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 چکیده 
سیاست گردشگری بر دیپلماسی فرهنگی جمهوری اسالمی ایران  در آسیای مرکزی  تأثیراین مقاله به بررسی 

بر دیپلماسی فرهنگی  گذاری سیاست گردشگریتأثیردر  مؤثرپردازد و به عوامل می 1990-2017از سال 

جمهوری اسالمی ایران در منطقه آسیای مرکزی عالوه بر برخورداری از ویژگیهای فرهنگی کند. میایران اشاره 

د موجب تقویت توانمیو تمدنی و تاریخی از موقعیتهای جغرافیایی و ژئوپلتیک هم بهره مند است که این امر 

است که سیاست . پژوهش در پی پاسخگویی به این سوال گردد و گسترش روابط فرهنگی در میان این کشورها

می ایران در آسیای مرکزی گردشگری تا چه میزان موجب تقویت و ارتقاء دیپلماسی فرهنگی جمهوری اسال

. استخراج مطالب از اسناد فیقی کیفی و کمی استفاده شده استبرای بررسی این موضوع از روش تل ؟شده است

اندک توانسته است موجب  زانیبه م رانیج.ا.ا یگردشگر یاستهایس تحقیق گواه آن است کهبررسی دادههای 

کشورهایی که با جمهوری اسالمی ساکنان ، به نحوی که شود یمرکز یایدر آس یفرهنگ یپلماسید تیتقو

به ایران چندانی برای سفر تمایل  ،ایران در آسیای مرکزی دارای اشتراکات تمدنی و فرهنگی و هویتی هستند

 .ندارند
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 مقدمه 

صت صه نوین ایران با توجه به تاریخ کهن خود از فر سب و ظرفیتهای قدرتمندی در عر های منا

رکزی میان تمامی مناطق آسیییای م. در این ژه دیپلماسییی فرهنگی برخوردار اسییتدیپلماسییی به وی

فرصت کم نظیری را در  ایران دارند و همین امر،،تاریخی و زبانی را با بیشترین میزان قرابت فرهنگی

ستراتژیک در اختیار  ساس ا سیر تحوالت فزاینده فرهنگی و تمدنی دهدمیقرار ایران این منطقه ح  .

تغییرات بنیادین در ساختار نظام سیاسی و بین  سه دهه اخیر که با وقوع انقالب اسالمی در ایران و

المللی از قبیل فروپاشیی اتحاد جماهیر شیوروی و اسیتقالل و احیای هویت قومی و ملی کشیورهای 

سیتهای بی  ست ایجاب میکند پرهیز از ایجاد حسا شته ا سیای مرکزی مقارن گ ستقالل یافته آ تازه ا

جه و ی و فرهنگی جمهوری اسیییالمی ایران مورد توتاریخو  مورد گوناگون موقعیت و جایگاه تمدنی

ستای این هدف، .بررسی جدی و دقیق قرار گیرد تحقیق پیش رو در نظر دارد تا تاثیر سیاست  در را

 2017تا 1990یران در آسیای مرکزی از سال ا گردشگری بر دیپلماسی فرهنگی جمهوری اسالمی

یاست گردشگری ایران در منطقه پاسخ دهد که سو به این پرسش میالدی را مورد بررسی قرار دهد 

  است؟ آسیای مرکزی تا چه میزان بر دیپلماسی فرهنگی تاثیر داشته

 مبانی نظری
 پیشنیه و ادبیات تحقیق

 تأثیربررسی  است که هیچ کدام صرفاً بهنوشته شده مقاالت و کتبی تحقیق، رابطه با موضوع  در

پرداخته، بلکه ن سیاست گردشگری بر دیپلماسی فرهنگی جمهوری اسالمی ایران در آسیای مرکزی

هایی از دپلماسی فرهنگی و سیاست گردشگری جمهوری اسالمی ایران را تجزیه و تحلیل کرده جنبه

 است.

