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وسعة یابی به تبررسی توسعة صنعت گردشگری روستایی در راستای دست

 پایدار مناطق روستایی 

 
  5زادنازنین فکری

  Nazanin_fekrizad@yahoo.comدانشگاه سمنان،     

 
 
 
 

 چکیده

لب تواند در قاشود که میگردشگری روستایی، در مبحث توسعة روستایی فرآیندی در نظر گرفته می
تسهیالت عمومی در مناطق روستایی را ای و محلی، امکان توزیع عادالنة خدمات و های توسعة منطقهسیاست

های روستایی و برخورداری روستاییان از معیشت ایجاد کند. این فرآیند، بهبود کیفیت زندگی، کاهش مهاجرت

ود. شپایدار را به همراه دارد. بر این اساس در رویکردهای جدید توسعة روستایی، بر جایگاه گردشگری تأکید می

تواند در چگونگی نوع و میزان مداخله در ب رویکرد توسعة گردشگری روستایی، میدر این میان نوع و چارچو
این مناطق تأثیرگذار باشد و اثرات مثبت و تبعات منفی را در نواحی روستایی به همراه داشته باشد. از سویی 

-پتانسیل ی ایران ازدیگر، تبیین و ارزیابی تأثیرات و تأثرات گردشگری در مناطق روستایی با توجه به برخوردار

نماید. به طوری که از این طریق با ارزیابی و بازنگری های فراوان توسعة این نوع از گردشگری، ضروری می

مندی خانوارهای روستایی از افزایش درآمد و ایجاد اشتغال را همراه توان، بهرهکیفی گردشگری روستایی، می
اهم آورد. لذا در پژوهش حاضر که با هدف تقویت توسعة داشت محیط زیست و فرهنگ روستایی فربا نگاه

ای و تحلیل محتوایی صورت پذیرفته است، ضمن ارائة تعاریفی از پایدار روستایی و با روش مطالعات کتابخانه

توسعة روستایی، توسعة پایدار، گردشگری روستایی و موانع آن، به نقش مهم گردشگری روستایی در توسعة 

 پرداخته شده است و در نهایت در راستای نیل به این هدف پیشنهاداتی نیز، ارائه گردیده است.  پایدار روستایی
 

 ریزی گردشگری. گردشگری روستایی، توسعة پایدار، برنامه های کلیدی:واژه

  

                                         
کد مقاله ثبت شده در ریزی و توسعة گردشگری، دانشگاه سمنان. کارشناسی ارشد مدیریت جهانگردی، گرایش برنامه -5
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