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  ثر بر توسعه صنعت گردشگري روستاييهاي مؤ تحليل شاخص
  (پيمايشي پيرامون روستاي گرمه)

  3، سحر مشهدي2، علي اكبر فرهنگي1سهيال بورقاني فراهاني

استان اصفهان) روستايي كـويري   روستاي گرمه (واقع در شهرستان خور و بيابانك در چكيده:
يـن روسـتا الزم اسـت بـا اسـتفاده از تمـامي       است و با توجه به محروميت و دشواري اشـتغال ا 

اشـتغال و   هاي موجود در جهت رفـع محروميـت، بهبـود وضـعيت     ها و ظرفيت امكانات، توانايي
ت گردشـگري  هاي مختلـف اقـدام شـود. توسـعه صـنع      ها از راه ساختكسب درآمد و تقويت زير

زيسـت، كشـاورزي و   اقتصـاد، فرهنـگ، محـيط     هاي مختلفي مانند عنوان صنعتي كه با حوزه به
اصـلي توسـعه در روسـتاي گرمـه      يكـي از ابزارهـاي   ي منزله تواند به خدمات در تعامل است مي

ثر بر توسعه گردشگري مناطق هاي مؤ شناسايي شاخص موردتوجه قرار گيرد. هدف اين پژوهش
ثر در توسعه گردشگري منـاطق روسـتايي   هاي مؤ روستايي و بررسي وضعيت هر يك از شاخص

هـاي   هاي مديريتي، شـاخص  هاي اقتصادي، شاخص اجتماعي، شاخص –هاي فرهنگي ص(شاخ
پيمايشـي   -توصـيفي  هـا، روش  گردآوري داده ي پژوهش از نظر نحوه است. روش اينمحيطي) 

ـ  تحليل داده و ، كاربردي است. همچنين براي تجزيهپژوهشو از نظر مقاصد  است دسـت   ههاي ب
هاي آمار اسـتنباطي اسـتفاده شـده اسـت. ابـزار       ي و نيز روشهاي آمار توصيف آمده، هم از روش

نظـران،   آمـاري صـاحب   ي وسيله سه جامعه كه به است، پرسشنامه ها در پژوهش آوري داده جمع
  ده است.داخلي و خارجي تكميل شمردم روستا، گردشگران 
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  مقدمه
و  اسـت ترين صنايع دنيـا مطـرح    ترين و متنوع يكي از بزرگ ي منزله در حال حاضر گردشگري به

همـين   بـه  دنبال داشـته اسـت؛   رشد سريع آن تغييرات اجتماعي، اقتصادي و محيطي فراواني را به
، سـليماني پورو  تقـوي ( عاتي بين پژوهشگران مبدل شـده اسـت  دليل نيز به يك حوزه مهم مطال

در فرايند جهاني شدن اقتصاد كه با شتاب بسياري در حال انجام است و اقتصـاد تمـامي    ).1388
محصـولي و رسـيدن بـه     تأثير خود قرار داده، براي رهايي از اقتصاد تك كشورهاي جهان را تحت

ادي اقتصـ  ترين محورهاي رشد و توسـعه  پايدار و بادوام، گردشگري روستايي، يكي از مهم توسعه
بر افزايش درآمدهاي ارزي، اشـتغال مولـد و متنـوع در روسـتاها ايجـاد       افزون كشورها است، زيرا 

 همچنـين  شود؛ هاي شغلي مانع از مهاجرت جمعيت روستايي مي فرصت با فراهم كردن كند و مي
(قـديري   شـود گسترش كشاورزي در تمامي شاخه هاي آن مـي  سبب حفظ توان توليدي روستا و

ته به آن در عصر حاضر مبدل به گردشگري و اقتصاد وابس .)1389استعالجي و پازكي، معصوم و 
گري روسـتايي  اسـت. گردشـ  پايدار و اقتصـاد تجـاري جهـان شـده      ي از اركان اصلي توسعهجزئ
- ع و امكانات موجود در روستاها بهدنبال آن است كه از مناب اي از توسعه پايدار به شاخه ي منزله به

 ر تخريبي بر اين مناطق را داشته، در كنار آن به ارتقـاي ثيبرداري كند كه كمترين تأ رهاي به گونه
ي منجـر شـود (يزدانـي    وري در مناطق روستايي، تقويت و تواناسازي صـنايع روسـتاي   سطح بهره

هاي مختلف تفـرج،   تقاضا و تمايل براي گردشگري با انگيزه .)1388پور و غنيان،  خسروي زنگنه،
جارت در تمام جهان بـا سـرعتي بـاور نكردنـي در حـال افـزايش اسـت. در دوران مـا         زيارت و ت

اسـت. ايـن   ك فعاليت عظيم اقتصادي تبديل شـده  گردشگري به يك واقعيت مهم اجتماعي و ي
زاست و اشاعه فرهنگ و حفظ و احياي  ري از امكانات درآمدزايي، اشتغالبر برخوردا افزونصنعت، 

ايـران كشـوري بـا     .)1387قديري معصوم و قهرمـاني،   (مهدوي، هد داشتدنبال خوا آن را نيز به
است كه آن را جهـاني در يـك مـرز    ها در ايران موجب شده  . غناي جاذبهاستهاي فراوان  جاذبه

اي انگيـزه كـافي بـراي سـفر      هاي ايران آنقدر متنوع است كه تقريباً براي هر سليقه بنامند. جاذبه
  آورد. وجود مي هبدين كشور را ب

  لهبيان مسئ
و  اسـت بـرداري از زمـين و منـابع طبيعـي روبـرو       مناطق كويري كشور ايران، با مشكالت بهـره 

شـناخت دقيـق و علمـي از     دليـل عـدم   به نيافته است؛ كشاورزي و دامداري در اين مناطق توسعه
-امع در بهرهمند و ج ريزي نظام و همچنين مشكالت منطقه و فقدان يك برنامه ها ها، قابليت توان
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هـا در مسـير    هاي نهفته، تا كنـون از ايـن قابليـت    هاي موجود و پتانسيل برداري معقول از قابليت
گيري نشده است. با توجه به كويري بودن و محروميت روسـتاي   اي پايدار بهره دستيابي به توسعه

-هـا و ظرفيـت   اناييو دشواري اشتغال اين روستا الزم است با استفاده از تمامي امكانات، تو گرمه

ها ساختاشتغال و كسب درآمد و تقويت زير هاي موجود در جهت رفع محروميت، بهبود وضعيت
هـاي   صـنعتي كـه بـا حـوزه     ي منزلـه  هاي مختلف اقدام شود. توسعه صنعت گردشگري بـه از راه

 اقتصاد، فرهنگ، محيط زيست، كشاورزي و خدمات در تعامل است، داراي اهميـت  مختلفي مانند
انـد،   فراواني است و در بسياري كشورهاي جهان كـه بـه توسـعه گردشـگري روسـتايي پرداختـه      

 آن ناحيـه مشـاهده شـده اسـت؛    اجتمـاعي   –ر توجهي در رشد و پيشرفت اقتصاديثيرات درخوتأ
توجـه قـرار   اصـلي توسـعه در روسـتاي گرمـه مورد     يكي از ابزارهاي ي منزله تواند به مي ،بنابراين

نظر  ها را چه ازبر كليه جوانب زندگي روستايي، آنثير أروستايي از طريق نفوذ و تردشگري گگيرد.
رساند. گردشگري روستايي در واقع شـكلي   اجتماعي به رشد مي -اقتصادي و چه از نظر فرهنگي

بـا ورود گردشـگر بـه يـك      ؛ زيـرا از مشاركت همه اقشار جامعه روستايي در فرآيند توسعه اسـت 
 ي منزلـه  توسـعه گردشـگري بـه    گيرنـد.  د ناخودآگاه در مسير توسعه قـرار مـي  تمامي افرا ،منطقه

