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چکیده

برنامهریــزی فضایــی و توســعه پایــدار گردشــگری ،بــه علــت داشــتن هــدف
مشــترك ،بــرای مفهــوم برنامهریــزی بهمنزلــه ســازماندهی زندگی آینــده جوامع
بــا مقــررات و طراحــی روابــط اجتماعــی و اقتصــادی در آینــده و دقت در اســتفاده
از فضــای فیزیكــی بهمنظــور رســیدن انســان بــه رفــاه بــدون تخریــب محیــط،
نوعــی تالقــی فلســفی محســوب میشــوند .هــدف از ایــن پژوهــش ارائــه الگویــی
بــرای توســعه پایــدار مقصدهــای گردشــگری روســتایی بــا رویکــرد برنامهریــزی
فضایــی در شــرق اســتان مازنــدران اســت .بدیــن منظــور ،بــرای ارائــه الگــوی
تحقیــق ،بــا بهرهگیــری از چهــارده شــاخص بــرای بررســی وضعیــت برنامهریــزی
فضایــی توســعه پایــدار گردشــگری در بیــن چهــار شهرســتان اســتان مشــخص
شــد .دادههــای الزم از طریــق بازدیدهــای میدانــی بهوســیلهپرســشنامه
گــردآوری شــد .نتایــج تحقیــق نشــان میدهــد کــه ابعــاد و شــاخصهای
برنامهریــزی فضایــی در تبییــن توســعه پایــدار مقصدهــای گردشــگری روســتاها
مؤثرنــد .شــاخصهای انتخابشــده ،بــا توجــه بــه شــرایط و مقتضیــات مناطــق
روســتایی ،قابلیــت آزمونپذیــری و عملیاتــی در ســطح روســتاهای مشــابه را
دارنــد .بنابرایــن ،مهمتریــن عامــل در فراینــد برنامهریــزی فضایی توســعه پایدار
مقصدهــای گردشــگری روســتایی در گام نخســت شــناخت ظرفیتهــای مــکان
(محیطــی و کالبــدی) شــامل تنــوع جاذبههــای طبیعــی ،کیفیــت جاذبههــا،
موقعیــت اســتقرار جاذبههــا ،بعــد انســان (اجتماعی ـ فرهنگی) شــامل فرهنگی
و سیاســی ،مشــارکت مــردم محلــی و آمــوزش ،بعــد فعالیــت (کارکردهــا) شــامل
خدمــات اقامتــی ،پذیرای ـی ،توزیــع خدمــات و اطالعرســانی ،ســرمایهگذاری،
اشــتغال و درآمدزایــی اســت.

امــروزه بــه علــت چالشهــای ناشــی از توســعه اقتصــادی،
اجتماعــی و سیاســی در مقیاسهــای محلــی ،منطقـهای،
ملــی و بینالمللــی و پیامدهــای توســعهنیافتگی مناطــق
روســتایی همچــون فقــر گســترده ،نابرابــری فزاینــده،
رشــد ســریع جمعیــت ،بیــکاری ،مهاجــرت ،تخریبهــای
زیسـتمحیطی ،بهرهبــرداری مفــرط از منابع طبیعــی و در
حاشــیه قرارگرفتــن مناطــق روســتایی ،توجــه بــه الگوهای
جدیــد برنامهریــزی بــرای توســعه پایــدار روســتایی را
بیشازبیــش ضــروری شــده اســت .یکــی از شــیوههای

تغییــر و تحــول در توســعه پایــدار کــه در بیشــتر کشــورهای
جهــان مــورد توجــه قــرار گرفتــه ،برنامهریــزی فضایــی
اســت .بنابرایــن ،برنامهریــزی فضایــی ابــزاری کلیــدی
در جهــت پایهریــزی چارچوبهــای پایــدار توســعه
اقتصــادی ،اجتماعــی و منطقـهای هــم در درون و هــم بین
کشــورها بهشــمار میآیــد (رومیانــی.)192 :1398 ،
از جملــه بخشهایــی کــه بیشــتر مــورد توجــه کشــور
بهخصــوص در مناطــق روســتایی قــرار گرفتــه ،صنعــت
گردشــگری روســتایی اســت .زیــرا روســتاها ،بــه علــت
دارابــودن میــراث طبیعــی و فرهنگــی بکر ،اغلب در ســطح
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منطقـهای و در برخــی از مــوارد در ســطح ملــی کانونهــای
تفــرج و اوقــات فراغــت بــرای بســیاری از شــهروندان در
روزهــای آخــر هفتــه بهشــمار میآینــد .بایــد توجــه
داشــت کــه تاکنــون اغلــب سیاس ـتها و برنامهریزیهــای
گردشــگری بــا رویکــرد برونگرایــی بــوده اســت کــه آثــار
منفــی اقتصــادی ،اجتماعــی و زیسـتمحیطی در مناطق
روســتایی بــا پتانســیل گردشــگری را در پــی داشــته و بــا
نظریههــای توســعه پایــدار گردشــگری روســتایی در تضــاد
اســت (سجاســی قیــداری .)198:1391 ،در ایــن راســتا،
برنامــه توســعه مناطــق روســتایی شــکلگرفته نیــز عمدتـ ًا
بــا برنامههــای بــاال بــه پاییــن و منطبــق بــر قابلیتهــا
و توانمندیهــای محیطــی نبــوده اســت کــه عــدم
توســعه مطلــوب مناطــق روســتایی ،افزایــش بیــکاری ،و
تخریبهــای زیس ـتمحیطی را بــه دنبــال داشــته اســت
ل ارائــه الگــوی
(رومیانــی .)193: 1398 ،تبییــن و تحلیــ 
توســعه و بررســی آن و فقــدان برنامهریــزی فضایــی در
مناطــق روســتایی پایههــای مســئله ایــن تحقیق را شــکل
میدهــد تــا از ایــن طریــق بتــوان ،عالوهبــر کاهــش آثــار
منفــی توســعه صنعــت گردشــگری در مناطــق روســتایی،
شــرایطی را فراهــم ســاخت کــه منافــع فعالیتهــای
گردشــگری در مقصدهــای گردشــگری روســتایی بــه
جوامــع روســتایی بازگــردد .بــرایــن اســاس ،بهمنظــور
پیگیــری و بررســی توســعه پایــدار گردشــگری ،تحقیق در
حــوزه گردشــگری پایــدار بــا رویکــرد برنامهریــزی فضایــی
متمرکــز شــده اســت .زیــرا از یــکســو ،روســتاهای کشــور
بــه علــت دارابــودن منابــع طبیعــی ،چشــماندازهای
طبیعــی ،وضعیــت جغرافیایــی و زیســتمحیطی،
اقلیمــی ،توپوگرافــی و هیدرولوژیکــی میــراث طبیعــی
بهشــمار میآینــد و حفاظــت از آنهــا در کنــار اســتفاده
اقتصــادی درســت ضــروری اســت؛ از ســوی دیگــر ،پیونــد
توســعه پایــدار گردشــگری بــا برنامهریــزی فضایــی نمودی
عینیتــر مییابــد .ایــن امــر ،بهویــژه در مناطــق روســتایی
کــه در محدودههــای حفاظت زیسـتمحیطی روســتاهای
هــدف گردشــگری قــرار دارنــد ،بســیار مــورد تأکیــد اســت.
زیــرا در خــارج از ایــن مناطــق ،بــا وجــود پتانســیلهای
گردشــگری ،بــه علــت ضعــف قوانیــن و سیاســتهای
حمایتکننــده ،گردشــگری مناطــق روســتایی از نــوع
پایــدار در ســطح ضعیــف اســت.
منطقــه موردمطالعــه ایــن پژوهــش شــرق اســتان
مازنــدران شــامل چهــار شهرســتان (گلــوگاه ،بهشــهر ،نــکا
و میــاندورود) اســت کــه بــه دلیــل جاذبههــای گردشــگری
(تاریخــی ،طبیعــی ،فرهنگــی) در ســه دهــه اخیــر بیشــتر
مــورد توجــه عمــوم مــردم و ارگانهــای دولتــی و بخــش

