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 چکيده
ها قرار گرفته است و در  گردشگری فعالیتی است که امروزه مورد توجه بسیاری از دولت

-گردشگری روستایی یکی از شاخه. های اقتصاد جهانی استحال حاضر یکی از پردرآمدترین بخش

ای دیگر از بازار گردشگری و عدهای آن را بخشی های فرعی صنعت گردشگری است که عده

توسعه روستایی فرایندی چند بعدی است که  .کنندسیاستی برای توسعه روستایی قلمداد می

گردشگری روستایی در . پذیر روستایی استموضوع آن بهبود و ارتقای کیفیت زندگی اقشار آسیب

ست چرا که با ورود گردشگر واقع شکلی از مشارکت همه اقشار جامعه روستایی در فرایند توسعه ا

اکنون که روستاییان ما  با .  گیرندبه یک منطقه تمامی افراد ناخودآگاه در مسیر توسعه قرار می

نشینی وری پایین کشاورزی، مهاجرت روزافزون به شهرها و حاشیهمشکالتی همچون بیکاری، بهره

ین معضالت مؤثر باشد و چونان تواند در جهت رفع ای گردشگری روستایی میاند، توسعهمواجه

ای و با روش این مقاله که با استفاده از منابع کتابخانه. نوشدارویی باعث تجدید حیات روستاها شود

ی پایدار مروری تدوین شده؛ تالش دارد ضمن بیان مفاهیم گردشگری، نقش گردشگری در توسعه

 .روستایی را ارائه نماید

 .پایدار، روستا گردشگری، توسعه :واژگان کليدی
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 مقدمه
رود و سازمان توسعه و صنعت گردشگری سومین پدیده اقتصادی پویا و در حال توسعه پس از صنایع نفت و خودرو به شمار می

ی همچنین گردشگری پدیده. ]11[المللی خوانده است تجارت بین ، این صنعت را پس از بانکداری، دومین بخش خدمات درهمکاری جهانی

عالوه بر این، روند . ]21[ای نگریست که خوب یا بد وجود داردتوان آن را نادیده گرفت، بلکه باید بدان به مثابه پدیدهقرن بیستم است و نمی

جهان هستیم که یکی از بزرگترین صنایع خدماتی جهان ای در بخش خدماتی شاهد رشد فزاینده 21دهد که در قرن فعلی نشان می

 .]22[های اخیر در اقتصاد جهانی نقش داشته استگردشگری است که به طور قابل توجهی در دهه
تی باورنکردنی در حال های مختلف به منظور تفرج، زیارت و تجارت در تمام جهان با سرع تقاضا و تمایل برای گردشگری با انگیزه

که به یک واقعیت مهم . ]4[باشدترین صنایع دنیا مطرح میترین و متنوعدر حال حاضر گردشگری به عنوان یکی از بزرگ. ]22[ستافزایش ا

ی  زاست و اشاعه این صنعت، عالوه بر برخورداری از امکانات درآمدزایی، اشتغال. است اجتماعی و یک فعالیت عظیم اقتصادی تبدیل شده

وجود های انسان معاصر است که همراه با بهترین فعالیتگردشگری از مهم . ]22[آن را نیز به دنبال خواهد داشتفرهنگ و حفظ و احیای 

 ]11[سازد ها را دگرگون میآوردن تغییراتی شگرف در سیمای زمین، اوضاع سیاسی و اقتصادی و فرهنگی، منش و روش زندگی انسان

 .]2[شودهای اقتصادی جدید میدرآمدزایی و ایجاد فرصتهمچنین ورود گردشگران به هر کشور موجب 

یکی از راهبردهایی که اخیراً در اغلب کشورهای جهان مورد توجه قرار گرفته، توسعه و گسترش گردشگری در نواحی محروم و 

حل شگری به عنوان یک راهو در بسیاری از کشورهای در حال توسعه، گرد ، ]22[باشدهای الزم برای گسترش گردشگری می دارای ظرفیت

