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   چکیده
محیط هاي شهري بشر با دگرگونی محیط زیست و تغییر تحوالت زیانباري که انجام داده است فضاي ناخوشایندي را در  

براي خود ساخته است. که براي فرار از آن مشتاق به تفریح در طبیعت و دسترسی به نقاطی است که به وسیله نظام 
حمل و نقل مدرن به سهولت امکان پذیر نباشد. امروزه صنعت توریسم یا گردشگري که ناشی از نیاز درونی انسان هاست 

صادي کشورها تبدیل گشته است و در تامین منافع ملی کشورها و نیز در بخش به یکی از فعالیت هاي مهم و شاخص اقت
  اقتصاد، فرهنگ و ... نقش موثري را ایفا می کند.

گردشگري و اقتصاد گردشگري در حال تبدیل شدن به یکی از ارکان اصلی اقتصاد تجاري جهان است. افزودن بر این 
صنعت گردشگري به عنوان رکن اصلی پایدار یاد می کنند. در این راستا بسیاري از برنامه نویسان و سیاستگزاران نیز 

گردشگري روستایی نیز جزئی از صنعت گردشگري به حساب می آید تا برنامه ریزي اصولی و مناسب و شناسایی مزیت 
ه اقتصادي ها و محدودیت هاي نقش موثري در توسعه پایدار مناطق روستایی و به تبع آن،توسعه ملی و تنوع بخشی ب

  .ملی بر عهده داشته باشند
وتوسعه  لذا در این مقاله به بررسی پایداري،توسعه پایدار،گردشگري پایدار و در ادامه اصول توسعه گردشگري پایدار

گردشگري روستایی پرداخته شده است.روش تحقیق مبتنی بر مطالعات کتابخانه اي میباشد و نتایج حاصل از این تحقیق 
 موثر گردشگري در اقتصاد ملی و محلی و نقش موثر گردشگري روستایی در توسعه پایدار گردشگري می نشان گر نقش

مورد توجه قرار  چال ش هاي صنعت روستایی، توسعه روستایی ، روستاییدر ادامه به مفهوم گردشگري  .باشد
  گرفته اند . 

  
  گردشگري روستاییاکوتوریسم ،توسعه پایدار، گردشگري پایدار،: کلیدي هايواژه
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   مقدمه -1
  

تنوع بخشی به اقتصاد، باال بردن شاخص هاي توسعه انسانی، مشکالت ناشی از صنعتی شدن و آلودگی بیش از حد     
استاندارد شهرها بویژه شهرهاي بزرگ، مهاجرتهاي روستایی، افزایش بهره وري و کارآمدي نیروي انسانی، اشتغال زایی، تعامل 

جموع توسعه پایدار از دغدغه هایی است که جهان امروز با آن روبرو است. هر فرهنگها و گفتمان ها، حفظ محیط زیست و در م
یک از کشورها در سطحی از توسعه در تالشند که پاسخ الزم به دغدغه هاي مذکور را بیابند. در این میان، کشورهایی که به 

هانند در جست و جوي شناخت راههاي آن متنوع سازي اقتصادي روي آورده اند و می خواهند خود را از اقتصاد تک پایه اي بر
هاي جدیدند. یکی از این روشها گردشگري است که اغلب کشورها بویژه کشورهایی که به لحاظ یا خلق راههاي و روش 

 موقعیت مکانی از این مزیت برخوردارند، آن را در برنامه هاي توسعه ملی خود گنجانده اند تا از این طریق بتوانند فرآیند توسعه
ملی خود را سرعت بخشند.گردشگري پایدار، عالوه بر حفظ کیفیت، گوناگونی و تنوع فرهنگ ها و محیط هاي زیستی مختلف، 
در پی افزایش درآمد و ارتقاي سطح زندگی روستاییان و ایجاد نوعی تعادل بین سه قطب پدیده گردشگري، ساکنان محلی و  

  مکان گردشگري است.
گري به عنوان یکی از مهم ترین صنایع جهان که نقش عمده اي در بهبود وضعیت اقتصادي کشورها و امروزه صنعت گردش      

توسعه اقتصادي آن ها دارد ،از سوي کارشناسان ، دانشمندان ، مدیران و برنامه ریزان اقتصادي کشورهاي مختلف مورد توجه 
ست مفهوم توسعه پایدار(توجه به طبیعت) در صنعت قرار گرفته است. آن چه که در این بخش مورد توجه قرار گرفته ا

گردشگري است. احترام به طبیعت ، برخالف تسلط بر آن ، اصل حاکم در معماري بومی ، که شرط اول کار است . احترام به 
مناسب  طبیعت ، نوعی از انواع اکتشافات نسبت به زندگی است ، احترامی که بهترین پاسخ به قانونمندي موجود در طبیعت و

ترین شیوه زندگی در کنار آن می باشد . در این بخش پس از آوردن تعاریف معمول در مورد توسعه پایدار ، به مفهوم توسعه 
  .پایدار از لحاظ پایداري محیطی، پایداري اقتصادي، پایداري اجتماعی، پرداخته شده است

 یق به شرح مواد زیر استفاده شده است: با توجه به مطالب مطرح شده به جاي بیان فرضیه از سؤاالت تحق

 ویژگی هاي اصلی طرح پایدار چیست؟ 

 راهکارهاي توسعه پایدار گردشگري چیست؟ 

 گردشگري چیست و نیازهاي آن چگونه است؟ 

 گردشگري روستایی چیست و چه نیاز هایی دارد؟ 
  
  
  پیشینه موضوع  -2

نظر جاذبه غنی باشد ولی از لحاظ امکانات رفاهی مورد توجه قرار نگیرد در ) اظهار می دارد اگر منطقه اي از 1383جنگ چی کاشانی (
  پذیرش گردشگر با شکست مواجه می شود.

) نیز بیان می دارد که متغیر احساس ناامنی عامل اصلی در عدم جذب گردشگر است. وي معتقد است که احساس امنیت، 1383موسایی (
مناسب آگاهی هاي واقعی در مورد ایران و دادن آموزش الزم به شهروندان و نیز گسترش فرهنگی است و با انتقال  –مسئله عاطفی 

  فعالیت هاي فرهنگی، می توان احساس امنیت را ایجاد کرد و به ده ها میلیارد درآمد ارزي دست یافت.
بلیغات بسیاري صورت گیرد تا )، براي گسترش گردشگري در کشور باید فرهنگ سازي شود و ت1384براساس یافت هاي پژوهش صادقی (

 با برنامه ریزي مناسب منافع فراوانی نصیب کشور گردد و همچنین به توسعه روستایی کمک شود.
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   شناسی تحقیق:روش -3

ها، با توجه به اطالعات موجود به بررسی جاذبه روش تحقیق مورد استفاده در این پژوهش روش کتابخانه اي (مطالعه کتب و مجله و...) و 
امکانات و خدمات توریستی و وضعیت گردشگري و آثار آن در توسعه جامعه مطالعه شده پرداخته شده و سپس در مراحل بعدي تحقیق، 

  .جهت تجزیه و تحلیل اطالعات و ارائه استراتژي و راهبرد توسعه گردشگري پایدار که در ابتدا با توجه به بررسی هاي صورت گرفته است
  
  
  
  
  
