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 ۲۱-۱، صفحات ۱۳۹۵ زمستان، ۴، شمارة ۱۹فصلنامة روستا و توسعه، سال 

 

: يتفکر ارزش در چارچوب يگردشگر ةتوسع يهانهين اهداف و گزيتدو

  ∗∗∗∗يسار آباد فرح ة موردیمطالع

  ∗∗∗∗∗∗∗∗پور، و مريم نقوی مصطفي قدمي، محمود شارع

  ۲۰/۵/۱۳۹۵: تاريخ پذيرش  ۲۱/۲/۱۳۹۴: تاريخ دريافت

  چکيده

در مورد  عمتنو هاي يدگاهو کشف د ميزبان جامعه اهداف و ها ارزش يينتع ة حاضرهدف مطالع
تا با  بود يتفکر ارزش يکردبا استفاده از رو شهرستان ساری آباد فرحروستاي  ردشگريتوسعه گ

توسعه   ينهگز ينبهتر ،نهايت در ها،آن يابيو ارز يدجد هاي گزينه ابداع ها، فرصت ييشناسا
 .تداشقرار  يفيک يقاتها در گروه تحق داده يتبه لحاظ ماهکاربردی پژوهش . شودانتخاب 

 گردشگریتوسعه  هاي ينهگز بندي يتاولو يو برا اي ينهزم يهنظر ، ازپژوهش يمنظور اجرا به
افراد مطلع در  شامل پژوهش يجامعه آمار. استفاده شد يمراتب سلسله يلتحل يندفرا شيوةاز  يزن

 شدند و با آنهاانتخاب  يگلوله برف شيوةبودند که با استفاده از  اين حوزه يگردشگر ينهزم
حوزه طبق  ينا ياهداف مؤثر در توسعه گردشگر که پژوهش نشان داد هاي يافته .شدمصاحبه 

 هادر خصوص آن گيري يمتصم ،و سپس يمتقس يو مقطع ياديبه دو نوع بن يتفکر ارزش يکردرو

                                                 
 يهـا  بـر ارزش  ديـ کأبـا ت  يگردشـگر  ةتوسـع  يابيارز"ي با عنوان نقو ميارشد مر يکارشناس ةنام انيبرگرفته از پا ∗

و  يعلـوم انسـان   ةدانشـکد  ،يقدم يدکتر مصطف ييبه راهنما )"يآباد سار فرح: نمونه مورد مطالعه( يمحل ةجامع
  .دانشگاه مازندران ،ياجتماع

ــه ∗∗ ــه   بـ ــا و برنامـ ــيار جغرافيـ ــئول و دانشـ ــندة مسـ ــب، نويسـ ــدران   ترتيـ ــگاه مازنـ ــهري، دانشـ ــزي شـ ريـ
)ghadami56@yahoo.com(آموختــة کارشناســي ارشــد  اه مازنــدران؛ و دانــششناســي، دانشــگ ؛ اســتاد جامعــه

  .اکوتوريسم، دانشگاه مازندران
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 ينهگز ،يتنها و در يدبه انجام رس ها ينهگز ينا يابيو ارز يمتصم يها و فرصت ها گزينه ابداع با
  .دشآباد انتخاب  فرح يمحل يدارتوسعه پا رایب ة ارجحينگز عنوان متنوع به توسعه

، ساري )روستا( آباد فرح ارزشي، تفکر ميزبان، جامعة گردشگري، توسعة: ها کليدواژه
  ).شهرستان(

∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗  
  مقدمه

اغلب  يمقصد، مشارکت جامعه محل يک ةتوسع برای ريزي برنامهو  گيري تصميمدر 
احترام به نقش جوامع . است قرارگرفته توجه موردراهبردها  ترين همماز  يکي عنوان به

 يضرور ها پروژهو اجراي  ريزي برنامه، گيري تصميمدر  هاآنمحلي و مشاركت دادن 
 يراز سا شيب شان زندگي يطنسبت به مح هااطالعات و دانش آن که چرا ،است

است و هرگونه  ريزي امهبرن يازمندن يدارو پا ياپو يگردشگر .است گيرندگان تصميم
 يزبانجامعه م هاي ارزش ييننيازمند شناسايي و تعنيز  ينهزم يندر ا يزير برنامه

مشترک اشاره دارند و محرك اساسي فعاليت و  هاي خواستهبه  ها ارزش. باشد مي
و  يشهاب( دهند يرا تشكيل م هاآن هاي گيري يمافراد و پايه قضاوت و تصم هاي يشگرا
هستند که  يو عقالن يفکر ينو مواز يارهااصول، مع ،ينهمچن). ۸۵ :۱۳۸۸ ي،ربان

رفتار  يينو در تع) ۱۷ :۱۳۸۴ ي،اهرنجان يرزاييم( گيرند يانسان قرار م لعم يراهنما
. کنند يم يفاامهم  ینقش ،درست از نادرست يصو تشخ) Han, 2000: 105( انسان

 ةها هم ارزش يراز ،ها ندارد ارزشاز  يزيگر ي،و ارزش يموجود فکر يکعنوان  انسان به
او را فراگرفته  اقتصادي - يماد يو سراسر شئونات زندگان يشناخت - يفکر يها جنبه

را از جامعه  يا و جامعه يکديگرها را از  و انسان) ۹ :۱۳۸۴ ي،اهرنجان يرزاييم(است 
 ها زشبا ارانسان جهان و دانش را ). ۳ :۱۳۹۲ يک،ن عمل صادق( سازد يم يزمتما يگرد

 يکعنوان  ها به ارزش ينو امروزه، ا ؛)Turkkahramana, 2014: 634( کند يم ارزيابي
 از رهگذر گيرنده يمتصم. آيند يم رشما به ها گيري يمدر تصم يشرانپ يرويعامل مهم و ن

 ).Morais et al., 2013: 74( دست يابدارزش با يزيچ خواهد خود می گيري يمتصم
و  هاست گيري تصميمانتخاب و  يحات،نظرات، ترج ينامب »ارزش« ،يکل طور به
در ). Bennett and Gibson, 2006: xvi( فارغ از ارزش داشت يماتتصم توان ينم
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 نفعان يذ هاي ارزش يهبر پا ها گيري يمتصم بايد يزن يگردشگر ريزي برنامه يندفرا
 ينددر فرا. گردشگری است يزبانجامعه م ياصل نفعان يذ يناز ا يکي. يردصورت گ

