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 وضعیت آمادگی و سطح پذیرش توسعه صنعت گردشگری کشور
 

 ***نژاد پاریزیالهام ایران، **بیژن خیری اوروندی، *فرخ قوچانی1
 

 چکیده
صنعت این در توسعه مهم عناصر رشد جهان است. یکی از های خدماتی رو بهصنعت گردشگری از بخش     

های گردشگری زیاد، توسعه صنعت گردشگری نادیده های کشور با وجود قابلیتدر بسیاری از استان. بازاریابی است
شناسایی نقش بازاریابی هدف این پژوهش است. گرفته شده است؛ استان چهارمحال و بختیاری یکی از این موارد 

مراکز متغیر تعدیل حاضر چهار  پژوهش دراستان چهارمحال و بختیاری است. توسعه صنعت گردشگری در 
های بازاریابی مورد مطالعه گیری مدیریتی، توسعه ساختارهای زیربنایی، فرهنگ پذیرش گردشگر و فعالیتتصمیم

ادارات  نظران،صاحب کارشناسان و :گروه اول شامل باشد.می گروهجامعه آماری این پژوهش دو  .ه استگرفت قرار
تفریحی در سطح  و تیهای مسافرصاحبان آژانس داران وهتل های دولتی مرتبط با صنعت گردشگری وسازمان و

اماکن  ای گردشگری وهجاذبه مسافرانی که از گردشگران و شامل: گروه دوم وچهارمحال و بختیاری استان 
های دادهها در هر گروه از ابزار پرسشنامه استفاده شد. جهت گردآوری داده نمایند.تاریخی استان دیدن می

تحلیل شدند. نتایج نشان  و بررسیآزمون فریدمن  های آماری، ضریب آزمون اسپیرمن وشده با شاخصگردآوری
مدیریتی، توسعه ساختارهای زیربنایی، فرهنگ پذیرش گردشگر و گیری متغیر تعدیل تصمیمچهار بین  دهدمی

 با توسعه صنعت گردشگری استان چهارمحال و بختیاری رابطه وجود دارد. های بازاریابیفعالیت
 

فرهنگ پذیرش  ؛ساختارهای زیربنایی ؛گیری مدیریتیتصمیم ؛: صنعت گردشگریهاکلیدواژه

  .های بازاریابیفعالیت ؛گردشگر
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 مقدمه. 1

طور به داشته و با اشکال خاص در جوامع وجود دیرباز گردشگری روندی است که از جهانگردی و     
این پدیده زاده نیازهای گوناگون روانی،  در عصر حاضر پیموده است. سیر تکاملی خود را تدریجی

پویا و در صنعت گردشگری سومین پدیده اقتصاد  [.22] تاقتصادی انسان اس اجتماعی و فرهنگی،
قدری در توسعه امروزه گردشگری به[. 4] رودصنایع نفت و خودرو بشمار می حال توسعه پس از

اند اجتماعی کشورها اهمیت یافته است که اقتصاددانان آن را صادرات نامرئی نام نهاده -اقتصادی 
های دریافت درآمد،کسب  منبع جدیدی برای اشتغال، کهگردشگری  مطالعات متعددی بر صنعت[. 3]

 شود،توسعه صنایع می های اجتماعی که موجب رشد وتقویت زیرساخت جذب ارز و مالیاتی بیشتر،
های کشور به اهمیت موضوع بازاریابی با این وجود، در بسیاری از استان [.22] صورت گرفته است

گردشگری، کشور است که طبق گزارش سازمان جهانی گردشگری توجه نشده است و این در حالی
های گردشگری و جزء پنج کشور اول جهان از نظر تنوع ایران جزو ده کشور اول جهان از لحاظ جاذبه

هایی است که عالوه بر وجود استان چهارمحال و بختیاری یکی از استان[. 29]گردشگری است 
 های گردشگری فراوان توجهی به این مهم نداشته است. جاذبه
های افزایش تقاضا برای کاالها و خدمات، استفاده از ابزار بازاریابی است. در واقع با یکی از راه     

های گردشگری را افزایش داد. توان تقاضای استفاده از مکانهای بازاریابی مناسب میتدوین برنامه
از این  کننده و تولیدکننده کاال و خدمات است کهبازاریابی شامل تعامل و ارتباط متقابل بین مصرف

آید که برای هر دو گروه مفید است هایی به وجود میها، خدمت و ارزشها، فرآوردهطریق، اندیشه
[2.]  

