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  روستایی
  )روستاي گرمه: منطقه مورد مطالعه (
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  3فرهنگی
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 soheil_15184@yahoo.com، وزارت علوم و فناوري استادیار 2
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  چکیده

این تحقیق پس از مباحث کلی در مورد ادبیات گردشگري روستایی، نگاهی 
هاي موثر در توسعه صـنعت گردشـگري روسـتایی دارد،    به عوامل و شاخص

. ارزیـابی قـرار گرفـت   نظران مـورد  که بر مبناي نظرات کارشناسان و صاحب
قلمرو مکانی این پژوهش، روستاي گرمه واقع در شهرستان خـور و بیابانـک   

هاي این پژوهش حاکی از  یافته .باشدترین نقطه استان اصفهان میدر شرقی
عامل مدیریتی بیشترین تاثیر و عامل اقتصادي کمترین تاثیر را  آن است که

روش مـورد اسـتفاده    .اشته استدر توسعه گردشگري منطقه مورد مطالعه د
-هـا، روش تحقیـق توصـیفی   در این پـژوهش از نظـر نحـوه گـردآوري داده    

همچنـین بـراي   . پیمایشی است؛ و از نظر مقاصـد تحقیـق، کـاربردي اسـت    
هاي آمـار توصـیفی و نیـز    هاي بدست آمده، هم از روشتجزیه و تحلیل داده

هـا در  جمـع آوري داده  ابـزار . هاي آمار استنباطی استفاده شده اسـت روش
باشد که به وسیله سه جامعه آمـاري صـاحب نظـران،    تحقیق، پرسشنامه می

هـاي  یافتـه . مردم روستا، گردشگران داخلی و خارجی تکمیل گردیده اسـت 
حاصل از مطالعه موردي، به صورت جدول، نمودار و توضیح آورده شده و در 

ی و رسم نمودار تار عنکبـوتی  و وزن ده tآمار استنباطی با استفاده ازآزمون 
بـراي آزمـون فرضـیات در     .به بررسی سواالت پـژوهش پـرداختیم  ) راداري(

  .استفاده گردیده است SPSSافزار توسعه صنعت گردشگري روستایی از نرم
  : کلید واژه ها 

  گردشگري، گردشگري روستایی، توسعه صنعت گردشگري
  مقدمه

بزرگترین و متنوع تـرین صـنایع    در حال حاضر گردشگري به عنوان یکی از
دنیا مطـرح مـی باشـد و رشـد سـریع آن تغییـرات اجتمـاعی، اقتصـادي و         
محیطی فراوانی را به دنبال داشته است و به همین دلیل نیز به یـک حـوزه   

، پـور سـلیمانی  ، تقـوي . (مهم مطالعاتی بین پژوهشگران مبـدل شـده اسـت   
با شتاب بسـیاري در حـال    در فرایند جهانی شدن اقتصاد که ) 159: 1388

انجام است و اقتصاد تمامی کشورهاي جهان را تحت تـأثیر خـود قـرار داده،    
براي رهایی از اقتصاد تک محصولی و رسـیدن بـه توسـعۀ پایـدار و بـادوام،      
گردشگري روستایی، یکی از مهم ترین محورهاي رشـد و توسـعۀ اقتصـادي    

ارزي، اشتغال مولـد و متنـوع    کشورها است، زیرا عالوه بر افزایش درآمدهاي

در روستاها ایجاد می کند و با فراهم سـاختن فرصـت هـاي شـغلی مـانع از      
مهاجرت جمعیت روستایی می شود، عالوه بر آن سبب حفظ تـوان تولیـدي   

قـدیري  . (روستا و گسترش کشاورزي در تمامی شـاخه هـاي آن مـی شـود    
یـل بـراي گردشـگري    تقاضا و تما )157:  1389پازکی، ، معصوم، استعالجی

هاي مختلف تفرج، زیارت و تجارت در تمام جهان بـا سـرعتی بـاور    با انگیزه
در دوران ما گردشگري به یک واقعیـت مهـم   . نکردنی در حال افزایش است

این صنعت، عـالوه  . استاجتماعی و یک فعالیت عظیم اقتصادي تبدیل شده
و اشاعه فرهنگ و حفـظ   بر برخورداري از امکانات درآمدزایی، اشتغال زاست

مهـدوي، قـدیري معصــوم،   . (و احیـاي آن را نیـز بــه دنبـال خواهـد داشــت    
غنـاي  . باشـد هاي فـراوان مـی  ایران کشوري با جاذبه )40:  1387قهرمانی، 

اسـت کـه آن را جهـانی در یـک مـرز بنامنـد      ها در ایران موجب شدهجاذبه
اي انگیزه کـافی  اي هر سلیقههاي ایران آنقدر متنوع است که تقریباً برجاذبه

  .آوردبراي سفر بدین کشور را بوجود می
 ضرورت و اهمیت موضوع تحقیق - 1

مناطق کویري کشور ایران، با مشـکالت بهـره بـرداري از زمـین و     
منابع طبیعی روبرو می باشد و کشاورزي و دامداري در این منـاطق توسـعه   

هـا، و  هـا، قابلیـت  ز توانو به دلیل عدم شناخت دقیق و علمی ا. نیافته است
منـد و جـامع در   ریـزي نظـام  همچنین مشکالت منطقه و فقدان یک برنامـه 

هاي نهفتـه، تـا کنـون از    هاي موجود و پتانسیلبرداري معقول از قابلیتبهره
بـا   .گیري نشده استاي پایدار بهرهها در مسیر دستیابی به توسعهاین قابلیت

روسـتاي گرمـه و دشـواري اشـتغال ایـن       توجه به کویري بودن و محرومیت
هـاي  هـا و ظرفیـت  روستا الزم است با اسـتفاده از تمـامی امکانـات، توانـایی    

موجود در جهت رفع محرومیت، بهبود وضـعیت اشـتغال و کسـب درآمـد و     
توسعه صنعت گردشگري . ها از راههاي مختلف اقدام شودتقویت زیر ساخت

لفـی نظیـر اقتصـاد، فرهنـگ، محـیط      هاي مختبه عنوان صنعتی که با حوزه
زیست، کشاورزي و خدمات در تعامل است، داراي اهمیت فراوانی است و در 

