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چكیده

با استفاده از قابلیتها و مزایای بخش تعاون ،میتوان بر پارهای از چالشها و نابسامانیهای گردشگری ایران غلبه کرد .استان قم

از جهت مذهبی و فرهنگی یكی از مهمترین محورهای گردشگری کشور بهحساب میآید ،لیكن جای هیچ شبههای نیست که

تنگناهای گوناگونی در سر راه صنعت گردشگری این استان وجود دارد که استان را از جایگاه واقعی صنعت گردشگری که

یتواند داشته باشد ،بسیار دور کرده است .مطالعه حاضر بر آناست تا نقش بخش تعاون را در زمینهسازی و ساماندهی و توسعه
م 

گردشگری این استان بهارزیابی بگذارد .این پژوهش از نوع مطالعات توصیفیـتحلیلی بوده ،از دو روش بررسی اسنادی و کتابخانه-
ای ،و مطالعات میدانی براساس شیوه نظرسنجی و در گردآوری دادهها ،بهکمک پرسشنامههای محققساخته ،استفاده شده است.

جامعه آماری پژوهش را مدیران و کارشناسان مرتبط با دو بخش گردشگری و تعاون شاغل بهکار در استان تشکیل دادهاند .نتایج

نشان میدهد باوجود اهمیت زیادی که مولفههای ساماندهی گردشگری از نظر جامعه آماری پژوهش در توسعه استان دارد ،بهسبب
وجود شكاف عمیقی که وضع موجود با شرایط مطلوب ساماندهی آن دارد ،این مولفهها نتوانستهاند نقش بایستهای را در این فراگرد

ایفا کنند .مهمترین دستاوردهای مطالعه موید ایناستکه از نظر جامعه آماری پژوهش ،نقش تعاون در توسعه صنعت گردشگری از
اهمیت زیاد برخوردار است لیکن وضع موجود آن در حد بسیار بد ارزیابی شده و میزان شكاف بین وضع موجود با شرایط مطلوب

در حد زیاد میباشد .در مورد نقش و جایگاه تعاون در توسعه گردشگری استان نیز تفاوت معناداری در نظرات گروههای تشکیل-
دهنده جامعه آماری پژوهش وجود دارد .همچنین مرتبط بودن یا نبودن رشته تحصیلی افراد تشکیلدهنده جامعه آماری پژوهش اثر

معناداری در نظرات آنها در مورد نقش مولفههای موثر در ساماندهی گردشگری استان نشان میدهد.
واژگان کلیدی :تعاون ،گردشگری ،توسعه ،استان قم.
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مقدمه
گسترش صنعت گردشگري به عنوان صنعتي كه با حوزههاي مختلفي نظير اقتصاد ،كشاورزي ،فرهنگ ،محيط زيست
و خدمات در تعامل است اهميت فراواني داشته ،تجربيات ساير مناطق جهان نشان داده كه توس قطنم ره رد نآ هع ه    
باعث رشد و پيشرفت اقتصادي و اجتماعي آن ناحيه شده است(تقوا يي و همكاران .) 389 1:34،با این وجودد ص تعن
ی-
گردشگری در ایران نتوانسته به جایگاه واقعی خویش دست یابد .ای  مهم ن جد ااا اااای از مش الک ت  عناوم و  س سای ییی ییی
اجتماعی ،ریشه در ضعف نیروی انسانی ،ناکارآمدی سازمانی و محدودیتهای تسهیالتی دارد .در ای ب نایم ن ههه ههههنظر
ی کام ب ل هه هههنیازه یا
میرسد بخشهای دولتی و خصوصی به تنهایی قادر به عرضه خدمات ،تس الیه ت یوگخساپ و  یی یی
گردشگران نبوده ،شاید پدید آوردن شرایطی که در آن بخش تعاون بهمعنای واقعی آن بتواند ایفای نقش کند ی زا یک
راههای استفاده درست از قابلیتها و مزایای توسعه بخش گردشگری در ایران باشد .چرا که نیازهای بالقوه و بالفعل
متقاضیان قشر متوسط و فقیر جامعه ،سفر برای گردشگری میتواند از جمله ادلهی حضور تعاونیه رد ا این عرصه
باشد (فرزین.)1: 87 31 ،
كس و و
ناكارآمدی و حجیم بودن بخش دولتی و نبود زیر ساختهای الزم در جذب سرمایه بخش خصوص ی زا ی كك كك
شرایط خاص حا مک بر تعاونیها و آنچه بر این اندیشه از سوی حاکمیت و از نخستین سالهای سده جاری هج یر

خورشیدی گذشته است ،از سوی دیگر ،مانع از تحقق اصول و اهداف بخش تعاون ،بهآن شکلی عسوت یایند هک ههه هههه-

یافته از آن برخوردار است ،گردیده ،لزوم توجه بهبخش تعاونی و ترویج اندیشههای آنرا در برنامههای توس یلم هع   
را بیش از پیش ضروری میسازد .قابلیتها و وجود مزیتهای نس عنص شرتسگ رد یب ت نینچمه و یرگشدرگ 

    

شروی ص یرگشدرگ تعن   
ناکارآمدی نظام گردشگری موجود در ایران ،توجه روزافزون به چالشهای موجود یا پیش ش
برای توسعه آن بسیاری را بر آن داشته است تا بهترین راهكارها را در استفاده صنعت نوپا و رو بهتوسعه گردش یرگ
از مزایای بخش تعاون بدانند(دفتر خدمات تعاون .) 82 31 ،در این راستا میتوان باور داشت که با استفاده از قابلیتها
و مزایای بخش تعاون نظیر گسترش فرصتهای شغلی ،سهیم نمودن اقشارمختلف از درآمدهای حاصل از آن ،زمینه
ساماندهی و توسعه صنعت گردشگری و بهویژه گردشگری مذهبی در استان قم ،بهههش شرتسگ لباق بولطم یلک     
است.
طرح مساله
امروزه در بسیاری از ممالک پیشرفته و همچنین در کشورهای آسیایی ،بهویژه هند ،است دم زا هداف لل لللهاای تع وا ننی در
ل ،این
جهت توسعه گردشگری در برنامههای توسعه ملی ،جایگاه ویژهای را بهخ اد صاصتخا دو د سا ه تت تتتتت .در عمل ل
کشورها از تعاونیهای گردشگری (قابلیتهای بخش تعاون) بهعنوان ابزاری مهم و تاثیرگذار در برنامههای توسعهای
کشور خود سود برده با برپایی و گسترش این تشکلها ،به اشتغال و ایجاد فرصتهای شغلی برای مردم منطقه خ دو
دست یازیدهاند و هم به کسب درآمدهای ارزی و بهتبع آن بهبهبود وض قف تیع رر ررر در جامع شیوخ ه   
کردهاند (فرزین .)2 : 87 31،استفاده از قابلیتها و مزایای بخ بلاقرد نواعت ش    

اق ماد عملی

تع وا ننیهاای گردشگررری بهههعن ناو

ی اجتم ذ و یعا ه د نیرتمهم مدرم ین لللل لللللمش یلوغ
تشكلهای غیردولتی که عالوه بر تامین نیازهای اقتصادی ،نیازهای ی
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اصلی آنها باید باشد ،در كشورهایی نظیر انگلستان ،ایتالیا ،مالزی ،هند ،تایلند ،چین و جمهوری چک ،نقش ششی کلیدییی
در توسعه گردشگری داشتهاند .این تعاونیه ك ا للی ییه مراح گشدرگ ل رر ررری مشت بت رب لم لل لللیغ پ ،تا ذذ ذذذیرش ،راهنماایی،
جابهجایی ،اسكان و سایر امور مرتبط با گردشگری را سازماندهی و برگزار میکنند(حبیب پورو دیگران.)52: 1 383 ،
قم بهعنوان یکی از دو استان کشور که دارای مزیت و قابلیت گردشگری فرهنگی و زیارتی است مورد توجه بوده،
زیر بخش گردشگری آن باتوجه بهقابلیتها و ظرفیتهایی که دارد ،بهعنوان بخش محوری توسعه استان پیشنهاد
شده است(سند ملي توسعه استان قم .) 138 4،لیکن برای ایفای چنین نقشی جای شکی نیست که هنوز تنگناهای
عدیدهای بهلحاظ خدماتی ،تسهیالتی و تبلیغاتی در صنعت گردشگری این استان مشهود است و برای فایق آمدن بر
این تنگناها باید توجه داشت که هنوز سازوكارهای الزم برای ایجاد یكپارچگی و هماهنگی در نهادهای متولی
توسعه بخش گردشگری ،همچون استانداری ،شهرداری ،سازمان میراث فرهنگی و گردشگری استان ،نظامهای صنفی
گردشگری و دیگر ادارات ذیربط استقرار نیافته ،بهنظر میرسد که بهبود شرایط در گرو برنامهریزی و راهبری در
عالیترین سطوح مدیریتی استان باید مورد توجه قرار گیرد .بههر روی نگارندگان اعتقاد راسخ دارند که با ارتقای
سطح برنامهریزی و راهبری در ساماندهی صنعت گردشگری و بهرهگیری هر چه بیشتر از مزایا و ویژگیهای تعاون،
یـاجتماعی از قطبهای گردشگری زیارتی در استان بیش از پیش فراهم خواهد آمد.
زمینه برای بهرهبرداری اقتصاد 
اهداف تحقیق
ی ،س اما نننده هعسوت و ی   
این نوشتار بهدنبال آن است تا شرایط بالقوه و بالفعل بخش تعاون استان قم در زمینهههس زا ی ی
صنعت گردشگری را مورد ارزیابی قراردهد .از این منظر زمینههای شکلگیری یک جریان موفق گردشگری در استان
قم را با اتکا به مزایا و ظرفیتهای بخش تعاون در کنار سایر بخشه و یتلود یا

