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  :چكیده
هتل داري مولد سودهاي بسیاري براي اکثر جوامع میزبان  صنعت میهمان پذیري و

  .اشتغال زایی، تبادل ارز و درآمد مبادالت است: مانند
این به نوبه  و شدهبه هر حال در برخی موارد این صنعت منجر به وابستگی خارجی 

نشت درآمد به خارج از . ي خود باعث از دست رفتن کنترل براي منابع محلی می گردد
اقتصاد محلی به صورت بسیار جدي باعث کاهش پتانسیل صنعت براي ایجاد سودهاي 

  .خالص مالی و رشد اقتصاد محلی می گردد
بسیار اندکی در هنوز تحقیقات پذیري،  علی رغم تفاوت اندازه ي بنگاه هاي میهمان

. زمینه ي تاثیرات اندازه ي امکانات اقامتی بر روي توسعه ي اقتصاد محلی وجود دارد
استنادهاي این برگه از مطالعات موردي بر روي جزیره ي کرت بر اساس یافته هایی 
مبنی بر تاثیرات بزرگ سودآور بنگاه هاي کوچک بر روي اقتصاد محلی حاصل شده 

  .است
  

  :مقدمھ 
 میلیون نفر رسید که درآمد ناشی از آن 625تعداد توریست ها به  1998ال در س

میلیارد دالر و اشتغال زایی  445در حدود ) بدون احتساب درآمد حمل و نقل هوایی(
تخمین زده شده که بسیاري از این تاثیرات مثبت  دالر میلیارد 230.8آن در حدود 

  .داقتصادي ناشی از صنعت میهمان پذیري می باش
از کل هزینه هاي سفر بشمار می آیند، بنابراین  3/1امکانات اقامتی بطور تقریبی 

صنعت میهمان پذیري در توسعه ي اقتصادي موضوعی است که اهمیت فزاینده اي را 
  .در صنعت جهانگردي به خود اختصاص می دهد

ی توسعه اشتغال زایی وایجاد استخدام و تبادالت ارزي و رفاه اجتماعی مهمترین تجل
با این حال منافع حاصله اغلب به علت . ي ذکرشده در صنعت جهانگردي می باشد

جلب و جذب . نابرابري هاي منطقه اي و سلطه ي عوامل بیرونی کاهش پیدا می کند
سرمایه گذاري خارجی از اولین سیاست هاي مناطق کمتر توسعه یافته در طول سال 

  .محسوب می شد 1970و  1960هاي 
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باور بر این است که سرمایه گذاري داخلی به صورت ساختاري، اقتصاد محلی را  
و می تواند در ارتقا و توسعه ي مناطق پیرامون نیز نقش مهمی را ایفا  هدیخشبقدرت 

حتی در برخی موارد که انتخاب بین سرمایه گذاري داخلی و خارجی مقدور  .کند
  .ذاري داخلی الویت می دهندنیست، کشورهاي در حال توسعه به سرمایه گ

مطالعات و تحقیقات در تالشند تا نشان دهند که جهانگردي هم توسعه ي اقتصاد  
  .می کند و هم عدم توازن محلی را ناشی می شود ارتقاءمحلی را 

این مناطق بطور کالنی از  که جهانگردي اغلب با مناطق کم جاذبه محدود می شود
که شاید (د می برند در صورتی که مناطق دیگرسرمایه گذاري هاي جهانگردي سو

  .کم و بیش مورد غفلت قرار می گیرند) باشندمی پرجاذبه تر نیز
  

اقتصاد سرمایه داري مدرن شامل بخش هاي صنعتی با اندازه هاي گوناگون می 
هرچند اولین عامل محرك تجارت سود حاصله می باشد، تاثیر بر روي اقتصاد . شود

  .ازه ي بنگاه متفاوت خواهد بودمحلی بسته به اند
در صنعت میهمان پذیري مطالعات بسیاري بر روي بنگاه هاي کوچک صورت 
پذیرفته و این در مقابل مطالعات بسیار اندکی است که بر روي بنگاه هاي بزرگ صورت 
پذیرفته و این شاید به این خاطر است که این صنعت تحت سیطره ي تعداد زیادي از 

به عنوان نمونه می توان . چک در کنار اندکی از بنگاه هاي بزرگ قرار داردبنگاه هاي کو
اشاره کرد که دریافتند فقط  "کرن وال"در 1988به مطالعات ویلیامز و گرین وود در 

  .اطاق بوده اند 40بنگاه میهمان پذیري مطالعه شده داراي بیش از  159از % 6.3
ي بنگاه هاي میهمان پذیري تاثیر مهمی اگر چه اجماع نظري وجود دارد که اندازه 

بر روي توسعه ي اقتصادي مقصد دارد اما تحقیقات در این زمینه با غفلت مواجه شده 
  .است

با اندازه هاي بررسی کند که چگونه بنگاه هایی که هدف این تحقیق این است 
ي توسعه ي اقتصاد محلی را متاثر می کنند که این مورد بصورت مطالعه  متفاوت،

