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  چكيده         

ضالت موجود در زمينه            سائل و مع سته اند در حل م سعه نواحي نتوان شته در زمينه تو راهبردهاي گذ

ست،و نظير اينها به گونه اي موفقيت آميز عمل       شت، امنيت غذايي،پايداري محيط زي شتغال، بهدا فقر، ا

وسعه گردشگري  كنند. يكي از راهبردهاي كه اخيرا در بيشتر كشور هاي جهان مورد توجه قرار گرفته،ت

در نواحي محروم و داراي پتانســيل هاي الزم براي گســترش گردشــگري اســت.هدف از اين پژوهش  

شگري      سعه گرد سي علل واكاوي وچالش هاي تو ستان برر ساختي) از ديدگاه    ا ضعف مديريتي و زير )

شگران مي    سئولين و گرد شد.  مردم، م صيفي  تحقيق كاربردي و روش نوعبا ست.   تحليلي  -تحقيق تو ا

عات  تاب ابزارگردآوري اطال نه   ، ك يه     اي وخا يداني، تجز پارامتري         م هاي  مار عات از آ يل اطال و تحل

بر توسعه    مؤثرعوامل  نيترمهماست. نتايج حاصل از اين مطالعه نشان داد كه     شده استفاده وناپارامتري 

و زيرساختي از عوامل  ضعف مديريتي   باشد. نتايج نشان داد كه  گردشگري استان عوامل زيرساختي مي   

ستند. باا       ستان ه شگري ا سعه گرد ساختي با     وجودنيمهم تأثيرگذار در تو شگران عامل زير ازنظر گرد

شتر از عوامل مديريتي   44/3 ميانگين شگري در ا   ) 37/3 ميانگينبا (بي سعه گرد تان نقش  س در عدم تو

ست.     شته ا ساختي  يهامؤلفه نيتراز مهمبه گونه اي كه دا مؤلفه رفاهي   و مديريتي به ترتيب عامل زير

  اند.داشتهي مؤثرنقش  42/3و تبليغات با ميانگين  55/3و اقامتي با ميانگين

  

  گردشگري،چالش ها، مديريت،استان كهگيلويه و بوير احمد. :كليدي واژگان         
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 مقدمه

هاي روزانه،  دوري از هياهوي تمايل به سفر همچون ميل دوري از يكنواختي زندگي روزمره، براي شكست عادت  

سفر به جايي ديگر، همراهي  چيزي است كه در وجود ما نهادينه شده است. –تنوع در رويدادها كار، نياز به تجربه و

ل زندگي خود، به معني بخشي از داستان و تجربه وهوا و محيط زيستي متفاوت با محبا مردمي ديگر در يك آب

 Gjorgievski & Mellesباشد.(فرد ميديگري است، برآورده شدن اين آرزوها شخصي و منحصربه

Trpkova,2012:97.(  

گردشگري پديده اي است كه مي تواند به موفقيت اقتصادي يك شهر و يا حتي در پويايي اجتماعي آن نقش داشته 

كه در سال هاي اخير روند رو به رشد و ارتقاء صنعت گردشگري فعال در بسياري از شهرهاي دنيا  باشد، به طوري

  ).Badita,2013:34وجود دارد (

 اي است كه به همه منافذ زندگي بشر نفوذ كرده است(گردشگري فعاليت اقتصادي پيچيده

Milenkovska,2011:49يده پوياي جهاني و اجتماعي داراي مثابه پد). صنعت توريسم فراتر از يك صنعت، به

  ).Elliott, 1997: 4هاي خاص خويش است (پيچيدگي

ترين صنعت در بخش خدمات تبديل شده است و ازنظر پراكنش، صنعت گردشگري در حال حاضر به بزرگ     

 مطالعه، براي دنيا سطح در متعددي اجرايي و نظري تجربيات شود. امروزه،صنعت شماره يك جهان محسوب مي

 صعودي روند فناوري هايپيشرفت با همگام كه دارد، وجود گردشگري مديريت مناطق و ريزيبرنامه بررسي،

  ). Tsai & et al, 2010, 358دارند(

هاي دولتي، رشد جهاني گذاريياستساز عوامل مختلف است، اين عوامل شامل  متأثرگسترش توسعه گردشگري 

شدن ). در قرن بيستم، جهانيsundary 2015(استي، فناوري اطالعات طحچند ساقتصادي، رشد ارتباطات 

ترين صنعت عنوان گستردهآوري ارتباطات به توسعه گردشگري بهپيشرفت در فن داري، تحرك جمعيتي وسرمايه

هاي اقتصادي ترين بخش). اين صنعت يكي از مهمChris Choi & Sirakaya, 2006جهان كمك كرده است.(

زا عنوان روبه رشدترين صنعت اشتغال) و به114: 1389اي يافته(سبحاني،هاي اخير رشد فزايندهست كه در سالجهان ا

شده ودر توسعه كشورها،به ويژه ) شناخته101: 1388در دنيا و دومين صنعت پس از نفت(يزداني زنگنه و همكاران،

). به طوريكه رشد و توسعه اين صنعت Daryabari et al,2010:19ي ايجاد اشتغال بسيار مهم بوده است(در زمينه

كند(بياتي خطيبي و هاي آتي معرفي مينظران آن را صنعت مسلط سالبه حدي بوده كه بسياري از صاحب

تواند منجر به رفاه ).اگر توسعه صنعت گردشگري مناسب با اهداف اجتماعي گسترش پيدا كند، مي29: 1389همكاران،

 الزامات آن در كهآورد  يدپد را فضايي توانيم).از اين رو Meliou & Maroudas,2010:124كل جامعه شود.(

 و صلح ارتقاي براي گردشگري از باشد. براي مثال خوردهگره جهاني يهاسازمانو  اخالقي اهداف با گردشگري

   ).410: 1376كتابي،.(شودمي استفاده فرهنگي هاييتهو تكريم و حفظ وها ملت ميان تفاهم
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 و محيطييستز اجتماعي، اقتصادي، توسعه زمينه توانديم كه است اييهناح عمران عوامل ينترمهم از گردشگري

ي اين روزها، صنعت گردشگري كليد توسعه). 3: 1388نگهبان،(نمايد فراهم محلي و يامنطقه ملي، سطح در فرهنگي

 Azimi et توسعه و جهان سوم است(درحالخصوص كشورهاي اقتصادي بسياري از كشورها به

al,2001:15،Kafashi et al,2009:25.(  

هاي  قيمتي شديد آن پذير بودن اين منبع و نوسانبا توجه به وابستگي شديد ايران به درآمدهاي حاصل از نفت، پايان

منظور رهايي از اقتصاد زين بهكارگيري منابع جايگبه در چند سال گذشته، لزوم تغيير در برنامه در جهت استفاده و

كشور ما از لحاظ طبيعي ).zaman- farahani et al 2012شود.(ازپيش در كشور احساس ميمحصولي، بيشتك

اصولي جهت توسعه گردشگري،  يزيرو برنامه باشديبااليي جهت گردشگري م بسيار هاييلو انساني داراي پتانس

  .)1388محسني،؛ 13: 1385كليدي ايفا كند.(الواني، در توسعه اقتصادي كشور نقش  توانديم

با وجود اهميت بي بديل صنعت گردشگري در توسعه و شكوفايي اقتصادي، سياست گذاري هاي مناسبي در خصوص 

ارتقاء آن در كشور صورت نپذيرفته و عمده تالش هاي مربوط به توسعه صنعت گردشگري در دهه هاي اخير معطوف 

قي و تبليغاتي ويا به عبارتي تقاضا محور بوده اند.در اين راستا بيشتر هدف گذاري ها و وضع به رهيافتهاي تشوي

دستوالعمل هاي اجرايي معطوف به خصوصي سازي واحد هاي اقامتي،تبليغات جهانگردي،آموزش نيروي 

حالي كه چالش هاي  انساني،تخفيف هاي مالياتي و... بوده كه كه بيشتر جذب تقاضا را مد نظر قرار داده است، در

پيش رو اين صنعت، نه تنها استحكام و تداوم بيشتر سياست هاي جانب تقاضا را طلب مي كند،بلكه سياست گذاري 

 ). 8:1387ابعاد عرضه و سازماندهي ساختار فعاليت بنگاه ها را مي طلبد.(نوبخت و همكاران،

ي باشد و از دو منطقه سردسيري و گرمسيري تشكيل كيلومتر مربع م 16264استان كهگيلويه و بوير احمد با وسعت 

