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چکیده
حجم انبوه تجارب کشورهای پیشرو در صنعت گردشگری و نیز تحقیقات علمی پژوهشگران و اندیشمندان هر دو گویای این مسئله
است که صنعت گردشگري نیازمند نگرش سیستمی است؛ یعنی این که این صنعت نیازمند یکسری درون دادها مثل زیرساخته و ا
تأمین منابع مالی است و برون دادهای آن نیز درامدهای ارزی و اش .دنتسه یداصتقا ییافوکش و لاغت      ه شهوژپ نیا یلصا فد     
بررسی نقش زیرساختها و منابع مالی (درون دادها) در توسعه صنعت گردشگري مازندران به ویژه شهرستان سوادکوه است .سؤال
اصلی مقاله این است که با فرض برخورداری استان مازندران و شهرستان سوادکوه از جاذبههای گردشگری ،زیرس خا تتته عبانم و ا   
مالی چگونه میتوانند به توسعه صنعت گردشگري در استان مازندران و سوادکوه ش لاؤس نیا هب ییوگخساپ یارب ؟دنشخب بات

     

اصلی سؤاالت فرعی دیگری نیز در این مقاله مطرح میشوند از جمله ای خاسریز هک ن تتت تتتته ادک یرگشدرگ یا ممم ممممان هک نیا و ؟د    
ضرورت سرمایهگذاری در صنعت گردشگری چیست؟ فرضیه مقاله مدعی است که م رظن هب  یییی یییییرس اد نورد نیب د د س یاه ی متس     
صنعت گردشگری مازندران و توسعه برون دادهای آن رابطه معناداری وج دراد دو  ..روش انج یفیصوت هلاقم ما      -پیمایش .تسا ی

  

جامعه آماری مقاله شامل مدیران و کارکنان سازمانهای فرمانداری ،محیط زیست ،شهرداری ،منابع طبیعی و ارشاد س زین و هوکداو   
ث فرهنگ زام ناتسا یرگشدرگ و یتسد عیانص و ی ن رد ا یامرس و ن هه ه هههه ههههههههگ ح رد ناراذ وو وووزه
معاون یامرس ت هه هههگ اریم لک هرادا یراذ ثثث ثثث
گردشگری استان هستند و حجم نمونه نیز تعداد  081نفر اس ومن شور هب هک ت ن ههه ههههههگی قبط یفداصت یر هه هههههای انتخ ندش با د    .اب از ررر
جمعآوري اطالعات پرسشنامه است .روایی ابزار سنجش از نوع صوری محتوایی انجام شد .برای تعیین پایایی نیز از ض يافلآ بیر   
کرونباخ استفاده شد که در این تحقیق پایائی  0/ 86به دست آمد .برای تجزیه و تحلیل دادهها از آزمون تي تك نمونهاي و نرما ازف ررر
آماري  SPSS16استفاده شده است .نتایج مقاله نشان میدهد که سرمایهگذاری در زمینه زیرساختها ،ایج بذاج دا هههههه سانم یا بب ببب

(مناطق نمونه گردشگری) ،ایجاد امنیت اقتصادی و اجتماعی برای سرمایهگذاران و در نظر گرفتن تسه یرگشدرگ هزوح رد تالی    
باعث توسعه صنعت گردشگری استان مازندران خواهد شد.

واژگان کلیدی :گردشگری ،زیرساختها ،سرمایهگذاری ،امنیت ،رضایتمندی.

( -1نویسنده مسئول) mehrdadmatani@yahoo.com
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مقدمه

صنعت گردشگری به عنوان سومین صنعت در جهان شناخته میشود و به یکی از بزرگترین و پردرآمدترین بخش-

های اقتصادی دنیا تبدیل شده است .از نظر سازمان جهانی گردشگری این صنعت بزرگترین صنعت فعال در جه نا
یتر عبانم نی
است( .)Moravoty et al, 2016: 104-85در دنیای امروز ،صنعت گردش کی هب یرگ ی زا  ا کیژتارتس یی یی یییی
نالمللی ،بالغ بر
درآمدزایی و ارزآوری برای کشورها تبدیل شده و به چنان رشدی دست یافته که تعداد گردشگران بی 
ک دوازدهم افراد شاغل جهان ،یعنی
یک میلیارد نفر یعنی یکهفتم جمعیت کره زمین رسیده است .همچنین حدود ی 
بیش از  200میلیون نفر در این حوزه مشغول به کار هستند .گسترش گردشگري ،میتواند به صادرات فرهنگي منجر
شود که این امر مخصوصًاًا در کشوری مثل ايران با س و یناتساب هقبا

مآ دهاوخ مشچ هب رتشیب نهك يندمت دددد د دددد دددددددددد-

(.)Williams & Gareh, 2002

اهمیت و عظمت گردشگری به ایجاد فرصتهای شغلی و ایجاد درآمد محدود نمیشوند بلک وص رد ه ر مانرب ت ههه هههه-

ریزی و توسعه از پیش اندیشیده شده ،گردش یقتسمریغ و میقتسم عفانم تسا رداق یرگ م ،یعامتجا ،یداصتقا          
فرهنگی ،محیطی و سیاسی را ایجاد و سهم قابل توجهی را در توسعه ایفا کند(.)Pourahmad et al, 2012: 128-105
یتوان  د زززن هب ار مدرم یگد ب دو    
اگر منافع گردشگری در سطح جوامع و مناطق یک کشور به درستی توزیع ش م دو یی یی
بخشد( .)Papeli, & Saghaei, 2006: 24به همین دلیل توسعه گردشگری به ویژه در کشورهای کمتر عسوت  هههههیافته
عامل م ثؤ ری در مقابله با فقر است و موجب افزایش درآمد قشرهای مختلف ،کاهش بیکاری و رونق اقتص رد و یدا
نتیجه بهبود کیفیت زندگی مردم و افزایش رفاه اجتماعی میشود(.)Kazemi, 2006
سرمایهگذاری در این صنعت به کشورهای در حال توسعه در حل مشکالتی نظیر بیکاری و فقر با تحرکبخش هب ی   
پتانسیل بالقوه این کشورها کمک خواهد کرد .این در حالی است که توریسم صنعت پاکی است که به محیط زیست
آسیبی نمیرساند و در حفظ طبیعت نیز برای نسلهای آینده کمک میکند( .)Holjivac, 2003داسل ویل (  ) 2008در
مطالعات نظری خود به نقش دولت و دستگاه گردشگری برای ایجاد درآمد و تشویق سرمایهگذاران بخش خصوصی
تأکید داشت .پرسیال (  ،) 2003در مطالعات نظری خود تحت عنوان مدیریت گردشگری فرهنگی به این نکات اش هرا
کرد که عواملی چون تسهیالت کم ،عدم جاذبههای مناسب ،عدم امنیت و عدم زیرساختهای مناسب باعث ک شها
در صنعت و جذب توریسم میشود .لذا موقعیت و توسعهی پایدار گردش چ بسانم درکلمع هورگ رد یرگ ر هخ      
گردشگری و عناصر و عوامل متعددی است که روی هم رفته سامانه گردشگری را تشکیل میدهند .این مؤلفهها هر
یک در سامانه مذکور اهمیت خاصی داشته و با سایر مؤلفهها ارتباط تنگاتنگی دارند ،یکی از مهمممتر هک لماوع نی    
رونق و توسعه گردشگری در گرو آن است سر یام هههگ نارگشدرگ تینما و یراذ

    اس  ت ( ( Ranjbarian & Zahedi,

تهای گردش نارگ
تبندی محدودی 
 .)2007کروبی و همکاران( ،)6102در مطالعات خود تحت عنوان بررسی و اولوی 
ته یا
کرهای در ایران ،به این نتایج دست یافتهاند که ضعف زیرساختها و کمبود امکانات از اصلیترین مح یدود ت ت
گردشگران است.
در این میان ،نگاهی به آمارهای جهانی و رتبهبندی کشورها بر اساس رتبهبندی سازمان گردشگری جهان که هر ساله
منتشر میشود ،نشان میدهد ایران در میان  139کشور جهان رتبه  114را به خود اختصاص داده است و در آخر نی
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گزارش سازمان جهانی گردشگری که در سال  3102منتشر شده است ،ایران در میان کشورهای خاورمیانه رتبه  6را
  