  :زیر انجام پذیرفت موردي در جزیره ي کرت و در پنج بخش
 پیش زمینه ي تحقیق؛ .1
 بررسی وضعیت صنعت جهانگردي و میهمان پذیري کرت؛ .2
 روش شناسی؛ .3
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 نتیجه ي تحقیق و پاسخ هاي به دست آمده؛ .4
  نتیجه گیدي و پایان؛ .5

  
  
   ):تحقیق(پیش زمینھ ي مطالعھ  .١

نسبت اندازه  -1: ارایه شد 1980نبرگ در دتوسط روبراي مقیاس دو معنی 
  )نسبت بورکراسی(بزرگی سرمایه  -2) فیزیکی(

متی می انبرگ با بررسی گروه هاي مختلف مسافران که جذب امکانات مختلف اقدرو
صنعتی بزرگ  :شوند سه مقیاس متفاوت را در مطالعات زائریابی در اندونزي ارائه کرد

هتل هاي (، صنعتی کوچک)اتاق یا بیشتر 100هتل هاي استاندارد بین المللی با (
رستوران هاي کوچک وابسته و مغازه ي خرید سوغات و (، صنعتی جهانگردي )اقتصادي

  ).هدیه و اقامت خانه اي
افزایش درآمدها، تبادل ارزي، : که شاملنبرگ گزارش کرد که اهداف اقتصادي درو

کم کردن زیان هاي طور  همینسرمایه گذاري، فرصت هاي شغلی، تولیدات، بازرگانی و 
فرهنگی و اجتماعی بصورت عالی در توسعه ي کمپانی هاي بزرگ صنعتی دیده نمی 

  .شود
الگوها و فرصت هاي اقتصادي مرتبط با بخش  1998وپولوس در گئورگکنت 

را بر اساس  امکانات اقامتی را در جزایر تایلند ارزیابی و سه شاخه ي امکانات اقامتی
) اتاق 15-39(، متوسط)اطاق 1- 14(کوچک: که عبارت بودند از ه کرداتاق هایشان ارائ

  .)اتاق و بیشتر 40(و بزرگ
در تاثیرات و استخدام یافته هاي او نشان داد که تفاوت ها طبق اندازه هاي متفاوت 

می  هاي مرتبط با جهانگردي که آینده ي برنامه ریزي توسعه ي جهانگردي را معرفی
) انواع مختلف(لف شرایط خاص محلی، گونه هاي مختکه چگونه  ،باید لحاظ گردد  کند

 داده و مشخص ارتباطات، نشت ها و فرصت هاي اقتصادي را ترویجبخش هاي اقامتی و 
  .می سازد

اکثر تحقیقات بر روي اندازه ي بنگاه ها بر پایه ي این تصور استوار است که بنگاه 
را در اختیار دارند و  )ولوژي و انسانیاعم از مالی، تکن( هاي بزرگتر منابع بیشتري

مقیاس هاي اقتصادي دارند و بنگاه هاي کوچک اغلب توانایی بیشتري در رسیدن به 
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به هر حال توانایی . نیازمند سرمایه گذاري عمده در حوزه ي منطقه اي می باشند
یر سرمایه گذاري محدود، فعاالن کوچک را در مقایسه با بنگاه هاي بزرگ تر آسیب پذ

چرخه ي . به تخصص کمتري نیاز دارند همچنین موسسات کوچک تر. می سازد
فعاالن کوچک . مدیریت با برتري هاي شخصی افراد، تعصبات و تلقی ها تعریف می شود

  .تر بیشتر بصورت محلی و خانوادگی تشکیل می شود و اغلب مدیر و مالک یکی است
تعریف شده (در یک مطالعه در نیوزلند مشاهده شد که با افزایش اندازه ي سازمان 

 نتکخارجی نیز افزایش می یابد،  مالکیتتمایل صنعت به ) با تعداد کارکنان
 در ساموئی تایلند دریافت که فعاالن کوچک و متوسط بیشتر به مالکیتس لوپوگوئورگ

محلی هستند، نیازمند نیروي  "و چون اکثراو مدیریت و کارکنان خانوادگی نیاز دارد 
  .کار محلی بیشتري در مقایسه با بزرگ ترها هستند

  
  تفاوت بنگاه هاي مختلف از لحاظ اندازه 1جدول شماره ي 

  مقیاس بزرگ
           ؛...)نیازهاي سرمایه، تخصص و(محدویت ورود : صایصخ

  باال  مالکیت خارجی؛ سرمایه گذاري خارجی؛ استخدام و مدیریت
  غیرفامیلی؛ نشت؛ مقیاس هاي اقتصادي

    
  پایین  

  
  مقیاس کوچک

  
  
  

 :بررسي وضعیت صنعت جھانگردي و میھمان پذیري كرت .٢
 1997در . اقتصاد کرت بطور گسترده اي به جهانگردي وابسته است :اھمیت ١.٢

 واحدمیلیارد  500میلیون توریست از جزیره دیدن کردند که در حدود  2.5نزدیک به 
، بطور متوسط بوده است کل مبادالت سفر در یونان %58درآمدزایی داشته و پول یونان 

