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Abstract 
Spatial planning is one of the approaches that can be effective in different 
economic, social, cultural, environmental and political aspects of tourism and as 
a system dominate the region and be considered as a basic strategy. The present 
study seeks to evaluate the spatial planning indices of sustainable development 
of rural tourism destinations in the East of Mazandaran province. The purpose of 
this study was descriptive-analytic and a questionnaire was used and its validity 
was confirmed by (sources reviewed, university professors). Data were analyzed 
using statistical tests (one sample t-test, Pearson correlation, multivariate 
regression and path analysis). The findings of the study showed that economic 
and social variables are in relatively good condition. Fitting the regression model 
shows that 53% of the dependent variable changes are explained by the 
independent variable. From the viewpoint of locals and tourists at the level of 
(0.05), there is a significant relationship in all variables. From the experts' point 
of view, there is a significant relationship between all dimensions of activity and 
location except for human dimension, with all dimensions used. Therefore, the 
first hypothesis is rejected for the three groups studied and the second 
hypothesis is confirmed. 
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Extended Abstract 
1. Introduction 
The strategic point that has been taken 
into consideration in recent decades, 
especially in developing and 
underdeveloped countries, is the 
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formation and expansion of sustainable 
tourism development with a spatial 
planning approach that has received much 
attention by researchers and planners 
(Romiani, 1398, p. 43). On the other hand, 
spatial planning is the most crucial step in 
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the process of sustainable tourism 
development, which brings economic, 
social and environmental benefits (United 
Nations New York and Geneva, 2008: 32). 
Therefore, spatial planning for the 
development of indigenous (rural) 
tourism, including access to the area by 
establishing a proper transport network, 
enhancing the quality and quantity of 
tourism services, education, and 
educating local residents about the area's 
tourism, marketing and incentive 
programs to attract Tourism is the optimal 
management and implementation of a 
tourism development plan (Gunn & Var, 
2002, p. 356). 

2. Materials and Methods 
The research has used a descriptive-
analytical design for data gathering, 
documentary and survey methods 
(observation and questionnaire) have been 
used. The statistical population of this 
study was related to rural tourism, 21 
tourism destination villages with 
references to prefectures and cultural 
heritage and handicraft organizations in 
each city and complete information from 
experts of province cultural and crafts 
organization. Statistical population is 
divided into three groups to investigate 
this issue. The first group is about experts 
in the field (experts from the Cultural 
Heritage and Crafts Organization and 
village officials who have been surveyed in 
total 26 people. The second group is 
intended for tourists’ visiting these areas. 
And according to the managers of each 
village, the number of tourists in the 
period 1395-1976 is -272000, so the 
Cochran formula with 0.07% error was 
used to determine the number of tourists’ 

questionnaires, calculated 196 
questionnaires in total. According to the 
Census 2016, the population of the village 
Tourism destination is estimated to be 
40,960 people, distributed among locals 
based on Kokwan formula and 195 /0 0.07 
error, and finally, the sample number of 
each village is determined. 

3. Discussion and Results 
One of the most important factors 
influencing the pattern presentation is 
identifying different factors, dimensions 
and components of a pattern that can play 
an effective role in explaining pattern 
factors. In this regard, a theoretical model 
was designed in the theoretical framework 
with regard to the world literature as well 
as the studies that have three elements of 
location, human and activity. Then, using 
one-sample t-test, Pearson correlation, 
multivariate regression and path analysis, 
each of the dimensions was evaluated. The 
findings of the study showed that the first 
three hypotheses are rejected, that is, the 
economic and social variables are 
relatively favorable. Fitting the regression 
model shows that 53% of the dependent 
variable changes are explained by the 
independent variable. According to the 
path analysis test, two dimensions of 
location and activity have an indirect 
effect on sustainable tourism development 
from the perspective of all three groups. In 
other words, among dimensions of spatial 
planning dimension location has the most 
direct effect (0.52) on sustainable tourism 
development from the perspective of all 
three groups. Overall, location has the 
greatest impact on sustainable tourism 
development from the perspective of all 
three groups. 
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4. Conclusions 
The findings of the study showed that 
economic and social variables are in 
relatively good condition. Fitting the 
regression model shows that 53% of the 
dependent variable changes are explained 
by the independent variable. From the 
viewpoint of locals and tourists at level 
(0.05) there is a significant relationship in 
all variables. From the experts' point of 
view, there is a significant relationship 
between all dimensions of activity and 
location except for human dimension, with 
all dimensions used. Therefore, the first 
hypothesis is rejected for the three groups 
studied and the second hypothesis is 
confirmed. 
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 چکیده
میبرنامه که  رویکردهایی  از  یکی  فضایی  اجتماعی، ریزی  اقتصادی،  مختلف  ابعاد  در  تواند 

گردشگری موثر واقع شود و زمینه را برای توسعه ی پایدار  محیطی و سیاسی  فرهنگی، زیست 
بـه    ییراهبردی فضـا  یـزیرت برنامـهیمناطق روستایی فراهم کند. بنابراین اگر به مفهوم و ماه

ـف یمتنـوع ط یازهـاین یجهـت ارضـا یمبادرت شود، نه تنها بستر یتوسـعه ی صنعت گردشگر
مثبت   یامـدهایپ  ییلكه به واسطه ی تعادل در انتشار فضـاگردد؛ بیاز گردشگران فراهم م  یبزرگ

مقصد را از   ییایگسترده از قلمرو جغراف  یازبان و پهنهیانبوه از جامعه ی م  یت یحاصل، جمع
اجتماع نمود.  یطی مح  -ست یو ز  یاقتصاد  -یتحوالت مثبت  به   متأثر خواهد  پژوهش حاضر، 
فضایی توسعه ی پایدار مقصدهای گردشگری روستایی  ریزی  های برنامهدنبال ارزیابی شاخص

تحلیلی   -در شرق استان مازندران است. این پژوهش، از نوع تحقیقات کاربری و با روش توصیفی
ی( وسیله  به  آن  روایی  است.  شده  انجام  نامه  پرسش  ابزار  استاتید و  بررسی،  مورد  منابع 

داده  دانشگاه) تحلیل  و  تجزیه  شد.  آزموتائید  با  آماری(نها  نمونه  tهای  همبستگی تک  ای، 
یافته شد.  انجام  مسیر)  تحلیل  و  متغیره  چند  رگرسیون  که پیرسون؛  داد  نشان  تحقیق  های 

رگرس مدل  برازش  دارند.  مطلوبی  نسبتاً  وضعیت  اجتماعی  و  اقتصادی  نشان   یونیمتغیرهای 
تبیین می  ۵۳دهد که  می  شود.از دیدگاه درصد تغییرات متغیر وابسته توسط متغیر مستقل 

) در سطح  گردشگران  و  محلی  معنا۰/ ۰۵مردم  رابطه  از )  دارد.  وجود  متغیرها  تمامی  در  داری 
بعد ی  رابطه  جزء  به  کارشناسان،  ابعاد  دیدگاه  تمامی  در  مکان  و  فعالیت  ابعاد  با  انسان 

ی اول   مورداستفاده رابطه معناداری وجود دارد. بنابراین از نظر سه گروه مورد بررسی فرضیه
 شود. رد و فرضیه ی دوم تائید می

ریزی فضایی،  برنامه کلیدواژه ها:
پایدار، مقصدهای  یتوسعه

گردشگری روستایی، شرق استان  
 مازندران. 
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 مقدمه ١
های اخیر به خصوص در کشورهای در  رویکردی که در دهه

توسعهحال   و  توجه  توسعه  مورد  است، نیافته  قرارگرفته 
گیری و گسترش توسعه ی پایدار گردشگری با رویکرد شکل
شدت مورد توجه محققان   ریزی فضایی است که بهبرنامه

دهد که  ها نشان میریزان قرار گرفته است. بررسیو برنامه
ل  یبه دل   یی فضا  ی زیردار گردشگری و برنامه یی پا  توسعه

نوع مشترك،  هدف  مفهوم   یبرا  ی فلسف  یتالق  یداشتن 
سازمان به   ی زیربرنامه  عمل  زندگعنوان  ی  یآ  یدهی  نده 

با مقررات و طراح اقتصاد یروابط اجتماع  یجوامع  در    ی، 
فضایآ از  استفاده  در  دقت  و  منظور  به   یكی زی ف  ی نده 

تخریرس بدون  رفاه  به  انسان  مح یدن  محسوب  یب  ط 
های توسعه  ها شناخت طرح شوند. به عبارتی هدف آن ی م

برنامه مختلف  مراحل  در  گردشگری  از جمله  فضایی  -ی 
ریزی، طراحی و مدیریت مبتنی بر عملیاتی کردن و نیز بر  

 ١٣٩٨اصول پایداری، یکپارچگی و جامعیت است(رومیانی،  
برنامه٤٣: در  معقولی ).  ارتباط  گردشگری،  فضایی  ریزی 

بین ساختار فضایی و عملکرد آن به وجود می آید و این 
واملی است که نه تنها بر ساختار، بلکه بر عملکرد  یکی از ع

در   روستایی  های  گاه  سکونت  فضایی  پذیری  نقش  و 
می  اثر  ملی)  و  ای  منطقه  (محلی،  سطوح 

نقش  برنامه . (Stojsavljević,2013:2)گذارد فضایی  ریزی 
کند و چنین  ی پایدار گردشگری ایفا می  مهمی در توسعه

کند.  نیز صدق می  هاچیزی در خصوص بسیاری از بخش
ریزی فضایی در بخش گردشگری امری  فهم اهمیت برنامه

به اجتناب میناپذیر  فعالیت حساب  گردشگری  آید. 
بخشپیچیده که  است  تحت  ای  را  اقتصاد  مختلف  های 

دهد و استدالل آن این است که تأثیرات  پوشش قرار می
ناخواسته و نامطلوب بخش گردشگری در غیاب هر گونه  

برنامه   تالشی جهت  میدر  پیدا  بروز  کنند  ریزی، 
)http://pub.world-tourism.org  بخش گردشگری با .(

رستورانفروشگاه و محلها، حملها، شبکهها،  های  ونقل 
ی اینها در درون    اقامت در ارتباط است، به طوری که همه

منطقهبرنامه می   ایریزی  تعریف  و   Drj)شوندگنجانده 
and Moore, 1992:10)برنامه بنابراین  از  .  فضایی  ریزی 

می سو،  بازدیدیک  نیازهای   ، طریق تواند  از  را  کنندگان 
منطقه کار  و  کسب  ی  و  (توسعه  عمومی  مشارکت  ای، 

کند برطرف  از (Risteski & et al,2012)دموکراتیک)،  و   ،
در  را  ارزشمندی  نقش  دیگر،  نگرانی  سوی  های درک 

اجتماعی و  محیطی  مکان  -اقتصادی،  های  فرهنگی 
کند بازی  بر(Romão, & Saito,2017)گردشگری  این  . 

پایدار   ی  توسعه  بررسی  و  پیگیری  جهت  در  اساس 
گردشگری، تحقیق در حوزه ی گردشگری پایدار با رویکرد 

سو، روستاهای  ریزی فضایی تمرکز گردید. زیرا از یک برنامه
چشمکشور   طبیعی،  منابع  بودن  دارا  جهت  اندازهای به 

زیست و  جغرافیایی  وضعیت  اقلیمی،  طبیعی،  محیطی، 
توپوگرافی و هیدرولوژیکی به عنوان میراث طبیعی به شمار  

آنمی از  حفاظت  که  اقتصادی  آیند  استفاده  کنار  در  ها 
آید. از سوی دیگر، پیوند  صحیح امر ضروری به شمار می

پایدار   ی  برنامهتوسعه  با  نمود  گردشگری  فضایی،  ریزی 
 یابد.تری میعینی 

استان   پژوهش شرق  این  ی  موردمطالعه  ی   منطقه 
و  نکا  بهشهر،  (گلوگاه،  شهرستان  چهار  شامل  مازندران 

جاذبهمیان دلیل  به  که  است  گردشگری(دورود)  -های 
تاریخی؛ طبیعی؛ فرهنگی) در سه دهه ی اخیر بیشتر مورد  

های دولتی و بخش خصوصی قرار مردم و ارگانتوجه عموم  
محققانی   توسط  گرفته  صورت  مطالعات  است.  گرفته 

شریفی و  ؛(سندگل  و  ١٣٩٥نیا،ازجمله  قدمی  ؛ 
بابایی،١٣٨٩همکاران، و  سپهری  و   ١٣٩٤؛  شیخی  و 
های  دهد که برنامه ) در این استان نشان می ١٣٩١شجاعی،

نتوانسته است زم برای  گردشگری استان مازندران،  را  ینه 
یک توسعه ی پایدار گردشگری فراهم کند. ازاین رو، الزمه  

ها، شناسایی همه ی ی اجرایی و عملیاتی شدن این برنامه
ریزی فضایی  های این حوزه در قالب الگوی برنامهظرفیت

پایدار  ی  توسعه  طرح  حاضر،  زمان  در  است.  گردشگری 
برای دیگر  تنها برای حوزه ی گردشگری، بلکه  گردشگری نه 

... ضروری  بخش های استان مانند کشاورزی و صنعت و 
است که متأسفانه به شکل مطلوب فراهم نشده است.  

ها در  کارگیری ظرفیتهاست در مورد بهکه سالجالب این
ها و اقداماتی  حوزه ی گردشگری در ایران و مازندران بررسی 

به  است.  گرفته  جمله؛  طوریصورت  از  محققانی  که 
همکاران(مو و  جاللی(١٣٩١:  ٢٥سایی  و  مظلومی   ،(١٣٩١  

کنند که کشور ایران برای )؛ در پژوهش خود اظهار می٢٨:
ریزی کرده است، اما، هایی طرحتوسعه ی گردشگری برنامه

می چنان آن نشان  تحقیقات  و  آمارها  این  که  به  دهد، 
همراه  به  مطلوبی  نتایج  و  است  نیافته  دست  مقصود 

ب است.  ارزیابی  نداشته  پژوهش،  این  از  هدف  نابراین 
برنامهشاخص پایدار  های  ی  توسعه  فضایی  ریزی 

http://pub.world-tourism.org/
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مازندران   استان  شرق  در  روستایی  گردشگری  مقصدهای 
است که شامل؛ شهرستان بهشهر، نگا، کلوگاه، میاندرود  

به دنبال پاسخ گویای به این فرضیه ها کلیدی   پساست،  
 است.

پایدار گردشگری، ابعاد  با توجه به ابعاد توسعه ی   .١
گردشگری   مقصدهای  اجتماعی  و  اقتصادی 

 روستایی مورد مطالعه، وضعیت مطلوبی ندارد.
می .٢ نظر  شاخصبه  بین  برنامه رسد  ریزی  های 

فضایی و توسعه ی پایدار رابطه معناداری وجود 
 دارد.

 مبانی نظری ٢
،  یزی فضایی گردشگریردر برنامه ی دیاز مباحث مهم و كل

ك منطقه  ین صنعت در  یت موجود ایگاه و وضعین جاییتع
  یند توسعه ی مقاصد گردشگریح فرآیاست. ازاین رو، تشر

  ی رپایاز مباحث د  یكیبه عنوان    یژه مقاصد تفرجگاهیبه و
گردشگر ط   یمطالعات  ازیب  ی در  در    ٦٠ش  گذشته  سال 

ن و  شد  مطرح  جهان  برنامهی سطح  صنعت یر از  زان 
ر توسعه ی  یند و مس ی فرآ ین ی بشیپ یبه ابزارها ی گردشگر
ر  ی ند و مسیفرآ  ی نی بشیفراهم شد. پ  ی گردشگر  یمقصدها

در شناخت   یاساس  ی، از نقش یتوسعه ی مقاصد گردشگر
گردشگر  ی  توسعه  نت   یاثرات  در  افزایو  میجه  زان یش 

  یتوسعه ی مقاصد گردشگر  ی ز یربرنامه  ییو كارآ   یاثربخش
همکاران، و  است(رومیانی  بر)١٢١:  ١٣٩٨برخوردار  ن ی ا. 