با جذب  3/3میلیون نفر به خود اختصاص داده است؛ اما با نگاهی به کشورهای در صدر فهرس ازگ نیا ت ر رد ش
میان کشورهای خاورمیانه مثل عربستان و مصر و امارات جای بسی تأمل دارد که ایران با دارا ب طیارش نیرتهب ندو    
آب و هوایی و جاذبههای طبیعی در رده  6جذب گردشگر در خاورمیانه باشد .بايد اذعان نمود كه سرمایهگ رد یراذ
جهت ايجاد ،تكميل ،توسعه و تجه زي تأسيسات گردشگري بيش از پيش مورد توجه دولت و مس ارق مرتحم نيلوئ ر    
تهای گردشگري از جمله توسعه تأسيسات و مرا زك
ميگيرد .با مطالعه نيازهاي جدي جامعه ،جهت توسعه زیرساخ 
اقامتي ،اين امكان را به وجود ميآورد كه جذب سرمایهگذاری داخلي و خارجي در این زمینه صورت گیرد .ک ورادا
و ستانا(  ،) 2007در مطالعات خود به این نتایج دست یافتهاند که زیرساختهای حملونق نییعت لماع ناونع هب ل      
کننده در توسعه گردشگری است .آنچه امروز كي

گردشگر ميتواند از آن براي رفاه و امن ديامن هدافتسا دوخ تي     

شامل ،هتل و واحدهاي خدماتي رفاهي ،مهمانپذیر ،زائر سرا ،تفرجگ و گنيپمك هطوحم ،يرگشدرگ هاگودرا ،ها    
عهای سياحتي و تفريحي ،دفتر خدمات مسافرتي و جهانگردي ،مناطق نمونه گردش رگ ييي است ..بر
کاروانها ،مجتم 
اساس آمار بيشترين حجم بازديد گردشگران خارجي از چند شهر اصفهان ،شيراز ،كرمان ،مشهد و زي د است كه دليل
تهای الزم براي گردشگري از ساليان قبل است.
آن تدارك زیرساخ 
استان مازندران به دلیل همجواری با دریای خزر و وجود جنگلها و آبشارهای بکر ،یکی از قطبه گشدرگ یا ری   
یتواند به منافع اقتصادی و اجتماعی منجر شودد .ب دوجو ا   
کشور محسوب میشود ،جذب گردشگر در این مقصد م 
ظرفیت باالی استان برای جذب گردشگران ،امکانات الزم برای ارائه خدمات به گردشگران دارای کاستیهایی استتت
که نیازمند توجه جدی دولت میباشد ،به همین منظور مسئلهای که در این پژوهش به دنبال بررس سسی آن هس یت ممم این
یتواند در توسعه صنعت گردشگري استان مازندران در
است که ایجاد سرمايهگذاري و طرحهاي عمراني تا چه حد م 
شهرستان سوادکوه م ثؤ ر واقع شود؟
رویکرد نظری
سیستمها (مث ًالًال سیستم گردشگری) را بر اساس رابطه با محیط به دو نوع باز و بسته تقسیم میکنند -1::سیس اب مت زز ززز

1

سیستمی است که با محیط خود به یک تعادل پویا رسیده باشد -2 .سیستم بسته 2سیستمی است که با محیط خود به
یک تعادل ثابت رسیده باشد ( .)Peshizkar & Ismail Zadeh, 2005: 48همچنین سیستمها بر ای کیناکم ساسا 

   

نگونه طبقهبندی میشوند:
ارگانیک بودن نیز ای 

ی-
 -1سیستم مکانیکی سیستمی است که بر اساس قانونمندی تحمیل شده توسط ساختار درونی و قوانین عل تاذ ی یی یی
اش عمل میکند .مثل یک ساعت یا یک اتومبیل-2 .سیستم ارگانیکی یعنی سیستمی که حداقل یک هدف یا مقصود
خودشان دارند .مثل حفظ بقا که رشد برای آن عاملی ضروری تلقی میشود.
یکی از نظریاتی که اساسًاًا مبتنی بر تقسیمبندی فوق است نظریه سیستمی است .نظریه سیستمی از جمله رهیافتهای
سیستمی به مدیریت محسوب میگردد و مبتنی بر این تفکر است که باید سازمان را به منزله یک کل نظاممم یافتههه در
. open system
. closed system

1
2
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نظر گرفت .دیدگاه سیستمها به سرعت به زمینههای علمی نیز راه یافت .راپاپورت وروزن در ریاضیات ،بولدینگ در
اقتصاد ،زربست در فیزیولوژی ،لیوسی و کالرک در تعلیم و تربی رد وزیرو یرگ ،ت یتپ ،یسانشناور تسیز رد      
شناسی و تایر در نظریه ارتباطات از این دیدگاه استفاده کردند .رویکرد سیس تیاهن یمت ًاًا ج هب  ه تحت تیریدم نا
ت ،چر ،یرما ،نمچ
راهنمایی و هدایت صاحبنظرانی چون تر ،دور س تررری است ت

    

   بئررر ،ش هار فاکیاو نو    یافتتت

(.)Mansouri, 1379: 13
بر مبنای این نظریه ،از تحلیل دادهها برای حل مسائل و اتخاذ تصمیم استفاده میشود .رهیافت سیستمی ،باا در نظررر
ت
گرفتن چارچوبی برای تجسم عوامل و متغیرهای داخلی و خارجی سازمان در قالب یک مجموعه واحد ،به ش خان ت ت
خرده سیستمها ،سیستم اصلی و ابر سیستم پیچیده محیط بر سازمان کمک میکند .بدین ترتیب میت او ننن باا در نظررر
ی بهبودد
ی س نامزا  ،،برای ی
گرفتن کارهای برنامهریزی شده و کارهای انجام شده توسط هر خرده سیستم از سیستم کلی ی
ل هررر پدیده های در نظریههه
ت تحلیل ل
فعالیت سازمان در مسیر تحقق مأموریت آن اقدام کرد .به طور کلی میت او ننن گفت ت
سیستمی ،با توجه به عناصر اصلی آن(دادهها ،فراگرد ،بازدادهها) انجام میپذیرد (.)Pourezzat, 1381: 119
نگرش سيستمي از آن جهت توصيه شده است كه براي درك پيچيدگيهاي سازمان زنده به صورت بالقوه مفيد واقع
ميشود .ديدگاه سيستمي همه مديران را ترغيب ميكند تا محيطي را كه بر فعاليتهاي سيستم آنها تأثیر م ييي گ دراذ ،،
مشخص نموده و آن را بشناسند .همچنين به مديران كمك ميكند تا سازمانها را به عنوان الگوهاي با ثبات همراه باا
ت نشاننن م ييي دهنددد
ت از خودد مقاومت ت
مرزهاي مشخص ببينند و در خصوص اينكه چرا س امزا نننهاا در برابررر تغ يي رات ت
اطالعاتي را به دست آورند؛ نهايتًاًا اينكه توجه مديران را به دادههاي مختلف پردازش دادهها به صورتي گون وگا ننن بههه
منظور نائل شدن به اهداف هدايت ميكند (.)Norouzi, 1395: 74

رو كي رد سيستمي 1نسبت به اثر بخشي چنين اظهار ميدارد كه سازمانها متشكل از قسمتهاي فرعي مرتبط ب ه ه مم ممم

