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  چكیده 
 کشورها اجتماعی و اقتصادی توسعه در صنعت این باشد. می گردشگری صنعت حاضر عصر در پایدار توسعه ارکان از یکی 

 طور آن.کند پیدامی بیشتری طرفداران روز به روز و باشد می روستایی گردشگری گردشگری انواع از یکی.دارد زیادی اهمیت

 توریسم اشکال از یکی .شد خواهد تبدیل گردشگران مقاصد ترین مهم از یکی به آینده در روستاها رسد می ظرن به که

 و اقتصادی توسعه جهت ابزاری عنوان به و است محلی جوامع پایدار ی توسعه آن هدف که باشد می روستائی توریسم

 و اجتماعی و اقتصادی پایداری بعدی سه در ستاییرو توریسم.است شده مجسم مدرن مشاغل از یکی و روستاها اجتماعی

 از حمایت و حفظ جهت در تالش با ملی اقتصاد توسعه زمینه در محلی جامعه همکاری جلب با و گذارد می تاثیر محیطی

 مراکز توسعه با اقتصادی زمینه در همچنین روستایی توریسم.میشود محیطی پایداری باعث زیست محیط و طبیعی منابع

 در.دارد می بر فقر کاهش جهت در گامی بازده پر منابع سمت به خطر معرض در منابع شکل تغییر و افزایش کوچك الاشتغ

 بیشتر ها فرهنگ و جوامع سایر با را روستائیان  ارتباط و شود می مهاجرت از جلوگیری و کارافرینی باعث نیز اجتماعی زمینه

 پایدار توسعه هدف شود می روستایی پایدار توسعه باعث و دهد می اننش دیگر های نگهفر به را محلی هویت و کرده

 .است اینده نسل زندگی بهبود و کنونی شرایط بهبود و امکانات گسترش روستایی

 

 ،توریسم، توریسم روستایی، توسعه پایدار، توسعه پایدار روستایی های کلیدی:واژه
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   مقدمه 
حد استاندارد  ردن شاخص های توسعه ی انسانی، مشکالت ناشی از صنعتی شدن و آلودگی بیش ازتنوع بخشی به اقتصاد، باال ب 

گ ها شهرها به ویژه شهرهای بزرگ، مهاجرت های روستایی، افزایش بهره وری و کارآمدی نیروی انسانی، اشتغال زایی، تعامل فرهن

غدغه هایی است که جهان امروز با آن روبرو است. هر یك از و گفتمان ها، حفظ محیط زیست، و در مجموع توسعه ی پایدار از د

تنوع کشورها در هر سطحی از توسعه در تالشند که پاسخ الزم به دغدغه های مذکور را بیابند. در این میان، کشورهایی که به م

 ت راه های آن یا خلق را ه ها وسازی اقتصاد روی آورده اند و می خواهند خود را از اقتصاد تك پایه ای برهانند در جستجوی شناخ

از این  روش های جدیدند. یکی از این روش ها گردشگری است که اغلب کشورها به ویژه کشورهایی که به لحاظ موقعیت مکانی

ت را سرع مزیت برخوردارند، آن را در برنامه های توسعه ی ملی خود گنجانده اند تا از این طریق بتوانند فرآیند توسعه ی ملی خود

هم و اکنون با مشخص شدن ناپایداری ها و مضرات فراوان انها در مسیر توسعه پارادایم پایداری به عنوان مسئله ای م بخشند.

ضروری نمود یافته و توجه مجامع جهانی را در طول دو دهه اخیر به خود جلب کرده است.به دنبال این چالش های جهانی،بحث 

وسعه پایدار در دهه گذشته مطرح شد و گسترش یافت.هایی در خصوص ارتباط گردشگری و ت  

ین پایداری به هدفی مهم در روند توسعه در سطوح مختلف محلی،منطقه ای،ملی و ب« ینده مشترک ماآ»از زمان انتشار گزارش 

ن لی و بیالمللی تبدیل شده است.در پاسخ به این چالش مهم طی دهه های اخیر پژوهش گران،دولت ها و سازمانهای مختلف م

رده اندالمللی متعددی تحقیقات و برنامه های ابتکاری زیاده را در راستای حرکت و گذار به سوی پایداری هر چه بیشتر ارائه ک  

 
 

 روش تحقیق
ظرات موجود در ای اسـت. بـر ایـن اساس دیدگاهها و ن روش تحقیق مقاله حاضر، توصیفی تحلیلی بـا اسـتفاده از شـیوه کتابخانـه 

رسـی در ابتدا بـه بر.تون در ارتباط با گردشگری روستایی در کـشورهایی که این طرحها اجرا شده مطالعه و مقایسه میشودم

گری،شناسایی به شناسایی سیستم وابعاد پایداری گردشتوسـعه روسـتایی پرداخته میشود. سپس گردشگری و انواع ان و مفهـوم 

طراحی و انتخاب شاخص های پایداری میپردازیم. اصول توسعه گردشگری و تبیین معیارهای  

 

 تعریف گردشگری و گردشگری روستایی:

« ال در مجموعه فعالیتهای فرد یا افرادی که به مکانی غیر از مکان عادی زندگی خود مسافرت و حداقل یك شب و حداکثر یك س

