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چکيده
هدف :در این پژوهش تالش میشود تا شناخت جامعی از مجموعة راهکارها و راهبردهای برنامهریزی و مدیریت توسعة گردشگگری روسگتایی در
ایران ،بهدست آورده شود .سپس ،با بهرهگیری از مشارکت متخصصان ،دیدگاههای مختلف در این زمینه شناسایی و دستهبندی شود و گامی فراتگر
از مجموعة تحلیلهای ارائهشده برداشته شود.
روش :در چند دهة گذشته ،گردشگری روستایی بهعنوان یکی از برجستهترین بخشهای فعالیتی برای متنوعسازی و بازساخت مطلوب اقتصاد
روستایی موردتوجه اندیشمندان و برنامهریزان توسعه قرار گرفت .این موضوع از آغاز دهة  3332هجری شمسی ،بهتدریج وارد ادبیات علمی-
دانشگاهی کشور بهویژه رشتة جغرافیا شده است؛ اما در سطوح اجرایی توسعة روستایی بهعنوان راهبردی برای توسعة اقتصاد نواحی روستایی،
هنوز موردتوجه قرار نگرفته است .این پژوهش با بهرهگیری از روششناسیکیو ،نخست برپایة نتایج پژوهشهای گردشگری روستایی در ایران و
تجزیهوتحلیل فضای گفتمانی موجود ،شناخت جامعی از مجموعة راهکارها و راهبردهای برنامهریزی و مدیریت توسعة گردشگری روستایی در
ایران بهدست داده است.
يافتهها :یافتههای پژوهش برپایة تحلیل عاملی کیو بیانگر سه دیدگاه درزمینة برنامهریزی و مدیریت توسعة گردشگری روستایی در ایران است.
دیدگاه نخست ،دارای ویژگیهای «نهادگرا ،جامعنگر ،یکپارچهنگر ،مشارکتگرا ،و جامعهمحور» است و تأکید زیادی بر برنامهریزی توسعة
گردشگری روستایی دارد .دیدگاه دوم« ،محیطزیستنگر -حفاظتگرا ،و یکپارچهنگر» است و بیشتر بر مدیریت توسعة گردشگری روستایی در
ابعاد مختلف تأکید دارد و دیدگاه سوم ،دارای ویژگیهای «مشارکتگرا ،حمایتگر -تسهیلگر ،و حفاظتگرا» است که بر برنامهریزی کاربری زمین
تأکید دارد و درزمینة مدیریت توسعة گردشگری ،حفاظت از اراضی روستایی دربرابر تغییرات غیراصولی را در دستور کار خود قرار میدهد.
محدوديتها /راهبردها :جلب مشارکت واقعی متخصصان برای مشارکت در روششناسی کیو زمانبر و دشوار است.
اصالت و ارزش :پس از گذشت یک دهه از سابقة مطالعات گردشگگری روسگتایی در ایگران ،ایگن پگژوهش بگه کشگف الگوهگای تفکگر درزمینگة
گردشگری روستایی کمک میکند و انتظار میرود که شرایط الزم برای نگریستن به همة ابعاد اقتصادی ،اجتماعی -فرهنگی و محیطگی طببیعگی،
انسانساخت) توسعة گردشگری روستایی از زاویههای دید گوناگون فراهم گردد تا بهاینوسیله بستر مناسب برای پرداختن بگه توسگعة گردشگگری
روستایی یکپارچه درراستای توسعة پایدار روستایی پدید آید.
کليدواژهها :گردشگری روستایی ،فراتحلیل ،مطالعات گردشگری ،روششناسی کیو.

 .3این مقاله برگرفته از رسالة دکتری ناصر بیات در رشتة جغرافیا و برنامهریزی روستایی است که با عنوان «ارائة الگوی مناسب مدیریت اثرات گردشگری در نواحی
روستایی موردمطالعه :روستاهای حوضة آبریز رودخانه کُالن شهرستان مالیر» به راهنمایی دکتر سیدعلی بدری و مشاورة آقایان دکتر محمدرضا رضوانی و
حسنعلی فرجی سبکبار ،در دانشکدة جغرافیای دانشگاه تهران درحال انجام است.

 .نویسندة مسئول Email: sabadri@ut.ac.ir
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مجلّه پژوهش و برنامهریزی روستایی

 .1مقدمه
 .1 .1طرح مسئله
بگگی چنگگد دهگگة گذشگگته ،ازیگگکسگگو بگگهدلیگگل رشگگد و توسگگعة
گردشگری در فضاهای گونگاگون جغرافیگایی و ازجملگه نگواحی
روستایی ،و ازسویدیگر ،درپی ضعف ساختار اقتصادیِ بسگیاری
از سکونتگاه های روستایی طاغلب مبتنیبر بخش کشگاورزی) در
پاسخگویی به نیازهای زیسگتی جمعیگت روسگتایی ،بگهویگژه در
زمینههای شغلی و درآمدزایی ،گردشگگری روسگتایی بگهعنگوان
یکی از برجستهترین بخشهای فعگالیتی بگرای متنگوعسگازی و
بازساخت مطلوب اقتصگاد روسگتایی موردتوجگه اندیشگمندان و
برنامهریزان توسگعه قگرار گرفتگه اسگت طشگارپلی ،2225 ،3ص.
 .)223بااینهمه ،تجربههایگوناگون جهانی نشان میدهند کگه
ضعف در برنامهریزی و مگدیریت توسگعة گردشگگری روسگتایی،
اثربخشگی مطلگگوب آن را بگا چگگالش روبگهرو مگیسگگازد و حتگگی
ناپایداری ایجاد میکند .برپایة بررسیهای انجامشده ،در ایگران،
گردشگری روستایی بهبور فزاینده از اوایل دهة  3332هجگری
شمسی ،موردتوجه پژوهشگران قرار گرفته است طبیگات ،بگدری،
رضوانی ،و فرجیسبکبار ،3332 ،ص)323 .؛ هرچند تاکنون در
بخش اجرایی کشور ،این موضوع در چارچوب برنامه های کگالن
توسعة ملی بهعنوان پدیدهای که میتواند با توجه به ویژگیهای
متنوع سکونتگاههگای روسگتایی کشگور در چگارچوب اشگکال و
الگوهای گوناگون توسعه یابد و در چارچوب فرایند کلی توسگعة
روستایی به متنوعسازی فعالیتها و توسعة اقتصگادی روسگتاها
کمک کنگد ،موردتوجگه قگرار نگرفتگه اسگت طرضگوانی و بیگات،
 ،3333ص .)34 .در ایگگن پگگژوهش سگگعی شگگده اسگگت تگگا بگگا
بهرهگیری از روششناسیکیو ،نخست برپایة نتایج پژوهشهگای
گردشگری روستایی در ایران و تجزیهوتحلیگل فضگای گفتمگانی
موجود ،شگناخت جگامعی از مجموعگة راهکارهگا و راهبردهگای
برنامهریزی و مدیریت توسعة گردشگری در ایران بهدسگت آیگد.
سپس ،با بهرهگیری از مشارکت متخصصان ،دیدگاههای مختلف
دراینزمینه شناسایی و دستهبندی شود و بهاینصگورت ،گگامی
فراتر از مجموعة تحلیلهگای ارائگهشگده برداشگته شگود .از ایگن
رهگذر انتظار میرود که شرایط الزم بگرای نگریسگتن بگه همگة
ابعگگاد اقتصگگادی ،اجتمگگاعی -فرهنگگگی و محیطگگی طببیعگگی،
انسانساخت) توسعة گردشگگری روسگتایی ،از زاویگههگای دیگد
گونگگاگون فگگراهم گگگردد و بگگهایگگنترتیگگب بسگگتر مناسگگبی بگگرای

شمارۀ هفتم

پرداختن به توسعة گردشگگری روسگتایی یکپارچگه ،درراسگتای
توسعة پایدار روستایی پدید آید.

 .2روششناسي تحقيق
در چارچوب اصول روششناسی کیو ،مراحل انجام پگژوهش
بهشرح زیر است:

 .1 .2مطالعه و گردآوري فضاي گفتمان
ایگگن پگگژوهش در ادامگگة اثگگری پژوهشگگی بگگا عنگگوان «مطالعگگات
گردشگری روستایی در ایگران :ارائگة تحلیلگی اسگنادی از مقگاالت
انتشاریافتة فارسی» است که توسگط نویسگندگان پگژوهش حاضگر
انجام شده است؛ برایناساس ،جامعة آماری پگژوهش شگامل همگة
مقاالت علمی -پژوهشی با موضوع گردشگریروستایی است که در
نشریات علمی -پژوهشی داخل کشور بهچاپ رسگیدهانگد و اعتبگار
علمی این نشگریات ،موردتأییگد وزارت علگوم تحقیقگات و فنگاوری
کشور است .قلمرو زمانی پژوهش از آغاز ورود مطالعات گردشگری
روستایی به ادبیات مطالعات علمی کشور ،تگا پایگان تیرمگاه 3332
هجری شمسی است .نخست ،ازبریق مطالعة کتابخانهای درزمینة
مجالت علمی -پژوهشی مرتبط با موضوع گردشگگری روسگتایی و
جستوجو در پایگاههای ابالعات علمی کشور ،فهرست جگامعی از
پگگژوهشهگگای گردشگگگری تهیگگه شگگد و مجموعگگة مقگگاالت حگگوزة
گردشگری روستایی تفکیک گردیگد طگگردآوری فضگای گفتمگان).
سپس ،با مطالعة تکتک آثار پژوهشی گردآوریشگده ،راهکارهگا و
راهحلهای ارائهشده برپایة یافتههای حاصل ط برای غلبه بر مسگائل
مطرحشده در تحقیق) استخراج گردیدند.