-پژوهشگران و صاحب. ]22[شودبالقوه برای مسائلی مانند نرخ اشتغال کم و یا نیاز به ارزهای خارجی و ایجاد درآمد باالتر دولت دیده می

-ه تاکید میهای گردشگردی در منطقی میزبان، در موفقیت فعالیتهای مختلف، بر نقش مهم جوامع محلی به عنوان جامعههنظران حوز

یافته و از جمله ایشان معتقدند که در نواحی کمتر توسعه. کنندها یاد میترین مؤلفه توسعه این گونه فعالیتکنند و از آن به عنوان اصلی

فقر  ی نخست، پاسخی برای برآورده ساختن نیازهای اقتصادی ساکنان داشته باشد، چرا کهنواحی روستایی، توسعه گردشگری باید در وهله

های گردشگری باید بتواند در کاهش این مشکالت ثمربخش شود که توسعه فعالیتی این نواحی محسوب میو بیکاری دو مشکل عمده

ی منبع مالی جدید وضعیت اقتصادی مردم محلی را بهبود بخشد و در زدودن فقر و محرومیت نقشی تواند به مثابهاین صنعت می ; ]9[باشد

 .]11[ه باشدتعیین کننده داشت

گردشگری اشکال مختلفی دارد؛ که اکنون شکلی نوین و گزیداری از گردشگری با عنوان گردشگری روستایی، با هدف توسعه پایدار 

ترین مشاغل مدرن در مناطق روستایی جوامع محلی در نواحی روستایی و به عنوان ابزاری برای توسعه اقتصادی و اجتماعی و یکی از مهم

ی نواحی روستایی مورد توجه قرار های اخیر، به عنوان عاملی مهم در تحول و توسعهگردشگری روستایی، در سال. ]12[ه استارتقا یافت

های های اخیر دچار افول شدید شده و سطح درآمد و اشتغال در فعالیتهای اقتصادی روستایی طی دههبسیاری از فعالیت. گرفته است

از سوی دیگر، افزایش . ی کشور کاهش یافته استی روستاییان، تا کمتر از میزان متوسط درآمد سرانهسرانه کشاورزی سنتی، به ویژه درآمد

نرخ بیکاری و در نتیجه خروج نسل جوان و افراد دارای تحصیالت باالتر از اجتماعات روستایی، بافت و ساختار نواحی روستایی را به خطر 

ی ناپذیر راهبرد توسعهتنها به عنوان یک ابزار بالقوه برای تغییر این وضعیت، بلکه یکی از عناصر جداییبنابراین گردشگری، نه . انداخته است

ها و تواند مفید باشد، شناسایی هر چه بهتر توانمندییکی از راهکارهایی که برای گسترش صنعت گردشگری می . ]2[روستایی شده است

در دنیای امروز، وجود . باشدق جهت امکان سنجی این مناطق به لحاظ توان جذب گردشگر میریزی دقیهای نقاط مستعد و برنامهقابلیت

-از کشورهای در حال توسعه میگیری صنعت اکوتوریسم شده که منبع مهم درآمدی برای برخی ارزش تفریحی منابع طبیعی سبب شکل

 .]22[باشد

 

 گردشگری
باشد که در کشورهای در حال های ذینفع میها و گروهمتغیرها، فعالیتگردشگری یک مفهوم چندوجهی که شامل بسیاری از 

گردشگری به عنوان تبادل منابع بین فعاالن مختلف، . ها گردشگری وجود دارد نقش حیاتی در اقتصاد ملی آن کشورها داردتوسعه که در آن

همچنین گردشگری طبیعی فعالیت بسیار . ]1[ه استکه بیشتر گردشگری به عنوان روابط و تعامل بین افراد مختلف است تعریف شد

باید در  باشد که میهای دیگر جامعه و اقتصاد وجوه مشترک دارد، در نتیجه دارای آثار و پیامدهای مختلفی میای است که با بخشپیچیده

