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واثرات اقتصادی آن روستاییگردشگری   

                                                                                    چکیده :

 

 

 

                                         

                                                                             

 

 

 

 

 

 

امروزه گردشگری روستایی باعث رشد اقتصادی و کسب درآمد 

توسعه جامعه روستایی همچنین شد جامعه محلی می بابرای 

در جامعه روستایی شده و از و خالقیت تنوع شغل ایجاد اشتغال ، 

و سبب تنوع بخشی به صنایع  مهاجرت جوانان جلوگیری میشود

روستایی خصوصاً صنایع دستی و حضور زنان در فعالیت های 

، احیاء فرهنگ و آداب و  اقتصادی شده است و این تنوع اشتغال

 ،و ورود تمامی افراد جامعه روستایی در این عرصه رسوم محلی

نوآوری  ،.  خالقیت به دنبال داشته است پویایی جامعه روستایی 

تجربه و دانش ،وتبادل فرهنگی بین جامعه روستایی و گردشگران 

 آثارو در حفظ این  هجامعه میزبان را به ارزشهای محیطی باال برد

ایجاد سرمایه  طبیعی و بکر نهایت تالش  و کوشش را دارند

گذاریهای محلی با حمایت دولت و صندوق های قرض الحسنه مانع 

ورود سرمایه گذاران خارجی شده و اقتصاد محلی رونق می یابد 

آمده می توان در زمینه احیاء صنایع دستی  و از سود به دست

ست .                          فراموش شده و اشتغال های جدید بهره ج  

، اثرات اقتصادی روستاییری ،گردشگری واژگان کلیدی :گردشگ  

                   99530995390نویسنده: طیبه گل ریز    

tayebehgoli@yahoo.com :پست الکترونیک 
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 مقدمه :

گردشگری رویکرد جدیدی در توسعه روستایی است که می 

درتوانمند سازی مردم محلی و توسعه منابع انسانی ، تنوع تواند

رشد آن و خلق فرصت های شغلی ، ارتقاء بخشی اقتصادی و 

استانداردهای زندگی از طریق تامین خدمات اجتماعی وپرکردن 

شکاف بین نواحی شهری و روستایی در زمینه های مختلف و 

ه کاهش مهاجرت روستایی به کالن شهرها، نقش عمده ای داشت

با توجه به اینکه سه چهارم (3595باشد.)نصرآبادی وهمکاران،

ین مردم درروستاها زندگی می کنند گردشگری روستایی فقیرتر

می تواند فرصتی برای حمایت از فعالیت های سنتی از جمله 

:کشاورزی ،صنایع دستی و محلی باشد.  )میرحسینی موسوی و 

در واقع ایران از جمله کشورهایی است که به (3590همکاران،

همواره علت داشتن پتانسیل های طبیعی ،تاریخی و فرهنگی 

مورد توجه گردشگران مختلف دنیا قرار داشته است که این عامل 

شرایط مساعدی را برای بهره برداری و توسعه زیرساخت های 

به طور  (3591محمودی وهمکاران، گردشگری فراهم می سازد.)

کلی گردشگری روستایی از دو جنبه دارای اهمیت است یکی به 
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یگری به عنوان یک تاکید عنوان یک فعالیت گسترده جهانی و د

( 3591بر توسعه سیاستهای منطقه ای و محلی .)ملکی، 

چند بعدی خود، می تواند  گردشگری روستایی با توجه به ماهیت

نقش عمده ای در توانمندسازی و تقویت مشارکت های اجتماعی 

اقتصادی در سیستم جامعه بر عهده بگیرد.)عینالی –

،3591)                                                                                 

