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  چكيده

همگام با گسترش آن  تدريج بهي بيستم  ي سده شود كه از نيمه مي نو شناختهاي  هگردشگري پديد
اين روند نخست از كشورهاي . در فضاهاي روستايي وارد ادبيات علمي مطالعات روستايي شده است

اخير مورد توجه پژوهشگران و  ي دههدو  ي اروپايي و آمريكاي شمالي آغاز گرديد و در فتهيا توسعه
هاي  بررسي. استتوسعه و از جمله ايران واقع شده روستايي كشورهاي درحال ي توسعهمسئوالن 

باز  1380ي ي اين موضوع در ايران به آغاز دهه دهد كه پيشينهآمده در اين پژوهش نشان مي عمل به
اين . دانشگاهي يافته است- اي در محافل علميگردد و در چند سال گذشته رشد قابل مالحظهمي

-خاص، سوابق مطالعاتي گردشگري روستايي در حوزه نشريات علمي طور بهپژوهش با روش اسنادي 
كند و با طرح پرسش هاي كليدي، چه چيزي يا چه موضوعي؟ چرا پژوهشي كشور را تجزيه و تحليل مي

كساني و با چه تخصصي؟ در پي شناخت و تحليل اي؟ كي يا چه زماني؟ در كجا؟ چه يا چه مساله
                                           

گردشگري در نواحي روستايي؛  آثارارايه مدل مناسب مديريت «ي دكتري با عنوان  اين مقاله برگرفته از رساله 1
ريزي ي جغرافيا و برنامه است كه در رشته» روستاهاي حوضه آبريز رودخانه كُالن شهرستان مالير: مورد مطالعه

  .ي جغرافياي دانشگاه تهران در دست انجام است روستايي در دانشكده
 جغرافيا، دانشگاه تهراني  ريزي روستايي، دانشكده دانشجوي دكتري جغرافيا و برنامهنويسنده مسئول،  *
)n_bayat@ut.ac.ir(  

  تهران ي جغرافيا، دانشگاه ريزي روستايي، دانشكدهو عضو قطب علمي برنامه دانشيار **
  تهران ي جغرافيا، دانشگاه ريزي روستايي، دانشكدهاستاد و عضو قطب علمي برنامه ***

  تهران ي جغرافيا، دانشگاه ريزي روستايي، دانشكدهو عضو قطب علمي برنامه دانشيار ****



  1392م، پاييز ششي  سال دوم، شماره، ريزي و توسعه گردشگريبرنامهيمجله.. .........................110
  

پژوهشي  - اثر علمي 136بيانگر  ها هيافت. كلي حاكم بر مطالعات گردشگري روستايي است هاي ويژگي
ها در  است و بيشترين پژوهش 1392ماه پژوهشي كشور تا پايان تير- علمي در مجالت شده چاپ
محور  ي مطالعات انجام شده قابل تقسيم به پنج وعهمجم. هاي تهران و مازندران انجام شده است استان
گردشگري، تحليل  ارزشگذاري اقتصاديگردشگري،  و پيامدهاي آثارگردشگري، ي ريزي و توسعهبرنامه

شده داراي  درصد از كل مطالعات انجام 66.17. جغرافيايي و سنجش پايداري گردشگري است گسترش
گردي ي دوم و طبيعتها خانهمطالعه شده شامل گردشگري  ين اشكالتر مهم. كمي است شناسي روش
  . شودمي

  .ي مطالعاتي، تحليل اسنادي، مقاالت منتشرشده، ايران گردشگري روستايي، پيشينه: واژگان كليدي
  

 مقدمه 

ي بيستم ميالدي تا جايي پيش  ي دوم سده ي گردشگري از نيمه ي پديده رشد و توسعه
هاي اقتصادي و همچنين از ين بخشتر مهمنوان يكي از ع اكنون به رفته است كه هم

و  1پيتچارد(شود جهاني شناخته ميبارز تغيير سبك زندگي مردم در مقياسهاي  مشخصه
ي  ه در حيطهويژ بههاي مختلف علمي همسو با رشد اين پديده، رشته .)11: 2007، 2مورگان

ه ويژ به –هاي مختلف آن راي ابعاد و ويژگي اي مطالعهفزاينده طور بهعلوم انساني و اجتماعي 
ين تر مهمدر اين ميان، جغرافيا يكي از . اند در كانون توجه قرار داده - ي گذشته طي سه دهه

هاي متنوع مرتبط با ي موضوع شود كه همواره به مطالعههاي علمي شناخته مي رشته
را از ديدگاه جغرافيدانان ماهيت هاي گوناگون پرداخته است؛ زيها و مقياسگردشگري در زمينه

هاي ي بررسي بر پايه .)1، 2009، 3ويليامز( اي جغرافيايي است گردشگري معرّف پديده
روستايي در  ي مطالعات گردشگري و از جمله گردشگري آمده در اين پژوهش، پيشينه عمل به

لعاتي موضوع مطا خاص سوابق طور بهاينجا  در. گرددبرمي 1380ي  ايران به اوايل دهه
و پژوهشي كشور در كانون تجزيه و تحليل قرار  ي نشريات علمي روستايي در حوزه گردشگري

چه چيزي يا چه : هاي كليدي بدين شرح مطرح شده است در اين باره پرسش. گيردمي
اي؟ كي يا چه زماني؟ در كجا؟ چه كساني و با چه تخصصي؟ چه موضوعي؟ چرا يا چه مساله

ين تر مهمشده، هاي مطرحروشي؟ هدف اين است تا از طريق پاسخگويي به پرسشابزاري؟ چه 
  بندي گردد؛ روند مطالعاتي مطرح در گردشگري روستايي ايران شناسايي و دسته محورهاي