چرخه طول  در  مختلف  مقاصد  عمرشان،    یاساس، 
تغ مختلفییدستخوش  تحوالت  و  تمركز  یم   یر  و  شوند 

ها متفاوت است. در هر ن دورهیك از ایالت در هر  یتسه
در    ی رات خاصیی، تغات مقصدهایح  ك از مراحل چرخه یی

-١٣٩٣رد(مهدوی و همکاران،ی گ یمختلف شكل م  یهاجنبه
گ١٣: مقاصد  قابل  یردشگر).  و  توان  نظر  جذب  یاز  ت 

با هم متفاوتند. برخ  ا  یگردشگر  قابلیاز  از  ت ین مقاصد 
  یالمللنیو ب  ی جذب گردشگر در سطح مل   یالزم برا  یها

در    یتوانند عامل محرك توسعه گردشگریبرخوردارند و م
  ی ت و برد محلیهم از قابل  ی ند و برخیمنطقه به شمار آ

-یفضایی نم  یز یرند برنامهین رو، در فرآیبرخوردارند. از ا 
مشابه برنامه  برا   یاتوان  ا  یرا  ی  تدویهمه  مناطق  ن ین 

كند كه در  یجاب میا  ی و زمان  یمال   ی ت های محدود  .نمود
  ی نسبت به برخ  یاز مقاصد گردشگر  یك منطقه، برخی
  ی شتر ی الت بیابند، خدمات و تسه یع تر توسعه  یگر سرید

نماافیدر نهادهیت  و  آنها    ی شتریب  یاهیسرما  ی هاند  به 
 ).  ٢٦: ١٣٨٩ابد(ضیایی و شجاعی،ی ص یتخص

مداخلهبرنامه  مکانیسم  یک  فضایی  برای  ریزی  ای 
ی  توسعه  و  و    تکامل  محیطی  منفعت  برای  گردشگری 

می شمار  به  سوی  ١٥٨:  ١٣٩٨رود(رومیانی،  عمومی  از   .(
برنامهدیگر سطح  ،  در  فضایی  راهبردی  برنامه ریزی  های 

می  چشمملی،  توسعهتواند  برای  گردشگری    اندازی  ی 
های  مطلوب تدوین کند. این در حالی است که در برنامه

برنامه مثل  شهرک، کالبدی،  یا  شهر  به  مربوط  های 
بخش   ساختار  خصوص  در  ملموس  و  عینی  تصمیماتی 

اتخاذ می معین،  مکان  در یک  پیوندهای  گردشگری  شود. 
-رساخت گردشگری و خدمات نیز در این نوع برنامهبین زی

بازنمایی می و ها  گردشگری  بخش  کارایی  برای  که  شوند 
مکان از اهمیتی اساسی برخوردار هستند(رومیانی و    آینده

از  ٤٥:  ١٣٩٨همکاران،   سو).  برنامهیک  فضایی ،  ریزی 
به  حیاتی  پایدار  فرایند توسعه ی گردشگری  گام در  ترین 

ها و ایجاد  ، که مزایای مانند بهبود دسترسیرودشمار می 
مناسب نقل  و  حمل   .Cornelissen,2014; 4; 4)شبکه 

SanMartín & Herrero;2012) افزایش کیفیت و کمیت ،
گردشگری  George et al.,2009; Tudisca et)خدمات 

al.,2015)    با رابطه  در  محلی  ساکنان  آموزش   ،
 ;Adiyia et al.,2014; Snieška et al.,2014)گردشگری

Tudisca et al.,2015) برنامه و  بازاریابی  تشویقی  ،  های 
، مدیریت و اجرای (Zhong et al,2008)برای جذب گردشگر

کرد استفاده  گردشگری  ی  توسعه  طرح   ,Folia )بهینه 
-های منطقه، و زمینه را برای کاستن از عدم توازن1999:87

آورد  ا وجود  به  و سرزمینی   United Nations New)ی 
York and Geneva, 2008: 32) ریزی  .درنتیجه، بین برنامه

فضایی و عوامل مورد بررسی در باال که به توسعه ی پایدار  
شود، پارادایم غالب قرن حاضر به یک  گردشگری منجر می 
شده است و در پی تعامل بین فضای  هدف جمعی تبدیل

یطی  مندان با منابع مح زیست میزبانان، گردشگران و بهره
و فرهنگی است که ضمن تامین نیازهای حال حاضر افراد، 
حفظ و حراست از منابع محیطی و طبیعی برای آیندگان را 
نیز در نظر دارد. بنابراین توسعه ی پایدار با تامین نیازهای  
نسل حاضر بدون به مخاطره انداختن توانایی نسل های  

دیدگاه نیازهایشان،  برآوردن  برای  جدیدبعدی  در های  ی 
ریزی فضایی و گردشگری به ارمغان آورده  حوزه ی برنامه 

جنبه  .است بر  مکانیتاکید  و    -های  گردشگری  فضایی 
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ابعاد  برنامه گرفتن  نظر  در  با  همراه  محیطی  منابع  ریزی 
از آن و همچنین  بوم نیازهای ناشی  شناختی گردشگری و 

آستانه و  فیزیکی  تحمل  ظرفیت  زیست  مباحث  های 
شالو برنامه محیطی  مباحث  اصلی  ی  فضایی  ده  ریزی 

). بنابراین ١٣٩٣:٥(پرچکانی،دهندگردشگری را تشکیل می
گردشگری برنامه ی  توسعه  برای  فضایی  ریزی 

بومی(روستایی)، شامل دسترسی به منطقه با ایجاد شبکه  
خدمات  حمل کمیت  و  کیفیت  افزایش  مناسب،  ونقل 

در   محلی  ساکنان  تعلیم  و  آموزش  با  گردشگری،  رابطه 
های تشویقی برای  گردشگری در منطقه، بازاریابی و برنامه

ی   توسعه  طرح  بهینه  اجرای  و  مدیریت  گردشگر،  جذب 
. از طرف دیگر، (Gunn &var,2002:356)گردشگری است

بهرهبرنامه مفهوم  به  روستایی  گردشگری  فضایی  -ریزی 
برداری بهینه از امکانات در راستای بهبود وضعیت مادی و 

نوی، در قلمرو فضایی خاص، تلفیقی از علوم جغرافیا، مع
عنوان یک علم میان شناسی است که به اقتصاد و جامعه

همپوشانیرشته و  اشتراک  نقاط  دارندای  زیادی  -های 
به ٤٣:  ١٣٩٣(برچکانی، آن  از  و  و )،  راهبرد  یک  عنوان 

ای و  های منطقهاستراتژی به منظور کاستن از عدم توازن
جهت تعدیل نابرابری میان روستا و شهر از    سرزمینی در

فرصت  و  حیث  اساسی  ضرورتی  منافع،  و  منابع  ها، 
عنوان رود. از همین رو ، باید به ناپذیر به شمار میاجتناب 

طور   به  و  شود  مطرح  آمایش  اساسی  محورهای  از  یکی 
گیردهمه قرار  اجرا  و  بررسی  مورد   & Lea)جانبه 

Shafer,2002:15)زمینه ی   ریزی فضایی درنامهبر  . در کل
معیارهایی   اقتصادی،  راهبردهای  با  روستایی  گردشگری 
مانند برآورد تراکم و ظرفیت پذیری در نواحی، زیربناهای  

توان دیگر  اقتصادی،  ی  عرضه  قابلیت  اقتصادی،  سنجی 
مقصدهای   ی  توسعه  گردشگران،  موردنیاز  محصوالت 

گونه  و  امکانات  برآورد  و  بررسی  مختلف  گردشگری،  های 
از جمله  مراکز جمعیتی منطقه  و  نواحی  در  سکونتگاهی 

گیرند قرار  توجه  مورد  باید  که  هستند   ,Folia)مواردی 
1999:87) . 

که مشاهده   تحقیق همان طوری  تبیین موضوع  برای 
موضوع  اهمیت  و  تبیین  به  نظری  چهارچوب  در  شد 
گردشگری   ی  توسعه  ی  رابطه  نهایت  در  و  شد  پرداخته 

ریزی فضایی موردتوجه قرار گرفت. برآیند با برنامه   پایدار
-گیری تعریفی از برنامهبندی صورت گرفته به شکلجمع

 ریزی فضایی گردشگری منجر شد.

و مجموعه هدفمند  منظم،  شرایط  و  عوامل  از  ای 
مثلث  کردن  هماهنگ  و  تنظیم  جهت  در  سیستماتیک 

مکان،   برنامه کاربردی  در  فعالیت  و  مخانسان  تلف  های 
فرهنگی و زیست محیطی توسعه  ی    -اقتصادی، اجتماعی

گردشگری، با توجه به نیازها و امکانات محلی و تامین رفاه  
بهره مندان و رسیدن به عدالت اجتماعی در ابعاد مکانی و  
حفظ  و  گردشگری  پایدار  ی  توسعه  جهت  در  فضایی 

 ای است.های جغرافیای منطقهتوانمندی

،  براساس مدل مفهومی نظری و تعریف صورت گرفته
ریزی فضایی توسعه ی  مسئله ی مهم در رابطه با برنامه

برنامه در  مؤثر  عوامل  شناسایی  گردشگری،  ریزی  پایدار 
ریزی فضایی  فضایی است، که از طریق مطالعه ی برنامه

طور کلی  به برای پایدار گردشگری و اجزا و عناصر آن، که  
-در چهارچوب نظری مورد بحث و بررسی قرار گرفت، می

مقصد ی  توسعه  برای  تجربی  مطلوب  الگوی  های  تواند 
پایدار گردشگری را براساس موارد ذکرشده به صورت زیر  

ارائه کرد.

 
 ریزی فضایی توسعه ی پایدار گردشگری ): مدل مفهومی تجربی الگوی برنامه ١شکل( 

 ١٣٩٧ماخذ: نگارندگان،  
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می الگوی  بنابراین  و  تعریف  داشتن  نظر  در  با  توان 
برنامه مطلوب  پایدار  مفهومی  ی  توسعه  فضایی  ریزی 

به سه  اشاره  گردشگری،  نظر  مورد  الگوی  در  اساسی  گام 
 کرد:

مکان(ظرفیت عوامل  عنوان  به  توجه  اول،  ها  گام 
عناصر پایه در  های مدل که نقش  عنوان ورودیمحیطی) به 

به  فرهنگی)  و  انسان(اجتماعی  بعد  داشته،  را  عنوان مدل 
ها(بعد کارکردی) است. در این ای) و بعد فعالیت(بعد زمینه 

رویه و  مدیریت  از  دسته  آن  به  اساسی  توجه  های گام 
کننده ی بهره  کننده و تشویقریزی است که تسهیلبرنامه

و ظرفیت  پتانسیل  دارای  مناطق  در  گردشگری وران  های 
برنامه قوانین،  ی  دربرگیرنده  که  و  است  نهادی  ریزهای 

باشد. در زمینه ی شرایط محیطی نیز بر  سیاسی دولتی می
عامل قبیل  از  جاذبهمواردی  شامل  که  اولیه،  های  های 

تاریخیانسان طبیعی،  فرهنگی  -ساخت،    -فرهنگی، 
های ثانویه، شامل  محیطی، و عامل  -اجتماعی، جغرافیایی

اجتماعی اقتصادی،  نهادی(  -عوامل  مدیریتی)،  فرهنگی، 
زیرساختی(کالبدی) و زیست محیطی تمرکز دارد. ازاین رو،  

تحلیل  مباحث نظری،  به براساس مجموعه  آمده عملهای 
برنامه گانه  از  سه  ابعاد  و  گردشگری  فضایی  ریزی 

مؤلفهاشاره فوق،  در  در  شده  موثر  نهایی  متغیرهای  و  ها 
و  ریز برنامه تدوین  گردشگری  پایدار  ی  توسعه  فضایی  ی 

 ).١شده است( جدولارائه

ریزی فضایی  ها و متغیر موثر در برنامه ): ابعاد، مؤلفه ١جدول( 
 پایدار گردشگری 

 متغیر  ها مؤلفه ابعاد 

ان 
مک

ت 
رفی

ظ
 ها 

 های طبیعیجاذبه 

 فرهنگی  -های تاریخیجاذبه 

 های نوع ویژهجاذبه 

 هااستقرار جاذبه موقعیت 

 هاکیفیت جاذبه

ان 
س

ان
 

گی
هن

فر
 و 

عی
تما

اج
 

 مشارکت مردم محلی

 سیاسی  -نهادی 
 هنجارهای اجتماعی محلی 

 کاهش انگیزه مهاجرت

ت
الی

فع
 ها 

دی
صا

اقت
- 

دی
رکر

کا
 

 برد فضایی مقصد
 خدمات رفاهی

 خدمات امنیتی و انتظامی
 خدمات بهداشتی

 الکترونیکیخدمات 
 خدمات اقامتی

 خدمات پذیرایی 
 رسانیخدمات توزیع و اطالع

 گذاری جذب سرمایه
 منابع درآمدی 

 زایی اشتغال
(Sarudzai and Mukwada., 2017;  Risteski & et al.,2012; 

Yang and Fik,2014,  ;  Dolores Sarrión & et al., 2015; 
Dedeand Ayten, & et al,2012; Sousa Guedes and 

Jiménez,2015) . 

گردشگری   پایدار  ی  توسعه  فعالیت  برآیند  دوم  گام 
نشان که  مقصد است  پایداری  ی  روستایی  دهنده  های 
شکل برنامهگردشگری  ی  توسعه  از  ناشی  ریزی  گرفته 

می  پایدار فضایی  ی  توسعه  نتیجه  مرحله،  این  در  باشد. 
توان  کند که در سه شکل میگردشگری، نمود عینی پیدا می 

 Yang andاقتصادی  -آن را موردتوجه قرارداد. الف  نتایج 
Fik,2014, Dolores Sarrión et al, 2015اجتماعی  -)، ب- 

 Sarudzai Mutana and Geoffrey)فرهنگی)،
Mukwada,2013)ج کالبدی  -،  و  محیطی   زیست 

Guedes and Jiménez,2015) . 
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ریزی فضایی و توسعه ی پایدار  ابعاد برنامه ): تلفیق  ٢شکل( 

 گردشگری 

 

ریزی فضایی یک ابزار مهم برای دستیابی به قابلیت  برنامه 
-توان از طریق شاخصپایداری در گردشگری است که می

ظرفیت مانند  اجتماعیهایی  فرهنگی(بعد    -ها(مکان)، 
 .  ها) را مورد ارزیابی قراردادانسانی) و کارکردها(بعد فعالیت

 روش تحقیق ٣
توصیفی استفاده  مورد  روش  کاربردی،  تحقیق   -نوع 

داده گردآوری  برای  و  روشتحلیلی  از  اطالعات،  و  های  ها 
بهره  نامه)  پرسش  و  پیمایشی(مشاهده  و  اسنادی 

شده است. جامعه ی آماری این پژوهش در رابطه با گرفته 
روستای مقصد گردشگری با مراجع ٢١گردشگری روستایی،  

دارها و سازمان میراث فرهنگی و صنایع دستی در  به بخش
سازمان   کارشناسان  از  کامل  اطالعات  و  شهرستان  هر 
شدند.   انتخاب  استان؛  دستی  صنایع  و  فرهنگی  میراث 

که برای بررسی این موضوع، جامعه ی آماری در  طوریبه 
شده است. گروه اول در رابطه با  سه گروه در نظر گرفته 

حوزهصاحب این  میراث  نظران  سازمان  (کارشناسان 
صنایع و  که  فرهنگی  هستند  روستاها  مسئوالن  و  دستی 

اند. نفر موردبررسی قرارگرفته   ٢٦صورت تمام شماری و  به 
گرفته  نظر  در  گردشگرانی  دوم،  این  شدهگروه  از  که  اند 

اساس اظهار مدیران هر کنند و برمناطق دیدن و بازید می
باز  -،  ١٣٩٦تا١٣٩٥،ه ی زمانیروستا، تعداد گردشگران در 

برآورد شده است. ازاین رو ، برای مشخص کردن  ٢٧٢٠٠٠
تعداد پرسش نامه ی گردشگران از فرمول کوکران با خطای  

پرسش نامه  ١٩٦درصد بهره گرفته شد. که در مجموع    ٠٧/٠
صورت تصادفی توزیع و پخش محاسبه و بین گردشگران به 

بر است.  سرشماری  گردیده  جمعیت   ،١٣٩٥اساس 
گردشگری   مقصد  محاسبه   ٤٠٩٦٠روستاهای  شده نفر 

بر که  خطای  است  و  کوکوان  فرمول  ؛ ٠٧/٠اساس 
است.  ١٩٥ گردیده  توزیع  محلی  مردم  بین  نامه  پرسش 

