
Spring 2020. Vol 11. Num 1

90

* Corresponding Author:
Hamid Shayan, PhD
Address: Department of Geography, Faculty of Letters and Humanities, Ferdowsi University of Mashhad (FUM), Mashhad, Iran.
Tel: +98 (915) 5161518
E-mail: shayan34@ferdowsi.um.ac.ir

Research Paper
Strategic Spatial Planning for Sustainable Development of Rural Tourism Purposes Using the 
SOAR Strategic Model

Developing rural tourism based on the development of sustainable tourism and turning tourism into an 
economic engine for the region to develop rural areas is one of the most important issues requiring the 
adoption of logical and strategic strategies in accordance with regional and local capabilities and with 
planning orientation. Therefore, the purpose of the present study is to develop the rural tourism destina-
tions in the east of Mazandaran province, considering the spatial dimensions (human, activity, space), 
and the dimensions of sustainable development (economic, social, cultural, and environmental). This 
study is descriptive-analytical and the related data collected based on documentary analysis, surveying 
and field studies. The statistical sample of the study included 10 experts from the Organization of Cultur-
al Heritage and Handicrafts of Tourism of the province and 21 dignitaries. The SOAR analysis technique 
was used to develop a strategy for developing and explaining the strengths, opportunities, aspirations 
and measurable results. The results of the study showed that stakeholders' most important strategies are 
holding conferences and meetings-the development of investment in rural tourism along with strength-
ening the physical infrastructures and eliminating the problems associated with environmental barriers 
(topography, slope and height) of tourism sites.
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Extended Abstract

1. Introduction

he development of rural tourism based 
on the development of sustainable tour-
ism and the transformation of tourism 
into an engine of the region's economic 

stimulus for the development of rural areas is one of the 
most important issues requiring the adoption of logi-
cal and strategic strategies in accordance with regional 
and local capabilities with strategic planning orientation 
Space is.T
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2. Methodology

The present study is applied and statistical population of 
this study included œ21 tourism destinations that are lo-
cated in the list of sample villages of tourism destinations. 
In addition, two groups of experts from the Cultural Heri-
tage Organization and village authorities (planners) were 
included. The first group were 10 local experts (experts 
and tourism specialists in the Cultural Heritage Organiza-
tion). The second group is dehyars (21 persons). It should 
be noted that the clustered sampling method was used in 
the present study. For data analysis, the SOAR strategic 
model and Friedman rank test were used.

3. Results

The process of developing the strategy of tourism devel-
opment in eastern Mazandaran is: 

1. Initiating and taking the first step, at this stage, mem-
bers the leadership and planning team discuss and dis-
cuss how to use the SOAR model. In these meetings, the 
stakeholders and those who somehow contribute to the 
development of the community in question are identified 
and discussed later on how to involve these beneficiaries 
in the planning process. Not be 

2. Recognition and review, this step is a step in the di-
rection of strategy by exploring and recognizing values, 
prospects, internal strengths and external environment 
in order to create opportunities and transform them into 
ideals and outcomes. By examining the internal strengths 
and the external environment, recognizing values and 
prospects, trying to create the right opportunities and then 
turn these opportunities into an ideal. 

3. This is a series of meetings and sessions in which op-
portunities, strengths, aspirations, and outcomes. 

4. Innovation: at this stage, strengths, opportunities and 
ideals that were set in the previous stages are challenged 
and reviewed by experts. Eventually, changes are made 
to them. 

4. Discussion

According to the analyses and studies on tourism ele-
ments as well as the suitable tourist areas in the east of 
Mazandaran province and based on the views of experts 
in dyrian villages, it can be concluded that the east of Ma-
zandaran has potential and good capabilities for sustain-
able tourism development. Therefore, becoming a tour-
ism pole at the international and national level requires 

attention to strategic, structural and functional planning in 
the infrastructures and other sectors of tourism and atten-
tion to three dimensions of space, human and activity. in 
order to do this, it is necessary to take into account elites’ 
opinions, and to involve all the actors and stakeholders. 

5. Conclusion

The results of the present study showed that the most 
important strategy used by the stakeholders was the hold-
ing of seminars and meetings, "development of invest-
ment in rural tourism industry, strengthening of physical 
infrastructure (communication paths) and tourism envi-
ronment and solving related problems with factors affect-
ing the satisfaction of foreign tourists, which requires a 
continuous assessment, identification, categorization and 
analysis of the set of needs, expectations and perceptions 
of tourists.
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توسعه گردشگری روستايی بر مبناي توسعه گردشگري پايدار و تبديل گردشگری به موتور محرکه اقتصادي منطقه براي توسعه مناطق 
روستايی از مهم ترين مواردي اسـت کـه نيازمنـد اتخـاذ راهبردهـاي اصولی و منطقـی متناسـب بـا قابليت هاي منطقه اي و محلی و 
با جهت گيري  برنامه ريزی راهبردی فضايی است. ازاين رو هدف اين تحقيق، راهبرد توسعه مقصدهای گردشگری روستايی در شرق 
استان مازندران، با توجه به رويکرد فضايی )مکان، انسان، فعاليت( و ابعاد توسعه پايدار ) اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و زيست محيطی( 
است. روش پژوهش، توصيفی - تحليلی و روش جمع آوری داده ها و اطالعات موردنياز طی برگزاری جلسات به دست آورده شد. 
مشارکت کنندگان اين تحقيق در شش رده، که گروه اول در رابطه با صاحب نظران اين حوزه )کارشناسان و متخصصان گردشگری در 
سازمان ميراث فرهنگی( هستند که به صورت تمام شماری موردبررسی قرار گرفته اند و درمجموع 10 نفر مشخص شد. گروه دوم، دهياران 
 )21 نفر(، گروه سوم، مردم محلی 25 نفر، گروه چهارم، گردشگران 13نفر، گروه پنجم، فروشندگان و رستوران داران، 7 نفر، گروه ششم 
هتلداران 6 نفر در نظر گرفته شده است. برای تدوين استراتژی توسعه و تشريح قوت ها، فرصت ها، آرمان ها و نتايج قابل اندازه گيری از 
تکنيک تحليل  SOAR استفاده شده است. نتايج تحقيق نشان داده است که مهم ترين مسائل اجرايی ازنظر ذی نفعان به ترتيب، برگزاری 
همايش ها و نشست های  توسعه سرمايه گذاری در گردشگری روستايی؛ تقويت زيرساخت کالبدی ) راه های ارتباطی( و برطرف کردن 
مشکالت مرتبط با موانع محيطی ) توپوگرافی، شيب و ارتفاع( گردشگری؛ و دستيابی به عوامل مؤثر بر رضايت گردشگران خارجی که 
مستلزم ارزيابی مستمر، شناسايی، دسته بندی و تحليل مجموعه نيازها، انتظارات و ادراکات گردشگران که اولويت اول تا سوم را به خود 

اختصاص داده اند.

کلیدواژه ها: 
برنامه ريزی فضايی، 

توسعه پايدار، گردشگری 
روستايی، شرق مازندران
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مقدمه

يکی از مهم ترين شاخه های گردشگری، گردشگري روستايي 
است که امروزه به مثابه فعاليت فراگير جهانی و به عنوان تأکيدی بر 
توسعه سياست های منطقه ای و محلی شناخته می شود. ازآنجاکه 
نظام  از  مهم  بخشی  به عنوان  روستايی  گردشگري  مقصدهاي 
گردشگري و برآيندي از تحول و تطور پديدهاي مکانی- فضايی در 
 (Franklin, 2007: 133, Diamantis, 2007: پهنه فضا به شمار می آيند
(Pernecky, 2010: 3; Boers & Cottrell, 2005: 152 ;50 به منظور 

روابط/ تنظيم  گردشگري،  ظرفيت های  از  اثربخشی  استفاده 
پيوندها و نحوه آرايش فضايی مقصدها، کنترل پيامدهاي رشد 
و توسعه و درنهايت پيشرفت در مسير توسعه پايدار گردشگري 
پيدا  فضايی، ضرورت  برنامه ريزي  و  توسعه  به  توجه  روستايی، 

می کند (Risteski et al., 2012: 376)، که اين مسئله، اهميت توجه 
به برنامه ريزي راهبردی و به ويژه ابعاد فضايی آن را آشکار می کند. 
بنابراين توجه به رويکرد توسعه گردشگري روستايي، رهيافت ها 
و ارائه راهبردها، مستلزم برنامه ريزي واقع بينانه با ابعاد اجتماعي، 

.(Ziaei, 2010:85) اقتصادي و مکاني است

برنامه ريزي فضايي به دنبال يک نظم فضايي ارگانيک است 
که در آن هر جامعه و سرزمين بر اساس جايگاه و مرتبه اي که 
دارد در فرايند توسعه، فعاليت ها و کارکردها نقش داشته باشد 
و در حد جايگاه خود از منابع و دستاوردهاي توسعه بهره مند 
شود (Jomehpour, 2005:113). لذا الزم است که ارتباط منطقی 
و معقولی بين ساختار فضايی و عملکرد آن به وجود بيايد. با 
توجه به اين مهم، يکـی از عـواملی کـه نه تنها بـر سـاختار، بلکـه 
در  روستايی  فضايی سکونتگاه های  نقش پذيري  و  عملکرد  بـر 
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سطح هـاي مختلـف  )محلـی، منطقـه اي، ملـی( و در بعدهاي 
محيطی، اجتماعی- اقتصادي و کالبدي- فضايی اثر می گذارد، 
فضاهاي  شکل گيـري  و  گردشگري  ظرفيت های  از  استفاده 
گردشگري در صورت بهره گيري مناسب از آن ها، نه تنها در سطح 
محلـی، بلکـه در سطح منطقه اي و ملی می توان شاهد پويايی و 
 (Darwishi et اثرگذاري روستاها در فرآيند توسعه منطقه اي بود
(al., 2014. لذا با چندين برنامه عملی می تواند به صورت جداگانه 

