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 در شهرستان مینودشت توسعة گردشگریموانع  بندی رتبهارزیابی و 

 

 ی روستایی، دانشگاه محقق اردبیلیریز برنامهاستادیار جغرافیا و  ـبهرام ایمانی 

 ، دانشگاه تهرانی توریسمریز برنامهارشد جغرافیا و  یدانشجوی کارشناس ـمهر  خسرویحمیده 

 ی شهری، دانشگاه تبریزریز برنامهدانشجوی دکتری جغرافیا و  ـ *علی طورانی

 

 24/2/1394پذیرش مقاله : 1/10/1393دریافت مقاله: 

 

 چکیده
 ،ارزی درآمد لحاظ از هم و گردشگران تعداد لحاظ به هم ،گردشگری اهمیت اخیر،های  دهه در

 با اند تالش در انریز برنامهو  دولتمردان ،رو این ازش بوده است؛ رو به افزای ای هسابق بیطور  به

 صنعت نیا مثبت ابعاد از یمند بهره فرصت دن موانع پیش رو،کر برطرف و شرایط یاسازیمه

تحلیلی بر مبنای مطالعات  ـ تحقیق حاضر با روشی توصیفی ،. بر این اساسکنند فراهم را

 در توسعة گردشگری موانع بندی رتبه و یابیارزسشنامه( به مشاهده و پر) و میدانی ای هکتابخان

که طی سال  اندگردشگرانی شده آماری مطالعهجامعة پرداخته است.  نودشتیم شهرستان

نفر از این  300 شده آماری مطالعهنمونةو اند  کردهاز شهرستان مینودشت بازدید  1392

دهد  می . نتایج این تحقیق نشاناند هصورت تصادفی ساده انتخاب شد هکه باست  گردشگران

در شهرستان مینودشت با موانع متعددی مواجه است. این موانع با استفاده  توسعة گردشگری

گیری  تصمیمارزیابی و سپس با مدل  SPSS افزار نرمبه کمک ها  تحلیل پرسشنامهاز 

در بین موانع  است کهآن گویای  بندی رتبه؛ نتایج اند هشد بندی رتبهچندمعیاره تاپسیس 

  و پس از آن به ترتیب موانع اقتصادی، دموجود، موانع مدیریتی بیشترین نقش را دار

 بعد قرار دارند.های  و محیطی در رتبه ،زیرساختی، اجتماعی

 

موانع شهرستان مینودشت، ، توسعة گردشگریی گردشگری، ریز برنامهواژگان: کلید

 گردشگری.

 

 

  

                                                                                                                                                                          
  :ali_toorani20@yahoo.comEmail نویسندة مسئول: *



 1394 بهار، 1 شمارة، 2 دورة ،گردشگری شهری 76

 مقدمه

 و اقتصادیهای  فعالیت از مهمی بخش فرد، منحصربه و بارزهای  با ویژگی پویا صنعتی منزلة به یگردشگر صنعت ،امروزه

ها و  صنعتی بدون دود توانمندی منزلة بهو  است داده اختصاص خود به را توسعه حال در و یافته توسعه کشورهای تولیدی

چشمگیر گردشگری در پنجاه سال اخیر  توجه ودرخور رشد (. :UNWTO 2007 11) طرفداران بسیار زیادی دارد

گردشگری موجب شده که بسیاری از شتابندۀ اهمیت اقتصادی و اجتماعی این پدیده است. رشد روزافزون و  ۀدهند نشان

یکم را قرن گردشگری بنامند. به نظر متولیان امر گردشگری، در پایان قرن بیستم و آغاز قرن  و بیستنظران، قرن  صاحب

 W.T.O) گذار خواهد بود اثرجهان  جای جایانقالبی که امواج آن در ؛ دهد می انقالبی در گردشگری رخ میک و بیست

درصد  4 ةساالن رشد و بوده ایصنعت دنترین  پرمنفعت یگردشگر نده،یآ سال ده در هک است شده ینیب پیش (.9 :1996

 جامعه یک در را یاقتصاد و یاجتماع ،یفرهنگ ،یاسیمختلف س ابعاد هک ،صنعت نای  هب توجه ،نیداشته باشد. بنابرا

، ای هایجاد اشتغال، ارزآوری، تعادل منطق .(66: 1391صمدی و همکاران ) است تیحائز اهم ،دهد می قرار تأثیر تحت

نواحی توسعة های حیات وحش،  ی در میراث فرهنگی، بهسازی محیط، کمک به بهسازی زیستگاهگذار سرمایهکمک به 

 & Economics) کوچی جمعیت و مانند آن از مزایای این صنعت است برونو جلوگیری از  گردشگریهای  دارای جاذبه

BDA group, 2008: 8 Gillespie). منزلة به یمحل و ،ای همنطق ملی، از اعم یشیآماهای  طرح چارچوب در یگردشگر 

است  ای یهناح عمران مهم عوامل از یگردشگر ود.ر می شمار به ییزدا محرومیت و توسعه مهمهای  مؤلفهو  ابزارها از یکی

کند فراهم  را یمحل و ،ای همنطق ،یمل سطح در یطیمح زیست و ،یفرهنگ ،یاجتماع ،یاقتصاد توسعة زمینة تواند می هک

 شبخ رشد اشتغال، درآمد، اصلی منبع منزلة به را صنعت این از کشورها بسیاری که طوری هب(؛ 59: 1390شکور و همکاران )

 با ندا تالش در انریز برنامهو  دولتمردان ،رو این از .(Lee et al 2011: 413) دانند می زیربنایی ساختار توسعةو  ،خصوصی

 موانع پیش رو،کردن  برطرفل و همچنین یپتانس یدارا مناطق در یگردشگرهای  جاذبه کردن ارزشمند و شرایط یاسازیمه

بر این اساس تحقیق . (Rosentraub and Joo 2009: 759)کنند  فراهم را عتصن نیا مثبت ابعاد از یمند بهره فرصت

 در شهرستان مینودشت بپردازد. توسعة گردشگریموانع  بندی رتبهحاضر بر آن است به ارزیابی و 

مختلف توریستی مانند اکوتوریسم، های  فراوان توریستی در بخشهای  زیبا با جاذبه ای هشهرستان مینودشت، منطق

