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 اکبر شربتی*
  نور استان گلستاندانشگاه پیام ،مدرس گروه جغرافیاي و (گرایش اقتصادي) دانشجوي دکتري جغرافیا

22/10/1393تاریخ پذیرش:  ؛ 11/12/1392تاریخ دریافت:   
 

   چکیده
 يهـاتیفعال، بخـش مهمـی از فـرد بـه منحصـربارز و  يهایژگیوصنعتی نوپا با  عنوانبهامروزه صنعت گردشگري 

 ،زیبـا با داشتن طبیعتاستان گلستان  را به خود اختصاص داده است. توسعهحال درو  افتهیتوسعهاقتصادي کشورهاي 
 يهـاقطبیکـی از اذبه طبیعی متنـوع و ارزشـمند بـوده و ج 350داراي بیش از  ،فردمنحصربه يااندازهسرسبز و چشم

 درخشـان تـاریخی سـابقه، رانیـابخشی از سـرزمین پهنـاور  عنوانبه. این استان است در شمال کشور ایران سمیتوراکو
اثـر و  1100جغرافیایی بـیش از  در این محدوده است. ل ایران بودهدر شما ییایآرتمدن  يریگشکلاصلی مرکز ، داشته

منـابع  مثابـهبهارزشمند و متنـوع در صـنعت گردشـگري  يهاتیقابلاز این  يریگبهرهو  داردتاریخی وجود  يهاادمانی
ت. اسـاقتصـادي اسـتان گلسـتان  بررسی نقش گردشـگري در توسـعههدف از این پژوهش،  اقتصادي اهمیت دارند.
 تحلیلـی اسـت. جامعـه -توصـیفی و روش تحقیق آن نیز که بر پژوهش مـوردي اسـتوار اسـت، پژوهش از نوع کاربردي

گردشـگري  دولتی و خصوصـی فعـال در حـوزه مؤسساتو  هاسازمان نظرانصاحبکارشناسان و  ،آماري در این تحقیق
گیري، نمونـه شـیوه د.بـرآورد شـ نفـر 195ن کـوکراگیري اسـاس فرمـول نمونـه حجم نمونـه بـر گلستان است. استان
نامـه تـوأم بـا مصـاحبه بـوده و بـراي پرسـش ابزار سنجش در این تحقیقدر دسترس) بوده است. (گیري هدفمند نمونه

افـزار ها از نرمتحلیل داده و تجزیه برايشده است.  باخ استفاده آزمون روایی و اعتبار ابزار سنجش از ضریب آلفاي کرون
spss کـه  دهـدیمـنشـان هاي پـژوهش شده است. یافتـهآزمون کاي اسکوئر (خی دو) استفاده و براي اثبات فرضیات از

کیفیـت  يهاشاخصو بهبود  درآمدارتقاي سطح  ،يگذارهیسرمادر ایجاد و توسعه اشتغال، افزایش میزان  گردشگري
  دارد. مؤثرمثبت و  ریتأث استان گلستان زندگی مردم

  
 ، استان گلستاناقتصادي، اشتغال توسعه گردشگري، يهاجاذبهگردشگري،  :يدیلک يهاواژه

  
 1مقدمه 

صـنعتی نوپـا  عنوانبـهامروزه صنعت گردشگري 
، بخش مهمـی فرد به منحصربارز و  يهایژگیو يدارا
ـــاتیفعالاز  ـــدي کشـــورهاي  يه اقتصـــادي و تولی

را به خود اختصاص داده  توسعه حال درو  افتهیتوسعه
یکــی از  يگردشــگر .)UNWTO, 2007: 11اســت (

بیسـتم بـود و  دوم قـرن ترین صنایع نیمـهرشد یافته
رمز رشـد اقتصـادي، چـه در  ایو کلید  عنوانبهاغلب 

                                                
 akbar.sharbati@yahoo.com مسئول مکاتبه: *

 حـال درو چـه در کشـورهاي  افتهیتوسعهکشورهاي 
 .)Font, Ahjem, 1999: 63( رفته اسـتکار به توسعه

 عنـوانبـهبسیاري از کشـورها صـنعت گردشـگري را 
، اشتغال، رشـد بخـش خصوصـی و درآمدمنبع اصلی 

چه در مناطق  . اگردانندیمبنایی  ریز ،ساختار توسعه
همـواره متفـاوت اسـت، گردشـگري  طیشـرا مختلف،

 دیـآیمـ حسـاببهاقتصادي  عامل مهمی براي توسعه
ــی و همکــاران،( صــنعت  توســعه). 84: 1386 طیب

 درآمدهاتنوع  گردشگري در کشورهاي صنعتی، موجب
ــاد  ــاهنگی در اقتص ــاهش ناهم ــو ک ــرددیم و در  گ
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، فرصتی براي صادرات، تولید توسعه حال درکشورهاي 
  .)hall, 1994: 457( دیآیمارز و ایجاد اشتغال به شمار 

مهــم اقتصــادي صــنعت  يهــایژگــیویکــی از 
مصـرف درآمـدهاي حاصـل از منـاطق  گردشگري،

ــاطق  ــان من ــگري در هم ــتگردش ــا .اس براین، بن
بــراي انتقــال منــابع عظــیم  يالهیوســگردشــگري 

منـاطق  يکشـورهابـه  مبدأدرآمدي از کشورهاي 
: 1390 بیشـویی،( اسـتمقصد و پذیراي گردشـگر 

بازگشـت  يهـاراه نیترعیسریکی از  يگردشگر). 28
است و باالترین ضریب انباشت سرمایه را دارد  سرمایه

 هـاتیفعالو از ضریب تکـاثري بـاال نسـبت بـه سـایر 
 باشــد (مطیعــی لنگــرودي و نصــرتی،یمــ برخــوردار

در پیشبرد اقتصـاد  تنهانه يگردشگر). 357: 1390
بــوده، بلکــه  نیآفــرنقشارزي  يدرآمــدهاملــی و 

آلـودگی و  هرگونـهفعالیتی است پاکیزه و عاري از 
ـــالنیع در ـــدهیا ح ـــد  يجادکنن ـــاغل جدی مش
ــراه( ــیو  زادهمیاب ــگري  ).6: 1390 زاده،آقاس گردش

مسـتقیم و چنـد برابـر  درآمـدموجـب کسـب  تنهانه
، بلکه موجب رشـد شودیم میرمستقیغپولی  يچرخه

 ییهاپول. شودیمو صنعتی نیز  یدستعیصناتولیدات 
بر سیستم اقتصادي کشـور  کندیمکه گردشگر خرج 

، و همکاران حاجلوامیر( گذاردیممیزبان اثرات مثبتی 
ــــ يگردشــــگر). 18: 1392 ــــاطق داراي ب راي من
منبـع  نیتـرمهمبه  تواندیم جهانگردي يهاجاذبه

کــه تبـدیل شـود، مشـروط بـر ایـن درآمـدکسـب 
 ينگرنـدهیآبا  توأم جانبههمهصحیح و  يزیربرنامه
منطقی و عملی آن تنظیم و اجرا  يبرداربهرهبراي 
گلستان با داشتن طبیعت زیبا و سرسبز  استان گردد.

 350داراي بـیش از  فـرد به حصرمن يااندازهو چشم
 از ایـن لحـاظ بوده وجاذبه طبیعی متنوع و ارزشمند 

 در شمال کشـور ایـران سمیتوراکو يهاقطب یکی از 

بخشـی از سـرزمین  عنوانبـهاسـتان گلسـتان  .است
. دارددرخشـان  ياسابقهتاریخی،  پهناور ایران، از نظر

مال و آبادترین سـرزمین در شـ نیتربزرگاین استان 
اولیـه اسـالمی و قبـل از آن بـوده  يهاسدهایران، در 

: 1390 ،گلستاناستانداري  يزیربرنامهمعاونت ( است
باسـتانی،  يهـاکاوشتوجه به  تمدن آن با سابقه ).8

(مهندسـین  گرددیبرمبه حدود شش هزار سال قبل 
و در حقیقت یکـی از ) 55: 1382، یک مشاور هامون

تمدن  يریگشکلایران و مرکز  يهاالتیا نیتریمیقد
: 1389، (شـربتیدر شمال ایـران بـوده اسـت آریایی 

تـو از  خصـوصبهاخیر  يهادههکه در  آثاري). 57
، قدمت سکونت مـردم شده کشفتپه گرگان  رنگ

سوم و چهـارم پـیش از  يهاهزارهاین منطقه را به 
 رسـاندیمـبـه ایـران  هـاییایـآریعنی از ورود میالد، 

بـیش در این محدوده جغرافیایی ). 2: 1379، قائمی(
 .داردوجـــود تـــاریخی  يهـــاادمانیاثــر و  1100 از