وصخ ص  و ی ااا اااایج و زاس دا

راك    

یگیرد.
مناسب توامان بخش تعاون و صنعت گردشگری مورد بحث و بررسی قرار م 
پیشینه تحقیق
ضرغام در پ وخ شهوژ دد ددد ،مطالع و هیزجت ،ه

تگرایان غتم همه ه یی یییره  لماوع و ا مم مممرب طو
یلحت ل دحو  تت تت تتتت

ب هه هههش ،طیار

ی ـــ م ر یدرگناهج یبهذ اا ااا در تبی لدم نی   
تها ،فرصتها و امكانات گوناگون سیاسی ـــ اقتص گنهرف و یدا یی یی
محدودی 
برنامهریزی استراتژیك جهانگردی ایران ضروری میداند (ضرغام .) 1375 ،خسروی نیز ضمن بررسی توانمندیهاای
گردشگری استان قم و اثرات آن در توسعه این استان اعتقاد دارد که برای غلبه بر موانع اجتماعیـفرهنگی در پذیرش
گردشگر در این استان ،عواملی مانند شناخت منابع فرهنگی و تاریخی و بهبود شرایط بازدید و بهرهبرداری اقتصاددی
از آنها ،شناخت و احیای منابع طبیعی و حفظ محیطزیست ،شناخت ،احیا و تقویت سنتها و هنرهای بومی ،بهب دو
زیرساختها و تسهیالت گردشگری ،استفاده از ظرفیتهای انسانی و اقتصادی مراكز جمعیتی و بهبود س سسیمای ش ره
را در توسعه صنعت گردشگری قم موثر میداند(خسروی .)1 : 84 31،نتایج یافتههای پژوهش نیكزاد برروی  015نفر
گردشگر داخلی و خارجی استان قم نیز نشان میدهد كه  % 1.6 5از گردشگران تنها یك ش ،ب

 % 32.1دوش اهنت و ب   

 % 16.3بیش از دو شب در قم اقامت داشتهاند(نیكزاد .) 125 : 82 31،حیدری هم در مطالعه خود می یاضر ناز تت تتتمندددی
زایرین از چگونگی ارایه خدمات در شهر قم را كمتر از حد معمول ارزیابی میکند(حیدری .)25 : 83 31،در مطالعهای
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که توسط دفتر تعاونیهای خدمات وزارت تعاون در مورد وضعیت تعاونیهای گردشگری و هتل اد ررری ،انج هدش ما   
است ،نسبت تعاونیهای گردشگری و هتلداری به كل تعاونیهای خدماتی را در كل كشور  %2/ 88برآورد کرده ،ای یین
نسبت را نشاندهنده ناموفق بودن بخش تعاون در زمینه جذب سرمایههای م  تهج مدر ت گشدرگ هعسو رررر ررررری دانسته
است (دفتر خدمات وزارت تعاون .) 82 31 ،نتایج طرح تحقیقاتی آسیبشناسی تعاونیهای گردش ناریا رد یرگ    نیز
نشان میدهد که هرچند تعاونیهای موجود گردشگری کشور تنها در بخش محدودی از صنعت گردش تیلاعف یرگ   
دارند ،لیکن در عمل تقویت آنها میتواند بهتوسعه صنعت گردشگری ایران کمک کند .برای تقویت این بخش ورود
بهعرصههایی مانند بازاریابی داخلی و خارجی ،برپایی تعاونیهای اماکن تفریحی و عمومی ،تشکیل تعاونیهای ارای ییه
خدمات اقامتی و تورگردانی ،تقویت ائتالف بین بخشهای حمل و نقل و گردشگری ،ایجاد تعاونیه یرگشدرگ یا   
کشاورزی ،تشکیل تعاونیهای آموزشی و پژوهشی در گردشگری را پیشنهاد میکند (فرزین.) 86 31 ،
فه ار ينسمم ناتسرهش يبهذم يرگشدرگ يا   
تقوا يي و همكاران در پژوهش خود قابليتها ،پتانسيله عض و ا فف فف

  

شناسا يي كرده ،راهكارها يي براي بهبود اين مكانهاي براي زيارت مردم و نق هئارا ناتسرهش نيا هعسوت رد نآ ش      
دادهاند (تقوا يي و همكاران .) 389 1 45: ،زنگي آبادي و همكاران نيز در مطالعهي خود به اين نتيجه رسيدهاند كه براي
رسيدن به يك گردشگري مناسب و برنامهريزي توسعه آن در بخش باغ بهادران بايد فعاليتها يي همچون س يهدناما
شبكههاي ارتباطي ،دادن خدمات و برپا يي تاسيساتي مانند هتل در منطقه در دست و يدابآ يگنز(دريگ رارق راك رو    
همكاران .) 86 31،احمدی شاپورآبادی و سبزآبادی با بهره گيري از مدللل ) (SWOTنق طا

و فعض

 توق و طاقن     

فرصت و تهديد توسعه گردشگري در الک ن شهر قم مورد تجزيه و تحليل قرارداده و با تا يک د بر کارکردهاي فرهنگي
و مذهبي شهر قم جهت غلبه بر موانع و چالشهاي توسعه گردشگري راهبردها يي ارايه دادهان یسررب نیا جیاتن .د     
نالملل قطنم ،ي هه هههاي و مل ييي من طو
تحقق توسعه گردشگري مذهبي ـ فرهنگ يي الک ن شهرقم ،در سطوح بين ن

ب هه ههه بهب دو

زيرساختهاي اقتصادي ،کالبدي ،اجتماعي و فرهنگي در این شهر دانسته است(..احمدی ش ،یدابآزبس و یدابآروپا   

 .)0931همچنين گودرزوند چگینی در مطالعه امكانسنجی توسعه صنعت گردشگری در قالب تشكلهای تع رد ینوا
استان گیالن به این نتیجه رسیده است كه بین گردشگری طبیعی ،اطالعععرس بذاج زا ینا هه هههه درگ یا شش شششگری ،تش لیك

تعاونیهای صنایعدستی ،تشكیل تعاونیهای سیاحتی تفریحی و تشكیل تعاونیهای اسكان ب ارگشدرگ تماقا ا ننن نننن با
توسعه صنعت گردشگری استان گیالن ارتباط مستقم وجود دارد(گودرزوند چگینی.) 85 31 ،
سانجای كومار در مطالعه خود در مورد تعاونیها و گردشگری در آسیا ،به این نتیج سا هدیسر ه تت تتتتت ك هم شقن ه م    
یچون «گردش رگ ییی
سازمانهایی كه مبنای مشاركتی دارند ،باید در ترویج و رونق گردشگری مشخص شده تا مفاهیم 
ی مش كرا تتی» و نظ یا ررر آنرا كه
نگاهدارنده»« ،امنیت و آرامش با گردشگری»« ،كاهش فقر با گردشگری»« ،گردش رگ ی ی
میتواند بهنحو احسن از طریق تعاونیها اجرا شوند ،بهطور وسیعی میان مردم رواج یابنددد(س اموک یاجنا رر ررر.) 2006 ،
تیموتی در پژوهش خود با عنوان برنامهریزی گردشگری مشارکتی در یک مقصد در حال توسعه ،مدلللی است زا درادنا
برنامهریزی گردشگری ارایه داده ،موفقیت آنرا در گرو همكاری و مشاركت میان آژانسه ههای دولتتی ،س ادا حوط ررری
مختلف دولت ،قدرتهای سیاسی همسطح و بخشهای خصوصی و دولتی دانسته است .بازتاب اجرای این م ار لد
نیز در منطقه یوگایاكارتای اندونزی که چهارمین مکان گردشگری این کشور است مورد مطالعه و ارزی ارق یبا ر    داده
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به این نتیجه رسیده است که پیوسته در عمل ،نگرشهای غربی بهبرنامهریزی گردشگری برای بسیاری از كش هرو اای

در حال توسعه مناسب نمیباشند .وی اعتقاد راسخ دارد که شرایط سیاسی و اجتماعی محلی و نیز عدمآگاهی برنامه-

