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نقش امکانات تفریحی شهری در افزایش مدت توقف زائران
)مطالعه موردی: شهر قم(

جعفر آهنگران1 ، علی کدپوری2 

چکیده
در عصر حاضر که تفریح و سرگرمی با زندگي مردم گره خورده است، ذائقه زائران تا اندازه ای به سوی جاذبه های تفریحی و 
سرگرمی پیشرفته و جدید حرکت نموده است. لذا ایجاد امکانات تفریحی شهری موجب رونق بازدید عالقه مندان از جاذبه های 
قدیمی نیز خواهد شد. امروزه جاذبه هاي طبیعي، آثار باستاني و... تنها دلیل سفر به شهرها نیست بلکه امکانات تفریحی شهری 
بیشتر  توقف  در  مهمي  نقش  نیز  آبي  پارک هاي  و  مصنوعي  دریاچه هاي  متنوع،  مراکزخرید  زیبا،  بوستان های  مانند  جذاب 
زائران در شهرهای مذهبی دارد. این پژوهش به نقش امکانات تفریحی شهری در افزایش مدت توقف زائران در شهر مذهبی 
قم پرداخته است. قم به دالیل مختلف از جمله وجود بارگاه ملکوتی حضرت معصومه)س(، مسجد مقدس جمکران، شاهراه 
مواصالتی کشوری و غیره، به عنوان یکی از شهرهایی می باشد که بیشترین زائر و تردد را در کشور به خود اختصاص داده 
است. بدلیل توقف کوتاه مدت زائران علی رغم پتانسیل باالی گردشگری در قم، این شهر به عنوان مورد مطالعه از سوی محقق 
انتخاب شد. پژوهش حاضر، رویکردی توصیفی تحلیلی داشته و به لحاظ هدف، از نوع تحقیقات کاربردی است. ابتدا چارچوب 
نظری بر اساس ادبیات موضوع و با مطالعه متون مرتبط تدوین شده و سپس داده ها و اطالعات مورد نیاز، از طریق پیمایش و 
مشاهده جمع آوری گردید. جامعه ی آماری تحقیق، زائران بازدیدکننده از شهر مذهبی قم در سال 1393 می باشند و به منظور 

نمونه گیری، از روش نمونه گیری در دسترس استفاده شده است.
افزایش مدت توقف زائران در قم رابطه مثبت و معناداری  امکانات تفریحی شهری و  نتایج تحقیق نشان می دهد که بین 
وجود دارد. متغیر مستقل تأثیرگذار بر افزایش مدت توقف زائران در قم، امکانات تفریحی شهری می باشد که مصادیق بارز آن: 
مراکز خرید، بوستان و پارک جنگلی، دریاچه مصنوعی، پارک آبی و شهربازی می باشند. در پایان براساس نتایج بدست آمده، 

راهبردهایی پیرامون توسعه امکانات تفریحی شهری و افزایش مدت زمان اقامت زائران در قم پیشنهاد شده است.

کلیدواژه ها:امکانات تفریحی شهری، مدت توقف زائران، شهر قم
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مقدمه
گردشگری  خدمات  ارائه  شهرها،  کاربری  مهم ترین  از  یکی  امروزه 
نوین است. گردشگری شهری کنش متقابل گردشگران، میزبانان و 
تولید فضای گردشگری پیرامون سفر به مناطق شهری با انگیزه های 
متفاوت و بازدید از جاذبه ها و استفاده از تسهیالت و خدمات مربوط 
به گردشگری است که آثار متفاوتی در فضای شهری بر جای می نهد 
)هال، 1999: 167(. از طرفی، یکی از قدیمی ترین انواع گردشگری که 
از جمله بزرگترین بخش های بازار سفر نیز به شمار می رود گردشگری 
مردم  باورهای  گردشگری  نوع  این  در  مردم  انگیزه  است.  مذهبی 
است. تقاضا برای این نوع گردشگری کاماًل  پایدار است. مقصدها در 
گردشگری مذهبی از یک سنت طوالنی مدت برخوردارند مانند مکه 
برای مسلمانان )رنجبریان و زاهدی، 1384: 74(. مدارک و مستندات 
تاریخی موجود از تمدن های عظیم بین النهرین و مصـر و سایر آثار و 
قرائن بر جای مانده از روزگاران پیش از تاریخ، از دیرباز از سفرهای 
که  طوری  به  می کنند،  حکایـت  انسـان ها  از  نفـر  هزاران  مذهبی 
توده های متراکم انسانی از هزاران سال قبل به منظور انجام فرایض 
دینی هـر رنجـی را بـر خـود هموار می کردند و راهی سفرهای دور 
در  ریشـه  مـذهبی  گردشگری  و  زیارت  واقع  در  می شدند.  دراز  و 
باورهـا و اعتقـادات دینی ـ مذهبی دارد )مؤمنی و همکاران، 1387: 
با همه ی اجزا و گونه های مختلف،  14(. امروزه گردشگری مذهبی 
توانسته است  بارز آن،  و کارکردی  به سـبب ویژگی های ساختاری 
در متن گردشگری جهانی جای گیرد، به طوری که حوزه نفوذ آن 
اساس  بر   .)4  :2004  ،Santos( است  گرفته  فرا  را  جهان  سراسر 
برآورد سازمان جهانی سفر و جهـانگردی )UNWTO(، گردشگری 
خود  به  را  جهان  گردشگری  جریان های  کل  از  درصد   26 مذهبی 
اختصاص داده است )Icep، 1997: 30(. از سوی دیگر، قم یکی از 
شهرهای مذهبی و استراتژیک ایران است و با وجود راه های اصلی 
مواصالتی فراوان منتهی به این شهر و نزدیکی آن به پایتخت کشور 
در کنار موزه ها، مساجد و مراکز فرهنگی فراوان، خانه های تاریخی، 
کاروانسراهای زیبا، حمام ها و آب انبارهای دیدنی از زمینه و استعداد 
جذب گردشگر برخوردار است. با وجود تالش های صورت گرفته در 
به  قم  مذهبی  شهر  در  گردشگری  همچنان صنعت  اخیر  سال های 
دلیل توقف کوتاه زائران در این شهر، فاقد رونق و پویایی الزم بوده 
و آن گونه که باید و شاید نتوانسته بر اقتصاد این شهر تأثیرات مثبت 
خود را بگذارد. مطابق آمار منتشر شده مرکز آمار ایران در سال 91،  
بر اساس نتایج طرح آمارگیری از گردشگران ایران، پنج شهر مشهد، 
تهران، قم، رشت و اصفهان پذیرای بیشترین مسافران در سال 1391 
بوده اند. اما طبق الگوی گردشگری از لحاظ نوع سفر، عمده سفر ها در 
شهر مذهبی قم از نوع سفرهای بدون اقامت شبانه بوده است. روشن 
است که  توقف کوتاه مسافران در این شهر استراتژیک عماًل آن را به 
یک پایانه مسافری مبدل ساخته و اثری از توسعه و شکوفایی پایدار 
حاصل از ثمرات صنعت گردشگری شایسته و بایسته دیده نمی شود.

در این پژوهش سعی بر آن است تا با تبیین امکانات تفریحی شهری، نقش 
آن را بر افزایش مّدت زمان توقف زائران در شهر مذهبی قم مورد بررسی 
قرار داده و راه کارهای مناسبی جهت توقف بیشتر زائران ارائه گردد.

پیشینه تحقیق
مستقیم  طور  به  کشور  داخل  در  ویژه  به  اندکی  مطالعات  تاکنون 
زمان  مدت  افزایش  در  گردشگری  تسهیالت  و  امکانات  نقش 
ادامه  در  است.  داده  قرار  بررسی  مورد  را  گردشگران  اقامت 
شود.  می  اشاره  زمینه  این  در  ها  نمونه  بارزترین  از  برخی  به 

بر  »تحلیلی  عنوان  با  پژوهشی  در   )1389( دیگران  و  زنگی آبادی 
دید  از  کردستان  استان  گردشگری  تسهیالت  و  امکانات  وضعیت 
وضعیت  تبلیغات،  بر  عالوه  که  رسیدند  نتیجه  این  به  گردشگران« 
و  داشته  نقش  گردشگران  رضایت  در  شهری  تفریحی  امکانات 
است.  شده  مطالعه،  مورد  گردشگران  نارضایتی  باعث  آنها  کمبود 
عوامل  »شناخت  موضوع  با  تحقیقی   )1389( نیکدل  و  رمضانی 
صومعه  شهرستان  در  گردشگران  ماندگاری  مدت  افزایش  بر  مؤثر 
این تحقیق، مشخص گردید  یافته های  بر اساس  انجام دادند.  سرا« 
وجود  گردشگران  اقامت  مدت  و  امکانات  بین  مستقیمی  رابطه  که 
عنوان  با   )1389( دیگران  و  ابراهیم زاده  که  پژوهشی  در  دارد. 
برنامه ریزی استراتژیک توسعه ی گردشگری، با تأکید بر گردشگری 
و  توسعه  عامل  دادند،  انجام  قم(  شهر  موردی:  )مطالعه ی  مذهبی 
مدت  افزایش  منظور  به  سالم،  تفریحی  فضاهای  به  شهر  تجهیز 
است.  شده  بیان  تأثیرگذار  عامل  دومین  عنوان  به  زائران  اقامت 
همچنین کمبود فضاهای سرگرمی و تفریحی )پارک و شهر بازی( 
و فضای سبز نیز به عنوان دومین نقطه ضعف قم مطرح شده است.