هاي اقتصادي جوامـع دارد و نقـش    ثير بسزايي در تقويت بنيانهاي اقتصادي، تأ مجموعه فعاليت
-ساختكسب درآمد، جذب ارز و تقويت زير عنوان منبع جديدي براي ايجاد اشتغال، گردشگري به

.گردشگري روستايي استتوجه  شود، قابل و توسعه ساير صنايع ميهاي اجتماعي كه موجب رشد 
درآمـدهاي حاصـل از آن بسـيار زيـاد اسـت. سـهم        ،دهورت فعاليتي پردرآمـد در جهـان شـ   ص به

هاي طبيعي، فرهنگي، تاريخي و هنري از اين فعاليـت   ها و جاذبه روستاهاي كشور ما با همه توان
كند تا منافعي را بـراي   ري از بازديدكنندگان پذيرايي ميالعاده ناچيز است. يك مقصد گردشگ فوق

كـه   مـاعي اسـت  صاحبان خود فراهم كند، اين منافع گستره متنوعي از مزايـاي اقتصـادي و اجت  
ترين آنها اشتغال و درآمدزايي است. اين اشتغال و درآمدزايي براي ساكنان آن منطقه ممكن  مهم
 منـد شـوند   كيفيتي در آن منطقـه بهـره  از زنـدگي بـا   منطقـه بـاقي بماننـد و   سازد كـه در آن   مي

)Theobald, 2004(.  

  هدف اصلي پژوهش
 ي مناطق روستايي؛ثر در توسعه گردشگرهاي مؤشناسايي شاخص الف)

-ثر در توسعه گردشگري مناطق روستايي (شاخصهاي مؤ بررسي وضعيت هر يك از شاخص ب)

 هـاي  ، شـاخص مـديريتي  هـاي  ، شـاخص اقتصـادي هـاي   شاخص ،اجتماعي –فرهنگي هاي
  .محيطي)
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 ضرورت و اهميت موضوع پژوهش

هاي اساسي توسعه در هر كشور اسـت.   هاي طبيعي موجود از گام استفاده بهينه از منابع و ظرفيت
منظـور پايـان دادن بـه     آوري بـه هاي ديگر توليد درآمـد و ارز  مسئله مهم در اينجا توجه به بخش

 شـود  ه اولين قدم در جهت رشد و توسعه پايدار محسوب ميمحصولي است ك تراژدي اقتصاد تك
از ديدگاه ديگر گردشگري مناطق روستايي شاخص مهمي در بازسـازي و   .)1387(آزاد منجيري، 

زماني كه روسـتاها در  ويژه  هكند. ب احياي مناطق روستايي است و نقش مهمي در روستاها ايفا مي
 ,Hall( هاي كاهش قيمت هسـتند  صنعتي با استراتژيبخش كشاورزي ناگزير به رقابت با مزارع 

گردنـد تـا بـا برخـي از مشـكالت جوامـع        هـايي مـي   دنبال راه رهبران جوامع روستايي به). 2004
فـاوت فراوانـي   هاي مت هاي اقتصادي جامع مقابله كنند. سازمان روستايي از طريق گسترش بنيان

نـاطق معرفـي   ايـن م  ي مناسـبي بـراي توسـعه   ي  ابزار اقتصادي بـالقوه  ي منزله گردشگري را به
وسـتايي عنصـري اساسـي اسـت و     توسعه گردشگري در مناطق ر ).Wilkerson, 1996(اند كرده

 رود شـمار مـي   هاي نجات روستاها از فقر، مهاجرت و مشكالت اجتماعي و اقتصادي به راه  يكي از
جانبـه و پايـدار و    همـه بـراي ايجـاد يـك توسـعه      .)1387قديري معصوم و قهرمـاني،   (مهدوي،

جاي منابع نفتي نيازمند استفاده از تمامي امكانـات   همچنين جايگزيني منابع جديد كسب درآمد به
م. در اين راستا توسعه صنعت گردشگري كه اقتصـاددانان آن را سـومين پديـده    هستيها  و قابليت

ـ  سازي ميو به رشد پس از صنعت نفت و خودرواقتصادي پويا و ر نيـاز اساسـي    ي منزلـه  هدانند، ب
ثير فراوانـي در ابعـاد اقتصـادي،    . گردشگري تأ)1382پور، (مدهوشي و ناصر شود كشور مطرح مي

هاي اقتصادي را بـه   كند، سرمايه گذارد. گردشگري اشتغال ايجاد مي فرهنگي و سياسي كشور مي
اخلـي را افـزايش   دنبال افزايش تقاضا براي سـفر بـه داخـل كشـور امنيـت د      اندازد، به جريان مي

ي زنـدگي  تـدريج ابـزار شـناخت و آگـاه     دهد. امروزه سفر نه اسباب تفريح و سرگرمي كـه بـه   مي
و فراتر از آن به شناخت جهان پيرامـون، حقـايق آن و غنـاي بيـنش و      مردمان، تفاهم با ديگران

گـري بـا   شان تبديل شده است. ايران امروز بيش از هر زمـان دي  نگرش آدميان به مفاهيم زندگي
مشكل اشتغال دست به گريبان است. گردشگري به مثابـه يـك نظـام پيچيـده بـا ابعـاد بـزرگ        

هـاي ممكـن    همين جهت بايد آن را از تمامي جنبـه  رفت از اين تنگنا باشد و به تواند راه برون مي
هـاي   حل توسعه گردشگري روستايي راه .)1386(شجاعي و نوري،  موردبررسي و مطالعه قرار داد

رشد  دهد.اي را براي بسياري از مشكالتي كه مناطق روستايي با آنها مواجه هستند ارائه مي القوهب
ارهاي جديد (صنايع دستي)، ايجاد بازهاي تجارت  بخش پايدار از طريق ايجاد اشتغال در اقتصادي

اجتمـاعي،   –هـاي اقتصـادي، توسـعه فرهنگـي     ساختبراي محصوالت كشاورزي و گسترش زير
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ي صـنايع، رسـوم و هويـت فرهنگـي، افـزايش       دمات عمـومي، توسـعه  و ايجـاد خـ   رتقـا شامل ا
-تبادالت فرهنگي، محافظت و ارتقاي محيط زيست طبيعي و زيرسـاخت  هاي ارتباطات و فرصت

توانند به حفاظـت   شود مي نسبت پاكيزه و سبز محسوب مي هاي موجود گردشگري كه صنعتي به
  ).Parhad and De-gang and Xiao-Lie, 2005( محيط زيست محلي كمك كند

 پژوهش  پيشينه

  نظري  پيشينه
 گردشگري روستايي

ردشـگري  گردشگري روستايي يكي از انواع گردشگري است كه با بسياري از الگوهـاي ديگـر گ  
وع گردشگري در برخـي  آن استقرار در نواحي روستايي است. اين ن پيوند دارد، ولي وجه مشخصه

يك بخش جداگانه گسترش يافته است. در اين راستا مفهوم، قلمرو و انـواع  صورت  از كشورها به
شود. كنفرانس جهـاني گردشـگري، گردشـگري روسـتايي را      گردشگـــري روستايي بررسي مي

كه  داند شامل انواع گردشگري با برخورداري از تسهيالت و خدمات رفاهي در نواحي روستايي مي
(كار  هاي طبيعت را همراه با شركت در زندگي روستايي و جاذبه مندي از منابع طبيعي امكان بهره

تقاضا براي استفاده گردشگري از مناطق  .)1387(رضواني،  آورد در مزرعه و كشاورزي) فراهم مي
: وسـايل  ايش يافته اسـت. كيفيـت مـوارد موردنيـاز ماننـد     شدت افز هاي اخير به روستايي در سال

