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 ارزيابي موانع توسعه صنعت گردشگري در استان لرستان

  
  
  

         نادر ناصرپور دكتر مهرداد مدهوشي 

  
  خدمات گردشگري / فرهنگ گردشگري/ بازاريابي گردشگري/ نيافتگي توسعه/ جهانگردي

  چكيده  
در اين مقاله عوامل مؤثر بر توسعه نيافتگي صنعت گردشگري استان لرستان            

گيـري، ضـعف    ي قـرار گرفتـه و چهـار عامـل تعـدد مراكـز تصـميم            مورد بررسـ  
بازاريابي، ضعف امكانـات زيربنـايي و خـدمات گردشـگري و فقـدان فرهنـگ                

رسـيد بـا توسـعه نيـافتگي صـنعت گردشـگري              پذيرش گردشگر، كه به نظر مي     
پـس از آن بـه      . لرستان مـرتبط باشـند، بـه عنـوان ابعـاد موضـوع مطـرح گرديـد                

هاي مختلف موضوع از طريق مصـاحبه بـا           ت و شناسايي جنبه   آوري اطالعا   جمع
اي پرداختــه و بــراي پاســخگويي بــه  كارشناســان مختلــف و مطالعــات كتابخانــه

چگونگي ارتباط اين عوامل با توسعه نيافتگي صنعت گردشگري لرسـتان چهـار     
فرضيه، تدوين و براي آزمون اين فرضـيات از آزمونهـاي آمـاري نظيـر آزمـون                 

 اسـتفاده گرديـده     t-testبندي فريدمن و آزمـون        اسپيرمن، آزمون رتبه  همبستگي  
آوري اطالعات از دو سري پرسشنامه استفاده شده و نتـايج            به منظور جمع  . است

گيري و توسعه نيافتگي صنعت       است كه بين تعدد مراكز تصميم      مطالعه مبين اين  
 و خـدمات    گردشگري استان لرستان و همچنين بين ضـعف امكانـات زيربنـايي           

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
   عضو هيأت علمي دانشگاه مازندران
   كارشناس ارشد مديريت بازرگاني

 ٢٥‐١٣٨٢،٥٨، پاييز٢٨فصلنامه پژوهشنامه بازرگاني، شماره 
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 26 پژوهشنامه بازرگاني

گردشـگر بـا     و در انتها فقدان فرهنگ پـذيرش       نيز ضعف بازاريابي   و گردشگري
  . دارد وجود توسعه نيافتگي صنعت گردشگري استان لرستان يك رابطه مستقيم
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 27 ارزيابي موانع توسعه صنعت گردشگري در استان لرستان

  مقدمه 
دهد نشـان دهنـدة اثـرات مهمـي اسـت       آمارهايي كه سازمان جهاني جهانگردي ارائه مي    

المللـي در    درآمـد گردشـگري بـين     .  اقتصادي دارد  كه گردشگري در سطح جهان بر سيستم      
صادرات در بخش خـدمات را      % ٣٧كل درآمدهاي صادراتي جهان و      % ٨ بالغ بر    ١٩٩٨سال  

، صـاحب نظـران     ٩٠ درصـدي ايـن صـنعت در دهـه           ٥ تـا    ٤تشكيل داده و با توجه بـه رشـد          
صـل از ايـن   نمايند اگر رشد گردشگري به همين شـكل ادامـه يابـد، درآمـد حا       بيني مي   پيش

 تريليـون دالر و تعـداد جهـانگردان بـه بـيش از يـك         ٥٥/١ به بـيش از      ٢٠١٠صنعت در سال    
  .١ميليارد نفر خواهد رسيد

براي ايجاد يك توسعه همه جانبـه و پايـدار و همچنـين جـايگزيني منـابع جديـد كسـب                     
در ايـن   . اشـيم ب  هـا مـي     درآمد به جاي منابع نفتي نيازمند استفاده از تمامي امكانات و قابليـت            

راستا توسعه صنعت جهانگردي كه اقتصـاددانان آنـرا سـومين پديـده اقتصـادي پويـا و روبـه          
، بـه عنـوان نيـاز اساسـي كشـور مطـرح       ٢داننـد  رشد پس از صنعت نفت و خودروسـازي مـي      

. يابـد   شود لذا بررسي موانع توسعه اين صـنعت در منـاطق مختلـف كشـور ضـرورت مـي                    مي
ه بـه بررسـي و شناسـايي موانـع توسـعه صـنعت گردشـگري در اسـتان                   ازاين رو در اين مقالـ     

  .لرستان پرداخته شده است
هدف اصلي مقاله حاضـر شناسـايي موانـع عمـده توسـعه صـنعت گردشـگري در اسـتان                 

هـاي موجـود در بخـش     لرستان بوده كه در ضمن چند هدف فرعي از جمله شناسايي ضعف       
هـاي    بنـايي و خـدماتي، شناسـايي ضـعف        مديريت صنعت گردشـگري، شناسـايي موانـع زير        

موجود در بخـش بازاريـابي و شناسـايي موانـع و مشـكالت فرهنگـي و آموزشـي مـرتبط بـا                   
  .صنعت گردشگري استان لرستان مدنظر بوده است

در اين مطالعه براي سنجش و آزمون فرضيات مطرح شده از نظـرات دو جامعـه آمـاري                  
ران استفاده شده كـه نظـرات ايـن دو گـروه            يكي گروه كارشناسان و ديگري گروه گردشگ      

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .٥، ص )١٣٨٠( سازمان ايرانگردي و جهانگردي . 1
  .٥، ص )١٣٨٠( راهنماي جهانگردي لرستان . 2
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 28 پژوهشنامه بازرگاني

آوري شـده     هـاي جمـع     بوسيله دو نوع پرسشنامه گردآوري شده است، تجزيه و تحليـل داده           
  . انجام گرفته كه در ادامه نتايج حاصله آورده خواهد شدSPSSافزار آماري  بوسيله نرم

  ضرورت و اهميت موضوع تحقيق. ١
درصد باالي بيكاري جوانان اين ناحيـه الزم اسـت          با توجه به محروميت استان لرستان و        

ها در جهـت رفـع محروميـت، ايجـاد اشـتغال و كسـب        با استفاده از تمامي امكانات و قابليت     
گسترش صنعت جهانگردي بـه عنـوان صـنعتي كـه بـا             . درآمد از راههاي مختلف اقدام شود     

مات در تعامـل  هاي مختلفي نظير اقتصاد، كشـاورزي، فرهنـگ، محـيط زيسـت و خـد              حوزه
است، داراي اهميت فراواني است و تجربيات ساير مناطق جهان نشان داده كه توسعه آن در                
هر منطقه باعـث رشـد و پيشـرفت اقتصـادي ـ اجتمـاعي آن ناحيـه گرديـده اسـت، بنـابراين           

تواند به عنوان يكي از ابزارهاي اصلي توسعه در استان لرستان مورد توجه قرار گيـرد كـه       مي
  .شود دامه به تأثيرات اقتصادي و اجتماعي و فرهنگي آن اشاره ميدر ا

  تأثيرات اقتصادي. ١‐ ١
 ميليون نفـر از  ٢٣٠ بيش از ٢٠١٠بيني سازمان جهاني جهانگردي در سال         با توجه به پيش   

هـاي   هـا و پتانسـيل   اگر كشور ايران با توجه به قابليت. ١نمايند منطقه آسياو اقيانوسيه ديدن مي   
 ٨/١٢از ايـن مسـافران را جـذب نمايـد، درآمـد ايـران بـالغ بـر            % ٥خويش بتواند تنها    فراوان  

ميليارد دالر خواهد بود كه اين مبلغ چيزي در حدود درآمد حاصل از فروش نفت در طـول                 
 ميليـون جهـانگرد از   ٠٠٨/١ فقط نزديك بـه  ١٩٩٩؛ در حالي كه در سال      ٢باشد  يك سال مي  

هـاي    تـرين اسـتان     ين ميان از اسـتان لرسـتان كـه يكـي از قـديمي             اند و در ا     ايران ديدن نموده  
هـاي الزم را جهـت توسـعه صـنعت جهـانگردي در       هـا و جاذبـه   كشور است و تمامي قابليت    

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. W.T.O. (2000), pp.3-5. 

 ١٠در مدت  ( دالر ارز در كشور هزينه نمايد،١٢٠٠ چنانچه بطور متوسط هر جهانگرد رقمي بالغ بر . 2
 ٧٠ تا ٦٠نمايند كه ورود هر جهانگرد به ايران معادل فروش  صاحب نظران برآورد مي) روز اقامت

. نمايد درآمد ايجاد مي)  دالر براي هر بشكه نفت٢٠ تا ١٨با احتساب قيمت بين (بشكه نفت 
  ).٩، ص ١٣٧٨ريزي و مديريت لرستان،  سازمان برنامه(
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 29 ارزيابي موانع توسعه صنعت گردشگري در استان لرستان

از نظر ايجاد اشـتغال طبـق آمـار         . ١اند  جهانگردان ايراني ديدن كرده   % ١اختيار دارد، كمتر از     
) محل اسكان هـر جهـانگرد     ( هر تخت    (W.T.O)منتشره از سوي سازمان جهاني جهانگردي       

، اما آمار به دست آمـده در ايـران نشـان    ٢نمايد  شغل ايجاد مي٢ تا  ١در كل جهان تقريباً بين      
 ٢١٠ نزديـك بـه   ١٩٩٩در سـال  . ٣كنـد   شغل ايجاد مي٥ تا  ٤دهد كه هر تخت تقريباً بين         مي

 هر نه نفر شـاغل در سراسـر         اند يعني از    ميليون نفر در صنعت جهانگردي مشغول به كار بوده        
بطور كلي اثرات افزايش اشـتغال در       . كردند  جهان يك نفر در بخش جهانگردي فعاليت مي       

بخش جهانگردي در كشورهاي در حال توسعه مساعدتر از كشـورهاي صـنعتي اسـت زيـرا                 
ــه و امكانــات رشــد بيشــتر ايــن صــنعت محــدودتر شــده ولــي     در كشــورهاي صــنعتي زمين

  .باشند توسعه هنوز در آغاز راه ميكشورهاي در حال 
هـاي ارتبـاطي      ها و آزادراهها، شبكه     همچنين امكانات زيربنايي از قبيل فرودگاهها، جاده      

تـرين   نيـز كـه يكـي از اساسـي    ... و اطالعاتي، شبكه بهداشتي و شبكه آب و فاضالب و برق       
تصـادي فـوق،   در كنـار تـأثيرات اق  . يابـد  عوامل گسترش صنعت جهانگردي است توسعه مي    

نمـد، گيـوه، ورشوسـازي رشـد و گسـترش يافتـه و             , صنايع دستي نظير قالي، قاليچه، جاجيم     
عالوه بر ايجاد اشتغال و كسب درآمد براي افراد محلـي از فراموشـي و نـابودي ايـن صـنايع              