منظور جذب کارگیری مفاهیم مناسب بازاریابی جهت اتخاذ راهبردهایی بهبازاریابی گردشگری به     
شگری در کشور جذب های مهم بازاریابی گردیکی از نقش[. 93] گردشگران به یک مقصد است
 [.93] گردشگر و بازدیدکنندگان است

یا یک منطقه امری  ابزارهای بازاریابی گردشگری برای یک کشور کارگیری موثردر این راستا به     
چه که منطقه مشخص درباره آن هاییدادهتوان به گردشگران بالقوه زیرا با بازاریابی می ؛ضروری است

با توجه به اهمیت نقش [. 9] آن ترغیب نمود نسبت به بازدید از را آنها عرضه و ه دهد،ئتواند ارامی
بازاریابی در صنعت گردشگری مسئله اصلی پژوهش نقش بازاریابی در توسعه صنعت گردشگری در 

 بختیاری است. و استان چهارمحال
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 پژوهشو چارچوب نظری . مبانی 2

گردشگری و جهانگردی با مفاهیمی همچون سیر و سفر، گذراندن اوقات فراغت، تفریح و تفرج و      
( 9142) 9ترین تعاریف گردشگری را هانیکر و کرافیکی از قدیمی [.2] مهمانداری درآمیخته است

غیرساکن، تا آنجا های ناشی از مسافرت و اقامت افراد نظران پدیدهاند. به گفته این صاحبارائه کرده
شود، به هایی که منجر به کسب درآمد موقت/ دائمی میکه منجر به سکونت دائمی نشود یا فعالیت

(، گردشگری 2009طبق تعریف سازمان جهانی گردشگری )[. 94]نامند وقوع نپیوندد را گردشگری می
فراغت، تجارت و سایر  های افرادی است که برای کمتر از یک سال متوالی برایشامل تمام فعالیت

اهداف غیر از کسب درآمد از مقصد، به محلی غیر از محل زندگی معمول خود سفر کند و یا درآن 
؛ همچنین جهانگرد یا گردشگر فردی است که دو ویژگی داشته باشد، اول آنکه [94]نمایند اقامت می

ر محل جدید کسب درآمد نکند برای مدتی کمتر از یکسال از محل اقامت خود دور شده باشد و دوم د
توان مفاهیم گردشگر و گردشگری را مفاهیمی آمیخته در یکدیگر شده میبا توجه به تعاریف ارائه [.2]

دانست که برای تعریف آنها در نظر داشتن دو ویژگی کوتاه بودن زمان سفر و هدفی غیر از کسب 
 درآمد الزامی است. 

های خدماتی با رود. در فعالیتدهنده خدمات بشمار میائهصنعت گردشگری یکی از صنایع ار     
های بازاریابی با ناپذیری فعالیتتوجه به چهار ویژگی نامرئی بودن، فناپذیری، تغییرپذیری و تجزیه

کننده کاال  کننده و تولیدهایی همراه است. بازاریابی شامل تعامل و ارتباط متقابل بین مصرفدشواری
شود که برای هر ایجاد می هاییها، خدمت و ارزشها، فرآوردهاز این طریق، اندیشهو خدمات است که 
 [.2] دو گروه مفید است

یک منطقه در جهت جلب و  گردشگریهای بازاریابی گردشگری تبلیغات و ترغیب برای جاذبه     
سازمان جهانی گردشگری نشان  هایپژوهش ترغیب گردشگران برای بازدید از آن منطقه است.

