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 13/30/1939تاریخ تصویب:         1 - 14صص     22/90/1932تاریخ دریافت: 
 

 چکیده
قتصادی، اجتماعی و فرهنگی است. در نیازمند آگاهی و شناخت کافی از مسائل و عوامل مؤثر اصنعت گردشگری  : توسعة مطلوبهدف

بر توسعه  مؤثرهای مورد نیاز گردشگری و تحلیل عوامل همین راستا، پژوهش حاضر تالشی در جهت سنجش سطح امکانات و زیرساخت

 شهرستان جیرفت است.مناطق روستایی پایدار این صنعت در 

های اسنادی و آوری اطالعات آن با استفادة ترکیبی از روشی است که جمعتحلیل -ای کاربردی با رویکرد توصیفیاین پژوهش، مطالعه روش:

 ؛باشدمیدانی انجام پذیرفته است. جامعه آماری این پژوهش متشکل از کلیه مسئولین و کارشناسان امر گردشگری در شهرستان جیرفت می

های آماری توصیفی و از تحلیل شدهیگردآوراطالعات تمام سرشماری نظرسنجی از ایشان صورت گرفته است و برای تحلیل  صورتبه که

 ای، ضریب همبستگی، رگرسیون و تحلیل عاملی استفاده شده است.استنباطی آزمون تی تک نمونه

ها و امکانات نتایج حاصل از این پژوهش نشان داد که از دیدگاه متخصصان و کارشناسان حوزه گردشگری، توسعه زیرساختها: یافته

 دار بین میزان رضایتمندینیست و تفاوت معنی بخشتیرضاشهرستان جیرفت، چندان مناطق روستایی گسترش گردشگری در  ازینشیپ

بین توسعة  هرچندنشان داد  هایبررسمشاهده شده نزد کارشناسان با میانه نظری یا میزان رضایتمندی متوسط وجود دارد. همچنین 

که باید در  گونهآندار وجود دارد، اما توسعه گردشگری در شرایط کنونی نتوانسته است ه رابطة معناگردشگری و توسعة اقتصادی این منطق

 توسعه اقتصادی مناطق روستایی این شهرستان، مؤثر باشد.

ی و آمار ها و امکانات توریستترین محدودیت تحقیق کمبود آمار و اطالعات کافی در رابطه با زیرساختعمده ها/راهبردها:محدودیت

 گردشگران منطقه است.

تبلیغ مناسب امکانات توریستی منطقه، ایجاد ، های اقامتتنوع بخشیدن به محل، های ارتباطیتوسعه زیرساخت راهکارهای عملی:

، و ... هااقامتگاه ها واستفاده از مواد و مصالح محلی در احداث هتل، ی نیروی انسانی متخصصریکارگبهاستخدام و ، ی توریستی و ...هادهکده

 ازجملهحفاظت، نگهداری و مرمت بناها و محوطه تاریخی و ی محلی دستعیصناگسترش تولید و فروش ، افزایش تولید اقالم غذایی محلی

 باشد.ی در این منطقه میگردشگرراهکارهای توسعه پایدار 

ی در جهت توسعه پایدار صنعت گردشگری در مناطق روستایی جیرفت و ارائه راهکارهای مؤثرنوآوری مقاله در تحلیل عوامل  اصالت و ارزش:

 .باشدیم

 شهرستان جیرفت. مناطق روستایی، توسعه پایدار، صنعت گردشگری،: هادواژهیکل

                                                            
  :M.ahmadian1985@gmail.comEmail  :نویسنده مسئول  *

mailto:M.ahmadian1985@gmail.com
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 . مقدمه1

 . طرح مسئله1. 1
ای، ملی و ای، منطقهدر عصر معاصر در کلیه سطوح ناحیه

های توسعة بردن شاخص به اقتصاد، باال یبخشتنوعالمللی بین

انسانی، کاهش مشکالت ناشی از صنعتی شدن و آلودگی 

ها، ، تعامل فرهنگییزااشتغالاستاندارد شهرها،  ازحدشیب

های دغدغه ازجملهو در نهایت توسعة پایدار  ستیزطیمححفظ 

برای  ژهیوبهاصلی پیش روی جوامع بشری است. لذا گردشگری 

این  زیت اقتصادی است تا ازیک م توسعهدرحالکشورهای 

، طریق بتوانند فرایند توسعه ملی خود را تسریع بخشند )ضرابی

 (. گردشگری44ص.  ،1934رخشانی نسب و آقازیارتی فراهانی، 

 جایگاه از اخیر هایدر دهه که است مهمی هاییتاز فعال یکی

 است بوده برخوردار کشورها اقتصادی برخی توسعه در ایویژه

اقتصاددانان  کهچنانآن(. 193.ص ،1933 ،ی و مصدقمیرکتول)

 درواقع(. 4، ص. 1924)رضوانی،  اندرا صادرات نامرئی نامیدهآن

یک صنعت مطرح است که  عنوانبهتوریسم در جهان امروز 

همه صنایع دیگر احتیاج به لوازم و ابزارهای خاصی  مانندبه

 داردتحقیق  داشته و برای رشد و پیشرفت احتیاج به پژوهش و

 (.24، ص.1932حسین زاده دلیر و حیدری چیانه، )

