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Abstract 
Today, tourism is considered as a gateway for sustainable development. Rural 
tourism has been proposed as a strategy for the development of rural areas due 
to its diverse functions and high ability to communicate with other economic 
sectors. The purpose of this study is to investigate the physical challenges of 
tourism development in rural areas using the basic theory in the target villages of 
tourism in Zanjan province. The present research is in the group of qualitative 
research in terms of purpose, development-application and in terms of paradigm, 
and in terms of method, it has used the basic theory. Library documents, 
photographs and videos, in-depth interviews, and direct and non-participatory 
observations were used to collect information. The statistical population of this 
research is local managers (experts in the field of tourism, villagers and members 
of Islamic councils) in eight villages targeted for tourism in Zanjan province. The 
sampling method was performed in the form of snowballs (30 people) until the 
theoretical saturation was reached. To ensure the validity of the research, Goba 
and Lincoln evaluation methods (including four stages of validity, transferability, 
stability, verifiability, reasonableness) have been used. The collected data were 
analyzed through content analysis. By linking the codes (open coding), concepts 
(axial coding), categories (selective coding) and validation of the concepts 
obtained from the focal method research by experts, the conceptual model of the 
research was drawn and the approval of experts gave validity to the model. . The 
results show that the target villages of tourism in Zanjan province face physical 
challenges such as the destruction of the traditional texture and architecture of 
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the village, environmental pollution, lack of facilities-services, weakness of 
infrastructure and transport fleet. . Recognition of the situation, capabilities, 
obstacles and effective factors in the development of different regions with 
appropriate tourism capabilities can play a prominent role in promoting tourism 
strategies in rural areas. 

 

Extended abstract  
1. Introduction 
The development of rural tourism without 
proper planning in sensitive and fragile 
rural areas can impose several physical 
effects on the structure and body of the 
village. These changes can be in the 
positive direction and increase the welfare 
facilities of the region or negative and the 
destruction and destruction of the 
traditional architecture of the village. The 
present article tries to answer the 
following question: What are the most 
important physical challenges of the 
villages targeted for tourism? 

2. Methodology 
The present study is in the field of 
qualitative research in terms of purpose, 
development-application and in terms of 
paradigm, and has used the basic theory in 
terms of method. The statistical 
population of this study is local managers 
in Zanjan province. The sample size was 
determined by the non-probability 
snowball sampling method. The focus 
group method has been used for 
verification. Therefore, a meeting was held 
with the presence of experts related to the 
field of research and the extracted 
concepts were presented to the members 

of this group. The collected data were 
analyzed through content analysis and 
classified through open coding, axial 
coding and selective coding, and by 
combining the categories, the final 
conceptual model of the research was 
formed. 

3. research findings 
The findings of this study were obtained 
from 30 interview sessions. Data obtained 
from interviews with local managers, after 
three coding steps (open, axial, selective), 
the results were extracted into 2 
categories, 4 indicators and 50 concepts. 
At this stage, the final research model was 
designed. 

4. Conclusion 
Rural tourism is considered as one of the 
most important strategies for socio-
economic development of rural 
communities. Iranian villages have many 
tourism resources, so the development of 
rural tourism in Iran is inevitable. The 
results show that the target villages of 
tourism in Zanjan province with physical 
challenges; Destruction of the rural fabric, 
environmental and infrastructure issues; 
the challenge of poor facilities-services, 
transportation structure are facing. 
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موردی؛ روستاهای هدف گردشگری   یی بنیانی)مطالعهی گردشگری روستایی با استفاده از نظریههای کالبدی توسعهواکاوی چالش. فریبا عباسی
 استان زنجان( 

 علمی 

 استفاده  با  روستایی  گردشگری  یتوسعه  کالبدی  هایچالش  واکاوی
  گردشگری  هدف  روستاهای  موردی؛  یمطالعه )بنیانی  ینظریه   از
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 1400خرداد  27

 : تاریخ انتشار
 1400 شهریور 31
 

 چکیده
  به   توجه   با  روستایی   گردشگری .  شودمی  تلقی  پایدار  یتوسعه   گذرگاه   عنوان  به  گردشگری   امروزه

  یک   عنوان  به  اقتصادی،   هایبخش   سایر  با  ارتباط  ایجاد   در  باال  توانایی  نیز  و  متنوع  کارکردهای
  واکاوی   حاضر،  تحقیق  از  هدف.  است  گردیده  مطرح  روستایی  مناطق   یتوسعه  برای   استراتژی

 در  بنیانی  ینظریه   از  استفاده  با  روستایی  نواحی  در  گردشگری  یتوسعه  کالبدی  هایچالش
  كاربردي-اي  توسعه  هدف،  لحاظ  از  حاضر  تحقيق.  باشدمی   زنجان  استان  گردشگری   هدف  روستاهای

  برده   بهره  بنياني  ینظريه   از  روش  بعد   از  و  گيردمي  قرار  كيفي  تحقيقات  گروه   در  پارادايم   نظر   از   و
 عميق   ی مصاحبه  مصاحبة   فيلم،  و  عكس    یتهيه  ای، کتابخانه   اسناد  از  اطالعات  گردآوري  جهت .  است

 محلی  مدیران  پژوهش  این  آماری  یجامعه.  است  شده  استفاده  غیرمشارکتی  و  مستقيم  یمشاهده  و
  گردشگری   هدف  روستای  هشت(  اسالمی  شوراهای  اعضای  و  دهیاران  گردشگری،  یحوزه  کارشناسان)

  تئوریک   اشباع  به   رسیدن  تا (  نفر  30)  برفی  گلوله  صورت   به  گیرینمونه   روش.  باشدمی   زنجان   استان
 یمرحله   چهار  شامل)   لینکولن  و   گوبا  ارزیابی  روش  از  تحقیق  روایی  تأمین  جهت.  است  شده  انجام

-داده.  است  شده   استفاده(  بودن  معقول  تأییدپذیری،  ثبات،  قابلیت  پذیری،انتقال  اعتبار،  قابلیت
  كدگذاري )  كدها  دادن   پيوند  با.  گرفتند  قرار  واکاوی  مورد  محتوایی  تحلیل  طریق  از   شده  آوریجمع   های

 آمده  دست  به  مفاهیم  اعتبار  تایید  و(  انتخابي  كدگذاري)  هامقوله  ،(محوری  كدگذاري)  مفاهيم  ،(باز
  نظر  تأييد  و  شد  ترسيم  تحقيق  مفهومي  مدل  خبرگان،   توسط  کانونی  روش  یشیوه   از  تحقیق

 هدف   روستاهای  که  دهدمی  نشان  تحقیق  حاصل  نتایج.  بخشيد  اعتبار  مدل  به  نيز  كارشناسان
 روستا،   سنتی  معماری   و  بافت  تخریب   همچون  کالبدی   هایچالش   با   زنجان   استان   گردشگری 
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موردی؛ روستاهای هدف گردشگری   یی بنیانی)مطالعهی گردشگری روستایی با استفاده از نظریههای کالبدی توسعهواکاوی چالش. عباسی فریبا
 استان زنجان( 

.  باشند می  رو  روبه  نقل  وحمل   ناوگان  و  هازیرساخت  ضعف  خدمات،-امکانات  ضعف  محیطی،مسائل 
  گردشگری   قابلیت  با  مختلف  مناطق  یتوسعه   در  مؤثر  عوامل  و  موانع  ها،توانمندی  وضعیت،   شناخت
 داشته  ایبرجسته  نقش  روستایی  مناطق  در  گردشگری  راهبردهای  پیشبرد  در  تواندمی  مناسب

 .باشد

 مقدمه 1
گردشگري حکم امروزه  نقش  يك در  پویا  صنعت 

ی پايدار در جوامع مختلف  مهمی در نیل به توسعه
 یکی ( و12:  2012،  1کند )کاستنهولز وهمکارانایفا می

 برای اقتصادی رشد محرک رویکردهای کارآمدترین از
 یا بودن محصولی تک  دلیل به که است کشورهایی

 تحرکبی اقتصادی  دارای انرژی، منابع  بودن محدود
؛ 48:  1395هستند )عبدالهی و عباسی،   پذیرآسیب و

 در و از كشورها يك هر كه نحوي ( به15:  2،2016محد 
ظرفيت استفاده با  توسعه از سطحي  هر  هاي از 

توسعه  ريزيبرنامه به اقدام گردشگري   در جهت 
محيطي   زيست و اقتصادي  اجتماعي، ابعاد

وهمکاران مي خود روستاهاي )فیلیپس  ، 3نمايند 
بازار  96:  2013 از  بخشی  نیز  روستایی  گردشگری   )

دهی  ( که در شکل81:  2005،  4گردشگری بوده )زابو
به فضاها، تجدید پیکربندی و فرایندهای بازساخت 

های جدید در عملکرد خدمات توجه  و ایجاد فرصت
همکاران  و  )فیگوئیدرو  و2011،  5دارد    به   توجه  با  ( 

طبیعی و    نیمه  وسیع   مناطق  فرد،  به  منحصر   ظر منا
ی  ارائه  روستایی،  مناطق  ساکنان  ذاتی  نوازیمهمان
در   را  روستایی  مناطق  در  توسعه  برای  هاییفرصت

( این مسئله به  454:  2015،  6داشت )ماتی   خواهدبر  
ویژگی تاریخ،  فرهنگ،  بین  ارتباط  ایجاد  های  معنی 

جغرافیایی نواحی روستایی است  های  قومی و بنیان
توسعه290:  2012،  7)دیمیتروسکیا  گردشگری  (.  ی 

اقتصادی، متنوع با  روستایی   توانایی سازی 
 پایدار معیشت بر تأثیرگذاری جهت انکارناپذیری 

 
1 Kastenholz et al  
2 Moh’d 
3 Phillips 
4Szabo   
5 Figueiredo et al 

فقرمسئله حل و روستاییان  دارد  روستایی ی 
ی روند  (. که با ادامه192:  1397)محمدی و همکاران،  

خود  توسعه یکی  عنوان  - فرهنگی یپدیده به 
عواقب اقتصادی و جتماعیا - فضایی یگسترده با 
همراهزیست و البدیک )قربانی محیطی  و است  نیا 

توسعه1394همکاران،   رابطه ي(  ی  روستايي 
فرآيند   نظير؛ ساختاري فرآيندهاي با تنگاتنگي
مديريتي  اقتصادي، كالبدي،  و اجتماعي، 
اوسینسکی دارد   محيطيزيست و  : 1999،  8)هرمان 

توسعه95 رویکردهای  زمان  (  در طول  ی گردشگری 
ی  نیز تغییر یافته که سبب ایجاد نوسانات در توسعه

( به 2018،    9گردشگری روستایی شده است )دوریس 
وضعيت  دلیل  در   جوامع كالبدي همین  روستايي 

توسعه گردشگریفرایند   دستخوش همواره ی 
و شود  می ساختاري  و شكلي ايهدگرگوني تحوالت 

