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Spatial planning of eco-lodge value chain governance allows us to understand how the eco-lodge life 
cycle is affected by the results of the communication networks and the degree of coordination and trust 
between the links (vertical and horizontal) in the chain helps to form clusters. Hence, close interactions 
between value chain links, support markets, empowering environment, vertical-horizontal communica-
tion and the final market in the dimensions of partnership, integration, efficiency and effectiveness, etc. 
cause sustainable spatial development. This research has been done using a descriptive-survey method, 
which is based on a survey of experts, stakeholders and tourists in the value chain. The statistical popula-
tion of the study (including 128 villages with a total of 189 ecotourism resorts in the 9th region of the 
country (North, Razavi and South Khorasan)). According to the personal estimation method, 20% of the 
volume of the statistical population was used as a basis, which finally 26 villages and 38 ecotourism 
resorts were determined. Data analysis was performed using SPSS and GIS software. Findings based on 
the Gabriel test showed that participation indicators with an overall average of 2.98 and efficiency with 
an average of 2.95 are more important than other indicators of spatial planning governance of the value 
chain of eco-lodges. Also, the results of the one-sample t-test showed that all spatial planning indicators 
of ecotourism eco-lodge value chain governance are in an unfavorable situation and the results of gray 
relationship analysis, in this case, showed that the studied villages in terms of spatial planning of ecotour-
ism resort value chain governance in the region are not equal.
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Extended Abstract

1. Introduction

he management and marketing of 
ecotourism resorts are challenging due 

to the diversity of stakeholders in the development and 
production of tourism products. Therefore, strategies and 
actions must take into account the demands of all stake-
holders. Thus, factors such as the presence of intermediar-
ies, low cooperation and trust between stakeholders, lack 
of cooperation between stakeholders, etc. are the roots of T
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our first problem, which indicates the weakness of spatial 
planning governance of the value chain of eco-lodges in 
local communities.

Therefore, the research questions can be formulated as 
follows: Which of the spatial planning indicators govern-
ing the value chain of eco-lodges is more important and 
what is the situation of the studied villages in terms of 
spatial planning indicators of the governance value chain 
of eco-lodges?

2. Methodology

This research has been done using a descriptive-survey 
method. The statistical population of the study consists of 
128 villages with a total of 189 ecotourism resorts in the 
9th region of the country. Based on the personal estima-
tion method, 20% of the volume of the statistical popula-
tion was used as the basis, which finally determined 26 
villages and 38 eco-lodges.

In the first process to achieve the indicators, first, the 
commonalities of the dimensions explaining spatial 
planning and governance based on world literature were 
identified and then the frequency of dimensions based 
on world literature was determined during the period 
2021-2002, then the final dimensions explaining spatial 
planning governance, based on previous studies, were fi-
nalized and Porter value chain was used to explain the 
dimensions of the value chain. After these steps, the final 
indicators were determined. In another step, the opinions 
of experts, stakeholders and tourists were used to assess 
the importance of the indicators as well as their localiza-
tion and operation in the studied rural areas.

For statistical analysis, questionnaires were sent to ex-
perts, stakeholders and tourists in order to determine 
which of the indicators explaining the spatial planning 
governance of the value chain of eco-lodges is more im-
portant, as well as how to know the current status of the 
indicators explaining the spatial planning of the gover-
nance of a residential area. One-way, Gabriel test and one-
sample T-test were used. In order to determine the ranking 
of villages in terms of the status of explanatory indicators, 
the gray relation analysis test was used. 

3. Results

The output of one-way analysis of variance showed 
that there is a difference between the indicators explain-
ing the spatial planning governance of the value chain of 
eco-lodges in the region, so that their importance was not 
equal. The importance of each of the explanatory indica-

tors in the region based on the Gabriel test showed that 
participation with an overall average of 2.98 and efficien-
cy with an average of 2.95 are more important than other 
spatial planning indicators governing the value chain of 
eco-lodges.So that the greatest importance of participa-
tion and efficiency and effectiveness belongs to North 
Khorasan Razavi province. Also, based on one-sample 
t-test of all spatial planning indicators of value chain gov-
ernance, eco-lodges are in an unfavorable situation at an 
error level of less than (0.05) and the results of gray rela-
tionship analysis in this case showed Ecotourism resorts 
in the region are not equal to each other.

4. Discussion

The output of the one-way analysis of variance showed 
that there is a difference between the indicators explaining 
the spatial planning governance of the value chain of eco-
lodges in the region so their importance was not equal. 
The importance of each of the explanatory indicators in 
the region based on the Gabriel test showed that participa-
tion with an overall average of 2.98 and efficiency with 
an average of 2.95 are more important than other spatial 
planning indicators governing the value chain of eco-
lodges. So the greatest importance of participation and 
efficiency and effectiveness belongs to North Khorasan 
Razavi province. Also, based on a one-sample t-test of 
all spatial planning indicators of value chain governance, 
eco-lodges are in an unfavorable situation at an error level 
of less than (0.05) and the results of gray relationship 
analysis, in this case, showed that ecotourism resorts in 
the region are not equal to each other.

5. Conclusion

The results of the research based on the Gabriel test 
showed that the importance of each of the explanatory in-
dicators in the region is that participation with an overall 
average of 2.98 and efficiency with an average of 2.95 
compared to other spatial planning indicators governing 
the value chain of eco-lodges are more important. The re-
sults of this part of the study are consistent with the stud-
ies by Azimi Amoli (2011), and Roxas et al. (2020). Also, the 
results of the one-sample t-test showed that all the indica-
tors of spatial planning, and governance of the value chain 
of eco-lodges are in an unfavorable situation. The results 
of this part of the research are consistent with the stud-
ies by Hajarian (2022), Imani and Fathi (2019), Norouzi et al. 

(2018) and prioritization of these indicators to measure the 
status of spatial planning indicators of value chain gover-
nance of eco-lodges in the studied villages based on the 
gray relationship analysis test also showed that Mazinan 
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and Namagh villages were in the first to second ranks and 
Kharashad village was in the twentieth rank.
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برنامه ریزی فضایی حکمروایی زنجیره ارزش اقامتگاه های بوم گردی به ما این امکان را می دهد تا دریابیم که چگونه چرخه زندگی 
اقامتگاه های بوم گردی تحت تأثیر نتایج شبکه های ارتباطی آن ها قرار گرفته و تا چه اندازه هماهنگی و اعتماد بین پیوندهای )عمودی و 
افقی( موجود در زنجیره به تشکیل خوشه ها کمک می کند. ازاین رو، تعامالت نزدیک میان حلقه های زنجیره ارزش، بازارهای پشتیبان، 
محیط توانمندساز، ارتباطات عمودی - افقی و بازار نهایی در ابعاد مشارکتی، یکپارچگی، کارایی و اثربخشی و... زمینه ساز توسعه پایدار 
فضایی می شود. این پژوهش به شیوه توصیفی - پیمایشی انجام شده است که بر پایه نظرخواهی از خبرگان، ذی نفعان و گردشگران زنجیره 
ارزش استوار است. جامعه آماری پژوهش شامل 128 روستا دارای جمعاً 189 اقامتگاه بوم گردی در منطقه 9 آمایش کشور )استان های 
خراسان شمالی، رضوی و جنوبی( است. بر اساس روش   تخمین شخصی، 20 درصد از حجم جامعه آماری مبنا قرار گرفت که درنهایت 
تعداد 26 روستا و 38 اقامتگاه بوم گردی تعیین گردید. تحلیل داده ها نیز با استفاده از نرم افزار SPSS و GIS صورت گرفت. یافته های 
پژوهش بر اساس آزمون گابریل نشان داد که شاخص های مشارکت با میانگین کلی 2/98 و کارایی با میانگین 2/95 نسبت به سایر 
 T شاخص های برنامه ریزی فضایی حکمروایی زنجیره ارزش اقامتگاه های بوم گردی اهمیت بیشتری دارند. همچنین نتایج حاصل از آزمون
تک   نمونه ای نشان داد تمامی شاخص های برنامه ریزی فضایی حکمروایی زنجیره ارزش اقامتگاه های بوم گردی در وضعیت نامطلوبی قرار 
دارند و نتایج تحلیل رابطه خاکستری نیز در این مورد نشان داد روستاهاي موردمطالعه به لحاظ برنامه ریزی فضایی حکمروایی زنجیره 

ارزش اقامتگاه های بوم گردی در منطقه با یکدیگر برابر نیستند.

کلیدواژه ها: 
برنامه ریزی فضایی، 

حکمروایی، خوشه  و 
شبکه ها، بوم گردی، منطقه 

9 آمایش

تاریخ دریافت: 31 اردیبهشت 1401
تاریخ پذیرش: 27 آبان 1401

مقدمه

امروزه بسیاري از نواحي روستایي در سطح جهان، به ویژه در 
کشورهاي درحال توسعه با چالش هاي راهبردي افزایش فاصله 
توسعه بین شهر و روستا )کمبود منابع انسان ساخت، بیکاري، 
روستایي،  مهاجرت  افزایش  فقر،  پایین،  بهره وري  کم،  درآمد 
 .(Eftekhari et al., 2014) مواجه اند  پسرفت هاي زیست محیطی ( 
در همین ارتباط منطقه 9 آمایشی کشور که شامل سه استان 
)خراسان شمالی، رضوی و جنوبی( است با دارا بودن سهم 11 
درصد از جمعیت کل کشور و 9/5 درصد سهم جمعیت شهری 
وضعیت  کشور،  کل  از  روستایی  جمعیت  از  درصد   11/7 و 
مهاجرپذیری )دو استان خراسان رضوی و جنوبی مهاجرپذیر با 2 
درصد و خراسان شمالی مهاجر فرست 0/8( و نیز 60 درصد از نرخ 
مشارکت های اقتصادی مردان و 13 درصد زنان و 2٫71 درصد 

بیکاری در میان مردان، 2/81 بیکاری در میان زنان، با مشکالت 
 (Statistical Center زیادی در سطح مناطق روستایی مواجهه است
(of Iran, 2016. باال بودن سهم جمعیت روستایی منطقه 9 آمایش 

و  دلیل  خود  گردشگری  جاذبه های  وجود  نیز  و  آن  در  فقر  و 
گواهی آشکار در جهت ضرورت توجه به راهبرد الگوی توسعه 
گردشگری در مناطق روستایی به منظور ایجاد معیشت پایدار و 

رونق اقتصادی است.

توسعه پایدار گردشگری در مناطق روستایی کشورهای مختلف 
طی سال های متمادی منجر به باال رفتن نرخ رشد اقتصادی و 
فقیر  روستایی  جامعه  سطح  در  به خصوص  باال  ارزش افزوده 
گردید. در همین راستا، آمار سازمان جهانی گردشگری، نشانگر 
تقویت زمینه های جذب گردشگر و آثار و پیامدهای اقتصادی 
آن است تا جایی که، سهم مستقیم گردشگری از تولید ناخالص 

1- دانشجوی دکتری، گروه جغرافیا و برنامه ریزی روستایی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران.
2- استاد، گروه جغرافیا و برنامه ریزی روستایی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران.

3- دانشیار، گروه اقتصاد، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران.

شناسایی مؤلفه های مؤثر بر برنامه ریزی فضایی حکمروایی زنجیره ارزش اقامتگاه های بوم گردی 
)موردمطالعه: منطقه 9 آمایش ایران(
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داخلی و اشتغال در سطح جهان به ترتیب در سال 2018 حدود 
2750٫7 میلیارد دالر )3/3 درصد از تولید ناخالص داخلی( و 
122٫891.000شغل بوده است. پیش بینی شده است این میزان 
 3٫9( شاغل  نفر  و 125٫595.000  دالر  میلیارد  به 2٫849.2 

درصد از اشتغال کل( در سال 2019 برسد.