و  می شود  محسوب  زائران  تفریحات  از  یکی  عنوان  به  خرید 
حساب  به  شهری  تفریحی  امکانات  از  یکی  می تواند  خرید  مراکز 
است  شده  اشاره  نکته  این  به   )1998( نورمن  مطالعه  در  آید. 
از  نشان  که  بوده  مطرح  ثانویه  انگیزه ای  عنوان  به  خرید  که 
تجربه  از  زمانی  مدت  اختصاص  در  گردشگران  میل  و  انگیزه 
دارد. موردبازدید،  شهر  تجاری  مراکز  از  خرید  به  خود  گردشگری 

شده  انجام  زمینه  این  در  مشابهی  نسبتاً  پژوهش های  گرچه 
که  است  این  می کند  آنها  از  متمایز  را  حاضر  پژوهش  آنچه  است، 
طور  به  شهری  تفریحی  امکانات  شاخص های  پژوهش  این  در 
مدت  افزایش  در  آنها  نقش  و  شده  بررسی  تک تک  و  مشخص 
است. گرفته  قرار  موردمطالعه  قم  مذهبی  درشهر  زائران  توقف 

چارچوب نظری
گردشگری در چارچوب الگوهای فضایی خاصی عمل می کند. یکی 
به  شهری  نواحی  است.  شهری  گردشگری  فضایی  الگوهای  این  از 
این دلیل که جاذبه های تاریخی و فرهنگی بسیار زیادی دارند غالباً 
معموالً  شهرها  شوند.  می  محسوب  مهمی  گردشگری  مقصدهای 
تئاترها،  یادبود،  بناهای  موزه ها،  شامل  بزرگی  و  متنوع  جاذبه های 
استادیوم های ورزشی، پارک ها، شهر بازی، مراکز خرید، مناطقی با 
معماری تاریخی و مکان هایی مربوط به حوادث مهم با افراد مشهور 
دارا بوده که این خود گردشگران بسیاری را جذب می کند )تیموتی1 
، 1995: 63(. توزیع مناسب خدمات در جذب گردشگران به سمت 
از  مقصود  است.  تعیین کننده  بسیار  گردشگری  مستعد  مکان های 
امکانات یا جاذبه ها، تشکیالت یا مکان هایی است که به منظور تأمین 
خواسته های گردشگران به وجود آمده و آنها می توانند از این امکانات 
کلیه  باید   .)32  :1388 گی  وای،  )چاک،  کنند  گردش  و  استفاده 
فراهم گردد.  آنها  برای جلب رضایت  نیاز گردشگران  امکانات مورد 
در غیر این صورت، بعد از اولین دیدار امکان بازدید مجدد بسیار کم 
امکان  باشند،  نداشته  سفر  آن  از  خوبی  خاطره  چنانچه  و  می شود 
 .)1388 رنجبردستنایی،  و  )تقوایی  می رسد  صفر  به  مجدد  بازدید 
ایجاد  برای  خالقانه  برنامه ریزی  و  شهرها  محیطی  کیفیت  ارتقاء 
تجربیاتی  مناسب،  فعالیت های  تعریف  و  شهری  سرزنده  فضاهای 
است که کالنشهرهای موفق در جذب گردشگر به آن دست یافته اند. 
تفریحی،  فرهنگی،  فضاهای  به  شهرها  در  متروک  فضاهای  تبدیل 
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تجاری مدرن، رشد گردشگری و رونق اقتصادی را به همراه دارد. این 
تجربه ای است که در اجرای آن در بسیاری از شهرها و کالنشهرهای 
یک  تبدیل  است.  داشته  دنبال  به  را  موفقیت های چشمگیری  دنیا 
میدان اصلی میوه و تره بار متروک درون شهر به یک مرکز فرهنگی 
به  شهر  در  متروکه  راه آهن  خط  اطراف  اراضی  تبدیل  یا  و  هنری 
پارک  یک  به  متروک  کارخانه  یک  تبدیل  یا  و  عبوری  سبز  فضای 
زیبا با فضاهای فرهنگی و تفریحی گذران اوقات فراغت در بسیاری 
هستند  بارزی  مصداق های  از  و...  آمریکایی  و  اروپایی  شهرهای  از 
.)1387 )میرزایی،  یافت  شهری  گردشگری  زمینه  در  می توان  که 

بر اساس چنین ویژگی، امروزه گسترش فضاهای باز جمعی و ایجاد 
برنامه ریزان  مهم  اهداف  از  یکی  مدرن  تفریحی  و  فراغتی  مراکز 
نوع  این  گسترش  می باشد.  ما  جامعه  کالنشهرهای  مدیریت 
جهانگردی مدرن در سطح توسعه محلی پایدار و در نهایت توسعه 
ملی عالوه بر تأمین اهداف اقتصادی، زیست محیطی، تعادل بخشی 
در گذران اوقات فراغت، تأمین سالمت جسمی و روانی که با خود 
بارزی در جذب توریسم خارجی و داخلی  به همراه می آورد، نقش 
برای یک سیستم مدیریت شهری با برنامه ریزی پیچیده و چندوجهی 
با گذران  را به همراه دارد. بر این اساس »گردشگری شهری چون 
اوقات فراغت، نیازهای فراغتی در درون شهر و محیط پیرامون شهر 
بصورت مستمر و پایدار در ارتباط است، این صنعت در شهرها بخش 
جدایی ناپذیر خدمات شهری چندوجهی مورد نیاز شهروندان دائم 
و غیردائم شهری را تشکیل می دهد؛ و بر این اساس این صنعت در 
حیطه وظیفه برنامه ریزی مدیریت شهری واقع می شود. عالوه بر این 
گردشگری شهری با ارزش های محیطی، میراث فرهنگی و تاریخی 
هر شهر ارتباطی تنگاتنگ دارد، که از این منظر توجه به استقالل 
این امر در طرح های توسعه و عمران شهری ضروری به نظر می رسد. 
یکی  آن  کمیت  و  کیفیت  و  گردشگری شهری  که  کرد  توجه  باید 
از شاخص های مهم توسعه و عمران شهری به شمار می آید، اما در 
گردشگاه  می بایست  شهرها  در  شهری  گردشگری  تحقق  برای  کل 
حومه ای  و  برون شهری  و  درون شهری  گردشگاهی  مجموعه های  و 
به  شهر  یک  در  نیز  گردشگری  تسهیالت  و  آید  بوجود  تناسب  به 
تناسب طیف گردشگران فراهم شود.« )اکبرزاده ابراهیمی، 1386(.

از سوی دیگر، مدت اقامت در مقصد به عنوان یکی از عناصر کلیدی 
در فرآیند تصمیم گیری گردشگران اهمیتی اساسی برای مقصدهای 
گردشگری دارد. محصول گردشگری در وسیع ترین معنای آن باید 
خود را با مدت زمان دراختیار گردشگر در مقصد انطباق دهد. اقامت 
کوتاه تر بیانگر هزینه های سنگین تر مدیریتی برای شرکتهای فعال در 
صنعت گردشگری است و تأثیرات اقتصادی گردشگری بر جامعه ی 
مقصد بستگی به مدت اقامت گردشگران دارد. از سوی دیگر، برای 
ارتقای وضعیت مقصد باید اقداماتی متناسب با تصمیمات گردشگران 
اقامت  مدت  اساس،  این  بر   .)2003 کراچ،  و  )ریچی  گیرد  صورت 
را می توان شاخص مناسبی برای بخش میزبانی و نهادهای عمومی 
محلی تلقی کرد. اقامت طوالنی تر گردشگر احتماالً به معنای صرف 
هزینه ی بیشتر برای خدمات و خرید کاال خواهد بود و نتیجه ی آن 
محلی  اقتصاد  بر  فراوان  تأثیر  و  تجارت  بخش  برای  بیشتر  درآمد 
زمینه ی  در  را  مفیدی  اطالعات  اقامت  عامل مدت  به عالوه،  است. 
در  گردشگران  جریان  حفظ  و  جذب  برای  خاص  مقصد  ظرفیت 
بنگاه های  اهداف  برای  مناسبی  شاخص  و  می دهد  قرار  ما  اختیار 
برنامه ریزی  زمینه ی  در  محلی  نهادهای  و  سرمایه گذاران  تجاری، 
چه  هر  توقف   .)2010 )پولینا،  می شود  محسوب  آینده  به  معطوف 
پویایی  اقتصادی،  رونق  و  اشتغال زایی  بر  عالوه  گردشگران  بیشتر 

هدف،  مکان  فرهنگ  از  گردشگران  عمیق تر  درک  اجتماعی، 
در  را  و...  بین المللی  همکاری های  گسترش  زندگی،  کیفیت  بهبود 
جدید،  شغلی  فرصت های  ایجاد  مثال  عنوان  به  داشت.  خواهد  پی 
ارزآوری، ارتقای سطح زندگی مردم، فروش خدمات و کسب درآمد 
مزایای  از  و  است  جهانگردی  از  حاصل  مستقیم  مزایای  جمله  از 
صنایع  ساختمانی،  فعالیت های  از  می توان  جهانگردی  غیرمستقیم 
کاالهای  و  خدمات  ماهیگیری،  باغداری،  کشاورزی،  هنری،  دستی 
جاده ها، خطوط  مانند  زیربنایی  تجهیزات  بهبود  و  توسعه  مصرفی، 
نام برد )الوانی، 1385: 123(. ارتباطی و سیستم های حمل و نقل 

فرضیات پژوهش
فرضیه اصلی: امکانات تفریحی شهری در افزایش مدت توقف زائران 

در شهر مذهبی قم نقش دارد.
فرضیات فرعی: 

1. مراکز خرید در افزایش مدت توقف زائران در شهر مذهبی قم 
نقش دارند.

