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  گردشگري روستايي، رويكردي جديد در مديريت روستايي كشور

*يوسف قنبري
  

يسم، امروزه يكي از صنايعِ گردشگري يا همان تور: چكيده
سرعت در حال رشد دنيا و ابزاري براي افزايش درآمد ملي به

ترين و يكي از جذاب. آيدكشورهاي جهان به حساب مي
 گردشگري روستايي ،هاي اين صنعتشايد جديدترين شاخه

است كه اخيراً مورد توجه بسياري از كشورهاي جهان قرار 
ريزان، گذاران و برنامهز سياستامروزه بسياري ا .استگرفته

مثابة ابزاري براي ثبات اقتصادي و توسعه گردشگري را به
اي نيز توسعة گردشگري دانند و عدهبراي جوامع روستايي مي

روستايي را در حل مشكالت مناطق روستايي مؤثر و ضروري 
سوي عمران و دانند و آن را شرط الزم براي حركت بهمي

  . كنندداد ميتوسعة نواحي قلم

هاي تيز يك صنعت گردشگري روستايي را بايد همانند لبه
تيغ بدانيم كه اگر صحيح و بر اساس اصول و نظم، توسعه و 
گسترش نيابد، نه تنها به عمران و اصالح مناطق روستايي 

ناپذيري را بر كمك نخواهد كرد، بلكه آثار مخرب و جبران
محيطي و ديگر زيستهاي اجتماعي، اقتصادي، طبيعي، بخش

هاي جوامع روستايي و نهايتاً كل جامعه بر جا خواهد بخش
 ريزي و مديريت صحيح و هماهنگ درلذا برنامه .گذاشت

زمينة گردشگري روستايي، مسئوليتي پيچيده است؛ چرا كه 
زمينة گردشگري روستايي زياد است و از طرفي، به  تنوع در

حال اختياري عينعلت اينكه يك فعاليت غيررسمي و در
بر اين . است، مديريت و تحت نفوذ قرار دادن آن دشوار است

هاي مهم كه بايد در بحث مديريت اساس يكي از سؤال
در : روستايي كشور مورد توجه ويژه قرار گيرد اين است كه

تدوين ساختار مديريت روستايي، تا چه ميزان به بخش 
ست؟ چگونه اگردشگري روستايي و اكوتوريسم توجه شده

عنوان ابزار كارآمد مديريتي در جهت توان از اين صنعت بهمي
  توسعة روستايي كشور استفاده كرد؟

خوبي لزوم همچنين، ارتباط دوسويه بين اين دو بخش، به
  ـــــــــــــــ

  .استاديار گروه جغرافياي دانشگاه اصفهان* 

 y.ghanbb@ltr.ui.ac.ir: نشاني اينترنتي
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ت به صنعت گردشگري را در ساختار مديريت توجه و اهمي
رساند؛ چرا كه با توسعة گردشگري روستايي، روستايي مي

تواند منبع مالي قابل توجهي را براي اجراي مديريت روستا مي
هاي خود ايجاد نمايد و از طرف ديگر، با مديريت برنامه

طور توان توسعه و گسترش گردشگري را بهصحيح در روستا مي
 .ي هدايت كرداصول

هدف از تدوين و تهية اين مقاله، شناسايي و تعيين جايگاه 
اي بخش گردشگري روستايي در مديريت كالن و منطقه

همچنين، عوامل و عناصري كه در . روستايي در كشور است
توسعه و گسترش اين صنعت در ساختار مديريت روستايي 

  .يرندگمؤثر هستند، شناسايي شده، مورد تحليل قرار مي

مديريت روستا، توريسم، گردشگر، اقتصاد روستا، : كليدواژه
 .توسعة روستايي

  مقدمه 

تيابي توجه به توسعة پايدار روستايي و چگونگي دس
هاي مهم و اصلي به آن، امروزه يكي از دغدغه

. گذاران كشور استريزان و سياستبسياري از برنامه
ايي هاي موجود كه پيش روي مناطق روستواقعيت

كشور براي پيشبرد اهداف توسعه و عمران روستايي 
هاي جديد قرار دارد، بايد ما را درزمينة طرح ديدگاه

 :و نو هدايت كند، از جمله

مناطق روستايي محدوديت منابع خاك و آب در  .1
 مناسب و اصولي و لزوم حفظ و احياء آنها و استفادة

