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Abstract  
Considering the importance of ecotourism development as one of the 
effective strategies for economic, social, and environmental 
development, especially in developing countries, as well as Iran's 
capabilities in this field, the present study is combined research to 
provide a model of ecotourism development in this country. In the 
qualitative section, to identify the model, the experts were interviewed, 
and the data were analyzed by the content analysis method, which led 
to the identification of 4 and 19 strategies. In the quantitative part, a 
questionnaire was prepared based on dimensions and strategies, and the 
country's tourism experts prioritized them. The results of data analysis 
using the method of hesitant fuzzy sets show that the most critical 
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dimensions of ecotourism development in Iran are management, 
infrastructure development, marketing and training, and human 
resource development, respectively. Also, conducting marketing 
activities to increase the market share of ecotourism (market 
penetration), diversify the country's ecotourism product (heterogeneous 
diversity), improve access to tourist villages, and increase destinations' 
resilience to natural disasters are considered the most crucial 
ecotourism development strategies in Iran. 

Introduction 
Ecotourism can serve as one of the effective strategies for the economic, 
social, and environmental development of destinations. Presently, many 
policies aim to develop ecotourism and utilize its benefits, especially in 
developing countries and those with rich natural resources. Iran is one 
of the countries with considerable potential for ecotourism 
development. However, consistent plans have not been developed to 
use the county’s potentials. Therefore, serious measures have to be 
taken to develop ecotourism and optimally utilize Iran’s natural 
resources. This study aims to propose a model of ecotourism 
development in Iran. 

Materials and Methods 
This study follows a mixed research approach. In the qualitative part, 
practitioners and experts were interviewed to extract the elements of the 
model, and the data were analyzed through thematic analysis. In the 
quantitative part, the dimensions and strategies were arranged into a 
questionnaire and were ranked by Iranian tourism experts. The hesitant 
fuzzy sets method was employed to analyze the data. 

Discussion and Results  
The study revealed that the most important ecotourism development 
dimensions in Iran are “management,” “infrastructure development,” 
“marketing,” and “training and developing human resources,” 
respectively. Also, the most critical ecotourism development strategies 
are “marketing activities for increasing market share in ecotourism,” 
“diversifying Iran’s ecotourism products,” “improving roads leading to 
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target villages for tourism,” and “increasing resilience of destinations 
in the face of natural disasters,” respectively. 

Conclusions 
This study proposed an ecotourism development model by exploring 
the conditions in Iran as a highly potential destination for ecotourism. 
The findings could offer applied and scientific guidelines to managers 
and policy-makers who seek to develop ecotourism in Iran. 

Keywords: Ecotourism Development, Ecotourism Development 
Strategies, Thematic Analysis, Hesitant Fuzzy Sets, Iran. 
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هاي: ابعاد و استراتژرانیدر ا سمیمدل توسعه اکوتور  

  ياصغر مباشر یعل
اصفهان،  دانشگاه ،یمنابع انسان تیریو مد یرشته رفتار سازمان يدکتر يدانشجو

 رانیاصفهان، ا
  

 رانیا راز،یش ،رازیدانشگاه ش ،يو هتلدار يگردشگر تیریمد گروه اریاستاد  يشکارفاطمه 
  

 رانیا راز،یش ،رازیدانشگاه ش ،يو هتلدار يگردشگر تیریمد گروه اریدانش  يمسلم باقر
  

 رانیا راز،یش ،رازیدانشگاه ش ،يو هتلدار يگردشگر تیریمد گروه اریاستاد زهرا معاون

  

 دانشجوي دکتري مدیریت تولید، دانشگاه یزد، یزد، ایران کیانیمهرداد 

 چکیده
محیطی یستهاي اثربخش توسعه اقتصادي، اجتماعی و زیکی از استراتژي عنوانبهبا توجه به اهمیت یافتن توسعه اکوتوریسم 

منظور به یبیترک یدر قالب پژوهش حاضر مطالعه ،این زمینه در رانیا هايتیقابلو نیز توسعه درحالویژه در کشورهاي به
 خبرگانبه با مدل، به مصاح ییمنظور شناسابه یفیاست. در بخش ک دهیکشور اجرا گرد نیدر ا سمیارائه مدل توسعه اکوتور

اي بر پرسشنامه ،ی. در بخش کمدیانجام ياستراتژ 19و  4 ییکه به شناسا تحلیل شدمضمون،  لیلبا روش تحها اقدام و داده
 استفاده با هاداده لیتحل جینتا بندي کردند.ها را اولویتآن کشور يخبرگان گردشگرشد و  متنظی هايابعاد و استراتژ اساس

 از اندتعبار بیبه ترت رانیدر ا سمیابعاد توسعه اکوتور نیتراست که مهم نیا يایمردد، گو يفاز هايمجموعه روش از
 يبرا یابیازارب يهاتیانجام فعال ،نی. همچنیو آموزش و توسعه منابع انسان یابیبازار ها،رساختیتوسعه ز ،یتیرمدی ابعاد
 تیود وضعکشور (تنوع ناهمگون)، بهب سمیبه محصول اکوتور یبخش(رسوخ در بازار)، تنوع سمیسهم بازار اکوتور شیافزا
 نیترمهم بیبه ترت یعیطب يایمقصدها در مقابل بلا يآورتاب شیو افزا يهدف گردشگر يبه روستاها یدسترس هايراه

 .شوندیمحسوب م رانیدر ا سمیتوسعه اکوتور هايياتژاستر

ــعه اکوتور ها:کلیدواژه ــم؛یتوس ــتراتژ س ــعه اکوتور هاي¬ياس ــم؛یتوس ــمون؛  لیتحل س مض
   .رانیمردد، ا يفاز يهامجموعه

  :نویسنده مسئولf.shekari@shirazu.ac.ir 
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 مقدمه
به خود  یالمللنیب يسفرها از درصد 7به  کینزد اختصاصهاي اخیر با سال در 1،اکوتوریسم

)Salman et al., 2021( ) و رشدي بالاتر از میانگین رشد صنعت گردشگريHunt & 
Harbor, 2018 (، ابزار  انعنوبهتواند که می گشته استفرد تبدیل به بازاري منحصربه
دیریت ) و در صورت مDonohoe & Needham, 2006آفرینی کند (توسعه پایدار نقش

). Ryngnga, 2008هاي اشتغال و توسعه بسیاري را ایجاد نماید (صحیح و اثربخش، فرصت
متري نیازمند گذاري کها به سرمایهدر مقایسه با سایر گونه تنهانهگردشگري  گونهنیاتوسعه 

 Shemshadاست، منافع و مزایاي بیشتري نیز براي جوامع محلی به دنبال خواهد داشت (
& Malek Mohammadi, 2020.( اي هبه یکی از استراتژي اکوتوریسمرو، توسعه ازاین

محیطی )، اجتماعی و زیستChoi, 2020( جدید و اثربخش توسعه اقتصادي
)Beaumont, 2011ونهگنیاهاي بسیاري در راستاي توسعه ) تبدیل گشته و سیاست 

 Martínez( توسعهدرحالورهاي ویژه در کشبرداري بهینه از مزایاي آن بهگردشگري و بهره
et al., 2018) و برخوردار از منابع طبیعی غنی در حال تدوین و اجرا است (Wondirand 
et al., 2020 .( 

نظیر بی هايایران است که قابلیت اکوتوریسمیکی از کشورهاي مستعد براي توسعه 
) 1388گر و همکاران، (نوحه) و موقعیت ممتاز جغرافیایی 1389طبیعی (موحد و زاده دباغ، 

آن را به مقصدي توانمند تبدیل ساخته است. طبیعت ایران سرشار از تنوع زیستی و زیستگاه 
جزیره  20اقلیم متفاوت،  14). این کشور با برخورداري از 1396است (موسوي و همکاران، 

 9، وحشتایحپناهگاه  25، یمعدنآبچشمه  320المللی، تالاب بین 21، فارسجیخلدر 
سایت  8و  شدهحفاظتمنطقه  48ی، مل پارك 31 شاملحفاظت تحت میلیون هکتار منطقه 

