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 چکیده

 یراز د،شویب ممهم حرکت و مسافرت گردشگران محسو یاراز عوامل بس یمناطق گردشگر یراییپذ هایجاذبه
 یالن،گ استان رد. دارند هامکان ینبه حضور در ا یلنقاط کشور و جهان تما یاز اقص یگردشگران فراوان

ت است مسافر یصلاهداف معتدل از ا نسبتاً یو استفاده از آب و هوا یحان اوقات فراغت، تفرگذریاحتاستراحت، س
تفاده از با اس یققتح ینا . درکنندیاستان سفر م ینبه ا یگرد هاییزهاز گردشگران با انگ یو تنها تعداد معدود

شده است که  یعپرسشنامه س یکو با استفاده از تکن Excelو  SPSS ،GIS محیط در هاداده یلنقشه و تحل
داخل و  سافرانم یهپژوهش کل ینا یشود. جامعه آمار یجذب گردشگر بررس در یرایینقش امکانات مراکز پذ

 یناز ا یحاک یقتحق جنتای. اندسفر کرده 1390سال یوردر شهر یاست که به  تاالب انزل یالنخارج از استان گ

 های¬ینهزم در دهی¬یسسرو یزو ن یراییغذا، خدمات پذ تکیفیّ یی،غذا تیوضع ی،بهداشت یتاست که وضع
رج از سافران خامان و از مرد یشترزنان ب ینهستند که در جذب گردشگر موثرند . همچن یمختلف از جمله امکانات

 یدگاهد ینرند. بقاد دادر جذب گردشگر اعت یراییبه نقش امکانات مراکز پذ یالناز مسافران داخل گ یشب یالنگ
 ایهنهه در خاک یوجود دارد و کسان دارییوت معنمختلف تفا یدرآمد هایدر گروه یان تاالب انزلمسافر
 دارند. یتاالب انزل یراییاز امکانات مراکز پذ یشتریانتظار ب کنند،یم یزندگ یشخص

 یتاالب انزل حاشیه یرایی،جذب گردشگر، امکانات مراکز پذ ی،توسعه گردشگر واژگان کلیدی:
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 مقدمه 

مؤثر بر  ی از عواملیک ،گیزهکنند. در واقع انمسافرت می گیالنهای مختلف به استان ساالنه گردشگران بسیاری با انگیزه

های گلوهستانی و جنکاستفاده از دریا، هوای پاک و فرح بخش، چشم اندازهای طبیعی  .(1383جریان گردشگری است)شفیعی،
عمدتاً سبب  دی است کهموار گردشگر به استان گیالن است. امکانات مراکز پذیرایی نیز از جمله سرسبز از مهمترین عوامل جذب

(. 1389نیکدل ،)شودافزایش مدت ماندگاری گردشگران در مقصد گردشگری و نیز مراجعه مجدد گردشگران به این مراکز می
-ذیرایی زمینهپدر مراکز  دهیسا و نیز خدمات پذیرایی و سرویبهداشتی ، توجه به طعم و کیفیّت غذ فراهم آوردن امکانات مناسب

د دارند، زیرا مکانات خوفزایش ااهای پذیرایی همواره  برای جذب گردشگر، سعی در کند و مکانهای رقابت بین مراکز را ایجاد می
وسعه گردشگری ها برای تاز آنمورد نیدر دنیای پر رقابت امروز شناخت تمایالت و سلیقه های گردشگران و فراهم آوردن امکانات 

 نقش حیاتی دارد.

های بازتابی از نیازها و سلیقههای اقامتی و پذیرایی و به طور کلی مکانپذیرها ها و مهمانمیزان خدمات و تسهیالت هتل     
گیری و تحلیل آن مانند رسد ساختار فضایی حاکم بر جوامع گردشگرپذیر که عوامل کلی شکلبه نظر میمتفاوت مسافران است. 

شرایط نظام اقتصادی ، نظام سیاسی، نظام ایدئولوژیکی و پیوندهای این عوامل سه گانه، عملکردهای اجتماعی ناشی از آن را به 

در اینجا نقش اساسی دارند. با توجه به آنکه محیط مکانی یا اسلوب فضایی، هم از  .(1387)کشوردوست،کند روشنی تبیین می
پذیرد، به طور کلی ساختار فضایی محصولی زا تأثیر میزا و هم از شرایط طبیعی و انسانی درونبیعی و انسانی فضای برونعوامل ط

به زعم  (.197یابد )همان منبع:از فرایند فضایی است و در آن فضا به وسیله فرایندهای اجتماعی، اقتصادی و طبیعی سازمان می
              است از اشکال طبیعی و فرهنگی که آثار انسانی را در محیط خود و در طول زمان نشان یک چشم انداز، فضایی"کارل ساور"

توان گفت که در چشم اندازهای جغرافیایی، اثر ونقش متقابل انسان و طبیعت کامالً آشکار است. دهد و در نتیجه میمی

اوقات فراغت، و تفریح در مراکز پذیرایی واقع در طبیعت و یا  وجود جاذبه های طبیعی و فرهنگی بسیار و گذران. (1364،)شکوئی
های دیگر به این استان های آن  از جمله اهداف اصلی مسافرت به گیالن است و تنها معدودی از گردشگران با انگیزهدرحاشیه

ون خزر پای بر محیط طبیعی های نیلگهای طبیعت و شنا در آبمندی از زیباییکنند. وقتی گردشگران برای بهرهمسافرت می

یکی از پردرآمدترین  .(1389)رجبی تربه بر، دارندگذارند، به طورکلی  انبساط خاطر ، آسودگی و رفع خستگی را در نظر گیالن می

های گردشگری های موجود جذب گردشگر در تاالب است، چرا که جاذبههای اقتصادی انزلی ، بهره برداری از پتانسیلظرفیت
ریزی توسعه اقتصادی، لزوم استفاده از رود که در روند برنامهره زمانی و مکانی ازسرمایه های منحصر به فرد به شمار میدرگست

در چنین شرایطی . (1385)رمضانی،کندنظر مکانی و زمانی ایجاب میصنعت گردشگری را درافزایش ارزش اقتصادی آن ناحیه از 
های پذیرایی در جذب توجهی به نقش جاذبهشوند. در این بین بیردشگر محسوب میخدمات مراکز پذیرایی رکن اصلی جذب گ