مشخص  روستاها  از  یک  هر  نمونه  تعداد  شده سرانجام، 
)، تعداد نمونه مشخص شده در هر روستا  ٢است. جدول ( 
 دهد.را نمایش می

 

 روستای موردمطالعه   ٢١): تعداد نمونه ی مشخص شده در ١جدول( 

 شهرستان روستا  خانوار  جمعیت تعداد حجم نمونه  تعداد گردشگران  تعداد حجم نمونه 
 بهشهر  التپه (عباس آباد) ٦٠٥ ١٩٣٠ ٩ ٥٠٠٠٠ ١٦
 تپهقره ٥٩٦ ١٧٧٥ ٩ ١٠٠٠٠ ٩
 زاغمرز  ١٩٠٢ ٥٩٣٢ ١٤ ٢٠٠٠٠ ١١
 شهیدآباد ١٣٣٦ ٤١١٣ ١٢ ١٥٠٠٠ ١٠
 آسیاسر ٥٥٥ ١٥٢٦ ٩ ١٥٠٠٠ ١٠
 محلهگرجی ٢٠١٤ ٦١٢٩ ١٤ ٧٠٠٠ ٨
 نکا  زروم  ٤٥ ١٤٤ ٧ ٢٠٠٠٠ ١١
 ارم ٨٣ ٢٤٤ ٧ ٧٠٠٠ ٨
 کلت ٢٩١ ٩٠٤ ٨ ٧٠٠٠ ٨
 نوذرآباد  ٦٣٢ ١٨٩٢ ٩ ١٥٠٠٠ ١٠
 استخر پشت ١٨٧ ٦٦٨ ٨ ٥٠٠٠ ٨
 اطراب ٤٧٤ ١٥٥٨ ٩ ٥٠٠٠ ٨
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 شهرستان روستا  خانوار  جمعیت تعداد حجم نمونه  تعداد گردشگران  تعداد حجم نمونه 
 گلوگاه  آغوز دره ١٠٢ ٢٦٣ ٧ ٨٠٠٠ ٨
 تیله نو ٥١٦ ١٦٤١ ٩ ٣٠٠٠ ٧
 نیاال  ١٥٥ ٤٤٣ ٨ ٢٠٠٠٠ ١١
 لمراسک ٧٨٥ ٢٢٨٥ ١٠ ١٠٠٠٠ ٩
 مهدیرجه  ٥٨٧ ١٩٥٤ ٩ ٥٠٠٠ ٧
 میاندرود سنه کوه ٤٩ ١٣٦ ٧ ٥٠٠٠ ٧
 برگه  ٤٩٩ ١٤٤٧ ٩ ١٠٠٠٠ ٩
 دارابکال  ١٦٧٨ ٥٢٦٢ ١٣ ١٥٠٠٠ ١٠
 اوسا ٢٣٠ ٧١٤ ٨ ٢٠٠٠٠ ١١

٤ ٢١ ١٣٣٢١ ٤٠٩٦٠ ١٩٥ ٢٧٢٠٠٠ ١٩٦ 
 ١٣٩٥مأخذ: مرکز آمار،  

برای این تحقیق سه نوع پرسش نامه طراحی شد که  
و  گردشگران  محلی،  مردم  ی  نامه  پرسش  شامل 

به هرکدام  برای  که  طوری  به  است،  طور کارشناسان 
پایایی محاسبه گردید. جهت   نیز  و  انجام  روایی  جداگانه 

ها از نظر (منابع مورد بررسی، استادان  روایی پرسش نامه 
ها، اصالحات توجه به نظرات آن   دانشگاه) استفاده شد و با

نامه  پرسش  در  جهت الزم  همچنین  گرفت.  صورت  ها 

پرسش نامه برای هرکدام از گروه تهیه    ٣٠سنجش پایایی 
و تنظیم شد که توسط استادان و کارشناسان پر شد. برای  
کرونباخ   آلفای  ضریب  از  نامه  پرسش  پایایی  بررسی 

ب یضر  طور که مشخص استشده است. همان استفاده
اعتبار به دست آمده در حد باال است ، و پرسش نامه از 

)  ٢باشد. نتایج این آزمون در جدول(اعتبار باال برخوردار می 
مشاهده است.قابل 

 

 وابسته تحقیق  مستقل و  های ): آلفای کرونباخ شاخص ٢جدول( 

 آلفا آلفای کرونباخ  هاشاخص نام متغیر نوع متغیر دیدگاه 
 ٦٢٩/٠ ٨٤٣/٠ مکان  ریزی فضاییبرنامه  متغیر مستقل  مردم محلی

 ٩١٩/٠ انسان 
 ٧٤٨/٠ فعالیت 

 ٧٦٨/٠ ٦٠٤/٠ محیطی  -طبیعی توسعه ی پایدار گردشگری  متغیرهای وابسته 
 ٦٠١/٠ کالبدی(زیرساختی) 

 ٦٦٦/٠ فرهنگی -اجتماعی
 ٧٠٣/٠ اقتصادی 

 ٦٢٥/٠ ٦١٧/٠ مکان  ریزی فضاییبرنامه  متغیر مستقل  گردشگران 
 ٦٣٥/٠ انسان 

 ٧٠٢/٠ فعالیت 
 ٦٩٤/٠ ٦٤٦/٠ محیطی  -طبیعی توسعه ی پایدار گردشگری  متغیرهای وابسته 

 ٦٥٥/٠ کالبدی(زیرساختی) 
 ٧٩٩/٠ فرهنگی -اجتماعی
 ٦٤٩/٠ اقتصادی 

 ١٣٩٨مأخذ: نگارندگان، 
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شاخص٣جدول(از   برای  ی  )،  توسعه  اقتصادی  های 
مازندران   استان  شرق  روستاهای  در  گردشگری  پایدار 

اقتصادی   بعد  برای  که  به طوری    ٤استفاده شده است. 
ثبات   ایجاد  اقتصادی،  رفاه  و  عدالت  متغیر(افزایش 

افزایش  و  گردشگری  خدمات  کیفیت  افزایش  اقتصادی، 
و   گذاری)  سرمایه  مو  ١٤انگیزه  قرار  شاخص  بررسی  رد 

 گرفتند. 

 

 ی های اقتصادی توسعه ی پایدار گردشگر ): شاخص ٣جدول( 

 ابعاد  متغیر  شاخص مردم محلی گردشگر  کارشناس منبع 

؛ تقوایی و ١٣٨٩بازرگان، 
 ١٣٨٩غفاری،

Cornelissen,2014; 
Panella,2000; George et 
al.,2009; Stetić,2012 

 ایجاد درآمد و اشتغال  ☒ ☐ ☒

اه 
 رف

ت و
دال

ش ع
زای

اف
دی 

صا
اقت

 

دی 
صا

اقت
 

 توزیع درآمد   ☒ ☐ ☒

 های شغلی توزیع فرصت ☒ ☐ ☒

 کاهش فقر و فقرزدایی   ☒ ☐ ☒

؛ دربان   ١٣٩٢رومیانی، 
 ١٣٨٥آستانه،

 

 مدت تقویت اقتصاد محلی و نشاط طوالنی  ☒ ☐ ☒

دی 
صا

اقت
ت 

ثبا
اد 

یج
ا

 

 ایجاد بازاریابی ☒ ☐ ☒

 انداز ایجاد پس ☒ ☐ ☒

 بخشی اقتصادی  تنوع ☒ ☐ ☒

؛ سجاسی  ١٣٩٤ریاضی و لطفی
 ؛ ١٣٩٣قیداری و همکاران،

Stetić,2012 

 بهبود کیفیت خدمات  ☐ ☒ ☒

ت  
فی

کی
ش 

زای
اف

ری
شگ

رد
ت گ

دما
خ

 

☒ ☒ ☐ 
های  رضایت گردشگران از خدمات و فرآورده

 محلی

 های محلیبهبود وضعیت کیفیت فرآورده ☐ ☒ ☒

؛ تقوایی و  ١٣٩٢رومیانی، 
؛ریاضی و ١٣٨٩غفاری،
 ١٣٩٤لطفی،

Cornelissen,2014; 
Panella,2000; George et 
al.,2009; Stetić,2012 

☒ ☒ ☒ 
های  گذاری افراد بومی در زیرساختسرمایه

 گردشگری  

یه
رما

 س
زه

گی
 ان

ش
زای

اف
-

ری 
گذا

 

☒ ☒ ☒ 
-گذاری افراد غیربومی در زیرساختسرمایه

 های گردشگری  

☒ ☒ ☒ 
های گذاری دولتی در زیرساخت سرمایه

 گردشگری  

 ١٣٩٧نگارنده با استفاده از منابع قابل دسترس،  ماخذ:  

 

) جدول  که  طوری  برای ٤همان  شود،  می  مشاهده   (
شاخص پایدار بررسی  ی  توسعه  اجتماعی  بعد  های 

از   ٥گردشگری، زندگی،حفاظت  شرایط  (بهبود  متغیر 
سیاسی،   و  نهادی  پایداری  فرهنگی،  و  اجتماعی  الگوهای 

شاخص بهره   ١٣نهادی و مهاجرت) و  توسعه ی  ظرفیت  
 گرفته شده است.
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 ): شاخص بعد اجتماعی توسعه ی پایدار گردشگری ٤جدول( 

 ابعاد  متغیر  شاخص مردم محلی گردشگر  کارشناس منبع 

؛ ١٣٨٥؛ دربان آستانه، ١٣٩٢رومیانی، 
 ١٣٨٧قدیری معصوم و پازکی؛

Telfer and Sharpley,2008; 
Stetić,2012 

☐ ☒ ☒ 
بهبود بهداشت و سالمتی در بین مردم 

 محلی 

گی
زند

ط 
رای

 ش
ود

هب
ب

 

عی 
تما

اج
 

☐ ☐ ☒ 
احساس رضایت جامعه ی محلی از  

 رونق گردشگری  

 افزایش امنیت اجتماعی در روستا  ☐ ☒ ☒

؛ریاضی و  ١٣٨٥دربان آستانه،
 ١٣٩٤لطفی،

Cornelissen,2014; Panella,2000; 
George et al.,2009; Stetić,2012 

☐ ☒ ☒ 
حراست از میراث فرهنگی بارونق 

 گردشگری 

 و 
عی

تما
اج

ی 
ها

گو
ز ال

ت ا
اظ

حف
گی 

هن
فر

 

☐ ☒ ☒ 
ها و (جشنواره حمایت از الگوهایی مانند

 های محلی) در روستا موسیقی

☒ ☒ ☒ 
(زبانی،  تغییر فرهنگ محلیحفظ و 

 غذایی، لباس،...) 

 همکاری و مشارکت ☒ ☒ ☐

؛  ١٣٨٩؛ تقوایی و غفاری،١٣٩٥پرچکانی،
 ١٣٩١رومیانی و همکاران،

Stetić,2012 

☐ ☒ ☒ 
بهبود نهادهای محلی مرتبط با 

 گردشگری  

 و  
دی

نها
ی 

دار
پای

سی 
سیا

 ☒ ☐ ☒ 
اجتماعی روستاییان  مشارکت و تعامل 

 های گردشگری  در فعالیت

 ١٣٨٩تقوایی و غفاری،
Cornelissen,2014; Quaddus ☐ ☒ ☒ 

کیفیت دسترسی به اطالعات و  
 ارتباطات  

ت 
رفی

 ظ
ه 

سع
تو

دی 
نها

 

☒ ☒ ☒ 
غیردولتی و  یتوسعه تعـداد نهادهـا

ها) در عرصه ها، انجمن(تعاونییمحلـ
   ی گردشگر

 کاهش مهاجرت  ☐ ☐ ☒ 

رت
اج

مه
 افزایش مهاجرت معکوس ☐ ☐ ☒ 

 ١٣٩٧ماخذ: نگارنده با استفاده از منابع قابل دسترس،  

 

کالبدی بعد  سنجش  بررسی  برای  محیطی    -همچنین 
گردشگری پایدار  ی  منبع    ٣توسعه  متغیر(پایداری 

محیط؛توسعه   بهداشت  ارتقای  و  اکوسیستم،آگاهی 

شاخص برای سنجش و ارزیابی آن بهره    ١٧زیرساختی) و  
 گرفته شد.  
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 محیطی توسعه ی پایدار گردشگری   - های بعد کالبدی ): شاخص ٥جدول( 

 بعد متغیر  شاخص مردم محلی گردشگر  کارشناس منبع 

؛ سجاسی ١٣٩٥، پرچکانی، ١٣٩٢رومیانی، 
 ؛, ١٣٩٣قیداری و همکاران،

Cornelissen,2014; Panella,2000; 
George et al.,2009 

 استفاده بهینه از آب  ☒ ☒ ☐

تم 
س

سی
کو

ع ا
منب

ی 
دار

پای
 

دی
الب

ک
- 

طی
حی

م
 

 کیفیت آب  ☒ ☒ ☐

☐ ☒ ☒ 
حفظ کیفیت هوا و منظر در رونق  

 گردشگری  

 کیفیت پوشش گیاهی و مراتع  ☒ ☒ ☐

 حفظ تنوع محیطی(گیاهی و جانوری)   ☒ ☒ ☒

 جلوگیری از تخریب محیط زیست ☒ ☒ ☒

 های بلند کیفیت ارتفاعات و کوه ☒ ☒ ☐

☐ ☒ ☒ 
گرم؛ آبشارها؛ های آبنقش چشمه

 ها ها و دریاچه تاالب

؛ دربان  ١٣٩٥؛ پرچکانی، ١٣٩٢رومیانی، 
  ١٣٨٥آستانه، 

Stetić,2012 

☐ ☒ ☒ 
مدیریت مواد زائد و حفظ محیط  

 زیست

ط 
حی

ت م
اش

هد
ء ب

تقا
 ار

ی و
اه

آگ
 

☒ ☒ ☒ 
سازی مدیریت  بهتر شدن بهینه

سیستم فاضالب و بهداشت محیط 
 روستا 

☐ ☒ ☒ 
از   یهای گردشـگر برخوردار شدن مکان 

ح  ی آوری و دفع صحســتم جمعی س
 فاضالب  

 محیطی های زیست تقویت آگاهی ☒ ☒ ☐

؛ دربان  ١٣٩٥، پرچکانی، ١٣٩٢رومیانی، 
 ١٣٩١؛ رومیانی و همکاران،  ١٣٨٥آستانه،

Cornelissen,2014; Fossati & 
Panella,2000; George et al.,2009 

☐ ☒ ☒ 
 یهای كالبـــدایجاد خــدمات و زیرساخت

   یطـــی و مح

تی
اخ

رس
 زی

عه
وس

ت
 
☐ ☒ ☒ 

-رسـاختیق زیاز طر ی سهولت دسترس
 به روستاها  یگردشگر  یها

☐ ☒ ☐ 
ونقل ت خدمات اسـكان، غـذا، حمل ی فی ك

   یر خدمات گردشگریو سا

☐ ☒ ☐ 
خدمات اسكان، غذا،  دسترسی به 

  یمحل یهاونقل كاالها و فرآوردهحمل

☒ ☒ ☒ 
در اثـر   یاراضـ یـر كـاربریی تغ

جاد  یا ی بـرا یهای گردشـگرفعالیت
  یهتل، پارك آب

 ١٣٩٧ماخذ: نگارنده با استفاده از منابع قابل دسترس،  

نظر  های موردشاخصمنظور دستیابی به متغیرها و  به 
بر برنامهو  و  توسعه  ادبیات  بر  مروری  ریزی  اساس 

ارزیابی مقصدهای گردشگری، عوامل تأثیرگذار گردشگری(
شکل رقابتدر  و  مقصد  تصویر  به  مقصد)،  دهی  پذیری 

گذار بر فرایندهای ارزیابی توسعه ی  فهرستی از عوامل اثر
برنامه و  گردشگری  مقصدهای  فضای پایدار  ی  ریزی 

ناحیه  شرایط  به  توجه  با  سپس  گردید،  تهیه    گردشگری 
های پیشروی، با در نظر  ها و چالشموردمطالعه و فرصت
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اندازه قابلیت  چون  معیارهایی  دسترس  گرفتن  در  گیری، 
داده صرفه بودن  اولیه،  با های  سویی  هم  اقتصادی،  ی 