ریزان دولتی از مزایای برنامهریزی مشاركتی برای گردشگری ،سبب شده تا این شهر به آن موفقیت بایسته نایل نشودد
( .)Timothy,1998:216گیل و کاریل نیز در پژوهش خود بهبررسی وضعیت گردشگری در ناحی ییه زی ییارتی د ييي و

اسپانیا پرداخته ،موفقیت گردشگری در این ناحیه را منوط بهاجرای مدلی كه در بردارندهی مفهوم مناسببی از س مر اایه
اجتماعی باشد دانستهاند((Gil and Curiel;2008: 419

پاردالس و پادین گردشگری مذهبی و فرهنگی را عنصری برای توسعه محلی معرفی آ ،هدرک نننرا ب نبم ر اا ااای ای ییدهای
یتواند از آن به ب هر بر دد ددد .در نتیجههه ،س راتخا
میدانند كه در آن هر منطقهای دارای منابع بالقوهای است كه آن منطقه م 
منس شدرگ هضرع مج گر ررررر ری محل لل ی در می یی ان مدت   

(.)Pardellas,X.and,PADIN,C.2004:107

یبر اا ای توس هع    آن منطقه    م مم یباش دد د
ی یی ك عام ب ل سس س سس یار مهم یی 

پرسشهای اساسی تحقیق
 -1آیا از نظر جامعه آماری پژوهش بخش تعاون در ساماندهی و توسعه صنعت گردشگری استان قم جایگاهه قابل
اعتنایی دارد؟
 -2آیا با توجه بهوضعیت فعلی تعاون ،بهکارگیری قابلیتهای این بخش میتواند در ساماندهی گردشگری استان قم
قابل توصیه باشد؟
 -3آیا شكاف بین وضع موجود و وضع مطلوب مولفههاای م ثو ررر ـ بهههوی  شخب هاگیاج هژ ت  نواع ــــــــــ ب و هعسوت ر
ساماندهی صنعت گردشگری قابل تامل است؟
تهای آن برای توسعه گردشگری یکسان است؟
 -4آیا شناخت جامعه آماری پژوهش از بخش تعاون و قابلی 
روششناسی تحقیق

این تحقیق از نوع مطالعات توصیفیـتحلیلی است .جمعآوری بخشی از اطالعات و دادههای مورد نیاز آن با بررسی-
های اسنادی و کتابخانهای میسر شده ،بخش دیگر آن از میدان پژوهش به کمک پرسشنامههای محققساخته ،بهدست
آمد .جامعه آماری پژوهش را مدیران و کارشناسان شاغل در دستگاههای اجرایی استان که بهههن یلغش فیاظو یعو    
آنها مرتبط با موضوع گردشگری و تعاون و برنامهریزی و نظارت بر آن در سطوح ستادی بود ،تش داد لیک ههان رد .د
مجموع و در زمان گردآوری اطالعات میدانی مورد نیاز پژوهش ،کل کارشناسان سازمانهای م رظن درو     413نف ار ر
شامل میشد که از میان آنها  17نفر مدیر و کارشناسی که وظایفشان مرتبط با قلمرو موضوعی پژوهش بود ،واجد
شرایط تشخیص داده شده ،انتخاب شدند که بهجز  3تن که همراهی الزم را با گروه پژوهش نداشتند ،از مابقی یعنی
از  68تن ،اطالعات میدانی مورد نیاز بهصورت تمامشماری گردآوری شد .شایان کذ ر است که برای تعری هعماج ف   
آماری پژوهش ،دو قیِدِد مرتبط بودن دستگاه اجرایی با موضوع گردشگری و تعاون از یکسو ،و مرتبط بودن مسولیت
کارشناسان و مدیران با موضوع گردشگری و تعاون از سوی دیگر مبنای کار قرار گرفت.
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مدل مفهومیو روشهای تجزیه و تحلیل
یتحقیق طراحی گردید .برای اینکار ب ابم هعلاطم ا ننن ننننی تئوری شهوژپ عوضوم ک    
در مرحله نخست ،مدل مفهوم 

و

صه یا
یه خاش و ا صص صص
همچنین مصاحبه با صاحبنظران ،ابعاد مهم و کلیدی پژوهش در مدل زیر تبیین ش ششده ،ویژگی ی
یتحقیق استخراج گردید.
اساسی مولفههای مدل مفهوم 
مدیریت و راهبری

 .تامین منابع مالی

 .زیرساختهای نرم افزاری

ارائه خدمات گردشگری

 .زیرساختهای سخت افزاری

تولید درآمد واشتغال

یتحقیق جهت ایجاد یک فرایند موفق گردشگری
شکل شماره  :1مدل مفهوم 
منبع  :برگرفته ازمطالعات نظری و رایزنی با صاحب نظران و تجربیات نگارندگان

برای ایجاد فرایندی موفق در گردشگری ،ارزيابي چهارعام :ل

ی»؛
«م و تیرید راهبرییی»؛ «ارائ رگشدرگ تامدخ ه ییی ییی

«تولید درآمد و اشتغال»؛ و «تامین منابع م خاسریز و یلا تت تتته رن یا مم ممماف خس و یراز تتتتتاف راز ییی» ضرررورت دارد هک
شاخصهاو مولفههای این عوامل بهشرح جدول 1است .الزم به کذ ر است که در طراحی مدل مفهووومیپ مه ،شهوژ   
با تکیه بر مطالعات اسنادی نظیر طرح مطالعاتی گردشگری استان قم ،طرح مطالعات توسعه اقتصادی و اجتماعی قم
و نظایر آن این مهم ص و هتفریذپ ترو
گردشگری این مدل تقویت شده است.

بنظ  نار ووو خبرگ وضوم رد نا ِعِع ت هعسو    
اب مه فتسا ا حاص تارظن زا هد ببببببب ببببببب
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یپژوهش
جدول  .1استخراج ویژگیها و شاخصهای اساسی مولفههای مدل مفهوم 
مدیریت و راهبری:
هدایت و راهبری برنامهریزی توسعه صنعت گردشگری در باالترین سطح مدیریتی استان
ایجاد هماهنگی و تعامل بین دستگاهها و نهادها و مراكز اثرگذار در برنامهریزی توسعه گردشگری
اجماع سطوح مدیریتی تاثیرگذار بر محوریت بخش گردشگری در برنامههای توسعه استان
تامین منابع مالی:
استفاده از منابع مالی بخش خصوصی
استفاده از منابع بخش دولتی
استفاده ازظرفیتها و قابلیتهای بخش تعاون
زیرساختهای سخت افزاری و نرم افزاری:
زیرساختهای درون شهری شامل :بافت شهری ،معابر ،فضای سبز ،پاركینگ
زیرساختهای درون شهری شامل :تامین آب ،دفع زباله و فاضالب و بهداشت محیط
نیروی انسانی متخصص ،ماهر و آموزش دیده:
ایجاد دورههای آموزشی تخصصی در زمینه گردشگری
ایجاد تنوع در محصوالت گردشگری
تبلیغات و اطالعرسانی
قوانین و مقرارات و تشكیالت
ارائه مناسب خدمات گردشگری:
ایجاد مراكزاقامتی و پذیرایی مناسب و ارزان قیمت
ایجاد مراكز تفریحی
ایجاد مراكز اطالعرسانی و راهنمایی گردشگری
ایجاد مراكز بهداشتی و درمانی
حمل و نقل درون شهری
منبع :مطالعات اسنادی و مصاحبه با صاحب نظران و خبرگان

از آزمون ناپارامتری یومن ویتنی برای مقایسه نظرات جامعه آماری پژوهش بهره گرفته شد .همچنین برای گروهبندی
و تعیین عاملها از بین چند متغیر از روش تحلیل عاملی استفاده گردید .استفاده از این روش با چشمپوشی از پارهای
له هدافتسا ا   
از پیشفرضها ،نظیر كفایت تعداد دادهها ،تنها بهعنوان ابزاری برای گروهبندی متغیرها و تشخیص عامل ل
شد (دالور .) 1374 ،الزم بهذكر است كه متغیرهای مهم و موثر در س اما نننده ذخا زا سپ ،مق ناتسا یرگشدرگ ی     
نظرات كارشناسان تبیین گردیدند .براین اساس نتایج بهدست آمده از تحلیل عاملی 5 ،عامل در پرسشنامه عامل اصلی
قلمداد شده ،هر یک از این عاملها خود ترکیبی از چند موضوع بوده 6 ،عامل هم بهصورت موضوع مست رظن رد لق   
گرفته شد .در مجموع پرسشنامهی پژوهش مشتمل بر  24موضوع بهشرح ج لود

ی گردید ..ب رب یار ر یس   
 4طراحی ی

پایایی درونی 1پرسشنامه از ضریب آلفای کرونباخ ،استفاده شده ،ضریب بهدست آمده برای بخش نخست پرسش همان

که اهمیت کلی موضوعات را مد نظر داشت برابر  0.9065و برای ارزیابی وضع موجود موضوعات هم برابر 0.8911
محاسبه شد .این ضرایب در مجموع موید پایایی درونی باالی ابزار گردآوری دادهها از میدان پژوهش است .ارزی یبا

