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 چکیده
این است که توجه به گردشگری، یکی از  دهنده نشانهای جهان، های گذشته در کشورتجربیات دهه

توسعه  منظور بههای مختلفی را همین رو، سیاست از ؛هاست دولتهای اقتصادی و ارتباطی بخش نیتر مهم
اند. هدف از این پژوهش، تحلیل ای و محلی به کار گرفتههای آن در ابعاد ملی، منطقهگردشگری و زیر بخش

ریزی فضایی گردشگری ایران با کشورهای ترکیه، صربستان و پرتغال است تا از تجربیات این تطبیقی برنامه
قاط ضعف و بهبود توسعه گردشگری از جمله گردشگری روستایی کشور بهره گرفته کشورها برای کاهش ن

 .استشیوه تحلیل محتوا  بر اساسشود. نوع تحقیق، بنیادی و روش مورد استفاده، تطبیقی با تحلیل کیفی 
ان داد های تحقیق نشاسنادی( بهره گرفته شده است. یافته) یای اطالعات از مطالعات کتابخانهگردآوربرای 

ریزی فضایی گردشگری، از طریق انطباق موفقیت کشورهای ترکیه، صربستان و پرتغال در زمینه برنامهکه 
فضایی گردشگری در سطوح مختلف ملی،  ریزیبرنامه همگرایی و مشارکت بین دپارتمان ها و ایجادبرنامه
ی را به کار گرفته و با لگریتسه -گردشگری نقش هدایتگری توسعه روستایی( در جهت) یمحلای و منطقه

های راهبردی را لحاظ های توسعه گردشگری، نقشهای قانونی و سیاستها در برنامهدادن اختیار به ایالت
ریزی و نگرش بخشی یران در سطح ملی به دلیل نگرش و تفکر ساختار متمرکز در برنامهاما کشور ا؛ اندکرده

ای نیز با مشکالتی مانند، عدم استقالل و اختیار قانونی و . در سطح منطقهها با مشکالتی مواجه استبه برنامه
عدم حق اختیار های گردشگری و در سطح محلی با مشکالتی مانند، ای در برنامهسیاسی مدیران منطقه

ریزی فضایی مقصدهای گردشگری قانونی به نماینده محلی و عدم مشارکت راهبردی در زمینه برنامه
 رو است.روبهروستایی 

روستایی، تحلیل تطبیقی،  ریزی فضایی، مقصدهای گردشگریتوسعه گردشگری، برنامه واژگان کلیدی:

 ، ترکیه و صربستان.پرتغال ایران،

                                                                                                                                                                                 
 دانشجوی دکتری، جغرافیا و آمایش کیفیت محیطی مناطق روستایی، دانشگاه فردوسی، مشهد. .1
 shayan34@ferdowsi.um.ac.ir، گروه جغرافیای انسانی، دانشگاه فردوسی، مشهد.)نویسنده مسئول(؛ یعلم ئتی. عضو ه2
 دانشگاه فردوسی، مشهد. روستایی، یزیر ، گروه جغرافیا و برنامهیعلم ئتیعضو ه .3
 .، گروه جغرافیای انسانی، دانشگاه تهران، تهرانیعلم ئتیعضو ه .۰
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 مقدمه

های طبيعی، های محيطی، سرشار از جاذبهها و پتانسيلمناطق روستایی با دارا بودن جاذبه

در  ها آنباشند که نيازمند توجه و در اولویت قرار دادن اجتماعی و تاریخی می -فرهنگی

اهميت مسئله،  نیا(. 8985:809نظریان و همکاران،است )راستای توسعه پایدار گردشگری 

 ارائه و هارهيافت روستایی، گردشگری توسعه به رویکرد نياز ورا آشکار  زییرتوجه به برنامه

 8939ضيایی،طلبد )مکانی را می و اقتصادی اجتماعی، ابعاد با بينانهواقع ریزیبرنامه راهبردها،

 یگردشگری، تنظيم روابط/پيوندها و نحوه یها تيمنظور استفاده اثربخش از ظرف بهلذا (. 85:

 آرایش فضایی مقصدها، کنترل پيامدهای رشد و توسعه و پيشرفت در مسير توسعه پایدار

؛ 8،3080همکاران و )هاتامينجدکندمی ضرورت پيدافضایی،  ریزیو برنامهروستایی  گردشگری

در ریزی فضایی های اخير، توجه به برنامهدر دهه .(3،995:3083ریستسگی و همکاران

های گردشگری کشورهای ترکيه، صربستان، پرتغال توانسته است زمينه را برای پایداری مقصد

راهبردی برای توسعه پایدار  عنوان بهدر سطوح ملی، منطقه و محلی فراهم کنند و از آن 

مورات و  ؛9،3088و همکاران کياستات ؛3083ریستسگی،کنند )گردشگری روستایی یاد می

 (.5،3083، الی و وین4،3083ایتن

 سرزمين و جامعه هر آن در که است فضایی ارگانيک نظم یک دنبال به فضایی، ریزیبرنامه

باشد  داشته نقش کارکردها و ها تيفعال فرایند توسعه، در دارد که ایمرتبه و جایگاهبر اساس 

بنابراین در خصوص گردشگری، روابط فضایی اهميت زیادی دارند و ؛ (889: 8985پور،جمعه)

ریزی فضایی قرار دارند. دوم اینکه، گردشگری یکی از برنامه ريتأثهای گردشگری تحت مکان

-برنامه در نگاه، این باان، پرتغال و ایران است. منابع مهم درآمد برای کشورها ترکيه، صربست

 مقصدهای هایقابليت با و متناسب متفاوت برخوردی که است الزم گردشگری، ریزی

 منطقه یک مقاصد گردشگری دارد، امر ضرورت این تعيين برای و پذیرد صورت گردشگری
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 توسعه توان با ارتباط در منطقی و مندنظام گيری علمی،تصميم تا شوند؛ بررسی و تحليل

 جایگاهی چه در توسعه فرایند در منطقه هر که گردد و تعيين پذیرد انجام منطقه هر گردشگری

درویشی و دارد ) نياز تسهيالتی و امکانات چه آن جایگاه، با متناسب و دارد قرار

جداگانه در مناطق مختلف  صورت بهتواند با چندین برنامه عملی می پس (.56: 8939همکاران،

ای، منطقه وکار کسبتوسعه ) قیطرهای مختلف از کنندگان را با ادغام بخشنيازهای بازدید

ارتقاء توسعه پایدار گردشگری مقاصد روستایی در  منظور بهمشارکت عمومی و دموکراتيک(، 

 (.996: 3083ریستگی و همکاران،گرفت )یک سرزمين در نظر 

های بخش گردشگری از یکی از زیرشاخه عنوان بهگردشگری روستایی در ایران، موضوع 

؛ (83: 8939رضوانی و بيات،است )شمسی مورد توجه پژوهشگران قرار گرفته  8980اوایل دهه 

کشور دیده نشده  ساله پنجهای ریزی فضایی گردشگری توجهی در برنامهاما در مورد برنامه

ی اخير در راستای توزیع خدمات فضایی ها سالنامه در است؛ و فقط چند مقاله و پایان

(، 8988همکاران )های جعفری و توان به پژوهشگردشگری صورت گرفته است که می

همکاران ضيایی و  (،8930همکاران )(، مرادی و 8983) یشجاع(، ضيایی و 8983) یرحمان

( و نادری و 8935همکاران )(، بهنام مرشدی و 8939همکاران )پور ليالکوهی و (، آشفته8939)

ریزی فضایی گردشگری های برنامه(، اشاره کرد، اما با وجود اندکی از پژوهش8936سعادت )

بر این نکته بوده است؛ که هنوز این موضوع از جایگاه واقعی و  ،باره نیدرا نظران صاحب ديتأک

رسد يست. لذا به نظر میهای توسعه کشور برخوردار نریزیقانونی مناسبی در فرایند برنامه

های اخير در زمينه شناسایی روستاهای مقصد اقدامات پراکنده سازمان ميراث فرهنگی در سال

ریزی فضایی گردشگری در چهارچوب توسعه ای برنامهاقدامات توسعه منظور بهگردشگری 

مطالعات و به بنابراین با توجه ؛ هماهنگ و یکپارچه نواحی روستایی صورت نپذیرفته است

توان اظهار کرد که موضوع پيشينه صورت گرفته در داخل از کشور و مقایسه این موضوع می

ی و ا رشته انيمی و ا رشته نيبریزی فضایی گردشگری روستایی، یکی از موضوعات مهم برنامه

ی های زیادشناسی است که نقاط اشتراک و همپوشانیتلفيقی از علوم جغرافيا، اقتصاد و جامعه

با عنایت به ضرورت این امر و منافع اقتصادی حاصل از آن، توسعه ها وجود دارد. در این رشته

ریزی فضایی و با رویکرد توسعه گردشگری صورت های کشور باید با نگرش برنامهبرنامه
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-های منطقهکاستن از عدم توازن منظور بهیک راهبرد و استراتژی  عنوان بهاز آن  رو نیازاپذیرد. 

ها، منابع و منافع، ای و سرزمينی و در جهت تعدیل نابرابری ميان روستا و شهر از حيث فرصت

لذا هدف اصلی این (. 85: 8،3003لی و شافررود )به شمار می ریناپذ اجتنابضرورتی اساسی و 

 یکشورهاریزی فضایی گردشگری در نوشتار تحليلی تطبيقی است از کم و کيف رشد برنامه

ها و تشابهات، تفاوت تا با شناخت پرتغال و صربستان( و مقایسه آن با کشور ایران استترکيه، )

ریزی فضایی مقصدهای گردشگری مشخص شود. پس به ها و نقاط قوت نظام برنامهچالش

ریزی فضایی گردشگری ایران چه : ساختار برنامهاستکليدی  سؤالیی به این گو پاسخدنبال 

 کشورهای ترکيه، صربستان و پرتغال دارد  هایی باتفاوت و شباهت

 

 مباني نظری

از تحول و تطور  ندیینظام گردشگری و برآ از مهم یعنوان بخش مقصدهای گردشگری به

 یها تياز ظرف یبخشمنظور استفاده اثر به. آیندمی فضا به شمار در پهنه ییفضا -یمکان دهاییپد

آرایش فضایی مقصدها، کنترل پيامدهای رشد و  گردشگری، تنظيم روابط/پيوندها و نحوه

ریزی گردشگری، توجه به توسعه و برنامه پيشرفت در مسير توسعه پایدار تیتوسعه و درنها

 (.996: 3،3083ریستسگی و همکارانکند )فضایی، ضرورت پيدا می

اقتصادی و کاهش  -ابزاری برای هماهنگی توسعه اجتماعی عنوان بهتواند ریزی فضایی میبرنامه