 .2 .2انتخاب يك نمونة معرف از فضاي گفتمان
در روشکیو ،یک نمونة کیوی قابلاعتماد بایسگتی همگة ابعگاد
فضای گفتمان را پوشش دهد طالینگسن ،استرکسگن ،و اسگتفنز،2
 ،2232ص .)333 .دراینراستا ،از مجموع راهکارهگا ،راهحگلهگا و
پیشنهادهای علمی گردآوریشده ،مواردی که دربردارنگدة مفهگوم
یکسانی بودند ،ذیل یک مقولة کلی خالصه شدند ،تا از این راه بگا
حذف موارد یکسان یا تکراری ،امکان خالصهسگازی دادههگا ذیگل
مقولههای اصلی فراهم شود .با توجه بگه اینکگه در تقسگیمبنگدی
کلی ،نمونة کیو به دو دستة باساختار و بیساختار تقسیم میشود
طخوشگگگویانفگگرد ،3331 ،ص ،)32 .در اینجگگا بگگرای پرهیگگز از
سوگیری یا جهتدهی به مسگیر پگژوهش ،از نمونگة کیگوی بگی-
ساختار استفاده شد .در پایان این مرحله برای آمادهسازی نمونة -
کیو برای مرتبسازی ،پس از ویرایش تکتک مقولههگای اصگلی،
هرکدام بهعنوان یکی از گزارههای نمونة کیو بر روی کارتهایی با
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فراتحلیلی بر مطالعات گردشگری روستایی در ایران...
سال سوم
ظاهر یکسان درج گردیدند طکارت کیو) و سپس ،برای هگر کگارت
 .3مباني نظري تحقيق
بهبور تصادفی یک شناسه یا کد تعیین شد.
یکی از چالشهای نظری پژوهشهای گردشگری در ارتباط
 .3 .2انتخاب مشارکتکنندگان
با نواحی روستایی ،موضوع تعریف «گردشگری روستایی» است
بهبور معمول ،در روش کیو ،مشارکتکنندگان به روش
که این امر بهدلیل وجود برداشتهای گوناگون از مفاهیم
نمونهگیری هدفمند ازمیان اهالی فضای گفتمان انتخاب
مرتبط دراینباره است .در کشورها و منابق مختلف جهان،
میشوند و بهاینصورت همة عوامل یا دیدگاههای موجود در
تعاریف مختلف از روستا و زندگی روستایی ،از برجستهترین
نمونة کیو لحاظ میگردند طرایت ،2233 ،3صص.)345-344 .
مسائل چالشزا و بحثبرانگیز دراینزمینه ،شناخته میشود.
در این پژوهش ،با درنظرگرفتن ابعاد گوناگونِ مطالعات
برخی برای غلبه بر این مسئله ،گردشگری روستایی را شامل
گردشگری روستایی ،مشارکتکنندگان ازمیان پژوهشگرانی که
همة اشکال گردشگری توصیف کردهاند که در نواحی غیرشهری
دراینزمینه از سابقة پژوهشی برخوردار بودند ،برای مشارکت در
یا بهعبارتدیگر ،در حومهها روی میدهد طرابرتز و هال،1
مرتبسازی کارتهای کیو بر روی نمودار کیو ،برگزیده شدند.
 ،2223ص .)41 .دراینباره ،نایجل کاری 7ط ،2224ص)35 .

 .4 .2طراحي نمودارکيو ،مرتبسازي و تحليلعاملي کيو
در بیشتر پژوهشهایی که با روشکیو انجام میشود ،نمودار -
کیو به شکل توزیع نرمال بر روی صفحهای براحی میگردد .این
شکل مانند بیف لیکرت چند بیف را در برمیگیرد؛ بهبوریکه
مشارکتکنندگان براساس ادراکات و دیدگاه خود ،کارتهای کیو
را بهترتیب اهمیت یا میزان موافقت یا مخالفت ،بر روی نمودار
مرتب میکنند طاکسل ،گراف ،و بروور ،2227 ،5ص.)344 .
در این پژوهش ،با توجه به ماهیت و تعداد عوامل یا عبارات کیو،
یک نمودار مدرج سیزده بیفی براحی گردید طشکل  .)3برای
تحلیل آماری دادههای حاصل از مرتبسازیها ،از روش تحلیل
عاملی کیو استفاده شد که یک روش چندمتغیره است .ازنظر شیوة
اجرا ،تحلیل عاملی کیو تفاوت چندانی با تحلیل عاملی معمولی
ندارد؛ اما تفاوت بنیادین در اینجا است که در تحلیل عاملی کیو،
بهجای همبستگی میان متغیرها ،همبستگی میان افراد مشارکت-
کننده سنجیده میشود و افراد براساس نوع نگرششان دستهبندی
میگردند طدوانکمان ،2232، ،4صص .)231-237 .در این پژوهش
نیز عوامل طدیدگاهها) شناساییشده براساس ماتریس عاملی
چرخشیافته و باالترین امتیازهای عاملی محاسبهشده ،با روش
تحلیل مقایسهای تفسیر شدند.

اصطالح «اوقات فراغت روستایی» را بهکار میبرد و آن را به
هفت مقوله دستهبندی میکند؛ بهبوریکه گردشگری روستایی
تنها یکی از این مقولههای هفتگانة بهشمار میآید .وی تأکید
میکند که صورتهای گوناگون گذران اوقات فراغت در نواحی
روستایی ،هنگامی مفهوم گردشگری مییابند که با اقتصاد و
کسبوکار روستایی پیوند یابند و بهنوعی ،برای روستاییان
منافع اقتصادی بهبار آورند.
مقالة برنارد الن 3ط )3335با عنوان «گردشگری روستایی
چیست؟» ،شاید مهمترین اثر پژوهشیای شناخته میشود که
همواره در تعریف گردشگری روستایی موردتوجه پژوهشگران
بوده است طهال و پیج ،2221 ،3صص233-234 .؛ شارپلی و
رابرتز ،2225 ،ص .)333 .وی با بررسی تحوالت تاریخی
گردشگری روستایی نتیجه میگیرد که شکلهای گوناگون
گردشگری ،زمانی در چارچوب مفهوم «گردشگری روستایی»
جای میگیرند که در سطح نواحی روستایی واقع گردند ،بیانگر
ویژگیهای کارکردی نواحی روستایی باشند ،در مقیاسهای
مکانی و سکونتگاهی نواحی روستایی روی دهند ،با مردم و
کسبوکارهای روستایی پیوند یابند و بر ویژگیهای گوناگون
نواحیروستایی ازقبیل ویژگیهای محیط ،تاریخ ،فرهنگ،
اجتماع ،اقتصاد ،و موقعیت مکانی آنها داللت داشته باشد
طالن.)3335 ،

