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Sustainable rural employment has always been one of the most substantial goals of countries. As an im-
portant type of tourism, rural tourism plays a vital role in this context. The COVID-19 pandemic led to many 
challenges for the tourism industry, and the subsequent negative consequences made countries take some 
effective measures for the period coming after the pandemic. Scenario writing is one of the measures taken 
in this case. Accordingly, the crucial purpose of the extant study was to examine the role of rural tourism in 
developing sustainable employment of residents during the post-corona era by using a scenario-planning ap-
proach. The mixed method was used in this research by employing an exploratory-sequential approach with-
in two qualitative and quantitative phases. Thematic Analysis and Scenario Planning were used in the present 
paper. The statistical population of the study comprised of experts in rural management and planning, rural 
tourism, public administration, social work, sociology, and rural geography who were examined based on the 
purposive sampling method. According to findings of the first phase conducted using thematic analysis, the 
themes extracted from semi-structured interviews were classified into 48 basic, 14 organizing, and 4 global 
themes used to identify drivers in the next step. Following quantitative results, four scenarios were found, 
including Economic open doors, Second home tourism, Economic defense shield, Economic isolation and 
Lockdown. Therefore, rural tourism not only contributes to sustainable employment development but also 
affects residents, especially their job creation and income. Rural tourism has led to a considerable change in 
labor mobility in villages by enriching job choices and diversifying more sustainable rural employment. 
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Extended Abstract

1. Introduction

s one of the most substantial types of 
tourism, rural tourism has been used as 

a fundamental approach to the socio-economic devel-
opment of different areas of countries, particularly rural 
areas. Rural tourism has played an effective role in sus-
tainable economic development in rural areas through 
maintaining values and beliefs, protecting the environ-
ment, creating job opportunities, reducing unemploy-A
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ment, producing local crafts, increasing income and 
capital for locals and beneficiaries, and developing infra-
structures and amenities. Accordingly, rural tourism has 
provided the field for sustainable employment. In general, 
rural tourism effectively diversifies the economic status of 
rural communities and serves as a means of stimulating 
the national economic growth cycle. Moreover, rural tour-
ism plays a significant role in the empowerment of locals, 
developing human sources, economic diversification and 
growth, and creating new job opportunities. 

Lack of comprehensive and reliable information about 
the post-corona period and lack of sufficient experience 
may necessitate villages to create an opportunity and re-
alize the undiscovered potential in sustainable rural em-
ployment. Hence, many cases and conditions with differ-
ent features and characteristics may appear. Therefore, 
various scenarios must be taken into consideration. To do 
so, some examinations must be carried out to investigate 
the future trend of this category during the post-corona 
period. The main purpose of the extant study was to ex-
amine the role of rural tourism in the sustainable employ-
ment development of residents during the post-corona pe-
riod by using the scenario-planning approach in the case 
study of Sarein County.

2. Methodology

This was an applied research in terms of objective and 
was conducted based on a mixed method. The mixed ex-
ploratory-sequential approach was conducted within two 
qualitative and quantitative phases. The quantitative phase 
was done in this project after the qualitative phase was 
completed. Accordingly, qualitative data were gathered 
and analyzed in the first step, and then the quantitative 
data were analyzed. The qualitative phase was the prior 
part, so quantitative data were used to improve the quali-
tative data. Two thematic analyses and scenario planning 
methods were used in this research, respectively. In the 
qualitative phase, the thematic analysis method extract-
ed respective codes through instruments, such as semi-
structured interviews. The extracted codes were classified 
into basic, organizing, and global themes. The quantita-
tive scenario-planning technique was employed in the 
second phase. In the qualitative phase, 13 experts were 
interviewed based on the indicators extracted from biblio-
graphic assessments; then, the semi-structured interviews 
were analyzed and categorized through six phases of the-
matic analysis. Overall, 133 initial codes were extracted 
from literature and interviews, and they were categorized 
into three frameworks of global (4), organizing (14), and 
basic (48) themes based on the Attride-Stirling approach. 
Ultimately, 14 organizing themes were identified as final 

drivers. The experts who participated in the research were 
selected based on their academic and executive experi-
ences in rural management and planning, rural tourism, 
public administration, social work, sociology, and rural 
geography. The experts were identified and chosen using 
purposive sampling. 

In the second phase, the quantitative scenario-planning 
method was used. The scenario-planning method usually 
employs experts (who present a specific insight into the 
subject) and beneficiaries (influenced by decisions and 
measures). The diversity of participants affects the quality 
of the participation process. A wide range of perspectives 
helps discuss the case that may occur in the future.

3. Results

Finally, four global themes (key factors) and 14 orga-
nizing themes (key indicators) were regulated in a 14×14 
matrix based on the cross-impact analysis. The key in-
dicators and necessary data for the matrix with 14×14 
dimensions were analyzed through MicMac Software 
and cross-impact analysis method; and matrix filling de-
gree equaled 0.89. It means the selected factors affected 
each other in more than 89% of cases. The expansion of 
the economic capacity of villages and the future status 
of corona disease were two variables with higher rank 
and priority than other variables. In the second step of 
examining sustainable employment of residents during 
the post-corona period, it should be noted that this im-
portant issue cannot be evaluated or measured only based 
on speculations. To do so, the approximate or proposed 
rate must be measured through analytical computations. 
Hence, the basic economic model, which is a method for 
economic analysis of area and foresight, is used. Because 
sustainable employment of residents during the post-co-
rona period is a futuristic approach, the first step to the 
economic analysis of the studied area is determining vari-
ous economic or income parts of the area. In this case, the 
archived data are obtained from the village head or ru-
ral council; then experts' opinions about the post-corona 
period are asked through questionnaires that include the 
themes and factors extracted from previous phases. Due 
to the varying annual number of population living in vil-
lages of the studied country, the seasonal statistics of each 
period must be used to calculate income, entries and exits, 
seasonal jobs, demand and supply, current expenses and 
costs, and expenditure of visitors (tourists) to design pre-
cise scenarios. The calculations above are done in terms 
of the tourism season. 

Madani, J. Investigating the Role of Rural Tourism in the Development of Sustainable Employment of Residents in the Post-Corona Era with a Scenario Approach. JRR, 13(3), 390-407.



Autumn 2022. Vol 13. Num 3

392

4. Discussion

Computations indicated that Varniab, Kalkhvoran-e 
Viyand, and Kanzag villages had more sustainable ru-
ral tourism employment than other villages. Regarding 
the scenario-planning approach to the extant study, four 
scenarios were designed for rural tourism in sustainable 
employment development of residents during the post-
corona period: Economic open doors, Second home 
tourism, Economic defense shield, Economic isolation 
and Lockdown. The mentioned scenarios are used under 
the considered time and conditions of villages during the 
post-corona period.

5. Conclusion

The most important result of the present paper was the 
positive role and importance of rural tourism in the devel-
opment of sustainable employment. Tourism in rural ar-
eas leads to local development and brings higher income 
and more jobs for residents. Rural tourism has contributed 
to a considerable change in labor mobility in villages by 
creating job opportunities. It also has diversified more 
sustainable rural employment. The development of rural 
tourism requires providing fundamental infrastructures 
to attract more tourists. Sustainable employment devel-
opment can be achieved by creating rural residences to 
welcome Iranian and foreign tourists, preparing suitable 
houses to accommodate tourists, creating communica-
tional and up-to-date networks, building recreational in-
frastructures to train locals and improve service quality, 
and presenting eye-catching scenes and local traditions to 
visitors (tourists). 
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از دیرباز، اشتغال پایدار در روستاها یکی از اصلی ترین اهداف کشورها است. گردشگری روستایی به عنوان یکی از مهم ترین انواع گردشگری، 
نقش مهمی را ایفا می نماید. شیوع ویروس کرونا چالش های بسیار بزرگی را برای صنعت گردشگری به وجود آورد که تأثیرات و پیامدهای 
منفی آن، موجب گردید که کشورها به دنبال اتخاذ اقداماتی باشند. یکی از مهم ترین آن ها، سناریوپردازی است که هدف اصلی تحقیق 
حاضر نیز بررسی نقش گردشگری روستایی در توسعه اشتغال پایدار ساکنان در دوران پساکرونا با رویکرد سناریونگاری است. روش تحقیق، 
آمیخته است که با استفاده از رویکرد متوالی اکتشافی در دو فاز کیفی - کّمی انجام شد. روش های به کاررفته به ترتیب »تحلیل مضمون 
و برنامه ریزی سناریو« و جامعه آماری شامل خبرگان حوزه های مدیریت و برنامه ریزی روستایی، گردشگری روستایی، مدیریت دولتی، 
مددکاری اجتماعی، جامعه شناسی، جغرافیای روستایی است که با استفاده از نمونه گیری هدفمند، 13 نفر از آن ها مشارکت داشتند. مطابق 
با یافته ها در فاز اول که با استفاده از روش تحلیل مضمون انجام شده است، مضامین استخراج شده از مصاحبه های نیمه ساختاریافته در 
قالب 48 مضمون پایه، 14 مضمون سازمان دهنده و 4 مضمون فراگیر هستند که برای شناسایی پیشران ها به مرحله بعدی راه می یابند. 
مطابق با یافته های فاز کّمی، چهار سناریو شناسایی شدند که عبارت اند از: درهای باز اقتصادی؛ گردشگری خانه دوم؛ سپر دفاعی اقتصادی؛ 
انزوای اقتصادی و قفل اجباری. باتوجه به نتایج، گردشگری در مناطق روستایی، نه تنها باعث توسعه اشتغال پایدار می شود، بلکه تأثیر زیادی 
بر ساکنان، به ویژه بر ایجاد شغل و درآمد آن ها دارد. این مقوله منجر به تغییر عظیمی در تحرک نیروی کار در روستاها شده است و نه تنها 

انتخاب های شغلی را غنی و بزرگ کرده است، بلکه اشتغال روستایی را متنوع تر و پایدارتر کرده است.

