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  بررسي و تبيين توسعه صنعت گردشگري در استان گلستان
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  كارشناسي ارشد مديريت بازرگاني دانشگاه مازندران
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جـام شـده   يافتگي صـنعت گردشـگري اسـتان گلسـتان ان    ن اين پژوهش با هدف بررسي عوامل موثر بر توسعه
هاي اسـتانداردي اسـتفاده شـد كـه     نامه براي انجام اين پژوهش توصيفي، مقطعي و كاربردي از پرسش. است

و تصـادفي  ) بـراي گردشـگران  (گيري آمـاري تصـادفي سـاده    پس از سنجش روايي و پايايي بر اساس نمونه
هـاي  تجزيـه و تحليـل داده   .بين گردشگران و كارشناسان توزيـع گرديـد  ) براي كارشناسان(بندي شده طبقه

نتـايج  . صـورت گرفتـه اسـت    SPSSافـزار   پژوهش در دو سطح آمار توصيفي و استنباطي با اسـتفاده از نـرم  
تعـدد مراكـز   (يـافتگي اسـتان گلسـتان و عوامـل چهارگانـه      نپژوهش نشان داد كه رابطه معناداري بين توسعه

ضعف بازاريـابي و فقـدان فرهنـگ پـذيرش      گيري، ضعف امكانات زيربنايي و خدمات گردشگري،تصميم
  .وجود دارد) گردشگر
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Abstract 

This study aims to investigate the effective factors on non-development of tourism 
industry in Golestan province. The standard questionnaires are used to doing this 
descriptive, cross-sectional and tentative that those be scattered after measuring their 
validity and reliability based on simple-random sampling(for tourists) and 
taxonomy-sampling(for experts) between tourists and experts. The analysis of 
research data is performed by SPSS software. The results of this research showed 
that significant relation exists between non-development of tourism industry of 
Golestan province and quadruplet factors (multiplicity of decision-making centers, 
lack of fundamental equipment and tourism services, weakness of marketing, lack of 
culture of reception of tourists. 
 
Key words: Tourism, Non-Development, Decision-Making Centers, Marketing, 
Culture 
 
JEL : C10, G15, O20 

  
  :مقدمه

مـيالدي،   2000دهـد كـه در سـال     نشـان مـي   1»صنعت گردشـگري شوراي جهاني «برآوردهاي 
بـه   2010ميليارد دالر فعاليت اقتصادي ايجاد كرده كه اين رقم در سـال   560،4 صنعت گردشگري

در فاصـله   صـنعت گردشـگري  اقتصادي به عبارت ديگر، فعاليت . ميليارد دالر خواهد رسيد 454،8
صــنعت ســهم  2000در ســال . درصــد رشــد خواهــد داشــت 2/4ســاالنه  2010تــا  2000هــاي ســال

________________________________________________________________ 

1 - World Travel and Tourism Council(W.T.T.C) 
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در  صـنعت گردشـگري  درصد و سهم  1/4در جهان ) GDP(در توليد ناخالص داخلي  گردشگري
درصد و  2/4به ترتيب به  2010سهم اين دو در سال . درصد بوده است 8/10توليد ناخالص داخلي 

  .درصد خواهد رسيد 6/11
درصد از كل اشتغال جهان يـا   8ميليون شغل، معادل  2/192 گردشگري صنعت، 2000در سال 

تعـداد مشـاغل ايجـاد شـده      2010در سـال  . شغل در جهان را ايجاد كرده است  4/12يك شغل از 
بـه  . د رسـيد درصد از كـل مشـاغل جهـان خواهـ     1/9ميليون يا  6/251به  گردشگريصنعت توسط 

 صـنعت  هـاي اقتصـادي    شغل، يك شغل در ارتباط بـا فعاليـت   11از هر  2010عبارت ديگر در سال 
درصـد از   1/3ميليـون و   1/73 اين صنعت  تعداد مشاغل ايجاد شده توسط . خواهد بودجهانگردي 

جهـان   درصد از كل مشاغل 3/3ميليون يا  9/91به  2010بود كه در سال  2000كل اشتغال در سال 
بـود   گردشـگري  صـنعت متعلق به  2000درصد از كل صادرات جهان در سال  6/12. خواهد رسيد

، در )1382هـاي مجلـس،    مركز پژوهش(درصد خواهد رسيد  8/12به  2010كه اين نسبت در سال 
كشـور اول دنيـا    10هاي فرهنگي، تاريخي و طبيعـي در رده  حالي كه كشور ايران با توجه به جاذبه

 ميليون دالر جـذب نمـوده اسـت    630دارد، سهمي بسيار ناچيز در حد چند هزارم درصد يعني قرار 
(Farzane, 2001, p.3) . ريزي، هدايت و توسعه صنعت گردشگري به عنوان يكي از اين رو برنامه

گردد كه تاثيرات اجتمـاعي، فرهنگـي   از منابع بسيار مهم كسب درآمد و ايجاد اشتغال محسوب مي
د و لذا جهـت اسـتفاده از تسـهيالت رفـاهي     داراي بر اماكن گردشگري العادهمحيطي فوقو زيست

از اين رو يكـي از عـواملي   . ها، بايد امكانات زيربنايي ايجاد شودتوسط گردشگران در محل جاذبه
نيـافتگي صـنعت گردشـگري اسـتان گلسـتان مـرتبط باشـد، ضـعف امكانـات          تواند با توسعهكه مي

هـاي   از طرفـي صـنعت گردشـگري بـا بخـش     . اسـت خدمات گردشگري در اين اسـتان  زيربنايي و 
ديـده اسـتفاده شـود و     هاي گوناگون از افراد آمـوزش مختلف مرتبط بوده و الزم است كه در زمينه

فضاي فرهنگي مثبت نسبت به توسعه اين صنعت در هر منطقه وجود داشـته باشـد، امـا متاسـفانه در     
هاي مختلف اين صنعت آموزش ديده باشند، وجـود نداشـته و    ه براي بخشاستان گلستان افرادي ك

رسـد بـين فقـدان    لـذا بـه نظـر مـي     .نسبت به مزاياي اين صنعت يك ناآگاهي عمـومي وجـود دارد  
نيـافتگي صـنعت گردشـگري در    ديـده و توسـعه  فرهنگ پذيرش گردشگر و كمبود افـراد آمـوزش  

جـه بـه مسـائل مزبـور، در مقالـه حاضـر عوامـل مـوثر بـر          پس با تو. رابطه وجود دارداستان گلستان 
زيربنايي و . 2گيري، مديريتي و تصميم. 1: گلستان از چهار بعد استان نيافتگي اين صنعت درتوسعه

مورد بررسـي و شناسـايي قـرار گرفتـه و      و آموزشي، فرهنگي. 4بازاريابي و تبليغاتي و . 3خدماتي، 
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پاسخ داده شود كه از نظر كارشناسـان و گردشـگران اسـتان    شود به اين پرسش اساسي كوشش مي
  گلستان، چه عواملي از ابعاد فوق مانع توسعه صنعت گردشگري در اين استان شده است؟

نامـه   آوري شده از طريق دو نـوع پرسـش  در اين تحقيق تالش بر اين است كه با اطالعات جمع
با گردشگري و گردشگران توزيع گرديـد و  هاي مرتبط  نظران سازمانكه بين كارشناسان و صاحب

به پرسش فوق پاسخ داده شود تا گامي هر چند كوچك در جهت  ها،دادهبا تجزيه و تحليل آماري 
يان ايـن صـنعت را   ريزان و متولارائه نتايج حاصله، برنامه با وشود رفع محروميت اين استان برداشته 

  .ياري رساند جامع جهت تدوين يك برنامهدر استان گلستان، 
  

  اهميت و ارزش موضوع تحقيق
با توجه به محروميت استان گلستان و درصد بـاالي بيكـاري جوانـان  ايـن ناحيـه الزم اسـت بـا        

ها در جهت رفع محروميـت، ايجـاد اشـتغال و كسـب درآمـد از      استفاده از تمامي امكانات و قابليت
هـاي مختلفـي   ان صنعتي كه با حوزهبه عنو گردشگريگسترش صنعت . هاي مختلف اقدام شود راه