در این چهارچوب در پارادایم الگوی توسعه پایدار گردشگری 
روستایی، یکی از راهبرد های برنامه ریزی توسعه پایدار گردشگری 
از سیاست های  یکی  به  است که  بوم گردی  اقامتگاه  روستایی، 
اجرایی درآمده و در جهان دنبال می شود که آن فرایند پذیرایی 
از مهمان در روستاها است که با در نظر گرفتن شرایط عرضه و 
تقاضا، شامل مجموعه ای از تشکیالت و تسهیالت می شود که 
یکی از بخش های بسیار پویای صنعت جهانگردی و گردشگری 

.(Taghvae et al., 2012) جهانی را تشکیل می دهد

درواقع مراکز اقامتی به صورت دوسویه با آژانس ها، جاذبه ها، 
محیط محلی، تجاری و مقاصد قبل و بعدی گردشگر در ارتباط 
است و نقش مهمی در افزایش ماندگاری گردشگر در مقصد دارند 

 .(Movahed, 2008)

در عصر جدید و با گسترش ارتباطات و کاهش تأثیر مرزهای 
مختلف  رقبای  داشتن  با  بوم گردی  اقامتگاه های  جغرافیایی، 
)خانه دوم، هتل ها در شهر( بیش ازپیش در شرایط رقابتی قرار 
گرفته اند و با وجود متالطم شدن شرایط رقابت، اهمیت ایجاد 
یافته  افزایش  بالقوه  به طور  پایدار  رقابتی  مزیت های  حفظ  و 
بازاریابی  و  مدیریت   .(Ebrahimpour Azbari et al., 2017) است 
اقامتگاه های بوم گردی به دلیل تنوع ذی نفعان در توسعه و تولید 
محصوالت گردشگری چالش برانگیز است. ازاین رو، استراتژی ها 
بومی،  افراد  یعنی  باید خواسته های همه ذی نفعان،  اقدامات  و 
تجار و سرمایه گذاران، گردشگران، اپراتورهای تور و واسطه گرها 
و گروه های ذی نفع را در نظر بگیرد (Buhalis, 2010). در این میان 
چالش هایی مانند وجود رقبای که اقدام به جذب گردشگر با هزینه 
انتظار مصرف کنندگان،  افزایش  پایین می کنند،  و کیفیت  باال 
اوضاع نابسامان اقتصادي عرضه کنندگان و تولید کنندگان، وجود 
واسطه گرها به عنوان گره هاي اتصال یک گردشگر با شهر و روستا، 
سبب می گردد تا به زنجیره ارزش گردشگری توجه ویژه لحاظ 

  .(Miri et al., 2020) گردد

بر این اساس، شناخت روابط و تعامل بازیگران بین اقامتگاه های 
بوم گردی در حوزه های مختلف اقتصادي - اجتماعي، مي تواند 
چهارچوب الزم براي تدوین برنامه ریزی توسعه منطقه در قالب 
متقابل  کنش  واکاوی  راستا،  این  در  آورد.  فراهم  شبکه  نظام 
اقامتگاه های بوم گردی بین نقاط روستایي و شهري، الگوي فضایي 
مبادله )جریان کاال، سرمایه، اطالعات و  مانند آن( را در سطح 
مناطق به دست مي دهد. بنابراین برنامه ریزی فضایی حکمروایی 
زنجیره ارزش اقامتگاه های بوم گردی به ما این امکان را می دهد 

تا دریابیم که چگونه چرخه زندگی اقامتگاه های بوم گردی تحت 
تأثیر نتایج شبکه های ارتباطی آن ها قرار گرفته و تا چه اندازه 
هماهنگی و اعتماد بین پیوندهای )عمودی و افقی( موجود در 

.(Thaithong, 2016) زنجیره به تشکیل خوشه ها کمک می کند

بدین سان عواملی چون وجود واسطه گرها، همکاری و اعتماد  
و  نوآوری  بین ذی نفعان،  مشارکت  نبود  بین ذی نفعان،  پایین 
کارآفرینی پایین، کاستی در به کارگیری فناوری اطالعات به روز، 
کاستی در توزیع قدرت و منافع یکسان بین ذی نفعان، نبود مهارت 
نکردن  و مقررات، رعایت  قوانین  و دانش کارکنان،  و تخصص 
استانداردها و تحریم ها از ریشه های بروز مسئله نخستین ما است. 
تنه درخت مسئله گویای ضعف حکمروایی برنامه ریزی فضایی 
است.  محلی  جوامع  در  بوم گردی  اقامتگاه های  ارزش  زنجیره 
برون داد این مسئله به لحاظ پیامدها می تواند کیفیت خدمات 
پایین، ناپایداری مقاصد، بی عدالتی، نا رضایتی، درآمد پایین مدیران 
و جوامع محلی، کاهش بازدهی افراد در کار، کاهش گردشگران، 
پایین بودن وفاداری گردشگران در اقامتگاه های بوم گردی باشد. 
لذا بر اساس آنچه گفته شد، مي توان سؤاالت تحقیق را به این 
شکل صورت بندی کرد که کدام یک از شاخص های برنامه ریزی 
فضایی حکمروایی زنجیره ارزش اقامتگاه های بوم گردی از اهمیت 
بیشتری برخوردار هستند؛ و وضعیت روستاهای موردمطالعه به 
لحاظ شاخص های برنامه ریزی فضایی حکمروایی زنجیره ارزش 

اقامتگاه های بوم گردی چگونه است؟

مروری بر ادبیات موضوع

اقامتگاه های بومگردی

گردشگری  جریان  بودن  یکنواخت  متون،  واکاوی  برابر 
به  نا کافی  توجه  و  گردشگران  فضایی  نامتعادل  توزیع  کشور، 
خرده فرهنگ ها و روستاها، ازجمله چالش های اساسی گردشگری 
بازار  متنوع سازی  به  نیاز  بنابراین  می شود.  محسوب  ایران  در 
گردشگری در ایران، امری ضروری است. در این میان اقامتگاه های 
پایدار  و  محور  تجربه  گردشگری  از  شکلی  به عنوان  بوم گردی 
می توانند به عنوان الگویی برای اداره و سازمان دهی سفر، مکان و 
انسان مورداستفاده قرار گیرند و به عنوان یک جاذبه گردشگری به 

.(Rabbani et al., 2019) شمار روند

درمجموع می توان گفت، اقامتگاه های بوم گردی، اقامتگاه هایی 
اشتغال و  یا  فراغت  اوقات  برای گذران  هستند که گردشگران 
انگیزه های دیگر از آنجا استفاده می کنند و صرفاً تنها برای اقامت 
استفاده نمی شوند، بلکه خود نیز به عنوان جاذبه، گردشگران را 
گردشگرانی  دسته  آن  پذیرایِی  برای  لذا  می کنند.  جذب خود 
مناسب است که بیشتر به محیط زیست و سبک بومی آن منطقه 
عالقه دارند، به لحاظ مدیرتی، این نوع اقامتگاه ها توسط اهالی 
محلی اداره می شود و ازلحاظ کالبدی، در ساخت این اقامتگاه از 

»ثریا عزیزی و همکاران. شناسایی مؤلفه های مؤثر بر برنامه ریزی فضایی حکمروایی زنجیره ارزش اقامتگاه های بوم گردی«
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»ثریا عزیزی و همکاران. شناسایی مؤلفه های مؤثر بر برنامه ریزی فضایی حکمروایی زنجیره ارزش اقامتگاه های بوم گردی«

مواد و مصالح بومی متناسب با فرهنگ منطقه استفاده می شود 
وارد  منطقه  محیط زیست  به  را  آسیب  کمترین  که  به گونه ای 
نوعی کسب وکار کوچک خانوادگی  اقتصادی،  لحاظ  به  و  کند 
را شکل می دهد که با ارائه خدمات گوناگون به گردشگران، به 
توسعه اقتصادی جوامع محلی کمک می کند و همچنین به لحاظ 
احیای  و  میزبان  جامعه  فرهنگ  با  آشنایی  فرصت  اجتماعی، 
ارزش های سنتی و بومی و افزایش تعامالت فرهنگی را فراهم 

.(Borouj, 2012) می کند

Ecoc- )بر اساس سایت رسمی باشگاه بین المللی اکوتوریسم 
lup.com( انواع اقامتگاه های بوم گردی که در زمینه های متعدد 
طبیعت گردی ازجمله رتبه بندی و ارزیابی اقامتگاه های بوم گردی 
فعالیت دارند. عبارت اند از: کلبه یا اقامتگاه سنتی1، کاروان سرا یا 
مسافرخانه2، اکوکمپ3، روستای بوم گردی4، هتل های کوچک5، 

مزرعه ارگانیک6 و سایت گردشگری کشاورزی. 

همان طور که اشاره شد، اقامتگاه های بوم گردی سبب می شود 
و  مستقیم  به طور  فرهنگی  و  اقتصادی  فعالیت های  زنجیره 
غیرمستقیم درگیر شود و سبب افزایش ارزش افزوده برای جوامع 

میزبان گردد.

زنجیره ارزش

برابر ادبیات واکاوی، مفهوم زنجیره ارزش از مدیریت کسب وکار 
ریشه می گیرد و اولین بار در سال 1985 توسط مایکل پورتر 
توصیف و به کار برده شد. ایده زنجیره ارزش مبتنی بر دیدگاه 
فرایندی سازمان ها، ایده دیدن یک سازمان تولیدی یا خدماتی 
به عنوان یک سیستم است که از زیر سیستم ها تشکیل شده و 
 (Sharma هرکدام دارای ورودی ها، فرایندها و خروجی ها هستند

 .& Gaur, 2017)

فناوری،  محیط،  فرایندها،  شامل  ارزش  زنجیره  در  ورودی 
تجهیزات، مردم و پول است. تنها در صورت تنظیم این ورودی ها 
به سیستم، امکان تولید چیزی باارزش برای مشتریان وجود دارد 

 .(Porter, 2010)

در این میان، بازیگران متنوعی در تولیدات فعالیت های مصرفی 
مختلف و روابط پویای آن ها برای ایجاد ارزش و پیوندهای بازار 
نقش دارند. ازاین رو کاربرد رویکرد زنجیره ارزش در مداخالت 
فراگیر  نوآوری  کردن  فعال  برای  فرصتی  به عنوان  توسعه 
سهامداران و توسعه سازمان ها و کمک به نتایج گسترده تر توسعه 
بنابراین   .(Kilelu et al., 2017) است  و...  غذا  گردشگری،  مانند 

1. Lodge
2. Inn and Guesthouse
3. Camping
4. Ecovillage
5. Small Hotel
6. Organic Farm

می توان گفت همان طور که از نام زنجیره ارزش پیدا است، تمرکز 
اصلی در زنجیره ارزش بر مزایایی است که به مشتریان تعلق 
می گیرد، فرایندهای وابسته به یکدیگر ارزش ایجاد می کنند و با 
ایجاد جریان های تقاضا و وجوه حاصل از آن سودآوری مؤثر شکل 

.(Feller et al., 2006) می گیرد

بنابراین در زنجیره ارزش، نقشه برداری از بازیگران و پیوندها 
کلیدی است؛ پیوندها می توانند هم رسمی و هم  غیر رسمی بین 
بازیگران باشند. پیوندهای غیررسمی معموالً مبتنی بر اعتماد بین 
بازیگران است. از سویی دیگر پیوندها را می توان به صورت عمودی 
)روابط بین بازیگران در طول زنجیره( یا افقی )روابط بین بازیگران 
در همان سطح زنجیره ارزش( نیز طبقه بندی کرد. با این تفاسیر، 
 (Pomeroyet فهم پیوندها می تواند منجر به بهبود در زنجیره شود

 .al., 2017)

با این توصیف، زنجیره ارزش عالوه بر نقشه برداری از پیوندها، 
ساختار و پویایی را مطالعه می کند. ساختار زنجیره ارزش بر پویایی 
رفتار تأثیر می گذارد و این پویایی ها تااندازه ای بر عملکرد زنجیره 
چهارچوب،  این  در  می گذارد.  تأثیر  ارزش  رقابت  ازنظر  ارزش 
ساختار یک زنجیره ارزش )پورتر( را می توان از منظر پنج عنصر 

زیر مشخص کرد:

ملی،   منطقه ای،  محلی،  در سطح  بازار  نهایی  فرصت های   -
فراملی )منطقه ای و جهانی(، تحلیل زنجیره ارزش این عنصر را در 
اولویت قرار می دهد زیرا تقاضا در بازارهای نهایی ویژگی های یک 

محصول یا خدمات موفق را مشخص می کند.

- محیط توانمندساز کسب وکار در سطح محلی، منطقه ای، 
سیاست ها،  مقررات،  و  قوانین  شامل  که  بین المللی  و  ملی 
موافقت نامه های کسب وکار بین المللی و زیرساخت های عمومی 
)جاده، برق و غیره( است که سبب به گردش درآوردن محصول یا 

خدمات ازطریق زنجیره ارزش می شود. 

- پیوندهای عمودی بین بنگاه ها در سطوح مختلف زنجیره 
سود،  نهایی،  بازار  به  خدمات  یا  محصول  انتقال  برای  ارزش 
یادگیری و خدمات قرارگرفته بین زنجیره های باال و پایین دست 

فعالیت است.

- پیوندهای افقی بین بنگاه ها در همان سطح زنجیره ارزش 
اقتصاد  کردن  توانمند  فعالیت ها،  هزینه  کاهش  در  می تواند 
مقیاس، افزایش قدرت چانه زنی و ایجاد استانداردهای صنعتی و 

کمپین های بازاریابی مؤثر باشد. 

متقابل  خدمات  مالی،  خدمات  شامل  پشتیبانی  بازارهای   -
)به عنوان مثال: مشاوره تجاری، مشاوره حقوقی، ارتباطات از راه 
دور( و خدمات بخش خصوصی )به عنوان مثال: تجهیزات آبیاری، 

.(Porter, 2010) طراحی خدمات برای صنایع دستی( می شود

سازمان  اقامتگاه ها،  بازاریابی  و  ارزش  زنجیره  با  ارتباط  در 
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بین المللی کار، چهارچوبی از سیستم بازاریابی در زمینه زنجیره 
است  داده  ارائه   1 شماره  تصویر  مطابق  گردشگری  ارزش 
ارزش  زنجیره  در   .(International Labour Organization, 2017)

محصول، محصول از یک فرایند تولید به مرحله دیگر )ضمن انتقال 
و ارزش افزوده( می رود، در بخش گردشگری بازار )گردشگران( به 
سمت محصول )مقصد( حرکت می کنند. ازاین رو، گردشگران بین 

عناصر مختلف در زنجیره ارزش گردشگری حرکت می کنند.