شینه تحقیق :                   پی  

نتایج تحقیق نشان می دهد که گردشگری به کسب و کارهایی   

                       اشاره دارد که خدمات ارائه می کنند)به عنوان مثال حمل

 ونقل(

)Basharat Hossain1, Syed Naimul Wadood2 (0202  

ری روستایی گردشگتوسعه نتایج تحقیقی نشان می دهد که 

جذب سرمایه های دولتی و خصوصی وایجاد و توسعه زیرساخت 

های بهداشتی، حمل ونقل و راه های ارتباطی و سایر خدمات 

رفاهی را برای این مناطق به ارمغان می 

( گردشگری به بزرگ ترین کسب و 3591ن،آورد.)پایداروهمکارا

کار جهانی مبدل شده و از صنایع نظامی ، نفت و کشاورزی پیشی 

درصد از تولید ناخالص داخلی جهان را به خود  3/9گرفته و
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(در تحقیق دیگری 3599اختصاص داده است.)قادری و اعرابی،

توسعه گردشگری در سبک زندگی محلی ،همسایگان، توسعه 

، الگوهای رشد اقتصادی و انواع زیرساخت ها و منابع تامین مالی

(در 3599)حکم آبادی،دولت آبادی،و مقاصد تاثیر می گذارد.

تحقیقی دیگر،گردشگری ابزاری قدرتمند در راستای توسعه 

جوامع است،بخصوص در دیدگاهی که گردشگری و توسعه 

جوامع را الزاماً مرتبط بداند.)پیرمرادیان و 

سترش صنعت گردشگری در مکان هایی که (گ3591همکاران،

پتانسیل بالقوه جذب گردشگر را داراست می تواند ابزاری ر 

جهت رشد و توسعه همه جانبه جوامع میزبان به کار گرفته شود.) 

(گردشگری از طرق زیادی بر 3590کیانی سلمی وهمکاران، 

زندگی مردم تاثیر می گذارد این تاثیر برای گردشگران به منزله 

اطراتی مادام العمر برای شاغالن کار وفعالیت و برای مقاصد خ

حاتمی خانقاهی و گردشگری ،منبع درآمد و اشتغال است.)

می در تحقیقی آمده که گردشگری روستایی (3599همکاران، 

تواند موجب تنوع فعالیت ها و کاهش ریسک های کشاورزی 

شودو فرصت های توسعه همه جانبه ی روستایی را فراهم 

(در تحقیقی گردشگری رویگرد جدیدی در 3593آورد.)میرزایی،

توسعه روستایی است که می تواند در توانمندسازی مردم محلی 
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وتوسعه منایع انسانی ،تنوع بخشی اقتصادی و رشدآن خلق 

فرصت های شغلی ،ارتقاء استانداردهای زندگی از طریق تامین 

وروستایی  خدمات اجتماعی وپر کردن شکاف بین نواحی شهری

در زمینه های مختلف و کاهش مهاجرت روستایی به کالن شهرها 

،نقش عمده ای داشته باشد.)نصرآبادی 

                                                                                               (3595وهمکاران،

                                                  تاریخچه گردشگری روستایی :

آغاز  3939توجه به گردشگری روستایی به طور مشخص از دهه 

جنبه اقتصادی آن برای جوامع محلی مورد توجه  3909شد و در دهه 

(گروهی از متخصصان ، توسعه 3593قرار گرفت.) جاللیان و همکاران ، 

ای زندگی صنعتی ،عالقه مردم گردشگری روستایی را ناشی از فشاره

.موسی الرضایی )به آداب ورسوم و فعالیت های محلی ذکر می کنند

عملکرد گردشگری در نواحی روستایی از دیرباز (  3590وهمکاران، 

چه در رابطه با مناطق ییالقی بیرون شهرها و چه در رابطه با جاذبه 

بوده های فرهنگی و تاریخی موجود در روستا ، دارای اهمیت 

                                                         (3591است.)سقایی وهمکاران، 

                                               اثرات اقتصادی گردشگری روستایی :
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گردشگری در دهه های اخیر در بسیاری از مناطق روستایی افزایش 

و اجتماعی افسرده هستند و می  یافته است که هنوز از نظر اقتصادی

توان گفت که گردشگری روستایی نقش کلیدی در توسعه آنها ایفاء 

                  (                               .                                                       می کند

Dora SMOLČIĆ JURDANA,DanielSOLDIĆ 

FRLETA (2102،  

گردشگری در نواحی روستایی می تواند به توانمندسازی رونق 

روستاییان ،تنوع بخشی به فعالیت های اقتصادی و ایجاد فرصت های 

( گردشگری 91)محمودی چنارانی وهمکاران،شغلی جدید کمک کند.

