
 
  ريزي و توسعه گردشگريي برنامهمجله

  1393تابستان، 9ي ، شمارهومسسال 
 11- 30صفحات 

  كشور  ي هاي كالن توسعه تحليل جايگاه گردشگري روستايي در برنامه
 )ي ملي ي توسعه ساله هاي پنج با تأكيد بر برنامه(

  محمدرضا رضواني
  ناصربيات

 29/05/1393:تاريخ پذيرش    27/04/1391:تاريخ دريافت

  چكيده 
هاي اقتصادي در بسياري از كشورهاي  ترين بخش هاي گذشته، گردشگري به يكي از مهم در دهه

هاي  ي گردشگري و زيربخش هاي مختلفي را به منظور توسعه ها سياست جهان تبديل شده است و دولت
هاي  ن باره همكارياند و در اي كار گرفتههاي گوناگون، از سطوح محلي تا سطح ملي، به آن در مقياس

رشد بخش  گردشگري روستايي نيز يكي از انواع مهم و روبه. المللي نيز رو به گسترش است بين
ويژه از  هاي گذشته به در دهه. گيرد هاي مختلفي را دربر ميشود كه فعاليت گردشگري شناخته مي

، همواره متخصصان و ، به دليل ركود بخش كشاورزي و مشكالت فراروي جوامع روستايي1990ي  دهه
ي گردشگري روستايي، به عنوان راهبردي براي كمك  ي روستايي بر اهميت توسعه ريزان توسعهبرنامه

شيوه اسنادي و تحليل متون  مقاله حاضر با استفاده از. اندي روستايي تأكيد كرده به فرايند كلي توسعه
هاي  ي كشور با تأكيد ويژه بر برنامه عههاي كالن توسجايگاه گردشگري روستايي در برنامه ،توسعه

ي چهارم  دهد كه تا برنامههاي پژوهش نشان مييافته. دهدي توسعه را مورد ارزيابي قرار مي ساله پنج
 ،ي كشور نداشته است ي توسعه گردشگري روستايي جايگاه مشخص و قانوني در برنامه) 1384- 1388(

هاي داراي  فعاليت عنوان يكي ازبه گردشگري روستاييي  هطور هر چند گذرا توسعدر اين برنامه به
، براي نخستين بار )1390- 1394(ي پنجم  در برنامه. مزيت نسبي در نواحي روستايي معرفي شده است

 دستي و گردشگريفرهنگي، صنايع ميراثروستايي در چارچوب اختيارات سازمان حمايت از گردشگري
ي  نيز جايگاه گردشگري روستايي در چارچوب فرايند كلي توسعه اما در اين برنامه. مطرح گرديد

تواند، با توجه به  اي كه مي عنوان پديدهي روستايي به روشني مشخص نشده است و به يكپارچه
هاي روستايي كشور به صورت اشكال و الگوهاي متعدد توسعه يابد به متنوع  هاي متنوع سكونتگاه ويژگي

  .ي اقتصادي روستاها كمك كند، مورد توجه قرار نگرفته است ها و توسعه سازي فعاليت

                                           
 ريزي روستايي، دانشگاه تهران عضو قطب برنامهاستاد جغرافيا و : مسئول نويسنده)rrezvani@ut.ac.ir(  
  ريزي روستايي، دانشگاه تهرانجغرافيا و برنامهدانشجوي دكتري   
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ي  ي كشور، توسعه ي توسعه ساله هاي پنج ي ملي، برنامه گردشگري روستايي، توسعه :واژگان كليدي
 روستايي

  
  مقدمه

اي را پشت سر گذاشته و در دوم، گردشگري رشد فزاينده جهاني هاي بعد از جنگ در دهه
 اي اقتصادي رشد سريعي در قلمرو اقتصاد جهاني به دست آورده استه مقايسه با ديگر بخش

هاي گوناگون با گردشگري مدرن همگام با گسترش يافتن در زمينه .)235: 1،2008هارا(
رشد مواجه بوده و اين گونه پويايي، گردشگري را به يك عامل  هاي تازه و روبهافزايش مقصد

كه امروزه حجم طوريتبديل ساخته است؛ بهاقتصادي  - كليدي براي پيشرفت اجتماعي
درآمدهاي ناشي از كسب و كار گردشگري در حال پشت سر گذاشتن درآمدهاي نفتي، صادرات 

بر اين پايه، در روزگار كنوني   .)111: 2007، 2هارمز( سازي استمواد غذايي و صنايع اتومبيل
 آيد وشمار ميكشورها به هاي اقتصادي در بسياري از ترين بخش گردشگري يكي از مهم

ريزي در زمينه برنامه. شودهاي آن شناخته مي ترين زيربخش گردشگري روستايي يكي از مهم
روستايي،  هاي مختلف، از جمله گردشگري ي گردشگري در بخش ملي به منظور توسعه كالن

ه طي چند ده .تواند موثر واقع گرددگيري از دستاوردهاي موفق ديگر جوامع ميآگاهي و بهره
كشورهاي  - ي جهان يافتهويژه در كشورهاي توسعه به -ي گردشگري روستايي رشد و توسعه

گذاري در اين زمينه روي ها به سياست هاي حاكم در آن مختلف با توجه به شرايط و ويژگي
طور خالصه ي گردشگري در نواحي روستايي، به هاي توسعه اهداف سياستگذاري. اندآورده
هاي اقتصاد روستايي، پاسخگويي به تقاضاي روزافزون گردشگري بخشي به فعاليت ن تنوعپيرامو

توسعه در  بسط منافعاي، و اي و منطقهي ناحيه در نواحي روستايي، ايجاد تعادل در توسعه
  .)127: 2007، 3شارپلي(فضاي ملي است 

خش گردشگري از هاي ب عنوان يكي از زيرشاخهدر ايران موضوع گردشگري روستايي به
هاي مختلف علمي از جمله جغرافيا، علوم اجتماعي و شمسي در شاخه 1380اوايل دهه 

توان به در اين زمينه مي. پژوهشگران قرار گرفته است ي روستايي مورد توجه توسعه
و صفايي  ، رضواني)1382( ، رضواني)1381( افتخاري و قادري: هاي افرادي چون پژوهش

و همكاران  حاجيلوييمهدوي، )1386( زاده فيروزجايي، عليقلي)1386( سنايي ،)1384(
، طالب )1389(، افتخاري و همكاران )1388(، آمار و برنجكار )1387( ، مافي و سقايي)1387(

، غنيان و )1389(زن و همكاران ، پاپ)1389(زاده  ، كريم)1389(، راسق )1389(و همكاران 
، بيات و )1391(سبكبار و همكاران ، فرجي)1390(حمدي پور و ا ، جمعه)1390( همكاران

                                           
1 Hara 
2 Harms 
3 Sharpley 
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هاي گردشگري روستايي و رشد پژوهشاشاره كرد؛ اما با وجود روند روبه) 1392(همكاران 
رسد هنوز اين موضوع از جايگاه واقعي و  نظر ميباره، بهتأكيد انديشمندان و صاحبنظران در اين

عنوان راهبردي ي كشور برخوردار نيست؛ و به اي توسعهه ريزي قانوني مناسبي در فرايند برنامه
ي نواحي روستايي مورد توجه قرار  مناسب در چارچوب رويكرد اقتصادي براي كمك به توسعه

هاي ي سازمان ميراث فرهنگي در سال رسد اقدامات پراكندههمچنين به نظر مي. نگرفته است
اي در منظور انجام اقدامات توسعه، بهگردشگريي شناسايي روستاهاي هدف زمينهاخير در 