ها و اهداف و برخورداری از زیربنای علمی مناسب، شاخص
غربال  متغیرهای  فهرست  موردنظر  نهایت  در  و  گری 

(شاخص جدول  شرح  به  منتخب  مبنای  ٦های  و  آماده   (
یافته  ای ساختارگیری واقع شد. سپس ، پرسش نامهاندازه

شاخص این  مردم  از  اختیار  در  تکمیل  جهت  و  تهیه  ها 
در پرسش  قرار گرفت.  کارشناسان  و  و گردشگران  محلی 

در هر معیار امتیازی بین    شده، برای هر شاخصنامه تدوین 
باالترین امتیاز و    ٥کمترین امتیاز و  ١(مشخص گردید  ٥  -  ١

. سپس با استفاده از چهارچوب مفهومی و مبانی اهمیت)
جامع الگوی  ی  ارائه  به  سایر  دقیقنظری  و  از  تر  تری 

ریزی فضایی  خصوصیات توسعه ی پایدار مقصد و برنامه 
ضیه ی اول و دوم در نظر  گردشگری پایدار در راستای فر 

های بعد  ) به شاخص٦شده است. بنابراین در جدول(گرفته 
 ریزی فضایی گردشگری اشاره شده است.مکان در برنامه 

 

 ریزی فضایی گردشگری های بعد مکان در برنامه ):شاخص ٦جدول( 

 بعد متغیر  شاخص مردم محلی گردشگر  کارشناس منبع 
Sarrión-Gavilán 
et al,2015:3;  

 و ضیائی
  ،٩٥:  ١٣٩٣همکاران،

  کوهی لیال پور آشفته
 ؛ ١٣٩٣همکاران؛ و

 آلودگی صوتی ناشی از سروصدا گردشگران   ☒ ☐ ☐

ت 
س

 زی
ط

حی
ظ م

حف
ستا 

رو
 

ان 
مک

 

 بهداشت محیط روستا در اثر ورود گردشگران   ☒ ☒ ☐

 عات در روستا ورود گردشگران  یها و ضازباله  یتراكم و انباشتگ ☒ ☐ ☐

Lozano-Oyola 
&et al.,2012:662;  

 ١٣٨٦رحمانی،

 های گیاهی حفظ پوشش ☒ ☒ ☐

عی 
طبی

ت 
س

 زی
ط

حی
ظ م

حف
 

 ها و آبشارها با ورود گردشگران آلودگی رودها، دریاچه ☒ ☒ ☐

 فرسایش خاک با ورود گردشگران   ☒ ☐ ☐

Murat and Ayten 
,2012: 43 

 وحش براثر سروصدا گردشگران  آزار حیوانات و فرار از حیات  ☒ ☐ ☐

 محیطی  آگاهی برای حفظ مسائل زیست  ☐ ☒ ☐

 تالش برای کاهش آلودگی محیط  ☐ ☒ ☐

Risteski &et 
al.,2012: 
 375 – 386, 13. 
Guedes, and 
iménez,2015:107-
115; Stojsavljević 
,2013 

و  یائی ض
 ٩٥:  ١٣٩٣همکاران،

 

 تنوع جاذبه های طبیعی  ☐ ☒ ☒

عی 
طبی

ی 
ها

ه 
ذب

جا
ع 

نو
ت

 

 تنوع گونه های جانوری  ☐ ☒ ☒

 تنوع پوشش های گیاهی ☐ ☒ ☒

 چشمه های آب گرم؛ آبشارها؛ تاالب ها و دریاچه ها ☐ ☒ ☒

 وهوا و اقلیم مناسبآب ☐ ☒ ☒

 ارتفاعات و کوههای بلند ☐ ☒ ☒

Risteski &et 
al.,2012: 375 -386;  

و  یائی ض
؛  ٩٥:  ١٣٩٣همکاران،
غفاری و  
 ١٣٩٠همکاران،

 

 فرهنگی  -تنوع جاذبه های تاریخی ☐ ☒ ☒

به
جاذ

ع 
نو

ت
ی 

یخ
تار

ی 
ها گی 
هن

فر
 

 تنوع فرهنگی(زبانی، غذایی، لباسی،...)  ☐ ☒ ☒

 دستی تنوع تعداد صنایع  ☐ ☒ ☒

☒ ☒ ☐ 
های  ها، موسیقی های نوع ویژه فرهنگی(فستیوال تنوع جاذبه 

 های محلی)محلی، جشن
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al., 2012:662;; 
Risteski   & et 
al.,2012: 375 – 
386; 

 هادبه منابع آب آشامیدنی جاذبه ☐ ☒ ☒

ت  
دما

 خ
ت

فی
کی

 و 
سی

تر
دس

تی
اخ

رس
زی

 

 ها امکانات تفریحی جاذبه ☐ ☒ ☒

 ها سهولت دسترسی به جاذبه ☐ ☒ ☒

 نزدیکی شهر فاصله روستا تا  ☐ ☐ ☒

 کیفیت راه ارتباطی به مقصد گردشگری  ☐ ☒ ☒

و  یائی ض
 ٩٥:  ١٣٩٣همکاران،

سجاسی قیداری و 
 ١٣٩٣همکاران،

 

 امنیت اجتماعی مقصد گردشگری   ☐ ☒ ☐

به
جاذ

ت 
فی

کی
 ها

 پاکیزگی محیط روستا  ☐ ☒ ☐

 های روستا جاذبه اندازکیفیت چشم ☐ ☒ ☐

 فرد بودن جاذبه در مقصد منحصربه ☐ ☒ ☐

 ها در مقصد گردشگری برای جذب گردشگرانقدمت جاذبه ☐ ☒ ☐

 ١٣٩٧ماخذ: نگارنده با استفاده از منابع قابل دسترس،  

ریزی  های بعد انسان در برنامه)، به شاخص٧جدول(
کند، به طوری که در این بعد، گردشگری اشاره میفضایی 

متغیر (فعالیت سازمانها و نهادها،مشارکت،ارزشها و   ٥
، کاهش انگیزه مهاجرت و رفتار  هنجارهای مردم محلی

شاخص برای آن تعریف   ١٣افراد محلی با گردشگران) و 
 شده است.

 

 
 ریزی فضایی گردشگری نامه های بعد انسان در بر ):شاخص ٧جدول( 

 بعد متغیر  شاخص مردم محلی گردشگر  کارشناس منبع 

بهنام مرشدی و 
؛  ضیایی و ١٣٩٥همکاران،
 ١٣٨٩شجاعی، 

☐ ☐ ☒ 
کیفیت فعالیت سازمانها در زمینه ی توسعه ی  

 گردشگری 

 و 
نها

زما
سا

ت 
الی

فع
ها 

هاد
ن

 

ان 
س

ان
 

 ها در ارائه خدمات گردشگری  فعالیت سازمان ☒ ☒ ☒

 توانایی نهادهای محلی در ارائه خدمات گردشگری   ☐ ☒ ☒

Murat and   
Ayten,2012: 43; 
Mukwada.,2013:3 

١٣٩٢رومیانی،  
 

 مشارکت محلی در جهت رونق گردشگری   ☒ ☐ ☐

ت
ارک

ش
م

 ☐ ☐ ☒ 
های  همکاری مردم در زمینه ی رونق جاذبه

 فرهنگی   -مذهبی

Lozano-Oyola et al., 
2012:662;  

پور  ؛ آشفته١٣٩٣برچکانی،
لیال کوهی و  

؛  ١٣٩٣همکاران،
 ؛  ١٣٨٦رحمانی،

 

☐ ☐ ☒ 
های فرهنگی و اجتماعی محلی توجه مردم به ارزش

 در راستای گردشگری  

م  
رد

ی م
رها

جا
هن

 و 
شها

رز
ا

لی
مح

 

☐ ☐ ☒ 
فرد روستایی به ورسوم منحصربهمعرفی آداب
 گردشگران   

☐ ☐ ☒ 
کمک به آموزش و ترویج گردشگری به مردم توسط  

 کارشناسان سازمان میراث فرهنگی 
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Mukwada.,2013:3; 
Risteski et al,2012: 375 
– 386; Murat and   
Ayten,2012: 432; 
Maksin et al.,2014 

 

☐ ☐ ☒ 
تمایل روستاییان برای ماندگاری در روستا براثر  

 توسعه ی گردشگری  

زه 
گی

 ان
ش

اه
ک

رت
اج

مه
 ☐ ☐ ☒ 

میزان مهاجرت معکوس به روستا براثر توسعه ی  
 گردشگری  

☐ ☒ ☐ 
رضایت از راهنمایان محلی برای دسترسی به 

 های گردشگری  جاذبه

با  
ی 

حل
د م

فرا
ر ا

فتا
ر

ان 
گر

دش
گر

 

 نحوه ی برخورد و رفتار مردم روستا با گردشگران   ☐ ☒ ☒

☒ ☒ ☒ 
دستی روستایی به گردشگران توسط  معرفی صنایع
 مردم روستا  

 ١٣٩٧ماخذ: نگارنده با استفاده از منابع قابل دسترس،  

 ٧ریزی فضایی، ازفعالیت در برنامههمچنین برای بعد  
درآمدزایی، متغیر(سرمایه  گردشگری،  ی  زمینه  در  گذاری 

اطالعاشتغال و  توزیع  خدمات  خدمات  زایی،  رسانی؛ 
اقامتی)   خدمات  و  پذیرایی  خدمات  رفاهی؛  و  زیرساختی 

این   بررسی  برای  که  طوری  به  است.  شده  گرفته  بهره 
میزان بعد فعالیت   شاخص استفاده شد، تا ٣٧ها ازمتغیر

ریزی فضایی مورد سنجش و ارزیابی قرار گیرد. در برنامه

 ریزی فضایی گردشگری های بعد فعالیت در برنامه ):شاخص ٨جدول ( 

 بعد متغیر  شاخص مردم محلی گردشگر  کارشناس منبع 

Lozano-Oyola et al., 
2012:662; 

 بهنام  ؛١٣٨٦رحمانی،
  ؛١٣٩٥همکاران، و مرشدی
 ١٣٨٩ شجاعی،  و ضیایی

☐ ☐ ☒ 
 و پذیرایی خدمات در  بومی افراد  گذاری سرمایه
یه اقامتی

رما
س

 
ری

گذا
  

 در 
نه

زمی
 

ری 
شگ

رد
گ

 

ت 
الی

فع
 

☐ ☐ ☒ 
  و پذیرایی خدمات  در غیربومی افراد  گذاری سرمایه
 اقامتی

 اقامتی و پذیرایی خدمات در دولتی  گذاری سرمایه ☒ ☐ ☐

Lozano-Oyola et al., 
2012:662 

  روستا مردم زندگی بهبود  ☒ ☐ ☐

یی
دزا

رآم
د

 

☐ ☐ ☒ 
 گردشگری  از  حاصل اندازپس  و درآمدی منابع تنوع
  روستا مردم

☐ ☐ ☒ 
  اثر   در خانوارها، نی ب در  یدرآمد فاصله كاهش

  مردم گردشگری رونق

☐ ☐ ☒ 
  رونق از ناشی محلی هایبازارچه  درآمدی رونق

 گردشگری 

☐ ☐ ☒ 
  در  گردشگری   هایفعالیت از ناشی درآمد ارتقای

  فعالیت سایر با مقایسه

Lozano-Oyola et al., 
2012:662 ☐ ☐ ☒ 

  اقتصادی فعالیت برای روستا مردم تالش و انگیزه
 گردشگری  با رونق

یی 
لزا

تغا
اش

 

 گردشگری  رونق  براثر روستا در   بیکاری کاهش ☒ ☐ ☐

☐ ☐ ☒ 
 هایفعالیت رونق اثر در زاییاشتغال تنوع

  گردشگری 

  رونق گسترش اثر  در زنان زاییاشتغال ایجاد میزان ☒ ☐ ☐
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Sarrión-Gavilán et 
al., 2015:29–45; 
Cornelissen, 2014: 
163-185. 

 محلی گردان تور  از استفاده کیفیت ☐ ☒ ☒

ت
دما

خ
 

یع
وز

ت
  و 

الع
اط

 
نی 

سا
ر

 

 راهنما هاینقشه  از استفاده کیفیت ☐ ☒ ☒

☒ ☒ ☐ 
  و اطالعاتی هایسایت  وب از استفاده کیفیت

 مخابراتی
Sarrión-Gavilán et al., 
29–45; Cornelissen, 
2014: 163-185. Risteski 
&et al., 2012: 375 – 
386. 22. 
Lozano-Oyola et al., 
2012:662;  

 ١٣٩٣شجاعی،  و ضیائی

☒ ☒ ☐ 
بنزین و گاز در نزدیک  کیفیت استفاده از پمپ

 ها جاذبه

ت
دما

خ
 

تی
اخ

رس
زی

 و 
هی 

رفا
 

 ها کیفیت استفاده از آب و برق در نزدیکی جاذبه ☐ ☒ ☒

 کیفیت استفاده از پارکینگ ☐ ☒ ☒

☒ ☒ ☐ 
های مسافربری محلی کیفیت استفاده از شرکت

 هادر نزدیکی جاذبه 

 کیفیت استفاده از پاسگاه امنیت ☐ ☒ ☒

 راهنمایی و رانندگیکیفیت عملکرد پلیس  ☐ ☒ ☐

 های بهداشتی کیفت سرویس ☐ ☒ ☐

 ای  کیفیت خدمات جاده ☐ ☒ ☐

 راهی کیفیت خدمات بین ☐ ☒ ☐

☒ ☒ ☐ 
ها در نزدیکی مناطق  کیفیت استفاده از رستوران

 تفریحی و گردشگری 

ت
دما

خ
 

یی 
یرا

پذ
 

☒ ☒ ☐ 
ها در نزدیکی  استفاده از فست فوتکیفیت 

 مناطق تفریحی و گردشگری   

☒ ☒ ☐ 
های  فروشها و دستکیفیت استفاده از مغازه

 محلی در نزدیکی مناطق تفریحی و گردشگری 

 های دومخانه ☐ ☒ ☐

تی
قام

ت ا
دما

خ
 

 ای سوئیت و اتاق اجاره ☐ ☒ ☐

 هامهمانسرا و مسافرخانه ☐ ☒ ☐

 هتل لوکس   ☐ ☒ ☐

 ١٣٩٧ماخذ: نگارنده با استفاده از منابع قابل دسترس،  

 

 منطقه ی مورد مطالعه  ٣٫١
بر مازنـدران  تقـساسـتان  سیاساس  -سال  یاس ی مات 

م ٢٣شامل١٣٩٥ شامل  ی شهرستان  آن  شرق  اما  باشد، 
  ٩چهار شهرستان بهشهر، نکا، میاندورد وگلوگاه است که  

روستا دارند. بنابراین   ٣٨٢دهستان و    ١٩شهر،    ٧بخش،  
متمرکزشده  موردنظر  شهرستان  چهار  بر  حاضر  تحقیق 

شهرستان این  از  هرکدام  در  و  مشارکت  است  با  ها 
قصد  ها و سازمان میراث فرهنگی، روستاهای مبخشداری

 گردشگری انتخاب شدند. 
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 ): موقعیت شهرستان و روستاهای نمونه ی مورد مطالعه ١شکل( 

 های تحقیقیافته ٤
فرض  یبرا وضعیت یآزمون  سنجش  باهدف  اول،  ی  ه 

ابعاد چهارگانه پایدار گردشگری در  (اقتصادی،    توسعه ی 
زیست روستاها اجتماعی،  در  کالبدی)  و    یمحیطی 

دسته از  پس  آن موردمطالعه،  مبندی  به    ی ر یگنیانگ یها، 
  ی اتک نمونه   tد. در نهایت، با استفاده از آزمون  یاقدام گرد

مطلوب گرفتن  نظر  در  عددیبا  آزمون  یظرف  یت  مورد  ت 
متوسط(  ی مساو مقدار  بر ٣با  ط )  لی اساس  در  یف  کرت 

 قرار گرفت. ی ابیمورد ارز  SPSSافزار نرم

حاصل از ابعاد توسعه ی پایدار   ین عددیانگی ل میتحل
بر  محلی  مردم  دیدگاه  از  آزمون  گردشگری  تک    tاساس 