 روستايي از آغاز تاكنون مشخص شود؛ تحليل پراكنش زماني رشد مطالعات گردشگري
 ي مطالعهگذار در هاي اثرين تخصصتر مهمفراهم آيد؛ شده در كشور  جغرافيايي مطالعات انجام
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ين تر مهمبندي گردد؛ سرانجام ابعاد گوناگون گردشگري روستايي در ايران شناسايي و دسته
هاي شناخته شود؛ ابزارها و شيوه) كمي، كيفي، تركيبي و مانند آن(شناختي هاي روشرويكرد

 كاررفته در تجزيه و تحليل هاي بهايي و روشگردشگري روست ي مطالعهها در گردآوري داده
  .  بندي گردد شناسايي و دسته ها آن

  
  ادبيات موضوع

 ي مطالعهروستايي بر ي گردشگري و از جمله گردشگري بيشتر مطالعات اوليه در زمينه
شگري در فضاهاي مختلف جغرافيايي و از جمله ي گرد توسعهسازِ شرايط زمينه

پيوند علمي، ي تحوالت هم اغلب اين مطالعات بر مجموعه. دارند تأكيدروستايي  فضاهاي
تدريج كنند كه بهمي تأكيدمدرن و تكنولوژيكي عصر  فرهنگي سياسي، اجتماعي - اقتصادي

ه بعد از جنگ جهاني ويژ بهي بيستم ميالدي و  شرايط الزم براي رشد انبوه گردشگري در سده
در  1920ي دههرشد شتابان مالكيت خودروهاي شخصي از در اين چارچوب، . دوم را پديد آورد
شود كه شرايط مساعد براي ترين داليلي ذكر ميي جهان از برجسته يافتهكشورهاي توسعه

است ها و درنتيجه رشد انبوه گردشگري روستايي را فراهم ساختهدسترسي عموم مردم به حومه
ين پيامدهاي گسترش تر مهميكي از  .)1990، 2؛ رابينسون1999، 1؛ وارن 2009ويليامز، (

يي سريع از مراكز شهري جا جابهاستفاده از خودروهاي شخصي در گردشگري روستايي امكان 
 .)2006، 4و پيج 3هال( شودو انجام انواع سفرهاي تفريحي به شكل روزانه ذكر مي ها هبه حوم

گردشگري  1960ي دههاز آغاز تدريج  روستايي بهي گردشگري در نواحيهمگام با رشد فزاينده
ه در بعد ويژ بهروستايي ي  توسعهعنوان يك استراتژي توانمند براي  روستايي به در مطالعات

 .)2001، 7و مورايس 6؛ كانواس2006، 5؛ اّكانور2001رابرتز و هال، (گردد اقتصادي مطرح مي
شهري، بيشتر  روستا رتجمعيت و مهاج بنابراين با توجه به مشكالت بخش كشاورزي و بيكاري

هاي برآمده از رشد گردشگري براي كمك به گيري از فرصتها پيرامون چگونگي بهرهپژوهش
و درنهايت احيا و بازساخت  - اقتصادييك بخش مكمل  عنوان به - سازي اقتصاد روستاييمتنوع

- 33: 1990(جعفري ). 147- 149: 2008، 1و گيلمور 8كاولي(شدند جوامع روستايي انجام مي
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» 2جانبدارانه موضع«عنوان يابد، بهادامه مي 1970ي دهههاي از اين دوره كه تا ميانه) 34- 33
زماني تمركز اصلي بر منافع حاصله  ي اين دورهدر. كنددر ارتباط با گردشگري روستايي ياد مي

ديد فرهنگي نيز با  - اجتماعي آثاراز بعد اقتصادي گردشگري روستايي است؛ ضمن اينكه 
ي  گيرد از ميانهزيستي در حاشيه قرار ميمحيط آثارشود و بينانه نگريسته مي خوش
در بسياري از مطالعات مشكالت و مسائل ناشي از رشد گردشگري در نواحي  1970 ي دهه

بر اين اساس پيامدهاي . روستايي آشكار شد و بستر حمايتي محض مورد انتقاد قرار گرفت
انتقادي قرار گرفت و  زيستي گردشگري در كانون مباحث نگي و محيطفره  نامطلوب اجتماعي

گونه  ي گردشگري دليل اصلي اين نشدهريزي ريزي ضعيف و يا رشد برنامهموارد برنامه در اغلب
پيرامون گردشگري » 3محتاطانه موضع«گفتمان  .)153: 2006گارتنر، (شد مشكالت ذكر مي

ي ابعاد  گردشگري بايد محتاطانه و با در نظر گرفتن همه ي داد كه توسعهروستايي هشدار مي
شناسان بيشتر شناسان و مردمدر اين دوره جامعه .)34- 35: 1990جعفري،(صورت پذيرد 

انتقادها را بر پيامدهاي نامطلوب گردشگري وارد ساختند؛ اين در حالي است كه جغرافيدانان 
؛ پيج و گتز،  2006هال و پيج، (است اد مواجه بودهبا انتق ها آن نقش چنداني نداشته و عملكرد

تا  1960هايطي دهه» احتياطي«و » حمايتي«از برآيند مباحث ميان دو گفتمان  .)1997
در گردشگري » 4سازگاريموضع«عنوان آن بهگفتمان جديدي شكل گرفت كه برخي از  1980

را وارد » 5توريسمآلترناتيو«هوم اين گفتمان مف .)35: 1990جعفري،( كنندروستايي ياد مي
ادبيات  ي زمينهگردشگري كرد كه از نخستين مفاهيم مطرح در پيش ادبيات مطالعات

بايست گردشگري مي ي كند كه در توسعهمي تأكيداين مفهوم . آيدشمار ميگردشگري پايدار به
زيستي و طفرهنگي و محي - شرايط حاكم بر جوامع محلي در ابعاد اقتصادي، اجتماعي

اشكالي از گردشگري را ي  توسعهرا در نظر گرفت و بر اين اساس  ها آن هاي موجود در ظرفيت
 هاي ي شرايط و ظرفيت در دستور كار قرار داد كه از بيشترين سازگاري و انطباق با مجموعه