انـد،  بسیاري کشورهاي جهان که به توسـعه گردشـگري روسـتایی پرداختـه    
اجتمـاعی آن ناحیـه    –تاثیرات درخور توجهی در رشد و پیشرفت اقتصادي 

ـ مشاهده گردیده است، بنابراین می ه عنـوان یکـی از ابزارهـاي اصـلی     تواند ب
  .توسعه در روستاي گرمه مورد توجه قرار گیرد

گردشگري روستایی از طریق نفوذ و تاثیر بر کلیه جوانـب زنـدگی   
اجتماعی بـه   -روستایی، آن ها را چه از نظر اقتصادي و چه از نظر فرهنگی 

ار گردشگري روستایی در واقع شکلی از مشارکت همه اقشـ . رشد می رساند
جامعه روستایی در فرآیند توسعه است چـرا کـه بـا ورود گردشـگر بـه یـک       

توسـعه   .منطقه تمامی افراد ناخودآگـاه در مسـیر توسـعه قـرار مـی گیرنـد      
هاي اقتصادي، تاثیر بسزایی در تقویـت  گردشگري به عنوان مجموعه فعالیت

هاي اقتصادي جوامع دارد و نقش گردشگري به عنوان منبـع جدیـدي  بنیان
هـاي  براي ایجاد اشـتغال، کسـب درآمـد، جـذب ارز و تقویـت زیـر سـاخت       

باشدشود، قابل توجه میاجتماعی که موجب رشد و توسعه سایر صنایع می
گردشــگري روســتایی بــه صــورت فعــالیتی پردرآمــد در جهــان گردیــده و  

سهم روستاهاي کشور مـا بـا همـه    . درآمدهاي حاصل از آن بسیار زیاد است
جاذبه هاي طبیعی، فرهنگی، تاریخی و هنري از این فعالیت فوق توان ها و

  .العاده ناچیز است
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 چهارچوب نظري -2
 گردشگري روستایی -2-1

گردشگري روستایی یکی از انواع گردشگري است که با بسیاري از الگوهاي 
دیگر گردشگري پیوند دارد، ولی وجه مشخصۀ آن استقرار در نواحی 

جهانی گردشگري، گردشگري روستایی را شامل کنفرانس  .روستایی است
انواع گردشگري با برخورداري از تسهیالت و خدمات رفاهی در نواحی 

هاي داند، که امکان بهره مندي از منابع طبیعی و جاذبهروستایی می
) کار در مزرعه و کشاورزي( طبیعت را همراه با شرکت در زندگی روستایی

تقاضا براي استفاده  )25: 1387 نی،محمدرضا رضوا( .آورد فراهم می
هاي اخیر به شدت افزایش یافته گردشگري از مناطق روستایی در سال

وسایل ارتباطی، اصالت منطقه، میراث : کیفیت موارد مورد نیاز مانند . است
. تاریخی و باستانی و ارتباط نزدیک با جمعیت روستایی بهبود یافته است

ق روستایی به خصوص به زندگی روستایی که توجه رسانه ها به اصالت مناط
به نظر می رسد با گسترش زندگی شهري مورد تهدید قرار گرفته است، 
افزایش یافته است و امروزه گردشگران به دنبال جوامع روستایی دست 

  )Gartner، 2004:  153. ( نخورده هستند
  صنعت گردشگري روستایی در ایران  -2-2

شرایط اقلیمی مطلوب و داشتن قابلیت هاي  روستاهاي ایران به لحاظ
انسانی و طبیعی ویژه می توانند به عنوان جاذبه هاي منحصر به فرد مطرح 

هاي خاص، شرایط جغرافیایی، داشتن فضاهاي کالبدي، معماري. شوند
هاي اقتصادي، صنایع دستی، الگوي فرهنگ و آداب و سنن، فعالیت

متنوع، از ویژگی هاي ارزشمندي  معیشت، سکوت و آرامش، مناظر بکر و
است که به توسعه گردشگري روستایی در ایران کمک شایان توجهی می 

  ) 113:  1389قدیري معصوم، استعالجی، پازکی، . ( کند
   فعال در عرصۀ گردشگري سازمان هاي بین المللی  -2-3       

مهمترین سازمانهاي بین المللی فعال در عرصۀ گردشگري که اینک بدانها 
، شوراي 1سازمان جهانی جهانگردي: پرداخته خواهد شد ، عبارتند از 

، اتحادیه 3، سازمان بین المللی هواپیمایی کشوري2جهانی سفر و جهانگردي
، 5افرتی، فدراسیون بین المللی اتحادیه آژانسهاي مس4بین المللی هواپیمایی

، اتحادیه جهانی آموزش حرفه اي 6اتحادیه بین المللی هتل ها و رستوران ها
  . 7جهانگردي

  سازمان هاي ایرانی -2-4     
، شوراي )هجري شمسی 1314سال(اداره جلب سیاحان خارجی و تبلیغات

وزارت ، )1342فروردین(سازمان جلب سیاحان،)1340سال(عالی جهانگردي
وزارت ، )1353تیر ماه (اطالعات و جهانگردي و وزارت ارشاد اسالمی

، سازمان میراث فرهنگی و گردشگري و )1365سال(فرهنگ و ارشاد اسالمی

                                                
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 

سازمان میزاث ، )1382سال(شوراي عالی میراث فرهنگی و گردشگري
  ).1385(فرهنگی، گردشگري و صنایع دستی

  توسعه صنعت گردشگرينقش سیاستهاي کالن دولت در  -2-5  
سیاستهاي کالن دولت در زمینه توسعه گردشگري روستایی، با تصویب 

موارد  8.قانون برنامه پنجم توسعه جمهوري اسالمی ایران ترسیم گردید
متعددي از این قانون به طور مستقیم یا غیر مستقیم مرتبط با توسعه 

ز یکایک مواد باشد، که بحث اگردشگري و خصوصاً گردشگري روستایی می
  .این قانون از حوصله این رساله خارج است

این قانون اختیارات و وظایفی را براي سازمان میراث فرهنگی،  11ماده 
در نظر گرفته که در توسعه صنعت گردشگري  گردشگري و صنایع دستی