  .گردد جلوگيري مي

  تأثيرات فرهنگي و اجتماعي. ١‐٢
نبـود اعتبـارات الزم جهـت مرمـت و          اماكن تاريخي و باستاني بـه علـت كـم تـوجهي و              

در صـورت توسـعة صـنعت گردشـگري     . باشـند  نگهداري در حال تخريب و نابود شدن مـي        
توان انتظار داشت كه از تخريب آثار تاريخي جلوگيري شده و اختصـاص بودجـه بـراي                   مي

  .مرمت آن توجيه اقتصادي پيدا كند
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

از ) درصدي بسيار پائين و قابل حصول% (٢ريزي صحيح تنها  ند با برنامه اگر استان لرستان بتوا. 1
 ميليون دالر به دست خواهد آمد كه درآمدي ٢٧٥درآمد قابل حصول را جذب نمايد، مبلغي بيش از 

  .تواند تأثيري بسيار شگرف در رشد اقتصادي استان وكل ناحيه داشته باشد بسيار هنگفت بوده و مي
  .٢٩٨، ص )١٣٧٧(واي گي .  2
  . ١٤، ص )١٣٨٠( سازمان ايرانگردي و جهانگردي . 3
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 30 پژوهشنامه بازرگاني

ن مختلف، طرفين با فرهنگ، عـادات       ضمناً با افزايش مراودات ميان افراد بومي و مسافرا        
توانـد در ايجـاد يـك محـيط           هاي مختلف مي    آشنا شده و شناخت فرهنگ      و رسوم يكديگر    

البتــه دربــارة تــأثيرات فرهنگــي گســترش . امـن و آرام بــراي زنــدگي بشــر مفيــد واقــع شــود 
  .جهانگردي بايد با احتياط رفتار نمود تا آداب و فرهنگ و رسوم بومي آسيب نبيند

  چارچوب نظري. ٢
در بحث ادبيات موضوع ابتدا به راهبرد توسعه صنعت گردشـگري، سـپس عوامـل مـؤثر      

  .شود در مديريت كارآمد اين صنعت و برخي از موانع توسعه اشاره مي

  راهبردهاي توسعه صنعت گردشگري . ٢‐ ١
راهبردهاي توسعه گردشگري مبناي توسعه و مديريت اين صنعت و عنصـري اساسـي از             

برخي از موضـوعات اساسـي كـه    . شود اي گردشگري محسوب مي     ريزي ملي و منطقه     امهبرن
  :در تدوين راهبردها بايد به آنها توجه نمود به قرار زير است

هاي اوليه براي تدوين  عنوان نهاده ها و اهداف توسعه به ــ تعيين سياست
  .استراتژي

ردشگري در هر كشور يا هاي گ هاي عمده جاذبه ــ تعيين نوع، موقعيت و ويژگي
  .منطقه

بيني شده و  ــ تعيين نوع و موقعيت محلهاي اقامت موجود و محلهاي اقامت پيش
  .ساير تسهيالت گردشگري

ــ بررسي وضعيت و امكانات حمل و نقل و ساير تأسيسات زيربنايي نظير 
  .در حال و آينده... هاي آب، برق، تلفن، بهداشت و  شبكه

  . لي منطقه از نظر محيطي، اجتماعي، اقتصاديــ تجزيه و تركيب ك
با توجه به مطالب فوق به چند راهبرد توسعه گردشـگري كـه در منـاطق مختلـف جهـان              

ايجـاد  "يكـي از انـواع راهبردهـاي توسـعه،     : شـود  مورداستفاده قرار گرفتـه اسـت اشـاره مـي      
امنـه وسـيعي از     يـك تفريحگـاه معمـوالً د      .  اسـت  "براي جهـانگردان    )استراحتگاه(تفريحگاه  
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 31 ارزيابي موانع توسعه صنعت گردشگري در استان لرستان

كنـد،    خدمات و امكانات گردشگري از جملـه امكانـات تفريحـي و اسـتراحتي را ارائـه مـي                  
تـوان از     انـد كـه از مهمتـرين آنهـا مـي            كشورهاي مختلفي از اين نوع راهبرد اسـتفاده نمـوده         

توان به راهبـرد   از ديگر راهبردهاي گردشگري مي. راهبرد توسعه تفريحگاه مكزيك نام برد  
هـاي تـاريخي،       گردشگري شهري اشاره كرد، شهرها غالبـاً گسـترة وسـيعي از جاذبـه              توسعه

بسـياري از  . شـوند  هـاي شـهري را شـامل مـي          هـا و پـارك      هـا، هتـل     فرهنگي، بازار، رستوران  
اند، از طرفي     ها و تسهيالت رفاهي شهري اساساً براي خدمت به شهروندان توسعه يافته             جاذبه

ود و خروج گردشگران به كشور يا منطقه باشـند و بـه عنـوان               شهرها ممكن است دروازة ور    
. كنند، بـه حسـاب آينـد      پايگاهي براي گردشگراني كه به نواحي اطراف شهرها مسافرت مي         

ها و ساير تسهيالت گردشـگري        ريزي شود و احداث هتل      اين نوع راهبرد بايد به دقت برنامه      
 يا عمران مجدد برخـي از نـواحي شـهري       امروزه احداث . ها، بايد به دقت عمل شود       و جاذبه 

گيـرد، امـري      ها قرار مـي     كه در جهت استفاده جهانگردان و اوقات فراغت ساكنان آن ناحيه          
 مانند آنچـه  "توسعه گردشگري روستايي"توان به راهبرد      از ديگر راهبردها مي   . متداول است 

نـد كشـور عربسـتان     مان"توسعه گردشگري مذهبي"كه در كشور سنگال اجرا شده و راهبرد    
  .١اشاره كرد

  مديريت گردشگري. ٢‐٢
ريـزي و     يابي به توسعه گردشگري به عواملي نظير ساختار مناسب سازماني، برنامـه             دست

بـراي  . ٢آموزش نيروي انساني، قوانين و مقررات گردشگري و جذب سـرمايه وابسـته اسـت              
وانـا و منسـجم و   ايجاد توسعه پايدار و مناسـب صـنعت گردشـگري وجـود يـك مـديريت ت              

دولـت معمـوالً   . باشـد  هماهنگي بين بخش دولتي و بخش خصوصي بسيار حائز اهميـت مـي            
ريزي، تهيه آمار و انجـام        ها، برنامه   هماهنگي سياست : چندين مسئوليت برعهده دارد از جمله     

گـذاري،    پژوهش، تعيين استانداردها و مقررات صـنعت گردشـگري، ايجـاد انگيـزه سـرمايه              
ريـزي و آمـوزش نيـروي انسـاني بـراي گردشـگري،        ي خدمات بازاريـابي، برنامـه    انجام برخ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .٣١ـ٤٣، ص ص)١٣٧٩(سازمان جهاني جهانگردي .  1
  .٦٠، ص )١٣٧٩(سازمان جهاني جهانگردي .  2
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 32 پژوهشنامه بازرگاني

بخش خصوصي نيز مسئول توسعه تجـاري و احـداث        . ساخت و گسترش تأسيسات زيربنايي    
و اداره محل اقامت گردشگران و ارائه تسهيالت و ديگـر خـدمات گردشـگري و بازاريـابي            

نكه يك سـازمان واحـد بـراي اداره صـنعت           با توجه به آ   . ١براي اين اماكن و تسهيالت است     
، دولت براي انجام وظايفش بايد يك ادارة ملـي گردشـگري            ٢باشد  گردشگري ضروري مي  

تأسيس كند، اين سازمان يا وزارتخانه براي پاسخگويي به نيازهاي صنعت گردشـگري بايـد               
  .نشان داده شده، باشد) ١(هاي گوناگوني مانند آنچه كه در جدول  داراي بخش

  هاي مختلف وزارتخانه يا سازمان گردشگري ـ بخش١جدول 

 ريزي و توسعه برنامه خدمات بازاريابي

 ريزي توسعه سياست برنامه برنامه ريزي بازار و تبليغات

  هماهنگي اجراي توسعه  اداره دفاتر گردشگري خارج از كشور
  برقراري و اداره استانداردهاي تسهيالتي و خدماتي  ي اطالعات گردشگري اداره دفاتر محل

  تحصيل و آموزش  آمار و پژوهش
  ريزي نيروي انساني نويسي و برنامه برنامه  آوري، تهيه و تنظيم گزارشات آماري جمع

  برقراري و ادارة استانداردهاي آموزشي  رساني گردشگري اداره نظام اطالع
  ها و مؤسسات آموزشي ادارة برنامه  انجام مطالعات پژوهشي

  

هـا و اطالعـات گونـاگون از           به آنكه صنعت گردشگري نيازمند اسـتفاده از داده         با توجه 
افزون فنـاوري اطالعـات در جهـت توسـعه      باشد، بايد از گسترش روز  هاي مختلف مي    بخش

 و چون گردشگري يك فعاليت چند بخشـي اسـت، الزم بـه ذكـر اسـت كـه                    ٣استفاده نمايد 
هـاي دولتـي    زارتخانه گردشگري با ساير سـازمان حداكثر هماهنگي بايد بين اين سازمان يا و  

با ايجاد يك كميته مشـورتي مركـب از نماينـدگان سـازمان             . و خصوصي وجود داشته باشد    
تـوان ايـن همـاهنگي     هاي دولتي و خصوصي مرتبط مي   گردشگري، نمايندگان ساير سازمان   

زمند توجه بـه چنـد      با توجه به آنچه گفته شد مديريت كارآمد گردشگري نيا         . را ايجاد نمود  
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٦١، ص )١٣٧٩( سازمان جهاني جهانگردي . 1
2. Kerr & Barron & Wood (1999), p. 649. 
3. Connelland Reynolds (1999), p. 501. 
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 33 ارزيابي موانع توسعه صنعت گردشگري در استان لرستان

  :عنصر نهادي است كه عبارت است از
 

هـاي    ايجاد ساختار مناسب سازماني، بويژه براي دفاتر گردشگري دولتي و اتحاديه          ) الف
  . گردشگري بخش خصوصي براساس شرايط خاص هر كشور يا منطقه

 قوانين و مقررات مربوط به گردشگري، از قبيل تعيين اسـتانداردها و صـدور مجـوز               ) ب
  .ها و آژانسهاي مسافرتي و تفريحي براي هتل

هاي آموزشي و كارآموزي و ايجاد مؤسسـات آموزشـي جهـت آمـاده                تدوين برنامه ) ج
  .نمودن افراد براي كار در امور گردشگري

هـا، تسـهيالت، خـدمات و تأسيسـات      فراهم بودن سرمايه مالي به منظور توسعه جاذبـه     ) د
  .گذاري  براي جلب سرمايهزيربنايي و ايجاد ساز و كارهايي