مختلف بع در جهت توليدات اين منااز و در حد توان 
 كشاورزي؛

 درصد از جمعيت كشور در 38 وجود نزديك به .2
 يابياين مناطق كه همواره از نظر كيفيت زندگي و دست

ار پاييني به امكانات رفاهي و جز آن در سطح بسي
 ؛نسبت به مناطق شهري هستند

 .ند اصلي مواد غذايي كشوركنندة روستاها تأمين.3

  كه يكي-ييدر بحث امنيت غذااهميت اين موضوع 
 -شود مي پايدار ملي محسوب از اهداف اولية توسعة

 حمايت از اين مناطق را توجيه ضرورت توجه و
  كند؛مي
هاي روستايي به شهرها كه افزايش مهاجرت. 4

 نهايت معضالت فراواني را براي هر دو جامعه و در
  است؛براي كشور به دنبال داشته

 در ايران درهاي طوالني گذشته تجربيات سال .5
هاي مختلف دهد كه الگوزمينة توسعه نشان مي

است، چندان كه شهرها را مورد توجه قرار دادهتوسعه 
  نيست؛ساز كار
جملة هاي آنها از ق روستايي و حوزهمناط .6
آب، خاك، (رهاي منابع طبيعي و منابع پايه بست

هستند كه لزوم حمايت از ) جنگل، مرتع و جز اينها
براي آيندگان در گرو توجه و  اين منابع آنها و حفظ
  .استهاي توسعه براي اين مناطق ارائة برنامه

 ،اورزيوري پايين بخش كشبه اين عوامل بايد بهره
به ازدياد منابع  بيكاري زياد در روستاها و تخريب رو

هاي لذا، توجه به الگوها و گزينه. طبيعي را اضافه نمود
ه توسعة روستاها بسيار  بيابيمديريت جديد براي دست

همچنين، اختالف درآمد بين  .رسدنظر ميضروري به
اي است كه امروزه روستائيان و شهرنشينان، مشكل عمده
  . در كشورهاي جهان سوم وجود دارد

در روستاهاي اين كشورها استانداردهاي زندگي پايين 
هايي جديد براي كسب است، لذا روستائيان به دنبال راه

در نواحي مساعد و باقابليت، گردشگري . ستنددرآمد ه
 يك منبع مهم درآمد براي عنوانتواند بهروستايي مي

  .(Frederick , 1992: 52 ) روستائيان و كشاورزان باشد

 ترينصنعت گردشگري را امروزه بايد يكي از بزرگ
آمارهاي . رها به حساب آورد براي كشومنابع درآمد

) WTO(ني توريسم منتشرشده توسط سازمان جها

 625دهد كه تعداد گردشگران از رقم ساليانه نشان مي
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 ميليارد نفر در سال 6/1 به 2000ميليون نفر در سال 
 دالر به د ميليار445 و نيز درآمد اين صنعت از 2020

  ).64: 1383موسوي، ( تريليون دالر خواهد رسيد 2يش از ب

 طبق برآوردها اين صنعتبردر بحث اشتغال نيز 
درواقع . استميليون نفر را به كار مشغول كرده 127
 جهان در صنعت گردشگري پانزدهم افراد شاغليك

  .)68: جاهمان(كنند فعاليت مي
تواند گردشگري مي صنعت ،با توجه به اين مطالب

 مناسبي را در اختيار كشورهاي در حال توسعه زمينة
براي توسعه و رشد اقتصادي و تحول در مباحث 

تغال و افزايش درآمد مناطق محروم روستايي قرار اش
عنوان  گردشگري روستايي نيز بهدر اين ميان، .دهد

 صنعت توريسم در كشورمان كه جزئي از مجموعة
 فراوان هايداراي جمعيت روستايي زياد و پتانسيل
ي طور جدبراي جذب گردشگر است، بايستي به

  .مورد تحليل و كنكاش قرار گيرد

  ت و ضرورتاهمي. 1

آنچه در حال حاضر در بخش مديريت روستايي 
هاي كشور كمتر به آن پرداخته شده و حتي در سال
 است،گذشته جايگاه چندان مشخص و مطلوبي نداشته

عنوان مكاني سونگر به روستا به و همهجانبهنگاه همه
  .است قابليت براي توسعه و عمران بودهمتنوع و با