يدار در پا ي تالقي گفتمان سازگاري با پاردايم توسعه .)42- 39: 2012ويور، (محلي برخوردارند 
 اكوتوريسم، گردشگري: سبب گسترش مفاهيم متنوعي در اين زمينه مانند 1980ي دههاواخر 

 .)318: 1999، 6اسواربروك( شد؛ گردشگري پايدار سبز، گردشگري نرم وفرهنگي، گردشگري
هاي مطالعاتي غيردستوري استوار هستند؛ توجه بسيار زيادي به اين مفاهيم بر انواعي از مدل
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 شگري به كاري گرد توسعههاي محلي را براي محلي دارند و انواع سرمايها و شرايط جوامعنيازه
دستاوردهاي علمي و تجربي  1990 ي دههپاياني  هايدر سال .)168: 2006گارتنر، (گيرند  مي

تنها قابل رد و انكار نبود؛ بلكه هر كدام  حاصل از سه گفتمان حمايتي، احتياطي و سازگاري نه
شگري در نواحي روستايي بودند، كه در يك ي گرد توسعهها و الزامات  گر بخشي از واقعيتبيان

اين گونه دستاوردها زمينه الزم براي طرح . پيوستگي تنگاتنگ روندي تكاملي را پيموده بودند
: 1990جعفري، (جعفري. كردپايدار را فراهم ميي  توسعهمباحث نظري در چارچوب پارادايم 

 1990 ي دههاين گفتمان كه از آغاز  .نامد مي» 1بنيانموضع دانش«دوره را  اين) 35- 36
گويد فارغ از هرگونه تعصب پايدار تداوم يافته است، ميي  توسعهتاكنون در چارچوب پاردايم 

بايد مبناي شناخت مدل مناسب توسعه و مديريت گردشگري در يك نظري، دانش علمي مي
كنون، ادبيات علمي تا 1990ي دهههاي نخست از سال .)512: 2004ويور، ( مقصد قرار گيرد

بوده است كه در زير به  رو روبهروستايي با تحوالت شگرفي  گردشگري و به تبع آن گردشگري
  :شود مي اشاره ها آن ينتر مهم
 فناوري ي  توسعه. بيشتر جهاني شد  هرچه 1990 ي دههگردشگري از  دانشگاهي مطالعات

ي  المللي در زمينهه اينترنت، رشد چشمگير نشريات علمي بينويژ بهو  2تباطاتاطالعات و ار
-هاي آموزشيگروه ي توسعهگردشگري،  هايهاي تخصصي و اطلسمطالعات گردشگري، كتاب

گردشگري در  هايتخصصيها و همايش بيشتر كنفرانس دانشگاهي گردشگري، برگزاري هرچه
افزون اهميت اقتصادي روز گردشگري و افزايش تخصصي هايسطح جهان، ايجاد سازمان

هال و ( آيند مي ين داليل جهاني شدن مطالعات گردشگري به شمارتر مهمگردشگري، از 
 ).2004: ؛ هال و همكاران2007، 5و روو 4پيز؛ 2004، 3جنكينز

  در  محور بنيان يا دانايي دانشي  توسعهمفهوم گردشگري پايدار همگام با  1990 ي دههاز آغاز
با توجه به اينكه در اغلب . شدت تحت تأثير قرار داد مقياس جهاني مطالعات گردشگري را به

موارد گردشگري روستايي از ارتباط تنگاتنگي با محيط زيست برخوردار است، پيوند ناگسستني 
اين پيوند از روابط ميان گردشگري روستايي، محيط . نيز با مفهوم گردشگري پايدار برقرار كرد

 .)57: 2001، 6شارپلي(گيرد  مي زيست طبيعي و فرهنگ گردشگران و مردم محلي شكل
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   رشد مباحث نظري، بازنگري و بسط مفاهيم كليدي در گردشگري روستايي، طرح

شدن فرهنگ و محيط زيست روستايي از جانب  گردشگري بر كااليي تأثيريي چون ها هديدگا
 ؛ تبيين مفاهيم روستا و گردشگري)2011( 2ودوو ميشل) 1992( 1كالكافرادي چون پاول

روستايي  گردشگري«اي كليدي با عنوان در مقاله )1994( 3النروستايي از سوي برنارد
پردازي و بسط مفاهيم كليدي در گردشگري  كه خود سرآغازي براي ورود به نظريه» چيست

ريزي و براي برنامههاي مختلف و متنوع روستايي از جانب متخصصان گرديد؛ طراحي مدل
 .    گذشته و مانند آن ي دههگردشگري در نواحي روستايي طي دو  آثارمديريت 

   روستايي در بسياري از ي  توسعهسياست و شگرد  عنوان بهتوجه به گردشگري روستايي
ه در كشورهاي در حال توسعه مانند كشورهاي پرجمعيت چين و هند طي دو ويژ بهكشورها 

 . گذشته ي دهه

از  دانشگاهيدر ايران نيز مطالعات گردشگري و از جمله گردشگري روستايي در محافل 
ها و مورد توجه پژوهشگران گرفت؛ در حالي كه تاكنون در سياست 1380 ي دههاوايل 
ي  ي كالن ملي در زمينهها هروستايي در چارچوب برنام هاي كالن كشور گردشگري برنامه
افتخاري  .)185 :1392رضواني و بيات، (قرار نگرفته است  جدي روستايي مورد توجهي  توسعه

) 1382( رضواني، »ي روستايي روستايي در توسعهنقش گردشگري«با پژوهش ) 1381(و قادري
، »هاي دوم در نواحي روستايي تحليل روند ايجاد و گسترش خانه«در پژوهشي به منظور 

؛ »حضور گردشگران بر منابع محيط زيستي آثارتحليل«در پژوهشي با هدف ) 1382(عليزاده 
ي  ش گردشگري روستايي در توسعهنق«در پژوهشي با عنوان ) 1383(و سقايي  جوان
هاي دوم و آثار آن گردشگري خانه«در پژوهشي با عنوان ) 1384(، رضواني و صفايي »اي منطقه