  :  پایداري -4

پایداري به عنوان وجه وصفی توسعه، وضعیتی است که در آن مطلوب بودن امکانات موجود در طول زمان کاهش پیدا نمی کند 
یعنی نگهداشتن) به معناي زنده نگه داشتن یا نگه داشتن گرفته  ،Tenere، یعنی از پایین و  Sustenere) ، Susو از کلمه 

و » پایداري«شده است که بر حمایت یا دوام بلند مدت داللت می کند. ذکر این نکته نیز اساسی به نظر می رسد که دو مفهوم 
موعه اي از وضعیت ها را شامل به دلیل نزدیکی معانی به جاي یکدیگر به کار می روند، حال آنکه پایداري مج» توسعه پایدار«

می شود که در بستر زمان، استمرار دارد، در حالی که توسعه پایدار، فرایندي را تداعی می کند که در بستر آن پایداري می 
  )625،صفحه1388تواند پدیدار شود. (محمودي نژاد، پورجعفر،بمانیان، انصاري، تقوایی، آذري، 

انایی جامعه، اکوسیستم یا هر سیستم جاري براي تداوم کارکرد در آینده نامحدود اطالق پایداري در معناي وسیع خود به تو
می شود، بدون اینکه به طور اجبار در نتیجه تحلیل رفتن منابعی که سیستم به آن وابسته است یا به دلیل تحمیل بار بیش از 

ستقامت و پایایی به گونه اي اجتناب ناپذیر وابسته به حد روي آنها، به ضعف کشیده شود. از طرف دیگر توانایی سیستم براي ا
موفقیتی است که سیستم در ایجاد ارتباط با محیط بیرونی کسب می کند؛ به عبارت دیگر پایداري سیستم به طور کامل 

ه نوبه خود وابسته به قابلیت سیستم براي سازگاري و انطباق، تغییر و تحول و پاسخگویی به محیط است و از آنجا که محیط ب
همواره در حال تغییر است، این فرآیند سازگاري و انطباق سیستم باید یک فرآیند پویا و حساس باشد. بنابراین سیستم پایدار 
به کارکرد مناسب درونی و به رابطه سازگار با محیط و به عبارت بهتر به پایداري در درون و به پایداري در بیرون (در تعامل با 

  است تا در مجموع به عنوان سیستم پایدار عمل کند. محیط) نیازمند
گفته می شود پایداري، واژه اي دانشگاهی نیست و از گفتمان، فلسفه یا نظریه اي عالمانه نشأت نگرفته است، بلکه ریشه آن در 

ر آینده است د» نیاز به حفظ فرآیند توسعه«و » نیاز به دفع مصائب زیست محیطی«تالشهاي جهانی براي حل تنش مابین 
تعدیل الگوها و روشهاي «و » تغییر در نگرش به جهان اطراف«، »تغییر اجتماعی و فرهنگی«مفهوم پایداري، مستلزم یک 

  )12،صفحه1386است. (دانشپور، مرادپور،» زندگی
  
  )sustainable Delelopment (توسعه پایدار -4-1

استاد دانشگاه هاروارد از توسعه پایدار به عنوان یک مفهوم بانکی یاد می کند، توسعه اي مثل پس  (panayotou)پانایوتو 
انداز می ماند و ارزش خالص آن مثبت است و موجب کامیابی در آینده می شود. توسعه پایدار همچنین بر اهمیت وجود چشم 

انی در بین کشورها براي رسیدن به راه حل هاي موثر تاکید می انداز بلند مدت در مورد نتایج فعالیت هاي امروز و همکاري جه
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گذارد. این عناصر، توسعه پایدار را به صورت هدف کلیدي براي صورت بندي سیاست هاي داخلی، منطقه اي و بین المللی در 
  درآورده است.  21قرن 

زمینه سرمایه است. سرمایه را نیز می  یک موضوع مهم که در بحث توسعه پایدار، توسعه سرانه و یک شاخص خوب در این
سرمایه انسانی.  -3سرمایه طبیعی (منابع طبیعی)؛  -2سرمایه فیزیکی یا انسان ساخت؛  -1توان به سه دسته تقسیم کرد : 

ه بنابراین توسعه باید موجب افزایش سرمایه سرانه به طور کلی (سرانه سرمایه فیزیکی + سرانه سرمایه طبیعی + سرانه سرمای
انسانی) شود. این امر به این معنا است که در صورت استفاده از منابع طبیعی، سرمایه طبیعی باید به سرمایه فیزیکی یا انسانی 
تبدیل شود (شاید بتوان آن را با تبدیل انرژي به یکدیگر مقایسه کرد) و پایداري نیز می تواند به معناي عدم کاهش این سرمایه 

. البته ثابت ماندن سرمایه سرانه مستلزم تحقق دو امر مهم است : جبران افزایش جمعیت و جبران در طول زمان تلقی شود
کاهش ارزش طی زمان. همچنین پایداري در عمل موازنه اي بین ضرورت هاي زیست محیطی و نیازهاي توسعه است و از دو 

  شرایط اصلی پایداري عبارتند از: طریق محقق می شود: کاهش فشارها و افزایش ظرفیت هاي موجود. بنابراین

 سیستم ها باید با شرایط محلی و زیست محیطی سازگار باشند؛ 
 سیستم ها باید با نیازهاي آتی و اهداف مورد نظر قابلیت سازگاري داشته باشند؛ 
  سیستم ها باید نسبت به تغییرات، انطباق پذیري کافی داشته باشند و در صورت تخریب سیستم در اثر وقوع

 حوادث ناخواسته با صرف کمترین هزینه ترمیم شوند؛
  گسترش سیستم ها نباید باعث وارد آوردن آسیب به سیستم هاي حافظ زندگی انسان مانند آب و هوا، خاك و

  سیستم هاي بیولوژیکی شود.
 از منظر دیگر پایداري به سطحی (کوتاه مدت و نمادین) و عمیق (بلند مدت و بنیادین) تقسیم می شود .

پایداري سطحی روي کارایی و استراتژیهاي جایگزین با توجه به مصرف منابع متمرکز می شود و معموال اهداف 
غالب در جامعه را بدون پرسش می پذیرد و براي حل مسائل، راه حل هاي درمانی را هدف گذاري می کند. 

ند و سیستم هاي الزم را با توجه به پایداري عمیق، اهداف را در ارتباط با ارزش هاي باالتر ارزشیابی می ک
 ). 1385محدودیت هاي اکولوژیکی براي دستیابی به این اهداف طراحی می کند(زاهدي و نجفی، زمستان

بنابراین پایداري، توانایی جامعه، اکوسیستم یا هر سیستم جاري براي تداوم کارکرد در آینده نامحدود اطالق می 
نیاز به حفظ «و » نیاز به دفع مصائب زیست محیطی«هانی براي حل تنش مابین شود،ریشه پایداري در تالش هاي ج

تغییر در نگرش به جهان «، »تغییر اجتماعی و فرهنگی«در آینده است مفهوم پایداري، مستلزم یک » فرآیند توسعه
  است .» تعدیل الگوها و روشهاي زندگی«و » اطراف

  اصول توسعه پایدار -4-2
و بحث هاي ارائه شده، بنیادهاي اصلی توسعه پایدار را می توان به شرح زیر عنوان کرد که دست یابی به با توجه به تعاریف 

  توسعه پایدار مستلزم  رعایت آنها است.