 يرناپذ اجتناب يجامعه محل گيري يممشارکت و تصم ي،توسعه گردشگر ريزي برنامه
 انجامد يم يقبول بودن گردشگر از قابل يناناطم حصولمشارکت به  يناست و ا

)Wahab and Pigram, 2005: 122 .( ويکچيناجدسکا و راک -آنجلوسکابه گفته 
)Angelevska-Najdeskaa and Rakicevik, 2012(،  ينددر فرا يجامعه محلبايد 

ها آن يتوسعه برااين  که يهنگام يژهو شوند، به يردرگ يو توسعه گردشگر يزير برنامه
همواره بر نقش كليدي  ارگردشگري پايد ياتادب. و مزايايي به همراه داشته باشد منافع

و  يقدم( کرده است يدعنوان مؤلفه اصلي گردشگري پايدار تأک به ينگرش ساكنان محل
مستلزم استقبال جامعه  يگردشگر يتموفق که چرا ،)۸۵ :۱۳۹۱ يروزجايي،ف زاده عليقلي

 بودن نگرش در صورت مثبت). ۱۳۸۹، و همکاران يروزجاييف زاده عليقلي( است يمحل
بخش  ينا يدارامکان توسعه پا ي،گردشگر هاي فعاليت از نفعان يذ ينا يتحما نيز و

  .فراهم خواهد شد
باال به  يکرديرو ة گردشگریدر حوز ها گيري يمعمدتاً تصم ،ان مازندراناست در

و  ريزي به هنگام برنامهو اغلب  ؛دشو نمی يبه مشارکت عموم يو توجه رددا يينپا
 شوند يکنار گذاشته م نوعي بهبخش  يندر ا يزبانجامعه م ويژه هب نفعان يذ ،گيري يمتصم
برای بيشتر آنها  ريزي برنامه يچيدهو پ يفن يها که بحث ستمدعا ينا آن تنها يلو دل

 يامدهايپ ي،در بروز ناهماهنگ يزن نکته ينهم رسد ميبه نظر . نيست درکقابل 
 يدبا. بوده است تأثيرگذار ياز توسعه گردشگر يزبانجامعه م يتنامطلوب و عدم رضا

ناسايي نيازمند ش ينهزم ينا رد گيري يمريزي و تصم هرگونه برنامه که توجه داشت
از افراد جامعه  ياريبس ،يدآ ميان به سخن ها ارزش از اگر. هاست گرايش و ها ارزش

و  ها نگرش توانند يها متنها خود آن که چرا ،مشارکت کنند گيري يمدر تصم توانند يم
 ها ر ارزشانکا  يرقابلبا توجه به نقش مهم و غ ،يبترت ينبد. را بازگو کنند هايشان باور
که  يدجد یيکردبا استفاده از روکه در پي آن است  حاضر پژوهش ي،گير تصميم در
، )يتفکر ارزش( است ابداع شده )۱۳۸۱()۱(کينيتوسط  گيري يمتصم يندبهبود فرا يبرا
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 يبر توسعه گردشگر يرگذاراهداف تأث يينو تع يزبانجامعه م يها ارزش ييشناسا به
 و ها فرصت دستانه يشو پ صورت خالقانه و به زدبپردا يآباد سار فرح يروستا
و  گيري يمتا در تصم کند ييجو و شناساو رو را جست يشمتنوع پ هاي گزينه
ناهماهنگ  هاي گيري يمو از بروز تصميد کار آ هب يگردشگر يدارتوسعه پا ريزي برنامه

  .کند يريجلوگ د،شو يم يدر توسعه گردشگر يدارناپا يها الگو يجادکه منجر به ا
گيري از طريق رويکرد تفکر ارزشي در حوزه  در زمينه تصميممطالعاتي اندک 

 ليدن مک. پردازيم مي هاآناز  نمونهبه ذکر چند  در اينجا، انجام شده است کهگردشگري 
 يراهبرد تخاذهدف ا بارا  يپژوهش) McDaniel and Trousdale, 1999( يلسدوو تر
کاربرد تفکر  آن، يجنتاية بر پاکه  انجام دادند ييروستا يدر توسعه گردشگر يدجد
منجر  ،يمراسگامنطقة  يگردشگر يزير مالحظه در برنامه قابل یييرتغ با ايجاد يارزش
 و همکاران اکاجانوس. شد يمحل يزير ابتکار در برنامه يکو  يسازمان ييربه تغ

)Kajanusa et al., 2004(، در  يتعامل موفق مثابه به يفرهنگ محل يبررس در
ها و  ارزش يفتعر در قالب روشی برای يتفکر ارزش از رويکرد ،ييروستا يگردشگر

 يزير برنامه در يدارپا هاي يتخالق يشافزا يبرا مناسب يابزار ،همچنين و هدافا
  .ندسود جست راهبردی

از اهداف و  يا شروع با مجموعه يجا به است که در مطالعه حاضر، تالش شده
 ييبه شناسا ،يتفکر ارزش يکردبست روبا کار ،از قبل شده شناسايي هاي ينهگز

 آباد ساری در روستای فرح يزبانجامعه م ا همانيپژوهش  ياصل نفعان يذ يها ارزش
 يبرا يپنهان اطالعات جامعه آشکار و بستر هاي يهال ،يبترت ينپرداخته شود و بد

  .دآيتوسعه فراهم  مطلوب هاي ينهگز ييشناسا

  ينظرمباني 

 و گيريتصميم از ناگزير که شود مي مواجه مسائل انواع با دخو زندگي مسير در انسان

 ريزي هپاي ديگران توسط که را مسيري بايد صرفاً فرد گيري،تصميم بدون. انتخاب است

 کهدرحالي  ،)Keeney, 2012: 26( کند ، دنبالاوست کنترل از خارج و شده
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 آينده خود، کنترل بر وهعال دهد که ميرا به افراد  ييامکان و توانا ينا گيري تصميم

