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ABSTRACT 
Introduction: ecotourism resorts as one of the most important rural tourism businesses have a high impact on rural 

development. Identifying and explaining the effects of ecotourism resorts on rural development is one of the 

challenging issues between researchers and managers in order to develop an optimal model for the development of 

ecotourism resorts in rural areas.  

Research aim: The main purpose of this study is to analyze the effects of ecotourism resorts on the dimensions of 

Moran rural development and identify the prevailing thought patterns to provide ecotourism resort development 

strategies and finally, provide an optimal model of ecotourism resort development based on sustainable rural 

development. 

Methodology:  The current research is applied in terms of purpose and analytical in terms of descriptive method.  

Statistical sample in the impact analysis section of accommodation, including 70 experts consisting of officials, 

researchers and tourism business owners, and in the intellectual patterns section, including 60 rural participants, 

including village heads, councils, rural business owners and experienced and active people. in the presentation of 

strategies includes a combination of 70 experts, including rural participants and experts outside the village, which 

were identified through the Cochran's formula. In the data analysis section, statistical tests were used to measure the 

effects of accommodation, in the thought patterns section, the Q-analytical model was used, and in the strategies 

formulation section, the meta-SWOT model was used. 

Studied Areas:  The geographical scope of this research is the rural residences of Moran district, Garami county, 

Ardabil province. 

Results: Based on the results, his average impact of ecotourism resorts on rural development is 3.84, which indicates 

the moderate and somewhat upward effects of resorts on rural development in Moran. Ecotourism resorts will have a 

huge impact on the two environmental dimensions of natural resource conservation and public awareness of rural 

natural resources. Also, the residences are based on sections of rural social development, economic indicators, 

strength and power of rural businesses, development of tourism indicators, strengthening of some rural services and 

infrastructure, rural cooperation and partnership, strengthening relations and interactions of Moran with the 

environment.  
Conclusion: The final results of the research indicate the high and significant effects of the construction of 

ecotourism resorts on various dimensions of tourism, economic, social, services and infrastructure and the 

environment. Finally, the optimal model for the development of ecotourism resorts in the rural part of Moran was 

presented, which includes the main components of scenario writing, research future, ecotourism routing, ecotourism 

clusters, communication bridges and business chain exchanges. Blue is product-market adaptation, participatory and 

hybrid architecture, linking to the facilitator, manipulating the stimulus, multi-purpose investment and changing the 

rules. 
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 چکیده   
   توساهه روساتایی دارناد. شناساایی و ت یاین ایارا         گردشگری روستایی تااییر زیاادی در   ترین مشاغلمهمعنوان یکی از گردی بههای بوماقامتگاه مقدمه:

هاای  الگوی بهینه برای توساهه اقامتگااه  تدوین  گردی بر توسهه روستایی یکی از موضوعا  چالش برانگیز بین محققان و مدیران به منظورمهای بواقامتگاه
 گردی در مناطق روستایی است. بوم

گردی بر ابهاد توسهه روستایی موران و شناسایی الگوهای فکری غالب برای ارائه راه ردهاای   های بوم هدف اصلی این پژوهش، تحلیل تأییر اقامتگاه: هدف

 .روستایی است پایدارتوسهه گردی م تنی بر  های بوم مدل بهینه توسهه اقامتگاه گردی و در نهایت ارائه های بوم توسهه اقامتگاه

ی الزم باه روش میادانی و   هاا برای این منظاور داده . است یلیتحل یفیو از نظر روش توص یپژوهش حاضر از نظر هدف کاربرد  :تحقیق یشناس روش

کارشناس متشکل از مسئولین، محققین و صاح ان مشااغل گردشاگری و در    70سکن شامل نمونه آماری در بخش تحلیل تاییر م .آوری شدای جمعکتابخانه
در ارائاه راه ردهاا    .باشدروستایی و افراد مجرب و فهال می شرکت کننده روستایی شامل دهیاران، شوراها، صاح ان مشاغل 60بخش الگوهای فکری شامل 

 در بخاش . شود که از طریق فرمول کوکران شناسایی شادند  یی و کارشناسان خارج از روستا میکنندگان روستا متخصص شامل مشارکت 70شامل ترکی ی از 
هاا از مادل   و در بخش تدوین استراتژی Q های آماری برای سنجش ایرا  تط یق، در بخش الگوهای فکری از مدل تحلیلیها از آزمونتجزیه و تحلیل داده

 .استفاده شد SWOT متا

 باشد.میگرمی استان اردبیل شهرستان بخش موران روستایی های اقامتگاهقلمرو جغرافیایی این پژوهش، ش: قلمرو جغرافیایی پژوه

هاا  و تا حدودی صهودی اقامتگاهاست که نشان دهنده تأییر متوسط  84/3گردی بر توسهه روستایی های بومس نتایج، میانگین تأییر اقامتگاهبر اسا ها:یافته

یی گردی تاییر زیادی بر دو بهد زیست محیطی حفاظت از منابع ط یهی و آگاهی عمومی از منابع ط یهی روستاهای بومموران است. اقامتگاه سهه روستاییبر تو
ی هان کسب و کار روستایی، توسهه شاخصهای اقتصادی، قدر  و توااطع توسهه اجتماعی روستایی، شاخصها بر اساس مقخواهند داشت. همچنین اقامتگاه

 های روستایی، همکاری و مشارکت روستایی، تقویت روابط و تهامال  موران با محیط زیست است. گری، تقویت برخی خدما  و زیرساختگردش

ی و گردی بر ابهاد مختلف گردشاگری، اقتصاادی، اجتمااعی، خادمات    های بومزیاد و قابل توجه احداث اقامتگاهنتایج نهایی پژوهش حاکی از تأییرا  : نتایج

های اصلی سناریو نویسی، آینده یی موران ارائه که شامل مولفهگردی در بخش روستاهای بوماقامتگاه در نهایت مدل بهینه توسهه .زیرساختی و محیطی است
ل باا باازار، مهمااری    آبای ساازگاری محصاو    .باشدکسب و کار می م ادال  زنجیره و های ارت اطیگردی، پلهای بومپژوهشی، مسیریابی بوم گردی، خوشه

 .گذاری چند منظوره و تغییر قوانین استهیل کننده، دستکاری محرک، سرمایهمشارکتی و ترکی ی، پیوند با تس

ید ژهکل : وا   گردی، کسب و کارهای گردشگری، توسهه پایدار روستایی، بخش موران های بوم اقامتگاهها
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  مقدمه
شود که با ارائه جذابیت و ایجاد تهامل در استفاده از  گردشگری محسوب میترین اشکال  گردشگری روستایی یکی از مردمی

-های اقتصادی، اجتماعی های محیط روستایی برای گردشگران و همچنین کارکردی جهت به ود و ارتقاء شاخص فضا و ویژگی
بسیاری از مشکال  است که  حل فرهنگی و زیست محیطی منطقه میزبان مورد توجه بسیاری واقع شده است توسهه گردشگری راه

م در کارآفرینی و کسب و کار، یکی از مفاهیم مه .(1381 ،ریادقو  ریخاتفا نیدالنرک) باشد ها می مناطق روستایی گرفتار آن
و در واقع، کسب و کارهای گردشگری روستایی یکی از عناصر مهم  (Cunha et al., 2020)رود گردشگری روستایی به شمار می

گردی یکی از مهمترین انواع کسب و کارهای روستایی  های بوم شود. اقامتگاه کار روستایی محسوب می گردشگری و کسب و
آن ایفا توسهه های اصلی گردشگری نقش بسیار پر رنگی در  های گردشگری به عنوان یکی از پایه اقامتگاه شود. محسوب می

ل ه یا مکان گردشگری وابسته و سازگار با ط یهت است که در پی گردی در واقع یک ک . یک اقامتگاه بوم(Jafari, 2011) کنند می
 .(Kwan et al, 2008) باشد گردی شامل طراحی، ساختار، عملکردها و کارکردهای محیطی می سازگاری با اصول و ارکان بوم

 شد  رشد پیدا کردند ها از اواخر قرن بیستم به دالیل مختلفی از جمله حمل و نقل و سفرهای تفریحی و تجاری به قامتگاه
(Erdem & Tetric, 2013) .گردی را تسهیال  و امکانا  اقامتی ایجاد شده  های بوم( اقامتگاه2004) ز نظر اوسلند و مک کویا

گیرد  می ران مورد بازدید یا استفاده قراردر داخل نواحی ط یهی یا خیلی نزدیک و مجاور این نواحی است که توسط گردشگ
(Hagberg, 2011)های بوم گردی روی مفهوم برندسازی اقامتگاه های گذشته برسال گردی، دربومهای . با توجه اهمیت اقامتگاه

. بر (Mic & Eagles, 2019)های اجمالی انجام شده است ها، بحثمورد برند سازمانی این اقامتگاه مطالهاتی صور  گرفته و در
المللی، یک اقامتگاه باید دارای شرایط و مهیارهای در حوزه حفاظت از منابع نگردی بی های بومط ق چارچوب اصول اقامتگاه

محیطی، سازگاری با ساختار فرهنگی و فیزیکی محیط، استفاده از ابزارهای پایدار و جایگزین، تامین نیازهای مربوط انرژی، تالش 
 ,Bin & Mehta)گروه فهاالن و گردشگران باشد  های تفسیری در جهت آموزش هر دو برای مشارکت جامهه محلی، ارائه برنامه

2017; Erdem & Tetric, 2013) . 

گردی در توسهه پایدار روستایی در ابهاد اقتصادی، اجتماعی، زیست محیطی و فرهنگی  های بوم با توجه به نقش مهم اقامتگاه
های مختلف مورد تحلیل  توسهه پایدار در ابهاد و مولفهگردی روستایی و  های بوم ضرور  دارد تا ارت اط و پیوند بین توسهه اقامتگاه

گردی م تنی بر  توسهه پایدار  و ت یین قرار گیرد و این ت یین تنها با در نظر یک سیستم و ارائه یک الگوی بهینه اقامتگاه بوم
زم در توسهه برخوردار باشد و در همه روستایی امکان پذیر است. بنابراین لزوم توجه به الگویی از سکونتگاه زیستی که از پایداری ال

های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و زیست محیطی به بهترین شکل ممکن به کار گرفته شود، روز به روز بیشتر  زمینه
های کشاورزی در نواحی  بتواند جایگزین و مکملی برای فهالیت (، الگویی که50:1390)بحرینی و حاجی بنده، شود احساس می

مندی آنان را در محیطی سالم فراهم  مندی روستاییان از مهیشت پایدار، به ود کیفیت زندگی و رضایت تایی باشد تا امکان بهرهروس
های ملی و  های روستا، بلکه در سیاست سازد. محیط سالم در نواحی روستایی یکی از مهمترین مسائلی است که نه تنها در سیاست

 ارد. سرزمینی نیز اهمیت فراوانی د
 از بخش است. این داده جای خود در را آبادی و روستا 63 تهداد که اردبیل استان گرمی شهرستان توابع از موران مرزی بخش

 کافی توجه عدم از ایران روستاهای سایر همانند است، گرفته قرار آذربایجان جمهوری با مرزی نوار در که اردبیل استان

و  کشاورزی سنتی و قط ی تک اقتصاد از ناشی مهیشتی مشکال  و مسائل دلیل به و مواجه اییروست توسهه حوزه گیرندگان تصمیم
 و آمال که روستایی کارآمد و جوان نیروهای توقها  رفتن باال و خدما  و یرو  نامتوازن توزیع همچنین و یافتگی توسهه عدم

 خود مهاش و امرار برای شغلی کردن پیدا جهت است شده باعث کنند، می جستجو شهری برق و زرق پر زندگی در را خود آرزوهای

علیرغم این . فراهم نمایند آنرا تدریجی مرگ و روستاها شدن خالی زمینه و نموده ترک دیگر شهرهای مقصد به را روستا خانواده و
و این مهاجر  بی رویه  اند های بکر ط یهی و فرهنگی جوانان روستا در سالیان گذشته کمر همت به ترک روستاها بسته ظرفیت