هاي بازاريابي و تبليغاتي جهت شناساندن كشور و منطقه به گردشـگران      تدوين برنامه ) هـ
  .رساني در مناطق مقصد گردشگري و ايجاد تسهيالت و خدمات اطالع

، گمرك و ارائه ديگر خدمات و امكانات        )شامل اخذ ويزا  (ايجاد تسهيالت مسافرتي    ) و
  .١خروجي كشوردر مبادي ورودي و 

الزم به ذكر است در تدوين استراتژي براي توسعه پايدار اين صنعت و مديريت آن بايـد   
  .به شرايط اجتماعي ـ فرهنگي ـ اقتصادي هر منطقه توجه نمود

  موانع توسعه صنعت گردشگري. ٢‐٣
هر چند با توجه به شرايط هر كشور يا منطقه، موانع توسعه صنعت گردشـگري متفـاوت                 

  :هاي توسعه گردشگري عبارت است از اما بطور كلي موانع عمده در اجراي برنامهاست، 
عنـوان     نبود يـك سـازمان يـا وزارتخانـه مشـخص بـه             :موانع سازماني و ساختاري   ) الف

هاي موازي، باعـث ناهمـاهنگي و تـداخل وظـايف      متولي صنعت كه در نتيجه وجود سازمان  
ان مختلف و عـدم تـدوين و اجـراي يـك برنامـه      از طرفي وجود چند سازم. گردد  فراوان مي 

اي روبـرو     جامع و يكپارچه بـراي توسـعه گردشـگري، ايـن صـنعت را بـا مشـكالت عديـده                   

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .٦٠، ص)١٣٧٩( سازمان جهاني جهانگردي . 1
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 34 پژوهشنامه بازرگاني

  .سازد مي
هاي فرهنگي بين مناطق گردشـگري و آگـاهي     تفاوت:موانع فرهنگي ـ اجتماعي ) ب

 آگـاهي  هـاي گردشـگران و از طـرف ديگـر عـدم        كم ميزبانـان نسـبت بـه نيازهـا و خواسـته           
اي در گسـترش      گردشگران از فرهنگ ميزبانان، ضمن بروز مشـكالت عديـده، مـانع عمـده             

هاي مختلف ساكنان يـك محـل يـا افـراد             اغلب در نقاط و مكان    . ١صنعت گردشگري است  
يك جامعه به علت ناآگاهي يا ديدن برخي اعمال از جهانگردان و همچنين تفاوت فرهنگي               

 اين صنعت برداشت ناخوشايند و منفي دارنـد، و يـا كـاركردن              بين ميزبانان و گردشگران از    
در بعضي از مشاغل مربوط به گردشگري از طرف افراد بومي مشاغل سطح پائين تلقي شده                

  . ٢و ساكنان بومي حاضر به كار كردن در اين مشاغل نيستند
ت سـطح درآمـد، هزينـه سـوخت، امنيـ         :  عوامـل بـازار ماننـد      :موانع موجود در بازار   ) ج

هاي مسافرت، ارتباط مستقيم با گسـترش صـنعت گردشـگري             شغلي، عوامل فصلي و انگيزه    
بيشتر عوامل بازار ازكنترل محل يـا مقصـد گردشـگران خـارج اسـت، و توانـايي ايـن                    . دارد

بنـابراين  . پـذيري دارد    ريزي و انعطـاف     محلها در جذب گردشگر در بلندمدت، نياز به برنامه        
  .٣ي بايد تحقيقات جامعي از وضع بازار صورت گيردبراي تدوين يك استراتژ

متأسفانه به علت جوان بودن اين       :موانع آموزشي و كمبود نيروي انساني متخصص      ) د  
صنعت در اغلب كشورهاي در حال توسعه نيروي انساني متخصص مـورد نيـاز كـم اسـت و                 

ته و يـا بسـيار   حتي مراكز آموزشي براي تربيـت نيـروي انسـاني مـورد نيـاز هـم وجـود نداشـ         
  .محدود است

هـاي    كمبود و نامطلوب بودن وسايل حمل و نقـل مسـافري، جـاده           :موانع زيربنايي ) هـ
مخـابرات، فاضـالب و     , هـاي آب، بـرق      بين شهري، مراكز خريد، تأسيسـات اقـامتي، شـبكه         

بنـابراين  .  ٤آيـد  بهداشت در مناطق گردشگري يكي از موانـع عمـده توسـعه بـه حسـاب مـي             

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Master & Prideaux (1998), p. 45.  

  .٣١٦، ص )١٣٧٩(سازمان جهاني جهانگردي .  2
  .١٠٣ـ١٠٤.، ص ص)١٣٧٥( و ناصري ٣١٥‐٣١٧. ، ص ص)١٣٧٧( واي گي . 3
  .١٠٧، ص )١٣٧٥( ناصري . ٤
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 35 ارزيابي موانع توسعه صنعت گردشگري در استان لرستان

عت گردشــگري نيازمنــد يــك مــديريت منســجم و كارآمــد بــوده كــه موانــع و  توســعه صــن
  .هاي تدوين شده را داشته باشد مشكالت را شناسايي كرده و توانايي اجراي استراتژي

  بندي بررسي مباني نظري جمع. ٣
تـوان نتيجـه گرفـت كـه گردشـگري صـنعتي اسـت كـه          با توجه به مطالب اين بخش مي  

گونــاگون بــوده و توســعه آن نيازمنــد شــناخت و آگــاهي كــافي از داراي مزايــاي فــراوان و 
بـا توجـه بـه    . مسائل و عوامل مؤثر اقتصادي ـ اجتمـاعي ـ فرهنگـي در هـر منطقـه مـي باشـد        

راهبردهاي ارائه شده و عوامل مؤثر بر مديريت اين صنعت و همچنين اهـداف و ابعـاد ارائـه                  
  : گرديدتوان موارد زير را متذكر شده در اين پژوهش مي

ــ براي خروج از اقتصاد تك محصولي متكي به نفت و با توجه به اثرات 
مقصد،  مناطق درآمد سطح ارتقاء و ارزي كسب منابع اقتصادي گردشگري در

مناطق مختلف به عنوان يك ضرورت  كشور در پايدار اين صنعت توسعه
  .شود غيرقابل انكار مطرح مي

امه و استراتژي جــامع و هــدفمند بــوده كـه         ــ توسعه اين صنعت نيازمند يك برن      
هــدف، ابعاد و عوامل مـؤثر بـر توسـعه ايـن صـنعت را در هـر منطقـه در نظـر           

  .گرفته و توسط يك مديريت منسجم و منعطف به مرحله اجرا درآيد
هاي مختلف دارد، ممكـن اسـت بـر سـر راه              با توجه به تأثيراتي كه گردشگري بر بخش       

ه موانع گوناگوني مانند آنچه در اين بخش مطـرح شـد وجـود داشـته                توسعه آن در هر منطق    
ــا گردشــگري حــائز اهميــت      ــاط آنهــا ب ــع و چگــونگي ارتب ــذا شناســايي ايــن موان باشــد، ل

هـا و راهبردهـاي       در بخش بعد به وضعيت صـنعت گردشـگري و برنامـه           . اي است   العاده  فوق
  .شود چند كشور براي توسعه اين صنعت پرداخته مي

  لوژي تحقيقمتد. ٤
در اين مطالعه از روش پيمايشي براي ارزيـابي موانـع توسـعه گردشـگري اسـتفاده شـده                   
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 36 پژوهشنامه بازرگاني

ــراي جمــع١اســت ــده كــه پرسشــنامه    آوري داده ، ب ــوع پرسشــنامه اســتفاده گردي ــا از دو ن ه
 سـئوال و هـر دو پرسشـنامه         ١٧ سئوال و پرسشـنامه گردشـگران شـامل          ٢١كارشناسان شامل   

  .احي شده است طر٢براساس مقياس ليكرت

  الگوي مفهومي. ٤‐ ١
الگوي مفهومي مبناي روابط تئوريك ميان تعدادي از عوامل است كـه در مـورد مسـأله                 

هاي اوليه و مطالعه صنعت گردشـگري         در بررسي . ٣اند  پژوهش با اهميت تشخيص داده شده     
، انـد  هـايي كسـب نمـوده    در كشورهاي ديگر، خصوصاً كشورهايي كه در اين زمينه موفقيت   

مشخص گرديد كه يكي از مهمترين عوامل مؤثر بر توسعه اين صنعت در هر كشـور وجـود             
يك سازمان قوي و متمركز مـي باشـد كـه داراي اختيـارات كـافي بـوده و بتوانـد در مـورد                  

گيـري نمـوده و بـراي توسـعه آن بـه تـدوين                هاي مختلف مرتبط با اين صنعت تصـميم         زمينه
هـاي مـرتبط بـا گردشـگري بـا       دت بپـردازد و سـاير سـازمان       مـدت و بلندمـ      هاي كوتاه   برنامه

هـاي خـود      هـاي تـدوين شـده بـه اجـراي برنامـه             هماهنگي با اين سازمان و در جهـت برنامـه         
بپردازنــد، امــا در كشــور مــا چنــدين ســازمان و مركــز مختلــف نظيــر ســازمان ايرانگــردي و 

راث فرهنگـي، سـازمان     ، سـازمان ميـ    )به عنوان مدعي اصـلي اداره ايـن صـنعت         (جهانگردي  
محيط زيست، سازمان حج و اوقاف، بنياد مستضعفان و جانبازان و شهرداريها، در مورد ايـن                

دهد كه بين ميزان      همچنين تجربيات ساير كشورها نشان مي     . گيري مي نمايند    صنعت تصميم 
هــاي ارتبــاطي و اطالعــات،  هــا، سيســتم دسترســي و وجــود امكانــات زيربنــايي نظيــر جــاده 

هاي آب و برق و بهداشتي و خدمات گردشگري نظير تورهاي تفريحـي و آژانسـهاي                  هشبك

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
كساني است كه مستقيماً درگير مساله يا مشكل  اساس روش تحقيق پيمايشي مبتني بر نظر سنجي از . 1

با استفاده از فرمول . مورد بررسي هستند
2

2

E

pqz
n ، ١٣٧٩بازرگان و همكاران، ( با روش احتياطي =

  .حجم نمونه مورد بررسي تعيين شده است) ١٨٧ و ١٨٦صص 
اي از  س ليكرت بصورت پنج گزينههاي مورد استفاده در اين تحقيق با استفاده از مقيا  پرسشنامه. 2

  .باشند  مي٥ تا ١ها داراي ارزش  خيلي كم تا خيلي زياد طراحي شده كه هر يك از گزينه
  .٨١، ص )١٣٨٠( سكاران . 3
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 37 ارزيابي موانع توسعه صنعت گردشگري در استان لرستان

هاي گردشگري با توسعه ايـن صـنعت در آن منـاطق رابطـه وجـود دارد،                   مسافرتي در جاذبه  
هــاي گردشــگري و تفريحــي شــرط الزم مســافرت  يعنــي هــر چنــد وجــود جاذبــه و قابليــت