ارزشـمند و متنـوع در  يهـاتیقابلاز ایـن  يریگبهره
منـابع اقتصـادي اهمیـت  مثابـه به گردشگريصنعت 

گردشـگري اسـتان  يهالیپتانسـبا توجـه بـه  دارند.
 شیپ زا شیبگلستان، تالش براي ارتقاي این صنعت 

 ســی ورهــدف اصــلی ایــن تحقیــق بر ضــرورت دارد.
 اقتصـادي اسـتان در توسـعه يگردشگرتحلیل نقش 

گـویی بـه پاسـخ . ایـن پـژوهش در پـیاستگلستان 
  است: گرفته شکلزیر  سؤاالت

اقتصـادي اسـتان  گردشگري تا چه اندازه در توسعه -
  نقش دارد؟گلستان 

تغال در اشـ يگردشـگري در ایجـاد و توسـعه ریتأث -
 است؟ به چه میزاناستان گلستان 

نقش گردشگري در ارتقاي سـطح درآمـد و بهبـود  -
 ؟است تا چه اندازهزندگی مردم  يهاشاخص
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  گردشگري استان گلستان يهاجاذبه نیترمهم فهرست - 1 جدول
  فرهنگی يهاجاذبه  یادمانی تاریخی يهاجاذبه  طبیعی يهاجاذبه

 ،رت، الل، گل رامیانچشمه: آب گرم زیا -
  ، قلقلی زا و سو،آق
، ، لوه، گلستانرآبادیش، کبود وال آبشار: -

   ، دوآبسو، آقزیارت
، گل، گمیشانگل، آلما، آجیگلآالتاالب:  - 
  شیروان یبیب
 ، سم،، فرنگدامدام ،رام ایکغار: شیرآباد،  - 

   خدایی حمام
جنگلی: پارك ملی گلستان،  يهاپارك -

، چهل چاي، ، النگدره، قرقدلند ،خورانناهار
 ،توسکستان ،، امام رضا کردکوي، باغوآبادقرن

  کبودوال
 زرین نیزر بجنگلی: سورکش،  گاهرهیذخ -

، پسته و پونه آرام افرا تخته ،و رامیان گل
  وحشی قازانقایه

  آشوراده :جزایر 
، در ازنو، ارتیز :ییالقی يهادهکده -

، قلعه قافه، ماهیان، قلعه پا، افرا تخته، نماجهان
  ، چینوطاویر، نرسو ،، چلیفارسیان

  قارنیاق، نفت دلیجه، اینچه :فشانگل -
  بندرترکمن، بندرگز و نوکنده: سواحل دریا -
: چلچلی، عزیزآباد، شکارممنوعمناطق  -

  قازانقایه
  وزا، نماجهان: لوه، شدهحفاظتمناطق  -

 تو رنگ: باستانی يهامحوطهتپه و  -
 و 1، آبادان تپه تپه یمالعله، شاه تپه، تپ
  ، شیخ تپه2
، ، ماران، گبرينینششاهتاق، : قلعه -

   منسجیق، جیق
  قابوس، رادکان : برج -
تمیشه، جرجان و  :شهرهاي تاریخی -

  دشت حلقه
  پل کایس ،سوقره، قالآق: هاپل -
کریم ایشان،  :مدارس دینی مساجد -

  ، مسجد جامع گرگانعمادیه
تقوي، خراسانی،  :قدیمی يهاهخان -
   یفیلط ریام
 يهاموزهو  موزهکاخ :هاموزه -

شهر  یدستعیصناو  یشناسباستان
شهرهاي  یشناسمردم يهاموزهگرگان، 

  ، موزه فرش گنبدآزادشهر و آبادعلی
دیوار  :تاریخی استان يهاادمانیسایر  -

 دفاعی گرگان، کاروانسراي قزلق، جاده
  کلباد جر، یعباسشاه

مردان  یسالگوسهشصت جشن :هاجشن -
ترکمن، جشن گندم و عروسی در مناطق 

  ، سوید قازانترکمن نشین
  اعیاد: فطر و قربان - 
موسیقی ترکمنی، کتولی،  :موسیقی - 

  ، موسیقی شرق گلستانگداري
، بلوچی، هاترکمنرقص خنجر  :رقص -

  سیستانی، محلی مازندرانی
با  بدون شال و یکشت :بومی يهاورزش -

  یدواناسبشال، کشتی ترکمنی، مسابقات 
قار قالی، قالیچه،  و سنتی: یدستعیصنا - 

، ترکمنی ورآالتیزو پشتی ترکمنی،  نیچ
  ، گلدوزي یسبدبافپالس،  ،جاجیم، نمد

نعلبندان شهر گرگان، بازارهاي  بازار :بازار -
ساحلی بندر  يهابازارچه، شهرهاي استانروز 

  درگز و بازارچه مرزي اینچه برونترکمن و بن
پوشش زنان شامل : پوشش اقوام ترکمن -

، گردنبند ، عرق چین،دارگلروسري بزرگ 
پوشش مردان شامل چلوار،  و کمربند کاله،
  ، لباس پوستییپوستکاله

 امام، آق اماکن زیارتی: خالد بن نبی، -
  ، اسحاق نور، یحیی بن زید و ...آبادروشن

  )هنگارند مأخذ:(
  

  تحقیق پیشینه
ي با عنـوان نقـش امطالعه ) در1379پور (یوسفی

ي هاراهاقتصادي ایران و  توسعهصنعت گردشگري در 
ــه گســترش آن، ــین  مقایســه ب ــدهاآمــاري ب ي درآم

که  دهدیمگردشگري ایران و جهان پرداخته و نشان 
 نیو اتنها یک درصد است  درآمدهاسهم ایران از این 

ي عمرانـی و هابرنامـهن اسـت کـه در امر حـاکی از آ
کشور به گردشگري توجه بسـیار کمـی شـده  توسعه

) بـه بررسـی 1379است. صـباغ کرمـانی و امیریـان (
اثرات اقتصـادي گردشـگري در ایـران بـا اسـتفاده از 

. در ایـن مقالـه، اثـر انـدپرداختهستانده  -تحلیل داده
، اشـتغال، درآمـدمخارج گردشگران خارجی بر تولید 

 شـده محاسـبهو واردات  درآمـدعواید دولت، توزیـع 
ي هتـل هاتیفعالکه  دهدیمنشان  هاآناست. نتایج 

 و حمـلی و صـنعت دستعیصناداري، صنایع غذایی، 
تـرین را پذیرفتـه و بـیش ریتأثترین داخلی بیش نقل

در اثـر  شـده جـادیاو اشتغال  درآمدسهم را از تولید، 
بــه خــود اختصــاص مخــارج گردشــگران خــارجی را 

  .اندداده
ي داریمعنـ ) رابطـه1388نژاد و همکاران (حاجی

بین رشد گردشگري تجاري در شهر بانـه و تغییـرات 
بافت کالبدي و فضایی شهر گزارش دادنـد و افـزایش 

اراضـی، افـزایش  جمعیت شـهري، افـزایش کـاربري
ي هـامجتمعواحـدهاي مسـکونی و  سـاز و ساخت

مراکـز اقـامتی و پـذیرایی، از  همـراه رشـدتجاري بـه
 بارزترین نمودهاي این روابط و تغییرات ذکـر کردنـد.

مطالعـه  ) در1390ی بشـر آبـادي و همکـاران (مهراب
بررسی نقش گردشگري در اقتصـاد اسـتان کرمـان و 
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ي آن به این نتیجه دست هاشهرستانکالبدي  توسعه
صنعت گردشگري در استان کرمـان  یافتند که توسعه

اقتصـادي اسـتان  محـرك خـوبی در توسـعه تواندیم
سـتانده  -حاصـل از تحلیـل جـدول داده جینتا باشد.

ي مـرتبط بـا صـنعت هـابخشحاکی از آن است کـه 
ي هـابخشبرقراري پیوند با سایر  لحاظ ازگردشگري 

ي پــیش رو در اقتصــاد هــابخشاقتصــادي اســتان از 
و از د توانـدیمـاستان محسوب شده و لذا این صنعت 
و کـل  هـابخشسمت عرضه و تقاضا، تولید در سـایر 

ــراج ( ــق بخشــد. می ) در 1386اقتصــاد اســتان را رون
ي گردشـگري اسـتان سـمنان بـر هااثر جاذبه مطالعه

دلیـل که بـه افتی دستپویایی اشتغال به این نتیجه 
شهرهاي تهران و مشهد و این استان بین  شدن واقع

در طـول سـال، در میلیون گردشگر  12کریدور عبور 
از راه گردشگري  تواندیمچهارم توسعه  يطول برنامه

کسب نماید کـه بـا  درآمدمیلیون ریال  24/123296
 جوانـان اسـتان نفـر از 948بـراي  توانیماین درآمد 

  ایجاد اشتغال کرد.
ي بــه امطالعــه ) در1386طیبــی و همکــاران (

در ایـران  اقتصـادي و رشـدگردشگري  توسعهبررسی 
گردشـگري  که بین توسـعه کردندو اعالم اند رداختهپ
 يادوطرفهمتقابل و  رابطهی و رشد اقتصادي المللنیب

گفت هرچه کشور از  توانیم کهيطور به وجود دارد؛
تـري برخـوردار باشـد، از تعـداد رشد اقتصادي بـیش

، نیچنـهمتري نیز برخوردار اسـت و گردشگران بیش
 توسـعهی کشـور از میـزان لالملنیبهرچه گردشگري 

ي برخـوردار باشـد، کشـور بـه رشـد اقتصـادي باالتر
) در 1383( انیـریام بیشتري نیز دست خواهد یافت.