ل آن . البته اهدافی نظیر اشتغال و کسب درآمد شامکنند و هدف از مسافرت آنان نیز گذراندن اوقات فراغت استآنجا اقامت می

.شوندشوند نیز گردشگر نامیده میبراین اساس کسانی که شامل این تعریف می« شودنمی  

  ی آن وجود نداردتعریف گردشگری روستایی کار چندان آسانی نیست و توافقی درباره

:این مسأله چند دلیل دارد  

تفاده شود، با دشواری همراه است، چرا که معیارهای مورد اسگردشگری روستایی در آن انجام میابتدا تعریف نواحی روستایی که 

.توسط کشورهای مختلف با یکدیگر تفاوت دارند  

ته و تنها تواند ماهیت شهری داشگیرد اساساً روستایی نیست، زیرا میی انواع گردشگری که در نواحی روستایی صورت میدوم همه

تایی واقع شده باشند،در نواحی روس  
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شورها سوم اشکال مختلف گردشگری روستایی در مناطق مختلف توسعه یافته و از این رو یافتن مشخصات مشترک در همه ک

  دشوار است

  ازارب شرایطو ی با تأثیر بازارهای جهانی قرار دارند، ارتباطاتای از تغییرات در رابطهچهارم، نواحی روستایی در روند پیچیده

. گیری محصوالت سنتی را تغییر داده استجهت   

وسعه کنند، با جریان ورود جمعیت برای استراحت، یا تدر همین زمینه برخی از نواحی روستایی که کاهش جمعیت را تجربه می

وم، تمایز های دخانه ی طوالنی و توسعههای روزانهنشینی فصلی، مسافرتاند. به دلیل حومهید مواجهکسب و کارهای غیرسنتی جد

  بین نواحی روستایی و شهری کم رنگ شده است

ر این تواند به طور ساده به عنوان مسافرت به نواحی روستایی تعریف شود، اما محققان ببا این حال گردشگری روستایی می

جود دارد، از های گردشگری در نواحی روستایی وهای زیادی از انجام فعالیتنمونه. تر از این استکه موضوع بسیار پیچیدهاند عقیده

 های هنری ی بومی، کشاورزی، نمایشگاههای مبتنی بر جامعهها، وقایع میراث، جاذبههای مبتنی بر طبیعت، جشنوارهجمله فعالیت

گسترده  لیتفعابه طور کلی گردشگری روستایی از دو جنبه اهمیت دارد، یکی به عنوان یك  تئاتر اجتماع محلی و سایر موارد  

   بپذیریم  از این رو، منطقی است که ای و محلیتوسعه منطقه هایدیگری از نظر تأکید بر آن در سیاستجهانی وصنایع دستی و 

ها یا ایر بخشها و موقعیت های ویژه، گردشگری روستایی را از سهای متمایزی از قبیل فعالیتفت که ویژگیعالوه بر این باید پذیر

هایی از ژگیاما این نکته جالب است که تعریف یا ویتعریف قابل قبول و عام از گردشگری وجود ندارد کند انواع گردشگری جدا می

ظر کار وجود ندارد در حالی که در نگاه اول، تعریف گردشگری روستایی به نگردشگری روستایی که مورد قبول همگان باشد، 

آید ه میبه هر حال از نظر مفهومی به نظر ساد آید. در عین حال تعریف نواحی روستایی به همان اندازه کار مشکلی استآسانی می

ود، تعریف شو مناطق پیرامون شهرها انجام می توان به عنوان نوعی گردشگری که در نواحی روستاییکه گردشگری روستایی را می

ر کشورهای ی فعال دها و اشکال متنوع مدیریتی و نهادهای توسعه یافتهای از فعالیتتواند شامل مجموعهکرد، ولی این تعریف نمی

.مختلف در ارتباط با صنعت گردشگری باشد   

نواحی  دشگری با برخورداری از تسهیالت و خدمات رفاهی درکنفرانس جهانی گردشگری، گردشگری روستایی را شامل انواع گر

ر مزرعه زندگی روستایی وکار د های طبیعت را همراه با شرکت درمندی از منابع طبیعی و جاذبهداند، که امکان بهرهروستایی می

.آوردکشاورزی، فراهم میو  

 

:روستایی ایران و گردشگری تاریخچه گردشگری  

یاحت رسیم که آنچه از قرن نهم تا قرن چهاردهم میالدی وجود دارد، سایی که به جای مانده به این نتیجه میهبا دقت در سفرنامه

 مسلمانان است به کشورهای خاورمیانه و خاور دور، مانند: ژاپن و آفریقا و اروپا. جهانگردان مسلمان گزارش سفر خویش را در

و مردمان  اند؛ و در این دوران خبری از رفت و آمد سیاحان اروپاییعقیدتی ارائه دادهکتابهای جغرافیائی و یا در تحقیقات تاریخی و 

دی غربی در اند. گاه گاهی به یك جهانگرد و تاجر یهوای به گردشگری نداشتهای عالقهغرب مسیحی نیست؛ و گویا آنان هیچ گونه

کس جریان بینیم که جریان گردشگری به طور دقیق به عدهم میخوریم. از قرن پانزدهم به بعد، بویژه در قرن هفبالد شرق بر می