ي نواحي روستايي  ي هماهنگ و يكپارچه ي گردشگري روستايي، در چارچوب توسعه زمينه
شود كه در  روستاي هدف گردشگري به محدوده جغرافيايي گفته مي«. پذيردكشور صورت نمي
 كه دارد وجود فرهنگي و طبيعي تاريخي، هاي جاذبه از اي مجموعه يا و چند اين محدوده يك يا

: 1392مرادزاده، (» بود خواهد گردشگران اقامت و براي سفر سبب ايجاد انگيزه ها آن وجود
ي پايدار روستايي نيازمند يك ديدگاه  با اين همه قابل توجه است كه دستيابي به توسعه .)15
ا به سوي يك فرهنگي و اقتصاد روستايي ر –ي عناصر طبيعي، اجتماعي  نگر است كه همهكل

تواند تنها يكي از كند، و بنابراين گردشگري ميهدف اصلي با يكديگر هماهنگ و يكپارچه مي
ي پايدار روستايي را برآورده  ي اهداف توسعه تواند همه اين عناصر به شمار آيد و به تنهايي نمي

فاصله ميان نهادهاي اي غلبه بر اين مساله كه به گونه .)374: 2012، 1هارنر و اسواربروك(سازد 
تواند  دهد، مي گذاري و اجرايي كشور را نيز نشان مي علمي و دانشگاهي با بخش قانون

گوناگون گردشگري در نواحي روستايي را فراهم سازد ي اشكال مناسب براي توسعه بستر
ي  ريزي توسعه ي برنامه سرانجام با توجه به چندين دهه تجربه موفق جهاني در زمينه

ري از جمله در نواحي روستايي، و رشد روزافزون اهميت اين موضوع در ايران، اين گردشگ
ي ملي، با  هاي كالن توسعه ي گردشگري در برنامه ريزي توسعهپژوهش بررسي جايگاه برنامه

دهد؛ بنابراين،  ي كشور را در كانون توجه قرار مي ي توسعه ساله هاي پنج تأكيد ويژه بر برنامه
عنوان رهيافتي نو كه برآمده از تحوالت اسي اين است كه گردشگري روستايي بههاي اسپرسش

هاي ويژه برنامه ي ملي ايران به هاي كالن توسعهگسترده جهاني است، چه جايگاهي در برنامه
ي ملي  هاي توسعه ي توسعه دارد؟ نقطه آغازين طرح گردشگري روستايي در برنامه ساله پنج

ها توجه بيشتري به موضوع گردشگري روستايي شده است؟ آيا مهكجاست؟ در كدام برنا
ي روستايي  ريزي توسعهكلي برنامهي گردشگري روستايي در چارچوب فرايند سياست توسعه
  گرفته است؟مورد توجه قرار

  
  
  

                                           
1 Horner and Swarbrooke 
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  مباني نظري
شمار  گردشگري بهرشد بخشروستايي يكي از اشكال روبه در مقياس جهاني گردشگري

پذير نيست؛ اين مساله تا حدود كه ارايه تعريفي جهان شمول و يكسان از آن امكان آيدمي
 هاي گوناگون نواحي روستايي در كشورهاي مختلف است، غلبه الگوهايدليل ويژگيزيادي به

خاصي از گردشگري در نواحي مختلف و تعاريف گوناگون از روستا و روستا نشيني است 
ارايه تعاريف مختلف از  2طور مثال در كشورهاي عضو اتحاديه اروپابه .)168: 2006، 1گارتنر(

تر از  هاي تفريحي و مهمها، تنوع فعاليتها، توانمنديروستايي با گوناگوني جاذبهگردشگري
به  .)5: 2001، 4رابرتس و هال(خورد پيوند مي 3روستاييهمه تعاريف مختلف از روستا و زندگي

تعريفي كلي ) 1994( 5اي گوناگون از تعريف گردشگري روستايي لينه منظور غلبه بر برداشت
گردشگري روستايي نوعي از گردشگري است كه در حومه : گويد طور ساده ميدهد و به ارايه مي
 6المللي همكاري اقتصادي و توسعهدر همين راستا سازمان بين .)7- 8: 1994لين، (دهد  رخ مي

كند كه مواردي فعاليتي چندوجهي و پيچيده تعريف ميروستايي را ، گردشگري)1994:15(
روي و كوهنوردي، سواركاري، ماجراجويي، گردي، پيادهتعطيالت در مزرعه، طبيعتگذران: چون

آموزشي و پژوهشي، فرهنگ و هنر، ميراث بهداشت و سالمت، شكار و ماهيگيري، سفرهاي
لين در . گيردقومي و نژادي را در بر ميوامع گردشگري بازديد از جاي از نواحيتاريخي و در پاره

روستايي نشان از هاي بسط گردشگري گويد پيش زمينهكلي ميدر يك بازنگري 2009سال 
مزرعه و اين مفهوم در آغاز بيشتر در ارتباط با گردشگري. مفهومي پيچيده و چند وجهي دارد

 ي از گردشگري روستايي ظهور يافت؛رفت اما بعدها اشكال متنوعكشاورزي به كار ميگردشگري
روستايي به مانند چتري است كه الگوهاي گوناگوني از توان گفت گردشگريطوري كه ميبه

اكوتوريسم؛ گردشگري مبتني برطبيعت؛ «: گيرد، مانندروستايي را دربرميگردشگري در نواحي
زشي؛ گردشگري گردشگري مزرعه؛ گردشگري كشاورزي؛ گردشگري ماجراجويي؛ گردشگري ور

         7»غذاخوريتاريخي؛ گردشگريفرهنگي و ميراث سواري؛ گردشگري اسب/سواركاري
و گردشگري  8دومهاي الزم به ذكر است كه گردشگري خانه .)356- 359: 2009لين، (

نيز از جمله اشكال مهم و شناخته شده در بخش گردشگري در  9)فستيوال توريسم(ها  جشنواره

                                           
1 Gartner 
2 European Union   
3 Rurality  
4 Roberts and Hal 
5 Lane 
6 Organization for Economic Cooperation and Development 
7 Ecotourism; Nature-based tourism; Farm tourism; Agro-tourism/Agritourism; Adventure 

tourism; Sport tourism; Horse riding/ Equestrian Tourism; Heritage tourism; Food tourism.  
8 Second home tourism 
9 Festival Tourism 
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- 52: 2005، 2؛ تيموتي148: 2010و همكاران، 1كاستر(آيند  شمار ميايي بهدر نواحي روست
  . كندها نمي اي به آن، كه لين در اينجا اشاره)46

 دهند را الزاماًروستايي رخ ميگردشگري كه نواحيي اشكال سرانجام، از آنجايي كه همه
، تعريف )142: 2006، 3ونبيت(بندي كرد  ي گردشگري روستايي دسته توان در زير مجموعهنمي

دهد نيز با  تعريف كلي گردشگري روستايي مبني بر شكلي از گردشگري كه در حومه رخ مي
بايست توجه داشت كه اشكال گوناگون گردشگري از قبيل موارد  شود و ميمي رو مشكل روبه

 هايشوند كه از نظر ويژگيذكر شده در باال زماني در چارچوب گردشگري روستايي تعريف مي
گيرند، با مردم روستايي يا جوامع نواحي روستايي جايناگون در قلمرو هاي گومكاني و مقياس

