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One of the key steps of development in any region is to employ all the resources beneficially 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 theoretical framework of the study. This study is considered practical and descriptive-analytical. The findings showed that the causal effects such as economy, society, culture,
and environment have effects on issues such as local tourism education, coherent management, 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.
JEL Classification: R51, R11, L83.
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یکــی از گامهــای اساســی در توســعه و پیشــرفت هــر منطقهای ،اســتفادۀ بهینــه از تمــام
امکانــات و منابــع آن بــا مدیریــت علمــی و صحیــح اســت .گردشــگری روســتایی ،بهعنــوان
راهبــردی مطلــوب جهــت توســعۀ جوامــع روســتایی ،توجــه مدیــران محلــی را بــرای پیشــرفت
آن افزایــش داده اســت .هــدف ایــن پژوهــش ارائــۀ الگــوی پارادایمــی توســعۀ گردشــگری
روســتایی بــا رویکــرد تحقــق سیاســتهای کلــی تشــویق ســرمایهگذاری اســت .روش
پژوهــش کیفــی و نظریــۀ دادهبنیــاد مبتنــی بــر روششناســی تفســیری اســت .اطالعــات بــه
روش کتابخانـهای و اســنادی و مصاحبــۀ ســاختاریافته گــردآوری شــده اســت .جامعــۀ آمــاری
پژوهــش شــامل هجــده نفــر از خبــرگان و صاحبنظــران گردشــگری و اســتادان خبــره در
ایــن زمینــه میشــود کــه بــا روش نمونهگیــری گلولهبرفــی انتخــاب شــدند .ســال مــورد
بررســی پژوهــش ســال  1400اســت .ابــزار جمـعآوری اطالعــات مصاحبــۀ نیمهســاختاریافته
برگرفتــه از چارچــوب نظــری اســت .ایــن پژوهــش از لحــاظ هــدف کاربــردی و از نــوع
توصیفــی ـ تحلیلــی محســوب میشــود .نتایــج تحقیــق نشــان داد عوامــل علّــی نظیــر
اقتصــادی ،اجتماعــی ،فرهنگــی و زیسـتمحیطی بــر راهبــرد مقولههایــی ماننــد آموزشهــای
بومگــردی ،نظــام مدیریــت یکپارچــه و تدویــن قوانیــن بــا نقــش مداخلهگــری دولــت شــامل
سیاس ـتها ،حمایتهــا و ایجــاد زیرســاختها بــا پیامدهــای فرهنگــی ،اقتصــادی ،اجتماعــی
و زیستمحیطی بر توسعۀ بومگردی تأثیر دارد.
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در چنــد دهــۀ گذشــته ،اهمیــت گردشــگری در توســعۀ روســتایی بهطــور فزاینــده مــورد توجــه قــرار
گرفتــه؛ امــا پژوهــش دربــارۀ شــناخت گردشــگران روســتایی ،در مقــام نقشآفرینــان کلیــدی رشــد
گردشــگری در نواحــی روســتایی ،بهعنــوان عامــان اصلــی بــازار گردشــگری بــا اقبــال زیــادی مواجــه
نبــوده اســت ( )Cunha, Kastenholz & Carneiro, 2020, p. 581و ایــن آغــازی بــرای رشــد و توســعۀ
الگوهـ�ای گردشـ�گری در جهـ�ان شـ�د ( .)Fang, 2020, p. 103بــا رونــق و گســترش ایــن صنعــت در تمام
کشــورهای درحــال توســعه ،بــه اهمیــت گردشــگری ،بهعنــوان عامــل مهمــی در توســعۀ اقتصــادی
در منطقــه ،پــی بردنــد ( .)Ye, Wei, Wen, Ying & Tan, 2020, p. 51سیاســتگذاران و برنامهریــزان
بــه صنعــت گردشــگری بــا رویکــرد صنعتــی کــه ثبــات اقتصــادی و جمعیتــی بــرای جوامــع روســتایی
بهدنبــال دارد ،مینگرنــد و بســیاری نیــز میپندارنــد کــه توســعۀ گردشــگری راهحــل بســیاری از
مشـ�کالتی اسـ�ت کـ�ه مناطـ�ق روسـ�تایی گرفتـ�ار آنهاینـ�د ( .)Yachin & Ioannides, 2020, p. 28پــس
گردشــگری را عنصــر الزم بــرای حرکــت بهســوی اصــاح مناطــق روســتایی میداننــد .بــه هــر حــال،
مســلّم اســت کــه از نظــر موافقــان و مخالفــان توســعه ،گردشــگری روســتایی بهطــور چشــمگیری
عامــل افزایشدهنــدۀ تــوان اقتصــادی ،باالبرنــدۀ قابلیــت زیســت در نواحــی دورافتــاده ،محــرک
تجدیــد حیــات ســکونتگاهها و نیــز بهبوددهنــدۀ شــرایط زندگــی جوامــع روســتایی بهحســاب میآیــد
( )Cheng, Yang & Liu, 2020ایــن موضــوع در بســیاری از کشــورها بــا سیاســتهای کشــاورزی در
ارتبــاط اســت و غالبــاً وســیلهای درجهــت حمایــت از محیطزیســت و فرهنــگ روســتایی اســت؛
بنابرایــن نقــش اساســی در توســعه و حفــظ روســتا دارد .گردشــگری روســتایی بــا قدمتــی بیــش از
یــک قــرن ،امــروزه یکــی از مردمیتریــن اشــکال گردشــگری محســوب میشــود کــه بــا ارائــۀ جذابیــت
و ایجــاد تمایــل در اســتفاده از فضــا و ویژگیهــای محیــط روســتایی بــرای گردشــگران و همچنیــن
کارکــردی جهــت بهبــود و ارتقــای شــاخصهای اقتصــادی ،اجتماعــی ـ فرهنگــی و زیســتمحیطی
منطقــۀ میزبــان مــورد توجــه بســیاری واقــع شــده اســت (.)Krol, 2020, p. 108
در کشــور مــا هــم ،موضــوع گردشــگری روســتایی ،بهعنــوان یکــی از زیرشــاخههای بخــش
گردشــگری ،از اوایــل دهــۀ  80شمســی مــورد توجــه پژوهشــگران قــرار گرفتــه اســت (رضوانــی و
بیــات ،1393 ،ص .)12 .گرچــه ممکــن اســت ایــن صنعــت بیــش از دیگــر صنایــع دســتخوش آفــات
و تغییــرات مختلــف شــود ،انعطافپذیــری زیــاد آن موضــوع مهمــی اســت و موجــب شــده در همــۀ
کشــورهای جهــان جایــگاه خــود را بیابــد .بــا گســترش ایــن صنعــت ،زیرشــاخههای جدیــدی بــه آن
اضافــه شــده کــه ازجملــه میتــوان اقامتگاههــای بومگــردی را نــام بــرد .در اواخــر قــرن بیســتم
میــادی و درپــی مطــرح شــدن موضــوع توســعۀ پایــدار روســتایی ،زمزمههایــی از واژۀ بومگــردی
مطــرح شــد (عنابســتانی ،گیاهــی و جوانشــیری ،1397 ،ص.)8 .
ایــن اقامتگاههــا کــه بــه اقامتگاههــای بومگــردی مشــهور اســت ،در ســالهای اخیــر مــورد
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اســتقبال گردشــگران روســتایی واقــع شــده و هــدف اصلــی از راهانــدازی و گســترش آنهــا رســیدن
بــه توســعۀ پایــدار روســتایی بــا ســاماندهی ارائــۀ خدمــات ،از تهیــه و عرضــۀ غذاهــای محلــی تــا
تولیــد و فــروش صنایعدســتی ،ترویــج فرهنــگ روســتایی ،اجــرای نمایــش و موســیقی زنــده ،بــه
گردشــگران بــا حفــظ ســنتها و بومگرایــی بــدون کمتریــن آســیب بــه محیطزیســت اســت (Tseng
 .)& Chang & Lin & Kalnaovkul & Tan, 2019, p. 11مــکان فیزیکــی اقامتــگاه بهدلیــل ســبک
معمــاری و مبلمــان بومــی و مصالــح ارگانیــک بهکاررفتــه در آن و طراحــی داخلــی ســنتی بخشــی
از جاذبههــای گردشــگری بهشــمار میآیــد .بومگــردی در اقتصــاد روســتایی تأثیــر بســزایی دارد و
حضــور مســافران و گردشــگران در یــک منطقــه کمــک ارزنــدهای بــه آن میکنــد .عالوهبــر عرضــۀ
کاالهایــی کــه گردشــگر در هنــگام ســفر بــه آنهــا نیازمنــد اســت ،تبدیــل خانههــای روســتایی بــه
اقامتــگاه یــا برگــزاری تورهــای کوهپیمایــی و دشــتپیمایی و معرفــی جاذبههــای طبیعــی رشــد و
رونــق اقتصــادی را بــرای اهالــی روســتا بههمــراه م ـیآورد (Montes & de Pinho Bernabé, 2020, p.
 .)301در ايــران نيــز ،ســابقۀ اقامتــگاه بومگــردي بــه ســال  1384برميگــردد .ايــن رونــد بهشــدت
درحــال گســترش اســت (قدیــری ،نیکســیرت ،باقیانــی و معصــوم ،1394 ،ص .)88 .ایجــاد و توســعۀ
صنعــت گردشــگری فقــط در ســایۀ حمایــت دولــت امکانپذیــر اســت .دولــت مجموعههایــی از
مقامــات مســئول اســت کــه بــا توجــه بــه تمایــات و ترجیحــات و تواناییهــای خــود بــر سیاسـتهای
عمومــی تأثیــر میگذارنــد (جهانیــان ،1395 ،ص .)69 .دولتهــا جهــت ســامان دادن بــه امــور
گردشــگری ،نهادهایــی در ســطوح مختلــف تشــکیل میدهنــد .بنابرایــن نقــش و مســئولیت دولــت
ایجــاد و هماهنگــی بیــن فعالیتهــای ســازمانهای اقتصــادی ،اجتماعــی و رفاهــی کشــور اســت و از
آنجــا کــه در امــور گردشــگری ،چــه در مبــدأ و چــه در مقصــد مســافرت ،مؤسســات و ســازمانهای
بســیاری دخالــت دارنــد کــه هرکــدام از آنهــا ارائهدهنــدۀ بخشــی از خدمــات گردشــگری هســتند
و منافــع خــود را در توســعۀ گردشــگری میداننــد ،بــرای گســترش همــکاری بیــن آنهــا در عرضــۀ
خدمــات بهتــر بــه گردشــگر در ســطوح محلــی ،منطق ـهای یــا ملــی ،بایــد ســازمانهای گردشــگری
در سراســر کشــور تشــکیل شــود (عنابســتانی و دیگــران ،1397 ،ص .)15 .بنابرایــن دولــت میتوانــد
بــا تدویــن قوانیــن و سیاســتهای تشــویقی و بــا جــذب ســرمایهگذاران داخلــی و خارجــی جهــت
ســرمایهگذاری در مناطــق روســتایی بــه ایــن اهــداف (اشــتغالزایی ،رونــق اقتصــادی ،رشــد اجتماعــی
و فرهنگــی و غیــره) دســت یابــد.
مهمتریــن خصوصیــت اقتصــادی فعالیتهــای مربــوط بــه بخــش گردشــگری ایــن اســت کــه
