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تاریخ دریافت- 39/6/84:تاریخ پذیرش39/80/36 :

چکیده
تجربیات دهههای گذشته در کشورهای جهان ،نشاندهنده این است که توجه به گردشگری ،یکی از
مهمترین بخشهای اقتصادی و ارتباطی دولتهاست؛ از همین رو ،سیاستهای مختلفی را بهمنظور توسعه
گردشگری و زیر بخشهای آن در ابعاد ملی ،منطقهای و محلی به کار گرفتهاند .هدف از این پژوهش ،تحلیل
تطبیقی برنامهریزی فضایی گردشگری ایران با کشورهای ترکیه ،صربستان و پرتغال است تا از تجربیات این
کشورها برای کاهش نقاط ضعف و بهبود توسعه گردشگری از جمله گردشگری روستایی کشور بهره گرفته
شود .نوع تحقیق ،بنیادی و روش مورد استفاده ،تطبیقی با تحلیل کیفی بر اساس شیوه تحلیل محتوا است.
برای گردآوری اطالعات از مطالعات کتابخانهای (اسنادی) بهره گرفته شده است .یافتههای تحقیق نشان داد
که موفقیت کشورهای ترکیه ،صربستان و پرتغال در زمینه برنامهریزی فضایی گردشگری ،از طریق انطباق
برنامهها و ایجاد همگرایی و مشارکت بین دپارتمان برنامهریزی فضایی گردشگری در سطوح مختلف ملی،
منطقهای و محلی (روستایی) در جهت توسعه گردشگری نقش هدایتگری -تسهیلگری را به کار گرفته و با
دادن اختیار به ایالتها در برنامههای قانونی و سیاستهای توسعه گردشگری ،نقشهای راهبردی را لحاظ
کردهاند؛ اما کشور ایران در سطح ملی به دلیل نگرش و تفکر ساختار متمرکز در برنامهریزی و نگرش بخشی
به برنامهها با مشکالتی مواجه است .در سطح منطقهای نیز با مشکالتی مانند ،عدم استقالل و اختیار قانونی و
سیاسی مدیران منطقهای در برنامههای گردشگری و در سطح محلی با مشکالتی مانند ،عدم حق اختیار
قانونی به نماینده محلی و عدم مشارکت راهبردی در زمینه برنامهریزی فضایی مقصدهای گردشگری
روستایی روبهرو است.
واژگان کلیدی :توسعه گردشگری ،برنامهریزی فضایی ،مقصدهای گردشگری روستایی ،تحلیل تطبیقی،
ایران ،پرتغال ،ترکیه و صربستان.
 .1دانشجوی دکتری ،جغرافیا و آمایش کیفیت محیطی مناطق روستایی ،دانشگاه فردوسی ،مشهد.
 .2عضو هیئتعلمی ،گروه جغرافیای انسانی ،دانشگاه فردوسی ،مشهد(.نویسنده مسئول)؛ shayan34@ferdowsi.um.ac.ir
 .3عضو هیئتعلمی ،گروه جغرافیا و برنامهریزی روستایی ،دانشگاه فردوسی ،مشهد.
 .۰عضو هیئتعلمی ،گروه جغرافیای انسانی ،دانشگاه تهران ،تهران.
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مقدمه
مناطق روستایی با دارا بودن جاذبهها و پتانسيلهای محيطی ،سرشار از جاذبههای طبيعی،
فرهنگی -اجتماعی و تاریخی میباشند که نيازمند توجه و در اولویت قرار دادن آنها در
راستای توسعه پایدار گردشگری است (نظریان و همکاران .)8985:809،این مسئله ،اهميت
توجه به برنامهریزی را آشکار و نياز به رویکرد توسعه گردشگری روستایی ،رهيافتها و ارائه
راهبردها ،برنامهریزی واقعبينانه با ابعاد اجتماعی ،اقتصادی و مکانی را میطلبد (ضيایی8939،
 .)85:لذا بهمنظور استفاده اثربخش از ظرفيتهای گردشگری ،تنظيم روابط/پيوندها و نحوهی
آرایش فضایی مقصدها ،کنترل پيامدهای رشد و توسعه و پيشرفت در مسير توسعه پایدار
گردشگری روستایی و برنامهریزی فضایی ،ضرورت پيدا میکند(هاتامينجد و همکاران3080،8؛
ریستسگی و همکاران .)995:3083،3در دهههای اخير ،توجه به برنامهریزی فضایی در
کشورهای ترکيه ،صربستان ،پرتغال توانسته است زمينه را برای پایداری مقصدهای گردشگری
در سطوح ملی ،منطقه و محلی فراهم کنند و از آن بهعنوان راهبردی برای توسعه پایدار
گردشگری روستایی یاد میکنند (ریستسگی3083،؛ استاتيک و همکاران3088،9؛ مورات و
ایتن ،3083،4الی و وین.)3083،5
برنامهریزی فضایی ،به دنبال یک نظم فضایی ارگانيک است که در آن هر جامعه و سرزمين
بر اساس جایگاه و مرتبهای که دارد در فرایند توسعه ،فعاليتها و کارکردها نقش داشته باشد
(جمعهپور)889: 8985،؛ بنابراین در خصوص گردشگری ،روابط فضایی اهميت زیادی دارند و
مکانهای گردشگری تحت تأثير برنامهریزی فضایی قرار دارند .دوم اینکه ،گردشگری یکی از
منابع مهم درآمد برای کشورها ترکيه ،صربستان ،پرتغال و ایران است .با این نگاه ،در برنامه-
ریزی گردشگری ،الزم است که برخوردی متفاوت و متناسب با قابليتهای مقصدهای
گردشگری صورت پذیرد و برای تعيين این امر ضرورت دارد ،مقاصد گردشگری یک منطقه
1. Hataminejad et al.
2. Risteski & et al.
3. Static et al.
4. Murat Ayten
5. Lai and Vinh
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بررسی و تحليل شوند؛ تا تصميمگيری علمی ،نظاممند و منطقی در ارتباط با توان توسعه
گردشگری هر منطقه انجام پذیرد و تعيين گردد که هر منطقه در فرایند توسعه در چه جایگاهی
قرار دارد و متناسب با آن جایگاه ،چه امکانات و تسهيالتی نياز دارد (درویشی و
همکاران .)56: 8939،پس با چندین برنامه عملی میتواند بهصورت جداگانه در مناطق مختلف
نيازهای بازدیدکنندگان را با ادغام بخشهای مختلف از طریق (توسعه کسبوکار منطقهای،
مشارکت عمومی و دموکراتيک) ،بهمنظور ارتقاء توسعه پایدار گردشگری مقاصد روستایی در
یک سرزمين در نظر گرفت (ریستگی و همکاران.)996: 3083،
در ایران ،موضوع گردشگری روستایی بهعنوان یکی از زیرشاخههای بخش گردشگری از
اوایل دهه  8980شمسی مورد توجه پژوهشگران قرار گرفته است (رضوانی و بيات)83: 8939،؛
اما در مورد برنامهریزی فضایی گردشگری توجهی در برنامههای پنجساله کشور دیده نشده
است؛ و فقط چند مقاله و پایاننامه در سالهای اخير در راستای توزیع خدمات فضایی
گردشگری صورت گرفته است که میتوان به پژوهشهای جعفری و همکاران (،)8988
رحمانی ( ،)8983ضيایی و شجاعی ( ،)8983مرادی و همکاران ( ،)8930ضيایی و همکاران
( ،)8939آشفتهپور ليالکوهی و همکاران ( ،)8939بهنام مرشدی و همکاران ( )8935و نادری و
سعادت ( ،)8936اشاره کرد ،اما با وجود اندکی از پژوهشهای برنامهریزی فضایی گردشگری
تأکيد صاحبنظران دراینباره ،بر این نکته بوده است؛ که هنوز این موضوع از جایگاه واقعی و
قانونی مناسبی در فرایند برنامهریزیهای توسعه کشور برخوردار نيست .لذا به نظر میرسد
اقدامات پراکنده سازمان ميراث فرهنگی در سالهای اخير در زمينه شناسایی روستاهای مقصد
گردشگری بهمنظور اقدامات توسعهای برنامهریزی فضایی گردشگری در چهارچوب توسعه
هماهنگ و یکپارچه نواحی روستایی صورت نپذیرفته است؛ بنابراین با توجه به مطالعات و
پيشينه صورت گرفته در داخل از کشور و مقایسه این موضوع میتوان اظهار کرد که موضوع
برنامهریزی فضایی گردشگری روستایی ،یکی از موضوعات مهم بينرشتهای و ميانرشتهای و
تلفيقی از علوم جغرافيا ،اقتصاد و جامعهشناسی است که نقاط اشتراک و همپوشانیهای زیادی
در این رشتهها وجود دارد .با عنایت به ضرورت این امر و منافع اقتصادی حاصل از آن ،توسعه
برنامههای کشور باید با نگرش برنامهریزی فضایی و با رویکرد توسعه گردشگری صورت
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پذیرد .ازاینرو از آن بهعنوان یک راهبرد و استراتژی بهمنظور کاستن از عدم توازنهای منطقه-
ای و سرزمينی و در جهت تعدیل نابرابری ميان روستا و شهر از حيث فرصتها ،منابع و منافع،
ضرورتی اساسی و اجتنابناپذیر به شمار میرود (لی و شافر .)85: 3003،8لذا هدف اصلی این
نوشتار تحليلی تطبيقی است از کم و کيف رشد برنامهریزی فضایی گردشگری در کشورهای
(ترکيه ،پرتغال و صربستان) و مقایسه آن با کشور ایران است تا با شناخت تفاوتها و تشابهات،
چالشها و نقاط قوت نظام برنامهریزی فضایی مقصدهای گردشگری مشخص شود .پس به
دنبال پاسخگویی به این سؤال کليدی است :ساختار برنامهریزی فضایی گردشگری ایران چه
تفاوت و شباهتهایی با کشورهای ترکيه ،صربستان و پرتغال دارد