  .حائز اهمیت است
:سازمان میزاث فرهنگی، گردشگري و صنایع دستی مجاز است  – 11ماده 

اقدامات قانونی در جهت امکان ایجاد مراکز فرهنگی و گردشگري  –الف     
و نحوه تاسیس مراکز تخصصی غیر دولتی را در زمینه میراث فرهنگی از 

ها، مرمت آثار فرهنگی و تاریخی، کارشناسی اموال تاریخی و قبیل موزه
اتر فرهنگی و همچنین مراکزي جهت نظارت بر مراکز اقامتی، پذیرایی، دف

خدمات مسافرتی و گردشگري با استاندارد الزم و شرایط سهل و آسان را 
  .فراهم نماید

هاي دفاع مقدس و هاي تخصصی به ویژه موزهاندازي موزهاز راه  -ب     
شهدا توسط مؤسسات یا نهادهاي عمومی غیر دولتی، تعاونی و بخش 

  .خصوصی حمایت مالی نماید
آثار و فرهنگ سنتی عشایري و روستایی توسط  از ایجاد مراکز حفظ  -ج    

بخش خصوصی و نهادهاي عمومی غیر دولتی و تعاونی با رعایت موازین 
  .اسالمی به منظور توسعه گردشگري آن مناطق حمایت مالی نماید

از مالکیت و حقوق قانونی مالکین بناها و آثار و اشیاء تاریخی منقول   -د    
رد مناسب آنها و اقدامات الزم جهت بیمه آثار در جهت حفظ، صیانت و کارب

  .فرهنگی، هنري و تاریخی حمایت مالی و معنوي نماید
آثار فرهنگی تاریخی و میراث معنوي حوزه فرهنگی ایران، موجود در   - ه    

کشورهاي همسایه و منطقه و سایر کشورها به عنوان میراث فرهنگی را 
وزنامه رسمی جمهوري اسالمی ایران  ر . (شناسایی و از آنها حمایت نماید

  )1517: 1389شماره، 
  روستاي گرمه - 2-6

52شمالی ودقیقه  33و درجه 31روستاي گرمه درموقعیت جغرافیایی       
شرقی دراستان اصفهان قراردارد ارتفاع این روستا از سطح دقیقه  55و درجه

کیلومتر با یـزد   300کیلومتر با تهران و 770متر می باشد و 891آبهاي آزاد 
نائین مـی تـوان    -یا جادة سمنان طبس و –واز طریق جادة یزد . فاصله دارد

روستاي گرمه از نظر تقسیمات کشوري در موقعیـت زیـر قـرار    . به آن رسید
بخـش خـور و بیابانـک    -شهرسـتان نـائین   -اسـتان اصـفهان   :گرفته است 

  آبادي گرمه –نخلستان  -دهستان 

                                                
ــاریخ  ٨  ــانون در ت ــن ق ــس  ١٥/١٠/١٣٨٩ای در مجل

ــید ــویب رس ــھ تص ــالمي ب ــوراي اس ــاریخ   ش و در ت
ابالغ گردیـد، و طـي روزنامـھ رسـمي   ١٠/١١/١٣٨٩

 .منتشر شد ١٤/١١/١٣٨٩مورخ  ١٩٢٠٤شماره 
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حسن آقا بیـک آل داوود بـه یـک کاشـف سـوئدي در      یکصد سال پیش     
و در سـال  . راهش از جاده ابریشم کمک کرد تـا از ایـن منطقـه عبـور کنـد     

نام مازیـار آل داوود، تصـمیم گرفـت کـه خانـه       یکی از نوادگان او به 1377
سـال قـدمت دارد، بـاز     400اش در روسـتاي گرمـه  را کـه    قدیمی اجدادي

مازیـار کـه در فرانسـه    . مانان خود پذیرائی کنـد سازي کرده و در آن از میه
معماري خوانده است، با کمک همسـر فرانسـوي خـود، پـس از چنـد سـال       
تالش در جذب گردشگران داخلی و خارجی، هم اکنون هـر هفتـه پـذیراي    

نـام مازیـار اکنـون در کتـاب راهنمـاي مشـهور       . باشندتعدادي گردشگر می
lanely planet ان را در نقاط  دیـدنی جهـان معرفـی    که اقامتگاههاي ارز

کارشناسان این کتاب استرالیائی هر دو سال یکبار به .میکند ثبت شده است
  .روند تا اطالعات خود را بروز کنندگرمه می

باشـد،  هم اکنون گردشگري در گرمه اصلی ترین منبع در آمد روستائیان می
نـد، هـم اکنـون بـه     او افرادي که طی سالهاي پیش از روستا مهاجرت نموده

هاي قدیمی خود را باز سازي نمـوده ودر اختیـار   گردند و خانهروستا باز می
با رونق گرفتن صنعت گردشگري در روسـتا برخـی   . دهدگردشگران قرار می

بازنشستگان و سالمندان نیز از شهرهاي اطـراف بـه خانـه قـدیمی خـود در      
ر آرامـش روسـتا ادامـه    دهند زندگی خـود را د روستا باز گشته و ترجیح می

بنابر این با کمی تأمل در بازتاب توسعه گردشگري در روستا، متوجـه  . دهند
اثر مثبت این صنعت بر جلـوگیري از مهـاجرت روسـتائیان گرمـه و احیـاي      

البتـه  . شویمدامداري وکشاورزي در روستا ورونق صنایع دستی در روستا می
اي بقالی در روستا نیز از سود مشاغل جانبی دیگري مانند خدمات و مغازه ه

  .این صنعت بی بهره نمانده اند
 تحقیق روش  - 3

آوري این تحقیق از نظر اهداف یک تحقیق کاربردي و از نظر ماهیـت جمـع  
  .اطالعات توصیفی، تحلیل و پیمایشی می باشد

  هاروش گردآوري داده  - 1- 
اسـتخراج  هاي مربوط به مبانی نظري و آوري دادهدر این تحقیق، براي جمع