نظير اقتصاد، كشاورزي، فرهنگ، محيط زيست و خدمات در تعامل است، داراي اهميـت فراوانـي   
در هر منطقه باعث رشـد   گردشگريكه توسعه  است است و تجربيات ساير مناطق جهان نشان داده

د به عنوان يكي از ابزارهـاي  تواناجتماعي آن ناحيه گرديده است، بنابراين مي-و پيشرفت اقتصادي
  )Madhoushi, 2003. (اصلي توسعه در استان گلستان مورد توجه قرار گيرد

  
  چارچوب نظري 

تنگناهاي توسعه گردشگري در كشور به عوامل مختلفي بستگي دارد كـه ايـن عوامـل بـه چنـد      
هـاي  راه املشـ هاي حمل و نقل زمينـي،  گروه عوامل زيربنايي از جمله كمبودهاي كشور در بخش

كننـده  ها و مراكز ارائهانهيهاي مربوط به پااي و فعاليتها و وسايل حمل و نقل جادهمناسب و جاده
هاي مربـوط بـه حمـل و نقـل بـه      چنين اين كمبودها در ديگر بخش هم. شود اين خدمات تقسيم مي

ارائه خدمات  وهنحآهن و خطوط ريلي و از جمله در بخش راه. همين گستردگي قابل بررسي است
يي كـه  بخش حمل و نقل هوادر مشكالت بسيار عديده وجود در اين بخش توسط مراكز ذيربط و 

 هـاي  بخـش فعاليـت   مربـوط بـه   وها و هواپيماها وجود دارد، فرودگاه كمبودهاي بسياري در زمينه
به هر حـال  . ردزيرا كشور ايران در داخل امكان استفاده از حمل و نقل آبي را ندا .مرزي استبرون
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هاي توسعه گردشگري بوده بخشترين زيرآنچه مسلم است حمل و نقل به طور عام از جمله اصلي
  .گرددترين عوامل محسوب ميو براي اين بخش از حياتي

بعد از بخش حمـل و نقـل، تاسيسـات اقـامتي، رفـاهي و تسـهيالتي از جملـه ملزومـات توسـعه          
گردشگران براي رفع نيازهاي روزمره خود به ايـن امكانـات   آنچه مسلم است . باشدگردشگري مي

تواند گردشگراني را كـه  احتياج دارند و البته ايجاد اين تاسيسات براي رفع نيازهاي اساسي، تنها مي
ديدن اماكن خاص برايشـان اهميـت دارد، جـذب نمايـد و بـراي جـذب گردشـگران عـام نيازمنـد          

كه، در حال حاضر در كشـور بـا    هستيمخرين متد روز دنيا احداث اين مراكز در سطح وسيع و با آ
هاي داخلي و خارجي در اين گذاريكمبودهاي بسياري در اين بخش مواجه بوده و نيازمند سرمايه

  . باشيمبخش مي
در اين بخش عالوه بر كمبودهاي ساختاري، يكي از مهمتـرين مسـائلي كـه بايـد بـه آن توجـه       

يروي انساني شاغل اسـت كـه متاسـفانه در حـال حاضـر كمبودهـاي       اي نمود، بخش آموزش نويژه
هـاي  هاي دانشـگاهي الزم اسـت تـا آموزشـگاه    بسياري دارد كه براي رفع آن، عالوه بر ايجاد رشته

  .هاي گردشگري تاسيس گرددآزاد جهت تربيت نيروي انساني شاغل در كليه بخش
باشـد  ركي و صدور رواديـد مـي  از ديگر مشكالت بخش گردشگري مربوط به بخش امور گم

چنـين طـرز برخـورد     هـم . كه الزم است تا اين مسائل در طي زمان و با سهولت بيشتري انجام شـود 
  .كنندگان بايد با رعايت كامل موازين ادب و احترام باشدافراد شاغل در اين بخش با مراجعه

جهانگردان براي انجـام  . ستاي ااز ديگر مسائل مرتبط با اين بخش، ارائه خدمات بانكي و بيمه
اي بايد از امكانات خوبي برخوردار بوده و بتوانند به سـادگي و سـهولت ايـن    خدمات بانكي و بيمه

  .امور را انجام داده و با خيالي آسوده به سير و سياحت بپردازند
هـا و   نيز از جمله مراكزي هستند كه توسعه و گسترش آن گردشگريدفاتر خدمات مسافرتي و 

هاي آنهـا را برطـرف نمايـد،    ائه خدماتي در حد رفع نياز جهانگردان به نوعي كه بتوانند كليه نيازار
  )Nobakht, 2008. (در كشور چندان توسعه يافته نيستند

ايـن موانـع شـامل    . موانع فرهنگي، قانوني و سازماني از ديگر مشكالت بخش گردشگري است
كه تبليغات در كليـه   با توجه به اين. باشداين بخش ميكمبودهاي در بخش تبليغات و عدم توجه به 

ترين بخش بازرگاني تبديل شده است، بخش گردشگري نيز نيازمند توجـه  ها امروزه به اصليزمينه
  .شودناپذير تلقي ميويژه به تبليغات بوده و امري اجتناب
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رهاي نادرسـت در  يكي ديگر از موانع فرهنگي بر سر راه جذب گردشگر به كشور، وجود پندا
اين پندارهاي نادرست هم در خارج از كشور وجود داشته كـه همـان تصـور غلـط     . اين زمينه است

وجود ناامني و اغتشاش در كشور بوده و در داخل نيز، ايـن تصـور غلـط بـدين صـورت اسـت كـه        
ه بـه  توج. پردازندگردشگران خارجي با خود فرهنگ غلطي را وارد كشور كرده و به اشاعه آن مي

كنند، هيچگاه ايران را اين نكته ضروري است كه گردشگراني كه براي تفريح خاصي مسافرت مي
بنـابراين  . ها، كازينوها و مراكز تفريحات ناسالم خبـري نيسـت  انتخاب نكرده، زيرا در ايران از كافه

كـه  بـدين معنـي   . كنند و حتي بـرعكس ايـن مصـداق حـاكم اسـت     ايران را براي سفر انتخاب نمي
كنند كه خواهان تجربه جديدي هستند و اين تجربه با توجه به وجـود  گردشگراني به ايران سفر مي

اي احترام بـه فرهنـگ مقصـد را بسـيار     باشد كه گردشگران حرفهفرهنگ خاص حاكم بر ايران مي
 هـاي رايـج در  كنند عالوه بر احترام تا جـايي كـه امكـان دارد خـرده فرهنـگ     ارج نهاده و سعي مي

از ديگر تنگناهاي توسـعه گردشـگري در كشـور كمبـود امكانـات      . مناطق مختلف را رعايت كنند
رفاهي و پزشكي، عدم توجه به ساليق مختلف جهانگردان و امنيت و كيفيت خدمات ارائه شده بـه  

  .باشدجهانگردان مي
يـروي  هاي مديريتي، مشـكالت آمـوزش ن  ضعف نظام آماري، موانع و تنگناهاي قانوني، ضعف

  .باشدتوسعه گردشگري در كشور ميديگر انساني و هزينه باالي سفر در ايران از جمله تنگناهاي 
  

  الگوي مفهومي تحقيق
الگوي مفهومي، مبناي روابط تئوريك ميان تعدادي از عوامل است كه در مورد مساله پژوهش 

ردشـگري در كشـورهاي   هاي اوليه و مطالعـه صـنعت گ  در بررسي. اندبا اهميت تشخيص داده شده
انـد، مشـخص گرديـد كـه     هايي كسب نمـوده ديگر، خصوصاً كشورهايي كه در اين زمينه موفقيت

يكي از مهمترين عوامل موثر بر توسـعه ايـن صـنعت در هـر كشـور، وجـود يـك سـازمان قـوي و          
بـا ايـن   هاي مختلف مـرتبط  باشد كه داراي اختيارات كافي بوده و بتواند در مورد زمينهمتمركز مي

مدت بپردازد و مدت و بلندهاي كوتاهگيري نموده و براي توسعه آن به تدوين برنامهصنعت تصميم
هـاي تـدوين   هاي مرتبط با گردشگري با هماهنگي، با اين سـازمان و در جهـت برنامـه   ساير سازمان

