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Abstract 
Inflexible and non-localized principles and goals of tourism development are of 
weaknesses of sustainable tourism development. Accordingly, in this paper, a 
model composing of causative, core, contextual, intervening, strategic, and 
consecutive factors was proposed by use of grounded theory. The statistical 
population of this study is tourism documents, statements of Supreme Leader of 
Islamic Republic of Iran and experts’ points of view. In this model, causative 
factors of sustainable development of tourism (environmental concerns, tourism 
impacts and geopolitics), core factors (sustainability of tourism resources, 
futurism in preserving the tourism resources and justice and equality in using the 
tourism resources), contextual factors (participation and cohesion of tourism 
stakeholders, building culture for training and research in tourism), intervening 
factors (sense of place, financial management, safety and security, new 
technologies and good governance in tourism), strategic factors (tourism policy 
and planning, tourism marketing, environmental management, transportation 
management, total quality management and evaluation of tourism sustainability), 
and consecutive factors (cultural richness of Iran, protection of tourism 
resources, tourism satisfaction and quality of life) have been gathered in a 
comprehensive model. In the analysis, using selective coding, the relationship 
between categories were described to form a theory with five propositions. The 
propositions showed that the nature of Iran’s tourism sustainability in terms of 
resources is linked to Islamic teachings and geopolitical dimensions of Iran. 
Moreover, in tourism sustainable development of Iran, a set of structural factors 
are involved. It also requires a localized approach which involves human and 
ecosystem welfare. 

Keywords: 
Sustainable Development, 
Sustainable Tourism 
Development, Grounded 
Theory Approach 

 

 
*Corresponding Author: sedaghat, maryam  
Address:  Kharazmi University,Tehran, Iran. Email: mary.sedaghat@gmail.com 

Tel: 09131588450 
 



 

289 sedaghat, maryam. A comprehensive Model for Sustainable Tourism Development of Islamic Republic of Iran 

Journal of Tourism Planning and Development  Volume 10. Issue 36. Spring 2021. Pages 288 to 316. 

Extended abstract 
1. Introduction 
Sustainable tourism development is a 
process that supports the needs of 
tourists and the host community, while 
supporting future opportunities and 
managing all resources to meet a variety 
of economic and social needs (Risteskia, 
Kocevskia & Arnaudov,2012:377; Fazenda, 
Dasilva & Costa,2010:429).In this regard, 
the Sustainable Tourism Framework 
includes guidelines and actions that 
should not only be considered in specific 
areas of tourism activity, but should also 
be regarded in a framework for the 
creation of various types of tourism, 
including mass tourism (Janusz     &  
Bajdor,2013:525).One of the weaknesses of 
sustainable tourism development concept 
is that the principles and objectives of it 
are expressed in a set of guidelines that 
generally represent a relatively 
proportional, non-existent and western-
oriented outline of tourism development 
(Sharpley  & Telfer,2008:88).Therefore, it 
is difficult to use some of the 
opportunities resulting from the 
development of West-oriented tourism in 
Iran. Thus, the elaboration of a localized 
model for sustainable tourism 
development of Islamic Republic of Iran is 
indispensable. Sustainable development 
has influenced the way tourism is studied 
and how tourism policies are formulated. 
Hence, one of the ways of recognizing 
tourism in these studies is proposing 
some localized frameworks and strategies 
for development (UNWTO, 2013:43).  

Moreover, reviewing the studies on 
sustainable tourism development 
indicates that few studies are done on the 
determinants of the sustainable 
development of tourism, the conditions 
affecting the issue, the strategies and the 

results of sustainable development of 
tourism. Recognition of the current and 
future share and the role of tourism in 
achieving the goals of the overall 
development of a country is the first and 
foremost step in strengthening policies 
and actions to gain support for 
sustainable tourism development.  

2. Materials and Methods 
The methodology of this research is 
fundamental and grounded theory is used 
Strauss and Corbin Paradigm has been 
used as the base for grounded theory, 
which is focused on identifying the core 
phenomenon, causal conditions, context 
conditions and intervening factors, 
strategies and consecutive and their 
relationship. The statistical population of 
the research are tourism plans, statement 
of Supreme Leader of Iran and interview 
with experts. 
3. Results 
Among tourism plans of Iran, 86 
propositions were selected using the 
theoretical sampling method and 52 initial 
concepts were identified by coding them. 
Then, considering the content sharing of 
open source and 21 sub categories were 
extracted. The same procedure was done 
for statement of Supreme Leader, in 
which 38 initial concepts, 19 sub 
categories were extracted. Regarding the 
experts, 60 initial concepts and 24 sub 
categories were extracted. Out of these 
three parts, 6 main categories were 
produced. The contribution of this 
research, compared with other previous 
studies, is identification of the sustainable 
tourism development model of Iran along 
with the causal conditions, context core, 
intervening conditions, strategies and 
consequences. 
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4. Conclusions 
I usative factors of n this model, ca
sustainable development of tourism 

)environmental concerns, tourism 
impacts and geopolitics), core factors 

)sustainability of tourism resources, 
futurism in preserving the tourism 
resources and justice and equality in 

esources), contextual using the tourism r
factors (participation and cohesion of 
tourism stakeholders, building culture for 
training and research in tourism), 
intervening factors (sense of place, 
financial management, safety and 
security, new technologies and good 

in tourism), strategic factors governance 
)tourism policy and planning, tourism 

marketing, environmental management, 
transportation management, total quality 

management and evaluation of tourism 
sustainability), and consecutive factors 

)tection of cultural richness of Iran, pro
tourism resources, tourism satisfaction 
and quality of life) have been gathered in 
a comprehensive model. In the analysis, 
using selective coding, the relationship 
between categories were described to 
form a theory with five propositions. The 

opositions showed that the nature of pr
Iran’s tourism sustainability in terms of 
resources is linked to Islamic teachings 
and geopolitical dimensions of Iran. 
Moreover, in tourism sustainable 
development of Iran, a set of structural 

also requires a factors are involved. It 
localized approach which involves human 
and ecosystem welfare . . 
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 ایران مدل جامع توسعه ی پایدار گردشگری جمهوری اسالمی . دکتر مریم صداقت

 علمی پژوهشی 
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 چکیده
 هایضعف   از  یکی  گردشگری؛  ی  توسعه  از  نشده  بومی  و  ناپذیرانعطاف   اولیه  هایهدف  و  اصول

  داده   ی  نظریه  کارگیریبه   با   حاضر  ی   مقاله   اساس،  این  بر.  است  گردشگری   پایدار   ی  توسعه  مفهوم
 و  راهبردها  گر،مداخله   ای،زمینه  محوری،  علی،  عوامل؛   از  متشکل  بومی  و  جامع  مدل  تدوین  به  بنیاد،

 با   مرتبط  اسناد  تحقیق  آماری  ی  جامعه.  است  پرداخته  گردشگری  پایدار  ی  توسعه  پیامدهای
.  است  گردشگری  صنعت  خبرگان  هایمصاحبه   و   ایران  اسالمی  جمهوری  رهبری  بیانات  گردشگری،

 اثرات   اهمیت  ایران،  محیطیزیست  هاینگرانی(   گردشگری  پایدار  ی  توسعه  علّی  عوامل  مدل،  این  در
 حفظ  در  نگریآینده  گردشگری،  منابع  پایداری(  محوری  عوامل  ،)ایران  ژئوپولتیک   بعد  و  گردشگری

 و   مشارکت(  ایزمینه  عوامل  ،)گردشگری   منابع  از   استفاده  در  برابری  و  عدالت  و  گردشگری  منابع
  ، )گردشگری  پژوهش  و  آموزش  و  گردشگری  به  نسبت  سازیفرهنگ  گردشگری،  نفعانذی   انسجام

  گردشگری،   در  امنیت  و  ایمنی  گردشگری،  مالی  مدیریت  گردشگری،  مکان  حس(  گرمداخله   عوامل
  گذاری مشیخط(  راهبردی  عوامل  ،)گردشگری  در  خوب  حکمروایی  و  گردشگری  نوین  هایفناوری  و  علم

  مدیریت  کشور،  منابع  محیطیزیست   مدیریت  گردشگری،  بازاریابی  گردشگری،  ریزیبرنامه  و
 و  ارزیابی  و  گردشگری   جامع  کیفیت   مدیریت  گردشگری،  منابع  مدیریت  گردشگری،  ونقلحمل

  منابع   از   حفاظت  اسالمی،  ایران   فرهنگی  غنای(  پیامدی   عوامل  و )  گردشگری  پایداری   نظارت
  در .  اند  شده  پیوند  هم  جامع  مدل   یک  در)  زندگی  کیفیت  و  رفاه  و  گردشگران  رضایت  گردشگری،

  نظریه  تکوین  برای  هامقوله  بین  روابط  تشریح  به  انتخابی  کدگذاری   استفاده  با  پایانی  تحلیل  و  تجزیه
 حیث   از  ایران  گردشگری   پایداری  ماهیت  که  دادند   نشان  ها  قضیه   و  شد  پرداخته  قضیه  پنج  با

  هم .  است  موثر  آن   گیریشکل  بر  ایران  ژئوپولتیک  بعد  و  خورده  پیوند  اسالمی  هایآموزه  بر  منابع
  امر   این  و  دارند  مداخله  ساختاری  عوامل  از   ایمجموعه  ایران  گردشگری  پایدار  ی  توسعه   در  چنین

 . است اکوسیستم رفاه و انسانی رفاه  ی دربردارنده و بومی مدیریت رویکرد مستلزم

 کلیدواژه ها: 
  پایدار توسعه  پایدار، توسعه

 بنیاد داده  رویکرد گردشگری،
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 مدل جامع توسعه ی پایدار گردشگری جمهوری اسالمی ایران . دکتر مریم صداقت

 مقدمه ۱
امروزه پایداری به نحو گسترده ای به عنوان رویکردی  
توسعه   جمله؛  از  توسعه  نوع  هر  برای  اساسی 
گردشگری پذیرفته شده است. در مباحث سیاسی  

عنوان مفهومی نوین  و محیطی، گردشگری پایدار به
برای مقابله با آثار مخرب توسعه ی گردشگری است.  

و چه بسا   در بسیاری از کشورها، گردشگری راه اصلی
بود   مطمئن  باید  بنابراین،  است.  توسعه  راه  تنها 

به شیوه در  گردشگری  آن  که سهم  یابد  توسعه  ای 
توسعه ی   در  باشد.  بهینه  مقصد  پایدار  توسعه ی 
ی   توسعه  کنترل  و  مالکیت  پایدارگردشگری، 
گردشگری بیشتر در دست جامعه ی محلی است و 

بهینه آن  گردشگهدف  بلندمدت  منافع  ران، سازی 
  ی  توسعه محیط زیست مقصد و مردم بومی است.  

  نيازهاي   که  است  فرايندي  گردشگري  پايدار
  حال نیدرع  و  تأمين  را  ميزبان  ی  جامعه  و  گردشگران

  مديريت   و   کندیم   حمايت  آينده  ی هافرصت  از
  نيازهـاي   انـواع   تـأمين  منظـور   بـه  را  منـابع  تمامي

و     , ایستسکیر(  دارد   همـراه  بـه  اجتماعي  و  اقتصـادي
همکاران  فزندا  ؛٣٧٧:  ٢٠١٢  ،١همکاران : ٢٠١٠  ،٢و 

ی  به).  ٤٢٩ توسعه  اصلی  نقش  دیگر،  عبارت 
وسیع ی  توسعه  به  کمک  اقتصادی،    ترگردشگری، 

زیست محیطی و اجتماعی در مقصد است. بنابراین، 
دست را  پایدار  گردشگری  ی  توسعه  به  باید  یابی 

توسعه ی پایدار از طریق گردشگری دانست. بدین  
پایدار باشد؛  باید  تنها خود گردشگری  معنی که نه 

به گستردهبلکه  خططور  به  باید  و   ها مشیای 
 ار نیز کمک کند. تر توسعه ی پایدهای وسیعهدف

در کشورهای  توسعه ی گردشگری  روند  بررسی 
یابی به  یافته حاکی از آن است که برای دستتوسعه

پیشرفت و توسعه، مکانیزم خاصی مورد نیاز است  
،  رونیازاکه بر اصول بنیادین آن جوامع مبتنی است.  