Internal consistency

1
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مقادیر بهدست آمده نیز بر اساس طیف لیکرت پنج گزینهای ،به پنج قسمت مساوی تقسیم ش یگنایم رادقم ،هد ن رد 
هر قسمت با مشخصه همان قسمت در طیف توصیف شد.
جدول :2توصیف مقادیر میانگین برای موضوعات در طیف لیكرت پنج گزینهای
خیلی زیاد

زیاد

متوسط

مک

خیلی مک

5

4

3

2

1

 5ـ 4/2

 4/2ـ 3/4

 3/4ـ 2/6

 2/6ـ 1/8

 1/8ـ 1

منبع :دالور 1374 ،و یافتههای پژوهش

بر این مبنا ،میانگین شاخص شکاف بین وضع موجود ت رد بولطم عضو ا

هر فیط رد زین تاعوضوم زا کی

  

    

دادههای اولیه توصیف شده ،با این تفاوت که دامنهی تغییرات شاخص شکاف وضع موج رد ،بولطم عضو ات دو

  

فاصلهی  0تا  4تعریف شد .در این وضعیت ،فرض بر این است ا ریداقم هک  ر بایز ی دش  ههههه هههههه از اهمیت ره     ی ییك از
موضوعات در وضع موجود بر اساس طیف لیکرت ،حداکثر بهاندازهی وضع مطلوب ارزیابی میشود.
جدول  :3توصیف مقادیر میانگین برای شاخص شكاف وضع موجود تا شرایط مطلوب
خیلی زیاد

زیاد

متوسط

مک

4

3

2

1

0

 4ـ 3/2

 3/2ـ 2/4

 2/4ـ 1/6

 1/6ـ 0/8

 0/8ـ 0

خیلی مک

منبع :دالور 1374 ،و یافتههای پژوهش

قلمرو پژوهش
استان قم با وسعت  11 238کیلومتر مربع و  %0/7از مساحت کل کشور بین مختصات جغرافیایی  50درجه و  6دقیقه
تا  51درجه و  58دقیقه طول شرقی نسبت به نصف النهار گرینویچ و  34درجه و  9دقیقه تا  35درج و ه  11دقیقه
عرض شمالی نسبت بهخط استوا واقع شده است (سالنامه آماری استان قم .) 23 : 138 9،استان ق سا رب م اس نیرخآ      

تقسیمات کشوری دارای یک شهرستان(قم) ،پنج بخش ،یک الک ن شهر(قم) و پنج ش رب و هدوب کچوک ره ساسا      
ینفوس و مسکن  672 1511 ،0931نفر جمعیت دارد که از ای ادعت ن د دودح     
نتایج سرشماری عموم 

 95درص رد د

نقاط شهری سکونت دارند(مرکزآمارایران.) 391 1 38: ،
استان قم که تقریبا در مركز ایران قرار دارد ،از شمال به استان تهران ،از شرق به استان س انم ننن ،از جن تسا هب بو ااا اااان
اصفهان و از غرب به استان مركزی محدود بوده ،از نظر بازرگانى و اقتصاددی ،س سسیاحتى و زی ییارتى اهمی ییت ویژههای
دارد .این استان در غرب دریاچه نمك و دشت كویر واقع شده است.

تحلیلی بر جایگاه تعاون در ساماندهی 731 ...

شهر قم

شكل شماره : 2موقعیت سیاسی و جغرافیایی استان قم درکشور
یمرکزآمارایران
منبع  :الیههای رقوم 

بر اساس نتایج مندرج در گزارش طرح جامع گردشگری ،تعداد زائران و گردش لاس رد ناتسا نارگ     13560 ، 83 31
هزار نفر برآورد گردیده است(مهندسين مشاورهامون .) 83 31 ،بر اساس آمارهای موجود ،تعداد جه یجراخ نادرگنا   
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وارده شده به استان نیز طی دههی  1375 - 85از رشد متوسط سالیانه  %52و نیز در سال  85نسبت بهسال  75به ب شی
از  8برابر افزایش یافته است .در این میان سهم استان از جهانگردان وارد شده به کشور در س لا  %02/7 ، 83 31ب هدو
است .بطور كلی طی سالهای  83 31- 87 31سهم گردشگران خارجی استان از س نیب روشك لك مه     

 13تا  % 21در

نوسان بوده است(سالنامه آماري استان قم .) 138 9 ،ای ن عوضوم ن شش ش ششششان از اهمیت یز  رر ررربخش گردش و یترایز یرگ
فرهنگی این استان و بهویژه شهر قم دارد.
نگاهی اجمالی به جاذبههای تاریخی  ،مذهبی و فرهنگی قم
بهطور کلی استان قم بهدلیل وجود بارگاه حضرت معصومه(س) ،مسجد جمكران و مراکز روحانیت و قرار گرفتن در
یک منطقه حساس تجاری و ارتباطی از موقعیت ویژه و حساسی برخوردار است .این استان با توجه به پیش شیپ هنی   
از اسالم خود و معماری غنی دوران اسالمیاش دارای بناها ،محوطهها و تپههای تاریخی گوناگون است .بررسیه یا
بهعمل آمده نشان میدهد که  485اثر از این مجموعه آثار شامل مقبرههای متبرکه ،مس سردم ،اهدج هه هههه خیرات یا ی   ،
کاروانسراها ،قلعهها ،منارهها ،آبانبارها ،تپههای باستانی و نظایر آن در این استان قرار دارد .از این تعداد  87 1اث  ر ددر
فهرست آثار ملی کشور بهثبت رسیده است(مدیریت میراث فرهنگی استان قم.)2: 82 31،

قم بهلحاظ وجود «حوزه علمیه» از اهمیت خاصی برخوردار است .جریان فرهنگ دینی و مذهبی ،شهر قم را به یکی
از بزرگترین مراکز آموزش علوم دینی و آیینهای مذهبی تبدیل کرده که در دهههای اخیر نقش بسیار ممت رد ار یزا
فرایند تحوالت دینی ،مذهبی ،سیاسی و اجتماعی ایران بر عهده داشته است(مهندسین عمران زاوه .) 81 : 1831،وجود
دریاچه حوض سلطان و دریاچه نمک از نظر گردشگری طبیعی و همچنین همسایگی ای ناتسا ن    ب یزکرم ریوک ا    
ایران ،جایگاه مک نظیری را از نظر گردشگری طبیعی بهصورت بالقوه به این استان داده است (گزارش اقتصادی است نا
قم.) 75 : 82 31 ،
چارچوب مفهومی
بهنظر میرسد نظریهپردازی در فعالیتهای گردشگری تع ب تسخن ینوا

ههه ههههص رو تتی پراكن  اب و هد ا اسح س ن 

ییی ی یییییاز به

همكاری برای پیشبرد برنامههای گردشگری بهصورتی عملی در انگلستان ،فرانسه ،آلمان ،ات س ،شیر وو وووییس ،اس یناپ اا،
پرتغال ،ایتالیا پا به عرصه گذارده باشد .به دیگر بیان ،سرزمینهایی كه از لحاظ اقتص یدا

پیش  دندوب هتفر وو ووو در آنهاا

باال بودن درآمد سرانه میتوانست بستر مناسبی برای توسعه فعالیتهای گردشگری باشددد ای ش ققحم مهم ن دددد ددددد .در
واقع در این كشورها نظریه تعاون در توسعه گردشگری با ایجاد سازمانهایی ملی و خصوصی از قوه به فعل در آمددد
(امینی.) 45 : 1374 ،
تو
با توجه به اینكه استفاده از قابلیتها و مزایای بخش تعاون درقالب تعاونیه رگشدرگ یا یی ییی مبح نیون ث ی سا  تت ت تتت
كاركردها و ساختارهای متنوعی در جوامع مختلف دارند ،ارایه تعریفی واحد و مورد پذیرش همگان ناشدنی بهههنظر
میآید .لیکن ،تعاریفی مبتنی بر كاركرد این نوع تعاونیها كه بهعنوان مجری همزما ِنِن فعالیتتتهاا و وظ و نواعت فیا
گردشگری بهگونه توأمان هستند وجود دارد ،نظیر تعاونیهای گردشگری به همبستگیهای صنفی یا مرتبط بهمنظ رو
كاهش هزینه تولید و ارایه خدمات و همچن نی

ته یا
تن ب ندیشخب عو ههه ههههفعالیت  هچره ندركایوپ و  ببب ببببیشت یلاعف ر تت تت

تحلیلی بر جایگاه تعاون در ساماندهی 931 ...