تلـف نظيـر   هاي خود بپردازند، امـا در كشـور مـا چنـدين سـازمان و مركـز مخ      شده به اجراي برنامه
، )بـه عنـوان مـدعي اصـلي اداره ايـن صـنعت      (سازمان ميراث فرهنگي،گردشگري و صنايع دسـتي  

هـا در مـورد   سازمان محيط زيست، سازمان حج و اوقاف، بنياد مستضعفان و جانبـازان و شـهرداري  
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دهـد كـه بـين ميـزان     همچنين تجربيات ساير كشورها نشان مـي . نمايندگيري مياين صنعت تصميم
هاي آب و هاي ارتباطي و اطالعات، شبكهها، سيستمترسي و وجود امكانات زيربنايي نظير جادهدس

هـاي  هاي مسافرتي در جاذبهبرق و بهداشتي و خدمات گردشگري نظير تورهاي تفريحي و آژانس
گردشگري با  توسعه اين صنعت در آن مناطق رابطه وجـود دارد، يعنـي هـر چنـد وجـود جاذبـه و       

هاي گردشگري و تفريحي شرط الزم مسافرت گردشگران به يك منطقه است ولـي امكـان   قابليت
ها و تسهيالت رفاهي و خدماتي موجود در محل از عوامـل بسـيار مهـم    دسترسي آسان به اين جاذبه

شود در كشـورهاي  در كنار اين موارد مشاهده مي. شودجذب گردشگر به يك منطقه محسوب مي
-هاي گردشگري و بازاريابي براي اين جاذبهي، شناسايي و معرفي جاذبهموفق در صنعت گردشگر

ها جهت جلب و جذب گردشگران به آن منـاطق يكـي از عوامـل بسـيار مهـم توسـعه ايـن صـنعت         
وجـود  همين طور در كشورهاي موفق در زمينه گردشگري، فضـايي فرهنگـي بـه   . شودمحسوب مي

با اصل صنعت بـه عنـوان يـك     گردشگريهاي سياستها با برخي آمده كه عليرغم برخي مخالفت
گردد، مخالف نبوده و نسبت بـه  صنعت درآمدزا كه موجب پيشرفت اقتصادي و اجتماعي ناحيه مي

هاي توسعه، اقبال عمومي وجود دارد ولي متاسفانه در كشور ايران به طور عموم و در استان سياست
بـر اسـاس تحقيقـات    . يك ناآگاهي وجود داردطور اخص نسبت به مزاياي گردشگري، گلستان به

تواند هاي اوليه با كارشناسان، چهار عامل عمده كه مياي و مصاحبهانجام شده و مطالعات كتابخانه
عوامل مـورد  . نيافتگي صنعتي گردشگري استان گلستان مرتبط باشند، شناسايي شدندبا متغير توسعه
  :نظر عبارتند از

، ضعف بازاريابي، ضعف امكانات زيربنايي و خدمات گردشـگري و  گيريتعداد مراكز تصميم
  .دهدرا نشان مي "الگوي مفهومي اين پژوهش"نمودار ذيل . فقدان فرهنگ پذيرش گردشگر

  

  اهداف تحقيق
-هدف اصلي پژوهش حاضر، شناسايي موانع توسعه صنعت گردشگري در اسـتان گلسـتان مـي   

  :زاهداف فرعي پژوهش عبارت بودند ا. باشد
 هاي موجود در بخش مديريت صنعت گردشگري در استان گلستان شناسايي ضعف -1
 بنايي و خدماتي مرتبط با صنعت گردشگري در استان گلستانشناسايي موانع زير -2
 هاي موجود در بخش بازاريابي صنعت گردشگري در استان گلستان شناسايي موانع و ضعف -3
تبط بـا صـنعت گردشـگري در اسـتان     شناسايي موانـع و مشـكالت فرهنگـي و آموزشـي مـر      -4

  گلستان
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  هاي تحقيق  فرضيه

هاي اوليه چهار فرضـيه، بـه قـرار زيـر تـدوين       اي و تحقيقات و بررسيپس از مطالعات كتابخانه
  :گرديد

نيافتگي صنعت گردشگري در اسـتان  گيري و توسعهرابطه معناداري بين تعدد مراكز تصميم -1
  .تان وجود داردگلس

نيافتگي صنعت گردشـگري در اسـتان گلسـتان     رابطه معناداري بين ضعف بازاريابي و توسعه -2
  .وجود دارد

نيافتگي صنعت  رابطه معناداري بين ضعف امكانات زيربنايي و خدمات گردشگري و توسعه -3
  .گردشگري در استان گلستان وجود دارد

نيافتگي صنعت گردشگري در  شگر و توسعهرابطه معناداري بين فقدان فرهنگ پذيرش گرد -4
 .استان گلستان وجود دارد

  

 گيريتعداد مراكز تصميم

نيافتگي صنعت گردشگري استان توسعه ضعف بازاريابي
 گلستان

ضعف امكانات زيربنايي و خدمات 
 گردشگري

 فقدان فرهنگ پذيرش گردشگر

 الگوي مفهومي تحقيق -1 نمودار
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  روش تحقيق
بـا توجـه بـه اهميـت     . كـاربردي اسـت  -روش انجام تحقيق در ايـن پـژوهش، از نـوع توصـيفي    

، مصاحبه بـا  ...)به منظور شناخت اهداف، معيارهاي اساسي موفقيت و (موضوع، نياز به كار ميداني 
بـه عـالوه   . رسـد  مطالعه اسناد و مـدارك مربـوط ضـروري بـه نظـر مـي      متخصصان و صاحبنظران و 

آوري اطالعات، با توجه بـه نظرسـنجي    نامه به عنوان يكي از ابزارهاي اصلي جمع استفاده از پرسش
هاي نهايتاً با توجه به اطالعات به دست آمده و با توجه به پيشينه. از خبرگان، امري الزم خواهد بود

  .كارهاي علمي و عملي الزم ارائه شد هموضوعي موجود، را
  

  جامعه آماري
در اين پژوهش دو نوع جامعه آماري وجود دارد، گروه اول شامل كارشناسان و صاحب نظران 

هـاي   داران و صـاحبان آژانـس   هاي دولتـي مـرتبط بـا صـنعت گردشـگري و هتـل       ادارات و سازمان
شامل گردشگران و مسافراني اسـت كـه از   مسافرتي و تفريحي در سطح استان گلستان و گروه دوم 

  .نمايندهاي گردشگري و اماكن تاريخي استان گلستان ديدن مي جاذبه
  

  تعيين حجم نمونه

آمـاره توزيـع    zشود كه در اين فرمول  استفاده مي براي تعيين حجم نمونه از فرمول
 96/1برابـر  ) وم انسـاني سطح اطمينان مورد پذيرش در تحقيقات عل% (95استاندارد با سطح اطمينان 

عدم وجود رابطه بين (موفقيت  بيانگر عدم qو ) وجود رابطه بين متغيرها(نسبت موفقيت  P. باشد مي
وقتي كه مقدار  (Bazargan & et al, 2000, p.186)است كه با استفاده از روش احتياطي ) متغيرها

با توجه به اين كه در تحقيقـات  . ندشو در نظر گرفته مي p=q=0.5ها برابر  ها مشخص نباشد، آن آن
تفـاوت  (مقـدار خطـاي بـرآورد      Barzekar) (Dahaghani, 1998 و) Madhoushi, 2003(مشابه 

بـراي اطمينـان بيشـتر    . در نظر گرفته شـده اسـت  % 7برابر  Eيعني ) ميان ميانگين و مقدار برآورد آن
لب فوق و فرمول گفته شده حجـم نمونـه   حال با توجه به مطا. گيريم در نظر مي% 5را برابر  Eمقدار 
 : خواهد بود n=384برابر 
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بايد نسـبت حجـم نمونـه بـه       (Bazargan & et al, 2000, p.187)احتياطي با استفاده از روش 
نفر تعيين شده است، بايـد   196باشد اما چون تعداد كارشناسان % 5حجم جامعه كوچكتر يا مساوي 

