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 درباره همایش
می باشد. وری مطلوب از سرزمین در چارچوب منافع ملی  منظور بهره  هدف کلی آمایش سرزمین عبارت از سازماندهی فضا به

ای  های منطقه گیری ریزی و تصمیم نامهای است و به بیانی دیگر ابزار اصلی بر آمایش سرزمین زیربنای سازماندهی توسعة منطقه

آورد و ابزار اصلی  اجتماعی هر منطقه را فراهم می - های توسعه اقتصادی زمینة اصلی تهیة برنامه و ملی است. آمایش سرزمین،

ق اهداف جا که برای تحق از آن های فیزیکی و فضایی خواهد بود. ریزی های اقتصادی و اجتماعی با برنامه ریزی تلفیق برنامه

ها  کارگیری همة این کارگرفت و به  اقتصادی و منابع فضایی و محیطی به باید همة منابع اجتماعی را اعم از منابع انسانی، توسعه،

های  ریزی های جامع توسعه بوده و پیوند دهندة برنامه ها و برنامه لذا آمایش سرزمین مبنای طرح ریزی است، مستلزم برنامه

 .ای است ریزی جامع و در مقیاس ملی و منطقه ی و فضایی یا مجموع آنان در قالب برنامهاقتصادی، اجتماع

های محیطی منطقه در برآورد عرضه به عنوان محصول گردشگری در آمایش سرزمین در زمینه گردشگری ، بررسی توان

گردشگری که بر این پایه قابلیت عرضه  هایتواند شناخت منابع فرهنگی، طبیعی و تاریخی نواحی و گونهباشد که میمطرح می

دارند را در برگیرد. در واقع آمایش سرزمین مبتنی بر گردشگری بر خالف برخی باورها تنها به بررسی و توان سنجی سرزمینی 

جاذبه های گردشگری  و پهنه بندی آن در قالب تفرجگاه های متمرکز و پراکنده محدود نمی باشد بلکه ارزیابی سطح 

 گردشگری را در فضای سرزمینی و در مقیاس منطقه ای در بر می گیرد. محصول

عالوه بر آن آمایش سرزمین در رابطه با گردشگری وابسته به آن است که به شبکه مقاصد گردشگری به عنوان پیوندهایی برای 

یک وار در کنار های مختلف منطقه موزائیک تجارت کوچک نگریسته شود ، که در الگوی فضایی گرشگری در محیط

کند تا در چارچوب یک شبکه مقاصد،گردشگری به عنوان یک زیربخش اند. این نگرش کمک مییکدیگر قرار گرفته

های افقی تبدیل های عمودی را در زمینه توسعه گردشگری به فعالیتای محسوب گردیده تا بتواند تخصیصریزی منطقهبرنامه

 ،این مبنا بر باشد. مدیریت و اجرای بهینه طرح توسعه گردشگری می ،گردشگرتشویقی برای جذب نماید که در واقع 

 گردد. و جامعه محور گیری گردشگری بومی ای و شکل ساز توسعه منطقه تواند با گرایش به توسعه پایدار، زمینه گردشگری می

سنجی اقتصادی؛ قابلیت لف؛ توانهای مختپذیری در نواحی؛ زیربناهای اقتصادی در بخشهمچنین برآورد تراکم و ظرفیت

های مختلف سکونتگاهی در نواحی و مراکز عرضه دیگر محصوالت مورد نیاز گردشگران؛ بررسی و برآورد امکانات و گونه

 که در آمایش سرزمین مبتنی بر گردشگری باید مورد توجه قرار گیرد. هستند جمعیتی منطقه از جمله مواردی

آمایش سرزمین در مناطق مختلف کشور به گونه ای ناکارآمد از توجه به گردشگری خودداری  با وجود این تفاصیل فرایند

نموده و  تنها محدود به قابلیت سنجی جاذبه های گردشگری و پهنه بندی تفرجگاه ها در بخش کوچکی از شرح خدمات 

رابطه با کارکردهای توسعه ای نمونه گردیده است این خود حاصل نگرش سطحی به گردشگری و فقدان آگاهی الزم در 

گردشگری بخصوص در ابعاد منطقه ای می باشد. گردشگری امروز  می رود که به عنوان بخش چهارم اقتصادی مطرح گردد. 

این در حالی است که گردشگری به عنوان یک علم و قابلیت های بین رشته ای خود در جایگاه باالیی قرار گرفته و علوم 

ای مختلفی علمی در دانشگاه های مختلف جهان تدریس می شوند. در ایران نیز گردشگری به عنوان گردشگری در رشته ه

بدین سو  به صورت پیوسته در سطوح دانشگاهی با رشته های مختلف در حال گسترش و توسعه است و   1381یک علم از دهه 

زهم تالش های بسیاری باید صورت بگیرد تا با گسترش دانش آموخته گان این علم وارد بازار کار شده اند. با این تفاصیل با

علم گردشگری نگاه سطحی به آن به عنوان یک کاالی لوکس و تزئینی زدوده گردیده و تخصص گردشگری به رسمیت 

 شناخته شود. 
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ضور گردد برگزاری همایشهای علمی با حیکی از ابزارهایی که موجب شناخت بیشتر از گردشگری و قابلیت های آن می

موسسه آموزش عالی حکیم  گذاران، مدیران و کارشناسان است. از این رواندیشمندان دانشگاهی، متخصصین ، سرمایه

طبق برنامه ریزی راهبردی و چشم انداز ترسیم شده خود و با درک لزوم کارکرد تخصصی در زمینه اخذ  جرجانی گرگان که

، فعالیت اصلی خود را در رشته های مرتبط با  1385وم گردشگری از سال مجوز و ایجاد رشته های درسی، با ایجاد گروه عل

علوم گردشگری اهم از مقطع کاردانی و کارشناسی و کارشناسی ارشد گردشگری متمرکز نموده، اقدام به برگزاری همایش 

ی نماید تا از این طریق در م« جایگاه علوم گردشگری در آمایش سرزمین  و توسعه منطقه ای با تاکید بر استان گلستان» ملی

جهت شناساندن هر چه بیشتر علوم گردشگری به عنوان یک تخصص علمی در حد توان خود گام بردارد و با تاکید بر استان 

گلستان لزوم توجه به گردشگری را در آمایش سرزمین  در هر اقدام توسعه ای گوشزد نماید. امید است که برگزاری این 

فزایش آگاهی عمومی و ضرورت پرداختن به قابلیت های گردشگری در توسعه فضای سرزمینی موثر واقع همایش بتواند  در ا

 شود.

 

 دکتر مهدی سقایی

 دبیر علمی همایش
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 واسازی پارادایم های علوم گردشگری

 (پساساختارگراییبا تاکید بر )

 

 مهدی سقایی دکتر
 استادیار دانشکده علوم گردشگری ـ موسسه آموزش عالی حکیم جرجانی

 

 چکیده :

با افزایش تعداد گردشگران از مرز  ، گردشگری در طی دهه اخیر همراه با گسترش مقیاس فعالیت گردشگری در بعد جهانی 

همگام با این تحوالت همیشه افزایش داده است. گذر کرده و سهم خود را در اقتصاد جهانی بیش از یک میلیارد نفر در سال 

رابطه ی میان گردشگری به عنوان یک علم بین رشته ای از علوم مختلف ، گذارهای پارادایمی را تجربه کرده است. 

گردشگری و فرآیندهای توسعه و دگرگونی اجتماعی، نسبت به مدل های نظری قبلی شناخته شده در زمینه ی گردشگری 

گردیده و این خود به بستری را برای گذارهای پارادایمی فراهم آورده است. این مقاله فات جزئی بیشتر و متنوعی دارای اختال

با توجه به روشی متن محور متکی بر فراتحلیلی از منابع و ماخذ منتشر شده در زمینه تئوری های گردشگری به بررسی این 

ده آن است  که دو گذار عمده را در زمینه پارادایم های گردشگری شاهد گذارهای پارادایمی می پردازد. نتایج نشان دهن

اولین محققانی رادر بر می گیرد که  نام برده شده« گردشگری پارادایمیاپیش» هستیم. اولین دوره پارادایمی که از آن به عنوان 

شکل گرفت. پارادایم « تم گردشگریسیس» اولین گذار از این وضعیت به تئوری  آنالیز تئوری گردشگری را مطرح کردند.

تا به حال، دینامیک پدیده گردشگری را به بهترین نحو توضیح داده است ، با این وجود، هنوز  تحلیل سیستمی گردشگری

داشته و دارد. این امر گذار دوم پارادایمی در علوم گردشگری را تسریع نموده که از آن موانعی برای فراگیر شدن آن وجود 

متن محور داشته و مبتنی بر روش های ترکیبی و » یاد می شود که رویکردی « پساساختارگرایی در علوم گردشگری» ن به عنوا

با ارائه آنالیز متنوع و جدید و مبتنی بر نگرش پساپارادایمی، محققان به  صورتبندی پساپارادایمی است. در این تئوری جدید

 .ها و تفاسیری را پیشنهاد می کنندمنظور غلبه بر معایب سیستم گردشگری، طرح 

 

 پیشاپارادایمی گردشگری،  سیستم گردشگری، پساساختارگرایی گردشگری، متن محوری، پساپارادایمی کلید واژه :
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 های گردشگری فرهنگی درایران بررسی قابلیت

 )مطالعه موردی قوم گرجی(

 

 4، سمیرا صلبی  3می ، علیرضا اسال2، محمدرضا گرجی 1دکتر محمد باقر مسعودی

 Masoudi.edu@hotmail.comاستادیار گروه علوم  گردشگری، موسسه آموزش عالی حکیم جرجانی گرگان،-1
 RezaGorji1353@Yahoo.Comـ دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت جهانگردی،  2

 ali_n_121@yahoo.comدانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت جهانگردی، -3
 solbi.airport@yahoo.com اسی ارشد مدیریت جهانگردی،دانشجوی کارشن   -4

  
 

 : چکیده

اقتصادی تبدیل  –دردنیای کنونی، گردشگری به عنوان یک صنعت سود آور درجهان مطرح شده وبه پدیده ای اجتماعی      

سیل موجب توسعه گردیده است. گردشگری فرهنگی به عنوان یکی از گونه های گردشگری می تواند  در مناطق دارای پتان

منطقه ای گردد.  منطقه فریدونهشر  دارای توانها و قابلیت های فرهنگی و همچنین محیطی منطقه ، بسیار باال می باشد.منطقه 

فریدون شهر با داشتن جاذبه فرهنگی قوم گرجی با آداب و رسوم و همچنین زبان و رسم الخط خود قابلیت باالیی در جذب 

ارد. ضمن آنکه جاذبه های طبیعی ، گونه های مختلف جانوری و گیاهی در منطقه بر قابلیت های گردشگران فرهنگی را د

نفر از ساکنین محلی به منظور  384جذب گردشگر در منطقه اضافه نموده است. این تحقیق با استفاده از ابزار پرسشنامه بین 

تحلیل شدند.  spssگردیدو با استفاده از نرم افزار  بررسی اثرات گردشگری فرهنگی در منطقه فریدون شهر تیهی و تکمیل

نتایج نشان داد که گردشگری در منطقه نتوانسته موجب افزایش درآمد ساکنین ، افزایش اشتغال ، توسعه خدمات و امکانات 

گردد. ضمن زیر بنایی ، خدمات حمل و نقل ، ایجاد جاذبه های جدید تفریحی ، افزایش مراکز خدماتی و اقامتی در منطقه 

آنکه گردشگری در منطقه فریدونشهر دارای اثرات منفی اقتصادی نظیر افزایش قیمت زمین و مسکن ، اثرات منفی زیست 

محیطی نظیر افزایش تغییر کاربری اراضی منطقه ، تخریب چشم اندازها ، افزایش آلودگی های زیست محیطی و همچنین 

ترافیک و ازدحام و شلوغی در منطقه که با  کاهش دسترسی ساکنین به خدمات  فرهنگی نظیر افزایش –اثرات منفی اجتماعی 

رفاهی و تفریحی همراه بوده است ، داشته است. نارضایتی ساکنین از وضع موجود بیان کننده عدم توسعه خدمات و امکانات  

یت ضعیف سازمانهای متولی زیر ساختی در منطقه است که بدالیلی نظیر عدم حمایت مدیران و مسؤلین منطقه و مدیر

 گردشگری باشد.

 

 گردشگری ، گردشگری فرهنگی ، فریدونشهر واژه های کلیدی :
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 بررسی رویکرد شبکه ای درآمایش سرزمین

 )با تاکید بر گردشگری(

 

 زهره جوانبخت قهفرخی
 دانشجوی دکتری جغرافیا ـ دانشگاه شهید بهشتی تهران

 

 

 : چکیده

کارکردی متعددی می باشند، می توان -ول زمان دستخوش دگرگونیهای ساختاریاز آنجا که جوامع در ط

تصور کرد که شکل ها و فرایندهای فضایی جدیدی نیز در حال پدیدار شدن باشد.برنامه ریزی آمایش 

سرزمین که در بطن برنامه ریزی فضایی قرار دارد به منظور شناخت این شکل ها و فرایندها نیازمند رویکرد و 

طق جدیدی می باشد،تابتواند به غایت نهایی خویش که عدالت اجتماعی است ، دست یابد یکی از این من

رویکردها ، رویکرد شبکه ای است که فضای جریان ها را به ورطه تحلیل می کشاند و به دنبال آن است تا  

شهری -جانبه روستایی نابسامانی های ساختاری و کارکردی را بهبود بخشیده و زمینه را برای توسعه همه

فراهم کند. بر مبنای این رویکرد ، این مقاله به دنبال بررسی، تحلیل و بهبود جریان های فضایی مابین 

سکونتگاه های روستایی شهری می باشد تا اولین گام در جهت دستیابی به گونه های مختلف توسعه از جمله 

 توسعه گردشگری در چارچوب آمایش سرزمین دست یابد.
 

 کارکردی -رویکرد شبکه ای ، فضای جریان ها ، برنامه ریزی فضایی ، پویش ساختاریکلمات کلیدی: 
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 گردشگری هنری روستایی، اهداف چشم انداز و آینده قلمرو سرزمینی

 
 3، ایمان مهدوی درون کالیی2* ، زهرا حیدری1مهدی رمضان زاده لسبوئیدکتر 

 مازندراندانشگاه دانشکده علوم انسانی و اجتماعی  گردیاستادیار گروه مدیریت جهان -1
 دانشگاه تهران -دانشکده جغرافیا -برنامه ریزی آمایش کیفیت مناطق روستایی -دانشجوی دکتری جغرافیا و برنامه ریزی روستایی-2

 دانشجوی کارشناسی ارشد برنامه ریزی گردشگری، موسسه آموزش عالی حکیم جرجانی گرگان -3

 

 
 : هچکید

بررسی روند تحوالت قلمرو سرزمینی کشور ایران بیانگر آن است که روستاها با در اختیار داشتن عرصه های طبیعی و با 

(درصد کشور  توانسته و می تواند نقش موثری را در  توسعه پایدار  2114نفرجمعیت )  21446783برخورداری از تعداد 

اط با روستاهای کشور بر رفع محرومیت تاکید دارد بنابراین، شناسایی ظرفیت های کشور ایفاء نماید. سند چشم انداز  در ارتب

نهفته در فضاهای سیاسی روستایی با تاکید بر سیستم های گردشگری و درک گونه شناسی گردشگری هنری امروزه به 

های معیشت، کوچ  عنوان یک ضرورت مطرح است. گردشگری هنری در  نواحی روستایی در ابعاد مختلف قومیت، شیوه

نشیبنی، موسیقی محلی، مراسم مذهبی قابل بررسی است. در این راستا هدف اصلی نوشته حاضر بررسی گردشگری هنری 

تحلیلی با تاکید بر مطالعه و -در نواحی روستایی و شناسایی چالش های فراروی آن می باشد. روش تحقیق از نوع توصیفی

باشد. نتایج تحقیق بیانگر آن است که سکونتگاه های روستایی تنوع الزم برای ایجاد،  نقد اسناد و تجارب موفق مربوطه می

برنامه ریزی و توسعه گردشگری هنری را دارا می باشند و نیز نتایج تحقیق نشان دهنده آن است که مهم ترین چالش های 

یی و درک ابعاد مفهومی این نوع فراروی توسعه گردشگری هنری در فضاهای روستایی، ضعف مستند سازی، عدم شناسا

گردشگری، ضعف آموزش روستائیان و مدیران مربوطه و در نهایت عدم جایگاه آن در برنامه های کالن و نداشتن برنامه 

 عملیاتی برای برنامه ریز می باشد.

 

 ، قلمرو سرزمینی ایران4141گردشگری هنری، نواحی روستایی، چالش ها، چشم انداز  واژگان کلیدی:
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 اقتصاد سیاسی گردشگری و  مکانیزم های  آن درتوسعه گردشگری یک مقصد 

 

 آرش قهرمان 
 دانشگاهی و دانشجوی دکتری دانشگاه فردوسی  جهاد پژوهشکده گردشگریـ پژوهشگر  1

 a.ghahreman@jdm.ac.ir 
 

 چکیده :
 این.تا مساله ای شهری است و مدیریت مقاصد گردشگری و سفر در ذیل مدیریت جامع شهری جای می گیرد مساله گردشگری عمد 

گروههای ذینفع متعدد و به ویزه  ظرفیت های   سیاسی، شهری که دارای اقتصاد منظر از که دارد سوال اساسی  این  بررسی در سعی  مقاله

 اساس مدل راهبردی توسعه شهری خود در حوزه گردشگری را تدوین نماید؟  بر چندگانه گردشگری است  ؛ بر اساس چه مالحظاتی

که دید گاههای نظری نسبت به اقتصاد سیاسی گردشگری و ماهیت سیاسی  است این از عبارت  مقاله این فرعی   سواالت  شد ذکر آنچه

شهری ازمنظر اقتصاد سیاسی گردشگری چگونه  تصمیمات غیر سیاسی شهرچیست ؟ نقش دولتهای محلی و گروههای ذینفع  در توسعه

گردشگری به مثابه یک سازمان اجتماعی   دراین نوشتارـ که بر مبنای مرور نظام مند سوابق اقتصاد سیاسی گردشگری تنظیم شده ـ است ؟

امعه میزبان و منظور شده که عنصراساسی  آن مصرف و  موضوع گردشگری، شناخت و حل تعارض منافع تولید کننده خدمات یا ج

مصرف کننده خدمات ـ گردشگران ـ و صورت های گوناگون آن است . لذا  فهم سازمان اجتماعی گردشگری در چهارچوب فهم 

مصرف امکان پذیر است. این مصرف الزاما و صرفا خدمات گردشگرانه برای گردشگران نیست . بلکه بخشی از آن خدماتی است که 

ان کلیدی آن در این حوزه می شود. در مدل سه سطحی راهبردی نویسنده  توسعه  شهریِ گردشگری محور متوجه جامعه میزبان و کنشگر

، جایگاه  دولت ، در تنظیم نقش و کارکرد مقصد  گردشگری  و ترسیم قواعد و قوانین  است .عملکرد دولت ، مداخله در قالب 

 در آنچه ملی حامی گروههای ذینفع در جامعه میزبان است. اگرچهمیانجیگری او در سطح محلی به نفع مصرف کنندگان و در سطح 

 ساختار و ذینفع گروههای ، سیاسی کنشگران محور سه برآیندی اثر یا کنش هم بر شود می بحث آن سر بر گردشگری سیاسی اقتصاد

 حساسیت میزان و.  است  گانه چند های ظرفیت دارای گردشگری مقصد هر که داشت دقت نکته این بر باید اما.  است سیاسی های

اقتصاد سیاسی گردشگریِ نقطه ای  است متفاوت نقاط آن با مواجه در سیاسی ساختار ظرفیت و ذینفع گروههای منافع تضارب ، کنشگران

روشن ، نوعی مفهوم سازی نویسنده است که سطح تحلیل آن از مقصد گردشگری به نقطه یا سایت گردشگری  تغییر می نماید تا توصیف 

تری از بستر های برنامه ریزی گردشگری در مقصد گردشگری ارائه نماید  بر اساس آنچه گذشت توسعه بهینه یک شهر   در حوزه 

گردشگری و از منظر اقتصاد سیاسی مستلزم شناسایی کارکرد و نقش سیاسی آن  شهردر مقیاس ملی ، شناسایی گروههای ذینفع رسمی و 

سطح گروهها بر برآورد هزینه های گردشگری آن  شهر ، تعیین سهم سازمانها و نهاد ها از هزینه های مذکور  غیر رسمی ، وفاق جمعی در

، باز تنظیم منافع گردشگری در گروههای ذینفع بر اساس میزان هزینه کرد مستقیم و غیر مستقیم  ،است که موارد مذکور در چهارچوب 

 مدیریت جامع  شهری  امکان پذیر است

 دولت محلی  ، گردشگری گذاری سیاست  ، سیاسی اقتصادم کلیدی :مفاهی
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 AHP سنجی پهنه های مساعد برای ایجاد مراکز اقامتی گردشگری با استفاده از مدلامکان

 )مطالعه موردی : دهستان گلمکان شهرستان چناران(

 
 3؛ داود کدیور2؛ مهدی وفایی1علی اصغر کدیوردکتر

 شگاه پیام نورـ عضو هیات علمی دان 1
 ـ کارشناس ارشد جغرافیا و برنامه ریزی روستایی 2

 ـ دانشجوی کارشناسی ارشد معماری 3

 

 

 چکیده
در حال حاضر جریان گردشگری به یکی از پررونق ترین و سازمان جهانی گردشگری، بر اساس آمار و گزارش های    

کشور، یکی از پنج منبع اصلی درآمد،  151که در بیش از گسترده ترین فعالیت های اقتصادی جهان تبدیل شده به طوری 

اشتغال و ارز آوری محسوب می شود. از آنجایی که جریان گردشگری در ایران در ابتدای مسیر رشد و شکوفایی قرار دارد، 

توجه شده، شناسایی ساماندهی این نوع فعالیت ها اهمیت فراوانی باز یافته است. در این رهگذر مساله ی اساسی که کمتر به آن 

پهنه ها و مکانهای مساعد به منظور سرمایگذاری و استقرار اقامتگاههای گردشگر پذیر بویژه در حوضه های روستایی است. 

-ها و کمپاین پژوهش شناسایی پهن های مساعد و مناسب دهستان ییالقی گلمکان شهرستان چناران  به منظور استقرار اقامتگاه

تحلیلی با هدف کاربردی است که از طریق  –ا هدف قرار داده است. روش انجام پژوهش توصیفی های دایم و موقت ر

بهره گرفته  GISو نرم افزار   AHPمطالعات اسنادی و میدانی محقق شده و برای تجزیه و تحلیل داده ها از روش سلسله مراتبی

های طبیعی ناحیه استوار است بر این اساس بر بنیان جاذبه معیارهای شناسایی شده عمدتا دهد نتایج پژوهش نشان میشده است. 

های موجود در دهستان گلمکان جهت استقرار مراکز اقامتی و کمپ های گردشگری به سه دسته ممنوع، مشروط و مجاز پهنه

رار مراکز اقامتی است که های مجاز با پتانسیل باال برای استقدرصد پهنه 17های دیگر پژوهش وجود تنها شود. از یافتهتقسیم می

 و احداث تاسیسات مورد توجه قرار گیرد.    باید برای سرمایگذاری 

 

 دهستان گلمکان ،پهنه بندی  ،(  AHPتحلیل سلسله مراتبی ) ، مراکز اقامتی گردشگری  واژه های کلیدی :
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 های تاریخیهای فرهنگی در بنای گردشگری میراث با تکیه بر المانسنجی توسعهامکان
 ی موردی: معماری تاریخی در جرجان قدیم()مطالعه

 

 دکتر محمد حسن ذال
 مازندراندانشگاه دانشکده علوم انسانی و اجتماعی  استادیار گروه مدیریت جهانگردی -1

 چکیده :
می و سیاسی، تحوالت جرجان قدیم، یکی از مهمترین مناطق فرهنگی ایران در طول تاریخ بوده که فراخور فراز و فرودهای نظا

اند. معماری بخشی از اجتماعی و فرهنگی فراوانی را به خود دیده و متناسب با آن، آثار باستانی فراوانی در این منطقه خلق شده

-شود که در بسیاری از شهرهای کنونی آن قد برافراشته است. قلعهمهمترین بقایای فرهنگی انسان در جرجان قدیم محسوب می

ی زمانی میان دوران اشکانی تا های معماری در جرجان قدیم، در بازهانبارها، مساجد و... مهمترین گونه ها، آباهها، آرامگ

گردند. پژوهش حاضر های آن قلمداد میدوران متأخر اسالمی است و بنای مسجد جامع گرگان و گنبد کاوس مهمترین نمونه

های میدانی، به فی تحلیلی است، با بر اساس مطالعات اسنادی و بررسیکه از منظر ماهیت کاربردی و به لحاظ روش توصی

پردازد. مطالعات ی تاریخی میی گردشگری میراث فرهنگی در استان گلستان با تأکید بر آثار و ابنیهسنجی توسعه امکان

حی پرسشنامه انجام شده اسنادی با هدف بررسی مبانی نظری مرتبط با گردشگری میراث فرهنگی و گردشگری معماری و طرا

افزار ها، از نرمباشد. برای پردازش دادهو بررسی میدانی نیز شامل گردآوری آراء متخصصان میراث از طریق ابزار پرسشنامه می

های توصیفی و استنباطی استفاده شده است. معیارهای بررسی شده در این و برای تجزیه و تحلیل آن از آمار SPSSآماری 

های عینی که در دهد، شاخصاند. نتایج پژوهش نشان میهای عینی و ذهنی در معماری مشخص شدهبا شاخص پژوهش نیز

های بصری منعکس شده در تزییناتی همچون کاشی و آجرکاری، در ارتباط حقیقت با موارد بصری و ملموسی همچون زیبایی

ای ذهنی که با موارد ادراکی و ناملموس همچون ماهیت هاند و شاخصهستند، بیشترین حجم تأثیر را بر مخاطبان داشته

-وجودی، حس مکان و تعلق مکانی و یا معانی و مفاهیم فضا، تصاویر و خطوط تزیینی موجود در تزیینات مرتبط هستند، عمیق

ر مخاطبان داخلی اند. از دیدگاه متخصصان عمق و میزان تأثیرگذاری این آثار بترین تأثیرات را بر گردشگران بر جای گذاشته

تر ی ارتباط گردشگر با فرهنگ بومی، متفاوت است. از این رو، برای شناسایی دقیقو خارجی، به دلیل تفاوت در میزان و نحوه

ها را متناسب با نوع ی جاذبهی ارائهتقاضاهای مخاطبان و فراخور آن جذب گردشگران بیشتر و ارتقاء تصویر مقصد، باید شیوه

های متعدد، تدارک راهنمایان های باستانی و تعلق بناهای منطقه به این دوره ظیم کرد. با توجه به تعدد دورهگردشگران تن

های کوتاه اما شود. برای این کار طراحی پرسشنامهی بارز این اقدام محسوب میی مربوطه، نمونهمتخصص بر حسب دوره

ی مندی و اکتشاف موارد افزاینده یا کاهندهسنجش میزان رضایتآوری نظرات مخاطبان مبنی بر کاربردی با هدف جمع

 رضایت آنها، اهمیت حیاتی دارد.