خصوصــی قــرار گرفتــه اســت .مطالعــات محققانــی چــون
ســندگل و شــریفینیا ( ،)1395قدمــی و همــکاران
( ،)1389ســپهری و بابایــی ( )1394و شــیخی و شــجاعی
( )1391در ایــن اســتان نشــان میدهــد کــه برنامههــای
گردشــگری اســتان مازنــدران قابلیــت فراهـمآوردن زمینه
الزم بــرای الگــوی توســعه پایــدار گردشــگری را نداشــته
اســت .بنابرایــن الزمــه اجرایــی و عملیاتیشــدن ایــن
برنامههــا شناســایی همــه ظرفیتهــای ایــن حــوزه در
قالــب الگــوی برنامهریــزی فضایــی گردشــگری اســت .در
زمــان حاضــر ،طــرح توســعه پایــدار گردشــگری نهتنهــا
بــرای حــوزه گردشــگری ،کــه بــرای دیگــر بخشهــای
اســتان نظیــر کشــاورزی و صنعــت ضــروری اســت ،امــا
متأســفانه بــه شــکل مطلــوب فراهــم نشــده اســت .جالــب
اینکــه سالهاســت درخصــوص بهکارگیــری ظرفیتهــا
در حــوزه گردشــگری در ایــران و مازنــدران بررســیها
و اقداماتــی صــورت گرفتــه اســت .محققانــی از جملــه
موســایی و همــکاران ( )1391: 25و مظلومــی و جاللــی
( )28: 1391در پژوهــش خــود اظهــار میکننــد کــه در
ایــران برنامههایــی بــرای توســعه گردشــگری طرحریــزی
شــده اســت ،امــا آنچنانکــه آمارهــا و تحقیقــات نشــان
میدهــد ،ایــن مقصــود محقــق نشــده اســت و نتایــج
مطلوبــی بــه همــراه نداشــته اســت و بــه ارائــه الگویــی
مطلــوب در حــوزه گردشــگری پایــدار نینجامیــده اســت.
بهطوریکــه هــر ســندی کــه در گردشــگری اســتان
مازنــدران و دیگــر اســتانها تهیــه میشــود ،بــه علــت
نداشــتن الگــوی مطلــوب و مناســب علمی بهعنوان نقشــه
راه ،نیمـهکاره بــوده یــا قابلیــت اجرایــی نداشــته اســت .در
واقــع بــا بهرهگیــری از دیدگاههــا و الگوهــای مناســب
میتــوان مشــخص کــرد کــه محــدوده موردمطالعــه چــه
ظرفیتهایــی و در چــه حوزههایــی دارد ،تــا بــراســاس
آن برنامهریــزی بلندمــدت کــرد .مســئوالن امــر نیــز
بایــد بــرای اســتفاده از ظرفیتهــای حــوزه گردشــگری
در محــدوده موردمطالعــه و کشــور از الگوهــای مناســب
بهــره گیرنــد و بــرای اســتفاده مفیــد و همیشــگی از منابــع
محــدود و آســیبپذیر محیطزیســت و جــذب گردشــگر،
بهخصــوص در مناطــق روســتایی ،بــه برنامهریــزی بــا
تکیــه بــر نگــرش فضایــی (آمایشــی) نیــاز اســت .هــدف
از ایــن پژوهــش ارائــه الگــوی مناســب بــرای توســعه
مقصدهــای گردشــگری پایــدار روســتایی اســت کــه ضمن
شــناخت توانمندیهــای جاذبههــای گردشــگری،
راهبردهــای جامــع در راســتای مدیریــت خردمندانــه
گردشــگری روســتایی در محــدوده موردمطالعــه تدویــن
شــود و بــه کل کشــور تعمیــم یابــد .همچنیــن در پــی
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مبانینظری
حــدود شــش دهــه از عمــر نظــام برنامهریــزی در ایــران
کــه بــر اســاس برنامهریــزی بخشــی پایهریــزی شــده
اســت میگــذرد .نگــرش بخشــی بــه توســعه ،بهویــژه در
چنــد دهــه نخســت و برقــراری نظــام برنامهریــزی توســعه
در کشــور متأثــر از دیدگاههــای مطــرح در ابعــاد مختلــف
بــوده اســت؛ بهطوریکــه بررســی وضعیــت کنونــی کشــور
بیانگــر آن اســت کــه تمرکزگرایــی و غلبــه رویکــرد بخشــی
در برنامهریزیهــا رونــد توســعه کشــور را دچــار اختــال
کــرده اســت و برنامهریــزی را از حیــز انتفــاع ســاقط نمــوده
اســت (رحمانــی .)82: 1386 ،بنابرایــن ،برخــاف رویکــرد
بخشــی ،برنامهریــزی فضایــی بــا رویکــرد همهســو نگــر
در چارچــوب توســعه فضایــی ســعی دارد بــا پدیــده عــدم
تعــادل منطقــهای برخــورد کنــد و راهکارهــای مناســب
را بــرای تحقــق توســعه متــوازن ،همهجانبــه و پایــدار در
ســطح ســرزمین ارائــه نمایــد .ازایــنرو ،در برنامهریــزی
فضایــی هــر کشــور ،یکــی از قابلیتهــای فضایــی
موردبررســی ،قابلیتهــای گردشــگری هــر منطقــه اســت
کــه بــا شناســایی آن و در چارچــوب پایــدار ،بســتری بــرای
توســعه فضایــی فراهــم میکنــد (پوراصغــرســنگاچین
 .)8 :1394برنامهریــزی فضایــی در زمینــه گردشــگری در
هــر منطقــه از طریــق امکانســنجی توســعه گردشــگری
صــورت میگیــرد تــا از ایــن طریــق قابلیتهــای توســعه
گردشــگری ،بــاز شــناخته شــود ( .)Pearce, 2000:36ازاینرو
ـگری راهبردی بــرای کاســتن از عدم
توســعه صنعــت گردشـ ْ
توازنهــای منطقــهای و ســرزمینی و در جهــت تعدیــل
نابرابــری میــان روســتا و شــهر از حیــث فرصتهــا ،منابــع
و منافــع ،ضرورتــی اساســی و اجتنابناپذیــر بهشــمار
مــیرود و بایــد بهمنزلــه یکــی از محورهــای آمایــش
ســرزمین مطــرح و بهطــور همهجانبــه بررســی و اجــرا
شــود (پوراصغرســنگاچین  .)8 :1394لــذا تدویــن چنیــن
چش ـمانداز نوینــی در زمینــه توســعه صنعــت گردشــگری
در برنامهریــزی فضایــی نیازمنــد درنظرگرفتــن مســائل و
مقــوالت بســیار مختلفــی اســت و درنظرنگرفتــن هریــک
از آنهــا و توجــه بیــش از حــد بــه وضعیــت موجــود نتیجــه
مطلوبــی را در پــی نخواهد داشــت .بهخصــوص هنگامیکه
موضــوع جوامــع شــهری و روســتایی و تعامــل بین انســان و
طبیعــت پیــش میآیــد ،بــر اهمیــت و پیچیدگــی رابطــه
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پاس ـخگویی بــه ایــن ســؤال کلیــدی اســت کــه چــه عوامــل
و مؤلفههایــی از برنامهریــزی فضایــی بــر توســعه پایــدار
مقصدهــای گردشــگری روســتایی در منطقــه موردمطالعــه
تأثیــر میگذارنــد.

برنامهریــزی فضایــی و گردشــگری افــزوده خواهــد شــد
( .)Getz, 2001:56بــرایــن مبنــا ،مطالعــات گردشــگری بــا
تأکیــد بــر رویکــرد برنامهریــزی در توســعه پایــدار روســتایی
گرچــه ســازوکاری یکنواخــت را در تمامــی عرصههــای
فضایــی کشــور تجویــز نمیکنــد ،گوناگونــی محیطهــای
طبیعــی بــه لحــاظ ژئوموفولــوژی با شــدت و ضعــف مختلف
از نظــر مکانــی و برتــری خصوصیــات متنــوع طبیعــی یــا
عوامــل فرهنگــی و تاریخــی بــا کاربــری رویکــرد گردشــگری
و راهبردهــای آن تناســب دارد .در ایــن راســتا ،در
چشـمانداز آینــده ،بــا اتخــاذ ایــن رویکــرد میتــوان توســعه
همهجانبــه بــا حفــظ خصوصیــات طبیعــی و نگــهداری
گروههــای انســانی در عرصههــای روســتایی را بهبــار آورد
و در تحلیــل مشــکالت ،تمرکــز و تراکــم جمعیــت و فعالیــت
انســانی و انباشــت تقاضاهــای خدماتــی در شــبکههای
شــهری ،فضاهــای روســتایی را عرصـهای مناســب معرفــی
کــرد و از ایــن طریــق از گرایشهــا و حرکتهــا بــه ســمت
شــهرها کاســت .بــا توزیــع مشــاغل و تثبیــت فعالیتهــا
در عملکردهــای روســتایی میتــوان ســطح و انــدازه
مهاجرتهــا را کاهــش داد و عمــق و انــدازه شــکافهای
درآمــدی را محــدود ســاخت (رحمانــی.)86: 1386 ،
بنابرایــن ،برنامهریــزی فضایــی گردشــگری روســتایی از
ک ســو بــا گرایــش بــه توســعه پایــدار زمینهســاز توســعه
یـ 
منطقــهای و شــکلگیری گردشــگری بومــی خواهــد شــد
و از ســوی دیگــر ،نقشــی تعادلبخــش را ایفــا خواهــد
کــرد و لزوم ـ ًا عدالــت اجتماعــی در توزیــع درآمــد ،عدالــت
جغرافیایــی و منطقــهای را دنبــال و عملیاتــی خواهــد
ســاخت (زیــاری .)156: 1378 ،بــرای تبییــن موضــوع
ن طــور کــه مشــاهده شــد ،در چارچــوب
تحقیــق ،همــا 
نظــری بــه تبییــن اهمیــت موضــوع پرداختــه شــد و در
نهایــت رابطــه توســعه گردشــگری پایــدار بــا برنامهریــزی
فضایــی مــورد توجــه قــرار گرفــت .برآینــد جمعبنــدی
صورتگرفتــه بــه شــکلگیری تعریفــی از برنامهریــزی
فضایــی گردشــگری منجــر شــد.
مجموعــهای از عوامــل و شــرایط منظــم ،هدفمنــد و
نظاممنــد در جهــت تنظیــم و هماهنگکــردن مثلــث
کاربــردیانســان ،مــکان و فعالیــت در برنامههــای مختلــف
اقتصــادی ،اجتماعی ـ فرهنگــی و زیسـتمحیطی توســعه
گردشــگری ،بــا توجــه بــه نیازهــا و امکانــات محلــی و تأمین
رفــاه ذینفعــان و رســیدن بــه عدالــت اجتماعــی در ابعــاد
مکانــی و فضایــی در جهــت توســعه پایــدار گردشــگری و
حفــظ توانمندیهــای جغرافیــای منطقــهای اســت.
بــر اســاس مــدل مفهومــی نظــری و تعریــف صورتگرفتـه،
مســئله مهــم در برنامهریــزی فضایــی توســعه پایــدار
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گردشــگری ،شناســایی عوامــل مؤثــر در برنامهریــزی
فضایــی اســت .از طریــق مطالعــه برنامهریــزی فضایــی
توســعه پایــدار گردشــگری و اجــزا و عناصــر آن ،کــه بهطــور

کلــی در چارچــوب نظــری مــورد بحــث و بررســی قــرار
گرفــت ،الگــوی مطلــوب تجربــی بــرای توســعه مقصدهای
پایــدار گردشــگری بــه صــورت شــکل  1ارائــه میشــود.

