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چكيده

تاندركاران ومسئولين دولتهاي
امروزه توسعه جهانگردي بعنوان پر درآمدترين صنعت روز دنيا ،يكي از اهداف اصلي برنامهريزان ،دس 

حاكم در اكثر كشورهاي جهان میباشد .افزايش جمعيت ،پيشرفت علوم وفنون ،افزايش زمان آزاد و فراغت و بسياري عوامل ديگر ،باعث
جلب توجه عموم مردم به مقوله جهانگردي شده است ،بنابر عقيده کاسترز ( )4891جهانگردي دانشي چند رشتهاي است که اگر بدون انجام
لهاي سياسي دقيق ،برنامههاي مدون و دقيق توسعه و تکامل يابد ،قطعًاًا کامل نخواهد بود .ادوارد اينسکيپ صاحب نظر
تجزيه و تحلي 
تها را در
برنامهريزي گردشگري در کتاب برنامهريزي توسعه گردشگري ،برنامهريزي جهانگردي را همواره پويا و پايدار میداند و حکوم 
جهت شناسايي آثار و آينده گردشگري میبيند تا بدين وسيله نقش خود را در اين فرآيندها افزايش دهند ( Inskeep, Edward, 1991,
یخواهند از اين
یيابد .بسياري از ساکنان اين مناطق پيشرفته م 
تها در مناطق شهري و پيشرفته توسعه م 
ًال بازار گردشها و مسافر 
 .)p50اصو ًال

محيط بسيار تصنعي و متجدد فرار کنند و به مناطق کمتر توسعهيافته و بي آاليش پناه ببرند( .واي گي ،چاک؛  .) 181 :7731از دهه  07قرن
تهای توریستی درمناطق روستا یی به طور چشمگیری درهمه نقاط کشورهای توسعهیافته در سرتاسر دنیا افزایش یافتهاند که این امر
بیستم ،فعالی 
نقشی اساسی درتوسعه مناطق روستا یی که از لحاظ اجتماعی و اقتصادی عقب مانده بودند ایفا نمود (پرالز .)2 00 2 ،لذا متخصصين اين صنعت
با توجه به شناخت وآگاهي ويژه خود ،اذعان دارند كه توسعه گردشگری روستا یی  ،بدون سازماندهی مجدد وگسترده مناطق روستا یی براساس
یهای علمی و مدون میسر نخواهد بود .در این راستا تع یی ن و معرفی مقاصد سفر مرتبط با موضوع یعنی روستاهای هدف گردشگری
برنامهریز 
گام اول در مسیر تحقق اهداف وا یال توسعه گردشگری روستا یی میباشد .در این مقاله که مستخرج از رساله دکتری باعنوان «تدوین
صهای موثر درتع یی ن روستاهای هدف گردشگری کشور( ،مطالعه موردی روستاهای نمونه گردشگری استان سمنان)» میباشد سعی براین
شاخ 
است تا با بررسی وضعیت گردشگری روستا یی به بیان ضرورت تع یی ن روستاهای هدف گردشگری به عنوان مقاصد اصلی گردشگری روستا یی
پرداخته و این موضوع را به عنوان مهمترین عامل توسعه گردشگری روستا یی وتوسعه همه جانبه مشخص نماید.

واژگان کلیدی :روستا ،گردشگری ،گردشگری روستایی ،توسعه پایدار ،روستای هدف گردشگری ،مقصد سفر
 -1مسعود مهدوی حاجیلو یی (نویسنده مسئول) mahdavihaj@yahoo.com
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مقدمه
«قل سیروا فی االرض فانظروا کیف بدأ الخلق ثم اهلل ینشئ النشأه االخره ان اهلل علی کل شئ قدیر»
«سوره مبارکه عنکبوت آیه » 20
ای رسول بگو به مردم که در روی زمین سیر کنید و ببینید که خدا چگونه نخست خلق را ایجاد کرده سپس نشأت
آخرت را ایجاد خواهد کرد ،که خدا بر هر چیز تواناست.
امروزه صنعت جهانگردي در دنيا يکي از منابع مهم درآمدزا يي کشورها محسوب میشود و به عنوان گستردهترين
صنعت خدماتي دنيا ،جايگاه ويژه اي در عرصههاي اقتصادي ،فرهنگي و اجتماعي و سياسي به خود اختصاص داده
است ،کشورهایی که بیشتر به توسعه اقتصادی خود میاندیشند به صنعت جهانگردی بعنوان یک ضرورت مهم
ینگرند ،بدین لحاظ گردشگری در اغلب کشورها بویژه ممالک غربی گسترش وپیشرفت فوق العاده ای یافته است.
م
درحال حاضر گردشگری به مهمترین فعالیت اقتصادی جهان تبدیل شده است ،به گزارش سازمان جهانی جهانگردی
( .)unwtoمخارج ساالنه گردشگری در سطح جهانی بالغ بر  2000میلیارد دالر میباشد .در بسیاری از کشورها،
صنعت جهانگردی بصورت منبع اصلی ایجاد کار درآمده وجمعیتی بالغ بر  100میلیون نفر را در سطح جهان به
اشتغال واداشته است (گوهریان و کتابچی ،4831 ،مقدمه).
باتوجه به دیدگاههای مختلف مربوطه در خصوص گردشگری روستایی ،برنامهریزان ،کارشناسان و متولیان
گردشگری هر کشوری با استفاده از شیوههای مختلف در زمینه برنامهریزی گردشگری روستایی کشور خود اقدام
ینمایند .کشورهایی که تنوع روستاهای موجود درآنها از نظر اقلیم ،فرهنگ ،ساختار فیزیکی و کالبدی ،کاربری
م
صهایی که در تعیین روستاهای گردشگری موءثرند ،روستاهای هدف
و ....زیاد است با در نظر گرفتن شاخ 
گردشگری را از دیگر روستاها متمایز نموده و بر این اساس زمینه را برای برنامهریزان و سرمایه گذاران این حوزه
ینمایند.
آماده م 
این موضوع دراکثر کشورها توسط متولیان صنعت گردشگری آن کشورها و با بهرهگیری از کارشناسان و متخصصین
یپذیرد در این مقاله سعی براین است تا با بررسی وضعیت گردشگری روستایی ،به بیان ضرورت
آنها صورت م 
یباشد،
تعیین روستاهای هدف گردشگری که گامی موثر و مفید در توسعه گردشگری روستایی و توسعه پایدار م 
اقدام نمائیم.
توسعه پايدار
هدف اکثر برنامهریزان در کشورهای گوناگون نیل به توسعه و هدف نهایی از توسعه نیز نیل به توسعه پایدار است
(موسی پور میاندهی و استعالجی .) 119 : 89 31 ،توسعه پايدار از جمله مفاهيمي است كه در اواخر دهه  80ميالدي
و بویژه پس از برگزاري كنفرانس جهاني زمين در  992 1در ريودوژانيروي برزيل مطرح و بكار گرفته شد .توسعه
پايدار عبارت است :فعاليتهاي بشري تماميت زندگي موجودات روي زمين را جاودانه سازد و پرورش دهد.
پايداري به توازن دائمي و در طول زمان اشاره دارد و اين عامل زمان اندازهگيري و سنجش آنرا دچار پيچيدگي
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يگيرد ناپايداري ،كامل نبودن و يا وسعت آسيبي كه سيستم
يكند .نماگرهاي كه در حال حاضر مورد استفاده قرار م 
م
يسنجد .بنابراین با اين خصوصيات انتخاب و توسعه نماگرها بايد با توجه و دقت
يكند را م 
و توازن آن وارد م 
زيادي صورت گيرد تا بتواند دقيقًاًا توسعه پايدار را مورد بررسي قرار دهد که توسعه پايدار فرايندي پوياست و
شرايط ثابتي نيست كه به روشني قابل توضيح باشد .همچنين مفهوم توسعه پايدار تا حد زيادي به هنجارها و
طهاي مختلف وابسته است
يگيرند و همين طور به محي 
تهاي فرهنگي نشأت م 
ارزشها يي وابسته است كه از سن 
يشوند هنوز نسبتًاًا
تها يي كه براي نيل به توسعه پايدار اتخاذ م 
به عبارتي اساسًاًا مفهومي مرتبط با محل است .سياس 
جديد هستند و توافق الزم بر روي نماگرها يي مثل توليد ناخالص ملي و منابع انساني ،آلودگي آب و آلودگي هوا
استفاده ميشود كه براي سنجش پايداري كافي نيستند .نماگرهاي توسعه پايدار بايد مبناي قابل اعتمادي براي
تصميمسازي در همه سطوح حكومت فراهم آورد ،آگاهي عمومي ايجاد كند و کنترل پيشرفت در جهت هدف نها يي
كه پايداري مت يك

به خود است را پ 
يگيرد ( )Mohd Nordin, 2001مفهوم توسعه پايدار نسبت به «توسعه»

پيچيدگي بيشتري دارد :از كي

يگردد بدون
سو پايداري در اين تر يك ب ،به مسأله ظرفيت قابل تحمل كره زمين بر م 

آنكه به مفاهيمي مانند نابرابري و عدالت اجتماعي توجه كند و از سوي ديگر توسعه خود مستلزم رشد اقتصادي
مستمر است بدون آنكه به توان و گنجايش كره زمين يا توان اكولوژ كي

و محدوديتهاي محيط توجه كند بنابراين

يزاده.) 86 31 ،
تر يك ب توسعه پايدار چيزي فراتر و بيشتر از توسعه است (علو 
توسعه روستایی
یهای ساختاری سطوح توسعهیافتگی و آگاهی از
در فرایند برنامهریزی برای توسعه روستایی ،شناخت ویژگ 
لها و توانهای محیطی هر منطقه اهمیت زیادی دارد(موسی پور میاندهی و استعالجی .) 119 : 89 31 ،توسعه
پتانسی 
روستا يي از ديدگاههاي گوناگون مورد ارزيابي و بازبيني قرار گرفته است ،ولي هنوز اجماع نظر جامعي درباره معنا و
يتوان توسعه روستا يي را فرايند توانمند سازي و تقويت
يشود .در هر حال ،م 
حوزه قلمروي خاص آن ،ديده نم 
قابليت زندگي در بستر يك فيت زندگي و محيط زيست ،كارا يي و خودبسندگي اقتصادي و نگهداشت و بهبود يك فيت
يشود كه بهبود وضع زندگي
زيست بوم در نواحي روستا يي قلمداد كرد .در عين حال ،توسعه تغ يي رات مثبتي فرض م 
مردم را در بر دارد (زمانيپور.) 40 ، 73 31 ،
تگيري متفاوت كل نظام اقتصادي و اجتماعي
يداند كه تجديد سازمان و سم 
سيرز ،توسعه را جرياني چند بعدي م 
يگيرد (عابدي سروستاني: 85 31 ،
را به همراه دارد و در بسياري از موارد آداب و رسوم و عقايد مردم را نيز در بر م 
.) 138
نكته قابل تامل در مفهوم توسعه روستا يي اين است كه توسعه روستا يي صرفا به معناي توسعه كشاورزي نيست،
يباشد تا با تزريق پول به مناطق روستا يي
چنانچه به زعم ميسرا موردي از رفاه اجتماعي هم نم 

