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چکیده
در سال های اخیر گردشگری از اهمیت فوق العاده اي 

برخوردار شده است تا حدی که به این مسأله به چشم 
صنعت نگریسته می شود. موفقیت و رشد پایدار گردشگری 

در گروی عملکرد مناسب چرخه ی گردشگری و عناصر 
و فاکتورهای متعددی است که روی هم رفته سامانه ی 

گردشگری را تشکیل می دهند. یکی از مهم ترین این فاکتورها 
»امنیت گردشگران و مقصدهای گردشگری« است. 

در میان طیف گسترده ی صنعت گردشگری، »گردشگري 
روستایي« به عنوان یک فعالیت جهاني، امروزه با توجه 

به همپوشي سه اصل ایجاد اشتغال و درآمدزایي، 
رضایت گردشگر و حفظ محیط زیست اهمیتي دو چندان 
یافته است. در همین راستا تدوین چارچوب استاندارد و 
راهکارهای اجرایی براي توسعه ی گردشگري در مناطق 
روستایي که با در نظر گرفتن ویژگي هاي زیست محیطي، 
فرهنگيـ  اجتماعي و اقتصادي مناطق روستایي به اهداف 

توسعه ی پایدار دست یابد و با توجه به ارتباط تنگاتنگ 
مقوله ی احساس امنیت و آرامش و ارتقای صنعت 

گردشگری، امنیت گردشگران اعم از داخلی و خارجی را 
حتی در مناطق دورافتاده تضمین نماید، هدفی است که 

در این مقاله دنبال می شود. 
کلیدواژه ها: صنعت گردشگری، امنیت، توسعه ی 

پایدار، روستاییان، گردشگری روستایی.

راهبردهای امنیتی در جهت نیل به توسعه ی پايدار 
صنعت گردشگری با تأکید بر گردشگری روستايی
دکترفرشتهاحمدی1
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مقدمه 
آرامش،  به  نیاز  خستگي،  زیادند،  سفر  بهانه هاي 
و  انگیزه ها  روش ها،  غیره.  و  نو  نگاهي  دیگر،  تجربه اي 
نیست.  کم  مشترکاتشان  اما  متفاوت  اند،  نیز  آن ها  اهداف 
نوع  از  قبل  انتخاب،  دلیل  براي سفرکردن شاید مهم ترین 
جاذبه اي که مسافر را به سفر وامي دارد، احساس آرامش 
در  جایگاهي  چه  و  یعني چه  امنیت  این که  است.  امنیت  و 
این  در  که  است  بحثي  دارد،  ایران  گردشگري  صنعت 
مقاله مورد بررسي و تحلیل قرار می گیرد. ایجاد و حفظ 
امنیت در کشوري به وسعت ایران کار ساده اي نیست و 
به برنامه ریزي و تالش جدي نیازمند است. باید همزمان 
فکر  به  و...  بزرگراه ها  و  جاده ها  احداث  هتل،  ساخت  با 
گردشگران  امنیت  ایجاد  براي  زیرساخت هاي الزم  تأمین 
مغرضانه  تبلیغات  سال ها  که  به خصوص  باشیم.  هم 
را  واقعیتی  از  دور  و  غلط  تصویر  دشمنان،  نادرست  و 
نیز  جهانی  بعد  در  است.  کرده  عرضه  مخاطبان  ذهن  به 
کودتاهای  و  جنگ  تروریستی،  فعالیت های  که  همان طور 
غیره  و  آدم ربایی  مواد مخدر،  و  انسان  قاچاق  داخلی، 
تهدیدی عمده برای گردشگری محسوب می شوند، بالیای 
بیماری های  بهمن،  سونامی،  طوفان،  زلزله،  نظیر  طبیعی 
واگیردار، همچون سارس، ماالریا و آنفوالنزای مرغی و 
داشته اند.  زیادی  تأثیر  منطقه  یک  امنیت  کاهش  در  غیره 
این عوامل نیز می توانند به نوبه ی خود صنعت گردشگری 
مناطق مختلف جهان را دچار رکود کنند و رشد و آهنگ 
یا  کند  متوقف،  مناطق  برخی  در  را  گردشگری  توسعه ی 

کاهش دهند.
تنگاتنگ  ارتباط  برنامه ریزی ها  در  باید  بنابراین 
قرار  ویژه  توجه  مورد  را  امنیت  مقوله ی  و  گردشگری 
گردشگری  امنیت  مفهوم  ارائه ی  با  مقاله  این  در  لذا  داد. 
و بررسی میزان آن در ایران، ضمن تأکید بر گردشگری 
پایدار  توسعه ی  مصادیق  از  یکی  به عنوان  روستایی 
گردشگری به ارائه ی راهکارهایی در جهت استقرار امنیت 
کشور  گردشگری  صنعت  ارتقای  راستای  در  همه جانبه 

پرداخته می شود. 