های ط یهی منطقه که مورد توجه گردشگران داخلی و خارجی با توجه به ظرفیت. آفتی در جهت توسهه پایدار این منطقه شده است
گردی واقع شده است بستر را برای اشتغال خانوارهای روستایی علی الخصوص جوانان جویای کارفراهم  در قالب تورهای ط یهت

 ه طوری که زمینه برای مهاجر  مهکوس نیز فراهم شده است.آورده است ب



 405 پور و همکاران  ..../ حسن گردی در های بوم تبیین الگوی بهینه اقامتگاه

های  جهت توسهه سیستمی اقامتگاهروستایی، ارائه یک مدل و الگو درریزی گردشگری در نواحی  های مهم برنامه یکی از چالش
کننده  یینتهیرا  و أیتکننده ارت اط عناصر، اجزای یک سیستم، میزان و جهت  یینت گردی در نواحی روستایی است. الگوها  بوم
و عملکردها و روابط  ها برنامهبندی  یتاولویرگذار و تأیتواند مجموعه عوامل و عناصر مهم و  یممربوطه است. ارائه الگو  انداز چشم

کننده مجموعه عوامل مهم در  یانبگردی  ی بومها اقامتگاهآتی را مشخص کند و مدل مفهومی ساختار  انداز چشمبین اجزا و 
گردی و  ی بومها اقامتگاهی مردمی در توسهه ها مشارکتدر برندهای گردشگری و نقش  ها آنیرا  تأیگردی و  ی بومها متگاهاقا

است. تاکید بر عنصر سیستمی  ها اقامتگاهگردی بر پایه اصول  یرگذار در توسهه مقصدهای بومتأیافزایش کارآفرینی و عوامل مهم 
ها و بین نواحی روستایی در جهت افزایش کارکردها و منافع  و پیوندهای متقابل بین اقامتگاه بودن به دلیل ضرور  وجود ارت اط

ی مردمی ها گروهلذا مشارکت  هستگردی نیازمند خالقیت و کارآفرینی  گردشگری برای روستاها است چرا که توسهه اقامتگاه بوم
تواند در به ود وضهیت گردشگری  یمگردی  مستقل در مناطق بوم در قالب ساکنان روستا و کارآفرینان روستایی و یا کارآفرینان

گردی بخش موران نیاز هست تا  های بوم انداز درست از اقامتگاهبه منظور رسیدن به یک درک و چشم روستایی راهگشا باشد.
ای مجموعه لگو با در برگرفتنهای آتی بخش موران تدوین شود. این ا گردی در سال های بومای برای توسهه اقامتگاهوی بهینهالگ

کند. در واقع ضرور  اصلی پژوهش عدم کفایت پژوهشی در ارت اط با الگوی اندازی را برای آینده ترسیم میها چشماز مولفه
الهه و گردی در پیوند با توسهه پایدار روستایی است که در این زمینه نیازمند مط های بوم کننده در ارت اط با توسهه اقامتگاه ت یین

های  پژوهش است. در واقع وجود یک الگوی ت یین کننده که ارت اط بین توسهه پایدار روستایی با بوم گردشگری، اقامتگاه
گردی بسیار  ریزی بوم انداز و برنامهتواند در تدوین چشم ین نماید، میت ی ناصر ط یهی و انسانی یک منطقه راگردشگری، ع

گردی روستاها داشته و در عین  های بوم وی توسهه هر بازیگر یا مولفه نقش مجزایی در توسهه اقامتگاهکننده باشد. در این الگ تهیین
حال در ترکیب با سایر بازیگران در ت یین نهایی الگو مویر است. در مجموع به منظور ارائه الگوی توسهه آتی ابتدا باید وضع موجود 

گردی  های بوم گردی و اقامتگاه های اصلی تاییرگذار در بوم ها و مقوله اسایی عاملگردی بخش موران از طریق شن های بوم اقامتگاه
گردی  های بوم ها الگوی بهینه توسهه آتی اقامتگاهها و جایگاه و تاییرا  آن منطقه شناخته شده و با ت یین ارت اط بین عوامل و مقوله

 ارائه شود.
المللی صور  گرفته است. ردشگری روستایی در سطح ملی و بینگردی و گ بومهای  های متهددی در ارت اط با اقامتگاه پژوهش
انزده یا بیست سال گذشته تصور های دانشگاهی بر روی موضوع کسب و کارهای کوچک گردشگری بسیار کندتر از آنچه پ پژوهش
به مسئله اصول و ضوابط اکوالژها و  هایی که در این ارت اط صور  گرفته است عمدتاً . مطالها  یا پژوهششد پیش رفته استمی

گردی به ندر  انجام شده است. در واقع ارائه مدل و الگوی  های بوم نفهان روستایی بوده اما الگوی اقامتگاه اقامتگاه و ارت اط با ذی
موران که اساساً  ای است که به تازگی مورد توجه پژوهشگران قرار گرفته است. در سطح بخشگردی مسئله های بومسهه اقامتگاهتو

های خورد. از نمونهت پژوهشی به شد  در آن به چشم میپژوهشی در حوزه گردشگری روستایی انجام نشده و خال یا عدم کفای
گردی پرداختند.  های بوم ها و کارکردهای اقامتگاه ( اشاره کرد به بررسی ویژگی2004) 1مهم می توان به پژوهش جامپول و مهتا

گردی و توجه به اصول پایداری بود. اوسلند و مک  های مرت ط با اقامتگاه بوم ها و فرصت سندگان بر شناسایی چالشتاکید اصلی نوی
گردی را تسهیال  و امکانا  اقامتی ایجاد شده در داخل نواحی ط یهی یا خیلی نزدیک  های بوم ( در پژوهشی اقامتگاه2004کوی )

( در 2008و همکاران ) 2گیرد. از طرفی وان دشگران مورد بازدید یا استفاده قرار میدانند که توسط گر و مجاور این نواحی می
های مرت ط با سطح قیمت آن در منطقه بلیز  گردی و انگیزه های بوم های مشتریان اقامتگاه پژوهشی به بررسی رابطه بین ویژگی

ها و اصول مهماری آن را  والژها پرداخته است و ویژگی( در فصلی از پژوهش خود، به بررسی اک2011) 3کانادا پرداختند. هاگ رگ
بینی  های جدید در هتل و اکوالژها پرداختند. این پژوهش پیش ( به بررسی گرایش2013) 4مورد بررسی قرار داده است. اردم و تتیک

ذاری به تدریج افزایش خواهد یافت. گ ها بیشتر در زمینه اکوالژها در آینده انجام شده و این میزان سرمایه گذاری کند که سرمایه می
 که اند رسیده نتیجه این به کنیا کشور گردشگری پایدار توسهة بر گردی بوم های اقامتگاه نقش بررسی در ( 2015) همکاران و 5ربکا

 های توانمندی از حفاظت در ط یهی محیط به دولتی مسئوالن و هاآن نگرش تغییر و محلی جوامع آگاهی افزایش ها با این اقامتگاه

                                                 
1. Jampol  & Mehta 

2. Kwan 

3. Hagberg 

4. Erdem & Tetik 

5. Rebka 
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 به آسیب رساندن از اقامتگاهی خدما  ارائه با ط یهی مناطق به گردشگران هجوم به توجه با و مؤیرند گردشگری توسهة و ط یهی
گردی را مورد بررسی قرار دادند. همچنین باقری و  های بوم ( در پژوهشی م انی اقامتگاه2017) 1کنند. بوالتوویچ می جلوگیری هاآن

  ریزی تراکم کسب و کارهای گردشگری پرداخته و مدلی را برای این منظور ارائه کرده است.  ( به موضوع برنامه2020همکاران )

های محلی بر ارتقاء سطح زندگی جامهه محلی به  بررسی تأییر اقامتگاه در پژوهش خود با عنوان (1391در سطح داخلی احسانی )
( به ت یین 1396اروجی ) .است هقشم( پرداخت)گردی در دو روستای گرمه و شیب دراز  ومسار ب های بومی خوشه بررسی نقش اقامتگاه

گردی پرداخته است  های بوم روند گردشگری در مناطق روستایی خور و بیابانک اصفهان و تهامل ارت اطا  بین کارآفرینان و اقامتگاه
از نظر ت ادل اطالعا  و گردشگری با توسهه بیشتری مواجه  گردی نس ت به ده سال پیش های بوم و نشان داده است که اقامتگاه

دهد که  شهر شیراز پرداخته است. نتایج نشان می گردی بومهای  های کارآفرینی اقامتگاه رزیابی ظرفیت( به ا1398زاده ) شدند. قدر 
. گردی تاییر مستقیمی دارند های بوم اههای کیفیت خدما  )محتوا، زمینه و رفتار( بر تمایل به بازگشت گردشگران به اقامتگ مولفه

را مورد بررسی  گردی در استان گلستان های بوم تاییر کیفیت خدما  گردشگری بر تمایل به بازگشت در اقامتگاه( 1397لطیفیان )
  مشکال  ترین راهکارهای کاهش تأییرا ها به نقش مهماری تاکید شده است. او یکی از اصلی بخشی از پژوهشقرار داده است. در

ها را  اساس آن دانسته و اکوکمپهای گردشگری بر یدن تمامی فهالیتبررسی شده در منطقه را ایجاد اقامتگاه و محوریت بخش
  .های ملی داشته باشند اند نقش چشمگیری در ایجاد گردشگری پایدار در پارک داند که توانسته تجارب موفق جهانی می

گردی در استان گیالن را بررسی کرده  های بوم مفهومی بهینه ساختار مهماری اقامتگاه( مدل 1398رستم پیشه و همکاران )
گردی این استان و ارائه مدل مفهومی مطلوب پرداخته شده است  های بوم است. در این پژوهش به بررسی ساختار مهماری اقامتگاه

های مهماری، تلفیق  م تنی بر پارامترهایی چون نگرش گردی های بوم که مدل مفهومی ارائه شده برای ساختار مهماری اقامتگاه
گردی، ت ادال   های همیار روستایی، اعطای مجوز بوم مهماری، تسهیلگران، آموزش مهماری، بازاریابی مهماری، تشکیل گروه

( مدل 1399)ها، ربیهی و همکاران  مهماری بین مقصدها، مهماری چند منظوره و مهماری مشارکتی است. در جدیدترین پژوهش
گردی در مناطق روستایی خلخال را ارائه کردند. پس از تحلیل نتایج، مدل توسهه آتی ارائه شد که  های بوم توسهه سیستم اقامتگاه

گردی، تولید  این مدل شامل برهمکنش نیروهای بومی و غیربومی به صور  متقابل به عنوان عوامل پیشران، انحصارشکنی بوم
گردی، مدیریت  های بوم گردی، ایجاد مجتمع اقامتگاه گردی، مسیریابی بومپذیری بوم های فرهنگ زمانی پروژههای فضایی و  جاذبه
های ساختاری و سناریو نگاری است که کلیه این اجزا در ارت اط با هم به  ها و حفره ای، شناسایی گره ای، راه رد ش که منطقه خوشه

 کند. می گردی کمک های بوم توسهه سیستم اقامتگاه

 
 مدل مفهومی مرتبط .1شکل 

ها در حوزه کسب و کار اقامتگاه  دهد هنوز ضرور  و الزام زیادی به ادامه پژوهش ها نشان می در مجموع پیشینه پژوهش
دهد در تحقیقا  علمی  های پژوهش نشان می گردی روستایی در چارچوب الگو و ساختار وجود دارد. بررسی مجموع پیشینه بوم

های  گردی در توسهه پایدارگردشگری و الگوی اقامتگاه های بوم های محدودی در مورد تأییر اقامتگاه و خارجی پژوهش داخلی
گردی روستایی صور  گرفته و هم چنین ارزیابی خاصی از میزان پایداری توسهه گردشگری توسط کسب و کارهای کوچک  بوم

 نشده است.