سال گذشته، نقاط روستايي ده  چندين سفانه طيمتأ
 محتاج به هايي قابل ترحم، فقير وعنوان مكانتنها به
 كه اندتوجه قرار گرفته شدههاي دولتي مورد كمك

نات و خدمات داده امكاآنها بايد به هر صورت به 
چنين  . ملي عقب نمانندشود تا از پروسة توسعة

   بعد از(اي زياد مديريت روستايي هنگرشي طي سال
ايجاد باعث نوعي نگرش منفي و ) اصالحات ارضي

از كشاورزي توان  روستا به غير اينكه اصوالًتصور 
زواطلبي و خارج  انديگري براي توسعة خود ندارد

هاي طبيعي، انساني، با همة توان(شدن محيط روستا 
  . از چرخة توسعة ملي شد) فرهنگي و غيره

توان اين مناطق ميجانبه و ريزبينانة لذا، با شناخت همه
خوبي منابع رشد و توسعه را در خود اين مناطق به

جستجو كرد؛ به شرط اينكه در تدوين ساختار مديريت 
خوبي مورد استفاده روستا بتوان اين نگرش و تفكر را به

  .قرار داد
تواند منبع مهمي براي گردشگري روستايي مي

خصوص اشد، بهبحث اشتغال در مناطق روستايي ب
ي نظر اقتصادهاي كوچك كه ازين امر در ميان گروها

 چرااست؛ ، قابل توجه نيز در سطح بااليي قرار ندارند
احتياج ، اغلب براي روستاهاكه اشتغال در اين صنعت 

 و با آسانيبه مهارت زيادي ندارد و ساكنان محلي به
هاي معمولي و ساده، مانند پخت غذاهاي محلي، مهارت

ها و جز فروشي، كارگري در رستورانخدمتكاري، خرده
  . توانند در اين زمينه فعاليت كننداينها مي

توان اهميت گردشگري روستايي را همچنين مي
رساني و حمل و نقل درزمينة اشتغال در بخش خدمات

خوبي مد نظر قرار داد  گردشگران بهجايي و جابه
(Dennis,  2003: 9).  

ئيان از ديگر نتايج باال بردن كيفيت زندگي روستا
تواند از جه به گردشگري روستايي است كه ميتو

مين درآمدهاي مالياتي در ساختار مديريت طريق تأ
كه در حال حاضر نبود   چراكار رود؛هروستايي ب

درآمد كافي و مناسب براي بخش مديريت روستايي 
   .ستترين مشكالت پيش روي روستاهااز بزرگ

ي دولتي و نگاه كردن به وابسته بودن به درآمدها
براي پيشبرد اهداف مديريت و توسعة اين درآمدها 

روستايي تجربة تلخ چندين سال گذشتة روستاهاي 
است درواقع، اين وابستگي باعث شده. استكشور بوده

هاي ملي عنوان طرحبه كه مديران روستايي تنها آنچه را
جرا  قابل اگيردو از ساختار مديريت كالن سرچشمه مي
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مي هاي محلي و بودر روستا بدانند و از اجراي طرح
  .پوشي كنندكه فاقد اعتبار الزم است، چشم

عنوان حافظ منابع تواند بهگردشگري روستايي مي
 آنچه. ي در مناطق روستايي باشدطبيعي و منابع محل

 معضل بزرگ ملي در تمامي عنوان آن، بهامروزه با
تيم، تخريب رو به مناطق كشور دست به گريبان هس

 در افزايش منابع طبيعي و انساني است كه اكثراً
  . هاي روستايي قرار دارندحوزه

حفظ فرهنگ بومي و محلي و رسوم اجتماعي از 
 تواند توسعةطريق توجه به گردشگري روستايي مي

 امروزه آنچه. اي جامعه به ارمغان آوردفرهنگي را بر
 هجوم فرهنگ ابلفرهنگ بومي و ملي ما را در مق

است، عدم آشنايي با فرهنگ بومي غربي ناتوان كرده
تايي توسط و فراموشي آن حتي در مناطق روس

  . مردمان همان مناطق است
واقعيت اين است كه امروزه مديريت روستايي در 

هاي بالقوة ها و توانكشور نتوانسته از همة پتانسيل
 استفادة روستاها براي توسعه و پيشرفت مناطق روستايي