همان گونه که مشاهده می شود، در فرایند زنجیره ارزش، عالوه 
بر بازیگران چون آژانس های مسافرتی، تورگردان ها که مستقیماً 
در فرایندهای اصلی زنجیره ارزش هستند، بازیگران خارجی وجود 
دارد که به طور غیرمستقیم  نقش دارند و در عملکرد زنجیره ارزش 
اقامتگاه های  بوم گردی تأثیر می گذارند. یکی از بازیگران بیرونی، 
دولت است که به بازیگران مختلف در بازاریابی اجازه می دهد 
الزامات خاص محصوالت، فرایندها و  بازار،  ارائه خدمات به  در 

تدارکات را رعایت کنند )با تدوین قوانین و مقررات، مالیات(. 

برنامه ریزی فضایی حکمروایی

در کشورهای اروپای شرقی از برنامه ریزی فضایی تحت عناوین، 
اقتصاد فضایی یا برنامه ریزی فضایی، در کشورهای انگلوساکسون 
و آمریکا تحت عنوان برنامه ریزی شهری و منطقه ای یا برنامه ریزی 
سرزمینی  برنامه ریزی  عنوان  با  اتریش  و  آلمان  در  و  فضایی 
استفاده می گردد. این تفاوت ها در عنوان، عمدتاً ناشی از دیدگاه، 
و  نیازها، ضرورت ها  اجتماعی،  اقتصادی،  محیطی،  ویژگی های 
 .(Eftekhari et al., 2016) الزامات هر یک از جوامع پیشرفته است
اما آنچه در ادبیات غالب گردید و در اروپای واحد بدان پرداخته 

.(Ebrahimi, 2017) می شود مفهوم برنامه ریزی فضایی است

در ایران نیز گرچه تجربه برنامه ریزی فضایی )محلی( ازنظر 
تاریخی ریشه ای کهن دارد؛ اما به صورت مدون با توجه به اقتضای 

زمانی کشور، با آغاز مطالعات طرح ستیران در سال های 1353 
و  گردید  بهره گیری  کشور  در  نظری  رویکرد  این  از  و 1354، 
طرح هایی چون طرح روستای هدف گردشگری و طرح بهسازی 
بافت باارزش در سطح محلی از برنامه ریزی فضایی در کشور مطرح 
شد و در سطح منطقه نیز طرح های آمایش مناطق و ساماندهی 
فضاهای سکونتگاه های روستایی و طرح جامع گردشگری استان 

.(Eftekhari et al., 2016) در سطح استان اجرا شد

توسعه  هماهنگی  برای  ابزاری  به عنوان  فضایی  برنامه ریزی 
اقتصادی -  اجتماعی از طریق پیشگیری از مشکالت زیست محیطی 
و توأم با حمایت از محیط طبیعی و فرهنگی مورداستفاده قرار 
براي رسیدن  است  و کوششي   (Risteski et al., 2012) می گیرد 
به بهترین الگوي فضایي در جهت توسعه منطقه که دستیابي 
به اهدافي را با توجه به یک نظام کلی از توسعه ملي مدنظر قرار 
می دهد. بنابراین ابزاری برای ارتقای توسعه پایدار است، چراکه در 
آن توجه به فرایندهای باز، مسئولیت پذیری و شفافیت دولت ها 
دربرگیرنده  و  بلندمدت  بودن چشم انداز  دارا  با  ملی  در فضای 
 .(Ebrahimi, 2017) مهم ترین اصول پایداری هدفی بنیادین است
در این چهارچوب، با توجه به تجربیات و مطالعات متعددي که 
محققان و سازمان های مختلف در جهان - ایران در این خصوص 
انجام دادند، شاخص هاي مطرح در زمینه برنامه ریزی فضایی در  

جدول شماره 1 آمده است. 

همان گونه که جدول شماره 1 نیز نشان می دهد، بیشترین 
به  مربوط  فضایی  برنامه ریزی  شاخص های  در  مطالعات  تأکید 

مشارکت، یکپارچگی، هماهنگی و عدالت بوده است.

اروپا تأکید شده  همان طور که در اسناد مختلف کمیسیون 
سیاست ها،  بین  هم افزایی  و  متقابل  روابط  بهبود  برای  است، 
طرح ها و برنامه ها در مقیاس های مختلف مکانی، نیاز به بهبود 

.(OECD, 2020) روابط حکمروایی وجود دارد

International Labour Organization, 2017 :فصلنامه پژوهش های روستاییتصویر 1. زنجیره ارزش و چهارچوب سیستم بازاریابی. مأخذ
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حکمروایی برای اولین بار در دهه هشتاد ظاهر شد و »یک 
سبک جدید از حاکمیت« به حساب می آید. این واژه در فرهنگ 
لغت هرتیج )کنش، فرایند یا قدرت اداره و حکمروایی حکومت( و 
در فرهنگ لغت آکسفورد )کنش یا شیوه حکمرانی کردن، اعمال 
کنترل یا اقتدار بر کنش های زیردستان، نظام مقررات ترجمه شده 
است و اندیشمندان و سازمان های مختلف نیز تعاریف گوناگونی 

.(Nico Nesbati, 2011) ارائه دادند

در پژوهشی دیگر نیز نتایج حاصل از تعاریف متفاوتی که از 
حکمروایی و حکمروایی خوب وجود داشته در تصویر شماره 2، 

نشان داده شده است. 

بین المللی،  نهادهای  مباحث  در  گفت،  می توان  درمجموع 
پژوهشی و علمی دنیا، حکمروایی عبارت است از رابطه صحیح 
بیشینه  به  آن  هدف  که  شهروندان  و  حکومت کنندگان  بین 
رساندن بهزیستی عمومی، توجه به برخورداری مادی و معنوی 
انسان ها و رضایت های مادی و معنوی آن ها، رفع نیازها و حمایت 

از حقوق اساسی و آزادی شهروندان است.

به سخن دیگر، تمرکز حکمروایی بر فرایند و ساختارها است و از 
منظر افقی، حکمروایی گردشگری می تواند محلی، ملی یا جهانی 
باشد و امور سیاسی، اقتصادی و اداری را شامل می شود. درنتیجه، 
حکمروایی یک صورت فلکی چند محوره را شامل می شود که 

 .(Bichler, 2019) شامل چندین بازیگر نسبتاً مستقل است

و  محققان  که  متعددي  مطالعات  و  تجربیات  به  عنایت  با 

انجام  این خصوص  سازمان های مختلف در جهان و داخل در 
داده اند شاخص هاي حکمروایي به شرح )جدول شماره 2( است.

در این چهارچوب، برنامه ریزی فضایی حکمروایی، درواقع در 
قالب برنامه ریزی توسعه راهبردی فضایی عمل می کند. به گونه ای 
که به ذی نفعان مختلف )دولت، بخش خصوصی و جامعه مدنی( 
اجازه می دهد تا مدیریت منابع انسانی، طبیعی، اقتصادي و مالی 
 (Heidari مناسب و کارا براي توسعه عادالنه و پایدار محقق شود
(sarban et al., 2018. ازاین رو دستیابی به حکمروایی مستلزم وجود 

نظام برنامه ریزي و نظارت مستمر است. بهره گیری از اصولی چون 
پاسخ گویی، شفافیت، کارایی و قانون محوري و.. در همه سطوح 

زمینه شکل گیری حکمروایی خوب روستایی را شکل می دهد. 

می توان  تجربی  و  نظری  مباحث  به  استناد  با  درمجموع 
»برنامه ریزی  فضایی حکمروایی« را این گونه تعریف کرد:

)دولت،  مختلفی  ذی نفعان  گردشگری  مقاصد  مدیریت  در 
بخش خصوصی، مردم محلی( نقش دارند. به طوری که تمامی 
آن ها بر اساس اصولی چون مشارکت با یکدیگر، شفافیت در امور، 
هماهنگی ها، مسئولیت پذیری در ابعاد مکانی و فضایی مبادالت 
و کنش ها )جریان کاال، سرمایه، فناوری، اطالعات و...( با یکدیگر 
در تعامل هستند. ازاین روی، این تعامالت متقابل بین ذی نفعان 
)مشارکت، شفافیت، عدالت، مسئولیت پذیری و..( سبب توسعه 

پایدار گردشگری خواهد شد.

جدول 1. بیشترین تأکید مطالعات داخلی و خارجی در شاخص های برنامه ریزی فضایی )بازده زمانی 2019-2001(.

اولویتفراوانیشاخصاولویتفراوانیشاخص

39نوآوری210بینش راهبردی
111زیست پذیری113هماهنگی
210اجماع48همکاری
76سازگاری39ارتباط
210تخصص گرایی114عدالت

39امنیت171مشارکت
111تنوع114پایداری
132یکپارچگی48تاب آوری
111پاسخ گویی85بهره وری
85تعادل57شفافیت

210توانمندسازی210ظرفیت سازی
111مسئولیت پذیری48حفاظت محیط

 Asprogerakas & Zachari,2019; Western Australian Planning, 2019; Medeiros, 2017; Jones et al., 2016; Department for Regional مأخذ: 
فصلنامه پژوهش های روستایی                                                                                        Development Northern Ireland, 2001
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اقامتگاه های  ارزش  زنجیره  حکمروایی  فضایی  برنامه ریزی 
بوم گردی

و  تعامالت  برقراری  هدف  با  که  است  برنامه ریزی  نوعی 
همکاری نزدیک میان حلقه های زنجیره ارزش )شامل روستائیان، 
سفره خانه ها،  اقامتگاهی،  خدمات  بوم گردی،  اقامتگاه های 

خدمات  خانگی،  محصوالت  و  صنایع دستی  تولیدکنند ه های 
یکدیگر(،   با   ... تورلیدرها،  گردشگری،  آژانس های  پذیرایی، 
و  عمودی  ارتباطات  توانمندساز،  محیط  پشتیبان،  بازارهای 
افقی )خوشه ها و شبکه ها( و بازار نهایی که در ابعاد مشارکتی، 
مسئولیت پذیری،  پاسخ گویی،  اثربخشی،  و  کارایی  یکپارچگی، 
عدالت، شفافیت، هماهنگی، اجماع، بینش راهبردی، فراگیری و 

Azimi Amoli, 2011 :فصلنامه پژوهش های روستاییتصویر 2. جمع بندی حاصل از تعاریف در خصوص حکمروایی و حکمروایی خوب. مأخذ

جدول 2. بیشترین تأکید مطالعات داخلی و خارجی در شاخص های حکمروایی )بازده زمانی 2020-2002(.

اولویتفراوانیشاخصاولویتفراوانیشاخص

29ثبات سیاسی262پاسخ گویی
29کیفیت نظارت243اثربخشی دولت
29کنترل فساد215قانون محوری

262شفافیت29هماهنگی و ظرفیت
110تخصص گرایی271مشارکت
77بینش راهبردی224کارایی
29پایداری110بازاریابی

243عدالت29ارتباطات و شبکه
223مسئولیت پذیری58اعتماد، آگاهی
38امنیت126اجماع محوری

29یکپارچگی

 world bank, 2020; United Nations Development Programme , 2020; International Monetary Fund, 2020; Biswas et al., 2019; Scholten et :مأخذ
فصلنامه پژوهش های روستایی                                                                                                                  al., 2019; UNDP, 2002
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امنیت زمینه ساز »توسعه پایدار بوم گردی« می شود.  

به سخن دیگر، برنامه ریزی فضایی حکمروایی زنجیره ارزش 
اقامتگاه های بوم گردی به ما این امکان را می دهد تا دریابیم که 
چگونه چرخه زندگی اقامتگاه های بوم گردی تحت تأثیر نتایج 
اندازه هماهنگی  ارتباطی آن ها قرار گرفته و تا چه  شبکه های 
و اعتماد بین پیوندهای )عمودی و افقی( موجود در زنجیره به 
بین  در  مزایا  و  قدرت  توزیع  پایداری خوشه ها کمک می کند. 
ذی نفعان )به عنوان مثال دولت، گروه های نخبه، ساکنان محلی و 
صاحبان مشاغل( سبب تشویق و ترغیب آن ها در زمینه همکاری 
و مشارکت در خوشه و شبکه های دانش، فناوری، نوآوری و... شده 

و دستیابی به توسعه پایدار گردشگری محقق خواهد گردید.

اقامتگاه های  قالب  در  متعددی  مطالعات  چهارچوب  این  در 
بوم گردی، گردشگری و زنجیره ارزش گردشگری انجام شده است 

که به تعدادی از آن ها اشاره می شود.

طبق مطالعات حجاریان )2022( وضعیت تمامی مؤلفه های 
حکمروایی روستایی در روستاهای نمونه نامطلوب است و تقویت 
شاخص های قانونمندی، کارایی و اثربخشی، شفافیت، مشارکت، 

اجماع و.. در توسعه مؤلفه های پایداری اجتماعی اثرگذار است.