2. بوستان یا پارک جنگلی در افزایش مدت توقف زائران درشهر 
مذهبی قم نقش دارد.

3. دریاچه مصنوعی در افزایش مدت توقف زائران در شهر مذهبی 
قم نقش دارد.

4.  احداث پارک آبی در افزایش مدت توقف زائران در شهر مذهبی 
قم نقش دارد.

5. شهر بازی در افزایش مدت توقف زائران در شهر مذهبی قم نقش دارد.
روش شناسی پژوهش

یک  قالب  در  که  می باشد  توصیفی  پژوهشی  حاضر،  پژوهش 
و  است  کاربردی  هدف،  لحاظ  به  و  گرفته  انجام  موردی  مطالعه 
شده  استفاده  اسنادی  روش  از  آن  نظری  چارچوب  تدوین  برای 
پیمایشی  روش  میدانی  مطالعات  انجام  جهت  همچنین  است. 
مود  داده های  جمع آوري  براي  است.  گرفته  قرار  استفاده  مورد 
شده،  طراحی  پژوهشگران  توسط  که  پرسشنامه ای  از  نیاز، 
به شرح ذیل می باشد: این پرسشنامه  فرآیند طراحی  استفاده شد. 

نظر  مورد  شاخص های  پژوهش،  نظری  چارچوب  اساس  بر  ابتدا 
مشخص گردید و سپس بر اساس این شاخص ها سؤاالتی در قالب 
طراحی شده  پرسشنامه  ادامه  در  گردید.  طراحی  پرسشنامه  یک 
نظرات  و  گردید  ارائه  و خبرگان  اساتید  به  اصالح  و  بازبینی  جهت 
اصالحی آنها اعمال شد تا پرسشنامه از روایی قابل قبولی برخوردار 
باشد. همچنین برای تخمین پایایی ابزار تحقیق، پرسشنامه در میان 
بررسی  مورد  و  آنها جمع آوری  داده های  و  توزیع  زائران  از  نفر   30
آمد  بدست   0/851 کرونباخ  آلفای  میزان  و  گرفت  قرار  ارزیابی  و 
اجزای  که  گفت  می توان  0/7می باشد،  از  باالتر  میزان  این  چون  و 
قبولی  قابل  همبستگی  از  مقیاس  گویه ها(  تمام  )یعنی  درونی 
دارد. را  الزم  پایایی  تحقیق  ابزار  عبارتی  به  می باشند؛  برخوردار 

جامعه ی آماری در این پژوهش زائران بازدیدکننده از شهر مذهبی قم در 
سال 1393 می باشند. حجم نمونه مورد نیاز نیز 271 نفر محاسبه شد  و 
جهت نمونه گیری، از روش نمونه گیری در دسترس استفاده شده است. 
پس از جمع آوری داده های میدانی از طریق پرسشنامه، اطالعات خام 
موجود وارد نرم افزار SPSS 21 شد، ابتدا به تحلیل توصیفی و سپس 
در ادامه جهت دستیابی به نتایج و اهداف اصلی تحقیق با استفاده از آمار 
استنباطی و آزمون های مرتبط به تحلیل داده ها پرداخته شد. آزمون های 
آن شامل: آزمون t تک نمونه ای و آزمونχ2 یک بعدی تک متغیره بود.
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یافته های پژوهش
تفریحی  »امکانات  اینکه  بر  مبنی  تحقیق  فرضیه  به  توجه  با 
نقش  قم  مذهبی  شهر  در  زائران  توقف  مدت  افزایش  در  شهری 
نمود: تدوین  زیر  صورت  به  توان  می  را   H1 و   H0 فرضیات   دارد«، 

امکانات تفریحی شهری در افزایش مدت زمان 
توقف زائران در شهر مذهبی قم تأثیرگذار نیست.

امکانات تفریحی شهری در افزایش مدت زمان 
توقف زائران در شهر مذهبی قم تأثیرگذار است.

در این فرضیه، فرض صفر عدم تفاوت دو میانگین واقعی و مفروض 
دو  تفاوت  یک،  فرض  و  است(  لیکرت  طیف  میانگین  که   3 )عدد 
میانگین واقعی و مفروض را نشان می دهد. چنانچه سطح معناداری 
فرضیه صفر  باشد  از 0/01  کمتر  نمونه ای  تک   t آزمون  در جدول 
رد شده و چنانچه بیش از 0/01 باشد فرضیه صفر تأیید می گردد.
جدول 1: آزمون t تک نمونه ای نقش امکانات تفریحی شهری در افزایش میزان 

توقف در قم

t درجه آماره
آزادی

سطح 
معناداری

تفاوت با 
میانگین

فاصله اطمینان 0/95 اختالف ها
پایین ترینپایین ترین

9.8۴92700.0000.۵310.۴2۵0.۶37
همانگونه که در جدول 1 مشاهده می شود، سطح معناداری توسعه 
و ارتقاء امکانات تفریحی شهری موجود و یا احداث امکانات تفریحی 
شهری جدید کمتر از 0/01 بوده و فرض صفر رد می شود. این بدان 
یا  و  موجود  شهری  تفریحی  امکانات  ارتقاء  و  توسعه  که  معناست 
احداث امکانات تفریحی شهری جدید برابر با 3 نمی باشد. لذا فرضیه 
مورد آزمون با اطمینان 99% تأیید می شود. فاصله اطمینان بدست 
فاصله  اینکه  دلیل  به  می کند.  تأیید  را  باال  نتایج  صحت  نیز  آمده 
رد خواهد شد.  فرضیه صفر  نمی شود  مربوطه شامل صفر  اطمینان 
ستون تفاوت با میانگین، اختالف میانگین مؤلفه مذکور از عدد 3 را 
نشان می دهد. به دلیل اینکه این میزان مثبت می باشد نشان می دهد 
احداث  یا  و  موجود  شهری  تفریحی  امکانات  ارتقاء  و  توسعه  که 
امکانات تفریحی شهری جدید باعث افزایش میزان توقف زائران در 
شهر مذهبی قم خواهد شد. توسعه و ارتقاء امکانات تفریحی شهری 
موجود و یا احداث امکانات تفریحی شهری جدید به میزان 0/531 
بیش از میانگین طیف لیکرت بوده، در نتیجه برابر با 3/531 می باشد.

از  یک  هر  به  مربوط  سؤاالت  اینکه  به  توجه  با  فرعی:  فرضیات 
می باشد،  گسسته  و  است  رتبه ای  صورت  به  موجود  امکانات 
شد. استفاده   χ2 آزمون  از  تحقیق  این  فرضیات  آزمون  برای  لذا 

فرضیه اول: مراکز خرید در افزایش مدت توقف زائران در شهر 
مذهبی قم نقش دارند

جدول  2: تأثیر مراکز خرید در افزایش مدت زمان توقف زائران

سطح معناداریدرجه آزادیآماره کای دو
99.86740.000

همانگونه که در جدول 2 مشاهده می شود، با توجه به مقدار آماره 
شده  مشاهده  فراوانی های  بین  معنی دار  تفاوت   )99/867( کای دو 
از  کوچک تر  معنی داری  اساس سطح  بر  انتظار  مورد  فراوانی های  و 

0/01، تفاوت بین این دو نسبت از لحاظ آماری معنی دار می باشد. 
از آنجا که در اجرای آزمون، فراوانی های مورد انتظار تمامی دسته ها 
فرض شده است، بنابراین در این جا نیز، مقادیر آنها برای تمام طبقات 
تعداد  تقسیم  از  انتظار،  مورد  فراوانی  این  است..  شده   54.2 برابر 
کل فراوانی )N( بر تعداد طبقات به دست می آید. )در این فرضیه، 
.)54/2 با  است  مساوی  لیکرت(  تایی   5 )طیف   5 بر  تقسیم   271

از آنجا که فرضیه تحقیق بر پایه میزان افزایش مدت زمان توقف در 
صورت توسعه و ارتقاء مراکز خرید موجود و یا احداث مراکز خرید 
جدید بود، پس در این جا بیشترین فراوانی باید در طبقات بسیار زیاد 
و زیاد قرار گیرد. به عبارتی، میزان باقیمانده طبقات بسیار »زیاد« و» 
زیاد « باید نسبت به طبقات متوسط و به خصوص »کم« و »بسیار 
کم« مثبت باشد. در جدول 3، میزان باقیمانده ها در طبقه بسیار زیاد 
برابر با 1/8 و طبقه زیاد برابر با 37/8 است، در حالی که در مورد 
طبقات کم و بسیار کم، مقادیر متناظر آن ها به ترتیب برابر با 36/2- 
فراوانی  با  انتظار  مورد  فراوانی  تفاوت  واقع،  در  می باشد.   -38/2 و 
مشاهده شده در طبقات بسیار کم و کم مجموعاً برابر با 74/4- است، 
در حالی که در طبقات زیاد و بسیار زیاد مجموعاً برابر با 39/6 است.

با توجه به مطالب فوق و مثبت بودن مجموع طبقات زیاد و بسیار 
زیاد نسبت به مجموع طبقات کم و بسیار کم، تایید می شود که مراکز 
خرید در افزایش مدت توقف زائران در شهر مذهبی قم نقش دارند.