ل سيستممم م ثؤ ررر واق ععع م ييي ش دو ؛؛؛
هستند اگر قسمتي از اين سيستم ض يع ف عمل كند ،اثر عملكرد آن بررر عملكردد كل ل
اثربخشي مستلزم آگاهي و تعامالت م ثؤ ر با عوامل محيطي است؛ بنابراین ،فردی که جهان بینی و نحوه تفکر خودد را
بر نگرش سیستمی استوار میسازد نه تنها از یک بعدی بودن و قشری فکر کردن مبری است و از تعصب ناآگاهانه و
ن کلیههه ارتباط تا  ،،در
یک سو نگری دوری میجوید ،بلکه با بررسی کامل درباره کلیت یک موضوع و در نظر گر تف ن ن
ت
ت یابددد و در موقعیت ت
حد امکان میکوشد تا به شناخت کاملتری از موضوعات و سیستمهای محیطی خویش دست ت
تاند از:
شناخته شدهای وظایف خویش را انجام دهد .اجزای یک سیستم عبار 

یشوند که سه نوع میتواند باشد .زنجیرهای ،تصادفی و بازخورد.
 -1درونداد :2عناصری که وارد سیستم م 

 -2فرایند :3جریان عملیات یک سیستم که بر روی درونداد صورت میگیرد و بر ارزش و س آ یدنمدو نننه هدوزفا ا   
یشود.
م

1

. Systemic approach
. Input
3
. Process
2
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یکند .آنچه ک یس کی ه س مت    
 -3برونداد :1چیزهایی که یک سیستم به محیط خود یا سیستمهای مجاور خود صادر م 
یکند.
با هدف قبلی (طبق انتظار) و یا اتفاقی (غیر منتظره) تولید م 

 -4بازخور :2کسب اطالعات الزم درباره عملکرد خود .بازخور به دو صورت مثبت و منفی است ک زا یفنم عون ه
اطالعاتی حاکی میشود که تفاوت و انحرافی از هدف سیستم وجود دارد که نیاز ب یحصت ه ح و دراد 

یس س ار مت

  
رد   

راستای اهداف و مواضع پیشین نگه میدارد .بازخورد مثبت نشان دهنده این است که انحرافی در برون و تسین داد
در زا یشخب نآ    

پیشنهادی برای تغییر و توسعه سازمان تلقی میشود .به عبارت دیگر ،ب هک تسا یدنیآرف روخزا

  

یس ؛دزا نام ن دد ددد
ستادهها به عنوان اطالعات به درونداد بازخورانده میشود و به این ترتیب ،سیستم را خ م لرتنک دو ییی ییی
ترموستات که وظیفه حفظ دمای ثابت را بر عهده دارد (.)Hamidizadeh, 1378: 29

 -5محیط سیستم :3سیستم از عوامل محیطی تأثیر میپذیرد و بر آن اثر میگذارد؛ به عبارت دیگر ،سیس لماوع و مت   
محیطی(مانند عوامل طبیعی ،فرهنگی ،ایدئولوژیکی ،اجتماعی ،سیاسی ،اقتصادی و )...بر هم کنش و واک لباقتم شن   
یدهند که اگرچه ج ءز سیستم نیستند ،اما با تغییر در هر یک از
دارند .به این ترتیب محیط سیستم را عواملی تشکیل م 
یتوانن رد د
آنها میتواند موجب تغییراتی در سیستم شود؛ بنابراین محیط سیستم شامل کلیه متغیرهایی است ک م ه یی یی
وضع سیستم م ثؤ ر باشند و یا از سیستم تأثیر پذیرند (.)Ibid., 1378: 33
زیرساختهای گردشگری

ی متف وا تتت
زیرساخت ،4در عمومیترین حالت ،یک دسته از عوامل ساختاری به هم پیوسته میباشد که در زمینههههای ی
معانی گوناگونی میدهد ،اما شاید در بسیاری موارد این عوامل گوناگون مجتمعا زیرسازه شهری ،زیرسازه مربوط بههه
شهرداری ،یا بهطور ساده سازههای عمومی نامیده شوند ،اگرچه ممکن است به عنوان بخش خصوصی یا تش الیک تتت
اقتصادی دولتی گسترش یافته و اداره شوند .ممکن است در دیگر موارد کاربردی ،زیرسازه جهت اشاره به تکنولوژی
ی و اجتم یعا  ،،یاا
اطالعات ،کانالهای غیررسمی و رسمی ارتباطات ،ابزارهای گسترش نرمافزاری ،شبکههای سیاسی ی
اعتقادات مشترکی که اعضای گروههای خاص حفظ کردهاند به کار رود .معذالک متضمن عمومیترین موارد استفاده
این تصور کلی میباشد که زیرسازه تشکیالت ساختاری را فراهم آورده و سیستم یا سازمان خادم را حمایت میکند،
خواه این سیستم یک شهر ،یک ملت ،یا یک اجتماع باشد (.)vahedPour & Jafari, 1390: 83
تهای گردشگری
جدول شماره  -1زیرساخ 
تهای سخت
زیرساخ 

تهای نرم
زیرساخ 
نالمللی
 .1اطالعرسانی و تبلیغات در سطح ملی و بی 

.1

لونقل
گسترش راهها و حم 

شهای مختلف صنعت گردشگری
 .2مدیریت مناسب در بخ 

.2

سرمایهگذاری بخش خصوصی و دولتی در جهت توسعه فرودگاهها ،هتلها ،رستورانها و جاذبهها

 .3ایجاد امنیت برای مردم و گردشگران

.3

بهبود اماکن تاریخی ،مراکز فرهنگی ،فراغتی ،ورزشی

 .4بهداشت در صنعت گردشگری
 .5گردشگری الکترونیک
)Source: (vahedPour & Jafari, 2011: p.85
1

. Output
. Feedbacks
3
. System environment
4
. Infrastructure
2
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ته يرگشدرگ مهم یا    
تسهيالت و تجه زي ات گردشگري عامل جذب گردشگر نيست اما به عنوان يكي از زیرساخ 
مطرح ميشود و نقش مهمي در افزايش ماندگاري و رضايت گردشگران دارد .امروزه اين زيرساختها نقش ممتازي
در گردشگري دنيا ايفا ميكند .مهمترين اين تسهيالت ،مرا زك اقامتي -پذيرا يي  ،حملونقل و وسايل ارتباطي ،تبليغات
و فرهنگ ميباشد كه به همراه جاذبهها میتوانند باعث رونق گردشگري منطقه شوند .به عنوان مثال یکی از مواردی
که در بحث زیرساختها جای میگیرد بحث هتلهاست .بیشتر هتللله وشک یا ر و کی 

 2س  هرات ( (  40درصد28 +++

لها پنج ستاره هستند .این موضوع نشان میدهد که کشور به لحاظ کیفیت هتل از وضع
درصد) و تنها  3درصد از هت 
مطلوبی برخوردار نیست (.)Varesy et al., 1390: 112
جدول شماره  -2جایگاه ایران در شاخصهای گردشگری جهانی
51 20

31 20
نمره

رتب ه

نمره

3

حوزه -رکن-گویه
رتب ه

7

حوزه آمادگی محیطی
3/9

119

4/6

54

3/9

86

حق مالکیت

3/5

123

3

132

تأثیر قوانین بر سرمایهگذاری خارجی

-

-

3/4

رکن  1محیط کسب و کار

49

کارایی چارچوب قوانین در حل اختالفات
تعداد روز الزم برای صدور مجوز ساخت

-

-

2/3

28 1

-

-

913

133

هزینه صدور مجوز ساخت

-

-

5/3

111

حجم بازار در اختیار

-

-

3/7

72

زمان الزم برای راه اندازی کسب و کار

13

61

12

68

هزینه راه اندازی کسب و کار

3/3

43

44 /1

79

تها به عنوان مشوقهای کاری
میزان تأثیر مالیا 

-

-

3/6

84

تها به عنوان مشوقهای سرمایهگذاری
میزان تأثیر مالیا 

-

-

52/9

113

نرخ نهایی مالیاتی

-

-

71/8

84

الف) -مالیات کار و مشوقها (درصد سود)