 3083،ریستسگی و همکاران)ی و حفاظت از طبيعت و فرهنگ باشدطيمح ستیزمشکالت 

های دهی فعاليتریزی فضایی ابزاری است برای سازمانبرنامه؛ گرید عبارت به (.996:

موجود در درون یک منطقه، ها و نواحی سازی این بخش با سایر بخشگردشگری و یکپارچه

وجود داشته باشد.  "مقصد"و  "مکان منفرد"تسهيل شود، الزم است ارتباط مستقيمی با دو بعد 

تواند در سطوح ریزی گردشگری میاظهارنظر سازمان ملل، برنامه بر اساسدر همين رابطه 

ور و چندین ای در درون یک کشور، کش، مقصد، منطقه9مختلفی از جمله در یک مکان منفرد

ریزی فضایی با یک منطقه در ، برنامهوجود نیباا(. 8333سازمان ملل، ) رديگقرار  مدنظرکشور، 

                                                                                                                                                                                 

1. Lea & Shafer 

2. Risteski et al. 
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-گيری از یک رویکرد باالریزی فضایی با بهرهدرون یک کشور در ارتباط است، چراکه برنامه

که در متمایز  پردازدای میریزی منطقهبرنامه بر اساسهای بنيادی گيرینزولی( به تصميم) نیيپا

کنند ریزی فضایی در درون بخش گردشگری نقش مهمی ایفا میکردن کاربردهای برنامه

 (.893: 8،3083استاتيک)

 موجود وضعيت و جایگاه تعيين گردشگری، ریزی فضاییبرنامه در کليدی و مهم مباحث از

 مقاصد ژهیو به گردشگری مقاصد توسعه فرآیند لذا تشریح است. منطقه در یک صنعت این

 گذشته سال 60از  بيش طی در گردشگری دیرپای مطالعات مباحث از یکیعنوان  به تفرجگاهی

 مقصدهای توسعه مسير و گردشگری صنعت ریزاننياز برنامه شد و مطرح جهان سطح در

 در اساسی نقشی از گردشگری، مقاصد توسعه مسير و فرآیند بينیپيش فراهم شد. گردشگری

 ریزیبرنامه ییکارا و اثربخشی ميزان افزایش نتيجه در و توسعه گردشگری اثرات شناخت

 در مختلف مقاصد اساس، این بر (.9: 8933دلشاد:است ) برخوردار گردشگری مقاصد توسعه

هر  در تسهيالت تمرکز و شوندمی مختلفی تحوالت و تغيير دستخوش عمرشان، چرخه طول

 خاصی تغييرات ،مقصدها حيات چرخه مراحل از یک هر در. است متفاوتها دوره این از یک

 بنابراین مقاصد؛ (8939:89مهدوی و همکاران،گيرد )می مختلف شکل هایجنبه در

 مقاصد از این از برخی اند. متفاوت هم با گردشگر جذب قابليت و توان نظر از گردشگری

 عامل توانندمی و برخوردارند المللیو بين ملی سطح در گردشگر جذب برای الزم یها تيقابل

 محلی برد و قابليت از هم برخی و آیند به شمار منطقه در گردشگری توسعه محرک

مسائل  دهد که در زمينهتجربه کشورها نشان می(. 8983:36ضيایی و شجاعی،برخوردارند )

 دهند.قرار می مدنظرریزی فضایی مقصدهای گردشگری اصول زیر را مربوط به برنامه

در  یجوامع محل یدهيچيمشارکت گسترده و پ :ريزیمشارکت نهادی و محلي در برنامه 

 است. رندگانگيميتصم یهدفمند از سو گذاریهیسرما یمستلزم راهبردها یگردشگر توسعه

آید. می حساب به 383این نوع مشارکت بخشی از فرایندهای دستورالعمل محلی  که یطور به

گردشگری  های محلی، توسعهجوامع محلی و حفظ فرهنگ جهت اطمينان از مشارکت همه

تا اینکه  سطوحِ مناسب در بر بگيرد گردشگری را در همه نفعان در توسعهذی پایدار باید همه
                                                                                                                                                                                 

1. Stetic 

2. Local Agenda 21 
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شوند ریزی، مدیریت و نظارت میخدمات گردشگری که از سوی جوامع ميزبان برنامه توسعه

 لهيوس نیبدکند و این امر عواید گردشگری در جوامع محلی را تضمين می را ارتقا دهد.

های محلی را استانداردهای زندگی را افزایش داده و منابع سودآوری ایجاد خواهند کرد، گروه

ها و ابزارهایی باشد و استفاده از روش ها آنی که شایسته و مناسب ا گونه بهبه تبادل فرهنگی 

 (.989: 3083ریستسگی و همکاران،کرد )غيب و تشویق خواهند برای حفظ محيط، تر

مـورد توجـه    ییهـا  و شاخص ها یژگیو ،در بعد ساختاری ريزی:نقش دولت در ساختار برنامه

قـانونی بـوده و عمـدتاً در     هــای کــالن حمــایتی و   پشــتوانه  رنـده يبرگ گيـرد کـه در  قـرار مـی  

در این گـام بـه آن  .گيـرددولتی، سازمان و جامعه، مورد بررسی قرار می یها استيچارچوب س

در مناطق توسعه گردشگری  کننده قیتشو کننـده وهـایی کـه تسـهيلو رویـه ها استيدسـته از س

 یهـا  تیـ حما و هـا  اسـت يشــود و قــوانين، س  هسـتند، توجـه مــی  توریستیبا پتانسيل و ظرفيـت 

های قـانونی  (. سياست و رویه393: 8939سجاسی قيداری و همکاران،گيرند )می بر دولتی را در

شـوند، روابـط   که بـا حکومـت غيرمتمرکـز اداره مـی     افتهی توسعهدهد که در کشورهای نشان می

 هـا  آنهـای  متقابل و قوی بين اقتصاد، حکومت، سياست، فرهنگ و توسعه گردشگری در برنامه

گـذاری  ای و محلـی( نقـش اصـلی را در سياسـت    ران )ملی، منطقهبازیگ که یطور بهوجود دارد. 

-، سياسـت های متمرکزدر حکومت که یدرصورتها، مدیریت و مشارکت راهبردی دارند. برنامه

شـود و تمـام   دستوری از باال به پـایين انتقـال داده مـی    صورت بههای قانونی از مرکز و ها و رویه

محيطـی و گردشـگری توسـط    ، زیسـت فرهنگـی  -ی، اجتمـاعی در ابعاد اقتصـاد  ها آنهای برنامه

اسـت و تـابع    تـر  رنـگ  کـم ای نفعـان محلـی و منطقـه   شـود و نقـش ذی  سيستم متمرکز اداره مـی 

 دستورات ساختار متمرکز هستند.

مشـارکت و   شیافزا یمؤثر برا فرایندی مقصد تیریمدنظام  مقصد گردشگری: تيريمدنظام 

و  یااقتصـاد منطقـه   یتوسـعه  یهاها/سازمانئتيها با ه آن روابط تیو تقو مردم محلی یهمکار

 دآیـ یحساب مـ  به یتیریمدنظام  کنظام مدیریت مقصد گردشگری ی است. یآموزش انیمتصد

ســازمان  اريــمقصــد در اخت کیــدر  یو رقــابت داریــپا یگردشــگر جــادیجهــت ا ییکــه ابزارهــا

-یمـ  دهـی سازمان نيمع یمقاصد گردشگرحول نظام مدیریت مقصد دهد. یقرار م یگردشگر

دارد  یفـرد  خاص خود و منحصربه یعيطب یگردشگر یهایژگیمقاصد و نیشوند، هرکدام از ا
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 ؛9: 8933پـور، علـی برخـوردار اسـت )   یفـرد  منحصربه یتیریو مد یاببازاری ،توسعه یازهاين ازو 

 (.980: 8،3088یلوپس

بـا   کشـور هـر   یزیـ ربرابـر متـون نظـام برنامـه     و محلي: ایهای ملي، منطقهارتباط بین برنامه

-. برنامـه اسـت  صورت متمرکز توسعه به یهااستيراهبردها و س یو اجرا ميساختار متمرکز، تنظ

هـا در  پـروژه  هـا و متمرکـز بـوده و طـرح   نظام  نیمتأثر از ا زين یو محل یادر سطوح منطقه یزیر

 یالگـو  اما شوند؛یم هيبا حداقل مشارکت شهروندان ته و نیيپا بهاز باال  و یچارچوب برنامه مل

 شـامل ی سـاختار سـه سـطح    کیـ متمرکـز حـداقل   ريبا ساختار غ یدر کشورها یزیرنظام برنامه

نـوع   نیـ . در اکننـد یمـ  شـنهاد يپ ییمؤثر روستا یزیربرنامه یرا برا یو محل یامنطقه ،یسطح مل

 نيبـ  یهمـاهنگ  کالن توسعه، یراهبرد یها یرگذا استيشامل س یدر سطح مل یزیرنظام، برنامه

سـاختار   کیـ  اسـت. درواقـع در   شیمنابع بر اساس اصول آما صيو تخص زيو تجه جيبس ،یبخش

هـا و  الـت یا قیـ کارکردها را از طر مينقش و تقس نیا تيماه ،یمطابق قانون اساس ینيفدرال، قوان

دولـت   ژهیو اقدام حق نیفدرال ا ريغ نظام کیاست که در  یدر حال نیدهند. ایها انجام م استان

 (.95: 8936انزالی و همکاران،است ) یمرکز

ریزی فضایی که شـامل مکـان، انسـان و فعاليـت، عناصـر      برنامه گانه سه(، به عناصر 8جدول )در 

توسعه گردشگری، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و محيطی و عناصر مطالعات تطبيقی کـه شـامل   

اشاره شده است  ها برنامهنقش دولت، نظام مدیریت، مشارکت نهادی و محلی و سطوح مختلف 

ی فضـایی بـا دیگـر عناصـر رابطـه      زیـ ر برنامـه در زیرمجموعه عناصـر   مؤلفهکه سعی شده برخی 

 کارکردی داشته باشند.