. استاي و اینترنتی استفاده شدههاي اولیه از منابع کتابخانهعوامل و شاخص
که بر اساس مقیاس طیـف لیکـرت    ها پرسشنامه بودهابزار جمع آوري داده 

  .طراحی شده است
  جامعه و نمونه آماري - 2- 

،  (N1)جامعـه اول  . در این تحقیق سه جامعه آمـاري تعریـف شـده اسـت     
باشـد،  جامعه صاحب نظران و کارشناسان حـوزه گردشـگري روسـتایی مـی    

، (N3)، جامعه گردشگران روستاي گرمـه و جامعـه سـوم    (N2)جامعه دوم 
نمونه آماري در انجام این تحقیق براي جامعه  .باشندمردم روستاي گرمه می

نفر از جامعه ذکر شده بـود کـه مـورد نظرخـواهی قـرار گرفتنـد و        30اول  
  .ها جواب دادندتمامی آنها به پرسشنامه

اگـر حجـم جامعـه مشـخص نباشـد خـواهیم        ،)گردشگران(براي جامعه دوم
  :داشت

          =  (

هـا  نفـر بـه پرسشـنامه    89نفر از جامعه ذکر شده بود که از ایـن تعـداد        
هـا  از پرسشنامهجواب دادند و از این تعداد نیز به علت وجود نقص در بعضی 

  .پاسخنامه مورد قبول قرار گرفت 82تعداد 
در روسـتاي گرمـه مـی   سـال   15، مردان و زنان باالتر از سومبراي جامعه 

، حجـم جامعـه   )اسـت  1385این اطالعات بر اساس سرشماري سال .(باشند
=   .   نفر 223مورد پژوهش برابر است با  (1.96) × (0.5) × 223(0.08) × (222) + (1.96) × (0.5) = 214.162.3812 = 90 

مـورد   پرسشـنامه   82نفر از جامعه ذکر شـده بـود کـه از ایـن تعـداد       90 
  .استفاده قرار گرفت

 هاي تحقیق یافته - 4
 ها آزمون فرضیه - 1- 4

  آزمون فرضیات اصلی  - 1- 1- 4
اجتماعی در توسعه صنعت گردشگري  –عامل فرهنگی   :4- 1فرضیه 

  . روستایی موثر است 
عامل اقتصادي در توسعه صنعت گردشگري روستایی موثر : 4- 2 فرضیه
  .است 

عامل مدیریتی در توسعه صنعت گردشگري روستایی موثر : 4- 3فرضیه 
  .است 

عامل محیطی در توسعه صنعت گردشگري روستایی موثر است : 4-4فرضیه 
.  

  :فرض صفر و خالف آماري براي فرضیات پژوهشی باال به صورت زیر است
H0: µi ≤  3             مؤثر نیست 
H1: µi >   3  مؤثر هست            

هاي کلی موثر در توسعه  عاملآزمون تی تک نمونه اي مربوط به  )1(جدول 
  صنعت گردشگري

مقدار   نام عامل t 
درجه 

 
 آزادي

سطح 
 معناداري

نتیجه ي 
تأیید (آزمون

)یا رد  
فرهنگی 
 H1 تأیید   0.000 29 15.986 اجتماعی

 H1 تأیید    0.000 29 25.08 اقتصادي
 H1 تأیید    0.000 29 26.259 مدیریتی
تأیید     0.000 29 9.366 طبیعی H1 

توان نتیجه گرفت که هر چهار فرضیه تأیید با توجه به نتایج جدول باال می
اجتماعی،  –هر چهار عامل فرهنگی :شود نتیجه گیري می. شده است

موثر  اقتصادي، مدیریتی و محیطی در توسعه صنعت گردشگري روستایی
  .است

  آزمون فرضیات فرعی - 2- 1- 4
  آزمون فرضیات فرعی متعلق به فرضیه اصلی اول) الف

اجتماعی -آزمون تی تک نمونه اي مربوط به زیر شاخص هاي فرهنگی جدول  
)2(  
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نام زیر  
 عامل

مقدار 
میانگین 

زیر 
 شاخص

 tمقدار 
درجه 

 
 آزادي

سطح 
 معناداري

نتیجه ي 
تأیید (آزمون

)یا رد  

آثار فرهنگی  1
 H1 تأیید 0.000 29 8.163 4.2 و تاریخی

 H1 ییدتأ 0.000 29 5.508 4.1 رسانه 2

3 
فرهنگ 
پذیرش 
 گردشگر

 H1تأیید 0.000 29 10.14 4.3

زبان و  4
 H1رد 0.000 29 4.28- 2.36 گویش مردم

5 
آداب و 
رسوم و 
 سنتها

 H1تأیید 0.000 29 4.323 3.76

نژاد و  6
- 2.66 قومیت

 H1  رد 0.023 29 2.408

معماري  7
 H1 تأیید 0.000 29 9.497 4.3 محل

8 
خاطره 
 H1رد 0.758 29 0.311 3.06 جمعی

امکانات  9
 H1تایید 0.000 29 4.738 3.8 تفریحی

10 
نوع لباس و 

پوشش 
 مردم

 H1رد 0.001 29 3.56- 2.466

11 
طبع غذایی 
و غذاهاي 
 محلی

 H1رد 0.136 29 1.533 3.2

12 
رشته هاي 
دانشگاهی 
 مرتبط

 H1 تأیید 0.036 29 2.193 3.5333

هاي چهارم، ششم، هشتم، دهم و هاي جدول باال عاملبا توجه به داده
هاي مؤثر هاي مناسبی براي بررسی شاخصتوانند زیر شاخصیازدهم نمی
توانند ها میزیر عامل بقیه. صنعت گردشگري روستایی باشنددر توسعه 

  . هاي مناسب مطالعه در نظر گرفته شوندشاخص
  آزمون فرضیات فرعی متعلق به فرضیه اصلی دوم) ب