وگیری شود و تاثیرات مثبت عوامل اقتصادی، ریزی تمامی جوانب آن مورد مالحظه قرار بگیرد، تا از عوامل منفی و تهدیدات جلفرایند برنامه
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گذاری در آن که بخش گردشگری نسبتا کاربر است، بنابراین سرمایهبه علت این. ]22[اجتماعی و محیطی مرتبط به آن افزایش پیدا کند

زیادی شغل برای زنان و نیروی کار تواند تعداد که گردشگری میاز سوی دیگر، با توجه به این. تری را فراهم سازدتواند اشتغال گستردهمی

 .]2[تواند به توانمندسازی زنان و کاهش فقر کمک فراوان کندغیرماهر ایجاد کند، در نتیجه می

؛ و ]22[ای تاثیرگذار در اقتصاد جهانی تبدیل شده استدر نیم قرن اخیر گردشگری از یک فعالیت محلی و درون مرزی به پدیده

زایی باعث کسب ارز، تامین آرامش، استفاده از اوقات فراغت، توزیع عادالنه بزرگترین صنایع دنیا عالوه بر اشتغالهمچنین به عنوان یکی از 

ترین منابع کسب درآمد ارزی ترین و ارزانترین و پاکگردشگری یکی از مطمئن. شودثروت، تبادل فرهنگی و نزدیکی ملل به یکدیگر می

های تولیدی را در بین کشورهای ای از فعالیتی خود سهم عمدهمدارانههای توسعهتی پویا با ویژگیو اکنون به عنوان صنع ]11[است 

شده و افراد درگیر با آن، یکی از بزرگترین این صنعت با توجه به منابع مالی صرف. یافته و در حال توسعه به خود اختصاص داده استتوسعه

 .]19[دهدصنایع جهانی را تشکیل می

 

 شگری روستاییگرد
گیرد، به همراه کلیه شود که به شکلی مرتبط با فرد گردشگر صورت میها و اقداماتی گفته میگردشگری به مجموعه فعالیت

بنابراین ویژگی اصلی گردشگری این است . دهندهایی که گردشگران در هنگام مسافرت به مکانی خارج از محل سکونتشان انجام میفعالیت

مدتی است که گاهی ممکن است بدون توقف کار است؛ و دوم، اقامت کوتاهشود که دور از خانه یا محلول، به سفری اطالق میکه در درجه ا

های روستایی با توجه به فرهنگ و بافت سنتی روستا، های گردشگری که در محیطگردشگری روستایی به کلیه فعالیت. ]12[شبانه باشد

؛ و شامل  ]12[شودو رسوم سنتی که در بر گیرنده گردشگری زراعی، اکوتوریسم و غیره است، گفته میهنر و صنایع روستایی و آداب 

اندازهای طبیعی، بازدید از مناطق میراث فرهنگی و یا های ممکن در کنار محل اقامت خود، مانند استفاده از چشمای از فعالیتمجموعه

-همچنین گردشگری روستایی را نمی. ]22[باشدروستایی مانند صنایع دستی و غیره میهای ای و شرکت در فعالیتهای منطقهنمایشگاه

انسان به دلیل روابط اقتصادی و اجتماعی و به . توان نقطه آغازی متصور شد، زیرا شروع بازدید مردم از مناطق دیدنی چندان مشخص نیست

؛ اما  ]22[نعتی شدن و گسترش شهرنشینی آن را به وجود آورده است های مختلف همواره در گذشته مورد توجه نبوده و اصوال صانگیزه

های سنتی همچون گردش در خارج از شهر  بدین سو جستجو کرد که در کنار فعالیت 1992ی  دهه توان به ویژه از ی سریع آن را می توسعه

از منابع عمومی و خصوصی طبیعی، فرهنگی،  ایبه طور کلی گردشگری روستایی به طیف گسترده. ]22[و کوهنوردی، رونق یافته است

