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  مه مقد  .1

سـرزمینهاي ضـروریات ازاخـص، طـور بهروستاییتوسعهریزيبرنامهوکلیطوربهملیتوسعهریزيبرنامهامروز،دنیايدر

بشـر زندگیآغازازواقعدرفضاییومکانیهايعرصهبهبخشینظمودهیشکلچارچوب،ایندر. رودمیشماربهمختلف

سـطح چـه هـر ارتبـاط ایـن در. اسـت بودهمطرحمتفاوتمفهومیومقیاسدرپیوستهطبیعیمنابعازگیريبهرهزمانازو

اسـت شـده تـر پیشـرفته انسـانی هـاي گـروه دانـش وابـزار ومحـیط انتظاموسازماندهیعمومیشکلرفته،ترباالفرهنگ

واسـت بیسـتم قـرن اخـر اومهـم هـاي پدیـده جملهازامروزيمتداولشیوهبهگردشگريگسترشورشد) 1377سعیدي،(

توجـه مـورد آنبـه وابستهفعالیتهايوگردشگريزمینهدرکههستندهاییعرصهترینمهمازکوهستانیوروستایینواحی

  ).1387همکاران،ومهدوي.(اند گرفتهقرار

وکننـد مـی یادپایدارتوسعهاصلیارکانازیکیعنوانبهگردشگريفعالیتازتوسعهسیاستگذارانوریزانبرنامهازبسیاري

گونـه ایـن درگردشـگري فعالیـت سـنجی امکـان وروستائیهايمحدودیتوهامزیتشناساییباکوشند،میراستاایندر

. گیرنـد برعهـده ملـی توسـعه وییروستااقتصادبهبخشیتنوعدرموثرينقشمناسب،واصولیریزيبرنامهنیزوهامحیط

باالبرنـده ،اقتصاديتواندهندهافزایشنوشدارویکصورتبهايفزایندهطوربهگردشگريتوسعهکهایناست،مسلمآنچه

نحـوي بـه روسـتایی گردشـگري اگروجود،اینبا. میآیدحساب،بهحیاتتجدیدمحركوافتادهدورنواحیدرزیستقابلیت

نـواحی درتوسـعه پایداريبهحصولبرايیافتگیتوسعهفرایندمحركیاخالقتواندمیشود،مدیریتوریزيبرنامهمناسب

بـه گردشـگري فعالیـت همچنینوفرهنگیاجتماعی،،اقتصاديهايشاخهزیرکلیهدرمحلیجوامعپایدارينیزوروستایی

اقتصـاد وجامعهبخشهايدیگرباکهاستپیچیدهفعالیتیروستاییگردشگريموضوع،اینرغمعلی. آیدحساببهکلیطور

ازتـا گیردقرارمطالعهمورددقتبهریزيبرنامهفراینددربایدمیگردشگريمختلفهايوپیامدآثاربدینسان،دارد؛ارتباط

  ).1382قادري،(یابدافزایشآنبامرتبطمحیطیواجتماعیواقتصاديعواملمثبتتاثیراتوشودجلوگیريمنفیعوامل

افـزون روزرونـد بـه توجـه بـا داننـد، مـی روستاییپایدارتوسعهبهنیلبرايجایگزینرهیافتراآنکهیروستایگردشگري

هـاي فعالیـت ایجـاد طریـق ازروستایینواحیاحیايبرايجدیدراهبردهايارائهدرسعیکشاورزي،افولوروستاهاتخریب

بـه روسـتایی گردشگري).2011رنجبران،و  رضائی(داردانسانیوطبیعیمنابعبهتوجهبانواحیایننمودنمتحولیامکمل

هـاي گونـه وهـا فعالیتازاستعبارتروستاییگردشگريوشودمیمحسوبگردشگرياشکالترینمردمیازیکیعنوان

مبتنـی شـگري گردازعبارتندکه). 1383سقایی،و جوان(آنهاپیرامونوروستاییمختلفهايمحیطدرگردشگريمختلف

  ).1390،دیگرانورضوانی(سبزگردشگريومزرعه،گردشگرياکوتوریسم،فرهنگی،-تاریخیگردشگريطبیعت،بر

گـامی توانـد مـی روسـتایی توسعهمکملراهبرديعنوانبهروستاییگردشگريهايتوانازبهینهبرداريبهرهترتیب،بدین

  .شودقلمدادمحیطیزیستفرهنگی،اجتماعی،اقتصادي،ابعادهمهدرروستاییفضاهايتوسعهوترقیبرايمطمئن

  جامعـه اقشـار نکـردن شرکتمختلف؟عللایمکردههاییریزيبرنامهچهطالییکلیدهاياینازوريبهرهبرايواقعبهاما

مسـیر دروتنگناهـایی تمشـکال چـه کـه بـدانیم بایـد گردشگريپایدارتوسعهبهرسیدنبرايچیست؟محلیافرادبخصوص

مـورد (المـوت منطقـه محیطـی زیسـت وکالبدي،اقتصادي،اجتماعیتوسعهبرروستاییگردشگريدارد؟اثراتقرارتوسعه
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کدامند؟الموتمنطقهگردشگريتوسعهدرتهدیداتوهافرصتنیزووقوتضعفنقاطاست؟کدام) گرماردروستايمطالعه

  .کردپیشنهادتوانمیمنطقهاینوضعیتبهتوجهباگردشگريتوسعهجهتدرهاییراهکارچهاینکهآخردرو

  هاروشومواد

:پژوهشقلمرویامحدوده

 130کیلـومتري شـهر معلـم کالیـه و      30روستاي گرمارود از توابـع بخـش رودبــار المــوت شهرســتان قــزوین، در فاصـله      

لموت با روستاي گرمارود پیوند ناگسـستنی داشـته و ایـن پیوند از جنبه هاي مختلف از دیرباز نام ا. کیلومتري قزوین قرار دارد

مورخــانی  . گـاهی از آن بـه عنـوان پـل ارتباطی و گـاهی نیـز بعنـوان منشـأ اقتصـادي یـاد مـی کننـد        . قابـل بررسـی اسـت

