ﻓﺼﻠﻨﻨﺎﻣﻪ ﻋﻠﻤﻲ-ﭘﮋوﻫﺸﻲ
ﻫﺎي ﻧﻮ در ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎي اﻧﻧﺴﺎﻧﻲ
ﻧﮕﺮش ي
ﭘﺎﻳﻴﺰ 1395
ﺳﺎل ﻫﺸﺘﻢ ،ﺷﻤﺎره ﭼﻬﺎرم ،ﺰ

ﻮﺳﻌﻪ ﮔﺮدﺷﺷﮕﺮي ﺑﺎ ﺗﺗﺎﻛﻴﺪ ﺑﺮآﺛﺛﺎر
ﺑﺮرﺳﺳﻲ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﻳﻳﺰي ﺑﺮ ﺗﻮ
ﭼﻐﺎزﻧﺒﻴﻞ((
ﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻮرددي ﻣﻌﺒﺪ ﭼ
ﺗﺎﺎرﻳﺨﻲ و ﺑﺎﺳﺘﺎﻧﻲ اﺳﺳﺘﺎن ﺧﻮززﺳﺘﺎن )ﻣﻄ
ﺣﺒﻴﺐ اﷲ ﻛﺮﻳﻤﻴﺎﺎن
ﺐ

1

ﺣﺪ ﮔﺮﻣﺴﺎر ،ﮔﺮﺮﻣﺴﺎر ،اﻳﺮان
ﻋﻀﻮ ﻫﻴﺎت ﻋﻋﻠﻤﻲ داﻧﺸﮕﺎه آآزاد اﺳﻼﻣﻲ واﺣ

ﻣﻬﺴﺎ ﻓﻜﺎر
ﺣﺪ ﮔﺮﻣﺴﺎر ،ﮔﺮﻣﻣﺴﺎر ،اﻳﺮان
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﻳﺰي ﺗﻮرﻳﻳﺴﻢ ،داﻧﺸﮕﺎه آززاد اﺳﻼﻣﻲ واﺣ
ﻛﺎرﺷﻨﺎس ارﺷﺪ ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎ و ﺑﺮ
ﺗﺎرﻳﺦ درﻳﺎﻓﺖ ﻣﻘﺎﻟﻪ1395/04/26 :
ﺦ

ﺗﺎرﻳﺦ ﭘﺬﻳﺮش ﻣﻘﺎﻟﻪ13995/07/03 :

ﭼﻜﻴﺪه
ﮕﺮي ﭘﺎﻳﺪار ﻣﻨﺎﻃﻃﻖ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ .درﻛﻛﺸﻮر ﻣﺎ اﻳﺮان ﺑﺮﺮﻧﺎﻣﻪرﻳـﺰي
ﻆ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﮔﺮدﺷﮕ
ﻳﻜﻲ از ﻣﺸﺸﻜﻼﺗﻲ ﻛﻪ ﺟﻬﻬﺎن اﻣﺮوز ﺑﺎ آن رروﺑﺮو اﺳﺖ ﺣﻔﻆ
ﺧﺼﻮص ﺳﻮدآووري ﭼﻨﺪاﻧﻲ ﻧﺪاﺷـﺘﻪ ﺑﺎﺷـﺪ اﻳـﻦ ﺗﺤﻘﻴـﻖ ﺑـﺎ
ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﻓﺘﻪ و ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪه ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ در اﻳﻦ ﺧ
در اﻳﻦ ﺧﺼﻮﻮص ﻛﻤﺘﺮ د
روش اﻳـﻦ ﺗﺤﻘﻴـﻖ ﭘﭘﻴﻤﺎﻳﺸـﻲ و
ﮕﺮي ﺗﻬﻴـﻪ ﮔﺮدﻳﻳـﺪه اﺳـﺖ .ش
ﺟﻬﺖ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﮔﺮدﺷﮕ
ارزﻳﺎﺑﻲ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ و ﺑﺮﺮﻧﺎﻣﻪرﻳﺰي در اﺑﻌﻌﺎد ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺖ
ﺑﻲ
ﻫﺪف
ﭘﺎﻳـﺎﻳﻲ آن ﺑـﺎ اﺳـﺘﻔﺎدهه از آﻟﻔـﺎي
ﻲ
ﻣﺤﻘﻘـﻴﻦ ﺗﺎﺋﻴـﺪ و
ﻦ
ﺑـﻮده ﻛـﻪ رواﻳـﻲ آنن ﺗﻮﺳـﻂ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺎﺳـﺎن و
اﺑﺰار ﺟﻤﻊ آوري اﻃﻼﻋـﺎت ﭘﺮﺳﺸـﻨﺎﻣﻪ ه
آوري دادهﻫـﺎي ﭘﺮﺳﺳﺸـﻨﺎﻣﻪ ،ﺑـﺎ اﺳـﺘﻔﻔﺎده از ﻧـﺮم
ﭘـﺲ از ﺟﻤـﻊ ي
 160ﭘﺮﺳﺸـﻨﺎﻣﻪ ﺗﻮزﻳﻳـﻊ ﮔﺮدﻳـﺪ .ﺲ
 0/877ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ .در اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ 1
ﻛﺮوﻧﺒﺎخ 8
از آزﻣﻮن رﮔﺮﺳﻴﻴﻮن ﺧﻄﻲ و آزﻣﻣﻮن  tﺗﻚ
اﻓﺰارﻫﺎي  SPSSﺑﻪ ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ دادهﻫﺎ ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺳﺖ .ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﻘﺎت ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده ز
روﺷﻦ ﻣﻲﻛﻨﺪﻛﻪ ﺑﻌﺪﺪﻛﺎﻟﺒﺪي_ ﻲ
اﻳﻦ ﻣﻄﻠﺐ را ﻦ
ﻧﻤﻮﻧﻪاي ﻦ
ﻓﻀﺎﻳﻲ ،ﺑﻌﺪﻓﺮﻫﻨﮕﻲ_اﺟﺘﻤـﺎﻋﻲ ﺑﻌﺪاﻗﺘﺘﺼـﺎدي ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪررﻳـﺰي ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﮔﮔﺮدﺷـﮕﺮي
ﻀـﺎﻳﻲ و زﻣﻴﻨـﻪ ﻓﺮﻫﻨﮕـﻲ-
ﮔﺮدﺷـﮕﺮ دارد.ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪرﻳـﺰﺰي ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﮔﺮددﺷـﮕﺮي ،در زﻣﻴﻴﻨـﻪ ﻛﺎﻟﺒـﺪي -ﻓﻀ
ﺮ
ﺟـﺬب
راﺑﻄﻪ ﻣﻌﻨﻲ دداري ﺑﺎ ﻣﻴﺰان ﺟ
در اﻳﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﺨﻮﻮﺑﻲ اﺟﺮا ﺷﺪه اﺳﺳﺖ .ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﺮﻧﻧﺎﻣـﻪرﻳـﺰي
در اﻳﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﺨﻮﻮﺑﻲ اﺟﺮ اﻧﺸﺪه اﺳﺳﺖ ﻟﻴﻜﻦ در زﻣﻣﻴﻨﻪ اﻗﺘﺼﺎدي ،ر
اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ،ر
از اﻳﻦ راﺑﻄﻪ ﻣﺮﺑﻮﻮط ﺑﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﻳﺰي در زﻣﻴﻨﻪ
ﻣﻴﺰان ﮔﺮدﺷﮕﺮان درر اﻳﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ دارددﻛﻪ  50درﺻﺪ ز
ﺗﻮﺳﻌﻪ ﮔﺮدﺷﺷﮕﺮي راﺑﻄﻪ ﻣﻌﻨﻨﻲ داري ﺑﺎ ن
ﭽﻨﻴﻦ ﻣﺸﺨﺺ ﮔﮔﺮدﻳﺪ در اﻳﻦ ﻣﻨﻄﻄﻘﻪ ﻋﻤﻠﻜﺮد ﻣﻨﺎﺳﺳﺒﻲ از ﻧﻈﺮ ﺑﺮﻧﺎﻣﻣﻪرﻳﺰي وﺟﻮد ﻧــﺪارد ﻣﺨﺼﻮﺻـﺎـﺎ در زﻣﻴﻨـﻪ
ﻀﺎﻳﻲ اﺳﺖ .ﻫﻤﭽ
ﻛﺎﻟﺒﺪي -ﻓﻀ
ارزﻳﺎﺑﻲ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﻲ
ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺿﻌﻴﻒ
د
ﻀﺎﻳﻲ اﻳﻦ
ﻛﺎﻟﺒﺪي-ﻓﻀ
آﺛﺎرﺗﺎرﻳﺨﻲ ،ﻣﻌﺒﺪﭼﻐﺎزﻧﺒﻴﻴﻞ
ﻲ
رﻳﺰي،
ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ وﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ي
ﺖ
واژﮔﺎن ﻛﻠﻠﻴﺪي:ﮔﺮدﺷﮕﮕﺮي،

