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  :چكيده 
العاده اي برخوردار شده است تا حدي كه بـه ايـن مسـئله بـه      در سالهاي اخير گردشگري از اهميت فوق

عملكـرد مناسـب چرخـه    موفقيـت و رشـد پايـدار گردشـگري در گـرو      . عنوان صنعت نگريسته مـي شـود  
يكـي   .دهند فاكتورهاي متعددي است كه رويهم رفته سامانه گردشگري را تشكيل مي گردشگري و عناصر و

   .است »امنيت گردشگران و مقصدهاي گردشگري «ترين اين فاكتورها  از مهم
هـاني  به عنوان يـك فعاليـت ج    »گردشگري روستايي«  گردشگري،طيف گسترده انواع صنعت   در ميان 

با توجه به هم پوشي سه اصل ايجاد اشتغال و درآمد زايي، رضايت گردشگر و حفظ محـيط زيسـت     امروزه
براي توسـعه   و راهكارهاي اجرايي چارچوب استاندارد در همين راستا تدوين .اهميتي دو چندان يافته است

اجتمـاعي و   -رهنگـي محيطـي، ف  هـاي زيسـت   گردشگري در مناطق روستايي كه با در نظـر گـرفتن ويژگـي   
مقولـه احسـاس    ارتباط تنگاتنـگ  توجه به  با د واقتصادي مناطق روستايي به اهداف توسعه پايدار دست ياب

ق حتـي در منـاط  اعم از داخلي و خارجي را گردشگري، امنيت گردشگران و  ارتقاء صنعت   امنيت و آرامش
  . شود نبال ميهدفي است كه در  در اين مقاله د دورافتاده تضمين نمايد، 
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  گردشگري روستايي –توسعه پايدار  –امنيت   -صنعت گردشگري : واژگان كليدي
  
  

  : مقدمه -1
روش هـا، انگيـزه هـا و    . زيادندبهانه هاي سفر ... . خستگي، نياز به آرامش، تجربه اي ديگر، نگاهي نو و

كردن شايد مهمترين دليل انتخاب، قبل از نوع براي سفر . اما مشتركاتشان كم نيست ،متفاوتند آنها نيز اهداف
اينكـه امنيـت يعنـي چـه و چـه      . جاذبه اي كه مسافر را به سفر وامي دارد، احساس آرامش و امنيـت اسـت  

مـي  قـرار    بررسي و تحليل در اين مقاله موردبحثي است كه   دارد،  ايرانصنعت گردشگري   در جايگاهي 
ي به وسعت ايران كار ساده اي نيست و به برنامه ريزي و تالش جـدي  ايجاد و حفظ امنيت در كشور. گيرد 

به فكر تامين زيرسـاخت هـاي   ... بايد همزمان با ساخت هتل، احداث جاده ها و بزرگراه ها و  .نيازمند است
به خصوص كه سال ها تبليغات مغرضانه و نادرسـت دشـمنان،   . الزم براي ايجاد امنيت گردشگران هم باشيم

همـان طـور كـه    در بعـد جهـاني نيـز     . را به ذهن مخاطبان عرضه كرده است تيلط و دور از واقعيتصوير غ
مخـدر، آدم ربـايي و غيـره تهديـدي      جنگ و كودتاهاي داخلي، قاچاق انسان و مـواد  هاي تروريستي، فعاليت

 هـاي  مـاري شوند، بالياي طبيعي نظير زلزله، طوفان، سـونامي، بهمـن، بي   گردشگري محسوب مي عمده براي

زيادي داشته و بـه   واگير همچون سارس، ماالريا و آنفلوانزاي مرغي و غيره در كاهش امنيت يك منطقه تأثير
و آهنگ توسعه گردشـگري را   نوبه خود صنعت گردشگري مناطق مختلف جهان را دچار ركود كرده و رشد

  .در برخي مناطق متوقف، كند يا كاهش داده است
  .را مورد توجـه ويـژه قـرار داد   گردشگري و مقوله امنيت  تنگاتنگ  ها ارتباط ريزي امهبايد در برن بنابراين

مفهوم امنيت گردشگري و بررسي ميزان آن در ايـران، ضـمن تأكيـد بـر گردشـگري       ارائه بالذا در اين مقاله 
رار امنيـت  روستايي به عنوان يكي از مصاديق توسعه پايدار گردشگري به ارائه راهكارهـايي در جهـت اسـتق   

   . همه جانبه در راستاي ارتقاء صنعت گردشگري كشور پرداخته مي شود
  

 سابقه موضوع -2

نماياندن نقش امنيت در توسعه و ارتقاء صنعت گردشگري بويژه گردشگري از آنجا كه هدف اين مقاله   
قات صورت تحقي. توان پيشينه موردي خاصي را در انطباق كامل با اين هدف يافت ، نميروستايي است

از . بوده استگردشگري  ابعاد اجتماعي، اقتصادي، ملي و محيطي گرفته در ايران و جهان، بيشتر معطوف به
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توان اين پژوهش را نگاهي نوين به مقوله سنجش و ارزيابي ميزان احساس امنيت گردشگران  اين ديدگاه مي