با نزدیک کردن مردم و فرهنگ های مختلف نقش مهمی در اقتصاد 

ری نیز در چهارجوب یک جهانی بازی می کند و از آنجا که گردشگ

سیستم از عرضه و تقاضا شکل می گیرد،رشد تجارت جهانی گسترش 

گردشگری را در مناطق مختلف جهان در قالب تجارتی سودآور سبب 

می شود گردشگری یکی از عوامل تسهیل کننده و یکی از اصلی ترین 

(توسعه 91ابزارهای جهانی شدن به حساب می آید.)رهایی و همکاران،

شگری به عنوان مجموعه ای از فعالیت های اقتصادی ،تاثیر گرد

بسزایی در تقویت بنیان های اقتصادی جوامع دارد.نقش گردشگری به 

عنوان منبع جدیدی برای ایجاد اشتغال ،کسب درآمد،جذب ارز و 

تقویت زیرساخت های اجتماعی شناخته شده است.) امیرانتخابی و 

است که ارزهای به دست آمده از  بررسی ها نشان داده(91همکاران، 

فعالیت های گردشگری ، در تنظیم پرداخت های بسیاری از کشورها 
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به ویژه کشورهای در حال توسعه و کمترتوسعه یافته که معموالً وابسته 

به اقتصاد تک محصول اند،موثر واقع شده است .)عینالی و همکاران، 

به عنوان سومین بخش (اقتصاددانان از فعالیت گردشگری که امروز 90

بزرگ اقتصادی در جهان مطرح است به عنوان صادرات نامرئی نام برده 

(صنایع روستایی با آن دسته از صنایعی 91اند.) صالح پور و همکاران ،

که برای گردشگران جالب می نماید یک همپوشانی در اقتصاد 

 روستایی و اوقات فعالیت به ویژه در فصول بیکاری و توقف کشت و

(صنعت 3595رکن الدین افتخاری و همکاران، زرع ایجاد می کند.)

گردشگری افرادی با مهارت های گوناگون به اشتغال در می آورد و یکی 

(با ورود 3590از طرق موثر برای غلبه بر مشکل بیکاری است.) بهاری ،

نفر ایجاد می گردد و در آینده نزدیک  3تا5هر گردشگر زمینه اشتغال 

به بهترین شاخص اقتصادی هر کشور تبدیل خواهد شد.) این صنعت 

گردشگری روستایی به عنوان جزئی از (3595سقایی وهمکاران ،

صنعت بزرگ گردشگری می تواند نقش عمده ای در توانمندسازی 

مردم محلی و تنوع بخشی به رشد اقتصادی و همچنین خلق فرصت 

تنگاتنگ با سایر های شغلی جدید در فضاهای روستایی و در ارتباط 

( ازجمله اثرات مثبت 90بخش های اقتصادی ایفاء نماید.) رحیمی، 

اقتصادی گردشگری در نواحی روستایی می توان به افزایش ضریب 

تکاثری ، ایجاد اشتغال و درآمد، کمک به فراهم شدن خدمات زیربنایی 

،تشویق توسعه سایر بخش های اقتصادی و تنوع بخشی به فعالیت های 

توسعه گردشگری به رشد   (91تصاد روستایی اشاره کرد.) ملکی، اق
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اقتصادی و اشتغال زایی در مقصدها منجر می شود با ورود گردشگران 

تقاضای نهایی برای محصوالت افزایش می یابد و بخش های گردشگری 

برای پاسخ به این تقاضا و بخش های غیرگردشگری برای پاسخ به 

خود را افزایش می دهند، بدین ترتیب رشد تقاضای واسطه ای تولید 

اقتصادی صورت می گیرد و تقاضا برای نیروی کار نیز افزایش می یابد.) 