مباني نظری
مقصدهای گردشگری بهعنوان بخشی مهم از نظام گردشگری و برآیندی از تحول و تطور
پدیدهای مکانی -فضایی در پهنه فضا به شمار میآیند .بهمنظور استفاده اثربخشی از ظرفيتهای
گردشگری ،تنظيم روابط/پيوندها و نحوه آرایش فضایی مقصدها ،کنترل پيامدهای رشد و
توسعه و درنهایت پيشرفت در مسير توسعه پایدار گردشگری ،توجه به توسعه و برنامهریزی
فضایی ،ضرورت پيدا میکند (ریستسگی و همکاران.)996: 3083،3
برنامهریزی فضایی میتواند بهعنوان ابزاری برای هماهنگی توسعه اجتماعی -اقتصادی و کاهش
مشکالت زیستمحيطی و حفاظت از طبيعت و فرهنگ باشد(ریستسگی و همکاران3083،
 .)996:بهعبارتدیگر؛ برنامهریزی فضایی ابزاری است برای سازماندهی فعاليتهای
گردشگری و یکپارچهسازی این بخش با سایر بخشها و نواحی موجود در درون یک منطقه،
تسهيل شود ،الزم است ارتباط مستقيمی با دو بعد "مکان منفرد" و "مقصد" وجود داشته باشد.
در همين رابطه بر اساس اظهارنظر سازمان ملل ،برنامهریزی گردشگری میتواند در سطوح
مختلفی از جمله در یک مکان منفرد ،9مقصد ،منطقهای در درون یک کشور ،کشور و چندین
کشور ،مدنظر قرار گيرد (سازمان ملل .)8333 ،بااینوجود ،برنامهریزی فضایی با یک منطقه در
1. Lea & Shafer
2. Risteski et al.
3. Individual site
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درون یک کشور در ارتباط است ،چراکه برنامهریزی فضایی با بهرهگيری از یک رویکرد باال-
پایين (نزولی) به تصميمگيریهای بنيادی بر اساس برنامهریزی منطقهای میپردازد که در متمایز
کردن کاربردهای برنامهریزی فضایی در درون بخش گردشگری نقش مهمی ایفا میکنند
(استاتيک.)893: 3083،8
از مباحث مهم و کليدی در برنامهریزی فضایی گردشگری ،تعيين جایگاه و وضعيت موجود
این صنعت در یک منطقه است .لذا تشریح فرآیند توسعه مقاصد گردشگری بهویژه مقاصد
تفرجگاهی بهعنوان یکی از مباحث دیرپای مطالعات گردشگری در طی بيش از  60سال گذشته
در سطح جهان مطرح شد و نياز برنامهریزان صنعت گردشگری و مسير توسعه مقصدهای
گردشگری فراهم شد .پيشبينی فرآیند و مسير توسعه مقاصد گردشگری ،از نقشی اساسی در
شناخت اثرات توسعه گردشگری و در نتيجه افزایش ميزان اثربخشی و کارایی برنامهریزی
توسعه مقاصد گردشگری برخوردار است (دلشاد .)9: 8933:بر این اساس ،مقاصد مختلف در
طول چرخه عمرشان ،دستخوش تغيير و تحوالت مختلفی میشوند و تمرکز تسهيالت در هر
یک از این دورهها متفاوت است .در هر یک از مراحل چرخه حيات مقصدها ،تغييرات خاصی
در جنبههای مختلف شکل میگيرد (مهدوی و همکاران)89:8939،؛ بنابراین مقاصد
گردشگری از نظر توان و قابليت جذب گردشگر با هم متفاوتاند .برخی از این مقاصد از
قابليتهای الزم برای جذب گردشگر در سطح ملی و بينالمللی برخوردارند و میتوانند عامل
محرک توسعه گردشگری در منطقه به شمار آیند و برخی هم از قابليت و برد محلی
برخوردارند (ضيایی و شجاعی .)36:8983،تجربه کشورها نشان میدهد که در زمينه مسائل
مربوط به برنامهریزی فضایی مقصدهای گردشگری اصول زیر را مدنظر قرار میدهند.
مشارکت نهادی و محلي در برنامهريزی :مشارکت گسترده و پيچيدهی جوامع محلی در
توسعه گردشگری مستلزم راهبردهای سرمایهگذاری هدفمند از سوی تصميمگيرندگان است.
بهطوریکه این نوع مشارکت بخشی از فرایندهای دستورالعمل محلی  338بهحساب میآید.
جهت اطمينان از مشارکت همه جوامع محلی و حفظ فرهنگهای محلی ،توسعه گردشگری
پایدار باید همه ذینفعان در توسعه گردشگری را در همه سطوحِ مناسب در بر بگيرد تا اینکه
1. Stetic
2. Local Agenda 21
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توسعه خدمات گردشگری که از سوی جوامع ميزبان برنامهریزی ،مدیریت و نظارت میشوند
را ارتقا دهد .این امر عواید گردشگری در جوامع محلی را تضمين میکند و بدینوسيله
استانداردهای زندگی را افزایش داده و منابع سودآوری ایجاد خواهند کرد ،گروههای محلی را
به تبادل فرهنگی بهگونهای که شایسته و مناسب آنها باشد و استفاده از روشها و ابزارهایی
برای حفظ محيط ،ترغيب و تشویق خواهند کرد (ریستسگی و همکاران.)989: 3083،
نقش دولت در ساختار برنامهريزی :در بعد ساختاری ،ویژگیها و شاخصهـایی مـورد توجـه
قـرار مـیگيـرد کـه در برگيرنـده پشــتوانههــای کــالن حمــایتی و قـانونی بـوده و عمـدتاً در
چارچوب سياستهای دولتی ،سازمان و جامعه ،مورد بررسی قرار میگيـرد .در این گـام بـه آن
دسـته از سياستها و رویـههـایی کـه تسـهيلکننـده و تشویقکننده توسعه گردشگری در مناطق
با پتانسيل و ظرفيـت توریستی هسـتند ،توجـه مــیشــود و قــوانين ،سياسـتهـا و حمایـتهـای
دولتی را در بر میگيرند (سجاسی قيداری و همکاران .)393: 8939،سياست و رویههای قـانونی
نشان میدهد که در کشورهای توسعهیافته که بـا حکومـت غيرمتمرکـز اداره مـیشـوند ،روابـط
متقابل و قوی بين اقتصاد ،حکومت ،سياست ،فرهنگ و توسعه گردشگری در برنامههـای آنهـا
وجود دارد .بهطوریکه بازیگران (ملی ،منطقهای و محلـی) نقـش اصـلی را در سياسـتگـذاری
برنامهها ،مدیریت و مشارکت راهبردی دارند .درصورتیکه در حکومتهای متمرکز ،سياسـت-
ها و رویههای قانونی از مرکز و بهصورت دستوری از باال به پـایين انتقـال داده مـیشـود و تمـام
برنامههای آنها در ابعاد اقتصـادی ،اجتمـاعی -فرهنگـی ،زیسـتمحيطـی و گردشـگری توسـط
سيستم متمرکز اداره مـیشـود و نقـش ذینفعـان محلـی و منطقـهای کـمرنـگتـر اسـت و تـابع
دستورات ساختار متمرکز هستند.
نظام مديريت مقصد گردشگری :نظام مدیریت مقصد فرایندی مؤثر برای افزایش مشـارکت و
همکاری مردم محلی و تقویت روابط آنها با هيئتها/سازمانهای توسـعهی اقتصـاد منطقـهای و
متصدیان آموزشی است .نظام مدیریت مقصد گردشگری یک نظام مدیریتی بهحساب مـیآیـد
کــه ابزارهــایی جهــت ایجــاد گردشــگری پای ـدار و رقــابتی در یـک مقصــد در اختي ـار ســازمان
گردشگری قرار میدهد .نظام مدیریت مقصد حول مقاصد گردشگری معين سازماندهـی مـی-
شوند ،هرکدام از این مقاصد ویژگیهای گردشگری طبيعی خاص خود و منحصربهفـردی دارد
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و از نيازهای توسعه ،بازاریابی و مدیریتی منحصربهفـردی برخـوردار اسـت (علـیپـور9: 8933،؛
لوپسی.)980: 3088،8
ارتباط بین برنامههای ملي ،منطقهای و محلي :برابـر متـون نظـام برنامـهریـزی هـر کشـور بـا
ساختار متمرکز ،تنظيم و اجرای راهبردها و سياستهای توسعه بهصورت متمرکز اسـت .برنامـه-
ریزی در سطوح منطقهای و محلی نيز متأثر از این نظام متمرکـز بـوده و طـرحهـا و پـروژههـا در
چارچوب برنامه ملی و از باال به پایين و با حداقل مشارکت شهروندان تهيه میشوند؛ اما الگـوی
نظام برنامهریزی در کشورهای با ساختار غيرمتمرکـز حـداقل یـک سـاختار سـه سـطحی شـامل
سطح ملی ،منطقهای و محلی را برای برنامهریزی مؤثر روستایی پيشـنهاد مـیکننـد .در ایـن نـوع
نظام ،برنامهریزی در سطح ملی شامل سياستگذاریهای راهبردی کالن توسعه ،همـاهنگی بـين
بخشی ،بسيج و تجهيز و تخصيص منابع بر اساس اصول آمایش اسـت .درواقـع در یـک سـاختار
فدرال ،قوانينی مطابق قانون اساسی ،ماهيت این نقش و تقسيم کارکردها را از طریـق ایالـتهـا و
استانها انجام میدهند .این در حالی است که در یک نظام غير فدرال این اقدام حق ویژه دولـت
مرکزی است (انزالی و همکاران.)95: 8936،
در جدول ( ،)8به عناصر سهگانه برنامهریزی فضایی که شـامل مکـان ،انسـان و فعاليـت ،عناصـر
توسعه گردشگری ،اقتصادی ،اجتماعی ،فرهنگی و محيطی و عناصر مطالعات تطبيقی کـه شـامل
نقش دولت ،نظام مدیریت ،مشارکت نهادی و محلی و سطوح مختلف برنامهها اشاره شده است
که سعی شده برخی مؤلفه در زیرمجموعه عناصـر برنامـهریـزی فضـایی بـا دیگـر عناصـر رابطـه
کارکردی داشته باشند.

