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 چكيده
عي اي طبيهنوعي گردشگري پايدار است كه با مشاركت گردانندگان بومي و بهره گيري از پتانسيل اكوتوريسم يا گردشگري طبيعت،

ه نيافته هاي استان گيالن، توسعشود. ماسال به لحاظ برخورداري از امكانات و تسهيالت در مقايسه با ساير شهرستانگردشگري ميسر مي

است درواقع نوعي روستا شهر محسوب مي شود كه با برنامه ريزي مناسب و درست، مي توان زمينه توسعه همه جانبه آن را فراهم 

 يامكان سنج پژوهش اين از ن شناخت و معرفي توان ها و قابليت هاي اين شهرستان ضروري است. از اينرو هدفآورد، ولي پيش از آ

يي مي باشد، در واقع محقق در اين پژوهش در اشتغالزا هايفرصت جاديبا ا ميبر نقش اقل ديشهرستان ماسال با تأك سميتوسعه اكوتور

ـ آيا مي توان گفت اصلي ترين دليل اشتغال زايي در 1 هاي تحقيق است:سئوال پي رسيدن به پاسخي مناسب و مطلوب براي اين

ـ آيا بين ميزان جاذبه هاي طبيعي و اقليم 2 شهرستان و روستاهاي تابعه ماسال جاذبه هاي توريستي و آب و هوا و اقليم منطقه است؟

روش تحقيق كاربردي و  از نظر هدف پژوهش حاضر شناسي شهرستان ماسال و جذب توريست در اين منطقه رابطه اي وجود دارد؟

ضمن آنكه واحد تحليل در اين اي و ميداني است. . روش گردآوري اطالعات به دو صورت كتابخانهباشدمي توصيفي از نوع همبستگي

نفر( و بدليل محدود  152پژوهش فرد و جامعه آماري كليه كارشناسان و خبرگان و شاغلين حوزه گردشگري شهر ماسال  بوده )حدوداً 

پس از كدگذاري و انتقال به نرم افزار  آوري شده از طريق پرسشنامههاي جمعدادهبودن جامعه آماري سرشماري صورت گرفته است. 

خي دوي تك متغيره، تحليل عاملي و آزمون فريدمن  هاي، تجزيه و تحليل گرديد. براي آزمون فرضيات، از آزمونSPSS 19 ايرايانه

نتايج اين تحقيق بيانگر اين مطلب است كه بين جاذبه هاي توريستي شهرستان ماسال و ميزان اشتغال زايي افراد در اين است.  شده

شهرستان، بين ميزان تأثيرگذاري اقليم  و جذب توريسم در شهرستان ماسال و بين ميزان تحصيالت شاغلين شهرستان ماسال و جذب 

 توريسم رابطه معنادار است. 

  اكوتوريسم، اقليم، ماسال، اشتغال زايي.ليدواژگان: ك
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 مقدمه

جهان امروز، عواملي همچون گسترش فناوري اطالعات، افزايش دامنه زندگي ماشيني، افزايش درآمدها و رفاه عمومي  در  

ت هاي اولوي سبب شده انسان امروزي فرصت بيشتري براي اوقات فراغت داشته باشد و حتي آن را از نيازهاي اساسي و

زندگي روزمره خود به شمار آورد. در اين ميان سير و سياحت و بهره مندي از جاذبه هاي طبيعي و فرهنگي مناطق مختلف 

گيتي يكي از مهم ترين گزينه هاي استفاده بهينه از اوقات فراغت محسوب مي شود. اين مقوله كه در زمان هاي گذشته به 

گر اختصاص داشت، امروزه ابعاد عمومي و متنوعي پيدا نموده است و تحت عنوان صنعت سياحان و افراد ماجراجو وپژوهش

گردشگري تعاريف متعددي از آن ارائه شده است. از جمله گردشگري را اين چنين تعريف نموده اند؛ مجموعه تأثيرات و 

افراد غير محلي از يك طرف و روابط متقابلي كه نتيجه  حضور كوتاه مدت براي گذران اوقات فراغت فردي و گروهي 

گيلوي كارشناس برجسته اقتصاد اروپا، عقيده دارد  .(12: 1373 محيط و پيرامون از طرف ديگر، به وجود مي آيد)رضواني،

افرادي كه كشور خود را به مدت كمتر از يك سال ترك و در كشور مورد بازديد اقامت نموده و هيچ درآمدي نداشته :»

(. در عصر كنوني و دنياي پيش رو، گردشگري نه تنها فرصتي براي اوقات 17همان:«)ته مي شوند.باشند گردشگر شناخ

اجتماعي نواحي گردشگر پذير تلقي مي شود.  فراغت و استراحت و تفريح، بلكه يكي از راه هاي مهم توسعه اقتصادي و

تبادل انديشه ها و فرهنگ ها در عرصه جهان درو اقع گردشگري يكي از مهم ترين راهكارها و شيوه هاي تعامل، شناخت و 

 و در ميان ملل گوناگون است.

اي رود، به گونهمد و اقتصادي در تجارت بين المللي به شمار ميگردشگري امروزه صنعت، كسب و كار و راهبردي پردرآ

، سهم گردشگري بين كه در نتيجه افزايش نرخ رشد ساالنه در توليد ناخالص ملي، صادرات، تجارت جهاني و خدمات

المللي در فعاليت اقتصادي به طور مداوم باال رفته است. يكي از پيامدهاي مهم اقتصادي رشد سريع گردشگري، گسترش 

ميالدي،  2223فرصت هاي شغلي براي اقشار گوناگون جامعه است. براساس داده هاي سازمان جهاني گردشگري در سال 

 2212آمد ايجاد نموده اند كه اين رقم در سال ميليارد دالر در 122سطح جهان، بيش از ميليون نفر گردشگر در  134بيش از 

درصد از درآمدها و فرصت هاي شغلي دنيا را تشكيل  12به دو برابر رسيد. بدين لحاظ فعاليت هاي گردشگري بيش از 

گردشگري، اكوتوريسم و گردشگري . در عين حال، دو نوع اصلي صنعت (21: 1331 داده است. )يوركوس آپوستولوپولوس،

نوعي گردشگري پايدار است كه با مشاركت گردانندگان بومي و بهره  روستايي است. اكوتوريسم يا گردشگري طبيعت،

بليغات و ديگر هاي بهينه و تريزيشود. براي بستر گشايي در اين راه، برنامههاي طبيعي گردشگري ميسر ميگيري از پتانسيل

مرتبط با گردشگري الزم است كه در اين مقاله، در قالب يكي از شهرهاي عمدتاً روستايي شمال كشور )ماسال( فعاليت هاي 

 ايم.به آن پرداخته

هاي انبوه، ييالقات خوش آب و هوا هاي پوشيده از جنگلاستان گيالن با برخورداري از توانمندي هايي همچون كوهستان

جلگه ها و ديگر چشم اندازهاي طبيعي زيبا از قطب هاي عمده گردشگري  ب ها، سواحل،تاال رودها، آبشارها، و تاريخي،

رود. شهرستان ماسال در غرب اين استان با موقعيتي كوهستاني كوهپايه اي و جلگه اي داراي طبيعتي نسبتاً ايران به شمار مي

علي رغم عدم  از اين رو، سم را دارا مي باشد،بكر است كه زمينه ها و بستر هاي الزم جهت توسعه فعاليت هاي اكوتوري

برنامه ريزي و تبليغات الزم، گردشگران زيادي به ويژه در بهار و تابستان، از چشم انداز هاي طبيعي اين شهرستان بازديد 

عه اي وسمي كنند. از سويي ماسال به لحاظ برخورداري از امكانات و تسهيالت در مقايسه با ساير شهرستان هاي استان ت

نيافته است كه با برنامه ريزي مناسب و درست، مي توان زمينه توسعه همه جانبه آن را فراهم آورد، ولي پيش از آن شناخت 

 و معرفي توان ها و قابليت هاي اين شهرستان ضروري است.