 

 

 

 

 

  

                                                                                                                                                                                 

1. Lopesi 
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 مورد استفاده در تحقیق گانه سه عناصر .1جدول 

  ريزی فضاييعناصر برنامه  

   فعالیت انسان فضا  

عناصر 

توسعه 

 گردشگری

 در گذاریسرمایه اقتصادی

 هاجاذبه

پذیری رقابت

 نفعانذی

-نظارت بر سرمایه

گذاری دولتی و 

 خصوصی

نقش 

 دولت

عناصر 

مطالعه 

 تطبیقي

های مذهبی جاذبه فرهنگی

 و تاریخی

آموزش 

 نیروی انسانی

و  سیاست

 ها یگذار قانون

نظام 

 مدیریت

 آدابرسوم و  اجتماعی

 ها،)جشنواره

 ها وموسیقی

 محلی( هایجشن

تعاون و 

همکاری بین 

 هابخش

آگاهی و دانش در 

 خدمات

 مشارکت

 و نهادی

 محلی

 یهاظرفیت محیطی

 طبیعی()

تخصیص 

 منابع

-ارتباط بین فعالیت

 ها

 در سطوح مختلف

سطوح 

 هابرنامه

 

 ي تحقیقشناس روش

تحقيق حاضر از لحاظ پژوهش، تطبيقی و نظر ماهيت، کيفی و به لحاظ هدف، بنيادی اسـت و از  

اینکه هدف نهـایی  . با توجه به شود یمی، تحليل محتوا و از نوع کيفی محسوب شناس روشلحاظ 

ی مطالعـاتی بـا ایـران،    هـا  نمونـه ریـزی فضـایی گردشـگری    این پژوهش، مقایسه سـاختار برنامـه  

ارائــه  تــاًینهای فضــایی گردشــگری و زیــر برنامــهدر  هــا قــوتو  هــا یکاســتتشــخيص کمبودهــا، 

. بـرای دسـتيابی بـه ایـن هـدف، سـاختار فضـایی        است موردنظرپيشنهادهایی برای بهبود ساختار 

های گردشگری روستایی ایران با سه کشور ترکيه، صربستان و پرتغال مقایسه شده اسـت.  قصدم

ریـزی فضـایی گردشـگری اسـت کـه تجربـه       برنامـه  مسـئله  بر اساسانتخاب کشورهای یاد شده 

 ؛3083،کياسـتات  ؛3083ریستسـگی، انـد ) ریزی فضایی گردشـگری داشـته  موفقی در زمينه برنامه

 (.8،3083ی و وینال ؛8،3083مورات و ایتن

                                                                                                                                                                                 

1. Dede and Ayten 
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ــانی      ــار از ســایت جه ــه اطالعــات و آم ــا دسترســی ب ــن کشــورها ب از طــرف دیگــر، انتخــاب ای

بـر  گردشگری، اسناد، کتب و مقاالت نيز بـوده اسـت. سـپس اطالعـات تفصـيلی ایـن کشـورها        

آوری و ایـده اصـلی   ریـزی فضـایی گردشـگری جمـع    های کالن برنامهسياستمعيارهای  اساس

بنـدی  ها را با یکدیگر، مقایسه کرده است. نکات مهم و کليدی کشور دستهاج و آناستخر ها آن

ریزی فضایی گردشگری پيشـنهاد  نتایج راهبردی جهت تدوین راهبردهای کالن برنامه عنوان بهو 

بنابراین کشور ترکيه با توجه به شباهت وضعيت اقتصادی و نزدیکی به ایران؛ کشـورهای  ؛ شدند

ریزی فضایی گردشـگری بـا کشـور ایـران در زمينـه      موفق برنامه ال به دليل ارائهصربستان و پرتغ

 هـای روش انـواع  بـه  توجـه  بـا  بنـابراین ؛ هستند سهیمقا قابلریزی فضایی گردشگری توسعه برنامه

-بـزرگ )  سـطح  روش از اسـت  شـده  پرداختـه  آن بـه  خالصهطور  به نظری مبانی در که تطبيقی

 .است شده گرفته بهرهموردنظر  تحقيق برای( کالن

ای توانـد بـرای پـایش و واکـاوی مقایسـه     ریـزی، مـی  هـای برنامـه  این رویکرد همراه با شـاخص  

ریزی متجانس از کشورهای ریزی فضایی گردشگری با یکدیگر و با برنامهعملکرد علمی برنامه

تـوان  ای تطبيقـی مـی  مطالعـه  بنـابراین از راه ؛ های آتی نيز مورد استفاده قرار گيـرد دیگر در سال

بـر  ریزی علمی کشور را با سـایر کشـورها تحليـل کـرده و     عرضی وضعيت موجود برنامه طور به

کرد. از سـوی دیگـر    ارائهی ا توسعههای های تشخيص داده شده برنامهها و یا قوتضعف اساس

های ریزیهای برنامهتوان عملکرد و فعاليتهای به کار گرفته شده میبا شناخت تفاوت شاخص

 یزریـ سـاختار نظـام برنامـه   بنابراین در گام نخست ؛ طولی ارتقا داد طور بهفضایی گردشگری را 

ای و ریزی در سطح ملی، منطقهیی ایران، ترکيه، صربستان و پرتغال شناسایی و فرآیند برنامهفضا

گردشـگری   فضـایی  ریـزی محلی تشریح شد. در گام دوم به مقایسه تطبيقی از لحاظ نظام برنامـه 

، نظـارت و پـایش(   گيـری، اجـرا  ریـزی، تصـميم  ی؛ مراحـل برنامـه  زیـ ر برنامـه )که شامل ساختار 

گردشـگری   فضـایی  ریزیبرنامه در محلی و نهادی مشارکت صورت گرفت. در ادامه به جایگاه

ریـزی فضـایی   نقـش دولـت در سـاختار برنامـه    روسـتایی(،  ) یمحلـ ی و ا منطقـه در سطوح ملـی،  

گردشـگری مقایسـه ایـن چهـار      در محلـی  و ایمنطقـه  ملی، هایبرنامه بين ارتباطگردشگری و 

؛ هـای کـاربردی برشـمرد   توان پژوهش حاضر را از دسته پـژوهش می رو نیازا ساختار انجام شد.

                                                                                                                                               
1. Lai and Vinh 
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نـد،  کریزی فضایی ایران با بسياری از کشورهای جهان فـرق مـی  ساختار برنامه ازآنجاکهبنابراین 

یی کـارا شـود. لـذا موفقيـت و    یافـت مـی   نـدرت  بـه  افتـه ی توسعهی مشابه آن با کشورهای ها نهيزم

 گـرا  تيـ عموم، نيازمند اتخاذ رویکـرد  ریزی فضایی گردشگریمطالعات تطبيقی در زمينه برنامه

 در پژوهش تطبيقی است.
 

 های تحقیقيافته

-ایم، در ساختار برنامهفضایی محدود کردهریزی در این بخش، بررسی خود را به ساختار برنامه

 ها آنهایی وجود دارد که توجه به ریزی فضایی در ایران در مقایسه با کشورهای دیگر؛ کاستی

در ذیل به این  ؛ کهریزی فضایی گردشگری کمک کندتواند در بهبود ساختار برنامهمی

 ها و نقاط ضعف و راهکارهای بهبود آن اشاره شده است.کاستی
 

 تطبیقي مقايسه

 ريزی فضايي گردشگریمشارکت نهادی و محلي در برنامه گام اول:

 مدت انيمهای ریزی و اجرایی بخشی و دیدگاه رشد اقتصادی در تهيه تمامی برنامهغلبه نظام برنامه

ای و های ملی، منطقهبرنامه مؤثر سال گذشته مانعی بزرگ برای مشارکت 55توسعه کشور طی 

ها( در تهيه و تنظيم برنامهاستانمناطق )محلی در روند توسعه بوده است. در این نظام بخشی نگر، 

های توسعه فارغ از ندارند. به همين دليل برنامه افتهی سازمانهای توسعه کشور مشارکت جدی و 

 خواهو پناهنده الدینی سيفاند )های مناطق کشور تهيه شدهها و محدودیتها، ظرفيتتوانمندی

که قرار  یعنوان کسان به های گردشگریمحلی در برنامه مردمنهادها و مشارکت (. فقدان 30: 8983

و  یها و بررسبرنامه هيته ندیفرا ها اثر بگذارد در آن یبر زندگ ميطور مستق به برنامه یشنهادهاياست پ

طرح بر اساس  هيآن و ته ینشدن مردم نسبت به اهداف طرح و محتوا هيها، باعث توج آن بیتصو

 نیشود که ایمردم م یها تیها و اولو، خواستهازهايمشاور و کارفرما بدون توجه به ن یفکر نهيزم

-پورشود )یها مو برنامه برنامه یاجرا ندیدر فرانهادها و مردم محلی باعث مشارکت کمتر  موارد

ریزی برنامه ها در زمينهگيری(. در کشور پرتغال، مشارکت و تصميم895: 8985احمد و همکاران،

یابی مناسب فعاليت، ایجاد تعادل در توسعه اجتماعی و اطمينان از مکان منظور بهفضایی گردشگری، 
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اقتصادی و افزایش مناظر طبيعی یک مسئوليت مهم ایالت است و مشارکت شهروندان در یک 

 بر اساسکشور،  نیدر اریزی فضایی، گيرد. لذا برنامهیدار صورت میچهارچوب توسعه پا

 نيروهـای و مسـتقل ، مناطقو نيروهای محلی است. ایالت خودمختارصالحيت حکومت، مناطق 

 صالحيت هایمحدوده در فضایی ریزیبرنامه سياست هماهنگ بـرای ارتقای را وظـایفی محلـی

دارند  عهده بر ملی و ایمنطقه شهری، قلمروهای مدیریت یها طرح کردن طریـق آماده از خودشـان

هایی ای بارز از حکومت(. در کشور صربستان، دموکراسی، نمونه898: 8983وحيدی برجی،)

اند، ضروری دانسته ای و محلیهای ملی، منطقهغيرمتمرکز است که مشارکت را در ساختار برنامه

ی در تغييرات مؤثرریزی فضایی گردشگری نقش گانه در برنامهمسئوالن در سطوح سه که یطور به

اند؛ حتی برخی از امور محلی را به خود مردم و سياسی و قانونی گردشگری این کشور داشته

(. ترکيه همانند کشور 3398: 8،3089استوساوجویکدادند )مشارکت شهری و روستایی اختصاص 

ها ضعيف ارزیابی شده است و چون مرجع در برنامهایران، ساختار متمرکز دارد و نقش مشارکت 

های محلی دهد، نقش مشارکت و حکومتمرکزی تصميمات را در سطح باال به پایين انتقال می

های شود و در قالب برنامهدر سطح ملی تدوین می ساله پنجهای بنابراین برنامه؛ تر استکمرنگ