1. Lopesi
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جدول  .1عناصر سهگانه مورد استفاده در تحقیق

عناصر برنامهريزی فضايي
اقتصادی

فضا

انسان

فعالیت

سرمایهگذاری در

رقابتپذیری

نظارت بر سرمایه-

نقش

جاذبهها

ذینفعان

گذاری دولتی و

دولت

خصوصی
فرهنگی
عناصر
توسعه

جاذبههای مذهبی

آموزش

سیاست و

نظام

و تاریخی

نیروی انسانی

قانونگذاریها

مدیریت

رسوم و آداب

تعاون و

آگاهی و دانش در

مشارکت

(جشنوارهها،

همکاری بین

خدمات

نهادی و

موسیقیها و

بخشها

اجتماعی

گردشگری

محلی

عناصر
مطالعه
تطبیقي

جشنهای محلی)
محیطی

ظرفیتهای

تخصیص

ارتباط بین فعالیت-

سطوح

(طبیعی)

منابع

ها

برنامهها

در سطوح مختلف

روششناسي تحقیق
تحقيق حاضر از لحاظ پژوهش ،تطبيقی و نظر ماهيت ،کيفی و به لحاظ هدف ،بنيادی اسـت و از
لحاظ روششناسی ،تحليل محتوا و از نوع کيفی محسوب میشود .با توجه به اینکه هدف نهـایی
این پژوهش ،مقایسه سـاختار برنامـهریـزی فضـایی گردشـگری نمونـههـای مطالعـاتی بـا ایـران،
تشــخيص کمبودهــا ،کاســتیهــا و قــوتهــا در برنامــهریـزی فضــایی گردشــگری و نهایتـاً ارائــه
پيشنهادهایی برای بهبود ساختار موردنظر است  .بـرای دسـتيابی بـه ایـن هـدف ،سـاختار فضـایی
مقصدهای گردشگری روستایی ایران با سه کشور ترکيه ،صربستان و پرتغال مقایسه شده اسـت.
انتخاب کشورهای یاد شده بر اساس مسـئله برنامـهریـزی فضـایی گردشـگری اسـت کـه تجربـه
موفقی در زمينه برنامهریزی فضایی گردشـگری داشـتهانـد (ریستسـگی3083،؛ اسـتاتيک3083،؛
مورات و ایتن3083،8؛ الی و وین.)3083،8
1. Dede and Ayten
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از طــرف دیگــر ،انتخــاب ایــن کشــورها بــا دسترســی بــه اطالعــات و آمــار از ســایت جهــانی
گردشگری ،اسناد ،کتب و مقاالت نيز بـوده اسـت .سـپس اطالعـات تفصـيلی ایـن کشـورها بـر
اساس معيارهای سياستهای کالن برنامهریـزی فضـایی گردشـگری جمـعآوری و ایـده اصـلی
آنها استخراج و آنها را با یکدیگر ،مقایسه کرده است .نکات مهم و کليدی کشور دستهبنـدی
و بهعنوان نتایج راهبردی جهت تدوین راهبردهای کالن برنامهریزی فضایی گردشگری پيشـنهاد
شدند؛ بنابراین کشور ترکيه با توجه به شباهت وضعيت اقتصادی و نزدیکی به ایران؛ کشـورهای
صربستان و پرتغال به دليل ارائه موفق برنامهریزی فضایی گردشـگری بـا کشـور ایـران در زمينـه
توسعه برنامهریزی فضایی گردشگری قابلمقایسه هستند؛ بنـابراین بـا توجـه بـه انـواع روشهـای
تطبيقی که در مبانی نظری بهطور خالصه بـه آن پرداختـه شـده اسـت از روش سـطح بـزرگ (-
کالن) برای تحقيق موردنظر بهره گرفته شده است.
این رویکرد همراه با شـاخصهـای برنامـهریـزی ،مـیتوانـد بـرای پـایش و واکـاوی مقایسـهای
عملکرد علمی برنامهریزی فضایی گردشگری با یکدیگر و با برنامهریزی متجانس از کشورهای
دیگر در سالهای آتی نيز مورد استفاده قرار گيـرد؛ بنـابراین از راه مطالعـهای تطبيقـی مـیتـوان
بهطور عرضی وضعيت موجود برنامهریزی علمی کشور را با سـایر کشـورها تحليـل کـرده و بـر
اساس ضعفها و یا قوتهای تشخيص داده شده برنامههای توسعهای ارائه کرد .از سـوی دیگـر
با شناخت تفاوت شاخصهای به کار گرفته شده میتوان عملکرد و فعاليتهای برنامهریزیهای
فضایی گردشگری را بهطور طولی ارتقا داد؛ بنابراین در گام نخست سـاختار نظـام برنامـهریـزی
فضایی ایران ،ترکيه ،صربستان و پرتغال شناسایی و فرآیند برنامهریزی در سطح ملی ،منطقهای و
محلی تشریح شد .در گام دوم به مقایسه تطبيقی از لحاظ نظام برنامـهریـزی فضـایی گردشـگری
(که شامل ساختار برنامـهریـزی؛ مراحـل برنامـهریـزی ،تصـميمگيـری ،اجـرا ،نظـارت و پـایش)
صورت گرفت .در ادامه به جایگاه مشارکت نهادی و محلی در برنامهریزی فضـایی گردشـگری
در سطوح ملـی ،منطقـهای و محلـی (روسـتایی) ،نقـش دولـت در سـاختار برنامـهریـزی فضـایی
گردشگری و ارتباط بين برنامههای ملی ،منطقـهای و محلـی در گردشـگری مقایسـه ایـن چهـار
ساختار انجام شد .ازاینرو میتوان پژوهش حاضر را از دسته پـژوهشهـای کـاربردی برشـمرد؛
1. Lai and Vinh
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بنابراین ازآنجاکه ساختار برنامهریزی فضایی ایران با بسياری از کشورهای جهان فـرق مـیکنـد،
زمينههای مشابه آن با کشورهای توسعهیافتـه بـهنـدرت یافـت مـیشـود .لـذا موفقيـت و کـارایی
مطالعات تطبيقی در زمينه برنامهریزی فضایی گردشگری ،نيازمند اتخاذ رویکـرد عموميـت گـرا
در پژوهش تطبيقی است.

يافتههای تحقیق
در این بخش ،بررسی خود را به ساختار برنامهریزی فضایی محدود کردهایم ،در ساختار برنامه-
ریزی فضایی در ایران در مقایسه با کشورهای دیگر؛ کاستیهایی وجود دارد که توجه به آنها
میتواند در بهبود ساختار برنامهریزی فضایی گردشگری کمک کند؛ که در ذیل به این
کاستیها و نقاط ضعف و راهکارهای بهبود آن اشاره شده است.