آنهــا بــه ســه هــدف برتــر کشــورهای توســعهیافته ،یعنــی تولیــد درآمــد ،اشــتغال و درآمــد ارزی،
کمــک میکننــد .از ایــن نظــر بخــش گردشــگری بهمثابــۀ چرخدنــدۀ توســعۀ اقتصــادی نقــش
مهمــی را ایفــا میکنــد .تأثیــر ایــن صنعــت در مراحــل مختلــف توســعۀ اقتصــادی بــه ویژگیهــای
خــاص هــر کشــور بســتگی دارد .مشــکل اصلــی در تعییــن مرزهــای بخــش گردشــگری ،مشــخص
کــردن هزینههــای ســرمایهگذاری بــرای توســعۀ گردشــگری اســت .درواقــع گردشــگری مســتلزم
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مجموعــهای از کاالهــا و خدمــات اســت کــه بهطــور خــاص بــه بازدیدکننــدگان عرضــه میشــود.
براســاس اولیــن آمــار و ارقــام ســازمان جهانــی گردشــگری (،)World Tourism Organization, 2018
گردشــگری بینالمللــی در ســال  ۲۰۱۹م ،بــا ثبــت ۱.۵میلیــارد ســفر ،نســبت بــه ســال  ۲۰۱۸م بــا
رشــد ۴درصــدی همــراه بــوده اســت و صنعــت گردشــگری جهانــی نیــز بــرای دهمیــن ســال پیاپــی
رشــد مثبتــی را پشتســر میگــذارد .ایــن درحالــی اســت کــه گردشــگران ورودی در طــول یــک
ســال گذشــته در خاورمیانــه  10درصــد ،در آفریقــا  7درصــد ،در منطقــۀ آســیا ـ اقیانوســیه  6درصــد
و در اروپــا  6.3درصــد رشــد داشــته اســت .از ایــن رو پیشبینــی شــده اســت تــا پایــان ســال 2019
م نیــز رونــد رشــد گردشــگران خارجــی در ســطح جهــان بیــن  3تــا  4درصــد باشــد .همچنیــن
ســازمان جهانــی گردشــگری پیشبینــی کــرده اســت کــه تــا پایــان ســال  2020م تعــداد گردشــگران
خارجــی در ســطح جهــان بــه 1.5میلیــارد نفــر رشــد دســت یابــد کــه رقــم چشــمگیر و اثرگــذاری در
اقتصــاد جهانــی بهشــمار مـیرود .اطالعــات مربــوط بــه میــزان گردشــگران در ســال  2020م بهعلــت
شــیوع بیمــاری کرونــا و درپــی آن کاهــش مســافرتها و اعمــال قرنطینههــا و تعطیلــی ســفرها و
بســته شــدن راه ورود و خــروج کشــورها ،در دســترس نیســت .رشــد گردشــگری در ســالهای اخیــر
ایــن واقعیــت را تأییــد میکنــد کــه ایــن صنعــت یکــی از محرکههــای اصلــی در توســعۀ کشــورها
محســوب میشــود کــه نبایــد از آن غافــل مانــد .همچنیــن مدیریــت صحیــح و بالقــوۀ ایــن صنعــت
نهفقــط موجــب رشــد جوامــع محلــی میشــود ،بلکــه فرصتهــای جدیــد شــغلی را ایجــاد میکنــد
و رشــد آمــوزش و مهــارت را فراهــم مـیآورد .بنابرایــن دولــت میتوانــد بــا تدویــن و تســهیل قوانیــن
در زمینــۀ ســرمایهگذاری در مناطــق روســتایی ،بــه ایــن هــدف دســت یابــد.
مجمــع جهانــی اقتصــاد ( )World Economic Forum, 2019بیــش از یــک دهــه اســت کــه در
گزارشهــای خــود نــگاه ویــژهای بــه صنعــت گردشــگری و ســفر دارد و هــر دو ســال یــک بــار
گزارشــی بــا عنــوان «رقابتپذیــری گردشــگری و ســفر» ارائــه میکنــد .در ایــن گــزارش۱۴۰ ،
کشــور در شــاخصهای مختلــف اقتصــاد گردشــگری بررســی میشــوند و بــه هــر کشــور نیــز رتبـهای
اختصــاص مییابــد .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 دســتهبندی کــرده اســت.
بهطــور کلــی ایــن مجمــع کشــورها را در چهــار بخــش توانمندســازی محیــط ،سیاســتها و منابــع
طبیعــی و فرهنگــی ،شــرایط گردشــگری و ســفر ،و زیرســاختها بررســی میکنــد .براســاس ایــن
گــزارش ،اروپــا و منطقــۀ اوراســیا همچنــان یکهتــازان صنعــت گردشــگری بــوده و شــش کشــور از ده
کشــور اول در اقتصــاد گردشــگری اروپایــی اســت .ایــن منطقــه همچنیــن بیشــترین میــزان رشــد را از
ســال  ۲۰۱۷م 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.
در ای��ران ،اقداماــت دول�تـ در زمین��ۀ توس��عۀ گردش��گری شــامل ســند راهبــردی توســعۀ
گردشــگری اســت کــه بــا مشــخص کــردن خطــوط کالن سیاســتی براســاس حــوزۀ مداخــات
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اصلــی حــوزۀ گردشــگری ،پایــه و مبنــای اجرایــی شــدن برنامــۀ ملــی توســعۀ گردشــگری خواهــد
بــود .در ایــن راســتا ،ایــن ســند بهمنظــور ایجــاد زمینــۀ تدویــن برنامــۀ ملــی گردشــگری و
پیادهســازی اهــداف آن در پویاتریــن حالــت ممکــن و منطبــق بــا رویکــرد افزایــش بهــرهوری و
همچنیــن دســتیابی بــه شــاخصهای توســعۀ پایــدار گردشــگری تنظیــم شــده و اهــداف آن بــه
ایــن شــرح اســت:
 .1اهتمام به تحکیم هویت فرهنگی ،حفظ ارزشها ،میراث طبیعی ،فرهنگی و صنایعدستی؛
 .2معرفــي كشــور بهعنــوان مقصــد گردشــگري و معرفــي آثــار ميــراث فرهنگــي و طبيعــي ايــران به
ساير ملل؛
 .3بهبــود فضــای کس ـبوکار و افزایــش اشــتغال کارآمــد بــا تأکیــد بــر جوامــع محلــی ،جوانــان و
زنــان در صنعــت گردشــگری از طریــق فرهنگســازی؛
 .4ارتقای سطح رفاه و نشاط اجتماعی؛
 .5تقویت همکاریهای نهادی و بینبخشی در راستای توسعۀ صنعت گردشگری؛
 .6تقویت مشارکت بخش عمومی ـ خصوصی در راستای افزایش رقابتپذیری گردشگری؛
 .7ارتقای کیفیت تجربۀ گردشگران؛
 .8همکاری در توسعۀ متوازن منطقهای کشور؛
 .9افزایش سهم خدمات گردشگری از درآمدهای ملی؛
 .10تــاش در راســتای تحقــق اهــداف دیپلماســی عمومــی و دیپلماســی فرهنگــی کشــور بــا بهبــود
تصویــر ذهنــی از ایــران در ســطح بینالمللــی.
بــه گــزارش ســازمان میــراث فرهنگــی ( ،)1399در حوزۀ گردشــگری شــاهد ورود ســرمایههای ُخرد
و کالن هســتیم کــه در کنــار هــم در ایــن حــوزه حضــور دارنــد و ایــن یکــی از ویژگیهــای گردشــگری
اســت .در کنــار آن نیــز ارزشافــزودهای کــه گردشــگری ایجــاد میکنــد ،در کنــار صنایعدســتی
ک��ه بــه گردش��گری متص�لـ اس��ت ،رق��م بس��یار زی��ادی دارد .ب ـهازای هــر  11شــغل ،یــک شــغل بــه
حــوزۀ گردشــگری مربــوط اســت و در کنــار همــۀ اینهــا ،ابعــاد فرهنگــی گردشــگری نیــز اهمیــت
بســیاری دارد و بهتریــن محــل بــرای معرفــی ابعــاد فرهنگــی در کشــور اســت .در حــوزۀ گردشــگری،
۲۰۰هزارمیلیــارد تومــان حجــم ســرمایهگذاری اســت و بخشــی از ســرمایهگذاران افــرادی هســتند
کــه ســرمایهگذاری مجــدد انجــام داده و پروژههــای جدیــد آغــاز کردهانــد .در دو ســال گذشــته،
 ۴۵۰۰موافقــت اصولــی صــادر شــده اســت و بــا ایــن رونــد انتظــار مـیرود گردشــگری اولویــت اول و
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دوم اقتصــادی در کشــور شــود .بــا توجــه بــه ســند چشــمانداز بیستســالۀ نظــام کــه براســاس آن
بایــد تــا ســال  ،۱۴۰۴بــه عــدد جــذب ۲۰میلیــون گردشــگر خارجــی در ســال رســید ،نــگاه دولــت
و مجلــس بــه حــوزۀ گردشــگری مثبــت اســت و ایــن باعــث جــذب ۲۰میلیــون گردشــگر خارجــی
خواهــد شــد.
حــدود 1میلیــون ســایت تاریخــی در کشــور وجــود دارد 34.000 ،اثــر ثبــت شــده و  ۲۴اثــر نیــز
بــه ثبــت جهانــی رســیده اســت .از آنجــا کــه مرمــت و صیانــت از ایــن آثــار بــا اعتبــارات ســازمان یــا
ث فرهنگــی امکانپذیــر نبــوده ،بــا اســتفاده از راهکارهــای قانونــی و مشــارکت بخــش
وزارت میــرا 
خصوصــی حــق بهرهبــرداری از ایــن بناهــای تاریخــی برونســپاری شــده و کار مرمــت و احیــای آنهــا
آغــاز گردیــده و بدیــن ترتیــب ،کس ـبوکارهای جدیــدی شــکل گرفتــه و موجبــات ایجــاد اشــتغال را
فراهــم آورده اســت .رســیدن بــه رقــم ۲۰میلیــون گردشــگر خارجــی تــا پایــان ســال  ۲۰۲۵م و کســب
حداقــل  ۲درصــد از درآمــد جهانــی بخــش گردشــگری ،نیازمنــد اعطــای تســهیالت بانکــی ارزانقیمــت
بــه پروژههــای در دســت ســاخت و اعطــای یارانــۀ ســود و کارمــزد تســهیالت پرداختــی بانکهــا
بهمنظــور کاهــش هزینــۀ ســرمایهگذاری برنامههــای دولــت بــرای توســعۀ بخــش گردشــگری اســت.
اســتان زنجــان مهــد تمــدن و فرهنــگ و هنــر و از مناطــق ترکنشــین ایــران اســت .جاذبههــای
گردشــگری بیشــمار ایــن اســتان آن را در زمــرۀ اســتانهای مطــرح کشــور قــرار داده اســت .اســتان
زنجــان دارای اکوسیســتمهای فــراوان دشــتی ،بیابانــی ،تاالبــی و رودخان ـهای ،جنگلــی ،درختچ ـهای،
کوهســتانی مرتفــع و تپهماهــوری اســت .دریاچــه ،آبشــارها ،چشــمههای آبگــرم و رودخانههــای
زیبــا هدیــۀ طبیعــت بــه ایــن اســتان اســت .اســتان زنجــان جاذبههــای گردشــگری و قابلیتهــای
فراوانــی دارد؛ بهگون ـهای کــه در زمینــۀ گردشــگری طبعیــت نیــز ظرفیتــی مهــم و اثرگــذار محســوب
میشــود .بهرغــم ایــن توانمنــدی بالقــوه ،درحــال حاضــر گردشــگری طبیعــی (اکوتوریســم) حلقــۀ
مفقــودۀ صنعــت گردشــگری در اســتان مطــرح میشــود (اســماعیلپور و رجبــی ،1392 ،ص.)69 .