 .1 .3رشد و توسعة گردشگري روستايي

شکل  -1نمودار کيو
مأخذ :یافتههای پژوهش3332 ،

گردشگری در مفهوم امروزی آن ،دارای ویژگیهایی است که
ریشه در تاریخ تحوالت جدید و بهویژه تحگوالت بعگد از انقگالب
صنعتی دارد طلگو ،هگال ،و تیمگوذی ،2223 ،32صگص.)11-17 .
درواقع ،از دیدگاه جغرافیایی ،بی تحوالت پدیدآمده در ساختار
سیاسی ،اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی جوامع ،شرایط نوینی بر
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فضای جغرافیایی در سطوح مختلگف ،از مقیگاس جهگانی تگا محلگی
حاکم شد .در بستر این شرایط ،این ابعاد همگی به دگرگونی در ابعاد
سبک زندگی انسانها منجر شدند که عبارتاند از :توسعة مبتنگیبگر
فناوری ،دگرگونی ساختار اقتصاد ،رشد و توسگعة اشگتغال در بخگش
صنعت و خدمات و کاهش سهم بخش کشاورزی از اقتصگاد جوامگع،
افزایش سطح آموزش و تخصصیشدن نیرویکار ،افزایش جمعیت و
رشد شهرنشینی ،کاهش نسگبت جمعیگت روسگتایی در مقایسگه بگا
جمعیت شهری ،رشگد نهادهگا و قگوانین مگدنی ،دموکراتیگکشگدن
ساختار بسیاری از جوامع به شکلها و درجات مختلف کگه از مهگم-
ترین دستاورد آن آزادی و حقوق شهروندی اسگت ،تصگویب قگوانین
کار ،دگرگونی در انواع زیرساختها و امکانات رفاهی ،توسعة امکانگات
حملونقل و ماشینیشدن آن ،ورود انواع رسانههای جمعی به زندگی
مردم ،پدیدآمدن فناوریهای ابالعاتی و ارتبگابی و رشگد و توسگعة
روزافزون آنها و مهمتر از همه ،افزایش درآمد و اوقات فراغت مردم و
غیره .از مهمترین ابعادیادشده ،تغییر در شیوة گذران اوقات فراغگت و
تفریح و سرگرمی ،بهویژه در جوامع شهرنشین اسگت .در بسگتر ایگن
شرایط ،افزایش درآمد و زمان اوقات فراغت بهعنوان دو محرک اصلی
گردشگری ،زمینة مناسبی را برای جابهجگایی و مسگافرت مگردم بگه
مکانهایی بیرون از محل کار و سکونت دائمی فراهم کردنگد طپگیج و
کانل ،2223 ،33ص)5 .؛ براینپایه ،الگوهای گونگاگونی از مسگافرت و
جابهجایی انسان در قلمرو فضای جغرافیایی شکل گرفت که یکگی از
بارزترین آنها ،سفر به حومههای روستایی پیرامون شهرها است کگه
خود سبب شکلگیری شکلهای گوناگون گردشگری روستایی شده
است .شکلهای مختلف گردشگری مبتنیبر ببیعگت و اکوتوریسگم،
گردشگری خانههای دوم و گردشگری روزانه ،از مهمترین آنهگا بگه-
شمار میآیند .بااینهمه ،رشد گسترده و فزایندة گردشگری روستایی
درمیان همة ببقات اجتماعی بهعنوان پدیدهای فراگیگر ،بگهویگژه در
کشورهای توسعهیافتهتر ،از میانة قرن بیستم ،بهتدریج از سگالهگای
بعد از جنگ جهانی دوم شتاب یافت طهال و پیج ،2221 ،ص)231 .؛
تاجاییکه امروزه یکی از برجستهتگرین زمینگههگای توسگعة بخگش
گردشگری شناخته میشود .در ایگن چگارچوب ،ریچگارد شگارپلی از
پیشگامان مطالعات گردشگری روستایی میگوید« :تاریخ گردشگری
روستایی تا اوایل دهة  ،3312بیانگر فعالیتی بهنسبت کوچکمقیاس
و منفعل است که چندان فراگیر و چشمگیر نبوده اسگت؛ امگا از ایگن
دهه است که گردشگری بهعنوان پدیدهای فراگیر و تأثیرگذار نمایان
میگردد؛ تاجاییکه اکنون یکی از مهمتگرین شگکلهگای مطگرح در
بخش گردشگری شناخته مگیشگود» طشگارپلی ،2225 ،ص)375 .؛
بهبور مثال ،براساس آمارهای رسمی ،در دهگة  ،3332حگدود سگه-
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چهارم مردم بریتانیا حداقل یک بار درسال بهقصگد گگذران اوقگات -
فراغت و گردش ،به حومههای روستایی مسافرت کردهاند طکمیسیون
حومه .)3334 ،32رشد اهمیت گردشگری روستایی از نیمة دوم سدة
بیستم ،در بسیاری از کشورهای جهان و ازجمله کشورهای درحگال-
توسعه تا جایی بوده است که در دو دهة اخیر ،گردشگری روسگتایی
بهعنوان یک راهبرد توانمند برای توسعة اقتصاد روستایی موردتوجگه
اندیشمندان و برنامهریگزان قگرار گرفتگه اسگت طوودز ،2233 ،33ص.
 .)35بی دو دهة اخیر ،کشورهای پرجمعیت هند و چین از نمونگه-
های بارز در بگهکگارگیری گردشگگری روسگتایی بگهعنگوان یکگی از
برجستهترین راهبردهای اقتصادی توسعة روستایی در سطح ملی به-
شمار میآیند .در کشگور هنگد ،وزارت گردشگگری عهگدهدار توسگعة
گردشگری روستایی است و دراینراستا ،برحهای ملگی گردشگگری
جامعگهمحگور
روستایی را درقالب برنامههای کوچکمقیگاس و
اجرا میکند طفارل و روسل ،2233 ،35ص .)323 .همچنین ،از اواخر
دهة  ،3332توسعة گردشگری روستایی با هدف غلبه بگر مشگکالت
اقتصاد روستایی ،بهبور گسترده موردتوجه دولگت چگین قرارگرفتگه
است طسو ،2233 ،34ص.)3533 .

 .2 .3مديريت توسعة گردشگري روستايي
تجربة چند دهة گذشته نشان میدهد که توسعة گردشگری در
فضاهای جغرافیایی و ازجمله نواحی روستایی ،عالوهبر پیامدهای
مثبت ،با پیامدهای منفی گوناگونی در ابعاد اقتصادی ،اجتماعی-
فرهنگی و محیطی همراه بوده است .در ادبیات مطالعات گردشگری،
علل اغلب اثرات نامطلوب گردشگری با دالیلی چون برنامهریزی و
مدیریت ضعیف گردشگری طبریندنهام ،2223 ،31ص ،)332 .توسعة
کنترلنشدة گردشگری طبایرد ،بوسلی ،و درانبرگر ،2223 ،37ص.
 ،)133توسعة برنامهریزینشده گردشگری و توسعة مدیریت نشدة
گردشگری طمولر ،2221 ،33ص234 .؛ ایگلز و مککول،2222 ،33
ص )72 .توصیف میشود .دراینباره ،استفن ویلیامز 22ط ،312ص.
 )2223از پیشگامان مطالعات جغرافیای گردشگری بیان میدارد:
«هماکنون تجربههای بسیاری از سراسر جهان وجود دارد که نشان
میدهند مقصدهای گردشگری برنامهریزی نشده ،بیشتر با پیامدهای
منفی در ابعاد گوناگون و سطح پایینی از میزان رضایتمندی
گردشگران روبهرو هستند؛ این درحالی است که در بیشتر موارد،
کاربست برنامهریزی مناسب و مدیریت مطلوب میتواند به پیشرفت
و بهبود فرایند توسعة گردشگری در همة ابعاد کمککند و موجب
تأمین منافع جامعة میزبان و مهمان گردد» .همچنین ،پیتر
ماسون 23ط ،2223ص )74 .در کتاب اثرات گردشگری ،برنامهریزی و
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گردشگری پایدار بهشمار میآید .این مفهوم تأکید میکند در توسعة
مدیریت ،میگوید« :همة تالشهایی که درزمینة برنامهریزی و
گردشگری بایستی شرایط حاکم بر جوامع محلی در ابعاد اقتصادی،
مدیریت توسعة گردشگری صورت میگیرند ،در چارچوب
اجتماعی -فرهنگی و محیطزیستی و ظرفیتهای موجود در آنها را
بهبودبخشی به اثرات گردشگری جای میگیرند» .ازجمله مهمترین
درنظر گرفت و برایناساس ،توسعة اکوتوریسم و شکلهایی از
دستاوردهای نقد شیوههای برنامهریزی و مدیریت توسعة گردشگری
گردشگری را در دستور کار قرار داد که بیشترین اثرات مثبت و
در دهههای گذشته ،بسط رویکردهای جامعهمحور بوده است؛ این
کمترین اثرات منفی را ایجاد میکنند .سرانجام ،گفتمان داناییمحور
رویکردها اهمیت بسزایی در اولویتبخشی به فقرا ،بهویژه در نواحی
که از آغاز دهة  3332تا اکنون ،در تدوام و تکمیل گفتمان سازگاری
روستایی کشورهای درحالتوسعه دارند طعبدالرزاق و همکاران،
و در چارچوب پاردایم توسعة پایدار جریان یافته است ،میگوید که
 ،2233ص .)3334 .برپایة رویکرد جامعهمحور ،اجتماع محلی نقش
فارغ از هرگونه پیشفرض و تعصبِ نظری ،دانش علمی چندرشته-
اصلی در برنامهریزی و مدیریت توسعة گردشگری دارد و بیشترین
ای ،رویکرد یکپارچه و نگرش سیستمی بایستی مبنای مدیریت
سهم از منافع گردشگری را میبرد طلئون ،2227 ،22ص.)332 .
توسعة گردشگری واقع گردد طجعفری .)2224 ،برامول 24و الن
جعفری ط )2223 ،3332با بررسی ادبیات دانشگاهی مدیریت
ط )2222از جمله کسانی هستند که بر ضرورت وجود یکپارچگی
توسعة گردشگری از نیمة سدة بیستم به بعد ،بهترتیب زمانی ،چهار
میان گردشگری روستایی و دیگر بخشهای اقتصادی ،و استفاده از
دیدگاه متفاوت دراینزمینه را معرفی میکند که همواره موردتوجه
منابع گوناگون توسط صاحبان نفع مختلف ،تأکید داشتهاند .براساس
پژوهشگران بودهاست .3 :دیدگاه جانبدارانه طدهة  3342تا اوایل دهة
پژوهش گستردة اُلیور 21و جنکینز 27ط ،)2223مهمترین منافع ترویج
)3372؛  .2دیدگاه محتابانه طاز اوایل دهة  3372تا اوایل دهة
رویکرد یکپارچه در گردشگری روستایی ،شامل این موارد است:
)3332؛  .3دیدگاه سازگاری طدهة )3332؛  .5دیدگاه دانشبنیان یا
بهرهبرداری پایدار از منابع ،توانمندسازی مردم محلی ،تقویت جایگاه
داناییمحور طاواخر دهة  3332به بعد) .براساس رویکرد جانبدارانه،
گردشگری بهعنوان یک بخش مکمل اقتصادی ،اولویتبخشی به
در دورة نخست ،تمرکز اصلی بر منافع حاصل از بُعد اقتصادی
مالکیت و بهرهبرداری از منابع محلی ،شناخت مقیاسهای بهینه در
گردشگری روستایی است؛ عالوهبراینکه اثرات اجتماعی -فرهنگی نیز
توسعة گردشگری و هماهنگ با زمینههای اجتماعی و شرایط
با دیدِ خوشبینامه نگریسته میشوند و اثرات محیطزیستی در
جغرافیایی ،توسعة شبکة روابط میان صاحبان نفع و نیز تقویت و
حاشیه قرار میگیرند .دیدگاه محتابانه که درپی آشکارشدن اثرات
تثبیت نظامهای محلی طکاولی ،2223 ،23صص .)32-33 .با توجه به
منفی گردشگری در ابعاد مختلف و انتقادهای مطرحشده در این
ماهیت بینرشتهای گردشگری ،نگرش سیستمی با غلبه بر نگرش
زمینهها پدید آمد ،هشدار داد که توسعة گردشگری بایستی بهبور
تکبعدی ،از دیدگاههای متنوع در علوم مختلف بهویژه در حوزة علوم
کنترلشده و با درنظرگرفتن همة اثرات مثبت و منفی آن در ابعاد
اجتماعی بهره میگیرد و به شناخت همة عناصر و عوامل تأثیرگذار و
گوناگون ،انجام شود« .دیدگاه سازگاری» از برآیند مباحث میان دو
تأثیرپذیر از گردشگری و درک پیوندهای درونی میان اجزای نظام
گفتمانِ «حمایتی» و «احتیابی» ،بی دهههای  3342تا 3332
گردشگری طشکل  )2کمک میکند طپیج و کانل ،2223 ،صص.
شکل گرفت .ویور 23ط  ،2232صص )33-52 .معتقد است که این
:)3-32
گفتمان ،مفهوم «گردشگری جایگزین» 25را وارد ادبیات مطالعات -
گردشگری کرد که از نخستین مفاهیم مطرح در پسزمینة ادبیات
روانهشدن از محل زندگی بهسمت مقصد گردشگری
منطقة
گردشگرپذير
(مقصد)