و  کشورها  سایر  تجارب  بودن  ارزشمند  علیرغم 
توان به دلیل  از آنها، نمی  برداری منطقیضرورت بهره

از  ی بنیادین در فرهنگ، ارزشهاتفاوت ها و باورها 

 
1 Risteskia et al 

های آنها که بر اصول ارزشی و معرفتی خاص  مکانیزم
برای  توسعه    خودشان مبتنی است، به عنوان الگویی

ی پایدار گردشگری ایران استفاده کرد. در این راستا  
) تلفر  و  از  ۱۳۹۴شارپلی  «یکی  که  دارند  اعتقاد   (

این  ها ضعف گردشگری  پایدار  ی  توسعه  مفهوم  ی 
ی این مفهوم در مجموعه  هااست که اصول و هدف

ای از رهنمودها بیان شده است که به طور کلی یک 
عطاف ناپذیر و غرب محور  طرح اولیه به نسبت، ان

می نشان  را  گردشگری  ی  توسعه  تمامی  از  دهد. 
بر  مدل بومی  غیر  گردشگری  پایدار  ی  توسعه  های 

محیطی،  زیست  (اقتصادی،  رایج  چهارگانه  ابعاد 
فرهنگی و اجتماعی و سیاسی) تمرکز دارند و کمتر به  
ها   مقصد  ساختار  با  متناسب  ها   گویه  ی  ارائه 

به   اند.   آنپرداخته   ، دیگر  رویکرد    هاعبارت  یک 
ارائه   گردشگری  ی  توسعه  ی  زمینه  در  هماهنگ 

اند که به طور معمول، بر اساس اداره ی حدود کرده
تغییرات پذیرفتنی زیست محیطی و اجتماعی است  

نمی موقعیتو  نامحدود  انواع  ی  ها تواند  توسعه  ی 
ها از  گردشگری را توجیه کند. به این معنا که مقصد

وامل متعددی از جمله از نظر نیازهای توسعه  نظر ع
ریزی، بلوغ و تنوع ی برنامههابخشی محلی و سیستم

) دارند»  تفاوت  هم  با  و...  محلی  ی  شارپلاقتصاد 
یک  ۸۸:  ۱۳۹۴  ،وتلفر عنوان  به  ایران  بنابراین،   .(

نمی فرصتمقصد  برخی  از  از  تواند  حاصل  های 
این رو، توسعه ی گردشگری غیربومی استفاده کند.از 

تدوین مدل بومی سازی شده در راستای توسعه ی  
می ایران ضرورت  گردشگری  که    هرچندیابد؛  پایدار 

ی  پوشانهمآمده،    دست  بهی  هاشاخصممکن است  
با   زیادی  پایدار هاشاخصبسیار  ی  توسعه  ی 

 گردشگری رایج جهانی داشته باشد. 

  ی   توسعه  براي  کارآمد  هايبرنامه  و   هاسياست
 موجود،   شرايط   تحليل  مستلزم  پايدار  گردشگري

  نيازسنجي،   اجتماعي،  و   اقتصادي  هايويژگي
وران   و  جوامع  یها دگاهید  لحاظ  و  ی نگرندهیآ   بهره 

2 Fazenda et al 
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 ایران مدل جامع توسعه ی پایدار گردشگری جمهوری اسالمی . دکتر مریم صداقت

  هاي برنامه  و  هاسياست  بنابراين،.  است  محلي
  بايد   ايران  در  گردشگري   پايدار  ی  توسعه 
 مدار، هدف  مند،نظام  و  جانبههمه  ،محوراجتماع
  هر   ازتر  مهم  و  باشند  پذير انعطاف  و   پذيرريسک

  از   حفاظت  ميزبان،جامعه    فرهنگ  به   توجه   چيز،
  مقصد   اجتماعي  -اقتصادي  ی  توسعه  و  ستیزطی مح 

:  ۱۳۹۳دهند (جاودان و همکاران،    قرار   اولويت  در  را
برنامه۱۴۷ بنابراین،    ی   توسعه   هايسياست  و  ها)، 

   که   شوند  تدوين  ی اگونهبه  بايد  ايران  در  گردشگري
در برگیرنده    و  هم پیوند بوده  فرادست  یها برنامه  با
  ف ی ط   و  پايدار  ی   توسعه   به  توجه  و  متوازن  رويکرد  ی

. در این مقاله، ارائه  باشد  بهره وران  منافع  ازی  ع یوس
ارزیابی   با  مدل   که  است  شدهفیتعر  رکن   سهی 

 : موارد زیر است  شامل

پایدار    جایگاه ی  ی  ها برنامه  دری  گردشگرتوسعه 
 ت یاهم   از  هاسازمان  و  دولت  شناخت  سطح :  توسعه 

  انعکاس   و  کشور  داریپا  ی   توسعه ی  برا ی  گردشگر 
  . را شامل می شود  توسعهی  ها برنامه  در  آنی  ژهیو

در    توسعه ی پایدار گردشگریبرای بررسی اهمیت  
ها را در  توان آنمی  در این مقاله  های توسعه برنامه
پنجبرنامه توسعهسالههای  ششم  تا  اول  ی  ی 

و فرهنگي اجتماعي  ایران   اقتصادي،  جستجو    کشور 
 کرد.

 چارچوب  و  یگردشگر   داریپاهای توسعه ی  مشیخط
 به   دولت  تعهدی  گردشگر مشی  خط  ی:قانون

  آن   تیری مد  و  توسعه   اهداف  میتنظ   وی  گردشگر 
  بخش   دیتائ   و  توافق   با  دیبامشی  خط  نیا.  است

 چارچوب .  گردد   نیتدو  بهره وران  ریسا  وی  گردشگر 
 مقررات  و  نی قوان  وی  گردشگر   ری فراگ  مشیخط

در    را  رانی ا  دری  گردشگر  داریپا  ی  توسعه  به  مربوط
  راث ی م   بخش  اندازچشم  سند   در   توانیماین مقاله  

مصاحبه  یگردشگر   وی  فرهنگ  چنین  هم  های  و 
 . نمود مشاهده  صنعت گردشگری خبرگان

ی  ک ی  تیحاکم:  حکومتی  عوامل  وی  گردشگر   تیحاکم
 و   است  توسعه  وی  ز یربرنامهی  اساس  و  مهم  ارکان  از

گذاریخطی  متول    هر   دری  گردشگر   صنعت  مشی 
مقالهاساس   نیا  بر  .است  کشور این  در   انات یب  ، 
  ی   توسعه  ی  درباره  ۱۳۹۷  تا  ۱۳۷۰  سال  ازی  رهبر

  دار یپا  ی  توسعه   تیاهم  تواندیم  ،یگردشگر  داریپا
 . کند مشخص را ران یا تیحاکم  دری گردشگر 

استفاده از روش داده   به همین منظور محقق با
مقوله و  مفاهیم  شناسایی  به    هایگزاره  بندی بنیاد 

  ساله  پنج  های برنامه  شامل( باالدستی  اسناد   منتخب
ی اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی اول تا ششم    توسعه 

و   انداز توسعه بخش میراث فرهنگی  و سند چشم 
صنعت   خبرگان  رهبری،  بیانات  گردشگری)، 

مقوله میان  روابط  ورزیدو  مبادرت   را   هاگردشگری 
 است.کرده شناسایی

 

مبانی نظری و پیشینه ی  ٢
 تحقیق

ه  جاب  کی  ،یگردشگر  داریپا  ی  توسعه  ی  فلسفه
  به   ،  کینئوکالسی  اقتصادی  سنتی  کردهایرو  ازیی  جا

 ١دویافانت(ی  است  )تر یستم یس(  نگرتریکل  کردیرو  کی
: ۲۰۱۶  ،و همکاران    ٢یهول  و   ۱۱۵۶:  ۲۰۱۶  همکاران،  و
ت  )۱ رویکرد  ی    توسعه   ،یگردشگر  دار یپا  ی   وسعه . 

  ، یاقتصادی  آت   وی  فعل  اثرات  که  استی  گردشگر 
 

1 Yfantidou 
2 Huili 
3 Higgins-Desbiolles 

ی  ازها ین  به  توجه  با  را  یط یمح ستیز  وی  اجتماع 
  جوامع  و  ستیزطی مح  صنعت،  دکنندگان،یبازد

:  ۲۰۱۸،  ٣هیگنز و دیسیبلیوس(   ردیبگ   نظر   در   زبانیم 
و    ایستسکیر؛   ۳:  ۲۰۰۶  ،٤همکاران  و   تیوا؛  ۱۵۷

؛  ۴۲۹:  ۲۰۱۰  ،و همکاران  فزندا  ؛۳۷۷:  ۲۰۱۲  ،همکاران  
انتقادات  ).  ۱۲۷۴:  ٥،۲۰۰۶ا یراکای س   وی  چو علیرغم 

وارده به مفهوم گردشگری پایدار، تحقیقات در این 
زمینه هم از نظر تئوریکی و هم از نظر روش شناسی  
از   بیشتری  درک  به  آنها  نتایج  و  است  کرده  رشد 

4 White et al 
5 sirakaya 



 

294 

 . ۳۱۶تا  ۲۸۸  صفحات .۱۴۰۰بهار   .۳۶ شماره .۱۰ دوره

 

گردشگری   توسعه و ریزی برنامه پژوهشی-علمی نامهفصل  
Journal of Tourism Planning and Development 

 

 مدل جامع توسعه ی پایدار گردشگری جمهوری اسالمی ایران . دکتر مریم صداقت

اند. در میان شش  توسعه ی گردشگری منجر شده
روندی که در مطالعات گردشگری پایدار برام ول و 

شن۲۰۱۷(  ١همکاران حکومت،  )  است؛  شده  اسایی 
است   جدیدتر  با  -موضوعی  نیز  مقاله  این  در  که 

 -عنوان حکمرانی خوب گردشگری مطرح شده است
در  جدید  مفهومی  «حکومت  آنها  اعتقاد  به  و 
ی   دهنده  نشان  که  است  گردشگری  مطالعات 
چگونه   که  است  موضوع  این  از  وسیع  دیدگاهی 

قان و  بسیج  هدایت،  آنها  اقدامات  و  مند  ونجوامع 
توانند  میی حکومتی  هاو سیستم  هاشوند. رژیممی

و قوانین اجتماعی    هاروابط اجتماعی از جمله ارزش
). عالقه مندی به  ۲۷۷:  ۲۰۱۷،  ٢را هدایت کنند. (نانکو

گردشگری پایدار نه تنها در مشارکت کنندگان؛ بلکه  
دیده  نیز  میزبان  کشورهای  حکومت  در 

باجورمی و  گونه  ۵۲۵:  ۲۰۱۳  ،٣شود(جانوس  این   .(
مندی یاساراتا  هاعالقه  مانند  تحقیقاتی  و   ٤در 

) ی  ۲۰۱۰همکاران  توسعه  و  «سیاست  عنوان  با   (
ی  ها آیا آنها با هم سازگارند؟ نمونه–گردشگری پایدار  

شود. آنها در مقاله شان  میاز قبرس شمالی» دیده  
و   تدوین  مانع  که  پرداختند  سیاسی  موانع  بیان  به 

پایدار در جزایر کوچک   اجرای توسعه ی گردشگری 
ی آنها، درک هاشود. بر اساس یافتهمیقبرس شمالی  

یک   در  قدرت  ساختار  و  پیچیده  سیاسی  سیستم 
جامعه کلید شناخت توسعه ی سیاست گردشگری  
(یاساراتا  است  آن  اجرای  و  ریزی  برنامه  پایدار، 

). همچنین در تحقیق دیگری  ۳۴۵:  ۲۰۱۰وهمکاران ،  
(  ٥رماکیفا همکاران  موضوع ۲۰۱۵و  این  بیان  به   (

پرداختند که محیط سیاسی شکننده قبرس نمونه ای  
جذاب برای ارتقای دانش مان در خصوص سیاست  

مکانیزم از  ای  مجموعه  آنها  است.  را    هاگردشگری 
پایدار   گردشگری  اجرای  باعث  که  کردند  پیشنهاد 

سمی سیستم  نبود  آنها،  اعتقاد  به  بنا  یاسی  شود. 
خوب سازماندهی شده و تغییر مداوم حکومتی باعث 

 
1Bramwell et al  
2 Nunkoo 
3 Januszn  and   Bajdor 

شوند  میبی ثباتی و تاثیر منفی بر گردشگری پایدار  
 ).  ۱۷۸: ۲۰۱۵(فارماکی و همکاران،

همکاران  جاودا و  ی  اب یارز  به  ،)۱۳۹۳(ن 
  ران یای  گردشگر   ی  توسعهی  ها برنامه  و  هااستیس
ی  گردشگر  داریپا  ی   توسعه  افتیره  چارچوب  در
  که   دهد یم  نشانآنها    پژوهشی  ها افته. یپردازندیم 