در  شدهثبت) و دو اثر طبیعی Motlagh et al., 2020پارك جنگلی ( 285طبیعی ملی، 
 . گردي استتوسعه طبیعت منظوربهمقصدي مستعد  ،)2020فهرست میراث جهانی یونسکو (

یکی  عنوانبه اکوتوریسماز جمهوري اسلامی ایران گردشگري و اندسند چشماگرچه در 
ذکرشده  1404ها و توسعه مناطق مختلف کشور در افق از ابزارهاي اصلی رفع محدودیت

است (موسوي و  رهاشدهدر ایران صنعتی  اکوتوریسم)، 1397(یزدانی و همکاران،  است
هاي آن هنوز در ابتداي راه قرار دارد یتریزي براي استفاده از قابل) و برنامه1396همکاران، 

1 ecotourism 
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ا هبرداري بهینه از فرصتتوسعه گردشگري و بهره که). درحالی1391(مخفی و همکاران، 
هاي آن مانند هر فعالیت دیگر مستلزم رویکردي مناسب، انجام مطالعات اصولی و و قابلیت

) و Mohammadian Mosammam et al., 2016هاي مناسب (ها و مدلتدوین برنامه
 شدهانجام). بررسی مطالعات 1394زاده و همکاران، مبتنی بر تحقیقات علمی است (شمالی

؛ رضایان و همکاران، 1391مهر و همکاران، ؛ دانش1388در ایران (سالاري و ارجمندي، 
؛ یزدانی و همکاران، 1396؛ شاطریان و همکاران، 1394زاده و همکاران، ؛ شمالی1392
ها و ، استانهارا در شهرستان اکوتوریسمدهد بیشتر پژوهشگران، توسعه ز نشان می) نی1397
 وتوریسماکتوسعه  منظوربههایی خاص دنبال نموده و ارائه مدلی فراگیر در سطح ملی بخش

 کهیلدرحاها همچنین حاکی از آن است است. بررسی قرارگرفته موردتوجهدر ایران، کمتر 
ی عدم یکی از دلایل اصل اکوتوریسمهایی جامع و مناسب در ارتباط با توسعه فقدان برنامه

 Wondirandتوسعه است ( کهیدرحالگردشگري در کشورهاي  گونهنیایافتگی توسعه
et al., 2020 به ایران محدود  اکوتوریسموجود مدلی مناسب در ادبیات مربوط به  خلأ)؛

، رونیازا). Ayachi & Jaouadi, 2017( شودنیست و در سایر نقاط نیز احساس می
 در ایران طراحی و اجرا گردیده است. اکوتوریسمارائه مدل توسعه  منظوربهپژوهش حاضر 

 ادبیات نظري
 سمیاکوتور

افزایش توجهات جهانی به موضوع حفظ طبیعت و  جهیدرنت، مفهومی است که اکوتوریسم
پیامدهاي ناخواسته گردشگري انبوه  و با توجه به )Diamantis, 1999توسعه پایدار (

)Wondirand et al., 2020 ،(عنوانبه ) نوعی گردشگري جایگزینMartínez et al., 
ده شها و بازدیدها در مناطق طبیعی یا حفاظتتوصیف تمامی فعالیت منظوربه) و 2018

)Adom, 2019 ان ندگتوسط نویس اکوتوریسماست.  داکردهیپ) به ادبیات گردشگري راه
) که نشانگر ماهیت پیچیده آن Wondirand et al., 2020پردازي شده (بسیاري مفهوم

را گردشگري  اکوتوریسم)، 2006( 1). هال و پیجEriksson & Lidström, 2013است (
باط با اند که مستلزم ارتمحور و هرگونه فعالیت گردشگري تعریف کردهسبز یا طبیعت

شگران و بازارهایی خاص است که محصولات و خدماتی طبیعت و بیانگر علایق خاص گرد

1 Hall & Page 
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-فعالیت )، مجموعه2000( 1از دیگاه بجارك اکوتوریسم کهیدرحالگردد. ویژه آن ارائه می
گذاران، فعالان صنعت گردشگري، گردشگران و ساکنین بومی در هایی با مشارکت سیاست

فی مانند صیل و بکر طبیعی با اهداسازي امکان سفر براي گردشگران به نواحی اراستاي فراهم
شناخت، مطالعه و لذت بردن از فرهنگ و طبیعت به طریقی است که علاوه بر حفظ منابع، 

ی همچنین، سفر به مناطق اکوتوریسمآورد. شرایط توسعه پایدار مقصدها را نیز فراهم می
پذیرد و یکه در مقیاس کوچک صورت م شدهفیتعرشده محافظت معمولاًشکننده، بکر و 

آورد، نسبت به اثرگذاري بر طبیعت حساس است، امکان آموزش به گردشگران را فراهم می
منابع مالی براي محافظت از طبیعت است، توسعه اقتصادي جوامع محلی را به  کنندهنیتأم

را  هاي مختلف و حقوق بشردهد و احترام به فرهنگقرار می ریتأثصورتی مستقیم تحت 
اي جدید از گردشگري را گونه اکوتوریسم). برخی نیز Honey, 2008د (کنتقویت می

هاي طبیعی، تاریخی و فرهنگی و با اند که در مکانآموزشی و ماجراجویانه تعریف کرده
اهداف آگاهی و شناخت فرهنگ طبیعی و اجتماعی مقصدي خاص و حفظ آن ارتباط دارد 

)Arsić et al., 2017.( 
 داراي ابعاد و مضامین مشترکی هستند. اولین اکوتوریسماز  شدههارائتعاریف گوناگون 

ایدار است محیطی پوجه اشتراك، تمرکز اکوتوریسم بر توسعه اقتصادي، اجتماعی و زیست
)Beaumont, 2011 توجه به طبیعت و یادگیري نیز ابعاد دیگر مشترك در تمامی .(

یري را فرصتی براي یادگ اکوتوریسمها و به این معنی است که گردشگران پردازيمفهوم
ها و سبک زندگی سایر جوامع) بدون اثرگذاري منفی بر (آشنایی و درك عمیق فرهنگ

ست ا اکوتوریسمناپذیر مفهوم هاي حفاظتی بخش جداییرو، فعالیتدانند. ازاینآنان می
)Eriksson & Lidström, 2013.( 

 ریزي و توسعه گردشگريبرنامه
ریزي، فرایند یا فعالیتی است که نیازمند تعیین اولویت اهداف و مشخص برنامهمنظور از 

-). هدف از برنامهEzeani, 2015است ( شدهنییتعهاي کردن مسیر تحقق اهداف و اولویت
لات ها و مشکچالش نیترمهمهاي مناسب براي حلها نیز شناسایی راهریزي و تعیین اولویت

ساختن  ریذپ ینیبشیپسازي منافع و بینی، بهینهامیدواري و خوشموجود در راستاي افزایش 

1 Bjork 
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 هايتوسعه گردشگري در قالب برنامه کهیدرحال). Harrison et al., 2011( هستآینده 
ند مها و اقدامات نظامهاي اصلی، تحقق اهداف از مجراي فعالیتمناسب و تعیین استراتژي

از ستواند زمینهموضوع در توسعه گردشگري میگرداند، عدم توجه به این را تسهیل می
 Rodayمحیطی بسیار در بلندمدت باشد (صدمات اجتماعی، فرهنگی، اقتصادي و زیست

et al., 2010ها، الگویی جهت کنترل و ارزیابی فرایند توسعه ایجاد ). شناسایی استراتژي
مند رفی و بازاریابی نظامکرده، زمینه حفظ منابع کمیاب را فراهم آورده، چارچوبی براي مع

سازوکاري جهت ایجاد انسجام بین عناصر و  عنوانبهتواند کند و میمقصد ایجاد می
هاي صنعت گردشگري و نیز توزیع عادلانه منافع حاصل بین جوامع میزبان عمل زیرسیستم

 ).Mason, 2003کند (

 پیشینه پژوهش
شتر دهد بیوتوریسم در ایران نشان میدر ارتباط با توسعه اک شدهانجامبررسی مطالعات 

وده هایی خاص دنبال نمها و بخشها، استانرا در شهرستان اکوتوریسمپژوهشگران، توسعه 
 ردتوجهمودر ایران، کمتر  اکوتوریسمتوسعه  منظوربهو ارائه مدلی فراگیر در سطح ملی 