بودن  یمب  یانمونه باال  کالبدی  ٢ن  و  (اقتصادی    - بعد 
)  ٣بودن بعد اجتماعی از میانگین نظری (   محیطی) و پایین

دهد با  ی ) نشان م٩طور که جدول (است. بنابراین، همان 
ط دامنه  گردشگری    یفیاحتساب  پایدار  ی  توسعه  ابعاد 

(ب لیبر اساس ط  ٥تا    ١ن  یموجود  دارد.  یف  نوسان  کرت) 
بر بعد بنابراین  در  گردشگری  اول،  ی  فرضیه  اساس 

ه و ثبات اقتصادی و افزایش اقتصادی، از نظر افزایش رفا
گذاری باالتر از حد متوسط تأثیرگذار بوده است، آما سرمایه 

در مورد بعد اجتماعی، عمدتاً در حدی کمتر از متوسط بوده  
توان گفت، از دیدگاه مردم محلی  است.پس در مجموع می

اجتماعی  بعد  در  و  رد  اقتصادی  بعد  در  اول  ی  فرضیه 
دیقابل  طرف  از  است.  پایدار قبول  ی  توسعه  ابعاد  گر 

روستاهای   در  گردشگران،  دیدگاه  از  گردشگری 
موردمطالعه، مورد ارزیابی قرار گرفت. تا فرضیه از دیدگاه  

به آن شود.  بررسی  نیز  اقتصادی،    ٤که  طوریها  ابعاد 
زیست از  اجتماعی،  باالتر  حد  در  را  کالبدی  و  محیطی 
-رضیه ی اول، بررو، فاند. ازاین) دانسته٣میانگین نظری (

ساس نظر گردشگران رد است. دیدگاه کارشناسان، نشان ا
) باالتر  ٣بعد موردبررسی از میانگین نظری (  ٣داد، میانگین  

رد   از دیدگاه کارشناسان  بنابراین فرضیه موردنظر  است. 
 شود. می
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 ها) ابعاد توسعه ی پایدار گردشگری از دیدگاه (گروه ای برای ارزیابی  تک نمونه   tآزمون  ): ٩جدول( 

 ابعاد  هاگروه 

ین 
نگ

میا
یار  
مع

ی 
طا

خ
 

 ٣مورد آزمون =   یت عددی مطلوب

ن 
مو

 آز
اره

آم
t 

ح  
سط دار
عنا

م
د   ی 
 ح

 از
ت

فاو
ت

ب
طلو

م
 

 درصد  ٩٥نان ی فاصله اطم

 باالتر  ترنیی پا

 ٠٫٧٥٦ ٠٫٢٦١ ٠٫٥٠٨ ٠٫٠٠٠ ٤٫٢٢٦ ٠٫٦١٣ ٣٫٥٠٨ اقتصادی  کارشناسان

 ٠٫٥٦٦ - ٠٫١٠٤ ٠٫٢٣١ ٠٫١٦٨ ١٫٤١٩ ٠٫٨٢٩ ٣٫٢٣١ اجتماعی 

 ٠٫٧٩٥ ٠٫٠٠٢ ٠٫٣٩٨ ٠٫٠٤٩ ٢٫٠٦٩ ٠٫٩٨٢ ٣٫٣٩٨ محیطی -کالبدی

 ٠٫١٥٦ - ٠٫٠٤٠ ٠٫٠٥٨ ٠٫٢٤٥ ١٫١٦٧ ٠٫٦٩٤ ٣٫٠٥٨ اقتصادی  مردم محلی

 ٠٫٠٥٦ -٠٫١٢٥ - ٠٫٠٣٤ ٠٫٤٥٦ - ٠٫٧٤٨ ٠٫٦٤١ ٢٫٩٦٦ اجتماعی 

 ٠٫١٤٢ ٠٫٠٢٢- ٠٫٠٦٠ ٠٫١٤٩ ١٫٤٤٩ ٠٫٥٨١ ٣٫٠٦٠ محیطی -کالبدی

 ٠٫٢٨٩ ٠٫٠٢٧ ٠٫١٥٨ ٠٫٠١٩ ٢٫٣٧١ ٠٫٩٣٣ ٣٫١٥٨ اقتصادی  گردشگران 

 ٠٫٣٢٥ ٠٫١٢٢ ٠٫٢٢٤ ٠٫٠٠٠ ٤٫٣٤٥ ٠٫٧٢٠ ٣٫٢٢٤ اجتماعی 

 ٠٫٣٦٠ ٠٫١٩٤ ٠٫٢٧٧ ٠٫٠٠٠ ٦٫٥٧٦ ٠٫٥٨٩ ٣٫٢٧٧ محیطی -کالبدی

 ١٣٩٩تحقیق: های  مأخذ: یافته 

منظور بررسی دقیق فرضیه موردبررسی، نظرات سه  به 
اجتماعی اقتصادی،  ابعاد  در  موردمطالعه  زیستگرو   ،-

) نشان  ١٠های جدول(محیطی و کالبدی تلفیق شد. یافته
دهد که از دیدگاه سه گروه موردبررسی، ابعاد اقتصادی،  می

زیست و  ازاجتماعی  باالتر  نظری(   محیطی  )  ٣میانگین 

توان گفت که ابعاد توسعه ی پایدار  است. در مجموع می
می  ارزیابی  متوسط  حد  در  را  گردشگری  مبنا  اگر  و  شود 

) نظری  می٣میانگین  رد  فرضیه  دهیم.  قرار  به  )  شود. 
نسبتاً   وضعیت  اجتماعی  و  اقتصادی  متغیرهای  عبارتی 

 مطلوبی دارند. 
 ها ): تفاوت معناداری از حد مطلوب ابعاد توسعه ی پایدار گردشگری از دیدگاه گروه ١٠جدول( 

 ابعاد 

ین 
نگ

میا
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 درصد  ٩٥نان ی فاصله اطم

 باالتر  ترنیی پا

 ٠٫٢١٢ ٠٫٠٥٤ ٠٫١٣٣ ٠٫٠٠١ ٣٫٣٢٨ ٠٫٨١٧ ٣٫١٣٣ اقتصادی 

 ٠٫١٧١ ٠٫٠٣٦ ٠٫١٠٣ ٠٫٠٠٣ ٣٫٠٠٩ ٠٫٧٠٢ ٣٫١٠٣ اجتماعی 

 ٠٫٢٤٣ ٠٫١٢٣ ٠٫١٨٣ ٠٫٠٠٠ ٥٫٩٧١ ٠٫٦٢٦ ٣٫١٨٣ محیطی -کالبدی

 ١٣٩٩های تحقیق: مأخذ: یافته 

  ی ونیارزیابی شد. برازش مدل رگرس جهت بررسی دقیق فرضیه ی موردنظر، دیدگاه سه گروه موردمطالعه باهم تلفیق و نتایج  
 ). ١١شود (جدول درصد تغییرات متغیر وابسته توسط متغیر مستقل تبیین می  ٥٣دهد که نشان می 
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 ها) ریزی فضایی بر توسعه ی پایدار گردشگری(گروه ون ابعاد برنامه ی ): ضریب تعیین رگرس ١١جدول ( 

 ار ی اشتباه مع شده تصحیح ن  ییب تعیضر ن ییب تعیضر چندگانه  یب همبستگیضر
٠٫٤١ ٠٫٥٢ ٠٫٥٣ ٠٫٧٣ 

 ١٣٩٩های تحقیق: مأخذ: یافته 

 )١٢دار گزارش شد(جدولریزی فضایی بر توسعه ی پایدار گردشگری معنی) اثر برنامه٠٨/١٥٣(Fاساس آماره آزمونبر 
 ها) گردشگری (گروه ریزی فضایی بر توسعه ی پایدار  ل رگرسیون اثر ابعاد برنامه ی ):تحل ١٢جدول ( 

 ی سطح معنادار آماره آزمون  F ن مربعاتیانگ یم ی درجه آزاد مجموع مربعات هامؤلفه
 ٠٫٠٠ ١٥٣٫٠٨ ٢٥٫١٥ ٣٫٠٠ ٧٥٫٤٦ ی ونیاثر رگرس

     ٠٫١٦ ٤١٣٫٠٠ ٦٧٫٨٧ مانده یباق
       ٤١٦٫٠٠ ١٤٣٫٣٣ کل 

 ١٣٩٩های تحقیق: مأخذ: یافته 

، ٢٨/٠مردم محلی، گردشگران و کارشناسان) بعد انسان، فعالیت و مکان به ترتیب به میزان  موردمطالعه(های  از دیدگاه گروه
 ).  ١٣اند (جدول داری داشتهبر توسعه ی پایدار گردشگری اثر معنا  ٥٢/٠و   ٢٢/٠

 ها) ریزی فضایی بر توسعه ی پایدار گردشگری(گروه ): ضرایب تأثیر ابعاد برنامه ١٣جدول ( 

 یداری سطح معن  t آماره ب استانداردشدهیضرا ب غیراستانداردیضرا بعد
B یخطا B  بتاß 

 ً  ٠٫٠٠ ٦٫٦٩   ٠٫١١ ٠٫٧٧ عرض از مبدا
 ٠٫٠٠ ٥٫١٠ ٠٫٢٢ ٠٫٠٤ ٠٫٢٠ فعالیت 

 ٠٫٠٠ ١٢٫٦٧ ٠٫٥٢ ٠٫٠٣ ٠٫٣٩ مکان 
 ٠٫٠٠ ٧٫٣٥ ٠٫٢٨ ٠٫٠٢ ٠٫١٦ انسان 

 ١٣٩٩های تحقیق: مأخذ: یافته 

در ادامه با توجه به اینکه در آزمون رگرسیون فقط به  
-بررسی اثرات مستقیم متغیر مستقل بر متغیر وابسته می

غیر اثرات  محاسبه ی  از  و  می پردازد  باز  به  مستقیم  ماند 
همین جهت برای حاصل شدن نتیجه بهتر از روش تحلیل  
مسیر استفاده شد که به محاسبه ی اثرات مستقیم، غیر  

و اثرات کلی متغیرهای مستقل به متغیر وابسته  مستقیم  
در جدول(می که  آنچه  به  توجه  با  و شکل(١٤پردازد.   (٢  (

-شود، دو بعد مکان و فعالیت دارای اثر غیرمشاهده می
مستقیم بر توسعه ی پایدار گردشگری از دیدگاه هر سه  

 گروه دارد.
 قیم متغیرهای مستقل بر متغیر وابسته اصلی ): محاسبه اثرات غیرمست ١٤جدول ( 

 اثرات غیرمستقیم بر متغیر وابسته  متغیرها 
 ٠٫٣٤٠* ٠٫٢٨=٠٫٠٩٥ فعالیت 
 - انسان 
 ٠٫٢٦٧*٠٫٢٨=٠٫٠٧٤ مکان 

٠٫٥٨٧* ٠٫٢٦٧=٠٫١٥٦ 
٠٫٥٨٧*٠٫٣٤٠* ٠٫٢٨=٠٫٠٥٥ 
٠٫٠٥٥+٠٫١٥٦+٠٫٠٧٤=٠٫٢٨٧ 

 ١٣٩٩های تحقیق: مأخذ: یافته 
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 ریزی فضایی بر توسعه ی پایدار گردشگری(دیدگاه هر سه گروه) ): اثرگذاری ابعاد برنامه ٢شکل( 

 

ریزی فضایی بعد مکان  )، در میان ابعاد برنامه١٥در جدول (
) مستقیم  تأثیر  پایدار  ٥٢/٠بیشترین  ی  توسعه  بر  )را 

گردشگری از دیدگاه هر سه گروه دارد. و در مجموع بعد 

از   گردشگری  پایدار  ی  توسعه  بر  را  اثر  بیشترین  مکان 
 دیدگاه هر سه گروه دارد.  

 

 رهای تحقیق ): اثرات مستقیم و غیرمستقیم متغی ١٥جدول( 

  اثرات مستقیم  اثرات غیر مستقیم کل
 فعالیت  ٠٫٢٢ ٠٫٠٩٥ ٠٫٣١٥
 مکان  ٠٫٥٢ ٠٫٢٨٧ ٠٫٨٠٧
 انسان  ٠٫٢٨ - ٠٫٢٨٠

 ١٣٩٩های تحقیق: مأخذ: یافته 

طورکلی با توجه به نظرات و تلفیق سه گروه بنابراین به 
یافته و  آزمونموردمطالعه  معناهای  های  و  رگرسیون،  دار 

برنامه  ابعاد  بین  پایدار مثبت  ی  توسعه  و  فضایی  ریزی 
گردشگری وجود دارد. در این میان اثر بعد مکان بیش از 

 بقیه است. 

ریزی فضایی تبیین الگوی برنامه ٤٫١
توسعه ی پایدار گردشگری  

روستایی در روستاهای شرق استان 
 مازندران

شده در واقع، تدوینهمچنان که اشاره شد الگوی نظری  
ابعاد سه  بین  رابطه ی  به  برنامه هم  و گانه  ریزی فضایی 

الگوی   هم  و  دارد  اشاره  گردشگری  پایدار  ی  توسعه 
برنامه برای  پایدار پیشنهادی  ی  توسعه  فضایی  ریزی 

در   بنابراین،  است.  موردمطالعه  منطقه ی  در  گردشگری 
ی توسعه  ریزی فضایاین تحقیق برای تفسیر بهتر از برنامه 

پرداخته   الگویی  ی  ارائه  به  محقق  گردشگری،  پایدار  ی 
چالش از  بتواند  که  بکاهد.  است  روستایی  مناطق  های 

با  ٣(شکل گردشگری  پایدار  ی  توسعه  مطلوب  الگوی   (
برنامه را  رویکرد  ریزی فضایی در محدوده ی موردمطالعه 

می هماننشان  میدهد.  مشاهده  که  برای  طوری  شود 
اثرگ برنامه بررسی  ابعاد  ی  ذاری  توسعه  بر  فضایی  ریزی 

چند   رگرسیون  و  پیرسون  همبستگی  از  گردشگری  پایدار 
گرفته  بهره  بررسی  متغیره  برای  به طوری که  شده است. 

آن، دیدگاه «سه گروه» مورد مطالعه در سطح روستاها با 
های زیر  هم تلفیق و نتایج ذیل حاصل شد. بنابراین رابطه

 آمده است:دستون به طبق همبستگی پیرس

 ١٧١/٠مکان=   -انسان .١

 مکان

 

 انسان

 فعالیت
توسعه ی پایدار 

 گردشگری

٠٫٥٢ 

٠٫٢٢ 

٠٫٢٨ 

٠٫٥

٠٫٢٦

٠٫٣٤
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 ٣٤٠/٠فعالیت=-انسان  .٢
 ؛ ٤٩٦/٠مکان=-فعالیت  .٣

می نشان  ابعاد  بین  انسان  همبستگی  بین  که  دهد 
از روند  فعالیت رابطه ی مثبتی وجود دارند و این نشان 
ارتباط قوی بین انسان و کنش فعالیت در منطقه ی مورد  

 مطالعه است. 

 ٣٥٥/٠محیطی و کالبدی= -اقتصادی .٤
 ٥٤٦/٠محیطی و کالبدی=  -اجتماعی .٥
 ٦١٥/٠اجتماعی=-اقتصادی .٦

همچنین بین بعد اجتماعی و محیطی و کالبدی بیشتر  
اجتماعات  تغییر  روند  از  نشان  این  و  است  برقرار  رابطه 
کالبدی در منطقه ی مورد مطالعه   و  ابعاد محیطی  برای 

 است.

