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 چکیده 

 در ک ه یترعیوس  محتوای نظر از گردشگری شده است توسعه سعی پژوهش در این

 کنن  دهتیحما ه  ایگفتمان خ  ا ،طور ب  ه ش  ود و ارزی  ابی ،کن  دیم   ی  تفعال آن

به این  و شود معرفی غالب شوند، گفتمان شناسایی منطقه در گردشگری هایفعالیت

گردش گری،  پای دار توس عه اه دا  ب ا هااین گفتمان آیا پرسش پاسخ داده شود که

 منف ی راتیتأث بدون نطقهم در را خود حیات نامشخصیزمان مدت که براییاگونهبه

هس تند   آن حفظ کن د، همس و اقتصادی منافع و فرهنگی هایارزش طبیعی، منابع بر

کمّ ی و -کیفی تحقیقات از نوع کاربردی، از حیث ماهیت هد ، لحاظ به تحقیق این

اس ت  جامع ه  تحلیلی و توصیفی از نوع اکتشافی تحقیقات جزو اجرا شیوه لحاظ به
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ی از جامعه محلی، کارآفرینان، متولیان دولتی و خصوصی بخش آماری پژوهش افراد

 س تیزبیمحه ای م رتبب ب ا  NGOگردشگری و همچنین مسئولان، دانشگاهیان و 

ای کوچ   هدفمند و ب ا ان دازه طوربه معمولاًها بودند  نمونه افراد وحفاظت جنگل

 PQMethodافزار نرم از استفاده با ،Qهای داده تحلیل و انتخاب شده است  تجزیه

درص د از واری ان   14درمجم وع  آمدهدس تبهاست  سه ف اکتور  شده انجام 2.35

کن د و درصد واریان  مطالعه را تبیین می 41: فاکتور اول دهندیممطالعه را توضیح 

فاکتور  در هاکنندهشرکتنفر از  Q  0دهد؛ نمونه می نشان را نفر 46 مشترک دیدگاه

 ده د؛می توضیح را مطالعه واریان  از درصد 0 عامل این  است شده بارگذاری دوم

 با کنندگانشرکتسه نفر از   کندمی تبیین را مطالعه از واریان  درصد 7 فاکتور سوم

در این پژوهش سه گفتم ان شناس ایی ش د ک ه در هرک دام  هستند  مرتبب عامل این

ای متف اوت زاوی ه های بلوط، توس عه گردش گری ازضمن نشان دادن اهمیت جنگل

، «توس عه پای دار اکوتوریس م روس تایی گفتم ان»ه ا ارزیابی شده است  این گفتمان

« انبوه گردشگریگفتمان توسعه »و «  گردشگریگفتمان حفاظتی ناسازگار با توسعه »

 هستند  

ه ای بل وط، اس تان ، جنگلQی شناسروش: گردشگری، تحلیل گفتمان، هاکلیدواژه

 ایلام 

 . مقدمه5

تازگی در اغل ب کش ورهای جه ان در توسعه و گسترش گردشگری راهبردی است که ب ه

باش ند، م دنظر ق رار های لازم برای گس ترش گردش گری مینواحی محروم که دارای پتانسیل

 (  63،    6636گرفته است )قادری، 

ی محبوبیت ویژه و رضایتمندی از منافع حاصل از توسعه گردشگری باعث شد تا در بسیار

بهت رین و  عنوانب ه، گردش گری توس عهدرحالی ا  افت هیتوس عهاز کشورهای جه ان اع م از 

، 4967، 2، چی رن  493،    4963، 1برداشتن فقر )آندرس ون انیم ازحل برای ترین راهآسان

                                                            
1. Wineaster Anderson  

2. Leonard Itayi  
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با اقب ال  جانبههمه(  و توسعه 643،    4990، 2، هاتولا 131،    4996، 1، هیلمن136   

ود و هرکدام توسعه گردشگری را با رویکردی متفاوت بس ته ب ه موقعی ت و عمومی مواجه ش

ها جای دهند  در ادبیات تحقیق هری   از ریزیجایگاه و وضعیت اقتصادی موجود، در برنامه

، تع ابیر ان دگرفتهاین مناطق، بسته به انتظارات و نقشی که برای توس عه گردش گری در نظ ر 

عنصر حیاتی برای اقتصادهای محل ی  عنوانبهگردشگری  جملهازشود؛ مختلفی از آن دیده می

(، 416،    4996، 4ی به اقتصاد )استرونزابخشتنوع(، راهی برای 336،    6003، 3یونیدس)

ای ن تفس یرها اغل ب از  ( و غیره 6994،     4993 ،5پتانسیلی برای رشد اقتصادی )سانتوس

متفاوت باش د  درواق ع،  تواندیمدیگر  ی  شخص به شخص دیگر و از ی  جامعه به جامعه

و  ه اآن ش دهی مردم بس ته ب ه ن وع عل ایق، نگ رش و تجربی ات انباش تههادگاهیدذهنیت و 

ای ن اعتق ادات و ط رز تفکره ا از  ک هیطوربهبینی درباره جهان پیرامون متفاوت است؛ جهان

در آن جامعه خ ا   سازی و سیاسی در چارچوب روابب اجتماعیطریق فرایندهای اجتماعی

های متنوع و اغلب متناقض ی ها و گفتمانسازیشود؛ بنابراین بدیهی است که مفهومساخته می

 عنوانب هگفتم ان (  07در رابطه با گردشگری پایدار وجود داش ته باش د )ض یایی و عباس ی، 

ای از هآن نوع ویژ تبعبهشود که درک و شناختی خا  و تعریف می« روش ساختاریافته بیان»

(  اینکه گروهی از افراد چگون ه 637،    4966کند )هیوج، پذیر میعمل )عملکرد( را امکان

 واس طهبهدهن د، کنند و در دنی ای خ ود و دیگ ران بازت اب میرا دریافت می میو مفاهمعانی 

 و من افع مفروضات، کشف با گفتمان تحلیل و شود  تجزیههای کیفی و متنی، بازنمایی میداده

 را ش دهبحث موض وع ی  ساززمینه شرایب مختلف، نفعانذی موردحمایت اصلی هایارزش

 ( 194،    4990، 6)گلات  کندمی کشف

 

                                                            
1. Ben Hillman 

2. Petri Hottola 

3. Ioannides 

4. Stronza  

5. Santos  

6. Gelats 
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 بازنم ایی انتق ادی بررس ی برای ابزاریعنوان به گردشگری محققان توسب گفتمان تحلیل 

، 2و کن اک  1)هان امشود می استفاده گردشگری هایریزیبرنامه و هاانگیزه مقاصد، تجربیات،

 گیریفراین د تص میم ک ه (  تحلیل گفتمان از این لحاظ اهمیت دارد که زمانی46،    4993

 ایج اد س وگیری مش یخب ی   س ازیمفهوم در هم که است خاصی هایگفتمان سیطره زیر

کرد )هاجر و ورس تی ،  تصور توانمشکلات می آن برای یی کههاحلکند و هم در ارائه راهمی

کند گیری به درک بهتر موضوع کم  میاستراتژی راهنمای تصمیم عنوانبه (،673،   4993

 ورای ی   در که را شرایطی گفتمان تحلیل(  درواقع، 163،    4991و همکاران،  3)فیلیپ 

 کن دشناس ایی می موض وع اص لی مفروضات کشف طریق از دارد، وجود مسئله موردمنازعه

  (193،    4990)گلات ، 

های توس عه ای ن ن وع سهم درخ ور توج ه گردش گری طبیع ی در دنی ا، انگی زه و زمین ه

های مه م هایی ف راهم ک رده اس ت ک ه دارای پتانس یلگردشگری را در ایران در بیشتر استان

ه ای بل وط در ب ر گرفت ه اس ت؛ طبیعی هستند  بخش زیادی از مساحت استان ایلام را جنگل

های ای ن گی ری از توانمن دیج م وس یع، فرص تی ب رای بهرهرو بدیهی است که این حازاین

ریزی گردشگری طبیعی متکی به جنگل در نظر گرفته ش ود  ریزی و طرحاکوسیستم در برنامه

های اخی ر، های بلوط، در سالویژه جنگلهای طبیعی بهدر  این استان با توجه به وجود جاذبه

گزاران و کارآفرین ان من اطق روس تایی، رمایههای دولتی و غیردولتی و همچنین برخی سبخش

ی و گردشگری در راستای جذب گردشگران ب ومی دستعیصنازیرنظر سازمان میراث فرهنگی، 

های دفاتر خدمات مسافرتی، خانه  یتأسو غیربومی و همچنین توسعه و رونق گردشگری، به 

های گذش ته د در مقایسه با دههاند که این رویکرهای جنگلی و غیره اقدام کردهروستایی، خانه

رو ب  دیهی اس  ت ک  ه رویک  رد ت  ازه و اق  دامات م  ذکور س  ابقه ب  وده اس  ت؛ ازای  نبی ب  اًیتقر

بازخوردهایی در میان جامعه محلی، کارآفرینان، متولیان دولتی و خصوصی بخش گردش گری 

 ه اجنگلو حفاظ ت  س تیزبیمحهای م رتبب ب ا  NGOو همچنین مسئولان، دانشگاهیان و

کلی درباره صنعت  طوربه هاآنهای متفاوتی از شود تا گفتمانداشته باشد  همین امر باعث می
                                                            
1. Hannam 

2. knox 

3. Phillips 
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بر این اساس در این تحقیق خا  در زمینه گردشگری طبیعی دیده شود؛  طوربهگردشگری و 

گسترده و آش کارا ب ر  طوربهپنهان هستند، اما  معمولاًهای متفاوت که گفتمانسعی شده است 

شناسی تلفیقی گیری از روشگذارند، با بهرهمی ریتأثازیگران مختلف عرصه گردشگری کنش ب

های طبیعی جنگلی استان بر پایداری عرصه هاآن ریتأثکمّی کیو شناسایی شود و نقش و -کیفی