در مناطق مختلف نيازهای بازديد کنندگان را با ادغام بخش های 
مختلف از طريق )توسعه کسب وکار منطقه ای، مشارکت عمومی 
گردشگری  پايدار  توسعه  ارتقای  به منظور  دموکراتيک(،  و 
 (Risteski et گرفت  نظر  در  سرزمين  يک  در  روستايی  مقاصد 
(al., 2012:376. بر اين مبنا چنانچه با عنايت به مفهوم و ماهيت 

برنامه ريزي راهبردی فضايي به توسعه صنعت گردشگري مبادرت 
شود، نه تنها بستري جهـت ارضـاي نيازهاي متنوع طيف بزرگي 
از گردشگران فراهم مي گردد، بلکه به واسطه تعادل در انتشار 
فضايي پيامدهاي مثبت حاصل، جمعيتي انبوه از جامعه ميزبان 
و پهنه اي گسترده از قلمرو جغرافيايي مقصد را از تحوالت مثبت 
 (Tschanz اجتماعي- اقتصادي و زيست محيطي متأثر خواهد نمود
الگوی  داشتن  بدون  فعاليت  اين  توسعه  بنابراين   .et al.,2013)

برنامه ريزی راهبردی با رهيافت برنامه ريزی فضايی، موجب تمرکز 
شديد آن در يک منطقه و همچنين توزيع غيرآمايشی آن در 
مناطق و بهره برداری بيش ازحد منابع و امکانات شده که برآينده 
آن آثار زيان بخش و نامطلوبی در فضاهای سکونتی و فعاليت های 
فضايی است. در اين زمينه نگرش يکپارچه برای توسعه ساختاری 
فضايی گردشگری و مديريت راهبردی با کارکردهای اقتصادی، 
اجتماعی و زيست محيطی مهم است، به شکلی که بافت طبيعی 
و محيط فرهنگی- اجتماعی عرصه کارکرد صنعت گردشگری، 
سازگار باشد. در اين صورت است که صنعت گردشگری، می تواند 
نقش راهبردی را در کاهش پيامدهای منفی ناشی از فشار بر 
منابع طبيعی، در راستای پايدار سازی اقتصاد جوامع مختلف ايفا 
کند (Mahdavi et al., 2017: 177). اين امر مستلزم، وجود الگو و 

راهبرد مشخص برای نيل به اين هدف است. 

منطقه موردمطالعه اين پژوهش شرق استان مازندران است 
ميان دورد(  و  نکا  بهشهر،  )گلوگاه،  شهرستان  چهار  شامل  که 
است که در سه دهه اخير موردتوجه عموم مردم و ارگان های 
دولتی و بخش خصوصی قرار گرفته است. شرق استان مازندران 
به عنوان  و  فراوان  گردشگری  ظرفيت های  و  جاذبه ها  دارای 
قطب گردشگری کشور در مسير ارتباطی شرق کشور به شمال 
گردشگری  توسعه  فضايی  راهبردهای  تدوين  ازاين رو ،  است. 
روستايی متناسب با واقعيت های عينی و مبتنی بر چهارچوب 
قانونمندی های عام رويکرد برنامه ريزی فضايی )مکان، انسان و 
استان،  گردشگری  آمايش  برنامه های  جهت گيری  و  محيط( 
به عنوان گام مهمی در رشد و توسعه شهرستان ضروری به نظر 
می رسد، تا با اتمام بر آن بتوان چشم انداز توسعه مطلوب فضايی، 

در عرصه های روستايی و کانون های منطقه ای را محقق ساخت. 
اين مطالعه به دنبال راهبردی مناسب برای توسعه مقصدهای 
گردشگری پايدار روستايی است که ضمن شناخت توانمندی های 
راستای  در  جامع  راهبردهای  تدوين  گردشگری،  جاذبه های 
مديريت خردمندانه گردشگری روستايی در محدوده موردمطالعه 
و تعميم آن به کل کشور ايران تحقق يابد. لذا به دنبال پاسخ گويی 
به اين سؤال کليدی است. بر اساس رويکرد برنامه ريزی فضايی، 
گردشگری  مقصدهای  پايدار  توسعه  برای  مناسب  راهبردهای 

روستايی کدام است؟

مروری بر ادبیات موضوع

برنامه ريزی فضايی در شکل دادن  اخير، نقش  در يک دهه 
انتخاب مکان ها، توجه زيادی از صاحب انديشان و محققان را به 
خود جلب کرده است (Healey, 2010) . برنامه ای برای کنترل انواع 
مکان ها )احساس آن ها و همچنين قابليت ها( که مردم می خواهند 
و به دنبال آن هستند (Hayllar et al., 2008). برنامه ريزی فضايی 
ابزار مهمی برای سياست اقتصادی و اجتماعی به حساب می آيد؛ 
چرا که سکونت متعادل و مداوم در منطقه را تضمين می کند. 
برنامه ريزی فضايی رابطه مستقيمی با توسعه منطقه ای دارد، چرا 
که به کاهش نابرابری های منطقه ای کمک کرده و توزيع بهتر و 
هماهنگ تر امکانات، زيرساخت ها و فعاليت های اقتصادی را فراهم 
می آورد (Cravo & Bailoa, 2012). بر اين اساس برنامه ريزی فضايی 
در صورتی به اهداف اجتماعی، اقتصادی و محيطی خود دست 
 (Maksin پيدا می کند که متضمن سود بردن جامعه از توسعه باشد

 .& milijic, 2010: 31)

ازآنجاکه مقوله فضا و تحليل فضايی نواحی گردشگري به عنوان 
چهارچوب و زيربنايی براي کنش هاي مربوط بـه گردشگري بسيار 
مهم است. براي درك بهتر فضا، فرآيندهاي سازنده آن از بعد 
فيزيکی شامل زيرساخت ها و خدمات توريستی  )شامل هتل ها، 
بازديد  )آثار  مورد  مکان های  غيره(،  و  فروشگاه ها  رستوران ها، 
تاريخی، تفريحی، سينما، تئاتر، موزه ها، مکان های مذهبی و غيره( 
و بعـد اجتماعی و ويژگی هاي فرهنگی و رفتاري منطقه بسيار 
اهميت دارد (Shokohi & Movahed, 2002: 4). با تأمل در مفهوم 
فضا و صنعت گردشگري، درمی يابيم کـه گردشگري بـه لحاظ 
ماهيت در پيوندي ديرين و ناگسستني با ابعاد و عناصر مکاني- 
مقصد  هر  گردشگري  فضايي  الگوي  در  مي گيرد .  قرار  فضايي 
)مکان( گردشگري به عنوان يک زير بخش در نظام برنامه ريزي 
منطقه اي به حساب مي آيد، تا از اين طريق بتواند تخصيص هاي 
عمودي را در زمينه توسعه گردشگري به فعاليت هاي افقي تبديل 
نمايد (Cunha, 2006:15). برنامه ريزي فضايي با راهبرد گسترش 
گردشگري، کوششي است براي رسيدن به بهترين الگوي فضايي 
در جهت توسعه منطقه اي که دستيابي به اهدافي را با توجه به 
 (Zhong et al, يک نظام کلی از توسعه ملي مدنظر قرار مي دهد
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 .2008:843)

تجربيات برنامه ريزی فضايی گردشگری در کشورهايی مانند 
ترکيه نشان می دهد که در اين کشور مراجع مرکزی، مراجع 
سازمان های  ازجمله  ذی نفعان  و  بخشی  نهادهای  محلی، 
غيردولتی، کارآفرينان، مردم محلی و نمايندگان آن ها نقش های 
متنوعی در فرايند برنامه ريزی فضايی برای توسعه  پايدار بخش 
در   .(Dede & Ayten: 2012: 431-445) می کنند  ايفا  گردشگری 
حفاظت  شده  کوهستانی  نواحی  جذاب ترين  صربستان،  کشور 
 ،1996( صربستان1  جمهوری  فضايی  برنامه ريزی  سوی  از 
 (Maksin & به عنوان مقاصد گردشگری انتخاب شده اند )2010
(Milijić, 2013:187. برنامه ريزی فضايی در صربستان از يک سو، 