گذاری در حوزه ساخت و ساز مراکز گردشگری و آموزش نیروی انسانی، منجر به کاهش روزافزون گردشگر و نیز عدم سرمایه
کنند و از کشورها و مقاصدی که میگردشگران شده است. جهانگردان  به مسئله غذا، آب، نوشیدنی و ملزومات پزشکی توجه 

( فقدان خدمات و تجهیزات 1382شود که اقدامات بهداشتی بیشتری بعمل آورند)چاک، وای،پذیرای مسافران هستند خواسته می
ایی در عدم ها و مراکز پذیربهداشتی و آلودگی محیط زیست)محل اقامت( در هتلها و غذای غیردر بسیاری از نواحی ، نوشیدنی

و ورزشی نباید از نظر دور لزوم فراهم آوردن و تأمین انواع وسایل تفریحی  (.1383ذب گردشگر مهم هستند)شفیعی ،ج

های مربوط به آن است وجود جاذبه های جهانگردی در یک منطقه شرط الزم ونه کافی برای فعالیت .(1379)رضوانی ،"بماند
ان را در حد مطلوب برآورده ها بتواند نیازهای مسافرکه در کنار جاذبه.شرط کافی آن، وجود تأسیسات و خدمات رفاهی است 

های ، هنر آشپزی نقش مهمی در تجربه بازدیدکنندگان از مکان" crotts "و  " kivela "به نظر . (1374)اصالح عربانی،سازد
صر به فرد در مناطق گردشگری مقصد  گردشگری دارد. این بدان معناست که برخی از مسافران برای لذت بردن از هنر آشپزی منح

و  "گالره ابوعلی"برای توسعه گردشگر،به نقش غذا و نوشیدنی محلی در مراکز پذیرایی اشاره کرده است  "یی لیو"گردند. باز می
 "ه نظر اند. باز تحلیل عامل به عنوان روشی مناسب برای شناسایی عوامل مؤثر بر اینگونه سفرها نام برده "بدرا لدین محمد"

فقدان امکانات و تسهیالت ، منجر به افت تعداد گردشگران پاکستان شده است. همچنین به دلیل عالقمندی گردشگران  "فخار
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با توجه به افزایش تعداد . شودب  جذب گردشگران  به آنجا میاین امر موج ،به  طبیعت، فرهنگ و غذای پاکستانداخلی و خارجی 

لزوم فراهم آوردن  ،پذیر با ظرفیت باال استجمله نواحی گردشگر به خصوص در محدوده تاالب که ازگردشگران در بندرانزلی، 
ضروری به نظر می رسد. لذا در این تحقیق نقش امکانات این مراکز در جذب گردشگر و  های پذیرایی با امکانات مطلوب،مکان

های توسعه اقتصادی کشورها محسوب از مهمترین راهامروزه توسعه صنعت گردشگری یکی  شود.توسعه گردشگری بررسی می
شود. جهانگردی یک زمینه اشتغال زایی، خصوصاً در دوران رکود و افت سایر صنایع است .کمیت و کیفیت عرضه ،موفقیت می

توان جمله می(. عوامل متعددی در این امر می توانند دخیل باشند که از 1386های گردشگری را تضمین می کند)قره نژاد،سازمان
های گردشگری مکان های پذیرایی مناطق گردشگری اشاره کرد . بارها مشاهده شده که گردشگران به واسطه جاذبهبه نقش جاذبه

-، رستورانهای اقامتیهای مکاناند. در این میان نقش جاذبهو خاطرات خوش ناشی از پذیرایی در آنها، قصد مسافرت مجدد داشته

زایی البرز، دارای تپه و استان گیالن به دلیل حرکات کوه(. 2011)ابوعلی، ها نیز پراهمیّت استرها، مسافرکاشانهپذیها، مهمان
ماهورهای چندان مرتفع نیست ولی رویش انواع درختان جنگلی این فرصت طبیعی را بوجود آورده است که در سراسر بخش جنوبی 

های طبیعی و ی با مازندران پوشش گیاهی بی نظیری داشته باشد. وجود جاذبهاز گردنه حیران تا آخرین بخش مشترک استان
های اقتصادی . رونق این فعالیت می تواند شکافنظر اقتصادی بسیار پر اهمیت باشدباعث شده که جهانگردی از  فرهنگی بسیار،

های اطراف کالن شهرها به عنوان تفرجگاه .برای تعداد کثیری شغل ایجاد شود مردم منطقه با دیگر نقاط کشور را کمتر کند و
زندگی و هستی انسان بدل شده های در عصر پسامدرن که گردشگری به عنوان یک حق محسوب و به پایه"مقاصد گردشگری و 

 های طبیعی آنها مقاصدی بسیار مهم هستند.اند چرا که قابلیتاهمیتی دو چندان یافته ( ،1386)پاپلی یزدی و سقایی،"است

 وشر
خانه ای و لعات کتابنین مطاتحلیلی استفاده شده و به کمک مشاهدات میدانی و پرسشنامه ،همچ –در این مقاله از روش توصیفی 

ه است . متغیر آوری شدعیاز جم، اطالعات مورد نریزی استانداری گیالناسنادی مانند اسناد موجود در سازمان مدیریت و برنامه
نسیت و... ج ،حصیالت، تد سنای ماننمتغیر زمینه ،مستقل امکانات مراکز پذیرایی استدشگر و متغیر وابسته این تحقیق جذب گر

صورت تصادفی توزیع و روایی آن با  نفره به 30اند. پرسشنامه ابتدا در نمونه به عنوان متغیرهای مستقل ثانویه در نظر گرفته شده

لی در غیربومی شهر انز جامعه آماری این تحقیق تمامی گردشگران بومی وتعیین شده است. 89/0استفاده از آلفای کرانباخ 

ر نف 384د، دسترس نبو که تعداد دقیق گردشگران دراز آنجائی اند.هستند که در مراکز پذیرایی ساکن شده 1390تابستان 

مرکز پذیرایی که  10سافران در بین م پرسشنامه نیز  400. تعداد اندنوان افراد نمونه انتخاب شده)براساس جدول مورگان ( به ع