ــه ــادي امطالع ــرات اقتص ــی اث ــوان بررس ي تحــت عن
گردشگري در ایران به این نتیجـه رسـیده اسـت کـه 

گردشگري در ایران باعث بهبود توزیع درآمد و  توسعه
  .شودیمیی زااشتغال

در پـژوهش خـود بـه  )1390( یخانیپرو ی ضراب
ــگري در  ــعه گردش ــه توس ــیدند ک ــه رس ــن نتیج ای

آثـــار نـــامطلوبی را در  شـــهرنیمشکشهرســـتان 
 وجود آورده اسـت. همچنـین توسـعهبه ستیزطیمح

اقتصادي، اجتمـاعی و فرهنگـی  گردشگري در توسعه
  داشته است. ریتأث شهرنیمشکشهرستان 

ي تحـت امطالعـه) در 1391( میصیدایی و رسـت
ــوان  ــنجش «عن ــأثس ــاعی راتیت ــادي و اجتم  -اقتص

ایـن بـه »گردشگري شـهر کرمانشـاه فرهنگی توسعه
ي شـهر هـايتوانمنـدکه با توجه به  انددهیرسنتیجه 

 ترتیـب در توسـعهگردشگري بـه يکرمانشاه، توسعه
ــأثفرهنگــی  -اقتصــادي و اجتمــاعی ــ ریت  يداریمعن

صد تغییرات اقتصـادي در 16و  17تیب ترداشته و به
امیـر  .گـرددیبرمـگردشـگري  و اجتماعی به توسـعه

 -) بــا روش توصــیفی1392(حــاجلو و همکــاران 
 فـننامه و با استفاده از ي از پرسشریگبهرهو  تحلیلی

 (فـنایـده آل  حل راهتشابه به  بر اساسي و بندرتبه
Topsis ( ردشـگري ي اثـرات گبندتیاولوبه ارزیابی و

نتـایج تحقیـق بیـانگر آن  .اندپرداختهدر سطح ملی 
تـرین است که در بین پیامدهاي گردشـگري بـیش

آثار مثبت مربوط به بعد اقتصادي و در مرحله بعد 
اجتماعی است. باالترین اولویت اثـرات اقتصـادي و 

یی و کمک بـه زااشتغالشامل  اجتماعی گردشگري
وهـاي فرهنگـی و تغییـر در الگي و امنطقه توسعه
  سطح آگاهی بود. ارتقاي

ــین و  ــی نم ــاران (زارع بررســی  ) در1390همک
ي صنعت گردشگري بر رشد اقتصادي درآمداثرات 

ــالمی عضــو  ــورهاي اس ــه D8کش ــن نتیجــه ب ای
در آمدهاي ناشـی از گردشـگري  که اندافتهیدست

ــن  ریتــأث ــاداري بــر رشــد اقتصــاد ای مثبــت و معن
مطیعی لنگرودي و  ست.مجموعه از کشورها داشته ا

ــائیه ( ــیفی1392رض ــا روش توص ــی -) ب ــا  تحلیل و ب
ــزار پرســش ــه اســتفاده از اب ــه ب ــرات «نام ــابی اث ارزی

میزبــان در  اقتصــادي گردشــگري از دیــدگاه جامعــه
. نتایج ایـن پـژوهش اندپرداخته »بند ارومیهتفرجگاه 

 اثـرات مثبتـی همچـون که گردشگري دهدیمنشان 
بـراي  درآمـدو افـزایش  جوانـان ایجاد اشـتغال بـراي

ساکنین محلی و اثرات منفـی ماننـد افـزایش قیمـت 
  .دنبال داشته استزمین براي ساکنین محلی به

) در 1392( همکـاراناسفندیاري و  نتایج مطالعه
اجتماعی  نقش صنعت گردشگري در توسعه بررسی
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، شـده انجـام استان گلستان شهرهاي مرزي که در
ي توسعه گردشگري با هاشاخص نشان داد که بین

بهبود کیفیت خدمات اجتمـاعی و بهبـود کیفیـت 
محلی، رابطـه مسـتقیم و معنـاداري  جامعهزندگی 

 ) در نتـایج1391همکـاران (وجود دارد. صـیدالی و 
روستایی که در  بررسی اثرات گردشگري در توسعه

روستا چهل چاي شهرسـتان مینودشـت بـه انجـام 
د صنعت گردشگري تـا بـه رسیده است، نشان دادن

در بخـش  ژهیـوبـهامروز نـوعی از تنـوع شـغلی را 
  خدمات روستایی ایجاد نموده است.

  
  ي تحقیقهاهیفرض

  بین گردشگري و ایجاد و افزایش اشتغال در
  ي وجود دارد.داریمعن استان گلستان رابطه

  مـردم  درآمـدي سـطح و ارتقـابین گردشگري
  ي وجود دارد.ردایمعن استان گلستان رابطه

  ي گذارهیسـرمابین گردشگري و افزایش میزان
  ي وجود دارد.داریمعن در استان گلستان رابطه

  ي زنـدگی هاشـاخص يو ارتقـابین گردشگري
  ي وجود دارد.داریمعن مردم استان گلستان رابطه

پیر الروس،  به نظر: مفاهیم، دیدگاه و مبانی نظري
است تفنن و لذت  منظور بهگردشگري عمل مسافرت 

فارســی  اتیــادبدر فرهنــگ و ). 3: 1380 محالتــی،(
 منظـوربـه گردشگري به سفر کـردن در اقطـار عـالم،

و مســافرت بــه مقصــدي و  ارتیــز ،احتیســ تفــرج،
و  شـودیمـ اطـالق بازگشت به محل سکونت اصـلی،

 از ریـغشامل سفرهاي کوتاه و موقت بـه مقصـدهاي 
سیاحت نیز  و سیرمحل کار و سکونت اصلی به منظور

ــت ( ــاظمی،اس ــتر، ). 23: 1380 ک ــگ و بس در فرهن
ــه ســفري کــه در آن مســافرتی انجــام  گردشــگري ب

و سپس بازگشـتی بـه محـل سـکونت را در  ردیگیم
در فرهنـگ لغـت النگمـن  .گـرددیمـاطالق  ،بردارد

 ،گردشگري به معناي مسافرت و تفریح براي سرگرمی
ري را بـه معنا شده اسـت و فرهنـگ الروس گردشـگ

ی پلپـا( کنـدیمـمعناي مسافرت براي تفریح تعریـف 
دکتر روستا گردشـگري را ). 9: 1386 سقائی،یزدي و 

ــایز،  ــت، متم ــدگی موق ــذتزن ــاطرهو  بخشل  زیانگخ
  ).15: 1386 و سقائی ی یزديپلپا( کندیمتعریف 

 دیـاماقتصاددانان معتقدند که گردشگري یکی از 
از  توانـدیمـسوم صنایعی است که جهان  نیتربخش

ایع و توسـعه ي آن براي جانشینی دیگر صـنهاتیقابل
گردشـــگري ). 23: 1388 ،اســـتفاده کنـــد (جاللـــی

ــه ــک عنوانب ــه ی ــت پای ــادي فعالی ــ، اقتص ــدیم  توان
ي اصلی بهبود سطح کیفیت زندگی سـاکنان هانهیزم

 ،زاده لسبوئی و همکـاراند (رمضانمحلی را فراهم آور
ــهنعت گردشــگري امــروزه صــ ).62: 1389 ــوان ب  عن
صـنعت و همچنـین منبـع  نیترمتنـوعو  نیتربزرگ

اقتصـادي کشــورها  توسـعهاصـلی اشـتغال و رشــد و 
در سیسـتم ). 224: 1386 (کارگر، گرددیممحسوب 

اهمیـت  روز به روزاقتصاد جهانی، صنعت گردشگري 
ــیش ــري ب ــدییمت ــی، اب صــنعت ). 284: 1386 (گ