های اخیر، گردشگری منبع درآمد سرشار در تجارت در سال

جهانی و عنصر مهمی در بهبود و تنظیم موازنه بازرگانی و تراز 

 ،1934کاظمی، است )های بسیاری از کشورها شده پرداخت

اقتصادی و در حال حاضر بسیاری از کشورها منافع  (.4.ص

کنند و درآمدهای اجتماعی خود را از توریسم دریافت می

های خود به کار های زیستگاهتوریسم را برای توسعة زیرساخت

گردشگری اغلب  (.44، ص. 1334، 1)اسلز و کاستا برندمی

یک کلید برای رشد اقتصادی هم در کشورهای  عنوانبه

، 2)فونت و عجم شدهاستفاده  توسعهدرحالو هم  افتهیتوسعه

ی جایگزین، یک گزینه عنوانبهاغلب  و( 49، ص. 1333

که در آن صنایع  حفظ توسعه مستمر اقتصاد روستا منظوربه

)تیانیو و  هستند در نظر گرفته شده است زوالروبهسنتی 

 (. 34، ص. 2002، 9یانگونگ

دومین منبع  عنوانبهآمارهای موجود، صنعت توریسم  اساس بر

دنیا، نقش مهمی در  توسعهدرحالکشور  43رزی درآمد ا

: 1932مهدی نژاد و سقایی، ) نمایدیماقتصاد این کشورها ایفا 

برای کشورهایی که در فکر خروج از  مخصوصاً(. این صنعت 49

 یقطبتکبوده و اتکا صرف به اقتصاد  یمحصولتکوضعیت 

 (.11، ص. 1934لی زاده، و) ابدییم دوچنداندارند اهمیت 

ی هامکانهوایی از یک سو و وجود وکشور ما به لحاظ تنوع آب

از سوی دیگر، یکی از چند  فردمنحصربهتاریخی و فرهنگی 

ی بالقوه هاتیظرفجهان است که تاکنون از  شمارانگشتکشور 

خود در این زمینه به نحو مطلوبی استفاده نکرده است. بررسی 

ه ارقام درآمدی وضعیت صنعت گردشگری در ایران و مالحظ

این واقعیت که  رغمبهارزی حاصل از آن، حاکی از این است که 

ایران یکی از ده کشور مهم جهان از حیث آثار تاریخی و 

درآمد جهانی حاصل از  هزارمکیباستانی است کمتر از 

گردشگری را نصیب خود کرده است. حال آن که با توجه به 

درات نفت خام و اقتصاد ایران به صا ازحدشیباتکای 

فراوان آن در اثر تغییرات قیمت نفت و سایر  یریپذبیآس

ی اقتصادی و غیراقتصادی، توسعه صنعت گردشگری هاشوک

را بکاهد و  یریپذبیآساین  تواندیمتا حد زیادی 

اقتصادی را نیز در فائق آمدن بر مشکالت  گذاراناستیس

ودن سطح جاری، از قبیل کمبود درآمدهای ارزی، پایین ب

یکاری، درآمد جامعه، پایین بودن صادرات غیر نفتی و مشکل ب

 توجهبا  (. از طرف دیگر222، ص. 1939موسایی، ) کمک کند

در سراسر  ادیبا تنوع ز یستیتور یهاجاذبهموضوع که  نیبه ا

 ی. گسترش گردشگراندشده عیتوز یبه شکل مناسب نیسرزم

شود و تا  یر سطح ملعادالنه درآمد د عیباعث توز تواندیم

مناطق مختلف کشور  نیبا پر کردن شکاف توسعه ب یحدود

قرن گذشته به  کیدر  یمال منابعناعادالنه  صیاز تخص یناش

توجه به  لذا ؛کشور کمک کند یدر تمام نواح داریتوسعه پا

 تواندیمی این صنعت در ایران، راهکارهای بهبود آن هاچالش

 ید بوده باشد.برای اقتصاد کشور بسیار مف

های فراوان توریستی ها و جاذبهشهرستان جیرفت دارای مزیت

دوآب و هوای متفاوت سردسیری و ) طبیعیهای جاذبه ازجمله

آبگرم و معدنی، چهار آبشار،  چشمههفت گرمسیری، دو رشته کوه،

چهار رودخانه، سه منطقه نمونه گردشگری، سیزده روستای مقصد 

و مناظر طبیعی  گیرهای برفگلی، قلههای جنگردشگری، پارک

کنار صندل با قدمت  یهاتپه) تاریخی یهاجاذبه زیبا و متعدد(،

، مقبره هزارسالهپنج، شهر دقیانوس با قدمت تاریخی هزارسالههفت

اماکن مذهبی، موزه ) مذهبی -های فرهنگی و ...(، جاذبه دریرحیم

و ...(،  یدستعیاصنمحلی،  ورسومآدابشناسی شهرستان، باستان

ها از این جاذبه است. در حالی که تعداد اندکی کشاورزی گسترده

کافی، کمبود خدمات و امکانات و  یگذارهیسرمابه دلیل عدم 

مورد استفاده گردشگران قرار . های گردشگری و ..زیرساخت
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ریزی مناسب و اصولی گیرد. این در حالی است که اگر برنامهمی

گری در این شهرستان انجام گیرد، توانایی آن جهت توسعه گردش

گردشگری کشور، مکانی مناسب جهت  قطب عنوانبهرا دارد که 

جذب گردشگران داخلی و خارجی مطرح باشد. با نظر به این مهم، 

و  هادگاهید یریگبهرهگردد تا با در پژوهش حاضر تالش می

و خدمات  نظریات کارشناسان امر، ضمن ارزیابی وضعیت امکانات

صنعت گردشگری در شهرستان جیرفت، عوامل و موانع موجود بر 

سر راه توسعه مطلوب این صنعت در سطح این شهرستان 

 شناسایی گردد.

پذیرد، بدون شک در پی پاسخ انجام می که هر پژوهش علمی

و یا دستیابی به هدف یا اهداف خاص است. لذا  سؤالبه 

ت صنعت گردشگری و پژوهش حاضر نیز با توجه به اهمی

باالی شهرستان جیرفت برای جذب  تیظرف وتوانمندی 

گردشگر، با اهدافی چون بررسی وضعیت امکانات و تسهیالت 

گردشگری این شهرستان برای پذیرایی از گردشگران، بررسی 

تأثیرات گسترش گردشگری در توسعة اقتصادی منطقه و 

رشد مطلوب در عدم توسعه و  مؤثرشناسایی عوامل و موانع 

 پذیرد.، انجام میتصنعت گردشگری در ناحیه جیرف

 شناسی تحقیق. روش2

 . قلمرو جغرافیایی تحقیق2.1
 جنوب درمربع  کیلومتر 3122شهرستان جیرفت با وسعتی معادل 

طول جغرافیایی  43ˆ 91´تا  44ˆ 44´استان کرمان در مختصات 

ه است. از عرض جغرافیایی قرار گرفت 23ˆ 20´تا  23ˆ 10´و 

شمال به شهرستان کرمان، از شمال غرب و غرب به شهرستان 

ز جنوب به شهرستان کهنوج و از شرق و شمال ا ،بافت و رابر

. بر اساس آخرین تقسیمات شودیمشرقی به شهرستان بم محدود 

 1930کشوری و نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال 

 باشدیمهزار نفر  244000آبادی با جمعیتی برابر با  414دارای 

نفر( ساکن مناطق شهری  144000درصد از این جمعیت ) 43که 

و  باشندیمنفر( ساکن مناطق روستایی  111000در صد ) 42و 

اسماعیلی و  وبخش مرکزی، جبال بارز، ساردوئیه  رمشتمل بر چها

سه شهر جیرفت، جبال بارز و درب بهشت است. شهر جیرفت 

در فاصله  و ؛سی این شهرستان را دارا استمرکزیت اداری و سیا

ی زیربرنامهدفتر معاونت ) داردکیلومتری مرکز استان قرار  240

( موقعیت 2(. شکل شماره )1931فرمانداری شهرستان جیرفت، 

فضایی شهرستان جیرفت در کشور را در استان کرمان و کشور 

 دهد.ایران نشان می

 
 هرستان جیرت در سطح ایران و استان کرماننقشه موقعیت جغرافیایی ش -2شکل 

 1932های پژوهش، مأخذ: یافته
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های فراوان توریستی ها و جاذبهشهرستان جیرفت دارای مزیت

دوآب و هوای متفاوت سردسیری و ) طبیعیهای جاذبه ازجمله

آبگرم و معدنی، چهار  چشمههفت ،کوهرشتهگرمسیری، دو 

ه نمونه گردشگری، سیزده آبشار، چهار رودخانه، سه منطق

 گیرهای برفهای جنگلی، قلهروستای مقصد گردشگری، پارک

ی هاتپه) ی تاریخیهاجاذبه و مناظر طبیعی زیبا و متعدد(،

، شهر دقیانوس با قدمت هزارسالههفتکنار صندل با قدمت 

های فرهنگی و ...(، جاذبه دریرحیم، مقبره هزارسالهپنجتاریخی 

شناسی شهرستان، ن مذهبی، موزه باستاناماک) مذهبی -

 ی گستردهکشاورز وی و ...( دستعیصنامحلی،  ورسومآداب

 است.