 کنار گذاشتن تصور قدر قدرتی انسان 
 اکوسیستم بسیار مهمتر از درك و تصور فعلی است 
 عدالت و برابري 
 توسعه پایدار آشتی بین توسعه و پایداري از طریق دقت و توجه کافی به  آشتی توسعه و پایداري: فلسفه اصلی

  همه اهداف از دیدي سیستمی و کل گرایانه است.
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  مشارکت و وفاق: مشارکت وسیع در تصمیم گیري یکی از پیش نیازهاي توسعه پایدار است و موجت مشروع
شارکت به نوبه خود یک هدف است و اصل بودن تصمیم ها، برنامه و پشتیبانی در اجراي آن ها می شود. م

اساسی برابري را برآورده می سازد و می تواند سبب وفاق در مورد آرمان بلند مدت و حرکت به سوي پایداري 
  شود.

  مردم محوري: محور بودن انسان ها یک اصل اساسی است که با پارادایم و فلسفه آن و نیز با اصل مشارکت و
  وفاق هم خوان است.

 ه جامع، چرخه اي و تلفیقیبرنام 
  دیدي سیستمی و کل گرایانه: توسعه پایدار با نگرش هاي تک بعدي یا تک عاملی هم خوان نیست و به لحاظ

تلفیق اهداف مختلف اجتماعی، اقتصادي، زیست محیطی، و سیاسی توجه اي کل گرایانه دارد و در بررسی 
  استفاده می کند.پایداري درونی و بیرونی سیستم از دید سیستمی 

  ساخت بر روي آنچه که وجود دارد: دلیلی وجود ندارد که همه چیز از ابتدا شروع شود. خاصیت چرخه اي برنامه
ریزي توسعه پایدار این است که می توان از یک پایه موجود (برنامه در حال اجرا) شروع کرد و در طی چرخه ها 

  آن ها را کامل کرد.
 رفیت یک نظام در حفظ موجودیت خود در مقابل اختالالت و تغییرات بیرونی است. انعطاف پذیري: قدرت و ظ

این تغییرات که ممکن است اقتصادي، اجتماعی، زیست محیطی یا سیاسی باشد، دو نوع اثر متفاوت دارند : 
  . (shock)و ضربه یا شوك (stress)فشار

 استفاده عاقالنه از منابع 
 ن زمینه از اصطالح تفکر جهانی و عمل محلی: (در ایglocaly  که از دو واژهglobay  وlocaly  مشتق شده

است می توان استفاده کرد.) جهانی اندیشه کن و محلس عمل کن، شعار اصلی توسعه پایدار است و توسعه 
پایدار جز با توجه واقعی و کافی به مشکالت محلی و حل آن از طریق مشارکت ذینفع ها از یک طرف و 

  )1385ي بین المللی از طرف دیگر حاصل نمی شود. (زاهدي و نجفی، همکاري ها

  ابعاد و شاخصهاي توسعه پایدار - 4-3
پایداري و مسائل مربوط به آن پیچیده و ناهمگن بوده و قابل فروکاهش به ترکیب مشخصی از مقوالت نیز نمی باشند. دانسته 

  اند. 
که تداوم آن به رشدي که دیگر است و در اینجا هدف، خلق تمدنی انسانی با توزیع یعنی ایجاد فرآیند توسعه اي  پایداري اجتماعی :

  عادالنه دارایی ها و درآمدها به منظور کاهش فاضله بین اغنیا و فقرا می باشد.
  به مفهوم برآیند تخصیص بهتر و مدیریت کاراتر منابع و جریان مستمر سرمایه گذاري خصوصی و دولتی. پایداري اقتصادي:

  که می توان آن را با استفاده از اهرم هاي زیر تقویت کرد: پایداري بوم شناختی:
 محدود کردن مصرف انواع سوخت و منابع سوختی تمام شدنی 
 کاهش حجم ضایعات و آلودگی ها و بازیافت منابع 
 ترویج امساك در مصرف منابع 
 دتالش براي یافتن فناوري هایی که ضایعات کمتري به بار می آورن 
 تعیین قوانین و نظام قانونی مناسب  

  : که با هدف نیل به تشکیل روستاییتوسعه مکانی پایدار
 :شهري متعادل تر و توزیع بهتر زمین ها از نظر اسکان انسانی است به موارد ذیل تاکید دارد 
 کاهش تمرکز افراطی در مناطق اقماري 
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 یندهاي  مهاجرت و کوچ نشینی بی رویهممانعت از تخریب اکوسیستم هاي آسیب پذیر ناشی از فرا 
 ترویج روشه هاي کشاورزي و جنگلداري جدید بین زراعی کوچک 
  کشف و بهره برداري از توان بالقوه محیطی براي صنعتی شدن متمرکز همراه با فناوري هاي جدید با تاکید خاص بر

 صنایع زیست توده و نقش آن ها در ایجاد اشتغال غیر کشاورزي
  شبکه هاي از قرق هاي طبیعی براي حفظ تنوع زیستیایجاد  

: شامل یافتن ریشه هاي درونزاي الگوهاي نوسازي و نظام هاي زراعی و فرآیندهایی که در روند تداوم فرهنگی، تغییراتی تداوم فرهنگی
  به وجود می آورند.

، 1378در: لقایی، محمدزاده تیتکانلو، ، نقل شده 1375ابعاد و شاخصهاي توسعه پایدار،  زاکس، اینیاسی ،  1(جدول 
  .)43- 32صفحه

  گردشگري -5
گردشگري پدیده اي است کهن که از دیرباز در جوامع انسانی وجود داشته است و بتدریج با طی مراحل تاریخی مختلف به 
موضوع فنی، اقتصادي و اجتماعی خود رسیده است. امروزه صنعت گردشگري در دنیا به یکی از منابع مهم درآمدي و یک 

بسیاري از برنامه ریزان و سیاستگذراران توسعه از صنعت گردشگري به  فعالیت عظیم اقتصادي تبدیل گشته است. به نحوي که
عنوان رکن اصلی توسعه پایدار یاد می کنند. گردشگري می تواند باعث تحوالتی از لحاظ  اقتصادي، اجتماعی در یک جامعه 

  شود. 

  مفهوم گردشگري (توریسم) : -5-1
است. تور در زبان فرانسه به معناي زیر آمده است : حرکت دور این  گرفته شده» تور« توریسم واژه اي فرانسوي از ریشه 

  (چرخش)، عمل پیمودن، عمل پیمودن، طی کردن پیرامون، سیرکردن گردش نمودن. 
، در محله اي به نام اسپورتینگ مارگازین (مجله ورزش) آمده، در آن زمان این لغت به 1811واژه توریسم اولین بار در سال 

  به منظور تماشاي آثار تاریخی و بازدید از مناظر طبیعی براي کسب لذت به کار رفت. معناي مسافرت
 14است که از یونان به اسپانیا، سپس به فرانسه و از انجا به انگلیس وارد شده است. در قرن » توریست«ریشه یونانی این واژه، 

به معناي  17و در قرن » حرکت دورانی«به معناي  15، در قرن » دوره خدمت«یا » نوبت«به معناي  tourمیالدي، کلمه 
از ان گرفته شد (غالمیان، » توریست«و »توریستها«کلمات  19و  18به کار رفت و در قرن » مسافرت کردن به اطراف«

). طبق تعریف 22-21سیداکبر، آسیب شناسی توسعه گردشگري پایدار روستایی،همایش منطقه اي توریسم و توسعه، مهرماه 
  ، توریسم عبارت است از:1991در سال  (W.T.O)ان بین المللی جهانگردي سازم

فعالیت هایی که یک شخص در مکانی خارج از محیط معمول زندگی خود براي کمتر از یک دوره زمانی مسافرت نموده و هدف 
  قه بازدید شده می باشند.مهم و اصلی اش از مسافرت چیزي غیر از انجام فعالیت هاي براي بدست آوردن سود درآمد از منط

و در فرهنگ لغات فارسی، گردشگري را چنین تعریف کرده اند: در سفر کردن و شناخت؛ مسافرت براي تفریح و سرگرمی؛ و 
سفري که در آن مسافر به مقصدي می رود و سپس به محل سکونت خود باز می گردد. در تعریفی دیگر، گردشگري به 

خارج از محل زندگی و کار معمولی شان اطالق شده است، به طوري که مسافران در مدت جابجایی موقت مردم به مکانی 
  اقامت در مقصد، فعالیت هایی انجام می دهند و براي رفع نیازهاي آن ها تسهیالت ویژه اي فراهم می شود.