آزمون تی تک نمونه اي مربوط به زیر شاخص هاي اقتصادي) 3(جدول   
 

 نام عامل
مقدار 

میانگین 
 عامل

مقدار   t 
درجه 

 
 آزادي

 سطح
 معناداري

نتیجه ي 
تایید (آزمون

)یا رد  

تأیید    0.000 29 14.355 4.5 زیر ساختها 1 H1 

امکانات  2
تأیید    0.000 29 12.639 4.566 رفاهی H1 

3 
امکانات 
 -بهداشتی 
 درمانی

تأیید    0.000 29 5.491 3.966 H1 

4 
مناسب 
-بودن هزینه
 ها

 H1 تأیید   0.000 29 9.95 4.233

تأیید    0.000 29 7.87 4.233 بازاریابی 5 H1 

6 
صنایع 
 H1 تأیید   0.000 29 4.287 3.533 دستی

تأیید   0.000 29 3.247 3.533 مراکز خرید 7 H1 
داده هاي جدول نشان می دهند که تمامی این زیر شاخص ها را می توان 
به عنوان معیارهاي مهمی براي بررسی توسعه ي صنعت گردشگري 

بنابراین هفت فرضیه ي مربوط به زیرشاخص هاي . روستایی استفاده کرد
  .اقتصادي تایید می شوند

  آزمون فرضیات فرعی متعلق به فرضیه اصلی سوم) ج
  آزمون تی تک نمونه اي مربوط به زیر شاخص هاي مدیریتی) 4(جدول 

 
 نام عامل

مقدار 
میانگین 

 عامل

مقدار  
t 

درجه 
 

 آزادي

سطح 
 معناداري

نتیجه ي 
تایید (آزمون

)یا رد  

تأیید    0.000 29 29.57 4.866 امنیت 1 H1 

2 
سیاستهاي 

کالن 
 دولت

تأیید    0.000 29 10.26 4.333 H1 

حمایت  3
تأیید    0.000 29 10.59 4.4 دولت H1 

تورهاي  4
تأیید    0.000 29 14.69 4.533 تفریحی H1 

زیر شاخص ها را می توان داده هاي جدول نشان می دهند که تمامی این 
به عنوان معیارهاي مهمی براي بررسی توسعه ي صنعت گردشگري 

  .روستایی استفاده کرد
  آزمون فرضیات فرعی متعلق به فرضیه اصلی چهارم) د

آزمون تی تک نمونه اي مربوط به زیر شاخص هاي طبیعی) 5(جدول   

 نام عامل 
مقدار 

میانگین 
 عامل

مقدار   t 
درجه 
 آزادي

 سطح
 معناداري

نتیجه ي 
تایید (آزمون

)یا رد  

عناصر  1
تأیید    0.00464 29 3.067 3.43 اقلیمی H1 

هاي ویژگی 2
 H1 تأیید   0.00038 29 4.0107 3.56 اقلیمی

3 
هاي ویژگی

زمین 
 شناسی

رد   0.1473 29 1.488 3.23 H1 
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4 
پوشش 
گیاهی و 
 جانوري

تأیید    0.000 29 5.517 3.86 H1 

زیر تواند دهند که زیر شاخص زمین شناسی نمیجدول نشان میهاي داده
ي صنعت هاي موثر در توسعهشاخص مناسبی براي بررسی شاخص

توان به عنوان معیارهاي ها را میسایر زیرشاخص . گردشگري روستایی باشد
  .ي صنعت گردشگري روستایی استفاده کردمهمی براي بررسی توسعه

ها  ها و زیر شاخصوزن شاخص  محاسبه  - 2- 4  
ها با یکدیگر ابتدا هاي کلی و زیر شاخصي نموداري شاخصبراي مقایسه
براي . ها محاسبه شده و سپس نمودار عنکبوتی ترسیم می شودوزن شاخص

شود به این ها از روش میانگین موزون استفاده میوزن شاخص محاسبه
هاي مقیاس لیکرت در فراوانی نسبی صورت که ابتدا ارزش هر یک از گزینه

ها ارزش محاصبه شده زیر شود سپس مجموع این حاصلضربآن ضرب می
ي عدد بدست آمده مجدد بر مجموع نمره. دهدشاخص را بدست می

این کار . آیدها تقسیم می شود و وزن آن زیر شاخص بدست میزیرشاخص
اي ترسیم نمودار وضعیت ها انجام شده، و در نهایت بربراي تمام زیر شاخص

ها در روستا الزم است ابتدا امتیاز نهایی محاسبه شود، این زیر شاخص
امتیاز از طریق حاصلضرب میانگین بدست آمده از نظر گردشگران و مردم 

سپس براي بدست آوردن . آیدروستا در وزن آن زیر شاخص بدست می
-ي تمام زیر شاخصهامتیاز نهایی هر عامل کلی امتیاز نهایی محاسبه شد

  .شودهاي آن عامل با هم جمع می
هاي مؤثر در ها و زیر شاخص  بررسی وضعیت شاخص - 1- 2- 4

  گردشگري گرمه صنعت گردشگري روستایی در منطقه توسعه
بعد از جمع آوري داده ها می توان به مقایسه نظرات مردم و گردشگران به 

ن پرداخت تا از این طریق تفکیک و به صورت ترکیبی با نظر کارشناسا
صنعت  هاي مهم در توسعهها و زیر شاخصبتوانیم وضعیت موجود شاخص

براي بررسی شرایط . گردشگري را در منطقه  مورد نظر بررسی نماییم
هاي مؤثر در فرهنگ گردشگري روستایی در منطقهی گردشگري شاخص

نمرات ضرب  گرمه باید مقادیر وزن مربوط به هر زیر شاخص در میانگین
شده تا به میانگین وزنی نهایی که امتیاز نهایی است برسیم و در ضمن 

تایی تبدیل کنیم تا امکان استفاده  5مقادیر بدست آمده را به یک مقیاس 
هاي موثر در توسعه صنعت از جدول راهنماي وضعیت زیر شاخص

  . گردشگري فراهم شود
هاي مختلف براي زیر شاخصمی توان بر اساس امتیاز نهایی بدست آمده 

نمودار مقایسه  زیر . آنها را با یکدیگر و از طریق نمودار راداري مقایسه کرد
  .شاخص ها به تفکیک عوامل کلی در زیر نشان داده شده است

