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 چکیده 

 منهاق  در یگردشهرر یهابرنامهه شدنن نهینهاد لیدلا یبررس ،ش حاضرپژوه هدف

 عنوانبهه یگردشهرر ههدف یروستاها برنامه یابیارز به کار نیا یبرا. بود ییروستا

 و ییدگرایپسهاتول بهه ییگرا دیتول کارکرد از روستا یاقتصاد ساختار رییتغ از ینماد

 شهامل یشهمال خراسهان یگردشهرر ههدف مقاصهد در یمصهرف یتقاضاها به پاسخ

. نتهای  نشهان دشه پرداختهه دانیاسف و انیگل زوارم، ه،یخسرو استاد، ن،ییرو درکش،

 شهودیمهمربوط  هاپروژهمقطعی یا بیشتر به شروع  صورتبهدولتی  یهاتیحما، داد

برای تکمیل چرخه گردشرری یعنی توسعه فیزیکی، مشاوره و آمهوز  و  ینوعبهو 

گردشرری در روستاهای  که ازاریابی تداوم ندارد. مشهود استدرنهایت تبلیغات و ب

                                                            
الزامات نهادینه شدن گردشرری روستایی »دانشجو هادی نیازی با عنوان  ارشدکارشناسی نامهپایاناز  برگرفتهمقاله  این .1

 .است «در روستاهای هدف خراسان شمالی
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همکاری و مشهارکت مللهی بهین کارآفرینهان در درون  خلأهدف خراسان شمالی با 

جدید و بهرآورده  یوکارهاکسبتوسعه  ازینشیپ عنوانبه یامنطقهروستا و در سطح 

وست. علهاوه رهور روبسایر نقاط کش مانندکردن نیازهای مالی، اقلاعاتی و بازاریابی 

دولتهی و جوامهم مللهی یکهی دیرهر از  یهاسهازمان، تعاملات سازنده بین هانیابر 

. شودیمتوسعه و نهادینه گردشرری در روستاهای هدف ملسوب  کنندهنییتععوامل 

و  گرفهت انجهامکه با استفاده رو  تللیل ملتوا  بود رو  انجام این پژوهش کیفی

بهاوجود داد، نتهای  نشهان  .شدتللیل  12نسخة  ودایکمکس افزاررمن لهیوسبه هاداده

 یههااقامتراهو گسهتر   یسهازآمادهگرفتهه، بنیهاد مسهکن در صورت یهایهماهنر

و تمرکهز خهود را  کنهدیمهدیرری را دنبهال  یهاتیاولوو  هادستورالعملگردی بوم

 کردن روستا معطوف کرده است. فر سنگ هبیشتر ب

 روسهتا، ،ییروسهتا یگردشهررتوسعه گردشرری،  ،یاقتصاد یسازتنوع: هاواژهکلید

 .یشمال خراسان

 مقدمه  .1

 در سرعتهب که است ستمیب قرن اواخر مهم یهادهیپد ازجمله یگردشرر گستر  و رشد

 نرهر  و راتییهتغ فراغهت، امیها در تنهوع درآمد، سطح شیافزا. است افتهی ادامه دیجد قرن

قاسمی و  )خانی، ابدی توسعه و گستر  یگردشرر که کندیم جابیا یزندگ میفاهم به دیجد

در حال حاضر صنعت گردشهرری جایرهاه خاصهی در اقتصهاد (. 39. ص ،1933 نسب،قنبری

سهاختار اقتصهادی، اجتمهاعی و فرهنرهی  یدر ارتقها یمؤثرو نقش فعال و  داکردهیپکشورها 

، ص. 0215 ،3و ویکنهز 2بهاکیر ،1)اندرسهون کنهدیتوسعه ایفا مدر کشورهای روبه خصوصبه

درصد کل  02المللی گویای آن است که این صنعت در جهان )بیش از حجم مبادلات بین. (50

شهود و در بعیهی از کشهورها المللهی( بها جریهان گردشهرری داخلهی آغهاز میمبادلات بین

اقتصهاد ملهی و ویهت درآمدهای ارزی ناشی از این صنعت یکی از منهابم عمهده در جههت تق

                                                            
1. Anderson 

2. Bakir 

3. Wickens 
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. ص ،0210 ،9آزمهووی  و 0اسهتفانووی  ،1)نیکهولی شهود ها ملسوب میتوسعه روزافزون آن

های مناسب و مطلوب مسائل (. کشورها قادرند با استفاده از این صنعت و با اعمال سیاست37

یهدات و ایجاد بازار مصرف تول ،تبادل و تعامل فرهنری ،رون  اشتغال ،نظیر درآمد ارزی مهمی

و حیور آگاهانه و فعالانهه در عرصهه ارتباقهات و اقلاعهات  فراغت اوقات پرکردن ،خدمات

)دشهتی  جهانی را در جهت پیشرفت و توسعه کشورشان برای مردمانشهان بهه ارمغهان آورنهد

از قرفی، گردشرری در مناق  روستایی اهمیتی ویژه  (.9 ص. ،1935 فتلی و امیری، شفیعی،

ههای اجتمههاعی، روستاهایی که جاذبهه شود.ای برای رفاه جوامم تلقی میلهو وسی است یافته

قبیعهی یها فرهنری خاصی داشهته باشهند، توانهایی بهالقوه زیههادی در جههشب گردشههرر از 

روسهتایی  منهاق  توسهعهظرفیت زیهادی در  گردشرری .منهاق  نزدیهك یها دوردست دارند

 زنان ینیکارآفر ،یملل تیهو  یترو روستا، در یرگشاهیسرما سبب ییروستا یگردشرر. دارد

 ،4)سهواره شهودیمه.. .و یعهیقب و یخیتهار راثیم ارز بارۀ در یآگاه سطح رشد روستا، در

گردشهرری روسهتایی در  منهاق   (.093 ص. ،0217 ،8و ناستاس 7دوبرا  ،6نیکولتا ،5کریستی 

مشهاغل  نیتهرمهمیکهی از  نعنوابههتوسهعه مللهی  هدف با افتهیتوسعهروستایی کشورهای 

 .(0222 ،10و گودوین 9)واپوله است شده نهینهادروستایی 

 عمهل ییروسهتا جامعهه یایاح یبرا مناسب یحلراه عنوانبه تواندیم ییروستا یگردشرر

 اقتصادی روسهتا دارد یهاتیفعالزیادی در بهبود  ظرفیتو  (529، ص. 0215 ،11)هوانگ کند

 کاربسهت عنوانبهه ییروسهتا یگردشرر یصنعت یکشورها در .(19 ص. ،12،0210)جیاناکیس

 و ههاتوان از یمنهدبهره بنهابراین ؛اسهت مطهر  ییروستا مناق  توسعه یبرا دیجد یهاوهیش

                                                            
1. Nickolic 

2. Stefanović 

3. Azemović 

4. Soare 

5. Cristache 

6. Nicoleta 

7. Dobrea 

8. Nastase 

9. Walpole 

10. Goodwin 

11. Hwang 

12. Giannakis 
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 ،1931 ،یاکبهریعله) اسهت ریناپهشاجتناب یاتوسعه اهداف یبرا کشور یگردشرر یهامکان

ههای نههیزم درعملهی  یرهاوردهها ورود گردشرری در منهاق  روسهتایی بایهد بهه (.59. ص

راهبردهای اجرایی  سرفصلنهادینه کردن گردشرری  رونیازا منجر شود؛اقتصادی و اجتماعی 

تازه و نوظهور که تاکنون سابقه نداشته  ،جاانداختن چیزی بدیمنهادینه کردن یعنی  خواهد بود.

رشیدی باب شده اسهت، خو 1972 که در فرهنگ سیاسی ایران قی دهه« کردن نهینهاد»است. 

به همهین  ؛کارانه در تیاد هستندهای ملافظههایی است که با سنّتغالباً راجم به تثبیتِ آرمان

 دربهارۀ. گیردهایی صورت میها و کارشکنیها، مخالفتسازی آنتثبیت و نهادینه راه دردلیل، 

 ،( معتقدنهد0219) 3و یلهت 2بوسهوورث ،1گیلهز، نهادینه کردن گردشرری در مناق  روستایی

مرتبط با گردشهرری، درآمهدی را بهرای افهراد بهه وجهود  یوکارهاکسببر گردشرری افزون

 زمینه،در همین  .شودیمسبب افزایش بهبود چهره مقصد و جامعه مللی  تیدرنهاکه  آوردیم

برای توسعه گردشرری و نهادینهه شهدن گردشهرری در  ،( معتقدند0210) 5و گورسای 4نانکو

مطالعهه  توسعه گردشرری بسهیار مههم اسهت. دربارۀ  روستایی، درک مردم بومی مللی مناق

 یههاآموز قبل از توسعه گردشرری در مناق  روستایی، باید  ،نشان داد نیز( 0210) 6سوتاوا

 کشهوردر . توسهعه گردشهرری توانمنهد شهوند دربهارۀمهردم  تالازم به مردم مللی داده شود 

عنوان ابهزار قدرتمنهد کهه گردشهرری روسهتایی را بهه کننهدمی  دولتهی تلها گشاراناستیس

انداز توسهعه تر اف  چشهممثابه نوشدارو برای رفم فقر و ملرومیت و از همه مهموهمچنین به

کهارگروه  دلیهل،به همهین  ؛برنامری معرفی و اجرایی کنندروستایی و البته گریز از هرگونه بی

شهد دستی و گردشرری ایجاد ن میراث فرهنری، صنایمعملیاتی گردشرری روستایی در سازما

میلیارد ریال برای مطالعات اولیهه و  022روستای هدف با ردیف بودجه  002 ،ارتباط این و در

؛ (03 ص. ،0210 ،8و هندرسهون 7)قهادری دشههای مهدنظر تعیهین سهنجی سهکونتراهظرفیت

                                                            
1. Giles 

2. Bosworth 

3. Willett 

4. Nunkoo 

5. Gursoy 

6. Sutawa 

7. Ghaderi 

8. Henderson 
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 منهاق  در یگردشهرر کردن نهیهادن الزاماتبنابراین با توجه اهمیت موضوع، این پژوهش به 

 ی پرداخته است. شمال خراسان استان یگردشرر هدف یروستاهایی در روستا

شناسایی الزامات نهادینهه کهردن گردشهرری در روسهتاهای  ،تلقی  حاضر انجامهدف از 

حمایتی دولتی و تعاملهات آن بها  یهااستیسهدف گردشرری در استان خراسان شمالی بود. 