اريخي و باستاني و ارتباط نزديك با جمعيت روستايي بهبود يافته ارتباطي، اصالت منطقه، ميراث ت
 رسـد بـا   نظرمـي  به زندگي روستايي كه بـه  ويژه ا به اصالت مناطق روستايي بهه است. توجه رسانه

امـروزه گردشـگران    تهديد قرارگرفته است، افـزايش يافتـه اسـت و   گسترش زندگي شهري مورد
). محيط زيست روستايي محـل  Theobald, 2004هستند (نخورده دنبال جوامع روستايي دست به

تواننـد از احسـاس آرامـش،    است كـه در آن گردشـگران مـي   موردعالقه صنعت گردشگري بوده 
كمبودهاي زندگي شهري و مدرن  سادگي و سكوت روستا برخوردار شوند، كه در مجموع نماينده

ند كه بيش از هر زمان ديگر توجـه  امروزه روستاها يكي از منابع مهمي هست ).Do, 2010است (
هاي اجتمـاعي، طبيعـي يـا     اند. روستاهايي كه جاذبه ريزان گردشگري را به خود جلب كرده برنامه

فرهنگي خاصي را داشته باشند، توانايي بالقوه زيـادي در جـذب گردشـگر از منـاطق نزديـك يـا       
 & Mahmoudiاشد (داشته بتواند نقش مهمي در توسعه روستايي دوردست دارند و اين امر مي

Haghsetan & Maleki, 2011.(  
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  صنعت گردشگري روستايي و تاريخچه آن در ايران
هـاي انسـاني و طبيعـي ويـژه      شرايط اقليمـي مطلـوب و داشـتن قابليـت     روستاهاي ايران از نظر

هـاي   به فرد مطرح شوند. داشتن فضاهاي كالبدي، معماريهاي منحصر جاذبه ي منزله توانند به مي
هاي اقتصادي، صـنايع دسـتي، الگـوي     سنن، فعاليت خاص، شرايط جغرافيايي، فرهنگ و آداب و

هـاي ارزشـمندي اسـت كـه بـه توسـعه        از ويژگـي  سكوت وآرامش، مناظر بكر و متنوع معيشت،
، پـازكي و  استعالجي ،قديري معصوم (كند  گردشگري روستايي در ايران كمك شايان توجهي مي

1389(.  

  فعال در عرصه گردشگري المللي هاي بين سازمان
ها پرداخته خواهد شد،  گردشگري كه اينك بدان المللي فعال در عرصه هاي بين ترين سازمان مهم

المللـي   ، سـازمان بـين  2، شوراي جهاني سفر و جهـانگردي 1سازمان جهاني جهانگردي عبارتند از:
هـاي   المللـي اتحاديـه آژانـس    راسيون بين، فد4المللي هواپيمايي ، اتحاديه بين3هواپيمايي كشوري

 7اي جهانگردي ، اتحاديه جهاني آموزش حرفه6هاها و رستوران المللي هتل ، اتحاديه بين5مسافرتي
  )1389، رنجبريان و زاهدي(

  گردشگري فعال در عرصه هاي ايراني سازمان
 هـانگردي هجـري شمسـي)، شـوراي عـالي ج     1314(سال  اداره جلب سياحان خارجي و تبليغات

)، وزارت اطالعـات و جهـانگردي و وزارت   1342(فـروردين   )، سازمان جلب سياحان1340(سال 
)، سـازمان ميـراث   1365(سـال   )، وزارت فرهنگ و ارشـاد اسـالمي  1353(تير ماه  ارشاد اسالمي

سازمان ميـراث  )، 1382(سال  فرهنگي و گردشگري و شوراي عالي ميراث فرهنگي و گردشگري
  ).1385( دشگري و صنايع دستيفرهنگي، گر

   

                                                 
1. World Tourism Organization 
2. World  Travel Tourism  Council 
3. Int. Ciril Aviation Organization 
4. Int. Air Transport Association 
5. United Federation  of Travel Agents, Association 
6. Int. Hotel & Restaurant Association 
7. World Wide Association for Professional Training in Tourism 



  47  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ ثر بر توسعه صنعت گردشگري...هاي مؤ حليل شاخصت

  هاي كالن دولت در توسعه صنعت گردشگري نقش سياست
هاي كالن دولت در زمينه توسعه گردشگري روستايي، با تصـويب قـانون برنامـه پـنجم      سياست
طـور مسـتقيم يـا     مـوارد متعـددي از ايـن قـانون بـه     . 1ده جمهوري اسالمي ايران ترسيم شتوسع
كـه بحـث از يكايـك     استگردشگري روستايي  ويژه عه گردشگري و بهتوسمستقيم مرتبط با غير
اين قانون اختيارات و وظايفي را براي  11خارج است. ماده  واد اين قانون از حوصله اين پژوهشم

ه كه در توسعه صنعت گردشگري نظر گرفتفرهنگي، گردشگري و صنايع دستي درسازمان ميراث 
  اهميت است.حائز

  :، گردشگري و صنايع دستي مجاز استيراث فرهنگيسازمان م -11ماده 
سـيس  ي تأ مراكز فرهنگي و گردشـگري و نحـوه  اقدامات قانوني در جهت امكان ايجاد  الف)

هـا، مرمـت آثـار     مـوزه  را در زمينـه ميـراث فرهنگـي ماننـد    مراكز تخصصي غيردولتي 
جهـت  فرهنگي و تاريخي، كارشناسي اموال تاريخي و فرهنگـي و همچنـين مراكـزي    

نظارت بر مراكز اقامتي، پذيرايي، دفاتر خدمات مسافرتي و گردشگري با استاندارد الزم 
  د.و شرايط سهل و آسان را فراهم نماي

وسط مؤسسات يا هاي دفاع مقدس و شهدا ت ويژه موزه هاي تخصصي به اندازي موزه از راهب) 
  ايد.دولتي، تعاوني و بخش خصوصي حمايت مالي نمنهادهاي عمومي غير

ط بخـش خصوصـي و   از ايجاد مراكز حفظ آثار و فرهنگ سنتي عشايري و روستايي توسـ  ج)
منظـور توسـعه    عـاوني بـا رعايـت مـوازين اسـالمي بـه      دولتي و تنهادهاي عمومي غير

  گردشگري آن مناطق حمايت مالي نمايد.
هـت حفـظ،   از مالكيت و حقوق قانوني مالكين بناها و آثـار و اشـياء تـاريخي منقـول در ج     د)

صيانت و كاربرد مناسب آنها و اقدامات الزم جهت بيمه آثار فرهنگي، هنري و تـاريخي  
  حمايت مالي و معنوي نمايد.

همسايه و آثار فرهنگي تاريخي و ميراث معنوي حوزه فرهنگي ايران، موجود در كشورهاي  ه)
مايـت نمايـد   ي و از آنهـا ح عنوان ميراث فرهنگـي را شناسـاي   منطقه و ساير كشورها به

  .)1389روزنامه رسمي جمهوري اسالمي ايران، (
   

                                                 
و طـي   ابـالغ گرديـد   10/11/1389يب رسـيد و در تـاريخ    در مجلـس شـوراي اسـالمي بـه تصـو      15/10/1389تـاريخ   اين قـانون در . 1

  منتشر شد. 14/11/1389مورخ  19204روزنامه رسمي شماره 
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  روستاي گرمه
 شرقي دردقيقه  55و درجه 52شمالي ودقيقه  33و درجه 31موقعيت جغرافيايي  روستاي گرمه در

كيلـومتر بـا    770و استمتر  891هاي آزاد  ارتفاع اين روستا از سطح آب .استان اصفهان قراردارد
نـائين   -سـمنان  هيـا جـاد   طـبس  -يـزد  هبا يزد فاصله دارد. از طريق جـاد  كيلومتر 300 تهران و