 الگوهاي در). Bond et al., 2008: 56( باشند داشته اوضاع کردن بهتر بر سزا هب یتأثير

 مسئله شناسايي مراحل از پس که شود مي تأکيد هاييفعاليت بر گيريتصميم متعارف

 پرسش اين براي اما ؛گيرد مي انجام اهداف سازي مشخص و هاگزينه ابداع تصميم،

 روشن یپاسخ آيند، مي دست به چگونه اهداف و هاگزينه تصميم، مسائل که ياساس

 تصميم مسئله با فرد کههنگامي  روش، اين در). ۲۰ :۱۳۸۶ احمدي،(شود  نمي ارائه

 براي را گزينه بهترين موجود، هايگزينه بر تمرکز با ،اقدامي هر از قبل ،شود مي رو روبه

 تفکر( کند مي انتخاب و شناسايي هاگزينه شسنج اهداف بر تأکيد با مسئله حل

 تصميم هايموقعيت درباره تفکر براي محدود اي شيوه هاگزينه بر تمرکز). )۲(اي گزينه

 اما ؛)۸ :۱۳۸۱ کيني،( است منفعالنه برخوردي تصميم مسئله با آن برخورد و بوده

 از آنچه بر تمرکز سازماني، گيري تصميم زمينه در دردسرساز مشکل يک مواجه با هنگام

 يندب بهتر که هاييگزينه ايجاد ،سپس و است مهم دستيابي براي مختلف هايديدگاه

 کاري هر انجام گيرندگان در تصميم به بيشتري کمک زياد  احتمالبه  رسند، مي اهداف

از . است تفکر مستلزم ارزش تعيين .)McDaniel and Trousdale, 1999: 68(کند  مي

 اما ،دارد وجود تعاملي رابطه ها گزينه ابداع و هاارزش تبيين بين ،)۱۳۸۱(نظر کيني 

 تصميم، مسائل ديدگاه از. شود گذاشته" هاگزينه بر بعد و هاارزش بر اول" بايد اصل

 از. آيند مي شمار هب هاارزش تحقق براي ابزاري هاگزينه و هاگزينه از ترمهم هاارزش

 در هامحدوديت و نيازمندي شرايط در که است طبيعي ،گيرندگانتصميم براي که آنجا

 به را جديد گيريتصميم رويکرداين  کيني کنند، فکر مشکالت به گويي پاسخ راستای

 تشکيل هاارزش درباره تفکر را آن اصلي هسته که کند مي معرفي )۳(ارزشي تفکر نام

 است گيري تصميم و زيسا  تصميم زمينه در شکن شالوده رويکرد يک تفکر اين. دهد مي

 را گيري تصميم فرايند بهبود راستای در هاارزش کاربرد چگونگي که ،)۱۳۸۱ کيني،(

 منجر ارزشي تفکر که است معتقد کيني). Alencar et al., 2011: 2513( دهد مي نشان

 ،بخشد مي بهبود را مطلوب نتيجه انتخاب احتمال و دشو ها ميگزينه گسترش به
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 هاگزينه ايجاد براي راهنما يک عنوان به ارزش از توانند مي گيرانتصميم کهای  گونه به

 هايموقعيت شناسايي در از آن ،و همچنين) Hassan, 2004: 182( کنند استفاده

 تفکر استاندارد الگوي از متفاوت پارادايم يک نوع تفکراين . گيرندکمک  گيريتصميم

  .دهد مي رائها را تصميمات به پرداختن براي اي گزينه

 براي توجهقابل  تالش تخصيص: است مراحل يادشده دربرگيرندة اين رويکرد

 و ،گيريتصميم موقعيت در ديگر فعاليت هر از قبل ها ارزش تبيين ها، ارزش تبيين

 ايجاد و گيريتصميم هايفرصت شناسايي منظور به شده تبيين هايارزش از استفاده

 دو ارزشي، تفکر سازي پياده براي کيني. )Cerreta et al., 2010: 381-382( هاگزينه

 اهداف شناسايي و مسئله تعريف به کيفي بخش ؛است گرفته نظر در را کمي و کيفي بخش

 بنيادي اهداف تحقق ميزان سنجش و ارزشي یالگو ساخت به کمي بخش و ،بنيادي

 :برداشت را زير متوالي  گام شش بايد ،ارزشي تفکر کيفي بخش سازي پياده براي. پردازد مي

 شناسايي) ۳ مجموعه اهداف، شناسايي) ۲ تصميم، موقعيت و چارچوب تعيين) ۱

 سازي مشخص) ۵ بنيادين، اهداف مطلوب هاي ويژگي بازبينی) ۴ بنيادين، اهداف

 يينها -مقطعي اهداف شبکه و نبنيادي اهداف مراتب سلسله تهيه) ۶ ، وبنيادين اهداف

 خصوص در گيري تصميم مرحله اهداف، تعيين از پس ،اين رويکرد در. )۱۳۸۱کيني، (

 انجام مختلف نفعانذي نظر از هاگزينه ارزيابي و تعيين با کار اين ؛شود مي شروع هاآن

 بر عالوه است ممکن ،فرايند اين در .)۹- ۸ :۱۳۸۵همکاران،  و ثقفي( گيرد مي

 شناسايي نيز تصميم هايرصتف و دنآي دست به جديد ييهاگزينه موجود، هاي گزينه

 دقيق ارزيابي از پس تنها هاگزينه از يا مجموعه در ممکن گزينه بهترين شناسايي. شوند

 از ايمجموعه توليد بايد را هاگزينه ابداع از هدف ترينمهم ،بنابراين .است پذير امکان

  .)۱۳۸۱کيني، ( دانست هاگزينه ترينمطلوب و تريننويدبخش

  تحقيق روش

 تحقيقات گروه در هاداده ماهيت اساس بر و کاربردي هدف، لحاظ به حاضر پژوهش
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 يابيارز يبرا و )۴(ايزمينه نظريه کيفي، ش، از رومطالعهبرای انجام  .گيرد مي قرار کيفي

 يمراتب سلسله ليتحل شيوة از زين حوزه توسعه يها فرصت و هانهيگز يبندتياولو و

 نهيزم در آباد فرح مطلع نفر از افراد پانزده را پژوهش يآمار جامعه. شد استفاده

 يفرهنگ ،يتجار بخش نفعاال روستا، و بخش يشورا ياعضا ار،يده از اعم يگردشگر

 شيوة از استفاده با ل دادند کهيتشک ۱۳۹۳در سال  يدر سطح شهرستان سار يعلم و

 منظور به وه،شي نيدر ا .گرفتند قرار مصاحبه مورد وشدند  انتخاب يبرف گلوله

گو  شد و هر پاسخ استفادهمطلع افراد  ريمعرفي سا يبرا کنندگان مشارکتاز  ،يريگ نمونه