(گردشگری یک بخش مهم اقتصاد جهانی است 91فرزین و همکاران،

در کشورهای در  و به طور فزاینده کمکی به اقتصادهای ملی ،خصوصاً

ا اشتغال ایجاد می حال توسعه است به طوری که در این کشوره

کند،توسعه ی منطقه ای را بر می انگیزد و وسیله ای برای کسب ارز 

در بسیاری از کشورهای در ( 95خارجی می باشد .) نوری و همکاران، 

حال توسعه به دلیل دولتی بودن بخش بزرگی از اقتصاد ومنابع ملی 

یستند ،نهادها و زیربخش های گردشگری از کارایی مطلوبی برخوردار ن

از این رو ،برخی از اقتصاددانان کندی رشد اقتصادی در برخی از 

کشورهای در حال توسعه را به ناکارامدی و توسعه نیافتگی بخش 

خدمات به طور کلی و مخصوصاً بخش گردشگری نسبت می دهند 

واصالحات نظام مند این بخش را برای دستیابی به رشد اقتصادی 

ری به عنوان فاکتور رشد اقتصادی سریعتر توصیه می کنندگردشگ

بلندمدت که به افزایش درآمد کشور کمک می کند به رسمیت شناخته 

(گردشگری به ویژه در مقیاس کوچک 90 ،کرد وهمکارانشده است.)

و سرمایه گذاری های اکوتوریسم محلی به عنوان یک ابزار به منظور 

شده  ارتقاء معیشت مردم در اطراف مناطق حفاظت شده شناخته
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(توسعه گردشگری در مناطق 3593است.)کرمی دهکردی و همکاران، 

روستایی ،عنصری اساسی و یکی از راه های نجات روستا از فقر 

،مهاجرت و مشکالت اقتصادی و اجتماعی است. رشد جمعیت و 

افزایش جمعیت جوان کشور در چند دهه اخیر لزوم توجه به 

اقتصادی را نمایان می راهکارهای جدید برای اشتغال و توسعه 

.بهره گیری از توان های گوناگون گردشگری کشور در راستای سازد

ایجاد درآمد و بهبود وضعیت اقتصادی کشور را می توان یکی از همین 

(گردشگری از طرق زیادی 93راهکارها دانست.)شاهی پور و همکاران ،

منزله  بر زندگی مردم تاثیر می گذارد این تاثیر برای گردشگران به

خاطراتی مادام العمر، برای شاغالن کارو فعالیت و برای مقاصد 

گردشگری ،منبع درآمد و اشتغال است.)حاتمی خانقاهی و همکاران 

( از آنجا که صنعت گردشگری از منابع درآمدی بسیاری از جوامع 99،

پیشرفته به حساب می آید به روز شدن و تعامل ارگان های دخیل در 

تواند این پتانسیل بالقوه را بالفعل نماید.)مهدی زاده و این حوزه می 

گردشگری می تواند باعث افزایش درآمد مردم در مقصد (95همکاران ،

شود، زیرا پولی که گردشگران در مقصد خرج می کنند درآمد را باال 

می برد و با وضع مالیات نیز موجب افزایش پایه های مالیاتی در کشور 

ه از درآمدی که از گردشگری به دست می آید ،می می گردد با استفاد

توان به حفظ و بهسازی محیط های گردشگر پذیر پرداخت.) کارگر 

(گردشگری روستایی به عنوان یک فعالیت 99اصل زنوزی و همکاران ، 

مکمل و پرتوان در اشتغال زایی و افزایش درآمد روستاییان اهمیت 
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یافته برای توانمند کردن بسزایی دارد و اکثراً کشورهای توسعه 

