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چکیده	
ــدف  ــتن ه ــت داش ــه عل ــگری، ب ــدار گردش ــعه پای ــی و توس ــزی فضای برنامه ری
مشــترك، بــرای مفهــوم برنامه ریــزی به منزلــه ســازمان دهی زندگی آینــده جوامع 
بــا مقــررات و طراحــی روابــط اجتماعــی و اقتصــادی در آینــده و دقت در اســتفاده 
از فضــای فیزیکــی به منظــور رســیدن انســان بــه رفــاه بــدون تخریــب محیــط، 
نوعــی تالقــی فلســفی محســوب می شــوند. هــدف از ایــن پژوهــش ارائــه الگویــی 
بــرای توســعه پایــدار مقصدهــای گردشــگری روســتایی بــا رویکــرد برنامه ریــزی 
ــه الگــوی  ــرای ارائ ــدران اســت. بدیــن منظــور، ب فضایــی در شــرق اســتان مازن
تحقیــق، بــا بهره گیــری از چهــارده شــاخص بــرای بررســی وضعیــت برنامه ریــزی 
فضایــی توســعه پایــدار گردشــگری در بیــن چهــار شهرســتان اســتان مشــخص 
شــد. داده هــای الزم از طریــق بازدیدهــای میدانــی به وســیله  پرســش نامه 
گــردآوری شــد. نتایــج تحقیــق نشــان می دهــد کــه ابعــاد و شــاخص های 
برنامه ریــزی فضایــی در تبییــن توســعه پایــدار مقصدهــای گردشــگری روســتاها 
مؤثرنــد. شــاخص های انتخاب شــده، بــا توجــه بــه شــرایط و مقتضیــات مناطــق 
ــابه را  ــتاهای مش ــطح روس ــی در س ــری و عملیات ــت آزمون پذی ــتایی، قابلی روس
دارنــد. بنابرایــن، مهم تریــن عامــل در فراینــد برنامه ریــزی فضایی توســعه پایدار 
مقصدهــای گردشــگری روســتایی در گام نخســت شــناخت ظرفیت هــای مــکان 
ــا،  ــت جاذبه ه ــی، کیفی ــای طبیع ــوع جاذبه ه ــامل تن ــدی( ش ــی و کالب )محیط
ـ فرهنگی( شــامل فرهنگی  موقعیــت اســتقرار جاذبه هــا، بعــد انســان ) اجتماعی 
و سیاســی، مشــارکت مــردم محلــی و آمــوزش، بعــد فعالیــت )کارکردهــا( شــامل 
خدمــات اقامتــی، پذیرایــی ، توزیــع خدمــات و اطالع رســانی، ســرمایه گذاری، 

ــت. ــی اس ــتغال و درآمد زای اش
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واژه های کلیدی:
برنامه ریــزی  پایــدار،  توســعه 
فضایی، مقصدهای گردشــگری، 

ــدران ــرق مازن ش

مقدمه
امــروزه بــه علــت چالش هــای ناشــی از توســعه اقتصــادی، 
اجتماعــی و سیاســی در مقیاس هــای محلــی، منطقــه ای، 
ــق  ــعه نیافتگی مناط ــای توس ــی و پیامده ــی و بین الملل مل
روســتایی همچــون فقــر گســترده، نابرابــری فزاینــده، 
رشــد ســریع جمعیــت، بیــکاری، مهاجــرت، تخریب هــای 
زیســت محیطی، بهره بــرداری مفــرط از منابع طبیعــی و در 
حاشــیه قرارگرفتــن مناطــق روســتایی، توجــه بــه الگوهای 
جدیــد برنامه ریــزی بــرای توســعه پایــدار روســتایی را 
بیش ازبیــش ضــروری شــده اســت. یکــی از شــیوه های 

تغییــر و تحــول در توســعه پایــدار کــه در بیشــتر کشــورهای 
ــی  ــزی فضای ــه، برنامه ری ــرار گرفت ــه ق ــورد توج ــان م جه
اســت. بنابرایــن، برنامه ریــزی فضایــی ابــزاری کلیــدی 
توســعه  پایــدار  چارچوب هــای  پایه ریــزی  جهــت  در 
اقتصــادی، اجتماعــی و منطقــه ای هــم در درون و هــم بین 

کشــورها به شــمار می آیــد )رومیانــی، 1398: 192(.
از جملــه بخش هایــی کــه بیشــتر مــورد توجــه کشــور 
ــت  ــه، صنع ــرار گرفت ــتایی ق ــق روس ــوص در مناط به خص
ــت  ــه عل ــتاها، ب ــرا روس ــت. زی ــتایی اس ــگری روس گردش
دارابــودن میــراث طبیعــی و فرهنگــی بکر، اغلب در ســطح 
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منطقــه ای و در برخــی از مــوارد در ســطح ملــی کانون هــای 
ــهروندان در  ــیاری از ش ــرای بس ــت ب ــات فراغ ــرج و اوق تف
روزهــای آخــر هفتــه به شــمار می آینــد. بایــد توجــه 
داشــت کــه تاکنــون اغلــب سیاســت ها و برنامه ریزی هــای 
ــار  ــه آث ــت ک ــوده اس ــی ب ــرد برون گرای ــا رویک ــگری ب گردش
منفــی اقتصــادی، اجتماعــی و زیســت محیطی در مناطق 
ــا  ــا پتانســیل گردشــگری را در پــی داشــته و ب روســتایی ب
نظریه هــای توســعه پایــدار گردشــگری روســتایی در تضــاد 
اســت )سجاســی قیــداری، 198:1391(. در ایــن راســتا، 
برنامــه توســعه مناطــق روســتایی شــکل گرفته نیــز عمدتــًا 
ــا  ــر قابلیت ه ــق ب ــن و منطب ــه پایی ــاال ب ــای ب ــا برنامه ه ب
عــدم  کــه  اســت  نبــوده  محیطــی  توانمندی هــای  و 
توســعه مطلــوب مناطــق روســتایی، افزایــش بیــکاری، و 
ــه دنبــال داشــته اســت  تخریب هــای زیســت محیطی را ب
ــوی  ــه الگ ــل  ارائ ــن و تحلی ــی، 1398 :193(. تبیی )رومیان
توســعه و بررســی آن و فقــدان برنامه ریــزی فضایــی در 
مناطــق روســتایی پایه هــای مســئله ایــن تحقیق را شــکل 
ــار  ــش آث ــر کاه ــوان، عالوه ب ــق بت ــن طری ــا از ای ــد ت می ده
منفــی توســعه صنعــت گردشــگری در مناطــق روســتایی، 
شــرایطی را فراهــم ســاخت کــه منافــع فعالیت هــای 
بــه  گردشــگری روســتایی  گردشــگری در مقصد هــای 
ــور  ــاس، به منظ ــن اس ــر  ای ــردد. ب ــتایی بازگ ــع روس جوام
پیگیــری و بررســی توســعه پایــدار گردشــگری، تحقیق در 
حــوزه گردشــگری پایــدار بــا رویکــرد برنامه ریــزی فضایــی 
متمرکــز شــده اســت. زیــرا از یــک  ســو، روســتاهای کشــور 
بــه علــت دارابــودن منابــع طبیعــی، چشــم اندازهای 
زیســت محیطی،  و  جغرافیایــی  وضعیــت  طبیعــی، 
اقلیمــی، توپوگرافــی و هیدرولوژیکــی میــراث طبیعــی 
ــتفاده  ــار اس ــا در کن ــت از آن ه ــد و حفاظ ــمار می آین به ش
اقتصــادی درســت ضــروری اســت؛ از ســوی دیگــر، پیونــد 
توســعه پایــدار گردشــگری بــا برنامه ریــزی فضایــی نمودی 
عینی تــر می یابــد. ایــن امــر، به ویــژه در مناطــق روســتایی 
کــه در محدوده هــای حفاظت زیســت محیطی روســتاهای 
هــدف گردشــگری قــرار دارنــد، بســیار مــورد تأکیــد اســت. 
ــیل های  ــود پتانس ــا وج ــق، ب ــن مناط ــارج از ای ــرا در خ زی
گردشــگری، بــه علــت ضعــف قوانیــن و سیاســت های 
حمایت کننــده، گردشــگری مناطــق روســتایی از نــوع 

ــت.  ــف اس ــطح ضعی ــدار در س پای
اســتان  شــرق  پژوهــش  ایــن  موردمطالعــه  منطقــه 
مازنــدران شــامل چهــار شهرســتان )گلــوگاه، بهشــهر، نــکا 
و میــان دورود( اســت کــه بــه دلیــل جاذبه هــای گردشــگری 
) تاریخــی، طبیعــی، فرهنگــی( در ســه دهــه اخیــر بیشــتر 
ــش  ــی و بخ ــای دولت ــردم و ارگان ه ــوم م ــه عم ــورد توج م