جهت رفع

يشود كه توانمندسازي
تهاي انساني را شامل م 
يهاي اساسي مرتفع شود ،بلكه طيف وسيعي از فعالي 
نيازمند 
روستا يي ان را در دستيابي به معيشتي پايدار در بر م 
يگيرد(.)Ashley,2000
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بر اين اساس ،هدف توسعه روستا يي تنها بهبود فرصتهای اقتصادي نيست و ارتقاء سازماندهي اجتماعي ،حفاظت
ميراث بومي ،آداب و رسوم فرهنگي و بهبود دهي خدمات و تسهيالت رفاهي ،همراه با نگهداشت و حفاظت محيط
زيست روستا يي را نيز در نظر دارد .اين امر نشانگر نوعي هماهنگي و كي پارچگي در روند توسعه همزمان اقتصادي،
يباشد كه با فراهم سازي معيشت پايدار در خانوارهاي روستا يي  ،امكان برخورداري
اجتماعي و محيطي در روستا م 
يآورد .در كشورهاي
متعادل و متوازن از خدمات و تسهيالت عمومي را در عرصه مناطق روستا يي كشور فراهم م 
جهان سوم نيز دو ديدگاه بطور رايج در حوزه توسعه روستا يي مورد توجه بوده است:
 .1نخست :ديدگاه بهبود و اصالح
 .2دوم :ديدگاه دگرگون سازي.
یبايستي در چارچوب توسعه روستا يي به
يآورند ،م 
از آنجا كه توريسم را فرايندي در توسعه روستا يي بشمار م 
عنوان جايگاه مديريتي نسبت به مولفههاي ارزيابي توريسم پذيري نگاهي ويژه شود و تالش گردد تا با شناخت
دقيق اهداف و تدقيق در ميزان اثرات محيطي توريسم بر روستا ،امكان ارزيابي فرايند گردشگري روستا يي و در
صورت لزوم استمرار يا توقف آن فراهم شود .در شکل( )1-2به اين جايگاه توسعه روستا يي اشاره شده است.
در گذشته برخی توسعه روستایی را بیشتر در توسعه فضاهای کالبدی یا توسعه فعالیتهای کشاورزی خالصه
یشود .روستا محیطی است با ابعاد
ینمودند ،هر چند تجربه نشان داد توسعه روستایی صرفا از این طریق حاصل نم 
م
مختلف طبیعی ،کالبدی ،اجتماعی ،فرهنگی ،سیاسی و نیازمند توسعه روستایی همه جانبه است(استعالجی: 81 31 ،
.) 25
برنامهريزي توریسم
هر شكل از اشكال توسعه اقتصادي به منظور دستيابي به اهداف خود نياز به برنامهريزي دقيق دارد كه گردشگري نيز
ينمايد كه گردشگري فعاليت چند بخشي بوده و
يباشد .اين امر از آن جهت بيشتر ضروری م 
از اين قاعده مستثني نم 
از ابعاد متنوع زيست محيطي ،اجتماعي و اقتصادي برخوردار است .برنامهريزي كارا و مؤثر گردشگري ميتواند
موجب بيشينه كردن منافع اقتصادي ،كمينه ساختن آثار منفي و تخفيف و آالم بخشي آثار نابهنجار اجتماعي و
فرهنگي شود .به ديگر سخن ،پايداري بلندمدت مكانهاي گردشگري در گرو برنامهريزي در ابعاد اقتصادي ،زيست
محيطي ،اجتماعي و فرهنگي است .به طور كلي برنامهريزي گردشگري مكانيزمي در راستاي ادغام نمودن
تهاي بخش گردشگري با ديگر بخشهاي اقتصاد ،شكل دهي وكنترل الگوي فيز يكي توسعه ،حفاظت از منابع
فعالي 
يشود (توالیی.) 171 - 72 1 : 86 31 ،
طبيعي كمياب و بازاريابي تلقي م 
به اعتقاد گتس برنامهريزي گردشگري فرايندي مبتني بر ارزيابي و پيشبرد و بهينه كردن نقش گردشگري در رفاه و
يك فيت جامعه ميزبان تلقي ميشود .برادون برنامهريزي توريسم را به طور تنگاتنگي با برنامهريزي توسعه مرتبط
يداند
يداند و آن را مستلزم لحاظ كردن عواملي نظير اقتصاد ،نياز گردشگران و مالحظات مربوط به سكنه بومي م 
م
(توالیی .) 173 : 138 6،حبيب عليپور معتقد است كه برنامهريزي توريسم كي

فعاليت چندبعدي و تلفيقي است و در
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برگيرنده عوامل اجتماعي ،اقتصادي ،سياسي ،روانشناسي ،مردم شناسانه و فناورانه بوده و در عينحال با گذشته ،حال
كها ،به طور
و آينده در پيوند است ( .)Alipor, 1996برنامهريزي براي توسعه گردشگري در شهرها و شهر 
ينظير و يگانه است .همچون رقابت تقاضاها
برجستهاي مشكالت ويژهاي را داراست زيرا سامانه فضا يي هر شهر ب 
براي توسعه جايگاههاي اصلي مطمئن براي مهمانسراها ،ادارات ،خرده فروشي يا استفادههاي ساكنان ،تراكم تراف كي
در نواحي مركزي كه ممكن است براي توسعه گردشگري بدتر شود و استفاده بيش از حد از جاذبههاي اصلي و
عمده گردشگري شايد براي استفاده وسيع آنها تنزل يابد؛ براي مثال گردشگران داخلي بريتانيا كه از لندن بازديد
كردهاند ،درباره تراكم باالي منيستر غربي و برج لندن در مدت فصل بازديد گردشگران خارجي با وضع تر يك ب آن
در مكانها شكايت دارند()Inskeep, 1991: 236-237
روستا
تعریف روستا ممکن است نیاز به یک تجربه اولیه داشته باشد .کشورهایی که تعداد دقیق مردم درحال زندگی و
یکنند ،تعداد مردم ساکن دریک منطقه را معیار رایج برای
استفاده از یک محدوده را در حالت استاندارد حفظ م 
یآورند .در آمریکا ،سرویس تحقیقاتی اقتصادی ،تمامی سکونتگاههای کمتر دارای
تفکیک شهر از روستا به شمار م 
ینامند .جوامع دارای  2500تا  19 / 999نفر را زیر شهری و باالی 20 / 000
کمتر از  2500نفر ساکن دائم را روستا م 
ینامند .دفتر سر شماری ایاالت متحده تمامی نقاط غیرشهری را روستا و نقاط با بیش از  50 / 000نفر
نفر را شهری م 
یگیرند .کانادا،
ینامند .دیگر آژانسهای فدرال هم تعاریف دیگری را برای روستا بکار م 
ساکن دائمی را شهر م 
کشوری که تقریبا  10درصد آمریکا جمعیت دارد ،روستا را تعریف نمود ،باز تعریف کرد و دوباره تعریف کرد.
آخرین تعریف از نواحی روستایی درکانادا چنین است« :افرادی که در نواحی دارای جمعیت متفرق خارج از نواحی
شهری زندگی میکنند» (مث ًالًال افرادی که درنقاط دارای جمعیت زیر  100نفر یا خارج از مکانهایی که تراکم کمتر از
 400نفر در کیلو متر مربع دارند ،زندگی میکنند) آشکارا ،تفاوت زیادی بین تعاریف مورد استفاده هر کشور از
روستا وجود دارد.
از دیدگاه یک توریست ،سفر به مناطقی که شدیدا توسعهیافته نیستند میتواند روستا محسوب شود .برخالف آن،
تها شدیدا متحول شدهاند ولی ساکنان دائمی ساالنه ندارند ،روستا محسوب
مناطقی هم که برای پذیرش توریس 
یشوند .مشابه آن ،منطقههای جاذب در ایالت نیمه سوتا نظیر منطقه ی دریاچههای برایزد با استراحتگاههای سطح
م
یشود اگرچه در طول ماههای پر کار تابستان تراکم جمعیت
نهای گلف درسطح جهانی ،روستا محسوب م 
باال و زمی 
یرسد.
درآن به حد تراکم جوامع حومه ی شهری م 
یهایی از زندگی است که فرد درموقع بازدید از روستا با آن
النگ (  ) 1998اعتقاد دارد که تعریف روستایی ،ویژگ 
مواجه میشود .روستا میتواند به عنوان مکان امن درک شود ،با ارزشهای ثابت و احاطه شده به وسیله ی فضای
یکند .دریک تعریف کار کردی روستا میتواند این چنین
باز و طبیعت زیبا ،جایی که فرد محترمانه و دوستانه رفتار م 
تعریف شود« :مکانی که فعالیت اقتصادی کوچک مقیاس درصحنه اقتصاد تسلط دارد ،فضای باز فراوان است ،تماس
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یگیرد و انواع فعالیتهای توریستی
با طبیعت یا جوامع سنتی وجود دارد توسعه به آرامی سرمایه محلی را به کار م 
یدهند (لین  .)4 99 1کتز وپیج (  ) 1997اعتقاد دارند
تهای منابع محلی را نشان م 
در حال متنوع شدن هستند اما قابلی 
که حتی مشاغل محلی قابلیت رشد سریعتر را دارند و توریسم روستایی هم امکانی برای تحول سریعتر سطوح
یکند .سطح تحول فیزیکی ،اشاعه ی اصالت و بقای شیوه زندگی سنتی وابسته به
فیزیکی را در روستا فراهم م 
آنهایی هستند که توریست روستایی نامیده میشوند.
واژه روستا در ادبيات مرتبط با آن به گونههاي مختلفي تعريف شده است .روستا در فرهنگ معين ،معادل «رستاك»
يباشد و هم ارز «ده و قريه» تعبير شده است؛
در زبان پهلوي و معرب آن رستاق ،روستاق ،رسداق و يا رزداق م 
همچنين« ،ده» آبادي كوچك در خارج شهر و در مقابل آن ،شهر ،آبادي بزرگ كه داراي خيابانها و كوچهها و
خانهها و دكانها و سكنه بسيار باشد ،تعريف شده است (معين .) 75 31 ،معجم البلدان به نقل از حمزه بن حسن آرد
یشود ،ايرانيان رستاق را بر جا يي كه داراي مزارع و قراء باشند اطالق
یگويد :در زمان ما بنابر آنچه مشاهده م 
م
یخوانند (به نقل از :دهخدا .) 1337 ،در فرهنگ صبا
یكنند و هرگز شهرها يي از قبيل بصره و بغداد را رستاق نم 
م
«ده»« ،روستا» و «قريه» هم ارز كي ديگر بوده و برابر با »آبادي كوچك در خارج شهر كه داراي چندين خانه روستا يي
باشد « ،تعريف شده است (بهشتي .) 71 31 ،همچنين ،روستا نقطه سكونتي كوچك با اقتصاد مبتني بر كشاورزي و
منابع طبيعي نيز تعريف شده است .ده ،بنا به تعريف از واژه «دهيو» به معناي سرزمين و كشور گرفته شده است
یشود كوچك ،كه نسبت به روستا مفهوم
(رضواني .) 82 31 ،بر اين اساس ،ده و قريه سكونتگاه و جامعهاي شناخته م 
محدودتري دارد و كي