شده است. جنگلهاي متراكم،چشم انداز زيباي قلل و ارتفاعات،رودخانه ها،چشمه سارها،آبشارها،درياچه ها،تاالب ها، 

مناطق حفاظت شده با تونع جانوري و گياهي غني و همچنين عشاير و ايالت مختلف با آداب و رسوم خاص،از توان 

). استان كهگيلويه و بوير احمد  با داشتن 1381:15طي منطقه براي جذب گردشگر هستند(مجله مسافران ،هاي محي

جاذبه هاي گردشگري (تاريخي ، مذهبي و طبيعي به لحاظ عدم اتخاذ سياست هاي موثر در اين بخش، هنوز نتوانسته 

ين امر سبب شده است تا بسياري از است به سهم مناسب خود در بازار گردشگري ايران و جهان دست يابد و ا

اجتماعي استان كه ميتواند با توسعه گردشگري مرتفع گردد،همچنان پابرجا بماند. بنابراين هدف –معضالت اقتصادي 

اصلي اين پژوهش شناسايي موانع عمده توسعه صنعت گردشگري در استا كهگيلويه و بويراحمد بوده كه در ضمن 

ايي ضعف هاي موجود در بخش مديريت صنعت گردشگري،شناسايي موانع زير بنايي چند هدف فرعي از جمله شناس

و خدماتي،شناسايي ضعف هاي مجود در بخش بازار يابي وشناسايي موانع و مشكالت فرهنگي و آموزشي مرتبط 

صنعت گردشگري استان كهگيلويه و بو يراحمدمد نظر بوده است. لذا ضروري است ضمن برشمردن چالش هاي 

  اسي مترتب بر اين صنعت، به بررسي راهكارهاي توسعه صنعت گردشگري در استان،پرداخته شود.اس
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در اين مطالعه براي سنجش و آزمون فرضيات مطرح شده از نظرات سه جامعه آماري ديدگاه گردشگران، ديدگاه مردم، 

استفاده شده كه نظرات اين سه گروه به وسيله سه نوع پرسشنامه گرآوري شده است،تجزيه و تحليل  نيمسئولديدگاه 

  انجام گرفته كه در ادامه نتايج حاصله آورده خواهد شد.  Spssداده هاي جمع آوري شده به ويسله نرمافزار آماري 

   مباني نظري

 دوراني، عمل حركت معني به فرانسه زبان در تور است هشد گرفته »تور«  ريشه از كه است فرانسوي اي واژه توريسم

فرهنگي،  شرايط اساس بر گردشگري تعريف ).1384،19نوروزي، بقايي و. (است كردن گردش و كردن طي پيمودن،

 راچنين گردشگري) WTO( گردشگري سازمان. دارد اي عمده تفاوت انداز و چشم جغرافيايي اجتماعي، اقتصادي،

 عادي محيط از غير مكاني و در سفر در فرد يك كه كارهايي مجموعه از است عبارت گردشگري كند؛ مي تعريف

استراحت،  سرگرمي، تفرج آن هدف و دهد مي انجام نيست سال يك از بيشتر و ساعت 24 از كمتر كه مدتي براي خود

مطالعه، تحقيق،  كنفرانس، درمان، يا سيمينار در ماموريت، شركت كار و آشنايان، كسب و اقوام با ورزش، ديدار

 بنابراين، گردشگري مي تواند شامل تمام).  5 ، 1387، رضواني( است قبيل اين از فعاليتهايي و مذهبي فعاليتهاي

 سال يك از بيش نبايد منزل از بودن دور زمان مدت اما شود مقصد در شبه يك حداقل اقامت به منجر كه مسافرتهايي

 .كرد پيدا رواج نوزدهم قرن اوايل در گردشگري اصطالح ). World tourism  organization,2010:5. (باشد

 آن جديد اشكال كه باشديم انساني جامعه و فيزيكي فضاي از اييافته تلفيق فرايند گردشگري حال اين صنعتينباا

 ,Friedel et al.( است سياسي نيروهاي و پيشرفته، تكنولوژي انسان، زندگي يهانگرش وها ارزش در تغيير نتيجه

 سيستم در ياعمده تغييرات باعث گردشگران، نياز ينتأم بر عالوه يچندبعد ماهيتي با گردشگري صنعت) 2008

 ارزشمند و مهياسازي با تااند تالش در دولتمردان روينازا .)Dwyer et al ,2009: 63–74( گردديم ميزبان جامعه

 فراهم را صنعت اين مثبت ابعاد از يمندبهره فرصت پتانسيل، داراي مناطق در گردشگري يهاجاذبه نمودن

عنوان باعث شده كه از آن به ،).اين اهميت و نقش گردشگريRosentraub et al, 2009: 759–770(سازند

ت نامرئي و اقتصاددانان آن را صادرا .:Swarbrooker,1998)؛ 89:1387گذرگاه توسعه ياد كند(خسروي نژاد،

ركن اصلي توسعه پايدار ياد  عنوانبهاز گردشگري  نظرانصاحب) برخي از 1387،61بنامند(رضواني،

فرهنگ را سنگ بناي توسعه گردشگري ). همچنين shaw & Williams,2004)؛ 116-105: 1388(زارعي،كننديم

ابل ميان قو ارتباطات ناشي از كنش مت هاپديدهگردشگري مجموعه . )1385:87پاپلي يزدي و سقايي، دانند.يم

، پذيرايي ونقلحملدر فرايند جذب،  غيردولتي هايسازمانو  دانشگاهو جوامع ميزبان،  هادولتگردشگران، سرمايه، 

باوجود اثرات  .Weaver,2002: 2)، 1385و كنترل گردشگران و ديگر بازديدكنندگان است(پاپلي يزدي و سقايي،

   هايي هم در زمينه توسعه و گسترش توريسم مواجه هستيم.ي با چالشمثبت فراوان گردشگر

امكانات و -5نارسايي  4موانع مديريتي و سازماني -3 موانع اجتماعي و فرهنگي -2:اقتصادي هايييموانع و نارسا-1

ن وسايل كمبود و نامطلوب بودوهمچنين  موانع آموزشي و تحقيقاتي-7موانع فرهنگي و تبليغاتي -6خدمات رفاهي
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آب و برق، مخابرات، فاضالب و  يها، مراكز خريد تأسيسات اقامتي، شبكهشهريينب يهاونقل مسافري، جادهحمل

  .)105: 1375ناصري، ،35-34: 1382.(مدهوشي،آيديم حساببهداشت در مناطق گردشگري، از موانع عمده توسعه به

  پيشينه پژوهش

) در مقاله اي تحت عنوان شناخت و واكاوي مشكالت توسعه گردشگري در مناطق روستايي 1394رضايي و همكارن(

استان اصفهان (مظالعه موردي:روستاي ابيانه) با استفاده از روش تحليل عاملي به اين نتيجه رسيده اند كه در 

بيانه را به ترتيب اولويت پنج عامل درصد از واريانس مشكالت توسعه گردشگري در روستاي ا 61/64مجموع

فرهنگي تبيين مي نمايند. با توجه به مشكالت اشاره شده و عدم  -شناختي و اجتمعي -زيرساختي،پشتيباني،انگيزش

برنامه ريزي و اعمال مديريت مناسب براي حل آن ها،منجر به كمك رنگ تر شدن جاذبه هاي گردشگري در روستاي 

پتانسيل ها گردشگري آن شده است  كه اين ضعف مديريتي را باعث  از دست دادن  ابانه و كاهش ظرفيت ها و

بازارهاي گردشگري و محروم ماندن مردم محلي از مزاياي بي شمار گردشگري روستايي و در نهايت كندي و تاخير 

  در فرايند توسعه روستايي منطقه مي شود، مي دانند.

ت عنوان مشكالت و محدوديت هاي گردشگري روستايي با استفاده از ) در مقاله اي تح1389پاپ زن و همكارن (

نظريه بنياني (مورد :روستاي حرير،استان كرمانشاه) به اين نتيجه رسيده اند كه مشكالت گردشگري روستايي در 

ي روستاي حرير عبارتند از:فقدان امكانات زير بنايي و رفاهي،عدم درك صحيح روستاييان و مسئوالن از گردشگر

روستايي،كم رنگ شدن جاذبه هاي فرهنگي روستا،فقدان شبك اطالع رساني صحيح و به موقع، عدم توجه و حمايت 

  كافي دولت ميدانند.