سال دهم  ،شماره دوم  ،تابستان 1400

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

بنابرایــن ،بــا درنظرداشــتن تعریــف و الگــوی مفهومــی
مطلــوب برنامهریــزی فضایــی توســعه پایــدار گردشــگری،
میشــود بــه سـ ه گام اساســی در الگــوی موردنظر اشــاره کرد:
گام نخســت ،توجــه بــه عامــل مــکان (ظرفیتهــا
محیطــی) بهعنــوان ورودیهــای مــدل کــه نقــش
عناصــر پایــه در مــدل را دارد ،بعــد انســان (اجتماعــی
و فرهنگــی) بهعنــوان بعــد زمینــهای و بعــد فعالیتهــا
(بعــد کارکــردی) اســت .در ایــن گام ،توجــه اساســی بــه
آن دســته از مدیریــت و رویههــای برنامهریــزی اســت کــه
تســهیلکننده و تشــویقکننده ذینفعان در مناطق دارای
پتانســیل و ظرفیتهــای گردشــگری اســت کــه قوانیــن،
برنامهریزیهــای نهــادی و سیاســی دولتــی را در بــر دارد.
در زمینــه شــرایط محیطــی نیــز بــر مــواردی از قبیــل

عاملهــای اولیــه شــامل جاذبههــای انسانســاخت،
طبیعــی ،تاریخی ـ فرهنگــی ،فرهنگی ـ اجتماعــی،
جغرافیایی ـ محیطــی ،و عاملهــای ثانویــه شــامل عوامــل
اقتصــادی ،اجتماعی ـ فرهنگــی ،نهــادی (مدیریتــی)،
زیرســاختی (کالبــدی) و زیســتمحیطی تمرکــز
دارد .بنابرایــن ،بــر اســاس مجموعهمباحــث نظــری،
تحلیلهــای بهعملآمــده از برنامهریــزی فضایــی
گردشــگری و ابعــاد ســهگانه اشارهشــده ،مؤلفههــا و
متغیرهــای نهایــی مؤثــر در برنامهریــزی فضایــی توســعه
پایــدار گردشــگری تدویــن و ارائــهشــده اســت (جــدول)1

(& Yang & Fik, 2014; Dede et al., 2012; Mukwada
& Manatsa, 2013; Sarrión-Gavilán et al., 2015; Guedes

.) ;Jiménez, 2015
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جدول  :1ابعاد ،مؤلفهها و متغیرهای مؤثر در برنامهریزی فضایی
پایدار گردشگری

مکان

ظرفیتها

انسان

اجتماعی و فرهنگی

جاذبههای طبیعی

 ،)& Manatsa, 2013ج) زیس ـتمحیطی و کالبــدی (Guedes
.)& Jiménez, 2015

جاذبههای تاریخی -فرهنگی
جاذبههای نوع ویژه
موقعیت استقرار جاذبهها
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ابعاد

مؤلفهها

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

متغیر
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کیفیت جاذبهها
گردشگران
مشارکت مردم محلی

هنجارهای اجتماعی محلی
کاهش انگیزه مهاجرت
برد فضایی مقصد
خدمات رفاهی
خدمات امنیتی و انتظامی
خدمات بهداشتی
خدمات الکترونیکی
فعالیتها اقتصادی -کارکردی

خدمات اقامتی
خدمات پذیرایی
خدمات توزیع و اطالعرسانی
جذب سرمایهگذاری
منابع درآمدی
اشتغالزایی

گام دوم برآینــد فعالیت توســعه پایدار گردشــگری اســت که
پایــداری مقصدهــای روســتایی گردشــگری شــکلگرفته از
توســعه برنامهریــزی فضایــی را نشــان میدهــد .در ایــن
مرحلــه ،نتیجــه توســعه پایــدار گردشــگری نمــود عینــی
ج آن را مــورد
مییابــد کــه در ســه شــکل میتــوان نتایــ 

شکل  :2تلفیق ابعاد برنامهریزی فضایی و توسعه پایدار گردشگری

برنامهریــزی فضایــی ابــزاری مهــم بــرای دســتیابی بــه
قابلیــت پایــداری در گردشــگری اســت کــه میتــوان از
طریــق آن شــاخصهایی ماننــد ظرفیتهــا (مــکان)،
اجتماعی ـ فرهنگــی (بعــد انســانی) و کارکردهــا (بعــد
فعالیتهــا) را مــورد ارزیابــی قــرارداد.
البتــه بایــد توجــه داشــت کــه از نظــر اغلــب محققــان در
پیچیدهبــودن توســعه برنامهریــزی فضایــی گردشــگری
توافــق وجــود نــدارد؛ عوامــل تأثیرگــذار بــر توســعه
برنامهریــزی فضایــی گردشــگری و همچنیــن نحــوه ترکیب
ی
و میــزان بهکارگیــری هــر فراینــد برنامهریــزی فضایــ 
وابســته بــه چنــد عامــل اساســی اســت ،از جملــه تفــاوت
شــیوه بهکارگیــری و تأثیــرات آن ،مــکان برنامهریــزی،
زمــان برنامهریــزی ،سیاســتها و رویههــای قوانیــن در
ابعــاد جغرافیایــی ،اجتماعــی ،سیاســی و فرهنگــی .نکتــه
ن اســت کــه بــرای ارائــه الگــوی برنامهریــزی
قابــل توجــه ایـ 
فضایــی توســعه پایــدار گردشــگری از تجربیــات کشــورهای
جهــان بهویــژه مؤلفههــا بــرایپرسـشنامه اســتفاده شــده
اســت کــه به ارائــه الگــوی نهایی انجامیــده اســت .بنابراین،
همــان طــور کــه بیــان شــد ،مســئله مهــم در زمینــه رابطــه
برنامهریــزی فضایــی بــا توســعه پایــداری گردشــگری و
عوامــل مؤثــر بــر آن ،چگونگــی اثرگــذاری و ارتبــاط بیــن
گامهــا و عوامــل اســت.
بــر پایــه تحلیلهــای فــوق در زمینــه ابعاد مختلف مســئله،
میتــوان الگویــی را طراحــی کــرد کــه از ترکیــب و تلفیــق

سال دهم  ،شماره دوم  ،تابستان 1400
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مــدل مفهومــی نظــری و تجربــی بهدســت آمــده اســت
و روابــط فراینــد برنامهریــزی فضایــی و توســعه پایــدار
گردشــگری را بــر اســاس الگــوی نظــری تحقیــق تبییــن
میکنــد .در ایــن چارچــوب ،برآینــد ترکیــب شــاخصها
و ابعــاد چهارگانــه ذکرشــده فعالیــت ،اجتماعی ،بســترها و
شــرایط محیطی و توســعه پایدار گردشــگری شــکلدهنده
برنامهریــزی فضایــی توســعه پایــدار گردشــگری اســت.
شــکل  3الگــوی نظــری تحقیــق را نشــان میدهــد کــه
برنامهریــزی فضایــی پایــدار گردشــگری را تبییــن کــرده و

مبنــای اصلــی ایــن تحقیــق بــرای تجزیــه و تحلیل اســت.
زیــرا کلیــه مؤلفههــا و شــاخصهای تعریفشــده بــرای
الگــوی مطلــوب در راســتای تبییــن نظری اهــداف تحقیق
اســت .بــهعبارتــیدیگــر ،بــا دســتیابی بــه الگــوی
نظــری بهنوعــی بــه تبییــن نظــری اهــداف پرداختــهشــده
و در نهایــت الگــوی مطلــوب بــرای برنامهریــزی فضایــی
پایــدار گردشــگری طراحــی شــده اســت .بــر اســاس هــدف
مطرحشــده در چارچــوب نظــری به دنبــال بررســی عوامل
در ســه بعــد مــکان ،انســان و فعالیــت اســت.

سال دهم  ،شماره دوم  ،تابستان 1400

شکل  :3الگوی نظری مطلوب تبیینکننده برنامهریزی فضایی توسعه پایدار گردشگری (مأخذ :نگارنده)1397:

روش تحقیق
نــوع تحقیــق کاربــردی و روش تحقیــق توصیفی ـ تحلیلــی
اســت و بــرای گــردآوری دادههــا و اطالعــات ،از روشهــای
اســنادی و پیمایشــی (مشــاهده وپرســشنامه) بهــره
گرفتــهشــده اســت .بــا مراجعــه بــه بخشداریهــا و
ســازمان میــراث فرهنگــی و صنایــع دســتی در هــر

شهرســتان و اطالعــات کامــل از کارشناســان ســازمان
میــراث فرهنگــی و صنایــع دســتی اســتان 21 ،روســتای
مقصــد گردشــگری بـ ه عنــوان جامعه آمــاری ایــن پژوهش
انتخــاب شــدند .بــرای بررســی ایــن موضــوع ،جامعــه
آمــاری در ســه گــروه در نظــر گرفتــهشــده اســت .گــروه اول
صاحبنظــران ایــن حــوزه (کارشناســان ســازمان میــراث

ارائهالگوییبرایتوسعهپایدارمقصدهایگردشگریروستایی
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جدول  :2تعداد نمونه مشخصشده در 21روستای مطالعهشده (مرکز آمار)1395 ،
شهرستان