کهه در سهایر  شد بررسیهمکاری درون و بیرون از روستا  یهاشبکه نیهمچن و جوامم مللی

قبلی بر توسعه و مدیریت گردشرری  یهاپژوهشاست.  شده پرداخته هابه آنتلقیقات کمتر 

در  گرفتهشهکلدولتی برای گستر  گردشرری و سهاختارهای  یهازهیانر بهو  اندکردهتمرکز 

 ههاسهؤالحول ایهن  بایددغدغه اصلی تلقیقات  قور مشخص،به. دانبوده تفاوتیباین رابطه 

ریرد که چرا اقتصاد گردشرری در روسهتاهای ههدف جهایرزین اقتصهاد کشهاورزی و بشکل 

و اینکه چرا اقتصادی تولیدی در روستاهای هدف جهای خهود را بهه  ؟شودینمتولیدی سنتی 

د خانوارههای روسهتایی هنهوز بهه و چهرا درآمه ؟دهنهدینمهاقتصاد مصرفی و پساتولیدگرایی 

فراگیر برای  صورتبهکه چرا گردشرری روستایی  مسئلهتولیدات گششته وابسته است؟ یا این 

 یاندازراهبه معدودی و تنها افراد  نکرده استو کسب درآمد  ییزااشتغالعموم ساکنان مللی 

 الزامهاتیهن پهژوهش بهه ؟ اانهدکردهاقهدام گردی بوم یهااقامتراهجدید نظیر  یوکارهاکسب

 .پردازدیمیی در خراسان شمالی روستا مناق  در یگردشرر کردن نهینهاد

 تحقیق یشناسروش. 2

 است. گرفته انجامرو  تللیل ملتوا از کیفی است که با استفاده  یپژوهش ،مطالعه حاضر

 درکهش، یههانام بهه یشهمال خراسهان اسهتان یگردشرر هدف یروستاها  یتلق نیا عرصه

 مصههاحبه از اسههتفاده بهها هههاداده. بههود دانیاسههف و انیههگل زوارم، ه،یخسههرو اسههتاد، ن،یههیرو

در پهژوهش را  کنندگانمشهارکت. آمد دست به کنندگانمشارکت از نفر 59 با افتهیارساختمهین

 و ولان اداره میراث فرهنری و گردشهرریئمس مدیران روستایی اعم از شورا و دهیار، ن،امطلع

و بهود هدفمنهد  یریگنمونههرو   .دادنهدعرصه گردشهرری تشهکیل در فعالان و  شرکت ها
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 هامقولهه کهه یزمان تا یعنی هاداده اشباع تا یریگنمونه. انجام شد ماههسه دوره در یریگنمونه

 شد.تللیل  12نسخة  1ودایک مکس افزارنرم لهیوسبه هاداده .افتی ادامه شوند، اشباع

  تحقیق یهاافتهی. 3

و براسهاس تشهابه و  شد یسازخلاصه و کد اولیه مرور 102، هامصاحبه لیتلل و هیتجزا ب

 .1 انههد:عبههارتد. ایههن مقولههات شههمقولههه اصههلی اسههتخرا   هشههت ،یبنههدقبقهتناسههب 

 ازجملهه ،جدیهد یههاینیکهارآفرسازی اقتصاد روستایی و اعتقهاد بهه شدن و تنوعیتیچندفعال

در ایجههاد اشههتغال و درآمههد و مقبولیههت بههه آن در نههزد اهمیههت گردشههرری  .0گردشههرری؛ 

)در میههان سههایر  بههه گردشههرری مسههئولاناولویههت دادن  .9کارآفرینههان و سههاکنان مللههی؛ 

تمرکهز بهر اسهکان و پهشیرایی در  شهامل سازی اقتصاد روسهتایی( در فرایند تنوعهاینیکارآفر

و مهرتبط  یدسهتمیصنازی و به فرو  ملصهولات کشهاور یتوجهبی ،گردیبوم یهااقامتراه

نارضهایتی  .0کردن افراد بیرون از این عرصهه بها اقتصهاد گردشرری/رشهد منفهرد و پراکنهده؛ 

و  وسازساختتوجه صرف به ، هایگشارهیسرمانداشتن و تداوم  هاتیحماکارآفرینان از نلوه 

ری مللهی و کها یهاشهبکهارتباقهات و  نرهرفتنشهکل .5فیزیك و نه تبلیغات و بازاریهابی؛ 

و رشهد انهدک کارآفرینهان در درون و بیهرون از  وکارهاکسبدلیل گستر  ناچیز فرامللی به

کار گروهی و ارتباقات . 7مستمر دولت و تکمیل چرخه گردشرری؛  یهاتیحما .3روستاها؛ 

همهاهنری و حمایهت ادارات . 3 ؛فرامللی و حمایت کارآفرینان و ساکنان مللهی از یکهدیرر

 ل در امر گردشرری از یکدیرر.مختلف دخی

                                                            
1. MAXQDA 
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 هامصاحبهاز  شدهاستخراجکدها، مفاهیم و مقولات  .1جدول 

 1937 های پژوهش،یافته: مأخش
 طبقاتیرز طبقات اصلی یهمادرون

تجدید ساختار 

اقتصاد 

روستایی و 

انتخاب و 

معرفی 

گردشرری 

یك  عنوانبه

 گزینه

سههازی شههدن و تنههوعیتیچنههدفعال -1

ایی و اعتقهههاد بهههه اقتصهههاد روسهههت

 ازجملهههه ،جدیهههد یههههاینیکهههارآفر

 گردشرری

 شدن اقتصادیتیچندفعالضرورت  -1

 آینده کاری در بخش کشاورزی -0

 گردشرری و کسب درآمد -9

 تفریلی یهاکمپو احداث  یسازلایوفرو  زمین برای  -0

باور به کسب درآمهد از تولیهدات و ملصهولات سهنتی و  -5

 گششته در ارز یب

همیهههت گردشهههرری در ایجهههاد ا -0

اشتغال و درآمد و مقبولیت به آن نهزد 

 کارآفرینان و ساکنان مللی

عرضهه  واسطهبهجاری  یهانهیهزافزایش درآمد و کاهش  -1

 مستقیم ملصولات

 یهابخشایجاد درآمد برای افرادی بیرون از این فعالیت و  -0

 جانبی

 ایجاد اشتغال و درآمد برای زنان روستایی -9

وانم نهادینه م

کردن 

گردشرری 

 روستایی

بههههه  مسههههئولاناولویههههت دادن  -9

)در میهههههان سهههههایر  گردشهههههرری

سهازی ( در فراینهد تنهوعههاینیکارآفر

تمرکههز بههر  شههامل اقتصههاد روسههتایی

بهوم  یهااقامتراهاسکان و پشیرایی در 

بهههه فهههرو   یتهههوجه، بهههیگهههردی

و  یدستمیصناملصولات کشاورزی و 

ن از این عرصه مرتبط کردن افراد بیرو

با اقتصاد گردشهرری/ رشهد منفهرد و 

 پراکنده

نارضههایتی کارآفرینههان از نلههوه  -0

نداشههههتن  و تههههداوم هههههاتیحما

توجههه صههرف بههه ، هههایگشارهیرماسهه

و فیزیك و نه تبلیغهات و  وسازساخت

 بازاریابی

ارتباقهههات و  نرهههرفتن شهههکل -5

کههاری مللههی و فرامللههی  یهاشههبکه

و  وکارهاسهبکدلیل گستر  ناچیز به

اهمیت گردشرری در حل مشکلات کشاورزی و تولیهدی  -1

 دولتی مسئولاندر روستاها از دید 

از  ههایگشاراسهتیسبهه اقتصهاد روسهتاها در  یبخشتنوع -0

 قری  گردشرری و کسب درآمد اضافی

و فهرو  ملصهولات گردشرری در ارائه  نداشتن توانایی -9

 مللی  و ایجاد درآمد برای مردم مللی

نهو در  یههاینیکارآفردشواری نهادینه کردن گردشرری و  -0

 دولتی مسئولانروستاها از دیدگاه 

و  هههاتیحماچرخههه نکههردن و تکمیههل  نداشههتن تههداوم -5

 هاقر رها کردن  کارهمهین

 از گردشرری روستایی و اثهربخش مسئولاننلوه حمایت  -3

 نبودن آن

از متولیهان  مؤثرتردرخواست تبلیغات و بازاریابی بیشتر و  -7

 توسعه گردشرری

عمرانی  یهاتیفعالدر  صرفاًگردشرری  یهابودجهصرف  -3

 و زیرساختی و نه تبلیغات و بازاریابی

فصلی بودن درآمد گردشرری و نبهود برنامهه بهرای تمهام  -3

 فصول
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 طبقاتیرز طبقات اصلی یهمادرون

رشههد انههدک کارآفرینههان در درون و 

 بیرون از روستاها

درون و  یوکارهاسهبکاهمیت کار گروهی و جمعی بها  -12

 روستا از بیرون

الزامات نهادینه 

کردن 

گردشرری 

 روستایی

مسهههتمر دولهههت و  یههههاتیحما -3

 تکمیل چرخه گردشرری

کار گروهی و ارتباقات فرامللهی  -7

و حمایت کارآفرینان و ساکنان مللهی 

 از یکدیرر

همههههاهنری و حمایههههت ادارات  -3

مختلف دخیهل در امهر گردشهرری از 

 یکدیرر

گشاشهتن اقلاعهات و راهنمهایی اشهتراککار گروهی و بهه -1

 رریکدیبا نلوه و نوع ارائه و فرو  ملصولات بارۀ در

 به یکدیرر و تبادل گردشرر هاتیظرفمعرفی  -0

مسافرتی و  یهاآژانسو  تربزرگ یوکارهاکسبارتباط با  -9

 گردشرری واقم در شهرها

وص گسهتر  تیاد ساکنان مللی با کارآفرینهان در خصه -0

 آن یهابیآسگردشرری و 

و تبعهی  در اعطهای  ههایگشارهیسرماتفاوت در اولویت  -5

 تسهیلات به روستاها و افراد

همههاهنری بههین ادارات مختلههف دخیههل در امههر  نبههود -3

 هاتیاولوگردشرری روستایی و تیاد در 

 

