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  تشريح و بیان مسأله -1

رشد اين صنعت در داخل و  بزرگترين صنعت خدماتی در جهان است. صنعت جهانگردی و مسافرت امروزه  

اهمیت مقدار بودجه ای که در اين راه مصرف میشود و نقشی که صنعت جهانگردی در تولید ناخالص  خارج،

هنگامی که صنعت جهانگردی و  ، خود دلیلی بر اثرات مثبت اين صنعت است.ملی و اشتغال زايی دارد

مزايايی غیر از مزايای اقتصادی مانند حفظ فرهنگ و  مسافرت به شیوه ای مناسب برنامه ريزی و اداره  شود،

زا مد و اشتغال اری از مناطق به عنوان صنعت پردرآدر بسیگردشگری  محیط زيست را در بر خواهد داشت.

 .(40و39 :1997.وای.گی)مورد توجه خاص قرار گرفته است 

درصد از درامد جهانی گردشگری را به خود اختصاص داده است.  5-7تنها حدود  1382در سال کشور ايران  

کشور اول دنیا از نظر منابع و جاذبه های گردشگری است. استان سمنان سهم  10اين در حالیست که ايران جزء 

کسانی که وارد هتلها نشده اند(  %60نفر) با افزايش  478، 1381د گردشگری را دارد. در سال ناچیزی از درام

هزار نفر گردشگر داخلی )وارد شده به اماکن اقامتی  30درصد کل کشور( و حدود  06/0گردشگر خارجی)

خالص داخلی ان فعال در استان( از جاذبه های استان ديدن کرده اند.سهم بخش گردشگری استان از تولید نا

اين در حالیست که استان سمنان از  .نفر ( است 540درصد) حدود  41/0درصد و سهم شاغلین نیز حدود  52/0

. وجود  ظرفیت های شناخته شده و ناشناخته فراوانی در عرصه گردشگری ملی و بین الملی برخوردار است

ذخیره گاه زيست کره موجود  7ست کره از مجموع اکوسیستم های طبیعی  متنوع، منابع طبیعی، دو ذخیره گاه زي
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مجموعه تاريخی بسطام،مسجد تاريخانه، مجموعه کاروانسرا  جاذبه فرهنگی و تاريخی نظیر 360در کشور،حدود 

شان از توانايی باالی آن در ارائه نالحجج  ار گرفتن در مسیر زوار حضرت ثامنها و قصر بهرام در سیاهکوه و قر

کرکه و  رنجبر و)بیدختی به گردشگران داخلی و خارجی دارد و جذاب گردشگری ی محصوالت متنوع

 .(1388ابادی.

(. اين در حالیست که 1391میلیون گردشگر وارد استان شده اند)ايسنا،  9،  1390دهد در سال  آمار نشان می 

زيده ها و نماگر های اقتصادی ، )نشريه گ نفر از موزه ها و اماکن تاريخی اين منطقه بازديد کرده اند 218913تنها 

منطقه برای رسیدن  به نظر میرسد بیشتر گردشگران از اين (. 1391، 90اجتماعی و فرهنگی استان سمنان در سال

تحقیق حاضر به بررسی داليل عدم تمايل  به استان خراسان بدون بازديد از جاذبه های آن عبور می کنند. 

  ردشگری در مسیر سفر  در استان سمنان می پردازد.مسافران به بازديد از جاذبه های گ

 

 اهمیت و ضرورت انجام پژوهش  -2

طبیعی وفرهنگی است که تا کنون آن  از لحاظ گردشگری دارای توانهای مناسب تاريخی،استان سمنان،   

رد از آن در جهت شناسايی توانشان و همچنین در جذب جهانگردان و ايرانگردان مو و شايد چنان که بايد

توان باعث  و سرمايه گذاری می توجه قرار نگرفته است.در نتیجه با بررسی، مطالعه و برنامه ريزی اصولی

میلیون مسافر از اين استان به  12از طرفی سالیانه حدود ی گردشگری و تحول در ناحیه شد.  ايجاد و توسعه

شتر به منظور جذب حدود یب سمت مشهد مقدس در تردد است که در صورت تجديد نظر و تخصیص اعتبار

توان ی درصد گردشگری که از اين استان عبور می کنند،از طريق خدمات الزم و قابل ارائه به گردشگر م 7/2

 (1388خدادادی،و  )زياریبه اين هدف نايل آمد. 