روابط فرهنگی،  «ندیپلماسییی فرهنگی در جمهوری اسییالمی ایرا»ب در کتا (1393)دهشیییری 

صول سیای ا شورهای آ سی فرهنگی در میان ک سالمی و مرکزی  دیپلما سی جمهوری ا سیا فرهنگ 

                                                                                                  . است ایران را بیان کرده

جهان  نقش گردشگری در  به «سیاست گردشگری خارجی در ایران»( در مقاله 1389)مجیدی

نهایت به گردشییگری در ایران و  پیامدهای حاصییل از گردشییگری، گردشییگری فرهنگی و درز، امرو

     . جستجوی الگوی مطلوب برای این صنعت اشاره دارد

سالمی ایران »( مقاله ای با عنوان 1390اخوان کاظمی و مرادی) سی فرهنگی جمهوری ا دیپلما

صت سیای مرکزی، فر شر کرده و نتیجه می«های پیش روو چالش هادر آ سی ، منت گیرند که دیپلما

فرهنگی بیشیییتر برپایه فناوریهای نوین ارتباطی و با تمرکز بر فرهنگ، آموزش و هنر شیییکل گرفته 

 . است
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تابع ، «تخمین تابع تقاضیییای کل گردشیییگری ایران»محمد زاده و دیگران در مقاله ای با عنوان 

با اسییتفاده از پارامتر متغیر در طول  1350-1385را در طول سییالهای  تقاضییای گردشییگران خارج

 .اندکردهفیلتر برآورد -زمان و روش کالکن

مفاهیمی چون  ابتدا به، «روابط سییییاسیییی و گردشیییگری در ایران»در کتاب ( 1389)رضیییایی

دیپلماسی و انواع آن، گردشگری و مفاهیم و تعاریف آن، ابعاد مختلف درحوزه دیپلماسی گردشگری 

 . کرده است ایاشارهکه به بعد فرهنگی نیز 

 سیاست گردشگری جمهوری اسالمی ایران در آسیای مرکزی 

حوزه تمدنی  آسیییای مرکزی به عنوان بخشییی از گسییترده با فروپاشییی اتحاد جماهیر شییوروی،

 ،داد. ایران نیز با وجود اشییتراکاتاز سیییاسییت خارجی را به خود اخت ییا   ایویژهایرانی، جایگاه 

صتها و مجموعه م پیوندها، ست ارتباط با این حوزه را به  ،ها و موانع داخلی و خارجیحدودیتفر سیا

به آ از کرد، یا چند جان به  ما توفیق صیییورت دو جان به  ،گذاری در منطقهتأثیرایران برای  ا منوط 

گسترش هم گرایی و کاهش واگرایی و قدرت سازی از طریق همبستگی با واحدهای این منطقه بوده 

فرهنگی و اقت یییادی به  ،باید همواره به حوزه های ایرانی و برای تبدیل شیییدن به هژمونی منطقه

 رهنگی،ف دهای تاریخی،خ و  در صنعت گردشگری توجه ویژه داشته باشد. وجود اشتراکات و پیون

اقت ییادی و نقش ژئوپلیتیک و نیاز به دسییتیابی به حقول اولیه و  ینع شییدن در  امنیتی، سیییاسییی،

منافع مشترک و گسترش مناسبات از طریق رونق صنعت گردشگری تحقیق در این رابطه را ضروری 

سیای و قفقاز  :نمایدمی ست خارجی ایران در مناطق آ سیا صنعت گردمیراث  گویای آن شگری در 

اسییت که در شییرایط پرالتهاب حاکم بر خاورمیانه عربی، توجه بیشییتری به مناطق آسیییای مرکزی و 

قفقاز به عنوان یکی از مناطق مهم پیرامونی ایران صورت گیرد. در این راستا، توفیقات مهمی حاصل 

قطع وارد اسییت که شییده هر چند نقدهایی نیز بر رویکرد و عملکرد سیییاسییت خارجی ایران در این م

گذاری و برنامه ریزی جامع تر، اهداف و منافع سیییاسییت خارجی ایران در رود با سیییاسییتانتظار می

مناطق آسیییای مرکزی و قفقاز بیش از گذشییته محقق شییوده مناطقی که بخش انکارناپذیر از عقبه 

سند چ سیای  ربی مورد نظر  ست فرهنگی و تمدنی ایران و نیز بخش مهمی از منطقه آ شم انداز بی

. (1396،مطالعات ایران و اوراسیا مؤسسه):به شمار میرود ١٤٠٤ساله جمهوری اسالمی ایران در افق 

در منطقه  ایویژهجمهوری اسالمی ایران به لحاظ دارا بودن تاریخ کهن و موقعیت ژئوپلیتیک جایگاه 

ه اشییتراکات فرهنگی بآسیییای مرکزی دارد و مورد توجه بسیییاری از کشییورهای همسییایه به دلیل 