خصوصــی قــرار گرفتــه اســت. مطالعــات محققانــی چــون 
همــکاران  و  قدمــی   ،)1395( شــریفی نیا  و  ســندگل 
ــجاعی  ــیخی و ش ــی )1394( و ش ــپهری و بابای )1389(، س
ــای  ــه برنامه ه ــد ک ــان می ده ــتان نش ــن اس )1391( در ای
گردشــگری اســتان مازنــدران قابلیــت فراهــم آوردن زمینه 
ــته  ــگری را نداش ــدار گردش ــعه پای ــوی توس ــرای الگ الزم ب
اســت. بنابرایــن الزمــه اجرایــی و عملیاتی شــدن ایــن 
ــوزه در  ــن ح ــای ای ــه ظرفیت ه ــایی هم ــا شناس برنامه ه
قالــب الگــوی برنامه ریــزی فضایــی گردشــگری اســت. در 
ــا  ــگری نه تنه ــدار گردش ــعه پای ــرح توس ــر، ط ــان حاض زم
بــرای حــوزه گردشــگری، کــه بــرای دیگــر بخش هــای 
ــا  ــت، ام ــروری اس ــت ض ــاورزی و صنع ــر کش ــتان نظی اس
متأســفانه بــه شــکل مطلــوب فراهــم نشــده اســت. جالــب 
ــا  ــری ظرفیت ه ــوص به کارگی ــت درخص ــه سال هاس این ک
در حــوزه گردشــگری در ایــران و مازنــدران بررســی ها 
و اقداماتــی صــورت گرفتــه اســت. محققانــی از جملــه 
موســایی و همــکاران )25 :1391( و مظلومــی و جاللــی 
)1391 :28( در پژوهــش خــود اظهــار می کننــد کــه در 
ــرای توســعه گردشــگری طرح ریــزی  ایــران برنامه هایــی ب
شــده اســت، امــا آن چنان کــه آمارهــا و تحقیقــات نشــان 
می دهــد، ایــن مقصــود محقــق نشــده اســت و نتایــج 
ــی  ــه الگوی ــه ارائ ــت و ب ــته اس ــراه نداش ــه هم ــی ب مطلوب
مطلــوب در حــوزه گردشــگری پایــدار نینجامیــده اســت. 
اســتان  گردشــگری  در  کــه  ســندی  هــر  به طوری کــه 
مازنــدران و دیگــر اســتان ها تهیــه می شــود، بــه علــت 
نداشــتن الگــوی مطلــوب و مناســب علمی به عنوان نقشــه 
راه، نیمــه کاره بــوده یــا قابلیــت اجرایــی نداشــته اســت. در 
واقــع بــا بهره گیــری از دیدگاه هــا و الگوهــای مناســب 
ــه  ــه چ ــدوده موردمطالع ــه مح ــرد ک ــخص ک ــوان مش می ت
ــاس  ــر  اس ــا ب ــی دارد، ت ــه حوزه های ــی و در چ ظرفیت های
آن برنامه ریــزی بلند مــدت کــرد. مســئوالن امــر نیــز 
ــگری  ــوزه گردش ــای ح ــتفاده از ظرفیت ه ــرای اس ــد ب بای
ــب  ــای مناس ــور از الگوه ــه و کش ــدوده موردمطالع در مح
بهــره گیرنــد و بــرای اســتفاده مفیــد و همیشــگی از منابــع 
محــدود و آســیب پذیر محیط زیســت و جــذب گردشــگر، 
به خصــوص در مناطــق روســتایی، بــه برنامه ریــزی بــا 
ــدف  ــت. ه ــاز اس ــی( نی ــی )آمایش ــرش فضای ــر نگ ــه ب تکی
از ایــن پژوهــش ارائــه الگــوی مناســب بــرای توســعه 
مقصدهــای گردشــگری پایــدار روســتایی اســت کــه ضمن 
گردشــگری،  جاذبه هــای  توانمندی هــای  شــناخت 
راهبردهــای جامــع در راســتای مدیریــت خردمندانــه 
ــن  ــه تدوی ــدوده موردمطالع ــتایی در مح ــگری روس گردش
شــود و بــه کل کشــور تعمیــم یابــد. همچنیــن در پــی 
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پاســخ گویی بــه ایــن ســؤال کلیــدی اســت کــه چــه عوامــل 
ــدار  ــعه پای ــر توس ــی ب ــزی فضای ــی از برنامه ری و مؤلفه های
مقصدهــای گردشــگری روســتایی در منطقــه موردمطالعــه 

تأثیــر می گذارنــد.

مبانی نظری
ــران  ــزی در ای ــام برنامه ری ــر نظ ــه از عم ــش ده ــدود ش ح
بــر  اســاس برنامه ریــزی بخشــی پایه ریــزی شــده  کــه 
ــژه در  ــعه، به وی ــه توس ــی ب ــرش بخش ــذرد. نگ ــت می گ اس
چنــد دهــه نخســت و برقــراری نظــام برنامه ریــزی توســعه 
ــف  ــاد مختل ــرح در ابع ــای مط ــر از دیدگاه ه ــور متأث در کش
ــی کشــور  ــوده اســت؛ به طوری کــه بررســی وضعیــت کنون ب
بیانگــر آن اســت کــه تمرکز گرایــی و غلبــه رویکــرد بخشــی 
ــالل  ــار اخت ــور را دچ ــعه کش ــد توس ــا رون در برنامه ریزی ه
کــرده اســت و برنامه ریــزی را از حیــز انتفــاع ســاقط نمــوده 
اســت )رحمانــی، 1386 :82(. بنابرایــن، برخــالف رویکــرد 
ــر  ــو نگ ــرد همه س ــا رویک ــی ب ــزی فضای ــی، برنامه ری بخش
ــدم  ــده ع ــا پدی ــعی دارد ب ــی س ــعه فضای ــوب توس در چارچ
ــب  ــای مناس ــد و راهکاره ــورد کن ــه ای برخ ــادل منطق تع
ــدار در  ــه و پای ــوازن، همه جانب ــعه مت ــق توس ــرای تحق را ب
ــزی  ــن رو، در برنامه ری ــد. ازای ــه نمای ــرزمین ارائ ــطح س س
فضایــی  قابلیت هــای  از  یکــی  کشــور،  هــر  فضایــی 
موردبررســی، قابلیت هــای گردشــگری هــر منطقــه اســت 
کــه بــا شناســایی آن و در چارچــوب پایــدار، بســتری بــرای 
توســعه فضایــی فراهــم می کنــد )پور اصغــر  ســنگاچین 
ــگری در  ــه گردش ــی در زمین ــزی فضای 1394: 8(. برنامه ری
ــگری  ــعه گردش ــنجی توس ــق امکان س ــه از طری ــر منطق ه
ــعه  ــای توس ــق قابلیت ه ــن طری ــا از ای ــرد ت ــورت می گی ص
گردشــگری، بــاز شــناخته شــود )Pearce, 2000:36(. ازاین رو 
توســعه صنعــت گردشــگرْی راهبردی بــرای کاســتن از عدم 
توازن هــای منطقــه ای و ســرزمینی و در جهــت تعدیــل 
نابرابــری میــان روســتا و شــهر از حیــث فرصت هــا، منابــع 
و منافــع، ضرورتــی اساســی و اجتناب ناپذیــر به شــمار 
آمایــش  محورهــای  از  یکــی  به منزلــه  بایــد  و  مــی رود 
ســرزمین مطــرح و به طــور همه جانبــه بررســی و اجــرا 
شــود )پور اصغر ســنگاچین 1394: 8(. لــذا تدویــن چنیــن 
ــگری  ــت گردش ــعه صنع ــه توس ــی در زمین ــم انداز نوین چش
ــائل و  ــن مس ــد درنظرگرفت ــی نیازمن ــزی فضای در برنامه ری
ــک  ــن هری ــت و درنظرنگرفت ــی اس ــیار مختلف ــوالت بس مق
از آن هــا و توجــه بیــش از حــد بــه وضعیــت موجــود نتیجــه 
مطلوبــی را در پــی نخواهد داشــت. به خصــوص هنگامی که 
موضــوع جوامــع شــهری و روســتایی و تعامــل بین انســان و 
ــه  ــی رابط ــت و پیچیدگ ــر اهمی ــد، ب ــش می آی ــت پی طبیع

برنامه ریــزی فضایــی و گردشــگری افــزوده خواهــد شــد 
ــا  ــگری ب ــات گردش ــا، مطالع ــن مبن ــر  ای )Getz, 2001:56(. ب

تأکیــد بــر رویکــرد برنامه ریــزی در توســعه پایــدار روســتایی 
گرچــه ســازوکاری یکنواخــت را در تمامــی عرصه هــای 
ــای  ــی محیط ه ــد، گوناگون ــز نمی کن ــور تجوی ــی کش فضای
طبیعــی بــه لحــاظ ژئوموفولــوژی با شــدت و ضعــف مختلف 
ــا  ــی ی ــوع طبیع ــات متن ــری خصوصی ــی و برت ــر مکان از نظ
عوامــل فرهنگــی و تاریخــی بــا کاربــری رویکــرد گردشــگری 
در  راســتا،  ایــن  در  دارد.  تناســب  آن  راهبرد هــای  و 
چشــم انداز آینــده، بــا اتخــاذ ایــن رویکــرد می تــوان توســعه 
همه جانبــه بــا حفــظ خصوصیــات طبیعــی و نگــه داری 
ــار آورد  ــتایی را به ب ــای روس ــانی در عرصه ه ــای انس گروه ه
و در تحلیــل مشــکالت، تمرکــز و تراکــم جمعیــت و فعالیــت 
انســانی و انباشــت تقاضاهــای خدماتــی در شــبکه های 
شــهری، فضاهــای روســتایی را عرصــه ای مناســب معرفــی 
ــمت  ــه س ــا ب ــا و حرکت ه ــق از گرایش ه ــن طری ــرد و از ای ک
ــا  ــت فعالیت ه ــاغل و تثبی ــع مش ــا توزی ــت. ب ــهرها کاس ش
انــدازه  و  ســطح  می تــوان  روســتایی  عملکرد هــای  در 
مهاجرت هــا را کاهــش داد و عمــق و انــدازه شــکاف های 
 .)86:  1386 )رحمانــی،  ســاخت  محــدود  را  درآمــدی 
ــتایی از  ــگری روس ــی گردش ــزی فضای ــن، برنامه ری بنابرای
یــک  ســو بــا گرایــش بــه توســعه پایــدار زمینه ســاز توســعه 
ــد  ــد ش ــی خواه ــگری بوم ــکل گیری گردش ــه ای و ش منطق
و از ســوی دیگــر، نقشــی تعادل بخــش را ایفــا خواهــد 
کــرد و لزومــًا عدالــت اجتماعــی در توزیــع درآمــد، عدالــت 
جغرافیایــی و منطقــه ای را دنبــال و عملیاتــی خواهــد 
ســاخت )زیــاری، 1378 :156(. بــرای تبییــن موضــوع 
ــوب  ــد، در چارچ ــاهده ش ــه مش ــور ک ــان  ط ــق، هم تحقی
ــد و در  ــه ش ــوع پرداخت ــت موض ــن اهمی ــه تبیی ــری ب نظ
ــزی  ــا برنامه ری ــدار ب ــگری پای ــعه گردش ــه توس ــت رابط نهای
فضایــی مــورد توجــه قــرار گرفــت. برآینــد جمع بنــدی 
برنامه ریــزی  از  تعریفــی  بــه شــکل گیری  صورت گرفتــه 

ــد. ــر ش ــگری منج ــی گردش فضای
و  هدفمنــد  منظــم،  شــرایط  و  عوامــل  از  مجموعــه ای 
نظام منــد در جهــت تنظیــم و هماهنگ کــردن مثلــث 
کاربــردی  انســان، مــکان و فعالیــت در برنامه هــای مختلــف 
ـ فرهنگــی و زیســت محیطی توســعه  اقتصــادی، اجتماعی 
گردشــگری، بــا توجــه بــه نیازهــا و امکانــات محلــی و تأمین 
رفــاه ذی نفعــان و رســیدن بــه عدالــت اجتماعــی در ابعــاد 
ــگری و  ــدار گردش ــعه پای ــت توس ــی در جه ــی و فضای مکان

ــت. ــه ای اس ــای منطق ــای جغرافی ــظ توانمندی ه حف
بــر اســاس مــدل مفهومــی نظــری و تعریــف صورت گرفتــه ، 
پایــدار  برنامه ریــزی فضایــی توســعه  مســئله مهــم در 
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گردشــگری، شناســایی عوامــل مؤثــر در برنامه ریــزی 
ــی  ــزی فضای ــه برنامه ری ــق مطالع ــت. از طری ــی اس فضای
توســعه پایــدار گردشــگری و اجــزا و عناصــر آن، کــه به طــور 

ــرار  ــی ق ــث و بررس ــورد بح ــری م ــوب نظ ــی در چارچ کل
گرفــت، الگــوی مطلــوب تجربــی بــرای توســعه مقصد های 
ــود. ــه می ش ــکل 1 ارائ ــورت ش ــه ص ــگری ب ــدار گردش پای