کلیدواژه ها: 
گردشگری روستایی، 

اشتغال پایدار، مطالعه 
آمیخته، شهرستان سرعین

تاریخ دریافت: 17 دی 1400
تاریخ پذیرش: 15 مرداد 1401

مقدمه

گردشگری روستایی توانسته است با حفظ ارزش ها و باورها، 
کاهش  شغلی،  فرصت های  ایجاد  محیط زیست،  از  حفاظت 
سرمایه  و  درآمد  افزایش  محلی،  صنایع دستی  تولید  بیکاری، 
ذی نفعان و مردم محلی، توسعه زیرساخت ها و ایجاد امکانات؛ 
باشد  اقتصادی در مناطق روستایی مؤثر  پایدار و  برای توسعه 
(Rawat, 2020). درعین حال، برخی مواقع مالحظه می شود که 

گردشگری روستایی دارای آثار منفی است )مثاًل اشتغال موقت 
در برخی دوره های زمانی( که این مورد، به علت ویژگی فصلی 
بودن گردشگری روستایی است. اما در کنار این عیب، گردشگری 
یک  که  است  اقتصادی  فرصت های  معدود  از  یکی  روستایی 
منطقه روستایی دارد و می تواند به اشتغال پایدار تبدیل شود 

(Dimitrovski et al., 2012). مارزو-ناوارو1 )2017( اظهار داشت 

که گردشگری روستایی باعث توسعه و رشد اقتصادی مناطق 
(Marzo- مقصد می شود، که برای این منظور آن را ارتقا می دهد

راستای  در  روستایی،  گردشگری  همچنین،   .Navarro, 2017)

توسعه و اجرای سیاست های کشورها بسیار حیاتی است و باعث 
(López- ایجاد شغل، ترویج فرهنگ و محصوالت محلی می شود

(Sanz et al., 2021. بیات و همکاران )2018( بیان می کنند که 

بر پایه شواهد موجود، گردشگري روستایي، از اوایل دهه 1380 
ه.ش موردتوجه پژوهشگران مطالعات روستایی در ایران، به ویژه 
تاکنون  هرچند  است؛  گرفته  قرار  انسانی،  جغرافیای  حوزه  در 
در بخش مدیریتی و اجرایي کشور، موضوع توسعه گردشگری 
به عنوان  ملي  توسعه  برنامه های کالن  در چهارچوب  روستایی 

1. Marzo-Navarro

1- استادیار، گروه مدیریت دولتی و گردشگری، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران.

بررسی نقش گردشگری روستایی در توسعه اشتغال پایدار ساکنان در دوران پساکرونا با رویکرد 
سناریونگاری )موردمطالعه: شهرستان سرعین(
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پدیده اي که مي تواند، با توجه به ویژگي هاي متنوع این نواحی، به 
اشکال و الگوهاي گوناگون توسعه یابد و در فرآیند کلي توسعه 
روستایي به متنوع سازي فعالیت ها و توسعه اقتصادي روستاها 
 .(Rezvani & Bayat, 2013) کمک کند، موردتوجه قرار نگرفته است

به طورکلی، گردشگری روستایی نقش مهمی در متنوع سازی 
اقتصاد جوامع روستایی فراهم کرده و ابزاری مهم برای به حرکت 
درآوردن چرخه رشد اقتصادی ملی است. همچنین نقش عمده ای 
در توانمندسازی مردم محلی، توسعه منابع انسانی، تنوع و رشد 
 (Sheikhi اقتصادی و خلق فرصت های شغلی جدید ایفا می کند
این  کووید19  همه گیری  بحران  وقوع  با  اما   .& Pazoki, 2017)

(Gabriel- حوزه نیز دستخوش تغییرات و تأثیرات متعددی شد
(Campos et al., 2021. بسیاری از اندیشمندان و محققان معتقدند 

که شیوع این ویروس، آثار و پیامدهای غیرقابل جبرانی را در 
روستاها و مخصوصاً گردشگری روستایی ایجاد کرده است. مثالً: 
بیکاری روستائیانی که درآمد اصلی شان از حضور گردشگر در 
مناطق زندگی شان بود، مهاجرت اجباری به شهرها برای کسب 
درآمد، عدم کنترل و مدیریت بخش های روستا به دلیل نبود 
 (Shafi et al., 2021; Mulder, 2020; Marques et ...توازن اقتصادی و
 al., 2021; Mueller & Farrell, 2020; Mugauin & Zhansagimova,

(Tort & Puiggros, 2021; AntonÃn & Stastna, 2020 ;2021. اما از 

سوی دیگر، بسیاری از این تأثیرات، قابل توجه و اعجاب انگیز بودند. 
به عنوان مثال، در حوزه بین المللی، به ویژه از سال 2019 تاکنون 
با  کووید19  همه گیری  پیامدهای  تأثیر  تحت  گردشگری  که 
مشکالت بسیاری مواجه شده است، اهمیت گردشگری روستایی 
نیز بیش ازپیش آشکار شد به طوری که سازمان جهانی گردشگری 
با درک اهمیت گردشگری روستایی، سال 2020 را به عنوان سال 
 (UNWTO, 2020; گردشگری و توسعه روستایی2 نام گذاری کرد
(Mwesiumo et al., 2022. یکی از مسائل اصلی در این حوزه که 

نیازمند توجه و بررسی های علمی است، این نکته است که با 
پیامدهای منفی کرونا و کاهش درآمدهای حاصل از گردشگری 
روستایی در مناطق روستایی و از طرفی نیز، حذف برخی از مشاغل 
مرتبط با این نوع گردشگری در مناطق گردشگرپذیر، درنظرگیری 
وضعیت های مختلف این مقوله از مهم ترین اقداماتی خواهد بود 
که در دوران پساکرونا نیازمند بررسی و تحلیل است. به عنوان 
مثالی واقعی، در شهرستان سرعین که ساکنان آن روستاهای 
متعددی ازطریق گردشگری روستایی ارتزاق می نمایند، با شیوع 
ویروس کرونا و ایجاد قفل اجباری در تمامی شهرها، این مناطق 
گردشگرپذیر نیز دستخوش تغییرات و ضررهایی شدند. همچنین، 
در دوران پساکرونا، تضمینی بر بهبودی اوضاع و شرایط وجود 
این  غیرقابل پیش بینی  و  ناشناخته  ماهیت  دلیل  به  و  ندارد 
ویروس، آثار و پیامدهای مختلفی می تواند پیش روی این جوامع 
باشد. از سوی دیگر، روستاهای این شهرستان به دلیل مجاورت 

2. Year of Tourism and Rural Development

آب گرم،  طبیعی  چشمه های  چون  گردشگری  جاذبه های  با 
اکوتوریسم و طبیعت گردی، گردشگری ماجراجویانه، گردشگری 
بالقوه ای  پتانسیل های  دارای  و...(  اسکی  )کوهنوردی،  ورزشی 
هستند.  پساکرونا  دوران  در  ویژه ای  توجه  نیازمند  که  هستند 
همچنین عدم وجود اطالعات جامع و موثق از دوران بعد از کرونا 
)پساکرونا( و نبود تجربه کافی در این رابطه، ضرورت و اهمیتی را 
مطرح می سازد مبنی بر آنکه فرصت بسیار خوبی برای روستاهای 
شهرستان سرعین به وجود خواهد آمد که می تواند موجب بالفعل 
فرصت های  ایجاد  و  )بالقوه(  نشده  کشف  پتانسیل های  شدن 
جدیدی برای سایر ظرفیت های مغفول در اشتغال پایدار آنان 
شود. این امر موجب می شود شرایط و حالت های متعددی مطرح 
گردند که هریک، خصوصیات و ویژگی های مربوط به خود را 
دارند. از همین رو توجه به سناریوهای مختلف، ضروری می گردد. 
به همین منظور نیاز است تا در این راستا بررسی هایی صورت 
پذیرد و روند آتی این مقوله را در دوران پساکرونا نیز موردبررسی 
گردشگری  نقش  بررسی  تحقیق،  این  اصلی  هدف  داد.  قرار 
روستایی در توسعه اشتغال پایدار ساکنان در دوران پساکرونا با 
رویکرد سناریونگاری است که با محوریت روستاهای شهرستان 
سرعین صورت می پذیرد. بخش بعدی مقاله به بررسی مبانی 
نتیجه گیری و  یافته ها و بحث و  نظری، روش شناسی تحقیق، 

پیشنهاد ها می پردازد. 