) در مقاله اي تحت عنوان شناسايي مشكالت گردشگري روستايي استان چهار محال بختياري 1390كرمي دهكردي(

يجه رسيده اند كه كه مشكالت زير ساختي،بازاريابي،بهداشت و با استفاده از تكنيك تئوري بنياني، به اين نت

سالمت،كمرنگ شدن جاذبه هاي فرهنگي،عدم درك صحيح از گردشگريو... را در استان چهار محال بختياري مي 

  دانند.

يي ) در مقاله اي تحت عنوان واكاوي كيفي مشكالت گردشگري روستايي با استفاده از نظريه مبنا1394كرمي دهكردي(

شهرستان كوهرنگ) با استفاده از مدل مفهومي پژوهش به اين نتيجه  -(مطالعه موردي:روستاي شگفت سر آقا سيد

  رسيدند كه منطقه مورد مطالعه داراي مشكالت زير ساختي،بازار يابي،بهداشت،سالمت و... مي باشد. 

 – 1347جر به رشد در ايران طي دوره بررسي فرضيه توريسم من"به موضوع). در پژوهشي 1390(رنج پور و همكاران

به اين نتيجه رسيدند كه يك رابطه عليت بلندمدت از طرف درآمدهاي حاصل از توريسم به رشد توليد ناخالص  "1388

عنوان محرك به تواندياستدالل كرد كه توسعه صنعت گردشگري م توانيم روينداخلي بدون نفت وجود دارد. ازا

  نيز رشد اقتصادي كشور گردد. توليد ناخالص داخلي و

بررسي و تبيين موانع توسعه صنعت گردشگري در استان لرستان و ارائه "با عنوان  . در پژوهشي)1382ناصر پور(
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 يافتگينو توسعه گيرييمپرداخته و به اين نتيجه رسيده كه بين تعداد مراكز تصم "مناسب در اين زمينه يراهكارها

ن ضعف امكانات زيربنايي و خدمات گردشگري و نيز ضعف بازاريابي و فقدان صنعت گردشگري و همچنين بي

  استان لرستان رابطه وجود دارد . يافتگينفرهنگ پذيرش گردشگري با توسعه

نواحي مستعد داراي اكوتوريسم در استان كهگيلويه و بويراحمد  يسنجامكان"با عنوان  . در پژوهشي)1384پارسائي(

 يهادنا و بويراحمد براي تفرج زمستانه و شهرستان يهاانجام داده و به اين نتيجه رسيد كه شهرستان"  GISبا استفاده از 

  كهگيلويه و گچساران براي تفرج تابستانه مناسب هستند. 

گردشگري و راهكارهاي توسعه آن در استان كهگيلويه  يهاجاذبه() در پژوهشي با عنوان 1389جهانتاب و همكاران (

گردشگاه زيارتي، تفريحي، تاريخي و فرهنگي و ...  217پرداخته و نتيجه گرفتند كه وجود بيش از  )و بويراحمد

كوهنوردي، اسكي و ... باوجود آورده است كه با مديريت  يستياكوتور هاييتپتانسيل بااليي را در استان براي فعال

  تواند باعث گسترش گردشگري شود.يم قوي

به اين نتيجه رسيده است  "بررسي موانع و مشكالت ياسوج"كارشناسي ارشد با عنوان  نامهياندر پا .)1389رزم آور(

  .موانع توسعه گردشگري ياسوج است ينترو خدمات، از مهم كه كمبود امكانات رفاهي

ناسايي عوامل مؤثر بر توسعه اكوتوريسم پايدار (مطالعه موردي ش"در پژوهشي با عنوان ). 1389(حسين زاده كريك

استان كهگيلويه و بويراحمد) نتيجه به شناسايي نقاط قوت و ضعف استان كهگيلويه و بويراحمد پرداخته و راهكارهاي 

  مؤثر براي دستيابي به اكوتوريسم پايدار استان كهگيلويه و بويراحمد ارائه دادند.

  مهمترين جاذبه هاي گردشگري در استان كهگيلويه و بوير احمد: 1جدول شماره

  جاذبه هاي انساني  جاذبه هاي طبيعي  شهرستان

جنگلي پارك  پرويز، ماه مارگون؛ در سقاوه گردشگري نمونه طقهمن  بويراحمد

اي، تنگ مهريان، بيشه زارمادوان، دشت مورپيسه  ياسوج، تنگ گنجه

 سريز،چشمه آب نهر كاكان، سرگچينهكاكان، چشمه چنار، تنگ 

تامرداي، درياچه مورزرد زياليي، چشمه و  بويراحمد، آبشار تنگ

 آبشار شهنيز،آبشار بهرام بيگي،دشت نرماب، دشت سرچنار،رودخانه

  .بشار

تله كابين ياسوج،كمپينگ تنگ گنجه اي،شهرك سالمت ياسوج،هتل پنج 

ت اسيكي كاكان،پارك ستاره ياسوج، بازارچه صنايع دستي ياسوج،پيس

  ساحلي بشار،كمپينگ پارك جنگلي،سد چيتاب.

  

 آب سپا، )غربي شرقي(آبشار منج، منطقه حفاظت شده دنا   دنا

 روستاي توريستي كريك، كوخدان، بياره، درياچه كوه گل،

 چشمه ميشي، تنگ برائي، گردنه بيژن، دشتك سيسخت،

 مك،خاريدان سيسخت، غار نول، غار يخي، آبشار تنگ ن

 روستاي آباد، عباس دره ◌ٔ نول، رودخانه كبكيان و حاشيه آن، 

  .دارشاهي، اشكفت دهفيري، آبشار ميمند، كوه دنا

تله كابين سيسخت،كمپينگ بندان سيسخت،شهرتوريستي سيسخت،اردوگاه 

تفريحي كوه گل،پل تخت شاه نشين پاتاوه،مناطق ايالت و عشاير،صنايع 

  گورستان لما. دستي،مجتمع بين راهي توتنده و
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 منطقه نمونه گردشگري ديل، قالت گناوه، پادوك شالدون،  گچساران

 منطقه دشت ديل، روستاي مارين ، آبشار كيوان ليشتر،

 رودخانه خيرآباد ، مارين، ديل و دشت ديل، زهره كوه خامي،

  .روستاي مارين، آبشار رودبال، آبشار هرجون

نايع دستي،گنبد ليشتر،گنبد كمپينگ بي بي حكيمه،سد كوثر،بازارچه ص

باباكالن،چهر طاق خير آباد،كوشك گدنگون،دژسليمان،قلعه آرو،بناي 

  تاريخي ملك ناس،بنادر شاهزاده اسماعيل،بوستان الله.

 نطقه نمونه گردشگري موگرمون در لنده، آبشار كمردوغم  كهگيلويه

 در چاروسا و ديشموك، آبشار طسوج، كوه خائيز، كوه نور

 درياچه سد مارون و در تنگ تنكاب؛ آبشار خيمه پاركنير(، (

  .دشت مازه، ليراب، دلي دل افروز، كوه نور، كوه خائيد

بازارچه صنايع دستي دهدشت، بالد شاپور،حمام، آب انـابر، 

كـاروانسرا،مسجد جامع، مسجد مورك، بازار تجارت خانه، امامزاده پير 

 محوطه ، پل تمسيت،دختر پل رئيسي ) قلعهپلي(ضرغام آباد  غاري، قلعه

 كمبوس محوطه روستاي چنگلوا، تاريخي بافت سريري قلعه طوليان،

  .مهرگان، ترجمه كتيبه تنگ المون طسوجدلي  بناري،

 منطقه نمونه گردشگري برم الوان، تله كابين بهمئي، تنگ  بهمئي

 منطقه رود تلخي، تنگ سروك، درياچه ملغي، پايان رسيده،

  .ماغر، ديزكبرم الوان، تنگ 

 قلعه نادر، قلعه هاي حكومتي، بافت تاريخي روستاي كارند، اسنودان تنگ

امامزاده ّ سيد اسداللّه و ّ  )،ع(ها، امامزاده بابااحمد  گپريال، سنگ نوشته

  .صنايع دستي عشايري )بهون(ابراهيم، سياه چادر  سيد

 گ چشمه بلقيس، قلعه چرام، آسيابهاي تل بابونه، قلعه تمبي، بافتكمپين  .چشمه بلقيس، رودرونه، دشت سرسبز و زيباي چرام  چرام