  جایگاه گردشگري در روند توسعه اقتصادي ایران -5-2
یح و سیاحت، بازدید از مکان هاي تاریخی، برخورد با اقوام و فرهنگ ها عامل این انگیزه هاي گوناگونی براي گردشگري تفر

رشد بوده است. بنابراین، هرکشوري می تواند با توجه به نیازها و خواسته هاي خود انتظارهاي خویش را از جهانگردي و 
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نماید، جاذبه هاي جهانگردي نامیده می شود. گردشگري انتخاب نماید. کلیه عوامل و عناصر که در انسان ایجاد انگیزه سفر می 
ترکیب و مجموعه این جاذبه ها، بنابر برنامه سنجیده و پویا، عامل موثري در ایجاد کشش، رشد و گسترش جهانگردي به شمار 

  می آیند.
صوص توسعه زیر ساخت هاي گردشگري نقش موثري بر گسترش گردشگري داخلی نیز خواهد داشت. تحول در فناوري به خ

فناوري حمل و نقل و ارتباطات و انتقال پول از جایی به جایی موجب توسعه و گسترش گردشگري شده است. یکی از عمده 
  ترین نتایج هر فناوري تولید وقت اضافی براي بشر است و وقت اضافی خود کاالیی است که باید مصرف شود.

کشور به این نکات توجه نمایند و با تهیه برنامه هاي جامع و کامل و لذا ضروري است که برنامه ریزان اقتصادي و منطقه اي 
راهبردي جهت توسعه گردشگري داخلی جلوي خروج ارز از کشور را گرفته و عالوه بر این که این امر باعث بهبود وضعیت 

بیعی نیز برخوردار اقتصادي کشور خواهد شد، در جهت توسعه و بهبود مناطق روستایی و شهرهاي کوچک از جاذبه هاي ط
  خواهد شد.

ایران از جمله معدود کشورهاي جهان است که تنوع فراوان جاذبه هابی گردشگري در زمینه هاي تاریخی، فرهنگی، زیارتی، 
ورزشی و تجاري برخوردار است. تاریخ ایران قدمت دیرینه اي دارد و به دلیل مهمی که در گذشته ایفا کرده است، نه تنها براي 

  شور، بلکه براي سایر کشورهاي جهان نیز از اهمیت برخوردار است.خود ک

  اصول توسعه پایدار گردشگري -5-3
گردشگري از جمله فعالیت هایی است که برخی از اوقات به دلیل بهره گیري متراکم از طبیعت، سبب تنزل کیفی و حتی 

  ی در راستاي دستیابی به گردشگري پایدار صورت می گیرد.نابودي آن را فراهم آورده است. بدین سبب، امروزه مطالعات فراوان
)حرمت و احترام به 3)حفظ منابع و میراث فرهنگی 2)حفاظت از محیط زیست 1توسعه پایدار گردشگري داراي سه جنبه 

  جوامع است.
به طور کلی محصول پایداري سبب می گردد که در زمینه گردشگري هر چیز از انتخاب مکان، ساختار، تسهیالت و تجهیزات و 
(مشیري،ابوسعیدي،  .گردشگري براي عرضه و تقاضاي گردشگران تابع حفاظت از محیط و طبیعت براي میزبان و میهمان باشد

1389(  
گردشگري پایدار ابعاد اجتماعی، اقتصادي و زیست محیطی را دربر دارد، اما همواره محیط در آن مورد تاکید قرار گرفته است. 

سعه پایدار گردشگري، موضوعات اصلی پایداري شامل منافع اقتصادي، مناقع سازي اقتصاد محلی، رشد اقتصادي در ادبیات تو
کنترل شده، بهبود روابط محلی و منطقه اي و توزیع عادالنه منافع اقتصاد محلی می باشد. باید به این نکته اشاره داشت، 

نسانی) و منابع مورد نیازش آسیب وارد کند، براي مدت زمان زیادي هنگامی که یک فعالیت بدون آن که به محیط (طبیعی و 
  ).64- 51، صفحه1385دست یافته است (قدیري معصوم، محمدجانی، ایمانی، » شرایط پایدار«ادامه یابد، به  

  شده است. توسعه پایدار داراي اهداف زیست محیطی متعددي است که موارد عمده و روابط فی ما بین درشکل زیر نمایش داده
براي اینکه کارکردهاي برنامه ریزي شده توریسم موفق شوند الزم است همه ي فعاالن حاضر در عرصه توریسم براي طرح، اجرا 

، کارآفرینان خصوصی و نهادهاي مردمی  (NGOS)وتداوم کارکردهاي توریسم همچون اتحادیه ها، سازمانهاي غیر دولتی 
فرصت مشارکت داد. و به تبع آن امکان بهره گیري عادالنه همگان از منابع حاصل از منابع جامعه گر در کنار نهادهاي دولتی 

  حاصل از توریسم را فراهم آورد.
در ادامه می توان یک سري هدایت گر را به عنوان اصول توریسم پایدار معرفی نمود که در این مورد نظریات مختلفی ارائه شده 

 است.
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  ري پایدارگردشگري انبوه وگردشگ- 5-4
بهره برداري نامناسب و استفاده بیش ازاندازه و تجاوز به منابع طبیعی و اجتماعی براي دستیابی به منافع اقتصادي بیشتر در اثر 

به وجود آمد. به این شیوه ي رایج از گردشگري، شیوه ي انبوه گفته می شود که درست در مقابل  دیدگاه مدرنیتهپدیدار شدن 
  )9،صفحه 1390با رویکرد پایدار قرار گرفته است(محمدپور زند، شیوه ي گردشگري 

توسعه پایدار گردشگري، فرآیندي است که با کیفیت زندگی میزبانان، تامین تقاضاي بازدیدکنندگان و به همان نسبت حفاظت  
  منابع طبیعی و انسانی در ارتباط است.

ه عنوان یک چارچوب آلترناتیو گردشگري، براي بهبود کیفیت زندگی بر این اساس گردشگري پایدار اینگونه تعریف می گردد: ب
جامعه میزبان، فراهم کردن کیفیت باالیی از تجربه براي بازدیدکنندگان و حفظ کیفیت محلی که هم جامعه میزبان و هم 

  بازدیدکنندگان و حفظ کیفیت محلی که جامعه میزبان و هم بازدیدکنندگان به آن وابسته است.
امه می توان یک سري هدایتگر را به عنوان اصول توریسم پایدار معرفی نمود که در این مورد نظریات مختلفی ارائه شده در اد
  است.

