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One of the key steps of development in any region is to employ all the resources benefi-
cially through a scientific and proper management. Rural tourism, as a suitable strategy 
for developing rural areas, has attracted the local managers for development. The aim of 
this research was to suggest a paradigmatic model for developing rural tourism through 
realizing the investment incentive policies. The method was qualitative following the 
grounded theory. The data were collected through library study and semi-structured 
interviews. The population of the study consisted of 18 experts and professionals in 
tourism which were sampled based on the snowball method. The time of the study was 
2021. The tool of data collection was the semi-structured interview based on the theo-
retical framework of the study. This study is considered practical and descriptive-ana-
lytical. The findings showed that the causal effects such as economy, society, culture, 
and environment have effects on issues such as local tourism education, coherent man-
agement, designing laws considering the intervening variable of government such as 
policies, supports, and establishing infrastructures with social, economic, cultural, and 
environmental consequences on developing local tourism.
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133صحت مطالب مقاله بر عهدۀ نویسنده است و بیانگر دیدگاه مجمع تشخیص مصلحت نظام نیست.

سال 1400. دورۀ 9. شمارۀ ویژه فصلناهم سیاست اهی راهبردی و کالن

نوع مقاله: علمی ـ پژوهشی

ــام  ــه از تم ــتفادۀ بهین ــر منطقه ای، اس ــرفت ه ــعه و پیش ــی در توس ــای اساس ــی از گام ه یک
ــا مدیریــت علمــی و صحیــح اســت. گردشــگری روســتایی، به عنــوان  ــع آن ب ــات و مناب امکان
راهبــردی مطلــوب جهــت توســعۀ جوامــع روســتایی، توجــه مدیــران محلــی را بــرای پیشــرفت 
ــعۀ گردشــگری  ــی توس ــوی پارادایم ــۀ الگ ــش ارائ ــن پژوه ــدف ای ــش داده اســت. ه آن افزای
ــت. روش  ــرمایه گذاری اس ــویق س ــی تش ــت های کل ــق سیاس ــرد تحق ــا رویک ــتایی  ب روس
پژوهــش کیفــی و نظریــۀ داده بنیــاد مبتنــی بــر روش شناســی تفســیری اســت. اطالعــات بــه 
روش کتابخانــه ای و اســنادی و مصاحبــۀ ســاختاریافته گــردآوری شــده اســت. جامعــۀ آمــاری 
پژوهــش شــامل هجــده نفــر از خبــرگان و صاحب نظــران  گردشــگری  و اســتادان خبــره در 
ــورد  ــال م ــدند. س ــاب ش ــی انتخ ــری گلوله برف ــا روش نمونه گی ــه ب ــود ک ــه می ش ــن زمین ای
بررســی پژوهــش ســال 1400 اســت. ابــزار جمــع آوری اطالعــات مصاحبــۀ نیمه ســاختاریافته 
ــوع  ــردی و از ن ــدف کارب ــاظ ه ــش از لح ــن پژوه ــت. ای ــری اس ــوب نظ ــه از چارچ برگرفت
ــر  ــی نظی ــل علّ ــان داد عوام ــق نش ــج تحقی ــود. نتای ــوب می ش ــی محس ــی ـ تحلیل توصیف
اقتصــادی، اجتماعــی، فرهنگــی و زیســت محیطی بــر راهبــرد مقوله هایــی ماننــد آموزش هــای 
بوم گــردی، نظــام مدیریــت یکپارچــه و تدویــن قوانیــن  بــا نقــش مداخله گــری دولــت شــامل 
ــا پیامدهــای فرهنگــی، اقتصــادی، اجتماعــی  سیاســت ها، حمایت هــا و ایجــاد زیرســاخت ها ب

و زیست محیطی بر توسعۀ بوم گردی تأثیر دارد.
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1. مقدمه
در چنــد دهــۀ گذشــته، اهمیــت گردشــگری در توســعۀ روســتایی به طــور فزاینــده مــورد توجــه قــرار 
ــان کلیــدی رشــد  ــام نقش آفرین ــارۀ شــناخت گردشــگران روســتایی، در مق ــا پژوهــش درب ــه؛ ام گرفت
گردشــگری در نواحــی روســتایی، به عنــوان عامــالن اصلــی بــازار گردشــگری بــا اقبــال زیــادی مواجــه 
نبــوده اســت )Cunha, Kastenholz & Carneiro, 2020, p. 581( و ایــن آغــازی بــرای رشــد و توســعۀ 
الگوهــای گردشــگری در جهــان شــد )Fang, 2020, p. 103(. بــا رونــق و گســترش ایــن صنعــت در تمام 
ــل مهمــی در توســعۀ اقتصــادی  ــوان عام ــت گردشــگری، به عن ــه اهمی کشــورهای درحــال توســعه، ب
ــزان  ــت گذاران و برنامه ری ــد )Ye, Wei, Wen, Ying & Tan, 2020, p. 51(. سیاس ــی بردن ــه، پ در منطق
بــه صنعــت گردشــگری بــا رویکــرد صنعتــی کــه ثبــات اقتصــادی و جمعیتــی بــرای جوامــع روســتایی 
ــیاری از  ــل بس ــگری راه ح ــعۀ گردش ــه توس ــد ک ــز می پندارن ــیاری نی ــد و بس ــال دارد، می نگرن به دنب
مشــکالتی اســت کــه مناطــق روســتایی گرفتــار آن هاینــد )Yachin & Ioannides, 2020, p. 28(. پــس 
گردشــگری را عنصــر الزم بــرای حرکــت به ســوی اصــالح مناطــق روســتایی می داننــد. بــه هــر حــال، 
ــمگیری  ــور چش ــتایی به ط ــگری روس ــعه، گردش ــان توس ــان و مخالف ــر موافق ــه از نظ ــت ک ــلّم اس مس
ــرک  ــاده، مح ــی دورافت ــت در نواح ــت زیس ــدۀ قابلی ــادی، باالبرن ــوان اقتص ــدۀ ت ــل افزایش دهن عام
تجدیــد حیــات ســکونتگاه ها و نیــز بهبوددهنــدۀ شــرایط زندگــی جوامــع روســتایی به حســاب می آیــد 
ــا سیاســت های کشــاورزی در  ــن موضــوع در بســیاری از کشــورها ب )Cheng, Yang & Liu, 2020( ای
ــت؛  ــتایی اس ــگ روس ــت و فرهن ــت از محیط زیس ــت حمای ــیله ای درجه ــاً وس ــت و غالب ــاط اس ارتب
ــا قدمتــی بیــش از  ــن نقــش اساســی در توســعه و حفــظ روســتا دارد. گردشــگری روســتایی ب بنابرای
یــک قــرن، امــروزه یکــی از مردمی تریــن اشــکال گردشــگری محســوب می شــود کــه بــا ارائــۀ جذابیــت 
ــن  ــرای گردشــگران و همچنی ــل در اســتفاده از فضــا و ویژگی هــای محیــط روســتایی ب و ایجــاد تمای
ــی و زیســت محیطی  ــی ـ فرهنگ ــاخص های اقتصــادی، اجتماع ــای ش ــود و ارتق ــت بهب ــردی جه کارک

.)Krol, 2020, p. 108( منطقــۀ میزبــان مــورد توجــه بســیاری واقــع شــده اســت

ــش  ــاخه های بخ ــی از زیرش ــوان یک ــتایی، به عن ــگری روس ــوع گردش ــم، موض ــا ه ــور م در کش
ــی و  ــت )رضوان ــه اس ــرار گرفت ــگران ق ــه پژوهش ــورد توج ــی م ــۀ 80 شمس ــل ده ــگری، از اوای گردش
بیــات، 1393، ص. 12(. گرچــه ممکــن اســت ایــن صنعــت بیــش از دیگــر صنایــع دســتخوش آفــات 
ــاد آن موضــوع مهمــی اســت و موجــب شــده در همــۀ  ــری زی و تغییــرات مختلــف شــود، انعطاف پذی
کشــورهای جهــان جایــگاه خــود را بیابــد. بــا گســترش ایــن صنعــت، زیرشــاخه های جدیــدی بــه آن 
ــتم  ــرن بیس ــر ق ــرد. در اواخ ــام ب ــردی را ن ــای بوم گ ــوان اقامتگاه ه ــه می ت ــه ازجمل ــده ک ــه ش اضاف
ــردی   ــی از واژۀ بوم گ ــتایی، زمزمه های ــدار روس ــعۀ پای ــوع توس ــدن موض ــرح ش ــی مط ــالدی و درپ می

ــیری، 1397، ص. 8(.  ــی و جوانش ــتانی، گیاه ــد )عنابس ــرح ش مط

ــورد  ــر م ــال های اخی ــت، در س ــهور اس ــردی مش ــای بوم گ ــه اقامتگاه ه ــه ب ــا ک ــن اقامتگاه ه ای
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اســتقبال گردشــگران روســتایی واقــع شــده و هــدف اصلــی از راه انــدازی و گســترش آن هــا رســیدن 
ــا  ــی ت ــای محل ــه و عرضــۀ غذاه ــات، از تهی ــۀ خدم ــا ســامان دهی ارائ ــدار روســتایی ب ــه توســعۀ پای ب
ــه  ــده، ب ــیقی زن ــش و موس ــرای نمای ــتایی، اج ــگ روس ــج فرهن ــتی، تروی ــروش صنایع دس ــد و ف تولی
 Tseng( گردشــگران بــا حفــظ ســنت ها و بوم گرایــی بــدون کمتریــن آســیب بــه محیط زیســت اســت
ــبک  ــل س ــگاه به دلی ــی اقامت ــکان فیزیک Chang & Lin & Kalnaovkul & Tan, 2019, p. 11 &(. م
ــی ســنتی بخشــی  ــه در آن و طراحــی داخل ــح ارگانیــک به کاررفت معمــاری  و مبلمــان بومــی و مصال
ــزایی دارد و  ــر بس ــتایی تأثی ــاد روس ــردی در اقتص ــد. بوم گ ــمار می آی ــگری به ش ــای گردش از جاذبه ه
ــر عرضــۀ  ــد. عالوه ب ــه آن می کن ــده ای ب ــه کمــک ارزن ــک منطق حضــور مســافران و گردشــگران در ی
ــه  ــه آن هــا نیازمنــد اســت، تبدیــل خانه هــای روســتایی ب کاالهایــی کــه گردشــگر در هنــگام ســفر ب
ــد و  ــی رش ــای طبیع ــی جاذبه ه ــت پیمایی و معرف ــی و دش ــای کوه پیمای ــزاری توره ــا برگ ــگاه ی اقامت
 Montes & de Pinho Bernabé, 2020, p.( رونــق اقتصــادی را بــرای اهالــی روســتا به همــراه مــی آورد
ــد به شــدت  ــن رون ــردد. ای ــال 1384 برمي گ ــه س ــردي ب ــگاه بوم گ ــابقۀ اقامت ــز، س ــران نی 301(. در ای
درحــال گســترش اســت )قدیــری، نیک ســیرت، باقیانــی و معصــوم، 1394، ص. 88(. ایجــاد و توســعۀ 
ــی از  ــت مجموعه های ــت. دول ــر اس ــت امکان پذی ــت دول ــایۀ حمای ــط در س ــگری فق ــت گردش صنع
مقامــات مســئول اســت کــه بــا توجــه بــه تمایــالت و ترجیحــات و توانایی هــای خــود بــر سیاســت های 
عمومــی تأثیــر می گذارنــد )جهانیــان، 1395، ص. 69(. دولت هــا جهــت ســامان دادن بــه امــور 
ــت  ــش و مســئولیت دول ــن نق ــد. بنابرای ــف تشــکیل می دهن ــی در ســطوح مختل گردشــگری، نهادهای
ایجــاد و هماهنگــی بیــن فعالیت هــای ســازمان های اقتصــادی، اجتماعــی و رفاهــی کشــور اســت و از 
آنجــا کــه در امــور گردشــگری، چــه در مبــدأ و چــه در مقصــد مســافرت، مؤسســات و ســازمان های 
ــات گردشــگری هســتند  ــدۀ بخشــی از خدم ــا ارائه دهن ــدام از آن ه ــه هرک ــد ک ــت دارن بســیاری دخال
ــرای گســترش همــکاری بیــن آن هــا در عرضــۀ  و منافــع خــود را در توســعۀ گردشــگری می داننــد، ب
ــد ســازمان های گردشــگری  ــی، بای ــا مل ــی، منطقــه ای ی ــه گردشــگر در ســطوح محل خدمــات بهتــر ب
ــد  در سراســر کشــور تشــکیل شــود )عنابســتانی و دیگــران، 1397، ص. 15(. بنابرایــن دولــت می توان
ــت  ــی جه ــی و خارج ــرمایه گذاران داخل ــذب س ــا ج ــویقی و ب ــت های تش ــن و سیاس ــن قوانی ــا تدوی ب
ســرمایه گذاری در مناطــق روســتایی بــه ایــن اهــداف )اشــتغال زایی، رونــق اقتصــادی، رشــد اجتماعــی 