شکل 1: مدل مفهومی تجربی الگوی برنامه ریزی فضایی توسعه پایدار گردشگری )نگارنده، 1397(

ــی  ــوی مفهوم ــف و الگ ــتن تعری ــا درنظرداش ــن، ب بنابرای
مطلــوب برنامه ریــزی فضایــی توســعه پایــدار گردشــگری، 
می شــود بــه ســه  گام اساســی در الگــوی موردنظر اشــاره کرد:
)ظرفیت هــا  مــکان  عامــل  بــه  توجــه  نخســت،  گام 
نقــش  کــه  مــدل  ورودی هــای  به عنــوان  محیطــی( 
عناصــر پایــه در مــدل را دارد، بعــد انســان )اجتماعــی 
و فرهنگــی( به عنــوان بعــد زمینــه ای و بعــد فعالیت هــا 
ــه  ــی ب ــه اساس ــن گام، توج ــت. در ای ــردی( اس ــد کارک )بع
آن دســته از مدیریــت و رویه هــای برنامه ریــزی اســت کــه 
تســهیل کننده و تشــویق کننده ذی نفعان در مناطق دارای 
ــن،  ــه قوانی ــت ک ــگری اس ــای گردش ــیل و ظرفیت ه پتانس
برنامه ریزی هــای نهــادی و سیاســی دولتــی را در بــر دارد. 
در زمینــه شــرایط محیطــی نیــز بــر مــواردی از قبیــل 

انسان ســاخت،  جاذبه هــای  شــامل  اولیــه  عامل هــای 
ـ اجتماعــی،  فرهنگی  ـ فرهنگــی،  تاریخی  طبیعــی، 
ـ محیطــی، و عامل هــای ثانویــه شــامل عوامــل  جغرافیایی 
ـ فرهنگــی، نهــادی ) مدیریتــی(،  اقتصــادی، اجتماعی 
تمرکــز  زیســت محیطی  و  )کالبــدی(  زیرســاختی 
دارد. بنابرایــن، بــر اســاس مجموعه مباحــث نظــری، 
فضایــی  برنامه ریــزی  از  به عمل آمــده  تحلیل هــای 
و  مؤلفه هــا  اشاره شــده،  ســه گانه  ابعــاد  و  گردشــگری 
متغیرهــای نهایــی مؤثــر در برنامه ریــزی فضایــی توســعه 
ــدول 1(  ــت )ج ــده اس ــه  ش ــن و ارائ ــگری تدوی ــدار گردش پای

 Yang & Fik, 2014; Dede et al., 2012; Mukwada &(

 Manatsa, 2013; Sarrión-Gavilán et al., 2015; Guedes &

 .)  ;Jiménez, 2015
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جدول 1: ابعاد، مؤلفه ها و متغیرهای مؤثر در برنامه ریزی فضایی
 پایدار گردشگری

متغیرمؤلفه هاابعاد

ظرفیت هامکان

جاذبه های طبیعی

جاذبه های تاریخی- فرهنگی

جاذبه های نوع ویژه

موقعیت استقرار جاذبه ها

کیفیت جاذبه ها

اجتماعی و فرهنگیانسان

گردشگران

مشارکت مردم محلی

نهادی ـ سیاسی

هنجارهای اجتماعی محلی

کاهش انگیزه مهاجرت

اقتصادی- کارکردیفعالیت ها

برد فضایی مقصد

خدمات رفاهی

خدمات امنیتی و انتظامی

خدمات بهداشتی

خدمات الکترونیکی

خدمات اقامتی

خدمات پذیرایی

خدمات توزیع و اطالع رسانی

جذب سرمایه گذاری

منابع درآمدی

اشتغال زایی

 
گام دوم برآینــد فعالیت توســعه پایدار گردشــگری اســت که 
پایــداری مقصد هــای روســتایی گردشــگری شــکل گرفته از 
ــن  ــد. در ای ــان می ده ــی را نش ــزی فضای ــعه برنامه ری توس
ــی  ــود عین ــگری نم ــدار گردش ــعه پای ــه توس ــه، نتیج مرحل
می یابــد کــه در ســه شــکل می تــوان نتایــج  آن را مــورد 

Yang & Fik, 2014, Sarrión-( اقتصــادی )توجــه قرار داد: الف
 Mukwada( ـ فرهنگــی Gavilán et al., 2015(، ب( اجتماعی 

 Guedes( ــدی ــت محیطی و کالب Manatsa, 2013 &(، ج( زیس

 .)& Jiménez, 2015

شکل 2: تلفیق ابعاد برنامه ریزی فضایی و توسعه پایدار گردشگری

ــه  ــت یابی ب ــرای دس ــم ب ــزاری مه ــی اب ــزی فضای برنامه ری
قابلیــت پایــداری در گردشــگری اســت کــه می تــوان از 
)مــکان(،  ظرفیت هــا  ماننــد  شــاخص هایی  آن  طریــق 
)بعــد  کارکردهــا  و  انســانی(  )بعــد  ـ فرهنگــی  اجتماعی 

فعالیت هــا( را مــورد ارزیابــی قــرارداد. 
ــان در  ــب محقق ــر اغل ــه از نظ ــت ک ــه داش ــد توج ــه بای البت
پیچیده بــودن توســعه برنامه ریــزی فضایــی گردشــگری 
توســعه  بــر  تأثیرگــذار  عوامــل  نــدارد؛  وجــود  توافــق 
برنامه ریــزی فضایــی گردشــگری و همچنیــن نحــوه ترکیب 
و میــزان به کار گیــری هــر فراینــد برنامه ریــزی فضایــی  
ــه تفــاوت  ــه چنــد عامــل اساســی اســت، از جمل وابســته ب
شــیوه به کارگیــری و تأثیــرات آن، مــکان برنامه ریــزی، 
زمــان برنامه ریــزی، سیاســت ها و رویه هــای قوانیــن در 
ابعــاد جغرافیایــی، اجتماعــی، سیاســی و فرهنگــی. نکتــه 
قابــل توجــه ایــن  اســت کــه بــرای ارائــه الگــوی برنامه ریــزی 
فضایــی توســعه پایــدار گردشــگری از تجربیــات کشــورهای 
جهــان به ویــژه مؤلفه هــا بــرای  پرســش نامه اســتفاده شــده 
اســت کــه به ارائــه الگــوی نهایی انجامیــده اســت. بنابراین، 
همــان طــور کــه بیــان شــد، مســئله مهــم در زمینــه رابطــه 
برنامه ریــزی فضایــی بــا توســعه پایــداری گردشــگری و 
ــن  ــاط بی ــذاری و ارتب ــی اثر گ ــر آن، چگونگ ــر ب ــل مؤث عوام

ــت. ــل اس ــا و عوام گام ه
بــر پایــه تحلیل هــای فــوق در زمینــه ابعاد مختلف مســئله، 
ــق  ــب و تلفی ــه از ترکی ــرد ک ــی ک ــی را طراح ــوان الگوی می ت
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ــت  ــده اس ــت آم ــی به دس ــری و تجرب ــی نظ ــدل مفهوم م
و روابــط فراینــد برنامه ریــزی فضایــی و توســعه پایــدار 
ــن  ــق تبیی ــری تحقی ــوی نظ ــاس الگ ــر اس ــگری را ب گردش
ــاخص ها  ــب ش ــد ترکی ــوب، برآین ــن چارچ ــد. در ای می کن
و ابعــاد چهارگانــه ذکرشــده فعالیــت، اجتماعی، بســترها و 
شــرایط محیطی و توســعه پایدار گردشــگری شــکل دهنده 
ــت.  ــگری اس ــدار گردش ــعه پای ــی توس ــزی فضای برنامه ری
ــه  ــد ک ــان می ده ــق را نش ــری تحقی ــوی نظ ــکل 3 الگ ش
برنامه ریــزی فضایــی پایــدار گردشــگری را تبییــن کــرده و 

مبنــای اصلــی ایــن تحقیــق بــرای تجزیــه و تحلیل اســت. 
زیــرا کلیــه مؤلفه  هــا و شــاخص های تعریف شــده بــرای 
الگــوی مطلــوب در راســتای تبییــن نظری اهــداف تحقیق 
اســت. بــه  عبارتــی  دیگــر، بــا دســت یابی بــه الگــوی 
نظــری به نوعــی بــه تبییــن نظــری اهــداف پرداختــه  شــده 
ــی  ــزی فضای ــرای برنامه ری ــوب ب ــوی مطل ــت الگ و در نهای
پایــدار گردشــگری طراحــی شــده اســت. بــر اســاس هــدف 
مطرح شــده در چارچــوب نظــری به دنبــال بررســی عوامل 

در ســه بعــد مــکان، انســان و فعالیــت اســت.

شکل 3: الگوی نظری مطلوب تبیین کننده برنامه ریزی فضایی توسعه پایدار گردشگری )مأخذ: نگارنده:1397(

روش تحقیق
ـ تحلیلــی  نــوع تحقیــق کاربــردی و روش تحقیــق توصیفی 
اســت و بــرای گــردآوری داده هــا و اطالعــات، از روش هــای 
اســنادی و پیمایشــی )مشــاهده و  پرســش نامه( بهــره 
گرفتــه  شــده اســت. بــا مراجعــه بــه بخش داری هــا و 
هــر  در  دســتی  صنایــع  و  فرهنگــی  میــراث  ســازمان 

شهرســتان و اطالعــات کامــل از کارشناســان ســازمان 
میــراث فرهنگــی و صنایــع دســتی اســتان، 21 روســتای 
مقصــد گردشــگری بــه  عنــوان جامعه آمــاری ایــن پژوهش 
ــه  ــوع، جامع ــن موض ــی ای ــرای بررس ــدند. ب ــاب ش انتخ
آمــاری در ســه گــروه در نظــر گرفتــه  شــده اســت. گــروه اول 
صاحب نظــران ایــن حــوزه )کارشناســان ســازمان میــراث 
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فرهنگــی و صنایع دســتی و مســئوالن روســتاها( هســتند 
کــه به صــورت تمــام شــماری و 26 نفــر مــورد بررســی 
قــرار گرفته انــد. گــروه دوم، گردشــگرانی درنظــر گرفتــه 
ــر  ــد می کننــد و ب  شــده اند کــه از ایــن مناطــق دیــدن و بازی
 اســاس اظهــار مدیــران هــر روســتا، تعــداد گردشــگران، در 
ــده  ــرآورد ش ــر ب ــزار نف ــا 1396،  272ه ــی   1395ت ــازه زمان ب
اســت. بنابرایــن بــرای مشــخص کردن تعــداد  پرســش نامه 
گردشــگران از فرمــول کوکــران بــا خطــای 0/07 درصــد 

بهــره گرفتــه شــد. درمجمــوع 196 پرســش نامه محاســبه و 
به صــورت تصادفــی بیــن گردشــگران توزیــع شــده اســت. 
بنابــر سرشــماری 1395، جمعیــت روســتاهای مقصــد 
گردشــگری 40هــزار و 960 نفــر محاســبه  شــده اســت کــه بر 
 اســاس فرمــول کوکــوان و خطــای 0/07، 195 پرســش نامه 
ــداد  ــرانجام تع ــت. س ــده اس ــع ش ــی توزی ــردم محل ــن م بی
ــدول 2  ــت. ج ــده اس ــخص  ش ــتاها مش ــک از روس ــه هری نمون
تعــداد نمونــه مشخص شــده در هر روســتا را نمایــش می دهد.