سالمی ایران همچنین به لحاظ قرار گرفتن در  شگری قرار دارد. جمهوری ا صنعت گرد خ و  در 

ست امنی سته ا شوب توان شد و یکی از مواردی مییک منطقه آ شته با شدت دا که باعث جذب و  با

شگری می سترش گرد ستشگ شور مق د ا سال اخیر ود و جود امنیت در ک سازمان . در طی چند 

در جهت حفظ و مرمت آثار تاریخی  ایویژهگردشگری و صنایع دستی کشور تالش ، میراث فرهنگی
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ست که این خود  شهرها نموده ا سیاری از  شمند بودن آثار فرهنگی و توانمیدر ب شان دهنده ارز د ن

                                                       . منطقه آسیای مرکزی بازگو نمایدتاریخی کشور را در 

 جایگاه راهبردی منطقه آسیای مرکزی در سیاست گردشگری جمهوری اسالمی ایران

با فروپاشییی اتحاد جماهیر شییوروی، امکان بیرون آمدن کشییورهای آسیییای مرکزی از انزوای 

فرهنگی تاریخی فراهم گردید و بدین ترتیب ایران فرصیییتی برای احیای روابط تاریخی و  و فرهنگی

را به  هاایران از اولین کشییورهایی بود که اسییتقالل این جمهوری .دسییت آورده منطقه ب خود با این

تهران در این راسیییتا، . های دیپلماتیک خود با آنها نمودتئو اقدام به تبادل هی رسیییمیت شیییناخت

ستفاده از ا سات توسعه و بسط روابط سیاسی بر اساوازای فرهنگی و گردشگری خود را به مفعالیته

تمدن ، از دیدگاه تهران. های پدید آمده روزهای آ ازین اسیییتقالل این کشیییورها آ از نمودفرصیییت

با  خ ییو  گردشییگریه ایرانی توجیه تاریخی برقراری روابط نزدیک فرهنگی ب -مشییترک اسییالمی

شتراکات زبانیاسالمی -دارد که فرهنگ ایرانی تأکیددولت ایران است. کشورهای آسیای مرکزی  ، وا

متقابل و برقراری ثبات  فرهنگی و تاریخی به توسعه روابط دوستانه با این کشورها کمک نموده، درک

مرزهای فرهنگی و تاریخی ایران فراتر از مرزهای . دسیییازو هماهنگی منطقه ای را امکان پذیر می

شور سی این ک ست و سیا شتن  ا ضور فرهنگ  نی ا ایسابقهدا ایرانیان را وادار  یرانی،طوالنی از ح

شییتری دنبال نموده و سییعی نمایند تا از اشییتراکات بی میسییازد تا مسییائل آسیییای مرکزی را با عالقه

ها خ و  صنعت گردشگری با این جمهوریبه دیگر  تاریخی و هویتی برای توسعه روابط و مناسبات

ستفاده نمایند ساس، تأکید بر(. 294-295: 1387، واعظی)ا شترکات  بر این ا سعه توانمیم د در تو

سزایی داشته باشد. همگرایی به تأثیرهمگرایی بیشتر فرهنگی میان ایران و کشورهای آسیای مرکزی 

سیای مرکزی  سود ایران در مجامع بیند موازنهتوانمیفرهنگی با آ الملل رقم بزند و های مثبتی را به 

خارجی جمهوری اسییالمی ایران قرار دهد. به این ها را بیش از پیش در مدار سیییاسییت این جمهوری

سیت ترتیب و از آنجا که دولت سا سترش روابط فرهنگی با ایران ح سبت به گ سیای مرکزی ن های آ

گرایی فارسییی به منظور جلوگیری از دهند، باید ضییمن اجتناب از ملیخاصییی از خود نشییان نمی

ای ظریف یای مرکزی و تحریک رقبا، به گونهگرایانه ضدایرانی در آسبرانگیخته شدن احساسات ملی

مات نرم قدا قدرت ایران از طریق ا به تقویت  قدام  نه ا های منطقه افزاری در جمهوریو هوشیییمندا

د در توانمیترین ابزاری اسیییت که مهم« دیپلماسیییی عمومی»ر این میان، د. (1393)عزیزی، نمود

ران در آسیییای مرکزی به کار بیاید. در این زمینه توسییعه قدرت نرم و به تبع آن، گسییترش نفو  ای