يعنـي تعـداد   :شـود  تعـديل مـي  لاين تعداد با اسـتفاده از فرمـو  
شود و با توجه به قانون راسـكو كـه حجـم نمونـه      تعيين مي 130حجم نمونه براي گروه كارشناسان 

و  (Sokaran, 2001, p.334)دانـد  هـا مناسـب مـي    را براي اكثر پژوهش 500و كمتر از  30بيشتر از 
ه به سمت توزيـع نرمـال حركـت    شود، توزيع آمار بيشتر مي 30اين توضيح كه وقتي حجم نمونه از 

كند و همچنين در نظر گرفتن اين نكته كه پيشنهاد شده است وقتي كه از دو گـروه مختلـف در    مي
شود، بهتر است كه حجم نمونه دو گروه به هم نزديك باشـد،   مورد موضوعي واحد نظر سنجي مي

  .گرددتعيين مي 130 لذا براي گروه گردشگران نيز از اين تعداد استفاده شده و حجم نمونه
  

  گيري روش نمونه
هـا از   با توجه به وجود دو گروه كارشناسان و گردشگران در اين تحقيق براي هر كدام از گروه

كـه ايـن افـراد در     در گـروه كارشناسـان بـا توجـه بـه آن     . شـود  گيري اسـتفاده مـي   يك روش نمونه
هـا از   ودن و سهولت دسترسي به آنتر نمهاي مختلف حضور دارند، براي همگن ها و بخش سازمان

همگن بـودن ايـن   بندي شده و در گروه گردشگران با توجه به غيرگيري تصادفي گروهروش نمونه
در گروه كارشناسـان بـراي تعيـين حجـم     . شود گيري تصادفي ساده استفاده مي افراد از روش نمونه

 Bazargan & et)د شو استفاده مي و هاي نمونه انتخابي از هر طبقه از فرمول

al, 2000, p.184).  
  

 N: حجم جامعه  n: حجم نمونه   Fh:ضريب تعيين نمونه مورد ارزيابي در هر طبقه

 Nh: حجم طبقه nh: حجم نمونه مورد ارزيابي در هر طبقه 

  
گيري در هشت شهر اسـتان انجـام گرفـت، مقـرر     كه نمونه گران با توجه به آن در گروه گردش

هـاي گردشـگري   ك تاريخ و ساعت معين شـش تـن از همكـاران در محـل جاذبـه     گرديد كه در ي
كتول، راميان و مـراوه  آبادتركمن، آق قال، مينودشت، عليگرگان، گنبد، بندر(شهرهاي مورد نظر 
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ها را بين گردشگران توزيع نمـوده  نامه عمل آمده، پرسشحضور يافته و با توجه به هماهنگي به) تپه
ها، ادارات تعداد نمونه انتخابي از هر طبقه در سازمان. آوري نمايندها جمع يي آنو پس از پاسخگو

  :به تفكيك بيان شده است) 1(هاي مختلف در جدول و بخش
  

  هاي مرتبط با گردشگريتوزيع فراواني تعداد كارشناسان در سازمان -1جدول

تعداد   سازمان رديف
     كارشناسان

دشگري و صنايعسازمان ميراث فرهنگي، گر  1
 13=0.102*130 0.102 20  دستي

 11=0.0816*130 0.0816 16 اداره فرهنگ و ارشاد اسالمي  2
 7=0.0561*130 0.0561 11 سازمان صدا و سيما  3
 11=0.0867*130 0.0867 17 شهرداري  4
 10=0.0714*130 0.0714 14 استانداري  5
 3=0.0255*130 0.0255 5 موسسه فرهنگي ميرداماد  6
 7=0.0510*130 0.0510 10 سازمان حج و اوقاف  7
14=0.10714*130 0.10714 21 ريزيمعاونت مديريت و برنامه  8

 7=0.0561*130 0.0561 11 سازمان محيط زيست  9
 23=01735*130 0.1735 34 ها و تورهاي مسافرتيآژانس  10
 15=0.1173*130 0.1173 23 هاهتل  11
 9=0.0714*130 0.0714 14 كشاورزيجهاد  12
 N=196 1 Nh=130 جمع  
  محاسبات تحقيق: منبع

  
  روش گردآوري اطالعات

اي و مصاحبه با اشـخاص ذيصـالح و بـا توجـه بـه وجـود دو گـروه        بر اساس مطالعات كتابخانه
شود، يك سري  نامه استفاده مي آوري داده از دو سري پرسش كارشناسان و گردشگران، براي جمع

سوال بـراي گردشـگران در    17نامه ديگر با  سوال براي گروه كارشناسان و پرسش 21 نامه با پرسش
  .اندنامه بر اساس مقياس ليكرت طراحي گرديده دو پرسش نظر گرفته شده كه هر
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  1هاشيوه تجزيه و تحليل داده
 2SPSSها در دو سطح آمار توصـيفي و اسـتنباطي بـا اسـتفاده از نـرم افـزار       تجزيه و تحليل داده

هـاي آمـاري نظيـر فراوانـي، درصـد، ميـانگين،        در بخش آمار توصيفي از شاخص. انجام شده است
هـاي آمـاري زيـر    ها از آزمونانحراف معيار و در سطح آمار استباطي متناسب با سطح سنجش داده

كـه آيـا    به منظور تعيين توزيع نمـرات و ايـن  ( 3اسميرنوف-آزمون كولموگراف: استفاده شده است
بـراي مقايسـه نظـرات دو گـروه در     ( 4زوجـي -، آزمون تـي )كند؟ات از توزيع نرمال پيروي مينمر

براي تعيين وجود يا عدم وجود رابطـه  (، آزمون همبستگي اسپيرمن )مورد هر يك از عوامل تحقيق
) بـراي تعيـين اولويـت عوامـل پـژوهش     (و آزمون رتبه بنـدي فريـدمن   ) بين متغيرهاي مورد بررسي

  .ه استاستفاده شد
  

  نامه سنجش روايي و پايايي پرسش
  نامه پرسش) قابليت اعتماد( 5تعيين پايايي

 6كه امروزه در اكثر تحقيقات براي محاسبه پايايي ابزار، از روش آلفاي كرونبـاخ  با توجه به اين
 .نامه استفاده شده اسـت  شود، در اين تحقيق نيز از اين روش براي محاسبه پايايي پرسش استفاده مي

. رودكـار مـي  هـا بـه  نامـه  گيري از جمله پرسشاين روش براي محاسبه هماهنگي دروني ابزار اندازه
استفاده شده است كه نتـايج آن در جـدول    SPSSبراي محاسبه ضريب آلفاي كرونباخ از نرم افزار 

  :زير ارائه شده است
  

  )آلفاي كرونباخ(ها نامه نتايج ميزان ضريب اعتبار پرسش  -2جدول
 ضريب آلفاي كرونباخ نامه تعداد پرسش تعداد متغير نامه رسشپ

 86/0 130 4 كارشناسان
 91/0 130 3 گردشگران

 هاي تحقيقيافته: منبع         

________________________________________________________________ 

1 - Methods of Data Analysis  
2 - Statistical Package for Social Sciences 
3 - Kolmogorov-Smirnov 
4 - T-Test 
5 - Reliability 
6 - Cronbach's Alpha 
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  نامه پرسش) اعتبار( 1تعيين روايي
گيري تا چه حد خصيصه  مورد نظر را دهد كه ابزار اندازهمفهوم اعتبار، به اين پرسش پاسخ مي

هاي حاصل از آن اطمينـان  توان به دقت دادهگيري نميبدون آگاهي از اعتبار ابزار اندازه. دسنج مي
ها، اعتبار هاي متعددي وجود دارد كه يكي از اين روشنامه، روش براي تعيين اعتبار پرسش. داشت

اعتبار محتواي يك آزمون معمـوالً توسـط افـرادي متخصـص در      (Khaki, 2003) .باشدمحتوا مي
هـا نيـز از   نامـه  بنابراين جهت تعيين اعتبار محتواي ايـن پرسـش  . شودموضوع مورد مطالعه تعيين مي

  .ها مورد تاييد آنها قرار گرفتندنامه نظر، نظرخواهي شد و پرسشچند تن از اساتيد صاحب
  

گيري، ضعف بازاريابي، ضـعف امكانـات   بودن متغيرهاي تعداد مراكز تصميم وضعيت نرمال
  يي و خدمات گردشگريزيربنا