 (هاهیمادرون) . تحلیل و تبیین مقولات4

 اد روستایی در راستای گردشگریتجدید ساختار اقتص .1. 4

 دورافتهادههای توسعه مناسبی را در مناق  کوهسهتانی توسعه گردشرری روستایی فرصت

کنند و به مناق  اشتغال کافی رها میدلیل نبود مردم آن روستاها را به روز هرکند که فراهم می

کنهد انی کمك میکنند. توسعه گردشرری روستایی به مردم مناق  کوهستشهری مهاجرت می

انریزه سهاکنان را در منهاق   و کنندو درآمد بیشتری کسب  کرده های خود را متنوعتا فعالیت

کشهاورزی در  یبهرداربهره(. شیوه 103 ص. ،0217 ،1)ناگی دهدجهت کارآفرینی افزایش می

مالکی خرده  صورتبهبودن  یماهورتپهدلیل کوهستانی و نقاط استان خراسان شمالی به بیشتر

ضهمن ) سهتادر ارتفاعهات  کشهتقابلکوچك و زراعت اندک در مناق   یهاباغ قالب درو 

از نهوع  ههم آناز دیرباز اقتصاد وابسهته بهه دام و  ،ساختیزمین یهایژگیواینکه این شکل از 

و  کهماشتغال ناقص و درآمهد ؛ بنابراین (ییلاق کردن را روا  داده استو گردانی و قشلاق رمه

                                                            
1. Nagy 
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اقتصاد روستایی در این استان بوده و موجب فقر مهالی حهاد  یهامشخصههمواره از  ،دهشکنن

توسهعه ایهن منهاق  را  توانهدیمهتوجه به گردشرری رو ؛ ازاینشده است هاخانوادهدر سطح 

خراسان شمالی در  یادرهاقتصادی در روستاهای کوهستانی و  یهاتیفعالفراهم آورد. الروی 

ملصهولات و نبهود بهازار بهرای فهرو  ملصهولات  کمشاورزان از قیمت حال تغییر است. ک

)کهود، سهم و  تولید یهانهاده افزایش قیمت نیهمچن ونوسانات بازار  ،درواقم. هستند مندگله

ایهن در  ؛را نیز دچار مشکل کهرده اسهت شدهیمهندسمدرن و  اتدرآمدزایی باغ ،نیروی کار(

)کشهت ملصهولات  انددهیبخشهتولیدات خهود تنهوع  حالی است که بسیاری از کشاورزان به

از تولیدات سنتی)باغات قدیمی و نرهداشت دام( بهرای  وجالیزی در باغات و اراضی زراعی( 

 اندازه از شیببر مشکلات بازار، کشاورزان با تولید ه. علاوکنندیمجبران نوسانات بازار استفاده 

قرفی تغییرات آب و هوایی نظیر سرمازدگی و و از  یریپشرقابتملصولات باغی و زراعی و 

کشهاورزی  ،معیشهت خهانوار نیتهأمبهرای پایهداری درآمهد و  رونیازا اند؛همواج یسالخشك

 : دهدیمتوضیح  بارهکند. یکی از کشاورزان در این  ینیآفرنقش تواندینم ییتنهابه

 که ه بازار فرستادیمسبد سیب ب 152 .با فرو  ملصولات کشاورزی پولی به ما نمی رسد»
به همین دلیهل بهه  ؛کندسرمازدگی نیز کسب همین درآمد را ناممکن می .میلیون شددو درکل 

)کد: ضرورت چندفعالیتی شدن  .«کنیم تا درآمد داشته باشیمقور فصلی مهاجرت میشهرها به

 ساله/ کشاورز/ روستای رویین( 97/ آقا/ 07اقتصاد/ مصاحبه 
 زیآممخهاقرهاز نوسانات بازار و تغییرات اقلیمهی و درکهل فیهای  گانشوندمصاحبهبیشتر 

موقتی و فصلی در  صورتبه یکشاورزریغ یهااشتغالبیشتر  ،تولید ترس داشتند. در این میان

، یدسهتمیصنا، یگرواسهطهدر روسهتا، دلهالی و  وسهازساخت، ونقهلحملقالب کار در شهر، 

دولتهی و کارمنهدی  یههابخشفعالیهت در  ،مهواردفرآوری ملصولات کشاورزی و در برخی 

یهاد  «شهدن اشهتغال روسهتایییتیچنهدفعال» عنهوانا بهاست که از آن دراصطلا   شدنیبررسی

 .کنندیم

 عنوانبههاخیهر سهعی در نهادینهه کهردن گردشهرری  یهاسهالدولت در که مشهود است 

قبیعهی و فرهنرهی  یههاتیظرفاز  یریگبهرهبرای عبور از مشکلات و  یدیرتوحیغراهبردی 

، دلیهلبهه همهین  ؛خراسهان شهمالی دارد یوههواآبروستاها در مناق  کوهستانی و خهو  
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روستاها در مناق  مختلف نظیر رویین، اسفیدان، زوارم و  یسازآمادهبرای  ییهایگشارهیسرما

وی  دنبهال تهرگلیان، استاد و خسرویه و درکهش انجهام داده اسهت. در ایهن میهان، دولهت بهه

 یاندازهاچشهمآن بازدیهد از  در کنهارهای تاریخی و گردشرری اقامتی بوده و بازسازی بافت

کهردن روسهتاها و ایجهاد  فر سنگقبیعی و فرهنری روستاها را در اولویت قرار داده است. 

دعاست که دولت تعریف خاصی از گردشرری روستایی اگردی گواهی بر این بوم یهااقامتراه

، روستاییان خواهان فهراهم شهدن درمقابل. یدستمیصنا: اسکان، پشیرایی و فرو  مدنظر دارد

فرو   یهابازارچهو بازاریابی مستقیم ملصولات کشاورزی در قالب  یفروشخرده یهانهیزم

قبیعهی و  یهاجاذبههتها اقامهت و اسهکان و بازدیهد از  ،به متقاضیان بیرونی و شهری هسهتند

 یههاکلاسگهردی و برگهزاری بهوم یههااقامتراهی تسهیلات ساخت ، اعطاحالنیباا ؛تاریخی

منفهرد و نهه فراگیهر در  صهورتبهالبتهه  ،گردشرری یهاینیکارآفرآموزشی موجب گستر  

منفهرد  یهاینیکارآفر مسلم است کهاما  ،شده استاند، هدف گردشرریمشکور که روستاهای 

و درنتیجهه  هاتیفعالپشتیبانی و توسعه  زمینه نیز در بدو امر مشکلات و موانعی در گرفتهشکل

 یانهدازراه. افهرادی کهه بهه شهوند یبررسه یهدبا آن جشب گردشرر و درآمدزایی دارنهد کهه

افراد مطلهم از فراینهد ایجهاد  عنوانبهمللی  مسئولانجدید اقدام کرده بودند و  یوکارهاکسب

کهه توانهایی قبهول داشهتند ن اقتصهادی جهایرزی عنوانبهه، همری گردشرری را وکارهاکسب

 .درآمدزایی و حل مشکلات موجود در روستا را دارد
 قهراربازار  درمعرضاخیر کالایی شده و  یهاسالدر  شدتبهروستاهای هدف گردشرری 

 ،یاقتصهاد یهارسهاختیز در یگشارهیسهرما ،یانسهان منابم بهبود سبب یگردشرر .اندگرفته

بها تبلیغهات و  .(933 .ص ،1933قاسمی، ) شودیم یدستمیصنا توسعه و نیزم متیق شیافزا

 یهاخانههشناخته شدن روستاها، بسیاری از ساکنان شهری متقاضهی خریهد زمهین و سهاخت 

در روسهتاهای  یگشارهیسهرماایجاد تفرجراه و رسهتوران بهرای  هاآنویلایی و و در برخی از 

و  فهرو  و دیخرو  هانیزمقیمت  افزایش دادنگردشرری هستند. از قرفی، ساکنان بومی به 

دلیهل شهکل پلکهانی و . کمبود زمهین در روسهتاها بههکنندیماقدام کسب درآمد از این قری  

 دربه رون  این فعالیت افزوده است. یکی از روستاییان  هادرهو باریکه  هاکوهساخت در دامنه 

 :دهدیمتوضیح  باره نیا
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دلیهل قبیعهت بکهر و و البتهه بهه رگرفتهه قهراشههد روستای ما در مسیر اصلی شمال به م»
ویلایی و خرید زمین بهرای  یهاخانهبه همین دلیل ساخت   ؛زیبایش معروف است اندازچشم
و احهداث  یسهاز لهایو)کد: فرو  زمین برای  «د.تفریلی در اینجا رون  دار یهاکمپایجاد 

 ای درکش(ساله/ کشاورز/ روست 99/ آقا/ 02تفریلی/ مصاحبه  یهاکمپ
 بایهدملصولات سنتی کشهاورزی و دیرهر منهابم روسهتا  ،به اعتقاد کارآفرینان گردشرری

ملصول گردشهرری بهه متقاضهیان بیرونهی عرضهه  مثابهبهد و نجدید به خود بریر یهاارز 

تقاضهاهای اقهامتی، تفریلهی و انتقهال  واسطهبه توانندیم. افراد بیرونی و ساکنان شهری شوند

روستاها سبب تلرک تولید و اقتصاد کشاورزی شوند. ساکنان مللی شاید در حهال  سرمایه به

که تولیهدات سهنتی،  شوندیممتوجه  ادامه دراما  ،گردشرری آگاه نباشند یهاتیظرف ازحاضر 

برای افهراد بیرونهی ارزشهمند  هاآن یقبیعی و فرهنری و بافت تاریخی روستا یاندازهاچشم

این اقمینان به وجود آمده است کهه روسهتاهای ملهل   یتدربهمان ز گششت باچنانکه  ؛است

توسعه گردشرری روستایی سبب تنهوع  ،یقورکلبهقابلیت جشب گردشرر دارد.  هاآنزندگی 

 شهودیمهعرضهه بهه گردشهرران  بهرای یدسهتمیصناملصولات داخلی و بهبود کمی و کیفی 

 :دهدیمتوضیح  باره نیا درگردشرری (. یکی از کارآفرینان 93ص  ،1930ساربان و ملکی، )

رکهود برخهی از  ی،دسهت میصهنابه ورود گردشرر و خرید ملصهولات بهاغی و  با توجه»
دلرهرم  ه.آمد به وجود ییهااشتغالاز این حیث  ت؛اس کرده دایپو رون   افتهی کاهشتولیدات 

اثهرات  لههازجمو ملصهولات سهنتی  یدسهت میصهناشدن ساکنان مللی به فهرو  و درآمهد 
ارز  ملك و باغات با ورود گردشرر بالا رفته و این باعث شده مردم  تقاضاهای جدید است.