ن شترغم دا بهکه است  و توریسم فرهنگی واقع در شرق استان گلستان ،هوایی(های  ورزش) روتوریسم، توریسم ورزشیاگ

تحقیق حاضر  ،رو است؛ بر این مبنا روبهدی در ابعاد مختلف دآن با موانع متع توسعة گردشگریفراوان فرایند های  پتانسیل

شهرستان مینودشت وجود دارد و در این بین  توسعة گردشگریسر راه  براست که چه موانعی  سؤالن ای  هدد پاسخ بصدر

موانع  ازو زیرساختی  ،رسد عوامل مدیریتی، اقتصادی می به نظرزمینه، ترین موانع در کدام عامل قرار دارند؟ در این  مهم

 ند.ا توسعة گردشگریموجود مهم 

 

 مبانی نظری

ها  ارزش در رییتغ نتیجة آن دیجد الکاش هک است یانسان جامعةو  یکیزیف یفضا از ای هیافت تلفیق ندیفرا یگردشگر صنعت

 (Friedel andاست یاسیس یروهاین و اطالعات ةانفجارگون رشد شرفته،یپ ینولوژکت انسان، یزندگهای  و نگرش

Chewings 2008: 2). و گانکنند عرضه گردشگران، تعامل از حاصل روابط وها  پدیده همة دربردارندۀ صنعت این 

 Mcintosh 19) است گردشگران از پذیرایی و جذب فرایند در میزبان جوامع و ،ها دولت محصوالت گردشگری، فروشندگان

ی و آموزش نیروی ریز برنامهبه عواملی مانند ساختار مناسب سازمانی،  توسعة گردشگریبرای دستیابی به  .(:1995

در این فرایند وجود مدیریتی توانا و منسجم و  ،یننسرمایه نیاز است. همچانسانی، قوانین و مقررات گردشگری و جذب 



   77 نودشتیدر شهرستان م یموانع توسعة گردشگر یبند و رتبه یابیزار

توسعة (. عوامل متعددی در 29: 1391تقوایی و همکاران ) دولتی و خصوصی حائز اهمیت استهای  هماهنگی بین بخش

هد. در این د می را شکل توسعة گردشگریها  آن بینتوسعة صنعت گردشگری در یک منطقه نقش دارند که ارتباط و 

 ها( جاذبه) مقصدهای  و ویژگی ،میزبانجامعة ند از: گردشگران، ا عبارت توسعة گردشگریسه عامل اصلی در  ،ارتباط

 (.4: 1391محرابی و همکاران )

 

 
 . عوامل اصلی در توسعة صنعت گردشگری1تصویر 

 (4: 1391محرابی و همکاران ) منبع:

 

عوامل ایدئولوژیک، . 2؛ عوامل اقتصادی. 1ند از: ا عبارت توسعة گردشگریبر  مؤثرعومل  ،بندی دیگر تقسیمدر 

؛ عوامل طبیعی. 5؛ امنیتی و انتظامیهای  زیرساخت. 4؛ و دینی ،عوامل اجتماعی، فرهنگی. 3؛ یالملل بینو روابط  ،سیاسی

 .(Tribe 1997) فناوری. 10؛ آموزش. 9؛ ای هتوسعهای  زیرساخت. 8؛ تاریخیسابقة . 7؛ میراث فرهنگی. 6

 

 
 . عوامل مؤثر بر توسعة گردشگری2تصویر 

 (Tribe 1997) :منبع

 

 بخش و هر مرحله ردنک عمل موقع به و نظم و انضباط هک گسترده است و عیوس ندیفرا از لکمتش یگردشگر صنعت

 ؛دهند انجام را خود ارک املک یهماهنگ یک با    قا یدق دیبا ها بخش همة فرایند نیا درواقع در .دیآ می حسابه ب تیفقمو رمز

 ازین موردهای  ساخت زیر دیبا ،انیم نیا در .شود می یخنث و رنگ کم گریدهای  بخش یها تیو فعال اثر ،صورت نیا ریغ در

 و ،هتل ،نقل و حمل جاده، همچون ییافزارها سخت و یو اجتماع ،یفناور ،یعلم ،یعمران ،یاقتصاد ،یفرهنگ در ابعاد

 استانداردها، بر یافزار نرمابعاد  هک شود فراهم زین یگردشگر یهاافزار نرم آن ابعاد با همراه و باشد فراهمها  رستوران

توسعة مناطق گردشگرپذیر برای  .(99 :1389کاظمی و همکاران ) دارد تأکیدها  دستورالعمل و ،یخط مش ن،یقوان ضوابط،

 ند از:ا باید به حداقل استانداردهایی مجهز باشند که عبارت صنعت گردشگری
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 آرامش و قابلیت فهم مسائل گردشگری و. 2  ؛عامل در صنعت گردشگریترین  کلیدی منزلة به برقراری امنیت. 1

بهداشت . 4؛ گردشگری و واحدهای اقامتی و پذیراییجایی و دسترسی به منابع و مراکز  هسهولت در جاب. 3 ؛رسانی اطالع

 شد، فراهم یادشده طیشرا هکنیا از (. پس110: 1390ناظری و شادفر ) نوازی . مهمان6 ؛احساس راحتی. 5 ؛و نظافت

 هک دارند ای هنندک تعیین و مهم نقش هاافزار نرم و افزارها سختردن ک عملیاتی جهت یگردشگر مختلفهای  ان بخشیمجر

 .ندک می فایا را یمهم نقش واسطه یک منزلة به زکمرا نای  که کرد اشاره یگردشگر دفاتر خدمات نقش به توان می جمله از

 و ،رد، نگرشکعمل نوع نیبنابرا .هستند مبدأ از و گردشگران مقصد در یگردشگر زکمرا نیب اتصال نقاط ها نیا ،واقع در

 .(99: 1389اران کاظمی و همک) است نندهک تعیینها  آن رفتار

و  ،نقل و حملمانند آب، گاز، تلفن،  ییربنایالت زیتسهتوسعة بدون  توسعة گردشگریگیری و  شکل ،کبدون ش

سر نخواهد بود ی.. م.و ،یز اقامتکمراها،  ، رستورانیو بهداشت یز درمانکمانند مرا یالت خدماتیو تسه یدسترسهای  انیجر