نکا

گلوگاه

میاندرود

4

)التپه (عباسآباد

605

1930

9

50000

16

قرهتپه

596

1775

9

10000

9

زاغمرز

1902

5932

14

20000

11

شهیدآباد

1336

4113

12

15000

10

آسیاسر

555

1526

9

15000

10

گرجیمحله

2014

6129

14

7000

8

زروم

45

144

7

20000

11

ارم

83

244

7

7000

8

کلت

291

904

8

7000

8

نوذرآباد

632

1892

9

15000

10

استخر پشت

187

668

8

5000

8

اطراب

474

1558

9

5000

8

آغوز دره

102

263

7

8000

8

تیله نو

516

1641

9

3000

7

نیاال

155

443

8

20000

11

لمراسک

785

2285

10

10000

9

مهدیرجه

587

1954

9

5000

7

سنه کوه

49

136

7

5000

7

برگه

499

1447

9

10000

9

دارابکال

1678

5262

13

15000

10

اوسا

230

714

8

20000

11

21

13321

40960

195

272000

196
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فرهنگــی و صنایعدســتی و مســئوالن روســتاها) هســتند
کــه بهصــورت تمــام شــماری و  26نفــر مــورد بررســی
قــرار گرفتهانــد .گــروه دوم ،گردشــگرانی درنظــر گرفتــه
شــدهاند کــه از ایــن مناطــق دیــدن و بازیــد میکننــد و بــر
اســاس اظهــار مدیــران هــر روســتا ،تعــداد گردشــگران ،در
ی1395تــا ،1396272هــزار نفــر بــرآورد شــده
بــازه زمانــ 
اســت .بنابرایــن بــرای مشــخصکردن تعــدادپرس ـشنامه
گردشــگران از فرمــول کوکــران بــا خطــای  0/07درصــد

بهــره گرفتــه شــد .درمجمــوع 196پرسـشنامه محاســبه و
بهصــورت تصادفــی بیــن گردشــگران توزیــع شــده اســت.
بنابــر سرشــماری  ،1395جمعیــت روســتاهای مقصــد
گردشــگری 40هــزار و  960نفــر محاســبهشــده اســت کــه بر
اســاس فرمــول کوکــوان و خطــای 195 ،0/07پرس ـشنامه
بیــن مــردم محلــی توزیــع شــده اســت .ســرانجام تعــداد
نمونــه هریــک از روســتاها مشــخصشــده اســت .جــدول2
تعــداد نمونــه مشخصشــده درهر روســتا را نمایــش میدهد.

167

168

رومیانی و همکاران

فصلنامه علمی  -پژوهشی گردشگری و توسعه

بــرای ایــن تحقیــق ســه نــوعپرســشنامه طراحــی شــد
کــه شــاملپرســشنامه مــردم محلــی ،گردشــگران و
کارشناســان اســت و بــرای هرکــدام بهطــور جداگانــه
روایــی انجــام شــد و پایایــی محاســبه گردیــد .بهمنظــور
روایــی پرســشنامهها از منابــع بررسیشــده و نظــر
اســتادان مشــاور و راهنمــا اســتفاده شــد و اصالحــات الزم
درپرســشنامهها صــورت گرفــت .همچنیــن ،بهمنظــور

ســنجش پایایــی،ســیپرســشنامه بــرای هــر گــروه
تهیــه و تنظیــم شــد و اســتادان و کارشناســان بــه ایــن
پرســشنامهها پاســخ دادنــد .همانطــور کــه مشــخص
اســت ،ضریــب اعتبــار بهدســتآمده پایایــی پرسشــنامه
از طریــق آلفــا کرونبــاخ در حــد بــاال اســت وپرســشنامه
از اعتبــار باالیــی برخــوردار اســت .نتایــج ایــن آزمــون در
جــدول 3مشــاهده میشــود.

جدول  :3آلفای کرونباخ شاخصهای مستقل و وابسته تحقیق
دیدگاه

نوع متغیر

نام متغیر

متغیر مستقل

برنامهریزی فضایی

سال دهم  ،شماره دوم  ،تابستان 1400

مردم محلی
متغیرهای وابسته

توسعه پایدار گردشگری

متغیر مستقل

برنامهریزی فضایی

گردشگران
متغیرهای وابسته

توسعه پایدار گردشگری

بــا توجــه بــه میــزان آلفــای کرونبــاخ بهدســتآمده
میتــوان بــا اطمینــان گفــت کــه ســؤاالتپرســشنامه
از ســازگاری درونــی باالیــی برخــوردار و معتبرنــد .بدیــن
ترتیــب میتــوان گفــت كــه تحقیــق از قابلیــت اعتمــاد یــا
پایایــی الزم برخــوردار اســت.
بهمنظــور پاســخ بــه هــدف مطرحشــده ،از ســه گــروه
از مــردم محلــی و گردشــگران و کارشناســان اســتفاده
شــد .علــت اصلــی بــرای طراحــی ســهپرس ـشنامه ایــن

شاخصها

آلفای کرونباخ

مکان

843/0

انسان

919/0

فعالیت

748/0

طبیعی -محیطی

604/0

)کالبدی (زیرساختی

601/0

اجتماعی -فرهنگی

666/0

اقتصادی

703/0

مکان

617/0

انسان

635/0

فعالیت

702/0

طبیعی -محیطی

646/0

)کالبدی (زیرساختی

655/0

اجتماعی -فرهنگی

799/0

اقتصادی

649/0

آلفا

629/0

768/0

625/0

694/0

بــود کــه زمینههــای تفــاوت میــان نــگاه مــردم محلــی
بــا گردشــگران و کارشناســان در مســئله توســعه پایــدار
گردشــگری و برنامهریــزی فضایــی در روســتاهای منطقــه
شناســایی شــود .همچنیــن ،جنبههایــی را کــه در ســه
گــروه بــه لحــاظ توجــه بــه توســعه پایــدار گردشــگری
و برنامهریــزی فضایــی همگــرا بودنــد تقویــت کــرد،
زمینههایــی را کــه تفاوتهایــی زیــاد دارنــد کاهــش
داد و زمینههــای همگرایــی را میــان ایــن ســه گــروه
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بر توسعه پایدار گردشگری (دیدگاه مردم محلی)
ضریب همبستگی
چندگانه

ضریب
تعیین

ضریب تعیین
تصحیحشده

اشتباه معیار

0/721

0/520

0/513

369/0

براســاس آمــاره آزمــون  ،)69/046( Fاثــر برنامهریــزی
فضایــی در توســعه پایــدار گردشــگری معنــیدار اســت.
یافتههــای جــدول  5مبیــن رابطــه معنـیدار بیــن متغیرهــا
اســت.

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

مجموع مربعات

درجه آزادی

میانگین مربعات

آماره آزمون F

سطح معناداری

اثر رگرسیونی

28/235

3/000

9/412

69/146

0/000

باقیمانده

26/035

191/000

0/136

کل

54/271

000194

مقادیــر حاصــل از دیــدگاه مــردم محلــی نشــان میدهــد که
از بیــن ابعــاد سـهگانه بررسیشــده برنامهریــزی فضایــی در
روســتاهای مطالعهشــده ،بعــد مــکان ( )0/394بیشــترین و

بعــد فعالیــت ( )0/254كمترین میــزان تأثیر را بدرر توســعه
پایدار گردشــگری دار د (جــدول .)6

جدول  :6ضرایب تأثیر شاخصهای برنامهریزی فضایی بر توسعه پایدار گردشگری (دیدگاه مردم محلی)

نام متغیر

ضرایب غیراستاندارد

ضرایب استانداردشده

آماره t

سطح معنیداری
0.000

B

خطای B

بتا ß

عرض از مبد ًا

0/964

0/149

-

6/466

فعالیت

0/188

0/048

0/254

3/962

0.000

انسان

0/192

0/035

0/302

5/443

0.000

مکان

0/287

0/043

0/394

6/669

0.000

سال دهم  ،شماره دوم  ،تابستان 1400

یافتههایتحقیق
از دیــدگاه ســه گــروه بررسیشــده ،اهــداف مــورد نظــر
مــورد بحــث و بررســی گرفــت تــا ســهم هرکــدام از گروههــا
مشــخص شــود .پــس از دســتهبندی ابعــاد ســهگانه
برنامهریــزی فضایــی ،تأثیــرات آن بــر توســعه پایــدار
گردشــگری بررســی شــد .بهمنظــور تبییــن رابطــه بیــن
متغیرهــای مســتقل (برنامهریــزی فضایی) و متغیر وابســته
(توســعه پایــدار گردشــگری) و اثــر متغیرهــا در روســتاهای
مدنظــر از آزمــون همبســتگی ،تحلیــل رگرســیونی و ضریب

جدول  :4ضریب تعیین رگرسیون برنامهریزی فضایی

فصلنامة علمی  -پژوهشی گردشگری و توسعه

بهعنــوان نیروهــای درونــی و بیرونــی مؤثــر در توســعه
پایــدار گردشــگری و برنامهریــزی فضایــی فراهــم کــرد .در
گام بعــدی ،پرســشنامههای تکمیلشــده کدگــذاری
شــد و درنهایــت دادههــای کدگذاریشــده بــه نرمافــزار
اسپــیاساس انتقــال داده شــد و مــورد تجزیهوتحلیــل
قــرار گرفــت؛ یعنــی ابتــدا بــا اســتفاده از شــاخصهای آمــار
اســتنباطی (رگرســیون چندمتغیــره ،همبســتگی) بررســی
شــد.

تعییــن  R2اســتفاده شــد .طبــق جــدول  ،4از دیــدگاه مــردم
محلــی ،بیــن متغیرهــای موردنظــر رابطــه معنــیداری
وجــود دارد .همچنیــن ،بررســی بــرازش مــدل رگرســیونی
نشــان میدهــد کــه 52درصــد تغییــرات تابــع برنامهریــزی
فضایــی اســت
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در ادامــه ،بــا توجــه بــه اینکــه در آزمــون رگرســیون فقــط
بــه بررســی تأثیــرات مســتقیم متغیــر مســتقل بــر متغیــر
وابســته میپــردازد و از محاســبه تأثیــرات غیرمســتقیم بــاز
میمانــد ،بــرای رســیدن بــه نتیجــه بهتــر از روش تحلیــل
مســیر اســتفاده شــد کــه بــه محاســبه تأثیــرات مســتقیم
و غیرمســتقیم و تأثیــرات کلــی متغیرهــای مســتقل بــر
متغیــر وابســته میپــردازد .بــا توجــه بــه آنچــه در جــدول
 7و شــکل  4مشــاهده میشــود ،از دیــدگاه مــردم محلــی،
دو بعــد فعالیــت و مــکان بر توســعه پایــدار گردشــگری تأثیر
غیرمســتقیم دارد.