 (.  1394)عینالی و رومیانی، 

گردشگری نقش  توسعه  ارزیابی  روستایی  در  ی 
اجتماعی، و   بدلیل درهم آمیختگی آن با ساختارهای

  انسانی امری دشوار است. به طوری که، برای   منابع
  گردشگری   ی توسعه  عوامل  مهمترین   توسعه،  ارزیابی 

باشد  آنها    بین  روابط  و  روستایی نظر  مد  بایستی 
بیالن  و  توسعه2015،  10)استریمکیین  گردشگری  (  ي 

 نواحي حساس در  صحيح ريزي برنامه بدون  روستایی
 متعددي كالبدي  آثار تواندمي ی روستاييشكننده و
)عباسی،  روستا پيكره و ساختار  بر را كند  تحميل 

می1396 تغییرات  این  و (.  مثبت  جهت  در  تواند 
رفاهی منطقه یا منفی و تخریب و    افزایش امکانات

ا   در از بین رفتن معماری سنتی روستا شود. معموال

6 Matei 
7 Dimitrovskia 
8 Herrmann and Osinski 
9 doris 
10 Streimikiene & Bilan 
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موردی؛ روستاهای هدف گردشگری   یی بنیانی)مطالعهی گردشگری روستایی با استفاده از نظریههای کالبدی توسعهواکاوی چالش. فریبا عباسی
 استان زنجان( 

 اقتصادي فوايد گردشگري، يتوسعه ياوليه يمرحله
 توسعه  بعد مراحل در ولي كند،مي نمود پيدا بيشتر

اقتصادي   هاي هزينه نشده، كنترل و انبوه مقياس در
: 2002،  1)توسون کند  پيدا می افزايش ميزبان ي جامعه

نیز جلوه( و هزینه232 و محیطی  گر  های اجتماعی 
)شارپلیمی با2005،  2شوند  و  های  فعاليت تداوم  ( 

قبیل   طول در  گردشگری از  پيامدهايي  زمان 
 هاكاربري وجانمايي معماري سبك در هاييدگرگوني

تغيير  از خارج و  كشاورزي هاي كاربري در محدوده، 
 در دارريشه و هاي كالسيك فعاليت رفتن حاشيه به

اراضي   كاربري نظام رعايت عدم  و  روستايي نواحي
همکاران،   و  عباسی،  1395)عینالی  (، 1396؛ 

زیستآلودگی میهای  آب  منابع  و  گردد  محیطی 
 طوريهمان ترتيب بدين (2015،  3)ژانگ و همکاران 

نصيب گردشگري يتوسعه از كه متعددی   منافع 
 نيز  آن نامناسب يتوسعه شود،مي روستايي نواحي

 داشته  پي را در  متعددي منفي آثار و هازيان تواندمي
ی  باشد. بر همین مبنا در قانون برنامه ششم توسعه

اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسالمی ایران  
تأمین  1400-1396) در  دولت  جدی  عزم  بیانگر   )

مناطق  زیرساخت نیاز  مورد  با  های  گردشگری 
و   تهیه  همچنین  است.  غیردولتی  بخش  مشارکت 

حداقل   احیای  و  بهسازی  روستای    300اجرای طرح 
دارای بافت باارزش تاریخی و فرهنگی و روستاهای  
هدف گردشگری مد نظر قرار گرفته است )سازمان  

 (1395ریزی کشور، مدیریت و برنامه

و  فرهنگی  میراث  گردشگری،  سازمان  سوی  از 
زنجان  صنایع   استان  دارای    43دستی  که  روستا 

های تاریخی  های گردشگری در زمینهظرفیت و جاذبه
و طبیعی و فرهنگی بودند بعنوان روستاهای هدف 

شده معرفی  و  شناسایی  )سازمان  گردشگری  اند 
(.  1390میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری،  

های کالبدی  این روستاها با طیف مختلفی از چالش
ق تخریب  از  روستا،  سنتی  بافت  رفتن  بین  از  بیل 

 
1 Tosun 
2 Sharply 
3 Zhang 

نبود جنگل ساکنین،  باغات  و  مزارع  ها، 
گردشگر،  زیرساخت جذب  جهت  الزم  و  کافی  های 

نبود تورهای گردشگری و راهنمای گردشگر و ... روبه 
ها  ای که با وجود گذشت سالرو بوده است. به گونه

گردشگری،  هدف  روستاهای  طرح  تصویب  از 
مذ  توسعهروستاهای  به  خود دست کور  مطلوب  ی 

های  اند. همچنین تاکنون پژوهشی که چالشنیافته
چالشتوسعه ویژه  صورت  به  و  گردشگری  های  ی 

کالبدی روستاهای هدف گردشگری را در منطقه را 
بررسی نماید صورت نگرفته است. به همین جهت 

ی روستاهای  خالء پژوهش در رابطه با روند توسعه
ا گردشگری  میهدف  نیز  حساس  قدم  اولین  شود. 

باشد تا  جهت حل هر معضل شناخت آن پدیده می
آسیب صنعت با  ضعف  نقاط  شناخت  و  شناسی 

قدم   موانع  و  معضالت  رفع  جهت  در  گردشگری 
درازمدت   منافع  تأمین  متضمن  امر  این  برداشت. 
منابع   از  حفاظت  و  گردشگران  میزبان،  جامعه 

از هدف  است.  فرهنگی  میراث  و  تحقیق    طبیعی 
چالش واکاوی  توسعهحاضر  کالبدی  ی  های 

مدیران   دیدگاه  از  روستایی  نواحی  در  گردشگری 
درمحلی می راستا،  در همین    حاضر   یمقاله  باشد. 

: شود  داده  پاسخ  زیر  سوال  به  که  است  آن  بر  سعی
  هدف   روستاهای  کالبدی  هایچالش  ترینمهم

 کدامند؟  گردشگری

 مبانی نظری  2
می1931)  4بورمن  آرتور بیان  گردشگري(،   کند؛ 

 منظور به  كه است هاييمسافرت مجموعه
ديگر تجارت و تفريح و استراحت  هایفعالیت يا 

 انجام خاص در مراسم شركت منظور به يا و شغلي
)تیان  به    .(445:  2016،  5گيرد  روستایی  گردشگری 

ترکیبی  صنعت،  یک  جنبه  عنوان    مختلف   های از 
فعالیت و  زندگی  اقتصادیتجارب  اجتماعی  -های 

ارائه می را  و همکاران روستایی  )ماکسیموویچ  ، 6کند 
از  2015 لذت  کسب  روستایی  گردشگران  هدف   )

4 Arthur Bormann 
5 Tian 
6 Maksimovic et al 
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موردی؛ روستاهای هدف گردشگری   یی بنیانی)مطالعهی گردشگری روستایی با استفاده از نظریههای کالبدی توسعهواکاوی چالش. عباسی فریبا
 استان زنجان( 

تولیدات محلی و محیط طبیعی روستا است )آیالندو 
همکاران،   دهه 2015و  در  روستایی    (  مناطق  اخیر 

رشدی  بهبعنوان یکی از مقاصد گردشگری از روند رو
؛ اسنیکا و  2015،  1برخوردار بوده است )کیم و جمال 

فرصت2014،  2همکاران  که    برای   زیادی  های( 
ارائه  روستایی  مناطق    دهد، می  بازدیدکنندگان 

کرده  تحقیقات گردشگری   اند،تایید  در    شرکت 
  اخالقی   و  روانی   جسمی،  متسال   تواندمی  روستایی

 (.2015، 3را بهبود بخشد )پاپسکو و همکاران 

های روستایی در کشور ایران به عنوان یک  عرصه
مکانی مؤلفه-واقعیت  تعامل  از  برآیندی  ای  فضایی، 

اجتماعی اکولوژیکی،  و -متفاوت  سیاسی  فرهنگی، 
)ازکیا،   است  توسعه1383کالبدی  در  روستایی  (.  ی 

ویژه   فعالیتتوجه  کالبدی  ابعاد  اجتماعی، به  های 
روستایی   مناطق  در  انسان  محیطی  و  اقتصادی 

سکونتگاهمی کالبدی  عناصر  روستایی  شود.  های 
خدمات  عمومی،  خدمات  امن،  محیط  )مسکن، 
زندگی   کیفیت  بهبود  اراضی(  کاربری  و  زیربنایی 

دهند )پورطاهری  انسان روستایی را مدنظر قرار می
پنج22،  1390و همکاران، به  توجه   محيطي، بعد  (. 

اقتصادي،  براي اييمنطقه و زيربنايي اجتماعي، 
راهبرديسياست تبيين كالبديتوسعه در هاي   ی 

همکارن،   الزم و  )افتخاری  (.  227:  1390است 
چهارگانه اجزاي   يعني  كالبدي ريزيبرنامه بنابراين، 

انسان فعاليت فضا، فرم،  نوع اين فرايند در  و 
است مورد همواره ريزيبرنامه : 1391)آمار،   تأكيد 

62( افتخاری  باریوس 1390(.  و  پایداری  2007)  4(   )
توسعه تحقق  دیگر  بعد  بعنوان  را  پایدار  کالبدی  ی 

می مطرح  بر  روستایی  نیز  کالبدی  پایداری  کنند؛ 
شرایط فیزیکی تأکید دارد که در قالب اصولی مانند  

فضاها و تخصیص    اصل کارایی و اصل مکمل بودن
فعالیتبهینه به  فضا  دارد ی  توجه  انسانی  های 

 (2007)باریوس، 

 
1 Kim & Jamal 
2Snieška et al  
3 Popescu et al 

روستاهای  2010)  5کروی  که  است  معتقد   )
داراي ساختارهاي  و  فردي به منحصر گردشگری  اند 
برنامه رويكردهاي  توسعه  نیازمند  خاص  ریزی 

 در و عرصه يك به صورت گردشگري زيرا هستند،
 ونقل، حمل زيست،محيطهمچون  هاييعرصه كنار 

 زيادي شكنندگي بازاريابي داراي اقتصاد و جمعيت،
اهميت  ضرورت امر  اين و است  در ويژه نگاه  و 
است   مختص ريزيبرنامه گردشگری  روستاهاي 

 با را ی كنش انسانشيوه هااین طرح(.  2010)کروی،  
طرح  كندمي دهيجهت محيط در  توسعهو  ی  های 

  این اصول توجه نمود.گردشگری بایستی به 

 یمحدوده  به گردشگری هدف روستاهای
 ای مجموعه یا یک آن در که شودمی جغرافیایی گفته

 دارد وجود فرهنگی و طبیعی های تاریخی،جاذبه از
 خواهند گردشگران  اقامت و  برای سفر ای انگیزه که

محمدی،   و  )فتاحی  برنامه214:  1399بود  در  ی  (. 
توسعة   فرهنگی  چهارم  و  اجتماعی  اقتصادی، 

(، دولت تشکیل  1384-1388جمهوری اسالمی ایران )
تعیین  کمیته عشایری،  و  روستایی  گردشگری  های 