تحصـــیل ارز و  مهمـــی بـــراي گردشـــگري وســـیله
شناساندن تولیدات و محصوالت داخلی به خارجیان و 

دادن بازارهـاي صـادراتی  وسعت و گسترش جهینت در
است و به لحاظ ایجاد خدمات گونـاگون و اشـتغال و 

 نیتـرمهم، یکـی از گردش پـول سرعت بهنیز کمک 
 رضـوانی،(. رودیمـشـمار ه بـ کشـورهامنابع تولیدي 

شگري داراي آثار اقتصـادي گرد صنعت). 204: 1382
ي هـاتیفعالافزایش اشتغال و تنوع  است؛ ياگسترده

اقتصادي، کاهش بیکاري و ایجاد اشتغال بـراي مـردم 
ــدکم ــود درآم ــردم، بهب ــدگی م ــطح زن ــاي س ، ارتق

 راتیتـأث نیتـرمهمو امکانات موجـود از  هارساختیز
. رونـدیمشمار گردشگري به يمثبت اقتصادي توسعه

 شیافـزا بـرمهمـی  ریتـأث تواندیمدشگري صنعت گر
اقـامتی و نیـز  يهامکاني مرتبط با درآمدهااشتغال، 

آمـدهاي دولتــی کشــورها داشـته باشــد (طیبــی و در
نقــش  ،در مطالعــات متعــدد). 91: 1386 همکــاران،

ایجاد اشتغال،  منبع جدیدي براي عنوانبهگردشگري 
ارز و تر، جذب ي مالیاتی بیشهاافتیدر، درآمدکسب 
و  ي اجتمـاعی کـه موجـب رشـدهارساختیزتقویت 
 قرارگرفتـه دییـتأ، مـورد شـودیمسایر صنایع  توسعه
  ).1: 1387 کاظمی،(است 
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ي صنعت گردشگري بـر اقتصـاد رگذاریتأثمیزان  
ــ ــد گردش ــهگري مقاص ــده عنوانب ــت عم ــک فعالی  ی

قـرار  ریتأثي اقتصاد کالن را تحت رهایمتغاقتصادي، 
دسـتیابی بـه اهـداف  هـادولتمین رو و از ه دهدیم
با توجه به شرایط  گاه ي اقتصاد کالن خود،هااستیس

ــه ــویش و  يجامع ــخ ــههالیپتانس ــنعت  ي آن، ب ص
 آورندیمروي  توجه موردفعالیتی  عنوانبهگردشگري 

یکـی از  عنوان بهگردشگري ). 40: 1388 رنجبریان،(
در ي خـدماتی، جایگـاه بـاالیی را هـابخش نیترمهم

. اسـتي شغلی براي هـزاران نفـر دارا هافرصتایجاد 
 میرمســتقیغگردشـگري باعــث اسـتخدام مســتقیم و 

 شــودیمــافــراد مــاهر و غیــر مــاهر در ایــن صــنعت 
ــویی، ــعه). 32: 1390 (بیش ــگري  توس ــهگردش  طورب

ــتقیغ ــش  میرمس ــتغال در بخ ــتن اش ــاال رف ــبب ب س
زیرا با باال رفـتن تقاضـا بـه سـبب  شودیمکشاورزي 

ورود گردشـــگران، تولیـــدات و قیمـــت محصـــوالت 
ــأثکشــاورزي تحــت  ــدییمآن افــزایش  ریت  (بیــگ اب

یــک  عنـوان بــهگردشـگري ). 250: 1379 محمـدي،
ـــاد  ـــک اقتص ـــایگزین در ی ـــادي ج ـــت اقتص فعالی

ی بـه بخشتنوعروند توسعه را با  تواندیمی محصولتک
 ی یـزدي و سـقایی،پلپـا(اقتصاد ملی تسـریع نمایـد 

ــگر). 82: 1386 ــي گردش ــول اوهیش ــم در حص ي مه
. براي بسـیاري از شودیمي محسوب امنطقهي توسعه

ثر اقتصـادي ؤمـ مناطق این موضوع بهتـرین راه کـار
  ).143: 1386 است (داس ویل،

به  هادولتدالیل توجه و التفات  نیترمهمیکی از 
شگري، اثرات اقتصادي ایـن صـنعت در توسـعه و گرد

دشـگري ضـمن ایجـاد یـک . گرهاسـتآنرشد ملـی 
موجـب فعـال  ،ي جدیـد در جامعـههاتیفعالسلسله 

در  توانـدیمـاقتصادي شـده و ي هابخششدن سایر 
ن بمانیـا(ي داشته باشد اسازندهارزي نیز اثرات  موازنه

ـــژاد،و محمـــودي ـــعه). 22: 1388 ن ـــدف از توس  ه
در سـطح  و چـهی المللـنیبگردشگري، چه در سطح 

اقتصـادي و اجتمـاعی نـواحی  يملی، امکـان توسـعه
مقصد است. به همین دلیل، اکثر کشورهاي جهان به 

نقـش آن  نظر ازاهمیت گردشگري در اقتصاد جهانی 
: 1387 رضـوانی،انـد (کردهدر درآمد و اشتغال توجه 

 نیترعیسـري یکـی از اقتصاداز دید  يگردشگر). 90
اســت و بــاالترین ضــریب  ي برگشــت ســرمایههــاراه

ارز وارد  صورتبهزیرا سرمایه  ؛رمایه را داردانباشت س
 ).  31: 1384 (ابهري، شودیمکشور 

  
  روش تحقیق

و روش تحقیـق آن نیـز  پژوهش از نوع کـاربردي
تحلیلی  -توصیفی که بر پژوهش موردي استوار است،

نقـش است. در این راستا با هدف مطالعـه و بررسـی 
 ،اقتصـادي اسـتان گلسـتان گردشگري در توسـعه

ــه ــا موضــوع، از روش ب ــانی نظــري مــرتبط ب مرور مب
 نیاز به شـیوههاي مورداي و براي کسب دادهکتابخانه

نامـه پیمایش میـدانی کـه ابـزار سـنجش آن پرسـش
 هشـده اسـت. جامعـمحقق ساخته است، بهره گرفته 

 نظرانصــاحبکارشناســان و آمـاري در ایــن تحقیــق 
ل در دولتـی و خصوصـی فعـا مؤسسـاتو  هاسازمان

حجـم  است. محاسبه گلستان گردشگري استان حوزه
درصد و  5نمونه از فرمول کوکران با خطاي استاندارد 

شده اسـت. حجـم درصد استفاده  95سطح اطمینان 
گرفتـه و این پژوهش بر مبناي محاسـبات انجام نمونه

نفـر تعیـین  195کـوکران لحاظ کردن عناصر فرمول 
ــه ــاب نمون ــراي انتخ ــد. ب ــهها ش گیري از روش نمون

 هادر دسترس) استفاده شـد و نمونـه نمونه(هدفمند 
مرتبط با ( یخصوصدولتی و  مؤسساتو ها سازماندر 

و مــورد مطالعــه قــرار  ) انتخــابي گردشــگريحــوزه
ها از روش اعتبار منظور ارزیابی اعتبار گویهگرفتند. به

گیري اعتبـار صوري استفاده شده اسـت. بـراي انـدازه
نظران نفر از اساتید و صاحب 7نامه به ري، پرسشصو

نامـه اصـالح داده شد و بر مبناي نظرات آنان پرسـش
 30شـده در بـین نامه کلی اصالح شد. سپس پرسش

صورت نمونه، مـورد آزمـون قـرار گویان بهنفر از پاسخ
آمده از این دست باخ به گرفت که ضریب آلفاي کرون

د. در نهایـت بـراي تحلیـل و بو 977/0آزمون برابر با 
افـزار از نرم آمـده بـا اسـتفادهدست هاي بهآنالیز داده

spss به تحلیل نقـش )کاي اسکوئر (خی دو و آزمون ،
از  اقتصــادي اســتان گلســتان گردشــگري در توســعه
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ي دولتـی هابخش نظرانصاحبدیدگاه کارشناسان و 
  و خصوصی پرداخته شده است.