 (.948: 3،3083نمورات و ایتشود )استانی بين مناطق توزیع می
 

 ریزی فضایی گردشگریمشارکت نهادی و محلی در برنامه گاهیجا. 2جدول 

نام 

 کشور

 ريزی فضايي گردشگریبرنامه

 محلي ایمنطقه ملي

 ایران
-عدم هماهنگی بین برنامه

 های کالن توسعه

فقدان مشارکت و ضعیف بودن نظام 

 های گردشگریای در برنامهمنطقه

ضعیف بودن مشارکت محلی در 

 ی گردشگریها برنامه

 ترکیه
های مشارکت در برنامه

 کالن

ضعیف بودن مشارکت در توسعه 

 یا منطقه

گیری سطح ضعیف بودن شکل

 مشارکت محلی در نظام گردشگری

 صربستان
 مشارکت در سطح تصمیمات

 های کالنو استراتژی

و ذینفعان گردشگری  ها فدرالمشارکت 

 ی گردشگریها یاستراتژدر توسعه 

و همکاری دولت و مردم  مشارکت

 ریزی گردشگریمحلی در برنامه

 پرتغال
مشارکت مشورتی در 

 های کالنتوسعه برنامه

وجود و اهمیت سطح مشارکت شهری 

 و محلی در توسعه گردشگری

 مؤثرگیری وجود مشارکت و تصمیم

 ی گردشگریها برنامهدر 

                                                                                                                                                                                 

1. Stojsavljevic 

2. Murat Ayten 
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 ريزی فضايي گردشگریگام دوم: نقش دولت در ساختار برنامه

-گيری ایدهریزی فضایی منجر به شکلاخير، رویکردهای نوآورانه در برنامه در طی چند دهه 

های های جدیدی در خصوص فضا و مکان و همچنين نقش راهبردهای فضایی در بافت

ریزی فضایی عمدتاً جزء وظایف بخش دولتی های معاصر شده است. برنامهحکومت و دولت

 ملل سازمانکند )ها در آینده عمل میی بر توزیع فضایی فعاليترگذاريتأثبوده و در راستای 

چهارم ریزی گردشگری تا برنامه (. در زمينه نقش دولت در برنامه35: 8،3008ژنو و نيویورک

( گردشگری روستایی جایگاه مشخص و قانونی در برنامه توسعه کشور نداشته 8984-8988)

های دارای یکی از فعاليت عنوان بهگذرا توسعه گردشگری روستایی  هرچنداست. در این برنامه 

( برای نخستين 8934-8930مزیت نسبی در نواحی روستایی معرفی شده است. در برنامه پنجم )

ی دست عیصناردشگری روستایی در چارچوب اختيارات سازمان ميراث فرهنگی، بار حمایت از گ

اما در این برنامه؛ جایگاه گردشگری روستایی در چارچوب فرایند ؛ و گردشگری مطرح گردید

(. 88: 8939رضوانی و بيات، است )ی مشخص نشده روشن بهکلی توسعه یکپارچه روستایی 

رخ داد.  8338ریزی فضایی گردشگری برای اولين بار در در کشور پرتغال، برنامه که یدرحال

ریزی فضایی گردشگری نقش دولت در برنامه رو نیازانظام اداره این کشور فدرالی است، 

ثبت سند شد. در این کشور،  3009ریزی فضایی در کشور ترکيه در هدایتگر دارد. قانون برنامه

برای گردشگری در نظر گرفته است. این سازمان توسعه را  ساله پنجهای سازمان دولت، برنامه

ها های اساسی گردشگری را تنظيم و بودجه الزم برای اجرای هر یک از آنها و برنامهمشیخط

ریزی (. در کشور صربستان، دولت برنامه46: 8936انزالی و همکاران،دهد )را تخصيص می

کند و ای و محلی واگذار میطقهفضایی گردشگری در سطوح مختلف را به مراجع مرکزی، من

 ریزی فضایی گردشگری را هدایت و مدیریت نماینده هر بخش با اصول کارکردی برنامه

ریزی فضایی گردشگری در گيری برنامهکند و دولت نقش مهمی در هماهنگی و شکلمی

 (.3398: 3089استوساوجویک،دارد )ای و محلی سطوح ملی، منطقه

  

                                                                                                                                                                                 

1. United Nations New York and Geneva 
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 های مورد مطالعهریزی فضایی گردشگری در نمونهنقش دولت در برنامه سهیمقا .3جدول 

مه
رنا

ر ب
ت د

دول
ش 

نق
ری

شگ
رد

 گ
یی

ضا
ی ف

ریز
 

 پرتغال صربستان ترکيه ایران

ضعيف بودن -

نقش دولت در 

های ملی، برنامه

 ای و محلیمنطقه

نگرش فقدان -

جامع و مشخص 

به گردشگری در 

 های توسعهبرنامه

سهيم کردن -

وزارت نقش 

ها در سطوح خانه

مختلف ملی، 

 ای و محلیمنطقه

مرجع  همکاری -

و مرجع  یمرکز

ی در محل

 یرگيميتصم

ها مشیایجاد خط

های و برنامه

راهبردی در 

سطح ملی، 

 ای و محلیمنطقه

-تعيين سياست-

های حمایتی و 

مالی در سطح 

 کالن و خرد

ریزی تعادل برنامه-

در سطوح مختلف 

و ی ا منطقهملی، 

 محلی

های سياست-

توزیع عدالت 

فضایی در مناطق 

 گردشگری

 

 

 عمر از دهه شش حدود در ایران ريزی فضايي گردشگری:گام سوم: نگرش نظام برنامه

 به بخشی نگرش گذرد،می است شده ریزیبخشی پایه ریزیبرنامهبر اساس  که ریزیبرنامه نظام

 از متأثر کشور، در توسعه ریزیبرنامه برقراری نظام نخستين و دهه چند در ژهیو به توسعه،

 کشور کنونی وضعيت بررسی که یطور . بهاست های متنوعی در ابعاد مختلف بودهدیدگاه

 را کشور توسعه روند هاریزیبرنامه در بخشی رویکرد غلبه و گرائیکه تمرکز است آن بيانگر

 (.83: 8986)رحمانی،است نموده ساقط انتفاع زيه از را ریزیبرنامه و کرده است اختالل دچار

مشکالت در سطوح کالن اجرایی کشور حاکميت نگرش بخشی است، این  نیتر مهماز 

ریزی توسعه ملی و از جمله توسعه روستایی وضعيت که از مشکالت بنيادین فرایند کلی برنامه

-روستایی نيز سلطه داردریزی توسعه گردشگری های گذشته بوده است، بر برنامهدر طی دهه

 و ندارد مشخصی متولی روستایی گردشگری ایران در بنابراین هنوز؛ (85: 8933)مرادزاده، 

 هم با هماهنگی بدون را گردشگری به مربوط امور از ایگوشه یک هر های مختلفسازمان

مقصدهای  توسعه زمينه در ریزی فضاییبرنامه و برنامه نبود امر این پيامد .دهندمی انجام

 بااست.  روستایی نواحی درها  آن هایبرنامهبی گسترش ناشی از منفی اثرات بروز و گردشگری

 از مراتبی سلسله مدیریتی و ریزینظام برنامه که کشور و بخشی اداری متمرکز ساختار به توجه

 گيریتصميم در زیادی هایبا محدودیت روستایی شود، نهادهایمی شامل را پایين به باال
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 فهيوظ انجام -مردمی نهاد یک یجا به -دولتی اجرایی نهاد یک عنوان به بيشتر و هستندرو  روبه

 کشورهای با ریزی فضایی ایرانبرنامه ساختار با مقایسه (.40: 8936انزالی و همکاران،کنند )می

فضایی  ریزی در نظامبرنامه سطح برای مثال. شودمی مشخص یخوب به هاتفاوت مطالعه مورد

مراجع . در این کشور است محلی و ایمنطقه ملی، سطح سه در ترکيه گردشگری کشور

های غيردولتی، کارآفرینان، نفعان از جمله سازمانمرکزی، مراجع محلی، نهادهای بخشی و ذی

ریزی فضایی برای توسعه های متنوعی در فرایند برنامهنقش ها آنمردم محلی و نمایندگان 

ی فضایی برنامه(. 8،3083متحد ملل سازمان توسعه برنامهکنند )گردشگری ایفا می پایدار بخش

ریزی راهبردی توسعه سازی برنامهبرای هماهنگ چهارچوبی را( 8336صربستان )جمهوری 

در سطح نواحی کوهستانی حفاظت شده را فراهم  نيچن همتر در سطح ایالتی و ای متعادلمنطقه

کنند و ریزی گردشگری مشارکت مینفعان محلی در برنامهذی کرده است. در سطح ایالتی،

دارند های گردشگری را کننده برنامهکننده و هماهنگنقش کنترل نماینده عنوان به

فضایی در سطح ملی، ریزی (. در کشور پرتغال، نظام برنامه3393: 3089استوساوجویک،)

دولت مرکزی(، وزارت ) یملدر سطح  که یطور بهگيرد، ای و محلی صورت میمنطقه

ریزی فضایی و برنامه رکلیمدای به همراه منطقه ریزی فضایی و توسعه، برنامهستیز طيمح

 آید و مسئوليت تدوین، اجرامی حساب بهی اجرایی مرکزی شهری وجود دارد؛ که اداره توسعه

ریزی شهری و فضایی را بر عهده دارد. همچنين در برنامه گذاری در زمينهو ارزیابی سياست

ی هر ریزی فضایی مستقيماً بر عهدهسطح محلی، شوراهای شهر و روستا وجود دارند و برنامه

کنند های فضایی را تدوین، تصویب و اجرا میبرنامه ها آنیک از این مراجع محلی است. 

ریزی فضایی کشورهای های نظام برنامه(. با توجه به شرح و ویژگی88: 3،3083بيلواکراو و )

ریزی، گيری، برنامهتصميمریزی فضایی در زمينه های برنامهسياست مسئوليتمورد مطالعه، 

 ( مشخص شده است.5) جدولاجرا، نظارت و پایش در 
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 کشورهای مورد مطالعهریزی فضایی گردشگری در ساختار نظام برنامه .4 جدول

ی ها نمونه

مورد 

 مطالعه

ساختار 

ی زیر برنامه

 فضایی

اقدامات/مراحل 

 ریزیبرنامه

-تصمیم

 گیری

 پایش نظارت اجرا ریزیبرنامه

 ایران
 ریزی ملیبرنامه متمرکز

مرجع 

 مرکزی
 مرجع مرکزی

فقط دولت و 

 نمایند آن

نمایندگان محلی 

 و دولتی

 نمایندگان

 دولتی

 ترکیه

 ریزی ملیبرنامه متمرکز
مرجع 

 مرکزی
 مرجع مرکزی

مرجع 

مرکزی/ 

 مراجع محلی

ی کنشگران همه

ی استثنا به

 نمایندگان محلی

ی همه

 کنشگران

 صربستان

 ریزی ملیبرنامه فدرال

مرجع 

 مرکزی

و مرجع 

 محلی

جمعی و 

مشارکت نماینده 

 هر ایالت

مرجع 

مرکزی/ 

 مراجع محلی

ی کنشگران همه

ی استثنا به

 نمایندگان محلی

ی همه

 کنشگران

 پرتغال

 ریزی ملیبرنامه فدرال

مرجع 

مرکزی و 

مرجع 

 محلی

 بوروکراتیک جمعی/مشارکتی

ی کنشگران همه

ی استثنا به

 نمایندگان محلی

ی همه

کنشگران 

ی استثنا به

نمایندگان 

 محلی

 