 . روش تحقیق2.2

پژوهش حاضر به لحاظ هدف از نوع مطالعات کاربردی است که 

آوری تحلیلی انجام پذیرفته است و جمع -با رویکرد توصیفی

و میدانی صورت  های اسنادیترکیبی از روش صورتبهاطالعات 

گرفته است. جامعه آماری این پژوهش متشکل از کلیه 

مسئولین و کارشناسان و متخصصین امر گردشگری در سطح 

باشد که به دلیل حجم کم جامعه آماری شهرستان جیرفت می

آماری  ی انجام نپذیرفته و از تمام جامعهریگنمونهپژوهش، 

ته است. تمام سرشماری نظرسنجی صورت گرف صورتبه

آماری های های جمع آوری شده از تحلیلتحلیل داده منظوربه

ای، های تی تک نمونهآزمون ازجملهتوصیفی و استنباطی 

-همبستگی پیرسون، رگرسیون و تحلیل عاملی در محیط نرم

  استفاده گردیده است. SPSS افزار آماری

 

 مشخصات کلی جامعه آماری تحقیق -1جدول 

 1932ی پژوهش، هامأخذ: یافته
 

 43 24 لیسانس درصد تعداد گروه سنی

 23 14 و باالتر سانسیلفوق 40 20 سال 20 – 90

 درصد تعداد محل اشتغال 92 14 سال 90– 40

 24 12 سازمان میراث فرهنگی شهرستان 23 14 سال 40 – 40

 12 4 ی جیرفتشناسباستانموزه  درصد تعداد جنسیت

 23 14 فرهنگی استان سازمان میراث 43 24 مرد

 94 13 کارشناسان دانشگاهی 42 24 زن

 درصد تعداد جمع درصد تعداد تحصیالت

 100 40 کارشناس 24 12 پلمیدفوق
 

 مبانی نظری پژوهش. 3
 4گردشگری پایدار .3.1
 در .در گردشگری مطرح شد پارادایم جدیدی 1332 سال از 

 صورت تعریف این به گردشگری پایدار توسعه پارادایم، این

 نیازهای که است فرایندی گردشگری پایدار شود: توسعهیم

 کهیدرحال سازد،یم برآورده را میزبان مناطق و گردشگران فعلی

 کندیم تقویت و دهدیم قرار تیموردحما را آینده یهافرصت

 بر .(3 ، ص.1930، ، مهدوی و پورطاهریافتخاریالدینرکن)

عه پایدار گردشگری عبارت است از این اساس باید گفت توس

استفاده بهینه از منابع طبیعی و فرهنگی کشور در جهت تأمین 

ضمن  کهینحوبههای کنونی و آینده، نیازهای اساسی نسل

و  ستیزطیمححفظ یکپارچگی و هویت فرهنگی، سالمت 

تعادل اقتصادی، بتوان رفاه و آسایش ساکنان کشور و میهمانان 

، ص. 1933، زاده و هادیانی، ابراهیمآقاسی) کرد ها را تأمینآن

109.) 

با توجه به تعاریف گردشگری پایدار، توسعه پایدار گردشگری 

ها و آن تعادل و توازن، حفظ ارزش ای است که درتوسعه

های اقتصادی کیفیت اخالقیات و اصول اقتصادی و نیز مزیت

متعادل  یاتوسعهشود تا شوند و کوشش میدیده می باهمهمه 

محسنی، )جایگزین توسعه صرفاً اقتصادی گردد  جانبههمهو 

 (.142 ، ص.1933

 4گردشگری پایدار روستایی .3.2
های ها و گونهگردشگری روستایی عبارت است از فعالیت

های مختلف روستایی و پیرامون مختلف گردشگری در محیط

نسانی و ها که دربردارنده آثار مثبت و منفی برای محیط اآن

(. امروزه 13 ، ص.1930صالحی فرد، ) باشدطبیعی روستا می

 هدف گردشگری، با از نوین شکلی عنوانبه گردشگری روستایی،

 ابزاری عنوانبهو  روستایی نواحی در محلی جوامع پایدار توسعه
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 مشاغل ینترمهم از یکی و اجتماعی و اقتصادی توسعه برای

، افتخاریالدینرکن) است یافته روستایی ارتقا مناطق در مدرن

 مفهوم به توجه با رونیازا (.4، ص.1933 ،مهدوی و پورطاهری

 بهبود کیفیت و انسان رفاه به آن در که روستایی پایدار توسعه

 توانمی است، شده تأکید طبیعی اکوسیستم رفاه و او زندگی

 (SRTD) روستایی گردشگری پایدار توسعه ارزیابی نمود اذعان

 اهمیت با و توأمان طوربه را طبیعی اکوسیستم و مردمکه 

 از جزء مکملی مردم منظر این از و داده قرار موردبحث برابری

 به منوط یکی آسایش و رفاه و آمد خواهند حساب به اکوسیستم

 توسعه که گفت توانیم ترتیب باشد. بدینمی آسایش دیگری

 نیازهای تأمین بر که است فرایندی روستایی، گردشگری پایدار

 محلی، تولیدات عرضه زنجیره بهبود محلی، اجتماع توسعه

 ظرفیت با متناسب توسعه محلی، هایحرفه و صنایع تشویق

 درآمد ثبات افزایش و محل اجتماعی و محیطییستز

، 1933 و همکاران، افتخاریالدین رکن) دارد تأکید گردشگری

 (.3ص.

 الگوهای فضایی گردشگری .3.3
بیانگر  یخوببهی جهانی است که هاانیجرگری یکی از گردش

ترکیب امور اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی است و در یک 

رویکرد جهانی سیطره بر تمامی فضاهای ماقبل مدرن، مدرن و 

. گردشگری میل به استفاده از فضا در دهدیمپسامدرن را شکل 

یک کلیت  و اهداف مختلفی است و در هازهیباانگاوقات فراغت 

جریانی از سرمایه، انسان، فرهنگ و کنش متقابل  رندهیدربرگ

ی بر جای مختلف آثارکه در فضاهای جغرافیایی  هاستآنمیان 

گردشگری در  (.2، ث. 2004، 4هان و اگونیا)بریدن نهدیم

از  هرکدامکه  دهدیمالگوهای متفاوتی را ارائه  پردازش فضایی

ی خاصی را در پی دارد. الگوهای ساختار و عملکرد فضای هاآن

گردشگری دربرگیرنده گردشگری شهری، گردشگری روستایی، 

( یگردعتیطبگردشگری عشایری و گردشگری طبیعی )یا 

ای را در زمینه ویژه عملکرد واست که هر یک ساختار 

 .طلبدیمگردشگری 

 سیستم گردشگری. 3.4
سته بدانیم که از عناصر مرتبط و پیو یامجموعهاگر سیستم را 

و هدفی خاص را دنبال  دهندیمیک کل واحد را تشکیل 

یک سیستم رویکردی  مثابهبه، آنگاه درک گردشگری کنندیم

کسانی  ازجمله جامع برای شناخت گردشگری خواهد بود. گان

است که معتقد به اعمال رویکرد سیستمی در گردشگری است، 

یک سیستم تحلیل  مثابهبهوی معتقد است که گردشگری باید 

. نکات هاستبخشو تفسیر شود و هر بخش آن مرتبط با سایر 

کلیدی که هنگام اعمال رویکرد سیستمی در گردشگری باید 

( گردشگری مختص یک رشته علمی نیست؛ 1مدنظر داشت: 

( بعد 9و خاستگاه گردشگری است؛  منشأ( عرضه و تقاضا دو 2

( بعد عرضه شامل 4 ؛هاستآن قیعالتقاضا شامل مسافران و 

دارای ابعاد مختلف  گردشگری( 4منابع و امکانات مقصد است؛ 

( گردشگری یک 4جغرافیایی، اقتصادی، محیطی و غیره است؛ 

(. فعالیت سیستم 94، ص.1934فعالیت واحد نیست )کاظمی، 

گردشگری در قالب ارتباط متقابل عرضه و تقاضا صورت 

ر عرضه محصول ، انواع خدمات و تسهیالت دردیگیم

و تسهیالت اسکان و  هاهتلگردشگری مشارکت دارند: 

، هاگاهو خدمات تغذیه، استراحت هارستوران، هااردوگاهپذیرایی، 

، تورهای داخلی و یرساناطالعی موضوعی، خدمات هاپارک

، تسهیالت تفریحی و ورزشی و هامغازههای فرهنگی، جاذبه

نیز عوامل بسیاری وجود  غیره، از طرف دیگر در سمت تقاضا

 رگذاریتأثدارند که بر انتخاب یک مقصد توسط گردشگر 

اقتصادی، زمان،  -: عواملی مانند شرایط اجتماعیباشندیم

های گردشگران را شکل فرهنگ و انگیزه که روند خواسته

از عوامل بر روند فعالیت  دودستهکلی  طوربهاما  ؛دهندیم

 رگذاریتأثضه و تقاضا سیستم گردشگری در دو سوی عر

که بر کل  باشدیم: یکی ساختارهای قانونی و دولتی باشندیم

است  رگذاریتأثروند فعالیت گردشگری در بخش عرضه و تقاضا 

ی توزیع است که بین هاکانالهای مسافرتی و و دیگری واسطه

بر اساس  .کندیمدو بخش عرضه و تقاضا ارتباط برقرار 

در  گانی، گردشگرتقاضا در سیستم  محوریت دو بعد عرضه و

میالدی الگویی برای نمایش کارکرد سیستم  2002سال 

دو بعد اصلی  عنوانبهگردشگری ارائه کرد که عرضه و تقاضا را 

مجازی  طوربهگردشگری دانسته و تمام عناصر دیگر گردشگری 

در نظر گرفته و معتقد است که  هاآناجزای  عنوانبه

گردشگری بدون درک روابط درونی هر یک از  برای یزیربرنامه

ابعاد و همچنین روابط بین عرضه و تقاضا کارساز نخواهد بود. 