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

تأثیرات غیرمستقیم بر متغیر وابسته

فعالیت

0.127=0.302*0.422

انسان

-

مکان

0.0704=0.254*0.553
0.140=0.302*0.422*0.553
0.210=0.0704+0.140

سال دهم  ،شماره دوم  ،تابستان 1400

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

جــدول  8نشــان میدهــد کــه از میــان ابعــاد برنامهریــزی
فضایــی ،بعــد مــکان بیشــترین تأثیــر مســتقیم ()0/394
بــر توســعه پایــدار گردشــگری از دیــدگاه مــردم محلــی
دارد .درعینحــال ،فقــط بعــد انســان اثــر غیرمســتقیم بــر
توســعه پایــدار گردشــگری نــدارد.
جدول :8تأثیرات مستقیم و غیرمستقیم متغیرهای تحقیق
تأثیرات
مستقیم

تأثیرات غیر
مستقیم

کل

فعالیت

0/254

0/127

0/381

انسان

0/302

-

0/302

مکان

0/394

0/210

0/604

شــکل  5الگــوی مطلــوب توســعه پایــدار گردشــگری بــا
رویکــرد برنامهریــزی فضایــی از دیــدگاه مــردم محلــی
در محــدوده پژوهــش را نشــان میدهــد .همانطــور
کــه در شــکل  5مشــاهده میشــود ،بــرای بررســی رابطــه
و اثرگــذاری ابعــاد برنامهریــزی فضایــی بــر توســعه
پایــدار گردشــگری از همبســتگی پیرســون و رگرســیون
چندمتغیــره بهــره گرفتــهشــده اســت .رابطههــای زیــر از
همبســتگی پیرســون بهدســتآمــده اســت:
 .1مکان ـ انســان = 0/167؛  .2مکان ـ فعالیت = 0/525؛ .3
فعالیت ـ انســان = 0/422؛  .4اقتصاد ـ محیطی ـ کالبــدی
= 0/ 498؛  .5اجتماعی ـ محیطی ـ کالبــدی = 0/577؛ .6
اقتصادی ـ اجتماعــی = .0/515
بــرای بررســی تأثیــرات ابعــاد فضایــی بــر ابعــاد توســعه
پایــدار گردشــگری روســتایی در منطقــه بررسیشــده،
رابطههــای زیــر طبــق مــدل رگرســیون بهدســتآمــده
اســت:

ارائهالگوییبرایتوسعهپایدارمقصدهایگردشگریروستایی
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 .1مکان ــ محیط ـ کالبدی = 0/543؛  .2انســان ـ اجتماعی
= 0/472؛  .3فعالیت ـ اقتصادی = .0/541
درنهایــت ،بــرای بررســی اثــر ابعــاد برنامهریــزی فضایــی
بــر توســعه پایــدار گردشــگری رابطههــای زیــر طبــق مــدل
رگرســیون بهدســتآمــده اســت:
 .1انسان ـ توســعه پایــدار گردشــگری = 0/302؛
 .2مکان ـ توســعه پایــدار گردشــگری = 0/394؛ .3

فعالیت ـ توســعه پایــدار گردشــگری = .0/254
بنابرایــن ،بــا توجــه بــه بررســی تأثیــرات و رابطــه بیــن ابعاد
برنامهریــزی فضایــی بــا توســعه پایــدار گردشــگری میتوان
گفــت ،از دیــدگاه مــردم محلــی ،تأثیــر ابعــاد برنامهریــزی
فضایــی بــر توســعه پایــدار مشــهود اســت .البتــه ،از نظــر
مــردم محلــی ،مــکان و فعالیــت اثــر بیشــتری دارنــد.
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شکل  :5مدل مفهومی تجربی الگوی برنامهریزی فضایی توسعه پایدار گردشگری در منطقه بررسیشده
(مردم محلی)
رابطه بین ابعاد
اثرگذاری ابعاد
اهــداف موردنظــر از دیــدگاه گردشــگران بررســی شــده
و بــرازش مــدل رگرســیونی عوامــل تأثیرگــذار ابعــاد

برنامهریــزی فضایــی بــر توســعه پایــدار گردشــگری
نشــاندهنده ضریــب  0/52در روســتاهای مدنظــر اســت
(جــدول .)9

جدول  :9ضریب تعیین رگرسیون اثر ابعاد برنامهریزی فضایی بر توسعه پایدار گردشگری (دیدگاه گردشگران)
ضریب همبستگی چندگانه

ضریب تعیین

ضریب تعیین تصحیحشده

اشتباه معیار

0/723

0/523

0/515

0/417
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آمــاره آزمــون  )70/141( Fدر ســطح معنــاداری کاربــرد
مــدل رگرســیون را بــرای ارزیابــی تأثیــر متغیرهــای

مســتقل (برنامهریــزی فضایــی بــر متغیــر وابســته توســعه
پایــدار گردشــگری) تأییــد میکنــد (جــدول .)10

ی (دیدگاه گردشگران)
جدول  :10تحلیل رگرسیون تأثیر برنامهریزی فضایی بر توسعه پایدار گردشگر 
مؤلفهها

مجموع مربعات

درجه آزادی

میانگین مربعات

 Fآماره آزمون

سطح معناداری

اثر رگرسیونی

36/621

3/000

12/207

70/141

0/000

باقیمانده

34/415

000192

0/174

کل

70/036

000195

سال دهم  ،شماره دوم  ،تابستان 1400

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

اســت .بنابرایــن بــا تقویــت دو بعــد انســان و مــکان ،بهویژه
مشــارکت و همــکاری مــردم محلــی بــا گردشــگران ،بهبــود
فضاهــای عمومــی و زیســتمحیطی در جهــت توســعه
پایــدار گردشــگری ضــرورت دارد (جــدول .)11

جدول  :11ضرایب تأثیر شاخصهای برنامهریزی فضایی بر توسعه پایدار گردشگری (دیدگاه گردشگران)

نام متغیر

ضرایب غیراستاندارد

ضرایب استانداردشده

3/213

0/002

2/590

0/010
0/000
0/000

B

 Bخطای

عرض از مبدأ

0/612

0/190

فعالیت

0/183

0/071

0/169

مکان

0/474

0/056

0/508

8/427

انسان

0/143

0/035

0/226

4/068

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
محاســبه میکنــد .بــا توجــه بــه جــدول  12و شــکل  ،6از
دیــدگاه گردشــگران ،دو بعــد مــکان و فعالیــت دارای اثــر
غیرمســتقیم بــر توســعه پایــدار گردشــگری اســت.

 ßبتا

 tآماره

سطح معنیداری

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

تأثیرات غیرمستقیم بر متغیر وابسته

فعالیت

0.440*0.226=0.0.099

مکان

0.566*0.226=0.127

انسان

-

ارائهالگوییبرایتوسعهپایدارمقصدهایگردشگریروستایی
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در جــدول  13تأثیــرات ابعــاد برنامهریــزی فضایــی از دیدگاه
گردشــگران بررســی شــده اســت .بــر اســاس آن ،بعــد مکان
بیشــترین تأثیــر مســتقیم ( )0/508را بــر توســعه پایــدار
گردشــگری دارد .بعــد انســان اثــر غیرمســتقیم 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 :13تأثیرات مستقیم و غیرمستقیم متغیرهای تحقیق
تأثیرات
مستقیم

تأثیرات

کل

فعالیت

0/169

0/099

0/268

مکان

0/508

0/127

0/635

انسان

0/226

-

0/226

شــکل  7الگــوی مطلــوب توســعه پایــدار گردشــگری بــا
رویکــرد برنامهریــزی فضایــی از دیــدگاه گردشــگران را
در محــدوده بررسیشــده نشــان میدهــد .بنابرایــن،
رابطههــای زیــر طبــق همبســتگی پیرســون بهدســت

آمــده اســت:
 .1انســان ـ مکان = 0/241؛  .2انســان ـ فعالیت =0/440؛ .3
فعالیت ـ مــکان = 0/562؛  .4اقتصاد ـ محیطی ـ کالبــدی =
0/194؛  .5اجتماعی ـ محیطی ـ کالبــدی = 0/434؛ .6
اقتصادی ـ اجتماعــی = .0/680
بــرای بررســی تأثیــرات ابعــاد فضایی بــر ابعاد توســعه پایدار
گردشــگری روســتایی در منطقــه بررسیشــده رابطههــای
زیــر طبــق مــدل رگرســیون بهدســتآمــده اســت:
 .1مکان ـ محیط ـ کالبــدی = 0/355؛  .2انســان ـ اجتماعی
=  0/334؛ .3فعالیت ـ اقتصــادی = .0/479
درنهایــت بــرای بررســی اثــر ابعــاد برنامهریــزی فضایــی بــر
ت آمــده
توســعه پایــدار گردشــگری رابطههــای زیــر بهدس ـ 
اســت:
 .1مکان ـ توســعه پایــدار گردشــگری = 0/508؛ .2
انسان ـ توســعه پایــدار گردشــگری = 0/226؛ .3
فعالیت ـ توســعه پایــدار گردشــگری = .0/169
بنابرایــن ،بــا توجــه بــه بررســی تأثیــرات و رابطــه بیــن ابعاد
برنامهریــزی فضایــی بــا توســعه پایــدار گردشــگری میتوان
گفــت ،از دیــدگاه مــردم محلــی ،تأثیــر ابعــاد برنامهریــزی
فضایــی بــر توســعه پایــدار مشــهود اســت .البتــه ،در نظــر
گردشــگران ،مــکان اهمیــت بیشــتری دارد.

