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چکیده
در دهه های گذشته با توجه به افزایش نقش گردشگری ،کشورها به مدیریت و تدوین سیاست های
مناسب برای توسعه پایدار گردشگری پرداختند .هدف این مقاله مقایسه ساختار مدیریت و برنامه ریزی
گردشگری خانه های دوم در کشور های منتخب می باشد و تالش میشود نقاط قوت و ضعف نظام برنامه
ریزی گردشگری خانه های دوم ایران در مقایسه با این کشورها (کشور های پرتغال ،آفریقا جنوبی ،ترکیه و
برزیل که بر اساس معیار های مبتنی بر نظریه فایول مقایسه شده است) مشخص شود .نتایج این تحقیق که
با استفاده از روش تطبیقی با تحلیل کیفی با شیوه تحلیل محتوا ،انجام شده مشخص نموده است که در ایران
دو دسته مشکالت عام (مربوط به سطح کالن برنامه ریزی درکشور ،مانند :نگرش برنامه ریزی جامع ،بخشی
بودن و  )...و مشکالت درسطح منطقه ای (ساختار برنامه ریزی و مدیریتی در سطح مجموعه مناطق
روستایی ،مانند :عد م و یا مشارکت کم محلی ،عدم وجود الگوی بومی و  )...در زمینه گردشگری روستایی و
خانههای دوم وجود دارد.
واژههای کلیدی :مدیریت برنامه ریزی ،خانه های دوم ،گردشگری روستایی.

 .1این مقاله برگرفته از رساله دکتری نویسنده اول با عنوان «طراحی الگوی برنامهریزی فضایی توسعهی خانههای دوم نواحی جنگلی
شمال ایران» میباشد.
 .2نویسنده مسئول :دانشجوی دکترای جغرافیا و برنامهریزی روستایی دانشگاه پیام نور تهران ()anzaei.elahe@gmail.com
 .3دانشیار دانشگاه پیام نور تهران
 .4دانشیار دانشگاه تربیت مدرس تهران
 .5دانشیار دانشگاه تربیت مدرس تهران
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مقدمه
مدیریت فرآیند سازماندهی و هدایت جامعه از طریق شکل دهی سازمانها و نهادهای دست
اند رکار برای اداره جامعه است .سکونتگاه های روستایی به مثابه واحدهای تماس و تبادل فرهنگی،
اقتصادی و اجتماعی آیینه تمام نمایی از مناطق روستایی هستند (افتخاری و همکاران.)1 :1331،
دراین چارچوب ،یکی از مسایل مدیریتی امروز در مناطق روستایی ،چگونگی مدیریت استفاده
مناسب از اراضی و چشم اندازهای زیبای مناطق روستایی است .استفاده از اراضی روستایی ابعاد
گوناگونی دارد ،اما یکی از مهم ترین و درحال گسترش ترین استفاده از این اراضی ،بعد تفریحی و
گردشگری می باشد .این نوع استفاده از اراضی ،از طریق ایجاد خانه های دوم در مناطق روستایی و
اقامت طوالنی تر گردشگر نسبت به انواع دیگر گردشگری ،تأثیر زیادی در پایداری اراضی و نواحی
روستایی گذاشته و می گذارد .در بسیاری از کشورها در شیوه مدیریت برنامه ریزی توسعه خانه های
دوم تالش می شود که با حداقل تأثیرات منفی بر محیط زیست مواجه شوند و از این رو هر نوع
کاربری اراضی بر اساس برنامه های توسعه پایدار تعیین می شود ،تا جایی که در بسیاری از
کشور های توسعه یافته و در حال توسعه ،به دلیل اتخاذ مدیریت سبز ،روند گسترش خانه های دوم
توانسته است تأثیرات مثبت پایداری را در نواحی گردشگری داشته باشد
اما با وجود گذشت نزدیک به دو دهه از رشد سریع خانه های دوم در نواحی روستایی ایران،
متأسفانه مدیریت برنامه ریزی پایدار بر این نوع از گردشگری در نواحی روستایی انجام نشده است؛
که نتیجه آن اثرات منفی توسعه ی خانه های دوم در ابعاد مختلف در نواحی روستایی است .با توجه
به مطا لب بیان شده ،یکی از مشکالت مدیریت برنامه ریزی در امور روستایی ایران ،مسأله ی
چگونگی شیوه مدیریت برنامه ریزی گردشگری روستایی باالخص حوزه خانه های دوم می باشد .با
این توصیف ،مطالعه ی دقیق تجربیات مدیریت برنامه ریزی خانه های دوم در کشورهای دیگر می
تواند پایه های آموزه های تجربی را برای پی ریزی ساختار شیوه مدیریتی پایدار با شرایط ایران
فراهم سازد .بر این اساس هدف این مقاله شناخت تفاوتها و تشابهات ،چالشها و نقاط قوت نظام
برنامه ریزی گردشگری روستایی با تأکید بر خانه های دوم ایران ،از طریق مطالعه تطبیقی ساختار
مدیریت برنامه ریزی گردشگری خانه های دوم روستایی با ساختار مدیریت برنامه ریزی گردشگری
خانه های دوم روستایی کشور های مورد مطالعه آفریقای جنوبی -پرتغال  -برزیل و ترکیه است.
ادبیات نظری
مدیریت فرایند به کارگیری مؤثر و کارآمد منابع مادی وانسانی در برنامه ریزی ،سازماندهی
منابع و امکانات ،هدایت و کنترل است که برای دستیابی به اهداف سازمانی و بر اساس نظام ارزشی
مورد قبول صورت می گیرد  .هانری فایول اولین کسی بود که فراگرد مدیریت را به وظایف یا
کارکرد هایی تقسیم کرد .او پنج وظیفه اساسی را در مدیریت تشخیص داد -1 :بر نامه ریزی:
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یعنی پیش نگری و تدارک وسایل برای عملیات آینده؛  -2سازماندهی :یعنی ترکیب و تخصیص
افراد و منابع دیگر برای انجام دادن کار؛  -3رهبری :یعنی هدایت و جهت دهی افراد در انجام
دادن کار؛  -4هماهنگی یعنی به هم پیوستن و وحدت بخشیدن همه فعالیتها وکوششها؛
 -5کنترل :یعنی رسیدگی به اینکه آیا کلیه امور طبق مقررات و دستورات صوت می گیرد یا نه
(فایول .) 32 :1135،1با این توصیف ،مدیریت برنامه ریزی توسعه خانه های دوم طبق تعریف
افتخاری از مدیریت برنامه ریزی ،عبارت است از فرآیند برنامه ریزی ،سازماندهی ،رهبری و کنترل
تالشهای اعضای جامعه ،گروه ،سازمان و استفاده کردن از سایر منابع برای رسیدن به هدفهای
مشخص و اعالن شده برای توسعه ی مناسب خانه های دوم ،به عبارت دیگر فرایند کسب ،به
کارگیری و استفاده از منابع حیاتی و ضروری گوناگون و حمایت از هدفهای گروه ،سازمان و جامعه
در جهت توسعه ی مناسب خانه های دوم می باشد (افتخاری .)123 :1331 ،دراین چارچوب الزمه
ی دستیابی به مدیریت پایدار منابع و چشم اندازهای طبیعی زمین در خانه های دوم پایبندی به
معیارهای الگوی توسعه پایدار گردشگری بصورت فرایندی در روند توسعه آن است (گارتنر:2002 ،2
 .) 123دراین ارتباط تجربه مدیریت برنامه ریزی گردشگری روستایی ،نشان از انتخاب ساختار شیوه
مدیریتی پایدار است؛ به عنوان نمونه اتحادیه اروپا برنامه ی لیدر را در چارجوب برنامه ریزی فضایی
نهادی برای پشتیبانی از توسعه ی روستایی و غلبه بر مشکالت پیش روی کشاورزی در کشورهای
عضو به مورد اجرا گذاشته است .لیدر در چارچوب برنامه های  2-5ساله از سال 1111آغاز گردید و
چهارمین برنامه ی آن ( )2013-2002به پایان رسیده است (رضوانی و بیات .)12 : 1313 ،یا در
کشورهای اسکاندیناوی توسعه ی گردشگری روستایی بر اساس برنامه ریزی منطقه ای می باشد .در
طول قرن بیستم در این کشورها سیاست هایی از جمله افزایش مرخصی های تعطیالتی و افزایش
امکانات در روستاهای گردشگری برای کارمندان ،جهت توسعه گردشگری روستایی ایجاد شده است
(هالکیر .) 21 :2013،3یا در کشور اسپانیا قوانین مربوط به گردشگری روستایی بر اساس حکمروایی
خوب یا منطقه ای انجام می شود .بر این اساس هر منطقه دارای قوانین گردشگری روستایی مربوط
به خود می باشد .انتخاب رویکرد مناسب برای گردشگری روستایی ،بر اساس نظر کارشناسان در هر
.
منطقه می باشد (فمندز 4و گارسیا) 432 :2011 ،5
یا در اسکاتلند ،مدیریت برنامه ریزی با رویکرد زیست محیطی و افزایش ارزش های فضایی
محیط روستایی اهمیت زیادی دارد .این شیوه مدیریت برنامه ریزی معتقد است بسیاری از قوانین
حاشیه ای در زمینه ی حفاظت از محیط زیست باید مدیریت شود و به سمت این رویکرد هدایت
شود که آسیب پذیری اکوسیستم طبیعی( ،محیطی) کمتر شود .در واقع الگوی فعلی مدیریت برنامه
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ریزی اراضی روستایی در اسکاتلند طیفی ار الگوهای مدیریت برنامه ریزی کاربری اراضی می باشد
.
(گلنت 1و دیگران 223-222 :2015 ،و)233-232
با این توصیف باید گفت تجربه کشورها نشان می دهد که در زمینه ی مسائل مربوط به روستا و
به ویژه گردشگری خانه های دوم اصول زیر را مدنظر قرار می دهند - :مدیریت مشارکت محلی
در برنامه ریزی :امروز مدیریت محلی برنامه ریزی توسعه خانه های دوم با رهیافت حکم روایی
محلی درجهان پذیرفته شده است ،چرا که این امر مرتبط با بستر محیطی و در جهت بهره مندی از
توسعه انسانی پایدار است .دراین پیوند توسعه انسانی پایدار با بستر محیطی ،مدیریت یا رهیافت
حکم روایی خوب ،بر اصولی مانند مشارکت جویی و پاسخگویی تاکید می کند و دستورالعمل های
مبتنی برخرد جمعی مشارکتی ذینفعان برای توسعه مناسب خانه های دوم مورد نظر قرارمی گیرد.
بنابراین با چنین رویکردی در توسعه ی مناسب خانه های دوم فقط یکی از بازیگران (دولت ،مردم
محلی و مالکان خانه های دوم) دخالت ندارند بلکه برای توسعه ی مناسب خانه های دوم همه این
بازیگران به همدیگر وابسته می باشند (به نقل از افتخاری و همکاران -.)231 :1331،الگوی بومی
مدیریت حل مسائل :برابر ادبیات موجود ،حضور فرایندی ذینفعان در فرایند مدیریت برنامه ریزی
به پر رنگ شدن مشارکت در سطح محلی می انجامد و با مشارکت حداکثری شهروندان زمینه دست
یابی به الگوی بومی مدیریت محلی فراهم می شود .به عنوان نمونه در این نوع مدیریت که نمایشی
از چگونگی دست یابی به سازو کار مناسب برای مکان گزینی خانه های دوم است تشخیص و تعیین
ظرفیت در ابعاد مختلف و ترجیحات جمعی ،حفظ میراث های فرهنگی و طبیعی از طریق حفظ
منظر روستا توجه به حفظ چشم انداز طبیعی و توجه به سیاست گذاری ،توجه به برنامه ریزی
ف ضایی ،مشارکت حداکثری مردم در فرآیند برنامه ریزی بطور عملی به مورد اجرا گذارده می شود
(با اقتباس از رستسسکی 2و دیگران.)2012 ،؛  -نقش دولت در ساختار برنامه ریزی :در دهه
های اخیر ساختار مدیریت در مسائل روستایی دچار تحول شده است .مدیریت برنامه ریزی
گردشگری خان ه های دوم در آستانه قرن بیست و یکم دچار تغییراتی شده است که مهم ترین
ویژگی آن کاهش نقش دولت و افزایش نقش حکمروایی محلی و تسهیل گری دولتها است (با
اقتباس از وودز .)120 :2005، 3درواقع دولت گرایی که با ساختار مدیریتی و برنامه ریزی متمرکز با
مشارکت حداقلی مردم محلی به مدیریت در مورد مسائل گردشگری در روستا می پرداخت (با
اقتباس از وودز و گودوین .)52 :2003 ،4جای خود را به مشارکت حداکثری دموکراتیک مردم محلی
با برنامه ریزی محلی ومنطقه ای داد که در آن حکمروایی محلی با در نظر گرفتن چارچوب های
ملی به هماهنگی درون وبرون سازمانی می پردازد و به رنامه ریزی از پایین به باال و در نظرگرفتن
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مزیت ها و ترجیحات مردم و مزیت مکان ها صورت می گیرد (با اقتباس از گرگوری 1و دیگران،
.)311 :2001؛  -سطوح برنامه ریزی و روابط بین سطوح :برابر متون نظام برنامه ریزی در
کشورهای با ساختار متمرکز ،تنظیم و اجرای راهبردها و سیاست های توسعه به صورت متمرکز
است .برنامه ریزی در سطوح منطقه ای و محلی نیز متأثر از این سیستم متمرکز بوده و طرح ها و
پروژه ها در چارچوب برنامه ی ملی واز باال یه پایین وبا حداقل مشارکت شهروندان تهیه می شوند.
اما الگوی نظام برنامه ر یزی در کشورهای با ساختار غیر متمرکز حداقل یک ساختار سه سطحی
شامل سطح ملی ،سطح منطقه ای و سطح محلی را برای برنامه ریزی موثر روستایی پیشنهاد می
کنند .در این نوع نظام ،برنامه ریزی در سطح ملی شامل سیاست گزاری های راهبردی کالن توسعه،
شیوه هماهنگی بین بخشی ،بسیج و تجهیز و تخصیص منابع براساس اصول آمایش است .در واقع در
یک ساختار فدرال ،قوانینی مطابق قانون اساسی ،ماهیت این نقش و تقسیم کارکردها را از طریق
ایالت ها و استان ها انجام می دهند .این در حالی است که در یک سیستم غیر فدرال این اقدام حق
ویژه دولت مرکزی است (فائو.)25-22 :1135 ،
روش شناسی تحقیق
مقاله حاضر از پژوهش های تطبیقی با تحلیل کیفی با شیوه تحلیل محتوا است .منظور از این
نوع تحلیل ،توصیف و تبیین مشابهت ها و تفاوت های شرایط یا پیامدها در بین واحدهای اجتماعی
بزرگ مقیاس است (همافر و رضوانی .)23 : 1314 ،از تحلیل تطبیقی به عنوان فرآیندی چند
بعدی ،نظام مند و معطوف به بستر یاد می شود .در انجام این نوع مطالعات ،انتخاب مورد مطالعه و
مقیاس تحلیل و برنامه ریزی برای ایجاد شرایط یکسان از نکات کلیدی محسوب می شود (بنکدار و
قرایی .)53 :1310 ،با توجه به اینکه هدف مقاله ،شناخت کاستی ها و قوت های الگوی مدیریت
برنامه ریزی گردشگری روستایی (خانه های دوم) می باشد ،برای دستیابی به این هدف ،ساختار
برنامه ریزی گردشگری روستایی (خانه های دوم) ایران با چهار کشور ترکیه ،آفریقا جنوبی ،برزیل و
پرتغال مقایسه شده است .انتخاب کشورهای یاد شده بر اساس مسأله بودن مدیریت برنامه ریزی
خانه های دوم در این کشورها است (هوگندام2010 ،2؛ فازیتو 3و لوکیتال2014،4؛ هانگ2011 ،5؛
دمتئوس2013،2؛ گورنر . )2002 ،2بدین سان،کشور ترکیه با توجه به شباهت وضعیت اقتصادی،
آسیایی -اروپایی ،نزدیکی به ایران؛ کشور آفریقا جنوبی بدلیل اینکه در بین کشورهای آفریقایی خانه
های دوم در این کشور رواج بیشتری دارد و مسأله بودن مدیریت این نوع گردشگری در این کشور؛
1

