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بررسی اثرات گردشگری روستایی بر توسعه جوامع محلی
(روستای مورد مطالعه :گیشیگان)
شکوفه نبی زاده
 -1دانشجوی کارشناسی مدیریت گردشگری(مجتمع آموزش عالی بم)
)Email: (miralmail@yahoo.com

چکیده :

گردشگری روستایی در دنیای امروز یکی از بخشهای مهم فعالیتهای اقتصاادی محساب مای گاردد .ایا فعالیا مهام
اقتصادی از دیدگاههای مختلفی مبرد تبجه قرار گرفته اس  .بعضی آن رابه عنبان بخشی از بازار گردشگری می شناساند و
عده ای نیز آن راسیاستی برای تبسعه روستایی قلمداد می کنند .سؤال ای اس که گردشگری روستایی چه نقا و اراری
در تبسعه جبامع محلی و تبسعه روستایی پایدار دارد؟در دهه پایانی قرن بیستم بسیاری از برنامه ریزان اجتماعی ا اقتصاادی
در کشبرهای اروپایی گردشگری را روشی مطمئ با چشم اندازی بسیار روش برای تبسعه جبامع محلی ببیژه محرومتاری
آنها معرفی کرده اند .ماهی صنع گردشگری ایجاد اشتغال و درامد ،متنبع سازی اقتصاد مشارک اجتمااعی و اساتفاده از
منابع محلی اس  .از آنجا که بخ اعظم مشکالت عقب ماندگی و تبسعه نیافتگی جبامع محلی نیز به فقدان ایا صانع
ب رمی گردد ،گردشگری روستایی با حل مسائل و مشکالت فبق می تباند به تبسعه روساتایی کمان نمایاد .در ایا مقالاه
تالش میشبد ابتدا اررات گردشگری روستایی بر تبسعه جبامع محلی و سپس پتانسیلهای روستای گیشیگان در رابطاه باا
گردشگری مبرد بررسی قرار گیرد.
واژگان کلیدی :گردشگری روستایی ،توسعه جوامع محلی ،توسعه پایدار ،گردشگری پایدار ،گیشیگان

 .1بیان مسئله:
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در شرایطی که قرن بیستم به پایان رسیده اس  ،هنبز تبسعه جبامع محلی با مسائل و چالشهای متعاددی مباجاه اسا  ،چراکاه،
راهبردهای گذشته در زمینه تبسعه جبامع محلی مبفقی آمیز نببده و نتبانسته اند مسائلی همچبن فقر ،اشتغال ،بهداش  ،امنیا
غذایی و پایداری محیط زیس را تأمی کنند ،ای راهبردها در تبزیع منافع حاصل از رشد و تبسعه نیزمبفق نببده و سابب ایجااد
مشکالت متعددی برای نباحی روستایی شده اند ،ای مسئله باعث شده اس که در سالهای اخیر بار دیگر تبساعه جباماع محلای
مبرد تبجه قرار گرفته و نظریه پردازان ،برنامه ریزان و مجریان حکبمتی در صدد برآیند تا باا ارائاه راهکارهاا و روشاهای جدیاد،
ازمعضالت و مسائلی که ای نباحی گریبانگیر آن هستند بکاهند .گردشگری روستایی میتباند به عنبان منبع جدید درآمدی بارای
جبامع محلی و ببیژه جبامع محلی کشبرهای در حال تبسعه باشد و تا اندازهای مشکالت آنها را حل و یا الاقل تقلیال دهاد .ایا
امر مستلزم مدیری و برنامهریزی خاصی اس  .گردشگران افراد غریبهای هستند که ممک اس براساس حس کنجکااوی خابد
به جبام ع محلی سفر کنند ،تا عالقمندی خبد را برای خرید محصبالت روستا از قبیل صنایع دستی ،محصابالت محلای ،غاذاهای
سنتی و  ..ابراز نمبده وای به معنی افزای درآمد روستاییانی اس که به طبر مستقیم و غیرمستقیم در ای صنع دخیلناد ،مای-
باشد .از سبیی دیگر ،کشبر ایران نیز به دلیل برخبرداری از پتانسلهای بالقبه جاذبه ای (طبیعی ،فرهنگی ،زیس محیطای (در
مناطق روستایی ،بایستی به تبیی و ارزیابی تاریرات و تاررات گردشگری در منااطق روساتایی بپاردازد و در فرایناد ارزیاابی و
بازنگری کیفی تبریسم پذیری روستایی ،امکان بهره مندی خانبارهای روستایی را از افزای درآمد و ایجاد اشاتغال هماراه باا
ضرورت نگه داش محیط زیس روستایی ،فراهم کند.در ای میان به بررسی گیشیگان یکی از روستاهای بخ رای در جنب
غربی کرمان اس که در دل طبیع سرسبز آرمیده اس  .و دارای چشمه دائمی  ،آبشار ،باغهای میبه و گردو ،جاده آسفالته مای-
باشد .شغل اصلی ساکنان روستا کشاورزی و محصبل عمده آنها گردو و باغات میبه اس  .گیشیگان بدلیل داشات چشام انادازی
بسیار زیبا و منحصر بفرد در منطقه و داشت مردمانی با فرهنگ و مهمان دوس  ،از دیر باز مبرد تبجاه مساافران و گردشاگران
قرار داشته اس  .بنابرای در ای مقاله با تبجه به اهمی تبسعه جبامع محلی به بررسی ای روستا میپردازیم.