سی در این بخش برر ارتباطنیدرا شدهانجام، برخی از مطالعات حالنیباااست.  قرارگرفته
 گردد.می

)، به شناسایی سه راهبرد اصلی توسعه اکوتوریسم در منطقه 1389جوزي و همکاران ( 
 ذاريگسرمایه اند از: جلبعبارت شدهیمعرفمند بوشهر پرداختند. راهبردهاي  شدهحفاظت

 اگذاريو و مدتیطولان بازگشت دوره با بانکی تسهیلات ارائه از طریق خصوصی بخش
 طبیعی هايپتانسیل بر مبناي شغلی جدید يهافرصت ، ایجادسالهنودونه اسناد قالب در انفال

 ی وفرهنگ هویت از صیانت ی،دستعیصنا از حمایتباهدف  منطقه بومیان غنی فرهنگ و
، امنیت اعتلاي جهت در منطقه مند و تلاش از خارج به محلی افراد مهاجرت از يریگشیپ

 ی.المللنیب و ملی ابعاد منطقه در گردشگري يهاجاذبه معرفی و عمومی افکار تنویر
) راهبردهاي توسعه اکوتوریسم در شهرستان مریوان را در دو 1390بدري و همکاران ( 

. هرچند این پژوهشگران، قراردادنددسته راهبردهاي تنوعی و راهبردهاي تهاجمی 
 منظوربهها نپرداختند، به بیان آن ارائه راهبردهاي دقیقراهبردهایی کلی پیشنهاد دادند و به 

 راهبردهاي تهاجمی در ازآنپسبایست ابتدا راهبردهاي تنوعی و توسعه اکوتوریسم می
 دستور کار قرار گیرند.
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طراحی برنامه مدیریت راهبردي  منظوربهاي )، در مطالعه1392رضائیان و همکاران ( 
ایی گردي را مورد شناسقشم، چهار استراتژي توسعه طبیعت توسعه اکوتوریسم در جزیره

 صنعت ي توسعهو اقتصاد فنی توجیه مطالعات اند از: اجراياند که عبارتقرار داده
و  امکانات از يریگبهرهمنطقه،  طبیعی و فرهنگی يهابر جاذبه دیتأک با گرديطبیعت

 بیعتط و ساکنان به یرساناطلاع و آموزشمنظور به قشم عمران و سازمان توسعه لاتیتسه
 اهمیتدر خصوص منطقه  گردشگران و ساکنان به به جزیره، آموزش ورودي گردهاي

 امکانات زا منطقه و استفاده یعیو طب تاریخیو آثار  و ارزش ابنیه طبیعی يهاسازگانبوم
 منطقه نگردشگرا به ی اولیهدهسیسرو براي قشمو عمران  توسعه اقامتی و خدماتی سازمان

 .مدتدر کوتاه
) چهار استراتژي اصلی توسعه اکوتوریسم در استان اردبیل 1392نژاد و آقایی (حاجی 

تحت عناوین استراتژي رقابتی، استراتژي بازنگري، استراتژي تدافعی و استراتژي تنوع را 
-ي) چهار دسته استراتژي اصلی (استراتژ1394گر محمدي و هاشمی (پیشنهاد دادند. کاسه

اي ههاي مدیریتی و استراتژيهاي فرهنگی و اجتماعی، استراتژيهاي اقتصادي، استراتژي
توسعه اکوتوریسم در شهرستان تنکابن شناسایی کردند.  منظوربهکالبدي و محیطی) را 

)، راهبردهاي توسعه اکوتوریسم شهرستان آبدانان را در قالب 1397سلیمانی و همکاران (
ند. یعقوبی و ي کردبنددستهرقابتی، تدافعی، ي بازنگري و تنوع  -چهار راهبرد اصلی توسعه

وتوریسم در دشت لوت را در قالب ) نیز چهار راهبرد اصلی توسعه اک1398همکاران (
رین تبندي کرده و مطلوبکارانه و تدافعی دستهمحافظه راهبردهاي تهاجمی، رقابتی،

 راهبردهاي توسعه اکوتوریسم را راهبردهاي تهاجمی معرفی کردند.

 روش
هدف در زمره  ازنظرروش، آمیخته اکتشافی (کیفی و کمی) و  ازنظرپژوهش حاضر 

گیرد. جامعه آماري آن را کارشناسان و فعالان صنعت ي قرار میهاي کاربردپژوهش
 هدفمند يریگنمونه روشنفر به  30دهند که در بخش کیفی گردشگري ایران تشکیل می

که ابتدا کارشناسان و فعالانی که حداقل داراي ده سال سابقه  بیترتنیابهانتخاب شدند. 
مدرك تحصیلی لیسانس بودند شناسایی شدند و سپس در و  اکوتوریسمفعالیت در حوزه 
مند اقدام گردیده است. در طول نسبت به مصاحبه با افراد علاقه ماههسهیک بازه زمانی 
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دقیقه به طول انجامید، از  90تا  60میانگین  صورتبههاي ساختاریافته که هرکدام مصاحبه
موجود اکوتوریسم در ایران، کنندگان درخواست شد که ضمن تحلیل وضعیت مشارکت

قت ها با موافگردشگري در کشور ارائه دهند. مصاحبه گونهنیاراهکارهایی براي توسعه 
تحلیل و  کنندگان ضبط شدند. پس از اتمام هر مصاحبه، تمامی مطالب با دقتمشارکت

از روش تحلیل ها با استفاده سپس، داده .ها ادامه یافتها تا اشباع دادهفرایند انجام مصاحبه
 تحلیل شد. 1مضمون

 نگرلک یدگاهیرا از د ايمسائل چندگانه ستباییم يمرتبط با استراتژ هايپژوهش
 یدگیچیپ نه،یدر نظر گرفتن زم ازمندین جامع ايدهیپد لتحلی چراکه. دهد قرار ملاحظه مورد
موضوع با توجه به  لی) و تحلGummesson, 2006( تیریمد هايخاص پژوهش تیو ماه

برتر در حوزه  سندگانی، نورونیازا). Amjad, 2014است ( آنآشکار و پنهان  يایزوا
را از  یفیپژوهش ک هاياستفاده از روش ک،یاستراتژ تیریدر مد قیتحق هايروش
 يکردیداشتن رو مضمون با لی). تحلLangley, 2007( دانندیحوزه م نیا اتیضرور

 هايدر پژوهش بمناس یفیک هاياز روش یکی عنوانبه) Langley, 2007( يندیفرا
 گردآوري مندنظام ندی)، چراکه فراAmjad, 2014است ( شدهیمعرف کیاستراتژ تیریمد

ز با استفاده ا هاآن لیآشکار و پنهان و تحل یو معان نیمضام ییشناسا ،یفیک هايداده
هاي تحلیل ترین روشیکی از کاربردي. تحلیل مضمون ردیگیبرمرا در  پژوهشگر يرهایتفس
هایی ادهها به دهاي پراکنده و متنوع و تبدیل آنهاي کیفی و فرایندي براي تحلیل دادهداده

ها است بازشناسی الگوي درون داده منظوربه) Braun, & Clarke, 2006غنی و تفصیلی (
)Fereday & Muir-Cochrane, 2006.( 

 قرارگرفته مورداستفاده) 2006( کلارك و براون يادشنهیپ روشدر پژوهش حاضر، 
 .کنندیم یمعرف 1به شرح شکل  يندیفرا را مضمون لیتحل که است

  

1 thematic analysis 
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 . مشخصات نمونه1جدول 

 

 مضمون لیتحل روش مراحل .1 شکل

 
)Braun, & Clarke, 2006( 

اي در هر بعد، در قالب پرسشنامه شدهییشناساهاي مدل و استراتژيدر مرحله دوم، ابعاد 
ند، هدفمند انتخاب گردید يریگنمونهکه به روش  نفر خبره حوزه گردشگري 10تنظیم و از 

-آمد. در بخش کمی، براي اولویت به عملاز طریق پرسشنامه مقایسات زوجی، نظرسنجی 
 .است شدهلیتحلهاي فازي مردد ه روش مجموعهها بها، دادهبندي این ابعاد و استراتژي