آمــار گردشــگران خارجــی در ســال  1392کــه بــه اثــر و بناهــای تاریخــی زنجــان مراجعــه کــرده بودند،
حــدود  ۹۰۰نفــر بــوده و در ســال  1397ایــن تعــداد بــه حــدود  7000نفــر رســید کــه نشــاندهندۀ
رشــد خــوب و اســتقبال گردشــگران از بناهــای تاریخــی زنجــان اســت .همچنیــن براســاس بررسـیهای
صورتگرفتــه ،میــزان بازدیــد از مــوزۀ باستانشناســی ،مــردان نمکــی و ذوالفقــاری اســتان زنجــان در
 8مــاه نخســت ســال  1398نســبت بــه مــدت مشــابه در ســال  48 ،1397درصــد رشــد داشــته اســت.
بهطــور کلــی اقدامــات صورتگرفتــه در  4دهــۀ پــس از انقــاب اســامی در اســتان زنجــان رشــد
صعــودی داشــته کــه نشــان از توســعهیافتگی و نقــاط قــ ّوت در ایــن بخــش اســت .در مقایســه بــا
ســال  ،1357رشــد برخــی متغیرهــا بالــغ بــر  150درصــد بــوده اســت .بــرای مثــال رشــد متغیــر ثبــت
آثــار ملــی  171درصــد بــوده و توســعه و ایجــاد اقامتگاههــای بومگــردی از  0بــه  99رســیده اســت؛
همچنیــن میــزان اقامــت گردشــگران در ســال  1397نســبت بــه ســال پایــه24 ،برابــر شــده اســت .ایــن
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اقدامــات بهصــورت مبســوط بــه شــرح زیــر اســت.
اقدامات در دهۀ اول انقالب اسالمی ( 1358تا :)1367
 .1توســعه و رونــق مطالعــات و كاوشهــاي باستانشناس��ی (محوطههــا ،تپههــا ،و حریمهــای
آثــار تاريخــي و فرهنگــي شــاخص اســتان)،
 .2رونــق كســبوكار صنايعدســتي و هنرهــاي ســنتي اســتان از طريــق آمــوزش و حمایتهــای
دولتــي بــراي خريــد مــواد اوليــه و توزيــع در بيــن هنرمنــدان و توليــد و فــروش صنايعدســتي،
 .3ارائۀ آموزشهاي صنايعدستي و هنرهاي سنتي در سطح روستاهاي استان؛
اقدامات در دهۀ  1368تا :1377
 .1توسعه و رونق كاوشها و پژوهشهاي باستانشناسي و مردمشناسي استان ( ٢٠مورد)،
 .2توسعۀ آموزش و حمايت از صنايعدستي اصيل و بومي استان،
 .3توسعه و ترويج هنرهاي سنتي و صنايعدستي استان،
 .4حمايت از توسعه و تجهيز كارگاههاي صنايعدستي استان؛
اقدامات در دهۀ  1378تا :1387
 .1تجهيــز و ارتقـ�ای تأسيســات اقامتــي گردشــگري گريــددار (هتــل بــزرگ ،هتــل آســیا و غیــره)،
بــراي اوليــن بــار در اســتان،
 .2طــرح بررســي ،شناســايي و ثبــت آثــار فرهنگــي ـ تاريخــي اســتان بهصــورت هدفمنــد و
نظاممنــد بهمنظــور تهيــۀ نقشــۀ باستانشناســي اســتان بــراي اوليــن بــار در آن،
 .3مرمت و احيای بناهاي شاخص تاريخي ازجمله بازار تاريخي و گنبد سلطانیه،
 .4احیای هنرهاي بومي درحال منسوخ استان،
 .5تصويب  ٧منطقۀ نمونۀ گردشگري براي اولين بار در سطح استان توسط هيئت دولت،
 .6ثبت گنبد سلطانيه در فهرست آثار جهاني يونسكو در سال ،1384
 .7توسعه و رونق برگزاري نمايشگاههاي صنايعدستي،
 .8آغاز صدور مجوزهای چهارگانۀ صنايعدستي (درمجموع  ٢٠٠٠مجوز)،
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 .9آغاز طرح دريافت نشان بينالمللي اصالت كاال ( ُمهر اصالت  2اثر)،
 .10ايجاد و راهاندازي مجتمعهای خدماتیرفاهی بینراهی؛
اقدامات در دهۀ  1388تا :1397
 .1توســعه و رونــق راهانــدازي  15مجتمعهــای خدماتیرفاهــی بینراهــی (ازجملــه شــهر آفتــاب
ابهــر ،شــهر ســفید ،رونیــکام ،والیــت ،المــاس غــرب ،شــهریار ،بهشــت و میــاد) و راهانــدازي 20
مجموعــۀ تفريحــی ـ توریســتی نظيــر ســفرهخانههاي ســنتي در ســطح اســتان،
 .2افزايش ميزان اقامت گردشگران از  ١٤ساعت به  ٦٢ساعت،
 .3كسب رتبۀ اول رويدادهاي گردشگري ملي و بينالمللي،
 .4برگزاري  ١٣دوره جشنوارۀ ملي آش ايراني،
 .5برگزاري  ٤دوره جشنوارۀ بينالمللي غذاي اكو ـ جادۀ ابريشم،
 .6ســطحبندي جاذبههــاي اســتان (تاريخــي ،طبيعــي ،فرهنگــي ،مذهبــي و تفريحــي) جهــت
تعييــن وضعيــت كنونــي ،جــذب س��رمايهگذار و نقــش آن در اقتصــاد گردشــگري اســتان،
 .7تهيــه و تدويــن نقش ـههاي مســيرهاي گردشــگري اســتان (از مقصــد تهــران بهمنظــور تبديــل
کــردن اســتان از مقصــد عبــوري ب��ه اقامــت)،
 .8تهيــه و تدويــن نقشــههاي مســيرهاي طبيعتگــردي اســتان بــراي نخســتين بــار جهــت
برگــزاري تورهــاي اســتانگردي و معرفـ�ي جاذبههــاي طبيعــي،
 .9توســعه و رونــق ايجــاد بازارچههــاي دائمــي صنايعدســتي (راهانــدازي اوليــن بازارچــه در ســال
 1394جنــب بنــای تاريخــي رختشــويخانه)،
 .10راهاندازي اولين خانۀ هنرمندان صنايعدستي در محل خانۀ قديمي توفيقي،
 .11آغــاز عمليــات اجرايــي دو طــرح ايجــاد ناحيــۀ كارگاهــي صنعتــي صنايعدســتي (ظريفــان و
نيــكان) بــراي اوليــن بــار در اســتان بــا توجــه بــه دغدغههــای اعالمشــده (ضــرورت بررســی شــهر
زنجــان از منظــر اقدامــات دولــت در توســعۀ گردشــگری روســتایی و بومگــردی بیــش از پیــش احســاس
میش��ود و محق��ق درص��دد یافت��ن الگوی��ی بهمنظوــر توســعۀ گردشــگری روســتایی شــهر زنجــان بــا
تحلیــل نقــش دولــت در راســتای توســعۀ بومگــردی اســت)؛
 .12تكميل و راهاندازي سرويسهاي بهداشتی ( 20مورد)،
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 .13تصويب ١٤منطقۀنمونۀگردشگريتوسطهيئتدولتدردوردومسفررياستجمهوريبهاستان،
 .14رونق و ساماندهي مشاغل خانگي صنايعدستي براي اولين بار ( 1472نفر شاغل)،
 .15اجراي طرح بيمۀ شاغالن و هنرمندان و صنعتگران صنايعدستي براي اولين بار ( 1110نفر بیمهشده)،
 .16توسعۀ آموزشهاي عمومي صنايعدستي و حمايت از توليد،
 .17توســعه و رونــق راهانــدازي مراكــز اقامتــي گريــددار (هتلهــا و هتلآپارتمانهــا) و راهانــدازي
كمپهــا و مراکــز اقامتــی ارزانقیمــت و راهانــدازي واحدهــاي بومگــردي اســتان (  ١٠٠مــورد)،
 .18توسعه و رونق صدور مجوزهای چهارگانۀ صنايعدستی ( 9000مجوز)،
 .19دريافت  ٧نشان بينالمللي يونسكو براي اصالت و مرغوبيت كاالی صنايعدستي،
 .20آغاز طرح دريافت نشان ملي مرغوبيت كاال ( 52اثر صنایعدستی دریافتکنندۀ این نشان ملی)،
 .21توســعه و رونــق برنامــۀ مرمــت و احيــاي بناهــاي تاريخــي ســطح اســتان ( 60بنــا) (ادارۀ كل
ميــراث فرهنگــي ،صنایعدســتی و گردشــگری اســتان زنجــان.)1399 ،
بااینکــه ایــن اســتان ظرفیتهــای بســیاری زیــادی دارد ،از آنهــا اســتفاده نشــده و همیــن مــورد از
نقــاط ضعــف گردشــگری در اســتان محســوب میشــود .در ایــن اســتان ،اقامتگاههــای بومگــردی ایجــاد
شــده ،ولــی بهطــور کامــل از ســرویسهای اســتاندارد بهرهمنــد نیســت و ایــن نشــان از بیاعتنایــی
بــه حــوزۀ گردشــگری اســت .حــوزۀ گردشــگری در توســعۀ اقتصــادی بســیار تأثیــر دارد؛ بهگونـهای کــه
توســعۀ گردشــگری بــه رونــق اقتصــادی اســتان میانجامــد؛ زیــرا بــا حضــور گردشــگران ،صنایعدســتی
اســتان هــم رونــق مییابــد و همیــن خــود ،موجــب اشــتغالزایی در منطقــه و ارزآوری میشــود.
بهرهگیــری از گردشــگری روســتایی بهعنــوان راهبــردی نویــن در توســعۀ روســتایی در گام نخســت
نیازمنــد شــناخت باــزار گردشــگری روســتایی و منابــع موجــود در نواحــی روســتایی اســت .همچنیــن
ســرمایهگذاری در ایــن شــکل از گردشــگری وابســته بــه میــزان قابلیتهــای اقتصــادی اســت کــه بــا
ظرفیتهــای موجــود در بــازار گردشــگری و میزــان بهرهمنــدی از امکانــات و منابــع الزم بــرای پاسـخگویی
بــه نیازهــای مختلــف گردشــگران در ارتبــاط اســت (.)Ayhan, Tulay, Özkök & Tatli, 2020, p. 9
از آنجــا کــه هیچکــدام از اقدامــات توســعۀ گردشــگری بــدون حمایتهــای مالــی و سیاســتی و قانونــی
دولــت امکانپذیــر نیســت ،بایــد بــه نقــش و اهمیــت حضــور دولــت در تمــام مســیر توســعۀ گردشــگری و
بومگــردی اشــاره کــرد .همچنیــن روســتاها ،بهمنزلــۀ 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 رابطـهای کــه میــان
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ســه جــزء گردشــگران ،مقصــد و جامعــۀ میزبــان برقــرار میشــود ،اهمیــت زیــادی دارد .چنانچــه ایــن
رابطــه ســنجیده و ســازنده باشــد ،گردشــگری روســتایی میتوانــد بــا مشــارکت در اشــتغالزایی و ایجــاد
درآمــد ،اقتصــاد جوامــع محلــی را احیــا کنــد ،در تقویــت فرهنــگ محلــی ســهیم باشــد و همچنیــن
بــه حفــظ محیطزیســت یــا بازســازی محیطزیســت مناطــق روســتایی منجــر شــود .بنابرایــن هــدف
گردشــگری روســتایی ایــن اســت کــه بــا حفــظ منابــع طبیعــی در درازمــدت میــان ایــن ســه رکــن
گردشــگری اعتــدال برقــرار کنــد .لــذا ارائــۀ الگویــی جهــت توســعۀ گردشــگری روســتایی بــا تحقــق
حمایتهــا و سیاســتهای کلــی تشــویق ســرمایهگذاری توســط دولــت هــدف ایــن پژوهــش اســت.