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjf65GX2pjRAhVaOlAKHbhAD1AQFggbMAA&url=https%3A%2F%2Fjfaup.ut.ac.ir%2Farticle_51316_42c2a56e1ca66599558a777c29f5c02d.pdf&usg=AFQjCNF6RO_6T506e9dzUPKOH3iVQoIHOQ&sig2=TCqrgx0vkUvntMkuiGAOPw
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ير رشد جمعيتي و كيلومتري شهر رشت قرار دارد، اين شهر طي سال هاي اخ 45شهر كوچك ماسال در استان گيالن در 

در  1342گسترش فيزيكي سريعي را تجربه كرده است. سرآغاز دگرگوني در ماسال و در حقيقت شهر شدن آن به سال 

دهد، اين گردد. آمار ها و شواهد محلي نشان مياداري و تأسيس شهرداري در اين شهر بر مي -نتيجه تصميمات سياسي

و  1355مي به عنوان شهر تعيين گرديد و با وجود تأسيس بخشداري در سال شهر تا چند سال پس از اين كه به طور رس

مساحت و كالبدي كوچك داشته است، سيماي غالب آن جمعيت، ارتقاء به مركز بخش وتا وقوع انقالب اسالمي عمالً 

رشد و گسترش  12هه به ويژه، بعد از دهاي شهري كمتري بر آن حاكم بوده است. اما پس از انقالب، روستايي و ويژگي

رسيد. مساحت  1335نفر در سال  22331به   12نفر در سال  13732اين شهر، سرعت بسيار زيادي گرفت و جمعيتش از 

سياسي در اين شهرِ  -استقرار نهادهاي اداريهكتار رسيد. در واقع پس از انقالب اسالمي،  427هكتار به  173آن نيز از 

كزي با جاذبه هاي نسبتاً شهري براي حوزه نفوذ خود تبديل شد. از آنجا كه شهر ماسال كوچك پررنگ تر و به مكاني مر

 ر،در اثر گسترش افقي شهخاك، اقليم مناسب در جلگه حاصلخيز گيالن واقع شده است، در محيط مساعد طبيعي با آب، 

سرانه كاربري مسكوني در ، 1335ر سال بسياري از زمين هاي حاصلخيز به زير ساخت و ساز شهري رفته، به گونه اي كه د

درصد به كاربري مسكوني اختصاص يافته  4/12درصد كاربري،  122به عبارتي از  مترمربع بوده است، 5/75اين شهر حدود 

با  ميش اقلبر نق ديشهرستان ماسال با تأك سميتوسعه اكوتور يامكان سنج مقاله؛ اين از است.    با نظر به موارد فوق، هدف

يي در اين شهر است. در واقع، محقق در پي رسيدن به پاسخي مناسب و مطلوب براي اين اشتغالزا هايفرصت جاديا

 هاي تحقيق است:سئوال

ـ آيا مي توان گفت اصلي ترين دليل اشتغال زايي در شهرستان ماسال جاذبه هاي توريستي و آب و هوا و اقليم منطقه 1

 است؟

 اي طبيعي و اقليم شناسي شهرستان ماسال و جذب توريست در اين منطقه رابطه اي وجود دارد؟ـ آيا بين ميزان جاذبه ه2

 پيشينه تحقيق

درباره مسائل اكوتوريسمي در شهرستان ماسال تا كنون تحقيقي انجام نشده است. اما درباره شهرستان ماسال چند نمونه 

 تحقيق انجام شده كه ذيالً به آن ها اشاره خواهيم كرد:

 كيستيلورو ف يونوميزيبر مشخصات ف نيدام و جنگل نش ريتأث يبررسايان نامه خانم سپيده سادات ابراهيمي با عنوان پ

 - دانشكده منابع طبيعي صومعه سرا در 1332كه  در سال   : منطقه ماسال(يراش )مطالعه مورد يدر جنگل ها اهانيگ

در  1337است  كه در سال  ساده دل ييحسن محمد عموامه آقاي انجام شده است. پژوهش ديگر، پايان ن دانشگاه گيالن

انجام  النيماسال، استان گ يا جنگله يجامعه گردو يكياكولوژ اتيخصوص يبررسدانشگاه پيام نور استان تهران با موضوع 

 1332ي در سال شده است. همچنين پايان نامه ديگري نيز توسط  آقاي صمد عاشوري كه در دانشگاه آزاد واحد تهران مركز

انجام شده  نالي( در استان گيجنوب ي( و شهر ماسال )تالشيمركز يشهر پره سر )تالش يزبان يدو گونه  ي سهيمقابا عنوان 

با موضوع بررسي نقش دولت در رشد و گسترش  1333است. مقاله آقاي محمد تقي رهنمايي و همكاران كه در سال 

اربري اراضي كشاورزي پيرامون كه در فصلنامه انجمن جغرافيايي ايران به چاپ رسيده فيزيكي شهر ماسال با تأكيد برتغيير ك

است نيز يكي ديگر از تحقيقاتي است كه در اين زمينه انجام شده است. همچنين مقاله خانم نسرين فرجي درخانه كه در 

ه لي در نشريه علوم اجتماعي ببا موضوع نقش گردشگري روستايي در توسعه روستايي و اقتصادي جوامع مح 1333سال 

با عنوان نقش توريسم در بهبود وضعيت  1332چاپ رسيده است. مقالهمهدي ميردامادي و حميد برزويي كه در سال 
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اقتصادي روستاهاي شهرستان تالش انجام شده و در نشريه مجله پژوهش ترويج و آموزش كشاورزي به چاپ رسيده است. 

به ارزيابي و پهنه بندي اقليم گردشگري ايران پرداخته  TCIبا استفاده از شاخص  1333ل فرج زاده و احمد آبادي در سا

به پهنه بندي شمال غرب كشور با شاخص دماي مؤثر پرداختند. مواليي هشجين و  1332اند. عزيز زاده و جوان در سال 

ان شفت جهت توسعه اكوتوريسم بر روي موضوع شناخت توان هاي محيطي گردشگري شهرست 1332رجبي كلواتي در سال 

مقاله اي را با عنوان معرفي پتانسيل هاي حوضه شفا رود گيالن جهت توسعه  1333كار كرده اند. شهماري اردجاني در سال 

اكوتوريسم انجام دادند كه در آن از حوض هاي رودخانه ا ي غرب گيالن از جمله شفارود سخن گفته اند. گودرزوند 

انجام  1333قاله ديگري با عنوان تحليلي پيرامون راهكارهاي توسعه صنعت گردشگري، كه در سال چگيني و هشجين در م

 داده اند درباره نقش اساسي گردشگري در استان گيالن و ويژگي هاي رشد گردشگري در اين استان مطالبي ذكر كرده اند.