سال دهم  ،شماره دوم  ،تابستان 1400

شکل  :6اثرگذاری ابعاد برنامهریزی فضایی بر توسعه پایدار گردشگری (دیدگاه گردشگران)
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شکل  :7مدل مفهومی تجربی الگوی برنامهریزی فضایی توسعه پایدار گردشگری در منطقه بررسیشده (گردشگران)

رابطه بین ابعاد

اثرگذاری ابعاد

در گام سوم ،هدف موردنظر ،از دیدگاه گروه سوم
(کارشناسان) بررسی شد .نتایج نشان میدهد که بین
متغیرهای موردنظر رابطه معنیداری وجود دارد .بررسی
برازشمدلرگرسیونینشانمیدهدکه 76درصدتغییرات
توسعه پایدار گردشگری در روستاهای مدنظر تابع ابعاد
برنامهریزی فضایی است (جدول.)14

جدول  :14ضریب تعیین رگرسیون ابعاد برنامهریزی فضایی بر توسعه
پایدار گردشگری (دیدگاه کارشناسان)
ضریب تعیین
ضریب همبستگی
ضریب تعیین
تصحیحشده
چندگانه
0/873

0/762

0/730

اشتباه
معیار
0/387

اثر برنامهریزی فضایی بر توسعه پایدار گردشگری از دیدگاه
کارشناسان براساس آماره آزمون )23/479( Fمعنیدار و
حائزاهمیتاست.

ی (دیدگاه کارشناسان)
جدول  :15تحلیل رگرسیون اثر ابعاد برنامهریزی فضایی بر توسعه پایدار گردشگر 
مؤلفهها

مجموع مربعات

درجه آزادی

میانگین مربعات

 Fآماره آزمون

سطح معناداری

اثر رگرسیونی

10/536

3/000

3/512

23/479

0/000

باقیمانده

3/291

22/000

0/150

کل

13/827

25/000

ارائهالگوییبرایتوسعهپایدارمقصدهایگردشگریروستایی
با رویکرد برنامهریزی فضایی مورد مطالعه :شرق استان مازندران

جدول  :16ضرایب تأثیر شاخصهای برنامهریزی فضایی بر توسعه پایدار گردشگری(دیدگاه کارشناسان)

نام متغیر

ضرایب غیراستاندارد

ضرایب استانداردشده
بتا ß

آماره t

سطح معنیداری

2/099-

0/048

2/874

0/009
0/011
0/001

B

خطای B

عرض از مبدأ

1/185-

0/565

فعالیت

0/503

0/175

0/351

انسان

0/278

0/100

0/316

2/783

مکان

0/643

0/168

0/460

3.820

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

بر متغیر وابسته اصلی
متغیرها

تأثیرات غیرمستقیم بر متغیر وابسته

فعالیت

-

انسان

-

مکان

0.413*0.351=0.144

شکل  :8اثرگذاری ابعاد برنامهریزی فضایی بر توسعه پایدار گردشگری (دیدگاه کارشناسان)

سال دهم  ،شماره دوم  ،تابستان 1400

جدول :17محاسبه تأثیرات غیرمستقیم متغیرهای مستقل

فصلنامة علمی  -پژوهشی گردشگری و توسعه

طبــق مقادیــر جــدول  ،16از بیــن ابعــاد ســهگانه
بررسیشــده برنامهریــزی فضایــی در روســتاهای مدنظــر
و از دیــدگاه کارشناســان ،بعــد مــکان ( ،)0/460فعالیــت

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

175

176

رومیانی و همکاران

فصلنامه علمی  -پژوهشی گردشگری و توسعه

جــدول  18نشــان میدهــد کــه از میــان ابعــاد برنامهریــزی
فضایــی ،بعــد مــکان بیشــترین تأثیر مســتقیم را بــا میزان
 0/460بــر توســعه پایــدار گردشــگری دارد .درعینحــال،
فقــط بعــد مــکان دارای اثــر غیرمســتقیم بــر توســعه پایدار
گردشــگری اســت و در مجمــوع بعد مــکان بیشــترین اثر را
بر توســعه پایــدار گردشــگری از دیدگاه کارشناســان نشــان
میدهــد.
جدول  :18تأثیرات مستقیم و غیرمستقیم متغیرهای
تأثیرات
تأثیرات مستقیم
غیر مستقیم

کل

سال دهم  ،شماره دوم  ،تابستان 1400

فعالیت

0/351

-

0/351

انسان

0/316

-

0/316

مکان

0/460

0/144

0/604

شــکل  9الگــوی مطلــوب توســعه پایــدار گردشــگری بــا
رویکــرد برنامهریــزی فضایــی از دیــدگاه کارشناســان را در
محــدوده پژوهــش نشــان میدهــد .بنابرایــن رابطههــای
ت آمــده اســت:
زیــر طبــق همبســتگی پیرســون بهدســ 

 .1مکان ـ انســان = 0/324؛  .2مکان ـ فعالیت = 0/477؛ .3
فعالیت ـ انســان = 0/359؛  .4اقتصادی ـ محیطی ـ کالبدی
= 0/766؛  .5جتماعی ـ محیطی ـ کالبــدی = 0/782؛ .6
اقتصادی ـ اجتماعــی = .0/732
بــرای بررســی تأثیــرات ابعــاد فضایــی بــر ابعــاد توســعه
پایــدار گردشــگری روســتایی در منطقــه پژوهــش
ت آمــده
رابطههــای زیــر طبــق مــدل رگرســیون بهدســ 
اســت:
.1مکان ـ محیط ـ کالبــدی = 0/703؛  .2انســان ـ اجتماعی
= 0/604؛  .3فعالیت ـ اقتصادی = .0/774
در نهایــت ،بــرای بررســی اثــر ابعــاد برنامهریــزی فضایــی
بــر توســعه پایــدار گردشــگری ،رابطــه زیــر بهدســتآمــده
اســت:
 .1انسان ـ توســعه پایــدار گردشــگری = 0/316؛
 .2مکان ـ توســعه پایــدار گردشــگری = 0/460؛ .3
فعالیت ـ توســعه پایــدار گردشــگری = .0/351
بنابرایــن ،بــا توجــه بــه بررســی تأثیــرات و رابطــه بیــن
ابعــاد برنامهریــزی فضایــی بــا توســعه پایــدار گردشــگری،
میتــوان گفــت ،از دیــدگاه مــردم محلــی ،تأثیــر ابعــاد
برنامهریــزی فضایــی بــر توســعه پایــدار مشــهود اســت.
البتــه ،از دیدگاه کارشناســان ،مــکان اثری بیشــتری دارد.

شکل  :9مدل مفهومی تجربی الگوی برنامهریزی فضایی توسعه پایدار گردشگری در منطقه بررسیشده (کارشناسان)
رابطه بین ابعاد

اثرگذاری ابعاد
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جدول  :19ضریب تعیین رگرسیون ابعاد برنامهریزی فضایی بر توسعه پایدار گردشگری (گروهها)
ضریب همبستگی چندگانه

ضریب تعیین

ضریب تعیین تصحیحشده

اشتباه معیار

0/73

0/53

0/52

0/41

بــراســاس آمــاره آزمــون ،)153/08( Fاثــر برنامهریــزی
فضایــی بــر توســعه پایــدار گردشــگری معن ـیدار گــزارش

شــده اســت (جــدول.)20

فصلنامة علمی  -پژوهشی گردشگری و توسعه

بهمنظــور بررســی دقیــق فرضیــه موردنظــر ،دیــدگاه ســه
گــروه باهــم تلفیــق و نتایــج ارزیابــی شــد .بــرازش مــدل

رگرســیونی نشــان میدهــد کــه  53درصــد تغییــرات متغیــر
وابســته توســط متغیر مســتقل تبیین میشــود (جدول.)19

جدول  :20تحلیل رگرسیون اثر ابعاد برنامهریزی فضایی بر توسعه پایدار گردشگری (گروهها)

اثر رگرسیونی

75/46

3/00

25/15

153/08

0/00

باقیمانده

67/87

413/00

0/16

کل

143/33

416/00

از دیــدگاه گروههــای بررسیشــده (مــردم محلــی،
گردشــگران و کارشناســان) ،بعــد انســان ،فعالیــت و مــکان

بــه ترتیــب بــه میــزان  0/22 ،0/28و  0/52بــر توســعه پایدار
گردشــگری اثــر معنــیداری داشــت ه اســت (جــدول .)21

جدول  :21ضرایب تأثیر شاخصهای برنامهریزی فضایی بر توسعه پایدار گردشگری (گروهها)

نام متغیر

ضرایب غیراستاندارد

ضرایب استانداردشده

6/69

0/00

5/10

0/00
0/00
0/00

B

خطای B

عرض از مبدأ

0/77

0/11

فعالیت

0/20

0/04

0/22

مکان

0/39

0/03

0/52

12/67

انسان

0/16

0/02

0/28

7/35

در ادامــه ،بــا توجــه بــه اینکــه در آزمــون رگرســیون فقــط
تأثیرات مســتقیم متغیر مســتقل بر متغیر وابســته بررســی
میشــود و از محاســبه تأثیــرات غیرمســتقیم بــاز میمانــد،
بــرای دس ـتیابی بــه نتیجــه بهتــر از روش تحلیــل مســیر
اســتفاده شــد کــه تأثیــرات مســتقیم ،غیرمســتقیم و
تأثیــرات کلــی متغیرهــای مســتقل بــر متغیــر وابســته را
محاســبه میکنــد .بــا توجــه بــه جــدول  22و شــکل (،)10
دو بعــد مــکان و فعالیــت اثــر غیرمســتقیم بــر توســعه پایدار
گردشــگری از دیــدگاه هــر ســه گــروه دارد.