  ی   برنامه  چهار  با  سهیمقا  در  توسعه  پنجم   ی  برنامه
ی  بررس  به ی  بهتر   و  تر کامل  طوربه  توسعه  اول

در  است  پرداختهی  گردشگر   صنعت  تیوضع که  ؛ 
تحقیق حاضر نیز تعداد مقوله های مرتبط با توسعه  
ی پایدار گردشگری در برنامه ی پنجم توسعه نیز از  

برنامه آن، سایر  وجود  با  است.  بوده  بیشتر   ها 
  در ی  گردشگر   ی  توسعهی  هااستیس   و  هابرنامه

  با  وندیپ  هم   که  شوند  نیتدوی  اگونهبه  دیبا  رانیا
  توجه  و متوازن کرد یرو با  و بوده فرادستی ها برنامه

 .باشند همراه داریپا ی  توسعه به

همکاران  نیالد  رکن و    مفهوم   ،)۱۳۸۹(  افتخاری 
  دهه   چندی  ط  را،ی  گردشگر   صنعت  دری  داریپا

  ی   توسعه   میمفاه   نی تریاصل  ازی  کی   گذشته
ی  روندها  فهمی  برای  چارچوب  عنوانبه  وی  گردشگر 
  منابع   تی ری مد  وی  اجتماعی_اقتصاد  ی  توسعه 

.  اندکرده  مطرح  جهان  سراسر  دری  گردشگر   وی  ع یطب
  غامض   و  ده یچ یپ   سوکی   از  که  استی  حال   در  نیا

ی  ات یعمل  ی   نحوه  ،گریدی  سو   از  و  مفهوم  نیا  بودن
  در ی  داریپا ی  سوبه  شرفتیپ ی  ری گاندازه  و  کردن

  ق ی دقی  هامعرف  و  هاشاخص  آن  ،یگردشگر   صنعت
  نظر  در  با  بتواند   رسد کهیم  نظر  به ی  ضروری  جامع   و

 رای  گردشگر   توسعه ی پایدار  جوانب،  ی  همه  گرفتن
ها در زمینه ی  . بنابراین، بررسی پژوهشسازد  سریم 

اگرچه   داد  نشان  گردشگری  پایدار  ی  توسعه 
پایدار   ی  توسعه  ی  زمینه  در  زیادی  مطالعات 
مطالعات   کوتاهی  اما  است؛  انجام شده  گردشگری 

زمینه  علمی عوامل  مورد  ی  در  توسعه  ساز 
پایدارگردشگری، شرایط تأثیرگذار ، راهبردها و نتایج  

4Yasarata  
5Farmaki  
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توسعه ی پایدار گردشگری، ارائه یک مدل جامع به  
 شود.  طور قابل مالحظه ای احساس می

 روش شناسی پژوهش  ٣
اکتشافی و راهبرد مورد -پژوهش حاضر، توسعه ای  

اين پژوهش از   در. استفاده، نظریه داده بنیاد است
طرح   عنوان  به  کوربين  و  اشتراوس  پارادايمي  مدل 
که   شده  استفاده  بنياد  داده  ی  نظريه  پژوهشي 
عّلي،   محوري، شرايط  پديده ی  بر شناسايي  مبتني 

گر، راهبردها و پيامدها و  عوامل زمينه اي و مداخله
ارتباط بين آنهاست. جامعه ی آماری تحقیق، شامل  

ه ی گردشگری( بیانات رهبری  اسناد مرتبط با توسع
توسعه ی    انداز چشمجمهوری اسالمی ایران و سند  

و گردشگری  و  فرهنگی  میراث  ی  ها برنامه  بخش 
فرهنگی    سالهپنج و  اجتماعی  اقتصادی،  ی  توسعه 

ایران) و خبرگان صنعت گردشگری است. در رابطه  
ترکیب   از  استفاده  با  پژوهش،  روایی  و  پایایی  با 

اسناد و بیانات رهبری موضوع از  مصاحبه و تحلیل  
پژوهشگر    ن یچن همچند منظر گوناگون بررسی شد و  

افزون بر «درگیری طوالنی با طرح پژوهش» (بیش  
  شرفت یپ  ) و « توصیف دقیق و عمیق»،سال  کاز ی

را   اطالعات  تحلیل  و  گردآوری  ً کار  نظر    مستمرا زیر 
استادان مربوط انجام داد. حساسیت نظری محقق،  

ی، متناسب بودن نمونه، روشن  شناخت روشسازگاری  
تحلیل   و  گردآوری  و  مطالعه  هدف    زمان همبودن 

با  داده ها  مقوله  گذاری  اشتراک  و  از    ۵ها  نفر 
پذیری   اثبات  برای  دکتری  دانشجویان  و  استادان 

 پژوهش رعایت شده است.

با  نمونهروش   مرتبط  اسناد  در  هدفمند  گیری 
مصاحبه در  و  شد  استفاده  های  گردشگری 

نمونهساختارنیمه روش  از  استفاده  با  گیری  یافته 
خبره انتخاب شدند. در    عنوانبهنفر    ۸گلوله برفی  

نمونه بنیاد،  داده  ادامه  روش  جایی  تا  نظری  گیری 
ه  نمود که دیگر مفهومی به مفاهیم قبلی اضاف پیدا  

در   ساختار  مصاحبه  لی وتحلهیتجز نشد.  نیمه  های 
یافته خبرگان گردشگری بعد از تحلیل مصاحبه پنجم  

 )حاصل شد.۱کفایت نظری مطابق با جدول (
 

 

 خبرگان   ی در مصاحبه ها   ی نظر   ت ی و مقوالت تا مرز کفا   م ی ظهور مفاه   ند ی فرا .  ١  جدول 

های مقوله تعداد 
 فرعی جدید

تعداد 
 های فرعیمقوله 

تعداد 
 مفاهیم جدید 

تعداد 
 مفاهیم

تعداد 
 کد جدید 

مصاحب  کدباز
 شونده ه 

ف
ردی

 

٧٥ ٣٥ ٣٥ ٢٠ ٢٠ ۷۵ A ١ 

٥٧ ٢٨ ٣٧ ١٨ ٢١ ٤ B ٢ 

- ٦٨ ٩ ٣٣ ٣ ٢٠ C ٣ 

- ٨٢ ٣ ٣٢ ٢ ١٧ D ٤ 

- ٤٨ ٣ ٢٦ ٢ ١٧ E ٥ 

- ٤٣ - ٢٩ - ١٧ F ٦ 

- ٦٣ - ٢٥ - ١٤ G ٧ 

- ٤٠ - ٢٢ - ١٥ H ٨ 
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) جدول  در  که  طور  شده ۲همان  داده  )نشان 
ی   توسعه  اسناد  بررسی  در  پژوهشگر  است، 
ی   نقطه  به  چهار سند  بررسی  از  بعد   ، گردشگری 
اشباع رسید؛ اما به علت حساسیت موضوع و امکان  

ی چهارم، پنجم  ها اندک وجود مفاهیم جدید، برنامه
کشور نیز بررسی شد تا گزاره ای   ی  توسعهو ششم  

 از قلم نیفتد.  

 
 ی گردشگر   ی در اسناد توسعه    ی نظر   ت ی و مقوالت تا مرز کفا   م ی ظهور مفاه   ند ی فرا .  ٢  جدول 

تعداد   اسناد
 هاکل ماده 

ها و تعداد ماده 
  با مرتبط هایتبصره

 گردشگری  پایدار توسعه

تعداد  
کدهای 

 باز 

تعداد  
 مفاهیم 

تعداد  
مفاهیم  

 جدید

تعداد  
های مقوله

 فرعی 

تعداد  
های مقوله

 فرعی جدید

  اندازچشم  سند
  راثیم بخش

 وی فرهنگ
 ی گردشگر

۶ 
 بخش کلی 

 ۱۵ ۱۵ ۲۶ ۲۶ ۷۷ ها بخشهمه 

 برنامه ی اول 

۱۳۷۲-۱۳۶۸ 

۵ 
بخش کلی  

  ۵۱و 
 تبصره 

۴ ۱۲ ۱۲ ۴ ۱۱ ۲ 

 برنامه ی دوم

۱۳۷۸-۱۳۷۴ 

۱۰۱  
 تبصره 

۵ ۱۷ ۱۳ ۵ ۹ ۲ 

 برنامه ی سوم 

۱۳۸۳-۱۳۷۹ 

۲۶ 
فصل و 

 ماده  ۱۹۹

۱۴ ۴۳ ۲۴ ۹ ۱۴ ۲ 

 برنامه  ی چهارم

۱۳۸۸-۱۳۸۴ 

۷  
بخش و 

 ماده  ۱۶۱

۲۱ ۱۲۲ ۴۵ ۸ ۱۸ - 

 برنامه ی پنجم

۱۳۹۴-۱۳۹۰ 

۹ 
فصل و 

 ماده  ۲۳۵

۲۲ ۱۰۳ ۳۷ - ۱۸ - 

 برنامه ی ششم

۱۴۰۰-۱۳۹۶ 

۲۰ 
بخش و 

 ماده ۱۲۴

۱۵ ۷۲ ۲۹ - ۱۷ - 

پس از گردآوری هدفمند بیانات رهبری جمهوری  
اسالمی ایران با موضوعات مرتبط با توسعه ی پایدار  

گردشگری، زیست، صنایعمحیط(   یگردشگر  دستی، 

میراث فرهنگی و منابع طبیعی و گردشگری) در سال  
کفایت ۱۳۹۷تا    ۱۳۷۰های   ی  مرحله  تا  کدگذاری   ،

 ) انجام شد. ۳نظری به شرح جدول (
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 ی نظر   ت ی تا مرز کفا   ی رهبر   انات ی ب   ی فرع   ی ها و مقوله   م ی ظهور مفاه   ند ی فرآ .  ٣  جدول 

سال 
 بیانات

د تعدا  کد باز
 مفاهیم

تعداد مفاهیم 
 جدید 

های تعداد مقوله 
 فرعی

های فرعی  تعداد مقوله 
 جدید 

۱۳۹۷ ۸ ۷ ۷ ۵ ۵ 

۱۳۹۶ ۱۰ ۱۰ ۸ ۸ ۶ 

۱۳۹۵ ۱۰ ۱۰ ۷ ۷ ۲ 

۱۳۹۴ ۱۰ ۹ ۱ ۸ - 

۱۳۹۳ ۳۰ ۲۲ ۹ ۱۲ ۳ 

۱۳۹۲ ۱۲ ۱۱ ۱ ۹ ۱ 

۱۳۹۱ ۱۶ ۱۰ ۲ ۹ - 

۱۳۹۰ ۹ ۸ ۲ ۶ ۱ 

۱۳۸۹ ۱۴ ۹ - ۸ - 

۱۳۸۸ ۱۶ ۱۳ - ۱۰ - 

۱۳۸۷ ۲۲ ۱۳ - ۸ - 

۱۳۸۶ - - - - - 

۱۳۸۵ ۴ ۳ - ۳ - 

۱۳۸۴ ۱ ۱ ۱ ۱ - 

۱۳۸۳ ۱۵ ۱۱ ۱ ۹ ۱ 

۱۳۸۲ ۱۳ ۱۰ - ۸ - 

۱۳۸۱ - - - - - 

۱۳۸۰ - - - - - 

۱۳۷۹ ۲ ۲ - ۲ - 

۱۳۷۸ - - - - - 

۱۳۷۷ ۴ ۳ - ۳ - 

۱۳۷۶ ۳ ۳ - ۳ - 

۱۳۷۵ - - - - - 
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 مدل جامع توسعه ی پایدار گردشگری جمهوری اسالمی ایران . دکتر مریم صداقت

سال 
 بیانات

د تعدا  کد باز
 مفاهیم

تعداد مفاهیم 
 جدید 

های تعداد مقوله 
 فرعی

های فرعی  تعداد مقوله 
 جدید 

۱۳۷۴ ۲ ۲ - ۲ - 

۱۳۷۳ ۱ ۱ - ۱ - 

۱۳۷۲ - - - - - 

۱۳۷۱ - - - - - 

۱۳۷۰ ۱ ۱ - ۱ - 

 

 اهتحلیل داده ی رویه ۴
در تحلیل داده های پژوهش از سه نوع کدگذاری باز، 
کدگذاری  است.  شده  استفاده  انتخابی  و    محوری 

انتخابی در قسمت نتیجه گیری به صورت مجموعه  
 قضایا بیان شده است.

