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  چكيده

، به گردشـگري روسـتايي      أثر از گردشگري داخلي است که خود      در ايران، گردشگري بيشتر مت    
منظور ايفاي نقش مثبت گردشگري در فرآيند توسعة روسـتايي،          به همين دليل، به   .  است وابسته

الزم است مديريت محيط زيست، مشاركت مردم محلي، قوانين صريح و محكـم، بازاريـابي و                
مقالـة  . بينانه و سيستمي در زمينة گردشگري روستايي مورد توجـه قـرار گيـرد   ريزي واقع   برنامه

اي، به بررسـي ادبيـات مفهـومي و مبـاني     فاده از روش اسنادي و کتابخانهحاضر، نخست با است 
ـ هاي اجتماعـات روسـتايي  پرداخته و سپس، با توجه به ويژگيحوزه نظري اين   گردشـگري،   

 . ريزي گردشگري روستايي در ايران ارائه کرده است مدلي نظري متناسب با برنامه

 .ايران/ ريزي روستايي برنامه/ ستاييمشاركت رو/ گردشگري روستايي: هاکليدواژه

 

                                                 
زاده است كه در دانشكده علـوم اجتمـاعي           ن بخشي حس از رساله دوره كارشناسي ارشد آقاي         برگرفته اين مقاله  *

 . دانشگاه تهران به انجام رسيده است
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 مقدمه

شده اي منسجم، كنترل    شيوهبه گردشگري    بايد توسعه و ادارة    اينك روشن شده است كه    

، بـدون ايجـاد     صـورت گيـرد تـا از ايـن رهگـذر           مؤثر   ريزي  برنامهو پايدار و بر مبناي      

  چـشمگير  منـافع    ة مـورد نظـر،    بـراي ناحيـ    محيطـي  زيست مشكالت جدي اجتماعي و   

. شـود  نيز حفظ در آينده منابع گردشگري براي استفاده    داشته باشد و  اقتصادي را در پي     

ـ            نا ة و ادار  ريزي  برنامه از   هايي متعدد نمونه ويـژه در   همناسـب گردشـگري در كـشور و ب

نشده اي كنترل بسا همين اقدامات توسعه، چهمدت که در كوتاهخورد چشم ميروستاها به

محيطـي و   ، بـه مـشكالت زيـست      مـدت قتصادي نيز همراه بـوده امـا در بلند        با منافعي ا  

ن محلـي    که براي سـاكنا    اند  دهانجامي با كيفيت پايين     گردشگري ايجاد اماكن    اجتماعي و 

 ، شده ريزي  برنامههايي كه بهتر      و بازارهاي گردشگري را به سود محل      است  زيانبار بوده   

 . انداز دست داده

 که  دهد  مي توسعه و عمران روستايي در ايران نشان         هاي  برنامهز  هاي متعدد ا  ارزيابي

ها ناخواسته در راستاي توسعة شهري و ناديده گرفتن مشارکت روستاييان در            اين برنامه 

همه، مردم روستايي اين توانايي را      با اين . اند و توسعة روستايي حرکت کرده     ريزي  برنامه

 براي خود بپردازند و راه توسعة خود را با دست           يزير  برنامهدارند که بهتر از ديگران به       

 روسـتايي ايـن ظرفيـت را در اختيـار           يدر اين راستا، گردشگر   . خودشان مشخص کنند  

 که با استفاده از فرصـت پديـد         دهد  مي از روستاهاي داراي منابع گردشگري قرار        يبرخ

ارکت و   خـود مـش    ي روسـتايي و توسـعة روسـتا       يآمده، خودشان براي آيندة گردشگر    

جانبه و پايدار روستايي    در راستاي رويكرد جامع و راهبرد توسعة همه       .  کنند ريزي  برنامه

 البتـه در كنـار     . روديشـمار مـ   کشور، توسعة گردشگري روستايي از رهکارهاي مهم بـه        

 معكوس نيـز    يمثابه يك ابزار توسعة روستايي، دليل     هر دليلي براي ترويج گردشگري به     

با اين همه، گرچـه گردشـگري منـادي ايجـاد شـغل اسـت، امـا        . اردبر ضد آن وجود د    

وقت و درآمدهاي پايين نيـز مـورد انتقـاد          هاي فصلي و پاره     لحاظ ايجاد شغل  همواره به 

 .  قرار گرفته است
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اين مقاله در پي آن است كه با توجه به تجارب كشورهاي مختلف، مـدلي راهگـشا                 

 توسعة گردشگري روستايي ارائه دهد و از ايـن          هايريزي  برنامهبراي مشاركت مردم در     

ايـن  .  و توسعة گردشگري كمك کنـد      ريزي  برنامهآفريني روستاييان در    رهگذر، به نقش  

کار رفته و نتايج آن نشان داده اسـت کـه   آباد شهرستان اردبيل بهروش در روستاي وکيل 

 روسـتايي  ي گردشگرزيري برنامهي براي توسعه و هاي برنامهها و خود روستاييان از طرح 

هـا و    از فرصـت مـشارکت روسـتاييان، طـرح         يگيـر برخوردارند و الزم است بـا بهـره       

 .ريزان و مسئوالن مد نظر قرار گيرد برنامههاي برنامه آنها در تدوين هاي برنامه

 گردشگري و توسعة روستايي

 ياسـتا منـد در ر   گـذاري نظـام     امروزه رشد جمعيت در مناطق روستايي، بـدون سـرمايه         

هاي   سازي آنها، به گسترش بيش از حد فعاليت         هاي اقتصادي و متنوع     تقويت زيرساخت 

اي محسوس  گونهتوليدي و متكي بر منابع طبيعي انجاميده و اين گسترش ناپايدار نيز به            

گذشته از اين پيامـد منفـي، بـا         . به تخريب فزايندة منابع طبيعي موجود منجر شده است        

  شـدن نامناسـب، نـرخ بـاالي بيكـاري           ي نيروي كار در نتيجة ماشين     وري  نرخ پايين بهره  

بـر، ايجـاد       سـرمايه  يدر بخش توليدات روسـتايي، و گـسترش فنـاور         ) پنهان و آشكار  (

هاي شغلي پايدار در توليد درآمد از طريق گسترش كاركردهاي متكي بـر منـابع               فرصت

ره از سـرمايه و مهـارت الزم،        بهـ يطبيعي در پاسخ به خيل عظيم بيكاران روستايي كه ب         

دهند، تا حدي غيـرممكن     ينشيني را گسترش م     شهرها حاشيه ناگزير با مهاجرت به كالن    

 ).۱۳۸۳حيدري چيانه، (شده است 

انـد كـه بـراي     هايي بدل شده   در جهان پرتالطم كنوني، روستاها به كانون تردد انسان        

امروزه، بـا   . کنند  ميروستاها سفر   فرار از زندگي پرهياهوي شهري و زندگي ماشيني، به          

توجه به دامنة تقاضا و نيازهاي محيط روسـتايي، گردشـگري روسـتايي رو بـه توسـعه                  

در فرآينـد   . شـود   گذاشته است و روز به روز بر اهميت و جاذبة خاص آن افـزوده مـي               

 توان گردشگري روستايي را ابزاري براي افزايش اشتغال محلي        ياي، م    منطقه ريزي  برنامه
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و بهبود كيفيت زندگي و در نتيحه، افزايش سطح رفـاه اقتـصادي و امكانـات اجتمـاعي                 

 ).۱۶۶: ۱۳۸۴زاده، منشي(حساب آورد اي به منطقه

اي صورت گيرد تا از اين رهگذر،   گردشگري در سطح ملي و منطقهريزي  برنامهبايد  

 اسـتاندارد ملـي،    هاي مربوط به ساختار، معيارها و       هاي توسعة گردشگري، طرح     سياست

امكانات، عوامل نهادي، و ديگر عناصر ضروري براي توسعه و مديريت گردشگري مـد              

هـاي    اي، تهيـة برنامـه       ملي و منطقـه    ريزي  برنامهرو، در چارچوب      از اين . نظر قرار گيرد  

ها، شهرها و روسـتاها، و سـاير اقـسام          هاي گردشگري، گردشگاه    تر براي جاذبه    تفصيلي

 ).۱۴: ۱۳۷۹سازمان جهاني گردشگري، (ي ميسر است گسترش گردشگر

، تا پايان   )۱(براساس اطالعات منتشرشده توسط سازمان جهاني گردشگري ملل متحد        

 درصد داشته و حتي در هشت ماهة اول سال          ۲/۷، گردشگري رشدي معادل     ۲۰۰۶سال  

ان ها و تروريسم، رشـد گردشـگري در سـطح جهـ            نيز با وجود ترس از درگيري      ۲۰۰۶

 ). ۱۳۸۵خبرگزاري ميراث فرهنگي، ( درصد بوده است ۵/۴معادل 

 ريـزي   برنامـه هـاي   كارشناسان صنعت گردشگري بر اين باورند كه از نظـر ظرفيـت           

  كـه   يرود، در حـال   يشـمار مـ   صنعت گردشگري، ايران جـزو ده كـشور اول جهـان بـه            

با انـدكي   . ندك است المللي صنعت گردشگري بسيار ا      سهم ايران از درآمد بازارهاي بين     

 کـه بايـد    توان بدين حقيقت پي برد كه صـنعت گردشـگري در ايـران، چنـان                تعمق، مي 