بتا ß

 tآماره

سطح معنیداری

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

تأثیرات غیرمستقیم بر متغیر وابسته

فعالیت

0.340*0.28=0.095

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

سال دهم  ،شماره دوم  ،تابستان 1400

مؤلفهها

مجموع مربعات

درجه آزادی

میانگین مربعات

آماره آزمون F

سطح معناداری
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شکل  :10اثرگذاری ابعاد برنامهریزی فضایی بر توسعه پایدار گردشگری (دیدگاه هر سه گروه)

در جــدول ،23در میــان ابعــاد برنامهریــزی فضایــی ،بعــد
مــکان بیشــترین تأثیــر مســتقیم ( )0/52را بــر توســعه
پایــدار گردشــگری از دیــدگاه هــر ســه گــروه دارد و در
مجمــوع ،بعــد مــکان بیشــترین اثــر را بــر توســعه پایــدار
گردشــگری از دیــدگاه هــر ســه گــروه دارد.
جدول  :23تأثیرات مستقیم و غیرمستقیم متغیرهای پژوهش
تأثیرات مستقیم

تأثیرات
غیرمستقیم

کل

فعالیت

0/22

0/095

0/315

مکان

0/52

0/287

0/807

انسان

0/28

-

0/280

بنابرایــن ،بهطــور کلــی بــا توجــه بــه نظــر ســه گــروه
بررسیشــده و تلفیــق آن و یافتههــای آزمونهــای
رگرســیون ،رابطــه معنــیدار و مثبــت بیــن ابعــاد
برنامهریــزی فضایــی و توســعه پایــدار گردشــگری وجــود
دارد .در ایــن میــان ،اثــر بعــد مــکان بیــش از بقیــه اســت.
تبییــن الگــوی برنامهریــزی فضایــی توســعه پایــدار
گردشــگری روســتایی در روســتاهای شــرق اســتان
مازنــدران
همچنانکــه اشــاره شــد ،الگــوی نظــری تدوینشــده
هــم بــه رابطــه بیــن ابعــاد ســهگانه برنامهریــزی فضایــی
و توســعه پایــدار گردشــگری اشــاره دارد و هــم الگــوی

پیشــنهادی بــرای برنامهریــزی فضایــی توســعه پایــدار
گردشــگری در منطقــه مدنظــر اســت .بنابرایــن ،در ایــن
تحقیــق ،بــرای تفســیر بهتــر از برنامهریــزی فضایــی
توســعه پایــدار گردشــگری ،الگویــی طراحــی شــده اســت
کــه از چالشهــای مناطــق روســتایی بکاهــد و آن الگــو بــا
کشــورهای ترکیـه ،پرتغــال ،صربســتان و ویتنــام مقایســه
شــده و تفــاوت آنهــا در جــدول  24آورده شــده اســت.
ل  11الگــوی مطلــوب توســعه پایــدار گردشــگری بــا
شــک 
رویکــرد برنامهریــزی فضایــی در محــدوده مدنظر را نشــان
میدهــد .همانطــور کــه مشــاهده میشــود ،بــرای
بررســی اثرگــذاری ابعــاد برنامهریــزی فضایــی بــر توســعه
پایــدار گردشــگری از همبســتگی پیرســون و رگرســیون
چندمتغیــره بهــره گرفتــهشــده اســت .بهطوریکــه بــرای
بررســی آن ،دیــدگاه ســه گــروه موردمطالعــه در روســتاها
بــا هــم تلفیــق شــد و نتایــج ذیــل بهدســت آمــد .بنابرایــن،
رابطههــای زیــر طبــق همبســتگی پیرســون بهدســت
آمــده اســت:
 .1انســان ـ مکان = 0/171؛  .2انســان ـ فعالیت = 0/340؛
 .3فعالیت ـ مــکان = .0/496
همبســتگی بیــن ابعــاد نشــان میدهــد کــه بیــن انســان
و فعالیــت رابطــه مثبتــی وجــود دارد کــه نشــان از رونــد
ارتبــاط قــوی بیــن انســان و فعالیــت در منطقــه مدنظــر
اســت.
 .4اقتصادی ـ محیطــی و کالبــدی = 0/355؛
 .5اجتماعی ـ محیطــی و کالبــدی = 0/546؛ .6
اقتصادی ـ اجتماعــی = .0/615

ارائهالگوییبرایتوسعهپایدارمقصدهایگردشگریروستایی
با رویکرد برنامهریزی فضایی مورد مطالعه :شرق استان مازندران
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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 بررسیشــده ،رابطههــای
زیــر طبــق مــدل رگرســیون بهدســتآمــده اســت:
 .1اثــر بعــد مــکان بــر محیــط و کالبــدی = 0/479؛  .2اثــر
بعــد انســان بــر اجتماعــی = 0/267؛  .3اثــر بعــد فعالیــت بــر
اقتصــادی = .0/508
درنهایــت ،بــرای بررســی اثــر ابعــاد برنامهریــزی فضایــی
بــر توســعه پایــدار گردشــگری رابطههــای زیــر طبــق مــدل
رگرســیون برقــرار اســت.
 .1اثــر بعــد مــکان بــر توســعه پایــدار گردشــگری = 0/52؛ .2

اثــر بعد انســان بــر توســعه پایــدار گردشــگری = 0/28؛  .3اثر
بعــد فعالیــت بر توســعه پایــدار گردشــگری = .0/22
بنابرایــن ،بــا توجــه بــه بررســی تأثیــرات و رابطــه بیــن
ابعــاد برنامهریــزی فضایــی بــا توســعه پایــدار گردشــگری،
میتــوان گفــت کــه از دیــدگاه ســه گــروه (مــردم محلــی،
گردشــگران و کارشناســان) ،تأثیــر ابعــاد برنامهریــزی
فضایــی بــر توســعه پایــدار مشــهود اســت و ایــن نشــان از
آن دارد کــه اگــر ســه عنصــر برنامهریــزی فضایــی تقویــت
شــوند ،شــاهد توســعه پایــدار گردشــگری خواهیــم بــود.
بــا توجــه بــه نتایــج بهدســتآمده از مطالعــات میدانــی و
آزمــون تحقیق ،مــدل تجربی تحقیق در شــکل  12ترســیم
شــده اســت.
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شکل  :11مدل مفهومی تجربی الگوی برنامهریزی فضایی توسعه پایدار گردشگری در منطقه مدنظر

رابطه بین ابعاد

اثرگذاری ابعاد

در مجمــوع ،نتایــج بهدسـتآمده از مطالعــات و مشــاهدات
تجربــی و میدانــی نشــان میدهــد کــه ابعــاد و شــاخصهای
برنامهریــزی فضایــی در تبییــن توســعه پایــدار گردشــگری
روســتاها مؤثرنــد .شــاخصهای انتخابشــده بــا توجــه

بــه شــرایط و مقتضیــات مناطــق روســتایی ،قابلیــت
آزمونپذیــری و عملیاتــی را در ســطح روســتاهای مشــابه
دارنــد.
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نتیجهگیری
همانگونــه کــه گفتــه شــد ،برنامهریــزی فضایــی توســعه
پایــدار گردشــگری پارادیمــی اســت کــه هــر ســه ابعــاد
مــکان ،انســان و فعالیــت و عوامــل اقتصــادی ،اجتماعــی
و زیســتمحیطی را بهصــورت یکپارچــه شــامل
میشــود .ازایــنرو ،برنامهریــزی فضایــی و پایــدار
گردشــگری روســتایی در برگیرنــده سیســتمی جامــع از
شــاخصهای هــر ســه بعــد مزبــور اســت کــه اســاس ایــن
تحقیــق را تشــکیل میدهــد .بــرای ایــن منظــور ،در
گام اول ،در قالــب روششناســی و بــر اســاس مطالعــات
خارجــی و داخلــی ،بــه تعریــف عملیاتــی شــاخصها
بــرای ارزیابــی اهــداف پرداختــه شــد و شــرایط و وضعیــت
موجــود در منطقــه موردمطالعــه انطبــاق داده شــد؛ نتیجه
آن بــهترتیــب بــرای برنامهریــزی فضایــی و توســعه پایــدار
گردشــگری ،از دیــدگاه مــردم محلــی، 43و  36شــاخص،
گردشــگران  50و  32شــاخص و کارشناســان  40و 32
شــاخص بــرای راهبــرد برنامهریــزی فضایــی گردشــگری
پایــدار درنظــر گرفتــهشــده اســت .نتایــج بهدســتآمده
از مطالعــات ،مشــاهدات تجربــی و میدانــی نیــز نشــان
میدهــد کــه شــاخصهای برنامهریــزی فضایــی و توســعه
پایــدار گردشــگری بهصــورت یکپارچــه در تبیین توســعه
گردشــگری مناطــق روســتایی مؤثرنــد .بنابرایــن ،آزمــون
الگــوی نظــری در قالــب هــدف و ســؤال تحقیــق نتایــج
جدیــدی را بهبــار آورد .همانطــور کــه قبــ ً
ا نیــز بیــان
شــد ،در طراحــی الگــوی تجربــی از نتایــج بهدس ـتآمده
بــرای بررســی رابطــه برنامهریــزی فضایــی و توســعه پایدار

گردشــگری ،بایــد از دیــدگاه تمامــی ذینفعانــی اســتفاده
کــرد کــه بهنوعــی در حــوزه گردشــگری فعالیــت دارنــد
و از نزدیــک بــا شــرایط شــکلدهنده و موانــع توســعه
گردشــگری آشــنایند.
بــا توجــه بــه یافتههــای پژوهــش ،میتــوان الگــوی
موردنظــر را از لحــاظ برنامهریــزی فضایــی گردشــگری بــا
کشــورهای ترکیــه ،پرتغــال ،صربســتان و ویتنــام مقایســه
کــرد کــه در جــدول  24تفــاوت آنهــا ارائــهشــده اســت.
همانطــور کــه جــدول  24نشــان میدهــد ،در کشــورهای
ترکیــه ،پرتغــال ،صربســتان و ویتنــام برنامهریــزی فضایی
توســعه پایــدار گردشــگری بــا آگاهــی و مدیریــت صحیــح
در مناطــق گردشــگری صــورت گرفتــه اســت .بنابرایــن
موفقیــت ایــن کشــورها در زمینــه برنامهریــزی فضایــی
گردشــگری در ســطوح مختلــف ملـی ،منطقـهای و محلی
(روســتایی ) از طریــق انطبــاق برنامههــا در ســطوح
سـهگانه بــا ایجــاد یــکنهاد در ســطح محلــی (روســتایی)،
ی از ســطح ملــی
منطق ـهای و انتقــال قــدرت تصمیمگیــر 
بــه ســطوح مزبــور محقــق شــده اســت .در صربســتان و
پرتغــال ،نظــام دولتــی بــا ایجــاد همگرایــی و مشــارکت
بیــن دپارتمــان برنامهریــزی فضایــی گردشــگری در
ســطوح مختلــف ملی ،منطقـهای و محلــی (روســتایی) در
جهت توســعه گردشــگری نقــش هدایتگری ـ تســهیلگری
را دنبــال میکنــد و بــا دادن اختیــار بــه ایالتهــا در
برنامههــای قانونــی و سیاس ـتهای توســعه گردشــگری،
نقــش آنهــا را راهبــردی درنظــر میگیــرد.