 .2تعاریف کلیدی:

گردشگری روستایی :گردشگری روستایی  ،گردشگری کشااورزی  ،طبیعا گاردی و گردشاگری سابز از جملاه تعاابیر
متعددی هستند که به فعالیتهای گردشگری واقع در خارج از شهرها اطالق می گردد.
تبسعه روستایی(جبامع محلی)  :بانن جهانی تبسعه روستایی را اینگبنه تعریف می کند :
تبسعه روستایی ،راهبردی اس که برای بهببد زندگی اقتصادی و اجتمااعی گاروه هاای خاصای از ماردم
روستاییان فقیر ) طراحی شده اس .
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تبسعه پایدار :تبسعه پایدار به عنبان فعالیتی شناخته شده اس که نه تنها منابع طبیعی و فرهنگی را حفظ مایکناد ،بلکاه
ظرفی آن را برای ایجاد درآمد و اشتغال افزای می دهد .برای دستیابی به مبفقی در ین جامعه ،گردشگری باه بهبابد زنادگی
ساکنی و حفاظ از محیط زیس محلی ،طبیعی و فرهنگی برنامهریزی و مدیری شبد.
گردشگری پایدار :گردشگری پایدار نشات گرفته از تبسعه پایدار میباشد و لذا با تبجه به اینکه تبساعه پایادار از اصابل و
مبانی پیشرف اقتصادی ،اجتماعی ،فرهنگی و سیاسی در جهان محسب میشبد.

 .3پتانسیلهای گردشگری روستایی در ایران:

هماکنبن بی از  ۰۵هزار روستا در ایران وجبد دارد که اگر بخباهیم ای رقم را در قالب حبزههای روستایی ارائاه کنایم،
تعداد آن به حدود  ۸هزار حبزه روستایی میرسد .منظبر از حبزه روستایی ،مجمبعهای روستاس کاه حاداقل حادود  ۰هازار نفار
سکنه را پبش میدهد .در ای بی براساس آمارهای مبجبد حدود  ۰۵۵روستا به عنابان روساتای هادر گردشاگری در کشابر
انتخا شدهاند که سرمایهگذاری روی هر ین از ای روستاها میتباند در نهای به تبسعه حبزه روستایی پیرامبن آن منجر شبد.

 .4اهداف تحقیق:

برخی از اهدار گردشگری روستایی به شرح زیر میباشد:
.1
.2
.3
.۰
.۰
.6

یکی ازمهمتری اهدار گردشگری روستایی افزای درآمد روستاییان و خانبارهای روستایی میباشد.
از اهدار دیگر گردشگری روستایی ،مسائل آمبزشی میباشد.
گردشگری روستایی میتبان افزای میزان مشارک روستاییان در سیاس گذاری و سیاس سازی در زمیناه-
هایی از قبیل فراهم کردن امکانات تفریحی و ورزشی ،معرفی سیمای جغرافیایی و طبیعی محل را نام برد.
قرار دادن اطالعاتی از قبیل مشاغل ،نمادها و مؤسساات فعاال در صانع تبریسام باه صابرت مساتقیم یاا
غیرمستقیم در اختیار مردم
معرفی قابیل های گردشگری روستایی استان در سطح ملی
کمن به پیشرف و تشبیق صنع گردشگری

پینا ( )2۵۵۰چهار هدر کلی صنع تبریسم روستایی را به ای شرح گزارش داده اس :
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آمبزش افراد برای خدم در گردشگری روستایی براساس اصبل تبسعه پایدار؛
آماده کردن افراد برای تأسیس و مدیری صنایع کبچن روستایی؛
آماده کردن افراد برای مشارک در تصمیمگیری در زمینه تبسعه صنع گردشگری روستایی
آمبزش افراد در تبسعه فرص  ،فعالی ها و تفریحات برای گردشگران براساس اصبل تبسعه پایدار.