، با استفاده از مهپرسشنا 380، های ناقص، توزیع شده و پس از حذف پرسشنامهبه صورت تصادفی انتخاب شده بودندهر دو مورد 

 تحلیل و داده ها پردازش شدند. SPSSنرم افزار

 یافته ها
این امر به  تعطیل، سفرهای برون شهری رواج بیشتری یافته است.های غربی در روزهای در چند دهه گذشته در بسیاری از کشور
های باالست. در حالی که در کشورهای در حال توسعه، گردشگری داخلی افزایش داشته دلیل استاندارد زندگی و داشتن درآمد

واحد و  13زلی طبق آمار ها سهم اناست.با توجه به جدول زیر در گروه گردشگری و پذیرایی، در بخش پذیرایی و وجود کمپینگ

 واحد در غازیان است. 35واحد در انزلی و 102پذیر ، متل و مهمانواحد بوده در حالی که در بخش هتل 6غازیان 

 های شرقی و غربی سالهای مختلف، تعداد و سهم آنها به تفکیک بخش( سطوح کاربری1جدول شماره)         

 کاربری گروه اصلی
 غازیان انزلی

 درصد مساحت تعداد در صد انزلی مساحت ادتعد

 گردشگری و پذیرایی
 

 11/0 15837 6 06/0 9999 13 پذیرایی و کمپینگ

 گردشگری و پذیرایی
 
 

 6/0 85344 35 04/2 33997 102 هتل ، متل ، مهمانپذیر 
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 71/0 101181 41 10/2 34996 115 گردشگری و پذیرایی

دشگران از عوامل بسیار مهم در امر گردشگری است و از طرفی ورود گردشگران خارجی به در هر مکان، منطقه ورود و اقامت گر
 علت ارز آوری ،چه بسا در اشتغال زایی بیشتر منطقه و سودآوری مادی اهمیت بیشتری داشته است.

 1389( گزارش آماری از  ظرفیت ماهانه واحدهای اقامتی، پذیرایی بندرانزلی ،سال 2جدول شماره )

 این مقاله در صدد بررسی دو فرضیه زیر بوده  است:

 امکانات مراکز پذیرایی حاشیه تاالب انزلی در جذب گردشگر مؤثر است.  -1

 داری وجود دارد.های مختلف )سنی و...( درباره نقش امکانات در جذب گردشگر تفاوت معنیبین نظر گردشگران در گروه -2

اندازهای ویژه دریا در ست. جاذبه های طبیعی مانند ساحل، تاالب و چشممهیا و نامهیاهای هجاذبهر مکان گردشگری دارای       
، اما در دنیای پر رقابت گردشگری مدرن و پیشرفته، تأسیسات و قابل انکار در جذب گردشگران است انزلی از جمله موارد غیر

، جلب ازجمله موارد مهمکست و کنار رفتن از این عرصه است، خدماتی که قابلیت رقابت با بازار را نداشته باشد، محکوم به ش
تسهیالت گردشگری در حواشی تاالب انزلی است. نوع  رضایت گردشگران خارجی وداخلی ازطریق توسعه مراکز پذیرایی اقامتی و

و ایجاد محیطی امن و ها دسترسی سهل و آسان به این مکانتبلیغات انجام گرفته در شناسایی وبرخورد اولیه با گردشگران، 
، ساس کند، در افزایش مدت اقامت اوبخش که گردشگر در طول مدت اقامت خود، آن را همچون محیط زندگی خود احرامآ

بررسی فرضیه اول حاکی از این است که امکانات مراکز پذیرایی حاشیه  کند .می زایی و تولید درآمد نقش بسیار مهمی ایفاءاشتغال
ر جذب گردشگر مؤثر است. جهت بررسی فرضیه اول، ابتدا نظر گردشگران را نسبت به نقش امکانات مراکز پذیرایی تاالب انزلی  د

های گردشگری در جذب دهیم. سپس به بررسی مستندات مربوط به ظرفیت های مکاندر جذب گردشگر مورد بررسی قرار می
 پردازیم.گردشگر می

 ذب گردشگراه گردشگران نسبت به نقش امکانات مراکز پذیرایی در ج(توزیع فراوانی دیدگ3جدول شماره)   

ف
ردی

 

 خیر بلی سوال

 درصد فراوانی درصد فراوانی

ر گذار بوده کن تاثیاما آیا توجه کارکنان مراکز پذیرایی در هنگام ورود برای حضور مجدد شما به این 1
 است؟

340 89 40 11 

 11 40 89 340 ود ؟شپذیرایی سبب رفتن شما به این اماکن می آیا وجود اسکله قایقرانی در مراکز 2

 15 56 85 324  شود؟آیا زیبایی نمای ظاهری مرکز پذیرایی باعث رفتن شما به این اماکن می 3

 19 72 81 308 ؟شودآیا وجود باغ میوه وگل در مرکز پذیرایی باعث رفتن شما به این اماکن می 4

 47 180 53 200 ود؟شردی درمراکز پذیرایی باعث رفتن شما به این اماکن میآیا وجود تور گیالن گ 5

 23 88 77 292 شود؟آیا پخش موسیقی محلی در مراکز پذیرایی باعث رفتن شما به این اماکن می 6

 34 128 66 252 شود؟ماکن میین ااآِیا استفاده از لباس محلی توسط کارکنان مراکز پذیرایی باعث رفتن شما به  7

 40 152 60 228-خانه با لباس محلی برای مسافران مراکز پذیرایی باعث رفتن شما به این اماکن میآیا وجود عکاس 8

شگران ورودی به واحدهای گرد
 اقامتی

 شاخص ها
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306234 2163 308397 19/44 93/41 70/0 85/1 82/1 84/1 



 1399 زمستان / اول شماره /اول سال / پژوهش های کاربردی در مدیریت و علوم انسانی فصلنامه /12

 
 شود؟

 20 76 80 304 شود؟یماماکن  این آیا وجود فروشگاه صنایع دستی محلی در کنار مرکز پذیرایی باعث رفتن شما به 9

 15 56 85 324 ؟شودمی ماکنان در مراکز پذیرایی باعث رفتن شما به این آیا وجود فضای بازی برای کو دکا 10