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

برنامهریزی فضایی گردشگری

توسعه پایدار گردشگری (محلی و منطقهای)

بعد

مکان

انسان

اقتصادی

 سیاستها و دستورالعملهایتخصیص بودجه به گردشگری
 دادن اختیارات به شرکتهایخصوصی درجهت سرمایهگذاری
در جاذبهها

رقابتپذیری ذینفعان درگردشگری

اجتماعی

زیستمحیطی

برنامههای آموزش نیرویتوجه به تفاوتهای فضاییانسانی
فرهنگی
ایجاد انگیزه اجتماعی و فرهنگی -برنامهریزی مشارکتی در بینذینفعان
در رونق گردشگری مناطق مختلف
تخصیص منابع وجود ظرفیتهای طبیعی(آبشارها ،رودخانهها و دریاها- ،برنامههای حفاظت از طبیعت
جنگل و کوهها)

فعالیت

کشور

حمایت و نظارت دولت برایسرمایهگذاری در گردشگری
افزایش ایجاد مراکز اقامتی وتفریحی با قیمت مناسب برای
جذب گردشگران
سیاست و قانونگذاریها درفعالیت گردشگری فرهنگی

ارتباط بین فعالیتهایزیستمحیطی

ایران
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برنامهریزی فضایی گردشگری

سطوح برنامهریزی فضایی گردشگری

تنظیمی

مقیاس

راهبردی

ملی

 برنامهی سیاستگذاری فضایی ملی برنامههای سیاستگذاری بخشی درحملونقل ،انرژی ،ارتباطات ،صنعت،
کشاورزی ،جنگل ،فرهنگ ،و غیره
 -تعیین دستورالعملها و قوانین ملی

منطقهای

برنامههای فضایی منطقهایچارچوب راهبردی برای برنامهریزیفضایی منطقهای در هماهنگی با سیاست
توسعه اجتماعی و اقتصادی ملی،

برنامهریزی برای تفاوتهای بینمنطقهایبرنامهریزی در راستای بهبود طرحهای جزئی درگردشگری

محلی

-برنامههای فضایی بینشهرداریها

برنامههای جامع شهرداری -برنامههای جزئی و روستایی

 برنامههای حفاظت از طبیعت و ناحیه طبقهبندیشده برنامههای منطقه ساحلیپرتغال

اجرا

نظارت

سطوح برنامهریزی فضایی گردشگری

مقیاس

تصمیمگیری

برنامهریزی

راهبردهای ملی
و برنامههای
توسعۀ

مرجع مرکزی

مرجع مرکزی

برنامههای
منطقهای

مرجع مرکزی/
مراجع محلی

مراجع محلی

مراجع محلی

برنامه توسعه
محلی

مراجع محلی

مراجع محلی

مراجع محلی،
سازمانهای
مراجع محلی غیردولتی وابسته،
دانشگاهها،
نمایندگان محلی

برنامههای نظم
محیطی

مراجع محلی

مراجع محلی

برنامههای
ساخت و توسعه
مکانها

مراجع
محلی/
کارآفرینان

همه کنشگران به
مرجع
مرکزی /استثنای نمایندگان
محلی
مراجع محلی

مراجع محلی

مراجع
مراجع محلی /کارآفرینان
محلی/
کارآفرینان

همه کنشگران
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برنامهریزی فضایی گردشگری
پایش
همه کنشگران
همه کنشگران

همهی کنشگران

مراجع محلی،
سازمانهای
غیردولتی

همه کنشگران

مراجع محلی،
سازمانهای
غیردولتی وابسته،
نمایندگان محلی

مراجع محلی،
سازمانهای
غیردولتی وابسته،
نمایندگان محلی

ترکیه

برنامهریزی فضایی گردشگری
سطوح برنامهریزی فضایی گردشگری

مقیاس
ملی

منطقهای

محلی

راهبرد ترویجی
وجود رابطه یکپارچه میان همه طرفها در زمینه ترویج شامل بخشهای دولتی ،بخشهایخصوصی ،مقامات استانی و شرکتهای گردشگری
آموزش منابع انسانی برای بازاریابی ترویجمحور و بهبود صنعت گردشگریهماهنگسازی همه بخشهای دولتی تا محلی (شرکتهای گردشگری استانی ،دولتی ،خصوصیبرای توسعه گردشگری از طریق سه برنامه بزرگ :سرمایهگذاری در زیرساختها ،اقدامات ملی در
زمینه گردشگری و ترویج
-آموزش در سطح محلی برای توسعه صنعت گردشگری
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ویتنام
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برنامهریزی فضایی گردشگری
مقیاس

راهبرد حفاظتی پایدار

ملی

ارتباط قوی بین سطوح مختلف برنامهها-تعیین چارچوبهای جامع برای آیندهنگری برنامهها

منطقهای

ارتباط قوی بین فدرالها در راستای توسعه برنامههای بخشی-تعیین سیاستهای پایداری توسع ۀ منطقهای

محلی

مشارکت ذینفعان محلی در برنامهریزی راهبردی-حمایت کافی برای توسع ۀ گردشگری محلی و گنجاندن سکونتگاههای روستایی در توسعه گردشگری
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کمــی و کیفــی الگــو نشــان میدهــد ،قبــل از هــر
نتایــج ّ
چیــز ،در توســعه پایــدار گردشــگری باید جامعه روســتایی
و ارگانهــای دولتــی و غیردولتــی از اندیشــه سیســتمی
برخــوردار باشــند .زیــرا تفکر سیســتمی متضمن مالحظه
ابعــاد برنامهریــزی فضایــی اســت و میتوانــد تقویتکننــده
آن باشــد تــا ذینفعــان عالقهمنــد بــه توســعه گردشــگری
بتواننــد ایفــای نقــش کننــد و ظرفیتهــای خــود را در
جهــت توســعه پایــدار گردشــگری بـهکار گیرنــد .بنابرایــن،
فقــط فراهمبــودن جاذبههــای طبیعــی و تزریــق ســرمایه
کافــی نیســت و متــرداف بــا برنامهریــزی فضایــی بــرای
مناطــق روســتایی نخواهــد بــود .بــه عبارتــی ،عوامــل
مذکــور در فراینــد برنامهریــزی فضایــی توســعه پایــدار
گردشــگری بســیار مهمانــد ،امــا کافــی نیســتند .بنابرایــن
مهمتریــن عامــل در فراینــد برنامهریــزی فضایــی توســعه
پایــدار گردشــگری در گام اول شــناخت ظرفیتهــای
مــکان (محیطــی و کالبــدی) شــامل تنــوع جاذبههــای
طبیعــی ،کیفیــت جاذبههــا ،موقعیــت اســتقرار جاذبههــا
و ،...بعــد انســان (اجتماعی ـ فرهنگــی) شــامل فرهنگــی
و سیاســی ،مشــارکت مــردم محلــی و آمــوزش و ،...بعــد
فعالیــت (کارکردهــا) شــامل خدمــات اقامتــی ،پذیرای ـی،
توزیــع خدمــات و اطالعرســانی ،ســرمایهگذاری،

شکل  :12تشبیه مکعب روبیک به الگوی پیشنهادی

صربستان

اشــتغال و درآمدزایــی و ...اســت .بــا وجــود درک اهمیــت
برنامهریــزی فضایــی گردشــگری در ادبیــات برنامهریــزی
کشــور بهصــورت کلــی ،بــه علــت نبــود برنامههــای شــفاف
و دقیــق بــرای نحــوه ،مقیــاس ،نــوع و زمینــه برنامهریــزی
فضایــی گردشــگری بــرای برنامهریــزان ،هنــوز ذهنیــت و
کارکــرد برنامهریــزان در نهادهــای دولتی ـ ملــی در ایــن
امــر روشــن و عملیاتــی نشــده اســت .در ســطح منطقـهای
نیــز بــا مشــکالتی ماننــد نبــود اســتقالل و اختیــار قانونی و
سیاســی مدیــران منطقـهای در برنامههــای گردشــگری ،و
در ســطح محلــی بــا مشــکالتی ماننــدنــدادن حــق اختیــار
قانونــی بــه نماینــده محلــی و فقــدان مشــارکت راهبــردی
در زمینــه برنامهریــزی فضایــی گردشــگری روســتایی
روبـهرو اســت .بنابراین توســعه پایدار گردشــگری نیازمند
همــکاری همهجانبــه ذینفعــان گردشــگری در زمینــه
برنامهریــزی فضایــی توســعه گردشــگری روســتایی اســت
ی و مردم
کــه کلیدیتریــن آنهــا همــکاری نهادهــای دولتـ 
محلــی و گردشــگران اســت.
شــکل  12تصویــر ابعــاد مکعــب روبیــک را نشــان میدهــد
کــه باهــم ارتبــاط متقابل و مســنجم دارنــد .میشــود آن را
بــه رابطــه متقابــل ابعــاد برنامهریــزی فضایی و گردشــگری
پایــدار تشــبیه کرد.
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