را با هم  هاآنجزاء سیستم گردشگری و ارتباط ا شکل یک

 .دهدیمنشان 
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 گردشگری اجزاء سیستم  -1شکل 

 94، ص. 1930: توکلی، مأخذ

 های پژوهشبحث و تحلیل یافته. 4
کیفی امکانات و تسهیالت  -رزیابی وضعیت کمی ا .4.1

 گردشگری شهرستان جیرفت
 التیتسه وتر وضعیت توسعه امکانات ارزیابی بهتر و دقیق منظوربه

مربوط به توسعه توریسم در شهرستان جیرفت، دیدگاه کارشناسان و 

 منظوربهمسئولین امر در این خصوص مورد سنجش قرار گرفت. 

مندی کارشناسان و مسئولین از امکانات موجود و آزمون میزان رضایت

تک نمونه ای  Tکیفی امکانات گردشگری از آزمون  -وضعیت کمی 

 یداریمعناستفاده گردید. در بیشتر موارد از این آزمون برای سنجش 

. شودیمتفاوت میانگین نمونه از میانگین و حد متوسط جامعه استفاده 

گویه پنج  صورتبهی در این بخش مورد ارزیاب یهاشاخص ازآنجاکه

 عنوانبه تواندیم 9عدد  جهیدرنت، باشندیم( 4تا  1) یکرتیلطیفی 

های حد متوسط یا میزان رضایتمندی نسبی کارشناسان از شاخص

مورد بررسی در نظر گرفته شود، هرچه قدر میانگین دیدگاه 

عدم  از این مقدار کمتر باشد، نشان از نارضایتی و شوندگانپرسش

مطلوبیت کمیت و کیفیت امکانات موجود و هرچه از این میزان بیشتر 

های مورد بررسی باشد نشان از رضایتمندی کارشناسان از شاخص

تحلیل اطالعات گردد، مشاهده می 1که در جدول  طورهماندارد. 

که میزان رضایتمندی کارشناسان و  دهدیمنشان  شدهیآورجمع

امکانات تفریحی و ورزشی، تسهیالت  یهاخصشا ازنظرمسئولین امر 

مقدار خطای آلفای  ازآنجادرمانی در حد باالتر از متوسط بوده و 

 باشدیم 04/0از  ترکوچکبرای این دو شاخص  Tمحاسبه آزمون 

های شاخص یفیک وشود که وضعیت کمی می استدالل جهیدرنت

از متوسط و  مذکور در شهرستان جیرفت از دیدگاه کارشناسان باالتر

 یداریمعنهای مشاهده شده تفاوت است و پاسخ بخشتیرضادر حد 

راهنمایی و هدایت گردشگران،  شاخص ازنظراما  ؛با حد متوسط دارند

مشاهده شده  Sigکارشناسان کامالً ناراضی بوده و از آنجاکه مقادیر 

و مقدار اختالف از میانگین منفی  04/0برای این شاخص کمتر از 

توان نتیجه گرفت که تفاوت مشاهده شده در دیدگاه می اشدبیم

بوده و نشان از وجود ضعف  داریمعنکارشناسان از حد متوسط کامالً 

و همچنین  هاشاخصمابقی  ازنظراین خصوص دارد.  کمی و کیفی در

های مورد بررسی هر چند میانگین کلی تمامی شاخص ازنظر

ده شده با مقدار حد متوسط جزئی بین مقادیر مشاه ینظراختالف

مشاهده شده بیشتر از  Sigولی با توجه به اینکه مقدار  شودیمدیده 

نتیجه گرفت کارشناسان وضعیت این خدمات  توانیم، باشدیم 04/0

را در حد متوسط ارزیابی کرده و بین دیدگاه آنان با حد متوسط جامعه 

 وجود ندارد. یداریمعناختالف 

 کیفی امکانات و تسهیالت مربوط به گردشگری در شهرستان جیرفت –وضعیت کمی ارزیابی -2جدول 

 1932های پژوهش، مأخذ: یافته

 گویه ها

 9میانگین آزمون: 

 میانگین
انحراف 

 معیار
مقدار آماره 

t 

 سطح معناداری
(Sig) 

اختالف از 
 میانگین

میزان اختالف در سطح اطمینان 
 درصد 34

 حد باال حد پایین

 09/1 99/0 430/0 001/0 333/9 342/0 44/9 امکانات ورزشی و تفریحی

 49/0 -29/0 200/0 944/0 341/0 041/1 20/9 امکانات اقامتی

 24/0 -43/0 -240/0 444/0 -223/0 023/1 34/2 خدمات امنیتی

 23/0 -29/0 130/0 221/0 122/1 242/1 23/9 خدمات بهداشتی

 -14/0 -34/0 -440/0 003/0 -314/2 431/0 44/2 امکانات تبلیغاتی

 90/0 -44/0 -/030 444/0 -440/0 303/0 32/2 مراکز عرضه مواد غذایی

 09/1 12/0 400/0 003/0 332/2 041/1 40/9 خدمات درمانی

 21/0 -29/0 -140/0 0/.233 049/2 123/1 24/9 میانگین کل متغیرها
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اقتصادی ارزیابی تأثیرات گردشگری در توسعه  .4.2

 شهرستان جیرفت از دیدگاه کارشناسان
برای اینکه بتوانیم میزان تأثیر گسترش گردشگری در بهبود 

ساختار اقتصادی شهرستان جیرفت را ارزیابی نماییم و دیدگاه 

کارشناسان امر در این خصوص را جویا شویم، نظر کارشناسان 

چهار این تأثیرات را از چهار جنبه با استفاده از  در خصوص

مورد  یهاشاخص ازآنجاکهپنج طیفی جویا شدیم.  سؤال

های پنج طیفی لیکرت گویه صورتبه ارزیابی در این بخش نیز

عدد  ای،تی تک نمونهانجام آزمون  در فرایند جهیدرنتباشند، می

حد متوسط رضایتمندی کارشناسان از  دهندهنشان عنوانبه 9

 .در نظر گرفته شد یموردبررسهای شاخص

 

 ارزیابی میزان اثرگذاری گسترش گردشگری دربهبود ساختار اقتصادی شهرستان جیرفت -3جدول 

 1932های پژوهش، مأخذ: یافته

 هاگویه

 9میانگین آزمون: 

 میانگین
انحراف 

 معیار

مقدار 

 tآماره 

 سطح معناداری

(Sig) 