اقتصادشان این صنعت را تقویت می کنند.)مهری تاالر پشتی و 

(بر اساس محاسبات کارشناسانه برای هر گردشگر در 91همکاران، 

دالر سرمایه گذاری مستقیم هستیم تا همه  13تا  1کشورمان نیازمند 

توانمندی ها و زیرساخت های گردشگری، برای توسعه گردشگری به 

کشورهایی که به لحاظ فرهنگ ، تمدن و آثار باستانی ار گرفته شود.ک

گردشگری  ( 99دارای توانمندی هستند.) نصوحیان و توسلی نائینی،

نقش عمده ای در توانمند سازی جامعه میزبان و تقویت تغییرات 

اقتصادی کشورها ایفا می کند و تاثیرات مثبتی بر اقتصاد –اجتماعی 

حیط زیست ، از جمله در تولید ناخالص داخلی دارد ،جامعه ،فرهنگ و م

درصد  9/9میلیون شغل یا  535این صنعت  1930. بطوریکه در سال 

کل اشتغال جهان را ایجاد کرده است و تولید ناخالص داخلی جهان را 

درصد افزایش داده است و پیش بینی شده است سهم صنعت  3/39به 

ن افزایش خواهد یافت و تا گردشگری در تولید ناخالص داخلی جها

درصد از  33میلیون شغل برسد این به معنای  519به  1910سال 

                        (         91مشاغل در جهان است . ) سجاسی قیداری ، 

 موقعیت ایران در اقتصاد گردشگری :                                                  

ایران با توجه به گستردگی جغرافیایی و داشتن اقلیم های متفاوت 

،فرهنگ وسنن و چشم اندازهای بی نظیرش و همچنین با توجه به دارا 

بودن جاذبه های تاریخی غنی دارای پتانسیل بسیار باالیی برای 
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برگزاری تورهای روستاگردی بویژه برای گردشگران خارجی است.) 

خیر مجمع جهانی اقتصاد نشان می دهد که (گزارش ا91فاطمی اصل،

کشور جهان ، از نظر شاخص رقابت پذیری سفر و  333ایران در بین 

. در سال قرار دارد 90در رتبه  51/5با نمره  1933گردشگری در سال 

درصد تولید ناخالص داخلی را  5/1گردشگری و سفر تنها  1933

. این در حالی است شغل ایجاد کرده است  335999تشکیل داده و فقط 

کشور  1که ایران از نظر جاذبه های تاریخی و فرهنگی و طبیعی یکی از 

( ایران در این میان 99غنی جهان به شمار می رود.) قادری و اعرابی ، 

میلیارد  59ساله کشور و سرمایه گذاری  19با تاکید بر چشم انداز 

 3393ی در سال خود را از بازار جهانی گردشگردالری بر آن است سهم 

 19با جذب حداقل یک ونیم درصد تعداد گردشگران بین المللی )

درصد از درآمد صنعت گردشگری جهان برساند که  1میلیون نفر( به 

مسلماً رسیدن به این مهم با ایجاد زیرساخت های مناسب برای جذب 

( 90گردشگران در این زمینه محقق خواهد شد .)رضایی و همکاران ،

انی ، اقتصاد رتبه ایران به لحاظ فضای اقتصادی ) آماده بودن جامعه جه

( 91عنوان کرده است . ) امیری و همکاران ، 09فضای اقتصادی ( را 

طبق گزارش ساالنه جامعه اقتصاد جهانی پیرامون ارزیابی چایگاه 

ایران از بین  1933کشورها از نظر بهره برداری از گردشگری ، در سال 

را به خود اختصاص داده است .) نوری و  333ه کشور جایگا 359

درصد  3/1، گردشگری به طور مستقیم  1933( در سال 95همکاران 

میلیارد ریال و در مجموع  303330،تولید ناخالص داخلی ایران برابر با 
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درصد تولید ناخالص داخلی  5/0) مستقیم ، غیر مستقیم و القایی ( 

را تشکیل داد و پیش بینی می شود که میلیارد ریال  531،903برابر با 

به طور مستقیم  1931کمک گردشگری به تولید ناخالص داخلی در سال 

درصد  3/5درصد و در مجموع ) مستقیم و غیرمستقیم و القایی(  0/5

                                       (90رشد پیدا کند.) شالبافیان ، 

 نتایج تحقیق :