راهكارهاي توسعه گردشگري روستايي در بخش  مقاله اي با عنوان 1332همچنين بابايي همتي و موالئي هشجين در سال 

سني مهر اند. صديقه حكوهپايه اي گيالن  نوشته اند كه بحث توسعه پايدار و گردشگري و ارتباط اين دو در آن قوت گرفته

يد دمقاله اي با عنوان بازشناسي زمينه هاي اكوتوريسم در شهرستان صومعه سرا پ 1332و آمنه عبداهلل زاده چمني در سال 

 آورده اند كه در آن به بررسي جاذبه هاي اكوتوريستي اين شهرستان پرداخته اند.

 مواد و روش ها

 موقعيت منطقه

است. معني كلمه ماسال كوه وار يا واقع شده هاي تالشكوهكه در كنار (1)نقشه شماره ايران  گيالنماسال شهري در استان  

كيلومتر است 12 ماسال ازشهرتالشاصله مازال و ... گرفته شده است ف كنار كوه يا داراي كوه است كه از كلماتي مانند مسال1

واقع، كه اين رودخانه از قله  خالكاييشهر ماسال در كنار رودخانه  .كيلومتر فاصله دارد 55سرا و با رشت از راه صومعه

 .نمايدكيلومتر از درون شهر ماسال گذر مي 42گيرد پس از طي علم سرچشمه ميممرتفع شاه

 
 نقشه شهرستان ماسال :5شكل 

 شناسيروش

نوع پژوهش حاضر از نظر هدف كاربردي و از نظر روش جمع آوري اطالعات توصيفي )پيمايشي( از نوع همبستگي بوده 

ي پرداخته است. اشتغالزاي هايايجاد فرصت با اقليم نقش بر تأكيد با ماسال شهرستان اكوتوريسم توسعه سنجي كه به امكان

جامعه آماري مورد مطالعه در اين تحقيق از دو بخش مجزا تشكيل شده است. بخش اول شامل كليه جاذبه هاي گردشگري 

 ستي شهرستانوضعيت آب و هوايي و جاذبه هاي توريشهرستان ماسال است. در اين بخش آمار مربوط به گردشگران، 

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjf65GX2pjRAhVaOlAKHbhAD1AQFggbMAA&url=https%3A%2F%2Fjfaup.ut.ac.ir%2Farticle_51316_42c2a56e1ca66599558a777c29f5c02d.pdf&usg=AFQjCNF6RO_6T506e9dzUPKOH3iVQoIHOQ&sig2=TCqrgx0vkUvntMkuiGAOPw
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%AF%DB%8C%D9%84%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%AF%DB%8C%D9%84%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D9%88%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%AA%D8%A7%D9%84%D8%B4
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D8%A7%D9%84%DA%A9%D8%A7%DB%8C%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D8%A7%D9%84%DA%A9%D8%A7%DB%8C%DB%8C
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مورد مطا لعه قرار گرفته است. بخش دوم جامعه آماري، كليه كارشناسان و خبرگان حوزه گردشگري شهر ماسال است كه 

نفر بوده و بدليل حجم كم مورد سرشماري قرار گرفته است. ابزار سنجش در پژوهش  152بر اساس آمارهاي موجود برابر با 

ه معنا كساخته است. بدين، مدارك، آمار، نقشه و ... و براي بخش دوم پرسشنامة محقق حاضر براي جامعه آماري اول، اسناد

اساتيد و  هايدليل نبود پرسشنامة استاندارد، طراحي پرسشنامه با توجه به متغيرهاي تحقيق و با استفاده از ديدگاهبه

پاسخگويان و متغيرهاي پژوهش طراحي  هاي فرديپژوهشگران اجتماعي انجام شد. اين پرسشنامه، در دو بخش ويژگي

اي هشناسي ارائه و براساس ديدگاهگروهي از محققان جامعه حال، پرسشنامه به تعدادي از خبرگان، شامل اساتيد وشد. درعين

رونباخ كمنظور سنجش پايايي ابزار، از آزمون آلفاي آنان اصالح شد؛ بنابراين، پرسشنامه روايي مورد نياز را دارد. همچنين به

 دهد.است كه پايايي مناسب ابزار پژوهش را نشان مي 7/2استفاده شد. ميزان آلفاي اين پرسشنامه باالتر از 

 يافته هاي تحقيق

 هاي شخصي پاسخگويان(آمار توصيفي )ويژگي

اند. همچنين شتهدرصد( دا 4/21درصد سهم بيشتري را نسبت به زنان ) 1/73يافته هاي بيانگر اين مطلب است كه مردان با  

تا  21درصد ديگر بين  4/21سال واقع شدند. ضمن آنكه  31-45درصد(  در گروه سني  5/37اكثريت نسبي پاسخگويان  )

درصد از پاسخگويان  7/11اند.  سال و باالتر سن داشته 52درصد از پاسخگويان  4/13اند. در همين حال سال سن داشته 35

 اظهار داشتند.سال  25تا  22سن خود را بين 

اند. پس از درصد( عنوان داشته 1/43اكثريت نسبي پاسخگويان، شغل خويش را دولتي )كارشناس در حوزه گردشگري( )

درصد در رتبه سوم  7/3اند. همچنين افراد دانشجو با درصد قرار داشته 2/23اين گروه شغلي، افراد با مشاغل فرهنگي با 

 اند. قرار گرفته

درصد(. در عين حال  1/72اند )ن، ميزان تحصيالت خويش را در حد فوق ديپلم و ليسانس عنوان داشتهغالب پاسخگويا

 درصد ديگر نيز داراي تحصيالت ديپلم و كمتر هستند. 1/7درصد نيز داراي مدرك تحصيلي فوق ليسانس و باالتر، و  2/22

درصد  7/11درصد(. اين در حالي است كه  4/13) سال است كه ساكن شهر ماسال هستند 22اكثريت پاسخگويان، بيش از 

 اندسال سابقه اقامت در شهر ماسال داشته 12درصد ديگر نيز تا  3/13سال و  22تا  11از پاسخگويان بين 

 متأهل هستند.  درصد( 1/32) كنندگان اين پژوهشغالب شركت

 آمار استنباطي 

 هاآزمون فرضيه

 يكم فرضيه

 هرستان ماسال و ميزان اشتغال زايي افراد در شهرستان رابطه معنادار وجود دارد.بين جاذبه هاي توريستي ش

 : بررسي رابطه بين جاذبه هاي توريستي شهر ماسال و ميزان اشتغال زايي5جدول 

 

 شرح

 فراواني مورد انتظار فراواني مشاهده شده

 2 2 خيلي كم

 31 2 كم



  981                ميبر نقش اقل ديروستايی با تأک يیاشتغالزا يفرصت ها جاديبا ا سميرابطه اکوتور یبررس  

 

 31 43 متوسط

 31 72 زياد

 31 22 خيلي زياد

 144 144 جمع

001/03.556/772  sigfd 
 72334/2انحراف معيار =                            737/3ميانگين = 

وي دجهت بررسي رابطه بين جاذبه هاي توريستي شهرستان ماسال و ميزان اشتغال زايي براي افراد اين شهر  از آزمون كاي

 25/2و سطح معناداري آزمون نيز كمتر از   551/77دو محاسبه شده برابر با  تفاده گرديده است. مقدار كايتك متغيره اس

 باشد.اين رابطه معني دار ميلذا تاييد مي شود وH1 رد و فرض H0درصد فرض  35به همين دليل با اطمينان ( است، 221/2)

( 72و بيشترين فراواني مشاهده شده در آزمون در گويه زياد )  737/3 همچنين ميانگين محاسبه شده براي اين رابطه برابر با

ريستي هاي توتوان تحليل كرد كه جاذبهاست. لذا با توجه به تفاوت فراواني  مشاهده شده در سطوح مختلف، اينگونه مي

 شهرستان ماسال در زياد باال، بر ميزان اشتغال زايي افراد اين شهر تاثيرگذار است.