 

 ها، بناهای تاریخی.جرجان قدیم، گردشگری میراث فرهنگی، سنجش ظرفیت واژگان کلیدی:
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 برنامه ریزی توسعه گردشگری فرهنگی تاریخی شهرستان سبزوار
 

 2می، مرضیه کری1نوروز نیمروزیدکتر 
 ـ  استادیار  گروه علوم اجتماعی دانشگاه گلستان 1

 ـ دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت جهانگردی، موسسه آموزش عالی حکیم جرجانی 2

 

 : چکیده
دراین تحقیق به بررسی ساختار گردشگری شهرستان سبزوار و شناسایی نقاط قوت، ضعف، فرصت ها و تهدید های توسعه 

واز لحاظ نحوه پردازش اطالعات  ای است توسعه – کاربردی هدف، پژوهش حاضر ازلحاظ ست.گردشگری پرداخته شده ا

باشد . جامعه آماری در این تحقیق  دو گروه می باشد گروه اول از  کارشناسان و متخصصان حوزه ی  می اکتشافی – توصیفی

گاه های سبزوار که رشته ی آن ها مرتبط با گردشگری و محیط زیست در شهرستان سبزوارو گروه دوم از میان استادان دانش

نفر از استادان  5نفر از کارشناسان و مسئولین مرتبط در شهرستان و  21گردشگری است انتخاب شده اند  که از این میان  با 

اسی و دانشگاه که در زمینه گردشگری شهرستان سبزوار مطلع هستند مصاحبه به عمل آمده است. باتوجه به دیدگاههای کارشن

نظرات مصاحبه شوندگان تک تک عوامل تأثیرگذار صورت گرفته و  درنهایت با تنظیم عوامل داخلی و خارجی، ماتریس 

SWOT   نتایج حاصل از پژوهش نشان می دهد که وضعیت کنونی گردشگری شهرستان سبزوار با ازآن استخراج شده است

مچنین بر اساس پژوهش انجام شده، عدم سرمایه گذاری مناسب و کافی در قابلیت ها و استعدادهای بالقوه آن تناسبی ندارد. ه

بخش های زیر بنایی، عدم سرمایه گذاری بخش خصوصی و دولتی در منطقه و عدم رسیدگی و مرمت صحیح بناهای تاریخی 

ی در شهرستان شهر، عدم استفاده از نیروهای تحصیل کرده در رشته مدیریت گردشگری موانع اساسی عدم توسعه گردشگر

سبزوار تشخیص داده شده اند. مهمترین نقاط قوت توسعه گردشگری شهرستان سبزوار، از دیدگاه کارشناسان و استادان 

دانشگاه  وجود جاذبه های تاریخی، باستانی متعدد و  وجود تاسیسات اقامتی مثل هتل کاملیا و هتل جهانگردی و مهمترین 

رستان سبزوار از دیدگاه استادان و کارشناسان  جایگاه شهرستان و قرارگیری درمسیر فرصتهای بهبود توسعه گردشگری شه

پررفت و آمد مشهد تهران، وجود فرودگاه بین المللی، وجود سرمایه داران بومی  برای سرمایه گذاری بخش خصوصی 

 .شناخته شده است

 

 گریتوسعه گردش ،SWOT گردشگری شهرستان سبزوار، تحلیل کلید واژه ها :
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 تهران شهر گردشگری ی توسعه در پزشکی رویدادهای تاثیر بررسی

 )ها کنفرانس و ها همایش بر تاکید با)

 

 4، معصومه سوخته سرایی 3، پریسا مأجور ایردموسی2، دکتر محمدباقر مسعودی1دکتر بهار بیشمی

 تهران و گردشگری میراث فرهنگی گردشگری پژوهشگاهاستاد یار پژوهش، گروه ـ  1
 ، موسسه آموزش عالی حکیم جرجانی گرگاناستادیار دانشکده علوم گردشگری -ـ  2
 دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت جهانگردی، دانشگاه غیر انتفاعی حکیم جرجانی -3
 ـ دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت جهانگردی، دانشگاه غیر انتفاعی حکیم جرجانی 4

 

 

 چکیده

 ها و کنفرانس ها یشبر هما یدبا تاک شهر تهران یگردشگر ی در توسعه یپزشک یدادهایرو یرتاثرسی رو به بر در مقاله پیش

و  یامر گردشگر ینها در دو گروه متخصص پژوهش پرسشنامه یندر ا.پیمایشی است تحقیق پژوهش پرداخته شده است.روش

و نمودارها در نشان  یفیآمار توص یروشها یشده است.از برخ یهو سالمت کشور ته یپزشک یدادهایکنندگان در رو شرکت

و  یپزشک یدادهایرو یبرگزار ینبدهد  نتایج پژوهش نشان میاستفاده شد. یقتحق ینآنها در ا یدادن وضع موجود و جمع بند

 شود یکه در تهران برگزار م یپزشک یدادهایوجود دارد و تعداد رو یمعنادار ی در شهر تهران رابطه یتوسعه گردشگر

و  یپزشک ینموجود در ذهن متخصص یرتصو ینموجود در شهر تهران است.همچن های یلو پتانس ها یرساختسب با زمتنا

آمده نشان  بدست یجنتاهمچنین شده است. یابیمثبت ارز شود یکه در تهران برگزار م هایی رانسشرکت در کنف یسالمت برا

 یزیر برنامه و جذب گردشگران را دارد، یپزشک یدادهایرو یگردشگر ی توسعه یالزم برا های یلکه تهران، پتانس دهد یم

جهت توسعه  یادیبالقوه ز یها توان صورت گرفته است، یپزشک یدادهایرو یگردشگر ی توسعه یبرا یالزم و کاربرد

 یاثرات مثبت اقتصاد یپزشک یدادهایرو یگردشگر ی توسعه در شهر تهران وجود دارد، یپزشک یدادهایرو یگردشگر

 را دارد. یپزشک یدادهایرو یگردشگر ی الزم جهت توسعه های یلتهران پتانس یتتهران دارد و در نها یبرا دییاز

 

  MICE،ها و کنفرانس ها یشهما ،تهران ی،گردشگری،پزشک یدادهایرو:کلیدی هایواژه 
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 نقش تبلیغات در جذب گردشگری خراسان شمالی

 

 2زاده ، پریوش نقی  1عزت اهلل مافیدکتر 
 دانشیارگروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشگاه فردوسی مشهد -1

 pa.naghizadeh20@gmail.comـ  دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت جهانگردی، موسسه آموزش عالی حکیم جرجانی گرگان  2
 

 
 چکیده

توسعه ای از  –پژوهش کاربردی هدف پژوهش حاضر بررسی نقش تبلیغات بر جذب گردشگری خراسان شمالی می باشد. این

ان خراسان گردشگرنوع میدانی است که به روش پیمایشی و بصورت توصیفی انجام شده است. جامعه آماری پژوهش حاضر 

ان در خراسان شمالی به عنوان نمونه انتخاب گردشگرنفر از این 271شمالی می باشد که به روش نمونه گیری تصادفی ساده 

برای معناداری مدل با  pوبرای آزمون فرضیات  tاز رگرسیون و آماره های  آنها، یا رد تایید رضیه ها و آزمون ف شدند. برای

مورد تائید قرار  95/1با اطمینان پژوهش  تمامی فرضیاتاستفاده شد. نتایج پژوهش حاضر نشان داد   SPSS/18نرم افزار 

، تلویزیونی، تبلیغات دهان به دهان، بنرهای تبلیغاتی و کاتالوگ و تبلیغات )تبلیغات اینترنتی شد مشخص ند. از این رو،گرفت

 .ر مثبت داردیتاث بورشورهای تبلیغاتی( در توسعه گردشگری خراسان شمالی

 

 .گردشگری، تبلیغات، گردشگر، خدمات  :کلیدی هایواژه 
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 واکاوی گردشگری ورزشی در استان گلستان 

 گان و گنبدبا تاکید بر شهرهای گر
 

 3،حسین موسی زاده2علیرضا خواجه شاهکوییدکتر ، 1خدارحم بزیدکتر 
 Kh.bazi@yahoo.com. گلستان،گرگان دانشیار گروه جغرافیا،دانشگاه-1

 shahkoohi@yahoo.com. گلستان،گرگان استادیار گروه جغرافیا،دانشگاه-2
 hmosazadeh5575@yahoo.com .گلستان،گرگان شگاهشهری،دان ریزی برنامه و جغرافیا ارشد کارشناسی دانشجوی-3

 

 

 چکیده
گردشگری ورزشی یکی از حیطه های رو به رشد گردشگری است که مسابقات و رویدادهای ورزشی و همچنین 

ن گلستان به واسطه داشتن سواحل، مناطق مستعد جهت توسعه گردشگری ورزشی را شامل می شود در این بین استا

رودخانه ها، دریاچه ها، تاالب ها ، دشت ها و ارتفاعات مناسب و توسعه ورزش هایی نظیر اسب سواری و 

پاراگالیدر و هزاران جاذبه دیگر که قابلیت گسترش هر نوع ورزشی را امکان پذیر ساخته در سطح کشور از 

هدف از پژوهش حاضر ارزیابی و تحلیل توانمندی های گردشگری موقعیت مناسبی برخوردار است. بنابراین 

تحلیلی و پیمایش میدانی استفاده شده است.  –ورزشی استان گلستان می باشد که بدین منظور از روش توصیفی 

جامعه مورد مطالعه در این پژوهش کارشناسان ورزش استان گلستان و گردشگران می باشند که به علت در دسترس 

نفر از گردشگران به عنوان نمونه انتخاب و  111نفر کارشناس ورزشی و  37تعداد صحیح آنها، تعداد نبودن 

-Chiپرسشنامه به صورت تصادفی ساده بین آنها توزیع شده است. یافته های به دست آمده از آزمون ناپارامتریک 

Square  در نرم افزار تحلیل آماریSPSS بین توانمندی های استان گلستان 1طح نشان دهنده رابطه معنادار در س %

در زمینه توسعه گردشگری ورزشی و رشد ورزش هایی نظیر اسب سواری، پاراگالیدر، قایقرانی، شنا، کوهنوردی و 

 سنگ نوردی می باشد. 

 

 توانمندی، گردشگری ورزشی، استان گلستان. واژگان کلیدی:
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 گران ساحلیمحیطی گردشارزیابی و تحلیل رفتارهای زیست

 )مطالعه موردی: شهر ساحلی بندرترکمن(

 

 3مهدی خداداد ، 2غالمحسین عبداهلل زادهدکتر؛ 1شاهکوهیعلیرضا خواجهدکتر 
 ریزی روستایی، دانشگاه گلستان، گرگانبرنامهـ استادیار گروه جغرافیا و 1

 ـ استادیار گروه آموزش و ترویج، دانشگاه منابع طبیعی گرگان.  2

 ریزی روستایی، دانشگاه گلستان، گرگاننشجوی کارشناسی ارشد جغرافیاوبرنامهـ دا 3
 

 چکیده

نواحی ساحلی شهرها به عنوان فضاهای گردشگری از دیرباز مورد توجه گردشگران بوده است در واقع سواحل با 

خود اهمیت سواحل را دوچندان آورد، که این های گردشگری خود دنیایی دیگر را پدید میبرخورداری از انبوهی از جاذبه

-رسد رفتار گردشگران در سواحل و محیط زیست سواحل موسوم به رفتارهای زیستکند. در این بین آنچه مهم به نظر میمی

باشد. این رفتارها ممکن است کامال مثبت و مسئوالنه یا کامال منفی و مخالف محیط زیست باشد. بنابراین هدف از محیطی می

-محیطی گردشگران ساحلی در شهر ساحلی بندرترکمن در استان گلستان میارزیابی و تحلیل رفتارهای زیست پژوهش حاضر

تحلیلی و پیمایش میدانی استفاده شده است. جامعه مورد مطالعه در این پژوهش ساکنان شهر  –باشد که از روش توصیفی 

نفر از ساکنان انتخاب و به علت در دسترس نبودن  86ان  تعداد باشد که با استفاده از فرمول کوکربندرترکمن و گردشگران می

های به دست آمده از نرم افزار عنوان نمونه انتخاب شده اند. یافتهنفر به  81تعداد دقیق گردشگران، به صورت تخمینی تعداد 

باشد. در ها میرخی مؤلفه% برای ب1نشان دهنده رابطه معنادار در سطح  Chi-Squareو آزمون ناپارمتریک  SPSSآماری 

ها از جمله رهاکردن محیطی ناهنجاری را در برخی زمینهواقع از دید ساکنان شهر بندرترکمن، گردشگران رفتارهای زیست

های به دست آمده از ضریب همبستگی اسپیرمن نشان دهنده رابطه معنادار دهند. همچنین یافتهزباله در سواحل از خود  بروز می

 باشد.محیطی آنان میردشگران و رفتارهای زیستبین سن گ

 

 محیطی، گردشگری ساحلی، بندرترکمن.رفتارهای زیست واژگان کلیدی:
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 تحلیل تأثیرات گردشگری در توسعه اجتماعی و اقتصادی مناطق روستایی

 )مطالعه موردی: دهستان اترک، شهرستان گنبدکاووس(
 

 4، مهدی خداداد 3، بی بی سارا نازقلیچی2ست، ایراندوخت زبرد1دکتر بهمن صحنه
 ریزی روستایی، دانشگاه گلستان، گرگان.ـ  استادیار جغرافیاوبرنامه 1

 ریزی توریسم.ـ کارشناسی ارشد جغرافیاوبرنامه 2
 ریزی توریسم.ـ کارشناسی ارشد جغرافیاوبرنامه 3

 نشگاه گلستان، گرگان. ریزی روستایی، داـ دانشجوی کارشناسی ارشد جغرافیاوبرنامه 4

 

 : چکیده
 به توجه رود. بامی شمار به روستایی جوامع اقتصادی و اجتماعی توسعه راهبردهای از یکی روستایی گردشگری     

 هـای توانمنـدی  از تـوان مـی  روسـتاها  جمعیـت  فزآینـده  رشد و روستایی نواحی کشاورزی معیشتی منابع محدودیت

جسـت. در همـین    بهـره  روسـتاییان  عمـومی  رفاه ارتقای و درآمد تکمیل ،اشتغال افزایش جهت روستایی گردشگری

باشـد.   راستا این پژوهش به بررسی تأثیرات توسعه گردشگری در ابعاد اجتماعی و اقتصادی در منطقه مورد مطالعه مـی 

شده است. طبق فرمـول  های مورد نیاز با تنظیم پرسشنامه و مصاحبه گردآوری تحلیلی است. داده-نوع تحقیق توصیفی

دهـد کـه بیشـترین تفـاوت      هـای تحقیـق نشـان مـی    خانوار به عنوان حجم نمونه تعیین شـده اسـت. یافتـه    373کوکران  

ای و مهارت آموزی و شرکت در آنهـا و میـزان رضـایت از    های فنی وحرفهوجود کالسهای  گویهمعناداری متعلق به 

در بُعـد اقتصـادی،    باشـد. مـی  ت وهمکاری با معتمدین وشورای اسالمیمشورو  و زیربنایی امکانات و خدمات رفاهی

در  های اقتصـادی و گردشـگری در  قبـل و بعـد از ورود آن، رابطـه معنـاداری وجـود دارد.         دهد، بین فعالیت نشان می

و  هـای مناسـب فنـی   های دوم در رابطه با گردشـگران خـارجی، ارائـه آمـوزش    آموزش زباننهایت راهکارهایی چون 

حرفه ای به منظور افزایش مهارت در حوزه گردشـگری، عرضـه تسـهیالت مناسـب در حـوزه کشـاورزی و تجـارت،        

 شود.افزایش فرصت شغلی و اولویت دادن به نیروی کار بومی پیشنهاد می

 

 توسعه گردشگری، ابعاد اجتماعی، ابعاد اقتصادی، آزمون ویلکاکسون، دهستان اترک.  واژگان کلیدی:
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 های گردشگریررسی ظرفیت های گردشگری شهر گرگان با تأکید بر سیاستب
 

.2، حمید رضا گالشی 1دکتر خسرو مزرعی
  

  kmazrai@yahoo.com استادیار دانشگاه آزاد اسالمی آزادشهر،-1
    gaeshi110hamidreza@gmail.com ـ دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت جهانگردی،2

 

 

 :  چکیده

های تدوین شده است، صنعت گردشگری بزرگترین  های دولتی اجرای سیاست ث مهم و کلیدی برای سازمانیکی از مباح

های تدوین شده در سطح ملی به ندرت  صنعت دنیا بوده و سازمان جهانی جهانگردی هشدار داده است که بسیاری از سیاست

 . بنابراین، کاری و مشارکت میان همه بازیگران استهای گردشگری نیازمند هماهنگی و هم اجرایی شده است.. اجرای سیاست

 آینده و کنونی موقعیت و شرایط به توجه با را مناسبی های باید راهبرد هستند، برخوردار گردشگری ظرفیتهای از که مناطقی

رصتی از نقاط قوت و (. این پژوهش از نوع کاربردی بوده و با ابزار پرسشنامه به تهیه ف 81:  1384انتخاب کنند) طیبی ،  خود

نفر از کارشناسان  31ضعف ، فرصت ها و تهدیدات گردشگری گرگان پرداخته که از تایید خبرگان گردشگری مورد سنجش 

به تجزیه و تحلیل داده ها پرداخته شد .  swotامر گردشگری گرگان ) از روش دلفی( قرار رگفته است. با استفاده از تکنیک 

عوامل  2138کسب شده عوامل داخلی ) نقاط قوت باالتر از ضعف ( و امتیاز نهایی کسب شده  2165نهایی نتایج نشان داد امتیاز 

قرار گرفته است. از اینرو ، استراتژی  2خارجی )تهدیدات باالتر از فرصت ها ( ، موقعیت تحلیل سوات صورت گرفته در ناحیه 

راتژی تنوع و توسعه امکانات و تسهیالت خدمات گردشگری با توسعه ای گردشگری گرگان ، استراتژی تنوع می باشد. است

 به عنوان راهبرد اصلی توسعه گردشگری گرگان تدوین شد. 64/11امتیاز نهایی 

 

 ، شهر گرگان SWOTگردشگری ، برنامه ریزی راهبردی ، تکنیک  واژه های کلیدی :
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 ی پایدار در ایرانمروری بر گردشگری و توسعه

 2، دکتر محمد خادم فر1قه عرب امیریدکتر صدی

 s.amiri@gau.ac.irدکترای اقتصاد )محیط زیست(، دفتر مجالت، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان   -1

 1نکاربردی گرگا -ی دکتری، توسعه منابع انسانی، مدرس مرکز آموزشی علمیدانش آموخته -2

 

 : چکیده
های موجود در هر منطقه، های توسعه، نقشی به سزا دارد. قابلیتگردشگری در ایجاد فضای مناسب رشد و فراهم کردن زمینه

آید. بر این اساس پژوهش حاضر سعی کرده مروری داشته باشد بر تبیین رابطه و تاثیر های پنهان و بکر به حساب میاز سرمایه

ی روستایی و آمایش سرزمین، ارتباطی نزدیک و پر رنگ با مساله ای. توسعهی منطقهتوسعههای گردشگری بر شاخص

درمعرض دید عالقمندان و گردشگران  بیشتر گردشگری دارد. از جایی که مناطق پرجاذبه طبیعی ایران به ویژه مناطق روستایی،

های تبیین مرزی که تعارض میان حضورگردشگر وصدمههایی را متحمل شوند. رود آسیبگیرد، بنابراین انتظار میقرار می

گمان نوعی ی اصلی این پژوهش است. از سوی دیگر حضور گردشگران خارجی و داخلی بیاحتمالی را بازگو کند، دغدغه

با بهره کند که ای کمک میریزان کالن و منطقهی پایدار دارد. نتایج حاصل از این تحقیق به برنامههمسویی با موضوع توسعه

های موجود در منطقه، الگویی شایسته برای ترویج امر گردشگری پیاده نمایند تا ضمن کاهش آسیب، رونق گیری از قابلیت

 ی پایدار نیز حاصل شود.      اقتصادی و توسعه

 

 ی پایدار، آمایش سرزمین گردشگری ، توسعه :کلیدی هایواژه
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 طقه ای استان گلستانبررسی و تحلیل سند آمایش من
 ) با تأکید بر گردشگری( 

 

 4، سمیرا فرخی5، محبوبه خان بیکی 4، سارا زمانی .3علیرضا اسالمی  

  ، موسسه آموزش عالی حکیم جرجانی گرگاندانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت جهانگردیـ 1
 ، موسسه آموزش عالی حکیم جرجانی گرگانمدیریت جهانگردیدانشجوی کارشناسی ارشد    -2
 ، موسسه آموزش عالی حکیم جرجانی گرگاندانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت جهانگردی،   -3

 ، موسسه آموزش عالی حکیم جرجانی گرگانـ دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت جهانگردی،4
 

 

 

 : چکیده 

شناسایی ظرفیتها و توانمندی های توسعه یک منطقه با توجه به پتانسیل های  آمایش سرزمین ، یک امر علمی در جهت 

فرهنگی می باشد.  ،مکانی آن می باشد. آمایش سرزمین بدنبال توسعه پایدار و ایجاد رفاه اجتماعی ، اقتصادی

ایگاه اول را گردشگری بدلیل ویژه گی های خاص خود ، این قابلیت را داراست که بتواند در عرصه توسعه ای ، ج

صنعت  ،  –برنامه ریزی های توسعه ای بگیرد. سناریوی تعریف شده برای توسعه پایدار استان گلستان بر پایه کشاورزی 

باشد. این تحقیق با بررسی مطالعات پیشین در  -اشتغال ، می –نتیجه تفکرات سنتی توسعه ای با نگرش های کارخانه 

ج بدست آمده در خصوص  توسعه گردشگری و آمایش سرزمین در برنامه ریزی زمینه آمایش سرزمین و همچنین نتای

های منطقه ای ، راهکارهایی را در خصوص توسعه پایدار استان گلستان ، با تأکید بر گردشگری و حفظ محیط زیست 

 ارائه می دهد. 

 

 تانگردشگری ، آمایش سرزمین ، برنامه ریزی منطقه ای ، استان گلس واژه های کلیدی :
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 گردشگری خالق؛ حلقه گمشده گردشگری

 

  3، علیرضا شادمند2محسن بلوچی،  1عبدالوحیدایری

 موسسه آموزش عالی حکیم جرجانی گرگان. دانشجوی کارشناسی ارشدمدیریت جهانگردی، -1
 دانشجوی کارشناسی ارشدمدیریت جهانگردی ، موسسه آموزش عالی حکیم جرجانی گرگان -2

 وی کارشناسی ارشدمدیریت جهانگردی ، موسسه آموزش عالی حکیم جرجانی گرگاندانشج -3 
 

  :چکیده

ندارد.چیزی که  ظهور گردشگری آنگونه که امروز شاهد پیشرفت روزافزون آن هستیم تاریخ مشخصی

تاریخ نسبتا کوتاه خود دستخوش  شود در طول مسلم است آنچه که امروز به صنعت بدون دود از آن یاد می

در تمامی ادوار لذت بخشیدن به اوقات  هدف گردشگری تغییراتی بنیادی در پیکره خود گردیده است.

عالقمند از دوره گردشگری انبوه شروع شده واز  فراغت بوده است. وپرکردن این اوقات برای افراد

گردشگری عصر حاضر به نام گردشگری خالق بدل شده است.  گردشگری فرهنگی گذر کرده تا به

باشد که در آن گردشگر به منظور لذت بردن  هدفمند از گردشگری فرهنگی می گردشگری خالق گونه

دلیل  اوقات فراغت خود تعامل بیشتری با مقصد ایجاد میکند. در این نوع خاص از گردشگری به بیشتر از

ساس را بوجود این اح با جهت دار نمودن خواسته هایشان در آنهاهای گردشگران،  جزئی شدن در خواسته

 آورد که بسته سفر را واقعا خریداری نموده اند. می

 

 گردشگری، شهرهای خالق، خالقیت، توسعه گردشگری،گردشگری خالقکلیدی: های  واژه
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 ( درگردشگری شهریTBDبررسی و تحلیل کارکردهای بخش های تجارت گردشگری) 
 

  2، لیال اردشیری1دکتر مهدی سقایی

 ر گروه علوم  گردشگری، موسسه آموزش عالی حکیم جرجانی گرگاناستادیا-1
 دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت جهانگردی، موسسه آموزش عالی حکیم جرجانی گرگان  -2

 

 

 

 : چکیده

درالگوی گردشگری شهری که به دنبال رضایت مندی گردشگران و ارتقای لذت و تجربه سفر با ایجاد           

 TBD بخش های تجارت گردشگریشناسایی و تحلیل یالت در دسترس و خدمات بهینه است، امکانات و تسه

در مقاصد، از اهمیت اساسی در راستای افزایش ضریب ماندگاری گردشگر و توسعه گردشگری شهری 

ضمن آنکه توسعه گردشگری در محیط شهری باید موجبات سودمندی و منافع جامع میزبان را  برخورداراست.

راهم آورد. از اینرو شناسایی ساختار فضایی و عملکردی گردشگری به منظور ایجاد و توسعه زیرساختهای نیز ف

 هب تحلیلی،  _روش توصیفی ابمناسب در فضا و مکان محیط شهری ، الزم و ضروری است. پژوهش حاضر 

رت گردشگری جمع آوری اسناد کتابخانه ای و بررسی تحقیقات پیشین، به دنبال شاخص های بخش تجا

TBD  .ساختار متمرکز در فضای شهری، تمرکز و رویکردهای حاصل ازآن درتوسعه گردشگری شهری است

این  .امکانات، خدمات و تسهیالت در کنار جاذبه های شهری، گردشگر بیشتری را به خود مجذوب می کند

ساخت های الزم آن در ، رویکردی است که موجب توسعه گردشگری شهری با ایجاد جاذبه ها و زیر مهم

کاهش اثرات منفی نظیر افزایش قیمت زمین، و توازن در عملکردهای شهری باعث وفضای شهری می گردد 

محیط شهری، ازدحام و شلوغی ناشی ازترافیک ، جرایم رصوتی دو هزینه های تورمی،آلودگی های هوا 

جلوگیری نموده و زمینه استفاده بهینه از از نارضایتی احتمالی ساکنین  TBDمیشود. ضمن آنکه و...اجتماعی 

فرصت های فراغتی ساکنین و همچنین توسعه کسب و کار و افزایش  سود بیشتر برای آنها را نیز فراهم خواهد 

 نمود.
 

 

گردشگری، کسب و  گردشگری شهری ، توسعه(، TBD)تجارت گردشگری  های بخش  های کلیدی:هژوا

   گردشگریکار
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 وریسم در آمایش سرزمین با تاکید بر استان گلستانجایگاه اکوت
 

  2،مریم موجرلو 1زهره جوانبخت قهفرخی
 مدرس گروه علوم گردشگری،موسسه آموزش عالی حکیم جرجانی گرگان-1

 دانشجوی کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی گردشگری، موسسه آموزش عالی حکیم جرجانی گرگان-2

 

 

 

 : چکیده

علمی است با رویکردی فضایی و منطقه ای به  منظور شناخت توانمندی های توسعه با  نآمایش سرزمی

که به عنوان سنگ زیربنای توسعه کشورها محسوب  میشودوهدف  در نظر گرفتن قابلیت  های مکانی

اساسی ان توزیع فعالیت های اقتصادی ،اجتمایی،جمعیتی و ظرفیت های اشکار و پنهان با  توجه به 

و دگرگونی  زمان و نیازمندیهاست که عمدتا  با دیدی دراز مدت و به منظور بهره برداری بهینه  تحوالت

از  امکانات آن و همچنین هویدا کردن نقش و مسولیت خاص هر  منطقه براساس توانمندیها و قابلیت 

های فضایی های ان به طور هماهنگ  با دیگر مناطق صورت میپذیردکه در این راستا یکی از قابلیت  

مورد بررسی قابلیت های اکوتوریستی هر منطقه است  تا با شناسایی آن و در چارچوب پایداری  بستری 

 برای توسعه  فضایی فراهم آیدکه این مهم از طریق امکان سنجی محصول  اکوتوریسم صورت می گیرد.

حصول اکوتوریسم در  مدر پژوهش حاضر برای سنجش جایگاه  اکوتوریسم در برنامه آمایش سرزمین ،

استان گلستان در چارچوب عناصر پنجگانه که عبارتند از  جاذبه ها،دسترسی،تاسیسات وتسهیالت زیر 

بنایی،خدمات  مهمان نوازی،عناصر نهادی و سازمانی مورد بررسی قرار  گرفته و نتایج بدست آمده در 

ن گرگان با توجه به سنجش  های مدل مولفه های اصلی اولویت  بندی گردیدکه بر اساس آن شهرستا

انجام گرفته در رتبه اول توسعه اکوتوریسم استان قرار گرفته با این وجود این امر به نحوی نشان دهنده 

عدم توزیع متاسب زیرساختها و خدمات گردشگری در سطح استان می باشد به گونه ای که بیشتر 

ستان هایی مانند رامیان و علی آباد و ... با زیرساخت ها در شهرستان گرگان متمرکز شده است و شهر

وجود جاذبه های طبیعی و اکوتوریستی فراوان در رتبه های بعدی قرار می گیرند بنابراین به منظور 

دستیابی به توسعه منطقه ای در چارچوب آمایش سرزمین نیازمند توزیع  متعادل امکانات در سطح استان 

 می باشیم.

