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 تحليلي بر عملكرد مديريت روستايي در رابطه با گردشگري
 (با تاكيد بر توسعه پايدار )
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 mehdi.saghaii@gmail.comدر مطالعات گردشگري و روستايي مستقلدكتري جغرافيا ـ پژوهشگر  -1
 zohrehjavan66@yahoo.com مشهددانشجوي كارشناسي ارشد جغرافيا ـ دانشگاه فردوسي  -2
 چكيده :

رويكرد جديد به گردشگري براي توسعه نواحي روستايي از ديدگاهي بر آمده كه با توجه به اقتصاد چند 
پاردايمي امروز جهان و شيوه توليد پسافورديسم، توسعه كشاورزي را مترداف توسعه روستايي در نظر نمي 

سازي اقتصاد و مزيت نسبي تاكيد مي كند. مديريت روستايي در اين گيرد و در نواحي روستايي بر متنوع 
راستا پيوند دهنده، مزيت نسبي مكان [روستا] و منابع موجود و امر توسعه مي باشد به گونه اي كه بتواند 
پايداري و رفاه ساكنان محلي را در روندي از توسعه فراهم آورد. در اين ميان ارزش صدقي گردشگري روستايي 

ر يكتاگونگي بازارهاي محلي كوچك نشان از آن دارد كه اين الگوي فضايي از گردشگري مي تواند در دوسويه د
يك جريان گردشگري در كنارديگر كاركردهاي نواحي روستايي در تلفيق چند پارادايمي اقتصاد روستايي به 

 عنوان رهيافتي براي توسعه روستايي مطرح شود.
از آنجا كه عينيت يافتگي توسعه بعد از گذار از فورديسم به  ،است اين سوال خ بهپاس اين مقاله در راستاي

، تعامالت و كنشگري درون متني گردشگري در پسافورديسم بر رويكردهاي اقتصادي نامتمركز استوار است 
ن نواحي روستايي چگونه مي تواند  شكل گيرد كه به عرضه محصول گردشگري روستايي به بازار تقاضاي آ

 كجاست؟ منتهي شده و جايگاه مديريت روستايي در اين فرايند 
روش تحقيق در اين مقاله در چارچوب  مطالعات  كتابخانه اي و اسنادي و بر بنياني تحليلي ـ توصيفي  با تبيين 
فلسفي انجام گرفته و نتايج حاصل از آن در قالب يك مدل مفهومي كه پاسخي براي سوال اصلي اين مقاله مي 
باشد، ارائه گرديده است. با توجه به اين مدل گردشگري روستايي به جهت درون متني، توسعه تاسيسات 

هاي توليدي نظير كشاورزي وصنايع محلي برقرارمي  اي رابابخش محلي ومنابع قابل تجديد راسبب شده ورابطه
لي به جهت استفاده از آب داري است و سازد.در اينجاست كه گردشگري روستايي با آنكه در سيطره سرمايه

 شود. ،غذا وانرژي بومي آثاري مثبت برجاي مي نهد وبه عبارتي بومي مي
 هاي كليدي  واژه

 مديريت روستايي، گردشگري روستايي، پسافورديسم ، محصول گردشگري ،متن فضايي :
 

 

 

 

 

 

 

                                                 
مجتمع مسكوني  -36حسابي -بولوار دكتر حسابي -قاسم آباد-مشهدآدرس:  09360621125نويسنده مسئول : زهره جوانبخت قهفرخي تلفن تماس :  *

 1واحد 2بلوك -شقايق
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 مقدمه -1
بدين لحاظ شناخت , بر مي گيرد اي مختلفي را دراز جمله رشته هاي بسيار متنوع و گسترده اي است كه عرصه ه گردشگري

ساختارهاي اساسي آن از جمله گام هاي ابتدايي در راه توسعه و  و در عين حال توجه به مفاهيم اوليه آن گردشگري, پايه 
ر .گردشگري را بايد پديده اي ميان رشته اي محسوب نمود كه در جهان معاصمحسوب مي شود گردشگريبهبود كمي و كيفي 

ويژگي هاي منحصر به فردي را به نمايش مي گذارد. گردشگري يك محصول عيني است كه در چارچوب كنشگري بين  رشته 
 اي قابل شناخت و بررسي مي باشد.

و خود را آماده مي كنند. با اين  ، به درآمدهاي حاصل از گردشگري مي انديشندروستاهاامروز دورافتاده ترين كشورها، و حتي 
درصد جمعيت  7كره زمين از مقوله گردشگري به دورند و فقط  اساس بررسي هاي انجام شده هنوز بيشتر ساكنانهمه، بر

پس هنوز ظرفيت بسيار زيادي دست نخورده باقي مانده و ).12:1390، سقايي( بندي مي شوند طبقه گردشگرجهان به عنوان 
ي مي سازد كه با توجه به قابليت هاي بالفعل و بالقوه ايران در اين امر ضرور هنوز به نقطه اوج خود نرسيده است. گردشگري

زمينه گردشگري بخصوص در نواحي روستايي, بستري الزم براي توسعه آن در كشور به وجود آيد تا ايران نيز از خوان نعمت 
 گردشگري بهره مند گردد.

1Fپسامدرنيته گذار از مدرنيته به وضعيتي در اين ميان روند

سبب آن شدكه واسـازي    ي اجتماعي ، اقتصادي و فرهنگيدر عرصه ها�
اي از سـبكمندي زنـدگي اجتمـاعي ـ      هـا اشـكال تـازه    شـكني  زندگي مدرن در تمامي ابعاد شكل گيرد ودر پيرامون اين ساختار

هـاي  هاي پسامدرن در ساختارشـكني جنبـه    گردشگري نيز در اين ميان در چالش.)Harvey,۱۹۸۹:۲۱٥اقتصادي پديدار شود (
2Fهاي شكل گيري جريـان گردشـگري كيفيتـي    كالسيك خودگرفتار آمد وزمينه

3Fدر اقتصـاد پسـا صـنعتي    �

و پيرامـون آن مهيـا   �
روند زمينه هاي تعامل فرهنگي را همراه با كاهش اثرات سوء زيست محيطي بين ميزبان و گردشگري و محل گردشگري فراهم 

4Fاين ميان گردشگري روستايي ). در114:1390پاپلي يزدي و سقايي،نمود(

نيز به عنوان يـك گردشـگري كيفيتـي بـه سـبب       **
عواملي چند همچون خستگي از محيط پر تالطم شهري و شهر نشيني همراه با عالقمندي به ميـراث فرهنگـي ، نگرانـي هـاي     

  .محيط زيست و شيوه زندگي  سالم و امتناع از فرهنگ مصرف گرايي شكل گرفته و توسعه يافته است
5Fگردشگري روستايي در فضاي جغرافيايي پسامدرنيته حاصل ساختار شـكني گردشـگري انبـوه   

گانـه   در الگوهـاي فضـايي سـه   ��
كند روندي از نگرش پساختاري توسعه در قالب جريان گردشگري در نواحي روسـتايي شـكل    باشد؛ كه اين فرصت رامهيا مي مي

به عنوان يك متن ، كنشگري و تعامالت و تا حدودي تقابل هاي دودويـي در  گيرد. از آنجا كه در رويكرد به فضاهاي جغرافيايي 
توليد فضاي جغرافيايي دخيل مي باشند، گردشگري نيز به عنوان يـك پديـده جغرافيـايي در نـواحي روسـتايي ، مـتن فضـايي        

گردشگر در نـواحي روسـتايي    مختص به خود را توليد مي كند. در واقع تعامالت و تقابل هاي و به طور كلي كنشگري ميزبان و
متن فضايي گردشگري در اين نواحي را توليد نموده و در كنشگري درون متني محصول گردشگري روستايي را به بازار تقاضاي 

). نقش اساسي را در سازماندهي و يا سـاماندهي كنشـگري درون متنـي پيرامـون     86:1388، سقاييگردشگري عرضه مي كند( 
ستايي بر عهده دارد به صورتي همه جانبه در مديريت روستايي تبلور مي يابد. در اين راستا ، اين سـوال  گردشگري در نواحي رو

اصلي مطرح مي شود كه با توجه از آنجا كه عينيت يافتگي توسعه بعـد از گـذار از فورديسـم بـه پسافورديسـم بـر رويكردهـاي        
تني گردشگري در نواحي روستايي چگونه مي تواند  شـكل گيـرد   اقتصادي نامتمركز استوار است ، تعامالت و كنشگري درون م

كه به عرضه محصول گردشگري روستايي به بازار تقاضاي آن منتهي شده و جايگاه مديريت روستايي در اين فراينـد كجاسـت؟   
آن مـي بايسـت    امـا قبـل از  در ادامه مقاله پيرامون اين سوال اصلي به بررسي گردشگري روستايي و مـديريت آن مـي پردازيم.  