: 1380 لیفلچر و ون ه) ردکدا خواهد یتوسعه پ یندک به یان گردشگریالت جرین تسهیمبود و ضعف در اکو در صورت 

ن مدت یان معکم یکه در ک یاست. گردشگر توسعة گردشگریات ین ضروریغات از نخستیو تبل رسانی اطالع .(309

سب اطالع کو...  ،ید احتمالیان، خرکد، محل اسیمورد بازدمنطقة  یها جاذبهدربارۀ سرعت  بهد یند، باک می اقامت یوتاهک

است  گذارتأثیرار مهم و یاطالعات و ارتباطات بس یفناورهای  از روش یاربردکو  یعلماستفادۀ  ،نهین زمیند. در اک

ق استفاده از تخصص و خدمات افراد یاز طر یگردشگرهای  تیه فعالک(؛ به تجربه معلوم شده است 40: 1386قرخلو )

م نحوۀ برخورد و یسو و تعل یکاز  یالملل بینهای  ن خدمات به سطح استانداردیارآزموده و آگاه و رساندن سطح اک

 یندیفرا منزلة به ،یگردشگر (.89: 1371 ییباید) ترند موفقگر ید یمیزبان با گردشگران از سوجامعة مطلوب  ییارویرو

ماند،  ی میو اذهان گردشگران باقش از همه در خاطره یرد. آنچه بیگ می در آن انجام یفراوان ی، تبادالت فرهنگیچندوجه

 یجوو در جستها  آن اغلب گردشگران، دگاهید از(. 22: 1382 یروبک) مهمانان استجامعة زبان با یمجامعة های  برخورد

 زیتم و جذاب هک نندک دیبازد یطیمح از دارند دوستها  آن .نددار یطیمح ستیز تیفکیاز  ییباال سطح هک ندا یمقاصد

از  هک است تیاهم حائز زین یگردشگر ینان نواحکسا یبرا نیا نیهمچن .نباشد شلوغ و مکمترا از حد شیب و آلوده و باشد

جامعة نگرش  .(Inskeep 1994: 64) باشند امان در یاجتماع التکو مش مسائل و یستیز طیمح یها خسارت وها  بیآس

 تغییر حال در وستهیده و پیچیپ اریرد و بنابراین بسیگ می لکش یعوامل متعدد تأثیر تحتو اثرات آن  یگردشگر میزبان به

 فراوان تیاهم به توجه رو، با این از؛ است رییتغ حال در وستهیز پیصنعت ن نیا توسعة ازها  آن تیحما ،جهی؛ درنتاست

 شود ر گرفتهنگرش و رفتار ایشان مد نظها  ریزی برنامهدر  است الزم ،توسعة گردشگریمیزبان در فرایند جامعة مشارکت 

(Kim 2002: 39. عینی و ذهنی اثرات های  و معیار پایدار محققان معتقدند که میان رونق گردشگری ،در این خصوص

رهبران  ران وی. مد(Akis et al 1996: 481) مستقیم برقرار است ای همیزبان رابط ةجامعو محیطی در  ،اجتماعی اقتصادی،

 که گفت توان می ،نیبنابرا. روند می شمار به ساکنانهای  نشیب ندۀینفوذ و نما یرادا اغلب که ندا اجتماع از یعضو یمحل

جمله  از(. 46: 1387 ارانکطالب و هم) م داردیمستق ای هپایدار رابط یگردشگر با توسعة یگردشگر از شانیا تیحما

دانش و توسعة ، یرات حقوقت و مقریتوان به گسترش امن می ،یگر در توسعه و گسترش گردشگریگذار دتأثیرموارد 

 (.245: 1387 یاردستان)کرد اشاره  یو خصوص یدولت یها سازمان یخدمات یها تیفعالتوسعة ، یفرهنگ عموم

رفع موانع پیش روی این زمینة تحقیقات متعددی در  ،با درک روزافزون فواید و مزایای گردشگری ،اخیرهای  سالدر 

 :شود می چند مورد اشارهبه ادامه صنعت صورت گرفته است که در 

و ها  یسیاستگذاررغم  بهکه چرا اند  کردهاساسی را مطرح  سؤال( در تحقیقی این 1391) ناسعیدی و همکار

دهد که علت  می م در این عرصه توسعه یابیم. نتایج این تحقیق نشانای هگردشگری در ایران نتوانستهای  یریز برنامه

ی و همچنین موانع گذار سرمایهفیزیکی و های  در موانعی همچون نبود زیرساختیافتگی گردشگری کشور ن توسعهاصلی 
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 یاسالم یجمهور در یگردشگر صنعت ةتوسع موانع یبررس در( 1391) همکاران و یمحراب. است فکری و فرهنگی

 هک اند دهکر راجاستخ رانیا در یگردشگر صنعت ةتوسع موانع منزلة به را مهم یساختار عامل 7 هیگو 43 یبررس اب رانیا

 عامل و ،یانسان عامل ،یدولت عامل ،یفرهنگ عامل ،یاسیس عامل ،ییربنایز عامل: از ندا عبارت بیترت به عامل هفت نای 

توسعة  یراهکارها وها  شاخص به گردشگران نگرش»با عنوان  ی( در تحقیق1392) سلطانی و سالمی. یتیریمد

کنند  می گیری نتیجه یدلف ـ یفاز یمراتب سلسله لیتحل کردیرو بر کیدأت با «یغرب جانیآذربا یمرز مناطق در گردشگری

های  تیاولوها،  رساختیز ضعف و کیبوروکرات و ،یمراتب سلسله ساختار محدود، یخارج روابط توسعه، بر تیامن تقدمکه 

 .ندا یغرب جانیآذربا استان یمرز مناطق در توسعة گردشگری یاصل موانع منزلة به یالملل بین گردشگران یسو از مطرح

صنعت گردشگری در ایران، استان خوزستان را توسعة ( در تحقیقی با عنوان بررسی موانع 2014) طالقانی و همکاران

گیری، ضعف  نیافتگی گردشگری در استان خوزستان و تعدد مراکز تصمیم توسعهکه بین کردند  گیری نتیجهمطالعه و 