یراث دهند که به سرزمینهای شرق روی آورده و گزارشهای گوناگونی از آداب، میافته است. جهانگردان مهم را غربیان تشکیل می

ه مان نیست و یا اگر رحلاند و خبری از جهانگردان مسلهای حکومتی، اجناس و محصوالت شهرهای اسالمی دادهفرهنگی، شیوه

ای دیگر استای اسالمی به منطقههائی وجود دارد، در محدوده سفر حج و از منطقه  

Archive of SID

www.SID.ir

http://wikiroosta.ir/%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1
http://wikiroosta.ir/%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87_%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D9%87%E2%80%8C%D8%A7%DB%8C_%D9%88_%D9%85%D8%AD%D9%84%DB%8C


 
 
 
 
 
 

.تگردشگری روستایی به عنوان یك فعالیت تفریحی اجتماعی، در نیمه دوم قرن هجدهم در انگلستان و اروپا شکل گرف   

تفریحی  هایگرفتند، اما شرکت در این فعالیتاستفاده قرار می های تفریحی موردپیش از آن هم مناطق روستایی برای فعالیت

  محدود به اقشار برتر جامعه بود

اضا برای یابی به روستاها آسان شد. رشد سریع تقجایی، راهدر قرن نوزدهم و بیستم به دلیل توسعه حمل و نقل و سهولت جابه

یز المللی نشگری روستایی شاهد رشدی چشمگیر و گردشگری بینآغاز شد. در این زمان گرد 1۹۴۵گردشگری روستایی از سال 

.ای منجر به توسعه گردشگری شدشاهد رشد جمعیت بود و افزایش تقاضا برای گردشگری روستایی تا اندازه  

 

:انواع گردشگری روستایی  

تایی انجام ان در مناطق روسهایی که گردشگری فعالیتشود، بلکه همهگردشگری روستایی تنها شامل گردشگری کشاورزی نمی

  گیرددهند، را در بر میمی

اری از کنند و در بسیهای متفاوت از نواحی روستایی بازدید میتوان گفت که افراد به دالیل مختلف و با انگیزهاز این رو می

ارد که به روستایی وجود د های گردشگری نیز شرکت خواهند کرد، به همین دلیل نیز انواع خاصی از گردشگری در نواحیفعالیت

ی سفر بستگی داردهای مقصد و انگیزهشخص مسافر، ویژگی . 

دسته به شرح زیر تقسیم کرد دو توان با توجه به اهداف گردشگران، گردشگری روستایی را بهبنابراین می : 

های اکولوژیکی قرار دارد؛که بیشتر در تعامل با جاذبه  گردشگری طبیعی ←

ریخ و میراث فرهنگی و باستانی مردم روستایی مرتبط است؛که با فرهنگ، تا  گردشگری فرهنگی ←

 

:گردشگری روستایی به عنوان راهبردی برای توسعه روستایی  

است که  گردشگری روستایی راه حل کلی برای همـة دردهـا و مـسائل و مـشکالت نـواحی روسـتایی نیست، اما یکی از شیوههایی

اهش مهاجرت مهمی داشته باشد و به نوعی میتواند به کند شدن روند تخلیه سکونتگاههای روستایی و ک ممکن است آثار اقتصادی

ه سیاستگزاران جمعیت روستایی کمك کند. رشد گردشگری به عنوان راهبردی برای توسعه روستایی نسبتاً تفکر جدیدی است ک

، نمونه تجربه کافی برای اجرای آن ندارند. تعدادی از نویسندگان محلی در جوامع روستایی به اهمیت این راهبرد پی بردهاند، اما

یـانآوری تحقیقاتی را انجام دادهاند در مورد اینکه چگونه صنعت گردشـگری از حرکـت بـاز مـیمانـد یـا ممکـن اسـت تـأثیرات ز

شگری راه وجود دارد که گرد ـه فکـریبـر ارزشهای فرهنگی و اجتماعی داشته باشد. همچنین یك دیدگاه دیگر با این پـیشزمین

را بـه  حل و عالج قطعـی اقتـصادی بـرای توسـعه نـواحی روسـتایی است. از طرف دیگر یك دیدگاه محتاطانـهتـر گردشـگری

 سعه استعنـوان فراینـد برنامـهریـزی یکپارچه که فرصتهایی را برای به حداقل رساندن مضرات و به حداکثر رساندن منافع تو

ی به شرح زیر معرفی میکند. در یك نگرش دیگر، گردشگری روستایی به عنوان موتور محرکه توسعه روستایی معرفی شده و دالیل

.نیز برای آن ارائه شده است  

.د( همانند هر فعالیت صادراتی که سازماندهی شده و توسعه یافته، گردشگری نیز منبع شغل و درامد به حساب میآیلفا  
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وشاک و روستایی برخالف سایر کاالها ، خدمات و فراوردههای کـشاورزی ماننـد، غذا، تولیدات فعالیت ماهیگیری، پ ( گردشگریب

ادی نساجی، ساختمان سازی و کارهای عمـومی، حمـل و نقل و بیمه و غیره همانند مولدی برای تعداد زیادی از فعالیتهـای اقتـص