ود یکـی مـی دانسـته و چنـین عقیـده اي      همچـون حمداله مستوفی و خواندمیر همیشه ناحیه المـوت را بـا روسـتاي گرمــار 

  ). 255حمدااهللا مستوفی، ص (داشتند 

گرمارود یا گرمابرود، تقریباً نقطه پایان الموت اسـت کـه از شـمال بـه قلعه نویذر و مناطق زرشـک و گچـالت و از جنـوب بـه     

اسـت کـه از قدیم االیـام نـام روسـتا     محمدبن ابـراهیم در کتـاب تـواریخ آل سـلجوق معتقـد. گردنه هاي اوانک محدود است

  ). 493و  482محمـدبن ابـراهیم، ص (گرفته شده از رود گرمـارود اسـت 

  . خانوار رسیده است 82نفـر و  244بـه  1390جمعیت روستاي گرمارود در سال طبق آمار اخذ شده از مرکز آمار ایران

  )روستاي گرمارود(محدوده مورد مطالعه:1شکل 
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  :قیقتحروش

روش تحقیق در این مطالعه توصیفی و همبستگی است، بخشی از داده هاي تحقیق از طریق مطالعات میدانی و با ابزار 

پرسشنامه و مصاحبه و بخشی دیگر از داده هاي مورد نیاز مانند چارچوب نظري  مفهومی پژوهش، اسناد و مدارك و 

  .تسرشماري ها از طریق روش کتابخانه اي بدست آمده اس

گروه جامعه آماري شامل ساکنین روستاي گرمارود الموت که به .از یک گروه تشکیل شده استجامه آماري در این مطالعه،

  .پرسشنامه از قبل طراحی شده پاسخ داده اند

گان از جدول مور) طبق آمار خانه بهداشت گرمارود(نفر است 244که ) اهالی ساکن روستاي گرمارود(براي تعیین حجم نمونه 

  .پرسش نامه تهیه شده است 149استفاده شده است که طبق جدول مورگان براي این جامعه آماري 

همبستگی موجود میان داده ها براي تحلیل . استفاده شده است)KMO(براي سنجش پایایی پرسشنامه  نیز از الفاي کرونباخ 

کرونباخ می توان گفت که مقیاس هاي ساخته شده داراي  با توجه به جداول ارائه شده از نتایج الفاي.داده ها مناسب بود

  .پایایی مورد قبول براي تحلیل می باشد

به بررسی SWOTسپس از طریق الگوي تحلیل . استفاده شده استSPSSافزارنرمازاطالعات،پردازشوتحلیلوتجزیهبراي

ارائهروستاي گرمارودگردشگريتوانمندسازيودهیسامانبرايمناسبراهبردهايهافرصتوتهدیدهاها،قوتها،ضعف

   .استگردیده

  

  هاتحلیل یافته 

در این قسمت سعی شده است که با بررسی کردن تحلیل داده ها در بعد هاي اجتماعی ،اقتصادي ،کلبدي و زیست محیطی به 

  .دصورت مجزا آنها را تحلیل کرده و سپس از آنها نتیجه گیري هاي الزم را انجام دا

هاي شاخصهاي توسعه گردشگري پرداخته و در ادامه به ها ابتدا به مقایسه بارهاي عاملی گویهدر روند بررسی پرسشنامه

ها ها پرداخته شده و در انتها مقدار انحراف استاندارد و میانگین پاسخ پرسشنامهبررسی نمودار رتبه بندي پاسخ پرسشنامه

  . هاي مورد مطالغه اطمینان حاصل شودگروه محاسبه شده تا از صحت متناجس بودن

  تحلیل آثار اقتصادي توسعه گردشگري

  .باشدبعد اقتصادي داراي سه شاخص افزایش درآمد، توزیع عادالنه و کیفیت اشتغال می

توزیع عادالنه درآمد منافع از گردشگري طراحی شده است، منافع اقتصادي گردشگران پرسشی که در راستاي سنجش 3در

و دو گزینه دیگر با اختالفی . باشددارا می/ 952راي همه مردم روستا و کسب و کار محلی بیشترین بار عاملی را در حدود ب

  .کمی در رده هاي بعدي قرار گرفته اند

ل بدست آمده؛ کسب درآمد از کرایه دادن مکان هاي اقامتی همانند مناز/ 753در شاخص افزایش درآمد، با توجه به بار عاملی

و اما در شاخص .روستاییان بیشترین اهمیت وکفایت درآمد حاصل از گردشگري کمترین اهمیت در افزایش درآمد دارند

کیفیت اشتغال و درآمد به یکی از مهمترین تأثیرات توسعه گردشگري در حوضه بعد اقتصادي؛ مهم ترین تاثیرات گردشگري 

دراین مقیاس کاهش مهاجرت جوانان براي اشتغال بیشترین اهمیت .باشددر حوزه بعد اقتصادي ایجاد فرصت هاي اشتغال می 

  ) 2جدول شماره .( را دارد/  899را در حدود 
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  )بعد اقتصادي(بررسی اطالعات بدست آمده از تحلیل پرسشنامه ) 2(جدول شماره 