  . كشور دانست گردشگريو نقش آن در ارتقاء صنعت 
  

 روش تحقيق -3

از آنجا كه هدف اصلي مقاله حاضر در مرحله نخست، شناسايي اسـت و جنبـه تحليلـي آن حالـت ثـانوي        
است كه با بهره گيري از منابع، اسناد و مدارك مرتبط بـا   تحليلي -توصيفيدارد، بر اين اساس روش تحقيق، 

  . صورت گرفته استهاي محلي  بازديدموضوع و 
  مفهوم امنيت گردشگري -4

رشـد داشـته     بـه   و رونـدي رو  همچون بسياري از مفاهيم ديگر، در طول تاريخ تغيير يافته مفهوم امنيت،
تعريفـي   ، تـا امـروزه  است يافته  تعالي» بشر«همسان و موازي با مفهوم » امنيت«شكي نيست كه مفهوم . است

تنهـا مربـوط بـه      "يـت امن " تاريخ كه در دوران ماقبل از چنان. دبسيار متفاوت از تعريف اوليه آن داشته باش
 .كردندمي تعريف  امنيت را نبود تهديد نظامي در دوران بعد از آن . حفظ بقا بود و بس

اقتصـادي و اجتمـاعي    هاي امنيت را در تمامي ابعـاد سياسـي، فرهنگـي،    اما امروزه كارشناسان فن، مؤلفه
امنيـت در فضـاي   «،  » ت در رسـانه امنيـ « بينيم كه عبـاراتي همچـون   كنند و حتي بيش از آنها، مي پيگيري مي

ـ   .انـد  بوجـود آمـده    ... و »امنيت در گردشگري«،  »ها امنيت داده«،  »مجازي طـور كلـي، هنگـامي كـه در      هب
طـور عـادي و    هاي مختلف در ابعـاد گونـاگون، بـه    اي كه فعاليت گونه به اي بستر مناسبي فراهم است، جامعه

 .كنيم امعه را امن فرض ميجريان پيدا كنند، آن ج بدون مشكلي خاص

 ،كننـد  احساس ناامني مـي  و اما وقتي با وجود بسياري از تمهيدات دستيابي به امنيت، افراد جامعه باز هم
اي، احسـاس امنيـت بـه     گونه ديد مگر اينكه به بايد اين نكته را به ياد آورد كه مردم خود را در امان نخواهند

اجتماعي و اجراي عادالنه قانون از مواردي هستند كه احساس امنيـت   ظمدر اين ميان، وجود ن. لقا شوداآنها 
   .آورند مي وجود را در جامعه به
تا امنيت برقرار نباشـد،   اصوالً .امنيت در ميان اقشار مختلف مردم است ، احساسدر جامعه  مالك امنيت

ه در سطح جامعه جهاني هرگا . بيهوده خواهد بود سفري شكل نخواهد گرفت و سخن گفتن از گردشگري،
هاي مربوط به گردشـگري رونـق    كنند و در پي آن هستند كه فعاليت افراد سفر مي بستر مناسبي فراهم باشد،

 .كنند نمي اگر گردشگران نسبت به مقصدي احساس ناامني داشته باشند، هرگز به آنجا سفر اما   . يابد

طـور كـه    واقع همان در. نسبتي مستقيم با هم دارندامنيت و گردشگري، پارامترهاي يك معادله هستند كه 
يك منطقه و تردد گردشگران  يكي از عوامل مهم توسعه گردشگري وجود امنيت است، رونق گردشگري در

فراموش كرد كه اين قضيه هميشه هم صـادق   البته نبايد. شود وجود آمدن امنيت مي در يك مقصد، موجب به
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بـا  . وآمد گردشگران باعث ناامني شده اسـت  گردشگري و رفت ود پديدهنيست چرا كه در برخي مواقع، وج
  .مقوله امنيت ارتباط تنگاتنگي با هم دارند اين وجود، صنعت گردشگري و

وجـود بيـاوريم؛    بايد به هايي از طرفي اين مسئله بسيار حائز اهميت است كه بدانيم امنيت را در چه مقوله
  )7(  .شناخت تهديدها هستيماي كه براي حل آن نيازمند  مسئله
  
 
  

  امنيت در گردشگري ايران -5

اي  در جامعـه  اي كـه ممكـن اسـت    گونه به. كارشناسان معتقدند كه امنيت با احساس امنيت متفاوت است
يـا    آيا ما در كشورمان امنيـت نـداريم   بنابراين ابتدا بايد بدانيم كه. امنيت باشد ولي اين امنيت احساس نشود

امنيـت،   امنيـت و يـا احسـاس عـدم     درصورت وجود، اين عـدم  و اصوالً). كنند نمي(كنيم  نمياحساس امنيت 
  .چقدر واقعي هستند شوند و مربوط به چه مقوالتي مي

هـايش قابـل    ها و ترس از نگراني شود، چقدر يكي از عواقب مثبت سفر اين است كه گردشگر متوجه مي
  .هاي ذهني خود قرار دارد فرض پيش وتأثير تبليغات  اعتنا هستند و چه مقدار تحت