محدودة جابهجايي گردشگران
بازگشت از مقصد گردشگری بهسمت محل زندگی
شکل  -2نظام گردشگري
مآخذ :لیپر3332 ،23؛ پیج و کانل2223 ،

منطقة
گردشگرفرست
(مبدأ)
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 .4يافتههاي تحقيق

 .2 .4ويژگيهاي مشارکتکنندگان

 .1 .4يافتههاي اسنادي :مطالعة فضاي گفتمان

در گام بعدی ،به روش نمونهگیری هدفمند ،از افراد دارای
سابقة پژوهش درزمینة گردشگری روستایی ،تعداد  32نفر
برای انجام مرحلة مرتبسازی کیو مشارکت کردند .از این
تعداد 7 ،نفر زن ط )%23/37و  24نفر مرد ط )%73/32هستند.
تحصیالت  5نفر از کل مشارکتکنندگان ،در سطح کارشناسی
ارشد ط )%32/4و  23نفر ط )%37/4در سطح دکترای تخصصی
است طجدول :)3

مجموع بررسیهای بهعملآمده در نشریات علمی-پژوهشی
کشور در دهههای اخیر ،بهویژه در حوزههای علوم انسانی و
اجتماعی ،علوم کشاورزی و علوم محیطزیست و منابع ببیعی
که با موضوع گردشگری روستایی در ارتباط هستند ،چنین
برمیآید که سرآغاز مطالعات گردشگری روستایی در ایران ،به
سال  3333و چاپ مقالة افتخاری و قادری با عنوان «نقش
گردشگری روستایی در توسعة روستایی » در «فصلنامة مدرس
علوم انسانی» بازمیگردد .از آن زمان تا پایان  5ماه
نخست سال  ،3332دربارة موضوع گردشگری روستایی،
درمجموع331 ،مقاله در  52مجلة علمی -پژوهشی شناسایی
شد طجدول )3؛ برایناساس ،پس از مطالعة تکتک
پژوهشهای یادشده ،در کل ،تعداد  454مقوله یا گزاره با
عناوین راهکار و راهحل ،و پیشنهاد پژوهش شناسایی و
استخراج گردید .در گام دیگر ،پس از حذف مقولههای تکراری
و تلفیق مقولههایی که دارای مفهوم یکسانی بودند ،تعداد 42
گزارة اصلی شناسایی شد طجدول  .)2پس از بازبینی و
ویرایش ،مجموع این گزارهها بهعنوان نمونة کیو بهکار رفت و
در مرحلة بعد ،برای ایجاد دستة کیو و انجام مرتبسازی،
هریک بر روی یک کارت طکارت کیو) درج گردید .گفتنی است
که در سراسر فرایند تحقیق ،شناسة درجشده بر روی هر کارت
مطابق جدول ط )2است.

جدول  -1روند زماني مطالعات گردشگري روستايي در ايران
()1331-1332
مأخذ :یافتههای پژوهش3332 ،
تعداد مقاالت علمي -پژوهشي

سال
3333

3

3332

2

3333

2

3335

3

3334

3

3331

3

3337

7

3333

32

3333

33

3332

33

3333

33

فروردین تا مرداد 3332

32
جمع کل331 :

جدول  – 2خالصه فضاي گفتمان مطالعات گردشگري روستايي (دستة کيو)
مأخذ :یافتههای پژوهش3332 ،
شناسه

گزاره

3

ارزیابی دورهای پیامدهای گردشگری در ابعاد اقتصادی ،اجتماعی -فرهنگی و محیطزیستی

2

ایجاد بانکهای ابالعاتی و پایگاههای تخصصی مجازی طاینترنتی) فعال درزمینة گردشگری روستایی با مشارکت جوامع محلی

3

ایجاد تعاونیهای خدمات گردشگری با مشارکت مردم محلی در نواحی روستایی گردشگرپذیر

5
4
1

ایجاد دسترسی مناسب به پلیس ،خدمات امدادی و فوریتهای پزشکی در نواحی روستاییگردشکرپذیر
ایجاد ساختار و تشکیالت مناسب برای مدیریت توسعة گردشگری روستایی در سطوح ملی ،منطقهای و محلی
ایجاد سیستمِ نظارتی توانمند بر توسعه و فعالیت کسبوکارهای گردشگری روستایی
ایجاد مکانیسمی برای توزیع عادالنة منافع حاصل از گردشگری میان مردم محلی ،برای تشویق آنها به مشارکت در برنامهریزی
توسعة گردشگری
ایجاد نظام پژوهشی و جمعآوری دادههای مناسب درزمینة گردشگری روستایی ،ازبریق پیوند نهادها و سازمانهای اجرایی با
دانشگاهها و مراکز تحقیقاتی
ایجاد نظام مالیاتی مناسب گردشگری روستایی ،بهویژه در آن دسته از نواحیای که رشد گردشگری سبب فشار بر محیطزیست و
اجتماع محلی میشود
آگاهیبخشی به جوامع روستایی دربارة منافع توسعة گردشگری روستایی و پیامدهای مثبت و منفی آن

7
3
3
32

سال سوم

فراتحلیلی بر مطالعات گردشگری روستایی در ایران...