                                                 
1. Bolatovic 



 407 پور و همکاران  ..../ حسن گردی در های بوم تبیین الگوی بهینه اقامتگاه

گردی تدوین شده  های بوم ای اقامتگاه های هسته ای میدانی پژوهشگر ارکان و ارزشه براساس مطالها  و یافته (1) در شکل
رکن اصلی ساختار  چهار شود که به گردی محسوب می با توجه به این نمودار یک اقامتگاه گردشگری هنگامی اقامتگاه بوم. است

ر مالکیت و مدیریت خانوادگی و مشارکت جامهه گرا، ساختا های گردشگری، ساختار محیطی بوم بومی محصوال ، خدما  و فهالیت
 ها متههد باشد.ای آن های هسته بومی و ساختارهای مناسب زیر بنایی گردشگری و همچنین به ارزش

   ژوهشروش پ
تحلیلی  -های توصیفی  کاربردی است که برای ت یین موضوع و نتایج آن از روش یک پژوهش نظر هدف، پژوهش حاضر از

کیفی به  - یها یک روش کمّ . همچنین از نظر ماهیت دادهنامه بهره گرفته شده است ی میدانی و تکمیل پرسش الههم تنی بر  مط
روستایی شامل توسهه پایدار ) و متغیر وابسته (گردی های بومتوسهه اقامتگاه) پژوهش حاضر دارای متغیر مستقل رود. شمار می
ی این پژوهش هاباشد. داده می(  فرهنگی، افزایش آگاهی -ه محیطی و کال دی، اجتماعیی، افزایش تولید و در آمد، توسهیزااشتغال
اسنادی و میدانی به دست آمده است. نمونه آماری پژوهش بر اساس دو گروه مردم روستاها و کارشناسان پژوهش به های از روش

 صور  مجزا تهیین شده است:
ستاهای بخش موران: جامهه آماری این بخش شامل سه گروه دهیارها و شوراهای کنندگان رو نمونه آماری در بخش مشارکت (الف

برای این منظور با توجه به  روستاها، صاح ان کسب و کارهای روستایی و افراد با سابقه روستاهای گردشگرپذیر موران بودند.
 ان کسب و کار و برخی افراد باتجربه برای محدود بودن جامهه آماری از سرشماری استفاده شده و کلیه دهیارها و شوراها، صاح

 ارزیابی انتخاب شدند.
در بخش کارشناسان، جامهه آماری شامل سه گروه پژوهشگران دارای کار پژوهشی در موران، مسئوالن و مدیران امور  (ب

که به صور  مستقیم گردشگری و روستاها و صاح ان کسب و کارهای گردشگری است. نمونه آماری از بین کسانی انتخاب شدند 
های گردشگری در تحلیل گردشگری و  دارای کسب و کار مهم گردشگری در روستاها بوده و یا در قالب پژوهشگر یا مسئول طرح

 کسب و کار روستایی این بخش نقش آفرین بودند.
دگان روستایی کلیه کنن به منظور تهیین حجم نمونه آماری در بخش مشارکت روش نمونه گیری به صور  غیرتضادفی است.

صاح ان کسب و کارهای گردشگری روستایی، دهیارها و شوراها و افراد با سابقه در روستاهای گردشگر پذیر موران به صور  حالت 
مشارکت کننده روستایی را شامل شده بودند. حجم جامهه در بخش کارشناسان  50سرشماری انتخاب شدند که در نهایت حدود 

قیقی از حجم کارشناسان در دست نیست و این مسئله باید از طریق روش گلوله برفی و در حین انجام مشخص نیست. آمار د
کارشناس شامل افراد دارای پژوهش در این بخش، مسئوالن و صاح ان کسب و  70پژوهش حاصل شود اما با توجه به حجم 

از نمونه آماری  ای این بخش انتخاب شده است.کارشناس بر 60درصد،  5کارهای گردشگری بر اساس فرمول کوکران و خطای 
ریزی راه ردی از  گردی بر توسهه روستایی استفاده شده است. در بخش برنامه های بوم کارشناسان برای سنجش تاییرا  اقامتگاه

ف افرادی که نفر حجم جامهه )پس از حذ 100کنندگان روستایی استفاده شده است. با مجموع  ترکیب جامهه کارشناسان و مشارکت
درصد استفاده شده که مقدار حاصل  5بین دو گروه کارشناس و روستاییان مشترک بودند( و استفاده از فرمول کوکران با خطای 

 نفر به عنوان نمونه آماری این بخش انتخاب شدند. 80بوده که در نهایت  51/79شده برابر با 
هاا و   گاردی بار توساهه روساتایی ماوران از آزماون       های بوم حداث اقامتگاهها در بخش تاییرا  ا به منظور تجزیه و تحلیل داده

باه منظاور   هم ستگی اسپیرمن و آزماون رگرسایون خطای اساتفاده شاده اسات.       ضریب آزمون  ،ای تک نمونه tهای آماری  تحلیل
ین مدل بر اساس مدل م تنی استفاده شده است. ا MSWOTها از مدل متاسوا   ریزی راه ردی و شناخت راه ردها و برنامه برنامه

 باشد:مدل به شرح ذیل می ها بر اساس این مراحل تجزیه تحلیل داده. بر منابع و با تاکید بر منابع داخلی ارائه شده است
 تهیین و مشخص نمودن اهداف کلی پژوهش به صور  موردی. 1

های روستاهای بخش موران در ارت ااط   یی منابع و قابلیتارزیابی اهداف تهیین شده بر اساس سطح اولویت از باال تا پایینشناسا. 2
 با موضوع پژوهش با تاکید بر تئوری م تنی بر منابع. 3
 ها از نظر میزان تاییرگذاری بر محیط ارزیابی منابع و قابلیت. 4
 شناسایی ابهاد رقابتی . 5
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 ر ابهاد رقابتی مختلفهای رقیب د گردی روستایی بخش موران با بخش های بوم ارزیابی اقامتگاه. 6
 5تا  1های رقیب در طیف لیکر  از مقدار  ها و منابع داخلی با بخش مقایسه قابلیت. 7
 بندی برای بخش تهیه نقشه رقابتی و اولویت. 8
 ها شناسایی وزن رقابتی هر یک از بخش. 9
 بر اساس طیف لیکر  RIO(V)ل جایگزینی ارزیابی منابع و قابلیتها بر اساس مهیارهای کامیابی، تقلیدناپذیری، غیرقاب. 10
 شناختی و قانونی شامل عوامل سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی، تکنولوژیکی، بوم PESTELشناسایی عوامل بیرونی . 11
و هاا   ها با عوامل خارجی و تناسب بین عوامال من اع و قابلیات   انتخاب استراتژی مناسب بر اساس تناسب بین منابع و قابلیت. 12

 اهداف پژوهش
 تهیه نقشه استراتژیک . 13
 گردی م تنی بر توسهه پایدار های بوم ارائه راه ردهای توسهه اقامتگاه. 14

ها حاصل از پژوهش و به صور  ترکی ی و با در نظر گارفتن رواباط    ارایه الگوی بهینه نیز از طریق ترکیب و تلفیق مجموعه داده
 ه صور  کیفی طراحی شده است.ها ببین عوامل و جایگاه و قدر  آن

 قلمرو جغرافیایی پژوهش
خاش  ب های قدیمی استان اردبیل بوده که این پژوهش در محدوده بخش موران انجام شده است. شهرستان گرمی از شهرستان

برخوردار  های گردشگری باالیی سرس ز و ط یهت متفاو  و جذاب، از توان روستای 63مرزی و زی ای موران در شهرستان گرمی با 

از  هاای بکار   های داش دی ی، شیلوه چایی، سالله چایی و رودخانه مارزی بالهاارود، وجاود دره    ط یهت زی ای حاشیه رودخانه است.
این شهرستان از ساه بخاش انگاو ،    (. 1397رود )وبگاه میراث فرهنگی و گردشگری استان اردبیل؛  های منطقه به شمار می دیدنی

بخاش  . دهناد  پارچه آبادی را تشکیل می 346 دهستان و حدود 9 ( که بر روی هم2شود )شکل  ل میمرکزی و بخش موران تشکی
 48 دقیقاه تاا   25 درجاه و  47 دقیقه عرض شمالی از خط اساتوا و  10 درجه و 39 دقیقه تا 50 درجه و 38 بیندر موقهیت  موران

است که تا همین اواخر به عناوان دهساتان ماوران از     های جدید التاسیس شهرستان گرمی از بخش دقیقه طول شرقی، 12 درجه و
انادازی شاده    در روستاهای بخش موران کسب و کارهای محدودی نیاز راه  .رفت توابع بخش مرکزی شهرستان گرمی به شمار می

گردی فهال  های بوم گردی اوماسالن بخش موران از اقامتگاه گردی اشاره کرد. اقامتگاه بوم توان به اقامتگاه بوم است که از جمله می
مترمربع در یک ط قه و ساه اتااق و    100متر و زیربنای  100شود. این اقامتگاه در زمینی به مساحت  شهرستان گرمی محسوب می

گردی به بهره برداری رسیده این اقامتگااه   های بوم گردشگر در قالب ت دیل خانه سنتی بر اساس ضوابط ابالغی اقامتگاه 13ظرفیت 
 کند. فر مرزی آذربایجان واقع شده و امکان جذب گردشگر از هر دو کشور را فراهم میدر نقطه ص

 
 . موقعیت بخش موران در شهرستان گرمی 2شکل 
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  و بحث هایافته
گردی بر توسهه روستاهای بخش موران پرداخته شده  های بوم در ابتدای این بخش به بررسی و تحلیل تاییرا  احداث اقامتگاه

نظور بررسی این بخش از جامهه کارشناسان شامل محققان و پژوهشگران حوزه گردشگری موران، مسئوالن و مدیران است. به م
نهادهای اداری مرت ط با گردشگری و روستایی و همچنین صاح ان کسب و کارهای گردشگری در روستاهای گردشگرپذیر بخش 

درصد صاح ان کسب و کار گردشگری  30درصد محقق،  21 کارشناس منتخب این بخش 60موران نظر خواهی شده از میان 
ها دارای مدرک تحصیلی لیسانس و فوق درصد شامل مسئولین و مدیران امور دولتی گردشگری بودند. عمده آن 49روستایی و 

 از ادارا  میراث فرهنگی، بنیاد مسکن و استانداری بودند. بخش مدیران دولتی عمدتاً لیسانس بوده و در

 . وضعیت جامعه کارشناسان منتخب1جدول 

 ضریب تغییرات میانگین متغیرها

 09/0 85/4 حفاظت از منابع ط یهی روستا

 19/0 85/4 آگاهی مردم از ارزش منابع ط یهی

 08/0 82/4 حس اعتماد به نفس و خودباوری مردم

رت ط با توسهه روستایی مشخص گردیده ها و متغیرهای متهدد موضهیت میانگین نظرا  کارشناسان در شاخص (2) در جدول
ن جدول میانگین )بیشترین تاییرا ( ارزیابی شده است. بر اساس ای 5)کمترین تاییرا ( تا  1میانگین تاییرا  بر اساس بازه عددی 

ا هباالی اقامتگاه ط و تا حدی رو بهاست که نشان از تاییرا  متوس 84/3گردی بر توسهه روستایی برابر با  های بومتاییرا  اقامتگاه
توان این تاییرا  را باال و قابل توجه نیست، اما نمی باشد. در واقع اگر چه میزان تاییرا  خیلیبر توسهه روستایی بخش موران می

را  توان این تاییرا  را ارزیابی کرد. ال ته ط یهی است که این مسئله میانگین تاییرا  نیز محدود شمرد و در سطح نس تاً باال می
درصد است. ضریب تغییرا  نشان دهنده این است که  10یا 10/0ها برابر  دهد. همچنین میانگین ضریب تغییرا  پاسخ نشان می
ها در توسهه روستایی تا چه میزان اتفاق نظر و اختالف نظر وجود دارد و آیا کارشناسان رشناسان از نظر تاییرا  اقامتگاهبین کا

( است و هر چه مقدار 1درصد )صفر تا  100ند یا دارای اختالفا  فکری هستند. این ضریب بین صفر تا باش دارای اشتراک نظر می
درصد نشان دهنده اشتراک  10نظر و اشتراکا  فکری بیشتر کارشناسان است. مقدار ضریب تغییرا  دهنده اتفاق آن کم باشد، نشان
 گردی در توسهه روستایی است. بومهای ناسان در ارزیابی ایرا  اقامتگاهنظر باالی کارش