سواالتشاخص توسعهبعد
بارهاي 

عاملی

آلفاي 

کرونباخ
ارزیابی

بررسی 

اثرات
راهکار

اق
ي

اد
ص

ت

افزایش درآمد

کسب درآمد مناسب با کرایه دادن 

خانه هاي خود جهت اقامت 

گردشگران

/753

/795

ساماندهی و مدیریتمثبت9050/1

ساماندهی و مدیریتمثبت6383960/1/افزایش سطح درآمد ساکنین روستا

کسب در آمد خوب با فروش 

محصوالت کشاورزي و دامی خود به 

گردشگران

مثبت6044027/2/
تجهیز به فناوري هاي 

پیشرفته

کفایت درآمد حاصل از گردشگري 

جهت تامین مخارج زندگی
مثبت4965772/1/

ساماندهی تبلیغات 

بیشتر براي اهالی روستا

توزیع عادالنه

دسترسی یکسان همه مردم براي 

انتخاب شغل در صنعت گردشگري
/922

/882

مثبت3758/1
رساخت هاي ایجاد زی

الزم

منافع اقتصادي گردشگري براي همه 

مردم روستا و کسب کار محلی
مثبت9523758/1/

ایجاد زیرساخت هاي 

الزم

فعالیت زنان پا به پاي مردان در 

مشاغل  گردشگري
مدیریت و برنامه ریزيمثبت9274027/1/

کیفت اشتغال 

و درآمد

 ایجاد فرصتهاي شغلی براي ساکنین

روستا
/753

/735

ساماندهی و برنامه ریزيمثبت4027/1

ایجاد زیر ساخنهاي الزممثبت8996070/1/کاهش مهاجرت جوانان براي اشتغال

کاهش بیکاري فصلی و دائمی در 

روستا
مدیریت و برنامه ریزيمثبت8218070/1/

افزایش فرصتهاي شغلی براي زنان 

روستا
ایجاد زیر ساخنهاي الزمثبتم8343758/1/

  )1394: یافته هاي پژوهش: (منبع 
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هاي دهد که اعتقاد بر این که درآمد حاصل از گردشگري جهت تأمین هزینهدر بعد اقتصادي نشان می)1شماره(بررسی نمودار 

-دگاه پاسخ دهندگان دارا میرسند،که باالترین رتبه از دیزندگی روستاییان کافی بوده و از نظر معیشتی به وضع مطلوبی می

  .  باشد

  

  )بعد اقتصادي(دي پاسخ پرسش نامه بررسی مقدار رتبه بن) 1(نمودار شماره 

  

  

  

  

  

  

  

  

  )1394: یافته هاي پژوهش: (منبع 

  تحلیل آثار اجتماعی توسعه گردشگري

. آسیب هاي اجتمـاعی اسـت  فرهنگی از سه شاخص تقویت فرهنگ سنتی، افزایش آگاهی روستاییان و گسترش  -بعد اجتماعی

  .باشدبیشترین مقدار را دارا می 849/0در شاخص تقویت فرهنگ سنتی روستا،تشویق و حمایت از روستاییان با بار عاملی 

بیشـترین   893/0در شاخص افزایش آگاهی روستاییان رشد آگاهی و اطالعات از برقراري ارتباط بـا گردشـگران بـا بـار عـاملی      

  .اشدبمقدار را دارا می

باشد، افزایش میزان درگیري و هاي اجتماعی میاز تاثیرات منفی حضور گردشگران در جامعه روستایی شاخص گسترش آسیب

هاي اجتماعی مـورد تاکیـد قـرار گرفتـه     از موارد مهمی بودکه در گسترش آسیب/ 970نزاع در بین روستاییان داراي بار عاملی 

  )3جدول شماره (.بود

  

  )بعد اجتماعی(بررسی اطالعات بدست آمده از تحلیل پرسشنامه )3(جدول شماره 

سواالتشاخص توسعهبعد
بارهاي 

عاملی

آلفاي 

کرونباخ
ارزیابی

بررسی 

اثرات
راهکار

ی
اع

تم
افزایش آگاهی اج

روستاییان

افزایش آگاهی و اطالعات از برقراري 

ارتباط با گردشگران
893/0

718/
مثبت0805/2

تی و بروشورهاي بسته هاي تبلیغا

اطالع رسانی

آموزش و اطالع رسانیمثبت676/03826/1افزایش رعایت قانون و حقوق یکدیگر
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افزایش آگاهی ها نسبت به محیط 

اطراف روستا
آموزش و اطالع رسانیمثبت831/01074/2

تقویت فرهنگی 

روستا

تشویق و حمایت از ساکنین محلی در 

هنگیانجام فعالیتهاي فر
849/0

794/

مثبت3691/1
اطالع رسانی اهالی روستا جهت 

دریافت منافع

کمک به زنده نگه داشتن فرهنگ 

محلی و حفظ هویت روستا
آموزش و اطالع رسانیمثبت772/03691/1

بهبود آداب و سنتها و مراسم سنتی 

روستا
مثبت784/01047/2

ایجاد بسترهاي مناسب جهت تقویت 

زشهاحس ار

عالقه مندي مردم به حفظ فرهنگ و 

سنت هاي قدیمی
مثبت737/03785/1

ایجاد بسترهاي مناسب جهت تقویت 

حس ارزشها

گسترش آسیب

هاي اجتماعی

افزایش ناهنجاري ها و        بی 

بندباري در بین جوانان
362/

691/

منفی8725/3
آموزشهاي الزم جهت افزایش سطح 

فرهنگی روستا

افزایش میزان نزاع و درگیري در 

روستا
منفی970/3691/4

اطالع رسانی از قوانین و آموزشهاي 

الزم

کاهش صمیمیت خانوادگی و 

اجتماعی در بین روستاییان
منفی967/9060/3

اطالع رسانی و آموزش درباره فواید 

ایجاد خانواده در اجتماع

  )1394: یافته هاي پژوهش: (منبع 

اجتماعی افزایش آگاهی و ارتقاع سـطح دانـش سـاکنین روسـتا در      _العه رتبه بندي پاسخ پرسش نامه در بعد فرهنگی در مط

  )2نمودار شماره . (باشدراستاي توسعه گردشگري باالترین رتبه را از دیدگاه ساکنین روستا دارا می

  

  )اجتماعی  -گیفرهنبعد(بررسی مقدار رتبه بندي پاسخ پرسش نامه )2(نمودار شماره 
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  )1394: یافته هاي پژوهش: (منبع 

باشد که از اثرات منفی افزایش نزاع و درگیري بین ساکنین باالترین رتبه را از نظر اهالی روستا دارا می) 3شماره (اما در نمودار 

  . باشداجتماعی می-توسعه گردشگري در بعد فرهنگی

  

  

)اجتماعی  -بعد فرهنگی(مقدار رتبه بندي پاسخ پرسش نامه  بررسی نمودار) 3(نمودار شماره 