یآورد و ه گردشگری روستایی زنجیرهای از فعالیتهای اقتصادی و خدماتی را به وجود مهرگز نباید فراموش کرد ک .عمـل مـیکنـد

.ای ساده از فعالیتهای اقتصادی نیست صرفاً مرحله  

اری قرار برد ( گردشگری روستایی، نواحی روستایی یا پدیـدههـای طبیعـی را کـه هـیچ گونـه ارزش اسنادی ندارند مورد بهرهج

.منابع یـا صـنایعی ماننـد نفـت و معدن برابری میکند میدهد و با استخراج  

دارند باال میبرد.  ( گردشگری روستایی تقاضا برای صنایع دستی، هنرهای سنتی و فعالیتهایی را که نیاز به نیروی کار بیشترید

، که گردشگری روسـتاییایـن فعالیتهـا همـان فعالیتهـایی اسـت کـه در محـیط روستا مورد نظر است. به همان اندازهای 

ب تکاثری گردشـگرانی را خـارج از فضای اقتصاد روستا جذب میکند، جریانهای برونزا، هزینه را به منطقه تزریق کرده و آثـار ضری

: رار میدهندهـای توسـعه روستایی، اولویتهای زیر را مد نظر ق سنتی را نیز ترغیب میکند. از طرفی نظر به اینکـه اکثـر برنامـه

ت عمومی امنیت غذایی در برخی نقاط روستایی، ـ کاهش اشتغال ناقص در مناطق روستایی، ـ بهبود بخشیدن به درامد و کیفی

ت روستایی زندگی در مناطق روستایی، ـ جلوگیری از روند تخریب منابع طبیعی مناطق روستایی، ـ افزایش میزان مشارکت جمعی

توسعه  که عه گردشگری و حیطه فعالیتی آن بیش از پیش مورد توجه قرار گرفته چرادر تعیین سرنوشت خود، از این رو توس

ه شمار های فوق را پوشش داده و موارد فوق نیز از اهـم هدفهای توسعه گردشگری روستایی ب گردشگری روستایی، کلیه زمینه

، غارهـا، اجتماعی، سـاختمانهای تـاریخی میآیند. ضمن اینکه در گردشگری روستایی از منابع روستایی )مانند فرهنگ و سنن

سکونتگاههای  شـرایط آب و هوایی که برای سایر فعالیتهای اقتصادی قابلیت بهرهبرداری ندارند( استفاده شده، گردشگری حتی در

ی میتواند به و طبیعروستایی که فاقد زمینهای زراعـیانـد و در نـواحی کوهـستانی قـرار گرفتهاند با بهرهبرداری از منابع فرهنگی 

های  هوقت و فصلی، ایجاد زیربناهای گردشگری مانند شبک هایی مانند ایجاد اشتغال پاره زمینه .توسعه روسـتایی کمـك نمایـد

ردد و های روستایی منجر میگ ارتباطی، آب و برق و ... که برای فعالیتهـای گردشـگری الزم اسـت بـه توسـعه سـکونتگاه

.برداری خواهند کرد ه نیز از این منابع بهرهروستاییان منطق  

 

:روستایی گردشگریبر توسعهموثرعواملشناخت  

صادی، اقت منظر چهار از می توان را گردشگری توسعه بر موثر داخلی عوامل دهد می نشان ای کتابخانه و میدانی های بررسی حوزه

 املش اقتصادی منظر از قوت نقاط شناخت. مهمترین را آن قوت و ضعف نقاط و داد قرار بررسی مورد نهادی و اکولوژیك اجتماعی،

 ی وسعهت برای مناسب محلی گیری، ماهی پرورش برای مناسب جایگاه دستی، صنایع توریسم وجود گذاری سرمایه برای محیطی

 اغلمش به بخشیدن وعتن اقتصادی مختلف های بخش گیاهی در پوشش از برداری بهره امکان باغداری، ی توسعه داری، زنبور

 سمتوری های طرح در مردم مشارکت حس وجود شامل اجتماعی منظر از روستائیان مالی توان افزایش روستایی مراکز در خدماتی

 ممرد نوازی مهمان  زیارتی های مکان وجود سنتی موسیقی وجود جذاب و زیبا های لباس و سنتی رسوم و آداب وجود روستایی

 جمعیت پایداری مذهبی و تاریخی های ابنیه روستاها،وجود قدیمی و سنتی بافت زیاد تاریخی پیشینه کسانی قومی ترکیب منطقه

 حتاسترا برای مناسب فضاسازی مصنوعی،امکان و طبیعی های دریاچه وجود شامل اکولوژیکی منظر از مهاجرت از جلوگیری و

اسکی  تسای ایجاد از استفاده قابلیت معدنی، و سالم آب منابع زا برخورداری مناسب، جنگلی پوشش وجود فراغت، اوقات گذراندن

 به سئولینم ،باور نهادی منظر از نهایتاً  االرضی،و سطح آب منابع ها ،وجود روستا پلکانی و قدیمی جنگلی،بافت و کوهی ،محصوالت
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 هتج منطقه مردم تمایل عدم شامل اقتصادی منظر از نیز ضعف نقاط مهمترین.است بازارچه وجود روستایی توریسم صنعت