كه بـه ايـران    اندركاران صنعت گردشگري در ايران حاكي از اين است كه بيشتر گردشگراني تجربه دست
اينكـه    .كننـد  ايران را امن تلقي مـي  امنيت دارند ولي در انتهاي سفر، كنند، ابتداي ورود احساس عدم سفر مي

براي مثال براي هـر كشـوري كـه    . دانند، داليل بسياري دارد نمي كشوري امنچرا آنها قبل از ديدار، ايران را 
 .هايي وجود دارد شود، توصيه مطرح مي عنوان مقصد گردشگري به

المنافع آنچنـان كـه    مشترك هاي سفر به ايران، از نگاه دفتر كشورهاي بد نيست بدانيم كه برخي از توصيه
  :آمده، چيست http://www.worldtravelguide.net در سايت

 10مـرز ايـران و افغانسـتان و     كيلـومتري خـود را بـا   100شود كه فاصله  مياكيد به گردشگران توصيه  «
همچنين بهتر است گردشگران . پاكستان هم ناامن است مرز ايران و. كيلومتري مرز ايران و عراق، حفظ كنند

 .تردد نكنند ه كرمان به بندرعباس و بمدر جاد

امـا  . نشده است جرائم خياباني در تهران و شهرهاي ديگر كم است و حوادث دزدي از خارجيان گزارش
موتورسـيكلت ديـده شـده     قـاپي بـا   هـاي متفرقـه و كيـف    تعدادي دزدي توسـط مـردان جـوان بـا اتومبيـل     

غيرنظامي خود را پلـيس   برخي از افراد با لباس شخصي و. ترند هاي متفرقه مطمئن ها از اتومبيل تاكسي.است
كنند، كارت شناسايي  را پليس معرفي مي كنند، از اين جهت گردشگران بايد از كساني كه خودشان معرفي مي

 .ماموريت آنها را تشخيص دهند هاي دولتي ويژه درخواست كنند يا اينكه اتومبيل
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شود كـه   توصيه مي المللي وجود دارد، به گردشگران جوامع بينهاي سياسي ميان ايران و  از آنجا كه تنش

  .جدي بگيرند هاي سفر را ها و توصيه ريزي سفر به ايران، اخبار رسانه براي برنامه

دولتـي ممنـوع    عكسـبرداري از منـاطق نظـامي و   . بايستي از اجتماعات بزرگ دوري كننـد  گردشگران مي
 .است

اسـالمي در ايـن كشـور     قـوانين . توان اسـتفاده كـرد   ارت اعتباري نمياز ك. خيز است ايران كشوري زلزله
سال بايـد حجـاب    9هاي باالي  خانم دار ممنوع است و هاي الكل شود، نوشيدن نوشيدني شدت رعايت مي به

 .اسالمي را رعايت كنند

  »  باشند هاي شناسايي خود را به همراه داشته گردشگران بايد در تمام مدت، كارت
برخـي مربـوط بـه     .نه هاي سفر به ايران، برخي واقعيت دارند و برخي عنوان توصيه د ذكر شده بهدر موار

  )7(.توانيم تغيير دهيم را مي شوند و جزو اصول هستند و تغييرناپذير ولي برخي قوانين كشورمان مي
دارد و سـقوط   انتخاب كشوري كه رتبه نخست تلفات جـاده اي را براي نمونه متأسفانه بايد بپذيريم كه  

بيمه گردشگران آن هنـوز در گيـر و دارهـاي    و عليرغم اينها هواپيماهايش كم كم در حال عادي شدن است 
  . ، چندان راحت نيستبوروكراسي گرفتار است

 هاي ناصحيح و مواردي است كه امكان وظيفه ما تغيير انديشه و اما در مورد تبليغات منفي و غير واقعي،

   .ستالزم ا ها توانايي ها و هاي ناصحيح، دانستن داشته براي تغيير انديشه. دتغييرشان وجود دار
شهرها از هم و مناطق وسيع  خاطر دوري ولي به .، ناامن نيستنداست كه ذكر شده آنطورمرزهاي كشور ما 

شـهرها  شود كه  ناخودآگاه اين شبهه ايجاد مي گيري و حمله مسلحانه، بدون سكنه و البته چند مورد گروگان
 .نيستند و مسيرهاي مرزي از امنيت الزم برخوردار

 .ها گردشگر دوست هستند ايراني چرا كه اصوالً. اما اين موضوع، مشكلي نيست كه قابل حل نباشد

ايـم،   معرفـي نكـرده   پـذير و اهـل تسـاهل    عنوان مردمـي ديگـر   با اين حال ما در جامعه جهاني خود را به
تـرين   باعث شده كه از يكـي از مهـم   شناخت جامعه جهاني از ايران، عدم. يمكه به واقع چنين هست درصورتي

هرگاه بـه تـاريخ گذشـته و زنـدگي امـروزي      . بيفتد سوء برداشت شود و عكس قضيه اتفاق ويژگي ايرانيان، 
ر هميشه در ايران مردمان بسيار با نژادهاي مختلف و اديـان گونـاگون د   شويم كه ايرانيان نظر كنيم متوجه مي

زنـدگي   اكنون در كشور ما زرتشتيان، يهوديان، مسيحيان و مسلمانان در كنار هم هم. اند كرده كنار هم زندگي
كشـي   اين كشور نسل هرگز در. گويد كنند كه اين موضوع خود از امنيت اجتماعي در اين كشور سخن مي مي