( در تحقیقی با عنوان بررسی موانع نوآوری 2014) معناداری وجود دارد. مارتا و کوپرارابطة یی و امکانات زیربنا ،بازاریابی

. این تحقیق شواهد متعدد از عوامل مختلف مانع اند هجنوبی لهستان پرداختمطالعة منطقة در صنعت گردشگری به 

دهد. این تحقیق موانع  می و متوسط ارائه ،توریستی با مقیاس میکرو، کوچکهای  یگذار سرمایهنوآورانه در های  فعالیت

 کند. هاتیپوگلو می بندی تقسیممرتبط با خالقیت های  و فرایند ،نوآوری گردشگری را در سه بعد اصلی سازمانی، محیطی

را مطالعه  هیترک کشور در هیتراک ةمنطق در داریپا یگردشگر یریز برنامه در نفعان یذ مشارکت موانع( در تحقیقی 2014)

ی، گردشگر یفعل تیوضع و مهم مسائل از نفعان یذ یآگاهند از: ا شده جهت بررسی این موانع عبارت آنالیزدند. ابعاد کر

. نتایج منطقه یبرا مؤثر حکومت مدل و یریز برنامه ندیفرا از ایشان انداز چشم و ،داریپا یگردشگر اصول ازها  آن دانش

 ندیفرا در نفعان یذ مشارکت مانع مؤثر یرهبر و یهمکار یبرا ینهاد یساختارها عدمدهد که  می این تحقیق نشان

 تمرکز و کیاستراتژ یریگ جهت عدم سهامداران، نزدیکهای  دگاهید ،ی گردشگری پایدار است. عالوه بر اینریز برنامه

 .شودپایدار  توسعة گردشگریی ممکن است مانع درک فرایند شخص منافع اساس بر یمال

عرصة یک  منزلة به ـ را در شهرستان مینودشت توسعة گردشگری، تحقیق حاضر موانع یادشدهلعات در راستای مطا

این تحقیق با توجه به  ،ده است. بر این اساسکربررسی  ـ گردشگری باالیی نیز برخوردار استهای  عینی که از پتانسیل

و مدیریتی  ،ی، اجتماعی، اقتصادی، زیربناییبعد محیط 5محور بودن موضوع این موانع را در  مسئلهماهیت کاربردی و 

که ویژگی اساسی  ،و سیستماتیک ،نگر جانبهنگر،  کلترتیب سعی داشته نگاه  بدیناست و کرده  بندی رتبهارزیابی و 

به لحاظ  شده دد است عالوه بر بسط موضوع مطالعهصپژوهش حاضر در ،نهایت در. شودلحاظ  ،مطالعات جغرافیایی است

 شهرستان مینودشت بردارد. توسعة گردشگریچند کوچک در راستای  هر نظری گامی

 

روش

آوری اطالعات  جمعهای  . روشاست ماهیت پژوهش حاضر از نوع هدف کاربردی و روش تحقیق آن توصیفی و تحلیلی

انی نظری مرتبط، تجارب به مب ،ای هدر مطالعات کتابخان. و میدانی است ای همطالعات کتابخانشیوۀ در این تحقیق به دو 

پرسشنامه و مشاهده استفاده شده است. جهت استخراج   و جهانی مراجعه شده و در مطالعات میدانی از ابزارهای ،ملی

توسعة گذار در تأثیرموانع  ای هدر شهرستان مینودشت ابتدا از طریق مطالعات کتابخان توسعة گردشگریموانع اصلی 

شده و سپس با استفاده از مطالعات  بندی طبقهو مدیریتی  ،ماعی، اقتصادی، زیربناییبعد محیطی، اجت 5در  گردشگری

شود که در طول سال  می در این تحقیق شامل گردشگرانی شده آماری مطالعهجامعة . شود میمیدانی این موانع ارزیابی 

بل اعتماد از تعداد این گردشگران، از روش با توجه به نبود آمار قا ،بنابراین. اند هدکراز شهرستان مینودشت بازدید  1392

 پژوهش
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ت سؤاالهمة نمونه آماری برگزیده شدند.  منزلة بهنفر به صورت تصادفی  300تعداد  گیری قضاوتی استفاده شد و نمونه

 ازها  پرسشنامه ییایپا آوردن دست هب یبرا ،پژوهش نیا ( طراحی شد. درای هگزین پنج) پرسشنامه به صورت طیف لیکرت

 پایایی باالی پرسشنامه ۀدهند نشانکه است  822/0است که ضریب به دست آمده  استفاده شده رونباخک یآلفا بیضر

برای سنجش روایی پرسشنامه نیز از روش منطقی استفاده شد. این روش در دو بخش انجام شد: بخش  ،. همچنیناست

محتوایی  تأییدبخش دوم  ای روایی ظاهری باشد( ویعنی اینکه پرسشنامه حداقل باید دار) ظاهری پرسشنامه تأییداول 

جمعی از که در هر دو بخش  (شود میت از نظر خبرگان بررسی سؤاالدر این حالت کمیت و کیفیت ) پرسشنامه

و  SPSSآماری  افزار نرمآمده از  دست به یها جهت تحلیل داده ،نهایت در. کردند تأیید راپرسشنامه کارشناسان و خبرگان 

 مدل تاپسیس استفاده شد. همچنین

 

 
 شده . موقعیت منطقة مطالعه3 تصویر

 

 :است ت توصیفی تحقیقسؤاالگان و دهند پاسختوصیفی تحقیق شامل مشخصات عمومی های  یافته

 

 جنسیت 

 .بودند درصد زن 39 نفر معادل 93درصد مرد و  69نفر معادل  207 ،گاندهند پاسخاز بین 

 
 حسب جنسیت بردهندگان  توزیع فراوانی پاسخ. 1  جدول

 مطلق یدرصد فراوان مطلق یفراوان جنس

 69 207 مرد

 31 93 زن

 100 300 جمع کل

 1392تحقیق، های  یافته   

 

  تأهلوضعیت 

 ند.ا متأهلدرصد(  33/46) نفر139درصد( مجرد و 67/53) نفر 161گان دهند پاسخاز میان  ،همچنین

 

ها بحث و یافته  
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 تأهلگان بر حسب وضعیت دهند پاسختوزیع فراوانی  .2جدول