ري در موقعيت زير قـرار گرفتـه اسـت:    روستاي گرمه از نظر تقسيمات كشوتوان به آن رسيد.  مي
  آبادي گرمه.–نخلستان -دهستان  -بخش خور و بيابانك -شهرستان نائين -استان اصفهان

به يك كاشف سوئدي در راهـش از جـاده ابريشـم     داوود يكصد سال پيش حسن آقا بيك آل
داوود،  نـام مازيـار آل   يكي از نوادگان او بـه  1377سال  و در مك كرد تا از اين منطقه عبور كندك

چهارصـد سـال قـدمت دارد،    را كـه   اش در روستاي گرمه تصميم گرفت كه خانه قديمي اجدادي
كه در فرانسه معماري خوانده است بـا   مازيار ي كند.انان خود پذيرايدر آن از ميهم، سازي كردهباز

جـذب گردشـگران داخلـي و خـارجي،      پس از چند سـال تـالش در   كمك همسر فرانسوي خود،
ند. نام مازيار اكنون در كتاب راهنمـاي مشـهور   هستاكنون هر هفته پذيراي تعدادي گردشگر  هم

lanely planet كند ثبت شـده اسـت.   معرفي ميديدني جهان ن را در نقاط هاي ارزا كه اقامتگاه 
روز  روند تا اطالعـات خـود را بـه    بار به گرمه مي ي هر دو سال يككارشناسان اين كتاب استرالياي

و افـرادي كـه طـي     اسـت آمد روستائيان ترين منبع در اكنون گردشگري در گرمه اصلي كنند. هم
هاي قديمي خود  گردند و خانه مياكنون به روستا باز اند، هم دههاي پيش از روستا مهاجرت كر سال

دهد. با رونق گرفتن صنعت گردشـگري در روسـتا    در اختيار گردشگران قرار مي، دهرا بازسازي كر
گشـته و  به خانه قديمي خـود در روسـتا باز   برخي بازنشستگان و سالمندان نيز از شهرهاي اطراف

بـا كمـي تأمـل در بازتـاب      ،اينر آرامش روستا ادامه دهند. بنـابر دهند زندگي خود را د ترجيح مي
توسعه گردشگري در روستا، متوجه اثر مثبت اين صنعت بر جلوگيري از مهاجرت روستائيان گرمه 

شـويم. البتـه مشـاغل     كشاورزي در روستا و رونق صنايع دستي در روستا مي و احياي دامداري و
 انـد.  بهره نمانده اين صنعت بيهاي بقالي در روستا نيز از سود  جانبي ديگري مانند خدمات و مغازه

زن) كـه   124 مـرد و 120( اسـت نفـر   244حـدود   1385طبـق سرشـماري سـال    جمعيت روستا 
درصـد بيشـتر    03/0نسـبت زنـان    و دهنـد  تشكيل مـي  را ساله 15-29بيشترين تعداد افراد بين 

  .استازمردان 

  هاي توريستي روستاي گرمه آثار تاريخي و جاذبه
توسـط گبـرا    سـال پـيش اسـت و    2500قلعه گرمه كه بازمانـده از   گرمه:قلعه تاريخي روستاي 

  است. ساخته شده
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جايي كه آب  و ندوجود آورد هگرمه وجود دارد چشمه آبي ب از دل كوهي كه در :كنج سو و چشمه
تر قـرار داشـت را چشـمه     طرف متر آنپانصداي كه  آيد را كنج سو وحوضچه دل كوه بيرون مي از

  ناميدند. مي
آن زمـان   جا مانـده از  سال قدمت دارد به 2500هاي گرمه كه  قبرستان كشته :ها رستان كشتهقب

 خـاك بـه   شجـواهرات  تمـام طـال و   كرد آن شـخص را بـا  گذشته وقتي كسي فوت مي در .است
  برجاست.قبرستان پا اين هايي از ويرانهسپردند.  مي

كند. البتـه   خود مي هكسي را شيفت هرنواز  نخلستان گرمه با نمايي چشم :نخلستان روستاي گرمه
را دارد  بين رفت ولي هنوز زيبايي خـود  تعدادي ازدرختان از ،و آتش سوزي 1386با سرماي سال 

  زيباتر شود. 1392سال  تااهالي گرمه اميدوارند  و
هـاي امـامزاده    امام موسي الكـاظم بـه نـام    گاننواد تن از گرمه دو در :امامزادگان روستاي گرمه

(ع) مـدفون  بـن موسـي الكـاظم     امامزاده جنيدبن حمـزه  (ع) وبن موسي الكاظم بن سليمان لهعبدا
ري  آستان حضرت شاه عبدالعظيم حسني شهر كنار . آرامگاه پدر امامزاده جنيد (حمزه ) درندهست
  دارد.  قرار

ايـن   برجاست وهاي قديم پا گرمه مساجد زيادي وجود دارد كه از زمان در :مساجد روستاي گرمه
مانده مسجد  جمله مساجد باقي از توجه زياد مردم به نماز و انجام فرايض ديني است. هدهند نشان
الـدين   كـه دركنـار مقبـره چـراغ     النبيهمچنين مسـجد  ؛نار قلعه وجود داردك منين كه درؤاميرالم

ده كه به تر بو شده كوچكيادبه مساجد  دو مسجد ديگر كه نسبت و (معروف به مقبره پير) قراردارد
  شود.  هاي متفاوتي خوانده مي نام
  

 پژوهش مدل مفهومي

  ترتيب زير نام برد: توان بهاند را مي گرفته استفاده قرارهايي كه در پژوهش مورد شاخص
  :اند عبارتند ازهايي كه در پژوهش حاضر بررسي شدهشاخص
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  صنعت گردشگري روستاييثر بر توسعه هاي مؤ شاخص .1نمودار 

  
نمايش داده  )2شماره ( در نمودار پژوهش، چارچوب روش براي نمايش مراحل انجام پژوهش

  است. شده
  

  
  چارچوب روش پژوهش .2نمودار 

   

-چهارشاخص اصلي : فرهنگي
اجتماعي ، مديريتي، اقتصادي، 

  محيطي

گردآوري نظر 
 مردم روستا

طراحي 
 پرسشنامه

ي نظر گردآور
 كارشناسان

گردآوري نظر 
 گردشگران

مطالعه ادبيات 
 موضوع

تدوين 
 ها فرضيه

گردآوري 
 ها داده

تجزيه و تحليل 
 ها داده

وضعيت 
 ها شاخص

گيري و  نتيجه
 پيشنهادات

آزمون 
 فرضيات

محاصبه وزن 
ها و  شاخص

 ها شاخصزير

 گيري نتيجه

 پيشنهادات

محاسبه امتياز 
ها  نهايي شاخص

 روستادر 

ارائه راهنماي 
ها  وضعيت شاخص
 در روستا

فرهنگي -اجتماعي  ا
 املز

آثار فرهنگي
  و تاريخي

فرهنگ پذيرش
 گردشگر

آداب و
رسوم و 

 هاسنت
معماري
 محل 

امكانات 
 تفريحي

هاي  رشته
دانشگاهي مرتبط  رسانه

مديريتي

 -تورهاي تفريحي
 سياحتي

  امنيت

هاي كالن دولت سياست

 حمايت دولت

اقتصادي

 هازير ساخت

 نات رفاهيامكا

امكانات بهداشتي
  درماني

مناسب بودن
 هاهزينه

 بازاريابي

 صنايع دستي

 مراكز خريد

 طبيعي

پوشش گياهي و جانوري  هاي اقليميويژگي  عناصر اقليمي
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 گذشته هاي پژوهش

ترتيـب زيـر نـام     توان به اند را مي هاي گذشته مورداستفاده قرارگرفته كه در پژوهش هايي شاخص
  برد: 

(كـاظمي،   نقل و خدمات اقـامتي و حمل )،1389(حيدري چيانه،  هاي آموزشي بازاريابي، برنامه
)، دفـاتر خـدمات   1386(تـواليي،   )، اقلـيم 1387(معصـومي،   هـاي دولـت   )، نقش سياست1387