جدول  3: مقادیر مشاهده شده، مورد انتظار و باقیمانده پیرامون تأثیر مراکز خرید

مقادیر باقیماندهمقادیر مورد انتظارمقادیر مشاهده شده
38.2-1۶۵۴.2بسیار کم

3۶.2-18۵۴.2کم

89۵۴.23۴.8تا حدودی

92۵۴.237.8زیاد

۵۶۵۴.21.8بسیار زیاد
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 فرضیه دوم: بوستان و پارک جنگلی در افزایش مدت توقف زائران 

در شهر مذهبی قم نقش دارد.

جدول 4: تأثیر بوستان و پارک جنگلی در افزایش مدت زمان توقف گردشگران

سطح معناداریدرجه آزادیآماره کای دو
88.82540.000

تفاوت  آماره کای دو )88/825(  به مقدار  با توجه  مطابق جدول 4، 
انتظار  مورد  فراوانی های  و  شده  مشاهده  فراوانی های  بین  معنی دار 
دو  این  بین  تفاوت  از 0/01،  کوچک تر  معنی داری  اساس سطح  بر 
نسبت از لحاظ آماری معنی دار می باشد. در جدول 5، فراوانی مورد 
انتظار در تمامی طبقات با توجه به مجموع مقادیر مشاهده شده و 
تعداد پاسخ ها، برابر 53/8 است. تفاوت فراوانی مورد انتظار با فراوانی 
 -71/6 با  برابر  مجموعاً  کم  و  کم  بسیار  طبقات  در  شده  مشاهده 
با  برابر  مجموعاً  زیاد  بسیار  و  زیاد  طبقات  در  که  حالی  در  است، 
زیاد  بسیار  و  زیاد  طبقات  بودن  مثبت  به  توجه  با  لذا  است.   45/4
نسبت به طبقات کم و بسیار کم، تایید می شود که بوستان و پارک 
جنگلی در افزایش مدت توقف زائران در شهر مذهبی قم نقش دارد.
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جدول 5: مقادیرمشاهده شده، موردانتظار و باقیمانده پیرامون نقش بوستان و 
پارک جنگلی

مقادیر باقیماندهمقادیر مورد انتظارمقادیر مشاهده شده
-1۵۵3.838.8بسیار کم

-21۵3.832.8کم

80۵3.82۶.2تا حدودی

92۵3.838.2زیاد

۶1۵3.87.2بسیار زیاد

2۶9مجموع

فرضیه سوم: دریاچه مصنوعی در افزایش مدت توقف زائران در شهر 
مذهبی قم نقش دارد.

2--1-1- جدول 6: آزمون کای دو نقش دریاچه مصنوعی در افزایش مدت زمان 
توقف زائران

سطح معناداریدرجه آزادیآماره کای دو
73.18840.000

تفاوت  آماره کای دو )73/188(  به مقدار  با توجه  مطابق جدول 6، 
انتظار  مورد  فراوانی های  و  شده  مشاهده  فراوانی های  بین  معنی دار 
دو  این  بین  تفاوت  از 0/01،  کوچک تر  معنی داری  اساس سطح  بر 
نسبت از لحاظ آماری معنی دار می باشد. در جدول 7، فراوانی مورد 
شده  مشاهده  مقادیر  مجموع  به  توجه  با  طبقات  تمامی  در  انتظار 
با  انتظار  مورد  فراوانی  تفاوت  است.   54/2 برابر  پاسخ ها،  تعداد  و 
با  برابر  مجموعاً  کم  و  کم  بسیار  طبقات  در  شده  مشاهده  فراوانی 
مجموعاً  زیاد  بسیار  و  زیاد  طبقات  در  که  حالی  در  است،   -58/4
برابر با 42/6 است. لذا با توجه به مثبت بودن طبقات زیاد و بسیار 
دریاچه  که  می شود  تایید  کم،  بسیار  و  کم  طبقات  به  نسبت  زیاد 
مصنوعی در افزایش مدت توقف زائران در شهر مذهبی قم نقش دارد.

جدول 7: مقادیر مشاهده شده، مورد انتظار و باقیمانده پیرامون تأثیر دریاچه 
مصنوعی

مقادیر باقیماندهمقادیر مورد انتظارمقادیر مشاهده شده
-2۵۵۴.229.2بسیار کم

-2۵۵۴.229.2کم

70۵۴.21۵.8تا حدودی

99۵۴.2۴۴.8زیاد

-۵2۵۴.22.2بسیار زیاد

271مجموع

فرضیه چهارم: پارک آبی در افزایش مدت توقف زائران در شهر 
مذهبی قم نقش دارد.

جدول 8: نقش پارک آبی در افزایش مدت زمان توقف زائران

سطح معناداریدرجه آزادیآماره کای دو
83.74240.000

 )83/742( کای دو  آماره  مقدار  که  می دهد  نشان   8 جدول 
سطح  میزان  اینکه  به  توجه  )با  آن  معناداری  سطح  و 
بین  معنی دار  تفاوتی  بیانگر  گردیده(   0/01 از  کمتر  معناداری 
است. انتظار  مورد  فراوانی های  و  شده  مشاهده  فراوانی های 

مشاهده  فراوانی  با  انتظار  مورد  فراوانی  تفاوت   ،9 اساس جدول  بر 

است،   -61/4 با  برابر  مجموعاً  کم  و  کم  بسیار  طبقات  در  شده 
 53/6 با  برابر  مجموعاً  زیاد  بسیار  و  زیاد  طبقات  در  که  حالی  در 
زیاد  بسیار  و  زیاد  طبقات  بودن  مثبت  به  توجه  با  لذا  است. 
آبی  پارک  که  می شود  تایید  کم،  بسیار  و  کم  طبقات  به  نسبت 
دارد. نقش  قم  مذهبی  شهر  در  زائران  توقف  مدت  افزایش  در 

جدول  9: مقادیر مشاهده شده، مورد انتظار و باقیمانده پیرامون نقش پارک آبی

مقادیر مشاهده 
شده

مقادیر باقیماندهمقادیر مورد انتظار

-2۵۵۴.229.2بسیار کم

-22۵۴.232.2کم

۶2۵۴.27.8تا حدودی

10۵۵۴.2۵0.8زیاد

۵7۵۴.22.8بسیار زیاد
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فرضیه پنجم: شهر بازی در افزایش مدت توقف زائران در شهر 
مذهبی قم نقش دارد.

جدول 10: جدول آزمون کای دو نقش شهربازی درافزایش مدت زمان توقف زائران

سطح معناداریدرجه آزادیآماره کای دو
5540.000

جدول  آماره  مقدار  می شود،  مشاهده   10 جدول  در  که  همانگونه 
از 0/01 است. لذا  با 55 و سطح معناداری مذکور کمتر  برابر  فوق 
بین فراوانی های مشاهده شده و مورد انتظار در خصوص تأثیر شهر 
وجود  معناداری  تفاوت  زائران،  توقف  زمان  مدت  افزایش  در  بازی 
دارد. فراوانی مورد انتظار در تمامی طبقات با توجه به مجموع مقادیر 
مشاهده شده و تعداد پاسخ ها، برابر 54 است. در جدول 11، تفاوت 
فراوانی مورد انتظار با فراوانی مشاهده شده در طبقات بسیار کم و 
کم مجموعاً برابر با 57- است، در حالی که در طبقات زیاد و بسیار 
زیاد مجموعاً برابر با 33 است. لذا با توجه به مثبت بودن طبقات زیاد 
و بسیار زیاد نسبت به طبقات کم و بسیارکم، تایید می شود که شهر 
بازی در افزایش مدت توقف زائران در شهر مذهبی قم نقش دارد.

جدول  11: مقادیر مشاهده شده، مورد انتظار و باقیمانده درباره ی نقش شهر بازی

مقادیر باقیماندهمقادیر مورد انتظارمقادیر مشاهده شده
-245430بسیار کم

-275427کم
785424تا حدودی

815427زیاد
60546بسیار زیاد
270مجموع

 نتیجه گیری
یکی  عنوان  به  می توان  را  مقصد  گردشگران  توقف  مدت  افزایش 
به سزا دارد،  از مهمترین مؤلفه هایی که در رونق گردشگری نقش 
را  خود  توقف  زمان  مدت  زائر  یا  گردشگر  چه  هر  نمود.  محسوب 
در  بیشتر  هزینه  صرف  باعث  شک  بدون  نماید،  بیشتر  مقصد  در 



56

و  محلی  مردم  عاید  بیشتری  درآمد  نتیجه  در  و  گردیده  مکان  آن 
سرمایه گذاران می شود. در این پژوهش برای سنجش نقش امکانات 
تفریحی شهری در افزایش مدت توقف زائران بررسی شهر مذهبی 
به  می باشد،  گردشگری  توسعه  پتانسیل  و  جاذبه ها  دارای  که  قم 
پرسشنامه  ابزار  پیمایش،  طریق  از  مناسب  داده های  جمع آوری 
پژوهش  این  از  آمده  بدست  نتایج  گردید.  اقدام  مشاهده،  روش  و 
افزایش مدت  امکانات تفریحی شهری در  بیانگر آن است که نقش 
و  است  معنی دار  آماری  لحاظ  از  قم  مذهبی  شهر  در  زائران  توقف 
خرید،  مراکز  از  عبارتند  شهری  تفریحی  امکانات  بارز  مصادیق 
بوستان و پارک جنگلی، دریاچه مصنوعی، پارک آبی و شهر بازی.