هـا، و تسـهيالت    ي آسـان بـه ايـن جاذبـه    گردشگران به يك منطقه است ولي امكـان دسترسـ   
رفاهي و خدماتي موجود در محـل از عوامـل بسـيار مهـم جـذب گردشـگر بـه يـك منطقـه                

شـود در كشـورهاي موفـق در صـنعت            در كنـار ايـن مـوارد مشـاهده مـي          . شود  محسوب مي 
هـا بـراي      هاي گردشگري و بازاريابي براي ايـن جاذبـه          گردشگري، شناسايي و معرفي جاذبه    

و جـذب گردشـگران بـه آن منـاطق يكـي از عوامـل بسـيار مهـم توسـعه ايـن صـنعت                  جلب  
همينطور در كشورهاي موفق در زمينه گردشگري جو و فضـاي فرهنگـي           . شود  محسوب مي 

هاي جهانگردي با اصل صـنعت    ها با برخي سياست     رغم برخي مخالفت    بوجود آمده كه علي   
گـردد   صـادي و اجتمـاعي ناحيـه مـي    به عنوان يك صنعت درآمدزا كه موجـب پيشـرفت اقت     

هـاي توسـعه، اقبـال عمـومي وجـود دارد، ولـي متأسـفانه         مخالف نبوده و نسـبت بـه سياسـت       
دركشور ايران بطور عموم و در استان لرستان بطور اخص نسبت به مزاياي گردشگري يـك         

اي و    بـر اسـاس تحقيقـات انجـام شـده و مطالعـات كتابخانـه              . ناآگاهي عمـومي وجـود دارد     
توانـد بـا متغيـر توسـعه نيـافتگي            هاي اوليه با كارشناسان، چهار عامل عمـده كـه مـي             صاحبهم

: عوامل مـورد نظـر عبارتنـداز      . صنعتي گردشگري استان لرستان مرتبط باشند شناسايي شدند       
ــز تصــميم  ــدد مراك ــدمات      تع ــايي و خ ــات زيربن ــابي، ضــعف امكان ــري، ضــعف بازاري گي

 "الگوي مفهـومي ايـن پـژوهش      "نمودار ذيل   . شگرگردشگري، فقدان فرهنگ پذيرش گرد    
  .دهد را نشان مي

  
   گيري تعدد مراكز تصميم  

     

نيافتگي صنعت گردشگري  توسعه  ضعف بازاريابي
 استان لرستان

فقدان فرهنگ  
 پذيرش گردشگر
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 38 پژوهشنامه بازرگاني

ضعف امكانات زيربنايي و خدمات   
 گردشگري

  

   ـ الگوي مفهومي پژوهش١نمودار 

  

  فرضيات پژوهش. ٤‐٢
گويي به سئوال اصلي كه چه موانعي در سر راه توسعه صنعت گردشگري در                براي پاسخ 

  :گردد استان لرستان وجود دارد؛ بر اساس الگوي مفهومي چهار فرضيه زير ارايه مي
گيـري و توسـعه نيـافتگي صـنعت      داري بين تعدد مراكز تصـميم  فرضية اول ـ رابطه معني 

  .ان لرستان وجود داردگردشگري در است
داري بين ضعف بازاريابي و توسعه نيافتگي صنعت گردشـگري   فرضية دوم ـ رابطه معني 
  .در استان لرستان وجود دارد
داري بين ضـعف امكانـات زيربنـايي و خـدمات گردشـگري و       فرضية سوم ـ رابطه معني 

  .توسعه نيافتگي صنعت گردشگري در استان لرستان وجود دارد
داري بين فقدان فرهنگ پذيرش گردشگر و توسـعه نيـافتگي    ارم ـ رابطه معني فرضيه چه

  .صنعت گردشگري در استان لرستان وجود دارد

براي تعيين حجم نمونه از فرمول       : گيري  نمونه
2

2

E

pqz
n  استفاده شد كـه تعـداد حجـم         =

ه قانون راسـكو كـه حجـم      و با توجه ب    ١ نفر تعيين شده است    ٧٧نمونه براي گروه كارشناسان     
 و بـا در نظـر    ٢دانـد   هـا مناسـب مـي        را  براي اكثـر پـژوهش       ٥٠٠ و كمتر از     ٣٠نمونه بيشتر از    

گرفتن اين نكته كه پيشنهاد شده است وقتـي كـه از دو گـروه مختلـف در مـورد موضـوعي                      
شود بهتر است كه حجـم نمونـه دو گـروه بـه هـم نزديـك باشـد، بـراي          واحد نظرسنجي مي  

بـراي  . گـردد   نفر تعيـين مـي   ٧٧ردشگران نيز از اين تعداد استفاده شد و حجم نمونه           گروه گ 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

:  به دست آمدn = ١٩٦با توجه به فرمول حجم نمونه برابر  .  1
2

2

)07/0(

)5/0)(5/0()96/1(
n =   

   .٣٣٤، ص )١٣٨٠( سكاران . 2
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 39 ارزيابي موانع توسعه صنعت گردشگري در استان لرستان

هـاي   هـا و بخـش   گيري در گروه كارشناسان بـا توجـه بـه آنكـه ايـن افـراد در سـازمان               نمونه
ــراي همگــن   ــد، ب ــا از روش    مختلــف حضــور دارن ــه آنه ــر نمــودن و ســهولت دسترســي ب ت

 گروه گردشگران با توجه به غيرهمگن بودن اين        گيري تصادفي گروه بندي شده و در        نمونه
  .گيري تصادفي ساده استفاده شده است افراد از روش نمونه

  هـاي مختلـف در جـدول     هـا، ادارات و بخـش   تعداد نمونه انتخابي از هر طبقه در سازمان     
  :به تفكيك بيان شده است) ٢(

  ط با هاي مرتب ـ توزيع فراواني تعداد كارشناسان در سازمان٢جدول 
  گردشگري و تعداد نمونه

 سازمان رديف
تعداد كارشناسان 

 ها در سازمان
تعداد كارشناسان 

 در نمونه

 ٣ ٥ سازمان ايرانگردي و جهانگردي ١

 ٧ ١٢ اداره فرهنگ و ارشاد اسالمي ٢

 ٦ ١١ سازمان ميراث فرهنگي ٣

 ٤ ٦ سازمان صدا و سيما ٤

 ٩ ١٥ شهرداري ٥

 ٥ ٨ استانداري ٦

 ٢ ٣ شناسي نياد ايرانب ٧

 ٣ ٥ سازمان حج و اوقاف ٨

 ٦ ١٠ ريزي سازمان مديريت و برنامه ٩

 ٤ ٦ سازمان محيط زيست ١٠

 ١٢ ٢٠ ها و تورهاي مسافرتي آژانس ١١

 ١١ ١٨ هتلها ١٢

 ٥ ٨ جهاد كشاورزي ١٣

 n = ٧٧ N = ١٢٧ جمع
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 40 پژوهشنامه بازرگاني

  

  گيري ابزار اندازه (Reliability)بررسي اعتبار . ٤‐٣
ه به اينكه امروزه در اكثـر تحقيقـات بـراي محاسـبه اعتبـار ابـزار، از روش آلفـاي                     با توج 

شود، در ايـن تحقيـق نيـز از ايـن روش بـراي محاسـبه اعتبـار پرسشـنامه            كرونباخ استفاده مي  
گيـري از جملـه       اين روش براي محاسـبه همـاهنگي درونـي ابـزار انـدازه            . استفاده شده است  

 اسـتفاده  spssافـزار   براي محاسبه ضـريب آلفـاي كرونبـاخ از نـرم      . ١رود  ها بكار مي    پرسشنامه
 و بـراي پرسشـنامه   ra = 92.3شده است كه در آن ضريب آلفـا بـراي پرسشـنامه كارشناسـان     

  .  تعيين شده استra= 90.1گردشگران 

  هاي آماري مورد استفاده تكنيك. ٤‐٤
وصـيفي بـراي جـداول    با توجه به ماهيـت سـؤاالت و اهـداف تحقيـق، عـالوه بـر آمـار ت              

  نظيــر . فراوانــي و نمودارهــا، از آمــار اســتنباطي بــراي آزمــون آمــاري اســتفاده شــده اســت  
 براي مقايسه نظرات دو گروه در مورد هـر يـك از عوامـل تحقيـق، از آزمـون                  t-testآزمون  

همبستگي اسپيرمن براي تعيين وجود يا عدم وجود رابطه بـين متغيرهـاي مـورد بررسـي و از                   
بندي فريدمن براي تعيين اولويت عوامل پـژوهش اسـتفاده گرديـده كـه در ايـن                    رتبه آزمون

  . بكار گرفته شده استspssافزار آماري  راستا نرم

  ها تجزيه و تحليل داده. ٥
بنـدي شـده و سـپس بـا توجـه بـه ماهيـت                هـا دسـته     هـا، داده    آوري پرسشنامه   پس از جمع  

هـاي آمـار اسـتنباطي نظيـر      ها از آزمون   ليل داده سئواالت و اهداف تحقيق، براي تجزيه و تح       
آزمون همبستگي اسپيرمن براي تعيين وجود يا عدم رابطه بين متغيرهـاي پـيش بـين و متغيـر                   

 بـراي  t-testبندي عوامل مطرح شده و آزمـون   بندي فريدمن براي الويت   مالك، آزمون رتبه  
 اسـتفاده  spssافزارهـاي آمـاري    نـرم مقايسه نظرات دو گروه استفاده شده كه در اين راستا از    

  .شده است
هاي آماري نظير سن، جنسيت، وضعيت تأهـل   در ابتدا مشخصات جمعيت شناختي نمونه    

هـاي    و سطح تحصيالت با استفاده از جدول و نمـودار تشـريح شـده و سـپس نتـايج آزمـون                    
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .١٦٩، ص )١٣٧٩( و همكاران  بازرگان. 1
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 41 ارزيابي موانع توسعه صنعت گردشگري در استان لرستان

  .آماري مورد استفاده، به تفكيك آورده مي شود

  )غيرهاي جمعيت شناختي نمونهبررسي مت(آمار توصيفي . ٥‐ ١
ابتدا متغيرها در گـروه     . با توجه به آنكه در اين تحقيق دو گروه نمونه آماري وجود دارد            

 .شوند كارشناسان و سپس در گروه گردشگران بررسي مي

  

www.SID.ir



Archive of SID

w
w

w
.SID

.ir



Archive of SID

توزيع فراواني افراد مورد پرسش از نظر متغيرهاي جمعيت شناختي نظير وضعيت تأهل، جنسيت، سن و سطح 
  ت در دو گروه كارشناسان و گردشگرانتحصيال