 %42برآورد شده که در حدود . واحد پول یونان خرج می کند 365349هر توریست 
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این هزینه ها بابت خرید بسته هاي مسافرتی به عاملین تورهاي خارجی پرداخت می 
 %24باقی مانده؛  %58 و از) اقامت می شوداین بسته ها شامل حمل و نقل و . (شود

 %5داخل شهري و ) جابجایی(حمل و نقل  %12 هزینه هاي پذیرایی، %17براي خرید، 
 40همچنین تحقیقات نشان می دهد که قریب به . اي خدمات پرداخت می شودبر

هاي جهانگردي سهیم  درصد مردم محلی بطور مستقیم و یا بطور غیرمستقیم درفعالیت
  .اند

کرت هیچ گونه تولیداتی در زمینه ي صنایع سنگین، تجهیزات و کاالهاي حمل و 
در زمینه ي ساخت و بهره برداري و لوازم . نقل، دستگاه هاي برقی و الکترونیکی ندارد

به هر حال اقتصاد . فعال نمی باشد وارداتی هستند "اکثراکه موجود در امکانات اقامتی 
و همچنین ارتباط خوب میان تجارت، حمل و نقل،  کرت به علت موارد بیان شده

کشاورزي، خدمات و صنایع دستی و محلی، صنعت جهانگردي بطور گسترده اي به این 
  .صنعت پیشرو و سودآور وابسته است

امکان اقامتی ثبت شده  751جزیره  1998در سال  :پذیري میھمان صنعت ٢.٢
وه مقادیر قابل توجه اي تاسیسات و بعال) بدون احتساب اطاق هاي اجاره اي(داشت 

خدمات  "که درحد کوچک و اطاق هستند که اکثراشده و یا بدون مجوز ناقامتی ثبت 
تخت را افزایش می دهند و از مالیات فرار می کنند و بدون کنترل و قانون گردانده می 

  .شوند
بنگاه هاي میهمان پذیري در نواحی ساحلی شمالی جزیره متمرکز  %70بیش از 

  .تخت ها در حوزه ي هراکلید قرار دارند %45 "هستند و تقریبا
نیمی از استخدام شدگان هتل هاي جزیره در ناحیه ي هراکلید  1993در آگوست 

 در منطقه ي %10و  "السیتی"و  "رتیمو"در مناطق  %20مشغول به کار بودند، 
  ."نیاکا"

تجارت جزیره در صنعت میهمان پذیري از مقیاس هاي کوچک خانوادگی تا هتل 
  .هاي بزرگ زنجیره اي متفاوت است

به هر حال تعداد کمی از آمار منتشره در رابطه ي با اندازه ي بنگاه هاي میهمان 
  .پذیري وجود دارد
 14123د تعدا 1993نشان داد که در سال  1994ساکیس به سال  مطالعات تئودو

نفر در صنعت میهمان پذیري این جزیره مشغول بکار بودند که آمار واقعی باید بسیار 
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باالتر باشد چرا که این ارقام از روي آمار بیمه و مالیات تنظیم شده و افراد استخدام 
  .شودنمی شامل ... نشده و پاره وقت و نیروي کار غیرمجاز و

ونان به اهمیت جهانگردي و نقش بنگاه در گذشته دولت ی :جھانگردي ستاسی ٣.٢
هاي کوچک و متوسط در توسعه ي اجتماعی و اقتصادي پی برده و در نتیجه در دو 

، 1977لغایت  1968 پنج ساله ي توسعه ي اقتصادي بین سال هاي ي دوره برنامه
جهانگردي به عنوان مکانیسمی براي  .جهانگردي در نطر گرفته شد توسعه ي اقتصادي

سعه ي خش هاي توجزیره ي کرت و یکی از پویاترین  ب کمتر توسعه یافته يمناطق 
لغایت  1978بین ي پنج ساله ي  برنامهدو دوره  در. اقتصادي و اجتماعی عمل می کرد

تالش شد که بوسیله ي تحرك بخشیدن به سرمایه گذاران محلی براي ساختن  1987
اقتصادهاي دریونان به  1983سال . واحدهاي کوچک از کنترل محلی حمایت شود

 به فعالیت بنگاه هايیونان  تمایلصورت خالصه دالیل به . کوچک اختصاص داده شد
  :به این شرح می باشدکوچک و متوسط 

نیروي قدرتمندي براي توزیع مجدد  ،سازمان هاي اندازه ي کوچک و متوسط -1
  .سنتی وتوسعه ي اقتصادي درجامعه دارندتوانایی هاي 

بزرگ مالکیت محلی دارند ودرمقایسه با کمپانی هاي “ سازمان هاي کوچک اکثرا -2
  .ی گرددبیشتر بازار سودهی وتولیدات مچیزي است که منجر به اثر بخشی این توانایی 

ن آن ندارند می تواند دمحصوالت وخدماتی که صنایع بزرگ عالقه اي به مهیا کر -3
  . اقتصادي مهیا شود "بوسیله ي بنگاههاي کوچک بصورت کامال