و فرهنگــی و غیــره( دســت یابــد.

ــه  ــت ک ــن اس ــگری ای ــش گردش ــه بخ ــوط ب ــای مرب ــادی فعالیت ه ــت  اقتص ــن خصوصی مهم تری
ــد ارزی،  ــد، اشــتغال و درآم ــد درآم ــی تولی ــر کشــورهای توســعه یافته، یعن ــه ســه هــدف برت ــا ب آن ه
ــش  ــادی نق ــعۀ اقتص ــدۀ توس ــۀ  چرخ دن ــگری به مثاب ــش گردش ــر بخ ــن نظ ــد. از ای ــک می کنن کم
ــه ویژگی هــای  ــف توســعۀ اقتصــادی ب ــن صنعــت در مراحــل مختل ــر ای ــد. تأثی ــا می کن مهمــی را ایف
ــای بخــش گردشــگری، مشــخص  ــن مرزه ــی در تعیی ــر کشــور بســتگی دارد. مشــکل اصل خــاص ه
ــتلزم  ــگری مس ــع گردش ــت. درواق ــگری اس ــعۀ گردش ــرای توس ــرمایه گذاری ب ــای س ــردن هزینه ه ک
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ــود.  ــه می ش ــدگان عرض ــه بازدیدکنن ــاص ب ــور خ ــه به ط ــت ک ــات اس ــا و خدم ــه ای از کااله مجموع
 ،)World Tourism Organization, 2018( براســاس اولیــن آمــار و ارقــام ســازمان جهانــی گردشــگری
ــا  ــا ثبــت 1.5میلیــارد ســفر، نســبت بــه ســال 2018 م ب گردشــگری بین المللــی در ســال 2019 م، ب
رشــد 4درصــدی همــراه بــوده اســت و صنعــت گردشــگری جهانــی نیــز بــرای دهمیــن ســال پیاپــی 
ــک  ــول ی ــگران ورودی در ط ــه گردش ــت ک ــی اس ــن درحال ــذارد. ای ــر می گ ــی را پشت س ــد مثبت رش
ســال گذشــته در خاورمیانــه 10 درصــد، در آفریقــا 7 درصــد، در منطقــۀ آســیا ـ اقیانوســیه 6 درصــد 
و در اروپــا 6.3 درصــد رشــد داشــته اســت. از ایــن رو پیش بینــی شــده اســت تــا پایــان ســال 2019 
ــن  ــد. همچنی ــد باش ــا 4 درص ــن 3 ت ــان بی ــطح جه ــی در س ــگران خارج ــد گردش ــد رش ــز رون م نی
ســازمان جهانــی گردشــگری پیش بینــی کــرده اســت کــه تــا پایــان ســال 2020 م تعــداد گردشــگران 
خارجــی در ســطح جهــان بــه 1.5میلیــارد نفــر رشــد دســت یابــد کــه رقــم چشــمگیر و اثرگــذاری در 
اقتصــاد جهانــی به شــمار مــی رود. اطالعــات مربــوط بــه میــزان گردشــگران در ســال 2020 م به علــت 
ــفرها و  ــی س ــا و تعطیل ــال قرنطینه ه ــافرت ها و اعم ــش مس ــی آن کاه ــا و درپ ــاری کرون ــیوع بیم ش
بســته شــدن راه ورود و خــروج کشــورها، در دســترس نیســت. رشــد گردشــگری در ســال های اخیــر 
ــی در توســعۀ کشــورها  ــای اصل ــی از محرکه ه ــت یک ــن صنع ــه ای ــد ک ــد می کن ــت را تأیی ــن واقعی ای
ــد. همچنیــن مدیریــت صحیــح و بالقــوۀ ایــن صنعــت  ــد از آن غافــل مان محســوب می شــود کــه نبای
ــد  ــد شــغلی را ایجــاد می کن ــی می شــود، بلکــه فرصت هــای جدی ــع محل نه فقــط موجــب رشــد جوام
و رشــد آمــوزش و مهــارت را فراهــم مــی آورد. بنابرایــن دولــت می توانــد بــا تدویــن و تســهیل  قوانیــن 

ــد.  ــن هــدف دســت یاب ــه ای ــۀ ســرمایه گذاری در مناطــق روســتایی، ب در زمین

ــه در  ــت ک ــه اس ــک ده ــش از ی ــاد )World Economic Forum, 2019( بی ــی اقتص ــع جهان مجم
ــار  ــک ب ــال ی ــر دو س ــفر دارد و ه ــگری و س ــت گردش ــه صنع ــژه ای ب ــگاه وی ــود ن ــای خ گزارش ه
ــزارش، 140  ــن گ ــد. در ای ــه می کن ــفر« ارائ ــگری و س ــری گردش ــوان »رقابت پذی ــا عن ــی ب گزارش
کشــور در شــاخص های مختلــف اقتصــاد گردشــگری بررســی می شــوند و بــه هــر کشــور نیــز رتبــه ای 
اختصــاص می یابــد. مجمــع جهانــی اقتصــاد ).ibid( در گــزارش خــود کشــورها را بــه چهــار دســتۀ اروپــا 
و اوراســیا، آســیا و اقیانوســیه، خاورمیانــه و شــمال آفریقــا، امریــکا و آفریقــا دســته بندی کــرده اســت. 
ــع  ــط، سیاســت ها و مناب ــار بخــش توانمندســازی محی ــن مجمــع کشــورها را در چه ــی ای به طــور کل
ــن  ــاس ای ــد. براس ــی می کن ــاخت ها بررس ــفر، و زیرس ــگری و س ــرایط گردش ــی، ش ــی و فرهنگ طبیع
گــزارش، اروپــا و منطقــۀ اوراســیا همچنــان یکه تــازان صنعــت گردشــگری بــوده و شــش کشــور از ده 
کشــور اول در اقتصــاد گردشــگری اروپایــی اســت. ایــن منطقــه همچنیــن بیشــترین میــزان رشــد را از 
ســال 2017 م داشــته اســت. صربســتان نیــز بیشــترین درصــد رشــد اقتصــادی در زمینــۀ گردشــگری 

را ازآن خــود کــرده و در کنــار هنــد بــا بیشــترین میــزان رشــد مواجــه شــده اســت. 

ــعۀ  ــردی توس ــند راهب ــامل س ــگری ش ــعۀ گردش ــۀ توس ــت در زمین ــات دول ــران، اقدام در ای
ــالت  ــوزۀ مداخ ــاس ح ــتی براس ــوط کالن سیاس ــردن خط ــخص ک ــا مش ــه ب ــت ک ــگری اس گردش
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اصلــی حــوزۀ گردشــگری، پایــه و مبنــای اجرایــی شــدن برنامــۀ ملــی توســعۀ گردشــگری خواهــد 
ــگری و  ــی گردش ــۀ مل ــن برنام ــۀ تدوی ــاد زمین ــور ایج ــند به منظ ــن س ــتا، ای ــن راس ــود. در ای ب
ــره وری و  ــش به ــرد افزای ــا رویک ــق ب ــن و منطب ــت ممک ــن حال ــداف آن در پویاتری ــازی اه پیاده س
ــه  ــداف آن ب ــم شــده و اه ــدار گردشــگری تنظی ــه شــاخص های توســعۀ پای ــن دســتیابی ب همچنی

ایــن شــرح اســت: 

1. اهتمام به تحکیم هویت فرهنگی، حفظ ارزش ها، میراث طبیعی، فرهنگی و صنایع دستی؛

 2. معرفــي کشــور به عنــوان مقصــد گردشــگري و معرفــي آثــار میــراث فرهنگــي و طبیعــي ایــران به
سایر ملل؛

3. بهبــود فضــای کســب وکار و افزایــش اشــتغال کارآمــد بــا تأکیــد بــر جوامــع محلــی، جوانــان و 
ــازی؛  ــق فرهنگ س ــت گردشــگری از طری ــان در صنع زن

4. ارتقای سطح رفاه و نشاط اجتماعی؛ 

5. تقویت همکاری های نهادی و بین بخشی در راستای توسعۀ صنعت گردشگری؛ 

6. تقویت مشارکت بخش عمومی ـ خصوصی در راستای افزایش رقابت پذیری گردشگری؛ 

7. ارتقای کیفیت تجربۀ گردشگران؛ 

8. همکاری در توسعۀ متوازن منطقه ای کشور؛  

9. افزایش سهم خدمات گردشگری از درآمدهای ملی؛ 

10. تــالش در راســتای تحقــق اهــداف دیپلماســی عمومــی و دیپلماســی فرهنگــی کشــور بــا بهبــود 
تصویــر ذهنــی از ایــران در ســطح بین المللــی. 