ارائه شده است. باید توجه داشت که این  (TIES)راهکارهایی براي گردشگري پایدار توسط جامعه بین المللی اکوتوریسم 
  شیوه ها براي هر مکان به صورت منحصر به فرد اتخاذ می شوند :

  جلوگیري از اثرات منفی اي که می تواند در اثر بازدید جهانگردان باعث تخریب و آسیب رساندن به پیوستگی و
 هویت محیط هاي طبیعی وفرهنگی گردد.

  به اهمیت اهداف مورد نظر و ارائه راه حل هایی براي همکاري آن ها.آگاه سا ختن گردشگران نسبت 
 هدایت بخش بزرگی از درآمدهاي حاصل از این صنعت در جهت حفاظت و مدیریت از منابع و مناطق طبیعی 
  تالش براي افزایش سودآوري اقتصادي این صنعت و هدایت درآمد حاصل از آن به سوي اجتماعات محلی و کسانی

 جاورت مناطق گردشگري زندگی می کنند.که در م
 .تاکید بر نیاز به انتخاب رویکرد پایدار در توسعه این صنعت 
  اطمینان از این که توسعه صنعت گردشگري در منطقه مورد نظر از نظر ظرفیت پذیري اجتماعی طبیعی آن منطقه

 فراتر نرود.
 و امکانات بومی و محلی. تالش براي افزایش درآمد این صنعت با بهره برداري از خدمات 
 .کاهش میزان مصرف منابع تجدید ناپذیر 
 .استفاده از زیر ساخت هایی که با رویکرد حساس نسبت به محیط طراحی شده اند 
 .حفاظت از زیستگاه هاي گیاهی و حیوانی 
 د احساس همکاري همه جانبه بین کلیه عوامل موثر نظیر دولت، سازمان هاي مردمی و محلی، تشویق براي ایجا

 )1389مسئولیت فیزیکی و ذهنی در کلیه افراد. (مشیري،ابوسعیدي،
  یکی دیگر از مفاهیم گردشگري که امروزه در سطح بین المللی، بسیار مورد توجه قرار گرفته است، گردشگري

  فرهنگی است، که پیش تر در مورد آن گفته شده بود.

  ضوعات ذیل همیشه مورد مطالعه و اهمیت بوده است:در تعامل بین گردشگري فرهنگی و توسعه پایدار، مو
  تعیین ابعاد پایداري در زمینه گردشگري فرهنگی، به طوري که دقیقا مشخص کنیم چه چیزهایی باید پایدار شود و

 این پایداري در کدام ابعاد باید الویت بندي گردد.

  بر اساس آن ها برنامه ریزي شود. از آنجایی که تعیین ارزش هایی که توسعه پایدار در زمینه گردشگري فرهنگی باید
مراکز سیاست گذاري و قدرت، شکل و سطح این ارزش ها را در قالب قوانین و مقررات در بیشتر کشورها مشخص 
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می کنند و از طرفی تصمیم گیرندگان در زمینه هاي فرهنگی گردشگري ممکن است ابزارهاي الزم براي تاثیرگذاري 
یاست را نداشته باشند، چگونه می توان این ارزش ها را به صورت یک فرآیند مورد قبول و اعمال مستقیم س

 گردشگران جهت حفظ آن و ارتقا این ارزش ها دربرنامه ریزي اعمال کرد؟

  تبیین افق زمانی در گردشگري فرهنگی براي رسیدن به پایداري و گردشگري فرهنگی معموال زمان نامحدود به نظر
در برنامه ریزي اصال این طور نیست. با توجه به تنوع، تغییرات، رویدادها و عوامل غیرملموس و اصوال می رسد، ولی 

عالیق گردشران، پرداختن به یک دوره نامحدود امکان پذیر نیست و بهترین راه این است که برنامه ي زمان بندي 
بتوانیم ارزیابی دوره اي را براي ارتقا اهداف به  مشخصی را ارائه کنیم که خود بخشی از یک برنامه بلند مدت باشد تا

 صورت منسجم داشته باشیم.

  تعیین جامعه مورد نظر در گردشگري فرهنگی به منظور پایداري اصول برنامه ریزي، این بدان معناست که با توجه به
مختصات خود را دارند  مقتضیات جغرافیایی طبیعی، مردمی، مذهبی، نژادي و نوع گویش و سایر داشته ها، هر مقصد

  که با استفاده از آن ها می توان جامعه و یا منطقه اي را انتخاب کرد.

از موارد مهم دیگر در ارتباط با توسعه گردشگري، نوآوري و خالقیت براي استفاده از تمام پتانسیل الزم است و این زمانی 
تفاده  شود که خود حاکی از چند وجهی بودن در بعد محقق می شود که از انواع تخصص ها و آموزش ها در این خصوص اس

 ).1384انواع تخصص است (رضازاده،
از دیگر موارد مهم در اصول پایدار گردشگري، برتر بودن هر چیز در حالت طبیعی است، البته فرضیات متعددي در این 

ت ساختگی آن ترجیح دارد و از سوي دیگر خصوص ارائه شده است ولی نهایتا می توان اذعان کرد که در توازن، طبیعت بر حاال
در اصول توسعه پایدار گردشگري، اصل بر استفاده از تجارب قبلی است. نهایتا یکی از ارکان اصلی در توسعه پایدار گردشگري، 

و  اصل قدرت وسیاست می باشد.  همان گونه که در جهان امروز مشاهده می کنیم، وضعیت جهانی در حال تغییر بوده و هست
موجب نابرابري هاي زیادي بین کشورهاي غنی و فقیر شده است، به طوري که بسیاري از کشورها با داشتن جمعیت کم، 
بخش قابل توجهی از منابع را در اختیار داردند و بسیاري از کشورها با داشتن جمعیت زیاد، فقیرند و این تازه فقط دخالت 

باحث زیادي از جمله درآمد سرانه، تکنولوژي، منابع طبیعی و غیره می توانند دادن جمعیت در بررسی است، در صورتی که م
  این عدم تعادل را به خوبی شفاف سازند.

اقتصادي و فرهنگی هر  - در نتیجه، اقتصاد گردشگري امري جدایی ناپذیر از توسعه پایدار بوده و به بهبود وضعیت اجتماعی
  جامعه کمک می کند.

)حرمت و احترام 3)حفظ منابع و میراث فرهنگی 2)حفاظت از محیط زیست 1ر گردشگري داراي سه جنبه بنابراین توسعه پایدا
  به جوامع است. برتر بودن هر چیز در حالت طبیعی از دیگر موارد مهم در اصول پایدار گردشگري است.