 تاثيرگذاري اقتصاد پسافورديسمي را بر نواحي روستايي مورد بررسي قرار دهيم.
 

                                                 
۲-Postmodernity 
۳-Quality Tourism 
٤-Postindustrial  
٥-Rural Tourism 
٦-Mass Tourism 

www.SID.ir


www.SID.ir

Arc
hive

 of
 S

ID

۳ 
 

 
 روستا و اقتصاد پسافورديسم -2

اقتصاد امروز جهان بر بنيان هايي از تجارت آزاد و رويكردي بـه تعـديل اقتصـادي فضـاهاي سـرزميني ، در رونـدي از پـذيرش        
متفـاوتي را در بخـش هـاي مختلـف خـود در زمينـه اشـتغال و درآمدسـبب گرديـده          ، فرصت هايي اقتصـادي  » مزيت نسبي«

) كه خود نشانگر رويكرد نوين سرمايه داري سازمان نايافته در شكل دادن به جريان سريع و سـاده   Weaver,۲۰۰۰:۲٥۷است(
كـه در   ار به پسا فورديسـم اسـت  شكل گيري پارادايم جديد توسعه منطقه اي در روندي از گذ سرمايه به فراسوي مرزهاي ملي و

عامـل  ".از اين رو درمناطق مختلـف بنيـان اصـلي    ) ۱٥-Francois,۲۰۰۲:۱٤آن مناطق در رقابتي با بازارهاي جهاني قرار دارند(
،منـاطق  "انسـان بـا ابـزار اقتصـادي در يـك فضـاي جهـاني        "راستا و بـر بنيـان  ديـدگاه    است.در اين  "انساني ومنابع اقتصادي

).شـاخص هـاي   55:1381رحيم پـور، وقلمروهاي ژئوپولتيكي بيشتر براساس معيارهاي اقتصادي تعيـين مـي شـوند(    استراتژيك
چنين اقتصادي را مي توان در قالب ارقام تجارت جهاني به ويژه افزايش ضـريب صـادرات در تجـارت جهـاني ، رشـد مسـتقيم       

 ). ٦۷:Hoogvelt,۲۰۰۱(سرمايه گذاري خارجي و توسعه همه جانبه جريانات سرمايه بازجست
در اين ميان مفاهيم توسعه نيز دستخوش تغيير و تحوالت بسياري گرديدند كه در آن  مفهوم توسعه ديگر تطبيق بـا جامعـه را   
به عنوان معيار اصلي مدنظر قرار نداده بلكه تطبيق با بازار و در نظر گرفتن مزيت نسبي  را مهم مي داند.در اين هنگـام جامعـه   

ته به بازاري تشبيه كه در آن مقاصد ايدئولوژيك وحتي سياسي ناپديد شده وآنچه در بساط مي ماند فقـط جـدال بـراي    رفته رف
ها  شود و در آن مبارزه   ).ازهمين رو جامعه داراي يك نظم اقتصادي ـ خدماتي مي 109:1380تورن،پول وجستجوي هويت است(

يــت هــاي اقتصــادي برســاحت سياســي واجتمــاعي زنــدگي انســان تحكــيم  ي فعال ا    بــراي بقــا شــدت مــي يابد.انحصــار ريشــه
).در اين مفهوم توسعه نمي تواند در يك بعد شكل گيرد بلكه نيازمند ابعاد مختلفي است كـه فـراهم   11:1379دوپويي،شود( مي

ء بصورتي متعادل بـا آرايـش   نظام برنامه ريزي نيز سعي بر توزيع اهداف ، فعاليت ها و اشيا آورنده زمينه هاي توسعه مي باشند.
هاي خاص توسعه انجام مي پذيرد.شيوه هـاي برنامـه    ) كه اين خود در چارچوب استراتژي۲۳۲:Hall,۱۹۹٦مناسب فضايي دارد(

ريزي نيز بارويكرد به مشاركت مردمي و توسعه پايدار با تاكيد بر شـاخص هـاي همچـون پايـدار بـودن ، انعطـاف پـذيربودن و        
در آن هر منطقه در اعمال سياست هاي اقتصادي همراه با در نظـر گـرفتن    ) كهEnnis,۱۹۹۷:۹۳٥گرفته( مشاركتي بودن شكل

 مزيت نسبي داراي آزادي عمل زيادي مي باشد.
در اين ميان نواحي روستايي نيز به عنوان يك واحد طبيعي و اجتماعي با كاركرد اقتصادي از ديرباز تأمين كننده بخـش اصـلي   

غذايي هر كشور محسوب مي شود كه در بركنشي از فضاي متني بيانگر شيوه توليد در اقتصاد هر فضاي سـرزميني  مواد اوليه و 
مي باشند.هرچند در نواحي روستايي عمده اشتغال ساكنان پيرامون كشاورزي شكل مي گيرد ولي رويكـرد بـه تـامين اشـتغال     

و افزايش درآمد روستائيان توجه به ديگر الگوهـاي اقتصـادي را در   » مزيت نسبي«براي نيروي مازاد كار همراه با در نظر گرفتن 
).دليل اين توجـه را عـالوه بـر مـوارد بـاال مـي تـوان در        3:1384سقايي و رستمي،توسعه نواحي روستايي ضروري ساخته است(

تغال و اهميت ايـن منـابع در   تقاضاي روزافزون براي مواد غذايي ، اهميت مواد خام كشاورزي به عنوان زمينه ايجاد صنايع و اش
 توسعه همه جانبه و پايدار روستايي بازجست. 

گيري از منـابع وبكـار گيـري علـم و تكنولـوژي       توسعة پايدار ، سعي برآن دارد تا با بهره  در چارچوبي ازروستايي  هتوسع امروزه
هاي طبيعي و  شناخت زيرساخت  اين مبنا با مدرن روندي از توسعه روستايي را بر بنيان رفاهيت جوامع روستايي شكل دهد..بر

از ايـن رو نگـرش    متنوع سازي اقتصاد روستايي مدنظر مي باشـد.  و در نظر گرفتن مزيت نسبي پتانسيل نيروي انساني روستاها
ها بـه   مينز دهي بازكاهش قدرت  عالوه بر تك محور به توسعه روستايي بر بنيان كشاورزي ديگر كارايي الزم را دارا نيست. زيرا

بـوده ونيـروي كـار مـازاد نيازمنـد      رشد جمعيت تقريبـاً ثابـت     فشرده ، زمين هاي قابل كشت نيز در مقايسه با نرخعلت كشت 
بـه منظـور    لـذا كشاورزي به تنهايي قادر به تأمين مايحتاج زندگي، اشتغال و درآمد روستاييان نيست اشتغال جديد مي باشند. 

