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 چکیده

ده است. شتبدیل فاهیم توسعه روستایی ممهمترین یکی از اصلی ترین و  به گردشگري طی چند دهه گذشته     

مختلف  الش هايچروستاها می توان روي مسائل و نواحی  چراکه با استفاده از طرفیت طبیعی و  فرهنگی موجود در 

 تحقیق اد.دنجام اروستاییان نظیر فقر، اشتغال، بهداشت، امنیت غذایی و پایداري محیط زیست برنامه ریزي کاملی 

رهنگی فصادي، روستاي وکیل آباد به لحاظ اقت گردشگري بر توسعه روستایی نقش فعالیت هاي حاضر با هدف بررسی
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 در روستایی ارخانو اقتصاد هايمولفه ارتقاء و گردشگري هايفعالیت بین رونقنتایج پژوهش نشان می دهد . است

 و گردشگري يهافعالیت و رونق منطقه افت کیفیت محیط زیست و گردشگري هايفعالیت مطالعه، رونق مورد منطقه

   .ارتباط معناداري وجود دارد مطالعه مورد منطقه فرهنگی هايمولفه ارتقاء

  

  

  

  

  

  

  گردشگري ، توسعه روستا، دهستان سردابه، اردبیل :هاکلیدواژه



 أ

  فهرست مطالب

  صفحه                          عنوان

  پژوهشفصل اول: کّلیّات 

 2 ............................................................................................................... مقدمه - 1 -1

 3 .......................................................................................................... مسأله انیب - 2 -1

 5 .................................................................................................. پژوهش يها سؤال -1-3

 5 ................................................................................................. پژوهش يها هیفرض -1-4

 5 ....................................................................................................... پژوهش اهداف -1-5

 5 ........................................................................................................ یکل اهداف - 1-5-1

 5 ...................................................................................................... یفرع اهداف - 1-5-2

 5 ........................................................................................ پژوهش تیاهمّ  و ضرورت  - 6 -1

 7 ................................................................................................. پژوهش ي نهیشیپ - 7 -1

 پژوهش ينظر یمبان: دوم فصل

 .ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED ......................................................... مقدمه - 1 -2

 .ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED ............................................. يگردشگر مفهوم - 2 -2

 .ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED ............................ جهان در يگردشکر ي تاریخچه - 3 -2

 .ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED .................................. ییروستا يگردشگر مفهوم - 4 -2

 .ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED ..................... ایران در روستایی توریسم ي تاریخچه -5 -2

 ERROR! BOOKMARK NOT ...... يفکر يها مکتب دگاهید از ییروستا ي توسعه در سمیتور نقش -6 -2

DEFINED. 

 .ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED ....................................................... يا رهیجز مدل - 1- 2-6

 .ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED .................................................... يکارکرد کردیرو - 2- 2-6

 .ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED ............. روستایی توسعه از فرآیندي روستایی توریسم -7 -2

 .ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED ........................... ییروستا يگردشگر یشناس گونه -8 -2

 .ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED ................................................. یعیطب يگردشگر -1 -9 -2

 .ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED ..................................................... سبز يگردشگر -2 -9 -2

 .ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED ................................................ یفرهنگ يگردشگر -3 -9 -2



 ب

 .ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED ............................ ییروستا راثیم يها موزه يگردشگر -4 -9 -2

 .ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED .............................................. يا دهکده يگردشگر -5 -9 -2

 .ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED .............................................. يرزکشاو يگردشگر -6 -9 -2

 .ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED .................................................. مزرعه يگردشگر -7 -9 -2

 .ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED ......................................... دوم يها خانه يگردشگر -8 -9 -2

 .ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED ................................ ییروستا يگردشگر اهداف - 10 -2

 .ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED ............. ییروستا يگردشگر توسعه ينظر چارچوب - 11 -2

 ERROR! BOOKMARK NOT ..... ییروستا ي توسعه يبرا يراهبرد عنوان به ییروستا يگردشگر - 12 -2

DEFINED. 

 ERROR! BOOKMARK ... ییروستا يها سکونتگاه بازساخت استیس عنوان به ییروستا يگردشگر - 13 -2

NOT DEFINED. 