 .5پیشینه تحقیق:

گردشگری روستایی

از آن جا که گردشگری روستایی می تباند به مثابه فعالی فراگیر جهانی ،و دیگری به عنبان تاکید بار تبساعه سیاسا
های منطقه ای و محلی شناخته شبد ،بر ای اساس تعریفی عام و حاصل از اجماع حبزه اندیشیدگی از گردشگری روستایی وجبد
ندارد  .کنفرانس جهانی گردشگری روستایی گردشگری  ،روستایی را شامل انباع گردشگری با برخبرداری از تسهیالت و خدمات
رفاهی در نباحی روستایی می داند که امکان بهرهمندی از منابع طبیعی و جاذبه های طبیعا را هماراه باا شارک در زنادگی
روستایی (کار در مزرعه و کشاورزی( فراهم میآورد.عالوه بر ای باید پذیرف که ویژگی هاای متماایزی مانناد فعالیا هاا و
مبقعی روستایی ،گردشگری روستایی را از دیگراشکال گردشگری جدا می کند ،در عای حاالی کاه تعریاف و شاخصاه هاای
فراگیری که مبرد قببل همگان باشد ،وجبد ندارد چنانکه لی گردشگریی کاه مکاان آن در حبماه شاهر باشاد را نیاز تبریسام
روستایی می داند .آنتبنی دون گردشگری روستایی را رهایی از زندگی کسالتبار شهری برای بهره گیاری از مباهاب طبیعای و
برخبرداری از جاذبه های طبیعی(جنگلها ،مراتع ،رودخانه ها) می داناد کاه در محایط روساتایی باا ارایاه تساهیالت رفااهی و
خدماتی(خبراك ،اقامتگاه و فعالی های تفریحی ،ورزشی) همراه می شبد .عالوه بر ای  ،اپرم نیز گردشگری روساتایی را در
ارتباط تنگاتنگ با گردشگری مزرعه ای و نهادینه کردن ارزش کشاورزی در جامعه روستایی ،می داند که مناطق پارکهای ملی و
حیات وح حفاظ شده را ،شامل نمی شبد .الکبویدو تبریسم روستایی را گبنه ای فعالی تفریحی و انتخابی می داند که کار
در مزرعه (کاش  ،داش و برداش محصبالت کشاورزی) ،فروش صنایع دستی ومشارک در زندگی کاامال روساتایی را در بار
دارد .عالوه بر ای ،گردشگری روستایی را در بر گیرنده گستره ای از فعالی ها ،خدمات و تسهیالت تفریحای و ایجااد آراما
برای گردشگران می دانند که به وسیله کشاورزان و ساکنان روستا ،برای جذ و نگاه داشا گردشاگران در راساتای افازای
وکسب درآمد صبرت می گیرد که گبنه ای از فرایندهای تبسعه روستایی به شمارمی رود  .بر ای اساس ،گردشگری روساتایی،
گردشگری زراعی و کشاورزی را نیز در بر می گیرد و حبزه ای از ارایه خدمات و تساهیالت خادماتی مانناد اساکان ،پاذیرایی،
امکانات و وسایل سرگرمی ،برپایی جش ها و مراسم محلی روساتایی ،تبلیاد و فاروش صانایع دساتی روساتایی و محصابالت
کشاورزی را نیز در بردارد .کمیسیبن جامعه اروپایی )  ( 18۸6نیز تبریسم روستایی را تنها شامل گردشگری کشاورزی نمی داند،
بلکه گستره فراگیری از فعالی های گردشگری در مناطق روستایی را فرا می گیرد .همچنی " گروه مردمی گردشگری آمریکاا"
نیز گردشگری روستایی را هر آن چیزی می داند که) (DOTگردشگران را به نباحی پیرامبن مادر شهرهای اصلی فرا بخباند و
از آنجا که اصطالح تبریسم روستایی حبزه هایی مانند گردشگری حبمه ،گردشگری کشاورزی و گردشگری فرهنگی را نیز در بر
۰

۰

می گیرد  .با مفاهیمی مانند ببم زیس ها ،تبریسم سبز و تبریسم طبیع و یا طبیعتگردی نیزارتباط معنایی نزدیکای پیادا مای
کند .فعالیتهای تفریحی گردشگری روستایی شامل کمپ روستایی ،اقاما در مناازل روستایی،گشا و گاذار درمنااطق حیاات
وح  ،بازاریابی صنایع دستی روستایی ،جشنباره های فرهنگی ،ورزش های ماجراجبیی ،بازدید اماک تاریخی و باستانی نزدین
مناطقروستایی ،جشنباره های مبسیقی و آواز محلی وهرگبنه فعالی تفریحی معطبر به نباحی روستایی می شبد]2[.