33

33
32
33
35
34
31
37
33
33
22
23
22

آموزش افراد محلی برای راهنمایی تورهای روستایی و ببیعتگردی
آموزش شیوههای بازاریابی و کارآفرینی در گردشگری روستایی و چگونگی میزبانی و پذیرایی از گردشگران در سطح جوامع محلی
آموزش و ترویج روشهای بهرهگیری از قابلیتهای بخش کشاورزی در راهاندازی کسبو کار گردشگری
آموزش و ترویج فناوری ابالعات و ارتبابات در جوامع روستایی و کاربردهای آن در توسعة گردشگری روستایی
آموزش و ترویج شیوههای مدیریت کسبوکار در گردشگری روستایی
اعمال قوانین و مقررات کارآمد درزمینة تغییر کاربری اراضی به کاربری گردشگری ،با تأکید بر حفاظت از محیطزیست
باالبردن استانداردهای ایمنی و امنیتی در نواحی روستایی گردشگرپذیر
برگزاری دورهای جشنوارهها و نمایشگاههای گردشگری روستایی برای آشنایی گردشگران با محصوالت گردشگری
مدیریت و کنترل ترافیک وسایل حملونقل در مسیرهای پرترافیک ،بهویژه در تعطیالت
بسترسازی قانونی برای فعالکردن نقش مدیریت محلی طشوراهای اسالمی روستا و دهیاریها) در مدیریت گردشگری
بهکارگیری روشهای متنوع تبلیغاتی و ابالعرسانی با هدف معرفی جاذبههای گردشگری روستایی
بومیسازی علمی شاخصها و نماگرهای سنجش اثرات گردشگری ،متناسب با شرایط حاکم بر نواحی روستایی
بهرهگیری از کدهای اخالقی و رفتاری در گردشگری با هدف آگاهیبخشی به گردشگران ،برای احترام به هنجارهای اجتماعی-
فرهنگی جوامع روستایی ،درک ارزشهای پایداری و اهمیت حفاظت از محیط زیست
بهرهگیری از مزیتهای نسبی منابق روستایی درراستای اهداف برنامهریزی و توسعة گردشگری روستایی
بهرهگیری از نیروی انسانی متخصص درزمینة برنامهریزی و مدیریت گردشگری روستایی
برنامهریزی و مدیریت فرصتهای تفریحی -گردشگری در چارچوب شبکة منطقهای که نیازمند توجه به پیوندهای روستایی-
شهری و گذر از برنامهریزی جداگانة شهری و روستایی به برنامهریزی منطقهای است
تأسیس مراکز اقامتگاهی -رفاهی و پذیرایی -مهماننوازی ،متناسب با تقاضای گردشگری روستایی
تبلیغ و بازاریابی دربارة سوغاتیها ،صنایعدستی و محصوالت گردشگری روستایی ،همگام با ارتقای کیفیت آنها
تدوین تقویم گردشگری و ایجاد فرصتهای گردشگری متناسب با آن با هدف غلبهبر ماهیت فصلی گردشگری
تدوین قوانین و مقررات اجرایی دربارة اصول معماری و ساختوساز مکانهای گردشگری
تشریح و تبیین ضوابط ،آییننامهها و مقررات گردشگری برای گردشگران و جوامع محلی
تدوین و اجرای سیاستهای حمایتی -تشویقی برای ایجاد بستر سرمایهگذاری بخش خصوصی در گردشگری
حفاظت قانونی از حریم منابع ببیعی و اراضی کشاورزی
توسعة زیرساختهای جادهای ،همراه با تجهیزات و امکانات خدماتی -رفاهی مناسب ،در نواحی روستایی گردشگرپذیر
توسعة گردشگری روستایی منابق در هماهنگی با سایر برحها و برنامههای توسعة روستایی
تولید و عرضة محصوالت گردشگری روستایی ،متناسب با ویژگیهای حاکم بر بخش تقاضا
تهیة نقشههای راهنمای گردشگری روستایی و بهروزرسانی مداوم آنها
تهیه و اجرای برنامهریزی کاربری زمین برپایة ارزیابی توان اکولوژیک منابق گردشگری
تهیه و پخش آثار چاپی و فیلمهای مستند از جاذبههای گردشگری روستایی
جلب مشارکت واقعی مردم و بخش خصوصی در فرایند تهیه ،اجرا و بهرهبرداری و نظارت بر برحها و برنامههای توسعة گردشگری
روستایی
جلوگیری از ساختوسازهای غیراصولی و بدون مجوز قانونی ناشی از رشد و توسعة گردشگری در نواحی روستایی
حمایت از ارتقای کیفیت صنایعدستی و سوغاتیهای روستایی با بستهبندی مناسب
حمایت از تشکیل نهادهای مردمی و غیردولتی ( )NGOبرای فعالیت درزمینة اهداف گردشگری پایدار
حمایت از توسعة بخش کشاورزی دربرابر فشارهای ناشی از بخش گردشگری که به تخریب محیطزیست و تغییر غیراصولی
کاربری اراضی میانجامد

54

رعایت استاندارهای کمی و کیفی در مدیریت مراکز پذیرایی و اقامتی گردشگری روستایی

51
57
53
53
42

رعایت اصول درست مکانیابی در ساخت مکانهای برخوردار از کاربری گردشگری
براحی سیستم مناسب جمعآوری زباله ،مدیریت پسماندها و فاضالب در نواحی گردشگرپذیر
مرمت و بازسازی ساختمانهای تاریخی و بافتهای باارزش روستایی
محوبهسازی و براحی مناظر و محیط جاذبهها یا مکانهای گردشگری
نگرش سیستمی به گردشگری روستایی ،در چارچوب کلی فرایند برنامهریزی توسعة روستایی

23
25
24
21
27
23
23
32
33
32
33
35
34
31
37
33
33
52
53
52
53
55
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جدول  –3مشخصات مشارکتکنندگان در تحقيق
مأخذ :یافتههای پژوهش3332 ،
مشارکتکننده

زن

مرد

جمع کل

کارشناسيارشد

3

3

5

دکتری)(Ph.D

5

25

23

جمع کل

7

24

32

 .3 .4تحليل دادهها
پس از پایان مرتبسازی برای انجام تحلیل دادهها ،ماتریس
دادهها در نرمافزار  SPSSتشکیل شد .براساس منطق
روششناسی کیو ،از روش تحلیل عاملی کیو که اصلیترین
روش برای تحلیل ماتریس دادههای کیو است ،بهره گرفته شد.
در گام نخست ،برای تشخیص مناسببودن دادهها برای انجام
تحلیل عاملی از شاخص  KMOاستفاده شد .مقدار این
شاخص همواره بین صفر و یک میباشد و حداقل مقدار
قابلابمینان آن برای انجام تحلیل عاملی عدد  2/4است
طزارعچاهوکی ،3333 ،ص .)5 .با توجه به اینکه این شاخص
برابربا  2/743بهدست آمد ،دادهها قابلابمینان تشخیص داده
شدند طجدول :)5
جدول  -4آزمون کايزر ماير و بارتلت و کفايت نمونهگيري
مأخذ :یافتههای پژوهش3332 ،
شاخص کايزر ماير ( )KMO

0/953

آزمون

مجذور خی

333/33

بارتلت

درجه آزادی

514

سطح معنیداری

2/222

برای شناسایی الگوهای ذهنی مشارکتکنندگان ،تحلیل
عاملی به شیوة اکتشافی با استفاده از ماتریس همبستگی انجام
شد .سپس ،روش مؤلفههای اصلی که از رایجترین شیوههای
استخراج عاملها در تحلیل عاملی کیو است ،بهکار رفت .از
روش واریماکس نیز برای چرخش عامل استفاده شد .سرانجام
سه عامل یا دیدگاه با مجموع واریانس  %74/343شناسایی
گردید طجدول :)4
جدول  -5کل واريانس تبيينشده
مأخذ :یافتههای پژوهش3332 ،
عوامل

کل

واريانس%

واريانس تجمعي%

گروه 3

2/32

33/25

33/93

گروه 2

3/73

25/73

00/03

گروه 3

3/25

37/33

95/35

شمارۀ پنجم

همانطورکه ماتریس عاملی چرخشیافته طجدول  )1نشان می-
دهد ،براساس بارهای عاملی محاسبهشده ،سه عامگل یگا دیگدگاه
مشاهده میشود؛ بهبگوریکگه  34نفگر ط )%51/37از مشگارکت-
کنندگان در دیدگاه گروه  3 ،3نفگر ط )%24در گگروه  ،2و  3نفگر
ط )%23/33در دیدگاه گروه  3جگای مگیگیرنگد .درادامگه ،بگرای
تحلیل و تفسیر سگه دیگدگاه شناسگاییشگده ،امتیازهگای عگاملی
گزارههای کیو ذیل هر عامل محاسبه شد .سپس ،گزارههای دارای
امتیاز عاملی بیشتر از عدد  2/7مبنای تفسیر و مقایسة دیدگاهها
قرار گرفتند .این مقادیر در جگدول ط )7بگا عالمگت ط*) مشگخص
شدهاند .شناسة هر گزاره مطابق جدول ط )2است.