 مطلق یدرصد فراوان مطلق یفراوان ت تأهلیوضع

 67/18 56 مجرد

 33/81 244 متأهل

 100 300 جمع کل

 1392تحقیق، های  یافته   

 

 سن 

 سال(، میانساالن 34ـ15) نآماری به لحاظ سنی، سه گروه سنی جوانانمونة جهت تشریح وضعیت  ،در این قسمت

دهد که از مجموع  می تحقیق در این زمینه نشانهای  سال و باالتر( تعریف شد. یافته 60) و کهنساالن ،سال( 59ـ35)

درصد(  33/4) نفر 13و  ،درصد( در گروه میانساالن 33/20) نفر 61درصد( در گروه جوانان، 34/75) نفر 226گان دهند پاسخ

 .دسال دار 64سال و پیرترین فرد  15ترین فرد پاسخگو  جوان ،قرار دارند. همچنیندر گروه کهنساالن 

 
 حسب وضعیت سنی برگان دهند پاسختوزیع فراوانی  .3جدول

 یدرصد فراوانی تجمع مطلق یدرصد فراوان مطلق یفراوان گروه سنی

 33/75 34/75 226 (18ـ34) جوانان

 67/95 33/20 61 (35ـ59) میانساالن

 100 33/4 13 و باالتر( 60) ساالنکهن

 100 100 300 لکجمع 

 1392تحقیق، های  یافته    

 

 تحصیالت 

 ؛                                               شان از این نظر در وضعیت نسبتا  مناسبی قرار داردای  هدهد ک می گان نشاندهند پاسخبررسی میزان تحصیالت 

درصد(  22) نفر 66 ،تحقیقهای  د. براساس یافتهدرصد( دارای مدرک دیپلم و باالترن 78) ها که بیش از نیمی از آن طوری به

 نفر 89درصد( دارای مدرک فوق دیپلم،  8) نفر 24درصد( دیپلم،  33/36) نفر 109گان زیر دیپلم، دهند پاسخاز 

 درصد( دارای فوق لیسانس و باالترند. 4) نفر12درصد( دارای مدرک لیسانس و  67/29)

 
 حسب تحصیالت برگان دهند پاسختوزیع فراوانی  .4جدول

 یدرصد تجمع مطلق یدرصد فراوان مطلق یفراوان التیتحص

 22 22 66 زیر دیپلم

 33/58 33/36 109 پلمید

 13/66 8 24 پلمیفوق د

 96 67/29 89 سانسیل

 100 4 12 سانس و باالتریفوق ل

 100 100 300 لکجمع 

 1392تحقیق، های  یافته             
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 توسعة گردشگری ارزیابی موانع اصلی

بودن هوا در فصل  به شرجیمربوط  03/3مانع با امتیاز میانگین ترین  گذارتأثیر ،آمده در بعد محیطی دست بهاساس نتایج  بر

آسا، با توجه به  سیلهای  اندازهای طبیعی و احتمال وقوع باران چشمیعنی تخریب  ،عامل دیگر 2و است  گرم سال

عامل  5اجتماعی، . در بعد اند هاز حد متوسط، مانع چندان مهمی شناخته نشدها  آن آمدۀ ستبودن میزان امتیاز به د کمتر

عامل مذکور از نظر  5عامل از  2شد فقط ذکر شده بود که پس از ارزیابی، مشخص  توسعة گردشگریموانع  منزلة به

میزبان با جامعة صحیح ناد از برخورد نا گذاری عبارتتأثیرعامل به ترتیب  2. این است گذارتأثیرگردشگران جز موانع 

عامل نگرش منفی  3 ،در این بعد .34/3و تراکم جمعیت و وسایط نقلیه در اماکن گردشگری با امتیاز  43/3میانگین امتیاز 

ها  آنآمدۀ  دست بهامنی منطقه با توجه به آنکه امتیاز  ناقومی و های  و کشمکش ،ها به تبعات گردشگری، درگیری ساکنان

گردشگران  از سویمانع  7. بعد اقتصادی، با اند هگردشگران قرار نگرفت شدۀتأییدموانع اصلی  منزلة به، است 3متر از ک

با ) جایی هو جاب نقل و حملهزینة دهد که به غیر از عامل مربوط به  می آمده در این بعد نشان دست بهکه نتایج ارزیابی شد 

گذار تأثیرموانع  منزلة بهعوامل دیگر، ، اهمیت شناخته شد کمیک مانع اساسی  نزلةم بهگذاری آن تأثیر( که 59/2امتیاز 

(، 04/4با امتیاز ) دولتیهای  یگذار سرمایهند از: کمبود بودجه و ا اهمیت عبارت شدند. این عوامل به ترتیب تأیید

با امتیاز ) ی بخش خصوصیگذار ایهسرم(، کمبود 9/3با امتیاز ) ان و گردشگرانگذار سرمایهاز ها  بانک نکردن حمایت

بودن سطح خدمات  پایینو (، 5/3با امتیاز ) اقامتهزینة بودن  باال(، 56/3با امتیاز ) مالیمؤسسات و ها  (، کمبود بانک61/3

مل به جز عا ،آمده عمل بههای  مورد خالصه شده که در ارزیابی 7موانع در  ،در بعد زیربنایی نیز (.31/3با امتیاز ) بانکی

شهرستان  توسعة گردشگریمورد دیگر از عنوان موانع اساسی در  6 ،(68/2با امتیاز ) های ارتباطی بودن کیفیت راه پایین

گذارترین مانع و بعد تأثیر 75/3دهی نامطلوب اینترنت و تلفن همراه با امتیاز  سرویس. در این میان، عامل اند هشمار آمد به

بودن کیفیت  پایین(، کمبود یا 55/3با امتیاز ) و تورهای گردشگریها  دن کیفیت آژانسبو پایینآن به ترتیب کمبود یا 

(، کمبود یا 34/3با امتیاز ) خرید و پذیرایی بودن کیفیت مراکز پایین(، کمبود یا 4/3با امتیاز ) دماتیخ - مراکز تفریحی

موانع اصلی  منزلة به (،04/3با امتیاز ) نقل و حملیت و پایین بودن کیف ،(08/3با امتیاز ) بودن کیفیت مراکز اقامتی پایین