مروری بر ادبیات موضوع

گردشگری روستایی 

گردشگری  میراث،  از  غنی  و  دیدنی  روستایی  مناطق  در 
روستایی به عنوان یک رکن اقتصادی جایگزین در دهه های اخیر 
کشف و توسعه یافته است. گردشگری روستایی بر فعالیت هایی 
با توجه به مصرف مناظر جذاب، آثار و فرهنگ های جالب روستایی 
 (Woods, 2011; Bardone و تجربیات ویژه روستایی تمرکز دارد
بخش  نشان دهنده  گردشگری  ازآنجایی که   .& Kaaristo, 2014)

خدماتی است که شغل ایجاد می کند و به پرسنل بسیار ماهر نیاز 
ندارد، ظرفیت جبران از دست دادن شغل در بخش کشاورزی، 
گردشگری  آغاز  درحالی که  دارد.  را  جنگل داری  و  دامپروری 
روستایی را می توان به قرن نوزدهم ردیابی کرد، زمانی که بیشتر 
دهه  از  آن  توسعه  بود،  مستقر  روستایی  کوچک  شهرهای  در 
1970 با بهبود زیرساخت ها و حمل ونقل، به ویژه افزایش مالکیت 
خودرو، حمایت شد. این امر دسترسی بازدیدکنندگان به حومه 
شهر را بسیار فراتر از نقطه شهرهای روستایی مرکزی آسان تر 
کرده است (Lane & Kastenholz, 2013). با تغییر عالقه و گرایش از 
گردشگری جمعی به گردشگری شخصی3، مقصدهای روستایی 
 (Fotiadis et al., 2016; Buffa, بیشترین سود و مزایا را خواهند برد

3. Mass Tourism to Personalised Tourism
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(Rodríguez et al., 2012 ;2015. این به این دلیل است که مقاصد 

روستایی می توانند پیشنهاد ها و جذابیت هایی را ارائه دهند که 
 (Chin موردعالقه بسیاری از افراد است که تاکنون تجربه نکرده اند
(et al., 2017. بسیاری از افرادی که زندگی کاری خود را در مناطق 

شهری می گذرانند، به دلیل عدم ارتباط با طبیعت، زمان تعطیالت 
خود را فرصتی مغتنم برای ارتباط با محیطی متفاوت می دانند. 
جالب توجه است که در تحقیقات اخیر، بسیاری از اندیشمندان و 
 ،COVID-19 محققان دریافتند که در طول همه گیری ویروس
گردشگری روستایی به عنوان جایگزینی برای گردشگری شهری 
تبدیل شده است. آن ها خاطرنشان کردند که برخی از مقاصد 
روستایی، افزایش گردشگران داخلی را در فصل تابستان 2020 
 (Vaishar & Šťastná, 2020; نسبت به سال 2019 تجربه کردند
(Lopes et al, 2021; Mwesiumo et al., 2022. به همین ترتیب، 

لوپز4 و همکاران )2021( نیز گزارش می دهند که ترجیحات و 
اولویت های بسیاری برای گردشگری در مقاصد روستایی به وجود 
آمده است. چراکه این مناطق امن تر هستند و احتمال انتقال 
عوامل  موارد،  این  نظر گرفته می شود.  در  ویروس کرونا کمتر 
و زمینه های مهم و حیاتی ای همچون اشتغال پایدار را یادآور 

می شوند که در ادامه به آن ها اشاره می کنیم. 

گردشگری روستایی در دوران کرونا و پساکرونا

 2019 سال  در   COVID-19 ویروس  همه گیری  شیوع  با 
و اقداماتی که توسط دولت ها اتخاذ شدند، مانند بستن مرزها؛ 
ممنوعیت سفر؛ مقررات قرنطینه؛ و تعطیلی اجباری اقامتگاه ها، 
رستوران ها و جاذبه های مرتبط با گردشگری به منظور جلوگیری از 
شیوع ویروس کرونا، توسعه عمومی رشد محور بخش گردشگری 
 (Panzer-Krause, 2020; Paunovi & Jovanovi, به یک باره پایان یافت
(2017. گردشگری روستایی نیز از این ممنوعیت ها و محدودیت ها 

آسیب های بسیاری را متحمل شد و دچار بحران اقتصادی عمیقی 
شد. هدف از این اقدامات محدود کردن شیوع ویروس کرونا بوده 
است (Bausch et al., 2020; Gössling et al., 2021). از آن زمان به 
بعد، بسته به میزان بروز فعلی عفونت های کووید-19، نرخ بستری 
شدن در بیمارستان های کرونا، قرنطینه ها و محدودیت های ملی یا 
منطقه ای با درجات سخت گیری متفاوت با دوره هایی که با آزادی 
تحرک بیشتر و با توجه به انجام فعالیت های گردشگری مشخص 
می شوند، متناوب شده اند. در همین حال، عرضه تدریجی واکسن 
کووید-19 در سال 2021 امیدی را برای آرامش عمومی وضعیت 
تنش آمیز بهداشتی ایجاد می کند (Williams et al, 2021). تغییر و 
تحوالت فعلی نشان می دهند که استقبال از مقاصد گردشگری 
روستایی، بازگشت به دوران پیش از کووید-19 و ادامه گردشگری 
روستایی رشدمحور را در پی خواهند داشت و این نشان دهنده 
 (Panzer-Krause, 2022: انعطاف پذیری این نوع از گردشگری است

4. Lopes

 .399)

سال  در  میلیون   1466 از  بین المللی  ورودی های  درنتیجه، 
درصد   73 میزان  به   2020 سال  در  میلیون   401 به   2019
کاهش یافت (UNWTO, 2020). آثار بحران COVID-19 بر بخش 
در  است.  زیاد  بسیار  اقتصادی  منظر  از  روستایی  گردشگری 
تا حدودی  طول دوره های قرنطینه، مناطق روستایی، حداقل، 
در بین بازدیدکنندگان روزانه محبوب بوده اند، زیرا آن ها برای 
فعالیت های متمرکز بر طبیعت در فضای باز که مطابق با مقررات 
فاصله گذاری اجتماعی هستند، مقدر شده اند. بااین حال، بیشتر 
مشاغل گردشگری نمی توانند از چنین فعالیت های عمدتاً بدون 
 (Bae تماسی که به سختی شامل خرید می شوند، بهره مند شوند
(Chang, 2020 &. بااین حال، با افزایش نرخ واکسیناسیون در سال 

2021، مردم در سراسر جهان به سطوح باالتر ایمنی سالمت و 
درنتیجه محدودیت های کمتری برای گردشگری و سفر امیدوارند 
(Williams et al., 2021). از همین رو، محققان گردشگری برای 

رشد مجدد گردشگری در دوره پساکرونا ابراز امیدواری کرده اند 
مقاصد  به  سفر  افزایش  پساکرونا،  دوران  در  که  معتقدند  و 
 (Panzer-Krause, 2022; گردشگرپذیر روستای بهبود خواهند یافت

.Isaac & Keijzer, 2021)

توسعه اشتغال پایدار در روستاها

تا اواسط قرن بیستم، گردشگری روستایی یک فعالیت نسبتاً 
کوچک و منفعل بود (Sharpley, 2007). اما با گذشت زمان، ماهیت، 
مقیاس و ساختار اجتماعی - اقتصادی آن دستخوش دگرگونی 
اساسی شده است که با تغییرات و تحوالتی اساسی همراه است 
(Cawley & Gillmor, 2008). این تغییر، از طرفی فرصت های رشد، و 

از سوی دیگر چالش هایی را در مقاصد روستایی ایجاد کرده است. 
به این ترتیب، مقاصد روستایی باید ضمن رسیدگی به چالش های 

در حال ظهور، از فرصت ها استفاده کنند. 

با توجه به موارد ذکرشده، می توان تصور کرد که تالش برای 
عناصر  و  عوامل  شامل  باید  روستاها  در  پایدار  اشتغال  توسعه 
گردشگری  که  معتقدند  اندیشمندان  از  برخی  باشد.  مختلفی 
 )CBT( از گردشگری جامعه محور5  نوع مهم  روستایی که یک 
رویکرد،  این  باشد.  ثمر  مثمر  زمینه  این  در  می تواند  است، 
برای  و  جامعه  »توسط  گردشگری  آن  در  که  است  رویکردی 
 .(Peric & Djurkin, 2014) می شود«  مالکیت  و  مدیریت  جامعه 
بنابراین، ذینفعان مختلفی مانند مقامات محلی مقصد، بازیگران 
بخش خصوصی، سازمان های غیردولتی و اعضای جامعه محلی 
ازطریق  پایداری  به  دستیابی  بااین حال،  می کند.  دخیل  را 
رویکرد گردشگری جامعه محور به عوامل متعددی بستگی دارد. 
گردشگری  رویکرد  نقش   )2019( جان6  و  لی  به عنوان مثال، 

5. Community-Based Tourism (CBT).
6. Lee & Jan
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جامعه محور را در توسعه اشتغال پایدار بررسی کردند و به این 
نتیجه رسیدند که استراتژی های مختلفی باید در مراحل مختلف 
توسعه گردشگری روستایی و ایجاد اشتغال پایدار در آن اجرا 
تثبیت،  مراحل  در  باید  مناسب  استراتژی های  بنابراین،  شود. 
شوند  اجرا  جامعه محور  گردشگری  رویکرد  توسعه  و  مشارکت 
(Lee & Jan, 2019). دادز7 و همکاران )2018( در تحلیل خود 

شش عامل را برای رویکرد گردشگری جامعه محور موفق ایجاد 
کردند. این عوامل شامل برنامه ریزی مشارکتی و ظرفیت سازی، 
مدیریت محلی/توانمندسازی اعضای جامعه، همکاری و مشارکت 
تسهیل کننده پیوند با بازار، ایجاد اهداف زیست محیطی/جامعه، 
کمک توانمندسازان )دولت، مؤسسات مالی، و بخش خصوصی( و 

تمرکز بر تولید است.