اهكارهاي ر«ي  ئهدر پژوهشي به منظور ارا) 1385(و مهدوي  افتخاري، »بر نواحي روستايي
و  زاده فيروزجاييعليقلي، »تحليلي سوات ي گردشگري روستايي با استفاده از مدل توسعه

يميزبان به آثار محيطي و اقتصادي  نگرش جامعه«همكاران در پژوهشي به منظور شناخت 
ي قابل  نكته. آينداز پيشگامان مطالعات گردشگري روستايي در ايران به شمار مي» گردشگري

اوليه به دست جغرافيدانان انجام شده است و مراكز كالنشهري  توجه اينكه اغلب مطالعات
  .گونه مطالعات هستند ه شهر تهران، كانون اصلي و جغرافيايي انجام اينويژ به
 
  

                                           

1 Powel Cloke 
2 Michael Woods 
3 Bernard Lane 
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   تحقيق ناسيش روش
آماري پژوهش شامل  ي جامعه. اسنادي است ي مطالعه ي پايهرويكرد اصلي پژوهش بر 

پژوهشي داخل كشور به  علمي ي نشريات پژوهشي است كه در حوزه - علمي تي مقاال كليه
. مورد تأييد وزارت علوم تحقيقات و فناوري كشور است ها آن اند و اعتبار علميچاپ رسيده

گردشگري روستايي به ادبيات علمي كشور تا پايان  قلمرو زماني پژوهش از آغاز ورود مطالعات
پژوهشي  ي مجالت علمي در زمينهاي  هز طريق مطالعات كتابخاننخست ا. است 1392تيرماه 

ي اطالعات علمي كشور، ليست ها همرتبط با موضوع گردشگري روستايي و جستجو در پايگا
ي گردشگري روستايي  هاي گردشگري تهيه شد و سپس مقاالت حوزهجامعي از پژوهش

هاي مورد نياز  براي استخراج داده هاي مطرح شده،در ادامه با تمركز بر پرسش. تفكيك گرديد
اين شناسنامه . شدهاي انجام شده طراحيتك پژوهشاي جهت درج اطالعات تكشناسنامه

تخصص پژوهشگر، زمان انجام  ،ي پژوهش ي اطالعاتي شامل موضوع و مسئله دربرگيرنده
ي  شيوهشناسي پژوهش، ابزار يا  پژوهش، قلمرو جغرافيايي پژوهش، رويكرد حاكم بر روش

. بود ها و شكل يا الگوي مورد مطالعههاي  تحليل دادهو تكنيكها  ها و ابزار، روشگردآوري داده
  .بندي شد و مورد تجزيه و تحليل قرار گرفتها دستهسرانجام با توجه به موارد مطرح شده، داده

  
  تجزيه و تحليل

  روند زماني مطالعات گردشگري روستايي 
ه ويژ بههاي اخير  پژوهشي كشور در دهه مده در نشريات علميآ عمل بههاي  از مجموع بررسي

ي علوم انساني و اجتماعي، علوم كشاورزي و علوم محيط زيست و منابع طبيعي كه با  در حيطه
گردشگري  آيد كه سرآغاز مطالعاتموضوع گردشگري روستايي در ارتباطند، چنين برمي

ي مدرس علوم  فصلنامه«ي افتخاري و قادري در  مقاله و چاپ 1381 روستايي در ايران به سال
  ي موضوع گردشگري درباره 1392از آن زمان تا پايان چهارماه نخست . گردد برمي» انساني

پژوهشي مختلف به چاپ رسيده  - ي علمي مقاله در چهل و دو مجله 136روستايي درمجموع 
مسكن و «ي  نامه؛ فصلشده چاپقاله عنوان م 12با » ي روستاييها پژوهش«ي  نامهفصل. است

مطالعات و «ي  فصلنامهعنوان،  9با » روستا و توسعه«ي  فصلنامهعنوان،  11با » محيط روستا
، »هاي جغرافياي انساني پژوهش«ي ها هعنوان و فصلنام 7با »  اي هاي شهري و منطقه پژوهش

ي  نامهعنوان و اخيراً فصل 6 كدام باهر» اي ي ناحيه جغرافيا و توسعه«و » ييايجغراف يفضا«
 شده چاپي  عنوان مقاله 8با » ي گردشگري ريزي و توسعهبرنامه«تخصصي گردشگري با عنوان 

روند . آيندهاي گردشگري روستايي به شمار ميي چاپ پژوهش ترين مجالت در زمينهاز فعال
 1386تا  1381ز سال ي نخست، ا در دوره. توان به دو دوره تقسيم كرد مي زماني ياد شده را

از دو مورد  ها آن ي انجام شده مشاهده نمي شود و تعدادها پژوهشاي در رشد قابل مالحظه
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ها با رشد قابل مالحظه مواجه به بعد، تعداد پژوهش 1386ي دوم از سال  دوره .رودفراتر نمي
ماه  4در . يابدافزايش مي 1389مورد در سال  33به  1386مورد در سال  3گردد و از مي

ي گردشگري روستايي به چاپ رسيده  مورد پژوهش در زمينه 12نيز تعداد  1392نخست 
  ) 1جدول . (است
  
  

  )1381- 1392(روند زماني مطالعات گردشگري روستايي در ايران : 1جدول 

 
  سال
  13

81
  13

82
  13

83
  13

84
  13

85
  13

86
  13

87
  13

88
  13

89
  13

90
  13

91
  

4 
ت 

خس
اه ن

م
13

92
جمع 
  كل

تعداد
  مقاله

1 2 2 1 1 3 7  12  33  31  31  12  136  

  ي پژوهشها هيافت :منبع
  

  پراكنش جغرافيايي مطالعات گردشگري روستايي
عنوان اثر  18هاي تهران و مازندران هر كدام با  دهد كه استان مي ي پژوهش نشانها هيافت