گردشگری در زمینههای گوناگون گفته میشود .بنابراین در تعریف تعاونیهای گردشگری میتوان گفت تعاونیه یا
گردشگری بهتشكلهایی گفته میشود كه در چارچوب قوانین تعاونی كشور و در جهت توسعه جری نا گردش رگ ییی،
به تولید و ارایه خدمات توریستی اشتغال مییابند .بدیهی است كه این تشكلهای گردشگری میتوانن كشت د لل للله یا
تولیدی ،مصرفی و یا چندمنظوره باشند .در تعریفی دیگر تعاونیهای گردشگری بهعنوان تشكلهایی انس ینا

هست دن

مركب از اشخاص حقیقی و یا حقوقی كه بهمنظور رفع نیازمندیهای مشترك و بهب یعامتجا و یداصتقا عضو دو     
شركا ،از طریق خودیاری و همكاری متقابل و ...موافق اصولی كه در قانون تعاون مطرح است تشكیل ش هد  ،،مج یر
ته رم یا ددمی ی
ی
همزمان افعال و وظایف تعاون و گردشگری بهگونهای توامان میباشند(دفتر ترویج و توس كراشم هع تت تت
وزارت تعاون.) 83 31 ،
جریانهای گردشگری برخاسته از ضرورتهای اجتماعی و اقتصادی هر كشوری هستند .افزایش حجم مس رد ترفا
هر منطقه ،نشان از تحرك اجتماعی و اقتصادی آن منطقه دارد .تعاونیهای گردشگری به لحاظ ك ه شها زززین وت ه لللی یید
خدمات و كمك به گردشگری اجتماعی نه تنها موجبات برقراری نسبی عدالت اجتماعی را فراهم میسازند كه سبب
ایجاد فرصتهای شغلی جدید ،توزیع متعادل ثروت و كار و نظایر آن شده ،در نهایت به ارتق یا

آگاهههی تشكككیالت

ن تع وا ننیها
میانجامند .از نظر اقتصادی واقعیتی که بازگو كننده اهمیت تعاونیهای گردشگری است ایناست یا هک نن نن
برای توسعه صنعت گردشگی و ارایه خدمات گردشگری از طریق جذب سرمایههاای كوچك

و ی ییا نی ییروی انساننی

ماه ِرِر بدون سرمایه طراحی شدهاند(امینی و همكاران.) 1354 ،
بهطور خالصه كاركرد ترکیب توأمان گردشگری و تعاون بهعنوان برآورد كننده سه نوع نیاز در قالب مدل زی ییر نش نا
داده شده است (امینی و همکاران :) 1374
(استفاده از مزایای تعاون در توسعه و ساماندهی گردشگری)

توسعه گردشگری

نیازدولتها

مدیریت و سازماندهی گردشگری

اشتغالزایی و درآمدزایی

نیاز جامعه گردشگری

نیاز افراد گروه تعاونیها

شكل  :3كاركرد ترکیب توامان گردشگری و تعاون
منبع  :امینی و همکاران 1374 ،
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استفاده از مدلهای تعاونی در بخش گردشگری
مدل مشاركتی و یا تعاونی در كشورهای آسیایی بهعنوان نیرویی قوی در جهت حل مسایل اقتصاد جمعی در نظر
تگذاران را بر آن داشت تا به
تهای بخش خصوصی ،سیاس 
گرفته میشود .شكست بخش دولتی و محدودی 
سیستمهای تعاونی اعتماد و توجه كنند .برای نواحی یا فعالیتهای معین تعاونیها بر سایر ارگانها و سازمانها
مزیت دارند .بدیهی است میزان موفقیت این تشکلها به توانایی روشهای بهكار رفته و بنیانهای مردمیدر مهار و
كاربری آنها با روشهای مشاركتی و مردممحور بستگی دارد .بهعنوان مثال در هند تعاونیها بهصورت سازمانهایی
بسیار موثر در زمینه بیمههای روستایی بهحساب میآیند .بهطور مشابه و بهعلت وجود شبكههای وسیع و امكان
یشوند
قالعاده و جدید در مناطق روستایی هند محسوب م 
یهای گسترده ،تعاونیها بهترین مروجان امور خار 
دستیاب 
(کومار ورما.) 2006 ،
باوجود رشد سریع بخش گردشگری در آسیا ،هنوز الزم است تعاونیها بر اهمیت این مهم بیشتر آگاه شوند .از
جمله دالیلی برای اثبات این مدعا را میتوان در واقعیتهای زیر جستجو کرد:

 -ناتوانی تجزیه و تحلیل و تغییرات در ابعاد اقتصاد گروهیـ مشاركتی بخش گردشگری در آسیا و معین كردن

نواحی و محدودههایی كه این تعاونیها بر سایر ارگانها و سازمانها مزیت استراتژیك دارند.

یرا برای آینده شناسایی كند.
یتواند نقاط مهم 
یسیاستمند در این زمینه كه م 
 -كمبود تحقیقات و جستجوی علم 

 عدمتوانایی اتصال استراتژیك بخش تعاونی با بخش گردشگری؛ در كشورهایی كه گردشگری در آنها بهسرعتدر حال ترقی و پیشرفت است ــ مثل مالزی و تایلند ــ گردشگری نیروی محركهی بزرگی را پدیدآورده ،بهحركت
ی تبدیل میشود .با این توجه که هنوز بخش تعاونی باید قویتر و پویاتر از آنچه که هست در این زمینه عمل
عظیم 
كرده ،خود را نشان دهد(کومار ورما.) 2006 ،
اما آنچه باید در کشور ما مورد توجه قرار گیرد اینکه نبود هواداری از گردشگری و آنهم از طریق تعاونیها به-
واقعیتی غیرقابل انکار تبدیل شده است .دلیل اصلی آنرا باید در نبود آگاهی و یا نبود باور بهنقش صنعت گردشگری
در اقتصاد و توسعه ملی ،و همچنین نبود آگاهی و باور بهنقشی که بخش تعاون در این زمینه میتواند ایفا کند،

یکاربردی در این موارد و فقدان توجه و نبود پیشرفتی بایسته در ادبیات تعاونی-
جستجو کرد .نبود پژوهشهای علم 
تهای الزم از این اندیشه عدالتجویانه توسعهای
های گردشگری هم میتواند از جمله نشانههای نبود توجه و حمای 
تلقی شود .معدود پژوهشها یا مدلها موجود از تعاونیهای گردشگری موفق هم آنچنان که انتظار است مستند
نشدهاند.
یافتهها و بحث
سیمای جامعه نمونه
نمونهی آماری  68نفری پژوهش را  42نفر از کارشناسان و  26نفر از مدیران دستگاههای اجرایی مرتبط با
گردشگری و تعاون استان قم تشکیل دادهاند % 61.8 .جامعه آماری متشکل است از کارشناسان و  % 38.2را مدیران در
سه ردهی پایه ،میانی و ارشد تشکیل میدهند.

تحلیلی بر جایگاه تعاون در ساماندهی 141 ...

همچنین توزیع نمونهی آماری پژوهش از دستگاههای اجرایی استان شامل سازمان مدیریت و برنامهریزی سابق 23
نفر (  ،)% 34اداره کل تعاون 71نفر( ،)%52سازمان میراث فرهنگی و گردشگری  13نفر(  ،)% 19استانداری  7نفر( ،)% 10
شهرداری  5نفر( )%8و سازمان بازرگانی  3نفر( )%4میباشد.
 66نفر از نمونهی آماری و یا در حقیقت  %97را مردان ،و  2نفر را زنان تشکیل دادهاند .دلیل اندکی سهم بانوان در
نمونهی انتخاب شده ،کمیتعداد کارشناسان زن در دستگاههای اجرایی مورد مطالعه در استان بوده است.
 33نفر یا  % 48با رشتهی تحصیلی مرتبط 10 ،نفر یا  % 15را افراد با تخصص تحصیلی نیمهمرتبط با موضوع تحقیق و
 23نفر که  % 34از نمونهی پژوهش را افرادی تشکیل میدادند که بر اساس تعریف ارایه شده ،رشته تحصیلیشان با
موضوع پژوهش غیرمرتبط بوده است .در این ارتباط سازمان مدیریت با  ،% 66بیشترین افراد دارای مدرک تحصیلی
مرتبط با موضوع تحقیق را داشته و سازمان میراث فرهنگی و گردشگری تنها با داشتن  % 18کمترین درصد افراد
دارای رشته مرتبط با موضوع تحقیق را بهخود اختصاص داده است .این خود جای تامل بسیار دارد که چگونه است
که یک سازمانی که امروزه در دنیا اگر فوق تخصصیاش ندانند ،قطعا کامال تخصصی است ،تخصص کارشناسانش
از نظر تحصیلی ،در این حد غیرمرتبط است.
از مجموع جامعه آماری 42 ،نفر یا  % 62نمونه کارشناس بودند که نسبت کارشناسان بهنمونهی مربوط بههر یک از
سه سازمان میراث فرهنگی و گردشگری ،اداره کل تعاون و سازمان مدیریت به ترتیب  56 ، 85و  65درصد است.
نسبت تعداد مدیران به کل نمونهها نیز در دستگاههای اجرایی مذکور به ترتیب برابر  35 ، 15و  44درصد است.
از مجموع نمونههای آماری 21 ،نفر ،معادل  % 32مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد دارند .بیشترین نسبت افراد
دارندهی مدرک کارشناسی ارشد اختصاص به سازمان مدیریت وبرنامهریزی داشته ،در مقابل ،معادل  % 70کل افراد
انتخاب شده از سازمان گردشگری ،فاقد مدرک کارشناسی ارشد هستند .الزم به کذ ر است که نحوه نمونهگیری
صورت گرفته در ادارهی تعاون و سازمان گردشگری (معاونت گردشگری) بهصورت تمامشماری بوده است .از
جمله دالئل این امر كوچك بودن و تك شهرستانی بودن استان ،خالی بودن برخی پستها ،متناسب نبودن رشتههای
تحصیلی و تازه تاسیس بودن استان میباشد.
مولفههای موثر در ساماندهی و توسعه گردشگری استان