اختالف از 

 میانگین

میزان اختالف در سطح 

 درصد 34 اطمینان

 حد باال حد پایین

 14/0 -31/0 -999/0 142/0 -444/1 123/1 42/2 ایجاد و متنوع سازی اشتغال

 90/0 -43/0 -032/0 443/0 -449/0 300/0 31/2 افزایش رفاه مردم

 02/0 -43/0 -904/0 110/0 -442/1 324/0 20/2 کاهش بیکاری

 -03/0 -34/0 -420/0 020/0 -442/2 044/1 43/2 هابهبود زیرساخت

 -02/0 -44/0 -430/0 049/0 -193/2 122/1 42/2 میانگین متغیرها

نتیجه  گردد،مشاهده می شماره سه که در جدول طورهمان

دهد که متخصصین امر های کارشناسان نشان میتحلیل دیدگاه

گردشگری در این شهرستان نتوانسته بر این باورند که گسترش 

ها و امکانات اقتصادی د زیرساختکه باید در بهبو گونهآناست 

مؤثر باشد. میزان اثرگذاری گسترش توریسم در بهبود سه 

اقتصادی، افزایش سطح رفاه  یهاتیفعالایجاد تنوع در  شاخص

کمتر از  نیز و کیفیت زندگی و کاهش بیکار و ایجاد اشتغال

 Sigمتوسط ارزیابی شده ولی با توجه به این که میزان 

توان است می 04/0ها بیشتر از این شاخص محاسبه شده برای

گفت که اختالف بین دیدگاه کارشناسان با حد متوسط 

نیست.  معنادارچندان زیاد نبوده و تفاوت موجود  یمندتیرضا

گسترش  یاثرگذارچهار شاخص بررسی شده میزان  درمجموع

گردشگری در بهبود ساختار اقتصادی این شهرستان کمتر از 

آزمون رابطه بین توسعه و  منظوربه گردد.می متوسط ارزیابی

گسترش تسهیالت و امکانات گردشگری با توسعه اقتصادی 

شهرستان جیرفت از آزمون همبستگی پیرسون و رگرسیون 

ساده خطی استفاده شده است. هدف از آزمون پیرسون سنجش 

-نسبی اندازه -ایارتباط بین دو متغیر است که با مقیاس فاصله

دو متغیر توسعة گردشگری و توسعة  ازآنجاکه .اندهگیری شد

ها حاصل اقتصادی از میانگین متغیرهای معرف این شاخص

گردند و لذا این میای کمی محسوب داده جهیدرنتاند شده

. باشدیممناسب  هاآنآزمون برای سنجش ارتباط بین 

، نتیجه شودیممشاهده  شماره چهار که در جدول گونههمان

که مابین توسعه  دهدیمن همبستگی پیرسون نشان آزمو

های گسترش توریسم با توسعه اقتصادی شهرستان شاخص

محاسبه شده  Sigرابطه همبستگی مثبت وجود دارد، مقادیر 

توسعه امکانات ورزشی  رازیغبهکه این همبستگی  دهدیمنشان 

است، در  04/0محاسبه شده برای آن بیشتر از  Sigکه مقدار 

 34در سطح اطمینان باالی  توانیمه موارد معنادار بوده و بقی

 .شودیمدرصد وجود رابطه بین این متغیرها اثبات 

 آزمون رابطه بین توسعه تسهیالت و امکانات گردشگری با توسعه اقتصادی شهرستان جیرفت -4جدول 

 1932های پژوهش، مأخذ: یافته

 آزمون همبستگی
توسعه 

 اقتصادی

امکانات 

 یشورز

امکانات 

 اقامتی

خدمات 

 امنیتی

امکانات 

 بهداشتی

هدایت و 

 راهنمایی

خدمات 

 فروش

توسعه 

 اقتصادی

 230/0 414/0 240/0 400/0 414/0 224/0 1 همبستگی

 230/0 003/0 043/0 .2/0 040/0 042/0  (Sig) یمعنادارسطح 
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توسعه امکانات و  یرهایمتغ ینبسنجش رابطة  منظوربه

تان جیرفت از سشگری با توسعه اقتصادی شهرتسهیالت گرد

رگرسیون ساده خطی استفاده شده است. هدف از آزمون 

متغیر مستقل بر روی متغیر  ریتأثرگرسیون ساده نشان دادن 

وابسته است که در این تحقیق متغیر مستقل توسعه امکانات و 

 باشد.خدمات گردشگری و توسعه اقتصادی متغیر وابسته می

نتایج گردد که در جدول شماره چهار مشاهده می طورهمان

یرهای متغ ینب دهد کهنشان می واریانس رگرسیونی تحلیل

و توسعه اقتصادی این شهرستان در سطح اطمینان  شدهیبررس

( رابطه Sig=013/0) یداریمعندرصد با درجه  34باالی 

 معنادار وجود دارد.

  های زیربنایی توریسمتوسعه شاخص یلهوسبهاقتصادی  میزان تبیین تغییرات متغیر توسعه -5جدول 

 1932های پژوهش، مأخذ: یافته

 تخمین خطای استاندارد شدهلیتعدضریب تعیین  ضریب تعیین همبستگی مدل

1 242/0a 431/0 403/0 449/0 

  

 های زیربنایی توریسمو توسعه شاخص بین توسعه اقتصادی تحلیل واریانس رگرسیون -6جدول 

 1932های پژوهش، أخذ: یافتهم

 یداریمعنسطح  F مقدار میانگین مربعات درجه آزادی مجموع مربعات مدل

1 

 013/0 943/9 410/2 2 421/12 رگرسیون

 - - 244/0 12 443/12 باقیمانده

 - - - 24 240/90 مجموع

میزان  درمجموعدهد که همچنین این آزمون نشان می

یربنایی توسعه توریسم شامل همبستگی بین متغیرهای ز

 -ورزشی، امکانات اقامتی -توسعه امکانات تفریحیی هاشاخص

رفاهی، بهداشتی درمانی، زیباسازی محیط، هدایت و راهنمایی 

ة توسعه اقتصادی وابست یرمتغبا  مسافران و امکانات فروشگاهی

وجود  دهندهکه نشان  باشدیم 242/0شهرستان برابر با 

 یناباشد. همچنین وی بین این متغیرها میهمبستگی مثبت ق

درصد از تغییرات  1/43یین حدود تبیرها مجموعاً قادر به متغ

یر وابستة توسعه اقتصادی شهرستان جیرفت متغ)واریانس( 

یر وابسته توسط متغ ماندهیباقباشند و مابقی تغییرات می

 گردد.یمعوامل ناشناخته دیگر تبیین 

-وانع مؤثر در عدم توسعه صنعتتحلیل عوامل و م .4.3

 گردشگری در شهرستان جیرفت
دانشمند اواخر قرن نوزدهم  3گالتون: 7شرح روش تحلیل عاملی

اولیه تحلیل  یهاانیبنو آغاز قرن بیستم اولین کسی بود که 

عاملی را بنیان نهاد. تحلیل عاملی نام عمومی است برای برخی 

اصلی آن خالصه  آماری چند متغیره که هدف یهاروشاز 

خالصه کردن اطالعات  حالنیدرعکردن اطالعات زیاد است. 

مفهوم  ازنظرکه نتیجه خالصه شده  ردیگیمبه ترتیبی صورت 

تواند دار است. البته تحلیل عاملی کاربردهای مختلفی میمعنی

(. در تحلیل 240:1934حکمت نیا و موسوی، باشد )داشته 

 هاآنجود دارد که در زیر به عاملی چند نوع اصطالح عمده و

 :شودیمپرداخته 

عوامل را بیان  لهیوسبه: میزان تبیین شده 3مقدار خاص -1

 کند.می

که  : عبارت است از ترکیب خطی متغیرهای اصلی10عامل -2

 شدهمشاهدهاز متغیرهای  شدهخالصههای جنبه دهندهنشان

 است.