-

-

44 /1

74

ب) -نرخ مالیات سود(درصد سود)

-

-

0/4

15

ج) -دیگر نرخهای مالیاتی(درصد سود)

4/9

96

رکن  -2امنیت و ایمنی

4/7

76

3/6

011

هزینه ناشی از جرم و جنایت

4/5

56

4

80

اطمینانپذیری خدمات پلیس

5/1

101

3/9

125

هزینه تروریسم برای گردشگری

-

-

6/5

115

شاخص وقوع تروریسم

-

-

4

17

میزان قتل

-

-

4/7

39

رکن  -3بهداشت و سالمت

0/9

39

0/9

89

سرانه پزشک

001

1

89

73

دسترسی به دفع بهداشتی فاضالب

96

63

96

69

دسترسی به آب آشامیدنی تصفیه شده

71

92

1

041

تهای بیمارستانی
تخ 

-

-

0/2

1

شیوع ایدز

-

-

1/2

71

بروز ماالریا در هر  001هزار نفر

4

114

رکن  -4منابع انسانی و بازار کار
کیفیت نیروی کار

-

-

5/1

77

99 /5

9

99 /8

5

میزان ثبت نام در مدارس ابتدایی

90 /9

61

86 /3

18

میزان ثبت نام در دبیرستان
(Source: (http://tn.ai
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لها در ایران را تائید میکند ،گزارش رقابتپذیری سفر و گردش عمجم یرگ
منبع دیگری که پایین بودن کیفیت هت 
جهانی اقتصاد است .همانطور که اشاره شد ،بر اساس آخرین گزارش ،ایران به لحاظ زیرساخت خدمات گردشگری
وضعیت مطلوبی ندارد(رتبه  119ام در میان  141کشور).
جدول شماره  -3جایگاه گردشگری ایران در منطقه و جهان
نا ممممم م

ش خا صص صه یا   

کشور

سف ررررررررر ر و

فرهنگ یی ی و طبیع یی ی

گردشگری

(نمره)

رتبه   

رکنهای بعد شرایط و چارچوب قانونی گردشگری

رکنهای بعد آمادگی معیطی (نمره)

رکنهای بعد من با ع ع
ع

رکنهای بعد زیرساخت (نمره)

رتبه   

محیط

امنیت

س تمال   

من عبا   

آمادگی در

اولویت دهی

گشودگی

رقابتپذیری

پایداری

زیرساخت

زیرساخته یا

زیرس تخا   

من عبا

من عبا    

در

در

کسب

و

و

انسانی

ح هزو       

ب و رفس ه   

نالمللی
بی 

قیمتی

محیطی

حملونقل

لونقل    
حم للل 

خ تامد     

طبیعی

طبی یع   

منطقه

جهان

و کار

ایمنی

بهداشت

و بازار

فن وا ری     

گردشگری

هوایی

زمینی و بنادر

گردشگری

کار

اطالع تا   

تجارت

و

سفر

و

ارتباطات
1

34

5/ 90

6/ 60

5/ 38

5/ 15

5/ 76

4/ 97

2/ 77

4/ 95

4/93

5/ 91

5/ 06

5/ 46

2/ 51

1/ 97

قطر

2

43

6/ 05

6/ 61

5/ 97

5/ 23

5/ 44

4/ 89

1/39

5/ 33

4/ 32

4/71

4/ 79

4/18

2/ 12

1/ 48

امارات
بحرین

3

60

5/ 53

5/ 33

5/71

4/17

5/ 76

4/ 14

2/ 34

5/ 33

3/ 73

3/25

5/ 53

4/ 74

1/ 92

1/ 33

مراکش

4

62

4/ 73

5/ 83

4/ 54

4/ 05

4/ 03

5/ 27

2/ 56

4/49

4/ 09

2/ 86

3/ 48

4/ 44

3/ 11

2/ 51

عربستان

5

64

5/ 31

5/ 99

5/01

4/ 46

5/ 29

4/ 50

1/94

5/94

3/ 41

3/ 79

3/66

4/ 44

2/ 68

1/ 91

عمان

6

65

5/93

6/ 38

5/ 37

4/ 27

4/ 83

4/ 51

2/ 07

5/ 33

4/ 07

2/ 98

4/52

4/ 53

2/ 59

1/ 45

اسرائیل

7

72

4/ 61

4/ 85

6/ 06

4/18

5/52

4/ 63

2/ 54

2/ 24

3/ 76

3/ 16

3/ 91

4/ 20

2/ 47

1/ 98

ارد ن

8

77

4/ 86

5/ 79

3/ 53

4/ 56

4/71

5/ 46

3/ 24

4/ 63

2/39

2/ 61

3/52

4/ 37

2/ 05

1/ 27

تانزانیا

9

79

4/ 42

4/ 86

5/ 16

4/ 31

3/49

4/ 91

2/ 38

5/ 31

4/ 22

2/ 53

3/ 02

4/ 54

2/ 36

1/ 58

مصر

01

83

4/ 11

3/ 40

5/ 40

4/ 12

30 / 80

4/ 56

2/71

6/ 19

3/ 99

2/39

2/ 84

3/ 60

3/ 45

2/ 40

لبنان

11

49

3/ 76

3/18

6/ 04

3/ 99

3/ 62

5/ 22

2/ 50

4/ 84

2/ 29

2/ 46

3/01

5/81

1/17

1/ 47

ایران

12

97

3/ 85

4/ 89

4/17

3/ 95

3/ 36

3/ 35

2/ 14

6/ 62

3/ 47

2/ 22

3/ 28

2/ 61

2/ 48

2/ 59

کویت

13

103

4/ 69

5/ 76

5/ 43

4/ 26

5/10

3/ 03

1/ 75

5/ 04

2/ 95

2/ 51

3/ 61

3/ 84

1/ 87

1/71

الجزایر

14

133

3/ 78

4/ 90

4/ 97

4/ 04

3/ 09

2/ 74

1/ 51

5/ 50

3/ 51

1/ 98

2/ 56

2/ 03

2/ 04

2/ 05

موریتانی

15

37 1

3/ 46

5/ 06

3/ 03

2/ 30

2/81

3/ 12

2/49

4/ 82

4/ 15

1/ 59

1/ 96

2/ 37

2/ 12

1/ 11

یمن

16

38 1

3/ 58

2/ 86

3/ 84

3/ 31

2/ 29

2/ 80

1/ 34

5/ 99

2/ 92

1/ 59

2/ 55

2/ 78

2/ 03

1/ 45

(Source: (http://tn.ai

بر اساس شاخصهای آخرین گزارش رقابتپذیری سفر و گردشگری ،ایران در میان  141کش هبتر ،رو   

 97را دارد.