 .2چارچوب نظری
2ـ .1گردشگری و توریسم
واژۀ توريســم از نظــر ریشهشناســی ،از کلمــۀ  tourمشــتق شــده و بهمعنــاي سيروســفر از يــک نقطــه
بــه نقطــۀ ديگــر اســت .توريســم در زبــان فرانســه هــم ،بهمعنــاي مســافرت بــه اطــراف و اکنــاف و
مشــتق از کلمــۀ  tourاســت .در فرهنــگ وبســتر ،گردشــگري اینچنیــن تعریــف شــده :مســافرت بــه
مقصــدي و ســپس بازگشــت بــه محــل ســکونت .در فرهنــگ الروس ،هــدف از گردشــگري تفريــح
(لــذت يــا رضايــت) بیــان شــده اســت (.)Paskova et al., 2018, p. 9
2ـ .2مهمترين ديدگاهها و نظریهها دربارۀ گردشگري
2ـ2ـ .1نظريۀ عطاياي الهي

نظريــۀ عطايــاي الهــي را ئــی ـ هکشــر در ســال  1919م بیــان کــرد و ب ـ اولیــن آن را در ســال
 1933م تکمیــل نمــود .ايــن نظريــه تــا حــدود زيــادي تحليــل اساســي درمــورد نظريــات تجــارت
بينالمللــي را تحــت تأثيــر قــرار داد .دیــدگاه مذکــور متکــي بــر توزيــع عطايــاي الهــي در هــر کشــور
اســت تــا بيانگــر مزيــت نســبي آن بــه ســاير شــرکاي تجــاري خــود باشــد .ايــن نظريــه درمــورد منابــع
طبيعــي کــه بــراي گردشــگري بينالمللــي بســيار مهــم اســت ،صــدق ميکنــد؛ زيــرا بســياري از
امکانــات گردشــگري از مزيــت نســبي منابــع طبيعــي برخوردارنــد .بنابــر ايــن ویژگــي ،گردشــگري
بينالمللــي هــر کشــور مســتقيماً بــا فراوانــي منابــع آن در ارتبــاط اســت تــا بــا عرضــۀ بيشــتر امکانــات
گردشــگري مشــتري بينالمللــي مــورد هــدف قــرار گيــرد .نظريــۀ عطايــاي الهــي منابــع يــا عواملــي
هســتند کــه توليــد خدمــات گردشــگري بينالمللــي کشــور را تضميــن ميکننــد .عطايــاي الهــي از
عوامــل عمــده در توليــد دســتاوردهاي گردشــگري اســت؛ بهعبارتــی آنهــا عوامــل مــورد نيــاز بــراي
بهحرکــت درآوردن کل اقتصــاد و گردشــگري محســوب میشــوند؛ ماننــد برخــي منابــع طبيعــي و
1
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فرهنگي .عطاياي الهي را ميتوان به سه دسته تقسيم کرد (:)Zuelow, 2015, p. 51
 منابع طبيعي ،تاريخي ،هنري و ميراث فرهنگي؛ منابع انساني ،بهکارگيري مهارتها و بهرهبرداري از آنها؛ منابع سرمايهاي و زيربنايي.2ـ2ـ .2نظريۀ هزينۀ نسبي
ديويــد ريــکاردو نخســتین بــار ایــن نظریــه را در ســال  1817م بيــان کــرد .نظريــۀ هزينــۀ نســبي تعداد
زيــادي از مبــادالت گردشــگري بينالمللــي را مشــخص ميکــرد .ايــن نظريــه پيشــنهاد ميکنــد کــه
کشــورها در توليــد و صــادرات کاالهــا و خدمــات رقابتــي بهصــورت تخصصــي عمــل کننــد .تحليــل
مبــادالت تجــاري بينالمللــي فقــط نشــاندهندۀ تمايــل بــه تخصصــي شــدن درخصــوص هزينههــاي
نســبي اســت .صرفنظــر از تمــام اينهــا ،هزينههــاي نســبي یکــی از عوامــل توزيــع و رونــد حرکــت
در گردشــگري بينالمللــي محســوب میشــود (.)Seetaram, Forsyth & Dwyer, 2016, p. 56
اهميــت هزينههــاي نســبي در گردشــگري بينالمللــي رو بــه افزايــش اســت .فراوردههــاي
گردشــگري بســياري وجــود دارد کــه مقايســۀ آنهــا مشــکل و اغلب ناممکــن اســت .بهعــاوه فراوردههاي
گردشــگري عمومـاً خدماتــي هســتند کــه نميتواننــد بهصــورت مشــابه هــر بــار تکــرار شــوند .بنابرايــن
مطالعــۀ هزينــۀ نســبي متوجــه صفــات و شــرايط مخصوصــي از گردشــگري بينالمللــي اســت .صرف ـاً
نميتــوان اجــزاي تشــکيلدهندۀ هزينــه (حملونقــل ،تســهيالت و خدمــات وابســته) را تحليــل کــرد؛
بلکــه بايــد ضريــب کيفــي قيمــت و پيشــرفتهاي فنــاوري را نيــز بهحســاب آورد (.)ibid., p. 65
2ـ2ـ .3نظريۀ مزيت مطلق و دانش فني
ايــن نظريــه بســط تحليــل آدام اســميت در تجــارت بينالمللــي اســت .امــروزه ايــن نظريه مترادف اســت
بــا انحصــارات صــادرات برخــي از کشــورها کــه ناشــي از ويژگيهــاي طبيعــي يــا پيشــرفت فنــاوري
آنهاس ـت .مزيــت مطلــق نقــش ســازندهاي در گردشــگري بينالملــل دارد .برخــي از کشــورها داراي
منابــع منحصربهفــردي هســتند کــه ميتواننــد بهصــورت اماکــن طبيعــي اســتثنايي ماننــد گرنــد ـ
کنيــون يــا بهصــورت متداولتــر منابــع هنــري و معمــاري شناختهشــده در سراســر جهــان باشــند.
اينگونــه منابــع ســاخت دســت بشــر هســتند و گردشــگران را بــراي بازديــد ترغيــب ميکننــد.
برحســب اهميــت آنهــا در گردشــگري بينالمللــي اســت کــه «منحصربهفــرد بــودن» کشــوري
تعييــن ميشــود؛ ماننــد اهــرام مصــر و قصــر تاجمحــل در هنــد .شــرايط منحصربهفــرد ايــن آثــار
بــه کشــورها اجــازه ميدهــد کــه فراوردههــاي گردشــگري خــاص متفاوتتــري بــا ســاير کشــورها
داشــته باشــند .نــوآوري يکــي از جنبههــاي شــاخص سياســت اســت کــه مزيتهــاي مطلــق یــک
کشــور را فراهــم ميکنــد .نــوآوري فنــي در بخــش گردشــگري شــامل نمادهــاي ظاهــري ،اطالعــات و
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پيشــبرد ،توســعۀ فراوردههــا و بازاريابــي اســت .در نمادهــاي ظاهــري گردشــگري ،بيشــتر از فنــاوري
نويــن بهويــژه در زمينــۀ تســهيالت رفاهــي ،بخشهــاي آذوقهرســاني و تأميــن مــکان (رزرواســيون)
اســتفاده ميشــود (.)Tribe & Liburd, 2016, p. 57
بازاريابــي گردشــگري بخشــي اســت کــه از پیشــرفتهای فنــاوری بيشــترين بهــره را ميبــرد .از
ايــن طريــق ميتــوان بــا اســتفاده از نرمافــزار «مديريــت واقعــي زمــان» بــه اطالعــات ،دسترســي آســان،
رزرواســيون ،تهيــۀ صورتحســاب و پرداخــت بــا اســتفاده از کارتهــاي هشــيار دســت يافــت .بنابرايــن بــا
اســتفاده از نظريــۀ مزيــت مطلــق و نظريههــاي هزينــۀ نســبي و ضريــب کيفــي قيمــت ،میتــوان عوامــل
تعيينکننــده در گردشــگري بينالمللــي را بهطــور دقیــق بيــان کــرد (.)ibid., p. 44
2ـ2ـ .4نظريۀ شرايط تقاضا