ی ماماکن  این آیا وجود محل استراحت موقت برای گردشگران مراکز پذیرایی باعث رفتن شما به 11
 شود؟

360 95 20 5 

 5 20 95 360 ثیر دارد؟رایی تاًپذی آیا کیفیت غذا )استفاده از مواد اولیه مناسب وخوب( در رفتن شما به اماکن 12

 20 76 80 304 آیا پایین بودن نرخ غذاها عاملی برای رفتن شما به مراکز پذیرایی است؟ 13

ماکن اجدد به عه مآیا وضعیت ظاهری )لباس ،...(کارکنان سبب می شود که رغبت بیشتری برای مراج 14
 داشته باشید؟ پذیرایی

352 93 28 7 

ه مجدد ب راجعهمداشتی تمیز و مجهز سبب می شود که رغبت بیشتری برای های بهآیا وجود سرویس 15
 اماکن پذیرایی داشته باشید؟

376 99 4 1 

 ه اماکنبجدد تمیز و مجهز سبب می شود که رغبت بیشتری برای مراجعه م آیا وجود سلف سرویس 16
 پذیرایی داشته باشید؟

360 95 20 5 

    املی برای مراجعه مجدد درصد، توجه کارکنان را هنگام ورود، ع89( 1خ به سوال )(در پاس3با توجه به جدول شماره )  

وجود اسکله در مراکز پذیرایی و در  درصد 89( 2دانند. در پاسخ به سوال)درصد این عامل را مؤثر نمی 11که تنهادانند، در حالیمی

درصد وجود 81 (4خ به سوال)اند. در پاسگردشگر دانستهدرصد ظاهر مراکز پذیرایی را عامل مؤثری در جذب 85( 3پاسخ به سوال)

گردی را عامل رفتن ود تور گیالندرصد وج53( 5دانند. در پاسخ سوال)باغ گل و میوه را عاملی برای مراجعه به مراکز پذیرایی می

ه مهم دانسته و در پاسخ ب ادرصدپخش موسیقی محلی در مراکز پذیرایی ر77( 6دانند و در پاسخ به سوال)به مراکز پذیرایی می

دانند. در پاسخ ا مؤثر نمیدرصد این عامل ر 34 دانند وهای محلی را در جذب گردشگر مؤثر میپوشیدن لباس درصد66( 7سوال)

جود ودرصد  80(9درصد معتقدند که وجود عکاس خانه مؤثر در جذب گردشگر است و در پاسخ به سوال) 60( 8به سوال) 

د درصد وجو 85( 10به سوال) دانند. در پاسخدرصد آن را مهم نمی 20را برای جلب گردشگر مؤثر دانسته وفروشگاه صنایع دستی 

کیفیت  درصد 95( 12سوال) دانند.در پاسخ بهدرصد وجود استراحتگاه موقت را مهم می 95( 11فضای بازی و در پاسخ به سوال)

ب بودن درصد مرت 93( 14ال)در پاسخ به سو دانند.را عامل مهمی میها درصد پائین بودن قیمت80(13غذا و در پاسخ به سوال)

همی در جذب گردشگر درصد وضعیت بهداشتی را عامل م99( 15دانند. در پاسخ به سوال)وضعیت ظاهری کارکنان را مهم می

سلف سرویس مناسب را جود درصد و95( 16دانند. در پاسخ به سوال)درصد این عامل را مهم نمی1که تنها دانند. در حالیمی

 دانند.درصد این عامل را مهم نمی 5دانند و تنها عامل مناسبی را می

 گرنقش سرویس دهی،وضعیت غذایی وبهداشتی مراکز پذیرایی در جذب گردش(توزیع فراوانی 4جدول شماره)

 توزیع       
 

 وضعیت

 جمع بی پاسخ  خیلی زیاد زیاد تاحدودی کم خیلی کم

درص فراوانی درصد فراوانی درصد فراوانی درصد فراوانی درصد فراوانی درصد فراوانی درصد فراوانی 
 د

سرویس 
 دهی

12 3 32 8 128 34 140 37 68 18 0 0 380 100 

 100 380 3 12 31 116 41 156 19 72 6 24 0 0 غذا

 100 380 1 4 56 212 26 100 15 56 2 8 0 0 بهداشتی

و انحراف معیار آن است که از حد زیاد بیشتر  53/37پذیرایی در توسعه گردشگری برابر میانگین نقش سرویس دهی مراکز 

درصد پاسخگویان درسطح کم و خیلی 11پاسخگویان به نقش سرویس دهی، نظربا توجه به جدول توزیع فراوانی  است. 82/10

 زیاد حد در را جذب گردشگر دهی درویسدرصد نیز نقش سر55درصد تا حدودی و 34اند. مؤثر دانسته دهی راکم نقش سرویس

است که از حد زیاد بیشتر  33/7میانگین نقش وضعیت غذای مراکز پذیرایی در توسعه گردشگری برابر دانند.می خیلی زیاد و
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درصد 6نظر پاسخگویان به نقش وضعیت غذا، با توجه به جدول توزیع فراوانی است.   21/2ارزیابی شده و انحراف معیار آن 

درصد نیز نقش وضعیت غذا را در جذب 72درصد تا حدودی و19اند.سخگویان در سطح کم نقش وضعیت غذا را مؤثر دانستهپا

است  23/8گردشگر در حد زیاد و خیلی زیاد می دانند. میانگین نقش وضعیت بهداشتی مراکز پذیرایی در توسعه گردشگری برابر 

 است. 84/1معیار آن که از حد زیاد بیشتر ارزیابی شده و انحراف 

 پردازیم.   های مراکز پذیرایی در جذب گردشگر میدر بخش دوم بررسی فرضیه اول به ظرفیت

 ( مقایسه تعداد  واحدهای گردشگری وتعداد گردشگران5جدول شماره)

 

 

 

 1389و گردشگری استان گیالن ، سال سازمان میراث فرهنگی و صنایع دستی 

بود درحالی که این تعداد در آستارا  355076در شهرستان انزلی 1388تعداد گردشگران در سال   (5)با توجه به جدول شماره