ین گیري چند معیاره است. در اهاي تصمیمروش تاپسیس یکی از پرکاربردترین روش
 تیهادرنشود و آل منفی تعریف میمثبت و یک مقدار ایده آلروش نخست یک مقدار ایده

آل له را با ایدهترین فاصآل مثبت و بیششود که کمترین فاصله را با ایدهاي انتخاب میگزینه
یک روش تاپسیس ) 2013( 1ژو و ژانگ ).Beg & Rashid, 2013( منفی داشته باشد

 هاي این روش همانند روشگروهی با استفاده از متغیرهاي کلامی فازي مردد ارائه دادند. گام

1 Xu and Zhang 

تدوین 
گزارش

گذاري نام
مضامین

بازبینی 
مضامین

جستجوي 
مضامین

استخراج 
کدهاي اولیه

آشنایی با 
داده ها

سطح 
 تحصیلات

 دکتري کارشناسی ارشد کارشناسی طبقه
 5 10 15 فراوانی

 6/16 3/33 00/50 درصد فراوانی

سابقه فعالیت 
 در صنعت

 سال 20بیشتر از  سال 15-20 سال 15زیر  طبقه
 4 10 16 فراوانی

 3/13 3/33 3/53 درصد فراوانی

 حوزه فعالیت
 بخش دانشگاهی بخش خصوصی بخش دولتی طبقه

 5 18 7 فراوانی
 6/16 00/60 3/23 درصد فراوانی
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مثبت  آلهها، تعیین ایدتاپسیس سنتی است و محققان در تمام مراحل ازجمله ترکیب ماتریس
دد هایی که براي متغیرهاي کلامی فازي مرها، از روشي بین گزینهي فاصلهو منفی و محاسبه

ه تاپسیس کلاسیک ناشی شد اند. ایده اصلی این روش از روششده، استفاده کردهمعرفی
 است.

 انسانی وجود دارد و به دلیل يهاقضاوتکه نسبت به  ییهایدودلبا توجه به تردید و 
، انتخاب یک گزینه از بین متغیرهاي زبانی يریگمیتصمعدم اطمینان موجود در مسائل 

است  هشداستفادهمشکل و با دودلی همراه است؛ به همین دلیل از روش متغیرهاي فازي مردد 
، امکان بانیبراي استخراج اطلاعات از متغیرهاي ز که با استفاده از یکسري قواعد زبانی

عبارات  يوسیلهانتخاب چندین گزینه از بین متغیرهاي زبانی و همچنین بیان نظرات به
را جهت مقابله با تردید موجود  »بین متوسط و خیلی خوب«یا  »کمتر از متوسط«تفصیلی نظیر 

 را یفراوان يکاربردها يفاز کردیرو). Liou et al., 2014کنند (ها، فراهم میدر ارزیابی
در  ردکیرو نیاست. استفاده از ا افتهی يریگمیو تصم تیریهمچون مد دهیچیدر علوم پ

ن از و کلا دهیچیتعامل با مجموعه پ ازمندیکه ن کیاستراتژ تیریمد يپژوهش در حوزه
 تواند دركیاست، م روبرو یفراوان نانیخود با عدم اطم تیاست و به سبب ماه رهایمتغ

بادي (خاتمی فیروزآ فراهم آورد يو آمار یلیتحل يکردهایرو گریرا نسبت به د يترکامل
 .)1392و همکاران، 

 هایافته
 باهدفمرتبط  عبارت 47 هاشده مصاحبه ادهیمتن پها، پس از بررسی داده لیتحل منظوربه

 )2شد (جدول استخراج  فرعی هايمضمون، سپس. دیگرد خراجاست پژوهش
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 لیتحل دوم و اولمراحل در شده استخراج هاي فرعیمضمون و هاعبارت از يانمونه .2 جدول

 مضمون
 فرعی هايمضمون هاعبارت

 ستیبایم اکوتوریسم توسعه يراستا در که یمهم يهانکته از یکی
 نیدر ا وکارهاکسب يداریپا و يآورتاب شیافزا ردیگ قرارموردتوجه 

 .است یعیطب ياضطرارها و هابحرانبخش در مقابل 

 يداریپا و يآورتاب شیافزا
 وکارهاکسب

 تیفیک ستیبایم میده توسعه کشور در را اکوتوریسم میخواهیم اگر
 سیتأس به نسبت ستیبایم مثال يبرا. میده بهبودبخش را  نیخدمات در ا

 .میکن اقدام اکوتوریسم يهاتیدر سا هتل-اکو

 يهاتیسا درهتل -اکو سیتأس
 اکوتوریسم

 اقدامات یتمام کنیم و اقدام یمناسب یتیریمد سازوکار جادیا به نسبت باید
اجرا) را هماهنگ  و يگذاراستیس ،يزیردر سطح کشور (برنامه یتیریمد
 .میینما

 در یتیریمد اقدامات يسازهماهنگ
 کشور سطح

 يراررتکیغ ز،یمتما ي فرعیهامضمونو  شد ینیبازب ي فرعیهامضمون سوم، مرحله در
 .ندشد ییشناسا یاصل متن مختلف يهابخش در شدهمطرح يهادهیا مجموعه بر مشتمل و
 يهامضمون خرده که بیترتنیابه م شد،یترس نیمضام شبکه ن،یمضام نیا يبنددسته با
 ابعاد)( یاصل يهامضمون و يبندطبقه یمنسجم و مشابه يهاگروه در متن، از آمدهدستبه

» کوتوریسماهاي توسعه استراتژي«که همگی زیربناي ایجاد مضمون فراگیر  دیگرد استخراج
 ن،یمضام شبکه صحت از نانیاطم از پس ،تیدرنهااند (مرحله چهارم). را تشکیل داده

 .)3(جدول  دیگرد نیتدو یینها گزارش
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 مرحله چهارم تحلیل مضمون .3 جدول

 کد ها (مضامین فرعی)استراتژي
ابعاد (مضامین 

 اصلی)
 مضمون

 ریفراگ
 A1 گذاري اکوتوریسم متشکل از فعالانشوراي سیاست سیتأس

مدیریتی
 

استراتژ
هاي

 ي
توسعه
 

اکوتوریسم
 

ــدها يهمکارافزایش  ــارکت). براي مثال، انجام تبلیغات محیطی  ي رقیببا مقص (مش
 A2 هاي طبیعیهاي طبیعی ایران در کشورهاي برخوردار از جاذبهمتقابل براي جاذبه

ــایت ــگري در س ــعه گردش ـتاندارهاي توس ـتمر تدوین اسـ هاي طبیعی و نظارت مسـ
 A3 هاي طبیعی ناشی از توسعه گردشگريکاهش تخریب سایت منظوربه

 B1 هاي طبیعیآوري مقصدهاي گردشگري در مقابل بلایا و تنشافزایش تاب

توسعه 
یز

ت
رساخ

 B2 هاي طبیعیسایتي مناسب در هااتراقگاهها و توسعه کمپ ها
 B3 هاي دسترسی به روستاهاي هدف گردشگري کشوربهبود وضعیت راه

 B4 هاي طبیعیاکو هتل در سایت سیتأس
 هاي طبیعی (براياســتقرار واحدهاي ویژه مرتبط با مدیریت ســوانح در محل ســایت

ـتقرار واحـد پزشـــکی یـا کمک ـیدگی مقدماتی به  منظوربههاي اولیه مثـال اســ رســ
 مصدومین احتمالی)

B5 

ش و توسعه منابع انسانی C1 هاي همگانی در ارتباط با اصول اکوتوریسمارائه آموزش
آموز

 

 C2 يگردعتیطبآموزشی تخصصی  مؤسساتافزایش تعداد 
ــازي کارکنان فعال در این بخش در ارتباط با  ـناس مات ارائه خد ی تعامل وچگونگآشـ

 C3 هااکوتوریستبه 

آموزش اصــول اکوتوریســم و اســتانداردهاي مربوط به این حوزه به کارکنان فعال در 
 C4 این بخش

 C5 یهاي طبیعهاي توسعه مدیریت با محوریت مدیریت سایتطراحی و اجراي برنامه
 D1 ار)(رسوخ در باز سهم بازار اکوتوریسم شیافزا يبرا یابیبازار يهاتیانجام فعال