  
  )1394: یافته هاي پژوهش: (منبع 

  

  تحلیل آثار کالبدي و زیست محیطی توسعه گردشگري

ریخی و هاي توسعه به سه قسمت بهبود کالیدي و محیطی روستا، حفاظـت از بافـت تـا   زیست محیطی شاخصدر بعد کالبدي

  .شودتخریب محیط زیست و افزایش آلودگی دسته بندي می

در شاخص تخریب محیط زیست و افزایش آلودگی که اشاره دارد به این موضوع که حضور گردشـگران موجـب ایجـاد آلـودگی     

/ 884ردشگران بـا  که از نظر اهالی روستا تخریب مناظر و چشم اندازهاي روستا با زباله ها و آشغال گ. شودمحیطی و صوتی می

  .بیشترین بار عاملی را در اینشاخص دارد

 863/0در شاخص بهبود کالبدي و محیطی روستا موضوع افزایش امکانات و خدمات عمومی در راستاي توسـعه گردشـگري بـا    

گردشگري با هاي و در شاخص حفاظت از بافت تاریخی، حمایت و حفاظت بیشتر از مناطق و سایت. بیشترین بار عاملی را دارد

  )4جدول شماره . (باشدباالترین بار عاملی را دارا می 845/0
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  )بعد کالبدي و زیست محیطی(بررسی اطالعات بدست آمده از تحلیل پرسشنامه )  4(جدول شماره 

سواالتشاخص توسعهبعد
بارهاي 

عاملی

آلفاي 

کرونباخ
ارزیابی

بررسی 

اثرات
راهکار

ی
یط

ح
 م

ت
س

زی
ي 

بد
کال

  

محیط زیست و تخریب 

افزایش آلودگی

تخریب مناظر و چشم انداز روستا با زباله ها 

آشغال هاي گردشگران
884/

849/

حفاظت و آموزشهاي الزممثبت8725/2

تخریب محیط زیست با افزایش بیش از حد 

تعداد گردشگران
مثبت833/9396/2

مدیریت ، برنامه ریزي و 

کنترل

به محیط اطراف افزایش آگاهی ها نسبت 

روستا
مثبت805/9262/2

اطالع رسانی و فرهنگ 

سازي

مثبت799/9597/2در روستا) آلودگی صدا(ایجاد سر و صدا 
پیش بینی هاي الزم جهت 

جلوگیري از آلودگی ها

بهبود کالبدي و محیطی 

روستا

/804ایجاد مراکز مهمان پذیر روستایی

667/

منفی0000/3

ي صحیح و برنامه ریز

پشتیبانی از بخش 

خصوصی

ایجاد زیر ساختهاي اولیهمثبت859/6510/2بهبود وضع جاده و خیایان هاي روستا

افزایش فضاي تفریحی و گردشگري مانند 

پارك
ایجاد زیر ساختهاي اولیهمثبت823/7584/2

کمک به ورود امکانات و خدمات 

دجدی...) بهداشتی درمانی و(عمومی
مثبت863/6980/2

همکاري بیشتر بخشهاي 

خصوصی و دولتی

حفاظت از بافت تاریخی

حمایت وحفاظت بیشتر از مناططق و سایت 

هاي گردشگري
845/

821/

منفی0872/3
حمایت ، آموزش و برنامه 

ریزي

مقاوم سازي و تعمیر آثار و ابنیه تاریخی 

پایداري محیطی
منفی804/2215/3

تجهیز آثار تقویت و

باستانی

  )1394: یافته هاي پژوهش: (منبع 

دهد در بعد محیطی به اعتقاد روستاییان پایـداري سـازي و مقـاوم سـازي آثارهـاي      نشان می) 4شماره(همانطور که در نمودار 

  . باشد که از اثرات مثبت توسعه گردشگري در این بعد استتاریخی باالترین رتبه را دارا می

  )بعد کالبدي زیست محیطی (بررسی مقدار رتبه بندي پاسخ پرسش نامه ) 4(هنمودار شمار

0

0.5

1

1.5

2

2.5

3

3.5

4

گسترش گردشگری در 
این روستا باعث بھبود 
وضع جاده و خیابان 
.ھای اطراف می شود

گردشگری بھ ورود 
امکانات و خدمات 

بھداشت (عمومی 
جدید بھ روستا ...)و

.کمک کرده است

گردشگری موجب 
افزایش فضاھای 

تفریحی و گردشگری 
در روستا می 

پارک و (شود
(...استخرو

گردشگری موجب ایجاد 
مراکز مھمان پذیر 
روستایی شده است

از مناطق و سایت ھای 
ویژه گردشگری حمایت 
بیشتری صورت می 

.گیرد

اثار وابنیھ تاریخی جھت 
پایداری محیطی مورد 
مقاوم سازی و تعمیر  

.قرار گرفتھ اند

A
xi

s 
Ti

tl
e

محیطی
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)1394: یافته هاي پژوهش: (منبع 

دهد به اعتقاد زیست محیطی است که نشان می _مقدار رتبه بندي پاسخ پرسش نامه در بعد کالبدي ) 5شماره (نمودار

  .باشد  که از اثرات منفی توسعه گردشگري استرتبه را دارا می ساکنین آسیب و تخریب محیط زیست باالترین

  

  )بعد کالبدي زیست محیطی (بررسی مقدار رتبه بندي پاسخ پرسش نامه ) 5(نمودار شماره 

  
  )1394: یافته هاي پژوهش: (منبع 

  :انحراف استاندارد و میانگین پاسخ پرسشنامه

شاخص انحراف استاندارد و میانگین پرسشنامه بررسی شده است، همانطور که نشان داده ) 9(و ) 8(، ) 7(،)6(، )5(در جداول 

  .شد، گروه مورد مطالعه از لحاظ ویژگی مورد سنجش متناجس بوده است

  

  )بعد اقتصادي(بررسی مقدار انحراف استاندارد و میانگین پاسخ پرسش نامه ) 5(جدول شماره 