مهم ترين چهارچوب برنامه ريزی برای توسعه ی گردشگری پايدار 
به حساب می آيد (Republika Srbija, 2008:18). و از سوی ديگر، 
چهارچوبی برای برنامه ريزی هماهنگ سازی برنامه ريزی راهبردی 
توسعه منطقه ای و متعادل  کردن اين کشور در سطح ايالتی و 
همچنين در سطح نواحی کوهستانی حفاظت شده، را فراهم کرده 
است (Stojsavljević, 2013:2930) . در کشور پرتغال، مشارکت و 
تصميم گيری ها در زمينه برنامه ريزی فضايی گردشگری، به منظور 
ايجاد تعادل در توسعه  از مکان يابی مناسب فعاليت،  اطمينان 
اجتماعی و اقتصادی و افزايش مناظر طبيعی يک مسئوليت مهم 
ايالت است و مشارکت شهروندان در يک چهارچوب توسعه پايدار 

.(Cravo & Bailoa, 2012:56) صورت می گيرد

صنعت  برنامه ريزی  هسته  به عنوان  توسعه،  از  ابتدا  ازاين رو 
گردشگري روستايی توجه می شود تا از اين طريق از يک طرف، 
پيچيدگي هاي موجود در صنعت گردشگري روستايی آشکار شود 
و از سوي ديگر ارتباط برنامه ريزی فضايی و گردشگری روستايی 
و شناخت پتانسيل ها و توانمندی های مناطق موردمطالعه در آن 
برجسته تر شود. از طرف ديگر، اين راهبردها تا زمانی امکان پذير 
است که يک نگرش منطقه ای بر برنامه ريزی فضايی در تجميع 
فعاليت های گردشگری روستايی وجود داشته باشد؛ تا با شناسايی 
مناطق مستعد و گونه های مختلف گردشگری، راهکارهای الزم 
در تبيين منطقه ای توسعه گردشگری اخذ گردد. در اين بين، 
ارائه راهبردهای فضايی توسعه گردشگری می تواند با توجه به 
شاخص های مناسب ازجمله جاذبه های گردشگری و پيرامون آن؛ 
راه های ارتباطی و سهولت دسترسی؛ ظرفيت پذيری گردشگر در 
واحد سطح؛ تأسيسات زيربنايی- اقتصادی؛ امکانات سکونتگاهی؛ 
پتانسيل های فرهنگی و تمايل ساکنان محلی در جذب گردشگر و 
 (Williams, باالخره دستيابی به يک گردشگری پايدار، شکل گيرد
برای توسعه گردشگری  برنامه ريزی فضايی  بنابراين   .2000:77)

شبکه  ايجاد  با  منطقه  به  دسترسی  شامل  )روستايی(،  بومی 
حمل ونقل مناسب، افزايش کيفيت و کميت خدمات گردشگری، 
آموزش و تعليم ساکنان محلی در رابطه با گردشگری، بازاريابی 

1. Spatial Plan of the Republic of Serbia

اجرای  و  مديريت  برای جذب گردشگر،  تشويقی  برنامه های  و 
بهينه طرح توسعه گردشگری است (Gunn & var, 2002:356). از 
طرف ديگر، برنامه ريزی فضايی گردشگری روستايی به مفهوم 
بهره برداری بهينه از امکانات در راستای بهبود وضعيت مادی و 
معنوی، در قلمروی فضايی خاص، تلفيقی از علوم جغرافيا، اقتصاد 
و جامعه شناسی است که به عنوان يک علم ميان رشته ای نقاط 
يک  به عنوان  آن  از  و  دارند  زيادی  همپوشانی های  و  اشتراك 
راهبرد و استراتژی به منظور کاستن از عدم توازن های منطقه ای و 
سرزمينی و در جهت تعديل نابرابری ميان روستا و شهر از حيث 
فرصت ها، منابع و منافع، ضرورتی اساسی و اجتناب ناپذير به شمار 
می رود. از همين رو بايد به عنوان يکی از محورهای اساسی آمايش 
 (Lee  مطرح شود و به طور همه جانبه موردبررسی و اجرا قرار گيرد

 .& Shafer, 2002:15) 

در جدول شماره 1، به عناصر سه گانه برنامه ريزی فضايی که 
شامل مکان، انسان و فعاليت، عناصر توسعه گردشگری، اقتصادی، 
اجتماعی، فرهنگی و محيطی اشاره شده است که سعی شده 
برخی مؤلفه ها در زيرمجموعه عناصر برنامه ريزی فضايی و با ديگر 

عناصر، رابطه کارکردی باهم داشته باشند.

درنهايت با توجه به مبانی نظری و تجربيات کشورهای مختلف، 
خود محققان به اين نتيجه رسيدند که می توان تعريفی جديدی از 
برنامه ريزی فضايی گردشگری ارائه داد و آن عبارت  از: مجموعه ای 
از عوامل و شرايط زمينه، منظم، هدفمند و سيستماتيک در جهت 
تنظيم و هماهنگ کردن سه عامل مکان، انسان و فعاليت در 
برنامه های مختلف اقتصادی، اجتماعی- فرهنگی و زيست محيطی 
توسعه گردشگری، با توجه به نيازها و امکانات محلی و تأمين رفاه 
ذی نفعان و رسيدن به عدالت اجتماعی در ابعاد مکانی و فضايی 
و حفظ توانمندی های منطقه ای. بر اساس مدل مفهومی نظری و 
تعاريف صورت گرفته ، مسئله مهم در رابطه با برنامه ريزی فضايی 
توسعه پايدار گردشگری، شناسايی عوامل مؤثر در برنامه ريزی 
پايدار  توسعه  برای  تجربی  مطلوب  الگوی  لذا  است.  فضايی 
مقصد های گردشگری بر اساس موارد ذکر شده به )تصوير شماره 

1( ارائه کرد. 

بنابراين می توان بيان کرد که اين مدل با برنامه ريزی فضايی 
ارتباط تنگاتنگی دارد که برای برنامه ريزی چهار مؤلفه )قوت ها، 
فرصت ها، آرمان ها و نتايج( در نظر گرفته شده است و هر کدام 
از اين مؤلفه را در قالب ابعاد توسعه پايدار گردشگری ) اقتصادی، 
اجتماعی و زيست محيطی( دسته بندی کرده تا نسبت به موضوع 
به مشکالت  نسبت  و  کرد  پيدا  بيشتری  موردبررسی شناخت 

منطقه اولويت ارائه شوند.
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جدول 1. عناصر سه گانه مورداستفاده در چارچوب پژوهش.

عناصر برنامه ریزی فضایی
فعالیتانسانمکان

ری
شگ

گرد
عه 

وس
صر ت

عنا

مستعد بودن منطقه برای اقتصادی
سرمایه گذاری 

بازارهای مناسب برای فروش 
محصوالت محلی 

همکاری مردم محلی و مسئولین 
برای سرمایه گذاری 

قوت ها

) SO
AR

ی )
برد

راه
ی 

ریز
امه 

 برن
صر

عنا

مشارکت مردم برای گسترش بناهای تاریخی و فرهنگیاجتماعی
تعاون و همکاری بین مردم فعالیت های توسعه گردشگری

توسعه کاربری های برای توسعه عناصر طبیعی در جاذبه هامحیطی
آموزشی مسائل زیست محیطیگردشگری

اقتصادی
نزدیکی به عمده ترین کانون های 

جمعیتی و شهری برای جذب 
سرمایه گذاری 

سرمایه گذاری دولتی و خصوصی بازاریابی نوین و جذب گردشگری
اشتغال زایی

فرصت ها امکانات فناوری اطالعات و اجتماعی
ارتباطات در جاذبه ها

مدیریت توانمند و مناسب برای 
توسعه گردشگری

آموزش نیروي انساني بومي برای 
توسعه گردشگری

بهره برداری از منابع طبیعي معرفی جاذبه ها به گردشگرانمحیطی
گردشگری

تهیه و اجری طرح مدیریت برای 
حفاظت مناطق طبیعی 

جذب سرمایه گذاران داخلی و اقتصادی
خارجی در گردشگری

فعالیت در خدمات تجاری، تفریحی 
و رفاهی  

کاهش اختالف درآمدی 
ایجاد منابع مالی و رسیدن سود 

آرمان ها
برگزاری کالس های آموزشی کیفیت خدمات تفریحی و رفاهی کاهش نابرابری های اجتماعی اجتماعی

فرهنگی و هنری گردشگری 

محیطی
مناطق روستاهای نمونه به عنوان 

جاذب گردشگری در فصول 
مختلف سال

ارتقاء قوانین و مقررات اداري 
در زمینه کسب مجوز فعالیت ها 

گردشگری

پتانسیل های طبیعی گردشگری در 
شرق مازندران

سرمایه گذاری در ایجاد کمپ ها اقتصادی
گردشگری

کاهش نرخ بیکاری اقتصادی در 
مناطق روستایی

پتانسیل منطقه به عنوان قطب 
اقتصادی گردشگری کشور

نتایج اجتماعی
اختصاص اتوبو س های بوم 
گردی برای آشنا نمودن 

گردشگران 

فعالیت های در خدمات رستوران، 
هتل و مراکز پذیرایی

مشارکت در رونق اقتصادی 
گردشگری 

تقویت زیرساخت های کالبدی محیطی
و محیطی 

اطالع رسانی در زمینه فعالیت های 
گردشگری 

آگاهی در جهت حفاظت از 
محیط های طبیعی 

فصلنامه پژوهش های روستایی مأخذ: نگارندگان با استفاده از منابع قابل دسترس،1397                                                                                            
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روش شناسی تحقیق 

پژوهش حاضر پژوهشی کاربردی و به لحاظ ميزان و درجه 
کنترل، غيرآزمايشی و توصيفی و ازنظر نحوه گردآوری داده ها، 
ميدانی با استفاده از روش مصاحبه است. منطقه مورد اين پژوهش 
شرق استان مازندران است که شامل 4 شهرستان بهشهر، گلوگاه، 
مياندورد، نکا است که 21 روستا در آن ها موردبررسی قرار گرفته 
است. شرق استان مازندران به علت تنوع شرايط آب و هوايی، 
جاذبه هاي طبيعي و تاريخي فراوان و متنوع، از توان و قابليت 
يک  به عنوان  روستايی  گردشگری  توسعه  جهت  بااليي  بسيار 
منبع اقتصادی برخوردار است، که در جدول شماره 2 به معرفی 
جاذبه های گردشگری روستايی در شرق استان مازندران پرداخته 

شده است.