 ای و محلي در گردشگریهای ملي، منطقهگام چهارم: ارتباط بین برنامه

، انرژی و ونقل حملهایی مسکن، ریزی فضایی؛ بهبود یکپارچگی بين بخشبرنامه نقش عمده

شهری و روستایی و در نظر گرفتن  توسعه ای و محلی،های ملی، منطقهصنعت و ارتقای سيستم

-برنامه ازآنجاکه(. 35: 3008متحد، ملل سازمان توسعه برنامهاست )ی طيمح ستیزمالحظات 

توان خالصه از قبل و بعد از انقالب صورت گرفته است در این زمينه میهای گردشگری 

های قبل از انقالب های گردشگری اشاره کرد. توجه به گردشگری در برنامهعملکرد برنامه

ای به اداره روسفريستنظيم امور جهانگردی و  منظور بههجری شمسی  8984برای اولين بار در 

های در وزارت کشور ایجاد شد. تنها کار این اداره چاپ کتابچه ی امور جهانگردی،نام اداره

(. در همين سال کانون جهانگردی 89:8998دیبایی، است )کوچک راهنما برای مسافران بوده 
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-فراهم آوردن موجبات آسایش و آسان نمودن مسافرت ایجاد گردید. در شهریور منظور بهایران 

 بار کای یعالی جهانگردی تغيير نام داد. این شورا هفتهاداره امور جهانگردی به شورای  8930

شورای عالی جهانگردی از دوازده تن از  8940شد. در سال در وزارت کشور متمرکز می

، موسسه دولتی و سه تن از افراد بصير و آگاه در امور جهانگردی به ها وزارتخانهنمایندگان، 

ی نظارت طورکل بهایی برای امور جهانگردی و مشی و تدوین برنامه اجروجود آمد. تعيين خط

به دليل اینکه این تشکيالت  (.380:8980محالتی،بود )این امور از جمله وظایف این شورا بر 

 سيتأسهجری شمسی سازمان جلب سياحان  8943پاسخگوی نياز جهانگردی نبود در سال 

 طور بهپيروزی انقالب اسالمی سياحان تا  های سازمان جلب(. لذا فعاليت896:8986)قرخلو،شد

است  مطالعه قابلی و آموزشی و تسهيالتی ساتيتأسهای مطالعاتی، اعم در سه بخش برنامه

های پيش از انقالب در ارتباط با توسعه در ارتباط با برنامه ازآنچهبنابراین ؛ (98:8988موحد،)

-کرد. در این برنامه قطب توان به برنامه عمرانی چهارم اشارهگردشگری مطرح است، تنها می

های اقتصادی مطرح گردید؛ اما گردشگری های توسعه جهانگردی در کنار سایر قطب

 (.90-93: 8993زمانی فراهانی،است )بخشی جداگانه مطرح نشده  عنوان بهروستایی 

وزارت اطالعات و جهانگردی ابتدا به وزارت  8959به دنبال پيروزی انقالب اسالمی در سال 

ارشاد ملی و سپس به وزارت ارشاد اسالمی تغيير نام داد حوزه معاونت جهانگردی این 

گرفت. با تشکيل وزارت فرهنگ و  بر عهدهوزارتخانه سرپرستی امور جهانگردی کشور را 

ی و جهانگردی را گرد رانیاسياحتی و زیارتی این وزارتخانه، دفتر امور  ارشاد اسالمی، معاونت

بندی، نظارت و جهانگردی، درجه انیمتصدریزی صنعت گردشگری، آموزش برنامه منظور به

های جهانگردی خارجی و المللی با نهادها و ارگان، برقراری ارتباط بينساتيتأسگذاری نرخ

غفاری و داد )المللی جهانگردی تشکيل ها، مجامع بينها و نمایشگاهشرکت در اجالس

هایی یکی از بخشمذهبی  –گردشگری فرهنگی  پس از جنگ تحميلی (.56:8988همکاران،

 8964،وبودجه برنامهسازمان گرفت )قرار توسعه کشور  یها که همواره مورد توجه برنامه بود؛

برنامه اول توسعه کشور اولين سند رسمی در مورد توسعه گردشگری  بنابراین در؛ (988-980:

(، برنامه 8993-8968) ساله اول است. در این برنامه 5بعد از انقالب اسالمی ایران در برنامه 

ها مطرح گردید اما جایگاه مشخصی برای زیر مشیتوسعه گردشگری زیر عنوان یکی از خط
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از جمله گردشگری روستایی در نظر گرفته نشده است. های مختلف توسعه گردشگری و بخش

(، برخالف برنامه اول، جایگاه مشخص و قانونی 8998-8994توسعه )دوم  ساله پنجدر برنامه 

ی و جهانگردی به فراموشی گرد رانیاهای برای بخش گردشگری در نظر گرفته نشد و برنامه

-در برنامه گنجانده نشده بود. در برنامههای گردشگری از بخش کدام چيهسپرده شد، بنابراین 

(، همانند برنامه دوم جایگاه مشخصی برای بخش 8989-8993توسعه )سوم  ساله پنجهای 

 864گردشگری در نظر گرفته نشد. تنها مواردی که از گردشگری سخن به ميان آمده در ماده 

بند ( در 8988-8984عه )توسجزئی است. در برنامه چهارم  طور به 866و یکی از بندهای ماده 

قرار گرفته است. در حقيقت تا قبل از برنامه  ديتأکو فعاليت بخش گردشگری مورد  توسعه 44

اما پس از برنامه چهارم ؛ چهارم توسعه، چندان به موضوع گردشگری روستایی توجه نشد

هدف گردشگری با روستای 400های گردشگری روستایی و عشایری، تعيين حدودکميته

جذب گردشگر  منظور بهبندی تعيين مناطق نمونه گردشگری، ساماندهی نوار ساحلی اولویت

رغم ی و گردشگری قرار گرفت. علیدست عیصناروستایی در دستور کار سازمان ميراث فرهنگی 

 طور بههای توسعه گردشگری، در برنامه چهارم نيز به موضوع توسعه گردشگری توجه به برنامه

های متعددی از جمله گردشگری زیرا گردشگری دارای بخش؛ هدفمند و جامع نگریسته نشد

های های هدفمند و مجزا بر پایه تعاریف ویژه و قلمرو خاص بخشروستایی است که به برنامه

، 83، 88( در مواد 8934-8930توسعه ) ساله پنجمختلف گردشگری نيازمند است. در برنامه 

مورد توجه قرار گرفته است.  مختلفهای موضوع توسعه گردشگری در زمينه 304و  834، 866

برنامه پنجم که به توسعه روستایی اختصاص دارد نيز توسعه خدمات گردشگری  834در ماده 

، گردشگری در نواحی 304در نواحی روستایی مورد توجه قرار گرفته است. همچنين در ماده 

رغم توجه بيشتر به موضوع گردد. علیمناطق مطرح می بخشی از توسعه این عنوان بهمرزی 

های پيشين، اما همچنان گردشگری گردشگری روستایی در برنامه پنجم توسعه نسبت به برنامه

های جمعيت روستایی ی فعاليتمتنوع سازرویکردی برای توسعه اقتصادی و  عنوان بهروستایی 

شود ر نواحی روستایی کشور دیده نمیریزی و مدیریت توسعه پایدادر چهارچوب برنامه

فضایی  یهابرنامه ،وبودجه برنامه سازمان نکهیباادر ایران بنابراین ؛ (34: 8939رضوانی و بيات، )

-های ملی، منطقهبرنامه بیو تصو یبررس ه،يته ندیفرا نيب یارتباط و هماهنگ، کندیم نیرا تدو
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اما در کشور ؛ ی وزارتخانه وجود ندارداجرا و سازمان اجرائ ندیبا فراای و محلی گردشگری 

ها ریزی فضایی و توزیع مسئوليتهای برنامهکه مسئول تدوین سيستم های مرکزیترکيه، دولت

)سازمان تحقيقات جهانی آیندمی حساب بهميان سطوح اجرایی مختلف هستند، مخاطبان اصلی 

-ریزی گردشگری فضایی و برنامههنگی بين برنامه(. در کشور صربستان هما8،3083کشاورزی

ریزی ی اساسی تبدیل شده است که هدف آن دستيابی به یک برنامههای بخشی به یک مسئله

 جمعی همه ای پایدار در نواحی این کشور است. مشارکتی منطقهراهبردی یکپارچه برای توسعه

ی را در ابيدست قابلتغيير خالصِ شفاف و ای و محلی یک های ملی، منطقهنفعان در برنامهذی

(. در کشور پرتغال، ارتباط قوی بين 3398: 3089استوساوجویک،است )کشور به وجود آورده 

در یک  43/48ای و محلی وجود دارد و طبق قانون های گردشگری در سطوح ملی، منطقهبرنامه

تعامل هماهنگ سيستم مدیریت سرزمين را در سه سطح و چهار نوع عملکرد  چهارچوب

ی سرزمين، زیر برنامهکند. این عملکردها شامل ابزارهای توسعه سرزمين، ابزارهای ی میده سازمان

های مختلفی ی خاص است که در هر سطح از عملکرد، طرحها طرحهای سياست بخشی و طرح

 (.898: 8983برجی، وحيدیاست )در نظر گرفته شده جهت ساماندهی توسعه سرزمين 
 

 ای و محلی در گردشگریهای ملی، منطقهارتباط بین برنامه .5جدول 

 نام کشور
 ريزی فضايي گردشگریبرنامه

 ای و محليهای ملي، منطقهارتباط بین برنامه

 ایران
 هابرنامه بیو تصو یبررس ه،یته ندیفرا نیب یارتباط و هماهنگضعیف بودن  -

 هادر برنامه یاجرا و سازمان اجرائ ندیفراضعیف بودن  -

 ترکیه
 خوب برنامه در سطح کالن نسبتاًارتباط -

 اهبرنامه بیو تصو یبررس ه،یته ندیفرا نیبخوب  نسبتاً یو هماهنگارتباط  -

 صربستان
 هاارتباط قوی بین سطوح مختلف برنامه-

 های بخشیدر راستای توسعه برنامه ها فدرالارتباط قوی بین -

 پرتغال
 ی کالنها برنامهارتباط قوی بین سطوح مختلف -

 ارتباط قوی در جهت سیستم پایدار سرزمین-
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 فضايي یزيربرنامهنظام ساختار  گام پنجم:

هایی است که از باال به پایين و ریزی صورت گرفته در ایران جز آن دسته از برنامهبرنامه :راناي

-صورت گرفت. توجه به برنامه 8939ی در سال ساله عمران هفتهای برنامه نياول. استمتمرکز 