واحد معيشتي است كه در كي

فضاي جغرافيا يي مستقر شده ،شكل گرفته باشد ،در حالي كه

روستا شامل ده يا قريهاي است ،همراه با مزارع و باغات و پوشش طبيعي اطراف آن .بنابراين تعريف ،ده و قريه
ممكن است بر مبناي كشاورزي نباشد ،يعني ساكنان آن ،زارع ،برزگر ،كشاورز و دامدار روستا يي نباشند ،بلكه
تها استوار باشد ،مثل خدمات ،صنايع دستي ،استخراج معدن ،بهرهوري از آب
معيشت آنان بر بنيان ساير فعالي 
معدني ،صيادي و نظاير آن كه در اين صورت به ساكنان آن دهاتي گفته میشود ،ولي اگر اين واحد معيشت با
تهاي كشاورزي همراه باشد ،روستا ناميده میشود (رضواني .) 82 31 ،ابن خلدون در اين
بهرهوري از فضاها يا فعالي 
یگويد :باديه نشينان گروهي از بشرند كه براي به دست آوردن معاش طبيعي به كشاورزي و پرورش
خصوص م 
چارپايان ميپردازند و آنها در وسايل زندگي از خورا يك گرفته تا پوشيدني به همان مقدار ضروري و الزم اكتفا
یكنند و از رسيدن به مراحل برتر از اين حد كه به شهرنشيني و تمدن كامل زندگي منتهي میشود ،عاجزند .اين
م
گروه خانهها يي از موي و پشم حيوانات يا از شاخههاي درخت يا از گل و سنگهاي طبيعي میسازند و از آنها جز
فهاي كوهها پناه ميبرند (ابن خلدون،
بهرهبردن از سايه و تهيه پناهگاه منظوري ندارند و گاهي هم به غارها و شكا 
 .) 1359در دايره المعارف بريتان كي ا جامعه روستا يي چنين تعريف شده است :جامعهاي كه در آن ،به نسبت ،ساكن
كمتري وجود دارد ،داراي زمينهاي گسترده است و در آن مهمترين فعاليت اقتصادي ،توليد مواد غذا يي  ،الياف و
مواد خام است .ارائه تعريف براي چنين مناطقي به صراحت ممكن نيست .تفاوت زياد ميان شهر و روستا در جوامع
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غير صنعتي -كه البته در جوامع صنعتي اين تفاوت كمتر است– تع يي ن مرز دقيق سكونتگاههاي روستا يي را با مشكل
ينمايد (.)Britannica, 1970
مواجه م 
در برخورد ديگري كه در تب يي ن مفهوم روستا شده است ،به روستا به عنوان كي

مجتمع زيستي و به عبارتي

یشود و غريزه اجتماعي زيستن ،با توجه به سطح فرهنگ و برخورداري از دانش فني
سكونتگاهي انساني نگريسته م 
ييابد (سعيدي ،) 79 31 ،كه روستا نوعي از آن محسوب
در نقاط مختلف جهان به صورتهاي گوناگون ،تجلي م 
م
یشود .جوامع روستا يي در تعاريف سنتي براساس عرصههاي مال يك ت زمين تعريف شدهاند (.)M. Frutos, 1999
«كل» مستقل تأ يك د شده و روستا واحدي اقتصادي ،اجتماعي،

در تعريف ديگري از روستا برپذيرش آن به عنوان كي

جغرافيا يي و مركز تجمعي از مردم كي جانشين تعريف شده است كه قسمت اعظم درآمد آنها از كشاورزي تأمين
یشود و شرايط بالقوه خودكفا يي را نيز در خود دارد (رضواني .) 82 31 ،همچنين در برخي تعاريف ديگر هيچ كي
م
از معيارهاي شناخته شده فوق الذكر مالك تف كيك

یگيرد و آنچه شهر را از روستا تف كيك
شهر از روستا قرار نم 

يباشد ،طبق اين تعريف ،شهر جا يي
ینمايد ،عرف م 
م
اصالحات ارضي ،ده يا قريه عبارت است از كي

است كه شهر ناميده میشود (پيتيه .) 1369 ،طبق قانون

مركز جمعيت و محل سكونت و كار تعدادي خانوار كه در اراضي

آن به عمليات كشاورزي اشتغال داشته و درآمد اكثريت آنها از طريق كشاورزي حاصل میشود و عرفًاًا در محل ده
يا قريه شناخته میشود (وثوقى .) 1366 ،همچنين ،بنا به تعريف مركز آمار ايران ،روستا عبارت است از سكونتگاهي
يهاي كشور،
كه توليد غالب آن كشاورزي و دامپروري بوده و جمعيت آن حداكثر  5000نفر باشد (شناسنامه آباد 
 .) 75 31درنهايت اينكه تعاريفي كه از روستا در ادبيات مرتبط به آن ارائه شدهاند ،به دليل آنكه در حوزههاي علوم
مختلفي صورت گرفته ،متعدد است .همچنان كه ذكر آن رفت ،تعاريف روستا عمدتًاًا براساس محورها يي همچون
يهاي اجتماعي و يا جمعيتي ،ساختار كالبدي و نحوه اداره جامعه صورت گرفته
نوع معيشت و اقتصاد حاكم ،ويژگ 
است.
واژه آبادي ،از منظر واژهشناسي نيز خود مؤيد اين نحوه نگرش به آن است .آبادي برگرفته از آب است و آب نشانى
لها يي همچون «آب آباداني است» و «آب به
است از رونق يافتن زندگى ،پرباري محصول و تداوم حيات .ضرب المث 
یرود» ،مؤيد اين نحوه نگرش است .آبادي در لغتنامه دهخدا هم ارز قريه ،ده و شهر فرض شده است« .زاغ
آباداني م 
روي به آبادي نهاد» (به نقل از كليله و دمنه).
نگاه كاربردي  -تعريف روستا
در سطح كاربردي ،مفهوم روستا در حوزه تحقيقاتي علوم مختلفي قابل طرح است .تعريف حقيقي روستا به دليل
یباشد و نياز به ارائه تعاريفي مبتني بر عينيات  -كه هر
ماهيت كل نگر و غيركاربردي خود در حوزه علوم جوابگو نم 
كي

یشود  -محسوس است .علومي همچون جغرافيا ،برنامهريزي
نيز در جايگاه خود تعريفي صحيح محسوب م 

يهاي تحقيقاتي و كاربردي خود مواجه با تعاريف متفاوتى از
منطقهاي ،معماري و علوم كشاورزي جهت برنامهريز 
روستا و تف كيك

عرصههاي مختلف سكونتگاه (آبادي) در قالب شهر و روستا بودهاند .به تبع آن ،علوم مختلف
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نيازمند معيارهاي الزم در اين خصوص هستند تا بتوانند آن دسته از مجتمعهاي زيستي را كه روستا شناخته
یشوند ،از شهرها تف كيك
م

نمايند؛ گرچه معيارهاي اين تف كيك

یتوانند در درون هر حوزه ،به طور جداگانه و
م

يهاي كشاورزي ،معيار میتواند در
صهاي همان حوزه مشخص گردد؛ به عنوان مثال در برنامهريز 
براساس شاخ 
يهاي منطقهاي ،ميزان جمعيت و يا
رابطه با نوع اقتصاد مبتني بر كشاورزي و يا غيره تعريف گردد و در برنامهريز 
نوع خدمات مالك قرار گيرد؛ اما در همكاري ميان حوزههاي علوم مختلف ،تف كيك

شهر و روستا براساس معيارهاي

يها خواهد گرديد .لذا بهتر است ،تعريف كي ساني كه بتواند در موارد خاصي،
متفاوت موجب آشفتگي در دسته بند 
حوزههاي مختلف را دربرگيرد و كي

جنبه مشترك را طرح نمايد ،به عنوان تعريف روستا و معيار تف كيك

روستا از

شهر پذيرفته شود .تاكنون تعريف ثابتي از روستا نشده است و تعاريف ارائه شده غالبًاًا وابسته به حوزه فعاليت مورد
نظر و يا در سطح كالنتر ،از دولتي تا دولت ديگر متفاوت است ،چرا كه تعريف جوامع مختلف انساني از مفاهيم
روستا و روستا يي تا حد زيادي متفاوت است و اين تعاريف بسته به عوامل مختلفي همچون ميزان توسعهيافتگي،
یگيرند؛ به عنوان مثال زماني در دانمارك هر جا يي كه دست كم 400
ميزان جمعيت ،سطح رفاه عمومي و...شكل م 
یشد ،در ژاپن  0 000 3ساكن الزم بود و در فرانسه  2000ساكن در مركز
نفر ساكن داشت ،منطقه شهري ناميده م 
منطقه (پيتيه .) 1369 ،اين رقم در ايران مطابق تعريف مركز آمار  5000نفر تعريف شده است.
گردشگری (جهانگردی)
در فرهنگ معین جهانگردی «در اقطارعالم سفر کردن وشناخت» معنی شده است.