ضایی بر ابعاد توسعه ی پایدار برای بررسی اثرات ابعاد ف
گردشگری روستایی در منطقه  ی موردمطالعه رابطه های  

 آمده است:دستزیر طبق مدل رگرسیون به 

 ٤٧٩/٠اثر بعد مکان بر محیط و کالبدی=  .١
 ٢٦٧/٠اثر بعد انسان براجتماعی=  .٢

 ٥٠٨/٠اثر بعد فعالیت بر اقتصادی= .٣

برنامه ابعاد  اثر  بررسی  برای  بر    ریزیدرنهایت،  فضایی 
مدل  طبق  زیر  های  رابطه  گردشگری  پایدار  ی  توسعه 

 رگرسیون است:

 ٥٢/٠اثر بعد مکان بر توسعه ی پایدار گردشگری= .١
پایدار  .٢ ی  توسعه  بر  انسان  بعد  اثر 

 ٢٨/٠گردشگری=
پایدار  .٣ ی  توسعه  بر  فعالیت  بعد  اثر 

 ٠/ ٢٢گردشگری=

ابعاد  ازاین رو، با توجه به بررسی اثرات و رابطه ی بین 
توان ریزی فضایی با توسعه ی پایدار گردشگری می برنامه

مردم محلی،  بیان گرد که از دیدگاه سه گروه موردمطالعه( 
ریزی فضایی بر  گردشگران و کارشناسان)، تأثیر ابعاد برنامه

توسعه ی پایدار قابل مشهود است و این نشان از آن دارد  
ت شوند، شاهد ریزی فضایی تقویکه اگر سه عنصر برنامه

توسعه ی پایدار گردشگری خواهیم بود. با توجه به نتایج  
حاصله از مطالعات میدانی و آزمون تحقیق، مدل تجربی  

 شده است.) ترسیم٣تحقیق در شکل(

 

 
 فضایی توسعه ی پایدار گردشگری در منطقه ی موردمطالعه ریزی  ): مدل مفهومی تجربی الگوی برنامه ٣شکل( 

 

 رابطه ی بین ابعاد

 اثرگذاری ابعاد
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آمده از مطالعه ها، مشاهده دستدر مجموع نتایج به 
های  دهد که ابعاد و شاخصهای تجربی و میدانی نشان می

پایدار گردشگری برنامه  توسعه ی  تبیین  در  ریزی فضایی 
مؤثر هستند. شاخص انتخابروستاها  توجه  شهای  با  ده 

قابلیت   روستایی،  مناطق  مقتضیات  و  شرایط  به 
 پذیری و عملیاتی در سطح روستاهای مشابه را دارند. آزمون

برنامه ابعاد  بین  رابطه  بررسی  با  برای  فضایی  ریزی 
آزمون از  گردشگری  پایدار  ی  همبستگی  توسعه  های 

) مشاهده ١٦طور که در جدول(پیرسون استفاده شد. همان 
ریزی فضایی و بعد  های برنامهارتباط بین شاخصشود،  می

-ها نشان میتوسعه ی پایدار مورد آزمون قرار گرفت. یافته 
) سطح  در  که  معنا٠٥/٠دهد  رابطه  تمامی  )  در  داری 

-دهد که هر چه به برنامهمتغیرها وجود دارد. این نشان می
ریزی فضایی بیشتر توجه شود، به همان اندازه ، توسعه 

 گردشگری بهبود خواهد یافت. ی پایدار

 

 دیدگاه مردم محلی) ریزی فضایی( ن ابعاد توسعه ی پایدار گردشگری با ابعاد برنامه ی ب   ی ). ضرایب همبستگ ١٦جدول( 

 گردشگری  توسعه پایدار فضایی برنامه ریزی  پیرسون  ابعاد  متغیر 

 محیطی.کالبدی اجتماعی  اقتصادی  انسان  فعالیت  مکان 

یی
ضا

ی ف
یز

ه ر
نام

بر
 

 ٠٫٥٤٣ ٠٫٤٨٧ ٠٫٤١٦ ٠٫١٦٧ ٠٫٥٢٥ ١٫٠٠٠ یب همبستگیضر مکان 

 ٠٫٠٠٠ ٠٫٠٠٠ ٠٫٠٠٠ ٠٫٠٢٠ ٠٫٠٠٠ ی سطح معنادار

 ٠٫٤٤٤ ٠٫٤٦٩ ٠٫٥٤١ ٠٫٤٢٢ ١٫٠٠٠ ٠٫٥٢٥ یب همبستگیضر فعالیت 

 ٠٫٠٠٠ ٠٫٠٠٠ ٠٫٠٠٠ ٠٫٠٠٠ ٠٫٠٠٠ ی سطح معنادار

 ٠٫٤٢٢ ٠٫١٦٧ یهمبستگب یضر انسان 
١٫٠٠٠ 

٠٫٣٨٠ ٠٫٤٧٢ ٠٫٣٣٢ 

 ٠٫٠٠٠ ٠٫٠٠٠ ٠٫٠٠٠ ٠٫٠٠٠ ٠٫٠٢٠ ی سطح معنادار

ری 
شگ

رد
ر گ

یدا
 پا

عه
وس

ت
 

 ٠٫٣٣٢ ٠٫٥٤١ ٠٫٤١٦ یب همبستگیضر اقتصادی 
١٫٠٠٠ 

٠٫٤٩٨ ٠٫٥١٥ 

 ٠٫٠٠٠ ٠٫٠٠٠ ٠٫٠٠٠ ٠٫٠٠٠ ٠٫٠٠٠ ی سطح معنادار

 ٠٫٥١٥ ٠٫٤٧٢ ٠٫٤٦٩ ٠٫٤٨٧ یب همبستگیضر اجتماعی 
١٫٠٠٠ 

٠٫٥٧٧ 

 ٠٫٠٠٠ ٠٫٠٠٠ ٠٫٠٠٠ ٠٫٠٠٠ ٠٫٠٠٠ ی سطح معنادار

 ٠٫٥٧٧ ٠٫٤٩٨ ٠٫٣٨٠ ٠٫٤٤٤ ٠٫٥٤٣ یب همبستگیضر محیطی.کالبدی
١٫٠٠٠ 

 ٠٫٠٠٠ ٠٫٠٠٠ ٠٫٠٠٠ ٠٫٠٠٠ ٠٫٠٠٠ ی سطح معنادار

 ١٣٩٩های تحقیق: مأخذ: یافته 

دار و مثبت وجود دارد. یعنی با  دهد که بین تمامی ابعاد رابطه معنا می ) از دیدگاه گردشگران نشان  ١٧های جدول(یافته
 ریزی فضایی، شاهد توسعه ی پایدار گردشگری در منطقه ی موردمطالعه خواهیم بود.بهبود برنامه
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 ان) دیدگاه گردشگر ریزی فضایی( ن ابعاد توسعه ی پایدار گردشگری با ابعاد برنامه ی ب   ی ). ضرایب همبستگ ١٧جدول( 

 توسعه ی پایدار گردشگری برنامه ریزی فضایی پیرسون بعد  متغیر 
 کالبدی -محیطی  اجتماعی  اقتصادی  انسان فعالیت  مکان

یی
ضا

ی ف
یز

ه ر
نام

بر
 

 ی ب همبستگیضر انسان
١٫٠٠٠ 

٠٫٣٦٣ ٠٫٣٣٤ ٠٫٣٢٦ ٠٫٢٤١ ٠٫٤٤٠ 

 ٠٫٠٠٠ ٠٫٠٠٠ ٠٫٠٠٠ ٠٫٠٠١ ٠٫٠٠٠ ی سطح معنادار 
 ٠٫٤٤٠ ی همبستگب یضر فعالیت 

١٫٠٠٠ 
٠٫٢٧٤ ٠٫٥٣٨ ٠٫٤٧٩ ٠٫٥٦٢ 

 ٠٫٠٠٠ ٠٫٠٠٠ ٠٫٠٠٠ ٠٫٠٠٠ ٠٫٠٠٠ ی سطح معنادار 
 ٠٫٥٦٢ ٠٫٢٤١ ی ب همبستگیضر مکان

١٫٠٠٠ 
٠٫٣٥٥ ٠٫٥٧٢ ٠٫٦٠٠ 

 ٠٫٠٠٠ ٠٫٠٠٠ ٠٫٠٠٠ ٠٫٠٠٠ ٠٫٠٠١ ی سطح معنادار 

ری 
شگ

رد
ر گ

یدا
 پا

عه
وس

ت
 

 ٠٫٦٠٠ ٠٫٤٧٩ ٠٫٣٢٦ ی ب همبستگیضر اقتصادی 
١٫٠٠٠ 

٠٫١٩٤ ٠٫٦٨٠ 

 ٠٫٠٠٧ ٠٫٠٠٠ ٠٫٠٠٠ ٠٫٠٠٠ ٠٫٠٠٠ ی سطح معنادار 
 ٠٫٦٨٠ ٠٫٥٧٢ ٠٫٥٣٨ ٠٫٣٣٤ ی ب همبستگیضر اجتماعی 

١٫٠٠٠ 
٠٫٤٣٤ 

 ٠٫٠٠٠ ٠٫٠٠٠ ٠٫٠٠٠ ٠٫٠٠٠ ٠٫٠٠٠ ی سطح معنادار 
 ٠٫٤٣٤ ٠٫١٩٤ ٠٫٣٥٥ ٠٫٢٧٤ ٠٫٣٦٣ ی ب همبستگیضر کالبدی -محیطی 

١٫٠٠٠ 
 ٠٫٠٠٠ ٠٫٠٠٧ ٠٫٠٠٠ ٠٫٠٠٠ ٠٫٠٠٠ ی معنادار سطح 

 ١٣٩٩های تحقیق: مأخذ: یافته 

انسان با ابعاد  دهد که از دیدگاه کارشناسان به جزء رابطه ی بعد) از دیدگاه کارشناسان نشان می ١٨های جدول(یافته
 داری وجود دارد.فعالیت و مکان در تمامی ابعاد مورداستفاده رابطه ی معنا

 دیدگاه کارشناسان) ریزی فضایی ( ن ابعاد توسعه ی پایدار گردشگری با ابعاد برنامه ی ب   ی ). ضرایب همبستگ ١٨جدول( 

 توسعه پایدار گردشگری  برنامه ریزی فضایی پیرسون بعد  سازه
 کالبدی -محیطی  اجتماعی  اقتصادی  انسان فعالیت  مکان

یی
ضا

ی ف
یز

ه ر
نام

بر
 

 ی همبستگ بیضر مکان
١٫٠٠٠ 

٠٫٧٠٣ ٠٫٥٦١ ٠٫٧٥٤ ٠٫٣٢٤ ٠٫٤٧٧ 

 ٠٫٠٠٠ ٠٫٠٠٣ ٠٫٠٠٠ ٠٫١٠٦ ٠٫٠١٤ ی سطح معنادار 
 ٠٫٤٧٧ ی ب همبستگیضر فعالیت 

١٫٠٠٠ 
٠٫٦٠٥ ٠٫٥٤٨ ٠٫٧٧٤ ٠٫٣٥٩ 

 ٠٫٠٠١ ٠٫٠٠٤ ٠٫٠٠٠ ٠٫٠٧٢ ٠٫٠١٤ ی سطح معنادار 
 ٠٫٣٥٩ ٠٫٣٢٤ ی ب همبستگیضر انسان

١٫٠٠٠ 
٠٫٥٦٢ ٠٫٦٠٤ ٠٫٤٥٠ 

 ٠٫٠٠٣ ٠٫٠٠١ ٠٫٠٢١ ٠٫٠٧٢ ٠٫١٠٦ ی سطح معنادار 

ری 
شگ

رد
ر گ

یدا
 پا

عه
وس

ت
 

 ٠٫٤٥٠ ٠٫٧٧٤ ٠٫٧٥٤ ی ب همبستگیضر اقتصادی 
١٫٠٠٠ 

٠٫٧٦٦ ٠٫٧٣٢ 
 ٠٫٠٠٠ ٠٫٠٠٠ ٠٫٠٢١ ٠٫٠٠٠ ٠٫٠٠٠ ی سطح معنادار 

 ٠٫٧٣٢ ٠٫٦٠٤ ٠٫٥٤٨ ٠٫٥٦١ ی ب همبستگیضر  اجتماعی 
١٫٠٠٠ 

٠٫٧٨٢ 

 ٠٫٠٠٠ ٠٫٠٠٠ ٠٫٠٠١ ٠٫٠٠٤ ٠٫٠٠٣ ی معنادار سطح 
 ١٫٠٠٠ ٠٫٧٨٢ ٠٫٧٦٦ ٠٫٥٦٢ ٠٫٦٠٥ ٠٫٧٠٣ ی ب همبستگیضر کالبدی -محیطی 
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 توسعه پایدار گردشگری  برنامه ریزی فضایی پیرسون بعد  سازه
 کالبدی -محیطی  اجتماعی  اقتصادی  انسان فعالیت  مکان

 ٠٫٠٠٠ ٠٫٠٠٠ ٠٫٠٠٠ ٠٫٠٠٣ ٠٫٠٠١ ٠٫٠٠٠ ی سطح معنادار 
 ١٣٩٩های تحقیق: مأخذ: یافته 

 گیرینتیجه ٥
ارائه ی الگو، شناسایی  ترین فاکتورهای تأثیرگذار در  از مهم

الگو است که می اجزاء مختلف یک  و  ابعاد  تواند  عوامل، 
نقش مؤثری در تبیین عوامل الگو به دنبال داشته باشد.  
در این راستا در چهارچوب نظری با توجه به ادبیات جهانی  
طراحی   نظری  الگوی  گرفته  صورت  مطالعات  همچنین  و 

و فعالیت بوده و    گردید که دارای سه عنصر مکان، انسان 
-آوری و تبیین شد. برها جمعدر راستای فرضیه ها، داده

پایدار   تبیین توسعه ی  در  اول  اساس گزاره ی فرضیه ی 
های گردشگری روستایی در منطقه ی موردمطالعه مقصد

اجتماعی اقتصادی،  بعد  زیست  - سه  و  محیطی  فرهنگی 
ه در  گردشگری در نظر گرفته شد. برای این منظور، مطالع

کارشناسان   و  گردشگران  محلی،  مردم  سطح  سه 
های تحقیق نشان داد که از موردبررسی قرار گرفت. یافته 

شود، به  نظر سه گروه مورد بررسی فرضیه ی اول رد می
نسبتاً   وضعیت  اجتماعی  و  اقتصادی  متغیرهای  عبارتی 

رگرس مدل  برازش  دارند.  می   ی ونیمطلوبی  دهد نشان 
با   است.  تبیین  قابل  وابسته  بر  مستقل  متغیر  تغییرات 
بعد  دو  شود  می  مشاهده  مسیر  تحلیل  آزمون  به  توجه 

مستقیم بر توسعه ی پایدار مکان و فعالیت دارای اثر غیر
گردشگری از دیدگاه هر سه گروه دارد. به عبارت دیگر،  در  

برنامه ابعاد  بیشمیان  مکان  بعد  فضایی  تأثیر  ریزی  ترین 
)را بر توسعه ی پایدار گردشگری از دیدگاه  ٥٢/٠مستقیم ( 

هر سه گروه دارد. و در مجموع بعد مکان بیشترین اثر را  
 بر توسعه ی پایدار گردشگری از دیدگاه هر سه گروه دارد.  

برنامه ابعاد  بین  ی  ی  رابطه  توسعه  با  فضایی  ریزی 
آزمون از  استفاده  با  گردشگری  هپایدار  مبستگی  های 

پیرسون نشان داد، که از دیدگاه مردم محلی و گردشگران 
) سطح  معنا٠/ ٠٥در  ی  رابطه  متغیرها  )  تمامی  در  داری 

این نشان می دارد.  برنامهوجود  به  ریزی  دهد که هر چه 
فضایی بیشتر توجه شود، به همان اندازه توسعه ی پایدار 

کارشناسان   دیدگاه  از  یافت.  خواهد  بهبود  به  گردشگری 
انسان با ابعاد فعالیت و مکان در تمامی  جزء رابطه ی بعد

داری وجود دارد. این نتایج  ابعاد مورداستفاده رابطه ی معنا

می  تحقیق  را  نتایج  با   ,Yang and Fik,2014تواند 
Dolores Sarrión et al, 2015  ،(Sarudzai Mutana 

and Geoffrey Mukwada,2013)    تو که  کرد  مقایسه 
هم سو است، آنها در تحقیق خود بیان می کند؛    حدودی

تواند زمینه ی پایدار ریزی فضایی می توجه به ابعاد برنامه
کند.  فراهم  را  روستایی  گردشگری  مقصدهای  ی  توسعه 

برنامه به   مثبتی  نگاه  گردشگری  بنابراین  فضایی  ریزی 
 داشتند. 