گردی بر دو بهد زیست محیطی حفظ منابع ط یهی و آگاهی عمومی از منابع ط یهی  های بوم اقامتگاه (1) بر اساس نتایج جدول
د هایی از بهد توسهه اجتماعی روستایی شامل حس اعتما ها بر بخش روستایی، تاییرا  بسیار زیادی خواهد داشت. همچنین اقامتگاه
های اقتصادی و اجتماعی، سطح حس تهلق و عالقه فرهنگی مردم  به نفس و خودباوری مردم، مهار  و دانش مردم در زمینه

نس ت به روستا، سطح توانمندسازی، سطح دانش بومی روستایی، میزان دسترسی به خدما  و سطح اگاهی مردم از فناوری 
های مصرفی خانوار،  گردی بر هزینه های بوم است. در بهد اقتصادی تاییرا  اقامتگاه ای اطالعا  دارای تاییرا  بسیار زیاد و برجسته

میزان درآمد، پس انداز مردم، تنوع تولیدا  کاالها و محصوال  روستایی، فرصت و بازار برای فروش محصوال  کشاورزی، به ود 
های اقتصادی روستا، اجرای  ایجاد تنوع در فهالیتهای روستایی،  فضای برای کارآفرینی و تولید اشتغال، میزان قیمت زمین

ها جهت فروش محصوال  روستایی و افزایش تولیدا  بومی نیز بسیار باال و برجسته ارزیابی شده  های هادی، ایجاد بازارچه طرح
بتواند تاییرا  گردی متهدد  های بوم های گردشگری در این بخش جایگاهی ندارند. بدیهی است که احداث اقامتگاه است. شاخص

 ای بر انگیزه مردمی، حس تهلق، عدم مهاجر  و رشد تولیدا  بومی و انگیزه کارآفرینی برجای بگذارد. برجسته
های توسهه روستایی اگرچه دارای تاییرا  برجسته ن وده، اما میزان تاییرا  آن  گردی نس ت به برخی شاخص های بوم اقامتگاه

گردی بر ارتقای سطح آموزش  های بوم ت. برای مثال باید به تاییرا  قابل توجه احداث اقامتگاهدر نوع خود قابل توجه و مهم اس
های  مردم، حس رضایت عمومی، توسهه کسب و کارهای خانگی، صنایع دستی و زراعی، سطح همیاری و مشارکت مردمی در پروژه

زه فهالیت در روستاها، توجه دولت به قوانین کسب و کار روستایی، مشارکت زنان در امور روستایی، کاهش مهاجر ، افزایش انگی
ها و خدما  آموزشی و بهداشتی در روستا، افزایش  اشاره کرد. همچنین افزایش زیرساخت غیرهروستایی و به ود و بازنگری در آن و 

های صنهتی و خدماتی و توسهه های جدید و افزایش فهالیت امنیت اجتماعی، دسترسی به ابزارهای کسب و کار، دسترسی به فناوری
ها به شمار  های حیاتی روستایی مانند آب و برق و گاز و تلفن و غیره به عنوان بخشی از تاییرا  قابل توجه اقامتگاهزیرساخت
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و بین  ها در افزایش اعتماد بین مردم، افزایش سطح ارت اطا  ت ادال  و روابط بین مردم رود. ال ته باید به نقش مهم اقامتگاه می
توان به تاییرا  زیاد  کسب و کارها، انسجام جامهه و افزایش قدر  مدیریتی جامهه روستایی نیز اشاره کرد. در بهد اقتصادی نیز می

ها بر صادرا  محصوال  روستایی، احیای کسب و کارهای قدیمی و ایجاد کسب و کارهای جدید، تامین نیازهای اساسی  اقامتگاه
های روستایی، کاهش فقر، اشتغال زنان،  گذاری اقتصادی بین روستاها و بین کسب و کارها، میزان سرمایهخانوارها، م ادال  

اشاره کرد. ال ته در این میان باید به تاییرا  همزمان غیره های شغلی، افزایش کارآفرینان و های اقتصادی، افزایش فرصت ایده
جاد اشتغال کاذب، قیمت محصوال  روستایی، قدر  و توان کسب و کارهای گردی در زمینه ای های بوم مث ت و منفی اقامتگاه

دهد که ممکن است  ها نیز اشاره کرد. نتایج مطالها  نشان می رقیب، قیمت زمین و توزیع یرو  و منافع ناشی از ایجاد اقامتگاه
را با خدشه رو به رو سازد. توسهه خدما  ها به درستی بین فهاالن روستایی توزیع نشده و کاهش فقر  منافع حاصل از اقامتگاه

ها را نشانه بگیرد. ال ته این تواند باعث ایجاد دوگانگی فرهنگی و اقتصادی بین مردم روستا شده و اتحاد و انسجام آن گردشگری می
مورد سطح  دیدگاه قطهی نیست و برخی نیز مهتقدند در صور  مدیریت چنین اتفاقی رخ نخواهد داد. همچنین همین چالش در

 دسترسی مردم به امکانا  گردشگری و مواد اولیه نیز وجود دارد.
های خدماتی اقامت و پذیرایی  تاییر نیست. توسهه فهالیت گردی از بهد گردشگری بر توسهه روستایی بی های بوم احداث اقامتگاه

ها، مد   شگری روستایی از طریق رسانهاز مسافران، میزان رضایت گردشگران از خدما  گردشگری روستا، سطح ت لیغا  گرد
اقامت گردشگران در روستا، جایگاه گردشگری موران در بین دیگر مقصدهای گردشگری منطقه و کشور، ت دیل اراضی بایر به 

های گردشگری  های گردشگری و بازدید مسافران از روستا، سطح تنوع در جاذبه ساخت و سازهای گردشگری، سطح فهالیت
های  یزان و حجم گردشگران وارد شده به روستا، سطح ت لیغا  گردشگری روستایی از طریق گردشگران، میزان فهالیتروستایی، م

های گردشگری در ارت اط با روستاها، سطح ترویج و آموزش گردشگری از طریق گردشگران، ایجاد تصویر ذهنی مث ت برای  آژانس
ربوط به بخش فروش محصوال  بومی و صنایع دستی به گردشگران، افزایش گردشگران، میزان  قدر  و توان کسب و کارهای م

قدر  و توان کسب و کارهای مربوط به بخش صنهتی و صنایع دستی، میزان قدر  و توان کسب و کارهای مربوط به بخش 
گردی و  تورهای بومهای نو توسط غیر بومیان در روستا،  های دوم و ساخت خانه های خدماتی روستایی، گسترش خانه فهالیت

های  گردشگری تاریخی در بخش، سطح ارت اط موران با دیگر مقصدهای گردشگری پیرامون و سطح شکوفایی دیگر گونه
گردی در بهد گردشگری توسهه  های بوم گردی از مهمترین تاییرا  احداث اقامتگاه گردشگری بخش موران از طریق اقامتگاه بوم

گردی ممکن است همواره با تاییرا  مث ت همراه ن وده و  های بوم  ته بدیهی است که که اقامتگاهروستاهای بخش موران است. ال
های کشاورزی به گردشگری تاییرا  منفی نیز داشته باشد. بنابراین  های دوم و ت دیل کاربری برای مثال در توسهه گردشگری خانه

گردی بر  های بوم بهد زیست محیطی نیز باید به تاییر مهم احداث اقامتگاه در تحلیل تاییرا  باید با احتیاط رفتار کرد. همچنین در
گردی سازگار با شرایط  های بوم توسهه کشاورزی پایدار و کاهش ایرا  منفی زیست محیطی اشاره کرد. در واقع وجود اقامتگاه

 رویج اصول کشاورزی پایدار خواهد بود.ط یهی زمینه مهمی برای آشنایی گردشگران و مردم با حفظ منابع ط یهی و متهاق ا ت
ای و نژادی،  ق یله - توان به افزایش وابستگی شما به تهلقا  قومی های بوم گردی، میا  منفی محدود احداث اقامتگاهاز تاییر

ستایی، ها، میزان قاچاق کاالها و محصوال  روایجاد دوگانگی و اختالفا  فرهنگی بین مردم به دلیل اختالف سطح آگاهی آن
های زیست محیطی مانند آلودگی آب، خاک و هوا، ت دیل اراضی کشاورزی به ساخت و سازهای روستایی و سطح  سطح آلودگی

گردی در  های بوم دهد که در مجموع ایرا  منفی توسهه اقامتگاه تخریب منابع محیطی اشاره کرد. این تاییرا  اندک نشان می
دهد که احداث  باشد. با این حال نتایج نشان می حدود بوده و عمده تاییرا  مث ت میسطح روستاهای بخش موران، اندک و م

هایی از توسهه روستاهای بخش موران مانند قدر  بازاریابی گردشگری روستایی و گسترش بازار،  گردی بر بخش های بوم اقامتگاه
های  و توان کسب و کارهای اینترنتی، احداث گمرکافزایش قدر  رقابتی موران در رقابت گردشگری با پیرامون، میزان قدر  

روستایی در نواحی مرزی، افزایش قدر  و توان کسب و کارهای مربوط به بخش حمل و نقل، اطالع رسانی، تهمیرا  و غیره و 
 همچنین آزادی در انتخاب، چندان چشمگیر ن وده و سطح تاییرا  پایین و ضهیف است.
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 گردی بر توسعه روستایی بخش موران های بوم ییرات تاثیرات اقامتگاه. میانگین و ضریب تغ2جدول 

ضریب  میانگین متغیرها ضریب تغییرات میانگین متغیرها

 تغییرات
 09/0 85/4 حفاظت از منابع ط یهی روستا

توسهه زیرساختهای روستایی ماننده راه روستایی، تاسیسا  
 11/0 82/3 آب و برق و گاز و اینترنت و غیره

 11/0 82/3 سطح امنیت اقتصادی روستا 19/0 85/4 گاهی مردم از ارزش منابع ط یهیآ

 11/0 82/3 سطح امنیت غذایی 08/0 82/4 حس اعتماد به نفس و خودباوری مردم

 11/0 82/3 های شغلی برای مردمفرصت 08/0 82/4 های اقتصادی و اجتماعیمهار  و دانش مردم در زمینه

 11/0 82/3 های گردشگری و بازدید مسافران از روستا سطح فهالیت 18/0 81/4 قه فرهنگی مردم نس ت به روستاسطح حس تهلق و عال

 11/0 82/3 های جدید و  نوآوری اقتصادی در روستا سطح  ایده 08/0 8/4 سطح توانمندسازی روستایی

 11/0 82/3 تهداد شاغالن روستا 07/0 8/4 های مصرفی خانواده مردم هزینه

 11/0 82/3 های دوم نو توسط غیر بومیان در روستاهگسترش خان 06/0 8/4 های فردی سطح مهار 

 082/0 79/4 میزان درآمد و پس انداز مردم
با روستاها و شهرهای  ح ارت اطا  روستا ومدیریت روستاسط

 2/0 82/3 مجاور

 11/0 82/3 م حمل و نقل روستاییوضهیت و سیست 438/0 78/4 تنوع تولیدا  کاالها و محصوال  روستایی

 11/0 82/3 سطح دسترسی کارآفرینان به خدما  و امکانا  پیشرفته 88/0 75/4 به ود فضای برای کارآفرینی و تولید اشتغال

 11/0 82/3 میزان مهار  و تخصص مردم روستا 88/0 75/4 فرصت و بازار برای فروش محصوال  کشاورزی

 11/0 82/3 تهداد افراد  خالق و کارآفرین بومی یا غیربومی در روستاها 18/0 74/4 تاییهای روسمیزان  قیمت زمین

 11/0 82/3 سطح ارت اط کارآفرینان کسب و کارها با مسئوالن دولتی 11/0 68/4 سطح دانش بومی روستایی

 11/0 82/3 های گردشگری روستاییسطح تنوع در جاذبه 11/0 68/4 میزان دسترسی به خدما 

 0.26 82/3 میزان و حجم گردشگران وارد شده به روستا 11/0 68/4 کامپیوتر، اینترنتاطالعا  مانندهی مردم از فناوریسطح اگا