در ( )Longman dicتوریسم تحت عنوان «مسافرت برای تفریح وسرگرمی»" بکار گرفته شده است.
در ( )webesters dicتوریسم چنین تعریف شده است:
«سفری که در آن مسافر به مقصدی رفته وسپس به محل سکونت خود باز گردد».
سازمان جهانی جهانگردی ( )Unwtoدر سال  1993جهانگردی را بصورت ذیل تعریف نموده است:
تهایی که یک فرد یا افراد در طول مسافرت در مکانی خارج از محیط معمول کار و
«جهانگردی به تمامی فعالی 
یکشد وهدف فرد یا افراد تفریح و
یشود .این مسافرت بیش از یکسال طول نم 
یدهند ،اطالق م 
زندگی خود انجام م 
یباشد» (خاکساری.)6 : 77 31 ،
سیاحت ،تجارت ویا اهداف دیگر م 
جهانگردی فعالیتی است اقتصادی ،اجتماعی ،فرهنگی که از حرکت وجابجایی انسانها از نقطهای به نقطهای دیگر
در داخل ویا خارج از کشور وبا اقامتی بیش از یک شب در خارج از محل مسکونی دائمی خود ،حاصل میگردد
(عزیزی.)1 : 77 31 ،
جهانگردی فعالیتی است چندرشتهای و از رشتههای اقتصاد ،حقوق ،جامعهشناسی ،روانشناسی ،جغرافیا ،مدیریت
ت سیستم اطالعات ،معماری ،راه وساختمان ،حمل ونقل و...
هتلداری ،مدیریت بازرگانی ،آمار ،ریاضیات ،مدیری 
ینماید و هر کدام از این رشتهها بنحوی درصنعت جهانگردی مورد استفاده قرار میگیرند(عزیزی: 77 31 ،
استفاده م 
. )2
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جاذبههای گردشگري
جاذبههای گردشگري ركن اصلي وجود توسعه گردشگري محسوب ميشود .بدون وجود اينگونه منابع ،گردشگري
فاقد مفهوم است و اينگونه منابع نيز به صرف وجود در كي

يتواند علت توسعه گردشگري باشد .اين
محدوده نم 

شه ا ي
ينمايد و ارز 
بدان معنا است كه وجود هر منبع و يا جاذبه برحسب درجه جاذبيت و كششي كه ايجاد م 
شهاي هنري و بصري،
يكند در گردشگري مورد توجه و حائز اهميت است .مكان استقرار ,ارز 
بصري كه ارائه م 
سابقه تاريخي و اعتبار و سنديت كي

يهاي مهم آن در عرصه گردشگري محسوب ميشود.
اثر از ويژگ 

الف -جاذبههاي طبيعي
بشناسي ،گياهان ،جانوران ،اقليم و غيره اطالق ميشود
اينگونه جاذبهها به كليه عناصر طبيعي در عرصه مرفولوژي ،آ 
شهاي بصري ،اقليمي و تفريحي و ورزشي شوند.
كه باعث جلب و جذب افراد براي استفاده از ارز 
ب -جاذبههاي فرهنگي ـ تاريخي
لها ،مساجد ،بازارها ،حمامها و...و نهادهاي
خها ،پ 
جاذبههاي فرهنگي شامل نهادهاي مادي فرهنگ و تمدن نظير كا 
يشوند.
يهاي محلي و...م 
معنوي (غيرمادي) فرهنگ نظير مراسم اجتماعي ،رخدادها ،باز 
ج  -جاذبههاي انسان ساخت
يشود كه توسط انسان امروزي براي اهداف و كاربردهاي مختلف احداث
اينگونه منابع به كليه عناصري اطالق م 
يشود .از آن جمله
شده و باعث جلب افراد و گردشگران هم براي رفع نيازهاي ذيربط و هم بازديد و تفريح م 
يتوان به موزهها ،پاركها ،پيست اس يك  ،محدودههاي حفاظت شده ،نگارخانهها و نمايشگاها اشاره نمود.
م
تسهیالت جهانگردی
مجموعه فعالیتها واقداماتی است که از هنگام ورود یک گردشگر تا هنگام خروج از کشور یامقصد محلی به وسیله
کلیه موسسات عمومی وخصوصی وطبقات مختلف مردم به منظور ایجاد سهولت در مسافرت انجام میگیرد ونیز آن
تها و اقداماتی که جهت حمایت از گردشگران داخلی در شهرها ،مسیرها و مراکز جهانگردی انجام
قسمت از فعالی 
یشود (سازمان نقشه برداری کشور.)2 : 81 31،
م
تأسیسات جهانگردی
یشود و شامل
به مجموعه تجهیزات جهانگردی که مورد استفاده گردشگران داخلی وخارجی قرار میگیرد ،اطالق م 
لها ،مهمانسراها ،مسافرخانهها ،مجتمعهای جهانگردی،
مجموعه امکانات اقامتی ،پذیرایی و تفریحی ،همچون هت 
اردوگاههای جهانگردی ،رستورانها ،قهوه خانهها ،وانواع تجهیزات تفرجگاهی تابستانی و زمستانی ،ساحلی،
کوهستانی و امثال آن است (سازمان نقشه برداری کشور.)2 : 81 31 ،
گردشگر ،جهانگرد
یبایست برای تکمیل تحصیالت وکسب تجربههای الزم زندگی ،اقدام به
در قرن نوزدهم اشرافزادگان فرانسه م 
مسافرت نمایند .این جوانان در آن زمان توریست نامیده میشدند ،بعدها در فرانسه این اصطالح در مورد کسانی به
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یرفت که برای سرگرمی و وقت گذرانی و گردش به فرانسه سفر میکردند .کم کم کلمه توریست به بعضی
کار م 
زبانهای دیگر وارد شد (رضوانی.) 15 : 82 31 ،
توریست یا گردشگر کسی است که به صورت موقت به منظور تفریح ،استراحت ،گذراندن تعطیالت ،بازدیداز نقاط
دیدنی ،انجام امور پزشکی ،درمانی و معالجه ،تجارت ،ورزش ،زیارت ،دیدار از خانواده ،ماموریت و شرکت در
یکند مشروط بر اینکه حداقل مدت اقامت او از  24ساعت کمتر واز
سها به منطقهای غیر از منطقه خود سفر م 
کنفران 
3ماه بیشتر نبوده وکسب شغل و پیشه مد نظر نباشد (رضوانی 16 : 82 31 ،و .) 17
یکند( :خاکساری.)6 : 77 31 ،
سازمان جهانی جهانگردی ( )Unwtoجهانگرد را به دو دسته تفکیک م 
 -1دیدارکننده یک روزه  -2جهانگرد (گردشگر)
دیدارکننده یک روزه فردی است که تنها یک روز را در کشور ویا محل بازدید صرف کند وشب به کشور و یا محل
معمول کار و زندگی خود بازگردد.
جهانگرد یا گردشگر فردی است که حداقل یک شب را در کشور ویا محل بازدید صرف کند.
ینماید( :گوهریان وکتابچی،4831 ،
سازمان جهانی جهانگردی ( )Unwtoسه نوع گشت را از یکدیگر متمایز م 
ص .) 32
ی گ ردد .
تهای برون مرزی ،که شامل مسافرت افراد مقیم در کشوری به کشورهای دیگر م 
* گش 
یشود
تهای درون مرزی ،که شامل مسافرت افراد غیر مقیم کشوری در داخل آن کشور م 
* گش 
یشود.
تای محلی ،که شامل مسافرت افراد مقیم کشور در داخل آن کشور م 
* گش 
تهای درون مرزی وبرون مرزی است.
نالمللی متشکل از گش 
گردشگری بی 
زیرساخت
زیرساختها در برگیرنده تمامی ساخت وسازهای زیربنایی وروبنایی یک کشور محسوب میشوند وبطور عمده
لها ،رستورانها ،مراکز خرید ،مراکز
شامل سیستمهای ارتباطی ،سیستمهای بهداشتی ،حمل ونقل واجزاء آن ،هت 
یباشند (گوهریان وکتابچی.) 32 :4831 ،
تفریح و ....م 
مقصد گردشگري
يتوان تمركز تسهيالت و خدمت كه براي رفع نيازهاي گردشگر برنامهريزي در نظر گرفت .به هر حال
مقصد را م 
يشود كه تمركز حركت گردشگران و تاثيرات آن در بر
مقصد گردشگري به صورت منطقة جغرافيا يي تعريف م 
يگيرد .در واقع مقصد همه جنبههاي گردشگري را در بر ميگيرد .تقاضا ،حمل و نقل ،عرضه بازاريابي يعني جا يي
م
كه جاذبهها و همه تسهيالت عرضه مورد نياز براي گردشگران در آن يافت م 
يشود(cooper and others, 1993, .

)102

يشود:
تغ يي ر و تحول در مقصد مربوط به عوامل زير م 
نرخ توسعه
دسترسي
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سياست دولت
روندهاي بازار
مقصدهاي رقيب ).(cooper and others, 114
شهاي مختلف
يكنند اما نقطة تمركز فعاليت بخ 
بخش از صنعت گردشگري را ارائه نم 

هرچند مقاصد كي

منطقه هستند .مقاصد گردشگري جنبة بيروني صنعت گردشگري بينالمللي هستند كه از تاثيرات

گردشگري در كي

اقتصادي و اجتماعي مثبت آن سودمند ميشوند ولي محلي براي تاثيرات محيطي و اجتماعي -فرهنگي منفي اين
صنعت هستند .همچنين اغلب مقصد و تصوير ذهني حاصل از آن است كه در وهله اول گردشگر را جذب ميكند
).(youell, Ray; 1998: 25
جايگاهي كه كي

مكان خاص (مقصد) در بين عموم دارد ،وسيله معرفي آن مقصد و معياري براي ارزيابي آن است.