به  370حدود   را  گردشگری  هدف  منظور  روستای 
کار   دستور  در  روستایی  گردشگر  جذب  و  توسعه 
سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری  

  1391ی پنجم تا پایان سال  مهقرار داده است. در برنا 
به   گردشگری  هدف  روستاهای  تعداد    1100افزایش 

(.  14:  1393سکونتگاه مطرح شد )رضوانی و بیات،  
اجرای   بر  عالوه  گردشگری  هدف  روستاهای  در 

های جامع گردشگری  های هادی روستایی طرحطرح
داخل طرح مرحلهدر  به  آن  از  بعد  یا  هادی  ی  های 

(. در این میان  1396ود )عباسی،  شاجرا گذاشته می
 روستاهاي در هادي هاي طرح تدوين و تهيه

 اينكه اول است، اهمیت داراي جنبه دو از گردشگری
وابسته  هايطرح موفقیت ميزان  شرايط به هادي 

 روستاهاي اينكه دوم و  بوده انساني و محيطي
بنا  انجام نيازمند خود يويژه كاركرد به گردشگری 

4 Barrios 
5 Croy 
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موردی؛ روستاهای هدف گردشگری   یی بنیانی)مطالعهی گردشگری روستایی با استفاده از نظریههای کالبدی توسعهواکاوی چالش. فریبا عباسی
 استان زنجان( 

متناسبتوسعه هاي طرح  گردشگري كاركرد با ي 
   .(80:  1396ساربان و همکاران: هستند )حیدری

استفان و  باتلر  نظر  توسعه2004)  1از  ی  (، 
برنامه نبود  صورت  در  روستایی  و گردشگری  ریزی 

می منفی  تأثیرات  بروز  شود  مدیریت صحیح سبب 
الشعاع قرار  که تأثیرات مثبت آن را بطور جدی تحت

داد استفان،    خواهد  و  توسعه 2004)باتلر  ی  (. 
سبب   گردشگری  هدف  روستاهای  در  گردشگری 

گردد.  ایجاد تغییرات در بافت کالبدی آن روستا می
تخريبمي آثار اين  جمله از به   سنتي بافت توان 

 با  هاي معيشتيمكان از برخي رفتن بين  از روستا،
 قديمي  و جديد بافت بين  تضاد سنتي، ساختار
باغات اشاره کرد  و زراعي رفتن اراضي بين  از و روستا

شاخص2013)آمار،   صورت  به  که  پنج(  گانه  های 
معیشتی،   فضاهای  محیطی،  تغییرات  همچون 
زیربنایی   خدمات  معماری،  سبک  رفاهی،  تجهیزات 

می پیدا  معصوم،  نمود  )قدیری  (.  38:  1392کند 
 چه و روستا يك سطح چه در ت ایجاد شدهتغييرا

ومنطقه ي،محل  سطح در  زماني ابعاد در ملي، اي 
 كه شد خواهد شامل اي راگسترده دامنه درازمدت

 روبه رو مشكل  با را كل سرزمين آن، از ناشي مسائل
یاری،    كندمي و  لنگرودی  رشد  (.  1389)مطیعی 

شکل به  روستاها  فیزیکی  نشده  گیری  هدایت 
عرصهچشم از  ناموزونی  سکونتگاهی  انداز  های 

انجامیده است که فاقد روابط و پیوندهای مناسب  
است.  -کالبدی روستایی  مناطق  درون  در  فضایی 

توجهی  فضایی و بی-فراموش کردن مدیریت کالبدی
های روستایی در تحوالت اقتصادی و  به نقش کانون

اجتماعی کشور به شکل تغییرات کالبدی نامأنوس و  
و   فرهنگی  ریختگی  درهم  همراه  نیز  به  اجتماعی 

اقتصادی  ناتوانی در نقش و  پذیری مناسب فضایی 
انجامیده است )سعیدی،   (. 1383روستاهای کشور 

این نکته که دارا بودن کیفیت مطلوب   با توجه به 
میزان گردشگري  روستای  یک  در   جذب خدمات 

 خدمات کیفیت چه  هر و  کندمی تعیین را گردشگران
قالب شده  ارائه  و طبیعی اندازهاي چشم در 

 خاطر رضایت باشد  مطلوبی سطح  در  غیرطبیعی
 گردشگر که چرا کرد. خواهد ایجاد  بازدیدکنندگان را

 مناطقی که و است منطقه یک در سود منبع راضی،
 خود سود دارند نگاه راضی را  گردشگران توانندنمی

)پورسلیمانی، می دست  از درازمدت در را دهند 
1390 .) 

 تحقیقی پیشینه 3
گردشگریپژوهش با   رابطه  در  که  روستایی    های 

شماره جدول  در  است  گرفته  )صورت  مورد 1ی   )
 بررسی قرارگرفته است. 

 
 ی تحقیق پیشینه   1  جدول 

 های تحقیق یافته عنوان تحقیق  محقق 
 2دوریس 

(2018) 
های  و فرصت ها چالش

گردشگری روستایی  
جغرافیاها: نمای از پیرامون  

 "خسته کننده" 

های از دهد که گردشگری روستایی  با چالشنتایج نشان می
و نقل و گرایی، حملشناختی صحیح، تئوری قبیل نبود روش 

های محیطی روبرو است جهت مقررات زیرساختی و آسیب 
پیشرو بودن در گردشگری روستایی نیازمند تحقیق، مدیریت،  

محور، طراحی برنامه بومی و دانش محلی و مکاناستفاده از 
 ی گردشگری است. سازگار با منطقه

 
1 Butter & Stephan 2 Doris  
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 استان زنجان( 

 1یونال و همکاران 
(2015 ) 

های توسعه  مزایا و محدویت 
گردشگری در مناطق روستایی  

 -در منطقه دره آمپوئی 
 رومانی 

دهد که گردشگری روستایی به جذب ارز خارجی نتایج نشان می
ی سرمایه گذاری، استفاده از دانش داخلی، توسعهو منابع مالی 

 کند. جدید و تحریک اقتصاد محلی کمک می 

 2احمد و جهان
(2013) 

توريسم روستايي و اثرات آن  
 در مناطق روستايي بنگال

عنوان نيروي اصلي دهد که گردشگری بهنتایج تحقیق نشان می
البدی  اجتماعي و تحوالت ک -ی اقتصاديبرنده در توسعهپيش

 های روستایی مطرح است. سکونتگاه 
 3اولیویرا و کاستا 

(2012) 
ها و اثرات گردشگری جلوه 
های دوم در ناحیه خانه

 اواسته پرتغال

های های گردشگری خانهدهد که فعالیت نتایج تحقیق نشان می
دوم سبب تغییر کاربری اراضی و کاهش اشتغال در بخش  

 روستایی گردیده است. ی کشاورزی سنتی این ناحیه
  4روکا و همکاران

(2011) 
ها و اثرات گردشگری جلوه 

های دوم در ناحیه خانه
 اواسته پرتغال

های های گردشگری خانهدهد که فعالیت نتایج تحقیق نشان می
دوم سبب تغییر کاربری اراضی و کاهش اشتغال در بخش  

 ی روستایی گردیده استکشاورزی سنتی این ناحیه
احی و محمدی فت
(1399 ) 

 موانع شناسایی
 هدف روستای گردشگرپذیری

 سیوان  حیدرآباد گردشگری

بیرونی   عوامل دستۀ دهد که دونتایج تحقیق نشان می
- اجتماعی(عوامل درونی  و )ساختاری-اداری مالی، -اقتصادی (
 از موانع )رفاهی-زیرساختی و فضایی-کالبدی رهنگی،ف

 منطقه است. روستایی در  گردشگرپذیری
جعفری و  

خالی شاهحاتمی 
(1395 ) 

 در گردشگری بررسی نقش
 کارکردی- کالبدی  تحوالت

 روستایی هایسکونتگاه 
 الهیجان شهرستان

ترین تأثیرات گردشگری در دهد که مهمنتایج تحقیق نشان می
های دوم، تغییر کاربری اراضی از  این روستاها گسترش خانه

های کشاورزی و کاهش فعالیتتجاری، -کشاورزی به مسکونی
های اقتصادی جدید در بخش خدمات گردشگری ایجاد فعالیت 

 بوده است. 
فراهانی و 

 (1394منوچهری )
شناسایی موانع و مشکالت 

توسعه گردشگری در نواحی 
روستایی هدف گردشگری 

 غرب شهرستان مریوان 

 هایسوی سازمان از که هاییدهد که نارساییتحقیق نشان می
گیرد های گردشگری صورت می ی فعالیت دولتی جهت توسعه

سبب شده از میزان تقاضای گردشگری روستایی کاسته شود و 
 ی کافی برای توقف در مناطق روستایی ندارند.گردشگران انگیزه 

ریاحی و مهرعلی 
تبارفیروزجایی 

(1393) 

بررسی آثار محیطی 
های  گردشگری بر سکونتگاه 

موردی، ی روستایی )مطالعه
ای روستاهای کوهپایه

 شهرستان بابل( 

دهد که گردشگری روستایی در منطقه سبب پر تحقیق نشان می
اندازی به حریم ها و تخریب آبشارهای فصلی، دست شدن دره

منابع طبیعی، افزایش میزان زباله و مواد زائد بیرون از محدوده 
فاضالب  بافت کالبدی روستاها، انتشار بوی ناخوشایند ناشی از

وساز رفاهی، افزایش میزان ساخت -منازل و تأسیسات خدماتی
 رویه و غیر مجاز شده است. بی

قدیری معصوم و 
 (1392همکاران )

تبیین اثرات کالبدی 
گردشگری بر نواحی روستایی  

بخش -بشم)دهستان بیرون 
 کالردشت(

ی گردشگری و تغییر دهد که بین توسعه نتایج تحقیق نشان می
ی بسیار معنادار،  بعد کالبدی دهستان کالردشت شرقی رابطهدر 

ی گردشگری مستقیم و مثبتی وجود دارد و همچنین توسعه
موجب تغییرات مثبت و منفی متفاوتی در بعد کالبدی روستاهای 

 مورد مطالعه گردیده است. 