habibkarimian
 -1ﺣﺒﻴﺐ ﻛﺮﻳﻤﻴﻴﺎن )ﻧﻮﻳﺴﻨﺪه ﻣﺴﺌﻮل( n@yahoo.com
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مقدمه
کشورهای پیشرو در بعد گردش ع مهس هنالاس یرگ مد هههه هههههای از درآم رو زا یشان یاهد و رگشدرگ د ا ار ن

هب دوخ

    

یدهند .در واقع نه تنها گردشگری بزرگترین صنعت دنیا است بلکه روز به روز نیز در حا تسا دشر ل    
اختصاص م 
به گونهای که سازمان جهانی گردشگری تعداد گردشگران بین المللی را در سال  ۲۰۲۰افزون بر۱٫۶میلیون پیشبینی
کرده است .بر این اساس مشاهده میشود علیرغم نابسامانیهای مق یعط و منطقهای ،به دلیل رش صتقا د ا عیرس ید    
کشورهای پرجمعیتی یچ نوچ ننننن  ،هنددد ،برزیللل ،ان هب یرگشدرگ هیسور و یزنود

وحن نانیبشوخ هههههه هههههههای گس شرت

یرود جهانگردی بین منطقهای نیز افزایش یابد ،در حالی که رش رد یزرم نورب یدرگناهج د
خواهدیافت .انتظار م 
بلند مدت شاهدکاهش خواهد بود) (Chakvey, 2006: 51کشورهایی چون ای  نار ککککک ه بخ نآ یزرا عبانم هدمع ش

  
  

یهای بالقوه و جاذبههای متعدد تاریخی ،فرهنگ ادروخرب یعامتجا و ی ر    
وابسته به نفت است و از سوئی از توانمند 
است ،توسعه صنعت گردشگری میتواند بسیار راهگشا باشد .سرزمین ایران به دلیل برخورداری از جغرافیای متن عو
گها نوچمه یگرزب ی    
و گونهگون ،موجب پیدایش فرهنگهای متنوع با خواستگاههای ناشناخته ش نهرف.تسا هد گگ گگ
ای وخ هک مال ا گتس ا لحم یتحو ه

یلصا و وشن نمای رد اهنآ

و یکیرات رف ماهبا و  تسا هتفر (((((((((((((( ((((((((((((((( Ebrahimi,

.)2006زیگورات چغازنبیل که در  45کیلومتری جنوب شرقی شوش در خوزستان واقع شده است و اونتاش ناپیر شا
ش،
یا اونتاش گال ،پادشاه عیالمی ،در اوایل قرن  13پیش از میالد برکرانه غربی رود دز وبر پشتهای در نزدیک وش ی شش شش
این شهر مقدس را بنا کرده است(.)Grishman, 1994: 7دارای ق  هدوب یئالاب تمظع و تمد و م  یییییییییییتوان زا یکی د   
پتانسیلهای مهم جذب گردشگری ایران به حساب آید ،اما در این ارتباط تنگناها و مشکالتی سبب ش هک تسا هد    
یهای مربوط به توسعه گردشگری غیر واق یع و نا کارآمد شود.
برنامهریز 
محوطه چغازنبیل در استان خوزستان یکی از مناطق نمونه گردشگری کشور با سطح عملکردی مل رق ی ار یلو دراد     
متاسفانه اقدامات الزم در صخ وص توسعه گردشگری در این منطقه صورت نپذیرفته است و با توجه ب یاهلیسناتپ ه   
گردشگری آن ،تحول و گسترش در این منطقه بسیار ناچیز بوده است .از این رو بررسی و شناسایی دقیق این منطقه
و تدوین برنامهای هدفمند و کارآمد بر مبنای دستیابی ب د رادیاپ هعسوت ه ر هقطنم نیا       م یییتوان هعسوت بجوم د    
گردشگری در آن و در نتیجه منجر به تحوالت اقتصادی – اجتماعی و کالبدی در این طنم ق وش ه ددد دددد .و با صخشم    
شدن اهمیت هر یک از ابعاد و ارزیابی عملکرد برنامهریزی توسعه گردش یرگ

م یییتوووان ت تهج یرتهب تامیمص    

برنامهریزی اتخاذ نمود.
دراین بررسی برای تعیین دقیق و تبین منطقی اهداف تحقیق شش فرضیه بر اساس سواالت پیش آمده به ش لیذ حر   
مطرح گردیده:
یرسد بعدکالبدی -فضایی برنامهریزی توسعه گردشگری رابطه معنی داری با میزان جذب گردشگر دارد.
بنظر م 
بنظر م 
یرسد ُبُبعد فرهنگی -اجتماعی برنامهریزی توسعه گردشگری رابطه معنی داری با میزان جذب گردشگر دارد.
بنظر م 
یرسد ُبُبعد اقتصادی برنامهریزی توسعه گردشگری رابطه معنی داری با میزان جذب گردشگر دارد.
یرسد برنامهریزی توسعه گردشگری ،در زمینه کالبدی -فضایی ،در این منطقه بخوبی اجرا شده است.
بنظرم 

بنظرم 
یرسد برنامهریزی توسعه گردشگری ،در زمینه فرهنگی -اجتماعی ،در این منطقه بخوبی اجرا شده است.

بررسی تاثیر مدیریت و برنامهریزی بر79 ...

یرسد برنامهریزی توسعه گردشگری ،در زمینه اقتصادی ،در این منطقه بخوبی اجرا شده است.
بنظرم 
تحقیق حاضر از نوع تحقیق کاربردی و روش تحقیق توصیفی و پیمایش  تسا ی ت یقح ق جم لماش یفیصوت  م هعو       
ت .اج یفیصوت قیقحت یار    
روشهایی است که هدف آنها توصیف کردن شرایط یا پدیدددههاای م رب درو ر سا یس تتت تتت
م
یتواند صرفا بً رای شناخت بیشتر شرایط موجود یا یاری دادن به فرآیند تصمیمگیری باشد( .)Sarmad, 2006ابزار و
روش جمع آوری دادهها کتابخان ننهای و اس دان ییی  ،می بحاصم زا هدافتسا و یناد ههه هههه ،مشا ده هه ،پرس و یرگ ش

عیزوت    

پرسشنامه میباشد .که بر اساس آن جامعه آماری تحقیق حاضر  160نفرازگردشگران منطق رد عقاو لیبنزاغچ ه

رهش     

شوش در استان خوزستان میباشند .همچن ني جهت جامعۀ این تحقیق ،از نظر تعداد افراد ،جزء جامعههاای نامح دود
یآید.
به حساب م 
شهایی در ﺢﻄﺳ
در صخ وص پیشینه تحقیق حاضر ،پژوه 
ﺮﻓ آ ﺎﻫﺪﻨﻳ ي ﺬﮔﺮﻴﺛﺄﺗ ار و ﺶﻘﻧ