ی طی چن د ده ه شناسروشایلام و همچنین جوامع روستایی استان ارزیابی انتقادی شود  این 

یی از تحقیقات هانمونهان و محققان بسیاری را به خود جلب کرده است که به توجه اندیشمند

 شود در این حوزه اشاره می

 نظریه تحلیل ازجملهشناسی متفاوت برای مطالعه گفتمان وجود دارد؛ چند رویکرد و روش

، 3انتق ادی گفتم ان تحلی ل در گفتمان تاریخی ، تحلیل2بلاغی سیاسی ، تحلیل1سیاسی گفتمان

،   4990، 7)گلین وس 6کی و شناس یوش، ر5گفتم انی شناسی، روان4تفسیری گفتمان تحلیل

 کش ف به قادر  Q روش ازآنجاکهها، گفتمان تحلیل برای مختلف رویکردهای میان در(  343

 فراین د آن براساس که است توسعه موضوعات و منابع مدیریت پایداری، زیربنایی هایگفتمان

و همک اران،  10ام ارزمن ؛146،    4961 ،9و برگزم ا 8نیجنی  ) شودیم انجام گیریتصمیم

 و 11وات  ) موض وع موردمطالع ه ن اهمگون ماهیت به توجه باو همچنین  (466،    4967

م دیریت و  و گردش گری ب ا رابط ه در هادگاهید کثرت عبارتیبه ،(634،    4964 ،12استنر

ناسی کیو هم دارای ش یوه گ ردآوری شروش  شد انتخاب Q بلوط، روش هایحفاظت جنگل

ه  ا )تحلی  ل ع  املی کی  و( اس  ت ی کی  و( و ه  م دارای ش  یوه تحلی  ل دادهس  ازمرتبداده )

 و ادراک ات انس انی، ک نش ه ر انگی زه ک ه اس ت (  روشن644،    6631فرد، )خوشگویان

                                                            
1. Political Discourse Theory (PDT) 

2. Rhetorical Political Analysis (RPA) 

3. Discourse Historical Analysis (DHA) in Critical Discourse Analysis 

4. Interpretive Policy Analysis (IPA) 

5. Discursive Psychology (DP) 

6. Q Methodology (QM) 

7. Glynos 

8. Nijnik 

9. Bergsma 

10. Amaruzaman 

11. Watts 

12. Stenner 
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 ش دن گرفتار بدون ذهنیت کردن ملموس برای است تلاشی کیو روش  است ذهنی تفسیرهای

ی    ی ا نی افتنیتعم یم و فردی کاملاً ویژگی را ذهنیت یا که هادیدگاه این از هری  باتلاق در

،    4969، 1)دانکم ن دانن دیم اجتماعی است،  و بیرونی عوامل تأثیرتحت ویژگی که کاملاً

431)  . 

 . پیشینۀ تحقیق2

ن باش د ک ه ظاهر حاکی از آغنای پیشینه تحقیق در حوزه گردشگری پایدار ممکن است به

ریزی پای دار را در برنام ه نقص رویکرد توسعهصورت بیدرستی و بهمقصدهای گردشگری به

های اخی ر درم ورد نظران در سالبرند، اما برخی از نویسندگان و صاحبگردشگری به کار می

ارتباط و پیوندی که اصول و اهدا  توسعه پایدار به لحاظ مفهومی و عملی در بافت و زمین ه 

، 3و تلف ر 2ان د )ش ارپلیهایی را مطرح کردهتواند داشته باشد، انتقادات و بحثگردشگری می

(  با بررسی ادبیات دانشگاهی مدیریت توسعه گردشگری از نیمه سده بیس تم 461،    4963

به بعد، به ترتیب زمانی، چهار دیدگاه متفاوت که همواره مدنظر پژوهش گران ب وده اس ت، در 

ت ا  6039  دیدگاه جانبدارانه )ده ه 6( شناسایی شده است: 66،    6009) 4پژوهش جعفری

  دی دگاه 6(، 6039تا اوای ل ده ه  6079  دیدگاه محتاطانه )از اوایل دهه 4(، 6079اوایل دهه 

ب ه بع د(   6039مح ور )اواخ ر ده ه بنیان یا دان ایی  دیدگاه دانش1( و 6039سازگاری )دهه 

ن ه، در دوره نخس ت، من افع حاص ل از بع د اقتص ادی گردش گری براساس رویکرد جانبدارا

روستایی در کانون توجه قرار گرفته، نگاهی خوشبینانه به اثرات اجتم اعی فرهنگ ی داش ته و 

محیطی در حاشیه قرار گرفته است  در پی آشکار شدن اثرات منف ی گردش گری اثرات زیست

ها، دیدگاه محتاطانه پدید آمد که توس عه ینهشده در این زمدر ابعاد مختلف و انتقادهای مطرح

شده و با در نظ ر گ رفتن هم ه اث رات مثب ت و منف ی آن در ابع اد کنترل طوربهگردشگری را 

و « حم ایتی»از برآیند مباح ث می ان دو گفتم ان « دیدگاه سازگاری»گوناگون، در نظر داشت  

                                                            
1. Duenckman 

2. Sharpley 

3. Telfer 

4. Jafari 
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( معتقد است که 17،    9644) 1شکل گرفت  ویور 6039تا  6039های ، طی دهه«احتیاطی»

را وارد ادبی ات مطالع ات گردش گری ک رد ک ه از « گردشگری جایگزین»این گفتمان، مفهوم 

کند در آید  این مفهوم تأکید مینخستین مفاهیم مطرح در ادبیات گردشگری پایدار به شمار می

و زیس تی فرهنگ ی و مح یب-توسعه گردش گری بای د ش رایب ح اکم ب ر جوام ع  اجتم اعی

هایی را در نظر گرفت و بر این اساس، توسعه اکوتوریسم و شکل هاآنهای موجود در ظرفیت

از گردشگری را در دستور کار قرار داد که بیشترین اث رات مثب ت و کمت رین اث رات منف ی را 

تا کن ون، در ت داوم و تکمی ل  6009محور از آغاز دهه کنند  سرانجام، گفتمان داناییایجاد می

گوی  د ک  ه ف  ارر از هرگون  ه ن س  ازگاری و در چ  ارچوب پ  ارادایم توس  عه پای  دار میگفتم  ا

ی، رویک رد یکپارچ ه و نگ رش سیس تمی ارشتهفرض و تعصب نظری، دانش علمی چندپیش

بر مطالعات فراتحلیلی و مرور ادبیات مربوط ب ه باید مبنای توسعه گردشگری واقع شود  علاوه

منج ر ش ده اس ت، محقق ان  های مختل فتحلیل گفتمان توسعه گردشگری که به شناسایی و

ان د و مزای ای آن را در شناس ایی شناسی کیو را نیز در این مس یر ب ه ک ار گرفت هزیادی روش

محیطی و مدیریت منابع طبیع ی های اقتصاد اکولوژی ، مسائل زیستها حتی در حوزهدیدگاه

 عنوانب ه(، 667،    6007، 2)ب اری ان دکه با توسعه گردشگری مرتبب هستند، بررس ی کرده

ه ای م دیریت شناسی کی و، گفتمان( با استفاده از روش033،    4961) 3نمونه، جین هیوج

های مانگرو در مالزی را واکاوی کرد  در این تحقی ق ابت دا فض ای گفتم ان ک ه ش امل جنگل

اس ت، مطالع ه ش د   هاهای دولتی و مصاحبهمقالات علمی مرتبب با موضوع، اسناد و بخشنامه

سپ  در اختیار چند دسته از افراد متشکل از سه گروه بخ ش دولت ی، جامع ه دانش گاهیان و 

ساکنان محلی )شامل راهنماه ای محل ی تولیدکنن دگان ال وار و چ وب و کارآفرین ان بخ ش 

ه ا س ه گفتم ان گردشگری(، قرار گرفت  درنهایت، پژوهشگران مذکور با تحلیل آم اری داده

را شناس ایی و « تج ارت»و گفتم ان « تغییر روند»، گفتمان «سازیبهینه»شامل گفتمان مختلف 

ه ا تحلیل کردند  همچنین در راستای مطالعه ابعاد توسعه پایدار گردشگری، دی دگاه و ذهنیت

وکارهای گردشگری مطالعه شد تمام افراد جامعه از ساکنان محلی تا مسئولان و صاحبان کسب

                                                            
1. Weaver 

2. Barry 

3. Hugé 
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گزاران و جوام ع دهد، هرکدام از س ه گ روه دول ت، س رمایهنشان می هاآنز که نتای  برخی ا

کنند که گفتم ان محلی نگاه متفاوتی به توسعه گردشگری دارند و در سطوح مختلفی عمل می

، 1شود )روئس ین ناشی از این وضعیت به اشکال مختلف توسعه صنعت گردشگری منجر می

های دولت بر جامعه مقصد سیاست ریتأثات چگونگی (  در این دسته از تحقیق46،    4993

ی نش ان حیتل وطور و فرهن  جامعه بر یکدیگر نیز مطالعه شده است و به گردشگری ریتأثو 

ک ه یاگونهبهبر شناخت ذهنیت ساکنان تمرکز داشته باشند؛  گردشگریدهد، باید تحقیقات می

، 4966، 2وامع بومی تأثیرگذار باشد )ه انترویژه برای جگیری دولت بهریزی و تصمیمبر برنامه

و عملک رد  گردش گریهنجارهای مرتبب با هر گفتمان بر  ریتأثزمان با تأکید بر (  هم666   

موان ع  هاآناند که برخی از (، مطالعاتی نیز در کشور انجام شده44،    4961، 3آن )گریموود