در ضروری است تا با بررسی عوامل انگیزشی در بین مسافران عبوری از اين منطقه سهم استان سمنان لذا  

 ريم.بجذب اين بخش از بازار را تقويت کنیم و از منافع حاصل از گردشگری بهره ی بیشتری ب

 

 ش:اهداف اساسی از انجام پژوه -3

ز پژوهشگران برای درک مسافر يا جهانگرد الگو های متفاوتی را برای انگیزه مسافرت ارائه کرده اند هدف ا

يا به صورتی "روند؟ چرا مردم به مسافرت می"داده شود: نین پرسشی پاسخالگو های مذبور اين است که به چ

تفکیک اين دو  "چه عاملی موجب ايجاد انگیزه می شود که مردم به مسافرت های مشخصی بروند؟"دقیق تر ،

پرسش از جهت اينکه چرا مردم به مسافرت می روند و اينکه چرا مردم به مکانهای خاصی می روند اهمیت 

نخست، مسئله درک روانی مسافر مطرح است،در حالیکه در پرسش دوم بايد به جنبه زيادی دارد. در پرسش 

می توانند نیازهای سی نمود که اين ويژگی ها چگونه ربرابیت و کشش مقصد مسافر توجه کرد و های جذ

ه وهشگران برای تفکیک اين دو عامل به رفتار مسافران و جهانگردان توجپژبالقوه مسافران را تامین کنند.

( نیروهايی است که در درون فرد و در محتوای push factorsنموده اند. مقصود از عوامل انگیزشی )
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اجتماعی شخص موجب حرکت وی می شوند.در واقع اين نیروهای انگیزشی هستند.برعکس عوامل جذب 

(pull  factors عبارتند از ويژگی های يک مقصد که مسافر تصور میکند،می تواند نیاز های) روحی خود را

 (188:1997کشند)وای.گی،تامین کند و همین ويژگی ها او را بدان ديار می 

تا بتوان با غیب کننده در گردشگران عبوری است، تر از اين پژوهش شناسايی عوامل  انگیزشی و اصلی هدف

 فراهم کرد تاامکاناتی  تقويت اين عوامل میل استفاده از جاذبه های گردشگری در منطقه را افزايش داد و

جاذبه های اين منطقه  ،فر خود را در اين منطقه صرف کنند و ضمن عبورمدت بیشتری از برنامه س گردشگران

  را نیز مقصد گردشگری خود قرار دهند.

امکانات  تاريخی و فرهنگی، ،عواملی چون وجود جاذبه های طبیعی هدف فرعی از پژوهش : بررسی تاثیر 

و معرفی خدمات وبازاريابی  در زير ساخت ها و استقبال جامعه محلی از گردشگران )هتل، رستوران،...( و 

 .جذب بیشتر گردشگر

 

  های پژوهش: فرضپیش -4

 وجود دارد. رابطهبین انگیزه های گردشگران و جاذبه های گردشگری استان سمنان 

 در جذب گردشگر تاثیر مثبت دارد. امکانات و زير ساخت هاوجود 

 کنند، از خدمات گردشگری آگاهی ندارند. از اين استان بدون بازديد از جاذبه ها عبور می مسافرانی که

تواند سهم  می به عنوان بازار هدف ايجاد تصوير مناسب از اين منطقه در ذهن مسافران عبوری از استان سمنان

  ارتقاء دهد. اين استان را در جذب گردشگر

 گرفته:ها و مطالعات انجام سابقه پژوهش -7

پرداخته اند. کارهای استنلی پالگ  اتیباره انگیزه های سفر به تحقیقانگردی دروهشگران رشته ی جهژپ

سی طبقه بندی ، الگو نمايانگر نخستین تالش هايی است که کوشید افراد را با توجه به روش های روان شنا

شخص در سفر مرتبط کند. پالگ طیفی نها را مشخص و اين الگو های رفتاری را به نوع رفتار های رفتاری آ

از شخصیت رسم کرد و در يک انتهای طیف افراد درون گرا و در انتهای ديگر افراد برون گرا  را قرار داد. 