سازمان هاي کوچک می توانند براي بیکاري وموارد دیگر راه حلهایی ارائه دهند  -4
بنگاههاي بزرگ از نوسانات تقاضا  وهمچنین فعاالن مناسبی در اقتصادهایی باشند که

  .رنج می برند
دریونان تفکر بر این است که کیفیت زندگی کار دریک بنگاه کوچک شاید بهتراز  -5

  .نوع بزرگتر باشد
 همانیمبه هر حال خیلی از مشکالت، از تمرکز تعداد قابل مالحظه اي از بنگاه هاي 

توریستی حاصل می شود که  عنوان تاسیساته پذیري کوچک و متوسط در جزیره ب
  . مشکل می کند کنترل آنها را
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وآخرین قوانین  1988-  1992برنامه ي پنج ساله ي توسعه ي اقتصادي  ؛بعنوان نتیجه
توسعه هاي  توجهات را به سمت ارتقاء جهانگردي و 98/2601و 94/2234 ي توسعه

  .اندازه ي بزرگ سوق می دهد
  

  :روش شناسي .٣
اکثر زمینه هاي  کمیابی اطالعات رسمی در یل محدودیت وبه دل :كلي رویكرد ١-٣

 و مدیران بخش ها/توسعه ي اقتصادي کرت، مصاحبه هاي چهره به چهره با مالکان
هاي  بنگاه: مرتبط با جهانگردي انجام گرفت که شاملزمینه هاي مختلف تجاري 

یرایی ماشین، واحدهاي پذ ي کرایه میهمان پذیري، آژانس هاي مسافرتی، مراکز
  .است) ها وفروشگاه ها رستوران(

ها از تحقیق  نامه ها در طراحی آن براي توسعه ي پرسش :نامھ پرسش طرح ٢-٣
  .هاي گذشته وبازنگري سایر نوشته ها نیز استفاده شد

تحلیل  سایر مقاالت مرتبط را پوشش دهند، تجزیه و این سواالت گسترش یافتند تا
خالصه نوشته هاي تجاري ، مدیران/اطالعات شخصی مالکینسواالت در این مطالعه با 

 .می باشد قواعد اقتصادي مرتبط هاي علمی وعملیاتی، کارکنان و شخصیت و مالکین
 ها از بنگاه ري پاسخوبعد از جمع آ و تمام سواالت امتحان شدند ،قبل از انجام تحقیق

ها اطالعات مورد نظر  اسخهایی با اندازه هاي مختلف بررسی شد تا روشن شود که آیا پ
نامه اعمال شد،  کیفی در پرسش که اطالعات کمی و این بعد از نه و مهیا می کرد یا را

  .نامه براي تحقیق نهایی آماده شد پرسش
مناطق  که در جزیره تعداد زیادي از تجارت هاي توریستی را ):١(گیري نمونھ ٣-٣

این مناطق صورت گرفت،  انتخاب جامع ازدارد بنابراین یک  زیادي کسترده شده اند را
را شامل  ناحیه 16 "ناحیه انتخاب شد که مجموعا 4حوزه انتخاب ودرهر حوزه  4

گردشگري ویژه  ي سه منطقه ، مناطق انتخاب شده شهرهاي مرکزي هر حوزه وگردید
هاي مرجعی مانند  پذیر بودند که ازسیستم همانیبنگاه م 80، نمونه ها را در بر گرفت

هاي راهنماي بین المللی ومحلی؛  ؛ کتاب1997کتاب راهنماي هتل هاي یونان 
  .   استفاده می کردندمنابع اطالعاتی محلی  و اینترنت

االن از عترین راه براي انتخاب ف سیستماتیک، مناسب ي الیه نمونه گیري الیه
شنال هلینک ن" براي این قشربندي اعالم سازمان مبنا. لیست ها تشخیص داده شد
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فعال توریستی  20به ویژه . بنگاه بود طبق استانداردهاي تعریف شده براي هر "توریسم
یک آپارتمان از  و) C,B,Aلوکس، (یک واحد از هر رده بندي . ناحیه انتخاب شد درهر

  .هر منطقه که بصورت شماره هاي تصادفی بود
سیستم درجه بندي  ها دریونان با سیستم درجه بندي هتل :)٢(گیري نمونھ ٤-٣

پذیر می توانند برطبق  هاي میهمان بنگاه نهایت فرق دارد در "ستاره"
  :استانداردهایشان در رده هاي زیر تقسیم شوند

 .ستاره؛  B 3وCرده بندي  .ستاره؛    A  4رده بندي  .ستاره؛    5رده ي لوکس  .
  .ستاره 4و3و2و1ي   هاي مبله آپارتمان .ستاره؛  1و E  - 2و Dرده بندي 
 هاي اجاره اي به علت عدم سازمان واتاق Eو  Dهاي درجه ي تحقیق هتلدر این 

به عنوان مرجع نتیجه  در و شده اندناعالم  "اکثراو ازنمونه گیري مستثنی  دهی مناسب
  .نمی باشندلیست  ي درتهیه
جمع آوري گردید، اطالعات که اطالعات جمع آوري  وقتی :تحلیلي ي رویھ ٥- ٣   