شهبازی )2017( نشان می دهد متخصصین و ذی نفعان در 
منابع طبیعی 100 درصد   و  زنجیره  رستوران  مورد حلقه های 
توافق  باهم  با هم موافق هستند، ولی در حلقه منابع طبیعی 
اولویت بندی  به دست آمده  نتایج  با توجه به  بنابراین  ندارند.  نظر 
اجتماعی  اینترنتی  شبکه های  شامل  ترتیب  به  زنجیره ها  این 
اطالع رسانی برای مقاصد گردشگری، سیستم رزرواسیون و مراکز 

برگزاری جشنواره های محلی است.

 ،)2016( قادری  و  صادقی  پژوهش  اساس  بر  همچنین 
عوامل اصلی برای به حداکثر رساندن ارزش ذی نفعان در بازار 
فرار امروز، بازار پویا و رقابتی، یکپارچگی، هماهنگی و مدیریت 
فرایندهای زنجیره عرضه و تقاضا و فعالیت های مختلف از تهیه تا 
خدمات مشتری هستند. همکاری، اعتماد، جریان اطالعات و به 
اشتراک گذاری در سراسر زنجیره ارزش بایستی ترویج شود تا به 

حداکثر رساندن ارزش سهامداران تحقق یابد.

و  دولت   )2021( ورملن7  و  ایوانس  مطالعات  اساس  بر 
شرکت های دولتی بیشترین تأثیر را بر پایداری دارند. ازاین رو، 
دولت ها،  شامل  حکمروایی  پایداری  برای  تعاملی  مکانیزم های 
شرکت ها و سازمان های جامعه مدنی با اعتماد و همکاری بین 

بازیگران نتایج پایدار بلندمدت در این صنعت را به دنبال دارد.

یوسبسگلو و دوگان8 )2021( نشان می دهد که نبود فرهنگ 
در  مشترک  دیدگاه  نبود  موجب  ذی نفعان  میان  همکاری 

7. Evans & Vermeulen
8. Yuzbasıoglu & Dogan 

گردشگری شده، هماهنگی ناکافی بین بازیگران، تداخل قوانین 
هر بخش با یکدیگر، شفاف نبودن ساختار به علت عدم اعتماد 
و اثربخشی پایین به علت مشارکت ضعیف و ... سبب شده این 

رهیافت کارآمد نباشد.

طبق مطالعات آدین9 و همکاران )2019( نیز نقش ذی نفعان 
در زنجیره ارزش می تواند سبب تحقق کارایی و اثربخشی از طریق 
تقویت ساختارهای حکمروایی داخلی و خارجی به وسیله سیستم 

قانون گذاری حمایتی شود.

از  حاکی  مطالعات  نتایج  نیز   )2012( همکاران  و  سانک10 
عدم تقارن قدرت بین ذی نفعان و تأثیر آن بر سیاست گذاری، 
بازاریابی و مدیریت مقاصد بوده است که بر یکپارچگی کانال های 
توزیع گردشگری و پایداری زنجیره ارزش اثرگذار بوده و منجر 
به اشتراک گذاری سود نابرابر در میان بازیگران )راهنمایان تور 
را  فقیر  و  بین غنی  و..( شده و شکاف  آژانس های مسافرتی  و 

گسترش داده است.

درمجموع می توان گفت، با وجود اهمیت صنعت گردشگری و 
وجود پتانسیل های فراوان در کشور در جهت توسعه آن، تاکنون 
برنامه ریزی فضایی حکمروایی زنجیره ارزش صنعت گردشگری 
مطالعه  این  در  است.  قرارگرفته  موردمطالعه  کمتر  کشور  در 
سعی شده نمونه هایی از مطالعات انجام شده مرتبط آورده شود 
تا در شناسایی حلقه های زنجیره ارزش گردشگری با برنامه ریزی 

فضایی حکمروایی در منطقه راهگشا باشد. 

روشن شدن شکاف مسئله ازطریق نقد پیشینه

از جنبه موضوعی

*چالش ها در رابطه با بازیگران به صورت کلی بیان شده و برای 
هر ذی نفع به صورت جداگانه مطرح نشده است، 

*چالش زنجیره ارزش این است که جایگاه اقامتگاه ها را در 
زنجیره ارزش مشخص کنیم و فرصت های محیط اطراف را کشف 

کنیم، به محیط اطراف یا پشتیبان توجه نشده است.

* مطالعه ای در مورد چگونگی ارتباط زنجیره ارزش گردشگری 
و توسعه اماکن گردشگری انجام نشده است.

از جنبه روش شناسی

*روش شناسی بیشتر مطالعات داخلی کمی بوده ولی سایر 
مطالعات خارجی از تحقیقات کیفی و کمی استفاده کرده که این 
نشانگر اهمیت جهت گیری به سمت روش ترکیبی در گردشگری 

بوده است.

بر اساس مطالعات، همان طور که مالحظه می شود ابعاد زنجیره 

9. Uddi
10. Song
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ارزش پورتر شامل حلقه های زنجیره ارزش، بازارهای پشتیبان، 
نهایی(  بازار  و  افقی   - عمودی  ارتباطات  توانمندساز،  محیط 
نیز  فضایی حکمروایی  برنامه ریزی  در  مؤثر  مؤلفه های  و  است 
پاسخ گویی،  اثربخشی،  و  کارایی  یکپارچگی،  مشارکتی،  شامل 
بینش  اجماع،  هماهنگی،  شفافیت،  عدالت،  مسئولیت پذیری، 
آن ها  تمامی  درمجموع  که  است  امنیت  و  فراگیری  راهبردی، 

زمینه ساز توسعه پایدار بوم گردی می شوند )تصویر شماره 3(.

روش شناسی تحقیق

این پژوهش ازلحاظ ماهیت کمی به روش توصیفی و از نوع 
پیمایشی انجام شده که بر پایه نظرخواهی از ذی نفعان مختلف 

زنجیره ارزش، نخبگان و گردشگران استوار است. 

جامعه آماری پژوهش )شامل 128 روستا دارای جمعاً 189 
اقامتگاه بوم گردی در منطقه 9 آمایش کشور: استان های خراسان 
به نحوی که  است.  جنوبی(  خراسان  و  رضوی  خراسان  شمالی، 
جزء  روستا   3 )که  روستا   25 دارای  شمالی  خراسان  استان 
روستاهای هدف گردشگری دارای اولویت هستند( با جمعاً 38 
اقامتگاه بوم گردی؛ خراسان رضوی 77 روستا )که 4 روستای آن 
جزء روستاهای هدف گردشگری دارای اولویت هستند( با 107 
اقامتگاه بوم گردی و خراسان جنوبی 26 روستا )که 3 روستای 
آن جزء روستاهای هدف گردشگری دارای اولویت هستند( با 44 

اقامتگاه بوم گردی است.

روش  اساس  بر  روستاها(  )تعداد  نمونه  حجم  تعیین  برای 
تخمین شخصی، 20 درصد از حجم جامعه آماری )128 روستای 
دارای اقامتگاه( مبنا قرار گرفت که درنهایت 26 روستا به عنوان 
نمونه انتخاب شدند. در روش تخمین شخصی، محقق با در نظر 
گرفتن عواملی )حجم و اندازه جامعه، میزان تجانس جامعه یا 

پراکندگی صفت یا صفات در جامعه و امکانات، مقدورات و زمان( 
شخصاً نسبت به برآورد حجم نمونه یا تعیین درصد مشخصی از 
جامعه اقدام می کند؛ مثاًل 1 یا 10 یا 20 و 50 درصد جامعه را 

.(Hafeznia, 2006: 163-164) نمونه قرار می دهد

قابل ذکر است روستاهای نمونه به روش نمونه گیری منطقه ای 
یا ناحیه ای بر اساس موقعیت جغرافیایی، اقلیم، روستاهای هدف 
گردشگری با اولویت( انتخاب شدند. بر این اساس 10 روستای 
هدف گردشگری دارای اولویت در 3 استان موردمطالعه و به عالوه 

16 روستای غیرهدف در سه استان موردمطالعه انتخاب شدند.

برای برآورد حجم اقامتگاه های نمونه نیز 20 درصد از حجم 
جامعه آماری )189( مبنای عمل قرار گرفت که بر اساس تعدیل 
صورت گرفته، نهایتاً 38 اقامتگاه بوم گردی تعیین گردید )جدول 

شماره 3 و تصویر شماره 4(.

اقامتگاه  دارای  روستاهای  پژوهش  این  در  تحلیل  واحد 
بوم گردی هستند و سطح تحلیل پژوهش شامل سه گروه خبرگان 
)علمی- اجرایی(، ذی نفعان )حلقه های زنجیره ارزش اقامتگاه های 

بومگردی( و گردشگران هستند. 

قابل ذکر است، مالک خبرگی برای گروه های مختلف در نظر 
گرفتن سابقه فعالیت علمی - اجرایی، تخصص، ارتباط مستقیم با 

اقامتگاه های بومگردی و گردشگران است.

خبرگان شامل )کارشناسان خبره در استانداری، میراث فرهنگی 
و گردشگری، سازمان مدیرت و برنامه ریزی، بنیاد مسکن، اعضای 
روستایی-  برنامه ریزی  گردشگری،  رشته های  در  هیئت علمی 
برنامه ریزی  گردشگری،  دکتری  دوره  دانشجویان  شهری، 
روستایی، مدیریت و...( است. در این سطح، به علت تعداد محدود 

افراد، جامعه نمونه برابر با جامعه آماری است.

فصلنامه پژوهش های روستاییتصویر 3. مدل مفهومی پژوهش. مأخذ: یافته های پژوهش، 1400
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تصویــر 4. موقعیــت روســتاهای نمونــه در تقســیمات سیاســی اســتان های موردمطالعــه. مأخــذ: ترســیم نگارنــده بــر اســاس 
نقشــه رقومــی، 1400

فصلنامه پژوهش های روستایی

جدول 3. مشخصات روستاها و اقامتگاه های بومگردی نمونه.

فاصله تا شهر
)کیلومتر( نوع اقلیم موقعیت 

جغرافیایی
تعداد 
اقامتگاه نام اقامتگاه

روستاهای هدف 
گردشگری 
دارای اولویت

نام روستا نام شهرستان

ف
ردی

نام
 استان

31
خشک پایکوهی 3

وصال رویان 
* رویین  اسفراین

1

خراسان شمالی

28٫4 محبت 2
30٫5 رویین دژ 3
67٫3 خشک دشتی  1 چشمه چکاب * درکش مانه وسلمقان  4
28٫8 نیمه خشک پایکوهی 1 بهجتی * زوارم شیروان 5
19٫2 نیمه خشک پایکوهی 1 داالن فیروزه فیروزه  بجنورد 6
63 نیمه خشک کوهستانی 1 عباس بابا خرق  فاروج 7
- - - 7 جمع کل 3 5 جمع کل روستاها  

9٫8

خشک پایکوهی 4

خواجه ابومنصور

ریاب  گناباد

8

خراسان رضوی

6٫9 خالو عیسی 9
9٫1 قوامیه 10
9 ریو 11
27

نیمه خشک کوهستانی 2
کنگ کهن 1

* کنگ بینالود
12

27٫2 کنگ کهن 2 13
15 نیمه خشک کوهستانی 1 بام بوژان * بوژان نیشابور 15
15 خشک دشتی 1 رمضان بیک قوژد  کاشمر 16
60 خشک کوهستانی

2
اولنگ نامق

کوهسرخ
17

55٫9 خشک پایکوهی بی بی لعیا کریز 18
14٫2 خشک پایکوهی 1 بابا اکبر ارزنه  باخرز 19
19٫4 خشک  دشتی 1 نرگس * مزینان داور زن 20
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بومگردی(:  اقامتگاه های  ارزش  زنجیره  )حلقه های  ذی نفعان 
شرکت های  روستایی،  بوم گردی  اقامتگاه های  مدیران  شامل 
هواپیمایی یا آژانس مسافرتی - جهانگردی، رستوران سنتی و 
مجتمع پذیرایی بین راهی، صنعتگران روستایی، تعاونی روستایی، 
سفره خانه ها، راهنمایان تور، کارآفرینان و مشاوران، استارت آپ، 
دفاتر یا پایگاه توسعه محلی و تسهیلگری، خانه های دوم/ اجاره ای، 
چای خانه، مهمان پذیر/هتل های سنتی، مراکز حمل ونقل درون 
روستایی است. در این سطح از تحلیل در برخی موارد که تعداد 
افراد جامعه آماری محدود بوده از روش تمام شماری استفاده شده 
است و در مورد سایر ذی نفعان نیز 80 درصد جامعه آماری مورد 
پرسش و نمونه گیری قرار گرفته اند )به طور مثال تعداد خانه های 

دوم در خراسان شمالی 45 تا بوده و 36 خانه دوم پاسخ دادند، در 
خصوص موارد این چنینی به علت طوالنی بودن حجم مطالب از 
آوردن جدول ذی نفعان به تفکیک استان ها خودداری شده است(. 

گردشگران نیز شامل گردشگران داخلی و خارجی است. 

تعداد گردشگران به تفکیک خراسان شمالی، رضوی و جنوبی 
تعداد 150، 161 و 190 نفر بودند که برای تعیین حجم نمونه از 
روش نمونه گیری طبقه ای )برای تعیین سهم هر استان از تعداد 
پرسش نامه( استفاده شده است و برای برآورد حجم نمونه نیز از 
فرمول کوکران )مشخص بودن تعداد تقریبی جامعه( در سطح 
خطای 0٫05 تعداد 247 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند، که 
به روش تصادفی ساده )نمونه گیری احتمالی( موردمطالعه قرار 

ادامه جدول 3. مشخصات روستاها و اقامتگاه های بومگردی نمونه.