 .]29[های مرتبط، و همچنین ارائه مسکن، غذا و غیره بستگی داردزیرساخت

شود که برای شخص گردشگر به هنگام مسافرت به مناطق روستایی ها و خدماتی گفته میتوریسم روستایی به مجموعه فعالیت

به لحاظ مفهومی، . ]12[رزی، توریسم مزرعه، توریسم طبیعی و توریسم فرهنگی باشدتواند شامل توریسم کشاوگیرد، و میانجام می

برخی نیز گردشگری . های اصلی و کنار ساحلی تعریف نمودهایی خارج از شهرکتوان نوعی مسافرت به مکانگردشگری روستایی را می

-ها خدمات مختلفی برای گردشگران ارائه میانند که در آندتجاری در نواحی روستایی می-روستایی را نوعی فعالیت در مناطق تفریحی

 .]8[شود

های نجات روستاها از فقر، مهاجرت و مشکالت  ی گردشگری در مناطق روستایی عنصری اساسی است و یکی از راه همچنین توسعه

ای در بسیاری از مناطق روستایی منطقه ؛ زیرا گردشگری فرم مشخصی برای رشد اقتصادی و توسعه]22[رود شمار می اجتماعی و اقتصادی به

که محیط روستایی به عنوان فضاها و مکان از دو جهت با صنعت گردشگری در ارتباط هستند؛ یکی این روستاها و ساکنین آن. ]22[باشدمی

از مواد خوراکی و صنایع دستی  ها اعمکه تولیدات آنآید و دیگر اینییالقی محل مناسبی برای گذران اوقات فراغت گردشگران به شمار می

های بنابراین گردشگری روستایی با توجه به ظرفیت. ]19[کندها کمک میبه گردشگران عرضه شده و از این طریق به اقتصاد معیشتی آن

از میراث طبیعی،  تواند در تجدید حیات روستاها، ایجاد اشتغال و درآمد برای روستاییان، حفاظتطبیعی و فرهنگی موجود در روستاها، می

 .]9[تاریخی و فرهنگی و در نهایت توسعه یکپارچه و پایدار روستایی نقش مهمی داشته باشد

های مناسب برای کسب درآمد و ایجاد شغل و تغییرات مثبت در گردشگری روستایی دارای مزایای بسیاری است و یکی از گزینه

در اکثر نواحی  . ]21و  12[حسوس برای توسعه و احیاء اقتصاد روستایی استاین مسئله یک نیاز م. شوددرآمد روستایی محسوس می

ای نظیر گردشگری به عنوان مکمل این  های توسعه پذیری آن، توجه به دیگر فعالیت روستایی، به دلیل غالب بودن اقتصاد کشاورزی و آسیب

دم تواند در توانمندسازی مر گردشگری روستایی می. های مختلف، تضمینی در بهبود شرایط زندگی روستاییان باشد تواند از جنبه بخش می

های شغلی، حل معضل بیکاری، ارتقای استانداردهای زندگی از  بخشی اقتصادی و رشد آن، خلق فرصت ی منابع انسانی، تنوع محلی و توسعه

-های مختلف، و کاهش مهاجرت روستایی به کالنطریق تامین خدمات اجتماعی و پرکردن شکاف بین نواحی شهری و روستایی در زمینه

؛ عالوه بر این گردشگری منبع بسیار مهمی برای اشتغال نیروی کار غیرماهر، به ویژه زنان و مهاجران ]22[داشته باشدای شهرها نقش عمده
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-از این رو گردشگری می. های مرتبط با گردشگری نظیر صنعت و کشاورزی انجام شودتواند در بخشاین اشتغال می. باشدفقیر روستایی می

گردشگری روستایی به عنوان یک نیروی قابل توجهی در اقتصاد روستایی و . ]12[کاهش فقر کمک کند تواند به توانمندسازی زنان و