 .6روش تحقیق:

ای تحقیق از نبع تبصیفی می باشد و بر اساس مطالعه کتا خانه ای و مقاالت صبرت گرفته اس .

 .7محدوده مورد مطالعه:

گیشیگان یکی از روستاهای بخ رای در جنب غربی کرمان اس که در دل طبیع سرسبز آرمیده اس  .ای روستا از
مرکز شهر رای  3۵کیلبمتر فاصله دارد و دارای چشمه دائمی  ،آ لبله کشی  ،برق  ،جااده آسافالته  ،مدرساه و مرکاز مخاابرات
میباشد .شغل اصلی ساکنان روستا کشاورزی و محصبل عمده آنها گردو و باغات میبه اس  .البته برخی خانباده ها با داشت تعاداد
محدودی گاو  ،شیر و ماس مبرد نیاز محل را تأمی مینمایند.

 .8دالیل توجه به گردشگری روستایی:

گردشگری را میتبان یکی از اجزاء تشکیل دهنده تبسعه برشمرد .تبجه به کلیه ابعاد ای مقبله نیز ضروری و الزم به نظار
می رسد ،که شاید یکی از دالیل آن ،حضبر افرادی در روستاها اس که منبع درآمد ،محل کاار و زنادگی آنهاا در آنجاا اسا  .در
صبرتی که ای مبضبع به خببی برای روستاییان جا نیافتد عبارض و آرار منفی و جبرانناپذیری در پی داشته باشد .از طرر دیگار
اگر نگاهی به میزان درآمد افراد ساک روستا و شهر بیاندازیم به ای نتیجه میرسیم که شکار و اختالر فاحشی بی درآمد ایا
دو گروه وجبد دارد ،گردشگری روستایی میتباند به کمتر شدن یا شکار کمن کند و باعث افزای میزان درآمد روستاییان شبد،
که ای خبد یکی از اهدافگردشگری روستایی اس  .چهاارگروه در تبساعه گردشاگری نقا دارناد کاه عبارتناد از :گردشاگران،
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سازمانها و نهادهای فعال در ای امر ،دول و مردم روستا که جامعه میزبان را تشکیل میدهند [ .]12از دیگر دالیلی که ضرورت
بررسی گردشگری روستایی را به عنبان ین صنع درآمدزا را تبجیه میکنند ،عبامل زیر قابل ذکرند:
 -1روستاییان با فروش محصبالت وصنایع دستی خبد درآمد خببی کسب میکنند.
 -2گردشگری روستایی باعث کاه

میزان مهاجرت به شهرها میشبد.

 -3روستاییان با برقراری ارتباط با گردشگرانی که خارج از محیط روستا باه آنجاا مایآیناد،اطالعات جدیاد و باه روز از مساائل
گبناگبن کسب میکنند.
 -۰گردشگری روستایی باعث آبادانی و هبی شناسی روستاها میشبد.
 -۰گردشگری روستایی به صنع گران محلی انگیزه کار میدهد و باعث میشبد که به مرور زمان صنایع دستی روستا به گارد
فرامبشی سپرده نشبد.
 -6گردشگری روستایی جبابیا س برای دوس داران طبیع []11

 .9جاذبه های گردشگری روستایی:

جاذبه های گردشگری روستایی به دو دسته طبیعی و فرهنگی ،تاریخی تقسیم می شبد که مهمتری جاذبه های روستا یا دالیلای
را که گردشگران جذ روستا می شبند ،می تبان به ای شرح بیان کرد[: ]1۰
گش و گذار( :گردش در جاده های فرعی و طبالنی کبهستانی و پارکهای طبیعی روستا ،دوچرخهسباری ،قاطر سباری)؛ فعالی آبی( :ماهیگیری ،شنا ،مسافرت در رودخانه (ببسیله قایق هاای خاناه مانناد  ،کرجای  ،مابج ساباری روی آ  ،مساابقهقایقرانی ،کشتی رانی ،انباع دیگر وسایل آبی) ؛
 فعالی های هبایی(هباپیمای سبن وزن ،گالیدردستی و بالبن های هبای گرم) ؛ فعالی های زمینی(تنیس ،گلف) ؛ فعالی های ورزشی (غار نبردی ،صخرهنبردی) ؛ فعالی های مرببط به سالمتی (آ درمانی )6
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 گیاهان خاص و کمیا و دارویی؛ صنایع دستی و محلی؛ حیبانات ببمی و محلی؛ -جاذبه های اقتصادی