جامعه آماری اين پژوهش ،  21 روستای مقصد گردشگری در 
نظر گرفته شده است )تصوير شماره 2(. عالوه بر اين6 گروه، 

کارشناسان سازمان ميراث فرهنگی و مسئولين روستاها ) دهياران(، 
مردم محلی، گردشگران، فروشندگان و رستوران داران و هتلداران 
در نظر گرفته شده اند. گروه اول در رابطه با صاحب نظران اين حوزه 
)کارشناسان و متخصصان گردشگری در سازمان ميراث فرهنگی( 
هستند که به صورت تمام شماری موردبررسی قرار گرفته اند و 
درمجموع 10 نفر مشخص شد. گروه دوم، دهياران  )21 نفر(، 
نفر، گروه چهارم، گردشگران 13  گروه سوم، مردم محلی 25 
گروه  نفر،   7 رستوران داران،  و  فروشندگان  پنجم،  گروه  نفر، 
ششم هتلداران 6 نفر، برای تجزيه وتحليل اطالعات نيز از مدل 
استراتژيک SOAR استفاده شده است. همچنين مصاحبه های 
انجام شده در اکثر موارد به دليل محدوديت ها به صورت انفرادی 
و دو نمونه از آن ها به صورت دسته جمعی و مشارکتی انجام يافته 
است. نوع آوری اين تحقيق در اين است که ضمن پرداخته مؤلفه 
از مدل مورداستفاده کار  استفاده  با  برنامه ريزی فضايی،  اصلی 

جديد و نوی در کشور ايران است. 

فصلنامه پژوهش های روستاییتصویر 2. موقعيت شهرستان و روستاهای نمونه موردمطالعه. مأخذ: نگارندگان، 1397

جدول 2. انواع جاذبه های گردشگری روستايی در شرق استان مازندران.

بقعه امامزاده عبداهلل، بقعه امامزاده پنج تن، بقعه عبدالکریم و عبدالرحیم)ع(، بقعه علی اکبر، بقعه باقر)ع(، بقعه جعفر )ع(، بقعه باقر)ع(، بقعه جاذبه های مذهبی
جعفر )ع(، بقعه محمد، بقعه مطلب، بقعه عبداهلل ، بقعه قاسم ، بقعه حسن، بقعه سید رضا ، بقعه میر مقبل

جاذبه های تاریخی

وجود آب انبار “اطرب” مربوط به دوره ی قاجار، سنگ طالیی رنگ ارم، منطقه کیجا قلعه و قلعه اِنار کیجا قلعه و بری دشت دله بمرد، وجود 
تپه های باستانی مانند دین تپه در کنار جاده شاه عباسی، وجود غارهای تاریخی هوتو با قدمت ده هزار سال ، برج نگهبانی آجري و بناهاي 
کاخ، گل باغ، آسیاب آبی، برج و حمام در دوران شاه عباس، وجود عمارت صیامي )دوره قاجار(، وجود قلعه شاه نشین )اوایل دوره اسالمي(، 

آتشکده کیوس بن قباد برادر انوشیروان همگي در ملك آسیابسر،

جاذبه های طبیعی
درختان بسیار کهن و تنومند به عمر 1000سال، وجود جنگل های بکر و طبیعی  و ارتفاع کوهستانی مانند رشته کوه دماوند، دریاچه »خزر« 

که بزرگ ترین دریاچه جهان نام دارد، منطقه حفاظت شده شبه جزیره »میانکاله«، پارک جنگلی چیلکاچین، وجود دریاچه عباس آباد به وسعت 
10 هکتار، دریای سحرانگیز گهرباران

جاذبه های ناملموس 
فرهنگی

آداب ورسوم، سنت ها، مراسم ویژه، آئین ها، جشنواره های محلی، پوشش ها، غذاها، گویش ها، زبان های محلی، موسیقی بومی و سنتی و سایر 
عناصر فرهنگی مختص هر ناحیه مانند صنایع دستی

فصلنامه پژوهش های روستایی مأخذ: بررسی ميدانی،1397                                                                                                        
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SOAR استراتژی

مثبت شناسی )AI( نگرشی نو در استراتژی های توسعه

ديدگاه مثبت شناسی )AI( در يک برنامه ريزی راهبردی، به جای 
تمرکز بر مشکالت و ضعف ها و تهديدها به شناسايی و تقويت 
قوت های کنونی و فرصت های سودبخش می پردازد. در فرايند 
سنتی برنامه ريزی راهبردی )استراتژی  SWOT به عنوان نمونه ای 
از آن که مشتمل بر قوت ها، فرصت ها، ضعف ها و تهديدهاست( 
چنانچه اگر به لحاظ نظم فکری آن را به دو بخش  مساوی تقسيم 
کنيم، بايد  50 درصد از زمان خود را به نقاط مثبت و   50 درصد 
بقيه را به نقاط منفی اختصاص دهيم. انسان ذاتاً به تقويت و 
تمرکز بر نقاط منفی گرايش دارد. نگرش مثبت شناسی، نقاط 
مثبت و فرصت ها را تا آنجا رشد می دهد که بتوانيم از طريق آن 

.(Stavros & Saint, 2010:5) ضعف ها و تهديدها را پوشش داد

مدل استراتژی SOAR ترکيبی از استراتژی SWOT و ديدگاه 
مثبت شناسی است که ژاکلين ام، استاورس آن را ابداع کرده 
مهم  بسيار  ابزارهای  از  يکی   .(Stavros & Saint, 2010:5) است 
در فرايند تدوين راهبرد، تکنيک SWOT است که به وسيله آن 
اطالعات مقايسه می شود. اين تکنيک بر پايه نقاط قوت2، ضعف3، 
فرصت4 و تهديد5 است. اين مدل در همه سطوح مديريتی به 
کار می رود. درحالی که مدل  SOAR، هميشه در سطوح باالی 
مديريت استفاده می شود و به دنبال اين است که ذی نفعان را 
در همه سطوح در برگيرد. درواقع اين مورد، تفاوت کليدی بين 
اين دو مدل است. زيرا مدل SOAR آن بخش از ذی نفعان را در 
برمی گيرد که تاکنون بخشی از فرآيند برنامه ريزی راهبردی به 
شمار نمی آمده اند. در اين پژوهش از افراد مشارکت کننده دعوت 
می شود که آرمان ها و آرزوهايی را انتخاب کنند که امکان دستيابی 
به آن ها در آينده وجود دارد و نتايج مطلوب از طريق برنامه های 

2. Strength
3. Weakness
4. Opportunity
5. Threats

 (Khavarian et al., تشويقی و بازنگرانه قابل اندازه گيری خواهد شد
.2015)

 (Stavros & Saint, کاربری اين مدل تاکنون در مسائل تجاری
و   (Kumar, 2007) موفقيت   ،(Silbert, 2007)  مديريتی  ،2010)

آموزشی بوده است و در زمينه برنامه ريزی فضايی استفاده نشده 
است. بنابراين نگارندگان ادعا دارند که اين مدل برای اولين بار 
در حوزه برنامه ريزی فضايی گردشگری می خواهند مورد آزمون 

قرار دهند.

یافته ها

بر اساس تصوير شماره 3، دو فرايند کار در مدل  SOAR شامل 
تصور،  بررسي،  و  شناخت  اول،  قـدم  برداشـتن  و  آغاز  مراحل 
نوآوري و اجراست در فرايند تدوين راهبـرد توسعه گردشگري 

شرق مازندران به کار گرفته شده است.

1- آغاز و برداشتن قدم اول

در اين مرحله، اعضاي گروه رهبري و برنامه ريزي درباره نحوه 
اين  در  تبادل نظر می کنند.  و  بحـث    SOAR  مـدل از  استفاده 
جلسات، افراد ذی نفع و کسانی که به نحوی در توسعه و پيشرفت 
جامعه موردنظر نقش دارند، شناسايی می شوند و در ادامه، درباره 
افراد ذی نفع را در فرايند برنامه ريزی درگير  اينکه چگونه اين 

کنيم، بحث می شود.