  .دش مشخصقبلي  يگو پاسخ قياز طر

ها  خواسته تا شوندگان خواسته شد از مصاحبهاهداف،  ييمنظور شناسا به ،در گام اول

 يمثبت و منف يامدهايپرا از توسعه حوزه خود عنوان کنند و اثرات و  شانو انتظار

 يمسائل مهم فرارو ،نيهمچن ؛ ومطالعه را برشمرند در حوزه مورد يتوسعه گردشگر

 يها کرد که پاسخ دايادامه پ يتا زمان زين ها سشپر نيا. خود را مشخص کنند

شدند و پژوهشگر به حداکثر اطالعات دست  يو تکرار کنواختيشوندگان  مصاحبه

 ادهيبا پ ،سپس. ديها به حد اشباع رس در پاسخ به پرسش و به ديگر سخن، کرد دايپ

 يذارکدگ نديبا انجام فرا ها داده ليتحل وه يها، کار تجز کردن نوارهاي صوتي مصاحبه

در قالب مفاهيم  ،قيطر نيو از ا ليها خط به خط تحل باز، داده يدر کدگذار. دشآغاز 

با يكديگر مقايسه  شده استخراجمفاهيم  ،يمحور يدر مرحله کدگذار. نشان داده شدند

طبقه قرار  کيمشابه در  ميمفاه ،و سپس شدندها نيز مشخص از آن کدامو ارتباط هر 

به  شده ييشناسااهداف  ،يتفکر ارزش کرديبر طبق رو ،نيهمچن ،مرحله نيدر ا .گرفتند

 ، امااهميت دارندخود  يبه خود اديياهداف بن ؛دشدن ميتقس بنيادی و مقطعیدو نوع 

در  .شوند يدر نظر گرفته م ياديتحقق اهداف بن برای يابزار در قالب ياهداف مقطع

 يو چگونگ انيب ميمفاه ني، ارتباط ب)كدگذاري انتخابي( ها يمرحله از کدگذار نيآخر

   .شد فيتوص يداستان ريصورت س به ياديبر تحقق اهداف بن ياهداف مقطع ريتأث

 در توسعه نهيگز نيتربر ييشناسا و ها هنيگز يبند تياولو منظور به ،نيهمچن



  ...پور،  مصطفی قدمی، محمود شارع                         ۴ة ، شمار۱۹روستا و توسعه، سال  ةفصلنام � ۸

 يها شيوه نيتر معروف از يکي عنوان به يمراتب سلسله ليتحل نديافر از ،آباد فرح

 نيبهتر انتخاب امکان يريگميتصم روش نيا. شد استفاده يچندشاخص رييگ ميتصم

. سازد يم فراهم يريگميتصم يارهايمع به توجه با متضاد يهانهيگز انيم از را نهيگز

. آغاز شد) ها نهيگز و معيارها هدف،( سطحي سه مراتب ند با ساخت سلسلهين فرايشروع ا

 يمقطع اهداف( شده مطرح يارهايبا توجه به معتا از افراد مطلع پژوهش خواسته شد 

در نظر  آباد فرح توسعه يهانهيگز با يزوج سهيمقا يبرا ياصل يارهايمع عنوان به پژوهش

 به نسبت آنها ازيامت دهند و انجام يزوج ساتيمقا پژوهش يهانهيگز نيب ،)گرفته شد

) يک تا پنج اسيمق از( يفيط پنج اسيمق اساس بر هاسهيمقا نيا. کنند نييتع را گريکدي

 به ،Expert Choiceافزار نرم از استفاده با نظرات، آوريجمع از پس .رفتيپذ صورت

  .شد پرداخته توسعه يهانهيگز بندياولويت و پژوهش يها داده تحليل

  مطالعه يمحدوده و قلمرو

 يمرکز بخش يشمال يرودپ دهستان در ياسيس ماتيتقس نظر از آباد فرح يروستا

 لومتريک ۲۵ استان مرکز تا آن فاصله و شده واقع مازندران استان در يسار شهرستان

بر طبق آمار  قرار دارد و مرطوب و معتدل منطقه در يمياقل نظر از آباد فرح. است

 ميبا توجه به اقل ،ن حوزهيدر ا. استنفر  ۲۲۰۰عت آن يجم، ۱۳۹۲دهياري در سال 

 يهاتيفعال ،رودخانه و ايدر وجود نيز و عيوس يها دشت و خاک يزيخ مناسب، حاصل

 روستا با نياهمچنين، . رديگ يو خدمات صورت م يادي، صيل کشاورزيمتنوع از قب

 مسجد جمله از( خود يخيتار و يفرهنگ يها جاذبه و ييايجغراف تيموقع به توجه

 راستای انجام در مناسب يها ظرفيت يدارا )نما جهان کاخ و چشمه هفت پل ،يعباس شاه

گذشتن رودخانه  ا و ساحل،يروستا با در نيا يجوار هم .است يگردشگر يهاتيفعال

ردشگران گ يمناسب را برا يفرصت آباد فرحتجن از وسط روستا و وجود مرداب 

در فصول بهار و  حوزه نيمناسب ا ميگذران اوقات فراغت و لذت بردن از اقل منظور به

  .کند يمتابستان فراهم 
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 ج و بحثيانت

  يو اهداف توسعه گردشگر ها ارزش حيتشر

 ةندياز آ هاو توقعات و اهداف آن زبانيجامعه م ةشد کننده اثرات درک بخش منعکس نيا
که از حاضر، در پژوهش  زبانياهداف جامعه م. است يرحوزه با توسعه گردشگ نيا

   .آمده است ۱، در جدول استخراج شده يا نهيزم هينظر قيطر

  کدگذاري باز و محوري - ۱جدول 

  )ميمفاه(طبقات  خرده  طبقات گسترده

  ييدرآمدزا و اشتغال

  