  ـ توزيع فراواني در گروه كارشناسان٣ـ١جدول 

 تحصيالت )به سال(سن  جنسيت وضعيت تأهل

كمتر از  جمع مرد زن جمع متأهل مجرد 
٣٠ 

  بين
 ٣٠‐ ٤٠ 

  بين 
٤٠‐ ٥٠ 

باالتر 
 ٥٠از 

ديپلم  جمع
 وكمتر

فوق 
 ديپلم

ليسانس و  فوق ليسانس
 باالتر

 جمع

 ٧٧ ٩ ٤٧ ١١ ١٠ ٧٧ ٣ ١٧ ٣٦ ٢١ ٧٧ ٦٣ ١٤ ٧٧ ٥٠ ٢٧ فراواني

درصد 
 فراواني

١٠٠ %٧/١١ %٢/٦١ %٢/١٤ %٩/١٢ %١٠٠ %٩/٣ %١/٢٢ %٨/٤٦ %٢/٢٧ %١٠٠ %٨/٨١ %٢/١٨ %١٠٠ %٦٥ %٣٥% 

  

  ـ توزيع فراواني در گروه گردشگران٣ـ٢جدول 

 تحصيالت )به سال(سن  جنسيت وضعيت تأهل

كمتر از  جمع مرد زن جمع متأهل مجرد 
٣٠ 

  بين
 ٣٠‐ ٤٠ 

  بين 
٤٠‐ ٥٠ 

باالتر 
 ٥٠از 

ديپلم  جمع
 وكمتر

فوق 
 ديپلم

ليسانس و  فوق ليسانس
 باالتر

 جمع

 ٧٧ ٨ ٢٢ ٩ ٣٨ ٧٧ ٤ ١١ ٢٢ ٤٠ ٧٧ ٦٦ ١١ ٧٧ ٣٨ ٣٩ فراواني
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درصد 
 %١٠٠ %٤/١٠ %٦/٢٨ %٧/١١ %٣/٤٩ %١٠٠ %٢/٥ %٣/١٤ %٦/٢٨ %٩/٥١ %١٠٠ %٧/٨٥ %٣/١٤ %١٠٠ %٤٩ %٥١ فراواني

w
w
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 41 ارزيابي موانع توسعه صنعت گردشگري در استان لرستان

  هاي آماري آزمون. ٥‐٢
  :شود هاي آماري گفته شده آورده مي ابتدا آزمون فرضيات ودر ادامه نتايج آزمون

  آزمون همبستگي اسپيرمن. ٥‐٢‐ ١
ضريب همبستگي اسپيرمن كامالً مبتني بر مقياس ترتيبي بوده كه با استفاده از آن، ميـزان      

ها با استفاده از ايـن   ه آزمون فرضيهنتيج. ١شود ارتباط و جهت رابطه بين دومتغير مشخص مي      
  . شود ضريب در ذيل آورده مي

  : فرضيه اول
 :H0    گيري و توسعه نيافتگي صنعت گردشگري در استان لرستان وجود ندارد داري بين تعدد مراكز تصميم رابطه معني

      :H1تان لرستان وجود داردگيري و توسعه نيافتگي صنعت گردشگري در اس داري بين تعدد مراكز تصميم رابطه معني

  
  گروه كارشناسان: الف

 ميزان همبستگي داري سطح معني ميزان خطاي مجاز نتيجه آزمون

 H0 0.05 0.006 0.366 رد

  
  . فرضيه اول تنها توسط گروه كارشناسان آزمون شده است:گروه گردشگران: ب

باشـد بـا    ي مجـاز مـي  داري آزمون الف كه كوچكتر از ميزان خطا         با توجه به سطح معني    
شـود و براسـاس ضـريب اسـپيرمن            رد مـي   H0 پذيرفتـه شـده فرضـيه        H1فرضيه  % ٩٥اطمينان  

تـوان گفـت كـه ايـن دو متغيـر داراي همبسـتگي غيرمسـتقيم يـا معكـوس              محاسبه شـده مـي    
گيرنــده در مــورد  باشــند، يعنــي طبــق نظــر پاســخگويان هــر چــه تعــداد مراكــز تصــميم   مــي

  . يابد صنعت گردشگري در لرستان كمتر توسعه ميگردشگري بيشتر باشد، 
  :فرضيه دوم

       : H0رابطه معني داري بين ضعف بازاريابي و توسعه نيافتگي صنعت گردشگري در استان لرستان وجود ندارد

          :H1.داري بين ضعف بازاريابي و توسعه نيافتگي صنعت گردشگري در استان لرستان وجود دارد رابطه معني
  
  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .٢٦٥، ص )١٣٧٨( هومن . 1
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 42 پژوهشنامه بازرگاني

  
  

  گروه كارشناسان: الف
 ميزان همبستگي داري سطح معني ميزان خطاي مجاز نتيجه آزمون

 H0 0.05 0.007 0.353 رد
  
  :گروه گردشگران: ب

 ميزان همبستگي داري سطح معني ميزان خطاي مجاز نتيجه آزمون

 H0 0.05 0.009 0.291 رد
  
 :تركيب دو گروه: ج

 ميزان همبستگي داري سطح معني ان خطاي مجازميز نتيجه آزمون

 H0 0.05 0.002 0.302 رد
  

داري آزمونهاي الف، ب و ج كه كوچكتر از ميزان خطـاي مجـاز        با توجه به سطح معني    
شـود و    در هر سه آزمون رد مـي H0 پذيرفته شده و فرضيه   H1فرضيه  % ٩٥باشد با اطمينان      مي

تـوان   ا و تركيـب دو گـروه مـي       هـ   براساس ضريب اسپيرمن محاسبه شده در هر يك از گروه         
يعني طبق نظر پاسـخگويان هرچـه   . باشند  گفت كه اين دو متغير داراي همبستگي مستقيم مي        

ها كمتر بـه مـردم    هاي گردشگري استان لرستان كمتر بازاريابي شود و اين جاذبه          براي جاذبه 
  .يابد شناسانده شوند، اين صنعت در لرستان كمتر توسعه مي

  :فرضيه سوم
    :H0استان لرستان وجود ندارد گردشگري در نيافتگي توسعه گردشگري و خدمات زيربنايي و ضعف امكانات داري بين معني بطهرا

  :H1.  استان لرستان وجود دارد گردشگري در نيافتگي توسعه گردشگري و خدمات زيربنايي و ضعف امكانات داري بين معني رابطه

  
  گروه كارشناسان: الف

 تگيميزان همبس داري سطح معني ميزان خطاي مجاز نتيجه آزمون

 H0 0.05 0.012 0.341 رد
  
  :گروه گردشگران: ب

 ميزان همبستگي داري سطح معني ميزان خطاي مجاز نتيجه آزمون

 H0 0.05 0.008 0.301 رد
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 43 ارزيابي موانع توسعه صنعت گردشگري در استان لرستان

  
 :تركيب دو گروه: ج

 ميزان همبستگي داري سطح معني ميزان خطاي مجاز نتيجه آزمون

 H0 0.05 0.001 0.31 رد
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 44 پژوهشنامه بازرگاني

هاي الف، ب و ج كه كوچكتر از ميزان خطاي مجاز             داري آزمون   با توجه به سطح معني    
شـود و    در هر سه آزمون رد مـي H0 پذيرفته شده و فرضيه   H1فرضيه  % ٩٥باشد با اطمينان      مي

تـوان    ها و تلفيق هر دو گـروه مـي          براساس ضريب اسپيرمن محاسبه شده در هر يك از گروه         
باشند، يعني طبق نظر پاسخگويان هر چـه    اين دو متغير داراي همبستگي مستقيم مي    گفت كه 

امكانات زيربنايي گسترش نيافته باشند و خدمات گردشگري مطلـوب بـه گردشـگران ارائـه      
  .يابد نشود، اين صنعت در استان لرستان كمتر توسعه مي

  : فرضيه چهارم
     :H0دشگري و توسعه نيافتگي گردشگري در استان لرستان وجود ندارد داري بين فقدان فرهنگ پذيرش گر رابطه معني
        :H1داري بين فقدان فرهنگ پذيرش گردشگر و توسعه نيافتگي گردشگري در استان لرستان وجود دارد  رابطه معني

  
  گروه كارشناسان: الف

 ميزان همبستگي داري سطح معني ميزان خطاي مجاز نتيجه آزمون

 H0 0.05 0.026 0.198 رد

  
  :گروه گردشگران: ب

 ميزان همبستگي داري سطح معني ميزان خطاي مجاز نتيجه آزمون

 H0 0.05 0.031 0.148 رد

  
 :تركيب دو گروه: ج

 ميزان همبستگي داري سطح معني ميزان خطاي مجاز نتيجه آزمون

 H0 0.05 0.037 0.17 رد

  
، ب و ج كـه كـوچكتر از ميـزان خطـاي         هـاي الـف     داري آزمون    با  توجه به سطح معني     

 در هـر سـه آزمـون رد         H0 پذيرفتـه شـده و فرضـيه         H1فرضـيه   % ٩٥باشد با اطمينان      مجاز مي 
 هر دو گـروه   ها و تلفيق شود و براساس ضريب اسپيرمن محاسبه شده در هر يك از گروه            مي
ق نظــر باشــند، يعنــي طبــ تــوان گفــت كــه ايــن دو متغيــر داراي همبســتگي مســتقيم مــي  مــي

پاسخگويان هر چه افراد بومي از مزاياي گردشگري اطالع كمتري داشـته و افـراد آمـوزش                 
هاي مختلف اين صنعت در استان لرستان مشغول به كـار باشـند، ايـن             ديده كمتري در بخش   
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 45 ارزيابي موانع توسعه صنعت گردشگري در استان لرستان

  .يابد صنعت در لرستان كمتر توسعه مي
  بندي فريدمن آزمون رتبه. ٥‐٢‐٢

ها در مورد عوامل مؤثر بر توسـعه نيـافتگي صـنعت     براي بررسي نظرات هر يك از گروه  
. شـود  گردشگري لرستان و مقايسه اين نظرات، از آزمـون رتبـه بنـدي فريـدمن اسـتفاده مـي                

باشـد كـه در    بندي عوامل با استفاده از نظرات پاسخگويان مي هدف از انجام اين آزمون رتبه  
  :شود ادامه نتيجه اين آزمون آورده مي

  سانگروه كارشنا: الف
                   :H0داري ندارند   هاي عوامل چهارگانه توسعه نيافتگي صنعت گردشگري استان لرستان تفاوت معني ميانگين رتبه

 :H1دارند  داري معني استان لرستان تفاوت گردشگري صنعت توسعه نيافتگي چهارگانه هاي عوامل يك زوج از ميانگين رتبه حداقل

  
 ها ميانگين رتبه امل عو

 3.30 گيري تعدد مراكز تصميم

 2.57  فقدان فرهنگ پذيرش گردشگر

 2.01  ضعف امكانات زيربنايي و خدمات گردشگري

 1.38  ضعف بازاريابي
  

 محاسبه شده 2χ داري سطح معني ميزان خطاي مجاز نتيجه آزمون

 H0 0.05 0.002 79.45رد

 