اي موفـق نبـوده اسـت         و شايد، در توليد درآمد و بهبود شـرايط اقتـصاد ملـي و ناحيـه               

 ).۱۳۸۳حيدري چيانه، (

. در کشورهاي مختلف داراي معاني متفـاوتي اسـت        » گردشگري روستايي «اصطالح  

هـاي روسـتايي بـه گردشـگران و         دادن خانه معني اجاره   ي مثال، در فنالند، معموًال به     برا

 ويژه براي روستاهاي    يتدارک مواد غذايي در روستاکنارهاست؛ در مجارستان، اصطالح       

ديده شده در روستاها اشاره     ها و خدمات تدارک   توريستي وجود دارد که فقط به فعاليت      

 گردشگري ارزان در آنجا و درگير شـدن در کـشاورزي            يوعدارد و در واقع، حاکي از ن      

وني، ودر اسل .  است که چندان براي گردشگر معمول نيست       يهاي محلي ديگر  يا فعاليت 
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داران تـشکيل   بخش مهمي از گردشـگري روسـتايي را گردشـگري بـا خـانوادة مزرعـه               

زا اقامـت    که در آن، گردشگران در کنـار خـانوادة کـشاورزان يـا در اتـاقي مجـ                  دهد  مي

؛ عالوه بر اين، ديـدار از مـزارع و گـردش و صـرف غـذا در درون مـزارع نيـز                       کنند  مي

 زدن در مزرعـه اسـت و در         معني چـادر   روستايي به  يدر هلند، گردشگر  . معروف است 

سـواري پيونـد    روي، يا اسـب   سواري، پياده هايي نظير قايق  مسير مجاور مزارع، با فعاليت    

 روستايي عبارت است از تدارک صـبحانه        يرط اصلي گردشگر  در يونان، ش  . يافته است 

هـاي متـداول    با صبحانهي متعارف و پذيراييهاي داراي لوازم زندگو رختخواب با اتاق  

 ). Yu, 2004: 45: نقل ازبه(شوند يکه اغلب از محصوالت خانگي تهيه م

حـسوب   گردشگري روستايي م   يها زراعي و اکوتوريسم نيز زيرمجموعه     يگردشگر

 روسـتايي   ي زراعـي را زيرمجموعـة گردشـگر       ي گردشگر )۳(يو بازب  )۲(رندل. شوندمي

 بر محيط روستاسـت، در      ي روستايي مبتن  ي و بر اين باورند که گردشگر      کنند  ميتعريف  

 زراعي بر پاية مزرعه و کـشاورزي اسـتوار اسـت و ميـان ايـن دو                  يحالي که گردشگر  

 زراعـي  يبه توصيف آنهـا، گـذار از گردشـگر   بنا .  سست و ضعيف وجود دارد يارتباط

 ايـن منبـع     ي مزرعه به مزرعـه؛ و در مـورد کـشاورزان دارا           يعبارت است از گردشگر   

هـاي  آساني خود را از فعاليت    گونه بوده است که به    درآمد ثانويه در کنار کشاورزي، اين     

 ي ديگـر ترکيبـ    هاي کـشاورزي  گفتة آنها، با اين گذار، فعاليت     به. اندکشاورزي جدا کرده  

هـا نقـش       از بررسـي   يرسد که بسيار    نظر مي به. ضروري، طوالني و پيوسته نخواهد بود     

:  نقـل از  بـه  (کننـد   مـي  زراعي را تأييـد      ي گردشگر يساز بر زمينه  يمزرعه و کشاورز مبن   

Fleischer and Tchetchik ,2005 .( 

 توسـط   ۱۹۸۰ايـل   گـردي، ايـن واژه در او      استناد يکي از مقاالت مـستدل طبيعـت       به

: گويديگردي چنين م  او در تعريف واژة طبيعت    .  ابداع شده است   )۴(سبالوس السکورين 

نخورده با هـدف مطالعـه،      گردي سفري است به مناطق طبيعي نسبتًا بکر و دست         طبيعت

تحسين و لذت بردن از مناظر، جانوران، گياهان وحشي منطقه و هر گونه آثار فرهنگـي                

 ).۵۶ :۱۳۸۵فنل، (شود   که در اين مناطق يافت مي)گذشته و معاصر(
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گر چه اکوتوريسم يک راهبرد توسعة اقتصادي قابل دوام را براي مناطق روستايي و              

، همچنان بردبـاري و شـکيبايي جوامـع روسـتايي در ايـن راه               دهد  ميمنابع طبيعي ارائه    

 يبسا گـاه دقيق، چه ضرورت دارد؛ چرا که اکوتوريسم عالوه بر نياز به مديريت قوي و             

 جـدي و    يرو،، نيـاز  از ايـن  . داردينيز مردم را به رقابت بـرخالف منـابع طبيبعـي وامـ            

هاي اکوتوريـستي وجـود دارد تـا مباحـث           توسعة پايدار در فعاليت    يضروري به پيگير  

مربوط به اجتماعات محلي، گردشگران و محيط زيست از طريق يک رويکرد مشارکتي             

 .شروط به حفظ منافع هر دو مطرح شوندبين توسعه و محيط م
بـراي تقاضـاي   » جديـد « روستايي واقعًا بـه يـک ناحيـة عمـدة            يبنابراين، گردشگر 

 قـرار گرفتـه   ي همة سياستمداران مورد موافقـت جـد    ي تبديل شده و از سو     يگردشگر

از حـدود بيـست سـال پـيش،     . گيردهايي نيز صورت مياست که در اين زمينه، پيگيري     

 يهاي مقابله با نبود مـديريت گردشـگر    پايدار در نتيجة افزايش بحثيشگرمفهوم گرد 

 پايـدار در منـاطق توريـستي نتيجـة          يرسـد کـه گردشـگر       نظر مـي  به. مطرح شده است  

هـا و     گانه ميان مناطق گردشگري، مـردم و محـل سـکونت آنهـا، مـسافرت               سه يا رابطه

 رابطة مثلثي غلبه داشت      بر اين  يدر گذشته، صنعت گردشگر   .  باشد يصنعت  گردشگر  

 ).Lane, 1994) (۱شکل (
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 کونت آنهامردم و محل س     منطقة گردشگري       منطقة گردشگري    مردم و محل سکونت آنها     
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هاي اين سه بخش مثلث ايجـاد   پايدار براي تطبيق و تعادل بحرانياهداف گردشگر 

 يگردر واقع، گردشـ   . کند  ميشده است و چنين تعادلي را در مدت زمان طوالني حفظ            

پايدار به سمت کاهش خطرات فرهنگي و محيطي، رضايت گردشگران و افزايش رشـد              

 و  ياقتصادي براي مدت زمان طـوالني و حفـظ تعـادل بـين ظرفيـت رشـد گردشـگر                  

 ). Lane, 1994(محيطي در منطقه گرايش دارد هاي زيست ضرورت

 تحقـق   چندگانـه امکـان  ي اهـداف يمفهوم پايدار در گردشگري روسـتايي بـا پيگيـر       

اهـداف مـورد    . خواهد داشت و نبايد تنها بر پاية محافظت از منابع طبيعي استوار باشـد             

تقويت فرهنگ و خصوصيات جوامـع ميزبـان؛ تقويـت          : نظر بايد مطابق اين موارد باشد     

 کـه بـراي     يها؛ تقويت اقتصاد روستا؛ تقويت صنعت گردشگر        اندازها و سکونتگاه    چشم

هـا و اطالعـات در رابطـه بـا بـازار          ه باشد؛ افزايش آگاهي   مدت زمان طوالني دوام داشت    

هـاي   که در صورت عدم تـداوم درازمـدت آن، بـر اثـر گونـاگوني فعاليـت                 يگردشگر

 پايدار که بـر     ي گردشگر هاي  برنامهاقتصادي در روستا، خطراتي را در پي دارد؛ و ايجاد           

خي اسـتوار باشـد     اي و بيـشتر تـاري       هـاي منطقـه     اساس يک محدودة گسترده از تحليـل      

)Heneghan, 2002.( 

 و ديگـران در     )۵( پايدار اولين بار توسط جانک کريپنـدورف       يمفاهيم اولية گردشگر  

 بيان شـد و از آن پـس، در جاهـاي زيـادي تمـرين و آزمـايش شـده اسـت کـه                         ۱۹۸۰

 يشناختتحليلي از نيازهاي اجتماعي، اقتصادي، بوم     : هاي آن شامل موارد زير است       نشانه

هـاي توسـعة آن در       و محـدوديت   يهاي گردشـگر  هنگي منطقه؛ تحليلي از ظرفيت    و فر 

 اصـالحات اجتمـاعي، اقتـصادي،       يمثابـه ابـزاري بـرا      بـه  يآينده؛ استفاده از گردشـگر    

 و فرهنگي منطقه؛ ارزيابي قوي از مشارکت محلي در فرآيندهاي تهية برنامه             يشناخت بوم

هاي گردشگري و نـوع و مقيـاس        تن ظرفيت  تداوم آن؛ مد نظر گرف     يگيري برا و تصميم 

 ي گردشـگر  يها و راهبردهاي بازاري بـر حـسب راهبردهـا         توسعة آن؛ استقرار فرصت   