 دوم فرضيه

 بين ميزان تأثيرگذاري اقليم  و جذب توريسم در شهرستان ماسال رابطه مستقيم و معنادار دارد.

 : بررسي رابطه بين تأثيرگذاري اقليم  و جذب توريسم در شهرستان ماسال9جدول 

 فراواني مورد انتظار فراواني مشاهده شده شرح

 2 2 خيلي كم

 31 12 كم

 31 11 متوسط

 31 52 زياد

 31 11 يلي زيادخ

 144 144 جمع

001/03.556/572  sigfd 
 32137/2انحراف معيار =                            431/3ميانگين = 

اده دوي تك متغيره استفجهت بررسي رابطه بين تأثيرگذاري اقليم  و جذب توريسم در شهرستان ماسال از آزمون كاي 

به ( است، 221/2) 25/2و سطح معناداري آزمون نيز كمتر از   551/57دو محاسبه شده برابر با رديده است. مقدار كايگ

 و مستقيم اين رابطه معني دارلذا تاييد مي شود وH1 رد و فرض H0درصد فرض  35همين دليل با اطمينان 

و بيشترين فراواني مشاهده شده در آزمون در گويه   431/3با همچنين ميانگين محاسبه شده براي اين رابطه برابر  باشد.مي 

 توان تحليل كرد كه اقليم( است. لذا با توجه به تفاوت فراواني  مشاهده شده در سطوح مختلف، اينگونه مي11متوسط )

 شهرستان ماسال در حد متوسط، بر جذب توريسم اين شهرستان اثرگذار است.

 سوم فرضيه

 شاغلين شهرستان ماسال و جذب توريسم رابطه معنادار وجود معنادار دارد. بين ميزان تحصيالت

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjf65GX2pjRAhVaOlAKHbhAD1AQFggbMAA&url=https%3A%2F%2Fjfaup.ut.ac.ir%2Farticle_51316_42c2a56e1ca66599558a777c29f5c02d.pdf&usg=AFQjCNF6RO_6T506e9dzUPKOH3iVQoIHOQ&sig2=TCqrgx0vkUvntMkuiGAOPw
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 : بررسي رابطه بين تحصيالت شاغلين شهرستان ماسال و جذب توريسم3جدول 

 فراواني مورد انتظار فراواني مشاهده شده شرح

 3/23 2 خيلي كم

 3/23 21 كم

 3/23 41 متوسط

 3/23 43 زياد

 3/23 22 خيلي زياد

 144 144 عجم

001/04.889/492  sigfd 
 22127/1انحراف معيار =                            431/3ميانگين = 

ده دوي تك متغيره استفاجهت بررسي رابطه بين تحصيالت شاغلين و جذب توريسم در شهرستان ماسال از آزمون كاي

به ( است، 221/2) 25/2و سطح معناداري آزمون نيز كمتر از   333/43بر با دو محاسبه شده براگرديده است. مقدار كاي

همچنين ميانگين  باشد.اين رابطه معني دار ميلذا تاييد مي شود وH1 رد و فرض H0درصد فرض  35همين دليل با اطمينان 

( است. لذا با توجه 43در گويه زياد )و بيشترين فراواني مشاهده شده در آزمون   431/3محاسبه شده براي اين رابطه برابر با 

توان تحليل كرد ميزان تحصيالت افراد شاغل در بخش به تفاوت فراواني  مشاهده شده در سطوح مختلف، اينگونه مي

 گردشگري شهرستان ماسال در حد متوسط بر جذب توريسم در اين شهرستان تاثيرگذار است.

 تحليل عاملي

هاي متأثر از حضور گردشگر در شهر ماسال پرداخته است. در واقع محقق شناسايي عاملدر اين بخش از تحقيق، محقق به 

. هاي اقدام نموده كه تحت تأثير حضور گردشگر در شهر ماسال هستندبا استفاده از تحليل عاملي، به تعيين و شناسايي مولفه

 شود. در اين راستا ذيالً نتايج تحليل ذكر مي
 رتلت: نتيجه آزمون با4جدول 

 مقدار گويه

 712/2 مقدار آزمون

 233/4421 مقدار خي

 732 درجه آزادي

 221/2 داريسطح معني

)ضريب همبستگي(  sigبيانگر نتيجه آزمون بارتلت كه تقريبي از آماره كاي دو، نشان داده است. مقدار  4 نتايج جدول شماره

ين نكته است كه تحليل عاملي براي شناسايي ساختار، مدل ( و مبين ا221/2درصد است ) 5تر از آزمون بارتلت، كوچك

 712/2با مقدار  KMOشود. همچنين شاخص عاملي، مناسب است و فرض شناخته شده بودن ماتريس همبستگي رد مي

( است از لحاظ تناسب داده 7/2-73/2در ابتداي اين جدول آمده است و بدليل آنكه  مقدارش نزديك به يك )حد فاصل 

دهندگان( براي تحليل عاملي كافي است.همچنين ي تحليل عاملي در حد خوب بوده و لذا تعداد نمونه )تعداد پاسخهابرا

دهد. اشتراك  مي نشان را متغيرها عاملي اشتراك ميزان با كل واريانس يا متغيرها اشتراك (، ميزان5خروجي جدول شماره 
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-بينيهاي آن، به عنوان پيش( براي متغيرهاي مربوطه با استفاده از عاملR2يك متغير برابر با توان دوم همبستگي چندگانه )

 1با  هاي اوليه برابرها بيان كرده و به همين دليل تمامي اشتراكها را قبل از استخراج عاملكننده است. ستون اول، اشتراك

د. اگر دهنه، متغيرها را بهتر نمايش ميهاي استخراج شداست. در ستون دوم، هرچه مقادير استخراجي بزرگتري باشد، عامل

(، بايد حذف شوند و ممكن است استخراج عامل 5/2تر از هريك از مقادير اشتراك استخراجي بسيار كوچك باشند )كوچك

 نيست. 5/2ديگري الزامي شود. در جدول فوق، هيچكدام از متغيرها، مقادير اشتراك استخراجي شان كمتر از 