ي  تيجهرسد اين وضعيت درنبه نظر مي. در جايگاه نخست قرار دارند شده چاپپژوهشي 
ه ويژ به( كانون اصلي جمعيت و سرمايه در كشور عنوان بههمجواري نزديكي با كالنشهر تهران 
و همچنين موقعيت ) كوه البرز ي جنوبي رشتهها هو دامن ها هنواحي روستايي شمال تهران در در

 ه از استان تهران كه رونق اشكاليويژ بهگردشگر  مازندران در جذب خاص جغرافيايي استان
عنوان در جايگاه  12آذربايجان شرقي با . ي دوم را درپي داشته استها خانهچون گردشگري 

سوم؛ چهارمحال و بختياري، خراسان رضوي و  عنوان در جايگاه 8دوم قرار دارد؛ گيالن با 
، اردبيلعنوان در جايگاه پنجم؛  6عنوان در جايگاه چهارم؛ كرمانشاه با  7كردستان هر كدام با 

، خوزستان، البرز عنوان در جايگاه ششم؛ 4كدام با هر همدان، گلستان، فارس، اصفهان
عنوان در  2عنوان در جايگاه هفتم؛ آذربايجان غربي با  3، يزد هر كدام با ه و بويراحمدكهگيلوي

عنوان 1هر كدام با  سيستان و بلوچستان، سمنان، زنجان، خراسان جنوبيجايگاه هشتم؛ 
، قم، كرمان، خراسان شمالي، بوشهر، ايالماستان شامل،  7در . پژوهش در جايگاه نهم قرار دارند

گردشگري ي  دربارهداخلي كشور  پژوهشي در نشريات -گونه اثر علمي هيچ هرمزگان، مركزي
از كل ) درصد 7.35(  مورد 10عالوه،  به .)1ي  شمارهشكل ( روستايي مشاهده نگرديد

نيز ) درصد 2.94(پژوهش  4اند و  س ملي انجام شدهدر مقيا شده چاپهاي  پژوهش
  .ي مباحث نظري گردشگري روستايي هستند دربرگيرنده
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  )1381- 1392(ي پراكندگي مطالعات گردشگري روستايي در ايران نقشه: 1شكل 
  ي پژوهشها هيافت :منبع

  
  هاي تخصصي و محورهاي مطالعاتي گردشگري روستاييرشته

شناسي،  ، جامعه1ايرشتهپژوهش جغرافيا، كشاورزي، مطالعات ميانهاييافته ي پايهبر 
مهندسي مديريت و آباداني زيست، مديريت و معماري و شهرسازي، منابع طبيعي و محيط

ي گردشگري روستايي در ايران ها پژوهشقش را در در انجام به ترتيب بيشترين ن روستا
به  ها آن ين محورهاي مطالعاتيتر مهمي تخصصي و ها هپيرامون رشت ها هجزئيات يافت. اند داشته

  :تفكيك به شرح زير است
 85 به سعي جغرافيدانان انجام شده درصد 62.5، برابر با شده چاپهاي عنوان از كل پژوهش ،

ريزي و گذاري، برنامه در محور سياست) درصد 38.23( عنوان 52ن تعداد به ترتيب از اي. است
 عنوان 5؛ و پيامدهاي گردشگري آثاردر محور ) درصد 17.66( عنوان 24شگري؛ ي گرد توسعه

 3.67( عنوان 4تحليل گسترش جغرافيايي گردشگري روستايي و  در محور) درصد 3.67(
 . است) درصد 2.95(ردشگري پايداري گدر محورسنجش ) درصد

 14 اقتصاد ( ، در حوزه علوم كشاورزيدرصد 10.3شده، برابر با هاي چاپعنوان از پژوهش
 5.15(عنوان  7اين تعداد از . انجام شده است) روستاييكشاورزي، آموزش و ترويج، توسعه

در  )درصد 2.2( عنوان 3شگري؛ ي گرد توسعهريزي و در محور سياستگذاري، برنامه) درصد
 .است گردشگري ارزش گذاري اقتصاديعنوان در محور  4و  و پيامدهاي گردشگري آثارمحور 

                                           

  .  ي علمي مختلف انجام شده استها هيي كه از همكاري ميان دو يا چند پژوهشگر از رشتها پژوهشآن دسته از   1
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 13 به صورت همكاري ميان  درصد 9.55هاي انجام شده شده برابر با عنوان از كل پژوهش

ي  توسعهريزي و برنامه عنوان در محور سياستگذاري، 9از اين تعداد . اي تهيه شده استرشته
الزم به ذكر  .گردشگري استو پيامدهاي آثاردر محور ) درصد 2.95( عنوان 4و  شگريگرد

درصدي  15شناسان با مشاركت  درصدي و جامعه 45است كه جغرافيدانان با مشاركت 
جهانگردي،  هاي مديريتاند و رشتهاي داشتهرشتهبيشترين سهم را در همكاري ميان

 . گيرند مي اتب بعدي قرارو مديريت در مر كشاورزي، شهرسازي

 9 شناسان روستايي ، توسط جامعهدرصد 6.62هاي انجام شده برابر با عنوان از كل پژوهش
ريزي و برنامهگذاري،  در محورسياست) درصد 3.68( عنوان 5از اين تعداد . تهيه شده است

 )درصد 0.73( عنوان 1گردشگري و  آثاردر محور ) درصد 2.2( عنوان 3؛ شگريي گرد توسعه
 .گردشگري است ارزش گذاري اقتصاديدر محور 

 8  توسط متخصصان معماري و  درصد 5.89 هاي انجام شده برابر باپژوهشعنوان از
 شگريي گرد توسعهريزي و برنامهشهرسازي انجام شده كه همه موارد در محورسياستگذاري، 

 .است

 5  توسط متخصصان معماري و  صددر 3.68 هاي انجام شده برابر باپژوهشعنوان از
 در محور سياستگذاري، ) درصد 2.2( عنوان 3از اين تعداد . شهرسازي تهيه شده است