حرکــت گردشــگري در ميــان کشــورها بــا نظريههــاي تقاضا توســعه و تراکــم توضیح داده می شــود و مســتقيماً
توابــع درآمــد ســرانه ،عالقــۀ مــردم بــه تعطيــات و درصــد کل تعطيــات سپریشــده در خــارج از کشــور،
نماگرهــاي گردشــگري بينالمللــي را بهوجــود ميآورنــد (.)Dogru, Sirakaya & Crouch, 2017, p. 60
نظريــۀ تقاضــا در گردشــگري بينالمللــي توصيفکننــدۀ ويژگــي بينالمللــي کشــورها بــا توجــه
بــه تقاضــاي داخلــي ،ناحيــهاي و بينالمللــي اســت .ايــن نظريــه بــه بحــث دربــارۀ توزيــع گردشــگري
بينالمللــي و اهميــت گردشــگري در اقتصــاد ملــي میپــردازد و ســطوح مختلــف تقاضــا و خصوصيــات
توســعۀ گردشــگري بينالمللــي ،بهخصــوص مبــادالت گردشــگري بيــن کشــورهای داراي توســعۀ اقتصــادي
را توصيــف ميکنــد .لینــدر ایــن نظريــه را در ســال  1961م بیــان کــرد .ويژگــي بينالمللــي کشــور بــه
ســطح بــاالي تقاضــاي داخلــي آن بســتگی دارد .در کشــورهاي عمــدۀ ميزبــان گردشــگري ،ماننــد فرانســه،
ايــاالت متحــدۀ امريــکا ،کانــادا ،آلمــان ،ســوئيس و انگلســتان ،تقاضــاي گردشــگري بينالمللــي مکمــل
تقاضــاي داخلــي و بســيار زیــاد اســت .درواقــع توســعۀ گردشــگري بينالمللــي نتيجــۀ شــرايط فراهمشــدۀ
تقاضــاي داخلــي اســت .برتــري نســبي يــک کشــور از کيفيــت ســاختار ،دانــش گردشــگري ،ســطح فناوري
و از محيــط دلچســب آن مشــتق ميشــود .بنابرايــن کشــورهايي کــه ســاختارهای گردشــگري داخلــي
آنهــا بــه یکدیگــر شــبیه اســت ،از حجــم گردشــگري بينالمللــي بيیشــتری برخوردارنــد .بــه همیــن علت،
دلیــل اساســی مبــادالت بينالمللــي را تفــاوت در تقاضــا بيــن کشــورهاي همجــوار ميداننــد .عامــل
تفــاوت درتقاضــا ،بهويــژه در زمينــۀ گردشــگري بينالمللــي ،حائــز اهميــت اســت و در قالــب تفاوتهــاي
جغرافيايــي ،فرهنگــي و گفتــاري ،ســبب مبــادالت بيــن کشــورهاي همجــوار بــا اقتصــاد پيشــرفتۀ يکســان
اســت .از ايــن رو کشــورهايي کــه از لحــاظ جغرافيايــي نزديــک بــه هــم بــوده و داراي منابــع تقريباً مشــابهي
هســتند ،از مبــادالت گردشــگري بيشــتري برخوردارنــد تــا کشــورهايي کــه منابــع کامـ ً
ا متفاوتــي دارنــد و
از نظــر جغرافيايــي هــم دورتــر هســتند .اگرچــه اختــاف ســليقه ،حتــي بهصــورت جزئــي وجــود داشــته
باشــد ،حرکــت گردشــگري فقــط بيــن کشــورهايي در جريــان اســت کــه منابــع مشــابه دارنــد .واضح اســت
کــه تقاضــا نهتنهــا دليــل گردشــگري بينالمللــي اســت ،بلکــه تمرکــز آن را نيــز بيــان ميکنــد.
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2ـ .3گردشگری روستایی
در قــرن  21میــادی ،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 میتــوان در دو بُعــد مــورد توجــه قــرار داد کــه هــدف نهایــی هــر دو نــوع نگــرش ،بایــد
حــل معضــات و مشــکالت ســکونتگاههای روســتایی باشــد:
 .1پاس ـخگویی بــه تقاضــای روزافــزون جمعیــت شــهری بــرای گذرانــدن اوقــات فراغــت و تفریــح
در ســکونتگاههای روســتایی (ایــن بُعــد در حومههــای ییالقــی و روســتاهای همجــوار بــا شــهرهای
بــزرگ بیشــتر مصــداق مییابــد)؛
 .2توسعۀ خود سکونتگاههای روستایی.
در دیدگاهــی دیگــر بــه گردشــگری روســتایی ،ایــن نــوع گردشــگری دو راهبــرد را دنبــال میکنــد
(خاتونآبــادی و راســت قلــم ،1390 ،ص:)7 .
 .1گردشگری روستایی بهعنوان مکمل فعالیتهای روستایی؛
 .2متحولسازی نواحی روستایی کمترتوسعهیافته.
2ـ .4نقش دولت
دولــت مجموعـهای از مقامــات مســئول اســت کــه بــا توجــه بــه تمایــات ،ترجیحــات و تواناییهــای خــود،
بــر سیاس ـتهای عمومــی تأثیــر میگذارنــد .بــه بیــان رســمیتر ،دولــت مجموع ـهای پایــدار از نهادهــای
سیاســی اســت کــه در جامعــة مدنــی فعالیــت میکننــد (جاللپــور ،پایفــرد و فــاح ،1394 ،ص.)41 .
از گذشــته ،دخالــت دولــت در اقتصــاد کشــور بهمنزلــۀ در اختيــار گرفتــن سيســتم اقتصادي شــناخته
شــده اســت کــه در چنيــن وضعــي ،بخــش خصوصــي نميتوانــد فعاليتهــاي چشــمگيري داشــته باشــد؛
زيــرا همــۀ نهادهــا ،ســازمانها و شــرکتها بــه دولــت تعلــق دارنــد .از ســوي ديگــر بــه اعتبــار مفهــوم
عبــارت دخالــت دولــت در اقتصــاد ،سيســتم اقتصــادي مبتنــي بــر بــازار بايــد بــدون دخالــت دولــت عمل
کنــد .اگرچــه در کشــورهاي مختلــف ميــزان دخالــت دولــت در امــور متفــاوت اســت ،حتــي در جاهايــي
کــه ادعــا ميشــود اقتصــاد مبتنــي بــر بــازار از قيدوبندهــاي دولتــي رهاســت ،دولــت بهدالیــل گوناگــون
در آنهــا مداخلــه ميکنــد .دولــت کــه متولــي فعاليتهــاي مطلــوب صنعــت گردشــگري اســت ،در
زمينههــای زیــر ايفــاي نقــش میکنــد (جهانیــان ،1395 ،ص:)69 .
2ـ4ـ .1سياست گذاري
سياســتگذاري در صنعــت گردشــگري تحــت تأثيــر دو دســته از عوامــل داخلــي و خارجــي اســت.
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عوامــل داخلــي عمدتــاً عبارتانــد از :قوانيــن ،آداب و رســوم جامعــه ،ارزشهــا ،ايدئولوژيهــا و
گروههــاي فشــار و عوامــل خارجــي شــامل رونــد جهانــي شــدن و شــرکتهاي بينالمللــي اســت.
بهطــور کلــي مقصــود از سياســت ،برنام ـهاي جامــع اســت کــه هدفهــا و رويههــا را دربــر ميگيــرد.
بنابرايــن سياســت عمومــي شــامل نتيجههــا و هدفهــاي مــورد نظــر دولــت و روشهــاي دســت
يافتــن بــه ايــن نتيجههاســت .بــراي مثــال دولــت سياســتي را درپيــش ميگيــرد کــه هــدف آن
رشــد اقتصــادي اســت و ميخواهــد ايــن کار را از طريــق توســعۀ صنعــت جهانگــردي بهدســت آورد.
سياســت جهانگــردي بخشــي از کل سياســت اقتصــادي کشــور اســت (حســینی ،شــفیعی و داوودخانــی
 ،1392ص .)11 .برخــي از جنبههــای اصلــي سياســت در حــوزۀ گردشــگري عبارتانــد از :نيــروي کار،
ســرمايهگذاري ،تأميــن مالــي ،صنايــع مهــم و تجــارت بازرگانــي و روابــط بينفرهنگــي.
2ـ4ـ .2حمايت
دولتهــا بــراي حمايــت از بخشهــاي مختلــف اقتصــادي يــا صنايــع گوناگــون بــه روشهــاي متفــاوت
عمــل ميکننــد .برخــي از دولتهــا بــا تدويــن سياس ـتهاي صنعتــي کــه گاه بهصــورت برنامههايــي
تصويــب و اعــان شــده اســت ،ميتواننــد بهطــور دقیــق تعییــن هــدف نماینــد ،صنايــع را ملــي
کننــد و در صحنــۀ شــکل دادن بــه سيســتم اقتصــادي کشــور نقــش بســيار فعــال و حياتــي برعهــده
گيرنــد (جاللپــور و دیگــران ،1394 ،ص .)46 .چنانچــه دولــت از برنامهريــزي و اعمــال کنتــرل بــر
سياسـتهاي صنعتــي (تصــدي) در زمينــۀ گردشــگري پرهيــز کنــد و فقــط نقــش حمايتــي در توســعۀ
ايــن صنعــت داشــته باشــد ،دســت بــه کارهايــي ميزنــد کــه موجــب تشــويق افــراد و ســازمانها بــه
ســرمايهگذاري و فعاليــت در ايــن حــوزه میشــود .بــراي مثــال ميتوانــد بــراي ترغیــب افــراد در
ســرمايهگذاري در بخشهــاي خاصــي از ايــن صنعــت ،معافيتهــاي مالياتــي درنظــر گيــرد و بــه
توســعۀ ســاختارهاي زيربنايــي و پارکهــای ملــي کمــک کنــد و بــراي افــراد و ســازمانهايي ماننــد
آژانسهــاي جهانگــردي ،هتلهــا ،مهمانپذيرهــا و ســاير افــراد و نهادهــاي مدنــي جــواز صــادر کنــد.
2ـ4ـ .3نظارت
در صنعــت جهانگــردي ،نقــش دولــت در زمينــۀ نظــارت و تدويــن مقــررات اهميــت فراوانــي دارد؛ زيــرا
مقــررات دولتــي بــراي حمايــت از مصرفکننــده وضــع میشــود .نظــارت دولــت در زمینههایــی
ماننــد ایــن خواهــد بــود :کنتــرل صــرف پيشدريافتهــاي مســافران در راه خدماترســاني بــه آنهــا،
ملــزم کــردن هتلهــا بــه رعايــت اصــول ايمنــي ،رعايــت قوانيــن و مقــررات مربــوط بــه ســالم بــودن
غــذا و اصــول بهداشــتي ،نظــارت بــر حفــظ منابــع طبيعــي و فرهنگــي ،و اعمــال کنتــرل بــر فراينــد
ساختمانســازي ،محــل ســاختمان و قوانيــن مربــوط بــه منطقهبنــدي و طــرح ســاختمانها.