هاي هاي پيچيده و گوناگون نواحي روستايي از قبيل ويژگي محلي در ارتباط باشند، ويژگي
تر از  طبيعي، تاريخ، فرهنگ، اجتماع، اقتصاد و موقعيت مكاني داللت داشته باشند و مهم محيط

- 285: 4،2006هال و پيج(ي محلي نقش داشته باشند  ت جامعهه اينكه در اقتصاد و معيشهم
هاي بسيار متنوعي در كشورهاي  اي، گردشگري روستايي از ويژگياز نظر توسعه). 245

-سازي فعاليتي اقتصادي و  متنوع گوناگون برخوردار است، و با توجه به اهميتي كه در توسعه

ريزان اي و ملي مورد توجه برنامهمحلي، منطقهحي روستايي دارد در سطوحهاي اقتصادي در نوا
   سازي متنوع) 2009( 6ويليامزاز ديدگاه استفن .)756: 2004، 5كانويز( گرفته استقرار

روستايي  ي گردشگري در نواحي جغرافيايي پايه اصلي توسعههاي اقتصادي و فضاهاي فعاليت
   جهاني دو رويكرد متفاوت براي دو دسته عمده از نواحي در سطور كلي در مقيابه. است
ها با  نخست، كشورهايي كه نواحي روستايي آن. ريزي گردشگري روستايي مطرح استبرنامه

ي آمريكا  در اياالت متحده 7هاي ملي حجم بااليي از گردشگر مواجه است؛ براي مثال پارك
تأكيد اصلي در اين گونه نواحي . كننديافت ميميليون نفر گردشگر در 250ساالنه بيش از 

عنوان روستايي بهي گردشگري ديگري، توسعه. است 8كنندهريزي براي مديريت بازديدبرنامه
ي  يا محركي براي توسعه به ركود وصادي نواحي روستايي رومكانيزمي براي تجديد حيات اقت

هاي  در ارتباط با تجربه) 425: 2006، 9پيج و كانل(نواحي روستايي فقير از نظر اقتصادي 
ي  ي ليدر را براي پشتيباني از توسعه ريزي گردشگري روستايي، اتحاديه اروپا برنامه برنامه

ليدر در . كندروي كشاورزي در كشورهاي عضو اجرا ميروستايي و غلبه بر مشكالت پيش

                                           
1 Koster 
2 Timothy 
3 Beeton 
4 Hall and Page 
5 Cánoves 
6 Stephan Williams 
7 National Parks  
8 Visitor management  
9 Page and Connell 
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ي آن  چهارمين برنامه آغاز گرديد و هم اكنون 1991ساله از سال  5- 6هاي  چارچوب برنامه
ي روستايي و  مشاركت فعال مردم محلي در فرايند توسعه. در حال سپري است) 2007- 2013(

اتحاديه (هاي اقتصادي در روستاها از اهداف پايه و اساسي اين برنامه است متنوع سازي فعاليت
تايي مدرن در ي گردشگري روس عنوان يكي از پيشگامان توسعه؛ در فرانسه به)2006، 1اروپا

هارنر و (كند  ي روستايي استفاده مي جهان، دولت از گردشگري به مثابه ابزاري براي توسعه
هاي قديمي موجود در مزارع كشاورزي به در اين زمينه تبديل خانه .)374: 2012اسواربروك، 

از هاي مالي وزارت كشاورزي  با حمايت 1950ي  مراكز اقامتي و پذيرايي گردشگري از دهه
يك سيستم مركزي با پشتيباني بخش عمومي از شبكه مراكز گردشگري . كشاورزان آغاز شد

درصد از مزارع روستايي در فرانسه داراي  36حدود  1999در سال . كند روستايي حمايت مي
طور به .)758: 2004كانويس و همكاران، (اند امكانات اقامتي و پذيرايي از گردشگران بوده

    انداز زيبا، و بازديد از روستاهاي داراي چشم روستايي با ستان گردشگريسنتي در انگل
هاي موجود در  سواري و اقامت در اقامتگاهسواري، راهپيمايي، دوچرخه هايي چون اسبفعاليت

بر اساس ). 351: 2012هارنر و اسواربروك، (خورد مزارع به منظور تفريح و گردش پيوند مي
 هايدرصد از مزارع روستايي در انگلستان داراي اقامتگاه 45حدود  1999يك تحقيق در سال 

؛ كشور )758: 2004كانويس و همكاران، ( كنندگردشگري هستند و از گردشگران پذيرايي مي
هاي ي گردشگري روستايي در چارچوب سياست اتريش نيز از جمله كشورهايي است به توسعه

ي  اي مسئوليت بستر سازي و توسعههاي بزرگ منطقه زمانطوري كه سابه. اي توجه داردمنطقه
هاي كوچك اي به كسب و كارهاي الزم، كمك به بازاريابي و ارايه خدمات مشاورهزير ساخت

الگوي اصلي در گردشگري روستايي اتريش . گردشگري در نواحي روستايي را بر عهده دارند
ي  مزرعه 3400نزديك به  2003تا سال  1989طور مثال، از سال به .اي استگردشگري مزرعه

، 3نيلندر و هال(درآمدند ) 2AFHO(اي اتريش توريستي به عضويت سازمان تعطيالت مزرعه
غالب گردشگري روستايي گردشگري مزرعه است كه بيش از آلمان شكلدر كشور .)32: 2005
ين شكل از گردشگري با بعد از جنگ جهاني دوم ا) 86: 1996، 4اوپرمان(سال سابقه دارد  150

اهميت اين . به شكل انبوه نمايان گرديد 1970هاي  رو گرديد و در دهه با رشد فزاينده روبه
ملي مورد  در سطح 1990ي  روستايي طي دههي اقتصادي نواحي بخش از گردشگري در توسعه

 رزيكشاو/در اسپانيا گردشگري مزرعه .)27: 5،2011سيدالي(توجه مسئوالن دولتي قرار گرفت 
-ترين الگوهاي گردشگري در نواحي روستايي به و اقامت در مزارع روستايي از مهم رزيكشاو/

ي  قوانين در زمينهگذاري و اعمالدولت مركزي در اسپانيا اختيار سياست.  آيد شمار مي
                                           

1 Europe Union 
2 Austrian Farm Holidays Organization 
3 Nylander and Hall 
4 Oppermann 
5 Sidali 
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. هاي مستقل در مناطق كشور واگذار كرده استي گردشگري روستايي را به كميسيون توسعه
گوناگون اين كشور متنوع و متفاوت در مناطقها و قوانينگيري سياستكلاين وضعيت سبب ش

آيد كه از شمار ميفنالند از كشورهايي به .)756- 767: 2004كانويس و همكاران، (شده است 
اي  ي گردشگري روستايي در سطح ملي و منطقه ريزي توسعهي برنامه سياست روشني در زمينه

ي  هاي توسعه عنوان يكي از سياستبه 1995تايي از سال گردشگري روس. برخوردار است
ي  ريزي توسعهاين كشور مطرح گرديد؛ برنامه 1روستايي فنالند توسط كميته سياست روستايي

     دست روستايي بهگانه از نواحيبندي سهفنالند، يك تقسيمگردشگري روستايي در كشور
             اي؛نواحي روستايي هسته - 2جمعيت؛ مافتاده و كروستاهاي دور - 1: دهد، شاملمي
هاي بخش گردشگري روستايي در ترين سياست همچنين، مهم .روستاهاي پيرامون شهري - 3

ويژه كشورهاي همسايه چون  فنالند جذب گردشگر خارجي از ديگر كشورهاي اروپايي و به
ي آمريكا ايجاد  االت متحدهدر اي .)77: 2001و هال،  2رابرتز(روسيه، آلمان و سوئد است 