فاصله تا شهر
)کیلومتر( نوع اقلیم موقعیت 

جغرافیایی
تعداد 
اقامتگاه نام اقامتگاه روستاهای هدف گردشگری 

دارای اولویت نام روستا نام شهرستان
ف

ردی نام  استان

53٫8 خشک  دشتی 1 زعفرانیه * زعفرانیه سبزوار 21

خراسان رضوی

20٫2 خشک پایکوهی 1 آصف مزار بجستان 22
20

خشک پایکوهی 3
بی بی بانو

کبودان  بردسکن
23

18 سرکمر 24
18 سبنی 25

13٫8 نیمه خشک کوهستانی 1 همایون شهر
 

صنوبر
تربت حیدریه

26
2 نیمه خشک پایکوهی 1 سناگل بیسقفیزن 27
48 نیمه خشک کوهستانی 1 خوش نشین رود معجن
5 خشک دشتی 1 خاتون خرگرد  خواف 28

150 نیمه خشک دشتی 1 روستای رباط رباط  کالت 29
- - - 22 جمع کل  4 16 جمع کل روستاها  
22

خشک کوهستانی 2
خانه پدری

خراشاد  بیرجند
30

خراسان جنوبی

25 سرای مهر 31
43٫9

خشک دشتی 3
ساباط

اصفهک  طبس
32

45 سرای حجی پدر 33
40 پی باغ 34

40 فرا خشک پایکوهی 1 عمارت خورشید 
خور * خور خوسف 35

31 نیمه خشک کوهستانی 1 سلطان بانوی 
کریمو * کریمو  سرایان 36

37
خشک  پایکوهی 2

سرای حاجی 
احمد * افین زیرکوه

37

37٫4 زرشکده افین  38
- - - 9 جمع کل  3 5 جمع کل روستاها  

  38 جمع کل  جمع کل  26 جمع کل   
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جدول 4. تعداد نمونه در سطوح 3گانه در منطقه 9 آمایش.

منطقه 9 آمایشتعداد نمونه به تفکیک استان هاوضعیت کلی

مجموعخراسان جنوبیخراسان رضویخراسان شمالیاستان ها

خبرگان
27272074)علمی- اجرایی(

ذی نفعان
)حلقه های زنجیره ارزش اقامتگاه های 

بومگردی(
11027999488

گردشگران داخلی و خارجی
5315933245
1214
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جدول 5. شاخص های نهایی تبیین کننده برنامه ریزی فضایی حکمروایی زنجیره ارزش اقامتگاه های بوم گردی بر اساس مطالعات داخلی - خارجی.

اولویت بندی بر اساس مطالعات داخلی و خارجیابعاد  برنامه ریزی فضایی حکمرواییابعاد زنجیره ارزش

حلقه های زنجیره، بازارهای 
پشتیبان، محیط توانمندساز، 
ارتباطات عمودی - افقی 

)خوشه ها و شبکه ها( و بازار 
نهایی

پاسخ گویی، شفافیت، امنیت، مسئولیت پذیری، مشارکت، بینش 
هماهنگی، مشارکت مندی، یکپارچگی حلقه های زنجیره، مشارکت مندی راهبردی، هماهنگی، عدالت، یکپارچگی، اجماع، فراگیری، بهره وری

محیط توانمندساز و بازار نهایی 
(Stipanovic & Rudan, 2016; Martinez-Perez et al., 2019; Fillis 

& Telford, 2020; Vysochan et al., 2021; van der Zee et al., 
2017; Hawkins & Calnan,2009; Tsuji et al., 2019; Casais et al., 
2020; Economic Commission for Latin America and the Carib-

bean, 2017; Derlukiewicz et al., 2020) ....

شاخص های برنامه ریزی فضایی حکمروایی زنجیره ارزش

پاسخ گویی، شفافیت، امنیت، مسئولیت پذیری، مشارکت، بینش 
راهبردی، هماهنگی، عدالت، یکپارچگی، اجماع، فراگیری، بهره وری 
در حلقه های زنجیره، بازارهای پشتیبان، محیط توانمندساز، ارتباطات 

عمودی - افقی )خوشه ها و شبکه ها( و بازار نهایی
فصلنامه پژوهش های روستایی مأخذ: یافته های پژوهش، 1400                                                                                                  

گرفتند )جدول شماره 4(.

وجه  ابتدا  شاخص ها،  به  دستیابی  جهت  نخست  فرایند  در 
بر  برنامه ریزی فضایی و حکمروایی  ابعاد تبیین کننده  اشتراک 
اساس ادبیات جهانی شناسایی شد و پس از استخراج ابعاد مشترک 
برنامه ریزی فضایی و حکمروایی، فراوانی ابعاد نیز بر اساس ادبیات 
جهانی طی بازده زمانی 2002-2021 مشخص گردید، پس ازآن 
ابعاد نهایی تبیین کننده برنامه ریزی فضایی حکمروایی بر اساس 
مطالعات پیشین صورت گرفته، نهایی شد )جدول شماره 5( و 
برای تبیین ابعاد زنجیره ارزش نیز، از زنجیره ارزش پورتر استفاده 
شد که بر اساس مطالعات نظری به ابعاد ساختاری چون حلقه های 
زنجیره، بازارهای پشتیبان، محیط توانمندساز، ارتباط عمودی و 
افقی )خوشه و شبکه ها( و بازار نهایی اشاره شده بود. در گام دیگر  
مطابق آن با توجه به تعریف شاخص های نهایی برنامه ریزی فضایی 
ارزش، پس  زنجیره  با  ارتباط  و   )6 شماره  حکمروایی )جدول 
از طی این مراحل، شاخص های نهایی تبیین کننده برنامه ریزی 
فضایی حکمروایی زنجیره ارزش اقامتگاه های بوم گردی مشخص 
شدند. در گام دیگر برای سنجش اهمیت شاخص ها و نیز بومی 

نواحی روستایی موردمطالعه،  کردن و عملیاتی سازی آن ها در 
همان گونه که در قسمت قبل تشریح شد، از نظرات خبرگان، 

ذی نفعان و گردشگران استفاده شد.

برای تجزیه وتحلیل آماری پرسش نامه های خبرگان، ذی نفعان 
و گردشگران در تعیین این موضوع که کدام یک از شاخص های 
ارزش  زنجیره  حکمروایی  فضایی  برنامه ریزی  تبیین کننده 
اقامتگاه های بوم گردی اهمیت بیشتری دارد و همچنین چگونگی 
آگاهی از وضعیت موجود شاخص های تبیین کننده برنامه ریزی 
فضایی حکمروایی زنجیره ارزش اقامتگاه های بوم گردی از تحلیل 
واریانس یک طرفه، آزمون گابریل )علت استفاده آزمون: به خاطر 
متفاوت بودن حجم نمونه در گروه مختلف و نشان دادن تفاوت دو 
 T به دوی شاخص ها در منطقه )با فرض برابری واریانس((، آزمون
تک نمونه ای استفاده شده است. در ادامه جهت تعیین رتبه بندی 
آزمون  از  تبیین کننده  لحاظ وضعیت شاخص های  به  روستاها 

تحلیل رابطه خاکستری استفاده شده است.
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جدول 6. شاخص های نهایی تبیین کننده برنامه ریزی فضایی حکمروایی زنجیره ارزش اقامتگاه های بوم گردی بر اساس مطالعات داخلی و خارجی.

توضیحاتشاخص

مشارکت مندی

به تبدیل شدن پیوندهای یک سویه به چند سویه و لحاظ کردن نظرات همه افراد در تصمیم گیری ها است. همه افراد به طور مستقیم یا غیرمستقیم 
باید در تصمیم گیری ها دخالت کنند (Aminian & Seyed Naghavi, 2018 ). بنابراین جوامع محلی بایستی در تصمیم گیری و تصمیم سازی که 
به سرنوشتشان مربوط می شوند دخالت کنند و نقش فعال و تأثیرگذار داشته باشند، این قدرت به ویژه در چهارچوب اهداف راهبردی توسعه پایدار 

گردشگری روستایی )اقتصادی، اجتماعی، نهادی و کالبدی( موردنظر است (Eftekhari et al., 2012 ). ازاین رو، همکاری با هم و امکان مشارکت در 
.( Gispert & Clave, 2020 ) اقدامات یکدیگر با فرض مسئولیت در فضای مدیریتی مشارکت مندی گفته می شود

اجماع گرایی و فراگیری

تعدیل و ایجاد توافق میان منافع ذی نفعان با یکدیگر. تفاوت اجماع با مشارکت در این است که در مشارکت، افراد در فرایند اتخاذ تصمیم دخالت دارند 
ولی در اجماع این گونه نیست (Aminian & Seyed Naghavi, 2018 ). میانجی گری میان عالیق گوناگون ذی نفعان در راستای رسیدن به توافق 
گسترده ای در مورد هدف )آنچه در بهترین منافع گروه، یا سیاست ها و رویه حاکم( یا وجود هم رأیی و استفاده از مکانیزم های نهادی )ادامه دار بودن 

( Pulido-Fernandez & Pulido- فراگیر بودن برنامه ها و منافع بخش های مختلف گردشگری )اهداف قبلی ذی نفعان به وسیله ذی نفعان جدید
.Fernandez, 2017 )

بینش راهبردی یا 
نگرش استراتژیک

فرا رفتن از مسائل روزمره زندگی و پرهیز از غرق شدن در آن ها، مستلزم وجود بینشی گسترده و درازمدت نسبت به آینده یا داشتن بینش راهبردی 
در زمینه توسعه روستایی است. حکمروایی می تواند به عنوان نتیجه کاربردی نهادهای یک اجتماع به نظر آید. اگر نهادها مناسب و مؤثر باشند، نتیجه 

( Samii, 2017 ; Sharifzadegan et al., 2015) حکمروایی بایستی خوب باشد

در تعریف پاسخ گویی رویکردهای سیاسی، حقوقی، اطالع رسانی و مدیریتی وجود دارد. هدف تحقق اهداف، افزایش پاسخ گویی به مشتریان و توجه پاسخ گویی
.(Hajializadeh et al., 2016) ویژه به هزینه ها و استفاده از منابع محدود به مؤثرترین شکل است

کارایی و اثربخشی

اثربخشی داللت بر انجام وظایف مؤثر و اثربخش دارد و در مباحث حکمروایی می توان، با استفاده صحیح و آشکار از تمامی منابع انسانی و اقتصادی، 
مهارت ها، ساختار نهادی کارایی سیستم را باال برده و از رفتار ناسالم و ناصحیح کارمندان جلوگیری شود. کارایی مربوط به اجرای درست کارها در 
 (Beaumont & Dredge, سازمان ها است. یعنی، تصمیماتی که با هدف کاهش هزینه ها، افزایش تولید و بهبود کیفیت محصوالت اتخاذ می شوند

( 2010. ازاین رو، کارایی زنجیره ارزش اشاره به استاندارد عملکرد ذی نفعان ازلحاظ مزیت مربوط به هزینه است )به حداقل رساندن ورودی و به حداکثر 
رساندن خروجی( درحالی که اثربخشی، اولویت پاسخ های مصرف کننده را بر عملکرد ذی نفعان یا تنظیم اهداف یا کار به درستی برای رسیدن به یک 

.(Addink, 2019 ) هدف کلی اندازه گیری می کند

مسئولیت پذیری
.( Aminian & Seyed Naghavi, 2018) تعهد هر فرد را در خصوص ایفاء نقش هایی است که جامعه بر دوش او گذاشته است

مسئول بودن و به عبارت گویاتر، حساب پس دادن مسئوالن و تصمیم گیران در قبال شهروندان. بنابراین، وجود سازوکارهایی برای تعیین و تشخیص 
نیازهای فعلی و آتی  و پاسخ گویي مسئوالن ضروري است.