سـقايي و  ( يت، اشتغال و درآمـد روسـتاييان نـاگزير از متنـوع سـاختن اقتصـاد روسـتايي هسـتيم        بين تعداد جمع ايجاد تعادل
يكي از شيو هاي متنوع سازي اقتصاد روستايي ، رويكرد به گردشگري روستايي است كه خود برآمـده از ضـرورت   .)1382جوان،

 هايي مي باشد كه اقتصاد امروز مي طلبد.
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س تحوالت ناشي از گذر جوامع از دوران نظم يافته مدرنيته كه تقسيم كار مبتني بـر بخـش   به طور كلي مي توان گفت در پ   
كشاورزي همراه با مزيت نسبي و سود حداكثر از ويژگي هاي اين جامعـه بـود، امـروزه فعاليـت هـاي اقتصـادي و اجتمـاعي در        

به حداقل ممكن كاهش يافته است. روستاها ديگـر  روستاها و شهرها آنچنان در هم تنيده شده كه وجوه افتراق در اين دو مكان 
به عنوان تضادي در ديالكتيك دودويي شهر و روستا متبلور كننده تمايز بين اين دو نمي باشد. تنها تفاوت بـين شـهر و روسـتا    

. )72:1388،سقايي( امروزه در تعدادجمعيت هر يك مي باشد كه كاركردهاي يگانه اي را در مقياس هاي متفاوت بر عهده دارند
نواحي روستايي تحت تاثير جريان جهاني شدن و پسامدرنيسم از حاشيه و انزوا خارج شده و مورد توجه بازيگران صـحنه هـاي   
گوناگون بويژه اجتماعي و اقتصادي قرار گرفته است. تحوالت علمي، تكنيكي و ارتباطي ضمن ايجاد فرصت هاي بي بديل بـراي  

را متحول و دگرگون كرده است. در شرايط جديد بر خالف عصـر مدرنيتـه همـه مكـان هـا در      جامعه ي بشري، شرايط زندگي 
چرخه توليد و اقتصاد داراي ارزش است زيرا جامعه ي اطالعاتي كه با فشردگي زمان و فضا تعريف مي شود، فاصله هـا را بـراي   

.كـاركرد هـاي جديـد نـواحي     (٤٥:Francois,۲۰۰۲)كوشش انسان شكسته و ماهيتش بيش از همه وابسته به تكنولوژي اسـت 
روستايي در كنار نقش سنتي آن ها لزوم باز نگري در ماهيت و نقش اين نواحي را ضروري ساخته اسـت زيـرا روسـتا در عصـر     

 حاضر عرصه ي فعاليت هاي گوناگون انسان فارغ از نوع و تعداد جمعيت ساكن در آن قرار دارد
 گردشگري روستايي-3

كه امروزه توجه برنامه ريزان در امر گردشگري را بيش از پيش به خود جلب كرده روستاها است روستاها با يكي از منابعي 
برخورداري از فاكتورها وجاذبه هاي فرهنگي و اجتماعي و طبيعي پتانسيل بسيار مساعدي را براي جذب گردشگران دور و 

گردشگري ي نقش بسيار با اهميتي داشته باشد. عالوه بر آن نزديك فراهم مي كنند، كه اين امرمي تواند درتوسعه روستاي
اي براي نواحي روستايي از طريق توسعه درآمدي و زيرساختي (به ويژه به لحاظ اقتصادي براي  مزاياي اقتصادي قابل مالحظه

 يافته) ايجاد مي نمايد.  اي و كمتر توسعه مناطق حاشيه
ست كه مي تواند در كنار فعاليت هاي كشاورزي سنتي و صنايع روستايي كه به با توجه به اينكه گردشگري تنها فعاليتي ا

سرعت در حال از بين رفتن هستند قرار گيرد,  لذا گردشگري مي تواند فرصتي استثنايي براي احياي اقتصادي و تحرك نيروي 
تائيان عالوه بر فعاليتهاي روزمره خود, از انساني و كار در مناطق روستايي و مناطق رو به افول ايجاد نموده, باعث شود كه روس

منبع درآمد ديگري نيز بهره مند شوند.امروزه گردشگري در مناطق روستايي و دور افتاده اهميت ويژه اي يافته و وسيله اي 
آمد ).گردشگري روستايي منبع با ارزش اشتغال زايي و ايجاد در 16:  1383قادري ؛براي رفاه جوامع محلي تلقي مي شود.(

گردشگري در .) 8:  1380شارپلي ؛ است و مي تواند وسيله مهمي براي توسعه اجتماعي ـ  اقتصادي جوامع روستايي باشد (
تواند براي صاحبان تجارت با سرمايه نسبتاً اندك، رشد اقتصادي ارگانيك فراهم كند و يك جايگزين بالقوه  سطح محلي مي

همچنين گردشگري روستايي زمينه حضور  .Hall, 2005:4)( ران محلي ارائه دهدهاي سنتي در روستا و كارگ براي فعاليت
آورد. گردشگري  هاي خرد را كه ممكن است به خاطر جمعيت اندك اجتماعات روستايي عملي نباشد، فراهم مي تجارت

ته و باعث اكتساب درآمدهاي هاي روستايي مانند كشاورزي (به عنوان مثال مزارع) تأثير مطلوبي داش روستايي در كنار فعاليت
  .شود ثانويه مهمي براي خانوارهاي كشاورز مي

بطور كلي جريان گردشگري روستايي را مي توان از دو جهت مورد توجه قرار داد از يك جهت براي محيط هاي روستايي و 
ر بطن سنتي روستا زماني را به پيرامون آنها اين فرصت را مهيا مي كند تا گردشگران فارغ  از هياهوي شهري و تكنولوژي د

 جوانفراغت بگذرانند و از ديگر سو در كنار آن اقتصاد روستايي وابسته به زمين  مي تواند راههاي تنفس ديگري را تجربه كند(
بازار گردش ها و مسافرت ها در مناطق شهري و پيشرفته توسعه يافته است . بسياري از ساكنان اين   .) 136: 1382سقايي؛  و

مناطق مي خواهند از اين محيط بسيار تصنعي و متجدد فرار كنند و به مناطق كمتر توسعه يافته و بي آاليش پناه ببرند . اين 
از اين رو مي توان بيان داشت كه  .)19: 1383تقي زاده انصاري؛ افراد به گردش يا سفر به مناطق روستايي مي روند.(

 :Kneafsey; ۲۰۰۱كه در عصر پسامدرن براي فرار از مدرنيته فراهم آمده است ( گردشگري روستايي در واقع پناهگاهي است

.از اين روست كه گردشگر باحس نوستالژي با ديدن روستاها مي رود تا دمي از سوگم كردگي هاي هستي شناختي اش )۷٦۳
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ي توان به صورت زير معرفي نمود ( در اين بين اقسام گردشگري روستايي را م ).168:1383مافي و سقايي،در شهر كناره گيرد( 
 ) : 55:  1385محمودي و دانه كار؛ 

 گردشگري در محيط هاي طبيعي مثل :بيابان، جنگل،منابع آبي ، غارو ساير جاذبه هاي طبيعي است.-1
 گردشگري در محيط هاي فرهنگي و اجتماعي همانند آداب  و سنن بومي، آثار باستاني و فرهنگي.-2
 يط هاي اقتصادي نظير صنايع دستي ،دامپروري و كشاورزي استگردشگري در مح-3
در اين بين شرايط طبيعي ، مورفولوژيكي ، عناصر اقليمي همراه با ساختار اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي محيط روستا اشكال  

، نوع مسكن ، الگوي سكونت گوناگون و متنوعي از روستا ها را به وجود مي آورند كه هر كدام به لحاظ فيزيكي ، تيپ معماري 
، نوع معيشت ، آداب و رسوم و سنت ها از يكديگر متمايز مي باشند . اين وجه تمايز و وجوه مختلف روستاها خود خالق جاذبه 
هاي است كه گردشگران روستايي را به بازديد از اين مناطق عالقمند و آنها را هر از گاهي به مسافرت به اين مناطق وا مي دارد 

نظر مختلف مورد توجه قرار داد از يك سو محيط هاي روستايي و پيرامون آنها اين مگردشگري روستايي را مي توان از دو .
فرصت رامهيا مي كنند تا گردشگران فارغ از هياهوي شهري و سيطره تكنولوژي در بطئن سنتي روستا زماني را به فراغت 

جوان و روستايي وابسته به زمين مي تواند راههاي تنفس ديگري را تجربه كند( بگذرانند و از ديگر سو در كنار آن ، اقتصاد 
شود ولي يكي  حلي براي تمامي مشكالت نواحي روستايي محسوب نمي در اين ميان هر چند گردشگري راه). 112:1383سقايي،
هاي  كند شدن روند تخليه سكونتگاه تواند به تواند اثرات اقتصادي مهمي داشته باشد و به نوعي مي هاي است كه مي از شيوه