سواالت N انگینمی استانداردانحراف

.استمحلیکارکسبوروستامردمهمهبراياقتصاديمنافعداريگردشگري 149 1.3758 .48597

.دارندروستاگردشگريصنعتدرشغلانتخاببرايیکسانیدسترسیمردمهمه 149 1.3758 .48597

.هستندمشغولگردشگريمشاغلدرمردانپايبهپازنان 149 1.4027 .50564

.استبردهباالراروستاایندرامدسطحگردشگريگسترش 149 1.3960 .49071

.استکافیامخانوداهاولیههاينیازتامینجهتگردشگريازمندرامد 149 1.5772 .69924

.استشدهروستاییهايخانهوهازمینقیمترفتنباالباعثگردشگريرونق 149 1.3758 .48597

زندگیهايهزینهافزایشموجبامراینواستشدهخدماتوکاالقیمترفتنباالموجبردشگريگ

.استشده
149 1.3893 .48923
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.استکردهایجادروستااینساکنانبرايشغلیفرصتهايروستاایندرگردشگريگسترش 149 1.4027 .49209

.استکردهایجادزنانبرايشغلیفرصتهايروستاایندرگردشگريگسترش 149 1.3758 .48597

)1394: یافته هاي پژوهش: (منبع 

  )بعد اجتماعی (بررسی مقدار انحراف استاندارد و میانگین پاسخ پرسش نامه . 6جدول شماره 

سواالت N میانگین استانداردانحراف

ي،موسیقی،ودستی،سفالگرصنایع(فرهنگیگوناگونهايفعالیتانجامگردشگريسازمان

.استکردهحمایتوتشویقمحلیسکنانتوسطرامحلی)غیره
149 1.3691 .48420

.استشدهبهترمامحلیوسنتیمراسموهاوسنتگردشگران،ادابورودبامعتقدم 149 2.1074 .90151

مندعالقهخودقدیمیهايسنتوفرهنگحفظبهمردمروستادرگردشگريگسترشوجودبا

ستنده
149 1.3758 .48597

کمکروستامردمفرهنگیهویتحفظومحلیفرهنگنگهداشتنزندهبهگردشگريگسترش

استکرده
149 1.3691 .48420

.اماوردهدستبهزیاديهاياگاهیواطالعاتگردشگرانباارتباطبرقرارياز 149 2.0805 .90432

.استشدهاطرافمحیطبهروستااهالیمیاناگاهیافزایشباعثگردشگريگسترش 149 2.1074 .90151

.استشدهیکدیگرحقوقوقانونرعایتافزایشموجبروستادرگردشگريگسترش 149 1.3826 .48765

)1394: یافته هاي پژوهش: (منبع 

  )بعد اجتماعی (بررسی مقدار انحراف استاندارد و میانگین پاسخ پرسش نامه . 7جدول شماره 

سواالت N میانگین استانداردانحراف

وخانوادگیصمیمیتکاهشباعثگردشگريگسترش

.استشدهروستاییانبیندراجتماعی
149 3.9060 .94685

گردشگريگسترشباروستادردرگیريونزاعمیزان

.استیافتهافزایش
149 4.3691 .48420

وبندبیوهايناهنجارروستابهگردشگرانورودبامعتقدم

.استیافتهافزایشجوانانبیندرهاباري
149 3.8725 .97460

  )1394: یافته هاي پژوهش: (منبع 

  

  

  

  

  )بعد کالبدي و زیست محیطی(مقدار انحراف استاندارد و میانگین پاسخ پرسش نامه ) 8(جدول شماره 

سواالت N میانگین استانداردانحراف



  اولین کنفرانس بین المللی گردشگري

مطالعه فرصت ها و چالش هاي توسعه گردشگري  با محوریت استان (

  )اردبیل

١٢

www.tourism2019.ir    

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  )1394: یافته هاي پژوهش: (منبع 

  )بعد کالبدي و زیست محیطی (انحراف استاندارد و میانگین پاسخ پرسش نامه ) 9(جدول شماره 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  )1394: یافته هاي پژوهش: (منبع 

   SWOTل راهبردي با استفاده از مدتحلیل ظرفیت ها،محدودیت ها،تهدیدات و فرصت هاي محدوده مورد مطالعه

در بخش هاي  نقاط قوت و ضعف، تهدیدها و فرصت ها(SWOTدر این مرحله تجزیه و تحلیل از روش تجزیه و تحلیل 

فرصت ها (و درونی) نقاط قوت و ضعف(استفاده گردیده و در ادامه عوامل بیرونی) زیست محیطی،اجتماعی و اقتصادي-کالبدي

الزم به یاد آوري است این جداول با توجه به مشاهدات میدانی و مطالعات کتابخانه اي و  . .شناسایی شده اند)  و تهدیدها

  )10جدول شماره .(همچنین از تحلیل و نتایج حاصله از پرسشنامه ها که در قسمت هاي قبل تر  اشاره شده بدست آمده است

  

  

  

  SWOTجدول ) 10(جدول شماره 

وجـاده وضـع بهبـود باعـث وسـتا رایندرگردشگريگسترش

.شودمیاطرافهايخیابان
149 2.6510 1.08383

بهداشـت (عمـومی خـدمات وامکانـات ورودبـه گردشـگري 

.استکردهکمکروستابهجدید…)و
149 2.6980 1.01811

درگردشـگري وتفریحـی فضـاهاي افـزایش موجبگردشگري

…)استخرووپارك(شودمیروستا
149 2.7584 .97711

.استشدهروستاییپذیرمهمانمراکزایجادموجبگردشگري 149 3.0000 1.14491

صورتبیشتريحمایتگردشگريویژههايسایتومناطقاز

.گیردمی
149 3.0872 1.04580

وسـازي مقـاوم موردمحیطیپایداريجهتتاریخیوابنیهاثار

.اندگرفتهقرار  تعمیر
149 3.2215 1.07707

سواالت N میانگین استانداردانحراف

گردشـگري گسـترش اثردرروستااطرافطبیعتزیباییاخیرسال 10طیدر

.استیافتهکاهش
149 2.9262 .91603

صـدمه باعـث گردشگرانحدازبیشافزایشکهدارنداعتقادساکنینازبعضی

.شودمیمحیطوتخریبدیدن
149 2.9396 .96722

کردهتخریبراماروستاياندازچشموگردشگران،مناظرهاياشغالوهازباله

.است
149 2.8725 .91007

الـودگی (اسـت شـده صداوسرایجادموجبروستاایندرگردشگريگسترش

)صوتی
149 2.9597 .97176

.شودمیالودهروستاایند،هوايمیاینجابهزیاديگردشگرانکهزمانیکهدر 149 2.6913 1.03257
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  نقاط قوت