به طور کلی، گردشگری روستایی یکی از انواع مختلف  . ]28[باشدهای کارآفرینی در روستا مطرح میهمچنین ظهور دیگر فعالیت

شود و نیز دربردارنده ها میهای روستایی و پیرامون آنف گردشگری در محیطهای مختلها و گونهرود و شامل فعالیتگردشگری به شمار می

ترین اهداف گردشگری روستایی،  از جمله مهم. ]1[محیطی، اجتماعی و اقتصادی استها و پیامدهای متفاوتی در ابعاد مختلف زیستارزش

های تواند به مثابه یکی از گزینهن منوال، گردشگری روستایی میو بر ای ]11[افزایش درآمد روستاییان و اشتغال خانوارهای روستایی است 

 .]11[های مثبت در درآمدهای روستایی در نظر گرفته شودمناسب برای درآمدزایی و ایجاد شغل و تحوالت و دگرگونی

گردشگری روستایی بیان کرد که های زیر را برای توان ویژگیبا توجه به تعاریف متعددی که از گردشگری روستایی ارائه گردید می

عالیق ( 2های گردشگران مرتبط با زندگی روستایی است؛ فعالیت( 2نماید؛ های روستایی رخ میهای گردشگری در محیطفعالیت( 1: شامل

گردشگری ( 4گردشگران مبتنی بر تولیدات کشاورزی مانند سبک زندگی کشاورزان، زندگی روستاییان و آداب و رسوم سنتی اقوام است؛ 

 .]14[ای پایدار توسعه یابدروستایی باید به شیوه
 

 توسعه پایدار روستایی
های توسعه پایدار به نارضایتی از نتایج توسعه و ریشه. امروزه توسعه پایدار به عنوان الگو واژه جدیدی در جهان مطرح شده است

این الگو درصدد است با الگوهای تولید، . گرددبرمی( اکولوژی)سی شنااجتماعی در جوامع شهری و روستایی از منظر بوم-رشد اقتصادی

ای را تایید زیست جلوگیری کند و تنها فرایندی توسعهتوزیع و مصرف ناسازگار با طبیعت به مقابله بپردازد، از اتمام منابع و تخریب محیط

بنابراین؛ توسعه روستایی، . ]22[شودن حیات منجر میپشتیباهای ها در حد ظرفیت پذیرش نظامکند که به بهبود کیفیت زندگی انسانمی

تواند نقش مؤثری در در روستاها گردشگری می. ای است برای مناطق روستایی و به منظور بهبود کیفیت زندگی مردم روستایی استتوسعه

 .]11[رونق بخشیدن به اقتصاد روستایی داشته و گام مؤثری در جهت توسعه روستایی دارد
 

 اهداف گسترش گردشگری روستایی
ی پایدار روستایی، رونق یابی به توسعهبرای دست. ای دارد و گردشگری روستایی یکی از ابعاد آن استتوسعه پایدار ابعاد گسترده

نه درآمد زیرا گسترش گردشگری روستایی، عامل مهمی در توزیع عادال. گردشگری روستایی به عنوان یک عامل توسعه، بسیار اهمیت دارد

همچنین از اهداف مهم دیگر گسترش گردشگری روستایی، . کندای فراهم میشود و زمینه را برای توسعه ملی و منطقهجامعه محسوب می

ها، گیری، اجرای طرحدر خصوص توسعه روستایی، مشارکت شامل دخالت مردم در فرآیندهای تصمیم. ایجاد و تقویت توسعه مشارکتی است

( روستایی)از سوی دیگر مشارکت در جوامع محلی . هاستهای توسعه و دخالت آنان در ارزشیابی این طرححاصل از طرح نافعشراکت در م

ور یا مراجعان بر هدایت و اجرای یک طرح توسعه با هدف افزایش رفاه و آسایش خود به های بهرهفرآیندی فعال است که به موجب آن، گروه

این فرآیند فرصت الزم را برای بروز ابتکار . گذاردهایی که برای آنان گرامی است تاثیر میخوداتکایی، یا دیگر ارزشلحاظ درآمد، رشد فردی، 