  .اتفاق نيفتاده است

در عرصـه   عنوان يكي از كشـورهاي موفـق    گاپور بههاي گردشگري كشور سن يكي از افتخارات و جاذبه
مسلمانان در كنار هـم   ها و كليساي مسيحيان و مسجد صنعت گردشگري، خياباني است كه در آن معبد هندو
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هـا و زرتشـتيان و    تمامي شهرهاي ايران، كليمـي  در شويم كه تقريباً اما با كمي دقت متوجه مي. اند واقع شده

اين گفتـه حـاكي ايـن اسـت كـه      . كنند دارند و با هم زندگي مي اهاي مقدس خود رامسيحيان و مسلمانان بن
را  آرامـش و آسـودگي خـاطر    تواند  ريشه دارد و اين در كنار هم زندگي كردن، مي امنيت اجتماعي در ايران

  .ايجاد كند براي گردشگران
  

  گردشگري پايدار -6
  :ر ادامه به دو مورد از آنها خواهيم پرداختدر مورد اين واژه تعاريف متعددي وجود دارد كه د

نوعي گردشگري است كه نيازهاي گردشگر، صنعت گردشري و جامعه ميزبان امروز را بدون در نظر  -
  )12(.دهد گرفتن هيچگونه سازش و  مصالحه اي براي نسل امروز در كنار نيازهاي نسل آينده قرار مي

جا كه بتواند سريع توسعه پيدا مي كند، بر روي توان جمعيت گردشگري پايدار، گردشگري است كه تا آن -
  )12. (كند كند و تسهيالت جديد را با توجه به محيط بنا مي محلي حساب مي

اند كه آن را فقط در  تعدادي از افراد بر روي اساس گردشگري پايدار فكر كرده اند و ترجيح داده
يك ليست از اصول  1990در سال  1فرانس وانكووربه هر حال در كن. چهارچوب يك فكر بهتر جا دهند

گردشگري پايدار، بر : كند تعريف مي هگون جهانگردي پايدار به تحرير درآمد كه گردشگري پايدار را به اين
  :عبارتند از كند كيد ميأفهميدن تاثيرات گردشگري بر روي طبيعت، فرهنگ و محيط زيست ت

  .آورد از دخل و خرج را به وجود ميگردشگري پايدار، يك پراكنش متعادلي  -
ت غيرمستقيم رگردشگري سبب ايجاد اشتغال چه به صورت مستقيم در بخش جهانگردي و چه به صو -

  .در بخش هاي ديگر مي شود
  .شود  گردشگري باعث تحرك صنايع  محلي مثل هتلداري، رستوران، حمل و نقل و صنايع دستي مي -
  .شود هاي جديد به اقتصاد محلي مي ارزي و تزريق پولجهانگردي سبب ايجاد تبادالت  -
ريزي و   برنامه. شود گردشگري پايدار سبب تصميم گيري هاي جديد در بخش هاي مختلف جامعه مي -

  .كيد بر روي جذب گردشگر، به توان اكوسيستم نيز توجه خواصي داردأهايي كه عالوه بر ت بندي منطقه
. كنند فرجي مي گردد، يعني همانطور كه گردشگران از آن استفاده ميگردشگري سبب ايجاد تسهيالت ت -

  .گردد هاي تاريخي مي اين عمل باعث ايجاد تسهيالتي در جهت حفظ آثار باستاني و  ساختمان
  .كند گردشگري پايدار به حفظ منابع فرهنگي و طبيعي يك جامعه و بقاء آن كمك مي -
ت گردشگري بر سيستم و محيط نظارت و مطالعه دارد و اثرات منفي بر وري اثرا گردشگري پايدار دائماً -

  )12( .آيد آن را شناسايي و  در صدد رفع آنها بر مي
                                                           

1 - Vancover 
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  به عنوان يكي از انواع گردشگري پايدار  گردشگري روستايي -7
هـاي   اندازهاي كشاورزي قرار گرفته و در محدوده كاربري زمين و فرهنگ گردشگري روستايي در چشم«

  ».كند ها را ايجاد مي ساني، كنش متقابل بين زمين و انسانان
شـود كـه در جوامـع و نـواحي      اي گفتـه مـي   اي و غيرمزرعـه  هاي مزرعه گردشگري روستايي به فعاليت«

وحـش را   هاي موضوعي و نواحي حيـات  هاي تفريحي بيروني مانند پارك شود، اما فعاليت روستايي انجام مي
  ».شود شامل نمي

هـاي گردشـگري    عه گردشگري روستايي در دنياي مدرن، توسعه مناطق ايجاد شده براي فعاليتعلل توس
محيطي، گسترش حمل و نقل ارتباطـات، حركـت بـه سـوي تعطـيالت       هاي زيست روستايي؛ افزايش آگاهي

ق مدت، افزايش تعداد مسافران مستقل، افزايش تعداد گردشگران داخلي و ميل و رغبت آنـان بـه منـاط    كوتاه
هـاي گردشـگري در منـاطق     ها، توسـعه فعاليـت   روستايي و ييالقي؛ افزايش تقاضاي ايجاد شده توسط رسانه