سابقه ی موضوع
راهبردهای  به  رسیدن  مقاله  این  هدف  که  آن جا  از 
و  ملی  اقتصادی،  اجتماعی،  ابعاد  در  گردشگران  امنیتی 

در  را  خاصی  موردی  پیشینه ی  نمی توان  است،  محیطی 
انطباق کامل با این هدف یافت. تحقیقات صورت گرفته در 
شهری  جرایم  میزان  به  معطوف  بیش تر  جهان،  و  ایران 
حوزه ی  در  اجتماعی  خاص  اقشار  اجتماعی  بزهکاری  و 
این  می توان  دیدگاه  این  از  است.  بوده  شهری  مناطق 
ارزیابی  و  سنجش  مقوله ی  به  نوین  نگاهی  را  پژوهش 
ارتقای  در  آن  نقش  و  گردشگران  امنیت  احساس  میزان 

صنعت گردشگری کشور دانست. 

روش تحقیق
مرحله ی  در  مقاله ی حاضر  اصلی  که هدف  آن جا  از 
نخست، شناسایی است و جنبه ی تحلیلی آن حالت ثانوی 
دارد، بر این اساس روش تحقیق، پیمایشی از نوع توصیفی 
است که با بهره گیری از منابع، اسناد و مدارک مرتبط با 

موضوع و تجزیه و تحلیل داده ها صورت گرفته است. 

مفهوم امنیت گردشگری
در  دیگر،  مفاهیم  از  بسیاري  همچون  امنیت،  مفهوم 
یافته و روندي رو به رشد داشته است.  تغییر  تاریخ  طول 
شکي نیست که مفهوم »امنیت« همسان و موازي با مفهوم 
»بشر« تعالي یافته است تا امروزه تعریفی بسیار متفاوت از 
تعریف اولیه ی آن داشته باشد. چنان که در دوران ماقبل از 
تاریخ »امنیت« تنها مربوط به حفظ بقا بود و بس. در دوران 

بعد از آن امنیت را نبود تهدید نظامي تعریف می کردند.
در  را  امنیت  مؤلفه هاي  فن،  کارشناسان  امروزه  اما 
تمامي ابعاد سیاسي، فرهنگي، اقتصادي و اجتماعي پیگیري 
مي کنند و حتي بیش از آن ها، مي بینیم که عباراتي همچون 
»امنیت  مجازي«،  فضاي  در  »امنیت  رسانه «،  در  »امنیت 
به  آمده اند.  به وجود  و...  گردشگري«  در  »امنیت  داده ها«، 
فراهم  مناسبي  بستر  جامعه اي  در  هنگامي که  کلي  طور 
است، به گونه اي که فعالیت هاي مختلف در ابعاد گوناگون، 
به طور عادي و بدون مشکلي خاص جریان پیدا کنند، آن 
با وجود بسیاري  اما وقتي  مي کنیم.  امن فرض  را  جامعه 
از تمهیداِت دستیابي به امنیت، افراد جامعه باز هم احساس 
ناامني مي کنند، باید این نکته را به یاد آورد که مردم خود را 
در امان نخواهند دید مگر این که به گونه اي، احساس امنیت به 
آن ها القا شود. در این میان، وجود نظم اجتماعي و اجراي 
عادالنه ی قانون از مواردي هستند که احساس امنیت را در 
جامعه به وجود مي آورند. مالک امنیت در جامعه، احساس 
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امنیت در میان اقشار مختلف مردم است.
اصوالً تا امنیت برقرار نباشد، سفري شکل نخواهد گرفت 
و سخن گفتن از گردشگري، بیهوده خواهد بود. هرگاه در 
افراد  باشد،  فراهم  مناسبي  بستر  جهاني  جامعه ی  سطح 
سفر مي کنند و در پي آن هستند که فعالیت هاي مربوط به 
گردشگري رونق یابد.  اما اگر گردشگران نسبت به مقصدي 

احساس ناامني داشته باشند، هرگز به آن جا سفر نمي کنند.
امنیت و گردشگري، پارامترهاي یک معادله هستند که 

یکي  که  همان طور  واقع  در  دارند.  هم  با  مستقیم  نسبتي 
است،  امنیت  وجود  گردشگري  توسعه ی  مهم  عوامل  از 
رونق گردشگري در یک منطقه و تردد گردشگران در یک 
نباید  البته  مي شود.  امنیت  آمدن  به وجود  موجب  مقصد، 
فراموش کرد که این قضیه همیشه هم صادق نیست چرا 
که در برخي مواقع، وجود پدیده ی گردشگري و رفت وآمد 
گردشگران باعث ناامني شده است. با وجود این، صنعت 
گردشگري و مقوله ی امنیت ارتباط تنگاتنگي با هم دارند. 
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بدانیم  که  است  اهمیت  حائز  بسیار  مسأله  این  طرفي  از 
امنیت را در چه مقوله هایي باید به وجود بیاوریم؛ مسأله اي 

