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 چکیده
 یشب استفاده از عاری خدمات گونهاین .هستندو راهبردهای خدمات گردشگری  هاشناسایی پدیده ،هدف از این پژوهش

از تفاده تا با اس .هستند محیطی یهاالکترومغناطیسی، موبایل وآالینده امواج شامل که .هستند آنها مضرات و فناوری حد از
ی که در نظراننتایج بتواند راهگشای بهتری برای توسعه صنعت گردشگری باشند. جامعه آماری پژوهش خبرگان و صاحب

مصاحبه بود که  هاابزار گردآوری داده. گردی روستایی بصورت علمی و عملی اطالعات دارندگردی و طبیعتخدمات بوم
 1۳که با مجموع .هستندگلوله برفی  ،گیریروش نمونه. پذیرفته استی عمیق نیمه ساختاریافته صورت هابصورت مصاحبه

تجزیه و تحلیل با رویکرد کیفی در سه مرحله کدگذاری باز، کدگذاری محوری و کدگذاری انتخابی . نفر به حد اشباع رسید
له ری شش مقوبر خدمات ارگانیک در صنعت گردشگ مؤثرهای ددهد که راهبرمینتایج این پژوهش نشان . صورت گرفت

بدست آمده که  مفهوم 11 از هستندساز این خدمات یی که زمینههامفهوم بدست آمده و پدیده 111که از مجموع  هست
 ی صنعت گردشگری وهاها و  تقویت پدیدهدتواند در راهبرمیشامل چهار مقوله هستند. نتایج و دستاوردهای این پژوهش 
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 مقدمه .1

گردد. البته اخیراً به هرگونه مسافرتی که افراد به طالق میاطور کلی به هر نوع سفر تفریحی گردشگری به
 ،پردازدیمبه شخصی که به گردشگری یا سفر  .گویندمیواسطه آن از محیط کار یا زندگی خود بیرون روند نیز سفر 

. گردشگرها بیشترین عالقه را در سفر به  فرهنگ، طبیعت، مقصد و آب و هوا نشان ]۳۱[ گرددمیگردشگر اطالق 
 ،و اغلب منظور خاصی از سفر خود دارند. به عنوان مثال کننداما ثروتمندان به مقصدهای دورتر سفر می .نددهمی

 هاروند و یا به آموختن زبان جدید و چشیدن طعمهای معروف و آثار هنری میها و ساختمانآنها به بازدید از مکان
ا . بر طبق نمودارههستنعت بسیار مهم و حائز اهمیت پردازند. در دنیای امروز گردشگری صو غذاهای متفاوت می

 1۳۵1میلیون گردشگر به  ۱۳۰از حدود  1۹۹۰میانگین گردشگران در سال  ،و آمارهای سازمان تجارت جهانی
 تنوع روزافزون گستردگی و خدمات پدیده ارگانیک، در خدمات .]۳۱[افزایش داشته است  ۵۰1۲میلیون در سال 

 زیست محیط و بشر برای غیرارگانیک محصوالت کشاورزی و مواد همچون را زیادی ضررهای آن شدن ماشینی
 سالمتی و یمنیا نشانگر که هستند انعکاسی صفات نگران بیشتر کنندگانمصرفکه  از آنجا .داشته است همراه به

های ایمنی و سالمت را کنندگان در رویارویی با دریافت خدمات همین حساسیتمصرف احتماالً .]1[ باشد آنها
 اب جدیدی تعریف بار برای اولین احتماالً پژوهش این درخواهند داشت. با توجه به جستجوهای صورت گرفته، 

 دائم فادهاست زمینه. هستند ضررکم گاهاً و ضرربی طبیعی خدمات بیانگر که شودارائه می ارگانیک خدمات عنوان
 هایبخش در توانمی کرد. اما فراهم همگان برای نتوان کامل طور به شهری زندگی در شاید را خدمات گونهاین

 ردشگریگ صنعت در هازمینه از این یکی که بست کار به جسمی و روانی-روحی سالمت در بهبود عنوان به مختلف
 هب کشور برای پایدار زاییاشتغال و رشد و آمدزایی در و گردشگری توسعه  در مهمی راهبردی جایگاه که هست
دارد. خدمات گردشگری ارگانیک شامل آن دسته از خدماتی است که هدف از آنها کاهش یا حذف  داشته همراه

 کاهش ای حذف با حقیقت . درهستهای الکترونیکی های همراه و در برخی موارد سیستمابزارهای دیجیتال، تلفن
 نتیس زندگی موقت تجربه و گردشگری برای را شماریبی هایجذابیت زمینه توانمی ،مجازیهای ابزارها و رسانه

 - فناوری از حد از بیش استفاده مسئله ارگانیک خدمات در مهم یهازمینه از کرد. یکی ایجاد مجازی از عاری و

 زیاد ادهاستف. است کرده سرایت گردشگری زمینه به که هست آن به – اعتیاد به مربوط مسائل و روان بهداشت و
ای که به گونه. دباش داشته گردشگری کلی تجربه بر منفی تأثیرات بالقوه طور به تواندمی سفر هنگام در فناوری از

مسافرت عدم استفاده از موبایل و قطع ارتباط با کار و زندگی عادی  هنگام است ممکن گردشگران در برخی موارد
 [. ۱] شودمیگفته  «دیجیتال آزاد گردشگری»که به این پدیده  را خواستار باشند،

 ندگیز تجربه و گردیبوم از سیستم استفاده با و شهرها بیرون از در هاییشهرک توسعه و ایجاد با همچنین
 از و برد هبهر کافی اکسیژن و پاک هوای از و بوجود آورد طبیعت سکوت و آرامش به دسترسی ،سنتی و روستایی
 نینهمچ. حتی برای مدتی کوتاه بهره برد هاگونه محیطدر این شهری زندگی یهاآالینده و شهری زندگی عوارض

 قتحقی در و یابدمی سوق گردشگریبوم و گردیطبیعت سمت به تفریحات و هافعالیت  ارگانیک خدمات در
 امکانات و لیماق به بسته خدمات گونهاین. باشند خورده پیوند جسمی و روانی و روحی سالمت جنبه با باید تفریحات

 دمع زمینه در حتی. دارند اشتراک وجه آن مختلف اشکال تمامی در سالمت جنبه در اما هستند متفاوت منطقه هر
 کوتاه مدتی برای شهری زندگی از جستن دوری حقیقت در .پرداخت آن به توانمی نیز استراحت کردن و فعالیت

 نندگانکشرکت یهاانگیزه بررسی .بهره برداز این سبک گردشگری  شهری زندگی فناوری و فشارهای از فرار و
 اصلی املع چهار شناسایی با هایافته. کندمی محدود را سفرهایشان در فناوری از استفاده از داوطلبانه پرهیز برای

 ی،شخص رشد فرار،) مجازی آزاد گردشگری در شرکت برای گردشگران انگیزه. کندمی کمک نظریۀ مربوط به
 توانمی. کندمی برجسته را هاانگیزه این زیربنای ،اکتشافی زیرمجموعه چندین مشکل با و (روابط رفاه، و سالمتی

 تواندیم نهایت در مطالعه این گرفت، نظر در بهتر مسافرتی انتخاب گردشگری محصول را مجازی آزاد گردشگری
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 کنند تبلیغ دگانکننشرکت به سالمت زمینه در مثبت تجربیات و منافع رساندن حداکثر به تا کند کمک پزشکان به
[۱.] 