 .3روش تحقیق

روش کلــی و چارچــوب فلســفی پژوهــش حاضــر مبتنــی بــر رویکــرد پدیدارشناســی اســت .روش انجــام
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تحقیــق حاضــر ترکیبــی از روش اســتدالل منطقــی و نظریــۀ زمینــهای /دادهبنیــاد اســت .در ایــن
تحقیــق ،بــا اســتفاده از روشهــای تحلیلــی کوربیــن و اســتراوس ( )1998مفاهیــم بهعنــوان واحــد
تحلیــل در ســطوح متــن کل بندهــا ،عبارتهــا و جملههــا مــورد توجــه قــرار گرفــت و بــا تفکیــک
متــن بــه عناصــ ِر داراي پیــام در داخــل خطــوط یــا بندهــا تــاش شــد تــا کدهــاي بــاز اســتخراج
شــود .پــس از ایــن مرحلــه ،مفاهیــم اولیــه نیــز در قالــب دســتههاي بــزرگ مفهومــی طبقهبنــدي
گردیــد .در مرحلــۀ کدگــذاري محــوري ،ابتــدا مقولــۀ اصلــی تعییــن شــد؛ ســپس ســایر مقولههــا
در قالــب خوشــۀ بــزرگ موجبــات علّــی ،راهبردهــا ،عوامــل زمین ـهاي ،شــرایط محیطــی و پیامدهــا
دســتهبندي شــد .در ايــن مرحلــه ،بــه هريــك از اجــزا ،عنــوان و برچســبي دادهمیشــود .ايــن
عنــوان كــه اصطالحــاً بــه آن «كــد» گفتــه ميشــود ،بايــد گويــاي محتــواي داده باشــد؛ بهطــوري
كــه محقــق و خواننــده بــا مشــاهدۀ ايــن عنــوان تــا حــدود زيــادي بــه مفهــوم جمــات پــي ببــرد.
در اجــراي ايــن مرحلــه ،عوامــل مربــوط بــه الگوهــای کس ـبوکار جمعآوريشــده در جدولــي ثبــت
گردیــد و در دو مرحلــه ،بــراي هريــك از آنهــا ،عنــوان مناســبي برگزيــده شــد .مرحلــۀ اول را خــود
محقــق اصــاح کــرد .حــدود هــر مقولــۀ محــوري و مقولههــای دیگــر اصلــی در آغــاز تجزیــه و تحلیــل
بهصــورت قطعــی تعییــن نشــد و ایــن مقولههــا در سراســر تجزیــه و تحلیــل مــورد بازنگــری قــرار
گرفــت .عبــارات ،مفاهیــم و گویههــای مســتخرج از پژوهشهــا بــا تحلیلهــای دقیــق یکسانســازی
(انتخــاب واژگان صحیحتــر و حــذف مفاهیــم مشــترک) شــد و ســرانجام در ایــن بخــش 89 ،گویــه
بهدســت آمــد .گویههــا در قالــب چکلیســتی بــرای انجــام مصاحبــه تنظیــم شــد .پــس از مصاحبــه
بــا خبــرگان ،برخــی از گویههــا حــذف و اصــاح شــد .ســپس در مرحلــۀ کدگــذاري محــوري ،بــا
درنظــر گرفتــن شــرايطي کــه بــه ايجــاد يــک پديــده ميانجامــد ،بــر مشــخص کــردن آن پدیــده
تمرکــز شــد .مقولهبنــدی فراینــدی اســت كــه مفاهیــم بایــد گروهبنــدی شــود .طــی ایــن فراینــد،
گویههــای نزدیــک بــه هــم ادغــام شــد و  63گویــه در  20مقولــه بهدســت آمــد .شــرايطي کــه بــه
ايجــاد پديــده ميانجامــد ،عبــارت اســت از زمينــهاي کــه مقولــه در آن واقــع شــده اســت .ابــزار
گــردآوری اطالعــات مصاحبــۀ نیمهســاختاریافته بــود کــه بــا  18نفــر از خبــرگان و متخصصــان در
زمینــۀ گردشــگری روســتایی و بومگــردی و اســتادان مطلــع در حــوزۀ مــورد نظــر مصاحبــه انجــام
شــد .روش نمونهگیــری هــم گلولهبرفــی بــود کــه تــا اشــباع شــدن نظرهــا ادامــه یافــت و درمجمــوع
 9نفــر فراینــد مصاحبــه را طــی کردنــد.