 Statistical Package for the social scinces (SPSS):رشده با نرم افزا
Version 8.0 تحلیل شده اند تا اهمیت آماري روابط بین دو متغیر اسمی و تجزیه و 

 ي مشخص وبقیه ؛قدرت روابط نمایان گردد مبنا وشاخص تیبی مشخص شود ورت
صورت کامل تر در اصل مقاله ه ب( ل آیدضرایب نیز اعمال شدند تا نتایج تحقیق حاص

  ).آمده است
هاي  تفاوت توافق هاي محدودي در نوشته هایی درباره ي :بنگاھھا ي اندازه ٦- ٣   

برخی از نویسندگان معیارهاي کمی تعداد  .پذیري وجود دارد اندازه در صنعت میهمان
ترجیح  را... سالیانه و ها، دارایی کلی، درآمدهاي ها یاتعداد اتاق شاغلین، تعداد تخت
برخی دیگر معیارهاي کیفی مانند کمبود تخصص درنیروي که  می دهند در صورتی

  .را در نظر دارند اصول مدیریت و کار، استخدام خانوادگی
تعداد  ،این تحقیق ي پذیري در رویه هاي میهمان شناسایی اندازه هاي متفاوت بنگاه   

گویان از  پاسخ سایر اندازه گیري ها مناسب نبود واین بدین خاطر بود که  اتاق بود و
  .)بویژه درمسائل مالی( گوئی امتناع می کردند پاسخ
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 عنوان متغییر آزاد درتجزیه وتحلیل اندازه ي بنگاه مهمانزیر گروه استفاده شده به    
اتاقه 100تا  41، از )N=19( عنوان کوچک تلقی شدنده اتاقه ب 40فعاالن . پذیري بود

  ).N–17(اتاقه بعنوان بزرگ  100بیش از  و) N–16(عنوان متوسط ه ب
  

   :یافتھ ھا .٤
 مدیران بنگاه هاي میهمان گویان تحقیق به مالکین یا هاي پاسخ ویژگی ١- ٤  

مدیریت بین اعضاي خانواده اي  ،در اکثر فعاالن خصوصی در یونان. پذیري ثبت شد
باالتراز مدیران بین پاسخ دهندگان  نسبت مالکین در. است که صاحب هتل هم هستند

بین مقام ) V Gramer’s=  0. 749(قوي  "نسبت کامال ي رابطه. %44به  %56بود 
هاي کوچک  پاسخ گویان از بنگاه %95. بنگاه وجود داشت ي پاسخ گوینده واندازه

هاي بزرگ  براي بنگاه %6صورتی که فقط  در. هاي متوسط مالکین بودند بنگاه %62و
  .بود
  
  
  
  
  
  
  

  مدیران/جدول مالکین
                                                               N       نمونه%    

 ------------------------------------------------    
 سال ملحق شدن به صنعت   

    33        17                                               1993بعداز
1992 -1988                                          20         38    
        29        15                                            1987قبل از 

  
  سالهاي کاردرصنعت جهانگردي
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   25        13سال وبیشتر                                           19
    27        14                                      سال        13- 18
    25        13  سال                                              12-  7
   13        12سال وکمتر                                              6
  

  شغل اصلی قبلی
   58        30  هیچکدام                                                    
   27        14    خدمات                                                    
    10          5   فروشی                          عمده/ خرده فروشی   
   6          3                           سایر                                 
  

  مدت سکونت
   60        31   زندگی                                                     

   19        10سال                                         16بیشتر از    
      21        11                                 سال یل کمتر      15    
  

  تحصیالت
   44        23      بدون تحصیالت                                       

   ASTER   STE  ( 17        33(فعالیتهاي جهانگردي          
    TEI  KATEE  (6          12(موسسه ي تحصیلی تکنولوژي    
   9          5     درجه دانشگاهی                                          
   2          1          دیگر                                                   
  

 ------------------------------------------------  
گرفته بود، بدین ترتیب  تحت تاثیر قرار چنین به توسط قوانین موجود این الگو هم

 کیفیت مدیران با اتاق نیاز به قانون دارند تا 200بیش از  و C از هایی بزرگتر که بنگاه
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 وقتی که مالک خود تحصیالت کافی نداشت، واحد را( استخدام کنند را) تحصیل کرده(
  .)مدیریت کند

نیمه ي یک رابطه  .مالکین توجه داشت/چنین به سوابق تحصیلی مدیران تحقیق هم
 مدیران/که مالکین)  Spearman’s  P=  0 470( .مثبت پیدا شد) معتدل(قوي 

مقایسه با  در) %88( زمینه ي جهانگردي دارند بیشتر تحصیالت در ،موسسات بزرگ
که این خارج از انتظار نیست که %) 32( کوچک  و%) 50(متوسط  ي موسسات اندازه