ﻲﻤﻠﻋ و ا ﺮﺟ ا ﻲﻳ انجام گردیده است هب هک   

ﺐﺒﺳ

ﻲﮔﺪﻴﭽﻴﭘ

ﻮﻋ ا ﻞﻣ و ﺎﻫﺺﺧﺎﺷ ي ﺪﻌﺘﻣ د در توسعه گردشگری مناطق جنوب کشور نم یتوان از یک

روش ارائه شده در هر یک از این تحقیقات نسخهای کلی برای هر یک از نواحی توریس  دوجوم یت در    این قطانم   
پیچید .به عنوان مثال حسین کالنتری خلیل آباد در پژوهشی با عنوان"بررسي جاذبههاي توريستي جنوب كشوررر" با
توجه به اهداف برنامههاي اول و دوم توسعه اقتصادي ،اجتماعي و فرهنگي جمه حا يارب ناريا يمالسا يرو ي و ا    
توسعه صنعت توريسم ،جاذبههاي طب عي ي و تاريخي و فرهنگي مناطق جنوبي شامل استانهاي "بوشهررر ،هرمزگا و ن

خوزستان" به مطالعه گردشگری در این مناطق پرداخته و در نهایت نتایج مقایسهای پیشرفت در برنام ممههاای توسعه

کشور را جهت رفع نقاط ضعف ارائه نموده است .گیو نصیری در مطالعهای ب طنم یور ر ق غچ ه ا هب لیبنزز ب يسرر      
عوامل جذب گردشگر و متغیر اقتصادی را مورد تحلیل قرار داده و اثرات ان را بر رشد اقتصادی منطقه مورد مطال هع
ت .از مطالعا تسیز ت   
مورد ارزیابی قرار داده و در نهایت اثرات مثبت آن را بیش از اثرات منفی ارزیابی نموده است ت
محی یط موثر بر گردشگری منطقه چغازنبیل نیز میتوان ب یاقآ شهوژپ ه ا یغارچ مارهش و ییاطع دنمشوه ن

هب     

   

ت ) را
همراهی خانم صدیقه چراغی اشاره نمود که تأثیر عامل گردوغبار بر روي گردشگري معبد چغازنبیل (زیگ ارو ت ت
مورد بررسی ق زیم و هداد رار ا روکذم برخم هدیدپ اب طبترم لوصف رد رگشدرگ شهاک ن    

       را م و هتسناد رثو

راهکارهایی ملی و بین المللی را ارائه نمودهاند .محمد راسخ منش پژوهشگر دیگری که نقش پ ملا نیب ی هژور ل یل    
حفاظت و مرمت چغازنبیل را در توسعه علمی گردشگری منطقه ارزیابی نموده و در پایان ضمن بیان نتا هدنزاس جی   
ان هم در باستان شناسی و هم در توریست کشور ،راهکارهایی جهت رفع مشکالت موجود در پ رگ شریذ وو وووههاای
مرمت و احیای بین المللی ارائه نموده است.

این گونه تحقیقات به صورت پراکنده در شهرهای استان انجام شده ولی به صورت جامع در چغازنبی رب ل ا نیلوا ی   
یتواند پایهای برای تخقیقات بعدی باشد.
یگیرد و م 
بار صورت م 
صنعت گردشگری
گردشگری انواع مختلفی دارد و شناخت انواع گردشگری برای برنامهریزی در این عرصه اهمیت اساسی دارد.در یک
تقسیم بندی ،گردشگری به سه نوع فرهنگی ،طبیعت گردی و ماجراجویانه تقسیم شده است که ب  رصتخم روط ه از   
یش ششود.)Fenel, 2003: 33).کش ریا رو ا راد ن ا ناوت ی ائ یییییییهاای با رد یمیظع هوقل   
آن به عنوان گردشگری  ACEیاد م 
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زمینههای زیستمحی یط  ،تاریخی ،میراث فرهنگی و غیره است نمیتواند و نباید به دلیل مسائل سیاسی و نگرانیهاای
فرهنگی ـ اجتماعی خود را از این جریان اقتصادی دور نگه دارد و از سوی دیگر بازار ب نی

لملا ل زین یرگشدرگ ی     

نمیتواند از جاذبههای ایران برای گردشگری چشم پوشی کند ،عدم موفقیت ای رگشدرگ بذج رد نار ا ت و ن و هعس     
گردشگری دالیل متعددی دارد ،برای افزایش گردشگران تنها نمیتوان به اقتصاد دانان دل بست ،راه حل در واق رد ع
دستان دولت و برنامهریزان است چرا که آنان اگر نخواهند و تمایلی به گسترش توریسم و ج هتشادن رگشدرگ بذ    
باشند ،جاذبههای تاریخی و طبی یع و فرهنگی به تنهائی نمیتواند کار ساز باشد.از سوی دیگر تجربه و فرهنگ م مدر
تهاا در ارتبا نتسه ط دد ددد،
یخواهد ولی مردم و مراکزی که با سیروت  تت تت
یآید که دولت م 
نیز بی تاثیر نیست ،گاه پیش م 
تجربه الزم را ندارند و یا آموزشهای الزم را ندیدهاند ،و لذا چگونگی برخورد با گردشگر و ارائه ار وا هب تامدخ   
یدانند.ایران از لحاظ اقلیمی و تنوع جانوری یک کشور شبه قارهای است و بنا هج نامزاس سیئر هتفگ رب  انی       
نم 
جهانگردی جز  5کشور اول دارای بیشترین جاذبههای زیستی و جانوری در دنیاست.همچنین یکی از سه قطب برتر
ت ،میناکار ییی ،
بر صنایع دستی در دنیا است ،سفالگری ،شیشه گری ،قلم زنی ،مشبک کار ییی  ،حکا  رب یک ر ازلف یو تتت تتت
خاتم سازی ،معرق کاری ،منبت کاری ،قالی بافی ،نمدمالی و ...ایران معجونی از گوناگونی فرهنگ ییی  ،زبان ییی  ،ق مو ییی ،
زیست محی یط و اقلیمی است.همچنین از لحاظ آثار تاریخی و می هد زج یگنهرف ثار

وشک ر اول بوسحم ایند       

م
یشود (  .)Yaghobzadeh, 2004ایران باید س یع نماید عالقه مردمان جهان به حضور در کنا رمردم ایران و مشا هده
و مطالعه آداب و رسوم و رفتار آنان را جلب نمای  رما نیا و د از قیرط      برنامهههری ج هعلاطم کی تهج یز ا عم      
گردشگری که همۀ ابعاد اجتماعی ،اقتصادی و فرهنگی گردشگری را واکاوینماید میسرمیباشد ت نیود

یش وو وووههاای

تهای هواپیمایی ،فرودگا  ه ووو…تبلیغ
لها ،شرک 
حمایتی اجرایی ،سرمایهگذاری و اختصاص تسهیالت بیشتر برای هت 

و اشاعه جاذبههای گردشگری از طریق اینترنت ،فیلم ،بروشور ،مقاله ،نمایشگاه و غیره میتوان شاب دیفم د ددد دددد .جهان
یشودکه اطمینان یابیم موجب رشد کیفیت زندگی ،درآمد ملی و در عین حال مح یگنهرف طی   
گردی زمانی حاصل م 
تهای مرتبط با بخش گردشگری باشد
و زیستی شده است .در این راه پژوهش میتواندیاری رسان سازمانها و شرک 
یها باشد و از این طری ب ینیب شیپ هب ق ا  و راز ار  هیا ر دنو ه  یا ن نیو   
تها و سیاستگزار 
و موجب شناسایی اولوی 

    

پرداخت و بدین ترتیب آسیبها و رویدادهای طخ رافرین و غیرمنتظره را کاهش داد.
موقعیت منطقه مورد مطالعه:
استان خوزستان با مساحت  64 / 057کیلومتر مربع در جنوب غربی ایران در کران ور دنورا و سراف جیلخ ه د رارق      
دارد.این استان دارای  24شهرستان 54 ،شهر 52 ،بخششش ،و  112دهس و نات