 آموزشي براي بازار و مشاغل؛ بيمه و تأكيد بـر ضـرورت حمايـت از                هاي  برنامهپايدار؛  

 داشـتن   ، البته بـراي   ) سازگار شدن  يساله برا پنج تا ده  (کشاورزان؛ و راهبردهاي طوالني     
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ساله حـداقل در طـول سـه سـال          ها و برنامة کاري يک    کارآيي، بايد فهرستي از اولويت    

 ).Heneghan, 2002(داشته باشيم 

شـود   ترين اشـكال گردشـگري محـسوب مـي          امروزه گردشگري روستايي از مردمي    

 هاي توسعة گردشگري  ها، امكانات و قابليت     جاذبه). ۲۰۱: ۱۳۸۵،  يپاپلي يزدي و سقاي   (

در نواحي روستايي كشور ما بسيار متنوع و گسترده اسـت؛ بـا ايـن همـه، تـاكنون ايـن                   

عمـل نيامـده   هـاي الزم از آنهـا بـه    برداري ها چندان شناخته و معرفي نشده و بهره      جاذبه

 روسـتاي هـدف گردشـگري تعيـين شـده و            ۳۵۶در كل كشور، تاكنون بـيش از        . است

 الزم  يها تدوين و تهية اطالعات و آگاهي      سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري مسئول     

 . هاي اين روستاها شده استژگي از وي

 نشان داده است كه ورود گردشگران شهري بـه جامعـة روسـتايي بـروز                )۶(سه سا . آ

هايي ميان دو شيوة زندگي و نبـود امكـان ادغـام يكـي در ديگـري را                    سلسله كشمكش 

 نيز روشن كرده است كه گردشـگري        )۷(نتكوون). ۹۱: ۱۳۸۱النكوار،  (موجب شده است  

بنـابراين،  .  دارد  هاي انساني متفاوت را به بازشناسي و مقايسه وامـي         در يك جامعه گروه   

داليـل  توانند در زندگي گردشگران مشاركت داشته باشند امـا بـه            طبقات باالتر مردم مي   

ـ     ويژه در جوامع كشاورزي، ترجيح مي      اجتماعي به  -سياسي ستة خـود   دهند در محـيط ب

ناپذير يا مخالفتي سـرد و   جانبه و سازشدر اين جوامع، هنوز مخالفتي همه. زندگي كنند 

هاي جزئي وجود خواهد داشت؛ زيرا براي دوستي بـا فيلبـان، بايـد                خشك اما با تفاوت   

بـا اينكـه ايـن كـار اشـتباه اسـت،            «: گويـد    مـي  )۸(بونيكور. اي در خور فيل بنا كرد       خانه

 خود اشاعة فحشا و خودفروشـي، اعتيـاد بـه مـشروبات الكلـي، و                خوديگردشگري به 

گـذارد و آنهـا را گـسترش          شود اما بدون شك بر اين مسائل اثر مي          قاچاق را سبب نمي   

 ).۹۱: ۱۳۸۱النكوار،  (دهد مي

ديـدگاه  . در زمينة ارتباط بين گردشگري و توسعة روستايي سه ديدگاه مطرح اسـت            

در ديدگاه دوم،   . گيرد  كار مي هبردي براي توسعة روستايي به    مثابه را اول گردشگري را به   

هـاي روسـتايي مـورد توجـه قـرار          مثابه سياستي براي بازساخت سكونت    گردشگري به 
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مثابـه ابـزاري بـراي توسـعة پايـدار و           در ديدگاه سوم، گردشگري روستايي به     . گيرد  مي

لندمـدت گردشـگري    حفاظت از منابع طبيعي مطرح است؛ اين ديدگاه خواهـان رشـد ب            

برخـي  ). ۱۳۸۴رضواني و صـفايي،     (هاي طبيعي است      بومبدون اثرات مخرب بر زيست    

 توسـعة روسـتايي     يمثابـه ابـزاري بـرا      روسـتايي بـه    يعوامل کاهش تأثيرات گردشـگر    

هاي گذاري  گذاران در مناطق روستايي؛ بعضي سرمايه       تعداد محدود سرمايه  : اند از عبارت

 در منـاطق    ي؛ كوچك بودن مقيـاس و گونـاگوني منـابع  طبيعـ            حفاظت از منابع طبيعي   

شمار است؛ ناقص بودن بازار و تهيه کـردن         گذاران انگشت  که تعداد سرمايه   ياروستايي

ــگر    ــازار گردش ــعه و ب ــديريت توس ــراي م ــتي ب ــدان سياس ــتايي يمحــصول؛ فق  روس

)Heneghan, 2002.( 

 ريزي گردشگري هاي برنامهها و مدلنظريه

 يزي گردشگري و گردشگري روستايير برنامه
 يشـود، تعريفـ   ها ديده مـي   ، اگرچه در بيشتر نوشته    »ي گردشگر ريزي  برنامه«از اصطالح   

، تعريـف آن    ي گردشگر ريزي  برنامههاي  دليل وجود محدوديت  مشخص ارائه نشده و به    

گيـري  بعضي از اين تعاريف جهـت     . هاي متعدد صورت گرفته است    با استفاده از روش   

گيـري بـازاري و      داراي جهـت   ي گردشـگر  ريزي  برنامهادي دارند و بر اساس آنها،       اقتص

 و توسـعة آن اسـت، ماننـد تعريـف           يبرداري از منافع گردشگر   گيري به سمت بهره   سو

 تأکيـد   ي گردشـگر  ريـزي   برنامـه ؛ بعضي بر قلمرو فـضايي در        )۱۰(و جنکينز  )۹(ليکوريش

 عبارت است از  فرآيندي      ي گردشگر ريزي  رنامهب که بر اساس آن،      )۱۱(دارند، مانند ايوانز  

محيطــي را در يــک زمينــة فــضايي از کــه موضــوعات اجتمــاعي، اقتــصادي و زيــست

 از مـوارد،    يادر پاره . گيردموضوعات توسعه، و محافظت و استفاده از زمين در نظر مي          

 آن  )۱۳( و پيگرام  )۱۲(واهب:  ترکيبي تعريف شده است    ي با ديدگاه  ي گردشگر ريزي  برنامه

 در نيازهـاي گردشـگران و       ياند که به توسـعة همخـوان      مثابه فرآيندي تعريف کرده   را به 

 اقتصادي، فرهنگي، و محيط زيست      -اجتماعي(گويي به نيازهاي اجتماعات محلي      پاسخ
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هـاي ميزبـان     را از ديـدگاه گـروه      ي گردشـگر  ريـزي   برنامه )۱۴(تيموثي. انجامدمي) سالم

 در يـک    ي به بيشترين منافع گردشـگر     ي دستياب يمثابه روشي برا  تعريف کرده و بدان به    

، )۱۵(عقيـدة وال  بـه .  نگريسته است  ي از توسعة گردشگر   يمنطقه و کاهش مشکالت ناش    

  کنـد   مـي  سياسي است که بعضي را قدرتمند و ديگـران را محـروم              ي فرآيند ريزي  برنامه

وانـگ  . پـذير نيـست   ان موارد، تحقق حـداکثر منـافع و حـداقل هزينـه امکـ             يو در برخ  

)Wang, 2006(رسي خود، ترکيبي از تعاريف مورفي، در بر)کار بـرده   را به)۱۷( و گتز)۱۶

بيني و تنظـيم تغييـرات سيـستم         با پيش  ي گردشگر ريزي  برنامهاست که بر اسشاس آن،      

 :نقـل از  بـه ( يکپارچـه در مقيـاس گـسترده مـرتبط اسـت             ي و بـا گردشـگر     يگردشگر

Wang, 2006: 22 .( 

 مـرتبط   ي و گردشـگر   ريـزي   برنامه آشکارا با تاريخ     ي گردشگر ريزي  برنامهخاستگاه  

 نوين از قرن نوزدهم شروع شد و طي جنـگ جهـاني دوم،              ريزي  برنامهدر غرب،   . است

  )۱۸(ريـزي منـسجم عقاليـي       م، مـدل برنامـه    صورت يک حرفه شکل گرفت؛ و سرانجا      به

 ماننـد   ي، مـسائل  ۱۹۷۰ و   ۱۹۶۰ يهـا ر دهـه  د.  غالب شـد   ريزي  برنامهصورت پايه در     به

 در شهر، و کمبود مـسکن تقاضـاي         ي و کثيف شهر، ولگرد      پرجمعيت يهانظافت محله 

بازگشت « يا   )۱۹(»مبدأ مشارکت «پيدايش  .  را برانگيخت  ريزي  برنامهمشارکت عمومي در    

ينـد  هـاي بـسيار مهـم در فرآ   مثابه شکل غايي مشارکت عمومي از مؤلفـه        به )۲۰(»به محل 

: انـد از   عبـارت  ريـزي   برنامـه  تکامـل    يهـا دوره. شـود  غرب محـسوب مـي     ريزي  برنامه

، )۲۳( اجرايــيريــزي برنامــه، )۲۲( حمــايتيريــزي برنامــه، )۲۱( رشــد مناســبريــزي برنامــه

: نقـل از بـه  ()۲۶( اشـتراکي ريزي برنامه، و )۲۵(ي راهبردريزي  برنامه،  )۲۴(ريزي ترکيبي   برنامه