  روستا-6
است. روستا این ویژگی خود را از قابلیت روستا محل فعالیت هاي کشاورزي و دیگر کوشش هاي بهره وري انسان از زمین 

، 1379محیطی و نوع معیشیت خود که مولود شرایط محیط و عوامل اکولوژیکی آن است، دریافت کرده است (هجرتی، 
  ).15صفحه

عی به عبارت دیگر روستا یک واحد جغرافیایی است که مرکز تجمع انسان ها بوده و براي مطالعه آن باید اوضاع طبیعی و اجتما
حاکم بر آن را مورد مطالعه قرار داد از ویژگی هاي روستا آن است مه حالت قیاس را نمی توان اعمال کرد و می بایست 

  ).23، صفحه1395روستاها را فرد فرد مطالعه نمود. (احمدي، 
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اند، این در هم روستا یک واحد جغرافیایی است که در آن پدیده هاي اجتماعی و طبیعی به طور چشمگیري در هم آمیخته 
  ).4، صفحه1381آمیختگی از ویژگی هاي مهم روستا بوده و شاخص عمده اي براي تمیز شهر از روستا است. (مهدوي، 

بنابراین روستا اینگونه تعریف می شود: مناطقی که خارج از شهرهاي بزرگ قرار گرفته اند و ویژگی هاي آنها با ویژگی هاي 
اساس مناطق روستایی ویژگی شهرها را ندارند این تعریف جنگل ها، آب گیرها، آب راه ها، شهرها متفاوت می باشد بر این 

سواحل و زمین هاي کشاورزي را که معموال جز مقصدهاي گردشگر روستایی قرار نمی گیرند، نیز دربر می گیرد. (ریچارد، 
  )15، صفحه1380

  توسعه روستایی پایدار- 6-1
پایدار، اجتماعات روستایی و انسان روستایی با زمین زیر پایش، به گونه اي توامان و یکپارچه مورد در چارچوب نظریه توسعه "

؛ زیرا پایداري محیط روستایی، مستلزم ایجاد توازن میان انسان، محیط، و فعالیت هاي اقتصادي اوست. به  "نظر قرار می گیرد
جهت توسعه در هر یک از ابعاد محیطی، اجتماعی و اقتصادي است؛ امري  توسعه پایدار، نقطه توازن و تعادل، در"عبارتی دیگر، 

. در دستیابی به توسعه پایدار "که در چارچوب رویکردهاي گذشته، به تعارض میان هر یک از ابعاد توسعه انجامیده است
اف آن در نظر گرفته می متفاوتی براي اهد» وزن، اهمیت، و وجوه کمی و کیفی«روستایی، بر حسب شرایط جوامع روستایی، 

، گزارش هم اندیشی توسعه روستایی، تهران: موسسه توسعه روستایی ایران، نقل شده 1381شود. (موسسه توسعه روستایی، 
، 108، مسکن و انقالب، شماره »رویکرد توسعه پایدار در برنامه چهارم، از مفهوم تا عمل«،1383در: عزیز پور، فرهاد، 

  )12،صفحه1386رادپور،). (دانشپور، م17صفحه
بنابراین، در فرایند توسعه پایدار محلی، همه ابعاد توسعه به طور یکپارچه و در تعامل با یکدیگر در نظر گرفته می شوند. سه 
بعد مهم توسعه پایدار محلی عبارت است از بعد اقتصادي، اجتماعی و بوم شناختی. هرکدام از این ابعاد را می  توان با شاخص 

  مورد سنجش قرار داد.هایی  
: یکپارچگی سامانه بومی (خدماتی و فرایندها)، محافطت از تنوع زیستی، بهره وري پایدار و متوازن در ابعاد بوم شناختی

 چهاچوب ظرفیت محیط.
: فرصت هاي برابر (درون و بین نسلی)، مشارکت گستره و تعاملی، توانمندسازي، کیفیت زندگی، کرامت و ابعاد اجتماعی

 قوق انسانی، فقرزدایی، تنوع فرهنگی و همبستگی اجتماعی.ح
: رشد پایدار، کارایی و اثربخشی، تنوع اقتصادي و اشتغال پایدار، افزایش درآمد و توزیع عادالنه آن، خوداتکایی، ابعاد اقتصادي

  ) 106-87، صفحه 1390مصرف متعادل، فناوري سازگار با محیط. (عنبري، مالکی ،
ادهاي متولی توسعه روستایی و روستاییان خطري است که همواره براي توسعه کشاورزي پایدار و روستایی جدایی میان نه

جدي تلقی شده و نتیجه بی توجهی به فناوري بومی و ذخایر علمی روستاییان است. از این رو، بزرگ ترین خطر و عامل 
 Kalantari)وستاییان و نظرات آنهاست. کالنتري و همکاران بازدارنده در توسعه پایدار روستایی عدم توجه به دانسته هاي ر

et al.,2008: 726)   نیز عدم توجه به دانش بومی را از جمله مهم ترین مشکالت جوامع روستایی به توسعه پایدار بیان می
  کنند.

اي مردمی، میسر نمی شود. دستیابی به توسعه پایدار روستایی، بدون اتخاذ روش هاي معطوف به نگرش زیربنایی به مشارکت ه
مشارکت در نواحی روستایی به مفهوم سامان دهی رابطه متقابل انسان روستایی با محیط جغرافیایی یا بهره وري بهینه در 
سطوح مختلف تولید کشاورزي است. مشارکتی که در توسعه و توسعه روستایی مد نظر است، مشارکت توسعه اي است (این 

جتماعی، یکپارچه، جامع، پویا، همبسیه، چندبعدي، و چند فرهنگی به شمار می رود؛ به دیگر سخن، نوع مشارکت فرایندي ا
مشارکت توسعه اي می خواهد که همگان در همه مراحل توسعه درگیر شوند)؛ زیرا مشارکت توسعه اي تمامی سطوح جامعه، 

حوزه مشارکت روستایی مشکالت این حوزه را بدین شرح  نیازهاي آن، و ابعاد زندگی فرد و گروه را در برمی گیرد. پژوهشگران
  برشمرده اند



  
   

11 
 

 شعاري شدن مشارکت؛  
 تلقی مشارکت به مثابه هدف و نه وسیله؛  
 سردرگمی مشارکت درالفاظ: روش، فرهنگ، رهیافت یا نظام؟؛  
 عدم اعتقاد مسئوالن دولتی به مشارکت؛  
 عدم توجه به آمادگی و اشتیاق مردم؛  
  هاي مشارکتی از باال به پایین؛دیکته شدن برنامه  
  عدم هماهنگی و تفاوت میان نحوه عمل و دیوان ساالري هاي خاص دولتی و نیازمندي هاي طرح هاي

  توسعه.
  

  چالش هاي نظري موثر در پایداري و توسعه روستایی -6-2
زمانی به صورت مشخصه توسعه پایدار روستایی به کار می رود که » پایدار«به عنوان پیش ذهن اولیه گفته می شود که پسوند 

و رویکرد زیست محیطی به توسعه آمیخته شود. رابطه توسعه پایدار و محیط  (Environmentalism)با محیط گرایی 
ت، مانع دستیابی به اهداف توسعه می شود. محیط زیست یه عنوان زیست، یک رابطه دو طرفه است و غفلت از محیط زیس

سرمایه عظیم براي حیات، نیازمند حفاظت و مراقبت اهداف توسعه می شود. محیط زیست به عنوان سرمایه عظیم براي حیات، 
حیط زیست و رویکرد نیازمند حفاظت و مرافبت دائم همه ساکنان زمین است. اما نکته حائز اهمیت این است که حفاظت از م

محیط گرایی و زیست محیطی، بخشی از توسعه پایدار به حساب می آید، ولی همه مبحث توسعه پایدار پیرامون حفاظت 
محیط زیست سیر نمی کند. توسعه پایدار، یعنی توسعه اي که از نظر زیست محیطی غیر مخرب، از نظر فنی مناسب، از نظر 