 
1 Ionela 
2 Ahmed & Jahan 
3 Oliveira & Costa 
4 Roca et al 
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 روش پژوهش 4
 از   و  1كاربردي -ايتوسعه  هدف،  لحاظ  از  حاضر  تحقيق

  گيرد مي  قرار   3كيفي   تحقيقات  گروه  در  2پارادايم   نظر
است.    برده  بهره   بنياني  ینظريه  از  روش  بعد  از  و

نگری  روش تحقیق کیفی، روشی منطقی و توأم با کل
بررسی   خاصی  گروه  در  را  پدیده  عمق  که  است 

ومی از    کند  بیش  اهمیتی  پدیده  عمق  شناخت 
بررسی   میدان  پژوهش  دارد.  وسعت  این  هدف 

کالبدی  مشکالت  از  روشنی  تصویر  به  دسترسی 
روستاهای هدف گردشگری است به همین جهت از 

ی  نظريه ی بنیانی بهره گرفته شده است. درنظریه
 صورتي به  هاهداد تحليل و گردآوري كار بنياني،

  مسير  كار از  مرحله  هر و انجام شودمي دنبال  همزمان 
 بايد كه را افرادي  و نياز  مورد اطالعات نوع و آينده
کرد   خواهد مشخص بگيرند، قرار  بررسي  مورد
ی آماری این پژوهش مدیران  (. جامعه1389زن،  )پاپ

گردشگری   معاون  و  فرهنگی  میراث  )معاون  محلی 
ارشد اداره کارشناس  مدرک  با  فرهنگی  میراث  ی 

عمران   معاونت  و  کل  مدیر  گردشگری،  مدیریت 
بن و  روستایی  دکتری  تحصیلی  مدرک  با  مسکن  یاد 

اعضای شوراهای   و  ارشد عمران، دهیاران  کارشناس 
اسالمی روستاهای هدف گردشگری با مدرک دیپلم و 
به   نمونه  حجم  است.  زنجان  استان  کارشناسی( 

 5برفی  گلوله  4غیر احتمالی   گیرينمونه  روش ی  وسیله
شد در   اشباع  از  نشان   شواهد  .تعیین    تئوریک 
تا   اطمینان،  براي  اما  داشت؛  جلسه  23  مصاحبۀ 

آوری  برای جمع  .یافت  ادامه  جلسه  30  ی تامصاحبه
نیمهداده مصاحبه  از  مشاهدهساختارها  ی  یافته، 

ی عکس و فیلم، مدارک مستقیم و غیرمشارکتی، تهیه

 
1 Applied Research 
2 Paradigm 
3 Qualitive research 
4 Non-probability sampling 
5  Snowballرود که  کار میهای آماری بهگیری از جامعه  این روش برای نمونه

ها اطالعات  اصطالحا پنهان هستند و یا محل استقرار مشخصی ندارند و فرد از آن

اندکی دارند. پاسخ مشارکت  و  دهندگان   را  اجتماعی محقق  شبکه  یک  در  کنندگان

می  که  دیگری  افراد  به به  توانند   راهنمایی  کنند،  تحقیق کمک  موضوع  به  بالقوه  طور

می به پاسخ  محقق  کنند. تا دست یابد   است،  شنیده  بارها  و  بارها  که  تکراری  های

کتابخانه اسناد  شد.جهت و  استفاده  اینترنتی  و  ای 
لینکولن    و   ی گوباتأمین روایی تحقیق از روش ارزیاب

مرحله چهار  )1ی؛  شامل  اعتبار   واقعی به.قابلیت 
دارد. در  اشاره پژوهش هاي و یافته هاتوصیف بودن

بهره   مستمر  و  طوالنی  مشاهده  از  حاضر  تحقیق 
شد  ).انتقال2(،  گرفته   قابلیت معناي به پذیری 

ها است. تحقیق  زمینه و هاحوزه  سایر به  نتایج تعمیم
گیرد تعمیم آن به  گروه اندک صورت میحاضر روی  
گروه استسایر  مشکل  )3(،  ها   به.تاییدپذیری 

 تایید میزان  و هاداده دقت و تحلیل قدرت معناي 
 6جهت تأییدپذیری از روش گروه کانونیهاست(  آن

  با  ايبهره گرفته شده است. به همین جهت جلسه
  شد   تشکیل   پژوهش  یحوزه  با  مرتبط  خبرگان   حضور

استخراج  و  ارائه  گروه  این  اعضاي   به   شده  مفاهیم 
اعضاي    از  نفر  5  از  متشکل  نظر  مورد  خبرگان.  شد

 از   نفر  3  زنجان و  دانشگاه  گروه جغرافیا  علمی  هیئت
روستا اسالمی  شورای  . 4اند.  بوده  اعضای 

 هاداده تکرارپذیري و  پذیريبازیافتپذیری )اطمینان
دراستفاده شده  افراد(   سایر سوي از   ادامه   است. 

  شده   استخراج  مفاهیم  ها وشاخص  مضامین،  تمامی
  در   پژوهشگران  سوي  از   متعدد  سؤاالت  قالب  در

حاضران   و  مطرح   جلسه .  شد  آوريجمع  نظرات 
.  شدند  تحلیل  زمان  هم  و  ثبت  دقت  به   هاپاسخ

  گرفته   درنظر  مدل  در  گروه کانونی  مدنظر  اصالحات
گروه  به  نیز  نهایی   ینسخه  و  شده  یادشده   تائید 
جمعداده  .رسید تحلیل  های  طریق  از  شده  آوری 

مراحل   طی  و  گرفتند  قرار  واکاوی  مورد  محتوایی 
)باز  محوری 7کدگذاری  انتخابی 8،  طبقه9،  بندی  ( 

مشکالت   از  هریک  به  باز  کدگذاری  در  گردیدند. 
نمونه سوی  از  شده  و مطرح  شد  داده  کد  یک  ها 

(Theoretical saturation)  نظری  به اشباع  دیگر  بیانی  به  یا می   و این    رسد

نمونه پایان  مرحله  پژوهش  در  گیری روی   زمانی  حالت   این  است،  کیفی  های

می داده  که  دهد  اضافه  و  بزرگتر شدن  تعدیل،  توسعه،  موجب  که  بیشتری  های

. نشود   وارد پژوهش به گردد تئوری موجود  به شدن  
6 focus groups 
7 Open coding 
8 Axial coding 
9 Selective coding 
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دیدند، سپس در کدگذاری  ها کدگذاری گر تمامی داده
 که کدها از دسته آن و کدهای حاصل تحلیل محوری  
 جدید مفاهیم قالب در  داشته مشترک موضوع

ای  این مرحله طبقه در عبارتی  به شدند، بندیگروه
گسترده حاصل گردید که هر یک دارای خرده طبقاتی 

  افزار   نرم   کمک   با   مرحله  این   در  باشند کدگذاريمی
انتخابی    .شد  انجام  تی.اطلس کدگذاری  در  نهایتا 
ا   كه  هاييجمله   هم  با  دوباره  بودند  شده  كدگذاري   قبال

 طبقات   ساير  است  قادر  كه  ايتا مقوله  شدند  تركيب
 و چارچوب  شود  شناسايي  دهد  ارتباط  يكديگر   به  را

 . گيرد  شكل تدريج به تحقيق مفهومي

 ی مورد مطالعهمحدوده 5
 در  مربع،  کیلومتر  22164  وسعت  با  زنجان  استان 

  دقیقه   10  و  درجه  47  بین  کشور   غرب  شمال  ی منطقه
  النهار نصف  از  شرقی  طول  دقیقه  26  و  درجه  49  تا

  15  و  درجه  37  تا  دقیقه  33  و   درجه  35  و  گرینویچ
  سطح   از.  دارد  قرار  استوا  خط  از   شمالی   عرض  دقیقه

  ی نقطه  ترین پست.  دارد  ارتفاع  متر   1663  دریا
  و   طارم  منطقه  در  متر  300  ارتفاع  با  استان  داخلی

 تخت  هایکوه  در   متر  2900  ارتفاع  با  آن   بلندترین

 دارد  قرار  ماهنشان   شهرستان  ارتفاعات  از  سلیمان
  زنجان   استان(.  1390  زنجان،  استان   آماری   یسالنامه)

  و   اردبیل  شرقی،  آذربایجان  هایاستان  به  شمال  از
  از   و  همدان   و  قزوین   هایاستان  به  شرق  از   گیالن،

  کردستان   و   غربی  آذربایجان  هایاستان  به  غرب
  تقسیمات   آخرین  اساس  بر.  باشدمی  محدود
 و   دهستان   46  بخش،  16  شهرستان،  7  دارای  کشوری

  1385  سال  در (.  1شماره  ینقشه)  باشدمی  شهر   19
  روستایی   گردشگري  راهبردي  یکمیته  طرح   اساس  بر
  و   دستی  صنایع  فرهنگی،  میراث  سازمان  عشایري  و

  استان   در  گردشگری  هدف  روستای  43  گردشگری
  ی نامه  تفاهم  براساس  که.  گردید  مشخص  زنجان
  گردشگری   و  دستی  صنایع  فرهنگی،  میراث  اداره  میان

عنوان   روستا  16  مسکن  بنیاد  و   هدف   روستای  به 
 و  مطرح  زنجان   استان  در  اولویت  دارای  گردشگری
صنایع )  گردید  مشخص فرهنگی،  میراث  سازمان 

گردشگری، و    راهنمای   اساس   بر(.  1390  دستی 
  از  گردشگری  یحوزه  کارشناسان  یتوصیه  و  استادان

 در  که.  گردید  انتخاب  روستا  یک  شهرستان   هر
عنوان   روستا  8  مجموع   مطالعه   مورد  یمنطقه  به 
 (.2 شماره جدول)  شد انتخاب  حاضر تحقیق

 

 

 ( 1398)   نگارندگان :  منبع .   مطالعه   مورد   روستاهای   و   منطقه   موقعیت   نقشه   1  شکل 
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موردی؛ روستاهای هدف گردشگری   یی بنیانی)مطالعهی گردشگری روستایی با استفاده از نظریههای کالبدی توسعهواکاوی چالش. فریبا عباسی
 استان زنجان( 

 
 جدول: جمعیت روستاهای هدف گردشگری استان زنجان   2  جدول 

 جمعیت  تعداد خانوار  روستا  دهستان بخش  شهرستان 
 321 106 سیرانحاجی  پایینپشتلو قره پشتلو قره زنجان
 896 284 شیت  چورزق  چورزق  طارم
 320 125 درسجين  درسجين  مرکزی  ابهر 

 3548 1075 ویر  آبادسنبل حومه  سلطانیه
 786 2560 سوکهریز  خرمدره  مرکزی  خرمدره 
 2434 725 گالبر گالبر مرکزی  ایجرود 

 265 68 قانلی حومه  مرکزی  خدابنده 
 584 180 کندی علم اوریاد  مرکزی  ماهنشان

 243 2584 8 مجموع 

 تجزیه و تحلیل 6
( جدول  می3نتایج  نشان  که  (  درصد    86دهد 

  40تا    31ی سنی  درصد در رده  60پاسخگویان مرد و  

می تحصیالت  ساله  سطح  لحاظ  به    5/49باشند. 
نفره    4تا    3درصد لیسانس و بعد خانوار، تعداد افراد  

 اند.  درصد بوده 63بالغ بر 

 

 جدول: جمعیت روستاهای هدف گردشگری استان زنجان   3  جدول 

 درصد  بیشترین تعداد پاسخگویان مولفه  درصد  بیشترین تعداد پاسخگویان مولفه 
سال  40تا  31 سن  6/59 5/49 لیسانس  سطح تحصیالت   
2/86 مرد جنسیت  نفر  4تا  3 بعد خانوار    63 