  .مدیریت شوند این صنعت نیاز دارند تا ي کرده موسسات بزرگ به مدیران تحصیل
ها  بنگاه ي اندازه مالکین و/ال سابق مدیرانروابط آماري مهمی کشف شد بین اشتغ

)0.347 =Gramer’s V  (را از خدمات جذب  هاي کوچک نیروهاي خود بنگاه اکثر
 متوسط وهاي  بنگاه گویان از صورتی که اکثریت غالب پاسخ در%) 47(کرده بودند 

 بنگاه گویان از است تصور شود که پاسخ نممک. بزرگ هیچ حرفه ي دیگري نداشتند
تحریک شده هاي ورود به این صنعت  دشواري با) مالک بودند "که اکثرا(هاي کوچک 

زیادي براي  زگذاري متمرک پذیري سرمایه هاي میهمان که موسسات بنگاها چراند، 
براي مالکیت ( تتحصیالت پیش شرط نیس تجربه و اشتغال زایی نیاز ندارند و

بخش توریست درکرت یک منبع آسان درآمد تلقی می شود ممکن  ، و چون)درصنعت
یک واحد اقامتی  خدمات را رها کنند یا بعد از بازنشستگی در است تصمیم بگیرند کار

  .گذاري کنند سرمایه
  
  :پذیري میھمان ھاي بنگاه خصوصیات ٢-٤

  :اندازه، رده بندي مالكیت، ١- ٢-۴

از  ،نه گوناگونی در مالکیت ربط دارند یابه ها  براي اینکه مشخص شود که آیا تفاوت
 مهم بین اندازه وي یک رابطه  پرسش شد، ي خودها مالکین درمورد نوع بنگاه/مدیران

 هاي متوسط و ویژه تمام بنگاهه وجود داشت ب ) Gramer’s   V= 0. 368(مالکیت 
فقط  بودند و SA (Societe  Anonym(نمونه درمالکیت  استفاده شده دربزرگ 

با  Ltd.coکمپانی در مالکیت یکی هم  ومالکیت فردي  هاي کوچک در بنگاه% 32
  .مسئولیت محدود بود
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بین تعداد ) Soearman’s   P= 0.  528(چنین یک رابطه ي معتدل مثبت هم
هاي متوسط  بنگاه %88هاي کوچک و اهبنگ% 90 .بنگاه یافت شد ي دازهنواحدها وا

سه واحد  %53و هاي بزرگ دو واحد  بنگاه% 12که  درصورتی داشتندفقط یک واحد 
  . امکان بیشتر تعلق به یک گروه= واحد اقامتی بزرگتر: حاصلهي داشتند، نتیجه 

 0. 639(ها وجود دارد  رده بندي آن ها و قوي بین اندازه بنگاهبسیار رابطه ي 
=Gramer’s   V (رده ي % 89تمام رده هاي لوکس وA هاي بزرگ تعلق  به گروه

هتل % 55ها و C %73 به متوسط و Bرده ي % 58که سهم بیشتر دارند، درصورتی
گیري می شود کرد که  گونه نتیجه هاي کوچک قرار دارند، آن ها درگروه آپارتمان

  .است تر متعلق به رده ي بهتر بنگاه بزرگ

) Spearmun’s P=0.447(رابطه ي معتدل منفی :مھاجرت/تخداماس ٢-٢-٤ 
هاي  بنگاه ، دروجود داردمورد استفاده بنگاه  ي بنگاه واعضاي خانوادهي بین اندازه 

تر  فعاالن بزرگ اعضاي خانواده استفاده می کنند قوانین والویت ها با تر که از کوچک
که ا می باشد اختیار خانواده ه یونان درپذیري  هاي میهمان بنگاه "متفاوت است، اکثرا

انواده ها خ.استخدامی به حیات خود ادامه می دهند هاي غیرخانوادگی باکمک بنگاه
، بعنوان مثال خانمها بخش هاي مختلف وظایفی رابه عههده می گیرند  در "معموال

 با گسترش صنعت جهانگردي وافزایش...  . بیشتر دربخش هاي تمیز کردن وپذیرش و
مهاجریت ونیروي کار مهاجر "تسهیالت توریستی که اشتغال زایی را در پی دارد معموال

را درپی دارد، امکان تفکیک نیروي کار مهاجر براي بنگاههاي میهمانپذیر دراین مطالعه 
مالکین بطور نسبی از /مدیران . میسر نیست، زیرا این نیروها دربیمه ها ثبت نمی شود

  :زیرهستندکشورهاي مختلف بصورت 

  آتن %  8منطقه اي ؛  %  19ازآمریکا وآلملن ؛  %  43  

درموارد مهاجرت هاي داخلی نشان می دهد که دولت یونان جهانگردي را بعنوان 
  .توسعه داده است 1671تا  1961لبزلري براي بازگشت مهاجران خارج دربین 
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دگی در کرت اشتغال مالکین  براي انتخاب زن/ دالیل ذکر شده توسط مدیران  "اکثرا
بازگشت به میهن : بوده ، سایر دالیل عبارتند از%  52زایی وامکان وفرصت استخدام 