 شدید شافزای مالی، امکانات کمبود مطالعاتی، گذاری سرمایه و ریزی برنامه وجود ،عدم روستایی توریسم بخش در گذاری سرمایه

 و افیناک درمانی و بهداشتی تسهیالت بودن نامناسب شامل اجتماعی منظر اطراف،از شهرهای و روستایی مسکن و زمین قیمت

 توریستی و سیاحتی تورهای نبود، محلی مردم گردشگری فرهنگی میان تفاوت و زیارتی و اقامتی تفریحی اماکن ودنب نامناسب

 عدم ینهاد لحاظ از و مردم سواد سطح بودن پایین اکولوژیکی نظر از و گردشگران برای راهی بین گردشگری های کمپ ،نبود

 افزایش لشام اقتصادی منظر از فرصت نقاط باشد. مهمترین می توریسم با اطارتب نحوه در انها اموزش عدم و روستائیان اشنایی

 سمتوری در گذاری سرمایه به خصوصی بخش توجه افزایش گردشگری بخش در گذاری سرمایه و ریزی برنامه به دولت توجه

 مسافرت برای تربیش انگیزه افزایش شامل اجتماعی منظر از توریست جلب منظور به روستائیان میان در کاری انگیزه روستایی،ایجاد

 تجربه با و صمتخص نیروهای از استفاده مختلف، ابعاد در روستا و شهر گسترده توسعه منطقه مردم فرهنگی توان افزایش تفریح، و

 و ماهواره دورو با روستاییان سنتی فرهنگ رفتن بین از شامل اجتماعی منظر از تهدیدی نقاط مهمترین.باشد می... و اداری کادر در

باشد. می...  و روستا محیط در اجتماعی های آسیب ازدیاد روستا، و شهر روابط گسترش  

 

  توسعه پایدار:
است. زیست محیط و توسعه میان تعادل ایجاد حقیقت در پایدار توسعه  

 زارشگ در سازمان این. مدا طبیعی منابع از حفاظت جهانی سازمان گزارش در پایدار توسعه نام بار نخستین برای 1۹۸۰ سال در

 نیست مضر عتطبی برای تنها نه توسعه که کاربرد به وضعیتی توصیف برای را واژه این طبیعی منابع حفظ استراتژی نام با خود

اید. می هم ان یاری به بلکه  

صادیی و پایداری اقتتواند چهار جنبه داشته باشد: پایداری در منابع طبیعی، پایداری سیاسی، پایداری اجتماعپایداری می . 

هم توجه  های اجتماعی و اقتصادی آندر حقیقت توسعه پایدار تنها بر جنبه زیست محیطی اتفاقی تمرکز ندارد بلکه به جنبه

کند. توسعه پایدار محل تالقی جامعه، اقتصاد و محیط زیست استمی . 

جود دارد، نشست جهانی توسعه پایدارالمللی که در زمینه توسعه پایدار ویکی از مهمترین رویدادهای بین (WSSD) در این نشست  

کنندگان انجام شدهایی در زمینه توسعه پایدار میان شرکتتوافق . 

میالدی، به حداقل رساندن مواد شیمیایی که بر سالمتی  2۰1۵کاهش تعداد افرادی که دسترسی به آب ندارد به نصف تا سال 

های دریایی و رساندن منابع میالدی، نصف کردن سرعت کاهش ذخیره 2۰2۰تا سال  گذارندانسان و طبیعت اثرات مخرب می

میالدی، افزایش پایداری در  2۰1۰میالدی، کاهش روند از بین رفتن تنوع طبیعی تا سال  2۰1۵دریایی به سطحی پایدار تا سال 

ترین توافقات این اله در مورد توسعه پایدار از اصلیس 1۰ای ریزی برای تدوین برنامههای تجدیدشونده و برنامهاستفاده از انرژی

.نشست بود  
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:مفهوم توسعه ی پایدار گردشگری روستایی  
زاری برای در عصر حاضر، گردشگری و اقتصاد گردشگری در حال تبدیل شدن به یکی از سریع ترین صنایع رو به رشد جهان، اب

رفی هان و نیز از مفاهیم، اشکال و ارکان توسعه ی پایدار قلمداد می شود. از طایجاد درآمد ملی، از اصلی ترین ارکان اقتصادی ج

ف توسعه ی گردشگری اشکال مختلفی دارد که اکنون شکلی نوین و گزیداری از گردشگری با عنوان گردشگری روستایی، با هد

درن در اجتماعی و یکی از مهم ترین مشاغل مپایدار جوامع محلی در نواحی روستایی و به عنوان ابزاری برای توسعه ی اقتصادی و 

ی که در مناطق روستایی ارتقا یافته است. هر چند که گردشگری روستایی در مجموع موضوع جدیدی نیست اما اهمیت آن و نقش

است که با  (. این در حالی1۰: 13۸6توسعه ی پایدار جوامع محلی ایفا می کند، به تازگی مورد تایید قرار گرفته است. )داس ویل، 

 به بعد در نوشتارهای توسعه ی جهان به طور گسترده مورد توجه صاحب نظران واقع 1۹۸۰آنکه مفاهیم توسعه ی پایدار از دهه ی 

ای با شناسایی تاثیر بالقوه ی گردشگری انبوه و توجه به تاثیر فعالیت ه 1۹6۰شده، اما توجه به گردشگری پایدار از دهه ی 