Wang, 2006: 23.(    

 مـشابه را پيـشنهاد      ي، مـسير  ي گردشگر ريزي  برنامه تحول   ي، برا )۲۸( و کاستا  )۲۷(برنز

باعث تشويق  ) يعني هواپيما  (يهاي فن پيشرفت  ، افزايش درآمد و     ۱۹۶۰در دهة   . کنند  مي

 منـسجم عقاليـي     ي گردشـگر  ريـزي   برنامه جامع يا    ريزي  برنامه. اي شد  توده يگردشگر

.  در اواخر اين دوره پديـدار شـد  يادي از بخش گردشگربدون يک تجزيه و تحليل انتق  



 ۳۵  …مباني نظري مشاركت اجتماع روستايي در  

 

 

 جـامع در غـرب بـه اوج         ريـزي   برنامهاي،   توده ي، با رشد مکرر گردشگر    ۱۹۷۰در دهة   

 يخود رسيد؛ هرچند، هنوز هم سياستي با رويکرد توسـعة نيازهـاي مقاصـد گردشـگر               

 يد گردشـگر هاي جامع بسياري از مقاصـ طرح). Wang, 2006: نقل ازبه(شد ي نميتلق

، در نقطـة مقابـل      ۱۹۸۰پـس از يـک دهـه، در دهـة           . انـد طي همين دوره تنظـيم شـده      

 شکل گرفت کـه   ي گردشگر ريزي  برنامههاي   شهري، شق ديگري از رويکرد     ريزي  برنامه

 مـورد    در مقاصـد   ي فرهنگي گردشگر  -ها از اثرات منفي اجتماعي    نتيجة افزايش آگاهي  

 در ميـان    )۲۹( )دريـا، ماسـه، خورشـيد، سـکس       (» اسچهـار   « براي   نظر و افزايش تقاضا   

 ).Wang, 2006: 23: نقل ازبه(آمد يشمار مگردشگران به

 منـسجم در    ي گردشـگر  ريـزي   برنامه،  کنند  مي و وال اشاره     )۳۰(وودگونه که هي  همان

 ۱۹۷۳ ملي فيجـي در      يطرح توسعة گردشگر  . يافته متداول است  کشورهاي کمترتوسعه 

شامل کارشناسان بانک جهـاني و       (ريزي  برنامهيک گروه   . روديشمار م ن به  از آ  يانمونه

 متعددي از لحاظ توسعة     يهاي کالبد  فيجي، جنبه  ي محيط کالبد  ي، با بررس  )سازمان ملل 

 هـايي  هـايي از دولـت رايزنـي     ساحلي را پيشنهاد کردند؛ و اگرچه بـا بخـش          يگردشگر

  طـرح راهبـري در سـطح        ير آنکـه نـوع    خاطدقيق صورت گرفت اما شايد تاحدودي به      

  بـه يـک مـورد متفـاوت         )۳۱(همچنـين، گـان   . کت عمومي همراه نـشد    ملي بود، با مشار   

 کـه طـي آن، در فرآينـدهاي         کنـد   مـي  منسجم در آلبرتـاي کانـادا اشـاره          ريزي  برنامهاز  

شـد و   ، مداخلة چـشمگير بخـش خـصوصي در آنجـا دنبـال مـي              ۱۹۸۴ در   ريزي  برنامه

 انجاميـد   ي خـصوصي و دولتـ     يهـا ايجاد تفاهم گسترده و موفق بين بخش      سرانجام، به   

 ).Wang, 2006: 26: نقل ازبه(

 از يکـه بـسيار    از مباحث مـشترک اسـت  يا شامل مجموعهريزي برنامهفرآيندهاي 

. رودگيرد و با فنون مشارکتي گوناگون به پيش مـي         ينفع را در بر م    هاي ذي روابط گروه 

در .  ما به تعادلي در توسـعه خواهـد بـود          يمومي راهنماي دستياب  ايجاد يک مشارکت ع   

 .کنيم مختلط، متناوب و پايدار اشاره ميي گردشگرريزي برنامههايي از اينجا، به نمونه
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صـورت ابـزار و روشـي بـراي          مخـتلط بـه    ريزي  برنامهدر آفريقاي جنوبي، رويکرد     

منظـور ترفيـع توسـعة      ي بـه  هاي خصوص هاي مختلط، مناطق جغرافيايي و سازمان     بخش

بـا کمـک و مـشاورة ادارة توسـعة           ريـزي   برنامـه کـار   . پايدار در نظر گرفته شده اسـت      

اقتـصادي،  ( در سـه بعـد     ريـزي   برنامـه فرآينـدهاي   . المللي انگليس انجام شـده بـود       بين

هـاي آينـدة     هـدايت و ايجـاد سياسـت       يتهيـه شـده و بـرا      ) محيطياجتماعي و زيست  

 ريـزي   برنامـه در مـورد     )۳۳(و کـوپر   )۳۲(گونه کـه فلچـر    همان. اند تدوين شده  يگردشگر

ــرد ــشان داده يراهب ــتان ن ــشخص   در مجارس ــلي م ــداف اص ــد، اه ــو ان ــده از س  يش

 بـر بوداپـست، در اثـر        ي کاهش فشار گردشـگر    ي محلي در راستا   ي بازرسان گردشگر 

 ت  و پخـش منـافع اقتـصادي آن، تنظـيم شـده اسـ              ياي گردشـگر  افزايش توزيع منطقه  

 ).  Wang, 2006: 27:نقل ازبه(

 مـؤثر  بـين      يامدت و بلندمدت به ايجاد رابطه     مدت، ميان عملکرد راهبردهاي کوتاه  

گذاران محلي  ويژه سرمايه هاي محلي انجاميده است؛ به    هاي گردشگري و سازمان   نظارت

. از کنندهاي محلي کار خود را آغگذاري الزم هستند که با اعمال نظارت     خواهان سرمايه 

 يهـا ريـزي   برنامـه  متنـاوب تغييـر کـرده و         ي گردشـگر  ريـزي   برنامههاي  اکنون رويکرد 

 .  کشاورزي را شامل شده استي روستايي، اکوتوريسم و گردشگريگردشگر

 )۳۴( متنـاوب توسـعة اکوتوريـسم در مانـسرت         ي گردشـگر  ريزي  برنامهيک مورد از    

شاورزي، تجـارت، و محـيط      ، کـ  يگردشـگر (هـاي دولتـي     پس از موافقت بخش   . است

هايي توسط نمايندگان   هاي تفصيلي شروع و طرح     اکوتوريسم، بررسي  يبا ارتقا ) زيست

 از ينمونة ديگر.  محلي تنظيم شدي غيردولتيهاهمراه با سازمان) سازمان ملل(خارجي  

ـ     ريزي  برنامهگونه  اين  ي ارتقـا يها دولت کره است که متأثر از تجارب موفق ژاپـن، در پ

 دولـت کـره، هـدايت منـافع         ريـزي   برنامـه بـر اسـاس     .  روستايي بوده است   يردشگرگ

هاي فرهنگي در ميان مردم روستايي و شهري ضروري بـوده           اقتصادي و افزايش آگاهي   

هـايي  اي سازگار با محيط زيست در مقياس کوچک در زمينه         هاي توسعه و برخي پروژه  
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 :نقـل از  بـه ( اسـت    دهـي شـده   ازمانهاي محلي، براي اين کـار سـ       خاص همراه با گروه   

Wang, 2006: 27  .( 

ي  از سـو   ي گردشـگر  ريزي  برنامهمثابه يک رويکرد     و کاربرد توسعة پايدار به     يمعرف

در هر حـال، از آنجـا کـه         .  صورت گرفته است   )۳۷( و بيدال  )۳۶( و جنکينز، هال   )۳۵(توسان

اند و  از اين رويکرد پيشنهاد نکرده براي استفادهريزي برنامهگان رويه يا ابزار    اين نويسند 

ايم، همچنـان   پيدا نکردهي گردشگر ريزي  برنامه يا   ريزي  برنامهدر اين زمينه، ما نيز نمونة       

 ).  Wang, 2006: 28نقل ازبه(اين موضوع مبهم است 

جـاي يـک رويکـرد      ، بـه  ي گردشـگر  ريـزي   برنامـه مثابه مفهومي از    توسعة پايدار، به  

گيـري  در قالب مفاهيم و رويکردهاي باال، از مشارکت در تصميم         . رودکار مي اجرايي به 

از باال بـه     «ريزي  برنامهفرآيندهاي  .  شده است  ي بسيار جانبدار  ريزي  برنامهو فرآيندهاي   

، در واقع، مشارکت معناي     يدر چنين شرايط  . براي مشارکت عمومي ناکافي است    » پايين

 سياسـي، روسـتاييان اغلـب از فرآينـدهاي          از ديـدگاه  . دهـد   ميواقعي خود را از دست      

 دور از مناطق شـهري بـزرگ کـه در آنجـا،             ي محروم هستند؛ آنها در جاهاي     ريزي  برنامه

. شود صرف کارهاي روزمره مي     و بيشتر وقت آنها    کنند  ميشود، زندگي    مي يگيرتصميم

ود را مطالعـه    هاي قلمرو اجتماعي خ   شود که خود روستاييان زمينه    رو، پيشنهاد مي  از اين 

هاي اجتماعي و خويشاوندي قوي يک عامل اصلي در زندگي          بسا وجود شبکه  چه. کنند