امتیاز نهایی زیر شاخص هاي فرهنگی اجتماعی)  6(جدول   

 زیر
ي 

 ها
ص

شاخ
عی

تما
 اج

گی
رهن

 ف

یر 
ن ز

نگی
میا

دار 
مق

ص
شاخ

زن  
و

ص
شاخ

یر 
ر ز

ه
 

یی
 نها

یاز
 امت

در 
ی 

های
از ن

متی
ا

س 
قیا

م
5

 

.2 آثار فرهنگی و تاریخی
73 0.15 0.4

09 
3.00

9 

.4 رسانه
1 

0.14
6 

0.6
00 

4.41
2 

.4 فرهنگ پذیرش گردشگر
43 

0.15
3 

0.6
80 5 

.2 آداب و رسوم و سنتها
48 

0.13
45 

0.3
33 

2.45
1 

.3   معماري محل
16 

0.15
35 

0.4
85 

3.56
6 

تفریحیامکانات   2.
5 

0.13
57 

0.3
39 

2.49
3 

رشته هاي دانشگاهی 
 مرتبط 

3.
94 

0.12
6 

0.4
97 

3.65
4 

 
مقایسه ي زیرشاخص هاي اجتماعی فرهنگی مؤثر در توسعه ) 1(نمودار 

  صنعت گردشگري روستایی
امتیاز نهایی زیر شاخص هاي اقتصادي)  7(جدول   

 

مقدار 
میانگین 

زیر 
 شاخص

وزن هر 
زیر 

 شاخص

امتیاز 
 نهایی

امتیاز 
نهایی در 
مقیاس 
 پنج

 3.3593 0.4253 0.1575 2.7 زیر ساختها
 5 0.6330 0.159 3.96 امکانات رفاهی

 -امکانات بهداشتی 
 2.4895 0.3152 0.1388 2.27 درمانی

 4.0966 0.518 0.1481 3.5 مناسب بودن هزینه ها
 4.6584 0.589 0.1481 3.98 بازاریابی

 2.5009 0.3166 0.1236 2.56 صنایع دستی
 1.1234 0.1422 0.1236 1.15 مراکز خرید

 
مقایسه  زیرشاخص هاي اقتصادي  مؤثر در توسعه صنعت ) 2(نمودار  

 گردشگري روستایی 
امتیاز نهایی زیر شاخص هاي مدیریتی) 8(جدول   

34.41

5
2.45

3.56

2.49

3.65

0
2
4
6

…آثار فرھنگی 

رسانھ

…فرھنگ 

…آداب و رسوم  معماري محل  

امكانات تفریحي

…رشتھ ھای 

3.355

2.48

4.09 4.65

2.5

1.12
0
1
2
3
4
5
زیر ساختھا

امکانات 
رفاھی

امکانات 
 … -بھداشتی 

مناسب بودن 
بازاریابی …ھزینھ 

صنایع دستي

مراكز خرید
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 مقدار
 نیانگیم

 ریز
 شاخص

 هر وزن
 ریز

 شاخص

 ازیامت
یینها  

 ازیامت
 یینها
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 4.447 1.229 0.3159 3.89 عناصر اقلیمی
هاي اقلیمیویژگی  4.21 0.3282 1.381 5 

پوشش گیاهی و 
 1.635 0.451 0.3558 1.27 جانوري

 
زیرشاخص هاي طبیعی  مؤثر در توسعه صنعت گردشگري مقایسه  ) 4(نمودار 

 روستایی
مقایسه عوامل مؤثر در توسعه صنعت گردشگري روستایی )10(جدول   

 امتیاز نهایی نام عامل
 3.345559 عامل فرهنگی اجتماعی

 2.940922 عامل اقتصادي
 4.237905 عامل مدیریتی
 3.062761 عامل طبیعی

 
مقایسه  عوامل مؤثر در توسعه صنعت گردشگري روستایی )5(نمودار   

ها و زیر شاخص هاي مؤثر در راهنماي وضعیت شاخص  -2- 2- 4
 توسعه صنعت گردشگري

راهنماي وضعیت زیر شاخص هاي مؤثر در توسعه صنعت  ) 11(جدول 
  گردشگري

 محدوده میانگین وضعیت

 0 >میانگین>2.5 نیاز به توجه فوري   

 2.5» میانگین»3.5 توجه بیشترنیاز به 

 3.5 >میانگین>5 میزان قابل قبول آمادگی
  فرهنگی  -راهنماي وضعیت زیر شاخص هاي عامل اجتماعی  )12(جدول 

 زیر شاخص ها  
امتیاز نهایی 
در مقیاس 

  پنج
  وضعیت

عی
تما

 اج
گی

رهن
ل ف

عام
 

آثار فرهنگی و 
 نیاز به توجه بیشتر 3.009 تاریخی

  4.412 رسانه
میزان قابل قبول 

 آمادگی
فرهنگ پذیرش 

 5 گردشگر
میزان قابل قبول 

 آمادگی
آداب و رسوم و 

 نیاز به توجه فوري 2.451 سنتها

 3.566 معماري
میزان قابل قبول 

 آمادگی
 نیاز به توجه فوري  2.493 امکانات تفریحی

رشته هاي 
 3.654 دانشگاهی مرتبط

میزان قابل قبول 
 آمادگی

  راهنماي وضعیت زیر شاخص هاي عامل اقتصادي  )13(جدول   
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اقت
 

 نیاز به توجه بیشتر 3.359 زیر ساختها
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امکانات بهداشتی 
  نیاز به توجه فوري  2.489 درمانی -

مناسب بودن 
 4.096  هزینه ها

میزان قابل قبول 
 آمادگی

 4.658 بازاریابی
میزان قابل قبول 

 آمادگی
 نیاز به توجه بیشتر 2.5009 صنایع دستی
 نیاز به توجه فوري 1.123 مراکز خرید

  راهنماي وضعیت زیر شاخص هاي عامل مدیریتی  )14(جدول 

امتیاز نهایی در  زیر شاخص ها 
 وضعیت مقیاس پنج

تی
یری

مد
ل 

عام
 

 4.345 امنیت
میزان قابل قبول 

 آمادگی
سیاستهاي کالن 

 4.528 دولت
میزان قابل قبول 

 آمادگی

 4.672 حمایت دولت
میزان قابل قبول 

 آمادگی

 5 تورهاي تفریحی
میزان قابل قبول 

 آمادگی
  راهنماي وضعیت زیر شاخص هاي عامل طبیعی  )15(جدول 

 زیر شاخص ها  
امتیاز نهایی 

  وضعیت  پنجدر مقیاس 

عی
طبی

ل 
عام

 