گردشگری روستایی و اشتغال پایدار در دوران پساکرونا

پساکرونا  دوران  در  روستایی  گردشگری  به  تمایل  افزایش 
 (Su et al., فرصتی را برای توسعه مقاصد روستایی فراهم می کند
آیهان8 و همکاران )2020( بیان  (2019. به عنوان مثال، کپتان 

می کنند که افزایش گردشگری روستایی می تواند باعث ایجاد 
تغییراتی مانند رشد سریع جمعیت، گسترش سریع زیرساخت ها، 
ایجاد بناها و ساختمان های جدید، و ایجاد اشتغال شود. بنابراین، 
اکثر مقاصد روستایی بیشتر رقابت می کنند تا گردشگران بیشتری 
اقدامات سنجیده ای را  بایستی  نیز  از طرفی  را جذب کنند، و 
 .(Kaptan Ayhan et al., 2020) برای تضمین پایداری انجام دهند
اشتغال  توسعه  و  اقتصادی  نتایج  بین  تعادل  ایجاد  بااین وجود، 
پایدار یک چالش حیاتی است که توسط متخصصان و محققان 

.(Peric & Djurkin, 2014) گردشگری مهم تلقی شده است

در میان سایر فعالیت ها، گردشگری روستایی به طور فزاینده ای 
به عنوان مکانیزمی برای افزایش جذابیت مناطق روستایی، کاهش 
چالش های جمعیتی، کاهش مهاجرت، و ترویج طیف وسیعی از 
منابع و سنت های محلی، و درعین حال حفظ جوهره و ماهیت 
 .(UNWTO, 2020) می شود  گرفته  نظر  در  روستایی  زندگی 
همان طور که سو9 )2011( مشاهده کرد، گردشگری روستایی 
فرصت های شغلی جدید  ایجاد  و  ساکنان  درآمدزایی  می تواند 
احیای  به  منجر  همچنین  کند،  فراهم  محلی  جوامع  برای  را 
صنایع دستی و هنرهای محلی مانند حکاکی روی چوب و سنگ، 
بامبو بافی، توری سازی، لوازم محلی، دستور پخت غذاهای محلی، 
طب سنتی شود. بنابراین، گردشگری روستایی به عنوان یک عامل 
اقتصادی - اجتماعی مهم در توسعه نواحی روستایی است که 
بر اشتغال روستائیان مؤثر است. به عنوان مثال، آستوریاس10 یک 
ایالت در کشور اسپانیا است که گردشگری روستایی بیشترین 

7. Dodds
8. Kaptan Ayhan
9. Su
10. Asturias

تأثیر مثبت را بر اشتغال در روستاهای این ایالت را داشته است 
(Tahlyan et al., 2022). درواقع این نوع گردشگری موجب ایجاد 

فرصت های بیشتر برای ساکنان محلی می شود و اغلب به منظور 
به دست آمده آوردن منافع بیشتر و متعادل تر از گردشگری در 
نواحی روستایی منجر به ایجاد نگرش های مثبت، اشتغال پایدار، 
و کسب درآمد آنان می گردد (Prabhakaran et al., 2014). با توجه به 
تأثیرات مختلف گردشگری روستایی، به جرئت می توان ادعا کرد 
که این نوع از گردشگری، باعث ایجاد اشتغال پایدار در مناطق 
 .(Mwesiumo et al., 2022; Štetić et al., 2019) روستایی می گردد
اهمیت گردشگری روستایی برای توسعه پایدار اشتغال روستایی 
تنها برحسب پول سنجیده نمی شود، بلکه با ایجاد مشاغل جدید 
که به اقتصاد سنتی فقیر، طراوت می بخشد نیز سنجیده می شود. 
گردشگری روستایِی توسعه یافته و متمرکز می تواند به منبع جدید 
پول و شغل تبدیل شود و درعین حال انزوای اجتماعی را از بین 
 (Dimitrovski et ببرد و عامل مهمی در پیشرفت کشورها باشد

 .al., 2012)

مبانی  از  بسیاری  شد،  بیان  قبل  در  که  مواردی  با  مطابق 
نظری در رابطه با دوران پساکرونا، مواردی را مطرح کرده اند که 
تأکید دارند وضعیت این نوع گردشگری در هاله ای از ابهام است. 
ازلحاظ علمی، عمدتاً نمی توان به این نوع تحلیل ها اکتفا کرد. به 
همین منظور نیاز است تا با رویکردی دقیق و علمی، شرایط و 
وضعیت های پیش رو را موردبررسی و تحلیل قرار داد که در این 
تحقیق، سعی بر این است تا با استفاده از جدیدترین و متقن ترین 
بررسی کرد. در تصویر  و  تبیین  را  این موضوع  تحقیق،  روش 

شماره 1، مدل مفهومی تحقیق مرقوم شده است.

روش شناسی تحقیق

پژوهش حاضر، با عطف به هدف، از نوع تحقیقات کاربردی 
است و روش تحقیق بکار گرفته شده در آن، آمیخته یا ترکیبی 
است. رویکرد مورداستفاده در این پژوهش، رویکرد ترکیبی متوالی 
اکتشافی است که در دو فاز کیفی - کّمی انجام می شود. در این 
طرح، ابتدا فاز کیفی و سپس فاز بررسی می شود. اولویت معموالً 
با فاز کیفی است و داده های کّمی برای تقویت داده های کیفی 
استفاده می شوند. در این تحقیق، به ترتیب از دو روش »تحلیل 
مضمون - سناریونگاری« استفاده شده است. در بخش کیفی 
ابتدا با استفاده از روش تحلیل مضمون، ازطریق ابزارهایی چون 
مصاحبه های نیمه ساختاریافته، کدهای مربوطه استخراج شدند و 
قالب مضامین اساسی، سازمان دهنده و فراگیر دسته بندی شدند. 

سپس در فاز دوم، از روش کّمی سناریونگاری11 استفاده شد. 

روش تحلیل مضمون، یکی از مهم ترین روش های کیفی است 
که در تحقیقات و مقاالت پژوهشی مورداستفاده قرار می گیرد. این 
روش، رویکرد انعطاف پذیر و در دسترس را برای تجزیه وتحلیل 

11. Scenario Planning
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داده ها و اطالعات کیفی فراهم می کند (Batra, 2021). اندیشمندان 
معتقدند که مراحل اصلی این روش، در فرایند و گام های مختلفی 
صورت می پذیرد: ابتدا کدگذاری خط به خط متن در متون و 
مقاالت مرتبط صورت می پذیرد. این منجر به مرحله دوم می شود 
که تولید مضامین توصیفی است که ارتباط نزدیکی با مطالعات 
واردشده دارند. مرحله سوم توسعه مضامین تحلیلی نهایی است 
که در آن نویسندگان می توانند از نتایج مطالعات فراتر رفته و 
 (Purssell تفسیرها، توضیحات یا فرضیه های جدید را توسعه دهند
(Gould; 2021: 3 &. در این مرحله، بر اساس شاخص های مستخرج 

از بررسی های کتابخانه ای، با 13 نفر خبرگان این حوزه مصاحبه 
صورت گرفت. این افراد با استفاده از روش نمونه گیری هدفمند 
مورد شناسایی  است  کیفی  نمونه گیری  روش های  از  یکی  که 
نمونه ها  تعداد  که  است  واضح  البته  گرفتند.  قرار  مصاحبه  و 
 (Schutt, 2006; با توجه به دستیابی به اشباع نظری تعیین می گردد
(Whelehan et al., 2021. سپس، مصاحبه های نیمه ساختاریافته 

از مراحل شش گانه تحلیل مضمون مورد تحلیل و  با استفاده 
دسته بندی قرار گرفتند. درمجموع، 133 کد اولیه )حاصل ادبیات 
پژوهش و مصاحبه با خبرگان( استخراج شد و با استفاده از رویکرد 
آتراید-استرلینگ12 در سه قالب مضامین فراگیر، سازمان دهنده 
 14 پایه،  مضمون   48 که  شدند  دسته بندی  )پایه(  اساسی  و 
شدند.  شناسایی  فراگیر  مضمون   4 و  سازمان دهنده  مضمون 
درنهایت، 14 مضمون سازمان دهنده به عنوان پیشران های نهایی 
در نظر گرفته شدند. الزم به ذکر است مبنای انتخاب خبرگان 
پژوهش، سوابق علمی و اجرایی آن ها در حوزه های )مدیریت و 
اقتصاد روستایی،  برنامه ریزی روستایی، گردشگری روستایی و 
مدیریت دولتی، مددکاری اجتماعی، جامعه شناسی، جغرافیای 
روستایی( است که با استفاده از روش نمونه گیری هدفمند مورد 
شناسایی و بررسی قرار گرفتند. تحلیل توصیفی و دموگرافیک 

این افراد در جدول شماره 1 مرقوم شده است. 