 .ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED ............ اردیپا توسعه يبرا يابزار ییروستا يگردشگر -2-14

 .ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED ............. ییروستا ینواح در يگردشگر توسعه اثرات - 15 -2

 .ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED ....................................... يگردشگر ياقتصاد اثرات - 1 -15 -2

 .ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED ........................................ ياقتصاد مثبت اثرات - 1 - 1 -15 -2

 .ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED ........................................ ياقتصاد یمنف اثرات - 2 - 1 -15 -2

 .ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED ........................................ یفرهنگ - یاجتماع اثرات - 2 -15 -2

 .ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED ............................ یفرهنگ - یاجتماع مثبت اثرات - 1 - 2 -15 -2

 .ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED ............................. یفرهنگ - یاجتماع یمنف اثرات - 2 - 2 -15 -2

 .ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED ................................ يگردشگر یطیمح ستیز اثرات - 3 -15 -2

 .ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED ................................. یطیمح ستیز مثبت اثرات - 1 - 3 -15 -2

 .ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED ................................. یطیمح ستیز یمنف اثرات - 2 - 3 -15 -2

 .ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED ........... روستایی گردشگري ي توسعه در دولت نقش - 16 -2

 .ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED ............................................ فصل يبند جمع -2-17

 پژوهش روش و موارد: سوم فصل

 .ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED .................................................................. مقدمه

 .ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED .......................................... پژوهش روش و مواد - 3-1



 ج

 .ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED ......................................................... قیتحق روش - 1- 3-1

 .ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED .............................................. ها داده يگردآور ابزار  - 2- 3-1

 .ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED .......................................قیتحق يرهایمتغ و ها مولفه  - 3- 3-1

 .ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED ..................... )نمونه جامعه( مطالعه مورد ي محدوده - 3-2

 .ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED ........................................... قیتحق یمکان قلمرو - 3-3

 ERROR! BOOKMARK NOT ............ سردابه دهستان و لیاردب شهرستان ییایافجغر يها یژگیو -4 -3

DEFINED. 

 .ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED ............................ لیاردب شهرستان ییایجغراف تیموقع -1 -4 -3

 .ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED ........................................................ یشناس نیزم - 2- 3-4

 .ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED ..................................................................... دما- 3- 3-4

 .ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED ....................................................... یاهیگ پوشش - 4- 3-4

 .ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED ................................................................ خاك -5 -4 -3

 .ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED ............................................................ آب منابع -6 -4 -3

 .ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED ................. لیاردب شهر یتیجمع تحوالت و ها یژگیو -5 -3

 .ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED ..................... دابهسر دهستان ییایجغراف يها یژگیو - 3-6

 .ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED ................................................................ آبشار -1 -5 -3

 .ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED ...................................................... سردابه چشمه -2 -5 -3

 .ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED ....................................... )چشمه هفت( بولوك يئدی -3 -5 -3

 .ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED ........................................ سردابه یدرمان آب مجتمع -4 -5 -3

 .ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED ................................. یسوئ هیق یدرمان آب مجتمع -1 -4 -5 -3

 .ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED ............................... سردابه دهستان رسوم و آداب -6 -3

 .ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED .................................................................. غذا -1 -6 -3

 .ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED ....................................................یمحل يها يباز -2 -6 -3

 .ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED ..................................................... پاچ نیزلیگ -1 -2 -6 -3

 .ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED ................................................... يباز رجنهیگ -2 -2 -6 -3

 .ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED ................................................... آغاج نگیچل -3 -2 -6 -3

 .ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED .................................................... جوت تکسن -4 -2 -6 -3



 د

 .ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED .................................................. گچهیب و نیگل -5 -2 -6 -3

 .ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED ....................................................... شدا بش -6 -2 -6 -3

 .ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED .............................................. یسننت یقیموس -7 -3

 .ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED ..................................................... نوروز آئین -8 -3

 .ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED ...................................................... مچىتک و تکم -1 -8 -3

 .ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED .......................................................... پائى بایرام -2 -8 -3

 .ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED ................................................... نوروز مراسم -9 -3

 .ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED ................................................... سورىرشنبهچها -1 -9 -3

 .ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED ........................................ لیتحل و هیتجز روش -3-10

 .ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED .................................... رهایمتغ یاتیعمل فیتعار -3-11

 پژوهش يها افتهی و جینتا: چهارم فصل

 .ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED ................................................... یفیتوص آمار - 4-1

 .ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED ............... انیپاسخگو یشناخت تیجمع يها یژگیو فیتوص - 1- 4-1