یعنی برای جلب ؛ دهد که بازاریابی برای توسعه این صنعت در هر کشور یا منطقه ضروری است می
 ،مقصد هر. [91] شود معرفیهای گردشگری منطقه به افراد گردشگران یک منطقه باید قابلیت

میان یک مجموعه  فرصت انتخاب از گردشگر هر گردشگران و به خدمات مختلفی محصوالت و
 [.20] دارد را مقاصد

 های گردشگری ومنطقه برای دسترسی گردشگران به مکاندر هر که  دهدمطالعات نشان می     
در  صردی ماهکان و [99] ویلیامز استفاده از تسهیالت رفاهی باید امکانات زیربنایی ایجاد شود.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

1. farK &  k znuHt 



 9382زمستان  ـ 42شماره  ـمطالعات مدیریت راهبردی                                                                                               911

تسهیالت اقامتی و ایجاد  تاریخی و آثار باستانی،که وضعیت اماکن  هایی به این نتیجه رسیدندپژوهش
 [.29] رسانی از عوامل موثر در توسعه صنعت گردشگری استدفاتر بازاریابی و اطالع

فرهنگ پذیرش  نبودکه بین  در بررسی خود به این نتیجه رسیدند[ 99] مدهوشی و ناصرپور     
از طرفی صنعت  ؛معناداری وجود دارد نیافتگی صنعت گردشگری رابطه مستقیم وگردشگر و توسعه

دیده های گوناگون از افراد آموزش های مختلف مرتبط بوده و الزم است در زمینهگردشگری با بخش
 باشد. و یک فضای فرهنگی مثبت نسبت به توسعه این صنعت در منطقه وجود داشته استفاده شود

 و دهدهم پیوند مینظام اجتماعی را به عناصرکه  داندای مینیروی عمده فرهنگ را (9394) ریترز
نظام  فرهنگ در ترتیببدین ؛ های دیگر شودنظام بخشی از کمابیشکه  دارد این خاصیت را

 [. 2] یابدها تجسم میارزش و صورت هنجارهااجتماعی به
صنعت موانع  ترین مشکالت وعمده به این نتیجه رسید که پژوهش خود در [92] ملک اخالق     

هماهنگی بین نا های موازی،وجود سازمان موانع تشکیالتی و سازمانی، ،گردشگری کشور
های گردشگری در هر یک از همچنین سیاست ؛کشور است در گردشگری اندرکار های دست سازمان
های به شاخص یتوجهبیخصوص گذاری معین و به خالء الگوی سیاست ساله ازهای پنجبرنامه

میان  مند و یکپارچه دردیدگاه نظام و اهداف انسجام در گذاری همچون تمرکز وسیاستبنیادین 
بنابراین تعدیل  ؛[9] برخوردار بوده است ارزیابی عملکرد موثر نظام پاسخگویی وو گذاران، سیاست
و شرایط بررسی پیشینه موضوع  .های کالن در توسعه صنعت گردشگری موثر استگیریتصمیم

. 2 گیری گردشگری،تعدیل مراکز تصمیم. 9استان چهارمحال و بختیاری چهار عامل:  گردشگری
عنوان  به های بازاریابیفعالیت. 4و  گردشگر آموزش و فرهنگ پذیرش. 3 توسعه ساختارهای زیربنایی،

 ارائه شد. 9صورت شکل و در نهایت مدل نظری پژوهش به ابعاد موضوع انتخاب شد
 باشد:می زیرهای فرضیه شامل اهداف و پژوهشهای گزاره :پژوهشهای بیان گزاره

 
 .باشدنقش بازاریابی در توسعه گردشگری استان چهارمحال بختیاری میشناسایی  هدف اصلی:

 
 :اهداف فرعی

گیری در بخش مدیریت صنعت گردشگری استان چهار محال و شناسایی و تعدیل عوامل تصمیم. 9
 ؛بختیاری

 ؛توسعه ساختارهای زیربنایی مرتبط به صنعت گردشگری استان چهار محال و بختیاری شناسایی و. 2
  ؛بختیاری های بازاریابی مرتبط با صنعت گردشگری استان چهارمحال وشناسایی فعالیت. 3
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شناسایی و آموزش فرهنگ پذیرش گردشگر و توسعه صنعت گردشگری استان چهارمحال و . 4
 .بختیاری

 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 . مدل نظری پژوهش9شکل 
 

های پژوهش به صورت زیر ارائه شده، فرضیهبا توجه به اهداف مطرح های پژوهش.فرضیه
 شوند: می

استان چهارمحال و  میزان توسعه صنعت گردشگری گیری مدیریتی وبین تعدیل مراکز تصمیم. 9
  ؛دارد بختیاری رابطه وجود