 

 استان گلستان امکان سنجی، آمایش سرزمین، سم،اکوتوریکلید واژه ها:
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 تحلیل نقش امنیت  در توسعه گردشگری  استان گلستان
 

 اکبر شربتی  
 دانشجوی دکتری رشته جغرافیا و مدرس گروه جغرافیای دانشگاه پیام نور

akbar.sharbati @yahoo.com 
 

 
 : چکیده

ش رشد ایمنی و امنیت ، به شدت تحت تاثیر این دوعامـل قـرار گرفتـه    طی سال های گذشته ، صنعت گردشگری به دلیل کاه 

است . امنیت و حفظ جان و مال گردشـگر در هـر کشـور جـزء الینفـک یـک سـفر بـه حسـاب مـی آیـد .تاحـدی کـه هرچـه               

هش بررسی پژو این از گردشگران در یک محل ، از ضریب امنیتی باالتری برخوردار باشند تمایل بیشتری به سفر دارند . هدف

 اسـت؛واز  کـاربردی  هـدف  نـوع  بـه  توجـه  بـا  تحقیـق  ایـن . اسـتان گلسـتان اسـت     و تحلیل نقش امنیت  در توسعه گردشگری

،کارشناسان  دانشگاه تحقیق اساتید دراین آماری جامعه. رود می بشمار تحلیلی – توصیفی تحقیقات نوع از ، روش و نظرماهیت

 فرمـول  براسـاس  نمونـه  حجم.گردشگری استان و گردشگران است صوصی درحوزهومدیران سازمان ها و موسسات دولتی وخ

 نمونه روش از ها نمونه انتخاب. نفربرآوردشد324درصد  95درصد و سطح اطمینان  5کوکران با خطای استاندارد  گیری نمونه

 7پرسشـنامه توسـط تعـداد    اسـت.روایی  پرسشنامه پـنج گزینـه ای لیکـرت    تحقیق دراین ابزارسنجش.شد استفاده هدفمند گیری

 بـرای  و spss افزار ازنرم ها داده وتحلیل تجزیه جهت.تاییدشد 89/1کرونباخ  آلفای با ضریب نفرازاساتید مجرب و پایایی آن

های همبستگی پیرسون ، تحلیل رگرسیون خطی ساده و قدم به قدم ، ضریب تعیین رگرسیون ، تحلیل   ازآزمون فرضیات اثبات

بین بین افـزایش امنیـت و اطـالع رسـانی      دهدکه می نشان تحقیق نتایج.است شده استفاده ای نمونه تک ون تی آزم واریانس و

در استان گلستان رابطه نعنـی داری وجـود دارد . همچنـین بـین عملکـرد پلـیس  در         امنیتی نیروی انتظامی و توسعه گردشگری

 .داری وجود داردمکان های گردشگری و توسعه امنیت  گردشگری رابطه معنی 

 

 گردشگری ، امنیت ، پلیس ، اطالع رسانی امنیتی ، استان گلستان کلید واژه ها :
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  یرانردشگری سواحل اگ چالش ی،شدگغرق

 ه منظور توسعه گردشگریاز آن ب یشگیریو پ
 

 3، سارا مستوفی2* ، اکرم سلطانی1وحیدچوپانکاره دکتر

 رهای زیبا، دانشگاه تهران. ایران،پردیس هناستادیار گروه طراحی صنعتیـ  1

 کارشناس ارشد طراحی صنعتی؛ دانشکده مدیریت و علم و فناوری، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، تهران، ایران.ـ  2
 دانشجوی کارشناسی ارشد طراحی صنعتی، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه علم و صنعت، تهران، ایران.ـ  3

 

 : چکیده

 ینبه ا یایژهو یدتاک یزن یدو ام یر. در دولت تدبدهندیم یلکشور را تشک یشمال یرا در استانها یعیپهنه وس یحلسا ینواح

و  یریتمد ی،و عمران یتیامن یمنی،ا ی،اجتماع ی،فرهنگ های ینهمناطق شده است و در نظر دارد که سواحل کشور را در زم

نگاه  یازمندباشد که نیم یکمبودها و مشکالت یمتاسفانه هنوز دارا ی،نواح نیا االیب یل. با توجه به پتانسیدنما یسامانده

در  یژهکه هر ساله به و باشدیم شدگیبحران غرق ی،نواح ینمعضالت ا یناز مهم تر یکیموضوع است.  ینبه ا یستماتیکس

 یمنیو ا یتو باال بردن امن یشدگغرق از یریگیشپ ی،گردشگر یلپتانس ینبر ا یدتاک ی. در راستایابدیم یشفصل تابستان افزا

 یراموضوع است. ز ینبه ا یستماتیکنگاه س یازمندمعضل ن یناز ا یشگیریدولت محسوب خواهد شد. پ یفاز وظا یکیسواحل 

از  فکه هد یچهارچوب یستماتیک،س یکردمنظور با استفاده از رو ین. به اباشدیموقت م یجزنگرانه به موضوع، راهکار یدگاهد

ارائه  ؛باشدیم ییابتدا ینآموزش افراد در سن یقاز طر یرانگردشگران سواحل ا یآگاه یشافزا یبرا یراهبرد یجادا آن

 .باشدیگردشگران م یتمندیدر سواحل و رضا یمنیو ا یتامن یشآن افزا یجهاست. که نت یدهگرد

. 
 

 تماتیکشدگی، رویکرد سیسگردشگری سواحل، پیشگیری از غرق  :کلیدی هایهژوا 
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 تحلیلی بر الگوی رفتاری گردشگران در انواع فضاهای شهری کالنشهرمشهد 
  

 3*، محبوبه نیکبخت2 ، حجت حاتمی نژاد1محمد حسین بیاضی
 استادیار گروه روانشناسی بالینی، واحد تربت جام، دانشگاه آزاد اسالمی ، تربت جام، ایران -1

 hojathatami@ut.ac.ir نامه ریزی شهری دانشگاه تهران، تهران، ایران دانشجوی دکتری جغرافیا و بر-2

 )نویسنده مسئول( ، گروه روانشناسی بالینی، واحد تربت جام، دانشگاه آزاد اسالمی ، تربت جام، ایرانکارشناس ارشد -3

 
 

 چکیده

فلسفی  ایه نگرش تاثیر تحت همواره که گردد می محسوب 21 قرن بارز های مشخصه از شهرنشینی

 قدرت و خرد پایه بر و صنعتی انقالب مدرنیسم متعاقب جنبش .است قرار داشته به خصوص مدرنیسم

رویکرد آن پذیرفت.  از بزرگی تحوالت مدرن تمدن نماد عنوان به نیز شهر و گرفت شکل تکنولوژی

شده بدون توجه  نسبت به تعریف انسان و روابط فیزیکی او در محیط های ساخته )مدرنیسم(دوران مدرن

از طرفی توجه به مساله  .ه استاو، مشکالت بسیاری را به وجود آورد روان شناختیبه جنبه های 

گردشگری شهری به عنوان یکی از ضروریات مدیریتی، جوامع امروزی است. همچنین فضاهای شهری 

شهروندان و بر الگوهای رفتاری گردشگران شهری اثرگذار است و رفتار  پهنه های گردشگری، و

گردشگران تحت تاثیر این فضاها قرار دارد. یکی از اهداف علمی این مقاله دستیابی به تحلیلی 

این خردمندانه در رابطه با الگوهای رفتاری گردشگران در فضاهای فراغتی و تفریحی مشهد می باشد. 

روش های آمار  همچنین از است. تحلیلی – نیز توصیفی آنو روش بوده پژوهش از نوع کاربردی 

ناپارامتریک کای دو تک متغیره جهت سنجش و تحلیل پرسشنامه های طراحی شده به کمک نرم افزار 

SPSS  گردشگر به کالنشهر -میلیون زائر 21بهره گرفته شده است. با توجه به ورود ساالنه بیش از

جش الگوهای پرسشنامه در فضاهای گردشگری شهری ، جهت سن 389مشهد در این تحقیق تعداد 

رفتاری پاسخگویان تکمیل که نتایج آن حاکی از آن است که هر چه میزان طراحی و ترکیب عناصر در 

فضاهای مصنوع گردشگری در انطباق با نیازهای گردشگران و استفاده کنندگان باشد؛ ضریب 

باعث افزایش حس  ماندگاری و میزان استفاده از آن فضاها تا میزان یک سوم افزایش می یابد و این امر

 نشاط گردشگران نیز می گردد.

 

 فضاهای شهری، گردشگری، الگوهای رفتاری، مدرنیسم، کالنشهر مشهد  :کلیدی هایواژه 
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 جایگاه گردشگری در اقتصاد مقاومتی
 3، محمد رضا قیمتی2* مهدی ناصری، 1امین رضوانی 

 غیر انتفاعی حکیم جرجانیدانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت جهانگردی، دانشگاه  -1
  دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت جهانگردی، دانشگاه غیر انتفاعی حکیم جرجانی -2
 دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت جهانگردی، دانشگاه غیر انتفاعی حکیم جرجانی -3

 

 
 چکیده

توانیم با یک همت و تالش  افتد، می با توجه به اینکه اقتصاد مقاومتی اصوالً بر پایه قطع وابستگی به نفت اتفاق می

زایی و رونق اقتصادی، در  ها و ظرفیت های موجود، ضمن دستیابی به اشتغال جمعی و با فعال کردن پتانسیل

اقتصاد مقاومتی یک سیاست راهبردی . راستای هدف اقتصاد مقاومتی، درآمد نفتی کشور را نیز افزایش دهیم

صنعت گردشگری به عنوان ابزاری مهم و کارساز و  .به فرصت تبدیل کند ها را است که باید تهدیدها و چالش

تواند این تهدیدها را به فرصت مناسبی برای پیشرفت روند  البته زود بازده به شکل یک بازوی اقتصادی می

پژوهش حاضر از نوع تحقیق کاربردی و از نظر ماهیت و روش، از نوع تحقیق  اقتصادی کشور تبدیل کند.

عوامل تاثیر گذار بر جذب  ی تحلیلی می باشددر پژوهش حاضراز خبرگان گردشگری خواسته شد تاتوصیف

گردشگران خارجی با توجه به سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی معرفی نمایند. از منظر پاسخ دهندگان 

قی می زیرساخت های جاده ای و حمل و نقل کشور مهمترین عامل تاثیرگذار بر جذب گردشگر خارجی تل

 شود.

 

 گردشگری ، اقتصاد ، اقتصاد مقاومتی .  :کلیدی هایواژه 
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  تاثیر وجود جاذبه های فرهنگی وطبیعی در توسعه گردشگری
 پایدار استان خراسان شمالی

 

 رمضانعلی نادری مایواندکتر 
 Email: naderi.nederi2010@yahoo.com استادیار وعضو هیئت علمی دانشگاه کوثر

 

 : چکیده
استان خراسان شمالی دارای فرهنگی بسیار متنوع و تاریخ کهنی است و یکی از غنی ترین مناطق کشور از حیث آثار باستانی ، 

ت. می توان با برقراری رابطه بین تاریخی ، جغرافیایی دربیشترین دوره های تاریخی تمدن و فرهنگ بشر و حتی ماقبل تاریخ اس

فرهنگ و هنر و گردشگری این گنجینه را به منبع خوبی برای جذب گردشگران داخلی و خارجی تبدیل کرد.زیرا فرهنگ و 

هنر وتاریخ وجغرافیا از مولفه ها و عناصر متعددی تشکیل شده که از جمله آنها می توان به زبان پارسی ، لهجه های محلی ، 

رسوم و اعیاد ملی ، ادبیات و شخصیتهای اسطوره ای ، هنر و معماری ، تنوع قومی و دین اسالم و ادیان و مذاهب  آداب و 

ومناظر طبیعی مختلف اشاره کرد. این تنوع و گوناگونی که در فرهنگ و هنر و تمدن کهن این منطقه دیده می شود را می توان 

و مدیریت صحیح تبدیل به یک سرمایه ارزشمند و جاذبه کرد، زیرا از نظر  برای استان به لحاظ گردشگری با برنامه ریزی

فرهنگی و هنر ی وطبیعت گردی استان از ظرفیتهای گردشگری باالیی برخوردار است. فرهنگ و هنرطبیعت بکر حاکم بر 

باز می تاباند و در همه شئون استان را می توان به منشور زیبایی تشبیه کرد که هر وجه آن جلوه ای از عوامل سازنده آن را 

زندگی مردم این مرزوبوم از معماری و شهرسازی و هنر  وچشم انداز های طبیعی گرفته تا ادبیات و اسطوره ها و فرهنگ عامه 

 می تواند ظرفیتهای باالیی را برای رشد و توسعه در استان فراهم نماید. در این پژوهش سه هدف دنبال می شود.

 ت و معرفی ابعاد مختلف فرهنگ و هنر وطبیعت گردی در استان خراسان شمالیمطالعه ، شناخ -

 برجسته ساختن قابلیتهای فرهنگی  وطبیعی استان در جذب گردشگری-

معرفی موانعی که در راه استفاده از قابلیتهای فرهنگی ،هنری ،تاریخی وطبیعی استان در جذب گردشگر وجود دارد و ارائه -

رطرف کردن آنها.روش تحقیق این پژوهش به روش کتابخانه ای و اسنادی و با استفاده از منابع ،آمارها و راهکارهایی برای ب

 اطالعات موجود صورت گرفته است.

 

 گردشگری فرهنگی، گردشگری طبیعی، قابلیتها ، توسعه پایدار ،گردشگری خراسان شمالی واژگان کلیدی :

 

 

 

 

 

mailto:naderi.nederi2010@yahoo.com
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 در حین سفر خارجیمذهبی ردشگران ه گبررسی منابع اطالعاتی مورد استفاد

 شهر مشهد( )مطالعه موردی کالن 

 
 زهرا صیدی

 کارشناس ارشد مدیریت گردشگری

zsaydi@yahoo.com 
 
 

 

 : چکیده
مختلف آن و زوایای موجب توجه بیشتر به ابعاد  ،در حال توسعه یاقتصادی و اجتماعی کشورهااهمیت گردشگری در توسعه 

. داردآن رشد بر توسعه و اهمیت و تاثیر زیادی در این صنعت رسانی  اطالعمنابع اطالعاتی و است.  شدههای اخیر  در سال

گردشگران در مرحله ی قبل از سفر، در حین سفر و بعد از سفر انتخاب های متفاوتی در استفاده از منابع اطالعاتی دارند و 

می تواند در برنامه ریزی های کاربردی مورد  دارد وگردشگری یت و مدیردر زمینه بازاریابی شناسایی این منابع نقش موثری 

گردشگری قرار می گیرد؛ هدف مقاله حاضر بررسی منابع اطالعاتی مورد استفاده گردشگران ریزان  مسئوالن و برنامهتوجه 

آوری  برای جمع .استپیمایشی  -توصیفی مذهبی خارجی در طول سفر است که از شهر مشهد بازدید کرده اند. روش تحقیق

بازدید مشهد از شهر  1393ماه اول سال  6نفری متشکل از گردشگرانی که در  161پژوهش یک نمونه آماری ی ها داده

خاصی در منابع اطالعاتی  از  خارجیمذهبی دهد که گردشگران  ها نشان می یافته تصادفی انتخاب گردیده اند.اند به طور  نموده

 حین سفر بهره می گیرند.

 

 گردشگران مذهبی خارجی، منابع اطالعاتی ، مشهد های کلیدی: واژه
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 آباد کتول ریزی راهبردی توسعه اکوتوریسم شهرستان علی برنامه
  

 4، پریسا ماجور3زاده حکاک ، محمدنصیر رضایی2* ، دکتر محمد باقر مسعودی 1سرایی معصومه سوخت
 فاعی حکیم جرجانیدانشجوی کارشناسی ارشد، مؤسسه غیرانت -1

 masoudi.edu@hotmail.com، استادیار، مؤسسه غیرانتفاعی حکیم جرجانی -2

 مشاور، عضو کمیته توسعه بازار انجمن مشاورین مدیریت ایران -3
 دانشجوی کارشناسی ارشد، مؤسسه غیرانتفاعی حکیم جرجانی -1

 
 

 : چکیده

 یرا برا ینهمناسب، زم یهوا و بکر و آب یاندازها و چشم یعیطب یاه موجود در ایران، جاذبه یگردشگر یها فرصت یاناز م

 یدجد یکردبا رو یزیر انجام برنامه ینه،زم ین. در اکند یم یتتقو یگردشگر یها جنبه یگراز د یشب یسم،توسعه اکوتور

 یسماکوتور های یلبا پتانس یانیم یشهرها یها برا فرصت یناز ا یبردار بهره یاه یوهاز ش یکی تواند یم یو راهبرد یمشارکت

است که تاکنون  یسمفراوان اکوتور های یلپتانس یآن دارا یاییجغراف یتموقع یلبادکتول به دلآ شهرستان علی یانم ینباشد. در ا

ها و  ها نشده است. هدف این تحقیق بررسی نقاط قوت، ضعف، فرصت فرصت یناز ا یدارو پا ینهمتعدد، استفاده به یلبه دال

 -آباد و ارائه راهبردهایی برای توسعه پایدار آن است. تحقیق از نوع توصیفی روی اکوتوریسم شهرستان علی ای پیشتهدیده

و ماتریس کمی سازی  SWOTهای  ای است. برای تحلیل علمی از مدل تحلیلی و تحقیقی به مطالعات میدان در پرسشنامه

QSPM 9/2س ارزیابی عوامل داخلی )ضعف و قوت(، جمع نمره نهایی، استفاده شده است. براساس نتایج تحقیق در ماتری 

های  دهد نقاط قوت از نقاط ضعف بیشتر است. این بدان معناست که مدیریت فعالیت محاسبه شده که این امر نشان می

 84/2یاز اکوتوریسم از نظر عوامل درونی دارای قوت است. ماتریس ارزیابی عوامل خارجی )تهدید و فرصت( با مجموع امت

ها در مقابل تهدیدها، واکنش راهبردی مناسبی نشان داد.  توان با تقویت فرصت دهندة آن است که در وضعیت موجود، می نشان

آباد کتول محسوب  بهترین راهبرد جهت شرکت به سمت توسعه مطلوب اکوتوریسم در شهرستان علی WOبنابراین راهبرد 

 شود.  می

 

 آبادکتول ، شهرستان علیSWOTراهبردی، مدل   ریزی پایدار، برنامه  سم، توسعهاکوتوری  :یدیکل های واژه
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 تحلیلی بر مدیریت کیفیت جامع گردشگری در کالن شهر مشهد

 

 4، ساناز برزگر  3، علیرضا اسالمی .*7، سارا زمانی 6دکتر مهدی سقایی

 mehdi.saghaii@gmail.comنی گرگان،استادیار گروه علوم  گردشگری، موسسه آموزش عالی حکیم جرجا-1

  sara.zamani69@yahoo.com دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت جهانگردی، موسسه آموزش عالی حکیم جرجانی گرگان ، ـ  2

 ali_n_121@yahoo.comجانی گرگان ،دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت جهانگردی، موسسه آموزش عالی حکیم جر -3

 . دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت جهانگردی، موسسه آموزش عالی حکیم جرجانی گرگان4
 

 

 

 : چکیده

با توجه اینکه الگوی گردشگری شهری ، بدنیال رضایت مندی گردشگران و  همچنین فراهم آوردن شرایطی مناسب برای 

شتن مدیریت صحیح و کارآمد در سطح مدیریت شهری بوضوح احساس نیاز می شود. باالبردن کیفیت خدمات می باشد ؛  دا

حال در کالنشهر مشهد بدلیل وجود بارگاه حرم رضوی ، که ساالنه پذیرای میلیونها گردشگر و زائر بوده ، فراهم آوردن 

است. از اینرو به نظر می رسد شرایط ایده آل برای خدمات دهی با کیفیت به گردشگران ، مستلزم مدیریت بسیار گسترده 

تشکیل مدیر یت کیفیت جامع گردشگری در مشهد یکی از راهبردی ترین استراتزی ها باشد. در این مقاله به جهت دستیابی به 

در امر گردشگری در مشهد  TQMو همچنین سازمانهای تشکیل دهنده   TQMشیوه های مناسب برای شکل گیری و اجرای  

کارشناس خبره گردشگری جهت تکمیل پرسشنامه محقق ساخته ارائه شد. با استفاده از  51وش دلفی ، تعداد ، با استفاده از ر

در مشهد میراث فرهنگی و گردشگری با  TQMداده تحلیل گردید. سازمانهای پیشنهادی جهت شکل گیری  SPSSنرم افزار 

% دارای 8175% و نیروی انتظامی با 16125شهرداری با %  ،  161875% ، استانداری با 1715% ، آستان قدس رضوی  181125

 TQMنیز بدست آمد. در پایان هم پیشنهاداتی در خصوص  TQMباالترین فراوانی پیشنهاد شده بودند. شیوه های عملکردی 

 در شهر مشهد ارائه شد.

 

 TQMگردشگری شهری، کالنشهر مشهد ،  :های کلیدیواژه
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 ری شهرهای ساحلیجایگاه امنیت در گردشگ
 )مطالعه موردی: شهر ساحلی بندرگز(

 

 2، روشنک حجازی 1ناصر میرآئیز
 دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت جهانگردی ـ موسسه آموزش عالی حکیم جرجانی گرگانـ  2و  1

 

 چکیده
 شیمعنا که افزا نی.به ایکاهش ریبر هم داشته باشند و هم تأث یشیافزا ریتوانند تأث یدر تعامل دوجانبه هم م یو گردشگر تیامن

 تیبا مقوله امن میارتباط مستق یگردشگر نیخواهد شد و بالعکس، بنابرا یرکود( گردشگر ایباعث رونق) ت،یکاهش( امن ای)

دولت ها نسبت به  یاصل فیالزم به گردشگران از جمله وظا یو خدمات یو ارائه امکانات رفاه التیتسه ت،یامن جادیاست. ا

است،  آن عوامل نیتر شاخص تیامن هستند که رگذاریتأث یعوامل متعدد یباشد.در توسعه گردشگر یم یدشگرگر انیجر

 انیم فعالیت اقتصادی است. نیضرورت همگام با گسترش ا کی ی،مل تیو امن گردشگری کیدرارتباط ارگان یبازنگر

 یهمکار ،یگردشگر یها ساخت ریوسعه زشده وجود دارد چرا که ت فیرابطه تعر ت،یو ثبات و توسعه امن یگردشگر

 ،یهمزمان با توسعه گردشگر یو اطالعات یتیامن یها مناسب و مشارکت گسترده دستگاه غاتیو تبل یفرهنگ یها دستگاه

 تیکشور چنان است که اکثر کی یمل تیامن گردشگری در ریبه همراه خواهد داشت، نقش و تأث زیرا ن یمل تیتوسعه امن

از تمرکز شوند.م گردشگری یدهند بر رو یم حیو درآمد، ترج یبا وجود دارا بودن منابع کالن اقتصاد افتهیتوسعه  یکشورها

 این رو ارتباط دو مقوله گردشگری و امنیت ارتباطی متقابل می باشد.در این راستا

شهرستان بندرگز، ارائه اهداف این تحقیق بررسی وضعیت امنیت )بخصوص امنیت اجتماعی( به منظور تاثیر آن در گردشگری 

راهکارهای مناسب برای ارتقا سطح امنیت و لزوم توجه بیشتر به مقوله امنیت گردشگری  در این منطقه در چارچوب روش 

نفر  115تحقیق تحلیلی ـ توصیفی است. حجم نمونهه برآورد شده از جامعه آماری گردشگران ورودی به شهرستان بندرگز 

انتخاب شدند. نتیجه به دست آمده نشان دهنده آن است وجود  امنیت کافی در تصمیم گیری بوده که به صورت تصادفی 

گردشگران در سفر به شهرستان بندرگز عامل بسیار تعیین کننده ای  است . از طرف دیگر امنیت مسیرهای گردشگری این 

این عامل میتواند در افزایش تعداد شهرستان از دیدگاه گردشگران آن در وضعیت متوسط قرار گرفته است  که ارتقای 

 گردشگران بسیار موثر باشد

 

 امنیت اجتماعی، پلیس گردشگری، توسعه گردشگری، شهرستان بندرگزواژگان کلیدی : 
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 شمالی خراسان در گردشگری توسعه راهبردی ریزی برنامه
 

 عزت اهلل مافی  دکتر نسرین جان فداه، 
 موسسه آموزش عالی حکیم جرجانی گردشگریمدیریت  کارشناس ارشد رشتهدانشجوی ـ  4

 دانشگاه فردوسی مشهدـ   دانشیار، گروه جغرافیا و برنامه ریزی ،  2

 

 : چکیده
 واقعی جایگاه به نتوانسته تاکنون استان خراسان شمالی با وجود منابع فراوان طبیعی و جاذبه های گردشگری فرهنگی متعدد

 ریزی برنامه فرایند بکارگیری با تحلیلی، - توصیفی روش به حاضر در پژوهش. یابد تدس گردشگران جذب عرصه در خود

 ارائه به اقدام کارکردها، این توسعه منظور به و این استان کارکردهای گردشگری و ها توانمندی جویی پی ضمن راهبردی،

 قوت، نقاط از فهرستی ابتدا اساس، نای بر. است شده توسعه گردشگری جهت در راهبردهای کاربردی تعیین و راهکارها

 تکمیل از مطالعه، مورد ناحیه در آتی ریزی برنامه مشارکتی کردن برای سپس .شد شناسایی تهدیدها و ها فرصت ضعف،

. است شده استفاده دلفی روش از نیز تأثیرگذار عوامل تک به تک دهی وزن برای گردید، استفاده مسئوالن توسط پرسشنامه

 محافظه استان خراسان شمالی، راهبرد ریزی گردشگری برنامه در قبول قابل از میان راهبردهای که است آن دهنده نشان نتایج

 میزان و افزایش تقویت راهبرد، این از گیری بهره با گردشگری توسعه و اهداف تحقق به نیل برای است. اول اولویت در کارانه

 جلب رضایت هدف با بین المللی، و ملی سطح در اهمیت دارای گردشگری منابع و ها جاذبه کنار در خدمات و امکانات ارائه

استان،  فرهنگی و تمدنی -تاریخی کارکردهای واقعی جایگاه معرفی منظور به خارجی گردشگران ویژه به گردشگران بیشتر

کز خرید تجاری در جهت توسعه توسعه ناوگان حمل و نقل و مسیرهای جاده ای منتهی به این استان و سرمایه گذاری در مرا

 گردشگری در این استان پیشنهاد گردید.

 

 توسعه گردشگری، برنامه ریزی راهبردی، خراسان شمالی. واژگان کلیدی:
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 الگویابی و گونه شناسی گردشگری در مناطق ساحلی دریای خزر

 (استان گلستان) با تاکید بر 
 

 4صریحه ابراهیمیانه ،سید3رن زارعی، نست2، سیدپدرام سید رضایی1دکتر مهدی سقایی
 ـ استادیار دانشکده گردشگری ـ موسسه آموزش عالی حکیم جرجانی گرگان 1

 ـ دانشجویان کارشناسی ارشد مدیریت جهانگردی ـ ـ موسسه آموزش عالی حکیم جرجانی گرگان 4و  3،  2

 

 چکیده :
در نظر گرفتن پایداری محصول گردشگری در عرضه به یکی از ضروریات برنامه ریزی گردشگری در مکان های جغرافیایی 

بازار تقاضای گردشگری می باشد.شناخت محصول گردشگری ساحلی وابسته به الگویابی فضایی و گونه شناسی تطبیقی این 

الگوها با بازار تقاضای گردشگری ساحلی می باشد. در واقع فرایند مبادله محصول گردشگری ساحلی  و بازار 

گری، صورتبندی پیکره گردشگری ساحلی و پیامدهای درون متنی آن را در ابعاد مختلف اقتصادی، اجتماعی، تقاضاگردش

زیست محیطی  مشخص می نماید. در واقع متنی را که تولید می شود ترسیم نموده و خوانش آن را امکان پذیر می نماید. 

و  انکارها و جداسازی ها درهویت ها] فضایی و بومی[ شده خوانش حاصل از الگویابی فضایی در گردشگری ساحلی  مانع از  

و مانع از تقابل و گسست فرهنگی درون متنی و شکل گیری آسیب های اجتماعی می  هویت غیر محلی را درهم فرو می ریزد

ز مدل مولفه شود.در این راستا با توجه شاخص های انتخاب شده ، سواحل جنوبی دریای خزر ، به تفکیک مناطق با استفاده ا

های اصلی سطح بندی گردیده و  با توجه به قابلیت های محصول گردشگری ساحلی الگویابی فضایی / مکانی گردشگری 

انجام گرفته است. نتایج به دست آمده نشان می دهد که الگو فضایی گردشگری شهری در چرخه محصول در دوره افول قرار 

مرحله کشف قرار دارد. بر این مبنا راهکارهای در جهت شکل گیری گردشگری  داشته و الگو فضایی گردشگری روستایی در

 پایدار ساحلی در سواحل جنوبی دریای خزر ارائه شده است.