 .ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED .............................. یبررس مورد يرهایمتغ یفیتوص آمار - 2- 4-1

 .ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED ........................ روستایی خانوار اقتصاد  ارتقاء هاي مولفه -3 -1 -4

 .ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED .......................... منطقه زیست محیط وضعیت افت مولفه - 4-1-4

 .ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED .................................. فرهنگی هاي مولفه ارتقاء مولفه -5 -1 -4

 .ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED .............................................. استنباطی لیتحل - 4-2

 .ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED ................................................ ها هیفرض آزمون- 4-3

 بحث و يریگ جهینت: پنجم فصل

 .ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED .......................................................... مقدمه - 5-1

 .ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED ................................................... قیتحق جینتا - 5-2

 .ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED ....................................... قیتحق يها تیمحدود - 5-3

 .ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED ...........................................يربردکا پیشنهادات - 5-4

 .ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED ............................. ندهیآ قاتیتحق يبرا شنهاداتیپ - 5-5

 .ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED .......................................................... مآخذ و منابع

  



 ه

 

 



 و

  جداولفهرست 

  

  صفحه                          عنوان

 

 Error! Bookmarkییروستا ي توسعه يبرا يراهبرد عنوان به ییروستا يگردشگر نگرش):  1-2( جدول

not defined. 

 !Errorییروستا يها سکونتگاه زساختبا استیس عنوان به ییروستا يگردشگر نگرش): 2-2( جدول

Bookmark not defined. 

 .Error! Bookmark not defined ..... داریپا توسعه يبرا يابزار ییروستا يگردشگر نگرش): 3-2( جدول

 .Error! Bookmark not defined ............................................. قیتحق يرهایمتغ): 4-3( جدول

 .Error! Bookmark not defined ........آن رشد و مختلف يسالها در لیاردب شهر تیجمع): 5-3( جدول

 .Error! Bookmark not defined آلبادیوک يروستا مشخصاً سردابه، دهستان یتیجمع آمار): 6-3( جدول

 .Error! Bookmark not defined . آباد لیوک يروستا یطیمح ستیز و یفرهنگ يها جاذبه) 1-4( جدول

 .Error! Bookmark not defined .............................................. قیتحق يرهایمتغ): 7-3(جدول

 .Error! Bookmark not defined ........................ تیجنس حسب بر پاسخگویان توزیع): 1-4( جدول

 .Error! Bookmark not defined ................ انیپاسخگو التیتحص زانیم یفراوان عیکنوز):2-4( جدول

 .Error! Bookmark not defined ................... پاسخگویان تاهل وضعیت فراوانی توزیع):  3-4( جدول

 .Error! Bookmark not defined ...................... پاسخگویان سن فراوانی توزیع جدول ): 4-4( جدول

 .Error! Bookmark not defined ................... پاسخگویان شغلی وضعیت فراوانی توزیع ):5-4( جدول

 .Error! Bookmark not defined .............. پاسخگویان فعلی سکونت محل فراوانی توزیع ):6-4( جدول

 .Error! Bookmark not defined .......... تحقیق متغیرهاي و ها مولفه توصیفی مولفههاي): 7-4( جدول

 .Error! Bookmark not defined .... گردشگري فعالیتهاي رونق يرهایمتغ به مربوط آماره): 8-4( جدول

 .Error! Bookmark not defined .. گردشگري فعالیتهاي رونق يرهایمتغ به مربوط یفراوان): 9-4( جدول

 .Error! Bookmark not defined روستایی خانوار اقتصاد  ارتقاء يرهایمتغ به مربوط آماره): 10-4( جدول

 Error! Bookmark notروستایی خانوار اقتصاد هاي مولفه ارتقاء متغیر یفراوان عیتوز): 11-4( جدول

defined. 

 Error! Bookmark notمنطقه زیست محیط وضعیت افت يرهایمتغ به مربوط آماره): 12-4( جدول

defined. 



 ز

 !Errorمنطقه زیست محیط وضعیت افت به نسبت انیپاسخگو دیدگاه یفراوان عیتوز ):13-4( جدول

Bookmark not defined. 

 .Error! Bookmark not defined .... فرهنگی هاي مولفه ارتقاء يرهایمتغ به مربوط آماره): 14-4( جدول

 Error! Bookmarkفرهنگی هاي مولفه ارتقاء به نسبت انیپاسخگو دیدگاه یفراوان عیتوز): 15-4( جدول

not defined. 