 .4 .4شرح گزارههاي برتر در سه ديدگاه شناساييشده
 .1 .4 .4ديدگاه اول[ :نهادگرا ،جامعنگر ،يکپارچهنگر ،مشارکت-
گرا و جامعهمحور]

دیدگاه نزدیک به نیمی از مشارکتکنندگان ط 34نفگر برابگر بگا
 )%51/37در این گروه جای میگیرد .بگهترتیگب اهمیگت ،امتیگاز
عاملی  32گزاره در این دیدگاه طشناسههای ،32 ،21 ،42 ،34 ،4
 )1 ،7 ،25 ،53 ،3 ،24 ،22بیشتر از عدد  2/7محاسبه شده است
طجدول .)3

 .2 .4 .4ديدگاه دوم[ :محيط زيستتنگتر ،حفاتتتگترا و
يکپارچهنگر]
در دیدگاه دوم ،امتیاز عاملی  33گزاره طشناسههگای ،42 ،53
 ،)23 ،24 ،57 ،33 ،33 ،3 ،53 ،1 ،34 ،22 ،3بیشتر از عدد 2/7
محاسبه شده است طجدول .)3

 .3 .4 .4ديدگاه سوم[ :مشارکتگرا ،حمايتگر -تستهيلگر،
حفاتتگرا -کاربري زمين]
در دیدگاه سوم ،امتیگاز عگاملی  32گگزاره ط،32 ،33 ،35 ،52
 )51 ،34 ،55 ،33 ،24 ،7 ،42 ،53بیشتر از عگدد  2/7محاسگبه
شده است طجدول .)32

 .5بحث و نتيجهگيري
در روششناسی کیو ،هنگام تحلیل مقایسگهای دیگدگاههگا ،بگر
آشکارسازی ویژگیهای هر دیدگاه و سپس ،مگوارد توافگقنظگر و
اختالفنظر میان دیدگاهها تأکیگد مگیشگود طفرانتگزی ،کگارتر ،و
الوت ،2223 ،33ص)332 .؛ بنابراین ،آنچه از مقایسگة یافتگههگای
پژوهش دربارة سگه دیگدگاه شناسگاییشگده در فضگای گفتمگانی

33
فراتحلیلی بر مطالعات گردشگری روستایی در ایران...
سال سوم
روستایی» یکی از گزینههای برتر بهشمار می آید .این نکتگه بگه-
پژوهشهگای گردشگگری روسگتایی در ایگران برمگیآیگد ،بیگانگر
شباهتها و تفاوتهایی بهشرح زیر است:
گونهای بیانگر این مهم است که هرگونه اقدام مؤثر و تصمیمگیری
 در هگگگر سگگگه دیگگگدگاه ،گگگگزارة «نگگگگرش سیسگگگتمی بگگگهمنطقی درزمینة برنامگهریگزی و مگدیریت توسگعة گردشگگری در
گردشگری روستایی در چارچوب کلی فرایند برنامهریگزی توسگعة

نواحی روستایی ،نیازمند نگرش سیستمی و کلنگر است.

جدول  – 6ماتريس عاملي چرخشيافته
مأخذ :یافتههای پژوهش3332 ،
شناسة

گروه 1

گروه 2

گروه 3

P28

0/351

-2/233

2/245

P17

0/301

-2/233

2/233

P06

0/932

2/235

2/213

P02

0/903

2/252

2/233

P30

0/940

2/273

2/333

P27

0/920

2/331

-2/232

P20

0/925

2/273

2/234

P29

0/034

2/322

-2/323

P31

0/003

2/253

2/337

P19

0/031

-2/274

2/334

P26

0/030

2/233

-2/221

P24

0/023

2/234

-2/242

P05

0/011

-2/233

2/323

P21

0/000

2/353

2/231

P18

0/001

2/343

2/233

P32

2/257

0/920

P07

2/272

0/924

2/232

P14

2/222

-0/092

2/224

P04

-2/234

-0/003

-2/257

P08

2/233

0/053

2/234

P01

2/237

0/032

2/235

P13

2/323

0/030

2/373

P03

2/342

0/020

2/333

P23

-2/231

2/322

0/032

P09

2/227

2/232

0/094

P12

2/233

2/253

0/005

P10

-2/332

2/223

0/019

P22

2/277

-2/323

0/015

P25

2/235

2/235

0/011

P11

2/243

2/232

0/003

P15

2/321

2/214

0/003

P16

2/233

2/243

0/003

مشارکتکننده

2/243
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جدول  -9امتيازهاي عاملي گزارههاي برنامهريزي و مديريت توسعة گردشگري روستايي
مأخذ :یافتههای پژوهش3332 ،
شناسة گزاره

ديدگاه 1

ديدگاه 2

ديدگاه 3

شناسة گزاره

ديدگاه 1

ديدگاه 2

ديدگاه 3

شناسة گزاره

ديدگاه 1

ديدگاه 2

ديدگاه 3

1

-0/488

*1/26

.0/725

33

0/613

-1/30

-0/530

34

*6/61

*1/61

-0/598

2

0/695

-0/708

-0/973

33

-1/38

-0/186

-0/860

31

-0/107

-1/97

0/879

3

0/808

-0/147

-0/618

22

*1/80

0/837

0/801

37

-0/79

-0/979

0/250

4

-1/04

0/672

-0/327

23

0/173

-1/49

-0/607

33

-0/995

*1/80

*1/95

5

*6/11

0/339

-0/780

22

-0/634

*1/05

-1/60

33

0/252

-1/30

-0/493

0

*8/088

*1/85

-0/997

23

-0/469

*8/015

-0/988

52

0/750

-0/329

*6/12

9

*8/066

-0/29

-0/27

25

*8/000

0/629

0/180

53

-1/25

0/898

*1/12

3

*1/80

0/098

-0/847

24

*1/89

*8/069

*1/10

52

-0/655

-1/50

0/146

3

-1/69

0/831

-1/52

21

*1/55

0/371

-0/878

53

*8/050

-0/062

0/124

10

*1/61

-1/14

0/845

27

-1/05

-0/844

*1/10

55

-1/01

0/322

*8/005

11

-0/157

-0/151

0/787

23

-0/691

-1/49

0/655

54

-0/316

-0/608

0/115

12

0/839

-1/15

0/331

23

-0/395

-0/288

-1/34

51

-0/665

0/891

*8/086

13

-0/121

-0/961

-0/237

32

-0/313

0/654

-0/955

57

-1/88

*8/051

-0/277

14

0/359

-0/218

-1/45

33

0/289

*1/80

-0/233

53

-0/806

*1/80

-1/74

15

-0/929

*1/58

*0/516

32

0/339

-0/110

* 1 /0 0

53

-0/548

-0/788

-1/88

10

0/733

-1/27

0/867

33

-1/68

*8/011

*1/12

42

*6/10

*1/29

*1/10

19

-0/534

-0/111

-0/831

35

-0/780

-0/037

*1/05

شناسة هرگزاره مطابق جدول ()2
است.

جدول  -3گزارههاي داراي بيشترين امتيازهاي عاملي در ديدگاه اول
مأخذ :یافتههای پژوهش3332 ،
گزاره

امتياز عاملي

ایجاد ساختار و تشکیالت مناسب برای مدیریت توسعة گردشگری روستایی در سطوح ملی ،منطقهای و محلی

2/33

توسعة برنامههای گردشگری روستایی منابق در هماهنگی با سایر برنامههای توسعة روستایی

2/23

نگرش سیستمی به گردشگری روستایی در چارچوب کلی فرایند برنامهریزی توسعة روستایی

2/37

برنامهریزی و مدیریت فرصتهای تفریحی گردشگری در چارچوب شبکة منطقهای

3/33

آگاهیبخشی به جوامع روستایی دربارة منافع توسعة گردشگری روستایی و پیامدهای احتمالی منفی آن

3/23

بسترسازی قانونی برای فعالکردن نقش مدیریت محلی روستایی طشوراها و دهیاریها) در مدیریت گردشگری

3/23

بهرهگیری از نیروی انسانی متخصص درزمینة برنامهریزی و مدیریت گردشگری روستایی

3/24

ایجاد نظام پژوهشی و جمعآوری دادة مناسب درزمینة گردشگری روستایی

3/25

حمایت از تشکیل نهادهای مردمی و غیردولتی ( )NGOsبرای فعالیت درزمینة اهداف گردشگری پایدار

2/73

بهرهگیری از مزیتهای نسبی موجود در منابق روستایی درراستای اهداف برنامهریزی و توسعة گردشگری

2/77

مکانیسمی برای توزیع عادالنة منافع گردشگری ،با هدف تشویق مردم محلی برای مشارکت در برنامهریزی توسعة گردشگری

2/72

ایجاد نظام نظارتی توانمند بر توسعه و فعالیت کسبوکارهای گردشگری روستایی

2/72

سال سوم
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جدول  -3گزارههاي داراي بيشترين امتيازهاي عاملي در ديدگاه دوم
مأخذ :یافتههای پژوهش3332 ،
امتياز عاملي

گزاره
اعمال قوانین و مقررات کارآمد درزمینة تغییر کاربری اراضی روستایی به کاربری گردشگری ،با تأکید برحفاظت از
محیطزیست

3/32

نگرش سیستمی به توسعة گردشگری روستایی در چارچوب کلی فرایند برنامهریزی توسعة روستایی