)، 1390 (دهدشتي شاهرخ و فياضـي،  )، رسانه1389رنجبريان و زاهدي، ( مسافرتي و جهانگردي
نـوري،   و (شجاعي )، فرهنگ پذيرش گردشگر1388، سليمانيپور و تقوي( هاي گردشگري هزينه
1386.(  

 شناسي پژوهش روش

پيمايشـي   -آوري اطالعـات توصـيفي   كاربردي و از نظر ماهيت جمع اين پژوهش از نظر اهداف،
  .است

  ها روش گردآوري داده
هاي  مباني نظري و استخراج عوامل و شاخصبه  هاي مربوط آوري داده ، براي جمعدر اين پژوهش

كـه   ها پرسشنامه بوده آوري داده است. ابزار جمعاي و اينترنتي استفاده شده  اوليه از منابع كتابخانه
  اساس مقياس طيف ليكرت طراحي شده است.بر

  آماري ي  جامعه و نمونه
نظران  صاحب ي  ، جامعه(N1)اول   ي آماري تعريف شده است. جامعه   ي سه جامعه در اين پژوهش

گردشگران روسـتاي   ي ، جامعه(N2)دوم   ي ، جامعهاستو كارشناسان حوزه گردشگري روستايي 
  ند.هست، مردم روستاي گرمه (N3)سوم   ي گرمه و جامعه

يادشده بـود كـه    ي نفر از جامعه سياول  ي  براي جامعه ي آماري در انجام اين پژوهش   نمونه
 دوم  ي هـا جـواب دادنـد. بـراي جامعـه      ر گرفتند و تمامي آنهـا بـه پرسشـنامه   نظرخواهي قرامورد

   n=96 )1387مني، ؤ( آذر و م :خواهيم داشت يستحجم جامعه مشخص ن چون (گردشگران)،
n                  ) 1رابطه (

	  
دنـد و از ايـن   ها جواب دا نفر به پرسشنامه 89شده بود كه از اين تعداد ياد ي نفر از جامعه 96

 قبول قرار گرفـت. پاسخنامه مورد 82ها تعداد  علت وجود نقص در بعضي از پرسشنامه تعداد نيز به
( ايـن اطالعـات    هستندسال در روستاي گرمه  پانزدهسوم، مردان و زنان باالتر از  ي براي جامعه
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  =90n نفر؛ 223ي موردپژوهش برابر است با  است)، حجم جامعه 1385براساس سرشماري سال 
  .استفاده شد پرسشنامه 82ي يادشده بود كه از اين تعداد،  نفر از جامعه نود

 تحليل اطالعاتو تجزيه

هاي آمار توصيفي و هـم   دست آمده، هم از روش ههاي ب تحليل داده و ، براي تجزيهدر اين پژوهش
-به كمـك روش  وهشست. در واقع ابتدا متغيرهاي پژهاي آمار استنباطي استفاده شده ا از روش

تحليـل   و پردازش قرار گرفت و سپس با استفاده از آمار اسـتنباطي تجزيـه  هاي آمار توصيفي مورد
فراواني و درصـد و ميـانگين و نمـودار بـه بررسـي       هاي در آمار توصيفي با استفاده ازشاخصد. ش

دهي و رسم نمودار تـارعنكبوتي   و وزن tپژوهش پرداختيم و در آمار استنباطي با استفاده ازآزمون 
در توسـعه صـنعت    هـا  بـراي آزمـون فرضـيه    پـژوهش پـرداختيم.   هاي (راداري) به بررسي سؤال
  د.استفاده ش SPSSافزار  گردشگري روستايي از نرم

 هاي پژوهش يافته

 ها آزمون فرضيه

  ثر است.صنعت گردشگري روستايي مؤاجتماعي در توسعه  –فرهنگي شاخص  :1فرضيه 
  .ثر استه صنعت گردشگري روستايي مؤاقتصادي در توسع شاخص :2 ضيهفر
  .ثر استه صنعت گردشگري روستايي مؤمديريتي در توسع شاخص :3رضيه ف

  .ثر استستايي مؤه صنعت گردشگري رومحيطي در توسع شاخص :4فرضيه 
  هاي كلي به شاخص اي مربوط نمونه آزمون تي تك .1جدول 

 آزادي درجه  tمقدار   شاخصنام 
سطح 
 معناداري

  يد يا رد)(تأئ آزمون نتيجه

  H1 يدتأئ 000/0 29 986/15 فرهنگي جتماعي
  H1 يدتأئ 000/0 29 08/25 اقتصادي
  H1 يدتأئ 000/0 29 259/26 مديريتي
  H1يدتأئ  000/0 29 366/9 طبيعي

-د شده است. نتيجهينتيجه گرفت كه هر چهار فرضيه تأئ توان با توجه به نتايج جدول باال مي

در توسـعه  اجتماعي، اقتصادي، مـديريتي و محيطـي    -فرهنگي شاخص: هر چهار شودگيري مي
  ثر است.صنعت گردشگري روستايي مؤ
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  ها شاخصها و زير محاسبه وزن شاخص
ها محاسـبه   ابتدا وزن شاخص ،ها با يكديگر شاخصهاي كلي و زير براي مقايسه نموداري شاخص

هـا از روش ميـانگين    وزن شـاخص  شود. بـراي محاسـبه   نكبوتي ترسيم ميسپس نمودار ع شده،
هـاي مقيـاس ليكـرت در    شود به اين صورت كه ابتدا ارزش هر يك از گزينـه  موزون استفاده مي

، هـا ارزش محاسـبه شـده    شـود سـپس مجمـوع ايـن حاصلضـرب      فراواني نسبي آن ضـرب مـي  
هـا تقسـيم    ي زيرشاخص بر مجموع نمره دست آمده مجدد هدهد. عدد ب دست مي هشاخص را بزير
در  هـا انجـام شـده،    شـاخص آيد. اين كار براي تمام زيرت ميدس هشاخص بشود و وزن آن زير مي
ت ابتدا امتياز نهـايي محاسـبه   ها در روستا الزم اس شاخصايت براي ترسيم نمودار وضعيت زيرنه

گران و مـردم روسـتا در   نظر گردشـ دست آمده از  هاين امتياز از طريق حاصلضرب ميانگين ب شود؛
دست آوردن امتياز نهـايي هـر شـاخص كلـي      هآيد. سپس براي بدست مي هشاخص بوزن آن زير

شود. عوامل كلـي و   هاي آن شاخص با هم جمع مي شاخصي تمام زير امتياز نهايي محاسبه شده
ساس طراحي شـده  ها نيز بر همين ا پرسشنامه، بندي شده صورت زير گروه هاي آنها به شاخصزير

  است.
  هاي آن كلي و زيرشاخصعوامل . 2جدول 
 عوامل فرهنگي اجتماعي

 آثار فرهنگي و تاريخي 1
 عنوان يكي از ابزار تبليغاتبهرسانه 2
 فرهنگ پذيرش گردشگر 3
 گونه زبان و گويش مردم منطقه 4
 هاي مردم منطقهآداب و رسوم و سنت 5
 نژاد و قوميت 6
 هاي خاص معماري محلعناصر و ويژگي 7
 از منطقهاطره جمعيوجود خ 8
 امكانات تفريحي 9
 نوع لباس و پوشش مردم روستا10
 طبع غذايي و غذاهاي محلي روستا11
  هاي دانشگاهي مرتبط با گردشگري ايجاد رشته 12

 طبيعيعوامل
  عناصر اقليمي همانند تابش، رطوبت، باد 1
 هاي اقليمي همانند توپوگرافي زمينويژگي 2

زمين شناسي همانند گونه خاك، وجودهايويژگي 3
  معادن، منابع آبي(چشمه، رودخانه)