با شکل گیری  1۹7۰محیط زیست و فرهنگ نقاط توریستی در مناطق میزبان آغاز شد. این روند در دهه ی  گردشگری بر اقتصاد،

حیط و پیدایش مفهوم گردشگری سبز که بر اساس آن، ارزش سرمایه های طبیعی و میزان خسارت ها و آسیب های وارد آمده بر م

فاده ی دائم ابع طبیعی و فرهنگی و سایر منابع گردشگری بر استادامه یافت و بیش تر بر حفاظت از من -زیست برآورد می شود

اه نجات نسل فعلی و نسل های آینده معطوف گردید. به دنبال این تالش ها اصطالح و مفهوم گردشگری پایدار به عنوان تنها ر

وار میان  کند و رابطه ی مثلثطبیعت و انسان نمود پیدا کرد. رهیافت گردشگری پایدار، گردشگری را در غالب مرزها بررسی می 

رقرار می جامعه ی میزبان و سرزمین آن را از یك سو و جامعه ی میهمان یعنی گردشگران را از سویی دیگر با صنعت گردشگری ب

: 13۸2سازد و قصد دارد فشار و بحران موجود بین سه ضلع مثلث را تعدیل و در طوالنی مدت موازنه ای را برقرار سازد.)قادری، 

اال بردن توسعه پایدار روستایی عبارت است از وحدت میان ابعاد اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و زیست محیطی به منظور ب(  3۵1

رخوردار می سطح معیشت و رفاه مردم روستایی است. در توسعه پایدار روستایی توجه به عوامل زیست محیطی از اهمیت بسیاری ب

(  7: 13۹1باشد. )محمدی و حیاتی،   

د الزم به ذکر است جوامعی که صنعت توریسم روستایی و کشاورزی در آن رواج دارد و به موفقیت هایی از این راه رسیده ان

اند. جوامعی هستند که افراد در فعالیت ها و پروژه ها کنترل و مشارکت دارند و قسمت عمده منافع در جامعه مورد نظر باقی می م

ر صورت ند و منافع نیز باید به آنان اختصاص یابد و بر اساس مشارکت داوطلبانه این اموها می شاعضاء جامعه خود درگیر پروژه 
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(Li, 2005). می گیرد   

برای توسعه  همه این موارد نشان دهنده یك رابطه قوی بین توریسم روستایی با توسعه پایدار می باشد و یکی از راهکارهای اساسی

زن در وریسم است تا محیط های روستایی را از انزوا و مهجوریت خارج نموده و توسعه ای متوامناطق روستایی توجه به این نوع ت

ایالت و  کشور ایجاد نمایند. تورسیم روستایی موجب حفظ و تداوم فرهنگ اصیل و بومی می شود و نکته مورد توجه در روستاها و

زه ب، سنن و عقاید مربوط به خود را دارند که مجموعه این ها یك موعشایر این است که هر کدام از آنها افسانه ها، داستان ها، آدا

مردم شناسی بی نظیر است و هر یك از سیاه چادرهای عشایر و یا خانه های روستایی، مراسم و جشن های آنان حتی جشن 

ا همدیگر ت و فرهنگ بعروسی، یك موزه زنده است که این موزه ها عرصه به تصویر کشیدن ارتباط بین سه عنصر انسان، طبیع

م و اجازه است؛ لذا بایستی با به نمایش گذاردن آنان به سایرین و سهیم شدن در فرهنگ آنان در حفظ و نگهداری آنها بکوشی

 ندهیم که این موزه زنده و جالب به فراموشی سپرده شود.

 نقش توریسم در توسعه پایدار روستایی :
آسیب های  بال دارد اما بدون برنامه ریزی و نظارت دقیق، حتی این نوع توریسم می توانددن گرچه توریسم پیامدهای مثبتی را به

ثبت و فرهنگی تاثیر دارد. اثرات م -جدی را بر پیکر روستاها وارد نماید. این توریسم بر سه بعد اقتصادی، محیطی و اجتماعی

 :کارکردهای توریسم روستایی در ذیل بیان گردیده است

رای جوانان و زنان روستایی، توسعه مراکز اشتغال کوچك و ایجاد شغل های متعدد و جلوگیری از مهاجرتکارآفرینی ب- 1  

ظ و حمایت مشارکت افراد محلی در مدیریت و برنامه ریزی ها و نیز جلب مشارکت آنان در توسعه اقتصاد ملی با پتانسیل حف  -2 

 از منابع طبیعی و محیط زیست

ی و روستا و کاهش فقر با ایجاد یك کانال جهت ارزش افزوده محصوالت محلی، رشد و حفظ صنایع دست تزریق سرمایه به -3 

ودمندی و خارج شدن از اقتصاد تك بعدی روستا و افزایش و تغییر شکل منابع در معرض خطر به سمت منابع پربازده و همراه با س

 توزیع درآمد

های  ع و فرهنگ های متنوع و ارتقاء سطح فرهنگ مردم محلی، حفظ و تداوم ارزشارتباطات بیشتر روستاییان با سایر جوام -۴ 