باز: -۱ دو   کدگذاری  شامل  خود  باز  کدگذاری 
مرحله است: در مرحله ی اول با استفاده از  

ی منتخب هاکدگذاری سطر به سطر، گزاره
های   مصاحبه  و  رهبری  بیانات  اسناد،  از 

استخراج شدند. در    ۴خبرگان مشابه جدول  
نشانگر   جدول  معنای  ۴۳/۱۱۴/۴/ ۰۱این  به 

و  چهل  از  مستخرج  مفهوم  یا  کد  اولین 
برنامه ی    ۱۱۴سومین گزاره منتخب از ماده  

 است.   توسعهچهارم 
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 ایران مدل جامع توسعه ی پایدار گردشگری جمهوری اسالمی . دکتر مریم صداقت

ه ی اول   ی کدگذار   از   ی مثال . ۴جدول    

 شماره و شرح ماده مرتبط کدگذاری اولیه  نشانگر 

رم 
چها

ه 
نام

بر
عه

وس
ت

 

اصالح قوانين و   ٠١/٤٣/١١٤/٤
 ی  مقررات و ارائه
در  تسهيالت الزم

 زمینه گردشگری

ی   به:١١٤ماده  است  موظف  شناسایی،  دولت  در  ملي  اهتمام  منظور 
مرمت، پژوهش،  بهرهحفاظت،  فرهنگي احياء،  ميراث  معرفي  و  برداري 

ارتقا و  و  ی كشور  ثروت  توليد  گردشگري،  مبادالت اشتغال توان  و  زایی 
 برساند:فرهنگي در كشور اقدامات زير را در طول برنامه چهارم به انجام  

ن قانوني  ان» متصرفاحمايت از مالكهای مربوط به «تهيه و اجراي طرح  -
تاريخي  بهره و   آثار  آن  -برداران  حريم  در  واقع  امالك  و  و فرهنگي  ها 
ساماندهي،مدي« مالكريت،  از  حمايت  و  اموال انظارت  دارندگان  و  ن 

 چهارم. ی تاريخي منقول مجاز» تا پايان سال اول برنامه -فرهنگي 

های  تخصصي وابسته به دستگاه   -هاي پژوهشي  موزه  ی  ايجاد و توسعه  -
 اجرائي. 

تاريخي    - آثار  مستندسازي  و  محدوده  -شناسایی  در    ی   فرهنگي 
جغرافيائي اجرای طرح، توسط دستگاه مجري با نظارت و تأييد سازمان  

 ميراث فرهنگي و گردشگري. 

ايجاد و تجهيز پایگاههای ميراث فرهنگي در آثار تاريخي مهم كشور و    -
 مضامین اصلی مرتبط با موضوع ميراث فرهنگي. 

حوزه  - تاريخي  فرهنگي  آثار  از  حمايت  و  ايران   ی  شناسایی   فرهنگي 
عنوان ميراث فرهنگي مشترك. كشورهاي همسايه و منطقه بهر وجود د م  

ميراث به  - سازمان  تعاوني،  و  بخش خصوصي  مشاركت  جلب  منظور 
فرهنگي و گردشگری مجاز است نسبت به صدور مجوز تأمين و فعاليت  

هاي خصوصي و تخصصی و مؤسسات مشاوره و كارشناسي مرتبط موزه 
  - های مرمت آثار فرهنگي  رهنگي، کارگاه های ميراث فبا موضوع فعالیت 

های  ها و محوطه تاريخي منقول و غيرمنقول، مؤسسات مديريت موزه 
فرهنگي    -تاريخي   اموال  كارشناسي  مؤسسات    - فرهنگي، 

های هنرهاي سنتي و ساير مؤسسات خصوصي مرتبط با  کارگاه تاريخي، 
ه پيشنهاد سازمان  نامه اجرائي اين بند بميراث فرهنگي اقدام نماید، آئين 

 وزیران خواهد رسيد.  تاهیميراث فرهنگي و گردشگري به تصویب  

تهيه ضوابط حمايتي،  ٠٢/٤٣/١١٤/٤
بانكي براي اداري، 

مؤسسات بخش 
 گردشگری  غيردولتي

برداری احیا و بهره  ٠٣/٤٣/١١٤/٤
 میراث فرهنگی کشور 

صندوق احياء و ایجاد  ٠٤/٤٣/١١٤/٤
برداري از بناها و  بهره

 – اماکن تاريخي  
 فرهنگي

و حمايت از   معرفی ٠٥/٤٣/١١٤/٤
آثار فرهنگي تاريخي 
حوزه فرهنگي ايران 

كشورهاي  موجود در 
 همسايه

پژوهش در زمینه  ٠٦/٤٣/١١٤/٤
میراث فرهنگی کشور  

 و معرفی آن

هاي توسعه موزه  ٠٧/٤٣/١١٤/٤
تخصصي   -پژوهشي 

های  دستگاه وابسته به 
 اجرائي 

 ترویج و ایجاد ٠٨/٤٣/١١٤/٤
های ميراث پایگاه

فرهنگي در آثار  
 تاريخي مهم كشور 
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 مدل جامع توسعه ی پایدار گردشگری جمهوری اسالمی ایران . دکتر مریم صداقت

متمرکز   کدگذاری  باز،  کدگذاری  دوم  ی  مرحله 
کدهای  محقق  کدگذاری  از  مرحله  این  در    است. 

و سپس  قرار  واحد  مفهوم  یک  قالب  در  را  مشابه 
مفاهیم مشترک را در قالب مقوله های فرعی دسته  

پژوهش،   از  مرحله  این  در  است.  نموده    ۵۲بندی 
مقوله فرعی از اسناد مرتبط با توسعه ی    ۲۱مفهوم و  

گردشگری،   و    ۳۸پایدار  فرعی    ۱۹مفهوم  ی  مقوله 
ی فرعی از    مقوله  ۲۴مفهوم و    ۶۰ازبیانات رهبری و  

استخراج  مصاحبه گردشگری  صنعت  خبرگان  های 
جدول   در  آنها  همگی  که  شده   ۵شد  داده  نشان 

 است 

کدگذاری محوری دارای سه    کدگذاری محوری:  -۲
 مرحله است: 

   :اول ی  مقولهمرحله  اصلیساخت  : های 
باز  مقوله کدگذاری  از  حاصل  فرعی  های 

اسناد مرتبط با توسعه ی گردشگری، بیانات 
مصاحبه ر  و  ایران  اسالمی  جمهوری  هبری 

دلیل  به  گردشگری  صنعت  خبرگان  های 
در   محتوایی  اصلی    ۶اشتراکات  ی  مقوله 
) نشان ٥در جدول (  دسته بندی شده اند که

 داده شده است.

 

 

 

 ران ی ا   ی اسالم   ی جمهور   ی گردشگر   دار ی پا   ی توسعه    ی و اصل   ی فرع   ی مقوله ها   م، ی مفاه .  ٤  جدول 

 مفهوم  مقوله فرعی  مقوله اصلی محور

ری 
شگ

رد
ر گ

یدا
 پا

عه
وس

ت
 

ی توسعه ی پایدار  انهی زمعوامل 
 گردشگری 

  ذی نفعانمشارکت و انسجام 
 گردشگری 

 گردشگری  ذی نفعانمشارکت 

 گردشگری   ذی نفعانهمکاری و انسجام 

 گردشگری  ذی نفعانهماهنگی 

 آموزش مناسب گردشگری  آموزش و پژوهش گردشگری 

 تحقیق و پژوهش در گردشگری 

 نگرش نسبت به گردشگری  سازی نسبت به گردشگری فرهنگ

 سازی عمومی نسبت به گردشگری آگاه 

 تفسیر میراث اسالمی ایرانی

 الگوگیری از فرهنگ سفر پیامبران و امامان 

پایدار  عوامل محوری توسعه ی 
 گردشگری 

 توجه به نسل آینده در گردشگری  نگری در حفظ منابع گردشگریآینده

 ی آفرینش منابع گردشگری هدفمند

عدالت و برابری در استفاده از منابع 
 گردشگری 

 عدالت اجتماعی 

 تعادل اکولوژیک 

 مالکیت مشترک منابع در گردشگری

 ی پایدار از منابع طبیعی کشورری گبهره پایداری منابع گردشگری 
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 ایران مدل جامع توسعه ی پایدار گردشگری جمهوری اسالمی . دکتر مریم صداقت

 مفهوم  مقوله فرعی  مقوله اصلی محور

 ی پایدار از میراث فرهنگی کشورری گبهره

مصرف عاقالنه منابع در فرهنگ اسالمی 
 ایرانی

عوامل پیامدی توسعه ی پایدار  
 گردشگری 

 حفاظت از منابع طبیعی کشور حفاظت از منابع گردشگری 

 حفاظت از میراث فرهنگی کشور 

 تنوع زیستی منابع اصیل ایرانیحفظ 

 رفاه و خودکفایی اقتصادی  رفاه و کیفیت زندگی

 رفاه عمومی جامعه ی ایرانی

 ی طبیعیها ستمی اکوسرفاه 

 رفاه انسان 

 تحکیم وحدت اسالمی غنای فرهنگی ایران اسالمی

 هویت بخشی فرهنگی به کشور

 ی گردشگراناندوزتجربه  رضایت گردشگران

 خداشناسی گردشگران

 خودشناسی گردشگران

 ی گردشگرانآموزعبرت

توسعه ی پایدار    گرعوامل مداخله 
 گردشگری 

 کارایی و اثربخشی دولت در گردشگری  حکمروایی خوب در گردشگری 

 ساالری دینی در گردشگری مردم

 پذیری در گردشگری مسئولیت

 ی گردشگری سازیخصوص

 ساختار سازمانی گردشگری 

 ی قانونی گردشگری بسترساز

 تولید دانش گردشگری  های نوین گردشگری علم و فناوری

 ی پیشرفته گردشگری هایفناور

 ی در گردشگری گذار هیسرما مدیریت مالی گردشگری 

 مالی حفاظت منابع گردشگری نی تأم

های  اصالت اسالمی و ملی جاذبه  حس مکان گردشگری 
 گردشگری 
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 مدل جامع توسعه ی پایدار گردشگری جمهوری اسالمی ایران . دکتر مریم صداقت

 مفهوم  مقوله فرعی  مقوله اصلی محور

 ایرانی  تناسب با معماری اسالمی

 های گردشگری وجود زیرساخت 

 مدیریت بیمه در گردشگری  ایمنی و امنیت در گردشگری 

 ی گردشگری هارساختیزایمنی 

 امنیت پایدار کشور

عوامل علّی توسعه ی پایدار  
 گردشگری 

 موقعیت سرزمینی ایران بعد ژئوپولتیک ایران

 محیطی گردشگری اهمیت اثرات زیست اهمیت اثرات گردشگری 

اهمیت اثرات اجتماعی و فرهنگی  
 گردشگری 

ی صنعتی و سلطه انسان بر  هایآلودگ ایران محیطی درهای زیستنگرانی
 منابع

 محیطی ایرانهای زیستشکنندگی

عوامل راهبردی توسعه ی پایدار  
 گردشگری 

ی گذاری  مشخط ریزی و برنامه 
 گردشگری 

 های گردشگری مشی و برنامه تدوین خط

 های گردشگری مشی و برنامه اجرای خط 

های مشی و برنامه نگرش سیستمی در خط 
 گردشگری 

 تبلیغات اثربخش گردشگری  بازاریابی گردشگری

 ترویج چهره ایران اسالمی

 استانداردسازی گردشگری  مدیریت کیفیت جامع گردشگری 

 بخشی به خدمات گردشگریکیفیت

 های گردشگری بخشی به زیرساخت کیفیت

 مدیریت منابع انسانی در گردشگری مدیریت منابع گردشگری 

 ی گردشگرهای مدیریت جاذبه 

 ارزیابی اثرات گردشگری  نظارت و ارزیابی پایداری گردشگری

 مدیریت بازدیدکنندگان

 قوانین صنعت گردشگری 

 ظرفیت تحمل در گردشگری 

 نظارت و کنترل در گردشگری 
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 ایران مدل جامع توسعه ی پایدار گردشگری جمهوری اسالمی . دکتر مریم صداقت

 مفهوم  مقوله فرعی  مقوله اصلی محور

 کدهای اخالقی و اسالمی در گردشگری 

 مدیریت سواحل  کشورمحیطی منابع مدیریت زیست 

 آبمدیریت منابع 

 هامدیریت جنگل 

 مدیریت پسماند 

 مدیریت انرژی 

 ونقل ریلی مدیریت حمل  ونقل گردشگری مدیریت حمل 

 ونقل هواییمدیریت حمل 

 ونقل زمینی مدیریت حمل 

 ونقل دریاییمدیریت حمل 

 

   :ایجاد شبکه ی ارتباطی میان  مرحله ی دوم
طبقه: چند  قالب  در  مقوالت  این   کل  در 

مقوله از  یکی  به مرحله  باز  کدگذاری  های 
فرایند  (یا  اصلی  ی  پدیده  یا  مقوله  عنوان 

انتخاب   مطالعه)  سایر میمورد  و  شود 
مرتبط    هامقوله هم  به  (شکل میرا  سازد 

هم١( میان  )).  روابط  در  پژوهشگر  چنین 
شده مقوله تعریف  چهارچوب  بر  عالوه  ها 

روش داده بنیاد از ادبیات پژوهش توسعه 
ی پایدار گردشگری نیز استفاده کرده است. 