ي رياست جمهوري تئودور  هاي ملي واقع در نواحي روستايي طي دوره هاي ملي در زمين پارك
هاي  ي ايجاد زمينه ها در زمينه از نخستين گام 1909تا  1901هاي ميان سال 3روزولت

ي دوم بود كه هاي بعد از جنگ جهاناما در سال. آيدشمار ميروستايي بهگردشگري در نواحي
          ي  توسعه. گرفت و با رشد انبوه مواجه شدعمومي قرارروستايي مورد توجهگردشگري

هاي درجه دوم و روستايي، افزايش سرانه استفاده ها و راهاي شامل بزرگراههاي جادهساختزير
روستايي واحيگردشگري در  ناز اتومبيل شخصي، افزايش درآمد و اوقات فراغت، بهبود خدمات

ي گرشگري روستايي در آمريكا طي اين دوره  ساز و محرك توسعهترين عوامل زمينه از مهم
ها در آمريكا به علت گستردگي قلمرو جغرافيايي و فاصله زياد ميان سكونتگاه. شود محسوب مي

ز هاي مناسب در كنار استفاده اها و جاده نياز به شبكه دسترسي آسان از طريق بزرگراه
از . آيد شمار ميي گردشگري در نواحي روستايي به هاي توسعهشخصي از ضرورتاتومبيل

عنوان ابزاري بود كه كارشناسان در آمريكا اهميت گردشگري به 1980و  1970هاي  دهه
تا اين كه سرانجام از . ي نواحي روستايي را مورد تأكيد قرار دادند اقتصادي براي كمك به توسعه

ي آمريكا قوانيني را براي حمايت از گردشگري روستايي تصويب كرد  كنگره 1990ي  اوايل دهه
-156: 2004گارتنر، (دولتي قرار گرفت جدي بخشي اين بخش مورد توجه و از آن پس توسعه

ترين كشورهايي است كه در عمل داراي سياست و استراتژي استراليا نيز از برجسته .)152
ريزي توجهي درارتباط با برنامههاي قابلروستايي است و پيشرفت ي گردشگري روشن در زمينه

 4بر اساس استراتژي گردشگري روستايي ملي استراليا. دست آورده استدر اين زمينه به

                                           
1 Rural Policy Committee  
2  Roberts 
3 Theodore Roosevelt 
4 National Rural Tourism Strategy 
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دهد  شهري رخ ميخارج از محدوده نواحي  روستايي فعاليتي چندوجهي است كه گردشگري
هاي بارز در توسعه، چين يكي از نمونهدر ميان كشورهاي در حال  .)1،2002:439بروك(

گردشگري روستايي مورد توجه  1990ي  از دهه. ي گردشگري روستايي است ي توسعه زمينه
    » )2CNTA(چين مليگردشگرياداره«از سوي  1998دولت چين قرار گرفت تا اينكه سال 

نيز سال  1999نامگذاري شد و در پي آن سال » سال گردشگري روستايي چين«عنوان به
ي  اي را براي توسعههاي گسترده برنامه CNTAدر همين راستا . اكوتوريسم چين نام گرفت

اقتصاديِ ها غلبه بر مشكالتيكي از اهداف اساسي اين سياست. روستايي آغاز كردگردشگري
   .)1438: 3،2011سو( بخش كشاورزي است
   ياري از كشورهاي جهان گردشگري ، در بس)2012(هارنر و اسواربروك  بر اساس ديدگاه

شود و اين واقعيت كه  يي براي درمان بيماري فقر روستايي نگريسته ميودار عنوان نوشبه
با ديگر  بايست هماهنگ گردشگري به سادگي تنها بخشي از نظام روستايي است كه مي

  يده گرفته عمل كند، ناد غيره كشاورزي، صنايع روستايي، بخش مسكن و كالبدي و - ها بخش
ي روستايي، گردشگري داراي  معتقدند كه در چارچوب توسعه ها با اين وجود، آن. شودمي

  :كه ويژه اين بهاست،  قابل توجهيهاي  مزيت
 تواند به سرعت توسعه يابد؛ طور نسبي ميبه 

 از صنايع ديگر  روستايي اري در كسب و كارهاي مربوط به گردشگريذگهاي سرمايه هزينه
 ؛)شود بندي مي دسته 4گردشگري ذيل صنايع خدماتي( استكمتر 

 گردشگري از بسياري از صنايع ديگر كمتر است؛محيط زيستي  هايميزان آلودگي 

 تواند طيف  اگر گردشگري به درستي توسعه و گسترش يابد منافع حاصل از آن مي
 ؛دي محلي را دربرگير اي از جامعه گسترده

 را بهبود بخشد؛ )بخش كشاورزي(پذيري يا بقاء مزارع تواند توان زيست گردشگري مي 

 هاي اجتماعي كه جوياي كار هستند  براي آن دسته از گروه تواند روستايي ميگردشگري
 .ويژه زنان و جوانان شغل فراهم كند، به

زيرا در صورتي كه . توان از پيامدهاي منفي گردشگري نيز چشم پوشي كرداز ديگر سو نمي
تواند مشكالتي را براي نواحي ريزي و مديريت شود، مي ور ضعيف برنامهگردشگري به ط

تغيير غير اصولي كاربري اراضي، ايجاد شلوغي و ترافيك و تغييرات : روستايي پديد آورد، مانند
      هاي محلي، كه بيشتر داراي ويژگي سريع اجتماعي كه سازگار كردن آن با فرهنگ

  .)374: 2012هارنر و اسواربروك، (واري است كارانه هستند، كار دشمحافظه

                                           
1 Bruce 
2 China National Tourism Administration 
3 Su 
4 Service industry 
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  شناسي تحقيق روش
. اي و اسنادي است ي كتابخانه تحليلي و مبتني بر مطالعه - پژوهش حاضر از نوع توصيفي

هاي بنيادين ي گردشگري، چارچوب نظري و موضوع در بخش نخست چگونگي و اهميت توسعه
ي منابع متنوع و  تايي از طريق مطالعهطور ويژه گردشگري روسي گردشگري و به در توسعه

ي جمهوري اسالمي ايران به  هاي توسعه سپس متن برنامه. مرتبط مورد بررسي قرار گرفت
هاي مرتبط با موضوع پژوهش از محتواي  ترتيب و جداگانه مورد بررسي قرار گرفت، و داده

دست آمده هاي به ي كه يافتهطورها استخراج گرديد و مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت؛ به برنامه
در اين فرايند . ي مربوطه بررسي شد ها در ذيل عنوان برنامه از بررسي متن هر كدام از برنامه

ها و روند تحوالت گردشگري و گردشگري روستايي، اساس روش مطالعاتي قرار  توالي برنامه
  .ل آمدعمگيري الزم بههاي اسنادي نتيجه گرفت و در پايان بر اساس يافته

  
 ي كشور هاي كالن توسعه تحليل جايگاه گردشگري روستايي در برنامه

شويم كه تا پيش از پيروزي انقالب  هاي تحقيق يادآور مي ي يافته زمينه عنوان پيشبه
ي ششم به  اسالمي در ايران شش برنامه تهيه و تنظيم شد كه پنج برنامه اجرا گرديد و برنامه

آغاز ) ساله هفت( 1327نخستين برنامه كه در سال . اجرا نگرديد 1357دليل تقارن با انقالب 
ريزي در كشور از طريق ايجاد سازمان برنامه و بودجه با سازوكار شد، با فكر و نگرش برنامه