  يشغل يهاش فرصتيافزا

  زبانيش درآمد جامعه ميافزا

  حوزه ران درگذا هيش جذب سرمايافزا

  يش عرضه کاال و محصوالت محليافزا

  يحوزه از ابعاد اقتصاد ياگاه منطقهيجا یارتقا

  يزندگ ياستانداردها یارتقا

  يو دانش ساکنان محل يش سطح آگاهيافزا

  يمحل يها رساختيتوسعه ز

  يحيو تفر يش امکانات و مراکز رفاهيافزا

  يدرمان و يبهداشت امکانات گسترش

  يش مراکز آموزشيافزا

  يحفظ منابع فرهنگ محل
  خ حوزهيشناساندن و حفظ فرهنگ و تار

  زبان و گردشگرانين جامعه ميبهبود تعامل ب

  حوزه يخياماکن تار ياياح و يبازساز

  يت محليت هويتقو
  شهرت و اعتبار حوزه شيافزا

  زبانيش احساس غرور و افتخار جامعه ميافزا

  يعيها و منابع طبيکاربر يده سامان
  ساحل يگردشگر يها تيظرفتوسعه 

  منطقه يتجار و يمسکون وساز ساخت يده سامان

  ستيز طيحفظ مح
  ت زباله و مواد زائديريمد

  شهروندان و گردشگران يطيمح ستيز يآگاه یارتقا

  يعيطب ياندازها حفظ چشم

  های پژوهش يافته: مأخذ
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ها و  مقوله نيارتباط ب ،يو تفکر ارزش يا نهيزم هياز نظر يريگ با بهره، جانيدر ا
 .دوش يم حيتشر ياديبر تحقق اهداف بن ياهداف مقطع ريتأث يو چگونگ انيب ميمفاه

 ياهداف مقطع زيبه همراه ر يمقوله اصل کيعنوان  به ياز اهداف مقطع کدامابتدا هر 
 يادياهداف بن از کدامو منطق ارتباط آن با هر  ليدل ،و سپس يآن معرف امرتبط ب
، تنها به ذکر رای رعايت اختصارباست که  شايان يادآوری .شود يداده م حيتوضپژوهش 
موارد در شبکه ارزش اهداف  و بقية بسنده شدهاهداف  نيمورد از ا کي حيو تشر

  .)۱شکل ( پژوهش  آمده است يو مقطع ياديبن
  

  
  پژوهش يو مقطع ياديف بنشبکه ارزش اهدا -۱نمودار 
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  »يزندگ ياستانداردها یارتقا« يمقطع هدف

 افزايش محلي، هاي زيرساخت توسعه بهبود محلي، آگاهي ساکنان سطح افزايش

 و بهداشتي امکانات گسترش و آموزشي افزايش مراکز تفريحي، و رفاهي امکانات

 زندگي سطح یارتقا موجب ،شوندگان مصاحبه نظر طبق که است مفاهيمي درماني

 يحبه تشر پی،در . داشت خواهد همراه به را آنها مندي رضايت و دشو مي محلي ساکنان

  .دشو میپرداخته  ياهداف مقطع يزدو مورد از ر

 برق، کشي، لولهآب  راه،. ندشو مي تلقي روستا عمومي سرمايه محلي هاي زيرساخت

 دولت عهده بر هاآن أمينت و درون مي شمار به ها زيرساخت اين جمله از تلفن گاز و

 اين در بسياري مشکالت با کافي دولتي اعتبار تخصيص عدم دليل به آباد فرح. است

 عنوان به آباد فرح براي که اي بودجه ،شوندگان از نظر مصاحبه. است مواجه زمينه

 در و روستاهاست ديگر معيار با سطح هم ،شدهگرفته  نظر در گردشگري هدف روستاي

 گردشگران اختيار در مناسب خدماتي و امکانات که دارد وجود انتظار ناي ،حالعين 

 مقصد گردشگران گوي تقاضاي پاسخ حوزه اين اعتبارات کهحالي  در ،شود داده قرار

 وجود روستا هادي طرح تکميل امکان ها ، تا سالبودجه از سطح اين با نيز و نيست

 ديگر هاي چالش از آن نبودن مطلوب و تابستان در ويژه به آشاميدني آب کمبود. ندارد

 مشکل اين. داشتند اذعان نداب شوندگان مصاحبه تمامي که است، حوزه اين روي پيش

 نمود) گردشگران و غيربومي ساکنان افزايش( مقصد اين جميعت افزايش به توجه با

 اين هاي زيرساخت مشکالت رفعبا  ،شوندگان مصاحبهبه گفتة  .است کرده پيدا بيشتري

 مطلوب زندگي برای مناسب محيط ايجاد امکان خصوصي، بخش و دولت توسط حوزه

  .دشو مي فراهم گردشگران براي گردشگري مقصد و ميزبان جامعه

 جامعه براي کمبود اين و بوده مناسب فرهنگي و تفريحي امکانات فاقد آباد فرح

 وضعيت معتقدند انشوندگ مصاحبه. است کننده ناراحت زنان و جوانان ويژه هب ميزبان

 آن گرفتار و درگير مقصد اين نوجوانان حتي و است کننده نگران حوزه اين در اعتياد
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 اين از حدي تا توان مي گونه امکانات، مندی از اين که با بهره باورند اين بر آنها. اند شده