با توجه بهنتایج حاصل از محاسبهی مقادیر میانگین پاسخها« ،عامل مدیریت و راهبری در توسعهی گردشگری» با

میانگین اهمیت  5.4بیشترین اهمیت را دارد .عامل «جایگاه بخش تعاون در ساماندهی گردشگری» نیز با میانگین
اهمیت  ،8.3کمترین مقدار میانگین را بهلحاظ اهمیت در بین عاملهای مطرح شده دارد .اهمیت بقیهی عاملها نیز

میانگینی واقع در فاصلهی  4تا  4.4دارند.
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جدول :4میانگین نظرات کل افراد نمونه در هر یک از موضوعها و عاملها
اهمیت موضوع

موضوع

(1ـ)5

وضع موجود
()5 - 1

شکاف بین وضع
موجود و مطلوب
()4 - 0

عامل  :1مدیریت و راهبری در صنعت گردشگری

5.4

.55 2

2

1ـ .1برنامهریزی ،مدیریت و راهبری

8.4

6.2

2.2

1ـ .2هدایت و راهبری برنامهریزی توسعه صنعت گردشگری در باالترین سطح مدیریتی استان

5.4

7.2

8.1

1ـ .3ایجاد هماهنگی وتعامل بین دستگاهها ونهادها و مراکز اثر گذار در برنامهریزی توسعه گردشگری

4.4

3.2

1.2

1ـ .4اجماع سطوح مدیریتی تاثیرگذار بر محوریت بخش گردشگری در برنامههای توسعه استان

3.4

6.2

7.1

عامل  :2جایگاه بخش تعاون

8.3

1.36

2.44

2ـ .1اهمیت جایگاه بخش تعاون دربرنامهریزی توسعه استان برای ساماندهی زیر بخشهای صنعت گردشگری

7.3

5.1

2.2

2ـ .2ارایه آگاهیهای الزم به افراد برای استفاده از مزایای بخش تعاون دررونق گردشگری

9.3

4.1

5.2

4

4.1

6.2

تهای تعاو ن در واگذاری امور مربوط بهحمل و نقل درون شهری
2ـ .4استفاده از مزایا و قابلی 

6.3

2.1

4.2

2ـ .5واگذاری امور خدماتی گردشگری به بخش تعاون در قالب ایجاد تعاونیهای گردشگری

8.3

3.1

5.2

8.3

4.1

4.2

عامل  :3آموزش و نیروی انسانی

4.4

3.2

1.2

3ـ .1نیروی انسانی متخصص  ،ماهر وآموزشدیده

4.4

4.2

2

4.4

2.2

2.2

عامل  :4زیرساختهای درون شهری

4.4

2.2

2.2

4ـ .1زیرساختهای درون شهری (بافت شهری ،معابر ،فضای سبز ،پارکینک)

5.4

2

5.2

4ـ .2زیرساختهای درونشهری(تامین آب ،دفع زباله و فاضالب ،بهداشت محیط)

3.4

4.2

9.1

عامل  :5ارایه مناسب خدمات گردشگری

3.4

3.2

2

5ـ .1ارایه مناسب خدمات بهگردشگران از طریق ایجاد مراكز اقامتی و پذیرایی مناسب و ارزان قیمت

4.4

3.2

1.2

5ـ .2ارایه مناسب خدمات بهگردشگران از طریق ایجاد مراكز تفریحی

5.4

1.2

4.2

5ـ .3ارایه مناسب خدمات بهگردشگران از طریق :ایجاد مراكز اطالعرسانی و راهنمایی گردشگری

2.4

3.2

9.1

4

4.2

6.1

عامل  :6جایگاه بخش خصوصی

3.4

5.2

8.1

عامل  :7حمل نقل درون شهری

1.4

6.2

5.1

عامل  :8مدت اقامت گردشگر

4.4

9.1

5.2

عامل  :9تنوع محصوالت گردشگری

2.4

3.2

9.1

عامل  : 10تبلیغات و اطالعرسانی

2.4

2.2

2

4

6.2

4.1

2ـ .3ایجاد سازوکارهای الزم بهمنظ و قیوشت رو

یارب نواعت شخب بیغرت مرس ای ههههههه ههههههههگ شخب رد یراذ   

گردشگری استان

2ـ .6ارایه تسهیالت ارزان قیمت دولتی به تعاونیهای گردشگری بهههج شخب رد یگنیدقن میقتسم قیرزت یا     
گردشگری

ی دست اگ ههه یلوتم یا   
3ـ .2ایجاد دورههای آموزشی تخصصی در زمینه گردشگری با هم راک ی ی
گردشگری استان ومراکز آموزشی

5ـ .4ارایه مناسب خدمات بهگردشگران از طریق :ایجاد مراكز بهداشتی و درمانی

عامل  :11بخش دولتی
منبع :یافتههای پژوهش
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نتایج مطالعه حاضر همچنین موید ایناستکه از نظر جامعه آماری پژوهش بخش تعاون توانایی ایفای نقشی مه ممم در
ساماندهی و توسعه صنعت گردشگری استان قم را میتواند داشته باشد.
در مجموع یافتههای پژوهش موید ایناستكه با توجه بهمقادیر میانگینها كه نشان از اهمیت باالالال ای یین عوام راد ل دد،
تاكید بر این مولفهها ،میتواند منجر بهساماندهی صنعت گردشگری در برنامهریزیهای استان قم شود .گواه این ادعاا
باال بودن میانگین مولفهها از نظر اهمیت موضوع میباشد ،موضوعی که حتی در مورد اهمیت جایگ نواعت شخب ها    
در توسعه گردشگری با میانگین  3/8مصداق پیدا میکند.
شكاف مولفههای موثر در ساماندهی و توسعه گردشگری
شاخص فاصلهی وضع موجود تا شرایط مطلوب که نشاندهنده میزان شكاف بین این دو فاصله است ،وض ره تیع   
عامل و فاصله آنرا تا وضعیت مطلوب نشان میدهد .در واقع بزرگی اندازه شكاف در مورد هر عامل بیانگر آناست
که از نظر جامعه آماری پژوهش آن عامل نقش خود را بهدرستی ایفا نکرده است و بخش مهمیاز مش الک ت تعنص    
گردشگری استان را متوجه آن عامل دانستهاند؛ چرا که هرچه این شکاف وسیعتر باشد ،بهبود در ش لماع نآ طیار    از
نظر آنها میتواند سهم بیشتری در بهبود وضعیت گردشگری استان داشته باشد .در ای  ن اارتب طا

داد ههه دج یا وو ووول 3

نشان میدهد که متغیر «مدت اقامت گردشگر» در شهر قم ،با میانگین شکاف  ،5.2دارای بیشت و هلصاف نیر

فاکش    

است .بررسی تحقیقات انجام شده در بخش گردشگری استان نشاندهنده آناستکه میزان ماندگاری گردشگران زائ ئئر
ی
در شهر قم ،اعم از داخلی و خارجی ،در حدی است که مش الک ت ایجاد شده بر اثر ورود آنها در مقایسه با مزایای ی
حاصل از اقامتشان ،بیشتر بوده است .در واقع زمان اقامت یک گردش دصقم رد رگ    بهههان زاد ه های ب دیاب هک ههه ههههدرازا
نیانجامیده است .شاید بتوان دلیل این کوتاهی اقامت را بر سر راه عبور بسیار از شهرها قرار گرفتن شهر قم دانست و
اینکه زائران به زیارتی بسنده کرده ،شهر را ترک میگویند .نبود شرایط الزم در ایجاد مطلوبیت در گردش یارب نارگ   
توقفی طوالنیتر نیز میتواند دلیل دیگری بر این کوتاهی توقف باشد .پس از این عامل جایگ نواعت شخب ها     دارای
بیشترین فاصله و شكاف بوده ،عمده دلیل وجود یک چنین شكافی كه میانگین آن معادل  4.2است ،نش هتفرگ تا    از
وضعیت موجود این بخش كه بسیار بد ارزیابی شده است ،میباشد.
بعد از این عامل ،متغیر «اصالح زیر ساختهای درون شهری» است که بیشترین اهمیت عماج رظن زا ار  ههه ههههی آم یرا
پژوهش ،در توسعهی گردشگری استان داشته ،شکاف بین وضع موجود ت آ بولطم طیارش ا
است .سپس ،متغیرهای «آموزش و نیروی انسانی آموزشدیده» ب فاکش نیگنایم ا    

ننن نننن برابر  2.2ارزی هدش یبا   

« ،1.2ارای ییه خ سانم تامد بب بببت ب ر هه ههه-

گردشگران»« ،مدیریت و راهبری» و «تبلیغات واطالع رسانی» هر سه ب فاکش نیگنایم ا     « ،2ایج وصحم رد عونت دا

الالال الالالالت

ی» با
ی» ب فاکش نیگنایم ا     « ،8.1حم ورد لقن و ل نن نننش ره ی ی
گردشگری» با میانگین شکاف « ،9.1جایگاه بخش خصوصی ی
میانگین شکاف « ،5.1جایگاه بخش دولتی» با میانگین شکاف  4.1به ترتیب در مراتب بعدی قرار دارند.
عامل «مدیریت و راهبری» با میانگین اهمیت  5.4از نظر جامعه آماری بیشترین اهمیت
موجود و شرایط مطلوب آن با میانگین  2نشان از ارزیابی متوس ططط ی دارد ك ضو زا ه
حاضر ناشي شده است.