  .پيزال روستاي شيخ حسين، قلعه كره شهبازي، آثار روستاي موگرم، تنگ

منطقه نمونه گـردشگـري شالـدون، جلگه امير شيخـي، آبشارشادگان،   باشت

  .اشكفتهاي خان احمد، دره شاه بهرام

 قلعه شامبراكان، بند انبارگاه )پرين(م، دو گور دو پا، مجموعه پلهاي پري

  ).سد انبارگاه(

  .1397تحقيق:منبع:يافته هاي 

  روش تحقيق

 هاداده گردآوري براي يل است..تحل -لحاظ ماهيت از نوع توصيفي و بهكاربردي  از نوعپژوهش حاضر به لحاظ هدف 

است. براي انتخاب  شدهاستفاده مستقيم مشاهده و ميداني هايروش از همچنين و اسنادي و ايكتابخانه روش دو از

تعداد پرسشگران براي هر سه گروه مسئولين استاني، گردشگران . است شدهاستفادهتعداد پرسشگران از جدول مورگان 

نفر 123نفر  170نفر زن بودند. از اين بين گردشگران با 112نفر مرد و  307نفر انتخاب شد 419و مردم محلي استان

 17مرد و  84نفر شامل  101زن و مسئولين استاني با  48مرد و  100نفر شامل  148زن، مردم بومي استان 47مرد و 

  . زن بودند

(كه » واقعي«شده از يك متغير تصادفي تا چه حد به ميزان هاي برداشتهبراي بررسي اين نكته كه آيا ميانگين نمونه

هاي شود. ذكر اين نكته ضروري است، چنانچه دادهودنت استفاده مياستي -داند) نزديك است از تست تيآزمايشگر نمي

هاي مستقل از نوع كيفي با مقياس (اسمي يا اي يا نسبي) و دادهمربوط به متغير وابسته از نوع كمي با مقياس (فاصله

هاي موجود بين فاوتدار بودن تها پرداخت و معنيتوان به مقايسه ميانگينها مي) باشد، براي بررسي تفاوتيترتيب

يكي  Tآزمون  بهره گرفته شد خي دو كاربرد بيشتر ي باروش ازقرارداد. بدين منظور  يها را موردبررسطبقات يا گروه

دار آيا تفاوت بين يك حد استاندارد ازنظر آماري معني كهنيمنظور دستيابي به اباشد، كه بههاي پارامتري مياز روش

، آزمون خي دو يا كاي كيپارامتر ريغي آماري هاآزمونيكي از مشهورترين گيرد.است يا نه، مورداستفاده قرار مي
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در تعداد ي يك متغير بنددستهشود. فرايند آزمون با ي آماري، بسيار از آن استفاده ميهاليتحلباشد كه در اسكوار مي

  .پردازديمطبقات، به محاسبه آماره كاي اسكوار 

  محدوده مورد مطالعه

 تا دقيقه 9 و درجه30 بين زاگرس، جبال سلسله ادامه در و ايران غربي جنوب در بويراحمد و كهگيلويه استان       

 از .است شده واقع شرقي طول دقيقه42و درجه 50 تا دقيقه 57 و درجه 49 و شمالي عرض دقيقه 32 و درجه 31

 غرب از و فارس و اصفهان به شرق از بوشهر، و فارس به جنوب از اصفهان، و بختياري و چهارمحال استان به شمال

 مساحت از درصد يك حدود مربع، كيلومتر 16264 حدود مساحتي با استان اين. است محدود خوزستان استان به

بويراحمد، كهگيلويه، دوگنبدان، چرام، لنده، دنا،  يهااين استان داراي چهار شهرستان به نام  گيرد. يدربرم را كشور

 درصد 90 تا 85 كه است مرتفع نسبتاً و كوهستاني سرزميني بويراحمد و . استان كهگيلويهباشديباشت، بهمئي م

. دهنديها تشكيل مجلگه و هادشت در آن درصد 15 تا 10 فقط و برگرفته در ماهورهاتپه و ارتفاعات آن را مساحت

حكيمه در  بيينقطه آن چره زن در جنوب غربي ب ينترپست و متر 4409 ارتفاع با دنا قلة آن است نقطة بلندترين

 نحوه و استان جغرافيايي موقعيت به توجه متر از سطح دريا ارتفاع دارد. با 197كه  باشديشهرستان گچساران م

غربي  جنوب به شرقي شمال سمت از زاگرس ارتفاعات اصلي امتداد در چه هر آن، در زاگرسارتفاعات  استقرار

 طبيعي اين توزيع . شوديم كاسته منطقه رطوبت و جوي هاييزشر مقدار و هاكوهستان ارتفاع از كنيم، حركت

 اقليمي ناحيه دو به را بويراحمدو  كهگيلويه استان و است آورده به وجود را يادوگانه اقليمي هاييژگيو ارتفاعات،

  .)1384است.(پارسائي، كرده تقسيم گرمسيري و سردسيري

 
  محدوده استان كهگيلويه و بويراحمد در كشور :1شكل

  هاي پژوهشيافته
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  ضعف مديريتي و زيرساختي در توسعه گردشگري استان تحليل 

  الف): ديدگاه گردشگران

ضعف مديريتي و زيرساختي در توسعه گردشگري به منظور بررسي و تحليل ديدگاه گردشگران، مسئولين و مردم در 

و  ي ميانگين يك جامعه با يك عدد)(آزمون مقايسه ايتك نمونه Tآزمون آماري از  راحمديبوو  هيلويكهگ استان

تك نمونه اي استفاده شده  Tابتدا براي بررسي ديدگاه گردشگران از آزمون شده است. فريدمن استفاده ياآزمون رتبه

است.هدف اصلي اين آزمون مقايسه متغيرهاي مورد نظر با حد وسط است. از آنجا كه متغيرهاي پژوهش با طيف 

ها با به عنوان حد متوسط در نظر گرفته شده است و داده ها در هر يك از شاخص 3ليكرت سنجيده شده اند عدد 

باشد و حاكي از برابري با عدد سه (حد متوسط) مي H0اي فرض تك نمونه Tاند. در آزمون اين عدد سنجيده شده

حاكي از عدم برابري با حد متوسط است. در صورتي كه فرض صفر رد شود بايد از مقادير حد باال و حد  H1فرض 

  پايين استفاده كرد كه:

 شد، ميانگين از مقدار مشاهده شده بزرگتر است.هرگاه حد باال و پايين مثبت با

  هرگاه حد باال و پايين منفي باشد، ميانگين از مقدار مشاهده شده كوچكتر است.

. )Bosshaq et al, 2012, 552(بندي گرديده اندبنابراين با استفاده از اين آزمون كليه شاخص ها در سه سطح تقسيم

اي هاي پرسشنامهدر بين پاسخگويان با استفاده از داده) نشان مي دهد 2(جدولتك نمونه اي  Tنتايج حاصل از آزمون 

. به باشدي) م3موردنظر تحقيق از حد ميانگين ( يهاآمده در مؤلفهدستمبين باال بودن مقادير ميانگين به ،آمدهدستبه

زيابي و برآورد شده است. ها از مطلوبيت عددي نيز به شكل مثبت ارطوري كه در سطح معناداري و تفاوت آن

تا  1ها (كه بين كه، ميزان تفاوت معناداري ميانگين در همه موارد كه با احتساب دامنه طيفي ميانگين مؤلفه يطورهمان

ها باالتر از ميزان مطلوبيت عددي آمده براي تمامي مؤلفهدستبر اساس طيف ليكرت در نوسان است)، مقدار به 5

 44/3گردشگري با ميانگين يهارساختياست كه عامل ز هئراااست. البته الزم به  شدهيابيارز) 3مورد آزمون يعني (

  گردشگري استان مؤثر هستند.  يهادر چالش 37/3بيشتر از عامل مديريتي با مجموع 

 t: تأثير عوامل مديريتي و زيرساختي در توسعه گردشگري استان از ديدگاه گردشگران بر اساس آماره 2جدول 