 

 گردشگری ساحلی ، گردشگری شهری، گردشگری روستایی ، دریای خزر، گردشگری پایدار : کلید واژه ها
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 روستایی دراستان گلستان مناطق توسعه رب روستایی آثارگردشگری بررسی وتحلیل
 )مطالعه موردی: روستاهای هدف گردشگری افراتخته وچینو شهرستان علی آبادکتول( 

 

 3،حوریه کمال غریبی2،سیده سمیرامیردیلمی1*هاجرمزیدی

  :mazidi.hajar@gmail.comEmail ایران -. دانشگاه آزاداسالمی، واحدگرگان،باشگاه پژوهشگران جوان ونخبگان،گرگان1

ایران -. دانشگاه آزاداسالمی، واحدگرگان،باشگاه پژوهشگران جوان ونخبگان،گرگان2  

.دانشجوی کارشناسی ارشدمدیریت جهانگردی دانشگاه حکیم جرجانی گرگان3  

 

 

 
 چکیده:

 مشکالت،محدودیتها از انبوهی با که توسعه درحال درجوامع ویژه به هاازانسان تعدادبسیاری حیاتی فضای منزلة به روستاها

 و زندگی،اشتغال وکیفیت سطح ارتقای نیازهاوهمچنین تأمین به منظورجوابگویی روبه روهستند،به سرمایه و منابع وکمبود

فقیرترین  که آنجا از. هستند نیازمندرشدوتوسعه زمان درگذر سکونتگاهها این ساکنان اجتماعی -اقتصادی وضعیت بهبود

های  فعالیت به بخشی تنوع با توان می دهند؛ می اند،تشکیل کشت زمین با یا کشاورزی زمینِ بدون افراد را روستانشینان

 کانونهای رادراین نسبی اجتماعی فقروایجادرفاه اشتغال زایی،کاهش موجبات انسانی سکونتگاههای دراین غیرکشاورزی

 گوناگونی پایدارروستاها،تدابیروراهکارهای توسعة به رسیدن برای ازاین رو،برنامه ریزان.دآور فراهم کوچک جمعیتی

 عده نام بردکه گردشگری صنعت فرعی های ازشاخه به عنوان یکی روستایی از گردشگری میتوان بین دراین اندیشیده اندکه

 روستاییان که اکنون.قلمدادمی کنند روستایی توسعه برای دیگرسیاستی ای وعده ازبازارگردشگری رابخشی آن ای

 مواجه نشینی شهرهاوحاشیه به کشاورزی،مهاجرت روزافزون پایین وری بیکاری،بهره همچون مابامشکالتی

 تجدیدحیات باعث نوشدارویی مؤثرباشدوچونان معضالت این رفع میتوانددرجهت روستایی اند،توسعةگردشگری

 رغم به ایران روستایی مناطق از بسیاری همانند ویژه شهرستان علی آبادکتولاستان گلستان وبه  روستاهای. روستاهاشود

 های شهری،فرصت پرجمعیت های کانون به نزدیکی و گردشگری فراوان های جاذبه داشتن بالقوه، ازامکانات برخورداری

 واقعی جایگاه روستاها این رد اقتصادگردشگری تاکنون وجود، این با اما. داراست را گردشگری ی توسعه برای مناسب بسیار

صنعت گردشگری دراستان  زمینه در را مذکور مناطق های به پتانسیل توجه لزوم نواحی، چنین وجود .است نیافته خودرا

 همچنین و پیمایشی -توصیفی روش مقاله، این شناسی گلستان وبه ویژه شهرستان علی آبادکتول را ضروری می سازد. روش

گردشگرانی که این مناطق را به عنوان مقصدگردشگری  را تحقیق این آماری جامعه .است( ای کتابخانه)اسنادی برروش مبتنی

 شده محاسبه کرونباخ آلفای که گرفت صورت آزمون پیش ابزارتحقیق پایایی تعیین جهت دهد، می انتخاب نموده اندتشکیل

 گلستان  دراستان روستایی مناطق توسعه بر تاییروس گردشگری آثار وتحلیل بررسی :شامل پرسشنامه اصلی مقیاس برای

 قابل نشانگرپایایی درصدبودکه93/1( آبادکتول علی شهرستان وچینو افراتخته گردشگری هدف روستاهای: موردی مطالعه)

است. وتجزیه وتحلیل داده ها به وسیله نرم  تحلیل عاملی استوار برمبنای تحلیل و تجزیه تحقیق، این در.است قبول

 عامل سه افراتخته وچینودر روستاهای کل در مثبت صورت گرفته است،نتایج تحقیق نشان می دهدکه متغیرهایspssارافز

mailto:mazidi.hajar@gmail.com
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 زیرساختی وعمرانی توسعه عامل و گردیدند خالصه اشتغال، توسعه نیز و رفاهی و اقتصادی عمرانی،توسعه و زیرساختی توسعه

 درصد35)رفاهی و اقتصادی توسعه آن عوامل از پس و بوده دارا رسیبر این در را اهمیت بیشترین واریانس، درصد45 با

 نمودند، وهمچنین متغیرهای روستاهای موردمطالعه کسب در را اهمیت درصدواریانس(بیشترین21اشتغال) توسعه و( واریانس

 تغییر نیز و زیستی، و اجتماعی ایجادناهنجاریهای وکار، کسب فضای تخریب عامل سه در کل روستاهای موردمطالعه در منفی

 اهمیت درصدواریانس،بیشترین1/32وکاربا کسب فضای تخریب دسته بندی گردیدندوعامل روستا جمعیتی و فرهنگی ساخت

 و فرهنگی ساخت تغییر نیز درصدواریانس(،و2/12زیستی) و اجتماعی ناهنجاریهای ایجاد آن از وبعد داشته بررسی در این را

 .داشته اند بیشتری ترتیب اهمیت یانس( بهدرصدوار2/7روستابا) جمعیتی

 

 گردشگری روستایی،روستاهای افراتخته وچینو،توسعه پایدار،تحلیل عاملی،استان گلستان.  واژگان کلیدی:
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 های گردشگریهای استان گلستان از لحاظ زیر ساختسطح بندی شهرستان
 

 2* ، ابراهیم معمری1محمد فرخ زاد
 ، دانشگاه گلستان، گرگانعضو هیات علمی گروه معماری و شهرسازی استادیار،  -1

 E. moammare70@gmail .comریزی شهری، دانشگاه گلستان، گرگان. دانشجوی کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه -2

 

 
 

 : چکیده

های سرآغاز توسعه پایدار در مناطق در حال توسعه در نظر گرفته شده از بخشامروزه در بسیاری از موارد، گردشگری یکی 

های نواحی از این منظر است. از جمله ریزی صحیح برای دستیابی به گردشگری، شناخت پتانسیلاست و سرآغاز برنامه

ه کرد. بنابراین هدف پژوهش های گردشگری اشارتوان به زیر ساختهای نواحی مختلف در ارتباط با گردشگری میپتانسیل

های گردشگری است. این پژوهش از نوع های استان گلستان از نظر برخورداری از زیر ساختبندی شهرستانحاضر رتبه

های به منظور تعیین میزان زیر ساخت آوری شده است.های مورد نیاز آن به روش اسنادی جمعتحلیلی بوده و داده -توصیفی

متغییر در  12ها و همچنین محدودیت دسترسی به آنها، ای استان مورد مطالعه، با توجه به اهمیت شاخصهگردشگری شهرستان

جمع کل عرصه ، حمل و نقل یتعاون یشرکت ها، هایانهتعداد پای،درون شهر یهنقل یلتعداد وسای،عموم یهااقامتگاهقالب 

تعداد ، تعداد هتلی، مناطق نمونه گردشگر، بر پا شده یها گاهیشنمایش، نما سالنینما، تعداد س، تعداد پارک های،جنگل یها

ها از های گردشگری  شهرستانیرها، جمع آوری شده است . در تجزیه و تحلیل اطالعات و تعیین میزان زیر ساختمهمانپذ

-ضر نشان میدرجه توسعه یافتگی مطالعه شده است. نتایج پژوهش حا Excelمدل تاکسونومی عددی و با کمک نرم افزار 

،  11512های گنبد و علی آباد کتول به ترتیب با در مرتبه نخست و پس از آن شهرستان 11215دهد که شهرستان گرگان با 

به ترتیب بندر ترکمن، کردکوی، آق قال، بندر گز و رامیان  با  گیرند. و محرومترین شهرستاندر مرتبه بعد قرار می 11645

 قرار دارند. 11813و  11786، 11776، 11762، 11758امتیاز 

 

 ها، استان گلستان، گردشگریزیر ساخت  :کلیدی هایواژه 
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 بررسی کارکردهای مناطق نمونه گردشگری در استان آذربایجان غربی
 

 3ابوالفضل مومنی ، 2العابدین رحمانیزیندکتر  ،1لهام اوروجیا
 انگردی، موسسه آموزش عالی حکیم جرجانیدانشجوی کارشناسی ارشد، دانشکده مدیریت جهـ  1

 ـ  استادیار، مدیریت بازرگانی، دانشگاه پیام نور واحد نکا 2
 استاد، عضو هیئت علمی موسسه آموزش عالی حکیم جرجانیـ  3

 

 

 چکیده   

ارتباط مثبت بین رشد اقتصادی و گردشگری سبب شده است که این صنعت چند وجهی به عنوان 

های این ریزان در اکثر نقاط دنیا قرار گیرد. شناخت ویژگیتورکار برنامهمحور توسعه در دس

تواند بسترساز رشد سریع و پایدار گردشگری در منطقه باشد. استان صنعت در منطقه هدف می

های جذاب کشور برای آذربایجان غربی با داشتن قدمت تاریخی چندین هزارساله، یکی از استان

. عواملی مانند موقعیت جغرافیایی، تنوع آب و هوایی، فرهنگ و تاریخ باشدتوسعه گردشگری می

غنی و دیگر عوامل تأثیرگذار، فضای مناسبی را برای ظهور اشکال مختلف گردشگری در استان 

های مناطق نمونه گردشگری استان، جویی  ویژگیفراهم نموده است. این پژوهش با هدف پی

نمونه گردشگری استان، صورت گرفته است. با توجه به  شناخت کارکردها و تأثیرات مناطق

منطقه نمونه گردشگری و  58های استان آذربایجان غربی در زمینه گردشگری و وجود قابلیت

ای و های توسعه ریزی های هر یک از مناطق به جهت  برنامه ها و پتانسیللزوم شناخت توانمندی

رسد..  اثرات و کارکردهای منطقه ضروری به نظر میگذاران در این مناطق،  همچنین جذب سرمایه

اسنادی و نیز میدانی)پرسشنامه، مصاحبه و ...(  -ایآوری اطالعات برمبنای کتابخانهروش جمع

بندی مناطق از تکنینک و برای رتبه SPSSافزار ها از نرمبوده و جهت تجزیه و تحلیل داده

ابعاد مورد بررسی در  در بیناست. نتایج نشان داد استفاده شده  topsisگیری چندمعیاره تصمیم

های گردشگری رابطه با ساختار گردشگری استان در حاصل حاضر منحصر به فرد بودن جاذبه

-را بر روی گردشگران دارد و همچنین بر اساس نتایج تکنیک تصمیم استان بیشترین ضریب تأثیر

میه بیشترین امتیاز را در بین مناطق نمونه گیری چندمعیاره مناطق نمونه گردشگری شهرستان ارو

 گردشگری شمال و جنوب استان دارد. 
 

کارکرد گردشگری، مناطق نمونه گردشگری، استان آذربایجان غربی،  :کلیدی هایواژه 

 ، topsisگیری چند معیاره تکنیک تصمیم
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 جایگاه تعاونی ها در توسعه گردشگری استان گلستان
 

 2مهدی سقایی تر، دک 1امین تمرتاش
 ـ دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت جهانگردی ـ موسسه آموزش عالی حکیم جرجانی گرگان 1

 ـ هیات علمی دانشکده گردشگری ـ موسسه آموزش عالی حکیم جرجانی گرگان 2

 چکیده :
لی از سودمندی در چارچوب عرضه محصول گردشگری و برای جلوگیری از نشت اقتصادی و همچنین بهره مندی ساکنان مح

اقتصادی گردشگری، شکل گیری و توسعه تعاونی های گردشگری بهترین راهکار بخصوص در مقیاس محلی محسوب می 

شود. این تعاونی ها می توانند ضریب اشتغال را افزایش داده و ضمن بهبود شیوه کسب درآمد در زمینه گردشگری پایداری آن 

تعاونی ها، تعاونی گردشگری در چارچوب شرکت های تعاونی خدماتی قرار می  در مباحث مربوط به را نیز سبب گردند.

تعاونی های گردشگری با توجه به کارکرد ویژه خود در زمینه عرضه، بازاریابی و مدیریت گردشگری، بستری را مهیا گیرد. 

تعاونی قابلیت ایجاد و توسعه در هر  می نمایند که ساکنان محلی بتوانند از مزایای گردشگری بهرمند گردند. در این بین این

مکانی را دارا نمی باشد و نیازمند تاسیس در مکان های است که دارای جاذبه های گردشگری بوده و عالوه بر آن قابلیت های 

ع دیگری را نیز در زمینه دسترسی به جاذبه ها، تاسیسات و تهسیالت زیربنایی، انواع مختلف خدمات گردشگری به عالوه صنای

دستی وجود داشته باشد. در این راستا در  این مقاله در چارچوب روش تحلیلی و توصیفی به بررسی جایگاه گردشگری در 

رابطه با شکل گیری و توسعه گردشگری بخصوص در نواحی روستایی استان گلستان پرداخته شده است. نتایج به دست آمده 

ت منظومه های تعاونی گردشگری روستایی  به سه پهنه غربی، مرکزی و استان گلستان در جهت فعالینشان دهنده آن است 

شرقی تقسیم گردید که در هر پهنه  دو تا سه منظومه در کنار هم قرار دارند که در ارتباط باهم در سطح هر پهنه می توانند 

طح استان با توجه به بازار های فعالیت تعاونی خود را گسترش دهند. پهنه ها و منظومه های تعاونی گردشگری روستایی در س

گردشگری در نقاط شهری و در ارتباط با مرکزیت  منظومه ، دارای سهولت دسترسی بوده و نسبت به یکدیگر در ارتبا در 

مقیاس منطقه ای می باشند که این ارتباطات منظومه های تعاونی گردشگری روستایی ، تحت شبکه مقاصد تعاونی های 

تان گلستان قابلیت ساماندهی را دارا می باشند.  در واقع شبکه مقاصد تعاونی های گردشگری روستایی گردشگری روستایی اس

 در سلسله مراتبی از سطوح مختلف فعالیت را ترسیم و قابل بررسی می نماید.

 

تعاونی گردشگری، محصول گردشگری، شاخص مزیت نسبی، شبکه مقاصد گردشگری، استان  واژه های کلیدی :

 انگلست
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 سرزمین آمایش بر تاکید با گلستان استان ای توسعه های ظرفیت بررسی

 3، امین اسماعیلی 2، روشنک حجازی 1ایمان حری
 دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت جهانگردی ، دانشگاه حکیم جرجانیـ  1

 جرجانی حکیم دانشگاه دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت جهانگردی ،ـ  2

 ارشناسی ارشد مدیریت جهانگردی ، دانشگاه مازیار نوردانشجوی کـ  3

 

 : چکیده
 های به قابلیت توجه با توسعه های توانمندی شناخت در ای منطقه و فضایی رویکردی با علمی امر یک سرزمین، آمایش

 .است نموده ارگذ بخشی بودن و تک نگری حالت از و یافته بعدی چند مبنای پسامدرن عصر در نیز توسعه .می باشد مکانی

 اقتصادی، رفاه ایجاد طریق که از می نماید دنبال را جغرافیایی عدالت چون هدفی فضایی توسعه و سرزمین آمایش تعامل

می  منطقه یک فضایی توسعه بعدی ابعاد چند از یکی گردشگری میان این در .می آید فراهم سیاسی و فرهنگی اجتماعی،

 شناسایی با تا است منطقه هر گردشگری قابلیت مورد بررسی فضایی قابلیت های از یکی سرزمین آمایش در این رو از .باشد

 از منطقه هر در گردشگری زمینه در سرزمین آمایش .آید فضایی فراهم توسعه برای بستری پایداری چارچوب در و آن

 مقاله .شود شناخته باز دشگری،گر توسعه های قابلیت طریق این از تا گیرد صورت می گردشگری توسعه امکانسنجی طریق

 مبنای بر و نموده تحلیل و تبیین را، فضایی توسعه زمینه در گردشگری های سرزمین، قابلیت آمایش چارچوب در حاضر

 است. پرداخته گلستان استان موردی مطالعه به زمینه گردشگری در سرزمین آمایش

 

 اذبه گردشگریج توسعه، آمایش سرزمین، استان گلستان، واژگان کلیدی:
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 یشهرستان سار یساحل یو نقش آن در توسعه گردشگر ینسرزم یشآما
 

 آرزو سبک خیز 
 یجرجان یمحک ،موسسه آموزش عالییگردشگر یزیوبرنامه ر یاارشد جغراف یکارشناس یدانشجو

 
 

 : چکیده

خاص  یاییمادی و معنوی و در قلمرو جغراف یتاز امکانات در راستای بهبود وضع ینهبه معنای بهره برداری به ینسرزم یشآما 

 یجادکار با هدف ا ینشود. ا یم ی   و نظام بخش یو اقتصادی، سامانده یاجتماع یعی،های فضای طب یتطرح مز یناست .در ا

 ینمناطق است به هم ییهای فضا ژگییبا توجه به و یندر پهنه سرزم عالیتهاو انجام ف یتجمع یعتوز ینب یرابطه ی منطق

از ( « یشهرستان سار یساحل یو نقش آن در توسعه گردشگر ینسرزم یشآما» منظورپژوهش حاضر با توجه به عنوان تحقیق  

 یسار یمنطقه ساحل نینساک یهمی باشد.  جامعه آماری کل یلینظر هدف ، کاربردی و از لحاظ نوع روش توصیفی و تحل

درمنطقه  یوخارج یگردشگران داخل ینموضوع وهمچن ینمنطقه وکارشناسان مرتبط با ا یوبخشدار یاسالم یشورا ینومسئول

بوده  یشهرسار یدر دسترس منطقه ساحل یتنفر.از آنجا که حجم نمونه مورد نیاز برای پژوهش از میان جمع 865به تعداد 

 یمنطقه مورد مطالعه به صورت تصادف ینساکن یناز ب نفر،که 267ومورگان تعداد  یاست و حجم نمونه بر اساس جدول کرجس

 یزگی،کیفیتپاک یزانم  ینکهپژوهش ا نتایجباشد.  یاطالعات پرسشنامه محقق ساخته م یانتخاب شدند. ابزار گرد آور یطبقه ا

و  یمات رفاهخد یزانم یی،و اشتغال زا یاقتصاد یتوضع یزانخانواده، م یبرا یحیتفر یفضا یزان، م یاجتماع یتمنظروامن

 از حد متوسط بوده است. یشترب یشهر سار یدر منطقه ساحل یریمهمانپذ

 

 یسار یشهرساحل ی،ساحل ی،گردشگر ی،گردشگر ینسرزم یشآما واژه : کلید
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 توسعهی و بهداشت ی،اجتماعیاقتصاد یشاخص ها یسطح بند ییفضا یلتحل

 (TOPSIS یک)با استفاده از تکنیغرب یجانآذربا استاندر

 
 5، آرزو جوادی 4سلیمان کیانی ده کیانی، 3موسوی ، دکتر میر نجف2، دکتر اسحاق جاللیان1آرزو مددی ورزقانی

 ـ دانشجوی کارشناسی ارشد برنامه ریزی آمایش سرزمین، دانشگاه ارومیه 5،  4، 1

 ـ عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور 2

 ، دانشگاه ارومیهـ دانشیار جغرافیا و برنامه ریزی شهری 3

 

 : چکیده
 یاستو س یمنطقه ا  یزیبرنامه ر ینهدر زم یمهم و اساس یدر هر کشور امر یمنطقه ا یواحدها یافتگیسنجش سطح توسعه 

 یلتحل یجهنت یراز یشود،محسوب م یزمنابع مختلف ن یصتخص یبرا یدیکل یحال،عامل ینکه درع یرودتوسعه به شمار م یگذار

را  یسطح زندگ یارتقا یاقدامات برا یتو اولو یگرددمختلف مشخص م احینو یتمحروم یزانها و م یابرتوسعه،نابر ییفضا

 یکردقرار داده است. رو یلو تحل یهتوسعه  را مورد تجز یشاخص از شاخص ها 21رو پژوهش حاضر  ین.از ایداردمعلوم م

 یسبا استفاده از روش تاپس امقاله بر آن است ت یناشد. اب یکاربرد یتواندآن م یتو ماه یلیتحل -یفیمفاله توص ینحاکم در ا

استان  یشهرستان ها یانموجود م ینابرابر یینو تع یشود،سطح بند یمحسوب م یارهخانواده چند مع یها یکاز تکن یکیکه 

 یطبقه بند GIS یطدر مح یسطح برخوردار از نظر توسعه در نقشه ا 3به  یخوشه ا یلبپردازدسپس با تحل یغرب یجانآذربا

بدست  یجکه طبق نتا یباشد،به طور یمختلف م ینواح یافتگیدر سطح توسعه  ینشان از وجود نابرابر تحقیق یکل  یجکند.نتا

شهرستان   یبو بترت یافتهو توسعه  1منطقه رتبه  ینبه عنوان برخوردارتر یو خو یهشهرستان اروم TOPSISآمده با استفاده از 

  یشهرستان ها یتو در حال توسعه را به خود اختصاص داده و درنها 2 ی تبهو مهاباد  ر یپارهچا اندآب،یم یرانشهر،نقده، پ یها

 باشند. یو محروم را دارا م 3بوکان، سردشت و چالدران رتبه  یه،دژ، پلدشت، اشنو ینسلماس، تکاب، ماکو، شوط، شاه

 

 TOPSISتوسعه، روش  یشاخص ها یی،فضا یلتحل  :یدیواژگان کل
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 آمایش سرزمین مبنایی برای توسعه گردشگری در ایران
 

 الناز روستایی
 ریزی کالبدیدانشجوی کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه

elnazroostaee@gmail.com 

 

 

 چکیده
هدف آن آمایش سرزمین، برنامه ریزی دراز مدتی است که قبل از انقالب به وسیله ی فرانسویان در ایران پایه گذاری شد و 

تعادل سرزمینی، در قالب جمعیت و امکانات بود. این نوع برنامه، از دل نظام برنامه ریزی کشور که اهداف اقتصادی، اجتماعی 

و فرهنگی داشت، بیرون آمد و سعی در ایجاد یک تعادل سرزمینی داشت. آمایش سرزمین عبارت است از برنامه ریزی و 

یین محل سکونت انسانها و محل فعالیت ها و تجهیزات و هم چنین کنش های بین عوامل سازمان دادن نحوه اشتغال فضا و تع

اقتصادی، هدف آمایش سرزمین این است که به برنامه ریزی، بعدی جدید بدهد که همان نحوه توزیع و  -گوناگون اجتماعی

نعت گردشگری به عنوان یک راهبرد و سازمان یابی انسانها و فعالیت ها در سراسر سرزمین ملی است. از این رو توسعه ص

های منطقه ای و سرزمینی و در جهت تعدیل نابرابری میان روستا و شهر از حیث استراتژی به منظور کاستن از عدم توازن

ها، منابع و منافع، ضرورتی اسی و اجتناب ناپذیر به شمار می رود و بایستی به عنوان یک یاز محورهای آمایش سرزمین فرصت

 ح و به طور همه جانبه مورد بررسی و اجرا قرار گیرد.مطر

 

 آمایش سرزمین، برنامه ریزی، گردشگری، ایران کلمات کلیدی:
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 های طبیعی و جانوریگاهبررسی راهکارهای حفاظت از زیست

 ی آشورادهمنطقه مورد مطالعه: جزیره
 

 2، آناهیتا محمودی1الهیمجید نعمت

 اسی ارشد، دانشکده گردشگری، دانشگاه سمناندانشجوی کارشن -1
 anahita.m.1993@gmail.com))دانشجوی کارشناسی، دانشکده گردشگری، دانشگاه سمنان -2

 

 

 : چکیده
های طبیعی و بی نظیر هر منطقه است. در کشور ای از جهان، جذابیتیکی از منابع مهم و اصلی هر کشوری و در هر منطقه

لف کشور، چشم اندازهای طبیعی زیادی وجود دارند. در شمال ایران بزرگترین پهنه آبی محصور در ایران و در نقاط مخت

گیرد. یکی از این مناطق جزایر آشوراده واقع در خشکی؛ دریای مازندران وجود دارد که سه استان ساحلی ایران را در بر می

جانوری و آبزیان متعددی است. هم اکنون این جزیره به  استان گلستان است. این جزیره دارای تنوع زیستی و مهم گیاهی،

دالیل زیادی از جمله عوامل انسانی و طبیعی  در معرض خطر قرار گرفته است. در این پژوهش با روش توصیفی، تحلیلی و 

ین موضوع پایداری های مربوط به خطوط ساحلی در ایران و همچنای، ابتدا به بیان ادبیات و نظریهمطالعات اسنادی و کتابخانه

های جانوری وگیاهی پرداخته و ضمن اشاره به مشکالت محیط زیستی آنان و برخی دالیل آن،  به بررسی گاهزیست

 های گیاهی و جانوری در جزیره آشوراده در استان گلستان پرداخته شده است.گاهراهکارهای حفاظت از زیست
 
 

 ه آشورادهمحیط زیست، پایداری، جزیر های کلیدی:واژه
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 امکان سنجی گردشگری روستایی در خراسان شمالی 

 مطالعه موردی:  روستای رویین 
 

 4، سید هادی علوی3، پروین حاتمی2زهره جوانبخت قهفرخی،  1دکتر عزت اهلل مافی
 ـ دانشیار گروه جغرافیا و برنامه ریزیشهری ـ  دانشگاه فردوسی مشهد 1

 ری ـ  موسسه آموزش عالی حکیم جرجانی گرگانـ مدرس دانشکده گردشگ 2

 parvinhatami62@gmail.comـ دانشجوی کارشناس ارشد مدیریت جهانگردی موسسه آموزش عالی  حکیم جرجانی گرگان 3

 ـ کارشناس ارشدژئومورفولوژی ـ هیدروژئومورفولوژی در برنامه ریزی محیطی، دانشگاه آزاد واحد مشهد 4

 

 

 چکیده 
گردشگری روستایی منطقه ی رویین در خراسان شمالی را برای امکان عرضه به بازار تقاضای  مقاله حاضر،

گردشگری روستایی مورد بررسی قرار داده است. امکان سنجی گردشگری روستایی، نیازمند بررسی 

ـ تاسیسات و تسهیالت 3ـ دسترسی 2ـ جاذبه ها 1محصول در پنج بخش مشترک است، که شامل بررسی 

ـ عناصر سازمانی و نهادی و همچنین عرضه ی محصول گردشگری 5ـ خدمات مهمان نوازی 4نایی زیر ب

روستایی به بازار تقاضا است، محصول در چارچوب شاخص ها و مدل های مختلفی بررسی می شود که 

در زمره ی امکان سنجی گردشگری روستایی قرار می گیرد. بر این اساس، با بررسی و مطالعه ی محصول 

گردشگری روستای رویین مشخص شد که گردشگری آن در سطح متوسط و در مرحله شناسایی و کشف 

می باشد و برای کامل شدن محصول، برخی کمبودها به ویژه در خدمات مهمان نوازی باید رفع شود. الزم 

که  بازار است راهبرد بازاریابی گردشگری منطقه بر بنیان جاذبه های طبیعی و طبیعت گردی قرار گیرد 

هدف آن در وهله اول در مقیاس محلی و در وهله دوم در مقیاس منطقه ای است تا از این طریق در مقیاس 

 ملی و در نهایت بین المللی، امکان جذب گردشگر فراهم آید.