بوده است. در یک نگاه گذرا حجم زیاد گردشگران  29563و الهیجان  25674نفر، فومن  1248نفر،در صومعه سرا  71509
دهد که اگر ها نشان میانزلی نسبت به سایر شهرها کامالً مشهود است. مقایسه تعداد واحدهای گردشگری در این شهرستان

ای به عبارت دیگر اگر منطقه رود. بهای به عنوان منطقه گردشگری  شناخته شود، روحیه مردم برای مسافرپذیری باال میمنطقه
های سنتی، دکه، های گردشگری )احداث رستورانعنوان یک جاذبه گردشگری شناخته شود، مردم آن محل دست به فعالیت

       های محل خود تنظیم های گردشگری شغلشان را متناسب با جاذبهزنند و با مشاهده مناطق و جاذبهها و...( میمسافرکاشانه
رودخان وان مثال  تعداد واحدهای گردشگری در شهرستان فومن، بیشتر در مناطق توریستی این شهرستان نظیر قلعهکنند. به عنمی

شهرستان انزلی تعداد  اند و اغلب مراکز پذیرایی انزلی در کنار دریا و یا حاشیه تاالب ساخته شده است .و ماسوله گسترده شده

( در خصوص ظرفیت واحدهای مراکز 1390براساس آخرین آمار موجود ) الب دارد.زیادی مراکز پذیرایی در داخل و حاشیه تا

                                                      
 

 تعداد شهرستان به تفکیک سال      

 

 تعداد واحد گردشگری

 الهیجان فومن صومعه سرا آستارا انزلی

355076 71509 1248 25647 29563 

 2 5 )ابریشم(1 8 12 هتل

 1 0 )گرا ند( 1 1 9 هتل آپارتمان

 1 1 )مهرگان(1 0 12 مجتمع گردشگری

 4 1 ) ا مین(1 6 1 مهمانپذیر

 6 4 9 17 9 بین راهی

 14 172 1 34 91 1مسافرکاشانه

 28 183 13 66 134 جمع
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واحد مجتمع گردشگری، 12واحد هتل آپارتمان،10واحد هتل،13پذیرایی حاشیه تاالب شهرستان بندرانزلی، این شهرستان دارای 

وه بر مراکز پذیرایی این شهرستان واحد مسافرکاشانه ثبت شده است. عال 102واحد مرکز بین راهی و 11واحد مهمانپذیر، 7
انزلی و کیلومترها ساحل شنی و از طرفی چشم اندازهای  "سرخانکل"های طبیعی چون تاالب معروف و زیبای دارای جاذبه

های فرهنگی چون ها در میان جاذبههای ایرانی و روسی، موج شکن، بلوار، پارکینگ قایقبارگیری در اسکله و پهلو گرفتن کشتی
، ساختمان موزیک و نیز مراکز سنتی "پشتهمیان"، مناره و فانوس دریایی،کاخ و موزه "معتمدی"، عمارت "بی بی حوریه"ه بقع

وجود امکانات پذیرایی مانند وضعیت  ،توان گفت که گردشگراندر تحلیل نهایی فرضیه اول می خرید چون شنبه بازار است.
اند. با دهی را در جذب گردشگر بسیار حیاتی تلقی کردهوضعیت مطلوب سرویس بهداشتی مناسب، وضعیت غذایی مناسب، و نیز

توان به این نتیجه رسید که با توجه به اینکه شهرستان بررسی تعداد گردشگران و میزان امکانات موجود در محدوده تاالب انزلی می
شگر است، به همان میزان تعداد مراکز گردشگری نیز انزلی نسبت به سایر شهرهای گردشگری استان گیالن، چند برابر پذیرای گرد

 شود. تأیید می« امکانات مراکز پذیرایی حاشیه تاالب انزلی در جذب گردشگر مؤثر است.» بیشتر است. بنابراین فرضیه اول تحقیق 

ب گردشگر ایی در جذیرز پذهای مختلف مسافران تاالب انزلی درباره نقش امکانات مراکدر فرضیه دوم به بررسی دیدگاه گروه
نات در کامادرباره نقش  های مختلف، سنی، جنسی، تحصیلی و...پرداخته شده است. در این فرضیه دیدگاه گردشگران در گروه

 یرد.گار میشود. جهت بررسی تمامی ابعاد فرضیه دوم ،شش فرضیه فرعی مورد توجه قرتوسعه گردشگری بررسی می

گردشگر  یی در جذبکز پذیراهای جنسی مختلف درباره نقش امکانات مراان تاالب انزلی در گروهبین دیدگاه مسافر -1-2فرضیه 
 داری وجود دارد. تفاوت معنی

 1-2فرضیه   t(آزمون6جدول شماره )

نقش امکانات 
مراکز پذیرایی 
)فرض برابری 

 واریانس ها(

آزمون لیون برای 
 برابری واریانس

بافاصله اطمینان  برابری واریانس ها  tآزمون    

95% 

F Sig T df Sig 
 

تفاوت 
 میانگین

تفاوت خطای 
 معیار

 باال پایین

532/7 006/0 726/3- 378 000/0 00/5- 3419/1 6386/7- 3613/2
- 

909/3- 377 000/

0 

00/5- 2790/1 5148/7- 4851/2
- 

،  sig=006/0سطح معناداری %95زیم. در فاصله اطمینان پردامستقل ابتدا به تفسیر آزمون لیون می  tبا توجه به نتایج آزمون 

ت آمده برابر است با بدس  tمیزان  %95مستقل در فاصله اطمینان  tبنابراین واریانس بین دو گروه ناهمگن است . با توجه به نتایج 

726/3-  =t 000/0داری با سطح معنی= sig یعنی با اطالعات موجود .HOرد شده وH1 شود. ( تأیید میشگر)فرضیه پژوه
 رند.اد دااین بدان معناست که زنان بیشتر از مردان به  نقش امکانات مراکز پذیرایی در جذب گردشگر اعتق

 

 

 

 

 



 

 15/… در جذب گردشگر  یتاالب انزل یهحاش یرایینقش امکانات مراکز پذ یبررس

 
ر تفاوت ذب گردشگایی در جبین دیدگاه مسافران متأهل و مجرد تاالب انزلی درباره نقش امکانات مراکز پذیر-2-2فرضیه 