 880آبا  ینوکسم ید وو ووو 4152آبا ریغ ید   

ی میباشدشهرستان شوش با مساحت  5/6کیلومتر مربع در جنوب غربی دزفول و  511کیلومتری شمال غربی
مسکون 
اهواز بین  32درجه و  2دقیقه عرض شمالی و  47درجه و 1دقیقه طول شرقی نسبت به نصف انها رارق چیونیرگ ر    
دارد.حداقل سرمای روزانه در زمستان  2/4درجه و در گرمای تابستان  9/ 45درجه است .میزان بارندگی ساالنه ب روط
یباشد.
متناوب از  042تا  558میلی متر م 
هوای شوش گرم و خشک است.در مرکز این شهرستان باالترین دما در تابستان باالی  53درج مک و دارگ یتناس ه    
ترین دما  1درجه باالی صفر است.آب و هوای این شهر متاثر از اثر پرفشار جنب حارهای است ثعاب هک   

م یییش ششود
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بعضی از ایام تابستان هوا شرجی باشد.نتیجه کل بررسیها در زمینه آسایش اقلیمی نشان میدهد وضعیت آسایش در
منطقه در ماه آبان میباشد ،ماههای آذر و اسفند خنک ودی و بهمن خیلی خنک هستند ،در ماههای خرداد و شهریور
هوا شرجی است و نهایتا اینکه چون آسایش اقلیمی در ماههای خا ریثات هقطنم رد تسیروت بذج رد تسا یص       
فراوان دارد (.) Royan Consolting Engineers, 2008وجود سه رود خانه کرخه ،دز و شاوور شهرستان شوش را از
نظر کشاورزی در استان خوزستان ویژه و ممتاز نموده است و وجود پوش زد و هخرک هناخدور فارطا یهایگ ش

  

امکان ایجاد بزرگترین اما نک تفریحی منطقه را بوجود آورده است.

(نقشه)1-تقسیمات استان خوزستانSource: National cartography Organization Iran's

جاذبههای گردشگری شوش:
ت .محوطه
شوش از جمله شهرهای مهم استان خوزستان است که در  118كیلومتری ش وها لام ا س اهدش عقاو ز تتتتت تتتتت
یگیردكه در میان دو رود كرخه و دز واقع ش هد
باستانی شوش بخش بزرگی به وسعت تقریبی  400هكتار را در بر م 
است .این محوطه از اوایل هزاره چهارم پیش از میالد تا اوایل دوره اسالمی ،ی یك از مهمترین ش رشب خیرات یاهره    
ب سا هدو تتتت ت .شوشش ش ،شوشیانا نایزوس ای ا قبط جنپ دبعم میظع یانب هک هدوب مالیع رهش تموکح زکرم  ههههههههههه ه هههههههههههههههه ه

"زیگوراتچغازنبیل" در نواحی این شهر هم اکنون یکی از بناهای عظیم خاورمیانه است و وتردوت یاهراوید اب هک   
یسازد.
هزاران خشت و آجر بر تپهای بنا شده و کتیبههای آجرین با خط میخی عیالمی قدمت این بنا را آشکار م 

ت.
یش ششهر ش سا هدش هتخاس شو تتتت تتتت
ک" ح یادخ ااااام 
این بنا که معبدی مذهبی برای نیایش بوده ب ای ه دد ددد "اینشوش انی ک ک
شهرعظیم شوش به وسیله پادشاه آشوری" ،آشوربانیپال" وی نآ ات دیدرگ نار هک با خه شالت  ا ییاپرب و نایشنم        
کاخهای زمستانی به عنوان پایتخت ،بار دیگر رونق گذشته خود را به دست آورد و تا اوائ نانچمه برع طلست ل     
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رونق داشت .از سده دوم تا هفتم ه .ق .نیز دوباره رونقی نصیب این شهرگش وغم هلمح اب یلو ت الالالالال الالالالالالن ،عظم و ت
شكوه آن از میان رفت.
آكروپل ،شهرشاهی ،آپادانا ،شهرپیشه وران ،قلعه دمورگان ،آرامگاه دانیال نبی ،كاخ شائور و شهر باستانی چغازنبیل از
مهمترین دیدنیهای تاریخی و باستانی شهرستان شوش به شمار م یییرونددد .محوط تساب ه ا ودح هپت تفه ین ددد دددددددد 51
كیلومتری جنوب شرقی شهر شوش واقع شده و همانطور كه از نام آن پیدا است از تپههاای مت دع د هدش لیكشت ی    
یتوان تپه جوی در شمال تپه جعفرآباد ،تپ اب دنب ه للل لللل،
است .از تپههای باستانی معروف پیش از تاریخ منطقه شوش م 
بوهالن و تپه معروف آکروپل نام برد ،که آثار متعددی در آنها پیدا شده و به دوره سوزیانا تعلق دارند ،مردما نیا ن
تپهها در روستاها سا نک بودهاند.در واقع شوش بخشی از کشور ایران است که اولین آثار شهرنشینی و تجا نآ رد تر
یکرده است.
ظهور کرده است و انسان در  9هزار سال پیش از میالد در این منطقه کشاورزی م 

(نقشه)-2نمای بیرونی شهر شوش )ُُSource: IranCultural Heritage Organization (ICHO

چغازنبیل
معبد زیگورات چغازنبیل در  45کیلومتری جنوب شرقی شوش واقع ش رد دبعم نیا.تسا هد

لاس     

 1300پ زا شی

میالد به طول  1300و عرض  100متر مربع ساخته شده است.این مجموع هلصاف رد هک ه      2کیل رق زد دور یرتمو ار   
دارد ،بعدها به نام دور اونتاش یا شهر اونتاش گال مشهئر گردید.
این شهر یادگار تمدن عیالم جدید است که از سه حصار تو در توی خشتی تشکیل شده و دروازه اصلی آن ب یور ر
حصار بزرگ در جبهه ی شرقی قرار دارد.در حد فاصل حصار اول و دوم کاخهای شا گمارآ و یه اااااههاای س نیطال
یترین تاسیسات آبرسا ین
عیالم قرار دارند.در بین حصار دوم و سوم بقایای تصفیه خانه آب چغازنبیل در شمار قدیم 
یرود.آب آن از رودخانه کرخه و از فاصله  45کیلومتری با حفر و احداث کانالی تامین م یییش ششود.در مر زک
به شمار م 
حصار سوم معبد اصلی زیگورات قرار دارد.معبد اصلی به ابعاد 501در  501متر ،مربع کاملی است رد نآ عالضا هک   

بررسی تاثیر مدیریت و برنامهریزی بر83 ...

جهات اصلی شرقی ،غربی و شمالی و جنوبی واقع شده است.اصل این معبد با به کارگیر ییی میلیونننهاا آج رد و ر 5
طبقه ساخته شده بود که در حال حاضر  2طبقه آن باقیمانده است.ارتفاع آندر گذشته حدود  52متر و متشکل از پ جن
طبقه بود.طبقات این معبد بر خالف تمامی زیگوراتهای بین النهرین بر روی همدیگر ساخته نشده ،بلکه ه هقبط ر   
مستقال از سطح زمین به باال احداث شده است .به غیر از طبقه اول و پنجم ،تمامی طبقات از خشت پر شدهاند ،طبقه
پنجم که مرتفعترین طبقه محسوب میشود ،جایگاه قرار دادن بتهای آن زمان بوده است.مهمترین این بتها یادخ
اینشوشیناک یا خدای خاص شهر شوش بوده است.