 .شمار خواهد رفتروستاييان در اين زمينه به

 مشارکت اجتماع روستايي در توسعة گردشگري
هاي متفاوت موجود براي مـردم      راه: مشارکت يک مفهوم غني است که عبارت است از        

 مـشارکت را  )۳۸(گـاي ).  Wang, 2006: 28نقـل از بـه (اي متفـاوت  هـ متفاوت در زمينه

هـا، آمـوزش، و قـدرت       داند کـه امکـان توزيـع منـابع، فرصـت           غيرمتمرکز مي  يفرآيند

 بسيار مؤثر يسازد تا مردم بتوانند نقشگيري در سطوح بزرگ و پايين را ميسر مي   تصميم

 ).  Wang, 2006: 28نقل ازبه(در توسعه ايفا کنند 
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ها و مطالعة منابع موجود در رابطه بـا موضـوع مـشارکت اجتمـاع               ر اساس بررسي  ب

توانيم به سه نـوع مـشارکت        روستايي، مي  ي گردشگر ريزي  برنامهروستايي در توسعه و     

، و سـهيم    )۴۰(گيـري مشارکت در فرآيندهاي تـصميم      ،  )۳۹(مشارکت مارپيچي : اشاره کنيم 

 .)۴۲( توسعهيهاز فرصتيا سود جستن ا )۴۱(شدن در منافع توسعه

 مشاركت مارپيچي

 پيـشنهادي بـراي     يانظـران، مـشارکت مـارپيچي فرضـيه       هـاي صـاحب   بر اساس نوشته  

منظور مشارکت در توسعه است که در اوايـل،         هاي محروم اجتماعي به    گروه ريزي  برنامه

روع  شـ  ريزي  برنامهگيري و   تدريج، با سهيم شدن در تصميم     با سهيم شدن در منافع و به      

هـايي کـه در     اين فرضيه حاكي از آن است که مردم براي مشارکت در فعاليـت            . شودمي

اند، از آمادگي و توانايي بيشتري برخوردارند و عالقه و ظرفيـت آنهـا بـا               منافع آن سهيم  

 . يابدگيري افزايش ميمشارکت در تصميم

گوناگون ارائـه    ممکن است در مراحل      ريزي  برنامهفرضية مارپيچي براي فرآيندهاي     

بيننـد و بعـد، بـه       ، را مـي   )۴۳( تأثيرپـذيران   در شروع، مردم اثرات منفي توسعه، مثالً      . شود

، در اوايـل، مـردم بـه        يدر چنـين شـرايط    . شوند تبديل مي  )۴۴(»نفعانبرداران يا ذي  بهره«

شـوند  يهايي گوناگون م  پردازند و سرانجام، درگير فعاليت    يتدارک و جبران خسارت م    

هاي محلي تقويت و تحکـيم      سپس، با آغاز مشارکت، ظرفيت    . انددر منافع آنها سهيم   که  

کننـدگان  يافتـه، بـه دريافـت     نفعـان افـزايش     برداران يـا همـان ذي      شود تا اينکه بهره   مي

در .  که از ابتکار عمل و کنترل بيشتري بر توسعه برخوردارند، تبـديل شـوند   )۴۵(خدمات

 )۴۶(»مالکان يـا متـصرفان    «ردازند، به   پگري در توسعه مي    ميانجي واقع، از آنجا كه آنها به     

طـور کلـي، از توانـايي    معني که مالک همه چيز باشند بلکـه بـه     شوند، نه بدين  تبديل مي 

شـوند  ي معين درسـت و مـؤثر در زنـدگي خـود برخـوردار مـ               يهايگير تصميم يبرخ

)Wang, 2006: 44 .( 
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هـاي  ي در چهار اجتماع روسـتايي بـا قوميـت         اين فرضيه در زمينة توسعة گردشگر     

 بـا   ۲۰۰۵ايـن تحقيـق كـاربردي در        . گوناگون در استان هاينان چين آزمايش شده است       

اي، پژوهش مشارکتي، پيمايش، مصاحبه بـا افـراد         هاي بررسي کتابخانه  استفاده از روش  

 ).Wang, 2006: 45(کليدي، مصاحبة چهره به چهره، و مشاهدة محل انجام شده است 

شدن در منافع  با ترويج سهيم ريزي  برنامههاي اصولي از اولين     در واقع، بايد حمايت   

گيـري بـا انديـشة       شدن در تـصميم    ها، بايد سهيم  با توجه به توزيع ظرفيت    . همراه باشد 

در . دار اسـت  ي معن يالعمل نظري با دستور   يامدل مارپيچي فرضيه  .  صورت گيرد   درست

 که مشارکت در اجتماعـات روسـتايي بـا سـهيم            دهد  ميها نشان   سيهر حال، نتايج برر   

شدن ميسر است کـه بـدين ترتيـب، امکـان           نفع  شدن در منافع توسعه و در واقع، با ذي        

آسـاني مـورد قبـول و درک        اين مفهـوم بـه    . يابديموفقيت در روستاهاي فقير افزايش م     

همچنـين، بـر اسـاس ايـن        . گيـرد گيرندگان سنتي و خود اهالي روستا قـرار مـي         تصميم

هاي بيروني بيشتر شود، ممکن اسـت       هاي اخير تداوم يابد و کمک     تحقيق، اگر پيشرفت  

 ديگـر، اغلـب     ياز سـو  . کننـدگان خـدمات تبـديل شـوند       برخي اجتماعات به دريافت   

گيـري آگـاه    شدن در تصميم  گيرندگان سنتي از مفهوم قدرت سهيم       روستاييان و تصميم  

 از ابتکـارات اوليـه بـه  فرآينـدي از کـانون و       يابسا پاره  کوچک، چه  در مقياس . نيستند

. گيرندگان سنتي اجرا شود    تصميم يمرکز مشورت در موضوعات خاص تبديل و از سو        

اي كـه بـدون درک و   هاي توسعهآن دسته از روش.  بزرگ در زمان ماست   يتوسعه بينش 

هنگـامي  . انـد د، نـامطلوب  شـو هاي خارجي مطرح مي   فهم شرايط محلي، بر اساس ايده     

توسعه مطلوب است که مردم محلي در آن درگير شده و بر پاية منابع و دانش خـود در                   

 . آن سهيم باشند

مـشارکت،  . ترين سطح ساختار اداري در ايران روستاسـت       در اصطالح اداري، پايين   

 عوامل بيروني، مـستلزم پـذيرش پيـشاپيش و          يحتي در صورت برانگيخته شدن از سو      

هـاي اجتمـاعي افـراد در جامعـة روسـتايي           شـناخت ويژگـي   . رکت ارادي افراد است   ش

هاي الزم براي توسعه  ايجاد تغيير و زمينه يهايي است که در راستا    ساز طرح پروژه   زمينه
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منـد از   هـاي بهـره   ريـزي   برنامـه در ايـران، شـمار      ). ۳: ۱۳۷۶طالـب،   (شود  محسوب مي 

 که جمعيـت روسـتايي فقيـر درگيـر آن           ير موارد ويژه د مشارکت بسيار اندک است، به    

 ترفيـع و تـرويج      يمنظور کاهش سلطة اقليت بر منافع توسعه، بايـد در راسـتا           به. باشند

 کـه در حـال حاضـر،       -ريـزي   برنامـه پسند مشارکت و نيز نظـارت بـر فرآينـدهاي           عامه

ون اکنـ  افـزود، کـه البتـه هـم    ي عمـوم يهـا ي بـر آگـاه   -مطلوبيت آن پديدار شده است    

 .  گسترده در سطح كشور مطرح شده استيا گونه به

شود که با اين اي از باال به پايين محسوب مي      برنامه  روستا )۴۷( مديريتي ـ جنبش خود 

عقيده شروع شده است که بسياري از مشکالت روستايي در فقـدان نظـام دموکراتيـک                

ه مــشارکت در  ايــن جنــبش روســتاييان را بــ.ويــژه در ســطح روســتاها ريــشه دارد بــه

 و بر آن است که براي جمعيـت روسـتايي           کند  ميگيري در قلمرو روستا تشويق       تصميم

فرصتي براي انتخاب رهبر محلي فراهم سازد تا در مـديريت روسـتا درگيـر شـده و در       

 -پس از گذشت چهارده سال از جنـبش خـود   گيري روستا مشارکت کندفرآيند تصميم

از . بش تنها در ده درصد از روستاها پايدار مانده اسـت           روستا در چين، اين جن     يمديريت

، عدم حمايـت ملمـوس از ايـن جنـبش، ماننـد حمايـت               يجمله داليل متعدد اين ناکام    

ــرمايه ــو   ياس ــسترده از س ــوس گ ــدمات ملم ــة خ ــدم ارائ ــديريت  ي، و ع ــدرت م  ق

ا  نيـز تنهـ    ي مديريت ـبيش از هشتاد درصد تداوم جنبش خود      . استبوده   )۴۸(يتمرکززداي

 ).  Wang, 2006: 6نقل ازبه(در پنج استان ثروتمند چين رخ داده است 

اشخاصـي از مـردم     . هاي فعاليت مردم با نيازهاي آنها مرتبط است       انگيزش و محرک  

 مـشارکتي را    يبايد راهنمايي و مديريت اين جنـبش را بـر عهـده گيرنـد کـه ابتکارهـا                 