عنوان ي دوم با همان روش تهيه شد، اما به برنامه. ايجاد نظم در امور اقتصادي مطرح گرديد
ي اول و دوم  گفتني است برنامه. ي و اجتماعي كشور شهرت يافتي اقتصاد ريز توسعه شالوده

شامل تعدادي طرح و پروژه بود كه با اعتبارات دولتي و توسط دولت به اجرا درآمده بود و مردم 
يافته بود  ي نظام ي سوم، نخستين برنامه برنامه. ها نداشتنداي در اين زمينهمشاركت و مداخله

در . شد گرفت و مشاركت بخش دولتي و خصوصي در آن ديده ميمي ها را دربر ي بخش كه همه
اي و ايجاد سازمان عمران توجه ريزي منطقهريزي تكامل يافت و به برنامهاين برنامه نظام برنامه

ي چهارم  در برنامه). 111- 121: 1382قديري معصوم و نجفي كاني، ( خاصي مبذول گرديد 
شتري يافته و مشاركت دولت و بخش خصوصي در آن ديده شد ريزي جامعيت بينيز نظام برنامه
هاي ي قطب گذاري بخش خصوصي نسبت به بخش دولتي پيشي گرفت و توسعهو سهم سرمايه

هاي گذشته  ي پنجم نسبت به برنامه ريزي در برنامهنظام برنامه. صنعتي در كانون توجه بود
هاي استان و شهرستان انجمن. ها ايجاد گرديدتانو بودجه در اس دفاتر برنامه. تر شديافته تكامل

ريزي كشور عنوان فكري نو در نظام برنامهپديد آمدند و فعال شدند و طرح آمايش سرزمين به
  ). 91- 99: 1377مهاجراني، ( مورد توجه قرار گرفت

است، ي گردشگري مطرح  هاي پيش از انقالب در ارتباط با توسعهاز آنچه در ارتباط با برنامه
ي جهانگردي در كنار  هاي توسعه در اين برنامه قطب. ي چهارم اشاره كرد توان به برنامه تنها مي
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عنوان بخشي هاي اقتصادي مطرح گرديد؛ اما در اينجا نيز گردشگري روستايي بهساير قطب
  .جداگانه مطرح نشده است

         ي ايراني اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسالم ي اول توسعه برنامه
)72-1368( 

منابع . سرعت دگرگون شد هاي اقتصادي ايران به ساله با عراق سياست 8پس از پايان جنگ 
بسياري كه با پايان يافتن جنگ آزاد شد، امكان بازسازي تأسيسات نفتي، افزايش صادرات و 

ي  ي اول توسعه الهس ي پنج در اين شرايط، برنامه. ي اقتصاد كشور را فراهم كرد رونق دوباره
  . آغاز شد 1368اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي در سال 

طوري كه به. ها مطرح گرديد ي گردشگري زير عنوان يكي از خط مشي در اين برنامه توسعه
 و تجربه تبادل جهت در جهانگردي و ي ايرانگردي توسعه و تقويت«تحت عنوان  3- 15در بند 
 و تفاهم سطح ارتقاي به كمك و ايران و اسالمي فرهنگ و ميراث تمدن شناساندن و دانش
 هدايت و جذب و عمومي هايمشاركت سازماندهي و حمايت، تشويق با اسالمي و ملي وحدت
ميليار ريال اعتبار به اين بخش  453در نظر گرفته شد و » زمينه اين در غيردولتي هاي سرمايه

يال اين مبلغ از بخش اعتبارات دولتي و ميليارد ر 5/19بيني شده بود  پيش. اختصاص يافت
). 1368مجلس شوراي اسالمي، (ميليارد ريال از بخش اعتبارات غيردولتي تأمين گردد  5/433

ي  هاي مختلف توسعه اين در حالي بود كه در اين برنامه جايگاه مشخصي براي زيربخش
ي اول  قانون برنامه: يدببين(گردشگري و از جمله گردشگري روستايي در نظر گرفته نشده بود 

  ).3- 15ها، بند  توسعه، خط مشي
ي اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسالمي  ي دوم توسعه ساله ي پنج برنامه
  )1374-78( ايران

ي اقتصادي با نرخ  ي اول و با هدف اصلي توسعه ي برنامه ي دوم در ادامه ساله ي پنج برنامه
بر اساس ) 1373مجلس شوراي اسالمي، (تصويب شد  1373درصد در سال، در آذرماه  1/5

        كشاورزي : هاي مختلف به ترتيب ي بخش هاي به عمل آمده نرخ رشد ساالنه بيني پيش
، ارتباطات )درصد7/4(، حمل و نقل )درصد9/5(، صنعت )درصد6/1(، نفت )درصد43(
  .در نظر گرفته شده بود) درصد1/3(و كل خدمات معادل ) درصد8/6(

ي دوم جايگاه مشخص و قانوني براي بخش گردشگري در  ي اول در برنامه بر خالف برنامه
عنوان بخشي آن هم به 58ي  ط به گردشگري تنها در تبصرهاز موضوعات مربو. نظر گرفته نشد

ي دانشگاهي ايرانگردي و جهانگردي در كنار  ي آموزشي، تأسيس رشته هاي توسعهاز برنامه
كه تا آن زمان (ي خدمات گردشگري  و  توسعه. ديگر مورد توجه قرار گرفتهاي علمي رشته

بنابراين، . به فراموشي سپرده شد) شد هاي ايرانگردي و جهانگردي ياد مي تحت عنوان برنامه
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قانون : ببينيد(هاي گردشگري در موضوعات اين برنامه گنجانده نشده بود  هيچكدام از بخش
  ).58ي  ي دوم توسعه، تبصره برنامه
ي اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسالمي  ي سوم توسعه ساله ي پنج برنامه
  )1379-83( ايران

ي سوم، اصالحات ساختاري و نهادي در بخش  هاي برنامه ترين جهت گيري يكي از مهم
. بخش غيردولتي بودوري منابع مالي و تقويت  عمومي براي افزايش كارآيي دولت، باالبردن بهره

ي  هاي دولتي، انحصارات و تمركزگرايي در برنامهچهار موضوع نظام اداري، شركتدر اين زمينه 
ي دوم جايگاه مشخصي براي  در اين برنامه نيز همچون برنامه. سوم مورد توجه قرار گرفت

خن به ميان آمده در تنها مواردي كه از گردشگري س. گردشگري در نظر گرفته نشدبخش
) 1378مجلس شوراي اسالمي، (به طور جزئي است  166ي  كي از بندهاي مادهي و 164ي  ماده
  :آمده است 164ي  طوري كه در مادهبه

 را مقرراتي ايران اسالمي جمهوري مركزي بانك سوم، ي برنامه اجراي هايسال طي در«
 هاهتل زميني، دريايي، ورودي هوايي، مبادي در بتوانند كشور هايبانك كه داشت خواهد معمول

 شعب .كنند اقدام اند آمده ايران به كه گردشگراني ارز خريد به نسبت جهانگردي خدمات دفاتر و
 هيارا شرط به دارند، كشور از خروج قصد كه گردشگران اين توانند بهمي همچنين بانكي نظام

تاريخي  رسد اين نخستين باري است كه در سير نظر ميبه .»بفروشند معتبر ارزهاي الزم مدارك
اما در اين . آيد ميان ميي گردشگري سخني به ي قبل و بعد از انقالب از واژه هاي توسعه برنامه

