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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.
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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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شماره 20، دانشکده    حسابداري و مدیریت دانشگاه عالمه 
طباطبایي، تهران

زاهدي، شمس السادات، )1388( گردشگري و توسعه   -
پایدار: ضرورت جاري سازي حفاظت محیطي در سیاست هاي 

توسعه گردشگري، فصلنامه مطالعات جهانگردي، دانشگاه عالمه 
طباطبایي،تهران،11

زاهدي، شمس السادات،)1385( مباني توریسم و   -
اکوتوریسم، تهران، انتشارات دانشگاه عالمه طباطبایي .

گي، چاک. واي )1386( جهانگردي در چشم اندازي   -
جامع.)ترجمه: علي پارسائیان و محمد اعرابي() چاپ چهارم( تهران، 

دفتر پژوهش هاي فرهنگي .
مدهوشي، مهرداد و ناصرپور، نادر،)1382( ارزیابي موانع   -

توسعه صنعت گردشگري در استان لرستان، فصلنامه پژوهشنامه 
بازرگاني، 28، 25-58 .

وجدان طالشمکائیل،رحیم.)1387(.موانع و چالشهاي   -
توسعه گردشگري داخلي در استان اردبیل، پایان نامه کارشناسي 

ارشد مدیریت بازرگاني گرایش بازاریابي دانشگاه اصفهان.
ولي زاده، حمید،)1385( چالشهاي فراروي توسعه صنعت   -

توریسم در ایران با تأکید بر کالنشهر تبریز، پایان نامه کارشناسي 
ارشد دانشگاه تبریز .

ب( منابع انگلیسي
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