ریزی فضایی توسعه ی پایدار بنابراین توجه به برنامه 
زمینهگر  و  ایجاد بسترها  نیازمند  در  دشگری  های مناسب 

اقتصادی،  ابعاد  و فعالیت و همچنین  انسان  ابعاد مکان، 
زیست روستایی  -محیطی  اجتماعی،  مناطق  در  کالبدی 

ها، بسترهای توسعه ی  است و افزایش نقش و کارکرد آن
آورد. ازاین رو، بازنگری  ای و ملی را نیز به وجود میمنطقه
تعا برنامه در  به  مربوط  و  ریف  گردشگری  فضایی  ریزی 

به  و  برنامه تدوین  مختلف  سطوح  با  کارگیری  منطبق  ها 
توان ضمن  ها و شرایط روستاهای مورد مطالعه، میویژگی

جاذبه  از  پایداری حفاظت  ی  زمینه  گردشگری،  های 
با توجه  زیست محیطی و ماندگاری جمعیت کمک نمود. 

هکارهای اساسی زیر برای هر به نتایج حاصل از تحقیق را 
ریزی فضایی  یک ابعاد توسعه ی پایدار گردشگری، برنامه

برنامه مقصدهای  و  پایدار  ی  توسعه  فضایی  ریزی 
 گردد. گردشگری ارائه می

ریزی راهکارهای پیشنهادی برنامه ٥٫١
 فضایی گردشگری پایدار ملی

برنامه .١ سطوح  بین  ی  رابطه  و تصحیح  ریزی 
گیری پایین به باال و باال به  روند تصمیمبرقراری «

ریزی توسعه  گیری برنامهپایین» در نظام تصمیم
 ی گردشگری در کشور.

شبکه .٢ طریق  از  تبلیغات  برای بهبود  ملی  های 
 آگاهی و آموزشی مسائل زیست محیطی. 

ها و به کارگیری تدابیر مناسب برگزاری نشست .٣
 مدیریتی دولتی و خصوصی در سطح ملی.  
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ریزی در خصوص تسهیل ورود گردشگران برنامه .٤
 خارجی کشورهای و فراهم کردن ویزا به آنها. 

های  های سیستمی به جای برنامه توجه به برنامه  .٥
 بخشی. 

-به کارگیری مدیریت شایسته و کارآمد در برنامه .٦
همر و  گردشگری  همه   یزی  هماهنگی  و  سویی 

گروه گردشگری،   دستگاه اصلی زیرساختی در کار
زیست و .  میراث فرهنگی، جهاد کشاورزی، محیط
 ای. برای رشد شکوفایی گردشگری منطقه

های گردشگری  ایجاد و هماهنگی در تهیه ی طرح .٧
ارزش گسترش  و  حفظ  با  روستایی، استان  های 

 محیطی و کارکردهای گردشگری.

ریزی پیشنهادی برنامه  راهکارهای ٥٫٢
 ایفضایی گردشگری پایدار منطقه

به جمع توجه  برنامهبا  راستای  در  که  فضایی  بندی  ریزی 
مطالعه   مورد  ی  منطقه  در  گردشگری  پایدار  ی  توسعه 

نیازمند  صورت گرفت می ارائه کرد که  توان پیشنهادهایی 
های گردشگری در سطح استان و  ها و طرحتوجه در برنامه 

 مورد مطالعه است.  منطقه

بودجه .١ سهم  در  افزایش  گردشگری  عمرانی  های 
 شهرستان مورد مطالعه. 

 گذاری به گردشگران .های سرمایهمعرفی فرصت .٢
تشویق و ترغیب بخش خصوصی از طریق اعمال  .٣

های مالیاتی و  های حمایتی نظر معافیتسیاست
مراکز  ی  توسعه  و  ایجاد  ی  زمینه  در  عوارض 

 زشی. فرهنگی، هنری و ور 
تغییر چهارچوب سازمانی و اصالح قوانین دست  .٤

و   دولتی  مقررات  رعایت  به  توجه  با  پاگیر  و 
 نیازهای گردشگری شهرستان مورد مطالعه. 

معقول   .٥ و  جامع  شفاف،  قوانین  اجرای  و  تدوین 
 گردشگری در راستای توسعه ی منطقه ای. 

فرهنگ سازی و آموزش مردم بومی برای برخورد -٦ .٦
 با گردشگران. 

زیربنایی و زیرساختی  .٧ امکانات  استان    توسعه ی 
مورد   مناطق  گردشگری  استعداد  با  متناسب 

 مطالعه. 
ها و افزایش اعتبارات برای بهسازی و گسترش راه .٨

 سرویس های حمل و نقلی منطقه ای. 

استفاده از مشارکت بخش خصوصی در احداث  .٩
 های گردشگری . تاسیسات و زیرساخت

ر  .١٠ برنامه  و  مدیران  به  آموزش  ای  منطقه  یزان 
اهمیت و ضروت توجه به اصول توسعه ی پایدار 
زیست  بحران  کاهش  جهت  محیطی  زیست 

 محیطی. 
، قوانین و مقررات  برداری از توان تشکیالتی بهره١ .١١

آلودگی  و  مخاطرات  کاهش  جهت  در  های  ویژه 
زیست و  مکان  اکولوژیکی  و  مناطق  در  محیطی 

و سایر  های گردشگری در منطقه ی مورد مطالعه  
نواحی روستایی مشابه در شرق مازندران از طریق 

 ظرفیت سازی برای ایجاد مشاغل.  
جاذبه .١٢ عملکرد  ارتقای  و  تاسیسات  اصالح  و  ها 

اقامتی موجود، احداث و تکمیل زیربناها، گسترش  
خدمات   کردن  استاندارد  و  ارتباطی  امکانات 

 ها. گردشگری استان در همه ی زمینه
١٣. hاقا امکانات  موقعیت  یجاد  نظر  از  هم  متی، 

اقشار   برای  هزینه  سطح  نظر  از  هم  و  مکانی 
 های مختلف.گوناگون با سطوح درآمدی و سلیقه

ریزی راهکارهای پیشنهادی برنامه ٥٫٣
فضایی گردشگری پایدار 

 محلی(روستایی) 
فعالیت .١ امکانات،  به  بخشی  خدمات  تنوع  و  ها 

 گردشگری در مناطق روستایی.
 محصوالت تولیدی محلی. بندی کردن بسته  .٢
دادن حق اختیار قانونی به نماینده  ی محلی برای  .٣

 ریزی فضایی گردشگری. توسعه ی برنامه
توجه به اصل مشارکت محلی و جمعی همه ی   .٤

 های راهبردی گردشگری.بهره مندان در برنامه 
های حمایتی اقتصادی در بخش توجه به سیاست .٥

 مختلف تولیدی محلی. 
اولویت .٦ به  برنامه بتوجه  راهبردهای  ریزی  ندی 

گاه بهره فضایی توسعه ی پایدار گردشگری از دید
داران،  هتل  گردشگران،  محلی،  (مردم  مندان 

روستا)  رستوران مسئوالن  و  کارشناسان،  داران، 
 مدنظر قرار داده شود.

تیله .٧ روستاهای  از به  که  اطراب،  لمراسک،  نو، 
برنامه پایدار لحاظ  ی  توسعه  و  فضایی  ریزی 
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گردشگری روستایی نسبت به دیگر روستاها، از 
لحاظ  از  نیستند،  برخوردار  قبولی  قابل  سطح 

خدمات  زیرساخت تفریحی،  رفاهی،  های 
بهداشتی و درمانی، دسترسی به جاده ی ارتباطی  
این  از  برخورداری  اینکه  به  توجه  با  توجه شود. 
جهت  مناسبی  بستر  تأسیسات،  و  امکانات 

آورد، کارکردها) فراهم می بخشی به فعالیت(تنوع 
 ها ضروری است. تقویت آن

برنامه .٨ ابعاد  به  توجه  ی  با  توسعه  فضایی  ریزی 
موردمطالعه،  روستاهای  در  گردشگری  پایدار 

به می  روستایی  گردشگری  از  فرصتی  توان  عنوان 
زمینه آوردن  فراهم  اقتصادی  جهت  پویای  های 

کم نواحی  در  دارای روستایی(خصوصاً  و  توان 
) استفاده نمود، زیرا  های متعدد گردشگریذبهجا

می  روستایی  زنجیرهگردشگری  از تواند  ای 
های اقتصادی و خدماتی را در این مناطق فعالیت

بخشی به اقتصاد روستایی مانع از  ایجاد و با تنوع 
ی   توسعه  زمینه  این  در  گردد.  اقتصادی  رکود 

تفرجگاهی و  امکانات  درمانی  ورزشی،   ،
هی با توجه به نیاز شهرهای اطراف و  استراحتگا

می  توصیه  مناطق  این  به  شود.  دوردست 
نو، اطراب و لمراسک که از لحاظ روستاهای تیله 
برنامه  و  عناصر  انسان  فضایی(مکان،  ریزی 

پایدار  ی  توسعه  عناصر  و  فعالیت) 
محیطی)  گردشگری(اقتصادی، اجتماعی و زیست

تری  در سطح بسیار ضعیفی هستند، اولویت بیش 
 دارند.

راهکارهای پیشنهادی توسعه ی   ٥٫٤
 پایدار گردشگری روستایی

 محیطی   ٥٫٤٫١
آسیب .١ رساندن  حداقل  فعالیتبه  های  های 

بر   تأکید  با  طبیعی  محیط  به  گردشگری 
 ساماندهی کردن کاربرد این منابع در حد نیاز.

حیات  .٢ و  بیولوژیکی  تنوع  تدوین  حفظ  و  وحش 
ل انقراض  های در حاهایی برای احیای گونه برنامه

به  جانوری  و  پایداری گیاهی  افزایش  منظور 
 محیطی. 

حریم  .٣ ساماندهی  و  حفاظت  حیات،  تجدید 
تاریخی در  جاذبه های طبیعی، میراث فرهنگی و 

 سر، اغوزدره.روستاهای اوسا، آسیاب 
-ریزی در جهت حفظ و حتی گسترش توانبرنامه .٤

محیطی(طبیعیه جهت   -ای  به  اجتماعی) 
توانمند این  در  ی محوریت  منطقه  سطح  در  ها 

 راستای رسیدن به گردشگر پایدار. 
، تصویب یا اجرای داری از توان تشکیالتی برهرهب .٥

قوانین و مقررات ویژه در جهت کاهش مخاطرات 
آلودگی زیست های  محیطی در مناطق و مکان و 

 گردشگری.  

 اقتصادی  ٥٫٤٫٢
جاذبهبهره .١ از  برگه، گیری  اوسا،  روستاهای  در  ها 

شهیدعباسالتپه( فرآوردهآباد،  و  و..)  های  آباد 
مختلف گردشگری روستایی(کلت، استخرپشت) 

بهره آن و  از  هدفمند  و  بهینه  در جهت گیری  ها 
 ایجاد اشتغال و افزایش درآمد روستاییان.  

گذاران خارج از  گذاری مشترک بین سرمایهسرمایه  .٢
این  بر  بیشتر  کنترل  اعمال  و  داخلی  و  استان 

دسرمایه  نیاال،  گذاران  مانند  روستاهایی  ر 
-مهدیرجه، استخر پشت، برگه و اغوزدره، که ویال

 ها رواج بیشتر دارد.سازی در آن 

 اجتماعی ٥٫٤٫٣
-های تبلیغاتی برای معرفی جاذبهتوسعه ی برنامه .١

ای طبیعی و انسانی، خصوصیات بارز فرهنگی،  ه
آداب و  روستاهای(التپه،  معماری  نیاال،  ورسوم 

-نو و...) با توجه به ویژگیاوسا، استخرپشت، تیله 
های اجتماعی و فرهنگی و محیطی آن منطقه در  

جشنواره در  شرکت  و قالب  نمایشگاه  ها، 
 طور فعاالنه. سمینارها به 

توانمندا .٢ و  ی  فزایش  دانش  بر  تأکید  با  اجتماعی 
رسانی، افزایش مشارکت آگاهی، آموزش و اطالع
منظور افزایش خوداتکایی  زنان و جوانان و.... به 

فعالیت در در  خصوص  به  گردشگری  های 
در   که  لمراسک  مهدیرجه،  نو،  تیله  روستاهای 

 فرهنگی قرار دارند.  -سطح پایین اجتماعی
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 کالبدی  ٥٫٤٫٤
خوشه .١ ی  توسعه  و  مجموعهساماندهی  های  ای 

، فروشگاهی و مراکز اقامتی  پذیرایی و مراکز رفاهی
شهید التپه،  روستاهای  پیرامون  و  درون  آباد،  در 

و استخرپشت  جاذبه اوسا،  دارای  که  های  ... 
 گردشگری بیشتری هستند. 

رفاهی و اقامتی) و  ها(بهبود و گسترش زیرساخت .٢
 ونقل .های ارتباطی و حملراه

اح .٣ و  با  ساماندهی  روستاها  کالبدی  بافت  یای 
 توجه به معماری اصیل.

جمع یک  در  می بنابراین  کلی  با  بندی  کرد،  بیان  توان 
توجه به راهبردهای توسعه ی پایدار گردشگری در منطقه  
اجتماعی،  اقتصادی،  ابعاد  که  است  الزم  موردمطالعه،  ی 

به زیست کالبدی  و  سیستمی  محیطی  و  یکپارچه  صورت 
 رند.  یگموردتوجه قرار 

که   شد  عنوان  قبلی  مباحث  محلی،    ٣در  مردم  گروه، 
برنامه  فرایند  در  کارشناسان  و  فضایی  گردشگران  ریزی 

نمایند. با عنایت به  توسعه ی گردشگری ایفای نقش می
ارائه  گروه  سه  این  برای  پیشنهاداتی  نظر  مورد  الگوی 

 شود:می 

 مردم مردمی  ٥٫٤٫٥
شگری  های بخش گردواگذاری اداره امور فعالیت .١

مشارکت  تشویق  و  توسعه  و  محلی  ساکنان  به 
گردشگری   امور  ی  اداره  در  محلی  مردم  فعال 

مشارکت  روحیه  افزایش  و  و روستاها  پذیری 
ساالری محلی از طریق گسترش تشکل های  مردم

 مردم نهاد. 
کمک .٢ از  کردن استفاده  سهیم  و  مردمی  های 

و  اجرا  تصویب،  و  تهیه  فرایند  در  روستائیان 
ای  گونههای فضایی گردشگری به ر برنامهنظارت ب 

خود  آن  از  را  موجود  اقدامات  محلی  مردم  که 
بدانند و در پیشرفت آن همکاری الزم را داشته  

 باشند. 

 کارشناسان  ٥٫٥
تنوع  .١ و  گردشگری  فعالیت  به  گسترش  بخشی 

نیازمند نیروی انسانی ماهر و کارآمد فعالیت  ها، 
از سیاست  ار است. یکی  این  تباط های عمده در 

افزایش سطح استانداردهای آموزشی کارشناسان  

های آموزشی، جذب است. به عالوه برگزاری دوره
نیروی انسانی ماهر و ایجاد محیط مناسب برای 
آگاه   در  فراوانی  تأثیر  روستائیان  زندگی  و  کار 
و   ماهر  کارشناسان  پرورش  و  روستائیان  سازی 

 کارآزموده خواهد داشت.
انسانی  بهجذب،   .٢ نیروی  آموزش  و  کارگیری 

و آموزش فعالیت  برای  محلی  مجرب  و  دیده 
بخش میهمان مدیریت  مختلف  و های  داری 

پذیرایی و نهادینه کردن این وجه مهم گردشگری  
عباس نیاال،  روستاهای  شهید در سطح  آباد،  آباد، 

 مهدیرجه و ....
نهاد چندمنظوره زیر نظر کارشناسان  تأسیس یک  .٣

منظور ایجاد هماهنگی  مناطق (استان) به   در مرکز
دستگاه و  بین  شناسایی  و  مرتبط  نهادهای  و  ها 

ی   زمینه  در  موجود  مشکالت  نمودن  برطرف 
 مسائل مربوط به مناطق گردشگری روستایی. 

پذیری و پاسخگویی کارشناسان در این مسئولیت  .٤
به   مناسب  خدمات  هرگونه  ی  ارائه  برای  حوزه 

ریزی فضایی توسعه ی  هگردشگر، در جهت برنام
پایدار گردشگری در مناطق روستایی به خصوص 

(تیله و کلت که روستاهای  دارابکال  لمراسک،  نو، 
 در سطح ضعیفی قرار دارند.