   .است... و روستايي مانند سفرهاي ماجراجويانه
  :عبارتند از  اقسام گردشگري روستايي

  گردشگري كشاورزي -1 
  گردشگري سبز، گردشگري غذايي -2 
  گردي  طبيعت -4 
  ويانهگردشگري ماجراج -5
  گردشگري به منظور ديدار از دوستان و آشنايان -6  
  اي خاص  گردشگري با انگيزه -7 
  .ها و فرهنگ سنتي روستايي  ساير فعاليت -8 

  :شامل مارد زير مي شودمنابع عمده گردشگري روستايي 
هاي كوهستاني، زنـدگي جـانوري،    اكوسيستم  هاي گياهي، ها و پوشش منابع آبي، جنگل(منابع طبيعي  -1

  )ها و اقليم و فضاهاي روستايي ويژه ها و بيابان هاي آب گرم، معادن و ذخاير، غارهاي طبيعي، كوه چشمه
  هاي مقدس، آداب و رسوم محلـي،  اماكن تاريخي و باستاني، اماكن مذهبي و زيارتگاه(منابع فرهنگي  -2 

هاي محلي، لباس و پوشش مردم محلي بـه   هاي معيشتي، موسيقي، رقص و بازي هاي فرهنگي، شيوه فستيوال
  )عنوان يك جاذبه

هـاي   هاي تاريخي، طبيعي و هنري، پيسـت  موزه... كواريوم و آهاي موضوعي،  پارك(هاي ويژه  جاذبه -3 
  )5( )هاي تفريحي و گردشگري در مناطق روستايي ورزشي، دامنه فعاليت
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  فرايند برنامه ريزي گردشگري روستايي -8
براي توسعه گردشگري در مناطق   سازمان جهاني جهانگردي، برنامه عمران سازمان ملل متحد و يونسكو،

المللي توسعه گردشگري فرهنگـي   طرح بين«ها  گيري داشته، نمونه بارز اين برنامه هاي چشم روستايي فعاليت
است كه توسط يونسكو و با همكاري كشورهاي عضـو  » اي ميانه و هيمالياو طبيعي در مناطق كوهستاني آسي

شود كه در ايران روستاي ماسوله براي ثبت در آثار يونسكو و توسعه پايدار گردشـگري فرهنگـي و    انجام مي
انجـام مطالعـات اوليـه در    : از آن جملـه . هايي در اين زمينه انجام شـده اسـت   طبيعي انتخاب شده و فعاليت

ريـزي گردشـگري روسـتايي، اجـراي برنامـه       بررسي عناصـر كلـي برنامـه     ريزي گردشگري روستايي، مهبرنا
گردشگري، تجزيه، تحليل و تركيب اطالعات به دست آمده كه يكي از اقسام مهم تركيب اطالعات به دست 

 »ييها و تهديدهاي عمده بر سـر راه توسـعه گردشـگري روسـتا     نقاط قوت، ضعف، فرصت«آمده، تشخيص 
  .شود است كه منجر به شناسايي اين عوامل مي
ريـزي   ريـزي درازمـدت، برنامـه    برنامـه   ريزي گردشـگري روسـتايي،   كنترل و نظارت مداوم فرآيند برنامه
سنجي توسعه گردشگري روستايي، از آن جمله افزايش سـهم بخـش    استراتژيك گردشگري، مطالعات امكان

اي و پيوند و همبستگي بـين   ي جوانان، تحكيم همكاري، توسعه منطقهزايي به ويژه برا گردشگري در اشتغال
 ريزي مشاركت مردم محلي در برنامهو  هاي جامعه جوانان محلي، توسعه ارتباطات فرهنگي با توجه به ارزش

  .هستنداهداف اصلي توسعه گردشگري روستايي  از
هـا و   يريت مواد زايـد و دفـع زبالـه   ريزي خدمات و تسهيالت زيرساختي گردشگري روستايي ، مد برنامه

نيـروي انسـاني موردنيـاز     وريزي عناصر نهادي  برنامه، ريزي گردشگري پايدار روستايي اهميت آن در برنامه
  )5( .نيز از ملزومات اين فرايند هستند هبخش گردشگري روستايي و همچنين تهيه قوانين و مقررات مربوط

  :بايد مورد توجه قرار گيرد عبارتند ازشگري روستايي ريزي گرد در برنامهكه مالحظات ويژه 
بصـري، مشـكالت دفـع     -محيطي مثل آلودگي آب و هوا، آلودگي صوتي و سمعي  مالحظات زيست-1 

زيست و جلوگيري از آلـودگي آن   فاضالب و زباله، آلودگي و فرسايش خاك و حفظ و ارتقاي كيفيت محيط
  .بري زمينريزي كار هاي موثر براي برنامه و روش

، تـأ مـين امنيـت همـه جانبـه، آرامـش،       اجتماعي مثل سالمت و بهداشت مـردم  -مالحظات فرهنگي -2
  . آسودگي خاطر و در يك كالم حس رضايتمندي گردشگران