باغات و رسیدگی به باغات مخروبه جهت افزایش تولید و فرو  پرداخته و باور  آباد کردنبه 
/ درگششهته ارز یب)کد: باور به کسب درآمد از تولیدات و ملصولات سنتی و  «ند.داشته باش

 / روستای رویین(ریگردشرر پشساله/ 05/ آقا/ 5صاحبه م
 یهاهیسهرما عنوانبه صرفاًتا از منابم کشاورزی و روستایی نه  شودیمگردشرری موجب 

قبیعی و انسانی موجود  یهاهیسرما. شوداستفاده  یچندکارکرد یهاهیسرما مثابهبهبلکه  ،تولید

تلقی شوند. در این میهان، کارآفرینهان گردشهرری در گردشرری  یهاهیسرما مثابهبه دمتوانیم

روستاهای هدف خراسان شهمالی سهعی دارنهد تها مهردم مللهی را مجهاب کننهد تها عرضهه 
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. کننهدبهوم گهردی عرضهه  یهااقامتراهملصولات گردشرری در  عنوانبهملصولات خود را 

 :دهدیمتوضیح  باره نیا درمللی  مسئولانیکی از 

گردی است که در کنهار بوم یهااقامتراه یاندازراهکسب درآمد روستاییان  یهاراهیکی از »
، هااقامتراهبا اسکان گردشرر در این  .شودیمآن ارائه غشاهای سنتی و ملصولات مللی میسر 

فهراهم  ،مشهتری نداشهت حالتابههبازاری برای فرو  چیزههایی کهه  توانندیمساکنان مللی 
/ مصهاحبه گششهته در ارز یبهاز تولیدات و ملصولات سنتی و  )باور به کسب درآمد «د.کنن

 ساله/ دهیار/ روستای زوارم( 03/ آقا/ 13
و  توجه جلب دنتوانیمهم  هاسنتتولیدات و  نیترپاافتادهشیپتعجب باشد که  مایةشاید 

 تواندیم ییگرامصرفگشار از اقتصاد تولیدی به اقتصاد تفریلی و  بنابراین ؛کسب درآمد کنند

ناشی از نوسانات بازار و تغییرات آب  یهاخسارتو  افزایش دهدملصولات را  افزوده ارز 

 .کندو هوایی و شکنندگی باغداری و زراعت مدرن و سنتی را جبران 

 گردی و ایجاد درآمد و اشتغال برای روستاییانبوم یهااقامتگاهگردشگری در قالب . 2. 4

از قری  اسکان و پشیرایی منبعهی  ،ایجاد درآمد رازیغ بهگردی بوم یهااقامتراهگردشرری 

دلیهل مرغوبیهت و کیفیهت که تولیدات بهصورت بدین  ؛کندیمبرای فرو  ملصولات فراهم 

و بازار و هزینه انتقال و البته اگر در  هادلال یهادخالتافزوده بیشتر و بدون  باارز بالا دیرر 

توضهیح  بهاره نیها درمللی  مسئولان. یکی از شودیمعرضه  ،هم باشد یبازارریغحجم کم و 

 :دهدیم

گردی[ زیرسهاخت داشهته باشهد و گردشهرر زیهادی را مبو یهااقامتراهگر روستا ]نظیر ا»
 قوربه[ یاهراندازهمردم خشکبار و لبنیات و د کل ملصولات خود را ]در  مطمئناًد ،جشب کن

و ایهن  رسهانندیممناسب به فرو   متیباق[ و یانهیهزمستقیم در ملل ]بدون هی  واسطه و 
جهاری  یهانههیهز)کد: افزایش درآمهد و کهاهش  «.دشویم شتشانیمعموجب رون  اقتصاد و 

 ساله/ دهیار/ روستای اسفیدان( 93/ آقا/ 11عرضه مستقیم ملصولات/ مصاحبه  واسطهبه

 به یبخشتنوع ،یملل مردم یازتوانمندس در را یاعمده نقش تواندیم ییروستا یگردشرر

 یاقتصاد یهابخش ریسا با تنراتنگ ارتباط در یدیجد یشغل یهافرصت خل  و اقتصاد رشد

بهوم  یههااقامتراهگردشرری (. 191.ص ،1930،و قبادی یگراوند ،یشرف ،زرافشانی) کند فایا
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منفعهت  ،نیسهتندبرای سایر ساکنان روستایی که در این فعالیت دخیل  تواندیمگردی همچنین 

و  شودمیخرید  هافروشراهاز  معمولاًداشته باشد. هنرام بازدید گردشرران و اقامت در روستا 

 یههااقامتراه. ضهمن اینکهه، گرداننهدگان هسهتنیهاز  وسایل رفهت و آمهدبه وسایل نقلیه و 

ر گردی به ملصولات روستاییان برای ارائه خدمات به گردشرران و نیهروی کهار مللهی دبوم

 :دهدیمتوضیح  باره نیا دراحتیا  دارند. یکی از روستاییان  زمینهاین 

حیور حجم انبوهی از گردشرران در روستا باعث ترافیهك و تخریهب باغهات و  مطمئناً»
از ایهن  ،کثیف شدن رودخانه شده است و آن دسته از ساکنانی که در این عرصه دخیل نیستند

و ایجاد درآمد در بخش  هامغازهو  هافروشراهخرید از  نهیزم دراما رون    ،امر ناراضی هستند
)کد: ایجاد درآمد برای افرادی بیهرون از ایهن فعالیهت و  .«خدمات را نیز به همراه آورده است

 ساله/ کشاورز/ روستای استاد( 95/ آقا/ 12جانبی/ مصاحبه  یهابخش
گههردی، از بههوم یهههاتراهاقامو ایجههاد  یگردشههرر ییهااشههتغال یهههاتیظرفبهها توجههه 

. شهودیمهجوانان به شهرها و کار در مشاغل کاذب جلوگیری  ژهیوبهروستاییان  یهامهاجرت

. همچنهین رونه  مثبهت دارد ریتأثاقتصادی روستا  گردشرری روستایی بر پایداری اجتماعی و

ایی را فهراهم اشتغال و درآمدزایی زنان روست زمینه تواندیمبوم گردی  یهااقامتراهگردشرری 

 :دهدیمتوضیح  باره نیا درآورد. یکی از زنان روستایی 

گردشرری روستایی باعث شده است که اشتغال و کهارآفرینی در ایهن زمینهه بهرای زنهان »
و  یبافپارچههو  یدسهت میصهناخهود مهن کهه در عرصهه  ازجملهه ؛روستایی نیز فراهم شهود

/ 3تغال و درآمهد بهرای زنهان روسهتایی/ مصهاحبه )کد: ایجاد اش «.مبافی فعالیت دارچادرشب

 و فعالیت در کارگاه خانری/ روستای رویین( دارخانهساله/  02خانم/ 

 دولت، گسترش گردشگری و توسعه اقتصادی روستاهای هدف .3. 4

 شیافهزا و ییزااشهتغال ،یتیفعهال تنهوع جهادیا و اقتصادی رشد باعثگردشرری روستایی 

 دلیل،به همین  ؛(71.ص ،1939 زد،یا و کوهبنه یمیابراه) شودیم ییروستا ساکنان برای درآمد

دنبال توسعه گردشهرری مختلف به یهادولتموجود،  یهایبندجنا در دو دهه اخیر فارغ از 

 یههادولت معمولهاً) انهدبودهنوشدارویی برای احیای اقتصادی روستاها و کاهش فقر  عنوانبه

اقتصاد آزاد و بدون دخالهت  یهاآموزهکارآفرینانه بنابر  یهااشتغالر  نئولیبرال بیشتر به گست
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تجدید ساختار اقتصاد روسهتایی و نهادینهه  ،مختلف یهادولت دیدگاه ازدارند(. تمایل دولت 

. برای دسهتیابی شودیماشتغال  یهافرصتجدید سبب افزایش  یهااشتغالشدن کارآفرینی و 

 یانهدازراهسازی اقتصاد روستایی و سمت تنوعن و روستاییان بهبه این هدف، همواره کشاورزا

، تولیدات دستی و خهانری و گردشهرری هایفروشخردهجدید مانند گستر   یوکارهاکسب

و  یدسههت میصههنااداره کههل میههراث فرهنرههی،  مسههئولان. یکههی از اندشههدههههدایت و تشههوی  

 ،و گستر  گردشهرری روسهتایی یسازادهیپمتولی  عنوانبهگردشرری استان خراسان شمالی 

 :دهدیمتوضیح  باره نیا در

بالادسهتی موظهف هسهتیم و سهعی  یهااسهتیسمتولی اصلی گردشرری قب   عنوانبهما »
 ،هدف از گستر  گردشهرری روسهتایی .داریم اقتصاد گردشرری را در روستاها نهادینه کنیم

گان و ایجهاد اشهتغال و درآمهدزایی حل مشکلات اقتصادی و معیشت کشاورزان و تولیدکننهد
)کد: اهمیت گردشرری در حل مشهکلات کشهاورزی و تولیهدی در روسهتاها از دیهد  «.است

 / کارمندان اداره کل میراث فرهنری خراسان شمالی/ بجنورد(0دولتی/ مصاحبه  مسئولان
 بهرای کشهاورزی و یحلهراه ،مللهی یوکارهاکسهبسهازی مردان معتقدند که تنوعدولت

روستایی ملسوب شود. گششته از تولیهدات دسهتی و خهانری و گسهتر   ریپشبیآساقتصاد 

احیای اقتصادی روستایی  یهابرنامهمللی، گردشرری در صدر  یهابازارچهو  هایفروشخرده

 2سیاسمولسه ،1جهوردان) کنهدیمهگردشهرری اقتصهاد مللهی را تلریهك  چراکه ؛قرار دارد

 :دهدیمدرباره اهمیت گردشرری توضیح  مسئولاناز  یکی (.919.ص ،3،0210كیوسولد

بهه  یبخشهتنوعیك اقتصاد مکمل برای کسب درآمهد اضهافی و  عنوانبهما به گردشرری »
از  ههایگشاراستیسبه اقتصاد روستاها در  یبخشتنوع)کد:  .«میکنیمتولیدی نراه  یهاتیفعال