های فرهنگی جمهوری اسیییالمی به طور خا  مواردی همچون تقویت نمایندگی توانمیچارچوب، 

های فرهنگی ایران در کشورهای آسیای مرکزی، تشکیل و تقویت انجمنهای دوستی و برگزاری هفته

ایجاد تعامل با افکار عمومی این  های فرهنگی کشییور وها جهت شییناسییاندن ظرفیتدر این کشییور

شور شار و توزیع روزنامه و ایجاد کانالک سانه -های خبریها، انت های های منطقه، برنامهای به زبانر

شجو و همکاری ستاد و دان سافرتتبادل ا شویق به م شگران خارجی و ت به  های علمی، پذیرش گرد
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شییناسییی را از جمله شییناسییی و زبانایران مؤسییسییاتمنطقه جهت انتقال فرهنگی، ایجاد و تقویت 

د به توسعه قدرت نرم جمهوری اسالمی ایران در منطقه توانمیها آنهای دانست که پیگیری سیاست

               . (1393)عزیزی، منجر شود

با این وجود باید گفت که به ر م وجود پیوندهای مشیییترک و عمیقی که بین ایرانیان و مردم   

سطح تعامل فرهنگی در  ،نامه های متعدد فرهنگی بین طرفینو نیز با وجود امضای توافق منطقه این

سالمی ایران حوزه شگری جمهوری ا ست.  گرد شورهای این منطقه چندان قابل مالحظه نبوده ا با ک

های طالیی را در منطقه از دسیت بدهد و از توجه فرهنگی موجب میگردد که ایران فرصیت این عدم

 ای در منطقه کاسیییته شیییود. اتخا ای و فرامنطقههای منطقهقیت ایران با حضیییور قدرتموف میزان

های چند جانبه به منظور گرایی از طریق ایجاد و توسییعه سییاختارها و سییازمانچند جانبه سیییاسییت

شویق و سالمی ویت منطقه گرایی و همگرایی منطقهتق ت سی جمهوری ا سیا ای از جمله رویکردهای 

 وسعت، اهمیت اقت ادی و توان . با توجه به موقعیت ژئوپلتیک،استقه آسیای مرکزی منط ایران در

شکل سیای مرکزی و دریای خزر رانظامی، ایران امکان ایفای نقش محوری در ت  های منطقه ای در آ

 (. 1393عزیزی، است)دارا 

   نگاه مردمان کشورهای آسیای مرکزی به ایران در صنعت گردشگری

  کشورهای آسیای مرکزی دارای تمدن و فرهنگ و تاریخی بسیار  نی هستند. آنها روزیمردمان 

شدند سوب می ضوی از ایران بزرگ فرهنگی مح   اما امروز برای یافتن هویت فرهنگی خود باید بهه ع

 ایران سیییفر کنند و از طرفی به دلیل نداشیییتن اطالعات کافی از جمهوری اسیییالمی ایران کمتر به

 مند هسییتند. با توجه به اتفاقات پیش آمده در چند سییال اخیر دراین کشییور عالقه گردشییگری به

منطقه آسییای مرکزی نگاه مردم کشیورهای این منطقه به جمهوری اسیالمی ایران بسییار نامطلوب 

سیای  تأثیر شده سالمی ایران در آ سی فرهنگی جمهوری ا شگری بر دیپلما ست گرد ضورسیا  و ح

  .نیست هنوز چندان چشمگیرگردشگر از این مناطق 

شور ایران به شورها برای معرفی ک سیاری از نمایندگان فرهنگی ما در این ک  به دلیل کم کاری ب

 ناطق و ارائه نامطلوب وسییایل فرهنگی و آموزشییی به این کشییورها ا لب با مشییکل بیممردمان این 

ستیم که باعث بیه اطالعی از جانب مردمان این مناطق روب  توجهی مردمان این مناطق به ایرانرو ه

 . منطقه آسییییای مرکزی بخ یییو  کشیییور ایران هم به لحاظ موقعیت جغرافیایی و هم بهمیگردد

های منطقه اسییت و منزوی کردن ایران در منطقه لحاظ فرهنگی دارای اهمیت بسییزایی برای قدرت

ساز راه یکی  . از این رو اهمیت به موضوعشودتاریخ و منابع آن محسوب می، تیابی به فرهنگهای د