 

امکان سنجی، گردشگری روستایی، محصول گردشگری، منابع گردشگری، روستای  کلید واژه ها:

 رویین.
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 و حفظ آنها یبه مناطق تاالب یکنزد یبر روستاها گردان یعتد طبورو
 گل گلستان( ی: تاالب آج ی) مطالعه مورد

 

 پونه آروند
 دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه علم و فرهنگ

 
 :چکیده          

ز ا یو بهره مند یقو یشگرا یکبر  یامروز مبتن یایدر دن یگردشگر های یتاز فعال یمهم یاربس بخش

بر اقتصاد منطقه  یگذار یربا تاث یعیتوجه به مناطق طب یتبا محور 1یسماست که امروزه اکوتور یعتطب

ها هستند  تاالب ین،زم یعیشده است. از جمله مناطق طب یعیطب یطمردم و مح یستیز یطباعث بهبود شرا

ب مناسب جهت داشتن آ یلباشند که بدل یم یو خاک یمنحصر به فرد آب های یستماکوس یکه دارا

گل واقع  یتاالب آج امروزهدر اطراف خود شده اند.  یادیز یها یباعث بوجود آمدن آباد یکشاورد

 یهرو یو برداشت ب یصنعت یها فاضالب یهدر باال دست، تخل ینیتوسعه شهر نش یلدر استان گلستان به دل

منطقه روند رو به زوال را و به طبع اقتصاد  یآن کاسته شده است وکشاورز یکیآب، از توان اکولوژ

منبع  یجادتواند در جهت ا یم یعیطب شگریجذب گرد یها یلوجود توجه به پتانس ینکند با ا یم یط

منطقه  یتوسعه اقتصاد یتو درنها یو آب یعیحفظ منابع طب یبرا یو عامل یدر کنار کشاورز یدرآمد 

به عنوان  یتنگل یدر روستا یقتحق های یافتهمردم منطقه. یشتحفظ مع یبزرگ باشد در راستا یگام

و استفاده از  یعیطب های یتگردان به سا یعتکه ورود طب دهد یبه تاالب  نشان م یآباد یکتریننزد

باعث  یتو در نها یدهمثبت و ارتقاء بخش درآمد و اشتغال گرد یگذار یرباعث تاث یامکانات رفاه

 گردد. یگل م یتاالب آج یکیو بهبود توان اکولوژ ینساکن یشتحفظ مع

 

 

 گل یتاالب آج یکیروستا، توان اکولوژ ینساکن یشتگردان، حفظ مع طبیعت :یدیکل واژگان
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 ارزیابی اثرات گردشگری در شهرهای ساحلی
 ) مطالعه موردی: بندرگز(

 

 3، مهدی خداداد2، حسین موسی زاده1علیرضا خواجه شاهکویی

 ان،گرگان گلست استادیار گروه جغرافیا،دانشگاه-4
 گلستان،گرگان  شهری،دانشگاه ریزی برنامه و جغرافیا ارشد کارشناسی دانشجوی-2

  گلستان،گرگان روستایی،دانشگاه ریزی برنامه و جغرافیا ارشد کارشناسی دانشجوی -3

 

 : چکیده
ــده     ــگری پدی ــته گردش ــه از گذش ــت ک ــا   ای اس ــب نیازه ــوده و برحس ــانی ب ــع انس ــه جوام ــورد توج ــای دور م ــاوت ه ی متف

اجتماعی،اقتصادی و تاریخی به پویایی خود ادامه داده است. در عصر حاضر رشد روز افزون جمعیت و متعاقب آن شهرنشـینی  

هـا( مشـکالت فراوانـی را از لحـاظ گـذران      لجام گسیخته بویژه در کشورهای در حال توسعه )کمبود فضای سبز،آلودگی شهر

ی طبیعی به وجود آورده است. انسان برای فرار از زندگی ماشینی دست بـه دامـان طبیعـت    هااوقات فراغت و استفاده از زیبایی

-های طبیعی و جلـوه گیری از زیباییشود که این خود مبنای شروع فعالیتی به نام اکوتوریسم است. فعالیتی که با هدف بهرهمی

-پذیری محیطی بر فضـای کالبـدی منطقـه مـی    بپذیر بدون کمترین آسیانگیز خلقت در عین حال سفری مسئولیتهای حیرت

های انسان به منظور کشف رازهای جهان هستی انگیزه اصلی این جابه جایی بـوده اسـت ولـی عوامـل     باشد. اگر چه کنجکاوی

دیگری هم در این زمبنه نقش دارد. شرایط حاکم بر هوا، نوع اقلیم و توریسم سه پارامتر مهمی هستند که بـه طـرق متفـاوت بـا     

هـای اکوتوریسـتی   شود قابلیتباشد. لذا در این تحقیق سعی مییکدیگر بوده و در دو مقیاس جهانی و محلی دارای اهمییت می

شهرستان بندرگز در جهت جذب گردشگر شرح داده شده و ارتباط بین توریسم و عوامل اقلیمی نیز روشن شود. روش تحقیق 

ها، مقاالت و...( و میدانی نظیـر تهیـه پرسشـنامه بـوده و تجزیـه و      از اینترنت، کتابای )استفاده در این طرح به صورت کتابخانه

باشد. نتایج بدست آمده نشان ساله می 11انجام گرفت. دوره اقلیمی انتخاب شده  spssو  Excelهای ها با نرم افزارتحلیل داده

-ابستان از امکانات جذب اکوتوریست بیشتری برخوردار می، فصول بهار و تداد که با توجه به شرایط اقلیمی شهرستان بندرگز

 دهند.باشند و گردشگران این فصول را برای بهره جستن از ساحل دریا و مناطق بکر و کوهستانی شهرستان بندرگز ترجیح می

 

 های طبیعی، شرایط اقلیمی شهرستان بندرگز. ، جاذبه، نگرش سیستمیاکوتوریسم :کلمات کلیدی
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 ایگاه روستاهای هدف درگردشگری خراسان شمالیج

 )مطالعه موردی روستای اسفیدان و رویین(
 

 4، سید هادی علوی 3، پروین حاتمی 2زهره جوانبخت قهفرخی، 1عزت اهلل مافی
 ـ دانشیار گروه جغرافیا و برنامه ریزیشهری ـ  دانشگاه فردوسی مشهد 1

 عالی حکیم جرجانی گرگانـ مدرس دانشکده گردشگری ـ  موسسه آموزش  2

 parvinhatami62@gmail.comـ دانشجوی کارشناس ارشد مدیریت جهانگردی موسسه آموزش عالی  حکیم جرجانی گرگان 3

 ـ کارشناس ارشدژئومورفولوژی ـ هیدروژئومورفولوژی در برنامه ریزی محیطی، دانشگاه آزاد واحد مشهد 4

 

 

 

 : چکیده
هدف خراسان شمالی را برای امکان عرضه به بازار تقاضای گردشگری  مقاله حاضر، جایگاه روستاهای

روستایی مورد بررسی قرار داده است. جهت تعیین جایگاه، محصول، در چارچوب شاخص ها و مدل های 

مختلفی بررسی می شود که در زمره ی امکان سنجی گردشگری روستایی قرار می گیرد. امکان سنجی 

ـ جاذبه ها 1د بررسی محصول در پنج بخش مشترک است، که شامل بررسی گردشگری روستایی، نیازمن

ـ عناصر سازمانی و نهادی و 5ـ خدمات مهمان نوازی 4ـ تاسیسات و تسهیالت زیر بنایی 3ـ دسترسی 2

همچنین عرضه ی محصول گردشگری روستایی به بازار تقاضا است. بر این اساس، دو روستای هدف 

ن انتخاب شد که با بررسی و مطالعه ی محصول گردشگری، گردشگری این گردشگری اسفیدان و رویی

روستاها درسطح متوسط و در مرحله شناسایی و کشف ارزیابی شد و برای کامل شدن محصول، برخی 

کمبودها به ویژه در خدمات مهمان نوازی باید رفع شوند. الزم است راهبرد بازاریابی گردشگری منطقه بر 

طبیعی و طبیعت گردی قرار گیرد که  بازار هدف آن در وهله اول در مقیاس منطقه ای و  بنیان جاذبه های

 در وهله دوم در مقیاس ملی است تا از این طریق در مقیاس بین المللی، امکان جذب گردشگر فراهم آید.

 

گردشگری روستایی ،توسعه ی گردشگری ، محصول گردشگری، روستای اسفیدان،  کلید واژه ها:

 تای رویین.روس
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 بیرجند شهر گردشگری توسعه بررسی و ارزیابی

 
 3دکتر حسن خلیل آبادی 2دیرصیامی ، قدکتر  1حمید آسوده 

 ـ دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشکده هنر ، دانشگاه .بین المللی امام رضا )ع( 1
 استاد دانشکده هنر ومعماری  ، دانشگاه بین المللی امام رضا)ع( -2  

 ستاد، دانشکده هنر ومعماری دانشگاه بین المللی امام رضا)ع(ا -3

 
 

 : چکیده

 بیرجند، شهر پایدار گردشگری سطح ارتقای و بررسی وارزیابی برای گرفته صورت های گذاری هدف به توجه با پژوهش این

 در و باشد می یلیتحل –توصیفی های روش از ترکیبی روش نظر از و کاربردی نوع از حاضر پژوهش .است شده انجام

اطالعات به دست آمده از  اساس بر راستا این در .است شده استفاده میدانی و اسنادی ای، کتابخانه ی شیوه از ها داده گردآوری

 9در این تحقیق تعداد  شناسایی شده است. شهر پایدار گردشگری ی توسعه ی بازدارنده و کننده ترغیب نیروهای پرسشنامه 

نیروی  9ی پایدار گردشگری شهر بیرجند مشخص شد که از بین این  ی توسعه نیروی بازدارنده 9نده و کن نیروی ترغیب

های شغلی، ایجاد تنوع در مشاغل و افزایش  با  زیر معیارهای ایجاد فرصت "آثار مثبت اقتصادی گردشگری "، کننده ترغیب

ی پایدار  ی توسعه نیروی بازدارنده 9کسب کرده است. از بین باالترین اولویت را  4161های اقتصادی ، با میانگین  سرمایه

 زدن صدمه شهر، در آلودگی ایجاد  معیارهای با زیر "کالبدی گردشگری-آثار منفی زیست محیطی"گردشگری شهر بیرجند 

در  3151ا میانگینگردشگری ب با مرتبط رویه بی وسازهای ساخت و شهر، انداز چشم بر گردشگران تولیدی پسماندهای و ها زباله

 گیرد.  یمی پایدار گردشگری شهر بیرجند قرار  ی توسعه رتبه نخست نیروهای بازدارنده

 

  ی شهری،گردشگرپایدار، توسعه  ارزیابی،   :کلیدی هایهژوا 
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 بررسی وتحلیلی بر نقش گردشگری روستایی

 و تأثیرآن در توسعه مناطق روستایی
 

  حوریه کمال غریبی مفرد

 دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت جهانگردی ـ موسسه آموزش عالی حکیم جرجانی گرگان

 
 

 چکیده:
ترین و در عین حال  مباحثه انگیزترین مفاهیم توسعه مفهوم پایداری در صنعت گردشگری طی چند دهه گذشته یکی از اصلی

ماعی و مدیریت منابع طبیعی وگردشگری در سراسر اجت -گردشگری وبه عنوان چارچوبی برای فهم روندهای توسعه اقتصادی 

جهان مطرح شده است. این در حالی است که از یک سو پیچیده و غامض بودن این مفهوم و از سوی دیگر نحوه عملیاتی 

کردن و اندازه گیری پیشرفت به سوی پایداری در صنعت گردشگری آن شاخص ها و معرف های دقیق و جامعی که بتواند با 

ظر گرفتن همه جوانب، پایداری گردشگری را اندازه گیری کند و توسعه پایدار گردشگری را میسر سازد، ضروری به نظر در ن

می رسد. از سوی دیگر در وضعیت کنونی گردشگری روستایی کشور و با توجه به جوان بودن بسیاری از مقاصد گردشگری 

ز شاخص های توسعه پایدار گردشگری روستایی بومی شده برای روستایی، ضرورت در اختیار داشتن مجموعه ای مناسب ا

ارزیابی وضعیت و ترسیم مسیر آینده امری بسیار حیاتی و راهبردی تلقی می شود. چرا که به باور بسیاری از دانشمندان 

ار گردشگری ریزی بهینه برای پیشرفت در مسیر توسعه پایدسازی و برنامهساز تصمیم، زمینه"اطالعات خوب پایداری"

روستایی در آینده خواهد بود. گردشگری روستایی نیز به عنوان یکی از گونه های مطرح بوده که در بر گیرنده یک گرایش به 

ریشه ها، یک احساس سنتی در حال رشد همراه با خواست درک تمامی ابعاد محیطی درتجربه گردشگری می 

نشینی، عالقمندان به میراث طبیعی، فرهنگی وتاریخی، نگرانی های  باشد.گردشگری روستایی به سبب عواملی همچون شهر

محیط زیست، شیوه سالم زندگی شهری و امتناع از فرهنگ مصرف گرایی درسالهای اخیر شکل گرفته و توسعه یافته است. از 

ور دستیابی به توسعه این رو در مقاله حاضر سعی شده تا گردشگری به عنوان ابزاری برای رشد و پیشرفت روستاها به منظ

گردشگری روستایی و توسعه روستایی مد نظر قرار گیرد. آنچه که به ارتباط میان گردشگری روستایی و توسعه پایدار 

روستایی قوت می بخشد، تعامل این دو مقوله در چهارچوب فضاهایی است که انواع تیپ های گردشگری روستایی را به 

، تاریخی ، انسانی و طبیعی خود می توانن عاملی برای جذب گردشگران در این مقوله  وجود می آورد. گردشگری مزرعه ای

 باشند.

 

 گردشگری،گردشگری روستایی، توسعه پایدار ،توسعه پایدار روستایی،مناطق روستایی واژگان کلیدی:
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 سنجش و اولویت بندی عوامل موثر بر رقابت پذیری

  و جذابیت های مقاصد گردشگری 
 

 2محمدباقر مسعودیدکتر ، 1 ه شجاعی رادخاطر
 دانشجوی کارشناسی ارشد،  دانشگاه حکیم جرجانی گرگان -1
 ،  دانشگاه حکیم جرجانی گرگاندانشکده گردشگری استادیار -2

 
 

 : چکیده

تصاد پویا و ری یکی از پررونق ترین فعالیت های اقتصادی در جهان به شمار رفته و نقشی مهم و اساسی  در  اقگامروزه گردش

 عوامل و معیارهای زیادی  بر میزان  رقابت پذیربودن و  جذابیت مقصد گردشگری تأثیرگذارند، توسعه پایدار کشورها دارد.

مؤلفه های  پژوهش پس از انتخاب  در این اما آنچه واضح  است  تمامی این عوامل اهمیت یکسانی در رسیدن به هدف ندارند. 

تن از خبرگان حوزه گردشگری  11پرسشنامه های نهایی تدوین گشته و در اختیار    خبرگان  نظرات  گیری از مربوطه و بهره

از آنها خواسته شد  میزان اهمیتی  را  که برای  هر مؤلفه قائل  می باشند و  همچنین وضعیتی را که برای همان  قرار گرفت،

شنامه هاداده های مربوط به منظور تجزیه و تحلیل خالصه سازی پس از جمع آوری پرس مؤلفه متصور می باشند تعیین بنمایند.

و  از منظر   "کیفیت و کمیت مراکز اقامتی"شدند،  همچنین برای پرسشنامه  جذابیت مقصد گردشگری ازمنظر اهمیت مؤلفه  

و از "امنیت "نظر اهمیت در پرسشنامه رقابت پذیری از م رتبه برتر   را   کسب  نمودند. "قدمت تاریخی مقصد "وضعیت مؤلفه 

 رتبه برتر را کسب نمودند."های فناوری اطالعات زیر ساخت "نظر وضعیت 

 

 رقابت پذیری مقصد گردشگری،جذابیت مقصد گردشگری،جاذبه گردشگری  :کلیدی هایهژوا 
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 نگاهی به گردشگری پایدار زیست محیطی )اکوتوریسم( و نقش آن در فرآیند توسعه پایدار

 استان کرمانشاه( -)مطالعه موردی: شهرستان سرپل ذهاب

 2،  قدرت اله حیدری 1روناک احمدی
 ـ دانشجوی کارشناسی ارشد مرتع داری و عضو انجمن دانشکده منابع طبیعی ساری، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری 1

 علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری ـ استادیار گروه مرتعداری دانشکده منابع طبیعی ساری، دانشگاه 2

 
 

 : چکیده

دهد و ای نسبتا تازه در صنعت گردشگری است که تنها بخشی از کل این صنعت را تشکیل میاکوتوریسم پدیده

ای را به این بخش، به لحاظ درآمدزایی های عمدهبسیاری از کشورهای جهان را بر آن داشته است که سرمایه گذاری

سازد و پذیر میهای فراغتی انسان را عمدتا در طبیعت امکاناص دهند. این شکل از گردشگری فعالیتفراوان آن اختص

های طبیعی شود که در آن نهایت حس حفاظت و حراست از محیطتر آنان از طبیعت میموجب افزایش قدردانی عمیق

اهمیت فراوان دارد موضوع پایداری است، کند. آنچه که در این نوع گردشگری انگیزد و تقویت میرا در آنان برمی

شناختی، محلی، فرهنگی و اجتماعی، های بومریزی دقیق و توجه به قابیلتزیرا صنعت گردشگری بدون برنامه

های گردشگری و مشکالتی را برای هر منطقه در پی خواهد داشت. متاسفانه در شهرستان سرپل ذهاب با وجود قابلیت

برداری قرار نگرفته است. این شهرستان با اوان، این قابلیت به خوبی شناسایی نشده و مورد بهرههای توریستی فرجاذبه

های ترین پتانسیلهای طبیعی، آب و هوایی و محیطی یکی از مهمها و جاذبهوجود آثار باستانی از گذشتگاه و توان

وهش که شناخت اکوتوریسم گردشگری و صنعت توریسم در استان کرمانشاه است. براساس هدف این پژ

)گردشگری پایدار زیست محیطی(، موانع موثر در جذب توریسم و ارائه راهکارهای مناسب برای توسعه پایدار شهری 

ای انجام تحلیلی است که با بررسی مقاالت، منابع اسنادی و کتابخانه -باشد. نوع پژوهش کیفی و روش آن توصیفیمی

 شده است.

 ریسم، صنعت گردشگری، توسعه پایدار شهری، سرپل ذهاب. اکوتو کلمات کلیدی:
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 بررسی اثرات مثبت و منفی سد سازی بر اکوتوریسم در شهرستان دهگالن
 

 2، قدرت اله حیدری1فرزاد احمدی
 داری ، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساریـ دانشجوی کارشناسی ارشد مرتع 1

 ی دانشکده منابع طبیعی ساری، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساریدارـ استادیار گروه مرتع 2

 
 

 

 : چکیده
های هدفمند همراه با دیدار و ، گرایشی تازه در صنعت جهانگردی و مبتنی بر مسافرت((Ecological Tourismاکوتوریسم 

وناگون آن است. اکوتوریسم قادر است در های گجویی از پدیدههای طبیعی و لذتهای فرهنگی و معنوی از جاذبهبرداشت

های محیطی سبب افزایش همکاری، تأثیرات اقتصادی و همچنین، حفاظت از محیط زیست و توسعه پایدار شود استفاده از توان

های طبیعی در ها و جریان طبیعی آب از جاذبهای به وجود آورد. رودخانهو تحرک و پویایی را در اقتصاد محلی و منطقه

ای دارد، که دخل محیطی ویژهای از کمیت یا کیفیت، آثار زیستبیعت است و احداث سد بر روی هر رودخانه در هر درجهط

و تصرف انسان در محیط طبیعی لزومأ به معنی ایجاد تغییرات در شکل طبیعی و اولیه محیط است. این پژوهش به صورت 

آباد، بندی اثرات مثبت و منفی سد بر اکوتوریسم در سه روستای علیتبهنفر و با هدف شناسایی و ر 151مصاحبه مستقیم با 

قوچم و سورهال که در حاشیه سد قرار دارند صورت گرفته است. نتایج نشان داد که از دیدگاه مردم، اثرات منفی سد سازی 

 تر از اثرات مثبت آن است.بر اکوتوریسم بیش

 

 اقتصاد محلی، سد اکوتوریسم، صنعت جهانگردی، کلمات کلیدی:
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 بررسی دیدگاه های توسعه ی گردشگری در نواحی روستایی 
 

  2،سید زهرا عرفانی 1زهرا گلی گرمستانی
 دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت جهانگردی، موسسه آموزش عالی حکیم جرجانی گرگان-1
 م جرجانی گرگاندانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت جهانگردی، موسسه آموزش عالی حکی -2

  

 چکیده :  
-روستاها محیطی اند که از یک سو به فعالیت هایی مانند کشاورزی و دامپروری وابسته بوده و از طرفی دیگر از نظر فضایی

درصد محرومین جهان در روستاها زندگی می کنند  51مکانی با منابع طبیعی و انواع چشم انداز های آن آمیخته است . تقریبا 

راه درآمد آنها کشاورزی و دامپروری می باشد . فعالیت هایی که در روستا صورت می گیرد ،آداب و رسوم ، فعالیت  که تنها

های کشاورزی ، تولید صنایع دستی و ... همواره مورد توجه جوامع شهری بوده و آنها را با بازدید از این مناطق برای رفع 

یب می کند .گردشگری روستاییبعنوان فرآیندی در توسعه روستایی محسوب می خستگی و بهره مندی از منابع روستایی ، ترغ

شود . که با ایجاد فعالیت های مکمل کشاورزی زمینه ی رشد و توسعه ی اقتصادی و زیست محیطی روستاها را فراهم می 

و توسعه ی پایدار  سازد . اینک این سوال مطرح می شود که گردشگری روستایی چه اثر و نقشی در توسعه ی روستایی

روستایی دارد ؟ مطالعات انجام شده نشان داده است که توسعه ی گردشگری در روستاها موجب رشد سریع اقتصاد و ایجاد 

اشتغال ، افزایش درآمد و مشارکت جوامع محلی در فعالیت ها گردشگری می شود . به این ترتیب بخش بسیار بزرگی از 

این صنعت حل خواهد شد و حل همین مسائل و مشکالت به توسعه ی روستایی کمک می مسائل و مشکالت روستا به دست 

 نماید .

 

 گردشگری روستایی ، توسعه پایدار ،توسعه روستایی،گردشگری پایدار ،دیدگاه ها کلمات کلیدی :
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  روستائی پایدار توسعه و سرزمین آمایش

 در روستاهای استان گلستان یگردشگر کردیرو با

 

  زهره السادات سید خادمی
 دانشجوی کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی گردشگری ـ موسسه آموزش عالی حکیم جرجانی گرگان

 

 

 : دهیچک

 نیکمتر ط بایمح یهایتوانائ و تهایقابل از مستمر و مطلوب یبهره بردار ش،یآما مفهوم به توجه با ،یشیآما تفکر

 انیجر یروند کل با طیمح و فضا با را شانیتهایفعال و انسان رابطه یاماندهس آن عملکرد .است بیتخر زانیم

 متناسب، ک ویستماتیس برخورد ،یمنطق یادراک چهارچوب کی قیطر از و دهد یم جهینت نهیبه تحوالت

 یریگ شکل و ت ظهوریوضع ازهاین درک و شناخت با ابتدا لذا .دینمایم ارائه را آن یاجرائ مشکالت و هاینارسائ

 و یکم یهایقانونمند آن با یخاستگاهها و گاهیجا و ده هایپد نیب روابط راتییتغ و تحوّالت یچگونگ آنان،

 ای یآگاه مهین از یو برونگرائ انسان به عتیطب از یدرونگرائ ینوع قیطر از و گردد یم نییتب سازگار یفیک

 .رسد یم اجرا و یطراح به ادراک از یآگاه به یناخودآگاه

 و ی، اجتماعیاقتصاد یپارامترها از یا مجموعه شامل تواند یم نه،یزم نیا در مؤثر شده نشیگز یااهرمه

 طرح یبرا یا هیبعنوان پا یخاص کردیرو انتخاب سبب و دهد شکل را یحرکت ای تیفعال تا باشد، یکیاکولوژ

 اصول تیرعا یستیز یلگوهاا ای الگو قالب در یطیمح و یمحل یها یژگیو به توجه با تا شود؛ داریپا توسعه

 و یاقتصاد یداریپا عمده، یکیاکولوژ یها تیمحدود به توجه رابطه نیا در .دهد ثمر را داریپا توسعه یاساس

 یضرور شیآسا طیشرا تا ست؛ یعدالت اجتماع تحقق و یداریپا الزامات از یجمع و یفرد اسیمق در یاجتماع

 مطالعه، نیا در .دینما نیتأم را یشهر و یروستائ یسکونت یهها عرص در یمردم یگروهها و یانسان جوامع

 یتهایقابل از یبهره بردار در تواند یم ،یگردشگر کردیبر رو دیتأک با یروستائ داریپا توسعه و نیسرزم شیآما

 در را آن عملکرد یروستائ داریپا توسعه انداز چشم در و باشد جامعه کارساز نیا یزندگ سطح یارتقا و یطیمح

 .آورد وربا

 

 یستیز یالگوها ط،یمح و فضا ،یگردشگر کردیرو دار،یپا توسعه ن،یسرزم شیآما : یدیکل واژگان

 

 

 

 

 

 

 



 همایش ملی جایگاه علوم گردشگری در آمایش سرزمین

 (گرگان 4931مهرماه  5 )با تاکید بر استان گلستان  و توسعه منطقه ای      

65 
 

 قابلیت ها و جاذبه های گردشگری مذهبی شهرستان گرگان 
 

 2، علیرضا تاجیک1زینب تاجیک 
  اصفهان دانشگاه شهری ریزی دانش آموخته دکتری جغرافیا و برنامه -1

 کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی روستایی دانشگاه گلستان   دانشجوی -2
 

 
 

 : چکیده

شهرستان گرگان )مرکز استان گلستان(، یکی از نقاط جاذب گردشگر در شرق دریای خزر است که به دلیل قرار گرفتن در 

باشد. این پژوهش با هدف کشور میمسیر عبوری زائران امام رضا )ع(، ساالنه، پذیرای گردشگران بسیاری از داخل و خارج 

 نظر از ارزیابی توان جاذب گردشگری این شهرستان با تأکید بر گردشگری مذهبی انجام شده است. روش مطالعة حاضر

تحلیلی است. جامعة آماری کلیه جاذبه های گردشگری شهرستان  ـتوصیفی روش، و لحاظ ماهیت از و کاربردی هدف،

 از به های گردشگری مذهبی نظیر امامزاده ها، بقاع متبرک و... می باشد. نتایج به دست آمدهگرگان و نمونة آماری جاذ

و شهرستان گرگان گردشگر در استان گلستان  یسرانه حضور مسافر و ماندگارکه به دلیل اینکه  است آن پژوهش، بیانگر

، معرفی هر هستند یمسافران مذهب ،کنند یرگان عبور مکه از استان گلستان و گ یمسافران شتریب نکهیاست و با توجه به ا نییپا

مسافر در گرگان و استان گلستان باشد  شتریب یماندگار یابر یشروع تواند یمچه بهتر جاذبه های گردشگری مذهبی این خطه 

 یها  مکانر نبوده و سای و... النگدره و ناهارخورانو گردشگران منحصر به تفرج گاه های طبیعی نظیر تا حضور مسافران 

با  .، نیز، توان جذب گردشگر را دارا باشنددنهم دار یخیقدمت تار ی،عیکه به طور طب یمذهب یها و مکان یخیتار ،یگردشگر

وجود توان بالقوه گردشگری این شهر و برخورداری از مواهب طبیعی بسیار، بقاع متبرک و... صنعت گردشگری گرگان، 

 باشد تا حداکثر بهره برداری از این توان بالقوه به عمل آید.الن مربوطه مینیازمند توجه جدی مدیران و مسؤو
 

 گردشگر، گردشگری مذهبی، امامزاده ها، زیارت، گرگان  :کلیدی هایهژوا 
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 بررسی شعارهای تبلیغاتی گردشگری استان های ایران

 

 سجیه شهیدی
 موزش عالی حکیم جرجانیدانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت جهانگردی ، موسسه آ

 

 

 : چکیده
با عنایت به افزایش روز افزون رقابت در بازار ارائه خدمات و محصوالت، و از جمله بازار گردشگری، اهمیت داشتن یک 

شعار تبلیغاتی خوب که بتواند معرف خدمات یا محصوالت باشد بر کسی پوشیده نیست. از این  رو در پژوهش پیش رو با 

تنی چند از صاحب نظران این حوزه از جمله برایرلی و ویتیر و پایک و معیارهای مورد های تبلیغاتی و نظریات برشمردن شعار

نظر ایشان در باب یک شعار تبلیغاتی ایده ال و مسائل و مشکالت ایجاد و انتخاب چنین شعارهایی و معرفی طرح سازمان 

رتقای گردشگری استان ها صورت گرفت و طی آن هر استان یک در راستای ا 1391میراث فرهنگی و گردشگری که در سال 

شعار تبلیغاتی را انتخاب کرد تا به معرفی هر چه بیشتر استان مورد نظرشان بپردازند، میزان همخوانی این شعارها با موازین علمی 

شد که در آن نام استان ها  برشمرده شده مورد بررسی قرار گرفت. سپس پرسشنامه ای حاوی شعارهای انتخابی استان ها طرح

حذف شده بود و از پرسش شوندگان خواسته شد تا نام استان هایی را که به نظرشان با شعار مربوط بودند را در جلوی آن 

یادداشت کنند. پس از بررسی داده های حاصل از پرسشنامه ها اینچنین مشخص شد که شعارهای انتخابی استان ها هیچ یک با 

ازگار نبوده و تنها بند اختصار در مورد آنها در مواردی رعایت شده بود و در همه موارد در گزینش شعار بسیار موازین علمی س

 تک بعدی و سلیقه ای عمل شده بود.