 داری وجود دارد. معنی

 2-2فرضیه   t(آزمون7)جدول شماره 

نقش امکانات 
مراکز پذیرایی 
)فرض برابری 

 واریانس ها(

آزمون لیون برای 
 برابری واریانس

 %95بافاصله اطمینان  برابری واریانس هاtآزمون

F Sig T Df Sig  تفاوت
 میانگین

تفاوت خطای 
 معیار

 باال پایین

829/5 016/0 817/0- 378 414/0 2862/1- 5735/1 3801/4- 8076/1 

880/0- 175 380/0 2862/1- 4610/1 1697/4- 5972/1 

 

اری %سطح معنا د95نان پردازیم. در فاصله اطمیمستقل ابتدا به تفسیر آزمون لیون می tبا توجه به نتایج آزمون  

016/0=sig باتوجه به نتایج .t  میزان 95مستقل در فاصله اطمینان %t  880/0بدست آمده برابر است با-  =t  با سطع معنی

ت دیگر بین دیدگاه )فرضیه پژوهشگر(رد می شود.به عبار H1تأییدشده و HO یعنی با اطالعات موجود  sig =380/0داری 
 دارد.اری وجود ندعنیممسافران متأهل و مجرد تاالب انزلی درباره نقش امکانات مراکز پذیرایی در جذب گردشگر تفاوت 

ر جذب ذیرایی دت مراکز پمسافران تاالب انزلی در گروههای درآمدی مختلف درباره نقش امکانابین دیدگاه  -3-2فرضیه 
 داری وجود دارد. گردشگر تفاوت معنی

 3-2( فرضیه one way( آزمون آنالیز واریانس یک طرفه )8جدول شماره )

 سطح معنی داری  F میانگین مجذورات درجه آزادی مجموع مجذورات منبع تغییرات

 013/0 666/3 74/635 3 246/1907 ین گروهب

 41/173 364 05/63121 درون گروه

 367 30/65028 کل

داری برابر سطح معنی%95در فاصله اطمینان  F= 666/3بدست آمده برابر با  Fبا توجه به نتایج آزمون مستقل ، میزان

 نی بین دیدگاه مسافرانشود. یعرضیه پژوهشگر( تأیید می)ف H1رد شده و HO یعنی با اطالعات موجود  sig=  013/0است با 
جود دارد. با داری ونیاوت معهای درآمدی مختلف درباره نقش امکانات مراکز پذیرایی در جذب گردشگر تفتاالب انزلی در گروه

 DunnettcT3ز آزمون  ا هانسشود. .به دلیل ناهمگن بودن واریاهای تعقیبی استفاده میتوجه به تأیید شدن فرضیه از آزمون

مکانات تلف درباره نقش ابین دیدگاه مسافران تاالب انزلی با سطح درآمدی مخDunnettcT3 کنیم. براساس آزموناستفاده می
ک میلیون و یدی باالی ه درآمداری وجود دارد. این بدان معنی است که مسافرانی کمراکز پذیرایی در جذب گردشگر تفاوت معنی

 ان دارند، انتظارات بیشتری از امکانات مراکز پذیرایی دارند. هزارتوم 200
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ذب ایی در جاکز پذیربین دیدگاه مسافران تاالب انزلی با وضعیت مسکن مختلف درباره نقش امکانات مر -4-2فرضیه 

 داری وجود دارد. گردشگر تفاوت معنی

 4-2( فرضیه one way( آزمون آنالیز واریانس یک طرفه )9جدول شماره )

 سطح معنی داری  F میانگین مجذورات درجه آزادی مجموع مجذورات منبع تغییرات

 000/0 178/6 69/1023 3 075/3071 بین گروه

 69/165 376 71/62300 درون گروه

 379 78/65371 کل

داری برابر %سطح معنی95 اندر فاصله اطمین  F= 178/6به دست آمده برابر با   Fبا توجه به نتایج آزمون مستقل ، میزان

 نی بین دیدگاه مسافرانشود. یع)فرضیه پژوهشگر( تأیید می H1رد شده و HO یعنی با اطالعات موجود  sig=  000/0است با 
ارد. با توجه اری وجود ددعنیتاالب انزلی با وضعیت مسکن مختلف درباره نقش امکانات مراکز پذیرایی در جذب گردشگر تفاوت م

دگاه مسافران تاالب انزلی ، بین دیDunnettcT3شدن فرضیه از آزمون های تعقیبی استفاده می شود. باتوجه به آزمون به تأیید
ن معنا است . این بدادارد داری وجودبا وضعیت مسکن مختلف درباره نقش امکانات مراکز پذیرایی در جذب گردشگر تفاوت معنی

که ر حالیدارند. د ب انزلینند انتظار بیشتری از امکانات مراکز پذیرایی تاالکهای شخصی زندگی میکه کسانی که در خانه
 مسافرانی که در خانه پدری ساکنند انتظار کمتری دارند. 

ی درجذب ز پذیرایبین دیدگاه مسافران تاالب انزلی با محل زندگی مختلف درباره نقش امکانات مراک-5-2فرضیه 
 داری وجود دارد.گردشگرتفاوت معنی

 5-2فرضیه   t(آزمون10جدول شماره)

امکانات مراکز 
پذیرایی )فرض 
برابری واریانس 

 ها(

آزمون لیون برای 
 برابری واریانس

 %95بافاصله اطمینان  برابری واریانس هاtآزمون

F Sig T Df Sig 
 دو

 طرفه

تفاوت 
 میانگین

تفاوت خطای 
 معیار

 باال پایین

771/18 000/0 084/6 378 000/0 9087/7 2998/1 3528/5 4646/10 

784/5 271 000/0 9087/7 3673/1 2168/

5 

6006/10 

سطح معنا  %95ان پردازیم. در فاصله اطمینمستقل ابتدا به تفسیر آزمون لیون می  tبا توجه به نتایج آزمون

 tتایج نست . باتوجه به اهمگن کوچکتر است بنابراین واریانس بین دوگروه نا 05/0داری از ،چون سطح معنی sig=000/0داری

. یعنی با  sig =000/0با سطع معنی داری  t=  084/6بدست آمده برابر است با   t% میزان 95مستقل در فاصله اطمینان 