مديريت روستايي كشور بعد از . مناسب را ببرد
اصالحات ارضي دستخوش تغييرات عمده و فراواني 

است و آنچه تاكنون تحت عنوان مديريت روستايي شده
ها و كمبودهاي ها عنوان شده داراي كاستيدر برنامه

ها عدم توجه به توان از جملة اين كاستي. فراوان است
  .در بحث گردشگري روستايي استو پتانسيل روستا 

  گردشگري روستايي. 2

 در مناطق 1970هاي گردشگري روستايي طي سال
اين نوع گردشگري شباهت . روستايي آلپ شكل گرفت

زيادي به اكوتوريسم دارد؛ با اين تفاوت كه در يك 
تر پذيرد و اهداف آن وسيعمحيط روستايي انجام مي

فرانسه،  (هاي آلپوهبراي اولين بار در منطقة ك. است
 يبه دنبال هجوم روزافزون گردشگران) آلمان و ايتاليا

د و فشار روزافزوني را براي كه به اين مناطق آمدن
وارد نمودند، گردشگري هاي روستايي  محيطتوسعة

عنوان يك گزينه براي توسعه مطرح شد كه روستايي به
اهداف آن حل مشكل مهاجرت جوانان و عدم توسعة 

ادي، خصوصاً تخريب منابع طبيعي و ميراث اقتص
در ديگر نواحي مانند اسلواكي، . فرهنگي آن نواحي بود

علت اصلي سودآور نبودن توليد و مهاجرت روستاييان، 
گيري به سمت يك منبع ثانويه براي دليلي بر جهت

  ). Lane, 2002:56(افزايش درآمد روستائيان بود 
ها و فعاليت: گردشگري روستايي عبارت است از

لف هاي مختهاي مختلف گردشگري در محيطگونه
ها و آثار  ارزشروستايي و پيرامون آنها كه دربردارندة

) طبيعي و انساني(محيط زيست روستا متفاوتي براي 
   .Soteriades,  2002: 617)( است

توان گردشگري روستايي را بر اين اساس مي
اي گردشگري ههاي مختلف فعاليتدربرگيرندة زمينه

هاي بومي و ها، ورزشها، جشنوارهسكونتگاه: چون
دانست كه در محيط روستا شكل  محلي و جز اينها

  .گيرندمي
گردشگري روستايي داراي اشكال و انواع مختلفي 

،  توريسم كشاورزي، توريسم فرهنگي:از جملهاست، 
   .و غيرهاكوتوريسم، توريسم سبز 

، مزرعه، باغ و يا هر در توريسم كشاورزي، گردشگران
فعاليت جالب توجه را درزمينة كشاورزي از نزديك 

 هاشامل كارها، ابزار، امكانات، نحوة كار كردن(بينند مي
  ).:Lobo,  2000  24() و جز اينها

سه عامل باعث موفقيت و توسعة گردشگري 
  :  (Hilchey,  1993: 105)شود كشاورزي مي

  ؛شاورزيداري و كهاي مزرعهمهارت .1
 ؛شناسي در ايجاد مزارع و باغات زيبا.2

  .هاي ارتباطينزديكي مزارع به راه .3
ان از دو توطور كلي گردشگري روستايي را ميبه
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 از يك جهت براي جهت مورد توجه قرار داد؛
مون آنها كه اين فرصت را هاي روستايي و پيرامحيط

 و كند تا گردشگران، فارغ از هياهوي شهريمهيا مي
تي روستا، زماني را به فراغت  در بطن سنّفنّاوري

قتصاد روستايي وابسته به  ا،بگذرانند و از ديگر سو
هاي تنفس ديگري را تجربه كند تواند راهزمين مي

  ).136:  1382جوان، (

   گردشگري روستاييتحقيقات درزمينة. 3

 روستايي  در تحقيقي در ناحية(Henning) نينگهِ
 ر گردشگران، آثاركرد كه ورود مكرّ لوئيزيانا مشخص

در بين نواحي بزرگ روستايي بسيار خوب و مثبتي را 
در اين بررسي همچنين مشخص شد كه . استداشته
اي و غلب نواحي روستايي، بازارهاي منطقهدر ا

است كه به عرضة انواع كاالهاي محلي ايجاد شده
  . پردازندمحلي و بومي مي

د كه گردشگري روستايي كنوي همچنين تحليل مي
يك نيروي مهم براي توسعه دادن مناطق روستايي 