در فرايند اين پژوهش، در گام نخست گروه برنامه ريزي تشکيل 
شد. افراد ذی نفع و صاحب نقشی که شناسايی شدند، عبارت اند 
از: کارشناسان و مسئولين روستاها ) دهياران( پس از شناسايی آن 
افراد قرار شد طی جلساتی با آن ها گفت وگو شود. در اين قسمت 
از تحقيق به بررسی مصاحبه های صورت گرفته با افراد ذی نفع در 
رابطه با توسعه گردشگری روستايی پرداخته شده است . مصاحبه 
و همچنين  آمد  به عمل  آماری  از جامعه  با هر کدام  انفرادی 
مصاحبه های گروهی نيز با حضور دهياران و کارشناسان در دو 

نوبت شکل گرفت که نتايج آن به شرح جدول شماره 3 است.

Rezaei & Khavarian Garmsir, 2014:8 :فصلنامه پژوهش های روستاییتصویر 3. چهارچوب مدل. مأخذ
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2- شناخت و بررسی 

اين مرحله گامی است در جهت راهبرديابی از طريق بررسی و 
شناخت ارزش ها، چشم اندازها، نقاط قوت داخلی و محيط بيرونی 
به منظور خلق فرصت ها و تبديل آن به آرمان ها و نتايج. زيرا با 
بررسی نقاط قوت داخلی و محيط بيرونی شناخت ارزش ها و 
چشم اندازها، سعی در ايجاد فرصت های مناسب و سپس تبديل 
افراد  با  اين مرحله می بايست  به آرمان دارد. در  اين فرصت ها 
ذی نفع به بحث و بررسی نشست، در اين جلسات هر يک از افراد 
قوت های گردشگری مناطق روستايی خود و همچنين توان ها 
و فرصت هايی که وجود دارد را مشخص می کنند و در انتها نيز 
مرحله  اين  تشريح می کنند.  نيز  را  آرمان خود  يا  غايی  هدف 
يکی از سخت ترين مراحل انجام کار است، زيرا ايجاد هماهنگی 
به منظور برگزاری جلسات و مشکالتی که در اين راه بخصوص 

را کمی  اين  با مسئولين پيش می آيد،  برگزاری جلسات  برای 
سخت و مشکل می کند.

3- تصور

در اين سری از جلسات و نشست ها است که مجموعه ای از 
قرار  بررسی  و  موردبحث  نتايج  و  آرمان ها  و  توان ها  فرصت ها، 
بحث  برای  هم انديشی  به منظور  جلساتی  اينجا  در  می گيرد. 
پيرامون اين توان ها و فرصت ها و ايجاد هماهنگی ميان آن ها و 
آرمان های تعيين شده انجام می شود. در اينجا می توان به ترسيم 
چشم انداز مثبت نائل آمد. حال از افراد ذی نفع خواسته می شود 
در  که  کنند  تجسم  خود  ذهن  در  را  مثبتی  و  مطلوب  آينده 
صورت اجرای طرح، به آن خواهد رسيد و اين اجرا چه نتايج 

قابل اندازه گيری و مشهود و مشخصی را در پی خواهد داشت.

جدول 3. خالصه ای از مصاحبه ذی نفعان در راستای توسعه مقصدهای گردشگری روستايی.

نقاط قوت گردشگری ذینفعان
روستایی

فرصت های موجود در راستای 
توسعه گردشگری

نتایج مورد انتظار از توسعه 
گردشگری

آینده مطلوب و آرمانی از توسعه 
گردشگری

ان
ناس

ارش
ک

-وجود نقاط و مکان های 
تاریخی و توریستی فراوان

- وجود آیین ها و موسیقی های 
موجود محلی

-وجود مکان های مذهبی و 
برگزاری مراسم مذهبی به 

سبك خاص
- وجود مناطق گردشگری 

ییالقی روستایی

- وجود مکان ها و فضاهای روستایی 
دارای پتانسیل برای جذب سرمایه گذاری 

بیرونی 
- افزایش توجه دولت به سرمایه گذاری 

در بخش گردشگری شرق استان 
مازندران

- زمینه سازی ایجاد فرصت انگیزه ها 
برای سرمایه گذاری بخش خصوصی در 

گردشگری
- ایجاد تسهیالت در زمینه ویزا و روادید 

برای گردشگران خارجی
- تبادل و ترویج متقابل فرهنگ ها میان 

استان و دیگر نقاط
- نزدیکی به پایتخت کشور برای جذب 

گردشگری
- تغییر نگاه ها به سوی حفظ 

محیط زیست و اهمیت حفاظت از منابع 
و جاذبه ها

- افزایش مکان های تفریحی 
و جذب گردشگران از نقاط 

مختلف کشور
- کاهش میزان بیکاری در بین 

جوانان جویای کار
- ایجاد و ساخت مراکز مختلف 
تفریحی و رفاهی در مناطق زیبا 

در راستای جذب گردشگر
- افزایش میزان اشتغال زایی در 

بین جوانان 
- ایجاد سرویس های اینترنتی 

در کمپ های گردشگری
-  برگزاری همایش بین المللی 
در راستای توسعه گردشگری 

روستایی

- ثبت برخی روستاها به عنوان 
روستاهای نمونه گردشگری

- وجود بندر امیر آباد در کنار دریای 
خزر دارای ظرفیت توسعه

- ایجاد منبع مالی و رسیدن سود آن 
به تمام اقشار

- افزایش خدمات تفریحی و کاربری 
مناسب برای جذب گردشگران

ن(
یارا

)ده
ن 

ولی
سئ

م

- وجود مناظر تاریخی و آثار 
باستانی در سطح جهانی

-وجود بقعه مذهبی فراوان و 
ثبت آن در سطح ملی

-وجود آژانس های طبیعت گردی 
در سطح روستاها

-وجود فضاهای مناسب برای 
تفریح و استراحت 

-وجود مکان های تاریخی 
فرهنگی و آثار باستانی در 

مناطق روستایی
-

- امکان استفاده بهینه از تمام جاذبه های 
متنوع طبیعی، تاریخی 

- وجود فرصت مناسب برای شکوفایی 
نظرات نیروهای متخصص باتجربه

- سرمایه گذاری در تأسیسات زیربنـایی 
و روبنـایی بـرای خدمات رسانی بهتر و 

به تبع آن افزایش تعداد گردشگران
- افزایش توجه دولت به برنامه ریزی و 

سرمایه گذاری در بخش گردشگری
-وجود قوانین و مقررات الزم برای 

گسترش گردشگری روستایی

-ایجاد کمپ های متعدد 
گردشگری در سطح روستاها
-اختصاص اتوبوس های 

طبیعت گردی برای آشنا نمودن 
گردشگران با میراث فرهنگی و 
جاذبه های گردشگری روستایی
-کاهش ناهنجارهای اجتماعی
-ایجاد زیرساخت های تفریحی 

و رفاهی 

-کاهش اختالفات درآمدی در سطح 
مناطق روستایی

- افزایش مراکز تجاری در سطح 
مناطق روستایی و جاذبه های 

گردشگری و در راستای اشتغال زایی 
مناسب

-کاهش نابرابری های فضایی در سطح
روستاها و ساماندهی بافت های 

فرسوده تاریخی
- افزایش میزان اشتغال و رساندن نرخ 

بیکاری به کمترین حد خود
-مطرح شدن شرق مازندران به عنوان 

نمونه گردشگری در سطح جهانی
روستاها و رساندن آن به استانداردهای

جهانی
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4- نوآوری و ابتکار

ابتکار  و  نوآوری  ايجاد  با  است  شده  سعی  مرحله  اين  در 
به  توجه  با  البته  گردند.  اولويت بندی  و  تعيين  راهبردهايی 
تغيير  همچنين  و  آن  بودن  چندبعدی  و  روستاها  پيچيدگی 
روندها به مرورزمان، نياز به پشتيبانی از اهداف جديد داشته باشند 
که اين تغييرات به وسيله شناخت قوت ها  و فرصت ها به منظور 
دست يابی به آرمان ها و نتايج به وجود می آيند. درواقع در اين 
مرحله مجموعه ای از قوت ها و فرصت ها و آرمان ها که در مراحل 
قبلی تعيين شده بودند به چالش کشيده می شوند و موردبازنگری 
اساسی و تخصصی قرار می گيرند و درنهايت تغييراتی در آن ها 
به وجود می آيد. خالصه اين چهار مرحله در جدول شماره 4 
در قالب سه بعد برنامه ريزی فضايی )مکان، انسان و فعاليت( و 
ابعاد توسعه پايدار گردشگری ) اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و 

زيست محيطی( آمده است.

تعیین اولویت مسائل تعیین شده

پايدار  توسعه  در  اجرايی  مسائل  اولويت بندی  به منظور 
مقصدهای گردشگری ازنظر ذی نفعان به معيارهای که بيشتر 
تکرار را به دنبال داشته، استفاده گرديده است. بر اساس مدل 
SOAR  و طبق نظر ذی نفعان   12 مسائل مهم توسعه گردشگری 
روستايی در شرق استان مازندران شناسايی و اولويت بندی آن 
در جدول شماره 5 آورده شده است. نتايج نشان می دهد که 
برگزاری  ترتيب،  به  ذی نفعان  ازنظر  اجرايی  مسائل  مهم ترين 
گردشگری  در  سرمايه گذاری  نشست های» توسعه  و  همايش ها 
روستايی«، تقويت زيرساخت کالبدی ) راه های ارتباطی( و برطرف 
و  ) توپوگرافی، شيب  موانع محيطی  با  کردن مشکالت مرتبط 
ارتفاع( گردشگری، و شناسايی عوامل مؤثر بر رضايت گردشگران 
و  دسته بندی  شناسايی،  مستمر،  ارزيابی  مستلزم  که  خارجی 
تحليل مجموعه نيازها، انتظارات و ادراکات گردشگران هستند که 

اولويت اول تا سوم را به خود اختصاص داده اند.