بــه گــزارش ســازمان میــراث فرهنگــی )1399(، در حوزۀ گردشــگری شــاهد ورود ســرمایه های ُخرد 
و کالن هســتیم کــه در کنــار هــم در ایــن حــوزه حضــور دارنــد و ایــن یکــی از ویژگی هــای گردشــگری 
ــتی  ــار صنایع دس ــد، در کن ــاد می کن ــگری ایج ــه گردش ــزوده ای ک ــز ارزش اف ــار آن نی ــت. در کن اس
کــه بــه گردشــگری متصــل اســت، رقــم بســیار زیــادی دارد. بــه ازای هــر 11 شــغل، یــک شــغل بــه 
ــز اهمیــت  ــاد فرهنگــی گردشــگری نی ــا، ابع ــار همــۀ این ه ــوط اســت و در کن حــوزۀ گردشــگری مرب
بســیاری دارد و بهتریــن محــل بــرای معرفــی ابعــاد فرهنگــی در کشــور اســت. در حــوزۀ گردشــگری، 
ــتند  ــرادی هس ــرمایه گذاران اف ــی از س ــت و بخش ــرمایه گذاری اس ــم س ــان حج ــارد توم 200هزارمیلی
ــته،  ــال گذش ــد. در دو س ــاز کرده ان ــد آغ ــای جدی ــام داده و پروژه ه ــدد انج ــرمایه گذاری مج ــه س ک
4500 موافقــت اصولــی صــادر شــده اســت و بــا ایــن رونــد انتظــار مــی رود گردشــگری اولویــت اول و 
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ــه براســاس آن  ــام ک ــالۀ نظ ــه ســند چشــم انداز بیست س ــه ب ــا توج ــود. ب دوم اقتصــادی در کشــور ش
ــگاه دولــت  ــه عــدد جــذب 20میلیــون گردشــگر خارجــی در ســال رســید، ن ــا ســال 1404، ب بایــد ت
ــون گردشــگر خارجــی  ــن باعــث جــذب 20میلی ــت اســت و ای ــه حــوزۀ گردشــگری مثب ــس ب و مجل

خواهــد شــد.  

حــدود 1 میلیــون ســایت تاریخــی در کشــور وجــود دارد، 34.000 اثــر ثبــت شــده و 24 اثــر نیــز 
بــه ثبــت جهانــی رســیده اســت. از آنجــا کــه مرمــت و صیانــت از ایــن آثــار بــا اعتبــارات ســازمان یــا 
ــش  ــارکت بخ ــی و مش ــای قانون ــتفاده از راهکاره ــا اس ــوده، ب ــر نب ــی امکان پذی ــراث  فرهنگ وزارت می
خصوصــی حــق بهره بــرداری از ایــن بناهــای تاریخــی برون ســپاری شــده و کار مرمــت و احیــای آن هــا 
آغــاز گردیــده و بدیــن ترتیــب، کســب وکارهای جدیــدی شــکل گرفتــه و موجبــات ایجــاد اشــتغال را 
فراهــم آورده اســت. رســیدن بــه رقــم 20میلیــون گردشــگر خارجــی تــا پایــان ســال 2025 م و کســب 
حداقــل 2 درصــد از درآمــد جهانــی بخــش گردشــگری، نیازمنــد اعطــای تســهیالت بانکــی ارزان قیمــت 
ــا  ــی بانک ه ــهیالت پرداخت ــزد تس ــود و کارم ــۀ س ــای یاران ــاخت و اعط ــت س ــای در دس ــه پروژه ه ب
ــرای توســعۀ بخــش گردشــگری اســت.  به منظــور کاهــش هزینــۀ ســرمایه گذاری برنامه هــای دولــت ب

اســتان زنجــان مهــد تمــدن و فرهنــگ و هنــر و از مناطــق ترک نشــین ایــران اســت. جاذبه هــای 
گردشــگری بی شــمار ایــن اســتان آن را در زمــرۀ اســتان های مطــرح کشــور قــرار داده اســت. اســتان 
ــه ای، جنگلــی، درختچــه ای،  ــی و رودخان ــی، تاالب ــراوان دشــتی، بیابان زنجــان دارای اکوسیســتم های ف
ــای  ــرم و رودخانه ه ــمه های آب گ ــارها، چش ــه، آبش ــت. دریاچ ــوری اس ــع و تپه ماه ــتانی مرتف کوهس
ــای  ــای گردشــگری و قابلیت ه ــتان زنجــان جاذبه ه ــتان اســت. اس ــن اس ــه ای ــت ب ــۀ طبیع ــا هدی زیب
فراوانــی دارد؛ به گونــه ای کــه در زمینــۀ گردشــگری طبعیــت نیــز ظرفیتــی مهــم و اثرگــذار محســوب 
ــۀ  ــی )اکوتوریســم( حلق ــگری طبیع ــال حاضــر گردش ــوه، درح ــدی بالق ــن توانمن ــم ای ــود. به رغ می ش
ــی، 1392، ص. 69(.  ــماعیل پور و رجب ــود )اس ــرح می ش ــتان مط ــگری در اس ــت گردش ــودۀ صنع مفق
آمــار گردشــگران خارجــی در ســال 1392 کــه بــه اثــر و بناهــای تاریخــی زنجــان مراجعــه کــرده بودند، 
حــدود 900 نفــر بــوده و در ســال 1397 ایــن تعــداد بــه حــدود 7000 نفــر رســید کــه نشــان دهندۀ 
رشــد خــوب و اســتقبال گردشــگران از بناهــای تاریخــی زنجــان اســت. همچنیــن براســاس بررســی های 
صورت گرفتــه، میــزان بازدیــد از مــوزۀ باستان شناســی، مــردان نمکــی و ذوالفقــاری اســتان زنجــان در 
8 مــاه نخســت ســال 1398 نســبت بــه مــدت مشــابه در ســال 1397،  48 درصــد رشــد داشــته اســت. 

به طــور کلــی اقدامــات صورت گرفتــه در 4 دهــۀ پــس از انقــالب اســالمی در اســتان زنجــان رشــد 
ــا  ــه ب ــت. در مقایس ــش اس ــن بخ ــّوت در ای ــاط ق ــعه یافتگی و نق ــان از توس ــه نش ــته ک ــودی داش صع
ســال 1357، رشــد برخــی متغیرهــا بالــغ بــر 150 درصــد بــوده اســت. بــرای مثــال رشــد متغیــر ثبــت 
آثــار  ملــی 171 درصــد بــوده و توســعه و ایجــاد اقامتگاه هــای بوم گــردی از 0 بــه 99 رســیده اســت؛ 
همچنیــن میــزان اقامــت گردشــگران در ســال 1397 نســبت بــه ســال پایــه، 24برابــر شــده اســت. ایــن 
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اقدامــات به صــورت مبســوط بــه شــرح زیــر اســت. 

اقدامات در دهۀ  اول انقالب اسالمی )1358 تا 1367(:

1. توســعه و رونــق مطالعــات و کاوش هــاي باستان شناســی )محوطه هــا، تپه هــا، و حریم هــای 
ــار تاریخــي و فرهنگــي شــاخص اســتان(،  آث

ــای  ــوزش و حمایت ه ــق آم ــتان از طری ــنتي اس ــاي س ــتي و هنره ــب وکار صنایع دس ــق کس 2. رون
ــروش صنایع دســتي، ــد و ف ــدان و تولی ــع در بیــن هنرمن ــه و توزی ــواد اولی ــد م ــراي خری دولتــي ب

3. ارائۀ آموزش هاي صنایع دستي و هنرهاي سنتي در سطح روستاهاي استان؛

اقدامات در دهۀ 1368 تا 1377:

1. توسعه و رونق کاوش ها و پژوهش هاي باستان شناسي و مردم شناسي استان )20 مورد(،

2. توسعۀ آموزش و حمایت از صنایع دستي اصیل و بومي استان،       

3. توسعه و ترویج هنرهاي سنتي و صنایع دستي استان،

4. حمایت از توسعه و تجهیز کارگاه هاي صنایع دستي استان؛ 

اقدامات در دهۀ 1378 تا 1387:

1. تجهیــز و ارتقــای تأسیســات اقامتــي گردشــگري گریــددار )هتــل بــزرگ، هتــل آســیا و غیــره(، 
بــراي اولیــن بــار در اســتان،  

ــد و  ــورت هدفمن ــتان به ص ــي اس ــي ـ  تاریخ ــار فرهنگ ــت آث ــایي و ثب ــي، شناس ــرح بررس 2. ط
نظام منــد به منظــور تهیــۀ نقشــۀ باستان شناســي اســتان بــراي اولیــن بــار در آن،

3. مرمت و احیای بناهاي شاخص تاریخي ازجمله بازار تاریخي و گنبد سلطانیه،

4. احیای هنرهاي بومي درحال منسوخ استان،

5. تصویب 7 منطقۀ نمونۀ گردشگري براي اولین بار در سطح استان توسط هیئت دولت،

6. ثبت گنبد سلطانیه در فهرست آثار جهاني یونسکو در سال 1384، 

7. توسعه و رونق برگزاري نمایشگاه هاي صنایع دستي،

8. آغاز صدور مجوزهای چهارگانۀ صنایع دستي )درمجموع 2000 مجوز(،
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9. آغاز طرح دریافت نشان بین المللي اصالت کاال )ُمهر اصالت 2 اثر(، 

10. ایجاد و راه اندازي مجتمع های خدماتی رفاهی بین راهی؛ 

اقدامات در دهۀ 1388 تا 1397:  

ــاب  ــه شــهر آفت ــی )ازجمل ــی بین راه ــای خدماتی رفاه ــدازي 15 مجتمع ه ــق راه ان 1. توســعه و رون
ــدازي 20   ــالد( و راه ان ــت و می ــهریار، بهش ــرب، ش ــاس غ ــت، الم ــکام، والی ــفید، رونی ــهر س ــر، ش ابه

ــتان،  ــطح اس ــنتي در س ــفره خانه هاي س ــر س ــتی نظی ــی ـ توریس ــۀ تفریح مجموع

2. افزایش میزان اقامت گردشگران از 14 ساعت به 62 ساعت،

3. کسب رتبۀ اول رویدادهاي گردشگري ملي و بین المللي،

4. برگزاري 13 دوره جشنوارۀ ملي آش ایراني،

5. برگزاري 4 دوره جشنوارۀ بین المللي غذاي اکو ـ جادۀ ابریشم،

ــت  ــي( جه ــي و تفریح ــي، مذهب ــي، فرهنگ ــي، طبیع ــتان )تاریخ ــاي اس ــطح بندي جاذبه ه 6. س
ــتان، ــگري اس ــاد گردش ــش آن در اقتص ــرمایه گذار و نق ــذب س ــي، ج ــت کنون ــن وضعی تعیی

ــل  ــن نقشــه هاي مســیرهاي گردشــگري اســتان )از مقصــد تهــران به منظــور تبدی ــه و تدوی 7. تهی
کــردن اســتان از مقصــد عبــوري بــه اقامــت(،

ــت  ــار جه ــتین ب ــراي نخس ــتان ب ــردي اس ــیرهاي طبیعت گ ــه هاي مس ــن نقش ــه و تدوی 8. تهی
برگــزاري تورهــاي اســتان گردي و معرفــي جاذبه هــاي طبیعــي،

ــدازي اولیــن بازارچــه در ســال  ــق ایجــاد بازارچه هــاي دائمــي صنایع دســتي )راه ان 9. توســعه و رون
1394 جنــب بنــای تاریخــي رختشــویخانه(،