هاي آن از جمله  ي گردشگري و زيربخش ريزي توسعه مورد هم توجه خاصي به برنامه
  . گردشگري روستايي نشد

 به آن يلي گردشگري منطقه جماران و تبد نيز به طرح توسعه 166ي  ماده) د(بند 
پردازد، كه اين  و خارجي مي داخلي گردشگران و زائران براي خدماتي و اي فرهنگي مجموعه

هاي آن در  ي گردشگري و زير شاخه آيد كه با روند توسعهمورد نيز اقدامي محدود به شمار مي
  .)166و  164ي  ي سوم توسعه، ماده قانون برنامه: ببينيد(سطح ملي ارتباط چنداني ندارد 

   ي اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسالمي ايران  ي چهارم توسعه برنامه
)88-1384(   

 انداز چشم سند چارچوب در ي اجرايي توسعه ي برنامه توسعه، نخستين چهارم ي برنامه قانون
 يازدهم در اصالحات دولت موسوم به در آن تدوين كار كه شود مي كشور محسوب ي ساله 20

آن را رهبري  نهايي كشور كه سند ي ساله 20انداز  سند چشم. بود شده آغاز 1382 سال آذرماه
 شمسي هجري 1404 سال در را ايران ي جانبه ي همه توسعه افقفرمودند،  ابالغ انقالب اسالمي

ي  توسعه 44ي روستايي و در بند اين سند، توسعه 43ترتيب دربند به. كند ترسيم مي
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اي مزيت نسبي و از جمله بخش گردشگري مورد تأكيد قرار گرفته هاي اقتصادي دار فعاليت
  :ترتيب چنين آمده استانداز به سند چشم 44و  43طوري كه دربند به. است
 هاى زيرساخت تقويت با فقر، رفع و كشاورزان و روستاييان زندگى و درآمد سطح ارتقاى«

 و كوچك و تبديلى صنايع ويژه به مكمل، هاى فعاليت گسترش و بخشى تنوع و توليد مناسب
  . »محصوالت گذارى قيمت نظام اصالح بر تأكيد با نوين، خدمات

 از هستند، نسبى مزيت داراى كه هايى زمينه در اقتصادى هاى فعاليت گسترش و افزايى مه«
 و گاز نفت، صنايع ويژه به گردشگرى، و نقل و حمل مخابرات، تجارت، معدن، صنعت، جمله

 با ها، دستى آن ي پايين زنجيره و بر يانرژ صنايع آن، پشتيبان مهندسى دماتخ و پتروشيمى
 جزاير و سواحل ساماندهى و نياز، مورد هاى زيرساخت و زيربناها ايجاد در گذارى سرمايه اولويت
 20 انداز چشم نهايى سند متن(» سرزمين آمايش هاى سياست چارچوب در فارس خليج ايرانى
  ).1382ايران،  اسالمى جمهورى ساله

 روستايي گردشگري به موضوع چنداني توجه توسعه ي چهارم برنامه از قبل در حقيقت تا
 نواحي در ي گردشگري توسعه براي دولت هاي سياست ي چهارم از برنامه پس اما بود نشده

تعيين حدود  عشايري، و روستايي گردشگري هايتشكيل كميته شود؛مشاهده مي روستايي
 ساماندهي نوار بر اولويت با گردشگري ي نمونه تعيين مناطق و »گردشگري هدف«اي روست 400

 سازمان كار دستور در گردشگر روستاييجذب به منظور كه است هايي برنامه جمله از ساحلي
البته در ). 10: 1390ميرزااميني، (گرفته است  قرار گردشگري و دستي صنايع ميراث فرهنگي،

تر اقتصادي و توجه ي روستايي با رويكرد پررنگ انداز نيز توجه به توسعه ي چشم ساله 20سند 
داراي مزيت نسبي، بستر مناسبي براي توجه  هاي عنوان يكي از بخشبه فعاليت گردشگري به

ي  از بخش اول قانون برنامهدر فصل اول . دي چهارم فراهم آور به گردشگري روستايي در برنامه
شود كه در كنار  ، گردشگري يكي از اجزاي بخش خدمات معرفي مي1ي  ماده) د(در بند  چهارم

ي ارزي براي  شود از مانده موجودي حساب ذخيرهها به دولت اجازه داده مي ديگر بخش
قانون  114، 104، 34، 32، 28مواد . گذاري و تأمين اعتبار در اين زمينه اقدام كندسرمايه
بل از نكات قا. پردازند ي گردشگري مي هايي هستند كه به توسعه ي چهارم از جمله ماده برنامه

» ايران آمار زكمر هدايت و نظارت با گردشگري آماري جامع نظام تكميل« 114 ي توجه در ماده
شمار ي بخش گردشگري به هاي بنيادين يا پيش نيازهاي اصلي توسعه است، كه يكي از ضرورت

ي گردشگري، در  هاي توسعه رغم توجه به برنامه علي). 1383مجلس شوراي اسالمي، (آيد مي
زيرا . طور هدفمند و جامع نگريسته نشدي گردشگري به ي چهارم نيز به موضوع توسعه برنامه

اي هدفمند ه هاي متعدد از جمله گردشگري روستايي است كه به برنامه گردشگري داراي بخش
قانون (هاي مختلف گردشگري نيازمند است  ي تعاريف ويژه و قلمرو خاص بخش و مجزا بر پايه

  ).28- 114ي چهارم توسعه، مواد  امهبرن
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  ) 1390-1394(ي جمهوري اسالمي ايران  ي پنجم توسعه ساله ي پنج قانون برنامه
 و دانايي بر ي مبتني توسعه پذيري، رقابت اقتصادي، سريع رشد ي چهارم، برنامه كلي سياست

 قبلي هايبرنامه از را ي چهارم برنامه موضوع، اين كه شده عنوان جهاني با اقتصاد فعال تعامل
. است شده معرفي اجتماعي عدالت و پيشرفت ي پنجم، تمايز برنامه وجه اما. بود ساخته متمايز
 مهم و وسيع بسيار مفهومي ستا شده توسعه مطرح ي پنجم برنامه در كه اجتماعي عدالت مفهوم
 شده تعريف اهداف جهت در ابزارهاي مناسب معرفي بر تكيه با دقيق بسيار يريز برنامه كه است

  ). 15: 1390شجري، ( طلبد مي را
ي  ي پنجم توسعه موضوع توسعه قانون برنامه 204، 194، 193، 166، 12، 11در مواد 

). 1389مجلس شوراي اسالمي، ( ار گرفته استهاي مختلف مورد توجه قر گردشگري در زمينه
 سازمان ميراث فرهنگي، گردشگري و صنايع دستيي پنجم زير وظايف  برنامه 11ي  در ماده

از ايجاد مراكز حفظ  سازمان ميراث فرهنگي، گردشگري و صنايع دستي مجاز است«: آمده است
هاي عمومي غيردولتي و آثار و فرهنگ سنتي عشايري و روستايي توسط بخش خصوصي و نهاد

 .»ي گردشگري آن مناطق حمايت مالي نمايد تعاوني با رعايت موازين اسالمي به منظور توسعه
ي ملي به موضوع  ي توسعه ساله هاي پنج اين نخستين باري است كه در سير تاريخ برنامه

مچنين ه. شود طور مستقيم پرداخته ميي گردشگري در نواحي روستايي و عشايري به توسعه
ي چهارم نيز با گردشكري در مناطق طبيعي و روستايي پيوند  از برنامه 193ي  از ماده) د(بند 