ادامه جدول 3. خالصه ای از مصاحبه ذی نفعان در راستای توسعه مقصدهای گردشگری روستايی.

فرصت های موجود در راستای نقاط قوت گردشگری روستاییذینفعان
توسعه گردشگری

نتایج مورد انتظار از توسعه 
گردشگری

آینده مطلوب و آرمانی از توسعه 
گردشگری

لی
مح

دم 
- داشتن آب وهوای مطلوب مر

به خصوص در فصل بهار و تابستان
- وجود مناطق سرسبز در روستاها 

و اطراف آن

- داشتن محیط سالم و تمیز
- افزایش اشتغال زایی

- افزایش مکان های تفریحی 
و جذب گردشگری

- کاهش میزان بیکاری در 
بین جوانان 

- افزایش میزان اشتغال 
- ثبت جاذبه های گردشگری شرق 
مازندران به عنوان نمونه گردشگری 

در  ایران

ران
شگ

گرد

- وجود نقاط و مکان های تاریخی و 
توریستی فراوان 

- وجود چشم اندازهای زیبا و طبیعی 
در روستاها

- وجود آثار باستانی و مذهبی
- معرفی کردن شرق مازندران 
به عنوان قطب گردشگری ایران

- گسترش ارتباطات و وسایل مدرن 
حمل ونقل

- جذب سرمایه گذاری در بخش 
گردشگری و توسعه روستایی

- تولید فرهنگ بومی و آشنا نمودن آن 
با اکثر نقاط شرق مازندران

- ایجاد و ساخت مراکز 
مختلف تفریحی و استراحتی

- ایجاد مناظر زیبا در راستای 
جذب گردشگری

- افزایش جذب گردشگران 
خارجی

- جذب سرمایه گذاری داخل 
و خارجی

- مطرح شدن شرق مازندران 
به عنوان قطب گردشگری در سطح 

ملی
- کاهش فقر و نابرابری های 
اجتماعی در مناطق روستایی

- جذب سرمایه گذاری های داخلی و 
خارجی به منظور ایجاد درآمد پایدار 

و مطمئن

ران
ن دا

ورا
رست

 و 
ان

دگ
وشن

- وجود بازارهای سنتی در کنار فر
جاذبه های روستایی

- وجود فضاهای تفریحی و سبز و 
مناسب 

- وجود امام زاده ها مذهبی در مناطق 
روستایی

- عرضه محصوالت گردشگری به 
سایر نقاط کشور

- افزایش محصوالت گردشگری و 
ایجاد اشتغال زایی و درآمدی در مناطق

- افزایش گردشگران داخلی و 
خارجی و رونق میزان فروش 

محصوالت گردشگری
- افزایش میزان اشتغال در 
بخش های مختلف اقتصادی

- حمایت از ایجاد بازارچه های 
صنایع دستی و احیای مشاغل 

سنتی
- راه اندازی مرکز اطالعات 

جامع مراکز دیدنی و 
صنایع دستی شرق مازندران

- جذب گردشگری در فصول 
چهارگانه سال

- کاهش اختالف درآمدی در 
مناطق روستایی

- افزایش مراکز  رفاهی و تفریحی 
در سطح روستاها و در راستایی آن 

اشتغال زایی مناسب

ران
ل دا

هت

- وجود مناظر طبیعی و دیدنی در 
اطراف روستاها

- وجود مکان ها تاریخی، فرهنگی و 
آثار باستانی زیاد

- وجود کاربری های مناسب برای 
تفریح و استراحت

- جذب سرمایه های داخلی و خارجی 
در هتل ها

- افزایش امکانات اقامتی و تفریحی
- گسترش روابط و تعامالت اجتماعی 

بین افراد محلی و گردشگران

- افزایش اشتغال زایی در 
مناطق روستایی

- ایجاد تسهیالت برای 
سرمایه گذاری برای ساخت 
هتل آپارتمان در نزدیکی 

جاذبه ها

- ارتقای کیفیت زیرساخت ها و 
امکانات هتل داری

ساخت هتل های استاندارد در 
مقیاس بین المللی

- افزایش کاربری های تفریحی و 
تجاری در کنار جاذبه ها و هتل ها 
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 بهار 1399 . دوره 11. شماره 1فصلنامه پژو  هش های روستایی

جدول 4. نتايج ارزيابی مدل SOAR در توسعه پايدار مقصدهای گردشگری روستايی.

اجزای 
مدل

برنامه ریزی فضایی
ابعادانسانفعالیتمکان

St
re

ng
th

s

- وجود مکان ها و فضاهای روستایی دارای 
پتانسیل برای جذب سرمایه گذاری بیرونی

- مستعد بودن منطقه برای سرمایه گذاری 
در زمینه گردشگری

- مستعد بودن و آماده بودن منطقه جهت 
سرمایه گذاری در گردشگری

- وجود بازارهای مناسب برای فروش 
محصوالت محلی به گردشگران

- همکاری مردم محلی برای سرمایه گذاری در 
جاذبه های گردشگری

- نگرش مثبت مسئولین محلی برای پذیرش 
سرمایه گذاری در گردشگری روستایی

دی
صا

اقت

- منحصربه فرد بودن بناهای تاریخی و 
فرهنگی 

- غنی بودن ارزش های سنتی و فرهنگی 
محلی روستاها

- باال بودن روحیه مشارکت مردم جهت ایجاد 
و گسترش فعالیت های توسعه گردشگری

- تمایل مدیران و مسئوالن سازمان میراث 
فرهنگی برای توسعه فعالیت های گردشگری

- وجود آداب و سنن بومی روستاییان
عی- وجود تعاون و همکاری بین مردم روستاییان

تما
اج

- وجود کوه های بلند و آب وهوای مناسب 
در روستاها

- وجود چشمه و رودخانه ، آبشارها، 
مرداب ها در روستاها

- ایجاد برخی کاربری های جدید در دامنه های 
طبیعی برای توسعه گردشگری

- گرایش غالب مردم به استفاده اختصاصی 
از فضاهای روستا در قالب باغ های خصوصی 

در منطقه

- پذیرش مردم محلی برای ایجاد کالس های 
آموزشی مسائل زیست محیطی

- وجود فضاهای طبیعی کوهستانی، جنگل ها، 
رودخانه  ها، آبشارها در اطراف روستاها برای 

اوقات فراغت گردشگران

طی
حی

ت م
زیس

O
pp

or
tu

ni
tie

s

- قرار گیری در مسیر ارتباط چند شهر مهم 
و امکان جذب گردشگری 

- نزدیکی به عمده ترین کانون های جمعیتی 
و شهری برای جذب سرمایه گذاری در 

روستاها

- تنوع بخشی به فعالیت های گردشگری را 
راستای افـزایش کیفیت تولید

- آمادگی بخش خصوصی جهت پذیرش 
آموزش های امور مرتبط به گردشگری ازجمله 
در زمینه های تکنیك های بازاریابی نوین و 

جذب گردشگری

- سرمایه گذاری افراد غیربومی در گردشگری
- توجه دولت به سرمایه گذاری ها در بخش 

گردشگری
- ایجاد اشتغال و افزایش سطح درآمد سرانه 

مردم

دی
صا

اقت

- بستر سازی برای پیشرفت های فناوری و 
وجود سیستم های رزرو رایانه ای و بانك های 

اطالعاتی صنعت گردشگری و گسترش 
رسانه های ارتباطی

- توسعه و گسترش غرفه های متعدد در 
مجاورت جاذبه های گردشگری جهت 

خدمات رسانی به گردشگران

- افزایش تمایل بخش خصوصي بـراي 
مشـارکت در طرح ها و برنامه هاي مرتبط با 

گردشگري
- به کارگیری روش مدیریت مناسب به منظور 

توسعه توانمندی های مدیران گردشگری

- ظرفیت هاي باالي مشارکت مردم در 
طرح هاي توسعه گردشگري

- روحیه مهمان نوازی در میان روستاییان با 
گردشگران

- امکان افزایش آگاهی و دانش افراد محلی در 
توسعه گردشگری

- آموزش نیروي انساني بومي برای توسعه 
گردشگری

عی
تما

اج

- امکان استفاده از چشم اندازهای بدیع 
جهت انجام ورزش ها و تفریحات از قبیل 

اسکی، راهپیمایی، کوه نوردی
- معرفی هر چه بیشتر جاذبه های روستاها 

به گردشگران

- حمایت مسئوالن استان و شهرستان از 
گردشگری منطقه جهت اشتغال زایی و کسب 

درآمد
- به کارگیری منابع روستا و بهره برداری از 

منابع طبیعي بالاستفاده

- تهیه و اجری طرح مدیریت برای تمام 
مناطق حفاظت شده، پارک های جنگلی و سایر 

جاذبه های طبیعی
- امکان جلب مشارکت و همکاری های 

مردم محلی با سازمان در جهت احیا و توسعه 
زیستگاه های حیات وحش و گونه های نادر 

جانوری در خطر انقراض

طی
حی

ت م
زیس

As
pi

ra
tio

ns

افزایش انگیزه سرمایه گذاران جهت 
سرمایه گذاری در بخش گردشگری

جذب سرمایه گذاران داخلی و خارجی برای 
رونق صنعت گردشگری 

- اشتغال جوانان جویای کار در مناطق 
روستایی و کاهش نرخ بیکاری

- ایجاد فعالیت در مجموعه های تجاری، 
تفریحی و رفاهی  برای گردشگران

- کاهش اختالف درآمدی حاصل از 
گردشگری بین روستاییان

- ایجاد منابع مالی و رسیدن سود آن به تمام 
اقشار مردم

دی
صا

اقت

-کاهش فقر و نابرابری های اجتماعی 
مناطق روستایی با رونق فضاهای 

گردشگری 
-تقویت تعاونی های محلی روستایی در 

زمینه توسعه جاذبه های اجتماعی- فرهنگی 
و تاریخی گردشگری

- افزایش کیفیت خدمات تفریحی و 
کاربری های متناسب برای جذب گردشگران
- ارتقای جایگاه صنایع دستی و فرهنگی با 