   پوشش گياهي و جانوري 4

 اقتصاديعوامل 

عنوان  ونقل و جاده به هايي همانند حملزير ساخت 1
  يكي از تسهيالت گردشگري

وجود امكانات رفاهي همانند مراكز اقامتي(هتل،  2
  ها رستورانهاي استيجاري) و مهمانسرا و خانه

  درماني-وجود امكانات بهداشتي 3
  هاي گردشگري روستايي مناسب بودن هزينه 4
  براي صنعت گردشگري روستايي بازاريابي 5

عنوان يكي از بهصنايع دستي روستايي محل  6
  جاذبه هاي گردشگري

 وجود مراكز خريد 7
  مديريتي عوامل

  وجود امنيت در روستا 1
دولت در زمينه توسعه  هاي كالن سياست 2

  گردشگري روستايي

3 
حمايت دولت از صنعت گردشگري روستايي 

همانند تخصيص اعتبارات، حفاظت منابع طبيعي و 
  مرمت آثار باستاني

   سياحتي -وجود تورهاي تفريحي 4
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  2پاياييو  (اعتبار) 1روايي
يـد  نعت گردشـگري و تأئ براي بررسي روايي محتوايي، بعد از مطالعه عوامل مـؤثر در توسـعه صـ   

هاي مرتبط  آموختگان رشته نظران و دانش تن از صاحب هشتروايي صوري، پرسشنامه در اختيار 
ايـن   هـاي  براي سؤالدست آمدند.  هبه روايي محتوا ب با گردشگري قرار گرفت و معيارهاي مربوط

بـه معنـي    كـه درصـد بـوده    نـود بيشتر از  ها همه سؤال CVR 3شاخص روايي محتوا پرسشنامه
آنها است و شاخص روايـي محتـوايي    ي و مربوط بودن محتواي همه ها ضروري بودن همه سؤال

اده شـده  از آزمون آلفاي كرونبـاخ اسـتف   ها براي بررسي پايايي سؤال درصد شده است. 93آزمون 
كـل آزمـون    هاي دهنده همگني سؤال نشان )854/0( مقدار آلفاي كرونباخ براي كل آزمون است؛

  ت.اس

هاي مؤثر در توسعه صنعت گردشگري روستايي  شاخصها و زير بررسي وضعيت شاخص
  در روستاي گرمه

صـورت   توان به مقايسه نظرات مردم و گردشگران بـه تفكيـك و بـه    ها مي آوري داده بعد از جمع
هـا و   تركيبي با نظر كارشناسـان پرداخـت تـا از ايـن طريـق بتـوانيم وضـعيت موجـود شـاخص         

يم. بـراي  صنعت گردشـگري را در منطقـه مـوردنظر بررسـي كنـ      ي مهم در توسعهها شاخصزير
هاي مؤثر در فرهنگ گردشگري روستايي در منطقه گردشگري گرمه بايد  بررسي شرايط شاخص

شاخص در ميانگين نمرات ضرب شده تا به ميانگين وزني نهايي كـه  به هر زير ربوطمقادير وزن م
تايي تبـديل كنـيم    پنجدست آمده را به يك مقياس  همن مقادير بامتياز نهايي است برسيم و در ض

ثر در توسـعه صـنعت گردشـگري    هاي مؤ شاخصتفاده از جدول راهنماي وضعيت زيرتا امكان اس
هاي مختلـف آنهـا را بـا     شاخصدست آمده براي زير هاساس امتياز نهايي بتوان بر ميفراهم شود. 

ها بـه تفكيـك عوامـل     شاخصه كرد. نمودار مقايسه زيرداري مقايسيكديگر و از طريق نمودار را
  )1387اصغرپور،  ( كلي در زير نشان داده شده است

	                    )2رابطه (
∑

]  
   

                                                 
1 Validity 
2 Reliability 
3. Content validity index (CVI)  
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  هاي فرهنگي اجتماعي شاخصامتياز نهايي زير .3جدول 
هاي فرهنگيزيرشاخص

 اجتماعي

مقدار ميانگين
 شاخصزير

وزن هر
 شاخصزير

امتياز 
 نهايي

امتياز نهايي در 
 پنجمقياس 

 0096/3 4095/0 15/0 73/2 آثار فرهنگي و تاريخي

 4123/4 6003/0 1464/0 1/4 رسانه

 5 6803/0 1535/0 43/4 فرهنگ پذيرش گردشگر

 2,4519 3336/0 1345/0 48/2 ها آداب و رسوم و سنت

 5665/3 4852/0 1535/0 16/3 معماري محل

 4935/2 3392/0 1357/0 5/2 امكانات تفريحي

 6540/3 4971/0 1261/0 94/3 هاي دانشگاهي مرتبط رشته

 

 
  هاي اجتماعي فرهنگي مؤثر در توسعه صنعت گردشگري روستايي زيرشاخص مقايسه .3نمودار 

   

3
4.41

5

2.45

3.56

2.49

3.65

0

1

2

3

4

5

آثار فرھنگی و 
تاريخی

رسانه

فرھنگ پذيرش 
گردشگر

آداب و رسوم و 
سنتھا

   معماري محل

امكانات تفريحي

رشته ھای دانشگاھی 
مرتبط با گردشگری
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  هاي اقتصادي شاخصامتياز نهايي زير .4جدول 

 

مقدار ميانگين 
 شاخصزير

وزن هر 
 اخصشزير

امتياز 
 نهايي

امتياز نهايي در 
 مقياس پنج

 359323/3 425321/0 157526/0 7/2 ها ساختزير

 5 633046/0 0,15986 96/3 امكانات رفاهي

 489586/2 315204/0 138856/0 27/2 درماني - امكانات بهداشتي

 096623/4 51867/0 148191/0 5/3 هاي  مناسب بودن هزينه

 658446/4 589802/0 148191/0 98/3 بازاريابي

 500922/2 316639/0 123687/0 56/2 صنايع دستي

 123461/1 14224/0 123687/0 15/1 مراكز خريد

  

 
 مؤثر در توسعه صنعت گردشگري روستايي هاي اقتصادي مقايسه زيرشاخص .4نمودار 

  هاي مديريتي شاخصامتياز نهايي زير .5جدول 

 

نيانگيممقدار
 رشاخصيز

هروزن
 رشاخصيز

 ازيامت
 يينها

 در يينها ازيامت
 پنج اسيمق

 345797/4 993015/0 2683824/0 7/3 امنيت

 528414/4 034743/1 2389706/0 33/4 هاي كالن دولت سياست

 672416/4 067647/1 2426471/0 4/4 حمايت دولت

 5 1425/1 25/0 57/4 تورهاي تفريحي

3.35
5

2.48

4.09
4.65

2.5

1.12

0
1
2
3
4
5
زير ساختھا

امکانات رفاھی

 -امکانات بھداشتی 
درمانی

مناسب بودن ھزينه 
ھای گردشگری

بازاريابی

صنايع دستي

مراكز خريد
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 مؤثر در توسعه صنعت گردشگري روستاييي هاي مديريت زيرشاخص. مقايسه 5 نمودار

 
 هاي طبيعي شاخصامتياز نهايي زير .6جدول 

 هاي طبيعي شاخصزير
مقدار ميانگين 

 شاخص زير

وزن هر 
 شاخصزير

 امتياز نهايي
امتياز نهايي در 

 نجپمقياس 

 447244/4 229049/1 315951/0 89/3 عناصر اقليمي

 5 38181/1 328221/0 21/4 هاي اقليمي ويژگي

 635181/1 451902/0 355828/0 27/1 پوشش گياهي و جانوري

  