مالحظات اقتصادي گردشگري روستايي مثل منـافع اقتصـادي بـراي جامعـه محلـي و ارتقـاي رفـاه         -3
  .اجتماعي
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  دشگري روستاييتوسعه پايدار و گر -9
هاي عمـومي در زمينـه حفاظـت از     رشد آگاهي. ابعاد مختلفي دارد گردشگريمفهوم پايداري در صنعت 
پايداري اجتماعي به توانايي جامعه براي ارايه خـدمات و  . تواند مؤثر واقع شود منابع طبيعي در اين راستا مي

  . گردد هنگي در ساخت جامعه برميبدون زايش هر گونه تضاد و ناهما گردشگريانجام كاركردهاي 
هـاي فرهنگـي يـك جامعـه در مقابـل فشـار        پايداري فرهنگي به ثبات يا سازگاري چارچوب و شاخص

و بـه اثـرات فرهنگـي بجامانـده از گردشـگران مربـوط        شود ناميده مي» گردشگريفرهنگ «حاصل از آنچه 
از طـرف جامعـه محلـي بـه گردشـگران      پايداري اقتصادي از يك سو به سودآوري عرضه خدمات . شود مي

چرا كه عامل سود و حرفه اقتصاد خـود نقـش مهمـي در مشـاركت و رضـايت مـردم محلـي در        . گردد برمي
، توجه بـه توزيـع عادالنـه درآمـد بـين      است و يكي از عوامل مهم براي برآورد اين عامل گردشگريصنعت 

هـاي پرداخـت شـده از طـرف      ر هزينـه باشـد و از طـرف ديگـ    مـي  گردشگريمشاركت كنندگان در صنعت 
بايد از لحاظ اقتصادي به صرفه باشد و بتوانـد رضـايت آنهـا را از طريـق فـراهم آوردن رفـاه و        گردشگران
  . هاي الزم تأمين كند جذابيت

در ايـن  . روستايي از رشد پايداري برخوردار باشـد  گردشگريطلبد كه  اهداف توسعه پايدار اقتصادي مي
هاي فرهنگي يا طبيعي و ميراث فرهنگي و غيره بـه عنـوان    محلي اعم از جاذبه گردشگريي ها راستا ظرفيت

آيـد و واضـح اسـت كـه تـداوم رشـد اقتصـادي صـنعت          به حسـاب مـي   گردشگريرشد و اساس صنعت 
هـاي   و به تبع آن تحريك رشد اقتصاد محلي يـا ملـي در گـرو بهـره بـرداري پايـدار از ظرفيـت        گردشگري
  )3(. از طريق حفاظت و توسعه توأم است ي موجودگردشگر

  
  گردشگري روستاييو منفي پيامدهاي مثبت   -10

  :  منافع بيشمار گردشگري روستايي مي توان به موارد زير اشاره كرد از جمله  
  تنوع اقتصاد روستايي در كنار ديگر بخشهاي اقتصادي •
  درآمدي خانوارهاي روستايي وحباال بردن سط •
  نوعي احساس غرور و افتخار در بين مردم محلي نسبت به فرهنگ يا تمدن خودايجاد  •
  كمك به احياء و توسعه سنتها، هنرها و صنايع محلي •
  پيشرفت بهبود فرهنگ، ارتباط و درك درون منطقه اي  •
  افزايش پايداري در طوالني مدت براي تجارت كشاورزي •
 )8(د استفاده درك و توجه بيشتر به اهميت نگهداري زمينهاي مور •
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اي  حمل و نقل، هتلداري، خدمات مشاوره:  ماننددر مناطق روستايي  ايجاد فرصت هاي شغلي جديد •

  ... .و راهنمايي، سازماندهي، بازاريابي، توليدات صنايع دستي و روستايي و
تواند به حل معضل بيكاري، كاهش نرخ مهاجرت جمعيت روسـتايي بـه    گردشگري مي هاي مثبتكاركرد

نشيني بينجامد و به انتقال آرام نيروي بيكـار پنهـان و آشـكار از بخـش      ن شهرها و كنترل گسترش حاشيهكال
بـه  . هاي جديد با تأكيد بر خود اشتغالي كمك بزرگي كنـد  هاي خدماتي و فرصت كشاورزي به سمت بخش

ي تأكيـد بسـياري   هاي گردشگري روستايي، جامعه محور هستند و بر ظرفيت جوامع روستاي طوركلي فعاليت
  .ورزند مي

اي، گردشـگري   ريزي دقيق با اهداف توسعه در صورت نبود برنامه، فراوانهاي مثبت  جنبه عليرغم وجود 
نيازمند تأسيسات زيربنايي، امكانات حمل  گردشگريبه عنوان نمونه  . تواند تأثيرات منفي نيز برجا گذارد مي

بعضـي از فعاليتهـاي   . شكل طبيعي محيط را بر هـم مـي زنـد    و نقل، محل اسكان و ساير تسهيالتي است كه
گردشگران مانند پياده روي و چادر زدن كه با ريختن مواد زايد و زباله و تخليه فاضالب در منابع آب همراه 

به مراتـب   گردشگريهمچنين از انجا كه درآمد حاصل از صنعت . است، نيز موجب آلودگي محيط مي شود
تائيان از طريق كشاورزي است، به فعاليـت كشـاورزي روسـتاييان ممكـن اسـت صـدمه       بيشتر از درآمد روس