ها به ایران منتقل شد، در طریق تجارب فرانسوی از 8950و دهه 8940ریزی فضایی از اوایل دهه

 نیآغاز یها شرکت در سال نی. اديبه انجام رس رانيمشاور ست نيتوسط مهندساوایل برنامه پنجم 

 دیيخورش 8954در کشور شد و در  ییفضا نبرنام ینوع هيدار ته عهده دیيخورش 8950نده

 شیآما"در فرانسه ملهم بود، با عنوان  ییفضا زییرآن از برنامه یاصل ميطرح را که مفاه نیا

ش از سه دهه سابقه در انجام با بي ریزی فضاییبرنامهدر ایران، بنابراین عرضه داشت؛  "نيسرزم

، 8950دهه )رویکرد مفهومی نسبتاً متفاوت را تجربه کرده است. مرحله اول  مطالعات چهار

وری بهينه از امکانات و منابع سرزمين تعریف به معنای بهرهریزی فضایی ( برنامهمشاور ستيران

 ریزی فضاییبرنامه (ایمنطقهریزی آمایش و برنامه دفتر ،8960دهه )در مرحله دوم .شده است

 (8990در مرحله سوم )نيمه دوم دهه .و فعاليت بوده است مکانبه معنای تنظيم رابطه بين انسان، 

اجتماعی و طبيعی  یها تيظرف وری بهينه ازبه مفهوم مهندسی ترتيبات بهره ریزی فضاییبرنامه

است. به  ق فضای توسعه مطرحبه مفهوم خلبه بعد  8989در سال سرزمين تلقی شده است و 

ها متناسب با شرایط زمانی، سير تکاملی در ایران در این دوره ریزی فضاییبرنامهعبارت بهتر 

 نظام ی؛ اما در حالت کل(45-55: 8989 را طی نموده است )مطالعات آمایش سرزمين، خود

است  یمل یهاها در چارچوب برنامهبرنامه و هاکشور متمرکز و طرح یزیربرنامه

 (.3: 8938،یدي)سع

تهيه و یک سند حياتی و  3009ریزی فضایی گردشگری در این کشور در سال برنامه ترکیه:

ریزی فضایی نظام برنامهریزی ترکيه باال به پایين و متمرکز است. نظام برنامهمهم به شمار آمد. 

ای، های منطقهتوسعه، برنامههای ی اصلی است: راهبردهای ملی و برنامهدارای چهار مرحله

، مراتب سلسلهاین  رأسها. در های ساخت و توسعه مکانو برنامه 8های نظم محيطیبرنامه

-های اقدام و سياستهای راهبردی هستند که با برنامهبرنامه عمدتاًهای ملی قرار دارند که برنامه

شوند و تدوین می 800000/8از  تر رگبزهایی ای برای مقياسهای منطقهها ارتباط دارند. برنامه

                                                                                                                                                                                 

1. Environmental Order Plans 



   8934، زمستان 84شماره  مطالعات مدیریت گردشگری،  سال چهاردهم،  علمی فصلنامه 036

 

 و موراتاند )ریزی گردشگری ترکيه پذیرفته شدهسطح از برنامه در سيستم برنامه عنوان به

 .(496: 3083ایتن،

سال تهيه شد و در  8336ریزی فضایی گردشگری در این کشور در سال برنامه صربستان:

گردشگری مورد حفاظت قانونی قرار گرفت. ، یازده منطقه کوهستانی دارای جاذبه 3080

گردشگری پایدار  ریزی برای توسعهترین چارچوب برنامهریزی فضایی در صربستان مهمبرنامه

ریزی سازی برنامهریزی هماهنگآید و از سوی دیگر، چارچوبی برای برنامهمی حساب به

در سطح  نيچن همایالتی و کردن این کشور در سطح  ای و متعادلی منطقهراهبردی توسعه

 نگر و جامع وهای این کشور کلرا فراهم کرده است. برنامه نواحی کوهستانی حفاظت شده

 (.3390: 3089ستوساوجویک،است ) یصورت کالن و بخش ها بهبرنامه در این ها اهداف آن

سال ریزی فضایی و شهری کنونی کشور پرتغال در آگوست مبنای سياست برنامه پرتغال:

این باور به تصویب پارلمان این کشور رسيد. برخی بر  38/48قانون و  ریزی شدپایه 8338

ای های منطقههستند که این قانون اندکی دیرهنگام به تصویب رسيد، چراکه بسياری از پویش

، این قانون از اهميتی اساسی برخوردار هرحال بهریزی شده بودند. های قبلی پایهدر طی سال

سازد. ریزی فضایی و شهری در کشور پرتغال را مشخص میت؛ که چارچوب سياست برنامهاس

های اجرایی ای را مشخص و روابط بين سطوح و بخشاین چهارچوب نظام مدیریت منطقه

ریزی فضایی این کشور در سه سطح کند. نظام برنامهمختلف دولت را تنظيم و هماهنگ می

 نیو اجرا شده در ا بیمورد تصو یهاتمام برنامهای و محلی تشکيل شده است. ، منطقهملی

 یهاصورت کالن و در بخش از اهداف به یاکشور مجموعه نیا یهاکشور جامع است. برنامه

هر فدرال بر عهده  استیو فدرال است که ر یاصورت منطقه آن به یاجرا مختلف است که

 (.8،3083کراو و بيلوااست ) ریوز نخست
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 ریزی فضایی در کشورهای مورد مطالعهساختار نظام برنامه .6جدول

 سطوح 

 کشورها

 محلی ایمنطقه ملی

 ایران

ریزی وجود سیستم متمرکز، برنامه

 و بلندمدت کالن

های توسعه، تعیین قطب

 ایجاد تشکیالت و قوانین

، تفویض اختیارات ازیموردن

 مالی و اداری به مناطق

بر ها طرحسازی پیاده

دستورات و  اساس

 ی ملیها استیس

 ترکیه

گذاری و ساخت تمرکز بر سیاست

ی ساز کپارچهاستراتژی، هماهنگ و ی

 ها در سطوح مختلفبرنامه

ی در راستای زیر برنامه

های کاهش نابرابری

ی، هماهنگی بین ا منطقه

ها در ابعاد اقتصادی، برنامه

فرهنگی،  -اجتماعی

 ی و محلیا منطقه

های محلی و بهبود طرح

شهری در راستای 

سازی گردشگری ظرفیت

 محلی

 صربستان

های جامع برای تعیین چهارچوب

 های برنامهنگر ندهیآ

های راهبردی تعیین سیاست

 ایمنطقه

 یداریپاهای تعیین سیاست

 ایمنطقه یتوسعه

 یبرا یکاف تیحما

 گردشگری یتوسعه

و گنجاندن  یمحل

 ییروستا یها سکونتگاه

 یگردشگر در توسعه

 پرتغال

 برای استراتژیک چارچوب تعیین

 فضایی یزیر برنامه

ها و اجرایی تعیین دستورالعمل

 قوانین ملی

 برای استراتژیک چارچوب

 ایمنطقه فضایی یزیر برنامه

 سیاست با هماهنگی در

 و اقتصادی اجتماعی توسعه

 ملی،

 ریزی در راستایبرنامه

ی در جزئ هایبهبود طرح

 گردشگری

 ریزی برای بهبودبرنامه

 ها یشهردار نیبفضایی 

 تشابهات با ایران

های تعیین برنامه ترکیه

 کالن

مشابه با اختالفات  باًیتقر

 جزئی

- 

تعیین استراتژی  صربستان

راهبردی کلی برای 

 مناطق فضایی

 بر اساس باًیتقردر ایران 

 های مرکزسیاست

- 

تعیین چهارچوب  پرتغال

استراتژیک برای 

 بر اساس باًیتقردر ایران 

 های مرکزسیاست

- 
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 هابرنامه

 ها با ایرانتفاوت

تعیین راهبردهای  ترکیه

و اجرایی  قانونی

در تمام سطوح 

 برنامه

هماهنگی و نظارت کافی در 

ی توسعه در سطوح ها برنامه

 ی و محلیا منطقهملی، 

ها و توجه به ظرفیت

های محلی، پتانسیل

همکاری بین مناطق 

 شهری و محلی

ها و تعیین سیاست صربستان

ی قانونی ها هیرو

برای تمام سطوح 

 ریزیبرنامه

های حمایتی تعیین سیاست

و مالی در سطح کالن و 

 خرد

بر توجه به مناطق محلی 

مشارکت و  اساس

نهادهای خودجوش در 

 هابرنامه

سازگاری بین  پرتغال

ی مختلف ها بخش

ی در زیر برنامه

 سطوح مختلف

ریزی کاربری تدوین برنامه

اراضی و فضایی در سطح 

 مرکز

استفاده از فضاهای 

 بر اساسکاربری زمین 

ها در سطح دستورالعمل

 مرکز
 

، پرتغال و مقایسه آن با کشور ایران نشان ، صربستانمقایسه تطبيقی تجارب کشورهای ترکيه

ای و محلی حاصل این کشورها در سطوح مختلف ملی، منطقههای دهد که موفقيت برنامهمی

ای و های ملی، منطقهبين برنامه دوطرفهاست که تعامل  ها آنغيرمتمرکز بودن ساختار دولت 

، زمينه را برای مشارکت و سو کمحلی را به وجود آورده است. لذا سبب شده است تا از ی

ارتباط قوی با  ها به وجود آورد و از سوی دیگرمهبرنا بیو تصو یبررس ه،يته ندیفرا نيارتباط ب

در کشور متمرکز از  که یدرصورتبه وجود بياید.  اهدر برنامه یاجرا و سازمان اجرائ ندیفرا

های فضایی در سطح های مربوط به برنامهگيریجمله ایران، سبب شده است که تمامی تصميم

 یمحلای و پایدار را با دیگر سطوح منطقهتوان ارتباط منسجم و ملی انجام شود و نمی

را  ها آنروستایی( به وجود آورد. مقایسه کشور ایران با کشورهای ترکيه، صربستان، پرتغال، )

ریزی فضایی گردشگری ایران با بندی کرده تا مشخص شود که برنامه( دسته8جدول )در قالب 

این کشورها، نکات مهم و راهبردی  تجربيات بر اساسهایی دارد و دیگر کشورهای چه تفاوت

گردشگری روستایی در کشور  جمله منی فضایی گردشگری و زیر برنامهرا در جهت توسعه 

 بکار گرفت.
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 ریزی فضایی گردشگری ایران با دیگر کشورهای مورد مطالعهمقایسه تطبیقی ساختار برنامه .8جدول 