  .1397تحقيق:منبع:يافته هاي 

 ميانگين هامؤلفه
آماره آزمون 

t 

درجه 

 آزادي
 مقدار خطا

تفاوت از 

 حد مطلوب

 درصد 95فاصله اطمينان 

 باالتر ترنييپا

مديريت 

  گردشگري

  /42 /26 /346  /003 169 844/8  34/3  مديريت

 /51 /33 /424  /003 169 543/9 42/3  تبليغات

 /44 /25 /351  /003 169 297/7  35/3  مشاركت

 /45 /29 /374  /003 169 711/9 37/3  مجموع

هارساختيز

 ي

  گردشگري

 /45  /27 /362  /003 169 041/8 36/3  دسترسي

 /49 /32 /411  /003 169 585/9 41/3  سرمايه

 /63 /46 /552  /003 169 554/12 55/3  اقامتي -رفاهي

 /51 /36 /442  /003 169 054/12 44/3  مجموع
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داراي بيشترين اهميت است.  55/3رفاهي با ميانگين -اقامتي يهاعامل زيرساختي مؤلفه يهااز مؤلفه وجودنيا با      

رفاهي نامناسب بودن تسهيالت و تجهيزات اقامتي و رفاهي ، نامناسب بودن تسهيالت خدماتي و -اقامتي يهااز مؤلفه

بودن كيفيت خدمات رفاهي موجود در كنار  نييموجود، پا يهار نزديكي جاذبهبهداشتي، فقدان تأسيسات اقامتي د

گردشگران و ... كه نشانگر  ازيگردشگري، نارسايي در خدمات موردن يهاها، ضعف خدمات بهداشتي در محوطهجاذبه

 يهاسي به جاذبهاين است كه اماكن اقامتي و رفاهي موجود در استان ازنظر گردشگران مناسب نبودند. مؤلفه دستر

ها عامل دسترسي به جاذبه يهااز عوامل زيرساختي است. از مؤلفه ريداراي كمترين تأث 36/3گردشگري با ميانگين 

ونقل عمومي و فرسودگي ها، كيفيت پايين سيستم حملارتباطي منتهي به جاذبه يهارساختيبه نامناسب بودن ز توانيم

گردشگري در استان، باال بودن حوادث ناشي از تردد گردشگران  يهاجاذبه ياو فاصله، انزواي ارتباطي ياناوگان جاده

داراي  يهاعامل مديريتي مؤلفه تبليغات مكان يهاز مؤلفها ...گردشگري و يهامنتهي به جاذبه يهادر برخي جاده

 يهابه عدم معرفي جاذبه توانيمتبليغات  يهاداراي بيشترين تأثير است. از مؤلفه42/3جاذبه گردشگري با ميانگين 

فرهنگ سفر در بين مردم استان،  يسازينامناسب، عدم توجه به غن يرسانگردشگري به گردشگران، عدم تبليغ و اطالع

گردشگري  يهاها در نحوه برخورد با گردشگران، عدم معرفي جاذبهپايين بودن ميزان آگاهي مردم و عدم آموزش آن

ازنظر گردشگران تبليغات  ...و گردشگري استان به گردشگران و يدستعيمحلي، معرفي اندك صنا يهااستان در رسانه

مديريتي  يهااز مؤلفهباشد كه اين در حالي مي باعث جذب بيشتر و بهتر گردشگران به استان شود. توانديمناسب م

  گردشگري استان دارد.  كمترين نقش را در توسعه 34/3گردشگري با ميانگين  ◌ٔ نهيمؤلفه مديريت درزم

: تأثير عوامل مديريتي و زيرساختي در توسعه گردشگري استان از ديدگاه گردشگران بر اساس آماره كاي دو 3جدول

  و فريدمن

 فريدمن ياميانگين رتبه ميانگين عددي هامؤلفه

  مديريت گردشگري

 29/3 35/3  مشاركت

 16/3 34/3  مديريت

 53/3 42/3  تبليغات

  گردشگري يهارساختيز

 48/3 41/3  سرمايه

 16/4 55/3  اقامتي -رفاهي 

 39/3 36/3  دسترسي

 979/29 كاي دو

 3 درجه آزادي

 /002 سطح معناداري

  .1397منبع:يافته هاي تحقيق:

ها، پايين بودن امنيت در به فقدان نظارت و مديريت در امور جاري كاركنان جاذبه توانيمديريتي م يهااز مؤلفه

اندركار در داراي جاذبه، روشن نبودن نقش گردشگري در برنامه توسعه استان، عدم همكاري نهادهاي دست يهامكان

به منظور تحليل باشد. ميعلمي در جذب گردشگر و مديريت آن در استان  يهاوهيش يريكارگامور گردشگري، عدم به

براي اينكه آيا عوامل مديريتي و زيرساختي از عوامل مهم تأثيرگذار در عدم توسعه گردشگري استان كهگيلويه  يترقيدق

) از ديدگاه گردشگران مشاهده 3طور كه در جدول (شده است. همانو بويراحمد است از آزمون كاي دو استفاده
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 ياتك نمونه Tآزمون  يهاافتهيكه درواقع تأييدي بر   979/29دو و بزرگ بودن مقادير آن . بر اساس آماره كاي شوديم

  .باشديم

  ب): ديدگاه مردم 

  يهادهد، تحليل ميانگين عددي حاصل از محاسبه مؤلفهاستان نشان مي مردم محلياز ديدگاه  )4ل(طور كه، جدوهمان

هاي كه در توسعه گردشگري استان مؤثر است، در بين پاسخگويان با استفاده از داده يرساختيضعف مديريتي و ز

شده است كه مبين باال بودن اي استفادهتك نمونه tآمده است. براي بررسي اين موضوع از آزمون دستاي بهپرسشنامه

. به طوري كه در سطح معناداري باشدي) م3موردنظر تحقيق از حد ميانگين ( يهاآمده در مؤلفهدستمقادير ميانگين به

ها از مطلوبيت عددي نيز به شكل مثبت ارزيابي و برآورد شده است. همان طوري كه، ميزان تفاوت و تفاوت آن

اساس طيف ليكرت در بر  5تا  1ها (كه بين معناداري ميانگين در همه موارد كه با احتساب دامنه طيفي ميانگين مؤلفه

 شدهيابي) ارز3ها باالتر از ميزان مطلوبيت عددي مورد آزمون يعني (نوسان است)، مقدار بدست آمده براي تمامي مؤلفه

بيشتر از عامل  50/3گردشگري با مجموع  يهارساختيعامل ز شودي) مالحظه م4گونه كه در جدول(همان است. 

  عه گردشگري استان مؤثر است.در عدم توس 41/3مديريتي با مجموع 

  

  tتأثير عوامل مديريتي و زيرساختي در توسعه گردشگري استان از ديدگاه مردم محلي بر اساس آماره  4جدول

  .1397منبع:يافته هاي تحقيق:

ضرورت شناخت از مقوله مشاركت بدان جهت داراي اهميت است كه اوالً يكي از مباني اساسي و اصولي دموكراسي 

جامعه دموكراتيك بر  يهافرهنگ مشاركت براي رسيدن به آرمان سازنهي، زمهاياست و ثانياً شهرداردر دنياي امروز 

مشاركت از ابعاد گوناگون بيشتر مورد كالبدشكافي  يهارساختي. بدون شك هرچقدر زباشندياساس (ادبيات امروز) م

 يهااز مؤلفه. شوديهويدا م ترقيمشاركت دق يمترتب بر مؤلفه يهاشرايط، در راستاي ارزش ينيبشيقرار گيرد، پ

داراي بيشترين تأثير در عدم پيشرفت  52/3گردشگري مؤلفه دسترسي با ميانگين  ◌ٔ نهيعوامل زيرساختي درزم

گردشگري در استان به  شوديها بهتر شود باعث مدسترسي به جاذبه هايگردشگري استان است. به نظر مردم اگر راه

 ميانگين هامؤلفه
آماره آزمون 

t 

درجه 

 آزادي
 مقدار خطا

تفاوت از 

 حد مطلوب

 95فاصله اطمينان 

 درصد

 باالتر ترنييپا

مديريت 

  گردشگري

 /52 /39 /463  .000 147 813/13 46/3  مديريت

 /48 /31 /399 .000 147 819/8 39/3  تبليغات

 /70 /56 /634 .000 147 582/17 63/3  مشاركت

 /48  /35 /419 .000 147  092/13 41/3  مجموع

هارساختيز

 ي

  گردشگري

 /60 /44 /521 .000 147 839/12  52/3  دسترسي

 /45 /27 /364 .000 147 365/8 36/3  يگذارهيسرما

 /47 /31 /396 .000 147 901/9 39/3  اقامتي -رفاهي

 /56 /44 /506 .000 147 910/15 50/3  مجموع
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ها، ارتباطي منتهي به جاذبه يهارساختيدسترسي نامناسب بودن ز يهاوسعه پيدا كند. از مؤلفهپيشرفت برسد و ت