روستايي و جريان مهاجرت جمعيت روستايي كمك كند. از ديگر آثار گردشگري روستايي مواردي است كه در زير بدان اشاره 
 شود:  مي
 ها براي كار مازاد  ايجاد اشتغال براي نيروي مازاد كار و ايجاد فعاليت -1
 هاي اقتصادي بخشتنوع اقتصاد روستايي در كنار ديگر  -2
 باالبردن سطوح درآمدي خانوارهاي روستايي  -3
 ).3:1382سقايي،(ايجاد تقاضا براي محصوالت كشاوري و ديگر محصوالت حاصل از فرآوري كشاورزي -4

داري را در تصرف فضاهاي جديد و ادغام آنها را در چرخه  گردشگري روستايي از يك سو قابليت اقتصاد سرمايهبطوركلي 
نمايد كه در آن راهبرد كااليي شدن نواحي روستايي به عنوان بخشي از اقتصاد زيبا شناختي معاصر محسوب  ف باز ميمصر
. از ديگر سو گردشگري روستايي نتيجه يك مفهوم فراگير از گريزهاي شهري است كه در  (Kneafsey , ۲۰۰۱:۷٦۳)گردد مي

 -از نگرش تك محور در نواحي روستايي، در قالب كنش پذيري اقتصادي داري رهيافت پسافورديسم را در عبور سيطره سرمايه
 .گذارد اجتماعي كه مي تواند زمينه ساز درآمد و اشتغال باشد در تلفيق با صنعت زمينداري به اجرا مي

تايي و هاي روس توان از دو منظر مختلف مورد توجه قرار داد. از يك سو محيط بطور كلي جريان گردشگري روستايي را مي
كنند تا گردشگران فارغ از هياهوي شهري و سيطره تكنولوژي در بطن سنتي روستا زماني  پيرامون آنها اين فرصت را مهيا مي

را به فراغت بگذرانند و از ديگر سو در كنار آن گردشگري روستايي به عنوان راهكاري براي جلوگيري از ركود اقتصاد و مهاجرت 
اين در حالي است كه گردشگري روستايي براي به  ).Walford, 2001: 331شود ( نظر گرفته ميبه بيرون جمعيت بومي در 

نتيجه رسيدن اهداف مورد نظر خود به پايداري و حفاظت محيط روستا، احياء و ثبات اقتصادي جوامع روستايي و توسعه 
. گردشگري روستايي را )Getz,1998:306تجارت گردشگري در مقياس كوچك به عنوان يك شيوه عمل وابسته است (

توان اينگونه تعريف كرد: (( گردشگري روستايي عبارت است از فعاليت ها و گونه هاي مختلف گردشگري در محيط هاي  مي
مي باشد  ]انسان/ طبيعي   [براي محيط زيست روستا ]مثبت /منفي   [در بردارنده آثاري كه ها آنمختلف روستايي و پيرامون 

 ). 112:1383سقايي،)) (جوان و 
هاي جغرافيايي،كيفيت مناظر طبيعي و آثار تاريخي و ي گردشگري در هر روستا پيش از هر چيز به سرمايهامكانات بالقوه

ها به عناصر قابل عرضه، شادابي فرهنگ محلي آن بستگي دارد لذا عمق بخشيدن و ارزش نهادن به اين عوامل و نيز تبديل آن
هاي آن زيست روستا، جذابيت و ماندگاري پتانسيلاندازها،محيطها، آداب و رسوم،چشممراقبت از سنتترويج سياست حفظ و 
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آورد.  از اين رو در رابطه با گردشگري روستايي مي را تضمين نموده و روستا را بصورت يك محصول واقعي گردشگري در مي
 توان سه ديدگاه كلي را مطرح نمود 

ري را تنها راه رشد و توسعه مناطق روستايي مي داند و تاكيد مي كند كه تغيير جهت فعلي به سوي ديدگاه اول توسعه گردشگ
رشد با رهبري گردشگري مي باشد.از اين رو گردشگري عنصر اساسي حركت به سوي احيا و بازسازي مناطق روستايي است 

تقد است كه مي توان آن را با اشكال ديگر گردشگري .ديدگاه دوم آن را به عنوان يك بخش از بازار گردشگري مي شناسد و مع
مانند آفتاب ، دريا و سواحل ماسه اي مقايسه كرد. ديدگاه سوم نيز معتقد است كه مي توان گردشگري روستايي را به عنوان 

 نشان دهنده ارتباطات و تعامالت اين سه ديدگاه است. 1فلسفه اي براي توسعه روستايي به حساب آورد نمودار 
 : نظريه ها و ديدگاه هاي موجود در رابطه با گردشگري روستايي 1نمودار 

 
 

گردشگري روستايي به عنوان  -1از اين رو مي توان سه ديدگاه مهم در رابطه با گردشگري روستايي را به شرح زير برشمرد: 
گردشگري  -3ونتگاههاي روستايي. گردشگري روستايي به عنوان يك سياست بازساخت سك -2راهبردي براي توسعه روستايي. 

 روستايي ابزاري براي توسعه پايدار و حفاظت از منابع طبيعي
با توجه به اين ديدگاه مي توان بيان داشت گردشگري روستايي از يك طرف با ايجاد فرصت ها ي جديد براي مناطق روستايي 

-سبب اثرات منفي در ابعاد مختلف اقتصادي،اجتماعيباعث رشد و توسعه و از طرف ديگرتوسعه بدون برنامه ريزي براي آن 
اي به عنوان ابزاري براي ترويج  ريزي منطقه نواحي روستايي در فرآيند برنامه فرهنگي و زيست محيطي براي مناطق خواهد شد.

گردند  اشتغال محلي و بهبود كيفيت عمومي زندگي و باال بردن سطح رفاه اقتصادي منطقه محسوب مي
)Fleisher,2000:1007(. ريزي  تواند به نحو مطلوب از طريق توجه به گردشگري روستايي عملي گردد. برنامه اين امر مي

اي  اي با راهبرد گسترش گردشگري روستايي كوشش براي رسيدن به بهترين الگوي فضايي در جهت توسعه منطقه منطقه
گردشگري روستايي براي آنكه .كلي از توسعه ملي مدنظر داردمتن فضايي يابي به اهدافي را با توجه به يك  باشد كه دست مي
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بتواند به تعادلي پايدار ميان نيازهاي جوامع محلي، حفظ محيط زيست همراه با ارتقاء سطح كيفيت زندگي و تجربه گردشگري 
تواند در  يتي كه ميمديريتي قوي نيازمند است. مدير ساختار هاي گردشگري پايدار را شكل دهد به يك دست يافته و فعاليت

، كه در آن پويايي در چارچوب عرضه و تقاضا ساختاريوري گردشگري در نواحي روستايي در انطباق با يك نگرش  زمينه بهره
تواند پيوندهاي  چنين مديريتي مي )  Kadivar and saghaii,۲۰۱۱:۱۱۷(با تاكيد بر توسعه پايدار مدنظر است شكل گيرد

تواند همكاري بين  هاي كاركنان را در اين بخش بهبود بخشد. همچنين مي ي دانش و مهارت ده و توسعهاي را افزايش دا منطقه
بر اين اساس مديريت روستايي . )267 :1378ها را براي انجام امور و وظايف وابسته به هم موجب شود (داس ويل،  بخش

) و 80 :1378هاي اجتماعي مدنظر قرار داده (هال،  سازههنگامي كه بتواند محصول گردشگري را در نواحي روستايي به عنوان 
تواند در فرآيندي از تعيين اهداف،  ها و ساختارهاي روستايي بشناسد مي پيامدهاي ناشي از گردشگري را در تغيير ارزش

پايدار را ها، پيشنهادات، اجرا و اداره شركت موجبات دستيابي به توسعه گردشگري روستايي  ها، تجزيه و تحليل بررسي
 پذير نمايد امكان

 يك نمونه تصويري از اجزاي گردشگري پايدار روستايي:  2نمودار 

 
ها تنظيم شده براي  ها و استراتژي ها، همراه با برنامه روستايي بايد در مورد اهداف عمومي و اولويتگردشگري رو مديريت  از اين