را دارد ،ل للیکن ش  فاك بب بببین وضع
عع عععیت بددد (م نيگناي

) .55 2آن در ح لا
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شكاف بین وضع موجود و مطلوب در مولفهها از نظر گروههای جامعه آماری
از دادههای جدول  5که نشاندهنده مقادیر میانگین هر یک از متغیرهای مستقل پژوهش است و با استفاده از آزمون یومن ویتن ننی ب یار
مقایسه نظرات گروههای تشکیلدهنده جامعه آماری پژوهش تنظیم شده است ،در مجموع میتوان چن هک تفرگ هجیتن نی

نیب     

نظرات کارکنان دو سازمان تعاون و مدیریت سابق تفاوتی معنادار و در سطحی باال در مورد مولفههای «جایگاه بخش تعاون»« ،ارایه
مناسب خدمات گردشگری» و «اهمیت بخش دولتی» وجود دارد .همچنین تفاوت معناداری در نظ رازگراک تار ا دا ن ا هر    تع و نوا
سازمان گردشگری استان در مولفههای «ارایه مناسب خدمات گردشگری»« ،جایگاه بخش تعاون»« ،مدت اقامت گردشگررر»« ،تن عو
محصوالت گردشگری» و «مدیریت و راهبری» در سطح باال تا بسیار باال مالحظه میشود .همچنین با توجه بهمقادیر محاسبه شده،
بین نظرات کارگزاران سازمان مدیریت سابق و سازمان گردشگری در مورد متغیرهای «ارایه مناسب خدمات گردشگررری»« ،مدتتت
اقامت گردشگران» و «تنوع محصوالت گردشگری» این تفاوت معنادار مشاهده میشود.
نکته حائز توجه در این ارتباط این میتواند باشد که متغیر «جایگاه بخش تعاون در توسعهی گردشگری استان» از نظر کارکنان اداره
تعاون با میانگین  3و کارکنان اداره بازرگانی نیز با میانگین  8.2بیشترین شکاف بین وضع موجود تا شرایط مطلوب را برای جایگ ها
این بخش قائل شدهاند .در مقابل شاهد هستیم که کارکنان سازمان گردشگری کمترین مقدار تفاوت را با میانگین  2و کارکنان س نامزا
مدیریت با میانگین  1.2اعالم کرده ،اعتقاد چندانی بهتوانمندیها بخش تعاون در توسعه گردشگری است  لاح .دنرادن نا ا شسرپ نی      
کلیدی میتواند مطرح شود که آیا میتوان پذیرفت که اعتقاد کارکنان اداره تعاون و سازمان بازرگانی به نقش ویژه و جایگ نواعت ها   
برخاسته از اشراف و شناختی است که از مک و کیف موضوع دارند و یا بر عکس ،این کارکنان سازمانهای گردشگری و م تیرید
و برنامهریزی هستند که معرفتشان بهموضوع سببساز اینچنین داوری متفاوتی شده است؟
جدول :5میانگین شاخص شکاف بین دو وضع موجود و مطلوب در هر یك از گروههای تشکیلدهنده جامعههای آماری
عامل

میانگین شاخص شکاف بین وضع موجود و مطلوب در هر یك از زیر

مقدار سطح معناداری آزمون

جامعههای آماری

منویتنی مقایسه گروهها

اداره

سازمان

بازرگانی گردشگری مدیریت

گردشگری

گردشگری

تعاون

مدیریت

مدیریت و راهبری

2.0

1.9

2.1

2.1

1.8

1.4

0.645

***0.066

0.145

جایگاه بخش تعاون

3

2.1

2.4

2.3

2.8

2

*0.008

*0.003

0.624

آموزش و نیروی انسانی

1.9

1.9

2.3

12.

2.5

1.5

0.775

0.419

0.346

زیرساختهای درون شهری

2.2

2.2

2.8

2.2

2.8

1.9

0.812

0.363

0.319

ارایه مناسب خدمات گردشگری

2.4

1.8

2.4

2.3

2.7

1.0

*0.028

*0.000

*0.002

جایگاه بخش خصوصی

1.6

2.0

2.4

2.0

2.3

1.2

0.475

0.385

0.139

حمل نقل درون شهری

1.1

1.4

2.0

1.6

2.3

1.5

0.457

0.483

0.853

مدت اقامت گردشگر

2.7

2.7

3.1

2.8

1.7

1.5

0.772

*0.029

*0.020

تنوع محصوالت گردشگری

2.3

2.0

2.0

1.6

3.0

1.3

0.547

*0.025

**0.050

تبلیغات و اطالع رسانی

1.7

2.1

2.4

1.8

2.0

1.6

0.181

0.879

0.168

اهمیت بخش دولتی

2.0

0.9

1.1

1.4

1.0

1.2

**0.011

0.161

0.427

استانداری شهرداری

سازمان

سازمان

تعاون و

مدیریت و
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جدول  ،6مقایسه نظرات سازمانهای مختلف در خصوص هر یک از عاملها را با است هداف از می داد نیگنا ههها نش نا
میدهد .چنانچه مشاهده میشود بین میانگین نظرات افراد نمونه ب غ ای طبترم هب هجوت ا ی شر ندوب طبترمر ت هههههههه هههههههههی
تحصیلی آنها ،در مورد چهار عامل «حمل ونقل درون شهری»« ،مدت اقامت گردشگران»« ،جایگاه بخ واعت ش نن ننن» و
«تبلیغات و اطالعرسانی» ،اختالف نظر قابلتوجهی وجود دارد .در مورد سایر متغیرها نیز چنین اختالفی وج ،دراد دو
لیکن در حدی قابل اعتنا نیست .در مجموع ،چنانچه دادهها تایید میکند ،برای افرادی که تخصصشاننن ب عوضوم ا   
گردشگری مرتبط است ،جایگاه بخش تعاون در توسعهی گردشگری از اهمیت بیشتری برخوردار است.
جدول :6آزمون مقایسه نظرات افراد در گروههای مختلف ارتباط رشته تحصیلی با موضوع تحقیق