جدول 2: تعداد نمونه مشخص شده در21 روستای مطالعه شده )مرکز آمار، 1395(

تعداد حجم نمونه تعداد گردشگران تعداد حجم نمونه جمعیت خانوار روستا شهرستان

16 50000 9 1930 605 )التپه )عباس آباد

بهشهر

9 10000 9 1775 596 قره تپه

11 20000 14 5932 1902 زاغمرز

10 15000 12 4113 1336 شهیدآباد

10 15000 9 1526 555 آسیاسر

8 7000 14 6129 2014 گرجی محله

11 20000 7 144 45 زروم

نکا

8 7000 7 244 83 ارم

8 7000 8 904 291 کلت

10 15000 9 1892 632 نوذرآباد

8 5000 8 668 187 استخر پشت

8 5000 9 1558 474 اطراب

8 8000 7 263 102 آغوز دره

گلوگاه

7 3000 9 1641 516 تیله نو

11 20000 8 443 155 نیاال

9 10000 10 2285 785 لمراسک

7 5000 9 1954 587 مهدیرجه

7 5000 7 136 49 سنه کوه

میاندرود
9 10000 9 1447 499 برگه

10 15000 13 5262 1678 دارابکال

11 20000 8 714 230 اوسا

196 272000 195 40960 13321 21 4
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ــد  ــی ش ــش نامه طراح ــوع  پرس ــه ن ــق س ــن تحقی ــرای ای  ب
کــه شــامل  پرســش نامه مــردم محلــی، گردشــگران و 
به طــور جداگانــه  بــرای هرکــدام  و  اســت  کارشناســان 
ــور  ــد. به منظ ــبه گردی ــی محاس ــد و پایای ــام ش ــی انج روای
نظــر  و  بررسی شــده  منابــع  از  روایــی  پرســش نامه ها 
اســتادان مشــاور و راهنمــا اســتفاده شــد و اصالحــات الزم 
ــور  ــن، به منظ ــت. همچنی ــورت گرف ــش نامه ها ص در  پرس

ســنجش پایایــی،  ســی  پرســش نامه بــرای هــر گــروه 
تهیــه و تنظیــم شــد و اســتادان و کارشناســان بــه ایــن 
پرســش نامه ها پاســخ دادنــد. همان طــور کــه مشــخص 
ــنامه  ــی پرسش ــت آمده پایای ــار به دس ــب اعتب ــت، ضری اس
ــش نامه  ــت و  پرس ــاال اس ــد ب ــاخ در ح ــا کرونب ــق آلف از طری
ــون در  ــن آزم ــج ای ــت. نتای ــوردار اس ــی برخ ــار باالی از اعتب

جــدول 3  مشــاهده می شــود.

جدول 3: آلفای کرونباخ شاخص های مستقل و وابسته تحقیق 

آلفاآلفای کرونباخشاخص هانام متغیرنوع متغیردیدگاه

مردم محلی

برنامه ریزی فضاییمتغیر مستقل

843/0مکان

629/0 919/0انسان

748/0فعالیت

توسعه پایدار گردشگری متغیرهای وابسته

604/0طبیعی- محیطی

768/0
601/0)کالبدی )زیرساختی

666/0اجتماعی- فرهنگی

703/0اقتصادی

گردشگران

برنامه ریزی فضاییمتغیر مستقل

617/0مکان

625/0 635/0انسان

702/0فعالیت

توسعه پایدار گردشگری متغیرهای وابسته

646/0طبیعی- محیطی

694/0
655/0)کالبدی )زیرساختی

799/0اجتماعی- فرهنگی

649/0اقتصادی

به دســت آمده  آلفــای کرونبــاخ  بــه میــزان  بــا توجــه   
ــش نامه  ــؤاالت  پرس ــه س ــت ک ــان گف ــا اطمین ــوان ب می ت
ــد. بدیــن  ــی باالیــی برخــوردار و معتبرن از ســازگاری درون
ترتیــب می تــوان گفــت کــه تحقیــق از قابلیــت اعتمــاد یــا 

ــت. ــوردار اس ــی الزم برخ پایای
به منظــور پاســخ بــه هــدف مطرح شــده، از ســه گــروه 
از مــردم محلــی و گردشــگران و کارشناســان اســتفاده 
ــرای طراحــی ســه  پرســش نامه ایــن  شــد. علــت اصلــی ب

ــی  ــردم محل ــگاه م ــان ن ــاوت می ــای تف ــه زمینه ه ــود ک ب
ــدار  ــعه پای ــئله توس ــان در مس ــگران و کارشناس ــا گردش ب
گردشــگری و برنامه ریــزی فضایــی در روســتاهای منطقــه 
ــه  ــه در س ــی را ک ــن، جنبه های ــود. همچنی ــایی ش شناس
گــروه بــه لحــاظ توجــه بــه توســعه پایــدار گردشــگری 
کــرد،  تقویــت  بودنــد  هم گــرا  فضایــی  برنامه ریــزی  و 
کاهــش  دارنــد  زیــاد  تفاوت هایــی  کــه  را  زمینه هایــی 
گــروه  ایــن ســه  داد و زمینه هــای هم گرایــی را میــان 
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به عنــوان نیروهــای درونــی و بیرونــی مؤثــر در توســعه 
پایــدار گردشــگری و برنامه ریــزی فضایــی فراهــم کــرد. در 
کد گــذاری  تکمیل شــده  بعــدی،  پرســش نامه های  گام 
شــد و درنهایــت داده هــای کد گذاری شــده بــه نرم افــزار 
ــل  ــورد تجزیه وتحلی ــد و م ــال داده ش ــی اس اس انتق اس پ
قــرار گرفــت؛ یعنــی ابتــدا بــا اســتفاده از شــاخص های آمــار 
اســتنباطی )رگرســیون چندمتغیــره، هم بســتگی( بررســی 

ــد.  ش

یافته های تحقیق
از دیــدگاه ســه گــروه بررسی شــده، اهــداف مــورد نظــر 
مــورد بحــث و بررســی گرفــت تــا ســهم هرکــدام از گروه هــا 
ســه گانه  ابعــاد  دســته بندی  از  پــس  شــود.  مشــخص 
پایــدار  بــر توســعه  تأثیــرات آن  برنامه ریــزی فضایــی، 
ــن  ــه بی ــن رابط ــور تبیی ــد. به منظ ــی ش ــگری بررس گردش
متغیرهــای مســتقل )برنامه ریــزی فضایی( و متغیر وابســته 
)توســعه پایــدار گردشــگری( و اثــر متغیرهــا در روســتاهای 
مدنظــر از آزمــون هم بســتگی، تحلیــل رگرســیونی و ضریب 

تعییــن R2 اســتفاده شــد. طبــق جــدول 4، از دیــدگاه مــردم 
محلــی، بیــن متغیرهــای موردنظــر رابطــه معنــی داری 
وجــود دارد. همچنیــن، بررســی بــرازش مــدل رگرســیونی 
نشــان می دهــد کــه 52 درصــد تغییــرات تابــع برنامه ریــزی 

فضایــی اســت

جدول 4: ضریب تعیین رگرسیون برنامه ریزی فضایی 
بر توسعه پایدار گردشگری )دیدگاه مردم محلی( 

 ضریب هم بستگی
چندگانه

 ضریب
تعیین

 ضریب تعیین
تصحیح شده

اشتباه معیار

0/7210/5200/513369/0

برنامه ریــزی  اثــر   ،)69/046( F آزمــون  آمــاره  بر اســاس 
ــت.  ــی دار اس ــگری معن ــدار گردش ــعه پای ــی در توس فضای
یافته هــای جــدول 5 مبیــن رابطــه معنــی دار بیــن متغیرهــا 

ــت. اس

جدول 5: تحلیل رگرسیون ابعاد برنامه ریزی فضایی بر توسعه پایدار گردشگری ) دیدگاه مردم محلی(

سطح معناداریآماره آزمون Fمیانگین مربعاتدرجه آزادیمجموع مربعاتمؤلفه ها

28/2353/0009/41269/1460/000اثر رگرسیونی

  26/035191/0000/136باقی مانده

   54/271000194 کل

مقادیــر حاصــل از دیــدگاه مــردم محلــی نشــان می دهــد که 
از بیــن ابعــاد ســه گانه بررسی شــده برنامه ریــزی فضایــی در 
روســتاهای مطالعه شــده، بعــد مــکان )0/394( بیشــترین و 

بعــد فعالیــت )0/254( کمترین میــزان تأثیر را بدرر توســعه 
پایدار گردشــگری دارد  )جــدول 6(.

جدول 6: ضرایب تأثیر شاخص های برنامه ریزی فضایی بر توسعه پایدار گردشگری ) دیدگاه مردم محلی( 

نام متغیر
ضرایب استانداردشدهضرایب غیراستاندارد

t  سطح معنی داریآماره
BB خطایß بتا

6/4660.000 -0/9640/149عرض از مبدًا

0/1880/0480/2543/9620.000فعالیت

0/1920/0350/3025/4430.000انسان

0/2870/0430/3946/6690.000مکان
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در ادامــه، بــا توجــه بــه این کــه در آزمــون رگرســیون فقــط 
بــه بررســی تأثیــرات مســتقیم متغیــر مســتقل بــر متغیــر 
وابســته می پــردازد و از محاســبه تأثیــرات غیرمســتقیم بــاز 
می مانــد، بــرای رســیدن بــه نتیجــه بهتــر از روش تحلیــل 
ــه محاســبه تأثیــرات مســتقیم  مســیر اســتفاده شــد کــه ب
ــر  ــتقل ب ــای مس ــی متغیره ــرات کل ــتقیم و تأثی و غیر مس
ــه آنچــه در جــدول  ــا توجــه ب متغیــر وابســته می پــردازد. ب
7 و شــکل 4 مشــاهده می شــود، از دیــدگاه مــردم محلــی، 
دو بعــد فعالیــت و مــکان بر توســعه پایــدار گردشــگری تأثیر 

غیر مســتقیم دارد.

جدول 7: محاسبه تأثیرات غیرمستقیم متغیرهای مستقل
 بر متغیر وابسته اصلی 

تأثیرات غیرمستقیم بر متغیر وابستهمتغیرها

0.422*0.302=0.127فعالیت

-انسان

مکان
0.0704=0.254*0.553

0.140=0.302*0.422*0.553
0.210=0.0704+0.140

شکل 4: اثرگذاری ابعاد برنامه ریزی فضایی بر توسعه پایدار گردشگری )دیدگاه مردم محلی(

جــدول 8 نشــان می دهــد کــه از میــان ابعــاد برنامه ریــزی 
فضایــی، بعــد مــکان بیشــترین تأثیــر مســتقیم )0/394( 
ــی  ــردم محل ــدگاه م ــگری از دی ــدار گردش ــعه پای ــر توس ب
دارد. درعین حــال، فقــط بعــد انســان اثــر غیر مســتقیم بــر 

توســعه پایــدار گردشــگری نــدارد.