حل مشكالت در وضعيت تعارض آميز نيز داشته باشد تا توانايي  منطقه آگاهي كامل داشته و مهارت الزم و كافي را جهت
 .)182 :1379(اليوت،  دهاي گردشگري روستايي را كسب نماي سرعت بخشيدن به پروژه

 
 : ساختار گردشگري روستايي 1جدول 

 عوامل عرضه عوامل تقاضا
 ـ بازارهاي بين المللي گردشگري

 ـ بازارهاي داخلي گردشگري
نان محلي از جاذبه ها، امكانات ـ استفاده ساك

 و خدمات گردشگري

 ـ جاذبه ها و فعاليت ها
 ـ دسترسي

ـ تاسيسات و امكانات 
 زيربنايي

 ـ خدمات مهمان نوازي
 ـ عناصر نهادي و سازماني

 
هاي ساكن اي آثاري چون ايجاد درآمد براي كشاورزان و ديگر خانوار محدوده محلي و منطقهدر گردشگري روستايي از آنجا كه  

هاي شغلي در نواحي روستايي و باالخره تدارك برخي از زيربناهاي  روستا؛ كاهش مهاجرت به بيرون به وسيله تدارك فرصت
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.  از اين رو تدوين و اجراي طرح ها و برنامه ها ي جامع گردشگري (Oppermann, 1996: 89)اقتصادي را در بردارد 
اسايي و منطقه بندي نواحي گردشگري روستايي و مكان گزيني و ايجاد امكانات و روستايي در مقياس منطقه اي، بمنظور شن

خدمات براي هر منطقه با توجه به نوع گردشگران و پتانسيل ها و توانايي هاي گردشگري در آن منطقه در جهت شناسايي 
و هدفمند از آنها در جهت ايجاد  جاذبه ها و فرآورده هاي  مختلف گردشگري روستايي در مناطق مختلف و بهره گيري بهينه

اشتغال و افزايش درآمد روستائيان بوده كه در آن  بازنگري به نحوه سرمايه گذاري و توزيع امكانات، خدمات و تسهيالت 
گردشگري در سطح منطقه اي و اولويت دهي تخصيص مجدد اين نوع امكانات به مناطق روستايي با قابليت باال و متوسط 

 اراي اهميت بخصوصي مي باشد.جذب گردشگر د
 

 متن فضايي گردشگري روستايي -5
تمايز ديالكتيكي و جدالي شهر و روستا پيرامون پردازش تز و آنتي تز بركنش هاي آنها در فرجام مدرنيته امروزه به پايان خود 

فضاي انساني با جمعيتي  رسيده است و زمينه هاي تعامل فضايي در زمينه يك نگرش متني بين شهر و روستا به عنوان دو
. اين خود در رويكرد به توسعه در چارچوب نظريه هاي متفاوت ، توسعه را )1386سقايي،(متفاوت از ساكنان فراهم آورده است

در دو فضا در همتنيدگي با هم مطرح مي كند و توسعه را در تمامي بخش هاي اقتصادي در نواحي روستايي و شهري در 
پذيري انسان و محيط در قالب سطوح  هر چند كنشامكان پذير مي نمايد. در اين ميان » زيت نسبي م«چارچوب رويكرد به 

تكنولوژيكي و مديريتي اقتصاد روستايي را شكل داده كه بيشتر وابسته به زمين است ولي بر كنش كشاورزي در نواحي 
يته تا اكنون شكل گرفته و دستخوش تحوالت بسياري داري از آغاز مدرن روستايي در روند يكسره پردازش شده ناشي از سرمايه

بر اين مبنا در زمينه توسعه روستايي ، رويكردي به توسعه همه جانبه روستايي شكل گرفت كه در آن توسعه گرديده است.
پايدار پايدار با توجه به مزيت نسبي هر مكان مورد توجه قرار گرفت و تنوع اقتصاد روستايي لحاظ گرديد.شماي از توسعه 

 نشان داده شده است. 1روستايي در شكل 
 چارچوبي راهبردي براي توسعه همه جانبه روستايي -3نمودار

 
توسعه همه جانبه روستايي از يك سو بر مشاركت ساكنان محلي و از طريق مختلف مذاكره ، مشورت و معامله استوار بوده و 

اهم مي آورد و از ديگر سو بر بنياني از شناسايي مزيت هاي نسبي هر دركي از سهم هريك از ساكنان را در فرآيند توسعه فر
در يك حالت كلي توسعه همه جانبه يا يكپارچه روستايي را بر بنيان ).Scott,۲۰۰٤:٥۰ناحيه در راهبرد توسعه وابسته مي باشد(

مات گوناگون ، بهبود و اصالح شبكه مشاركت ساكنان مي توان منوط به افزايش توليد ، بهبود سطح دانش و انگيزش ، ارائه خد
ارتباطي و حمل ونقل، بهسازي مسكن روستايي ، تنوع بخشي به امكانات اشتغال و اصالح و انتظام شبكه مكاني ـ فضايي 
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سكونتگاه هاي روستايي به صورت توام دانست.به بيان ديگر ، توسعه همه جانبة روستايي ، با اجراي مجموعه اقدامات هماهنگ 
 دي، سياسي و اجتماعي است تا به اين ترتيب دسترسي آنها به كاالها و خدمات به طور موثر افزايش يابد.اقتصا

در اين ميان پرداختن به توسعه همه جانبه روستايي در زمينه گردشگري نيازمند شناخت وضعيت كلي اقتصاد جهاني و 
سرمايه داري در ديگر بودگي خود، در قالب جهاني شدن سرمايه، سعي مي كند فضاهاي بكر و مستعد پيامدهاي آن مي باشد. 

پاپلي يزدي و (براي اين منظور است تجارت و سود را به سيطره خود درآورد، ابزار گردشگري مناسب ترين شيوه
ماهيت سرمايه داري مي تواند در  در چارچوب شناخت روستايي .اگر چه برنامه ريزي و مديريت گردشگري)1382سقايي،

زمينه بهبود كيفيت زندگي ساكنان محلي و افزايش درك از مكان را سبب شود ولي در بسياري از مواقع گردشگران باعث 
تغييرات اجتماعي گرديده و زبان و تمايالت خود را به ميزبان انتقال مي دهند و بعد از مدتي فرهنگ بيگانه در زندگي روزمره 

هرچند نمي توان از اين نكته چشم پوشيد كه گردشگري فرصت كافي  ).Harrison,۲۰۰۱:۳۰ن محلي مشهودتر مي شود(ساكنا
رابراي تبادل فرهنگي مهيا مي كند؛ كه اين خود به نوع فرهنگ جوامع ميزبان بستگي دارد.كه درحالتي بين دو فرهنگ تدافعي 

ي فرهنگي ديگري نيز وجود دارد كه ناشي از انعطاف پذيري يا عدم انعطاف وپويا قرار مي گيرد.اين در حالي است كه تقاضاها
عالوه بر آن چشم بستن بر آثار اقتصاد ). 22:1380سقايي،فرهنگي نيست بلكه ريشه در اعماق فرهنگي جوامع محلي دارد(

شگري بدل مي سرمايه داري و عدم بكارگيري مهارت هاي مديريتي، گردشگري را به مايه تباهي مكان هاي گرد
). با اين وجود شكل گردشگري در ابعاد منطقه اي براي كاستن از آثار سو و منفي آن تجويز (Besculides,۲۰۰۲:۳۰٦نمايد

مي گردد بر اين پايه ضروري است كه سطح آگاهي ساكنان محلي را نسبت به آثار گردشگري بخصوص آثار منفي گردشگري، 
بخصوص ا با توجه به آگاهي ايجاد شده، در برنامه ريزي توسعه گردشگري در نظر گرفت.افزايش داد و نظرات ساكنان محلي ر

در تبيين مدلي پايدار جريان گردشگري شكل گيرد.در اين راستا مي توان گردشگري روستايي را در يك مدل براي پايداري 
يي نواحي روستايي و ادغام آنها را در چرخه گردشگري روستايي قابليت اقتصاد سرمايه داري را در تصرف فضا.ورفاه تبيين كرد

ساختاري در شكل گيري گردشگري روستايي در پسا مصرف باز مي نمايد. در اين ميان با توجه به كنش پذيري عوامل مختلف
 تمامي ابعاد آن نشان داده شود.) 2( شكل فضاي سرمايه داري، سعي شده است كه در مدلي كه ارائه گرديده است 