که براي حل آن نیازمند شناخت تهدیدها هستیم. ]7[

امنیت در گردشگري ایران 
امنیت  احساس  با  امنیت  که  معتقدند  کارشناسان 
متفاوت است. به گونه اي که ممکن است در جامعه اي امنیت 
باید  ابتدا  بنابراین  نشود.  احساس  امنیت  این  ولي  باشد، 
احساس  یا  نداریم   امنیت  کشورمان  در  ما  آیا  که  بدانیم 
امنیت نمي کنیم )نمي کنند(. و اصواًل در صورت وجود، این 
عدم امنیت و یا احساس عدم امنیت، مربوط به چه مقوالتي 

مي شوند و چقدر واقعي هستند.
یکي از عواقب مثبت سفر این است که گردشگر متوجه 
مي شود، چقدر از نگراني ها و ترس هایش قابل اعتنا هستند 
و چه مقدار تحت تأثیر تبلیغات و پیش فرض هاي ذهني خود 
قرار دارد. تجربه ی دست اندرکاران صنعت گردشگري در 
ایران حاکي از این است که بیش تر گردشگراني که به ایران 
سفر مي کنند، در ابتداي ورود احساس عدم  امنیت دارند، 
ولي در انتهاي سفر، ایران را امن تلقي مي کنند. این که چرا 
آن ها قبل از دیدار، ایران را کشوري امن نمي دانند، دالیل 
به  عنوان  که  کشوري  هر  براي  مثال  براي  دارد.  بسیاري 
مقصد گردشگري مطرح مي شود، توصیه هایي وجود دارد.
بد نیست بدانیم که برخي از توصیه هاي سفر به ایران، 
در  که  آن چنان  مشترک المنافع  کشورهاي  دفتر  نگاه  از 

سایت http://www.worldtravelguide.net آمده، چیست:
فاصله ی  که  مي شود  اکید  توصیه ی  گردشگران  »به 
 10 و  افغانستان  و  ایران  مرز  با  را  کیلومتري خود   100
و  ایران  مرز  کنند.  حفظ  عراق،  و  ایران  مرز  کیلومتري 
پاکستان هم ناامن است. همچنین بهتر است گردشگران در 

جاده ی کرمان به بندرعباس و بم تردد نکنند.
و  است  کم  دیگر  شهرهاي  و  تهران  در  خیاباني  جرائم 
حوادث دزدي از خارجیان گزارش نشده است. اما تعدادي 
و  متفرقه  اتومبیل هاي  با  جوان  مردان  توسط  دزدي 

کیف قاپي با موتورسیکلت دیده شده است.
تاکسي ها از اتومبیل هاي متفرقه مطمئن ترند. برخي از افراد 
با لباس شخصي و غیرنظامي خود را پلیس معرفي مي کنند، 
را  خودشان  که  کساني  از  باید  گردشگران  جهت  این  از 
کنند  درخواست  شناسایي  کارت  مي کنند،  معرفي  پلیس 

را  آن ها  مأموریت  ویژه ی  دولتي  اتومبیل هاي  این که  یا 
تشخیص دهند.

جوامع  و  ایران  میان  سیاسي  تنش هاي  که  آن جا  از 
مي شود  توصیه  گردشگران  به  دارد،  وجود  بین المللي 
و  رسانه ها  اخبار  ایران،  به  سفر  برنامه ریزي  براي  که 

توصیه هاي سفر را جدي بگیرند. 
کنند.  دوري  بزرگ  اجتماعات  از  باید  گردشگران 

عکس برداري از مناطق نظامي و دولتي ممنوع است.
ایران کشوري زلزله خیز است. از کارت اعتباري نمي توان 
به شدت  کشور  این  در  اسالمي  قوانین  کرد.  استفاده 
الکلی ممنوع است و  رعایت مي شود، نوشیدن مشروبات 
خانم هاي باالي 9 سال باید حجاب اسالمي را رعایت کنند. 
گردشگران باید در تمام مدت، کارت هاي شناسایي خود را 

به همراه داشته باشند.«
در موارد ذکر شده به عنوان توصیه هاي سفر به ایران، 
برخي واقعیت دارند و برخي نه. برخي مربوط به قوانین 
تغییرناپذیر  و  هستند  اصول  جزء  و  مي شوند  کشورمان 