 اقتصادي، منظر از كشور هاي تاالب ي ويژه شرايط به توجه با«: دارد و در آن آمده است
 اطراف در مطلوب زراعي اراضي و مراتع و وجود گردشگري و زيستي تنوع بومي، زيست كشاورزي،

 و پيچيدگي طور كلي، به و مناطق اين در آب منابع تخصيص در جدي هايچالش وجود و ها نآ
 ساماندهي با برنامه، اول سال در است مكلف دولت مناطق، اين طبيعي بومزيست شكنندگي

و  زيست محيط طبيعي، منابع كشاورزي، آب، هاي بخش در موجود هايمجدد سازمان
 اين اطراف هايدشت در برداران بهره مشاركت با ريت يكپارچهمدي اعمال به نسبت گردشگري،

  . »نمايد اقدام هاتاالب
ي خدمات  ي روستايي اختصاص دارد نيز توسعه توسعه ي پنجم كه به برنامه 194ي  در ماده

: 194ي ماده) ب(به طوري كه بند . گردشگري در نواحي روستايي مورد توجه قرار گرفته است
ها و  ي خوشه عهكشاورزي صنعتي و صنايع روستايي با اولويت توس حمايت از گسترش«

ها و عوامل توليد آن در  كشاورزي كوچك و متوسط كه بخش اعظم نهاده - هاي صنعتي زنجيره
جغرافياي روستايي وجود دارد و همچنين صنايع دستي و خدمات گردشگري و ايجاد و 

را مورد توجه » هاي داراي قابليت توسعه ي بازارهاي محلي با اولويت مراكز دهستان توسعه
  .دهدقرارمي
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ي اين  عنوان بخشي از توسعه، گردشگري در نواحي مرزي به204ي  همچنين در ماده
در راستاي ارتقاء و تقويت اقتصاد و معيشت «: گردد و چنين آمده است مناطق مطرح مي

زي، دولت حمايت مالي و مرزنشينان با رعايت مالحظات و تأمين امنيت پايدار مناطق مر
برداري از  هاي مرزنشينان و حق بهرهگيري تعاوني حقوقي الزم را از استقرار صنايع و شكل

هاي مستعد كشاورزي و استفاده حداكثري از منابع طبيعي و گردشگري در مناطق مرزي زمين
هاي  نتگاهبا توجه به اينكه بخشي وسيعي از مناطق مرزي در قلمرو سكو. »آورد به عمل مي

هاي گردشگري موجود در روستاهاي مرزي  ها و جاذبه روستايي قرار دارد، استفاده از توان
  .شمار آيدي اين گونه مناطق به تواند گامي راهگشا در زمينه توسعه مي

ي پنجم توسعه نسبت به  روستايي در برنامهرغم توجه بيشتر به موضوع گردشگري  علي
اقتصادي ي  مچنان گردشگري روستايي به عنوان رويكردي براي توسعههاي پيشين، اما ه برنامه

ي پايدار  ريزي و مديريت توسعه هاي جمعيت روستايي در چارچوب برنامه سازي فعاليتو متنوع
صورت روستايي بهشود؛ در اين برنامه نيز، موضوع گردشگري نواحي روستايي كشور ديده نمي

  . ي روستايي مورد توجه قرار گرفته است هاي مربوط به توسعه امهپراكنده در البه الي ديگر برن
كالن اجرايي كشور حاكميت نگرش بخشي است؛ اين ترين مشكالت در سطوح از مهم

ي  جمله توسعه ي ملي و از ريزي توسعه لي برنامهوضعيت كه از مشكالت بنيادين فرايند ك
ي گردشگري روستايي نيز  ريزي توسعهههاي گذشته بوده است، بر برنام روستايي در طي دهه

طوري كه سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري در ظاهر متولي به. سلطه دارد
ريزي جامع توسط اين سازمان نيازمند ي گردشگري روستايي است، اما هرگونه برنامه توسعه

 طور مثال، به. استهاي مسئول  ها و سازمانها، وزارتخانه هماهنگي و همكاري ديگر بخش
اي مناسب در روستاهاي هدف  هاي جاده ي زيرساخت وزارت راه و شهرسازي كه متولي توسعه

، 1389گردشگري مصوب است، طي گزارشي مبني بر توافق با سازمان ميراث فرهنگي در سال 
اما . مورد از روستاهاي هدف مصوب اقدام كرده است 30اي در  هاي جادهي زير ساخت به توسعه
اي در روستاهاي هاي جادهي زير ساخت وزارت راه و شهرسازي توقف توسعه 1390در سال 

دليل ضعف تعامالت سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري هدف گردشگري را به
حالي است كه براساس تصميمات مسئوالن سازمان ؛ اين در با اين وزارتخانه عنوان كرده است

تا پايان همين سال فهرست تعداد  1391نايع دستي و گردشگري در سال ميراث فرهنگي، ص
 تراوز). 15: 1392مرادزاده، (سكونتگاه افزايش يافت  1100روستاهاي هدف گردشگري به 

ي پنجم توسعه  هايي است كه از آغاز برنامه ، يكي ديگر از وزارتخانهتعاون، كار و رفاه اجتماعي
هاي  تشكيل تعاونيي گردشگري روستايي فعاليت دارد؛ و  توسعههاي اجرايي  در زمينه برنامه
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در كانون 1390را از سال  هدف گردشگري مصوب دولتدر روستاهاي  گردشگري روستايي
   .1توجه قرار داده است

  
  نتيجه گيري

عنوان ابزاري براي كمك به ي اخير گردشگري به ويژه در دو دهه ي گذشته و به در چند دهه
ي  صادي و اجتماعي نواحي روستايي مورد توجه بسياري از متخصصان توسعهي اقت توسعه

در شرايطي كه بخش كشاورزي و معيشت سنتي بيشتر . ها قرار گرفته است روستايي و دولت
نواحي روستايي با ركود مواجه شده، متنوع سازي اقتصاد نواحي روستايي از طريق گسترش 

تواند با ايجاد  ريزي شده گردشگري ميفمند و برنامهي هد ها از جمله توسعه انواع فعاليت
ي  توسعه هاي مثبت در ابعاد مختلف زمينه بازساخت مطلوب نواحي روستايي در جهت روند

شمسي،  1380ي  ويژه در دهه هاي اخير به در ايران نيز طي سال. پايدار را فراهم سازد
رشدي از نظر كمي و كيفي در  ند روبهآيد كه رو شمار ميهايي به گردشگري روستايي از موضوع

رسد اين  نظر ميهب. ي روستايي يافته است آكادميك متخصصان توسعه - هاي علمي پژوهش
ي گردشگري در  رشد ادبيات علمي جهان در زمينه اشكال مختلف توسعه وضعيت بيشتر از

حبنظران در نواحي روستايي تأثير پذيرفته است؛ كه خود مورد نقد برخي از منتقدان و صا
مطالعات انجام شده و يا در حال انجام  رسد حجمزيرا به نظر مي. ي روستايي است زمينه توسعه

هاي موجود در زمينه گردشگري روستايي در نواحي روستايي ايران همخواني چنداني با عينيت
ناخته ندارد، زيرا هنوز گردشگري بخش قابل توجهي در ساختار بخش اقتصاد روستايي ايران ش

زمينه آشكار  ي آنچه كه به روشني در اين ها و انتقادها، درباره با وجود همه اين بحث. شود نمي
گيري است و قلمرو متنوع هاي ذهني اين پديده در حال شكل پيش زمينه :توان گفت است مي