 Error! Bookmark not)ها داده بودن نرمال یبررس( رونوفیاسم - کلموگروف آزمون): 16-4( جدول

defined. 

 .Error! Bookmark not defined ....................... اول هیفرض ونیرگرس لیتحل جینتا):  17-4( جدول

 .Error! Bookmark not defined ........................ دوم هیفرض ونیرگرس لیتحل جینتا): 18-4( جدول

 .Error! Bookmark not defined ....................... سوم هیفرض ونیرگرس لیتحل جینتا ):19-4( جدول

  



 ح

  اشکالفهرست 

  

  صفحه                          عنوان

 

 .Error! Bookmark not defined ....................... کشور در لیاردب استان تیموقع نقشه):  1-3( شکل

 .Error! Bookmark not defined ............. سردابه دهستان در آباد لیکو يروستا تیموقع): 3-3( شکل

 .Error! Bookmark not defined .................................................. آلبادیوک آبشار): 4-3( شکل

 .Error! Bookmark not defined ........................................... سردابه آبگرم چشمه): 5-3( شکل

 .Error! Bookmark not defined ............................................سردابه چشمه هفت): 6-3( شکل

 .Error! Bookmark not defined ....................................... سردابه یآبدرمان مجتمع): 7-3( شکل

 .Error! Bookmark not defined ................................... یسوئ هیق یآبدرمان مجتمع): 8-3( شکل

  



 ط

  نمودارهافهرست 

  

  صفحه                          عنوان

 

 .Error! Bookmark not defined .......................................... انیپاسخگو جنسیت ):1-4( نمودار

 .Error! Bookmark not defined ................................. انیپاسخگو تالیتحص سطح): 2-4( نمودار

 .Error! Bookmark not defined .................................... انیپاسخگو تاهل وضعیت): 3-4( نمودار

 .Error! Bookmark not defined ....................................... پاسخگویان سن درصد): 4-4( نمودار

 .Error! Bookmark not defined ................................... انیپاسخگو شغلی وضعیت): 5-4( نمودار

 .Error! Bookmark not defined ............................. انیپاسخگو سکونت محل درصد): 6-4( نمودار

 Error! Bookmark notگردشگري فعالیتهاي رونق به نسبت انیپاسخگو دیدگاه صددر نمودار): 7-4( نمودار

defined. 

 .Error! Bookmark not defined ..... روستایی خانوار اقتصاد مولفههاي ارتقاء متیغر درصد): 8-4( نمودار

 Error! Bookmark notمنطقه زیست محیط وضعیت افت به نسبت انیپاسخگو دیدگاه درصد): 9-4( نمودار

defined. 

 Error! Bookmark notفرهنگی هاي مولفه ارتقاء به نسبت انیپاسخگو دیدگاه نمودار): 10-4( نمودار

defined. 

 مولفــه و ســتیز طیمحــ ،ییروســتا خــانوار اقتصــاد بــر يگردشــگر يتهــایفعال ياثرگذار فلوچارت): 11-4( نمودار

 .Error! Bookmark not defined .................................................................. روستا یفرهنگ

  

  

  

  



1 

  

  

  

  

  

  فصل اول

  کلیات پژوهش

 



2 

 

 

 

 مقدمه -1 -1

 هاي چالش و مسائل با ستاییرو توسعه هنوز است، رسیده پایان به بیستم قرن که شرایطی در

 و نبوده آمیز موفقیت روستایی توسعه زمینه در گذشته راهبردهاي که، چرا است، مواجه متعددي

 کنند، تأمین را زیست محیط پایداري و غذایی امنیت بهداشت، اشتغال، فقر، همچون مسائلی اند نتوانسته

 متعددي مشکالت ایجاد سبب و نبوده موفق نیز توسعه و رشد از حاصل منافع توزیع در راهبردها این

 روستایی توسعه دیگر بار اخیر سالهاي در که است شده باعث مسئله این اند، شده روستایی نواحی براي

 راهکارها ارائه با تا برآیند صدد در حکومتی مجریان و ریزان برنامه پردازان، نظریه و گرفته قرار توجه مورد

 این از یکی. بکاهند هستند آن گریبانگیر نواحی این که مسائلی و معضالت از جدید، روشهاي و