ولي برخي را مي توانیم تغییر دهیم.]7[
برای نمونه متأسفانه باید بپذیریم که انتخاب کشوري 
قابل  آن  در  هواپیماها  و سقوط  تلفات جاده اي  میزان  که 
آن  گردشگران  بیمه ی  این ها  علی رغم  و  نیست  اغماض 
چندان  است،  گرفتار  بوروکراسي  گیرودارهاي  در  هنوز 
غیرواقعی،  و  منفی  تبلیغات  مورد  در  اما  نیست.  راحت 
است  مواردي  و  ناصحیح  اندیشه هاي  تغییر  ما  وظیفه ی 
اندیشه هاي  تغییر  براي  دارد.  وجود  تغییرشان  امکان  که 

ناصحیح، دانستن داشته ها و توانایي ها الزم است. 
ناامن  است،  ذکر شده  طور که  آن  ما  مرزهاي کشور 
نیستند. ولي به خاطر دوري شهرها از هم و مناطق وسیع 
ناخودآگاه  گروگان گیري،  مورد  چند  البته  و  سکنه  بدون 
مرزي  مسیرهاي  و  شهرها  که  مي شود  ایجاد  شبهه  این 
موضوع  این  اما  نیستند.  برخوردار  الزم  امنیت  از 
ایراني ها  اصواًل  نباشد. چراکه  قابل حل  که  نیست  مشکلي 

گردشگر دوست هستند.
به عنوان  را  خود  جهاني  جامعه ی  در  ما  حال  این  با 
در  نکرده ایم،  معرفي  تساهل  اهل  و  دیگر پذیر  مردمي 
جامعه ی  عدم شناخت  هستیم.  چنین  واقع  به  صورتي که 
جهاني از ایران، باعث شده که از یکي از مهم ترین ویژگي 
بیفتد.  اتفاق  قضیه  و عکس  برداشت شود  ایرانیان،  سوء 
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نظر  ایرانیان  امروزي  زندگي  و  گذشته  تاریخ  به  هرگاه 
کنیم متوجه مي شویم که همیشه در ایران مردمان بسیار 
ادیان گوناگون در کنار هم زندگي  نژادهاي مختلف و  با 
یهودیان،  زرتشتیان،  ما  کشور  در  هم اکنون  کرده اند. 
که  مي کنند  زندگي  هم  کنار  در  مسلمانان  و  مسیحیان 
این موضوع خود از امنیت اجتماعي در این کشور سخن 

مي گوید. 
کشور  گردشگري  جاذبه هاي  و  افتخارات  از  یکي 
از کشورهاي موفق در عرصه ی  به  عنوان یکي  سنگاپور، 
صنعت گردشگري، خیاباني است که در آن معبد هندوها 
و کلیساي مسیحیان و مسجد مسلمانان در کنار هم واقع 
در  تقریبًا  که  مي شویم  متوجه  دقت  کمي  با  اما  شده اند. 
تمامي شهرهاي ایران، کلیمي ها و زرتشتیان و مسیحیان 
و مسلمانان بناهاي مقدس خود را دارند و با هم زندگي 
مي کنند. این گفته حاکي از این است که امنیت اجتماعي در 
ایران ریشه دارد و این در کنار هم زندگي کردن، مي تواند 

آرامش و آسودگی خاطر را براي گردشگران ایجاد کند.

گردشگری روستایی
»گردشگري روستایي در چشم اندازهاي کشاورزي قرار 
گرفته و در محدوده ی کاربري زمین و فرهنگ هاي انساني، 
کنش متقابل بین زمین و انسان ها را ایجاد مي کند.« »گردشگري 
گفته  غیرمزرعه اي  و  مزرعه اي  فعالیت هاي  به  روستایي 
انجام مي شود،  نواحي روستایي  مي شود که در جوامع و 
اما فعالیت هاي تفریحي بیروني، مانند پارک هاي مصنوعي و 

نواحي حیات وحش را شامل نمي شود.«

تصوير2: اقتصاد پايدار در گردشگری روستايی
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مدرن،  دنیاي  در  روستایي  گردشگري  توسعه ی  علل 
گردشگري  فعالیت هاي  براي  ایجادشده  مناطق  توسعه ی 
گسترش  زیست محیطي،  آگاهي هاي  افزایش  روستایي؛ 
حمل و نقل ارتباطات، حرکت به سوي تعطیالت کوتاه مدت، 
افزایش تعداد مسافران مستقل، افزایش تعداد گردشگران 
داخلي و میل و رغبت آنان به مناطق روستایي و ییالقي؛ 
توسعه ی  رسانه ها،  توسط  شده  ایجاد  تقاضاي  افزایش 
فعالیت هاي گردشگري در مناطق روستایي مانند سفرهاي 

ماجراجویانه و... است. 
اقسام گردشگري روستایي عبارت اند از:

1- گردشگري کشاورزي
2- گردشگري سبز

3- گردشگري غذایي
4- طبیعت گردي 

5- گردشگري ماجراجویانه
6- گردشگري به منظور دیدار از دوستان و آشنایان

7- گردشگري با انگیزه اي خاص 
8- سایر فعالیت ها و فرهنگ سنتي روستایي.