ارزیابی شد که هر شش  توسعة گردشگریموانع  منزلة بهعامل  6در بعد مدیریتی  ،نهایت در. شدند تأیید توسعة گردشگری

و پس از است  مربوط به کمبود نیروی متخصص 24/4 . در این بعد، بیشترین مانع با امتیازشدند تأییدعامل با امتیاز باال 

های  بودن سازمان منفعل، 16/4ی با امتیاز ریز برنامهی و سیاستگذار، ضعف 17/4و تبلیغات با امتیاز  رسانی اطالعآن ضعف 

و ناهماهنگی  05/4گردشگری شهرستان با امتیاز های  ، عدم باور مدیران محلی به پتانسیل12/4مسئول با امتیاز 

شهرستان مینودشت  توسعة گردشگریگذار بر تأثیرموانع اصلی  منزلة به 88/3ز مختلف مدیریتی با امتیاهای  بخش

 (.5جدول) اند هشناخته شد
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 توسعة گردشگریگذار بر تأثیرارزیابی موانع اصلی  .5جدول

 موانع
 ارزیابی

 شاخص
 1میانگین امتیازات خیلی زیاد زیاد متوسط کم خیلی کم

 (A) محیطی

 03/3 25 38 82 29 26 ل گرمبودن هوا در فص شرجی

 1/2 5 9 53 67 66 ساآ سیلهای  احتمال وقوع باران

 28/2 13 18 40 71 58 اندازهای طبیعی چشمتخریب 

 (B) اجتماعی

 43/3 45 49 68 23 15 میزبانجامعة عدم برخورد صحیح 

 52/2 18 36 41 43 62 نگرش منفی ساکنان به تبعات گردشگری

 74/2 19 37 62 38 44 های قومی مکشها و کش درگیری

 6/2 20 28 59 38 55 ...بودن میزان سرقت، نزاع و ناامنی، باال 

جمعیت و وسایط نقلیه در اماکن زیاد تراکم 

 گردشگری

27 24 49 54 46 34/3 

 (C) اقتصادی

 56/3 59 54 41 32 14 مالیمؤسسات ها و  کمبود بانک

گذاران و  ها از سرمایه عدم حمایت بانک

 گردشگران

11 13 31 74 71 9/3 

 31/3 46 57 41 26 30 بودن سطح خدمات بانکی پایین

 04/4 88 62 29 12 9 های دولتی گذاری کمبود بودجه و سرمایه

 61/3 52 67 49 15 17 گذاری بخش خصوصی کمبود سرمایه

 59/2 14 23 73 48 42 نقل و جابجایی و های حمل باال بودن هزینه

 5/3 41 69 55 19 16 اقامتهزینة بودن  باال

 (D) زیرساختی

 68/2 21 23 65 54 37 های ارتباطی بودن کیفیت راه پایین

 04/3 37 32 68 29 34 نقل و بودن کیفیت حمل پایین

 08/3 26 44 76 28 26 بودن کیفیت مراکز اقامتی پایینکمبود یا 

 4/3 49 53 48 29 21 دماتیـ خ بودن کیفیت مراکز تفریحی پایین

خرید و  بودن کیفیت مراکز پایینیا  کمبود

 پذیرایی

18 27 51 58 46 34/3 

 75/3 48 56 48 14 14 دهی نامطلوب اینترنت و تلفن همراه سرویس

ها و تورهای  بودن کیفیت آژانس پایینیا  کمبود

 گردشگری

13 17 64 59 47 55/3 

 (E) مدیریتی

 16/4 86 83 16 8 7 ریزی و برنامه ضعف سیاستگذاری

های  عدم باور مدیران محلی به پتانسیل

 گردشگری شهرستان

8 10 28 71 83 05/4 

 12/4 82 81 22 9 6 های مسئول بودن سازمان منفعل

 17/4 81 95 11 5 6 رسانی و تبلیغات ضعف اطالع

 24/4 86 90 14 6 4 گردشگریزمینة کمبود نیروی متخصص در 

 88/3 66 75 37 13 9 های مختلف مدیریتی ناهماهنگی بخش

 1392تحقیق، های  یافته

 

                                                                                                                                                                          
 داده می شود. 5و خیلی زیاد امتیاز  4، زیاد امتیاز 3، متوسط امتیاز 2امتیاز  ، کم 1یکرت، به گزینة خیلی کم امتیاز در طیف ل .1
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 توسعة گردشگریموانع  بندی رتبه

موانع اصلی  بندی رتبهمعیاره است، به  چندگیری  تصمیمهای  که یکی از مدل ،با استفاده از مدل تاپسیس ،در این قسمت

گیری  تصمیماولین گام تشکیل ماتریس زمینه، . در این شود اقدام می شهرستان مینودشت توسعة گردشگریگذار بر تأثیر

 (.6جدول)است  گانه پنجشده در ابعاد  ارزیابیمبنای امتیاز عوامل  برشده  بندی طبقهماتریس  یا

 
 ساده ةشد بندی طبقهماتریس  .6جدول

 (E) مدیریتی (D) زیرساختی (C) اقتصادی (B) اجتماعی (A) محیطی

03/3 43/3 56/3 68/2 16/4 

1/2 52/2 9/3 04/3 05/4 

28/2 74/2 31/3 08/3 12/4 

- 6/2 04/4 4/3 17/4 

 - 34/3 61/3 34/4 

 - - 59/2 75/3 

 - - 5/3 55/3 
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سازی نرم  مقیاس بیین امر با روش شده است که ا بندی طبقهسازی ماتریس  مقیاس بیدوم در این قسمت مرحلة 

های  مؤلفهگیری بر مجذور مجموع توان دوم  تصمیمماتریس های  مؤلفههریک از  ،روشاساس این  برصورت گرفته است. 