اقامت  مدت  طول  افزایش  جهت  که  شود  می  پیشنهاد  پایان  در 
یا  و  احداث شده  تفریحی جدید  امکانات  این شهر،  در  گردشگران 
می  پیشنهادها  دیگر  از  یابد.  افزایش  موجود  امکانات  کیفی  سطح 
توان به پیشنهاد ایجاد امکانات تفریحی شهری در مجاورت مکان های 
و  )س(  معصومه  حضرت  مطهر  حرم  مانند  قم  پربازدید  و  زیارتی 
مسجدمقدس جمکران اشاره نمود که عامل پراهمیتی جهت افزایش 
این  اینکه  از  زائران در شهر مذهبی قم می باشد. پس  اقامت  مدت 
دو مکان مقدس از طریق یک خیابان به نام بلوار پیامبر اعظم )ص( 
گردید،  کوتاه  بسیار  آنها  مواصالتی  فاصله  و  گردیده  وصل  هم  به 
می توان در حاشیه ی این خیابان تا حد ممکن این امکانات تفریحی 
باشیم. زائران  حداکثری  اقامت  شاهد  تا  آورد  وجود  به  را  شهری 
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بررسي عوامل مؤثر بر توسعه نیافتگي صنعت گردشگري استان کهگیلویه و بویراحمد

حامد درخشیده1، ابوطالب غریبی 2

چکیده
در این پژوهش عوامل مؤثر بر توسعه نیافتگي صنعت گردشگري استان کهگیلویه و بویراحمد مورد بررسي قرار گرفته و پنج 
بازاریابي و تبلیغات، موانع فرهنگي و اجتماعي و تعدد  عامل کمبود خدمات و زیرساختها، مشکالت تقاضاي فصلي، ضعف 
مراکز تصمیم گیري به عنوان موضوعات مرتبط با توسعه نیافتگي صنعت گردشگري در استان کهگیلویه و بویراحمد مطرح 
با توسعه نیافتگي صنعت گردشگري پنج فرضیه تدوین و براي آزمون فرضیات  شد. براي پاسخگویي به ارتباط این عوامل 
از آزمونهاي آماري نظیر آزمون همبستگي اسپیرمن، آزمون t و آزمون تحلیل واریانس ANOVA استفاده شده است. این 
با  اندرکاران مرتبط  این پژوهش کارشناسان و دست  آماري  نوع توصیفي و همبستگي است. جامعۀ  از  و  پژوهش کاربردي 
صنعت گردشگري در استان کهگیلویه و بویراحمد مي باشند و داده هاي مورد نیاز بوسیلۀ پرسش نامه جمع آوري گردید. 
نتایج پژوهش حاکي از آن است که بین کمبود خدمات و زیر ساختها و توسعه نیافتگي صنعت گردشگري استان کهگیلویه و 
بویراحمد و هم چنین بین مشکالت تقاضاي فصلي، ضعف بازاریابي و تبلیغات ، مشکالت فرهنگي-اجتماعي و در نهایت تعدد 

مراکز تصمیم گیري با توسعه نیافتگي صنعت گردشگري استان کهگیلویه و بویراحمد رابطه مستقیم وجود دارد.

کلیدواژه ها: گردشگري، توسعه نیافتگي، زیر ساختها و خدمات، بازاریابي،کهگیلویه و بویر احمد

   )09368662239(        hamedderakhshide@gmail.com 1 نویسنده مسئول: کارشناس ارشد مدیریت مالی از دانشگاه اصفهان

   )09179201553 (    gmail.com@Abutaleb.gharibi89 2 کارشناس ارشد برنامه ریزی توسعه گردشگری از دانشگاه عالمه طباطبایی
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مقدمه
نیازهاي  از  فراغت یکي  اوقات  به منظور گذران  به ویژه  گردشگري 
اصلي انسان محسوب شده بطوریکه این پدیده با تخصیص 10 درصد 
شود  مي  محسوب  بشر  تاریخ  آمیز  صلح  جابجایي  جهان،  جمعیت 
)وجدان طالشمکائیل، 1387( گردشگري از اهمیت باالیي در اقتصاد 
جهاني برخوردار بوده و یکي از منابع مهم درآمدهاي ارزي هم براي 
کشورهاي پیشرفته و هم براي کشورهاي در حال توسعه مي باشد. 
بطوریکه بخش بزرگي از برنامه ریزیها و سرمایه گذاریها را در دنیا 
بالطبع  صنعت  این  توسعۀ  و  رشد  با  است.  داده  اختصاص  خود  به 
براي موفقیت  و  یافته  نیز در آن گسترش  رقابت  و  مباحث تجارت 
مقصدها  پذیري،  گردشگر  شرایط  داشتن  بر  عالوه  صنعت  این  در 
بهتر  معرفي  و  گردشگران  جذب  براي  ریزي  برنامه  دنبال  به  باید 
البته  باشند.  بازارهاي جهاني گردشگري  به  و شرایط خود  امکانات 
اهمیت و نقش اقتصادي گردشگري نباید باعث غفلت از سایر ابعاد 
آن، بویژه بعد فرهنگي شود. گرایش مردم جهان به یافتن آسانترین 
نقش  تا  است  شده  سبب  فرهنگها  گفتگوي  براي  راه  مؤثرترین  و 
است  بدیهي  شود.  تر  حیاتي  روز  هر  تعامالت  این  در  گردشگري 
و  صلح  اساس  و  پایه  که  آنجا  از  ملل،  فرهنگي  روابط  و  قرابت  که 
دوستي و به تبع آن روابط اقتصادي میان آنهاست، در توسعۀ همه 
طالشمکائیل، 1387(  )وجدان  دارد  سزایي  به  نیز سهم  آنها  جانبۀ 
چرخه  به  وابسته  همه  از  بیش  حاضر  عصر  در  گردشگري  اهمیت 
اقتصاد  پویایي  زمینه  در  باالیي  قابلیت  که  باشد  مي  آن  اقتصادي 
محلي و بین المللي دارا مي باشد؛ به گونه اي که مصرف گردشگري، 
سرمایه گذاري دولتي و خصوصي و هم چنین صادرات در صنعت 
گردشگري در سال 2004 رشدي معادل5/9 درصد و در حدود 5/5 
تریلیون دالر داشته است )چیانگ لي، 2008( علیرغم گزارشات و 
مقاالتي که در رابطه با ارتقاي سطح  و رشد صنعت گردشگري در 
از  حاکي  امر  واقعیت  شود،  مي  منعکس  گوناگون  جراید  در  ایران 
عدم رشد صنعت گردشگري در ایران در مقایسه با سایر کشورهاي 
جهان است. این امر در حالي است که سیاستگذاران اقتصادي دائماً 
به  توجه  لزوم  و  نفتي  درآمدهاي  به  از حد  بیش  اتکاي  مضرات  بر 
کشور  اند.  داشته  تأکید  اخیر  سال  چند  طي  غیرنفتي  اقتصاد 
جاذبه  داشتن  با  نیز  بویراحمد  و  کهگیلویه  استان  ویژه  به  و  ایران 
ها و قابلیتهاي متعدد طبیعي و فرهنگي مي تواند از دستاوردهاي 
اقتصادي و فرهنگي صنعت گردشگري بهره گیرد اما تاکنون به دالیل 
گوناگوني این امر تحقق نیافته است. پژوهش حاضر در صدد است تا 
با بررسي توانمندیها و قابلیتهای استان و شناخت مشکالت و موانع، 
دهد. ارائه  استان  در  گردشگري  صنعت  توسعۀ  جهت  راهکارهایي 

بنابراین در این پژوهش، مسأله در ابتدا مطالعۀ گردشگري و سپس 
چالشهاي  و  موانع  بررسي  وسیلۀ  به  آزمایش  قابل  مدل  یک  ایجاد 
توسعۀ گردشگري مي باشد و هدف پژوهش کشف تأثیراین عوامل 
باشد.  مي  بویراحمد  و  کهگیلویه  استان  گردشگري  توسعۀ  بر 

مبانی نظری پژوهش
صنعت گردشگري مانند هر پدیده دیگر داراي ابعاد مثبت و منفي 
است. برخي از صاحب نظران بر ابعاد مثبت آن تأکید و توسعۀ بي 
دارند  توجه  منفي  ابعاد  به  نیز  اي  عده  اند.  کرده  توصیه  آنرا  مانع 
مثبت  آثار  که  است  حدي  به  آن  سوء  تبعات  که  باورند  این  بر  و 
از  گردشگري  توسعۀ  تبعات  بخش  این  در  کند.  مي  کمرنگ  آنرا 
زیست  و  فرهنگي-اجتماعي  سیاسي،  اقتصادي،  گوناگون  زوایاي 
توسعۀ  منفي  و  مثبت  تبعات  از  آگاهي  شود.  مي  بررسي  محیطي 

صنعت گردشگري به سیاستگذاران در این صنعت کمک مي کند تا با 
شناخت بیشتري به قضاوت و تصمیم گیري بپردازند )زاهدي، 1385(.