حمایت از تولید، فروش و بازاریابی محصوالت 
نظیر فرش، گلیم، ظروف سفالی و غیره

- برگزاری کالس های آموزشی فرهنگی و 
هنری گردشگری برای جذب گردشگران
- بهبود مشارکت بخش خصوصی در 

گردشگری

عی
تما

اج

-بهبود مناطق روستایی دارای آب وهوای 
سالم برای رونق سرمایه گذاری در 

جاذبه های گردشگری
-بهبود روستاهای نمونه به عنوان جاذب 

گردشگری در فصول مختلف سال

- ارتقای قوانین و مقررات اداري در 
زمینه کسب مجوز فعالیت ها براي توسعه 

زیست محیطی مناطق گردشگري
- ارتقاء تبلیغات الزم جهت معرفی 

پتانسیل های طبیعی گردشگری

- ایجاد مناظر زیبا و دیدنی با استاندارد 
گردشگری و محیط زیبا

- مطرح شدن پتانسیل های طبیعی شرق 
مازندران به عنوان نیمی از استان مازندران در 

راستای جذب گردشگران داخلی و خارجی
- ساماندهی مناطق روستایی شرق مازندران 

دارای جاذبه های گردشگری
- توسعه پیاده راه ها برای کاهش آلودگی و 

ایجاد محیط مناسب با آب وهوای سالم

طی
حی

ت م
زیس
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فصلنامه پژو  هش های روستایی  بهار 1399 . دوره 11. شماره 1

ادامه جدول 4. نتايج ارزيابی مدل SOAR در توسعه پايدار مقصدهای گردشگری روستايی.

اجزای مدل
برنامه ریزی فضایی

ابعادانسانفعالیتمکان

Re
su

lts

- سرمایه گذاری در ایجاد کمپ های متعدد 
گردشگر در نقاط روستایی

- ایجاد تسهیالت برای سرمایه گذاری 
برای ساخت هتل ها، پارکینگ ها، 

مسافرخانه های روستایی

- کاهش نرخ بیکاری اقتصادی در مناطق روستایی
- راه اندازی مراکز اطالعات جامع مراکز دیدنی 
و صنایع دستی در جهت حمایت از بازارچه های 

صنایع دستی و احیای آن ها
- سرمایه گذاری در توسعه کاربری های تفریحی 

برای استفاده گردشگران مانند تله کابین و کالسکه 
سواری در مناطق روستایی

- افزایش سرمایه گذاری در 
بخش گردشگری نسبت به دیگر 

بخش های اقتصادی
- استان مازندران به عنوان قطب 

اقتصادی گردشگری کشور

دی
صا

اقت

- اختصاص اتوبو س های بوم گردی برای 
آشنا نمودن گردشگران با میراث فرهنگی 

و جاذبه های گردشگری روستایی
- ایجاد فضایی مناسب در جهت برگزاری 
همایش ها و جشنواره ها در راستای رونق 

توسعه گردشگری

- افزایش فعالیت های در خدمات رستوران، هتل و 
مراکز پذیرایی

- همکاری مردم محلی در رونق فعالیت های 
گردشگری

- افزایش مشارکت در رونق 
اقتصادی گردشگری روستایی

- افزایش فرهنگ گردشگری 
روستایی در شرق استان مازندران

عی
تما

اج

- تقویت زیرساخت های کالبدی ) مانند 
راه ارتباطی( و محیطی )توپوگرافی، 

شیب، ارتفاع( گردشگری و برطرف کردن 
مشکالت مرتبط با آن

- ایجاد کمپ های متعدد گردشگری در 
سطح فضایی شرق مازندران

- راه اندازی سایت های اطالع رسانی در مورد 
آب وهوا، نقاط پرمخاطره طبیعی در مناطق 

گردشگری
- اطالع رسانی دقیق در زمینه فعالیت های  

گردشگری در جهت ارتقای حساسیت افراد به 
حفاظت از منابع گردشگری

- افزایش آگاهی در جهت حفاظت 
از محیط های طبیعی 

- آشنا نمودن گردشگران با 
طیجاذبه های طبیعی و محیطی

حی
ت م

زیس

فصلنامه پژوهش های روستایی مأخذ: مطالعات نگارندگان، 1397                                                                                                 

جدول 5. اولويت بندی مسائل مهم توسعه پايدار مقصدهای گردشگری روستايی در شرق استان مازندران.

اولویتمسائل توسعه پایدار مقصدهای گردشگری

5افزایش کیفیت فضاهای مناسب خدمات تفریحی و کاربری های جذب گردشگران و  فعالیت  جوانان در رستوران، هتل و مراکز پذیرایی گردشگری
6تقویت زیرساخت ها و مناظر زیبا و توسعه و ساخت کاربری های تفریحی برای استفاده گردشگران و استفاده از نیروی جوان برای اشتغال در این بخش

2تقویت زیرساخت کالبدی ) راه های ارتباطی( و برطرف کردن مشکالت مرتبط با موانع محیطی ) توپوگرافی، شیب و ارتفاع( در گردشگری
ایجاد تسهیالت بانکی برای باال بردن کیفیت خدمات و تسهیالت در جهت هماهنگی بر عناصر تأثیرگذار در سیستم برنامه ریزی فضایی گردشگری روستاها 

7و اخذ و تسهیل صدور ویزا برای گردشگران ورودی از کشورهای دیگر

4سرمایه گذاری در جاذبه های گردشگری توسط مراکز دولتی و خصوصی در راستای بهبود زیرساخت ها، مانند هتل ها، رستوران ها، مسافرخانه ها، پارکینگ و ... 
دستیابی به عوامل مؤثر بر رضایت گردشگران خارجی که مستلزم ارزیابی مستمر، شناسایی، دسته بندی و تحلیل مجموعه نیازها، انتظارات و ادراکات 

گردشگران مخصوصاً ادراک آن ها از ارزش مقصد گردشگری و کیفیت محصوالت، خدمات و تجربیات گردشگری در مقایسه با سایر مقصدهای گردشگری 
است

3

انسجام بخشی به امور مربوط به برنامه ریزی فضایی گردشگری و استفاده از مدیریت پایدار در برنامه ریزی فضایی گردشگری در شرق استان مازندران با دیگر 
10شهرهای مهم دنیا

افزایش ایجاد مراکز اقامتی و تفریحی با قیمت مناسب برای جذب گردشگران و بستر سازی امکانات فناوری و مرکز اطالع رسانی در مجموعه جاذبه های 
9گردشگری تاریخی و تفریحی در جهت خدمات رسانی به گردشگران

تنوع بخشی و توسعه برنامه های تبلیغاتی برای معرفی جاذبه های طبیعی و انسانی ، خصوصیات بارز فرهنگی و شرکت در سایر جشنواره ها، نمایشگاه و 
12سمینارها به طور فعاالنه برای جذب گردشگران خارجی 

ایجاد کمپ های متعدد گردشگری در سطح شرق مازندران و اختصاص دادن اتوبوس های بوم گردی برای آشنا نمودن گردشگران با جاذبه های گردشگری 
8روستایی

ایجاد هماهنگی بین نهادها و بخش های مختلف مرتبط، به منظور یکپارچه سازی کارکردهای گردشگری روستایی به وسیله برگزاری نشست ها و به کارگیری 
11تدابیر مدیریتی هماهنگ کننده با حضور سازمان های دولتی و غیردولتی و مردم 

برگزاری سمینارها و نشست های» توسعه سرمایه گذاری در گردشگری روستایی« با مشارکت شوراهای اسالمی شرق مازندران با سایر دستگاه ها و مسئوالن 
مرتبط و کارآفرینان، دعوت از سرمایه گذاران داخلی و خارجی و ایجاد تسهیالت و امتیازهای ویژه سرمایه گذاری در زمینه احداث هتل ها، مجتمع های اقامتی، 

تأسیسات تفریحی همچون پارک های تفریحی و جنگلی ، ایجاد زمین های ورزشی، موزه تاریخ طبیعی و مناظر روستایی و ...
1

فصلنامه پژوهش های روستایی مأخذ: مطالعات نگارندگان، 1397                                                                                                 
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با توجه به اولويت های پژوهش توسط گروه های شش گانه در 
مناطق روستاهای جذب گردشگری، می توان پروژه های عملياتی 
و تقسيم وظايف را برای گروه ها موردنظر در راستای توسعه پايدار 

مقصدهای گردشگری در تصوير شماره 4 ارائه کرد. 