بازاریابی
 

 D2 ارتقاء تصویر مقصد
ـناسـا  یابیربازا يهاتیگونه اکوتوریسم و انجام فعال يبرا دیهدف جد يبازارها ییش

 D3 (توسعه بازار) هانفوذ در آن يبرا

ــتنوع ــم  یبخش ــول اکوتوریس ــور (تنوع ناهمگون)، براي مثال، از طریق به محص کش
ـنواره طبیعت و فرهنگ مانند جشن برداشت محصول هایی با محوریت برگزاري جش

 یا جشنواره کوچ عشایر
D4 

ــتنوع ــم  یبخش ــول اکوتوریس ــور (تنوع همگون)، براي مثال، از طریق به محص کش
 D5 نگريویژه مانند پرندهها و مسیرهاي سفر با علایق طراحی بسته

 D6 کشور (توسعه محصول) اکوتوریسممحصول  تیفیک بهبود
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 4در ایران در قالب  اکوتوریسماست، مدل توسعه  مشاهدهقابل 2که در شکل  گونههمان
 بندي گردیده است.استراتژي (مضمون فرعی) دسته 19بعد (مضمون) اصلی و 

 مستخرج از بخش کیفی پژوهش مدل .2 شکل

 

در اختیار  دهشییشناساهاي ابعاد و استراتژياي متشکل از پرسشنامهپس از شناسایی مدل، 
ها خواسته شد تا میزان اهمیت هر یک از قرار گرفت و از آنخبرگان حوزه گردشگري 

) مشخص 9/0) تا خیلی مهم (1/0( تیاهمکمامتیازي از خیلی  9را در طیف  هااستراتژي
 اي مردد هستند، بیش از یک گزینه انتخاببراي امتیازدهی به گزینه کهیدرصورتکنند و 

ن طول گردند. در ایرفتن به گام دوم، بایستی تمام عناصر فازي مردد هم کنند. پیش از
صر د، طول بیشینه در میان عنایاستفاده گرد نانهیبخوشپژوهش جهت طول عناصر، از قاعده 

 طول گردند، درتمام عناصر فازي مردد بایستی هم کهییازآنجااست،  4فازي مردد مختلف 
 دطول گردنها همعضو را تا جایی اضافه کرده تا همه آن نیتربزرگهر عنصر فازي مردد، 

)Xu and Zhang, 2013(گیري هم طول شده به شرح جدول . براین اساس ماتریس تصمیم
 باشد.می 4
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 گیري هم طول شده هر خبرهماتریس تصمیم .4جدول 
 استراتژي 1خبره  2خبره  .... 9خبره  10خبره 

8/0 ،8/0 ،7/0 ،6/0 8/0 ،8/0 ،7/0 ،6/0 .... 5/0 ،5/0 ،5/0 ،4/0 6/0 ،5/0 ،4/0 ،3/0 A1 
9/0 ،8/0 ،7/0 ،6/0 6/0 ،6/0 ،5/0 ،4/0 .... 8/0 ،8/0 ،7/0 ،6/0 7/0 ،7/0 ،7/0 ،6/0 A2 
8/0 ،8/0 ،7/0 ،6/0 8/0 ،8/0 ،7/0 ،6/0 .... 8/0 ،8/0 ،7/0 ،6/0 8/0 ،7/0 ،6/0 ،5/0 A3 
6/0 ،6/0 ،6/0 ،5/0 9/0 ،8/0 ،7/0 ،6/0 .... 6/0 ،6/0 ،5/0 ،4/0 8/0 ،8/0 ،7/0 ،6/0 B1 
6/0 ،6/0 ،6/0 ،5/0 8/0 ،7/0 ،6/0 ،5/0 .... 8/0 ،8/0 ،7/0 ،6/0 8/0 ،8/0 ،7/0 ،6/0 B2 
8/0 ،7/0 ،6/0 ،5/0 6/0 ،6/0 ،6/0 ،5/0 .... 9/0 ،9/0 ،8/0 ،7/0 9/0 ،8/0 ،7/0 ،6/0 B3 
8/0 ،8/0 ،7/0 ،6/0 4/0 ،4/0 ،4/0 ،3/0 .... 4/0 ،4/0 ،3/0 ،2/0 8/0 ،8/0 ،8/0 ،7/0 B4 
6/0 ،6/0 ،5/0 ،4/0 6/0 ،6/0 ،5/0 ،4/0 .... 4/0 ،4/0 ،4/0 ،3/0 8/0 ،7/0 ،6/0 ،5/0 B5 
8/0 ،8/0 ،7/0 ،6/0 8/0 ،7/0 ،6/0 ،5/0 .... 6/0 ،6/0 ،6/0 ،5/0 6/0 ،5/0 ،4/0 ،3/0 C1 
6/0 ،6/0 ،5/0 ،4/0 4/0 ،4/0 ،3/0 ،2/0 .... 6/0 ،6/0 ،5/0 ،4/0 6/0 ،6/0 ،6/0 ،5/0 C2 
9/0 ،9/0 ،9/0 ،8/0 6/0 ،6/0 ،6/0 ،5/0 .... 8/0 ،7/0 ،6/0 ،5/0 8/0 ،8/0 ،7/0 ،6/0 C3 
8/0 ،8/0 ،7/0 ،6/0 9/0 ،9/0 ،9/0 ،8/0 .... 8/0 ،7/0 ،6/0 ،5/0 8/0 ،8/0 ،7/0 ،6/0 C4 
6/0 ،6/0 ،6/0 ،5/0 6/0 ،6/0 ،5/0 ،4/0 .... 4/0 ،4/0 ،3/0 ،2/0 8/0 ،7/0 ،6/0 ،5/0 C5 
6/0 ،6/0 ،6/0 ،5/0 6/0 ،6/0 ،6/0 ،5/0 .... 9/0 ،9/0 ،8/0 ،7/0 9/0 ،9/0 ،9/0 ،8/0 D1 
9/0 ،8/0 ،7/0 ،6/0 9/0 ،8/0 ،7/0 ،6/0 .... 6/0 ،6/0 ،6/0 ،5/0 6/0 ،6/0 ،5/0 ،4/0 D2 
9/0 ،9/0 ،9/0 ،8/0 4/0 ،4/0 ،3/0 ،2/0 .... 4/0 ،4/0 ،3/0 ،2/0 6/0 ،6/0 ،5/0 ،4/0 D3 
6/0 ،6/0 ،6/0 ،5/0 6/0 ،6/0 ،6/0 ،5/0 .... 6/0 ،5/0 ،4/0 ،3/0 8/0 ،7/0 ،6/0 ،5/0 D4 
6/0 ،6/0 ،5/0 ،4/0 6/0 ،6/0 ،5/0 ،4/0 .... 6/0 ،6/0 ،5/0 ،4/0 6/0 ،6/0 ،5/0 ،4/0 D5 
9/0 ،9/0 ،9/0 ،8/0 9/0 ،9/0 ،9/0 ،8/0 .... 4/0 ،4/0 ،3/0 ،2/0 6/0 ،6/0 ،6/0 ،5/0 D6 

ه ها تعیین گردید که بدر این گام وزن خبرگان بر اساس روش بیشینه کردن انحراف
، 0677/0، 0744/0، 1093/0، 1545/0، 1102/0، 0753/0ترتیب براي خبره اول تا دهم اعداد 

آل مثبت و منفی براي هر آمد. در ادامه، ایده به دست 0782/0و  1018/0، 0651/0، 1634/0
، تیدرنهاآل مثبت و منفی و ندازه فاصله هر استراتژي از ایدهسپس، ا .خبره محاسبه شد

شود. با توجه به این مشاهده می 5ضریب نزدیکی نسبی محاسبه شد که نتایج آن در جدول 
تدوین «و » (مشارکت) رقیب يبا مقصدها يهمکارافزایش «جدول، در بُعد مدیریتی، 