  اعی قابل پذیرش باشد.اقتصادي ماندگار و از نظر اجتم
جر شود:درچارچوب تئوریک، توسعه پایدار روستایی باید به توسعه همه جانبه اجتماعات روستایی در قالب بدیل هاي زیر من  

 مدیریت پایدار و متوازن در بهره برداري از منابع طبیعی 
 ارتقاي کیفیت زندگی و کاهش فقر 
 دامنه انتخاب به ویژه براي زنان و جوانان گسترش مشارکت موثر، افزایش فرصت هاي برابر و 
 توسعه و ارتقاي سرمایه هاي انسانی در محیط هاي روستایی 
 ارتقاي بهره وري در کشاورزي، استحکام رشد اقتصادي و تنوع سازي در اقتصاد روستایی 
 یکپارچگی و پیوند موزون جوامع و فضاهاي روستایی با کلیت سرزمین 

برنامه اي و سپس اجرایی می یابند که اصول و فرایندهاي توسعه پایدار روستایی مورد تاکید و  بدیل هاي فوق زمانی محمل
وفاق قرار گیرد، زیرا از یک سو، اصول و فرایندهاي توسعه پایدار (به عنوان تئوري پایه در برنامه ریزي همه جانبه) و از سوي 

  پایدار اجتماعات روستایی در ارتباط هستند .دیگر، اصول عملیاتی آن براي نیل به توسعه همه جانبه و 
  
  
  
  انواع گردشگري روستایی-6-3

گردشگري روستایی می تواند در بر گیرنده گستره وسیعی گونه هاي مختلف گردشگري باشد. از این رو می توان گفت که 
توریست ها به دالیل مختلف و با انگیزه هاي متفاوت از نواحی روستایی بازدید می کنند و در بسیاري از فعالیت ها شرکت می 

یسم در نواحی روستایی دیده می شود که به شخص مسافر، ویژگی هاي مقصد و کنند وبه همین جهت نیز انواع خاصی از تور



  
   

12 
 

انگیزه از مسافرت بستگی دارد. بنابراین می توان با توجه به ظرفیت پذیري توریست محلی و نیز اهداف گردشگران، گردشگري 
  روستایی را به پنج دسته تقسیم نمود:

  
(قدیري معصوم، محمد جانی، ایمانی و مجتبی، مرتضی، بهرام، نقش گردشگري در توسعه پایدار روستایی، مجله علوم 

  )51، صفحه 85، زمستان4جغرافیایی، شماره
  

  صنعت گردشگري روستاییچالش هاي  -6-4
ارزیابی ویژگی هاي کلیدي توسعه گردشگري موفق و ویژگی هاي کلیدي نواحی روستایی به شکل گیري این فرضیه می 
انجامد که گردشگري در نواحی روستایی با موانعی روبه روست. فقدان توانایی کافی و درك ساکنان محلی از فرهنگ گردشگري 

در واقع، در توسعه این صنعت، کمتر به توانایی جوامع محلی نگاه شده است. به باور برخی از  همه کشورها مشاهده می شود.
پژهشگران، گردشگري روستایی موضوعی جدید در ایران است که قطعا با مشکالتی نیز روبه روست، مشکالتی که باید با اتخاذ 

  سیاست هاي مناسب برطرف شوند؛ این مشکالت عبارتند از:

 امه ها و راهبردهاي فقدان برن
مدون براي گردشگري روستایی؛ یکی از مشکالت 
عمده این بخش وجود یک طرح جامع گردشگري است، که باعث اتالف وقت و عدم کارآیی مدیریت آن 

  شده است.
  فقدان مهارت هاي تجاري در سطح محلی؛ گردشگري روستایی فعالیتی چند جانبه است که یکی از جوانب

و مانند هر فعالیت اقتصادي دیگر، به مهارت هاي تجاري نیاز دارد و باید از اصول علمی  آن اقتصادي است
آن پیروي شود؛ اما در ایران، به دلیل خالء ارتباطی و تبلیغاتی میان مردم محلی و گردشگران، این جنبه از 

  فعالیت گردشگري ضعیف است.
  بخش خصوصی و ضعف دولت در این زمینه؛ نبود مشوق ها و تضمین الزم براي گسترش سرمایه گذاري

این مسئله به بی توجهی سرمایه گذاران بخش دولتی و خصوصی نسبت به سرمایه گذاري در بخش 
گردشگري انجامیده است، چنان که آن ها ترجیح می دهند در سایر بخش هاي زودبازده سرمایه گذاري 

  کنند.

  هاي اکولوژیکی قرار داردبه طور عمده در تعامل با داده   گردشگري طبیعی
  مرتبط با فرهنگ، تارخ، میراث فرهنگی و باستانی مردم روستایی است.  گردشگري فرهنگی

  گردشگري بومی
نوعی از گردشگري است که عالوه بر تعامل با جاذبه هاي طبیعی با زندگی و هنجارهاي 

در ارتباط می اجتماعی مردم که خود نیز در تعامل با جاذبه هاي طبیعی فوق است، 
  باشد.

گردشگري دهکده 
  اي

در این نوع از گردشگري، گردشگران در خانوارهاي دهکده زندگی کرده و فعالیت هاي 
  اقتصادي و اجتماعی روستا مشارکت می کنند.

  گردشگري کشاورزي
در این نوع گردشگري، گردشگران بدون ایجاد پیامدهاي منفی روي اکوسیستم مناطق 

یت هاي سنتی کشاورزي در تعامل می باشند و یا در آن مشارکت می میزبان یا فعال
  کنند.

 انواع گردشگری روستایی-٢جدول
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 ولی این صنعت در نتیجه، تعدد مراکز تصمیم گیري در نبود یک سازمان یا وزارتخانه مشخص در جایگاه مت
آن؛ این مسئله و در پی آن، وجود سازمان هاي موازي به ناهماهنگی و تداخل وظایف فراوان می انجامد. 
همچنین، وجود چند سازمان مختلف و عدم تدوین و اجراي برنامه اي جامع و یکپارچه براي توسعه 

  از مشکالت روبه رو می سازد. گردشگري این صنعت را با انبوهی
  ضعف امکانات زیربنایی و خدمات گردشگري؛ ناکافی و نامطلوب بودن وسایل حمل و نقل مسافري، جاده

هاي بین شهري، مراکز خرید، تاسیسات اقامتی، و شبکه هاي آب، برق، مخابرات، فاظالب و بهداشت در 
  ان به شمار می رود.مناطق گردشگري از موانع عمده توسعه این صنعت در ایر

  فقدان فرهنگ پذیرش گردشگر(ناآگاهی عمومی نسبت به مزایاي گردشگري)؛ اغلب در نقاط و مکان هاي
مختلف، به علت ناآگاهی ساکنان یک محل یا افراد یک جامعه و یا مشاهده برخی از رفتارهاي جهانگردان و 

ین صنعت برداشت ناخوشایند و منفی می همچنین، به دلیل تفاوت فرهنگی میزبانان و گردشگران، از ا
شود، و یا افراد بومی فعالیت در برخی از مشاغل مربوط به گردشگري را سطح پایین تلقی می کنند و از 

  این رو، حاضر به کار کردن در این مشاغل نیستند.
 تاسفانه ضعف آموزش و تبلیغات در زمینه توسعه فرهنگ گردشگري؛ با توجه به جوان بودن ایت صنعت، م

در اغلب کشورهاي در حال توسعه، نیروي انسانی متخصص مورد نیاز کم است و حتی مراکز آموزشی براي 
  تربیت آن ها نیز یا وجود ندارد و یا بسیار محدود است.