در اسـتان گلسـتان : شو قلمـرو پـژوه محدوده 
در محـدوده جنـوب شـرقی دریـاي خـزر  هیالیمنته

 22درجـه و  56دقیقه تا  51درجه و  53 ییجغرافیا
 38دقیقـه تـا  30درجـه و  36دقیقه طول شـرقی و 

دقیقــه عــرض شــمالی در بخــش شــمالی  8درجــه و 
اسـتان از شـمال بـه  نیا است. شده واقع رانیکشور ا

بـه اسـتان مازنـدران و  جمهوري ترکمنستان، از غرب
دریاي خزر و از جنوب به استان سمنان و از شرق بـه 

مسـاحت . شـودیمـمحـدود  شـمالی استان خراسـان
درصد از کـل  3/1معادل  لومترمربعیک 20438استان 

مساحت کشـور و بیسـت و یکمـین اسـتان از حیـث 
 14اســـتان گلســـتان متشـــکل از . اســـتوســـعت 
 1004 و ستانده 60بخش،  27شهر،  29 شهرستان،

اسـتانداري  يزیربرنامه(معاونت  استآبادي مسکونی 
برآوردهاي آماري سـال  بر اساس. )3: 1390گلستان، 

 استهزار  نفر   1847جمعیت استان گلستان  1392
هزار  نفر آن را جمعیت شـهري  968که از این تعداد 

 لیتشــک هــزار نفــر آن را جمعیــت روســتایی 879و 
: 1393 و بودجه استانداري، يزیربرنامه(دفتر  دهدیم
ــال ). 1 ــتان در س ــت اس ــراکم نســبی جمعی  1392ت

نظـر  از .اسـت مربع بوده نفر در کیلومتر 4/90معادل 
اسـتان در گـروه  تیـدرصد از جمع 70 یساختار سن

 یدر صـد در گـروه سـن 8/25سـال،  64تا  15 یسن
سال  65 یدرصد در گروه سن 2/4سال و  14کمتر از 

توزیـع  نظـر از 1392در سـال  رار دارنـد.قـ ترشیو ب
 5/30مختلف اقتصادي حـدود  يهابخششاغلین در 

درصـد در  3/31 ،درصد شاغلین در بخش کشـاورزي
درصـد در بخـش  2/38بخش صـنعت و سـاختمان و 

 يهـایژگـیواز  یکـی. اندبودهخدمات مشغول به کار 
نظـر  نیاست و از ا یتیاستان، تنوع قوم یتیمهم جمع

کرده اسـت  لیتبد یکوچک رانیگلستان را به ااستان 
ــه  ــاتیقومک ــ يه ــدگ یمختلف ــم زن ــار ه  یدر کن

درصـد،  73/41فارس با  تیدارند. قوم يزیآممسالمت
 9/14بـا  یسـتانیس تیدرصد و قوم 37/33ترکمن با 

در استان دارنـد و حـدود  را تیجمع نیترشیدرصد ب
 لیتشـک هـاتیقوم ریرا سـا تیـجمع هیدرصد بق 10

اسـتان  يهـوا و آب). 148: 1389 ،ی(شعبان دهندیم
گلستان تحت تـأثیر عوامـل گونـاگونی چـون عـرض 

البرز، فاصله  يهاکوهرشتهجغرافیایی، ارتفاع و امتداد 
ــه ــان ترکمنســتان و جلگ ــا، بیاب ســیبري در  ياز دری

ــی و  ــاي محل ــیه، وزش باده ــناحشــمال روس و  ياهی
اسـت خوردار پوشش متراکم جنگلی از تنوع زیادي بر

انـواع  کـهيطـور به). 3: 1379 پور و همکاران،قاسم(
، معتدل کوهسـتانی و ياترانهیمدمعتدل  يهوا و آب

، مرطوب و نیمه خشکمهین، خشک و یکوهستانسرد 
   این استان مشاهده کرد. در پهنه توانیممرطوب را 
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  مورد مطالعه حدودهم نقشه - 1شکل 
 

  بحث اصلی
درصد  5/41که  دهدیمنشان میدانی  يهاافتهی

درصد را مردان تشکیل  5/58گویان را زنان و پاسخ از
کـه  دهـدیمـتحصیالت نتایج نشان  نظر از .دهندیم

داراي  درصـد 9/54 گویـان بـاترین تعداد پاسـخبیش
 کـار و محـل بـه لحـاظ. انـدبوده تحصیالت لیسانس

ــان در درصــد پاســخ 1/62 عالیــتف  يهاســازمانگوی
ــی و   مؤسســاتو  هاســازماندرصــد در  9/37دولت

نظـر  از .اندبودهو خصوصی مشغول فعالیت  یردولتیغ
گویـان مربـوط بـه گـروه ترین تعداد پاسخسنی بیش

گویـان را درصد پاسخ 37ساله است که  35-44سنی 
، فعالیـت سـابقه باشود. همچنین در ارتباط شامل می

 7/47 ( ترین فراوانـیبیشکه  آن استبیانگر  هاافتهی
 19 تا 10بین گویانی است که ) مربوط به پاسخدرصد
  .اندداشتهسابقه  سال

  

  1:100،000مقیاس 

 1:250،000مقیاس 
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 عمومی يهایژگیو برحسبنمونه  توزیع فراوانی جامعه - 2جدول 

 جنسیت

 درصد فراوانی شاخص
 5/58 114 مرد
 5/41 81 زن

 100 195 جمع

 تحصیالتسطح 

 6/5 11 پلمیدفوق
 9/54 107 لیسانس

 5/39 77 و باالتر سانسیلفوق
 100 195 جمع

 محل کار
 1/62 121 دولتی يهاسازمان

 9/37 74 خصوصیو  یردولتیغ مؤسساتو  هاسازمان
 100 195 جمع

 سن

 21 41 سال 25-34
 37 72 سال 35-44
 20 39 سال 45-54
 4/16 32 سال 55-64

 6/5 11 سال و بیشتر 65
 100 195 جمع

 فعالیت سابقه

  3/32  63  سال 9کمتر از 
  7/47  93  سال 10 -19

  20  39  ترسال و بیش 20
  100  195  جمع

  )1392 نامه،مأخذ: نتایج حاصل از پرسش(
  

  اشتغالنقش گردشگري در ایجاد و افزایش میزان  يهاشاخصتوزیع فراوانی و درصد معتبر  -3جدول 
 خیلی  نماگرها

تا   کم  کم
میانگین   کل  خیلی زیاد  زیاد  حدودي

  رتبه  5وزنی از 
شغلی جدید  هايفرصتایجاد 

  در منطقه
  100  9/29  35  1/20  8/9  2/5  درصد  3  6/3  194  58  68  39  19  10  فراوانی

شغلی جدید  هايفرصتایجاد 
  براي جوانان

  100  2/23  6/37  1/20  3/10  8/8  درصد  3  6/3  194  45  73  39  20  17  فراوانی
شغلی جدید  هايفرصتایجاد 

  براي زنان
  100  5/34  3/26  9/14  9/13  3/10  درصد  3  6/3  194  67  51  29  27  20  فراوانی

امکان دستیابی برابر به 
در  ایجادشدهشغلی  هايفرصت
  جامعه

  192  18  73  65  18  18  فراوانی
  100  4/9  38  9/33  4/9  4/9  درصد  5  3/3

  100  7/19  5/43  2/19  4/10  3/7  درصد  3  6/3  193  38  84  37  20  14  فراوانی  شغلی هايفرصتتنوع 
  100  2/7  7/40  4/31  4/12  2/8  درصد  5  3/3  194  14  79  61  24  16  فراوانی  کاهش نرخ بیکاري در جامعه

  100  9/8  1/46  7/26  1/13  2/5  درصد  4  4/3  191  17  88  51  25  10  فراوانی  کارآفرینیایجاد و توسعه 
فراهم شدن امکان اشتغال 

فصلی و جذب یکاران براي ب
  هابخشسایر نیروهاي مازاد 

  195  86  40  36  17  16  فراوانی
  100  1/44  5/20  5/18  7/8  2/8  درصد  2  8/3

افزایش اشتغال موقت، 
  و فصلی وقتپاره

  100  8/44  3/27  9/14  2/7  7/5  درصد  1  4  194  87  53  29  14  11  فراوانی
بخش  هايفعالیتگسترش 

  ، دامی و شیالتباغی ،زراعی
  100  4/7  8/35  6/31  9/17  4/7  درصد  6  2/3  190  14  68  60  34  14  فراوانی

  5/3  هامیانگین
  )1392 نامه،مأخذ: نتایج حاصل از پرسش(
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، در مـورد نقـش 3جـدول  يهـادادهبا توجه بـه 
ــ ــاد و توس ــگري در ایج ــتان  هعگردش ــتغال در اس اش

ترین درصـد نمونـه آمـاري مربـوط بـه بیش، گلستان
 1/72شاخص مزبور در سطح زیاد تـا خیلـی زیـاد بـا 

 وقتپارهافزایش اشتغال موقت،  گویهدرصد مربوط به 
تـرین درصـد و کـم 5از  4با میانگین وزنـی  و فصلی

 4/47زیـاد بـا در سـطح زیـاد تـا خیلـی حاصل شده
امکــان دســتیابی برابــر بــه  هگویــدرصــد مربــوط بــه 

میـانگین بـا  در جامعـه شده جادیاشغلی  يهافرصت
شاخص نقـش  يهانیانگیم بوده است. 5از  3/3وزنی 