هش کا منظوربههاي طبیعی و نظارت مستمر استاندارهاي توسعه گردشگري در سایت
بهبود «ا، ه؛ در بُعد توسعه زیرساخت»هاي طبیعی ناشی از توسعه گردشگريتخریب سایت
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 آوريافزایش تاب«و  »هاي دسترسی به روستاهاي هدف گردشگري کشوروضعیت راه
ع آموزش و توسعه مناب؛ در بُعد »هاي طبیعیدر مقابل بلایا و تنشمقصدهاي گردشگري 

ان آشناسازي کارکن«و » هاي همگانی در ارتباط با اصول اکوتوریسمارائه آموزش«انسانی، 
 »ردگارائه خدمات به گردشگران طبیعت تعامل و یچگونگفعال در این بخش در ارتباط با 

(رسوخ  سهم بازار اکوتوریسم شیافزا يبرا یابیبازار يهاتیانجام فعال«و در بُعد بازاریابی، 
 نیترهمم عنوانبه» کشور (تنوع ناهمگون)به محصول اکوتوریسم  یبخشتنوع«و » در بازار)
 اند.بندي شدهها اولویتاستراتژي

انجام «هاي ، استراتژيشدهییشناسااستراتژي  19از میان  5همچنین، مطابق با جدول 
به  یبخشعتنو«، »(رسوخ در بازار) سهم بازار اکوتوریسم شیافزا يبرا یابیبازار يهاتیفعال

تاهاي هاي دسترسی به روسبهبود وضعیت راه«، »کشور (تنوع ناهمگون)محصول اکوتوریسم 
آوري مقصدهاي گردشگري در مقابل بلایا و افزایش تاب«، »هدف گردشگري کشور

تیب به تر »همگانی در ارتباط با اصول اکوتوریسمهاي ارائه آموزش«و  »هاي طبیعیتنش
 شوند. علاوه بر این، برايدر ایران محسوب می اکوتوریسمهاي توسعه استراتژي نیترمهم

هاي هر ) شاخصCi، میانگین ضریب نزدیکی نسبی (اکوتوریسمبندي ابعاد توسعه اولویت
این نتایج، ابعاد مدیریتی و توسعه شود. با توجه به مشاهده می 3بُعد محاسبه شد که در شکل 

 شوند.ایران محسوب می اکوتوریسمابعاد توسعه  نیترمهمها به ترتیب زیرساخت
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 آل مثبت و منفی و ضریب نزدیکی نسبیها از ایده. فاصله شاخص5جدول 
 هرتب d +d iC- هااستراتژي کد
A1 10 4525/0 3139/0 2595/0 گذاري اکوتوریسم متشکل از فعالانشوراي سیاست سیتأس 
A2  7 6404/0 2050/0 3651/0 رقیب (مشارکت) يبا مقصدها يهمکارافزایش 
A3 ی هاي طبیعتدوین اسـتاندارهاي توسعه گردشگري در سایت

 هاي طبیعیکاهش تخریب سـایت منظوربهو نظارت مسـتمر 
 ناشی از توسعه گردشگري

3465/0 2228/0 6086/0 8 

B1  آوري مقصــدهاي گردشــگري در مقابل بلایا و تابافزایش
 هاي طبیعیتنش

4112/0 1594/0 7207/0 4 

B2 12 4010/0 3379/0 2262/0 هاي طبیعیي مناسب در سایتهااتراقگاهها و توسعه کمپ 
B3 هاي دســـترســـی به روســـتاهاي هدف بهبود وضـــعیت راه

 گردشگري کشور
4492/0 1208/0 7880/0 3 

B4 17 2896/0 3988/0 1626/0 هاي طبیعیاکو هتل در سایت سیتأس 
B5  اســتقرار واحدهاي ویژه مرتبط با مدیریت ســوانح در محل

 هاي طبیعیسایت
1979/0 3671/0 3503/0 15 

C1 5 6718/0 1854/0 3795/0 هاي همگانی در ارتباط با اصول اکوتوریسمارائه آموزش 
C2  19 1571/0 4745/0 0884/0 يگردعتیطبآموزشی تخصصی  مؤسساتافزایش تعداد 
C3  ی گچگونآشناسازي کارکنان فعال در این بخش در ارتباط با

 گردارائه خدمات به گردشگران طبیعت تعامل و
3790/0 1867/0 6699/0 6 

C4  ــتانداردهاي مربوط به این ــم و اس ــول اکوتوریس آموزش اص
 حوزه به کارکنان فعال در این بخش

3036/0 2596/0 5391/0 9 

C5 ـــعه مدیریت با محوریت طراحی و اجراي برنـامـه هاي توس
 هاي طبیعیمدیریت سایت

1668/0 3991/0 2948/0 16 

D1 ـــهم بازار  شیافزا يبرا یابیـبـازار يهـاتیـانجـام فعـال س
 (رسوخ در بازار) اکوتوریسم

4686/0 0995/0 8248/0 1 

D2 13 4003/0 3400/0 2270/0 ارتقاء تصویر مقصد 
D3 ــا ــناس ــم و  يبرا دیهدف جد يبازارها ییش گونه اکوتوریس

 ار)(توسعه باز هانفوذ در آن يبرا یابیبازار يهاتیانجام فعال
1344/0 4285/0 2388/0 18 

D4 2 7914/0 1171/0 4440/0 کشور (تنوع ناهمگون)به محصول اکوتوریسم  یبخشتنوع 
D5 14 3631/0 3582/0 2042/0 کشور (تنوع همگون)به محصول اکوتوریسم  یبخشتنوع 
D6 11 4117/0 3322/0 2324/0 )کشور (توسعه محصول اکوتوریسممحصول  تیفیک بهبود 
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 بندي ابعاد توسعه اکوتوریسم. اولویت3شکل 

 

 گیريبحث و نتیجه
هاي ) و قابلیتLiu et al, 2014در توسعه پایدار ( اکوتوریسمبا توجه به اهمیت و نقش 
؛ 1388گر و همکاران، ؛ نوحه1389(موحد و زاده دباغ،  گونهنیاایران در ارتباط با توسعه 

در ایران اجرا  اکوتوریسمتوسعه مدل  منظوربه)، مطالعه حاضر 1396موسوي و همکاران، 
ریابی، اچهار بعد اصلی باز اکوتوریسمگردید. نتایج، حاکی از این است که مدل توسعه 

 گیرد.ها، آموزش و توسعه منابع انسانی و مدیریتی را دربر میتوسعه زیرساخت
 دیأکتبود که اهمیت آن در سایر مطالعات نیز مورد  مدیریتیترین بعد مدل، بعد مهم 

 ,.Arsić et alها، (با سایر پژوهش راستاهم). Ismail et al., 2014است ( قرارگرفته
 (مشارکت) ي رقیببا مقصدها يهمکار) افزایش 1394؛ دستنایی و همکاران، 2017

ي مرتبط با این بعد تعیین گردید. تدوین استاندارهاي توسعه گردشگري و استراتژ نیترمهم
هاي طبیعی ناشی از توسعه گردشگري نیز کاهش تخریب سایت منظوربهنظارت مستمر 

ري بر هاي گردشگاثرات مخرب فعالیت یري ازپیشگ منظوربهدومین استراتژي است که 
). Mohammadian Mosammam et al., 2016زیست حائز اهمیت است (محیط

ین گذاري اکوتوریسم متشکل از فعالان است که اشوراي سیاست سیتأسسومین استراتژي، 

0.5672

0.5099
0.4665

0.5050

0.0000

0.1000

0.2000

0.3000

0.4000

0.5000

0.6000

مدیریتی زیرساخت ها آموزش و توسعه منابع

انسانی

بازاریابی

 



 167 |و همکاران  مباشري

؛ 1394زاده و همکاران، ؛ شمالیWondirand et al., 2020یافته با مطالعات پیشین (
 است. راستاهم) 1394ستنایی و همکاران، د

دومین بعد تعیین گردید. توسعه پایدار اکوتوریسم نیازمند  عنوانبه هاتوسعه زیرساخت
 هايتوسعه زیرساخت منظوربهریزي ) و برنامهArsić et al., 2017نیازها (وجود برخی پیش

آور ناخواسته و زیان پرهیز از پیامدهاي منظوربه) Motlagh et al., 2020مناسب (
عد کنندگان، اولین اولویت در این بگردشگري در مقصدهاي گردشگرپذیر است. مشارکت