جدول 8: تأثیرات مستقیم و غیرمستقیم متغیرهای تحقیق 

کل  تأثیرات غیر
مستقیم

 تأثیرات
مستقیم

0/381 0/127 0/254 فعالیت

0/302 - 0/302 انسان

0/604 0/210 0/394 مکان

ــا  ــگری ب ــدار گردش ــعه پای ــوب توس ــوی مطل ــکل 5 الگ ش
رویکــرد برنامه ریــزی فضایــی از دیــدگاه مــردم محلــی 
نشــان می دهــد. همان طــور  را  در محــدوده پژوهــش 
ــرای بررســی رابطــه  کــه در شــکل 5 مشــاهده می شــود، ب
توســعه  بــر  فضایــی  برنامه ریــزی  ابعــاد  اثرگــذاری  و 
ــیون  ــون و رگرس ــتگی پیرس ــگری از هم بس ــدار گردش پای
چندمتغیــره بهــره گرفتــه  شــده اســت. رابطه هــای زیــر از 

هم بســتگی پیرســون به دســت  آمــده اســت:
ـ فعالیت = 0/525؛ 3.  ـ انســان = 0/167؛ 2. مکان  1. مکان 
ــدی  ـ کالب ـ محیطی   ــان = 0/422؛ 4. اقتصاد  ـ انس فعالیت  
ـ کالبــدی = 0/577؛ 6.  ـ   محیطی   = 498 /0؛ 5. اجتماعی 

ـ اجتماعــی = 0/515. اقتصادی 
ــعه  ــاد توس ــر ابع ــی ب ــاد فضای ــرات ابع ــی تأثی ــرای بررس ب
پایــدار گردشــگری روســتایی در منطقــه بررسی شــده، 
ــده  ــت  آم ــیون به دس ــدل رگرس ــق م ــر طب ــای زی رابطه ه

ــت: اس
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ـ اجتماعی  ـ کالبدی = 0/543؛ 2. انســان  ـ محیط  1. مکانـ 
ـ اقتصادی = 0/541. = 0/472؛ 3. فعالیت  

ــی  ــزی فضای ــاد برنامه ری ــر ابع ــی اث ــرای بررس ــت، ب درنهای
بــر توســعه پایــدار گردشــگری رابطه هــای زیــر طبــق مــدل 

ــت: ــده اس ــت  آم ــیون به دس رگرس
0/302؛   = گردشــگری  پایــدار  ـ توســعه  انسان   .1
 .3 0/394؛   = گردشــگری  پایــدار  ـ توســعه  مکان   .2

.0/254  = گردشــگری  پایــدار  ـ توســعه  فعالیت 
بنابرایــن، بــا توجــه بــه بررســی تأثیــرات و رابطــه بیــن ابعاد 
برنامه ریــزی فضایــی بــا توســعه پایــدار گردشــگری می توان 
ــزی  ــدگاه مــردم محلــی، تأثیــر ابعــاد برنامه ری گفــت، از دی
ــدار مشــهود اســت. البتــه، از نظــر  ــر توســعه پای ــی ب فضای

مــردم محلــی، مــکان و فعالیــت اثــر بیشــتری دارنــد.

شکل 5: مدل مفهومی تجربی الگوی برنامه ریزی فضایی توسعه پایدار گردشگری در منطقه بررسی شده 
)مردم محلی(

                   رابطه بین ابعاد
                  اثر گذاری ابعاد

اهــداف موردنظــر از دیــدگاه گردشــگران بررســی شــده 
ابعــاد  تأثیرگــذار  عوامــل  رگرســیونی  مــدل  بــرازش  و 

گردشــگری  پایــدار  توســعه  بــر  فضایــی  برنامه ریــزی 
ــت  ــر اس ــتاهای مدنظ ــب 0/52 در روس ــان دهنده ضری نش

.)9 )جــدول 

جدول 9: ضریب تعیین رگرسیون اثر ابعاد برنامه ریزی فضایی بر توسعه پایدار گردشگری )دیدگاه گردشگران(

اشتباه معیارضریب تعیین تصحیح شدهضریب تعیینضریب هم بستگی چندگانه

0/7230/5230/5150/417
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آمــاره آزمــون F )70/141( در ســطح معنــاداری کاربــرد 
تأثیــر متغیرهــای  ارزیابــی  بــرای  را  مــدل رگرســیون 

مســتقل )برنامه ریــزی فضایــی بــر متغیــر وابســته توســعه 
پایــدار گردشــگری( تأییــد می کنــد )جــدول 10(. 

جدول 10: تحلیل رگرسیون تأثیر برنامه ریزی فضایی بر توسعه پایدار گردشگری  )دیدگاه گردشگران( 

سطح معناداریF آماره آزمونمیانگین مربعاتدرجه آزادیمجموع مربعاتمؤلفه ها

36/6213/00012/20770/1410/000اثر رگرسیونی

  34/4150001920/174باقی مانده

   70/036000195 کل

مقادیــر ضریــب بتــا )ß( از دیــدگاه گردشــگران در بعــد 
انســان، فعالیــت و مــکان بــه ترتیــب 0/226، 0/169 و 
0/508 بــر توســعه پایدار گردشــگری اثرگذارند. همچنین، 
بیشــترین ضریــب بتــا متعلــق بــه دو بعــد مــکان و انســان 

اســت. بنابرایــن بــا تقویــت دو بعــد انســان و مــکان، به ویژه 
مشــارکت و همــکاری مــردم محلــی بــا گردشــگران، بهبــود 
ــعه  ــت توس ــت محیطی در جه ــی و زیس ــای عموم فضاه

ــدول 11(. ــرورت دارد )ج ــگری ض ــدار گردش پای

جدول 11: ضرایب تأثیر شاخص های برنامه ریزی فضایی بر توسعه پایدار گردشگری ) دیدگاه گردشگران( 

نام متغیر
ضرایب استانداردشدهضرایب غیراستاندارد

سطح معنی داریt آماره
Bخطای Bبتا ß

3/2130/002 0/6120/190عرض از مبدأ

0/1830/0710/1692/5900/010فعالیت

0/4740/0560/5088/4270/000مکان

0/1430/0350/2264/0680/000انسان

در ادامــه، بــرای رســیدن بــه نتیجــه بهتــر از روش تحلیــل 
مســیر اســتفاده شــد کــه تأثیــرات مســتقیم، غیرمســتقیم 
و تأثیــرات کلــی متغیرهــای مســتقل بــر متغیــر وابســته را 
ــا توجــه بــه جــدول 12 و شــکل 6، از  محاســبه می کنــد. ب
ــر  ــت دارای اث ــکان و فعالی ــد م ــگران، دو بع ــدگاه گردش دی

غیرمســتقیم بــر توســعه پایــدار گردشــگری اســت.

جدول 12: محاسبه تأثیرات غیرمستقیم متغیرهای مستقل 
بر متغیر وابسته اصلی 

تأثیرات غیرمستقیم بر متغیر وابستهمتغیرها

0.0.099=0.226*0.440فعالیت

0.127=0.226*0.566مکان

-انسان
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شکل 6: اثرگذاری ابعاد برنامه ریزی فضایی بر توسعه پایدار گردشگری )دیدگاه گردشگران(

در جــدول 13 تأثیــرات ابعــاد برنامه ریــزی فضایــی از دیدگاه 
گردشــگران بررســی شــده اســت. بــر اســاس آن، بعــد مکان 
ــدار  ــعه پای ــر توس ــتقیم )0/508( را ب ــر مس ــترین تأثی بیش
گردشــگری دارد. بعــد انســان اثــر غیر مســتقیم بــر توســعه 
پایــدار گردشــگری نداشــته اســت؛ امــا در مجمــوع، از 
دیــدگاه گردشــگران، بعــد مــکان بیشــترین اثــر را بر توســعه 

پایــدار گردشــگری بــه دنبــال داشــته اســت.

جدول 13: تأثیرات مستقیم و غیرمستقیم متغیرهای تحقیق

کل تأثیرات  تأثیرات
مستقیم

0/268 0/099 0/169 فعالیت

0/635 0/127 0/508 مکان

0/226 - 0/226 انسان

ــا  ــگری ب ــدار گردش ــعه پای ــوب توس ــوی مطل ــکل 7 الگ ش
رویکــرد برنامه ریــزی فضایــی از دیــدگاه گردشــگران را 
بنابرایــن،  می دهــد.  نشــان  بررسی شــده  محــدوده  در 
رابطه هــای زیــر طبــق هم بســتگی پیرســون به دســت  

ــت: ــده اس آم
ـ فعالیت =0/440؛ 3.  ـ مکان = 0/241؛ 2. انســان  1. انســان 
ـ کالبــدی =  ـ محیطی  ـ مــکان = 0/562؛ 4. اقتصاد  فعالیت 
 .6 0/434؛   = ـ کالبــدی  ـ محیطی  اجتماعی   .5 0/194؛ 

ـ اجتماعــی = 0/680. اقتصادی 
بــرای بررســی تأثیــرات ابعــاد فضایی بــر ابعاد توســعه پایدار 
گردشــگری روســتایی در منطقــه بررسی شــده رابطه هــای 

زیــر طبــق مــدل رگرســیون به دســت  آمــده اســت:
ـ اجتماعی  ـ کالبــدی = 0/355؛ 2. انســان  ـ محیط  1. مکان 

ـ اقتصــادی = 0/479. = 0/334 ؛3. فعالیت 
درنهایــت بــرای بررســی اثــر ابعــاد برنامه ریــزی فضایــی بــر 
توســعه پایــدار گردشــگری رابطه هــای زیــر به دســت  آمــده 

اســت:
 .2 0/508؛   = گردشــگری  پایــدار  ـ توســعه  مکان   .1
 .3 0/226؛   = گردشــگری  پایــدار  ـ توســعه  انسان 

.0/169  = گردشــگری  پایــدار  ـ توســعه  فعالیت 
بنابرایــن، بــا توجــه بــه بررســی تأثیــرات و رابطــه بیــن ابعاد 
برنامه ریــزی فضایــی بــا توســعه پایــدار گردشــگری می توان 
ــزی  ــدگاه مــردم محلــی، تأثیــر ابعــاد برنامه ری گفــت، از دی
فضایــی بــر توســعه پایــدار مشــهود اســت. البتــه، در نظــر 

گردشــگران، مــکان اهمیــت بیشــتری دارد.
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سوم  گروه  دیدگاه  از  موردنظر،  هدف  سوم،  گام  در 
بین  که  می دهد  نشان  نتایج  شد.  بررسی  )کارشناسان( 
متغیرهای موردنظر رابطه معنی داری وجود دارد. بررسی 
برازش مدل رگرسیونی نشان می دهد که 76 درصد تغییرات 
ابعاد  توسعه پایدار گردشگری در روستاهای مدنظر تابع 

برنامه ریزی فضایی است )جدول 14(. 