همکاری فکری کارشناسان میراث فرهنگی، منابع   .٥
برای  انتظامی  نیروی  و  کشاورزی  جهاد  طبیعی، 

برنامه ی  منطقه  توسعه  در سطح  فضایی  ریزی 
 د مطالعه. مور 

 گردشگران  ٥٫٦
های  ا توجه به عدم وجود همسویی بین جاذبه ب .١

جاذبه و  فرهنگی  و  تاریخی  های  طبیعی، 
از مراکز زیرساختی که مهم آن دوری  ترین دلیل 

مهم جمعیتی و کمبود خدمات رفاهی و تفریحی  
است، برطرف نمودن مشکل دسترسی و تجهیز  

سا، (او  مراکز اقامتی و رفاهی در مناطق روستایی 
تیله نو، لمراسک، اطراب، اغوزدره و ...) برای جذب 

 سد. بیشتر گردشگری ضروری به نظر می
نظر .٢ نتایج  به  توجه  اولویتبا  و  در  خواهی  بندی 

می پیشنهاد  مطالعه،  مورد  ی  که  منطقه  گردد 
قیمت روستایی  های ارزانخانه اقامتگاه و میهمان

خانه  اجارهو  وهای  گردشگران  اقامت  جهت   ای 
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 ر و مناطق دیگر، ایجاد شود.س
و   .٣ فنی  توجیهی  تحقیقات  و  مطالعات  انجام 
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 است.

 منابع
 منابع فارسی

محمدبازرگان عباس،  رابط،  ی  ی ،  و  بهروز  گانه، 
اقتصاد روستاها به    ی)، تنوع بخش١٣٨٩ا(رضیعل

پا ی  توسعه  تحقق  پایمنظور  نامه  انیدار، 
 ا، دانشگاه زنجان. یارشد جغراف یکارشناس

فرجی سبکبار،  داریوش،  احمدی،  مرشدی، حسن،  بهنام 
رضا( محمد  رضوانی،  و  پهنه١٣٩٥حسنعلی   ،(-

منظور ب به  گردشگری  های  کانون  فضایی  ندی 
ات گردشگری در استان  تعیین مناطق بهینه خدم

فارس، فصلنامه ی برنامه ریزی منطقه ای، دوره 
 .١٧-٣٠، صص  ٢١، شماره٦ی 

پروانه( پایدار  ١٣٩٣پرچکانی،  ی  توسعه  مدیریت   ،(
گردشگری و برنامه ریزی فضایی، کنفرانس بین 
المللی مدیریت و مهندسی صنایع، دانشگاه علم 

 .١٧-١صصو فرهنگ، موسسه غیر انتفاعی، 

پروانه( و  ١٣٩٥پرچکانی،  گردشگری  پایدار  ی  توسعه   ،(
برنامه ریزی فضایی با استفاده از تمثیل هیدرا، 
علوم  دانشکده  تخصص،  علمی  فصلنامه 

و صنعت، سال سوم، گردشگری علم  دانشگاه   ،
 .٣٨-١شماره ی چهارم، صص

ریزی  )، برنامه١٣٨٩تقوایی، مسعود و غفاری، سید رامین(
مطالعه توسعه ی صنعت گردشگری( فضایی در  

ی موردی: استان چهار محال و بختیاری، محور 
سال   جغرافیایی،  تحقیقات  ی  مجله  بازفت)، 

 . ٧٩-١٠٠)، صص٩٦(پیاپی ١بیستم و پنجم، شماره  

)، گردشگری پایدار روستایی  ١٣٨٥دربان آستانه، علیرضا(
و شاخص های ارزیابی آن، ویژه نخستین همایش 

گردشگر ی  عشایری، توسعه  و  روستایی  ی 
سازمان دهیاری ها و شهرداری های کشور، صص 

٥١-٦١ . 

)، ارائه ی الگوی برای توسعه ی پایدار ١٣٩٨رومیانی، احمد(
مقصدهای گردشگری روستایی با رویکرد برنامه  
استان   شرق  موردی:  ی  مطالعه  فضایی،  ریزی 
ریزی   برنامه  و  جغرافیا  دکتری  رساله  مازندران، 

 نشگاه فردوسی مشهد.روستایی، دا

رومیانی، احمد، شایان،حمید، سجاسی قیداری، حمدهللا 
رضا( محمد  رضوانی،  تطبیقی ١٣٩٨و  تحلیل   ،(

های   مقصد  ی  توسعه  فضایی  ریزی  برنامه 
گردشگری روستایی در کشورهای ایران، پرتغال، 
ترکیه، مجله ی مطالعات مدیریت  و  صربستان 

- ١٢٢ص، ص٤٨، شماره ی  ١٤گردشگری، دوره ی  
١٠٢ . 

)، تحلیلی  ١٣٩١رومیانی، احمد، قادری، بهمن، سهرابی وفا(
ی   توسعه  بر  آن  تاثیر  و  مذهبی  برگردشگری 

مطالعه روستایی،  کوهدشت پایدار  شهرستان   ،
بخش رومشگان، همایش ملی توسعه ی پایدار 
آزاد  دانشگاه  نمیه خشک،  و  مناطق خشک  در 

 .١-٨ابهر، صص

قیداری،   جعفری، سجاسی  و  احمد  رومیانی،  حمدهللا، 
پایدار١٣٩٣نسرین( ارزیابی  و  سنجش   ی)، 

دیدگاه    یگردشگر  یمقصدها از  روستایی 
مورد ی  مطالعه  محلی،  دهستان  یاجتماعات   :

-شهرستان کوهدشت، مجله علمی    -درب گنبد
برنامه سال    یریزپژوهشی  (جغرافیا)،  فضایی 

 . ١٠٣-١٢٦)، صص١٢چهارم، شماره اول، (پیاپی  

مسلم( شجاعی،  و  محمود  سطح١٣٨٩ضیایی،  بندی  )، 
در  مقصد نو  مفهومی  واکاوی  گردشگری،  های 
، شماره  ٥ریزی فضایی گردشگری، دوره ی  برنامه

 . ٢٥-٤٦، صص  ١٣ی 



 

30 

 . ۳۱تا  ۱  صفحات .۱۳۹۹زمستان    .۳۵ شماره .۹ دوره

 

 

 

Journal of Tourism Planning and Development 
پژوهشی برنامه ریزی و توسعه گردشگری -نامه علمیفصل  

 ی پایدار مقصدهای گردشگری روستایی در شرق استان مازندرانریزی فضایی توسعههای برنامهارزیابی شاخص .  احمد رومیانی و همکاران

ازغدی،   کاظمی  مجتبی،  جاودان،  محمود،  ضیایی، 
مقصدهای  ١٣٩٣سیمین( فضایی  ساماندهی   ،(

ناح  -شهریگردشگری( در مقیاس  -یهروستایی) 
موردای فصلنامه  ،  شاندیز،  طرقبه  شهرستان   :

ی   دوره  روستایی،  ی  توسعه  و  فضا  ،  ٣اقتصاد 
 . ١١٠-٨٣، صص  ٩شماره

)، نقش ١٣٨٧قدیری معصوم، مجتبی و پازکی، معصومه(
پایدار  ی  توسعه  در  روستایی  پایدار  گردشگری 
روستاها، مطالعه ی موردی: شهرستان پاکدشت، 

 . ١٣-٢٢، صص ١٨اپی ، پی٢، شماره ی ٥دوره ی 

 

 منابع التین
Adiyia,B., Vanneste,D., Van Rompaey,A. and 

Ahebwa, W. M. (2014). Spatial analysis of 
tourism income distribution in the 
accommodation sector in Western 
Uganda.  Tourism and Hospitality 
Research,14(1-2). 

Cornelissen, S  .(2014), Tourism impact, 
distribution and development: The 
spatial structure of tourism in the 
Western Cape province of South Africa, 
Development Southern Africa Vol. 22, 
No. 2, June 2005.pp,163-185. 

Cornelissen, S  .(2014), Tourism impact, 
distribution and development: The 
spatial structure of tourism in the 
Western Cape province of South Africa, 
Development Southern Africa Vol. 22, 
No. 2, June 2005.pp,163-185. 

 Cornelissen, S  .(2014), Tourism impact, 
distribution and development: The 
spatial structure of tourism in the 
Western Cape province of South Africa, 
Development Southern Africa Vol. 22, 
No. 2, June 2005.pp,163-185. 

Dede, O. M., & Ayten, A. M. (2012). The role of 
spatial planning for sustainable tourism 
development: A theoretical model for 
Turkey. Turizam: međunarodni 
znanstveno-stručni časopis, 60(4), 431-
445. 

Dolores Sarrión-Gavilán.M, Dolores Benítez-
Márquez .M , Ender , Mora-Rangel, 
O.(2015), Spatial distribution of tourism 
supply in Andalusia, Contents lists 
available at ScienceDirect, ELSEVIER 
Tourism Management Perspectives 15 

(2015) 29–45, , journal homepage: 
www.elsevier.com/locate/tmp . 

Folia.R. (1999). Sustainable tourism in rural area, 
Italy. Italian association for organic 
agriculture. 

Folia.R. (1999). Sustainable tourism in rural area, 
Italy. Italian association for organic 
agriculture. 

Fossati, Amedeo., & Panella, Giorgio.  (2000). -
Tourism and sustainable development: a 
theoretical framework.  In A. Fossati, & 
G. Panella (Eds.), Tourism and 
sustainable economic  development (pp. 
3 - 36). Boston:  Kluwer Academic 
Publishers.3-36. 

George, E. W., Mair, H., & Reid, D. G. (2009). 
Rural tourism development: Localism 
and cultural change. Channel View 
Publications. 

Guedes, A. S., & Jiménez, M. I. M. (2015). Spatial 
patterns of cultural tourism in Portugal. 
Tourism Management Perspectives, 16, 
107-115 . 

Gunn,Clare, 2002 A: Tourism planning, 
Routledge. 

Lozano-Oyola, M., Blancas, F. J., González, M., & 
Caballero, R. (2012). Sustainable tourism 
indicators as planning tools in cultural 
destinations. Ecological Indicators, 18, 
659-675. 

Maksin,M., Miijic.S, Krunic. N, Ristic, V. (2014), 
spatial and sectoral planning support to 
sustainable territorial and tourism 
development of protected mountain 
areas in Serbia, SPATIUM International 

http://www.elsevier.com/locate/tmp


 

31 

 . ۳۱تا  ۱  صفحات .۱۳۹۹زمستان    .۳۵ شماره .۹ دوره

 

 

Journal of Tourism Planning and Development 
پژوهشی برنامه ریزی و توسعه گردشگری -نامه علمیفصل  

 ی پایدار مقصدهای گردشگری روستایی در شرق استان مازندرانریزی فضایی توسعههای برنامهارزیابی شاخص .  و همکاران یانی روم احمد

Review, No. 32, December 2014, pp. 15-
21. 

Mukwada, G.and Manatsa, D., 2013. Geospatial 
and temporal  analysis of drought years 
in Zimbabwe – 1940 to 1999.   
Geographical Polonica. In Press.doi.org. 
/10.7163/GPol.2012.4.23 . 

Murat Dede, O and Ayten, A. M, (2012), The role 
of spatial planning for sustainable 
tourism development:  A theoretical 
model for Turkey,Ebsco host 
Connection, Academic Journal Original 
Scientific Paper Tourism 
(13327461);2012, Vol. 60 Issue 4, p431. 

Murat Dede, O and Ayten, A. M, (2012), The role 
of spatial planning for sustainable 
tourism development:  A theoretical 
model for Turkey,Ebsco host 
Connection, Academic Journal Original 
Scientific Paper Tourism 
(13327461);2012, Vol. 60 Issue 4, p431. 

Risteski, Michael, Kocevski,Jordan, Arnaudov, 
Kliment,(2012), Spatial planning and 
sustainable tourism as basis for 
developing competitive tourist 
destinations , Procedia - Social and 
Behavioral Sciences 44 (2012) 375 – 
386,Sciverse ScienceDirect ,ELSEVIER, 
Available online at 
www.sciencedirect.com. 

San Martín, H., & Herrero, Á. (2012). Influence of 
the user’s psychological factors on the 
online purchase intention in rural 
tourism: Integrating innovativeness to 
the UTAUT framework. Tourism 
Management, 33(2), 341-350. 

Sarrión-Gavilán, M. D., Benítez-Márquez, M. D., 
& Mora-Rangel, E. O. (2015). Spatial 
distribution of tourism supplies in 
Andalusia. Tourism Management 
Perspectives, 15, 29-45. 

Snieška, V., Barkauskienė, K., & Barkauskas, V. 
(2014). The impact of economic factors 

on the development of rural tourism: 
Lithuanian case. Procedia-Social and 
Behavioral Sciences, 156, 280-285. 

ŠTETIĆ.S.(2012), Specific Features of Rural 
Tourism Destinations Management, 
Journal of Settlements and Spatial 
Planning,1, PP131-137. 

Stojsavljević, R. (2013). Spatial Planning and 
Sustainable Tourism - A Case Study of 
Golija Mountain (Serbia), European 
Researcher, 2013, Vol. (65), № 12-2. 

Tudisca, S., Di Trapani, A. M., Donia, E., Sgroi, F., 
& Testa, R. (2015). The market 
reorientation of farms: the case of olive 
growing in the Nebrodi area. Journal of 
Food Products Marketing, 21(2), 179-192. 

United Nations  New York and Geneva, (2008), 
Spatial Planning Key Instrument for 
Development and Effective Governance 
with Special Reference to Countries in 
Transition, Economic Commission for 
Europe Geneva. 

Yang Y, Timothy, Fik, (2014), Spatial effects in 
regional tourism growth, Annals of 
Tourism Research, Contents lists 
available at ScienceDirect, ELSVIER, 
Annals of Tourism Research 46 (2014) 
144–162. journal homepage: 
www.elsevier.com/locate/atoures. 

Zhong, L., Deng, J., & Xiang, B. (2008). Tourism 
development and the tourism area life-
cycle model: A case study of Zhangjiajie 
National Forest Park, China. Tourism 
management, 29(5), 841-856. 

Sousa Guedes, A.  Aand Martín Jiménez, I. 
(2015), Spatial patterns of cultural 
tourism in Portugal, Tourism 
Management Perspectives,16(2015),107-
115. 

Guedes, A. S., & Jiménez, M. I. M. (2015). Spatial 
patterns of cultural tourism in Portugal. 
Tourism Management Perspectives, 16, 
107-115 .

 

http://www.sciencedirect.com/
http://www.elsevier.com/locate/atoures

	3253 - extended abstract
	Abstract
	Extended Abstract
	1. Introduction
	2. Materials and Methods
	3. Discussion and Results
	4. Conclusions


	3253 - body
	چکیده
	1 مقدمه
	2 مبانی نظری
	3 روش تحقیق
	3.1 منطقه ی مورد مطالعه

	4 یافتههای تحقیق
	4.1 تبیین الگوی برنامهریزی فضایی توسعه ی پایدار گردشگری روستایی در روستاهای شرق استان مازندران
	4.1 تبیین الگوی برنامهریزی فضایی توسعه ی پایدار گردشگری روستایی در روستاهای شرق استان مازندران
	4.1 تبیین الگوی برنامهریزی فضایی توسعه ی پایدار گردشگری روستایی در روستاهای شرق استان مازندران

	5 نتیجهگیری
	5.1 راهکارهای پیشنهادی برنامهریزی فضایی گردشگری پایدار ملی
	5.1 راهکارهای پیشنهادی برنامهریزی فضایی گردشگری پایدار ملی
	5.1 راهکارهای پیشنهادی برنامهریزی فضایی گردشگری پایدار ملی
	5.2 راهکارهای پیشنهادی برنامهریزی فضایی گردشگری پایدار منطقهای
	5.3 راهکارهای پیشنهادی برنامهریزی فضایی گردشگری پایدار محلی(روستایی)
	5.3 راهکارهای پیشنهادی برنامهریزی فضایی گردشگری پایدار محلی(روستایی)
	5.3 راهکارهای پیشنهادی برنامهریزی فضایی گردشگری پایدار محلی(روستایی)
	5.4 راهکارهای پیشنهادی توسعه ی پایدار گردشگری روستایی
	5.4.1 محیطی
	5.4.2 اقتصادی
	5.4.3 اجتماعی
	5.4.4 کالبدی
	5.4.5 مردم مردمی

	5.5 کارشناسان
	5.6 گردشگران

	منابع
	منابع فارسی
	منابع فارسی
	منابع فارسی
	منابع لاتین
	منابع لاتین
	منابع لاتین