آيد؛ خصوصاً براي حساب ميمانده بهرشد و عقبكم
هايي كه داراي انتخاب محدود براي توسعه گروه

مثابة يك اكسير براي توانند توريسم را بههستند و مي
  .رشد و توسعة خودشان قلمداد كنند

عنوان يك تواند بهاً توريسم مي بر اين اساس، مطمئن
هاي توسعه و مديريت در روستا جزء مهم در طرح

    .Henning, 1996)  : 68 (مطرح باشد
 خود در تحقيقات، (Bontor& Lasnier)ر بونتور و السنيِ 

 گردشگري محلي در مناطق آثارنشان دادند كه 
 ساختار نيروي ايي به عوامل و فاكتورهايي مانندروست

وط به فصول مختلف  مسائل و مشكالت مربكار و
در اين تحقيق همچنين مشخص . سال بستگي دارد

اي يك هاي مديريت محلي و منطقهشد كه حمايت
ي موفق در مناطق  گردشگرراهبردجزء الزم براي 

   (Bontor & Lasnier,  1997: 95). روستايي است
 (Woods) ، وودس(Brass) براس،  (Bourke)كبور

، در تحقيقات خود به اين نتيجه رسيدند (Burr) بار و
 اهداف محلي با راهبرد گردشگري روستايي بايدكه 

رسوم و فرهنگ آن و و مطابق با منش، آدابهماهنگ
مقررات ايبندي به قوانين و باشد و نسبت به پ منطقه

  بومي بسيار حساس باشد
(Woods, 1992:22; Burr, 1995:47; Brass, 1996:102; 

Bourke, 1995:87). 

، در گزارش تحقيقي خود به اين (Weaver) ويوِر
    است كه گردشگري روستايي نه تنها نتيجه رسيده

هاي اشتغال را افزايش دهد، درآمد تواند فرصتمي
هاي بالقوه را باال ببرد براي ساكنان محلي، استحكام پايه

اقتصادي بومي را به دنبال داشته باشد و منبع ماليات 
تواند  مديريت نواحي روستايي باشد، بلكه ميبراي

هاي فرهنگي را براي ساكنان محلي افزايش دهد فرصت
(Weaver, 1986: 201) .  

كي وسجور(Jurowski)گردشگري كند كه بيان مي 
 تواندريزي و مديريت شود، ميروستايي اگر خوب برنامه

  .يا افزايش دهدمنابع محيطي محلي را حفظ و 
كه گردشگري روستايي كند  بحث مي وي همچنين

هاي اشتغال را براي ساكنان روستايي افزايش فرصت
شود، مانند بازارهاي دهد و باعث تنوع مشاغل ميمي

هاي فصلي كه باعث افزايش فعاليتمحلي و بومي و 
هاي اشتغال باارزشي براي ساكنان در شود فرصتمي

  .(Jurowski, 1996:55)همة فصول سال فراهم شود 

  ها و الگوهاي گردشگري روستاييروش. 4

 روستايي دهي گردشگريراهكارها و الگوها براي سازمان
در بعضي از كشورها، . در هر كشوري متفاوت است

هاي تعاوني از منابع اصلي براي ها يا سازماندولت
. هستندروستايي  گذاري در بخش گردشگريسرمايه
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وستايي توسط در برخي ديگر از كشورها گردشگري ر
  .شودهاي خصوصي دنبال ميها و شركتسازمان

در كشور اندونزي گردشگري روستايي عمدتاً در 
مسائل زراعت و كشاورزي در نواحي روستايي متمركز 

گردشگران در ) در مناطق جاوه و سوماترا(است شده
هاي كشاورزي توانند فعاليتها اقامت دارند، اما ميهتل

   . :Syukur,  1998) (158 ده كنندرا از نزديك مشاه

 جمعيدر كشور ژاپن نوعي گردشگري مشترك و دسته
وجود دارد كه گردشگران اغلب در خود مزارع اقامت 

  كنند و از غذاهاي محلي همان منطقه استفاده مي
 در كرة جنوبي گردشگري . (Yutaka,  1998: 68)كنندمي

گران اغلب گردش. استكشاورزي گسترش پيدا كرده
نيز در مناطقي كه مزارع در همان مناطق هستند، 