 آرامش به درمانیمنظره پدیده و زمین و آسمان مناظر به نگاه با توانندمیکه گردشگران  )هند( مانند ریشیکش
دمات خ حقیقت مند شوند. دربهره سالمت گردشگری فواید از اقلیم به توجه با ورزشی تمرینات انواع و برسند

 محیط و انسان برای را ضرر کمترین که سازگارند محیطی زیست استانداردهای با که هستند خدماتی ارگانیک
توان می ررضبی خدماتی را باشد مضر هایفناوری استفاده از بدور و سنتی طبیعی کامالً که خدماتی و دارند زیست
 محیط و شرب ذات و طبیعت با همراه و زندمین آسیب زیست محیط و انسان به آن گسترش و توسعه برای زیرا نامید

 .هستند زیست
 غذایی مواد روی بر حالهکه تاب هست ضرورت و تحقیق بر روی خدمات ارگانیک از این جهت دارای اهمیت

 راتتأثی و سالمت به کمتر خدمات بحث در اما گرفته صورت زیادی هایپژوهش ارگانیک کشاورزی محصوالت و
بدیل شده حیاتی ت استراتژی یک به داریباالتر در صنعت رستوران کیفیت با غذای تهیه. شده است خدمات توجه

محلی  محصوالت آمریکا در خریداران ارگانیک غذای مثال، عنوان به .[۹] بحث غذای ارگانیک در مخصوصاً
 نروژی کنندگانمصرف یا [.1۲] گذارندمی تأثیر آنها خرید تصمیم در کنند کهمی ارزیابی مهم عامل را ارگانیک
دهند می رارق توجه مورد دانند. رامیتر تر و باکیفیتایمن را هاگزینند چون آنمیهایی با غذای ارگانیک را بررستوران

 تولید درصد 1۲و ۲۵ ترتیب به کانادا و آمریکا متحده ایاالت در خدمت اهمیت آمار طبق اما ارگانیک را غذای که
 در دارند که ار اقتصاد از بزرگی سهم نیز صنعتی یافتهتوسعه کشورهای سایر در همچنین. هستند آنها ملی ناخالص

 بخش اهمیت دهندهنشان خود که. [۵۱] دارد تعلق خدمات بخش به اشتغال افزایش ضریب باالترین کشورها این
 هارائ یهاپدیده و راهبردها آوردن بدست برای ییهاپژوهش انجام و خدمات کیفیت به توجه پس. هستند خدمات
به  همانطور که برای عالقمندان .باشد گردشگری صنعت در آن توسعه برای خوبی زمینه تواندمی ارگانیک خدمات

باید اهمیت داشته باشد که چه نوع خدماتی را با چه  خورند قطعاًمیغذای ارگانیک اهمیت دارد که چه چیزی را 
 صنعت رد ارگانیک خدمات ارائه و راهبردهای هاش به شناسایی پدیدهپژوه این در کنند.میکیفیتی نیز دریافت 

 و تاس شده برابر پانزده سالمت گردشگری یهاتوریست میزان گذشته سال 1۰ در. پرداخته شده است گردشگری
 کشور برای ارزی درآمد دالر میلیون ۵۰۰ و میلیارد یک و یافته افزایش نفر هزار ۳۰۰ به نفر هزار ۵۰از ۱1 سال از
 است کار و کسب امکانات و اییسرمایه منابع بزرگترین از یکی ایران در گردشگری صنعت. است داشته همراه به
 دارد همیم نقش جانبههمه و پایدار توسعه در صنعت این. هستند فرهنگی و اجتماعی اقتصادی، رشد ساززمینه که
 بیکاری و درکو فقر، اقتصادی، مشکالت بر غلبه فرآیند  در روان مسیری ظالمانه هایتحریم به توجه با تواندمی و

 [.1۹] باشد
 رگانیکا گردشگری خدمات ارائه به دسترسی راهبردهای گسترش برای خوبی ساززمینه تواندمی پژوهش حاضر

 تنوع با ارگانیک خدمات ارائه دارد، فراوانی اقلیمی هایجذابیت و غنی فرهنگی گستردگی ایران که آنجا از و باشد
رسی و در این پژوهش به بر .کند ایفا کشور اقتصاد در را بزرگی نقش و شود روبرو تواندمی فراوانی گستردگی و

و راهبردهای خدمات گردشگری ارگانیک پرداخته شده است که دربرگیرنده کلیه خدماتی است  هاشناسایی پدیده
هر کدام بصورت مستقل و جداگانه در نقاط مختلف در حال ارائه هستند و در این قسمت به ذکر برخی از آنها 

 پرداخته شد.
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 و چارچوب نظری پژوهشمبانی  .2

 سپ انسان هایفعالیت چهارم بخش را گردشگری هایلیتفعا که رسیده رشد از حدی به گردشگری صنعت
 به درآید انجه صنعت سودآورترین کنندمی بینیپیش کارشناسان کنند.قلمداد می خدمات و صنعت کشاورزی، از

 [.۳۰] شودمی یاد نامرئی صادرات به آن از کهطوری
 «ساحل و خورشید» مدل از تابستان، در و بود متمرکز ساحلی مناطق در که بود عظیم ایپدیده قبالً گردشگری

 ی[. گردشگر۳1] است داشته را متنوعی و چشمگیر گسترش جهانگردی گذشته، دهه چند حین در. کردمی پیروی با
 افزایش به رو گردشگری تنوع و گسترش. باشد زیست محیط از حفاظت برای تهدیدی یا کنندهحمایت است ممکن
جهت  در طبیعی شدهحفاظت مناطق باعث شده تا  شده محافظت یهااکوسیستم بر محیطی زیست اثرات است

 آمد، وجوده ب روند این گسترش از گردشگری از جدیدی نوع [.۱] حفظ منابع طبیعی و گردشگری استفاده گردد
 شگرگرد اصلی انگیزه آن در که طبیعت اساس بر گردشگری اشکال همه عنوان به که اکوتوریسم به معروف
 طور به که کشورهایی در[. ۳۱] هستند طبیعی مناطق در غالب سنتی یهافرهنگ یا طبیعت ارزیابی و مشاهده

 تواندمی گردیبوم توسعه اروگوئه، مانند ساحل، حاشیه اطراف در کنندمی پذیرایی گردشگران از تابستان در عمده
 مرتبط محصوالت و محالت تنوع و تعداد تقاضا، رشد دلیل به. کند کمک گردشگری فصول و مناطق گسترش به
. است بوم زیستی ارگانیک، گردشگری یهازمینه از یکی. [۱] است یافته افزایش گردشگری نوع این اکوتوریسم به

 لذت منظور هب بکر طبیعی مناطق از که هست مسؤوالنه محیطی زیست بازدید و سفر یک گردشگری بوم زیستی
 جتروی باعث که طوری به گردد،می انجام آن با مرتبط فرهنگی هایویژگی و آن مواهب درک و طبیعت از بردن

 اشتغال رایب را شرایطی و گذارد جای به محیط بر بازدیدکنندگان جانب از کمی بسیار منفی اثرات و گردد حفاظت
 قایسهم در گردشگری بازار در اکوتوریسم یگاهجا. کند فراهم( بومی) محلی مردم اجتماعی و اقتصادی مندیبهره و
 ها،رکتش انبوه، توریسم به هاشاخه سایر که یابیمدرمیگردشگری  بوم زیستی یشاخه در گردشگری ابعاد با

 هر برای نفر ۳۰ از بیش هاییگروه با ندرت به گردیبوم شاخه فعاالن اندیشند،می بزرگ هایهتل و هاآژانس
 در محدود امکانات و محلی راهنمایان از استفاده  و کوچک هایشرکت طریق از  نیز و دارند سروکار برنامه
 [.1۱] کنندمی فعالیت طبیعی هایمحیط

این  رو،. از اینهستند سالمت گردشگری دوباره تولد شاهد غربی مدرن پست جوامع یکم و بیست قرن اوایل
 جامعه رد آن فزاینده نقش به توجه با لذا است جدید خدمات و فضاها مفاهیم، ،هاایدئولوژی بر مبتنیگردشگری 

 زمینه این در[. 1۱] رونق دارد آبگرم مراکزدر  بهداشت، و فرهنگ فراغت، اوقات جهانگردی، در ویژه به امروزی،
 اصطالحات فرهنگ در است ممکن سالمتی یهااستراحتگاه است، رشد حال در روشی آبگرم یهاچشمه
 . [۲] تلقی شوند امروزی معابد شناسیجامعه

که  ستهی دیگری از گردشگری ارگانیک با عنوان گردشگری روستایی طبیعی و یا فرهنگی نیز هانمونه
 رانهمدیت حوزه در ویژه به که است نوظهور گردشگری نوع یک این .استشده مطرح  زیتون روغن با گردشگری

 دنیای از ردنب لذت و یادگیری به میلتقاضای  زیتون روغن گردشگری ساززمینه اصلی انگیزه. است توسعه حال در
 نوع هس از ناشی و دارد مطابقت خاص عالقه با گردشگری با گردشگری نوع این اما. است زیتون روغن و زیتون

 عالوه ردیجهانگ دیگر خاص انواع با ارتباط با .هستند (فرهنگی و طبیعی روستایی،) عمومی منافع با گردشگری
 اینکه کردن آشکار بنابراین دهیم،می نشان خدمات و هافعالیت از ایگسترده طیف به را آن پیوندهای ما این، بر