نابراين، ب. هاي مناسبي در اين زمينه برخوردار است ها و توانجغرافياي روستايي ايران از ظرفيت
هاي  ريزي پذيرش و اختصاص جايگاه مناسب به موضوع گردشگري روستايي در سطوح برنامه

    تواند  ي پايدار روستايي، مي هاي توسعه اي و محلي همگام با ديگر برنامهكالن ملي، منطقه
خت ويژه از نظر اقتصادي، پيامدهاي عيني و قابل توجهي در بازسا عنوان بخشي اثرگذار، بهبه

  .بهينه جغرافياي روستايي كشور به بار آورد
ي بعد از انقالب كه از  ساله ي پنج هاي توسعه بررسي جايگاه گردشگري روستايي در برنامه

ي  دهد كه تا برنامه ي پنجم قرار دارد نشان مي آغاز گرديده و هم اكنون آغاز برنامه 1367سال 
ي ملي  هاي كالن توسعه هي در روند برنامهمشخص و قابل توج چهارم توسعه گردشگري جايگاه

 در ي گرشگري توسعه در زمينه دولت هايسياست شاهد ي چهارم از برنامه پس اما. نداشته است
 370تعيين حدود   عشايري، و روستايي گردشگري هاي تشكيل كميته هستيم؛ روستايي نواحي

                                           
1 http://www.chn.ir.mht 
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 از ساحلي ساماندهي نوار بر يتاولو با گردشگري نمونه تعيين مناطق و گردشگري هدف روستاي

ميراث  سازمان كار دستور در گردشگر روستايي جذب به منظور كه است هايي برنامه جمله
ي چهارم نيز عنوان  با اين همه در برنامه. گرفته است قرار گردشگري و دستي صنايع فرهنگي،

ن نشده و در چارچوب طور روشن بياگردشگري روستايي جايگاه قانوني آن در فرايند برنامه به
ي پنجم توسعه براي  در برنامه. ي گردشگري ملي مورد توجه بوده است روند كلي توسعه

ي گردشگري روستايي مورد توجه قرار گرفته  نخستين بار در بندهاي مختلف موضوع توسعه
هايي نيز موضوع  پردازد، در بخش ي روستايي مي كه به توسعه 194ي  از جمله در ماده. است

همچنين بر اساس تصميمات . مطرح گرديده  است ي گردشگري در نواحي روستايي نيز توسعه
ي پنجم تا پايان  مسئوالن سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري در جريان برنامه

گاه مطرح گرديد؛ اين  سكونت 1100افزايش تعداد روستاهاي هدف گردشگري به  1391سال 
انداز روستايي هنوز چشمپايدارريزي توسعه چوب فرايند كلي برنامهدرحالي است كه درچار
سرانجام آنچه از . ي گرشگري در روستاهاي هدف ترسيم نشده است روشني از چگونگي توسعه

آيد اشارات جزئي و پراكنده به موضوع هاي چهارم و پنجم توسعه برمي محتواي برنامه
ها است و همچنان نگرش جامع و مشخصي به  هگردشگري روستايي در البه الي متن برنام

اي نوظهور و قابل توجه وجود ندارد و بنابراين، توجه  عنوان پديدهموضوع گردشگري روستايي به
اي را در  ي ملي در سطوح مختلف ملي و منطقه ريزان و مديران توسعه هر چه بيشتر برنامه

هاي اجرايي موجود  در زمينه برنامه همچنين حاكميت نگرش بخشي. طلبدهاي آينده مي برنامه
اي كه همواره  شود؛ مساله ي گردشگري روستايي شناخته مي هاي توسعه ترين ضعف از مهم
ي  با توجه به اين كه توسعه. ريزي توسعه در ايران بوده استگير فرايند كلي برنامهگريبان

شور است، رفع موانع ريزي روستايي كگردشگري روستايي، موضوعي نوپا در قلمرو برنامه
ي موفقيت در اين  الزمه. شمار آيدتواند اقدامي بنيادين در اين زمينه به ساختاري موجود مي

ي ملي است، موضوعي كه به عزم  هاي توسعه اي در فرايند كلي برنامه زمينه نيز تحوالت پايه
اين زمينه در . ريزان در سطوح كالن مديريت كشور نياز داردراسخ مسئوالن و برنامه
  :گردد مي ارايهپيشنهادهايي به شرح زير 

ريزي  ي گردشگري الزم است برنامه ريزي توسعه ها و سطوح برنامه مقياس با توجه به
هاي  ، برنامه)كالن(ملي  هاي سطح شامل برنامه ي گردشگري روستايي نيز در سه توسعه
ريزي وظيفه  ر مقياس و سطح برنامهالبته ه. هاي محلي مورد توجه قرار گيرد برنامه اي ومنطقه

ي  ي كالن توسعههاتدوين سياستملي در سطح . و جايگاه خاص خود را خواهد داشت
ها اين سياست. ي ملي است ي برنامه ريزي راهبردي وظيفهبا رويكرد برنامهگردشگري روستايي 

ي گردشگري  عهي توس و محلي در زمينه اي هاي منطقه ها و طرح اي برنامهتواند راهنم مي
ريزي  ها، برنامهي استان هاي توسعه اي در چارچوب برنامهدر سطح منطقه. روستايي باشد
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ها و  ي گردشگري با رويكرد ساختاري تهيه شود؛ با در نظر گرفتن اين موضوع كه برنامه توسعه
ن هاي كالي گردشگري روستايي بر اساس سياست ي توسعه اي در زمينه هاي منطقهنيز طرح

  .هاي محلي در اين زمينه باشندگر برنامه و طرحي گردشگري روستايي هدايت ملي توسعه
ريزي را  ي اصلي برنامه سرانجام با توجه به آنچه در باال گفته شد، در سطح محلي وظيفه

هاي محلي بر اساس  ها و برنامهطرح. ي گردشگري روستايي بر عهده خواهد داشت توسعه
ي  اي؛ چارچوب توسعه هاي راهبردي و ساختاري در سطح ملي و منطقهها و سياست برنامه

  .گردشگري را در سطح محلي با رويكرد عملياتي و اجرايي و تفصيلي مشخص خواهد كرد
هاي ملي و ها و طرح مشكل اصلي كه در حال حاضر وجود دارد اين است كه در برنامه

هاي راهبردي و نارساست و فقدان سياستاي جايگاه گردشگري روستايي بسيار ضعيف و  منطقه
ي گردشگري در سطح محلي كامالً  هاي توسعهها و طرح ها براي راهبري برنامه ساختاري در آن

ي گردشگري  هايي كه در سطح محلي براي توسعه ها و پروژه از طرف ديگر طرح. مشهود است
بنابراين، . محرومند ساختاريهاي راهبردي و  شوند، از وجود سياست اجرا ميروستايي تهيه و 

ي گردشگري  اي و محلي در زمينه توسعه هاي ملي و منطقه ها و طرح ارتباط مناسب بين برنامه
موضوع مهم ديگر . ريزي از پايين به باال و مشاركتي ضروري است با رويكرد برنامه - روستايي

اي  منطقه - سطوح مليي گردشگري روستايي در  ايجاد ساختار و تشكيالت مناسب براي توسعه
ريزي  ي سطوح برنامه ي آن تقيسم كار و هماهنگي مناسب ميان همه و محلي است كه الزمه

ي گردشگري،  ريزي توسعه همچنين با توجه به ماهيت بين بخشي و چند بخشي برنامه. است
  .نگرش يكپارچه و جامع در اين زمينه ضروري است
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