القا و ايجاد اعتمـاد و اطمينـان نـزد           درک و حمايت کنند و از موقعيت مردم و           يخوب به

 . کنندگان شناخت داشته باشدمشارکت

يافته مانند چين بر     جامع در کشورهاي کمترتوسعه    يهاي گردشگر  طرح يتأکيد اصل 

هاي رسمي است که در سطح باالي رضايت مجريان تنظـيم   و بخش  ي کالبد ريزي  برنامه

ـ  برنامه . جذب گردشگران استيشده و در راستا  گردشـگري متـأثر از اصـطالح    زيري
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. کنـد   مـي  دچار تحول شده و بر استفاده و محافظت از منابع طبيعي تأکيـد               )۴۹(»يپايدار«

گيري در سطوح باال و پايين چندان روشن و قابل درک           منظور از سهيم شدن در تصميم     

 آن  ، اثرات اجتماعي منفي ناديده گـرفتن      ريزي  برنامهبا اين همه، در رويکردهاي      . نيست

 محـدود بـراي بهبـود    يبر گردشگري و موضوعات توزيعي، که قائل بـه وجـود ظرفيتـ        

 ).Wang, 2006: 9(زندگي مردم عادي بود، پذيرفته شده است 

  ريزي برنامهيندهاي گيري و فرآمشارکت با سهيم شدن در تصميم

گيري مفهومي است که از موقعيـت غالـب در جهـان            مشارکت با سهيم شدن در تصميم     

گويد، علت پديـدار شـدن چنـين         مي )۵۰(همچنان که تاسم  . يافته ناشي شده است   وسعهت

 ۱۹۶۰هاي اجتمـاعي در دهـة       گويي در برابر اقدام    نيازهاي دولتمردان به پاسخ    يمشارکت

 از اهـداف تغييـرات اجتمـاعي و يـا           يمثابه يکـ  گيري اغلب به  مشارکت در تصميم  . بود

مفهـوم  ؛ و معمـوًال بـه  ) Wang, 2006: 29نقـل از به( به تغيير شناخته شده يروشي منته

 ريـزي   برنامه(نفعان تعريف شده است      ذي يها از سو  گيريشراکت و نظارت در تصميم    

 ي کسان ي، يا عبارت است از توزيع مجدد قدرت براي توانمندساز         )مشارکتي يا اشتراکي  

 )  حمـايتي ريـزي  نامـه بر( انـد که تاکنون از نظارت در فرآيندهاي سياسـي محـروم بـوده   

 ). Wang, 2006: 29:نقل ازبه(

 فرآينـد يـا     يگيـر در هر حال، در اکثر اين موارد، مشارکت با سهيم شدن در تصميم            

رود کـه  از ايـن رهگـذر، بـا           يشمار م گيرندگان به فعاليتي هدايتي يا مجاز براي تصميم     

نمنـد در سلـسله مراتـب        بسيار قانو  يصورتگيري، بتوانند به  قصد سهيم شدن در تصميم    

 . اي معين دخالت داشته باشندقدرت در پروژه يا موضوع توسعه

 انتظام جديـد اجتمـاعي و       ي ارتقا يگيرمنظور از مشارکت با سهيم شدن در تصميم       

 ي بر اين باورند که از طريق اين مشارکت، اهداف         يبسيار. هاي اجتماعي است  حل آسيب 

 ثبات دموکراسي، افزايش صلح و صفاي ي ارتقاچون اصالح مسائل اجتماعي و سياسي،

هاي مجريان از نيازهاي    اجتماعي و مشروعيت سياسي، پذيرش و اعتماد عمومي، آگاهي        
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کننـدگان،  هـا، آگـاهي و آمـوزش مـشارکت        گيريها و تصميم  محلي، بهبود کيفيت طرح   

سـتگي   پيو يانـدازي، و ارتقـا    هـا از اجـرا و راه      توسعة رهبران محلي، توسـعة حمايـت      

 يگير، مشارکت با سهيم شدن در تصميم      يدر زمينة گردشگر  . شوندياجتماعي محقق م  

 پايـداري، تعـادل توسـعة اقتـصادي و اجتمـاعي،            يعبارت است از روشي بـراي ارتقـا       

جانبة مقاصد گردشگري، اطمينـان از داشـتن درکـي از مکـان، داشـتن                همه ريزي  برنامه

هاي عمومي، ضـمانت توزيـع      چيده، توسعة ارزش  هاي پي ارزيابي سريع مؤثر از موقعيت    

 ). Wang, 2006: 31:نقل ازبه(نفعان برابر منافع، و افزايش شناخت از ذي

گيريهـا بطـور     و تـصميم   ريـزي   برنامهدر هر حاضر تشويق به مشارکت اجتماعي در         

 گسترده همانند يک فلسفه و روشي براي ترفيع توسعه مورد پذيريش قرار گرفته است،             

 و بيان با واقعيت در ميدان باقي مانده        نطق  اي بين قدرت  ليکن هنوز يک شکاف گسترده    

 .است

  منافع در سهيم شدن بامشارکت 
 از توسعة مسيرهايي براي رسيدن اکثريت مردم        يمشارکت با سهيم شدن در منافع بازتاب      

خاطر مردم، به  بر آنکه بيشتر     ي اخالقي است مبن   ي موضوع يبه منافع واقعي خود، وگويا    

منـد از توسـعه     صـورت نظـام   اي، نبايـد بـه     توسعه هاي  برنامهخبري مظلومانة خود از     بي

 ). Wang, 2006: 37: نقل ازبه(محروم شوند 

 يبنا به تعريف، مشارکت با سهيم شدن در منافع فرآيند يا فعـاليتي اسـت در راسـتا                 

هـاي  مند ماننـد فعاليـت    هايي براي مشارکت مردم در کسب اصولي ارزشـ        ايجاد فرصت 

هاي توسعة سرماية انساني مانند آموزش و پرورش، کـسب  اقتصادي و نيز ايجاد فرصت  

ويـژه در ميـان     ها و ارتباطات اجتمـاعي؛ و بـه       ها، و گسترش شبکه   ، ايجاد آگاهي    مهارت

 و كمک به توسعه از طريق افزايش توليـد منـابع، ايجـاد توليـدات                 فقرا، تحقق همكاري  

اي در هر منطقـه را      هاي توسعه هاي محلي، و افزايش ظرفيت     آگاهي يردم، پوياي بيشتر م 

 ).Wang, 2006: 37: نقل ازبه(سازد يپذير مامکان
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 است که   يهايي خوب براي مردم   ساز فرصت مشارکت با سهيم شدن در منافع زمينه      

 ديگـران   توانند بـا حمايـت    يجاي دريافت يک بار حمايت، اکنون م      برخالف گذشته، به  

 . به خودشان کمک کنند هاي مالي،مانند تدارک كمك

، مـشارکت بـا سـهيم شـدن در منـافع بـه پايـداري فرهنـگ محلـي،                    يدر گردشگر 

 دهد ميهمچنين، مطالعات نشان . کند ميهاي صنعتي کمک هاي عمومي و مهارت   دارايي

راي تـشويق   هايي ب ، فرصت يکه در نتيجة مشارکت با سهيم شدن در منافع در گردشگر          

آيـد  وجود مي گذاري در بهداشت، آموزش و ساير تسهيالت اجتماعي به        مردم به سرمايه  

 :نقـل از بـه ( انجامـد هـاي فنـي، ارتباطـات، و داد و سـتد مـردم مـي      و به بهبود مهـارت 

Wang, 2006: 37  .( 

هاي هاي سهيم شدن در منافع نسبت به مشارکت در فعاليتبايد مشارکت در فعاليت

ويژه آنکه با اختيـارات     تر آغاز شود، به    در ميان روستاييان فقير بسيار ماليم      يگيرصميمت

 مشارکت با سهيم شـدن   يبسا انگيزة روستاييان برا   البته چه . اقتصادي اندکي همراه است   

در منافع بسيار قوي باشد، که احتماًال در اصول ارزشـي و بهبـود اجتمـاعي ريـشه دارد                   

)Wang, 2006: 38.( هاي سهيم شدن در منافع توسعه، بـا  فراخوان مشارکت در فعاليت

 . گيرديآساني صورت مها در اين زمينه، بهتوجه با اندوختة منابع، تجارب و مهارت

 يهـا هدف از آغاز مشارکت با سهيم شدن در منافع پـيش از مـشارکت در فعاليـت                

تمـاعي، فرهنگـي و     هاي اج هاي محلي و محدويت    شکستن برخي سياست   يگيرتصميم

 مـشارکت در    يهـايي بـراي بـسترساز     اقتصادي مشارکت است که در نتيجة آن، فرصت       

بسا تقويـت   همين منظور، در موارد اجرايي بلندمدت، چه      به. شود فراهم مي  يگيرتصميم

 بيش از مشارکت با سـهيم شـدن در منـافع همـراه     ي با موفقيت يگيرمشارکت در تصميم  

 در زمينة کنترل بيشتر بر منـابع اقتـصادي،          يت، افراد دستاوردهاي  با توسعة مشارک  . باشد

 بيـنش مـردم و      يايجاد اعتماد و کـاهش وابـستگي، افـزايش روابـط گروهـي، و ارتقـا               