 [.۵۹] خاص است عالقه با اصطالح به گردشگری مناسب ویژگی باشد، پیچیده تواندمی گردشگری نوع این
 نشانگرهایکمتر به  ،خدمات یعوامل منف یرثأو ت محیطی هایدر استفاده از خدمات و ویژگیبه هر حال، 

 یگردشگر خدمات یهاپدیده و راهبردها. است شده توجه ییغذا و یکشاورز تولیدات همانندو سالمت  یمنیا
 یندهفزا عالقه. بوجود آورده است یدر گردشگر را یدیجد یهایدهپد یکاال و خدمات کشاورز یببا ترک ارگانیک
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 راهمف کشاورزان بازارهای برخی برای را فرصتی گردشگری، متنوع تجارب ارائه به نیاز و گردشگری صنعت به
 [.۳۲] شوند تبدیل توریستی هایجاذبه به اجتماعی رویدادهای از تا است کرده

 غذاهای تا کند ایجاد گردشگران برای را فضایی و جو که کنندمی فراهم را هاییمکان و بازارها کشاورزان
این خود نوعی خدمات  [.1۲] کنند تجربه زندگی سبک و مصارف ایجاد طریق از را محلی جامعه یهاجنبه و محلی

 گردشگری است که عالوه بر ارائه غذای ارگانیک خدماتی ارگانیک را نیز در پی دارد.
هایی برای توسعه صنعت گردشگری یکی از منابع بسیار مهم برای ایجاد درآمد و توسعه پایدار دتدوین راهبر

ی اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، قانونی و هازایی و توسعه زیرساختجاد اشتغالهمچنین توسعه پایدار در ای هست
و  هامطالعه حاضر با بررسی مبانی نظری پژوهش و تحقیقات پیشین سعی در شناخت پدیده [.۳۰] هستفرهنگی 

 .هستتبیین راهبردهایی جهت توسعه گردشگری خدمات ارگانیک 
 پیشینه پژوهش

بنای خدمات ارگانیک یافت نشد تحقیقات پیشین برم موضوعی پژوهشگر تحقیقاتی با هااز آنجاکه طبق بررسی
ضرر صورت گرفت که تا ضرر و کمگردی، سالمت، روستایی و بیمحصوالت کشاورزی و خدمات طبیعی، بوم

 تعریف کار نیروی و محصول زیاد تولید باکه  مدرن کشاورزیحدودی در مبانی پژوهش به آنها پرداخته شد. 
 صرفاً که کشاورزی[. آن نوع 11] هست آالتماشین فناوری و سیستماتیک شیمیایی یهانهاده به متکی شودمی
 یجهنت در و یفیتک است، متکی بیشتر انسانی تولیدات و زمین تأمین برای ساده نگاهی در صنعتی، زیاد مقادیر به
 مواد تولید افزایش[. ۵۱] دهدمی افزایش را ایگلخانه گازهای انتشار[. ۳1] کندمی تهدید را آب بودن دسترس در

 منابع یآن بر رو یرثأت و بیشتر غذای تقاضای نتیجه در و جمعیت رشد دلیل به است چالش یک همچنان غذایی

 کاهشبه دنبال  باید کشاورزی هایسیستم آینده در پس [.1۰] هستند آب و زمین فسفات، انرژی، مانند محدود

  [.11] شود گرفته نظر در اولویت یک عنوان به زیست محیط و باشند منفی عوامل
 دشگریگر تجارب مثابۀ به بازارها نیست غیرمعمول کشاورزان محصوالت دیدن غذایی، مقاصد از بازدید هنگام

ه ک کندمی کمک اقتصاد محلی و جامعه رفاه به کشاورزان بازارهای محلی، مردم برای .شوندمی تبلیغ غذایی
 [.۳۳] هستند غذایی مواد منظم خرید و سازیشبکه برای هاییمکان

 ممکن هک عملی ببرند تور یک با را گردشگران که به خدماتی باشند جهت بخشیدن با تواندمی کشاورزان بازار
 سالمت، ارزش ویژه، به [.1۵] را تجربه کنند محصوالت بازار با پز و پخت شاید و خرید چشیدن، یادگیری، است

 غذای هایویژگی این، بر عالوه[. ۵۹] دارد مشتریان رفتاری نیت بر تأثیر که است مزه و سالمت به نسبت نگرش
 یهامسافرت و ترطوالنی انتظار بیشتر، پرداخت به مشتریان تمایل که دارد مثبت تأثیر اولیه مواد با محلی و ارگانیک

ها با ارائه اطالعات ها و فروشگاهباید در رستوران ارگانیک غذایی ارزش[. ۵1] هستندسبز  یهارستوران برای دورتر
 همین هب. یابد افزایش ارگانیک غذایی محصوالت مورد در مشتریان دانش تا دهندارگانیک به مشتریان نشان 

 است ممکن هارستوران سایت وب این، بر عالوه. یابد افزایش تواندمی مشتریان شده درک کیفیت ارزیابی ترتیب،
 [.۹] دهند ارائه کیفیت مورد در جدید مشتری جذب برای ارگانیک غذایی منوهای از بیشتری اطالعات

 ی گردشگری ارگانیک مطرح کرد. هاتوان یکی دیگر از شاخهمیگردشگری سالمت را 
 و یاهیمال کوهرشته. برندمی از مناظر زیبایی لذت کنندمی بازدید ۵)هند( ریشیکش از یوگا برای که گردشگرانی

 بازدید برای فرد،منحصربه و آرام زیبا مقصد یک تشکیل به منجر که شوندمی ادغام منطقه این در ۳گانگا رودخانه

                                                                                                                                                 
۵ Rishikesh (India) 
۳ Ganga River 
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 کند،یم فراهم گردشگری ویژه اشکال در افراد از دسته چندین برای راهی مقصد این جغرافیای .شودمی گردشگران
 [.۳] یوگا گردشگری و ورزشی گردشگری مذهبی، گردشگری معنوی، جهانگردی ماجراجویی، گردشگری جمله از

 انگردیجه روستایی، گردشگری) کرد توصیف عمومی گردشگرینوع  سه توانمی را زیتون روغن گردشگری
 صنعت، ،غذا) گردشگر برای مندیهعالق خاص انواع بای یهاویژگی که( فرهنگی گردشگری و طبیعت بر مبتنی

 ریگردشگ و تجارت وحش، حیات مشاهده گیاهان، مشاهده خالقیت، کشاورزی، گردشگری انداز،شناسی، چشمقوم
 [.۵۹] دارندسالمت( 

 به گردیعتطبی و روستایی سالمت، گردی،بوم گردشگری پیشین تحقیقات و نظری مبانی سیر به توجه با
در این پژوهش سعی شد تا  رواینشد. از  پرداخته پژوهش االتؤس به دستیابی برای باز سؤاالت طرح و پژوهش

 و راهبردهای خدمات ارگانیک در صنعت گردشگری کدامند؟ هاپژوهش یافت شود که پدیده سؤاالتپاسخی برای 
 

 شناسی پژوهشروش .3

 زا پژوهش نیا ،ستا یدر صنعت گردشگر کیخدمات ارگان یهادهیپد و راهبردها نییتب پژوهش نیا هدف
 هک آنجا از است. یفیپژوهش، از نوع پژوهش ک سؤاالتتوجه به  با هاداده نوع نظر از و یکاربرد نوع از هدف، نظر
 رویکرد روش از آن پیامدهای و علل کشف برای هست جدیدی موضوع گردشگری در ارگانیک خدمات ارائه دهیپد

نظر ماهیت پژوهش حاضر از  روش پژوهش کیفی  از  .[۳1] استفاده شده است«  نظریه داده بنیاد»پژوهش کیفی 
آوری ها، آزمون فرضیه وجود ندارد و به جای آن، هدف جمعهای اکتشافی است. در این نوع پژوهشنوع پژوهش

 اشتراوس برای این منظور از رویکرد پژوهش کیفی [.۲] درک عمیق از موضوع است و الگوها برای فهم و هاایده
ها، رویکردها و فنون پژوهش کیفی در یک پژوهش است و هدف از گردد که ترکیب روشاستفاده می ۱کوربین و

 .هستندهای پژوهش آن، فائق آمدن بر سوگیری ذاتی و نقایص موجود در هر یک از روش
 مرحله ناولی. شودمی استفاده کدگذاری ایمرحله سه فرایند از کیفی یهاداده تحلیل برای داده بنیاد روش در