 (Extraction( و اشتراک استخراجي )Initialب اشتراک اوليه )نتيجه ترتي :1جدول 

 اشتراك استخراجي اشتراك اوليه 

 313/2 1 هاي اشتغالايجاد و افزايش فرصت

 354/2 1 ايجاد و گسترش خدمات زيربنايي نظير جاده، پاركينگ

 334/2 1 افزايش قيمت زمين و مسكن در شهر

 131/2 1 كز تجاري شهرتفاوت قيمت زمين در سطح شهر و مرا

 342/2 1 هاي اقامتي در سطح شهرافزايش تعداد مكان

 133/2 1 افزايش تعداد مجتمع هاي تجاري در سطح شهر

 327/2 1 افزايش ويالهاي شخصي اجاره اي

 352/2 1 ايافزايش ويالسازي در مناطق كوهستاني، جنگلي و جلگه

 311/2 1 جاذبه هاي گردشگريافزايش سرمايه گذاري بخش خصوصي در حوزه 

 322/2 1 افزايش سطح آگاهي هاي اجتماعي شهروندان

 731/2 1 ازدحام و شلوغي شهر

 732/2 1 تغيير در پوشش مردم محلي

 153/2 1 تغيير در گويش و لهجه مردم محلي

 323/2 1 افزايش فرهنگ مهمان نوازي و خونگرم بودن جامعه

 322/2 1 گرانكيفيت اطالعات رساني به گردش

 722/2 1 صداقت و انصاف جامعه

 435/2 1 رفتار مودبانه و احترام مردم با گردشگران

 132/2 1 ميزان همكاري و راهنمايي جامعه با گردشگران

 713/2 1 دسترسي به فضاي سبز و پارك

 321/2 1 تميزي خيابانها و امكان تفريحي و گردشگري

 352/2 1 زيبايي و كيفيت معماري شهري

 131/2 1 آرامش محيطي و فرصت استراحت

 743/2 1 كيفيت جاذبه هاي توريستي

 733/2 1 كيفيت سرگرمي و تفريحات

 345/2 1 كيفيت اسكان

 121/2 1 كيفيت غذا

 723/2 1 هزينه حمل و نقل

 771/2 1 هزينه اسكان

 752/2 1 هزينه غذا

 733/2 1 هزينه ورود و بليط اماكن فرهنگي و تاريخي

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjf65GX2pjRAhVaOlAKHbhAD1AQFggbMAA&url=https%3A%2F%2Fjfaup.ut.ac.ir%2Farticle_51316_42c2a56e1ca66599558a777c29f5c02d.pdf&usg=AFQjCNF6RO_6T506e9dzUPKOH3iVQoIHOQ&sig2=TCqrgx0vkUvntMkuiGAOPw
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 174/2 1 هزينه خريد سوغات )صنايع دستي محلي(

 315/2 1 بهره مندي از نيروي انساني متخصص در بخش گردشگري

 734/2 1 بهره گيري مطلوب از منابع و امكانات موجود 

 311/2 1 هاي گردشگرياطالعات رساني و تبليغات بمنظور معرفي جاذبه

 733/2 1 با گردشگرانآموزش شهروندان در خصوص نحوه برخورد 

 375/2 1 برگزاري دوره هاي آموزشي مرتبط با گردشگري براي مديران شهري

 315/2 1 هماهنگي بين ارگانهاي تصميم گيرنده در امر گردشگري

 333/2 1 ميزان تالش مديران شهري در جهت حفظ و نگهداري جاذبه هاي گردشگري

 374/2 1 نظارت بر مديريت شهري بر خدمات گردشگري

 331/2 1 گذاري بخش خصوصيارايه مشوق ها و تضمين هاي الزم جهت سرمايه

 مختلف هاي عامل ويژه مقادير و واريانس درصد :6جدول 

 جزء

 هاي استخراجي با چرخشعامل هاي استخراجي بدون چرخشعامل مقادير ويژه

 واريانس جمع
واريانس 

 تجمعي
 واريانس جمع

واريانس 

 تجمعي
 يانسوار جمع

واريانس 

 تجمعي

1 223/12 224/25 224/25 223/12 224/25 224/25 542/1 343/11 343/11 

2 525/4 214/11 237/31 525/4 214/11 237/31 713/3 233/3 413/25 

3 413/3 157/3 344/4 413/3 157/3 344/4 542/3 355/3 523/34 

4 723/2 713/1 714/51 723/2 713/1 714/51 142/3 352/7 353/42 

5 572/2 425/1 133/53 572/2 425/1 133/53 323/2 257/7 123/43 

1 312/1 773/4 313/12 312/1 773/4 313/12 343/2 123/7 732/51 

7 151/1 127/4 245/17 151/1 127/4 245/17 225/2 512/5 234/12 

3 532/1 373/3 225/71 532/1 373/3 225/71 224/2 512/5 354/17 

3 331/1 323/3 353/74 331/1 323/3 353/74 244/2 123/5 313/72 

12 222/1 331/2 233/77       

11 333/2 433/2 737/73       

12 373/2 443/2 135/32       

13 357/2 143/2 323/34       

14 752/2 375/1 224/31       

15 113/2 545/1 743/37       

11 531/2 342/1 233/33       

17 521/2 253/1 343/32       

13 433/2 233/1 425/31       

13 413/2 243/1 474/32       

22 334/2 312/2 434/33       

21 357/2 332/2 321/34       

22 232/2 724/2 251/35       

23 212/2 155/2 721/35       

24 232/2 531/2 231/31       
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25 221/2 553/2 333/31       

21 227/2 511/2 355/37       

27 134/2 412/2 315/37       

23 147/2 313/2 133/33       

23 143/2 353/2 542/33       

32 113/2 234/2 331/33       

31 237/2 244/2 232/33       

32 233/2 222/2 322/33       

33 272/2 175/2 475/33       

34 255/2 133/2 113/33       

35 241/2 114/2 727/33       

31 232/2 273/2 327/33       

37 223/2 274/2 332/33       

33 222/2 251/2 331/33       

33 215/2 233/2 372/33       

42 212/2 232/2 122       

 

 ويژة ، مقادير«مقادير ويژه»در ستون  .دهد مي نشان را هاعامل با متناظر واريانس و ويژه ، مقدار1هاي جدول شماره يافته

 درصدي برحسب شده تبيين شود. واريانس مي برآورد شده تبيين واريانس مجموع قالب در ها عامل از يك هر اوليه براي

 .است تجمعي درصد و كل واريانس از

مجموع  طريق از ويژه مقدار مي شود. تبيين عامل آن توسط كه متغيرهاست كل واريانس از نسبتي عامل، هر ويژة مقدار

 اكتشافي عامل اهميت ويژه، مقادير رو اين از است، محاسبه قابل عامل آن در متغيرها تمام به مربوط عاملي بارهاي مجذورات

 در نقش اندكي عامل آن كه است معني اين به عامل يك براي مقدار اين بودن مي دهد. پايين نشان متغيرها با ارتباط در را ها

 ارائه هايي شدة عامل تبيين ، واريانس«هاي استخراجي بدون چرخشعامل»ستون  است. در داشته متغيرها واريانس ينتبي

 هاي عامل مقادير ، مجموعة«هاي استخراجي با چرخشعامل»ستون  .باشد يك عدد از بزرگتر آنها ويژة مقادير كه است شده

هستند و  1، داراي مقادير ويژه بزرگتر از 3هاي ا الي ول فوق عاملدهد. در جد مي نشان را چرخش از بعد شده استخراج

 دست به هاي عامل دارند. اگر را ها تبيين واريانس قابليت عامل، اين نه شود مي مشاهده مانند. همچنانكهدر تحليل باقي مي

، 3/7، 5/7، 3/3، 3/3، 3/11 ترتيب به لغايت نهم اول، هاي عامل دهيم، چرخش« واريمكس )واريماكس(»روش  با را آمده