ولی افراد درون گرا به خود  شان تحريک شود افراد برون گرا به سفر هايی دست می زنند که حس کنجکاوی

که از لحاظ روانی احساس امنیت بیشتری بنمايند.از ديدگاه فر می کنند ساعتماد کمتری دارند و به مکانهايی 

پالگ میزان در امد فرد، الگوی رفتاری او را تعیین می کند فردی که از نظر مالی محدوديت دارد بیشتر درون 

اين گرا می شود واگر اين وضعیت تغییر يابد از نظر رفتار در مسافرت برون گرا می شود. ضعف اين روش در 

توجیه نمود و نمی  ،چندين عامل انگیزشی به وجود می آيد است که نمی توان اساس رفتارهايی که به سبب

روی  توان اين دو بعد برون گرايی و درون گرايی رااندازه گیری کرد. دان در يک تحقیق جامعه شناختی بر

او  نها که خود بزرگ بین هستند.آو دو مفهوم جديد ارائه کرد، که عبارت اند از مسافران سرکش  جهانگردان

از  "فرار" اين الگو برای توجیه  موضوع تشريح نمايد. "فرار" کوشید تا مسافران را از ديد گاه احساس نیاز به



 

5 

ولی نتوانست مانند الگوی پالگ برای توجیه رفتار های مختلف، مفید واقع شود.  ،محیط مفید واقع شده بود

که مسافر و  است تئوری که در باره انگیزه ی مسافر ارائه دادند، براين اساس سومین (1982ايسو و اهوال )

رفتار او به هنگام تفريح و گردش بر اساس چارچوب مبتنی بر انگیزه مطلوب قرار دارد. در اين تئوری به 

ید می احساس فرد مبنی بر قاطعیت و شايستگی) به عنوان راه يا وسیله ای برای درک انگیزه ی مسافر( تاک

روش ديگری به  ورد توجه می شود.آشود و به تجربه هايی که شخص در اثر رفتار خود در سفر به دست می 

وجود دارد.اين روش بر اساس  نام بخش بندی بازار جهانگردی مبتنی بر ارزش ها و نگرش های شیوه زندگی

دسته تقسیم می شوند که  9به  براهام مازلو قرار گرفت. در اجرای اين روش گروه های مصرف کنندهکار آ

از اين روش به عنوان وسیله ای برای تعیین ارتباط بین  نها سیار موفق يا فعاالن نو خواسته هستند.برخی از آ

عیتی و تعیین سطح شغل و میزان ، با توجه به ترکیب جممحصوالت و انگیزه افراد به مصرف میزان خريد

 دربارهين روش در صنعت جهانگردی به سرعت گسترش می يابد ولی مد افراد به کار می برند. کاربرد ادرآ

( 1991و1988)پیرس،ناتوانی روش مذبور در توجیه ايجاد انگیزه برای مسافرت نقاط ضعفی مشاهده می شود.

که طبق ان استدالل می  ن را سلسله مراتب انگیزه های سفر نامید.آيک تئوری انگیزشی از سفر ارائه کرد و 

مسافر دارای يک سلسله مراتب انگیزه برای سفر است. در الگوی مبتنی بر سلسله مراتب انگیزه های  رفتار شود

را  نجا تفريحات گوناگوندر آ مقصد مسافر به عنوان مکانی در نظر گرفته می شود که فرد می تواند سفر،

و شخصی برای او سازگار کند، به گردش های مختلف برود و تجربه هايی بیاموزد که از نظر روانی  انتخاب

ست و به انگیزه های چند گونه ای توجه می کند که فرد بايد در شرايط و موقعیت های ااست.اين الگو پويا 

مکان يا بستر سفر چارچوبی را به دست مدهد که می توان برآن اساس  خاص، رفتار های متفاوتی داشته باشد.

  (.190-194: 1997.گی،راتب انگیزه های سفر را مشخص کرد)وایسلسله م

 

 

 ها و مطالعات انجام گرفته داخلیسابقه پژوهش -7-1

گیری مناسب ابزار و فنون له عوامل بهبود گردشگری در استان سمنان را به کاراز جم (1388) زارعی و زرگر

عه ی در اين تحقیق جلب رضايت و وفاداری مشتريان به عنوان يکی از راههای توس بازاريابی دانسته اند.