زا ب ه لح اظ فک ری را موان ع درون ازجملهگذاری گردشگری از نظر نخبگان، اساسی سیاست

اند  در این بررسی علت اصلی نبود توسعه گردشگری را در موانعی همچون نبود بررسی کرده

که برخی دیگ ر موان ع دانند؛ درحالیهای لازم میگذاریهای فیزیکی و نبود سرمایهزیرساخت

کن د )س عیدی لوگیری میشده جبرند که از رسیدن به اهدا  لحاظفکری و فرهنگی را نام می

(  تحلی  ل گفتم  ان م  دیران و نخبگ  ان کش  ور درب  اره ص  نعت 66،    6606و همک  اران، 

مبنی بر تأکید بر تعامل مثبت با دنی ا و  هاآنگردشگری در ایران نیز انجام شده است و دیدگاه 

های گردشگری و وج ود وضعیت امنیت در کشور در عین حال  وضعیت نامناسب زیرساخت

(  63،    6603، غیاثی ان و یغات سوء علیه کشور شناسایی و ارزیابی شده است )س میعیتبل

شناسی کیو در حوزه مطالعات گردشگری روستایی در ایران نیز فراتحلیلی در چارچوب روش

انجام شده که هد  آن به دست آوردن شناخت جامعی از مجموع ه راهکاره ا و راهبرده ای 

سعه گردشگری روستایی در ایران بوده اس ت  براس اس نت ای  ای ن ریزی و مدیریت توبرنامه

تأکی د زی ادی « محورگرا و جامعهنگر، مشارکتنگر، یکپارچهنهادگرا، جامع»فراتحلیل، دیدگاه 

گرا و حفاظ ت-گرامح یب زیس ت»ریزی توسعه گردشگری روس تایی دارد  دی دگاه بر برنامه

ردش گری روس تایی در ابع اد مختل ف تأکی د دارد و بیشتر بر مدیریت توسعه گ« نگریکپارچه
                                                            
1. Roessingh 

2. Hunter 

3. Grimwood 
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است ک ه ب ر « گراتسهیلگر و حفاظت -گرا، حمایتگرمشارکت»های دیدگاه سوم دارای ویژگی

ریزی کاربری زمین تأکید دارد و در زمینه مدیریت توسعه گردشگری، حفاظت از اراضی برنامه

و همک اران،  ده د )بی اتخود قرار میروستایی در برابر تغییرات غیراصولی را در دستور کار 

ه ای متف اوت و اش کال مختل ف توس عه گردش گری و (  رابطه بروز گفتمان40،    6606

گیری ک ه ب ه توس عه ن وع ها بر فرایند تص میمآن ریتأثها و همچنین اهمیت شناسایی گفتمان

س ت؛ البت ه نش ان داده ش ده ا ه اپژوهششود، در این دسته از خاصی از گردشگری منجر می

های جامعه محلی و حت ی مس ئولان و شود، شناسایی و تحلیل دیدگاهطورکه مشاهده میهمان

های داخلی جایی نداش ته و کم در پژوهشکارآفرینان بخش گردشگری در سطح محلی، دست

گیری در س طح مل ی، ه ای بال ای تص میمها در ارتباط با دیدگاه مسئولان در ردهاغلب تحلیل

 ی  عنوان ب ه پایدار گردشگری جامعه دانشگاهی بوده است؛ این در حالی است که نخبگان و

(، 31،    4966، 1)چی ا پای دار توسعه با مطابق )سازگار(( 4966شده )هانتر، پذیرفته پارادایم

با رونق و رفاه جامعه محلی در ارتباط است که محصول مدیریت محل ی و اس تراتژی  من ابع 

پایداری ب ا هماهن     (336،    6003ی و اقتصادی است )یونیدس، محیطاجتماعی، زیست

 ش ود  م دیریتمقصد اعمال می ها و دانش خا  مربوط به هر جامعهها، نگرشکردن ارزش

کلیدی  مؤلفهعنوان به نفعانو نگرش ذی نظرات گرفتن نظر در و شناخت مستلزم طبیعی منابع

 در م ردم چ را که است ضروری موضوع این بهتر کدر رواست؛ ازاین گیریتصمیم فرایند در

،    4961کنن د )هی وج، می م دیریت خا  ایشیوه به را خود طبیعی منابع خا ، شرایب

پای دار در مقص د بای د ب ا درک و ش ناخت  گردشگریهای اجرای برنامه این، بر (  علاوه637

قعی ت و حمای ت جامع ه بین ی موذهنیت ساکنان آن آغاز شود  شناخت ذهنیت س اکنان، پیش

، 4966کند )هانتر، پذیر میهای توسعه گردشگری را امکانمقصد قبل از اصلاح و اجرای برنامه

ه ای ه ای گروهزمان دی دگاه و ذهنیتبنابراین پژوهش حاضر که در شناسایی هم (؛637   

تل ف ه ای مخساکنان محلی سعی داشته اس ت و درنتیج ه آن، گفتمان ازجملهمختلف جامعه 

 کننده مطالعات موجود باشد تواند تکمیلشود، میتحلیل می

                                                            
1. Cheia  
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 شناسی تحقیق. روش9

 . معرفی منطقۀ موردمطالعه5. 9

 از جمعی ت درص د 69 ح دود معیش ت من ابع و زاگرس، سکونتگاه کوهستانی اکوسیستم

 ب رجن عنواب ه آن از دلیل همین به کند؛می تأمین را کشور آشامیدنی آب درصد از 19 و ایران

 و کش اورزی ه ایظرفیت نظ ر از من اطق ترینمناسب از یکی  شودمی یاد کشور شیرین آب

 ب ر ب ال  مس احتی در زاگ رس کوهس تانی منطق ه غ رب در ایل ام اس تان  اس ت گردشگری

 من ابع ب ا گی رد،کش وررا در ب ر م ی ک ل مساحت از درصد 604 کیلومتر مربع که  49973043

 و º13 4' 60 '' ت ا º 13 19   '13'' ش رقی ه ایطول بین کتار،ه 114999 جنگلی به مساحت 

   است شده واقع º 61 4'  61''تا    º64 4  '63''شمالی  عرض

 

 
 . نقشه پوشش گیاهی استان ایلام5شکل 

 6600مأخذ: اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان ایلام، 
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 ک ه دارد جمعی ت نف ر ه زار 339 حدود استان این ،1ایران در سرشماری آخرین براساس

 ن ر  و هستند( درصد 64) روستایی نفر 63111 و( درصد 13 حدود) شهرنشین نفر 603416

 1703 و 4703 ،4104 ترتیبب ه خ دمات و ص نعت کش اورزی، اقتصادی هایبخش در اشتغال

 ،گس ترده جغرافی ایی ع رض و طول دلیلبه و گرمسیرینیمه منطقه ی عنوان به  است درصد

 معت دل و گ رم س رد، اقلیمی فرعی منطقه سه بارندگی، و دما مکانی تغییرات و زیاد ارتفاعات

   است مشاهدهقابل منطقه سراسر در

 درص د ده تقریباً و بوده مواجه ایعمده تهدیدهای با اخیر هایسال در زاگرس هایجنگل

 آبخی زداری و مرات ع ه ا،جنگ ل سازمان هایگزارش آخرین براساس  است رفته بین از هاآن

 زداییجنگ ل ی ا تخری ب زاگ رس هایجنگل از هکتار هزار 169 و میلیون ی  از بیش ایران،

 زدایی،جنگ ل مخربی مانند عوامل از هابیماری و آفات کنار در زاگرس هایجنگل  است شده

 و گ رد ایه طوفان و مداوم هایخشکسالی دام، تغذیه برای بلوط بذر آوریجمع زغال، تولید

 از ناش ی اصلی تهدیدهای سایر ( 416،    6601احمدی و همکاران، ) برندمی رن  نیز غبار

 پردازد،می بیشتر آن کردن روشن به حاضر مطالعه که اصلی نکته  هستند اقتصادی هایفعالیت

، 3و وود 2)آشورث است محلی اقتصادهای در حیاتی عنصری گردشگری توسعه که است این

و  (6003، 8؛ پ ا 4994، 7؛ نی ومن6006، 6؛ ل او6931،    4996، 5و سیمپسون 4اد؛ ج6009

شاهد این   کرد اضافه بالا فهرست به را آن تواننباشد، می پایداری گفتمان براساس آگاهانه اگر

 هایریزیبرنام  ه موف  ق نب  ودن دهندهنش  ان ک  ه اس  ت منطق  ه در ش  دهانجام مطالع  ات ادع  ا،

، 6607آزادخ انی،  ؛61،   6606 نظری ان،) اس ت پایداری نتای  طلوبم ارائه در گردشگری

 طبیع ی، منابع حفظ مسئول گردشگری پایدار توسعه که واقعیت این گرفتن نظر در با ( 6   

 9است )ک اتنها آن اقتصادی منافع تأمین همچنین و محلی جوامع قومی و فرهنگی هایارزش
                                                            
1. http://amar.org.ir  

2. Ashworth 

3. Voogd 

4. Judd 

5. Simpson 

6. aw 

7. Newman 

8. Page 

9. Caton 
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 دستیابی (336،    6003؛ یونیدس، 467،    9649، 2؛ مولین676،    4997، 1و سانتوس

 مختل ف ه ایگروه ه ایذهنیت و هاگفتمان ها،نگرش گرفتن نظر در با مگر اهدا  مذکور به

 توس عه درب اره گیرندگانتص میم و دولتی اندرکاران-دست تا گرفته محلی نفعانذی از جوامع

 عم دتاً ش امل و متکی است بیعیط محیب به گردشگری در ایلام  نیست پذیرگردشگری امکان

 عش ایری، ه ایکمپ گردی،بوم هایاقامتگاه در جنگلی مناطق و روستایی هایخانه در اقامت

 و مجوزه ا ص دور کن ار در دول ت راستا، این در  است طبیعی مناظر و بلوط جنگل از بازدید