تفريحی و  مراکز اين در نانجوا اشتغال ةزمين حتي و کرد پيشگيري ناخوشايند وضع

ديگر  و کتابخانه فقدان حوزه، اين فرهنگي نفعاال از يکي از نظر. آورد فراهم رهنگیف

 استفاده ساري شهرستان امکانات از محلي افراد است که شده اماکن فرهنگي موجب

، که ندرا متحمل شو خصوص اين در بيشتري زمان صرف و مالي يها هزينه و کنند

 فرهنگي کانونتوان  را می کتابخانه آنها، عتقادبه ا. است دهآنها ش نارضايتي خود موجب

داشته  افراد آگاهي سطح در مثبت یتواند تأثير مي دانست، که جوانان براي مناسب

ورزشي و  های سالن و ايجاد امکانات که با معتقدند ،همچنين ،شوندگان مصاحبه. باشد

وسعه ت وافراد  يو روح يسالمت جسم توان ميگسترش ورزش  سخن، با ديگر به

 و از برخي را ارتقا بخشيدجوانان  ويژه هب اقشار مختلف جامعه ينشاط و شاداب

 بر آن افزايش و امکانات اين وجود. دهاي اجتماعي جلوگيري کر ناهنجاري

 و بوده تأثيرگذار رفاهي و فرهنگي امور در ميزبان جامعه خوشنودي و مندي رضايت

  .است قصدم گردشگران تقاضاي کننده تأمينهمچنين، 

در  يدر خصوص توسعه گردشگر يزبانجامعه م يها با درک خواسته ،يبترت ينبد

  .ه استدرست اهداف به وجود آمد ييشناسا يمناسب برا ينهآباد، زم فرح

  يجامعه محل توسعه يهافرصت و هانهيگز

 طبق شوندگان، مصاحبه اظهارات قيطر از يگردشگر توسعه اهداف ييشناسا از پس

 يبرا يبستر وشروع  هاآن خصوص در يريگ ميارزشي، مرحله تصم فکرت کرديرو

 به تنها ،بخش نيا در .فراهم شد يمحل داريتوسعه پا يها و فرصت ها نهيگز ييشناسا

 اظهارات ،نيهمچن وآباد  فرح يها ظرفيتاز  شناخت بلکه نشده توجه يگردشگر توسعه

انواع  ليتحل و ييشناسا ساز نهيزم هاآن يها ارزش بر تمرکز و زبانيم جامعه يها خواسته و

 از پس شده مطرح يهانهيگز. است شده حوزه نيا در توسعه يها فرصت و ها نهيگز
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 يگردشگر توسعه ،ياديص توسعه ،يکشاورز توسعه: است ريز موارد شامل يريگميتصم

  .متنوع توسعه و ،ييايدر و يساحل يگردشگر توسعه دوم، يهاخانه

 توسعه ،حاضر پژوهش در شده انجام يهامصاحبه و مشاهدات طبق: يکشاورز توسعه

 از حوزه نيا .شود يم محسوب آباد فرح توسعه در مطرح يهانهيگز از يکي يکشاورز

 وسيع، يها دشت و نيزم يزيخ حاصل جمله از كشاورزي زمينه در فراوان یها تيقابل

 متنوع يها تيفعال انجامامکان  بوده، کهبرخوردار  يکاف آب منابع و مناسب مياقل

 دو در عمدتاً كشاورزي يها تيفعال. است آورده فراهمرا  آن گسترش و يکشاورز

 انجام با خرد سطح در زين يپروردام آن، کنار در و باغداري و زراعتي بخش

 ،شونده مصاحبه از نظر افراد .رديگ يم صورت يمرغدار و يگاودار رينظ ييها تيفعال

رفع مسائل و مشکالت و  يکشاورز يها تيفعالنه ين در زمينو يها وهياز ش يريگ بهره

 حوزه نيتوسعه ا ،و به همراه آن يتوسعه کشاورز منجر به ها تيفعال نيا يرو شيپ

 نيو اشتغال در ا تيفعال منظور به يجامعه محل يبرا يا زهيانگ ،بيترت نيبد و ؛شود يم

  .افتيارتقا خواهد  هاآن يزندگ تيفيسطح درآمد و ک ،جهيو درنت دشو يم بخش فراهم

 يساحل ينواح ساکنان از ياريبس برای درآمد منابعاز  يکي ياديص: ياديص توسعه

 از یکي عنوان به آباد فرح .کند کمک ينواح نيا توسعه به تواند يم و دشو يم محسوب

 ،حاضر حال در .استبرخوردار  ياديص مهم منابع از رانيا شمال يساحل ينواح

 يماه پرورش ياستخرها و بندان آب رودخانه، ا،يدر در آباد فرح ياديص يهاتيفعال

 يا عده و پره ياديص يتعاون شرکت دو در آباد فرح ساکنان از ياريبس. رديگ يم صورت

 ،شوندگانمصاحبه از يبرخ به باور .نداشتغال دار ياديص به ايدر در آزاد صورت به زين

 براي ،ياحتمال خطرات وجود بااست که  کرده بيرغت را جوانان بخش نيا يباال درآمد

 هيهمسا يکشورها با ييايدر يمرزها یکينزد تا رمجازيغ صورت به ،بيشتر درآمد کسب

 بوده و ييابتدا و يسنت حوزه نيا در ياديص و ديص ها، نظامآن از نظر. روند شيپ زين

 توسعه يبرا را راه که يعوامل از يکي. است شده را منجر منابع نيا از يناکاف يوربهره
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 يايدر انيآبز يالتيش قاتيتحق مرکز استقرار ساخته هموار حوزه نيا در ياديص

 استفاده ،بيترت نيبد. دپرداز يم ايدر نيا يستيز يهاگونهبه  مطالعة  که است مازندران

 توسعه اهداف تحقق راستای در را الزم بستر حوزه نيا بالقوه توان و هاتيظرف از نهيبه

  .آورد خواهد فراهم آن

 آن و ويژه جغرافيايي موقعيت ليدل به حوزه نيا: دوم يهاخانه يتوسعه گردشگر

 يها جاذبه گريد و مناسب مياقل تجن، رودخانه و )يساحل هيناح( ايدر به يکينزد

. شود مناسب شمرده می دوم يها خانه نوع از يگردشگر يريگ شکل در راستای يعيطب

 و زمين براي تقاضا افزايش به منجر آباد فرح در يگردشگر شدر و جمعيت اديازد

 يها يکاربر به هاآن تبديل و تغيير و حوزه يها نيزم قيمت افزايش ،نتيجه در و مسكن

 ليدل به اراضي حوزه از بسياري کاربری ،شوندگان مصاحبه به گفتة. است دهش مسكوني

 تغيير در گريد عامل. است شدهل يدوم تبد يها خانهو به  دهرك تغيير اقتصادي توجيه

 نيا در نشاغال کاهش به بوده، که يکشاورز بخش در کار يسخت حوزه نيا كاربري

 يخدمات يهاتيفعال درآمد بودن باال ين ميان، با توجه به در. است دهانجامي بخش

 وساز ساخت و نيزم فروش نهيزم در ويژه به يکشاورز به نسبت يگردشگر با مرتبط

 يگردشگر های تيفعال به انجام حوزه نيا جوانان ،در آن اشتغال تنوع ،نيهمچن و اليو

 نهيزم ،گردشگران نيا از يبعض ورود با ،شوندگان اغلب مصاحبه به گفتة .ندشو يمترغيب 

 خودحوزه،  اين در گذاري سرمايه براي و ستايمه يرفاه و يحيتفر مراکز شيافزا يبرا

 جاديا ساز زمينه يگردشگر نوع نيا توسعه رو، از اين ؛اند شده قدم شيپ گردشگران نيا

 و ياجتماع رفاه بهبود و يبهداشت و يآموزش مراکز شيافزا و يحيتفر و يرفاه التيتسه

  .داشت خواهد همراه به را آباد فرح توسعه شود و سرانجام، می ياقتصاد

 استان يگرگردش مقاصد از يکي آباد فرح سواحل: ييايدر و يساحل يگردشگر توسعه
 شنا،. است کشور سرتاسر از گردشگران زبانيم هرساله که رود يم شمار به مازندران