منابع عمده ی گردشگري روستایي شامل موارد زیر 
می شود:

1- منابع طبیعي )منابع آبي، جنگل ها و پوشش هاي گیاهي،  
چشمه هاي  جانوري،  زندگي  کوهستاني،  اکوسیستم هاي 
و  کوه ها  طبیعي،  غارهاي  ذخایر،  و  معادن  گرم،  آب 

بیابان ها و اقلیم و فضاهاي روستایي ویژه(
2- منابع فرهنگي )اماکن تاریخي و باستاني، اماکن مذهبي 
و زیارتگاه هاي مقدس، آداب و رسوم محلي،  فستیوال هاي 
فرهنگي، شیوه هاي معیشتي، موسیقي، رقص و بازي هاي 

محلي، لباس و پوشش مردم محلي به عنوان یک جاذبه(
3- جاذبه هاي ویژه )پارک هاي موضوعي، آکواریوم و...، 
ورزشي،  پیست هاي  هنري،  و  طبیعي  تاریخي،  موزه هاي 
مناطق  در  گردشگري  و  تفریحي  فعالیت هاي  دامنه ی 

روستایي(. ]5[

فرآیند برنامه ریزی گردشگری روستایی
برنامه ی عمران سازمان  سازمان جهاني جهانگردي، 
ملل متحد و یونسکو،  براي توسعه ی گردشگري در مناطق 
روستایي فعالیت هاي چشم گیري داشته، نمونه ی بارز این 
برنامه ها »طرح بین المللي توسعه ی گردشگري فرهنگي و 

طبیعي در مناطق کوهستاني آسیاي میانه و هیمالیا«ست 
انجام  با همکاري کشورهاي عضو  که توسط یونسکو و 
آثار  در  ثبت  براي  ماسوله  روستاي  ایران  در  مي شود. 
طبیعي  و  فرهنگي  گردشگري  پایدار  توسعه ی  و  یونسکو 
شده  انجام  زمینه  این  در  فعالیت هایي  و  شده  انتخاب 
برنامه ریزي  در  اولیه  مطالعات  انجام  جمله  آن  از  است. 
برنامه ریزي  کلي  عناصر  بررسي  روستایي،   گردشگري 
گردشگري روستایي، اجراي برنامه ی گردشگري، تجزیه، 
تحلیل و ترکیب اطالعات به دست آمده که یکي از اقسام 
مهم ترکیب اطالعات به دست آمده، تشخیص »نقاط قوت، 
ضعف، فرصت ها و تهدیدهاي عمده بر سر راه توسعه ی 
این  شناسایي  به  منجر  که  است  روستایي«  گردشگري 

عوامل مي شود.
کنترل و نظارت مداوم فرآیند برنامه ریزي گردشگري 
روستایي،  برنامه ریزي درازمدت، برنامه ریزي استراتژیک 
گردشگري  توسعه ی  امکان سنجي  مطالعات  گردشگري، 
گردشگري  بخش  سهم  افزایش  جمله  آن  از  روستایي، 
همکاري،  تحکیم  جوانان،  براي  به ویژه  اشتغال زایي،  در 
توسعه ی منطقه اي و پیوند و همبستگي بین جوانان محلي، 
توسعه ی ارتباطات فرهنگي با توجه به ارزش هاي جامعه 
از اهداف اصلي  و مشارکت مردم محلي در برنامه ریزي 

توسعه ی گردشگري روستایي است.
برنامه ریزي خدمات و تسهیالت زیرساختي گردشگري 
روستایي، مدیریت مواد زاید و دفع زباله ها و اهمیت آن 
در برنامه ریزي گردشگري پایدار روستایي، برنامه ریزي 
عناصر نهادي و نیروي انساني موردنیاز بخش گردشگري 
روستایي و همچنین تهیه ی قوانین و مقررات مربوط به آن 

نیز از ملزومات این فرآیند هستند.]5[
گردشگري  برنامه ریزي  در  که  ویژه  مالحظات 

روستایي باید مورد توجه قرار گیرد، عبارت اند از:
1- مالحظات زیست محیطي، مثل آلودگي آب وهوا، آلودگي 
و  فاضالب  دفع  مشکالت  بصري،  ـ  سمعي  و  صوتي 
ارتقاي کیفیت  آلودگي و فرسایش خاک و حفظ و  زباله، 
محیط زیست و جلوگیري از آلودگي آن و روش هاي مؤثر 

براي برنامه ریزي کاربري زمین.
2- مالحظات فرهنگي ـ اجتماعي، مثل سالمت و بهداشت 
مردم، تأمین امنیت همه جانبه، آرامش، آسودگی خاطر و 

در یک کالم حس رضایتمندی گردشگران. 
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منافع  مثل  روستایي،  گردشگري  اقتصادي  مالحظات   -3
اقتصادي براي جامعه ی محلي و ارتقاي رفاه اجتماعي.