 (1398) تحقیق های یافته: منبع

 

به    جلسه مصاحبه  30  از   پژوهش  این   هاي   یافته
است. در این مرحله به تجزیه و تحلیل    آمده  دست

پرداخته    هااطالعات به دست آمده از متن مصاحبه
  فایل صوتی   از  هامصاحبه  کامل  متن  شود. ابتدامی

و بارها    و  شده  سازي   پیاده گشته  مرور 
 فاصل  ها صورت گرفته است. حدبردارییادداشت

 رسد، مي نظر  به واقعي  غير گذاري  كد  انواع ميان
كدام چراكه  ايجداگانه مراحل در الزاما  آنها از هر 
 باز كدگذاري كه ميان جهت اين از گيرد،نمي صورت

دو  اين اگرچه دارد. وجود نزديكي ارتباط محوري و
 ی طرحاوليه مراحل در قوي  احتمال به گذاري كد نوع

 به نزديك مرحله در  است اما ممكن گيرد،مي صورت
در دليل اين به نه شود، انجام اتمام  ضمن  كه 

 كه دريابد است  ممكن  محقق  انتخابي، كدگذاري 
 خوبي به يا اندنيامده عمل  به مفاهيم خوب بعضي

را اي مجموعه مفاهيم ساير با  تشكيل هماهنگ 
 و باز كدگذاري نوع دو هر وصف، اين با. دهندنمي

گيرد  مي صورت انتخابي  كدگذاري  انجام  محوري، براي 
 (. 2005)دایک، 

 کدگذاری باز 6.1
فرايندي باز   به هاداده آن در كه است کدگذاری 

 شروع در و آيند مجزا درمي معنادار واحدهاي صورت
هدف استفاده آن از توانمي مطالعه اصلي   كرد. 

 به زدن برچسب و  سازي مفهوم باز، كدگذاري 
كدگذاريداده  از قبل يابي جهت به منجر  هاست. 
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به هاداده و  شودمي شدن  انتخاب  صورت را 
می تحليلي،  هاي بخش  صورتي كه کندتبديل 

)مقدم،  مي خود به  مفهومي این  5:  2006گيرد  (. در 
سیستم کدگذاری باز، خط به  مرحله، با به کارگیری  

ها تحلیل، فرآیندهای آن مشخص و به هر  خط داده
جمله به صورت جداگانه یک کد داده شد. در تحقیق  
اصلی   جمالت  باز،  کدگذاری  انجام  برای  حاضر 
استخراج و به هر کدام کدهایی با عالمت داده شد. 

، مربوط به نظر دهیاران و شوراهای روستا  Mکدهای  
کده و  حوزهEای  بوده  کارشناسان  به  مربوط  ی ، 

ی  ( نحوه4گردشگری مربوط است. در جدول شماره ) 
باز به هر   کدگذاری آورده شده است. در کدگذاری 

ها یک کد  یک از مشکالت مطرح شده از سوی نمونه
ها کدگذاری گردیدند. در این داده شد و تمامی داده

کد استخراج گردید  32مرحله از کدگذاری 

 

 

 
 کدگذاری باز   4  جدول 

 کد  مفاهیم ردیف
M1.E2 

 M های دسترسی و مراکز جمعیتی کمبود تابلوهای راهنما در جاده  1
 M همین دلیل بدون استفاده باقی مانده است  های ایجاد شده مناسب نیست به آالچیق  2
 M تابلوی راهنمایی نیست شود. هیچ گردشگر تا به روستا برسد سردرگم می  3
 M هاست که درخواست نصب تابلو در وردودی روستا دادیم سال 4

 M زمان اجرای جشنواره در روستا یک سرویس بهداشتی جهت استفاده گردشگران نبود 5
 M بازدید و اقامت گردشگران در تاریکی مقدرو نیست  6
 M ی گردشگری روشنایی وجود ندارد در منطقه  7

 M شود ی گردشگری تهیه میاستفاده از تانکر آب منطقه با  8
 M دسترسی نداشتن به آب آشامیدنی لوله کشی شده جهت استفاده گردشگران 9
ما بستر الزم جهت جذب گردشگر را ایجاد نکردیم، چگونه انتظار داریم این منطقه گردشگر داشته   10

 باشد
M 

 M سبب ایجاد تصادفات در منطقه شده است استفاده از قلوه سنگ در معابر که  11
 M های ارتباطیکیفیت پایین راه  12
 M آسفالته نبودن روستاها و همسایگی با خاک  13
 M ی صنایع دستی های گردشگری در منطقه جهت ارائهنبود بازارچه 14
 M شوندگردشگران هنگام سفر به روستای گردشگری سردرگم می  15
 M راهنما گردشگری در منطقه وجود ندارد. تابلوی  16

 M گردد حتی یک مغازه نیز مشاهده نمی 17
 M ی گردشگری نبود هیچ مکان تفریحی و استراحت از جمله آالچیق در نزدیکی منطقه  18
 M ریزی بلندمدت  و میان مدتنبود برنامه 19
 M نبود جایگاهی جهت پرداخت ورودی به منطقه گردشگری 20
 M امکاناتی در دسترس ما نیست و ما نمیتوانیم کاری انجام دهیم  21

 
روستاهای هدف.دهیاران و شوراها  1  

 ی گردشگری . کارشناسان حوزه 2
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 استان زنجان( 

 M های درون روستانامناسب بودن معابر و راه  22

 M خروجی دارد - شود. روستا چند ورودیگردشگر در روستا سردرگم می 23

 E,M ها  نداریممکانی جهت برگزاری جشنواره  24
 E به روستاهای هدف ببرند ومعرفی کنند ما تورهای گردشگری نداریم که مردم را  25

 E های گردشگریهای دسترسی به روستاهای هدف و کانونمناسب نبودن جاده  26
 E بر بودن اجرای طرح در آنشیب زیاد اراضی به دلیل کوهستانی بودن استان و هزینه 27

 E آنتن دهی ضعیف خطوط تلفن همراه در روستا  28
 E ها مناسب  برای خوردروها و یا وضعیت بسیار نامناسب پارکینگ فقدان پارکینگ   29

 E ی اصلی روستا خاکی بودن جاده  30
 E ی غذاهای سنتی فقدان مکانی برای پخت و پز و ارائه  31
 E های نامناسب و ناموزون ی زیبای روستا با اجرای طرحبه هم خوردن چهره  32

 ( 1398های تحقیق )منبع: یافته

 

 کدگذاری محوری  6.2
 از دسته  آن  و در این مرحله کدهای حاصل تحلیل

 مفاهیم قالب در داشته  مشترک  موضوع که کدها
مرحله،   در عبارتی به  شدند، بندی گروه جدید این 
دارای  طبقه یک  هر  که  گردید  حاصل  گسترده  ای 

  (. کدگذاري 5باشند )جدول شماره  خرده طبقاتی می
.  شد   انجام  تی.اطلس  افزار  نرم  کمک  با  مرحله  این  در
  در   هامصاحبه  از  اولیه  مفهوم   8مرحله    این  در

  ی گردشگری روستایی به های کالبدی توسعهچالش
 آمد.  دست

 
 کدگذاری محوری   5  جدول 

 روایت  کد )مفهوم اولیه(
. از بین رفتن معماری 1

 سنتی 
و نمای ساختمان   است تضاد در روستا اجتماعی کالبدی و فضای با گردشگریهای خانه

 شهر است 
و . ضعف زیرساخت حمل 2

 نقل
 و نقل مناسب در روستاهای هدف وجود ندارد. زیرساخت و ناوگان حمل

. ضعف خدمات و 3
 تسهیالت 

ی روستای گردشگری دهیار امکانات و تسهیالتی در اختیار ندارد که قدمی جهت توسعه
 بردارد. 

ی گردشگری، تاکسی تلفنی و...  امکانات از قبیل آب آشامیدنی، برق و روشنایی منطقه  . ضعف امکانات4
 وجود ندارد. 

 بدلیل شرایط توپوگرافی برخی روستاهای گردشگری امکان اجرای طرح هادی وجود دارد  .مسائل محیطی روستا 5
های دسترسی باعت ایجاد تصادفات زیادی در منطقه  بودن و پرپیج و خم جاده خاکی  های دسترسی. جاده 6

 گرددمی 
ناوگان حمل و نقل فرسود و کمبود آن جهت تردد ساکنان بومی و گردشگران از مشکالت  .ناوگان حمل و نقل7

 اساسی است 
. کمرنگی فرهنگ بومی  8

 روستا 
روستاست. این امر   آرامش و  دهسا فضای درک روستایی مناطق به گردشگر از سفر هدف

 شودحاصل نمی 
 ( 1398های تحقیق )منبع: یافته
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 يك كردن مشخص بر  تكيه محوري، كدگذاري در
درنظرگرفتن پديده  آن ايجاد به كه شرايطي با 

عبارت  آن و دارد قرار انجامدمي  از است شرايط 
 استراتژي  است، شده واقع آن  در  مقوله كه اي زمينه

كنش  كنش/   مقوله وسيله بدان كه متقابل  هاي 
انجام و  شودمي كنترل و   اداره  و رسدمي به 

اين آن  پيامدهاي كردن   مشخص  گونه  راهبردها. 
 بخشد، مي ظرافت و دقت بدان مقوله، هاي  ويژگي 

ناميده خرده رو  اين از الگوي مي  مقوله   شود. 
 قرار است:  اين از  شده طراحي  آن براي كه پارادايمي

(A)  > شرایط علی(B) > پدیده 

 (B)> محتوی  (D)گر< شرایط مداخله 

 (E)متقابل<  راهبردهای كنش/ كنش 

 (F) پیامدها 

که علی، شرایط - است  و عواملی   ایجادکننده 
(. در  1386هستند)دانایی فرد،   ی پدیدهدهندهتوسعه

به   توجه  )عدم  مانند  علی  شرایط  حاضر  تحقیق 
طرحهای  زیبایی در  روستاهای  بصری  هادی  های 

سیاست به  توجهی  بی  گردشگری،  های  هدف 
ماندگاری گردشگر در مقصد گردشگری و ...( سبب 

چالش آمدن  وجود  روستاهای  به  در  کالبدی  های 
 هدف گردشگری شده است. 

 بر که هستند خاصی شرایط اي،زمینه شرایط-
گذارند )دانایی  می تاثیر ها( تعامل  ها، )کنش راهبردها

ای که در روستاهای هدف  ( شرایط زمینه1386فرد،  
هدف   روستاهای  زیاد  شیب  از؛  عبارتند  دارد  وجود 

های توسعه و... که بر  گردشگری، ضعف زیرساخت
 بستر روستاهای هدف حاکم است.  