 02/0 82/3 سطح ت لیغا  گردشگری روستایی از طریق گردشگران 12/0 67/4 ایجاد تنوع در فهالیتهای  اقتصادی روستا

 2/0 82/3 ارت اط با روستاهاهای گردشگری در های آژانس میزان فهالیت 13/0 64/4 عمرانی در روستاهای  های هادی و سایر طرح اجرای طرح

 26/0 82/3 بازگشت مردم به روستا و جلوگیری از تخلیه روستاها 18/0 62/4 ایجاد بازارچه ها جهت فروش محصوال  روستایی

 11/0 82/3 کارآفرینان برای فهالیتانگیزه مردم روستاوفزایش میزانا 11/0 6/4 سطح استفاده از تولیدا  بومی در کسب و کارهای روستایی

 2/0 82/3 سطح ترویج و آموزش گردشگری از طریق گردشگران 17/0 44/4 احساس رضایت مردم از زندگی

 11/0 82/3 میزان مشارکت زنان در امور کسب و کارهای اقتصادی 11/0 36/4 سطح آگاهی و تحصیال 

 11/0 82/3 ایجاد تصویر ذهنی مث ت برای گردشگران 12/0 35/4 دما  آموزشیمیزان خ

 2/0 82/3 سطح مشارکت مردم در کسب و کارهای گردشگری 18/0 3/4 های مربوط به روستا سهم و مشارکت مردم در پروژه

 1/0 2/4 همیاری بین مردم در انجام امور روستا
به بخش میزان  قدر  و توان کسب و کارهای مربوط 
 11/0 82/3 فروش صنایع دستی به گردشگران

 1/0 2/4 ها و عالیق مردم به فهالیت و کار میزان انگیزه
میزان قدر  و توان کسب و کارهای مربوط به بخش 

 11/0 82/3 تولیدا  زراعی و سطح زیرکشت

به ود قوانین و مقررا  و سیاستگذارهای مربوط به کسب و 
 1/0 2/4 کارهای روستایی

میزان قدر  و توان کسب و کارهای مربوط به بخش 
 11/0 82/3 تولیدا  باغی و دامی

 1/0 2/4 مهاجر  از شهر به روستا به دلیل توسهه و رونق روستا
افزایش قدر  و توان کسب و کارهای مربوط به بخش 

 11/0 82/3 صنهتی و صنایع دستی

 12/0 2/4 سطح اعتماد بین مردم
سب و کارهای مربوط به بخش میزان قدر  و توان ک
 11/0 82/3 های خدماتی روستایی فهالیت

 11/0 82/3 میزان قدر  و توان کسب و کارهای خانگی 12/0 2/4 توسهه و ایجاد نهادهای محلی روستایی

 11/0 81/3 های نیمه کاره دولتی اتمام طرح 13/0 2/4 خدما  بهداشتی و درمانی

 11/0 8/3 گردی و گردشگری تاریخی در بخش تورهای بوم 1/0 2/4 ها با سایر فرهنگت ادال  فرهنگی و اجتماعی شما 

 11/0 81/3 سطح ارت اط موران با دیگر مقصدهای گردشگری پیرامون 18/0 2/4 توان مدیریتی مردم و کاهش تصدی گری دولت

 1/0 2/4 سطح ارت اطا  بین مردم روستا
موران از  های گردشگری بخش سطح شکوفایی دیگر گونه

 11/0 81/3 گردی طریق اقامتگاه بوم

 14/0 65/3 جلوگیری از مهاجر  مردم به شهرها یا کاهش مهاجر  18/0 19/4 میزان صادرا  و تولیدا  روستا

 14/0 64/3 میزان اعتماد اجتماعی ساکنین روستا به هم 18/0 36/4 افزایش میزان تولیدا  کشاورزی روستا

 14/0 64/3 میزان خدما  فرهنگی و عمومی 1/0 36/4 یان با مسئوالن و مدیرانمیزان ارت اط روستای

 14/0 63/3 ایجاد عدالت اجتماعی نس ی در روستا 1/0 36/4 میزان انسجام و اتحاد بین مردم

 14/0 6/3 های مختلف در روستا ایجاد تهاونی 1/0 36/4 امنیت اجتماعی و عمومی روستا

 14/0 6/3 میزان ساخت و سازهای روستایی 18/0 36/4 های اقتصادی م در فهالیتگذاری مرد میزان سرمایه

 14/0 6/3 میزان بهره وری و استفاده مناسب از اراضی روستایی 16/0 4 احیای مجدد کسب و کارهای تهطیل شده

 14/0 6/3 ممیزان رشد سطح فرهنگی و ارت اطاتی مرد 16/0 08/4 سطح حمایت دولت از کسب و کارهای روستایی

 15/0 45/3 سطح صنایع دستی روستا 0 07/4 سطح کشاورزی پایدار و بدون زیانهای زیست محیطی
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 0 01/3 های خدماتی حمل و نقل، فروشگاهتوسهه فهالیت 0 03/4 دانش و اگاهی روستاییان

 0 01/3 تضاد ط قاتی در بین مردم روستا 0 02/4 سطح هویت فرهنگی و اجتماعی روستا

 0 3 م ادال  و روابط روستاها با کشور آذربایجان 15/0 01/4 مین نیازهای اساسی خانواده روستاییتا

 0 3 سطح همکاری کسب و کارهای موران با کشور همسایه 05/0 01/4 قیمت محصوال  تولیدی و مصرفی مردم

 14/0 005/4 ایجاد اشتغال کاذب در روستا
وط به بخش میزان قدر  و توان کسب و کارهای مرب

 0 3 پذیرایی از گردشگران مانند رستوران و غذاخوری

 04/0 005/4 توزیع و تقسیم درست یرو  و منافع اقتصادی بین مردم
میزان قدر  و توان کسب و کارهای مربوط به بخش 

 0 3 غیرهتفریحی مانند استراحتگاه، باغ، پارک و 

 14/0 8/2 ای و نژادی ق یله - وابستگی شما به تهلقا  قومی 04/0 005/4 های صنهتی و خدماتی در روستاسطح فهالیت
های خدماتی اقامت و پذیرایی از مسافران توسهه فهالیت

 01/0 4 فروشگاه
ایجاد دوگانگی و اختالفا  فرهنگی بین مردم به دلیل 

 14/0 8/2 هااختالف سطح آگاهی آن

 14/0 8/2 آزادی در انتخاب 0 4 ها در روستاطح دسترسی به ابزار کار و فناوریس

 14/0 8/2 میزان قاچاق کاالها و محصوال  روستایی 14/0 4 میزان رضایت گردشگران از خدما  گردشگری روستا

 0 4 ها سطح ت لیغا  گردشگری روستایی از طریق رسانه
افزایش قدر  و توان کسب و کارهای مربوط به بخش حمل 

 14/0 8/2 هو نقل، اطالع رسانی، تهمیرا  و غیر

 14/0 8/2 میزان قدر  و توان کسب و کارهای اینترنتی 24/0 4 مد  اقامت گردشگران در روستا

 14/0 79/2 میزان احداث فضاهای تفرجی و گردشگری در روستاها 26/0 4 قدر  و توان کسب و کارهای روستایی رقیب

 14/0 78/2 بهره وری از گیاهان دارویی و دانش بومیسطح  16/0 4 م ادال  اقتصادی بین کسب و کارها و بین روستاها

 14/0 76/2 های روستایی در نواحی مرزی احداث گمرک 24/0 4 های دولتی و خصوصی در روستامیزان سرمایه گذاری

 14/0 75/2 قدر  بازاریابی گردشگری روستایی و گسترش بازار 0 4 میزان فروش و صادر کردن محصوال  روستایی

 14/0 75/2 افزایش قدر  رقابتی موران در رقابت گردشگری 09/0 4 رسی کسب و کارها به مواد اولیه و امکانا سطح دست

 0 2 های غیررسمی مانند قاچاق میزان فهالیت 06/0 4 ارت اطا  اقتصادی بین کسب و کارهای بین چند روستا

 22/0 8/1 یست محیطی مانند آلودگی آب، خاک و هواآلودگی های ز 26/0 4 جایگاه گردشگری موران در بین دیگر مقصدها

 22/0 77/1 ت دیل اراضی کشاورزی به ساخت و سازهای روستایی 11/0 91/3 ت دیل اراضی بایر به ساخت و سازهای گردشگری

 34/0 2/1 سطح تخریب منابع محیطی 11/0 88/3 میزان اشتغال زنان

 11/0 84/3 کاهش فقر روستایی
   

اسمیرینوف گرفته شد تا  -، ابتدا آزمون کولموگراف(3) ها و نتایج خالصه در جدول نجش مهناداری و اعت اری دادهبه منظور س
ها دارای  ها مشخص شود. بر اساس نتایج این آزمون، با توجه به ضریب مهناداری باالی این آزمون، داده نرمال بودن توزیع داده

ها استفاده شده است. هدف از  تک نمونه ای برای سنجش مهناداری داده tزمون پارامتریک توزیع نرمال ن وده و بر همین اساس از آ
این سنجش مهناداری این است که مشخص شود آیا نتایج حاصله از نمونه آماری قابلیت تهمیم به کل جامهه آماری را دارد یا خیر. 

آوری داده بوده یا اینکه دارای اعت ار و قابلیت و یا گرد یگیر در اینجا باید مشخص شود آیا نتایج حاصل شانس یا خطای نمونه
ای مشخص شده که ال ته به دلیل باالبودن  تک نمونه ، نتایج آزمون تی(2) توان به نتایج آن استناد کرد. در جدول استناد است و می

مقاله قابل مشاهده است. ضریب  حجم جدول و محدودیت حجم مقاله، تنها نتایج بخش کمی از آن ارائه شده و بقیه در پیوست
دهی نتایج است. بر این اساس با توجه به ضریب  به مهنای مهنادار بودن نتایج و اعت ار و قابلیت تهمیم 05/0مهناداری کمتر از 

ه و قابلیت تغییرا  بسیار کم نتایج و اشتراکا  زیاد نظرا  کارشناسان و انتخاب آگاهانه و صحیح، کلیه نتایج این بخش مهنادار بود
 تهمیم دهی به کل را دارا هستند.

 گردی بر توسعه روستاهای بخش موران های بوم ای برای سنجش معناداری تاثیرات اقامتگاه .  نتایج آزمون تی تک نمونه3جدول 
 اختالف میانگین ضریب معناداری tمقدار  متغیرها

 8/1 0 56/34 حفاظت از منابع ط یهی روستا

 8/1 0 56/34 از ارزش منابع ط یهی آگاهی مردم
 8/1 0 56/32 سطح تخریب منابع محیطی

 -2/1 0 65/34 های زیست محیطی مانند آلودگی آب، خاک و هواسطح آلودگی

 8/0 0 56/31 ت دیل اراضی بایر به ساخت و سازهای گردشگری

 -2/1 0 04/23 ت دیل اراضی کشاورزی به ساخت و سازهای روستایی
 8/0 0 04/15 های زیست محیطیاورزی پایدار و بدون زیانسطح کش

 8/1 0 65/34 حس اعتماد به نفس و خودباوری مردم
 8/1 0 65/34 های اقتصادی و اجتماعیمهار  و دانش مردم در زمینه

 8/1 0 65/34 سطح حس تهلق و عالقه فرهنگی مردم نس ت به روستا
 2/1 0 04/23 مدیرانمیزان ارت اط روستاییان با مسئوالن و 
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گردی بر توسهه روستایی در این بخش نتایج به تفکیک ابهاد توسهه  های بوم های متهدد تاییرا  اقامتگاه پس از بررسی شاخص
دهد تاییرا  اقتصادی  ها بر بهد اقتصادی توسهه روستایی است که نشان می ارائه شده است. بر این اساس بیشترین تاییرا  اقامتگاه

فرهنگی احداث اقامتگاه  - گردی در سطح باال و قابل توجه است. همچنین با اختالف کم تاییرا  اجتماعی های بوم اقامتگاه احداث
 گردی در بهد گردشگری و زیست محیطی در سطح متوسط و نس ی است. های بوم باشد. بر همین اساس تاییرا  اقامتگاه نیز باال می