 عنوان 1گردشگري و  آثاردر محور ) درصد 0.73( عنوان 1؛ شگريي گرد توسعهريزي و  برنامه
 . است گذاري اقتصاديارزشدر محور  )درصد 0.73(

 و  آثاري انجام شده در محور ها پژوهشعنوان از  1ام سرانجام متخصصان مديريت با انج
عنوان از  1با انجام نيز  مهندسي مديريت و آباداني روستاو رشته  پيامدهاي گردشگري

ي از درصد0.73گردشگري، هر كدام سهم ريزي و توسعههشده در محور  برنامهاي انجامپژوهش
 .اندروستايي در ايران داشته پژوهشي گردشگري - كل مطالعات علمي

در محور سياست گذاري، ) درصد 62.5(عنوان 58ها  م از مجموع كل پژوهشسرانجا
و پيامدهاي  آثاردر محور  )درصد26.47( عنوان36شگري؛ ي گرد توسعهي و ريز برنامه

 عنوان 5؛ گردشگري ارزش گذاري اقتصادي در محور) درصد4.41( عنوان 6؛ گردشگري
در محور ) درصد2.95( عنوان 4گردشگري و  تحليل گسترش جغرافيايي در محور) درصد3.67(

 .سنجش پايداري گردشگري است
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  )1381- 1392(ي تخصصي و محورهاي مطالعاتي گردشگري روستاييها هرشت :2جدول 

  
  ي پژوهشها هيافت :منبع
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  ي گردشگريها پژوهشاشكال گردشگري مورد مطالعه در 
عنوان  45ي انجام شده تنها در ها پژوهشدهند كه از مجموع  مي ي پژوهش نشانها هيافت
اشكال خاصي از گردشگري در نواحي روستايي مورد مطالعه قرار ) يك سوم(درصد  33برابر با 

به ) دو سوم(درصد  67ي انجام شده برابر با ها پژوهش مورد از مجموع 91گرفته است و در 
در ميان اشكال مطالعه شده . است كليت گردشگري در نواحي روستايي پرداخته شده

در باالترين رتبه قرار دارد، شرح ساير موارد ) درصد14( عنوان 19ي دوم با ها خانهگردشگري 
  .است) 3(به شرح جدول 

  
  )1381- 1392( دشگري روستايي مطالعه شده در ايرانين اشكال گرتر مهم : 3جدول 

 اشكال گردشگري رديف
  روستايي 

  تعداد اثر 
  پژوهشي -علمي

درصد از 
  درصدكل 

  14  19 ي دومهاخانهگردشگري 1
  7.35  10 اكوتوريسم/طبيعت گردي 2
 گردشگري ميراث تاريخي 3

  )روستاهاي داراي بافت با ارزش(
5  3.67  

  2.2  3 يگردشگري كشاورز 4
  1.47  2 ژئوتوريسم يا زمين گردشگري 5
  1.47  2 گردشگري بيابان 6
 0.73  1 گردشگري روزانه 7

 0.73  1 گردشگري قومي 8

 0.73  1 گردشگري ساحلي 9

  0.73  1 گردشگري كوهپيمايي 10
  33  45 جمع كل

مورد مطالعه و كليت گردشگري روستايي را ) درصد 67(پژوهشي نيز -عنوان از كل آثار علمي 91*
  .پژوهش قرار داده اند

  ي پژوهشها هيافت: منبع
  

  ناسي مطالعات گردشگري روستاييش روشرويكردهاي 
قابل . رويكرد اصلي در مطالعات گردشگري روستايي ايران است 5ي پژوهش بيانگر ها هيافت

مطالعات درصد از كل  66.17ي انجام شده برابر با ها پژوهشمورد از كل  90توجه است كه 
اسنادي و  - ايهاي كتابخانهپژوهش). 4جدول (ناسي كمي است ش روششده داراي انجام

هاي به ترتيب اهميت در رتبه) كيفي- كمي(نظري؛ كيفي و تركيبي  -  ايميداني؛ كتابخانه
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شناسي كمي رويكرد دهد كه روشهاي اين بخش از تحقيق نشان مييافته .بعدي قرار دارند
  . روستايي در ايران است طالعات گردشگريغالب بر م

  
  )1381- 1392(ناسي مطالعات گردشگري روستاييش روشرويكردهاي : 4جدول شماره

  درصددرصد  تعداد پژوهش نوع پژوهش رديف
  66.17  90 كمي 1
  14  19 اسنادي و ميداني-كتابخانه اي 2
  8.08  11 نظري-كتابخانه اي 3
  6.61  9 كيفي 4
  5.14  7 )كيفي-كمي(تركيبي 5

  100   136   جمع كل
  ي پژوهشها هيافت :منبع

  
  ها هي گردآوري و تحليل دادها هشيو

هاي تحليل ها و تكنيكها و همچنين روشدر اين بخش، ابزارها و منابع گردآوري داده
ناسي مطالعات گردشگري ش روشرويكرد اصلي مطرح در  5در ارتباط با ) 6و  5جداول (ها داده

  :تفكيك گرديد ي ايران، به شرح زيرروستاي
  ي از پرسش 90مورد از  81درها استفاده شده و در ابزار اصلي داده عنوان بهنامه  پژوهش كم
. ي مكاني مورد استفاده قرار گرفته استها همورد ديگر تركيب اسناد، مشاهدات ميداني و داد 9

مورد روش  17 ،روش هاي آماري مورد از 49در  ها ههمچنين به منظور تجزيه و تحليل داد
و مدل ها  با  تكنيك GIS مورد از تركيب 10هاي كمي و در مورد از مدل 14 ،تحليلي سوات

 .هاي كمي استفاده شده است

  اسنادي و ميداني از تركيب اسناد، مشاهدات  -  ايپژوهش كتابخانه 19مورد از 14در
د آثار پژوهشي، اسناد و مصاحبه؛ مور 2؛ درها هادابزار اصلي د عنوان بهي مكاني ها هميداني، و داد