ای یک ناجی از مناطق روستایی در نظر گرفته به طور کلی، گردشگری به طور فزاینده. ]22[کندهای اقتصاد محلی فراهم میو توانمندی

؛ زیرا کاهش از صنایع سنتی ]29[های این صنعت به توسعه اقتصادی منطقه کمک نمایندد با پرورش پتانسیلتواننها میشود که دولتمی

روستایی، مانند کشاورزی، استخراج از معادن، جنگلداری و غیره در طول سه دهه گذشته باعث گردیده تا جوامع روستایی به دنبال کشف 

 .]21[خود باشند های اقتصادیوسایل جایگزین برای تقویت پایه

 

 توسعه پایدار و گردشگری روستایی
با توجه . روستایی به عنوان بخش پایه است ی رسیدن به توسعه، توجه به روستاها و بخشامروزه، این مسئله آشکار شده که الزمه

ترین و کنند، فقر یکی از مهمهای روستایی کشورهای در حال توسعه زندگی میی جمعیت فقیر جهان در مناطق و بافتکه عمدهبه این

اند تا شرایط روستایی را از طریق در حالی که متخصصان تالش کرده. شودی توسعه روستایی محسوب میترین موضوعات در حیطهاساسی

بر مسائل رویکردهایی مانند بهبود حاصلخیزی خاک، اصالحات ارضی و فناوری پیشرفته بهبود بخشند، رویکردهای توسعه سنتی که عمدتا 

ها و ی روستایی به فعالیتاز این رو، برای توسعه. انداقتصادی تمرکز داشتند، در کاهش فقر روستایی موفقیت چندانی به دنبال نداشته

؛ در عصر حاضر، گردشگری و اقتصاد گردشگری در حال تبدیل شدن به یکی از ]9[ع باشند نیاز استرویکردهای جدیدی که پایدار و جام

ترین ارکان اقتصادی جهان و نیز از مفاهیم، اشکال و ارکان توسعه ترین صنایع رو به رشد جهان، ابزاری برای ایجاد درآمد ملی، از اصلیسریع

 .]12[شودپایدار قلمداد می
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-هزینه تواند منافعی را به وجود آورد، و همکند؛ هم میی گردشگری همانند شمشیری دو لبه برای جامعه محلی عمل میتوسعه

از این . پذیردی ابعاد از گردشگری تاثیر میای که مقصد گردشگری است، کیفیت زندگی ساکنان آن در همهدر جامعه. هایی را تحمیل کند

. ی هسته اصلی بسیاری از تحقیقات گردشگری در نظر گرفته شدندی اخیر، ساکنان به مثابهرو در مطالعات گردشگری، به ویژه در دو دهه

ی مرتبط با آن نیز منتفع گردند ی گردشگری، جامعهها ضمن توسعههایی بوده است که از طریق آنحلاصلی این تحقیقات، یافتن راههدف 

هرچند که گردشگری . ]24[محیطی تا جایی که ممکن است کاهش یابدهای زیستو تاثیرات نامطلوب گردشگری و به ویژه خسارت

کند، به تازگی مورد تایید قرار نیست، اما اهمیت و نقشی که در توسعه پایدار جوامع محلی ایفا می روستایی در مجموع موضوع جدیدی

ی جهان به طور گسترده مورد به بعد در نوشتارهای توسعه 1982که مفاهیم توسعه پایدار از دهه این در حالی است که با آن. گرفته است

-با شناسایی تاثیر بالقوه گردشگری انبوه و توجه به تاثیر فعالیت 1922دشگری پایدار از دهه ، اما توجه به گرنظران واقع شدهتوجه صاحب

 .]12[زیست و فرهنگ نقاط توریستی در مناطق میزبان، آغاز شدهای گردشگری بر اقتصاد، محیط