كشاورزي بيشتر نصيب كارآفرينان و جوامع شهري مي شود  گردشگريعالوه بر آن  منافع اقتصادي . بخورد
  . و ميزان برگشت سرمايه به جوامع روستايي بسيار اندك است

د روستا را مورد هجوم بازديد كنندگاني قـرار دهـد كـه    توان يم گردشگري ضعف برنامه ريزي در صنعت
همين امر مي توانـد موجـب از هـم گسـيختگي فرهنـگ روسـتا و       . داراي ارزشهاي متفاوت فرهنگي هستند

بـه مـوازات تخريـب فرهنـگ و     . كاهش مشاركت روستائيان در عرصه سنتها و آداب و رسـوم محلـي شـود   
گيرد و كشـاورزي كـه زمـاني اسـاس زنـدگي       هاي سنتي را مياصالت محلي، ساختمانهاي مدرن جاي خانه 

   )3(.دهد مي گردشگريداد، اولويت خود را از دست داده و جاي خود را به صنعت  سنتي را تشكيل مي
  
  

  نتيجه گيري  -11
تگي تهديد نظامي و كمبود جرائم خياباني بسـ   هاي عدم تنها به مقوله ايجاد امنيت و ايجاد احساس امنيت

ما براي اينكه بتوانيم از امنيت   .اي مناسب انديشيد فراتر از اينهاست و برايشان بايد چاره ندارد، بلكه موضوع
نقش تبادالت فرهنگـي  . بايد از همه زوايا به آن توجه كنيم گردشگري در ايران براي جهانيان سخن بگوييم،

اندركاران گردشگري و مـردم كوچـه    امي و دستاقتصادي، تا نقش نيروي انتظ و معادالت سياسي و تفكرات
احساس امنيت گردشگران  بايـد در ابعـاد مختلـف اقتصـادي،     . ميان مهم و قابل بررسي است و بازار در اين
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در ايـن راسـتا در فراينـد توليـد برنامـه      . محيطي و كالبدي مورد توجه قرارگيـرد  اجتماعي، مذهبي، سياسي،

  . اد قرار گيرد و نيازهاي رواني آنها لحاظ شودنظرات گردشگران بايد مورد استف
روستايي هم به عنوان يك فعاليـت گسـترده جهـاني و هـم      در ميان انواع گسترده گردشگري ،گردشگري

اهـداف توسـعه منطقـه اي را در    . براي تأكيد بر توسعه سياستهاي منطقه اي و محلي حائز اهميت مي باشـد 
د منطقه اي، افزايش درآمد يا تعداد مشاغل، انعطاف پذيري تجهيـزات  رشد تولي را زمينه گردشگري روستايي

گردشگري براي تضمين امنيت و توجه به سرمايه گذاري محلي مي تـوان دانسـت كـه در جنبـه هـاي غيـر       
.  اقتصادي نيز حفظ آرامش و رفاه ساكنان، تضمين امنيت و مراقبت از ارزش هاي فرهنگي را بـه دنبـال  دارد  

اشت كه توسعه صنعت گردشگري در گرو رشد و توسعه بخش ها و زير ساخت هـاي مختلـف   بايد توجه د
دولت ها در اين رابطه نقش كليدي مي توانند ايفا كنند، ولـي نقـش مشـاركت بخـش هـاي      . اجتماعي است

نبايـد از نظـر دور     خصوصي و تعامل آنها با بخش هاي دولتي، سازمان هاي غير دولتي و ارگان هاي ديگـر 
در نتيجه براي رسيدن به توسعه پايدار در عرصه گردشگري تمام قابليت هـاي جامعـه بايـد    . ه داشته شودنگ

  . بكار گرفته شود
 پيشنهادات  -12

  
 .بشناسانيم واقعيت امنيت گردشگري در ايران را به جهانيان   .1

در ايـران   گردشـگري  تواند به امنيت اين طرح مي. چندي پيش سخن از طرح ايجاد پليس گردشگري بود
برخوردهـاي   بايسـتي كـه منطـق    براي اينكه گردشگران تمايل پيدا كنند كه به ايران سفر كنند، مي .كمك كند

هـاي دنيـا    از ايـران در رسـانه   بازتاب اخباري كه معموالً. مان برايشان روشن و شفاف باشد  سياسي و مذهبي
 همسـايگان ايـران   رخي از تهديدهاي سفر بـه ايـران بـه   از طرفي ب.  چندان به سود ما نيست ،شود منتشر مي

برخـوردي كـه يـك     تـرين  دنبال جنگ نيسـت و دوسـتانه   گردشگران بايد بدانند كه ايران به. مربوط مي شود
   )7.( ديد را در ايران و در واقعيت خواهد ،تواند در ذهن خود تصور كند گردشگر مي

  
 ريزي مطابق با مقررات اسالمي  برنامه   .2

در تفكر ديني اسالم براي جهانگردي كاركردي خاص مورد توجه قـرار گرفتـه اسـت، بـه گونـه اي كـه       
حركت در زمين براي رسيدن به دركي باال جهت ستايش قدرت مطلق و تأمل در نظام آفرينش از سفارشهاي 