گردی  های بوم ند بین ابهاد مختلف توسهه روستایی از نظر میزان تاییرپذیری از احداث اقامتگاهدر این بخش میزان هم ستگی و پیو
  05/0مورد بررسی قرار گرفته است. برای این منظور از آزمون هم ستگی اسپیرمن استفاده شده است. ضریب مهناداری کمتر از 

 یج حاصله میزان هم ستگی بین بهد زیست محیطی با ابهاد اجتماعینشانگر وجود هم ستگی مهنادار بین متغیرها است. بر اساس نتا
فرهنگی در  -فرهنگی و اقتصادی، مهنادار و واقهی بوده اما این رابطه با بهد گردشگری وجود ندارد. همچنین بهد اجتماعی -

ه در مورد بهد اقتصادی نیز صدق گردی با همه ابهاد دارای هم ستگی مهنادار است. همین مسئل های بوم تاییرپذیری از اقامتگاه
توان به غیر از رابطه بین بهد زیست محیطی و گردشگری بقیه مهنادار و واقهی نیست، سایر ابهاد دارای رابطه  کند. بنابراین می می

  - اجتماعی مهنادار هستند. در بخش پایانی این موضوع؛ میزان تاییرا  ابهاد غیر گردشگری توسهه روستایی )شامل ابهاد اقتصادی،
فرهنگی و زیست محیطی( و بهد گردشگری بر همدیگر مورد بررسی قرار گرفته است. برای این منظور از آزمون رگرسیون خطی 

بوده و  1تا  -1مورد توجه قرار گیرد. این مقدار بین  (4) در جدول Betaاستفاده شده است. برای سنجش میزان تاییرا  باید مقدار 
باشد نشانگر تاییرا  باالتر است اما با این تفاو  که مقادیر منفی نشانگر تاییرا  مهکوس  1-یا  1سمت  هر چه مقدار آن به

تواند  درصد می 43دهد که ابهاد غیرگردشگری به میزان  بوده که نشان می 43/0باشد. بر اساس نتایج این جدول مقدار بتا برابر  می
گردی را ت یین نمایند. همچنین تاییرا  بهد گردشگری بر غیرگردشگری سنجیده  ومهای ب تاییرپذیری بهد گردشگری از اقامتگاه

دهد که میزان هم ستگی و ارت اط بین ابهاد گردشگری و سایر ابهاد  شده که نتایج حاصل مشابه بخش ق لی است و این نشان می
 روستایی در سطح متوسط اما متقابل و هماهنگ است.

                                            ون خطی برای سنجش تاثیرات ابعاد بعد گردشگری و غیر گردشگری در نتایج آزمون رگرسی. 4جدول 

 گردی بر توسعه روستاهای بخش موران های بوم مورد تاثیرات ایجاد اقامتگاه

 ضریب معناداری Tمقدار  Beta خطای استاندارد B مدل

 69/0 1/1 مقدار یابت
 

6/1 12/0 

 0 61/3 43/0 19/0 67/0 غیرگردشگری بهد

 001/0 61/3 428/0 076/0 273/0 بهد گردشگری

 گردی های بوم ریزی راهبردی توسعه گردشگری روستایی بخش موران بر مبنای توسعه اقامتگاه . اهداف اصلی برنامه5جدول 

 اولویت اهداف

G1 باال گردی روستایی های بوم افزایش و توسهه اقامتگاه 

G2 باال ارائه الگوی مطلوب و مناسب برای کسب و کارهای گردشگری روستایی 

G3 باال کاهش روند مهاجر  مردم روستا به شهر با راه ردهای گردشگری 

G4 متوسط های گردشگری روستایی منطقهها و سرمایهبازاریابی جاذبه 

G5 باال گردی های بومه اقامتگاهصادی و اجتماعی توسهافزایش میزان سهم روستاییان از منافع اقت 

G6 باال های جذب گردشگران به روستاها به ویژه گردشگران خارجی در کشورهای همسایهراه ردها و برنامه 

G7 باال های موقهیت جغرافیایی مرزی روستاها برای جذب گردشگر، سرمایه گذار خارجی و افزایش ت ادال  با پیراموناستفاده از فرصت 

G8 باال گردی فضای کسب و کار گردشگری روستایی از جمله اقامتگاه بوم به ود 

G9 متوسط افزایش انگیزه و فرهنگ پذیری گردشگری در مردم روستا 

G10 باال گردی های بومها و الگوی بهینه توسهه اقامتگاهارائه راه رد 

گردی  های بوم موران بر م نای توسهه اقامتگاهریزی راه ردی توسهه گردشگری روستایی ها به برنامه در بخش دوم یافته
ریزی راه ردی ابتدا ضرور  دارد تا  استفاده شده است. در ابتدای بخش برنامه Meta-SWOTپرداخته که برای این امر از مدل 

ی برای اهداف اصلی مربوط به موضوع پژوهش مشخص شده و اولویت بندی شود. اهداف تهیین شده باید شامل اهداف اصلی و کل
که اهداف تهیین شده از نظر میزان اهمیت در جایگاه و اولویت  باشد. از آنجایی ریزی راه ردی که در این پژوهش مدنظر می برنامه

یکسانی قرار ندارند از کارشناسان خواسته شد تا هر یک از اهداف را بر اساس میزان اهمیت و سطح اولویت از اولویت باال، متوسط 
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نشان داده شده است. بر اساس نتایج کارشناسان بیشتر اهداف  (5) بندی اهداف در جدول ابی نمایند. نتایج اولویتتا پایین ارزی
گردی، کاهش روند مهاجر  روستایی، ارائه راه ردهای توسهه  های بوم مرت ط با پژوهش شامل افزایش و توسهه اقامتگاه

های موقهیت جغرافیایی مرزی روستاها برای  ها و فرصتاستفاده از توان گردشگری، توزیع متناسب منافع گردشگری در روستاها،
گذار خارجی و افزایش ت ادال  با مناطق پیرامون، به ود فضای کسب و کار گردشگری روستایی از جمله  جذب گردشگر، سرمایه

ان خارجی از کشورهای همسایه از نظر های جذب گردشگران به روستاها به ویژه گردشگر گردی و راه ردها و برنامه اقامتگاه بوم
 اهمیت در درجه اول و اولویت اول قرار دارند.

 های توسعه گردشگری روستایی بخش موران. ارزیابی منابع و قابلیت6جدول 
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 مهماری بومی متناسب با فرهنگ روستاها برای احداث اقامتگاه 2 4 2 5 25/3 توان باالی روستاها برای توسهه گردشگری 5 5 3 5 5/4

 قابلیت بالقوه زیادی در گردشگری محلی 1 5 1 5 3 ط یهت بکر بخش موران 2 5 5 5 25/4

25/4 5 5 3 4 
کشاورزی دیم بخش به دلیل بارش باران ناشی از  توان

های ها و محوطهشهرستان گرمی و آیار تپهتاریخی بودن  2 4 2 4 3 رطوبت دریای مازندران
 تاریخی 

 های هیرکانیمندی از رطوبت دریا و جنگلبهره 1 4 2 5 3 نگرش مردم روستاها به گردشگری مث ت است 4 4 4 5 25/4

 های فیزیکی و کال دیدست نخورده بودن ویژگی 2 3 3 4 3 شاکله فرهنگی و سنتی روستاهاحفظ  3 5 1 5 5/3

 مردم روستا از فرهنگ مهمان نوازی باالیی برخوردارند 2 4 1 5 3 جاذبه مرزی و سیاسی که برای گردشگران دارد 2 5 2 5 5/3

5/3 5 3 4 2 
های روستایی تقویت شده، تمام روستاها برخی راه

راه اندازی تنها اقامتگاه در بخش، موجب عالقه و اگاهی مردم  2 4 2 4 3 شی شده استگازک
 به منافع گردشگری شده است

 و تاریخی و زمین شناختی زیستیگردی از نظر غنای  تنوع بوم 2 3 2 5 3 ها در دست تهیه دولتی در مورد ساخت اقامتگاهطرح 4 4 2 4 5/3

 گردی اوماسالن در روستاها تاییرا  مث ت اقامتگاه بوم 2 4 2 4 3 زی گردشگری در یک دهه اخیرریشتاب برنامه 2 5 1 5 25/3

 توان و ظرفیت اکولوژیکی باالی توسهه گردشگری روستایی 2 3 2 5 3 بخش موران دارای تنوع آب و هوایی بسیاری است 2 4 2 5 25/3

 چشم انداز جغرافیایی جذاب محیط روستاها 2 3 2 5 3 ووجود روستاهای مرزی مانند افجه و آزادل 2 5 2 4 25/3

 کار مرزیکسب و ها وهای مهم مرزی برای ایجاد بازارچهقابلیت 1 4 2 5 3 های بومی و سنن فرهنگیوع خوراکتن 2 4 2 5 25/3

25/3 5 3 3 2 
شهرستان گرمی و موران، فضاهای تفریحی مثل 

 شود های هیرکانی تنها در این بخش استان دیده میادامه جنگل 1 3 1 5 5/2 چتربازی و پاراگالیدرسواری زیادی دارد

 توان و ظرفیت باالی تولید صنایع دستی 2 3 2 3 5/2 های تاریخی اها و درختهای تاریخی، تپهخانهوجود  2 4 2 5 25/3

25/3 4 3 3 3 
غنای روستاهای منطقه از گیاهان داوریی به منظوره 

 های تاریخی روستاها قدمت و سرمایه 2 2 2 3 25/2 گریاستفاده در گردش

 های قدیمی و تاریخی روستایی برای ایجاد اقامتگاه وجود خانه 2 2 2 3 25/2 امنیت سیاسی و اقتصادی در روستاها 4 3 2 4 25/3

 قرار داشتن در محدوده نام مغان 2 3 3 5 25/3
      

گردی از طریق  های بومدشگری روستایی بخش موران بر م نای توسهه اقامتگاههای توسهه گردر این بخش منابع و قابلیت
، (6) بررسی و مطالها  میدانی، فضای گفتمان و بررسی روستاهای بخش موران مورد شناسایی و تهیین قرار گرفته است. در جدول

رزش بودن، غیر قابل جایگزینی، کمیابی و های گردشگری روستایی بخش موران از منظر چهار شاخص با امجموعه منابع و قابلیت
)بیشترین( ارزش گذاری شدند. بر اساس نتایج  5)کمترین( تا  1ها بر اساس بازه  تقلیدناپذیری ارزیابی شده است. هر یک از شاخص

وران، انداز و ط یهت بکر بخش مروستاها برای توسهه گردشگری، چشمهای مذکور چهار عامل توان باالی  و میانگین شاخص
آبشارهای متهدد مانند آبشار قزلو و رودخانه بالهارود، توان کشاورزی دیم بخش به دلیل بارش باران ناشی از رطوبت دریای 

های توسهه گردشگری روستایی موران به مازندران و نگرش مث ت مردم به گردشگری روستایی، به عنوان مهمترین منابع و قابلیت
ها و منابع، از نظر شاخص تقلید ناپذیری، قدر  باالی گردشگری هر های ارزیابی قابلیت یکی شاخصرود. در بررسی تفک شمار می

های کمیابی از گردشکری را در سطح  تواند نمونه شود که می ها از نظر تقلیدناپذیری محسوب مییک از روستا از مهمترین قابلیت
های دولتی و امنیت سیاسی و اقتصادی از دیگر  ها و طرح شگری برنامهشهرستان یا استان ارائه دهد. همچنین نگرش مردم به گرد

رود. از نظر شاخص غیرقابل جایگزینی که به مهنای عدم وجود کاالی جانشین به  منابع مهم و با اهمیت در این بخش به شمار می
های گردشگری  محلی، جاذبه جای یک محصول گردشگری است توان روستاها، فرهنگ بومی و سنتی روستایی، توسهه گردشگری