ریزان و بسیاری از برنامه. زامی استهای اقتصادی، امری الهای مربوط به تمامی بخشپویایی اقتصاد روستایی از طریق انواع فعالیت

المللی اجازه زمانی که شرایط ملی یا بین. کنندهای گردشگری به عنوان رکن اصلی توسعه پایدار یاد میسیاستگزاران توسعه از فعالیت

واند نقش مهمی در توسعه تالمللی را ندهد، توسعه داخلی به ویژه در مناطق توسعه نیافته و محروم میی گردشگری بینگسترش و توسعه

های اخیر، به خصوص در کشورهای توسعه یافته مورد توجه قرار گرفته و در یکی از راهبردهایی که در سال. ]18[این مناطق داشته باشد

فاده از برخی از این کشورها به اجرا درآمده و نتایج مثبتی به همراه داشته است، توسعه و گسترش گردشگری در نواحی روستایی و است

ها و های متعدد طبیعی و فرهنگی روستا به عنوان منبع درآمد و معیشت مردم روستا و در عین حال کمک به حفاظت از سرمایهجاذبه

های اقتصادی ی بسیاری از محققان، در مقایسه با دیگر بخشگردشگری، به عقیده. های منحصر به فرد طبیعی و فرهنگی روستاستجاذبه

گر چه تحقق آن تا حد زیادی مستلزم این است که . کندی دارد که آن را به ابزاری مؤثر برای از بین بردن فقر تبدیل میمزایای بسیار

بیشتر برای قشر فقیر های های ملی گردشگری برای تقویت مشارکت و فرصتها و استراتژیتری در برنامهدستور کار فقر به طور مشخص

ری روستایی به عنوان بخشی ارزشمند و رشدیابنده در زمینه رهیافت اقتصادی مطرح است و گردشگری توسعه گردشگ. ]9[گنجانده شود

گردشگری پایدار در بکارگیری ظرفیتهای  .]11[های خاص گردشگری به شمار آیدتواند ابزاری برای توسعه مناطق روستایی، با جاذبهمی

های زندگی مردم محلی برای کسب تجربه آینده، کمک به شناخت آداب و رسوم و شیوهوری منابع آن در مناطق طبیعی برای احیا و بهره

تواند گردشگری، پذیرفتن سهم عادالنه مردم محلی از سودهای گردشگری و باالبردن اشتیاق و انگیزه مردم محلی کاربرد دارد این امور می

قتصاد کمک کند، و ضمن ایجاد عدالت توزیعی و عدالت جغرافیایی به درک و آگاهی از نقش گردشگری در رشد و توسعه بستر محیط و ا

 .]11[توسعه، کیفیت زندگی جوامع میزبان را بهبود بخشد
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 گيرینتيجه
ی تواند در زمینههمچنین، گردشگری می. ی مناطق روستایی، کامالً آشکار استنقش مهم و قابل توجه گردشگری در احیا و توسعه

های نجات توسعه گردشگری در مناطق روستایی یکی از راه. زیست روستاها آثار مثبت داشته باشدطبیعی و محیط حفظ و یا تجدید منابع

شود؛ بنابراین نباید اهمیت گردشگری روستایی را نادیده گرفت، زیرا گردشگری عالوه بر اینکه منجر به منافع روستاها از فقر قلمداد می

ریزی جهت توسعه قادر است باعث ارتقاء سطح زندگی، رفاه عمومی مردم محلی، عدالت اجتماعی در گردد در صورت برنامهاقتصادی می

زایی و افزایش درآمد برای تواند عاملی مهم در رفع فقر، رشد اشتغالبه طور کلی، توسعه صنعت گردشگری می. گرددمنطقه مورد نظر می

توسعه گردشگری و توسعه روستایی دو عامل مرتبط با یکدیگرند که توسعه هرکدام تر، به بیان ساده. مردم مناطق روستایی قلمداد شود