توسعه ی پایدار و گردشگری روستایی
مختلفی  ابعاد  گردشگری  صنعت  در  پایداری  مفهوم 
دارد. رشد آگاهی های عمومی در زمینه ی حفاظت از منابع 
پایداری  شود.  واقع  مؤثر  می تواند  راستا  این  در  طبیعی 
انجام  ارائه ی خدمات و  توانایی جامعه برای  به  اجتماعی 
و  تضاد  گونه  هر  زایش  بدون  گردشگری  کارکردهای 

ناهماهنگی در ساخت جامعه برمی گردد. 
و  چارچوب  سازگاری  یا  ثبات  به  فرهنگی  پایداری 
حاصل  فشار  مقابل  در  جامعه  یک  فرهنگی  شاخص های 
اثرات  به  و  نامیده می شود  »فرهنگ گردشگری«  آنچه  از 
فرهنگی به جامانده از گردشگران مربوط می شود. پایداری 
از  خدمات  عرضه ی  سودآوری  به  سو  یک  از  اقتصادی 
چرا  برمی گردد،  گردشگران  به  محلی  جامعه ی  طرف 
در  مهمی  نقش  خود  اقتصادی  حرفه ی  و  سود  عامل  که 
گردشگری  صنعت  در  محلی  مردم  رضایت  و  مشارکت 
دارد و یکی از عوامل مهم برای برآورد این عامل، توجه 
به توزیع عادالنه ی درآمد بین مشارکت کنندگان در صنعت 
گردشگری است و از طرف دیگر هزینه های پرداخت شده 
از طرف توریست ها باید از لحاظ اقتصادی به صرفه باشد 
از طریق فراهم آوردن رفاه و  بتواند رضایت آن ها را  و 

جذابیت های الزم تأمین کند. 
اهداف توسعه ی پایدار اقتصادی می طلبد که گردشگری 
این راستا  در  باشد.  برخوردار  پایداری  از رشد  روستایی 
یا  فرهنگی  جاذبه های  از  اعم  محلی  توریستی  ظرفیت های 
به عنوان رشد و اساس  طبیعی و میراث فرهنگی و غیره 
صنعت گردشگری به حساب می آید و واضح است که تداوم 
رشد اقتصادی صنعت توریست و به تبع آن تحریک رشد 
از  پایدار  بهره برداری  گروی  در  ملی  یا  محلی  اقتصادی 
ظرفیت های توریستی موجود از طریق حفاظت و توسعه ی 

توأم است. ]3[

پیامدهاي مثبت و منفی گردشگری روستایی
 از جمله منافع بی شمار گردشگری روستایی می توان 

به موارد زیر اشاره کرد: 
- تنوع اقتصاد روستایی در کنار دیگر بخش های اقتصادی

- باال بردن سطوح درآمدی خانوارهای روستایی

- ایجاد نوعی احساس غرور و افتخار در بین مردم محلی 
نسبت به فرهنگ یا تمدن خود

- کمک به احیا و توسعه ی سنت ها، هنرها و صنایع محلی
- پیشرفت بهبود فرهنگ، ارتباط و درک درون منطقه اي 

- افزایش پایداری در طوالنی مدت برای تجارت کشاورزی
- درک و توجه بیش تر به اهمیت نگهداری زمین های مورد 

استفاده]8[
- ایجاد فرصت های شغلی جدید در مناطق روستایی مانند: 
راهنمایی،  و  مشاوره ای  خدمات  هتلداری،  نقل،  و  حمل 
سازمان دهی، بازاریابی، تولیدات صنایع دستی، روستایی 

و... .
به حل معضل  کارکردهای مثبت گردشگری می تواند 
به  روستایی  جمعیت  مهاجرت  نرخ  کاهش  بی کاری، 
بینجامد  حاشیه نشینی  گسترش  کنترل  و  کالن شهرها 
بخش  از  آشکار  و  پنهان  بی کار  نیروی  آرام  انتقال  به  و 
کشاورزی به سمت بخش های خدماتی و فرصت های جدید 
طورکلی  به  کند.  بزرگی  کمک  اشتغالی  خود  بر  تأکید  با 
فعالیت های گردشگری روستایی، جامعه محور هستند و بر 