محوری  در ارائه  کدگذاري   شده،مدل 
می عوامل   عوامل   که  شودمالحظه  و  علّي 

ی   توسعه  گر  مداخله  عوامل  و  ای  زمینه 
گردشگری محوري  پایدار  عوامل   اثر  بر 

عوامل زمينه   و  محوري     عوامل  و  ندگذار مي
عوامل راهبردی و   بر  گرعوامل مداخله  و  ای  

پیامدی عوامل   و  گذاردمي  اثر  عوامل 
   .گذاردراهبردی بر عوامل پیامدی اثر مي

 

 :مدل   مرحله ی سوم: استخراج مدل تحقیق
جمهوری   گردشگری  پایدار  ی  توسعه 

های  اسالمی ایران با تفکیک مفاهیم و مقوله
فرعی استخراجی از اسناد مرتبط با توسعه  
جمهوری   رهبری  بیانات  گردشگری(زرد)،  ی 

(آبی) و   ایران  ی خبرگان  هامصاحبهاسالمی 
شکل   در  (صورتی)  گردشگری   ١صنعت 

به ذکر است  داده شده است. الزم  نشان 
ر  های فرعی دبرخی از این مفاهیم و مقوله

با یکدیگر   ی دارند پوشانهمهر سه مرحله 
شروع  دلیل  به  مدل  این  در  که 

از اسناد مرتبط با توسعه ی    لیوتحل هی تجز
مقوله و  مفاهیم  فرعی  گردشگری،  های 

با  بعد  ی  مرحله  دو  در  جدید  استخراجی 
رنگ آبی و صورتی نشان داده شده است و 

از جمع بندی تجزیه و تحلیل سه مرحله و  
ره ، بیانات  ایران  اسالمی  جمهوری  بری 

و  گردشگری  ی  توسعه  با  مرتبط  اسناد 
گردشگری،  صنعت  خبرگان  های  مصاحبه 

مقوله ی    ۶مقوله ی فرعی و    ۲۵مفهوم،    ۷۶
 اصلی به دست آمده است. 
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 مدل جامع توسعه ی پایدار گردشگری جمهوری اسالمی ایران . دکتر مریم صداقت

 

 

 ) ق ی تحق   افته ی ( ران ی ا   ی اسالم   ی جمهور   ی گردشگر   دار ی پا   ی توسعه    مدل جامع .  ١  شکل 

 

 نتیجه گیری  ۵
پاياني را با استفاده از کدگذاری    لی وتحلهیتجزمحقق  

و    نظريه،  تکوين  منظوربهانتخابی   نموده  بیان 
مقوله و  را  مفاهیم  تولیدشده  به    طوربههای  منظم 

برسد.   نظریه  به  تا  ساخته  مرتبط  یکدیگر 
ن را در  های خودشاپردازان داده بنیاد، نظریهنظریه

) الگوی کدگذاری  ۱دهند: (سه شکل ممکن ارائه می
) مجموعه۲بصری،   () و  قضایا  از  به  ۳ای  داستانی   (

شود. در این مقاله، نظریه ی  شکل روایی نوشته می

تحقیق در قالب قضایای تئوریک بیان شده اند که  
انتخابی   کدگذاری  فرایند  با  اندآمدهدستبهطی   .

نتایج به  قضیه  هتحلیل  توجه  پنج  مقاله  این  در  ا 
نظریه ی توسعه ی پایدار گردشگری ایران را شکل  

می بیان  که  است  پایداری  داده  ماهیت  کند 
های اسالمی  گردشگری ایران از حیث منابع بر آموزه

گیری آن  پیوند خورده و بعد ژئوپولتیک ایران بر شکل
موثر است. هم چنین در  توسعه ی پایدار گردشگری  
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 ایران مدل جامع توسعه ی پایدار گردشگری جمهوری اسالمی . دکتر مریم صداقت

ای از عوامل ساختاری مداخله دارند و وعهایران مجم
این امر مستلزم رویکرد مدیریت بومی و دربردارنده  

ها به  ی رفاه انسانی و رفاه اکوسیستم است. قضیه
 شرح زیر است:

: ماهیت پایداری گردشگری ایران از  ۱قضیه ی 
های اسالمی پیوند خورده  حیث منابع بر آموزه

 است.

است.   منبع  به  وابسته  صنعت  یک  گردشگری 
جامعه   میراث  و  طبیعت  موهبت  به  که  صنعتی 

به را  منابع  این  و  است  از  وابسته  بخشی  عنوان 
اما در استفاده از این منابع با    ؛دهدمحصول ارائه می

کاربران   است.   ازجملهسایر  سهیم  محلی  ساکنان 
منابع   پایداری  با  ایران،  گردشگری  محوری  ماهیت 

منابع  گر  از  استفاده  در  برابری  و  عدالت  دشگری، 
آینده و  گردشگری  گردشگری  منابع  حفظ  در  نگری 

ی خبرگان نیز به  هامصاحبه  در  پیوند خورده است.
بر  اسالمی و ایرانی اشاره شده   تأکیدها با  این مقوله 

خاطر    است. به  گردشگری،  پایدار  ی  توسعه  در 
لق به آیندگان  های متعاستفاده امروزی نباید سرمایه

این   کرد.  نابود  را    در  توان میرا    هامقولهکشور 
ی    برنامه  ۳  بند  های مشیخط تبصره  اول،    ۸۲ی 

  های برنامه ی سوم، ماده  ۱۰۴برنامه ی دوم، ماده ی  
ماده  ۱۱۴و    ۳۴،۶۸ چهارم،  ی    ۱۸۷  و۱۱  هایبرنامه 
برنامه ششم مشاهده    ۳۸ی پنجم و ماده ی    برنامه

چشم سند  در  میراث  نمود.  بخش  توسعه  انداز 
برداری مناسب از  ضرورت بهرهفرهنگی و گردشگری،  

حجم عظيم منابع بالقوه و بالفعل تاريخي، فرهنگي، 
گردشگر است.    كشوری  طبيعي جذاب  اشاره شده 

ایران بر ضرورت تعادل   توسعه ی پایدار گردشگری 
اجتماعی و اکولوژیکی تأکید دارد. در بیانات رهبری  

می ایران نیز پایداری منابع گردشگری،  جمهوری اسال 
نگری در  عدالت و برابری در استفاده از منابع و آینده

های فرعی این  عنوان مقولهحفظ منابع گردشگری به

 
13 Lee  
14 Díaz  and. Rodríguez 
15 Tazim Jamal  and Camargo 

نتایج این قضیه در مقوله ی   اند.قضیه مطرح شده
 ٤٥:  ٢٠١٣،  ١٣در تحقیق لی  گردشگریپایداری منابع  

، در مقوله ی عدالت و ٣:  ٢٠١٦،  ١٤و دیاز و رودریگو
تحقیق   در  گردشگری  منابع  از  استفاده  در  برابری 

، ١٦و بارتون و لئونارد  ٤:  ٢٠١٣،  ١٥جمال و کامرگو  تازیم
نگری در حفظ منابع  و در مقوله ی آینده  ٣٠١:  ٢٠١٠

 آمده است.   ٢٧:  ٢٠١٧،  ١٧ویه و همکاراندر تحقیق آگی

گیری  ایران بر شکل :  موقعیت ژئوپولتیک۲قضیه
 ایران تاثیر دارد.  گردشگری توسعه ی پایدار 

ایجاد   باعث  ایران  ژئوپولتیک  موقعیت 
با  زیستمحیط طبیعی  منابع  ازنظر  متفاوت  های 

این   پایه  سطح  در  است.  شده  کشورها  سایر 
میزیستمحیط محیطها  به  های  زیستتواند 

ساخت تقسیم شوند؛ اما در داخل طبیعی و انسان
به  ا توجه  با  زیادی  تنوع  گسترده،  ی  طبقه  دو  ین 

و جاذبهویژگی آنها  و های  نوع  برای گردشگران،  ها 
آن که  گردشگری  از  مقیاس  حمایت  به  قادر  را  ها 

آن ثبات  و  آسیبشکنندگی  برابر  در  تقلیل ها  و  ها 
آندرجه شده  شناخته  ارزش  ی  ی  توسعه  برای  ها 

برگان نیز  گردشگری وجود دارد. در مصاحبه های خ
پایداری   در  ایران  استراتژیک  موقعیت  نقش  به 
گردشگری اشاره شده است، هم چنین عباس مخبر  

تعیین۱۳۹۲( عامل  را  ژئوپولتیک  بعد  اصلی  )  کننده 
دولت کشور،  می  رفتار  یک  استقرار  محل  داند. 

همسایگان آن، محورهای ارتباطی و منابع فیزیکی آن  
انتخاب پایداری  کشور  بر  یک  است    رگذاریتأثهای 

مخبر،  ( موقعیت  ۲:  ۱۳۹۲عباس  ی  مقوله   .(
های برنامه ی اول بند  مشیژئوپولتیک ایران از خط

برنامه ی چهارم و ماده    ۱۱۳و    ۷۲،  ۲۸چهارم، ماده ی  
برنامه ی پنجم اقتباس شده است. مقوله    ۱۶۶و    ۱۶۳

ویور،   تحقیقات  در  ژئوپولتیک  بعد  و   ۴۷:  ۲۰۱۰ی 
ور مشابه در توسعه ی پایدار  به ط  ۵:  ۲۰۱۷،  ١٨هال

 گردشگری مطرح شده است.

16 Bartona  and Leonard 
17 Agyeiwaah et al 
18 Hall  
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 مدل جامع توسعه ی پایدار گردشگری جمهوری اسالمی ایران . دکتر مریم صداقت

ی توسعه   ، ایران  سرزمینی  موقعیت  دلیل    به 
گردشگری و تفریحات وابسته به آن ، موجب پدید 

نگرانی بیمآمدن  و  تخریب  ها  و  تهدید  از  هایی 
فرهنگی  محیط و  تاریخی  طبیعی،  میراث  و  زیست 

گردشگری   واقع  در  است،  گشته  محلی  ساکنان 
عتی، پاک و غیر مخرب نیست؛ بنابراین باید به  صن

اثرات گردشگری و به خصوص نگرانی های زیست 
نگرانی ی  مقوله  شود.  خاصی  توجه  های  محیطی 

را  زیست ایران   ۱۳ی    تبصره  در   توان میمحیطی 
ی دوم،    برنامه  ۸۳  و  ۸۱،۸۲  های برنامه ی اول، تبصره

 ، ۶۳  ،۶۱  ،۳،۵۹  هایبرنامه ی سوم، ماده  ۱۰۵ماده ی  
ماده  ۶۸،  ۶۷ چهارم،  ی  ، ۱۹۱  ،۱۸۷  ،۱۴۰  هایبرنامه 

ماده ی    ۱۹۲ و  پنجم  برنامه ی ششم    ۳۸برنامه ی 
چامنانگ سنگ  نمود.  و ۲:  ۲۰۱۸،  ١٩مشاهده  پال   ،

 ۱۹:  ۲۰۱۴،  ٢١و خونیتا و میشرا  ۸۴:  ۲۰۱۷،  ٢٠سرجیش
نگرانی زیستبه  ضرورت مهای  و  توجه  در  حیطی 

چنین  اند. همتوسعه ی پایدار گردشگری اشاره کرده
بیانات   در  ایران  اسالمی  جمهوری  رهبری 

خواری و اخیراً کوه خواری  زمین  ی  پدیده  ۱۷/۱۲/۱۳۹۷
آور  وساز در ارتفاعات را از دیگر مسائل رنجو ساخت
اسف دانسته  بارو  کرد  اندکشور  تأکید  که  و  ند 
به  های  دستگاه تعدی  با  قاطعانه  باید  مسئول 