 4.447 عناصر اقلیمی
میزان قابل قبول 

 آمادگی
هاي ویژگی

 5 اقلیمی
میزان قابل قبول 

 آمادگی
پوشش گیاهی و 

 نیاز به توجه فوري  1.635 جانوري

  هاي کلی راهنماي وضعیت عامل ) 16(جدول 

 نام عامل  
امتیاز نهایی 
  وضعیت  در مقیاس پنج

 

عامل فرهنگی 
 نیاز به توجه بیشتر  3.3455 اجتماعی

 نیاز به توجه فوري  2.9409 عامل اقتصادي
 میزان قابل قبول آمادگی 4.237 عامل مدیریتی
 نیاز به توجه بیشتر 3.062 عامل طبیعی

 نتیجه گیري -5
  :نتایج حاصل ازآزمون فرضیات تأیید شده  -1-

صـنعت گردشـگري هـر چهـار فرضـیه       کارشناسان و صاحبنظراناز دیدگاه 
اجتماعی با استفاده از آزمـون  -اصلی مدیریتی، اقتصادي، طبیعی و فرهنگی

t  که نشان دهنده آن است که هر چهـار عامـل بـر    مورد تأیید قرار گرفتند ،
  .توسعه صنعت گردشگري روستایی موثر است

، شـگر فرهنگ پذیرش گرد، رسانه، آثار فرهنگی و تاریخیهفت زیر شاخص  
رشــته هــاي  و امکانــات تفریحــی، معمــاري محــل، آداب و رســوم و ســنتها

از دوازده زیـر شـاخص عامـل فرهنگـی     دانشگاهی مـرتبط بـا گردشـگري   
زیـر  همچنـین هـر هفـت زیـر شـاخص      اجتماعی مورد تأیید قرار گرفتند،  

-درمانی، مناسب بودن هزینـه  –امکانات بهداشتی ، امکانات رفاهی، ساختها
اقتصـادي از عامـل   صنایع دستی و مراکـز خریـد  ، گردشگري، بازاریابیهاي 

حمایـت  ، سیاستهاي کالن دولـت ، امنیتمورد تأیید و  هر چهار زیرشاخص 
سـه زیرشـاخص   و  مـدیریتی از عامـل   سـیاحتی  -تورهاي تفریحـی  دولت و

از چهـار   پوشـش گیـاهی و جـانوري   و  هـاي اقلیمـی  عناصر اقلیمی، ویژگی
که نشان دهنده آن اسـت  بیعی مورد تأیید قرار گرفتند،  زیرشاخص عامل ط

  .که این زیر شاخص ها بر توسعه صنعت گردشگري روستایی موثر هستند
  :نتایج حاصل ازآزمون فرضیات تأیید نشده   -5-2
پـنج زیـر شـاخص      گردشـگري صنعت  صاحبنظرانو  کارشناسان دیدگاه از

جمعی، نوع لباس و پوشش مردمخاطره ، زبان و گویش مردم، نژاد و قومیت
از دوازده زیـر شـاخص عامـل فرهنگــی   طبـع غـذایی و غـذاهاي محلــی    و 

از چهــار  هــاي زمــین شناســیویژگــیهمچنــین زیــر شــاخص  اجتمــاعی و
کـه   ،مورد تأیید قرار نگرفتند tاز آزمون  استفاده بازیرشاخص عامل طبیعی 

صـنعت گردشـگري   هـا بـر توسـعه    نشان دهنده آن است که این زیرشاخص
  .روستایی موثر نیستند

  :نتایج حاصل از وزن دهی عوامل   -5-3  
توان از لحاظ تخصیص هاي یک عامل میهاي شاخصبرحسب محاسبه وزن

همانطور که در فصل چهـارم اشـاره شـده    . منابع اهمیت آن را مشخص کرد
دهی فقط براي فرضیات تأیید شده صورت گرفته که خالصـه نتـایج آن  وزن

هـاي عامـل   نظـران از زیرشـاخص  از دیـدگاه صـاحب   .باشدبه صورت زیر می
فرهنگ پذیرش گردشگر هاي اجتماعی بیشترین وزن را زیرشاخص-فرهنگی
اند،از عامـل اقتصـادي بیشـترین وزن را زیرشـاخص     بدست آورده و معماري
بدست آورده، از عامل مدیریتی بیشـترین وزن را زیرشـاخص    رفاهی امکانات

و از عامل محیطی بیشـترین وزن را زیرشـاخص    سیاحتی -تورهاي تفریحی
نظـران  دهد صاحبکه نشان می .بدست آورده است پوشش گیاهی و جانوري

توجه بسیار زیادي در مقایسه با سـایر عوامـل، نشـان     به این پنج زیرشاخص
  . اندداده

  :نتایج حاصل از امتیاز دهی عوامل   -5-4
مده از دو جامعه آماري در روستاي مورد مطالعه از چهـار  از نتایج به دست آ

فرضیه تحقیـق بـاالترین رتبـه را عامـل مـدیریتی و دومـین رتبـه را عامـل         
اجتماعی و سومین رتبه را عامل محیطی و چهارمین رتبه را عامل -فرهنگی

بـه  گردشگران و اهالی روستاي گرمـه  بنابراین. ستاقتصادي کسب نموده ا
  . اندی توجه بیشتري نشان دادهعامل مدیریت

ها، از عامل مدیریتی بیشـترین امتیـاز   با توجه به امتیازات نهایی زیر شاخص
اجتمـاعی  -داشته، از عامل فرهنگی سیاحتی-تورهاي تفریحیرا زیر شاخص 

داشـته، از عامـل    فرهنـگ پـذیرش گردشـگر   شاخص بیشترین امتیاز را زیر 
داشـته و ازعامـل    هاي اقلیمـی ویژگی طبیعی بیشترین امتیاز را زیر شاخص