 ). Wang, 2006: 38(  خواهند داشتيهاي اخالقي و فنشايستگي
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 ريزي تعاملي با رهيافت ارزيابي مشارکتي روستايي برنامه: مدل نظري
دهي كار توسعه است و مـردم       ترين سطح براي شروع سازمان    قت، روستا مناسب  در حقي 

عادي اين توانايي را دارند که براي چيزهاي خـاص مـؤثر بـر زنـدگي شخـصي خـود                    

گونـه اسـتعدادهاي مـردم بـراي        بـراي شـروع، قـصد داريـم از ايـن          .  كننـد  ريزي  برنامه

 ريـزي   برنامـه وقتـي بـه     . اده كنيم نفع خود جامعه استف   هاي جامعه به  دهي فعاليت  سازمان

جانبـه و    همـه  ياسعي ما بر اين نيست كه برنامه      . بين باشيم   انديشيم، بايد واقع    محلي مي 

 در اين سطح تنها يک الگـوي راهنمـاي عملـي بـراي حـل                يابرنامه. پيچيده تهيه كنيم  

 سـت  اي مـستمر ا      بـراي توسـعه    يسازمشكالت مردم، بهبود شرايط زندگي آنها و زمينه       

 ).۱۰۴: ۱۳۷۷دياس و ويكراماناياك، (

 در نـواحي روسـتايي،      ي گردشگر ريزي  برنامهطور کلي، در بحث ارائة مدلي براي        به

 تعاملي را با رهيافت ارزيابي مـشارکتي روسـتايي ترکيـب            ريزي  برنامهايم که   بر آن بوده  

 ريـزي  برنامهيي، به کنيم؛ و به ديگر سخن، با استفاده از رهيافت ارزيابي مشارکتي روستا         

آباد شهرستان اردبيـل    اين مدل در روستاي وکيل    . پردازيمتعاملي در نواحي روستايي مي    

کار برده شده که  روستايي و عشايري بهي گردشگرريزي برنامهو عشاير اين منطقه براي      

هـا و   ي زيـاد روسـتاييان در تعيـين برنامـه         هـا   توانمنديدهندة وجود   نتايج تحقيق نشان  

واسـطة  به-در واقع، اهالي ب   .  بوده است  يويژه توسعة گردشگر  اي به هبردهاي توسعه را

هـا و    و اجراي اين روش با مشارکت فعال خـود، آن دسـته از طـرح               يتوسعة گردشگر 

ها مد نظـر    اند که الزم است در تهيه و اجراي برنامه        اي را تدارک ديده    توسعه هاي  برنامه

 ). ۱۳۸۷، زادهبخشي(مسئوالن قرار گيرد 

در اينجا، ضمن بحث در رابطه بـا عناصـر مـدل نظـري، سـعي شـده اسـت کـه در              

بدين . تر شدن مدل پرداخته شود    ضرورت لزوم، با ارائة منابع مرتبط با هر کدام، به غني          

 تعـاملي   ريـزي   برنامـه  از رهيافت ارزيابي مشارکتي روستايي و          يخاطر، نخست، تعاريف  

رهيافت ارزيابي مشارکتي   . کنيمعناصر اصلي اين مدل اشاره مي     دهيم و آنگاه به     يارائه م 

گيـرد،  ها و رفتارهـاي گونـاگون را دربـر مـي          ها، روش اي از رهيافت  روستايي مجموعه 



 ۴۵  …مباني نظري مشاركت اجتماع روستايي در  

 

 

هـاي زنـدگي و شـرايط        واقعيـت  ياي که از طريق آنها، مردم محلي توان بازگوي        گونه به

، خـود بتواننـد     يهـاي شخـص   بخشند؛ تا آنجـا کـه بـر اسـاس تحليـل           يخود را بهبود م   

 کنند، عمليات مورد نظر را به اجرا درآورند، و به ارزشـيابي نتـايج و حفـظ                  ريزي  برنامه

 ).۱۲: ۱۳۸۵ازکيا، (دستاوردهاي آن بپردازند 
از طريق مـشارکت در  .  بر اصل مشارکت استوار است ريزي  برنامهگرايش تعاملي در    

شوند و به سهم خود،      درگير مي  ريزي  برنامهد   تعاملي است که افراد در فرآين      ريزي  برنامه
اصـل  . گذارنـد  تفصيلي تـأثير مـي     هاي  برنامهها و تنظيم    در تعيين راهبردها و خط مشي     

توانـد در حـد کفايـت       کس نمي  بر اين نکته تأکيد دارد که هيچ       ريزي  برنامهمشارکت در   
 دخالت داشته ريزي نامهبربنابراين، بهتر است خود فرد در .  کندريزي برنامهبراي ديگري   

انجامـد؛   بهتر مـي   ي آن است که به نتايج     ريزي  برنامهگونه  ترين دليل براي اين   ساده. باشد
کننـدگان در فرآينـد      انگيزش براي شـرکت    يمثابه نوع البته دليل ديگر نيز آن است که به       

 ).۱۶۰: ۱۳۸۵رهنمود، : نقل ازبه (کند مي عمل ريزي برنامه
 و در نتيجه، حمايت آنها از توسعة اين صـنعت،           يرات گردشگر نگرش ساکنان از اث   

 يبا وجود اين تغييرات، هنوز نگرش مردم از گردشگر        . پيوسته در حال تغيير بوده است     
، الزم است که در نظر     ريزي  برنامهخيلي پيچيده است و با توجه به اهميت فراوان آن در            

 . گرفته شود
 بـر  ي، نگرش ساکنان نسبت به گردشـگر ۱۹۶۰ که در دهة کند مياشاره  )۵۱(جعفري

طـور کلـي،    ، بـه  ۱۹۷۰سـپس، در دهـة      . هاي مثبت و منافع آن استوار بـوده اسـت         جنبه
شد و همين نگرش منفي باعث کاهش حمايت از          تأکيد مي  يهاي منفي گردشگر  برجنبه

در حـال حاضـر، بـر هـر دو جنبـة منـافع مثبـت و نتـايج منفـي                     . اين صنعت شده بود   
 ).Neidig, 2006: 27: نقل ازبه(شود  تأکيد مييگردشگر

با توجه به مشکالت مالي اخيـر در بيـشتر اجتماعـات روسـتايي، اغلـب رهبـران و                   
گردند که اقتصادهاي اجتماعاتشان دنبال منابع اقتصادي جايگزيني ميساکنان روستايي به

 مراقب بـود کـه ايـن منـابع          البته بايد . تر کند تر و پيشرفته  را بهبود بخشد و آن را باثبات      
اي براي محيط طبيعي در بر نداشته باشد يا باعث ايجاد اثرات            اقتصادي جايگزين هزينه  
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انـد کـه اغلـب داراي نفـوذ و          رهبران عضوي از اجتماع روستايي    . اجتماعي منفي نشود  
توان گفـت کـه حمايـت ايـن رهبـران از            مي. رونديشمار م هاي ساکنان به  نمايندة بينش 

 .  مستقيم دارديا رابطهي با حمايت آنها از توسعة گردشگريشگرگرد
گذارد که بدون عالقه، حمايت و درگيري رهبران محلي         ي بر اين ادعا صحه م     )۵۲(بار

هـاي  ها، موفقيت فعاليـت   هاي محلي، ابتکارات و پروژه    داراي قدرت و نفوذ در سياست     

از يـک  ) Lane, 1994( لـين ). Neidig, 2006: 35( ترديـد دارد  ي جايتوسعة گردشگر

 که چهار تأثير عمده و سودمند را بر کند مي حمايت يشکل پايدار در مديريت گردشگر 

هـاي  هاي مديريت پايدار که با توجه به تعيين ظرفيت        اول، نظام : مناطق روستايي بگذارد  

اي را محـدود کننـد؛       تـوده  يحمل و نقل و تنظيم دسترسي به محل، گسترش گردشگر         

م، رويکرد پايدار که تضادهاي بين تحميل توسعة روستايي و حفاظت از منابع طبيعي              دو

گـذاري   کـه از طريـق مطـرح کـردن سـرمايه            روستايي يرا کاهش دهد؛ سوم، گردشگر    

گذاري در روستاکنار، فرصتي را بـراي حمايـت از اقتـصادهاي            جديد، اشتغال و سرمايه   

 روستايي که از محل زندگي روسـتاييان در         ي؛ و چهارم، گردشگر   دهد  ميروستايي ارائه   

 ).  Sonnino, 2003: 67 (کند ميحکم يک نقطة تبادل و مبادله حمايت 

محور و نيز بر مـشارکت    از ابعاد ديگر، اين مدل بر داد و ستدهاي کوچک و خانواده           

 بر مزرعه و در مقياس کوچک، در موارد عدم          يهاي مبتن   برداري   و بهره  ، است يزنان مبتن 

محـور، مـشارکت زنـان    هـاي خـانواده  بـرداري  نياز به کارگران زياد و نيز تمايل به بهـره        

  ).Fleischer and Tchetchik, 2005 (کنند ميصورت نيروي کار را تشويق  به

  تعاملي با رهيافت ارزيابي مشارکتي روستايي ريزي برنامه مدل يهامؤلفه
 تعاملي بـا رهيافـت ارزيـابي مـشارکتي          ريزي برنامه مدل   يهاتوان مؤلفه ي، م يطور کل به