  . (Kyu, Sebo, 1998:43)اسكان دارند
در مالزي دولت تمهيداتي را براي ساخت بيش از  
 در .استگري كشاورزي انجام داده مركز گردش30

 يا برخي از اين زمينه معرفي گياهان كمياب و
 اقدامات براي جذب بيشتر حيوانات نادر از جملة

همچنين معرفي و . استگردشگر توسط دولت مالزي 
تي، صنايع دستي و يا استفاده از غذاهاي محلي و سنّ

 توسعةها در ه برنامهاي تاريخي نيز از جملةساختمان
  .استگردشگري روستايي در اين كشور 

در كشور فرانسه بيشتر روستائيان و كشاورزان در 
. انددادههاي اقامتي را گسترش مزارع خودشان كمپ
 انواع مختلف رويورزان نيز بعضي ديگر از كشا

گذاري  سرمايهياي براي مدت كوتاههاي اجارهخانه
 .(Loic,  1998:32)اند كرده

  مديريت روستايي و گردشگري روستايي. 5

رسمي فعاليت در گردشگري روستايي و غيرتنوع 
ختياري بودن اين فعاليت، باعث بودن و به عبارتي ا

ار دادن آن با  كه مديريت و تحت نفوذ قرشودمي

 حال،درعين. مشكالتي براي جامعة روستايي مواجه شود
وستايي نيز به اين تنوع در خدمات گردشگري ر

  .زندمسئله دامن مي
اي معتقدند كه نظارت و مديريت بر اين اساس عده

در اين زمينه سخت بوده، نهايتاً گردشگري را تهديدي 
طور خالصه دو به. آورندساب ميبراي روستا به ح

ريزي جنبه از گردشگري روستايي است كه روند برنامه
  :كندو مديريت را پيچيده مي

  ؛هاي گوناگون و جدا از هم عرضه و تقاضاويژگي .1
 .بر سر منابع روستا  مختلفادعاهاي .2

ه برنامه ريزي و مديريت اصولي اين، پرداختن ببنابر
تايي بسيار ضروري و  گردشگري روسزمينة در

گردشگري  ، توسعةدر مناطق روستايي .استحساس 
 بسيار تنگاتنگ دارد كه با سالمت محيط زيست رابطة

. ز طريق مديريت صحيح قابل اجراستاين امر تنها ا
نتظارات گردشگران از كيفيت روستا و  ا،حالدرعين

خواهند نيز بر ضرورت اين خدمات و امكاناتي كه مي
  .زايدافكار مي

روستايي بدون مديريت بر اين اساس، گردشگري 
يي راه به جايي جانبه در محيط روستاو نظارت همه

عنوان واند بهتنخواهد برد و اگرچه اين صنعت مي
در پيشبرد اهداف مديريت و يكي از ابزارهاي مهم 

ريزي روستايي مؤثر باشد، خود اين صنعت به برنامه
در ساختار مديريت توجه و شناخت جايگاه صحيح 

در غير اين صورت، گردشگريِ . روستايي نيازمند است
، مشكالت اجتماعي و اتفاقي و بدون برنامه و مديريت

محيطي فراواني را براي مناطق روستايي و كل زيست
كشور همراه خواهد داشت كه در درازمدت ضررها و 

لذا قبل از . ت آن بيش از فوايد آن خواهد بودمشكال
 امكانات ها و توسعةامي در جهت تدوين طرحهر اقد

 ساختار بايستميردشگري در مناطق روستايي، گ
 در رابطه با مناطق روستايي مشخصرا مديريتي آن 
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 و جايگاه مناسبي را براي اين فعاليت در تدوين كنيم
  .ساختار مديريت روستايي در نظر داشته باشيم

يي مشكالت موجود در ساختار مديريت روستا. 6

  كشور درزمينة گردشگري

   نبود مديريت تخصصي و جامع1-6

يك مشكل مشخص و قابل توجه در كشور، كمبود  
مديريت تخصصي و صحيح در ميان روستائيان و 

هاي گردشگري روستايي كشاورزان در اجراي طرح
كمبود اين مديريت همچنين در ميان مسئوالن و . است
 نيز قابل مشاهده ريزي گردشگرياندركاران برنامهدست
اغلب اين افراد اطالعات و دانش و همچنين . است

. تجربيات اندكي نسبت به گردشگري روستايي دارند
ها ها و پروژهلذا اين مسئله براي انتخاب مناسب برنامه