بهانهجنگل ازها به هر  اعم  سازی و جذب هتل  ؛ای 
  های   علمیه و برخی توجیه  ی  گردشگر و ساخت حوزه

قابلبه کنندظاهر  مقابله  برای  هم  .قبول،  چنین 
تخریبی   اثرات  از  با هاتیفعال جلوگیری  مرتبط  ی 

در   ایران  گرفتن  قرار  دلیل  به  گردشگری  صنعت 
این    موقعیت بر  خبرگان  اعتقاد  خاص  استراتژیک 

سمت   به  باید  توسعه  روند  که  ی  دارسازیپااست 
رود.   پیش  گردشگری  همکارانصنعت  و   ٢٢هاردی 

که با بروز اثرات    کنندیم) در این زمینه بیان  ۲۰۰۲(
کیفیت  ی  درباره  نگرانی  گردشگری،  منفی 

نیز  محیط گردشگری  صنعت  ی  آینده  و  زیست 
همکاران،  (  استمطرح   و  به  ۱۷۰:  ۲۰۰۲هاردی   .(

مقوله ی اهمیت اثرات گردشگری در تحقیقات لیو و 
 

19 Sangchumnong 
20 Paul and sreejesh  
21 Khuntia and Mishra 

 ۳۱:  ٢٤،۲۰۱۲انیمو و اودانتان و  ۱۰۱:  ۲۰۱۷،  ٢٣همکاران  
سند   در  است.  شده  اشاره  توسعه،  چشمنیز  انداز 

بخش میراث فرهنگی و گردشگری، اهمیت این اثرات  
با آثار اجتماعی و فرهنگی گردشگری بیان و به موارد 

محوطه به  دائمي  تپهتجاوز  و  تاريخي، ها  های 
آثار     ،فرهنگي استهالك  و  تخريب  حجم  بودن  باال 

ثبت فرهنگي  فعالیتتاريخي،  به  نسبت  های  شده 
حا در  احياء  و  انجاممرمت  حركت و    ل  بودن  كند 

  ها زمینه  ی  رسيدگي به آثار تاريخي، فرهنگي در كليه 
 اشاره شده است.

ی   ایران  ۳قضیه  گردشگری  پایدار  ی  توسعه  در   :
 ای از عوامل ساختاری مداخله دارند.مجموعه

گردشگری،  ی  حوزه  در  موفق  کشورهای  اغلب 
را   دولت   انددهیبرگزساختاری  اجرایی  نقش  از  که 

و  عبو خصوصی  بخش  به  را  نقش  این  و  کرده  ر 
دولت خصوص مهین ی  بدنه  است.  کرده  واگذار  ی 

کوچک شده و دولت به وظایف نظارتی، هماهنگی  
سیاست خود  و  ساختار  پردازدیم گذاری  بررسی   .

می نشان  ایران  کشورهای   برخالفدهد  گردشگری 
بزرگ   بسیار  گردشگری  نهادهای  ی  بدنه  مذکور، 

ی بخش دولتی و حتی  ها نقش است و دولت تمامی
کند. در ایران از  یی اجرا میتنهابهبخش خصوصی را  

مطالعه و پژوهش تا اجرا، نظارت و کنترل را بخش  
دارد.   عهده  بر  خصوصی    که یطوربهدولتی  بخش 

می مداخله  حوزه  این  در  به    کندکمتر  چنان  هم  و 
 حمایت مادر دولتی خود وابسته است. 

حس مکان گردشگری، مدیریت مالی گردشگری،  
ی نوین گردشگری، ایمنی و امنیت  و هایفناورعلم و  

به گردشگری  در  خوب  مقولهحکمروایی  های  عنوان 
 اند.  فرعی این قضیه در نظر گرفته شده

ی  معان   و  هاامیپ  جادی ا  با  طی مح   مکان  حس
  بروز   مانع  ای  کند  آسان  را  رفتارهای  برخ  وقوع  اندتو یم 

. حس مکان گردشگری  باشد  رفتارها  از   گری دی  برخ

22 Hardy et al   
23 Liu et al 
24 Enemuo and Oduntan 
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 ایران مدل جامع توسعه ی پایدار گردشگری جمهوری اسالمی . دکتر مریم صداقت

های گردشگری، ایران با اصالت اسالمی و ملی جاذبه
تناسب ساختاری با معماری اسالمی ایرانی و وجود  

میهارساختیز ایجاد  گردشگری  لینی  و    شود. 
نیز به    ۱۶: ۲۰۱۵،  ٢٦و وانگ و چن  ۳۱۱:  ۲۰۱۳،  ٢٥کلر

ها اشاره کرده اند.  مقوله ی حس مکان  این مقوله
ماده ی   در  ی    ۱۵۶گردشگری  ماده  برنامه ی سوم، 

برنامه ی    ۱۹۴برنامه ی چهارم و ماده ی    ۱۱۳و    ۱۰۹
مشاهده   ی    ۱۰۹ی    ماده  در .  شودمیپنجم  برنامه 

  حفظ   منظوربهچهارم در این رابطه به نقش دولت  
  از ی  ر یگ بهره  و  رانیای  خ یتار  تیهو  شناساندن  و

  و  اصول  ییشناسا  ،یرانیا   تیهوی  هامؤلفه و  عناصر
  در ی  اسالم  - ی  ران یای  معماری  ری گشکل  ضوابط 
ی  معرف  منظوربه  کشور  یروستاها  و  شهرها

  ق ی طر  ازی  اسالم ی  رانیا ی  معماری  هنرها  یها یژگیو
 اشاره نموده است. ازیموردن ی هاپژوهش انجام

  ی هاشاخص  به  دستيابيچنین  هم
  ی  توسعه  اقتصادي  و  اجتماعي  ،یط ی محستیز

  حمـايتي   و   هدايتي  ساختارهاي  ايجاد  مستلزم   پايدار
  ، دليل  همين  به  و  است  سياسي  خاص  اهداف  وضع  و

  دسـتيابي   اسـتراتژي  عنوانبه  خوبکمروایی  ح  امروزه
  نياز   و  شودیم  مطرح ی  گردشگر   پايـدار  ی   توسـعه   بـه
  در  را  مردم  و  مدني  نهادهاي  با  دولت  همکاري  به

این    . کندیم  برجسته  پايدار  ی  توسعه   جهت نتایج 
، ۳۴:  ۲۰۱۱،  ٢٧های لیگایبخش از تحقیق در تحقیق

النه۲۷۷:   ۲۰۱۷نانکو،   بنیتو  ۱۶۲:  ۲۰۱۸،  ٢٨،  و   و 
ی    ۳۹:  ۲۰۱۶،  ٢٩همکاران مقوله  است.  آمده 

  از   زیادی  های گری در مادهحکمروایی خوب در گردش 
ی توسعه ی اقتصادی، اجتماعی  سالهپنج  هایبرنامه

برنامه ی اول، تبصره ی    ۱۳و فرهنگی مانند تبصره ی  
  ، ۱۳۰  ،۱۲۸  ،۱۲۱  ،۱۰۴  هایبرنامه ی دوم، ماده   ۸۲و    ۸۱

 ۱۱۴  ،۶۰  ،۳۴  ،۲۸  هایی سوم، ماده  برنامه  ۱۶۶  ،۱۶۵
  ، ۱۶۴  ،۱۶۳  ،۱۶۲  ،۱۶۱  ،۱۲  ،۱۱  هایی چهارم، ماده  برنامه

  ،۵۳  ،۳۶  ،۳۸  هایی پنجم و ماده  برنامه  ۱۹۳  ،۱۴۸
 . شودمیی ششم، مشاهده  برنامه  ۱۰۰ ،۹۸

 
25  Lin and  Kler 
26 Wang and  chen 
27 Ligay 

کشورهای مختلف با استفاده از مدیریت مالی در  
تا به اهداف خود مانند؛   درصددگردشگری   هستند 

اقتصاد،  بخشتنوع به  تعامل  زااشتغالی  یی، 
و  فرهنگ محیطهاگفتمانها  حفظ  و ،  زیست 

مدیریت  طورکلبه یابند.  دست  پایدار  ی  توسعه  ی 
پایدار    ) یگذارهی سرما(مالی   ی  توسعه  برای 

مداخله و  مهم  نقش  در  گردشگری  که  دارد  را  گر 
زسویک و  بودانو  و   ۳۵:  ۲۰۱۱،  ٣٠تحقیقات  هیا  و 

هم به اهمیت آن در توسعه ی    ۷۷:  ۲۰۱۸همکاران،
اشا گردشگری  سند  پایدار  در  و  است  شده  ره 

انداز توسعه بخش میراث فرهنگی و گردشگری  چشم
گذاری مستمر در تأسیسات  سرمایهدر این رابطه به  

گردشگري تجهيزات  مناسب  گذاریسرمایه،  و  های 
موجود  یبردار بهرهبراي   منابع  و  امكانات  از    ، بهينه 

سرمایه از  و گذاریحمايت  خارجي  و  داخلي  های 
زمي كردن  منابع فراهم  اين  جذب    ی   حوزهدر    نه 

روز  براي به گذاری مناسبنياز به سرمایه،  گردشگري
كشور گردشگري  تجهيزات  و  تأسیسات   و  کردن 

گذاری داخلي و خارجي و حمايت از  گسترش سرمایه
تسهيالت و  وام  اعطاي  طريق  از  شده   آنان  اشاره 

از    است. گردشگری  مالی  مدیریت  ی  مقوله 
ی  مشیخط برنامه  بند  های  ماده۳اول    ، ۱۳۰  های، 
 ۱۱۴و    ۶۰،  ۳۴،  ۱ی سوم و ماده ی    برنامه  ۱۶۶  ،۱۶۵

برنامه ی پنجم    ۱۶۴،  ۱۶۳  هایبرنامه ی چهارم، ماده
ی ششم استخراج    برنامه  ۱۰۰  و  ۵۲  ،۳۶  هایو ماده

 شده است.  

با  ارتباطات  و  اطالعات  فناوری  جدید  عصر  در 
کاهش  و  عملکرد، سرعت عمل  افزایندگی  به  توجه 

های مختلف موردتوجه قرار گرفته  در عرصه  هانهیهز
روش   را   گردشگری  تکنولوژیکی  نوین   هایاست. 

 ۵۳برنامه ی چهارم و ماده ی    ۳در ماده ی    توانمی
وله علم  برنامه ی ششم دید. نتایج این قضیه در مق

در تحقیق    توانیم ی نوین گردشگری را  ها یفناورو  

28 Lane 
29 Benedetto  et al  
30 Bogdanov and zecvic  



 

308 

 . ۳۱۶تا  ۲۸۸  صفحات .۱۴۰۰بهار   .۳۶ شماره .۱۰ دوره

 

گردشگری   توسعه و ریزی برنامه پژوهشی-علمی نامهفصل  
Journal of Tourism Planning and Development 

 

 مدل جامع توسعه ی پایدار گردشگری جمهوری اسالمی ایران . دکتر مریم صداقت

کیم و  فرو  ۲:  ۲۰۱۷،  ٣١کیم  و  علی   ۲:  ٣٢،۲۰۱۴و 
 مشاهده نمود. 

و  است  پایدار  ی  توسعه  مرهون  پایدار،  امنیت 
کند و مشابه  توسعه ی پایدار، امنیت را تضمین می

: ۲۰۱۵،  ٣٣نتایج تحقیقات احمد فیطیری و همکاران
درباره    ۱:  ۱۳۹۶و صفایی،  ۲۳۹:  ۲۰۱۶  ،٣٤، برندان۱۲۴

پایدار   ی  توسعه  در  امنیت  و  ایمنی  اهمیت  ی 
انداز توسعه بخش میراث  گردشگری، در سند چشم
به  و گردشگری  و  فرسوده  فرهنگی  تأسیسات  شدن 
بهبود ايمني در خطوط  ر و  تجهيزات گردشگري كشو 

اشاره شده است.  ای براي افزايش سفر  هوايي و جاده
 ، ۳۴  ،۲۸  ،۳  هایبرنامه ی سوم، ماده  ۱۸۱در ماده ی  

ماده   برنامه  ۱۱۴ چهارم،  ی    برنامه  ۱۶۳  ،۱۶۱  هایی 
بیان   امنیت در گردشگری  و  ایمنی  پنجم، مقوله ی 

 شده است. 