هـا، بايـد از وضـعيت نرمـال بـودن متغيرهـاي تحقيـق        قبل از وارد شدن به مرحله آزمون فرضـيه 
شود كه طراحي اسميرنوف انجام مي-اطمينان حاصل كنيم كه اين كار توسط آزمون كولموگراف

  : ها به صورت زير استفرض
  

  H0. :متغير مربوطه نرمال است
  H1. :يستمتغير مربوطه نرمال ن

  

توان گفت كه توزيع همه عوامـل  است، مي 05/0تمامي عوامل بزرگتر از  sigكه  با توجه به اين
  .باشدفوق، نرمال مي

  
  هاآزمون فرضيه

  تجزيه و تحليل مربوط به اولين فرضيه
  :يادآوري فرضيه

سـتان  نيـافتگي صـنعت گردشـگري در ا   رابطه معناداري بين تعدد مراكز تصميم گيري و توسـعه 
  .گلستان وجود دارد

________________________________________________________________ 

1 - Validity 
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 بـه  هـا  فـرض   طراحـي  كـه  كنيم مي استفاده همبستگي اسپيرمن آزمون از فرضيه اين تست براي
  :است زير صورت

  
گيري، ضعف بازاريابي، ضعف امكانات وضعيت نرمال بودن متغيرهاي تعداد مراكز تصميم - 3جدول 

  زيربنايي و خدمات گردشگري
 نتيجه نرمال بودن داريعدد معنا  متغيرها جامعه آماري

  
  كارشناسان

  -   -  گيريتعدد مراكز تصميم
  نرمال 021/0 ضعف بازاريابي

  نرمال 485/0 ضعف امكانات زيربنايي و خدمات گردشگري
  نرمال 120/0 فقدان فرهنگ پذيرش گردشگر

  
  گردشگران

  نرمال 327/0 گيريتعدد مراكز تصميم
  نرمال 309/0 ضعف بازاريابي

  نرمال 423/0 ضعف امكانات زيربنايي و خدمات گردشگري
  نرمال 144/0 فقدان فرهنگ پذيرش

 هاي تحقيقيافته: منبع        

  
نيـافتگي صـنعت گردشـگري در    گيري و توسعهرابطه معناداري بين تعدد مراكز تصميم

  H0. :استان گلستان وجود ندارد
نيـافتگي صـنعت گردشـگري در    ري و توسعهگيرابطه معناداري بين تعدد مراكز تصميم

 H1. :استان گلستان وجود دارد
 

  آزمون فرضيه اول
 نتيجه آزمون داريسطح معني ميزان خطاي مجاز ميزان همبستگي  گروه

 H0رد  016/0 05/0 336/0 كارشناسان
  -   -  - - گردشگران

  -   -  - - تركيب دو گروه
 .فرضيه اول تنها توسط گروه كارشناسان آزمون شده است** هاي تحقيق                  يافته: منبع

 
 H1شـود و فـرض   رد مـي  H0اسـت، فـرض    05/0داري بيشـتر از  كه سـطح معنـي   با توجه به اين

نيـافتگي صـنعت گردشـگري در    گيـري و توسـعه  بنابراين بين تعدد مراكـز تصـميم  . شودپذيرفته مي
  .بطه معناداري وجود دارداستان گلستان را
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  تجزيه و تحليل مربوط به دومين فرضيه
  :يادآوري فرضيه

نيـافتگي صـنعت گردشـگري در اسـتان گلسـتان      رابطه معناداري بين ضعف بازاريـابي و توسـعه  
  .وجود دارد
 بـه  فرضـها   طراحـي  كـه  كنـيم  مـي  اسـتفاده  همبستگي اسپيرمن آزمون از فرضيه اين تست براي
  :است زير صورت

نيافتگي صنعت گردشـگري در  رابطه معناداري بين ضعف بازاريابي و توسعه
  H0. :استان گلستان وجود ندارد

نيافتگي صنعت گردشـگري در  رابطه معناداري بين ضعف بازاريابي و توسعه
 H1. :استان گلستان وجود دارد

  
  آزمون فرضيه دوم

 تيجه آزمونن داريسطح معني ميزان خطاي مجاز ميزان همبستگي  گروه
 H0رد  013/0 05/0 293/0 كارشناسان

  H0رد   008/0 05/0 251/0 گردشگران
  H0رد   003/0 05/0 282/0 تركيب دو گروه

 هاي تحقيقيافته: منبع     

  
هاي مربوط به كارشناسان، گردشـگران و تركيـب دو گـروه    داري آزمونبا توجه به سطح معني

شـود و  در هـر سـه آزمـون پذيرفتـه مـي      H1، فرضـيه  %95طمينان باشد، با امي 05/0كه كوچكتر از 
توان گفت كه بـين ضـعف بازاريـابي و توسـعه     بنابراين مي. شوددر هر سه آزمون رد مي H0فرضيه 

  .داري وجود داردنيافتگي صنعت گردشگري استان گلستان رابطه معني
  

  تجزيه و تحليل مربوط به سومين فرضيه
  :يادآوري فرضيه

نيـافتگي صـنعت   معناداري بين ضعف امكانات زيربنايي و خـدمات گردشـگري و توسـعه   رابطه 
  .گردشگري در استان گلستان وجود دارد
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 بـه  فرضـها   طراحـي  كـه  كنـيم  مـي  اسـتفاده  همبستگي اسپيرمن آزمون از فرضيه اين تست براي
  :است زير صورت

نيـافتگي صـنعت   توسـعه رابطه معناداري بين ضعف امكانات زيربنايي و خـدمات گردشـگري و  
 H0. :گردشگري در استان گلستان وجود ندارد

نيـافتگي صـنعت   رابطه معناداري بين ضعف امكانات زيربنايي و خـدمات گردشـگري و توسـعه   
 H1.گردشگري در استان گلستان وجود دارد

  
  آزمون فرضيه سوم

 نتيجه آزمون داريسطح معني ميزان خطاي مجاز ميزان همبستگي  گروه
 H0رد  001/0 05/0 399/0 ارشناسانك

  H0رد   020/0 05/0 322/0 گردشگران
  H0رد   005/0 05/0 358/0 تركيب دو گروه

 هاي تحقيقيافته: منبع     
  

هاي مربوط به كارشناسـان، گردشـگران و تركيـب دو    داري آزمونبا در نظر گرفتن سطح معني
بنـابراين بـين ضـعف    . شـود پذيرفته مـي  H1رضيه رد و ف H0باشد، فرض مي 05/0گروه كه بيشتر از 

داري توسعه گردشگري استان گلستان رابطـه معنـي   امكانات زيربنايي و خدمات گردشگري و عدم
  .وجود دارد

  

  تجزيه و تحليل مربوط به چهارمين فرضيه
  :يادآوري فرضيه

اسـتان  نيـافتگي صـنعت گردشـگري در    رابطه معناداري بـين فقـدان فرهنـگ پـذيرش و توسـعه     
  .گلستان وجود دارد

 بـه  فرضـها   طراحـي  كـه  كنـيم  مـي  اسـتفاده  همبستگي اسپيرمن آزمون از فرضيه اين تست براي
  :است زير صورت

نيافتگي صنعت گردشـگري در  رابطه معناداري بين فقدان فرهنگ پذيرش گردشگر و توسعه
  H0. :استان گلستان وجود ندارد

نيافتگي صنعت گردشـگري در  رش گردشگر و توسعهرابطه معناداري بين فقدان فرهنگ پذي
 H1.استان گلستان وجود دارد
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  آزمون فرضيه چهارم
 نتيجه آزمون داريسطح معني ميزان خطاي مجاز ميزان همبستگي  گروه

 H0رد  127/0 05/0 324/0 كارشناسان

  H0رد   061/0 05/0 301/0 گردشگران
  H0رد   072/0 05/0 312/0 تركيب دو گروه

 هاي تحقيقيافته: منبع     
  

هاي مربوط به كارشناسان، گردشـگران و تركيـب دو   داري آزمونكه سطح معني با توجه به اين
بنابراين بـين فقـدان فرهنـگ    . شودتاييد مي H1رد و فرض  H0فرضيه . باشدمي 05/0گروه بيشتر از 