Strength

  نقاط ضعف

Weakness

  ها رصتف

Opportunity

  تهدیدها

Threat

هاي چهار فصـل در   وجود پتانسیل

روستاي گرمارود از نظر دمـا، بـارش،   

  تابش و وزش

 هـاي منــابع آبــی   وجـود پتانســیل

، رودخانه دائمی، آبشار شامل چشمه

هـاي زمـین شـامل     وجود پتانسیل

قله، کوه، تپه، دره، صخره و گردنه 

وییهاي گیاهان دار وجود پتانسیل

وجود جانوران وحشی و اهلی

هاي فرهنگی شـامل   وجود شاخص

گویش، پوشش و مراسم خاص محلی 

در روستا

 ،وجود محصوالت دامی، کشاورزي

صنایع دستی و سوغاتی در روستا

    وجود ارزشـهاي تـاریخی از جملـه

بقایاي قلعه نویذر در روستا

  عـدم تعیــین حــریم بســتر بــراي

  منابع آبی 

 ي الزم بـراي  هـا  بینـی  عدم پـیش

مخاطرت بارش و دما 

 ،عـــــدم شناســـــایی کامـــــل

هاي مناسب و سـازماندهی   دسترسی

براي استفاده مناسب از منـابع آبـی،   

...زمین و 

هاي محیط  عدم توجه به پتانسیل

جانوري و گیاهی

هـاي مناسـب    عدم وجود سیستم

آوري و دفع زباله جمع

عدم وجود امکانات بهداشـتی بـراي   

مسافرین

 ود نظامهـاي آموزشـی و   عدم وجـ

  انتقال ارزشهاي فرهنگی

جمعیت کم سنین جوان روستا

کمبود فضاهاي آموزشی

   وجود مخاطرات جـانی در مواقـع

ســرد و برفــی ســال بــه جهـــت     

هاي نامناسب دسترسی

  استفاده از حریم مناسب آبی بـراي

  تفرج و تفریح گردشگران 

   ،حفظ و تقویت منابع آبـی، خـاکی

گیاهی، جانوري

ــان         ســ ازماندهی نحــوه اســتفاده بومی

و غیر بومیان از منابع

 امکان ایجاد انگیزه در جوانان براي

  ارتقاء و انتقال ارزشهاي فرهنگی

 امکان ایجاد رونق اقتصادي با اتکاء

به ارزشهاي فرهنگی

    امکان تقویت حضـور مـداوم بـراي

ساکنین فصلی

هـاي   امکان ارتقاء کیفیت دسترسی

پیرامون

روز مخاطرات طبیعی اعم از ب

  ...سیل، زلزله و 

 هـا در   امکان قطع دسترسـی

فصول سرد سال

 رواج شکار غیر مجاز

پذیري منـابع طبیعـی    آسیب

ــدون برنامــه و  در اثــر حضــور ب

مدیریت گردشگران 

تغییر سیماي محیط طبیعی در 

اثر    ساخت و سازهاي

   ــا ــتن و ی ــین رف ــان از ب امک

 تحریف گویش و پوشش بـومی 

  روستا

  آســیب پـــذیري ارزشـــهاي

فرهنگی

  ــگ و ــور پررنـ ــان حضـ امکـ

سازماندهی نشده غیر بومیان

 امکــان تمایــل بــه مناســبات

شهرنشینی در روستاییان

  )1394: یافته هاي پژوهش: (منبع 
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  نقاط قوت

Strength

  نقاط ضعف

Weakness

  ها فرصت

Opportunity

  تهدیدها

threat

  ســب از وجـود دیــد و منظـر منا

  هاي مشرف به روستا و بالعکس تپه

    وجـــود ارزشـــهاي کالبـــدي

هـا و   پیوستگی، مصالح، پر و خالی(

در روستا ... ) 