 صر پسامدرنيت روستايي، گردشگري و توسعه در عمدل مفهومي در واسازي مدير -4نمودار 
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چون ، خدمات، جاذبه ها، متني ( كه در داخل متن فضايي مي باشند) درون  فضاي از گردشگري روستايي، عوامل فوق در مدل
فضاي برون متني (عوامل تاثير مل و ساكنان محلي همراه با مديريت گردشگري روستايي در يك متن فضايي عمل نموده و عوا

كاركرد متن . در چاچوب )25:1387مافي و سقايي،( دارند اساسي نيز در كاركرد اين متن فضايي نقشگذار بر يك متن فضايي) 
، وجود جاذبه ها براي شكل گيري جريان گردشگري،  باال بردن سطوح و كيفيت خدمات و تسهيالت را ضروري مي فضايي

دمات در ارتباط مستقيم با سرمايه قرار دارد. بالطبع مديريت حاصل از اين سرمايه گذاري پيگير راهبرد افزايش سازد. توسعه خ
تعداد گردشگران و سود حاصل از سرمايه گذاري است. افزايش تعداد بازديدكنندگان به يك بركنش منطقه اي مي انجامد و 

).توسعه 99:1388سقايي،(، بازديدكنندگان و محيط مي شودسبب شكل گيري چالش هايي در رابطه بين ساكنان محلي
ها وبه عنوان يكي از راهبردهاي توسعه نواحي روستايي صورت  گردشگري روستايي در راستاي اقدام دولت

با توسعه اقتصادي بر پايه توسعه گردشگري روستايي جهت گيري چالش ها صورت مي گيرد. اين . Gilg,۱۹۸۸:۱۰۹)گيرد( مي
ي بستگي به آن دارد كه مقدار توزيع درآمد در سطوح منطقه تا چه اندازه اي عادالنه است. اگر سرمايه گذاري تنها جهت گير

به سمت پاگيري خدمات، استفاده گردشگران و بهره مندي سرمايه گذاران بزرگ منتهي شود، بالطبع سود حاصله يا به خارج از 
سرمايه گذار تجميع مي شود و عدالت توزيعي كه مي توانسته به وسيله مهيا كردن منطقه انتقال يافته و يا در فراگرد طبقات 

زمينه هاي فعاليت ساكنان محلي و پخش درآمد حاصل شود، به سمت فراكنش طبقاتي در سطح منطقه و شكل گيري چالش 
ده و آن را به سمت رشد منفي هاي ما بين ميزبان و گردشگر سوق مي يابد. اين چالش ها بر چرخه حيات گردشگري تاثير نها

 .هدايت مي كند
ر اين ميان چالش هاي فرهنگي كه بين ساكنان محلي و بازديدكنندگان شكل مي گيرد نيز حائز اهميت است. گردشگري د

از آنجا كه اكثر .روستايي در فضاهايي شكل مي گيرد كه داراي ويژگي هاي سنتي بيشتري نسبت به محيط هاي شهري هستند
فرهنگ ناشي از تسلط مدرنيته، راهي محيط هاي روستايي مي شوند، خود چالش ا ان روستايي از محيط شهري و بگردشگر

هايي را شكل  مي دهد. مدرنيته از آنجا كه روند صعودي خود را بيش از هر چيز مديون سرمايه داري بوده و بر پايه آن نظم 
اجتماعي را در مدرنيته  مي سازد نه نيازهاي اقتصادي بلكه مصرف  اجتماعي خود را شكل داده است و آنچه شالوده زندگي

)، دركنش با فرهنگ سنتي حاكم در فضاهاي روستايي چالش هايي را شكل مي دهد كه 20،1381،و سقايي پايلي يزدياست(
مي تواند منتهي به همگون سازي، تضاد، بيگانه ستيزي و ساختار شكني مصنوعي فرهنگ ميزبان 

هاي مختلف اقتصادي و فرهنگي در عمل  فرهنگ سنتي در اين بين در چارچوب داوري گروه). (Besculides,۲۰۰۲:۳۰۷شود
به تفسيرهاي تازه تن مي سپارد و به سمت يك همگوني فرهنگي با بازديدكنندگان حركت مي كند. زيرا طبيعت خاص 

عام توليد كاال در چارچوب شيوه توليد سرمايه  هاياقتصادي صنايع فرهنگي كه گردشگري جزئي از آن است، بر اساس گرايش 
 داري با توجيه خصوصيات ويژه كاالهاي فرهنگي، ميل به همگون سازي مصرف دارد. 

در فراسوي اين چالش ها از آنجا كه در مناطق روستايي، مهاجرت ها به شهر رو به تزايد است و فقر فرصت هاي اقتصادي در 
يزه اي قوي جهت مهاجرت به شهرها به شمار مي رود، افزايش فرصت هاي توسعه روستايي مي مناطق روستايي به عنوان انگ

تواند از رشد مهاجرت روستايي بكاهد و به جوامع روستايي اجازه دهد كه در محل هاي مناسب زندگي و قابل  رشد روستايي 
ها براي فراهم آوردن زمينه هاي پويايي  ت. گردشگري روستايي به عنوان يكي از اين فرص)10:1383سقايي،(باقي بمانند

اقتصاد روستايي مطرح مي باشد. كه مي تواند در مناطق روستايي توسعه پيدا كرده، حمايت و تقويت شود. از اين رو بايد بر 
آن ). هر چند نبايد از آثار منفي و مخرب (۱۹۸:Cartner,۱۹۹٦اهميت استراتژي هاي توسعه گردشگري روستايي تمركز نمود(

در يك كليت از منظر مدل ارائه شده، مي توان گردشگري  غافل بود. اين خود برنامه ريزي و مديريت مناسبي را مي طلبد.
روستايي را بعنوان راهبردي براي توسعه و جزيي از اجزاي توسعه همه جانبه روستا به حساب آورد.گردشگري روستايي به 

هاي كشاورزي ، جايگزين مناسبي براي   ل اقتصادي و با توجه كاهش سود فعاليتعنوان راهبردي براي توسعه همچنين به دلي
آن است . بر اين مبنا دليل اصلي توسعه گردشگري روستايي غلبه بر پايين بودن سطح درآمد و ارائه فرصت هاي جديد شغلي 

گردشگري روستايي مي تواند به در ابعاد اجتماعي . )(۸٥:Oppermann,۱۹۹٦ است و تحوالت اجتماعي در جامعه روستايي
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اشتغال و توسعه اقتصادي در سطوح منطقه ، اميدهايي را براي كاهش فقر و افزايش اشتغال  عنوان يك ابزار براي توليد
 ).17:1385سقايي،( بخصوص در نواحي كه سودهي ندارند فراهم آورد 

 1چارچوب مدل فوق در برگيرنده كاركردهاي زير باشد : بطور كلي گردشگري روستايي در زمينه توسعه روستايي مي تواند در  
ـ گردشگري روستايي زنجيره اي از 2ـ گردشگري روستايي همانند هر فعاليت صادراتي ، منبع درآمد و اشتغال ايجاد مي كند . 

ي اقتصادي عمل مي كل فعاليت هاي اقتصادي و خدماتي به وجود مي آوردو به عنوان يك اهرم براي تعداد زيادي از فعاليت ها
بهره برداري قرار مي دهد.  موردـ گردشگري در نواحي روستايي پديده هاي طبيعي را كه داراي ارزش اقتصادي نيستند 3كند . 

ـ گردشگري روستايي تقاضا براي صنايع دستي ، هنرهاي سنتي و فعاليت هايي كه نياز به نيروي كار بيشتري دارند را ارتقاء 4
هاي  روستايي به همان اندازه كه گردشگراني را از خارج از فضاي اقتصاد روستا جذب مي كنند جريانشگري ـ گرد5مي دهد. 