متغیرهای اصلی : عبارت است از همبستگی بین 11بار عاملی -9

که  دهندیمو عوامل. اگر مقادیر بار عاملی مجذور شوند، نشان 

چند درصد از واریانس در یک متغیر توسط آن عامل تبیین 

 .شودیم

: جدولی است که بارهای عاملی کلیه 12ماتریس عاملی -4

 دهد.متغیرها را در هر عامل نشان می

حور عامل : فرایند است برای تعدیل م19چرخش عاملی -4

 دار و ساده.های معنیدستیابی به عامل منظوربه

 شوندهایی هستند که به متغیرها داده می: وزن14وزن عاملی -4

 تا در تعیین امتیاز عاملی مشکل ایجاد نشود.

امتیاز عاملی: وزن عددی است که هر یک از نواحی پس از  -2

آید به دست می شدهاصالحضرب وزن عاملی در مقدار شاخص 

(. تحلیل عاملی دارای 1934، ص. 242حکمت نیا و موسوی، )

باعث رفع  تواندیممتعددی است و استفاده از آن  یکاربردها
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چند شاخصه  یریگمیتصمبسیاری از مشکالت در حل مسائل 

 به موارد زیر اشاره کرد: توانیم هاآنترین گردد از مهم

عتبار یک اسنجش  ،14ساختار، شناسایی 14هادادهکاهش 

 یواحدهامقیاس یا شاخص، رفع مشکالت یکسان بودن 

مختلف، وزن دادن به  یهاشاخصدر مورد  یریگاندازه

، در صورت هاآنو نشان دادن میزان و درجه اهمیت  هاشاخص

 مسئلهدر یک  هاشاخصوجود، نشان دادن همبستگی بین 

رجه و نشان دادن میزان د هاشاخص، تقلیل تعداد یریگمیتصم

کردن  یبنددستهو  هاشاخص، تقلیل تعداد هاآناهمیت نسبی 

در  ییجوصرفهتشابه، ساده کردن محاسبات و  برحسب هاآن

چون  یهاروشوقت، اتکا و اعتماد بیشتر به نتایج حاصل از 

اولیه توسط این تکنیک  یهادادهتاکسونومی بعد از پردازش 

 (.294 ، ص.1932)اکبری و زاهدی کیوان، 

عدم تمایل مردم و بخش خصوصی  -1متغیرهای مورد تحلیل: 

نامناسب بودن  -2در بخش گردشگری  یگذارهیسرمابه 

 -9تسهیالت و امکانات بهداشتی، تفریحی و خدماتی 

ها و سنت -4فرهنگی بین مردم بومی با گردشگران  یهاتعارض

عدم وجود یا کمبود نیروی  -4مردم محلی  ورسومآداب

ریزی و مدیریت برنامه ةنیدرزم دهیدموزشآمتخصص و 

تی در لبخش دو یگذارهیسرماریزی و عدم برنامه -4گردشگری 

عدم آموزش مردم محلی در خصوص نحوه  -2بخش گردشگری 

عدم  -3های جذب گردشگران برخورد با گردشگران و روش

 -3اعتقادی مردم  -آشنایی گردشگران با خصوصیات فرهنگی

ضعیف در خصوص شناساندن  تبلیغاتو  یرساناطالع

ناشناخته ماندن  -10های گردشگری شهرستان توانمندی

توزیع  -11های گردشگری شهرستان بسیاری از توانمندی

 .نامناسب حضور گردشگران در طول سال

از  یریگبهرهدر این بخش ابتدا با ها: داده لیوتحلهیتجز

استانداردسازی با بعد از مرحله  و SPSSای رایانه افزارنرم

ها وارد های اصلی، شاخصاستفاده از روش تجزیه به مؤلفه

که  صورتنیبدسازی انجام پذیرفت. تحلیل عاملی شده و عامل

حول یک محور تجمع  که با یکدیگر ارتباط دارند، ییهاشاخص

درصد  4/0کنند. در این پژوهش داشتن همبستگی باالی می

حول یک عامل تعیین شد و  هاشرط تجمیع شاخص عنوانبه

هایی که دارای همبستگی منفی و یا کمتر از این مقدار شاخص

ها را ندارند، عامل دیگری را بوده و امکان تجمع این شاخص

حاصل از این آزمون برابر با  KMOشاخص . دهندیمتشکیل 

 00/0آزمون بارتلت نیز برابر  (Sig) یدارو سطح معنی 42/0

از مناسب بودن این آزمون برای تحلیل باشد که نشان می

پس از محاسبه پارامترهای اولیه، دارد.  یموردبررس یهاداده

این به روش واریماکس چرخش یافتند. نتیجه حاصل از ها داده

عامل برتر از طریق چرخش  4شاخص اولیه به  11تحلیل، تقلیل

عامل  4در تحلیل عاملی بوده است. مجموع  12واریماکس

ها را تبیین درصد از واریانس مجموع داده 43/31جمعاً  ادشدهی

ن ینمایند. جدول شماره شش مقدار ویژه و درصد تبیمی

 .دهدیمها مستخرج از تحلیل را نشان واریانس هر یک از عامل

 هاآنن واریانس توسط هریک از یعوامل استخراج شده و مقادیر ویژه و درصد تبی -7جدول 

 1932ژوهش، های پمأخذ: یافته

ل
وام

ع
 

 مقادیر ویژه
مقادیر ویژه عوامل استخراجی 

 بدون چرخش

مقادیر ویژه عوامل استخراجی چرخش 

 یافته

مقدار 

 ویژه

درصد واریانس 

 ن شدهیتبی

درصد تجمعی 

 واریانس

مقدار 

 ویژه

درصد واریانس 

 ن شدهیتبی

درصد تجمعی 

 واریانس
 مقدار ویژه

درصد واریانس 

 ن شدهیتبی

 درصد تجمعی

 واریانس

1 249/4 244/93 244/93 249/4 244/93 244/93 903/9 043/90 043/90 

2 433/2 429/22 923/41 433/2 429/22 923/41 002/2 200/13 220/43 

9 213/1 024/11 442/22 213/1 024/11 442/22 332/1 044/13 994/44 

4 012/1 242/3 434/31 012/1 242/3 434/31 430/1 940/14 434/31 

که  باشدیم 90/9مقدار ویژه این عامل برابر با  عامل اول:

. در کندیمرا تبیین  هادادهدرصد از واریانس  43/90 ییتنهابه

 را ریتأثشاخص بارگذاری شده است که بیشترین  4این عامل 

دارد. با توجه  شدهاستخراجها در بین عوامل تبیین واریانس داده

توان آن را عامل ده در عامل اول میبارگذاری ش یهاشاخصبه 

 مدیریتی نامید.
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 بارگذاری شده در عامل اول یهاشاخص -8جدول 

 1932های پژوهش، مأخذ: یافته

 میزان همبستگی نام شاخص ردیف

 312/0 در بخش گردشگری یگذارهیسرماعدم تمایل مردم و بخش خصوصی به  1

 420/0 و مدیریت گردشگری یزیربرنامه ةنیدرزم دهیدآموزشعدم وجود یا کمبود نیروی متخصص و  2

 244/0 بخش دواتی در بخش گردشگری شهرستان یگذارهیسرماو  یزیربرنامهعدم  9

 302/0 گردشگری شهرستان یهایتوانمندناشناخته ماندن بسیاری از  4

 300/0 توزیع نامناسب حضور گردشگران در طول سال 4

 تواندیمو  باشدیم 002/2این عامل مقدار ویژه  عامل دوم:

ها را تبیین و داده درمجموع جادشدهیادرصد از تغییرات  2/13

شاخص بارگذاری شده است. با  2تشریح کند. در این عامل 

 توانیم 3بارگذاری شده در جدول شماره  یهاشاخصتوجه به 

 نامید. یزیربرنامه این عامل را عامل

 ری شده در عامل دومبارگذا یهاشاخص -9جدول 

 1932های پژوهش، مأخذ: یافته

 میزان همبستگی نام شاخص ردیف

 234/0 فرهنگی یهایبسترسازالزم جهت  یهابرنامهنبود  1

 204/0 گردشگری یهاطیمحعدم آموزش مردم محلی در خصوص نحوه مدیریت  2

و  باشدیم 33/1مقدار ویژه عامل سوم برابر با  عامل سوم:

ها را درصد واریانس مجموع داده 043/13قادر است  ییهاتنبه

ها و شاخص سنت 2تبیین و تشریح کند. در این عامل 

عدم آشنایی گردشگران با و  مردم محلی ورسومآداب

اعتقادی مردم شهرستان بارگذاری شده  –خصوصیات فرهنگی 

-می 3بارگذاری شده در جدول  یهاشاخصاست. با توجه به 

 فرهنگی نامید. -یزیربرنامهامل را عامل توان این ع

 بارگذاری شده در عامل سوم یهاشاخص -11جدول 

 1932های پژوهش، مأخذ: یافته

 میزان همبستگی نام شاخص ردیف

 341/0 مردم محلی ورسومآدابو  هاسنت 1

 304/0 مردم اعتقادی –آموزشی جهت آشنایی گردشگران با خصوصیات فرهنگی  یهایزیربرنامهعدم  2

و  باشدیم 1643مقدار ویژه عامل سوم برابر با عامل چهارم:  

ها را واریانس مجموع داده درصد 14694 استقادر  ییتنهابه

شاخص نامناسب بودن  2تبیین و تشریح کند. در این عامل 

 یرساناطالعتسهیالت و امکانات بهداشتی، تفریحی و خدماتی و 

 یهایتوانمندشناساندن  ضعیف در خصوص و تبلیغات

گردشگری شهرستان بارگذاری شده است. با توجه به 

این عامل را  توانیم 10بارگذاری شده در جدول  یهاشاخص

 عامل زیربنایی نامید.

 بارگذاری شده در عامل چهارم یهاشاخص - 11 جدول

 1932های پژوهش، مأخذ: یافته

 میزان همبستگی نام شاخص ردیف

 339/0 بودن تسهیالت و امکانات بهداشتی، تفریحی و خدماتینامناسب  1

 443/0 گردشگری شهرستان یهایتوانمندضعیف در خصوص شناساندن  و تبلیغات یرساناطالع 2

 منظوربهکه پیشتر نیز ذکر گردید در پژوهش حاضر  طورهمان

در عدم گسترش توریسم شهرستان  مؤثراستخراج عوامل برتر 

شرط تجمیع  عنوانبه 4/0ن همبستگی باالی جیرفت، داشت

که دارای  ییهاشاخص و ؛حول یک عامل تعیین شد هاشاخص

همبستگی منفی و یا کمتر از این مقدار بوده و امکان تجمع این 

دهند. جدول ها را ندارند، عامل دیگری را تشکیل میشاخص

، شدهاستخراجگیری عوامل چهارگانه چگونگی شکل 11شماره 

های بارگذاری شده در هر عامل و میزان همبستگی خصشا

 .دهدیمرا نشان  هاآن



 11                                                    ... بر توسعه مؤثرشناسایی و تحلیل عوامل                              م                چهارسال            
 
 

 
 

های و شاخص شدهدادهماتریس اجزاء چرخش  -11جدول 

 هر عامل دهندهیلتشک

 1932های پژوهش، مأخذ: یافته

 هاشاخص
 هاعامل

1 2 3 4 

 یگذارهیسرما

 بخش خصوصی
312/0    

تسهیالت آب، 

 برق، تلفن و غیره
   339/0 

   234/0  تعارض فرهنگی

  341/0   هاسنت

    420/0 افراد کارآموخته

    244/0 یزیربرنامه

   204/0  مردم

  304/0   گردشگران

    302/0 هاشناسایی جاذبه

فصلی بودن 

 گردشگری
300/0    

 

 یریگجهینتو  بحث. 5
 شهرها و افزایش بی رویة جمعیت روزافزونتوسعه و گسترش 

متعددی شده و  یطیمحستیز، موجب بروز مشکالت هاآن

شهروندان شهرهای بزرگ عصر حاضر را با مشکالت روحی و 

روانی مختلفی مواجه کرده است. از طرفی در شرایط کنونی 

توسعة انسانی،  یهاشاخصبه اقتصاد، باال بردن  یبخشتنوع

 ازحدشیبکاهش مشکالت ناشی از صنعتی شدن و آلودگی 

، حفظ هافرهنگ، تعامل ییزااشتغالاندارد شهرها، است

اصلی  یهادغدغه ازجملهتوسعة پایدار  تیدرنهاو  ستیزطیمح

در چنین شرایطی  پس بنابراینپیش روی کشورهاست. 

یک مزیت  توسعهدرحالبرای کشورهای  ژهیوبهگردشگری 

طریق بتوانند فرایند توسعه ملی خود را  نیا ازاقتصادی است تا 

سریع بخشند. این پژوهش با توجه به اهمیت گردشگری در ت

سالمت روحی و جسمی مردم و توسعه اقتصادی جوامع، در 

های گردشگری به بررسی کمیت و راستای تحلیل فضایی جاذبه

کیفیت تسهیالت و خدمات گردشگری در شهرستان جیرفت و 

در عدم گسترش متناسب با ظرفیت  مؤثرشناسایی عوامل 

 در این منطقه تهیه و تدوین گردید. گردشگری

از سوی کارشناسان و مسئولین  شدهدادههای با توجه به پاسخ

، میزان تأثیرگذاری شدهیگردآورها و تحلیل اطالعات به پرسش

اقتصادی، کمیت و کیفیت تسهیالت و  گردشگری در توسعه

توانند گردشگری و نیز عواملی که می ازیموردنهای زیرساخت

سعه پایدار صنعت گردشگری در ناحیه جیرفت مؤثر در تو

بندی نهایی از و ارزیابی قرار گرفت. در جمع یموردبررسباشند، 

توان چنین اظهار کرد که گردشگری، در پژوهش حاضر می

نسبتاً  تأثیرات اقتصادی، ةنیدرزممحدودة شهرستان جیرفت، 

ید با گونهآنمحسوسی بگذارد ولی اثرات مثبت اقتصادی آن 

ها فراوان گردشگری این ناحیه باشد، نیست و هنوز از ظرفیت

که باید در جهت رونق و شکوفایی اقتصادی منطقه  گونهآن

است. از طرفی میزان رضایتمندی کارشناسان از  نشدهاستفاده

های مهیا شده در شهرستان برای توسعه امکانات و زیرساخت

رار دارد و صنعت گردشگری در منطقه، در سطحی پایین ق

 ها دارد.نشان از ضرورت توسعه و گسترش این زیرساخت

توان گفت که در راستای تحقق اهداف توسعة می درمجموع

پایدار گردشگری در ناحیة جیرفت همانند بسیاری موارد دیگر 

در کشورمان، هنوز مشکالت و مسائل دست و پاگیری وجود 

یق و اصولی از تا زمانی که شناخت دق رسددارد و به نظر می

 هاآنچنین مناطقی صورت نگیرد و به نقاط ضعف و قوت 

های جامع پرداخته نشود و گردشگری در چارچوب طرح

نگر ساماندهی نشود تا رسیدن به کارشناسی شده و آینده

توسعة پایدار گردشگری هنوز فاصله خواهیم داشت و در صورت 

ی حساس و استمرار چنین وضعیتی نقاط ضعف موجود در نواح

ای ای چون جیرفت، ممکن است در آیندهپذیر و شکنندهآسیب

دور تبدیل به تهدیدها و خطرات جدی هم بشوند. در  چنداننه

پایان با شناخت حاصل از انجام این پژوهش راهکارها و 

و توسعه پایدارتر  شترسبه شرح ذیل جهت گ ییهاشنهادیپ

 گردد:یصنعت گردشگری در شهرستان جیرفت ارائه م

 بازسازی و ترمیم  ازجملههای ارتباطی توسعه زیرساخت

 شهرستان جیرفت و شهرستان رابر و جاده ارتباطی بین

همکاری مسئوالن اداره راه و ترابری با اداره راهنمایی و 

رانندگی شهرستان و استان در جهت کاهش تصادفات مکرر در 

 ساردوئیه، -محور دلفارد

 اقامت و تسهیالت مرتبط با آن  هایتنوع بخشیدن به محل

هایی از بازار بالقوه و بالفعل. این امر گیری بخشهدف منظوربه

 ایگسترهبا ایجاد روستاهای تفریحی و مراکزی که  تواندیم
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میسر  کنندیم ارائهاوقات فراغت را  وسیع از امکانات تفریحی و

 شود.