 به کشورها این از برخی در حتی و گرفته قرار توجه مورد جهان کشورهاي اغلب در اخیراً که راهبردهایی

 داراي که است روستایی نواحی در توریسم گسترش و توسعه داشته، بهمراه مثبتی نتایج و درآمده اجرا،

  .باشد می است، گردشگري گسترش براي الزم ايه پتانسیل

 و اشتغال تواند نمی تنهایی به مروري بر وضعیت روستاها نشان می دهد کشاورزي و دامداري

 در جدید راهبرد یک بعنوان توریسم گسترش بنابراین آورد، فراهم روستایی جمعیت براي را کافی درآمد

 و نماید ایفا روستایی جوامع اقتصاد سازي متنوع در مهمی نقش تواند می ایران در روستاي توسعه زمینه

 هاي بخش در سودآور اشتغال ایجاد جمله از روستایی نواحی در جدیدي هاي فرصت ایجاد ساز زمینه

 کاهش شهرنشینان، و روستائیان بین درآمدي تفاوتهاي کاهش و روستائیان درآمد افزایش کشاورزي، غیر

  .بشود... و بزرگ شهرهاي مسائل و مشکالت از کردن کم و شهرها به روستاییان مهاجرت

پژوهش حاضر با بررسی و ارزیابی فعالیت هاي گردشگري بر توسعه روستایی در روستاي وکیل آباد 

از توابع دهستان سردابه در صدد دستیابی به این موضوع است آیا این فعالیت ها و بطور کلی توریسم 

ولفه هاي توسعه روستایی موثر بوده و این تاثیرات تاچه میزان باعث تغییر روستایی در بهبود و ارتقاء م

 فرهنگی و محیط زیست روستا شده است. - مولفه هاي اقتصادي، اجتماعی
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  مسأله بیان -2 -1

 و شدن صنعتی از ناشی مشکالت انسانی، ي توسعه هاي مولفه بردن باال اقتصاد، به بخشی تنوع

 و وري بهره افزایش روستایی، هاي مهاجرت بزرگ، شهرهاي ویژه به شهرها ارداستاند حد از بیش آلودگی

 مجموع در و زیست، محیط حفظ ها، گفتمان و ها فرهنگ تعامل زایی، اشتغال انسانی، نیروي کارآمدي

 سطحی هر در کشورها از یک هر. است روبرو آن با امروز جهان که است هایی دغدغه از پایدار ي توسعه

 متنوع به که کشورهایی میان، این در. بیابند  را مذکور هاي دغدغه به الزم پاسخ که تالشند در هتوسع از

 راه شناخت جستجوي در برهانند اي پایه تک اقتصاد از را خود خواهند می و اند آورده روي اقتصاد سازي

 به کشورها اغلب که است گردشگري ها روش این از یکی. جدیدند هاي روش و ها ه را خلق یا آن هاي

 ملی ي توسعه هاي برنامه در را آن برخوردارند، مزیت این از مکانی موقعیت لحاظ به که کشورهایی ویژه

 ویژه به راهکار این. بخشند سرعت را خود ملی ي توسعه فرآیند بتوانند طریق این از تا اند گنجانده خود

 و پایدار توسعۀ اهمیت با و مهم هاي راه از یکی است؛ برخوردار باالیی اهمیت از روستایی مناطق در

 اقتصادي توسعۀ و رشد محورهاي ترین مهم از یکی  روستایی است،گردشگري گردشگري روستایی، بادوام

 و اقتصادي ثبات که صنعتی چشم به گردشگري براي ریزان برنامه و گذاران سیاست است، کشورها

 گردشگري توسعه که پندارند می نیز بسیاري و نگرند می د،دار دنبال به روستایی جوامع براي را جمعیتی

 افزایش بر عالوه زیرا).  190: 1380شارپلی،(است روستایی مناطق مشکالت از بسیاري حل راه

 شغلی هاي فرصت ساختن فراهم با و کند می ایجاد روستاها در متنوع و مولد اشتغال ارزي، درآمدهاي

 گسترش و روستا تولیدي توان حفظ سبب آن بر عالوه ود،ش می روستایی جمعیت مهاجرت مانع

). 157: 1389 پازکی، استعالجی، معصوم، قدیري(شود می آن هاي شاخه تمامی در کشاورزي

 و فرهنگی هاي جذابیت و موجود طبیعی منابع از بهینه استفاده مشوق همواره روستایی گردشگري