شايان توجه است كه در چرخش عامل باقي مانده،  .بردارند در را واريانس درصد از 73مجموع  در و 1/5، 1/5، 1/5، 1/7

شود، ثابت است. ولي بر خالف روش بدون چرخش، كه در نسبتي از كل تغييرات كه توسط اين نه عامل، توضيح داده مي

ها، هريك از آنها نسبت كند، در روش چرخش عاملدرصد( را تعيين مي 1/25شتري از تغييرات )آن عامل اول درصد بي

ه صورت ها بدهند. اين ويژگي چرخش واريماكس است كه تغييرات را ميان عاملتقريباً يكساني از تغييرات را توضيح مي

 كند.يكنواخت توزيع مي

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjf65GX2pjRAhVaOlAKHbhAD1AQFggbMAA&url=https%3A%2F%2Fjfaup.ut.ac.ir%2Farticle_51316_42c2a56e1ca66599558a777c29f5c02d.pdf&usg=AFQjCNF6RO_6T506e9dzUPKOH3iVQoIHOQ&sig2=TCqrgx0vkUvntMkuiGAOPw


 

 يكسجدول چرخيده شده )دوران يافته( ماتر :7 جدول

عامل  

 اول

عامل 

 دوم

عامل 

 سوم

عامل 

 چهارم

عامل 

 پنجم

عامل 

 ششم

عامل 

 هفتم

عامل 

 هشتم

عامل 

 نهم

-ايجاد و افزايش فرصت

 هاي اشتغال
233/2 222/2- 231/2 233/2 211/2- 111/2 245/2 331/2 123/2 

ايجاد و گسترش خدمات 

زيربنايي نظير جاده، 

 پاركينگ

337/2 273/2- 122/2 2542/2- 142/2 3252/2 232/2 133/2 217/2- 

افزايش قيمت زمين و 

 مسكن در شهر
253/2- 147/2 231/2 223/2- 233/2- 213/2 177/2 732/2 232/2 

تفاوت قيمت زمين در 

سطح شهر و مراكز 

 تجاري شهر

272/2- 137/2 153/2 213/2- 212/2 243/2 224/2 332/2 335/2- 

هاي افزايش تعداد مكان

 سطح شهراقامتي در 
113/2 323/2 241/2 215/2- 222/2- 224/2- 113/2 247/2 272/2 

افزايش تعداد مجتمع 

هاي تجاري در سطح 

 شهر

152/2 133/2 251/2 232/2 331/2 225/2- 217/2- 111/2- 221/2- 

افزايش ويالهاي شخصي 

 اجاره اي
223/2 351/2 234/2 277/2 113/2 227/2 115/2- 243/2- 212/2 

ش ويالسازي در افزاي

مناطق كوهستاني، جنگلي 

 ايو جلگه

254/2- 314/2 221/2- 125/2 213/2 211/2 243/2 211/2 137/2 

افزايش سرمايه گذاري 

بخش خصوصي در حوزه 

 جاذبه هاي گردشگري

122/2 131/2 177/2 222/2 212/2- 323/2 233/2- 223/2 127/2 

افزايش سطح آگاهي هاي 

 اجتماعي شهروندان
222/2 152/2- 232/2 423/2 252/2- 124/2 232/2 241/2 233/2 

 -212/2 143/2 721/2 251/2 -234/2 -212/2 212/2 227/2 152/2 ازدحام و شلوغي شهر

تغيير در پوشش مردم 

 محلي
227/2 323/2- 242/2- 212/2- 322/2 122/2- 727/2 212/2 223/2 

تغيير در گويش و لهجه 

 مردم محلي
422/2 314/2- 221/2 237/2 323/2 237/2- 443/2 223/2- 134/2- 

افزايش فرهنگ مهمان 

نوازي و خونگرم بودن 

 جامعه

273/2 113/2 225/2 311/2 232/2 145/2- 131/2- 177/2- 214/2 

كيفيت اطالعات رساني 

 به گردشگران
224/2 233/2 223/2- 314/2 134/2 113/2 172/2- 214/2- 225/2 

 237/2 -255/2 -224/2 213/2 314/2 737/2 233/2 -223/2 134/2 جامعهصداقت و انصاف 

رفتار مودبانه و احترام 

 مردم با گردشگران
131/2- 232/2 111/2 241/2- 212/2 273/2 223/2- 213/2- 142/2 
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ميزان همكاري و 

راهنمايي جامعه با 

 گردشگران

153/2 121/2 347/2 133/2 111/2 252/2 233/2- 173/2 533/2 

دسترسي به فضاي سبز و 

 پارك
273/2 317/2 715/2 153/2 213/2 125/2- 155/2- 114/2 121/2 

تميزي خيابانها و امكان 

 تفريحي و گردشگري
221/2 154/2- 733/2 233/2 245/2 171/2 244/2 112/2 231/2 

زيبايي و كيفيت معماري 

 شهري
271/2 211/2 315/2 211/2 117/2 233/2 275/2- 271/2- 122/2 

آرامش محيطي و فرصت 

 استراحت
231/2 124/2 533/2 454/2 211/2 175/2 1472/2 233/2 253/2 

كيفيت جاذبه هاي 

 توريستي
112/2 211/2- 137/2- 313/2- 212/2 117/2 157/2 234/2 117/2 

كيفيت سرگرمي و 

 تفريحات
373/2 135/2- 213/2 127/2- 221/2- 533/2 122/2- 233/2 151/2- 

 173/2 111/2 272/2 433/2 -133/2 -121/2 511/2 /215 214/2 كيفيت اسكان

 272/2 233/2 -334/2 232/2 251/2 131/2 313/2 123/2 273/2 كيفيت غذا

 -233/2 -231/2 -221/2 243/2 732/2 234/2 111/2 123/2 242/2 هزينه حمل و نقل

 133/2 234/2 -123/2 -232/2 113/2 233/2 275/2 434/2 -224/2 هزينه اسكان

 333/2 233/2 224/2 223/2 574/2 217/2 211/2 453/2 -221/2 هزينه غذا

هزينه ورود و بليط اماكن 

 فرهنگي و تاريخي
233/2 227/2 253/2 233/2 135/2 273/2- 113/2 133/2 233/2 

هزينه خريد سوغات 

 )صنايع دستي محلي(
273/2 113/2 221/2- 237/2 137/2 222/2- 313/2 237/2 541/2 

بهره مندي از نيروي 

انساني متخصص در 

 بخش گردشگري

541/2 127/2 257/2 233/2 251/2- 213/2 131/2 234/2 437/2 

بهره گيري مطلوب از 

 منابع و امكانات موجود 
143/2 272/2 221/2 321/2 213/2- 221/2 145/2 252/2 212/2 

اطالعات رساني و 

ي معرفتبليغات بمنظور 

 هاي گردشگريجاذبه

133/2 252/2 233/2 341/2 243/2- 214/2 232/2 237/2 223/2- 

آموزش شهروندان در 

خصوص نحوه برخورد با 

 گردشگران

711/2 124/2 231/2 121/2 213/2- 132/2 253/2 112/2 232/2- 

برگزاري دوره هاي 

آموزشي مرتبط با 

گردشگري براي مديران 

 شهري

743/2 125/2 311/2 257/2 122/2 243/2 231/2- 214/2 113/2- 

هماهنگي بين ارگانهاي 

تصميم گيرنده در امر 

 گردشگري

337/2 213/2- 123/2 272/2- 133/2 243/2 243/2- 273/2 223/2- 

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjf65GX2pjRAhVaOlAKHbhAD1AQFggbMAA&url=https%3A%2F%2Fjfaup.ut.ac.ir%2Farticle_51316_42c2a56e1ca66599558a777c29f5c02d.pdf&usg=AFQjCNF6RO_6T506e9dzUPKOH3iVQoIHOQ&sig2=TCqrgx0vkUvntMkuiGAOPw
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ميزان تالش مديران 