 برون زاي هزينه ها را به منطقه تزريق كرده و ضريب تكاثري سنتي را نيز افزايش مي دهد .
 مديريت متن فضايي گردشگري روستايي -6

گري را در نواحي روستايي به عنوان سازه اي (سيستم) اجتماعي مد نظر مديريت روستايي هنگامي كه بتواند محصول گردش
قرار داده و پيامدهاي ناشي از گردشگري را در تغيير ارزش ها و ساختارهاي روستايي بشناسد مي تواند در فرآيندي از تعيين 

يابي به توسعه گردشگري روستايي پايدار پيشنهادات ، اجرا و اداره شركت موجبات دست  ، اهداف ، بررسي ها ، تجزيه و تحليل ها
را امكان پذير نمايد. از اين رو مديريت روستايي بايد در مورد اهداف عمومي و اولويت ها ، همراه با برنامه ها و استراتژي ها 

شته تنظيم شده براي منطقه آگاهي كامل داشته و مهارت الزم و كافي را جهت حل مشكالت در وضعيت تعارض آميز نيز دا
). مديريت گردشگري  182 : 1379اليوت ، باشد تا توانايي سرعت بخشيدن به پروژه هاي گردشگري روستايي را كسب نمايد( 

به طور كلي با موارد متعددي مرتبط است كه از آن جمله مي توان به روند تغييرات بازار و محصول ، حفظ و ارتقاي امكانات و 
افع اجتماعي و جغرافيايي گردشگري و حل مسائل به هنگام بروز آنها اشاره كرد. بنابراين خدمات مربوطه ؛ افزايش مستمر من

مشخص مي گردد كه نظارت بايد به عنوان يكي از بخش هاي مهم مديريت روستايي در زمينه گردشگري مطرح باشد ، تا 
و بررسي و مطالعه ويژگي گردشگراني را به منظور بتواند پيشرفت كار در مورد اقدامات اجرايي را پيوسته مورد نظارت قرار داده 

حصول اطمينان از تحقق اهداف تعيين شده در خصوص بازار ، تعيين ميزان رضايتمندي گردشگران و نيز آثار اقتصادي ، 
اجتماعي ـ فرهنگي و زيست محيطي گردشگري را به طور اعم و در طرح هاي اجرايي به طور خاص در بر گيرد(جوان و 

)، مديريت روستايي مي تواند از طريق سازمان 3). در اين راستا و در چارچوب مدل مفهومي ارائه شده(شكل 120،1383،سقايي
ها ، فرآيندها و شبكه هاي مختلف امور مربوط به جهت گيري ، ارتباط ، هماهنگي و كنترل مورد نياز گردشگري روستايي را 

بناهاي الزم ، حمايت از جامعه روستايي و محلي و محيط زيست و پشتيباني از  تدارك بيند و داراي مسئوليت براي تدارك زير
 توسعه اقتصاد ملي و محلي باشد.

 ـ مدلي مفهومي در عملكرد مديريت روستايي در رابطه با گردشگري 5نمودار
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يست همراه با ارتقاء سطح گردشگري روستايي براي آنكه بتواند به تعادلي پايدار ميان نيازهاي جوامع محلي ، حفظ محيط ز
كيفيت زندگي و تجربه گردشگري دست يافته و فعاليت هاي گردشگري پايدار را شكل دهد به يك سيستم مديريتي قوي 
نيازمند است . مديريتي كه مي تواند در زمينه بهره وري گردشگري در نواحي روستايي در انطباق با يك نگرش متني ، كه در 

 عرضه و تقاضا با تأكيد بر توسعه پايدار مد نظر است شكل گيرد.آن پويايي در چارچوب 
چنين مديريتي مي تواند پيوندهاي منطقه اي را افزايش داده و توسعه ي دانش و مهارت هاي كاركنان را در اين بخش بهبود 

:  1378داس ويل ، ود ( بخشد . همچنين مي تواند همكاري بين بخش ها را براي انجام امور و وظايف وابسته به هم موجب ش
) بر اين اساس مديريت روستايي هنگامي كه بتواند محصول گردشگري را در نواحي روستايي به عنوان سازه اي اجتماعي  267

) و پيامدهاي ناشي از صنعت گردشگري را در تغيير ارزش ها و ساختارهاي روستايي  80:  1378هال ، مد نظر قرار داده ( 
در فرآيندي از تعيين اهداف ، بررسي ها ، تجزيه و تحليل ها ، پيشنهادات ، اجرا و اداره شركت موجبات بشناسد مي تواند 

دستيابي به توسعه گردشگري روستايي پايدار را امكان پذير نمايد . از اين رو مديريت روستايي بايد در مورد اهداف عمومي و 
ظيم شده براي منطقه آگاهي كامل داشته و مهارت الزم و كافي را جهت حل اولويت ها ، همراه با برنامه ها و استراتژي ها تن

مشكالت در وضعيت تعارض آميز نيز داشته باشد تا توانايي سرعت بخشيدن به پروژه هاي گردشگري روستايي را كسب نمايد. 
تغييرات بازار و محصول ، حفظ مديريت گردشگري به طور كلي با موارد متعددي مرتبط است كه از آن جمله مي توان به روند 

و ارتقاي امكانات و خدمات مربوطه ؛ افزايش مستمر منافع اجتماعي و جغرافيايي گردشگري و حل مسائل به هنگام بروز آنها 
اشاره كرد. بنابراين مشخص مي گردد كه نظارت بايد به عنوان يكي از بخش هاي مهم مديريت روستايي در زمينه گردشگري 

، تا بتواند پيشرفت كار در مورد اقدامات اجرايي را پيوسته مورد نظارت قرار داده و بررسي و مطالعه ويژگي مطرح باشد 
گردشگراني را به منظور حصول اطمينان از تحقق اهداف تعيين شده در خصوص بازار ، تعيين ميزان رضايتمندي گردشگران و 

گردشگري را به طور اعم و در طرح هاي اجرايي به طور خاص در بر  نيز آثار اقتصادي ، اجتماعي ـ فرهنگي و زيست محيطي
  .گيرد

 نتيجه گيري
ي از بر جاي گذاري اثرات  هاي توليد انبوه (فوردسيم) در زمينه كشاورزي روند دو سويه ركود اقتصادي ناشي از سياست

سازمان يافته، راهكار افزايش توسعه را در  داري  مختلفي را در نواحي روستايي سبب گرديد. نگرش تك محور بر پايه سرمايه
گيري كشاورزي سرمايه داري شد. در حالي كه در فراگشت توليد محصوالت  باالبردن ظرفيت توليد بازيافته و سبب شكل

ه هاي دولت يافت و تنظيم محور توسع كشاورزي مكانيزم عرضه و تقاضا، وابستگي بسياري را به تنظيم بازار در چارچوب يارانه
 .تنها حمايت بخش دولتي را باز طلبيد

داري در تجديد ساختاري حياتي، كاركردهاي چندگانه فضاي روستايي را مدنظرقرار  اين فرآيندها سبب آن گرديد كه سرمايه
سقايي و ( داده و تلفيق اقتصادي را در رهيافت پسافورديسم به منظور عبور از نگرش تك محور به اجرا گذارد

. بدين منظور در نواحي روستايي تلفيق اقتصادي در يك بعد با ارائه خدمات گردشگري در نظر گرفته شد. )154:1385عليزاده،
گيري گردشگري روستايي به عنوان يك   توجه به نواحي روستايي به عنوان مقصد گردشگري به مفهوم خاص، يعني شكل

 داري قرار گرفته است.  مايهالگوي فضايي گردشگري، در چند دهه اخير به شدت مورد توجه سر
هاي بسيار آن در وضعيت امروز نواحي  در اين ميان بايد اين نكته رامدنظر داشت كه توجه به گردشگري روستايي با پارادوكس

روستايي ايران اجتناب ناپذير است.اما اين نبايد مانع از آن شود كه در شكل گيري اين الگوي فضايي از گردشگري آثار مخرب 
شود.  هاي مهم فعاليت اقتصادي محسوب مي گردشگري روستايي در دنياي امروز به عنوان يكي از بخش اديده گرفته شود.آن ن

كند ولي از آنجا كه در نواحي روستايي  هاي زيرين آن به خوبي در تصرف فضا نقش اصلي را ايفا مي داري در اليه هرچند سرمايه
شود، گردشگري  هاي توسعه روستايي مي هاي اقتصادي مانع از افزايش فرصت صتمهاجرت شهري روبه تزايد بوده و فقر فر