 هاداده بندیطبقه و گذارینام مصاحبه یهاداده و اطالعات دقیق تحلیل با قسمت این در. هست باز کدگذاری
. گیردیم صورت هامقوله نتیجه در و مفاهیم دقیق شناخت باز کدگذاری از. شودمی گذاریبرچسب و گیردمی صورت
 خام هایداده و شوند گذاریبرچسب تفکیک از بعد یک به یک مفاهیم باید مقوله، هر در مفاهیم بندیطبقه هنگام

 دیگریک به هامقوله محوری کدگذاری طریق از سپس .شوند سازیمفهوم ،هامصاحبه متن دقیق بررسی طریق از
 گردید، نمعی هامقوله بین ارتباط محوری کدگذاری و باز کدگذاری طریق از اینکه از پس پایان در. شوندمی متصل

 مدل هایتن در تا شوندمی تعیین هاآن بین ارتباط و فرعی ایمقوله اصلی، یهامقوله انتخابی کدگذاری طریق از
 [.۳۱] آید بدست پژوهش نظری

 .دهدمی نشان بنیاد داده نظریه راهبرد در را نظریه به داده تبدیل کلی فرآیند، 1 شکل
 

 
 [۳1] نظریه به داده تبدیل مراحل .1 شکل
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  کدامند؟ گردشگری در ارگانیک خدمات ارائه با مرتبط یهاپدیده
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استفاده گردیده که آشنایی کاملی با خدمات در صنعت گردشگری پژوهش از افرادی  برای جامعه و نمونه آماری
. این گردی و خدمات مرتبط با آنها باشندگردی روستایی و طبیعتارگانیک داشته باشند بویژه در گردشگری بوم

خبرگان کارشناسان و مدیران صنعت گردشگری در شهرهای مختلف هستند. در این پژوهش، در مرحله اول 
ه شوندگان به صورت موردی با روش گلوله برفی با توصیگیرد و مصاحبهمیمند صورت به شکلی هدفگیری نمونه

 . هستگردند و  تمرکز آن بر تدوین نظریه خبرگان انتخاب  می

 مشارکت و همراهی دهندگان،پاسخ خاطرات مدارک، و اسناد بررسی ،هامصاحبه مشاهدات،از  هاداده آوریجمع
کرد  توان مشخصمیابزار اصلی انجام این پژوهش مصاحبه است، از قبل ن البته .باشدمی پژوهشگر خود شخص و

کار طور کامل آشانتخاب شوند تا پدیده موردنظر در مطالعه کیفی به دبایکه چه تعدادی از افراد  برای مصاحبه 
ا دهد و بمییی را که گردآوری کرده را مورد تحلیل قرار هاپژوهشگر، بالفاصله داده له،أگردد. برای حل این مس

یی را جهت ادامه پژوهش مورد نیاز دارد های بعدی چه دادههاتواند تصمیم بگیرد که در مصاحبهمیها این تحلیل
از  یگیرکه در این روش همراه با نمونه گویندپردازد. این روش را شیوه نوخاسته میمی هاو به گردآوری آن داده

پردازد و )از طریق انجام اولین میها ، پژوهشگر به گردآوری دادههاشوندگان، به خاطر ارزش نظری دادهمصاحبه
رداخته ی بیشتر پهای بعدی به گردآوری دادههامصاحبه(، تا به اولین مقوله پی ببرد؛ و پس از آن با انجام مصاحبه

لی و در آن به صورت تکام عه دقیق هدایت شده که انتخاب نمونهشوند. به عقیده لینکلن و گویا در یک مطالمی
 نیستنفر  ۵۰این تعداد بیشتر از  احتماالًتوان به حد اشباع رسید و کننده میشرکت 1۵تعاقبی بوده باشد، با حدود 

 و داده قرار مدنظر پایایی و روایی جایگزینی برای معیاری منزله به را اعتماد قابلیت مفهوم لینکلن و گویا [.۵۲]
 تشکیل  دپذیریتأیی قابلیت و اتکا قابلیت انتقال، قابلیت اعتبار، قابلیت عنصر چهار از مفهوم این که دادند شرح
 و دانمی در طوالنی شدن درگیر اشباع، حد به هاداده رسیدن تا گیرینمونه بر تأکید اعتبار قابلیت .اندشده

 یماتتصم و هاروش ها،داده درخصوص محقق مستندسازی بازرسی، به اطمینان قابلیت. دارد هاداده نگریچندجانبه
 یعنی پذیریالانتق قابلیت و است بودن انعکاسی و نتایج موازی بررسی معنی به تأییدپذیری. کندمی اشاره محقق
[. در این پژوهش 1۳]شوندگان مصاحبه گوناگون تجارب و هادیدگاه تنوع و کنندگانشرکت و محیط مفصل وصف

نفر از مدیران و خبرگان استفاده شده است که با نفر هشتم به اشباع نظری رسید اما تا نفر سیزدهم جهت  1۳ از
ی قدیمی و یا بسیار موفق و معروف در سطح هادر این بین از مدیران مجموعه اطمینان بیشتر مصاحبه ادامه یافت.

 1دهد که در جدول میی پژوهش را نشان هاخود نشانگر اعتبار باالی داده المللی استفاده شده و اینملی و بین
 بطور کامل آمده است.  

های بدست آمده اولیه از متن مصاحبه در مرحله اول از تجزیه و تحلیل در روش داده بنیاد ابتدا با استفاده از داده
ها ها پرداخته و به فهم و درک مشترک بین آنگذاری آنسازی هر کدام از کدها به برچسبو ترکیب کردن و مرتبط

 ۵در جدول  [.۳۱]شوند. این در حالی است که برای تعداد کدها مستخرج هیچ محدودیتی قائل نیستیم پرداخته می
 .توان مشاهده کردای از کدگذاری باز را مینمونه
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 (شوندگانمصاحبه)  پژوهش کنندگانمشارکت اطالعات. 1 جدول

 کار سابقه

 یگردشگر
 فیرد سمت سن تاهل التیتحص یلیتحص رشته

 1 رعاملیمد و مؤسس ۱۵ متأهل یکارشناس عمران ۱

 ۵ رعاملیمد و مؤسس ۳۱ متأهل ارشد یوکارشناس یکارشناس یگردشگر 1۳

 ۳ رعاملیمد و مؤسس ۳1 متأهل ارشد یکارشناس و یکارشناس یگردشگر ۲

 یگردشگر ۵۰
 جودانش و ارشد یکارشناس دو و یکارشناس

 یدکتر
 ۱ رعاملیمد و مؤسس ۱۰ متأهل

 ۲ رعاملیمد و مؤسس ۳۲ متأهل ارشد یکارشناس کیسرام مواد ۲

 1 رعاملیمد و مؤسس ۱۲ متأهل کمتر و پلمید *** ۵۰

 ۲ رعاملیمد و مؤسس ۱۱ متأهل ارشد یکارشناس یگردشگر ۵۰

 ۱ رعاملیمد و مؤسس ۳۱ مجرد یکارشناس یمعمار ۹

 ۹ یداخل ریمد ۳۲ متأهل کمتر و پلمید یانسان علوم ۱

 1۰ رعاملیمد و مؤسس ۲1 متأهل (یمعمار تجربه سال ۵۱) یکارشناس یمتالورژ مواد ۵۰

 11 رعاملیمد و مؤسس ۲۳ متأهل کمتر و پلمید ییراهنما سوم ۵۳

 1۵ رعاملیمد و مؤسس ۳۱ متأهل یدانشگاه شیپ یدانشگاه شیپ 1۲

 ۱۱ متأهل یدکتر یگردشگر ۱
 هیأت وعضو  مدرس

 یعلم
1۳ 

 

 
 باز کدگذاری نمونه .۵ جدول

 کدگذاری باز پاسخ

 موقع مثالً. نداشتند دوست رو یتکرار یکارها که دمیفهم  مثالً ای
 تندانداخمین عکس گرید برگشت موقع یول انداختندمی عکس رفتن،

  یتکرار یرهایمس و یکارها انجام عدم

 رمایب را آنها آمدند، هایخارج که بعد دفعه گفتم بافیقال دختر آن به
 نفر ۱ دستمزد هم من و یبخون هم شعر و یبباف یقال تو شما، شیپ