پیروی تصمیمات گرفته شده از مقررات و قوانین است و دسترسی آزاد افراد مؤثر در تصمیمات به اطالعات معتبر و هدف آن، روشن کردن اجزاء ی شفافیت
.( Aminian & Seyed Naghavi, 2018) گوناگون فعالیت های سازمانی است

عدالت

ایجاد تساوی در دسترسی همه آحاد جامعه به فرصت ها. به عبارت دیگر، عدالت در توزیع برابر و تساوي امکانات عادال نه، دسترسی به فرصت هاي برابر 
و یکسان، مقابله با پارتی بازی و حق و ناحق کردن، انجام دادن طرح ها در زمان معین، توجه به منافع جمعی، فراهم نمودن حقوق شهروندي، برابري 
 (Aminian و استفاده معقوالنه از منابع و امکانات گویه هایی از شاخص عدالت محوری هستند )زنان و مردان در پست های مدیریتی )عدالت جنسیتی

& Seyed Naghavi, 2018; Qian et al., 2016)

یکپارچگی

اتخاذ یک رویکرد کل نگرانه و طراحی سازوکارهایی جهت پیگیری تحقق منافع ذی نفعان، بسیاری از نهادها ارزش های یکپارچگی خود را در اظهارات 
مأموریت، قوانین داخلی یا دستورالعمل ها و کد های رفتاری، تعهد در اهداف مشترک، تصمیم گیری در مسائل بحرانی مشترک ابراز کرده اند. از منظر 
محققان یکپارچگی به عنوان کلیت، تناسب، مسئولیت حرفه ای، به عنوان یک بازتاب و عمل اخالقی آگاهانه، ارزش ها )قوانین و مقررات(، رفتار ایدئال 

.(Jeong, 2020; Watabaji et al . , 2016) نمونه مطرح شده است
بنابراین یکپارچگی عمودی و افقی، یک ادغام اقتصادی، مالی و سازمانی از نهادهای کسب وکار سابق مستقل در مراحل مختلف فرایند تولید، توزیع و 

.(Navruz-zoda, 2020 ) بازاریابی محصوالت به منظور جلوگیری از موازی کاری، ناهماهنگی و اتالف منابع است

امنیت یک مفهوم چندبعدی است و دربرگیرنده آرامش و اطمینان از عدم تعرض به جان، مال و سایر حقوق انسان در ابعاد مختلف زندگی )غذا، امنیت
اطالعات، انرژی، سرمایه گذاری، امنیت روان شناختی و فیزیکی و...( (Biswas et al., 2019)، احساس آزادی بیان نظرات ذی نفعان در عموم است. 

هماهنگی عمودی و افقی به تعامالت عمودی و افقی بازیگران و سیاست ها با تکیه بر اصول تکمیل کنندگی و تناسب اشاره دارد که آن ها دارای هماهنگی
(Koopmans et al., 2017 ; Yuzbaşıoglu et al., 2021) )انتظارات و منافع مختلف هستند )مثاًل هماهنگی افقی سیاست های بخشی با آثار منطقه
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یافته ها

یافته های توصیفی

بررسی ویژگی سنی در گروه خبرگان نشان می دهد عمده 
خبرگان در استان خراسان شمالی در گروه سنی 49-40 سال 
با فراوانی 13 نفر )48 درصد(، در خراسان رضوی نیز در گروه 
سنی 49-50 سال با فراوانی 9 نفر )33٫3 درصد( و در خراسان 
جنوبی در گروه سنی 39-30 سال با فراوانی 11 نفر )55 درصد( 
قرار دارند. در گروه ذی نفعان عمده ذی نفعان در استان خراسان 
نفر )43٫6  فراوانی 48  با  در گروه سنی 39-30 سال  شمالی 
درصد(، در خراسان رضوی نیز در گروه سنی 49-40 سال با 
در گروه  در خراسان جنوبی  و  نفر )33٫7 درصد(  فراوانی 94 
سنی 39-30 سال با فراوانی 45 نفر )45٫5 درصد( قرار دارند و 
عمده گردشگران در استان های خراسان شمالی، رضوی و جنوبی 
به ترتیب در گروه سنی 39-30 سال با فراوانی 30، 81، 20 نفر 
)55٫6، 50٫3 و 58٫8( قرار دارند. به لحاظ جنسیت نیز در هر 
سه گروه خبرگان، ذی نفعان و گردشگران در هر سه استان بیشتر 
افراد پاسخ گو را مردان تشکیل می دهند. باالترین درصد خبرگان 
در هر سه استان خراسان شمالی، رضوی و جنوبی ازلحاظ سطح 
سواد فوق لیسانس و در گروه ذی نفعان و گردشگران، دیپلم و 

فوق دیپلم هستند.

یافته های تحلیلی

جهت پاسخ گویی به سؤال نخست از تحلیل واریانس یک طرفه 
تفاوت  دادن  نشان  برای  بعدی  مرحله  در  است.  استفاده شده 
بین شاخص ها در منطقه از آزمون گابریل استفاده شده است. با 
فرض برابری واریانس ها از آزمون گابریل جهت بررسی معناداری 
مقایسه تمام حاالت ممکن یک به یک میانگین استفاده می شود.

جدول شماره 7 ، خروجی تحلیل واریانس یک طرفه را نشان 

می دهد. ازآنجاکه سطح معناداری محاسبه شده کوچک تر از آلفا 
0٫05 است، فرض H0 که مبین برابری بین میانگین ها است 
بین  که  نشان می دهد  و  رد می شود   H1 مقابل نفع فرض  به 
شاخص های تبیین کننده برنامه ریزی فضایی حکمروایی زنجیره 
دارد.  وجود  تفاوت  منطقه  در  بوم گردی  اقامتگاه های  ارزش 
به طوری که میزان اهمیت آن ها با هم برابر نبوده است. بنابراین در 
درون گروه ها )خبرگان، ذی نفعان، گردشگران( تفاوت معناداری 
حکمروایی  فضایی  برنامه ریزی  تبیین کننده  شاخص های  بین 

زنجیره ارزش اقامتگاه های بوم گردی وجود داشته است.

شاخص های  از  یک  هر  اهمیت  میزان   ،8 شماره  جدول 
ارزش  زنجیره  حکمروایی  فضایی  برنامه ریزی  تبیین کننده 
در  گابریل  آزمون  اساس  بر  منطقه  در  بوم گردی  اقامتگاه های 
یک یا دو گروه همگن نشان می دهد که شاخص های مشارکت 
با میانگین 2٫97 و 2٫99 در گروه همگن اول و دوم، کارایی با 
به  نسبت  و دوم  اول  میانگین 2٫91 و 2٫97 در گروه همگن 
بیشترین  به طوری که  دارند.  بیشتری  اهمیت  شاخص ها  سایر 
اهمیت مشارکت )توجه به اخذ نظرات افراد به منظور لحاظ کردن 
بودن عملکرد  اثربخشی )مؤثر  و  در تصمیم گیری ها( و کارایی 
حلقه های زنجیره ارزش اقامتگاه های بوم گردی به منظور استفاده 
صحیح از تمامی منابع انسانی و اقتصادی، افزایش بهره وری و بهبود 
کیفیت خدمات( نیز متعلق به استان خراسان رضوی و شمالی 
است. افزون بر این در میان شاخص های مطرح شده نیز امنیت 
)احساس آزادی بیان نظرات و عقاید، برخورداری از بیمه، پایبندی 
به قوانین، دستورالعمل ها در زنجیره ارزش به منظور ارائه خدمات 
مطلوب( با میانگین 2٫75 از اهمیت کمتری به ویژه در استان 
خراسان جنوبی - شمالی برخوردار است. بنابراین شاخص های 
مشارکت و کارایی و اثربخشی نسبت به دیگر شاخص ها، اهمیت 

بیشتری دارد. 

جدول 7. نتایج تحلیل واریانس شاخص های تبیین کننده برنامه ریزی فضایی حکمروایی زنجیره ارزش.

برنامه ریزی فضایی حکمروایی زنجیره ارزش اقامتگاه های بوم گردیشاخص

مجموع مجذورات
کلدرون گروهیبین گروهی

0٫37637٫77738٫153
2808810درجه آزادی

*0٫1880٫047میانگین مجذورات
)4٫018( F)0٫018( Sig
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به طورکلی می توان گفت که شاخص های مشارکت با میانگین 
کلی 2٫98 و کارایی با میانگین 2٫95 نسبت به سایر شاخص های 
اقامتگاه های  ارزش  زنجیره  حکمروایی  فضایی  برنامه ریزی 

بوم گردی اهمیت بیشتری دارند. 

نکته ای که وجود دارد این است در برخی موارد، میانگین برخی 
گروه ها طوری است که می توان آن گروه را هم در طبقه اول و 
هم طبقه دوم قرار دارد. به عنوان مثال در شاخص میزان اهمیت 
مشارکت، استان خراسان جنوبی هم در طبقه اول و هم طبقه 
دوم قرار گرفته است. درواقع این استان به دلیل برابری میانگین 

با هردو طبقه، مابین این دو طبقه قرار می گیرد. 

ازاین رو، در این جدول هر گروه همگن، یک ستون را تشکیل 
می دهد. همان طور که مالحظه می کنید برای بیشتر شاخص ها دو 
گروه همگن شکل گرفته است به این معنا که مثالً برای شاخص 
یکپارچگی، گروه همگن اول شامل استان  خراسان جنوبی و گروه 
است.  و رضوی  استان های خراسان شمالی  همگن دوم شامل 
استان های خراسان  است که  بدین معنی  این گروه ها  تشکیل 
همدیگر  با  یکپارچگی  اهمیت  میزان  ازنظر  رضوی  و  شمالی 
تفاوتی ندارند. اما از طرف دیگر، این استان ها ازنظر میزان اهمیت 
 (Habibpour دارند تفاوت  استان خراسان جنوبی  با  یکپارچگی 

.Gatabi & Safary Shaly, 2012: 573)

جدول 8. میزان اهمیت شاخص های تبیین کننده برنامه ریزی فضایی حکمروایی زنجیره ارزش.

12تعدادشاخص12تعدادشاخص12تعدادشاخص12تعدادشاخص

هماهنگیشفافیتیکپارچگیمشارکت

خراسان 
خراسان 1912٫96شمالی

خراسان 1912٫89شمالی
خراسان 1912٫76شمالی

1912٫71شمالی

خراسان 
خراسان 4672٫99رضوی

خراسان 4672٫87رضوی
خراسان 4672٫79رضوی

4672٫81رضوی

خراسان 
خراسان 1532٫982٫98جنوبی

خراسان 1532٫78جنوبی
خراسان 1532٫85جنوبی

1532٫79جنوبی

8112٫77جمع8112٫80جمع8112٫88جمع8112٫972٫99جمع
سطح 
سطح 0٫450٫57معناداری

سطح 1٫000٫96معناداری
سطح 0٫09معناداری

0٫06معناداری

بینش راهبردیاجماعپاسخ گوییکارایی 

خراسان 
خراسان 1912٫97شمالی

خراسان 1912٫94شمالی
خراسان 1912٫75شمالی

1912٫792٫79شمالی

خراسان 
خراسان 4672٫96رضوی

خراسان 4672٫862٫86رضوی
خراسان 4672٫86رضوی

4672٫83رضوی

خراسان 
خراسان 1532٫91جنوبی

خراسان 1532٫82جنوبی
خراسان 1532٫822٫82جنوبی

1532٫71جنوبی

8112٫752٫81جمع8112٫792٫84جمع8112٫842٫90جمع8112٫97جمع
سطح 
سطح 1٫000٫97معناداری

سطح 0٫530٫11معناداری
سطح 0٫230٫59معناداری

0٫210٫80معناداری

امنیتفراگیریعدالتمسئولیت پذیری

خراسان 
خراسان 1912٫92شمالی

خراسان 1912٫882٫88شمالی
خراسان 1912٫79شمالی

1912٫74شمالی

خراسان 
خراسان 4672٫91رضوی

خراسان 4672٫85رضوی
خراسان 4672٫82رضوی

4672٫81رضوی

خراسان 
خراسان 1532٫81جنوبی

خراسان 1532٫94جنوبی
خراسان 1532٫88جنوبی

1532٫70جنوبی

8112٫75جمع8112٫83جمع8112٫91جمع811جمع
سطح 
سطح 1٫000٫98معناداری

سطح 0٫750٫32معناداری
سطح 0٫08معناداری

0٫06معناداری
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جهت پاسخ گویی به سؤال دوم مقاله از آزمون آماری t تک 
است.  شده  استفاده  داده ها(  بودن  نرمال  )با توجه به  نمونه ای 
به این ترتیب که نخست تفاوت میانگین های شاخص های مختلف 

در هر سه استان به صورت کلی آمده است.

تمامی  می دهد،  نشان   9 شماره  جدول  که  همان گونه 
ارزش  زنجیره  حکمروایی  فضایی  برنامه ریزی  شاخص های 
اقامتگاه های بوم گردی در سطح خطای کمتر از )0٫05( با سطح 
اطمینان باالی 95 درصد معنادار بوده است و تفاوت میانگین 
شاخص ها از مطلوبیت عددی مورد آزمون با میانه نظری )2( به 
شکل منفی است که این بیانگر وضعیت نامطلوب شاخص های 
اقامتگاه های  ارزش  زنجیره  حکمروایی  فضایی  برنامه ریزی 
تمامی  گفت  می توان  بنابراین  است.  منطقه  در  بوم گردی 
اقامتگاه های بوم گردی در منطقه ازلحاظ شاخص های موردمطالعه 
در وضعیت نامطلوبی به سر می برند، به طوری که میان شاخص های 
موردمطالعه، اجماع، عدالت و بینش راهبردی با میانگین کمتر 
از 2 )میانه نظری( نسبت به دیگر شاخص های موردمطالعه در 
منطقه وضعیت نامطلوب تری دارند. این مسئله بیانگر آن است که 
پاسخ گویان وضعیت این شاخص ها را در منطقه به شکل منفی 
ارزیابی کرده اند، ایجاد چنین وضعیتي می تواند به علت ارتباطات 
و همکاری عمودی، توجه نکردن به نهادهای محلی و دانش بومی، 
تبعیض در قوانین و مقررات، عدم ایجاد و یا توسعه شبکه های 
اجتماعی، ترجیح سود فردی به جای جمعی، نبود نیروی انسانی 

ماهر و متخصص در بوم گردی ها، فراهم نبودن بسترهای خدمات 
مالی - مشاوره یا زیرساخت های ضعیف اطالعاتی - آموزشی و... 