  فقدان مهارت هاي ادارکی و مدیریتی در مدیران و سیاستگذاران درباره گردشگري روستایی؛ براي ایجاد
مناسب صنعت گردشگري، وجود یک مدیریت توانا و منسجم بسیار حائز اهمیت است؛ بدین  توسعه پایدار و

ترتیب، فقدان شناخت و مهارت هاي مدیریتی در میان دست اندرکاران دولتی و مردم محلی پیرامون 
گردشگري روستایی نیز از موانع پیش روي این صنعت به شمار می رود. (فعلی، صدیقی، پزشکی راد، 

 )128-97صفحه  ،1389

  

  

  

  نتیجه گیري -7
امروزه صنعت گردشگري یکی از پر رونق ترین فعالیت هاي انسان در سده بیست و یکم به شمار می رود. با توجه به زندگی 
ماشینی امروز که امان انسان ها را بریده است و فرسایش روح و به هم ریختگی درون انسان را به دنبال داشته به همین جهت 

هاي مختلفی براي برونرفت از این خستگی روح و دستیابی به آرامش روان و تلطیف زندگی شهري وجود دارد.یکی از این شیوه 
  شیوه ها همجواري با طبیعت است. تاثرات متقابل انسان و طبیعت می تواند سبب تسکین خاطره شود.

الیت هاي گردشگري، به دلیل رشد روزافزون با توجه به کاهش کشاورزي و دامداري، منطقه، مهاجرت مردم و تنوع فع
 گردشگري و افزایش تقاضاهاي جدید، انواع گردشگري پایدار نیاز به توسعه گردشگري روستایی احساس می شود. 

گردشگري پایدار شیوه اي مثبت براي کاهش هیجانات و تنش هایی است، که به وسیله تاثیرگذاري هایی متقابل میان صنعت 
زدیدکنندگان، محیط زیست و جوامع میزبان بوجود آمده است. بویژه در مناطق روستایی که وابستگی گردشگري و با
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گردشگري و محیط زیست در آن ها بسیار مشهود است. بایست به این نکته مهم توجه نماییم که توریسم پایدار بیشتر به 
  عت توریسم و رشد اقتصادي فعلی.نیازهاي فرداي صنعت توریسم مرتبط است تا به مزیت هاي موجود در صن

. این عوامل با میکندتنوع منابع طبیعی و فرهنگی به اضافه ویژگی هاي روستایی ، که محیط را براي توسعه گردشگري فراهم 
مورد حمایت قرار می گیرد که شرط الزم و مهم در توسعه گردشگري  روستافاکتورهایی همچون امنیت و آرامش موجود در 

  است. 
را می توان با ایجاد و توسعه نگرش مثبت نسبت به  روستااجتماعی موجود در راه توسعه گردشگري ر -ع اقتصاديموان

گردشگري با استفاده از سیاست هاي عمومی و خصوصی برحسب قابلیت هاي کسب و کار، حمایت از کارآفرینان روستایی 
سعه کارآفرینی به کارآفرینان بالقوه روستایی در حل مشکالت بالقوه و اشتغال در منطقه، غلبه کرد. برنامه هاي آموزش تو

مهارتی و افزایش سطح آگاهی آن ها نسبت به توسعه گردشگري پایدار کمک خواهد کرد. نکته مهم در این بحث مشارکت 
ز مردم براي پذیري مردم در فرایند برنامه ریزي است که در این راستا به جاي تامین مستقیم خدمات از طریق دولت، تجهی

تامین خدمات باید مد نظر قرار گیرد. برنامه ریزي صحیح کاربري زمین در سطح محلی از جمله موثرترین راه کارها در هدایت 
  است.  وگردشگري پایدار توسعه روستایی پایدار

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  منابع و ماخذ
  ،1389همایش منطقه اي توریسم و توسعه، مهرماهغالمیان، سید اکبر، آسیب شناسی توسعه گردشگري پایدار روستایی  
  فعلی، صدیقی، پزشکی راد، میرزایی و سعید، حسن، غالمرضا، آرزو ،چالش هاي جوامعه روستایی ایران براي دستیابی به توسعه

 128- 97، صفحه 1389، زمستان4، شماره13پایدار، فصلنامه روستا و توسعه، سال 

  و مجتبی، مرتضی، بهرام، نقش گردشگري در توسعه پایدار روستایی، مجله علوم جغرافیایی، قدیري معصوم، محمد جانی، ایمانی
  51، صفحه 85، زمستان4شماره

 بهار و 2وثوقی، ایمانی و منصور، علی، آینده توسعه روستایی و چالش هاي پایداري، مجله توسعه روستایی، دوره اول، شماره ،
 45-23، صفحه 1389تابستان 



  
   

15 
 

 یان، سعید، محمدرضا، اکوتوریسم روستایی و نقش آن در توسعه پایدار روستاي کندوان، فصلنامه روستا و توسعه، اکبري، بمان
  )150-131، صفحات1387، بهار1، شماره 11سال

  ،17حسن زاده، ایزدي جیران و داوود، اصغر ، بررسی جایگاه توسعه پایدار در اجتماعات روستایی ایران، نامه علوم اجتماعی ،
  55-27، صفحه 1388

 1385، زمستان4، شماره10زاهدي و نجفی، شمس السادات و غالمعلی، بسط مفهومی پایدار، فصلنامه مدرس علوم انسانی، دوره  
 1389غالمیان، سید اکبر، آسیب شناسی توسعه گردشگري پایدار روستایی، همایش منطقه اي توریسم و توسعه، مهرماه  
 یی و سعید، حسن، غالمرضا، آرزو ،چالش هاي جوامعه روستایی ایران براي دستیابی به توسعه فعلی، صدیقی، پزشکی راد، میرزا

  128- 97، صفحه 1389، زمستان4، شماره13پایدار، فصلنامه روستا و توسعه، سال 
 به توسعه  فعلی، صدیقی، پزشکی راد، میرزایی و سعید، حسن، غالمرضا، آرزو ،چالش هاي جوامعه روستایی ایران براي دستیابی

  128- 97، صفحه 1389، زمستان4، شماره13پایدار، فصلنامه روستا و توسعه، سال 
  ،قدیري معصوم، محمد جانی، ایمانی و مجتبی، مرتضی، بهرام، نقش گردشگري در توسعه پایدار روستایی، مجله علوم جغرافیایی

  51، صفحه 85، زمستان4شماره
 9،صفحه 1390سعه پایدار شهري،ویژه نامه اقتصاد گردشگري شهري،زمستان محمدپور زندي،حسین،اقتصاد گردشگري و تو  
 بهار و 2وثوقی، ایمانی و منصور، علی، آینده توسعه روستایی و چالش هاي پایداري، مجله توسعه روستایی، دوره اول، شماره ،

 45-23، صفحه 1389تابستان 

  بهار و 2چالش هاي پایداري، مجله توسعه روستایی، دوره اول، شمارهوثوقی، ایمانی و منصور، علی، آینده توسعه روستایی و ،
  45-23، صفحه 1389تابستان 

 ،259، ص1380جهاد تحقیقات آب و آبخیزداري  
 درودیان ، یاسین ، مترجم؛ ددا ، پائوال  

  

  
  
  
  
  

 
  
  
  
  
  
  