، پايين بودن ظرفيت ياونقل عمومي و فرسودگي ناوگان جادهها، كيفيت پايين سيستم حملدسترسي مشكل به جاذبه

  باشد. ميان در فصل گرم، محدود بودن فعاليت تنها فرودگاه است ژهيواستان به يهاهتل

داراي كمترين اهميت از نظر گردشگري است. از  36/3با ميانگين  يگذارهيزيرساختي مؤلفه سرما يهااز مؤلفه

 يهاهيبخش خصوصي، ضعف در جذب سرما يگذارهيبه عدم مشاركت مردم و سرما توانيم يگذارهيسرما يهامؤلفه

ها، جاذبه يسازبخش خصوصي در بخش گردشگري استان، ناكافي بودن بودجه براي نگهداري، حفاظت و محوطه

بخش  يگذارهيطوالني بودن بازگشت سرمايه در بخش گردشگري استان، عدم تمايل بخش خصوصي جهت سرما

گردشگري با ميانگين  ◌ٔ نهيدرزمعوامل مديريتي مؤلفه مشاركت مردم  يهااز بين مؤلفهباشد. غيره ميگردشگري و 

به عدم مشاركت  توانيمشاركتي م يهاداراي بيشترين تأثير در عدم توسعه گردشگري در استان است. از مؤلفه 63/3

بخش خصوصي، تعارض ميان فرهنگ گردشگران و مردم محلي، ايجاد آلودگي و عدم رعايت  يگذارهيمردم و سرما

نشر الگوي اجتماعي و رفتاري نامناسب در جوامع ميزبان و ....به نظر مردم اگر اصول بهداشتي از طرف گردشگران، 

فراهم شود كه مردم بتوانند در امور مربوط به گردشگري مشاركت بيشتري داشته باشند باعث افزايش انگيزه  يانهيزم

مديريتي مؤلفه تبليغات عامل  يهااز مؤلفه گردشگري در استان پيشرفت بكند. شوديو باعث م شوديگردشگران م

 يهاتبليغات عدم معرفي جاذبه يهاداراي كمترين اهميت است. از مؤلفه 39/3داراي جاذبه با ميانگين  يهامكان

فرهنگ سفر در بين مردم استان، پايين بودن ميزان آگاهي مردم و  يسازيگردشگري به گردشگران، عدم توجه به غن

 محلي استان و .... يهاگردشگري در رسانه يهابا گردشگران، عدم معرفي جاذبهها در نحوه برخورد عدم آموزش آن

براي اينكه آيا عوامل مديريتي و زيرساختي از عوامل مهم تأثيرگذار در عدم توسعه گردشگري  يترقيمنظور تحليل دقبه

) از ديدگاه مردم 5طور كه در جدول (شده است. هماناستان كهگيلويه و بويراحمد است از آزمون كاي دو استفاده

 يهاافتهيكه درواقع تأييدي بر 954/46. بر اساس آماره كاي دو و بزرگ بودن مقادير آن شودياستان مشاهده ممحلي 

  .باشديم ياتك نمونه Tآزمون 

  

تأثير عوامل مديريتي و زيرساختي در توسعه گردشگري استان از ديدگاه مردم محلي استان بر اساس آماره كاي  5جدول

  دو و فريدمن

 فريدمن ياميانگين رتبه  ميانگين عددي هامؤلفه

  مديريت گردشگري

 22/3 63/3  مشاركت

 47/3 46/3  مديريت

 25/3  39/3  تبليغات

  گردشگري يهارساختيز

 02/3 36/3  سرمايه

 33/4 39/3  اقامتي -رفاهي 

 70/3 52/3  دسترسي

  954/46 كاي دو

 3 درجه آزادي

 .000 سطح معناداري
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  .1397منبع:يافته هاي تحقيق:

كاري  يهانهيزم و قبول مسئوليت در يريگميپيشنهاد، تصمبدون شك ايفاي نقش شهروندان از طريق اظهارنظر، ارائه 

؛ زيرا درگير شدن و باشديكار م نيها آمادگي شهروندان براي اآن نيترمربوطه نيازمند شرايط خاصي است كه مهم

تشبيه شده است (تنهايي، » اتحاد نادانان«با افرادي كه در سطوح بسيار پايين آمادگي هستند به  يريگميمشاركت در تصم

صورت داوطلبانه در امور مربوط به شهرها و ). از طرفي مشاركت يك فرآيند است كه در آن بايد افراد به25: 1377

ت مؤثر را داشته باشند. همچنين مشاركت به دخالت نمايند به شرطي كه توان و انگيزه مناسب براي دخال هايشهردار

(همان:  باشديها در تمامي ابعاد زندگي مانسان» شركت فعاالنه«بلكه مشاركت به مفهوم  شوديموردي خاص اطالق نم

26(.  

  

   نيمسئولج): ديدگاه 

از ديدگاه مسئولين استان نشان  يرساختيضعف مديريتي و ز  يهاتحليل ميانگين عددي حاصل از محاسبه مؤلفه

آمده دستاي بههاي پرسشنامهكه در توسعه گردشگري استان مؤثر است، در بين پاسخگويان با استفاده از داده دهدمي

گردشگري با مجموع  يهارساختي. ازنظر مسئولين استان عامل زشودي)مالحظه م6گونه كه در جدول(است.. همان

عامل  يهااز بين مؤلفه در عدم توسعه گردشگري در استان مؤثر است. 58/3يريتي با ميانگين بيشتر از عامل مد 66/3

داراي بيشترين تأثير در عدم توسعه گردشگري استان است. از  63/3زيرساختي مؤلفه دسترسي و ارتباطات با ميانگين 

ها، دسترسي مشكل اطي منتهي به جاذبهارتب يهارساختيبه نامناسب بودن ز توانيدسترسي و ارتباطات م يهامؤلفه

در فصل گرم، نامناسب  ژهيواستان به يهاونقل عمومي، پايين بودن ظرفيت هتلها، كيفيت پايين سيستم حملبه جاذبه

گردشگري در  يهاجاذبه ياها، انزواي ارتباطي و فاصلهبودن تأسيسات و تجهيزات تفريحي و ورزشي در جوار جاذبه

اگر امكانات زيرساختي و اقامتي در استان بهبود پيدا كند باعث جذب بيشتر گردشگران و توسعه  نيمسئول استان به نظر

. يكي از عوامل اساسي براي پيشرفت گردشگري در يك ناحيه عوامل دسترسي و ارتباطي شوديگردشگري در استان م

  .كنديهستند كه با پيشرفت اين عوامل گردشگري در استان پيشرفت م

  tتأثير عوامل مديريتي و زيرساختي در توسعه گردشگري استان از ديدگاه مسئولين بر اساس آماره  :6دولج

 ميانگين هامؤلفه
آماره آزمون 

t 

درجه 

 آزادي
 مقدار خطا

تفاوت از 

 حد مطلوب

 95فاصله اطمينان 

 درصد

 باالتر ترنييپا

مديريت 

  گردشگري

 /68 /53 /612 /002  100 777/15 61/3  مديريت

 /66 /47 /569 /002 100 660/11 56/3  تبليغات

  /82 /65 /740 /002 100 139/17 74/3  مشاركت

 /65 /51 /586 /002 100 796/15 58/3  مجموع

هارساختيز

 ي

  گردشگري

 /71 /54 /630 /002 100 551/14 63/3  دسترسي

 /73 /51 /626 /002 100 640/11 62/3  سرمايه

 /67 /48 /576 /002 100 005/12 57/3  اقامتي -رفاهي
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  .1397منبع:يافته هاي تحقيق:

داراي كمترين تأثير در توسعه گردشگري  57/3عامل زيرساختي مؤلفه رفاهي و اقامتي با ميانگين  يهااز بين مؤلفه

رفاهي، نامناسب  -به نامناسب بودن تسهيالت و تجهيزات اقامتي توانياقامتي م -رفاهي يهااستان است. از مؤلفه

ها، ضعف ، پايين بودن كيفيت خدمات رفاهي موجود در كنار جاذبهيراهنيبودن تسهيالت و خدمات بهداشتي ب

لفه عامل مديريتي مؤ يهاها و ...  از بين مؤلفهخدمات بهداشتي، ضعف خدمات اورژانسي و پزشكي در كنار جاذبه

فراهم شود كه مردم در امور مربوط   هانهياگر زم نيداراي بيشترين تأثير است. ازنظر مسئول 74/3مشاركت با ميانگين 

و گردشگري در استان به  شوديمربوط به گردشگري م يهاتيبه گردشگري مشاركت داشته باشند باعث پويايي فعال

ها، عدم مشاركت مردم به حفاظت و نگهداري جاذبه يتوجهيبه ب توانيگردشگري م يها. از مؤلفهرسديپيشرفت م

گردشگري، نشر الگوي  يهابخش خصوصي، فقدان مشاركت مردم در تهيه و اجراي برنامه يگذارهيمردم و سرما

 يهااز بين مؤلفه اجتماعي و رفتاري نامناسب در جوامع ميزبان، تعارض ميان فرهنگ گردشگران و مردم محلي و .......