نها
(نقشه)3-پالن مجموعه زیگورات و صح 
Source: Daneshju.ir

بر روی دیوارهای معبد آجرهایی به خط میخی مشاهده میشود که همگی دارای متنی یکسان هستند مان رگنایب هک    
پادشاه و هدف او از ساخت این معبد میباشد.در اطراف معبد و بر روی کف اصلی دو سکوی میور بری دهاشم هد ه   
میشود که نظرات مختلفی در مورد آنها ابراز شده ،بر یخ آنها را سکوی قربانگاه و بر یخ دیگر محل ستاره شناسی
و ساعت خورشیدی دانستهاند.مجموعهاین شهر و آثار تمدن عیالم در هفت تپه در سال  046پیش از میالد در حمله
ی آشوریان به سر کردگی آشور بانیپال وی و دیدرگ نار

مالیع تیمکاح ی ییییییییها ش ضرقنم لاس نارازه زا سپ  دددددد ددددددد

(.)Zendedel, 2000: 80

شکل()1طرح از نمای چغازنبیل
Source: Daneshju.ir
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در سه سوی زیگورات چغازنبیل سه بنای کوچک آجری دایرهای شکل ساخته شده است که تنها یکی از آنها رد هک
سوی شمال غربی قرار دارد تا حدودی سالم باقی مانده ب رد هک یرگید و دو

رغ بونج ب رق ی ار دار تسد هب د         

مرمتگران عضو هیئت کاوش فرانسوی شبیه به نمونه سالم شمال غربی بازسازی شد.در چهار س نب نیا یو اا ااااا ،چهار
آفتاب سنج آجری به شکل طاق نما یا پنجره نما شاخته شده است که با آفتا نس ب جج جججهاای ر خدص ا متسر شقن هن    
یرود این سه بنا مه یور رب هک 
شباهت زیادی دارد (.)Morddi ghiasabadi, 2005گمان م 

جم م  هعو و ار یدحا    

  

تشکیل میدهند ،یک آفتاب سنج و سازه خورشیدی برای سنجش گردش خورشید و تشخیص روزهای اول و میانی
بهای تابستانی و زمستانی بوده است.
هر فصل سال یا اعتدالین بهاری و پاییزی و انقال 

(شکل)2-چگونگی ایجاد سایهها در تقویم آفتابی زیگورات چغازنبیل
Source: Ghiasabadi

بحث و بررسی
در این مطالعه از روش نمونهگیری تصادفی ساده استفاده گردیده است ،که از انواع نمونهگیری احتما م یل یییییباش هکد
دانشمندان علوم رفتاری مورد استفاده قرار میدهند .در این تحقیق پرسشنامهها به صورت تصا رگشدرگ نیب یفد ان    
منطقه چغازنبیل توزیع گردید.پرسشنامه مورد نظر دارای دو بخش بوده ،بخ نیمز تالاؤس لماش تسخن ش ههههه ههههههای و
عواملی چون جنسیت ،سطح تحصیالت ،سن ،میزان درآمد را میسنجد .بخش دوم پرسشنامه شامل سؤاالتی در زمینه
متغیرهای تحقیق است که همه سؤاالت این بخش در قالب طیف لیکرت طراحی شدهاند .در تحقیق حاضر از مقیاس
پنج گانه لیکرت برای اندازهگیری متغیرها و طراحی پرسشنامه استفاده شده است که بصورت زیر مقیاس بن هدش ید   
است:

خیلی زیاد زیاد متوسط کم خیلی کم
ارزشگذاری گزینههای هر سؤال به این ترتیب که به گزینه خیلی زیاد ،ارزش  5و به گزینه خیل ک ی مم ممم ،ارزش  1داده
شد .به عبارت دیگر ارزش گذاری گویههای هر سؤال پرسشنامه بصورت زیر م 
یباشد:

بررسی تاثیر مدیریت و برنامهریزی بر85 ...

خیلی زیاد زیاد متوسط کم خیلی کم
12345
دادههای تعدادی پرسشنامهای که بین اعضای جامعه پخش گردید را با استفاده از نرم افزار ،SPSSآلفای کرونباخ آن ار
یتوان گفت هك
یباشد بنابرا ني م 
به دست آوردیم .ضريب آلفاي محاسبه شده از طر قي نرم افزار  SPSSبرابر  0/7 87م 
يباشند.
پرسشنامههاي فوق از پایداری كافي برخوردارم 
برای تایید فرضیات و همچنین تمامی تحلی 
ت .در این زا قیقحت   
لهای آماری از نرم افزار SPSSاستفاده گردیده است ت
آزمون one sample t-valueجهت تآیید فرضیات مربوط به نحوه عملکرد برنامهههریزززی توسعه فتسا یرگشدرگ  ا هد    
شده است .این آزمون مشخص میکندکه برنامهریزی مذکور از سطح خوبی برخوردار میباشد یا یخ  رر ررر .همچن نی

زا

رگرسیون یطخ به منظور تأیید فرضیات مربوط به رابطه برنامهریزی توسعه گردش شدرگ بذج نازیم رب یرگ گر      
ینماید که چه میزان هر یک از ابعاد برنامهریزی ذکرشده ،با زیم  ا بذج ن    
استفاده شده است .آزمون مذکور تعیین م 
گردشگر رابطه دارد .از طریق این آزمون میتوان مهمترین بعد برنامهریزی را در این منطقه مش یمصت و صخ م و تا
نتایج را بر اساس آن اتخاذ نمود.
با توجه به نمودار1که بیان کننده توزیع فراوانی پاسخگویان بر اساس جنسیت میباشد ،بیشترین تعداد پاسخدهندههاا
( 06درصد ) مرد بودهاند.

نمودار  -1درصد فراواني به تفکيک جنسيت
Source: Research Findings

یدهد .و در رده ب قوف یدع
یباشدکه بیش از 06درصد نمونه را تشکیل م 
بیشترین رده تحصیلی مربوط به لیسانس م 
دیپلم قرار دارد.
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نمودار – 2درصد فراوانی به تفکیک میزان تحصیالت
Source: Research Findings

از بین  160پاسخگو کمتر از  10درصد کمتر از  009هزار تومان درآمد دارند ،حدود  40در یب دص ننننن  009ال کی ی   
میلیون و دویست هزار تومان ،حدود  45درصد بین یک میلیون و دویست هزار تومان الی یک میلیون و پانصد ه راز
تومان و کمتر از  10درصد از یک میلیون و پانصد هزار تومان به باال درآمد دارند.

نمودار  -3درصد فراواني به تفکیک درآمد ماهیانه
Source: Research Findings

ازبین  160پاسخگو ،سن  30الی  40و همچنین  40الی  50بیشترین فراوانی را به خود اختصاص دادهاند .نمودار زیر
یباشد.
گویای این موضوع م 

بررسی تاثیر مدیریت و برنامهریزی بر87 ...

نمودار  -4درصد فراواني به تفکیک سن
Source: Research Findings

جهت تأیید فرضیات مربوط به رابطه ابعاد برنامهریزی توسعه گردشگری با میزان گردشگر به این منطقه از رگرس نوی
یطخ استفاده شده است.
همانطورکه قبال عنوان شد یکی از ابعاد برنامهریزززی توسعه رگشدرگ  ییییی ُ ،بُبعدکالبد ییی  -فضایی م یییباشددد .براساس
یباشد ،از طریق
پاسخهای داده شده به این ُبُبعد ،که سنجش میزان رضایت گردشگران از مولفههای کالبدی-فضایی م 
ت .آزم نو
رگرسیون یطخ میزان رابطه آن با میزان قصد دوباره برای مسافرت به این منطقه مورد سنجش ق فرگ رار تت تت
یباشد.
رگرسیون یطخ در این صخ وص به شرح جدول ذیل م 
جدول -1خالصه رگرسیون
Model
1

ضریب همبستگی
.704a

ضریب تعیین

ضریب تعیین تعدیل شده

.493
.496
Source: Research Findings

طخ ای معیار

.64220

یدهد که حدود  49درصد از میزان مسافرت به این منطقه وابسته به ُبُبعدکالبد ییی  -فضایی
تعیین ( )R Squareنشان م 
یباشد .لذا این بعد از اهمیت زیادی در برنامهریزی توسعه گردشگری جه بذج ت   
برنامهریزی توسعه گردشگری م 
یباشد.
گردشگران دارد .جهت آزمون آن جدول زیر مد نظر م 
جدول -2همبستگی
ضریب غیر استاندارد
Model
کالبدی  -فضایی

B
.635

طخ ای معیار

.051

ضریب استاندارد شده
Beta
.704

آماره t

12.465

(Sig.معنی داری)
.000

Source: Research Findings

یدهدکه راب دقم هط ا زا یگتسبمه ر
یباشد لذا نشان م 
با توجه به مقدار معنی داری ) (Sigکه نزدیک به صفر م 

رفص     

باالتر بوده و رابطه معنی داری بین برنامهریزی کالبدی -فضایی و میزان جذب گردشگر وجود دارد.