تهاي خاص ،سيما يي متفاوت و مجزا از كشوري كه در آن قرار گرفتهاند ارائه ميكنند ،البته
بعضي مكانها يا فعالي 
در ساير موارد ،سيماي عمومي خود كشور غالب است .سيماي عمومي ،كي
يهاي فرعي كي
ويژگ 

تصوير كام ًالًال ذهني و كلي است يعني

مكان ،ماهيت آن مكان و نظر مردم در مورد آن ،اگر سيماي عمومي مثبت باشد ،مردم از آن

يكنند و در غير اين صورت از رفتن به آنجا خوداري خواهند كرد .اين سيماي عمومي طي چند سال
مكان ديدن م 
ايجاد ميشود .سيماي عمومي ،محصول تاريخ ،عوامل موثر فرهنگي و همچنين افسانهها و حماسههاست .جايگاه
شهاي سياسي داخلي و خارجي قرار دارد(داس ريل ،راجر؛ .) 72 : 79 31
محصول همچنين تحت تاثير نگر 
شهاي مختلفي تش يك ل شده كه هر كي
مقصد گردشگري از اجزاء و بخ 

قسمتي از نيازهاي گردشگران را تامين

شها را ميتوانيد در شكل 1مالحظه نما يي د.
شها كمك ميكنند .اين بخ 
يكنند و يا اينكه به جريان فعاليت ساير بخ 
م

شکل  :1وضعيت مقاصد گردشگري منبع(Ray,Y; 1998: 25) :

انواع مقاصد گردشگري
لدهنده مقاصد گردشگري به شيوههاي مختلف و در زمينههاي مختلف فرهنگي ،اقتصادي و محيطي با
عناصر تشکي 
هم ترکيب میشوند و مقاصد متفاوتي را ايجاد مینمايند ،که شامل ريزورتهاي ساحلي ،ريزورتهاي کوهستاني،
کهاي تاريخي ،فستيوالها و رويدادها ،مقاصد منفردي که با هدف خاصي ساخته شدهاند (مثل ديزني
شهرها و شهر 
لند پاريس) ،و مجموعههاي برگزاري کنفرانس/همايش براي گردشگران تجاري م 
یباشد(.(Ray,Y:103
گردشگري از نظر مکان مقصد:
 .1گردشگري شهري؛  .2گردشگري روستا يي ؛  .3گردشگري عشايري ،قومي ،قبيله اي(قلمرو يا فضاهاي حفاظت
شده مثال براي سرخپوستان)؛  .4گردشگري در طبيعت؛  .5گردشگري ساحلي و دريا يي ؛  .6گردشگري کوهستاني؛ .7
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یشود :جنگل،
گردشگري هوا -فضا؛  .8گردشگري زيست محيطي (فضاها يي که شامل گردشگري زيست محيطي م 
کوه ،دشت ،صحرا ،اعماق دريا ،فضاهاي کشاورزي ،غارها و غيره) (پاپلي و سقا يي .) 48 : 85 31 ،
سفر به روستاها ()Rural Tourism
یيابد .بسياري از ساکنان اين مناطق پيشرفته
تها در مناطق شهري و پيشرفته توسعه م 
اصو ًالًال بازار گردشها و مسافر 
یخواهند از اين محيط بسيار تصنعي و متجدد فرار کنند و به مناطق کمتر توسعهيافته و بي آاليش پناه ببرند .اينها به
م
یروند .به زحمت میتوان بصورتي دقيق مشخص کردکه چه تعدادي به اينگونه
گردش يا سفر به مناطق روستا يي م 
یروند(واي گي ،چاک؛ .) 181 : 77 31
تها م 
شها يامسافر 
گرد 
نمونه گردش يا مسافرت به مناطق روستا يي سفرها يي است که مردم به مناطق کشاورزي میروند و اين مسافرت را
یتوان در اروپا مشاهده کرد .براي مثال ،در اتريش بيش از  12هزار مزرعه وجود دارد که در آنها حدود  109هزار
م
يه ا ي
یرفتند اختصاص يافته بود .يکي از ويژگ 
اتاق براي کساني که در سال  4 99 1به تفريح يا تماشاي اين مکانها م 
یبينند که
شها تجربهاي است که افراد در محيط کام ًالًال متفاوت به دست میآورند و م 
عمده اين گونه سفرها يا گرد 
شيوه زندگي افرادي که در آن مکانها زندگي میکنند تا چه اندازه با زندگي در شهرهاي امروزي متفاوت است .به
يهاي است که مشخصات محيطي مقصد براي مسافر اهميت زيادي دارد .گردش يا سفر به قصد
سبب همين ويژگ 
شها يي از اين صنعت بحساب میآيند که
ديدن از مناطق روستا يي يا با هدف فرهنگي يا حادثه جو يي به عنوان بخ 
یکند (واي گي ،چاک؛ .) 82 1 : 77 31
دوام و بقا و ثبات اين صنعت را در آينده تضمين م 
تهای اروپا به عنوان کاتالیست کارآمد احیای اجتماعی و
توریسم روستایی ( )RTمدتهاست که در برخی قسم 
اقتصادی مناطق روستایی در صد سال گذشته به رسمیت شناخته شده است (هی .) 2003 ،برای نمونه ،آلمان دارای
یگردد (اوپرمان .) 1996 ،در
سنت طوالنی مدت توریسم روستایی است و منشا آن به بیش از  051سال قبل باز م 
کنار توسعه توریسم روستایی در سرتاسر دنیا ،مفهوم توریسم روستایی نیز دارای تفاسیر بسیاری است .برای نمونه،
تها و عالیق در زمینه مزرعه ،طبیعت ،ماجراجویی،
یتواند شامل فعالی 
در مطالعه برامول و لین توریسم روستایی م 
ثها باشد که بیشتر به عنوان یک فعالیت چند بعدی ،و نه صرفا توریسم
ورزش ،سالمت ،تحصیل ،هنر و حفظ میرا 
یگیرند (بارمول و لین ،4 99 1 ،نقل قول توسط مک دونالد و جولیف.) 2003 ،
مزرعهای ،در مناطق روستایی انجام م 
در سال  ، 1996پدفورد مفهوم توریسم روستایی را بسط داد تا تاریخ موجود مربوط به مناطق روستایی همچون آداب
و رسوم روستایی ،و سنتها ،ارزشها و میراث محلی و خانوادگی را دربرگیرد (پدفورد .) 1996 ،از دهه  70قرن
بیستم ،فعالیتهای توریستی در مناطق روستایی به طور چشمگیری در همه نقاط کشورهای توسعهیافته در سرتاسر
دنیا افزایش یافتهاند که این امر نقشی اساسی در توسعه مناطق روستایی که از لحاظ اجتماعی و اقتصادی عقبمانده
یهایی است
بودند ایفا نمود (پرالز .) 2002 ،از سوی دیگر ،سازماندهی مجدد و گسترده مناطق روستایی یکی از ویژگ 
یشود .با ظهور مرحله فراتولیدگرایی ،منابع روستایی که به
که در مناطق روستایی در جهان غرب به وفور مشاهده م 
طور سنتی مبنای کسب وکارهای اولیه بودند اکنون در معرض تقاضاهای فزاینده قرار دارند (داگستاد.) 2008 ،
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شهای پیش روی کشاورزی -یعنی قیمت نامناسب کاالها ،هزینههای فزاینده نهادهها ،جهانیسازی ،و دیگر
چال 
موارد -باعث گردیدهاند تا درآمد مزارع کوچک در ایالت متحده ،اروپا و سرتاسر دنیا به طور چشمگیری کاهش یابد
(مک گیهی .) 2007 ،در اروپا ،توریسم روستایی ترغیب گردیده ،تبلیغ شده و به ابزاری مفید جهت رویارویی با
چالشهای اجتماعی و اقتصادی در آندسته از مناطق روستایی تبدیل شده که در آنها صنایع کشاورزی سنتی افول
نمودهاند (وانگ .) 2006 ،در کشورهایی همچون فرانسه ،استرالیا و بریتانیا ،توریسم روستایی عامل چشمگیری قلمداد
گردیده و از تقاضای رو به رشدی برخوردار است (پوتز.) 1991 ،
دگرگونسازی مزارع بر اساس توریسم در مناطق روستایی اخیرا به عنوان موتور توسعه و احیای روستایی مد نظر
قرار گرفته است (شارپلی و واس .) 2006 ،همانگونه که کنیفسی (  )1 200توضیح داده است ،مناطق روستایی به
تها و نمادهای قابل تبدیل به کاال نگریسته
خودی خود هم به عنوان یک کاال و هم به عنوان مجموعهای از عالم 
ی مشخصی هستند .کاهش توانایی کشاورزی
کهای زندگ 
یشوند که قابل پیوند با مکانها ،مردم ،محصوالت و سب 
م
مزرعهای جهت تولید درآمد کافی باعث گردیده است که بسیاری از کشاورزان بدنبال منابع جدید درآمد و
متنوعسازی فعالیتهای پایهای کشاورزی باشند (فلیشر و پیزام .) 1997 ،جهت افزایش درآمدها و ایجاد یک جامعه
هماهنگ برای گروههای قبال حاشیهای در مناطق روستایی کمتر توسعهیافته ،توسعه توریسم به عنوان نیروی
یرود (ریان،
انگیزشی مهمی برای از بین بردن فقر ،دستیابی به توسعه پایدار ،و محافظت از محیط زیست به شمار م 
گو و ژانگ .) 2009 ،درحالیکه برای مناطق روستایی یافتن کاربردهای جایگزین برای منابع محلی به امری
اجتنابناپذیر تبدیل گردیده است (لیو ،) 2006 ،در بسیاری از کشورهای دیگر دگرگونسازی مزارع به جاذبه
توریستی نه تنها به عنوان ابزاری موثر برای پرداختن به مشکالت اجتماعی و اقتصادی مناطق روستایی به طور اعم و
بخش کشاورزی به طور اخص مدنظر قرار گرفته است ،بلکه از درجات متغیر حمایت دولتی برخوردار است
(جاالگر 1996 ،؛ شارپلی و واس.) 2006 ،
چرخة حيات مقصد گردشگري
در طي  051سال اخير ،گردشگري شاهد كي

الگوي تكاملي توسعه گردشگاه بوده است .نوآوري در صنايع حمل و

نقل ،به ويژه در حمل ونقل از طريق راه آهن ،و در مقياس كمتر در حمل و نقلهاي دريا يي و در دهههاي اخير قرن
بيستم ماشين و هواپيما ،به اين پديده دامن زد.
يكند.
چرخة حيات مقصد گردشگري همچون چرخة حيات كا ًالًال از الگو يي كه در شکل  2نشان داده شده تبعيت م 
براساس دور نماي نظري ،كي

يكند.
مقصد در زمان رشد و ترقي خود توجه بازارهاي متفاوتي را به خود جلب م 

گردشگر خونگرم حادثهجو در جست و جوي يافتن مقاصد ناآشنا و بكر و دست نخورده است .برعكس گردشگران
يدهند .افراد با طبع ماليم (تر يك بي از اين دو
منفعل و طرفدار محيط آشنا مقصد دوم دست و رسيده را ترجيح م 
شكل حاد) به سوي گردشگاههاي توسعهيافتهتر كه در جهت رشد و ترقي در حركتاند گرايش دارند (لومسدن،
لس؛ .) 344 : 80 31
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شكل  :2چرخه حيات حوزه گردشگري فرضي منبع :لومسدن ،لس346 : 80 31 ،

مديريت مقاصد گردشگري
یباشد که مهمترين داليل آن به شرح زير میباشد:
مديريت مقاصد گردشگري مفهوم پيچيده اي م 
هر چند مقاصد با هم متفاوت هستند اما در سطوح جغرافيا يي با هم ارتباط متقابل دارند .يعني يک مقصد کوچک
یباشد .در عملکردهاي مديريت و بازاريابي
گردشگري جزئي از يک ناحيه ،يک کشور و يک منطقه بين المللي م 
تهاي گردشگري محلي و دولت مرکزي تضادها يي بوجود
يها يي وجود دارد و اغلب بين سياس 
مقاصد همپوش 
یآيد.
م
شها يي
یباشد که فقط بخ 
تهاي بخش عمومي م 
مديريت اغلب مقاصد گردشگري برعهده شرک 