گردشگری در نظر گرفته شده است. آنها با مطالعات کتابخانه ای چهار عامل عمده موثر بر رضايت 

تبلیغات و هزينه های  اطالع رسانی و گردشگران را کیفیت ارائه خدمات، زير ساخت ها و امکانات موجود،

 .(1388)زارعی و زرگر،ت  معرفی کرده اندمسافر

نگاهی به جايگاه استان سمنان در زمینه  "حقیق توصیفی تحلیلی خود با عنوان(در ت1388مراد نژاد و بدلی )

زير ساخت گردشگری استان را با دو روش امتیاز استاندارد و  15، "تسهیالت و زير ساخت های گردشگری

امکانات ناکافی و عالوه بر آن ناشناخته ماندن جاذبه  تسهیالت و ضريب توسعه يافتگی موريس می سنجند و

 دانند.  های گردشگری استان سمنان برای ايرانیان را مانع جذب گردشگر می
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 خارجیها و مطالعات انجام گرفته سابقه پژوهش -7-1

تاثیر  با موضوع روابط بین عوامل انگیزشی و جذبی مقصد گردشگر و ( در تحقیق کیفی2009) پراياگ و ريان

به تبیین اين روابط ( Mauritius)موريتیوسی  ملیت بر آن با استفاده از تکنیک های تحقیق کیفی در منطقه

تجزيه و تحلیل مورد   cat pacو تحلیل با استفاده از برنامه  موضوعیپرداختند. داده ها با استفاده از تحلیل 

دريافتند ملیت بر اين  تصورات موثر را نشان داد وشناخت و  قرار گرفت. نتايج ارتباط بین انگیزه های خاص،

ر ها اثر قوی دارد. ملیت های مختلف از سفر به اين منطقه انگیزه های متفاوتی را عنوان کردند. انها در اين متغی

مديريت مقصد، بازاريابی و تجارب تحلیل های مفهومی و موضوعی در زمینه های  مفاهیمی برایتحقیق 

 نموده اند. گردشگران ارائه 

درک  مداد کرده و اظهار داشتند،ات گردشگری مهم قلتوسعه ی مقصد را در مطالع(2007) ژانگ و مارکاسم

ها شامل کیفت انگیزه ها و فعالیت های گردشگر میتواند منجر به بهبود کاال و خدمات در مقصد شود. اين تن

عیت بازارهای گردشگری اصلی اهمیت گاهی از نیازهای دقیق بازار هدف و موقمحصوالت نیست بلکه آ

عامل و  نظیرتحلیل ماری چند متغیره وهمبستگی ،شامل تکنیک های آبیشتری دارد. انها ابزارهای تحلیلی 

دست ه در تجاربی که در سفر خود ب رگرسیون را به کار بردند و نشان دادند که موقعیت مکانی گردشگران 

نتیجه  دانسته اند وآوری در گردشگری را نقش بسیار مهمی ا نقش نو ت بسیار زيادی دارد. آنهمی آورند اهمی

اری های گردشگری چنانچه فعالیت ها و ساخته های نو آورانه باشند مرتبا  مورد بازديد سرمايه گذکه  گرفتند

 قرار خواهند گرفت.
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 جدول مقايسه مطالعات -7-4

 نتايج رروش و ابزا عنوان تحقیق نام محققان

رضايت گردشگران گامی به سوی  زارعی و زرگر

توسعه ی صنعت گردشگری استان 

 سمنان

معرفی چهار عامل موثر بر رضايت  مطالعات کتابخانه ای

 گردشگران

نگاهی به جايگاه استان سمنان در  مراد نژاد و بدلی

زمینه تسهیالت و زير ساخت های 

 گردشگری

 استاندارد و ضريب توسعه امتیاز

 گی موريسيافت

ناکافی بودن تسهیالت و زير ساخت 

ها و ناشناخته بودن جاذبه ها  موانع 

جذب گردشگر در استان سمنان 

 است

روابط بین عوامل جذبی و انگیزشی  پرياگ و ريان

 مقصد گردشگر و تاثیر ملیت بر آن

ملیت بر انگیزه شناخت و تصور  catpacتحلیل موضوعی با ابزار 

 ر زيادی داردگردشگران تاثی

 

 

بندی بازار و  بخش انگیزه گردشگر، ژانگ و مارکاسم

 استراتژی های بازار يابی

درک انگیزه های گردشگر منجر به  رگرسیون

بهبود فرايند درتولید و خدمات 

 گردشگری خواهد بود.