مقايسه تطبیقي
گام اول :مشارکت نهادی و محلي در برنامهريزی فضايي گردشگری
غلبه نظام برنامهریزی و اجرایی بخشی و دیدگاه رشد اقتصادی در تهيه تمامی برنامههای ميانمدت
توسعه کشور طی  55سال گذشته مانعی بزرگ برای مشارکت مؤثر برنامههای ملی ،منطقهای و
محلی در روند توسعه بوده است .در این نظام بخشی نگر ،مناطق (استانها) در تهيه و تنظيم برنامه
های توسعه کشور مشارکت جدی و سازمانیافته ندارند .به همين دليل برنامههای توسعه فارغ از
توانمندیها ،ظرفيتها و محدودیتهای مناطق کشور تهيه شدهاند (سيفالدینی و پناهنده خواه
 .)30: 8983فقدان مشارکت نهادها و مردم محلی در برنامههای گردشگری بهعنوان کسانی که قرار
است پيشنهادهای برنامه بهطور مستقيم بر زندگی آنها اثر بگذارد در فرایند تهيه برنامهها و بررسی و
تصویب آنها ،باعث توجيه نشدن مردم نسبت به اهداف طرح و محتوای آن و تهيه طرح بر اساس
زمينه فکری مشاور و کارفرما بدون توجه به نيازها ،خواستهها و اولویتهای مردم میشود که این
موارد باعث مشارکت کمتر نهادها و مردم محلی در فرایند اجرای برنامه و برنامهها میشود (پور-
احمد و همکاران .)895: 8985،در کشور پرتغال ،مشارکت و تصميمگيریها در زمينه برنامهریزی
فضایی گردشگری ،بهمنظور اطمينان از مکانیابی مناسب فعاليت ،ایجاد تعادل در توسعه اجتماعی و
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اقتصادی و افزایش مناظر طبيعی یک مسئوليت مهم ایالت است و مشارکت شهروندان در یک
چهارچوب توسعه پایدار صورت میگيرد .لذا برنامهریزی فضایی ،در این کشور ،بر اساس
صالحيت حکومت ،مناطق خودمختار و نيروهای محلی است .ایالت ،مناطق مسـتقل و نيروهـای
محلـی وظـایفی را بـرای ارتقای هماهنگ سياست برنامهریزی فضایی در محدودههای صالحيت
خودشـان از طریـق آماده کردن طرحهای مدیریت قلمروهای شهری ،منطقهای و ملی بر عهده دارند
(وحيدی برجی .)898: 8983،در کشور صربستان ،دموکراسی ،نمونهای بارز از حکومتهایی
غيرمتمرکز است که مشارکت را در ساختار برنامههای ملی ،منطقهای و محلی ضروری دانستهاند،
بهطوریکه مسئوالن در سطوح سهگانه در برنامهریزی فضایی گردشگری نقش مؤثری در تغييرات
سياسی و قانونی گردشگری این کشور داشتهاند؛ حتی برخی از امور محلی را به خود مردم و
مشارکت شهری و روستایی اختصاص دادند (استوساوجویک .)3398: 3089،8ترکيه همانند کشور
ایران ،ساختار متمرکز دارد و نقش مشارکت در برنامهها ضعيف ارزیابی شده است و چون مرجع
مرکزی تصميمات را در سطح باال به پایين انتقال میدهد ،نقش مشارکت و حکومتهای محلی
کمرنگتر است؛ بنابراین برنامههای پنجساله در سطح ملی تدوین میشود و در قالب برنامههای
استانی بين مناطق توزیع میشود (مورات و ایتن.)948: 3083،3
جدول  .2جایگاه مشارکت نهادی و محلی در برنامهریزی فضایی گردشگری

برنامهريزی فضايي گردشگری

نام
کشور
ایران
ترکیه
صربستان
پرتغال

منطقهای

ملي

محلي

عدم هماهنگی بین برنامه -فقدان مشارکت و ضعیف بودن نظام ضعیف بودن مشارکت محلی در
های کالن توسعه

منطقهای در برنامههای گردشگری

برنامههای گردشگری

مشارکت در برنامههای ضعیف بودن مشارکت در توسعه ضعیف بودن شکل گیری سطح
منطقهای

کالن

مشارکت محلی در نظام گردشگری

مشارکت در سطح تصمیمات مشارکت فدرالها و ذینفعان گردشگری مشارکت و همکاری دولت و مردم
و استراتژیهای کالن
مشارکت

مشورتی

توسعه برنامههای کالن

در توسعه استراتژیهای گردشگری

محلی در برنامهریزی گردشگری
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گام دوم :نقش دولت در ساختار برنامهريزی فضايي گردشگری
در طی چند دهه اخير ،رویکردهای نوآورانه در برنامهریزی فضایی منجر به شکلگيری ایده-
های جدیدی در خصوص فضا و مکان و همچنين نقش راهبردهای فضایی در بافتهای
حکومت و دولتهای معاصر شده است .برنامهریزی فضایی عمدتاً جزء وظایف بخش دولتی
بوده و در راستای تأثيرگذاری بر توزیع فضایی فعاليتها در آینده عمل میکند (سازمان ملل
نيویورک و ژنو .)35: 3008،8در زمينه نقش دولت در برنامهریزی گردشگری تا برنامه چهارم
( ) 8988-8984گردشگری روستایی جایگاه مشخص و قانونی در برنامه توسعه کشور نداشته
است .در این برنامه هرچند گذرا توسعه گردشگری روستایی بهعنوان یکی از فعاليتهای دارای
مزیت نسبی در نواحی روستایی معرفی شده است .در برنامه پنجم ( )8934-8930برای نخستين
بار حمایت از گردشگری روستایی در چارچوب اختيارات سازمان ميراث فرهنگی ،صنایعدستی
و گردشگری مطرح گردید؛ اما در این برنامه؛ جایگاه گردشگری روستایی در چارچوب فرایند
کلی توسعه یکپارچه روستایی بهروشنی مشخص نشده است (رضوانی و بيات.)88: 8939 ،
درحالیکه در کشور پرتغال ،برنامهریزی فضایی گردشگری برای اولين بار در  8338رخ داد.
نظام اداره این کشور فدرالی است ،ازاینرو دولت در برنامهریزی فضایی گردشگری نقش
هدایتگر دارد .قانون برنامهریزی فضایی در کشور ترکيه در  3009ثبت سند شد .در این کشور،
سازمان دولت ،برنامههای پنجساله توسعه را برای گردشگری در نظر گرفته است .این سازمان
خطمشیها و برنامههای اساسی گردشگری را تنظيم و بودجه الزم برای اجرای هر یک از آنها
را تخصيص میدهد (انزالی و همکاران .)46: 8936،در کشور صربستان ،دولت برنامهریزی
فضایی گردشگری در سطوح مختلف را به مراجع مرکزی ،منطقهای و محلی واگذار میکند و
نماینده هر بخش با اصول کارکردی برنامهریزی فضایی گردشگری را هدایت و مدیریت
میکند و دولت نقش مهمی در هماهنگی و شکلگيری برنامهریزی فضایی گردشگری در
سطوح ملی ،منطقهای و محلی دارد (استوساوجویک.)3398: 3089،

1. United Nations New York and Geneva

813

تحليل تطبيقی برنامهریزی فضایی توسعه مقصدهای گردشگری روستایی ...
جدول  .3مقایسه نقش دولت در برنامهریزی فضایی گردشگری در نمونههای مورد مطالعه