 علّی شرایط  تعدیل و جرح  به   گر،مداخله شرایط -
 تأثیر ابل،متق هاي کنش و  راهبردها بر  و پردازدمی

فرد،  می )دانایی  شرایط 1386گذارد  گر،  مداخله (. 
 زمینه در راهبردها محدودیت یا  تسهیل درراستاي

مدیریت  می عمل موردنظر، خاص نبود  کنند  
طرح اجرای  در  تخصص  نبود  مکانی،  های  یکپارچه 

عقیده اختالفات  به  توسعه،  دهیار  و  شورا  میان  ای 
مداخله شرایط  شناسایی  گر  عنوان  حاضر  تحقیق 

 شد. 

 خاصی هاي کنش برهم  یاها  کنش راهبردها،-
 بیانگر شوند ومی منتج  محوري  پدیده از که  هستند 

 که شودمی هایی کنش و تعامالت از دسته آن
دهند.  می بروز خود از شرایط  آن  قبال در کنشگران 

فرایند  در  به پاسخ در ها،کنش جریان  حقیقت، 
 رخ پدیده با متعامل خاص هايموقعیت و رویدادها

 به اداره کردن و راهبردها، اجراي از دهد. هدف می
 موردنظر پدیده  بهتر کردن محقق و انجام رساندن 

 شکلی به راهبردها است. این حاکم زمینه و  بستر در
می هدفمند  صورت علتی  به و شوند انتخاب 

 و هاتاکتیک از استفاده با بنابراین، گیرند؛می
عمل   جامه محوري پدیده به توانمی راهبردها

پیامدها،  استخدام  از حاصل هاي خروجی پوشاند 
فرد،   راهبردها )دانایی  انجام  1386هستند   .)

  معابر   ناموزن  و  نامتناسب  راهبردهای مانند )چیدمان
اجرای   و   قبلی  یمطالعه  بدون  های طرح  روستایی، 

صورت  گردشگری  هدف  روستاهای  در  تخصصی( 
 گرفته است. 

 استخدام  از حاصل هاي خروجی ،پیامدها- 
فرد،   راهبردها )دانایی  کارگیری  1386هستند  به   .)

راهبردها در روستاهای هدف گردشگری سبب بروز 
پیامدهای از قبیل )دوگانگی بافت بصری، دوگانگی  

 ( 6ی اجتماعی و...( گردیده است. )جدول شماره
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 مقوالت کلی و فرعی   6  جدول 

مقوله 
 کلی 

 مقوله فرعی

های  ی زیرساختهای ماندگاری گردشگر در مقصد گردشگری، بی توجهی به ارائهبی توجهی به سیاست علّی
های توسعه،  عدم  های توسعه، نیمه کار و ناتمام ماندن طرحمقاصد گردشگری، نبود نظارت بر اجرای طرح 

های هادی روستاهای هدف گردشگری،کمبود مراکز خدماتی، پایین بودن بصری در طرحهای توجه به زیبایی
 های ارتباطی کیفیت راه 

های توسعه، کوهستانی بودن برخی روستاهای شیب زیاد روستاهای هدف گردشگری، ضعف زیرساخت ای زمینه 
وهش، تفاوت در هدف گردشگری، ضعف نظام اقتصادی در روستاهای هدف گردشگری، ضعف ساختار پژ 

 ها گذاری و استراتژی سیاست
ای میان شورا و های توسعه، اختالفات عقیدهنبود مدیریت یکپارچه مکانی نبود تخصص در اجرای طرح  گرمداخله 

های متفاوت نسبت به  های توسعه، دیدگاه گانه مردم محلی، گردشگران و سازماندهیار، عدم تعامل سه
زیست و باغات روستا توسط برخی گردشگران، هزینه باالی ، تخریب محیط ی گردشگری در روستاتوسعه

 های در روستاهای هدف گردشگری ایجاد زیرساخت 
تخصصی، بی تعهدی   و قبلی یمطالعه  بدون  هایطرح  روستایی، اجرای معابر ناموزن و نامتناسب چیدمان راهبردها 

 گردشگری نسبت به محل زندگی، بی تفاوتی نسبت به 
دوگانگی بافت بصری روستاهای هدف گردشگری، دوگانگی اجتماعی،کمبودو نبود ورود گردشگر به منطقه،  پیامدها

 ی گردشگری بازماندن روستا از توسعه، محروم ماندن از مزایای توسعه
 

 کدگذاری انتخابی 6.3
مركزيمقوله براي ، مقوله يك انتخاب  فرايند  و ی 
مقوالت  ساختن  مرتبط  یمقوله آن  به  ديگر  تمام 
 خط اصلي گسترش آن، اصلي یاست. ايده مركزي

 گيردمي شكل  آن حول چيز  همه كه است داستان 
  این:  اولیه  هايمضمون  قالب   در  کدها  بنديدسته.

در  کدهاي  بنديدسته  شامل  مرحله   قالب   مختلف 
  هاي داده  تمام  کردن   مرتب  و  بالقوه  هايمضمون

مشخص  قالب  در  شده  کدگذاري   شده   مضامین 
 را   خود  کدهاي   تحلیل  پژوهشگر،  واقع  در.  است
کهمی  نظر  در  و  کرده  شروع   کدهاي   چگونه  گیرد 

  کلی   مضمون  یک  ایجاد  براي  توانندمی  مختلف
قرار    کنارهم  از  هامؤلفه  مرحله  این  شوند. در  ترکیب
  مرحله   اين  در  .شوندمی  ایجاد  مفاهیم  گرفتن
ا   كه  هاييجمله   هم  با  دوباره  بودند  شده  كدگذاري   قبال

 طبقات   ساير  است  قادر  كه  ايتا مقوله  شدند  تركيب
و    شود  شناسايي  دهد  ارتباط  يكديگر  به  را  مفاهيم  يا

 در  .گيرد  شكل  تدريج  به   تحقيق  مفهومي  چارچوب
با  کدگذاري، از  مرحله  آخرین  به توجه پژوهشگر 

پردازد می مفاهیم  بیشتر استحکام به قبلی، مراحل
مقوله دو  در  مرحله  زیرساخت این  و  کالبدی  ی 

بندی گردیده است که هریک این مقوله دارای  طبقه
 باشند. مفاهیم مختص به خود می

 کالبدی  یمقوله 6.4
های )چالش تخریب  ی کالبدی شامل شاخصمقوله

 گردد. بافت روستا و مسائل محیطی( می

 تاروس بافت تخریب چالش 6.4.1
)اجرای  مفاهیم  شامل  روستا  بافت  تخریب    چالش 

عدم  و  نامناسب  های طرح   معماری   حفظ   ناموزون، 
  آراستگی   به  توجه  روستا، عدم  تاریخی  بافت  و  سنتی

عدم  زیبایی  و روستا    ورودی  ساماندهی  معابر، 
می و...(  روستاییافزايش  محالت   از بیشتر گردد. 

وجه  اجتماعیی  جنبه باشند، داشته  کالبدي آنکه 
 تواندمی محالت گونه این بندیتقسیم دارند. مبناي

 نگاه در طوری  کهباشد. به مذهبی فامیلی، قومی، 
است.   بازدیدکنندهاي توجه  قابل  و  جذاب  روستا 

مصاحبه شوندگان اظهار داشتند که معماری سنتی  
روستا یکی از عواملی است که باعث جذب گردشگر  



 

173 

 . 184تا   153  صفحات .1400  تابستان . 37 شماره .10 دوره

گردشگری   توسعه و ریزی برنامه پژوهشی-علمی نامهفصل  

Journal of Tourism Planning and Development 

موردی؛ روستاهای هدف گردشگری   یی بنیانی)مطالعهی گردشگری روستایی با استفاده از نظریههای کالبدی توسعهواکاوی چالش. عباسی فریبا
 استان زنجان( 

جاذبهمی شمار  در  و  دارد،   هایشود  قرار  فرهنگی 
تغییر و دگرگونی در معماری منازل بایستی با شرایط  

به گیرد  صورت  روستا  فرهنگی  و  که  طبیعی  طوری 
باشد.   نواز  و چشم  روستا حفظ شود  بافت سنتی 
گردشگران روستایی خواهان درک فضای متفاوت از  
محل زندگی خود و کسب فضای ساده و بکر روستا  

 هستند. 

 طی شاخص مسائل محی 6.4.2
 زیاد  شاخص مسائل محیطی شامل مفاهیم )شیب

گردد. مصاحبه  اراضی و ...( می  کاربری  اراضی، تغییر
روستاهای   از  برخی  در  که  داشتند  اظهار  شوندگان 

زیاد،  شیب  و  کوهستانی  شرایط  بدلیل  گردشگری 
طرح هزینهاجرای  توسعه،  و  هادی  مالی  های  های 

همین   به  است  داشته  دولت  برای  سبب زیادی 
اجرا   و  طراحی  مرحله  به  روستاها  این  در  طرحی 
مهاجرت   نیز  روستاها  از  برخی  در  است.  نرسیده 
به   کشاورزی  اراضی  کاربری  تغییر  سبب  معکوس 
خاصی   اصول  از  و  است  شده  مسکونی  مناطق 

های دوم سبب شده کند. ساخت خانهتبعیت نمی
نخاله مدتکه  ساختمانی  روستا  های  محیط  در  ها 
بما شکلباقی  سبب  عوامل  این  تمامی  گیری  ند. 

)جدول  است.  شده  روستا  در  نامناسب  ساختار 
 (. 7ی شماره

 
 کالبدی   ی مقوله   در   ها مصاحبه   از   شده   استخراج   مفاهیم   و   ها شاخص   نتایج   7  جدول 

 مفاهیم کد  شاخص مقوله 
تخریب بافت  D1 .کالبدی 8

 روستا 
1 D1 های ناموزوناجرای طرح 
2 D1 عدم حفظ معماری سنتی و بافت تاریخی روستا 
3 D1 عدم توجه به آراستگی و زیبایی معابر 
4 D1 نبود جدول کشی و بهسازی معابر 
5 D1  عدم ساماندهی ورودی روستا 
6 D1 ساخت و ساز بدون برنامه 
7 D1 ظاهري روستا  نماي تغيير 
8 D1 ساختار کالبدی روستا در دوگانگي ايجاد 
9 D1  متعدد  های  و نقشهها استفاده از طرح 

10 
D1 

 هاي نامناسبمحل  در اصولي غير  و رويهبي سازهاي و ساخت

11 D1 ساماندهی بدلیل کوهستانی بودن  های  بر بودن اجرای طرح هزینه
 سایت

12 D1  متفرق شدن روستاافزايش روند ساخت و ساز وياليي و 

E1 
طی 

حی
ل م

سائ
م

 

1 E1  بر بودن اجرای طرحکوهستانی بودن و شیب زیاد اراضی و هزینه 
2 E1 ساختمانی  هاینخاله کردن انبار تل و روستایی هایساختمان تخریب 
3 E1  منفعت طلبی و تخریب محیط 
4 E1  تغییر کاربری اراضی 
5 E1  ظرفيتي محل روستاييعدم رعايت آستانه 
6 E1 هاي فيزيكي ی زيرساختی استفاده از توسعهافزايش هزينه 
7 E1  به توپوگرافی ها بی توجهی در اجرای طرح 