  .ابطه معناداري وجود داردنيافتگي صنعت گردشگري در استان گلستان رپذيرش گردشگر و توسعه
  

  آزمون فريدمن
نيـافتگي صـنعت   هـا در مـورد عوامـل مـوثر بـر توسـعه      براي بررسي نظـرات هـر يـك از گـروه    

هـدف از  . شـود بندي فريدمن اسـتفاده مـي  گردشگري گلستان و مقايسه اين نظرات، از آزمون رتبه
باشد كه در ادامـه نتيجـه ايـن    يان ميبندي عوامل با استفاده از نظرات پاسخگوانجام اين آزمون رتبه

  :شودآزمون آورده مي
  

  :يادآوري فرضيه
نيافتگي صـنعت گردشـگري اسـتان گلسـتان تفـاوت      هاي عوامل چهارگانه توسعهميانگين رتبه
  H0. :معناداري ندارد

نيـافتگي صـنعت گردشـگري    هـاي عوامـل چهارگانـه توسـعه    حداقل يك زوج از ميانگين رتبه
 H1. :تفاوت معناداري دارنداستان گلستان 

  هاجدول ميانگين رتبه

  عوامل
  هاميانگين رتبه

 كارشناسان گردشگران
 67/3  - گيريتعدد مراكز تصميم

 21/2  36/2 فقدان فرهنگ پذيرش گردشگر
 69/1  53/1 ضعف امكانات زيربنايي و خدمات گردشگري

 03/2  98/1 ضعف بازاريابي
  هاي تحقيقيافته: منبع
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  يج آزمون فريدمننتا
 نتيجه آزمون ميزان خطاي مجاز داريسطح معني محاسبه شده X2  گروه

 H0رد   05/0 011/0 21/73 كارشناسان

  H0رد   05/0 003/0 52/70 گردشگران
  H0رد   05/0 010/0 47/68 تركيب دو گروه

 هاي تحقيقيافته: منبع     
  

مربوط بـه كارشناسـان، گردشـگران و    ) يدمنفر(هاي داري آزمونكه سطح معني با توجه به اين
. شـود رد مـي  H0فرضـيه  % 95بنـابراين در سـطح اطمينـان    . باشدمي 05/0تركيب دو گروه كمتر از 

نيـافتگي صـنعت گردشـگري اسـتان گلسـتان تفـاوت       بنابراين بين ميانگين عوامل چهارگانه توسـعه 
نيـافتگي صـنعت   ه مـوثر بـر توسـعه   در ضمن ميزان اهميت عوامـل چهارگانـ  . داري وجود داردمعني

ضــعف امكانــات زيربنــايي و خــدمات  -1: باشــدگردشــگري اســتان گلســتان بــه ترتيــب زيــر مــي 
-تعـدد مراكـز تصـميم    -4فقدان فرهنگ پذيرش گردشگر و -3ضعف بازاريابي،  -2گردشگري، 

  گيري
اند، در ادامه بـا  گيري شدهكه هر يك از عوامل فوق به وسيله چند شاخص اندازه با توجه به اين

  :گرددبندي ميها در هريك از عوامل چهارگانه اولويتآزمون فريدمن اين شاخص
  

  گيريعامل تعدد مراكز تصميم: الف
  :يادآوري فرضيه

   H0. :تفاوت معناداري ندارند "گيريتعدد مراكز تصميم"هاي عاملهاي شاخصميانگين رتبه
تفـاوت   "گيـري تعدد مراكز تصـميم "هاي عامل صهاي شاخحداقل يك زوج از ميانگين رتبه

 H1. :معناداري دارند

  
  هاجدول ميانگين رتبه

 هاميانگين رتبه  هاشاخص
 71/2 نبود طرح جامع توسعه گردشگري

 25/1 هاي مختلفتداخل وظايف بين سازمان
 37/1 هاي مختلفناهماهنگي بين سازمان

 94/2 نايع دستي و گردشگريميزان اختيارات سازمان ميراث فرهنگي، ص
 هاي تحقيقيافته: منبع     
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  آزمون فريدمن
X2 نتيجه آزمون سطح معناداري ميزان خطاي مجاز محاسبه شده 

 H0رد   009/0 05/0 12/80

  
بنـابراين در  . شـود رد مـي  H0باشـد، فـرض   مي 05/0داري كمتر از كه سطح معني با توجه به اين

فـت بـين ميـانگين عوامـل چهارگانـه مربـوط بـه عامـل تعـدد مراكـز           توان گمي% 95سطح اطمينان 
  .داري وجود داردگيري تفاوت معنيتصميم

هاي مربوط به اين عامل، بـه ترتيـب   بندي شاخصدر ضمن بر اساس نتايج آزمون فريدمن، رتبه
  :عبارتند از

 هاي مختلفتداخل وظايف بين سازمان -1
 هاي مختلفناهماهنگي بين سازمان -2
 جود طرح جامع توسعه گردشگريعدم و -3
 ميزان اختيارات سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري -4

  
  عامل فقدان فرهنگ پذيرش گردشگر: ب

  :يادآوري فرضيه
   H0. :تفاوت معناداري ندارند "فقدان پذيرش گردشگر"هاي عاملهاي شاخصميانگين رتبه

تفـاوت   "فقـدان پـذيرش گردشـگر   "عامـل  هاي هاي شاخصحداقل يك زوج از ميانگين رتبه
 H1. :معناداري دارند

  
  هاجدول ميانگين رتبه

  هاميانگين رتبه  هاشاخص
 2.43 ناآگاهي عمومي از مزاياي گردشگري

 1.28  هاي مختلف صنعت گردشگريكمبود افراد آموزش ديده در بخش
  هاي تحقيقيافته: منبع     

  
  آزمون فريدمن

X2 نتيجه آزمون سطح معناداري ن خطاي مجازميزا محاسبه شده 
 H0رد   025/0 05/0 39/10

Archive of SID

www.SID.ir

www.SID.ir


 )پژوهشي -علمي( 30 شمارةمجله دانش و توسعه؛                                                             154

 

بنـابراين در  . شـود رد مـي  H0باشـد، فـرض   مي 05/0داري كمتر از كه سطح معني با توجه به اين
توان گفت بـين ميـانگين عوامـل مربـوط بـه عامـل فقـدان فرهنـگ پـذيرش          مي% 95سطح اطمينان 

  .داري وجود داردگردشگر تفاوت معني
هاي مربوط به اين عامل، بـه ترتيـب   بندي شاخصدر ضمن بر اساس نتايج آزمون فريدمن، رتبه

  :عبارتند از
 هاي مختلف صنعت گردشگريديده در بخش كمبود افراد آموزش -1
  ناآگاهي عمومي از مزاياي گردشگري -2

  
  عامل ضعف امكانات زيربنايي و خدمات گردشگري: ج

  :يادآوري فرضيه
  

تفـاوت   "ضعف امكانات زيربنايي و خدمات گردشگري"هاي عاملهاي شاخصميانگين رتبه
   H0. :معناداري ندارند

ضعف امكانات زيربنـايي و خـدمات   "هاي عامل هاي شاخصحداقل يك زوج از ميانگين رتبه
 H1. :تفاوت معناداري دارند "گردشگري

بنـابراين در سـطح   . شودد مير H0باشد، فرض مي 05/0داري كمتر از كه سطح معني نظر به اين
توان گفت بين ميانگين عوامل مربوط به عامل فقـدان فرهنـگ پـذيرش گردشـگر     مي% 95اطمينان 

  .داري وجود داردتفاوت معني
  

  هاجدول ميانگين رتبه
  هاميانگين رتبه  هاشاخص

  87/3 ضعف سيستم حمل و نقل
  05/3  منظما تورهاي تفريحييهاي مسافرتيكمبود دفاتر و آژانس

  95/1 كمبود تاسيسات اقامتي
  21/2 داريداري و رستورانضعف خدمات هتل
  84/1  هاهاي آب و برق و تلفن در محل جاذبهضعف تاسيسات بهداشتي و شبكه