3/14

ارزیابی دورهای پیامدهای گردشگری در ابعاد اقتصادی ،اجتماعی -فرهنگی و محیطزیستی

3/12

بومیسازی علمی شاخصها و نماگرهای سنجش اثرات گردشگری متناسببا شرایط حاکم بر نواحی روستایی

3/53

توسعة برنامههای گردشگری روستایی منابق در هماهنگی با سایر برنامههای توسعة روستایی

3/23

ایجاد سیستم نظارتی توانمند بر توسعه و فعالیت کسبوکارهای گردشگری روستایی

3/23

مرمت ،بازسازی و حفاظت از ساختمانهای تاریخی و بافتهای باارزش روستایی

3/27

تهیه و اجرای برنامهریزی کاربری زمین برپایة ارزیابی توان اکولوژیک منابق گردشگری

3/25

تدوین و تبیین ضوابط ،آییننامهها و مقررات گردشگری برای گردشگران و جوامع محلی

3/25

حفاظت قانونی از حریم منابع ببیعی و اراضی کشاورزی

2/33

براحی سیستم مناسب مدیریت پسماندها و فاضالب در نواحی گردشگرپذیر

2/73

بهرهگیری از نیروی انسانی متخصص درزمینة برنامهریزی و مدیریت گردشگری روستایی

2/72

بهرهگیری از کدهای اخالقی گردشگری با هدف آگاهیبخشی به گردشگران برای احترام به هنجارهای اجتماعی -فرهنگی
جوامع روستایی ،درک ارزشهای اکوتوریستی و اهمیت حفاظت از محیطزیست

2/73

جدول  -10گزارههاي داراي بيشترين امتيازهاي عاملي در ديدگاه سوم
مأخذ :یافتههای پژوهش3332 ،
گزاره

امتيازعاملي

جلب مشارکت واقعی مردم و بخش خصوصی در فرایند تهیه ،اجرا ،بهرهبرداری و نظارت بر برحهای توسعة گردشگری روستایی

2/31

توسعة زیرساختهای جادهای همراهبا تجهیزات و امکانات خدماتی -رفاهی مناسب در نواحی روستایی گردشگرپذیر

3/33

تهیه و اجرای برنامهریزی کاربری زمین برپایة ارزیابی توان اکولوژیک منابق گردشگری

3/43

تدوین و اجرای سیاستهای حمایتی -تشویقی برای ایجاد بستر سرمایهگذاری بخش خصوصی در گردشگری روستایی

3/57

جلوگیری از ساختوسازهای غیراصولی و بدونمجوز قانونی ناشی از گردشگری

3/31

نگرش سیستمی به توسعة گردشگری روستایی در چارچوب کلی فرایند برنامهریزی توسعة روستایی

3/35

تأسیس مراکز اقامتگاهی رفاهی و پذیرایی -مهماننوازی ،متناسببا تقاضای گردشگری روستایی

3/33

بهرهگیری از نیروی انسانی متخصص درزمینة برنامهریزی و مدیریت گردشگری روستایی

3/37

حفاظت قانونی از حریم منابع ببیعی و اراضی کشاورزی

3/31

حمایت از توسعة بخش کشاورزی دربرابر فشارهای ناشی از بخش گردشگری که به تخریب محیطزیست و تغییر غیراصولی
کاربری اراضی میانجامد

2/33

اعمال قوانین و مقررات کارآمد درزمینة تغییر کاربری اراضی روستایی به کاربری گردشگری ،با تأکید برحفاظت از محیطزیست

2/73

رعایت اصول درست مکانیابی در ساخت مکانهای گردشگری

2/72

جورج ،مایر ،و رِید 32ط ،2223ص )327 .دراینزمینه میگویند:
«همگگگام بگگا رشگگد اهمیگگت گردشگگگری بگگهمثابگگة مولگگد رونگگق
اقتصادی ،بسیاری از جوامع روستایی آن را بهعنوان اسگتراتژی
توسعة اقتصادی بهکار گرفتهانگد؛ امگا بگهدلیگل نداشگتن درک
روشن از پیچیگدگیهگا و پویگاییهگای سیسگتم گردشگگری و

طبهتبع آن) شناخت نادرست از فرایندهای برنامهریگزی ،ناکگام
ماندهاند» .عالوهبگراین ،گگزارة «بهگرهگیگری از نیگروی انسگانی
متخصص درزمینة برنامهریزی و مدیریت گردشگری روستایی»
دیگر گزینهای است که درمیان باالترین اولویگتهگای هگر سگه
دیدگاه جای میگیرد .آشکار است که در هر زمینهای ازجملگه

08

مجلّه پژوهش و برنامهریزی روستایی

گردشگری روستایی ،دستیابی به توسعه بدون بهگرهگیگری از
دانش و مهارت متخصصان و کارشناسان مربوط میسر نخواهگد
شد.
دو گزارة «توسعة برنامههای گردشگری روستایی منابق در
هماهنگی بگا سگایر برنامگههگای توسگعة روسگتایی» و «ایجگاد
سیستم نظارتی توانمند بر توسگعه و فعالیگت کسگبوکارهگای
گردشگری روستایی» ،درمیان گزینههای برتر دیدگاههگای اول
و دوم جای دارند .درکنار اعتقاد به نگگرش سیسگتمی ،ویژگگی
نخست به تقویت ویژگگی یکپارچگهنگگری در ایگن دو دیگدگاه
کمک میکند.
دو گزارة «اعمال قوانین و مقگررات کارآمگد درزمینگة تغییگر
غیراصولی کاربری اراضی روستایی بگه کگاربری گردشگگری» و
«حفاظت قانونی از حریم منابع ببیعی و اراضگی کشگاورزی»،
درمیان گزینههای برتر دیدگاههای دوم و سوم جای دارند .این
گزارهها بر اهمیت موضوع حفاظت از محیطزیسگت در ایگن دو
دیدگاه تأکید دارند.
قرارگرفتن گزارة «ایجاد ساختار و تشکیالت مناسگب بگرای
مدیریت توسعة گردشگری روستایی در سطوح ملی ،منطقگهای
و محلگگی» ،از دیگگدگاه نخسگگت در بگگاالترین رتبگگه قگگرار دارد و
همراهبا گزارههای «بسترسازی قانونی برای فعگالکگردن نقگش
مدیریت محلی روستایی طشگوراها و دهیگاریهگا) در مگدیریت
گردشگری روستایی»« ،پیوند نهادها و سازمانهای اجرایگی بگا
دانشگاهها و مراکز تحقیقاتی»« ،حمایگت از تشگکیل نهادهگای
مردمی و غیردولتی ( )NGOsبگرای فعالیگت درزمینگة اهگداف
گردشگری پایدار روستایی»« ،ایجگاد مکانیسگمی بگرای توزیگع
عادالنة منافع حاصل از گردشگری میان مردم محلی ،با هگدف
تشویق آنها برای مشارکت در برنامهریزی توسعة گردشگری»
و «آگاهیبخشگی بگه جوامگع روسگتایی دربگارة منگافع توسگعة
گردشگگگگری روسگگگتایی و پیامگگگدهای احتمگگگالی منفگگگی آن»
گزینههایی بهشمار میآیند که در چگارچوب دیگدگاه نخسگت،
ویژگیهای نهادگرایی ،توسعة مشارکتی و اجتمگاعمحگوری در
گردشگری روستایی را تقویت میکنند .همچنین ،وجود گگزارة
«برنامهریزی و مدیریت فرصگتهگای تفریحگی گردشگگری در
چارچوب شبکة منطقگهای کگه نیازمنگد توجگه بگه پیونگدهای
روستایی -شگهری و گگذر از برنامگهریگزی جداگانگة شگهری و
روستایی بگه منطقگهای اسگت» ،درمیگان برتگرین گزینگههگای
دیدگاه نخست ،بر اهمیت رویکرد یکپارچة فضگایی بگه توسگعة
گردشگری روستایی در چارچوب شگبکة پیونگدهای منطقگهای