: توسعه ی پایدار گردشگری ایران  ۴قضیه ی 
 است. مدیریت بومی مستلزم رویکرد 

عنای راهکارها و ابزارهایی  به ممدیریت بومی  رویکرد  
برای یکپارچگی بهتر گردشگری و حفاظت از محیط  
با   ایران  گردشگری  مقاصد  در  فرهنگی  یا  طبیعی 

آموزه از  منظور  استفاده  بدین  است.  اسالمی  های 
ایران   در  گردشگری  پایدار  ی  توسعه  مدیریت 

عوامل مدیریتی   ی و کنترلساز هماهنگمشتمل بر  
زمینه عوامل  بهو  تمامی  ای  کردن  یکپارچه  منظور 

های گردشگری  مشیمنابعی است که در تحقق خط
گذاری و شینقش دارند. عوامل مدیریتی شامل خط

ریزی گردشگری، بازاریابی گردشگری، مدیریت  برنامه
مدیریت  زیست کشور،  منابع    ونقلحملمحیطی 

مدیریت   گردشگری،  منابع  مدیریت  گردشگری، 
نظارت و ارزیابی پایداری  کیفیت جامع گردشگری و  

  این   بر.  دارند  قضیه   این  در   اساسی   نقشگردشگری  
 نده،ی آ  دری  گردشگر   صنعتی  داریپای  برا   اساس

 
31 Kim and Kim  
32 Ali and Frew 
33 Ahmad Fitri  et al 

  امروز   اثربخش  و  مؤثر  مشی گذاریخط  وی  ز یربرنامه
 .است برخوردار ی اژهیو تیاهم از

و  گلدنر  حاضر،  ی  قضیه  نتایج  مشابه 
خط۲۰۰۹(٣٥ریچی را   مشی)  کشور  یک  گردشگری 

پایدار  شفاف ی  توسعه  به  رویکرد  شاخص  ترین 
گردشگری و نقشی که تمامی بهره وران در صنعت  

ایفا کنند، می ی، چ یر  و  گلدنر (دانند  گردشگری باید 
خط)۴۱۴:  ۲۰۰۹ برنامهمشی.  و  ریزی  گذاری 

  برنامه   ۱۲۸  و  ۱۰۴  هایماده  در  توانمی  راگردشگری  
 ۱۰۴  ،۷۲  ،۶۸  ،۶۷  ،۶۶  ،۶۵  ،۵۸  ،۲۸  هایی سوم، ماده

  ، ۱۶۳  ،۱۶۳  ،۱۶۱  ،۱۲  هایی چهارم، ماده  برنامه  ۱۱۴  و
ی پنجم و ماده   برنامه  ۱۹۳  و  ۱۹۱  ،۱۹۰  ،۱۸۷  ،۱۶۶  ،۱۶۴
برنامه ی ششم    ۱۰۰و    ۹۸،  ۹۷،  ۸۶،  ۵۷،  ۵۳،  ۳۸،  ۲ی  

 مشاهده نمود. 

مقابل   پایدار  ابیدستدر  ی  توسعه  به  ی 
دائم   گردشگری فرایندی مستمر است و به نظارت 

بر اثرات و اقدامات پیشگیرانه و یا اصالحی در صورت  
در   ایران  اسالمی  رهبر جمهوری  دارد.  نیاز  ضرورت، 

زیست  ۱۷/۱۲/۱۳۹۳بیانات   را چالش  محیطی 
چالشی فراگیر در سراسر جهان برشمردند و با اشاره 

محیطی، خاطرنشان  به آثار بلندمدت مسائل زیست
دهد  های کشورهای مختلف نشان میتجربه :کردند

پیشگیری و  زیستی قابلبسیاری از مشکالت محیط
راه هستنددارای  ارزیابی     .حل  و  نظارت  ی  مقوله 

:  ۲۰۱۴ی گردشگری در تحقیقات زو و فاکس،  پایدار
اشاره شده است.   ۲۴۹:  ۲۰۱۷و کاتو و پروگنو،    ۱۴۴
پایداری  هم ارزیابی  و  نظارت  ی  مقوله  چنین 

برنامه ی دوم، ماده های   ۸۲تبصره ی    گردشگری از
 ۱۱۴و    ۶۹،  ۶۱،  ۵۹ی  هامادهبرنامه ی سوم،    ۱۰۵و    ۱۰۴

نامه ی پنجم  بر   ۱۹۲و    ۱۴۸برنامه ی چهارم، ماده های  
 برنامه ی ششم استخراج شده است. ۳۸و ماده ی 

تواند در  ی کالسیک بازاریابی میهاروشچنین  هم
  ی اشکال پایدارتر گردشگری ایرانابیدستکمک به  

34 Brendan 
35Goeldner and  Ritchie 
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) )  ۱۳۹۵مورد استفاده قرار گیرد. اکبریان و رضوانی 
تبلیغات اثربخش    که در  اندنمودهدر این زمینه بیان  
ی بازاریابی این است هاتی مسئولگردشگری یکی از  

که تصویرهای فرهنگی را به جامعه معرفی کند، باید 
گردشگری   بازاریابی  در  میزبان  ی  جامعه  صدای 

شود و برای انجام این کار باید نمایندگانی    انداز نیطن
که   بپذیرند  را  مسئولیت  این  محلی  ی  جامعه  از 

را   محلی  فرهنگ  قرار  موردبررستصویر    دهند ی 
). نتایج این قضیه در  ۸۸:  ۱۳۹۵ریان و رضوانی،  اکب(

و  لیو  تحقیقات  در  گردشگری  بازاریابی  ی  مقوله 
النه،  ۱۰۰:  ۲۰۱۷همکاران،   شده   ۱۴۴:  ۲۰۱۸و  اشاره 
انداز توسعه ی بخش  چنین در سند چشماست. هم

اهمیت  به  گردشگری  و  فرهنگی  تبليغات    میراث 
جهانرسانه و  كشور  سطح  در  نگرش    تغيير  ،ای 

طريق   از  هدف  بازارهاي  در  ايران  كشور  به  نسبت 
در سرمایه مناسب   ی   حوزهدر    تبليغات گذاری 

مباني    ،گردشگري تقويت  و  هدف  بازارهاي  معرفي 
  ی   كشورها در راستاي توسعه دوستي و همدلي بين

گردشگري    ،گردشگري بازار  از  مناسب  سهم  گرفتن 
معرفی    توسعهبا    المللیبین فرهنگيو  و    ميراث 

بازار  دست  و  گردشگري  از  مناسب  سهم  به  یابی 
تنوع با  گردشگري  ترویج  بخشیجهاني  ی    و  چهره 

مشابه    -اسالمی طور  به  است.  شده  اشاره  ایرانی 
  ۳ی بند  هایمشخطمقوله ی بازاریابی گردشگری از  

اول،   ی  ی    ۱۱۴و    ۱۱۳،  ۱۰۹ی  هامادهبرنامه  برنامه 
و برن  ۱۳۴و    ۱۲  ، ۳،۱۱های  ماده   چهارم، پنجم  ی  امه 

ششم  ۹۲و    ۸۶ی  هاماده ی  شده    برنامه  استخراج 
 است.

راهبردهای   از  یکی  گردشگری  منابع  مدیریت 
مدیریتی توسعه ی پایدار گردشگری در ایران است.  

ساتوا تحقیقات  در  مقوله  و   ۴۱۹:  ۲۰۱۲  ،٣٦این 
شده   ۲:  ۲۰۱۴،  ٣٧توحیدی اشاره  مشابه  طور  به 

و توسعه ی پایدار  است. در رابطه با منابع انسانی  
گردشگری می  توانیمگردشگری   زمانی  تواند  گفت 

کافی   تعداد  از  بتواند  که  دهد  ادامه  خود  بقای  به 

 
36 sutawa 
37 Tohidy  

کند،   نگهداری  و  جذب  عالی  کیفیت  با  کار  نیروی 
برخوردار  گریدعبارتبه پایدار  کار  نیروی  از  باید   ،

کنند؛  باشد. روشی که مدیران با نیروی کار رفتار می
ای درباره ی  بیانگر  تا چه حدی  پایداری  که  است  ن 

یکی    ن یچنهمکند.  عدالت اجتماعی و برابری عمل می
از خبرگان مانع اصلی توسعه ی پایدار گردشگری در  

ها معرفی کرده  ایران را عدم مدیریت منابع و جاذبه
زیست عبارت است است. سیستم مدیریت محیط

و    ای از فنون مدیریتی که ضمن حفاظتاز مجموعه
زیست، به افزایش کارایی و نگهداری از منابع محیط

میهامکانی  ور بهره مقوله  ی گردشگری کمک  کند. 
زیست مدیریت  شامل؛   محیطیی  کشور  منابع 

مفاهیم مدیریت سواحل، مدیریت جنگل، مدیریت  
منابع آب، مدیریت انرژی و مدیریت پسماند است. 

 ۱۴:  ۲۰۱۵،  ٣٨مقاله ی مالیک و باهات  این مفاهیم در 
هم است.  ی  آمده  تبصره  از  مقوله  این   ۸۳چنین 

های  برنامه ی سوم، ماده  ۱۲۱برنامه ی دوم، ماده ی  
، ۱۳۴های  برنامه ی چهارم، ماده  ۶۹و    ۶۶،  ۶۳،  ۶۱،  ۳۴
 ۵۷برنامه ی پنجم و ماده های    ۱۹۳و    ۱۹۰،  ۱۴۸،  ۱۴۰

 برنامه ی ششم استخراج شده است.   ۱۰۰و 

را   ونقلحمل  ورابطه ی تنگاتنگ بین گردشگری  
در مفهوم دسترسی خالصه نمود. در مقاله    توانیم 

 ونقل حمل، به تأثیر  ۳۳۴:  ۲۰۰۶،  ٣٩و بارول ی لیتمن
ی  ب مقوله  است.  شده  اشاره  گردشگری  پایداری  ر 

برنامه    ۳۰گردشگری از ماده ی    ونقلحملمدیریت  
، ۱۶۱های  برنامه ی چهارم، ماده  ۲۸ی سوم، ماده ی  

برنامه    ۵۲برنامه ی پنجم و ماده ی    ۱۶۶و    ۱۶۵،  ۱۶۳
 ی ششم استخراج شده است.

انداز توسعه بخش میراث فرهنگی  در سند چشم
تو گردشگری؛  از  و  دیگر  یکی  کیفیت  به  جه 

گردشگری   پایدار  ی  توسعه  مدیریتی  راهکارهای 
استانداردسازی تأسیسات اقامتي و  شناسایی شد و  

پيشرفته در حد كشورهاي  نمودن  ،  تفريحي  منظور 
ارائه به گردشگران خارجي در محاسبات خدمات قابل

غيرنفتي كيفيت  و  صادرات  خدمات  بهبود  ارائه 

38 Malik and Bhat 
39 Litman and burwell  
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ی    ازجمله  يح نظارتي فعالگردشگري و سيستم صح
در   است.  موارد  وهاب  هامقالهاین  و  بولیان  ، ٤٠ی 

نیز به اهمیت    ۱:  ۲۰۱۳،  ٤١و منتصر و المنهوی  ۱:  ۲۰۱۸
پایدار  توسعه ی  در  کیفیت جامع  مدیریت  رویکرد 
مدیریت  ی  مقوله  است.  شده  اشاره  گردشگری 
مفهوم سه  دارای  گردشگری  جامع  ؛ کیفیت 

بخشی  گردشگری، کیفیت  ی به خدمات بخشتیفیک
زیرساخت استانداردسازی  به  و  گردشگری  های 

را   مفاهیم  این  است.  در    توانیم گردشگری 
بند  هایمش خط ی    ۴ی  تبصره  اول،  ی    ۸۲برنامه 

برنامه ی سوم،    ۱۶۴و    ۱۶۳های  برنامه ی دوم، ماده
های  برنامه ی چهارم، ماده  ۶۳و    ۵۸،  ۲۸،  ۳  هایماده

های  برنامه ی پنجم و ماده  ۱۹۳و    ۱۹۲،  ۱۶۶،  ۱۶۱،  ۱۲
 برنامه ی ششم مشاهده نمود.  ۱۰۰و  ۹۷، ۹۵، ۵۸

در رویکرد مدیریت بومی در کنار عوامل مدیریتی  
،کنترل عوامل زمینه ای( فرهنگی ) توسعه ی پایدار  

قیت و پایداری  گردشگری نیز اهمیت دارد؛ زیرا موف
توسعه نوع  در حمایت فعال جمعیت محلی  هر  ای 