-ساختار کالن برنامه

 ریزی

 ترکیه -ایران  متمرکز

 پرتغال -صربستان  فدرال

 نقش دولت ملی

های کالن تعیین استراتژی

 گردشگری
 پرتغال -صربستان  -ترکیه-ایران

 تعیین قوانین حمایتی
به همراه پرتغال )ایران، ترکیه، صربستان، 

 فدرال(

های فضایی باال تعیین سیاست

 به پایین
 ترکیه -ایران

ی ها طرحتهیه و تصویب 

 گردشگری
 ایران، ترکیه

 اینقش نهاد منطقه
های قانونی ها و رویهسیاست

 ایگردشگری منطقه

و  هاعدم اختیار و استقالل در سیاست -ایران

 قوانین

 رهیافت مشارکتی و حمایتی-ترکیه

ی مش خطو  ها یاستراتژایجاد -صربستان

 اجرایی

چهارچوب استراتژیک برنامه و ایجاد -پرتغال-

 هادستورالعمل

 نهاد محلی نقش

اداره سیاسی و نهادی 

 گردشگری

 

 عدم اختیار قانونی و پیشنهادی-ایران

اولویت به مقصدهای گردشگری و  -ترکیه

 حمایت

ها در جهت رونق ساخت و توسعه مکان ها آن

 گردشگری

دادن اختیار به ایالت و فدرال در  -صربستان

 ی قانونی و سیاستی گردشگریها برنامه

 یگذاراستیدر س یقانون اریدادن اخت -پرتغال

 همه کنشگران ایالتی() یگردشگر هایبرنامه
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 گیرینتیجه

ریزی فضایی گردشگری در جهان با هدف الگوبرداری ساختاری و محتوایی تجربيات برنامه

آید. مروری بر تجربيات کشورهای ترکيه، تواند معيار مناسبی برای انجام تحقيقات به شمار می

ای و ، منطقهریزی فضایی گردشگری در سطوح مختلف ملیپرتغال در زمينه برنامهصربستان و 

گانه از طریق ایجاد یک نهاد ها در سطوح سهدهد که موفقيت برنامهروستایی( نشان میمحلی )

های کالن از سطح ملی به سطوح گيریای و انتقال قدرت تصميمروستایی(، منطقه) یمحلسطح 

در کشور صربستان و پرتغال، نظام دولتی با  که یطور بهی محقق شده است. ای و محلمنطقه

فضایی گردشگری در سطوح مختلف  ریزیبرنامه همگرایی و مشارکت بين دپارتمان ایجاد

گردشگری نقش هدایتگری را به دنبال دارد  توسعه روستایی( در جهت) یمحلای و ملی، منطقه

را  ها آنهای توسعه گردشگری نقش های قانونی و سياستر برنامهها دو با دادن اختيار به ایالت

 عنوان بهنهاد( سطح ميانی دولت )، ایجاد یک گيرد. در صربستان و پرتغالراهبردی در نظر می

ی زیر برنامههستند. این کشورها آن را اصل اساسی  همسوریزی فضایی نهاد راهبردی با برنامه

، . از سوی دیگراند دادهموفق برای مناطق گردشگری بخصوص گردشگری روستایی قرار 

و  استی در خصوص توسعه منطقه بر عهده این نهاد ريگ ميتصمریزی و های عمده برنامهبخش

های گردشگری ی در زیرساختگذار هیسرماهای کالن و دولت مرکزی تنها با تعيين سياست

های بنيادین در شيوه تعریف شده، با وجود تفاوت چهارچوبدر  نقش هدایتگری و اندکی

ها، ، امکان رقابت مناطق وجود دارد و از این رهيافتای و محلیریزی در سطح منطقهبرنامه

ریزی ساختار برنامه که یدرحالریزی فضایی در سطح کالن معنا پيدا کرده است. مفهوم برنامه

سازد. قدرت به شعب امکان واگذاری اختيار را فراهم نمی عمالًکالن کشور ایران و ترکيه 

پذیرد که به دليل انتخاب استانی حکومت مرکزی انتقال یافته و این قدرت در حالی صورت می

 عمالًمستقيم  صورت بهسلسله مراتبی توسط دولت مرکزی  صورت بههای دولت نماینده

ای مسئوالن دولتی در مقایسه با منافع منطقهربط را در جهت حفظ منافع های ذیمسئوالن نهادی

رسد که در این کشورها دولت به دنبال حفظ دهد. به نظر میروستایی( سوق می) یمحلو 

 هرچندهای کالن فضایی گردشگری است. ها بخصوص برنامهگيریساختار متمرکز در تصميم

ریزی، مشارکت همه کنشگران ی اخير نسبت به سطوح مختلف برنامهها سالدر کشور ترکيه در 
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های قبل و بعد از انقالب صورت های خود قرار داده است. با مقایسه که بين برنامهرا در برنامه

های گردشگری در ایران قبل و بعد از ها و برنامهها، سياستتوان بيان کرد که نگرشگرفته می

های يایی مربوطه و مکانانقالب با یکدیگر تفاوت دارد و این تفاوت بر فضاهای جغراف

 گذاشته است. ريتأثگردشگری، 

با نگرش و تفکر مشکالتی در سطح ملی،  ریزی فضایی ایران بااز سوی دیگر، نظام برنامه

ای با ها مواجه است. در سطح منطقهریزی نگرش بخشی به برنامهساختار متمرکز در برنامه

های گردشگری ای در برنامهو سياسی به مدیران منطقهمشکالتی مانند، عدم استقالل و اختيار قانونی 

عدم دادن حق اختيار قانونی به نماینده محلی، عدم مشارکت و در سطح محلی با مشکالتی مانند، 

 رو است.ریزی فضایی مقصدهای گردشگری روبهراهبردی روستایی در زمينه برنامه

ی دیگر پژوهشگران که در این زمينه ها افتههای این پژوهش را با یتوان یافتهاز طرفی می

 یرحمان( و 8988همکاران )جعفری و مقایسه کرد. لذا تحقيقات  اند دادهتحقيقاتی انجام 

توان باالی آن برای ایجاد و توسعه گردشگری بومی و ( نشان داده که مناطق روستایی 8983)

يطی و ارتقای سطح زندگی این جامعه های محبرداری از قابليتتواند در بهرهطبيعی دارند و می

ضيایی  توان مشاهده کرد.انداز توسعه پایدار روستائی عملکرد آن را میکارساز باشد و در چشم

، آشفته پور (8939همکاران ) و ییايض ،(8930همکاران ) و غفاری (،8983) یشجاعو 

(، در 8936سعادت )( و نادری و 8935همکاران )مرشدی و  (،8939همکاران )ليالکوهی و 

 تاریخی و فرهنگی طبيعی، هایتحقيقات خود نشان دادند که مناطق روستایی داری پتانسيل

 جاذب هایکانون در تأسيسات خدمات و توزیع اما؛ طبيعی و تاریخی است متنوعی و متعدد

 توان یملذا  است. بودهها  آنیک از  هر فضایی -مکانی جایگاه با نامتناسب و نامتعادل روستایی

ها و بررسی اثرات ها جاذبهکار خود را بر توانمندی صرفاًبيان کرد که تحقيقات صورت گرفته 

های گردشگری و آن در مناطق روستایی و توزیع خدمات و نحوه پراکنش فضایی در جاذبه

نتایج خروجی این تحقيقات به ساختار  که یدرصورتاند. کرده ديتأکنابرابری عدالت خدمات 

و نحوه مسائل و  پردازد یمی و محلی ا منطقهی فضایی گردشگری در سه سطوح ملی، زیر امهبرن

کند و تشابهات ، صربستان و پرتغال مقایسه میبا کشورهای ترکيه موردنظرمشکالت سه سطح 

ریزی فضایی را از لحاظ چهار بعد مشارکت نهادی و محلی در برنامه ها آنو تفاوت 
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ریزی ی فضایی گردشگری، نگراش نظام برنامهزیر برنامهر ساختار گردشگری، نقش دولت د

ریزی ای و محلی و ساختار نظام برنامه، منطقههای ملیفضایی گردشگری، ارتباط بين برنامه

به دنبال شناخت و گفت  توان یمهمچنين از دیگر نتایج این تحقيق  فضایی بررسی کرده است.

ریزی فضایی گردشگری در مناطق امکان دستيابی به برنامهتبيين این موضوع بود که چگونه 

ریزی فضایی گردشگری زیرا در مناطق روستایی شکل و شيوه برنامه؛ روستایی وجود دارد

 رگذاريتأثی دیگر گردشگری شهری متفاوت است و به همين لحاظ عوامل ا حوزهروستایی با 

-. لذا با توجه به اهميت موضوع برنامهاستاز موارد خاصی  منتجنياز متفاوت بوده و  ها آندر 

ریزی فضایی مقصدهای گردشگری و توسعه مقاصد در مناطق روستایی که در چهارچوب 

های کالن دولت باید در راستای توسعه رسد سياستنظری تحقيق نيز اشاره شد، به نظر می

وستایی گردشگری ر خصوص بهی کلی و در حوزه گردشگری طور بهریزی فضایی برنامه

، نقش دولت در ساختار مشارکت نهادی و محلیاز قبيل  مؤثرخاص، تمامی عوامل  طور به

-ریزی فضایی گردشگری و ارتباط بين برنامهریزی فضایی گردشگری، نگرش نظام برنامهبرنامه

های سيستمی در نظر گرفته و به اجرای برنامه صورت بهای و محلی باید ، منطقههای ملی

تواند در کنار یی میتنها بهبپردازد که بررسی هر یک از موارد فوق  جانبه همهو  منسجم هدفمند،

این پژوهش ی تحقيق مناسبی باشد. ها شنهاديپی اجرایی برای دولت و نهادهای متولی، ها شنهاديپ

تجارب کشورهای مورد مطالعه برای  بر اساسریزی فضایی گردشگری، در راستای بهبود برنامه

ایران در سه  راهکارهای را جهت توسعه گردشگری بخصوص در مناطق روستاییایران، کشور 

 از: اند عبارتدهد که ای و محلی ارائه میسطوح ملی، منطقه

و  مؤثرهای کالن کشور تمرکز دارد با ایجاد ارتباط در سطح ملی که روی برنامه سطح ملي:

های کالن راهبردی در راستای توسعه مشیخط ها وتعيين استراتژیها از طریق قوی ميان استان

گردشگری و افزایش قدرت مشارکتی و رقابتی پيرامون در مقایسه با هسته مرکزی صورت 

گيرد. از طرفی ساختار منسجم دولت نقش هدایتگر و ارشادی و ترویج گردشگری را در سطح 

گردشگری و بخصوص نفعان در توسعه ملی ارائه دهد تا زمينه مشارکت همه کنشگران ذی

 گردشگری روستایی فراهم شود.