 

 گردشگری، شعار، شعار استانی، شعار تبلیغاتی، گردشگری استانی واژگان کلیدی:
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 ستان گلستانجایگاه خدمات اقامتی در توسعه گردشگری ا
 

 سید پدرام سید رضایی
 دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت جهانگردی ، موسسه آموزش عالی حکیم جرجانی

 

 چکیده : 
ش است یر در حال افزایکه تعداد آنها بطور چشمگ گردشگران یازهایبه ن ییدر جهت پاسخگواقامتی توسعه و ارائه خدمات 

 خدمات اقامتیت در امور یریباشد . مد یی مناسب و امکانات روبنایی مورد نیازمت جهت  ایجاد زیر ساخت هایریازمند مدین

 یازهایباشد. شناخت ن یم یفیک و بلند مدت است که مستلزم تفکر کیک امر استراتژیست بلکه ین یومقطع یقه ایسل

بلند  یگاه نظام مند و استراتِژداشتن ن ین شرط برایاولگردشگران و تطبیق آن با برنامه ریزی خدمات اقامتی در یک منطقه 

گردشگران بخصوص در زمینه است. از آنجا که عرضه تابعی از تقاضا می باشد، نیازهای  گردشگریت یریمدت در مد

محصوالت گردشگری ک از یزان و نحوه ارائه هر ین کننده نوع، میی، تع گردشگریبه عنوان جز اصلی تقاضای  خدمات اقامتی

تا این مقاله در چارچوب روشی تحلیلی و توصیفی به بررسی خدمات اقامتی در استان گلستان پرداخته می باشد. در این راس

است. نتایج نشان دهنده آن است که برخالف رویه در پیش گرفته شده در زمینه استراتژی های خدمات اقامتی در استان 

تی گردشگران بخصوص گردشگران عبوری دارد. در حالی گلستان، این استراتژی ها تفاوت های بسیار زیادی با نیازهای اقام

گرایش به سمت  خدمات اقامتی مبتنی بر طبیعت که گردشگران عبوری ترجیح  خود را در زمینه خدمات اقامتی ارزان قیمت و

ز این رو بیان می دارند استراتژی برنامه ریزان خدمات اقامتی  به ساخت هتل های چندستاره و لوکس اختصاص یافته است. ا

پیشنهاد می گردد در چارچوب یک مطالعه جامع پیرامون نیاز سنجی گردشگران ورودی و عبوری از استان گلستان بازنگری 

 الزم در استراتژی های موجود صورت گیرد.

 

خدمات اقامتی، گردشگران عبوری، خدمات اقامتی مبتنی بر طبیعت، عرضه و تقاضای گردشگری،  واژه های کلیدی :

  ان گلستاناست
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 ( در افزایش کیفیت41444نقش اجرای استانداردهای بین المللی )ایزو 

 گردی و حفظ محیط زیست طبیعت تورهای
 

 فکر سیده زهرا عرفانی جوان
 دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت جهانگردی ، موسسه آموزش عالی حکیم جرجانی

 حکیم جرجانی

 

 

 چکیده :
کار به جهان سوم تدوین و  تایجاد زبانی مشترک بین کشورهای پیشرفته و اصطالحا جهتانی که ستانداردی است جهیزو اا

توان گفت  در یک جمله، بطور اساسی می 14111ایزو ترین عبارت، و با چکیده کردن کل مفهوم  به ساده. شود گرفته می

استاندارد از سازمان  خواهد: اثرات خود بر روی محیط زیست را کنترل کند و کاهش دهد. استاندارد از یک سازمان می

 زیست محیطیرا بیان کند: اجرای عملی آنچه که در سیاست  زیست محیطیخواهد روند اجرای کنترل و کاهش اثرات  می

 ن شده؛ ثبت آنچه که اتفاق افتاده؛ و یادگیری از تجربیات. بیا

واقعیت این است که با کنترل و به حداقل رسانی تاثیرات اولیه زیست محیطی تاثیراتی که پیش از این کمتر مشخص بودند بارز 

ی سازمان دائما در حال یابد و عملکرد زیست محیط شود. بنابراین چرخه هرگز پایان نمی شده و یک چرخه ارتقایی شروع می

ی آن به عنوان  ها اگر به جهانگردی و بحث گردشگری به عنوان یک صنعت بنگریم استاندارد سازی فعالیت .پیشرفت است

با توجه به  .است 14111آید. از ایزوهای که در صنعت گردشگری مورد استفاده قرار یگیرد ایزو  یک موضوع مهم به چشم می

های آب و هوا و خاک  های طبیعی است و این مناطق بسیار از نظر آلودگی های برگزار شده در محیطاین نکته که اغلب تور

آسیب پذیرند حفاظت و نگهداری از آن بسیار مورد توجه است. زیرا اکثر تورگردانان درحال حاضر از اثراتی که بر محیط 

ردها برای باال بردن کیفیت و همچنین حفاظت از محیط گذارند آگاهی کافی ندارند ازین رو اخذ و اجرای استاندا زیست می

باشد و در این مقاله سعی شده به این موضوع پرداخته شود. در این تحقیق برای اثبات فرضیه )اجرای  زیست ضروری می

 گردی و حفظ محیط زیست نقش دارد( از روش ( در افزایش کیفیت تورهای طبیعت14111استانداردهای بین المللی )ایزو

آژانس تورگردان سطح  21ضعف( طراحی شد و از -قوت-تهدید-سوال )فرصت 21استفاده شده است که  SWOT آماری

ها و تورگردانان از اثراتی که بر محیط زیست  شهر مشهد نظرسنجی شد که نتایج حاصل حاکی از آن است که آژانس

م به حفظ محیط زیست کند و در کنار این موضوع نیاز به حمایت گذارند مطلع نیستند و نیاز به قوانینی دارند که آنها را ملز می

 سازمان میراث فرهنگی و محیط زیست است.

 

 ، اکو توریسم14111استاندارد سازی، ایزو   :کلیدی هایهژوا
 

 

 

 

http://iso-consulting.co/index.php?option=com_k2&view=item&id=16:%D8%A7%DB%8C%D8%B2%D9%88-14001&Itemid=167
http://iso-consulting.co/index.php?option=com_k2&view=item&id=16:%D8%A7%DB%8C%D8%B2%D9%88-14001&Itemid=167
http://iso-consulting.co/index.php?option=com_k2&view=item&id=16:%D8%A7%DB%8C%D8%B2%D9%88-14001&Itemid=167
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 ی پایدار و چالشهای پیش رونقش گردشگری در توسعه

 
  4امیری، وحید عرب3فرمحمد خادمدکتر، 2، فاطمه تازیک1 امیریصدیقه عربدکتر

 s.amiri@gau.ac.irدکترای اقتصاد)محیط زیست(، دفتر نشریات، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان -1
 دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشکده مدیریت کشاورزی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان -2

  انشگاه پوترای مالزیدانش آموخته دکتری در توسعه منابع انسانی، د -3
  رییس اداره محیط زیست کردکوی -4

 
 

 

 : چکیده

ژوهشگران را به خود    زاترین صنایع تبدیل شده است. همین امر توجه روز افزون  پگردشگری، امروزه به یکی از اشتغال

ریت پسماند گردشگری به عنوان یکی ای را آغاز نمایند.  این مطالعه  به مدیهای گستردهمعطوف کرده تا در این زمینه، تحقیق

های ی تالشی پایدار را در سایهاز لوازم و عوامل توسعه پایدار پرداخته است. وجود قوانین مدون امکان دسترسی به توسعه

-سازد. نبود و یا کمبود قانون،  تخصیص وظیفه و تعریف مسوولیت برای سازمان های مربوط، از جمله چالشمرتبط فراهم می

ی پایدار نقش یی است که در این جستار با آن روبه رو گشته ایم. بی شک، گردشگری در ایجاد شرایط مناسب برای توسعهها

ی رویکرد ها را ها اهمیتش کمتر از ترویج گردشگری نیست. این پژوهش سعی دارد همهدهی و کنترل پسمانددارد اما سامان

 های احتمالی را مد نظر بگیرد. آسیب با در نظر گرفتن تاثیرات  مثبت و احیانا

 

 توسعه گردشگری، قوانین مدیریت پسماند، فقدان قوانین  :های کلیدیهژوا
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 بررسی میزان نابرابری های ناحیه ای در استان خراسان رضوی و راهبردهای آمایشی آن
 با استفاده از مدل های تحلیل عاملی و تحلیل خوشه ای

 

 4،رسول ملکی نظام آبادی 3، میرنجف موسوی 2، مصطفی کیانی 1*هکیفاطمه سادات ک

 Email:fateme.kahaki@yahoo.comدانشجوی کارشناسی ارشد،دانشکده ادبیات و علوم انسانی،دانشگاه ارومیه.-1

 دانشجوی کارشناسی ارشد،دانشکده ادبیات و علوم انسانی،دانشگاه ارومیه.-2
 وم انسانی،دانشگاه ارومیه.دانشیار،دانشکده ادبیات و عل-3

 دکترای جغرافیا و برنامه ریزی شهری.-4

 

  : چکیده

به طور کلی توزیع جمعیت ، منابع و فعالیت در کشور ایران نشان دهنده ی عدم توازن در پراکنش جمعیت به تناسب امکانات 

زیع ضرورت بازنگری در آرایش فعالیت از یک سو، و عدم تعادل فعالیت ها به تناسب قابلیت ها از سوی دیگر است.این تو

اجتماعی را در افق درازمدت آتی مطرح می کند،به نحوی که بتوان جمعیت را در پهنه سرزمین به شکل -های کالن اقتصادی

متناسب تری توزیع کرد،باید تمرکز های جدیدی در پهنه سرزمین به وجود آورد که با تکیه بر آنها بتوان از فشار بر منابع در 

بخش هایی از سرزمین کاست و منابع جدیدی را در دیگر نقاط به کار گرفت.هدف این مقاله تحلیل نابرابری های ناحیه ای در 

شهرستان استان خراسان رضوی و ارائه راهبردهای آمایشی برای کاهش میزان این نابرابری ها است. شاخص های مورد  27بین 

ابتدا با بهره گیری از درمانی،آموزشی و زیربنایی(است. -ی ، فرهنگی، بهداشتیشاخص تلفیقی)اقتصادی، اجتماع 23بررسی 

مدل تحلیل عاملی درجه توسعه یافتگی و رتبه بندی هریک از نواحی استان محاسبه شده و سپس از طریق مدل تحلیل خوشه 

م( قرار گرفتند. نتایج مدل تحلیل خوشه شهرستان این استان در سه سطح توسعه )توسعه یافته ، نیمه توسعه یافته و محرو 27ای 

شهرستان در  14)توسعه یافته(قرار گرفتند و  3ای نشان می دهد که شهرستان مشهد و گناباد و نیشابور و سبزوار در خوشه 

 )محروم( قرار گرفتند. 1شهرستان در خوشه  9)نیمه توسعه یافته( و  2خوشه 

 

 یش ، تحلیل عاملی ، تحلیل خوشه ای ، استان خراسان رضوی .نابرابری ناحیه ای ، آما  واژگان کلیدی :
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 بررسی قابلیت گردشگری کشاورزی استان گلستان 

 با تأکید بر آمایش سرزمین 
 

 فائزه شریفی 
 دانشجوی کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی گردشگری ، دانشگاه حکیم جرجانی

 

 
 چکیده : 

بزرگترین صنایع درآمدزای دنیا، دارای شاخصه های متعددی است که نقش عمده ای در بهبود  گردشگری به عنوان یکی از

وضعیت اقتصادی کشورها و توسعه اقتصادی آن ها دارد. گردشگری کشاورزی، یکی از اجزای مهم صنعت گردشگری است 

یرات مثبتی در بخش اقتصاد که با توجه به اهمیت کشاورزی و محصوالت تولیدی آن، توسعه گردشگری کشاورزی تأث

روستاها و اقتصاد کالن خواهد داشت. در کشور ما گردشگری کشاورزی به عنوان پدیده ای نو در قالب مراکز گلخانه ای، باغ 

ها و مزارع کشاورزی در حال رشد است. اسناد و طرح های فرادست نیز بر توسعه این نوع از گردشگری تأکید دارند.از این 

گلستان با پتانسیل های باالی محیط زیست و جشنواره های سنتی کشاورزی می تواند در این پیشرفت عنصر موثری میان منطقه 

باشد. از این رو با به کارگیری هنر و فن آمایش سرزمین که شامل سه بعد سازماندهی مطالعات، بررسی وضع موجود و قابلیت 

جهت توانمندسازی اقتصاد روستایی برداشت. روش تحقیق در این  سنجی و آینده نگری است می توان گام های موثری در

 تحلیلی است.   -مقاله از نوع توصیفی

 

 گردشگری، گردشگری کشاورزی، آمایش سرزمین، استان گلستان  :کلیدی هایهژوا 
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 سطح بندی خدمات اقامتی مشهد ازدید مصرف کنندگان 

 

 4، محمدرضا گرجی3، سمیرا فرخی2گر، ساناز برز1محبوبه شایسته تسلیخ  

  دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت جهانگردی، موسسه آموزش عالی حکیم جرجانی گرگانـ  4،  3،  2،  1
  

 

 :  چکیده

کالنشهر مشهد با توجه به داشتن یکی از ارزشمندترین جاذبه های مذهبی ، وجود بارگاه امام رضا )ع( ، ساالنه پذیرای میلیونها 

گر می باشد که به انگیزه های زیارت ، تفریح ، خرید و... وارد مشهد می شوند. وجود اقامتگاهها به عنوان محلی برای گردش

اسکان مسافران جایگاه و نقش ویژه ای در بخش خدمات رسانی گردشگری دارد. در این تحقیق با استفاده از روش پیمایشی 

ایی از گردشگران برای دست یابی به عوامل انگیزشی و موثر در انتخاب اقامتگاه ت 384وابزار پرسشنامه با برآورد حجم نمونه 

مورد  spssدر شهر مشهد و همچنین سطح بندی معیارهای انتخاب محل اقامت، پرداخته شد. داده ها  با استفاده از نرم افزار 

بیشترین امتیاز بوده و در رتبه اول قرار دارد. در  دارای  3167تحلیل قرار گرفت. نتایج نشان داد که ، اهمیت معیار اقتصادی با 

،   3123، مزیت های رقابتی با  3131، مدیریت مراکز اقامتی با  3136رتبه های بعدی به ترتیب امنیت و بهداشت اقامتگاهها با 

 قرار دارند.در پایان راهکارهایی ارائه گردید. 2164و ارزش بصری با  2193تسهیالت و خدمات با 

 

 گردشگری شهری ، گردشگری مذهبی ، مراکز خدماتی و اقامتی ، کالنشهر مشهد ژه های کلیدی :وا
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 های ژئومورفوتوریستی باغ شاهزاده ماهان ارزیابی قابلیت
 

 2 ، طیبه محمودی محمدآبادی1*محسن پورخسروانیدکتر 
 mohsen_pourkhosravani_2007@yahoo.com -باهنر کرماناستادیار گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه شهید  -1

 دانشجوی دکتری ژئومورفولوژی دانشگاه اصفهان -2

 

 
 

 

 : چکیده

مکانهای مختلف دارای توان های بالقوه در زمینه های گوناگون از جمله گردشگری می باشند. اما  الزمه بکارگیری این توانها 

فضایی مناسب می باشد که این هنر خاصی است که در بسیاری از موارد دانش  تبدیل توانمندی به بهره مندی با چنین

رینارد  باشند. در همین ارتباط این پژوهش سعی دارد با استفاده از مدلها قادر به آماده سازی و کشف آن میژئومورفولوگ

های مناطق بیابانی ترین ژئومورفوسایتهای ژئومورفوتوریستی باغ شاهزاده ماهان را به عنوان یکی از منحصر بفردپتانسیل

امتیاز از حداکثر امتیاز این  32/3دهد که بر اساس مدل رینارد، ارزش علمی با کسب ارزیابی نماید. نتایج پژوهش نشان می

با بیشترین اهمیت را دارا می باشد. همچنین بعد از ارزش علمی بیشترین اهمیت مربوط به ارزش ترکیبی است که  4بخش یعنی 

امتیاز از  6/5امتیاز ممکن در مرتبه دوم قرار گرفته است. از طرفی طبق نتایج ارزش افزوده با کسب   4امتیاز از  58/2کسب 

ها در مدل رینارد از اهمیت کمتری برخوردار است. نتایج پژوهش حاکی از در بین ارزش 9حداکثر امتیاز این بخش یعنی 

یت تاریخی با کسب حداکثر امتیاز یعنی یک، از اهمیت بسیار زیادی جهت توسعه آنست که زیرمعیارهای کمیابی و اهم

 گردشگری در این منطقه برخوردار هستند.

 

 .باغ شاهزاده، ژئومورفوتوریسم، ژئومورفوسایت، مدل رینارد، ماهان  :کلیدی هایواژه 
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 شهر مشهدنگاهی به جایگاه بنگاه های کوچک و متوسط در اقتصاد گردشگری 
 

 محمد رحیمی خوش
 دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت جهانگردی ، موسسه آموزش عالی حکیم جرجانی

 

 : چکیده
بسیاری از  .از دیرباز مورد توجه نوع بشر واقع شده است واز کهن ترین انواع گردشگری می باشد  یگردشگری مذهبی یک

به عنوان رکن اصلی توسعه پایدار یاد می کنند که می تواند با برنامه برنامه ریزان و سیاست گذاران توسعه ، از گردشگری 

ریزی اصولی و مناسب و شناسایی فرصت ها و محدودیت های گردشگری، نقش موثری در توسعه روابط و مناسبات اقتصادی 

 به توجه ضرورت امر نای .ملی بر عهده داشته باشد محلی و ای و تنوع بخشی به اقتصاد و در نتیجه توسعه ملی و منطقه

مقاصد  عنوان به اینها نظایر و نجف مشهد، مکه، همچون اسالم جهان شهرهای کالن در بخصوص گردشگری مذهبی را

، بررسی وضعیت اقتصادی بنگاه های کوچک و متوسط هدف اصلی این مقاله  .سازد می ضروری اصلی گردشگری مذهبی ،

باز سازی و بهسازی بافت پیرامون حرم مطهر امام رضا )ع( و تاثیر آن بر  گردشگری در منطقه ثامن مشهد و روند طرح

گردشگری مذهبی شهر مشهد می باشد  . روش انجام این پژوهش به صورت توصیفی و تحلیلی بوده است ، که با توضیع و 

درصد 75اتوجه به نتایج حاصله جمع آوری پرسشنامه هایی بین بنگاه های اقتصادی منطقه ثامن مشهد به نتایجی دست یافتیم . ب

گردشگران ورودی به مشهد خواهان دریافت خدمات از بنگاه های کوچک و متوسط می باشند لیکن مشکالتی مانند عدم 

حمایت های مناسب دولت از این بنگاه ها ، ضعف در توسعه و بهینه کردن بنگاه ها ، توسعه ی غیر علمی و بی اندازه بنگاه های 

در طرح بازسازی منطقه ثامن ، عدم توجه برنامه ریزان به نیاز اکثریت زائرین در محدوده ی حرم مطهر و  کالن گردشگری

عدم توجه به نقش اشتغال زایی آنها ، این بنگاه ها را به دوران انقراض خود رسانده است . نتایج این پژوهش می تواند به مراکز 

در راستای برنامه ریزی شهری جهت توسعه پایدار گردشگری مذهبی  تصمیم گیری و برنامه ریزی گردشگری  شهر مشهد

 درمشهد، کمک نماید .

 

توسعه گردشگری مذهبی ، بنگاه های کوچک و متوسط اقتصادی درگردشگری ، گردشگری مذهبی ،  واژه های کلیدی :

 منطقه ثامن مشهد 
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 هدعوامل موثر بر توسعه فرهنگی و اجتماعی گردشگری زیارتی مش
 

 3امین رضوانی، 2* ، مهدی ناصری1 محمد رضا قیمتی
 گرگان حکیم جرجانی موسسسه آموزش عالیدانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت جهانگردی،  ـ  3،  2،  1

 
 

 
 

 : چکیده

 نیز جهان شیعیان نزد ویژه به و است ایران در زیارت و مذهبی گردشگری عمدة کانون و زیارتی قطب ترین مهم مشهد شهر

 در معنوی و دینی سفرهای جایگاه به عنایت با. است زائر ها میلیون ساالنه زیارتی کنش فضای و دارد ممتازی موقعیت

 و باشد داشته زیارت کنش کیفیت بهبود و تعمیق در مهمی نقش تواند می زیارتی مقاصد شرایط و کیفیت جهانی، گردشگری

 و فرهنگی ابعاد زیارتی، مقصد متعدد وجوه به عنایت با نوشتار این. ردآو فراهم زائر معنوی تجربة برای مناسبی شرایط

اندازه عوامل فرهنگی و  چه تا که شود می مطرح سئوال این حاضر مطالعه.است واکاویده را زیارتی شهر پایداری اجتماعی

 اجتماعی بر توسعه گردشگری زیارت تاثیر دارد

  

 بی ، توسعه گردشگری.گردشگری ، گردشگری مذه  :کلیدی هایهژوا
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 ژئوتوریسم مهمترین رویکرد سند آمایش استان گلستان

 

 محمد صادق سبط الشیخ انصاری
 دانشجوی دکترا سنگ رسوبی و رسوب شناسی، پارک علم و فناوری البرز 

 

 
 : چکیده

د آمایش استان گلستان اصول توسعه با توجه به ویژگیهای طبیعی استان گلستان و ضرورت حفظ محیط زیست، بایستی در سن

پایدار مد نظر قرار گیرد و این مهم جز با توجه به گردشگری به طور عام و ژئوتوریسم به طور خاص محقق نخواهد شد. وجود 

-که برخی از آنها در زمره بهترین نمونه زمین شناختی می-آبشار، تاالب، گل فشان، معدن، رودخانه، چشمه، ساحل و غار

دهد و جهت حفظ این ذخایر خدادادی، بایستی رویکرد اصلی آمایش استان غنای باالی ژئوتوریسمی استان را نشان می-باشند

 گلستان، ژئوتوریسم قرار گیرد که عالوه بر حفظ محیط زیست در جهت پیشرفت اقتصادی و اجتماعی بسیار موثر خواهد بود.

 

 ژئوتوریسم، توسعه پایدار. استان گلستان، آمایش سرزمین، :کلیدی هایهژوا 
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 آمایش سرزمین وتوسعه پایدارگردشگری روستایی

 

 2 ، دکترحیدر لطفی1*محمدحسین ریاضی
 دانشجوی کارشناسی ارشد رشته جغرافیا و برنامه ریزی گردشگری، دانشگاه آزاد اسالمی واحد گرمسار -1

 واحد گرمسار استادیارگروه جغرافیای دانشگاه آزاد اسالمی -2

 

 

 

 : چکیده
-های اقتصادی در بسیاری از کشورهای جهان تبدیل شده است. در دههترین بخشامروزه گردشگری روستایی به یکی از مهم               

، به دلیل رکود بخش کشاورزی و چالش های فراروی جوامع روستایی، همواره متخصصین 1991ی های گذشته به ویژه از دهه

اند. در ی گردشگری روستایی و ضرورت برنامه ریزی محلی تا ملی توسط دولت تأکید کردهریزان بر اهمیت توسعهامهو برن

این راستا کشور ایران با برخورداری از روستاهایی متعدد و متنوع و پراکنده در نواحی کوهستانی ویابانی با اقلیم ها و اکوسیستم 

تواند از این پتانسیل عظیم، در راستای بهبود وضع اقتصادی خود به های فراوان میهای گوناگون و خصوصیات طبیعی وجاذ

اجتماعی را  به معنای  وسال اخیر نه تنها عدالت اقتصادی  61برنامه های توسعه افتصادی اجتماعی اجراء شده در. بهره برد

و علمی و نداشتن  نگرش آمایشی، توسعه وپایداری  واقعی کلمه برای روستاییان در بر نداشته بلکه به دلیل عدم مطالعات دقیق

وامنیت غذایی را با مشکل جدی  روستاها را در هاله ای از ابهام فرو برده و کاهش منابع آب و تخریب خاک، وضعیت اشتغال

داده ب سوق ذمواجه ساخته و ساکنان تالشگر روستاها را به سمت مهاجرت اجباری و حاشیه نشینی شهرها با شغل های کا

تفکرآمایشی زمینه استفاده معقول ومستمر از استعدادها و ظرفیت های زمین را با کمترین میزان خسارت و تخریب در .است

محیط جغرافیایی فراهم می نماید. التفات به محدودیت های اکولوژیکی عمده و پایداری اجتماعی واقتصادی، الزمه تحقق 

تایی وشهری را فراهم می نماید. توسعه پایدار گردشگری روستایی، مستلزم نگرش عدالت اجتماعی بوده وآسایش ساکنان روس

آمایشی به این مقوله می باشد. در این مطالعه به توسعه پایدار گردشگری روستایی با تاکید بر مفاهیم اساسی و اصلی آمایش 

و نگرش آمایشی، توسعه پایدار روستاها را به سرزمین پرداخته شد و این نتیجه بدست آمد که توسعه توریسم روستایی با تفکر 

 رتقا ی سطح زندگی روستاییان ببار خواهد آورد. اهمراه بهبود وضعیت معیشتی و 

 

 آمایش سرزمین، توسعه پایدار، گردشگری روستایی، پایداری اجتماعی اقتصادیهای کلیدی:واژه
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 بررسی توانمندی صنعت گردشگری

 دم شمال ایرانو تأثیر آن بر توسعه مر
 

  2 ساویز طیاح، 1مرجان نقدی
 دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد واحد سوادکوه -1

 استادیار، دانشگاه آزاد واحد رشت  -2

 

 : چکیده
که باالترین میزان ارزش افزوده را  می بودهترین فعالیتهای اقتصادی در دنیا صنعت گردشگری  یکی از بزرگترین و پربازده

توسعه ، دهد را تحت تاثیر قرار  بطور مستقیم و غیر مستقیم، سایر فعالیتهای اقتصادی و فرهنگی  می تواند کند و میایجاد 

،مخصوصا شمال  ناحیه هر انسانی و طبیعی های توان شناخت و برایشود  گردشگری موجب رونق اقتصادی و کاهش فقر می

توسعه انجام شود چون  منظور به ریزی برنامه ناحیه آن توان و موجود وضع براساس تا سازد می فراهم را امکان این ایران

های بالقوه عظیمی در  توانایی با شمال ابران وبشمار می رفته  فرایند اقتصادی یک چیز هر از قبل و توریسم گردشگری

ای جلب گردشگران و توسعه را دارد تا با جاذبه های خود بر این پتانسیلهای زیست محیطی، تاریخی، میراث فرهنگی  زمینه

گذاری و اختصاص  سرمایه  های حمایتی اجرایی، تدوین شیوه و ریزی از طریق برنامهجذب توریسم با سامان دهی این جاذبه ها 

به این منطقه برای جذب گردشگری وتاثیر آن بر مردم داشته باشد،چون درآمد حاصل از گردشگری استانی  تسهیالت بیشتر

مقاله ساسی در افزایش توانمندی های رقابتی کشورمان در عرصه بین المللی به همراه  داشته باشد،بنا براین می تواند نقش ا

تحلیلی بر توانمندی صنعت گردشگری و توریسم  بر منطقه شمال کشور با استفاده از مطالعات حاضر به تبیین و بررسی 

مطالعه اهداف و موانع و ارائه راهکارها و جایگاه این صنعت ارزشمند ا به این منظور بکتابخانه ای و میدانی اختصاص داشته و 

مورد تحلیل  و بررسی قرار گرفته که با درک صحیح از ریشه های جاذبه های شمال کشور سعی در ایجاد راه حل های بهینه 

 در افزایش این صنعت  بر توسعه مردم داشته است.