 .4یافتههای پژوهش

دادههــای پژوهــش از طریــق فراینــد کدگــذاری مبتنــی بــر طــرح نظاممنــد نظریــۀ برخاســته از
پدیدارشناســی تحلیــل شــد .کدگــذاری فراینــدی تحلیلــی اســت کــه طــی آن ،دادههــا مفهومگــذاری
میشــوند و بههــم میپیوندنــد تــا نظریــه را شــکل دهنــد .تحلیــل دادههــا در ایــن رونــد ،جــدا از
گــردآوری و نمونهگیــری صــورت نمیگیــرد .در طــرح تحقیــق نظریــۀ پدیدارشناســی ،مراحــل تحلیــل
دادههــا از طریــق کدگــذاری بــاز ،محــوری و انتخابــی انجــام میشــود.
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4ـ .1معرفی مصاحبهشوندگان
بــرای گــردآوری داده بــرای بخــش کیفی ،بــا  18نفر از خبرگان و متخصصان در زمینۀ گردشــگری روســتایی
و بومگــردی و اســتادان مطلــع در حــوزۀ مــورد مطالعــه مصاحبــه شــد .مشــخصات مصاحبهشــوندگان در
جــدول  1آمــده اســت .شــایان ذکــر اســت کــه فرایند مصاحبــه در اوایــل تابســتان  1400انجام شــد.
جدول  .1مشخصات فردی و تعداد نفرات مصاحبهشونده (خبرگان) به تفکیک سطح شغلی
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ردیف

خبرگان

سِ مت

رشته

1

مصاحبهشوندۀ 1

دانشیار دانشگاه سراسری

جغرافیا و برنامهریزی روستایی

2

مصاحبهشوندۀ 2

دانشیار دانشگاه سراسری

جغرافیا و برنامهریزی روستایی

3

مصاحبهشوندۀ 3

استادیار دانشگاه آزاد

مدیریت بازرگانی

4

مصاحبهشوندۀ 4

دانشیار دانشگاه آزاد

مدیریت رسانه

5

مصاحبهشوندۀ 5

مدیرعامل مرکز رفاهی ـ آموزشی فرهنگیان

برنامهریزی و توسعۀ گردشگری

6

مصاحبهشوندۀ 6

صاحب اقامتگاه درسجین در شهر ابهر

علوم اجتماعی

7

مصاحبهشوندۀ 7

صاحب اقامتگاه خدابنده سهرورد

مدیریت بازرگانی

8

مصاحبهشوندۀ 8

صاحب اقامتگاه تشویر (طارم)

مدیریت بازرگانی

9

مصاحبهشوندۀ 9

مدیریت هتلپارک

عضو انجمن هتلداران ایران

10

مصاحبهشوندۀ 10

مدیرکل

میراث فرهنگی استان زنجان

11

مصاحبهشوندۀ 11

مشاور مدیرکل

میراث فرهنگی استان زنجان

12

مصاحبهشوندۀ 12

سرپرست معاونت

میراث فرهنگی استان زنجان

13

مصاحبهشوندۀ 13

معاون گردشگری

میراث فرهنگی استان زنجان

14

مصاحبهشوندۀ 14

رئیس گروه توسعۀ گردشگری و بازاریابی

میراث فرهنگی استان زنجان

15

مصاحبهشوندۀ 15

رئیس گروه مراکز و خدمات گردشگری

میراث فرهنگی استان زنجان

16

مصاحبهشوندۀ 16

مدیرکل

ادارۀ کل منابع طبیعی و آبخیزداری

17

مصاحبهشوندۀ 17

مدیر

جهاد کشاورزی شهرستان زنجان

18

مصاحبهشوندۀ 18

مدیرکل

محیطزیست استان زنجان

تاهیراهبردیوکالن
فصلناهمسیاس 
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4ـ .2کدگذاری باز
در ایــن مرحلــه از پژوهــش ،مفاهیــم و نــکات کلیــدی بهدس ـتآمده درخصــوص گردشــگری روســتایی و
توســعۀ بومگــردی طــی مطالعــۀ چارچــوب نظــری و انجــام مصاحبــه فهرســت شــد .ابتــدا چارچــوب نظری
شهــای انجامشــده در داخــل و خــارج از کشــور بررســی و فهرســت شــد تــا مفاهیــم و نــکات
و پژوه 
شهــا،
کلیــدی از ایــن دو مفهــوم اصلــی اســتخراج شــود .عبــارات ،مفاهیــم و گویههــای مســتخرج از پژوه 
نســازی (انتخــاب واژگان صحیحتــر و حــذف مفاهیــم مشــترک) شــد و
بــا تحلیلهــای دقیــق یکسا 
ســرانجام  89گویــه بهدســت آمــد .گویههــا در قالــب چکلیســتی بــرای انجــام مصاحبــه تنظیــم شــد و
پــس از مصاحبــه بــا خبــرگان ،برخــی از آنهــا حــذف و اصــاح گردیــد .نتایــج حاصــل از اســتخراج مفاهیم،
مقول ههــا و مضمونهــای حاصــل از تحلیــل مصاحبههــا در جــدول  2بیــان شــده اســت.
جدول  .2مفاهیم ،مقولهها و کدهای استخراجی
مضامین اصلی

مضامین فرعی

کدگذاری محوری
اجرای موسیقی ،برگزاری مراسم و جشنهای محلی

اقامتگاههای بومگردی

عرضۀ غذاهای سنتی در چادرها و رستورانها
بازدید از جاذبههای زیستی (پوشش گیاهی و جانوری)
بازدید از جاذبههای تاریخی و فرهنگی
فراهم کردن امکان تجربۀ زندگی روستایی برای گردشگران

محافظت از میراث فرهنگی
و تاریخی

بهکارگیری مصالح ساختمانی طبیعی در روستا
معرفی میراث فرهنگی ایران به کل جهان

عوامل فرهنگی

مبادالت فرهنگی

حفظ فرهنگ و اصول و ارزشهای محلی
مهماننوازی مردم محلی
بهبود کیفیت صنایعدستی

توسعۀ صنایعدستی

معرفی صنایعدستی
توسعۀ شرکتهای کوچک و متوسط تولید صنایعدستی
تفریح و کسب آرامش

جاذبههای منطقه

تجربۀ اسکان در اقامتگاههای بومگردی
انگیزه و تجربة خوشایند سفر پیشین گردشگران
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مضامین اصلی

مضامین فرعی

کدگذاری محوری
افزایش دادن اقامتگاههای بومگردی

ابعاد زیرساختها

ساختن پارکینگ و جایگاه برای برپایی چادرها و آتش
زمینهسازی و ایجاد زیرساختهای مبادالتی و تفریحی و بهداشتی
انتقال فناوری از کشورهای پیشرفته به کشور
مدیریت منابع

نظام مدیریت یکپارچه

مدیریت انرژی
تخصیص بودجه

نقش دولت

پرداخت تسهیالت مالی و اعتباری کمبهرۀ دولت برای کسبوکارهای کوچک
حمایت

حمایت از توسعۀ صادرات برخی از محصوالت محلی
افزایش و تسهیل تسهیالت ایجاد و مرمت اقامتگاههای بومگردی
تدوین قوانین بومگردی

سیاستها

هماهنگی بین نهادها و سازمانهای گردشگری
دادن اولویت اقتصادی به مردم محلی
سرمایهگذاری بخش خصوصی

اشتغالزایی

ایجاد فرصت جدید شغلی در راستای جلوگیری از مهاجرت روستاییان
سرمایهگذاری مردم محلی در ساخت اقامتگاه بومگردی
بازاریابی مناسب برای فروش تولیدات محلی

ایجاد بازار

فعالیت مردم بومی در فروش تولیدات دامی و زراعی
معرفی و فروش گیاهان دارویی منطقه
سرمایهگذاری در بخش گیاهان دارویی و طب سنتی

عوامل اقتصادی
افزایش سطح رفاه و کیفیت
زندگی

بهبود کیفیت خدمات
افزایش درآمد
صرف درآمد حاصل از گردشگری در روستا
درآمدزایی ارزی برای کشور

توازن اقتصادی

سهیم کردن مردم محلی در درآمدهای حاصل از بومگردی
سرمایهگذاری خارجی در روستا
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کدگذاری محوری
مشارکت جامعۀ محلی و گردشگران در حفاظت از محیطزیست

مدیریت زیستمحیطی

مدیریت بازیافت زبالهها و فاضالبها
ارتقای ایمنی و رعایت بهداشت

عوامل
زیستمحیطی

صرفهجویی در مصرف منابع
محافظت از منایع

رعایت کردن اصول زیستمحیطی در طراحی اقامتگاهها
تولید و پخش برنامههای تلویزیونی دربارة جاذبههای روستا
ارائۀ خدمات رفاهی سبز و بومی به گردشگران

اثرات زیستمحیطی

آلودگی هوا و خاک و اب
آلودگی صوتی و ترافیکی
تمایل به ارتباط با مردم بومی و ایجاد تعامل در کسب تجربیات جدید

تعامالت اجتماعی

تمایل گردشگران به انجام فعالیتهای سنتی
رضایت گردشگران از میزبانی امکانات و خدمات ارائهشده

امنیت اجتماعی
عوامل اجتماعی

مدیریت و کنترل زیستگاهها
امنیت گردشگران در مقاصد گردشگری
مشارکت مردم محلی در مدیریت روستاها

مشارکت

مشارکت روستاییان در ارائۀ خدمات اقامتی به گردشگران
سهیم کردن مردم بومی در کاربری مراتع
آموزش مقولۀ بومگردی

آموزش

برپایی مراکز اطالعرسانی
تبلیغ و بازاریابی جاذبههای توریستی
برپایی نمایشگاه تولیدات و محصوالت فصلی

4ـ .3کدگذاری محوری

تاهیراهبردیوکالن
فصلناهمسیاس 

نگونــه کــه ذکــر شــد ،در بخــش کدگــذاری محــوری ،کدهــای بهدسـتآمده در بخــش کدگــذاری آزاد
هما 
مــورد بررســی قــرار میگیــرد و کدهــای مرتبــط و مشــابه بــا هــم در دســتهها یــا مقولههــای بزرگتــری
س از تهیــه و تنظیــم جــداول بهعنــوان بخشــی از تحلیــل كیفــی دادههــای حاصل از
دســتهبندی میشــود .پـ 
مصاحبــه ،بــرای تكمیــل تحلیــل براســاس كدگــذاری آزاد ،مفاهیــم حاصلشــده در ســطح باالتــر و تجریدیتر
جهــت دســتیابی بــه مقــوالت ،گرو هبنــدی شــد .مقول هبنــدی فراینــدی اســت كــه مفاهیــم بایــد گروهبنــدی
شــود .ضمنـاً گویههــای نزدیــک بــه هــم ادغــام شــد و  63گویــه در  20مقولــه بهدســت آمــد.
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4ـ .4کدگذاری باز (گزینشی)
هــدف از کدگــذاری گزینشــی ایجــاد رابطــه بیــن مقولههــای تولیدشــده (در مرحلــۀ کدگــذاری محوری)
اســت .ایــن عمــل معمــوالً براســاس الگــوی پارادایــم انجــام میشــود .در مرحلــۀ کدگــذاری گزینشــی
پژوهــش حاضــر ،ارتبــاط مقولــۀ اصلــی بــا ســایر مقــوالت مشــخص شــد .در ایــن مرحلــه ،طبقــات
اصلــی و فرعــی بــا یکدیگــر مرتبــط شــد تــا بهمنظــور ارائــۀ الگویــی جهــت توســعۀ گردشــگری
روســتایی شــهر زنجــان بــا تحلیــل نقــش دولــت در راســتای توســعۀ بومگــردی ،مفاهیــم نظــری
تبییــن گــردد .اســتفاده از پارادایمــی كــه كوربیــن و اســتراوس ( )2007ارائــه كردهانــد ،نقــش
مقــوالت استخراجشــده را در قالــب الگــوی پارادایمــی شناســایی میکنــد .شــکل  1ایجــاد ارتبــاط
بیــن مقولههــای مختلــف شناساییشــده را در قالــب الگــوی پارادایــم نمایــش میدهــد.