 .11بررسی گیشیگان از نظر گردشگری:

گردشگری روستایی به دلیل ایجاد فرص های شغلی و منابع اقتصادی زیاد برای دسا انادرکاران  ،باه ویاژه بارای
جبامع محلی در جبار فعالی های کشاورزی و دامداری  ،صنایع دستی  ،اهمی فبق العاده ای یافته اس  .با تبجه باه اینکاه
ای روستا به لحاظ قرارگیری در دامنههای کبه هزار از آ و هبای نسبتا سردی برخبردار اس  ،عالوه بر اقلیم خنن ومناسب
ببدن وضعی هبا در تابستان ها  ،به دلیل داشت جاذبه های طبیعی زیبا و دل انگیز و چشم اندازهای بدیع و به خاطر وجابد
جاذبه های خاص گردشگری ،تبجه سیل گسترده گردشگران ،خصبصاً مردم نقاط گرمسیر استان ،ببده اس ؛ بنابرای  ،با تبجه
به قابلی ها و امکانات سرشاری که دارد ،با برنامه ریزی و سرمایه گذاری الزم می تباناد باه یان قطاب بازر سایاحتی و
گردشگری درای بخ از استان کرمان تبدیل گردد  .اهم قابلی ها وامکانات گردشگری ای روستا ها را می تبان باه شارح
زیر برشمرد:
.1
.2
.3
.۰
.۰
.6
.1

مسیر دسترسی سرسبز و بسیار زیبای روستا
وجبد رودخانه در مسیر ای روستا
وجبد آبشار بسیار زیبای گیشیگان
وجبد باغات و درختان انببه گردو
وجبد سد درای روستا
وجبد درختان قدیمی و بسیار زیبا در ای روستا
دارای آ و هبای مناسب در فصبل گرمسیر

با تبجه به محدودی فضای روستای گیشیگان ،در صبرت ایجاد امکانات مناسب اقامتی در روستای «گیشیگان» ،بسیاری
از گردشگران ترجیح می دهند که بعد از بازدید از روستای برای اقام روستای گیشیگان را انتخا نمایند.ماههای اردیبهشا تاا
شهریبر بیشتری گردشگران وارد منطقه می شبند و طبق گفته افراد محلی روزانه حدود  1۰۵ماشی به محدوده وارد می شبد که
اوج ورود گردشگر در اواخر هفته و روزهای تعطیل می باشد.با تبجه باه ایا زمیناه هاا ،اماا متأسافانه در حاال حاضار روساتای
«گیشیگان» نتبانسته استفاده های خببی از ورود ای گردشگران ببرد و تنها خدماتی که به گردشگران ارائه می شبد  2بقالی کنار
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جاده اس که وجبد دارد و به جز آن در حال حاضر هیچ امکانات اقامتی و پذیرایی در روستا وجبد ندارد و عمالً گردشگری نقشای
در اقتصاد روستا ندارد.

 .11مزایای گردشگری روستایی:

اگر ما بتبانیم گردشگری روستایی را در مناطق روستایی کشبر گسترش دهیم ،آنگاه میتبانیم انتظار داشته باشیم که عبایاد زیار
برایمان حاصل شبد:
.1تبزیع عادالنه رروت :متاسفانه متبسط درآمد سرانه جامعه روستایی در ایران ،ین سبم مناطق شهری اس  ،ای در حالی
اس که با ترویج گردشگری روستایی بخ مهمی از درآمدهای مناطق شهری در مناطق روستایی خرج میشبد کاه همای امار
منجر به بازتبزیع درآمد در ای مناطق خباهد شد.
.2مشاغل پایدار؛ جاذبه روستا :هماکنبن یکی از مشکالت مهم روستاییان در ایران ،نبابد مشااغل پایادار اسا و در ایا
سالها خشکسالی های متمادی و ضعف سیستم کشاورزی مکانیزه در کشبر نیز ای امر را دام زده اس ؛ همی مبضبع نیز روناد
مهاجرت روستاییان به شهرها را تسریع کرده اس .
.3حفظ زاد ببم روستا :ای نکته را همباره باید در نظر داش که گردشگران روستایی ،میهمانان روستا و روستاییان هساتند
نه میزبان روستا و مالن آن؛ بنابرای باید براساس آمبزشهایی که گردشگران دریاف میکنند بدانند کاه رعایا زادبابم روساتا
امری ضروری و الزامی اس  .به عبارت بهتر ،روستاییان خبد نیز باید به ای درجه از آگاهی برسند که زندگی آنها ،آدا و سان و
سبن زندگی شان در ذات خبد ارزشمند اس  .ارزشی که باید آن را پاس داش و از آن حفاظ کرد .به عنبان مثال ،کاب عشاایر
یکی از سن های زیبایی اس که از جاذبه زیادی برای گردشگری نیز برخبردار اس ؛ زنادگی عشاایری در ذات خابد زیباسا و
متناسب با زادببم منطقه اس ؛ بنابرای گسترش گردشگری نباید به ای سن خللی وارد کند؛
.۰تبسعه پایدار و حفاظ از منابع طبیعی :گردشگری ین صنع سبز اس و منطبق با اصابل زیسا محیطی بارخالر
بسیاری دیگر از صنایع بر مبنای انرژیهای غیرتجدید شبنده بنیان گذاشته نشده اسا  ،بلکاه براسااس پتانسایلهای بابمی هار
منطقه شکل گرفته اس  .در صبرتی که گردشگری روستایی در ایران نیز براسااس مباانی صاحیح آن شاکل بگیارد ،در حقیقا
میتباند به عنبان ین صنع پایدار و مطابق با محیطزیس در فضای تبسعهای کشبر نق ایفا کند.
.۰ایجاد اشتغال در بخ های صنایع دستی :در کنار بخ کشاورزی در روستاها ،همباره صنایعدستی و بابمی باه عنابان
یکی از مبانی ایجاد شغل نق ایفا کرده اس و در ای سالها متاسفانه با افزای روند مهاجرت از روستا به شهر ،بخ مهمی از
صنایع دستی در معرض ناببدی قرار گرفته اس  .به عنبان مثال تا ین دهه پی قالیبافی به عنبان یکی از مهمتری رشاتههای
اشتغال زا در روستاها و شهرهای کبچن نق ایفا می کرد اما متاسفانه امروز ای صنع در معرض تهدید جدی قرار گرفته اسا .
۸
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در صبرت تبسعه گردشگری روستایی ای قبیل صنایع نیز با برخی مدلهای روزآوری شده دوبااره میتبانناد احیاا شابند و نقا
سابق خبد را در مسائل اقتصادی و فرهنگی روستا بازی کنند.
.6ایجاد اشتغال برای زنان :مشاغل خدمات گردشگری از جنسی اس که میتباند برای زناان ،شاغل متناساب باا شارایط
ببمیشان ایجاد کند و باتبجه به افزای درصد باسبادی در جامعه محلی و ظهبر نسل نبیی از زنان تحصیلکرده دانشگاهی حتای
در مناطق روستایی ،با تبسعه گردشگری روستایی میتبان از ای فرص بهره گرف .با چنی روشهایی جمعیا فعاال روساتایی
افزای یافته و گردش مالی در منطقه ،رونق بیشتری مییابد.

 .21مشکالت گردشگری روستایی:

.1فقدان مهارتهای مدیریتی :یکی از مشاکالت شاایع در زمیناه گردشاگری روساتایی ضاعف مهارتهاای مادیریتی در
طرحهای اجرا شده تبسط ببمیان روستا اس .همچنی ای ضعف گریبان گیر مقامات مسائبل و کارکناان ایا نهادهاا در طارح
ریزی دستبرالعمل های قانبنی گردشگری نیز می باشد .بیشاتر افاراد آشانایی محادود و تجرباه ی بسایار انادکی در تبساعه ی
گردشگری دارند.ای مساله مشکالت متعددی را در شناسایی و انتخا طرحهای مناسب گردشگری جها صادور مجابز اجارا و
همچنی تخمی اررات ای طرحها بر مناطق روستایی به وجبد میآورد.
 .2بازاریابی اغلب تسهیالت و امکانات گردشگری روساتایی بسایار محدودناد و در گساتره ی سارزمینهای وسایع دچاار
پراکندگی اند که ای مانعی اس بر سر راه جذ گردشگران بالقبه از طریق بازاریابی و تبلیغات .بنابرای دوعامال مذکبر،ارائاه ی
خدمات مناسب به گردشگران انببه را عمال غیر ممک می سازند.
.3زیر ساختها:بسیاری از مناطق روستایی که دارای ویژگیهای طبیعی زیبا و منحصار باه فارد هساتند  ،از زیار سااختهای
مناسااب حماال و نقاال ماننااد جاااده و شاابکه ریلاای راه آهاا باای نصاایبند و دسترساای بااه آنهااا بساایار مشااکل اساا .
برخی از جاده ها آنقدر نامناسباند که زمان طی مسیر را بسیار طبالنی وپرزحم میکنند .به طبرحتم شهرنشینان نمای خباهناد
اوقات فراغ گرانبهای خبد را به جای سیاح محیط های بکر روستایی درمسیرهای ناهمبار برای دسترسی به ای منااطق تلاف
کنند.
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.۰فصبل محدود گردشگری روستایی :روستاها نیز مانند شهرها در اوقات خاصی از فصبل سال بسیار پار ازدحاام و شالبغ
هستند .در ای ایام محدود به دلیل مراجعه ی بی از ظرفی گردشگران به ای نباحی تسهیالت رفاهی و دیگر امکانات محادود
خدماتی روستاها دچاراستهالك شدیدی می شبند و آنها سرمایه گذاری مناسبی جه ساخ اقامتگااه هاای جدیاد و یاا فاراهم
آوردن امکانات گرانقیم و لبکس نمی کنند .ای طرز عملکرد کشاورزان به دلیل عدم تناسب درآمدشاان باا قساطهای سانگینی
اس که از قبل سرمایه گذاری در ایجاد زیرساختهای مبرد نیاز گردشگران بر آنها تحمیل می شابد .آ و هابای منااطق ،نقا
مهمی در سرمایه گذاری ایفا می کنند .کشبرهایی که در مناطق معتدل آ و هبایی قرار دارند و دارای فصبل متنابع هساتند باه
سرمایه گذاری وسیعتری در ایجاد تسهیالت رفاهی برای گردشگران محتاجند تا کشبرهایی مثل تایلند که در حبزه ی آ و هبای
گرمسیری قرار دارند و تقریبا دارای فصبل همسان در طی سال می باشند .کشبرهای چهار فصل به دلیل تغییرات آ و هبایی که
در آ نها رخ می دهد ،شمار کمتری از گردشگران را پذیرا هستند و نرخ سالیانه ی مراجعاه باه ایا منااطق کاه تنهاا در روزهاای
محدودی از سال صبرت میگیرد بسیار پایی اس .
.۰اطالعات محدود مردم درجبامع محلی از خباسته های گردشگران :روستاییانی که تسهیالت رفاهی را برای گردشگران
و مخصبصا گ ردشگران خارجی مهیا می کنند با مراجعینی روبرو هستند که از لحاظ سالئق و ارزشاها سابن زنادگی متفااوتی در
مقایسه با معیارهای زیستی ساکنی روستا دارند .مبفقی در گردشگری روستایی بار مبناای بازدیاد مکارر گردشاگران از ناباحی
روستایی اس که ای خبد با انتقال تجربیا ت بازدید کنندگان به صبرت تبصیف آنچه که به مزاقشان خبش آمده اس برای دیگر
گردشگرانی که آن محیط را تجربه نکرده اند صبرت می گیرد .روساتاییان احتیااج وافاری باه کساب اطالعااتی نظیار ،باازخبرد
گردشگران از زندگی در روستا ،برای وفق دادن خبد با خباسته ها و آمال آنان دارند.
.6بازگش ضعیف سرمایه :بازگش سرمایه درگردشگری روستایی در مقایسه با سایر سرمایه گذاری های تجاری سارع
بسیار پایینی دارد  .با تبجه به ای مسأله کشاورزان و روستاییان هیچ گاه اقدام به سرمایه گذاری سنگی در جه تأمی امکاناات
و ساختمان های جدید برای گردشگران نمی کنند  .گردشگران نیز تمایل به مسافرت باه نقااطی را دارناد کاه از لحااظ امکاناات
رفاهی کاملتر باشند .ای نیز کاه فروش محصبالت و عدم افزای یا افزای ناچیز درآمد را به دنبال خباهد داش .