Gregory
Hongsrangon
Fazito
4
Locatel
5
Huang
6
De matos
7
Guner
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کشور برزیل نسبت به کشورهای دیگر آمریکایی بیشتر به مسأله گردشگری توجه میکند و اهمیت
می دهد و کشور پرتغال بدلیل اینکه در بین کشورهای اروپایی دیرتر گردشگری خانه های دوم در
آن رواج پیدا کرد و شباهت بیشتری می توان بین آن کشور و ایران در زمینه مدیریت گردشگری
خانه های دوم یافت.
یافته های تحقیق
گام اول :ساختار مدیریت برنامه ریزی کالن
ایران :اولین برنامه در ایران برنامه هفت ساله عمرانی در سال  1322می باشد .برنامه اول و دوم
عمرانی قبل از انقالب هفت ساله و برنامه های بعدی قبل و بعد از انقالب همگی پنج ساله اند به غیر
دو برنامه اول و دوم عمرانی قبل از انقالب سایر برنامه های عمرانی و توسعه قبل و بعد از انقالب از
نوع برنامه های جامع بوده است .همچنین برنامه های عمرانی اول ،دوم و سوم قبل ازانقالب و
برنامه های توسعه سوم و پنجم بعد از انقالب اهداف کالن و بخشی ندارد .سایر برنامه های کشور
دارای اهداف کالن و بخشی می باشد به غیر از برنامه توسعه دوم بعد انقالب که فقط دارای اهداف
کالن می باشد .با این توصیف برنامه های اول و دوم قبل از انقالب کامال متمرکز بوده است .برنامه
بعدی از میزان تمرکز آنها کمتر شده است ،مخصوصاً برنامه های توسعه پنجم و ششم که جاکمیت
اختیاری نیز به آن اضافه شده است .اما در حالت کلی سیستم برنامه ریزی کشور متمرکز و طرح ها
و برنامه ها در چارچوب برنامه های ملی می باشد (برگرفته از رضوانی)1332،؛
پرتغال :اولین برنامه توسعه در کشور پرتغال در سال  1120تهیه شده است .پرتغال از جمله
کشورهای پیشرفته ای است که دارای برنامه میان مدت (4یا  5ساله ) است .برنامه ها برای بخش
خصوصی ارشادی و به صورت اختیاری و برای بخش عمومی الزامی است .تاکنون یازده برنامه در این
کشور اجرا شده است .همچنین تمام برنامه های مورد تصویب و اجرا شده در این کشور جامع می
باشد .برنامه های این کشور مجموعه ای از اهداف به صورت کالن و در بخش های مختلف است که
اجرای آن به صورت منطقه ای و فدرال است که ریاست هر فدرال بر عهده ی نخست وزیر می باشد
(الدن 1و پیرس.)22 :1112 ،2
برزیل :برزیل جزء پنج کشور برتر جهان از بعد اقتصادی می باشد .برنامه های برزیل به صورت
پنج ساله بر اساس وضعیت ایالت ها مشخص می شود برنامه توسعه پایدار تهیه شده در سال 2003
در برزیل مبنای برنامه ریزی جدید در این کشور قرار گرفت .از آن زمان به بعد این برنامه با قرار
گرفتن در برنامه ملی ،در صدد تهیه سیاست عمومی برای کشور برزیل می باشد .برنامه پنج ساله
کشور برزیل از نوع جامع می باشد .اهداف در این برنامه ها به صورت کالن و بخشی است .اهداف
Alden
Pires