 
  مؤثر در توسعه صنعت گردشگري روستايي هاي طبيعي زيرشاخص مقايسه .6نمودار 

4.34

4.52

4.67

54

4.2

4.4

4.6

4.8

5
امنيت

سياستھای کالن دولت

حمايت دولت

  -تورھاي تفريحي
سياحتي

4.44

5

1.63

0
1
2
3

4
5

عناصر اقليمی

ھاي اقليمیويژگي پوشش گياھی و 
جانوری
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   مقايسه عوامل مؤثر در توسعه صنعت گردشگري روستايي .7جدول 
  امتياز نهايي شاخصنام 

 345559/3 فرهنگي اجتماعي شاخص

 940922/2 اقتصادي شاخص

 237905/4 مديريتي شاخص

 062761/3 طبيعي شاخص

  

 
 عوامل مؤثر در توسعه صنعت گردشگري روستاييمقايسه  .7نمودار 

 

  هاي مؤثر در توسعه صنعت گردشگري شاخصها و زير راهنماي وضعيت شاخص
 

  هاي مؤثر در توسعه صنعت گردشگري راهنماي وضعيت زيرشاخص .8 جدول
 انگينمحدوده مي وضعيت

 0 >ميانگين>5/2 نياز به توجه فوري

 5/2» ميانگين»5/3 نياز به توجه بيشتر

 5/3 >ميانگين>5 قبول آمادگي ميزان قابل

3.34

2.94

4.24

3.060

1

2

3

4

5

عامل فرھنگي 
اجتماعي

عامل اقتصادي

عامل مديريتي

عامل طبيعي
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   فرهنگي -اجتماعي شاخصهاي  شاخصراهنماي وضعيت زير .9جدول 

 
 ها شاخصزير

امتياز نهايي در 
  وضعيت  مقياس پنج

ص
شاخ

 
عي

تما
 اج

گي
رهن

ف
 

 نياز به توجه بيشتر 009607/3 اريخيآثار فرهنگي و ت

 قبول آمادگي ميزان قابل 412305/4 رسانه

 قبول آمادگي ميزان قابل 5 فرهنگ پذيرش گردشگر

 نياز به توجه فوري 451922/2 ها آداب و رسوم و سنت

 قبول آمادگي ميزان قابل 566591/3 معماري

 نياز به توجه فوري 493569/2 امكانات تفريحي

 قبول آمادگي ميزان قابل 654085/3 مرتبط  هاي دانشگاهي رشته

  
  اقتصادي شاخصهاي  شاخصراهنماي وضعيت زير. 10جدول 

 
 ها شاخصزير

امتياز نهايي در
  وضعيت  مقياس پنج

ص
شاخ

 
دي

صا
اقت

 
 نياز به توجه بيشتر 359323/3 ها ساختزير

 قبول آمادگي ميزان قابل 5  امكانات رفاهي

  نياز به توجه فوري 489586/2 درماني - بهداشتيامكانات 
 قبول آمادگي ميزان قابل 096623/4 ها مناسب بودن هزينه

 قبول آمادگي ميزان قابل 658446/4 بازاريابي

 نياز به توجه بيشتر 500922/2 صنايع دستي

 نياز به توجه فوري 123461/1 مراكز خريد

  
  مديريتي شاخصاي ه شاخصراهنماي وضعيت زير. 11جدول 

 زير شاخص ها  
امتياز نهايي در
  وضعيت  مقياس پنج

ص
شاخ

 
تي

يري
مد

 

 قبول آمادگي قابلميزان  345797/4 امنيت

 قبول آمادگي ميزان قابل 528414/4 هاي كالن دولت سياست

 قبول آمادگي ميزان قابل 672416/4 حمايت دولت

 قبول آمادگي ميزان قابل5 تورهاي تفريحي
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  طبيعي شاخصهاي  شاخصراهنماي وضعيت زير. 12دول ج

 ها زيرشاخص  
امتياز نهايي در
  وضعيت  مقياس پنج

ص
شاخ

 
عي

طبي

 قبول آمادگي ميزان قابل 447244/4 عناصر اقليمي

 قبول آمادگي ميزان قابل 5 هاي اقليمي ويژگي

 نياز به توجه فوري 635181/1 پوشش گياهي و جانوري

  
  هاي كلي شاخص ي وضعيتراهنما. 13جدول 

 شاخصنام   
امتياز نهايي در
  وضعيت  مقياس پنج

ص
شاخ

 
لي
ي ك

ها
 

 نياز به توجه بيشتر 345559/3 فرهنگي اجتماعي شاخص

 نياز به توجه فوري 940922/2 اقتصادي شاخص

 قبول آمادگي ميزان قابل 237905/4 مديريتي شاخص

 نياز به توجه بيشتر 062761/3 طبيعي شاخص

 گيري نتيجه

  شدهئيدهاي تأ آزمون فرضيه نتايج
هـر چهـار فرضـيه اصـلي مـديريتي،       ،نظران صـنعت گردشـگري   از ديدگاه كارشناسان و صاحب
دهنده آن است  كه نشان شدند يدتأئ tاجتماعي با استفاده از آزمون  -اقتصادي، طبيعي و فرهنگي

آثـار   شـاخص هفـت زير  سـت. ثر ابر توسعه صنعت گردشگري روستايي مـؤ كه هر چهار شاخص 
معمـاري محـل،   ، هـا  آداب و رسوم و سـنت ، فرهنگ پذيرش گردشگر، رسانه، فرهنگي و تاريخي
 شـاخص شـاخص  از دوازده زير هاي دانشـگاهي مـرتبط بـا گردشـگري     رشته و امكانات تفريحي

، امكانـات رفـاهي  ، هـا  سـاخت همچنين هر هفت زيرشـاخص زير  شدند.يد تأئ اجتماعي -فرهنگي
صنايع دستي و مراكز ، هاي گردشگري، بازاريابي درماني، مناسب بودن هزينه –ات بهداشتيامكان
حمايـت  ، هاي كالن دولـت  سياست، امنيتهر چهار زيرشاخص  يد واقتصادي تأئاز شاخص  خريد

-عناصر اقليمي، ويژگياز شاخص مديريتي و سه زيرشاخص  سياحتي -تورهاي تفريحي دولت و

كه نشـان   شدنديد تأئ از چهار زيرشاخص شاخص طبيعي ياهي و جانوريپوشش گو  هاي اقليمي
  ثر هستند.بر توسعه صنعت گردشگري روستايي مؤها  شاخصدهنده آن است كه اين زير
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  هاي تأييدنشده آزمون فرضيهنتايج 
زبـان و گـويش مـردم،     شاخصپنج زير ،نظران صنعت گردشگري از ديدگاه كارشناسان و صاحب

خاطره جمعي، نوع لباس و پوشش مردم و طبع غذايي و غذاهاي محلـي از دوازده  نژاد و قوميت، 
شناسي از چهـار   هاي زمين شاخص ويژگياجتماعي و همچنين زير -زيرشاخص شاخص فرهنگي
دهنده آن اسـت   كه نشان يد قرار نگرفتندتأئمورد tبا استفاده از آزمون زيرشاخص شاخص طبيعي 

  ثر نيستند.صنعت گردشگري روستايي مؤبر توسعه ها  كه اين زيرشاخص

  دهي عوامل وزننتايج 
تخصيص منابع، اهميت آن  توان از نظر مي ،شاخصهاي يك  هاي شاخص برحسب محاسبه وزن

شده صورت گرفتـه  هاي تأئيد دهي فقط براي فرضيه وزن كه اشاره شد،طور همانرا مشخص كرد. 
  :استصورت زير  صه نتايج آن بهكه خال

اجتمـاعي بيشـترين وزن را    -هـاي شـاخص فرهنگـي    نظران از زيرشـاخص صاحباز ديدگاه 
ـ    زيرشاخص از شـاخص اقتصـادي    انـد؛  دسـت آورده  ههاي فرهنگ پذيرش گردشـگر و معمـاري ب