بین توسعه ساختارهای زیربنایی و میزان توسعه صنعت گردشگری استان چهارمحال و بختیاری . 2
 ؛دارد رابطه وجود

 توسعه صنعت گردشگری استان چهارمحال ومیزان  بین آموزش فرهنگ پذیرش گردشگر و. 3
 ؛دارد بختیاری رابطه وجود

های پذیرش و توسعه آمادگی
 صنعت

توسعه صنعت 
 گردشگری

های بازاریابیفعالیت  

توسعه ساختاری 
 زیربنایی

پذیری آموزش فرهنگ
 گردشگر

گیریمرکز تصمیم  
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بختیاری رابطه  های بازاریابی و میزان توسعه صنعت گردشگری استان چهارمحال وبین فعالیت. 4
 .دارد وجود

 
 پژوهششناسی روش. 3

وتحلیل از نوع ها و روش بررسی پژوهش بر مبنای هدف، از نوع کاربردی، بر اساس دادهاین      
 باشد.می گروهجامعه آماری این پژوهش دو  است. ها کمیپیمایشی، و از نظر گردآوری داده-توصیفی

های دولتی مرتبط با صنعت گردشگری سازمان ادارات و نظران،صاحب گروه اول شامل کارشناسان و
گروه  وال و بختیاری چهارمحتفریحی در سطح استان  و تیهای مسافرصاحبان آژانس داران وهتل و

اماکن تاریخی استان دیدن  های گردشگری وجاذبه مسافرانی که از گردشگران وشامل دوم 
 نمایند. می

=n  حجم نمونه این تحقیق از فرمول برآورد به منظور     
𝑧𝑝𝑞

𝑒2
 که در این فرمول شده استاستفاده  

z ،باشد.می 12/9 برابر% 19سطح اطمینان  با آماره توزیع استاندارد P رابطه  )وجود نسبت موفقیت
 آنها وقتی که مقدار عدم موفقیت است که بااستفاده از روش احتیاطی بیانگر q و بین متغیرها(

=n=19 بنابراین:؛ شودنظرگرفته می در =p=q% 9 برابر آنها مشخص نباشد
0.5×0.5×1.962 

0.72
 ،

 و باشدمی نفر 990 کارشناسان  چون تعداد اما؛ شوددرنظر گرفته می =e%9 وردآبر خطایر مقدا

='nفرمول  استفاده از با این تعداد باید تعیین شده است، 912 نمونه حجم
𝑛

1+
𝑛

𝑁

تعدیل شود.  

19=n'=
196

1+
196

170

باتوجه به قانون  شود.تعیین می نفر 19 یعنی حجم نمونه برای گروه کارشناسان 

این  و داندمناسب می هاپژوهش برای اکثر را 900 از کمتر و 30 از راکسو که حجم نمونه بیشتر
 و رودبه سمت توزیع نرمال پیش می توزیع آمار شودبیشتر می 30 توضیح که وقتی حجم نمونه از

 گروه درباره موضوعی واحد دو شده است وقتی از همچنین در نظرگرفتن این نکته که پیشنهاد
 برای گروه گردشگران نیز لذا؛ دوگروه به هم نزدیک باشداست حجم نمونه  بهتر شودنظرسنجی می

 .شودتعیین می نفر 19حجم نمونه  استفاده شده و این تعداد

 
 شود.گیری استفاده مییک روش نمونه از هاگروه هرکدام از برای پژوهشدر این  .گیریروش نمونه

اداره میراث  )شامل های مختلفبخش و هاسازمان در که این افرادتوجه به آن درگروه کارشناسان با
سیما، شهرداری، استانداری،  و اسالمی، سازمان صدا ارشاد فرهنگی وگردشگری، اداره فرهنگ و
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( کشاورزی ها و جهادتورهای مسافرتی، هتل و هااوقاف، سازمان محیط زیست، آژانس سازمان حج و
گیری تصادفی ساده  روش نمونه از سهولت دسترسی به آنها نمودن و تربرای همگن؛ دارند حضور

 شود.استفاده می
 هایفرمول طبقه از هر گروه کارشناسان برای تعیین حجم نمونه انتخابی از در     