بحث و نتیجه گیری

مجموعه مباحث مطرح شده در مبانی نظری تحقيق، گويای 
تأثير  را پذيرفت که گردشگری  واقعيت  اين  بايد  آن است که 
انکارناپذيری در زندگی جوامع دارد. لذا توجه به توسعه گردشگری 
و نيازهای جوامع در هر برهه ای از زمان و مکان راهبرد و سياست 
خاص خود را می طلبد و تکيه کردن بر يک سياست و راهبرد 
غير پويا و بدون انعطاف نه تنها توسعه گردشگری را با دشواری 
روبه رو می سازد، بلکه خود توسعه را نيز با تأخير مواجه می کند. 
بر  مناسب  و  اصولی  برنامه ريزی  با  گردشگری  توسعه  بنابراين 
اساس شناسايی فرصت ها و محدوديت ها می تواند نقش مؤثری در 
توسعه مناطق روستايی و درنتيجه توسعه ملی و تنوع بخشی به 
اقتصاد ملی بر عهده داشته باشد. با توجه به اين مهم، می توان با 
برنامه ريزی راهبردی فضايی گردشگری به منافع حاصل از توسعه 
گردشگری دست يافت. اين نوع از برنامه ريزی، به دليل داشتن 
ويژگی هايی از قبيل اعمال فرايند تصميم گيری منطقی، تفکر 
بلندمدت و آينده نگری، هدايت مديران، و … می تواند در فرايند 

توسعه گردشگری مفيد واقع شود. 

برنامه ريزی  ديدگاه  با  گردشگری  پايدار  توسعه  مقاصد  در 
راهبردی فضايی الزم است ابتدا پتانسيل های مقاصد شناسايی 

شوند تا مناسب با هر مقصد و ظرفيت های آن بتوان به صورت 
صاحب نظران،  و  کرد؛  سرمايه گذاری  و  برنامه ريزی  مطلوب 
برنامه ريزان و مديران گردشگری در صدد افزايش ارزش افزوده 
اين فعاليت اند، در اين ميان، توجه به برنامه ريزی مقاصد توسعه 
پايدار گردشگری که مبنای توسعه اين فعاليت است، از ملزومات 
اين سياست هاست، به همين جهت بررسی و  حرکت به سوی 
شناخت وضعيت نواحی، قابليت ها و تنگناهای آن در برنامه ريزی 
به گونه ای  است،  برخوردار  بسزايی  اهميت  از  فضايی  راهبردی 
که از شاخص های برنامه ريزی راهبردی فضايی و توسعه پايدار 
گردشگری می توان معياری مناسب هم در تعيين جايگاه مناطق 
و روستاهای هدف گردشگری برای جذب گردشگران و هم در 

جهت رفع مشکالت و نارسايی ها به گردشگران مفيد دانست . 

شرق استان مازندران در برنامه های توسعه به عنوان يکی از 
به  توجه  با  است.  ايران شناخته شده  گردشگری کشور  قطب 
تحليل ها و بررسی صورت گرفته در مورد عناصر گردشگری و 
همچنين فضاهای مناسب گردشگری در شرق استان مازندران 
روستاها  مسئولين  و  کارشناسان  دوگانه   نظرات  اساس  بر  و 
)دهياران( می توان چنين استنباط کرد که شرق مازندران دارای 
پتانسيل ها و توانمندی های مناسبی برای توسعه گردشگری پايدار 
است. لذا دستيابی به قطب گردشگری در سطح بين المللی و ملی 
نيازمند توجه به برنامه ريزی های راهبردی- ساختاری و عملکردی 
در زير ساخت ها و ساير بخش های گردشگری و توجه به سه بعد 
مکان، انسان و فعاليت در قالب برنامه ريزی فضايی است و برای 
اين کار توجه به نظرات نخبگان، مشارکت همگانی و سهيم کردن 

همه کنشگران و ذی نفعان ضروری است. 
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تقسيم وظايف در بين ذی نفعان

1- مديريت و نظارت بر جاذبه های گردشگری؛ 2- تعيين چشم انداز استراتژی کلی بر مسائل گردشگری؛ 3- شناخت 
پتانسيل های گردشگری مناطق روستايی در راستای جذب سرمايه گذاری

1- همکاری با نهادهای دولتی و غير دولتی به عنوان نماينده روستا؛ 2- برگزاری جلسات متعدد با کارشناسان ميراث فرهنگی و 
سرمايه گذاری دولتی و خصوصی؛ 3- ايجاد بستر سازی در راستای تشکيل نهادها و انجمن های روستايی برای جذب گردشگر

1- همکاری و مشارکت مردم محلی در جهت بهبود زيرساخت زيربنای و روی بنای جاذبه های گردشگری؛ 2- ايجاد نقش 
هدايت گری و ارشادی مردم محلی با گردشگران؛ 3- همکاری مردم محلی با نهادهای دولتی در راستای حفاظت از محيط زيست

1- ارتباط مناسب فروشندگان و رستوران داران با گردشگران؛ 2- ارائه کاالو مواد غذايی استاندارد به گردشگران

1- رعايت مسائل زيست محيطی در مناطق گردشگری؛ 2- جمع آوری زباله و پسماند؛ 3- حفاظت از چشم انداز طبيعی در 
مناطق گردشگری

1- اطالع رسانی به موقع به گردشگران و مهمانان؛ 2- پاسخ گويی به درخواست های گردشگران و راهنمايی آن ها؛ 
3- ارائه خدمات با کيفيت و با استانداردهای بين المللی به گردشگران

کارشناسان

مسئولين

مردم محلی

فروشندگان و رستوران داران

گردشگران

هتلداران

ری
شگ

رد
ن گ
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ی ن

ذ



104

فصلنامه پژو  هش های روستایی  بهار 1399 . دوره 11. شماره 1

ازنظر  اجرايی  مسائل  مهم ترين  که  داد  نشان  تحقيق  نتايج 
ذی نفعان به ترتيب برگزاری سمينارها و نشست های » توسعه 
تقويت  روستايی«؛  گردشگری  صنعت  در  سرمايه گذاری 
زيرساخت های کالبدی ) راه های ارتباطی( و محيطی گردشگری 
عوامل  به  دستيابی  و  آن  با  مرتبط  کردن مشکالت  برطرف  و 
مؤثر بر رضايت گردشگران خارجی که مستلزم ارزيابی مستمر، 
و  انتظارات  نيازها،  مجموعه  تحليل  و  دسته بندی  شناسايی، 
ادراکات گردشگران هستند. در اين راستا توسعه پايدار گردشگری 
بر مبنای اصول برنامه ريزی فضايی در مناطق روستايی نيازمند 

توجه به موارد زير است:

و  برنامه ها  برای  کليدی  فضايی،  راهبردی  برنامه ريزی   -1
پايدار گردشگری شناخته می شود که در  سياست های توسعه 
ابعاد )اقتصادی، اجتماعی- فرهنگی و زيست محيطی( و اصول 
) گردشگران  انسان  )ظرفيت ها(؛  مکان  فضايی؛  برنامه ريزی 
و ميزبان(؛ فعاليت )کارکردها و منابع مالی( را موردتوجه قرار 
دهد و پاسخ گوی نيازها و خواسته های ) توليدی، انسان، منابع 

زيست محيطی و خدماتی و فراغتی( جوامع گردد.

2- برنامه ريزی راهبردی فضايی می تواند به عنوان کليدی برای 
هماهنگی افقی )ميان بخشی( و عمودی )ملی/ منطقه ای/ فضايی( 
بر بستر قلمروی جغرافيايی مشخص برای حفاظت محيط زيست، 

تعادل اکولوژيک و زيست پذيری جوامع انسانی باشد.

3- برنامه ريزی راهبردی فضايی، کليدی برای تخصيص بهينه 
منابع نه صرفاً برای رشد اقتصادی، بلکه عدالت اجتماعی در بين 
مناطق مختلف روستايی ، حفاظت محيط زيست و درمجموع برای 

پايداری مقصدهای گردشگری در شرق استان مازندران باشد.

و  سمينارها  برگزاری  در  ذی نفعان  نظرات  به  توجه   -4
نشست های تخصصی گردشگری با توجه به اولويت بندی آن ها که 
زمينه را برای بسترسازی رونق توسعه مقاصد گردشگری روستايی 

فراهم کند. 

در  فضايی  راهبردی  برنامه ريزی  الگوی  ارائه  به  توجه   -5
جاذبه های گردشگری که شامل سه عنصر مکان، انسان و فعاليت 

است.

تشکر و قدردانی

بنا به اظهار نويسنده مسئول، مقاله حامی مالی نداشته است.
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