ل زلی در محفران تاالب انشود. به عبارت دیگر بین دیدگاه مسا)فرضیه پژوهشگر( تأیید می H1رد شده و  HOاطالعات موجود 
ه مسافران معناست ک ن بدانداری وجود دارد. ایف درباره نقش امکانات مراکز پذیرایی درجذب گردشگرتفاوت معنیزندگی مختل

 ارند.قاد دخارج از گیالن بیش از مسافران داخل گیالن به نقش امکانات مراکز پذیرایی در جذب گردشگر اعت

 

 



 

 17/… در جذب گردشگر  یتاالب انزل یهحاش یرایینقش امکانات مراکز پذ یبررس

 
جذب  ذیرایی درانات مراکز پتحصیلی مختلف درباره نقش امک هایبین دیدگاه مسافران تاالب انزلی درگروه -6-2فرضیه       

 داری وجود دارد. گردشگر تفاوت معنی

 6-2( فرضیه one way( آزمون آنالیز واریانس یک طرفه )11جدول شماره )

 سطح معنی داری  F میانگین مجذورات درجه آزادی مجموع مجذورات منبع تغییرات

 001/0 090/5 589/841 4 355/3366 بین گروه

 348/165 375 43/62005 درون گروه

 379 78/65371 کل

داری برابر است با %سطح معنی95در فاصله اطمینان   F= 090/5بدست آمده برابر با   Fبا توجه به نتایج آزمون مستقل ، میزان

001/0  =sig یعنی با اطالعات موجود .HO  رد شده وH1 ب ن دیدگاه مسافران تاالشود. یعنی بی)فرضیه پژوهشگر( تاًیید می
. با توجه به وجود دارد دارییهای تحصیلی مختلف درباره نقش امکانات مراکز پذیرایی در جذب گردشگر تفاوت معنانزلی در گروه

د. براساس شواستفاده می   LSDها همگن هستند از آزمون های تعقیبی و با توجه به اینکه واریانستأیید شدن فرضیه از آزمون

ذب ایی در جراکز پذیرمهای تحصیلی مختلف درباره نقش امکانات ، بین دیدگاه مسافران تاالب انزلی در گروه LSDآزمون 
امکانات   عتقدند کهصیلی مداری وجود دارد. بدین صورت که مسافران زیر دیپلم بیشتر از سایر مقاطع تحگردشگر تفاوت معنی

 ر نقش دارد. مراکز پذیرایی در جذب گردشگ

 بحث و نتیجه گیری
مام تصنعت در  یندر ا گذارییه. سرماشودیم یروشن تلق اییندهبا آ یاپو یخاص خود، صنعت هاییژگیبا و یصنعت گردشگر

در  یردرگ یهانهاد ینب در هیندفزا یاست. امروزه جذب گردشگران به رقابت یشرو به افزا ی،جهانگرد یهاجاذبه یدارا یکشورها
 یعتد بلکه صنقش دارن یارز یو درآمدها یاقتصاد مل یشبردتنها در پصنعت نه  این یراشده است. ز یلتبد یت گردشگرصنع

 یهاذبهجا یالنگ رنظییب هایاستان یبرا ی. گردشگریدمشاغل جد یجادکنندهحال ا ینو در ع یاز آلودگ یو عار یزهاست پاک
جانبه توأم با و همه یحصح یزیربرنامه ینکهشود. مشروط بر ا یلکسب درآمد تبد منبع ینبه مهمتر تواندیدارند، م یجهانگرد

از  یصنعت یشگره گرداز آن است ک یحاک یدر صنعت گردشگر یجهان گذارییهو اجرا شود. سرما یمآن تنظ یبرا نگرییندهآ
 یدشود، بایارائه م یوه به ک یمقابل خدماتدر  شود،یکه گردشگر وارد منطقه م یدرآمده است و هنگام کنندهیعتوز یعزمره صنا

تصاد اق یگزیناج تواندیصنعت م یناقتصاد منطقه خواهد شد. لذا ا ییپرداخت منجر به شکوفا ینپرداخت کند و ا ینههز
 شود.  یدرآمد نفت یعنی یمحصولتک

اشتیاقی  دهند که مردممی اننش شواهد ،اجتماعی رفاه افزایش به توجه با و صنعت و تکنولوژی افزون روز هایوجود پیشرفت با
عی و آثار بیط هایذبهها جابه هزینه و صرف درآمدهای اضافی خود از طریق سیر و سفر دارند. امروزه تنها دلیل سفر به شهر

در می یز نقش مهو... ن ییمطلوب غذا دهییس، سرومصنوعی، استخرهای مجهز هایدریاچه ،های مدرنباستانی است، بلکه هتل
نی را به اتعامالت انس ل آن،جذب توریست و درآمدزایی دارد. به بیانی دیگر گسترش صنعت گردشگری، توسعه اقتصادی و به دنبا

ی صنعت ای اقتصادمزای با به وجود آوردن امکانات رفاهی و تفریحی در شهرهایش از کند¬یهمراه دارد و هر کشوری سعی م
گردشگران در  یدگاهو د ه شدهدر جذب گردشگر پرداخت یرایینقش امکانات مراکز پذ یبررس گردشگری بهره برد. در این مقاله به

 قرار گرفته است . یابیرابطه مورد ارز ینا
 ییدگردشگران مورد تأ یدگاهبه استناد اسناد و مدارک و د یراییامکانات مراکزپذ یتوضع یبا بررس یفیاول به روش توص فرضیه

 ینبه ا یمتناسب با تعداد گردشگران ورود یردر چند سال اخ چشمگیر رشد رغم¬به یراییاکز پذمر یزانقرار گرفت. اما م
 یاردر اسکله و... باشد، بس یسوار یق، قا گردییالنگ هایمانند تور یدامکانات جد یکه دارا یرایی. تعداد مراکز پذیستشهرستان ن

جذب  هایقطب یناز مهمتر یکیبه عنوان  یکه بندرانزل هایی¬ظرفیت تمام رغم. در واقع بهیستموجود ن یامحدود است و 
و اسکان  یمربوط به سامانده یازهایاز ن یکوچک خشو تنها ب یامدهدر آن فراهم ن اییژهدارد، امکانات و یالنگردشگر در گ