  هاي تحقيقيافته: منبع
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  آزمون فريدمن
X2 نتيجه آزمون سطح معناداري ميزان خطاي مجاز محاسبه شده 

 H0رد   031/0 05/0 83/9
  

هاي مربوط به اين عامل، بـه ترتيـب   بندي شاخصدر ضمن بر اساس نتايج آزمون فريدمن، رتبه
  :عبارتند از

 هاهاي آب و برق و تلفن در محل جاذبهضعف تاسيسات بهداشتي و شبكه -1
 كمبود تاسيسات اقامتي -2
 داريضعف خدمات هتلداري و رستوران -3
 رهاي تفريحي منظمهاي مسافرتي يا توكمبود دفاتر و آژانس -4
 نقل و حمل سيستم ضعف -5

 
  عامل ضعف بازاريابي: د

  :يادآوري فرضيه
   H0. :تفاوت معناداري ندارند"ضعف بازاريابي"هاي عاملهاي شاخصميانگين رتبه

تفـاوت معنـاداري    "ضـعف بازايـابي  "هاي عامل هاي شاخصحداقل يك زوج از ميانگين رتبه
  H1. :دارند

بنـابراين در سـطح   . شودرد مي H0باشد، فرض مي 05/0داري كمتر از معني كه سطح نظر به اين
توان گفت بين ميانگين عوامل مربوط به عامل فقـدان ضـعف بازاريـابي گردشـگر     مي% 95اطمينان 

  .داري وجود داردتفاوت معني
  هاجدول ميانگين رتبه

  هاميانگين رتبه  هاشاخص
 82/2 يابينبود يك برنامه منسجم و مدون بازار

 16/3 هاي استانكمبود كتب، مقاالت، كاتالوگ و عكس از جاذبه
 31/2  هااستاني براي معرفي جاذبهاستفاده ناكافي از صدا و سيماي شبكه

 04/2 عدم برگزاري همايش و جشنواره منظم ساالنه
 57/3  هاي گردشگري در داخل و خارج كشورحضور كم در نمايشگاه

  هاي تحقيقفتهيا: منبع      
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 آزمون فريدمن

X2 نتيجه آزمون سطح معناداري ميزان خطاي مجاز محاسبه شده 
 H0رد   007/0 05/0 01/11

  
هاي مربوط به اين عامل، بـه ترتيـب   بندي شاخصدر ضمن بر اساس نتايج آزمون فريدمن، رتبه

  :عبارتند از
 عدم برگزاري همايش و جشنواره منظم ساالنه -1
 هااستاني براي معرفي جاذبه ي از صدا و سيماي شبكهاستفاده ناكاف -2
 عدم وجود يك برنامه منسجم و مدون بازاريابي -3
 هاي استانكمبود كتب، مقاالت، كاتالوگ و عكس از جاذبه -4
 هاي گردشگري در داخل و خارج كشورحضور كم در نمايشگاه -5

  
  مقايسه نظرات دو گروه

آوري شـده از دو گـروه در بعضـي مـوارد بـا هـم       ها، اطالعات جمعچون كه در آزمون فرضيه
تركيب شده است، براي مقايسه ميانگين نظرات دو گروه كارشناسـان و گردشـگران در مـورد هـر     

-اسـتفاده مـي   T-Testنيافتگي صنعت گردشگري گلسـتان از آزمـون   يك از عوامل موثر بر توسعه
مورد هر يك از عوامـل توافـق نظـر     شود، هدف از انجام اين آزمون، اين است كه آيا دو گروه در

 :شوددارند يا نه، در ادامه نتايج آزمون آورده مي
  

  گيريتعدد مراكز تصميم: عامل اول
براي اين عامل موضـوعيت   Tگيري عامل اول فقط توسط كارشناسان، آزمون با توجه به اندازه

  .ندارد
  

  ضعف بازاريابي: عامل دوم
  :يادآوري فرضيه

ات دو گروه در مـورد ضـعف بازاريـابي گردشـگري اسـتان      بين ميانگين نظر
 H0. :گلستان تفاوت معناداري ندارد

Archive of SID

www.SID.ir

www.SID.ir


  157    بررسي و تبيين توسعه صنعت گردشگري در استان گلستان 

 

بين ميانگين نظرات دو گروه در مـورد ضـعف بازاريـابي گردشـگري اسـتان      
 H1. :گلستان تفاوت معناداري دارد

  
 تعداد ميانگين  گروه

 130 15/2 كارشناسان
 130 09/2 گردشگران

   قهاي تحقييافته: منبع 
  

T نتيجه آزمون  داريسطح معني  ميزان خطاي مجاز  محاسبه شده  
 H0پذيرش   204/0 05/0 41/2

  

بنـابراين در  . شـود تاييـد مـي   H0باشـد، فـرض   مـي  05/0داري بيشتر از كه سطح معني نظر به اين
توان گفت بين ميانگين نظـرات كارشناسـان و گردشـگران در مـورد ضـعف      مي% 95سطح اطمينان 

  .داري وجود نداردابي گردشگري استان گلستان تفاوت معنيبازاري
  

  ضعف امكانات زيربنايي و خدمات گردشگري: عامل سوم
  :يادآوري فرضيه

بين ميانگين نظرات دو گروه در مورد ضعف امكانات زيربنـايي و خـدمات گردشـگري اسـتان گلسـتان       
  H0. :تفاوت معناداري ندارد

مورد ضعف امكانات زيربنـايي و خـدمات گردشـگري اسـتان گلسـتان      بين ميانگين نظرات دو گروه در 
 H1. :تفاوت معناداري دارد

  
 تعداد ميانگين  گروه

 130 65/1 كارشناسان
 130 47/1 گردشگران
 هاي تحقيقيافته: منبع

  
T نتيجه آزمون  داريسطح معني  ميزان خطاي مجاز  محاسبه شده  

 H0پذيرش   059/0 05/0 58/2
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بنـابراين در  . شـود تاييـد مـي   H0، فـرض  باشـد مـي  05/0ز داري بيشتر اكه سطح معني ننظر به اي
توان گفت بين ميانگين نظـرات كارشناسـان و گردشـگران در مـورد ضـعف      مي% 95سطح اطمينان 

  .داري وجود نداردامكانات زيربنايي و خدمات گردشگري استان گلستان تفاوت معني
  

  رش گردشگرفقدان فرهنگ پذي: عامل چهارم
  :يادآوري فرضيه

بين ميانگين نظرات دو گروه در مـورد فقـدان فرهنـگ پـذيرش گردشـگري      
  H0. :استان گلستان  تفاوت معناداري ندارد

بين ميانگين نظرات دو گروه در مـورد فقـدان فرهنـگ پـذيرش گردشـگري      
 H1. :استان گلستان تفاوت معناداري دارد

  
 تعداد ميانگين  گروه

 130 74/2 كارشناسان
 130 38/2 گردشگران
 هاي تحقيقيافته: منبع

  
T نتيجه آزمون  داريسطح معني  ميزان خطاي مجاز  محاسبه شده  

 H0پذيرش   125/0 05/0 97/2
  

بنـابراين در  . شـود تاييـد مـي   H0باشـد، فـرض   مـي  05/0داري بيشتر از كه سطح معني نظر به اين
ن نظـرات كارشناسـان و گردشـگران در مـورد فقـدان      توان گفت بين ميانگيمي% 95سطح اطمينان 

  .داري وجود نداردفرهنگ پذيرش گردشگري استان گلستان تفاوت معني
  :گيرينتيجه

  :دهد كهنتايج پژوهش نشان مي
يافتگي صنعت گردشـگري در  نگيري و توسعهرابطه معنادار و معكوس بين تعدد مراكز تصميم •

گيـري در ارتبـاط بـا صـنعت     چقـدر تعـداد مراكـز تصـميم    يعني هر . استان گلستان وجود دارد
 .شودنيافتگي صنعت گردشگري در استان مي توسعه گردشگري بيشتر باشد، موجب عدم
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رابطه معنادار و مستقيمي بين ضعف امكانات زيربنايي و خدمات گردشگري و توسعه نيـافتگي   •
د امكانـات و خـدمات   صنعت گردشگري در استان گلستان وجود دارد يعني هـر چقـدر كمبـو   