فتر نی
در میان ارکان رقابتی ایران ،بهترین عملکرد متعلق به رکن رقابتپذیری قیمتی ب یعض و تسا کی هبتر ا ففففف ففففف
عملکرد به رکن محیط کسبوکار و رکن زیرساخت خدمات گردش هبتر اب ،یرگ    

 119تعلق هیامرس مجح .دراد    

معطوف به گردشگری در کشور از سه میلیارد و  307میلیون دالر در سال  5102به شش میلیارد و  600میلی رالد نو
در سال  2026افزایش مییابد که نشان از افزایش تمایل به توسعه گردشگری در کش ت و وس کی زا رو و یج هههه هههههپ ریذ
بودن سرمایهگذاری در این صنعت ،از سوی دیگر دارد (.)Rouhani, 1390: 37
در این میان ،وضعیت تعداد اتاق هتل برحسب هر صد نفر نیز بهعنوان یکی از گویههای رکننن زیرس تامدخ تخا   
یت او ننن ادعاا
گردشگری از نقاط ضعف گردشگری ایران به حساب میآید(رتبه  113در میان  141کشور)؛ بنابراین می ی
لها در سطح مطلوبی قرار ندارد و رقابت موف ققق
کرد که ایران در میان کشورهای رقیب و منطقه از لحاظ وضعیت هت 
در صنعت گردشگری منوط به توجه بیشتر به این زیرساخت است (.)Ibid., 1390: 37
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تپذیری سفر و گردشگری مجمع اقتصاد جهانی
جدول شماره  -4جایگاه ایران در شاخصهای رقاب 

(Source: (http://tn.ai

سرمایهگذاری در صنعت گردشگری
احداث و ايجاد هتل ،رستوران ،کمپينگ ،مجتمعهای رفاهي -عبادي ميان راهي و  ...از جمله اين اولویتها ميباشد
که سرمایهگذاری فراواني را ميطلبد و بايد با استفاده از ابزارهاي مختلف زمينه جلب و جذب سرمایههای داخل و ي
خارجي فراهم گردد .گردشگری به علت خاصیت بازدهی زود هنگام آن ،بستر مناسبی بر یامرس یا هه هههگ .تسا یراذ
گردشگری میتواند هر یامرس ود  هه هههگ و یلخاد یراذ

ار یجراخ

  

هب ار داصتقا و هدومن بذج د تکرح رر ررر ررر رررررررررآورد.

سرمایهگذاری خارجی بخصوص برای کشورهای در حال توسعه مهم است ،اما در سایر کشورها که سر یام هههگ اراذ ننن
یتوانند توسعه گردشگری را سرعت
داخلی عالقهای به سرمایهگذاری در گردشگری ندارند؛ سرمایهگذاری خارجی م 
سها و بازارهای جدید را به ارمغان آورد .برخالف
نآوری ،تما 
بخشیده و معیارهای اقتصادی را ارتقا داده و ایدهها ،ف 
دیگر سرمایهگذاریها ،چنین سرمایهگذاری در کشورها باقی خواهد ماند .هتلها را نمیتوان مانند کاالهای اصلی یا
سایر کاالها جابجا کرد .بر این مبنا میتوان رهیافتی را در قالب سرمایهگ گشدرگ یراذ ر وماریپ و زکرم نیبام ی ننننن نننننن،
رویهای معکوس از جریان سرمایه دانست .در این رهیافت سرمایهها در زمین گشدرگ ه ر هب زکرم زا ی د نوماریپ ر   

  

حرکت است که تنها میتواند سودآوری خود را در زمینه گردشگری در مقاصد ،هم وشک نا ر ،ینوماریپ یاه     حفظظظ
یگیرد .درست است ک زام ه ا یداصتقا د    
نماید .از این رو نگرش مرکز -پیرامون در زمینه گردشگری حالت عکس م 
به وسیله یک سیستم مازاد ستانی جهانی به مراکز باز میگردد ولی در این نقطه سرمایهگذاری بر روی گردشگری ،به
یش  دنو ( ( Gholi Porsalamani, 2007:
پیدایش مشاغل و درآمدهای منتهی گردیده؛ که جوامع محلی از آن بهرهمند م 

.)79
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محاسبات انجام شده نشان دادهاند كه ضريب فزاينده توليد در صنعت جهانگردي ايران معادل  1/6است كه اين رقم
بدان معنا است كه اگر كي

واحد پولي توسط جهانگردان در ايران ه يز نه و وارد چرخه اقتصادي كشور ش ثعاب ،دو   

ايجاد توليدي به م زي ان  1/6واحد پولي در بخشهاي مختلف اقتصادي كه به صورت مستقيم يا غيرمس رد نآ اب ميقت   
ارتباط هستند ،خواهد شد .مقايسه اين اثر با ضريب فزاينده ساير بخشهاي اقتص دا ييي نشاننن م يييدهددد كههه ص عن ت ت
ت
گردشگري ايران پس از صنا عي غذا يي (با ضريب  )2/ 16و ساختمان (با ضريببب  )1/ 72در رتبههه سوممم در ب مامت ني   
بخشهاي اقتصاد ايران قرار دارد كه نشان از قابليت باالي صنعت ياد شده بر روشك رد يداصتقا قنور داجيا يا      
است .همچنين محاسبات انجام شده در مورد ضريب فزاينده اشتغال در ب خب ني شش شششه اشن يداصتقا فلتخم يا ن     
  

ميدهد قدرت اشتغالزایی صنعت گردشگري در ايران بعد از بخشهاي كش متخاس و يياذغ عيانص ،يزروا ا رد ن
رتبه چهارم قرار دارد (.)Ibid., 1386: 82

سیستم های
ارتباطی

ساخت هتل
و امکانات
مناسب

فرصت های
سرمایه گذاری
توریسم
درمانی

نمودار شماره  -1بسترهای سرمایهگذاری در توریسم
(Source: (https://news.akhbarrasmi.com

معرفی منطقه مورد مطالعه
استان مازندران به لحاظ موقعیت طبی تعیبط شخب رد ییایفارغج و یع     

گر اتسا ءزج ید ننن ننننه و رترب یا

بطق    

گردشگری كشور محسوب میگردد .نزدیك به  12میلیون نفر گردشگر داخلی و دهها هزا ره یجراخ تسیروت ر

   

ساله به منظور گذراندن اوقات فراغت از این استان دیدن میكنند .وجود دریای مازندران با ساحل زیبا و مناسب به
مراه برخورداری از دامنهها و پاركهای جنگلی و كوهستانی ،وجود قله دماوند با  5670متر ارتفاععع معروففف بههه باممم
ایران ،غارها ،آبشارها ،رودخانهها ،آبهای متعدد سرد و گرم معدنی ،چشمهها ،تاالبها به ویژه شبه جزیره میانکالههه
در بهشهر بیش از  800آثار تاریخی شناسایی شده نظیر مجموعه تاریخی شهرهای آمل ،چالوس و ساری ،این استان
را به مجموعهای متنوع برای استفاده گردشگران با انگیزه مختلف بدل نموده است (.)Sheikh Azami, 1393: 35
شهرستان سوادکوه یکی از شهرستانهای استان مازندران است که در ناحیه البرز مرکزی و در مجاورت استان سمنان
قرار گرفته است .شهرستان سوادکوه از سمت شمال به شهرستان قائمشهر ،از سمت جنوب به شهرستان فیروزکوه در
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استان تهران و شهرستان مهدیشهر در استان سمنان ،از سمت غرب به شهرستان بابل و از سمت شرق به شهرس ات ننن
ن شهرس ات ننن طب ققق
ت این ن
ت .جمعیت ت
ساری و ارتفاعات دودانگه و دهستان چاشم در شهرستان مهدیشهر مح ود دد است ت
ب جمعیتتت
سرشماری نفوس و مسکن سال  ۴۳ ۹۱۳ ، ۱۳۹۵نفر بوده که متشکل از  ۱۴ ۹۵۶خانوار است که با احتساب ب

ت آن بههه
یرسد ..مس حا ت ت
بخشی از قسمت شمالی آن که مستقل شدهاند جمعیت سوادکوه به ح ود دد  ۷۰ ٬ ۰۰۰نفررر می ی
 ۲۰۷۸کیلومتر مربع میرسد .این شهرستان با تراکم نسبی جمعیت  ۳۲ /۹نفر در هر کیلومتر مربع مس تحا  ،،در فصللل
نترین میانگین در سطح شهرستانهای استان مازندران است (.)Ibid., 1393: 38
سرما دارای یکی از پایی 

نقشه شماره  -1استان مازندران و شهرستان سوادکوه
(Source: (https://link.springer.com