10. راه اندازي اولین خانۀ هنرمندان صنایع دستي در محل خانۀ قدیمي توفیقي،

11. آغــاز عملیــات اجرایــي دو  طــرح ایجــاد ناحیــۀ کارگاهــي صنعتــي صنایع دســتي )ظریفــان و 
ــهر  ــده )ضــرورت بررســی ش ــای اعالم ش ــه دغدغه ه ــه ب ــا توج ــتان ب ــار در اس ــن ب ــراي اولی ــکان( ب نی
زنجــان از منظــر اقدامــات دولــت در توســعۀ گردشــگری روســتایی و بوم گــردی بیــش از پیــش احســاس 
ــا  می شــود و محقــق درصــدد یافتــن الگویــی به منظــور توســعۀ گردشــگری روســتایی شــهر زنجــان ب

تحلیــل نقــش دولــت در راســتای توســعۀ بوم گــردی اســت(؛

12. تکمیل و راه اندازي سرویس هاي بهداشتی )20 مورد(، 
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13. تصویب 14 منطقۀ نمونۀ گردشگري توسط هیئت دولت در دور دوم سفر ریاست جمهوري به استان،

14. رونق و سامان دهي مشاغل خانگي صنایع دستي براي اولین بار )1472 نفر شاغل(، 

15. اجراي طرح بیمۀ شاغالن و هنرمندان و صنعتگران صنایع دستي براي اولین بار )1110 نفر بیمه شده(،

16. توسعۀ آموزش هاي عمومي صنایع دستي و حمایت از تولید،

ــدازي  ــا( و راه ان ــا و هتل آپارتمان ه ــددار )هتل ه ــز اقامتــي گری ــدازي مراک ــق راه ان 17. توســعه و رون
ــدازي واحدهــاي بوم گــردي اســتان ) 100 مــورد(، کمپ هــا و مراکــز اقامتــی ارزان قیمــت و راه ان

18. توسعه و رونق صدور مجوزهای چهارگانۀ صنایع دستی )9000 مجوز(، 

19. دریافت 7 نشان بین المللي یونسکو براي اصالت و مرغوبیت کاالی صنایع دستي،

20. آغاز طرح دریافت نشان ملي مرغوبیت کاال )52 اثر صنایع دستی دریافت کنندۀ این نشان ملی(، 

21. توســعه و رونــق برنامــۀ مرمــت و احیــاي بناهــاي تاریخــي ســطح اســتان )60 بنــا( )ادارۀ کل 
ــان، 1399(.  ــتان زنج ــگری اس ــتی و گردش ــي، صنایع دس ــراث فرهنگ می

بااینکــه ایــن اســتان ظرفیت هــای بســیاری زیــادی دارد، از آن هــا اســتفاده نشــده و همیــن مــورد از 
نقــاط ضعــف گردشــگری در اســتان محســوب می شــود. در ایــن اســتان، اقامتگاه هــای بوم گــردی ایجــاد 
ــی  ــان از بی اعتنای ــن نش ــت و ای ــد نیس ــتاندارد بهره من ــرویس های اس ــل از س ــور کام ــی به ط ــده، ول ش
بــه حــوزۀ گردشــگری اســت. حــوزۀ گردشــگری در توســعۀ اقتصــادی بســیار تأثیــر دارد؛ به گونــه ای کــه 
توســعۀ گردشــگری بــه رونــق اقتصــادی اســتان می انجامــد؛ زیــرا بــا حضــور گردشــگران، صنایع دســتی 

ــد و همیــن خــود، موجــب اشــتغال زایی در منطقــه و ارزآوری می شــود.  ــق می یاب اســتان هــم رون

بهره گیــری از گردشــگری روســتایی به عنــوان راهبــردی نویــن در توســعۀ روســتایی در گام نخســت 
ــع موجــود در نواحــی روســتایی اســت. همچنیــن  ــازار گردشــگری روســتایی و مناب نیازمنــد شــناخت ب
ــا  ــه ب ــای اقتصــادی اســت ک ــزان قابلیت ه ــه می ــن شــکل از گردشــگری وابســته ب ــرمایه گذاری در ای س
ظرفیت هــای موجــود در بــازار گردشــگری و میــزان بهره منــدی از امکانــات و منابــع الزم بــرای پاســخ گویی 

  .)Ayhan, Tulay, Özkök & Tatli, 2020, p. 9( بــه نیازهــای مختلــف گردشــگران در ارتبــاط اســت

از آنجــا کــه هیچ کــدام از اقدامــات توســعۀ گردشــگری بــدون حمایت هــای مالــی و سیاســتی و قانونــی 
دولــت امکان پذیــر نیســت، بایــد بــه نقــش و اهمیــت حضــور دولــت در تمــام مســیر توســعۀ گردشــگری و 
بوم گــردی اشــاره کــرد. همچنیــن روســتاها، به منزلــۀ مــکان اقتصــادی، اجتماعــی و سیاســی، زیســتگاه 
جماعتــی از مــردم در خــارج از محــدودۀ شــهرها هســتند کــه هویــت تاریخــی، جغرافیایــی و فرهنگــی 
مخصــوص خــود را دارنــد. بنابرایــن در توســعۀ گردشــگری روســتایی درنظــر داشــتن رابطــه ای کــه میــان 
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ســه جــزء گردشــگران، مقصــد و جامعــۀ میزبــان برقــرار می شــود، اهمیــت زیــادی دارد. چنانچــه ایــن 
رابطــه ســنجیده و ســازنده باشــد، گردشــگری روســتایی می توانــد بــا مشــارکت در اشــتغال زایی و ایجــاد 
ــن  ــی ســهیم باشــد و همچنی ــت فرهنــگ محل ــد، در تقوی ــا کن ــی را احی ــع محل ــد، اقتصــاد جوام درآم
ــن هــدف  ــا بازســازی محیط زیســت مناطــق روســتایی منجــر شــود. بنابرای ــه حفــظ محیط زیســت ی ب
ــن ســه رکــن  ــان ای ــع طبیعــی در درازمــدت می ــا حفــظ مناب ــن اســت کــه ب گردشــگری روســتایی ای
ــا تحقــق  ــی جهــت توســعۀ گردشــگری روســتایی ب ــۀ الگوی ــذا ارائ ــد. ل ــرار کن ــدال برق گردشــگری اعت
ــن پژوهــش اســت.  ــت هــدف ای ــی تشــویق ســرمایه گذاری توســط دول ــا و سیاســت های کل حمایت ه

2. چارچوب نظری 

2ـ1. گردشگری و توریسم 
واژۀ توریســم از نظــر ریشه شناســی، از کلمــۀ tour مشــتق شــده و به معنــاي سیروســفر از یــک نقطــه 
ــاف و  ــه اطــراف و اکن ــاي مســافرت ب ــم، به معن ــان فرانســه ه ــه نقطــۀ دیگــر اســت. توریســم در زب ب
مشــتق از کلمــۀ tour اســت. در فرهنــگ وبســتر، گردشــگري این چنیــن تعریــف شــده: مســافرت بــه 
ــح  ــگري تفری ــدف از گردش ــگ الروس، ه ــکونت. در فرهن ــل س ــه مح ــت ب ــپس بازگش ــدي و س مقص

 .)Paskova et al., 2018, p. 9( بیــان شــده اســت )ــا رضایــت ــذت ی )ل

2ـ2. مهم ترین دیدگاه ها و نظریه ها دربارۀ گردشگري
2ـ2ـ1. نظریۀ عطایاي الهي

ــن2 آن را در ســال  ــرد و ب ـ اولی ــان ک ــی ـ هکشــر1 در ســال 1919 م بی ــاي الهــي را ئ ــۀ عطای نظری
ــات تجــارت  ــورد نظری ــل اساســي درم ــادي تحلی ــا حــدود زی ــه ت ــن نظری ــود. ای ــل نم 1933 م تکمی
بین المللــي را تحــت تأثیــر قــرار داد. دیــدگاه مذکــور متکــي بــر توزیــع عطایــاي الهــي در هــر کشــور 
اســت تــا بیانگــر مزیــت نســبي آن بــه ســایر شــرکاي تجــاري خــود باشــد. ایــن نظریــه درمــورد منابــع 
ــیاري از  ــرا بس ــد؛ زی ــدق مي کن ــت، ص ــم اس ــیار مه ــي بس ــگري بین الملل ــراي گردش ــه ب ــي ک طبیع
ــي، گردشــگري  ــن ویژگ ــر ای ــد. بناب ــي برخوردارن ــع طبیع ــت نســبي مناب ــات گردشــگري از مزی امکان
بین المللــي هــر کشــور مســتقیماً بــا فراوانــي منابــع آن در ارتبــاط اســت تــا بــا عرضــۀ بیشــتر امکانــات 
گردشــگري مشــتري بین المللــي مــورد هــدف قــرار گیــرد. نظریــۀ عطایــاي الهــي منابــع یــا عواملــي 
ــاي الهــي از  ــد. عطای ــي کشــور را تضمیــن مي کنن ــات گردشــگري بین الملل ــد خدم هســتند کــه تولی
عوامــل عمــده در تولیــد دســتاورد هاي گردشــگري اســت؛ به عبارتــی آن هــا عوامــل مــورد نیــاز بــراي 
ــي و  ــع طبیع ــي مناب ــد برخ ــوند؛ مانن ــوب می ش ــگري محس ــاد و گردش ــت درآوردن کل اقتص به حرک

1. Eli Filip Heckscher
2. Bertil Gotthard Ohlin
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 :)Zuelow, 2015, p. 51( فرهنگي. عطایاي الهي را مي توان به سه دسته تقسیم کرد

- منابع طبیعي، تاریخي، هنري و میراث فرهنگي؛

- منابع انساني، به کارگیري مهارت ها و  بهره برداري از آن ها؛ 

- منابع سرمایه اي و زیربنایي.  