1(آثار اقتصادي
هاي  تعادلي  بي  کاهش  اقتصادي،  بیمه  تقویت  در  گردشگري 
برخوردار،  غیر  درمناطق  توسعه  هاي  شاخص  ارتقاء  و  اي  منطقه 
و  تنوع  ایجاد  اي،  منطقه  و  ملي  محلي،  سطوح  در  اقتصادي  توسعه 
ثبات  و  اي  منطقه  سطوح  در  مناطق  اقتصادي  ساختار  در  دگرگوني 
)زاهدي،1385(. کند  مي  ایفا  مؤثري  نقش  کالن،  سطح  در  اقتصادي 

2(اثرات اجتماعي-فرهنگي
چنانچه سیاستهاي توسعۀ گردشگري به نحوي برنامه ریزي و ساماندهي 
شود، مي تواند راهي براي آشنا شدن مردم کشور با نحوه زندگي سایر 
ملل، اقوام، عقاید و آداب و رسوم فرهنگ ها و خرده فرهنگ هاي دیگر 
باشد. دراین فرآیند، با ایجاد امکان مبادالت فرهنگي و تعامالت اجتماعي، 
زمینه هایي بوجود مي آید که به وسعت نظر و بسط حوزه دید مردم جامعه 
منجر مي شود و تجارت فرهنگي مردم کشور را غني مي کند. از آنجا که 
ره آورد صنعت گردشگري موجب تغییراتي در زندگي روزانه و فرهنگ 
جامعۀ میزبان مي شود، اصطالح اثرات اجتماعي و فرهنگي را به معني 
تغییراتی به کار مي برند که در تجربه هاي روزانه، ارزش ها، شیوه زندگي 
و محصوالت هنري و فکري جامعۀ میزبان رخ مي دهد )گي، 1386(.

3(اثرات زیست محیطي
و  اولیه  علت  طبیعي  هاي  زیبایي  جهان،  مناطق  از  بسیاري  در 
از  اند.  بوده  گردشگري  صنعت  توسعه  و  گردشگر  جذب  براي  اصلي 
افزایش  به  توان  مي  زمینه  این  در  گردشگري  توسعۀ  مثبت  پیامدهاي 
هاي  شگفتي  از  معنوي  مندي  بهره  و  شناختي  زیبایي  گرایشهاي 
از  توسعۀگردشگري  مثبت  اثرات  دیگر  از  کرد.  اشاره  طبیعت  جهان 
به  گردشگري  درآمدهاي  از  بخشي  اختصاص  محیطي،  زیست  بعد 
ایجاد  و  طبیعي  منابع  حفظ  است.  طبیعي  جذابیتهاي  از  محافظت 
زیست  مثبت  اثرات  از  اکولوژیکي،  هاي  سیستم  بهبود  ملي،  پارکهاي 
)زاهدي،1385(. آیند  مي  حساب  به  گردشگري  توسعۀ  محیطي 

4(اثرات سیاسي
کاهش  از:  عبارتند  گردشگري  توسعۀ  سیاسي  مثبت  اثرات  از  برخي 
در  امنیت  سطح  افزایش  بیکاري،  از  ناشي  سیاسي  هاي  ناآرامي 
سیاسي  اثرات  از  ملل.  بین  متقابل  احترام  و  تفاهم  افزایش  جامعه، 
خواهي،  باج  و  گردشگران  گروگانگیري  به  توان  مي  گردشگري  منفي 
احتمال  افزایش  و  سیاسي،  مقاصد  براي  گردشگران  کارگیري  به 
کرد.)زاهدي، 1388( اشاره  مخالفان حکومت  بین  در  آشوب  و  شورش 

پیشینه تحقیق
توسعه  فراروي  »چالشهاي  پیرامون  تحقیقی  در   )1385( زاده  ولي 
بیان  چنین  تبریز«  کالنشهر  بر  تأکید  با  ایران  در  گردشگري  صنعت 
بودن موقعیت  دارا  با  تبریز  و در داخل آن کالنشهر  ایران  می کند که 
جغرافیایي، اقلیمي و تاریخي کم نظیر از قابلیتها و توانایي هاي باالیي 
را  بهره کافي  نتوانسته  تاکنون  اما  براي جذب گردشگر برخوردار است. 
جهان  گردشگري  بازارهاي  از  را  ناچیزي  سهم  و  ببرد  موقعیت  این  از 
داراست. لذا شناسایي چالشها و موانع عمده اي که فراروي توسعه صنعت 
گردشگري در ایران به ویژه کالنشهر تبریز قرار دارد اساس این پژوهش 
را تشکیل مي دهد. که این چالشها و تنگناها در 8 بند و تحت عنوان 
چالشهاي  محیطي،  زیست  فرهنگي،  و  اجتماعي  اقتصادي،  چالشهاي 
مربوط به تاسیسات و تجهیزات گردشگري، چالشهاي مربوط به قوانین 
چالشهاي  و  آنها  آموزش  و  انساني  نیروي  به  مربوط  چالشهاي  موجود، 
ارزیابي قرار گرفته است. اطالعاتي و اطالع رساني طبقه بندي و مورد 
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توسعه  موانع  بررسي  به  پژوهشي  در   )1382( ناصرپور  و  مدهوشي 
پژوهش  این  اند.در  پرداخته  لرستان  استان  در  گردشگري  صنعت 
چهار عامل تعدد مراکز تصمیم گیري، ضعف بازاریابي، ضعف امکانات 
زیربنایي و خدمات گردشگري و فقدان فرهنگ پذیرش گردشگر به 
عنوان عوامل موثر بر توسعه نیافتگي صنعت گردشگري استان لرستان 
مورد بررسي قرار گرفته است. و در نهایت بین هر چهار عامل با توسعه 
نیافتگي صنعت گردشگري استان لرستان رابطه مستقیم وجود دارد

میتز )2006( در پژوهشي با عنوان »دیدگاه اجتماع محلي در مورد 
مورد  در  نلسون  اهالي  دیدگاه  کشف  صدد  در  گردشگري«  توسعه 
باید در توسعه  آیا اجتماع محلي  اینکه  برآمد؛ و  توسعه گردشگري 
براي  ارزشها  کدام  و  باشند  داشته  مشارکت  و  ارتباط  گردشگري 
حفظ در طي این توسعه گردشگري مهم هستند. نتایج نشان داد که 
دیدگاه هاي بسیار نظام مند براي مشارکت در این صنعت نیازمند 
است و سرمایه گذاران باید به کشف ارزشها و چشم اندازهایي که پایه 
اي قوي براي توسعه آینده گردشگري در نلسون هستند، بپردازند.  .

روش شناسي پژوهش
ادبیات  به  مربوط  اطالعات  آوري  جمع  منظور  به  مطالعه  این  در   
براي  براي جمع آوري اطالعات  از مطالعات کتابخانه اي و  موضوع 
آزمون فرضیه هاي پژوهش از روش میداني و پیمایش استفاده شده 
است. پرسشنامه پژوهش حاوي 45 سؤال که 6 سؤال آن مربوط به 
متغیر ضعف تبلیغات، 14 سؤال آن مربوط به متغیر کمبود خدمات 
و زیر ساختها، 8 سؤال آن مربوط به متغیر مشکالت تقاضاي فصلي 
، 9 سؤال مربوط به تعدد مراکز تصمیم گیري و 8 سؤال هم مربوط 
به متغیر موانع فرهنگي است. پرسش نامه با استفاده از طیف لیکرت 
زیاد طراحي شده  تا خیلي  از خیلي کم  اي  پنج درجه  مقیاس  در 
است. براي روایي پرسشنامه با توجه به اینکه از پرسش نامه مربوط 
از  اقتباس شده است، یکبار دیگر  به تحقیق طالشمکائیل )1387( 
نظرات اعضاء خبرگان علمي اصفهان استفاده شد و روایي آن مورد 
کرونباخ  آلفاي  آزمون  از  پرسشنامه  پایایي  براي  گرفت.  قرار  تأیید 
متغیر  سؤاالت  براي  کرونباخ  آلفاي  ضریب  که  است  شده  استفاده 
وابسته توسعه گردشگري 78% ، براي سؤاالت متغیر مستقل ضعف 
تبلیغات76% ، متغیر مستقل کمبود خدمات و زیر ساختها %81 ، 
متغیر مستقل مشکالت تقاضاي فصلي 73% ، متغیر مستقل تعدد 
 %79 فرهنگي  موانع  مستقل  متغیر  و   %83 گیري  تصمیم  مراکز 
است. با توجه به اینکه همه ضرایب باالتر از 70% است پرسشنامه از 
پایایي مناسبي برخوردار است. جامعه آماري این پژوهش کارکنان 
و کارشناسان مرتبط با صنعت گردشگري در سطح استان کهگیلویه 
و بویراحمد بوده اند. براي تعیین حجم نمونه از فرمول پیشنهادي 
تاباچنیک و فیدل)2001( استفاده شده است. آنها براي تعیین حجم 
نمونه در همبستگي چندگانه فرمول زیر را ارائه دادند که n حجم 
نمونه و m تعداد متغیرهاي مستقل است، بنابراین از آنجا که تعداد 
متغیرهاي مستقل 5 تا مي باشد، تعداد نمونه حداقل برابر با 90 مي 
باشد که تعداد 100 پرسش نامه توزیع شد و در نهایت 94 پرسش 
باشد. مي  با 94  برابر  نمونه  تعداد  بنابراین  داده شد؛  برگشت  نامه 
8m+50≥n
90=40+50=)5(8+50≥n

با توجه به ماهیت سؤاالت و اهداف تحقیق، عالوه بر آمار توصیفي 
همبستگي  آزمونهاي  و  استنباطي  آمار  از  ها،  فراواني  جداول  براي 
پیرسون، آزمون t و تحلیل واریانس ANOVA استفاده شده است.