سالمی ایران دارند سیای مرکزی با پیوند تاریخی و فرهنگی که با جمهوری ا شگری در منطقه آ ، گرد

 (. 36-38: 1394، باقری مقدم)امنیت منطقه گردد تأمینموجب گسترش روابط و  دتوانمی
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 دیپلماسی فرهنگی جمهوری اسالمی ایران در آسیای مرکزیهای ظرفیت

، صییدها سییال سییابقه دارد. همه سیییاحانعنوان یک رسییم و یک روش  فرهنگی به دیپلماسییی

رهنگی ف هایی از سفیران  یررسیمی ییا دیپلمیاتهیای نمونه توانمیمسافران، معلمان و هنرمندان را 

نماید، ابزارهایی که فرهنگ برای فراگیری مهیا می(. 18: 1393دهشییییری، )حسیییاب آورد اولیه به

(. بنابراین از طریق 4: 1395اسییت)همتی، « زبان»و « زمینه اجتماعی»، «تاریخ فرهنگی»شییامل 

شترک میان  سی و تاریخ فرهنگی م شترک به زبان فار شی و تاکید بر تعلقات م ایران و ابزارهای آموز

امکان برساخت منافع مشترک و احساس نزدیکی طرفین با ت ویر  توانمیکشورهای آسیای مرکزی، 

در واقع یکی مهمترین  (.1395سازی مثبت در ا هان دو ملت  را فراهم ساخت)دهشیری و طاهری، 

از فرهنگ خودی و  توانمیگذاری فرهنگی در جوامع امروزی این است که چگونه مسائل در سیاست

معموال سیییاسییتگذاران امور  و کاربردی ترین راه حلی کهسیینن بومی محافظت کرد. سییریع ترین 

اصلی تغذیه فرهنگی به شمار  منابع یابند تاریخ است. در واقع تاریخ یکی ازفرهنگی به آن دست می

ای با جمهوری اسیییالمی ایران نیز به عنوان قدرتی منطقه (.41: 1391، اشیییتریان)میرفته اسیییت

ستراتژیک و ژ ئواکونومیک از این قاعده مستثنی نبوده و برای تامین نیازهای برخورداری از موقعیتی ا

های مهم ظرفیت .یک دیپلماسیییی فعال و کارآمد تاکید داشیییته اسیییت رفرامنطقه ای ب ای ومنطقه

       دیپلماسی فرهنگی جمهوری اسالمی ایران در آسیای مرکزی عبارت است از:

عد فرهنگی و  :های فرهنگی و علمیظرفیتالف( یات در  ایرانعلمی ب بان و ادب مواردی چون ز

فارسی، مبادله استاد و دانشجو و توریسم قابل مالحظه است. در این میان مراکز فرهنگی در خارج از 

ائه ت ویری درست از انقالب و نظام برای مردم دنیا و همچنین اهمیت بسزایی برخوردارند. ارکشور از 

مسییئوالن کشییورها یکی از وظایف مهم و کارهای بزرگ سییفیران فرهنگی اسییت. همچنین تقویت 

ویژه در آسیای مرکزی که به های کهن، زبان و فرهنگ ها، آیینی همچون اسطورهایرانعناصر تمدن 

شتر توانمیقرار دارد  ایراندر حوزه تمدنی  طق در میان مردمان این منا ایراند موجب نفو  هرچه بی

ضوع 1387د)ملکی، شو ست.زب(. از جمله ظرفیتهای فرهنگی، مو سی ا برخی از اقوامه مردم  ان فار

عموماً فارس زبان اند و تکلم به زبان فارسی دری در میان ایشان رواج کامل دارد.  تاجیکستانکشور 

شق آباد و مرو و  ستان به ویژه در اطراف ع شور ترکمن ستند در ک شنا ه سی آ اقوامی که به زبان فار

و قرقیزستان  قزاقستان، در شهرهای سمرقند و بخارا ساکن هستند. در ازبکستانهمچنین در کشور 

سی گفتگو  سی در زبان کنندمینیز برخی به زبان فار ست که تعداد کلمات ولغات فار . این در حالی ا

              . (1391)بخشی، بومی آن منطقه نیز فراوان است

شکیل  ایرانبا توجه به اینکه حکومت  :های ایدئولوژیکیفیتظرب( سالم ت بر مبنای ایدئولوژی ا

های بی نظیری را ایجادکرده است. در جهان اسالم جا به ویژهبه  کنونی جهان در آن کارآمدی  شده،