  % . 5؛ سایردالیل  % 10؛ دالیل خانوادگی %  33ومهاجرت داخل 

  بنگاههاي میهمانپذیر

                                                     N               نمونه%  
 ------------------------------------------------  

  سال تاسیس 
   42               22                                   1986قبل از     
   1992 – 1987                                 23               44    

    14                 7                                     1993بعداز     
  

  نوع مالکیت
     12                6شخصی                                              
    SA                                              45              86   
     Ltd  Co                                       1                2   

  
  د هاتعداد واح

   71              37واحد                                            1    
   29              15   ر                             واحد وبیشت 2     

  
  10        تعداد تخت ها

    75 – 1                                           17              33   
    200 – 76                                       18              34   
   33              17                                    200بیشتر از     

   
  رتبه بندي ورده بندي 
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   21             11      بله                            آپارتمانهاي م    
   10               5                          هتل لوکس                  
   A                                            9               17 هتل    
   B                                            12             23هتل     
   C                                            15             29هتل     
  

  مبلغ سرمایه
   80            39ازهاي شخصی                           پس اند    
   20             10میراث ووراثت                                        
   82             40وام بانکی                                              
   2               1                        وام هاي شخصی              
  
  

طول  نمی رسند به خاطر پاسخ هاي مضاعف وچند گانه%  100پاسخ ها به مجموع 
 0. 310(رابطه منفی با اندازه بنگاه دارد مدت زمان سکونت پاسخگویان 

=Spearman’s   P  .( هرچقدر بزرگی امکانات اقامتی افزایش یابد ، نسبت مدیران /
  .مالکین که درجزیره مدت بیشتري زندگی کرده اندکاهش پیدا می کند

اقامت تمام طول %  79اینکه بنگاههاي کوچکتر درصد بیشتري از پاسخ  "خصوصا
زندگی درکرت یدست آمد درصورتی که این پاسخ ها براي بنگاههاي بزرگ ومتوسط 

واین درحالی است که اکثریت پاسخگویان بنگاههاي . بوده است %  50و %  47بترتیب 
که ده است ، میتوان پیشبینی نمود بزرگ مدیران وبنگاههاي کوچک مالکین آ نها بو

بنگاههاي بزرگ مدیران خارجی راجذب کرده اند، حال اینکه بنگاههاي کوچک 
بوده، این یافته ) کسانی که مدت زیادي آنجا زندگی کرده اند( درمالکیت محلی ها 

  .بسیار شبیه به یافته هاي بالی ، اندونزي وساموئی تایلند است
  

  مرتبط كردن/ نشت -٥    
اکثر مطالعات به اهمیت مسئله نشت واثرضریب تکاثري پائین که بوسیله صنعت     

  .جهانگردي ایجاد می شود اشاره دارد
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درتوسعه یک اقتصاد یکی از مهمترین نقش هاي اقتصادي محل جغرافیایی خرده 
  .فروشها وعمده فروشها وحامیان فعاالن توریستی هست 

ت ناشی از هزینه هاي توریستی ، خواسته شد از در یک کوشش به منظور علت یابی نش
مالکین تاتخمین بزنند خریدهاي داخل مناطق مختلف جزیره ومنطقه هاي / مدیران 

از داخل منطقه ي خود  "فعاالن خرید مواد غذایی راتماما%  85خارج از کرت را که 
  . می دادندانجام می دادند وفقط درصد کمی این خرید را ازمناطق دیگر جزیره انجام 

این موضوع قابل تصور بود چراکه کرت داراي محصوالت کشاورزي باکیفیت باال ودرحد 
که این محصوالت براي تامین غذاي تازه ي بنگاههاي میهمانپذیري . بسیار زیادي است 

  .کافی بود
، نوشیدنی )  Spearman’s  P=- 0. 455(بررسی سایر موارد ازقبیل سایرموادغذایی 

، )   Speraman’s  P=- 0. 455(، مبلمان )  Spearman’s  P= -  0. 431( ها 
= - 0. 377( ، لوازم آشپزخانه )  Speraman’s  P=- 0. 424(منسوجات 

Speraman’s  P   ( لوازم التحریر)0. 582  - =Speraman’s  P  ( مصالح ،
نشان می دهد که بابزگتر شدن بنگاه )  Speraman’s  P= - 0. 358(ساختمانی 

درحقیقت بنگاههاي بزگتر امکان خرید از خارج از کرت نیز افزایش پیدا می کند ، 
تمایل دارند از خارج از کرت خرید کنند تا ازشرایط مطلوب اقتصادي بهره مند گردند 

این  که براي همتایان کوچک آ نها امکان پذیر نیست ، بعنوان نتیجه ، یافته هاي
مطالعه ، مطالعات پیشین را تائید کرد که بنگاههاي کوچکتر بیشتر تمایل دارند از 

  .دلخل مناطق خود خرید کنند
  
  نتیجھ گیري - ٦   
اطالعاتی که دراین تحقیق آمدند تاکید براهمیت مطالعه تاثیرات اندازه هاي مختلف    