شهري در جهت حفظ و 

نگهداري جاذبه هاي 

 گردشگري

312/2 212/2- 234/2 243/2 123/2 227/2 233/2- 211/2 271/2 

نظارت بر مديريت شهري 

 بر خدمات گردشگري
355/2 213/2 225/2- 122/2 222/2 125/2 134/2 234/2- 215/2- 

ارايه مشوق ها و تضمين 

-هاي الزم جهت سرمايه

 گذاري بخش خصوصي

731/2 142/2 221/2- 233/2 217/2 237/2 232/2 132/2- 217/2- 

سهم متغيرها بين ماتريس چرخيده شده اجزاء است. در واقع مندرجات اين جدول، ، م7هاي جدول شمارهنتايج داده

همبستگي باالي معني  هر متغير در عاملي قرار مي گيرد كه با آن عامل داده و ها بعد از چرخش نشان را در عامل

در ود. هرچقدر مقدار قتوان تفسير نمتر از ماتريس چرخيده نشده قبلي مي. اين ماتريس را راحتداري داشته باشد

 مطلق اين ضرايب بيشتر باشد، عامل مربوطه نقش بيشتري در كل تغييرات )واريانس( متغير مورد نظر دارد.

 ( اينگونه نشان مي دهد كه:7تحليل عاملي )مندرجات جدول شماره 

وجود، و امكانات م متغيرهاي بهره مندي از نيروي انساني متخصص در بخش گردشگري، بهره گيري مطلوب از منابع

هاي گردشگري، آموزش شهروندان در خصوص نحوه برخورد با اطالع رساني و تبليغات بمنظور معرفي جاذبه

گردشگران، برگزاري دوره هاي آموزشي مرتبط با گردشگري براي مديران شهري، هماهنگي بين ارگانهاي تصميم 

هت حفظ و نگهداري جاذبه هاي گردشگري، نظارت بر گيرنده در امر گردشگري، ميزان تالش مديران شهري در ج

گذاري بخش خصوصي مديريت شهري بر خدمات گردشگري و  ارايه مشوق ها و تضمين هاي الزم جهت سرمايه

 روي عامل اول يعني شاخص مديريت شهري، داراي بار عاملي بيشتري هستند.

ي در سطح شهر، افزايش تعداد مجتمع هاي تجاري در هاي اقامتاين در حالي است كه متغيرهاي افزايش تعداد مكان

ايش اي و افزسطح شهر، افزايش ويالهاي شخصي اجاره اي، افزايش ويالسازي در مناطق كوهستاني، جنگلي و جلگه

يعني شاخص اشتغال زايي در حوزه  2سرمايه گذاري بخش خصوصي در حوزه جاذبه هاي گردشگري بر روي عامل 

 عاملي زيادتري هستند.  گردشگري، داراي بار

همچنين بار عاملي متغيرهاي دسترسي به فضاي سبز و پارك، تميزي خيابانها و اماكن تفريحي و گردشگري، زيبايي 

و كيفيت معماري شهري، آرامش محيطي و فرصت استراحت و كيفيت اسكان بر روي عامل سوم يعني شاخص 

 كيفيت محيطي، بيشتر است. 

فرهنگ مهمان نوازي و خونگرم بودن جامعه، كيفيت اطالعات رساني به گردشگران و صداقت  نيز متغيرهاي افزايش

 و انصاف جامعه روي عامل چهارم يعني شاخص كيفيت رفتار جامعه ميزبان، داراي بار عاملي بيشتري هستند.

و بليط اماكن فرهنگي و اين در حالي است كه متغيرهاي هزينه حمل و نقل، هزينه اسكان، هزينه غذا و هزينه ورود 

 تاريخي بر روي عامل پنجم يعني شاخص هزينه خدمات، داراي بار عاملي زيادتري هستند. 

همچنين بار عاملي متغيرهاي افزايش سرمايه گذاري بخش خصوصي در حوزه جاذبه هاي گردشگري، افزايش سطح 

رگرمي و تفريحات بر روي عامل ششم آگاهي هاي اجتماعي شهروندان، كيفيت جاذبه هاي توريستي و كيفيت س

 طبيعي(، بيشتر است.  –يعني شاخص كيفيت منابع و زير ساخت )انساني 

نيز متغيرهاي ازدحام و شلوغي شهر، تغيير در پوشش مردم محلي، تغيير در گويش و لهجه مردم محلي و كيفيت غذا 

 ملي بيشتري هستند.روي عامل هفتم يعني شاخص وضعيت فرهنگي و اجتماعي، داراي بار عا
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هاي اشتغال، ايجاد و گسترش خدمات زيربنايي نظير جاده، اين در حالي است كه متغيرهاي ايجاد و افزايش فرصت

پاركينگ، افزايش قيمت زمين و مسكن در شهر، تفاوت قيمت زمين در سطح شهر و مراكز تجاري شهر بر روي عامل 

 ه شهري، بيشتر است. هاي اقتصاد و توسعهشتم يعني شاخص زيرساخت

همچنين بار عاملي متغيرهاي رفتار مودبانه و احترام مردم با گردشگران، ميزان همكاري و راهنمايي جامعه با 

گردشگران و هزينه خريد سوغات )صنايع دستي محلي( بر روي عامل نهم يعني شاخص مشاركت عمومي در حوزه 

املي و تعيين عاملهاي متأثر از حضور گردشگري در شهر ماسال، گردشگري، بيشتر است. با نظر به نتايج تحليل ع

گيري نمود:نه عامل مديريت شهري، اشتغال زايي در حوزه گردشگري، كيفيت محيطي، كيفيت توان نتيجهچنين مي

طبيعي(، وضعيت فرهنگي و اجتماعي،  -رفتار جامعه ميزبان،  هزينه خدمات، كيفيت منابع و زيرساخت )انساني 

هاي اقتصاد و توسعه شهري و مشاركت عمومي در حوزه گردشگري تحت تأثير حضور گردشگر در شهر ساختزير

هاي اثر گذار بوده و نهايتاً منجر بر توسعه ماسال هستند. بدين معني كه حضور گردشگر در شهر ماسال،  بر اين عامل

 گردد.هاي مرتبط با گردشگري ميشهر در حوزه

 كنند.درصد از موضوع را )اثرات جذب گردشگر شهر ماسال( تبيين مي 73امل شناسايي شده، ( ع3ضمن آن كه نه )

 در عين حال از ميان عوامل مورد بررسي، عامل مديريت شهري بيشترين سهم به خود اختصاص داده است.