ها و تقویت کننده قدرت نرم یک کشیییور، جذابیت ارزشهای تولیدکننده یا مؤلفهدر واقع یکی از 

  .(1391)بخشی، های سیاسی و ماهیت ایدئولوژیک یک کشوراستمطلوبیت
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سیای مرکزی با آن یکی از مهمترین محدودیت :های ژئوپلتیکیظرفیتج( شورهای آ هایی که ک

های آزاد است که از یک سو ارتباط تجاری ، مح ور بودن در خشکی و عدم دسترسی به آبهندمواج

شورها با بازارهای بین صتاین ک شد اقت ادی از المللی را محدود کرده و فر سیاری را جهت ر های ب

نمود و از سییوی دیگر، برای آن دسییته از کشییورهای منطقه که دارای  خایر انرژی یآنان سییلب م

یت حدود ند، م جاد میهسیییت هانی ای های ج بازار به  قال انرژی  نه انت )اخوان نمودهایی را در زمی

صیییدد برآیند تا با برقراری روابط با رها درهمین عامل باعث شییید تا این کشیییو(. 8: 1390کاظمی،

شییرکای تجاری و اقت ییادی جدیدی بیابند و هم از طریق این کشییورها، به  همسییایگان خود، هم

به عنوان یکی از اولین و  ایرانالمللی دسییترسییی پیدا کنند. بدون شییک در این رابطه، بازارهای بین

ستا نهمهمترین گزی ها مورد توجه رهبران کشورهای آسیای مرکزی قرار گرفت. در حقیقت در این را

باید از اهمیتی دوجانبه سیخن گفت که دو طرف این رابطه را برای یکدیگر با اهمیت سیاخته اسیت. 

و در نهایت بازار  ایرانگذاری آسیییای مرکزی به صییورت بالقوه مکان مناسییبی برای جذب سییرمایه

)بهشیتی پور، ی اسیتایرانهای بزرگ ی و سیرمایه گذاری شیرکتایرانمناسیبی برای فروش کاالهای 

1389.) 

 . کشورهایی که بهشودمنابع مالی برای هر کشوری محسوب می پردرآمدترینگردشگری یکی از 

ستند  شه عمیقی برخوردار ه سیارلحاظ تاریخی،فرهنگی و تمدنی از ری شگری در آنجا ب  صنعت گرد

ستثنی شگری از این حیث م صنعت گرد سالمی ایران نیز در  ست رونق دارد. جمهوری ا با  . ایراننی

 یکی از دتوانمیباشیید و این شییینه بسیییار عمیق و مهم فرهنگی میسیییای مرکزی دارای پیآمنطقه 

 صنعت هم دارای عوامل و مسائل مهم در رونق صنعت گردشگری برای ایران محسوب گردد اما این

ست  موانعی  سألهکه یکی از آنها ا سط م سال اخیر تو ست که طی چند  سی در منطقه ا  ایران هرا

 .آمریکا و اسرائیل ایجاد شده است همچونقدرتهای بزرگ 

شوب و بی امنی در عین حال ج  سالمی ایران به دلیل قرار گرفتن در یک منطقه پر از آ مهوری ا

 کامل اسییت و موج جدیدی که در منطقه آسیییای مرکزی در حال شییکل گیری دارای امنیت  خود

ست، سأله ا ست. رژیم  م سی ا ستی ایران هرا شورهای دصهیونی سیاری از ک به  سیای مرکزیآر ب

و با به راه است  قرقیزستان و تاجیکستان دارای نمایندگان و سفیرانی  قزاقستان، ازبکستان، خ و 

سی  انداختن سعی در منزوی کردن ایران را دارد و با هدف قرار دادن تاریخ موج ایران هرا در منطقه 

 کردن این کشورها به ایران را داردکردن منطقه و بدبینامندر نا ایگستردهایرانی تالش  و فرهنگ

 . به دلیلاست یکی دیگر از موانع هزینه باالی سفرهای خارجی به ایران از منطقه آسیای مرکزی

قرقیزستان کشورهای ثروتمندی نیستند و  قزاقستان و شورهایی همچون تاجیکستان،اینکه عمدتا ک

طرفی هزینه رفت و آمد و اقامت در ایران بسیییار باالسییت کمتر از منطقه آسیییای مرکزی شییاهد  از