  صورت است: بدین آنفرم ریاضی  .شود می ستون مربوطه تقسیم
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 بعد بی ةشد بندی طبقهماتریس  .7جدول

A B C D E 

98/0 520/0 382/0 294/0 414/0 

68/0 382/0 418/0 334/0 403/0 

74/0 415/0 355/0 338/0 410/0 

- 394/0 433/0 373/0 415/0 

- 506/0 387/0 476/0 422/0 

- - 378/0 412/0 386/0 

- - 375/0 390/0 - 
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زمینة کارشنان متخصص در  20مبنای نظر  ن امر برای هگانه است ک پنجدهی به عوامل  وزنسوم در این بخش مرحلة 

ه شد ستفادها Expert choiceافزار  با کمک نرمدودویی عوامل مقایسة  زازمینه، گردشگری به انجام رسیده است. در این 

 .گیرد می قابل قبول ناسازگاری جای ۀمحدودکه در  است 03/0آمده  دست بهاسازگاری . نرخ ناست
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 شهرستان مینودشت توسعة گردشگریدر  مؤثر گانة پنجموانع  زوجی ةمقایسماتریس  .8جدول

  E D C B A وزن نسبی

081/0 7/1 5/1 6/1 2/1 1 A 
093/0 4/1 2/1 3/1 1 2 B 

295/0 2/1 2 1 3/1 6/1 C 
140/0 3/1 1 2/1 2 5/1 D 
391/0 1 3 2 4 7 E 
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عوامل شده در ماتریس اوزان  بعد بی بندی طبقهضرب ماتریس که است  وزین ۀشد بعد بیچهارم تعیین ماتریس مرحلة 

 .دکرمشاهده  9 توان آن را در جدول می که آید می به دست
 

 وزین ةشد بعد یبماتریس  .9 جدول

A B C D E 

079/0 048/0 113/0 053/0 162/0 

055/0 036/0 123/0 059/0 158/0 

060/0 039/0 105/0 050/0 160/0 

- 037/0 128/0 061/0 162/0 

- 047/0 114/0 054/0 165/0 

- - 111/0 039/0 151/0 

- - 11/0 053/0 - 
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های  عاملبارۀ که دراست  عواملل مثبت و منفی برای هریک از آ ایدههای  یافتن جواببعد در مدل تاپسیس مرحلة 

 :استشرح بدین در این تحقیق  دهش بررسی
 

 آل مثبت و منفی ایدههای  جواب. 10جدول

E+ D+ C+ B+ A+  

165/0 061/0 128/0 048/0 079/0 R+ 

E- D- C- B- A-  

151/0 039/0 105/0 036/0 055/0 R- 
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 :است 2 ابطةرنسبی برای هر گزینه با توجه به  ةفاصلیافتن فواصل منفی و مثبت و تعیین  ،بعدمرحلة 
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*اساس میزان  بر بندی رتبه ،نهایت درو 

iC بین  میزان فوقگیرد.  می انجام*

iC 0 در نوسان است. در این راستا  1
*

iC 1 دهندۀ باالترین رتبه و  نشان*

iC 0  ةفاصل فواصل مثبت، منفی، 11دهندۀ کمترین رتبه است. جدول نشاننیز 

 .دهد می نهایی را نشان بندی بهرتنهایت درنسبی برای هر گزینه و 
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 شهرستان مینودشت توسعة گردشگرینهایی موانع  بندی رتبه .11جدول

Factors s+ s- s* Rank 

A 0304/0 0245/0 4462/0 5 

B 03714/0 03552/0 4888/0 4 

C 04306/0 04543/0 5133/0 2 

D 01886/0 0191/0 5031/0 3 

E 02121/0 02883/0 5290/0 1 
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*میزان اساس  بر

iC توسعة مانع در ترین  مؤثر: عامل مدیریتی است گانه بدین شرح پنجموانع  بندی رتبه ،آمده دست به

 گیرند. می و محیطی قرار ،تصادی، زیربنایی، اجتماعیو پس از آن به ترتیب موانع اقاست  شهرستان مینودشت گردشگری

 

 
 شهرستان مینودشت توسعة گردشگریموانع  بندی رتبه. 4تصویر

 

توسعة ترین موانع در  تحقیق مهمهای  اساس یافته برند. تأییدتحقیق حاضر قابل های  یافته ،به لحاظ تحلیلی نیز

ترین مانع کمبود نیروی متخصص  بزرگ ،. در این بعدشوند می شهرستان مینودشت در بعد مدیریتی مشاهده گردشگری

در ابعاد مختلف را با تداوم  توسعة گردشگریتعالی و زمینة تواند  می گردشگری ارزیابی شده است؛ عاملی کهزمینة در 

ته باشد، که نیروهای متخصص وجود داش زمینه، چنان. در این کندآموزش و یادگیری و رفتار آگاهانه و تخصصی ایجاد 

موجود، های  پتانسیلزمینة و تبلیغات در  رسانی اطالعی درست و صحیح و ریز برنامهی و سیاستگذارقادر خواهند بود با 

بودن  منفعل. یکی دیگر از موانع موجود در این بعد کنندگردشگری مبدل و به مخاطبان معرفی های  را به جاذبهها  آن

ن به که مسئوال طوری هباست؛  گردشگری شهرستانهای  ن محلی به پتانسیلمسئول و عدم باور مدیراهای  سازمان

و ندارند  و... ایمان راسخ ،اشتغال، تنوع شغلی، حفاظت محیط زیست، تبادالت فرهنگیایجاد توانایی گردشگری در 

در هنگام  فقطکه شده ایشان محفوظ و ملحوظ  ذهنتزیینی و نمایشی در  ای هواژ کلید منزلة بهبیشتر گردشگری 

ناهماهنگی  محلی کاربرد دارد و در عمل جایگاه و مختصات مشهودی ندارد.های  و رسانهها  در جمعها  سخنرانی

بخشی ساختارهای اداری و  ماهیتاز این موضوع و از سوی دیگر منتج از متأثر سو  یکمختلف مدیریتی نیز از های  بخش

بر ابعاد  ،گذاری بر یکدیگرتأثیرمدیریتی عالوه بر های  مؤلفهکه ابعاد و د شو می مالحظه ،ترتیب بدین. است سازمانی کشور
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و کاهش معضالت  ،اجتماعیهای  افزایش توان اقتصادی، بهبود رفتار و شاخصها،  زیرساختتوسعة دیگر مانند 

ابعاد دیگر  بارۀدرپذیری با درجات مختلف تأثیرگذاری و تأثیر؛ این است گذارتأثیرها  آن محیطی و مدیریت صحیح زیست