 

 

 پژوهش:  چارچوب تئوريک -8

ش ه سودمند است و از اين طريق می توان روبه طور نظری ايجاد تمايز بین عوامل جذب کننده و انگیزانند

تجزيه و تحلیل مسیر را تجربه ی را انتخاب و کاربرد تکنیک هايی مانند شناسی مناسب برای مدل سازی علّ

 ( تحقیق هايی را بر همین اساس انجام داده اند.1977و دان، کرامپتن).کرد

باشد که از عهده ی پاسخگويی به انگیزه های مطابق اين رهیافت، جذابیت های يک منطقه بايد به گونه ای 

گردشگران بر آيد، به عبارتی پديده های گردشگری در جايی قابل ظهور است که بین انگیزه های مختلف 

گردشگران از قبیل تفريح،سرگرمی،ماجرا جويی، فرهنگی، وجه اجتماعی، و جاذبه های مقصد مانند ساحل 

 (176:1389گی انطباق به وجود آيد.)کاظمی،دريا، طبیعت زيبا و زمینه های فرهن
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 :های پژوهشپرسش -5

 

چرا بیشتر گردشگران از استان سمنان فقط به عنوان مسیر سفر استفاده میکنند و تمايلی به بازديد از جاذبه های 

 گردشگری منطقه ندارند؟

 انگیزه های گردشگرانی که از استان سمنان عبور می کنند از سفر چیست؟ 

 های اين منطقه تا چه حد پاسخگوی انگیزه های گردشگران است؟ جذابیت

 عوامل موثر بر مسافرت و اقامت گردشگران در مقصد کدام است؟

 ديدگاه مسافران در باره تسهیالت و زير ساخت های موجود چیست؟

 ترکیب جمعیتی گردشگران بازديد کننده از جاذبه های استان سمنان چگونه است؟ 

 

 :وهشهای پژفرضیه -6

 انتخاب يک مقصد برای گردشگری رابطه وجود دارد.و  بین انگیزه گردشگران احتماال، 

 مل انگیزشی سفر به اين منطقه باشد.عامی تواند وجود جاذبه های گردشگری متنوع در  استان سمنان  

 را افزايش می دهد.مسافران عبوری توسعه ی تسهیالت و زير ساخت ها میزان  مسافرت واقامت 

 تنوع انگیزه سفر تنوع ايجاد می کند.عوامل جمعیت شناختی دربه نظر میرسد 

 

 

 روش انجام پژوهش: -12

 

 
               تعريف روش پژوهش:  -12-1

توصیفی است. اطالعات مورد نیاز از طريق  -مبنای نحوه ی کنترل از نوع غیر آزمايشی تحقیق حاضر بر

 پردازش و تحلیل خواهد شد. spssو به کمک نرم افزار  سشنامه گردآورینی و با استفاده از پرمطالعات میدا

 زمان، مکان، موضوع(:محدوده ) قلمرو پژوهش -13

 ی که صرفا از اين استان عبور می کنند و علت  عدم تمايل آنها بهگردشگران پژوهش حاضر با بررسی انگیزه

می کند. اين مسافران برای رسیدن به مقصد خود ردشگری در استان سمنان را بررسی بازديد از جاذبه های گ

می گذرند با توجه به  اينکه  شاهرود سمنان، دامغان و که معموال مشهد مقدس است از شهرستانهای گرمسار، 
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 1392در ايام نوروز بیشترين تعداد گردشگر از اين منطقه عبور می کنند، گردشگران عبوری تعطیالت نوروز 

 ند گرفت.مورد بررسی قرار خواه

 

 تعريف جامعه آماری -14

از شهرستانهای گرمسار، سمنان،  1392طیالت نوروز تعدر اين پژوهش جامعه آماری مسافرانی هستند که در 

دامغان و شاهرود عبور می کنند. پرسشنامه ها در مراکز خدماتی بین راهی و پارکها که توقفگاه  ساعتی 

 مسافران است توزيع می شود.

 

 

 ه آمارینمون -15

  نمونه روش تعیین حجم -15-1

گردشگر از اين استان عبور کرده اند. تعداد گردشگران در  9000000، 90با توجه به آمار که در سا ل 

گردشگر در نظر گرفته شده است. که با استفاده از فرمول کوکران  375000روزه نوروز حداقل   15تعطیالت 

 نفر تعیین می شود.  383حجم نمونه 

 

 

 

 

 گیریوش نمونهر -15-2

 در اين پژوهش تصادفی ساده است. روش نمونه گیری
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 روشهای گردآوری اطالعات: -16

وامکانات منطقه جمع اوری می های گردشگران، جاذبه ها  با استفاده از پرسشنامه اطالعاتی در زمینه انگیزه

شود و از طريق مصاحبه با  کارشناسان) مسئولین گردشگری و مديران آژانس های مسافرتی( نیز اطالعاتی 

 حاصل می شود.