1
2
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کشاورزی و صنعتی اشاره شده در این برنامه ها نتوانستند به طور کامل مکمل یکدیگر باشند ،به
طوریکه مناطق برزیل به دو بخش مدرن صنعتی و کشاورزی سنتی تقسیم شده است (استراتژدی
ملی برزیل.)24 :2004 ،
ترکیه :اولین برنامه ترکیه در سال  1123تهیه شده است .ترکیه نیز دارای برنامه پنج ساله است
که آخرین برنامه آن برنامه دهم  2014-2013است .در ترکیه برنامه ها به صورت ملی تهیه می
شود ،هرچند برنامه های منطقه ای نیز مورد توجه و تهیه قرار گرفته است .به طور کلی ساختار
برنامه ریزی ترکیه متمرکز می باشد و برنامه های تهیه شده از نوع جامع و شامل اهداف کالن و
بخشی است .همچنین برنامه برای بخش عمومی الزامی و برای بخش خصوصی ،اختیاری است ( اس
پی او. )35 :1315 ،
آفریقای جنوبی :در آفریقای جنوبی برنامه ها به صورت پنج ساله تهیه می شود .در ابتدا برنامه
ریزی با تأکید بر سطح کالن و توسط دولت به صورت متمرکز انجام می گرفت ،اما در طول زمان به
تعیین راهبردها با هدف های ارشادی پرداخته و نقش دولت های محلی افزایش یافت .همچنین
بدنبال این برنامه یک ارزیابی پنج ساله نیز طراحی شد تا عملکرد پنج ساله انعکاس پیدا کند .برنامه
در این کشور در دو بخش کالن و بخش های مختلف توسعه است که به صورت جامع تهیه می شود
(دبیرخانه کمیسیون برنامه ریزی ملی افریقا جنوبی.)2015 ،1
جدول ( :) 6سیستم مدیریت برنامه ریزی سرزمین در کشورهای مورد مطالعه
سیستم مدیریت سرزمین
سطوح
کشورها

ملی

منطقه ای

محلی

ایران

وجود سیستم برنامه ریزی
مرکزی  -تعیین چارچوب کلی-
تسلط برنامه ریزی کالن
اقتصادی -تسلط برنامه ریزی
بخشی

برنامه توسعه و عمرانی قبل از انقالب( تعیین
قطب های توسعه ،تهیه برنامه های الزم،
ایجاد تشکیالت و قوانین مورد نیاز) -برنامه
توسعه بعد از انقالب (توجه به بودجه بندی
استانی ،تفویض اختیارات مالی و اداری به
مناطق (موفقیت چندانی نداشته))

پیاده سازی طرح
ها در سطح محلی
بر اساس
دستورات و
سیاست های ملی

پرتغال

و تعیین دستوالعمل ها با

تعریف چارچوب استراتژیک برای برنامه
ریزی فضایی منطقه ای -ایجاد دستورالعمل
هایی برای برنامه ریزی شهری کاربری زمین
و برنامه ریزی فضایی

برزیل

تعیین چارچوب کلی برای برنامه
ها-
تعیین استراتژهای کلیدی برای
بخش های مختلف

تعیین سیاست های های حمایتی و فنی از
سیاست های منطقه ای -نهادسازی در حوزه
سیاست های منطقه ای -تمرکز بر توزیع
بهتر فعالیت های اقتصادی

تعریف چگونگی
استفاده از زمین
مطابق با
دستورالعمل های
منطقه ای و ملی
تعیین چگونگی
پیاده سازی
سیاست های
منطقه ای در سطح
محلی
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ادامه جدول ( :) 6سیستم مدیریت برنامه ریزی سرزمین در کشورهای مورد مطالعه
سیستم مدیریت سرزمین
سطوح
کشورها

ملی

منطقه ای

محلی

آفریقا
جنوبی

تعیین استراتژی توسعه بلند
مدت -ایجاد استراتژی ها ارتباط
و هماهنگی بین بخشی-

اولویت بندی فعالیت های منطقه ای -ایجاد
سازگاری برنامه های تصویب شده با مناطق-
تعیین اقدامات مورد نیاز برای اجرای طرح
های بخشی

محلی سازی و
زمینه سازی
برنامه ها

ترکیه

تمرکز بر خط مشی گذاری و
ساخت استراتژی  -هماهنگ
کردن توسعه متوازن در بخش
های مختلف جامعه

برنامه ریزی برای استفاده از منابع مناطق
جهت کاهش تفاوت های منطقه ای-
هماهنگی بین برنامه های توسعه اجتماعی-
فرهنگی و اقتصادی منطقه ای و محلی

برزیل

افریقای
جنوبی
تفاوت
های
ایران با
ترکیه

پرتغال

برزیل

تشابهات
ایران با

تعیین تمام
استراتژی و سیاست
های برای تمام
سطوح در مرکز
عدم و یا نقص در
هماهنگی بین
بخش های مختلف
توسعه
عدم تعادل و
هماهنگی در زمینه
توسعه بین بخش ها
عدم سازگاری بین
بخش های مختلف
در ساختار برنامه
ریزی
تعیین چارچوب
کلی برنامه ها

فعالیت ضعیف در ظرفیت سازی نهادها-
تعیین سیاست های حمایتی و مالی در سطح
کالن
نقص در نیاز سنجی و گذاری فعالیت ها در
مناطق عدم و یا کم برنامه های مرتبط

عدم هماهنگی بین برنامه های توسعه

تدوین برنامه ریزی کاربری اراضی و فضایی در
سطح مرکز
(در ایران بر اساس سیاست های مرکز)

افریقای
جنوبی

تعیین ها

( در ایران بر اساس سیاست های مرکز)

ترکیه

تعیین ها

( با موفقیت کم در ایران)

پرتغال

تعیین چارچوب
برای برنامه ها(در
پرتغال به صورت
استراتژیک و ایران
متمرکز)

-

ایجاد ظرفیت در
سازمان های
محلی -بهبود
شرایط شهری بر
اساس برنامه
ریزی مناطق و
شرایط محلی
عدم توجه و یا
توجه کم به
سطح محلی
برنامه ها
عدم توجه و یا
توجه کم به
سطح محلی
برنامه ها
کم توجهی به
ظرفیت سطح
محلی  -طراحی
ساختار برنامه
شهری و محلی
در سطح کالن
چگونگی استفاده
زمین بر اساس
دستورالعمل در
سطح مرکز
-
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منبع :دبیرخانه کمیسیون برنامه ریزی ملی در افریقا جنوبی ( )2012؛ ترنتین ( )2010؛ سیاست ملی و توسعه منطقه ای
در برزیل ( )2003؛ استراتژی ملی در برزیل (  )2004اس پ او ( )2012؛ سوباکی ( )2001سیف الدینی و پناهنده
خواه ( )1331و برجی ()1331