باید محدودیت هاي این بهرحال قبل ازنتیجه گیري . بنگاههاي مهمانپذیري داشتند
تحقیق بیان شود ، کم بودن نسبی نمونه گیري ، این حقیقت رابیان می کند که شاید 
بنگاههاي انتخاب شده نمونه ي مناسبی براي صنعت میهمانپذیري جزیره نباشند 

یعالوه مشکل اصلی که باآن . محتاطانه عمل کرد بنابراین باید در تعمیم نتیجه ها 
میلی بسیاري پاسخگویان در پاسخ به سواالتی که باشخصیت روبرو شدیم بی 
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وویژگیهاي کارکنان وهمچنین مسائل مالی درارتباط بود که این مانع از شناخت دقیق 
  .ودرست تاثیرات بنگاهها دراقتصاد محلی می شود

علی رغم این محدودیتها این مطالعه دیدگاه مارا نسبت به تاثیرات اندازه هاي مختلف 
از این تحقیق مشخص شد که توزیع بنگاههاي . ا درمناطق  نمونه روشن ترنمودبنگاهه

  .میهمانپذیري باتوسعه محلی هماهنگی ندارد
بویژه اینکه بنگاههاي بزرگ ععالقمند به وارد کردن نیروي مدیریتی داشته اند که 

ل رابطه ي خرید از بازار داخ.درمقایسه با بنگاههاي کوچک ومتوسط اینگونه نیست 
ست که بنگاههاي کوچک این درحالی ا و توسط بنگاههاي بزرگ بسیارکاهش می یابد

توان بیشتري براي خرید ازداخل منطقه واستخدام وبکارگیري مردم  و ومتوسط تمایل
یافته ها ي این گزارش ، این مورد راکه بنگاههاي . محلی واعضاي خانواده ها دارند

یشتري نسبت به بنگاههاي بزرگ دارند فرصت وکنترل روي مردم ب کوچک سود و
  .راتائید می کند

بهرحال اگر چنین است چرا انگیزه ي سرمایه گذاري در کرت به سوي بنگاههاي 
میهمانپذیري در اندازه ي صنعتی است؟ اگر توسعه ي مقیاس بزرگ ممکن است باعث 

ایش افزایش درآمد بخش عمومی وافزایش مالیات دهی شود ولی همچنین باعث افز
نشت ، اشتغال خارجی ، هزینه هاي دولتی درمقیاس بزرگ سرمایه گذاري می شودو 

  . افزایش اثر آستانه منفی
بنابراین بنگاههاي کوچک وفعاالن کوچک با خرج کمتر می توانند دررشد اقتصادي 

 "نقش داشته باشند براي اینکه آ نها بازارهاي کوچک راتامین می کنند با تقاضاي نسبتا
وسرمایه گذاري کوچک از منابع محلی استفاده می کنند ومواد خام ونیازي به  کوچک

همینطور باور براین است که آثارمنفی می تواند کاش . زیر ساختهاي عظیم نمی باشد 
اگردولتها گام بردارند دجهت کمک به امکانات داخلی وبنگاههاي کوچک . پیدا کنند

  .ي چند ملیتی جلوگیري می کنددرنتیجه از وابستگی به هتلهاي زنجیرها
بنابراین برنامه ها باید به گونهاي درکرت تدوین گردد تابه بنگاههاي کوچکتر کمک 
شود تا آنان به بقاء خود ادامه بدهند وبعلت منافع آنها درتوسعه ي اقتصادمحلی ورفاه 

  .افراد منطقه تاحدي آنها راگسترش دهند
 مهمانپذیري درکنار) محلی (صنعت داخلی بعالوه، براي افزایش سودهاي ناشی از 

یه گذارها در توسعه، فرصتهاي اشتغال درکرت سرمایه گذاري بیشتر و مشارکت سرما
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براي محلی ها وکاهش نشت از توسعه هاي آینده باید توجه بیشتري به بنگاههاي 
کوچکتر درجزیره مبذول نمود بویژه در مناطق جنوبی که پیشرفت چندانی درزمینه ي 

بهرحال با مکانیسمهایی . هانگردي نداشته اند تاجهانگردي درآنجا توسعه پیدا کند ج
از  و می توان میزان جهانگردان راکنترل نمود ومانع ساخت وسازهاي غیرقانونی شد

  .فعالیتهاي فعاالن بدون مجوز جلوگیري کرد
این  در ات مانتیجه می گیریم که هنوز اینگونه مطالعات تازه شروع گردیده است واطالع

بهرحال نتایج این گزارش نشان می دهد که چه نوع بنگاههاي  زمینه کافی نیست و
صادي است ولی باید مطالعات ادامه پیدا کند دراین راستا نباید جهانی میهمانپذیري اقت

شدن صنایع رانیز نادیده گرفت که براساس آن باید بنگاههایی ساخت که دررشد 
ه وهم همسو باجهانی شدن دراین زمینه بتواند پاسخگوئ وتوسعه ي محلی کمک کرد

    .نیازهاي سرمایه گذاران بین المللی وجهانگردان خارجی باشد
 