ظرفیت جوامع روستایی تأکید بسیاری می ورزند.
صورت  در  فراوان،  مثبت  جنبه های  وجود  علی رغم   
گردشگری  توسعه ای،  اهداف  با  دقیق  برنامه ریزی  نبود 
نمونه  عنوان  به  گذارد.  برجا  نیز  منفی  تأثیرات  می تواند 
و  حمل  امکانات  زیربنایی،  تأسیسات  نیازمند  گردشگری 
نقل، محل اسکان و سایر تسهیالتی است که شکل طبیعی 
فعالیت های گردشگران  از  برهم می زند. بعضی  را  محیط 
و  زائد  مواد  ریختن  با  که  زدن  چادر  و  پیاده روی  مانند 
نیز  است،  همراه  آب  منابع  در  فاضالب  تخلیه ی  و  زباله 
موجب آلودگی محیط می شود. همچنین از آن جا که درآمد 
از درآمد  به مراتب بیش تر  از صنعت گردشگری  حاصل 
روستاییان از طریق کشاورزی است، به فعالیت کشاورزی 
روستاییان ممکن است صدمه وارد کند. عالوه بر آن منافع 
اقتصادی گردشگری کشاورزی بیش تر نصیب کارآفرینان 
به  سرمایه  برگشت  میزان  و  می شود  شهری  جوامع  و 

جوامع روستایی بسیار اندک است. 
می تواند  گردشگری  صنعت  در  برنامه ریزی  ضعف 
که  دهد  قرار  بازدیدکنندگانی  هجوم  مورد  را  روستا 
امر  همین  هستند.  فرهنگی  متفاوت  ارزش های  دارای 
کاهش  و  روستا  فرهنگ  ازهم گسیختگی  موجب  می تواند 



88

مشارکت روستاییان در عرصه ی سنت ها و آداب و رسوم 
محلی،  اصالت  و  فرهنگ  تخریب  موازات  به  شود.  محلی 
و  می گیرد  را  سنتی  خانه های  جای  مدرن  ساختمان های 
کشاورزی که زمانی اساس زندگی سنتی را تشکیل می داد، 
را به صنعت  داده و جای خود  از دست  را  اولویت خود 

گردشگری می دهد. ]3[ 

پیشنهادات و راهبردهای امنیتی
جهانیان  به  را  ایران  در  گردشگري  امنیت  واقعیت   -1       
پلیس  ایجاد  طرح  از  سخن  پیش  چندي  بشناسانیم: 
گردشگري بود. این طرح مي تواند به امنیت گردشگري در 
احساس  ما،  در حال حاضر مشکل  ولي  کند.  ایران کمک 
عدم  امنیت است. برای رفع این معضل باید به گردشگران 
القا کنیم که ایران امن است و البته بعد از این که آن ها به 
کشورمان سفر کردند باید برای تأمین امنیت  جاني و مالي 

و رواني  شان تمام تالش خود را بکنیم. 
ایران  به  که  کنند  پیدا  تمایل  گردشگران  این که  براي 
سفر کنند، باید که منطق برخوردهاي سیاسي و مذهبي  مان 
برایشان روشن و شفاف باشد. معمواًل بازتاب اخباري که 
از ایران در رسانه هاي دنیا منتشر مي شود، چندان به سود 
به  ایران  به  تهدیدهاي سفر  از  از طرفي برخي  نیست.  ما 
همسایگان ایران مربوط می شود. گردشگران باید بدانند که 
ایران به دنبال جنگ نیست و دوستانه ترین برخوردي را که 
یک گردشگر مي تواند در ذهن خود تصور کند، در ایران و 

در واقعیت خواهد دید. ]7[ 
تفکر  در  اسالمی:  مقررات  با  مطابق  برنامه ریزی   -2
دینی اسالم برای جهانگردی کارکرد خاصی مورد توجه 
برای  زمین  در  حرکت  به گونه اي که  است،  گرفته  قرار 
تأمل  و  مطلق  قدرت  باال جهت ستایش  درکی  به  رسیدن 
در نظام آفرینش از سفارش های مؤکد قرآنی است. اسالم 
اخالقی  ارزش های  و  باال  امور  بر  حمل  را  گردشگری 
مفاهیم  این  بر  باید  اسالمی  کشورهای  بنابراین  می کند. 
غنی و جاذبه های بی نظیر گردشگری در درون خود تکیه 
کرده و از باورهای دینی و آموزه های آن در جهت معرفی 
فرصت حضور  از  و  گیرند  بهره  الهی  دین  این  ترویج  و 

گردشگان برای انتقال این تمدن غنی استفاده نمایند. ]4[
مهمان نوازی  و  گردشگران  روانی  ادراک  به  توجه   -3
در  باید  دیگر  طرف  از  گردشگران:  از  ایرانی  ـ  اسالمی 
در  باشیم.  گردشگران  رواني  امنیت  ارضای  اندیشه ی 
سفرنامه هاي گردشگران خارجي که به ایران سفر مي کنند، 
بوق  صداي  مي شود.  مشاهده  خیابان  از  شدن  رد  ترس 
اتومبیل ها، نحوه ی رانندگي رانندگان و وجود موتورسواران 
امنیت خاطر آن ها را دچار تزلزل مي کند. وجود هتل مطمئن 
مؤثر  آن ها  امنیت  احساس  بر  نیز  بهداشتي  رستوران  و 
طبیعي  و  فرهنگي  میراث  از  پاکیزگي شهر، حفاظت  است. 