2ـ2ـ2. نظریۀ هزینۀ نسبي 
دیویــد ریــکاردو نخســتین بــار ایــن نظریــه را در ســال 1817 م بیــان کــرد. نظریــۀ هزینــۀ نســبي تعداد 
زیــادي از مبــادالت گردشــگري بین المللــي را مشــخص مي کــرد. ایــن نظریــه پیشــنهاد مي کنــد کــه 
ــد. تحلیــل  کشــورها در تولیــد و صــادرات کاالهــا و خدمــات رقابتــي به صــورت تخصصــي عمــل کنن
مبــادالت تجــاري بین المللــي فقــط نشــان دهندۀ تمایــل بــه تخصصــي شــدن درخصــوص هزینه هــاي 
نســبي اســت. صرف نظــر از تمــام این هــا، هزینه هــاي نســبي یکــی از عوامــل توزیــع و رونــد حرکــت 

  .)Seetaram, Forsyth & Dwyer, 2016, p. 56( ــي محســوب می شــود در گردشــگري بین الملل

اهمیــت هزینه هــاي نســبي در گردشــگري بین المللــي رو بــه افزایــش اســت. فراورده هــاي 
گردشــگري بســیاري وجــود دارد کــه مقایســۀ آن هــا مشــکل و اغلب ناممکــن اســت. به عــالوه فراورده هاي 
گردشــگري عمومــاً خدماتــي هســتند کــه نمي تواننــد به صــورت مشــابه هــر بــار تکــرار شــوند. بنابرایــن 
ــاً  ــي اســت. صرف ــات و شــرایط مخصوصــي از گردشــگري بین الملل ــۀ نســبي متوجــه صف مطالعــۀ هزین
ــوان اجــزاي تشــکیل دهندۀ هزینــه )حمل ونقــل، تســهیالت و خدمــات وابســته( را تحلیــل کــرد؛  نمي ت

    .(ibid., p. 65) ــز به حســاب آورد ــاوري را نی ــي قیمــت و پیشــرفت هاي فن ــب کیف ــد ضری ــه بای بلک

2ـ2ـ3. نظریۀ مزیت مطلق و دانش فني 
ایــن نظریــه بســط تحلیــل آدام اســمیت در تجــارت بین المللــي اســت. امــروزه ایــن نظریه مترادف اســت 
ــا پیشــرفت فنــاوري  ــا انحصــارات صــادرات برخــي از کشــورها کــه ناشــي از ویژگي هــاي طبیعــي ی ب
ــل دارد. برخــي از کشــور ها داراي  ــق نقــش ســازنده اي در گردشــگري بین المل آن هاســت . مزیــت مطل
ــد ـ  ــد گرن ــي اســتثنایي مانن ــن طبیع ــد به صــورت اماک ــه مي توانن ــردي هســتند ک ــع منحصربه ف مناب
ــند.  ــان باش ــر جه ــاري شناخته شــده در سراس ــري و معم ــع هن ــر مناب ــا به صــورت متداول ت ــون ی کنی
ــد.  ــب مي کنن ــد ترغی ــراي بازدی ــگران را ب ــتند و گردش ــر هس ــت بش ــاخت دس ــع س ــه مناب این گون
ــوري  ــودن« کش ــرد ب ــه »منحصر به ف ــت ک ــي اس ــگري بین الملل ــا در گردش ــت آن ه ــب اهمی برحس
ــار  ــن آث ــرد ای ــرایط منحصربه ف ــد. ش ــل در هن ــر تاج مح ــر و قص ــرام مص ــد اه ــود؛ مانن ــن مي ش تعیی
ــورها  ــایر کش ــا س ــري ب ــاص متفاوت ت ــگري خ ــاي گردش ــه فراورده ه ــد ک ــازه مي ده ــورها اج ــه کش ب
ــک  ــق ی ــاي مطل ــه مزیت ه ــت ک ــت اس ــاخص سیاس ــاي ش ــي از جنبه ه ــوآوري یک ــند. ن ــته باش داش
کشــور را فراهــم مي کنــد. نــوآوري فنــي در بخــش گردشــگري شــامل نمادهــاي ظاهــري، اطالعــات و 
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پیشــبرد، توســعۀ فراورده هــا و بازاریابــي اســت. در نمادهــاي ظاهــري گردشــگري، بیشــتر از فنــاوري 
ــکان )رزرواســیون(  ــن م ــاي آذوقه رســاني و تأمی ــۀ تســهیالت رفاهــي، بخش ه ــژه در زمین ــن به وی نوی

 .)Tribe & Liburd, 2016, p. 57( اســتفاده مي شــود

ــرد. از  ــره را مي ب ــترین به ــاوری بیش ــرفت های فن ــه از پیش ــت ک ــي اس ــگري بخش ــي گردش بازاریاب
ایــن طریــق مي تــوان بــا اســتفاده از نرم افــزار »مدیریــت واقعــي زمــان« بــه اطالعــات، دسترســي آســان، 
رزرواســیون، تهیــۀ صورت حســاب و پرداخــت بــا اســتفاده از کارت هــاي هشــیار دســت یافــت. بنابرایــن بــا 
اســتفاده از نظریــۀ مزیــت مطلــق و نظریه هــاي هزینــۀ نســبي و ضریــب کیفــي قیمــت، می تــوان عوامــل 

.(ibid., p. 44) ــرد ــان ک ــق بی ــور دقی ــي را به ط ــده در گردشــگري بین الملل تعیین کنن

2ـ2ـ4. نظریۀ شرایط تقاضا 
حرکــت گردشــگري در میــان کشــورها بــا نظریه هــاي تقاضا توســعه و تراکــم توضیح داده می شــود و مســتقیماً 
ــه تعطیــالت و درصــد کل تعطیــالت سپری شــده در خــارج از کشــور،  ــۀ مــردم ب ــع درآمــد ســرانه، عالق تواب

 .)Dogru, Sirakaya & Crouch, 2017, p. 60( ــد ــود مي آورن ــي را به وج ــگري بین الملل ــاي گردش نماگر ه

ــه  ــا توج ــورها ب ــي کش ــي بین الملل ــدۀ ویژگ ــي توصیف کنن ــگري بین الملل ــا در گردش ــۀ تقاض نظری
ــع گردشــگري  ــارۀ توزی ــه بحــث درب ــه ب ــن نظری ــي اســت. ای ــه اي و بین الملل ــي، ناحی ــه تقاضــاي داخل ب
ــات  ــف تقاضــا و خصوصی ــردازد و ســطوح مختل ــي می پ ــي و اهمیــت گردشــگري در اقتصــاد مل بین الملل
توســعۀ گردشــگري بین المللــي، به خصــوص مبــادالت گردشــگري بیــن کشــورهای داراي توســعۀ اقتصــادي 
ــه  را توصیــف مي کنــد. لینــدر ایــن نظریــه را در ســال 1961 م بیــان کــرد. ویژگــي بین المللــي کشــور ب
ســطح بــاالي تقاضــاي داخلــي آن بســتگی دارد. در کشــور هاي عمــدۀ میزبــان گردشــگري، ماننــد فرانســه، 
ــي مکمــل  ــادا، آلمــان، ســوئیس و انگلســتان، تقاضــاي گردشــگري بین الملل ــکا، کان ــاالت متحــدۀ امری ای
تقاضــاي داخلــي و بســیار زیــاد اســت. درواقــع توســعۀ گردشــگري بین المللــي نتیجــۀ شــرایط فراهم شــدۀ 
تقاضــاي داخلــي اســت. برتــري نســبي یــک کشــور از کیفیــت ســاختار، دانــش گردشــگري، ســطح فناوري 
ــي  ــاختارهای گردشــگري داخل ــه س ــن کشــورهایي ک ــط دلچســب آن مشــتق مي شــود. بنابرای و از محی
آن هــا بــه یکدیگــر شــبیه اســت، از حجــم گردشــگري بین المللــي بییشــتری برخوردارنــد. بــه همیــن علت، 
ــل  ــد. عام ــوار مي دانن ــور هاي هم ج ــن کش ــا بی ــاوت در تقاض ــي را تف ــادالت بین الملل ــی مب ــل اساس دلی
تفــاوت درتقاضــا، به ویــژه در زمینــۀ گردشــگري بین المللــي، حائــز اهمیــت اســت و در قالــب تفاوت هــاي 
جغرافیایــي، فرهنگــي و گفتــاري، ســبب مبــادالت بیــن کشــورهاي هم جــوار بــا اقتصــاد پیشــرفتۀ یکســان 
اســت. از ایــن رو کشــورهایي کــه از لحــاظ جغرافیایــي نزدیــک بــه هــم بــوده و داراي منابــع تقریباً مشــابهي 
هســتند، از مبــادالت گردشــگري بیشــتري برخوردارنــد تــا کشــورهایي کــه منابــع کامــاًل متفاوتــي دارنــد و 
از نظــر جغرافیایــي هــم دورتــر هســتند. اگرچــه اختــالف ســلیقه، حتــي به صــورت جزئــي وجــود داشــته 
باشــد، حرکــت گردشــگري فقــط بیــن کشــورهایي در جریــان اســت کــه منابــع مشــابه دارنــد. واضح اســت 

کــه تقاضــا نه تنهــا دلیــل گردشــگري بین المللــي اســت، بلکــه تمرکــز آن را نیــز بیــان مي کنــد.  
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2ـ3. گردشگری روستایی 
در قــرن 21 میــالدی، صنعــت خدماتــی گردشــگری بــه ابــزاری اصلــی بــرای کیفیــت مطلــوب زندگــی 
تبدیــل شــده اســت )ضرغــام، بروجنــی و شــالبافیان، 1392، ص. 115(. هــدف از توســعۀ گردشــگری 
روســتایی را می تــوان در دو بُعــد مــورد توجــه قــرار داد کــه هــدف نهایــی هــر دو نــوع نگــرش، بایــد 

حــل معضــالت و مشــکالت ســکونتگاه های روســتایی باشــد:

1. پاســخ گویی بــه تقاضــای روزافــزون جمعیــت شــهری بــرای گذرانــدن اوقــات فراغــت و تفریــح 
ــهرهای  ــا ش ــوار ب ــتاهای هم ج ــی و روس ــای ییالق ــد در حومه ه ــن بُع ــتایی )ای ــکونتگاه های روس در س

ــد(؛ ــزرگ بیشــتر مصــداق می یاب ب

2. توسعۀ خود سکونتگاه های روستایی.

در دیدگاهــی دیگــر بــه گردشــگری روســتایی، ایــن نــوع گردشــگری دو راهبــرد را دنبــال می کنــد 
)خاتون آبــادی و راســت قلــم، 1390، ص. 7(: 

1. گردشگری روستایی به عنوان مکمل فعالیت های روستایی؛ 

2. متحول سازی نواحی روستایی کمترتوسعه یافته.

2ـ4. نقش دولت 
دولــت مجموعــه ای از مقامــات مســئول اســت کــه بــا توجــه بــه تمایــالت، ترجیحــات و توانایی هــای خــود، 
بــر سیاســت های عمومــی تأثیــر می گذارنــد. بــه بیــان رســمی تر، دولــت مجموعــه ای پایــدار از نهادهــای 
سیاســی اســت کــه در جامعــۀ مدنــی فعالیــت می کننــد )جالل پــور، پای فــرد و فــالح، 1394، ص. 41(. 