  کارگر

 مزددست پرداخت و یبافیقال شینما و بافیقال دختر از استفاده
 درآمد کردن میسه و خوب

 و کردم جادیا فرصت هم آنها یبرا باشم، متوجه خودم نکهیا بدون و
 شدم ییزااشتغال باعث که دمید

 روستا یاهال یبرا اشتغال فرصت جادیا

 مبزن زنگ خواستند، نان اگه هایخارج یجلو شهیم گفتم هم مادرش به
  نفر ۱ مزد من و آنها یجلو یبپز نان و میایب و یکن درست ریخم

 یعال درآمد و نان پخت شینما یبرا نانوا زن از استفاده

 که منوشتمی کاغذ یرو و. نداشت یمشکل من با روستا در یکس گرید و
 میبخر دیبا خانه کدام از را...  و ریپن ای مرغ تخم مثالً

 با ییهمسو و درآمد میتقس جهت یالها از خدمات و حتاجیما دیخر
 کار و کسب

 و کردند کار چه روستاها یبرا که رمیبگ ادی و آلمان بروم خواهممی
 دهم انجام خودم یروستا یبرا را کارها همان و برگردم

 و یریادگی جهت گرید یکشورها موفق یهانمونه از دیبازد
  آموزش

 ار گرانید به گذاشتن احترام هم هتل تا فرودگاه از و آلمان رفتم من و
 بهداشت و نظافت. گرفتم ادی

 گرفتم ادی را بهداشت و نظافت ،گذاشتن احترام آلمان سفر در

 را...  و داشتن هدف غذا، سرو یبرا مثالً داشتن برنامه بودن، موقع به
 گرفتم ادی

 ره یبرا داشتن هدف ،غذا سرو یبرا داشتن برنامه ،بودن موقعه ب
  یکار

 1 آنها و میهست 1۰۰ ما یعنی دارند یکم امکانات ما یروستاها به نسبت
 کردند استفاده درست هستند که 1 از آنها یول. هستند

 موجود امکانات و منابع از درست استفاده

 مهمان از هم باز یول پختندمی را زهایچ نیبهتر ما مادران رانیا
 ادی آنها از را نفس به اعتماد نفس عزت آنجا من و. کردندمی یعذرخواه

 گرفتم

 یخواه عذر هم باز یعال خدمات پختدست با یرانیا مادران
 ادگرفتمی را نفس عزت و نفس به اعتماد یول کنندمی
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ی فرعی که در محدوده آن مفهوم های اصلی و مقولههادر مرحله کدگذاری محوری با برقرای رابطه بین مقوله
ده چندین برگیرن گیرد که هر مفهوم درمیشود و از کدهای باز مفاهیم شکل میگیرند مقوله محوری تعیین میقرار 

 دهد.میای از کدگذاری محوری را نشان نمونه ۳. جدول هستندکد در محدوده مشترک 
 

 محوری کدگذاری نمونه .۳ جدول

 مفاهیم محوریکدگذاری 

 ارتباط دوستانه با میهمانان پیگیری حال و احوال مسافر در مواقع ضروری

ایجاد خدمات جهت رضایت و حتی مشعوف کردن مسافران جهت 
 معرفی هر چه بیشتر خود

 نوازیمهمان

 آداب و رسوم و سبک زندگی بود هاباعث جذب بازدیدکنندگان دیگر مسافران هتل های مرکزجذابیت

 
وم و ی هر مفههابا اصالح و بازگشت به مفاهیم قبلی و تصحیح محدوده هادر مرحله کدگذاری انتخابی مقوله

 هالشود و تحلیمیدر نتیجه مقوله محوری حاصل  گیرد ومیاعتبار دادن به روابط و مقوالت مقوله محوری شکل 
 [.۳۱] دهندمیدر قالب چند کلمه حاصل کل پژوهش را نشان 

 ه از مفاهیم پژوهش بدست آمده است.بطور کامل کدگذاری انتخابی است ک ۱جدول 
 

 کدگذاری انتخابی .۱جدول 

 ۲یمحل پوشش
 یزندگ سبک و رسوم و دابآ پوشش

 1۲ یزندگ سبک و رسوم و دابآ

 ۱ یمحل ینییآ یهامراسم و هاجشن
  یفرهنگ ینییآ مراسم و هاجشن

 ۲ یدست عیصتا دیتول و یمحل یغذا پز و پخت جشنواره 

 1۰ یدست عیصنا ینیریش و غذا دیتول تجربه و شینما
 هنر و فرهنگ آموزش و شینما

 ۳ یهنر یفرهنگ شگاهینما جادیا

 ۱ یورزش یفرهنگ دادیرو یبرگزار
 و یورزش ،یفرهنگ یهاتیفعال و دادیرو یبرگزار

 یحیتفر
 1۲ یحیتفر و یورزش یهاتیفعال

 ۲ ییگوقصه

 ۲ یسنت یکارها و کسب داشتن نگه کوچک

 1۰ منطقه خود یبوم خدمات ارائه یبوم خدمات یسازیشخص

 ۲ گردشگر قیسال اساس بر خدمات

 1۱ ینوازمهمان

 یدارمهمان یبجا ینوازمهمان
 ۹ همانانیم با دوستانه ارتباط

 ۲ همانانیم در یدوست جادیا

 11 یفرهنگ تعارض عدم به توجه

 ۳ رونق باعث ونیزیتلو یفرهنگ برنامه در شرکت

 ۱ ایمد و یمجاز غاتیتبل هدفمند غاتیتبل

 ۲ یعموم ایمد در جهینتیب غاتیتبل

 ۲ مرجع مجالت و کتاب در ورود
 مشهور مراجع توسط شدن عنوان

 ۳ مشهور یهاآدم دعوت

 1۳ دهان به دهان غیتبل نیترممه
 دهان به دهان غیتبل

 1 یکیالکترون دهان به دهان

 ۹ بهداشت و یزیتم تیرعا
  بهداشت و یزیتم در تیفیک

 ۳ خدمات تیفیک
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 هایافتهها و تحلیل داده .4

ده . پدیهستپدیده محوری زمینه اصلی پژوهش بوده و هدف اصلی پژوهش بررسی آن  داده بنیاددر نظریه 
 هستندسو معطوف ی مباحث پژوهش بدانهاو واکنش هاکه کنش هستجریان اصلی اتفاقات و حوادث پژوهش 

 شناختگیرند. در پژوهش حاضر با میشکل  هاو علل پیدایش جریان پژوهش از پدیده هاشناخت پدیده [.۳۱]
ی ارائه خدمات گردشگری ارگانیک در های صورت گرفته، چهار مقوله عامل اصلی پدیدههابندیمفاهیم و مقوله

رهنگ برخاسته از  ف هستساز جریان خدمات گردشگری ارگانیک که عامل اصلی و زمینه هاایران بودند. این پدیده
 رند. گیمیت أغنی ملت و شرایط ملی مذهبی و اقلیمی ایران نش

 یهاای در ایران و حتی جهان دارای ویژگیهر منطقه است. )پوشش و رسوم و سبک زندگی( اولین مقوله:
فردی برای پوشش محلی خود دارند همچنین آداب و رسوم و سبک زندگی هر منطقه بسته به اقلیم آب منحصربه

چهار فصل و فرهنگ غنی با تاریخی کهن در  با. ایران هستندی تاریخی متفاوت هاو هوا فرهنگ نژاد و پیشینه
. همچنین سبک زندگی و آداب و رسوم نیز با تغییرات استفرد ای منحصربهی محلی اقوام مختلف پدیدههاپوشش

ازدید از این ب های بسیار باالیی را برای گردشگران داخلی و خارجی بهمراه دارند.جغرافیایی و قومی ملیتی جذابیت
سیار تواند بمیفرد برای هر گردشگر که به دنبال این نوع از گردشگری است اب و منحصربهپدیده بسیار جذ

 ای خاص را به یادگار بگذارد.بخش باشد و تجربهلذت
و رویدادهای مختلف باعث برندسازی  هابرگزاری جشنواره و مراسم آیینی و فرهنگی( ها)جشن دومین مقوله:

توان از این رویکرد در گرشگری می. همچنین [۳۰] شودمیی شهری توسط گردشگران هاجاذبه و شناسایی
گونه و اجرای این هاگونه جشنارگانیک نیز بهره جست. ایران از تاریخ چند هزار ساله برخوردار است و جریان این