گام دوم :مقایسه تطبیقی بین ایران و کشورهای مورد مطالعه:
 -6وضعیت مدیریت برنامه ریزی گردشگری روستایی با تاکید برخانه دوم در ایران و
کشورهای مورد مطالعه :در زمینه ی چگونگی برنامه ریزی خانه های دوم در کشورهای مختلف
راه و روش کامالً یکسانی که بتوان الگوی بالمعارض برای همه کشورها باشد ،وجود ندارد .حتی میان
کشورهای اروپایی گاهی تفاوت ها از کشوری به کشور دیگر بسیار زیاد است .با این حال اگر بررسی
خود را در این مقاله به ساختار مدیریت و برنامه ریزی خانه های دوم محدود کنیم ،در ساختار
مدیریت و برنامه ریزی خانه های دوم در ایران در مقایسه با کشورهای دیگرکاستی هایی وجود دارد
که توجه به آنها می تواند در بهبود ساختار مدیریت و برنامه ریزی خانه های دوم کمک کند .در زیر
به این کاستی ها و نقاط ضعف و راهکارهای بهبود آن اشاره می گردد.
 -6-6نگرش مدیریت برنامه ریزی خانه های دوم :در ایران مهم ترین مشکل در سطوح کالن
اجرایی کشور حاکمیت نگرش بخشی است؛ این وضعیت که از مشکالت بنیادین فرایند کلی برنامه
ریزی توسعه ملی و از جمله توسعه ی روستایی در طی دهه های گذشته بوده است ،بر برنامه ریزی
توسعه گردشگری روستایی نیز سلطه دارد(مرادزاده .)15: 1312 ،آنچه در ارتباط با برنامه های پیش
از انقالب در ارتباط با توسعه گردشگری مطرح است ،تنها می توان به برنامه چهارم اشاره کرد .در
این برنامه قطب های توسعه جهانگردی در کنار سایر قطب های اقتصادی مطرح گردید؛ اما در اینجا
نیز گردشگری روستایی مانند برنامه های قبل به عنوان بخشی جداگانه مطرح نشده است .بررسی
جایگاه گردشگری روستایی در برنامه های توسعه پنج ساله ی بعد از انقالب که از سال  1322آغاز
گردیده و هم اکنون برنامه ششم( )11-15قرار دارد ،نشان می دهد که تا برنامه چهارم توسعه
گردشگری جایگاه مشخص و قابل توجهی در روند برنامه های کالن توسعه ی ملی نداشته است .اما
پس از برنامه چهارم شاهد سیاست های دولت در زمینه توسعه گردشگری در نواحی روستایی
هستیم؛ آنچه از محتوای برنامه های چهارم و پنجم توسعه هم بر می آید اشارت جزئی و پراکنده به
موضوع گردشگری روستایی در البه الی متن برنامه ها است و همچنان نگرش جامع و مشخصی به
موضوع گردشگری روستایی به عنوان پدیده ای نوظهور و قابل توجه وجود ندارد(رضوانی و بیات،
 .)25-20 :1313متأسفانه هنوز در ایران گردشگری روستایی متولی مشخصی ندارد و سازمان های
مختلف هر یک گوشه ای از امور مربوط به گردشگری را بدون هماهنگی با هم انجام می دهند.
پیامد این امر نبود برنامه و برنامه ریزی در زمینه ی ساخت خانه های دوم و بروز اثرات منفی ناشی
از گسترش بی برنامه های آنها در نواحی روستایی می باشد .با توجه به ساختار متمرکز اداری و
بخشی کشور که سیستم برنامه ریزی و مدیریتی سلسله مراتب از باال به پایین را شامل می شود،
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نهادهای نواحی روستایی محدودیت های زیادی در تصمیم گیری روبه رو هستند و بیشتر به عنوان
یک نهاد اجرایی دولتی _ به جای یک نهاد مردمی – انجام وظیفه می کنند (همافر و رضوانی،
 .)31 :1314اما اگر ساختار مدیریت و برنامه ریزی ایران با کشورهای مورد مطالعه مقایسه کنیم،
تفاوت های این ساختار در ایران به خوبی مشخص می شود .بطوری که سطح محلی برنامه ریزی
درسیستم مدیریت سرزمین کشور پرتغال در سه سطح ملی ،منطقه ای و محلی می باشد .برای
برنامه ریزی گردشگری روستایی سطح محلی به تعریف چگونگی استفاده از اراضی روستایی با توجه
به تعریف چارچوب استراتژی برنامه ریزی فضایی قلمرو ملی و تعریف چارچوب استراتژیک برنامه
ریزی فضایی منطقه ای ،می پردازد .در واقع برنامه ریزی و مدیریت کاربری زمین یک مسئولیت
مستقیم نیروهای محلی است .طرح های گردشگری در نواحی روستایی توسط یک کمیته هماهنگی
با نقش مشورتی و با در نظر داشتن قوانین و چارچوب های استراتژیکی دو سطح باال ،پیشنهاد می
گردد .این طرح سپس در سطح منطقه ای مورد بررسی و نظارت قرار می گیرد (برگرفته از پینهو،1
 .) 2 :2013در کشور برزیل سطح محلی برنامه ریزی گردشگری با ایجاد طرح «گردانندگان محلی
گردشگری» مورد توجه قرار گرفت .این طرح به منظور رسمیت شناختن اهمیت گردشگری برای
توسعه اقتصادی و اجتماعی توسط مسئوالن محلی برای آشتی دادن رشد اقتصادی به همراه
حفاظت از منابع طبیعی ،فرهنگی و  ...با مشارکت جوامع محلی طراحی گردید .از این زمان به بعد
س طح محلی نیز در برنامه ریزی های گردشگری مورد تاکید قرار گرفت .پنج اصلی که باید در برنامه
ریزی های گردشگری و به ویژه در سطح محلی مورد تاکید قرار گیرد عبارت است از :پایداری،
مشارکت ،عدم تمرکز ،بسیج و توانمند سازی می باشد (امبراتور .)3042 :2002 ،2در ترکیه شورای
گردشگری در سطح محلی وجود دارد که زیر نظر وزارت فرهنگ و گردشگری می باشد .طبق مصوبه
 1133یکی از مهم ترین وظایف شورای محلی گردشگری ،اجرای قانون حفاظت از محیط زیست
است (ضرغام بروجنی و همکاران .)5 :1312،در کشور آفریقا جنوبی ،شهرداری ها وظیفه ی مدیریت
گردشگری را بر عهده دارند .مقامات محلی برای رسیدگی به مسائل گردشگری منطقه به ارزیابی و
شناخت استراتژی مناسب گردشگری در منطقه می پردازند .مسئوالن محلی با مشارکت بخش
خصوصی به ارائه خدمات گردشگری می پردازند .در آفرقای جنوبی مسئوالن محلی با استفاده از
استراتژی برنامه ر یزی فضایی به مدیریت گردشگری می پردازند (اداره گردشگری افریقا جنوبی،
)32 :2010
 مشخص بودن سازمان مسئول در زمینه ی تهیه ،اجرا و ارزیابی سیاست های برنامه ریزی فضایی:در پرتغال و آفریقا جنوبی هیات مدیره برنامه ریزی فضایی سازمان مدیریت است که عهده دار تهیه،
اجرا و ارزیابی سیاست برنامه ریزی فضایی است.در پرتغال این سازمان مخصوصاً مسئول ارتقای
تهیه ،نظارت ،تجدید نظر و ارزیابی برنامه سیاست فضایی ملی است تا همکاری نیروهای مختلف و
Pinho
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متفاوت و همکاری بین سیاست برنامه ریزی فضایی و سیاست های بخشی را برای شریک شدن در
تهیه و نظارت همه سیستم مدیریت سرزمین را تضمین می کند)پینهو .)2 :2013 ،در آفریقا در
سطح محلی مسئول اجرا و ارزیابی سیاست برنامه ریزی فضایی ،شهرداری های هر منطقه است.
هرچند سیاست های کلی برنامه ریزی فضایی به صورت متمرکز و در سطح ملی تهیه می شود ،اما
مسئوالن محلی د ر نظارت ،ارزیابی و مطابقت آن با شرایط محلی نقش مهمی دارند (اداره گردشگری
آفریقا جنوبی .)3 :2010 ،از سال  1121به بعد سازمان برنامه ریزی دولت ترکیه (در سال 2011به
وزارت توسعه تغییر یافت) مسئولیت تنظیم و نظارت بر برنامه ریزی فضایی را بر عهده دارد (معاونت
برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور .)1315 :در سطح محلی ،شوراهای محلی و شهرداری
ها مسئولیت اجرای برنامه ریزی فضایی تنظیم شده را بر عهده دارند(اصل 22قانون اساسی ترکیه:
 .)333در برزیل در سال  2002سند چشم انداز ساختاری برنامه ریزی یکپارچه برای برنامه ریزی
فضای ی طراحی شد .برنامه ریزی فضایی در سطح ملی جهت بهبود و اجرای درست طرح های
منطقه ای در استفاده از زمین طراحی می شود .در سطح محلی شهرداری ها مسئولیت اجرای این
برنامه را بر عهده دارند(سنتوز 1و رانییری.)3 :2014 ،2
جدول ( :)3ساختار مدیریت برنامه ریزی روستایی و گردشگری روستایی کشورهای مورد مطالعه
نمونه مورد
مطالعه

ساختار کالن
برنامه ریزی

سازمان دهی

رهبری

هماهنگی

کنترل

ایران

متمرکز

از باال به پایین و
انتخاب طرح ها
توسط دولت

به صورت مرکزی-
ساده/عقالیی

فقط دولت

پس از اجرا-
قابل سنجش

پرتغال

فدرال

جمعی/مذاکره-
انتخاب طرح ها به
صورت مشارکتی

متولیان(مسئوالن)
منطقه ای-
بوروکراتیک

دولت های محلی

پیش ،در حین
و پس از اجرا-
مشکل برای
سنجش

ترکیه

متمرکز

از باال به پایین و
انتخاب طرح ها
توسط دولت

به صورت مرکزی

فقط دولت البته اخیراً
با تاکید بیشتر بر نقش
سازمان های محلی با
ماهیت مشارکتی

پس از اجرا-
قابل سنجش

برزیل

فدرال

مسئوالن هر فدرال

نقش اصلی مسئوالن
هر فدرال به همراه
دولت

پس از اجرا-
قابل سنجش

آفریقا
جنوبی

متمرکز

به صورت مرکز

فقط دولت و البته
اخیراً با افزایش سطح
مشارکت محلی

پس از اجرا-
قابل سنجش

از باال به پایین -
انتخاب طرح با
مشارکت مسئوالن
منطقهای
از باال به پایین و
انتخاب طرح ها
توسط دولت