 زیست حفاظت و فرهنگی میراث حفظ در مشارکت ه،سازند اقتصادي و احتماعی تغییرات و است طبیعی

 اقوام و فرهنگ ارتباط براي مناسب ي زمینه آوري فراهم پایدار، گردشگري توسعه بستر عنوان به محیطی

 طریق از سازنده فرهنگی –اجتماعی تعامالت و تغییرات افزایش و المللی بین یا ملی سطح در مختلف

 گردشگري مثبت پیامدهاي دیگر از مختلف هاي تمدن مابین وبمطل تفاهم حصول و متقابل یادگیري

 گردشگري به توجه توصیف، این با). 61: 1381 مرادنژادي، و زاده شریف(شود می محسوب روستایی

 جمله از. گذارد می جاي بر محیطی و اجتماعی اقتصادي، مثبت اثرات خود مختلف اشکال در روستایی
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 شدن فراهم به کمک درآمد، و اشتغال ایجاد به توان می روستایی حینوا در گردشگري مثبت اثرات این

 اقتصادي هاي فعالیت به بخشی تنوع و اقتصادي هاي بخش سایر توسعه تشویق زیربنایی، خدمات

  )Butler etal,1994,28. (کرد اشاره روستایی

 ویژه به ها انسان از ريبسیا تعداد حیاتی فضاي ي منزله به روستاها اینکه به توجه با این، بر عالوه

 هستند، روبرو سرمایه و منابع کمبود و ها محدودیت مشکالت، از انبوهی با که توسعه حال در جوامع در

 اشتغال زندگی، کیفیت و سطح ارتقاي همچنین و نیازها تامین به جوابگویی منظور به روند؛ می شمار به

 توسعه و رشد نیازمند زمان گذر در که ها گاهسکونت این ساکنان اجتماعی - اقتصادي وضعیت بهبود و

 انسانی جوامع پیشرفت و رشد در تواند می توسعه مهم اهرم یک عنوان به روستایی گردشگري هستند

 تاثیرات که است اي گسترده فعالیت گردشگري صنعت چراکه. باشد داشته سزایی به نقش فوق،

 به ایران روستاهاي. گذارد می برجاي روستاها کرپی بر را محیطی زیست و فرهنگی اجتماعی، اقتصادي،

 هاي جاذبه عنوان به توانند می ویژه طبیعی و انسانی پتانسیلهاي داشتن و مطلوب اقلیمی شرایط لحاظ

 و فرهنگ جغرافیایی، شرایط خاص، هاي معماري کالبدي، فضاهاي داشتن. شوند مطرح فرد منحصربه

 از متنوع و بکر مناظر آرامش، و سکوت معیشت، الگوي  دستی، عصنای اقتصادي، فعالیتهاي وسنن، آداب

 توجهی شایان کمک ایران در روستایی گردشگري توسعه به تواند می که است ارزشمندي هاي ویژگی

 پذیراي ساالنه خود؛ بفرد منحصر طبیعی و جغرافیایی موقعیت به توجه با اردبیل شهرستان. نماید

 بازدید آن روستایی مناطق از اردبیل شهر بر عالوه آنان از توجهی قابل بخش که است زیادي گردشگران

 مولفه و ها مولفه روستایی مناطق به روستایی گردشگران ورود باالي حجم که اینست بر انتظار. کنند می

 گردشگري ماهیت زیرا باشد؛ داده قرار تاثیر تحت را محیطی زیست و اقتصادي فرهنگی،- اجتماعی هاي

 در مطالعاتی حوزه این در پژوهشی کمتر بحال تا که آنجایی از است؛ توسعه مولفههاي و وضعیت اارتق بر

 دقیق مطالعات انجام بر تکیه به تا کوشد می پژوهش این لذا است؛ شده انجام سردابه دهستان روستاهاي

 توسعه هاي همولف بر گردشگري هاي فعالیت رونق ارزیابی و بررسی به مرتبط اسناد برسی و میدانی

  .بپردازد سردابه دهستان توابع از آباد وکیل روستاي روستایی
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 پژوهش هاي سؤال -1-3

 تاثیر مطالعه مورد منطقه روستایی خانوارهاي اقتصاد هايمولفه بر گردشگري هايفعالیت آیا .1