 از اين عناصر در هر سه مرحلـة         يبسا برخ روستايي را در سه مرحله يادآور شد، اما چه        

 . بدان اشاره شده است۲کار روند، که در شکل  روستايي نيز بهيگردشگر
رهبران اجتماع روستايي؛   ( روستايي   ي شروع گردشگر  ياجزاي الزم برا  : مرحلة اول 

؛ يمحور؛ مـشارکت زنـان؛ ادراکـات سـاکنان از گردشـگر            و ستد کوچک و خانواده     داد
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هاي فرهنگي در ميان مردم؛ اسـتفاده از وجـود خويـشاوندي قـوي بـين                افزايش آگاهي 
 ). روستاييان براي مشارکت؛ داشتن سرماية مالي

سـهيم شـدن در منـافع؛ سـهيم شـدن در            ( روسـتايي    يتثبيت گردشگر : مرحلة دوم 

کنندگان؛ توسعة سـرماية انـساني      يري؛ ايجاد اعتماد و اطمينان در ميان مشارکت       گتصميم

هـا و ارتباطـات   ؛ گـسترش شـبکه  »آموزش و پرورش، کـسب مهـارت، ايجـاد آگـاهي          «

 ). و محل کار اشتراکي و جمعي؛ حفاظت از منابع طبيعي کاري هايگروه اجتماعي؛ ايجاد

 ).  و آموزش عمومييده، سازمانمذاکره( روستايي يرکود گردشگر: مرحلة سوم
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 ريزي تعاملي با رهيافت ارزيابي مشارکتي روستايي  مدل برنامه-۲شکل 

 هاي تحقيقيافته: مأخذ
 

شاوندی قوی ياستفاده از وجود خو
  مشارکتبرای يين روستايب

 ومیعم زشآمودهی و سازمانمذاکره،

 های فرهنگییش آگاهيافزا
 ان مردميدر م

 محورستد کوچک و خانواده و داد

 گردشگریادراکات ساکنان از 

 م شدن در منافعيسه

 توسعة سرماية انسانی

 نانيجاد اعتماد و اطميا
 کنندگانان مشارکتيدر م

 های کاری واد گروهجيا
 محل کار اشتراکی و جمعی     

 عیيحفاظت از منابع طب

 مشارکت زنان

 یيرهبران اجتماع روستا

 ریيگميم شدن در تصميسه

 مدل   مالیيةداشتن سرما
زی ريبرنامه

تعاملی با 
افت يره
ابی يارز

مشارکتی 
 یيروستا



 زاده، مهدي طالب، حسين ميرزايي حسن بخشي ۴۸

 

 

 گيرينتيجه

شدن و کشاورزي شده و ساختار توليد سادة مناطق         جهان ما وارد دوران پس از صنعتي        

اي ويـژه و در مقيـاس    آل از راهبردهاي توسـعه    هايي ايده يي آنها را به درون زمينه     روستا

هـاي سـودمند بـسيار         داراي ظرفيت  يگردشگر. پذير چرخانيده است  کوچک و انعطاف  

 مهم براي ايجاد شغل در کـشورهاي        يتوان آن را منبع     براي مناطق روستايي است، و مي     

از آنجـا کـه     .  اقتصادي برشمرد  يهانيافته در زمينه  ويژه کشورهاي توسعه  غيرصنعتي و به  

تر نياز ندارنـد، افـراد بـومي     هايي پيشرفته اغلب به مهارتيمشاغل در صنعت گردشگر  

فروشي،   هاي خرده    غذا، مغازه  يسازتوانند کارهاي خدماتي، آماده     محل با مهارت کم مي    

 .و کارهاي مسافرتي را انجام دهند

 و توسعة پايـدار در منـاطق روسـتايي          يدر بارة گردشگر  دو دليل عمده براي بحث      

دليل نخست توجه زيادي است که به روستاکنار در بـسياري از کـشورهاي              : وجود دارد 

هـايي  گونه مناطق، زندگي روستايي دربرگيرندة همة آن وضيعت       شود؛ در اين  صنعتي مي 

ليـل ديگـر    شـود؛ و د   ي ديگـر ديـده نمـ      ياست که در شهر و اجتماع شـهرهاي امـروز         

 يکـارگير هاي تجربي متعددي است که در بسياري از کشورهاي غربي براي بـه            کوشش

 . هاي روستايي وجود داردصورت نقطة آغاز سياستتوسعة پايدار به

پذيري و تخريب آنها بـر   مناطق روستايي و آسيب    يهابوم زيست يبا فرض شکنندگ  

 و درگيـري و بهبـود       ريـزي   برنامه دراهبر، اکنون براساس    ي از گردشگر  يهاياثر صورت 

 کننـد   مياجتماعات محلي، بسياري از يک رويکرد پايداري در مناطق روستايي حمايت            

بنـابراين،  .  در درون محـيط وسـيع روسـتا  بپردازنـد           يسـازي گردشـگر   تا به يکپارچـه   

 ي در اجتماعات روستايي فرصت    ي زندگ ي روستايي پايدار براي حفظ يا ارتقا      يگردشگر

 .سازديير فراهم منظبي
 تعاملي با رهيافـت ارزيـابي مـشارکتي         ريزي  برنامهتر از مدل      گيري روشن   چند نتيجه 

مطالعه در   اين مورد در که دارد تأكيد گردشگري ريزي  برنامه ضرورت و اهميت بر روستايي

  : اند ازاين نتايج عبارت.  نيز قابل مشاهده بوده است شهرستان اردبيلآبادروستاي وکيل
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 و  ريـزي   برنامـه دقـت    كه به  ياحتمال بسيار زياد، آن دسته از مقصدهاي گردشگر       به 

بايـد  . نـشده خواهـد بـود   ريـزي  برنامهتر از مناطق      شود، در درازمدت موفق     اداره مي 

 اي مبتني باشد؛   زنجيرهريزي برنامههاي علمي با كاربرد فرآيند   بر روشريزي برنامه
يافتـه و هـم      توسعه يند هم براي مقصدهاي گردشگر    توا   گردشگري مي  ريزي  برنامه 

 يافته اثربخش باشد؛ كمترتوسعه
طـور گـسترده در حـال افـزايش         هاي اخير، گردشگري روستايي در ايران به      در سال  

 تعاملي با رهيافت ارزيابي مـشارکتي روسـتايي بـراي ايـن نـوع               ريزي  برنامهبوده و   

شود که بـا توجـه بـه موقعيـت و            محسوب مي  ريزي  برنامهترين  گردشگري مناسب 

گيـرد و بـراي اقتـصاد جامعـه و محـيط زيـست              يخصوصيات هر روستا صورت م    

 رود؛ يشمار م مناسب بهيروستاها نيز روش
بايد ساير زيربناهاي گردشگري از جملـه تـأمين آب و نيـروي بـرق، دفـع زبالـه و            

 درستي توسعه يابند؛ فاضالب، و مخابرات به
 تحقـق   يبـرا . تماعي در گردشگري ضروري شناخته شده اسـت       اكنون مشاركت اج   

مشاركت محلي در جهانگردي و نيز تـأمين منـافع مـستقيم اجتماعـات از رهگـذر                 

 اند؛  هاي موفق ابداع شده  از روشياگردشگري، مجموعه
ويـژه بـا مـشارکت خـود        اي و محلـي بـه       ادغام گردشگري در اقتصاد ملـي، منطقـه        

 ست؛ روستاييان مورد تأكيد ا
دقـت مـشخص و هماهنـگ شـده و          مدت، كه به  اي كوتاه و ميان    توسعه ريزي  برنامه 

هـاي بنيـادين بـراي اجـراي        باشـد، از راه     هـا     شامل انجام اقدامات و توسعة پـروژه      

 هاست؛  طرح
 جديـد رويكردهـاي گردشـگري و توسـعه،          يهـا  نمايش چگونگي كار نمونه    يبرا 

 روند؛ يشمار م بسيار خوب بهيهاي نمايشي يا آزمايشي راهکار پروژه
وجود ساختارهاي سازماني براي گردشگري، با تأكيد بر هماهنگي ميـان مؤسـسات              

 نمايد؛ ي ميهاي عمومي و خصوصي، ضرور دولتي و يا بخش
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گـذاري    هـاي سـرمايه     هاي توسعة گردشگري روستايي، انگيـزه       براي اجراي سياست   

  بسيار سودمند است؛ يمحلي روش
ها و مهارت الزم براي گردشگري روستايي موفق حياتي است          زش، آگاهي ارائة آمو  

  شود؛ و ريزي برنامهدقت و بايد به
مراقبت و مديريت دائمي محلي در گردشـگري روسـتايي ضـروري اسـت، و بايـد                 

 شود و در اجراي طـرح و     يبيننظارت و مراقبت در مراحل اولية فرآيند توسعه پيش        
  . كار رودپيشرفت دائمي گردشگري به

گذاري بخـش     مبتني بر ايجاد تحرك و پويايي سرمايه       ريزي  برنامهرويكرد اصلي اين    
اي كـه در بـسياري از      گونـه گذاري خود روسـتاييان اسـت؛ بـه       ويژه سرمايه خصوصي به 

بنابراين، بايد براي اين    . موارد، حتي خود روستاييان بتوانند جايگزين بخش دولتي شوند        
 .راهم شودبخش انگيزة الزم ف
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