12. Attride-Stirling
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در  شد.  استفاده  سناریونگاری  کّمی  روش  از  دوم،  فاز  در 
سناریونگاری معموالً از متخصصان کسانی که بینش خاصی را 
در مورد موضوع ارائه می دهند( و ذی نفعان )کسانی که تحت 
می شود  استفاده  می گیرند(  قرار  اقداماتی  یا  تصمیمات  تأثیر 
(McBride et al., 2017: 4). تنوع شرکت کنندگان بر کیفیت فرایند 

مشارکت تأثیر می گذارد. طیف وسیعی از دیدگاه ها به بحث در 
 .(Urueña, 2019) مورد آنچه در آینده محتمل است کمک می کند
در برنامه ریزی سناریو، سه گروه تکنیک یا رویکرد وجود دارند که 
هریک دارای چند تکنیک فرعی هستند. این رویکردها عبارت اند 
از: )1( روندهای احتماالتی اصالح شده، )2( منطق ادراکی و )3( 
(Bradfield et al., 2005: 807- رویکرد فرانسوی نسبت به آینده

منطق  از  سناریونویسی  روش  به منظور  پژوهش  این  در   .808)

روش  از  سناریوها  تعداد  ازلحاظ  است.  برده شده  بهره  ادراکی 
شوارتز استفاده می شود که زیرمجموعه منطق ادراکی است که 4 
سناریو ارائه می شود. رویکرد شوارتز یا رویکرد 13GBN که با عنوان 
»رویکرد عدم قطعیت های بحرانی« شناخته می شود، رایج ترین و 
 (Bishop et کاربردی ترین روش ساخت سناریوها به شمار می رود
(al., 2007. در این روش با تعیین دو عدم قطعیت اصلی، فضای 

سناریو ها در قالب ماتریسی متشکل از دو محور اصلی از دو سر 
عدم قطعیت های یادشده تشکیل و فضای چهارگانه ای در قالب 

یک ماتریس 2×2 برای ترسیم امکان های آینده ترسیم می شود.

محدوده موردمطالعه

شهرستان سرعین، یکی از شهرستان های استان اردبیل است 
که در دامنه شرقی کوه سبالن واقع شده است. این شهرستان 
در محدوده 56 دقیقه و 48 درجه تا 4 دقیقه و 48 درجه طول 
شرقی و از 8 دقیقه و 37 درجه تا 9 دقیقه و 38 درجه عرض 
 (Statistical Yearbook of Ardabil Province, دارد  قرار  شمالی 

13. Global Business Network

(2016. این شهرستان دارای روستاهایی ذیل است: کلخوران ویند، 

بیله درق،  اوجور،  الوارس،  الداشین،  آق قلعه،  اسب مرز،  ورنیاب، 
شایق، کرده ده، الطران، کنزق، ورگه سران، ارجستان، اردیموسی، 
اندرآب، بنمارسبالن، درآباد، سیین، شمس آباد، گره داغ، کلور. 
از جاذبه های اصلی روستاهای این شهرستان، وجود چشمه های 
آبگرم، عشایر محلی و محصوالت دامی، صنایع دستی و کشاورزی 
است که آن ها را به یکی از مناطق اصلی گردشگری روستایی 
کشور تبدیل کرده است. در دوران کرونا، عالوه بر شهر سرعین، 
این روستاها نیز از محدودیت های اعمال شده دچار آسیب های 
جدی شدند و بسیاری از افراد، شغلشان که وابسته به این نوع 
از گردشگری بوده است را از دست داده اند. در تصویر شماره 2، 
موقعیت جغرافیایی محدوده موردمطالعه )روستاهای شهرستان 

سرعین( نشان داده شده اند.

یافته ها

همان طور که در قبل گفته شد، این پژوهش با هدف بررسی 
نقش گردشگری روستایی در توسعه اشتغال پایدار ساکنان در 
دوران پساکرونا با رویکرد سناریونگاری در روستاهای شهرستان 
سرعین انجام شده است. در ابتدا به امر با استفاده از مطالعات 
کتابخانه ای و روش تحلیل مضمون در حوزه گردشگری روستایی، 
توسعه  در  روستایی  گردشگری  پیشران های  و  کلیدی  عوامل 
می شوند.  استخراج  پساکرونا  دوران  در  ساکنان  پایدار  اشتغال 
برای شناسایی و احصای این موارد، با استفاده از مصاحبه های 
نیمه ساختاریافته از خبرگان امر، موارد اصلی مورد شناسایی و 
استخراج قرار گرفتند. سپس ازطریق رویکرد آتراید-استرلینگ، 
تمامی موارد در سه قالب مضامین فراگیر، سازمان دهنده و اساسی 
 2 تمامی آن ها در جدول شماره  )پایه( دسته بندی شدند که 
نشان داده شده اند. درنهایت 4 مضمون فراگیر )عامل کلیدی( و 
14 مضمون سازمان دهنده )شاخص کلیدی( با پهنای ماتریس 

14×14 مبتنی بر تحلیل اثرهای متقاطع تنظیم شد.

جدول 1. مشخصات و ویژگی های مصاحبه شوندگان.

میزان / تعدادمشخصهمیزان / تعدادمشخصه

سن

201 تا 30 سال

مت
خد

قه 
ساب

12 تا 10 سال
114 تا 20 سال314 تا 40 سال 
217 تا 30 سال417 تا 50 سال
300 سال به باال501 سال به باال

یی
جرا

زه ا
حو

3مدیریت و برنامه ریزی روستایی

الت
صی

تح

0کارشناسی
4گردشگری روستایی و اقتصاد روستایی

1کارشناسی ارشد 1مدیریت دولتی
2مددکاری اجتماعی و جامعه شناسی

12دکتری
3جغرافیای روستایی
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جدول 2. مضامین فراگیر و سازمان دهنده.

مضامین سازمان دهندهمضامین فراگیرردیف

حمایت اجتماعات محلی از گردشگری، ایجاد انگیزه و تالش برای فعالیت های اقتصادی با ورود گردشگران، سیاست ها افزایش ظرفیت های اقتصادی روستاها1
و خط مشی های حمایتی دولت

معیشت پایدار، افزایش فرصت های شغلی، ایجاد مشاغل مکمل و متعدد برای روستائیان، پیاده سازی سیاست ها و ایجاد موقعیت های شغلی جدید2
طرح های اشتغال زایی

ایجاد و توسعه زیرساخت های ضروری 3
)ارتباطاتی، حمل ونقل، بهداشتی و...(

بهبود شرایط جاده ها و دیگر امکانات عمومی و بهداشتی، وضعیت بیماری کرونا در آینده، برنامه ها و طرح های 
توسعه ای روستایی )طرح هادی(، سرمایه گذاری مستقیم و غیرمستقیم بر روی زیرساخت ها

میزان و وضعیت تورم و رکود اقتصادی در کشور، افزایش درآمد از گردشگران و بازدیدکنندگان برای مردم محلی، وضعیت های دوره ای اقتصاد 4
سیاست های پولی و مالی دولت
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همان طور که در جدول شماره 2 مالحظه می شود، مضامین 
فراگیر و سازمان دهنده مستخرج از مصاحبه ها قرابت مفهومی و 
موضوعی بسیار زیادی با مبانی نظری و مسائل پیش روی این 
حوزه دارند و به نوعی نشان دهنده یک روند و محوریت واحد در 

راستای موضوع هستند. 

مطابق با تجزیه وتحلیل شاخص های کلیدی و داده های موردنیاز 
 MicMac در جدول شماره 3، ابعاد ماتریس 14×14 با نرم افزار
و روش تحلیل اثرهای متقاطع، درجه پرشدگی ماتریس 0/89 
بوده، که حاکی است عوامل انتخاب شده در بیش از 89 درصد 
موارد بر یکدیگر تأثیر گذاشته اند. از مجموع 196 رابطه ماتریسی 

قابل ارزیابی، 68 رابطه، معادل 34/69 درصد دارای آثار متقاطع 
3 بوده، یعنی شاخص ها هم از هم تأثیر پذیرفته اند و یا بر روی 
هم تأثیر گذاشته اند. 91 رابطه معادل 46/42 درصد دارای آثار 
متقاطع 2 بوده، یعنی نقش تقویت کننده داشته اند. 29 رابطه 
معادل 14/79 درصد دارای آثار متقاطع 1 بوده، یعنی بر روی 
دیگر شاخص ها تأثیر بیشتری گذاشته اند. 8 رابطه معادل 4/08 
درصد از آثار متقاطع نه از هم تأثیر پذیرفته اند و نه بر روی هم 

تأثیر گذاشته اند.

بر اساس  نمودار میک مک  ناحیه بندی   ،3 در تصویر شماره 
قرارگیری متغیرها مشخص شده است.

.MDI جدول 3. ماتریس

جمعدرجه پرشدگیتوانمندسازتقویت کنندهتأثیرگذاربدون تأثیرابعاد ماتریس

 14×14829916889/93196
فصلنامه پژوهش های روستایی منبع: یافته های تحقیق، 1400                                                                                                  

»جواد معدنی. بررسی نقش گردشگری روستایی در توسعه اشتغال پایدار ساکنان در دوران پساکرونا با رویکرد سناریونگاری«



400

فصلنامه پژو  هش های روستایی پاییز 1401 . دوره 13. شماره 3

ناحیه اول )متغیرهای ورودی یا کلیدی( 

با استفاده از نرم افزار میک مک، تحلیل آثار متقاطع صورت 
گرفت که پیشران هایی که در ناحیه 1- یعنی در قسمت شمال 
غربی- ماتریس فوق قرار دارند، توان تأثیرگذاری آن ها بر کل 
سیستم بسیار باالست. در این ناحیه، مهم ترین و باارزش ترین 
تحلیل های  اساس  بر  می گیرند.  قرار  شاخص ها  و  متغیرها 
 4 شماره  جدول  در  ناحیه  این  اصلی  متغیرهای  به عمل آمده، 

مرقوم شده اند. 