منبع :بر اساس مطالعات محققان و بویژه افتخاری و همکاران ()21 :1313

Santos
Ranieri
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 -3-6الگوی سازوکار برنامه ریزی خانه های خانه های دوم :مدیریت توسعه روستایی در ایران
همانند سایر سطوح مدیریتی سرزمینی از گذشته دور تاکنون با چالشهای ساختاری و مسائل و
مشکالت عدیده ای روبرو بوده است .از یک سو ،باتوجه به تغییر شرایط و مقتضیات زمانی ،دیگر
ساختار سنتی اعمال مدیریت در مناطق روستایی قادر به حل مشکالت کنونی نبوده و از دیگر سو،
ساختار مدیریت جدید روستایی که مبتنی بر مشارکت مردم در امور و برنامهریزی از پایین به باال
است به دالیل متعدد از جمله بومی نشدن و مداخله گسترده دولت و  ...نتوانسته به طور کامل
مشکالت روستاهای امروزی را برطرف سازد .بنابراین ،نظر به اینکه پایداری روستاها نه تنها با حفظ
الگوهای مدیریتی بوم ی در راستای توسعه پایدار و ایجاد نظم و ثبات ممکن است ،بلکه همزمان ،به
همراه تغییرات فضایی و مکانی در جهان ،ضرورت تغییر ساختاری و الگویی برای رویارویی با
تغییرات محیط بیش از حد ضروری به نظر میرسد (افتخاری و همکاران .)2 :1310 ،از طرف دیگر
در حوزه گردشگری خا نه های دوم در مناطق روستایی ،بدلیل نبود برنامه ریزی علمی و نبود الگویی
برای توسعه ی خانه های دوم ،استقرار این خانه ها پیامدهای منفی زیادی در ابعاد اقتصادی،
اجتماعی و محیطی داشته است .این پیامدها مطابق با اصول توسعه پایدار گردشگری نبوده و
ضرورت دارد با تدوی ن الگوی برنامه ریزی توسعه خانه های دوم ،بستر مناسب برای کاهش آثار و
پیامدهای منفی گسترش ویالسازی در نواحی روستایی فراهم شود .در مقابل در کشور پرتغال برای
هر مکانی ،یک مدل توسعه گردشگری طراحی می گردد ،بخاطر اینکه هر ناحیه ای به گردشگری
خاصی برای توسعه ی خود نیاز دارد .بنابراین برنامه ریزان گردشگری در پرتغال به اینکه نکته توجه
می کنند ،که برای توسعه گردشگری در مکان باید به عواملی مثل  :منابع مادی حاصل از
گردشگری ،عالیق گردشگران ،منابع مادی و انسانی موجود در مکان و جذابیت های موجود در
مقصد توجه نمود .در سال  2002پروژه ای برای ساماندهی مناطق ویژه گردشگری خانه های دوم
که عمدتاً مناطق ساحلی بودند ،بر اساس شرایط هر منطقه تصویب شد .در این سواحل بدلیل
توسعه بی برنامه گردشگری خانه دوم اثرات منفی مخصوصا آلودگی زیست محیطی به شدت افزایش
یافت و تصمیم بر آن شد تا طرحی برای هر منطقه تعیین شود (کاواکو .)312 :2002 ،1درکشور
برزیل نیز با تعیین مناطقی برای توسعه ی خانه های دوم ،تالش شده است تا روند توسعه
گردشگری کنترل و مدیریت شود .با گسترش خانه های دوم ،روند تغییر چشم انداز مخصوصاً در
روستاها رشد زیادی داشته است .برای همین دولت برزیل به ایجاد پارک هایی با محدودیت هایی
برای توسعه خانه های دوم پرداخت .مناطق حفاظت شده در درون پارک ها توسط نقشه مشخص
شدند .با این روند بسیاری از روستاها در درون این پارک با محدودیت های خاص برای توسعه خانه
های دوم قرار گرفتند .این محدودیت ها بیشتر شامل قوانین زیست محیطی می باشد .ایجاد این
پارک ها باعث شد توسعه خانه های دوم در نواحی جنگلی کاهش زیادی پیدا کند .همچنین با
cavaco
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پیاده سازی فرهنگ و شاخص های بومی (اقتصادی ،اجتماعی-فرهنگی) در فعالیت های گردشگری
به بومی سازی صنعت گردشگری پرداختند (ریماندو .)10-1 :2003 ،1صنعت گردشگری در کشور
ترکیه مخصوصاً در سال های اخیر رشد زیادی داشته است .مخصوصاً در سواحل و جنگل های آن
ساخت و ساز خانه دوم رشد چشمگیری داشته است؛ به طوریکه در سال  2014از این حیث رتبه
سوم را در جهان کسب کرده است .دولت ترکیه نیز در این سال ها با برنامه ریزی ها و اجرای طرح
های متعدد به توسعه این روند کمک کرده است .اما هنور در این کشور الگو و یا طرحی که بر اساس
شرایط بومی منطقه باشد ،طراحی نشده است .دولت ترکیه قوانینی در جهت چگونگی توسعهی
گردشگری روستایی تصویب کرده است اما در زمینه ی بومی سازی صنعت گردشگری(گردشگری
روستایی و خانه های دوم) اقدامی نکرده است (با اقتباس از اوزکتالباس 2و دیگران.)124 :1310 ،
در آفریقا جنوبی با گسترش خانه های دوم در نواحی روستایی ،تحقیقات زیادی در زمینه ی
چگونگی کنترل و برنامه ریزی این خانه ها صورت گرفته است .همزمان با انجام تحقیقات صورت
گرفته درباره ی خانه های دوم ،پروژه های ملی نیز در زمینه ی چگونگی برنامه ریزی و مکان
گزینی خانه های دوم انجام گرفته است .همچنین در این کشور ،اقدامات زیادی در زمینه چگونگی
توسعه و مکان یابی خانه های دوم با هدف حفظ اراضی روستایی و کشاورزی انجام شده است؛ اما در
زمینه طراحی الگوی بومی برای توسعه گردشگری روستایی و باالخص گردشگری خانه های دوم
اقدامی انجام نشده است (هوگندام.)122 :2010،3
-2-6تفکر برنامه ریزی در ساختار نظام برنامه ریزی روستایی :یکی از دالیل توفیق اندک
برنامه های گردشگری در کشور ما ناشی از ضعف برنامه ریزی ،تفکر و نظام برنامه ریزی می باشد.
به عنوان نمونه استفاده از تفکر ”رویکرد برنامه ریزی جامع“ در مقابل تفکرات جدید برنامه ریزی از
علل اساسی می باشد .در واقع برنامه ریزی گردشگری در کشور ما به روش سنتی صورت می گیرد و
برنامه های تدوین شده در زمینه گ ردشگری به هیچ وجه با اوضاع و دستاوردهای علمی زمان حاضر
تطابق ندارند .رویکرد استفاده شده در برنامه ریزی کشور ما ”رویکرد برنامه ریزی جامع “ است.
استفاده از این رویکرد در تدوین برنامه ها نه تنها در سطوح ملّی بلکه در سطوح منطقه ای ،شهری و
محلی نیز رواج یافته و یک روند رو به گسترشی را داشته است .این رویکرد و فرایند آن ،در برخی
موارد حتی بعنوان دستور العمل ،قانون و آئین نامه تصویب شده است .این در حالی است که با
گذشت زمان  ،شناخت صاحبنظران از سیستم های پیچیده شهری و منطقه ای فزونی یافته و
مفاهیم جدیدی همچون انعطاف پذیری  ،بازخورد ،بازنگری  ،ظرفیت حامل  ،ارزیابی و کنترل و
هشداردهی مستمر و ...بر مقوله برنامه ریزی افزوده شده اند و تبعاٌ رویکردهای تکامل یافته تری از
جمله  :توسعه پایدار  ،فراگیر بلند مدت ،استراتژیک (راهبردی) و  ...در طول دهه های گذشته در
1
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دنیا مطرح شده اند (امور عمرانی وزارت کشور .)4 :1315،در زمینه برنامه ریزی گردشگری روستایی
مانند برنامه ریزی کالن کشور ،رویکرد های جدید استفاده نشده ،بلکه رویکرد برنامه ریزی جامع با
تمامی نواقص آن ،به شکل سنتی آن مالک عمل می باشد .تداوم استفاده از رویکرد جامع در برنامه
ریزی گردشگری خانه های دوم صدمات فراوانی را از جمله بر محیط زیست ،بافت روستاها ،اقتصاد
محلی ،ارزش ها و هنجارهای محلی و محیط کالبدی روستا بجا گذاشته و به نا پایداری توسعه ی
پایدار گردشگری خانه های دوم منتهی می گردد .از طرفی طرح های گردشگری تهیه شده در
مناطق روستایی با این رویکرد غالباً ناموفق بوده و فقط چند درصد به مرحله اجراء در آمده اند و در
نهایت به توسعه پایدار گردشگری منتهی نمی گردند .با این توصیف و با توجه به نقاط ضعف و
مشکالت رویکرد مورد استفاده ( رویکرد جامع) در برنامه ریزی های کشور و باالخص برنامه ریزی
گردشگری روستایی ،بنابراین برنامه ریزی راهبردی بهترین نوع برنامه ریزی در زمینه ی توسعه ی
خانه های دوم می باشد ،زیرا این نوع برنامه ریزی شامل همکاری و هماهنگی بین برنامه ریزان و
کارشناسان در ارتباط با میزان منابع و نیازهای مردم بومی و گردشگران (مالکان) است (افتخاری
وهمکاران.)130 :1312 ،
جدول ( :) 2تفکر حاکم بر نظام برنامه ریزی روستایی در کشور های مورد مطالعه
نمونه
مورد
مطالعه

ایران

پرتغال

ترکیه

رویکرد مورد استفاده

مبتنی بر رویکرد برنامه ریزی جامع

بر مبنای رویکرد توسعه
پایدار و سه اصل پایداری
( -1بعد اقتصادی  :تولید
محصوالت بازار محور -2
بعد اجتماعی فرهنگی:
یکپارچه سازی فعالیت ها و
 -3بعد زیست محیطی :
مدیریت منابع و اراضی)

مدل مشارکتی با
رویکرد اولویت
بندی و هماهنگی
راهبردی جهت
حفظ منابع و عرضه
توسعه پایدار

برزیل

رویکرد مشارکتی
و غیر متمرکز-
اخیراً تاکید بر
رویکرد ظرفیت
تحمل

آفریقا جنوبی
رویکرد توسعه
پایدار با تاکید
یکپارچه سازی
(مدیریت زیست
محیطی -ایجاد
ارتباط بین
اشتغال در روستا،
کاهش فقر و
توسعه )

منبع :نوسبوم )2000( 1ترنتین ( )2010اسپنسلی 2و سیف ،)1333(3افونسو )2011( 4رابینز( )2005و ضرغام بروجنی
()1312