 ها:منابع داده -16-1

 مقاالت علمی، کتاب، سايت های اينترنتی و پاسخ جامعه اماری به پرسشنامه

 ر گردآوری داده ابزا -16-2

مورد  spssداده ها با استفاده ازروش میدانی وابزار  پرسشنامه جمع اوری می شوند و با استفاده از نرم افزار 

 تحلیل قرار می گیرند. 

 

 روش سنجش روايی ابزار:       -16-3

بر خوردار است. در اين تحقیق می تواند ما را مطمئن سازد که پژوهش از روايی کافی  بررسی روايی محتوا 

 کارشناسان گردشگری و مديران آژانس های مسافرتی و هتل ها تحقیق می شود.   تايید اين امر ازبرای 

 

 روش سنجش پايايی ابزار:          -16-4

 برای برآورد پايايی اين تحقیق از روش آلفای کرونباخ استفاده شده است.

 

 ها: های تجزيه و تحلیل دادهروش -17

مورد تجزيه و تحلیل قرار  spssو استنباطی و با استفاده از نرم افزار  ای اين پژوهش به روش توصیفیداده ه

 گیرد.می

 

 

 متغیرهای پژوهش: -10

 بندی(: گذاری، دسته) نام تعريف متغیرها -10-1

ن وارد گردشگر به قصد سفر به خراسازيرا در منطقه ی مورد نظر  متغیر مداخله گر: مقصد نهايی گردشگر

 منطقه  می شود بنابراين مقصد نهايی گردشگر متغیر مداخله گر در تحقیق است. 
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 که اثرات متغیر های مستقل بر آن بررسی می شود. تمايل نسبت به جاذبه های گردشگری متغییر وابسته:

هستند که از   ر مستقل: ويژگی فردی گردشگر، امکانات و زير ساختها، معرفی جاذبه ها، تنوع جاذبه هامتغی

 عوامل موثر بر تمايل گردشگر نسبت به بازديد از جاذبه های منطقه می باشند.

 

 تعريف عملیاتی متغیرها -10-2

رستوران، پمپ بنزين و درمانگاه و  یر مستقل اول:  امکانات و زير ساختها مانند اقامتگاهها، تفرجگاهها،متغ

 توسعه گردشگری در منطقه رابطه ی مستقیم دارد.خطوط ريلی که توسعه ی انها با  جاده، فرودگاه،

توزيع نتی، : تبلیغات اينتریر مستقل دوم: معرفی جاذبه ها از طريق فعالیت های مربوط به بازاريابی نظیرمتغ

 و ... ، شرکت در نمايشگاه های گردشگریبروشور، تیزر های تلوزيونی

 ، فرهنگی و طبیعیتاريخی گردشگری مانند جاذبه های جاذبه های ر مستقل سوم:متغی

موقعیت اجتماعی  وضع تاهل، جنس، متغییر مستقل جهارم: ويژگی های جمعیت شناختی گردشگر نظیر سن،

 و تعداد فرزندان که بر تفاوت انگیزه سفر در افراد مختلف موثر است.

نیاز های  نظیر یزشیشامل عوامل انگو متغییر وابسته: تمايل گردشگر به بازديد از جاذبه های گردشگری است 

آنرا منطبق بر نیاز هايش شود  و عوامل جذبی مقصد که گردشگر  درونی فرد که موجب تمايل او به سفر می

 می بیند، می باشد.

متغییر مداخله گر: مقصد نهايی گردشگرانی است که از اين استان تنها قصد عبور دارند و تمايلی برای گردش 

 در اين منطقه را ندارند.

 

 

 گیری متغیرهامقیاس اندازه -10-3

 و جهت اندازه گیری از طیف لیکرت استفاده می شود. هستندمتغیرها از نظر اندازه گیری کیفی 

 

 نوآوری پژوهش -11

پژوهش مورد نظر با تکیه بر عدم تمايل مسافران عبوری به بازديد از  جاذبه های منطقه تاکنون صورت نگرفته 

 است. 

 

 

 پژوهش دستاوردهای  -18

 چیست؟  گاهدستاورد اين پژوهش برای دانشجويان و اعضای هیات علمی دانش -18-1
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از انجا که مناطق مشابه ديگری وجود دارد که تعداد زيادی  گردشگر از آنجا عبور می کنند تا به مقصد خود 

قیقات و پژوهش ها و تدوين تواند زمینه تح اين پژوهش میکنند، و از جاذبه های مسیر سفر ديدن نمی برسند 

 را فراهم آورد. ومناطق مشابه مانند استان قزوين و ... استراتژيهای توسعه ی گردشگری در منطقه مورد نظر

 گذاران ملی مسئول توسعه بخشهای اقتصادی و اجتماعی  چیست؟ دستاورد اين پژوهش برای سیاست -18-2

اين پژوهش با تقويت عوامل موثر بر ايجاد انگیزه در گردشگران  توانند با استفاده از سیاست گذاران منطقه می

 توسعه ی گردشگری را موجب شوند.