مورد از  1اي و درهاي هوايي و تصاوير ماهواره، عكسها همورد آثار پژوهشي، اسناد و نقش 2در 
 - گزارش نويسي به شيوه توصيفي ازها  در همه اين پژوهش. اسناد و مدارك استفاده شده است

 . تحليلي استفاده شده است

  عنوان به) خارجي و داخلي(نظري از آثار پژوهشي  - ايپژوهش كتابخانهمورد  11در همه 
به منظور تجزيه و تحليل ها  در همه اين پژوهش. استفاده شده است ها همنبع و مرجع اصلي داد

 .شيوه تحليل و استنتاج نظري پژوهشگر به كار رفته است ها هداد

  ابزار اصلي  عنوان بهدات ميداني پژوهش كيفي از مصاحبه عميق و مشاه 9مورد از  7در
باز به ي  نامه پرسش ك وپژوهش نيز تركيب اسناد و مدار 2استفاده شده و در  ها هگردآوري داد
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در  ،مورد از نظريه بنياني 3در ها  به منظور تجزيه و تحليل اين دسته از پژوهش. كار رفته است
مورد از ارايه گزارش تحليلي  1در  و مورد از روش سوات 2 ،مورد از مدل هاي تحليلي كيفي 3

 .استفاده شده است

 ابزار اصلي  عنوان بهنامه  از مصاحبه و پرسش) كمي- كيفي( پژوهش تركيبي 7مورد از  5در
مورد نيز  1نامه، و در مورد جلسات بحث گروهي و پرسش 1استفاده شده، در  ها هگردآوري داد

مورد از شيوه  4در ها  ي اين پژوهشها هحليل داددر تجزيه و ت. اسناد و مدارك به كار رفته است
 . سوات استفاده شده است مورد از روش 3آماري و در  -  تحليل كيفي و استنتاج كمي

  
  روستايي ايرانهاي گردشگريدر پژوهش ها هدادها، ابزارها و منابع گردآوريشيوه :5 شمارهجدول

  
  ي پژوهشها هيافت :منبع
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  روستايي ايراني مطالعات گردشگريها هو تكنيك هاي  تحليل دادها  وشر: 6جدول شماره 

  
  ي پژوهشها هيافت :منبع

  
  و پيشنهادها گيري نتيجه

روستايي در  گردشگريي  دربارهپژوهش  ي قرن از سابقه با وجود گذشت بيش از نيم
در ادبيات مربوط  فته، اما در بسياري از كشورهاي درحال توسعه، اين موضوعيا توسعهكشورهاي 

 باز 1380شود و درايران پيشينه آن به اوايل دهه روستايي نوپا شناخته ميبه علوم توسعه
كلي  برآيند. بوده است رو روبه كنون با روندي فزايندههاي پاياني اين دهه تاگردد، كه از سال مي

هاي تهران و مازندران روستايي استان ها به نواحيدهد، بيشترين پژوهشها نشان مييافته
نزديكي به كالنشهر تهران  دليل بهي نخست  رسد اين وضعيت در وهله مي به نظر. اختصاص دارد

 مختلف قابل بزرگترين كانون جمعيت و سرمايه در كشور است؛ موضوعي كه از جهات عنوان به
: ، شاملمده قابل تقسيم به پنج محورآ عمل بهمجموعه مطالعات . تحليل و بررسي است

گذاري ارزششگري، آثار و پيامدهاي گردشگري، ي گرد توسعهو  ريزيگذاري برنامه سياست
درمجموع . گردشگري، تحليل گسترش جغرافيايي و سنجش پايداري گردشگري است اقتصادي

روستايي، حمايت  هاي حمايت محض از گردشگريهايي از گفتمان توان گفت رگهمي
 ي مفهوم روستايي بر پايه هماهنگ گردشگري ي روستايي، توسعه آميز از گردشگري احتياط

مشاهده ها  توان در اين پژوهش مي شگري روستايي راي گرد توسعهوري در مح دانشسازگاري و 

136=N 
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جغرافيدانان . كلي گفتمان حمايت محض از گردشگري روستايي غلبه دارد طور بهكرد، اما 
درصدي بارزترين نقش را  62.5اي روستايي با سهم جغرافي - ه در حوزه جغرافياي انسانيويژ به

هاي انجام شده در اند و علوم كشاورزي، پژوهش در انجام مطالعات گردشگري روستايي داشته
ناسي، معماري و شهرسازي، علوم منابع طبيعي و ش جامعهاي،  رشته چارچوب همكاري ميان

درمراتب بعدي جاي  ستاآباداني رو مهندسي مديريت ومحيط زيست، مديريت و رشته 
 جغرافيا در مطالعات برتر علمتوان برآمده از جايگاه سو مي اين وضعيت را از يك. گيرند مي

در  شده چاپهاي با تحليل پژوهش )1: 2012( 1وود مثال، مايكل طور بهروستايي دانست؛ 
دست يافته است كه به اين نتيجه  1985از سال» 2مطالعات روستايي«المللي ي معتبر بين مجله

اند و از سوي ديگر اينكه از جغرافيدانان نقش حداكثري در انجام مطالعات روستايي داشته
شود؛ زيرا اگر جغرافياي جغرافيايي شناخته مي ي پديدهديدگاه جغرافيدانان گردشگري يك 

فرهنگي و علمي بنگريم كه الگوها و پيامدهاي روابط اقتصادي، اجتماعي،  عنوان بهانساني را 
ها و فضاهاي متنوع جغرافيايي را در كانون با مكان ها آن سياسي ميان مردم و همچنين روابط

يي جا جابهي گردشگري، كه با مسافرت و  دهد، از ماهيت جغرافيايي پديده مطالعه قرار مي
توان هاي مختلف همراه است، نميي فضاي جغرافيايي و در مقياس ها در عرصهانسان
دوم يها خانهدر ميان اشكال مورد مطالعه نيز، گردشگري  .)1: 2009مز، ويليا(شي كرد پو چشم