ايي نباطي، پس از شناسهاي استها(همچنين در ادامه نتايج تحقيق و در راستاي يافتهآزمون فريدمن )رتبه بندي عامل

عوامل متأثر از حضور گردشگر در شهر ماسال و ميزان اثرگذاري آنها در توسعه گردشگري اين شهر، در اين بخش، 

 نمايد.محقق  با استفاده از آزمون فريدمن، عوامل مورد شناسايي قرار گرفته را الويت بندي مي
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شود، نتايج آزمون فريدمن در خصوص عوامل نه گانه، بيانگر اين نكته مشاهده مي 3 همانگونه كه در جدول شماره

گرفته است. ضمن است كه در صدر عوامل مورد بررسي، عامل دوم يعني اشتغال زايي در حوزه گردشگري قرار 

هاي اقتصادي و توسعه شهري، بيشترين تأثيرگذاري را دارا هستند. آنكه پس از اين عامل، عامل هشتم يعني زيرساخت

در عين حال، عوامل چهارم )كيفيت رفتار جامعه ميزبان( و پنجم )هزينه خدمات( كمترين اثرگذاري را در بين عوامل 

 اند.نه گانه داشته
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 بحثنتيجه گيري و 

و  آب بودن دارا و زيبا چشم اندازهاي و طبيعي هايجاذبه وجود با ماسال شهر كه است داده نشان تحقيق اين نتايج

اقتصادي،  مختلف ابعاد در گردشگري جدي آسيبهاي و از پيامدها گردشگر، باالي جلب قابليت با و مناسب هواي

 مي توان شهر بر گردشگران افزايش منفي پيامدهاي . ازاست نبوده مصون زيست محيطي به ويژه و فرهنگي اجتماعي

 تناسب زيرساختهاي عدم دليل به كه نمود اشاره شهر امنيت كاهش و شهري امالك و زمين قيمت بي قاعده افزايش به

 زيرساختها، اصولي به توجه زمينه اين است. در گرديده وارد شهر بر جدي آسيبهاي افزايش، اين با شهر موجود

 و شهروندان خصوصي و بخش سرمايه گذاري مشاركت با گردشگري گسترش براي الزم خدمات مراكز و اتامكان

 افزايش زيادي موجب ميزان به ماسال شهر در گردشگري اينكه عليرغم مينمايد. ضروري مشاركت، اوراق فروش با

 ماسال شهر مشاركت مردم ميزان اام گرديد، آنان زندگي كيفيت بهبود و شهروندان اجتماعي بينش و هاآگاهي سطح

 باشد. نمي پايدار توسعه انديشه راستاي در و بوده پائين گردشگري امر در

 در زيادي تصرف و دخل فرهنگي لحاظ به جمعيت حد از بيش شلوغي و ازدحام دليل به كه داده است نشان هايافته

 سالهاي در گردشگران حضور به دليل محلي گفرهن و رسوم و آداب برخي كه اي گونه به است، صورت گرفته شهر

 مشاهده ميتوان محلي مردم پوشش طرز و زندگي سبك در ويژه به را وضعيت اين كه است گرفته قرار تحت تأثير اخير

گردشگري  اخالق كدهاي قالب در ميزبان جامعه اعتقادات و باورها مذهبي، ارزشهاي دربارة الزم آگاهيهاي ارائه .نمود

 افتد. واقع مؤثر زمينه اين در ميتواند شهر، به ورود هنگام در مسافرتي تورهاي مجريان و رانگردشگ به

ماسال  شهر بر گردشگري رشد زيست محيطي منفي پيامدهاي و اثرات نمايدمي نگران كننده همه از آنچه بيش اما

شهري  اراضي كاربري تغيير يدتشد موجب شهري، سبز فضاهاي سرانه نسبي افزايش عليرغم كه به طوري باشد؛مي

 جمله ساحل از گردشگري مكانهاي آلودگي موجب منطقه، در الزم تسهيالت عدم و جمعيتي فشار دليل به و گرديده

جمع  و مشكالت زباله توليد است. افزايش افزوده نيز شهر در بصري آلودگيهاي بر كه فضاهاي سبز ماسال بوده و

 حداكثر تعيين ميزان و برنامه ريزي ماسال است. شهر در گردشگري رشد منفي تاثرا جمله از نيز آن دفع و آوري

 اين در اقدامات پيشنهادي جمله از زيست محيط به صدمات كاهش به منظور ماسال شهر گردشگري تحمل ظرفيت

 است. زمينه

 را محقق پايدار توسعه انتظارات از حدي تا است توانسته شهري مديريت هرچند بدست آمده، نتايج ساير به توجه با

 پايدار نيازمند گردشگري توسعه خصوص در شهري است. مديريت كرده عمل ناموفق موارد از بسياري در اما سازد،

 توسعه موفقيت و به دستيابي شرط واقع، ماسال است. در در گردشگري منفي و مثبت اثرات تمامي گرفتن نظر در

 ريزيبدون برنامه ماسال شهر در گردشگري رشد اينكه بسا است.چه سطوح تمامي در ريزيبرنامه نيازمند گردشگري،

 براي شهروندان، اشتغال ايجاد و درآمد افزايش به صرف توجه و زيرساختها ضعف دليل به و بوده سازمان نيافته و

 است.  داشته در بر زيست محيطي به ويژه و فرهنگي اجتماعي، اقتصادي، مختلف زمينه هاي در زيادي مشكالت

 بهبود و تقويت زيرساختها مديريتي، نظام بيشتر چه هر كارآمدي نيازمند پايدار توسعه راستاي در گردشگري توسعه بنابراين،

 سيستم در گردشگري امر در مديران متخصص از بيشتر استفاده زمينه، اين در مهم اقدامات از است. يكي گردشگري هايظرفيت

 از جلوگيري و مرتبط سازمانهاي بيشتر منظور هماهنگي به ماسال شهر گردشگري مديريت گييكپارچ و ماسال شهر مديريتي

 بخشهاي فعاليتهاي بر سازمان اين كنترل و گردشگري واحد مديريت ايجاد سازمان با گردشگري امر در موازي فعاليتهاي انجام

 است. خصوصي و دولتي
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 پيشنهادها

 حداكثري جذب جهت در گردشگران با ميزبان جامعه رفتار ارتقاء راستاي در رساني اطالع و آموزش سازي، فرهنگ .1

 .گردشگران

 گردشگران. راهنمايي و رساني اطالع بازاريابي، تبليغ، مراكز يتوسعه و تقويت .2

 و ... . نقل و  حمل اقامت، امكانات جمله از گردشگري اصلي زيرساختهاي كيفي و كمي ارتقاي .3

 .گردشگري صنعت در خصوصي بخش گذاري سرمايه براي شهري مديريت توسط الزم مشوقهاي ايجاد .4

 هايجاذبه بين رفتن از و شهر ناموزون فيزيكي ي توسعه از جلوگيري و پايدارگردشگري ي توسعه .5

 .محيطي زيست تهديدات و شهر اكوتوريستي

 هتلها، املش با گردشگري مرتبط اصناف توسط شده ارائه خدمات ي هزينه و كيفيت كميت، بر نظارت .1

 .گردشگري مراكز و ها مسافرخانه رستورانها،

 سازمانهاي انرژي و سرمايه وقت، رفتن هدر و كاري موازي از و گردشگري ي يكپارچه مديريت تدوين .7

 .گردشگري با مرتبط
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