 دستاورد اين پژوهش برای ساير  موسسات و بنگاههای صنعت و کسب وکار مورد نظر چیست؟ -18-3

 نوع استفاده نام سازمان رديف

زه بازديد از جاذبه های ترغیب انگی صنايع دستی و گردشگری سازمان میراث فرهنگی، 1

 گردشگری، بازاريابی اثر بخش

توسعه ی زير ساخت ها و افزايش امکانات   استانداری استان سمنان 2

  مورد نیاز گردشگران

گردشگران عبوری به عنوان بازار آشنايی با  آژانس های مسافرتی استان سمنان 3

 هدف و برنامه ريزی جهت جذب آنها

آموزش نیروی انسانی مطابق با انگیزه های  شگریآموزشگاه های گرد 4

 گردشگران

سمنان و کسب آشنايی با پتانسیل های استان  ارانسرمايه گذ 5

 ری در منطقه انگیزه به سرمايه گذا

 کنند.ايی که در انجام پژوهش همکاری میسازمان ه -18-4

 نوع ارتباط نام سازمان رديف 

ستی  و گردشگری صنايع د سازمان میراث فرهنگی،  1

 استان سمنان

 و تايید روايی مصاحبهجواب به 
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 و تايید روايی مصاحبهجواب به  استانداری استان سمنان 2

 و تايید روايی مصاحبه جواب به هتل ها و آزانس های مسافرتی 3

 

 انجام پژوهش: بندی  زمان -19

 ...............ماه 9: ....هشمدت زمان انجام پژو -...... ب1/8/1391: ....تاريخ آغاز -الف

 1/5/1391تاريخ پايان: ............ -ج

 

ای( و ها و مراحل اجرايي پژوهش )شامل زمان ارائه گزارشهای دورهالزم است كليه فعاليتتذکر: 

بيني و در جدول مربوطه درج گرديده و در مدت زمان مورد نياز برای هر يك، به تفكيك پيش

 االمكان رعايت گردد.وهش، حتيهنگام انجام عملي پژ

 





 

15 

 ها و مراحل اجرايي تحقيق و ارائه گزارش پيشرفت كاربندي فعاليتبيني زمانپيش
 زمان كل شرح فعاليت  رديف

 )ماه(

 زمان اجرا به ماه

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1  
 

             

2  
 

             

3  
 

             

4  
 

             

5  
 

             

6  
 

             

7  
 

             

8  
 

             

9  
 

             

10  
 

             

11  
 

             

12  
 

             

 االمكان بايد با مندرجات جدول منطبق باشد.نامه، حتيهاي اجرايي پايانزمان و نوع فعاليت -1توجه: 

 باشد.ماه مي 12ماه و حداكثر  6نامه كارشناسي ارشد بيني مراحل مطالعاتي و اجرايي پايانمان قابل قبول براي پيشحداقل ز -2  
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و میزان هر يک )برای مواردی که يک ارگان يا سازمان همچون میراث فرهنگی،  منابع تأمین بودجه، مواد اولیه و تجهیزات –20

 نامه باشد(:و... پشتیبان پايان استانداری، سازمان برنامه و بودجه

 
 رديف

 

 

 بودجه ريالي نام مؤسسه يا سازمان

 )ريال(

 بودجه ارزي

 

 تجهيزات مواد اوليه

تعداد يا   نوع معادل ريالي ارز

 مقدار

 نوع

1 

 

       

2 

 

       

3 

 

       

 جمع

 

 ــــــــــــ  ــــــ    ــــــــــــــــــــــ
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 لسه گروه تخصصیجصورت -22

 

 تاريخ   امضاء    خديجه نصیریخانوادگی دانشجو: و نامنام 
-  

 تاريخ   امضاء دکتر جمشید ساالر                               خانوادگی استاد راهنما:نام و نام

-  

 

 

 تاريخ   امضاء   خانوادگی استاد يا استادان مشاور:نام و نام

 دکتر بنفشه فراهانی-1

2- 

 تاريخ   امضاء   خانوادگی عضو کمیته نظارت بر تحقیقنام و نام

1- 

 

 ...... با حضور اعضای مربوطه شورای گروه تخصصی .........................................در تاريخ ............................ در محل ......................