جدول 14: ضریب تعیین رگرسیون ابعاد برنامه ریزی فضایی بر توسعه 
پایدار گردشگری ) دیدگاه کارشناسان( 

 ضریب هم بستگی
 ضریب تعیینضریب تعیینچندگانه

تصحیح شده
 اشتباه
معیار

0/8730/7620/7300/387

اثر برنامه ریزی فضایی بر توسعه پایدار گردشگری از دیدگاه 
کارشناسان بر  اساس آماره آزمون F )23/479( معنی دار و 

حائز اهمیت است.

شکل 7: مدل مفهومی تجربی الگوی برنامه ریزی فضایی توسعه پایدار گردشگری در منطقه بررسی شده )گردشگران(

            رابطه بین ابعاد
           اثر گذاری ابعاد

جدول 15: تحلیل رگرسیون اثر ابعاد برنامه ریزی فضایی بر توسعه پایدار گردشگری   ) دیدگاه کارشناسان( 

سطح معناداریF آماره آزمونمیانگین مربعاتدرجه آزادیمجموع مربعاتمؤلفه ها

10/5363/0003/51223/4790/000اثر رگرسیونی

  3/29122/0000/150باقی مانده

   13/82725/000 کل
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ســه گانه  ابعــاد  بیــن  از   ،16 جــدول  مقادیــر  طبــق 
ــر  ــتاهای مدنظ ــی در روس ــزی فضای ــده برنامه ری بررسی ش
ــت  ــکان )0/460(، فعالی ــد م ــان، بع ــدگاه کارشناس و از دی

)0/351( و انســان )0/316( اثــر معنــی داری بــر توســعه 
پایــدار گردشــگری دارنــد. 

جدول 16: ضرایب تأثیر شاخص های برنامه ریزی فضایی بر توسعه پایدار گردشگری  ) دیدگاه کارشناسان( 

نام متغیر
ضرایب استانداردشدهضرایب غیراستاندارد

t  سطح معنی داریآماره
BB خطایß بتا

0/048-2/099 0/565-1/185عرض از مبدأ

0/5030/1750/3512/8740/009فعالیت

0/2780/1000/3162/7830/011انسان

0/6430/1680/4603.8200/001مکان

در ادامــه، برای ســنجش تأثیرات مســتقیم و غیر مســتقیم 
ابعــاد برنامه ریــزی فضایــی از دیــدگاه کارشناســان از تحلیل 
مســیر اســتفاده شــد. بــر اســاس جــدول 17 و شــکل 8، بعد 
مــکان دارای اثــر  غیر مســتقیم بر توســعه پایدار گردشــگری 

است.

جدول 17: محاسبه تأثیرات غیرمستقیم متغیرهای مستقل
 بر متغیر وابسته اصلی 

تأثیرات غیرمستقیم بر متغیر وابستهمتغیرها

-فعالیت

-انسان

0.144=0.351*0.413مکان

شکل 8: اثرگذاری ابعاد برنامه ریزی فضایی بر توسعه پایدار گردشگری )دیدگاه کارشناسان(
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جــدول 18 نشــان می دهــد کــه از میــان ابعــاد برنامه ریــزی 
فضایــی، بعــد مــکان بیشــترین تأثیر مســتقیم را بــا میزان 
0/460 بــر توســعه پایــدار گردشــگری دارد. درعین حــال، 
فقــط بعــد مــکان دارای اثــر غیر مســتقیم بــر توســعه پایدار 
گردشــگری اســت و در مجمــوع بعد مــکان بیشــترین اثر را 
بر توســعه پایــدار گردشــگری از دیدگاه کارشناســان نشــان 

ــد. می ده

جدول 18: تأثیرات مستقیم و غیرمستقیم متغیرهای

کل تأثیرات
غیر مستقیم  تأثیرات مستقیم

0/351 - 0/351 فعالیت

0/316 - 0/316 انسان

0/604 0/144 0/460 مکان

ــا  ــگری ب ــدار گردش ــعه پای ــوب توس ــوی مطل ــکل 9 الگ ش
رویکــرد برنامه ریــزی فضایــی از دیــدگاه کارشناســان را در 
محــدوده پژوهــش نشــان می دهــد. بنابرایــن رابطه هــای 
ــت: ــده اس ــت  آم ــون به دس ــتگی پیرس ــق هم بس ــر طب زی

ـ فعالیت = 0/477؛ 3.  ـ انســان = 0/324؛ 2. مکان  1. مکان 
ـ کالبدی  ـ محیطی  ـ انســان = 0/359؛ 4. اقتصادی  فعالیت 
= 0/782؛ 6.  ـ کالبــدی  ـ محیطی  جتماعی  = 0/766؛ 5. 

ـ اجتماعــی = 0/732. اقتصادی 
ــعه  ــاد توس ــر ابع ــی ب ــاد فضای ــرات ابع ــی تأثی ــرای بررس ب
پژوهــش  منطقــه  در  روســتایی  گردشــگری  پایــدار 
ــده  ــت  آم ــیون به دس ــدل رگرس ــق م ــر طب ــای زی رابطه ه

اســت:
ـ اجتماعی  ـ کالبــدی = 0/703؛ 2. انســان  ـ محیط  1.مکان 

ـ اقتصادی = 0/774. = 0/604؛ 3. فعالیت 
در نهایــت، بــرای بررســی اثــر ابعــاد برنامه ریــزی فضایــی 
بــر توســعه پایــدار گردشــگری، رابطــه زیــر به دســت  آمــده 

اســت:
0/316؛   = گردشــگری  پایــدار  ـ توســعه  انسان   .1
 .3 0/460؛   = گردشــگری  پایــدار  ـ توســعه  مکان   .2

.0/351  = گردشــگری  پایــدار  ـ توســعه  فعالیت 
ــن  ــه بی ــرات و رابط ــی تأثی ــه بررس ــه ب ــا توج ــن، ب بنابرای
ابعــاد برنامه ریــزی فضایــی بــا توســعه پایــدار گردشــگری، 
می تــوان گفــت، از دیــدگاه مــردم محلــی، تأثیــر ابعــاد 
ــت.  ــهود اس ــدار مش ــعه پای ــر توس ــی ب ــزی فضای برنامه ری
البتــه، از دیدگاه کارشناســان، مــکان اثری بیشــتری دارد.

شکل 9: مدل مفهومی تجربی الگوی برنامه ریزی فضایی توسعه پایدار گردشگری در منطقه بررسی شده )کارشناسان(
       

            رابطه بین ابعاد
           اثر گذاری ابعاد
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ــه  ــدگاه س ــر، دی ــه موردنظ ــق فرضی ــی دقی ــور بررس به منظ
ــدل  ــرازش م ــد. ب ــی ش ــج ارزیاب ــق و نتای ــم تلفی ــروه باه گ

رگرســیونی نشــان می دهــد کــه 53 درصــد تغییــرات متغیــر 
وابســته توســط متغیر مســتقل تبیین می شــود )جدول 19(.

جدول 19: ضریب تعیین رگرسیون ابعاد برنامه ریزی فضایی بر توسعه پایدار گردشگری )گروه ها( 

اشتباه معیارضریب تعیین تصحیح شدهضریب تعیینضریب هم بستگی چندگانه

0/730/530/520/41

بــر  اســاس آمــاره آزمــونF )153/08(، اثــر برنامه ریــزی 
ــزارش  ــی دار گ ــگری معن ــدار گردش ــعه پای ــر توس ــی ب فضای

ــدول20(. ــت )ج ــده اس ش

جدول 20: تحلیل رگرسیون اثر ابعاد برنامه ریزی فضایی بر توسعه پایدار گردشگری )گروه ها( 

سطح معناداریآماره آزمون Fمیانگین مربعاتدرجه آزادیمجموع مربعاتمؤلفه ها

75/463/0025/15153/080/00اثر رگرسیونی

  67/87413/000/16باقیمانده

   143/33416/00 کل

محلــی،  ) مــردم  بررسی شــده  گروه هــای  دیــدگاه  از 
گردشــگران و کارشناســان(، بعــد انســان، فعالیــت و مــکان 

بــه ترتیــب بــه میــزان 0/28، 0/22 و 0/52 بــر توســعه پایدار 
ــدول 21(.  ــت )ج ــته  اس ــی داری داش ــر معن ــگری اث گردش

جدول 21: ضرایب تأثیر شاخص های برنامه ریزی فضایی بر توسعه پایدار گردشگری )گروه ها(

نام متغیر
ضرایب استانداردشدهضرایب غیراستاندارد

سطح معنی داریt  آماره
BB خطایß بتا

6/690/00 0/770/11عرض از مبدأ

0/200/040/225/100/00فعالیت

0/390/030/5212/670/00مکان

0/160/020/287/350/00انسان

در ادامــه، بــا توجــه بــه این کــه در آزمــون رگرســیون فقــط 
تأثیرات مســتقیم متغیر مســتقل بر متغیر وابســته بررســی 
می شــود و از محاســبه تأثیــرات غیرمســتقیم بــاز می مانــد، 
ــه نتیجــه بهتــر از روش تحلیــل مســیر  ــرای دســت یابی ب ب
اســتفاده شــد کــه تأثیــرات مســتقیم، غیرمســتقیم و 
ــته را  ــر وابس ــر متغی ــتقل ب ــای مس ــی متغیره ــرات کل تأثی
محاســبه می کنــد. بــا توجــه بــه جــدول 22 و شــکل )10(، 
دو بعــد مــکان و فعالیــت اثــر غیر مســتقیم بــر توســعه پایدار 

گردشــگری از دیــدگاه هــر ســه گــروه دارد.