 اح داث مانن د زرگیب نسبتاً هایطرح گردشگری، بخش تقویت برای کارآفرینان به وام اعطای

مط رح ک رد و  اقتص ادی مش کلات ب ر غلبه برای جنگلی را مناطق برخی در جاده و کابینتله

 مناسب حلراهعنوان به رشد» شعار با راهبرد این  را نیز پیشنهاد داد و اجرا کرد هاآنبرخی از 

گردش گری  یراهبردها اهدا  به این ترتیب، شد؛ گردشگری همراه طریق از «فقرزدایی برای

تقلی ل یاف ت  اه دا  اص لی راهبرده ای  اش تغال ن ر  و گردش گران ورود تعداد افزایش به

 دنب ال ب ه ( 6607 ،3شجاعی)گردشگری، افزایش تعداد گردشگران ورودی و نر  اشتغال بود 

نادی ده  اقتص ادی رش د س ایه در پایداری ابعاد سایر که آمد وجود به تصور این ها،برنامه این

 نگ رش محیطی و زیس ت ملاحظات به توجهیبی  دلیلبه هاطرح از برخیبه  اند وشدهگرفته 

 از ان د،نامیده توس عه خوشبینانه آنچه دلیلبه مردم از برخی درمقابل،  شده است انتقاد ساکنان

 متفاوت هایدیدگاه این گفتمانی، مانع ی  به شدن تبدیل جای به  کنندمی استقبال هاطرح این

 پای دارتری مزای ای مدنظر قرار گیرند، مدیریتی بالای سطوح در چنانچه و شوند شناسایی باید

 درواق ع،  (4960، 4کنند )لانگستونمی فراهم منطقه در کنشگران مختلف از وسیعی طیف برای

 اقتص ادی ه ایفعالیت ج ایگزین توان دمی پای دار گفتمان بر مبتنی گردشگری آگاهانه توسعه

 ت أثیر نی ز اقتص ادی من افع بر درنهایت حتی و دارند محیطیزیست پیامدهای که شود مخربی

 مس یر ک ه گردش گری ه ایفعالیت راهنم ای آن، از ترمهم ( 10،    4960، 5لی) گذارندمی

                                                            
1. Santos 

2. Moulin 

3. Shojaee 

4. Langston 

5. Lee 
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،    4963 ،2دزبیولز-6هیگینز) کندمی تعیین پایداری نبود یا پایداری سمت به راها آن توسعه

؛ 4966؛ هیوج، 673،    4993، 4و ورستی  3هستند )هاجر یربناییز هایهمین گفتمان ،(637

 توس عه ت ا دارد سعی پژوهش این چنانکه در مقدمه ذکر شد، اساس، این بر (؛4993سانتوس، 

 خا طور به و کند ارزیابی کند،می فعالیت آن در که تریوسیع محتوای نظر از را گردشگری

 ای ن ب ه کند؛ شناسایی را منطقه در گردشگری هایلیتفعا گونه این کنندهحمایت هایگفتمان

 توس عه اه دا  ب ا ه ااین گفتم ان آیا اینکه و کند معرفی را غالب گفتمان است قرار ترتیب،

 نامشخصیزمان مدت برای( 66،   6000) 5باتلر طبق تعریف کهیاگونهبهگردشگری،  پایدار

 من افع و فرهنگ ی ه ایارزش طبیع ی، ابعمن  ب ر منفی راتیتأث بدون منطقه در را خود حیات

  هستند یا خیر آن حفظ کند، همسو اقتصادی

 Q شناسی. روش2. 9

 دارد، طولانی ایسابقه شناسیجامعه و سیاسی شناختی،تحقیقات روان در کیو شناسیروش

 .(166،    4993، 7و دونالدس  ون 6ان  د )ادنک  ار برده نی  ز ب  ه انس  انی جغرافی  دانان ام  ا

روش، پژوهش گر میلادی ابداع کرد  ای ن  6069در دهه  8ناسی کیو را ویلیام استفنسونشروش

بندی کند و دوم اینکه سازد تا اول اینکه ادراکات و عقاید فردی را شناسایی و طبقهرا قادر می

،    6033، 10و توم اس 9کئونهای افراد براساس ادراکاتشان بپردازد )م بندی گروهبه دسته

اصلی این فن، آشکار کردن الگوهای مختلف تفکر است، نه شمارش تعداد افرادی  (  هد 13

ه ای تحقی ق کیف ی ی را ب ه روششناس روشکه تفکرات مختلف دارند  ویژگی مذکور ای ن 

شناسی کی و از بع د کمّ ی نی ز برخ وردار اس ت؛ زی را از کند؛ با وجود این، روشنزدی  می

بندی اف راد کم   های اصلی ب رای دس تهو تحلیل مؤلفههای آماری مانند تحلیل عاملی روش

                                                            
1. Higgins 

2. Desbiolles 

3. Hajer 

4. Versteeg 

5. Butler 

6. Eden  

7. Donaldson 

8. Stephenson 

9. McKeown 

10. Thomas 



 کمو ی ای                                          شمارۀ چهلمجلّة جغرافیا و توسعة ناحیه                                                    643

 

کن د ک ه عم ق، تن وع و فردی ت را در گیرد  این روش رویکردی علمی به ذهنیت ارائه میمی

 کند های علوم انسانی حفظ میپژوهش

فرایند مطالعه کیو دارای مراحل مختلفی است؛ به این ترتی ب ک ه  ابت دا پ   از انتخ اب 

ها و غی ره ها، یادداش تچه درباره آن موضوع در مقالات، م تن مص احبهموضوع تحقیق، هرآن

شود که فضای گفتمان نام دارد  سپ  محتویات فض ای گفتم ان ب ه وجود دارد، گردآوری می

را از  -نمونه کی و-ای از عبارات شود تا بتوان در مرحله بعد نمونههایی کوتاه تبدیل میعبارت

شود تا جداگانه روی ی  کارت نوشته می -نمونه کیو-، عبارات انتخاب کرد  سپ  هاآنمیان 

ه ای کنندگان یعنی افرادی ک ه قراراس ت ذهنیتدسته کیو تهیه شود  بعد از انتخاب مشارکت

عبارتی، در گیرد؛ بههاست، انجام میی که درواقع گردآوری دادهسازمرتبشناسایی شود،  هاآن

ه  ای دس  ته کی  و را براس  اس ش  ود ت  ا کارتس  ته میکنندگان خواای  ن مرحل  ه از مش  ارکت

 تحلی ل و همبس تگی از طریق  Qدستورالعمل خاصی روی طیفی مرتب کنند و در آخر دسته 

 تحلی ل و کنندگان تجزی هش رکت هایدی دگاه ارتب اط از الگوه ای آشکارسازی برای عاملی 

س ازی معم ول قیاسدو تفاوت عمده ب ین مطالع ه کی و و م .(64،    4961شود )هیوج، می

س ازی، گردد  برخلا  مقیاسگیری عبارات این دو برمیوجود دارد: تفاوت اول به نحوه شکل

ش ود  از ی   ای خ ا  گ ردآوری نمیهای( مطالعه کیو با هد  سنجش سازهعبارات )گویه

آید که نمایانگر سنجش آن سازه از فرد اس ت؛ ب رای ای برای هر فرد به دست میمقیاس نمره

ه ای های مقیاس است و تحلیلمثال، در مقیاس لیکرت، این نمره حاصل مجموع نمرات گویه

س نجد و ای را نمیگیرد، اما عبارات مطالعه کی و ه یس س ازهآماری روی این نمره صورت می

 ه اآنشود؛ بنابراین معیار گردآوری عبارات و تن وع ای نیز برای هر فرد محاسبه نمیهیس نمره

ی کیو بیش تر از مقی اس سازمرتبها به کم  متفاوت است  دقت گردآوری داده در دو روش

« خیل ی زی اد، زی اد، تاح دی، ک م، خیل ی ک م»لیکرت است  در مقیاس لیکرت، طیفی مانند 

در « جداگانه»گیرد تا پاسخگو میزان موافقت خود را با هر عبارت، درمقابل هر عبارت قرار می

عبارت دیگر، هنگامی که پاس خگو در ح ال بررس ی ی   گوی ه  قالب این طیف بیان کند؛ به

کن د، ها توجه ندارد و تنها نظر خود را درباره آن گویه روی طیف بیان میاست، به سایر گویه

را در کنار یک دیگر  هاآنکه  گویی با چند عبارت موافق باشد، معمولاً هنگامیاما چنانچه پاسخ
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س ازی در روش کی و، ی زان نیس ت؛ بن ابراین در ف ن مرتبدهد، موافقت او به ی   مقرار می

کند؛ بنابراین امکان بیشتری ب رای عبارات را مرتب می« ایمقایسه»کننده طی فرایندی مشارکت

 ( 34،    6631فرد، نشان دادن ذهنیت خود دارد )خوشگویان

 . فضای گفتمان 5. 2. 9

ب ه   ”concursus“از واژه ل اتین  ک ه ”concourse“شناسی کیو از واژه در ادبیات روش

ش ود  ب ا توج ه ب ه ک اربرد ای ن واژه در گرفته شده اس ت، اس تفاده می «اجتماع کردن»معنی 

ش امل  گفتم ان عنوان معادل استفاده شده است  فضایبه «فضای گفتمان»شناسی کیو، از روش

 مط رح جامع ه میان در که است تحقیق موضوع با مرتبب متعدد و متنوع مطالب از ایمجموعه

 ه اآن ه ایذهنیت شناس ایی درص دد کی و مطالعة که است جامعه، افرادی از منظور شود  می

 ابت دا بای د گفتم انی، فضایی ایجاد (  برای166،    4993)ادن،  است تحقیق موضوع دربارۀ

 از س پ  و ش ود بررس ی تحقی ق موضوع زمینة درغیره  و اینترنتی ای،کتابخانه اسنادی منابع