  .كنددر مناطق روستايي ايجاد مشكل مي
   بازاريابي2-6

هاي روستايي تمايل دارند اغلب امكانات و دسترسي
. نظم گسترش يابنده در سطوح كوچك و تقريباً بيك

اين امر براي توان بالقوة گردشگري در مناطق روستايي 
هاي كند كه در نهايت باعث دسترسيايجاد مشكل مي

اي، خدماتي و جز غيرممكن به امكانات رفاهي، آذوقه
  .شوداينها در اين مناطق مي

  ها كمبود زيرساخت3-6

هاي  داراي راهدر كشوراغلب مناطق روستايي 
ونقل منظم و عمومي هاي حملنامناسب و نبود شبكه

 كه اين يك مشكل آهن هستندهاي راهو يا شبكه
 گردشگري در اين مناطق ه توسعةبزرگ بر سر را

  .است
  هاي فصلي براي گردشگري روستاييمحدوديت 4-6

 گذاري مدت سرمايه بازده طوالني5-6

ت روستائيان دربارة عاليق  پايين بودن اطالعا6-6

 گردشگران 

هاي الزم نسبت به معرفي و شناخت  كمبود آموزش7-6

 بيشتر اين فعاليت در مناطق روستايي

عوامل مؤثر در تدوين ساختار مديريت روستايي . 7

  كشور در ارتباط با توسعة گردشگري 

  شناسايي و تعيين اهداف 1-7

يح و ترين مراحل براي مديريت صحيكي از مهم
بندي اصولي در گردشگري روستايي، شناخت و اولويت

شناخت و تعيين اهداف،  .در اهداف اين فعاليت است
زايي در شامل حفظ آثار سنّتي در روستاها، اشتغال

مناطق روستايي، ايجاد تنوع اقتصادي در روستاها، 
فراهم آوردن امكانات و خدمات مناسب تفريحي، 

از جملة . تواند باشده ميتوسعة خدمات عمومي و  غير
ترين مسائل در اين زمينه اين است كه اهداف مهم

اي و ملي را ريزي منطقههاي برنامهشده بايد هدفتعيين
  .در نظر داشته باشند

ها و  شناسايي وضع موجود جهت تعيين توان2-7

  هاي گردشگري در روستازمينه

 بعدي در تدوين ساختار مديريت گردشگري لةمرح
بندي ستايي، تحقيق در زمينة شناسايي و دستهرو

هاي مربوط به گردشگري و توسعة آن در مناطق زمينه
 هايزمينهتواند در ها مياين توان. روستايي است

هاي موجود، الگوها و طبيعي، فرهنگي، زيرساخت
يعني اينكه چه نوع (هاي گردشگري روستايي شيوه

، ) موفق باشدتواندگردشگري روستايي در منطقه مي
هاي دولتي و ها، وجود سازمانامكانات موجود، جاذبه

  درتر،يا خصوصي مرتبط با اين فعاليت و از همه مهم
ها آوري ديدگاهنحوة مشاركت مردم روستايي و جمع

اي كه براي ؛ به گونهباشدو عقايد ساكنان محلي 
محوري را گردشگري روستايي پايدار بايد روش جامعه

  .(Woodly, 1993:28)كار مديريت قرار دهيم سرلوحة 
 گردشگري  توسعةآميز و، اجراي موفقيتاينبنابر
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مردم محلي  روستايي با نحوه و چگونگي پذيرش
اين مهم بايد  ثري است كه مستقيم و مؤداراي ارتباط

هاي مديريت گردشگري روستايي طور ويژه در برنامهبه
  .اي باشدداراي جايگاه ويژه

شده از مكان يل اطالعات و آمارهاي استخراج تحل3-7

  روستايي

منطقه و با توجه آوري اطالعات كامل از بعد از جمع
زيابي و ها، اين اطالعات مورد اربه اهداف برنامه

گيرند تا بتوانند براي روند و چگونگي تحليل قرار مي
  . به كار برده شوندگردشگري توسعه 

هاي مورد نياز تدر اين مرحله است كه بايد ظرفي
 الگوهاي و متناسب براي گردشگري محاسبه شود،

اي نوع متناسب با منطقه تعيين شود و مورد نظر بر
فريحي و نيازهاي هاي تامكانات، خدمات، زمينه