گردشگري در استان داشته باشيم، صنعت گردشگري در استان با توسعه نيافتگي روبرو خواهد 
 .بود

نيـافتگي صـنعت    رابطه معنـادار و مسـتقيمي بـين فقـدان فرهنـگ پـذيرش گردشـگر و  توسـعه         •
يـاي  گردشگري در استان گلستان وجود دارد بدان معني كه هر چقدر افراد بومي نسبت بـه مزا 

ديـده و كارشـناس در   مختلف صنعت گردشگري كمتر آگاهي داشته باشـند و افـراد آمـوزش   
هاي مختلف اين صنعت كمتر وجود داشته باشند، ايـن صـنعت در اسـتان گلسـتان كمتـر      بخش

 .يابدتوسعه مي
نيـافتگي صـنعت گردشـگري در اسـتان      رابطه معنادار و مستقيمي بين ضعف بازاريابي و توسـعه  •

هاي گردشگري استان كمتر بازاريابي و تبليغات وجود دارد يعني هر چقدر براي جاذبهگلستان 
ها كمتر به مردم شناسانده شود، اين صـنعت كمتـر در اسـتان گلسـتان وجـود      شود و اين جاذبه

 .دارد
 

  :پيشنهادات
  :پيشنهادات سياستي

تاسيسـات زيربنـايي و    نقل زمينـي از طريـق توسـعه و بهبـود    وسازي عملكرد سيستم حملبهينه •
دهنده نقاط مختلـف بـه خصـوص نقـاط توريسـتي و نيـز        سازي شبكه حمل و نقل ارتباطايمن

 هاي مسافربري استانراهي و پايانهامكانات رفاهي بين
هاي مسئول راهداري بـه تكميـل و توسـعه    نقل الزم است تا سازمانوهاي حملدر كنار سيستم •

راهي از جملـه  سازي و ايجاد امكانات مناسب بين در راستاي ايمنراههاي استان اقدام نموده و 
هاي بهداشـتي اقـدامات الزم را   و سرويس) هانظارت بر رستوران(ها ها، رستورانگاه استراحت

 . انجام داده و امكانات مناسب را فراهم آورند
شود كه بـا  توصيه مي هاي درگير و مرتبط نيزدر همين راستا ارتباط و تعامل بيشتر ميان سازمان •

 .گونه مسائل بپردازندهاي مشترك به اينبرگزاري جلسات و ايجاد كارگروه
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هاي آهن خصوصاً بين قطباي، توسعه و بهبود ارتباط خطوط راهنقل جادهوبعد از بخش حمل •
ها و افزايش سرعت قطارها، اصالح برنامه حركت قطارهـا بـه منظـور     گردشگري، اصالح ريل

 .نظر قرار گيردگران از مناظر طبيعي استان، بيشتر مد مكان استفاده بيشتر گردشايجاد ا
سازي و تشويق، امكان حضور بخش خصوصـي،  نقل دريايي الزم است ضمن فراهمودر حمل •

تاسيسات، تسهيالت و امكانات مناسب ايجـاد نمـوده، در مقولـه اداري نيـز گمـرك و نيـروي       
تسـهيالت و امكانـات بيشـتري را در بنـادر اسـتان فـراهم        انتظامي در خصوص صدور رواديد،

 .آورد
اي، نقـل اعـم از جـاده   وهاي بخـش حمـل  نقل هوايي نيز همانند ساير مقولهودر خصوص حمل •

بخصـوص در  . باشـيم ريلي و دريايي در كليه سطوح نيازمند توسعه، گسـترش و آمـوزش مـي   
هـا،  تسـطيح و مرمـت فرودگـاه    تـر، نقـل هـوايي جهـت ارائـه خـدمات مطلـوب      وبخش حمـل 

بكارگيري ابزار و هواپيماهاي جديد، ترميم باندهاي پرواز، بسيار حائز اهميت است و همچنين 
 .نظر قرار گيردباال بردن ضريب ايمني پروازها بايد مد

سـازي  هاي الزم دولت از بخش خصوصـي جهـت تاسـيس و بهينـه    اعطاي تسهيالت و حمايت •
 الملليدر حد استاداردهاي بين ها و مراكز اقامتيهتل

هـاي داخلـي و    گـذاري تدوين و اجراي قوانين شفاف، جامع و معقول به منظور جذب سـرمايه  •
 المللي جهت ساخت هتل در گلستاناي بينهاي زنجيرهخارجي خصوصاً هتل

تسهيل و تسريع در صدور رواديد و لغو ويزاي اجباري بخصوص براي شـهروندان كشـورهاي    •
 منطقه آسياي مركزياسالمي 

 ارائه خدمات بانكي مناسب به خصوص در مناطق گردشگري •
تشويق و حمايت از دفاتر خدمات مسافرتي به منظور نوآوري در ارائه خـدمات متنـوع جهـت     •

 توسعه گردشگري در استان گلستان
گيـري در مـورد   استفاده از افراد داراي صـالحيت علمـي، اخالقـي و فرهنگـي جهـت تصـميم       •

ردشگري و اسـتفاده از كارشناسـان مجـرب چـه در امـور هنـري و تبليغـي و چـه در         صنعت گ
 ها و اقوام و ساليق مختلفخصوص آشنايي با فرهنگ

هـاي گردشـگري اسـتان    اصالح ديد جامعه نسبت به گردشگران و آشناسـازي آنـان بـا جاذبـه     •
رده بـه منظـور   انجـام تبليغـات گسـت   . سيماوهاي گروهي بخصوص صداگلستان از طريق رسانه

پـذيري در اسـتان و رونـق گردشـگري داخلـي و تثبيـت فرهنـگ        گسترش فرهنگ گردشـگر 
 ايرانگردي
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هـاي  هاي كنترل كيفيـت و رعايـت اسـتانداردها در كليـه زيـربخش     بهبود و استفاده از تكنيك •
مرتبط با گردشگري در استان از طريق ايجـاد رقابـت و تقويـت انگيـزه ارائـه خـدمات بهتـر و        

 تربمطلو
گـذاري خـارجي و   اصالح قوانين و مقررات دست و پاگير گمركي، صدور رواديد و سـرمايه  •

 هاي مرتبط با گردشگري هاي قانوني از فعاليت حمايت
ريـزي  دادن دستگاه متولي گردشگردي اسـتان بـه سـمت دسـتگاه برنامـه      تالش در جهت سوق •

گرايانـه و رقابـت بـا    ليـت تصـدي  گذار و ناظر و دوري از هـر گونـه فعا  كننده، سياستهدايت
 بخش خصوصي

ها و نهادهاي مرتبط با گردشگردي در جهـت رشـد و   سويي و همكاري كليه سازمان جلب هم •
 شكوفايي صنعت گردشگري استان

هـاي  ريزي در جهت افزايش متوسط مدت اقامت گردشگران از طريـق برگـزاري برنامـه   برنامه •
 ليهاي محمتنوع فرهنگي، هنري و جشنواره

جمعي به ويـژه اينترنـت در جهـت     رساني كافي، مناسب و فراگير از طريق وسايل ارتباطاطالع •
 تسهيل سفرهاي انفرادي

 هاي استانتوزيع كاتالوگ و بروشور در مورد مزاياي مختلف گردشگري در ميان خانواده •
هـاي  نوادههاي تاريخي و طبيعي اسـتان در ميـان خـا   توزيع كاتالوگ، بروشور و تصاوير جاذبه •

 استان
  

  پيشنهادات براي تحقيقات آتي
هاي ارزيابي  هاي متولي صنعت گردشگري در كشور با استفاده از مدلارزيابي عملكرد سازمان •

 EFQMو  BSCعملكرد 
 ايجاد مدل بومي توسعه صنعت گردشگري در كشور •
صـنعت توريسـم    هاي متولي و مرتبط باسازماني ميان سازمانهاي بينطراحي و توسعه همكاري •

 در كشور
 تخمين توابع تقاضا براي توريسم در سطح كشور و استان •
 بررسي و تبيين نقش و جايگاه توريسم ورزشي در كشور •
 بررسي و تبيين نقش و جايگاه توريسم  مذهبي در كشور •
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