بن ابراین فض ای گفتم ان ی   جامع ه شود؛  تکمیل اهداده گردآوری جامعه، با مصاحبه طریق

ه ا در رابط ه ب ا نمون ه موردمطالع ه های ممکن با تعداد زیادی از گزارهآماری از همه گفتمان

از دل این مجموعه اس تخراج  Q(  نمونه 4966کئون، م  ؛666،    4966، 1)استرجیو است

، 2معتبر باید تمام ابعاد موضوع موردمطالع ه را پوش ش ده د )الینگس ن Qنمونه شود  ی  می

های های س ازمانبنابراین در کن ار م رور ادبی ات موض وع، بررس ی بیانی ه ؛(603    ،4969

های ه ا، مص  احبهه ا در اعت راض ب ه برخ ی پروژههای آنو دی دگاه  (ه اNGOغیردولت ی )

ی، دانشگاهیان، کارآفرینان و بعضی از ساکنان محلی انجام ش د  با مدیران دولت یافتهساختارنیمه

کاهش  Qعنوان مجموعه عبارت به 34به  و در بازبینی شد آوریعبارت جمع 699درمجموع، 

ه  ا دربرگیرن  ده موض  وعات )اقتص  ادی، اجتم  اعی، فرهنگ  ی و (  گ  زاره4یاف  ت )ج  دول 

 های بلوط ایلام است نگلمحیطی( مرتبب با مدیریت و توسعه گردشگری در جزیست

 

 

                                                            
1. Stergiou 

2. Ellingsen 
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 کنندگانمشارکت . انتخاب2. 2. 9

 1گفتم انی بازنم ایی ب رای ش رایب ایج اد منظورکنندگان، ب همش ارکت انتخ اب فرایند در

 ک ه هس تند ش امل طیف ی دهندگانپاس خ ک ه ش د مطمئن (  باید136،    4993، 2)درایزک

 اقتص ادی، و مس ائل ه اجنگل وگردش گری  درم ورد نظ رات و هادیدگاه تنوع کنندهمنعک 

 تص ادفی، طورکنندگان ن ه ب هش رکت  آن هستند با مرتبب محیطیو زیست اجتماعی، فرهنگی

 و مختل  ف اجتم  اعی هایاز خاس  تگاه ها،دی  دگاه و نظ  رات تن  وع بیش  تر ک  ردن ب  رای بلک  ه

 دولت ی، مقامات گردشگری و متخصصان، کارآفرینان محلی، افراد شدند که انتخاب جغرافیایی

  (6)جدول نفر بودند 11ها به تعداد دانشگاه اساتید و (NGO)غیردولتی  هایسازمان اعضای

  Q یسازمرتب. 9. 2. 9

ایج اد  Qنمون ه  ی   هرکدام کنندهشرکت 11 ستونی، 0 توزیع ی  در عبارات چیدمان با

 شدهانتخاب عبارت ی ها آن از هری  که تصادفی گذاریشماره با هاکارت از ایکردند  دسته

، 6006، 5؛ براون4999، 4و پروپ  3استاندارد )آدامز Q سازیمرتب طرح ی  و دادند نشان را

 ای ن به هاکارت سازیمرتب  کنندگان قرار گرفتدر اختیار مشارکت ،4 ( مطابق شکل06   

 ف ق،موا) دس ته س ه ب ه را ه اکارت شود ت امی خواسته کنندهشرکت از ابتدا که است صورت

روی آن نوشته شده ها گویه که  هاکارتفلش به توجه با سپ  و کند تقسیم( خنثی و مخالف

 کنندگانش رکت از  دهد خانه از جدول قرار ی  را داخل عبارت شماره هر ،(4 جدول) است

 رتب ه) موافقت میزان براساس+ 1 تا -1 از مقیاسی در ( را4)جدول  عبارت 34 تا شد خواسته

   کنند بندیاولویت )صفر( رتبه ابراز نکردن یا( -1 تا -6 رتبه) مخالفت ،(1 تا+ 6

توس ب  اجباری توزیع روش به شده است، ها نوشتهکارت روی که کیو عبارت پنجاه و دو

کنندگان در توزیع اجباری در مقایسه با توزیع اختیاری، مشارکت  بندی شدها رتبهکنندهشرکت

کنند؛ زی را تعی ین جایگ اه ه ر عب ارت در   بررسی عبارات میدقت و توجه بیشتری را صر

                                                            
1. discursive representation 

2. Dryzek 

3. Addams 

4. Proops 

5. Brown 
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کننده مجبور است تنه ا ب ا طیف دشوارتر از توزیع اختیاری است؛ زیرا در حالتی که مشارکت

  سه عبارت )در این پژوهش( کاملاً موافق باشد

 
-4 -3 -2 -1 0 +1 +2 +3 +4 

         

         

         

(3)        (3) 

 (4)      (4)  

         

  (6)    (6)   

         

   (8)  (8)    

         

    (10)     

         

-4 -3 -2 -1 0 +1 +2 +3 +4 

Most disagree  Most agree 

 اجباری نرمال توزیع اساس بر بندی رتبه Q sort .2 شکل

 

کز بیشتری بر عبارات نیاز اس ت در مقایسه با حالتی که چنین محدودیتی وجود ندارد، تمر

مواف ق اس ت؛ بن ابراین  ه اآنتا عبارات منحصر به فردی را انتخاب کند که ب یش از هم ه ب ا 

(؛ 73،    6631 فرد،خوش  گویان) آورد دس  ت ب  ه او ذهنی  ت از تریعمی  ق درک ت  وانمی

کننده اختیار که در حالت دوم به چنین تمرکزی نیاز نیست؛ زیرا هنگام تردید، مشارکتدرحالی

تواند بیش از سه عبارت را نیز در جایگاه کاملاً موافق قرار دهد یا اص لاً ه یس کامل دارد و می

عب اراتی ک ه در ه ر دو  انته ای  با بررس ی این، بر عبارتی را در این جایگاه قرار ندهد  علاوه

ز ذهنی ت و نگ رش ش ناختی ا است، مخالف کاملاً یا موافق کاملاً کنندهشرکت آن در که طیف

ف رد و دان ایی) بمان د پنه ان اختی اری توزی ع در اس ت ممکن که آیدمی دست دهنده بهپاسخ

 تحلی ل در عام ل استخراج برای نرمال، عاملی تحلیل با مقایسه در ( 16،    4966همکاران، 

 اف راد، از ایمجموع ه روی متغیره ا ج ای ب ه زیرا است؛ معکوس مشخصطور به Q عاملی

نفر  nهای تحقیق متداول که برخلا  روش  سنجدمتغیرها، می از ایمجموعه با را P عهمجمو

نف ر انتخ اب   mکنند، در مطالعه کیو گیری میاندازه« هاآناز »ویژگی را  mرا انتخاب کرده و 
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گیری کنند؛ بنابراین در حالت نخست، افراد انتخابی ویژگی را اندازه n« هاآنخود »شوند تا می

ها ش وند، بن ابراین ای ن ان دازهگیری میگیری رفتاری انفعالی دارند؛ یعنی ان دازهدرباره اندازه

که در مطالعه کیو، افراد انتخابی رفتاری فع ال در هستند که برای محقق اهمیت دارند؛ درحالی

 ( 06،    6006مدنظر محقق است )براون،  هاآنگیری گیری دارند و درواقع، اندازهاندازه

 های تحقیق. یافته4

 ش ده انج ام PQMethod 2.35اف زار نرم از استفاده با ،Qهای داده کامل تحلیل و تجزیه

 تعریف و گذاری فاکتورهاعلامت دستی،  چرخش و است که شامل محاسبه امتیازات فاکتورها

 Qنمونه  اسبراس را کنندگانشرکت از هاییگروه فاکتورها درواقع، هر فاکتور است  هایآرایه

 ف اکتور کنند  ه راند، تعیین میکرده بندیرتبه مشابه روشی به را آن گروه هر اعضای که هاآن

 ی ا یکس انه ا آن تفک ر هایشیوه یا هاذهنیت ها،دیدگاه که است افراد از گروهی دهندهنشان

 ه ر گ ر،دی عب ارت ب ه گیرند؛می قرار دسته ی  در که است یکدیگر به نزدی  بسیار حداقل

 س پ  ( 4960 لنگس تون،) اس ت مشابه هایدیدگاه با دهندگانپاسخ ادراک میانگین Q فاکتور

 .دارد را افراد رای  هایدیدگاه کیفی درک و عوامل تفسیر فرصت محقق

 
 کننده در هر فاکتور است(نمایانگر افراد تعیین x. ماتریس بارهای عاملی چرخیده )5جدول 

 6199ش، های پژوهمأخذ: یافته

Q sort    9فاکتور  2فاکتور  5فاکتور 

 -x 9664/9- 9196/9 1476/9 ( معاون اداره میراث فرهنگی6

 x-1669/9 9673/9 6116/9   ( معاون اداره منابع طبیعی4

 -7447/9x 9906/9 9736/9   داری دانشگاه ایلامعلمی گروه جنگل( هیئت6

 -1413/9x 9196/9 6637/9   ی دانشگاه باخترریزی گردشگرعلمی گروه برنامه( هیئت1

 1171/9x 9164/9 9033/9   ( کارمند اداره میراث فرهنگی3

 -3111/9x 96463/9 3601/9   ( فرماندار 1

7 )NGO    7413/9x 6160/9- 6377/9- 

 3064/9x 9130/9 6030/9   ( ساکن روستا3

 -7963/9x 9479/9 9641/9   ( ساکن روستا0
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Q sort    9فاکتور  2فاکتور  5فاکتور 