شهرستان سوادکوه از دو بخش به نامهای بخش مرکزی ،زیرآب  -1زیرآب  -۲پل سفید و  -۳آالشت تش دش لیک هه ههه
است .این شهرستان در مجموع از شش دهستان بنامهای سرخ گرجیمحله با بیست آبادی ،کردآباد ،راستوپی با ۶۹
ی
ت ارضی ی
ی شدننن مرات ععع و اص احال ت ت
ل از ملی ی
آبادی ،ولوپی با  ۵۲آبادی ،کسلیان با  ۱۷آبادی تشکیل شده استتت .قبل ل
ت .در حاللل
یرفت ت
سوادکوه ج ءز یکی از مهمترین تأمینکننده مواد لبنی و گوشتی بازار تهران و مازندران به ش ام ررر می ی
حاضر نیز سوادکوه به عنوان یک از قطبهای دامپروری استان مازندران مطرح بوده و یکی از بهترین ن اژ د د گوس نف ددد
زل در این ناحیه پرورش یافته و نگهداری میشوند .شهرستان سوادکوه در یک دره وس عی و ینالوط

نماد رد ههه ههههه یا

یالی گلج ه هه هههه و یبونج یا
شمالی رشته کوههای البرز مرکزی واقع شده است .حوزه کلی ای هتنم زا هیحان ن ییی ییی
یشود .پوشش ارتفاعات تا بلن ید
کیلومتری دریای خزر آغاز ده و با شیب بسیار تند به سوی جنوب کشیده م 
یباشد (.)Saffari, 1376: 39
متری سرسبز و جنگلی و از آن به بعد مرتعی ،خشک با آب و هوای سردسیری م 

۳۰
۲۰۰۰
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جدول شماره  -5جاذبههای گردشگری سوادکوه
جاذبه گردشگری

جاذبه گردشگری

کردآباد

قلعه اوالد

محله قدیم آالشت

پل شاپور

امامزاده عبدالحق

پل قدیمی پل سفید

قلعه کنگلو

آرامگاه مقتولین راهآهن سوادکوه

ق ل عه ا س ا س

آرامگاه اخوت

قلعه گردن

خآباد
کلیسای سر 

قلعه خاجمه کوه

قلعه حسن بور سرخکال

قلعه حسن بور (سرخکال)

قلعه گردن در عباس آبد راستوپی

برج الجیم

مسجد شهر آالشت

پل ورسک

قلعه کنگ لو

بابک محله

برج دیو کلی

نقش شاه

برج باوند

(Source: (http://amlak.iran-tejarat.com

ی باع تعنص هعسوت ث    
فرضیههای تحقیق .1 :سرمایهگذاری در زمینه زیرساختهای مناسب در ح گشدرگ هزو ر یی یی
گردشگری استان مازندران خواهد شد .2 .سرمایهگذاری در زمینه ایجاد جاذبهههه سانم یا بب ببب (ایج هنومن قطانم دا    
ت بر یا
گردشگری) در حوزه گردشگری باعث توسعه صنعت گردشگری استان مازندران خواهد شد .3 .ایجاد امنیت ت
س ر م ا ی ه گ ذ ر ا ن د ر ح و ز ه گ ر د ش گ ر ی ب ا ع ث ت و سع ه ص ن ع ت گ ر د ش گ ر ی ا س ت ا ن م ا ز ن د ر ا ن خ و ا ه د ش د  . 4 .د ر ن ظ ر گ ر ف ت ن
تسهیالت برای سرمایه گذران در حوزه گردشگری باعث توسعه صنعت گردشگری استان مازندران خواهد شد.
روششناسی :روش تحقیق به لحاظ هدف کاربردی است و از نظر ماهیت و روش توصیفی از نوع پیمایشی است،،
جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه کارکنان برخی از دستگاههای اجرایی شهرستان سوادکوه که شامل فرمان ،یراد
محیط زیست ،شهرداری ،منابع طبیعی و ارشاد و همچنین معاونت سرمایهگذاری اداره ک و یتسد عیانص ثاریم ل   
گردشگری استان مازندران و سرمایهگذاران در حوزه گردشگری استان مازن جم هک نارد م عو ًاًا هب  دادعت      

 340نفر

میباشند که با استفاده از جدول تعیین حجم نمونه كرجس ناگروم و ي    ب ادعت ه د     081نفر نومن شور هب  ههه ههههگیری
تصادفی طبقهای انتخاب شدند .در اين تحق قي ابزار اصلي جمعآوري اطالعات پرسشنامه است .پرسش ود لماش همان   
بخش میباشد .در بخش اول ویژگیها و مشخصههای دموگرافی پاسخ دهندگان از جمل ،نس ه    س لیصحت حط ی و 
حه هعسوت رد ینارمع یا    
جنسیت قید گردید و در قسمت دوم شامل سؤاالت مربوط به نقش سرمایهگذاری و طرح ح
صنعت گردشگری استان مازندران بوده است .پرسشنامه مزبوررر مجموع  ًاًا دارای  27گوی نیمز رد هک ه ههه ههههه داجیا یا   
زیرساخت ،جاذبههای مناسب گردشگری (مناطق نمونه گردشگری) ،امنیت سرمایهگذاری و در نظر گرفتن تسهیالت
مطرح و در طیف پنج گزینهای لیکرت از خیلی زیاد با امتیاز  5تا خیل زایتما اب مک ی       1نمره هگ دش یراذ  ... ..روائی
بنظران و کارشناسان قرار گرفت .برای تعیین پایایی نیز از ضریب آلفاي کرونباخ استفاده شد
پرسشنامه به تائید صاح 
که در این تحقیق پایائی  0/ 86به دست آمد .به منظور رعایت اخالق پژوهش یارب همانشسرپ لیمکت یادتبا رد ی      
نمونههای مورد پژوهش ،اهداف مطالعه تشریح و پس از کسب رضایت آگاهانه نسبت به تکمی طسوت همانشسرپ ل    
نمونههای پژوهش اقدام شد و برای توزیع و تکمیل پرسشنامه با روش پرسشگری حضوری انجام شد .با توج هب ه   
اینکه در این پژوهش نمونهگیری صورت گرفت ،برای استفاده درست از آزمونهای آماری و تعم نومزآ ،جیاتن می    
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نرمال بودن متغیرها انجام شد .به این ترتیب نتایج آزمون کولموگروف -اسمیرنف نش راد اهریغتم ،داد نا ا عیزوت ی   
نرمال هستند .به منظور تجزیه و تحلیل دادهها از آمار توصیفی و آمار استنباطی (تی تک نمونهای) استفاده شد .تمامی
آزمونها در سطح معن 
یداری  p<%05و با استفاده از نرمافزار  spssتحلیل شد.
یافتهها
بر اساس دادههاي به دست آمده از آمار توصيفي از مجموع  081نفر نمونه آماری در نظر گرفت ،هدش ه     36نفررر ( 20
نتر 46 ،نفررر
درصد) زن و  144نفر (  80درصد) مرد و از نظر مدرک تحصیلی  14نفررر ( 7/8درصد) ) دی ییاپ و ملپ نن نن
( 52/6درصد) فوق دیپلم 021 ،نفر ( 66/7درصد) لیسانس و باالتر و به لحاظ سنی  90نفر (  50درصد) کمتر زا 

۳۰

سال 62 ،نفر ( 34 /4درصد) بین  3۱تا  ۴۰سال 38 ،نفر ( 15 /6درصد) باالتر از  40سال سن داشتهاند.
با توجه به نرمال بودن دادهها ،جهت آزمون فرضیههای تحقیق در خصوص نقش سرمايهگذاري و طرحهاي عمراني
در توسعه صنعت گردشگري مازندران از آزمون تی تک نمونهای استفاده شده است.
ی باع تعنص هعسوت ث    
آزمون فرضیه اول -سرمایهگذاری در زمینه زیرساختهای مناسب در ح گشدرگ هزو ر یی یی
گ ر د شگ ر ی ا س ت ا ن م ا زن د ر ا ن خ و اه د ش د .
جدول شماره  -6نتایج آزمون  Tتک نمونهای برای فرضیه اول
م تغ یر