  است؟ گذاشته

تاثیر گذار بوده  همطالع مورد منطقه در افت کیفیت محیط زیست بر گردشگري هايفعالیت آیا .2

 است؟

 است؟ داده قرار تاثیر تحت را مطالعه مورد منطقه فرهنگی هاي مولفه گردشگري هايفعالیت آیا .3

 پژوهش هاي فرضیه -1-4 

 در روستایی خانوار اقتصاد هايمولفه ارتقاء و گردشگري هايفعالیت بین رونق رسدمی نظر به .1

  .داردمطالعه ارتباط معناداري وجود  مورد منطقه

مطالعه  مورد منطقه افت کیفیت محیط زیست و گردشگري هايفعالیت بین رونق رسدمی نظر به .2

  ارتباط معناداري وجود دارد.

 مطالعه مورد منطقه فرهنگی هايمولفه ارتقاء و گردشگري هايفعالیت بین رونق رسدمی نظر به .3

  .ارتباط معناداري وجود دارد

  پژوهش اهداف -1-5

 کلی دافاه -1-5-1

  روستایی توسعه در گردشگري صنعت نقش بررسی -

 فرعی اهداف -1-5-2

 روستایی خانوارهاي اقتصاد هاي مولفه ارتقا در گردشگري نقش تبیین و بررسی - 

 روستایی افت کیفیت محیط زیست در گردشگري نقش تبیین و بررسی - 

 روستایی ارهايخانو فرهنگی هاي مولفه ارتقا در گردشگري نقش تبیین و بررسی - 

  پژوهش اهمّیت و ضرورت  -6 -1

 ایجاد و درآمد کسب ي زمینه در مولد بخشی عنوان به روستایی توریسم بخش اینکه به توجه با

 توریسم پویاي صنعت به کشورها از بسیاري که طوري به. دارد بسزایی نقش کشورها اقتصاد در اشتغال،

 می نگاه بنایی زیر ساختارهاي ي توسعه و خصوصی بخش رشد زایی، اشتغال درآمد، اصلی منبع عنوان به

 صنایع و اکوتوریسم روستایی، توریسم جمله از آن، متعدد انواع با اخیر هاي دهه در صنعت این. کنند
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 بسیاري توجه و اقبال از نیز، هستند روستا و طبیعی محیط به مربوط هاي نمونه تر بیش که دستی

 هر در روستایی گردشگري صنعت گذاري تاثیر وضعیت بررسی با تا دارد ورتضر لذا. اند شده برخوردار

 مورد خود آتی هاي ریزي برنامه در و اقدام منطقه در آن ضعف و قوت نقاط شناسایی به نسبت منطقه

  .داد قرار لحاظ

 الس تا خارجی گردشگر میلیون 20 باید ایران گردشگري ساله 20 انداز چشم سند اساس بر

 از یجهان گردشگري درآمد از ایران سهم همچنین. باشد داشته میالدي 2025 و شمسی ريهج 1404

 1404 سال در ایران که اي گونه به برسد 1404 سال در درصد دو به 83 سال در درصد صدم هفت

 بررسی هب نیاز امر این. کند کسب درآمد ورودي گردشگر محل از دالر میلیارد 25به نزدیک ساالنه

   است. کشور مختلف مناطق در دشگريگر وضعیت

 این از خود گردشگري و روستایی توسعه هاي برنامه راستاي در نیز ایران اسالمی جمهوري دولت

 براي هایی برنامه و انتخاب گردشگري هدف روستاهاي عنوان به را روستا 380 حدود و نبوده غافل امر

 امر اندرکاران دست و دولت دستیابی شک بدون. ددار دست در روستاها این در گذاران سرمایه از حمایت

 فرآیند شناخت مستلزم روستایی نواحی در گردشگري توسعه با رابطه در خود اهداف به روستایی توسعه

 است اقتصادي و محیطی زیست فرهنگی، - اجتماعی آثار و ها سیاست رویکردها، بندي طبقه گردشگري،

 گرا واقع منطقی، راهبرد یک انتخاب به پدیده این منفی و مثبت رآثا از آگاهی و علمی ي پشتوانه با تا

 دست پایدار و جانبه همه توسعه فرایند چهارچوب در گردشگري صحیح مدیریت و ریزي برنامه با توام

  .یابد

 نیاز اقتصادي و محیطی زیست فرهنگی، – اجتماعی آثار بندي طبقه و شناخت هدف به نیل براي