 

 توسعه ، توانمندی های گردشگرین،صنعت گردشگری ،شمال ایرا :واژگان کلیدی 
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 بررسی مناطق دارای قابلیت شکل گیری خوشه گردشگری

 با تأکید بر استان مازندران
 

 منصوره تاالنه
 یرجانجدانشجوی کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی گردشگری، موسسه آموزش عالی حکیم 

 

 

 

 : چکیده
به عنوان یک استراتژی نوین مورد توجه برنامه ریزان و سیاست گذاران در کشورهای صنعتی و  گردشگری بخش در ها خوشه

در حال توسعه می باشد. از طریق خوشه ها می توان ساختار اقتصادی گردشگری یک ناحیه را تحلیل نمود. همچنین یکی از 

های کوچک و متوسط است که در سه دهه بیش ترین نقش را در توسعه منطقه ای  الگوهای موفق سازمان دهی بنگاه

مجموعه ای از کسب و کارهایی است که   گردشگری خوشه کشورهای مختلف ایفا کرده است. راهبرد توسعه خوشه ای یک

ت های مشترک در یک منطقه جغرافیایی متمرکز شده، دارای روابط همکاری تخصصی بوده اند و از چالش ها و فرص

برخوردارند.عموماً خوشه ها تعداد زیادی از واحد های گردشگری خرد، متوسط و حتی بزرگ را در بر می گیرند که از نظر 

 محصول یک ساخت گردشگری خوشه یک از جغرافیایی می توانند در سطح روستا، شهر و یا شهرستان پراکنده باشند. هدف

توسعه صنعت توریسم در استان مازندران ارتباطی نزدیکی با شمار زیادی از سازمانها رشد و  .است منطقه در گردشگری موفق

در  تنها خوشه نه مفهوم بالقوه کاربرد مزایای شرح به مقاله این است که این از و تشکیالت دولتی و غیردولتی دارد. هدف

از فنون نسبت های مکانی . ای را در بر گیرد منطقه محلی توسعه و کلی طور به بلکه،  در استان مازندران گردشگری توسعه

برای تحلیل تمرکز جغرافیایی و بخشی و روابط همکاری بین واحدهای کسب و کار بهره گرفته شده است. نتایج تحقیقات 

را   85/2نشان می دهند روابط بین سازمانی و بین بنگاهی ضعیف است. ضریب مکانی خوشه های گردشگری مازندران عدد   

 ن می دهد. در پایان راهبردهایی برای توسعه خوشه گردشگری استان مازندران ارائه شده است.نشا

 

 خوشه، گردشگری، استان مازندران کلیدواژه ها:
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 توجه به اکوتوریسم : راهکارهای نوین در توسعه پایدار

 نواحی روستایی و آمایش سرزمین 
 

 3، صبا خالقی 2، مولود صفری 1حمید برقیدکتر
 ـ عضو هیات علمی دانشگاه اصفهان 1

 ـ دانشجوی کارشناسی ارشد جغرافیا مدیریت و توسعه پایدار روستایی دانشگاه اصفهان 3و  2

 

 

 : چکیده

گردشگری روستایی به مثابه یکی از مردمی ترین اشکال گردشگری، می تواند از یک سو منجر به رشد اقتصادی و تنوع 

از سوی دیگر  به ایجاد اشتغال و باال بردن سطح درآمد روستاییان کمک می کند و بدین ترتیب فعالیت های روستایی شود و 

فرصتی برای توسعه همه جانبه فراهم می آورد. هدف توسعه پایدار روستایی گسترش امکانات و بهبود شرایط زندگی نسل 

هایی که دارد می تواند به عنوان راهکارهای کنونی و نسل آتی اقشار آسیب پذیر روستایی است؛ و اکوتوریسم با ظرفیت 

اساسی در توسعه پایدار روستایی و آمایش سرزمین مطرح شود. توسعه پایدار روستایی یکی از شاخه های اصلی توسعه پایدار 

است که در پی شیوه های مناسب زندگی در سطح روستاها از طریق حفظ و تقویت پتانسیل های طبیعی و انسانی و همچنین 

کاهش محدودیت های آنها می باشد. یکی از راهکارهای اساسی برای توسعه پایدار مناطق روستایی و کمک به آمایش 

سرزمین توجه به اکوتوریسم به هدف خارج کردن روستاها از انزوا می باشد.اکوتوریسم رویکردی جدید در توسعه روستایی 

محیط زیست روستایی و تقویت منظر بومی را فراهم کند و از این  است که می تواند عالوه بر رشد اقتصادی ، امکان حفظ

جهت نیز گامی برای هموار ساختن آمایش سرزمین باشد. هدف این مطالعه نقش اکوتوریسم در توسعه پایدار روستایی و 

داده ها بااستفاده از روش آمایش سرزمین است که روش تحقیق به شیوه کتابخانه ای و بااستفاده از پایگاه های اینترنتی و تحلیل 

تحلیلی و توصیفی صورت گرفته است. نتایج تحقیق حاکی از تاثیر اکوتوریسم از حیث رشد اقتصادی، ایجاد تنوع در اشتغال ، 

اجتماعی جوامع روستایی و جلوگیری از مهاجرت روستاییان است. از این رو توجه به اکوتوریسم به عنوان  –توسعه فرهنگی 

حفاظت و نگهداری از منابع طبیعی و در نتیجه ابزاری برای رسیدن به آمایش سرزمین اجتناب ناپذیر خواهد  راهکاری جهت

 .بود

 

 اکوتوریسم،توسعه پایدار،توسعه روستایی کلمات کلیدی:
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 SWOTارزیابی گردشگری روستایی با استفاده ازمدل 

 )مطالعه موردی: روستای گمبوعه بزرگ(

 

 3، رضابسیطی 2اسیاحی، زهر1مهدی سالمی 
 کارشناس ارشد ارزیابی وآمایش محیط زیست،دانشگاه آزاد اسالمی واحداهواز -1

 دانشجوی دکتراجغرافیاو برنامه ریزی شهری، دانشگاه فردوسی مشهد -2

 دانشجوی کارشناسی ارشدآلودگی محیط زیست ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد اهواز -3

 
 
 

 چکیده :

ی از انواع گردشگری است که با بسیاری از الگوهای دیگرگردشگری پیوند دارد،ولی وجه مشخصه گردشگری روستایی یک

آن استقراردرنواحی روستایی است ،از این پژوهش حاضرسعی داردضمن معرفی کوتاه جاذبه های گردشگری روستایی ،موانع 

ستان خوزستان را با استفاده از روش وچالش های گردشگری روستایی گمبوعه بزرگ بین شهرستان اهواز وحمیدیه درا

SWOT مشخص نموده واستراتژی های مناسب رادرزمینه توسعه گردشگری روستایی ارائه کند. یافته هانشان می دهندروحیه

مهمان نوازی وامکان تطابق شرایط فرهنگی برای جذب گردشگران، وجودمیوه های گرمسیری ،محصوالت کشاورزی 

ین محصوالت به گردشگران، داشتن محیط آرام وبدون سروصدا به خصوص برای شهرنشینان جهت وبازارمناسب برای فروش ا

استراحت وتمدداعصاب وتفریح مهم ترین نقاط قوت وضعیت  بداقتصادی مردم وناتوانی درایجاد امکانات گردشگران، مهم 

هره گیری از پتانسیل های فرهنگی  ترین نقاط ضعف گردشگری روستا هستند،همچنین وجودجاذبه های گردشگری مذهبی، ب

درجهت شناساندن آداب ورسوم روستاوتوسعه گردشگری، مهم ترین فرصت های خارجی ازبین رفتن فرهنگ سنتی ومحلی 

)مانند زبان ،آداب ورسوم محلی ونوع پوشاک وغیره(باافزایش گردشگران  مهم ترین تهدید های خارجی گردشگری روستای 

  شوند. گمبوعه بزرگ محسوب می

 
 

 ،ارزیابی.SWOTگردشگری روستایی،گمبوعه بزرگ، :های کلیدیهژوا
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 ارزیابی میزان استفاده از ابزارهای تبلیغاتی توسط آژانس های خدمات مسافرتی

 مطالعه موردی : آژانس های خدمات مسافرتی مشهد
 

 3امین رضوانی، 2* ، محمدرضا قیمتی1 مهدی ناصری
 گرگان حکیم جرجانی موسسه آموزش عالیکارشناسی ارشد مدیریت جهانگردی،  دانشجوی ـ  3،  2،  1

 

 
 

 : چکیده

در دهه اخیر جهانگردی به عنوان گسترده ترین صنعت خدماتی مطرح بوده است و همه ی کشورها در رقابتی تنگاتنگ برای 

فقیت سازمان هاست و این موضوع ایجاب می کند بهره گیری از مزایای این صنعت بوده اند. تبلیغات به عنوان مهمترین ابزار مو

که این ابزار به عنوان شاخه های علمی، اجتماعی، فرهنگی و ارتباط به دقت مورد مطالعه قرار گیرد. امروزه در صنعت 

زش های گردشگری باید از تبلیغات به عنوان مهمترین ابزار به صورت حرفه ای استفاده کرد، زیرا موفقیت تبلیغ در ارایه ی ار

فرهنگی و گردشگری هر کشور مبتنی بر درک صحیح و حرفه ای از تبلیغات و ارزش های آن است. یکی از ارکان مهم 

ی درست تبلیغات رسانه های تبلیغاتی است که در میزان تاثیر تبلیغات بر مخاطب از اهمیت ویژه ای برخوردار است و استفاده

برای موفقیت در تبلیغات گردشگری بین الملل به علت پراکندگی مخاطبان در سرتاسر از آن باعث افزایش تاثیر پیام می شود.

جهان رسانه های تبلیغات از اهمیت خاصی برخوردار است و انتخاب صحیح آنها در موفقیت تبلیغات جهانگردی نقش مهمی 

 دارد.

 

 ی.گردشگری ، تبلیغات، تبلیغات گردشگری، تبلیغات اینترنت  :کلیدی هایهژوا 
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 بررسی قابلیت های توسعه گردشگری دینی در جهان اسالم
 )با تاکید بر خوداتکایی درون تمدنی(

 
 2، امین تمرتاش1زهرا سیدی

 ـ دانشجوی کارشناسی مدیریت جهانگردی ـ دانشگاه پیام نور گرگان 1

 ی گرگانـ دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت جهانگردی ـ موسسه آموزش عالی حکیم جرجان 2

 

 چکیده :
باز نماید ،تکاپوی میراثی است که از قرون دور در  دینیهای تمدن اسالمی را در زمینه گردشگری  آنچه که می تواند قابلیت

بطئن این تمدن شکل گرفته است و پایداری آن همچنان بر دوام است . میراث اسالمی در جنبه های مختلف فرهنگی ،هنری 

می آفریند که در باورهای هر گردشگر ،کنجکاوی سیری ناپذیری رابرای یافتن پاسخی در خود  وتاریخی چنان شکوهی را

ها وا می دارد . تمدن اسالمی در فضای پسامدرن وسرشار از خرده روایت که  تحریک می کند و اورا به سفردر وادی میراث

.در این راستا قابلیت ی باقدمت تاریخی تبلور می یابدموزائیک وار در کنارهم قرارگرفته اندجایگاه ویژه ای داردکه در میراث

و  ، چشم انداز اسالمی ) زیارت و دیانت( ر مجموع قابلیت های تمدن اسالمی در سه بعد میراثهای توسعه گردشگری دینی د

می  "8دورنمایی گردشگر "که در چارچوب یک  در این مقاله مورد بررسی قرار گرفته  اصالت بازتابش یک مفهوم کلی

ناشی از رویکرد به توسعه  گردشگری دینیخلق کند. ضرورت توجه به  درون تمدنی اسالمی برای توسعه تواند راهبردها یی را

و  کشورهای اسالمی است که پویایی اقتصاد  های زیارت در تمدن اسالمی  ای همه جانبه ، با توجه به پتانسیل سنجی مکان

می تواند به عنوان  دینیبراین مبنا گردشگری  ید بر خوداتکایی درون تمدنی سبب می شود.ساکنان آن با تاکافزایش سطح رفاه 

در عرضه و تقاضای بازار به حساب آمده ودر چارچوب راهبردهای در جهان اسالم یکی از عوامل توسعه همه جانبه 

 شکل گیرد . گردشگری دینی در جهان اسالم با تاکید بر خوداتکایی تمدنی

 

 جهان اسالم ، خوداتکایی درون تمدنی، درونمایی گردشگر، میراث اسالمی ، گردشگری دینی کلیدی : واژه های

 

 

 

 

 

 

                                                           
8
- Tourist Gegz 
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 بررسی نقش گردشگری روستایی بر توسعه پایدار روستاها

 ) مطالعه موردی : روستای زیارت، استان گلستان ( 

 

1نسترن الله
 2 طاهره آخوندزاده ،

 ه گردشگری، موسسه آموزش عالی مازیار رویان ریزی توسعکارشناس ارشد برنامه -1

 ریزی توسعه گردشگری، موسسه آموزش عالی مازیار رویانکارشناس ارشد برنامه -2

 

 
 

 چکیده :

شود. عصر حاضر صنعت گردشگری به عنوان بزرگترین صنعت جهان امروز و یکی از ارکان توسعه پایدار معرفی میرد

روستایی، با هدف توسعه پایدار جوامع  گردشگریبا عنوان  آنکنون شکلی نوین از اشکال مختلفی دارد که ا گردشگری

عنوان ابزاری جهت توسعه اقتصادی و اجتماعی و یکی از مهمترین مشاغل مدرن در مناطق ه محلی در نواحی روستایی ب

طی ضمن جلب مشارکت جامعه روستایی تجسم یافته است که با تاثیرگذاری در سه بعد پایداری اقتصادی، اجتماعی و محی

. هدف شودمحلی در توسعه اقتصاد ملی با پتانسیل حفظ و حمایت از منابع طبیعی و محیط زیست باعث پایداری محیطی می

-پژوهش حاضر، بررسی نقش گردشگری روستایی در توسعه پایدار روستاها با تاکید بر روستای زیارت در استان گلستان می

آوری شده است. همچنین، ای و توزیع پرسشنامه جمعیاز در این پژوهش با استفاده از منابع کتابخانهباشد. اطالعات مورد ن

آوری های جمعاند. تحلیل دادهنفر از کارشناسان و متخصصان گردشگری در منطقه بوده 31جامعه آماری در این پژوهش، 

های این اسکوئر صورت گرفته است. نتایج حاصل از یافته و آزمون کای SPSSشده در این پژوهش با استفاده از نرم افزار 

 کند. پژوهش بر نقش گردشگری روستایی در توسعه پایدار روستاها تاکید می

 

 گردشگری روستایی ، توسعه پایدار، توسعه پایدار روستایی ، روستای زیارت.   :کلیدی هایهژوا 
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 حی روستاییبرنامه ریزی راهبردی توسعه گردشگری در نوا
 

 2،  نسیم حسین زاده سورشجانی1حمید برقی
 ـ عضو هیات علمی گروه جغرافیا و برنامه ریزی روستایی،دانشگاه اصفهان 1 
 ـ  دانشجوی کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی روستایی،دانشگاه اصفهان 2

 

 چکیده:

بوجود آوردن تغییراتی شگرف در سیمای زمین، اوضاع  گردشگری از مهمترین فعالیت های انسان معاصر است که همراه با

سیاسی، اقتصادی، فرهنگی،منش و روش زندگی انسان ها را دگرگون می سازد. برنامه ریزی و مدیریت گردشگری یک 

 از بسیاری فعالیت فرا بخشی است که رویکردی جامع نگر و به هماهنگی بخش های مختلف مرتبط نیاز دارد .امروزه

 در را توسعة گردشگری روستایی نیز عده ای و روستایی می دانند به مثابة جوامع  را برنامه ریزان، گردشگریو رانسیاستگذا

 نواحی و توسعة عمران حرکت به سوی الزم برای شرط را آن و ضروری می دانند و مؤثر روستایی مناطق مشکالت لح

د،متنوع سازی اقتصاد،مشارکت اجتماعی و استفاده از منابع و درآم ماهیت صنعت گردشگری ایجاداشتغال.می کنند قلمداد

محلی است.از آنجا که بخش اعظم مشکالت عقب ماندگی و توسعه نیافتگی روستایی نیز به فقدان این صنعت برمی 

ضر هدف از ارائه مقاله حا گردد،گردشگری روستایی با حل مسایل و مشکالت فوق می تواند به توسعه روستایی کمک نماید.

و شناخت  SWOT،تحلیل و توصیف توانمندی های محیطی ،تاریخی،فرهنگی و گردشگری روستایی با استفاده از مدل 

 نواحی روستاییفرصت ها،چالش ها و تهدیدات بر پایه ارائه راهکارها،راهکارها،راهبردها وسیاست ها در توسعه گردشگری 

موضوع  با آن تنگاتنگ ارتباط و روستایی گردشگری مفاهیم و لاصو بیان ضمن که است تالش پیشرو پژوهش درمی باشد.

تاریخی  -طبیعی و ظرفیت های جذابیت ها معرفی به ادراکی، تحلیلِ و کتابخانه ای مطالعات بر تکیه با روستایی توسعة

یتوان  به از نتایج پژوهش حاضر م.شود پرداخته بردسیر مرکزی شهرستان توابع بخش از گردشگری در روستای بیدخوان

 دودسته یافته های کمی وکیفی جهت توسعه گردشگری روستایی اشاره کرد.

 

 روستای بیدخوان ،SWOTمدل  روستایی، ، توسعهگردشگریواژگان کلیدی:
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 امنیت ، پلیس و توسعه گردشگری در ایران

 

 3، سیدمحسن رضوی 2، نوید شکرویان 1دکتر حیدر لطفی
 و عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسالمی واحد گرمسارـ استادیار گروه جغرافیا  1

 ـ دانشجوی کارشناسی ارشد برنامه ریزی گردشگری دانشگاه آزاد اسالمی واحد گرمسار 2

 ـ دانشجوی کارشناسی ارشد برنامه ریزی گردشگری دانشگاه آزاد اسالمی واحد گرمسار 3

 

 : چکیده
ها تا  بینی کند. براساس پیش صنایعی مانند نفت و خودروسازی رقابت می صنعت گردشگری یکی از صنایعی است که امروزه با

میالدی صنعت توریسم در صدر صنایع جهان قرار خواهد گرفت. بسیاری از کشورهای جهان حتی کشورهای  2121سال 

های  از نظر جاذبهنگریم و هستند کشورهائی که  نگرند که ما به صنعت نفت می ای می همسایه ما به صنعت توریسم به گونه

های ایران را دارند اما درآمد آنها از این صنعت به مراتب باالتر از ایران است.در این  توریستی و گردشگری یک سوم جاذبه

مقاله که تحقیقات آن به شیوه اسنادی و کتابخانه ای صورت گرفته است درباره نقش پلیس در توسعه امنیت گردشگری 

ست. نتایج این بررسی ها نشان داد یکی از دالیل رشد نکردن صنعت توریسم در ایران، وجود پژوهش هایی صورت گرفته ا

شوند. قوانین حمایتی از جهانگردی به اخالق  قوانین محدود کننده و نبود قوانین حمایتی از جهانگردانی است که وارد ایران می

یم روابط متقابل گردشگران با کشور میزبان و شامل ضوابط، المللی است برای تنظ شود که سند معتبر بین جهانگردی مربوط می

در ایران تشکیل شده “ کمیته ملی کد اخالقی جهانگردی”معیارهای اخالقی و اصول رفتاری در گردشگری است. با اینکه 

نگری قانون، است. همچنین قوانین جدید مربوط به حوزه گردشگری باید تدوین یا بازنگری شود و در کنار این تدوین و باز

 فرهگسازی نیز صورت بگیرد.

 

 امنیت ، توسعه گردشگری ، پلیس واژگان کلیدی :
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 بررسی وضعیت بازاریابی در گردشگری استان گلستان
 

 وحید عموزاد 
 دانشجوی کارشناسی ارشدمدیریت جهانگردی، موسسه  آموزش عالی حکیم جرجانی

 

 
 

 : چکیده

روش تحقیق بر توسعه صنعت گردشگری در استان گلستان می باشد.  P4آمیخته بازاریابی هدف پژوهش حاضر  مطالعه نقش 

جامعه آماری  تحقیق شامل  مدل معادالت ساختاری بوده است. - مورد استفاده در این تحقیق، توصیفی و از نوع همبستگی

نفر  225گلستان می باشد، که تعداد آنها  استان یمسافرت یتور ها هیاستان و کل یو گردشگر یفرهنگ راثیسازمان مکارکنان 

تایی( تمام جامعه به  211می باشد.  برای تعیین حجم نمونه با توجه به حجم نمونه موردنیاز در نرم افزار لیزرل )کف نمونه 

سشنامه عنوان نمونه در نظر گرفته شده است.  روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای ساده می باشد. ابزار گردآوری اطالعات پر

با  LISRELها به کمک نرم افزار بدست آمده است. نهایتاً مجموعه داده 1192بوده که پایایی آن با استفاده از آلفای کرونباخ 

بر توسعه  P4سازی معادالت ساختاری مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج پژوهش نشان دادند اجزاء آمیخته بازاریابی مدل

 ن گلستان تاثیر مستقیم، مثبت و معناداری دارند.صنعت گردشگری در استا

 

 

 بازاریابی، گردشگری، معادالت ساختاری، استان گلستان واژه های کلیدی:
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 مندی تفریحی و میزان رضایت -ها و امکانات ورزشی بررسی وارزیابی توانمندی

 گردشگران ورزشی در استان گلستان )مطالعه موردی: شهرگرگان(
 

 4،حوریه کمال غریبی3،سیده سمیرامیردیلمی2،هانیه نوراللهی1یدیهاجرمز

 ایران  -،باشگاه پژوهشگران جوان ونخبگان،گرگان دانشگاه آزاداسالمی، واحدگرگان .1

 . مدرس دانشگاه آزاداسالمی واحدعلی آبادکتول2

 ایران -. دانشگاه آزاداسالمی، واحدگرگان،باشگاه پژوهشگران جوان ونخبگان،گرگان3

 دانشجوی کارشناسی ارشدمدیریت جهانگردی دانشگاه حکیم جرجانی گرگان .4

 

 : چکیده
 مقصد ریزی برنامه روی بر که است جدید نسبتا و توریسم صنعت در رشد های بخش سریعترین از یکی ورزشی را توریسم

 شده شناسایی روستایی و هریش جوامع بخش دو هر اجتماعی و اقتصادی بازسازی در عاملی و توسعه حال در درکشورهای

 امروزی، دنیای به طوریکه در .کشورهاست از بسیاری در ورزش به وابسته توریسم از اصلی مولفه یک ؛وبه عنوان است

 بهتر شرایط که بتواند هرکشوری و است درآمدزا و سودآور حال عین در و سالمتی از سرشار منبعی ورزشی گردشگری

 میان پیوند واین درحالی است که امروزهشد، خواهد بهره مند آن بیشتر مزایای و مواهب از کند اهمفر را منبع این از استفاده

 عوامل. گیرد می بر در را متنوعی و مختلف های جنبه که نموده ایجاد گردشگری را از جدیدی نوع ورزش و گردشگری

 و ها توانمندی بررسی تحقیق این هدف ست،ا موثر منطقه آن گردشگری توسعه بر که دارد منطقه وجود هر در مختلفی

 باتوسعه آن رابطه ومیزان رضایت مندی گردشگران ورزشی دراستان گلستان )شهرگرگان(و  تفریحی ورزشی امکانات

( ای کتابخانه)اسنادی برروش مبتنی همچنین و پیمایشی -توصیفی روش مقاله، این شناسی روش باشد، می ورزشی گردشگری

 که گرفت صورت آزمون پیش ابزارتحقیق پایایی تعیین نفرتشکیل می دهد، جهت111تحقیق را  این ریآما جامعه .است

 و تفریحی -ورزشی امکانات و ها توانمندی ارزیابی بررسی: شامل پرسشنامه اصلی مقیاس شده برای محاسبه کرونباخ آلفای

 قبول قابل نشانگرپایایی درصدبودکه83/1شهرگرگان:موردی مطالعه) گلستان استان در ورزشی گردشگران مندی رضایت میزان

 فریدمن آزمون از و جامعه نرمال بودن کردن مشخص جهت اسمیرنف کلموگروف دراین مقاله از روش های آماری.است

 و زیرساختها وضعیت همچنین و گردشگران جذب برتوسعه و طبیعی عوامل از هریک اهمیت تاثیرو بندی رتبه تعیین برای

 phi و کرامر v شدت ضریب و دو خی ازآزمون استفاده با آن تاثیر شدت و رابطه تعیین جهت و تفریحی ورزشی امکانات

 موردتجزیه وتحلیل قرارگرفت، نتایج تحقیق نشان می دهد، spssشده است،وداده ها به وسیله نرم افزار استفاده

 گردی ،جاذبه های جنگل ودشت وجاذبه های کوهی در ازنظرتوانمندیهای موجوددرمنطقه ،جاذبه های دامنه نوردی وطبیعت

 است، سایرعوامل از بیش منطقه ورزشی گردشگری میزان بر عوامل این تاثیر دیگر عبارت به دارند قرار سوم اول تا های رده

 کوهی شهایازنظرورزشهای رایج درمنطقه ،ورز.داده اند اختصاص خود به را رتبه جاذبه های شکاروصید کمترین میان این در

 هوایی ورزشهای مخصوص گردشگری بر تاثیر کمترین می گذارندو برگردشگری به ویژه ورزشی تاثیر بیشترین دارای توپی و

 می باشد.

 تفریحی،رضایتمندی، شهرگرگان. -گردشگری ورزشی،توانمندی ها، امکانات ورزشی :کلیدی کلمات
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 ی استان گلستاننقش جاذبه های گردشگری قوم ترکمن بر توسعه اقتصاد

 

 2، سلمان انصاری زاده1برزین ضرغامی
 ـ عضو هیات علمی جهاد دانشگاهی 1

 ـ دانشجوی دکتری جغرافیای سیاسی، دانشگاه تهران 2

 

 چکیده:
کشور ایران از جمله کشورهای چند قومیتی دنیا است که اقوام مختلف در جغرافیای آن پراکنده اند و زندگی می کنند 

حصر به فرد این اقوام چه به صورت طبیعی یا انسانی موجب توجه گردشگران به این مناطق شده است. یکی از .ویژگی های من

این اقوام ترکمن ها می باشد که به طور خاص در شمال شرقی ایران و در استان گلستان زندگی می کنند. هر چند که بخشی از 

راکنده اند. با توجه به جاذبه های فرهنگی، اجتماعی و جغرافیایی این این قوم در برخی از نقاط کشور همچون خراسان شمالی پ

قوم در جذب گردشگر، سوالی که مطرح می شود این است که جاذبه های گردشگری قوم ترکمن چه نقشی در توسعه 

تابخانه ای و توصیفی اقتصادی استان گلستان دارد؟ الزم به ذکر است. روش مورد استفاده در این تحقیق، استفاده از مطالعات ک

تحلیلی می باشد. نتایج تحقیق نشان می دهد، اگرچه قوم ترکمن دارای مولفه های مهم و جذابی برای ورود گردشگر به  –

استان گلستان می باشد اما به دالیل مختلفی همچون عدم توجه ویژه دولت به بخش گردشگری، نبود زیرساخت های اقتصادی، 

فرهنگ قوم ترکمن و ... به خوبی نتوانسته است از این مولفه ها در راستای توسعه اقتصادی استان عدم تبلیغات مناسب از 

 گلستان استفاده شود.