الگوي مفهومي پژوهش
الگوي مفهومي، مبناي روابط تئوریک میان تعدادي از عوامل است که 
در مورد مسأله پژوهش با اهمیت تشخیص داده شده اند)مدهوشي 
و ناصرپور،1382(. در بررسي هاي اولیه و مطالعه صنعت گردشگري 
در کشورهاي دیگر، خصوصاً کشورهاي موفق در عرصه گردشگري 
این  توسعه  بر  مؤثر  عوامل  مهمترین  از  یکي  که  گردید  مشخص 
صنعت وجود یک سازمان قوي و متمرکز در هر کشور است که داراي 
از جمله  مختلف  سازمانهاي  ما  کشور  در  اما  باشد.  کافي  اختیارات 
سازمان میراث فرهنگي، سازمان محیط زیست، شهرداریها و غیره از 
جمله سازمانهای موازی و دخیل در بخش گردشگری هستند. عالوه 
بر این تجربیات سایر کشورها نشان مي دهد که بین میزان دسترسي 
و وجود سیستم حمل و نقل و امکانات زیربنایي با توسعه این صنعت 
ارتباط وجود دارد. در کنار این موارد، بازاریابي و معرفي جاذبه هاي 
مقصد،  و  مبدأ  کشورهاي  فرهنگي  فضاي  چنین  هم  و  گردشگري 
عوامل بسیار مهمي در توسعه این صنعت به شمار مي روند. عالوه بر 
این مشکالت مربوط به تقاضاي فصلي گردشگري با توجه به شرایط 
اقلیمي استان را نیز باید به این موارد اضافه کرد. با توجه به همه 
عوامل گفته شده نمودار زیرمدل مفهومي پژوهش را نشان مي دهد. 

نمودار شماره 1: الگوي مفهومي پژوهش

سر  بر  موانعي  چه  که  پژوهش  اصلي  سؤال  به  گویي  پاسخ  براي 
بویراحمد  و  کهگیلویه  استان  در  گردشگري  صنعت  توسعه  راه 
شد: ارائه  زیر  فرضیه  پنج  مفهومي  الگوي  اساس  بر  دارد،  وجود 

فرضیه اول: کمبود خدمات و زیرساختها بر توسعه نیافتگي 
گردشگري استان کهگیلویه و بویراحمد تأثیر دارد.

فرضیه دوم: مشکالت تقاضاي فصلي بر توسعه نیافتگي گردشگري 
استان کهگیلویه و بویراحمد تأثیر دارد.

فرضیه سوم: ضعف تبلیغات و اطالع رساني در مورد جاذبه هاي 
گردشگري بر توسعه نیافتگي گردشگري استان کهگیلویه و 

بویراحمد تأثیر تاثیر دارد.
فرضیه چهارم: موانع فرهنگي و اجتماعي بر توسعه نیافتگي 

گردشگري استان کهگیلویه و بویراحمد تأثیر دارد.
فرضیه پنجم: تعدد مراکز تصمیم گیري مرتبط با گردشگري  بر 

توسعه نیافتگي گردشگري استان کهگیلویه و بویراحمد تأثیر دارد.
در جدول شماره 1 اطالعات جمعیت شناختي پاسخ دهندگان 

آورده شده است

 

ي صنعت توسعه نيافتگ
گردشگري استان 

احمدكهگيلویه و بویر  

 

گيريتصميم مراكس تعدد  

فصلي تقاضاي مشكالت  

اجتماعي -فرهنگي موانع  

زیرساختها و خدمات كمبود  

  تبليغات ضعف
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اطالعات جمعیت شناختي )جدول شماره 1(

جنسیت

درصد فراوانيفراواني

29%27زن

71%67مرد

100%94جمع

وضعیت تاهل
40%38مجرد

60%56متأهل

100%94جمع

سن

18-3019%20

31-4034%36

41-5027%29

15%14باالتر از50

100%94جمع

تحصیالت

14%13دیپلم

24%23کارداني

51%48کارشناسي

کارشناسي ارشد 
و باالتر

10%11

100%94جمع

آزمون فرضیه ها
توسعه  بر  گردشگري  ساختهاي  زیر  و  کمبود خدمات  اول(  فرضیه 
دارد. تأثیر  بویراحمد  و  کهگیلویه  استان  گردشگري  نیافتگي 

خدمات  و  زیرساختها  کمبود  که  است  این  بیانگر  فرضیه  
گردشگري بر توسعه نیافتگي گردشگري استان کهگیلویه و بویراحمد 
این است که کمبود  بیانگر  ندارد و فرضیه مقابل یعني   تأثیر 
زیرساختها و خدمات بر توسعه نیافتگي گردشگري استان تأثیر دارد.

آزمون همبستگي پیرسون )جدول شماره 2(

تعداد نمونهمعناداريمیزان همبستگيهمبستگي بین متغیرها
کمبود خدمات و زیرساختها

/7030/00094
توسعه نیافتگي گردشگري

با توجه به اینکه سطح معناداري کوچکتر از سطح خطاي مجاز)0/05( 
پذیرش   و  رد   ناحیه  در  آزمون  آماره  بنابراین  باشد  مي 
است   /703 با  برابر  همبستگي  ضریب  چون  و  است.  گرفته  قرار 
مي توان گفت کمبود خدمات و زیرساختها رابطه مثبتي با توسعه 
نیافتگي گردشگري دارد که با مطالعه مدهوشي و همکاران در مورد 
دارد. مطابقت  لرستان  استان  در  گردشگري  توسعه  موانع  ارزیابي 

نیافتگي  توسعه  بر  فصلي  تقاضاي  مشکالت  دوم(  فرضیه 
دارد. تأثیر  بویراحمد  و  کهگیلویه  استان  گردشگري 

بر  فصلي  تقاضاي  مشکالت  که  است  این  بیانگر  فرضیه  
تأثیر  بویراحمد  و  کهگیلویه  استان  گردشگري  نیافتگي  توسعه 
مشکالت  که  است  این  بیانگر  یعني   مقابل  فرضیه  و  ندارد 
دارد. تأثیر  استان  گردشگري  نیافتگي  توسعه  بر  فصلي  تقاضاي 

آزمون همبستگي پیرسون )جدول شماره 3(

تعداد نمونهمعناداريمیزان همبستگيهمبستگي بین متغیرها
مشکالت تقاضاي فصلي

/2120/00094
توسعه نیافتگي گردشگري

با توجه به اینکه سطح معناداري کوچکتر از سطح خطاي مجاز)0/05( 
مي باشد بنابراین آماره آزمون در ناحیه رد  و پذیرش  قرار 
گرفته است. و چون ضریب همبستگي برابر با 212/  است مي توان گفت 
مشکالت تقاضاي فصلي ارتباط مثبتي با توسعه نیافتگي گردشگري دارد. 
فرضیه سوم( ضعف تبلیغات و اطالع رساني در مورد جاذبه هاي گردشگري 
بر توسعه نیافتگي گردشگري استان کهگیلویه و بویراحمد تأثیر دارد.

رساني  اطالع  و  تبلیغات  ضعف  که  است  این  بیانگر  فرضیه   
گردشگري  نیافتگي  توسعه  بر  گردشگري  هاي  جاذبه  مورد  در 
استان کهگیلویه و بویراحمد تأثیر ندارد و فرضیه مقابل یعني  
تبلیغات و اطالع رساني در مورد جاذبه  این است که ضعف  بیانگر 
دارد. تأثیر  استان  گردشگري  نیافتگي  توسعه  بر  گردشگري  هاي 

آزمون همبستگي پیرسون )جدول شماره 4(

تعداد نمونهمعناداريمیزان همبستگيهمبستگي بین متغیرها
5390/00094/ضعف تبلیغات و اطالع رساني

توسعه نیافتگي گردشگري
با توجه به اینکه سطح معناداري کوچکتر از سطح خطاي مجاز)0/05( 
پذیرش   و  رد   ناحیه  در  آزمون  آماره  بنابراین  باشد  مي 
است   0/539 با  برابر  همبستگي  ضریب  چون  و  است.  گرفته  قرار 
جاذبه  مورد  در  رساني  اطالع  و  تبلیغات  ضعف  گفت  توان  مي 
دارد.  گردشگري  نیافتگي  توسعه  با  مثبتي  رابطه  گردشگري  هاي 

فرضیه چهارم( موانع فرهنگي و اجتماعي بر توسعه نیافتگي 
گردشگري استان کهگیلویه و بویراحمد تأثیر دارد.

بر  اجتماعي  و  فرهنگي  موانع  که  است  این  بیانگر  فرضیه  
توسعه نیافتگي گردشگري استان کهگیلویه و بویراحمد تأثیر ندارد 
فرهنگي  موانع  که  است  این  بیانگر  یعني   مقابل  فرضیه  و 
دارد. تأثیر  استان  گردشگري  نیافتگي  توسعه  بر  اجتماعي  و 

آزمون همبستگي پیرسون )جدول شماره 5(

تعداد نمونهمعناداريمیزان همبستگيهمبستگي بین متغیرها
موانع فرهنگي- اجتماعي

/1220/00094
توسعه نیافتگي گردشگري

با توجه به اینکه سطح معناداري کوچکتر از سطح خطاي مجاز)0/05( 
مي باشد بنابراین آماره آزمون در ناحیه رد  و پذیرش  قرار گرفته 
است و چون ضریب همبستگي برابر با 122/ است مي توان گفت موانع 
فرهنگي و اجتماعي رابطه مثبتي با توسعه نیافتگي گردشگري دارد.

بر  گردشگري  با  مرتبط  گیري  تصمیم  مراکز  تعدد  پنجم(  فرضیه 
توسعه نیافتگي گردشگري استان کهگیلویه و بویراحمد تأثیر دارد.