های بخش موران ریزی توسهه گردشگری از مهمترین قابلیت گردی و روند پرشتاب برنامه های بوم مرزی و روستاهای مرزی، توان
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، رق ا و امر رقابت بسیار مهم Meta-SWOTریزی راه ردی با مدل  در برنامه رود. از نظر شاخص غیرقابل جایگزینی به شمار می
گردی مشخص  های بوم بر همین اساس الزم است تا رق ای روستاهای بخش موران از نظر گردشگری و توسهه اقامتگاه بوده و

گیرد. در نهایت پس از مقایسه بخش موران با رق ای  شوند. این ارزیابی در دو بهد وضع موجود و وضع آتی مورد بررسی قرار می
ا و محاس ه میانگین مقادیر برای هر منطقه رقیب )جداول در پیوست(، نقشه رقابتی هخود در دو بهد و به تفکیک منابع و قابلیت

 (. 4منطقه ترسیم شد )شکل 

 
 . نقشه رقابتی بخش موران 4شکل 

بر این اساس محور افقی نمودار، شامل میزان میانگین وضهیت موران از منظر  میزان برتری نس ت به رق ای خود در بهد وضع 
)فراتر از هر رقیب( و مقدار  3)پایین تر از رق ا( تا  1عمودی شامل بهد وضع آتی است که میزان آن بر اساس مقدار موجود و محور 

)برابر با رق ای دیگر( محاس ه شده است. در نمودار، کدها نمایانگر هر رقیب هستند. بر اساس نتایج مشخص است که در هر دو  2
های مهدودی،  ها، برابر بوده و تنها در شاخص ن با رق ای خود در بیشتر منابع و شاخصبهد وضع موجود و آتی، وضهیت بخش مورا

توان گفت وضهیت بخش موران نس ت به رق ای  در سطح باالتر یا پایین تر قرار دارد با این حال با مقایسه دو زمان حال و آتی، می
 بله با رق ای خود در ارزیابی آتی کمی بیشتر از زمان حال است.خود در آینده بهتر از زمان حال خواهد بود و قدر  موران در مقا

ها و تهیه نقشه رقابتی در این بخش عوامل خارجی مویر بر بخش موران شامل عوامل تهدید و  پس ارزیابی منابع و قابلیت
ایی شدند. عوامل فرهنگی، سیاسی و محیطی شناس - فرصت در شش مولفه اقتصادی، سیاسی، قانونی، تکنولوژیکی، اجتماعی

خارجی از طریق چهار شاخص درجه اضطرار عامل در منطقه، احتمال افزایش عامل در آینده، میزان تاییرا  عوامل بر منطقه و وزن 
)کمترین( مورد ارزیابی قرار  1)بیشترین وزن، تاییر، اضطرار و احتمال( تا  1هر عامل نس ت به دیگر عوامل بر م نای مقداری بین 

ها خودداری و در پیوست مقاله  است. با توجه به حجم زیاد جداول ارزیابی عوامل خارجی و محدودیت از ارائه جدول ارزیابیگرفته 
توان به امکان داد  ارائه شده است. بر اساس نتایج، بیشتر عوامل فرصت بخش موران دارای اهمیت باالیی است که در این میان می

جان، اشتراکا  فرهنگی بین موران و آذربایجان، نزدیکی موران به پایانه مرزی بیله سوار و محل و ستد بین مردم ایران و آذربای
گردی در منطقه، افزایش انگیزه و درک مسئوالن نس ت به فواید و منافع توسهه  وورد گردشگران خارجی، وجود تورهای ط یهت
های ارت اطی  های توسهه راه مهم گردشگری مثل سرعین، طرحها، نزدیکی به مراکز  کسب و کارهای گردشگری از جمله اقامتگاه

های گردشگری سالمت و تالش برای ایجاد مقصدهای گردشگری خالقانه، طرح توسهه گردشگری استان  در شهرستان، توان
های  نشمال کشور، تنوع اقلیمی، وجود تواریزی کمربند س ز گردشگری در  اردبیل بر محور شمال به جنوب، طرح و برنامه

های انگو  و مرکزی از مهمترین و تاییرگذارترین  گردی در بخش های بومژئوپارک دومولی و رونق اقامتگاه ژئوتوریستی مثل
رود. همچنین عمده تهدیدهای بخش موران  های گردشگری پیش روی گردشگری روستایی بخش موران به شمار می فرصت

زا است. به این مورد باید کوچ  ه بیرون از موران به دلیل کم ود فهالیتهای اشتغالمربوط خطر تخلیه روستاها و افزایش مهاجر  ب
اج اری روستاهای مرزی موران را نیز اضافه کرد که خطر نا امنی را در بخش تشدید کرده است. همچنین مشکالتی در زمینه راه 

 کرده است.  اندازی کسب و کارهای گردشگری وجود دارد و مشارکت را با مشکل رو به رو
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ها با عوامل خارجی و اهداف مورد ارزیابی قرار گرفته است به این مهنی که هر در مرحله پایانی تناسب راه ردی منابع و قابلیت
های بخش موران تا چه میزان بر تقویت عوامل خارجی و تحقق اهداف پژوهش حائز اهمیت هستند. میزان یک از منابع و قابلیت

شود. ط یهتاً جداول ارزیابی به دلیل  )تاییر و اهمیت بسیار کم( سنجیده می 1)تاییر و اهمیت بسیار زیاد( تا  5 ارزیابی از مقدار
ارائه شده است. بر  (6) محدودیت قابل ارائه نیست. در نهایت میانگین نتایج تناسب راه ردی برای عوامل خارجی و اهداف در جدول

های وزن، تناسب با عوامل خارجی و اهداف، تناسب راه ردی کلیه منابع غیر از  خصاساس نتایج از منظر ترکیب مجموعه شا
گردی  های بوم جنگلهای هیرکانی، در باالترین درجه راه ردی قرار دارد. از منظر تناسب راه ردی منابع با عوامل خارجی، قابلیت

های گردشگری مرزی، ظرفیت  تاهای مرزی، جاذبهگردی و گردشگری محلی و وجود روس های بوم های اقامتگاه موران، قابلیت
های اخیر دارای بیشترین تناسب راه ردی در موران به  سالرزی دیم و شتاب توسهه گردشگری در اکولوژیکی منطقه، توان کشاو

راه ردی نمایش  ها را بر اساس یک نمودار و چار  به عنوان نقشهتوان تناسب راه ردی منابع و قابلیت در پایان می رود. شمار می
 .(5داد )شکل 

 
  مورانها با عوامل خارجی و اهداف در گردشگری روستایی بخش نقشه راهبردی منابع و قابلیت .5شکل 

(، محور عمودی، درجه تناسب راه ردی VIROهای  ، محور افقی میانگین وزن نهایی منابع )میانگین شاخص(5) در شکل
ها، نشانگر درجه تناسب راه ردی منابع با اهداف است. قرار داشتن منابع در سمت راست و  بمنابع با عوامل خارجی و اندازه ح ا

های ها است. بر اساس نتایج بخش عمده منابع و قابلیت بخش باالیی نقشه با اندازه باالتر، نشان از قدر  باالی منابع و قابلیت
و نزدیک به هم قرار داشته و از نظر وزن و تناسب راه ردی گردشگری روستایی موران از نظر استراتژیک در شرایط متهادل 

ترین منابع و قابلیت موران به شمار  اختالف زیادی باهم ندارند. در این میان توان باالی گردشگری در بیشتر روستاها از راه ردی
های  هار بخش برای توسهه اقامتگاهها با عوامل خارجی، راه ردها در چرود. در بخش پایانی بر اساس ترکیب منابع و قابلیت می
 .(7گردی و ایرا  مث ت در توسهه روستایی موران ارائه شده است )جدول  بوم

 گردی در مناطق روستایی بخش موران های بوم . راهبردهای ارائه شد برای توسعه اقامتگاه7جدول 
 راهبرد نوع

SO1 های ارزیابی مشارکتی گردشگری روستایی استفاده از روش PRA به منظور ارزیابی ژرف روستاها 

SO2 های مرزی موران و سایر مناطق بندی و تحلیل تقاضای بازار اقتصادی کشور آذربایجان و ترکیه در بخش تدوین طرح بخش 

SO3 وتوریسم و یمانند فناوری ک روستاییهای پیشرفته در گردشگری استفاده از فناوریVGI 

SO4  های مسافرتی کشور آذربایجان به منظور جذب دائمی و سازمان یافته گردشگران با آژانسهمکاری چندجان ه و متقابل 

SO5 گردی در سطح استان یا شهرستان های بوم های اقامتگاه تشکیل خوشه 

WO1 گردی مجتمع اشتراکی در مرز به جهت استفاده همزمان توسط دو کشور های بوم ایجاد اقامتگاه 

WO2 وری از توان بومی بهره های کانونی جهت های همیار و گروه محلی روستایی در قالب صندوقهای  توسهه سازمان 

WO3 تالش در جهت تقویت مهماری بومی منطقه و تلفیق آن با عناصر گردشگری 

WO4 های مرزی روستایی در بخش موران با تاکید محوری بر تولیدا  گردشگری در کنار سایر تولیدا  توسهه بازارچه 

ST1 های مربوط به قوم گرایی در منطقه نزدیک آذربایجان مقابله با برخی چالش 
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ST2 بازاریابی محتوا و تولید ویدیوها و مستندهای مربوط به گردشگری مرزی به منظور تغییر نگرش و جهت فکری گردشگران استفاده از 

ST3 در بخش موران ولید محصوال  بر اساس برندهای ارائه شدهتالش برای برندسازی گردشگری به ویژه برند فرهنگی و تاریخی و ت 

WT1 گردی های بوم های ترکی ی مهماری در توسهه اقامتگاه ها و روش استفاده از شیوه 

WT2 ارائه طرحی به منظور جلوگیری از تخلیه روستاهای مرزی و تشویق مردم به ورود به این روستاها 

WT3 گردی با تاکید بر گردشگری های بوم رهای گردشگری و ساخت و سازهای اقامتگاهبه روز رسانی قوانین کسب و کا 

WT4 گردی در آینده های بوم تدوین سناریوهای مختلف توسهه اقامتگاه 

 

      گیرینتیجه
نتایج  گردی در بخش موران از منظر توسهه پایدار روستایی پرداخته شد. های بوم ر این پژوهش به بررسی وضهیت اقامتگاهد

وستایی به ای بر توسهه پایدار ر گردی تاییرا  مهم و برجسته های بوم دهد احداث اقامتگاه گردی نشان می های بوم تاییرا  اقامتگاه
ها و خدما  و همچنین های بومی، برخی زیرساختهای اقتصادی، مهار  و توان شاخص کار گردشگری،وهای کسب ویژه در بخش

د. گردی را متنوع، در ابهاد گسترده و در سطح باال ارزیابی کر های بوم دارد و در مجموع باید تاییرا  اقامتگاه حفاظت از منابع ط یهی
کری توان در تحلیل الگوهای فکری حاکم مورد بررسی قرار داد در مجموع بررسی الگوهای فاین مسئله را به شکل دیگری می

ر توسهه روستایی مشهود بود. نکته مهم در ارت اط با بخش موران، وضهیت راه ردی های بوم گردی بنیز، تاییرا  باالی اقامتگاه
های موران از های انجام شده، بخشی از منابع و قابلیتارت اط با پیرامون است. در بررسیها و مناطق رقیب و خش با بخشاین ب

این مسئله که تنها بخش محدودی از منابع و قابلیتهای  نظر وزن و قدر  چندان  سطح باالیی نداشتند. در واقع یکی از دالیل مهم
بخش موران از نظر شاخص های کمیابی، جایگزینی، با ارزش بودن و تقلیدناپریری، در سطح باالیی قرار داشتند به موضوع قدر  

ها آیا ین قابلیتکم آنها نس ت به سطح شهرستان، استان و حتی سطح ملی برمی گردد. در واقع هدف این بود که مشخص که ا
های آن در دیگر مناطق نیز به وفور ارائه شود و با نمونهنس ت به رق ا و منطقه کمیاب و بی مانند هستند و یا اینکه ممکن است 

ها با قدر  و اهمیت خیلی زیاد، نس تا کم مشاهده شده است. نکته ها در سایر مناطق، لذا قابلیتتوجه به وجود برخی از این قابلیت
های گردشگری بخش موران از نظر ارزش، بسیار سطح باالیی دارند اما در شاخص کمیابی و جالب توجه اینکه بیشتر قابلیت