عامل

میانگین شاخص شکاف بین وضع موجود و

مقدارسطح معناداری آزمون منویتنی

مطلوب بهتفكیك میزان ارتباط رشته تحصیلی با

برای مقایسه گروههای با تحصیالت

موضوع پژوهش

مرتبط و غیرمرتبط

مرتبط

نسبتا مرتبط

غیرمرتبط

جایگاه بخش تعاون

2.7

2.3

2.3

**0.091

مدت اقامت گردشگر

2.7

2.8

2.1

**0.094

تبلیغات و اطالعرسانی

2.2

1.8

1.5

*0.016

حمل و نقل درون شهری

7.1

5.1

2

* 0.035

منبع :یافتههای پژوهش
یدار درسطح 0/ 10
یدار در سطح  ** 0/ 01معن 
* معن 

جمعبندی و نتیجهگیری
ص-
یافتههای پژوهش حاکی از آناستکه از نظر جامعه آماری پژوهش اهمیت کلی نیمیاز متغیرهای س خاش هدنزا صص صص
یاز عاملهای موثر در س دناما هههی و توس گشدرگ هع رر ررری ،بس سسیار زی ییاد است.
های تشکیلدهنده عوامل و بیش از نیم 
ارزیابی اهمیت كلی عامل جایگاه تعاون در توسعه گردشگری نیز در ح  د زززی ییاد ارزی سا هدش یبا تت تتتتت .ازای رد ور ن
بررسی پرسش نخست پژوهش مبنی برقابل اعتنابودن جایگاه بخش تعاون در ساماندهی و توسعه صنعت گردشگری
استان قم ،یافتههای پژوهش نشان میدهدکه جامعه آماری پژوهش بخش تعاون را واجد توانمندی برای ایفای نقش ششی
درخور در ساماندهی و توسعه صنعت گردشگری میداند ،لیکن ،وضعیت فعلی آنرا در ارتباط با  % 54از موض تاعو
در حد بد ،و در ارتباط با  %52از آنها ،در حد بسیار بد ارزیابی شده و تنها برای  %02از موضوعات این ارزی رد یبا
حد متوسط است .در مورد تعاون نیز وضعیت فعلی هر  6مولفه تشکیلدهنده شاخص سنجش جایگاه آن در توس هع
گردشگری توسط جامعه آماری پژوهش در سطح بسیار بد ارزیابی شده است.
در مجموع جامعه آماری پژوهش بر این باور است که وضعیت موجود  9عامل از  11عامل یا مولفه موثر ب هعسوت ر   
گردشگری استان در حد بد میباشد .وضعیت «جایگاه تعاون» در توسعه گردشگری استان از نظر این گروه بسیار بد،
ولی وضعیت «بخش دولتی» در حد متوسط ارزیابی شده است .براین مبنا و در راستای پاسخ به پرسش دوم پژوهش،
از دیدگاه جامعه آماری پژوهش ،قابلیتهای بخش تعاون ،مت ونک تیعضو زا رثا ن ه ،نواعت ی ن  زو نتو سنا ت ا ه ست        
درساماندهی و توسعه گردشگری استان تاثیر ملموس و نقش بایستهای را که میتواند در عمل بهعهده داشته باشد را
ایفا کند.
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از نظر میزان شكاف مولفههای موثر بر ساماندهی و توسعه گردشگری نیز از  11عامل مورد بررسی دو عامل «جایگاه
ن ش فاك
بخش تعاون» و «مدت اقامت گردشگر» دارای بیشترین شكاف و عامل بخش دولتتی کمت یر ن ن

را داشتهههاند..

شکاف موجود بین وضعیت کنونی و وضعیت مطلوب بقیه عاملها هم در حد متوسط میباشددد .نكتهههای بلج هک   
توجه میکند اینكه فاصله بین وضع حال و مطلوب  5متغیر از  6موضوع سازنده شاخص سنجش جایگاه تع رد نوا
توسعه گردشگری از شكاف زیاد برخوردار بوده ،با توجه به اهمیتی که جامعه آماری پژوهش برای جایگاه تع رد نوا
ساماندهی توسعه گردشگری قایل شده است وجود یک چنین شکافی قابل تامل است .شاید بتوان چنین ش ار یطیار
شها بهههبخش
متاثر از عملكرد ضعیف این بخش دانست و شاید هم باید آنرا در عدم همراهی و توجه س خب ریا شش شش
ی
بهای ی
ی در قالب ب
تعاون جستجو کرد .بیتوجهی که میتواند نشات گرفته از بیاعتقادی به تعاون و فعالیتهای تع نوا ی ی
یموجود باشد .واقعیتی که مطالعات چندی نیز آنرا نزد تعاونگرانی که خ امزاس رد دو نن نننه نلاعف ینواعت یا ددد دددد،
رسم 
گواهی دادهاند(اميني و همكاران 87 31 ،و امين ناضمر و ي ييييي  132 - 123 : 85 31 ،و Amini & Ramezani 81 - 87

 .) 2008,شاید از این نظر باشد که با وجود برتری اهمیت بخش تعاون بهلحاظ توصیه برای سرمایهگذاری در حوزه
گردشگری در مقایسه با بخش دولتی ،جایگاه و اهمیت آن در مقایسه با بخش خصوصی را جامعه آماری پژوهش در
سطحی پایینتر ارزیابی کرده است .پرسش اساسی در این ارتباط برای پژوهشگران مطالعه حاضر این استتت یآ هک اا ااا
نبود شناخت و معرفت کافی نزد جامعه آماری پژوهش به یکچنین ارزیابی منتهی ش و تسا هد

ن شخب هک   
یا ای نننن نننن

تعاونی باوجود توفیقاتش در جایجای گیتی ،از پتانسیل و کارآمدی الزم در کشور ما برخوردار نیست .پرسش هک ی   
یکشور بدان اهتمام خواهد ورزید ،جستجو کرد.
پاسخ آنرا باید در پس مطالعات علمیـپژوهشی که جامعهی علم 
در مورد مقایسه میانگین شكاف بین وضع موجود و مطلوب مولفههای اثرگذار بر توسعه و س اما نننده یرگشدرگ ی   
استان نیز یافتههای پژوهش نشان میدهد که شکاف قابلتوجهی بین این دو وضعیت برای تمام مولفهها وج دراد دو ..
از این منظر بیشترین فاصله را میتوان در شکاف مربوط بهجایگاه بخش تعاون در این فرایند جستجو کرد .بنابراین با
توجه بهمجموع یافتههای پژوهش ،در پاسخ به این پرسش که آیا شكاف بین وضع موجود و وضع مطلوب در م درو
یت ناو
مولفههای موثر بر توسعه و ساماندهی صنعت گردشگری ـ بهویژه جایگاه بخش تعاونـ قابل تام تسا ل ؟؟ ؟؟؟ می ی
این نتیجه را پذیرفت که بین وضع موجود و وضع مطلوب مولفههای موثر ــبهویژه جایگاه بخش تعاونـ بر توس و هع
ساماندهی صنعت گردشگری شکاف زیادی وجود دارد .با اینحال جامعه آماری پژوهش اهمیت جایگاه تعاون را در
این زمینه و در مقایسه با دیگر مولفهها ،کمترین ارزیابی کرده است .لیکن نكته قابل تامل در این ارتباط این است كه
در مقایسه نظرات جامعه آماری مشاهده شد که هرچه رشته تحصیلی مدیران و کارشناسان تشکیلدهنده ای عماج ن هه ههه
ارتباط بیشتری با موضوع پژوهش كه گردشگری و تعاون است داشت  تیمها ،دشاب ه ت نواع      از نظ آ ر نننه هاگیاج ا   
رفی 
ش ،در م درو
عتری پیدا میکند .بدین ترتیب در بررسی پرسش چهارم مبنی بر شناخت کافی جامعه آم هوژپ یرا شش شش
لدهن هعماج هد   
نقش و جایگاه تعاون در توسعه گردشگری استان نیز تفاوت معناداری در نظرات گ ور ههه یکشت یا لل لل
آماری پژوهش وجود دارد.
در صورت باور به جایگاه ویژهای که تعاون میتواند در برنامههای مرتبط با توسعه و سامانده هتشاد یرگشدرگ ی    
باشد ،این پرسش اساسی برای نگارندگان مطرح میشود که ناچیز بودن اهمیت بخش تعاون در ساماندهی و توس هع
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گردشگری از نظر بخشی از جامعه آماری پژوهش ،آیا متاثر از بیاطالعی این گروه از نقشی است که در عمل تع نوا
و تعاونگری در این عرصه میتواند داشته باشد و یا حاصل ناکارآمدی دست اگ ههه و نواعت و یرگشدرگ یلوتم یا   
نحوه تعامل این دو از یک سو ،و چالشهای حا مک بر بخش تعاون در سطح الک ن از سوی دیگر میباشد؟ پاسخ بههه-
یکاربردی ژرف نگری را طلب میکند.
این پرسش کلیدی ،چنانچه کذ ر شد ،پژوهشهای علم 
ته يا
در راستاي ساماندهي و توسعه گردشگري مذهبي استان و در چارچوب استفاده هرچه بيشتر از مزا يلباق و اي تت تت
بخش تعاون ،يافتههاي مطالعه ميداني انجام شده اجازه ارايه پيشنهاداتي به شرح زير را به نگارندگان آن ميدهد:
ته رد نواعت شخب يا
 -برپا يي دورههاي آموزشي ويژه براي آشنا يي و آگاهي هرچ ج اب رتشيب ه ا گي ا يعقاو و ه تتتت ت تتتتت

  

كشورهاي گوناگون و برانگیختن متولیان گردشگری و جلب نظر آنها به اهمیت رد نواعت شخب هژیو هاگیاج و    

  

توسعهی گردشگری استان.
 -ارزيابي دیدگاه و نگرش فعاالن و سرمایهگذاران در عرصههای گردشگری به جايگ و نواعت ها

دمآراك ييييييي ه .نآ يا

بدیهی است در صورت اثبات نبود آگاهي الزم نزد مخاطبان پروژه ،برنامهريزي و اجراي دورههاي آموزش بسانم ي   
براي آگاهسازي اين گروه میتواند در دستور كار گذارده شود.
 بهمنظور شناخت مناسبترین شکلهای فعالیت در قالب مدله كما و یرگشدرگ ینواعت یا ا دم هیارا ن لللللل للللللله یامتناسب با شرايط گوناگون گردشگری در كشور ،پيشنهاد ميشود پروژهاي پژوهشي براي تب يي ن و طراحی مدللله یا
مختلف تعاونی در توسعهی گردشگری كه سازگار با تنوع محصوالت گردشگری باشد ،تعریف و اجرا گردد.
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