ه و برخاست مایشی ندارد.گونه جریان ساختگی و نمراسم ریشه در فرهنگ و اعتقادات و باورهای مردم دارد و هیچ
از نوع فرهنگ باورها و اعتقادات مردم ایران هستند. و همین امر باعث جذابیت بیشتر گردشگران و عالقمندانی که 

ی مهم هاشوند است. تنوع در مراسم یکی از ویژگیمیبیرون از آن منطقه برای بازدید و شرکت در اینگونه مراسم 
ی مذهبی که در مذاهب هاو یا اعیاد و مراسم هستی شادی که بصورت ملی و باستانی هااست، از قبیل مراسم

 گیرد. همچنین مراسم سوگواری همراه با اجراهای مختلف مردمی که در سرتاسرمیمختلف در این خطه صورت 
گری بومی محوری در ارائه خدمات گردشدهد همگی عامل پدیدهمیها و رسوم مختلف رخ کشور به اشکال و روش

 و ارگانیک هستند.
تنوع قومی ملیتی زبان اقلیم و دیگر پارامترهای  هست)نمایش و آموزش فرهنگ و هنر(  سومین مقوله:

فرد را برای خود داشته باشد و این تنوع و گستردگی محیطی و تاریخی باعث شده تا هر منطقه فرهنگی منحصربه
گردی و ارائه ایجاد بازاری متنوع برای جذب گردشگری بومی مختلف و هافرهنگی عاملی جذاب برای سلیقه

ی مختلف در مراکز مختلف هاو نمایشگاه هاخدمات محلی برای گردشگران داخلی و خارجی باشد. با ایجاد کارگاه
ی مختلف آموزشی جنبه جدیدی از جذابیت و ایجاد تجربه هاگردشگری با نمایش و ایجاد کارگاه گردیفرهنگی بوم

 ی گردشگران و عالقمندان را به تجربه و یادگیری فرهنگ اقوام محلی ایجاد کند.برا
ه . امروزه گردشگری فقط بهستهای فرهنگی ورزشی تفریحی( )برگزاری رویداد و فعالیت چهارمین مقوله:

شود و گردشگران دوست دارند خود درگیر ماجرا شوند رویدادهای مختلف برای میجنبه دیداری و بازدید ختم ن
 ی ورزشی در دل طبیعتهارویدادها و برنامه ساز این نوع خدمات گردشگری باشد.تواند پدیدهمیسالیق مختلف 

تواند می گونه رویدادهای. اینهستو یا مراکز حفاظت شده یکی از عوامل جذاب برای گردشگری خدمات ارگانیک 
تواند یمبسته به اقلیم و شرایط طبیعی جغرافیایی و آب و هوایی متفاوت باشد ایران با داشتن شرایط مختلف 

یا از کویر و از سوی دیگر در فسواز یک ،شمار فعالیت ورزشی، تفریحی را برای گردشگری ارگانیک ارائه دهدبی
یدادهای همچنین رو ساز باشد.الیت و رویداد ورزش را زمینهشمار فعی طبیعی و بیهاکوهستان آبگرم طرفی جنگل
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کمتری برخوردار نیستند. با ایجاد رویدادهای فرهنگی از موسیقی  فرهنگی و تفریحی نیز از رویدادهای دیگر، از تنوع
همه  و هستو مذاهب مختلف  هاخوانی تا رویدادهای مذهبی آیینی از آیینگویی و شاهنامهو شعر گرفته تا قصه

ای گونه خدمات که مقولهدهند. ارائه اینمیمحوری گردشگری ارگانیک را شکل این چهار مقوله ذکر شده پدیده
گونه آسیبی به  انسان چه از لحاظ جسمی و چه از لحاظ روحی و ذهنی ندارند دهند هیچمیمحوری را شکل پدیده

زا نیستند. پرداختن به چهار مقوله فوق که ز آسیبهمچنین با محیط زیست همسو بوده و برای محیط زیست نی
ند ابدست آمده که این مفاهیم از کدهای باز بدست آمده از مصاحبه با افراد خبره اندمفهوم بدست آمده ۹خود از 

ی هامقوله ۲ جدول کنند.میپدیده محوری ارائه خدمات ارگانیک در صنعت گردشگری ارگانیک را تبیین 
 دهد. مینشان  محوری راپدیده
 

 های ارائه خدمات ارگانیک در صنعت گردشگریپدیده. ۲ جدول

 ی اصلیهامقوله ی فرعیهامقوله

 داب و رسوم و سبک زندگیآپوشش 

 ی ارائه خدمات ارگانیک در صنعت گردشگریهاپدیده
 و مراسم آیینی  فرهنگی هاجشن

 نمایش و آموزش فرهنگ و هنر

 تفریحیو ورزشی  ،های فرهنگیفعالیتبرگزاری رویداد و 

 
ست ا داده بنیاددر رویکرد  های خدمات ارگانیک در صنعت گردشگری که محور پژوهشهاپس از بررسی پدیده

ت و با اجرای درس هستساز پیشرفت و حرکت پدیده ها زمینهدپردازیم در واقع راهبرمیبه  راهبردهای این پژوهش 
عه گشای خوبی برای توسگشا و راهتواند گرهمیها در سطح خرد و کالن چه بصورت شخصی یا دولتی داین راهبر

دست ی بهامقوله و تداوم این صنعت باشد و هرچه بهتر پیامدهای خوبی را برای مردم و کشورمان به ارمغان بیاورد.
 . هستمقوله  1ی گردیده شامل بندوم که از کدهای بازمصاحبه مستخرج شده و دستههآمده از شانزده مف

م مه دسازی بسیار راهبری مختلف کاال و خدمات امروزه شخصیهاسازی( است در بخش)شخصی مقوله اول:
سازی بیشتر نمود پیدا کرده چون ارائه خدمات . و در بخش خدمات شخصیهستو مفیدی برای توسعه تجارت 

بق توانند ارائه خدمات را طمیدهندگان نیز شود از سویی خدمتگیرنده همسو ای خدمتتواند با سلیقهمیبیشتر 
گردی ارگانیک با هرگونه تغییر اقیلمی آب و خواسته و سلیقه مشتری ارائه دهند. اما در خدمات گردشگری و بوم

ی همساز مو امکانات مختلفی روبرو خواهیم شد پس خود این شرایط زمینه هاهوایی فصلی محلی و ... با فرهنگ
سازی خدمات بومی است. از سویی دیگر طبقه سازی بیشتری برای شخصیو همین زمینه هستدر تنوع خدمات 

گردشگران از قبیل خارجی یا داخلی خانوادگی یا مجردی ورزشی و ماجراجویی یا تفریحی،  مختلف بازدیدکنندگان و
ازی سمهمی برای استفاده از راهبرد شخصیی مختلف عامل هاو خواسته هات، سالمت و بسیاری دستهغاوقات فرا

توانند میدهنده خدمات ارگانیک گردی و روستایی و ارائهداشتن کسب و کارهای بوم. و با راهبرد کوچک نگههست
 سازی پیدا کنند.این راهبرد را هر چه بهتر در جهت شخصی

 از انسانی منابع عملکرد بهبود با کار و کسب راهبردی مدیریت داری(نوازی بجای مهمان)مهمان مقوله دوم: 
رائه در ا مؤثرتواند تبدیل به راهبردی می. ترویج و استفاده از این پتانسیل [۵] دارد سروکار انسانی نیروی طریق

نوازی بوده و هست و این عامل یکی از خدمات گردشگری ارگانیک گردد. در فرهنگ غنی ایران همیشه مهمان
هر چند  هادر هتل در صنعت گردشگری مدرن مثالَ .هستگردشگری بومی و ارگانیک  مهمترین عوامل جذب در

شوند و بصورت ماشینی و بدون میخارج ن گاه از محدوده میهمانشوند اما هیچمیبا احترام پذیرایی  هامهمان
در خدمات بومی  گیرد. امامیدهندگان و یا دیگر میهمانان صورت نبا خدمت هاگونه ارتباطی بین مهمانهیچ

رسند در این سطح میهمانان جزیی از خانواده مینوازی داری فراتر گذاشته و به مهماندهندگان پا را از مهمانخدمت
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ی مشترک مثل غذا خوردن و فعالیتهای هاشوند و فعالیتمیگیرند با دیگر میهمانان آشنا میدر این مراکز قرار 
ی نوازی ارتباطر محیط روستایی و بومی نیز با توجه به فرهنگ مهمانکنند و دمیمشترک دیگری را تجربه 

همچنین مهمانان و گردشگران در هر منطقه با یکدیگر  کنندمیتر از محیط شهری را با مردم محلی برقرار نزدیک
رهنگ فو یا با مردم محلی ممکن است از جهات مختلف دارای تعارضات فرهنگی باشند. با حفظ و توسعه و آموزش 

نوازی و شناخت و معرفی فرهنگ گردشگری هم به مردم محلی و هم به گردشگران و صاحبان مشاغل مهمان
 از این راهبرد مهم بهره جست و جلوی ایجاد هرگونه تعارض را گرفت. توان هر چه بهترمی

و  ستهاز آنجایی که این نوع خدمات ارگانیک خدماتی از گوشه بازار  هستمند( )تبلیغات هدف مقوله سوم:
تلف و ی مخهاگونه خدمات هستند تبلیغات عمومی در شبکهای به دنبال دریافت اینافراد خاص با سالیق ویژه

بلیغات ت گونه خدمات وجود دارندرو باید در فضاهایی که جامعه هدف اینغیرمرتبط نیز اثربخش نخواهد بود از این
 صورت پذیرد تا باالترین اثربخشی را داشته باشد. 