ــتغال  ــزایش اش ــاد و اف ــگري در ایج ــهگردش ــم ب  زع
 نیدر بــ کــه آمــده دســتبــه 5از  5/3گویــان پاســخ

افـزایش اشـتغال  گویـه، سنجش اشتغال هايگویه
فراهم  يگویه، 4 میانگین و فصلی با توقپاره، موقت

شدن امکان اشـتغال بـراي بیکـاران فصـلی و جـذب 
ــاین ــازاد  يروه ــایر م ــابخشس ــانگین  ه ــا می و  8/3ب

 شغلی جدیـد در منطقـه، هايفرصتایجاد هاي گویه
بـا  زنان وشغلی جدید براي جوانان  هايفرصتایجاد 

خص را در شـا ریتـأثترین بیش بیترتبه 6/3میانگین 
همچنین  د.انداشتهنقش گردشگري در ایجاد اشتغال 

، دامـی باغی ،بخش زراعی هايفعالیتگسترش  گویه
را در شـاخص  ریتأثترین کم 2/3با میانگین و شیالت 

  .  است داشتهمزبور 

  
  يگذارهیسرماافزایش میزان  نقش گردشگري در يهاشاخصتوزیع فراوانی و درصد معتبر  -4جدول 

یلی خ  هاگویه
تا   کم  کم

خیلی   زیاد  حدودي
میانگین   کل  زیاد

  رتبه  5وزنی از 

خدمات  در زمینه گذاريافزایش سرمایه
  رفاهی مربوط به گردشگري در استان

  100  2/29  5/39  20  7/6  6/4  درصد  2  8/3  195  57  77  39  13  9  فراوانی
هاي اقتصادي جدید در ایجاد موسسه

  استان مرتبط با بخش گردشگري
  100  3/10  34  1/36  9/11  7/7  درصد  6  3/3  194  20  66  70  23  15  راوانیف

 گذاري در زمینهافزایش سرمایه
  هاي تولیدي مرتبط با گردشگريفعالیت

  100  1/16  8/37  29  4/10  7/6  درصد  5  5/3  193  31  73  56  20  13  فراوانی
تأسیسات  در زمینه گذاريافزایش سرمایه

  با گردشگريزیر بنایی مرتبط 
  100  5/41  29  1/16  8/7  7/5  درصد  1  9/3  193  80  56  31  15  11  فراوانی

خدمات  در زمینه گذاريافزایش سرمایه
  رسانیو اطالع آموزشی

  100  9/28  34  6/18  4/12  2/6  درصد  3  7/3  194  56  66  36  24  12  فراوانی
گذاري افراد بومی در افزایش سرمایه

  استانیگردشگر 
  100  6/21  3/44  17  2/8  8/8  درصد  4  6/3  194  42  86  33  16  17  وانیفرا

هاي بخش خصوصی در جذب سرمایه
  گردشگري استان

  100  21  2/49  4/15  2/8  2/6  درصد  3  7/3  195  41  96  30  16  12  فراوانی
هاي خارجی در گردشگري جذب سرمایه

  استان
  100  2/9  5/39  1/25  3/13  8/12  درصد  7  2/3  195  18  77  49  26  25  فراوانی

هاي مادي براي جذب فراهم نمودن مشوق
  بخشی گردشگريها در تحركسرمایه

  100  9/8  1/40  8/31  9/10  3/8  درصد  6  3/3  192  17  77  61  21  16  فراوانی
  5/3  هامیانگین

 )1392نامه،(مأخذ: نتایج حاصل از پرسش

  
قـش ، در مـورد ن4 جـدول يهـادادهبا توجه بـه 

ـــزان  ـــزایش می ـــگري در اف ـــرماگردش ، يگذارهیس
آماري مربـوط بـه شـاخص  يدرصد نمونه ترینبیش

درصـد  5/70مزبور در سطح زیاد تـا خیلـی زیـاد بـا 

 در زمینــه گذاريســرمایهافــزایش  گویــهمربــوط بــه 
زیر بنایی مرتبط با گردشگري بـا میـانگین  تأسیسات

ر سطح د شده صد حاصلترین درو کم 5از  9/3وزنی 
 گویـهدرصـد مربـوط بـه  3/44زیاد تا خیلی زیاد بـا 
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زیـر بنـایی  تأسیسات در زمینه گذاريسرمایهافزایش 
بـوده  5از  3/3میانگین وزنـی مرتبط با گردشگري با 

ــانیانگیماســت.  ــگري در  يه ــاخص نقــش گردش ش
 5/3گویـان پاسخ زعم به يگذارهیسرماافزایش میزان 

نقش سنجش هاي گویه نیدر بکه  آمده دستبه 5از 
 گویـه، يگذارهیسـرما زانیـم شیافـزا در يگردشگر
زیـر بنـایی  تأسیسات در زمینه گذاريسرمایهافزایش 

افـزایش  گویـه ،9/3 بـا میـانگین مرتبط با گردشگري
خدمات رفـاهی بـا میـانگین  در زمینه گذاريسرمایه

 در زمینــه گذاريســرمایهافــزایش هــاي گویــهو  8/3
بخش خصوصی  هايسرمایهو جذب  مات آموزشیخد

تـرین بـیش بیـترتبـه 7/3با میانگین در گردشگري 
را در شاخص نقش گردشگري در افزایش میزان  ریتأث

ــه. همچنــین اندداشــته يگذارهیســرما جــذب  يگوی
بـا  خارجی در بخـش گردشـگري اسـتان هايسرمایه

 تهرا در شاخص مزبور داش ریتأثترین کم 2/3میانگین 
  است.

  
 مردمزندگی  يهاشاخص يدر ارتقانقش گردشگري  يهاشاخصتوزیع فراوانی و درصد معتبر  -5جدول 

تا   کم  خیلی کم  هاگویه
خیلی   زیاد  حدودي

میانگین   کل  زیاد
  رتبه  5وزنی از 

افزایش توانایی خانوارها براي 
  هزینه زندگی تأمین

  100  2/8  6/42  6/25  9/15  7/7  درصد  7  3/3  195  16  83  50  31  15  فراوانی
افزایش توانایی خانوارها در تهیه 

  موردنیازمسکن 
  100  1/4  4/36  4/34  9/14  3/10  درصد  8  1/3  195  8  71  67  29  20  فراوانی

  زنان سرپرست افزایش توانایی
  موردنیاز خانوار در تهیه مسکن

  100  6/4  8/32  7/29  5/20  3/12  درصد  9  3  195  9  64  58  40  24  فراوانی
افزایش توانایی جوانان در تهیه 

  موردنیازمسکن 
  100  2/5  5/32  9/28  6/20 8/12  درصد  9  3  194  10  63  56  40  25  فراوانی

افزایش قدرت خرید ساکنان 
  بومی و محلی

  100  9/28  4/30  18  9/12  8/9  درصد  5  5/3  194  56  59  35  25  19  فراوانی

  100  8/22  5/42  5/27  2/6  1  درصد  3  8/3  193  44  82  53  12  2  فراوانی  باال رفتن قیمت زمین

  100  6/45  3/30  3/13  2/8  6/2  درصد  1  1/4  195  89  59  26  16  5  فراوانی  و بومی دستیصنایعتوسعه 
و  دستیصنایعباال رفتن قیمت 

  بومی
  100  8/31  1/44  4/17  6/5  1  درصد  2  4  195  62  86  34  11  2  فراوانی

رفتن سطح توانایی مردم در باال 
  از خدمات رفاهی منديبهره

  100  17  8/44  6/21  3/11  2/5  درصد  4  6/3  194  33  87  42  22  10  فراوانی

  100  5/15  3/42  3/26  2/7  8/8  درصد  5  5/3  194  30  82  51  14  17  فراوانی  بهبود سطح زندگی مردم
افزایش رضایت مردم از باال 

  رفتن قدرت خرید
  100  19  5/41  9/15  3/12  3/11  درصد  6  4/3  195  37  81  31  24  22  نیفراوا

  5/3  هامیانگین
  )1392 نامه،(مأخذ: نتایج حاصل از پرسش

 
، در مـورد نقـش 5جـدول  يهـاداده با توجه بـه

، مــردم زنــدگی يهاشــاخصگردشــگري در ارتقــاي 
آماري مربوط به شاخص مزبور  ترین درصد نمونهبیش

درصد مربوط بـه  9/75اد تا خیلی زیاد با در سطح زی
و بـومی بـا میـانگین وزنـی  دستیصنایع توسعه گویه

در سطح زیـاد  ترین درصد حاصل شدهو کم 5از  1/4
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افـزایش  گویـه درصد مربوط به 4/37تا خیلی زیاد با 
 موردنیازتهیه مسکن  در خانوارزنان سرپرست  توانایی

 يهــانیانگیم ســت.بــوده ا 5از  3بــا میــانگین وزنــی 
 يهاشــاخصشــاخص نقــش گردشــگري در ارتقــاي 