از گذشــته، دخالــت دولــت در اقتصــاد کشــور به  منزلــۀ در اختیــار گرفتــن سیســتم اقتصادي شــناخته 
شــده اســت کــه در چنیــن وضعــي، بخــش خصوصــي نمي توانــد فعالیت هــاي چشــمگیري داشــته باشــد؛ 
زیــرا همــۀ نهادهــا، ســازمان ها و شــرکت ها بــه دولــت تعلــق دارنــد. از ســوي دیگــر بــه اعتبــار مفهــوم 
عبــارت دخالــت دولــت در اقتصــاد، سیســتم اقتصــادي مبتنــي بــر بــازار بایــد بــدون دخالــت دولــت عمل 
کنــد. اگرچــه در کشــورهاي مختلــف میــزان دخالــت دولــت در امــور متفــاوت اســت، حتــي در جاهایــي 
کــه ادعــا مي شــود اقتصــاد مبتنــي بــر بــازار از قیدوبندهــاي دولتــي رهاســت، دولــت به دالیــل گوناگــون 
ــت، در  ــگري اس ــت گردش ــوب صنع ــاي مطل ــي فعالیت ه ــه متول ــت ک ــد. دول ــه مي کن ــا مداخل در آن ه

ــر ایفــاي نقــش می کنــد )جهانیــان، 1395، ص. 69(: زمینه هــای زی

2ـ4ـ1. سیاست گذاري 
ــي و خارجــي اســت.  ــل داخل ــته از عوام ــر دو دس ــت گردشــگري تحــت تأثی سیاســت گذاري در صنع
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عوامــل داخلــي عمدتــاً عبارت انــد از: قوانیــن، آداب و رســوم جامعــه، ارزش هــا، ایدئولوژي هــا و 
ــت.  ــي اس ــرکت هاي بین الملل ــدن و ش ــي ش ــد جهان ــامل رون ــي ش ــل خارج ــار و عوام ــاي فش گروه ه
ــر مي گیــرد.  به طــور کلــي مقصــود از سیاســت، برنامــه اي جامــع اســت کــه هدف هــا و رویه هــا را درب
ــت  ــاي دس ــت و روش ه ــر دول ــورد نظ ــاي م ــا و هدف ه ــامل نتیجه ه ــي ش ــت عموم ــن سیاس بنابرای
ــدف آن  ــه ه ــرد ک ــش مي گی ــتي را درپی ــت سیاس ــال دول ــراي مث ــت. ب ــن نتیجه هاس ــه ای ــن ب یافت
رشــد اقتصــادي اســت و مي خواهــد ایــن کار را از طریــق توســعۀ صنعــت جهان گــردي به دســت آورد. 
سیاســت جهانگــردي بخشــي از کل سیاســت اقتصــادي کشــور اســت )حســینی، شــفیعی و داوودخانــی 
1392، ص. 11(. برخــي از جنبه هــای اصلــي سیاســت در حــوزۀ گردشــگري عبارت انــد از: نیــروي کار، 

ــي.  ــط بین فرهنگ ــي و رواب ــارت بازرگان ــم و تج ــع مه ــي، صنای ــن مال ــرمایه گذاري، تأمی س

2ـ4ـ2. حمایت
دولت هــا بــراي حمایــت از بخش هــاي مختلــف اقتصــادي یــا صنایــع گوناگــون بــه روش هــاي متفــاوت 
ــا تدویــن سیاســت هاي صنعتــي کــه گاه به صــورت برنامه هایــي  عمــل مي کننــد. برخــي از دولت هــا ب
ــي  ــع را مل ــد، صنای ــدف نماین ــن ه ــق تعیی ــور دقی ــد به ط ــت، مي توانن ــده اس ــالن ش ــب و اع تصوی
کننــد و در صحنــۀ شــکل دادن بــه سیســتم اقتصــادي کشــور نقــش بســیار فعــال و حیاتــي برعهــده 
ــر  ــرل ب ــال کنت ــزي و اعم ــت از برنامه ری ــران، 1394، ص. 46(. چنانچــه دول ــور و دیگ ــد )جالل پ گیرن
سیاســت هاي صنعتــي )تصــدي( در زمینــۀ گردشــگري پرهیــز کنــد و فقــط نقــش حمایتــي در توســعۀ 
ایــن صنعــت داشــته باشــد، دســت بــه کارهایــي مي زنــد کــه موجــب تشــویق افــراد و ســازمان ها بــه 
ــراد در  ــب اف ــراي ترغی ــد ب ــال مي توان ــراي مث ــود. ب ــوزه می ش ــن ح ــت در ای ــرمایه گذاري و فعالی س
ــه  ــرد و ب ــر گی ــي درنظ ــاي مالیات ــت، معافیت ه ــن صنع ــي از ای ــاي خاص ــرمایه گذاري در بخش ه س
ــراد و ســازمان هایي ماننــد  ــراي اف ــي کمــک کنــد و ب ــي و پارک هــای مل توســعۀ ســاختارهاي زیربنای
آژانس هــاي جهانگــردي، هتل هــا، مهمان پذیرهــا و ســایر افــراد و نهادهــاي مدنــي جــواز صــادر کنــد.  

2ـ4ـ3. نظارت
در صنعــت جهانگــردي، نقــش دولــت در زمینــۀ نظــارت و تدویــن مقــررات اهمیــت فراوانــي دارد؛ زیــرا 
ــی  ــت در زمینه های ــارت دول ــود. نظ ــع می ش ــده وض ــت از مصرف کنن ــراي حمای ــي ب ــررات دولت مق
ماننــد ایــن خواهــد بــود: کنتــرل صــرف پیش دریافت هــاي مســافران در راه خدمات رســاني بــه آن هــا، 
ملــزم کــردن هتل هــا بــه رعایــت اصــول ایمنــي، رعایــت قوانیــن و مقــررات مربــوط بــه ســالم بــودن 
غــذا و اصــول بهداشــتي، نظــارت بــر حفــظ منابــع طبیعــي و فرهنگــي، و اعمــال کنتــرل بــر فراینــد 

ــاختمان ها. ــرح س ــدي و ط ــه منطقه بن ــوط ب ــن مرب ــاختمان و قوانی ــل س ــازي، مح ساختمان س

3. روش تحقیق
روش کلــی و چارچــوب فلســفی پژوهــش حاضــر مبتنــی بــر رویکــرد پدیدارشناســی اســت. روش انجــام 
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ــن  ــت. در ای ــاد اس ــه ای/ داده بنی ــۀ زمین ــی و نظری ــتدالل منطق ــی از روش اس ــر ترکیب ــق حاض تحقی
ــوان واحــد  ــم به عن ــن و اســتراوس )1998( مفاهی ــی کوربی ــای تحلیل ــا اســتفاده از روش ه ــق، ب تحقی
ــک  ــا تفکی ــت و ب ــرار گرف ــورد توجــه ق ــا م ــا و جمله ه ــا، عبارت ه ــن کل بنده ــل در ســطوح مت تحلی
ــاز اســتخراج  ــاي ب ــا کده ــالش شــد ت ــا ت ــا بنده ــام در داخــل خطــوط ی ــه عناصــِر داراي پی ــن ب مت
ــدي  ــی طبقه بن ــزرگ مفهوم ــته هاي ب ــب دس ــز در قال ــه نی ــم اولی ــه، مفاهی ــن مرحل ــس از ای ــود. پ ش
ــا  ــایر مقوله ه ــپس س ــد؛ س ــن ش ــی تعیی ــۀ اصل ــدا مقول ــوري، ابت ــذاري مح ــۀ کدگ ــد. در مرحل گردی
ــا  ــه اي، شــرایط محیطــی و پیامده ــل زمین ــا، عوام ــی، راهبرده ــات علّ ــزرگ موجب ــب خوشــۀ ب در قال
ــن  ــود. ای ــبي داده  می ش ــوان و برچس ــزا، عن ــک از اج ــه هری ــه، ب ــن مرحل ــد. در ای ــته بندي ش دس
ــوري  ــد؛ به ط ــواي داده باش ــاي محت ــد گوی ــود، بای ــه مي ش ــد« گفت ــه آن »ک ــاً ب ــه اصطالح ــوان ک عن
ــه مفهــوم جمــالت پــي ببــرد.  ــادي ب ــا حــدود زی ــا مشــاهدۀ ایــن عنــوان ت کــه محقــق و خواننــده ب
ــي ثبــت  ــه الگوهــای کســب وکار جمع آوري شــده در جدول ــوط ب ــه، عوامــل مرب ــن مرحل در اجــراي ای
گردیــد و در دو مرحلــه، بــراي هریــک از آن هــا، عنــوان مناســبي برگزیــده شــد. مرحلــۀ اول را خــود 
محقــق اصــالح کــرد. حــدود هــر مقولــۀ محــوري و مقوله هــای دیگــر اصلــی در آغــاز تجزیــه و تحلیــل 
ــرار  ــری ق ــورد بازنگ ــل م ــه و تحلی ــر تجزی ــا در سراس ــن مقوله ه ــن نشــد و ای ــی تعیی به صــورت قطع
ــق یکسان ســازی  ــا تحلیل هــای دقی ــا ب ــم و گویه هــای مســتخرج از پژوهش ه ــارات، مفاهی ــت. عب گرف
ــه  ــن بخــش، 89 گوی ــرانجام در ای ــم مشــترک( شــد و س ــر و حــذف مفاهی )انتخــاب واژگان صحیح ت
ــرای انجــام مصاحبــه تنظیــم شــد. پــس از مصاحبــه  به دســت آمــد. گویه هــا در قالــب چک لیســتی ب
ــا  ــوري، ب ــذاري مح ــۀ کدگ ــپس در مرحل ــد. س ــالح ش ــذف و اص ــا ح ــی از گویه ه ــرگان، برخ ــا خب ب
ــده  ــردن آن پدی ــخص ک ــر مش ــد، ب ــده مي انجام ــک پدی ــاد ی ــه ایج ــه ب ــرایطي ک ــن ش ــر گرفت درنظ
ــد،  ــن فراین ــدی شــود. طــی ای ــد گروه بن ــم بای ــه مفاهی ــدی اســت ک ــدی فراین ــز شــد. مقوله بن تمرک
ــه  ــه ب ــد. شــرایطي ک ــه به دســت آم ــه در 20 مقول ــام شــد و 63 گوی ــه هــم ادغ ــک ب گویه هــای نزدی
ــزار  ــت. اب ــده اس ــع ش ــه در آن واق ــه مقول ــه اي ک ــت از زمین ــارت اس ــد، عب ــده مي انجام ــاد پدی ایج
ــان در  ــرگان و متخصص ــر از خب ــا 18 نف ــه ب ــود ک ــاختاریافته ب ــۀ نیمه س ــات مصاحب ــردآوری اطالع گ
ــه انجــام  ــورد نظــر مصاحب ــع در حــوزۀ م ــردی و اســتادان مطل ــۀ گردشــگری روســتایی و بوم گ زمین
شــد. روش نمونه گیــری هــم گلوله برفــی بــود کــه تــا اشــباع شــدن نظرهــا ادامــه یافــت و درمجمــوع  

ــد.   9 نفــر فراینــد مصاحبــه را طــی کردن

4. یافته های پژوهش 
ــته از  ــۀ برخاس ــد نظری ــرح نظام من ــر ط ــی ب ــذاری مبتن ــد کدگ ــق فراین ــش از طری ــای پژوه داده ه
پدیدارشناســی تحلیــل شــد. کدگــذاری فراینــدی تحلیلــی اســت کــه طــی آن، داده هــا مفهوم گــذاری 
ــدا از  ــد، ج ــن رون ــا در ای ــل داده ه ــد. تحلی ــکل دهن ــه را ش ــا نظری ــد ت ــم می پیوندن ــوند و به ه می ش
گــردآوری و نمونه گیــری صــورت نمی گیــرد. در طــرح تحقیــق نظریــۀ پدیدارشناســی، مراحــل تحلیــل 

ــی انجــام می شــود.  ــاز، محــوری و انتخاب ــق کدگــذاری ب ــا از طری داده ه
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4ـ1. معرفی مصاحبه شوندگان   
بــرای گــردآوری داده بــرای بخــش کیفی، بــا 18 نفر از خبرگان و متخصصان در زمینۀ گردشــگری روســتایی 
و بوم گــردی و اســتادان مطلــع در حــوزۀ مــورد مطالعــه مصاحبــه شــد. مشــخصات مصاحبه شــوندگان در 

جــدول 1 آمــده اســت. شــایان ذکــر اســت کــه فرایند مصاحبــه در اوایــل تابســتان 1400 انجام شــد. 