 فرضیه و فوق هاي دیدگاه اثبات براي شاهدي بتواند تا رسد می نظر به ضروري موردي مطالعه یک به

 از مختلفی انواع بودن دارا جهت به آباد وکیل بویژه سردابه دهستان روستاهاي لذا. باشد شده مطرح هاي

 اي عده ورود. گرفت قرار بررسی و توجه مورد اردبیل، توریستی شهر جوار در گرفتن قرار و ها جاذبه

 اثراتی شک بدون سردابه آباد وکیل روستاي بویژه شهر این روستاهاي به اردبیل شهر گردشگران از زیادي

 در کمتر اثرات این ولی دارد روستا این محیطی زیست و فرهنگی – اجتماعی اقتصادي، مختلف ابعاد در

  .کند می ایجاب را تر دقیق بررسی یک به نیاز امر این که است کرده پیدا نمود روستاها این اهالی زندگی
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ین ارکان توسعه روستایی محسوب     ترهاي گردشگري و صنعت توریسم یکی از مهمبنابراین فعالیت

روستاها یک موجود گردشگري شود. براي دستیابی به امر توسعه روستایی بررسی ظرفیت و پتانسیل می

آباد که از ظرفیت بسیار باالیی در جهت  رود. روستاهایی مانند روستاي وکیلامر حیاتی به شمار می

صنعت گردشگري برخوردارنند نیاز به  مطالعه و بررسی دقیق این ظرفیت در چگونگی ارتقاء مولفه هاي 

اقتصادي، اجتماعی، خدماتی و ... دارد. تا با تحصیل نقاط قوت و ضعف این مقوالت مهم، زمینه ساز 

  توسعه بیش از پیش این روستا فراهم شود.

 پژوهش ي پیشینه -7 -1

  سطوح مطالعه  یافته ها  نویسنده  عنوان پژوهش

مقدمه اي بر توسعه گردشگري 

روستایی مطالعه موردي دهستان 

  آبگرم سرعین

ایمانی و 

  همکاران

)1391(  

ــاي  ــزم و اراده ي دســتگاهها و نهاده ــرغم ع علی

مدیریتی مــرتبط هنــوز ســازو کارهــاي الزم بــراي 

فعــل پتانسیل هاي بالقوه و بال بهره برداري بهینه از

  .منطقه شکل نگرفته است

  محلی

نقش گردشگري در توسعه روستایی 

  اورامانات کرمانشاه

  میرزایی

)1387(  

 در را فصــلی اشتغال ي زمینه روستایی گردشگري

 فــراهم بهــار در ویــژه به کرمانشاه اورامانات منطقه

 بــویژه اقتصادي هاي بخش دیگر شاغالن و ساخته

  .است کرده جذب خود سوي به را زيکشاور

  ملی

اثرات گردشگري بر توسعه روستایی با 

نظر سنجی از روستاییان دره کن و 

  سولقان

مهدوي و 

  همکاران

)1382(  

ــگري ــه در گردش ــاي زمین ــادي، ه ــرات اقتص  اث

 درآمدزایی و اشتغالزایی جزء به و داشته محدودي

 ســوداگري و هــا قیمــت رفــتن بــاال موجب اندك،

  .است شده زمین

  ملی

توسعه روستایی در ایران با توجه به 

  زمینه هاي مساعد گردشگري

  اردستانی

)1386(  

بین گردشگري و توسعه پایدار روستایی رابطــه ي 

  معناداري وجودارد.
  ملی

  گردشگري روستایی
  چاك

)2004(  

ــق ــنعت رون ــگري ص ــواحی در گردش ــتایی ن  روس

 خشــیب تنــوع روستاییان، توانمندسازي به تواندمی

 شغلی هايفرصت ایجاد و اقتصادي هايفعالیت به

  شود منجر جدید

  بین المللی

  اثرات صنعت توریسم روستایی
  آرف

)2007(  

 ساکنان زندگی کیفیت بر مثبتی اثرات گردشگري

 اثــرات ایــن ترین مهم تحقیق، این در دارد منطقه

 بیــان درآمــد و اشــتغال جامعــه، رفاه عاطفی، رفاه

 پدیــده ایــن کــه اســت حالی در نای. است گردیده

 داشــته منطقه افراد سالمتی و امنیت بر منفی آثار

  است

  بین المللی
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