جدول 22: محاسبه تأثیرات غیرمستقیم متغیرهای مستقل
 بر متغیر وابسته اصلی

تأثیرات غیرمستقیم بر متغیر وابستهمتغیرها

0.095=0.28*0.340فعالیت

-انسان

مکان

0.267*0.28=0.074
0.587*0.267=0.156

0.587*0.340*0.28=0.055
0.055+0.156+0.074=0.287
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در جــدول23، در میــان ابعــاد برنامه ریــزی فضایــی، بعــد 
ــعه  ــر توس ــتقیم )0/52( را ب ــر مس ــترین تأثی ــکان بیش م
پایــدار گردشــگری از دیــدگاه هــر ســه گــروه دارد و در 
ــر توســعه پایــدار  مجمــوع، بعــد مــکان بیشــترین اثــر را ب

ــروه دارد.  ــه گ ــر س ــدگاه ه ــگری از دی گردش

جدول 23: تأثیرات مستقیم و غیرمستقیم متغیرهای پژوهش

کل  تأثیرات
غیرمستقیم تأثیرات مستقیم

0/315 0/095 0/22 فعالیت

0/807 0/287 0/52 مکان

0/280 - 0/28 انسان

بنابرایــن، به طــور کلــی بــا توجــه بــه نظــر ســه گــروه 
آزمون هــای  یافته هــای  و  آن  تلفیــق  و  بررسی شــده 
ابعــاد  بیــن  مثبــت  و  معنــی دار  رابطــه  رگرســیون، 
ــدار گردشــگری وجــود  برنامه ریــزی فضایــی و توســعه پای
دارد. در ایــن میــان، اثــر بعــد مــکان بیــش از بقیــه اســت.
پایــدار  توســعه  فضایــی  برنامه ریــزی  الگــوی  تبییــن 
اســتان  شــرق  روســتاهای  در  روســتایی  گردشــگری 

مازنــدران
همچنان کــه اشــاره شــد، الگــوی نظــری تدوین شــده 
ــی  ــزی فضای ــه گانه برنامه ری ــاد س ــن ابع ــه بی ــه رابط ــم ب ه
و توســعه پایــدار گردشــگری اشــاره دارد و هــم الگــوی 

ــدار  ــعه پای ــی توس ــزی فضای ــرای برنامه ری ــنهادی ب پیش
ــن  گردشــگری در منطقــه مدنظــر اســت. بنابرایــن، در ای
تحقیــق، بــرای تفســیر بهتــر از برنامه ریــزی فضایــی 
توســعه پایــدار گردشــگری، الگویــی طراحــی شــده اســت 
کــه از چالش هــای مناطــق روســتایی بکاهــد و آن الگــو بــا 
کشــورهای ترکیــه ، پرتغــال، صربســتان و ویتنــام مقایســه 
ــت.  ــده اس ــدول 24 آورده ش ــا در ج ــاوت آن ه ــده و تف ش
ــا  شــکل  11 الگــوی مطلــوب توســعه پایــدار گردشــگری ب
رویکــرد برنامه ریــزی فضایــی در محــدوده مدنظر را نشــان 
بــرای  می شــود،  مشــاهده  کــه  همان طــور  می دهــد. 
بررســی اثرگــذاری ابعــاد برنامه ریــزی فضایــی بــر توســعه 
ــیون  ــون و رگرس ــتگی پیرس ــگری از هم بس ــدار گردش پای
چندمتغیــره بهــره گرفتــه  شــده اســت. به طوری کــه بــرای 
بررســی آن، دیــدگاه ســه گــروه موردمطالعــه در روســتاها 
بــا هــم تلفیــق شــد و نتایــج ذیــل به دســت آمــد. بنابرایــن، 
رابطه هــای زیــر طبــق هم بســتگی پیرســون به دســت  

ــت: ــده اس آم
ـ فعالیت = 0/340؛  ـ مکان = 0/171؛ 2. انســان  1. انســان 

ــکان = 0/496.  ـ م 3. فعالیت 
ــان  ــن انس ــه بی ــد ک ــان می ده ــاد نش ــن ابع ــتگی بی هم بس
ــد  ــان از رون ــه نش ــود دارد ک ــی وج ــه مثبت ــت رابط و فعالی
ــر  ــه مدنظ ــت در منطق ــان و فعالی ــن انس ــوی بی ــاط ق ارتب

ــت. اس
0/355؛   = کالبــدی  و  ـ محیطــی  اقتصادی   .4
 .6 0/546؛   = کالبــدی  و  ـ محیطــی  اجتماعی   .5

.0/615  = ـ اجتماعــی  اقتصادی 

شکل 10: اثرگذاری ابعاد برنامه ریزی فضایی بر توسعه پایدار گردشگری )دیدگاه هر سه گروه(
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همچنیــن، بین بعــد اجتماعی و محیطــی و کالبــدی رابطه 
بیشــتری برقــرار اســت کــه نشــان از رونــد تغییــر اجتماعات 

بــرای ابعــاد محیطــی و کالبدی در منطقــه مدنظــر را دارد.
بــرای بررســی تأثیــرات ابعــاد فضایی بــر ابعاد توســعه پایدار 
گردشــگری روســتایی در منطقــه بررسی شــده، رابطه هــای 

زیــر طبــق مــدل رگرســیون به دســت  آمــده اســت:
ــر  ــدی = 0/479؛ 2. اث ــط و کالب ــر محی ــکان ب ــد م ــر بع 1. اث
بعــد انســان بــر اجتماعــی = 0/267؛ 3. اثــر بعــد فعالیــت بــر 

ــادی = 0/508. اقتص
ــی  ــزی فضای ــاد برنامه ری ــر ابع ــی اث ــرای بررس ــت، ب درنهای
بــر توســعه پایــدار گردشــگری رابطه هــای زیــر طبــق مــدل 

رگرســیون برقــرار اســت.
1. اثــر بعــد مــکان بــر توســعه پایــدار گردشــگری = 0/52؛ 2. 

اثــر بعد انســان بــر توســعه پایــدار گردشــگری = 0/28؛ 3. اثر 
بعــد فعالیــت بر توســعه پایــدار گردشــگری = 0/22.

ــن  ــه بی ــرات و رابط ــی تأثی ــه بررس ــه ب ــا توج ــن، ب بنابرای
ــا توســعه پایــدار گردشــگری،  ابعــاد برنامه ریــزی فضایــی ب
ــی،  ــردم محل ــروه ) م ــه گ ــدگاه س ــه از دی ــت ک ــوان گف می ت
برنامه ریــزی  ابعــاد  تأثیــر  کارشناســان(،  و  گردشــگران 
ــان از  ــن نش ــت و ای ــهود اس ــدار مش ــعه پای ــر توس ــی ب فضای
ــت  ــی تقوی ــزی فضای ــر برنامه ری ــه عنص ــر س ــه اگ آن دارد ک
ــود.  ــم ب ــگری خواهی ــدار گردش ــعه پای ــاهد توس ــوند، ش ش
ــی و  ــات میدان ــت آمده از مطالع ــج به دس ــه نتای ــه ب ــا توج ب
آزمــون تحقیق، مــدل تجربی تحقیق در شــکل 12 ترســیم 

ــت. ــده اس  ش

            رابطه بین ابعاد
           اثر گذاری ابعاد

در مجمــوع، نتایــج به دســت آمده از مطالعــات و مشــاهدات 
تجربــی و میدانــی نشــان می دهــد کــه ابعــاد و شــاخص های 
برنامه ریــزی فضایــی در تبییــن توســعه پایــدار گردشــگری 
ــه  ــا توج ــده ب ــاخص های انتخاب ش ــد. ش ــتاها مؤثرن روس

بــه شــرایط و مقتضیــات مناطــق روســتایی، قابلیــت 
آزمون پذیــری و عملیاتــی را در ســطح روســتاهای مشــابه 

ــد. دارن

شکل 11: مدل مفهومی تجربی الگوی برنامه ریزی فضایی توسعه پایدار گردشگری در منطقه مدنظر  
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نتیجه گیری
ــی توســعه  ــزی فضای ــه شــد، برنامه ری ــه گفت ــه ک همان گون
ــاد  ــه ابع ــر س ــه ه ــت ک ــی اس ــگری پارادیم ــدار گردش پای
مــکان، انســان و فعالیــت و عوامــل اقتصــادی، اجتماعــی 
شــامل  یک پارچــه  به صــورت  را  زیســت محیطی  و 
پایــدار  و  فضایــی  برنامه ریــزی  ازایــن رو،  می شــود. 
ــع از  ــتمی جام ــده سیس ــتایی در برگیرن ــگری روس گردش
شــاخص های هــر ســه بعــد مزبــور اســت کــه اســاس ایــن 
تحقیــق را تشــکیل می دهــد. بــرای ایــن منظــور، در 
ــات  ــاس مطالع ــر اس ــی و ب ــب روش شناس گام اول، در قال
خارجــی و داخلــی، بــه تعریــف عملیاتــی شــاخص ها 
بــرای ارزیابــی اهــداف پرداختــه شــد و شــرایط و وضعیــت 
موجــود در منطقــه موردمطالعــه انطبــاق داده شــد؛ نتیجه 
آن بــه  ترتیــب بــرای برنامه ریــزی فضایــی و توســعه پایــدار 
گردشــگری، از دیــدگاه مــردم محلــی،  43 و 36 شــاخص، 
و 32  کارشناســان 40  و  و 32 شــاخص  گردشــگران 50 
ــزی فضایــی گردشــگری  ــرای راهبــرد برنامه ری شــاخص ب
ــت آمده  ــج به دس ــت. نتای ــده اس ــه  ش ــر گرفت ــدار درنظ پای
ــان  ــز نش ــی نی ــی و میدان ــاهدات تجرب ــات، مش از مطالع
می دهــد کــه شــاخص های برنامه ریــزی فضایــی و توســعه 
پایــدار گردشــگری به صــورت یک پارچــه در تبیین توســعه 
گردشــگری مناطــق روســتایی مؤثرنــد. بنابرایــن، آزمــون 
ــج  ــق نتای ــؤال تحقی ــدف و س ــب ه ــری در قال ــوی نظ الگ
ــان  ــز بی ــاًل نی ــه قب ــور ک ــار آورد. همان ط ــدی را به ب جدی
ــت آمده  ــج به دس ــی از نتای ــوی تجرب ــی الگ ــد، در طراح ش
بــرای بررســی رابطــه برنامه ریــزی فضایــی و توســعه پایدار 

گردشــگری، بایــد از دیــدگاه تمامــی ذی نفعانــی اســتفاده 
ــد  ــت دارن ــگری فعالی ــوزه گردش ــی در ح ــه به نوع ــرد ک ک
و از نزدیــک بــا شــرایط شــکل دهنده و موانــع توســعه 

ــنایند.  ــگری آش گردش
الگــوی  یافته هــای پژوهــش، می تــوان  بــه  بــا توجــه 
ــا  موردنظــر را از لحــاظ برنامه ریــزی فضایــی گردشــگری ب
کشــورهای ترکیــه، پرتغــال، صربســتان و ویتنــام مقایســه 
ــت.  ــده اس ــه  ش ــا ارائ ــاوت آن ه ــدول 24 تف ــه در ج ــرد ک ک
همان طــور کــه جــدول 24 نشــان می دهــد، در کشــورهای 
ترکیــه، پرتغــال، صربســتان و ویتنــام برنامه ریــزی فضایی 
توســعه پایــدار گردشــگری بــا آگاهــی و مدیریــت صحیــح 
ــن  ــت. بنابرای ــه اس ــورت گرفت ــگری ص ــق گردش در مناط
ــی  ــزی فضای ــه برنامه ری ــورها در زمین ــن کش ــت ای موفقی
گردشــگری در ســطوح مختلــف ملــی ، منطقــه ای و محلی 
ســطوح  در  برنامه هــا  انطبــاق  طریــق  از  ) روســتایی(  
ســه گانه بــا ایجــاد یــک  نهاد در ســطح محلــی ) روســتایی(، 
منطقــه ای و انتقــال قــدرت تصمیم گیــری  از ســطح ملــی 
ــتان و  ــت. در صربس ــده اس ــق ش ــور محق ــطوح مزب ــه س ب
ــارکت  ــی و مش ــاد هم گرای ــا ایج ــی ب ــام دولت ــال، نظ پرتغ
در  گردشــگری  فضایــی  برنامه ریــزی  دپارتمــان  بیــن 
ســطوح مختلــف ملی، منطقــه ای و محلــی ) روســتایی( در 
ـ تســهیلگری  جهت توســعه گردشــگری نقــش هدایتگری 
ایالت هــا در  بــه  بــا دادن اختیــار  و  را دنبــال می کنــد 
ــگری،  ــعه گردش ــت های توس ــی و سیاس ــای قانون برنامه ه