  =
Nn

N
 N𝐹𝑛 =ℎn  شهرستان ها در هفتبرای گروه گردشگران پرسشنامه شود.استفاده می 

 ها ازداده ،پژوهش حاضر در .شدتوزیع  کیار( کوهرنگ، اردل، لردگان، فارسان،، )شهرکرد، بروجن
 به صورت نیز هانحوه امتیازبندی گزینه آوری شده است وای جمعگزینه 9مقیاس  طریق پرسشنامه با

ضریب آلفای  بااستفاده از عالوهبه باشد.می، خیلی زیاد. 9 زیاد. 4 متوسط. 3 کم. 2 کم خیلی. 9
 به دست آمد. /.1123 برای گردشگران و /.1132 کارشناسانای برای کرونباخ پایایی پرسشنامه

 بود. سوال91  حاویگروه گردشگران  سوال و 29حاوی گروه کارشناسان  پرسشنامه
 

 ها. تحلیل یافته4

برای  t-testهای آمار استنباطی نظیر آزمون با آزمون SPSS(18) افزارنرماز تحلیل نتایج  جهت     
رابطه بین  وضعیتآزمون اسپیرمن برای تعیین  ،پژوهشیک از عوامل  هر مورد مقایسه دو گروه در

. شدبندی فریدمن برای تعیین اولویت عوامل پژوهش استفاده رتبهو آزمون  بررسی متغیرهای مورد
 زیرکه نتایج به شرح  آزمون ضریب همبستگی اسپیرمن استفاده شد از برای بررسی رابطه بین متغیرها

 باشند:می
 میزان توسعه صنعت گردشگری در استان چهار گیری وتصمیم مراکز بین تعداد فرضیه اول:     

 . بختیاری رابطه وجود دارد محال و
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 . رابطه بین عوامل چهارگانه و میزان توسعه صنعت گردشگری9جدول 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

بین  (>09/0p) سطح در دارارابطه معن(، 9)جدول نتایج ضریب همبستگی اسپیرمن  بر اساس     
 )متغیر دارد میزان توسعه صنعت گردشگری برای گروه کارشناسان وجود گیری وتصمیم مراکز تعداد

 .(بررسی شدگیری فقط برای گروه کارشناسان تعداد مراکز تصمیم
میزان توسعه صنعت گردشگری استان  خدمات گردشگری با بین امکانات زیربنایی و فرضیه دوم:

 .دارد رابطه وجود چهار محال و بختیاری
بین امکانات  (>09/0pسطح ) در دارارابطه معن نشان داد نتایج ضریب همبستگی اسپیرمن      

 یاریبخت و محال چهاراستان  خدمات گردشگری با میزان توسعه صنعت گردشگری در زیربنایی و
 دارد. وجود

 و محال چهاراستان  میزان توسعه صنعت گردشگری در بین فرهنگ پذیرش گردشگر با فرضیه سوم:
 .دارد رابطه وجود یاریبخت
میزان توسعه صنعت  و بین فرهنگ پذیرش گردشگر (>09/0p) سطح در دارارابطه معن همچنین     

 .دارد شگری وجوددگر
میزان توسعه صنعت گردشگری  خدمات گردشگری با وهای بازاریابی فعالیتبین فرضیه چهارم: 

 .دارد رابطه وجود یاریبخت و محال چهاراستان 
های بازاریابی  فعالیت( >09/0p) سطح دری داراطبق نتایج ضریب همبستگی اسپیرمن رابطه معن     

  .دارد میزان توسعه صنعت گردشگری وجودبا 

هانمونه عوامل داریسطح معنا ضریب همبستگی اسپیرمن   

گیریمراکز تصمیم  /.031 /.201 کارشناسان 

امکانات زیربنایی و 
 خدمات گردشگری

00/0 /.992 کارشناسان  

00/0 /.929 گردشگران  

00/0 /.992 هر دو گروه  

فرهنگ پذیرش 
 گردشگر

329/0 کارشناسان  00/0  

241/0 گردشگران  00/0  

399/0 هر دو گروه  00/0  

های بازاریابیفعالیت  

431/0 کارشناسان  00/0  

930/0 گردشگران  00/0  

900/0 هر دو گروه  00/0  
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 شــدبنــدی فریــدمن اســتفاده   آزمــون رتبــه  بــرای تعیــین اولویــت عوامــل پــژوهش از         
 باشد: می زیرشرح  بهکه نتایج 