باشد.

وضعیت  تفکیک  به   10 شماره  جدول  که  همان گونه 
ارزش  زنجیره  حکمروایی  فضایی  برنامه ریزی  شاخص های 
اقامتگاه های بوم گردی در روستاهای موردمطالعه نشان می دهد 
شاخص  در  مطلوبیت  سطح  پایین ترین  و  باالترین  ترتیب  به 
عدالت،  امنیت،  پاسخ گویی،  یکپارچگی،  کارایی،  مشارکت، 
مسئولیت پذیری، شفافیت، هماهنگی، اجماع، فراگیری و بینش 
راهبردی در 2-4 گروه همگن متعلق به روستاهای )مزینان، نامق 
و در برخی شاخص ها کنگ، ریاب، مزار، قوژد( و )خراشاد و در 
برخی شاخص ها اصفهک، صنوبر، قوژد( بوده است. به طورکلی 
علت ایجاد چنین وضعیتي را مي توان عامل دوری یا نزدیکی 
روستاها به شهر، موقعیت طبیعی روستاها، نوع اقتصاد حاکم، 
تنوع اقتصادی، قرار گرفتن در مسیر جاده ارتباطی، توریست پذیر 

بودن و... دانست.

افزون بر این می توان گفت وضعیت شاخص های برنامه ریزی 
در  بوم گردی  اقامتگاه های  ارزش  زنجیره  حکمروایی  فضایی 
و  باالترین  ترتیب  به  می دهد  نشان  موردمطالعه  روستاهای 
پایین ترین سطح مطلوبیت مربوط به روستاهای مزینان )استان 
خراسان رضوی( و خراشاد )استان خراسان جنوبی( بوده است 

)جدول شماره 10 و تصویر شماره 5(

جدول 9. نتایج آزمون t تک نمونه اي وضعیت شاخص های تبیین کننده برنامه ریزی فضایی حکمروایی زنجیره ارزش اقامتگاه های بوم گردی در منطقه موردمطالعه.

اختالف شاخص
میانگین

میزان اختالف در سطح اطمینان 
انحراف معیارمیانگینمقدار Tسطح معنی داری %95

حد پایینحد باال

39٫3661٫420٫416-0٫600٫000-0٫55-0٫576-مشارکت
43٫7041٫350٫423-0٫680٫000-0٫62-0٫649-یکپارچگی

36٫6311٫450٫429-0٫580٫000-0٫52-0٫552-کارایی  و اثربخشی
36٫7631٫440٫433-0٫590٫000-0٫53-0٫559-پاسخ گویی

38٫0401٫460٫402-0٫560٫000-0٫51-0٫537-مسئولیت پذیری
53٫1241٫290٫383-0٫740٫000-0٫69-0٫715-عدالت
39٫2521٫400٫434-0٫630٫000-0٫57-0٫598-شفافیت

56٫2901٫370٫397-0٫770٫000-0٫71-0٫740-هماهنگی
45٫1881٫260٫374-0٫660٫000-0٫60-0٫629-اجماع

48٫9291٫310٫399-0٫710٫000-0٫66-0٫686-بینش راهبردی
35٫7651٫470٫423-0٫560٫000-0٫50-0٫531-فراگیری
46٫6541٫360٫392-0٫670٫000-0٫62-0٫643-امنیت
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جدول 8. میزان اهمیت شاخص های تبیین کننده برنامه ریزی فضایی حکمروایی زنجیره ارزش.

ص
شاخ

12تعداد

ص
شاخ

12تعداد

یکپارچگیمشارکت

خراسان شمالی

191

2٫96

خراسان شمالی

191

2٫89

خراسان رضوی

467

2٫99

خراسان رضوی

467

2٫87

خراسان جنوبی

153

2٫98

2٫98

خراسان جنوبی

153

2٫78

جمع

811

2٫97

2٫99

جمع

811

2٫88

سطح معناداری

0٫45

0٫57

سطح معناداری

1٫00

0٫96

پاسخ گوییکارایی 

خراسان شمالی

191

2٫97

خراسان شمالی

191

2٫94

خراسان رضوی

467

2٫96

خراسان رضوی

467

2٫86

2٫86

خراسان جنوبی

153

2٫91

خراسان جنوبی

153

2٫82

جمع

811

2٫97

جمع

811

2٫84

2٫90

سطح معناداری

1٫00

0٫97

سطح معناداری

0٫53

0٫11

عدالتمسئولیت پذیری

خراسان شمالی

191

2٫92

خراسان شمالی

191

2٫88

2٫88

خراسان رضوی

467

2٫91

خراسان رضوی

467

2٫85

خراسان جنوبی

153

2٫81

خراسان جنوبی

153

2٫94

جمع

811

جمع

811

2٫91

سطح معناداری

1٫00

0٫98

سطح معناداری

0٫75

0٫32

هماهنگیشفافیت

خراسان شمالی

191

2٫76

خراسان شمالی

191

2٫71

خراسان رضوی

467

2٫79

خراسان رضوی

467

2٫81

خراسان جنوبی

153

2٫85

خراسان جنوبی

153

2٫79

جمع

811

2٫80

جمع

811

2٫77

سطح معناداری

0٫09

سطح معناداری

0٫06

بینش راهبردیاجماع

خراسان شمالی

191

2٫75

خراسان شمالی

191

2٫79

2٫79

خراسان رضوی

467

2٫86

خراسان رضوی

467

2٫83

خراسان جنوبی

153

2٫82

2٫82

خراسان جنوبی

153

2٫71

جمع

811

2٫79

2٫84

جمع

811

2٫75

2٫81

سطح معناداری

0٫23

0٫59

سطح معناداری

0٫21

0٫80

امنیتفراگیری

خراسان شمالی

191

2٫79

خراسان شمالی

191

2٫74

خراسان رضوی

467

2٫82

خراسان رضوی

467

2٫81

خراسان جنوبی

153

2٫88

خراسان جنوبی

153

2٫70

جمع

811

2٫83

جمع

811

2٫75

سطح معناداری

0٫08

سطح معناداری

0٫06
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سنجش  برای  مزبور  شاخص های  اولویت بندی  به منظور 
زنجیره  حکمروایی  فضایی  برنامه ریزی  شاخص های  وضعیت 
وضعیت  اینکه  براي  منطقه،  در  بوم گردی  اقامتگاه های  ارزش 
شاخص های 12 گانه پژوهش در روستاهاي موردمطالعه با دقت 
علمي تر  روستاها  رتبه بندی  و  گیرد  قرار  موردبررسی  بیشتري 
و واقعی تر باشد با دادن وزن به هریک از شاخص ها بر اساس 
روستاهاي  رتبه بندی  یا  اولویت بندی  به  شانون  آنتروپی  روش 
موردمطالعه اقدام شده است. پس از مشخص کردن وزن هریک از 

شاخص ها، برای رتبه بندی روستاهای موردمطالعه نیز از تکنیک 
تحلیل رابطه خاکستری استفاده می شود.

تکنیک تحلیل رابطه خاکستری دارای الگوریتمی با گام های 
مشخص است. از تکنیک تحلیل رابطه خاکستری برای انتخاب 
گزینه برتر بر اساس تعدادی معیار استفاده می شود. این تکنیک 
نیز مانند تکنیک تاپسیس و ویکور با یک ماتریس تصمیم شروع 
می شود. اما در اینجا عالوه بر اینکه بین معیارهای منفی و مثبت 
تمایز قائل می شود بین مطلوب ترین مقدار هم تمایز قائل می شود. 

جدول 10. وضعیت شاخص های تبیین کننده برنامه ریزی فضایی حکمروایی زنجیره ارزش.

وضعیت شاخص های تبیین کننده برنامه ریزی فضایی حکمروایی زنجیره ارزش

گروه همگن تعدادروستا
اول

گروه همگن 
دوم

گروه همگن 
گروه همگن تعدادروستاسوم

اول
گروه همگن 

دوم
گروه همگن 

سوم

61٫551٫551٫55مزار481٫601٫601٫60رویین 
191٫411٫411٫41کبودان201٫491٫491٫49درکش
211٫271٫27صنوبر181٫311٫31زوارم
211٫22بیسقفیزن201٫20فیروزه
211٫281٫28رود معجن141٫291٫29خرق
51٫311٫31خرگرد551٫601٫601٫60ریاب
81٫261٫26رباط721٫561٫561٫56کنگ
231٫13خراشاد291٫371٫371٫37بوژان
221٫19اصفهک251٫341٫34قوژد
111٫21خور171٫721٫72نامق
141٫22کریمو 81٫421٫421٫42کریز
171٫291٫29افین211٫501٫501٫50ارزنه

61٫85مزینان
sig-0٫070٫080٫05

361٫401٫401٫40زعفرانیه
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فصلنامه پژوهش های روستاییتصویر 5. وضعیت شاخص های تبیین کننده برنامه ریزی فضایی حکمروایی زنجیره ارزش. مأخذ: یافته های پژوهش، 1400
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بر این اساس در ماتریس تصمیم خاکستری سه دسته معیار وجود 
دارد:

تکنیک  در  مثبت  معیارهای  )همان  بهتر  بزرگ تر  هرچه   -
تاپسیس و ویکور(

- هرچه کوچک تر بهتر )همان معیارهای منفی در تکنیک 
تاپسیس و ویکور(

- هرچه به مقدار مطلوب نزدیک تر بهتر )در تکنیک ویکور و 
تاپسیس لحاظ نمی شود(

ارزش  زنجیره  حکمروایی  فضایی  برنامه ریزی  شاخص های 
ماتریس  در  مثبت هستند.  ازآنجایی که  بوم گردی  اقامتگاه های 
تصمیم خاکستری بر مبنای همان گزینه هر چه بزرگ تر هستند 
قرار گرفته و محاسبه شده است. مراحل تحلیل رابطه خاکستری 

به شرح ذیل است: 

عوامل  عمومی  سیستم  هر  در  خاکستری:  رابطه  ایجاد   -1
روند  و  وضعیت  آن ها  متقابل  تأثیر  که  مؤثر هستند  متعددی 
رشد و توسعه سیستم را تعیین می کنند. اغلب در تجزیه وتحلیل 
سیستم ها تالش می شود، عوامل با اهمیت بیشتر شناسایی شوند 
اما در عمل همیشه در هر سیستم، عوامل ناشناخته و یا کمتر 
شناخته شده ای نیز وجود دارند. یکی از روش هایی که برای مواجهه 
با این گونه سیستم ها استفاده می شود تحلیل رابطه خاکستری 
است که از اجزای مهم نظریه سیستم خاکستری به شمار می رود. 
ایده اصلی تحلیل رابطه خاکستری به عنوان یک روش آنالیز کمی، 
بر این نکته بنا شده است که مقدار نزدیکی و همبستگی رابطه 
بین دو عامل مختلف در یک فرایند پویای در حال رشد است، باید 
بر اساس میزان شباهت منحنی های آنان سنجیده شود. هرچقدر 
میزان این شباهت بیشتر باشد؛ یعنی درجه باالتری از رابطه بین 
سری ها وجود دارد و برعکس. برای سنجش میزان این شباهت از 
درجه رابطه خاکستری استفاده می شود. در این گام هر گزینه بر 

اساس هر معیار یا شاخص ارزیابی می شود.

2- نرمال سازی مقادیر: زمانی که واحدهای اندازه گیری عملکرد 
شاخص های مختلف، متفاوت هستند، ممکن است تأثیر برخی 
برخی  که  زمانی  همچنین  شود.  گرفته  نادیده  شاخص ها  از 
شاخص های عملکرد از دامنه گسترده ای برخوردارند، ممکن است 
چنین اتفاقی روی دهد. برای نرمال سازی مقادیر از یکی از سه 

فرمول زیر استفاده می شود.

Yij= مقدار شاخص هر روستا، Min (yij) = کمترین مقدار 
هر  مقدار شاخص  بیشترین   =  Max (yij) روستا،  هر  شاخص 

روستا، *y= ارزش مطلوب.

اول  فرمول  از  مقادیر  نرمال سازی  برای  حاضر  مطالعه  در 
استفاده شده است، چراکه هر چه میزان هر یک از شاخص های 
اقامتگاه های  ارزش  زنجیره  حکمروایی  فضایی  برنامه ریزی 
بوم گردی در بین روستاها بیشتر باشد روستاهای موردمطالعه از 

وضعیت مطلوب تری برخوردار خواهند بود )جدول شماره 11(.

3- تعریف سری های هدف مرجع: پس از ایجاد روابط خاکستری 
مانند  عملکردی  ارزش های  تمامی  باال،  معادالت  از  استفاده  با 
زمانی که از مفهوم نرمال کردن استفاده می شود، بین صفر و یک 
قرار خواهند گرفت. هر چه xij به یک نزدیک تر باشد از مطلوبیت 
بیشتری برخوردار خواهد بود. درنتیجه سری مقیاس های که تمام 
گزینه های آن برابر 1 باشد بهترین انتخاب خواهد بود. سری هدف 
مرجع یک سری است که تمامی ارزش های عملکردی آن برابر 1 

است و به صورت زیر تعریف می شود:

هرچه سری مقایس های گزینه i به سری مرجع نزدیک تر باشد، 
در این صورت از مطلوبیت بیشتری برخوردار خواهد بود.