  گروه گردشگران: ب
                   :H0داري ندارند   هاي عوامل چهارگانه توسعه نيافتگي صنعت گردشگري استان لرستان تفاوت معني  رتبهميانگين

 :H1دارند  داري معني استان لرستان تفاوت گردشگري صنعت توسعه نيافتگي چهارگانه هاي عوامل يك زوج از ميانگين رتبه حداقل

  
 ها ميانگين رتبه عوامل 

 ــــ گيري عدد مراكز تصميمت

 2.81  فقدان فرهنگ پذيرش گردشگر

 2.18  ضعف امكانات زيربنايي و خدمات گردشگري

 1.26  ضعف بازاريابي
 

  تركيب دو گروه: ج
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 46 پژوهشنامه بازرگاني

                   :H0داري ندارند   هاي عوامل چهارگانه توسعه نيافتگي صنعت گردشگري استان لرستان تفاوت معني ميانگين رتبه

 :H1دارند  داري معني استان لرستان تفاوت گردشگري صنعت توسعه نيافتگي چهارگانه هاي عوامل يك زوج از ميانگين رتبه قلحدا

  
 ها ميانگين رتبه عوامل 

 3.30 گيري تعدد مراكز تصميم

 2.76  فقدان فرهنگ پذيرش گردشگر

 2.13  ضعف امكانات زيربنايي و خدمات گردشگري

 1.31  ضعف بازاريابي

  
 محاسبه شده 2χ داري سطح معني ميزان خطاي مجاز نتيجه آزمون

 H0 0.05 0.003 69.79رد

  
توانيم بپـذيريم كـه    هاي الف، ب و ج مي ها در هر يك از قسمت   با توجه به نتايج آزمون    

هـاي     رتبـه  دار هستند، يعني به نظر پاسخگويان بـين ميـانگين            اين نتايج معني   p<0.05در سطح 
هـا و     نتـايج آزمـون در هـر يـك از گـروه           . داري وجـود دارد     هر يك از عوامل تفاوت معني     

دهدكه نظرات پاسـخگويان در گـروه كارشناسـان و            همچنين تركيب اين دو گروه نشان مي      
باشـد، از ايـن رو        بندي عوامل مورد نظـر تقريبـاً يكسـان مـي            گروه گردشگران در مورد رتبه    

بـه  . هـا نيـز صـادق اسـت         ون در تركيب دو گروه در مورد هر يك از گروه          تحليل نتيجه آزم  
نظر پاسخگويان مهمترين عامل كـه بـا توسـعه نيـافتگي صـنعت گردشـگري اسـتان لرسـتان                    

گيري بوده و پس از آن فقدان فرهنگ پذيرش گردشـگر،             مرتبط است، تعدد مراكز تصميم    
با . باشد  انتها ضعف بازاريابي مي   سپس ضعف امكانات زيربنايي و خدمات گردشگري و در          

انـد، در ادامـه    گيـري شـده   توجه به اينكه هر يك از عوامل فوق به وسيله چند شاخص اندازه        
  .گردد بندي مي ها در هر يك از عوامل چهارگانه اولويت با آزمون فريدمن اين شاخص

  
 محاسبه شده 2χ داري سطح معني ميزان خطاي مجاز تيجه آزمونن

 H0 0.05 0.002 11.73رد
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 47 ارزيابي موانع توسعه صنعت گردشگري در استان لرستان

  گيري عامل تعدد مراكز تصميم: الف
                   :H0داري ندارند   هاي عوامل چهارگانه توسعه نيافتگي صنعت گردشگري استان لرستان تفاوت معني ميانگين رتبه

 :H1دارند  داري معني استان لرستان تفاوت دشگريگر صنعت توسعه نيافتگي چهارگانه هاي عوامل يك زوج از ميانگين رتبه حداقل

  
  

 ها ميانگين رتبه ها  شاخص

 3.82 عدم وجود طرح جامع توسعه گردشگري

 2.07  هاي مختلف تداخل وظايف بين سازمان

 2.05  هاي مختلف ناهماهنگي بين سازمان

 1.91  ميزان اختيارات سازمان ايرانگردي و جهانگردي

  
 محاسبه شده 2χ داري سطح معني ميزان خطاي مجاز نتيجه آزمون

 H0 0.05 0.028 79.89رد

 
  عامل فقدان فرهنگ پذيرش گردشگر: ب

                   :H0داري ندارند   هاي عوامل چهارگانه توسعه نيافتگي صنعت گردشگري استان لرستان تفاوت معني ميانگين رتبه

 :H1دارند  داري معني استان لرستان تفاوت گردشگري صنعت توسعه نيافتگي چهارگانه هاي عوامل ين رتبهيك زوج از ميانگ حداقل

  
 ها ميانگين رتبه ها  شاخص

 1.80 ناآگاهي عمومي از مزاياي گردشگري

 1.01  هاي مختلف صنعت گردشگري كمبود افراد آموزش ديده در بخش

  
 محاسبه شده 2χ داري  معنيسطح ميزان خطاي مجاز نتيجه آزمون

 H0 0.05 0.001 7.84رد

 
  عامل ضعف امكانات زيربنايي و خدمات گرشگري: ج

                   :H0داري ندارند   هاي عوامل چهارگانه توسعه نيافتگي صنعت گردشگري استان لرستان تفاوت معني ميانگين رتبه

 :H1دارند  داري معني استان لرستان تفاوت گردشگري صنعت توسعه نيافتگي چهارگانه اي عوامله يك زوج از ميانگين رتبه حداقل

  
 ها ميانگين رتبه ها شاخص
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 48 پژوهشنامه بازرگاني

 4.21 ضعف سيستم حمل و نقل

 3.38  كمبود دفاتر و آژانسهاي مسافرتي با تورهاي تفريحي منظم

 3.08  كمبود تأسيسات اقامتي

  2.82  اريد ضعف خدمات هتلداري و رستوران
 2.73  ها محل جاذبه در تلفن برق و و آب هاي تأسيسات بهداشتي و شبكه ضعف

 محاسبه شده 2χ داري سطح معني ميزان خطاي مجاز نتيجه آزمون

 H0 0.05 0.001 6.93رد

  
  عامل ضعف بازاريابي: د

                   :H0داري ندارند    استان لرستان تفاوت معنيهاي عوامل چهارگانه توسعه نيافتگي صنعت گردشگري ميانگين رتبه

 :H1دارند  داري معني استان لرستان تفاوت گردشگري صنعت توسعه نيافتگي چهارگانه هاي عوامل يك زوج از ميانگين رتبه حداقل

  
 ها ميانگين رتبه ها شاخص

 4.09 عدم وجود يك برنامه منسجم و مدون بازاريابي

 3.67  هاي استان ود كتب، مقاالت، كاتالوگ و عكس از جاذبهكمب

 3.07  ها استفاده ناكافي از صدا و سيماي شبكه استاني براي معرفي جاذبه

  3.01  عدم برگزاري همايش و جشنواره منظم ساالنه
 2.92  حضور كم در نمايشگاههاي گردشگري در داخل و خارج كشور

  
 محاسبه شده 2χ داري سطح معني ميزان خطاي مجاز نتيجه آزمون

 H0 0.05 0.002 10.23رد

  
دار   ايـن نتـايج معنـي   P<0.05تـوانيم بپـذيريم كـه در سـطح      ها مي با توجه به نتايج آزمون   

هـاي هـر يـك از عوامـل،       هـاي شـاخص     هستند، يعني به نظر پاسخگويان بـين ميـانگين رتبـه          
تـوان   در بررسي نتيجـه آزمـون هـر يـك از عوامـل، مـي            البته  . داري وجود دارد    تفاوت معني 

گيـري، عـدم وجـود طـرح      در عامل تعـدد مراكـز تصـميم   : نكاتي را متذكر گرديد، از جمله     
بوده و دو شـاخص بعـد يعنـي         ) ٨٢/٣(جامع توسعه گردشگري داراي باالترين ميانگين رتبه        
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 49 ارزيابي موانع توسعه صنعت گردشگري در استان لرستان

  ،٠٥/٢( تقريبـاً برابـر      اي  هـاي مختلـف داراي رتبـه        تداخل وظايف و ناهماهنگي بين سـازمان      
) ٩١/١(باشند و در آخر ميزان اختيارات سازمان ايرانگردي و جهانگردي با رتبـه                مي) ٠٧/٢ 

  . قرار دارد
بـاالتر از فقـدان افـراد آمـوزش        ) ٨/١(اي    در عامل دوم عدم آگاهي عمومي داراي رتبـه        

   حمـل و نقـل بـا   در عامل سوم مهمترين شاخص ضعف سيستم   . باشد  مي) ٠١/١(ديده با رتبه    
، )٨٣/٣(تفريحي منظم بـا   كمبود دفاتر و آژانسهاي مسافرتي با تورهاي ، و پس از آن   )٢١/٤ (

و در آخر دو شاخص ضعف تأسيسـات بهداشـتي و      ) ٠٨/٣(سپس كمبود تأسيسات اقامتي با      
) ٧٣/٢( اي تقريبـاً برابـر   رستوران داراي با رتبه خدمات هتلداري و ضعف و... هاي آب و     شبكه

و درعامل چهارم عـدم وجـود يـك برنامـه مـدون و منسـجم بازاريـابي            . تعيين گرديده است  
و در آخر سه    ) ٦٧/٣(با  ... ، پس از آن كمبودكتب، مقاالت و        )٠٩/٤(داراي باالترين رتبه با     

شاخص ديگر استفاده ناكافي از صدا و سيماي استاني و عدم برگزاري همـايش و جشـنواره                 
  ور كـم در نمايشـگاههاي گردشـگري در داخلـي و خـارج از كشـور بـا       منظم ساالنه و  حض   

  .و تفاوتهايي بسيار جزيي قرار دارند) ٩٢/٢، ٠١/٣، ٠٧/٣ (

   براي مقايسه نظرات دو گروهt-testآزمون . ٥‐٢‐٣
آوري شـده از  دو گـروه در بعضـي             هـا اطالعـات جمـع       به جهت آنكه در آزمون فرضيه     

راي مقايسـه ميـانگين نظـرات دو گـروه كارشناسـان و             موارد بـا هـم تركيـب شـده اسـت، بـ            
نيافتگي صنعت گردشگري لرسـتان از        گردشگران در مورد هر يك از عوامل مؤثر بر توسعه         

شود، هدف از انجام آزمون اين است كه آيـا دو گـروه در مـورد هـر       اين آزمون استفاده مي   
  : شود  آورده مييك از عوامل توافق نظر دارند يا نه، در ادامه نتايج آزمون

گيـري عامـل اول فقـط توسـط         با توجه بـه انـدازه      :گيري  تعدد مراكز تصميم  : عامل اول 
  . براي اين عامل موضوعيت نداردtكارشناسان، آزمون 