های  هدف اصلی این پژوهش ارائه الگوی بهینه توسهه اقامتگاه غیرقابل جایگزینی، با محدودیت و کمی ضهف رو به رو هستند.
خته شده است. این الگو به مانند یک پیاز یا یک هرم است که دارای راس و قاعده گردی بود که در این بخش به آن پردا بوم
باشد و در چارچوب این شکل، الگو و عوامل تشکیل دهنده آن تدوین شده است. بر اساس این شکل و قالب، قاعده پیاز یا هرم،  می

تر و  ها جزئی قاعده به راس نزدیکتر شویم، مولفه دهد و هر چه از ها و چارچوب اصلی و بدنه مدل را تشکیل می مجموعه مولفه
های مهم تشکیل دهنده الگو به شرح زیر  ایرگذاری آن بیشتر و ال ته فوریت آن افزایش خواهد یافت. بر این اساس اجزا و مولفه

 است:
وی توسهه اقامتگاه را تشکیل های کالن و پایه الگ این عناصر و رویکردها در واقع ویژگی عناصر فلسفی و چشم انداز الگو: (الف

نگاری به مهنای این است الگوی  پژوهی و آینده دهد. این بخش شامل چهار رویکرد آینده داده و در واقع پارادایم الگو را شکل می
یزی هنجاری ر ریزی از آینده، برنامه ها باید بر اساس یک تفکر شناخت و کشف آینده و برنامه های توسهه اقامتگاه مورد نظر و برنامه

 و سناریونویسی است
گردی است به تدوین  های بوم گذار عوامل بهدی توسهه اقامتگاه از جمله این عناصر کالن که پایه ای الگو: عناصر کالن و پایه (ب

ارمنستان  گردی فراملی باید اشاره کرد. این مسیرها باید ارت اط دهنده موران با کشورهای همسایه مثل آذربایجان یا مسیرهای بوم
گیری یا تقویت انواع کسب و کارهای گردشگری و روستایی فهلی و  ای بین روستاها به مهنی شکل باشد. ت ادال  زنجیره

های خارج از کشور است. همچنین در ارت اط با همین  گردی فهلی موران با گرمی و دیگر نواحی و همچنین اقامتگاه های بوم اقامتگاه
جویی در  های کسب و کار فهلی بسیار راهگشا بوده و در زمینه صرفه گردی و یا خوشه های بوم ی اقامتگاهها ت ادال  تشکیل خوشه

 زمان و هزینه و مقیاس و تامین مواد و ابزار و سایر خدما  بسیار مفید خواهد بود.

گردشگران و تورهای شود که محل ع ور بسیاری از  های گردشگری مطرح می های ارت اطی به عنوان مقصدها و مکان پل
ها است که در سطح استان، بیله سوار و خلخال و حتی خود کشور آذربایحان این  ها برای رسیدن به دیگر مکانگردشگری از آن
راه رد اقیانوس آبی در مقابل راه رد اقیانوس سرخ ارائه شده است و به این مهنی یک مقصد گردشگری به  .کنند نقش را ایفا می
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ا رق ای خود بر سر منابع محدود، خود برای کشف منابع جدید اقدام نماید. بر همین اساس موران باید تالش کند با جای رقابت ب
گذاران و گردشگران خارجی و افراد شاخص بازار جدید را  گردی و انسانی جدید، مسیریابی جدید و جذب سرمایه های بوم تولید جاذبه

 در منطقه افزایش دهد.  برای خود فراهم نماید و قدر  خود را

پیوند تسهیلگری با صاح ان کسب و کار در واقع به منظور مدیریت بهتر کسب و کارها مدنظر قرار گرفته  دهنده: عناصر توسههج( 
بندی و ت یین بازار و تقاضا از  کننده بین عرضه و تقاضا است. شناخت و دسته بازار استراتژی هماهنگ - است. تط یق محصول

گذاران با چه  رود. بنابراین ابتدا ضرور  دارد تا مشخص شود چه گروه از گردشگران و سرمایه هم گردشگری به شمار میاصول م
ها عرضه های این بازار، محصوال  متناسب با آن هایی از کدام مناطق به موران مسافر  خواهند کرد تا بر اساس ویژگی ویژگی
شود که  ای طراحی می متناسب رویکرد زندگی مشارکتی در این شیوه از اقامتگاه به گونهمهماری مشارکتی به مهنای مهماری  شود.

شوند.  کنند. در مهماری ترکی ی نیز مهماری سنتی و نوین به صور  ترکی ی ارائه می صاحب اقامتگاه با گردشگران باهم زندگی می
 مدنظر قرار گیرد.گردی آتی  های بوم ضرور  دارد تا این دو شیوه در طراحی اقامتگاه

 
 گردی بر مبنای توسعه پایدار روستایی بخش موران  های بوم . الگوی بهینه توسعه اقامتگاه6 شکل

های اقتصادی، اجتماعی و روان  گذاران چندمنظوره: این گروه از افراد کسانی هستند که به دلیل ویژگی سرمایه عناصر محرک: (د
ها و  پذیر بوده و عمدتا به دن ال تجربهگذاری، ریسک ا  متفاو  به سرمایهوحیشناختی متفاو ، ضمن داشتن عالیق و ر

های دست و پا گیر، کاهش اصول و قواعد در زمان مورد باشند. این تغییر شامل حذف قواعد و اصول و سنت های تازه می فهالیت
در نهایت دستکاری  خلق قواعد جدید بازی است.نظر، افزایش و گستردگی برخی اصول و قواعد موجود و در صور  لزوم، ابداع و 

در عوامل حساس و محرک؛ این عوامل، عواملی هستند که دارای حساسیت و انهظاف پذیری و دامنه تاییرگذاری باالیی دارند و 
رابطه این مجموعه  اخت.ریزی پرد تری به برنامه انداز دقیق ها سنجید و با چشمها، میزان تاییرا  را در آنتوان با دستکاری در آن می

توانند تاییرا  خود را به سمت قاعده، در سطح وسیهتر قرار دهد ت و عوامل هر بخش میعوامل به صور  فرایند راس تا قاعده هس
باید در بدنه الگو که نگرش تا در نهایت مجموعه عناصر اصلی  و بخش بهدی بتواند این عوامل در عوامل بزرگتر بررسی کند

 ری و هنجاری و سناریونگاری دارد، مورد کاوش قرار گیرد.نگا آینده
( مقایسه کرد که ال ته 2004ا )توان نتایج را با پژوهش جامپول و مهتهای خارجی برای مثال میبا پژوهشدر بررسی نتایج کار 

ای شارهاپایداری پرداخته شده و ه به اصول گردی و توج های مرت ط با اقامتگاه بوم فرصتها و شناسایی چالشوهش تنها به ژاین پدر
های اقامتگاه های مشتریانرابطه بین ویژگی صرفاّ( نیز2008)گردی نکرده است. وان و همکاران های بومبه الگوی توسهه اقامتگاه

( 2013و تتیک ) دمها در منطقه بلیز کانادا پرداختند. در این میان شاید ارمرت ط با سطح قیمت این اقامتگاه هایگردی و انگیزهبوم
 و گردی توجه نموند. همچنین در پژوهش مشابه دیگر ربکاهای بومجدید در اقامتگاهها و رویکردهای تا حدی به مسئله گرایش

این  که اندرسیده نتیجه این به کنیا کشور گردشگری پایدار توسهة بر گردی بوم هایاقامتگاه نقش بررسی در ( 2015) همکاران
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 هایتوانمندی از درحفاظت ط یهی، محیط به دولتی مسئوالن و هاآن نگرش تغییر و محلی جوامع آگاهی افزایش با ،هااقامتگاه
 به آسیب رساندن از اقامتگاهی خدما  ارائة با ط یهی مناطق به گردشگران هجوم به توجه با و مؤیرند گردشگری توسهة و ط یهی
دهد که با وجود پرداختن المللی، نشان مییج کار این پژوهش با مطالها  بینبین نتا کنند. در مجموع، مقایسهمی جلوگیری هاآن

ز این نظر این اه و توسهه روستای، کمتر به مسئله پیش بیین آینده و ارائه الگو پرداختند و اگاین مطالها  به ابهاد مختلف اقامت
 بر گردی بوم های اقامتگاه ایجاد آیار( به 1397ابستانی و همکاران )عنکار گرفته است. در سطح داخلی ای را بهپژوهش رویکرد تازه

 تقویت درآمد، و تولید افزایش ،زاییاشتغال گردی، بوم اقامتگاه ایجاد ایر کند که  بیشتریناشاره می روستایی های سکونتگاه توسهة
گردی نس ت به ده سال پیش از نظر ت ادل  های بوم ( نشان داده است که اقامتگاه1396اروجی ) است. روستایی محلی هویت

در این بین دو پژوهش که در دو سال اخیر انجام شده است از نظر رویکرد و  ا توسهه بیشتری مواجه شدند.اطالعا  و گردشگری ب
یشه و گردی نمودند. اولین پژوهش، رستم پهای بومدام به تدوین مدل توسهه اقامتگاهر بوده و اقضروش مشابه با پژوهش حا

در گردی در استان گیالن را بررسی کرده است.  های بوم ( است که مدل مفهومی بهینه ساختار مهماری اقامتگاه1398همکاران )
گردی در مناطق روستایی خلخال را ارائه  های بوم ( مدل توسهه سیستم اقامتگاه1399ها، ربیهی و همکاران ) جدیدترین پژوهش

 کنش نیروهای بومی و غیربومی به صور  متقابل به عنوان عوامل پیشران، انحصارشکنی بومکردند که این مدل شامل برهم
های  گردی، ایجاد مجتمع اقامتگاه گردی، مسیریابی بومپذیری بوم های فرهنگ های فضایی و زمانی، پروژه گردی، تولید جاذبه 

های ساختاری و سناریونگاری است که کلیه این اجزا  و حفره ها ای، شناسایی گره ای، راه رد ش که منطقه گردی، مدیریت خوشه بوم
ها ها و تفاو ها نشان از برخی مشابهتکند. بررسی این مدل گردی کمک می های بوم در ارت اط با هم به توسهه سیستم اقامتگاه

 ی نیست اما در این پژوهش هایی با توجه به داشتن هدف مشترک و موضوع نزدیک به هم، رویداد عجیاست. وجود چنین مشابهت
ها و کسب و درنظر گرفتن اصول طراحی اقامتگاهبا توجه به نتایج حاصله و شرایط بخش موران و نزدیکی به مناطق مرزی و 
ها با هم نس ت به او  بوده و سهی شده تا رابطه مدلکارها، شکل و الگوی تدوین شده با دو پژوهش ق لی از نظر ساختار مدل، متف

ریزی هنجاری ه تا مفهوم آینده پژوهش و برنامهوهش ق لی مهنا و انتظام بهتری داشته باشد و از طرفی در این الگو تالش شددو پژ
ها و شود و در عین درنظر گرفتن دیدگاهوارد تدوین الگو شده و رابطه خوبی بین عوامل پیش ران با عوامل توسهه و کالن برقرار 

مانند مهماری، بازار، قواعد بازی، تسهیلگری و غیره مورد توجه قرار گیرد و در مجموع الگوی فوق در  های کالن، عوامل دیگرمولفه
گردی با درنظر کرفتن مفاهیم های بومییرگذار در توسهه بهینه اقامتگاههای تامنظم و منطقی بین عوامل و مولفه جهت ارت اطی

ش نظری حوزه وهش ضمن داشتن مفاهیم نو، به عنوان مکمل و مشارکت کننده دانپایداری بود. در مقایسه نهایی باید نتایج این پژ
 گردی روستایی مورد توجه قرار داد.های بومتوسهه اقامتگاه

 تقدیر و تشکر

از آن نجف آباد ریزی روستایی بوده که در دانشگاه آزاد اسالمی واحد مستخرج از رساله دکتری رشته جغرافیا و برنامهاین پژوهش 
  دفاع شده است. 

 منابع
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