نقش دولت در برنامهریزی فضایی گردشگری

ایران

ترکيه

صربستان

پرتغال

-ضعيف بودن

-سهيم کردن

ایجاد خطمشیها

-تعادل برنامهریزی

نقش دولت در

نقش وزارت

و برنامههای

در سطوح مختلف

برنامههای ملی،

خانهها در سطوح

راهبردی در

ملی ،منطقهای و

منطقهای و محلی

مختلف ملی،

سطح ملی،

محلی

-فقدان نگرش

منطقهای و محلی

منطقهای و محلی

-سياستهای

جامع و مشخص

 -همکاری مرجع

-تعيين سياست-

توزیع عدالت

به گردشگری در

مرکزی و مرجع

های حمایتی و

فضایی در مناطق

برنامههای توسعه

محلی در

مالی در سطح

گردشگری

تصميمگيری

کالن و خرد

گام سوم :نگرش نظام برنامهريزی فضايي گردشگری :در ایران حدود شش دهه از عمر
نظام برنامهریزی که بر اساس برنامهریزی بخشی پایهریزی شده است میگذرد ،نگرش بخشی به
توسعه ،بهویژه در چند دهه نخستين و برقراری نظام برنامهریزی توسعه در کشور ،متأثر از
دیدگاههای متنوعی در ابعاد مختلف بوده است .بهطوریکه بررسی وضعيت کنونی کشور
بيانگر آن است که تمرکزگرائی و غلبه رویکرد بخشی در برنامهریزیها روند توسعه کشور را
دچار اختالل کرده است و برنامهریزی را از هيز انتفاع ساقط نموده است(رحمانی.)83: 8986،
از مهمترین مشکالت در سطوح کالن اجرایی کشور حاکميت نگرش بخشی است ،این
وضعيت که از مشکالت بنيادین فرایند کلی برنامهریزی توسعه ملی و از جمله توسعه روستایی
در طی دهههای گذشته بوده است ،بر برنامهریزی توسعه گردشگری روستایی نيز سلطه دارد-
(مرادزاده)85: 8933 ،؛ بنابراین هنوز در ایران گردشگری روستایی متولی مشخصی ندارد و
سازمانهای مختلف هر یک گوشهای از امور مربوط به گردشگری را بدون هماهنگی با هم
انجام میدهند .پيامد این امر نبود برنامه و برنامهریزی فضایی در زمينه توسعه مقصدهای
گردشگری و بروز اثرات منفی ناشی از گسترش بیبرنامههای آنها در نواحی روستایی است .با
توجه به ساختار متمرکز اداری و بخشی کشور که نظام برنامهریزی و مدیریتی سلسله مراتبی از
باال به پایين را شامل میشود ،نهادهای روستایی با محدودیتهای زیادی در تصميمگيری
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روبهرو هستند و بيشتر بهعنوان یک نهاد اجرایی دولتی -بهجای یک نهاد مردمی -انجاموظيفه
میکنند (انزالی و همکاران .)40: 8936،با مقایسه ساختار برنامهریزی فضایی ایران با کشورهای
مورد مطالعه تفاوتها بهخوبی مشخص میشود .برای مثال سطح برنامهریزی در نظام فضایی
گردشگری کشور ترکيه در سه سطح ملی ،منطقهای و محلی است .در این کشور مراجع
مرکزی ،مراجع محلی ،نهادهای بخشی و ذینفعان از جمله سازمانهای غيردولتی ،کارآفرینان،
مردم محلی و نمایندگان آنها نقشهای متنوعی در فرایند برنامهریزی فضایی برای توسعه
پایدار بخش گردشگری ایفا میکنند (برنامه توسعه سازمان ملل متحد .)3083،8برنامهی فضایی
جمهوری صربستان ( )8336چهارچوبی را برای هماهنگسازی برنامهریزی راهبردی توسعه
منطقهای متعادلتر در سطح ایالتی و همچنين در سطح نواحی کوهستانی حفاظت شده را فراهم
کرده است .در سطح ایالتی ،ذینفعان محلی در برنامهریزی گردشگری مشارکت میکنند و
بهعنوان نماینده نقش کنترلکننده و هماهنگکننده برنامههای گردشگری را دارند
(استوساوجویک .)3393: 3089،در کشور پرتغال ،نظام برنامهریزی فضایی در سطح ملی،
منطقهای و محلی صورت میگيرد ،بهطوریکه در سطح ملی (دولت مرکزی) ،وزارت
محيطزیست ،برنامهریزی فضایی و توسعه منطقهای به همراه مدیرکل برنامهریزی فضایی و
توسعه شهری وجود دارد؛ که ادارهی اجرایی مرکزی بهحساب میآید و مسئوليت تدوین ،اجرا
و ارزیابی سياستگذاری در زمينه برنامهریزی شهری و فضایی را بر عهده دارد .همچنين در
سطح محلی ،شوراهای شهر و روستا وجود دارند و برنامهریزی فضایی مستقيماً بر عهدهی هر
یک از این مراجع محلی است .آنها برنامههای فضایی را تدوین ،تصویب و اجرا میکنند
(کراو و بيلوا .)88: 3083،3با توجه به شرح و ویژگیهای نظام برنامهریزی فضایی کشورهای
مورد مطالعه ،مسئوليت سياستهای برنامهریزی فضایی در زمينه تصميمگيری ،برنامهریزی،
اجرا ،نظارت و پایش در جدول ( )5مشخص شده است.

1. United Nations Development Programme
2. Cravo and Bailoa
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جدول  .4ساختار نظام برنامهریزی فضایی گردشگری در کشورهای مورد مطالعه

نمونههای ساختار
مورد

برنامهریزی

اقدامات/مراحل تصمیم-
برنامهریزی

برنامهریزی

اجرا

نظارت

پایش

گیری

مطالعه فضایی
ایران

متمرکز

برنامهریزی ملی

ترکیه
متمرکز

برنامهریزی ملی

صربستان

مرجع
مرکزی
مرجع
مرکزی
مرجع

فدرال

برنامهریزی ملی

مرکزی
و مرجع
محلی

پرتغال

مرجع مرکزی

مرجع مرکزی

فقط دولت و نمایندگان محلی نمایندگان
نمایند آن

و دولتی

دولتی

مرجع

همهی کنشگران

همهی

مرکزی/

بهاستثنای

کنشگران

مراجع محلی نمایندگان محلی
جمعی و

مرجع

همهی کنشگران

مشارکت نماینده

مرکزی/

بهاستثنای

هر ایالت

فدرال

برنامهریزی ملی

مرجع
محلی

کنشگران

مراجع محلی نمایندگان محلی
همهی

مرجع
مرکزی و

همهی

همهی کنشگران کنشگران
جمعی/مشارکتی بوروکراتیک

بهاستثنای

بهاستثنای

نمایندگان محلی نمایندگان
محلی

گام چهارم :ارتباط بین برنامههای ملي ،منطقهای و محلي در گردشگری
نقش عمده برنامهریزی فضایی؛ بهبود یکپارچگی بين بخشهایی مسکن ،حملونقل ،انرژی و
صنعت و ارتقای سيستمهای ملی ،منطقهای و محلی ،توسعه شهری و روستایی و در نظر گرفتن
مالحظات زیستمحيطی است (برنامه توسعه سازمان ملل متحد .)35: 3008،ازآنجاکه برنامه-
های گردشگری قبل و بعد از انقالب صورت گرفته است در این زمينه میتوان خالصه از
عملکرد برنامههای گردشگری اشاره کرد .توجه به گردشگری در برنامههای قبل از انقالب
برای اولين بار در  8984هجری شمسی بهمنظور تنظيم امور جهانگردی و سيروسفر ادارهای به
نام ادارهی امور جهانگردی ،در وزارت کشور ایجاد شد .تنها کار این اداره چاپ کتابچههای
کوچک راهنما برای مسافران بوده است (دیبایی .)89:8998 ،در همين سال کانون جهانگردی
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ایران بهمنظور فراهم آوردن موجبات آسایش و آسان نمودن مسافرت ایجاد گردید .در شهریور-
 8930اداره امور جهانگردی به شورای عالی جهانگردی تغيير نام داد .این شورا هفتهای یکبار
در وزارت کشور متمرکز میشد .در سال  8940شورای عالی جهانگردی از دوازده تن از
نمایندگان ،وزارتخانهها ،موسسه دولتی و سه تن از افراد بصير و آگاه در امور جهانگردی به
وجود آمد .تعيين خطمشی و تدوین برنامه اجرایی برای امور جهانگردی و بهطورکلی نظارت
بر این امور از جمله وظایف این شورا بود (محالتی .)380:8980،به دليل اینکه این تشکيالت
پاسخگوی نياز جهانگردی نبود در سال  8943هجری شمسی سازمان جلب سياحان تأسيس
شد(قرخلو .)896:8986،لذا فعاليتهای سازمان جلب سياحان تا پيروزی انقالب اسالمی بهطور
اعم در سه بخش برنامههای مطالعاتی ،تأسيساتی و آموزشی و تسهيالتی قابلمطالعه است
(موحد)98:8988،؛ بنابراین ازآنچه در ارتباط با برنامههای پيش از انقالب در ارتباط با توسعه
گردشگری مطرح است ،تنها میتوان به برنامه عمرانی چهارم اشاره کرد .در این برنامه قطب-
های توسعه جهانگردی در کنار سایر قطبهای اقتصادی مطرح گردید؛ اما گردشگری
روستایی بهعنوان بخشی جداگانه مطرح نشده است (زمانی فراهانی.)90-93 :8993،
به دنبال پيروزی انقالب اسالمی در سال  8959وزارت اطالعات و جهانگردی ابتدا به وزارت
ارشاد ملی و سپس به وزارت ارشاد اسالمی تغيير نام داد حوزه معاونت جهانگردی این
وزارتخانه سرپرستی امور جهانگردی کشور را بر عهده گرفت .با تشکيل وزارت فرهنگ و
ارشاد اسالمی ،معاونت سياحتی و زیارتی این وزارتخانه ،دفتر امور ایرانگردی و جهانگردی را
بهمنظور برنامهریزی صنعت گردشگری ،آموزش متصدیان جهانگردی ،درجهبندی ،نظارت و
نرخگذاری تأسيسات ،برقراری ارتباط بينالمللی با نهادها و ارگانهای جهانگردی خارجی و
شرکت در اجالسها و نمایشگاهها ،مجامع بينالمللی جهانگردی تشکيل داد (غفاری و
همکاران .)56:8988،پس از جنگ تحميلی گردشگری فرهنگی – مذهبی یکی از بخشهایی
بود؛ که همواره مورد توجه برنامههای توسعه کشور قرار گرفت (سازمان برنامهوبودجه8964،
)980-988:؛ بنابراین در برنامه اول توسعه کشور اولين سند رسمی در مورد توسعه گردشگری
بعد از انقالب اسالمی ایران در برنامه  5ساله اول است .در این برنامه ( ،)8993-8968برنامه
توسعه گردشگری زیر عنوان یکی از خطمشیها مطرح گردید اما جایگاه مشخصی برای زیر
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بخشهای مختلف توسعه گردشگری و از جمله گردشگری روستایی در نظر گرفته نشده است.
در برنامه پنجساله دوم توسعه ( ،)8998-8994برخالف برنامه اول ،جایگاه مشخص و قانونی
برای بخش گردشگری در نظر گرفته نشد و برنامههای ایرانگردی و جهانگردی به فراموشی
سپرده شد ،بنابراین هيچکدام از بخشهای گردشگری در برنامه گنجانده نشده بود .در برنامه-
های پنجساله سوم توسعه ( ،)8989-8993همانند برنامه دوم جایگاه مشخصی برای بخش
گردشگری در نظر گرفته نشد .تنها مواردی که از گردشگری سخن به ميان آمده در ماده 864
و یکی از بندهای ماده  866بهطور جزئی است .در برنامه چهارم توسعه ( )8988-8984در بند
 44توسعه و فعاليت بخش گردشگری مورد تأکيد قرار گرفته است .در حقيقت تا قبل از برنامه
چهارم توسعه ،چندان به موضوع گردشگری روستایی توجه نشد؛ اما پس از برنامه چهارم
کميتههای گردشگری روستایی و عشایری ،تعيين حدود400روستای هدف گردشگری با
اولویتبندی تعيين مناطق نمونه گردشگری ،ساماندهی نوار ساحلی بهمنظور جذب گردشگر
روستایی در دستور کار سازمان ميراث فرهنگی صنایعدستی و گردشگری قرار گرفت .علیرغم
توجه به برنامه های توسعه گردشگری ،در برنامه چهارم نيز به موضوع توسعه گردشگری بهطور
هدفمند و جامع نگریسته نشد؛ زیرا گردشگری دارای بخشهای متعددی از جمله گردشگری
روستایی است که به برنامههای هدفمند و مجزا بر پایه تعاریف ویژه و قلمرو خاص بخشهای
مختلف گردشگری نيازمند است .در برنامه پنجساله توسعه ( )8934-8930در مواد ،83 ،88
 834 ،866و  304موضوع توسعه گردشگری در زمينههای مختلف مورد توجه قرار گرفته است.
در ماده  834برنامه پنجم که به توسعه روستایی اختصاص دارد نيز توسعه خدمات گردشگری
در نواحی روستایی مورد توجه قرار گرفته است .همچنين در ماده  ،304گردشگری در نواحی
مرزی بهعنوان بخشی از توسعه این مناطق مطرح میگردد .علیرغم توجه بيشتر به موضوع
گردشگری روستایی در برنامه پنجم توسعه نسبت به برنامههای پيشين ،اما همچنان گردشگری
روستایی بهعنوان رویکردی برای توسعه اقتصادی و متنوع سازی فعاليتهای جمعيت روستایی
در چهارچوب برنامهریزی و مدیریت توسعه پایدار نواحی روستایی کشور دیده نمیشود
(رضوانی و بيات)34: 8939 ،؛ بنابراین در ایران بااینکه سازمان برنامهوبودجه ،برنامههای فضایی
را تدوین میکند ،ارتباط و هماهنگی بين فرایند تهيه ،بررسی و تصویب برنامههای ملی ،منطقه-
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ای و محلی گردشگری با فرایند اجرا و سازمان اجرائی وزارتخانه وجود ندارد؛ اما در کشور
ترکيه ،دولتهای مرکزی که مسئول تدوین سيستمهای برنامهریزی فضایی و توزیع مسئوليتها
ميان سطوح اجرایی مختلف هستند ،مخاطبان اصلی بهحساب میآیند(سازمان تحقيقات جهانی
کشاورزی .)3083،8در کشور صربستان هماهنگی بين برنامهریزی گردشگری فضایی و برنامه-
های بخشی به یک مسئلهی اساسی تبدیل شده است که هدف آن دستيابی به یک برنامهریزی
راهبردی یکپارچه برای توسعهی منطقهای پایدار در نواحی این کشور است .مشارکت جمعی همه
ذینفعان در برنامههای ملی ،منطقهای و محلی یک تغيير خالصِ شفاف و قابلدستيابی را در
کشور به وجود آورده است (استوساوجویک .)3398: 3089،در کشور پرتغال ،ارتباط قوی بين
برنامههای گردشگری در سطوح ملی ،منطقهای و محلی وجود دارد و طبق قانون  48/43در یک
چهارچوب تعامل هماهنگ سيستم مدیریت سرزمين را در سه سطح و چهار نوع عملکرد
سازماندهی میکند .این عملکردها شامل ابزارهای توسعه سرزمين ،ابزارهای برنامهریزی سرزمين،
طرحهای سياست بخشی و طرحهای خاص است که در هر سطح از عملکرد ،طرحهای مختلفی
جهت ساماندهی توسعه سرزمين در نظر گرفته شده است (وحيدی برجی.)898: 8983،
جدول  .5ارتباط بین برنامههای ملی ،منطقهای و محلی در گردشگری