 ،واقعدر. زايي روستا مشخص شوددرآمدي و اشتغال
در اين مرحله، مديريت بايستي با توجه به اهدافي كه 

است و بر ر روستا مشخص كردهراي اين صنعت دب
شده در مرحلة قبل، به اساس وضعيت موجود تهيه

 اجرا كردن اين فعاليت در چگونگي ارائه و نحوة
  .روستا بپردازد

  ها و پيشنهادها ارائة طرح4-7

ي روستايي در اين هاي گردشگرها و سياستبرنامه
ز  جنبه ا4بايد بر اين پيشنهادها . گيردمرحله انجام مي

  :(Gannon, 1994:49) گردشگري روستايي استوار باشند
ها، امكانات،  توسعة طبيعي، كه بايد با جاذبه) الف
  باشد؛ها و تقاضاها همخواني داشته فرصت

هاي ها، كه دربرگيرندة ارائة برنامه توسعة برنامه)ب
  راهم كردن اطالعات مورد نياز است؛پيشنهادي و ف

براي چارچوب توسعة هاي مناسب  تعيين سياست)ج
  گردشگري در مناطق روستايي؛

 ها بايدبندي كه پيشنهادها و ارائة برنامه اولويت)د
 . گردشگري باشدبر اساس منافع مورد انتظار توسعة

 ها اجرايي كردن برنامه5-7

مرحلة نهايي در مديريت گردشگري روستايي، اجرا 
ستايي شده در محيط روهاي تعيينها و برنامهكردن طرح

هاي پيشنهادي ها و طرحدر اين مرحله، برنامه. است
طور مداوم بازبيني و بايد اجرا شوند و نتايج نيز به

 به اهداف و يابيارزيابي شوند تا ميزان موفقيت در دست
  .هاي كلي، شناسايي گردندسياست

ارزيابي بايد ميزان موفقيت و رضايت گردشگران از 
 و منافعي كه براي جامعة ها، محاسبة اقتصاديبرنامه

محيطي، اجتماعي،  است، تأثيرات زيستروستايي داشته
فرهنگي و غيره را منظر قرار بدهدد .  

  گيرينتيجه

اين يك امر غير قابل انكار است كه گردشگري نقش 
مهم و قابل توجهي در احيا و توسعة مناطق روستايي 

 و يا زمينة حفظ تواند درهمچنين، گردشگري مي. دارد
تجديد منابع طبيعي و محيط زيست روستاها آثار مثبت 

از طرف ديگر، اگر اين فعاليت بدون برنامه . داشته باشد
گيري و مديريت صحيح و اصولي در اين مناطق پي

رسان به مناطق عنوان عامل آسيبتواند بهشود، مي
با توجه به نياز صنعت . روستايي و منابع آن باشد

يجاد تنوع اقتصادي و اشتغال در گردشگري براي ا
در تدوين ساختار  مناطق روستايي، الزم است تا

مديريت روستايي، توجه كافي و ويژه به فعاليت داشته 
  . باشيم

ترين عوامل تأثيرگذار كه بايد براي اين از مهم
صنعت در ساختار مديريت روستايي به آن توجه 

  :اند ازشود عبارت
  سونگر؛ت تخصصي و همهاهميت و نقش مديري )الف
نحوة دسترسي به امكانات، خدمات و غيره براي  )ب

  گردشگران؛
 ها و امكانات پايه در مناطقتوجه به زيرساخت )ج
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  روستايي؛
  هاي فصلي و اقليمي؛توجه به محدوديت )د
تدوين نظام آموزشي مناسب براي اين نوع فعاليت،  )ه

  .اناندركارهم براي روستائيان و هم براي دست
اي بر اين اساس، مديريت روستايي بايد به گونه

باشد كه بتواند فوايد حاصل از توسعة گردشگري را 
  ها و تأثيرات منفي آن را در مناطق افزايش داده، زيان

  . روستايي تقليل دهد
اين مهم، نيازمند وجود ساختار مديريت مناسب و 

 راهكاري صحيحي است تا اطمينان دهد كه گردشگري
 به توازن و توسعة پايدار مناطق روستايي يابيراي دستب

 مشاركت همچنين، مديريت روستايي بايد نحوة. است
هاي دولتي و خصوصي را سرلوحة كار مردم، دستگاه
  .خود قرار دهد
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