تصوير3: آداب و رسوم محلی در روستا
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و احترام به محیط زیست، از جمله دیگر مواردي هستند که 
ناخودآگاه احساس امنیت یا عدم احساس امنیت گردشگران 

را تحت تأثیر قرار مي دهند. ]7[
توسعه ی گردشگری، مهمان نوازی اسالمی را که یکی 
معرفی  جهان  به  است  ایران  مردم  بارز  ویژگی های  از 
می کند. با اطالع رسانی و تبلیغات صحیح باید یک تصور 
درست از مردم مسلمان ایران در اذهان به وجود آورد تا 

آن ها اسالم را منبع قوانین سخت تصور نکنند. 
خارج  و  داخل  در  روز  به  و  دقیق  اطالعات  ارائه ی   -4
نظر  از  تنها  اطالعات  بودن  دسترس  از  منظور  کشور: 
را  جا  ارزان ترین  و  راحت ترین  باید  بلکه  نیست،  فیزیکی 
در اختیار گردشگران قرار داد. در دسترس بودن اطالعات 
از طریق وب سایت و آن الین بودن آن و همچنین تهیه ی 
مسائل  جمله  از  اطالعات  دفاتر  به  دسترسی  و  بروشور 
ریز و مهم در جلب توریست است. اطالعات باید کامل در 

اختیار گردشگر قرار گیرد تا هیچ مشکلی پیش نیاید. 
تمام  در  گردشگري  تاکسي  طرح  شدن  عملیاتی   -5
استان های کشور: هدف از راه اندازي تاکسي گردشگري 
تأمین امنیت گردشگر، مورد توجه قرار دادن عالئق وي، 
داخلي  گردشگران  به  مطلوب  و  بهینه  خدمات  ارائه ی 
برآوردن  قبول،  قابل  استانداردهاي  حد  در  خارجي  و 

انتظارات و ایجاد رضایتمندي گردشگران است. 

نتیجه گیری 
ایجاد امنیت و ایجاد احساس امنیت تنها به مقوله هاي 
ندارد،  بستگي  خیاباني  جرایم  کمبود  و  نظامي  عدم  تهدید 
چاره اي  باید  برایشان  و  این هاست  از  فراتر  بلکه موضوع 
مناسب اندیشید.  ما براي این که بتوانیم از امنیت گردشگري 
در ایران براي جهانیان سخن بگوییم، باید از همه ی زوایا به 
آن توجه کنیم. نقش تبادالت فرهنگي و معادالت سیاسي و 
تفکرات اقتصادي، تا نقش نیروي انتظامي و دست اندرکاران 
گردشگري و مردم کوچه و بازار در این میان مهم و قابل 
بررسي است. احساس امنیت گردشگران باید در ابعاد مختلف 
اقتصادی، اجتماعی، مذهبی، سیاسی، محیطی و کالبدی مورد 
توجه قرار گیرد. در این راستا در فرآیند تولید برنامه نظرات 
گردشگران باید مورد استفاد قرار گیرد و نیازهای روانی 
گردشگری،  گسترده ی  انواع  میان  در  شود.  لحاظ  آن ها 
گسترده ی  فعالیت  یک  عنوان  به  هم  روستایی  گردشگری 

جهانی و هم برای تأکید بر توسعه ی سیاست های منطقه اي 
در  منطقه اي  توسعه ی  اهداف  است.  اهمیت  حائز  محلی  و 
زمینه ی گردشگری روستایی را رشد تولید منطقه اي، افزایش 
درآمد یا تعداد مشاغل، انعطاف پذیری تجهیزات گردشگری 
برای تضمین امنیت و توجه به سرمایه گذاری محلی می توان 
دانست که در جنبه های غیراقتصادی نیز حفظ آرامش و رفاه 
ساکنان، تضمین امنیت و مراقبت از ارزش های فرهنگی را به 
دنبال دارد. باید توجه داشت که توسعه ی صنعت گردشگری 
زیرساخت های  و  بخش ها  توسعه ی  و  رشد  گروی  در 
این رابطه نقش کلیدی  مختلف اجتماعی است. دولت ها در 
می توانند ایفا کنند، ولی نقش مشارکت بخش های خصوصی 
و تعامل آن ها با بخش های دولتی، سازمان های غیردولتی و 
ارگان های دیگر نباید از نظر دور نگه داشته شود. در نتیجه 
گردشگری  عرصه ی  در  پایدار  توسعه ی  به  رسیدن  برای 

تمام قابلیت های جامعه باید به کار گرفته شود. 
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