افراد  از سوی. بدیهی است که مورد توجه قرار گرفتن هستمراجع مشهور(  از)عنوان شدن  مقوله چهارم:
گری گونه خدمات و مراکز گردشمشهور و ایجاد تبلیغ و بازگویی این دسته افراد باعث شناسایی و بخاطر آوردن این

ع مطرحی مانند کتاب لونلی پالنت که کتاب مرجع در خدمات گردشگری جورود کردن به مرا ،از سویی دیگر شود.می
گونه مجالت ورود به این .هستگشایی بسیار مهم برای مطرح شدن و داشتن بازاری پایدار خاص است خود راه

اکز گردشگری است یک عامل بسیار ها و یا صفحات مجازی مرجع که ریشه اصلی تبلیغات و اطالعات مرکتاب
 .هستمهم و موفق برای بازاریابی و راهبرد توسعه و حضور در بازار گردشگری ارگانیک 

بی شک یکی از تاثیر گذارترین راهبردهای بازاریابی و بازگشت مشتری  هست( ۲ایتوصیه)تبلیغ  مقوله پنجم:
نجایی که این آتبلیغ دهان به دهان است اما در خدمات گردشگری بویژه خدمات ارگانیک از  هادر همه زمینه
و امکان تبلیغات فراگیر را ندارند. تبلیغ  هستندیی کوچک هستند و دور از شهرها هابصورت بنگاه خدمات عموماً

 دهان به دهان امروزه فقط به بازگویههمراه دارد. اما تبلیغات ه دهان به دهان اثر بیشتری را برای کسب و کارشان ب
الکترونیکی ای توصیههای نوین در این زمینه تبلیغات دشود. یکی از تبلیغات و راهبرمیکردن حضوری افراد محدود ن

توانند میکه جهانگردان و گردشگران  1گیرد مانند تریپ ادوایزرمیی مربوطه صورت هاو آپ هااست که در سایت
اند نظرات خود را چه مثبت و چه منفی مکتوب کنند و به آن مرکز رکز یا هتلی که اقامت کردهی هر مهادر پیج

شود را دیگر مسافران که قصد انتخاب آن مرکز میامتیاز دهند و این امتیازات و نظرات که در پیج هر مرکز ثبت 
ر حقیقت د آن مرکز گردشگری نمایند. را دارند بخوانند و از توصیه آنها استفاده کنند و تصمیم بر انتخاب یا رد

تواند فرامرزی و ملیتی داشته میتر و جهانی را ثیر گستردهأت ۲الکترونیکی  گونه تبلیغ و بازخورد دهان به دهاناین
  رو در رو بگذارد.ای توصیهثیرات به مراتب بیشتر از تبلیغ أباشد و ت

گردی و خدمات ارگانیک زمینه گردشگری بومدر  .هستکیفیت در تمیزی و بهداشت( ) :مقوله ششم
گردشگران به دنبال فضا و امکانات لوکس و مدرن نیستند اما برایشان تمیزی و کیفیت ارائه خدمات از اهمیت 

ت. اما ای برخوردار اسکه فضا بصورت طبیعی و روستایی و سنتی باشد از اهمیت ویژهباالیی برخوردار است. این
که تمیزی را به ورطه فراموشی بسپریم و به بهانه طبیعی یا سنتی بودن از بهداشت و تمیزی  این بدان معنی نیست

حمام و تمامی فضاها و لوازمی که در ارائه خدمات به گردشگران  هامحیط قافل شویم. تمیزی و بهداشت سرویس
د مدنظر قرار داد که کیفیت در تمیزی شود در اولویت و اهمیت باالیی قرار دارند. و این راهبرد را همیشه بایمیداده 

کرونا( تا اطمینان خاطری  در دورانی که این پژوهش صورت گرفته )پاندمی و بهداشت را رعایت کرد مخصوصاً
                                                                                                                                                 
۲ WOM 

1 TripAdviser 

۲ EWOM 
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راهبردهای تبیین شده خدمات ارگانیک در صنعت گردشگری را  1 جدول باشد برای گردشگران و بازدیدکنندگان.
 دهد.مینشان 
 

 راهبردهای خدمات ارگانیک در صنعت گردشگری .1ل جدو
 

 ی اصلیهامقوله ی فرعیهامقوله

 سازی خدمات بومیشخصی

 راهبردهای خدمات ارگانیک در صنعت گردشگری

 دارینوازی بجای مهمانمهمان

 تبلیغات هدفمند

 عنوان شدن توسط مراجع مشهور

 تبلیغ دهان به دهان

 کیفیت در تمیزی و بهداشت

 

 یشنهادهاو پ گیرینتیجه .5

گونه له خدمات و معضالت زندگی شهرنشینی و مدرن باعث معضالت فراوانی شده و دوری جستن از اینأمس
ردهای و راهب هاآورد. اهمیت پژوهش و شناسایی پدیدهمیمعضالت فرصتی را در زمینه گردشگری ارگانیک فراهم 

ا داشتن کنند. ایران بمیگردی در ایران این تهدیدها را به فرصت تبدیل استفاده از گردشگری ارگانیک و طبیعت
تواند سهم خود را از این صنعت افزایش دهد. با ارائه خدمات ارگانیک که در این پژوهش می فراوانهای ظرفیت

و از مواهب  آوردتبیین گردید زمینه رشد و توسعه گردشگری ارگانیک را فراهم  ی آن شناسایی وهاراهبردها و پدیده
کاهش وابستگی به نفت بکاهند. برای این منظور در این پژوهش با استفاده از روش کیفی  آن بویژه اقتصاد پایدار و

نفر از خبرگان این صنعت که دارای کفایت علمی و عملی در این حوزه بودند مصاحبه صورت گرفت  1۳با  داده بنیاد
مفهوم  11 محوری ازچهار عامل پدیده هاین شد. در نتیجه کدگذاریو نتایج در طی سه مرحله کدگذاری تبی

 آموزش و فرهنگی، نمایش آیینی مراسم و هاجشن زندگی، سبک و رسوم و دابآ پوشش شناسایی شد که شامل:
 راستاهم اًعموم ها. شناسایی این پدیدههستتفریحی  ورزشی فرهنگی هایفعالیت و رویداد هنر، برگزاری و فرهنگ

روستایی  یهابرگزاری نمایشگاه اند. به عنوان مثال:گردی بودهی پیشین و مراکز گرشگری بومهابا برخی پژوهش
یجاد چنین اهای آبگرم همهای ورزشی در هند و یا فعالیتو آموزش و تهیه غذا تست کردن روغن زیتون یا فعالیت

ی گرایسازی دارد که همگی حاکی از همه راهبرد شخصیگردی اشاره بنفر در گردشگری بوم ۳۰ ی کمتر ازهادسته
دمات در گونه خبندی این.  اما تا بحال با عنوان گردشگری ارگانیک و طبقههستندبا نتایج بدست آمده پژوهش 

پرداخته  ها)خدمات ارگانیک( صورت نگرفته بود که با این پژوهش به تبیین این پدیده یک عنوان و تعریف جامع
 وییس از اقلیمی هایجذابیت و هوایی و آب تنوع و سو کی از کهن تمدنی و غنی فرهنگی داشتن با انشد. ایر