یشود که درسطح  0/ 95اطمینان برنامهریزززی کالبد ییی -
یگیرد .بنابراین گفته م 
لذا فرضیه اول تحقیق مورد تأیید قرار م 
فضایی بر میزان جذب گردشکر تأثیر دارد.
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بر اساس پاسخهای داده شده به ُبُبعدفرهنگی -اجتماعی ،که سنجش میزان رضایت گردشگران از مولفههای فرهنگی-
اجتماعی منطقه میباشد ،از طریق رگرسیون یطخ میزان رابطه آن با میزان قصد دوباره برای مسافرت ب هقطنم نیا ه    
یباشد.
مورد سنجش قرارگرفت .آزمون رگرسیون یطخ در این صخ وص به شرح جدول ذیل م 
جدول -3خالصه رگرسیون
Modelضریب همبستگیضریب تعیینضریب تعیین تعدیل شده طخ ای معیار
1

.212
.217
Source: Research Findings

.466a

.80041

یدهدکه حدود  21درصد از میزان مسافرت به این طنم ق ب هتسباو ه ه ُبُب دع      
میزان ضریب تعیین ( )R Squareنشان م 
فرهنگی -اجتماعی برنامهریزی توسعه گردشگری میباشد .اهمیت این بعد نسبت ب دبلاک ه ییییی  -فضایی هدوب رتمک     
یباشد.
است .که بر اساس آن ،جدول زیر مدنظر م 
جدول-4همبستگی
ضریب غیر استاندارد
Model
فرهنگی -اجتماعی

ضریب استاندارد شده

طخ ای معیار

B
.063 .420

آماره (Sig. tمعنی داری)

Beta
.466

.000 6.613

Source: Research Findings

یباشد و از  0/ 05کوچکتر است .لذا نشان م یییدهد دقم هک ار   
با توجه به مقدار معنی داری ) (Sigکه نزدیک به صفر م 
همبستگی از صفر باالتر بوده و رابطه معنی داری بین برنامهریزی فرهنگی -اجتماعی و میزان جذب گردشگر وج دو
یگیرد.بنابراین گفته میشود که در سطح  0/ 95اطمینان برنامهههریزززی
دارد لذا فرضیه دوم تحقیق نیز مورد تأیید قرارم 
فرهنگی -اجتماعی بر میزان جذب گردشگر تأثیر دارد.در ب صتقا دع ا و ید

نآ هطبار اب بود دصق نازیم ا رب هر ای         

مسافرت به این منطقه با توجه به آزمون رگرسیون یطخ در جدول شماره  5میزان ضریب تعیین ( )R Squareنشان
میدهدکه حدود  21درصد از میزان مسافرت به این منطقه وابسته به ُبُبعد اقتصادی برنامهههری یرگشدرگ هعسوت یز    
یباشد.
م
جدول -5خالصه رگرسیون
ضریب همبستگی

Model
1

.459a

ضریب تعیین

ضریب تعیین تعدیل شده

.206
.211
Source: Research Findings

طخ ای معیار

.80361

جدول -6همبستگی
ضریب غیر استاندارد
B Model
اقتصادی .414

ضریب استاندارد شده

طخ ای معیار

Beta
.459

.064

آماره t

(Sig.معنی داری)

.000 6.491

Source: Research Findings

با توجه به مقدا رمعنی داری ( )Sigکه نزدیک به صفر میباشد و از  0/ 05کوچکتر است .لذا نشان میدهد دقم هک ار   
همبستگی از صفر باالتر بوده و رابطه معنی داری ب نی

برنامهههریزززی در زیرسااختهاای اقتصا زیم و ید ا بذج ن    

ح 0/ 95
یگیرد .بنابراین گفته م یییش ششود طس رد هک حح حح
گردشگر وجود دارد .لذا فرضیه سوم تحقیق نیز مورد تأیید قرار م 
اطمینان برنامهریزی اقتصادی بر میزان جذب گردشکر تأثیر دارد .جهت تأیید فرضیات مرب درکلمع شجنس هب طو     
برنامهریزی توسعه گردشگری در این منطقه از آزمون ( t-valueتک نمونهای) استفاده شده است .با توجه به این هک   
ف  5گزینهههای اس هدافت
در این تحقیق از طریق طیف لیکرت متغیرهای تحقیق مورد سنجش قرار م یییگیرن یط زا و د فف فف
ط (مق اد ررر  )3داش هت
شده است لذا اگر افراد در صخ وص ابعاد برنامهریزی توسعه گردشگری ارزیابی با سوتم زا رتال طط طط

بررسی تاثیر مدیریت و برنامهریزی بر89 ...

باشند میتوان گفت که در این منطقه جهت توسعه گردشگری برنامهریزی خوبی انجا کعرب و تسا هدش م سسسسسسسسس  .بر
اساس جداول زیرکه ارزیابی افراد از عملکرد بعدکالبدی -فضایی از برنامهریزی توسعه گردشگری را نشان میدهددد،
نتر از حد متوسط بوده است.
به طور میانگین این ارزیابی پایی 
جدول  -7آزمون تک نمونهای وآماره تک نمونهایt
تعداد نمونهمیانگین انحراف معیارخطای معیار میانگین

.04880 .617242.4200
160mean_frame
Source: Research Findings
Test Value = 3

سطح اطمینان % 95
آماره t

درجه آزادی

میانگین کالبدی-فضایی159 -11.886

معنی داری (دودنباله) sigتفاوت میانگین
.000

حد پایین حد باال

-.4836 -.6764

-.58000

یباشد ل اذ
یباشد .مقدار میانگین حدود  2/4م 
در آزمون فوق مقدار فرض صفر ،برابر با مقدار متوسط یعنی مقدار  3م 
با توجه به مقدار واریانس نمونه و مق اد ررر  t = -11.88یفنم هک    م یییباش ادقم نینچمه و د ررر رررر Sigنزدی فص هب ک ررر رررر
(کوچکتراز  )0/ 05ارائه شده در جدول فوق ،نشان میدهدکه گردشگران از عملکرد برنامهریزززی توسعه یرگشدرگ    
رضایت کمی داشته و ارزیابی آنها از متوسط پایینتر بوده است .بنا نیارب

هچ هیضرف ا بسانم درکلمعرب ینبم مر       

در صخ وص برنامهریزی توسعه گردشگری کالبدی -فضایی رد خواهد شد.
یدهد که ارزیابی اف زا دعب نیا درکلمع زا دار
در بعد برنامهریزی فرهنگی -اجتماعی نشان م 

   برنامهههریزززی توسعه

گردشگری ،به طور میانگین برابر حد متوسط بوده است.
جدول  -7آماره تک نمونهایt
تعداد نمونه
میانگین فرهنگی-اجتماعی