نام کشور
ایران
ترکیه
صربستان
پرتغال

برنامهريزی فضايي گردشگری
ارتباط بین برنامههای ملي ،منطقهای و محلي
 ضعیف بودن ارتباط و هماهنگی بین فرایند تهیه ،بررسی و تصویب برنامهها ضعیف بودن فرایند اجرا و سازمان اجرائی در برنامههاارتباط نسبتاً خوب برنامه در سطح کالن ارتباط و هماهنگی نسبتاً خوب بین فرایند تهیه ،بررسی و تصویب برنامههاارتباط قوی بین سطوح مختلف برنامههاارتباط قوی بین فدرالها در راستای توسعه برنامههای بخشیارتباط قوی بین سطوح مختلف برنامههای کالن-ارتباط قوی در جهت سیستم پایدار سرزمین
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گام پنجم :ساختار نظام برنامهريزی فضايي
ايران :برنامهریزی صورت گرفته در ایران جز آن دسته از برنامههایی است که از باال به پایين و
متمرکز است .اولين برنامههای هفتساله عمرانی در سال  8939صورت گرفت .توجه به برنامه-
ریزی فضایی از اوایل دهه 8940و دهه 8950از طریق تجارب فرانسویها به ایران منتقل شد ،در
اوایل برنامه پنجم توسط مهندسين مشاور ستيران به انجام رسيد .این شرکت در سالهای آغازین
دهن 8950خورشيدی عهدهدار تهيه نوعی برنامن فضایی در کشور شد و در  8954خورشيدی
این طرح را که مفاهيم اصلی آن از برنامهریزی فضایی در فرانسه ملهم بود ،با عنوان "آمایش
سرزمين" عرضه داشت؛ بنابراین در ایران ،برنامهریزی فضایی با بيش از سه دهه سابقه در انجام
مطالعات چهار رویکرد مفهومی نسبتاً متفاوت را تجربه کرده است .مرحله اول (دهه ،8950
مشاور ستيران) برنامهریزی فضایی به معنای بهرهوری بهينه از امکانات و منابع سرزمين تعریف
شده است .در مرحله دوم(دهه  ،8960دفتر آمایش و برنامهریزی منطقهای) برنامهریزی فضایی
به معنای تنظيم رابطه بين انسان ،مکان و فعاليت بوده است .در مرحله سوم (نيمه دوم دهه)8990
برنامهریزی فضایی به مفهوم مهندسی ترتيبات بهرهوری بهينه از ظرفيتهای اجتماعی و طبيعی
سرزمين تلقی شده است و در سال  8989به بعد به مفهوم خلق فضای توسعه مطرح است .به
عبارت بهتر برنامهریزی فضایی در ایران در این دورهها متناسب با شرایط زمانی ،سير تکاملی
خود را طی نموده است (مطالعات آمایش سرزمين)45-55: 8989 ،؛ اما در حالت کلی نظام
برنامهریزی کشور متمرکز و طرحها و برنامهها در چارچوب برنامههای ملی است
(سعيدی.)3: 8938،
ترکیه :برنامهریزی فضایی گردشگری در این کشور در سال  3009تهيه و یک سند حياتی و
مهم به شمار آمد .نظام برنامهریزی ترکيه باال به پایين و متمرکز است .نظام برنامهریزی فضایی
دارای چهار مرحلهی اصلی است :راهبردهای ملی و برنامههای توسعه ،برنامههای منطقهای،
برنامههای نظم محيطی 8و برنامههای ساخت و توسعه مکانها .در رأس این سلسلهمراتب،
برنامههای ملی قرار دارند که عمدتاً برنامههای راهبردی هستند که با برنامههای اقدام و سياست-
ها ارتباط دارند .برنامههای منطقهای برای مقياسهایی بزرگتر از  8/800000تدوین میشوند و
1. Environmental Order Plans
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بهعنوان سطح از برنامه در سيستم برنامهریزی گردشگری ترکيه پذیرفته شدهاند (مورات و
ایتن.)496: 3083،
صربستان :برنامهریزی فضایی گردشگری در این کشور در سال  8336تهيه شد و در سال
 ،3080یازده منطقه کوهستانی دارای جاذبه گردشگری مورد حفاظت قانونی قرار گرفت.
برنامهریزی فضایی در صربستان مهمترین چارچوب برنامهریزی برای توسعه گردشگری پایدار
بهحساب میآید و از سوی دیگر ،چارچوبی برای برنامهریزی هماهنگسازی برنامهریزی
راهبردی توسعهی منطقهای و متعادل کردن این کشور در سطح ایالتی و همچنين در سطح
نواحی کوهستانی حفاظت شده را فراهم کرده است .برنامههای این کشور کلنگر و جامع و
اهداف آنها در این برنامهها بهصورت کالن و بخشی است (ستوساوجویک.)3390: 3089،
پرتغال :مبنای سياست برنامهریزی فضایی و شهری کنونی کشور پرتغال در آگوست سال
 8338پایهریزی شد و قانون  48/38به تصویب پارلمان این کشور رسيد .برخی بر این باور
هستند که این قانون اندکی دیرهنگام به تصویب رسيد ،چراکه بسياری از پویشهای منطقهای
در طی سالهای قبلی پایهریزی شده بودند .بههرحال ،این قانون از اهميتی اساسی برخوردار
است؛ که چارچوب سياست برنامهریزی فضایی و شهری در کشور پرتغال را مشخص میسازد.
این چهارچوب نظام مدیریت منطقهای را مشخص و روابط بين سطوح و بخشهای اجرایی
مختلف دولت را تنظيم و هماهنگ میکند .نظام برنامهریزی فضایی این کشور در سه سطح
ملی ،منطقهای و محلی تشکيل شده است .تمام برنامههای مورد تصویب و اجرا شده در این
کشور جامع است .برنامههای این کشور مجموعهای از اهداف بهصورت کالن و در بخشهای
مختلف است که اجرای آن بهصورت منطقهای و فدرال است که ریاست هر فدرال بر عهده
نخستوزیر است (کراو و بيلوا.)3083،8