رابطه  ضریب  از  استفاده  با  خاکستری:  رابطه  ضریب   -4
خاکستری نزدیکی هر xij به xoj متناظر سنجش می شود. هرچه 
است.  بیشتر  نزدیکی  باشد،  بزرگ تر  خاکستری  رابطه  ضریب 

ضریب رابطه خاکستری به صورت زیر محاسبه می شود.

برای انجام محاسبات فوق باید Δ ij محاسبه شود:

بنابراین min کوچک ترین مقدار Δ ij و Δ max بزرگ ترین 
مقدار Δ ij خواهد بود در این رابطه r ضریب تشخیص است و 
جهت گسترش یا محدود ساختن دامنه ضریب رابطه خاکستری 
 ζ یا ρ استفاده می شود. دقت کنید ضریب تشخیص که گاهی با
نیز نمایش داده می شود مقداری بین ]0 و 1[ است و معموالً 0/5 
در نظر گرفته می شود. بر اساس مطالعه تحلیل حساسیت چانگ و 

لین )1999( مقدار 0/5 یک ضریب تشخیص متعادل بوده و از 
ثبات خوبی برخوردار است.

5- رتبه رابطه خاکستری: پس از محاسبه تمامی ضرایب رابطه 
خاکستری y(xij,xij) رتبه رابطه خاکستری با فرمول زیر محاسبه 

می شود: 

سری  و  هدف  مرجع  سری  همبستگی  میزان  عبارت  این 
وزن  همان   w محاسبات  این  در  می دهد.  نشان  را  مقایسه ای 
شاخص ها است که توسط تکنیک هایی مانند FAHP یا آنتروپی، 
برای  این مطالعه  در  ... محاسبه می شود.  و  نقطه ای  تخصیص 
 (Portaheri, تعیین وزن از روش آنتروپی شانون استفاده شده است

.2021)
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جدول 11. مقادیر نرمال شده شاخص های تبیین کننده برنامه ریزی فضایی حکمروایی زنجیره ارزش.

شاخص های تبیین کننده برنامه ریزی فضایی حکمروایی زنجیره ارزش

بینش اجماعهماهنگیشفافیتعدالتمسئولیت پذیریپاسخ گوییکارایی یکپارچگیمشارکتروستا
امنیتفراگیریراهبردی

0٫0420٫0450٫0450٫0440٫0440٫0440٫0440٫0450٫0460٫0460٫0460٫043رویین 
0٫0410٫0400٫0380٫0420٫0420٫0410٫0390٫0430٫0400٫0420٫0460٫040درکش
0٫0360٫0350٫0350٫0370٫0350٫0380٫0350٫0360٫0360٫0380٫0390٫035زوارم
0٫0340٫0340٫0330٫0340٫0330٫0340٫0340٫0350٫0330٫0330٫0320٫034فیروزه
0٫0330٫0350٫0360٫0400٫0330٫0360٫0370٫0370٫0380٫0350٫0340٫037خرق
0٫0450٫0450٫0450٫0440٫0450٫0450٫0450٫0440٫0440٫0430٫0440٫045ریاب
0٫0410٫0450٫0490٫0490٫0430٫0380٫0480٫0430٫0380٫0380٫0460٫039کنگ
0٫0360٫0400٫0400٫0390٫0370٫0360٫0390٫0380٫0380٫0370٫0370٫040بوژان
0٫0320٫0350٫0390٫0480٫0340٫0340٫0450٫0400٫0350٫0310٫0390٫034قوژد
0٫0470٫0480٫0490٫0460٫0450٫0490٫0470٫0480٫0480٫0500٫0470٫051نامق
0٫0380٫0430٫0420٫0340٫0400٫0400٫0390٫0370٫0430٫0410٫0390٫038کریز
0٫0450٫0390٫0410٫0410٫0410٫0410٫0410٫0400٫0420٫0400٫0430٫042ارزنه

0٫0520٫0490٫0550٫0490٫0510٫0510٫0520٫0530٫0520٫0520٫0480٫050مزینان
0٫0400٫0390٫0380٫0350٫0380٫0390٫0450٫0390٫0400٫0400٫0380٫036زعفرانیه

0٫0480٫0460٫0400٫0330٫0410٫0410٫0400٫0400٫0520٫0440٫0450٫049مزار
0٫0380٫0390٫0360٫0410٫0410٫0400٫0370٫0410٫0370٫0430٫0400٫036کبودان
0٫0340٫0380٫0310٫0360٫0390٫0380٫0350٫0370٫0330٫0350٫0340٫034صنوبر

0٫0350٫0330٫0330٫0350٫0340٫0340٫0340٫0340٫0330٫0330٫0330٫035بیسقفیزن
0٫0410٫0340٫0350٫0360٫0350٫0370٫0310٫0340٫0370٫0350٫0340٫036رود معجن

0٫0400٫0360٫0380٫0360٫0400٫0330٫0350٫0330٫0320٫0380٫0350٫038خرگرد
0٫0380٫0350٫0360٫0350٫0340٫0360٫0340٫0350٫0350٫0360٫0310٫035رباط

0٫0310٫0320٫0310٫0310٫0320٫0320٫0300٫0310٫0330٫0330٫0300٫033خراشاد
0٫0340٫0340٫0360٫0310٫0330٫0360٫0310٫0310٫0320٫0330٫0310٫035اصفهک

0٫0320٫0330٫0330٫0320٫0350٫0340٫0350٫0330٫0340٫0350٫0330٫034خور
0٫0330٫0330٫0340٫0330٫0330٫0350٫0320٫0360٫0340٫0340٫0330٫036کریمو 
0٫0340٫0330٫0320٫0400٫0390٫0370٫0350٫0360٫0350٫0360٫0420٫034افین
1٫0001٫0001٫0001٫0001٫0001٫0001٫0001٫0001٫0001٫0001٫0001٫000جمع
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میزان   ،6 شماره  تصویر  و   12 شماره  در جدول  درمجموع 
با توجه به  امتیاز و رتبه هر روستا را می توان مشاهده نمود که 
جدول مذکور روستاهای مزینان و نامق در رتبه های اول تا دوم 
و روستای خراشاد در رتبه بیست و چهارم قرارگرفته اند. به این 
معنی که دو روستای اول ازلحاظ برنامه ریزی فضایی حکمروایی 
وضعیت  در  منطقه  در  بوم گردی  اقامتگاه های  ارزش  زنجیره 
مطلوب تری قرار دارند و روستای آخر نیز از وضعیت نامطلوبی 

نسبت به سایر روستاها برخورداراست.

روستای مزینان به علت فاصله نزدیک به شهر، موقعیت دشتی، 
به  نسبت  جمعیت  افزایش  بیشتر،  طبیعی  جاذبه های  وجود 
روستای خراشاد و سایر روستاهای مشابه از وضعیت مطلوب تری 

برخوردار است.
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بحث و نتیجه گیری

خدمات گردشگری اقامتگاه به طور مشترک توسط تعدادی از 
بازیگران در طول زنجیره ارزش ارائه می شود. یعنی هر گره از 
این زنجیره می تواند بر ارزش کسب شده توسط گردشگران تأثیر 
بگذارد، که به نوبه خود بر سود بازیگران منفرد تأثیر می گذارد. 
زنجیره  کل  همچنین  و  انفرادی  بازیگران  موفقیت  بنابراین، 
ارزش گردشگری به حکمروایی خوب بین بنگاهی )هماهنگی، 
همکاری، یکپارچگی کارآمد، مشارکت، بینش راهبردی و.. در 

حلقه های زنجیره، بازارهای پشتیبان، محیط توانمندساز، خوشه 
بازار نهایی( بستگی دارد. تحقق اصول برنامه ریزی  و شبکه ها، 
فضایی حکمروایی زنجیره ارزش سبب پایداری مقاصد گردشگری 

ازجمله اقامتگاه می شود. 

نتایج یافته های پژوهش نیز نشان داد که میزان اهمیت هر 
یک از شاخص های تبیین کننده برنامه ریزی فضایی حکمروایی 
زنجیره ارزش اقامتگاه های بوم گردی در منطقه بر اساس آزمون 
گابریل نشان داد که شاخص های مشارکت با میانگین کلی 2٫98 

فصلنامه پژوهش های روستاییتصویر 6. میزان امتیاز حاصل از تحلیل رابطه خاکستری به تفکیک روستاهای موردمطالعه. مأخذ: نقشه های رقومی، 1400

جدول 12. مجموع رتبه رابطه خاکستری و امتیاز هر روستا.

امتیاز نهاییجمعروستاامتیاز نهاییجمعروستا

0٫45410زعفرانیه0٫6085رویین 
0٫6223مزار0٫5148درکش
0٫45211کبودان0٫40115زوارم
0٫39217صنوبر0٫35723فیروزه
0٫36320بیسقفیزن0٫39316خرق
0٫39118رود معجن0٫6124ریاب
0٫40314خرگرد0٫5876کنگ
0٫37719رباط0٫43213بوژان
0٫33624خراشاد0٫43512قوژد
0٫35822اصفهک0٫7722نامق
0٫36121خور0٫4679کریز
0٫36320کریمو 0٫5157ارزنه

0٫40314افین0٫9941مزینان
فصلنامه پژوهش های روستایی مأخذ: یافته های پژوهش، 1400                                                                                                  
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و کارایی با میانگین 2٫95 نسبت به سایر شاخص های برنامه ریزی 
فضایی حکمروایی زنجیره ارزش اقامتگاه های بوم گردی اهمیت 
بیشتری دارند. به طوری که بیشترین اهمیت مشارکت و کارایی 

و اثربخشی نیز متعلق به استان خراسان رضوی و شمالی است. 

آملی  عظیمی  مطالعات  با  پژوهش  از  قسمت  این  نتایج 
)2011(، رکساس11 و همکاران )2020( همخوانی دارد. افزون 
بر این در میان شاخص های مطرح شده نیز امنیت با میانگین 
 - جنوبی  خراسان  استان  در  به ویژه  کمتری  اهمیت  از   2٫75
شمالی برخوردار است. همچنین بر اساس آزمون T تک نمونه ای 
تمامی شاخص های برنامه ریزی فضایی حکمروایی زنجیره ارزش 
اقامتگاه های بوم گردی در سطح خطای کمتر از )0٫05( با سطح 
اطمینان باالی 95 درصد معنادار بوده است و تفاوت میانگین 
شاخص ها از مطلوبیت عددی مورد آزمون با میانه نظری )2( به 
شکل منفی است که این بیانگر وضعیت نامطلوب شاخص های 
اقامتگاه های  ارزش  زنجیره  حکمروایی  فضایی  برنامه ریزی 
با  پژوهش  از  قسمت  این  نتایج  است.  منطقه  در  بوم گردی 
مطالعات حجاریان )2022(، ایمانی و فتحی )2019( و نوروزی 

و همکاران )2018( و... همخوانی دارد.

وضعیت  سنجش  برای  مزبور  شاخص های  اولویت بندی 
ارزش  زنجیره  حکمروایی  فضایی  برنامه ریزی  شاخص های 
اقامتگاه های بوم گردی در روستاهای موردمطالعه بر اساس آزمون 
تحلیل رابطه خاکستری نیز نشان داد، روستاهای مزینان و نامق 
خراشاد  روستای  و  دوم  تا  اول  رتبه های  در  رضوی(  )خراسان 
)خراسان جنوبی( در رتبه بیست و چهارم قرارگرفته اند. به این 
معنی که دو روستای اول ازلحاظ برنامه ریزی فضایی حکمروایی 
وضعیت  در  منطقه  در  بوم گردی  اقامتگاه های  ارزش  زنجیره 
مطلوب تری قرار دارند و روستای آخر نیز از وضعیت نامطلوبی 

نسبت به سایر روستاها برخورداراست.

با عنایت به آنچه پیرامون مسائل اساسی وضعیت حکمروایی 
به  علم  با  است، می توان گفت  آمده  ارزش گردشگري  زنجیره 
اهمیت هر یک از موارد مطروحه همچون مشارکت، بهره وری، 
وضعیت  با توجه به  و  گردشگري  ارزش  زنجیره  در  هماهنگی 
نامطلوب زیرساخت های گردشگري کشور و نبود تعامل الزم میان 
اعضاي زنجیره به علت آگاهی کمتر اعضاي زنجیره ارزش از لزوم 
و دلیل همکاري با یکدیگر و نیز عدم قطعیت در کسب سود ، 
توصیه می شود تا حمایت مالی ازطریق تسهیالت و اطالعاتی 
ازطریق آموزش به ذی نفعان، ارائه مشاوره هاي مالي و اقتصادي 

جهت افزایش آگاهی ذی نفعان و... فراهم شود. 

تشکر و قدردانی

گروه  در  اول  نویسنده  دکتری  پایان نامه  از  مستخرج  مقاله 

11. Roxas

جغرافیا و برنامه ریزی روستایی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه 
تربیت مدرس است.
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