160

میانگین انحراف معیار

3.0875

خطای معیار میانگین
.06395

.80897

Source: Research Findings

Test Value = 3
س انیمطا حط ن     
% 95
آماره  tدرجه آزادیمعنی داری (دودنباله)sig

می یگنا ن     کالبد ییی ی159-11.886-

.000

تفاوت میانگین
-.58000

حد پایین حد باال

-.4836 -.6764

فضایی
Source: Research Findings

یباشد ل اذ
یباشد .مقدار میانگین حدود  2/4م 
در آزمون فوق مقدار فرض صفر ،برابر با مقدار متوسط یعنی مقدار  3م 
با توجه به مقدار واریانس نمونه و مق اد ررر t = -11.88یفنم هک    م یییباش ادقم نینچمه و د ررر رررر Sigنزدی فص هب ک ررر رررر
(کوچکتراز  )0/ 05ارائه شده در جدول فوق ،نشان میدهد که گردشگران از عملکرد برنامهریزی توسعه یرگشدرگ    
رضایت کمیداشته و ارزیابی آنها از متوسط پایینتر بوده است .بنابر این فرضیه چهارم مبن رد بسانم درکلمعرب ی

  

صخ وص برنامهریزی توسعه گردشگری کالبدی-فضایی رد خواهد شد .در ارزیابی از برنامهریزی فرهنگی -اجتماعی
یده یبایزرا هک د    
انجام میشود که زیرساختها در این صخ وص تا چه حد مناسب بوده است .جداول زیر نشان م 
افراد از عملکرد این بعد از برنامهریزی توسعه گردشگری ،به طور میانگین برابر حد متوسط بوده است.
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جدول  -8آماره تک نمونهایt
میانگین

تعداد نمونه
160

میانگین فرهنگی -اجتماعی

3.0875

انحراف معیار
.80897

خطای معیار میانگین

.06395

Source: Research Findings

جدول  -9آزمون تک نمونهای
Test Value = 3
سطح اطمینان % 95
آماره t
میاتگین فرهنگی-اجتماعی

1.368

معنی داری (دودنباله) sigتفاوت میانگین

درجه آزادی
159

.08750

.173

حد پایین حد باال

.2138 -.0388

Source: Research Findings

یباشد .مقدار میانگین ح ود دد  3/ 08م یییباشد
در آزمون فوق مقدار فرض صفر ،برابر با مقدار متوسط یعنی مقدار  3م 
یباشد و همچنین مق اد ررر  Sigبا ا رتال ززز  0/ 05ارائه
لذا با توجه به مقدار واریانس نمونه و مقدار  t = +1.36که مثبت م 
یدهدکه گردشگران از عملکرد برنامهریزی توسعه گردشگری رضایت متوسطی داش و هت
شده در جدول فوق ،نشان م 
ارزیابی آنها در حد نه خوب و نه بد ب سا هدو تت تت
ت .بنا نیارب

نم درکلمع رب ینبم مجنپ هیضرف ا بس صوصخ رد   

     

برنامهریزی توسعه گردشگری فرهنگی -اجتماعی رد خواهد شد .اما با توجه به آن دش حرطم شش هیضرف رد هچ

   

ارزیابی از برنامهریزی اقتصادی انجام میشود که زیرساختها در این صخ وص تا چه حد مناسب بوده است ،جداول
زیر نشان میدهدکه ارزیابی افراد از عملکرد این بعد از برنامهریزی توسعه گردشگری ،به طور میانگین با دح زا رتال   
متوسط بوده است.
جدول  - 10آماره تک نمونهایt
تعداد نمونه
میانگین افتصادی

160

Test Value = 3

میانگین

3.5625

آماره t
میانگین اقتصادی

10.110

159

.70376

.05564

Source: Research Findings

جدول  -11آزمون تک نمونهای
معن یراد ی    

درجه آزادی

انحراف معیار

خطای معیار میانگین

(دودنباله) sig
.000

سطح اطمینان % 95

    
تفاوت میانگین
.56250

حد پایین

حد پایین

.6724

.4526

Source: Research Findings

در آزمون فوق مقدار فرض صفر ،برابر با مقدار متوسط یعنی مقدار  3در طیف لیکرت میباشد .مقدار میانگین حدود
یباشد لذا با توجه به مقدار واریانس نمونه و مقدار  t = +10.11تبثم هک   
 3/ 56م 

م یییباش ادقم نینچمه و د ررر ررررSig

نزدیک به صفر (کوچکتر از  )0/ 05ارائه شده در جدول فوق ،نشان میدهد درکلمع زا نارگشدرگ هک     برنامهههریزززی
توسعه گردشگری رضایت باالیی داشته و ارزیابی آنها از متوسط باالتر بوده است .بنا نیارب

رب ینبم مشش هیضرف

   

عملکرد مناسب در صخ وص برنامهریزی توسعه گردشگری اقتصادی تأیید خواهد شد.
نتیجهگیری
در ا ني تحق قي ابزار جمع آوري اطالعات پرسشنامه بوده که روايي آن توسط کارشناسان و محقق ني تائيد و پايا نآ يي
یباشد اجرا گرديد تعداد نمونه تعیین شده در این تحقیق  160پرسش عیزوت همان   
با استفاده از آلفاي کرونباخ  0/7 88م 
گردید .پس از جمع آوري اطالعات پرسشنامه و با استفاده از نرم افزارهاي spssب و هيزجت ه
است.

يلحت ل دش هتخادرپ  ه     
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یباشد .این تمسق   
پرسشنامه این تحقیق دارای  4سوال جمعیت شناختی شامل جنسیت ،تحصیالت ،درآمد و سن م 
از پرسشنامه جهت آمار توصیفی و شناخت مولفههای جمعیت شناختی در پرسشنامه آورده شده است و لذا تجزیه و
تحلیل بر روی آنها انجام نشده است .به طور خالصه نتايج تحق قي ا ني

مطلب را روشن م 
یکند که:

ُبُبعدکالبدی _ فضایی برنامهریزی توسعه گردشگری رابطه معنی داری با میزان جذب گردشگر دارد.

ُبُبعد فرهنگی _ اجتماعی برنامهریزی توسعه گردشگری رابطه معنی داری با میزان جذب گردشگر دارد.
ُبُبعد اقتصادی برنامهریزی توسعه گردشگری رابطه معنی داری با میزان جذب گردشگر دارد .
برنامهریزی توسعه گردشگری ،در زمینه کالبدی -فضایی ،در این منطقه بخوبی اجرا نشده است.
برنامهریزی توسعه گردشگری ،در زمینه فرهنگی -اجتماعی ،در این منطقه بخوبی اجرا نشده است.

برنامهریزی توسعه گردشگری ،در زمینه اقتصادی ،در این منطقه در بخوبی اجرا شده است .با توجه به تأیی هیضرف د   
اولُ ،بُبعدکالبدی _ فضایی برنامهریزی توسعه گردشگری رابطه معنی داری با زیم  ا ج ن ذذذ ذذذذب گردش راد رگ دد .ره هک   
ت .بنا نیارب
چقدر در این زمینه بیشتر برنامهریزی شود میزان گردشگر در این منطقه نیز افزایش خواه فای د تت تت

هیامرس   

گذاری در بحث زیرساختهایی مانند راهها و وسایل حمل و نقل ،آب ،برق ،باالبردن کیفیت هتلللها ووو ...م یییتواند
تأثیر بسزایی در میزان سفر به این منطقه داشته باشد .با توجه به جداول رگرسیون مربوط به فرضیه اول ،برنامهریزززی
در این زمینه بیشترین رابطه را نسبت به بقیه ابعاد برنامهریزی توسعه گردشگری با میزان جذب گردشگر داشته است
وحدود  50درصد از میزان جذب توریسم بستگی به زیرساختهای کالبدی -فضایی دارد لذا میتوان عنوان نمود که
یباشد و این ُبُب تیمها زا دع    
اولویت اول توسعه گردشگری و جذب توریست در این منطقه زمینه کالبدی-فضایی م 
بیشتری برخوردار میباشد و بدون آن  50درصد از مسافرتها به این منطقه از بین خواهد رفت.فرضیه دوم نشان داد
که بعد فرهنگی -اجتماعی دارای رابطه معنی داری با میزان جذب توریسم به این منطقه است .که هر چق نیا رد رد
زمینه بیشتر برنامهریزی شود میزان گردشگر در این منطقه نیز افزایش خواهدیافت .بنابراین سرمایه گ ثحب رد یراذ   
فرهنگی اجتماعی مانند تبلیغات ،باال بردن امنیت اجتماعی ،استفاده از نی هریغ و رهام یناسنا یور      م یییتوان ریثأت د   
بسزایی در میزان سفر به این منطقه داشته باشد .با توجه به جداول رگرسیون مربوط به فرض ود هی ممم ،برنامهههریزززی در
این زمینه حدود  20درصد از میزان جذب توریسم به خود اختصاص داده است لذا میتوان عنوان نمود بدون آن 20
درصد از مسافرتها به این منطقه از بین خواهد رفت.فرضیه سوم نشان داد که بعد اقتصا اب یراد ینعم هطبار ید