تعداد

میانگین

 Tآماره

زیرساختها

081

3/ 6315

22 / 545

درجه آزادی

معیار تصمیم

میانگین اختالف

فاصله اطمینان  95درصد اختالفات
پایین

179

0/ 000

0/ 63148

0/2 76 5

باال
0/ 6868

(Source: (Research findings

از آنجائی که مقدار میانگین به دست آمده بر اساس آزمون تی تک نمونهای برابر جدول شماره  )3/ 6315 (1در زمینه
زیرساختهای مناسب در حوزه گردشگری بزرگتر از میانگین مقیاس ( ،)M=3میباشد( ،میانگین مقیاس بر اساس
طیف پنج گزینهای لیکرت در اندازهگیری متغیرها که از خیلی زیاد با نمره  5و خیلی کم با نمره  1محاسبه گردید ،به
نتر آ زا  ننن م دیئات درو   
همین منظور چنانچه عدد به دست آمده  3و باالتر باشد ب ییاپ و لوبق لباق ریثأت ینعم ه نننننن نننننن
یباشد) و از طرفی سطح معناداری محاسبه شده کمتر از  0/ 05است (  sig ≤)0/ 05و همچنین اختالف میانگینها
نم 

یش دو ،،
(  )0/ 63148مثبت است و مقدار آماره  22 / 545 Tبزرگتر از  Tجدول (  )1/ 96بوده لذا فرض تحقیق تائید می ی
یعنی با اطمینان  95درصد میتوان گفت از نظر افراد نمونه ،ایجاد زیرساخته تعنص هعسوت بجوم بسانم یا      
گردشگری در استان مازندران خواهد شد.
آزمون فرضیه دوم -سرمایهگذاری در زمینه ایجاد جاذبههای مناسب (ایجاد مناطق نمون گشدرگ ه ر هزوح رد )ی    
گ ر د شگ ر ی ب ا ع ث ت و سع ه ص ن ع ت گ ر د شگ ر ی ا س ت ا ن م ا زن د ر ا ن خ و اه د ش د .
جدول شماره  -7نتایج آزمون  Tتک نمونهای برای متغیر جاذبههای مناسب
م ت غ یر

تعداد

میانگین

 Tآماره

جاذبههای مناسب

081

3/1 838

33 / 155

درجه آزادی

معیار تصمیم

میانگین اختالف

فاصله اطمینان  95درصد اختالفات
پایین

179

0/ 000

0/ 83810

0/ 7882

باال
0/ 8880

(Source: (Research findings

یدهد ،از آنجائی که مقدار میانگین به دست آمدهه (  )3/1 838در زمینه
همانطوری که نتایج جدول شماره  7نشان م 
ایجاد جاذبههای مناسب در حوزه گردشگری بزر 
ی س دانعم حط ا هبساحم یر    
گتر از میانگین مقیاس بوده و از طرفی ی
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گتررر از  Tج ود للل (  )1/ 96ب هدو  ،،همچن نی
شده کمتر از  0/ 05است sig ≤)0/ 05 ( ،و مقدار آم را ه ه  ) 33 / 155 (Tب رز گ گ

اختالف میانگینها (  )0/ 83810مثبت است لذا فرض تحقیق تائید میشود ،یعنی با اطمینان  95درصد میتوان گفت

از نظر افراد نمونه ،ایجاد جاذبههای مناسب موجب توسعه صنعت گردشگری در استان مازندران خواهد شد.

آزمون فرضیه سوم -ایجاد امنیت برای سرمایه گذران در حوزه گردشگری باعث توسعه صنعت گردشگری اس نات
م ازندر ا ن خ و اهد شد.
جدول شماره  -8آزمون تی تک نمونهای برای متغیر ایجاد امنیت
م تغ یر

تعداد

میانگین

آماره تی

ایجاد امنیت

081

4/ 5190

42 /269

درجه آزادی

معیار تصمیم

میانگین اختالف

فاصله اطمینان  95درصد اختالفات
پایین

179

0/ 000

1/39 44

1/50915

باال
1/ 5888

(Source: (Research findings

با توجه به نتایج جدول شماره  8از آنجائی که مقدار میانگین به دست آمده (  )4/ 5190بزرگتر ایقم نیگنایم زا  سسس سسس
س
ت (  sig ≤)0/ 05و مق امآ راد ر هه ههه ) 42 /269( T
( ،)3است و همچنین سطح معناداری محاسبه شده کمتر از  0/ 05است ت

بزرگتر از  Tجدول (  )1/ 96بوده ،از طرفی ،اختالف میانگینها ( )1/50915مثبت اس دیئات قیقحت ضرف اذل ،ت      
میشود ،یعنی با اطمینان  95درصد میتوان گفت از نظر افراد نمونه ،فراهم نم تعنص هعسوت بجوم تینما ندو      
گردشگری در استان مازندران خواهد شد.
آزمون فرضیه چهارم -در نظر گرفتن تسهیالت برای سرمایه گذران در حوزه گردشگری باع تعنص هعسوت ث    
گ ر د شگ ر ی ا س ت ا ن م ا زن د ر ا ن خ و اه د ش د .
جدول شماره -9آزمون تی تک نمونهای برای ایجاد تسهیالت
م تغ یر

تعداد

میانگین

آماره تی

تسهیالت

081

3/ 7222

52/ 839

درجه آزادی

معیار تصمیم

میانگین اختالف

فاصله اطمینان  95درصد اختالفات
پایین

179

0/ 000

0/ 72222

0/ 6671

باال
0/ 7774

(Source: (Research findings

از آنجائی که بر اساس آزمون تی تک نمونهای برابر دادههای جدول شماره  9مقدار میانگین به دست آمده ه )3/ 7222
ت ( ،sig ≤)0/ 05
گتر از میانگین مقیاس ( ،)3است و از طرفی سطح معناداری محاسبه شده کمممتررر از  0/ 05است ت
بزر 
گتر زا   Tج ود للل (  )1/ 96ب هدو ،،
همچنین اختالف میانگینها (  )0/ 72222مثبت است و مقدار آماره ) 52/ 839 ( Tبزر 
لذا فرض تحقیق تائید میشود ،یعنی با اطمینان  95درصد میتوان گفت از نظر افراد نمونه ،در نظر گرفتن تس تالیه
در حوزه گردشگری موجب توسعه صنعت گردشگری در استان مازندران خواهد شد.
بحث و نتیجهگیری
پژوهش حاضر به منظور بررسی نقش سرمايهگذاري و طرحهاي عمراني در توسعه ،ناردنزام يرگشدرگ تعنص      
مطالعه موردی شهرستان سوادکوه انجام شد .هدف اصلی این پژوهش بررسی نقش زیرساختها و منابع مالی (درون
دادها) در توسعه صنعت گردشگري مازندران به ویژه شهرستان سوادکوه است .سؤال اصلی مقاله ای اب هک تسا ن    
فرض برخورداری استان مازندران و شهرستان سوادکوه از جاذبههای گردشگری ،زیرساختها و منابع مالی چگونه
میتوانند به توسعه صنعت گردشگري در استان مازندران و سوادکوه شتاب بخشند؟ روش انج یفیصوت هلاقم ما     -
پیمایشی است .جامعه آماری مقاله شامل مدیران و کارکنان سازمانهای فرمانداری ،محیط زیست ،ش عبانم ،یرادره
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طبیعی و ارشاد سوادکوه و نیز معاونت سرمایهگذاری اداره کل میراث فرهنگی و صنایع دس گشدرگ و یت ر ناتسا ی    
مازندران و سرمایهگذاران در حوزه گردشگری استان هستند و حجم نمونه نیز ت دادع  081نفر ب هک تسا  ه شور

   

نمونهگیری تصادفی طبقهای انتخاب شدند.