1. Cravo and Bailoa
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سطوح

منطقهای

ملی

محلی

کشورها

ایران

وجود سیستم متمرکز ،برنامهریزی

تعیین قطبهای توسعه،

پیادهسازی طرحها بر

کالن و بلندمدت

ایجاد تشکیالت و قوانین

اساس دستورات و

موردنیاز ،تفویض اختیارات

سیاستهای ملی

مالی و اداری به مناطق

ترکیه

تمرکز بر سیاستگذاری و ساخت

برنامهریزی در راستای

بهبود طرحهای محلی و

استراتژی ،هماهنگ و یکپارچهسازی

کاهش نابرابریهای

شهری در راستای

برنامهها در سطوح مختلف

منطقهای ،هماهنگی بین

ظرفیتسازی گردشگری

برنامهها در ابعاد اقتصادی،

محلی

اجتماعی -فرهنگی،
منطقهای و محلی
تعیین چهارچوبهای جامع برای

تعیین سیاستهای راهبردی

حمایت کافی برای

آیندهنگری برنامهها

منطقهای

توسعهی گردشگری

تعیین سیاستهای پایداری

محلی و گنجاندن

توسعهی منطقهای

سکونتگاههای روستایی

صربستان

در توسعه گردشگری
تعیین چارچوب استراتژیک برای
برنامهریزی فضایی
پرتغال

چارچوب استراتژیک برای

برنامهریزی در راستای

برنامهریزی فضایی منطقهای بهبود طرحهای جزئی در

تعیین دستورالعملها و اجرایی

در هماهنگی با سیاست

گردشگری

قوانین ملی

توسعه اجتماعی و اقتصادی

برنامهریزی برای بهبود

ملی،

فضایی بین شهرداریها

تعیین برنامههای

تقریباً مشابه با اختالفات

-

کالن

جزئی

تعیین استراتژی

در ایران تقریباً بر اساس

راهبردی کلی برای

سیاستهای مرکز

ترکیه
صربستان
تشابهات با ایران

-

مناطق فضایی
پرتغال

تعیین چهارچوب

در ایران تقریباً بر اساس

استراتژیک برای

سیاستهای مرکز

-
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برنامهها
ترکیه

تعیین راهبردهای هماهنگی و نظارت کافی در

توجه به ظرفیتها و

قانونی و اجرایی برنامههای توسعه در سطوح

پتانسیلهای محلی،

در تمام سطوح

ملی ،منطقهای و محلی

برنامه
صربستان
تفاوتها با ایران

شهری و محلی

تعیین سیاستها و تعیین سیاستهای حمایتی

توجه به مناطق محلی بر

رویههای قانونی

و مالی در سطح کالن و

اساس مشارکت و

برای تمام سطوح

خرد

نهادهای خودجوش در

برنامهریزی
پرتغال

همکاری بین مناطق

برنامهها

سازگاری بین

تدوین برنامهریزی کاربری

استفاده از فضاهای

بخشهای مختلف

اراضی و فضایی در سطح

کاربری زمین بر اساس

برنامهریزی در

مرکز

دستورالعملها در سطح

سطوح مختلف

مرکز

مقایسه تطبيقی تجارب کشورهای ترکيه ،صربستان ،پرتغال و مقایسه آن با کشور ایران نشان
میدهد که موفقيت برنامههای این کشورها در سطوح مختلف ملی ،منطقهای و محلی حاصل
غيرمتمرکز بودن ساختار دولت آنها است که تعامل دوطرفه بين برنامههای ملی ،منطقهای و
محلی را به وجود آورده است .لذا سبب شده است تا از یکسو ،زمينه را برای مشارکت و
ارتباط بين فرایند تهيه ،بررسی و تصویب برنامهها به وجود آورد و از سوی دیگر ارتباط قوی با
فرایند اجرا و سازمان اجرائی در برنامهها به وجود بياید .درصورتیکه در کشور متمرکز از
جمله ایران ،سبب شده است که تمامی تصميمگيریهای مربوط به برنامههای فضایی در سطح
ملی انجام شود و نمیتوان ارتباط منسجم و پایدار را با دیگر سطوح منطقهای و محلی
( روستایی) به وجود آورد .مقایسه کشور ایران با کشورهای ترکيه ،صربستان ،پرتغال ،آنها را
در قالب جدول ( )8دستهبندی کرده تا مشخص شود که برنامهریزی فضایی گردشگری ایران با
دیگر کشورهای چه تفاوتهایی دارد و بر اساس تجربيات این کشورها ،نکات مهم و راهبردی
را در جهت توسعه برنامهریزی فضایی گردشگری و منجمله گردشگری روستایی در کشور
بکار گرفت.
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جدول  .8مقایسه تطبیقی ساختار برنامهریزی فضایی گردشگری ایران با دیگر کشورهای مورد مطالعه

ساختار کالن برنامه-

متمرکز

ایران  -ترکیه

ریزی

فدرال

صربستان  -پرتغال

تعیین استراتژیهای کالن

ایران-ترکیه -صربستان  -پرتغال

گردشگری
تعیین قوانین حمایتی
نقش دولت ملی

ایران ،ترکیه ،صربستان ،پرتغال (به همراه
فدرال)

تعیین سیاستهای فضایی باال

ایران -ترکیه

به پایین
تهیه و تصویب طرحهای

ایران ،ترکیه

گردشگری

ایران -عدم اختیار و استقالل در سیاستها و
قوانین
نقش نهاد منطقهای

سیاستها و رویههای قانونی
گردشگری منطقهای

ترکیه-رهیافت مشارکتی و حمایتی
صربستان-ایجاد استراتژیها و خطمشی
اجرایی
پرتغال-چهارچوب استراتژیک برنامه و ایجاددستورالعملها
ایران-عدم اختیار قانونی و پیشنهادی
ترکیه -اولویت به مقصدهای گردشگری و
حمایت