و ملزومات  یدنینوشمعتقد است جهانگردان به مسئله غذا، آب،  "یچاک وا"شده است .  ینتام یراییگردشگران در مراکز پذ
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به  یشتریب یکه اقدامات بهداشت شودیمسافران هستند خواسته م یرایکه پذ یو از کشورها و مقاصد کنند¬یتوجه م یپزشک

گردشگران در سه  یدگاهدرجذب گردشگر از د یرایینقش امکانات مراکز پذ یزن یهفرض ین(. در ا1377ی،عمل آورند. )چاک، وا

درصد 11است که  یناز ا یحاک یجقرار گرفته است. نتا یمورد بررس یبهداشت یّتغذا و وضع یّتعوض دهی،¬یسبُعد سرو
 55و  حدودی تا درصد 34. اند¬را در جذب گردشگر مؤثر دانسته دهی¬رویسکم نقش س یلیدر سطح کم و خ یانپاسخگو
 .دانند یم یادز یلیو خ یاددر جذب گردشگر را در حد ز یده یسنقش سرو یزدرصد ن

از  یت که برخبدان معناس نیدارد. ا یگردشگر هایاز مکان یدکنندگاندر تجربه بازد ینقش مهم یهنر آشپز crottsاز نظر    
 6 یقتحق ین. در اندگردیمقصد، مجدداً به آن باز م یمنحصر به فرد مناطق گردشگر یلذت بردن از هنر آشپز یمسافران برا

 یلیو خ یادر حد زدغذا را در جذب گردشگر  یتنقش وضع یزدرصد ن72و  یحدود ات درصد19در سطح کم،  یاندرصد پاسخگو
در مراکز  یمحل یدنینوش وبر نقش غذا  یمبنYi Liu،  یقتحق یجحاضر با نتا یقتحق یجنتا (crotts , 2011. )دانندیم یادز

و کاهش ورود  یالتانات وتسهامک دانبر فق یمبن (Fakhar، و  Yi Liu ,2011، ) ) یتوسعه گردشگر یبرا یراییپذ
درصد 15ر دانسته اند.را در جذب گردشگر مؤث یبهداشت یتدر حد کم نقش وضع یاندرصد پاسخگو2دارد.  یگردشگران همخوان

ضر با حا یقتحق یج. نتانددانیم یادز یلیو خ یادرا در جذب گردشگر در حد ز یبهداشت یّتنقش وضع یزدرصد ن 82و یتا حدود
 دارد.  یهمخوان(Fakhar ,2011) یجنتا
ما آن است ا ربوط بهم هاییتفعال یمنطقه شرط الزم برا یکدر  یجهانگرد هایمعتقد است؛ وجود جاذبه "یاصالح عربان"

ر حد فران را دمسا اینیازه بتواند ها،¬است که در کنار جاذبه یو خدمات رفاه یساتآن وجود تأس یشرط کاف یست،ن یکاف
ن به  از مردا یشترنان بزاست که  یناز ا یحاک یجنتا یزدوم ن یهفرض ی( در بررس1374ی،اصالح عربانمطلوب برآورده سازد )
ره نقش امکانات دربا ینزلااالب تمسافران متأهل و مجرد  یدگاهد یندر جذب گردشگر اعتقاد دارند. ب یرایینقش امکانات مراکز پذ

 200و  یلیونم یک یباال یکه درآمد افرانیمس ینندارد. همچن وجود دارییدر جذب گردشگر تفاوت معن یراییمراکز پذ
دارند. در  یب انزلتاال رایییاکز پذاز امکانات مر یشتریانتظار ب کنند،یم یزندگ یشخص هایکه در خانه یهزارتومان دارند و کسان

به نقش  یالنگ داخلفران ز مساا یشب نیالدارند. مسافران خارج از گ یساکنند انتظار کمتر یکه در خانه پدر یمسافران کهیحال
دند که امکانات  معتق یلیصتح عیرمقاطاز سا یشترب  یپلمد یردر جذب گردشگر اعتقاد دارند و مسافران ز یراییامکانات مراکز پذ

به جاده  کییو نزد یراییاکز پذمر یمکان موقعیّت که است آن بیانگر تحقیق هایدر جذب گردشگر نقش دارد .یافته یراییمراکز پذ
 :شودیجذب گردشگر نقش دارد،  لذا پیشنهاد م رد یاصل
  .یردورت گص یگرتوسعه گردش هایتوسط نهاد یراییمراکز پذ ییو غذا یبهداشت یتمکرّر از وضع یکنترل و بازرس -1
 م شود.فراه  یمتقرزان ا ییو دانشجو یدانش آموز یتورها یبرگزار یطبالقوه منطقه، شرا هایتوان یشترشناخت ب یبرا -2
در  یستز یطد به محالقمندانش آموزان و گردشگران ع یان،دانشجو یان،استفاده محقق یوحش برا یاتح یعیاحداث موزه طب -3

 .یردقرار گ یتاولو
 

 منابع
 .یران: گروه پژوهشگران ایالن،تهران(،کتاب گ1374)یم،،ابراه یاصالح عربان

 .(،تهران: سمتیمومفاه یت)ماه ی(،گردشگر1386)یی،مهدی،،سقا ین، محمد حس یزدی یپاپل

 یفرهنگ یها¬پژوهشتهران:دفتر ی،اعراب ییان،سیدمحمدپارسا یجامع،عل یدر چشم انداز ی(، جهانگرد1377،) ی،گیچاک وا
 .دانشگاه تهران

 .رشت واحد یماداسالدانشگاه آز "یستز یریپذ یبآس یابیارز"ارشد ، ینامه کارشناس یان(، پا1389)یه،تربه بر،رق یرجب

 .32: 9ش ین،،  فصلنامه سرزم"یالنسواحل گ یوکلیماتیکب یمیاقل یستز یش،شناخت آسا"(1385)ی،بهمن،رمضان

دانشگاه "وش اوانزرلنگرود به  یهکال یرتاالب ام یوکلیماتیکوب یستیاکوتور یها یلشناخت پتانس"(1386)ی،بهمن،رمضان
 .واحد رشت یآزاداسالم
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