 ( 1398های تحقیق )منبع: یافته
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 شیب زیاد اراضی، روستای قانلی خدابنده   2  شکل 

 

 ( 1398های تحقیق ) کندی ماهنشان، منبع: یافته وضعیت نامناسب معابر، روستای علم   3 شکل 

 

 رهاسازی فاضالب خانگی، روستای گالبر ایجرود   4 شکل 

 

( 1398تحقیق ) های  وضعیت نامناسب کوچه، روستای شیت طارم، منبع: یافته   5  شکل   
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 ی زیر ساخت مقوله 6.5
شاخصمقوله شامل  زیرساخت  )چالش  ی  های 

امکانات حمل-ضعف  ساختار  نقل( خدمات،  و 
 گردد.  می

 خدمات-چالش ضعف امکانات 6.5.1
چالش ضعف امکانات شامل مفاهیم )نبود تورها و 

نبودآژانس مسافرتی،    بهداشتی   سرویس  های 
مصاحبه شوندگان اظهار داشتند  گردد.  مناسب( می

جاذبه وجود  منطقه که  یک  در  گردشگری  ی  ی 
های مربوط به آن  روستایی، شرط الزم برای فعالیت

و  تأسیسات  وجود  بلکه  نیست،  کافی  اما  است، 
)مهمان رفاهی  قهوهخانهخدمات  ها، خانهها، 

جاذبهرستوران کنار  در  بتواند  ها(  که  است  الزم  ها 
مسافرا سازد. نیازهای  برآورد  مطلوب  حد  در  را  ن 

زیرساخت که  گردشگری  زمانی  روستایی  یک  های 
می چگونه  نیست،  منطقه  فراهم  به  گردشگر  توان 

در  موجود  امکانات  و  خدمات  بین  نمود.  دعوت 
ی معناداری وجود منطقه و تعداد گردشگران رابطه

مهم و  توسعهدارد  عدم  عامل  مطلوب  ترین  ی 
ن زنجان در عین دارا بودن  گردشگری روستایی استا

باشد. همچنین  های باال، کمبود امکانات میپتانسیل
ی روستا در دارا بودن ویژگی سنتی آن است و جاذبه

و  فرهنگ  دیدن  روستا  به  سفر  از  گردشگر  هدف 
الگوی زندگی روستایی است این در حالی است که 

جشنواره برگزاری  جهت  ارائهمکانی  صنایع ها،  ی 
پخت  مراتب    دستی،  به  و  سنتی  غذاهای  و  نان 

منطقهعرضه ندارد.  وجود  گردشگران  برای  آن  ای  ی 
هر چند که از لحاظ جاذبه غنی باشد، ولی اگر از نظر  
با   رابطه  در  نشود  توجهی  آن  به  زیربنایی  امکانات 
شد.   خواهد  مواجه  شکست  با  گردشگر  پذیرش 

- مصاحبه شوندگان اظهار داشتند گردشگران خارجی
که قصد اقامت چند روزه در روستا را داشتند، داخلی  

با مشکل نبود مکانی جهت اقامت استیجاری روبه  
رو بوده و مسئول روستا با درخواست از اهالی مکانی  

می فراهم  گردشگران  واقع  برای  همین  است.  آورده 
از   نامطلوب  ذهنی  تصویر  آمدن  وجود  به  سبب 
 مقصد گردشگری برای گردشگران شده است. نبود 

ترین مشکل  گردی در روستا یکی از اساسیمراکز بوم
 در قسمت ضعف امکانات بوده است.

 چالش ضعف ساختار حمل و نقل 6.5.2
مفاهیم   شامل  نقل  و  حمل  ساختار  ضعف  چالش 

خاک،    با  همسایگی  و  روستاها  معابر  نبودن  )آسفالته
روستایی    بین  ارتباطی  های راه  کیفیت  بودن  پایین

 روستا، وضعیت   درون  هایراه   و  معابر  نبودن   مطلوب
گردد.  روستا و ...( می  عمومی  نقل  و  حمل  نامناسب

حمل بخش  در  داشتند  اظهار  شوندگان  و  مصاحبه 
حمل کیفیت  شامل  که  روستایی،  نقل، نقل  و 

باشد  ونقل میو نقل و زیرساخت حملخدمات حمل  
کیفیت   هستیم؛  رو  روبه  اساسی  مشکالت  با 

راه ارتباطی  نامناسب  راههای  و  روستایی  های  بین 
ای در طول  درون روستا سبب ایجاد تصادفات جاده

نارضایتی   موجبات  امر  این  که  است  شده  سال 
روستا  خود  اهالی  حتی  و  گردشگران  از  بسیاری 
گردیده است. برخی از روستاهای گردشگری چندین  
تابلوهای   نبود  که  است  داشته  خروجی  و  ورودی 

روس داخل  و  ورودی  در  سردرگمی  راهنما  سبب  تا 
گردد. به خصوص در فصول پربازدید گردشگران می

روستاهای گردشگری که تعداد گردشگران ورودی به 
می افزایش  به طور چشمگیری  )جدول روستا  یابد. 

 (. 8ی شماره

 
 زیرساخت ی  ها و مفاهیم استخراج شده از مصاحبه ها در مقوله نتایج شاخص   8  جدول 

 مفاهیم کد  شاخص مقوله 
 های مسافرتینبود تورها و آژانس H 1 خدمات -ضعف امکانات H .زیرساخت2

2 H ها آوری زباله نبود سیستم جمع 
3 H   عدم دسترسی به خدمات خودرویی از قبیل تعمیرگاه 
4 H  عدم دسترسی به پارکینگ امن 
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5 H  شبانهنبود مراکز اسکان و اقامتی 
6 H نبود مراکز اقامتی استیجاری در روستا 
7 H  نبود روشنایی در منطقه گردشگری 
9 H گردشگری  منطقه در بهداشتی مناسب نبود سرویس 

10 H شده  کشی لوله آشامیدنی  عدم دسترسی به آب 
11 H رستوران( -نبود مراکز خدماتی )فروشگاه 
12 H  تفریحی نبود مراکز 
13 H های جهت پخت و پز غذاهای محلی نبود مکان 
14 H  های محلی ها و بازینبود محلی جهت برگزاری جشنواره 
15 H های فروش محصوالت تولیدی و صنایع دستی محلی نبود بازارچه 
16 H  بندی مناسب محصوالت باغی جهت فروشعدم بسته 
17 H  امنیتی و انتظامی در منطقه نبود نهادهای 
18 H عدم پوشش شبکه مخابراتی در روستا 
19 H اي جاده  امداد  هاينبود شبكه 
20 H  عدم دسترسی به اینترنت 
21 H  ها در کانون گردشگری دیوار و نظایر این-نبود حصارکشی 

I  ضعف ساختار حمل و نقل 
 

2 I  همسایگی با خاکآسفالته نبودن معابر روستاها و 
3 I  اجرای ناتمام و عدم تکمیل طرح هادی 
4 I  سنگ چینی نامناسب در راهروها 
5 I  های ارتباطی بین روستاییپایین بودن کیفیت راه 
6 I  های درون روستامطلوب نبودن معابر و راه 
7 I وضعیت نامناسب حمل و نقل عمومی روستا 
8 I  هاراه دسترسی به محل جاذبهمطلوب نبودن 
9 I  نبود تابلوهای راهنما در طول مسیر 

10 I  ای وجود تصادفات جاده 
11 I  های روستایینبود امنیت راه 
12 I  نامطمئن بودن دسترسی به وسایل نقلیه عمومی 
13 I  نامنظم بودن زمان حرکت وسایل نقلیه 
14 I  تلفنی نبود سیستم تاکسی 
15 I آشنایی کم رانندگان به زبان فارسی 

 

 

 

 

 

 
های ارتباطی بین روستایی، روستای سوکهریز خرمدره تصویر پایین بودن کیفیت   6شکل    
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 های دسترسی روستاگالبر ایجرود نا امنی راه   7  شکل 

 

 کشی شده، روستای ویر سلطانیه عدم دسترسی به آب آشامیدنی لوله    8 شکل 

 

 طراحی و اعتبار مدل 7
  گام :  هاداده  کل  و  کدها  به  توجه  با  هامضمون  بازبینی

  کدگذاري   هاي خالصه  سطح  در  بازبینی  شامل  اول
  مجدد   کار  انتهاي  تا  ابتدا  از  گام  این  در  است،  شده

  مضامین   وجود   همچون  نقایصی  اگر  تا  شده  بررسی
  شدن   گرفته  نادیده  و  مختلف   عناوین  با  مشابه 

  گام  در.  شود  رفع  داشته،  وجود  مهم  هاي  مضمون
  در   هاداده  مجموعه  با  رابطه  در  ها مضمون  اعتبار  دوم
  کدهاي  با  شده   یافته   هايمضمون.  شد  گرفته  نظر 

  مطرح   اولیۀ  هايایده  با  دوم  مرحلۀ  در  شده  استخراج
شد.    ارائهها  مضمون  از  جامعی  نقشۀ  و  مقایسه  شده
های حاصل از مصاحبه با مدیران محلی،  پس  داده

از طی سه مرحله کدگذاری )باز، محوری، انتخابی(، 
صورت   به  و    4مقوله،    2نتایج  مفهوم    50شاخص 

تحقیق   نهایی  مدل  مرحله  این  در  گردید.  استخراج 
دهد که  طراحی شد. مدل مفهومی تحقیق نشان می

 ( علی  روست1شرایط  بافت  تخریب  مسائل  2ا  .   .
امکانات3محیطی .ساختار  4خدمات  -.چالش ضعف 

و نقل( سبب بروز پدیده مشکالت کالبدی در  حمل
شرایط   است.  شده  گردشگری  هدف  روستاهای 

ای  ای )توپوگرافی، شیب زیاد( و شرایط مداخلهزمینه
محوری   پدیده  بر  نیز  ساختاری(  مدیریتی،  )موانع 

گیری از  بهرهتحقیق تأثیر گذاشته است که منجر به 
کالبدی   درساختار  ناموزون  و  نامتجانس  راهبردهای 
راهبردها   این  اجرای  این  که  است  گردیده  روستا 

کالبدی دوگانگی  پیامدهای  بروز  اجتماعی، -سبب 
توسعه مزایای  از  توسعه  مزایای  از  ی  محرومیت 

 .گردشگری شده است
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 نتیجه گیری 8
مهم از  یکی  عنوان  به  روستایی  ترین  گردشگری 

توسعه اقتصادیراهکارهای  جوامع  -ی  اجتماعی 
روستایی مطرح است. روستاهای ایران دارای منابع  
توسعه   علت  همین  به  هستند،  فراوانی  گردشگری 

اجتناب امری  ایران  در  روستایی  ناپذیر گردشگری 
می نشان  تحقیق  نتایج  روستاهای  است.  که  دهد 

چالش با  زنجان  استان  گردشگری  در  هدف  های 
 مقوله کالبدی و زیرساخت روبه رو هستند.