کـه  آمده دستبه 5از  5/3گویان پاسخ زعمبهزندگی 
ــه نیدر بــ ــدگی يهاشــاخصســنجش هــاي گوی ، زن
، 1/4 میانگین و بومی با دستیصنایع يتوسعه يگویه

و بومی با میـانگین  دستیصنایعباال رفتن قیمت گویه
 8/3بـا میـانگین ن قیمـت زمـین بـاال رفـت گویهو  4

ــه ــترتب ــیش بی ــرین ب ــأثت ــش  ریت ــاخص نق را در ش
ــدگی  ــاخص زن ــاي ش ــگري در ارتق ــتهگردش . اندداش

زنـان سرپرسـت  افزایش تواناییهاي گویههمچنین 
تـرین کم ،نیازموردتهیه مسکن  و جوانان در خانوار

  .اندداشتهرا در شاخص مزبور  ریتأث
  

  نقش گردشگري در ارتقاي درآمد مردم يهاشاخصدرصد معتبر  توزیع فراوانی و -6جدول 

خیلی   هاگویه
تا   کم  کم

خیلی   زیاد  حدودي
میانگین   کل  زیاد

  رتبه  5وزنی از 

  100  6/20  7/39  1/20  3/11  2/8  درصد  3  5/3  194  40  77  39  22  16  فراوانی  مردم استان افزایش درآمد سرانه

  100  8/19  2/42  2/17  4/11  4/9  درصد  3  5/3  192  38  81  33  22  18  فراوانی  افزایش سطح درآمد مردم
باال رفتن سطح درآمد کسبه، 

  داران و اماکن جذب گردشگررستوران
  100  3/53  21  4/14  1/4  2/7  درصد  1  1/4  195  104  41  28  8  14  فراوانی

  100  2/7  4/31  1/37  5/17  7/6  درصد  6  1/3  194  14  61  72  34  13  فراوانی  ها و نهادهاایجاد درآمد براي سازمان
افزایش درآمد براي دولت از طریق منافع 

  شده حاصل از مالیات اخذ
  100  8/26  3/43  17  8/9  1/3  درصد  2  8/3  194  52  84  33  19  6  فراوانی

  100  6/4  9/45  8/26  4/12  3/10  درصد  5  2/3  194  9  89  52  54  20  فراوانی  توزیع درآمد بین اقشار مختلف مردم
افزایش رضایت مردم ناشی از درآمد 

  گردشگري
  100  6/13  7/48  3/18  9/8  5/10  درصد  3  5/3  191  26  93  35  17  20  فراوانی

  100  2/7  8/30  3/33  5/20  2/8  درصد  6  1/3  195  14  60  65  40  16  فراوانی  کمک به کاهش فقر در جامعه

  100  8/11  41  6/24  4/15  2/7  درصد  4  3/3  195  23  80  48  30  14  فراوانی  کمک به ثبات در آمدهاي مردم
قبول و افزایش  ایجاد درآمدهاي قابل

  افزوده براي استانارزش
  100  3/31  9/35  9/16  3/11  6/4  درصد  2  8/3  195  61  70  33  22  9  فراوانی

  5/3  هامیانگین
  ) 1392 نامه،(مأخذ: نتایج حاصل از پرسش

  
در مـورد نقـش  ،6جـدول  يهـاداده با توجه بـه
 ،رتقاي درآمـد مـردم اسـتان گلسـتانگردشگري در ا

آماري مربوط به شاخص مزبور  ترین درصد نمونهبیش
درصد مربوط بـه  3/74در سطح زیاد تا خیلی زیاد با 

و  دارانرسـتوران، کسـبه درآمدباال رفتن سطح  گویه
و  5از  1/4میـانگین وزنـی  بـا گردشـگراماکن جذب 

در سطح زیاد تـا خیلـی  دست آمدهترین درصد بهکم

کمک به کاهش فقر  گویهدرصد مربوط به  38زیاد با 
ــا در جامعــه  .بــوده اســت 5از  1/3میــانگین وزنــی  ب

شــاخص نقــش گردشــگري در ارتقــاي  يهــانیانگیم
 5از  5/3گویــان پاســخ زعمبــهدرآمــد مــردم اســتان 

نقـش ش سـنجهـاي گویـه نیدر بـکه  آمده دستبه
بـاال  گویـه، ارتقاي درآمد مردم اسـتاندر  يگردشگر

و امـاکن  دارانرسـتوران، کسـبه درآمـدرفتن سـطح 
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افـزایش  هـايگویـه ،1/4 میـانگین با گردشگرجذب 
براي دولت از طریق منـافع حاصـل از مالیـات  درآمد

و افـزایش  قبـول قابـلو ایجاد درآمـدهاي  شده اخذ
 بیـترتبـه 8/3یـانگین بـا م براي استان افزوده ارزش
را در شـاخص نقـش گردشـگري در  ریتـأثترین بیش

ــردم ــد م ــاي درآم ــتان ارتق ــته اس ــین اندداش . همچن
کمک  ،و نهادها هاسازمانایجاد درآمد براي هاي گویه

در شـاخص  1/3با میـانگین به کاهش فقر در جامعه 
  . اندداشته را ریتأث نیترکم بیترتبه مزبور

  
   هاهیفرض بررسی و آزمون

بین گردشگري و ایجاد و توسعه اشتغال  :فرضیه اول
  وجود دارد. يداریمعندر سطح استان گلستان رابطه 

  
  .اشتغال نقش گردشگري در ایجاد و توسعه بر اساس (کاي دو)خی دو  تحلیل آزمون - 7جدول 

  گیرينتیجه  داريمعنیسطح   درجه آزادي  خی دو میزان  متغیرنام 
  تائید فرضیه  000/0  4  26  و توسعه اشتغال گردشگري و ایجاد ارتباط بین

  ) 1392 نامه،(مأخذ: نتایج حاصل از پرسش
  

ارتباط با نقش در  دو (کاي دو) تحلیل آماري خی
اشتغال با مقدار آزمـون  و توسعهگردشگري در ایجاد 

ـــه 26 ـــطح 4آزادي  و درج ـــ، س  000/0 يداریمعن
تنباط کـرد کـه بـین اسـ تـوانیمـکـه  آمده دستبه

اسـتان  سـطحاشتغال در  گردشگري و ایجاد و توسعه
  .گرددیممشاهده  يداریمعنرابطه  95/0در سطح 

بین گردشگري و ارتقاي درآمد مردم  :دوم يفرضیه
  .وجود دارد يداریمعناستان گلستان رابطه 

  
  درآمد مردم استان ينقش گردشگري در ارتقا بر اساس (کاي دو) خی دو تحلیل آزمون -8جدول 

  گیرينتیجه  داريسطح معنی  درجه آزادي  میزان خی دو  نام متغیر
  تائید فرضیه  000/0  4  4/28  مردم درآمدو ارتقاي ارتباط بین گردشگري 
  )1392 نامه،(مأخذ: نتایج حاصل از پرسش

 
در ارتباط با نقش  دو (کاي دو) تحلیل آماري خی

بـا مقـدار  اسـتان مـردم درآمـد يدر ارتقاگردشگري 
ــون  ــه آزادي  4/28آزم ــطح  ،4و درج ــس  يداریمعن

اسـتنباط کـرد کـه  توانیمکه  آمده دستبه 000/0
 حمــردم  در ســط درآمــد يارتقــا وبــین گردشــگري 

مشــاهده  يداریمعنــ رابطــه 95/0اســتان در ســطح 
  .گرددیم

گردشگري و افزایش میزان  بین :سوم فرضیه
 يداریمعن ستان رابطهدر استان گل يگذارهیسرما

  وجود دارد.
  