در اکثر منابع در زمینه اثرات اقتصادی ، انجام شده با توجه به تحقیقات 

ورود زنان به بازار کار و فعالیت های  ،ایجاد اشتغال و تنوع آن  بر

، تاثیر بر میزان درآمدها ،احیاء صنایع ورود ارز خارجی ،اجتماعی 

دستی ، کاهش مهاجرت روستایی، تقویت مشارکت های اجتماعی و 

این اثرات  متاسفانه ق تاکید شده است .اقتصادی ، رشد اقتصادی مناط

اقتصادی ایجاد شده در مناطق روستایی مستقیماً در مناطق روستایی 

 بلکه این می شوندنمی شود و جامعه محلی از آن بهره مند نایجاد 

اثرات در این بین از این هستند که دالالن وواسطه گران اقتصادی 

آسیب های جدی را در منطقه روستایی  اقتصادی بهره مند می شوند و

وارد می سازد با توجه به اثرات اقتصادی فراوانی که گردشگری 

روستایی برای جامعه محلی ایجاد می نماید به دلیل نبودن برنامه ریزی 

و مدیرت صحیح در جهت حفظ مناطق توریستی و وجود دالالن و 

ند لذا جامعه سرمایه گذاران که اکثراً افراد ثروتمند شهری هست

اقتصادی بهره چندانی نبرده و آگاهی های روستایی از این اثرات 



   

 
13 

 

 

الزم را در جهت حفظ منطقه نداشته لذا آسیب های زیست محیطی 

زیادی به منطقه وارد می شود . لذا پیشنهاد میشود که در زمینه 

سرمایه گذاری ها از افراد محلی و بومی استفاده گردد و با دادن وام و 

بارات الزم به جامعه محلی از ورود سرمایه گذار خارجی جلوگیری اعت

از سود تا سود حاصل از گردشگری متوجه جامعه محلی گردد و شود 

.برگزاری دوره حاصله در چهت حفظ محیط تالش الزم را داشته باشند 

و  های آموزشی جهت آکاهی دادن به حفظ محیط زیست محلی

ایجاد صنایع دستی فراموش شده ، ، احیاء نمودن  ارزشهای محیطی

حمایت های دولتی از روستائیان از  صندوق های قرض الحسنه محلی ،

  جمله راهکارهای الزم در جهت توسعه گردشگری روستایی است .      

         منابع :     

، شناسایی عوامل موثر بر بازاریابی 3591امیری و همکاران ،   -

گردشگری و ارائه مدل مناسب اکوتوریسم و گردشگری روستایی 

  93-393، 53)استان هرمزگان(شماره 

، تعیین اولویت های گردشگری و 3591امیرانتخابی و همکاران ،-

ن اسرمایه گذاری در مناطق نمونه گردشگری روستایی شمال غرب است

  393-390، 1، شماره 33گیالن ، دوره 

، نقش گردشگری در اقتصاد روستایی) 3590بهاری ،نجمه،  -    

   33-39، 1دهستان میان فضل نیشابور( شماره 
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، احیای 3591طوالبی نژاد، مهرشاد، بامری، زبیده ، پایدار، ابوذر،-

، 9معیشت پایدار روستاهای سنتی از طریق توسعه گردشگری ، سال

 39-01، 51شماره 

پیرمرادیان، زهرا، کالنتری خلیل آباد، حسین، شمس الدینی، -

،تحلیل سازمان های مردم نهاد و نقش آنها در افزایش  3591علی،

 339-303، 3، شماره 33ظرفیت توسعه گردشگری شهر یزد،سال

، 3599حاتمی خانقاه ،توحید، وزیری، وحید، تقی زاده هیر، مهسا،   -   

ار کالبدی شکل گیری خانه های دوم بر منطقه گردشگری بررسی آث

  53-31، 59سرعین از دیدگاه ذی نغعان ، شماره 

، بررسی حقوقی و 3599حکم آبادی، علی اکبر، دولت آبادی، افسانه، -

 35، شماره 3عت گردشگری ، دوره اقتصادی تاثیرتحریم ها بر صن

،123-148 

، تحلیلی 3590رضایی ، محمدرضا، تازش ،یوسف، حیدری، علی اکبر، -

عوامل موثر بر توسعه گردشگری شهر یاسوج پایتخت طبیعت ایران، 

  313-330، 39، سال 39شماره

، نقش مناسبات شهر و روستا در توسعه 3590رحیمی ،حسین، -

  51گردشگری ، بخش گلبهار، چناران،سال دوازدهم، شماره 
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ین افتخاری ،عبدالرضا، پورطاهری، مهدی، فضلی، نفیسه، رکن الد-