جدول 1. مشخصات فردی و تعداد نفرات مصاحبه شونده )خبرگان( به تفکیک سطح شغلی 

رشتهِسمتخبرگانردیف

جغرافیا و برنامه ریزی روستاییدانشیار دانشگاه سراسریمصاحبه شوندۀ 11

جغرافیا و برنامه ریزی روستاییدانشیار دانشگاه سراسریمصاحبه شوندۀ 22

مدیریت بازرگانیاستادیار دانشگاه آزادمصاحبه شوندۀ 33

مدیریت رسانهدانشیار دانشگاه آزادمصاحبه شوندۀ 44

برنامه ریزی و توسعۀ گردشگریمدیرعامل مرکز رفاهی ـ آموزشی فرهنگیانمصاحبه شوندۀ 55

علوم اجتماعیصاحب اقامتگاه درسجین در شهر ابهرمصاحبه شوندۀ 66

مدیریت بازرگانیصاحب اقامتگاه خدابنده سهروردمصاحبه شوندۀ 77

مدیریت بازرگانیصاحب اقامتگاه تشویر )طارم(مصاحبه شوندۀ 88

عضو انجمن هتلداران ایرانمدیریت هتل پارکمصاحبه شوندۀ 99

میراث فرهنگی استان زنجانمدیرکلمصاحبه شوندۀ 1010

میراث فرهنگی استان زنجانمشاور مدیرکلمصاحبه شوندۀ 1111

میراث فرهنگی استان زنجانسرپرست معاونتمصاحبه شوندۀ 1212

میراث فرهنگی استان زنجانمعاون گردشگریمصاحبه شوندۀ 1313

میراث فرهنگی استان زنجانرئیس گروه توسعۀ گردشگری و بازاریابیمصاحبه شوندۀ 1414

میراث فرهنگی استان زنجانرئیس گروه مراکز و خدمات گردشگریمصاحبه شوندۀ 1515

ادارۀ کل منابع طبیعی و آبخیزداریمدیرکلمصاحبه شوندۀ 1616

جهاد کشاورزی شهرستان زنجانمدیرمصاحبه شوندۀ 1717

محیط زیست استان زنجانمدیرکلمصاحبه شوندۀ 1818
فصلناهم سیاست اهی راهبردی و کالن

http://www.jmsp.ir/article_140001.html


فصلناهم سیاست اهی راهبردی و کالن

149

سال 1400. دورۀ 9. شمارۀ ویژه

سیده  نرگس موسوی و همکاران. طراحی الگوی پارادایمی توسعۀ گردشگری روستایی با رویکرد تحقق سیاست های کلی تشویق سرمایه گذاری.

4ـ2. کدگذاری باز
در ایــن مرحلــه از پژوهــش، مفاهیــم و نــکات کلیــدی به دســت آمده درخصــوص گردشــگری روســتایی و 
توســعۀ بوم گــردی طــی مطالعــۀ چارچــوب نظــری و انجــام مصاحبــه فهرســت شــد. ابتــدا چارچــوب نظری 
ــکات  ــم و ن ــا مفاهی ــد ت ــت ش ــی و فهرس ــور بررس ــارج از کش ــل و خ ــده در داخ ــای انجام ش و پژوهش ه
کلیــدی از ایــن دو مفهــوم اصلــی اســتخراج شــود. عبــارات، مفاهیــم و گویه هــای مســتخرج از پژوهش هــا، 
ــد و  ــترک( ش ــم مش ــذف مفاهی ــر و ح ــاب واژگان صحیح ت ــازی )انتخ ــق یکسان س ــای دقی ــا تحلیل ه ب
ســرانجام 89 گویــه به دســت آمــد. گویه هــا در قالــب چک لیســتی بــرای انجــام مصاحبــه تنظیــم شــد و 
پــس از مصاحبــه بــا خبــرگان، برخــی از آن هــا حــذف و اصــالح گردیــد. نتایــج حاصــل از اســتخراج مفاهیم، 

ــان شــده اســت.  ــا در جــدول 2 بی ــل مصاحبه ه ــا و مضمون هــای حاصــل از تحلی مقوله ه

جدول 2. مفاهیم، مقوله ها و کدهای استخراجی

کدگذاری محوریمضامین فرعیمضامین اصلی

عوامل فرهنگی

اقامتگاه های بوم گردی

اجرای موسیقی، برگزاری مراسم و جشن های محلی

عرضۀ غذاهای سنتی در چادرها و رستوران ها

بازدید از جاذبه های زیستی )پوشش گیاهی و جانوری(

بازدید از جاذبه های تاریخی و فرهنگی

محافظت از میراث فرهنگی 
و تاریخی

فراهم کردن امکان تجربۀ زندگی روستایی برای گردشگران

به کارگیری مصالح ساختمانی طبیعی در روستا

معرفی میراث فرهنگی ایران به کل جهان

مبادالت فرهنگی
حفظ فرهنگ و اصول و ارزش های محلی

مهمان نوازی مردم محلی

توسعۀ صنایع دستی

بهبود کیفیت صنایع دستی

معرفی صنایع دستی

توسعۀ شرکت های کوچک و متوسط تولید صنایع دستی

جاذبه های منطقه
تفریح و کسب آرامش

تجربۀ اسکان در اقامتگاه های بوم گردی

انگیزه و تجربۀ خوشایند سفر پیشین گردشگران
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کدگذاری محوریمضامین فرعیمضامین اصلی

نقش دولت

ابعاد زیرساخت ها

افزایش دادن اقامتگاه های بوم گردی

ساختن پارکینگ و جایگاه برای برپایی چادرها و آتش 

زمینه سازی و ایجاد زیرساخت های مبادالتی و تفریحی و بهداشتی

انتقال فناوری از کشورهای پیشرفته به کشور

نظام مدیریت یکپارچه

مدیریت منابع

مدیریت انرژی

تخصیص بودجه

حمایت

پرداخت تسهیالت مالی و اعتباری کم بهرۀ دولت برای کسب وکارهای کوچک

حمایت از توسعۀ صادرات برخی از محصوالت محلی

افزایش و تسهیل تسهیالت ایجاد و مرمت اقامتگاه های بوم گردی

سیاست ها

تدوین قوانین بوم گردی

هماهنگی بین نهادها و سازمان های گردشگری

دادن اولویت اقتصادی به مردم محلی

سرمایه گذاری بخش خصوصی

عوامل اقتصادی

اشتغال زایی
ایجاد فرصت جدید شغلی در راستای جلوگیری از مهاجرت روستاییان

سرمایه گذاری مردم محلی در ساخت اقامتگاه بوم گردی

ایجاد بازار

بازاریابی مناسب برای فروش تولیدات محلی

فعالیت مردم بومی در فروش تولیدات دامی و زراعی

معرفی و فروش گیاهان دارویی منطقه

سرمایه گذاری در بخش گیاهان دارویی و طب سنتی

افزایش سطح رفاه و کیفیت 
زندگی

بهبود کیفیت خدمات

افزایش درآمد

صرف درآمد حاصل از گردشگری در روستا

توازن اقتصادی

درآمدزایی ارزی برای کشور

سهیم کردن مردم محلی در درآمدهای حاصل از بوم گردی

سرمایه گذاری خارجی در روستا
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کدگذاری محوریمضامین فرعیمضامین اصلی

عوامل 
زیست محیطی

مدیریت زیست محیطی

مشارکت جامعۀ محلی و گردشگران در حفاظت از محیط زیست

مدیریت بازیافت زباله ها و فاضالب ها

ارتقای ایمنی و رعایت بهداشت

محافظت از منایع

صرفه جویی در مصرف منابع

رعایت کردن اصول زیست محیطی در طراحی اقامتگاه ها

تولید و پخش برنامه های تلویزیونی دربارۀ جاذبه های روستا

ارائۀ خدمات رفاهی سبز و بومی به گردشگران

اثرات زیست محیطی
آلودگی هوا و خاک و اب

آلودگی صوتی و ترافیکی

عوامل اجتماعی

تعامالت اجتماعی

تمایل به ارتباط با مردم بومی و ایجاد تعامل در کسب تجربیات جدید

تمایل گردشگران  به انجام فعالیت های سنتی

رضایت گردشگران از میزبانی امکانات و خدمات ارائه شده

امنیت اجتماعی
مدیریت و کنترل زیستگاه ها

امنیت گردشگران در مقاصد گردشگری

مشارکت

مشارکت مردم محلی در مدیریت روستاها

مشارکت روستاییان در ارائۀ خدمات اقامتی به گردشگران

سهیم کردن مردم بومی در کاربری مراتع

آموزش

آموزش مقولۀ بوم گردی

برپایی مراکز اطالع رسانی

تبلیغ و بازاریابی جاذبه های توریستی

برپایی نمایشگاه تولیدات و محصوالت فصلی

4ـ3. کدگذاری محوری 
همان گونــه کــه ذکــر شــد، در بخــش کدگــذاری محــوری، کدهــای به دســت آمده در بخــش کدگــذاری آزاد 
ــا مقوله هــای بزرگ تــری  ــا هــم در دســته ها ی ــرار می گیــرد و کدهــای مرتبــط و مشــابه ب مــورد بررســی ق
دســته بندی می شــود. پــس  از تهیــه و تنظیــم جــداول به عنــوان بخشــی از تحلیــل کیفــی داده هــای حاصل از 
مصاحبــه، بــرای تکمیــل تحلیــل براســاس کدگــذاری آزاد، مفاهیــم حاصل شــده در ســطح باالتــر و تجریدی تر 
جهــت دســتیابی بــه مقــوالت، گروه بنــدی شــد. مقوله بنــدی فراینــدی اســت کــه مفاهیــم بایــد گروه بنــدی 

شــود. ضمنــاً گویه هــای نزدیــک بــه هــم ادغــام شــد و 63 گویــه در 20 مقولــه به دســت آمــد.

فصلناهم سیاست اهی راهبردی و کالن

http://www.jmsp.ir/article_140001.html


فصلناهم سیاست اهی راهبردی و کالن

152

سال 1400. دورۀ 9. شمارۀ ویژه

سیده  نرگس موسوی و همکاران. طراحی الگوی پارادایمی توسعۀ گردشگری روستایی با رویکرد تحقق سیاست های کلی تشویق سرمایه گذاری.