 يساحل مقصد نيا در که است يحيتفر يها تيفعال جمله از يريگيماه و يسوار قيقا
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 يبرا آباد فرح گردشگران اکثر حوزه، نيا مطلع افراد از يکي از نظر .رديگ يم صورت
 حيتفر موجبات تواند ينم يرانقيقا و شنا تنها و نديآ يم حوزه نيدب ايدر از بردن لذت

 ها تيفعال ،هاآن نگهداشت يبرا رو، بايد از اين. کند فراهم را گردشگران نيا يسرگرم و
 رينظ کننده سرگرم و متنوع يهاتيفعال جاديا با و داد رونق زين را ييايدر امکانات و

 تيفيک یو ارتقا هاآن اقامت مدت شيافزا ایة الزم برنيزم ،يپدال قيقا و ياسک جت
  .فراهم آورد حوزه را در اين يساحل يگردشگر

 يهانهيگز از ديگر يکشاورز و يگردشگر يها تيفعال کارکرد بيترک: وعتنم توسعه
 تجن، رودخانه و ايدر ،شوندگان مصاحبه باور به. رود شمار می به آباد فرح توسعه
 يکشاورز توسعه ياهنهيزم مناسب مياقل و حوزه عيوس يها دشت خاک، يزيخ حاصل

 نيا يخيتار يها جاذبهو  ساحل و ايدر ،نيهمچن و آورده فراهمرا  آن يهاربخشيز و
 نيا يهاتيفعال بيترک .است کرده آن از ديبازد به قيتشو را ياريبس گردشگران حوزه

. شود آباد فرح ترعيسر هرچه توسعهمنجر به  تواند يم هاآن انيم تعادل جاديا و بخش دو
 و يکشاورز يها تيفعال انيم اختالل در يريجلوگ منظور به ،شوندگان مصاحبهبه گفتة 
 ،يگردشگر يها تيفعال راستایدر  يساحل يها تيتوسعه ظرف با ستبنا ،يگردشگر
 به ياقامت مراکز گريد و هتل جاديا رينظ يگردشگر يوسازها ساخت يبرا يامحدوده
کاسته  يکشاورز ياراض يکاربر رييتغ امکان از و ايمه يرفاه و يحيتفر امکانات همراه
 با هم کنار در تيفعال دو هر ،بخش دو نيا نيب تعامل با ايجاد ،بين ترتيبد ؛ ودشو
 تيتقو را يمحل اقتصاد يها انيبن ساکنان، درآمد شيافزا و يشغل يها فرصت جاديا

  .شندبخ ارتقا را يجامعه محل يزندگ تيفيک کرده،

  آباد فرح در توسعه يهانهيگز يابيارز

  ياصل يارهايمع اساس بر توسعه يها نهيگز يزوج سهيمقا

 قياز طر ها نهياز گز کدامهر  تياهم بيضر ،ياصل يارهايبا توجه به مع ،قسمت نيدر ا

  .)۲جدول ( ه استمشخص شد هاآن يو وزن نسبآمده دست  هب ييدودو سهيمقا
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  )وزن نسبی( معيارها اساس بر توسعه يها نهيگز زوجي مقايسه - ۲جدول 

  معيارها
  

  ها گزينه

 و اشتغال
  درآمدزايي

 یارتقا
 استانداردهاي

  زندگي

 حفظ
 منابع

 فرهنگ
  محلي

 تقويت
 هويت
  محلي

 ساماندهي
 و ها کاربري

  طبيعي منابع

ط محي حفظ
  زيست

 توسعه
  يکشاورز

۱۸۲/۰  ۱۳۸/۰  ۲۳۲/۰  ۱۵۸/۰  ۱۵۱/۰  ۳۷۴/۰  

  ۱۲/۰  ۰۸۹/۰  ۰۸۶/۰  ۱۴/۰  ۱۰۱/۰  ۱۰۸/۰  ياديص توسعه

 يگردشگر توسعه
  دوم يها خانه

۰۷۷/۰  ۰۷/۰  ۰۹۵/۰  ۰۹۶/۰  ۰۹۵/۰  ۰۷۶/۰  

 يگردشگر توسعه
  ودريايی يساحل

۲۸/۰  ۲۹۴/۰  ۱۹۱/۰  ۲۸۶/۰  ۳/۰  ۱۷۷/۰  

  ۲۵۳/۰  ۳۶۶/۰  ۳۷۵/۰  ۳۴۲/۰  ۳۹۷/۰  ۳۵۳/۰  توسعه متنوع

  های پژوهش يافته: مأخذ

نظر  از »توسعه متنوع« نهيگزکه  دهد ينشان م پژوهش ليو تحل هيتجز يها افتهي
با  يزندگ ياستانداردها یارتقا ،۳۵۳/۰ يبا وزن نسب يياشتغال و درآمدزا يهااريمع

و  ،۳۷۵/۰با  يمحل تيهو تيتقو ،۳۴۲/۰با  يحفظ منابع فرهنگ محل، ۳۹۷/۰
گر ينسبت به درا  تيارجح نيشتريب ۳۶۶/۰با  يعيو منابع طب ها يکاربر يده سامان

 از ميان، ،کنندگان اما از نظر مشارکت ؛به خود اختصاص داده استتوسعه  يها نهيگز
 با وجود ،۳۷۴/۰ يبا وزن نسب يتنها توسعه کشاورز ،شده مطرحتوسعه  هاي ينهگز

در را  بيآس ني، کمترکشاورزی يها تيدر فعال ييايميش ياستفاده از سموم و کودها
  .کرد دواهوارد خ ستيزط يبه مح آباد فرح