 .13نتیجه گیری و پیشنهادات:

گردشگری یکی از صنایعی اس که به سرع در حال رشد اس  .با رشد و روناق گردشاگری نیازهاا و تقاضااهای
جدید پی می آید و میزان تقاضا نسب به کاالها  ،خدمات و امکانات مبجبد افزای مییابد  .ای امر ،محیط ایجااد کساب
وکارهای جدید را فراهم کرده و مبجب افزای روحیه در بی روستاییان می شبد و همچنی منجر به افزای سرمایه گاذاری
و ایجاد بنگاه های جدید اقتصادی در مناطق روستایی می شبد  .بنابرای  ،رونق گردشگری محیط روستا را از نظار اقتصاادی،
به محیطی پبیا تبدیل می کند و درواقع ،محیط روستا به محیطی انگیزشی و محرّك تبدیل میشابد .از سابی دیگار ،روناق
گردشگری ،مبجب جلب تبجه مسئبالن محلّی و ارگان های مختلف به روستا شده و ای امر باعث ایجاد و گسترش زیرساخ
1۵
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های اولیه می شبد .همان گبنه که می دانیم ،وجبد زیرساخ های الزم و اساسی از شرایط اصالی بارای تبساعه یای جباماع
محلی اس .درواقع ،وضعی آ آشامیدنی ،برق و جاده های روستا بهببد پیادا مای کناد ،افازون بارای  ،امکاناات جدیادی
همچبن ،هتل ،پارکینگ و امکانات اورژانسی ایجاد می شب د  .سطح تکنبلبژ ی های مبجبد ارتقا در روستا ایجاد مای شابد .
مؤسسه های مالی ،بانن ها و سرمایه گذاران  ICTو  ITمی یابد و تکنبلبژی های جدیدی همچابن خصبصای ،باه دلیال
امکان برگش سریع سرمایه و همچنی امکان سبدآوری باال  ،ه راحتی در چنی روستاهایی سرمایه گذاری کرده و آنها را
از کمن های مالی و وام به روستاییان ساک در آن برخبردار می کنند .با رونق گردشگری درآمدهای روستاییان نیز افازای
می یابد .عالوه بر ای  ،با آمدن گردشگر به روستا ،در ارر تعامل فرهنگای باا گردشاگران ،فرهناگ و آگااهی هاای عمابمی
روستاییان افزای می یابد .بنابرای با تبجه به مباحث یاد شده ،می تبان نتیجه گرف که با روناق و تبساعه ی گردشاگری،
محیط روستایی تبدیل به محیطی پبیا  ،حمایتی و انگیزشی برای کارآفرینی و محیطی کارآفرینانه مای شابد .در ایا میاان،
جبانان به دلیل ویژگی های خاص خبد ،باال ببدن سطح سباد و آگاهی ،مهارت ها و نیز  ،به دلیل نیاز به شغل و بااال بابدن
حسِّ استقالل طلبی ،ریسن پذیری و مخاطره جبیی ،روحیه ی خالّقی و ...بسیار بیشتر از گاروه هاای دیگار تحا تاأریر
محیط قرار گرفته و در بخ های مختلف گردشگری سرمایه گذاری میکنند .بررسی روستای گیشیگان نشانگر ایا اسا کاه
قابلی های سرمایه گذاری زیادی در رابطه با گردشگری روستایی دارد و همچنی بررسی زیرساخ ها و امکانات در روستای
گفته شده نشان می دهد که زیرساخ ها ی عمبمی و اساسی در روستا تا حدودی مناسب ببده و امکانات اولیه را دارا میباشد.
در رابطه با ارتقای هرچه بیشتر روستای گیشیگان ،پیشنهادهای زیر را میتبان در نظر گرف :
.1
.2
.3
.۰
.۰
.6

از ساخ وسازهای بی رویه جلبگیری شبد تا باف روستا بهم نخبرد؛
مهارت هایی همچبن کارآفرینی و را هاندازی کسب وکار ،زبان انگلیسی  ،کامپیبتر و اینترن برای جبانان
روستاآمبزش داده شبد؛
روستای گیشیگان در شبکه های مختلف تلبیزیبن داخلی و خارجی ،سای های اینترن باه زباا ن هاای
مختلف دنیا مجلّه های گردشگری و ...تبلیغ شبد؛
پتانسیل ها و فرصتهای مبجبد در روستا به سرمایه گذاران داخلی و خارجی شناسانده شبد؛
با تدوی راهبردهای مناسب و تشبیقی ،زمینه را برای سرمایه گذاران داخلی و خارجی فراهم کرد؛
در نهای  ،باید از راهبردهای مبفّق جذ گردشگری و تجار دیگران در ای زمینه استفاده شبد.
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