eds), 
Mathematical Methods in the social 
Sciene, Stanford University Press, 
Stanford. 

Taylor, P., Hoyler, M. & Verbruggen, R.,( 2010), 
External Urban Relational Process: 
Introducing CentralFlow Theory to 
Complement Central Place Theory, 
Urban Studies, Vol. 47, No. 13, PP. 
2803-2818 . 

Tjosvold, D. (1986) The dynamics of 
interdependence in organisations. 
Human Relations 39 (6), 517–40. 

Tinsley, R., & Lynch, P. (2001). Small tourism 
business networks and destination 
development.. Journal of Hospitality 
Management, 20(4), 367˚378. 

Verhaar,(2002), Modern Agricultural 
Entrepreneurship, Paper prepared 
forpresentation at the 13th 
International Farm Management 
Congress, Wageningen, 
TheNetherlands, July 7-12. 

 


	3300 - extended abstract
	Abstract
	Extended Abstract
	1. Introduction
	2. Methodology and Materials
	3. Findings and Discussion
	4. Conclusion


	3300 - body
	چکیده
	1 مقدمه
	2 مبانی نظری
	2.1 ادبیات موضوع

	3 روش تحقیق
	3.1 قلمرو جغرافیایی مورد مطالعه

	4 شرح و تفسیر نتایج
	4.1 امکانات شکل گیری سازمان فضایی شبکه ای درناحیه ی گردشگری مورد مطالعه
	4.1.1 وجودجاذبه های گردشگری
	4.1.2 توسعه ی نسبی سرمایه گذاری محلی
	4.1.3  گسترش استفاده ازابزارهای تبلیغات وبازاریابی
	4.1.3  گسترش استفاده ازابزارهای تبلیغات وبازاریابی
	4.1.3  گسترش استفاده ازابزارهای تبلیغات وبازاریابی
	4.1.4 وجودپشتیبانی نهادی

	4.2 موانع شکل گیری سازمان فضایی شبکه ای درناحیه ی گردشگری مورد مطالعه
	4.2.1 ساختارتوپوگرافیکی کوهستانی
	4.2.2 ضعف خدمات و دسترسی به آن
	4.2.3 روابط یک سویه درون و برون منطقهای
	4.2.4 مرکزیت شهری
	4.2.5  ضعف وجود زنجیره ی تامین و ارزش گردشگری
	4.2.5  ضعف وجود زنجیره ی تامین و ارزش گردشگری
	4.2.5  ضعف وجود زنجیره ی تامین و ارزش گردشگری
	4.2.6 ضعف بازارکار


	5 نتیجه گیری
	منابع
	منابع فارسی
	منابع فارسی
	منابع فارسی
	منابع لاتین