1

Nussbaum
Spenceley
Seif
4
Özçatalbaş
2
3
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 -4-6نقش دولت در ساختار برنامه ریزی خانه های دوم :در زمینه ی نقش دولت در
برنامه ریزی گردشگری روستایی در مطالب قبل به طور کامل توضیح داده شده است .طبق مطالب
بیان شده ،تا برنامهی چهارم ( )1334-33گردشگری روستایی جایگاه مشخص و قانونی در
برنامهی توسعه ی کشور نداشته است ،در این برنامه به طور هر چند گذرا توسعه ی گردشگری
روستایی به عنوان یکی از فعالیت های دارای مزیت نسبی در نواحی روستایی معرفی شده است .در
برنامه ی پنجم ( ) 1310-14برای نخستین بار حمایت از گردشگری روستایی در چارچوب اختیارات
سازمان میراث فرهنگی ،صنایع دستی و گردشگری مطرح گردید .اما در این برنامه نیز جایگاه
گردشگری روستایی در چارچوب فرایند کلی توسعه ی یکپارچه ی روستایی به روشنی مشخص
نشده است (رضوانی و بیات .)11 :1313،در طرح توسعه گردشگری در سند برنامه ششم ،دولت
موظف شده است ،در زمینه طرحهای توسعهای بزرگ و مهم در حوزههای زیربنایی ،تولیدی و
خدماتی دستگاههای مربوطه ،به تطبیق اهداف و وظایف سازمان گردشگری و میراث فرهنگی در
سطوح ملی ،منطقهای ،استانی و شهری ،اقدام کند .به عالوه ،سازمان میراث فرهنگی میتواند بخشی
از امور تصدیگری و اجرایی خود را به تشکلهای حرفهای و تخصصی گردشگری که طبق قانون
تصویب شدهاند ،واگذار کند .در نهایت دولت مکلف است ،گازرسانی روستاهای هدف گردشگری را
نیز در اولویت قرار دهد .همچنین دولت موظف به تدوین پیوست تخصصی توسعه گردشگری برای
تمامی دستگاههایی است که در حوزه گردشگری نقش دارند .به این ترتیب ،سهم و رابطه تمامی
دستگاهها مرتبط با صنعت گردشگری مشخص خواهد شد؛ رابطهای که تا به امروز ،حلقه مفقوده
توسعه گردشگری کشور بوده و مانع از اجرایی شدن اهداف سازمان میراثفرهنگی و گردشگری
درخصوص گردشگری شده است .این ماده همچنین دارای یک برش استانی بوده که براساس آن،
الزم است تمامی استانها پس از تدوین سند ،برنامههای مخصوص به خود را داشته باشند؛
برنامههایی که همراستا و منطبق بر اهداف سند راهبردی گردشگری است .به عالوه ،دولت مکلف
شده به بروزرسانی قوانین گردشگری بپردازد .در این طرح ،بر توسعه مناطق کمتر توسعهیافته از
طریق گردشگری تاکید شده و شرکت ملی گاز موظف است امر گازرسانی به روستاهای هدف
گردشگری را تسهیل کند تا به این ترتیب امکان احیا این روستاها فراهم و از مهاجرت روستاییان به
شهرها جلوگیری شود ( برنامه ششم توسعه .)1315 ،در نهایت با مطالعه برنامه ششم توسعه و
بخش های مرتبط با گردشگری می توان گفت که با توجه به مواد و قوانین تصویب شده در این
برنامه در زمینه توسعه گردشگری و گرشگری روستایی ،هنوز هم گردشگری خانه های دوم از
جایگاه شایسته ای برخوردار نیست .در پرتغال برنامه ریزی توسعه گردشگری برای اولین بار در سال
 1120در یک روستای کوچک به نام ترویا در  50کیلومتری لیسبون اتفاق افتاد .سیستم اداره کشور
پرتغال فدرالی می باشد ،ازاین رو دولت در این کشور در برنامه ریزی گردشگری نقش هدایتگر دارد
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(کراوو 1و بایوا .)32 :2012 ،2اولین سیاست گردشگری در برزیل  1122طراحی گردید
(کروز .)23 :1330،3در سال  2003وزارت گردشگری برزیل تشکیل شد و اولین طرح ملی
گردشگری در برزیل در سال  2003-2002طراحی گردید .برای اجرای طرح ملی گردشگری از
استراتژی برنامه ریزی فضایی استفاده شده است و دولت در تالش است تا برنامه های گردشگری هر
فدرال با طرح ملی گردشگری هماهنگ باشد (ترنتین و فراتوکیا .)220 :2012 ،قانون تشویق
گردشگری  1133ترکیه در سال  2002اصالح شد ،را می توان قانون اصلی حاکم بر گردشگری در
ترکیه دانست .بیش از چهل سال است که سازمان برنامه ریزی دولت ترکیه ،مقوله ی گردشگری را
در برن امه های توسعه ی پنج ساله اش لحاظ می کند .این سازمان که یکی از معاونت های نخست
وزیر ترکیه محسوب می شود ،خط مشی ها و برنامه های اساسی گردشگری را تنظیم و بودجه ی
الزم برای اجرای هر یک از آن ها را تخصیص می دهد(بروجن و همکاران .)53 :1312،متأسفانه در
بودجه کشور سهم کمی به توسعه روستا و مسائل مربوط به آن داده می شود .اما با گسترش
گردشگری خانه دوم و درآمد حاصل از آن دولت ترکیه تصمیم به ایجاد قوانین و برنامه ریزی
پرداخت (اکا .)2332 :2002 ،4در آفریقای جنوبی دولت برنامه ریزی گردشگری را برای ترویج و
توسعه گردشگری به دو لت های محلی واگذار کرده است .دولت محلی با استراتژی برنامه ریزی
فضایی به مدیریت گردشگری می پردازد (اداره گردشگری آفریقا جنوبی )10 :2010،همچنین دولت
مرکزی تأکید دارد که باید انطباقی بین برنامه ریزی گردشگری در سطح ملی ،استانی و محلی وجود
داشته باشد (گزارش ساالنه کنفرانس ملی گردشگری.)2012 ،
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Baioa
Cruz
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جدول(  :) 4نقش دولت ها در برنامه ریزی حوزه های مختلف روستایی وگردشگری خانه های دوم
نمونه مورد
مطالعه

نقش دولت
در برنامه
ریزی
روستایی

نقش دولت
در برنامه
ریزی
گردشگری
خانه دوم

برزیل

آفریقا جنوبی

ایران

پرتغال

ترکیه

تصمیم گیری در
مورد مسائل
مختلف روستایی
در سطح مرکز-
برنامه ریزی
روستایی در غالب
بخشی از برنامه
توسعه کشور -
تعیین بودجه برای
روستاها در غالب
برنامه های توسعه

دولت از دولت های
محلی کمک می
گیرد -تا حدودی به
دولت های محلی
ابزارهای قانونی دادند-
عدم دخالت
مستقیم دولت در
حوزه های مختلف
روستایی -تعیین
بودجه برای روستا در
برنامه های توسعه به
همراه تزریق مالی
منظقه ای

برنامه ریزی مسائل
روستایی در غالب
بخشی از برنامه توسعه
 برنامه ریزی توسطسازمان برنامه ریزی
دولت(وزارت توسعه
کنونی)-تعیین بودجه
و مسائل مالی در
غالب برنامه های
توسعه

برنامه های توسعه
روستایی در غالب
برنامه های توسعه
توسط دولت -
تالش برای
هماهنگی برنامه
های توسعه
روستایی فدرال ها و
با برنامه های توسعه
روستایی در برنامه
ریزی ملی -تعیین
بودجه برای روستا
در برنامه های
توسعه به همراه
تصمیم گیری های
مالی فدرال ها

تصمیم گیری
مسائل
روستایی در
غالب برنامه
های توسعه-
تعیین بودجه
در برنامه های
توسعه ملی

عدم وجود برنامه
ریزی خاص در
زمینه خانه های
دوم و نگاه در
غالب گردشگری
روستایی

توجه به برنامه ریزی
خانه های دوم در
سیاست های توزیع
فضایی  -تعیین بخش
ویژه به برنامه ریزی
خانه دوم در غالب
گردشگری محلی

اخیراً تعیین بودجه
برای برنامه ریزی خانه
دوم -اخیراً ایجاد
قوانین و مقررات
خاص برای توسعه
گردشگری خانه دوم

برنامه ریزی خانه
های دوم در دو
بخش ملی و فدرال
ها به همراه کمک
های مالی دولت و
تصمیم گیری
مسئوالن محلی( نه
به صورت تصمیم
گیری نهایی)

اهداف کالن
برنامه ریزی
خانه دوم در
غالب طرح
های ملی -
برنامه ریزی
ویژه و اجرا
خانه دوم
توسط دولت
محلی

منبع :سوبرال لی )2014( 1؛ وودز( )2005انگومن )2012(2؛ اسچنیدر 3و دیگران ()1310

-8-6نقش مشارکت جامعه محلی در ساختار برنامه ریزی گردشگری خانه های دوم :نکته
دیگر در زمینه ی مشکالت برنامه ریزی خانه های دوم ضعف مشارکت جامعه محلی می باشد .برنامه
ریزی خانه های دوم الزم است در جهت توسعه و بهبود کیفیت جامعه محلی در مقصد باشد .یعنی
نباید فقط در خدمت دست اندرکاران گردشگری باشد؛ بدین سان که در برنامهریزی توسعهی
خانههای دوم ضرورت دارد عالیق مردم در نظر گرفته شود .اگر این روند برنامه ریزی به خوبی
1

Sobral Lea
Ngomane
3
Schneider
2
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تنظیم شده باشد ،هم برای منطقه اثرات مثبت دارد (توسعه مناسب گردشگری خانه های دوم) و
هم برای مردم ( مالکان خانه های دوم ،مردم بومی) می تواند نقش مثبتی داشته باشد ( با اقتباس از
ادجل 1و دیگران .) 30 :2002 ،مشارکت در ساختار برنامه ریزی ایران حتی در حد وزارتخانه ها هم
خالصه نمی شود .این در حالیست که در کشور پرتغال اهمیت مشارکت در تهیه برنامه ها در سطح
ملی ،منطقه ای و حتی محلی بسیار باال است .سطح محلی در نظام برنامه ریزی روستایی در ایران
همانند ترکیه تاکنون شکل نگرفته است و سطح منطقه ای (استانی) نیز ضعیف می باشد .برنامه
های پنج ساله توسعه در سطح ملی ،وجه غالب برنامه ریزی روستایی است .توسعه برنامه های
توسعه روستایی در سطح ملی تدوین می شود و در قالب برنامه های استانی بین استان ها توزیع می
شود (با اقتباس از رضوانی .)1 :1330،در کشور برزیل هر ایالت فدرال عالوه بر دولت در زمینه ی
برنامه ریزی روستایی ،قوانین خود را دارد و به انطباق و هماهنگی برنامه های خود با برنامه ی
روستایی ملی می پردازد .با این وجود مشارکت در ساختار برنامه ریزی روستایی چه در سطح ملی و
چه در سطح فدرال ها ضعیف می باشد (اسچنیدر و دیگران .)223 :1310 ،در کشور آفریقای
جنوبی با وجود مشارکت ضعیف در برنامه های توسعه روستایی ،اما مسئوالن محلی تا اندازه در
تغییرات و چگونگی برنامه ریزی روستایی نقش دارند و دولت محلی می توانند بر تغییرات سیاست و
قانون گردشگری کنترل داشته باشند (اداره گردشگری افریقا جنوبی 12 :1310 ،و انگومن:1312 ،
 .) 45آشکار است که مردم تنها هنگامی می توانند در برنامه ریزی مشارکت معنادار داشته باشند که
موضوع و محدوده ی برنامه ریزی به آنان نزدیک باشد .موجبات از این دست بیشتر در برنامه های
محلی پیش می آید .اما در طرح های ملی و منطقه ای نیز می توان به مشارکت بهای درخور را داد.
برای ایجاد مشارکت در انواع برنامه ریزی ها عالوه بر ارائه گزارش فنی مطالعات باید به صورت ساده
و شفاف در شمارگان کافی ،جداگانه یا در رسانه های عمومی انتشار داد و در اختیار همگان گذاشت.
باید برای اظهار نظر و بحث و گفتگو فرصت و مهلت کافی داد ،نظرهای ابراز شده را جدی گرفت،
پیشنهادهای منطقی را پذیرفت و در متن نهایی گنجاند (به نقل از توفیق.)510 :1334 ،

Edgell
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جدول( :)8جایگاه مشارکت محلی در کشورهای مورد مطالعه در برنامه ریزی خانه های دوم
برنامه ریزی روستایی

برنامه ریزی خانه های دوم

نام
کشور

اصل مشارکت محلی

مشارکت نهادینه مردم

ایران

عدم شکل گیری سطح مشارکت محلی در نظام
برنامه ریزی روستایی.