، تحلیل عوامل موثر در توسعه ی کارآفرینی گردشگری 3595

  10-390، 1، شماره 5روستایی ، سال

، نقش گردشگری کویری در توسعه 3591رهایی، حسن و همکاران ، -

   3-10، 3،شماره 31روستایی) شهرستان گرمسار( سال 

، امکان سنجی محصول  3591سقایی ، مهدی، علی زاده ، سیددانا، -

  3-19،  33، شماره 35گردشگری روستایی در شهرستان پاوه ، سال

، بررسی چالش ها فرصت ها 3595سقایی ،محسن ، علیزاده، محمد، -

 بیاضه،گرمه ، و و راهکارهای توسعه گردشگری روستایی ) روستاهای

  33-09، 333یابانک( شماره مصر از شهرستان خور و ب

سجاسی قیداری ، حمداهلل، محمودی ، حمیده ، جمعه ای ، عاطفه ، -

، تمایل گردشگران به پرداخت هزینه خدمات در مقصدهای 3591

  393-359، 33گردشگری روستایی ، شماره 

، تحلیل پیامد های  3593شاهی پور، سوناف مجتبی زاده ،حسین، -

-031،  5، شماره 31سعه ) کندوان ( دوره گردشگری روستایی بر تو

050  
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، قابلیت سنجی توسعه گردشگری  3591صالح پوروهمکاران ، -

روستایی با تاکید بر رویکرد توسعه پایدار )تخت سلیمان تکاپ( دوره 

  333-310، 30، شماره 33

، سیاست های  3590ضرغام بروجنی ، حمید،شالبافیان،  علی اصغر، -

 کشورها) مطالعه تطبیقی (، ناشرمهکامهگردشگری 

، ارزیابی 3591عینالی ،جمشید، فراهانی ، حسین، رومیانی ، احمد، -

نقش سرمایه اجتماعی در توسعه ی گردشگری روستایی با تاکید بر 

خانه های دوم) دهستان حصار ولیعصر، شهرستان بوئین زهرا( شماره 

30 ،03-31 

، شناسایی  3590، اسماعیلی ، آسیه، عینالی ، جمشید، رومیانی ، احمد

 توسعه منطقه ا ی با و اولویت بندی جاذبه های گردشگری در راستای

 393-131، 33شماره دل تاپسیس وویکو)استان کردستان ماستفاده از

، سهم گردشگری روستایی در رشد اقتصادی 3591فاطمی اصل، آیات، 

ر عمران ،معماری، ، چهارمین کنفرانس بین المللی پژوهشهای نوین د

 مدیریت شهری و محیط زیست

، تاثیرات 3591فرزین ،محمدرضا، عباس پور، نیلوفر، اشرفی، یکتا،

توسعه گردشگری ورودی در تولید و اشتغال بخش های اقتصادی 

  3، شماره 1رهیافت تحلیل مسیر ساختاری ،سال
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، رقابت پذیری  3599قادری ، اسماعیل ، اعرابی ، سیدسپهر ،