 خانم    
 .......................ـــــــــــــــ................................ با عنوان.....................................................................نامه   تشکیل و موضوع پايان

 آقای    
..................................................................................................................................................................................................... 

 
 بررسی و به تصويب رسید.

 
 تاريخ     امضاء     خانوادگی اعضای شورانام و نام

1- 

2- 

3- 

4- 

5- 

6- 
 
 

 تاريخ     امضاء                                         خانوادگی مديرگروه: نام و نام
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 : موسسهجلسه شورای )پژوهشی( صورت -23
     

 ...................................................................خديجه نصیری/ خانم .....نامه آقای پايان پژوهشیموضوع و طرح 

 ...................................................مديريت جهانگردی برنامه ريزی و توسعه...... :رشتهدانشجوی 

شورای پژوهشی  :که به تصويب کمیته تخصصی مربوط رسیده بود، در جلسه مورخ

                .گرفتدانشگاه مطرح شد و پس از بحث و تبادل نظر مورد تصويب اکثريت اعضا ) تعداد        نفر ( قرار 

        .نگرفت                                                                                                                                                 

 

 توضیحات امضا ()موافق يا مخالف یأنوع ر نام ونام خانوادگی رديف

1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     

8     

 

 امضا تاريخ موسسهنام خانوادگی معاون پژوهشی  نام و

   

 تاريخ ثبت موسسهشماره ثبت در امور پژوهشی 
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 تعالیاسمهب

 های کارشناسی ارشد نامهفرم اطالعات پايان -فرم الف
 شود.تکمیل می معاوت پژوهشیقسمت توسط اين 

 :شدنامه کارشناسی ارعنوان پايان

 مورد مطالعه استان سمنان ;شگران به بازديد از جاذبه های گردشگری در مسیر سفر بررسی داليل عدم نمايل گرد

 خديجه نصیری نام و نام خانوادگی دانشجو:

 90123022 شماره دانشجويی:

 

 ...................سال اخذ پايان نامه: 

 .......................نیمسال اخذپايان نامه: 

 .................تعداد واحد پايان نامه: 

 جهانگردی گروه تحصیلی:

 مديريت جهانگردی برنامه ريزی و توسعه رشته تحصیلی:

 استاديار مرتبه علمی:                                       جمشید ساالرنام و نام خانوادگی استاد راهنما: دکتر   

 مديريت بازرگانیرشته تحصیلی:                    کد شناسايی استاد راهنما:                                    

 زمان با آن همکاری دارند:طور همعنوان استاد راهنما در حال حاضر و بهکه ايشان به اين موسسههای کارشناسی ارشد نامهنتعداد پايا

 زمان با آن همکاری دارند:اضر و به طور همعنوان استاد مشاور در حال حکه ايشان به اين موسسههای کارشناسی ارشد امهنتعداد پايان

 امضای استاد راهنما                                                                      

 

 مرتبه علمی:                                      بنفشه فراهانی: دکتر   1نام و نام خانوادگی استاد مشاور

 تجارت و بازاريابی :                                                     رشته تحصیلی:1رکد شناسايی استاد مشاو

 زمان با آن همکاری دارند:طور همعنوان استاد راهنما در حال حاضر و بهکه ايشان به اين موسسههای کارشناسی ارشد نامهنتعداد پايا

 زمان با آن همکاری دارند:عنوان استاد مشاور در حال حاضر و به طور همکه ايشان به اين موسسههای کارشناسی ارشد امهنتعداد پايان

 1امضای استاد مشاور                                                                   
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   :یمرتبه علم                  :                             2نام و نام خانوادگی استاد مشاور

 رشته تحصیلی:         :                                              2کد شناسايی استاد مشاور

 زمان با آن همکاری دارند:طور همعنوان استاد راهنما در حال حاضر و بهکه ايشان به اين موسسههای کارشناسی ارشد نامهنتعداد پايا

 زمان با آن همکاری دارند:عنوان استاد مشاور در حال حاضر و به طور همکه ايشان به اين موسسه های کارشناسی ارشدامهنتعداد پايان

   2امضای استاد مشاور                                                                    

 

 

 موسسه امضای معاون پژوهشی                                                                          امضای مدير گروه مربوط        
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