شمارۀ پنجم

تأکید دارد .مجموع این ویژگیها سبب تمایز دیدگاه نخست از
دو دیدگاه دیگر شدهاند .بهبورکلی ،در این دیدگاه ،ویژگیهای
«برنامهریزی عقالیی» در توسعة گردشگری بسیار برجسگتهتگر
از زمینههای مدیریت اثرات توسعة گردشگری روستایی است.
در دیدگاه دوم ،از  33گزارة برتر 3 ،گزاره بهبورمستقیم بر
مدیریت اثرات گردشگری در ابعاد گوناگون تأکید مگیکننگد و
دو گزاره طشناسگههگای  53و  )33بگا دیگدگاه سگوم مشگترک
هستند .بهبور خالصه 7 ،گزارة دیگر بگهترتیگب زیگر هسگتند:
«ارزیابی دورهای ابعاد پیامگدهای گردشگگری»« ،بگومیسگازی
علمی شگاخصهگا و نماگرهگای سگنجش اثگرات گردشگگری»،
«مرمگگت ،بازسگگازی و حفاظگگت از بناهگگای تگگاریخی»« ،تگگدوین
ضوابط ،آییننامهها و مقگررات توسگعة گردشگگری روسگتایی»،
«براحی سیستم کارآمد جمگعآوری زبالگه و دفگع فاضگالب»،
«بهگگرهگیگگری از کگگدهای اخالقگگی گردشگگگری در ارتبگگاط بگگا
گردشگران و جوامع محلی» .مجموع این گزارهها بر برجستگی
نگرش پاسداری از محیطزیست و حفاظت از منابع گردشگگری
روسگگتایی در دیگگدگاه دوم تأکیگگد دارد؛ بنگگابراین ،دیگگدگاه دوم
تأکید بسیار زیادی بر ابعگاد گونگاگون مگدیریت اثگرات توسگعة
گردشگری روستایی دارد.
در گام نخست ،دیگدگاه سگوم ،مشگارکتگرایگی در توسگعة
گردشگری روستایی را در کانون توجه دارد؛ بهبوریکه گگزارة
«جلب مشارکت واقعی مردم و بخش خصوصی در فرایند تهیه،
اجرا و بهرهبرداری و نظارت بر بگرحهگا و برنامگههگای توسگعة
گردشگری روستایی» را در باالترین رتبه قرار میدهد .سگپس،
بر اهمیت توسعة زیرساختها و خدمات و امکانگاتگردشگگری
در نگگواحی روسگگتایی تأکیگگد مگگیکنگگد و نیگگز درایگگنراسگگتا
سیاستهای حمایتی -تشویقی را در دستور کار قرار میدهگد.
قرارگرفتن سه گزارة «توسعة زیرساختهای جادهای همگراهبگا
تجهیگگزات و امکانگگات خگگدماتی -رفگگاهی مناسگگب در نگگواحی
روستایی گردشگرپذیر»« ،تأسیس مراکز اقامتگگاهی رفگاهی و
پگگذیرایی -مهمگگاننگگوازی متناسگگببگگا تقاضگگای گردشگگگری
روستایی»« ،تدوین و اجرای سیاستهگای حمگایتی -تشگویقی
برای ایجاد بستر سرمایهگذاری بخش خصوصی در گردشگگری
روسگگتایی» ،درمیگگان بگگاالترین گزینگگههگگا بیگگانگر نگگوع رویکگگرد
توسعهای و نگرش حمگایتگری -تسگهیلگری در دیگدگاه سگوم
هستند .سرانجام ،ویژگی آشکار دیگر دیدگاه سگوم ،تأکیگد بگر
گزارههای حفاظت از محیطزیست با تأکید ویژه بر حفاظگت از
اراضی روستایی و کشاورزی اسگت .بگرخالف دیگدگاه دوم کگه
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میزان اهمیت این راهبردها را به قضگاوت پژوهشگگران واگگذار
مگگدیریت اثگگرات گردشگگگری و ابعگگاد گونگگاگون حفاظگگت از
میکند تا دیدگاههای مختلف موجود دراینزمینه را شناسگایی
محیطزیست و منابع گردشگری روستایی را در دستور کار قرار
کنند .نتایج پژوهش سه دیدگاه نسبتاً متفاوت را نشان میدهد
میدهد ،در این دیدگاه تأکید اصلی نگرش محگیطزیسگتی بگر
که هرکدام در جای خود بخشهایی از واقعیت را نشگان مگی-
حفاظت از زمین قرار دارد و درایگنراسگتا ،گزینگههگای مطگرح
دهند .بهرهگیری از اینگونه ادراکات و نگرشهای متنوع مگی-
درزمینة برنامهریزی کالبدی و کاربری زمگین موردتوجگه قگرار
تواند با غلبه بر نگرش تکبعدی و گذر از یکسگونگری ،بسگتر
گرفتهاند که بهترتیب اهمیت ،شامل این گزارهها است« :تهیه
الزم برای حرکت در مسیر توسعة پایدارگردشگری روستایی را
و اجگگرای برنامگگهریگگزی کگگاربری زمگگین برپای گة ارزیگگابی تگگوان
پدید آورد.
اکولوژیک منابق گردشگری»« ،جلوگیری از ساختوسگازهای
غیراصولی و بدونمجوز قانونی ناشی از گردشگری»« ،حفاظگت
يادداشتها
قانونی از حریم منابع ببیعی و اراضی کشاورزی»« ،حمایگت از
1. Sharpley
2. Ellingsen, Størksen, & Stephens
توسعة بخش کشگاورزی دربرابگر فشگارهای تغییگر غیراصگولی
3. Wright
4. Exel, Graaf, & Brouwer
کاربری زمین ناشی از بخگش گردشگگری»« ،اعمگال قگوانین و
5. Duenckmann
مقررات کارآمد درزمینة تغییگر کگاربری اراضگی روسگتایی بگه
6. Roberts & Hall
7- Curry
کاربری گردشگگری»« ،رعایگت اصگول درسگت مکگانیگابی در
8. Lane
ساخت مکانهای گردشگری» .بهبورکلی ،این دیدگاه از ترویج
9. Page
10. Lew, Hall, & Timothy
و توسعة گردشگری روستایی حمایت میکند؛ بر برنامگهریگزی
11. Connell
کگگاربری زمگگین تأکیگگد دارد و درزمینگگة مگگدیریت توسگگعة
12. Countryside Commission
13. Woods
گردشگگگری ،حفاظگگت از اراضگگی روسگگتایی دربرابگگر تغییگگرات
14. Farrell & Russell
غیراصولی را در دستور کار قرار میدهد.
15. Su
16. Briedenhann
امروزه ،بهکارگیری گردشگری روستایی بگهعنگوان راهبگردی
17. Byrd, Bosley, & Dronberger
نوین و توانمند برای کمک به توسعة اقتصاد نگواحی روسگتایی،
18. Müller
19. McCool
نیازمنگگد بهگگرهگیگگری هرچگگهبیشگگتر از دسگگتاوردهای علمگگی و
20. Williams
21. Mason
پژوهشی ،بهویژه یافتههای مطالعاتی در قلمرو جغرافیای بگومی
22. León
و داخلی است .اینگونه مطالعات به سیاستگذاران در براحگی
23. Weaver
24. Tourism Alternative
سیاسگگتهگگای مناسگگب درراسگگتای توسگگعة پایگگدار گردشگگگری
25. Bramwell
روستایی کمک میکنند و زمینة بهگرهگیگری از چشگمانگدازی
26. Oliver
27. Jenkins
روشن و گسترده را برای برنامگهریگزان و مگردم محلگی فگراهم
28. Cawley
میسازند طاُهی ،2233 ،33ص .)15 .پژوهش حاضر نخسگت بگا
29. Leiper
30. Frantzi, Carter, & Lovett
گردآوری راهبردهای برآمده از آثگار علمگی -پژوهشگی داخلگی
31. George, Mair, & Reid
انجامشده دربارة موضوع گردشگگری روسگتایی ،چشگمانگدازی
32. Ohe
جامع از فضایگفتمانی موجود را بهدسگت مگیدهگد و سگپس،
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Abstract:
Purpose: This study aims to provide a comprehensive understanding about strategies and
guidelines of rural tourism planning and management in Iran, then with the help of experts and
their participation identify and classify the different perspectives in Iran rural tourism to finally
putting forward a step beyond the current impressions and perceptions.
Methodology: In the past few decades, rural tourism has been developed as one of the most
prominent industries for diversification and reconstructing rural economy and hence stimulated
the attention of scholars and rural development planners. In Iran, from the early years of the
twenty-first century rural tourism phenomenon has been entered in scientific/academic literature,
especially in Geographical studies. However, until now it has not been considered as a strategy
for rural economic development at administrative and executive levels of rural development. This
research was conducted on the development of Q-methodology. First, based on the previous
research findings on rural tourism in Iran and the analysis of the available discursive atmosphere,
it provides a comprehensive understanding about strategies and guidelines of rural tourism
planning and management, and then, drawing on the contribution of experts, different
perspectives were identified and classified.
Finding: Research findings, based on Q factor analysis represent three perspectives in planning
and managing of rural tourism development in Iran.The first viewpoint is Institutionalism,
holistic, integrated approach, participation-oriented, and community – based, and has a high
emphasis on planning of rural tourism development. The second viewpoint is environmentalistconservationist and integrated-approach, and greater emphasis on the management of various
aspects of rural tourism. The third viewpoint is participation-oriented, Supportive- facilitative,
conservationist, also places emphasis on the land use planning, and managing rural tourism with
respect to rural land conservation against inappropriate changes.
Research limitation: Attracting the actual participation of Iranian specialists to participate in Qmethodology is time consuming and difficult.
Original/value: After, more than a decade of experience of rural tourism studies in Iranian
academic literature, the present research helps to explore thinking patterns in the field of rural
tourism planning and management in Iran. Accordingly, we can provide a framework to support
an integrated approach of rural tourism development.
Keywords: rural tourism, meta-analysis, tourism studies, Q-methodology.
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