گری شهری در ایران )با استفاده از مدل یکپارچه دوایر( شماره گردش

39  ،111-195 

، 3593کرمی دهکردی ،مهدی، کالنتری،خلیل ،خراسانی، محمد امین، 

واکاوی کیفی مشکالت گردشگری روستایی در استان چهارمحال 

بختیاری با استفاده نظریه مبنایی با تاکید در روستای دیمه شهرستان 

   309-191 ،39شماره ،3رنگ،سالکوه

، بررسی اثرات رشد 3590کرد،عادله ، صفایی، پویان، تقوی،مهدی،

، 10گردشگری بر تولید ناخالص داخلی، نمونه موردی ایران، شماره

31-39  

، 3599کارگر اصل زنوزی، قربانعلی، عزت پناه، بختیار ، ولیزاده ، رضا، 

 در توسعه آینده صنعتشناسایی و تحلیلی بر پیشران های موثر 

، شماره 31گردشگری تجاری با رهیافت آینده پژوهی )شهر جلفا( سال 

1 ،309-333 

کیانی سلمی، صدیقه ، موسوی، سیدحجت ،یگانه دستگردی،پریسا، 

، پهنه بندی مناطق مناسب برای احداث پیست اسکی با رویکرد 3590

،  39ره ،دو3گردشگری ورزشی )استان چهارمحال وبختیاری(،شماره

133-093 
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، بررسی 3515رضائی،مصطفی،قربانی، حبیب اله،  مهدی زاده، اکرم،

  03-13، 1، شماره 3مفهوم سیستم اطالعات گردشگری ورزشی، سال 

، برنامه ریزی  3591محمودی ، بیت اهلل، درخشان هوره ، سامره ، 

 1 گردشگری افشان دراستان خوزستان،سال  استراتژیک توسعه

، تحلیل اثرات گردشگری بر ابعاد اقتصادی ، 3591،  ملکی ، آرش

اجتماعی و زیست محیطی نواحی روستایی )روستاهای دهستان ناتل 

 ، 3، شماره  3شهرستان نور( سال 

، تبیین نقش گردشگری در 3591مهری تاالر پشتی و همکاران ،

پایداری اجتماعی روستاهای شهرستان قائمشهر با تکیه بر نظر مدیران 

  13-90، 1، شماره33ی، سالمحل

، تحلیلی بر نقش 3590موسی رضایی،مریم، ابراهیمی، فاطمه، 

گردشگری روستایی در ارتقاء شاخصهای نوسعه)استان چهارمحال و 

، 0یخان و چمن گلی،شماره بختیاری سکونتگاههای روستایی شیخ عل

333-93  

توزیع  ،3590موسوی، میرحسین، اصل ، زمزم السادات و الله سادات، 

، 33درآمد گردشگری روستایی بین بخش های کلیدی اقتصاد، شماره 

330-350  
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، بررسی تاثیر زیرساخت های گردشگری 3593میرزایی ، زهرا، 

روستایی بر میزان جذب گردشگر روستایی انی سفلی شهرستان 

  00-10،  3گرمی، شماره

، سنجش ظرفیت محیط 3591محمودی چنارانی و همکاران، 

، شماره 39روستاهای ماسال برای توسعه گردشگری روستایی ، دوره 

3 ،035-390  

، مقایسه تطبیقی مقاصد 3595نوری ،غالمرضا ، احسان زاده، ناهید، 

، 3گردشگری کیش و دبی از نقطه نظر جایگاه صنعت توریسم ، سال 

  5شماره 

یان ، تحلیل نگرش روستائ 3595نصرآبادی ،حمید، حیاتی ، داریوش ، 

  333 -311، 5نسبت به تاثیرهای گردشگری روستایی ، شماره 

      0202،Basharat Hossain1 , Syed Naimul Wadood2  

- Potential Unexplored? Tourism and Economic 

Growth   6(1), 63-77،Journal of Tourismology،of 

Bangladesh                                                                                                                                                                                
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Today, rural tourism causes economic growth and 

income for the local community. Also, the 

development of rural community creates employment, 

job diversity and creativity in rural communities and 

prevents youth migration and causes diversification of 

rural industries, especially handicrafts and the 

presence of women in activities. The diversity of 

employment, the revival of local culture and customs, 

and the entry of all members of the rural community 

into this field have led to the dynamism of the rural 

community. Creativity, innovation and cultural 

exchange between the rural community and tourists, 

increase the experience and knowledge of the host 

community to environmental values and in the 

preservation of these natural and pristine monuments, 

they make every effort to create local investments with 

government support and loan funds prevent entry. 

Foreign investors are turning and the local economy is 

booming, and the profits can be used to revive 

forgotten handicrafts and create new jobs. Keywords: 

tourism, rural tourism, economic effects 
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