منهدان اداره کهل میهراث فرهنرهی / کار9قری  گردشرری و کسب درآمد اضهافی / مصهاحبه 

 خراسان شمالی/ بجنورد(

                                                            
1. Jurdana 

2. Smolčić 

3. Soldić 
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ههدف ایجهاد بازارههای  بها ،گششته از اسکان و پهشیرایی ،گردیبوم یهااقامتراهتمرکز بر 

جدید برای فرو  ملصولات کشاورزی و مللی و حل مشکلات کاهش نوسانات گهاه و بهی 

همهین انهدک  ،آمدهدسهتبه یهامصهاحبهو بنهابر  ادامهه درگاه قیمهت صهورت گرفهت، امها 

است، شده که برای آزمایش هم  شدهمطالعهدر روستاهای  افتهیگستر گردی بوم یهااقامتراه

بهه  صرفاًو حیور گردشرران  اندنبودهکارکرد فرو  ملصولات در خود  کردنقادر به نهادینه

 :دهدیمتوضیح  باره نیا دراست. یکی از روستاییان  شده ملدوداقامت و تفریح 

کهه بهه  شناسهدینمهملصولات مللی ما را کسهی . گردشرری برای ما درآمدزایی نکرده»
 .«اسهت نکهرده عمهلگردشرری در معرفی و ارائه ملصولات تا به اینجها موفه   .فرو  رود

گردشرری در ارائه و فرو  ملصولات مللی و ایجهاد درآمهد بهرای مهردم  نداشتن توانایی)

 ساله/ کشاورز/ روستای گلیان( 55 / آقا/99مللی/ مصاحبه 
؛ مهردان بهوده اسهتدولهت مهدنظریك راهبرد توسهعه روسهتایی نیهز  عنوانبهگردشرری 

گردی با ایجاد زنجیره تولیهد بوم یهااقامتراهگردشرری در قالب  که رفتیم، انتظار حالنیباا

 نیتهأم جههیدرنتو و مصرف به روستاییان برای مقابله با نوسهانات بهازار و حفهش کشهاورزی 

اما در قی این مدت دولت به ایهن نتیجهه  ،معیشت خانوار و جلوگیری از مهاجرت کمك کند

یك منبم مکمل درآمدی بهرای خانوارههای  عنوانبه تواندیم صرفاًگردشرری است که رسیده 

ملسوب شود. پیهرو  گششته یهااشتغالروستایی ملسوب شود و قادر نیست جایرزینی برای 

جدیهد  یههاینیکهارآفرمعتقدنهد کهه در تجهویز  مسئولانظهارنظر، بسیاری از ملققان و این ا

چراکه نهادینه کردن  ؛گرفتپیش گردشرری در مناق  روستایی باید جانب احتیاط را  ازجمله

 :دهدیمتوضیح  باره نیا در مسئولانبسیار سخت و دشوار است. یکی از  ییهاتیفعالچنین 

 یسهازادهیپبالادستی موظف بهه اجهرا و  یهادستورالعملابلاغی و  یهاهبرناماگرچه بنابر »
کهه در  میدههینمهاما تیمین  ،شده و هدف هستیمگردشرری در مناق  روستایی درنظرگرفته

پهشیر  ، هارساختیزو ایجاد  ازیموردنبر اعتبارات و منابم مالی علاوه. مسیر موف  عمل کنیم
و ادامه کار مهم اسهت کهه تلقه   یاندازراهبرای  هاآنانش ساکنان مللی و سطح مهارت و د

)سهختی و دشهواری نهادینهه کهردن  «این الزامهات سهختی و دشهواری خهاص خهود را دارد.
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/ کارمنهدان  1دولتی/ مصهاحبه  مسئولاننو در روستاها از دیدگاه  یهاینیکارآفرگردشرری و 

 اداره کل میراث فرهنری خراسان شمالی/ بجنورد(
کردن روستاها و احیهای  فر سنگسایر نقاط کشور اقدام به  ماننداستان  مسئولاندر ابتدا 

 یههااقامتراهبهه  هاآنقدیمی و تبدیل  یهاخانهتاریخی و اعطای تسهیلات به ترمیم  یهابافت

بهر نلهوه احهداث و بازسهازی و مبنهی ییههاآموز نیز مشهاوره و  ادامه درگردی کردند. بوم

زمهان  باگششهت، دهدیماما نتای  نشان ، ارائه خدمات به گردشرران صورت گرفتپشیر  و 

اسهت.  افتههیکهاهشگهردی بوم یهااقامتراهگردشرری  یاهپروژهمالی دولت از  یهاتیحما

بسیاری از افراد متقاضهی، کسهری بودجهه و  نظرصرفگششته از سختی مراحل دریافت وام و 

گهردی بهوم یههااقامتراه یانهدازراه است کهه ار باعث شدهاعتب نیتأم یهاوعدهملق  نشدن 

رها شود. از قرفی، فقدان برنامه  کارهمهین صورتبه یاپیش نرود  شدهنییتع یهابرنامه براساس

ها و توجه صهرف بهه توسهعه بازاریابی مشخص و ناچیز بودن تبلیغات متناسب با این اقامتراه

 اسهت کهه بیشهترسهبب شهده  ،وه جهشب مشهتریانکمی این واحدها بدون درنظرداشهتن نله

و درآمهدزایی نداشهته باشهند. یکهی از شوند واحدهای اقامتی با مشکل جشب مشتری مواجه 

 :دهدیمتوضیح  بارهکارآفرینان در این 

تها  کننهدینمهمالی و دادن تسهیلات  یهاکمك للاظ ازما  وکارکسبتوجهی به  مسئولان»
فقهط بعیهی از اوقهات بهرای بازدیهد از . کمیل و تجهیهز شهودکارهایی را که شروع کردیم ت

متولیان میراث فرهنری نیهز فقهط در حهد مشهاوره و  .ندیآیمگردی به روستا بوم یهااقامتراه
چراکهه تبلیغهات و  ؛گردشرری نداریم آنچناندرکل . کنندیمتشوی  به ادامه کار از ما حمایت 

رههاکردن  کارهمههینو  هاتیحماچرخه نشدن و تکمیل نداشتن )کد: تداوم  .«بازاریابی نداریم

 / روستای رویین(ریگردشرر پشساله/  55/ آقا/ 0/ مصاحبه هاقر 
جدید  یهاپروژهدنبال قر  همواره به مسئولاناین بود که  آمدهدستبهیکی دیرر از نتای  

 یهد خواههدجد یهاپروژهمالی صرف  یهاتیحما است مسلمدر روستاهای هدف هستند که 

دفتهر  تازگیبههبهرای نمونهه،  ؛افتهدیمهموجود بهه تعویه   یهاپروژهدر  یگشارهیسرماو  شد

کشور کارگروهی را  یهایاریدهو  هایشهردارهماهنری عمرانی و خدمات روستایی سازمان 

 یجابهتشکیل داده است. در حال حاضر، دولت  هاآنجدید و بررسی  یهاقر برای دریافت 
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مهالی  یهاکمك برروستاییان است. درواقم، دولت یا  به دنبال آموز  و مشاورهی بهکمك مال

 .دهدیمانجام  کارهمهینو هر دو را نیز ناقص و تمرکز دارد ر آموز  و توانمندسازی بیا 

مللی از ورود و حمایهت دولهت صهلبت  مسئولانگردی و بوم یهااقامتراهمالکان بیشتر 

 :دهدیمتوضیح  باره نیا درمللی  لانمسئو. یکی از اندکرده

ملهی  یهاجشنوارهدر شبکه استانی و  ژهیوبهتلویزیونی  یهابرنامهدر  یهرازگاه مسئولان»
قبیعی و فرهنری و  یهاجاذبهآن در رسانه به تبلیغ و معرفی روستا و  یهاگزار و استانی و 

اثهربخش  دیشها و دیهباکهه  قهورآنی که این شکل از تبلیغات کلی و مقطع اندپرداختهاقامتی 
از گردشهرری روسهتایی و اثهربخش نبهودن آن/  مسهئولان)کد: نلهوه حمایهت  «نخواهد بود.

 (ساله/ دهیار/ روستای زوارم 03/ آقا/  15مصاحبه 
درخهور کهه شهکاف  رسهدیمهبهه نظهر  ،شد سؤال هاتیحمااز اثربخشی این  که یهنرام

وجهود دارد.  کهرده اسهت، تیهحمادولت  آنچهو  خواهندیمبین آنچه ساکنان مللی  یتوجه

گردی خواهان بازاریابی و تبلیغات بیشتر برای جهشب گردشهرر بوم یهااقامتراهمالکان  بیشتر

نصهب تابلوههای تبلیغهاتی  نیهمچنه وو اینترنت  هارسانهروستا در  یهاجاذبهمعرفی  ژهیوبه

 نیها درد. یکی از کارآفرینهان گردشهرری بیشتر در مسیرهای اصلی و در اماکن عمومی هستن

 :دهدیمتوضیح  باره

، اما بیشتر در گردشرری هستند یگشارهیسرمامردم خواستار  ،روستا زیادبا توجه پتانسیل »
تبلیغاتی هم برای گردشرری در مسهیر اصهلی نصهب  یحتی یك تابلو .توجه ندارند مسئولان

مها . انهدکردهنهاد ایجاد غرفه و مراکز فرو  ارائهه نشده است تا برسد سایر به اینکه مردم پیش
)کهد: درخواسهت  .«و مشهاوره[ وسهازساخت صهرفاًتمایل داریم گردشرر جشب کنیم و ]نهه 

سهاله/  03/ آقا 10توسعه گردشرری/ مصاحبه  مسئولاناز  مؤثرترتبلیغات و بازاریابی بیشتر و 

 / روستای زوارم(ریگردشرر پش
بهرای توسهعه  ییهابودجهه هرسهاله کهه فهمیهد تهوانیمهمللی  لانمسئواز بطن مصاحبه 

 یههاتیفعالدر جهت تسهیل جشب گردشرر و  بایدکه  شودیمگردشرری به روستاها تزری  

در گردشرری صهرف  شدهللاظ یهابودجه معمولاًمربوط به تبلیغات و بازاریابی هزینه شود. 