نمودار شماره  -2شماره عوامل مؤثر بر توسعه گردشگری
(Source: (Research findings

گردشگری به عنوان صنعت قرن بیست و یکم و در واقع راه میانبری برای توسعۀ اقتص وشک رد یدا ر لاح رد یاه    
توسعه و نیز تولید ثروت در کشورهای صنعتی است .صنعت گردشگری شامل انواع بسیار گس درت ه های از بنگاههه و ا
یپر نوگ هب ،دزاد ههه ههههای که
گردشگران است که به تولید ،عرضه و تقاضای محصوالت متنوع و خدمات گون م نوگا یی یی
ت؛ ام د یرگشدرگ یاهرامآ ا
تفکیک حوزۀ گردشگری از سایر بخشهای اقتص سا هدومن راوشد ار یدا تتتت تتتت

ررر رررر ایر نا

وضعبت مطلوبی ندارد .صنعت گردشگری ایران در بین  141کشور دنیا در جایگاه نود و هفتمی قر .دراد را جایگ ها
ایران در حملونقل و هوایی  ،39حملونقل  ، 76خدمات گردشگری  119و از نظر اقامت

 113در ب نی

 141کش رو

جهان است.
توسعه صنعت گردشگری در ایران به ساختارها و امکاناتی نیاز دارد که بدون دسترسی به آنها سخن گفتن از ارتق یا
گردشگری ،بیهوده است .صد البته در کشوری نظیر ایران که جاذبههای گردشگری فراوان و به قدمت تم یرشب ند   
دارد ،چنین زیرساختها و امکاناتی میبایست از سالها قبل ایجاد شده باشد ،ولی به دالیل مختلف سیاسی ،اقتصادی
ت .در واقع دام ا یاهدوبمک نینچ هک یم      
و فرهنگی سرمایه گذاری در توسعه آنها تاکنون ب سا هداتفا قیوعت ه تتتت تتتت
ساختاری در نظام گردشگری ما به چشم میخورد ،نباید به رشد درآمدهای ارزی این صنعت امیدوار ب ؛دو  اریز بب ب ببببه
یشود که برای توسعه این صنعت سرمایه گذاری کرده هانددد و
طور طبیعی منافع صنعت گردشگری عاید کشورهایی م 
تهای اولیه را فراهم ساختهاند.
از پیش زیرساخ 
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نتایج حاصل از این مطالعه نشان داد که سرمایهگذاری در زمینه جادهها ،زیرساختهای شهری و برونشهری ،خطوط
ریلی ،همچنین فراهم کردن بسترهای مناسب برای گردشگری و امکانات زیربن یا ی و یتامدخ و 

کبش داجیا هههه هههههه یا

ارتباطی منظم در مسیرهای گردشگری ،امکانات بهداشتی و شبکههای آبرساننی ،تأسیس و یتماقا تا

رد یتامدخ

حوزه گردشگری باعث توسعه صنعت گردشگری استان خواه دش د  ... ..یافتهههه یقحت نیا یا ق اب  طم ا یرظن تاعل

  

     

منصوری فر (  ) 2002که در بررسیهای خود در موانع گردشگری ب  یتامدخ و ییانبریز تاناکما ه ا د هراش ا تش ،،،،،،، ،،،،،،
مطابقت دارد ،داسل ویل (  ،) 2008نیز در مطالعات نظری خود به نقش دولت و دستگاه گردشگری برای ایجاد درآمد
و تشویق سرمایهگذاران بخش خصوصی تأکید داشت .همچنین با نتایج پ  یناضمر شهوژ (( ((( )0102ک شهوژپ رد ه   
خود به بررسی تطبیقی بازتابهای سرمایهگذاری در جذب توریست در قبل و بعد از انقالب اسالمی پرداخت هب و ه   
این نتایج دست یافت که علت عدم جذب توریسم را متناسب نب ندو

ته گشدرگ یا ر و ی
زیرس خا ت ت

ندوبن مهارف     

امکانات رفاهی میدانست مطابقت دارد .نتایج مطالعات مدهوشی و همکاران (  ،) 2002نشان داد که ضعف امکان تا
زیربنایی از جمله عوامل م ثؤ ر در عدم توسعه صنعت گردشگری است.
مطالعه حاضر نشان داد ،ایجاد جاذبههای مناسب (ایجاد مناطق نمونه گردشگری) در حوزه گردشگری باعث توسعه
صنعت گردشگری استان مازندران خواهد شد .یافتههای این تحقیق با مطالعات مدهوشی و همکاران (  ) 2002ک رد ه
پژوهش خود به ارزیابی موانع گردشگری پرداختهاند و مشکالت را در  4مورد که شامل ،ضعف امکان ،ییانبریز تا   
ضعف بازاریابی ،تعدد در مراکز تصمیمگیری و فقدان فرهنگ پذیرش گردشگری شناسائی کردهاند ،مطابقت دارد.
همچنین نتایج این پژوهش نشان داد که ایجاد امنیت برای سرمایه گذران و گردشگران در ح گشدرگ هزو ر یی ییی باعث
توسعه صنعت گردشگری استان مازندران خواهد شد .خیری و همکاران ( ،)6102نیز در پژوهش خود به ای جیاتن ن   
دست یافتهاند که امنیت سرمایهگذاران عامل مهمی در جهت توسعه گردشگری میباشد .همچنین نتایج ای علاطم ن ه   
با یافتههای هزارجریبی ( ،)1102صدایی و همکاران ( ،)0102باقری و ب یرقا

فر  د ( ( ،)0102فرقاندوست ،،ک ما ببیز و

همکاران (  ،) 2009هال ) ۲۰۰۸ ( 1و تانگ (  ) 2006مطابقت دارد .ضرابی و زنگنه ( ،)0102نیز در پژوهشی ب ناونع ا   
جایگاه امنیت اجتماعی در توسعه صنعت گردشگری با تأکید بر ایران به این نتایج دست یافتهاند ک عناوم زا یکی ه   
بزرگ بر سر راه صنعت گردشگری در ایران دیدگاه منفی برخی از گردشگران خارجی نسبت ب و تینما تیعضو ه
لزوم تأمین امنیت برای گردشگران و جهانگردان در ایران است.
بخش ديگري از يافتههاي تحق قي حا يك از آن است كه در نظر هزوح رد نارذگ هیامرس یارب تالیهست نتفرگ 

     

گردشگری باعث توسعه صنعت گردشگری استان مازندران خواهد شد ،یافتههای این تحقیق با مطالعات پرسیال بونی
فیس (  ) 2000که در پژوهش خود تحت عنوان مدیریت گردشگری فرهنگی به این نتیجه دست یافت ک تالیهست ه   
یشود ،مطابقت دارد.
کم ،از جمله عواملی است که باعث رکود در صنعت گردشگری و جذب توریسم م 
بنابراین با توجه به نتایج به دست آمده و بررسی وضعیت امکانات و خ گشدرگ تامد ر کداوس ناتسرهش رد ی وه ،،،،، ،،،،
یشود:
پیشنهادهایی در رابطه با توسعهی صنعت گردشگری در شهرستان ارائه م 

Hall
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    با توجه به چالشهای سرمایهگذاری در حوزه گردشگری و مت ثأ ررر ش یرگشدرگ یاضاقت ند     از ع ریظن یلماو-1
للونقللل و بلندمدت ت
ت
  تأثیر ش متسیس دید    حمل، فصلی بودن گردشگری، چالشهای مربوط به امنیت،بیثباتی سیاسی
 مشوقهای انگیزشی مناسبتری، پیشنهاد میشود،بودن بازگشت سرمایه در مقایسه با دیگر گزینههای سرمایهگذاری
.برای ورود سرمایهگذاران در این حوزه مد نظر قرار گیرد

     یع ا ب اب یی ا تف،  چشمههاای طبی هاتسور، با توجه به نقش تبلیغات در صنعت گردشگری و وجود طبیعت زیبا-2
      پیشنهاد میشود در جهت معرفی این جاذبهه  نارگشدرگ هب ا از ا زب ا هر ای،سنتی و آثار باستانی و مذهبی در منطقه
.مناسب تبلیغاتی به ویژه صدا و سیما استفاده بهینه گردد
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