روستايي مورد توجه  گردي بيشتر از ساير اشكال گردشگري در نواحي و سپس طبيعت
هاي گرايي با تكيه بر روششناسي، كميهمچنين از نظر روش. پژوهشگران قرار گرفته است

گرايي يا توان حاكميت پاردايم اثباتاين مياست و بنابر اي رويكرد غالبنامه پرسش
ي  روستايي ايران را پذيرفت؛ اين در حالي است كه از دهه پوزيتيويستي بر مطالعات گردشگري

هاي مشاركتي و اجتماعي و از جمله مطالعات روستايي استفاده از تكنيك در قلمرو علوم1980
ساختاريافته در پژوهش رشد قابل توجهي يافته و   نيمههاي كيفي، مانند استفاده از مصاحبه

 .)8: 1985كالك، ( قرار گرفته است تأكيدهاي كمي مورد  ها و مدل در كنار روش ها آن اهميت
 شناسي مطالعاتاز جمله كساني هستند كه با رويكرد انتقادي به روش، 4ليشانو  3پيني

، ؛ پيني2002ليشان، ( انده چالش كشيدهگرايي محض را بهاي خود كميروستايي در پژوهش
جهاني و شرايط حاكم بر  تجربيات ي پايهانجام بر سر). 2009 ،و همكاران ؛ رمضان2004
ي پژوهش در گردشگري  هاي آينده گيري بايست در جهتروستايي مي گردشگري ي مطالعه

  :روستايي موارد زير را در كانون توجه قرار داد
                                           

1 Michael Woods 
2 Journal of Rural Studies 
3 Pini 
4 Leyshon 
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ي گردشگران كه در  هاي متفاوت طيف گستردهها و سليقهها، هويتشناخت نيازها، ارزش ●
كنند و همچنين توجه به  اي از اهداف را نيز دنبال ميبازديد از نواحي روستايي طيف گسترده

گذار بر نواحي روستايي، تأثيرگردشگري روستايي در چارچوب مجموعه عوامل و فرايندهاي 
روستايي در سطح ملي و ي  توسعههاي كالن  سياستهاي اقتصاد روستايي، ويژگي: شامل

  .)382 -  379: 2004شارپلي، (جهاني شدن فرهنگ و اقتصاد 
ي ، به مثابهها آن اقتصادي –ي اجتماعي ها ارزشندازهاي محيطي و ا چشمحفاظت از  ●

   .)15 :1391سعيدي و همكاران،( فضايي - ي مكاني پيوسته وار و همهاي نظام كليت
اي كه ي منطقه گردشگري در چارچوب شبكه -ي تفريحيها فرصتي و مديريت ريز برنامه ●

ي شهري و روستايي  ي جداگانهريز برنامهشهري و گذر از  - نيازمند توجه به پيوندهاي روستايي
   .)286: 2006: هال و پيج(اي است ريزي منطقهبه برنامه

  
  منابع 

نقش گردشگري روستايي در ). 1381(  يلاسماع ،قادري و الدينافتخاري، عبدالرضاركن )1
، ي مدرس علوم انساني فصلنامه، )ايهاي نظريه نقد و تحليل چارچوب(ي روستايي  توسعه
  .1- 23  :1381بهار ، 25ي  شماره

ي گردشگري  اهكارهاي توسعهر ).1385 ( داود، ويمهد و الدينافتخاري، عبدالرضاركن )2
مدرس علوم ي  نامهفصل، دهستان لواسان كوچك: SWOTروستايي با استفاده از مدل 

  .1- 30: 1385 تابستان ،45ي  شماره ،يانسان

 - اي  ي منطقه نقش گردشگري روستايي در توسعه). 1383( مهدي ،سقايي و جوان، جعفر  )3
، بهار و 2ي  شماره ،اي ي ناحيه فيا و توسعهي جغرا دوفصلنامه، با تأكيد بر مديريت روستايي

  .109- 124 :1383تابستان 

هاي  تحليل جايگاه گردشگري روستايي در برنامه). 1392(بيات، ناصر  و رضواني، محمدرضا  )4
ريزي و  برنامه ، ي ملي توسعه ي ساله  هاي پنج ي كشور با تأكيد بر برنامه كالن توسعه

 .185- 205 :1392بهار  ،4ي  شماره ، ي گردشگري توسعه

آن بر نواحي  دوم و آثارهاي گردشگري خانه ). 1384( جواد ،صفايي و محمدرضا ،رضواني  )5
هاي  ي پژوهش فصلنامه، )نواحي روستايي شمال تهران: مورد(فرصت يا تهديد : روستايي

 .109- 121 :1384تانزمس ،54ي شماره ،جغرافيايي
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هاي دوم در نواحي  تحليل روند ايجاد و گسترش خانه. )1382( محمدرضا ،رضواني  )6

هاي  ي پژوهش فصلنامهنواحي روستايي شمال استان تهران، : موردي ي مطالعه روستايي
 .59- 73 :1382تابستان  ،45ي  شماره ،جغرافيايي

الزامات : روستايي گردشگري. )1391( پروين ،خدادادي و محمودي، محمد ،سعيدي، عباس  )7
ي  فصلنامه ،)كردستان(و سروآباد ) مازندران(ها با اشاره به نواحي جواهرده  و محدوديت

 .5  -17 :1391زمستان ،35ي  شماره ،جغرافيا

بخش طرقبه : محيطي مورد آثار حضور گردشگران برمنابع زيست. )1382( عليزاده، كتايون )8
 . 55- 70 :1382بهار  ،44ي  شماره ،هاي جغرافيايي پژوهشدر شهر مشهد، 

نگرش ). 1386( حسنعلي فرجي سبكبار، و بدري، سيدعلي ؛زاده فيروزجايي، ناصرعليقلي  )9
ي  مطالعه: ميزبان به آثار محيطي و اقتصادي گردشگري در نواحي روستايي ي جامعه

بهار  ،37ي  ، شمارهروستا و توسعه ي فصلنامهموردي بخش مركزي شهرستان نوشهر، 
1386: 23 -1.  
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