ــرد. ــر می گی ــردی درنظ ــا را راهب ــش آن ه نق

جدول 24: مقایسه الگوی نظری منطقه موردمطالعه با الگوهای کشورهای منتخب

برنامه ریزی فضایی گردشگری

کشورفعالیتانسانمکانبعد

ی(
قه ا
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ی 
حل

 )م
ی
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گر
ار 

ید
 پا

عه
وس

ت

اقتصادی

- سیاست ها و دستورالعمل های 
تخصیص بودجه به گردشگری

 - دادن اختیارات به شرکت های 
خصوصی درجهت سرمایه گذاری 

در جاذبه ها

-رقابت پذیری ذی نفعان در 
گردشگری

-حمایت و نظارت دولت برای 
سرمایه گذاری در گردشگری 

-افزایش ایجاد مراکز اقامتی و 
تفریحی با قیمت مناسب برای 

جذب گردشگران 

ایران
اجتماعی

-توجه به تفاوت های فضایی 
فرهنگی

-ایجاد انگیزه اجتماعی و فرهنگی 
در رونق گردشگری مناطق مختلف

-برنامه های آموزش نیروی 
انسانی

-برنامه ریزی مشارکتی در بین 
ذی نفعان 

-سیاست و قانون گذاری ها در 
فعالیت گردشگری فرهنگی

زیست محیطی
- وجود ظرفیت های طبیعی 

)آبشارها، رودخانه ها و دریاها، 
جنگل و کوه ها(

-تخصیص منابع
-ارتباط بین فعالیت های -برنامه های حفاظت از طبیعت

زیست محیطی
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برنامه ریزی فضایی گردشگری

پرتغال

تنظیمیراهبردیمقیاس

ملی

- برنامه ی سیاست گذاری فضایی ملی
- برنامه های سیاست گذاری بخشی در 
حمل ونقل، انرژی، ارتباطات، صنعت، 

کشاورزی، جنگل، فرهنگ، و غیره
- تعیین دستورالعمل ها و قوانین ملی

- برنامه های حفاظت از طبیعت و ناحیه طبقه بندی شده
- برنامه های منطقه ساحلی

منطقه ای

-برنامه های فضایی منطقه ای
-چارچوب راهبردی برای برنامه ریزی 

فضایی منطقه ای در هماهنگی با سیاست 
توسعه اجتماعی و اقتصادی ملی،

-برنامه ریزی برای تفاوت های بین منطقه ای
-برنامه ریزی در راستای بهبود طرح های جزئی در 

گردشگری

-برنامه های جامع شهرداری-برنامه های فضایی بین  شهرداری هامحلی
- برنامه های جزئی و روستایی

ی
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س

برنامه ریزی فضایی گردشگری

ترکیه

پایشنظارتاجرابرنامه ریزیتصمیم گیریمقیاس

راهبردهای ملی 
و برنامه های 

توسعۀ
مرجع مرکزیمرجع مرکزی

مرجع 
مرکزی/ 

مراجع محلی

همه کنشگران به 
استثنای نمایندگان 

محلی
همه کنشگران

 برنامه های
منطقه ای

مرجع مرکزی/ 
همه کنشگرانهمه کنشگرانمراجع محلیمراجع محلیمراجع محلی

برنامه توسعه 
مراجع محلیمراجع محلیمراجع محلیمحلی

مراجع محلی، 
سازمان های 

غیردولتی وابسته، 
دانشگاه ها، 

نمایندگان محلی

همه ی کنشگران

برنامه های نظم 
مراجع محلیمراجع محلیمراجع محلیمحیطی

مراجع محلی، 
سازمان های 

غیردولتی 
همه کنشگران

برنامه های 
ساخت و توسعه 

مکان ها

مراجع
 محلی/ 

کارآفرینان

مراجع محلی/ کارآفرینان
 

 مراجع
 محلی/

کارآفرینان

مراجع محلی، 
سازمان های 

غیردولتی وابسته، 
نمایندگان محلی

مراجع محلی، 
سازمان های 

غیردولتی وابسته، 
نمایندگان محلی

ی
گر

دش
گر

ی 
ضای

ی ف
ریز

مه 
رنا

ح ب
طو

س

برنامه ریزی فضایی گردشگری

ویتنام

راهبرد ترویجیمقیاس

ملی

-وجود رابطه یک پارچه میان همه طرف ها در زمینه ترویج شامل بخش های دولتی، بخش های 
خصوصی، مقامات استانی و شرکت های گردشگری

-آموزش منابع انسانی برای بازاریابی ترویج محور و بهبود صنعت گردشگری

منطقه ای

-هماهنگ سازی همه بخش های دولتی تا محلی )شرکت های گردشگری استانی، دولتی ، خصوصی 
برای توسعه گردشگری از طریق سه برنامه بزرگ: سرمایه گذاری در زیرساخت ها، اقدامات ملی در 

زمینه گردشگری و ترویج

-آموزش در سطح محلی برای توسعه صنعت گردشگریمحلی
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برنامه ریزی فضایی گردشگری

صربستان

راهبرد حفاظتی پایدارمقیاس

-ارتباط قوی بین سطوح مختلف برنامه هاملی
-تعیین چارچوب های جامع برای آینده نگری برنامه ها

-ارتباط قوی بین فدرال ها در راستای توسعه برنامه های بخشیمنطقه ای
-تعیین سیاست های پایداری توسعۀ  منطقه ای

-مشارکت ذی نفعان محلی در برنامه ریزی راهبردیمحلی
-حمایت کافی برای توسعۀ  گردشگری محلی و گنجاندن سکونتگاه های روستایی در توسعه گردشگری

ــر  ــل از ه ــد، قب ــان می ده ــو نش ــی الگ ــی و کیف ــج کّم نتای
چیــز، در توســعه پایــدار گردشــگری باید جامعه روســتایی 
ــتمی  ــه سیس ــی از اندیش ــی و غیردولت ــای دولت و ارگان ه
برخــوردار باشــند. زیــرا تفکر سیســتمی متضمن مالحظه 
ابعــاد برنامه ریــزی فضایــی اســت و می توانــد تقویت کننــده 
آن باشــد تــا ذی نفعــان عالقه منــد بــه توســعه گردشــگری 
بتواننــد ایفــای نقــش کننــد و ظرفیت هــای خــود را در 
جهــت توســعه پایــدار گردشــگری بــه کار گیرنــد. بنابرایــن، 
فقــط فراهم بــودن جاذبه هــای طبیعــی و تزریــق ســرمایه 
ــرای  ــی ب ــزی فضای ــا برنامه ری ــرداف ب ــت و مت ــی نیس کاف
ــل  ــی، عوام ــه عبارت ــود. ب ــد ب ــتایی نخواه ــق روس مناط
مذکــور در فراینــد برنامه ریــزی فضایــی توســعه پایــدار 
گردشــگری بســیار مهم انــد، امــا کافــی نیســتند. بنابرایــن 
مهم تریــن عامــل در فراینــد برنامه ریــزی فضایــی توســعه 
اول شــناخت ظرفیت هــای  گام  پایــدار گردشــگری در 
مــکان )محیطــی و کالبــدی( شــامل تنــوع جاذبه هــای 
طبیعــی، کیفیــت جاذبه هــا، موقعیــت اســتقرار جاذبه هــا 
ـ فرهنگــی( شــامل فرهنگــی  و...، بعــد انســان ) اجتماعی 
و سیاســی، مشــارکت مــردم محلــی و آمــوزش و...، بعــد 
فعالیــت )کارکردهــا( شــامل خدمــات اقامتــی، پذیرایــی ، 
ســرمایه گذاری،  اطالع رســانی،  و  خدمــات  توزیــع 

اشــتغال و درآمد زایــی و... اســت. بــا وجــود درک اهمیــت 
برنامه ریــزی فضایــی گردشــگری در ادبیــات برنامه ریــزی 
کشــور به صــورت کلــی، بــه علــت نبــود برنامه هــای شــفاف 
و دقیــق بــرای نحــوه، مقیــاس، نــوع و زمینــه برنامه ریــزی 
فضایــی گردشــگری بــرای برنامه ریــزان، هنــوز ذهنیــت و 
ــن  ــی در ای ـ مل ــای دولتی  ــزان در نهاده ــرد برنامه ری کارک
امــر روشــن و عملیاتــی نشــده اســت. در ســطح منطقــه ای 
نیــز بــا مشــکالتی ماننــد نبــود اســتقالل و اختیــار قانونی و 
سیاســی مدیــران منطقــه ای در برنامه هــای گردشــگری، و 
در ســطح محلــی بــا مشــکالتی ماننــد  نــدادن حــق اختیــار 
قانونــی بــه نماینــده محلــی و فقــدان مشــارکت راهبــردی 
در زمینــه برنامه ریــزی فضایــی گردشــگری روســتایی 
روبــه رو اســت. بنابراین توســعه پایدار گردشــگری نیازمند 
همــکاری همه جانبــه ذی نفعــان گردشــگری در زمینــه 
برنامه ریــزی فضایــی توســعه گردشــگری روســتایی اســت 
کــه کلیدی تریــن آن هــا همــکاری نهادهــای دولتــی  و مردم 

محلــی و گردشــگران اســت.
شــکل 12 تصویــر ابعــاد مکعــب روبیــک را نشــان می دهــد 
کــه باهــم ارتبــاط متقابل و مســنجم دارنــد. می شــود آن را 
بــه رابطــه متقابــل ابعــاد برنامه ریــزی فضایی و گردشــگری 

پایــدار تشــبیه کرد. 

شکل 12: تشبیه مکعب روبیک به الگوی پیشنهادی



ارائه الگویی برای توسعه پایدار مقصدهای گردشگری روستایی
 با رویکرد برنامه ریزی فضایی مورد مطالعه: شرق استان مازندران

183رومیانی و همکاران
عه

وس
 و ت

ی
گر

دش
 گر

ی
هش

ژو
ی - پ

لم
ة ع

نام
صل

ف
14

00
ن 

ستا
 تاب

م ،
دو

ره 
ما

، ش
م 

ده
ل 

سا

ــزی  برنامه ری ــر  ــای مؤث ــات راهبرده 13 کلی ــکل  ش
قالــب  در  گردشــگری  پایــدار  توســعه  فضایــی 

نشــان می دهــد.  را  موردنظــر  بعــاد  ا

شکل 13: برنامه ریزی فضایی توسعه پایدار گردشگری روستایی در بستر زمان
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