می نشان  تحقیق  )نتایج  علی  که شرایط  .  1دهد 
روستا.   بافت  امکانات2تخریب  ضعف  - چالش 

ی  و نقل( سبب بروز پدیده.ساختار حمل3دمات  خ
ر  در  کالبدی  گردشگری  مشکالت  هدف  وستاهای 

گردشگران   ای که توسعه و ورودشده است. به گونه
روستايی از قبیل؛   محيط موجب تغيير در طی زمان 

 مسكوني بافت در تغيير و دوم هايخانه ايجاد
ايجاد توسط   امكانات روستايي،  رفاهی  خدمات  و 

است.  و بومي  افراد گذاري سرمايه شده  غيربومي 
شکل فرم  سبب  زمینهگیری  و  ی  نامناسب 

ارزشدرهم گردیده  ریختگی  روستاها  در  بومی  های 
خانه الگوهای  از  تقلید  و  است.  شهری  سازی 

ظاهری  بهره غیربومی،  ساختمانی  مصالح  از  گیری 
دوگانه و متعارض با محیط روستا ایجاد کرده است.  
هدف از گردشگری روستایی تبدیل فضای روستاها 

شبه فضاهای  نیست،به  از   شهری  حفاظت  بلکه 
ارزشچشم و  محیطی  اجتماعیاندازهای  -های 

های روستایی از نخستین الزامات  قتصادی سکونتگاها
این   نتایج  است.  روستایی  گردشگری  انواع  رونق 

(، نادری  1394تحقیق با تحقیقات عینالی و رومیانی )
( )1391مهدیی  همکاران،  و  عینالی  باتلر  1397(،   ،)

پاپ2011)  ،)( بهرامی1389زن    ( 1393)  نورزی  و  (، 
استان   گردشگری  هدف  روستاهای  است.  همسو 
رو   روبه  خدماتی  مراکز  و  امکانات  ضعف  با  زنجان 

  بسیار   روستایی  گردشگری  تسهیالت  هستند. اغلب
  دچار   وسیع  هایسرزمین  ی گستره  در  و  محدودند 
 جذب  راه  سر  بر  مانعی  این  که  اند پراکندگی

ی خدمات مناسب به  ارائهبالقوه است و    گردشگران
. ضعف  سازندگردشگران انبوه را عمال غیر ممکن می

برای   نامناسب  ذهنی  تصویر  خدمات  و  امکانات 
ی گردشگری  گردشگران ایجاد نموده و بعنوان دافعه

می عمل  منطقه  با  در  تحقیق  این  نتایج  کند. 
( دانشور  و  منافیان  و  1393تحقیقات  نیلسین   ،)

است. یکی از اصول توسعه  ( همسو  2015اسپنسی )

 
 ( 1398مدل مفهومی تحقیق )   9  شکل 
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و نقل مناسب است روستایی وجود بسترهای حمل
و  روستاها  به  مردم  دسترسی  سهولت  سبب  که 

گردد. هیچگونه  بهبود کیفیت زندگی روستاییان می
ای در روستای گردشگری وجود نداشته و  امداد جاده

گیر  گردشگران در فصول سرد سال که منطقه برف
از این  جهاست با مشکالت جدی موا  اند و دهیاران 

ناراضی بسیار  با  حیث  تحقیق  این  نتایج  اند. 
(  2018(، دوریس )1394تحقیقات رضایی و همکاران )

( )2012گودوین  استفان  و  باتلر  همسو  2011(،   )
زمینه که  است.شرایط  زیاد(  شیب  )توپوگرافی،  ای 

بر و مشکل  های جامع گردشگری را هزینهاجرای طرح
شرا است.  مداخلهنموده  مدیریتی،  یط  )موانع  ای 

ضعف   و  مکانی  یکپارچه  مدیریت  نبود  ساختاری( 
سیاست مانع  سیستم  عنوان  به  گردشگری   گذاری 

کند بر پدیده محوری تحقیق تأثیر گذاشته  عمل می
گیری از راهبردهای نامتجانس  است که منجر به بهره

و ناموزون درساختار کالبدی روستا گردیده است که  
اجر  پیامدهای  این  بروز  سبب  راهبردها  این  ای 

کالبدی مزایای  -دوگانگی  از  محرومیت  اجتماعی، 
توسعه مزایای  از  است.  توسعه  شده  گردشگری  ی 

نامگذاری روستاهای هدف گردشگری و افزون تعداد  
باشد و نیازمند  نقاط گردشگری به تنهایی کافی نمی

توسعهبرنامه مدون  روستایی  ریزی  گردشگری  ی 
بر  و است.  مدیریت  سیستم  یک  وجود  مبنا  همین 

طلبد که گزارش صحیح از روند اجرای  نظارت را می
درجهطرح و  ارائه  ها  هدف  روستاهای  پیشرفت  ی 

خالء نتایج  مشاهده  طریق  از  تا  موجود دهد.  های 
جهت  راهکارهایی  ادامه  در  گردد.  رفع  و  شناسایی 
ارائه   گردشگری  هدف  روستاهای  اوضاع  بهبود 

 گردد؛می

ایجاد و تکمیل امکانات اولیه )احداث مراکز  -
ایجاد بوم گردشگران،  اقامت  جهت  گردی 

پخت جهت  روستا، محلی  ستنی  نان  وپز 
باغیبازاچه محصوالت  فروش  جهت  -ی 

 صنايع نمايش براي  هاييامی روستا، مكاند
توسعه  دستي، و  تفریحی  مراکز  ی  ایجاد 

پذیرش  جهت  گردشگری(  تورهای 
 گردشگران. 

 شرايط با معماري منازل در دگرگوني   ایجاد -
 سنتي بافت كه روستا، فرهنگي -طبيعي

 باشد. نواز چشم و روستا حفظ

روستایی  ناوگان  نوسازی - نقل  و  و   حمل 
ها به خاطر عملکرد افزایش ساعات کار آن

نظارت ان،   جایی مسافر ه  در جاب  ددقوی تر 
 . دقیق بر عملکرد ناوگان بخش دولتی

 نهادها توسط گردشگري تورهاي اندازي راه -
 سازمان  همكاري با خصوصي هاي و آژانس

 دستي صنايع و گردشگري ميراث فرهنگي،
 زنجان.  استان 

 

 منابع
)ا رضا.  غالم  غفاري،  مصطفی؛  (، 1383زکیا، 

بر    یتوسعه تأکید  با  روستایی 
 .روستایی ایران ، نشر نی یجامعه

عبدالرضا   سجاسی   الدین،رکن  افتخاری، 
حمداله بنیان1391)  قیداری،  های  (، 

ریزی کالبدی مناطق  ای برنامهنظریه
انقالب  مسکن  بنیاد  روستایی، 

 روستایی.  عمران اسالمی، معاونت

علی، )  پورسلیمانی،  فرزاد  (، 1390رشیدي، 
  در   گردشگران  رضایت  بر   مؤثر  عوامل

 بازاریابی   مقاالت بانک ران،ای

عبدالمجید؛ قبادی، پرستو، زرافشانی، زن،  پاپ
( شهپر.  گراوندی،  (، 1389کیومرث، 

های گردشگری روستایی با  محدویت
نظریه از  بنیانی  استفاده  ی 

حریر، )مطالعه روستای  موردی:  ی 
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پژوهش کرمانشاه(،  های  استان 
- 27،  3  ی، شماره1  یروستایی، دوره

52. 

عبدالرضارکن   ،افتخاری  ،مهدي  ،پورطاهري
)  ، بدری  ،الدین علی  (، 1390سید 

سیاست و  توسعهراهبردها    ی هاي 
سکونتگاه روسـتایی،  کالبدي  هاي 

انقالب  مسکن  بنیاد  انتشـارات 
 .اسالمی

حمید، سیده شاه حاتمی جعفری،   خالی، 
نقش1395) محدثه بررسی   ،) 

- کالبدی تحوالت در گردشگری
 روستایی های تگاهسکون ارکردیک

فصلنامه  شهرستان  الهیجان 
 ،6سال   ای،منطقه ریزیبرنامه
 . 200-191، صص 23پیاپی  یشماره

شيشوان،  نيرومند وكيل، ساربان، حيدري
نقابي،  علي، توتاخانه، مجنوني  صغرا،

( بررسي1396محبوبه   ارزيابي  و  (، 
 يتوسعه در  هادي  طرح  اجراي نقش

توريستي   روستاهاي گردشگري
 توريستي روستاي موردی: ي)مطالعه

مجله شهرستان در  صور ی  بناب(، 
، صص 46شماره   توسعه، و جغرافيا
79-100 . 

( ناصر  بیات،  و  محمدرضا  (، 1393رضوانی، 
تحلیل جایگاه گردشگری روستایی در  

کشور  برنامه توسعه  کالن  های 
برنامه بر  ساله  )باتأکید  پنج  های 
مجله ملی(.  و  برنامهی  توسعه  ریزی 

سال  - توسعه گردشگری،  ی 
 . 30-11، صص 9سوم،شماره 

تبارفیروزجایی، مرتضی  ریاحی، وحید، مهرعلی
محیطی  1393) آثار  بررسی   ،)

های روستایی  گردشگری بر سکونتگاه
روستاهای )مطالعه موردی،  ی 

مجله  کوهپایه بابل(،  شهرستان  ای 
ایران،  بین جغرافیای  انجمن  المللی 

 . 160-148، 40م، شماره سال دوازده

 ریسا.رنجبران، پ  یال. و، صفا، لروح هللا.رضائی،  
مشکالت    .1394 واکاوی  و  شناخت 

مناطق    یتوسعه در  گردشگری 
)مطالعه اصفهان  استان    ی روستایی 
فصلنامه ابیانه(،  روستایی    ی موردی: 

فضای جغرافیایی اهر، سال پانزدهم، 
 . 56-37، صص 49ی شماره

مسایل و چشم انداز  (،  1383سعیدي، عباس )
روستایی در ایران،    یعمران و توسعه

  ،   108مسکن و محیط روستا، شـماره  
3-14.  

( 1395ریزی کشور )سازمان مدیریت و برنامه
توسعه  ششم  برنامه  ی  قانون 

فرهنگی  و    اقتصادی،اجتماعی 
(،  1400-1396جمهوری اسالمی ایران )

 تهران. 

( احمد  رومیانی،  و  جمشید  (، 1394عینالی، 
های  تحلیلی بر اثرات گردشگری خانه

روستایی   مناطق  در  مطالعه  ) دوم 
حصار دهستان    -عصرولی  موردی: 

فصلنامه  زهرابوئین  شهرستان    ،)
-136(،  49)  15فضای جغرافیایی اهر،  

115. 

چراغی،  حسین،  فراهانی  جمشید،  عینالی، 
(، ارزیابی  1397مهدی، عباسی، فریبا )
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