هاي اقتصادي را افزايش داده و اجازه  طور كلي تنوع اقتصاد روستايي ، فرصت تواند با ايجاد اشتغال و درآمد و به روستايي مي
و از آنجا كه ماهيت گردشگري ايجاد اشتغال هاي مناسب زندگي و قابل رشد روستايي باقي بمانند  دهد كه روستائيان در محل

تواند در بهبود يافتن كيفيت زندگي ساكنان محلي و افزايش درك  ريزي و مديريت گردشگري روستايي مي و درآمد است برنامه
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هوت مقياس محلي در نواحي روستايي، خرده فرمايش هاي انقالب سبز در برحالي است كه دردر. اين آنها از مكان را سبب شود
آيد. كارآمدي صنعت نيز  فرآوري طبيعت به عنوان منابعي غير قابل تجديد، در پارادايم جاي پاي بوم شناختي به حصار در مي

گذارد. رويكرد به اقتصاد سرمايه  در تلفيق با كشاورزي در نواحي روستايي ابعادي از توسعه بخشي را در يك محور به نمايش مي
كند هر  الطبع تاثير گذاري آن در اقتصاد روستايي، روندي از گذار به مدرنيته ناقص را خلق ميداري در زمينه كشاورزي و ب

گردد ولي در اكثر نواحي از ركود دائم اقتصاد روستايي و احتياج به  هاي اقتصادي را سبب مي هشجچند در برخي نواحي 
از اين رو در مناطق روستايي براي رسيدن به يك  دهد. ر ميهاي دولتي براي پيشبرد و گاه حمايت از اقتصاد كشاورزي خب  يارانه

 ,Dabiنتيجه معنادار در زمينه توسعه روستايي احتياج به مديريت براي هدفمند كردن هزينه ها و منافع فعاليت ها داريم (

Anderson; ۱۹۹۹ : ۱۲۰.( 
ز ما بين توسعه روستايي و كشاورزي در نگرش هاي چندگانه توسعه و تمايردر حاليكه تلفيق منابع با اهداف مختلف در محو

داري  وري از منابع با قبول سرمايه سازد كه بهره گيرد وضروري مي پسا ساختاري توسعه همه جانبه شكل ديگري به خود مي
ايان در اين ميان با انتقاداتي كه ازسوي پساساختارگرهاي تازه اي را به اجرا گذارد. البته در چارچوب پايداري، رهيافت

گيري نگرشهاي در زمينه  وطرفداران محيط زيست و اكولوژيست ها به توسعه به مفهوم مدرن آن به شكل
6Fگرايي پساتوسعه

-Peet,۱۹۹۹:۱٥۰باشد( منتهي كه بر دانش بومي يا به عبارتي منطق فرهنگي فضاهاي درون متني متكي مي��

هنگامي كه يك هيچ برخوردي ناهنجار باطبيعت نداشته باشد.).گردشگري روستايي وقتي در اين راستا قرار مي گيرد كه ۱٥۳
به عنوان يك ابزار توسعه مي نگرد, محيط زيست بكر و دست نخورده و زندگي روستايي براي  گردشگرياجتماع روستايي به 

قابل تجديد  براين مبنابه جهت درون متني توسعه تاسيسات محلي ومنابع( ۸۸۸ : Liu ; ۲۰۰٦) آنها  مزيتي محسوب مي شود
هاي توليدي نظير كشاورزي، تجارت وصنايع محلي برقرارمي سازد.در اينجاست كه گردشگري  اي رابابخش راسبب شده ورابطه

داري است ولي به جهت استفاده از آب ،غذا وانرژي بومي آثاري مثبت برجاي مي  روستايي با آنكه در سيطره سرمايه
شود.پايداري همراه با رفاه در زمينه شكل گيري گردشگري روستايي دو اصل  مي ) وبه عبارتي بوميUeli,۱۹۹۸:۲۷٤نهد(

تواند  داري سازمان نايافته مي باشند.ازاين رومديريت گردشگري روستايي مي اساسي براي غلبه بر پسخورندهاي سرمايه
دستيابي به گردشگري پايدار بادرنظرگرفتن سازگاري بامحيط طبيعي وانساني وجلوگيري ازافت كيفيت آن عامل اساسي در

 واهداف مدنظر آن باشد. 
 

 منابع و ماخذ
 ) : مديريت توريسم ، ترجمه مهدي جمشيديان ، انتشارات ماني ، اول 1379اليوت ، جميز( ـ1
شده در  ): گردشگري روستايي وقابليت هاي درون تمدني (رهيافتي پسامدرن)، ارائه1382ـ پاپلي يزدي، محمد حسين و سقايي، مهدي (2

 دومين گنگره جغرافيدان هاي جهان اسال م، شهريور ماه
 65-66) : سنت ومدرنيته ،فصلنامه تحقيقات جغرافيايي ،شماره 1381ـ پاپلي يزدي ، محمد حسين و مهدي سقايي( 3
  68اره ) : گردشگري وتبارشناسي ،فصلنامه تحقيقات جغرافيايي ، شم1382ـ پاپلي يزدي ،محمد حسين و مهدي سقايي( 4
 ) : گردشگري (ماهيت و مفاهيم)، انتشارات سمت، تهران، چاپ پنجم1390ـ پاپلي يزدي ، محمد حسين و مهدي سقايي ( 5 
سياستها ، برنامه هاي عمراني و توسعه با رويكرد به جاذبه هاي طبيعي «): جهانگردي در ايران 1383ـ تقي زاده انصاري ، حسن ( 6

 پويا ، چاپ اول گردشگري ، ناشر : انديشه 
 ترجمه مرتضي مرديها، انتشارات گام نو، تهران، چاپ اول ):1380( تورن، آلن: نقد مدرنيتهـ  7
) : رهيافتي براي تنوع اقتصاد روستايي(تلفيق كشاورزي وگردشگري)، همايش ملي كشاورزي 1382ـ جوان، جعفر و مهدي سقايي ( 8

 وتوسعه ملي، جهاد كشاورزي ،آذر ماه
هاي توسعه  ها و برنامه سمينار بررسي سياستمجوعه مقاالت گردشگري روستايي و توسعه، :) 1382(ان، جعفر و مهدي سقاييجوـ  9

 ارديبهشت ماهجهانگردي در ايران، 
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ا و ) : نقش گردشگري روستايي در توسعه منطقه اي (با تاكيد بر مديريت روستايي)، مجله جغرافي1383ـ جوان، جعفر و مهدي سقايي( 10
  2توسعه ناحيه اي، دانشگاه فردوسي مشهد، شماره

 مديريت جهانگردي، ترجمه محمد اعرابي و داود ايزدي، دفتر پژوهشهاي فرهنگي،اول. :)1378( داس ويل، راجرـ  11
يك وسرمايه داري ، ): اسطوره هاي جامعه اطالعاتي ،ترجمه محمد رضا خواجه پور ، در : جامعه انفور مات1379ـ دو پويي ، ژان پير ( 12

 نشرآگاه ، چاپ اول 
اقتصادي ، –) : تحوالت ژئواستراتژيك در سده بيست ويكم وجايگاه منطقه وايران ،مجله اطالعات سياسي 1381ـ رحيم پور ،علي( 13 

  183-184شماره 
 ): گردشگري روستايي، رويكردي به توسعه پايدار، نشريه فجر1383ـ سقايي ، مهدي ( 14
): الزامات گردشگري در عصر حاضر، مجموعه مقاالت همايش كارآفريني و ميراث فرهنگي و گردشگري,  1385، مهدي ( ـ سقايي15

 )CDبجنورد، اسفندماه ( نشر الكترونيكي  
 ): پيرامون گردشگري در عصر حاضر ، نشريه عصر اقتصاد1390ـ سقايي ، مهدي ( 16
ي الگوهاي توسعه روستايي در ايران (با تاكيد بر عدالت جغرافيايي)، دومين همايش ملي ): تبارشناسي و واساز1386ـ سقايي، مهدي ( 17

 توسعه روستايي در ايران، موسسه توسعه روستايي ايران، تهران، دي ماه 
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