دست آورده، از شاخص مـديريتي بيشـترين وزن را    هبيشترين وزن را زيرشاخص امكانات رفاهي ب
ص محيطي بيشترين وزن را زيرشاخص پوشـش  سياحتي و از شاخ -زيرشاخص تورهاي تفريحي

نظران بـه ايـن پـنج زيرشـاخص      صاحب ،دهد كه نشان مي دست آورده است هگياهي و جانوري ب
  اند. توجه بسيار زيادي در مقايسه با ساير عوامل، نشان داده

  نتايج امتيازدهي عوامل
 پـژوهش، از چهـار فرضـيه   مطالعـه  ي آماري در روسـتاي مورد  دست آمده از دو جامعه از نتايج به

اجتماعي و سومين رتبـه را   -باالترين رتبه را شاخص مديريتي و دومين رتبه را شاخص فرهنگي
گردشـگران و   ،بنـابراين  مين رتبه را شاخص اقتصادي كسب كرده است؛محيطي و چهارشاخص 

يازات نهـايي  اند. با توجه به امت بيشتري نشان داده شاخص مديريتي توجه بهاهالي روستاي گرمه 
سـياحتي   -شـاخص تورهـاي تفريحـي   ص مديريتي بيشـترين امتيـاز را زير  ها، از شاخ زيرشاخص

شـاخص فرهنـگ پـذيرش گردشـگر     اجتماعي بيشترين امتياز را زير -داشته، از شاخص فرهنگي
هـاي اقليمـي داشـته و از شـاخص      شاخص ويژگياخص طبيعي بيشترين امتياز را زيرداشته، از ش

هـاي   توجـه بـه جـدول   بـا   شاخص امكانات رفاهي داشـته اسـت.  ا زيررين امتياز راقتصادي بيشت
هـاي   از مجموعه زيرشاخص ،ثر در توسعه صنعت گردشگريهاي مؤ شاخصراهنماي وضعيت زير

ها در روستاي  هاي امكانات تفريحي و آداب و رسوم و سنت فرهنگي، شاخص -شاخص اجتماعي
توسعه گردشگري اين روستا بايد به اين دو شاخص فـوراً   يمه نياز به توجه فوري داشته و براگر
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توجه شود. همچنين شاخص آثار فرهنگي تاريخي نياز به توجه بيشتر داشته و در درجه دوم قـرار  
هاي دانشگاهي مرتبط بـا   هاي معماري، رسانه، فرهنگ پذيرش گردشگر و رشته گيرد. شاخص مي

 ويـژه  با توجه به اين سه شاخص بـه  و روستاي گرمه قبولي قرار دارند گردشگري در وضعيت قابل
است گردشگران زيادي را به اين منطقه گ باالي مردم در پذيرش گردشگر تاكنون توانسته فرهن

ثر در توسـعه صـنعت   هـاي مـؤ   شـاخص هاي راهنمـاي وضـعيت زير   توجه به جدولجذب كند. با 
 -امكانـات بهداشـتي   هـاي  هاي شـاخص اقتصـادي، شـاخص    از مجموعه زيرشاخص ،گردشگري

توسعه گردشـگري ايـن    مه نياز به توجه فوري داشته و برايدرماني و مراكز خريد در روستاي گر
ها و صنايع دسـتي نيـاز    ساختخص فوراً توجه شود. همچنين شاخص زيرروستا بايد به اين دو شا

بازاريـابي و   هـاي امكانـات رفـاهي،    گيـرد. شـاخص   به توجه بيشتر داشته و در درجه دوم قرار مي
قبولي قرار دارند و روستاي گرمه با توجه بـه   هاي گردشگري در وضعيت قابل مناسب بودن هزينه

گردشگران زيادي را از داخـل   ،استبازاريابي و تبليغات اينترنتي تاكنون توانسته ها و  اين شاخص
هـاي   شـاخص يرهاي راهنماي وضعيت ز با توجه به جدولخارج كشور به اين منطقه جذب كند.  و

هـاي   هاي شاخص مـديريتي، شـاخص   از مجموعه زيرشاخص ،مؤثر در توسعه صنعت گردشگري
سياحتي همگي در وضـعيت   -هاي كالن دولت، حمايت دولت و تورهاي تفريحي امنيت، سياست

گردشگران  ،استها تاكنون توانسته  قبولي قرار دارند و روستاي گرمه با توجه به اين شاخص قابل
آنهـا اهـالي    (كه در سياحتي -كنندگان تورهاي تفريحيذب كند. برگزارا به اين منطقه جزيادي ر

اند نقش بسـزايي در توسـعه گردشـگري ايـن ناحيـه داشـته        خورند) توانسته چشم مي روستا نيز به
 ،ثر در توسعه صنعت گردشگريهاي مؤ شاخصهاي راهنماي وضعيت زير با توجه به جدول باشند.

پوشش گياهي و جانوري در روستاي گرمـه نيـاز بـه    ، هاي شاخص طبيعي اخصاز مجموعه زيرش
عناصر اقليمـي و  هاي  شود. شاخصتوجه فوري داشته كه علت آن كويري بودن منطقه تصور مي

  قبولي قرار دارند. نيز در وضعيت قابل هاي اقليمي ويژگي

  گذشته هاي پژوهشمقايسه با نتايج 
هـا تـأثير    ويـژه هتـل   ها و امكانات رفاهي به ده كه زيرساختگذشته نشان داده ش هاي در پژوهش

نظـران   نيـز از ديـدگاه صـاحب    پـژوهش در ايـن   انـد.  بسزايي در توسعه صنعت گردشگري داشته
 هاي شـاخص اقتصـادي بـه خـود اختصـاص داده      امكانات رفاهي بيشترين وزن را در زيرشاخص

ده و در شـ   داراي اهميـت شـناخته   هاي گردشگري گذشته هزينه هاي پژوهشاست. همچنين در 
پيشـين  هـاي   پژوهشاند.  نظران وزن نسبتاً بااليي را به آن اختصاص داده نيز صاحب اين پژوهش
كنند و در اين  مي ؤثري در توسعه صنعت گردشگري ايفاهاي گردشگري نقش م آژانس نشان داد،
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ر اسـت. همچنـين د   هنيز باالترين وزن را در شـاخص مـديريتي بـه خـود اختصـاص داد      پژوهش
نقل  و فرهنگ پذيرش گردشگر و ضعف سيستم حمل گذشته ضعف بازاريابي و فقدان هاي پژوهش

نيـز وزن نسـبتاً    پـژوهش اند و در اين  شده نيافتگي اين صنعت ياد در اين صنعت از عوامل توسعه
 هـاي  وهشپـژ هـايي كـه در    بر شاخص افزون پژوهشاند. در اين  بااليي را به خود اختصاص داده

 هـا، معمـاري، آثـار    هاي امكانات تفريحي، آداب و رسـوم و سـنت   شاخص ،اند گذشته بررسي شده
و  درماني، مراكز خريد، صنايع دستي، امنيت، حمايت دولـت  -فرهنگي تاريخي، امكانات بهداشتي

  اند. ه شد بررسي پوشش گياهي و جانوري نيز 

  منابع
  ، تهران، انتشارات سمت.اربرد آن در مديريت. جلد دومآمار و ك). 1387م. ( ،آذر، ع. و مومني

 .35-38، 82 ،رشد آموزش جغرافيا. ). اكوتوريسم پايدار1387ي. (  ،آزاد منجيري

  .. تهران، انتشارات دانشگاه تهرانگيري چند معياره تصميم). 1387م. ( ،اصغرپور
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  .157-172، 34، اقتصادي
  .. انتشارات دانشگاه تربيت معلممروري بر صنعت گردشگري). 1386س. ( ،تواليي

  .. انتشارات سمتريزي صنعت گردشگري مباني برنامه). 1389ر. ( ،حيدري چيانه
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