با   آن است؛ حتی  و در چارچوب فرهنگ محلی  آن 
سیاستگذاری موفق گردشگری در صورت نارضایتی و 
مخالفت ساکنان محلی با توسعه ی گردشگری، در  
نهایت به توقف و بعضاً حذف کامل گردشگری در  

تا در  انجامید.  خواهد  میزبان  مهم  جامعه  این  یید 
موتور   را  فرهنگ  نیز  گردشگری  صنعت  خبرگان 
در   گردشگری  بومی  مدیریت  و  توسعه  ی  محرکه 
ایران معرفی نمودند. آموزش و پژوهش گردشگری، 

و  فرهنگ مشارکت  و  گردشگری  به  نسبت  سازی 
نفعانانسجام   عوامل  به  گردشگری  ذی  عنوان 

ی این قضیه است که چارچوب فرهنگی کشور  ا نهیزم 
ران درباره ی توسعه ی پایدار گردشگری را تشکیل  ای

دهد. هدف از توسعه ی گردشگری ایران رسیدن  می
  ها نهیهزبه نتایجی است که بهترین تعادل منافع و  

تمام   برای  نفعی  هاگروهرا  کند   ذی  بنابراین    ؛فراهم 

 
40 Bhuiyan and  Wahab 
41 Montasser and  Al Manhawy 
42 Lane  
43 Hea et al  

در توسعه گردشگری   ذی نفعی هاگروهتمام   دیبایم 
ن همانند  شوند.  داده  حاضر، مشارکت  تحقیق  تایج 

بیان    ۷۷:  ۲۰۱۸،  ٤٣، هیا و همکاران۱۶۲:  ۲۰۱۸،  ٤٢النه
باید در توسعه ی    ذی نفع  هایگروه  تمامکنند که  می

گردشگری مشارکت داده شوند. مقوله ی مشارکت 
انسجام   نفعانو  خط  ذی  از  های  مشیگردشگری 

بند   اول  ماده ۳برنامه    ۱۶۳  ،۱۵۶  ،۱۰۵  ،۱۰۴  های، 
ی    برنامه  ۱۱۴  ،۶۹  ،۲۸  ،۳  هایی سوم، ماده  برنامه

ماده    و   ۱۹۴  ،۱۹۲  ،۱۹۱  ،۱۹۰  ،۱۸۹  ،۱۶۳  هایچهارم، 
ی ششم اقتباس    برنامه  ۹۷  ،۸۶  ،۵۲  ،۳۸  هایماده

 شده است. 

مستلزم   ایران  در  گردشگری  پایدار  ی  توسعه 
اصالح  برنامه به  که  است  مناسبی  آموزشی  های 

ت گردشگری  و درک مردم بیانجامد، فعالی  هاشناخت
ی  ا حرفهی فنی و  هامهارت را بسط و گسترش دهد،  

  درآمد کمدر مردم    خصوصبهمرتبط با گردشگری را  
پژوهش  و  آموزش  ی  مقوله  دهد.  افزایش  جامعه 

برای    ۷۸۵:  ۲۰۱۶،  ٤٤لی و سیه  قی تحق  درگردشگری  
پایداری گردشگری نیز بیان شده است و این مقوله  

بند  مشیخط  در   توانمیرا   اول  ی  برنامه  ، ۳های 
برنامه ی    ۳۰برنامه ی دوم، ماده ی    ۵۸و    ۸۱تبصره  

ماده چهارم،   برنامه   ۱۱۴  ،۱۰۹  ،۶۴  ،۶۰  هایسوم،  ی 
برنامه ی    ۹۸برنامه ی پنجم و ماده ی    ۱۸۹ماده ی  

نمود. همششم مشاه در سند چشمده  انداز  چنین 
به   گردشگری  و  فرهنگی  میراث  بخش  باال  توسعه 

سطح   عرصه  دانشبردن  و    ی  در  فرهنگي  ميراث 
بهره با  آموزشي،    ی ها تیظرفاز   گیریگردشگري 

 اشاره شده است. اي كشورفرهنگي و رسانه

انسجام   و  مشارکت  ی  نفعان مقوله    ذی 
و   ۱۴۳:  ۲۰۱۴،  ٤٥گردشگری در تحقیقات زو وفاکس

مقوله ی آموزش و پژوهش گردشگری در تحقیقات  
سازی  و مقوله ی فرهنگ  ۲۴۹:  ۲۰۱۷،  ٤٦کاتو و پروگنو

:  ۲۰۱۷نسبت به گردشگری در تحقیقات لی و سیه،  

44 Lee and Hsieh  
45 Xu and Fox 
46 Kato and Progano 
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 ایران مدل جامع توسعه ی پایدار گردشگری جمهوری اسالمی . دکتر مریم صداقت

گیل  ۷۸۵ و  هرنانز  شده    ۵۳۶:  ۲۰۱۶،  ٤٧و  مطرح 
 است.

: توسعه ی پایدار گردشگری ایران رفاه ٥قضیه ی 
 اکوسیستم را در بردارد. انسانی و رفاه  

جدا از مفهوم    توان ینمتوسعه ی پایدار گردشگری را  
، با توجه به  رونیازاتوسعه ی پایدار در نظر گرفت،  

رفاه انسان و بهبود   آن  درمفهوم توسعه ی پایدار که  
آن زندگی  همکیفیت  و  اکوسیستم  ها  رفاه  چنین 

اذعان داشت که   توانیم طبیعی تأکید شده است،  
اکوسیستم  تو نیز  ایران  گردشگری  پایدار  ی  سعه 

و  (  یانسان محلی)  ی  جامعه  و    ستم یاکوسگردشگر 
را به طور   برابری توجه    توأمانطبیعی  با اهمیت  و 

دارد و از این منظر مردم جزء مکملی از اکوسیستم  
خواهند آمد و رفاه و آسایش یکی منوط به    حساببه

، توسعه ی  رونیازارفاه و آسایش دیگری خواهد بود.  
پایدار   ی  توسعه  همانند  نیز  گردشگری  پایدار 
 متضمن حفظ و بهبود آسایش در هر دو نظام است. 

زیر   قضیه،  گردشگران، هاهی قضاین  رضایت  ی 
ایران   فرهنگی  غنای  گردشگری،  منابع  از  حفاظت 

زندگی   کیفیت  و  رفاه  و  خودکفایی (اسالمی  و  رفاه 
امعه ی ایرانی  اقتصادی، رفاه انسانی، رفاه عمومی ج

است. تحقق توسعه    ی طبیعی) هاستمی اکوسو رفاه  
فعالیت کشف  مستلزم  ایران  در  پایدار   و  های 

 جایگاه   تقویت  فقر،  کاهش  به  که  است  اقداماتی
  انجام   برای.  بیانجامد  محلی  هویت  حفظ  و  سرزمین

  در   که  داد  توسعه  را  گردشگری  بایستی   منظور  این
  هم   پایداری   اصول  به  گردشگران  رضایت  تأمین   عین

ی رضایت گردشگران در تحقیقات    مقوله.  کند  توجه
نیز اشاره   ۱۴  :۲۰۱۵و مالیک و باهات،    ۱۶۲:  ۲۰۱۸النه،  

مفاهیم   شامل  گردشگران  رضایت  است.  شده 
گردشگران،  اندوز تجربه خداشناسی  گردشگران،  ی 

عبرت و  گردشگران  گردشگران  خودشناسی  آموزی 
ظر طبیعی، نگرش بر جایگاه زندگی  است. دیدار منا

و  اقوام  سایر  آثار  مشاهده  و  پیشینیان  حکومت  و 

 
47 Hernanz  and Gil  
48 Pulido-Fernandez and Merinero-Rodriguez 

سازد که منجر به  ملل اسراری را بر انسان آشکار می
تسلیم انسان در برابر خدا شده است و اسرار تسبیح  

هستی را در برابر پروردگار خواهد یافت.   هایپدیده
ی برای  اروزنههای اسالمی سیر و سیاحت را  در آموزه

نامیدند.   انسان و جهان  در    نی چنهمشناخت بهتر 
عبرت با  از  رابطه  یکی  مصاحبه  در  سفر  در  آموزی 

 خبرگان اشاره شده است. 

  توان میمقوله ی غنای فرهنگی ایران اسالمی را  
ماده  مهبرنا   ۳  بند  در اول،   ۱۱۴  و  ۱۱۳  ،۱۰۹  هایی 

ی    برنامه ماده  و  چهارم  ششم    ۶۳ی  ی  برنامه 
بوی   و  رنگ  بدون  ی  مقوله  این  نمود.  مشاهده 

؛    ۵۲۳:  ۲۰۱۳اسالمی در تحقیقات جانوس و باجور،  
سیه،   و  مرینیر    ۷۸۴:  ۲۰۱۶لی  و  فرناندز  پولیدو  ؛ 

چنین  اشاره شده است. هم  ۱۴۴:  ۲۰۱۸،  ٤٨رودریگیوز
گردشگری  مقوله منابع  از  حفاظت   ۳بند    از   ی 

  ، ۱۵۶  ،۱۱۴  ،۱۰۴  هایهای برنامه ی اول، مادهمشیخط
، ۶۸،  ۶۷،  ۵۸،  ۳۴ه ی سوم، ماده ی  برنام   ۱۶۶  و  ۱۶۵
ماده  ۱۱۴و    ۶۹  ،۱۷۰  ،۱۳۴  ،۱۱  هایبرنامه ی چهارم، 

 ۹۸،  ۳۸،  ۲ی پنجم و ماده ی    برنامه  ۱۹۳  و   ۱۹۱  ،۱۸۷
مقوله ی   استخراج شده است.  برنامه ی ششم  ۹۹و  

حفاظت از منابع گردشگری در تحقیق کاستالنی و  
دیسیبلیوس،    ۸۷۱:  ٤٩،۲۰۱۰ساال و  هیگنز  :  ۲۰۱۸و 
مفاهیم  ۱۵۸ با  مشابه  طور  منابع    به  از  حفاظت 

و   میراث فرهنگی کشور  از  طبیعی کشور، حفاظت 
زیستی   تنوع  شده حفظ  اشاره  ایرانی  اصیل  منابع 

همان گردشگری، است.  پایدار  ی  توسعه  که  طور 
سطح استانداردهای زندگی جوامع را بهبود بخشیده  
و در پی ارتقای کیفیت تجربه ی گردشگران است،  

 زیست را نیز به دنبال داشته باشد.  باید حفظ محیط

توسعه ی پایدار گردشگری باید پیامدهای منفی  
ر محیط طبیعی را به حداقل رسانده و گردشگری ب 

افزایش   را  میزبان  جوامع  فرهنگی  و  اجتماعی  رفاه 
رفاه و کیفیت زندگی شامل    ).۳۰:  ۲۰۰۳چوی،  (  دهد
انسانی،    م یمفاه ایرانی، رفاه  رفاه عمومی جامعه ی 
خودکفایی هاستمیاکوسرفاه   و  رفاه  و  طبیعی  ی 

49 Castellani and Sala 
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 مدل جامع توسعه ی پایدار گردشگری جمهوری اسالمی ایران . دکتر مریم صداقت

در   ایران  اسالمی  جمهوری  رهبری  است.  اقتصادی 
و   ۱۳۸۹/ ۱۷/۱۲یانات  ب زیست  محیط  اهمیت  به  

توسعه ی پایدار گردشگری در رفاه طیبه ی انسانی  
 و شیرینی زندگی مردم اشاره کرده اند. 

بند   در  زندگی  کیفیت  و  های  مشیخط  ۴رفاه 
ی دوم،    برنامه  کلی  هایسیاست ۶برنامه ی اول، بند

، ۱۴۸  ،۱۲  هایبرنامه ی سوم، ماده  ۱۶۴،  ۱۶۳ماده ی  
برنامه ی پنجم    ۲۰۴و    ۱۹۲،  ۱۹۰،  ۱۷۴،  ۱۷۰،  ۱۶۶،  ۱۶۱

ماده   ۱۰۰  و  ۹۸  ،۹۶  ،۹۵  ،۵۸  ، ۵۷  ،۵۳  ،۳۶هایو 
که به طور مشابه    شودمیی ششم مشاهده    برنامه

و لی،   ۶۹  :۲۰۱۸،  ٥٠در مقاله ی گریو وادل و همکاران
 .به این مقوله اشاره شده است ۴۰: ۲۰۱۳

 

 منابع
 فارسیمنابع.

محمدرضا  رضوانی،  و  سعیدرضا  اکبریان، 
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