بيان شد در کشورهای صربستان و پرتغال  قبالًی که طور هماندر این سطح  :ایسطح منطقه
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های منطقه و ایجاد سياست مشی خطی توسعه بهبود در مدیران به قانونی اختيارات با دادن

-ریزی برای هماهنگبرنامهایجاد چارچوب  فضایی و نظارت بر روند تحوالت گردشگر،

بنابراین ارتقای توسعه ؛ ریزی راهبردی گردشگری را در پيش گرفتندسازی برنامه

گردشگری در سطح منطقه نيازمند رویکردهای ارتباطی از طریق مشارکت، تمرکززدایی و 

. لذا از طریق مشارکت های کشور پيدا کندآموزش است که بتواند جایگاه بهتری در برنامه

های گردشگری های راهبردی توسعه مقصدتوان به جنبههای مختلف میهادها و دستگاهن

ی زیر برنامهای برای ریزی زیر منطقهکمک کرد. از طرفی دیگر با ایجاد نهادهای برنامه

ریزی در سطح فضایی گردشگری در مناطق مختلف با هدف حفظ ماهيت رقابتی برنامه

-در سطح زیر گرفته شکلناطق گردشگری از طریق توافقات ای و حفظ منافع مدرون منطقه

ای در نظر گرفت و با حضور نمایندگان مناطق مختلف و نمایندگانی از نهادهای منطقه

ای در سطح نهاد منطقه گردشگری با حفظ منافع و خواست مناطق مختلف و منطقه

 اجتماعات کوچک توجه اساسی شود.

ریزی در سطح محلی دستيابی به پایداری گردشگری مستلزم برنامه روستايي(:) يمحلسطح 

است و شعار جهانی بيندیش و محلی عمل کن، شعار اصلی برای رسيدن به پایداری است. در 

ریزی در سطح محلی است و این راستا پایداری مقصدهای گردشگری روستایی مستلزم برنامه

کند که بتواند مشکالت را با رویکردهای محلی از میهایی را طلب تنوع نواحی روستایی، برنامه

های فضایی گردشگری، زمينه را برای طریق دادن اختيارات قانونی به شوراهای محلی در برنامه

ریزی بنابراین نظام برنامه؛ جامعه محلی به وجود آورد نفعان یذمشارکت همگانی در بين همه 

ای از مشارکت را در طراحی شود که حجم گستردهی ا گونه بهتوسعه گردشگری روستایی باید 

توان در مناطق روستایی ارائه کرد، ترویج ی سطوح دارا باشد. از دیگر راهبردهای که میکليه

ی در آگاهافزایش های سياست اتخاذکه الزمه آن  ( استروستایی) یمحلگردشگری در سطح 

ی ها راثيمدر راستای ارتقاء مسئوليت مردم در خصوص حفظ  نفع یذ کنشگرانبين همه 

را در بر گيرد که مستلزم روابط تعاملی  ی کشورطبيعی، فرهنگی و محيطی در مسير توسعه

و  جدید در درون جامعه و در نتيجه هدایت هميارانه، توليد هميارانه، مدیریت هميارانه

 .استخصوصی محلی -ی دولتیها مشارکت
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 منابع
(، تحليل تطبيقی 8936) یمهدالدین افتخاری، عبدالرضا، پورطاهری، لی، الهه، فيروزنيا، قدیر، رکنانزا

ی و توسعه زیر برنامه مجله های دوم در کشورهای منتخب،ریزی خانهساختار مدیریت برنامه
 .98-58، صص 39 ، سال ششم، شمارهیگردشگر

تحليل و  (8939عادل )آشفته پور ليال کوهی، سپيده، مشيری کمنی، محمود و حسينی کلکوه، سيد 

، درآمد و فرصت، اولين همایش ملی گردشگریریزی فضاهای گردشگری شهرستان لنگرود، برنامه

 .8-35دانشگاه آزاد اسالمی واحد رشت، صص،

-پهنه (،8935محمدرضا )بهنام مرشدی، حسن، احمد، داریوش، فرجی سبکبار، حسنعلی و رضوانی، 

تعيين مناطق بهينه خدمات گردشگری در استان فارس،  منظور بهی گردشگری ها کانونبندی فضایی 

 .89-90، صص 38شماره ، 6، دوره مرودشتی ا منطقهی زیر برنامهمجله 

های توسعه شناسی طرحبيآس (،8983) یهادنژاد، حسين و حسينی، سيداحمد، احمد، حاتمیپور

 .869-880، صص 68، شماره ی جغرافياییها پژوهششهری در کشور، 

فرایند گردشگری  منظور به(، آمایش سرزمين 8988محمد )جعفری، محمد و طهمورت، محمد و نقيلو، 

، 63 دوره ،مرتع و آبخيزداری هینشر ،(GIS) گيری از سامانه اطالعات جغرافياییشدن آن با بهره

 .38-90صص ، 8شماره 

 طباطبایی عالمه دانشگاه انتشارات: تهران. جهانگردی شناخت(. 8998. )پرویز دیبائی،

مجله آمایش سرزمين و توسعه پایدار روستایی با رویکرد گردشگری، (، 8983محمود ) رحمانی،
 .88-30صص ، 63و  68، شماره جمعيت

ی کالن ها برنامه(، تحليل جایگاه گردشگری روستایی در 8939ناصر )، بيات، محمدرضا رضوانی،

، سال ی و توسعه گردشگریزیر برنامهمجله توسعه ملی،   ساله پنجی ها برنامهبر  ديتأکتوسعه کشور با 

 .88-90، صص 3سوم، شماره 

، روستایی در توسعه گردشگری -ی شهریها هیسرماارزیابی نقش جریان (، 8933روميانی، احمد )

ی زیر برنامهکارشناسی ارشد جغرافيا و  نامه انیپاشهرستان بوائين زهرا،  عصر،يولدهستان حصار 

 روستایی، دانشگاه زنجان.
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تهران: موسسه فرهنگی انتشارات  ،صنعت گردشگری و خدمات مسافرتی(. 8993زمانی فرهانی، هميرا. )

 زهد.

 برنامه اول توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسالمی ایران سند ،وبودجه برنامهسازمان 

(8968-8993). 

(، 8939عـادل ) طـاهری، مهـدی و آذر،   الدین افتخاری، عبدالرضـا، پـور  قيداری، حمداهلل، رکنسجاسی

هـای گردشـگری   در مناطق روسـتایی، مطالعـه مـوردی: رود دره    سمیاکو تورالگوی توسعه کارآفرینی 

 .399-333، صص 3، شماره 46، دوره های جغرافيای انسانیپژوهشاستان تهران، 

فصلنامه ی فضایی، زیر برنامهکارکردی: رویکرد بدیل در  -(، پویش ساختاری8938عباس )سعيدی، 
 .8-88 صص ،8، پياپی،8، سال یکم، شماره اقتصاد و توسعه روستایی

ای در ریزی توسعه منطقهها و موانع برنامه(، چالش8983) یموس خواهی، فرانک، پناهنده نیالد فيس

 .89-38، صص 99، شماره ی جغرافيای انسانیها پژوهش ایران،

ساماندهی فضایی مقصدهای (، 8939) نيميسضيایی، محمود، جاودان، مجتبی و کاظمی ازغدی، 

اقتصاد فضا  فصلنامه شهرستان طرقبه شاندیز،: ، موردایروستایی( در مقياس ناحيه -شهری) یگردشگر
 .89-880، صص 3، شماره 9دوره ، و توسعه روستایی

ی مقصدهای گردشگری، واکاوی مفهومی نو در بند سطح(، 8983مسلم )و شجاعی،  ضيایی، محمود

 .46-35، صص 89، شماره 5دوره ، مطالعات مدیریت گردشگریی فضایی گردشگری، زیر برنامه

و  یگرد رانیانتشارات ا. تهران: سرزمين چهارفصل یایرؤ(. 8988همکاران )غفاری، حسن و 

 .جهانگردی

. تهران: انتشارات جهاد ی اوقات فراغتزیر برنامهجغرافيای جهانگردی و (. 8986قرخلو، مهدی. )

 دانشگاهی دانشگاه تهران.

، عبدی، عطااهلل، افراخته، حسن، متقی، افشين، خدائی، بهرامعلی ارزیابی نقش داهللی کریمی پور،

نشریه تحقيقات علوم ، جانیآذربافضایی ایران و  -گردشگری بر همگرایی واحدهای سياسی
 .893-869 صص ،45 یاپيپ ،89، جغرافيایی

 اه شهيد بهشتی.. تهران: انتشارات دانشگدرآمدی بر جهانگردی(. 8980. )نیالد صالحمحالتی، 
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 993: 85.شماره ،جم جامروزنامه  گردشگری، هدف (، روستاهای8933) فاطمه مرادزاده،

ریزی فضاهای بندی و برنامهسطح (،8930داوود )، بخت کينمردی، محمود، غفاری، سيد رامين و 

، یا منطقهی شهری و ها پژوهشمطالعات و گردشگری روستایی بخش مرکزی شهرستان بویر احمد، 
 .38-888صص ، 88دوره دوم، شماره 

 ریزی کشوردفتر آمایش و توسعه پایدار سازمان مدیریت و برنامه(، 8989مطالعات آمایش سرزمين )

(، ارزیابی فرایند 8939حمداهلل )افتخاری، عبدالرضا، سجاسی قيداری،  نیالد رکنمهدوی، داوود، 

 استفاده از مدل چرخه حيات گردشگری مقصد،فرهنگی با  -توسعه گردشگری روستاهای تاریخی
 .88-93، صص 80، سال سوم، شماره ی و توسعه گردشگریزیر برنامه مجله

بر توسعه پایدار  سمیاکو تور(، بررسی اهميت تحرکات فضایی 8936رحمان )نادری، پيام و سعادت، 

ی، ا منطقهریزی اقتصادی، توسعه پایدار و متوازن ی برنامهالملل نيباولين همایش  گردشگری روستایی،
 ، دانشگاه کردستان.رویکرد و کاربردها

 در جهانگردی صنعت توسعه یسنج امکان(: 8985فرزاد )ی، آقاجاننظریان، اصغر، مشيری، سيد رحيم و 

 .809-889، صص 9، سال اول، شماره جغرافيایی انداز چشمفصلنامه اردبيل،  شهرستان

ریزی فضایی (، بررسی ابزارهای مدیریت سرزمين در سيستم برنامه8983) سیگلدوحيدی برجی، 

 .839-844صص ، سال دوم، شمار سوم، مجله آمایش سرزمينکشور پرتغال، 

 بندی(، اولویت8939سجاد )علی، احمد، ، مریم، دهقانی الوار، سيدزاده رانونديب، اهلل تیهدادرویشی، 

 گایکان روستای: موردی مطالعن آمایش سرزمين، منظر از روستایی گردشگری توسعن راهبردهای

 .63-84، صص 3شماره ، 8جلد ، فصلنامه راهبردهای توسعه روستاییاليگودرز(،  )شهرستان
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