یشین اند. مطالعات پهاي دسترسی به روستاهاي هدف گردشگري دادهرا به بهبود وضعیت راه
هاي دسترسی به مقصدهاي اکوتوریسم بوده است (دستنایی و بیانگر اهمیت وضعیت راه

آوري ). افزایش تاب1396؛ هاتفی شجاع، 1397؛ یزدانی و همکاران، 1394ران، همکا
ست. این بعد ا هاي طبیعی دومین استراتژيمقصدهاي گردشگري در مقابل بلایا و تنش

 Biggsویژه اکوتوریسم در معرض حوادث و بلایاي طبیعی بسیار قرار دارد (گردشگري به
et al., 2012 .(یکی از الزامات  عنوانبهتواند آوري مقصدها میاب، افزایش ترونیازا

). اندیشمندان بر این Barbhuiya & Chatterjee, 2020توسعه گردشگري مطرح گردد (
معطوف  آوريباورند که رویکرد مدیریت بحران در گردشگري باید به سمت افزایش تاب

مناسب در  يهااتراقگاهها و توسعه کمپ ). سومین استراتژي،Prayag, 2018شود (
نیز با سایر مطالعات (دستنایی و  جهتنیازاهاي طبیعی است و پژوهش حاضر سایت

؛ هاتفی شجاع، 1397؛ یزدانی و همکاران، 1395؛ محمدي و همکاران، 1394همکاران، 
ها، استقرار واحدهاي ویژه مرتبط با مدیریت سوانح در است. با توجه به یافته راستاهم) 1396

 مهر وهاي طبیعی، چهارمین استراتژي است که اهمیت آن در مطالعات حسنیمحل سایت
، تیدرنهااست.  قرارگرفته دییتأ) نیز مورد 1395) و شاطریان و همکاران (1390کوهی (

ا هآخرین استراتژي در بعد توسعه زیرساخت عنوانبههاي طبیعی اکوهتل در سایت سیتأس
طریق حفظ پاکیزگی محیط، کاهش اثرات مخرب  اکوهتل از سیتأساست.  شدهییشناسا

د سازها و غیره، توسعه پایدار گردشگري را ممکن میگردشگري بر آن، کاهش هزینه
)Peršić et al., 2005 ،1395؛ شاطریان و همکاران، 1392؛ وارثی و همکاران.( 

 )،MCShea, 2010; Najafi Nasab et al., 2018هاي پیشین (همراستا با پژوهش
 يهاتیجام فعالان. است شدهنییتعسومین بعد مدل توسعه اکوتوریسم ایران  عنوانبه بازاریابی

اتژي در اولین استر عنوانبه(رسوخ در بازار)  سهم بازار اکوتوریسم شیافزا يبرا یابیبازار
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یکی از راهکارهاي توسعه  عنوانبهها نیز این بعد مطرح گردیده و در سایر پژوهش
دستنایی و همکاران،  ؛Miranda Lopez et al., 2017است ( شدهمطرحگردشگري 

به محصول اکوتوریسم  یبخشتنوع). دومین استراتژي، 1390مهر و کوهی، ؛ حسنی1394
(تنوع ناهمگون) است. اهمیت تنوع محصولات و خدمات در توسعه گردشگري، در 

 است. بهبود قرارگرفته موردتوجه) نیز Benur & Bramwell, 2015هاي دیگر (پژوهش
(توسعه محصول) نیز سومین استراتژي است و پژوهش حاضر  اکوتوریسممحصول  تیفیک

و همکاران،  ییدستنا، Benur & Bramwell, 2015نیز با سایر مطالعات ( جهتنیازا
قاء تصویر ارت است. ارتقاء تصویر مقصد چهارمین استراتژي بازاریابی است. راستاهم) 1394

-اتژيیکی از استر عنوانبههایی جذاب مکان عنوانبهو معرفی مقصدهاي گردشگري مقصد 
 ,.Arsić et alاست ( قرارگرفتههاي توسعه گردشگري در سایر مطالعات نیز مورد تأکید 

ون)، ایران (تنوع همگبه محصول اکوتوریسم  یبخشتنوع، نتایج نشان داد علاوهبه ).2017
؛ 1394همیت آن در سایر مطالعات نیز (دستنایی و همکاران، پنجمین استراتژي است که ا

 يبازارها ییشناسا، تیدرنهااست.  شدهانیب )1392؛ وارثی و همکاران، 1396هاتفی شجاع، 
(توسعه  هانفوذ در آن يبرا یابیبازار يهاتیگونه اکوتوریسم و انجام فعال يبرا دیهدف جد

آید هاي نوآورانه بازاریابی به شمار میبازار)، آخرین استراتژي است که یکی از استراتژي
)Gardiner & Scott, 2018.( 

ائه در ایران است. ار اکوتوریسمآخرین بعد مدل توسعه  آموزش و توسعه منابع انسانی
استراتژي این بعد اولین  عنوانبههاي همگانی در ارتباط با اصول اکوتوریسم، آموزش

ر مناطق بومی، د اکوتوریسمهاي مرتبط با است. با توجه به انجام بیشتر فعالیت شدهنییتع
رکت هاي بومی پذیرد و مشابسیاري از فرهنگ، تاریخ و سنت ریتأثگردشگري  گونهنیا

 ,Adom( است اکوتوریسمفعال ساکنین یکی از عوامل کلیدي موفقیت در توسعه پایدار 
گري گردش گونهنیاهاي همگانی به جامعه میزبان در توسعه بنابراین، ارائه آموزش؛ )2019

 ;Shemshad & Malek Mohammadi, 2012از اهمیت بسیار برخوردار است (
Adom, 2019،آشناسازي کارکنان فعال در این بخش در 1392 ؛ وارثی و همکاران .(

 دومین استراتژي این بعد است و گردشگرانارائه خدمات به  تعامل و یچگونگارتباط با 
؛ شاطریان و 1396هاي پیشین (هاتفی شجاع، نیز با پژوهش جهتنیازاپژوهش حاضر 

است. آموزش اصول اکوتوریسم و  راستاهم) 1392؛ وارثی و همکاران، 1396همکاران، 
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تراتژي ین اسسوم عنوانبهاستانداردهاي مربوط به این حوزه به کارکنان فعال در این بخش 
 وردتوجهمیکی از الزامات توسعه اکوتوریسم  عنوانبهها نیز و در سایر پژوهش شدهییشناسا

). طراحی و 1392؛ وارثی و همکاران، 1390است (غلامی بیمرغ و همکاران، قرارگرفته
 هاي طبیعی نیز چهارمین بعدهاي توسعه مدیریت با محوریت مدیریت سایتاجراي برنامه

ریزي و اجرا هاي برنامهعدم برخورداري از شایستگی اکوتوریسمت. در حوزه بوده اس
 Arsić ؛Wondirand et al., 2020هاي اصلی توسعه مطرح است (یکی از چالش عنوانبه

et al., 2017هاي اکوتوریسم، در عین پرهیز از آسیببرداري بهینه از قابلیت). بعلاوه، بهره 
ل گذاران توانمند و آشنا به اصوریزان و سیاستوجود برنامه هاي طبیعی مستلزمبه سایت

هاي توسعه مدیریت با محوریت مدیریت ، طراحی و اجراي برنامهرونیازااکوتوریسم است. 
 آموزشی مؤسساتهاي طبیعی از اهمیت بسیاري برخوردار است. افزایش تعداد سایت

ها هشست که اهمیت آن در سایر پژوتخصصی اکوتوریسم نیز آخرین استراتژي در این بعد ا
 ).1396(هاتفی شجاع،  است دشدهییتأ

رغم انجام دهد که علیهاي پیشین در ارتباط با اکوتوریسم نشان میمرور پژوهش
 ,Adomمطالعات بسیار در این حوزه با رویکردهاي گوناگون و در نقاط مختلف جهان (

2019; Arsić et al., 2017; Choi, 2020; Wondirand et al., 2020; Martínez 
et al., 2018; Safarabadi, 2016; Motlagh et al., 2020 ارائه مدل توسعه ،(