 :دهدیمتوضیح  بارهدر این  مسئولان. یکی از شودیممصرف  هابخشو در سایر  نشده
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کهردن روسهتا و  فر سهنگسالانه میراث فرهنری صرف تکمیل  یهابودجهاندک  عمدتاً»
این در حالی است که بنیاد مسکن در قالب قر  تکمیلی بعهد از ؛ شودیمایجاد دیوار ساحلی 

بودجهه  بنابراین؛ کردن و دیوارچینی ساحلی را بر عهده دارد فر سنگ تیمسئولقر  هادی 
)کهد:  .«رسهدینمه، آمهوز  و تبلیغهات هااقامتراهاصلی یعنی احداث و تجهیز  یهاتیفعالبه 

عمرانهی و زیرسهاختی و نهه تبلیغهات و  یههاتیفعالدر  صهرفاًگردشرری  یهابودجهصرف 

 / کارمندان اداره کل میراث فرهنری خراسان شمالی/ بجنورد( 1بازاریابی/ مصاحبه 
گردشهرری  وکارکسببه  توانیمدر صورتی  ،گردی اعتقاد داشتندبوم یهاقامتراهامالکان 

 ؛و درآمد دائم داشهت کردجشب گردشرر بتوان و وابسته شد که در تمامی فصول  کرد اعتماد

 .پراکنهده گردشهرر داریهم صورتبه هم آندر فصل تابستان و  صرفاًاست که ما  یدر حالاین 

تبلیغهاتی جهشب  یههاتیحمااریابی برنامه مشخصی داشته باشند و بهه باید برای باز مسئولان

 بهاره نیها درتبلیغات ناچیز است. یکهی از کارآفرینهان گردشهرری  .گردشرر استمرار بخشند

 :دهدیمتوضیح 

؛ در بهار و تابستان و درواقم فصل برداشت ملصولات جشب گردشرر میسر اسهت صرفاً»
تمهامی بهه و مربهوط  اسهت ر نداریم. درآمد گردشرری موقتدر سایر فصول گردشر بنابراین
)کهد: فصهلی بهودن  «اندیشهید. یاچارهو تداوم درآمدزایی باید  صبرای این نق. شودینمسال 

سهاله/ روسهتای  55/ آقها/  13درآمد گردشرری و نبود برنامه بهرای تمهام فصهول/ مصهاحبه 

 درکش(
از ن کارآفرینان گردشرری در درون و بیهرون همکاری بی یهانهیزمباید  مسئولاناز قرفی 

و  ههایتعهاونبهرای نمونهه، تشهکیل  کننهد؛هدف تبادل اقلاعات و مهارت فهراهم  با را روستا

، ایجاد شبکه دانش یگشارهیسرماگردی برای بوم یهااقامتراهکارآفرینان  یامنطقه یهاصندوق

مکهان و تبلیغهات و  یبندسهازستای در را هاییو جریان جشب گردشرر و دستیابی به اشتراک

 یوکارهاکسب ،دهدیماست که نتای  نشان  یدر حالاین  ؛رسدیمبسیار مهم به نظر  ،بازاریابی

و آگهاهی از  کنندیمخود را هدایت  یهاتیفعالمنفرد و جداگانه  صورتبه عموماًگردشرری 

 بهاره نیها درمللهی  ئولانمس وجود ندارد. یکی از زمینهجمعی و گروهی در این  یهاتیفعال

 :دهدیمتوضیح 
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رسهیدگی بهه تقاضهاهای ایجهاد  در .میهدار مشکلنیازهای گردشرری  نیترییابتداما در »
 ا ووکارهکسبتجهیز  ،تهیه زمین و ساخت بنا ،دادن تسهیلات ،تفریلی یهاکمپو  هااقامتراه

فم مشکلات اولیه ندارند تها یهك و ر هاتیحماتوجهی به تداوم  مسئولانتبلیغات و بازاریابی 
و  یکهار جمعهو برای فعالیت تکمیل شود تا در مراحل بعدی به فکهر  بریرد شکل وکارکسب

مها آمهاده بهرای فعالیهت  یوکارهاکسهبروستا و . تبادل اقلاعات و مهارت و گردشرر باشیم
یهك از نخسهت بایهد سهودآوری گردشهرری بهرای هر. نیستند تا به فکر الزامات دیرر باشهیم

روسهتا شهکل از ارتبهاط درون و بهرون  ادامهه درکارآفرینان مشخص و تیمین شود تا اینکه 
درون و بیهرون روسهتا/ مصهاحبه  یوکارهاکسب)کد: اهمیت کار گروهی و جمعی با  .«بریرد

 ساله/ شورا/ روستای خسرویه( 09/ آقا/ 17
همکهاری و  یهاشهبکهایجاد  در مسئولان که از مصاحبه مشهود است آمدهدستبهاز نتای  

 صهورتبهگردشهرری  یوکارهاکسب ،که گفته شدقورهمانو  اندنبودهمکمل یکدیرر موف  

 منفرد فعالیت دارند.

 دولتی و جوامع محلی از توسعه گردشگری هاییتحما. 4. 4

دولتی و البته حمایهت جوامهم  یهاتیحما بهنهادینه شدن گردشرری در مناق  روستایی 

روستای درکش تمامی روسهتاهای  رازیغ به ،دارد. اگر توجه داشته باشیمنیاز از یکدیرر مللی 

در  ینوعبههو  دارنهد فاصهلههدف گردشرری در استان خراسان شهمالی از مسهیرهای اصهلی 

را در جشب گردشرر به وجود  ییهایدشوارکه این امر  اندشده پراکندهدورافتاده  نسبتاًمناق  

 :دهدیمتوضیح  باره نیا درمللی  مسئولانکی از آورده است. ی

تبادل اقلاعات و راهنمایی برای نلوه و نهوع ارائهه  ةنیدرزماگر بتوان با روستاهای مجاور »
 بهه دسهتو بهتهر  ترراحتپیشرفت خیلی  ،و فرو  ملصولات و خدمات ارتباط برقرار کرد

مناسب بین روستایی و تعدد مراکز اقهامتی  مواصلاتی یهاراهمستلزم داشتن امر اما این ، دیآیم
این الزامات حیور قدرتمند و مستمر  اکردنیمهبرای  بایددولتی  مسئولاندر روستاها است که 

نلوه و نهوع بارۀ در)کد: کار گروهی و به اشتراک گشاشتن اقلاعات و راهنمایی  «.داشته باشند

 ساله/ دهیار/ روستای زوارم( 03/ آقا /15/ مصاحبه رریکدیبا ارائه و فرو  ملصولات 
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سهایر نقهاط بهرای یکهدیرر  یههاتیظرفسپس اینکه کارآفرینان گردشرری بها شناسهایی 

 :دهدیمتوضیح  باره نیا در. یکی از کارآفرینان گردشرری کنندیمبازاریابی و جشب گردشرر 

رار کنیم و از قری  گردی استان و کشور ارتباط برقبا تمام مراکز بوم میاکردهتلا  زیادی »
خهرو   مل بهه. کهه جهواب داده اسهت کنهیمبه یکدیرر تبادل گردشهرر  هاتیظرفمعرفی 

گهردی رسهمی دیرهری را بوم یهااقامتراه ،هاآنگردشرر از رویین با توجه به مسیر مسافرتی 
)کد:  «ند.دهیماسکان و پشیرایی انجام  برایلازم را همکاران  یهایهماهنرو  کنیممی پیشنهاد

/ ریگردشهرر پهشسهاله/  55/ آقها/ 3به یکدیرر و تبادل گردشهرر/ مصهاحبه  هاتیظرفمعرفی 

 روستای رویین(
 یههاآژانسو  تهربزرگ یوکارهاکسهبدرنهایت، کارآفرینان کوچك با برقراری ارتباط با 

 تواننهدیمهکوچهك نیهز  یوکارهاکسهبکسب مههارت کننهد و  توانندیممسافرتی در شهرها 

برشارنهد. یکهی از  هاشهرکتلات و کالاهای سنتی و فرهنری خهود را در اختیهار ایهن ملصو

 :دهدیمتوضیح  باره نیا درکارآفرینان گردشرری 

و تورههای گردشهرری معهروف واقهم در  یمسهافرت یهاآژانسرمز موفقیت ما ارتباط با »
ارائه اسهکان و خهدمات  ژهیوبه ،گردشرری یهامهارتبر آموز  علاوه هاآن. شهرهاستکلان

 زیهاد مهتیق بهاروسهتا  یدستمیصنابه گردشرران خارجی زمینه را برای فرو  ملصولات و 
مسافرتی و گردشرری واقهم  یهاآژانسو  تربزرگ یوکارهاکسب)ارتباط با  .«آورندیمفراهم 

 / روستای درکش(ریگردشرر پشساله/  95/ آقا/ 13در شهرها/ مصاحبه 
متفهاوت کارآفرینهان گردشهرری و سهاکنان  یریهگبهرهته نیز اشاره کرد کهه باید به این نک

به وجود  نیزتیادهایی را  تواندیمروستایی، کشاورزی و منابم قبیعی  یهاسکونتراهمللی از 

کالایی برای ارائه بهه گردشهرران و  مثابهبهمللی را  یهاجاذبهورد. کارآفرینان منابم مللی و آ

قبیعهی را بخشهی از  یهاجاذبههمهردم مللهی منهابم و  کهیدرحال ؛کنندیمکسب درآمد تلقی 

گسهتر  بهارۀ در ههایریهدرگو  داننهدیمهقبیعت و ملهیط زنهدگی و تولیهدات کشهاورزی 

 :دهدیمتوضیح  باره نیا درهمواره وجود داشته باشد. یکی از روستاییان  تواندیمگردشرری 

ه اسهت. مهردم بهرای تفهریح و گهشران ضهرر چیهزی نداشهت جزبههگردشرری بهرای مها »
و عایدی برای روستا ندارند. در مدت  زنندیمچادر  یچندساعتفراغت در کنار رودخانه اوقات
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و رودخانهه و قبیعهت  زندیریمآشغال د، زننیمباغات را آتش  ،شکنندیمرا  هادرختحیور 
و انهدک خریهد  اد اسهتزیهالبته میزان تولید ملصولات بهاغی و دامهی مها  ؛کنندیمرا کثیف 

)کد: تیاد ساکنان مللهی  .«و اگر صورت نریرد هم مهم نیست دیآینمگردشرر هم به کار ما 

ساله/ کشاورز/  30/ آقا/ 95آن/ مصاحبه  یهابیآسگستر  گردشرری و بارۀ با کارآفرینان در

 روستای گلیان(
تسهیلات تعل  گهرفتن  اعتبارات و اعطای نیتأمو  یگشارهیسرمااز دیرر مشکلات سیستم 