راين كشـورهاي  بنـاب . اسالم گردشگري را حمل بر امور باال و ارزش هاي اخالقي مي كند. مؤكد قرآني است
اسالمي بايد بر اين مفاهيم غني و جاذبه هاي بي نظير گردشگري در درون خـود تكيـه كـرده و از باورهـاي     
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ديني و آموزه هاي آن در جهت معرفي و ترويج اين دين الهي بهره گيرنـد و از فرصـت حضـور گردشـگان     

  )4. (براي انتقال اين تمدن غني استفاده نمايند 
  
  شاركت محليهاي م برنامه  .3

بديهي است كه بدون همكاري مردم . برنامه هاي مشاركت شامل طيف وسيعي از فعاليتها ميگردد
موفق نخواهـد  گردشگري روستايي ، طرح بويژه در موضوع هدف گردشگريمحلي ساكن در روستاهاي 

  :دهاي گردشگري شامل موارد ذيل هستن برخي راهكارهاي تشويق مشاركت مردمي در فعاليت. بود
  آگاه سازي)الف

ن آاهميـت   هاي گردشگري و به منظور آگاه سازي و اطالع رساني به مردم محلي درباره فعاليت 
براي ساكنان، برقراري ارتباط دو سويه و چگونگي كمك به گردشگران ، حفظ محيط فرهنگـي و طبيعـي   

  :اقدامات زير بايد صورت گيرند... و
آموزش . هاي گردشگري ها و فعاليت تاني درباره جاذبههاي تلويزيوني شبكه اس تنظيم برنامه •

سـاعت از طريـق    2كشـور چـين روزانـه     (چگونگي رفتار با گردشگر و كمك به او در مواقع ضـروري  
 .)پردازد له ميأتلويزيون به اين مس

 انتشار كتابچه و بروشور •

 آموزش گردشگري در سيستم مدارس محلي  •

 برگزاري جلسات با ساكنين محلي •

  راري ارتباط مستقيم با مقامات محلي نظير دهدار و بخشداربرق •
  حمايت مالي مانند اعطاي وام كم بهره جهت حضور آنان در اجراي تاسيسات و امكانات )ب
  سهيم نمودن آنان در بخشي از منافع اقتصادي تفرجگاه  )ج

 
  اننوازي اسالمي ايراني از گردشگر توجه به ادراك رواني گردشگران و مهمان  .4
 هـاي گردشـگران   در سـفرنامه . باشـيم  ان امنيت روانـي گردشـگر  ارضاي ديگر بايد در انديشه  طرف از

نحـوه   ،هـا  اتومبيـل  صداي بـوق . شود كنند، ترس رد شدن از خيابان مشاهده مي خارجي كه به ايران سفر مي
وجـود هتـل مطمـئن و    . كنـد  تزلـزل مـي   رانندگي رانندگان و وجود موتورسواران امنيت خاطر آنها را دچار

پاكيزگي شهر، حفاظت از ميراث فرهنگي و طبيعـي  . مؤثر است آنهارستوران بهداشتي نيز بر احساس امنيت 
 احساس امنيـت  ديگر مواردي هستند كه ناخودآگاه احساس امنيت يا عدم زيست، از جمله و احترام به محيط

  )7(. دهند تأثير قرار مي تحت گردشگران
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همان نوازي اسالمي را كه يكي از ويژگي هاي بارز مردم ايران است به جهان معرفي توسعه گردشگري، م

با اطالع رساني و تبليغات صحيح بايستي يك تصور درست از مردم مسلمان ايران در اذهان بوجـود  . مي كند
  . آورد تا آنهااسالم را منبع قوانين سخت تصور نكنند

  
  و خارج كشور ارائه اطالعات دقيق و بروز در داخل  .5

منظور از دسترس بودن اطالعات تنها از نظر فيزيكي نيست بلكه بايد راحت ترين و ارزان تـرين  
اليـن بـودن آن و    در دسترس بودن اطالعات از طريق وب سـايت و آن . جا را اختيار گردشگران قرار داد

. است گردشگرم در جلب همچنين تهيه برونشور و دسترسي به دفاتر اطالعات از جمله مسائل ريز و مه
ايـن امـر بـه روشـهاي زيـر      . اطالعات بايد كامل در اختيار گردشگر قرار گيرد تا هيچ مشكلي پيش نيايد

  :صورت ميپذيرد
ارائه بروشور هاي مخصوص در باره جاذبه هاي محلي، فعاليت هـا ، دوره هـاي آموزشـي     •

 ...ورزشي، مشاغل محلي و

توانـد شـامل جاذبـه هـا و فعاليتهـاي       مـي (زنـده دنيـا    كتابچه راهنماي منطقه به چند زبـان  •
 .)گردشگري در سطح وسيعتري نظير سطح استاني باشد

 .ارائه نقشه جاده ها و معابر پياده •
 )سايت اينترنتي(اطالع رساني بروز در مورد آب و هواي منطقه و رزرويشن  •
 برنامه ريزي براي گشت هاي مختلف و تورهاي متنوع •

 تبليغات رسانه اي •
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