 است. شده ماهیت سیستمی عوامل مطالعه ۀدهند نشاننیز صادق است که 

 

 گیری نتیجه

 نفت عیصنا از پس هک است توسعه رو به و رونق پر ا،یپو یاقتصاد دۀیپد نیسوم و کپا یصنعت ،ینونک جهان در یگردشگر

 سطح در گردشگری اهمیت اخیر،های  دهه در ،رو این از .ربوده است یع جهانیصنا گرید از را سبقت یگو یو خودروساز

به افزایش بوده است و  رو ای هسابق بیطور  به و همواره ارزی درآمد لحاظ از هم و گردشگران تعداد لحاظ از هم یالملل بین

اقتصادی، های  بسیاری از شاخص اند همنابع درآمدی اندک توانستبا و  از این رهگذر بسیاری از کشورهای در حال توسعه

پایین، سرانة و برای مشکالتی از جمله بیکاری، درآمد دهند توجهی ارتقا درخور و اجتماعی خود را به میزان  ،فرهنگی

 فها آن ماندن میراث فرهنگی ناشناختهن مناطق، ای  هو مسائل فرهنگی همچون ذهنیت منفی ب ،کمبود درآمدهای ارزی

فعال در ریزان  برنامهامروزه اکثر سیاستگذاران، مدیران و  ،آن فائق آیند. بر این اساس هایی پیدا کنند و بر حل راه.. .و

ند. در این ا گردشگری در تالشی مستمر و پیگیر به دنبال کاستن موانع پیش روی گسترش این صنعت پربازدهعرصة 

 توسعة گردشگریگذار در فرایند ثیرتأتحقیق حاضر شهرستان مینودشت در استان گلستان را به لحاظ موانع اصلی زمینه، 

توسعة ی در سر راه دکه موانع متعدکند  می گیری نتیجهاین تحقیق  ،نهایت دراست. کرده داده مطالعه و ارزیابی 

 ،را در ابعاد مختلف محیطی، اجتماعی، اقتصادی، زیربناییها  آن توان می در شهرستان مینودشت وجود دارد که گردشگری

 منزلة بهدهد که موانع موجود در بعد مدیریت  می گرفته نشان صورتهای  اما تحلیل کرد، بندی طبقهو مدیریتی 

و محیطی به لحاظ اهمیت  ،و موانع موجود در ابعاد اقتصادی، زیربنایی، اجتماعیشوند  می گذارترین موانع محسوبتأثیر

میزان و شدت موانع  کاستنر شهرستان مینودشت و د توسعة گردشگریدر جهت ، رو این ازگیرند.  می بعد قرارهای  در رتبه

 :شود می ارائهپیشنهادهایی پیش رو 

بازیگران و عوامل همة در شهرستان مینودشت با مشارکت  توسعة گردشگریضرورت دارد استراتژی  ،در اولین گام. 1

 .شودتعیین و مشخص  توسعة گردشگریگذار بر فرایند تأثیر

گردشگری زمینة باالی گردشگری منطقه الزم است به امر تربیت نیروهای متخصص در های  با توجه به پتانسیل. 2

موجود را های  تواند بسیاری از ضعف می رسد وجود نیروهای متخصص می . به نظرشوددر منطقه اهتمام بیشتر 

ن گروه های آزاد و سراسری مستقر در سطح شهرستا در دانشگاهشود  می پیشنهادزمینه، پوشش دهد. در این 

 .اقدام کندو به جذب دانشجو شود گردشگری تشکیل 

دولتی مورد حمایت قرار گیرد؛ بر  مسئوالنشدت از طرف  بهنیاز دارد  ،ویژه در مراحل آغازین هب ،فرایند گردشگری. 3

.. .و ،های آموزشی برای کارآفرینان مالیاتی، برگزاری کارگاههای  معافیت، بهره کمهای  واماعطای  ،این اساس

 بسیار مفید و راهگشا باشد. گردشگریعرصة ان در گذار سرمایهبرای تواند  می

یک هدف اساسی مورد  منزلة بهباید گردشگری شهرستان های  و جاذبهها  پتانسیلزمینة تبلیغات و برندسازی در . 4

ده فضاهای عمومی تواند با استفا می شهرداری مینودشتزمینه، مدیران و شهروندان باشد. در این همة توجه 

 رو باشد. در این امر پیش ،شهرهای  ویژه ورودی هب ،شهر

و شود یک رکن اساسی تلقی باید  توسعة گردشگریی و ریز برنامهمحلی در فرایند جامعة مشارکت شهروندان و . 5

این در شود.  نمی درستی محقق بهبدون حضور و مشارکت فعاالنه گردشگران  توسعة گردشگریشک فرایند  بی
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این شود  می تعامل صحیح با گردشگران به شهروندان آموزش داده شود. پیشنهادنحوۀ الزم است  ،زمینه

 صورت گیرد.، ها دبستانی و دبستان پیشمانند  ،از سطوح پایهها  آموزش

 .کنندرا مطابق میل و رضایت گردشگران تقویت و فراهم  توسعة گردشگریمحلی باید امکانات زیربنایی . مسئوالن 6

الزم  ،یک ضرورت در جوامع امروزی مطرح است منزلة بهمالی مؤسسات و ها  دسترسی به بانکآنکه با توجه به . 7

های  در اماکن و سایت ،همچنین. در شهرستان مینودشت افزایش یابدها  آن و خدماتها  است تنوع بانک

دهی به  خدماتم مفید و ضروری در راستای های خودپرداز یک اقدا ازی دستگاهاند هنصب و را گردشگری پرتردد

 .است دهندگان خدماتگردشگران و 

جمعی ویژگی خاص و  ارتباطشدن وسایل  فراگیریکم با ظهور فضای مجازی و  و بیستسوم و قرن . هزارۀ 8

توسعه مبدل شده  برای شرط هر اقدامی پیشن بسترها ای  هکه دسترسی ب طوری به ؛فردی یافته است منحصربه

همراه مورد های  شدن پوشش تلفن فراگیرارتباطات با محوریت اینترنت و شبکة شود  می پیشنهاد ،رو این ازست. ا

 ربط قرار گیرد. ذیهای  توجه اکید سازمان
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