عدم شکل گیری مشارکت محلی در برنامه
ریزی خانه دوم

پرتغال

وجود و اهمیت سطح محلی مشارکت در برنامه
ریزی روستایی.

وجود مشارکت و تصمیم گیری محلی -مشکل
متعادل سازی قیمت ویالها توسط سطح محلی
و مرکز (دولت)

برزیل

قوانین برنامه ریزی روستایی در سطح فدرال ها
است اما هنوز مشارکت ضعیف می باشد.

مشارکت محلی در اجرا برنامه ریزی خانه دوم و
تاحدودی تصمیم گیری آن -تصمیم مناسب
ایجاد پارک برای توسعه خانه دوم اما عدم
موفقیت مسئوالن محلی و دولت در حل
مشکالت فرهنگی( تفاوت فرهنگی مالکان و
ساکنان)

ترکیه

عدم شکل گیری سطح مشارکت محلی در نظام
برنامه ریزی روستایی( ایجاد تفکر افزایش نقش
محلی در سال های اخیر).

اخیراً مشارکت سطح محلی در تصمیم گیری
های خانه دوم -عدم موفقیت دولت و مسئوالن
محلی در ثبات قیمت ها و برنامه ریزی مناسب
کاربری اراضی

آفریقا
جنوبی

مشارکت مسئوالن محلی در برنامه ریزی روستایی
هر چند با مشارکت ضعیف.

مشارکت نسبی سطح محلی در برنامه ریزی
خانه دوم -مشکل دولت و سطح محلی در حفظ
کاربری اراضی و تعادل در قیمت ها

منبع :یافته های تحقیق ()1312

جمعبندی :واکاوی تجربیات کشورهای مورد مطالعه در زمینه برنامه ریزی گردشگری روستایی و
خانه های دوم نشان می دهد که موفقیت برنامه های ملی از طریق ایجاد یک نهاد سطح منطقه ای
و محلی و انتقال قدرت تصمیم گیری های کالن از سطح ملی به سطح منطقه ای و محلی محقق
شده است .ساختار مدیریت برنامه ریزی متمرکز و بخشی در کشور ما سبب شده که تمامی تصمیم
گیری های مربوط به مسائل روستایی در سطح ملی انجام شود .نبود سطح منطقه ای و محلی در
برنامه ریزی بخش های درگیر با مسائل روستایی ،سبب شده است طرح های اجرا شده و در حال
اجرای روستایی و گردشگری در مناطق روستایی با موفقیت چندانی روبرو نشوند؛ که نتیجه ی آن
پیامدهای منفی ای چون توسعه نامناسب خانه های دوم در مناطق روستایی می باشد.
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 بنیاد مسکن؛ -وزارت جهاد کشاورزی؛ -سازمان میراث فرهنگی و گردشگری و
دیگر وزارت خانه ها

 اخذ تمامی تصمیمات کالن موثرگردشگری روستایی از جمله سیاست های
کاربری زمین؛  -تصویب طرح های
گردشگری روستایی  -عدم برنامه ریزی
خاص خانه های دوم

پرتغال

فدرال

وزارت گردشگری-وزارت کشاورزی

چشم انداز های کالن را تعیین می کند -
برنامه ریزی خانه دوم در غالب سیاست
فضایی و گردشگری محلی

برزیل

فدرال

وزارت توسعه کشاورزی و توسعه روستایی
-وزارت گردشگری

تعین چارچوب کلی برای برنامه ها وطرح
های گردشگری روستایی  -برنامه ریزی
چگونگی توسعه خانه دوم به همراه فدرال

کشورها

ساختار کالن برنامه
ر ی زی
ایران

متمرکز

سازمانهای مرتبط

نقش دولت ملی

نقش نهاد
منطقه ای

 اجرای سیاست های کالن ملی توسطاستانداری به عنوان نهاد منطقه ای ( عدم
استقالل استانداری در تعیین راهبردهای
توسعه)

 تعریف چارچوب استراتژیک برای برنامهریزی گردشگری روستایی در هماهنگی با
سیاست های توسعه روستایی
 ایجاد دستورالعمل هایی برای برنامه ریزیاستفاده از اراضی خانه دوم

تعیین سیاست های حمایتی از طرح های
گردشگری روستایی -تمرکز بر توزیع منافع
حاصل از گردشگری خانه دوم

نقش نهادهای
محلی

 اداره امور جاری گردشگری روستایی(نبود اختیارات قانونی در سیاست گذاری)

تعریف چگونگی استفاده از اراضی روستایی
مطابق با دستوالعمل های منطقه ای و ملی
با توجه به گزینه های توسعه ای استراتژیک
خود محدوده

تعیین چگونگی پیاده سازی برنامه ها و
طرح های گردشگری روستایی و خانه دوم
ملی و منطقه ای در سطح محلی

تمرکز منابع مالی و
اختیارات قانونی

 قدرت متمرکز در شعب منطقه ای دولتملی؛  -تأمین منابع مالی توسط دولت
مرکزی

 -تأمین منابع مالی توسط دولت منطقه ای

 تأمین منابع مالی توسط دولت مرکزی؛-تامین منابع مالی توسط سازمان های
منطقه ای
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ادامه جدول ( :) 1مقایسه تطبیقی ساختار برنامه ریزی و مدیریت روستایی و گردشگری روستایی
کشورهای مورد مطالعه

کشورها

ساختار کالن
برنامه ریزی

آفریقا جنوبی

متمرکز

ترکیه

وزارت فرهنگ و گردشگری -وزارت غذا،
کشاورزی و دامداری

تعیین خط مشی کلی برای گردشگری
روستایی و قوانین خانه دوم  -تصویب
برنامه ها و طرح گردشگری روستایی-
تهیه و تصویب برنامه های کاربری زمین

پیگیری مشارکت نهادهای دولتی و
غیردولتی مرتبط با گردشگری روستایی
 فراهم کردن زیرساخت ها و خدماتعمومی مورد نیاز گردشگری روستایی و
خانه دوم

متمرکز

وزارت توسعه روستایی و
اصالحات اراضی -وزارت
کشاورزی -وزارت گردشگری

تعیین استراتژی کالن
گردشگری روستایی و خانه
دوم -تصویب طرح ها و
برنامه های گردشگری
روستایی-

اولویت بندی فعالیت های
گردشگری روستایی -تعیین
اقدامات مورد نیاز برای
اجرای طرح های گردشگری
روستایی و خانه دوم

زمینه سازی برای اجرای
طرح های گردشگری
روستایی و طرح توسعه خانه
دوم
ظرفیت سازی نهادهای محلی گردشگری
و روستایی

سازمانهای
مرتبط

نقش دولت ملی

نقش نهاد
منطقه ای

نقش نهادهای
محلی

تمرکز منابع مالی
و اختیارات
قانونی
تأمین منابع مالی توسط
دولت مرکزی
تأمین منابع مالی توسط دولت مرکزی

مقایسه ایران با کشورهای مورد مطالعه
ساختار کالن برنامه
ریزی
سازمان های مرتبط

نقش دولت ملی

متمرکز

ایران -ترکیه  -آفریقا جنوبی

فدرال
وزارت کشاورزی
سازمان و یا وزارت گردشگری
وزارت توسعه روستایی

برزیل -پرتغال
ایران -پرتغال -برزیل -آفریقا جنوبی -ترکیه
ایران -پرتغال -برزیل -آفریقا جنوبی -ترکیه
برزیل -آفریقا جنوبی

تعیین چشم انداز کالن

ایران( گردشگری روستایی دارد و خانه دوم در غالب
گردشگری روستایی است ) -پرتغال -برزیل -آفریقا
جنوبی -ترکیه

اخذ تصمیمات گردشگری روستایی و
در سطح کالن

ایران -آفریقا جنوبی -ترکیه -برزیل ( به همراه فدرال ها)

اخذ تصمیمات خانه دوم در سطح کالن

ایران -آفریقا جنوبی -ترکیه  -برزیل ( به همراه فدرال ها)

تصویب طرح گردشگری روستایی

ایران -آفریقا جنوبی -ترکیه

تهیه و تصویب برنامه های کاربری زمین

ترکیه
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کشورهای مورد مطالعه

نقش نهاد منطقه
ای

اجرای سیاست کالن گردشگری
روستایی توسط نهاد منطقه ای

نقش نهاد محلی

اداره امور مسائل گردشگری و
روستایی و خانه دوم

تامین منابع مالی

دولت مرکزی
پرتغال

ایران  :عدم استقالل  -ترکیه  :رهیافت مشارکتی -
برزیل  :تعیین سیاست حمایتی  -آفریقا جنوبی :
فراهم سازی اجرای سیاست ها -پرتغال  :تعریف
چارچوب استراتژیک برنامه و ایجاد دستورالعمل ها -
عدم اختیارات قانونی
ایران
تعریف نقش محلی در
برزیل و پرتغال
قانون
تعریف نقش محلی به
عنوان فراهم ساز طرح
آفریقا جنوبی
ها
ایجاد ظرفیت در نهاد
محلی در جهت اجرای
ترکیه
طرح ها
ایران ،آفریقا جنوبی ،ترکیه و برزیل
دولت منطقه ای