  .داشته است امکانات رفاهیاقتصادي بیشترین امتیاز را زیر شاخص 
صـنعت   هاي موثر در توسعهبا توجه به جداول راهنماي وضعیت زیر شاخص

فرهنگی، شـاخص  –هاي عامل اجتماعی گردشگري از مجموعه زیرشاخص
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در روسـتاي گرمـه نیـاز بـه      امکانات تفریحی و آداب و رسوم و سـنتها  هاي
توجه فوري داشته و جهت توسعه گردشـگري ایـن روسـتا بایـد بـه ایـن دو       

نیاز به توجه  آثار فرهنگی تاریخیهمچنین شاخص . شاخص فوراً توجه شود
، رسـانه ، معمـاري هـاي  شـاخص . گیردبیشتر داشته و در درجه دوم قرار می

در  بط بـا گردشـگري  رشته هاي دانشگاهی مـرت  و فرهنگ پذیرش گردشگر
وضعیت قابل قبولی قرار دارند و روستاي گرمه با توجه به این سـه شـاخص   

اسـت  تـا کنـون توانسـته    فرهنگ باالي مردم در پذیرش گردشگرخصوص به
  .گردشگران زیادي را به این منطقه جذب کند

صـنعت   هاي موثر در توسعهبا توجه به جداول راهنماي وضعیت زیر شاخص
امکانـات  هاي ، شاخصعامل اقتصاديهاي ز مجموعه زیرشاخصگردشگري ا

در روستاي گرمـه نیـاز بـه توجـه فـوري       درمانی و مراکز خرید –بهداشتی 
داشته و جهت توسعه گردشگري این روستا بایـد بـه ایـن دو شـاخص فـوراً      

نیـاز بـه توجـه     صـنایع دسـتی  و  زیر ساختها همچنین شاخص  .توجه شود
امکانـات رفـاهی،    هـاي شـاخص  .گیـرد درجه دوم قرار میبیشتر داشته و در 

در وضعیت قابل قبولی قـرار   مناسب بودن هزینه هاي گردشگري وبازاریابی 
هـا و بازاریـابی و تبلیغـات    دارند و روستاي گرمه با توجـه بـه ایـن شـاخص    

است گردشگران زیادي را از داخل و خـارج کشـور   اینترنتی تا کنون توانسته
-با توجه به جداول راهنماي وضعیت زیر شـاخص  .ه جذب کندبه این منطق

عامـل  هـاي  صنعت گردشگري از مجموعـه زیرشـاخص   هاي مؤثر در توسعه
امنیـت، سیاسـتهاي کـالن دولـت، حمایـت دولـت و       هاي ، شاخصمدیریتی

در وضـعیت قابـل قبـولی قـرار دارنـد و       همگـی سیاحتی  -تورهاي تفریحی
اسـت گردشـگران   ها تا کنـون توانسـته  اخصبا توجه به این ش روستاي گرمه

 -تورهـاي تفریحـی  برگـزار کننـدگان   . زیادي را به این منطقـه جـذب کنـد   
انـد نقـش   توانسـته ) خورنـد که درآنها احالی روستا نیز به چشم می(سیاحتی

  .بسزایی در توسعه گردشگري این ناحیه داشته باشند
صـنعت   ثر در توسعههاي موبا توجه به جداول راهنماي وضعیت زیر شاخص

پوشـش گیـاهی و   ، عامـل طبیعـی  هـاي  گردشگري از مجموعـه زیرشـاخص  
در روستاي گرمه نیاز به توجه فـوري داشـته کـه علـت آن کـویري       جانوري

هـاي  عناصـر اقلیمـی و ویژگـی     هـاي شـاخص . شـود بودن منطقه تصور می
  .نیز در وضعیت قابل قبولی قرار دارند  اقلیمی

  منابع
، جلد "آمار و کاربرد آن در مدیریت ")1387(و مومنی، منصور آذر، عادل  -

  دوم، تهران، انتشارات سمت
، رشـد آمـوزش   )1387( ، "اکوتوریسم پایدار"آزاد منجیري، سید یوسف،  -

 3شماره / 22جغرافیا، دوره 
موانـع سـاختاري درتوسـعه صـنعت     ")  1387(ابراهیمی مادوانی، مهـران   -

ارشـد، دانشـگاه تهـران دانشـکده     امـه کارشناسـی  پایان ن، "گردشگري ایران
 حقوق و علوم سیاسی 

، انتشـارات  "تصمیم گیـري چنـد معیـاره    ")1387(اصغرپور، محمد جواد  -
  دانشگاه تهران

نقش بازاریابی در توسعه "امین بیدختی، علی اکبر و نظري، ماشاء اهللا ،  -
   32،  شماره 1388"گردشگري، چشم انداز مدیریت

استفاده از توان هاي "بحرینی، سید حسین و جهانی مقدم، حمیدرضا ،  -
موزه نفت  –مورد خاص پارك ( بلقوه مناطق جهت توسعه گردشگري 

35شماره )/ پژوهشی(،  مجله محیط شناسی )  1383(  ،")مسجد سلیمان
ریزي مبانی برنامه " ) 1388( بمانیان، محمدرضا و محمودي نژاد، هادي  -

  ، انتشارات هله"ه گردشگري روستاییو توسع
عوامل موثر بر رشد صنعت "، قلی ، علی پور سلیمانی، مهدي و تقوي -

 3شماره /سال نهم/پژوهشنامه اقتصادي ،)1388(، "گردشگري ایران
، انتشارات "مروري بر صنعت گردشگري ")1386(توالیی، سیمین  -

  دانشگاه تربیت معلم
، "مبانی برنامه ریزي صنعت گردشگري") 1389(حیدري چیانه، رحیم  -

  انتشارات سمت
مدیریت بازاریابی در ") 1390(دهدشتی شاهرخ، زهره و فیاضی، مرتضی  -

  ، انتشارات مهکامه"صنعت گردشگري
توسعه گردشگري روستایی با رویکرد ") 1387(رضوانی، محمدرضا  -

  ، انتشارات دانشگاه تهران"گردشگري پایدار
"شناخت گردشگري ") 1389( رنجبریان، بهرام و زاهدي، محمد  -
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