 
 بندی عوامل حاصل از آزمون فریدمن. رتبه2جدول 

ها میانگین رتبه عوامل

 )کارشناسان(

ها میانگین رتبه

 )گردشگران(

ها )هر رتبهمیانگین 

 دو گروه(

 44/3 - 39/3 گیریتعداد مراکز تصمیم

 99/2 19/2 29/2 امکانات زیربنایی و گردشگری

20/2 فرهنگ پذیرش گردشگر  21/2  99/2  

12/9 های بازاریابیفعالیت  91/9  12/9  

00/0 سطح معناداری  00/0  00/0  
09/0 میزان خطای مجاز  09/0  09/0  

X
2 922/91  932/22  031/929  

 
تفاوت  ،عوامل یک از های هرشاخص های عوامل چهارگانه وتوجه به نتایج بین میانگین رتبه با     
 اکزرتعداد م (2)جدول  بررسی عوامل چهارگانه در دارد. وجود (>09/0pسطح ) دری دارامعن

ترین رتبه پایین های بازاریابی دارایفعالیت و (44/3) گیری دارای باالترین میانگین رتبه تصمیم
های مختلف هماهنگی بین سازمان (3)جدول گیریتصمیم عامل تعداد مراکز در باشد.می (12/9)

ترین رتبه مربوط به طرح جامع توسعه گردشگری پایین وبوده  (92/2) دارای باالترین میانگین رتبه
مربوط به  (20/3رتبه )خدمات گردشگری باالترین میانگین  امکانات زیربنایی و در است. (11/9)

عامل  در. باشدداری می رستوران ترین رتبه مربوط به خدمات هتلداری وپایین نقل ووسیستم حمل
عامل  در .مزایای گردشگری است فرهنگ پذیرش گردشگر باالترین رتبه مربوط به آگاهی عمومی از

 و (33/3سیما ) که استانی صدا وشب ت بازاریابی باالترین میانگین رتبه مربوط به استفاده ازیفعال
 مدون بازاریابی است. ترین رتبه مربوط به برنامه منسجم وپایین
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 های عوامل چهارگانهبندی شاخص. رتبه3جدول 
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 باشد:می زیرکه نتایج به شرح شده است استفاده  tآزمون  برای مقایسه نظرات دو گروه از     
 برای این عامل موضوعیت ندارد.  t  فقط توسط کارشناسان آزمون توجه به بررسی عامل اول با
 

 عواملمقایسه میانگین نظرات دو گروه برای  .4جدول

 
 خدمات گردشگری و مکانات زیربنایی واگروه برای عوامل  نظرات دو، tطبق نتایج آزمون      

که نظرات حالی در .داشته است (>09/0pسطح ) دری دارااختالف معن پذیرش فرهنگ گردشگر
 نشان نداد. های بازاریابی اختالف معناداری راتیگردشگران برای فعال کارشناسان و

 
 و پیشنهاد گیرینتیجه. 5

های مختلف مشخص بودن وظایف بین سازمان دهد که هماهنگی ونتایج فرضیه اول  نشان می     
ای برنامه اجرای هر در کار یکدیگر نداشتن تداخل و شودسرمایه می وقت و اتالف باعث جلوگیری از

انجام شده ولی هنوز یک کمیته  هااین سازمان که ادغام بعضی از درحال حاضر لذا؛ سازدمی آسانتر را
؛ ها باشد الزم استپل ارتباطی این سازمان هماهنگ نموده و ها رامانزسا هایهماهنگی که تصمیم

بخش خصوصی مشکالت این بخش را به بخش دولتی برقراری ارتباط در  تواند بااین کمیته می البته
نتیجه پژوهش  ها بااین یافته .بین این دو بخش برقرار سازد رای زمینه همکاری بهتر انتقال داده و

یک طرح جامع  نبودمشکالت عمده این بخش  همچنین یکی از؛ باشد می همسو[ 9] شجاعی و نوری
 ها،همچنین شناسایی توانایی سرمایه و اتالف وقت و برای جلوگیری از رواین از. باشدگردشگری می