 7610/9x 6173/9- 6631/9  ( کارآفرین گردشگری69

 -1714/9x 6369/9 4606/9   ( ساکن روستا66

 1670/9x 9399/9- 9006/9 کارآفرین گردشگری ( 64

 -x 6606/9- 9339/9 1673/9   ساکن روستا ( 66

 -NGO 4633/9 3619/9 9166/9  ( ساکن روستا61

 3303/9x 6430/9x 9376/9   ( ساکن روستا63

 6169/9x -9493/9 4069/9   ( ساکن روستا61

 3690/9x 4903/9 6113/9   ( ساکن روستا67

 7646/9x 9343/9- 6434/9   ( ساکن روستا63

 -3491/9x 6333/9- 9906/9   ( ساکن روستا60

 -3361/9x 9301/9 -6061/9   ( ساکن روستا49

 -3047/9x 6606/9 9000/9 ( کارآفرین گردشگری46

 -1373/9x 6363/9 6116/9   ( ساکن روستا44

 4711/9 -6416/9 6667/9   ( ساکن روستا46

 3130/9x 6611/9 9969/9   ( ساکن روستا41

 -x 4163/9 6793/9/1436   ( ساکن روستا43

 -3101/9x 4611/9- 6990/9   ( ساکن روستا41

 -3139/9x 4101/9- 4000/9   ( ساکن روستا47

 3316/9x 4617/9 9933/9   ستا( ساکن رو43

 7933/9x 6609/- 6303/9 ( کارآفرین گردشکری40

 1777/9x 4336/9 4114/9   ( ساکن روستا69

 -1741/9x 6960/9- 4699/9   ( ساکن روستا66

 1741/9x 6710/9 6133/9   ( ساکن روستا64

 7467/9x 9793/9 6363/9   ( ساکن روستا66

 -1316/9x 6364/9- 6716/9 ( کارآفرین گردشگری61

 7941/9x 9113/9- 9331/9   ( ساکن روستا63

 -3416/9x 9313/9 6430/9   ( ساکن روستا61

 9666/9 6936/9 6964/9   ( ساکن روستا67

 1330/9x 4173/9 9446/9   ( ساکن روستا63

 1373/9x 4313/9 6630/9  ستیزبیمحمعاون ( 60
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Q sort    9فاکتور  2فاکتور  5فاکتور 

 1730/9x 6469/9- 6711/9 ( کارآفرین گردشگری19

 3369/9x -9111/9 1703/9   ( ساکن روستا16

 -6117/9 -9336/9 6306/9   ( ساکن روستا14

16 )NGO    4499/9 6060/9- 3111/9x 

 -1079/9x 1347/9- 4106/9   ( ساکن روستا11

 1/9 0/9 41/9  واریان 

 

 ،ه اآن محاس به از قب ل  ش ودمی محاس به عب ارت برای هر عاملی نمرات کیو، تحلیل در

 (؛6ش وند )ج دول می گ ذاریعلامت کنندگانش رکت ازه ا آن ع املی بار براساس فاکتورها

 هری   برای عبارات امتیاز بنابراین شوند؛می گرفته نظر در مهم، عاملی عبارتی، فقب بارهایبه

  است شده محاسبه 4 جدول شرح به شدهشناسایی فاکتور سه از

 گوین دمی ع املی آن ف اکتور آرایه آن به که آیدمی دست به Q ی  نمونه ر،فاکتو هر برای

 z نم رات بندیرتبه براساس  هستند Q نمونه شدهادغام میانگین عاملی، هایآرایه  (6 جدول)

 ت وانمی  شودمی سازی+ مرتب1 تا -1از  عامل هر برای هر فاکتور برای عبارات کیو، عبارات

تنها برای راحتی در تحلیل و تفسیر فاکتورها  عامل نمرات تبدیل این که کرد اشاره نکته این به

   است

 ه  ایگزاره ،(4969) 1ک  اپن و( 4963) استفنس  ون روش براس  اس ه  ا،تفس  یر گفتمان در

 ه ای رتب ه هایی ک ه دردارند )گزاره عامل هر برای را امتیاز کمترین و بیشترین که ایبرجسته

 معن اداری تفاوت که هاییگزاره یعنی)متمایزکننده  هایعلاوه گزاره(، بهفاکتور هر در -1 و +1

روی  اجم اع ه ایی ک ه همچن ین گزاره و دهن دمی فاکتوره ا نش ان س ایر فاکتور و ی  بین

و  2)وبل ر ش وندبررس ی می( نداش تند متف اوتی بن دیرتبه ع املی هیس توسب هاست یعنیآن

 (   13،    4990همکاران،  

 

                                                            
1. Cuppen 

2. Webler 



 663                                              های اجتماعیی و تحلیل گفتمانشناسای                      سال بیستم                    

 



 کمو ی ای                                          شمارۀ چهلمجلّة جغرافیا و توسعة ناحیه                                                    661

 



 667                                              های اجتماعیی و تحلیل گفتمانشناسای                      سال بیستم                    

 

 
 

 



 کمو ی ای                                          شمارۀ چهلمجلّة جغرافیا و توسعة ناحیه                                                    663

 

 9 و 2 ،5 فاکتورهای برای عاملی های آرایه .9جدول 

 6199های پژوهش، مأخذ: یافته
6آّرایه عاملی فاکتور  4آرایه عاملی فاکتور    6آرایه عاملی فاکتور     

1-  6-  4-  6-  9 6+  4+  6+  1+   1-  6-  4-  6-  9 6+  4+  6+  1+   1-  6-  4-  6-  9 6+  4+  6+  1+  

14 4 3 66 7 66 64 16 13  46 11 66 4 39 66 13 13 3  3 69 11 7 6 36 34 44 0 

39 11 3 61 0 63 1 6 16  7 0 67 3 10 63 64 36 49  66 69 16 67 4 16 63 43 66 

17 63 69 34 36 63 6 41 1  6 61 46 64 19 44 69 61 40  47 63 19 63 61 61 3 11 64 

 10 46 67 44 41 61 61    63 63 63 67 41 13 43    14 60 46 13 63 64 13  

  47 46 43 69 43      14 61 6 16 1      46 66 49 41 61   

  11 60 40 64 66      34 66 61 16 1      40 17 41 6 43   

   67 66 19        60 60 11        10 66 1    

   49 63 61        66 43 17        39 61 1    

    60          41          76      

    13          47          60     

 

ه ای ه ر ک ردن ویژگی ها بر آش کارای دیدگاهی کیو، هنگام تحلیل مقایسهشناسروشدر 

و همک اران،  1ش ود )ف ازیتوها تأکی د مینظر میان دی دگاهنظر و اختلا دیدگاه و سپ  توافق

شده از زاویه دید متفاوتی ن شناسایی(  در مطالعه حاضر نیز هرکدام از سه گفتما6،    4990

که همگی نیز در ادبیات توسعه گردشگری وجود دارند، به توسعه گردشگری طبیعی در استان 

شده در فض ای های پژوهش درباره سه گفتمان شناساییاند  آنچه از مقایسه یافتهایلام نگریسته

ها و آی د، بی انگر ش باهتمیگفتمانی توسعه گردش گری طبیع ی در ای ران ) اس تان ایل ام( بر

 هایی به شرح زیر است:تفاوت

 46 مش ترک درصد از واریان  مطالعه را به خود اختصا  داده و دی دگاه 41فاکتور اول 

اس ت، اف راد ای ن گ روه ش امل  شده داده نشان 6جدول  در طورکههمان  دهدمی نشان را نفر

علم ی گ روه های استان، عضو هیئتستانمعاون سازمان میراث فرهنگی، فرماندار یکی از شهر

                                                            
1. Fazito 
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ریزی گردشگری دانشگاه باختر، کارآفرینان گردش گری و تع دادی از س اکنان محل ی و برنامه

 است   NGOهمچنین ی  عضو 

های بالا در فاکتور در رتبه« 61و  41، 6، 16، 13، 1، 16»های با توجه به قرار گرفتن گزاره

اقتصادی توسعه گردش گری در مقی اس محل ی  راتیتأثت های مثب، گفتمان نخست بر جنبه6

منفی آن توج ه داش ته باش د  نگ اه مثب ت ای ن  راتیتأثتأکید دارد؛ بدون آنکه به ابعاد کلان و 

دیدگاه متوجه اثرات مثبت اقتصادی توس عه گردش گری ب رای ارتق ای اقتص ادهای محل ی و 

ش ود و جامع ه حمای ت م یص ورت گس ترده از س وی معیشت خانوارها است؛ هدفی که به

ف رض و تواند در صورت توسعه گردشگری محقق شود  درواقع، این گفتمان با ای ن پ یشمی

( در اس تان 6انتظار است که خواهان توسعه گردشگری با توجه به وجود منابع جنگلی )گزاره 

دهن د ک ه توس عه گردش گری در است، اما هم ادبیات تحقیق و هم تجارب مختلف نشان می

ها و پیامدهای دیگر نیز داشته باشد ک ه دو گفتم ان دیگ ر ب ه تواند جنبههای طبیعی میرصهع

 توس عه ان د، ول ی پیام د مثبت ی را ک ه گفتم ان اول ب رایها توج ه داش تههمین ابعاد و جنبه

کلی، در ای ن گفتم ان طورب هکند یا در پی آن است، قائ ل نیس تند  به آن اشاره می گردشگری

گ ردی در نق اط های ب ومسعه گردشگری با تأکید بر تهیه و تجهیز و گسترش خانهنوعی از تو

ه ایی تمام گ زاره کهیطوربهتر از سایر انواع گردشگری است؛ روستایی استان  بسیار برجسته

محیطی نشان منفی اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و زیست راتیتأثگردی های بومکه برای خانه

(  4و  11، 10، 63، 17، 39، 14ی طیف با بیشترین امتی از منف ی ق رار دارن د )اند، در انتهاداده