  ضعف بازاريابي : عامل دوم
                      :H0داري ندارد بين ميانگين نظرات دو گروه در مورد ضعف بازاريابي گردشگري استان لرستان تفاوت معني

                       :H1.داري دارد بين ميانگين نظرات دو گروه در مورد ضعف بازاريابي گردشگري استان لرستان تفاوت معني

  
  :گروه كارشناسان
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 50 پژوهشنامه بازرگاني

 تعداد ميانگين

1.38 77 
  :گروه گردشگران

 تعداد ميانگين

1.26 77 
  

 محاسبه شدهT داري سطح معني مجازميزان خطاي  نتيجه آزمون

 H0 0.05 0.18 2.69قبول 

داري آزمون بزرگتـر از ميـزان خطـا اسـت، لـذا               چون سطح معني  % ٩٥در سطح اطمينان    
شود، يعني براساس نتيجه آزمون، بين نظـرات دو            پذيرفته مي  H0 رد شده و فرضيه      H1فرضيه  

اسـتان لرسـتان   گروه كارشناسان و گردشگران در مورد ضعف بازاريابي صنعت گردشگري     
  .داري وجود ندارد تفاوت معني

  ضعف امكانات زيربنايي و خدمات گردشگري: عامل سوم
  :H0گردشگري استان لرستان تفاوت معني داري ندارد بين ميانگين نظرات دوگروه درمورد ضعف امكانات زيربنايي و خدمات

   :H1گردشگري استان لرستان تفاوت معني داري دارد   تبين ميانگين نظرات دوگروه درمورد ضعف امكانات زيربنايي و خدما

  
  :گروه كارشناسان

 تعداد ميانگين

2.01 77 
  :گروه گردشگران

 تعداد ميانگين

2.18 77 
  
 

 محاسبه شدهT داري سطح معني ميزان خطاي مجاز نتيجه آزمون

 H0 0.05 0.15 -2.34قبول 

  
 بزرگتـر از ميـزان خطـا اسـت، لـذا            داري آزمون   چون سطح معني  % ٩٥در سطح اطمينان    

 يعني براساس نتيجه آزمون، بين نظـرات دو          شود،   پذيرفته مي  H0 رد شده و فرضيه      H1فرضيه  
گروه كارشناسان و گردشگران در مورد ضعف امكانـات زيربنـايي و خـدمات گردشـگري                

 .داري ندارد استان لرستان تفاوت معني
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 51 ارزيابي موانع توسعه صنعت گردشگري در استان لرستان

  فقدان فرهنگ پذيرش گردشگر: عامل چهارم
       :H0داري ندارد بين ميانگين نظرات دو گروه در مورد فقدان فرهنگ پذيرش گردشگر در استان لرستان تفاوت معني

         :H1داري دارد بين ميانگين نظرات دو گروه در مورد فقدان فرهنگ پذيرش گردشگر در استان لرستان تفاوت معني
 

  :گروه كارشناسان
 تعداد ميانگين

2.57 77 
  :وه گردشگرانگر

 تعداد ميانگين

2.81 77 
 

 محاسبه شدهT داري سطح معني ميزان خطاي مجاز نتيجه آزمون

 H0 0.05 0.12 -3.01قبول 

  
داري آزمون بزرگتـر از ميـزان خطـا اسـت، لـذا               چون سطح معني  % ٩٥در سطح اطمينان    

ن، بين نظـرات دو     شود، يعني براساس نتيجه آزمو       پذيرفته مي  H0 رد شده و فرضيه      H1فرضيه  
گروه كارشناسان و گردشگران در مورد فقدان فرهنگ پذيرش گردشگر در اسـتان لرسـتان        

  .داري ندارد تفاوت معني
  
  بندي و مالحظات جمع

گيـري و توسـعه       با استفاده از آزمون فرضيه ها مشخص شد كه بين تعدد مراكـز تصـميم              
كوس وجود دارد،يعني طبق نظـر      نيافتگي صنعت گردشگري در استان لرستان يك رابطه مع        

گيرنده درباره صنعت گردشـگري بيشـتر باشـند ايـن       پاسخگويان هر چه تعداد مراكز تصميم     
يابد، و همينطور مشخص گرديد كه بين ضـعف بازاريـابي و توسـعه                صنعت كمتر توسعه مي   

نيافتگي صنعت گردشگري استان لرسـتان يـك رابطـه مسـتقيم وجـود دارد يعنـي طبـق نظـر           
هاي گردشگري اين استان كمتر بازاريابي و تبليغـات شـود و              گويان هر چه براي جاذبه    پاسخ

  .يابد ها كمتر به مردم شناسانده شوند، اين صنعت در لرستان كمتر توسعه مي اين جاذبه
نيـافتگي صـنعت گردشـگري        ضمناً مشخص شد بين ضعف امكانات زيربنـايي و توسـعه          

 يعني بنا بر نظر پاسخگويان هر چه امكانـات زيربنـايي            لرستان يك رابطه مستقيم وجود دارد     
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كمتر گسترش يافته باشد و خدمات گردشـگري مطلـوبي بـه گردشـگران ارائـه نشـود، ايـن                    
نهايتاً براساس آزمون فرضـيه چهـارم مشـخص    . يابد صنعت در استان لرستان كمتر توسعه مي      

صنعت گردشـگري اسـتان   گرديد كه بين فقدان فرهنگ پذيرش گردشگر و توسعه نيافتگي       
لرستان يك رابطه مستقيم وجود دارد و بنا بر نظر پاسـخگويان تـا زمـاني كـه افـراد بـومي از          

هـاي مختلـف      اي در بخـش     مزاياي مختلف گردشگري آگاهي نداشته و افراد آموزش ديده        
  .يابد اين صنعت وجود نداشته باشند، اين صنعت در لرستان كمتر توسعه مي

دهد يكي از مشكالت عمـده ايـن          نشان مي ) گيري  تعدد مراكز تصميم   (نتايج فرضيه اول  
باشد، از اين رو براي جلوگيري از اتـالف   بخش عدم وجود يك طرح جامع گردشگري مي    

هــا، امكانــات و تنگناهــاي موجــود در منطقــه  وقــت و ســرمايه و همچنــين شناســايي توانــايي
هت انجام يك تحقيق همه جانبـه يـك         شود با دعوت از محققان و كارشناسان ج         پيشنهاد مي 

هـاي    ناهماهنگي و تداخل وظايف بين سـازمان      .  گردشگري تدوين گردد    طرح جامع توسعه  
شـود و   مختلف يكي ديگر از مشكالت موجود است كه هم باعث اتالف وقت و سرمايه مي         

سـازد؛   اي را با مشـكل مواجـه مـي        هم بعضاً با تداخل در كار يكديگر عمالً اجراي هر برنامه          
باشـد و از   ها در اختيار مسئولين استان نمـي       لذا در حال حاضر كه ادغام بعضي از اين سازمان         

هـاي    حوزه مسئوليت آنها خارج است، ايجاد يك كميته همـاهنگي كـه تصـميمات سـازمان               
ها با يكـديگر باشـد، ضـروري بـه نظـر              مختلف را هماهنگ نموده و پل ارتباطي اين سازمان        

تواند با ارتباط برقراركـردن بـا بخـش خصوصـي مشـكالت ايـن         اين كميته مي  البته. رسد  مي
بخش را به بخش دولتي انتقال داده و زمينه همكاري بهتر بخش خصوصـي و بخـش دولتـي                  

  .را فراهم سازد
دهـد كـه از مشـكالت عمـده ايـن             نشان مـي  ) ضعف بازاريابي (بررسي نتايج فرضيه دوم     

شـود بـا      لـذا پيشـنهاد مـي     . باشـد   منسجم بازاريـابي مـي    بخش عدم وجود يك برنامه مدون و        
هــاي گردشــگري اســتاني  هــا و جاذبــه هــا، قابليــت دعـوت از متخصصــان بازاريــابي، توانــايي 

شناسايي شده و از طرفـي بازارهـاي هـدف تعيـين شـوند و بـر مبنـاي آن يـك طـرح جـامع                          
ن بخـش انجـام داد      توان جهت حل مشـكالت ايـ        از ديگر اموري كه مي    . بازاريابي تهيه شود  

هـاي اسـتان و توزيـع آن در          توان به انتشار كتابچه، كاتالوگ و بروشـور در مـورد جاذبـه              مي
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هاي مسافربري و فرودگاههاي شهرهاي بزرگ كشور و همچنين تهيه مقاالت مختلـف             پايانه
هاي استان و انتشار آن در مطبوعات و مجالت معتبر كشور اشاره كـرد،                جهت معرفي جاذبه  

هاي گردشگري استان و پخش آن از صدا و سـيماي             توان با تهيه برنامه از جاذبه       نين مي همچ
هـا و شـركت در    هـاي مـنظم سـاالنه در محـل ايـن جاذبـه              شبكه استاني و برگزاري جشنواره    

هـاي گردشـگري    هـا و قابليـت    هاي گردشگري در داخل و خارج از كشور توانائي          نمايشگاه
ها به تفصـيل معرفـي شـده و     ايجاد يك پايگاه اينترنتي، اين جاذبهلرستان را معرفي نمود و با    

  .آخرين اطالعات مربوط به جهانگردي در سطح ايران و جهان به عالقمندان عرضه شود
نشــان ) ضـعف امكانــات زيربنـايي و خــدمات گردشـگري   (بررسـي نتــايج فرضـيه ســوم   

است، مطالعـات نشـان     ترين مشكل در اين بخش ضعف سيستم حمل و نقل             دهد كه مهم    مي
بـا  . باشـد   دهدكه يكي از اركان توسعه هر منطقه وجود جـاده و راه ارتبـاطي مناسـب مـي                   مي

باشـد لـذا يكـي از         توجه به آنكه استان لرستان فاقد جاده و آزادراه مطلوب و اسـتاندارد مـي              
و آبـاد ـ انديمشـك     هاي مهم مسئولين استان پيگيـري بـراي احـداث آزاد راه خـرم     مسئوليت

  .باشد آباد ـ اراك، براي سهولت مسافرت به لرستان مي خرم
بااسـتفاده  . از طرفي  حمل و نقل هوايي نقش بزرگي در توسعه صنعت گردشـگري دارد      

تواننـد، در مـدت     شـود وجهـانگردان مـي       هاي طـوالني كوتـاه مـي        از سرعت هواپيما مسافت   
تان تنهـا داراي يـك فرودگـاه    هاي طوالني را پشت سر بگذارند، استان لرسـ  كوتاهي مسافت 

باشد، لذا توسـعه و تجهيـز تنهـا فرودگـاه لرسـتان       بوده كه متأسفانه داراي پرواز خارجي نمي   
از ديگـر نتـايج بررسـي       . تواند تأثير به سزايي در توسعه صنعت گردشـگري داشـته باشـد              مي