طور كه در داراي كمترين تأثير در توسعه گردشگري در استان است. همان 56/3ي تبليغات با ميانگين مديريتي مؤلفه

كه در واقع   741/10. بر اساس آماره كاي دو و بزرگ بودن مقادير آن شودي) از ديدگاه مسئولين مشاهده م7جدول (

ريزي براي گردشگري متأثر از مداخالت دولت، بخش . برنامهباشديم ياتك نمونه Tآزمون  يهاافتهيتأييدي بر 

گيرند. بخش كنندگان مردمي خدمات است. هر يك از اين عوامل فعاليت نسبتاً مشخصي بر عهده ميخصوصي و فراهم

ي به كنندگان انواع خدمات با توجه به سود شخصهاي پذيرايي و اقامت و ارائهتجاري شامل صاحبان سرمايه و مكان

نهاد عمومي، وظيفه تصويب و اجراي مقررات و  نيترعنوان مهمپردازند. دولت بههاي خود ميريزي فعاليتبرنامه

اي در ها وابسته است، بر عهده دارد. مشاورين حرفههاي اساسي را كه گردشگري به آنقوانين و تأمين زيرساخت

  .كنندريزان و مديران مشاركت ميه برنامههاي صحيح بها و اطالعات و انتخابپيشنهاد برنامه

تأثير عوامل مديريتي و زيرساختي در توسعه مسئولين استان از ديدگاه گردشگران بر اساس آماره كاي دو و  :7جدول

  فريدمن

 فريدمن ياميانگين رتبه ميانگين عددي هامؤلفه

  مديريت گردشگري

 30/3 74/3  مشاركت

 39/3 61/3  مديريت

 23/3 56/3  تبليغات

  گردشگري يهارساختيز

 50/3 62/3  سرمايه

 98/3 57/3  اقامتي -رفاهي 

 61/3 63/3  دسترسي

  741/10 كاي دو

 3 درجه آزادي

  .000 سطح معناداري

  .1397منبع:يافته هاي تحقيق:

  

 /73 /59 /665 /002 100 445/19 66/3  مجموع
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    يگذارهيميزان سرما بر ديتأكبا توسعه گردشگري در مسائل ساختاري  تحليل

در صنعت گردشگري  يگذارهينظر مردم بين مسائل ساختاري با سرما از دينيبيم)8(جدول شماره طور كه درهمان

، در رتبه  616/0**با همبستگي يگذارهيبين تبليغات و سرما يوجود دارد. و بيشترين رابطه معنادار يرابطه معنادار

با ميانگين  يگذارهيقرار دارد. و عامل رفاهي و اقامتي با سرما 606/0**با همبستگي  يگذارهيبعد مديريت با سرما
در  يگذارهيبين مسائل ساختاري با سرما نياز نظر مسئول حالنيباا داراي كمترين ميزان همبستگي است. 308/0**

بستگي با هم يگذارهيوجود دارد. بيشترين رابطه معناداري بين مشاركت و سرما يصنعت گردشگري رابطه معنادار
است.  عامل 479/0**با همبستگي  يگذارهيوجود دارد در رده دوم بيشترين رابطه بين مديريت و سرما 539/0**

نظر گردشگران بين  از با اين تفاسير داراي كمترين ميزان همبستگي است.332/0**است با  يگذارهيدسترسي با سرما

وجود دارد كه بيشترين رابطه معناداري بين  يدر صنعت گردشگري رابطه معنادار يگذارهيمسائل ساختاري با سرما

در رتبه بعدي قرار دارد. 671/0**با  يگذارهيبعد از آن تبليغات و سرما677/0**است با  يگذارهيمديريت با سرما

  . هست505/0**داراي كمترين ميزان همبستگي است با  يگذارهيعامل رفاهي اقامتي با سرما

  ي توسعه گردشگري از ديدگاه مردم محلي استانهاشاخصبا  گذاريهمبستگي بين سرمايه :8جدول

  مردمي موردبررس يهامؤلفه
  در صنعت گردشگري استان يگذارهيسرما

  مقدار خطا  ميزان همبستگي

  000/0  440/0**  دسترسي

  000/0  606/0**  مديريت

  000/0  616/0**  تبليغات

  000/0  477/0**  مشاركت

  000/0  308/0**  رفاهي و اقامتي

  .1397منبع:يافته هاي تحقيق:

  ي توسعه گردشگري از ديدگاه مسئولين استانهاشاخصبا  گذاريهمبستگي بين سرمايه :9جدول

  نيمسئولي موردبررس يهامؤلفه
  در صنعت گردشگري استان يگذارهيسرما

  مقدار خطا  ميزان همبستگي

  000/0  332/0**  دسترسي

  000/0  479/0**  مديريت

  000/0  472/0**  تبليغات

  000/0  539/0**  مشاركت

  000/0  351/0**  رفاهي

  .1397منبع:يافته هاي تحقيق:

  ي توسعه گردشگري از ديدگاه گردشگرانهاشاخصبا  گذاريهمبستگي بين سرمايه :10جدول

  توريستي موردبررس يهامؤلفه
  در صنعت گردشگري استان يگذارهيسرما

  مقدار خطا  ميزان همبستگي

  000/0  620/0**  دسترسي

  000/0  677/0**  مديريت
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  000/0  671/0**  تبليغات

  000/0  606/0**  مشاركت

  000/0  505/0**  رفاهي و اقامتي

  .1397منبع:يافته هاي تحقيق:

  گيرينتيجه

اقتصادي،  يااست، كه دست آورده ترين و كارآمدترين كاركردهاي اقتصاديامروز در جهان گردشگري، داراي برجسته

آورد، البته اين بدان معنا نيست كه گردشگري اجتماعي، سياسي و فرهنگي بسياري را براي پيشگامان آن به ارمغان مي

ها و ها، فرهنگگرايي كه دارد، يعني نزديك كردن نگرشمايه همندارد. گردشگري به دليل سرشت و جان اثرات منفي

تداخلي كه اين سرشت با مالحظات سياسي، اجتماعي و فرهنگي كشورها دارد، در صورت سوء  ورنيجوامع، ازا

زيست، را به بار آورد. از سوي ديگر از ديد محيط هاي فرهنگي و اجتماعيتواند آسيبريزي، ميمديريت و برنامه

ضعف مديريتي و زيرساختي  ليتحللعه . هدف از اين مطانمايدزيستگاه منطقه مقصد را دچار چالش و تغييرات منفي مي

ضعف مديريتي و  باشد. نتايج نشان داد كهاز ديدگاه مردم، مسئولين و گردشگران مي در توسعه گردشگري استان

ازنظر گردشگران عامل زيرساختي  وجودنيزيرساختي از عوامل مهم تأثيرگذار در توسعه گردشگري استان هستند. باا

اين تان نقش داشته است. سدر عدم توسعه گردشگري در ا) 37/3 ميانگينبا (از عوامل مديريتي بيشتر  44/3 ميانگينبا 

 55/3مؤلفه رفاهي و اقامتي با ميانگين و مديريتي به ترتيب عامل زيرساختي يهامؤلفه نيتراز مهمباشد كه در حالي مي

از ديدگاه مردم عامل زيرساختي بيشتر از كه  هستاين در حالي اند. داشتهي مؤثرنقش  42/3و تبليغات با ميانگين 

و  52/3ها با ميانگين مؤلفه دسترسي به جاذبه نيب نيا در است.  مؤثر بوده در توسعه گردشگري استان عامل مديريتي

 استان كهگيلويه و بويراحمد گردشگري توسعهبيشتر از بقيه عوامل در  63/3با ميانگين  يگذارهيمشاركت مردم در سرما

در توسعه گردشگري از اهميت بارزتري برخوردار است. عامل زيرساختي ، مسئولين برداشت اند. بر اساسمؤثر بوده