  يگذارهیسرمانقش گردشگري در افزایش میزان  بر اساس (کاي دو) خی دو تحلیل آزمون - 9جدول 
  گیرينتیجه  داريسطح معنی  درجه آزادي  میزان خی دو  نام متغیر

  تائید فرضیه  000/0  4  3/22  يگذارهیسرماارتباط بین گردشگري و افزایش میزان 
  )1392 نامه،: نتایج حاصل از پرسش(مأخذ

  
در ارتباط با نقش (کاي دو)  دوتحلیل آماري خی 

در اسـتان  يگذارهیسرماگردشگري در افزایش میزان 
، سطح 4آزادي  و درجه 3/22گلستان با مقدار آزمون 

استنباط  توانیمکه  آمده دستبه 000/0 يداریمعن
ـــزان  ـــزایش می ـــین گردشـــگري و اف ـــه ب ـــرد ک ک

ــرما ــطح  يگذارهیس ــتان در س ــتان گلس  95/0در اس
 .گرددیممشاهده  يداریمعن رابطه

بــین گردشـــگري و ارتقـــاي  :چهـــارم فرضـــیه
 زنــدگی مــردم  اســتان گلســتان رابطــه يهاشــاخص

  وجود دارد. يداریمعن
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  زندگی مردم يهاشاخصاساس نقش گردشگري در ارتقاي  بر  خی دو تحلیل آزمون - 10جدول 
  گیرينتیجه  داريمعنیسطح   درجه آزادي  خی دومیزان   غیرمتنام 

ارتباط بین گردشگري و ارتقاي 
  تائید فرضیه  000/0  4  8/19  زندگی مردم يهاشاخص

  )1392 نامه،(مأخذ: نتایج حاصل از پرسش
  

در ارتباط با نقش  دو (کاي دو)تحلیل آماري خی 
  زنــدگی مــردم يهاشــاخصگردشـگري در ارتقــاي 

، سـطح 3آزادي  و درجـه 8/19مقدار آزمون با  استان
استنباط  توانیمکه  آمده دستبه 000/0 يداریمعن

زنـدگی  يهاشاخصکرد که بین گردشگري و ارتقاي 
مشاهده  يداریمعن رابطه 95/0استان در سطح  مردم

  .گرددیم
 
    يریگجهینت

 دارد. ياگسـتردهگردشگري آثار اقتصادي  صنعت
اقتصادي، کـاهش  يهاتیفعالو تنوع  افزایش اشتغال

، ارتقـاي درآمـدکمبیکاري و ایجاد اشتغال براي مردم 
و امکانـات  هارسـاختیزسطح زنـدگی مـردم، بهبـود 

 مثبـت اقتصـادي توسـعه راتیتأث نیترمهمموجود از 
هـدف  این تحقیق که بـا .روندیمشمار گردشگري به

ن اقتصـادي اسـتا بررسی نقش گردشگري در توسـعه
ــه اســت گلســتان ــداد  .صــورت گرفت ــر از 195تع  نف

  مؤسســاتو  هاســازمان نظرانصــاحبو  کارشناســان
گردشـگري اسـتان  حـوزه دولتی و خصوصی فعال در

قـرار  مطالعـه مـورد انتخاب و نمونه عنوانبهگلستان 
ــایج .گرفتنــد تحقیــق حاضــر در راســتاي اهــداف  نت

ــده ومطرح ــه ش ــه ب ــا توج ــده وفرضــیات مطرح ب  ش
تحقیـق، نشـان  بین متغیرهاي مورد همچنین، رابطه

افزایش اشـتغال  ،انیگودرصد پاسخ 1/72دهد که می
گویـان صد پاسـخدر 9/64و فصلی و  وقت پاره، موقت
 میـان را در شغلی جدید در منطقـه هايفرصتایجاد 
 نقش گردشگري در ایجاد و توسعه سنجشهاي گویه

سنجش هاي ر میان گویهد .انددانسته ترمهم اشتغال 
، يگذارهیسـرمانقش گردشـگري در افـزایش میـزان 

 گذاريسـرمایهافزایش  گویه انیگودرصد پاسخ 5/70
زیر بنایی مرتبط بـا گردشـگري و  تأسیسات در زمینه

هــاي سـنجش نقــش گردشــگري در در میـان  گویــه

 انیـگودرصـد پاسـخ 3/74ارتقاي درآمد مردم استان 
و امـاکن  دارانرستوران، کسبه مددرآباال رفتن سطح 

نتـایج بخـش  .انددانسـته ترمناسب را گردشگرجذب 
ــان می ــق نش ــري از تحقی ــهدیگ ــد ک ــرمهم ده  نیت

ــه ــاگوی ــنجش يه ــاي  س ــگري در ارتق ــش گردش نق
کیفیت زنـدگی مـردم اسـتان از دیـدگاه  يهاشاخص

و  دسـتیصنایع توسـعه گویـه بیـبه ترتگویان پاسخ
بـاال رفـتن قیمـت  و )درصد 9/75( افزایش قیمت آن

نتایج آزمون فرضیات  .است بوده )صددر 3/65( زمین
  که:دهد شده نشان میطرح

ــین گردشــگري و ا جــاد و توســعه اشــتغال در یب
 وجود دارد . يداریمعن استان گلستان رابطه

 يگذارهیسـرمابین گردشگري و افـزایش میـزان 
 وجود دارد. يداریمعن يرابطه

مــردم اســتان  درآمــد  يارتقــاي بــین گردشــگر
 وجود دارد. يداریمعن گلستان رابطه

زنــدگی  يهاشــاخص يو ارتقــابــین گردشــگري 
 وجود دارد. يداریمعنمردم استان گلستان رابطه 

بـه ایـن  تـوانیمـچه که بیان شـد از مجموع آن
 گردشـگري يهاجاذبهو  هايتوانمندنتیجه رسید که 

آثـار  1100عی، بیش جاذبه طبی 350بیش از وجود (
، قــدمت و دلیــل تنــوعبــه تــاریخی) اســتان گلســتان

اقتصـادي اسـتان  بـراي توسـعه، ه فرد بودنمنحصر ب
نتایج پـژوهش حاضـر  سهیمقابررسی و مناسب است. 

کـه نتــایج  دهـدیمـپیشـین نشــان  يهـاپژوهشبـا 
در  دست آمدهدر این تحقیق با نتایج به آمده دستبه

ــان تحقیقــات  ــی )، 1383(امیری ــادمهراب و  يبشــر آب
)، زارعـی 1390)، ضرابی و پریخانی (1390همکاران (

)، صـــیدایی و رســـتمی 1390نمـــین و همکـــاران (
) 1392لنگـــرودي و رضـــائیه ( یعـــیمط، )1391(

ــازگاري دارد  ــویش س ــات خ ــی در مطالع ــرا همگ زی
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، توسـعه گري در یک منطقـهدریافتند که رونق گردش
  د شد.خواه دنبالبهاقتصادي را 

ــهاز  مطلــوب بنــابراین بــراي اســتفاده  در هاجاذب
و داخلـی و خـارجی گردشگران  جذب گسترده هنیزم

ــدبهره ــاي  يمن ــاداز مزای ــگري ياقتص ــ و گردش ه ب
 وضــعیت اقتصــادي مــردم و در بهبــودکــارگیري آن 

ــعه ــتان توس ــدار اس ــادي پای ــت ، اقتص ــوب اس مطل
  :قرار گیرد توجه موردزیر در عمل  يهاشنهادیپ
طرح جامع گردشگري استان با توجـه بـه  يتهیه -

 بالقوه و بالفعل مناطق مختلف استان يهايتوانمند
 در ژهیوبـه(افزایش ضریب امنیت در سطح استان  -

 جــادیو ا) گردشـگري يهـاقطبارتبـاطی و  يهـاراه
و اسـتقرار آنـان در مراکـز مهـم  گردشـگريپلیس 

  استان گردشگري
ــت  - ــرمااولوی ــايگذارهیس ــش ا يه ــتان در بخ س

  هارساختیز توسعه هدف با ربناهایزو  ساتیتأس
استان در سـطح  يهاجاذبه مؤثرتبلیغات منظم و  -

 کشور
 

ــار  - ــد رفت ــوزش ک ــنیبآم ــین  یالملل و آداب و آی
 گردشگري استان  انیمتصدتشریفات به مردم و 

توسـط  يگذارهیسـرماتضمین امنیـت سـرمایه و  -
خصوصی و هـدایت  در بخشدولت براي ایجاد انگیزه 

در  يگذارهیسـرماو حمایت صحیح از این بخش براي 
 گردشگري استان يهاقطبمناطق و 

 یجمعارتبـاط يهارسـانهاز قابلیت  يریگبهره -
 بین مردم  درفرهنگی  يبسترسازدر 

ــه - ــراي يزیربرنام ــدگاري  ب ــزان مان ــزایش می اف
 گردشگران داخلی و خارجی و مسافران عبوري 

، باطـات و مبـادالت بازرگـانیسـطح ارتارتقاي  -
دلیـل با کشورهاي آسیاي میانه که به و...فرهنگی 

 تواندیمهمجواري و اشتراکات فرهنگی و مذهبی، 
بــازار هــدف گردشـگران خــارجی بــراي  نیتـرمهم

 .استان باشد
ــاطی اســتان  يهاشــبکهتوســعه و بهســازي  - ارتب

ــه ــه  ژهیوب ــیرهاي منتهــی ب ــهمس مهــم  يهاجاذب
 گردشگري 

در استان با توجه  سمیاکو تورصنعت  يعهتوس -
 فرد به منحصربه وجود مناظر طبیعی بکر و نادر و 

گردشگري فرهنگی و تاریخی  در استان  توسعه   - 
  فرده و منحصر ب فراوان يهاجاذبهدلیل وجود به
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