  توسعه يها نهيگز يبند تياولو

 کپارچهي ديل ديبه دل ،۳۸۴/۰ يينها وزن با متنوع توسعه كه داد نشان ليتحل نتايج

 ارجح گزينة عنوان به ،شده نييتع نهيگز پنج انيم از حوزه، يها تيظرف يتمامبه  نسبت
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 و ،يدايص توسعه ،يکشاورز توسعه ،ييايدر و يساحل يگردشگر توسعه و شد انتخاب

 اختصاص خود به را مپنج تا مدو يها رتبه ،بيترت به ،دوم يها خانه يگردشگر توسعه

   ).۲ نمودار( دادند

  
  های پژوهش يافته: مأخذ

  توسعه يها نهيگز نهايي وزن و يبند تياولو -۲ نمودار

 يگردشگر ،ياديص ،يکشاورز توسعه يهانهيگز شده، مطرح يهانهيگز انيم در
 منبع کي به صرف يبعد تک نگاه ليدل به ييايدر و يساحل يگردشگر و دوم يها خانه

 توسعه نهيگز که يحال در ،ستندين ريپذ هيتوج حوزه داريپا توسعه يراستا در ،ياقتصاد
به  کپارچهي ينگاه است، يکشاورز و يگردشگر يهاتيفعال از يبيترک که ،متنوع
  . دريگ يدربرم را همه و دارد حوزه يهاتيظرف يتمام

  هاشنهاديپ و يريگ جهينت

 يمحل داريپا توسعه منظور به حوزه، مطلع افراد نظرات طبق كه داد نشان ها افتهي نتايج
 انتخاب نة ارجحيگز عنوان به »متنوع توسعه« شده، تعيين گزينه پنج ميان از ،آباد فرح در
 داريپا توسعه مفهوم با يشتريب يسازگار آن يهايژگيو به توجه با توسعه نوع نيا. دش
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به  انهيگرا کل يتوجه شته،ندا يهمخوان يبعد تک يها نگرش با داريپا توسعه. دارد
 يها تيفعال هماهنگ و متناسب يها شرفتيپ شرانيپ عامل عنوان به و دارد ابعاد يتمام

 مستلزم جانبه همه توسعه به يابيدست. دشو يم يتلق يفرهنگ و ياجتماع ،ياقتصاد متنوع
 يبرا يراهکار تعامل و تعادل نيا و است يانسان يها تيفعال انيم تعادل فظح و جاديا

 و يزير برنامه انجام. است منطقه در خاص توسعه نوع کي به صرف ةيتک از رفت برون
 و يعيطب منابع حفظ به گريکدي از بخش دو نيا ةدوجانب تيحما و ياصول تيريمد

 داتيتول شيافزا موجب خود ، کهدشو يم منجر يکشاورز يکاربر رييتغ کاهش
 يمحل ساکنان بينص را يشتريب درآمد ،شده محصوالت نيا تنوع و مقصد يکشاورز
 به ليتبد يعيطب یانداز چشممثابه  به يکشاورز ياراض ،گريد طرف از. کرد خواهد
 مناطق نيدب سفر يبرا گردشگران زهيانگ رو، از اين ؛شوند يم بايز و جذاب مقاصد
 آنها يکشاورز محصوالت از استفاده يبرا ديجد يتقاضا ،شده رشتيب بخش آرامش

 يساز متنوع و گريکدي به خدمات ارائه با بخش دو نيا ،جهينت در .شود ايجاد می
 گريکدي تيتقو موجب و گرفته شيپ در را يسازگار و تعامل راه مرتبط، يهاتيفعال
 هاآن تيحما شده، ريدرگ يرشتيب نفعان يذ هابخش نيا از کدام هر توسعه با. دشون يم
 جاديا رایب يضرورت و بود خواهد همراه شانيبرا يشتريب منافع با گريکدي از

 منابع و يستيزتوان  و تيظرف تحمل از خارج که حوزه در بارانيز يصنعت يها تيفعال
 .شود يم جاديا منطقه در درخور ياتوسعه ،تيدرنها و ؛ندارد وجود ،است آن يعيطب
شده از  استخراج يهاراهبرداهداف و  حاضر، پژوهش ياصل جهينت ، بر پايةبيترت نيبد

 توسعه هاست که آنمعنا انبد نيدارد و ا يداريپا يرنگ و بو زبانيدل جامعه م
نوظهور در  يتيعنوان فعال به يگردشگر توسعه ودرآمد  يعنوان منبع اصل به يکشاورز

فرهنگ حوزه  ی ازنگران ، ضمنالح  نيع و در را خواستار بودهاقتصاد حوزه خود 
 ينوع شده، ييدر اهداف شناسا ،نياند؛ بنابرا مقصد را خواهان نياقتصاد ا تيتقو ،خود

 برای يبستر ، که خودحوزه وجود دارد يها تيظرف يتمام به کپارچهي يتعامل و نگاه
و  دکن میفراهم  ياحترام و توجه به جامعه محل يبر مبنا يزير و برنامه يريگ ميتصم

  .شود يآباد م در فرح داريجانبه و پا منجر به توسعه همه
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  :شود يمپيشنهادهاي زير ارائه  ،حاضر مطالعه نتايج با توجه به

 يها عرصه نييتع منظور به يکل طرح کي جاديا: نيسرزم شيآما يه و اجرايته -
 يتقاضا و حوزه بوم پاية زيست بر يتجار و يمسکون ،يگردشگر ،يکشاورز
 نيا الزامات از ها يکاربر نوع نيا تيريمد و يزير برنامه ،سپس و يلمح جامعه
  .شود يم قلمداد حوزه

 نيا در يگردشگر طرح نبوداز آنجا که : آباد فرح مختص گردشگري طرح تدوين -
 است ازين انجاميده، يگردشگر يها پروژه و ها يگذار هيسرما اکثر به شکست حوزه

 يمبتن و يطراح حوزه يها ظرفيت گريد ونگ فره م،ياقل با متناسب یطرح نيچن
 .دشو تيريمد و يزير برنامه آن بر

  ها  يادداشت

1. Keeney 
2. Alternative-Focused Thinking 
3. Value-Focused Thinking 
4. Grounded Theory 
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