 قوم ترکمن، استان گلستان، گردشگری، توسعه اقتصادی. واژگان کلیدی:
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 دهستان ریجاب3ارزیابی ارزش علمی و ارزش افزوده مکان ژئومورفیک
 

 فاطمه صحرایی
 فاطمه صحرایی،کارشناسی ارشد هیدروژئومورفولوژی، دانشگاه تبریز

                            

 : چکیده
کند صنعت ای را در توسعه و ارتقای سطح رشد اقتصادی ایفا میهایی که همواره نقش تعیین کنندهیکی از مهم ترین ظرفیت

و کمک به رشد و توسعه اقتصادی،  افزایش درآمد و باالبردن سطح توریسم است. با توجه به توان باالی کشور، جهت توسعه 

های مهم اشتغال در کشور، توسعه و گسترش توریسم، امری است الزم و کوتاهی در این زمینه، باعث عقب ماندن یکی از زمینه

های که به عنوان مکان های طبیعی شهرستان داالهو منطقه زیبای ریجاب استاقتصادی و فرهنگی خواهد شد. یکی از جاذبه

درجه و  34تا  34 و36 درجه و34 شوند. این منطقه از نظر جغرافیایی در محدوده جغرافیاییتوریستی ژئومورفیک تعریف می

ثانیه طول شرقی واقع شده است.  51دقیقه و 4درجه و 46ثانیه تا  42دقیقه و 52درجه و  45ثانیه عرض شمالی و  21دقیقه و  23

ر ارزیابی و رتبه بندی عیارهای موجود در ژئومورفوسایت دهستان ریجاب از روش ارزیابی ارزش علمی و ارزش افزوده منظوبه

های علمی، اقتصادی، اکولوژیکی، زیبایی شناختی و تاریخی بین استفاده شد و ضمن آنالیز کامل این مکان از لحاظ ارزش

رابطه ایجاد گردید. نتایج حاصل از این پژوهش نشان داد که ارزش علمی  های طبیعی و فرهنگیژئومورفولوژی و دیگر پدیده

 این مکان نسبت به ارزش افزوده امتیاز باالتری کسب نموده است.

 

 ژئومورفوسایت، ارزش افزوده، ارزش علمی، مکان ژئومورفیک، دهستان ریجاب. های کلیدی:واژه
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 کرد توسعه پایداراهمیت گردشگری در مناطق حفاظت شده با روی
 )نمونه موردی منطقه حفاظت شده باشگل در استان قزوین(

 

 محمد علی جعفری
(کارشناس ارشد محیط زیست ) ارزیابی و آمایش سرزمین  

 

 

 : چکیده
به ایفای نقشی که  گردشگری در ( نی)واقع در استان قزواین مقاله ضمن معرفی منطقه حفاظت شده باشگل 

طبیعی  و محیط زیست به عنوان یکی از بنیادی ترین اجزای محصوالت گردشگری  حفظ و حراست از منابع

دراین  منطقه می تواند داشته باشد می پردازد بدون شک گردشگری اثرات زیادی بر اقتصاد،فرهنگ و 

اجتماع،سیاست و همچنین محیط زیست می گذارد که این آثار چه مثبت و چه منفی بیشتر در امور برنامه 

قابل کنترل و توجه می باشدکه تقویت اثرات مثبت گردشگری و پیامد های محیط زیستی آن موجب ریزی 

می گردد تا در جهت حفظ و پایداری آن در بین برنامه ریزان از اهمیت بیشتری بر خوردار بوده و با اقداماتی 

به مسایلی ازجمله زیر  بازدارنده و چاره جویانه به محیط طبیعی کمک شایان توجهی نمایدکه البته توجه

  ساخت ها ،اولویت ها ،استانداردها، توسعه پایدار ، در امور برنامه ریزی مورد استفاده قرار گیرد.

 

 محیط زیست، گردشگری ، توسعه پایدار، منطقه حفاظت شده واژگان کلیدی :
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 مقاالت پذریش شده  ربای چاپ
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 مذهبی استان زنجان-ی و تاریخیجاذبه های گردشگری طبیع

 2، مصطفی اجاقلو1زری محمدی 
 IT ـ کارشناس فناوری اطالعات 1

 ـ  کارشناس ارشد جغرافیای سیاسی 2

 

 : چکیده
ها با هم، انسان  انسان و زمین دو عامل جدا نشدنی ازهم می باشند از این رو اهمیّت زمین برای انسان و تقابل مشترک آن

ان متمادی به سوی شناخت زمین و محیط پیرامون خود رهنمون می سازد که خود عامل مهمی در کشف کنجکاو را طی سالی

رازها و شناخت احوال پیشینیان انسان می باشد. یکی از مباحث که توجه انسان ها را به خود معطوف نموده است نقش و 

بر عوامل طبیعی که هر نقطه از زمین دارای  کارکرد عوامل جغرافیایی و سهم آن در صنعت توریسم است. چرا که عالوه

جاذبه های منحصر به فرد زمین شناسی خاص خود می باشد عوامل انسانی نیز از جمله هنجارهای اجتماعی، ارزش های دینی و 

فرهنگی، ساختارهای اقتصادی، از نقش برجسته ای برخوردار است. گردشگری یکی از پردرآمدترین بخش های اقتصادی 

ه به تجارت سوم موسوم است. توسعه گردشگری می تواند سبب پویایی و تقویت بنیه اقتصادی، رشد خالقیت و است ک

نوآوری در اقتصاد، ایجاد بسترهای قانونی و انگیزشی برای جلب توجه بخش خصوصی جهت سرمایه گذاری در ایجاد و 

اکنین، تقویت روند توسعه اجتماعی و فرهنگی، توسعه زیر ساخت های گردشگری، هویت بخشی و ارتقاء شأن و منزلت س

حفاظت از منابع طبیعی و افزایش ظرفیت های اکولوژیک، حفظ و حراست از ارزش های تاریخی و مذهبی در استان زنجان  

مذهبی استان ارتقاء زندگی  -گردد از اینرو معرفی استعداد ها و قابلیت های محیطی و توسعه گردشگری طبیعی و تاریخی

دم محلی و انسجام ساختارهای فرهنگی و اجتماعی را نیز در پی خواهد داشت که مقاله حاضر با معرفی و توصیف مصادیق مر

 به دنبال آن می باشد.

 

 تاریخی.–عوامل جغرافیایی، گردشگری، چشم اندازها، اماکن مذهبی  کلید واژه ها:
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 گلستانبررسی نقش صنایع دستی در توسعه گردشگری استان 
 

 اعظم اسفندیاری پارسا  

 دانشجوی کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی گردشگری منطقه ای ،موسسه آموزش عالی حکیم جرجانی

 

 

 

 : چکیده
دستی با ویژگیهایی چون کاربر بودن و ارزش افزوده بسیار باال، تأمین مواد اولیه مصرفی از منابع داخلی، نیاز به سرمایه  صنایع

، برخورداری از ابزار کار ساده و بازار ساده فروش محصوالت، سبب افزایش تولید ناخالص ملی، افزایش درآمد سرانه، اندک

توسعه صادرات، کسب درآمد ارزی، تأمین تعادل اجتماعی، تأمین اشتغال و تعادل بخشی بازار کار و جلوگیری از مهاجرت 

انوار، توسعه توریسم و مبادالت فرهنگی و افزایش سطح مشارکت اقتصادی روستاییان به شهرها، ایجاد درآمد مکمل برای خ

بوده است، جذب  گلستانترین دغدغه در استان  که در سی سال گذشته، بیکاری و اشتغال مهم گردد. با توجه به این زنان می

جهی بر اشتغالزایی غیرمستقیم دارد. دستی، عالوه بر تعادل بخشیدن به سایر بخشها، تأثیر قابل تو نیروی کار توسط بخش صنایع

تواند سبب رشد و  دستی، توجه به این بخش و رفع موانع و مشکالت موجود می در زمینه صنایع گلستاننظر به توان باالی استان 

 گردد. گلستاندر استان  وتوسعه گردشگری شکوفایی اقتصادی پایدار

 

 گلستان.، استان ، اشتغالگردشگری دستی، توسعه صنایع واژگان کلیدی:
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 مطالعه اقلیم گردشگری استان آذربایجان غربی با استفاده از شاخص بیکر
 

 3، ابوالفضل مومنی2 العابدین رحمانی، زین1الهام اوروجی
 memoli_eli@yahoo.comدانشجوی کارشناسی ارشد، دانشکده مدیریت جهانگردی، موسسه آموزش عالی حکیم جرجانی،  -1

 تادیار، مدیریت بازرگانی، دانشگاه پیام نور واحد نکااس -2
 استاد، عضو هیئت علمی موسسه آموزش عالی حکیم جرجانی -3

 

 
 

 : چکیده
 قرن در صنعت این تردیدشده است. بی تبدیل جهان سراسر در اقتصادی هایفعالیت ترینمهم از یکی به گردشگری، امروزه

خواهد بود. این صنعت به شدت وابسته به آب و هوا و تغییرات آن  کشوری هر تصادیاق هایشاخص ترینمهم از یکی آینده

ریزی در ترین عوامل جهت برنامهترین زمان جهت حضور گردشگران از نظر شرایط اقلیمی، یکی از مهمباشد. تعیین مناسبمی

های ایران پذیرترین استان ری یکی از گردشمنطقه نمونه گردشگ 58باشد. استان آذربایجان غربی با دارا بودن گردشگری می

ایستگاه سینوپتیک استان آذربایجان غربی بررسی  8باشد. در این مطالعه با استفاده از شاخص بیکر شرایط آسایش اقلیمی در  می

های که ماهباشد. به طوری دهد  که اقلیم گردشگری استان آذربایجان غربی دارای تنوع زیادی میها نشان میگردید. بررسی

های آذر، دی، باشد و ماهاردیبشهت، خرداد، تیر، مرداد و شهریور دارای بهترین شرایط از نظر آسایش اقلیمی گردشگران می

 بهمن و اسفند دارای بدترین شرایط از این نظر هستند.
 

 آذربایجان غربی، گردشگری، آسایش اقلیمی، شاخص بیکر.  :کلیدی هایهژوا 
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 یتوسعه شهر یبرا یکردیسالمت رو یشگرگرد

 (ین)نمونه مورد مطالعه شهر سرع           
 

 3، شهرام کاشانی اصل2، وحید صالحی*1امیر کاشانی اصل

 یران،  ، ا،اهرناباشگاه پژوهشگران جوان ونخبگ اهر،واحد  ی،دانشگاه آزاد اسالم ی،شهر یزیو برنامه ر ایکارشناس ارشد جغراف   -1
  هدانشگاه مراغ یشهر یزیو برنامه ر ایاس ارشد جغرافکارشن -2

  تبریزدانشگاه  ی دکتری تبدیل انرژی، دانشکده مکانیک،دانشجو -3

 

 
 

 

 : چکیده
و  یمنابع غن وجودبه تبع  یزن یرانشده است. در ا یرفتهپذ یتوسعه همه جانبه شهرها امر یبرا یصنعت گردشگر یتامروزه اهم

راستا  ینصنعت تصور نمود. در هم ینا یتوان برا یروشن را م یا یندهآ ی،صنعت گردشگر مختلف یگسترده گونه ها

 یو منطقه ا یتوسعه شهر یی،تواند به عنوان منبع درآمد زا یم یمهم گردشگر یاز گونه ها یکیبعنوان  یدرمان یگردشگر

. شهر باشد یسالمت م یبا گردشگر یممستقارتباط  یدارا یسمژئوتور یو جاذبه ها بعآبگرم از جمله منا یباشد. چشمه ها

موهبت  ینمتعدد از ا یآب گرم و معدن یها در دامنه شرقی کوه سبالن، به جهت داشتن چشمه عینتوریستی و کوهپایه ای سر

 یدبا تاک یدرمان یگردشگر یگاهپژوهش جا ینرود. در ا یبه شمار م یلدر استان اردب یاز مناطق گردشگر یکیسرشار و  یاله

-از نظر روش و ماهیت جزء روشهای توصیفی تحقیقشده است. این  یواکاو یشهر یشرفتآبگرم در توسعه و پ یر چشمه هاب

است که تمامی  یگردشگری درمان ین،تحلیلی بوده و یافته های تحقیق نشان می دهد که اصلی ترین توان شهری در سرع

پایداری و رعایت استانداردهای آن، موجبات پویایی و توسعه شهر  زوایای شهر را تحت سلطه خود دارد که با توجه به اصول

تواند به عنوان یک ضرورت ماندگار در حیات اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و زیست  یدر طوالنی مدت فراهم آورده و م را

 محیطی این شهر ایفای نقش کند.

 

 .ینشهر سرع ی،، توسعه شهرآبگرم یسالمت، چشمه ها یگردشگری،درمان یگردشگر:کلیدی هایهژوا
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 واکاوی دیدگاههای موجود در زمینه توسعه گردشگری

 

 حسینی نوده،فاطمه 11جاهدی،فاطمه11حسین سادین
 (sadinhossien@gmail.comمدرس دانشگاه پیام نورگنبدکاوس )-1

 ریزی شهریهکارشناس ارشد جغرافیا وبرنام-  2

 

 

 چکیده :
ویکم علیرغم تالشهایی که در قرن گذشته برای رسیدن به توسعه و کاهش شکافها صورت گرفته است. در ابتدای قرن بیست

هنوز این موضوع مهمترین دغدغه فکری ملتها ، بویژه ملتهای جنوب می باشد . تنوع بخشی به اقتصاد ، باالبردن کیفیت محیطی 

های توسعه انسانی ، اشتغال زایی ، ارتقاء کیفیت محیط زیست و دهها موضوع دیگر که مهمترین آرمان و  ، باالبردن شاخص

آرزوی این ملتها می باشد . علیرغم این آرزوها، فقر، بیکاری ، آشفتگی محیطی و توسعه نیافتگی از واقعیتهای تلخ زندگی آنها 

فی مطرح گردیدند در حالیکه هیچکدام به معنی واقع مفید فایده است . جهت برون رفت از این وضعیت راهکارهای مختل

نبودند . در سالهای اخیر گردشگری به عنوان راهکار جدید برای رهایی از این شرایط مورد توجه قرار گرفته است . بنظر می 

ردشگری را در برنامه های توسعه رسد کشورهایی که از قابلیت های بالقوه مناسبی در این زمینه برخور دارند ، بتوانند توسعه گ

ریزان توسعه این منظور دو دیدگاه مورد توجه برنامهملی خود گنجانده و راه تکامل را طی نمایند برای رسیدن به

داند ودیدگاه دوم آنرا ابزارحفاظت از ای( می_گردشگری را ابزاری برای توسعه ارگانیک)ناحیهقرارگرفته،دیدگاه نخست که

کند دراین مقاله سعی شده است تا دیدگاههای موجود در زمینه توسعه گردشگری تبیین و زمینه ارتباط قلمدادمی منابع طبیعی

 میان توسعه گردشگری و توسعه ارگانیک ) ناحیه ای ( تشریح شود . 

 

 واکاوی، توسعه،گردشگری،توسعه گردشگری کلیدی:واژگان
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 در ایرانآسیب شناسی توسعه ی گردشگری روستایی 
 

 زهرا گلی گرمستانی

 کارشناسی ارشد مدیریت جهانگردی، موسسه آموزش عالی حکیم جرجانی گرگان دانشجوی

 

 : چکیده
گردشگری روستایی بعنوان عاملی برای توسعه روستایی معرفی می شود که با بوجود آوردن فعالیت های مکمل کشاورزی ، 

ماعی و زیست محیطی روستا را فراهم می آورد و باعث بهبود سطح کیفیت اجت-زمینه ی توسعه و رشد اقتصادی ، فرهنگی

زندگی جامعه ی محلی با ایجاد اشتغال و توزیع متعادل و مناسب تسهیالت و خدمات ، در این مناطق می گردد .  در این میان 

دارد که می توانند با ایجاد فرصت هایی  جاذبه ها ، قابلیت ها و منابع طبیعی فراوان و گوناگونی در مناطق روستایی ایران وجود

توسعه ی روستایی را موجب شوند . اما همین جاذبه ها و منابع در برابر رشد و توسعه ی گردشگری آسیب پذیرند . بنابراین این 

ا و سوال مطرح است که تهدید ها و آسیبهای توسعه ی گردشگری روستایی چیست ؟ و چه راهکارهایی برای رفع این تهدید ه

آسیب ها وجود دارد ؟ . بدین منظور در این تحقیق با استفاده از روش توصیفی کتابخانه ای سعی شده تا با بررسی عوامل مثبت 

اجتماعی ، اقتصادی و زیست محیطی حاصل از توسعه ی گردشگری روستایی ، کمبود ها ، ضعف ها ، موانع -و منفی فرهنگی

ها و راهبردهایی را برای رفع آنها ارائه دهد  .یافته های پژوهش نشان می دهد که با و مشکالت را شناسایی کرده و راهکار

اجرای سیاست های مناسب و برنامه ریزی های صحیح در جهت رفع آسیب ها و تهدید های موجود و با بهره گیری صحیح 

 نفی( و به طبع آن توسعه روستایی شد .،اصولی و پایدار از منابع ، موجب توسعه ی گردشگری در روستاها )با کمترین اثر م

 

 گردشگری روستایی ، گردشگری ، توسعه ی گردشگری روستایی ، راهکارهای توسعه  کلمات کلیدی :
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 بررسی وتحلیلی برآمایش سرزمین برای دستیابی به توسعه پایدارگردشگری
 

 سمیه مقصودلو نژاد
 افیایی دانشگاه آزاد اسالمی علوم و تحقیقات تهراندانشجوی کارشناسی ارشدسیستم اطالعات جغر

  

 

 : چکیده
 کیفیت برای بهبود منطقه اقتصادی محرکة موتور به توریسم تبدیل و پایدار گردشگری توسعة برمبنای شهری گردشگری ارتقاء

 و ای منطقه های ا قابلیتب متناسب منطقی و راهبردهای مناسب اتخاذ به نیازمند که است مواردی ترین مهم از جامعه زندگی

از  برداری مطلوب و مستمر تفکر آمایشی، با توجه به مفهوم آمایش، بهرهاست. سرزمین آمایش هایی گیری جهت با و محلی

عملکرد آن ساماندهی رابطه انسان و فعالیتهایشان را با فضا و محیط با  با کمترین میزان تخریب است. قابلیتها و توانائیهای محیط

درآمایش سرزمین یکی از قابلیت های فضایی مورد بررسی قابلیت  ازاین رو.کلی جریان تحوالت بهینه نتیجه می دهدروند 

مایش سرزمین آگردشگری هرمنطقه است تا با شناسایی آن و درچارچوب پایداری بستری برای توسعه فضایی فراهم آید.

دشگری صورت می گیرد تا ازاین طریق قابلیت های توسعه درزمینه گردشگری درهرمنطقه ازطریق امکان سنجی توسعه گر

گردشگری، بازشناخته شود.مقاله حاضر در چارچوب آمایش سرزمین، قابلیت های گردشگری درزمینه توسعه فضایی را ،تبیین 

یش ، آمانتایج تحقیق حاکی ازآن است کهو تحلیل نموده و برمبنای آمایش سرزمین درزمینه گردشگری پرداخته است. 

با تأکید بررویکرد گردشگری، می توانددر بهره برداری از قابلیتهای محیطی و ارتقای سطح  شهری سرزمین و توسعه پایدار

 کارساز باشد و در چشم انداز توسعه پایدار شهری عملکرد آن را در باور آورد. زندگی این جامعه

 

 گردشگری، گردشگری پایدار. ردرویک پایدار، توسعه سرزمین، گردشگری ،آمایش کلیدی: واژگان
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 بررسی عوامل مؤثر بر ارزش ویژه برند در مقصد گردشگری

 استان گلستان

 

 3، نسترن زارعی2،مظاهر گلزاده1فاطمه شکریان زینی
 ـ دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت جهانگردی ـ مؤسسه آموزش حکیم جرجانی گرگان 1
 ت جهانگردی ـ مؤسسه آموزش حکیم جرجانی گرگان،ـ دانشجوی کارشناسی ارشد مدیری 3

 

 چکیده:
پژوهش حاضر با هدف بررسی عوامل مؤثر بر ارزش ویژه برند در  مقصد گردشگری استان گلستان  صورت گرفته است. 

شند همبستگی است. جامعه آماری این پژوهش کلیه گردشگرانی می با –روش تحقیق مورد استفاده توصیفی و از نوع پیمایشی 

نفر گردشگران است و  411که از مقاصد گردشگری موجود در این استان بازدید می کنند. مدل تحقیق با نمونه ای متشکل از 

با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای مورد سنجش قرار گرفت. اطالعات الزم برای تحقیق حاضر با استفاده از 

قرار گرفته بود ، جمع آوری شد. این اطالعات در محیط نرم افزاری لیزرل با اعمال  پرسشنامه ای که اعتبار آن مورد آزمون

آزمونهای مدل معادالت ساختاری و تحلیل عاملی تأییدی با توجه به فرضیات تحقیق ، تجزیه و تحلیل گردید. در این تحقیق 

ه نام و نشان تجاری بر ارزش ویژه نام و نشان تأثیر آگاهی ادراک شده ، تداعی نام تجاری ، کیفیت ادراک شده و وفاداری ب

تجاری مورد بررسی قرار گرفت. نتایج تحقیق نشان دهنده این بود که هر یک از ابعاد ارزش ویژه نام و نشان تجاری بر ارزش 

م و نشان نام و نشان تجاری مقاصد گردشگری گلستان مؤثر می باشند و از بین آنها به ترتیب کیفیت ادراک شده ، تداعی نا

 تجاری، وفاداری به نام و نشان تجاری و آگاهی ادراک شده از نام و نشان تجاری دارای اولویت و اهمیت بیشتری می باشند.

 

 ارزش ویژه برند، آگاهی از برند، کیفیت ادراک شده، تداعی از برند، وفاداری به برند کلمات کلیدی:
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 توسعه گردشگریدر  ت اجتماعی، فرهنگیمروری بر نگرش جامعه میزبان به اثرا

  

 2، نوروز نیمروزی1فاطمه یوسفی

 حکیم جرجانی گرگان دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشکده مدیریت ، دانشگاه -1

 جامع گلستان گرگاناستادیار گروه علوم اجتماعی ، دانشگاه  -2

 

 
 
 

 

 : چکیده

 ه قرار گرفته است، صنعت گردشگری می باشد.یکی از مسائل مهم که در سال های اخیر بسیار مورد توج

به طور کلی توسعه گردشگری به صورت چشمگیری به حسن نیت جامعه میزبان بستگی دارد و حمایت آن در توسعه و 

عملکرد موفقیت آمیز گردشگری، امریست ضروری ،اساسا گردشگری یک فعالیت منبع پایه است و به جاذبه ها و خدمات 

ر عین حال توسعه موفقیت آمیز آن مستلزم میهمان نوازی و استقبال از طرف جامعه میزبان نیز می باشد. به وابسته است،اما د

طوری که بد رفتاری، بی عالقگی و سوءظن جامعه محلی، نهایتا به گردشگران منتقل خواهد شد و احتماال عدم تمایل 

جهانگردانی که به کشورها و سرزمین های گوناگون اشت. گردشگران به بازدید مجدد از مقصد مذکور ، را در پی خواهد د

گیرند و حتی سفر میکنند تحت تاثیر شیوه لباس  پوشیدن الگوهای غذایی،موسیقی،آداب و رسوم مردم محلی،معماری قرار می

فرهنگی منطقه  برخی از آنان پس از بازگشت به شهر و کشور خود، از این شیوه ها تقلید می کنند. گردشگر با توجه به آثار

میزبان از جمله:صنایع دستی،موسیقی محلی،تئاتر در نتیجه تجدید حیات عالقه ها و دلبستگی ها و یا تقویت پابندی ساکنین 

 نواحی به آداب ورسوم سنتی و محلی منطقه ی خودشان نقش چشمگیری را ایفا می کند.

 

 ایدارفرهنگ، جامعه میزبان، توسعه پ ،گردشگری  :کلیدی هایهژوا 
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 بر توسعه پایدار صنعت گردشگری با تأکید بر جامعه میزبان مؤثربررسی عوامل 

 

 2، نوروز نیمروزی1فاطمه یوسفی 

 حکیم جرجانی گرگان،   دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشکده مدیریت ، دانشگاه -1

 حکیم جرجانی گرگان ، دانشگاه مدیریتاستادیار، دانشکده  -2

 

 
 : چکیده

داند که منجر به حفظ، انسجام و تقویت  هایی می گردشگری پایدار شامل تمام اشکال توسعه گردشگری و مدیریت فعالیت

های طبیعی  منابع محیطی اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی و ماندگاری آن شود زیرا توسعه گردشگری به روش سنتی برای محیط

دامه این رویه غلط است و گردشگری از طریق تعهد به اصول پایداری الزامی ، اجتماعی و اقتصادی آثار منفی در بردارد که ا

است. توسعه پایدار گردشگری، فرایندی است که با کیفیت زندگی میزبانان، تامین تقاضای بازدید کنندگانو به همتن نسبت با 

تاکید بر نقش کلیدی نگرش ساکنان و حفاظت منابع طبیعی و انسانی در ارتباط است. در رویکرد توسعه پایدار گردشگری با 

گردشگران به منظور درک و ارزیابی مداوم عقاید، طرز فکر و تصورات آنان نسبت به توسعه گردشگری در مقصد، عمدتا از 

شاخص های ذهنی استفاده شده و تالش ها در جهت بسط این شاخص ها بوده است. نتایج تحقیقات صورت گرفته نشان می 

عه گردشگری با نارضایتی جامعه گردشگران و نگرش منفی ساکنان محلی، از اصول و معیارهای توسعه پایدار دهد فرایند توس

 گردشگری فاصله زیادی دارد. 

 

 طبیعت گردی، جامعه میزبان و میهمان ،توسعه پایدار گردشگری  :کلیدی هایهژوا 
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 در توسعه پایدار گردشگری بررسی اهمیت آمایش سرزمین و نیاز سنجی از گردشگران
 

 3، تقی طبرسا2، غالمحسین عبداهلل زاده1فرزاد خودنیا
 دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت جهانگردی دانشکده حکیم جرجانی گرگان-1

 عضو هیات علمی دانشگاه منابع طبیعی استان گلستان-2
 عضو هیات علمی دانشگاه منابع طبیعی استان گلستان -3

 

 چکیده:
صنعت عظیم گردشگری به ویژه گردشگری داخلی جایگاه خاصی را در کشورها داشته و نقش فعالی در ارتقا ساختار امروزه 

اقتصادی، اجتماعی ،فرهنگی کشورها بخصوص کشورهای در حال توسعه برعهده دارد.آمایش سرزمین نیز مجموعه ای از 

کند و به مرور زمان خاص تر و تخصصیتر به آن نگریسته  دانش های جدید است که به طرز هماهنگی و تلفیق یافته عمل می

می شود و کارشناسان رشته های مختلف علوم اجتماعی و مهندسی و جغرافیا با مشارکت گروهی و گفت و شنود منطقی می 

ق گردشگران توانند در محدوده مسایل آمایش سرزمین مطالعه و برنامه ریزی کنند.عالوه بر این موارد شناخت نیاز ها و عالی

فهم بهتری از گردشگری بدست می دهد و در طراحی برنامه های موثر توسعه  راهنمای ارزنده است.با توجه به اهمیت  موارد 

ذکر شده پژوهش حاضر که با روش توصیفی تحلیلی انجام شده است و در آن از روش کتابخانه ای برای گردآوری اطالعات  

م آن بررسی اهمیت آمایش سرزمین ونیاز سنجی از گردشگران در توسعه ی پایدار استفاده شده است و هدف از انجا

گردشگری انجام گردید.نتایج بررسی ها نشان می دهدکه با توجه به ارزیابی منابع موجود توجه به جهت آمایش سرزمین  ونیاز 

میت باالیی برخوردار است .لذا به سیاست سنجی از گردشگران در توسعه ی پایدار گردشگری به ویژه در مناطق روستایی از اه

گزاران این عرصه پیشنهاد می شود با توجه ویژه به این موارد از قبیل)تهیه نقشه توپوگرافی و توجه به کاربری ارضی،حضور 

های توریست پذیر و ...(در توسعه هرچه بیشترگردشگری در کشور گام های  متخصصان گردشگری و کارشناسان در قطب

 ردارند.مفید ب

 

 آمایش سرزمین،نیازهای گردشگران،توسعه پایدار گردشگریواژه های کلیدی:
 

 

 

 

 

 