گیري  تصمیم  مراکز  تعدد  که  است  این  بیانگر  فرضیه  
استان  گردشگري  نیافتگي  توسعه  بر  گردشگري  با  مرتبط 
یعني   مقابل  فرضیه  و  ندارد  تأثیر  بویراحمد  و  کهگیلویه 
با  مرتبط  گیري  تصمیم  مراکز  تعدد  که  است  این  بیانگر 
دارد. تأثیر  استان  گردشگري  نیافتگي  توسعه  بر  گردشگري 
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آزمون همبستگي پیرسون )جدول شماره 6(

تعداد نمونهمعناداريمیزان همبستگيهمبستگي بین متغیرها
تعدد مراکز تصمیم گیري

/4370/00094
توسعه نیافتگي گردشگري

خطاي  سطح  از  کوچکتر  معناداري  سطح  اینکه  به  توجه  با 
رد   ناحیه  در  آزمون  آماره  بنابراین  باشد  مي  مجاز)0/05( 
برابر  همبستگي  ضریب  چون  و  است  گرفته  قرار  پذیرش   و 
مرتبط  گیري  تصمیم  مراکز  تعدد  گفت  توان  مي  است    /437 با 
دارد. گردشگري  نیافتگي  توسعه  با  مثبتي  رابطه  گردشگري  با 

براي آزمون جنسیت از آزمون T مستقل)تفاوت میانگین از نظر 
جنسیت( استفاده شده است. 

نتایج آزمون T مستقل )جدول شماره 7(

تفاوت متغیرهاي تحقیق
میانگین

TDFSig

4894/54/-017/-ضعف تبلیغات
0/090/01394/43کمبود خدمات و زیرساختها
0/021/04494/66مشکالت تقاضاي فصلي

88994/84/-0/31تعدد سازمانهاي تصمیم گیر
64394/39/-24/-موانع فرهنگي- اجتماعي
017/18794/71/توسعه نیافتگي گردشگري

نظرات  میانگین  معناداري،  و سطح   T آزمون  و  به جدول  توجه  با 
تبلیغات،  ضعف  خصوص  در  آنها  جنسیت  اساس  بر  کارشناسان 
موانع  فصلي،  تقاضاي  مشکالت  زیرساختها،  و  خدمات  کمبود 
فرهنگي- اجتماعي و تعدد مراکز تصمیم گیر مرتبط با گردشگري 
ندارد. وجود  معناداري  تفاوت  گردشگري  نیافتگي  توسعه  و 

از آزمون تحلیل واریانس ANOVA   )براي سطح تحصیالت( 
استفاده شده است.

نتایج تحلیل واریانس ANOVA )تفاوت میانگین ها از نظر سطح تحصیالت( 
)جدول شماره 8(

واریانس  تحلیل  از  حاصل  شده  مشاهده   F و  جدول  به  توجه  با 
کارشناسان  نظرات  میانگین  معناداري،  سطح  و  عاملي  تک 
تبلیغات،  ضعف  خصوص  در  آنها  تحصیالت  سطح  اساس  بر 
تفاوت  فصلي  تقاضاي  مشکالت  و  زیرساختها  و  خدمات  کمبود 
تصمیم  سازمانهاي  تعدد  خصوص  در  اما  ندارد  وجود  معناداري 
به  توجه  با  گردشگري  نیافتگي  توسعه  و  گردشگري  با  مرتبط  گیر 

دارد. وجود  معناداري  تفاوت  معناداري،  سطح  و  شده  مشاهده   F
نتیجه گیري

با استفاده از آزمون فرضیه ها مشخص گردید که بین ضعف امکانات 
استان  گردشگري  صنعت  نیافتگي  توسعه  و  خدمات  و  زیرساختي 
کهگیلویه و بویراحمد یک رابطه مستقیم وجود دارد یعني بر اساس 
نظرات پاسخ دهندگان هر چه امکانات زیرساختي و خدمات کمتر باشد 
این صنعت در استان کمتر توسعه مي یابد. هم چنین مشخص گردید 
که بین مشکالت تقاضاي فصلي و توسعه نیافتگي صنعت گردشگري 
استان رابطه مستقیم وجود دارد. عالوه براین مشخص گردید که بین 
ضعف بازاریابي و تبلیغات و توسعه نیافتگي صنعت گردشگري استان 
کهگیلویه و بویراحمد رابطه مستقیم وجود دارد؛ به بیانی دیگر، بر 
اساس نظرات پاسخ گویان هر چه براي جاذبه هاي گردشگري استان 
کمتر بازاریابي و تبلیغات شود این صنعت کمتر در استان توسعه مي 
اجتماعي  فرهنگي-  موانع  بین  که  گردید  یابد. هم چنین مشخص 
رابطه مستقیم  استان یک  در  نیافتگي صنعت گردشگري  توسعه  و 
از مزایاي مختلف گردشگري  افراد بومي  تا زماني که  وجود دارد و 
آگاهي نداشته باشند این صنعت کمتر در استان توسعه مي یابد. در 
پایان هم مشخص گردید که بین تعدد مراکز تصمیم گیري و توسعه 
نیافتگي صنعت گردشگري در این  استان رابطه مستقیم وجود دارد؛ به 
عبارتی، هر چه تعداد مراکز تصمیم گیرنده درباره صنعت گردشگري 
بیشتر باشد این صنعت کمتر توسعه مي یابد. در ادامه پیشنهاداتی 
است: شده  ارائه  استان  در  گردشگری  صنعت  توسعه  راستای  در 

پیشنهادات
- مشخص کردن اختیارات سازمانهاي مختلف درگیر در امر صنعت 

گردشگري
- ایجاد یک کمیته هماهنگي براي تسهیل هماهنگي میان سازمان 

هاي تصمیم گیر در حوزه گردشگري
- ایجاد راهکارهایي در جهت خارج کردن گردشگري استان از 

ماهیت فصلي بودن و رونق توریسم زمستاني از طریق تجهیز پیست 
اسکي کاکان

- تجهیز ارتفاعات مهم استان از جمله قله دنا به پناهگاه ها و راه 
هاي ارتباطي به منظور توسعه گردشگري کوهستان

- برگزاري همایش ها و جشنواره هاي منظم ساالنه با توجه به 
ظرفیت هاي استان از لحاظ اقلیمي 

- باال بردن آگاهي عمومي نسبت به مزایاي گردشگري
- استفاده از افراد آموزش دیده و خبره در بخش هاي مختلف 

صنعت گردشگري
- بهبود تأسیسات و خدمات بهداشتي و امکانات ضروري در محل 

جاذبه هاي گردشگري
- پیاده سازي برنامه هاي منسجم و مدون بازاریابي

- برگزاري تورهاي گردشگري به طور منظم و آشنایي با نحوه 
زندگي طوایف عشایرنشین این استان

- بهبود سیستم حمل و نقل جاده اي، توسعه و تجهیز فرودگاه 
استان و هم چنین راه اندازي پروازهاي خارجي

- ایجاد پایگاه هاي اینترنتي و معرفي جاذبه ها و آثار تاریخي و 
صنایع دستي و دیگر قابلیتهاي استان

منابع
الف( منابع فارسي

باهر، حسین، )1377( دگراندیشي پیرامون   -
گردشگري)ایرانگردي و جهانگردي(، فصلنامه مطالعات مدیریت، 

  ارشد كارشناسي كارشناسي كارداني ديپلم تحقيق متغيرهاي
Mean Std Mean Std Mean Std Mean Std F Sig 

 60. 048. 340 20.4 380 3085 570 20.4 230 20.3 تبليغات ضعف
 و خدمات كمبود
 رساختهازي

3085 3.0 20.8 430 307. 450 305. 250 8.0 3.0 

 تقاضاي مشكالت
 فصلي

2034 360 
 

 

20.3 420 2034 460 206. 540 7.0 5.0 

 سازمانهاي تعدد
 گير تصميم

203. 430 206. 650 20.3 530 20.. .0.6 20.6 .20 

-فرهنگي موانع
 اجتماعي

30.3 270 3036 580 202. 380 .06. .023 30.. 2.0 

 نيافتگي توسعه
 گردشگري

30.3 380 3054 3.0 3086 420 3066 330 3085 ..30 
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 Willingness to Pay for Visiting Eshkaft-e-Salman Historic District (Comparison of
Parametric and Non-Parametric Methods of Contingent Valuation) a

Soroush Kiani Ghalesard1 * ,Morteza Molaei2 , Ahmad Alipour3

 Abstract
 Eshkaft-e Salman historic district in the City of Izeh has several inscriptions designed at    
 the time of a local kingdom called “Honey“. Each year, many people visit this area because
 of its importance and archaism. The main purpose of this study is to estimate the “willingness
 to pay“ of tourists who visit this region using contingent valuation. Therefore, required data
 was collected with survey and interview of 207 visitors in 2014. “Willingness to pay“ was
 estimated using Parametric and Non-Parametric methods of Contingent Valuation. Results
showed that mean willingness to pay are 18,000 and 11,000 Rials per visit based on the par-
 ametric and non-parametric methods, respectively. Findings of this study could be a useful
 guide for policy-makers and also heritage and tourism planners in order to determine the
 appropriate tickets price and financing cost of services, reconstruction and maintenance of
.this region

Keywords: Willingness to Pay, Contingent Valuation, Parametric and Non-Parametric Meth-
.ods, Eshkaft Salman, Izeh

1  PhD student in Economics of Natural Resources and Environment, University of Sistan and Baluchestan, Zahedan, Iran. 
Soroushkiani@chmail.ir
2  Assisstant Professor, Agricultural Economics Department, Agricultural Faculty, Uromia University
3    PhD student in Ecnomics University of Sistan and Baluchestan, Zahedan, Iran.