که منجر به منافع در هر حال نباید اهمیت گردشگری روستایی را نادیده گرفت، زیرا گردشگری عالوه بر این. تاثیری مثبت بر دیگری دارد

ارتقاء سطح زندگی، رفاه عمومی مردم محلی و عدالت اجتماعی در ریزی جهت توسعه قادر است باعث گردد در صورت برنامهاقتصادی می

های جامعه محلی ها و توانمندیبنابراین؛ گردشگری روستایی یکی از راهکارهای مهم در جهت استفاده از ظزفیت. گرددمنطقه مورد نظر می

بنابراین . ی در جهت حرکت در مسیر توسعه پایدار باشدتواند گام بزرگهای مناسب میریزیها و برنامهباشد، و در صورت وجود سیاستمی

 :گردد کهدر این زمینه پیشنهاد می

-های موجود در روستا برنامههای محلی را شناسایی و با توجه به نقاط قوت و فرصتریزان، ظرفیتسیاستمداران و برنامه -

 ریزی نمایند،

 های دیدنی و نقاط گردشگری،ارای مکانها و ارتباطات مناسب جهت معرفی روستاهای دوجود رسانه -

-های نواحی روستایی و جلوگیری از تخریب اراضی کشاورزی در راستای توسعه گردشگری به منظور تنوعتوجه به ظرفیت -

 بخشی به اقتصاد روستایی،

 گذاری در بخش گردشگری روستایی فراهم کردن بسترهای جذب سرمایه -

صوالت کشاورزی و دامی مناطق گردشگری روستایی به گردشگران؛ که می تواند از فراهم نمودن زمینه معرفی و فروش مح -

بازار روستایی، برگزاری جشنواره و فروشگاه های فصلی و . )باشدعوامل اساسی و بنیادین برای جذب گردشگران به روستاها 

)... 

رعایت استانداردهای الزم در آن ها برای  رفاهی در مسیر روستاها و-ایجاد و گسترش و یا بهبود مراکز اقامتی، خدماتی -

 جذب گردشگر
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 مراجعمنابع و 

مجموعه . SWOTتوسعه صنعت گردشگری در شهرستان پلدختر با استفاده از مدل (. 1292. )امیری، حسین و آزادی، حجیر  [1]

 .گردی و جغرافیا، همدانمقاالت اولین همایش ملی مدیریت گردشگری، طبیعت

اثرات اقتصادی گردشگری بر (. 1288. )زاده فیروزجایی، ناصردی، سیدحسن، سلمانی، محمد و علیقلیلنگرو بدری، سیدعلی، مطیعی [2]

-29ای، شماره دوازدهم، صص ی ناحیهمجله جغرافیا و توسعه. نواحی روستایی؛ مطالعه موردی نواحی روستایی بخش مرکزی نوشهر

12. 

های گردشگری روستایی با مشکالت و محدودیت(. 1289. )و گراوندی، شهپرزن، عبدالحمید، قبادی، پرستو، زرافشانی، کیومرث پاپ [2]

، صص 1289، پاییز 2، شماره 1های روستایی، دوره فصلنامه پژوهش(. روستای حریر، استان کرمانشاه: مورد)استفاده از نظریه بنیانی 

92-29. 

پژوهشنامه اقتصادی، سال نهم، شماره . ت گردشگری ایرانعوامل موثر بر رشد صنع(. 1288. )پور سلیمانی، علیتقوی، مهدی و قلی [4]

 .191-112، صص  1288سوم، پاییز 

تاثیر گردشگری بر معیشت پایدار روستایی؛ مطالعه موردی روستای برغان، شهرستان (. 1292. )پور، محمود و احمدی، شکوفهجمعه [9]

 . 22-22های روستایی، سال دوم، شماره یکم، صص پژوهش. ساوجبالغ

مجموعه مقاالت همایش ملی صنایع . گردشگری روستایی، حلقه گمشده توسعه روستایی(. 1292. )ستمی، فرحناز و زارعی، کبریر [2]
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