قرار  هموردتوجاکوتوریسم به صورتی جامع و با مشارکت خبرگان و فعالین این صنعت 
ا مطرح هنقطه تمایز پژوهش فعلی با سایر پژوهش عنوانبهتواند نگرفته و این موضوع می

 هاي مربوطدهد تمامی پژوهشدر کشور ایران نیز نشان می شدهانجامردد. مرور مطالعات گ
به توسعه اکوتوریسم، توجه خود را به توسعه اکوتوریسم در مقصدهایی خاص معطوف 

ین گردشگري، مغفول مانده که ا گونهنیاکرده و پژوهش در سطح ملی در ارتباط با توسعه 
ن نقطه تمایز این مطالعه باشد. همچنین استفاده از روش فازي مردد تواند دومیموضوع نیز می

 در حوزه تحقیقات مربوط با اکوتوریسم از دیگر نقاط متمایز پژوهش حاضر است.
توسعه  منظوربهتواند رهنمودهایی کاربردي و علمی هاي پژوهش حاضر مییافته

، با سوکیاز ن قرار دهد. درواقع، گذارااکوتوریسم در ایران را در اختیار مدیران و سیاست
دقیق  هايها و برنامهدر این حوزه و نیز فقدان سیاست شدهانجامهاي توجه به کمبود پژوهش

) و از سوي 1391و منسجم در ارتباط با توسعه اکوتوریسم در ایران (مخفی و همکاران، 
هایی کاربردي در فرایند توسعه گردشگري، دیگر، اهمیت معرفی الگو و شناسایی روش
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وانند از تریزي و توسعه این صنعت میمتولیان اصلی برنامه عنوانبه يگذاراستیسمدیران و 
فاده ریزي توسعه اکوتوریسم در کشور استراستاي برنامه راهنمایی در عنوانبهمدل پیشنهادي 

-(بر اساس نتایج حاصل از پژوهش) عبارتنمایند. در این راستا، برخی از اقدامات عملی لازم 
 اند از:

 دیمهتشناسایی دقیق بازارهاي هدف اولیه و ثانویه و  منظوربهانجام تحقیقات بازاریابی  •
 جذب گردشگران بیشتر از این بازارها؛ منظوربهاقداماتی 

اسخگویی و پ نیتأمگردي کشور در راستاي به محصولات و خدمات طبیعت یبخشتنوع •
 تري از نیازها و تقاضاهاي گردشگران در این بخش؛ف گستردهبه طی

-ایتهاي دسترسی به سگردي کشور براي مثال بهبود راههاي طبیعتبهسازي زیرساخت •
 گردي؛هاي طبیعت

ش گردي و تلاوکارهاي طبیعتآوري مقصدها و کسبمطالعه و ارزیابی وضعیت تاب •
 ها؛آوري آندر راستاي افزایش تاب

ردي، گگردي در ارتباط با اصول طبیعتآگاهی و دانش ساکنین مناطق طبیعتافزایش  •
وکارهاي مرتبط، چگونگی تعامل با گردشگران و مواردي چگونگی ایجاد و اداره کسب

 هاي همگانی؛از طریق آموزش دستنیازا
در  گردي کشورهاي آموزشی تخصصی ویژه کارکنان فعال در طبیعتبرگزاري دوره •

 سطوح؛تمامی 
تبلیغات، جذب گردشگر، برگزاري  ينهیدرزممشارکت و همکاري با مقصدهاي رقیب  •

 تورهاي مشترك و مانند آن
 ها و میراث طبیعی.تصویب و اجراي قوانین و مقررات مناسب در راستاي حفظ سایت •

ایی دیگر هگردد توسعه اکوتوریسم در ایران را از جنبهبه سایر پژوهشگران پیشنهاد می
اي ارتقاء هتدوین استراتژي منظوربهتوانند قرار دهند. براي مثال مطالعات آتی می ردتوجهمو

جایگاه ایران در بازار اکوتوریسم نسبت به رقبا اقدام نمایند. پیشنهاد پژوهشی دیگر، در نظر 
ضوع واکاوي مو منظوربهو طراحی و اجراي مطالعاتی  شدهییشناساگرفتن هرکدام از ابعاد 

ابع هاي آموزش و توسعه منها و فرصتتر است. براي مثال، چالشتر و عمیقصورتی دقیقبه 
یک موضوع پژوهشی مدنظر قرار گیرد.  عنوانبهتواند انسانی در اکوتوریسم ایران می

عاد در اب شدهیمعرفهاي فرعی از استراتژي هرکدامتوانند حول مطالعات آتی همچنین می
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ها طراحی هاي اجراي هرکدام از این استراتژيها و فرصتالشچهارگانه و شناسایی چ
هاي همگانی در ایران در هاي ارائه آموزشها و فرصتبراي مثال، شناسایی چالش گردند.

 ارتباط با اکوتوریسم.
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DEMATEL  وANP. 131-154)، 44( 17 ،ییایجغراف علوم يکاربرد قاتیتحق هینشر. 

و  لیپتانس یابیو ارز لی). تحل1394( اظم.ک ،يو حماد یده سولمازس ،یدشت رخنده،ف زاده،یشمال
 -یلمع فصلنامه .منیفر روش از استفاده با دز سد اچهیدر در يگردعتیتوسعه طب يراهبردها

 .5-20)، 25( 7 ،تالاب يولوژیاکوب یپژوهش
 يگردشگر تیبر وضع لی). تحل1390( میدرضا.ح ،یو وارث یدعلیس ،يموسو یونس، مرغ،یب یغلام

 .49-78)، 101( 26 ،ییایجغراف قاتیتحق ی.شهرستان نورآباد ممسن
). بررسی استراتژي مدیریتی توسعه پایدار 1394گر محمدي، شعیب و هاشمی، سید یوسف. (کاسه

 .11-22)، 2( 3، معماري و شهرسازي پایداراکوتوریسم در شهر تنکابن. 
مراتع شرق  یستگیشا ی). بررس1395( ادل.ع ،يو سپهر ژگان ساداتم ،یمیعظ هاره،ب ،يمحمد

 شهرستان رد لاقیی خوض و ابادلیت مناطق يمورد(مطالعه  يگردعتیطب منظوربهاستان گلستان 
 .315-327، )3( 10 ،مرتع یپژوهش یعلم هینشر .)گلستان استان آزادشهر،

 یابی). مکان1391( لی اکبر.ع ان،یالپانیو  هیلس ،یسبحان اردکان سیم،ن ،یاسیرون لناز،گ ،یمخف
-94)، 2( 1 ،یطیمح مطالعات و ایجغراف .همدان شهرستان در يگردشگر توسعه مستعد مناطق

79. 
محدوده رودخانه دز حدفاصل سد  کیتوان اکولوژ یابی). ارز1389( سیم.ن ،و زاده دباغ لیع ،موحد

 .13-24)، 55( 36 ،یشناسطیمح ي.گردعتیطب يبرا ریتا بند ق یمیتنظ
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 ارآبش يگردعتیبر طب یلی). تحل1392( یونس. مرغ،یب یو غلام یدعلیس ،يموسو ی، حمیدرضا،وارث
)، 2( 3 ،)ای(جغراف ییفضا يزیربرنامه یپژوهش -یعلم مجله .داریپا توسعه بر دیتأک با مارگون

78-57. 
 اب همدان گیمرادب دره يروستا داریپا توسعه در يگردعتی). نقش طب1396( میه.س شجاع، یهاتف

 .1-21)، 2( 20 ،توسعه و روستا فصلنامه .)SWOT( سوات لیتحل مدل از استفاده
-عتیطب يها). سنجش نقش جاذبه1397( حمدرضا.و بسحاق، م دیقهص ،یسلم یانیک لی،ع ،یزدانی

 ،وسعهت و ایجغراف .آن در مؤثر يهاشاخص لیتحل و باغ بهاداران يگردشگر توسعه در يگرد
53 ،2018-195. 

). تدوین 1398زاده لنگري، زینب، آهنگ، فرحناز و غفاري، حسن. (یعقوبی، نورمحمد، قصاب
 .151-174، مطالعات مدیریت راهبرديراهبردهاي توسعه اکوتوریسم بیابان در دشت لوت. 
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