از محصول

یباشد که بخش
شهاي محصول در دست بخش خصوصي م 
گردشگري را در مالکيت يا کنترل خود دارند .بيشتر بخ 
دولتي کنترل کمي بر آنها دارد.
مديريت و بازاريابي بيشتر مقاصد توسط بخش عمومي با بودجههاي محدود میباشد که نمیتوانند با قدرت
لهاي زنجيره اي و خطوط هواپيما يي خارجي برابري کنند.
تورگردانان ،هت 
مقصد گردشگري يک محصول منفرد و يکپارچه نيست بلکه مجموعه اي است که از محصول مجزا ترکيب يافته
است که هريک به دنبال توليد محصول ویژه خود هستند.
یباشدکه هريک منافع خود رادنبال
مديريت گردشگري مقصد با طيف متفاوتي ازگروههاي داراي منافع درارتباط م 
تهاي خارجي ،گردشگران و
یکنند ،اين گروهها شامل ساکنين محلي ،تجارت گردشگري محلي ،نمايندگان شرک 
م
نمايندگان منتخب م 
یباشند)(Swarbrook, J, 1999: 25

سازمان مديريت مقصد )DMO( 2به دنبال رويکردي جامع است تا اطمينان حاصل کند که توسعه گردشگري پايدار
و ماندگار باشد .تجربه نشان داده است که مقاصد بايد:
ساختارهاي سازماني و مديريتي را ايجاد کنند که توقعات جامعه را برآورده کند.
تهاي برنامهريزي شده را به انجام برسانند.
حها و فعالي 
مجموعه اي از طر 
تهاي بازاريابي به صورت موثر درگير شوند.
با فعالي 
Destination Management Organization
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توسعه محصول را به عنوان عامل ضروري در فرايند توسعه گردشگري مدنظر قرار دهند.
از تطابق عملکرد مقصد و سايتها با اهداف اقتصادي و محيطي اطمينان حاصل کنند.
يبر جامعه ،وظيفه حفظ يکپارچگي فرهنگي و محيطي اجتماعات
با گسترش عالقمندي بين المللي به گردشگري مبتن 
نحد مهم نبوده است .با وجود پتانسيل کسب درآمدهاي اقتصادي سريع ،اين يکپارچگي
کوچک و حساس هرگز تااي 
حهاي توسعه نزديک بينانه و زيان بخش از بين برود و نهايتا جامعه و گردشگران هر دو متضرر
ممکن است با طر 
یتوان به توسعه اقتصادي رسيد بدون اينکه ميراث
شوند .در واقع اين مسئله به اين بستگي دارد که چگونه م 
اجتماعي ،فرهنگي و محيطي مقصد در معرض نابودي قرار گيرد.
گردشگري روستا يي
تها و گونههای مختلف گردشگری در محیط روستا و پیرامون آن؛ که در
گردشگری روستایی عبارت است از فعالی 
یباشد (مافی ،عزت اهلل و مهدی سقایی ، 83 31 .ص ) 188 -561
بردارنده اثرات(مثبت/منفی) برای زیست بوم روستا م 
گردشگری روستایی به عنوان نوعی از گردشگری اطالق میشود که در مناطق روستایی رخ میدهد ( Dinis A. ,

.)2011, Tourism
گردشگري روستا يي میتواند به كليه فعاليتها و خدماتي كه به وسيله كشاورزان ،مردم و دولتها براي تفريح،
یگيرد ،گفته
استراحت و جذب توريست و نيز فعاليتها يي كه به وسيله گردشگران در نواحي روستا يي صورت م 
شود (شمس الديني ، 88 31 ،ص .) 107 - 95
گردشگری روستایی به مجموعه فعالیتهایی اطالق میشود که از طریق فعالیتهای گردشگری ،مانند تامین اقامتگاه،
نالدین افتخاری و قادری.
غذا و یادگیری و آموزش درباره روستا و مزرعه درآمدهایی را برای ساکنان ایجاد کند(رک 
 ، 81 31ص .) 40 - 23
تها و خدماتي گفته ميشود كه در ارتباط با شخص گردشگر به هنگام
گردشگري روستا يي به مجموعه فعالي 
يگيرد(جولیا شارپلي ، 80 31 ،تهران.)6 :
مسافرت به مناطق روستا يي انجام م 
تها و خدماتي كه به وسيله «كشاورزان ،مردم و دولتها براي تفريح ،استراحت و
گردشگري روستا يي به كليه فعالي 
یگيرد گفته شود ،همچنين
جذب گردشگران و نيز فعاليتها يي كه به وسيله گردشگران در نواحي روستا يي صورت م 
یتواند شامل گردشگري كشاورزي ،گردشگري مزرعه ،گردشگري طبيعي و گردشگري فرهنگي بشود» .همان گونه
م
یشود ،بلكه همه فعاليتها يي
كه ذكرشد بنا بر تعاريف فوق ،گردشگري روستا يي تنها شامل گردشگري كشاورزي نم 
یتوان گفت كه گردشگران روستا يي
یگيرد .از اين رو م 
یدهند ،در بر م 
را كه گردشگران در مناطق روستا يي انجام م 
ته ا ي
تهاي ماجراجو يي ويژه ،ديدن جذابي 
با انگيزههاي متفاوتي از قبيل بي نظير بودن اكولوژ يكي  ،دستيابي به فرص 
فرهنگي يا يك فيت فضا و محيط نواحي روستا يي

بازديد م 
یكنند) .(Briedenhann & Wickens,2004:1در

یشودكه
تها شركت میكنند و به همين جهت انواع خاصي از گردشگري در نواحي روستا يي ديده م 
بسياري از فعالي 
يهاي مقصد و انگيزه از مسافرت بستگي دارد .روستاها و ساکنين آن از دو جهت با صنعت
به شخص مسافر ،ويژگ 
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طهاي روستا يي به عنوان فضاها و اماکن يي القي و استراحتگاهي براي
گردشگري در رابطه هستند ،يکي اينکه محي 
یآيند و ديگر اينکه توليدات آنها اعم از
گذران اوقات فراغت گردشگرها و به ويژه جهانگردان داخلي به شمار م 
یگردد و از اين طريق به اقتصاد معيشتي آنان کمک
مواد خوراکي و صنايع دستي روستا يي به گردشگران عرضه م 
طهاي
یبه همراه ساختار اقتصادي و اجتماعي و فرهنگي محي 
یکند .شرايط مورفولوژيکي و عوامل و عناصر اقليم 
م
یآورد که هر کدام به لحاظ فيزيکي و تيپ معماري و
روستا يي اشکال گوناگون و متنوعي از روستاها را به وجود م 

تها و اعتقادات مذهبي و قومی– قبيله اي با يکديگر اختالف داشته و همين عدم
نوع معيشت و آداب و رسوم و سن 
یتوان
يکنواختي و خصوصيات انحصاري است که براي گردشگران جاذبه داشته و عالقه مند به ديدار آنها هستند .م 
با توجه به اهداف و انگيزه گردشگران از مسافرت ،گردشگري روستا يي را به پنج دسته تقسيم كرد:
انواع گردشگري روستا يي

-1گردشگري طبيعي :به طورعمده در تعامل با جاذبههاي اكولوژ يكي قرار دارد.
 -2گردشگري فرهنگي :مرتبط با فرهنگ ،تاريخ ،ميراث فرهنگي و باستاني مردم روستا يي است.

 -3گردشگري بومي :نوعي از گردشگري است كه عالوه بر تعامل با جاذبههاي طبيعي(همانند رودخانه ،كوهستانها

و )...با زندگي و هنجارهاي اجتماعي مردم كه خود نيز در تعامل با جاذبههاي طبيعي فوق میباشند ،در ارتباط
یباشد.
م
تهاي
 -4گردشگري دهكده ا يي  :در اين نوع گردشگري ،گردشگران در خانوارهاي دهكده زندگي كرده و در فعالي 
اقتصادي و اجتماعي روستا مشاركت میكنند (اشتري مهرجردي.) 74 : 83 31،
 -5گردشگري كشاورزي :در اين نوع گردشگري ،گردشگران بدون ايجاد پيامدهاي منفي روي اكوسيستم مناطق
یكنند
یباشند و يا در آن مشاركت م 
تهاي سنتي كشاورزي در تعامل م 
ميزبان يا فعالي 
همچنين بنا بر نظر جني هالند و همکاران گردشگري روستا يي میتواند مفهوم گردشگري مزرعه و يا گردشگري
کشاورزي را بگيرد ،اما هر دوي آنها اجزاي بزرگي از گردشگري در مناطق روستا يي به حساب م 
یآيند (Holland
) .& Dixey,2003:12با توجه به آنچه عنوان شد ،میتوان گفت که گردشگري روستا يي رهيافت (مقوله) جديدي
در متون توسعه روستا يي

است که همچون توسعه داراي ابعاد و آثار گوناگوني است .بنابراين توسعه و رشد

یکه در اصالح اجتماعي و اقتصادي مناطق روستا يي دارد ،متناسب است .از اين رو
گردشگري روستا يي غالبا با سهم 
ديدگاهها و نظريههاي مختلفي در مورد توسعه گردشگري در مناطق روستا يي و نحوه ارتباط آن با توسعه روستا يي
یتوان بيان کرد .چنان که بسياري توسعه گردشگري را تنها راه رشد و توسعه مناطق روستا يي میدانند و تاکيد
م
یباشد .از اين رو گردشگري عنصر اساسي
یکنند که تغ يي ر جهت فعلي به سوي «رشد به رهبري گردشگري» م 
م
حرکت به سوي احيا و بازسازي مناطق روستا يي است و بعضي آن را به عنوان يک بخش از بازار گردشگري
یتوان آن را با اشکال ديگر گردشگري مانند :آفتاب ،دريا ،سواحل ماسه اي مقايسه کرد.
یشناسند و معتقدند م 
م
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یتوان گردشگري روستا يي را به عنوان فلسفه اي براي توسعه روستا يي به حساب آورد
برخي نيز معتقدند که م 
یتوان سه ديدگاه مهم مطرح کرد:
(قادري ) 127 : 82 31 ،که از اين جنبه م 
تها يي که گردشگري را به عنوان يک
 -1گردشگري روستا يي به عنوان راهبردي براي توسعه روستا يي  :رهياف 
یخورند .اين رهيافتها با توجه به روند
یگيرند ،در متون مختلف به چشم م 
راهبرد براي نواحي روستا يي به کار م 
روزافزون تخريب روستاها و افول کشاورزي سعي در ارائه راهبردهاي جديدي براي احياي نواحي روستا يي از
تها با توجه به روند روزافزون تخريب
طريق ايجاد فعاليتهاي مکمل و يا متحول کردن اين نواحي با اين رهياف 
روستاها و افول کشاورزي سعي در ارائه راهبردهاي جديدي براي احياي نواحي روستا يي از طريق ايجاد فعاليتهاي
مکمل و يا متحول کردن اين نواحي با توجه به منابع طبيعي و انساني آنها دارند و تنها راه احيا مجدد اين روستاها
یدانند که بتوانند هم از منابع انساني و طبيعي آنها بهرهببرند و هم بتوانند
را ارائه برنامهها و استراتژيهاي جزئي م 
باعث ايجاد درآمد و افزايش رفاه زندگي ساکنان نواحي روستا يي بشوند ) .(Holland & Dixey,2003:7از اين رو
آنها معتقدند که از طريق گسترش و بسط گردشگري به عنوان جايگزيني براي فعاليتهاي کشاورزي در اين نواحي
یکنند:
یتوان به اين مهم دست يافت .به همين منظور اين استراتژيها معموال دو رويکرد زير را دنبال م 
م
 گردشگري روستا يي به عنوان راهبرد توسعه؛ متحول سازي نواحي روستا يي كمتر توسعه يافته. -2گردشگري روستا يي به عنوان يك سياست باز ساخت سكونتگاههاي روستا يي  :در اين راهبرد گردشگري به
عنوان كي