متولی گردشرری در  یهاسازمانو افراد خاص است. درواقم،  هاقر اعتبارات و تسهیلات به 

 تهرارجحو افراد را  هاپروژهو اعطای وام بزرگ و خرد برخی از  هایگشارهیسرما یبندتیاولو

مالی نهدارد. یکهی از مساوی دسترسی به منابم  قوربهو بر همین اساس روستا و افراد  دانندیم

 :دهدیمتوضیح  باره نیا درمللی  مسئولان

خهود همهواره بهر گسهتر   یهاگفتههمتولیان توسهعه گردشهرری روسهتایی در  نکهیا با»
 پهن اما حدود  ،دارند دیتأکملیط روستا برای گردشرران  یسازآمادهگردی و بوم یهااقامتراه

ایهن  باگششهت. کردنهد اقدام ر روستای ماسال پیش به احداث یك کمپ بزرگ گردشرری د
 یگشارهیسهرمانرسهیده و  یبهرداربهرهمیلیهارد تومهان هنهوز ههم بهه  دوکهرد مدت و هزینهه

از اول هم جانمایی این پروژه اشتباه  است. گرفته هی  نفعی برای روستا و مردم نداشتهصورت
. دادیمهنتیجهه  ،کردنهدیمهینهه دیرهر هز یهاپروژهرا در  یگشارهیسرما. اگر نیمی از این دبو

مللهی مشهورت و  مسهئولانحداقل اگر درمورد مکان احداث این کمپ تفریلهی از مهردم و 
)کههد: تفههاوت در اولویههت  «.دندیرسههیمهه یبهتههر جهههینتشههاید بههه  ،گرفتنههدیمههراهنمههایی 

سهاله/  93/ آقا/ 11و تبعی  در اعطای تسهیلات به روستاها و افراد/ مصاحبه  هایگشارهیسرما

 دهیار/ روستای اسفیدان(
و قهی کهردن مراحهل مختلهف دریافهت  هاسازمانفارغ از رعایت دستورالعمل و ضوابط 

نلهوه و  توانهدیمهتسهیلات، برقراری ارتباقات غیررسمی و مقبولیت نزد متولیان گردشهرری 

اد مسکن بهرای قرفی اداراتی مانند بنی از .کندمیزان اعتبارات برای افراد و روستاها را مشخص 

 مسهئولانیکهی از . کردنهدیمهدیرری را دنبال  یهاتیاولوو  هادستورالعملاعطای تسهیلات 

 :دهدیمتوضیح  باره نیا درمللی 
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 یهاخانهاگرچه بنیاد مسکن متولی اعطای وام و مجوز و راهنمایی برای احداث یا تبدیل »
اضهر بیشهتر بهر تکمیهل قهر  ههادی و اما در حال ح ،گردی استبوم یهااقامتراهقدیمی به 

بهرای  وکارکسهب یانهدازراهساحل رودخانهه تمرکهز دارد تها  ینیوارچیدکردن و  فر سنگ
هماهنری بین ادارات مختلف دخیل در امر گردشرری روستایی و تیهاد  نبود)کد:  .«متقاضیان

 ساله/ دهیار/ روستای زوارم( 03/ آقا/  13/ مصاحبه هاتیاولودر 
و منهابم  یجههاد کشهاورزماننهد  ییهاسازمانهماهنری ادارات و  نبودبه  توانیم در آخر

جدید اشاره کرد. در ایهن  یوکارهاکسبتوسعه امر قبیعی با میراث فرهنری و گردشرری در 

دنبال تولید و حفش ساختار باغات و مزارع اسهت و منهابم میان، اداره جهاد کشاورزی بیشتر به

خهار  از  یبهرداربهرهمنابم آبی و مرتم و اکوسیستم کوهستان. هرگونهه  دنبال حفشقبیعی به

یکی از کارآفرینان گردشرری . شودمیو از آن ممانعت  شودیمتخلف ملسوب  هاآنضوابط 

 :دهدیمتوضیح  باره نیا در

دلیهل کمبهود زمهین در که به میاکردهبرای ایجاد زیرساخت و تفرجراه ارائه  ییهاشنهادیپ»
بهرای گسهتر  . اداره امور اراضی و منابم قبیعی ایجاد نشهده اسهت نکردن وستا و همکاریر

 یههاکمپ خصوصبه؛ گردشرری نیازمند زمین و عرصه خار  از ملدود قر  هادی هستیم
از دسهت شهورا و دهیهاری دیرهر کهاری . ههاباغتفریلی و پارکینگ و حتی ایجاد آلاچی  در 

خهار  از ملهدوده را بدهنهد کهه همکهاری  یبهرداربهرهید اجازه ادارات مشکور با. دیآیبرنم
 «استفاده کرد. شودینمرا  خالی درون روستا یهانیزمالبته قیمت زمین بالاست و از ؛ کنندینم
/ ههاتیاولوهماهنری بین ادارات مختلف دخیل در امر گردشرری روستایی و تیهاد در  نبود)

 / روستای رویین(ریگردشررپشساله/ 05/ آقا/ 5مصاحبه 

 و پیشنهادها یریگجهینت. 5

سهمت ههدایت روسهتاها بهه شهدهبررسیدر منهاق  روسهتایی  ،نتای  پهژوهش نشهان داد

 یههاپروژهفهمیهد کهه ایهن  توانیم یآسانبه و یستاقتصادهای مصرفی و گردشرری موف  ن

منهاق  روسهتایی  اساساً قابل پیاده کردن در جوامم مللی نیستند؛ چراکه یراحتبهبلندپروازانه 

اقتصادی به للاظ مقیاس و تراکم جمعیتی و سکونتراهی هسهتند کهه در ایهن  یهاصرفهفاقد 
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پراکنهدگی و اسهت )جدیهد و نوپها ضهروری  یوکارهاکسهبعرصه بهرای بلهوغ و موفقیهت 

بهه کهارآفرین را نهدارد؛ چراکهه  شهدن لیتبددر روستا توانایی  یهرکسدوردستی(. از قرفی، 

بسهیاری از روسهتاییان  ،بالها و تلصهیلات عهالی اسهت. گششهته از ایهنسطح مند مهارت نیاز

کار تطبی  دهند یا انریزه و پشتکار برای رسیدن به موفقیهت  یهایدشوارخود را با  توانندینم

؛ اسهتدر ارتباط با گستر  و توسعه گردشرری اشتباه  شدهگرفتهکاررا ندارند. رویکردهای به

خهار  از  که ارتباط منطقی بین کشاورزی و فرو  ملصولات و افرادی است تهچراکه نتوانس

قبیعهی و  یهاجاذبههبرقرار کند و بیشهتر اسهکان و پهشیرایی و بازدیهد از  هستند، این عرصه

برای تمامی روستاهای هدف در  شدهفیتعر یدر استاندارد هم آنفرهنری و بافت تاریخی را 

اخیهر  یهاسهالدر  هرحالبهه، ههالیتللاسهت. فهارغ از ایهن  سراسر کشور مدنظر قهرار داده

و افهرادی بهه ایهن  است در امر نهادینه گردشرری روستایی صورت گرفته ییهایگشارهیسرما

 ارتبهاط نیها درجدیهد  یوکارهاکسب یاندازراهدنبال و افرادی نیز به اندشدهفعالیت مشغول 

مشکلات بازار و تغییرات آب و هوایی اسهت، بایهد  روستا درگیر کنونیهستند. اگرچه اقتصاد 

فعهالیتی اسهت و  یهاعرصهه نیترپرمخهاقرهگردشرری نیز یکهی از  وکارکسبگفت ملیط 

مواجهه هسهتند کهه  هاتیفعالاندازی و گستر  راه در متعددیکارآفرینان با موانم و مشکلات 

 .باید بررسی شود

ای ههدف گردشهرری در اسهتان خراسهان بیش از یك دهه از انتخهاب روسهتاه گششت با

اقتصاد فراگیر و حتی  عنوانبهشمالی، این مداخلات در مراحل ابتدایی قرار دارد و گردشرری 

بهه اصهلا  و  صهرفاً. دولهت در ایهن مهدت شهودینمملسوب  شدهمطالعه مکمل روستاهای

زم بهرای تبهدیل تسهیلات لهااست و سعی کرده  کرده اقدامبافت تاریخی روستاها  یسازآماده

و بهه متقاضهیان کنهد گردی و احداث اماکن جدید فراهم بوم یهااقامتراهقدیمی به  یهاخانه

بخش گردشرری سبب احیای اقتصاد روستایی و کشاورزی  ،گفت توانینم رونیازا ارائه کند؛

 و بازاری برای فرو  ملصولات و منتفم شدن ساکنان مللی خار  از این فعالیت شده است.

دولتهی  یههاتیحمااما نتای  نشان داد که  ،نوپا زود باشد یوکارهاکسببارۀ شاید قیاوت در

بهرای تکمیهل چرخهه  ینوعبههو  شهودیمهمربوط  هاپروژهبیشتر به شروع  ،مقطعی صورتبه

گردشرری یعنی توسعه فیزیکی، مشاوره و آمهوز  و درنهایهت تبلیغهات و بازاریهابی تهداوم 
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که دولت در برخی مواقم به آموز  و  صورت بدین ؛لب نیز صادق استندارد. عکس این مط

و به تعهدات مالی خود برای گستر  و توسعه  پردازدیمتوانمندسازی متقاضیان و کارآفرینان 

جدیهد از سهوی دولهت باعهث  یهاپروژهدیرر اینکه قر   مسئله. کندینمعمل  وکارهاکسب

 ههاتیفعالمهالی بهه سهایر  یههاکمكعویه  افتهد و موجود به ت یهاپروژهپیریری  است شده

متقاضهیان و کارآفرینهان  یههاتیاولودولتهی بها  یههاتیاولواختصاص یابد. علاوه بهر ایهن، 

دنبال توسعه فیزیکی بیشتر به ،متفاوت بود. دولت وکارهاکسبگردشرری در نلوه پشتیبانی از 

کارآفرینان گردشهرری خواسهتار  کهیلدرحا ؛بود هارساختیزو اصلا  و احداث بنا و تجهیز 

و  هارسهانهروستا در  یهاجاذبهمعرفی  ژهیوبهبازاریابی و تبلیغات بیشتر برای جشب گردشرر 

نصب تابلوهای تبلیغاتی بیشهتر در مسهیرهای اصهلی و در امهاکن عمهومی  نیوهمچناینترنت 

ای آشنایی ساکنان شهری و را بر ییهاحرکتمللی  مسئولاندولت و  ،کارآفرینان ازنظربودند. 