هــاي قابــل توجــه  وجــود نشــانه

ــه،    ــامتی، قلع ــاهاي اق ــامل فض ش

مسجد، امامزاده، گورسـتان، خانـه،   

ــه  ــه و محوط ــال، خزان ــاي  یخچ ه

ــدي و    ــدوده کالب ــتانی در مح باس

عرفی روستا

ــتغال ــاي   اش ــش ه ــاال در بخ ب

.......مختلف کشاورزي،دامداري و 

    ــرورش ــاي پ ــت ه ــود فالی وج

زنبوداري

وجود فعالیت پرورش ماهی

   ــدم تعریــف دیــدگاههاي ع

مناســــب بخصــــوص بــــراي 

غیربومیان در روستا نسـبت بـه   

  محیط طبیعی اطراف و بالعکس 

   شروع ساخت و سـازبا بافـت

روستا و امکان تغییر سیماي بـا  

ارزش آن

هــاي  م وجــود دسترســیعــد

مناسب به بناهـاي بـاارزش، در   

معرض آسیب بودن بناهـاي بـا   

هـاي   ارزش مثل قلعه و محوطه

باستانی، عدم شناسـانده شـدن   

ارزشهاي کالبدي و تـاریخی بـه   

هـــاي  عمــوم، عــدم اســتفاده   

هـا از   کاربردي بعضـی از نشـانه  

جمله یخچال، خزانه، قلعه  

    کمبود تجهیـزات کشـاورزي

تاییانبراي روس

 کم شدن فعالیت اهالی روستا

در زمینه تولیدات صنایع دستی

    امکان ایجاد دیـدگاههاي مناسـب بـراي

تماشــاي منــاظر زیبــاي محــیط طبیعــی و 

  کالبدي 

 امکــان ســاماندهی و بهســازي معــابر در

هـا و حفـظ پیوسـتگی     سازي ها و کف جداره

کالبد با ارزش 

هاي مناسب بـراي   امکان ایجاد دسترسی

هاي با ارزش و قابل توجه گردشگران نشانه

 امکـــان اســـتفاده کـــاربردي از بعضـــی

هاي قابل توجه نشانه

  امکان ایجاد محل هایی در روستا جهـت

اجاره بـه گردشـگران بـراي تجربـه زنـدگی      

روستایی

  امکان ایجاد فروش محصوالت کشـاورزي

تجهیـز دسـتگاهایی جهـت    ( ن بـه روستاییا

گردشگران)بسته بندي مناسب

  امکان ایجاد فروش محصوالت کشـاورزي

تجهیـز دسـتگاهایی جهـت    ( روستاییان بـه 

گردشگران)بسته بندي مناسب

   امکان تداخل رفتارهـاي بـومی و

  غیر بومی

   امکان توسعه سـاخت و سـازهاي

جدید در بافت با ارزش

   ـ ه امکان تخریب بافـت بـا ارزش ب

هنگام ارتقاء مسیرهاي دسترسی

  امکان تخریب و آسیب بناهاي بـا

هـاي جدیـد از    ارزش موقع اسـتفاده 

آنها

   ــاي ــت ه ــدن فعالی ــوش ش فرام

مربوط به صنایع دستی در روستا

    افزایش مهـاجرت در اثـر کـاهش

  درآمد روستاییان

 آسیب رساندن به آثار تاریخی در

خرید و فروش (اثر کاهش درآمد 

  )ار باستانیغیر مجاز آث

  )1394: یافته هاي پژوهش: (منبع 

  :نتیجه گیري

با تاکیید بر ابعاد اقتصادي ، (در این تحقیق سعی شد تا اثرات گردشگري روستایی بر توسعه روستایی ، روستاي گرمارود الموت

ي روستایی چه اثراتی بر وضـع  مورد بررسی قرار گیرد تا بتواند به سواالت اساسی پاسخ دهیم که گردشگر) اجتماعی و کالبدي

در این تحقیق ابتدا بـه بررسـی رابطـه بـین گردشـگري روسـتایی و       . اقتصادي اجتماعی و محیطی روستاي گرمارود می گذارد

توسعه روستایی پرداخته شد و جایگاه گردشگري را در این امر با مرور تحقیق مورد بررسی قرار داده شد و پـس از بررسـی بـه    

توسعه روستایی از دیدگاه هاي گوناگون مورد ارزیابی و بـازبینی قـرار گرفتـه ولـی هنـوز      . تحقیق پرداخته شدتعریف مفهومی 

امروزه با توجه به اینکه کشاورزي بـه تنهـایی نمـی توانـد اشـتغال و      . اجماع نظر جامعی درباره معنا و قلمرو آن دیده نمی شود

ش گردشگري به عنوان یک راهبرد جدید در زمینـه توسـعه روسـتایی در    درآمد کافی براي جمعیت روستایی فراهم آورد گستر

ایران می تواند نقش مهمی در متنوع سازي اقتصاد جوامع روستایی ایفا نماید و زمینه ساز رونق و پیشرفت روسـتاها در جهـت   

  . توسعه پایدار روستایی گام مهمی برداشته شود

جمله قلعه نویذر که در قسـمت شـرق روسـتا قـرار دارد هنـوز مـورد مرمـت و         جاذبه هاي بسیار متنوع روستاي گرمارودکه از

بازسازي قرار نگرفته است این قلعه بعد از قلعه حسن صباح دومین قلعه معروف و مهم الموت می باشد کـه مـی توانـد زمینـه     

رار نگرفته است مـی تـوان بـه آبشـار     از جاذبه هاي مهم روستا که هنوز مورد توجه ق. اقتصادي فراوانی براي روستا فراهم نماید
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اگرچه گردشگري براي ساکنان روستا توانسته است مسئله اشتغال را . گرمارود ، غارهاي نمکی و آب و هواي مطلوب اشاره کرد

تا حدودي حل کند ولی به دلیل نبودن گردشگران به صورت دائمی در روستا، هنوز به طور کامل مسـئله اشـتغال اهـالی حـل     

ت ولی با وجود همین فصلی بودن حضور گردشگران در روستا باعث ایجاد روحیه و عالقه مندي مردم جهـت حفـظ و   نشده اس

نگهداري فرهنگ و سنتهاي قدیمی خود شده است و روحیه و تعامالت و اطالعات و آگاهی هاي روستاییان افزایش پیـدا کـرده   

باري نیز داشته باشد مانند باال رفـتن جـرم و سـرقت و افـزایش نـزاع و      البته گردشگري در زمینه اجتماعی می تواند آثار زیان .

در زمینـه بحـث محیطـی    . درگیري که به کاهش اعتماد بین مردم و کاهش صمیمیت اجتماعی بین خانواده ها منجر می شود

نتی روستا شـده  توجه دولت به توسعه صنعت گردشگري باعث بهبود وضعیت جاذبه هاي فرهنگی و تاریخی و بهسازي بافت س

است که به افزایش گردشگران کمک می کند و خوشبختانه با گسترش گردشگري در روسـتا وضـعیت کالبـدي روسـتا بهبـود      

امـا خطـر تهدیـد کننـده بحـث کالبـدي       .فراوانی یافته است و موجب بهتر شده وضعیت جاده ها و خیابانهاي روستا شده است 

ز اهالی تازه از مهاجرت برگشته ها  به روستا است کـه بافـت سـنتی روسـتا را تـا      ساخت و ساز هاي غیر همگون جدید برخی ا

مانند اجـازه بـه سـاخت و سـاز هـاي جدیـد در       (که در این زمینه با وضع قوانین خواصی .مقدار زیادي تحت تاثیر قرار داده اند