بخش اصلي براي بازساخت روستا يي حتي در نواحي كه از گذشته فعاليتهاي گردشگري در آنها رونق

یشود .طرفداران اين نظريه معتقدند كه قادرند از اتكاي بيش از حد توليدكنندگان
چنداني نيافته ،به كارگرفته م 
روستا يي به كشاورزي بكاهند و آنها را در فرصتهاي اقتصادي جديدي (كه با بازاريابي جهانيتر شده رقابت كند)
به كار گيرند .به عنوان مثال ،در اروپاي شرقي بيشتر بر گردشگري به عنوان ابزاري براي بازسازي مجددروستاها پس
از افول كشاورزي تأ يك د میشود؛ در حالي كه در آفريقا تأ يك د بيشتر برگوناگون سازي نواحي روستا يي

كم

یشود:
توسعهيافتهتر است) .(Holland & Dixey,2003:8از اين رو در اين راهبرد معمو ًالًال سه رو كي رد زير دنبال م 
 گردشگري روستا يي به عنوان يک سياست بازساخت. بازسازي در برابر افول کشاورزي. توسعه ،بهبود فرآوردهها و محصوالت گردشگري. -3گردشگري روستا يي ابزاري براي توسعه پايدار و حفاظت از منابع طبيعي :سياست گردشگري پايدار در دنياي
امروزي ،رهيافت جامعي است که خواهان رشد بلند مدت صنعت گردشگري بدون آثار مخرب بر زيست بومهاي
طبيعي است .همچنين بر اين نکته تاکيد دارد که در قالب توسعه گردشگري ،بشر قادر خواهد بود که جوانب خاصي
از محيط در جهت مثبت يا منفي تعديل يا دستکاري شود(شريف زاده و مراد نژاد .)55 : 81 31 ،به همين خاطر در
طول چند سال گذشته ،مفهوم گردشگري پايدار تا حدي پيشرفت کرده و جاافتاده است تا بتواند پاسخگوي
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تهديدات گردشگري نابسامان باشد ،گردشگري پايدار ،گردشگري را در غالب مرزها بررسي کرده و رابطه مثلث وار
ميان جامعه ميزبان و سرزمين آن را از يک جهت و جامعه مهمان ،يعني گردشگران را از يک سو يي و با صنعت
یزند .در حال
گردشگري برقرار ساخته است .در گذشته صنعت گردشگري در اين رابطه مثلث وار حرف اول را م 
حاضر گردشگري روستا يي قصد دارد تا فشار و بحران موجود بين سه ضلع مثلث را تعديل کرده و در طوالني مدت
موازنه اي برقرار سازد .همچنين اين بخش از گردشگري قصد دارد آسيبهاي فرهنگي و محيطي را نيز به حداقل
رسانده ،رضايت بازديدکنندگان را فراهم ساخته و در دراز مدت مقدمات رشد اقتصادي ناحيه را فراهم آورد و راهي
براي بدست آوردن تعادل و موازنه بين رشد نها يي گردشگري و نيازهاي حفاظت و نگهداري منابع طبيعي باشد
یکنند:
يها معموال دو رويکرد زير را دنبال م 
(قادري .) 13 : 82 31 ،به همين منظور اين استراتژ 
 گردشگري روستا يي ابزاري براي توسعه پايدار پراکنش و توزيع به منظور محافظت از سرمايهها و منابع توريستيیتوان
با توجه به ديدگاهها و نظريههاي مختلف به گردشگري ،توسعه روستا يي  ،اهداف و آثار ياد شده براي آنها ،م 
تهاي جديد براي بسياري از روستاها به عنوان
گفت که گردشگري روستا يي از يک طرف با فراهم آوردن فرص 
یدهد ،موجب توسعه اين نواحي میشود و اين سکونتگاهها را
وسيله اي است که به جوامع روستا يي حيات دوباره م 
یدارد .از طرف ديگر توسعه بدون برنامهريزي شده آن سبب آسيبهاي اجتماعي و زيست محيطي در
پا برجا نگه م 
يهاي محيطي و شرايط هر مکان ،نوع خاص يا
سکونتگاههاي روستا يي شده است .بنابراين بايد با توجه به ويژگ 
يها را براي توسعه گردشگري درمناطق روستا يي بهره جست.
ترکيبي از اين رويکردها و استراتژ 

شکل :3فراوردهاي توريسم روستا يي

ارزيابي توريسم پذيري در توسعه پايدار روستا يي
يدانند كه در آن تامين مستمر نيازها و رضايتمندي افراد همراه با افزايش يك فيت
«توسعه پايدار» را نيز مفهومی م 
يدهد(اليوت .)3 : 78 31 ،رو كي رد توريسم پايدار نيز در نظر دارد تا تعادلي را ميان
زندگي انسان را مدنظر قرار م 
اقتصاد ،اجتماع و محيط زيست در جوامع روستا يي فراهم كند تا عالوه بر بهبود و رشد اقتصادي ،امكان حفاظت و
نگهداشت منابع طبيعي روستا يي و محيط زيست براي آيندگان نيز فراهم شود .در رو كي رد توسعه پايدار تالش
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يشود تا ضمن امكان دهي به فرايند توسعه روستا يي از طريق گردشگري با حفاظت محيط زيست و اكوسيستمهاي
م
روستا يي  ،پايداري در برداشت از منابع طبيعي روستا را در صنعت گردشگري ممكن كند ،چنانچه انواع توريسم
یگيرند (جداول  2 ،1و .3
روستا يي مانند توريسم سبز و اكوتوريسم بر اساس همين اهداف مورد كاربست قرار م 
جدول -1رو كي رد توسعه پايدار ،توريسم و توسعه روستا يي
رو كي رد توسعه پايدار ،توريسم و توسعه روستا يي
توسعه روستا يي

كاستيها

ت ها
مزي 
بهينهسازي بهرهبرداري از محيط زيست روستا يي .
حركت اقتصاد از چرخه محلي به بين المللي.

اقتصادي

عدم توانا يي الزم افراد بومي براي توسعه توريسم روستا يي .

حمايت از اقتصاد محلي و ايجاد اقتصاد مكمل.

عدم وجود تجربه كافي و الگوي مناسب اين نگرش توسعه

فراهمسازي زمينه توسعه روستا يي در دراز مدت .توريسم را به عنوان بخشي از

در جهان.

يداند نه نوشداروي توسعه روستا يي .
اقتصاد متعادل م 
بررسي توريسم در قالب چارچوب مثلث وار ميزبان ،مكان و ميهمان.
اجتماعي

تا يك د بر تعديل فشار و بحران در سه ضلع مثلث فوق و تالش براي ايجاد تعادل
بهاي فرهنگي جامعه ميزبان.
به حداقل رساندن آسي 
حفاظت از محيط زيست به عنوان كي

زيست محيطي

پا يي ن بودن سطح سواد جوامع روستا يي

و دشواري فرايند

آموزش.
تفاوت فرهنگي زياد بين جوامع شهري و روستا يي
يشود.
گرفته م 

اصل اساسي.

استفاده از منابع طبيعي متناسب با ظرفيتپذيري.

دنبال شدن اهداف دشوار و درازمدت و كي

استفاده از منابع طبيعي به عنوان كاالي گردشگري.

اكولوژ يكي در بحث پايداري.

تهاي هماهنگ با محيط زيست.
توسعه فعالي 

منبع :پورجعفر و همکاران85 : 91 31 ،
جدول -2جايگاه توريسم در توسعه روستا يي
جايگاه توريسم در توسعه روستا يي
بكارگيري بهينه منابع و امكانات در نواحي روستا يي فاقد كاربرد كشاورزي و صنعت.
رشد خالقيتها ،مهارتها و منابع درامد زا يي در اقتصاد روستا يي .
گسترش اشتغال مولد در نواحي روستا يي .
تهاي اقتصادي در نواحي روستا يي  /افزايش تقاضاهاي جديد اقتصادي.
رونق فعالي 
اقتصادي

توانمند سازي نيروهاي كار روستا يي در جهت كسب درامد.
توليد ،عرضه و فروش محصوالت كشاورزي و صنايع دستي.
برخورداري از تسهيالت خدمات و امكانات زير بنا يي و زير ساختي.
شهاي توليدي و خدماتي روستا يي .
ايجاد انگيزه در جهت سرمايه گذاري در بخ 
كار آفريني محلي و تشويق به سرمايه گذاري و ورود به عرصه اقتصاد كشاورزي.
انتقال دانش و فناوري به نواحي روستا يي .
يهاي اجتماعي و حقوق مدني و انساني.
افزايش آگاه 
افزايش روحيه مشاركت روستا يي در امور نهادي سياسي و اجتماعي.

فرهنگي/اجتماعي

شهاي محيط روستا يي .
ايجاد روحيه اعتماد به نفس و ادراك ارز 
افزايش احساس تعلق خاطر به مناطق روستا يي .
درك مشكالت و معضالت زندگي شهري.

جلوگيري از مهاجرتهاي روستا _ شهري بدليل عدم آگاهي و شناخت نادرست از شهر.
حفاظت محيط زيست و چشماندازهاي طبيعي روستا يي .