 و ناختش. دارد ارگانیک گردشگری خدمات ارائه و گردیطبیعت و گردیبوم پدیده برای را خوبی یهازمینه دیگر
 هر دهندهشکل تواندمی دارد قرار ایرانیان مذهبی ملی رسوم و دابآ و فرهنگی بافت در که هاپدیده این از استفاده

 واندتمی موجود امکانات از روزافزون استفاده و هاپدیده این شناخت شکبی باشد خدمات گونهاین بیشتر چه
 و ملی مدآدر و زاییاشتغال پایدار توسعه برای ایزمینه و باشند موجود امکانات آوردن در فعالیتگشای برای به راه

 .باشند داشته همراهه ب را شماریبی پیامدهای و باشند محلی
بومی،  خدمات سازیشخصی بندی و تبیین شد که شامل:مفهوم در شش مقوله دسته 111از ها دراهبر

یت ، کیفدهان به دهان غیتبلمشهور،  مراجع توسط شدن هدفمند، عنوان تبلیغات داری،مهمان بجای نوازیمهمان
 .هستنددر تمیزی و بهداشت 
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و با توجه به پژوهش انجام شده  هستندسازی راهبردی بسیار مهم و کارآمد در کسب و کارها راهبرد شخصی
های بسیار مهم نوازی که از ویژگیدر ارائه خدمات ارگانیک نیز بسیار کارآمد خواهد بود. همچنین راهبرد مهمان

ادن به توسعه گردشگری ارگانیک در صنعت گردشگری توان بهره جست و با تبلیغ و جهت دمیایرانیان است نیز 
ه معرفی المللی بمند گردید. و با تبلیغات هدفمند در مجامع و مراجع معتبر داخلی و بیناز این پتانسیل مهم بهره

های گردشگری پرداخت. راهبرد استفاده از کیفیت و تمیزی محیط و خدمات خود باعث بازگویه و جذابیت هافرصت
شوند و تبلیغات دهان به دهان که به عنوان یکی از مهمترین تبلیغات عنوان میکردن به دیگران توسط گردشگران 

 تواند به این مهم بپردازد. میشد 
 :است زیرراهبردهای پیشنهادی به شرح 

و نمایش و استفاده از پوشش محلی و نمایش آداب و رسوم و سبک زندگی در مقاصد گردشگری  تشویق (1
 اندرکاران گردشگردی.توسط ساکنین و دست

ی مختلف در جهت توسعه صنعت هاو مکان هاو مراسم آیینی و فرهنگی در زمان هااستقبال از جشن (۵
 ردشگر.گردشگری و دعوت و تبلیغ برای افزایش بازدیدکننده و گ

ی مختلف محلی بر پایه فرهنگ و هنر هر منطقه در جهت نمایش دادن، آموزش و هاایجاد نمایشگاه (۳
 فروش صنایع دستی و هنری و همچنین ارائه خدمات مختلف نمایشی و آموزش برای گردشگران.

هایی برگزاری رویدادهای مختلف فرهنگی، ورزشی و تفریحی مانند مسابقات ورزشی یا هنری و فعالیت (۱
 و نه هستندکه گردشگران و مردم در آن نقشی فعال دارند و خود جزیی از عوامل فعال و درگیر رویداد 

 فقط نقش منفعل و ناظر.
سازی در ارائه خدمات با توجه به تمایل گردشگران به گردشگری بومی و استفاده از رویکرد شخصی (۲

ی آنها نیز متفاوت شده و تمایل به دریافت خدمات خاص خود هاتر، تمایالت و خواستهی کوچکهادسته
 ی گردشگران بود.هاتوان هر چه بهتر پاسخگوی نیازها و خواستهمیرا دارند. با استفاده از این راهبرد 

و صمیمی شدن و احساس مهمان  هستهای مهم در فرهنگ ایرانیان نوازی یکی از ویژگیراهبرد مهمان (1
دهد و لذت سفر و ارتباط میدن به گردشگران باعث ایجاد حس خانه و خانواده را بودن بجای مشتری بو

 اندرکاران و فعالین این حوزه وکند. با تبلیغات و آموزش هدفمند به دستمیبا محیط و افراد را بیشتر 
 این راهبرد در جهت افزایش رضایت میهمانان بهره جست. توان ازمیسازی مردم بومی آگاه

ز آنجایی . اهستندمند یکی از عوامل بسیار مهم در توسعه گردشگری ارگانیک ارائه تبلیغات هدف راهبرد (۲
پس مکان و ابزار تبلیغ باید  هستندافراد خاصی نیز به عنوان بازار هدف  هستکه این خدمات خاص 

 و راهبردهای هابا توجه به پدیده آگاهانه انتخاب گردد و در زمان و مکان مناسب تبلیغات صورت پذیرد.
در تبلیغات پوشش و آداب و رسوم و سبک زندگی نشان داده  مثالً .شودمیتبلیغات هدفمندتر  ،پژوهش

 ی آیینی و فرهنگی به نمایش درآید.هارویدادهای مختلف و یا مراسم و یا شود.
گردشگری بویژه و هرگونه مراجع مرتبط با صنعت  ها، آپهاها، مجالت، سایتتالش برای ورود به کتاب (۱

تواند برای بهتر دیده شدن و میگردشگری ارگانیک و استفاده و دعوت از افراد مشهور و توصیه آنها 
 شناساندن مراکز و خدمات خاص استفاده شوند.

همانان قبلی می از سویثرترین تبلیغات برای معرفی و جذب گردشگران جدید ؤیکی از م ایتوصیهتبلیغ  (۹
افرادی که ارتباطات بیشتری دارند بخواهند تا ، از هنگام پایان اقامت و سفر از آنهالذا الزم است  .هست

رد مثبت در مو نکاتمند خود معرفی نمایند. همچنین با گذاشتن آنها را به دوستان و گردشگران عالق
رفی را مع موعه و یا صفحات مجازی خود ماجو سایت م هااقامتگاه فرد یا فعالیت و هرگونه جذابیتی در آپ

 ه باشند.ثیر بسیار بیشتری نیز داشتأتواند تمیالکترونیکی  ایتوصیهگونه تبلیغات کنند. زیرا این
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ی دلخواه خود هستند. اما پیوسته کیفیت هاگردشگران در طول سفر و اقامت خود گرچه به دنبال فعالیت (1۰
ئه هرگونه فعالیت و ایجاد امکانات در قبل از ارا .هستندخدمات و تمیزی و نظافت برای آنها دارای اهمیت 

محیط  حمام و های بهداشتی پیوسته تمیز باید مبادرت گردد. اتاقهاوهله اول به ایجاد و نگهداری سرویس
صورت  در پاکیزه نگهداری شود. مسئولیناندرکاران و ی گردشگری پیوسته توسط دستهااقامت و محل

گردشگران کمتر رغبت به اقامت و تفریح کنند و امکانات موجود  شود تامیعدم توجه به این مساله باعث 
 را نیز کمتر ارزیابی نمایند.

های دولتی مرتبط در جهت بهبود تبیین راهبردها برای سازمان( 1 ی آتی:هاپیشنهادهایی برای پژوهش 
و اماکن حفاظت  هاپارک و روستاها و ایجاد هاتعیین مکان (۵ اندرکاران این صنعت.سویی با دستعملکرد و هم

 یی برای گردشگری ارگانیک.هانامهتدوین استاندارها و آیین (1 شده برای ایجاد و توسعه گردشگری ارگانیک.
 یهاهیافت تعیین برای محدود نسبتاً و نظرات افرادی به تجربیات اتکا ،پژوهش هایمحدودیت ها:محدودیت

سویی دیگر پیدا کردن افرادی که هم دارای توانایی عملی و علمی در از  .باشدمی نظری اشباع با روش پژوهش،
مان داشته باشند و هم توانایی انتقال مناسب اطالعات و مفاهیم را أگردی و روستایی را توصنعت گردشگری بوم

نین یکی مچه ی عمیق نیمه ساختاریافته توانایی پاسخگویی مناسب را داشته باشند.هاداشته تا بتواند در مصاحبه
گر های ذهنی پژوهشثیر افکار و برداشتأدهی، تداوری شوند، جهتتواند باعث سوگیری و پیشمیاز عواملی که 

 . هستندی ساختاری عمیق هادهنده در مصاحبهدر حین مصاحبه بر روی پاسخ
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