 فرهنگی و شناساندن هویت محلی

افزایش سرمایه اجتماعی و رفاه جوامع محلی -۵     

 

:شناسایی سیستم و ابعاد پایداری گردشگری روستایی  
عی را از ی( غربـی کـه انسـان هـا و محیط زیست طبی)دوگانگ یگرایی سنت گرایی و عقل امروزه در نوشتارهای توسعه، اثبات

.سـتست را دارند، مـورد انتقـاد و تغییـر قرارگرفتـه اییکدیگر جدا میسازد و مردم حق توسعه یـا بهـره بـردار ی از محـیط ز  

اند.  افتهگسترش بیشتری یدر غرب  طبیعیجایگزین درباره رابطه بین انسانهـا و محـیط زیسـت ایده های  1۹۸۰رو از دهه  ایناز

منفعت  نگهداری از آن برایمسئولیت جداگانـه بخشی از دنیای طبیعی با  یهایت ، انسانها را به جای هواین ایده های جایگزین

م بـه شـمار بینند. پس از شناخت اینکه انسانها بخشی یکپارچـه از اکوسیسـت ها می رگانیسمیر ابلندمدت خود یا منفعت سـا

م و رفاه توجه به بهبود کیفیت زندگی و حفظ رفاه مرد -که هدف منطقی جامعه و شامل مقاصد گردشگری نیز هست  - میآیند

شاخص  ابییاین هدف، طراحی و ارز شرفت به سویپیابی یبـرا ی ارز ینصورت همزمان مطرح مـی گـردد . بنـابرا بهاکوسیستم 

مان انسان و اکوسیستم داردابی همزیگردشگری نیاز بـه آزمون و ارز پایداری  
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)ماخذ: نگارنده( -1جدول   

 
 

:شناسایی اصول توسعه پایدار گردشگری روستایی  

ری پایدار در مطالعات گردشگری، مجموعه ای متعددی از اصول برای توسعه پایدار گردشگری پیشـنهاد شدهاند تا اصطالح گردشگ

؛( مکـین ت یـر  1۹۸۸؛ ( گریکن )  1۹۹2؛ ( ایبر ) 1۹۹6برامـول و هنری ) را عملیاتی کنند و اجرای آن را تسهیل گرداننـد . 

( و همچنـین سـازمان هـای بینالمللی همانند 1۹۹3)  (WTTC) (؛ 1۹۹6، سـازمان جهـانی گردشـگری و شـورای زمـین ) 

1۹۹۸سـازمان جهانی گردشگری و   ) UNEP) ها به  سیاری از این مجموعهب اصولی را برای گردشگری پایدار پیشنهاد دادهاند

اطالعات و  ریزی برای گردشگری، گسترش ی همانند مشـارکت جوامـع محلـی، اسـتفاده پایدار از منابع، برنامههای گوناگون جنبه

وان ه عنـببـ (  1۹۹2پژوهش و مواردی از این دست اشاره دارند . در اینجـا مجموعـه ای از اصـول مطـرح شـده بـه وسـیله ایبـر )

:رهنمودهای برای انتخاب ت و عریف شاخصها اسـتفاده شـده اسـت . ایـن اصـول توسـعه پایـدار ا گردشگری عبارتند از  

ریزی  امهبرن–حفـظ و ارتقـای تنـوع طبیعی، اجتماعی و فرهنگی -عدم مصـرف بـیش از حـد و اتـالف   -استفاده پایدار از منابع 

 دهندگا آمـوزش خـدمات-بـا افـراد ذینفـع و عامـه مـردممشـاوره -مشـارکت جوامـع محلـی -ی حمایت از نظام اقتصـاد محلـ -

 انجــــام تحقیــــق و پــــژوهش - مســــئولیت بازاریــــابی صــــنعت گردشــــگری 

    

صها و خصها، نحوه انتخاب شاخیکی از گامهای اصلی در فرایند تهیه شا  :تبیین معیارهای طراحی و انتخاب شاخصهای پایداری

ری و معرفهای مورد نیـاز است، و پرسش اساسی این است که شاخصها برای پوشش دادن اهداف و اصول توسـعه پایـدار گردشگ

معناست  همچنین همسویی با واقعیتهای جامعه باید بـر اسـاس چـه معیارهـایی انتخـاب شوند؟ بنابراین، معیارهای انتخاب بدین

چیزی نمایانگر شاخصها و معرفهای خوب است. به همین خاطر معیارهای انتخاب شاخصها و معرفهای توسعه پایدار که چه 
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ا با توجه ای باشد که به ازای هر شـاخص و معـرف مطمـح نظـر قرار گیرد. لذ دربردارنده ویژگیهای اساسی میبایستگردشـگری، 

موضوع، ارزیابی  ، تعداد آنهـا نیـز بایـد بـه اندازهای باشد که عالوه بر پوشش کاملبه اینکه معیارهای انتخابی بایستی جامع باشند

ر را پیچیده و سخت نگرداند. همچنین با توجه به معیارهای انتخاب شاخص که از سوی سازمان جهانی گردشگری و نیز سای

.ر حاضر اینها هسـتندشده، معیارهای ارزیابی عملیاتی کردن شاخصها )شکل( در نوشتا ارائهمتخصصان   

ول زمان و قابلیت مقایسه در ط،وضوح و درک توانایی برا ی کاربران،اعتبار اطالعات،دسترسی بـه داده هـا،موضوع باارتباط داشتن 

مناطق مختلفو یا در سراسر حوزه ها ی قضایی  .    