اداره سیاسی و نهادی
نقش نهاد محلی

گردشگری

آنها در جهت رونق ساخت و توسعه مکانها
گردشگری
صربستان -دادن اختیار به ایالت و فدرال در
برنامههای قانونی و سیاستی گردشگری
پرتغال -دادن اختیار قانونی در سیاستگذاری
برنامههای گردشگری (همه کنشگران ایالتی)
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نتیجهگیری
تجربيات برنامهریزی فضایی گردشگری در جهان با هدف الگوبرداری ساختاری و محتوایی
میتواند معيار مناسبی برای انجام تحقيقات به شمار آید .مروری بر تجربيات کشورهای ترکيه،
صربستان و پرتغال در زمينه برنامهریزی فضایی گردشگری در سطوح مختلف ملی ،منطقهای و
محلی (روستایی) نشان میدهد که موفقيت برنامهها در سطوح سهگانه از طریق ایجاد یک نهاد
سطح محلی (روستایی) ،منطقهای و انتقال قدرت تصميمگيریهای کالن از سطح ملی به سطوح
منطقهای و محلی محقق شده است .بهطوریکه در کشور صربستان و پرتغال ،نظام دولتی با
ایجاد همگرایی و مشارکت بين دپارتمان برنامهریزی فضایی گردشگری در سطوح مختلف
ملی ،منطقهای و محلی (روستایی) در جهت توسعه گردشگری نقش هدایتگری را به دنبال دارد
و با دادن اختيار به ایالتها در برنامههای قانونی و سياستهای توسعه گردشگری نقش آنها را
راهبردی در نظر میگيرد .در صربستان و پرتغال ،ایجاد یک دولت (نهاد) سطح ميانی بهعنوان
نهاد راهبردی با برنامهریزی فضایی همسو هستند .این کشورها آن را اصل اساسی برنامهریزی
موفق برای مناطق گردشگری بخصوص گردشگری روستایی قرار دادهاند .از سوی دیگر،
بخشهای عمده برنامهریزی و تصميمگيری در خصوص توسعه منطقه بر عهده این نهاد است و
دولت مرکزی تنها با تعيين سياستهای کالن و سرمایهگذاری در زیرساختهای گردشگری
نقش هدایتگری و اندکی در چهارچوب تعریف شده ،با وجود تفاوتهای بنيادین در شيوه
برنامهریزی در سطح منطقهای و محلی ،امکان رقابت مناطق وجود دارد و از این رهيافتها،
مفهوم برنامهریزی فضایی در سطح کالن معنا پيدا کرده است .درحالیکه ساختار برنامهریزی
کالن کشور ایران و ترکيه عمالً امکان واگذاری اختيار را فراهم نمیسازد .قدرت به شعب
استانی حکومت مرکزی انتقال یافته و این قدرت در حالی صورت میپذیرد که به دليل انتخاب
نمایندههای دولت بهصورت سلسله مراتبی توسط دولت مرکزی بهصورت مستقيم عمالً
مسئوالن نهادیهای ذیربط را در جهت حفظ منافع مسئوالن دولتی در مقایسه با منافع منطقهای
و محلی (روستایی) سوق میدهد .به نظر میرسد که در این کشورها دولت به دنبال حفظ
ساختار متمرکز در تصميمگيریها بخصوص برنامههای کالن فضایی گردشگری است .هرچند
در کشور ترکيه در سالهای اخير نسبت به سطوح مختلف برنامهریزی ،مشارکت همه کنشگران
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را در برنامههای خود قرار داده است .با مقایسه که بين برنامههای قبل و بعد از انقالب صورت
گرفته میتوان بيان کرد که نگرشها ،سياستها و برنامههای گردشگری در ایران قبل و بعد از
انقالب با یکدیگر تفاوت دارد و این تفاوت بر فضاهای جغرافيایی مربوطه و مکانهای
گردشگری ،تأثير گذاشته است.
از سوی دیگر ،نظام برنامهریزی فضایی ایران با مشکالتی در سطح ملی ،با نگرش و تفکر
ساختار متمرکز در برنامهریزی نگرش بخشی به برنامهها مواجه است .در سطح منطقهای با
مشکالتی مانند ،عدم استقالل و اختيار قانونی و سياسی به مدیران منطقهای در برنامههای گردشگری
و در سطح محلی با مشکالتی مانند ،عدم دادن حق اختيار قانونی به نماینده محلی ،عدم مشارکت
راهبردی روستایی در زمينه برنامهریزی فضایی مقصدهای گردشگری روبهرو است.
از طرفی میتوان یافتههای این پژوهش را با یافتههای دیگر پژوهشگران که در این زمينه
تحقيقاتی انجام دادهاند مقایسه کرد .لذا تحقيقات جعفری و همکاران ( )8988و رحمانی
( )8983نشان داده که مناطق روستایی توان باالی آن برای ایجاد و توسعه گردشگری بومی و
طبيعی دارند و میتواند در بهرهبرداری از قابليتهای محيطی و ارتقای سطح زندگی این جامعه
کارساز باشد و در چشمانداز توسعه پایدار روستائی عملکرد آن را میتوان مشاهده کرد .ضيایی
و شجاعی ( ،)8983غفاری و همکاران ( ،)8930ضيایی و همکاران ( ،)8939آشفته پور
ليالکوهی و همکاران ( ،)8939مرشدی و همکاران ( )8935و نادری و سعادت ( ،)8936در
تحقيقات خود نشان دادند که مناطق روستایی داری پتانسيلهای طبيعی ،فرهنگی و تاریخی
متعدد و متنوعی طبيعی و تاریخی است؛ اما توزیع خدمات و تأسيسات در کانونهای جاذب
روستایی نامتعادل و نامتناسب با جایگاه مکانی -فضایی هر یک از آنها بوده است .لذا میتوان
بيان کرد که تحقيقات صورت گرفته صرفاً کار خود را بر توانمندیها جاذبهها و بررسی اثرات
آن در مناطق روستایی و توزیع خدمات و نحوه پراکنش فضایی در جاذبههای گردشگری و
نابرابری عدالت خدمات تأکيد کردهاند .درصورتیکه نتایج خروجی این تحقيقات به ساختار
برنامهریزی فضایی گردشگری در سه سطوح ملی ،منطقهای و محلی میپردازد و نحوه مسائل و
مشکالت سه سطح موردنظر با کشورهای ترکيه ،صربستان و پرتغال مقایسه میکند و تشابهات
و تفاوت آنها را از لحاظ چهار بعد مشارکت نهادی و محلی در برنامهریزی فضایی
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گردشگری ،نقش دولت در ساختار برنامهریزی فضایی گردشگری ،نگراش نظام برنامهریزی
فضایی گردشگری ،ارتباط بين برنامههای ملی ،منطقهای و محلی و ساختار نظام برنامهریزی
فضایی بررسی کرده است .همچنين از دیگر نتایج این تحقيق میتوان گفت به دنبال شناخت و
تبيين این موضوع بود که چگونه امکان دستيابی به برنامهریزی فضایی گردشگری در مناطق
روستایی وجود دارد؛ زیرا در مناطق روستایی شکل و شيوه برنامهریزی فضایی گردشگری
روستایی با حوزها ی دیگر گردشگری شهری متفاوت است و به همين لحاظ عوامل تأثيرگذار
در آنها نياز متفاوت بوده و منتج از موارد خاصی است .لذا با توجه به اهميت موضوع برنامه-
ریزی فضایی مقصدهای گردشگری و توسعه مقاصد در مناطق روستایی که در چهارچوب
نظری تحقيق نيز اشاره شد ،به نظر میرسد سياستهای کالن دولت باید در راستای توسعه
برنامهریزی فضایی بهطوری کلی و در حوزه گردشگری بهخصوص گردشگری روستایی
بهطور خاص ،تمامی عوامل مؤثر از قبيل مشارکت نهادی و محلی ،نقش دولت در ساختار
برنامهریزی فضایی گردشگری ،نگرش نظام برنامهریزی فضایی گردشگری و ارتباط بين برنامه-
های ملی ،منطقهای و محلی باید بهصورت سيستمی در نظر گرفته و به اجرای برنامههای
هدفمند ،منسجم و همهجانبه بپردازد که بررسی هر یک از موارد فوق بهتنهایی میتواند در کنار
پيشنهادهای اجرایی برای دولت و نهادهای متولی ،پيشنهادهای تحقيق مناسبی باشد .این پژوهش
در راستای بهبود برنامهریزی فضایی گردشگری ،بر اساس تجارب کشورهای مورد مطالعه برای
کشور ایران ،راهکارهای را جهت توسعه گردشگری بخصوص در مناطق روستایی ایران در سه
سطوح ملی ،منطقهای و محلی ارائه میدهد که عبارتاند از:
سطح ملي :در سطح ملی که روی برنامههای کالن کشور تمرکز دارد با ایجاد ارتباط مؤثر و
قوی ميان استانها از طریق تعيين استراتژیها و خطمشیهای کالن راهبردی در راستای توسعه
گردشگری و افزایش قدرت مشارکتی و رقابتی پيرامون در مقایسه با هسته مرکزی صورت
گيرد .از طرفی ساختار منسجم دولت نقش هدایتگر و ارشادی و ترویج گردشگری را در سطح
ملی ارائه دهد تا زمينه مشارکت همه کنشگران ذینفعان در توسعه گردشگری و بخصوص
گردشگری روستایی فراهم شود.
سطح منطقهای :در این سطح همانطوری که قبالً بيان شد در کشورهای صربستان و پرتغال
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با دادن اختيارات قانونی به مدیران در بهبود توسعه خطی مشی منطقه و ایجاد سياستهای
فضایی و نظارت بر روند تحوالت گردشگر ،ایجاد چارچوب برنامهریزی برای هماهنگ-
سازی برنامهریزی راهبردی گردشگری را در پيش گرفتند؛ بنابراین ارتقای توسعه
گردشگری در سطح منطقه نيازمند رویکردهای ارتباطی از طریق مشارکت ،تمرکززدایی و
آموزش است که بتواند جایگاه بهتری در برنامههای کشور پيدا کند .لذا از طریق مشارکت
نهادها و دستگاههای مختلف میتوان به جنبههای راهبردی توسعه مقصدهای گردشگری
کمک کرد .از طرفی دیگر با ایجاد نهادهای برنامهریزی زیر منطقهای برای برنامهریزی
فضایی گردشگری در مناطق مختلف با هدف حفظ ماهيت رقابتی برنامهریزی در سطح
درون منطقهای و حفظ منافع مناطق گردشگری از طریق توافقات شکلگرفته در سطح زیر-
منطقه ای در نظر گرفت و با حضور نمایندگان مناطق مختلف و نمایندگانی از نهادهای
منطقه ای در سطح نهاد منطقه گردشگری با حفظ منافع و خواست مناطق مختلف و
اجتماعات کوچک توجه اساسی شود.
سطح محلي (روستايي) :دستيابی به پایداری گردشگری مستلزم برنامهریزی در سطح محلی
است و شعار جهانی بيندیش و محلی عمل کن ،شعار اصلی برای رسيدن به پایداری است .در
این راستا پایداری مقصدهای گردشگری روستایی مستلزم برنامهریزی در سطح محلی است و
تنوع نواحی روستایی ،برنامههایی را طلب میکند که بتواند مشکالت را با رویکردهای محلی از
طریق دادن اختيارات قانونی به شوراهای محلی در برنامههای فضایی گردشگری ،زمينه را برای
مشارکت همگانی در بين همه ذینفعان جامعه محلی به وجود آورد؛ بنابراین نظام برنامهریزی
توسعه گردشگری روستایی باید بهگونهای طراحی شود که حجم گستردهای از مشارکت را در
کليهی سطوح دارا باشد .از دیگر راهبردهای که میتوان در مناطق روستایی ارائه کرد ،ترویج
گردشگری در سطح محلی (روستایی) است که الزمه آن اتخاذ سياستهای افزایش آگاهی در
بين همه کنشگران ذینفع در راستای ارتقاء مسئوليت مردم در خصوص حفظ ميراثهای
طبيعی ،فرهنگی و محيطی در مسير توسعهی کشور را در بر گيرد که مستلزم روابط تعاملی
جدید در درون جامعه و در نتيجه هدایت هميارانه ،توليد هميارانه ،مدیریت هميارانه و
مشارکتهای دولتی-خصوصی محلی است.
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