و کفایهت  اسهتکه برای جشب گردشرر ناچیز  انددادهافراد بیرونی با روستاهای هدف انجام 

 ژهیوبه شدهشناخته یهاتفرجراه ،اعتقاد داشتند دهندگانپاسخ. در این میان، بسیاری از کندینم

روسهتاهای ههدف در  در پیرامون شهر بجنورد بیشترین تبلیغات و جهشب گردشهرر را دارد و

برای  ییهابودجهکه  یهرازگاه معتقد بودند، دهندگانپاسخ. علاوه بر این، اندقرارگرفتهحاشیه 

هماننههد تبلیغههات و بازاریههابی و تجهیههز  ییهههاتیفعالگردشههرری و  یوکارهاکسههب یارتقهها

سهایر  درها را ایهن بودجههمللهی  مسهئولان ،شهودیمهگردی در نظهر گرفتهه بوم یهااقامتراه

  .ابدیینمو به گردشرری اختصاص  کنندیمروستا هزینه ی هابخش

همکهاری و  خلهأگردشهرری در روسهتاهای ههدف خراسهان شهمالی بها  که مشهود است

توسهعه  ازیهنشیپ عنوانبه یامنطقهمشارکت مللی بین کارآفرینان در درون روستا و در سطح 

سهایر نقهاط  ماننهدالی، اقلاعاتی و بازاریهابی جدید و برآورده کردن نیازهای م یوکارهاکسب

، 1روست. در ارتبهاط بها ضهرورت همکهاری در بخهش گردشهرری، خارتیشهویلیهکشور روب

 ینهواح بر یگردشرر مطلوب یاثرگشار یبرا ،معتقدند( 0213) 4خلاشویلیو  3داکس ،2موهار

                                                            
1. Khartishvili   

2. Muhar  

3. Dax  

4. Khelashvili  
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 مسهائل بهر کهه شهود جهادیا یمل سطح در ییروستا یگردشرر برجسته ساختار دیبا ییروستا

همکهاری در  خلهأ؛ بنهابراین کند تمرکز ییروستا یگردشرر یعموم یهنجارها و كیاستراتژ

گردشرری در سطح روستاهای ههدف  یوکارهاکسببه گستر  اندک  استان خراسان شمالی

. برخلهاف گهرددیبرمهمکاری و مشارکت و درنتیجه تبادل دانش و اقلاعات  یهانهیزمو نبود 

کوچهك همکهاری ارائهه  یهاهسهتهکهه کارآفرینهان ابتکاراتشهان را در  افتهیعهتوسکشورهای 

را در  ههایهمکهاراز  یاگسهتردهشهبکه  باید توسعهدرحال، کارآفرینان در کشورهای دهندیم

جدیهد و  یههایفنهاوردانش، مههارت،  یهاضعف  جامعه و منطقه به وجود آورند که وسط

قور بههدورافتهادگی( را جبهران و پشهتیبانی کننهد. )بهه ههاتیفعال نکهردن یاندازراهاقتصادی 

  روسهتاها و منطقهه شهکل نررفتهه اسهت کهه وههی  تشهکل و صهندوقی در سهط مشخص،

همکهاری بهین نبهود بهه اشهتراک برشارنهد.  رریکهدیبها کارآفرینان بتوانند ابتکارات خهود را 

نهدگاری گردشهرران در کارآفرینان در سطح روستا و منطقه بهه ههر دلیلهی مهانم جهشب و ما

 کالهایی یکهدیرر نیازهایاین در حالی است که با مشارکت  ؛شده است موردمطالعهروستاهای 

و از  دادنهدیم، خدمات متنوع و متعددی را به گردشرران ارائه کردندیم نیتأمکمبود هنرام  را

تباط داشته باشهند ار تربزرگمسافرتی  یهاآژانسکه با  آمدیماین امکان به وجود  ترمهمهمه 

جهشب گردشهرر  ههاآنو بهه کمهك  بفروشندخود را  فرد به منلصرو بسیاری از ملصولات 

  جامعهه ومنفهرد بهه سهط یههاگروهالبته باید یادآور شد کهه گسهتر  گردشهرری از  ؛کنند

روستایی و منطقه تیادهایی را نیز بین کارآفرینان و ساکنان مللی خهار  از ایهن فعالیهت بهه 

قبیعی را بخشهی از قبیعهت و ملهیط  یهاجاذبهچراکه ساکنان مللی منابم و  ؛آوردیموجود 

مللی را  یهاجاذبهکارآفرینان منابم مللی و  درمقابلو  دانندیمزندگی و تولیدات کشاورزی 

 .کنندیمکالایی برای ارائه به گردشرران و کسب درآمد تلقی  مثابهبه

دولتهی و جوامهم مللهی یکهی دیرهر از  یهاسازمانبین  ، تعاملات سازندههانیاعلاوه بر 

. شهودیمهتوسهعه و نهادینهه گردشهرری در روسهتاهای ههدف ملسهوب  کنندهنییتععوامل 

گرفتهه، بنیهاد مسهکن در صهورت یههایهمهاهنروجهود  بها، دهدیمنتای  نشان  ارتباطنیدرا

دیرهری را دنبهال  یههاتیلواوو  هادستورالعملگردی بوم یهااقامتراهو گستر   یسازآماده

کهردن روسهتا معطهوف کهرده اسهت. از قرفهی،  فر سهنگو تمرکز خود را بیشتر بر  کندیم
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مختلف مرتبط با گردشرری متفاوت است و  یهاسازمانادارات و  شده برایللاظ یهابودجه

 . درشهودیمههمواره کمترین میزان اعتبارات به میراث فرهنری و گردشرری اختصهاص داده 

 تهرارجحو افراد را  هاپروژهو اعطای وام بزرگ و خرد برخی از  هایگشارهیسرما یبندتیاولو

خاصهی را مهدنظر دارنهد و در وضهعیت ناهماهنهگ افهراد  یههاپروژههریهك  زیهرا؛ دانندیم

بهرای  شهدهگرفتهدرنظر یهابودجهه کهازآنجا) ندارندمساوی به منابم مالی دسترسی  صورتبه

خهود وام  نفوذیذبه افراد  ،که تمکن مالی بهتری دارند ییهاسازمانمتفاوت است،  هر سازمان

 صهورت نیبددر اعطای مجوزها نیز . آوردیمتبعی  به وجود  امر و این دهندیمو تسهیلات 

و منابم قبیعی با میهراث  یجهاد کشاورزهمچون  ییهاسازماننبودن  (. هماهنگشودیمعمل 

. ایهن داد قهرار تهوان مهدنظرمیجدیهد را  یوکارهاکسهبر توسهعه فرهنری و گردشهرری د

مخالف هرگونه تغییر ساختار و کاربری در روسهتا هسهتند و در ههدایت و تجدیهد  هاسازمان

ساختار کشاورزی و منابم قبیعی از کارکردهای تولیدی بهه مصهرفی و تفریلهی مهانم ایجهاد 

 .کنندیم

به عناصر  صرفاًنه شدن گردشرری در روستاها نباید درمجموع، برای شناخت الزامات نهادی

 ،خامی همچون امکانات اقهامتی و تفریلهی، دسترسهی آسهان، مشهاوره و آمهوز ، تبلیغهات

اشاره و بسنده  هاقر مشارکت ساکنان مللی در  ،و در اقدامی پیشرو یگشارهیسرما ،بازاریابی

دولت با روستاها و گردشهرری نیهز کرد؛ بلکه مهم است ساختارهای حمایتی و نلوه مواجهه 

احیهای  ههدف بهاگردشرری در روسهتاها  یهااستیساعمال که . مشخص است بررسی شود

و شکننده کار در بخش کشاورزی  زیآممخاقرهدلیل فیای اقتصادی روستاها و ایجاد اشتغال به

نشده  یسازادهیپاثربخش اجرا و  قوربه هااستیس، این حالنیباا ؛و تولید صورت گرفته است

. فقهدان قهدرت مهالی و اجرایهی سهازمان میهراث فرهنرهی و انهدتهداوم نداشهته هاتیحماو 

باعث شد تا نتای  عملی ایهن راهبهرد انهدک و  ربطذی یهاسازمانمتفاوت سایر  یهاتیاولو

 کارآفرینهان و یهاخواسهتهو  شهدهارائه یهاتیحما، ناهمخوانی هانیاباشد. علاوه بر  رنگکم

مطلهوب قهور ساکنان مللی باعث شده است کهه مشهکلات و موانهم توسهعه گردشهرری بهه

از پهازل موفقیهت گردشهرری  یبخشه آن یهاتیحماتشخیص داده نشود. همچنین دولت و 

دانهش و  یهاشبکهدرون و بیرون روستا و تشکیل  یهایهمکارروستایی است و بخش دیرر 
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بازاریابی و تبلیغات و درنهایهت جهشب گردشهرر  برای کسب مهارت و یاهیسرما یهاانیجر

 به گردشرری(.  ملورجامعهرویکرد است )

 :شودیمزیر ارائه  هاشنهادیپ ی ذکرشدههالیتللمتناسب با 

چراکهه بسهیاری  ؛فعالیت مکمل و نه جایرزین عنوانبهبه رسمیت شناختن گردشرری  -1

و وابستری کامل ساکنان مللهی  اندوردهبرخگردشرری در درآمدزایی به مشکل  یهاپروژهاز 

و درآمهد  شده حفشگششته  یهاتیفعال روازاین ؛خواهد بود زیآممخاقرهنیز  وکارکسببه این 

 ؛شودیم نیتأماز باغداری و زراعت  هاآناصلی 

از بخش گردشرری و گشار از الرهوی اسهکان و پهشیرایی و  هاتیحماتکمیل زنجیره  -0

 ؛صولات کشاورزی و تولیدات سنتیتفریح به فرو  مل

درون  یهایهمکارحمایتی دولت و  یهااستیستوجه به دو ضلم دیرر یعنی ساختار  -9

 ؛گردشرری یهارساختیزروستا در کنار ضلم گستر  و مدیریت امکانات و  از و بیرون

رویکردههای منفهرد و اسهتانداردهای موفقیهت  یجابه ملورجامعهاعمال رویکردهای  -0

 ؛ردی کارآفرینیف
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