رو كي رد توسعه پايدار در روند توريسم سبز و گردشگري پايدار.
زيست محيطي

ناديده

لها و منابع طبيعي.
تالش در بهبود و بهسازي مراتع جنگ 
ادراك و اعمال استفاده بهينه از منابع طبيعي موجود.
تجديد حيات و بازسازي مجدد فضاي سبز روستا يي .
تهاي كنترلي /نظارتي.
عدم نابودي و استفاده نامطلوب از محيط زيست بر اثر نهادها و سياس 

منبع :پورجعفر و همکاران85 : 91 31 ،

حالت پايدار
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جدول -3اهداف توسعه روستا يي توريسم روستا يي و توسعه پايدار
اهداف توسعه پايدار

اهداف توسعه توريسم روستا يي

اهداف توسعه روستا يي

حفاظت و نگهداشت محيط زيست.

توسعه كشاورزي و بهبود صنايع دستي

افزايش توليد محصوالت كشاورزي.

تر يك ب متعادل اقتصاد و محيط در فرايند

روستا يي .

تهاي شغلي روستا يي .
توسعه فرص 

تصميمگيري.

تهاي روستا يي .
افزايش مشارك 

تامين نيازهاي روستا يي .

تامين نيازهاي انساني:

ارتقاء يك فيت زندگي.

بهبود بهرهوري و درامد روستا يي .

(اشتغال /غذا /آب  /بهداشت).

بهبود رفاه اجتماعي.

كاهش فقر ،افزايش رفاه روستا يي

استفاده بهينه از منابع محيطي.

براوري رضايتمندي روستا يي .

توسعه مشاركت روستا يي .

لهاي آينده در بهرهگيري از
احترام به حقوق نس 

امنيت انساني  /غذا يي  /فرهنگي.

براوري امنيت شغلي و غذا يي .

منابع.

تهاي روستا يي .
كاهش مهاجر 

انتقال منابع عمومي به نواحي روستا يي

گسترش همزمان رشد اقتصادي  /اجتماعي و

حفاظت فرهنگ بومي روستا يي .

بهبود زيرساختهاي روستا يي .

زيست محيطي.

اشتغال زا يي روستا يي .

كاهش مهاجرتهاي روستا يي .

افزايش درامد خانوارهاي روستا يي .

تقويت جايگاه روستا در اقتصاد ملي و منطقهاي.

استفاده بهينه و كارامد از منابع محلي

توجه به تاريخ و فرهنگ بومي روستا يي

استفاده مناسب از منابع بدون استفاده.

فرايند توسعه.

در

منبع :پورجعفر و همکاران85 : 91 31 ،

تجزیه و تحلیل و نتیجه
«سفری که در آن مسافر به مقصدی رفته وسپس به محل سکونت خود باز گردد».

سازمان جهانی جهانگردی ( )Unwtoدر سال  1993جهانگردی را بصورت ذیل تعریف نموده است:
تهایی که یک فرد یا افراد در طول مسافرت در مکانی خارج از محیط معمول کار وزندگی خود انجام
«جهانگردی به تمامی فعالی 
یکشد و هدف فرد یا افراد تفریح و سیاحت ،تجارت و یا اهداف دیگر
میدهند ،اطالق میشود .این مسافرت بیش از یکسال طول نم 
میباشد» (خاکساری.)6 : 77 31 ،
يتوان تمركز تسهيالت و خدمت كه براي رفع نيازهاي گردشگر برنامهريزي در نظر گرفت .به هر حال مقصد گردشگري به
مقصد را م 
يگيرد .در واقع مقصد همه جنبههاي
يشود كه تمركز حركت گردشگران و تاثيرات آن در بر م 
صورت منطقه جغرافيا يي تعريف م 
يگيرد .تقاضا ،حمل و نقل ،عرضه بازاريابي يعني جا يي كه جاذبهها و همه تسهيالت عرضه مورد نياز براي
گردشگري را در بر م 
يشود (.)cooper and others, 1993, 102
گردشگران در آن يافت م 

نالمللي هستند كه از تاثيرات اقتصادي و اجتماعي مثبت آن سودمند ميشوند ولي
مقاصد گردشگري جنبة بيروني صنعت گردشگري بي 
محلي براي تاثيرات محيطي و اجتماعي -فرهنگي منفي اين صنعت هستند .همچنين اغلب مقصد و تصوير ذهني حاصل از آن است كه
يكند (.)youell, Ray; 1998: 25
در وهله اول گردشگر را جذب م 

جايگاهي كه كي

مكان خاص (مقصد) در بين عموم دارد ،وسيله معرفي آن مقصد و معياري براي ارزيابي آن است .بعضي مكانها يا

يكنند ،البته در ساير موارد ،سيماي عمومي خود
تهاي خاص ،سيما يي متفاوت و مجزا از كشوري كه در آن قرار گرفتهاند ارائه م 
فعالي 
كشور غالب است.سيماي عمومي ،كي

يهاي فرعي كي
تصوير كام ًالًال ذهني و كلي است يعني ويژگ 

مكان ،ماهيت آن مكان و نظر مردم

يكنند و در غير اين صورت از رفتن به آنجا خوداري خواهند كرد.
در مورد آن ،اگر سيماي عمومي مثبت باشد ،مردم از آن مكان ديدن م 
اين سيماي عمومي طي چند سال ايجاد ميشود .سيماي عمومي ،محصول تاريخ ،عوامل موثر فرهنگي و همچنين افسانهها و
شهاي سياسي داخلي و خارجي قرار دارد(داس ريل ،راجر؛ .) 72 : 79 31
حماسههاست .جايگاه محصول همچنين تحت تاثير نگر 
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يشوند
لدهنده مقاصد گردشگري به شيوه هاي مختلف و در زمينههاي مختلف فرهنگي ،اقتصادي و محيطي با هم ترکيب م 
عناصر تشکي 
ينمايند ،که شامل ريزورت هاي ساحلي ،ريزورتهاي کوهستاني ،شهرها و شهرکهاي تاريخي ،فستيوال ها
و مقاصد متفاوتي را ايجاد م 
و رويدادها ،مقاصد منفردي که با هدف خاصي ساخته شدهاند (مثل ديزني لند پاريس) ،و مجموعههاي برگزاري کنفرانس/همايش براي

يباشد (.).Ray,Y:103
گردشگران تجاري م 
گردشگري از نظر مکان مقصد:
.1گردشگري شهري

.2گردشگري روستا يي

.3گردشگري عشايري ،قومي ،قبيله اي (قلمرو يا فضاهاي حفاظت شده مثال براي سرخپوستان)
.4گردشگري در طبيعت .5گردشگري ساحلي و دريا يي

.6گردشگري کوهستاني .7گردشگري هوا-فضا

.8گردشگري زيست محيطي (فضاها يي که شامل گردشگري زيست محيطي مي شود :جنگل ،کوه ،دشت ،صحرا ،اعماق دريا ،فضاهاي
کشاورزي ،غارها و غيره) (پاپلي و سقا يي .) 48 : 85 31،
•هر چند مقاصد با هم متفاوت هستند اما در سطوح جغرافيا يي با هم ارتباط متقابل دارند .يعني يک مقصد کوچک گردشگري جزئي از
يها يي وجود دارد و اغلب بين
يباشد .در عملکردهاي مديريت و بازاريابي مقاصد همپوش 
نالمللي م 
يک ناحيه ،يک کشور و يک منطقه بي 
تهاي گردشگري محلي و دولت مرکزي تضادها يي بوجود ميآيد.
سياس 

يباشد که فقط بخش ها يي از محصول گردشگري را در مالکيت
تهاي بخش عمومي م 
•مديريت اغلب مقاصد گردشگري برعهده شرک 
يباشد که بخش دولتي کنترل کمي بر آنها دارد.
يا کنترل خود دارند .بيشتر بخش هاي محصول در دست بخش خصوصي م 
سازمان مديريت مقصد ( )DMOبه دنبال رويکردي جامع است تا اطمينان حاصل کند که توسعه گردشگري پايدار و ماندگار
باشد.تجربه نشان داده است که مقاصد بايد:

•ساختارهاي سازماني و مديريتي را ايجاد کنند که توقعات جامعه را برآورده کند.
•مجموعهاي از طرح ها و فعاليت هاي برنامهريزي شده را به انجام برسانند.
•با فعاليتهاي بازاريابي به صورت موثر درگير شوند.

•توسعه محصول را به عنوان عامل ضروري در فرايند توسعه گردشگري مدنظر قرار دهند.
تها با اهداف اقتصادي و محيطي اطمينان حاصل کنند.
•از تطابق عملکرد مقصد و ساي 

شها و
براین اساس مشخص میشود که به منظور توسعه گردشگری روستایی پایدار  ،تعیین روستاهای هدف گردشگری با استفاده از رو 
یتوانند درقالب مقاصد
معیارهای علمی مستدل و مطمئن بسیار ضروری میباشد ،چرا که براساس موارد فوق روستاهای گردشگری م 
نالمللی بوده و زمینه توسعه همه جانبه گردشگری در آن روستاها را فراهم نمایند که
گردشگری روستایی ،جاذب گردشگران داخلی و بی 
در این صورت باعث توسعه روستاهای مربوطه و در سطح کالن توسعه روستایی کشور مربوطه خواهند گردید.
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Abstract
In today's world, developing tourism as an earning industry is one of main objective
of planners, organizers and governments in most countries. Among reasons that public
have given lots of attention to tourism industry is due to increasing population, science
and art development, people more free and leisure time. According to CASTERZ
(1984) tourism is a multidisciplinary knowledge which is not completed without
précised political analysis, proper planning and development. Inskeep Edward (1991)
in the book of tourism development and planning argues that tourism planning is a
constant and dynamic issue and also believes that it helps governments to identify and
predict tourism industry future. This would help them to increase their role and
responsibilities in this process. Basically, traveling and tourism market is mostly
developing in cities. Many of the developed cities' residents wants to escape from this
modernized and artificial aroma to less developed and pure nature based places (way
gi chak, 1377). From 70's, tourists activities in rural areas has increased drastically in
most developed countries around the globe which this has played fundamental role on
rural areas social, economic development (Peralez,2002). Hence tourism industry
experts according to their knowledge and understanding believe on rural tourism
development based on scientific planning for reorganizing of rural areas. Based on this
matter, identifying and introducing traveling destinations in rural areas, is the first step
on reaching rural tourism development. This paper tried to analyze rural tourism
situation in order to identify targeted rural areas for tourism purposes. This
identification would shed lights on determinant development factors on rural tourism.
Keywords: rural areas, tourism, rural tourism, sustainable development, targeted
rural areas, traveling destinations
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