همچنین در این گفتمان توسعه گردشگری در سطح استان ناموفق اس ت ک ه دلی ل عم ده آن، 

ونقل و همچنین کمبود امکانات رفاهی و های کافی از قبیل جاده مناسبف حملنبود زیرساخت

ها( دانسته شده است )گ زاره ها و دریاچهها، چشمهعی )جنگلهای طبیخدماتی در کنار جاذبه

در مح یب روس تا تأکی د  ه اآنگردی و برپ ایی های بوم(  ازآنجاکه این گفتمان بر اقامتگاه66

تواند پیوندی بین گردشگری طبیعی و جامعه محلی برقرار کند که چن دان ب ه زیادی دارد، می

مان طرفدار مسلم توسعه گردش گری اس ت، ام ا توس عه بزرگی مقیاس وابسته نباشد  این گفت

تواند به کارآفرینی در محیب روستا منج ر گیرد که میگردشگری را در سطح محلی در نظر می

شود  درمجموع، با توجه به اینکه این گفتمان ب ا در نظ ر گ رفتن جامع ه محل ی و من افع آن، 
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داری نک ردن از من ابع جنگل ی ب ه بهان ه ب رکند که نه قائل ب ه بهرهدیدگاهی را نمایندگی می

رویه از این منابع و ناپایدار ک ردن مح یب ب ه بهان ه برداری بیحفاظت است و نه طرفدار بهره

 نام نهاد « گفتمان توسعه پایدار اکوتوریسم روستایی»توان آن را توسعه گردشگری است، می

، عض و س تیزبیمحظ ت ه ا ش امل مع اون س ازمان حفاکنندهنفر از شرکت Q  0نمونه 

 در داریمعن ا طورب ه داری دانشگاه ایلام و چند تن از ساکنان محل ی علمی گروه جنگلهیئت

  ده دمی توض یح را مطالع ه واریان  از درصد 0 عامل این  شده است بارگذاری فاکتور دوم

 و یاندانش گاه غیردولت ی، هایس ازمان محل ی، س اکنان میان در کنندهتعریف کنندگانشرکت

منف ی  راتیت أثهایی از درگفتمان دوم ب ه جنب ه  هستند ستیزبیمح از حفاظت اداره مقامات

های طبیعی توجه زیادی شده و به این دلیل، با توجه ب ه احتمالی توسعه گردشگری در عرصه

های اکولوژی  جنگلی دارد، با توسعه گردشگری متکی تمرکزی که به لزوم حفاظت از عرصه

مس تقیم ب ه  طورب ههای برتر، پن   گ زاره وافق نیست  در این دیدگاه، از بین گزارهبه جنگل م

ش ود ه ا مرب وط میهای گردشگری در ابع اد گون اگون در جنگلمخالفت با ایجاد زیرساخت

کابین تا امکان ات ( و هرگونه زیرساخت از جاده و تله7و  46، 3، 36، 49های ترتیب گزاره)به

ها ها و جنگلگاهگردشگری در مناطق جنگلی را با تخریب و نابودی ذخیره رفاهی و تسهیلات

ها ترین رتب هدر پ ایین 0و  6، 46ه ای این، ق رار گ رفتن گزارهمساوی دانسته است  علاوه بر 

ه ا هستند و ب ر حفاظ ت از جنگل ستیزبیمحدهد که افراد این گروه حامیان دهنده مینشان

حتی بحران اقتصادی کنونی نیز توجیهی برای استفاده توریس تی  کهیطوربهتأکید ویژه دارند؛ 

ریزی اصولی و در این گفتمان، به نبود برنامه 43و  40های ها نیست  رتبه بالای گزارهاز جنگل

تدوین راهبرد مناسب و جامع در توسعه گردشگری و همچنین تأثیر مسائل سیاسی ب ر موف ق 

در این گفتمان با سایر  69دارد  تفاوت زیاد امتیاز گزاره شماره  نبودن توسعه گردشگری اشاره

ده د ک ه ای ن هاست، نشان میای ذهنیت گروهها که مبنای دیگری برای تفسیر مقایسهگفتمان

احداث در راستای توسعه گردشگری در استان ایل ام را در راس تای های دردستگفتمان پروژه

کن د، ن وع بی ان م ی 61و  1ه ای ن امتی از زی اد گزارهدان د  همچن یتوسعه اکوتوریس م نمی

هایی ها متکی نیست و بر سایر پتانسیلگردشگری مدنظر در این گفتمان لزوماً به وجود جنگل

کلی، ای ن گفتم ان ب ا طورب هکند که برای ج ذب گردش گر در اس تان وج ود دارد  تأکید می
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های جنگلی مخالف هس تند  ای ن عرصه شود که با فعالیت توریستی دردیدگاهی پشتیبانی می

گفتمان به ویژه با ایجاد جاده و برقرار شدن امکان دسترسی آسان برای هم ه ب ه من اطق بک ر 

س وزی شدت مخالف است؛ حتی اگر چنین امکانی در مواقع ض روری مانن د آت شجنگلی به

ش دت یدگاه که ب ه(  در این د46جنگل یا مقابله با قاچاق چوب و زغال استفاده شود )گزاره 

گ ردی ه ای ب وم(، اقامتگاه3کابین )های جنگلی است، ایج اد تل هخواهان محافظت از عرصه

ش دنی نیس ت؛ ب ر ای ن ( در جنگل مجاز و توجی ه63( و حتی پارک جنگلی )گزاره 7)گزاره 

 تلقی کرد «  گردشگریگفتمان حفاظتی ناسازگار با توسعه »توان اساس، این دیدگاه را می

ش امل  کنندگانش رکتسه نفر از   کندمی تبیین را مطالعه از واریان  درصد 7 کتور سومفا

 مرتبب عامل این با توجهی درخورطور به )توسعه( و دوتن از ساکنان محلی  NGOی  عضو 

هستند  در کانون توجه گفتمان سوم برای توسعه گردشگری، مسائل کلان اقتصادی و سیاس ی 

دلیل مشکلات سیاسی در رواب ب موفق نبودن در توسعه گردشگری را به کهیطوربهقرار دارد؛ 

کشور با سایر کشورهای جه ان و همچن ین ه د  از توس عه گردش گری را کم   ب ه رف ع 

ج ای اح داث ه این ترتیب، ب ه(؛ ب13و  0های گزارهداند )های مهم اقتصادی کشور میبحران

که از پیامدهای توسعه گردشگری ذک ر زغال و  ها برای مبارزه با قاچاق چوبجاده در جنگل

ح ل راه عنوانب ههای اجرایی را ایجاد اشتغال و کاهش نر  بیکاری توسب دستگاهشده است، 

 (   64کند )گزاره پیشنهاد می

-ه ای ب زر  توریس تیویژگی دیگر گفتمان سوم، مخالفت آشکار با تبعات منف ی پروژه 

ک ه ب ر اح داث - 63( است، که در کنار امتیاز زی اد گ زاره 66و  3کابین )تله ازجملهتفریحی 

ک ه ایج اد تأسیس ات و امکان ات - 66و همچنین گزاره  -های جنگلی بیشتر تأکید داردپارک

ب ا وج ود اذع ان ب ه  -دان دگردشگری در محیب جنگل را برای توسعه گردش گری ل ازم می

، بی انگر نگ اه ای ن گفتم ان ب ه (11های بل وط در منطق ه )گ زاره کننده جنگلوضعیت نگران

 های کلان در راستای جذب تعداد گردشگران بیش تر اس ت  برخل ا  دی دگاه دوم ک هپروژه

دهد و های دیگر استان در جذب گردشگر را مد نظر قرار میهای بلوط، پتانسیلجای جنگلبه

های خان هکند، گفتمان نخست نی ز ک ه ب ر تأس ی  نوعی بر گردشگری جایگزین تأکید میبه

ک ه ای ن در این گفتمان، درح الی 34گردی در محیب روستا تأکید دارد، تفاوت رتبه گزاره بوم
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، 3ه ای عل اوه گزارهقرار دارد، ب ه 61و در فاکتور ی  در رتبه  16در رتبه  4گزاره در فاکتور 

اس ت؛  انب وه در ای ن گفتم ان گردش گریاشاره شد، بیانگر نوع رویکرد  هاآنکه به  63و  66

محیطی ندارد و بدون توجه به پیامدهای منف ی چندان ملاحظات زیستتوان گفت، بنابراین می

در  گردش گریعلاوه، اقبال این دیدگاه به توس عه احتمالی به توسعه گردشگری قائل است  به

های جنگلی استان در راستای کاهش مشکلات معیشتی جوامع محلی و کم  به اقتصاد عرصه

های توریس تی موج ود در من اطق و جوام ع در این سطح نیست، ب رعک  پتانس یلخانوارها 

داند و درنتیجه راهک ار محلی را فرصت و امکانی برای حل معضلات کلان اقتصادی کشور می

دان  د و دیپلماس  ی و ه  ا مح  دود نم  یرا نی  ز ب  ه زیرس  اخت گردش  گریتس  هیل توس  عه 

(؛ بنابراین دیدگاه سوم 13گیرد )گزاره ر در نظر میهای کلان ملی را برای این منظوریزیبرنامه

 نامید « انبوه گردشگریگفتمان توسعه »توان را نیز می

 گیری. نتیجه1

 بل وط، هایجنگل ارتباط با در نظرات، معانی و مفاهیم ها،نگرش ها،ذهنیت از ایمجموعه

 و عملکرد جامع رزیابیا و درک برای باید که دارد وجود روستایی مناطق و گردشگری توسعه

 نشان که  Qی شناسروشمطالعه با استفاده از  در این  شوند شناسایی گردشگری پایدار اجرای

های مختلف است، گفتمان موجود هایگفتمان تمایز و تفسیر برای مناسبی داده است، رویکرد

 ب ه است، متمایز یهادیدگاه بیانگر آمدهدستبهفاکتور  با وجود اینکه سه  شناسایی شده است