 لم و ای، تهیة فیهای ماهوارهتبلیغات، تهیة عکس، نقشه

های ، شرکت در نمایشگاهتلویزیونیرادیویی و  هایبرنامه

دستی ، نصب ماکت و پوستر مناظر دیدنی و صنایعالمللیبین

مسافربری و اماکن عمومی،  هایپایانهها و شهرستان در ترمینال

ها، اجرای کنسرت ها و جشنوارهبرگزاری مراسم سنتی، جشن

موسیقی کرمانی سنتی و موسیقی محلی و دعوت از نوازندگان 

ها و شناساندن هر چه بیشتر و بهتر توانمندی منظوربهغیره 

 منطقه به گردشگران داخلی و خارجی. گردشگریهای ظرفیت

  توریستی، آرشیو موسیقی سنتی کرمانی،  هایدهکدهایجاد

، هاپارکسنتی، ایجاد  هایچایخانهو  هاخانهقهوهایجاد 

گل و گیاه، استخرهای شنا،  هایباغ، آکواریوم، وحشباغ

ورزشی، تدارک مسابقات ورزشی سنتی مانند  هایزمین

محلی، ایجاد تسهیالت  هایبازیو  هاورزشو دیگر  سواریاسب

برای نمایش مناظر از ) بالنورزشی مانند طناب راپل،  -تفریحی

طبیعی  هایجاذبهدر کنار برخی  نوردیصخرهارتفاع باال(، 

باعث افزایش جذابیت و شور و شوق  اندتویمشهرستان 

ی گردشگری گردد. همچنین، ایجاد امکانات تفریحی هامکان

مانند تله کابین در ارتفاعات شهرستان جیرفت بسیار مفید و 

 .باشدیم اثربخش

  ایجاد شورایی ویژه در استان و شهرستان متشکل از

 هایها، آژانسها و رستورانها، هتلنمایندگان اتحادیه

جهانگردی، نیروی انتظامی، سازمان فرهنگ و ارشاد اسالمی، 

و  زیستمحیطمیراث فرهنگی و گردشگری، شهرداری، حفاظت 

تواند که این شورا می مرتبط هایسازماندیگر ادارات و 

ها و اقدامات اجرایی در ها و برنامههماهنگی الزم را در طرح

و  هااهماهنگینزمینة گردشگری به وجود آورد. بدین طریق، 

ی مختلف توسعه هابخشو  هاسازماناختالفات و تضادها بین 

 هایسازمانو توسعة توریسم مغایر با اهداف  شودیمکم 

 و... نخواهد بود. زیستمحیطمختلف مانند سازمان حفاظت از 

  نیروهای انسانی متخصص در زمینه کارگیریبهاستخدام و-

توریسم و  ریزیبرنامه هایرشتههای مرتبط با توریسم مانند 

، روانشناسی، شناسیجامعهمدیریت توریسم، جغرافیا، 

، حقوق و... در سازمان میراث دستیصنایع، شناسیباستان

و...  هافرمانداریها، فرهنگی استان و شهرستان، شهرداری

 توسعة منطقی و با برنامة توریسم در منطقه. منظوربه

 و مصالح محلی در احداث  تا حد امکان استفاده از مواد

های توریستی ها و سایر تسهیالت و زیرساختها، اقامتگاههتل

 .یامنطقهبه خاطر بهبود و افزایش پیوندهای اقتصادی 

  افزایش تولید اقالم غذایی محلی که در گردشگری مصرف

هایی بخصوص برای تولید محلی طیور، ، فرصتشودیم

، عسل و جاتوهیم، هایسبز، شیر، نان، شیرینی، مرغتخم

. با عرضة این تولیدات محلی به آوردیمغذاهای محلی به وجود 

 به میزان زیادی به درآمد مردم محلی افزود. توانیمگردشگران 

  محلی به گردشگران  یدستعیصناگسترش تولید و فروش

منافع اقتصادی فراوان را برای جامعة محلی فراهم  تواندیم

جاذب  تواندیمخود  یدستعیصنااندن آورد. تبلیغ و شناس

در  یآموزش یهابرنامهگردشگر نیز باشد. بنابراین باید 

 و کنترل کیفیت آن برقرار گردد. یدستعیصنا یهامهارت

  باستانی و  هایمحوطهحفاظت، نگهداری و مرمت بناها و

 تاریخی شهرستان.

  اتومبیل در طول مسیرهای ارتباطی. هایتعمیرگاهایجاد 

 های هیز ترمینال و فرودگاه جیرفت و ایجاد پایانهتج

 مسافربری در شهرهای شهرستان.

  ی هامکانحمل گردشگر به  هایایستگاهو  هاسرویسایجاد

 .هاکرایهگردشگری و کنترل نظم و 

  پست، تلگراف و تلفن راه دور در  هایباجهاستقرار دفاتر و

 ی گردشگری.هامکانمسیرها و 

  مجهز در نقاط مختلف شهر و در  ایهپارکینگایجاد

 ی گردشگری.هامکان

  رستوران، هااستراحتگاه، بنزینپمپبه  هاراهتجهیز ،

 .غیره و نمازخانهسرویس بهداشتی، 

  راهنمایی دقیق  منظوربه هاجادهراهنمایی در  عالئمنصب

 گردشگران و ...

 هایادداشت
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Abstract  
Purpose: the tourism industry, its development requires adequate knowledge and understanding 

of the economic, social and cultural issues and factors. : The present study has an effort to 

evaluate the facilities and infrastructure that needs to development of tourism. It also identify 

and analysis the factors that affecting in sustainable development of tourism industry in rural 

area of Jiroft. 
Methodology: This research is an applied study that has been done whit descriptive - analytical 

approach. Data and information in this study is collected with the both documentary and field 

methods.  

Finding: The results showed that the views of experts, the development of infrastructure and 

facilities that tourism development are needed them, in the rural area of Jiroft have not been 

satisfactory and the difference of between the average satisfaction levels and the level of expert’s 

satisfaction is significant. It also showed that the development of tourism and economic 

development in this region there have a significant relationship. But the development of tourism 

in the current situation it has not been able to affect in economic development of this region as it 

should be. 

Research limitation: The main limitation of this study is the lack of adequate data and statistics 

of infrastructure and tourist facilities. 

Practical implications:The development of communication infrastructure, diversify in residence 

places, appropriate advertising, creation of tourism villages and etc., employing the skilled 

manpower, The use of local materials in the construction of hotels and resorts, the increasing of 

local production of food items, expand production and sale of local handicrafts and conservation 

and restoration of monuments and historical sites, Including the strategies for sustainable 

development of tourism in this region. 

Original/value:  The article innovations are in the analysis factors and offering the guidelines 

for tourism sustainable development in rural areas of Jiroft. 

Key words: Sustainable development, tourism industry, rural areas, Jiroft County. 
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