ناحیه دوم )متغیرهای حد واسط(

در این ناحیه متغیرهایی قرار می گیرند که هم تأثیرگذاری و 
هم تأثیرپذیری زیادی دارند. بیشترین متغیرها در این ناحیه قرار 
می گیرند. متغیرهای اصلی این ناحیه در جدول شماره 4 مرقوم 

شده اند. 

ناحیه سوم )متغیرهای نتیجه(

در این ناحیه متغیرهایی قرار می گیرند که میزان تأثیرگذاری 
آن ها کم و میزان تأثیرپذیری شان زیاد است. این متغیرها، نقش 
استراتژیک و اساسی در توسعه اشتغال پایدار روستاها دارند اما 
شرایط و وضعیت آن ها در آینده گرو آثار و پیامدهای سازنده 
در جدول  ناحیه  این  اصلی  متغیرهای  است.  دیگر  متغیرهای 

شماره 4 مرقوم شده اند.

ناحیه چهارم )متغیرهای قابل چشم پوشی(

و  تأثیرگذاری  که  می گیرند  قرار  متغیرهایی  ناحیه  این  در 
تأثیرپذیری کمی دارند. این متغیرها به عنوان متغیرهای مستقلی 
هستند که روندهای اصلی ای که تغییرات کمی دارند را نشان 
می دهند. متغیرهای اصلی این ناحیه در جدول شماره 4 مرقوم 

شده اند.

ناحیه پنجم )متغیرهای خوشه ای و نامعین(

این متغیرها وضعیتی نامعین در آینده دارند و درواقع، مواردی 
هستند که وضعیت و شرایط آن ها مشخص و مبرهن نیست. در 

این تحقیق، هیچ متغیری در این محدوده قرار نگرفته و در این 
تحقیق هیچ متغیر نامعینی وجود ندارد.  

ارزیابی اثرگذاری مستقیم و غیرمستقیم متغیرها

در این مرحله، میزان اثرگذاری مستقیم و غیرمستقیم متغیرها 
آثار  است  قادر  مک  میک  نرم افزار  می گیرد.  قرار  موردبررسی 
مستقیم و غیرمستقیم14 متغیرها را مورد تجزیه وتحلیل قرار دهد. 
در این روش هرکدام از روابط متغیرها به توان های 2، 3، 4 و... 
رسانده می شوند و بر این اساس آثار غیرمستقیم متغیرها سنجیده 
می شود. الزم به ذکر است که به دلیل حجیم بودن خروجی های 
نرم افزار، از آوردن جداول و ضمایم مربوطه صرف نظر شده است. 

در جدول شماره 4، پیشران های کلیدی اثرگذار گردشگری 
روستایی در توسعه اشتغال پایدار ساکنان در دوران پساکرونا را 

موردبررسی قرار می دهیم. 

همان طور که در جدول شماره 4 مالحظه می شود، دو متغیری 
که دارای اولویت و رتبه باالتری نسبت به سایر موارد هستند 
عبارت اند از: افزایش ظرفیت های اقتصادی روستاها و وضعیت 
بیماری کرونا در آینده. مطابق با رویکرد فوق و همچنین، هریک 
از موارد در دو حالت مطلوب )یا مساعد( و نامطلوب )یا نامساعد( 
در نظر گرفته می شوند و پس از بررسی وضعیت اشتغال پایدار 
روستاها در مرحله بعد، سناریوهای پیشنهادی در تصویر شماره 

4 ارائه می گردند.

در مرحله دوم، برای بررسی اشتغال پایدار ساکنان در دوران 
پساکرونا، باید به این نکته بسیار مهم توجه کرد که نمی توان 
صرفاً با حدس و گمان هایی این مقوله مهم را ارزیابی یا محاسبه 
کرد. به همین منظور نیاز است تا با محاسبات تحلیلی، میزان 
تقریبی یا پیشنهادی آن به دست آید. از همین رو، با استفاده از 
مدل اقتصاد پایه15 که یکی از روش های تحلیل اقتصادی ناحیه 
و نیز آینده نگری در مورد آن است بهره گرفته می شود. به دلیل 
اینکه مقوله اشتغال پایدار ساکنان در دوران پساکرونا یک رویکرد 

14. Direct and Indirect Influence
15. Basic economy model

فصلنامه پژوهش های روستاییتصویر 3. ناحیه بندی نمودار میک مک بر اساس قرارگیری متغیرها. منبع: یافته های تحقیق، 1400

ناحیه کلیدیناحیه دووجهی

ناحیه مستقلناحیه وابسته

1

ناحیه تنظیمی

4

2

3

5
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جدول 4. پیشران های کلیدی اثرگذار گردشگری روستایی در توسعه اشتغال پایدار ساکنان در دوران پساکرونا.

میزان متغیرهاگویه ها / متغیرها
تأثیرگذاری

میزان 
تأثیرپذیری

خالص 
اثرگذاری

رتبه / 
اولویت

متغیرهای ورودی یا کلیدی

180130501افزایش ظرفیت های اقتصادی روستاها
176145317حمایت اجتماعات محلی از گردشگری

1591421713سیاست ها و خط مشی های حمایتی دولت
1761552112ایجاد و توسعه زیرساخت های ضروری )ارتباطاتی، حمل ونقل، بهداشتی و...(

178133452وضعیت بیماری کرونا در آینده
1691541516وضعیت های دوره ای اقتصاد

179145345میزان و وضعیت تورم و رکود اقتصادی در کشور

متغیرهای حد واسط

1651491614ایجاد انگیزه و تالش برای فعالیت های اقتصادی با ورود گردشگران
174135393افزایش فرصت های شغلی

181144374پیاده سازی سیاست ها و طرح های اشتغال زایی
176141336برنامه ها و طرح های توسعه ای روستایی )طرح هادی(

1681561218سرمایه گذاری مستقیم و غیرمستقیم بر روی زیرساخت ها
179147308سیاست های پولی و مالی دولت

متغیرهای نتیجه

1661521417بهبود شرایط جاده ها و دیگر امکانات عمومی و بهداشتی
1551391615ایجاد موقعیت های شغلی جدید

1461222410معیشت پایدار
177152259افزایش درآمد از گردشگران و بازدیدکنندگان برای مردم محلی

1711452311ایجاد مشاغل مکمل و متعدد برای روستائیانمتغیرهای قابل چشم پوشی 
فصلنامه پژوهش های روستایی منبع: یافته های تحقیق، 1400                                                                                                  

آینده نگرانه است، لذا به منظور تحلیل اقتصادی نواحی موردمطالعه، 
اولین کار تعیین بخش های مختلف اقتصادی یا درآمدی ناحیه 
است (Ziari et al., 2013). مرحله بعد تعیین مشاغل اصلی )پایه16( 
و فرعی )غیرپایه17( است. در مدل پایه اقتصادی تغییرات جمعیت 
تابع فعالیت های اقتصادی خواهد بود و فعالیت های اقتصادی به 

دو دسته پایه و غیرپایه تفکیک می شوند.

کل اشتغال = اشتغال پایه + اشتغال غیرپایه

توسط  که  می شود  اطالق  فعالیت هایی  به  پایه  فعالیت های 
ساکنین خارج از منطقه استفاده می شود و درنتیجه برای منطقه 
درآمدزا خواهد بود. به عبارت دیگر تولیدات فعالیت های پایه به 
خارج از منطقه صادر می شود. فعالیت های پایه تابع ایجاد خدمات 
زیربنایی و سرمایه گذاری بخش خصوصی هستند که می توانند 
فعالیت های  شوند.  هدایت  برنامه ریزان  تصمیم گیری  توسط 
غیرپایه شامل فعالیت هایی است که موردنیاز ساکنین منطقه 
است و درنتیجه نیازمند حمایت جمعیتی هستند. مانند خدمات 
 .(Ziari et al., 2013) عمومی  درمانی  خدمات  عمومی،  آموزش 

16. Basic activities
17. Non-basic activities

در این مدل ضریبی تحت عنوان ضریب پایه اقتصادی تعریف 
می شود که برابر است با:

ضریب پایه اقتصادی = کل شاغلین تقسیم بر شاغلین پایه

لذا با محاسبه ضریب پایه اقتصادی در منطقه بر اساس آمار 
وضع موجود و برنامه ریزی فعالیت های پایه می توان کل اشتغال 
را در آینده محاسبه نمود. یکی از مدل های معروف در این زمینه 
پایه و  تابع فعالیت های  مدل الری18 است که در آن جمعیت 
فعالیت های غیرپایه تابع جمعیت قرار داده می شود. بنابراین برای 
تعیین ضریب پایه اقتصادی می بایست عالوه بر آمارهای اشتغال 
کل در منطقه تعداد شاغلین پایه آن را نیز به دست بیاوریم. 
بدین منظور می توان از حداقل مربعات تعمیم یافته19 این مقوله 
را محاسبه کرد. در این شیوه با استفاده از روش رگرسیون و... 
می توان میزان اشتغال پایدار در منطقه را محاسبه کرد. روابط 