. باشـد   هـاي مسـافرتي مـي       فرضيه سوم و يكي از مشكالت اين بخش، كمبود دفاتر و آژانس           
هاي مورد نياز، بخـش خصوصـي را    شود كه با دادن تسهيالت الزم و حمايت         لذا پيشنهاد مي  

يكـي ديگـر از مشـكالت شناسـايي      . هاي مسافرتي ياري رسـاند      براي تأسيس دفاتر و آژانس    
باشد، و چون هزينه احداث هتل و اقامتگاه زياد بـوده و زمـان       شده كمبود هتل و اقامتگاه مي     

ــرما  ــه      برگشــت س ــي ب ــايي رغبت ــه تنه ــابراين بخــش خصوصــي ب ــوالني اســت، بن ــز ط يه ني
گذاري در اين بخش ندارد؛ بنابراين الزم است بخش دولتي با تقبـل قسـمت اعظمـي        سرمايه

هـاي الزم   هاي مالياتي و كمك و تسريع در دادن مجـوز  از هزينه و دادن تسهيالت و معافيت      
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از ديگر مشكالت ايـن بخـش       . ياري نمايد براي احداث هتل و اقامتگاه، بخش خصوصي را         
هـاي آب و بـرق و تلفـن در     ضعف خدمات هتلداري و ضعف تأسيسـات بهداشـتي و شـبكه           

هـاي آموزشـي بـراي كاركنـان      شود با برگزاري دوره   باشد، لذا پيشنهاد مي     ها مي   محل جاذبه 
نـات رفـاهي    هـا امكا    در محـل جاذبـه    ... هاي آب و      هتلها و ايجاد تأسيسات بهداشتي و شبكه      

  .براي گردشگران مهيا شود
دهـد كـه از       نشـان مـي   ) فقـدان فرهنـگ پـذيرش گردشـگر       (بررسي نتايج فرضيه چهارم     

بـا ميـانگين رتبـه      (مشكالت عمده اين بخش ناآگاهي عمومي نسبت به مزاياي گردشـگري            
هـاي مختلـف مـرتبط بـا گردشـگري            و همچنين كمبود افراد آموزش ديده در بخش       ) ٨٠/١
  :شود لذا براي حل اين مشكالت موارد زير پيشنهاد مي. باشد مي

ـ توزيـع كاتـالوگ و بروشـور در مـورد مزايـاي مختلـف گردشـگري در ميـان                    ١
 .هاي استان خانواده

هاي تاريخي و طبيعي استان در ميان         ـ توزيع كاتالوگ، بروشور و تصاوير جاذبه      ٢
  .هاي استان خانواده

آمـوزان جهـت معرفـي     در برنامه درسي دانش ـ گنجاندن كالسهاي فوق برنامه  ٣
صنعت گردشگري و معرفي محلهاي ديدني جهان، كشور و استان و همچنـين             

  .آموزان معرفي مزاياي مختلف اين صنعت به دانش
 ـ تهيه وتوليد برنامه در مورد تأثيرات و مزايـاي مختلـف صـنعت گردشـگري و      ٤

  .پخش آن از صدا و سيماي شبكه استاني
د يك دفتر هماهنگي بين سازمان ايرانگـردي وجهـانگردي و آمـوزش و    ايجا  ـ  ٥

آموزان جهـت ديـدار    پرورش استان جهت اجراي يك برنامه منظم براي دانش 
هـاي گردشـگري ديگـر     هاي تاريخي و طبيعي استان و ديدار از جاذبه     از جاذبه 

  .مناطق كشور
يس يـك مركـز     جهت تربيت افـراد بـراي مشـاغل مختلـف مـرتبط بـا گردشـگري تأسـ                 

شـود، همچنـين بـراي آشـنا نمـودن كارشناسـان و               آموزش جهانگردي در استان پيشنهاد مي     
هاي مختلف با جديدترين تحوالت صنعت گردشـگري برگـزي همايشـها و               مديران سازمان 
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  .شود اعزام اين افراد به همايشهاي داخلي و خارج كشور توصيه مي
ت و مسـائلي در مـورد صـنعت گردشـگري     ضمناً در طي انجام مراحل تحقيق، با مشكال       

رسـد ايـن      استان لرستان برخورد گرديد كه خارج از بحث اين پژوهش بود، اما بـه نظـر مـي                 
تواننـد تـأثيرات فراوانـي بـر توسـعه ايـن        مسائل با صنعت گردشگري در ارتباط بوده كه مـي     

توسط محققـان و  تواند  صنعت در منطقه داشته باشند، در اين قسمت برخي از مسائلي كه مي          
  :شود پژوهشگران مورد بررسي بيشتر قرار گيرد آورده مي

ساختار و تشكيالت دولتي صنعت گردشگري و تأثير تغييرات و اصالحات احتمـالي در              
گـذاري دولـت در احـداث زيرسـاختها در            اين بخش در توسعه اين صنعت، تأثيرات سرمايه       

راهكارهـاي جـذب ايـن بخـش بـه      توسعه اين صنعت، داليل عدم رغبت بخش خصوصي و   
گذاري در صنعت گردشگري، تأثيرات نرخ بهره وامهـاي بـانكي اعطـايي بـه بخـش                   سرمايه

هـاي   گـذاري در ايـن صـنعت، تـأثيرات انعقـاد قـرارداد بـا شـركت         خصوصي جهت سـرمايه  
  .المللي گردشگري در توسعه اين صنعت بين
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  منابع 
  
ــوت، جيمــز  .١ ــم؛؛ )١٣٧٩(الي ــديريت توريس ــر  : جمــان مترم مهــدي جمشــيديان و اكب

 پور عطاآبادي، چاپ اول، اصفهان، انتشارات ماني مهدي

 چـاپ اول، تهـران،      اصـول و مبـاني جهـانگردي،      ؛  )١٣٧٣(الواني، مهدي و همكـاران       .٢
 .ريزي بنياد مستضعفان و جانبازان  انتشارات معاونت اقتصادي و برنامه

نامـه    پايـان جمهـوري اسـالمي ايـران،   اثر اقتصادي توريسم در ؛  )١٣٧٩(اميريان، سـعدي   .٣
 .كارشناسي ارشد، تهران، دانشگاه تربيت مدرس

 چــاپ هــاي تحقيــق در علــوم رفتــاري، روش؛ )١٣٧٧(بازرگــان، عبــاس و همكــاران  .٤
 .چهارم، تهران، انتشارات آگاه

هـاي   تعيين يك الگوي مناسـب بـراي گسـترش بيمـه    ؛  )١٣٧٧(برزه كار دهاقاني، مجيد      .٥

 .نامه كارشناسي ارشد تهران، دانشگاه تهران  پايانهانگردي،اشخاص در صنعت ج

 سـازي صـنعت توريسـم در ايـران،          بررسـي مشـكالت خصوصـي     ؛  )١٣٧٤(بهمني، شمس    .٦
 .نامه كارشناسي ارشد، تهران، دانشگاه عالمه طباطبايي پايان

 چـاپ نهـم،   روشهاي آماري در علوم رفتاري، ؛  )١٣٧٧(پاشا شريفي، حسن و همكاران       .٧
 . انتشارات سخنتهران،

عبـاس  : مترجمـان بررسي صـنعت جهـانگردي و صـنعت فراغـت،        ؛  )١٣٧٨(تيرگ، پيتـر     .٨
اردكانيان، مرتضي احمدي، جوادپور موحدي، چاپ اول، تهـران، انجمـن خـدمات             

 .فرهنگي ايرانيان خارج از كشور

مطالعه آثار بهبود سيسـتم اطالعـات جهـانگردي بـر ميـزان             ؛  )١٣٧٧(حيبي باغي، محسن     .٩

 .نامه كارشناسي ارشد، تهران، دانشگاه تهران  پايان توريست،جذب

 مترجمــان محمــد اعرابــي و داوود مــديريت جهــانگردي،؛ )١٣٧٨(راجــرداس، ويــل  .١٠
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چـاپ اول،   صـنعت گردشـگري و خـدمات مسـافرتي،          ؛  )١٣٧٩(زماني فراهاني، حميـرا      .١١
 .تهران، انتشارات زهد

 استان لرستان، / مجموعه راهنماي جامع ايرانگردي     ؛  )١٣٧٩(دل، حسن و دستياران       زنده .١٢
 .تهران، نشر ايرانگردي

 چاپ اول تهران، موسسه فرهنگي انتشـاراتي     علوم جهانگردي، ؛  )١٣٧٥(دباغ، محمود    .١٣
 ).ع(االئمه  ثامن

 متـرجم  ،اي جهـانگردي  ريزي ملي و منطقـه  برنامه؛ )١٣٧٩(سازمان جهاني جهـانگردي      .١٤
زاده، ويـرايش تخصصـي نصـراهللا مسـتوفي، چـاپ اول، تهـران، دفتـر                  محمود عبداهللا 

 .پژوهشهاي فرهنگي

محمد صائبي و محمـود  :  مترجمانروشهاي تحقيق در عمليات،   ؛  )١٣٨٠(سكاران، اوما    .١٥
 .شيرازي، چاپ اول، تهران، مركز آموزش مديريت دولتي

مطالعـات قابليـت سـنجي توسـعه        ؛  )١٣٧٨ آذر(سازمان برنامه و بودجه اسـتان لرسـتان          .١٦
 بخش توريسم/ استان لرستان 

ــانگردي   .١٧ ــه جه ــري هفت ــتاد خب ــان، ؛ )١٣٧٧شــهريور (س ــران و جه ــانگردي در اي  جه
 .خبرگزاري جمهوري اسالمي ايران

 رساله دكتـري،    ريزي استراتژيك جهانگردي ايران،     مدل برنامه ؛  )١٣٧٥(ضرغام، حميد    .١٨
 .دانشگاه تهران

المللـي و خـط مشـي جمهـوري      توسعه جهانگردي بـين "؛ )١٣٧٩تير   (ضرغام، حميد  .١٩
 .٩ شماره مجله جهانگردان،، "اسالمي ايران

 رساله دكتـري،    سازماندهي و مديريت بخش جهانگردي ايران،     ؛  )١٣٧٩(عسگري، علي    .٢٠
 .تهران، دانشگاه تهران

: ن مترجمـا روش آموزش كيفي در صنعت گردشـگري، ؛ )١٣٧٩(فايوس ـ سوال، ادوارد   .٢١
 .نصراله مستوفي و مرتضي احمدي، چاپ اول، تهران، دفتر پژهشهاي فرهنگي
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گزارشي از اثـرات اقتصـادي و جهـانگردي برگرفتـه از نشـريات              ؛  )١٣٨٠(فرزانه، پروين    .٢٢
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سيون جامعه اروپا به شورا، پارلمان اروپا، كميته اقتصادي و اجتماعي و كميته كمي

 ."اقدامات موثر جامعه اروپا در زمينه جهانگردي"مناطق اروپا دربارة 
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ر اجالس هزاره سران در جمهور سيد محمد خاتمي د هاي رئيس گفتارها و مصاحبه
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