کارشناسان جهت  ،پژوهشگراندعوت از  شود بامی منطقه پیشنهاد در های موجود دستگاه امکانات و
 .شودجانبه طرح جامع توسعه گردشگری تدوین همه پژوهشانجام یک 

N یداراسطح معن T عوامل متغیر هااختالف میانگین 

19 000/0  30/1  9/0  امکانات زیربنایی و گردشگری 

وم
ل د

عام
 

19 000/0  99/1  19/0  فرهنگ پذیرش گردشگر 

19 000/0  30/9  92/0  های بازاریابیفعالیت 

19 000/0  99/1  19/0  عامل سوم فرهنگ پذیرش گردشگر 

19 000/0  30/9  92/0  عامل چهارم های بازاریابیفعالیت 
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یافتگی صنعت گردشگری استان توسعه که توسعه ساختارهای زیربنایی دردهد نتایج نشان می     
 دست آمده توسط یوزما، صدرههای بها با برخی یافتهاین یافته .بختیاری موثر است چهارمحال و

 [.1] موسوی و همکاران مطابقت دارد

نقل،  و حملشامل های گردشگری ها در تمامی حوزهدهند امروزه سازمانها نشان میپژوهش     
 پژوهشی گردشگری به همکاری و های مسافرتی، موسسات آموزشی وداری، آژانسارتباطات، هتل

بالندگی  و نمایند. هرچند نایل شدن به این مرحله نیازمند رشدهای مشترک اقدام میگذاریسرمایه
ها ها، روشآوری، سیستمفن تجهیزات و عرصه ساختار و مدیریت، منابع انسانی، ها درفزاینده سازمان

کاری  اندازچشم ها درخواسته تعریف این مرحله از اهداف و اما ؛باشدخدمات می ه محصوالت وئو ارا
ها سازمان آیندهشرایطی است که ثبات و بقای  های گردشگری و رسیدن به آن از الزامات وسازمان

های صنعتی نظیر بخش ای ازگردشگری دربرگیرنده زنجیرهمفهوم  انداز است.در گروی این چشم
نقل است که به منظور فراهم آوردن تسهیالت وتجهیزات حمل تاسیسات پذیرایی و تاسیسات اقامتی،

 [.90] اندخدماتی برای گردشگران تشکیل شده
ن همچنی دهد آگاهی عمومی نسبت به مزایای گردشگری وپژوهش نشان می یافته دیگر     

توسعه صنعت گردشگری استان  گردشگری در های مرتبط بابخش دیده درکارگیری افراد آموزش هب
فرهنگ و  باشد.می همسو [29] بختیاری موثر است. این یافته با نتیجه پژوهش گیلمور چهارمحال و

اهداف سازمان جهانی  یکی از اهداف توسعه صنعت جهانگردی است و تأثیرگذاری فرهنگی از
 و هاقالب جهانگردی یک همبستگی جهانی جهت حل تعارض این است که در نیز 9جهانگردی

 [.99] پدید آید هااختالف
با افزایش اطالعات گردشگران در مورد مقاصد  [23] توان گفتفرضیه چهارم، می در رابطه با     

برای کسب تجارب ای های تازهشود و فرصتهای جدیدی برای آنها میسر میگردشگر، انتخاب
ساختارهای زیربنایی  های غنی گردشگری بدون وجودجاذبه وجود ،دهددست میبه فرد به منحصر

عبارت دیگر داشتن   تواند موجب جذب گردشگران و ایجاد رضایت آنها شود. بهمناسب نمی
تواند آمیخته بازاریابی است که می ی از محصول گردشگری درئساختارهای زیربنایی مناسب جز

توسعه آنها در  لذا با؛ های گردشگری جذب کندجاذبه جهت بازدید از اماکن و گردشگران بیشتری را
نشان  پژوهش حاضر براینا؛ بنگردشگران موفق بود جذب بیشتر توان درمقاصد گردشگری می

طق منا مقایسه با رقبا تصویر بهتری از توان درهای تبلیغاتی میطریق فعالیت که از دهد می
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

1. WTO 
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همکارانش  و [92] هنرور [99] ویلیامز پژوهشیهای ها در راستای یافتهاین یافته ه داد.ئگردشگری ارا
 باشد.می
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