  .می توان از ناهمگونی بافت سنتی روستا جلو گیري کرد) محلی خارج از روستا 

مات و امکانات عمومی رو به افزایش است و به صورت بهتري نسبت به قبل ارائه می شود اما متاسفانه هنـوز اقـدامی جهـت    خد

دفع زباله ها و بازیافت آنها صورت نگرفته و به اعتقاد برخی از اهالی با افزایش تعداد گردشگران زمینه تخریـب محـیط زیسـت    

  .روستا بوجود می آید

صادرات نفت و فرآورده هاي آن در سالهاي اخیر می توان به گزینه سرمایه گذاري در زمینه گردشگري روي با توجه به کاهش 

با توجه به وسیع بودن نقاط توریستی در ایران و ظرفیت هاي فراوان گردشگري می توان از بخش خصوصی در این زمینه . آورد

وصی می توان زمینه ساز فعال شدن بخش خصوصی در این بخـش  استفاده کرد با حمایتها و برنامه هاي تشویقی از بخش خص

شد زیرا در روستاي مورد مطالعه نبود بخش خصوصی به عدم سرمایه گذاران کافی و کاهش سرعت پیشرفت روستا منجر شده 

  .است

دلیـل نبـود امکانـات     همچنین با این اطالعات که ایران در زمینه داشتن مکانهاي توریستی در رده دهم جهان قرار دارد ولی به

اگر بخواهیم بخش خصوصـی در زمینـه گردشـگري روسـتایی     . مناسب و سرمایه گذاري کافی از این امتیاز بی بهره مانده است

با توجه به وضع موجود اکثریت سرمایه گذاران ایـن بخـش،   . فعال باشد باید امکانات و زیر ساختهاي الزم را براي آنها تهیه کرد

را داراي پتانسیل باال جهت توسعه و گسترش می دانند که این خود یک امتیاز جهت تشویق بخش خصوصـی  روستاي گرمارود 

بانکها و مؤسسات جهت ارائه تسهیالت مناسب و کم بهره جهت تشویق بخش خصوصی می توانند کامالً . به آن روستا می باشد

. نند کمک فراوانی به ایجاد شغل هاي دائمـی در روسـتا بکننـد   مؤثر باشند و آنها معتقد اند با دریافت تسهیالت مناسب می توا

بخش خصوصی جهت سرمایه گذاري در روستا نیاز به اطالع رسانی و تبلیغات دارد و با ایجاد امکانـاتی جهـت بازگشـت سـریع     

  .سرمایه به سرمایه گذاران می توان تاثیرات مثبتی در جهت افزایش سرمایه گذاري را داشت

  :طالب پرداخته شده در این تحقیق می توان پشنهادات اجرایی زیر را اشاره کردبا توجه به م

  :ارائه پشنهادات

  و رفاهی در گرمارود الموت] تفریحی[احداث مجتمع پذیرایی ـ فنی  •

ي اســتان قــزوین و اسـتان هـا    (تسریع در احداث و تکمیل راه هاي دسترسی جدید و پیوند این قطب با مراکـز پیرامــونی   •

  )شمالی کشور

  بهسازي و ترمیم راه هاي دسترسی موجود •

  بازسازي و مرمت قلعه نویذر و بهسازي جاده گرمارود تا روستاهاي شمالی کشور •
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  )فصلی و دایمی(احداث کمپینگ با ظرفیت مناسب در روستاي گرمارود  •

  ایجاد عابر بانک در  مراکز اقامتی ـ پذیرایی پیشنهادي•

  باستانشناسی قلعه نویذر و احداث موزه مردم شناسی اتمام مطالعات •

  آموزش اهالی روستا جهت باال بردن سطح آگاهی آنها و پیش برد اهداف•

آموزش و تربیت نیروي انسانی بر اساس نیازمندي هاي واقعی گردشگري منطقه جذب نیرو هاي متخصـص و تحصـیل کـرده    •

  حلی گردشگري براي مباحث تدریس و آموزش به جامعه م

  برگزاري کالس هاي آموزشی و توجیهی توسعه مقاصد گردشگري براي دهیاري و شوراهاي روستا•

ارتقاء آگاهی گردشگران از قوانین زیست محیطی و رعایت محیط زیست در قالب آموزش رسانه اي، ارائه بروشورهاي آموزشی •

  ...به گردشگران و 

  سطح منطقه شناسایی و آموزش راهنمایان بومی گردشگري در•

  حمایت از پایان نامه ها و پروژه هاي تحقیقاتی گردشگري مرتبط با منطقه•

این آیتم یکـی از درخواسـت هـاي اصـلی     ( توسعه و تجهیز خانه بهداشت روستا با توجه به نیازمندي هاي اهالی و گردشگران •

  ).اهالی روستا می باشد

  گسترش شبکه تلفن و اینترنت در منطقه الموت  •

    جمع آوري و سوزاندن زبالـه هـاي خـانگی در خـارج از بافـت روستا از پیشنهادات در این زمینه است•

  ایجاد فضاي سبز روستا منطبق بر پیشنهادات  •

  نصب تابلوها و عالئم راهنماي گردشگران در سطح منطقه •

  ایجاد سرویس هاي بهداشتی •

  یمه جهت آتشنصب تابلوهاي ممنوعیت استفاده از هیزم و ه •

  توزیع کیسه هاي پسماند بین گردشگران •

  انتخاب خانه هاي هدف گردشگري  •

  ایجاد سوئیت هاي ارزان قیمت با استفاده از معماري بومی منطقه •

  نشان دادن قابلیت هاي گردشگري منطقه در جشنواره هاي گردشگري ملی و استانی •

  ي در ورودي منطقهاحداث مرکز اطالع رسانی و آمارگیري گردشگر •

  ایجاد یک سایت اینترنتی ویژه با مدیریت بومی •

  ارائه بسته هاي تشویقی به آژانس هاي مسافرتی و گروه هاي کوهنوردي براي بازدید از منطقه •
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