 

 
 

()ماخذ: نگارندهشاخص های پایداری -1شكل   
 

 نتیجه گیری:
ستایی گری در کمك به توسعه ی نواحی دارای جاذبه های گردشگری بر همگان آشکار شده است. گردشگری روامروزه نقش گردش

می شود.  یکی از اشکال گردشگری است که هر روز بر میزان توجه و تاکید بر آن در برنامه ریزی های روستایی و منطقه ای افزوده

برای تفریح،  مات و تسهیالت را شامل می شود که به وسیله ی روستاییانگردشگری روستایی گستره ای فراگیر از فعالیت ها، خد

مولد در  بنابراین بخش توریسم به عنوان بخشی .استراحت، جذب و نگهداشت گردشگران در نواحی روستایی صورت می گیرد

پویای  از کشورها به صنعتزمینه ی کسب درآمد و ایجاد اشتغال، در اقتصاد کشورها نقش بسزایی دارد. به طوری که بسیاری 

ند.توریسم به عنوان منبع اصلی درآمد، اشتغال زایی، رشد بخش خصوصی و توسعه ی ساختارهای زیر بنایی نگاه می کن  

افی از منابع و معموال گردشگری روستایی اثرات مثبت اقتصادی در جامعه میزبان بجا می گذارد اما با تدابیر اصولی باید شناخت ک

، مهاجرت توسعه پایدار کسب نمود، زیرا با ادامه روند و تحلیل منابع طبیعی، تغییر و تحول چشم اندازهای روستاییبنیان های 

 افراد بومی از روستا و تخریب محیط زیست، جامعه میزبان متحمل اثرات منفی خواهد شد.

تصاد و را در برنامه کشور قرار دهیم برای اق پس به این نتیجه خواهیم رسید که گردشگری در کشور ما نقش مهمی دارد و اگر ان

باشد. فرهنگ کشورمان بسیار مفید می  
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 منابع:
-ل( گردشگری روستایی و نقش آن در توسعه پایدار روستا مورد مطالعه )تعدادی از روستاهای دهستان جب13۸۹کریمی، جعفر،) 

دانشگاه ازاد خمینی شهربخش کوهپایه(، پذیرفته شده در کنفرانس منطقه ای صنعت توریسم  . 

( نقش گردشگری در توسعه ی پایدار روستایی مطالعه ی موردی: ) شهرستان خشکبیجار13۹۰رجبی، سپیده ، ) ) 

( گردشگری روستایی، ترجمه ی منشی زاده و نصیری، نشر منشی تهران13۸۰شارپلی، جولیا، )   

۵2( ص 13۸۹ر توسعه ی روستایی،)اقبالی، ناصر، مقاله ی مدیریت گردشگری روستایی و نقش آن د  

( توسعه ی گردشگری روستایی با رویکرد گردشگری پایدار، انتشارات دانشگاه تهران13۸7رضوانی ، محمدرضا، )   

( نقش گردشگری روستایی در توسعه ی پایدار، پایان نامه دکتری13۸2قادری، اسماعیل،)   

ی بررسی تاثیر گردشگری روستای در بخش اقتصادی دهستان سراوان ط( 13۹1جعفری، حمید و حاتمی شاه خال، سیده محدثه، )

 دهه های اخیر، همایش ملی توسعه روستایی

( توسعه توریسم روستایی رویکردی نوین در جهت توسعه پایدار روستایی، 13۹1حسین محمدی، مریم و حیاتی، داریوش، )

 همایش ملی توسعه روستایی

 سایت سازمان گردشگری استان گیالن

نقش شبکه های اجتماعی در توسعه جوامع محلی کتاب  

( گردشگری روستایی، ترجمه منشی زاده و نصیری، نشر منشی13۸۰شارپلی، جولیا، )  

( توسعه گردشگری روستایی با رویکرد گردشگری پایدار، انتشارات دانشگاه تهران13۸7) رضوانی، محمدرضا،   

، توسعه گردشگری روستایی )با رویکرد گردشگری پایدار(، انتشارات دانشگاه تهران، تهران13۸7رضوانی محمدرضا،   

، ی، ماهنامه اجتماعی اقتصادی جهاد، خرداد و تیر، توسعه پایدار و گردشگری روستای13۸1شریفزاده، ابوالقاسم و مرادنژاد، همایون، 

۵2 - ۵۵، ص  2۵1-2۵۰شماره   

 ، گزیده مقاالت، جهاد«تحلیلی از مسائل اساسی صنعتی کـردن و توسـعه روسـتایی ـ روسـتا توسعه»هاگ، ام. وی.،  [3]

67، ص. 136۸سازندگی،  غالمعلـی فرجـاد، برنامـه و بودجه،  تودارو، مایکل، توسعه اقتـصادی در جهـان سـوم، ترجمـه [۴] .

 رابینسون، جون، جهان سوم و توسعه یافتگی و نیافتگی، ترجمه کیومرث پریانی، توس [۵] .136۵
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