طبیع ی و  ذات ی من ابع مش ترک اس ت، درک ارزش ه اآنچه در همه این گفتمان رسدمی نظر

 ه ایجنگل اس ت، واقعیت هاست که بیانگر اینهای جنگلی از سوی همه افراد و گروهعرصه

 بای د گردش گری توس عه ریزیبرنام ه و ش ودمحس وب م ی ایلام اصلی هایسرمایه بلوط از

آن صورت گیرد؛ با وج ود  اکولوژی  هایویژگی حفظ و مبتنی بر پایداری ستراتژیا براساس

ها از چه نظ ر اهمی ت این، اینکه ارزش ذاتی منابع طبیعی از چه لحاظ و درواقع وجود جنگل

ه ای اول و س وم دارد، در هر گفتمان متفاوت است  رویکرد توس عه گردش گری در گفتم ان

آن رش د اقتص ادی  تبعب هفرصتی برای توسعه گردشگری و  هامتفاوت است، و وجود جنگل

ها فقب برای آنکه وج ود داش ته باش د، شود، اما در گفتمان دوم بر حفاظت از جنگلدیده می
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اکولوژی  دیگری ک ه  راتیتأثها و تأکید شده است  جدای از منافع اقتصادی، تأکید بر ارزش

وی ژه فتمان است  وج ود چن ین گفتم انی و ب هها برای منطقه دارند، هسته اصلی این گجنگل

داشتن طرفدارانی در بین جامعه محلی و در بین مدیران میانی، ضمانت ب رای ای ن اس ت ک ه 

های بکر طبیعی با توجیه اثرات مطلوب اقتص ادی وکارهای گردشگری در عرصهتوسعه کسب

های طبیع ی پ یش هاز ی  سو و اقبال گسترده از سوی دیگر، به سمت ناپای دار ک ردن عرص 

های طور مستقیم پشتیبان عمل ی و اجرای ی در برنام هنرود؛ بنابراین این گفتمان شاید نتواند به

ها ب ه س مت گیری ای ن برنام هطور قطع برای جه تتوسعه اقتصادی محلی قرار بگیرد، اما به

ریزان د مدنظر برنام هتواند راهنما باشد و بایاز ناپایداری می هاآنویژه جلوگیری پایداری و به

 قرار بگیرد  

گفتم ان غال ب، تأکی د ب ر جوام ع محل ی و تل اش در  عنوانبهگفتمان اول، هایاز ویژگی

های گردشگری است که یکی از الزام ات توس عه ریزیراستای مشارکت این جوامع در برنامه

محیطی توس عه ویژه زیس تاجتم اعی و ب ه-تبعات منف ی اقتص ادی ازآنجاکهپایدار است، اما 

ه ایی ن زد جامع ه هنگ ام مص احبه ب رای گ ردآوری فض ای عنوان واقعیتکه به-گردشگری 

در این گفتم ان ک ه طرف داران آن  -است کیوها لحاظ شده و در گزینه گفتمانی شناسایی شده

وکارهای گردشگری و نیز از بین مسئولان اس ت، نادی ده ی ا نف ی بیشتر از بین صاحبان کسب

در جامعه محلی منجر ش ود؛ ب ا وج ود ای ن،  و مناقشه تواند به بروز تعارضست و میا شده

ب  رداری توام  ان از منظور حفاظ  ت و بهرهس  ازی جوام  ع محل  ی ب  هتأکی  د ب  ر ض  رورت آگاه

های توسعه گردشگری در ای ن گفتم ان، زمین ه و امک ان ها و برنامههای بلوط در طرحجنگل

 شود   ردن این معضل محسوب میبسیار مساعدی برای برطر  ک

گذاری کلان نیاز دارند و مستلزم مصوبات و های بزر  توریستی به سرمایهپروژه ازآنجاکه

های از بالا به پایین هستند، نادیده گرفتن جوامع محلی و س هم ریزیهای کلان و برنامهتصمیم

آید  در این گفتم ان، ب میهای گفتمان سوم به حساهای گردشگری از ویژگیدر فعالیت هاآن

هم از نظر اهدا  و هم از لحاظ مسائل و مش کلات مرب وط ب ه توس عه گردش گری، مس ائل 

زیربنایی و اساسی مدنظر قرار دارد  همچنین اهمیت توسعه و رشد اقتصادی در ای ن گفتم ان 

 محیطی سایه انداخته است  بر ملاحظات زیست
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 ب رای را توان ایی ای ن ،ه اآن س ازنده عناصر یقدق تشریح و مختلف هایگفتمان شناسایی

 در را هاگفتمان همه هایاشتراک که یابند دست رویکردی به تا کندمی فراهم گیرندگانتصمیم

 دیگ ر، بیان دهند؛ به انجام هاآن تضادهای بر را لازم هایتعدیل و کنند ادغام خود ریزیبرنامه

 ت ا ح د ممک ن هم ه بای د م دنظر، اه دا  به سیدنتوسعه برای ر هایبرنامه اجرایی مدیران

 آوردن و تلفی ق ه م گ رد ( ت ا ب ا4967، 1موج ود را در نظ ر بگیرن د )برن دیزیو هایگفتمان

  تع ادل برق رار کنن د هاریزیدر برنام ه متناقض گاه و متعدد اهدا  بین گوناگون، هایدیدگاه

و همچن ین اعتق اد ب ه حفاظ ت  های اقتصادی، اقبال گسترده به توس عه گردش گری دشواری

گذاران ب رای های مهم و مهیایی را در اختیار سیاستهای طبیعی، پتانسیلسختگیرانه از عرصه

و پایدار در راستای تقویت معیشت، اقتصاد و توانمندس ازی  جانبههمههای جامع، ریزیبرنامه

 مشارکتی، هایدیدگاه یقطر از پایدار گردشگری اصول کارگیریدهد  بهجوامع محلی قرار می

 در ک ه گردش گری مزای ای من دی ازبهره ب رای محلی ساکنان برای هاییفرصت کردن فراهم

طبیع ی،  منابع حفظ و گردشگری به مثبت نگرش افتد و در نتیجة آن ایجادمی اتفاق مناطقشان

زاگ رس های بلوط جنگل ازآنجاکهاساس،  این (؛ بر106،    4991، 2شود )توسانتسهیل می

پذیرند، ب ا توج ه ب ه اند و به شدت آسیبهای اخیر درمعرض تهدیدهای جدیویژه در دههبه

ه ای روس تایی در گفتم ان اول، در ص ورت رویکرد توسعه در مقی اس کوچ   و در محیب

محیطی و گفتمان سوم ب ه لح اظ توج ه ب ه گیری از دیدگاه دوم به لحاظ پایداری زیستبهره

رسد این گفتمان راهکار مناس بی ب رای نظر می اساسی در حل مشکلات، بهمسائل زیربنایی و 

 ریزی و توسعه گردشگری است  برنامه

 کتابنامه

(  تحلی ل محت وای کیف ی گفتم ان توس عه گردش گری ادب ی در ای ران، 6601بیات، ن  )و اسدی، ع ،   6

  6-61(، 1)6، گردشگری شهری

 فرهنگ ی-اجتم اعی اث رات بررس ی   (4963  )آ ،سلیمی باون دپور  ، وج ،حسین زاده  ،پ ،آزادخانی  4

  36-6 ،(6)3 ،جغرافیای اجتماعی شهری   ایلام شهری گردشگری توسعة
                                                            
1. Brondizio 

2. Tosun 
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(   فراتحلیلی بر مطالع ات گردش گری 6606م ، و فرجی سبکبار، ح  ) ،بیات، ن ، بدری، س ، رضوانی  6

، مجله پژوهش و برنامه ریزی روس تایی ی کیو شناسروشروستایی در ایران: پژوهشی در چارچوب 

6 (7 ،)33-699   

سیمای منابع طبیعی و آبخیزداری استان ایلام  ایلام: انتشارات اداره کل منابع طبیع ی  ( 6609)  پیری، ع  1

 و آبخیزداری  

   تهران: انتشارات مرکز تحقیقات صدا و سیما ی کیوشناسروش  (6631خوشگویان فرد، ع  )  3

تهران: انتشارات    یشناسروشنظری  یهاشالوده(   6604حسینی،  ی ،  و شیخها، ر  ) ،یی فرد، ح دانا  1

 صفار  

گزاری گردش گری از نظ ر (   موان ع اساس ی سیاس ت6606رضوانی، ر  ) ، وسعیدی، ع ، بهشتی، س   7

  31-66(، 4)6، ریزی و توسعه گردشگریبرنامه  نخبگان

 گردش گری صنعت درباره کشور نخبگان و مدیران انگفتم تحلیل   (4963  )م ،غیاثیان ، و س ،سمیعی  3

  63-6 ،(69)66 ،مطالعات مدیریت گردشگری  ایران در
 توس عه انداز چشم سند کمی اهدا  پذیری تحقق (   بررسی6606و  تراب احمدی، م  )  ،شجاعی، م  0

می ای ران اولین همایش بین المللی علمی راهبردی توس عه گردش گری جمه وری اس لاگردشگری  
  پژوهشکده گردشگری جاهد دانشگاهی، مشهد  ، و چشم اندازها هاچالش

گردش گری پای دار: از نظری ه ت ا  و رویکردهای توس عه هاچالش  ( 6607  )د ،عباسیو   ،م ،ضیایی  69

  67-3 ،(41)7، یریزی و توسعه گردشگربرنامه عمل 
  44-3 ،(4)6 ،ماهنامه کجا  نایی با صنعت جهانگردی(  آش6636قادری، ا  )  66
های ریزی طرحریزی و نظام برنامهشناسی مبانی نظری برنامه(  آسیب4964ش  ) ،نظریو  ، ا ،نظریان  64

فصلنامه علمی  های ایلام، کرمانشاه و لرستان( شهری و روستایی با رویکرد آمایش گردشگری )استان
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