4ـ4. کدگذاری باز )گزینشی(
هــدف از کدگــذاری گزینشــی ایجــاد رابطــه بیــن مقوله هــای تولیدشــده )در مرحلــۀ کدگــذاری محوری( 
اســت. ایــن عمــل معمــوالً براســاس الگــوی پارادایــم انجــام می شــود. در مرحلــۀ کدگــذاری گزینشــی 
ــات  ــه، طبق ــن مرحل ــا ســایر مقــوالت مشــخص شــد. در ای ــی ب ــۀ اصل ــاط مقول پژوهــش حاضــر، ارتب
ــگری  ــعۀ گردش ــت توس ــی جه ــۀ الگوی ــور ارائ ــا به منظ ــد ت ــط ش ــر مرتب ــا یکدیگ ــی ب ــی و فرع اصل
ــری  ــم نظ ــردی، مفاهی ــعۀ بوم گ ــتای توس ــت در راس ــش دول ــل نق ــا تحلی ــان ب ــهر زنج ــتایی ش روس
ــش  ــد، نق ــه کرده ان ــتراوس )2007( ارائ ــن و اس ــه کوربی ــی ک ــتفاده از پارادایم ــردد. اس ــن گ تبیی
ــاط  ــاد ارتب ــکل 1 ایج ــد. ش ــایی می کن ــی شناس ــوی پارادایم ــب الگ ــده را در قال ــوالت استخراج ش مق

ــد.  ــش می ده ــم نمای ــوی پارادای ــب الگ ــده را در قال ــف شناسایی ش ــای مختل ــن مقوله ه بی

شکل 1. کدگذاري گزینشی براساس الگوی پارادایمی توسعۀ گردشگری روستایی )منبع: یافته هاي پژوهش(
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5. نتیجه گیری 
ــه  ــت ک ــه اس ــک ده ــش از ی ــگری، بی ــای گردش ــدی از فعالیت ه ــوع جدی ــوان ن ــردی، به عن بوم گ
ــائل  ــه مس ــه ب ــی و توج ــردم محل ــکاری م ــر هم ــد ب ــل تأکی ــه و به دلی ــکل گرفت ــورمان ش در کش
ــا توســعۀ پایــدار گردشــگری  ــد ناگسســتنی ب اجتماعــی، اقتصــادی، زیســت محیطی و اجتماعــی، پیون
ــه  ــن گردشــگری اســت و ب ــر ای دارد. همچنیــن ایجــاد اشــتغال و توســعۀ ناحیــه ای از نقش هــای مؤث
ــه  ــرای ورود ب همیــن دلیــل، طــی ســال های اخیــر ســرمایه گذاران و فعــاالن صنعــت گردشــگری را ب
ــر  ــوی دیگ ــت. از س ــرده اس ــب ک ــوزه ترغی ــن ح ــای ای ــرمایه گذاری در طرح ه ــردی و س ــوزۀ بوم گ ح
ــدی  ــرای بهره من ــوه ای را ب ــای بالق ــورمان فرصت ه ــی کش ــی و مذهب ــی، فرهنگ ــای تاریخ ظرفیت ه
از ایــن ظرفیــت در توســعۀ صنعــت گردشــگری پیــِش روی مســئوالن قــرار داده اســت کــه الزمــۀ آن 
شــناخت دقیــق ابعــاد و ویژگی هــای ایــن نــوع گردشــگری و تدویــن و تنظیــم مقــررات و برنامه هــای 
ــول  ــش در تح ــش از پی ــش بی ــد و مزایای ــل برس ــه حداق ــیب هایش ب ــا آس ــت ت ــا آن اس ــب ب متناس
صنعــت گردشــگری نمایــان شــود. هرچنــد کــه ظرفیت هــای بالقــوۀ کشــور در حــوزۀ بوم گــردی، توجــه 
ــای  ــداد اقامتگاه ه ــرده و تع ــب ک ــوزه جل ــن ح ــه ای ــگری را ب ــت گردش ــاالن صنع ــدان و فع عالقه من
ــه  ــی ازجمل ــل مختلف ــت از گردشــگری به دالی ــن ظرفی ــاده، ای ــی نه ــه فزون ــردی در کشــور رو ب بوم گ
ضعــف در تبلیغــات، عــدم حمایت هــای الزم و مناســب از ســوی نهادهــای ذی ربــط، نبــود برنامــۀ جامــع 
ــن  ــارۀ قوانی ــردی درب ــاالن بوم گ ــی فع ــناخت کاف ــود ش ــردی، نب ــای بوم گ ــا ظرفیت ه ــب ب و متناس
اســتاندارد جهانــی در ایــن بخــش و همچنیــن فرصت هــای آن بــرای مــردم محلــی نتوانســته جایــگاه 
ــورمان  ــت در کش ــن ظرفی ــده ای از ای ــش عم ــد و بخ ــگری بیاب ــای کالن گردش ــبی در فعالیت ه مناس
همچنــان بالاســتفاده مانــده اســت. از آنجــا کــه تعــداد گردشــگران عالقه منــد بــه بوم گــردی در دنیــا 
رو بــه افزایــش اســت، توجــه بــه بهره بــرداری از ظرفیت هــای فــراوان گردشــگری بوم گــردی در ایــران 
موجــب جــذب گردشــگران خارجــی می شــود. تحقــق و الزمــۀ ایــن رخــداد تهیــه و تدویــن قوانیــن 
ــردی،  ــاالن بوم گ ــه فع ــای الزم ب ــۀ آموزش ه ــردی، ارائ ــت بوم گ ــا صنع ــب ب ــتانداردهای مناس و اس
ــای  ــت اقامتگاه ه ــر فعالی ــق ب ــارت دقی ــوزه و نظ ــن ح ــه ای ــرای ورود ب ــرمایه گذاران ب ــت از س حمای
ــن،  ــر ای ــد. عالوه ب ــط را می طلب ــای ذی رب ــئوالن و نهاده ــر مس ــور مؤث ــه حض ــت ک ــردی اس بوم گ
ــی  ــگری از فرصت های ــت گردش ــی در صنع ــش خصوص ــال بخ ــور فع ــی و حض ــاد محل ــعۀ اقتص توس
اســت کــه صنعــت بوم گــردی پیــِش روی توســعۀ پایــدار کشــور در صنعــت گردشــگری قــرار می دهــد. 
ــی و  ــا اتخــاذ سیاســت های تشــویقی جهــت جــذب ســرمایه گذاران داخل ــد ب ــت می توان ــن دول بنابرای

ــری انجــام دهــد. ــر اقدامــات مؤث ــن ام ــرای ســرمایه گذاری در ای خارجــی ب

6. پیشنهادها
ــه اینکــه عامــل تأثیرگــذار در توســعۀ گردشــگری، توســعۀ زیرســاخت ها و حمایــت  ــا توجــه ب ـ ب
ــرای  ــا شــرایط ب ــد ت ــی فراهــم کن ــا سیاســت های تشــویقی خــود فضای ــد ب ــت بای ــت اســت، دول دول
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رشــد کســب وکارهای نوپــا فراهــم شــود؛ به طــوری  کــه بــا فراهــم  کــردن زیرســاخت، کســب وکارهای 
نویــن و نوپــا در ایــن فضــا رشــد کنــد. 

ــی و  ــتانداردهای بین الملل ــطح اس ــوری  در س ــی و غذاخ ــاخت های اقامت ــعۀ زیرس ــود و توس ـ بهب
ــا  ــای ب ــا و مهمان خانه ه ــی، تأســیس  اقامتگاه ه ــف اجتماع ــای مختل ــا ســلیقه ها و طبقه ه متناســب ب
ــای گردشــگری، نظــارت مســتمر  ــردی و دارای جاذبه ه ــف بوم گ ــای مختل قیمــت مناســب در حوزه ه
ســتاد توســعۀ گردشــگری بــر رعایــت بهداشــت و ســایر امکانــات، قیمــت و غیــره در تمــام اقامتگاه هــا 

و مراکــز گردشــگری. 

ـ بــا برگــزاری مســابقاتی همچــون انتخــاب بهتریــن آشــپزی در غذاهــای محلــی در حیــن برگــزاری 
ــت فرهنگــی و روســتایی بومــی اســتان  ــا باف ــرای گردشــگران، تأســیس رســتوران هایی ب جشــنواره ب
زنجــان و طراحــی لباس هــای محلــی بــرای خدمه هــای آن و ارائــۀ منویــی متنــوع از غذاهــای محلــی 

ــوان ســود جســت. ایــن ناحیــه به منظــور جــذب بیشــتر گردشــگران می ت

ـ بــا به کارگیــری ســاعات مناســب بــرای پخــش تبلیغــات تلویزیونــی و رادیویــی یــا نصــب بیلبــورد 
ــردم در زمان هــای برگــزاری جشــنواره های  ــرای افزایــش توجــه م ــی در مکان هــای مناســب ب تبلیغات
ــر  ــرای معرفــی هرچــه بهت ــی ب ــی و بین الملل ــی، مل ــر در ســطح محل ــز انجــام تبلیغــات مؤث غــذا و نی

ــود.  ــرات بیشــتری ب ــوان شــاهد اث ــران می ت زنجــان و دیگــر اســتان های ای

ــردی،  ــای بوم گ ــوزۀ اقامتگاه ه ــای ح ــیب ها و چالش ه ــن آس ــایی مهم تری ــه شناس ــه ب ــا توج ب
ــد از:  ــت عبارت ان ــش دول ــات اثربخ ــش و اقدام ــن بخ ــت در ای ــت فعالی ــود وضعی ــای بهب راهکاره

ـ توسعۀ کیفی اقامتگاه های بوم گردی در کنار توسعۀ کّمی آن ها؛

ـ تعریف استانداردهای مشخص و نظارت اصولی بر فعالیت های این واحدها؛

ـ تغییر رویه در اعطای مجوز و اعطای مجوز به افراد دارای صالحیت؛

ـ آموزش کارشناسان خبره و متخصص در زمینۀ اقامتگاه های بوم گردی؛

ـ توجه به بومی بودن سرمایه گذاران در این حوزه و در اولویت قرار دادن سرمایه گذاران بومی؛

ـ تالش برای مشارکت دادن اکثریت افراد جامعۀ محلی به منظور حمایت جامعۀ محلی از اجرای طرح؛

ـ حفظ سنت ها و آیین ها و ارزش های فرهنگی جامعۀ محلی از طریق آموزش؛

ـ تدوین و تسهیل قوانین و مقررات تشویقی جهت سرمایه گذارای؛  

http://www.jmsp.ir/article_140001.html
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سال 1400. دورۀ 9. شمارۀ ویژه

سیده  نرگس موسوی و همکاران. طراحی الگوی پارادایمی توسعۀ گردشگری روستایی با رویکرد تحقق سیاست های کلی تشویق سرمایه گذاری.

ـ تربیت و به کارگیری  نیروی انسانی متخصص و متعهد در بخش اقامتگاه های بوم گردی؛

ـ ایجاد بازارچه های کوچک صنایع دستی در اقامتگاه های هر روستا به منظور معرفی و فروش آثار                 
روستاییان و کمک به اقتصاد آنان.
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