مورداستفاده در این مدل به شرح زیر است:

18. Lowry Model
19. Generalized Least Squares (GLS)
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t

Population Pa
allEmployees E

= =  tP a E= × : اشتغال کل        

Total employees of non-basic activities sE
Population P

β = = : اشتغال پایه  

1
ba EP

αβ
×

=
−

: اشتغال غیرپایه                                       

1
b

t
EE
αβ

=
−

: ضریب جمعیت )ضریب تکفل(                      

t b sE E E= +
: نیازهای خدماتی کل جمعیت                

: جمعیت     
شیوه کار به این صورت است که ابتدا داده های آرشیوی را 
با  دیگر،  سوی  از  و  نموده  اخذ  روستاها  شورای  یا  دهیاری  از 
تهیه پرسش نامه ای که حاوی مضامین و عوامل به دست آمده از 
مراحل قبل است، نظرات خبرگان در رابطه با دوره پساکرونا را 
اخذ می نماییم. ازآنجایی که تعداد جمعیت ساکنان روستاهای این 
شهرستان در طول سال متغیر است، لذا بایستی با توجه به آمار و 
ارقام فصلی در هر دوره، مقدار و میزان عایدی، ورودی، خروجی، 
شغل فصلی، عرضه و تقاضا، روند مخارج و هزینه های جاری، روند 
مخارج بازدیدکنندگان )گردشگران( و... را جهت تدوین دقیق تر 
با در نظرگیری شرایط  این محاسبات  سناریوها محاسبه کرد. 

»فصل رونق گردشگری )بازدید(20« صورت می پذیرند.

با توجه به فرمول فوق، اطالعات و آمار مربوطه و احصا شده 
برای دوره پساکرونا موردمحاسبه و بررسی قرار گرفتند که نتایج 
حاصله با در نظرگیری هریک از پیشران های کلیدی اثرگذار، در 
زمینه گردشگری روستایی در توسعه اشتغال پایدار ساکنان در 

20. High Season

دوران پساکرونا موردمحاسبه و بررسی قرار گرفته اند. این نتایج 
در قالب جدول شماره 4 منعکس شده اند. الزم به ذکر است که 
با توجه به پیگیری های به عمل آمده، تنها 7 روستای ذکرشده در 

جدول شماره 5 حاضر به همکاری شدند. 

همان طور که در جدول شماره 5 مالحظه می شود، روستاهای 
ورنیاب، کلخوران ویند، کنزق دارای وضعیت بهتری در رابطه با 
اشتغال پایدار در گردشگری روستایی نسبت به سایر روستاها 

هستند.

تدوین سناریوها

همان طور که در قبل نیز ذکر شد، در این تحقیق به منظور 
استفاده  بحرانی«  قطعیت های  عدم   »رویکرد  از  نگاری  سناریو 
می شود که رایج ترین و کاربردی ترین روش ساخت سناریوها به 
شمار می رود. در این روش با تعیین دو متغیر اصلی، فضای سناریو ها 
در قالب ماتریسی متشکل از دو محور اصلی از دو سر قطعیت و 
عدم قطعیت های به دست آمده تشکیل و فضای چهارگانه ای در 
قالب یک ماتریس 2 در 2 برای ترسیم امکان های آینده ترسیم 
می شود. از همین رو، بر اساس نتایج جدول شماره 4 مشخص 
می شود که دو متغیری که محورهای سناریوها را شکل خواهند 
داد عبارت اند از: افزایش ظرفیت های اقتصادی روستاها و وضعیت 
بیماری کرونا در آینده. مطابق با رویکرد فوق و همچنین، هریک 
از موارد در دو حالت مطلوب )یا مساعد( و نامطلوب )یا نامساعد( 
در نظر گرفته می شوند و سناریوهای پیشنهادی در تصویر شماره 

4 ارائه می گردند. 

در ادامه هریک از چهار سناریوی منتج از محورهای به دست آمده 
به صورت خالصه تشریح می شوند.

جدول 5. نتایج حاصل از روش تجزیه وتحلیل ساختار در زمینه اشتغال در گردشگری روستاهای سرعین.

رتبهاشتغال پایداراشتغال غیرپابهاشتغال پایهاشتغال کلروستاردیف

452%3/875/023/40ورنیاب1
471%4/225/273/42کلخوران ویند 2
217%2/013/222/28الطران3
295%3/344/883/39 ویال دره4
236%1/511/992/19کرده ده 5
354%3/214/093/34 بیله درق6
363%1/913/112/26کنزق  7
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فصلنامه پژوهش های روستاییتصویر 4. سناریوهای گردشگری روستایی در توسعه اشتغال پایدار ساکنان در دوران پساکرونا. منبع: یافته های تحقیق، 1400

سناریو 1: درهای باز اقتصادی21

این سناریو از تقاطع متغیرهای »افزایش ظرفیت های اقتصادی 
وجود  به  آینده«  در  کرونا  بیماری  مساعد  وضعیت  و  روستاها 
می آید که تحت عنوان »درهای باز اقتصادی« نام گذاری شده 
است. ازآنجایی که آشنایی با ابعاد و جوانب ویروس کرونا برای 
بسیاری از کشورها مشخص شده و واکسیناسیون جمعی نیز در 
برنامه اول آن ها است، لذا پیش بینی می شود که در آینده، بیماری 
کرونا در آینده کشورها وضعیت مساعدی داشته باشد. و از طرفی 
نیز با افزایش ظرفیت های اقتصادی روستاها می توان دریافت که 
گردشگری روستایی می تواند در راستای ایجاد پیامدهای مثبت 
اقتصادی همچون اشتغال پایدار، مثمر ثمر باشد. در این سناریو، 
بپیوندند.  وقوع  به  مختلفی  موقعیت های  و  حالت ها  می توان 
به عنوان مثال، می توان سرمایه گذاری های مختلفی در روستاها 
صورت پذیرند که جهت پذیرش گردشگر بیشتر و ایجاد امکانات 
مختلف مؤثر باشند. یا همکاری مشترک بخش های مختلف در 
این زمینه که توسعه اشتغال پایدار ازطریق گردشگری روستایی 
به صورت محلی با مشارکت شرکت های کوچک و متوسط و سایر 

بخش ها امکان پذیر است. 
سناریو 2: گردشگری خانه دوم22

این سناریو از تقاطع متغیرهای »افزایش ظرفیت های اقتصادی 
روستاها و وضعیت نامساعد بیماری کرونا در آینده« به وجود 
می آید که تحت عنوان گردشگری خانه دوم نام گذاری شده است. 
با شیوع بیماری کرونا، بسیاری از کشورها محدودیت های را در 
نظر می گیرند. اگر ظرفیت های اقتصادی روستاها وضعیت بهتری 
در حالت  کرونا  بیماری  نیز وضعیت  از طرفی  و  باشند  داشته 

21. Economic open doors
22. Second home tourism

نامساعدی باشد، سناریو 2 به گردشگری خانه دوم که یکی از 
اصلی ترین انواع گردشگری های خصوصی است شکل می گیرد. در 
مقابله با تهدیدهای ناشی از ویروس کرونا و پیامدهاي نامطلوب 
آن در کشورها، گردشگري خانه دوم به عنوان ابزاري براي توسعه 

اشتغال پایدار در روستاها نیز مطرح گردید.
سناریو 3: سپر دفاعی اقتصادی23

این سناریو از تقاطع متغیرهای »وخامت ظرفیت های اقتصادی 
وجود  به  آینده«  در  کرونا  بیماری  مساعد  وضعیت  و  روستاها 
می آید که تحت عنوان سپر دفاعی اقتصادی نام گذاری شده است. 
ممکن است وضعیت کرونا مساعد باشد اما در رابطه با ظرفیت های 
اقتصادی روستاها محدودیت ها و چالش هایی وجود داشته باشد. 
لذا در این حالت سعی می شود تا وضعیت موجود حفظ شود تا در 

فرصتی مناسب، از این وضعیت خروج مناسبی داشت. 
سناریو 4: انزوای اقتصادی و قفل اجباری24

این سناریو از تقاطع متغیرهای »وخامت ظرفیت های اقتصادی 
روستاها و وضعیت نامساعد بیماری کرونا در آینده« به وجود 
می آید که تحت عنوان انزوای اقتصادی و قفل اجباری نام گذاری 
اجباری که تحت عناوین  تعطیلی  یا  اجباری  شده است. قفل 
مختلفی در کشورها صورت می گیرد که هدف آن، ممنوعیت 
تردد در شهرها و روستاها و... است. این سناریو که در بدترین 
یا نامساعدترین وضعیت کرونایی اعمال می شود، تعطیلی اجباری 
سازمان ها، مجتمع ها، هتل ها، ارائه کنندگان خدمات سیاحتی و... 
را در بردارد که به صورت اجباری صورت می پذیرد. این سناریو 

به عنوان وضعیت نامطلوب در این زمینه تلقی می گردد.