منبع  :یافته های تحقیق ( )1312و همافر و رضوانی ()31 : 1313

نتیجه گیری :بر اساس مطالعات انجام شده ،جدول زیر( ،)2مقایسه ی اصول مورد مطالعه در
ساختار برنامه ریزی گردشگری خانه های دوم در کشورهای مورد مطالعه را نشان می دهد .نتایج
مط العات صورت گرفته از منابع مختلف کشورهای مورد مطالعه ،نشان می دهد که در دو کشور
پرتغال و برزیل دولت نقش هدایتگر در برنامه ریزی گردشگری (خانه های دوم) را دارد .در آفریقا
جنوبی دولت در حال افزایش توسعه نقش مشارکت محلی در برنامه ریزی گردشگری است .اما در
دو کشو ر ترکیه و ایران دولت نقش محوری در برنامه ریزی گردشگری دارد و برنامه ریزی به صورت
متمرکز انجام می شود ،بنابراین این نوع برنامه ریزی سبب فقدان سطح محلی در برنامه ریزی ها
شده است؛ هرچند کشور ترکیه در سال های اخیر در پی افزایش نقش مشارکت محلی می باشد.
روابط بی ن سطوح مختلف برنامه ریزی در کشورهای مورد مطالعه نیز مطابق با ساختار برنامه ریزی
آنها می باشد؛ بدین صورت که در ایران و ترکیه برنامه ها به صورت متمرکز انجام می شود ،اما در
کشور پرتغال روابط بین این سطوح بر اساس سیستم اداره این کشور (فدرالی) می باشد .کشور
آفر یقا جنوبی هم در حال افزایش انطباق مدیرت محلی با سطوح باالتر مدیریت است ،که این سطح
مدیریت محلی در ساختار مدیریت کشور برزیل تعیین شده است .تقریبا در چهار کشور مورد مطالعه
به نوعی الگوی بومی برای چگونگی برنامه ریزی گردشگری خانه های دوم وجود دارد؛ در حالیکه در
ایران برای برنامه ریزی گردشگری خانه های دوم الگویی وجود ندارد و همین یکی از مشکالت اصلی
و اولیه چگونگی برنامه ریزی خانه های دوم در ایران است.
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جدول ( :) 3مقایسه نهایی کشورهای مورد مطالعه از لحاظ اصول مورد مطالعه برنامه ریزی گردشگری (خانه
دوم)
نام
کشور

اصل نقش دولت در برنامه
ریزی

اصل روابط بین سطوح

اصل الگویسازوکار
برنامه ریزی خانه
دوم

اصل مشارکت محلی

ایران

 تخصیص بودجه برای توسعهگردشگری؛  -ایجاد خط مشی
کلی گردشگری؛(جلب
مشارکت بخش خصوصی در
طرح توسعه گردشگری برنامه
ششم)

تعیین برنامه های
گردشگری به صورت
متمرکز و در سطح
ملی( مشارکت دستگاه
ملی و استانی در طرح
توسعه گردشگری برنامه
ششم)

عدم وجود
الگویسازوکار برنامه
ریزی خانه دوم برای
برنامه ریزی توسعه
گردشگری خانه
های دوم

برنامه ریزی در مرکز
و فقدان سطح
مشارکت محلی

پرتغال

تخصیص بودجه برای توسعهگردشگری؛  -نقش هدایتگر در
برنامه ها و مشارکت با سطوح
دیگر

روابط بین تمام سطوح
ساختار مدیریتی بر
اساس سیستم فدرالی

 توجه به عالیقبومیان؛  -حفظ
ارزش های اجتماعی
 فرهنگی مقصد؛حفظ معماری بومی

 تشویق مردممحلی برای توسعه
گردشگری

برزیل

تخصیص بودجه برای توسعهگردشگری؛  -نقش هدایتگر و
مشارکت با مسئوالن منطقه ای

تعیین سطح مدیریت
محلی در ساختار
مدیریت

 ایجاد پارک هایگردشگری جهت
حفظ ساختار بومی؛
ثبات در اقتصاد
محلی

 ایجاد مشارکتمردم محلی در
تمامی ابعاد
اقتصادی ،اجتماعی-
فرهنگی و زیست
محیطی گردشگری

ترکیه

 تخصیص بودجه برای توسعهگردشگری؛  -ایجاد خط مشی
کلی گردشگری

تعیین برنامه های
گردشگری به صورت
متمرکز و در سطح ملی

آفریقا
جنوبی

-تخصیص بودجه برای توسعهگردشگری؛  -ایجاد قوانین
برای توسعه مناسب گردشگری
در تمام ابعاد توسعه پایدار؛-
ترویج گردشگری در دولت
های محلی

 انطباق بین مدیریتمحلی با مدیریت در
سطح باالتر

 ایجاد قوانین برایچگونگی فروش
زمین و خانه های
دوم به افراد
خارجی؛ -توجه به
عالیق بومیان؛-
حفظ ارزش های
اجتماعی -فرهنگی
ایجاد پارک های
گردشگری در جهت
پایداری اقتصادی و
زیست محیطی بر
اساس وبژگی های
بومی هر منطقه

 ایجاد رابطه بینگردشگران و مردم
محلی

 ایجاد مشارکتمردم؛ -واگذاری
مدیریت گردشگری
به دولت محلی؛-
کنترل بر سیاست
های گردشگری

منبع :بر اساس یافته های تحقیق ()1312

بر اساس مطالعه ساختار برنامه ریزی گردشگری روستایی و خانه های دوم در کشورهای مورد
مطالعه و مقایس ه آن با پژوهش ها و برنامه های تدوین شده در زمینه ی مدیریت برنامه ریزی
گردشگری خانه های دوم در ایران (طبق جدول  2و  )2دو دسته مشکالت را در کشور ما نمایان می
سازد :مشکالت عام مربوط به سطح کالن برنامه ریزی درکشور (نگرش برنامه ریزی جامع ،بخشی

 .....84مجلهی برنامهریزی و توسعه گردشگری ،سال ششم ،شمارهی بیست و سوم ،زمستان 6231

بودن ،عدم جایگاه مناسب گردشگری روستایی و خانه دوم در برنامه توسعه و  ) ...و مشکالت در
سطح منطقه ای (مشارکت ضعیف سطح محلی و غیر دولتی در برنامه ریزی گردشگری
روستایی(خانه دوم) -ضعف در امکانات زیرساختی -ارتباط باال به پایین مدیریت محلی با سطح باال
و  .) ...با این توصیف ،با تو جه به مشکالت موجود در زمینه ی مدیریت برنامه ریزی توسعه مناسب
خانه های دوم در ایران ،راهکارهای زیر جهت توسعه پایدار گردشگری خانه های دوم پیشنهاد می
شود-1 :ساماندهی نظام مدیریت و برنامه ریزی گردشگری خانه های دوم ( تشکیالت ،مدیریت،
برنامه ریزی ،هماهنگی ،نظارت ،اجرا و مانند آن)؛  -2زدودن رویکرد برنامه ریزی بخشی متمرکز از
سیستم و نظام برنامه ریزی کشور و برنامه ریزی گردشگری و جایگزین کردن رویکردهای جدید
برنامه ریزی از جمله برنامه ریزی راهبردی فضایی؛  -3بسیاری از طرح ها و برنامه های توسعه
گردشگری روستایی تدوین شده در کشور ما دارای نظارت هوشمند نیستند و این امر سبب شده تا
ویالهای ساخته شده در نقاط روستایی پیامدهای منفی بسیاری را برای روستاییان بجا بگذارند.
بنابراین ایجاد مدیریت هوشمند نظارت براجرای قوانین در طرح های گردشگری روستایی ضامن
اجرای درست این طرح ها می باشد؛  -4کاربردی کردن و هدفمند نمودن پژوهش های علمی و
دانشگاهی کشور با توجه به نیازهای بخش گردشگری روستایی؛  -5تغییر از مدیریت سنتی
(کالسیک) به سمت مدیریت سبزدر عرصه گردشگری روستایی به خصوص در عرصه برنامه ریزی
خانه های دوم؛  -2تقویت نقش جامعه محلی در فرایند مدیریت برنامه ریزی های مختلف در سطح
روستا؛  -2تهیه الگوی بومی برنامه ریزی بر اساس الگوهای مطالعه شده و علمی در کشورهای دیگر
بر اساس نزدیکی شرایط و مسائل دو کشور برای مناطق روستایی کشور؛  -3تعیین متولی مشخص
برای مدیریت نظارت ساخت و ساز در روستاها جهت جلوگیری از سوداگری در روستا و پایداری
شرایط نواحی روستایی در ابعاد مختلف .در نهایت بر اساس مطالعات انجام شده و راهکارهای ارائه
شده ،ساز و کار پیشنهادی برای مدیریت و برنامه ریزی توسعه خانه های دوم در کشور و مدل
پیشنهادی استان مازندران مبتنی بر انتخاب سازوکار مناسب در کشورهای مورد مطالعه ارائه می
شود.
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جدول ( :) 5سازوکار پیشنهادی مدیریت برنامه ریزی توسعه خانه های دوم بر اساس تجارب کشورهای مورد
مطالعه
سازوکار پیشنهادی

سطوح
برنامه ریزی

طراحی
الگوی بومی

ملی

تعیین استراتژی ها و چشم اندازهای کلی و کالن گردشگری و مسائل روستایی-
تصویب طرح ها و برنامه های گردشگری و روستایی-

منطقه ای
(استانی)

مشارکت نهادهای دولتی و غیردولتی مرتبط با مسائل روستایی  -فراهم کردن
اقدامات و زیر ساخت هایمورد نیاز برای اجرای طرح های گردشگری و روستایی-
اولویت بندی فعالیت های گردشگری و روستایی

محلی
(شهرستانی)

فراهم کردن زمینه های الزم برای اجرای طرح های گردشگری و روستایی -ترغیب
و بکار گیری نهادهای محلی گردشگری و روستایی -ارتباط متقابل مدیریت محلی
با سطوح باالتر

در سه بعد
توسعه پایدار

توجه به ارزش های اجتماعی -فرهنگی ،رونق و ثبات اقتصادی در مقصد ،ایجاد
پارک هایی برای توسعه خانه های دوم ،ایجاد قوانین حفظ و نگهداری زیست
محیطی و کالبدی

نقش دولت

نقش هدایتگر و ارشادی و ترویج گردشگری در سطح محلی

سازمان های
مربوطه

عدم بخش بندی و پخش مسائل گردشگری در وزارت خانه های مختلف و انجام مسائل مربوط به
گردشگری در یک سازمان و یا وزارت خانه مربوطه
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