   

میزان جذب توریسم به این منطقه دارد .که هر چقدر در این زمینه بیشتر برنامهریزززی ش زیم دو ا د رگشدرگ ن ر نیا    
منطقه نیز افزایش خواهد یافت .بنابراین سرمایه گذاری در بحث اقتصادی مانند کاهش قیمت هتلها ،اف هدافتسا شیاز   
از آژانسهای مسافربری با قیمت ارزانتر ،کاهش سطح قیمت کاال و خدمات مورد نیاز گردشگران و غی هر م یییتواند
تأثیر بسزایی در میزان سفر به این منطقه داشته باشد .با توجه به جداول رگرسیون مربوط به فرضیه سوم ،برنامهریزززی
یتوان عنوان نمود ب آ نود ننن
در این زمینه حدود  20درصد از میزان جذب توریسم به خود اختصاص داده است لذا م 
ت.آزم هچ هیضرف نو ا اشن مر ن      م یییدهد رفا هک ا زا د   
 20درصد از مسافرتهاا ب  هقطنم نیا ه از فر دهاوخ نیب تتتتتت تتتتتت
زیرساختهای کالبدی -فضایی رضایت کمی داشته لذا این زیرساختها که اهمیت زیادی دارن هجوت دروم دیاب د     
بیشتری واقع شوند .این زمینه از برنامهریزی که زیرساختهای اساسی محسوب میشوند در این منطقه مورد غفلت
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قرار گرفته لذا میزان گردشگر را به نصف کاهش داده است .استفاده از سرمایه گ هنوگره و یصوصخ شخب ناراذ     
سرمایه گذاری دیگر جهت بهبود زیرساختهای کالبدی -فضایی م یییتوان یسب د ا شابرثوم ر ددد دددد.پایین یگنایم ندوب ن   
رضایت افراد از این مولفه از برنامهریزی ،نشان میدهدکه خدمات و همچنین تس  هدش هئارا تالیه در هقطنم نیا      
ل،
ضعیف بوده و باعث کاهش رضایت گردشگران گردیده است .این مشکالت مربوط به زیرساختهای حمل و نقل ل
یباشد .با توجه به اینکه ارائه زال تالیهست و تامدخ مم ممم (مولفه
اما نک عمومی و بهداشتی ،وضعیت آب و برق و ...م 
کالبدی -فضایی) از بقیه مولفهها اهمیت بیشتری دارد لذا بایستی به آن توجه بیش وش یرت دد ددد .تأس سی

راد یاهلته ای   

کیفیت برتر در ارائه خدمات ،ایجاد مراکز و اما نک بهداشتی دارای استانداردهای الزم ،سرمایه گذاری در آژان سسسهاای
مسافرتی جهت ارائه تسهیالت مسافرت به این منطقه ،استفاده از افراد راهنما در داخل چغازنبیل برای ارائ تامدخ ه   
به گردشگران ،از جمله کارهایی است که برای از بین رفتن مشکالت خدمات و تسهیالت ارائه شده میتوووان عن ناو
نمود.آزمون فرضیه پنجم نشان میدهد که افراد از زیرساختهای فرهنگی – اجتماعی رضایت متوسط داشته لذا این
زمینه از برنامهریزی که در این منطقه به طور متوسط انجام شده است لذا میزان گردشگر را تا ودح  د هداد شهاک ی    
است .استفاده تبلیغات بیشتر ،باال ب شدرگ تهج یعامتجا تینما ندر گرا ننننن نننننن ،قا ذگ نون ا قوقح ظفح تهج یر     
گردشگران ،در بهبود زیرساختهای فرهنگی-اجتماعی و به طبع آن در افزایش جذب گردشگر میتواند بسیار م رثو
باشد.یکی از متغیرهای اصلی و تأثیرگذار در بحث برنامهریزی فرهنگی– اجتماعی ،تبلیغات میباشد .تبلیغا ءزج ت   
فعالیتهای ترفی یع در بازاریابی محسوب میشود و ابزاری در دست سازمانها جهت ایجاد آگا نآ صوصخ رد یه   
یدهد این سازمان در بحث فرهنگ ییی – اجتما بولطم یع   
سازمان میباشد .با توجه به آزمون فرضیه پنجم که نشان م 
عمل ننموده و عملکرد متوس یط را از نظرگردشگران دارا میباشد لذا نیاز به تبلیغات در این بخش و باال بردن آگاهی
یتواند در باالبردن این مولفه (فرهنگی  -اجتماعی) و ب نآ عبت ه   
در صخ وص این منطقه بسیار حائز اهمیت بوده و م 
افزایش تعداد توریست تأثیر بسزایی داشته باشد .رد شدن فرضیه پنجم میتواند نشاندهنده تبلیغات کم در صوصخ
جاذبههای گردشگری این منطقه باشد .عدم تبلیغات و ایجاد آگاهی در صخ وص جاذبههای گردش  ینعم هب یرگ از   
دست دادن بسیاری از گردشگران به علت عدم شناخت میباشد .آزمون فرض ش هی ش ناشن م     م یییده  دارفا هک د از   
زیرساختهای اقتصادی رضایت باالیی داشته لذا در صخ وص این زیرساختها برنامهریزی مناسبی انجام شده است.
این زمینه از برنامهریزی که از ارزیابی باالیی برخوردار است ،میزان گردشگران را افزایش داده است .با توجه به اینکه
یگردد برنامهریزی در این زمینه ب نامه ه   
عملکرد این بعد نسبت به بقیه ابعاد برنامهریزی باالتر بوده است پیشنهاد م 
روال قبل انجام شده و بیشتر در زمینههای دیگر اقداماتی انجام شود.
پیشنهادات و راهکارها
یشود در شیازفا جیاتن صوصخ    
این تحقیق در مورد برنامهریزی جهت توسعه گردشگری بوده است که پیشنهاد م 
میزان گردشگر به این منطقه نیز تحقیقی انجام شود.جامعه آماری این تحقیق ش ک هدوب لیبنزاغچ ره ه نارگشهوژپ      
میتوانند برای مناطق باستانی دیگر نیز این تحقیق را انجام دهند و نتا درگ هسیاقم جی دد ددددد .ه شقن یسررب نینچ م     
متغیرهای دیگر که میتوانند توسعه گردشگری را تحت تأثیر قرار دهند .افزایش گردشگر م یییتوان  یدایز ریثأت د د ررر رررر
رونق مناطق مورد بازدید و به تبع آن حفاظت از منطقه گردشگری داشته باشد .با برنامهریزی توسعه اب یرگشدرگ     
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   برنامهههریزززی را

     به صخ وص در ابعاد کالبدی _ فضایی رد لوا تیولوا قیقحت نیا رد هک،توجه به مولفههای آن

       میتوان جذب گردشگر در این منطقه را افزایش داد و لذا تبعات ناش زفا زا ی ا داجیا دننام رگشدرگ شی،داراست
درآمد و غیره کمک شایانی در جهت تامین هزینه در راستای مرمت آثار تاریخی چغازنبیل بمنظور حفظ و نگه یراد
 این آثار به سمت فراموشی، بدون توجه به مدیریت و برنامهریزی با مولفههای ذکر شده در این تحقیق.این آثار کرد
.و نابودی سوق پیدا خواهندکرد
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