23. Economic defense shield 
24. Economic isolation and Lock down
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بحث و نتیجه گیری 

در  پایدار  اشتغال  وضعیت  تحقیق،  یافته های  با  مطابق 
روستاهای این شهرستان که با استفاده از روش تجزیه وتحلیل 
ساختار موردبررسی قرار گرفت، روستاهای ورنیاب، کلخوران ویند، 
کنزق دارای وضعیت بهتری نسبت به سایر روستاها هستند و 
برنامه ریزی سناریو، چهار سناریوی  از روش  استفاده  با  سپس 
درهای باز اقتصادی، گردشگری خانه دوم، سپر دفاعی اقتصادی، 
انزوای اقتصادی و قفل اجباری به ترتیب، از مساعدترین حالت 
تا نامساعدترین وضعیت به دست آمدند. همان طور که مالحظه 
از  می تواند  روستایی  گردشگری  پساکرونا،  دوران  در  می شود، 
حوزه ها و رویکردهای متفاوتی در توسعه اشتغال پایدار ساکنان 
روستاهای شهرستان سرعین مثمر ثمر باشد. عوامل دیگری چون 
ظرفیت های اقتصادی روستاها، محدودیت ها و چالش های پیش 
روی روستاها، امکانات زیرساختی، وضعیت بهداشت و درمان و... 
نیز به عنوان عوامل تأثیرگذار هستند که در این زمینه نقش مهمی 
دارند اما با توجه به محاسبات و بررسی های به عمل آمده، مطابق با 
دو وضعیت »افزایش ظرفیت های اقتصادی روستاها، و وضعیت 
بیماری کرونا در آینده« می توان انتظار داشت که یکی از چهار 

سناریوهای فوق ایجاد شود. 

همان طور که در قبل گفته شد، هدف پژوهش حاضر بررسی 
نقش گردشگری روستایی در توسعه اشتغال پایدار ساکنان در 
از  با استفاده  با رویکرد سناریونگاری است که  دوران پساکرونا 
روش ترکیبی به تدوین سناریوهای موردنظر پرداخته است. از 
به نقش و اهمیت مثبت  این تحقیق می توان  نتایج  مهم ترین 
گردشگری روستایی در توسعه اشتغال پایدار اشاره کرد. درواقع، 
محلی  توسعه  باعث  نه تنها  روستایی،  مناطق  در  گردشگری 
می شود، بلکه تأثیر زیادی بر ساکنان، به ویژه بر ایجاد شغل و 
درآمد آن ها دارد. این مقوله منجر به تغییر عظیمی در تحرک 
نیروی کار در روستاها شده است و نه تنها انتخاب های شغلی را 
غنی و بزرگ کرده است، بلکه اشتغال روستایی را متنوع تر و 
پایدارتر هم کرده است. در این زمینه، به چهار سناریوی مهم در 
دوره پساکرونا اشاره شد: »درهای باز اقتصادی؛ گردشگری خانه 
دوم؛ سپر دفاعی اقتصادی؛ انزوای اقتصادی و قفل اجباری« که 
هریک در دو وضعیت »افزایش ظرفیت های اقتصادی روستاها و 
وضعیت بیماری کرونا در آینده« در دو حالت مطلوب )یا مساعد( و 
نامطلوب )یا نامساعد( موردبررسی قرار گرفتند. سناریوهای مذکور 
موجب تحلیل قابلیت ها و چشم اندازهای گردشگری روستایی و 
نقش پررنگ آن ها در حل مشکالت جدی اقتصاد کشور و منطقه 
می شوند. گردشگری روستایی می تواند به عنوان یک حوزه فعال، 
باعث اشتغال روستائیان در مشاغل کوچک، ایجاد مشاغل جدید 
برای مردم محلی شود. از این منظر، همان طور که در مقاله ذکر 
شده است، توسعه اشتغال پایدار ازطریق گردشگری روستایی 
از  بخش  این  توسعه  برای  است.  برخوردار  ویژه ای  اهمیت  از 

گردشگری برحسب نیاز، الزم است زیرساخت های اساسی برای 
جذب گردشگر فراهم شود. عواملی چون: »ایجاد سکونتگاه های 
روستایی آماده پذیرایی از گردشگران داخلی و خارجی، آماده سازی 
مناسب خانه های پذیرنده گردشگر، ایجاد شبکه های ارتباطی و 
به روز، ایجاد زیرساخت های تفریحی به منظور آموزش افراد محلی 
با هدف بهبود کیفیت خدمات، ارائه بهتر مناظر و سنت های محلی 
به بازدیدکنندگان« می توانند در راستای توسعه اشتغال پایدار 
مثمر ثمر باشند. الزم به ذکر است با ارائه سناریوهای پیشنهادشده 
در این مقاله، راه های متعدد دیگری نیز در این حوزه وجود دارد. 
اما از دیدگاه خبرگان امر، و مطابق با یافته های تحقیق؛ این چهار 
سناریو می توانند به عنوان استراتژی ها یا تاکتیک هایی در مواجهه 
از محبوب ترین  از شرایط در نظر گرفته شوند. یکی  با هریک 
استراتژی های توسعه اشتغال پایدار در روستاها، سرمایه گذاری و 
مشارکت بخش های دولتی و خصوصی بود. این امر در رشد برخی 
اجتماعی در معرض  و  اقتصادی  ازنظر  از مناطق روستایی که 
خطر بودند بسیار مهم بود. مناطق روستایی ازطریق ایجاد ارتباط 
بین روستاها و ریشه های فرهنگی، تاریخی، قومی و جغرافیایی، 
فرصت بی نظیری برای جذب گردشگر دارند. نتایج و یافته های 
تحقیق حاضر مطابق با هریک از رویکردهای احصا شده، همسو 
با نتایج تحقیقات ذیل است: در رابطه با توسعه اشتغال پایدار 
 ،)2021( همکاران  و  چناری  محمودی  تحقیق  با  روستایی 
همکاران  و  دیمیتروفسکی26   ،)2017( همکاران  و  چین25 
)2012( همسو است. در رابطه با وضعیت گردشگری روستایی 
در پساکرونا -سناریوهای درهای باز اقتصادی، گردشگری خانه 
دوم- با تحقیقات محمودی چناری و همکاران )2021(، مگوئینا 
و ژانساگیمووا27 )2021(، بائه و چانگ28 )2020( همسو است. 
در رابطه با سناریوهای -انزوای اقتصادی و قفل اجباری و رویکرد 
سپر دفاعی اقتصادی- با تحقیقات مارکز29 و همکاران )2021(، 
پانزر-کراوس30 )2022( همسو است. همان طور که در یافته های 
تحقیق نیز بررسی شد، در رابطه با توسعه اشتغال پایدار ساکنان 
در دوران پساکرونا، گردشگری روستایی در قالب چهار سناریو 
مطرح می گردد که در برای اولین بار در این تحقیق موردبررسی 

و تحلیل قرار گرفته شده اند. 

از سناریوها، پیشنهادات  با هریک  این زمینه و هم راستا  در 
مربوطه ارائه می گردند. الزم به ذکر است که سناریو 4 »انزوای 
اقتصادی و قفل اجباری« به عنوان یک استراتژی الزم االجرا از 
سوی دولت بوده و تحت شرایط آن، پذیرش گردشگر امکان پذیر 

نیست. فلذا نمی توان در این رابطه پیشنهادی را ارائه نمود.

25. Chin
26. Dimitrovski
27. Mugauina & Zhansagimova
28. Bae & Chang
29. Marques
30. Panzer-Krause
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اقتصادی مطرح شده  باز  اول تحت عنوان درهای  سناریوی 
به هدایت و جذب سرمایه گذاران  این راستا می توان  است. در 
درونی و بیرونی )داخل روستاها و بیرون از روستاها( به منظور 
حمایت از ایده های تولیدی یکی از راهکارهای مهم در این زمینه 
است (Mahmoudi Chenari et al., 2021)، اشاره کرد که موجبات 

توسعه اشتغال پایدار را سبب می شود.

سناریوی دوم تحت عنوان گردشگری خانه دوم مطرح شده 
است. همزمان با وقوع تحوالت ساختاری در زمینه گردشگری 
در سطح کشور و به ویژه گردشگری در نواحی روستایی، احداث 
خانه های دوم با هدف گذران اوقات فراغت در روستاهای ییالقی، 
در دهه های اخیر آغاز شده است. از همین رو پیشنهاد می شود 
و  زیرساخت ها  ایجاد  با  روستاها  دست اندرکاران  و  مسئوالن 
بسترهای الزم، بتوانند شرایط را برای گردشگران فراهم سازند 
تا آن ها در وضعیت نامساعد بیماری کرونا، از این نوع گردشگری 
بهبود وضعیت  نمایند. گردشگری خانه دوم می تواند  استقبال 
روستاها، برنامه ریزی و مدیریت مؤثر فعالیت های گردشگری و 
سایر پیامدهای مطلوب را در راستای توسعه اشتغال پایدار داشته 

باشد.

سناریوی سوم تحت عنوان سپر دفاعی اقتصادی مطرح شده 
است که در این زمینه پیشنهاد می شود با سیاست ها و برنامه های 
حمایتی دولت، از مشاغل موجود در روستاها حمایت به عمل آمده 
تا ضمن حفظ وضع موجود، خللی به معیشت و اشتغال پایدار 

ساکنان وارد نشود.

تشکر و قدردانی

بنا به اظهار نویسنده مسئول، مقاله حامی مالی نداشته است.
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