تاهیراهبردیوکالن
فصلناهمسیاس 

شکل  .1کدگذاري گزینشی براساس الگوی پارادایمی توسعۀ گردشگری روستایی (منبع :یافتههاي پژوهش)
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 .5نتیجهگیری

بومگــردی ،بهعنــوان نــوع جدیــدی از فعالیتهــای گردشــگری ،بیــش از یــک دهــه اســت کــه
در کشــورمان شــکل گرفتــه و بهدلیــل تأکیــد بــر همــکاری مــردم محلــی و توجــه بــه مســائل
اجتماعــی ،اقتصــادی ،زیس ـتمحیطی و اجتماعــی ،پیونــد ناگسســتنی بــا توســعۀ پایــدار گردشــگری
دارد .همچنیــن ایجــاد اشــتغال و توســعۀ ناحی ـهای از نقشهــای مؤثــر ایــن گردشــگری اســت و بــه
همیــن دلیــل ،طــی ســالهای اخیــر ســرمایهگذاران و فعــاالن صنعــت گردشــگری را بــرای ورود بــه
حــوزۀ بومگــردی و ســرمایهگذاری در طرحهــای ایــن حــوزه ترغیــب کــرده اســت .از ســوی دیگــر
ظرفیتهــای تاریخــی ،فرهنگــی و مذهبــی کشــورمان فرصتهــای بالقــوهای را بــرای بهرهمنــدی
ـشروی مســئوالن قــرار داده اســت کــه الزمــۀ آن
از ایــن ظرفیــت در توســعۀ صنعــت گردشــگری پیـ ِ
شــناخت دقیــق ابعــاد و ویژگیهــای ایــن نــوع گردشــگری و تدویــن و تنظیــم مقــررات و برنامههــای
متناســب بــا آن اســت تــا آســیبهایش بــه حداقــل برســد و مزایایــش بیــش از پیــش در تحــول
صنعــت گردشــگری نمایــان شــود .هرچنــد کــه ظرفیتهــای بالقــوۀ کشــور در حــوزۀ بومگــردی ،توجــه
عالقهمنــدان و فعــاالن صنعــت گردشــگری را بــه ایــن حــوزه جلــب کــرده و تعــداد اقامتگاههــای
بومگــردی در کشــور رو بــه فزونــی نهــاده ،ایــن ظرفیــت از گردشــگری بهدالیــل مختلفــی ازجملــه
ضعــف در تبلیغــات ،عــدم حمایتهــای الزم و مناســب از ســوی نهادهــای ذیربــط ،نبــود برنامــۀ جامــع
و متناســب بــا ظرفیتهــای بومگــردی ،نبــود شــناخت کافــی فعــاالن بومگــردی دربــارۀ قوانیــن
اســتاندارد جهانــی در ایــن بخــش و همچنیــن فرصتهــای آن بــرای مــردم محلــی نتوانســته جایــگاه
مناســبی در فعالیتهــای کالن گردشــگری بیابــد و بخــش عمــدهای از ایــن ظرفیــت در کشــورمان
همچنــان بالاســتفاده مانــده اســت .از آنجــا کــه تعــداد گردشــگران عالقهمنــد بــه بومگــردی در دنیــا
رو بــه افزایــش اســت ،توجــه بــه بهرهبــرداری از ظرفیتهــای فــراوان گردشــگری بومگــردی در ایــران
موجــب جــذب گردشــگران خارجــی میشــود .تحقــق و الزمــۀ ایــن رخــداد تهیــه و تدویــن قوانیــن
و اســتانداردهای مناســب بــا صنعــت بومگــردی ،ارائــۀ آموزشهــای الزم بــه فعــاالن بومگــردی،
حمایــت از ســرمایهگذاران بــرای ورود بــه ایــن حــوزه و نظــارت دقیــق بــر فعالیــت اقامتگاههــای
بومگــردی اســت کــه حضــور مؤثــر مســئوالن و نهادهــای ذیربــط را میطلبــد .عالوهبــر ایــن،
توســعۀ اقتصــاد محلــی و حضــور فعــال بخــش خصوصــی در صنعــت گردشــگری از فرصتهایــی
ـشروی توســعۀ پایــدار کشــور در صنعــت گردشــگری قــرار میدهــد.
اســت کــه صنعــت بومگــردی پیـ ِ
بنابرایــن دولــت میتوانــد بــا اتخــاذ سیاســتهای تشــویقی جهــت جــذب ســرمایهگذاران داخلــی و
خارجــی بــرای ســرمایهگذاری در ایــن امــر اقدامــات مؤثــری انجــام دهــد.

 .6پیشنهادها

ـ بــا توجــه بــه اینکــه عامــل تأثیرگــذار در توســعة گردشــگری ،توســعة زیرســاختها و حمایــت
دولــت اســت ،دولــت بایــد بــا سیاس ـتهای تشــویقی خــود فضایــی فراهــم کنــد تــا شــرایط بــرای

سیدهنرگس موسوی و همکاران .طراحی الگوی پارادایمی توسعۀ گردشگری روستایی با رویکرد تحقق سیاستهای کلی تشویق سرمایهگذاری.

153

سال  .1400دورۀ  .9شمارۀ ویژه

فصلناهم سیاستاهی راهبردی و کالن

ی کــه بــا فراهــمکــردن زیرســاخت ،کس ـبوکارهای
رشــد کس ـبوکارهای نوپــا فراهــم شــود؛ بهطــور 
نویــن و نوپــا در ایــن فضــا رشــد کنــد.
ـ بهبــود و توســعۀ زیرســاختهای اقامتــی و غذاخــوری در ســطح اســتانداردهای بینالمللــی و
متناســب بــا ســلیقهها و طبقههــای مختلــف اجتماعــی ،تأســیس اقامتگاههــا و مهمانخانههــای بــا
قیمــت مناســب در حوزههــای مختلــف بومگــردی و دارای جاذبههــای گردشــگری ،نظــارت مســتمر
ســتاد توســعة گردشــگری بــر رعایــت بهداشــت و ســایر امکانــات ،قیمــت و غیــره در تمــام اقامتگاههــا
و مراکــز گردشــگری.
ـ بــا برگــزاری مســابقاتی همچــون انتخــاب بهتریــن آشــپزی در غذاهــای محلــی در حیــن برگــزاری
جشــنواره بــرای گردشــگران ،تأســیس رســتورانهایی بــا بافــت فرهنگــی و روســتایی بومــی اســتان
زنجــان و طراحــی لباسهــای محلــی بــرای خدمههــای آن و ارائــة منویــی متنــوع از غذاهــای محلــی
ایــن ناحیــه بهمنظــور جــذب بیشــتر گردشــگران میتــوان ســود جســت.
ـ بــا بهکارگیــری ســاعات مناســب بــرای پخــش تبلیغــات تلویزیونــی و رادیویــی یــا نصــب بیلبــورد
تبلیغاتــی در مکانهــای مناســب بــرای افزایــش توجــه مــردم در زمانهــای برگــزاری جشــنوارههای
غــذا و نیــز انجــام تبلیغــات مؤثــر در ســطح محلــی ،ملــی و بینالمللــی بــرای معرفــی هرچــه بهتــر
زنجــان و دیگــر اســتانهای ایــران میتــوان شــاهد اثــرات بیشــتری بــود.
بــا توجــه بــه شناســایی مهمتریــن آســیبها و چالشهــای حــوزۀ اقامتگاههــای بومگــردی،
راهکارهــای بهبــود وضعیــت فعالیــت در ایــن بخــش و اقدامــات اثربخــش دولــت عبارتانــد از:
کمی آنها؛
ـ توسعۀ کیفی اقامتگاههای بومگردی در کنار توسعۀ ّ

ـ تعریف استانداردهای مشخص و نظارت اصولی بر فعالیتهای این واحدها؛

ـ تغییر رویه در اعطای مجوز و اعطای مجوز به افراد دارای صالحیت؛
ـ آموزش کارشناسان خبره و متخصص در زمینۀ اقامتگاههای بومگردی؛

ـ توجه به بومی بودن سرمای هگذاران در این حوزه و در اولویت قرار دادن سرمایهگذاران بومی؛

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

ـ حفظ سنتها و آیینها و ارزشهای فرهنگی جامعۀ محلی از طریق آموزش؛
ـ تدوین و تسهیل قوانین و مقررات تشویقی جهت سرمایهگذارای؛
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ـ تربیت و بهکارگیری نیروی انسانی متخصص و متعهد در بخش اقامتگاههای بومگردی؛
ـ ایجاد بازارچههای کوچک صنایعدستی در اقامتگاههای هر روستا بهمنظور معرفی و فروش آثار
روستاییان و کمک به اقتصاد آنان.
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