با ميانگين  يگذارهيو مشاركت مردم در امر سرما 63/3گردشگري با ميانگين  يهامؤلفه دسترسي به جاذبه نيبنيدرا

ر راستاي اين مطالعه جهت پيشبرد اهداف توسعه گردشگري در د رونيااز  .باشداز اهميت باالي برخوردار مي 74/3

  :گردديماستان پيشنهادات زير مطرح 

 فرودگاه)  ونقلحمل، سيستم هاجادههاي ارتباطي از قبيل (يرساختزگذاري در بهبود يهسرما -

 با همكاري بخش خصوصي. گردشگري در استان براي رونق بيشتر گردشگري در استان يهاآژانستقويت  -

 محلي.ورسوم حفظ و گسترش آدابموزش گردشگران و مردم محلي براي آ -

 مرتبط با گردشگري. يهاگردشگري در نهادها و سازمان ◌ٔ ينهاستفاده از نيروهاي متخصص درزم -

 در بخش گردشگري استان براي ايجاد اشتغال و درآمد. گذارييهسرما -

 گردشگري استان. هاييلاستفاده حداكثري از پتانسمديريت مناسب بخش گردشگري جهت  -

 .يريپذتقويت و توسعه هتلداري و خدمات مهمان -

 و مسيرهاي منتهي به آن. گردشگري يهاايجاد خدمات بهداشتي (آب شرب، سرويس بهداشتي و ...) در مكان -

 ي.امنطقهي ملي و هارسانهدر  گردشگري يهاو تبليغات در معرفي جاذبه يرساناطالع -

 .از طريق كاهش بوروكراسي اداري در بخش گردشگري گذارييهمشاركت دادن بخش خصوصي جهت سرما -
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 .اندركار گردشگري در مورد ارزش و اهميت گردشگريآگاهي بيشتر مديران و مسئوالن دست -

 .داراي جاذبه گردشگري يهاكهنه و فرسوده مكان يهااحياء بافت -

 .تأسيسات و امكانات گردشگري، هايرساختتوسعه و تجهيز ز -

  .كوهستاني استان براي توريسم ورزشي (پيست اسكي، كوهنوردي و ...) هاييلاستفاده بهتر و بيشتر از پتانس -

 منابع

  ي فرهنگي، چاپ اول.هاپژوهش،دفتر "يريت جهانگرديمد يندفرا")،1385الواني، سيد مهدي؛ پيروز بخت، معصومه( •

هاي گيري از جاذبهژئوتوريسم رويكردي نو در بهره"). 1389شهابي و قادري زاده، هانا(بياتي خطيبي، مريم؛ همين  •

، 29فضاي جغرافيايي سال دهم، شماره -ژئومورفولوژيكي (مطالعه موردي غاركرفتو استان كردستان)، مجله علمي پژوهشي

  .50-27ص 

) ،مشكالت و محدوديت هاي گردشگري 1389پاپ زن،عبدالحميد،قبادي،پرستو،زرافشاني،كيومرث،گراوندي،شهپر( •

روستايي با استفاده از نظريه بنياني(مورد:روستاي حرير،استان كرمانشاه)،فصلنامه پژوهش هاي روستايي،دوره 

  .25-52،صص1389يك،شمارهسه،پاييز 

 ). گردشگري ماهيت و مفاهيم,تهران, انتشارات سمت.1386پاپلي يزدي,محمد حسين و سقايي,مهدي( •

 ، تهران، انتشارات سمت."گردشگري(ماهيت و مفاهيم)")،1385ي، محمدحسين؛ سقايي، مهدي(پاپلي يزد •

 GISسنجي نواحي مستعد توسعه اكوتوريسم در استان كهگيلويه و بويراحمد با استفاده از ) امكان1384پارسائي، اسماعيل( •

 نامه كارشناسي ترسد دانشكده علوم انساني، دانشگاه تربيت مدرس.، پايان

هاي گردشگري و راهكارهاي توسعه آن در استان ) : جاذبه1389جهانتاب، اسفنديار و ياسر قاسمي آريان و اسماء حسيني( •

 مهر. 21-22ياسوج  اي توريسم و توسعه دانشگاه آزاد اسالمي واحدكهگيلويه و بويراحمد، همايش منطقه

ي عوامل مؤثر بر توسعه اكوتوريسم پايدار مطالعه شناساي") ، 1389حسين زاده كريك ، سيدطه حسين ، علي سلطاني( •

هاي ، اولين كنفرانس ملي راهكارهاي دستيابي به توسعه پايدار در بخش "موردي استان كهگيلويه و بويراحمد

 زيست.كشاورزي،منابع طبيعي و محيط

اعي شيخ بهايي، گروه مديريت نامه كارشناسي، دانشگاه غيرانتفپايان "بررسي گردشگري ياسوج").1389آور، سمانه(رزم •

  جهانگردي.

)،شناخت و واكاوي مشكالت توسعه گردشگري در مناطق روستايي استان 1394رضائي،روح اهللا،صفا،ليال،رنجبران،پريسا( •

، بهار 49ياصفهان(مطالعه موردي:روستاي ابيانه)،فصلنامه،علمي پژوهشي فضاي جغرافيايي،سال پانزدهم،شماره

  .37-56،صص1394

 )، توسعه گردشگري روستايي با رويكرد گردشگري پايدار، انتشارات دانشگاه تهران، تهران.1387ني، محمدرضا(رضوا •

بررسي فرضيه توريسم منجر به رشد در ايران طي  ")1390رنج پور، رضا ، كريمي تكانلو، زهرا و نجفي نسب، ميرحجت( •

 .115-134ص ، فصلنامه تحقيقات اقتصادي راه انديشه، "1388 – 1347دوره 

سوي رضايت گردشگري استان رضايت گردشگران گامي به)«1388مجتبي و نظري، ماشاءاهللا( زارعي، عظيم، زرگر، سيد •

 .116-105زايي، ص دانشگاه سمنان، مجموعه مقاالت همايش ملي صنعت گردشگري، توسعه پايدار و اشتغال»سمنان

مطالع و  SWOTمنطقه آبگرم سردابه در استان اردبيل با روش هاي گردشگري شناخت پتانسيل").1389سبحاني، بهروز( •

  .128-113: 4، سال اول، شماره"ايپژوهش شهري و منطقه
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 .1388آباد، مهندسين مشاور ايده پردازان توسعه، پاييز طرح راهبردي و ساختاري روستاي هدف گردشگري زمان •

رابطه علي بين گردشگري و رشد اقتصادي مجله دانش و  بررسي)«1387طيبي، كميل، جباري، امير و روح اهللا بابكب ( •

 .87-65، ص  24، شماره  15توسعه ، سال 

مجموعه  مقاالت نخستين همايش جهانگردي و » در خدمت صلح و تفاهم جهاني گردشگري«)،1376كتابي، محمود( •

 ، كيش.3جمهوري اسالمي ايران، جلد 

مشكالت گردشگري روستايي استان چهار محال بختياري با استفاده  )،شناسايي1390كرمي دهكردي،مهدي،كالنتري،خليل( •

  .1-39،صص1390،پاييز |از تكنيك تئوري بنياني،پژوهش هاي روستايي،سال دوم،شمارهسوم

)،واكاوي كيفي مشكالت گردشگري روستايي با 1394كرمي دهكردي،مهدي،كوهستاني عين الدين،كرباسيون،مصطفي( •

شهرستان كوهرنگ)،فصلنامه برنامه ريزي منطقه اي،سال -ورد:روستاي شگفت سر آقا سيداستفاده از نظريه مبنايي(م

  .141-156،صص1394،تابستان18پنجم،شماره

مجله علمي پژوهشي فضاي » ها و راهكارهاگردشگري پايدار در ايران، كاركردها، چالش)«1388محسني، رضاعلي( •

 .171-149ص  28هم شماره سال ن -جغرافيايي ، دانشگاه آزاد اسالمي واحد اهر

، 12، فصلنامه روستا و توسعه، سال"تأثير توسعه گردشگري بر اشتغال در منطقه اورامانات كرمانشاه").1388ميرزايي، رحمت( •

  .76-49صفحه 4شماره

فصلنامه  "بررسي و تبيين موانع توسعه صنعت گردشگري در استان لرستان ").1382ناصر پور، نادر و مدهوشي، مهرداد( •

 .58-25ص  28پژوهشنامه بازرگاني، شماره 
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