گردشییگران به کشییور هسییتیم. همچنین به دلیل نبود نیروی آموزش دیده در جهت ارائه  حضییور

شگران بر خدمات به شهرها و نبود هتلگرد سطح  سکان مکانهای مر وب و ای راهنمایی در  های ا
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شهرها، م سطح  سب در  شد دتوانمینا شگر به ایران با ضایتی و در نهایت کاهش گرد  . در موانع نار

 یکی دیگر از موانع فراروی همکاریهای گردشییگری ایران و کشییورهای آسیییای مرکزی تقدم مسییائل

مورد  مواد تأمین. بسیاری از کشورهای منطقه آسیای مرکزی برای است سیاسی بر مسائل فرهنگی

صول ترین سهل الو ست ها راه نیاز خود و تجارت با اروپا و  رب باید از ایران عبور کنند زیرا یکی از 

و سلطه  رب  . اما به دلیل مسائل ساسی پیش آمده در منطقهداشته باشندتا به آبهای آزاد دسترسی 

شییرایط بهتر  یا عالوه بر ایجاد جو ایران هراسییی در منطقه با در اختیار قرار دادنو عربسییتان در آسیی

عالوه بر  برای رفع نیازها به این کشیییورها از جمله تاجیکسیییتان که با جمهوری اسیییالمی ایران نیز

با بانی هم دارد  تاریخی اشیییتراک ز تا کمتر از کشیییورعاشیییتراک فرهنگی و   ث شیییده اسیییت 

سائل فرهنگی کشوری تاجیکستان با ایران گ سی مقدم بر م سیا سائل  شیم. وقتی م شته با ردشگر دا

شتراکات و روابط از میان برود شودگیرد موجب می قرار سیاری از ا دلیل کم کاری . همچنین، به تا ب

شور ایران به شورها برای معرفی ک سیاری از نمایندگان فرهنگی ما در این ک ناطق و ممردمان این  ب

اطالعی از جانب مردمان  سایل فرهنگی و آموزشی به این کشورها ا لب با مشکل بیارائه نامطلوب و

. منطقه آسیییای شییودمی توجهی مردمان این مناطق به ایرانین مناطق روبرو هسییتیم که باعث بیا

کزی بیی هم بییهه مر یی و  فیییا غرا ج عیییت  ق مو لحییاظ  هم بییه  یران   خ ییییو  کشییییور ا

قدرتهای منطقه اسیییت و منزوی کردن ایران در منطقه لحاظ فرهنگی دارای اهمیت بسیییزایی برای 

ستیابی به فرهنگ،از راه یکی ضوع های د سوب میگردد. از این رو اهمیت به مو  تاریخ و منابع آن مح

سالمی ایران دارند سیای مرکزی با پیوند تاریخی و فرهنگی که با جمهوری ا شگری در منطقه آ ، گرد

  (.23-39: 1394امنیت منطقه شود)باقری مقدم، د موجب گسترش روابط و تامین توانمی

گذاری سیاست گردشگری بر دیپلماسی فرهنگی تأثیردر  مؤثرعوامل (: 1) جدول

 جمهوری اسالمی ایران در آسیای مرکزی

 عوامل ساختاری

 تقویت مراکز خدماتی

 ایجاد هتل های استاندارد

 تقویت راههای ارتباطی و مواصالتی

 ساختار کار آمد اداری

 عوامل فرآیندی

 تسریع صدور روادید

 فرآیند تعامل سیاسی و فرهنگی با کشورهای هدف

 فرآیند حمایت از سرمایه گذاری در عرصه گردشگری

 فرآیند آموزش به دست اندرکاران خدمات گردشگری و دیپلماسی فرهنگی
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گذاری سیاست گردشگری بر دیپلماسی فرهنگی تأثیردر  مؤثرعوامل (: 1جدول )ادامه 

 جمهوری اسالمی ایران در آسیای مرکزی

 عوامل زمینه ای

 و بناهای تاریخی زمینه های فرهنگی مربوط به آثار

 زمینه های فرهنگی نزد گردشگران ایرانی و خارجی

 زمینه های امنیتی

 زمینه های اجتماعی 

 عوامل کارگزاری

 نیروی انسانی متخ ص در زمینه گردشگری

 کارآمدی دست اندرکاران سیاست گردشگری

 کارآمدی دست اندرکاران دیپلماسی فرهنگی

 دیپلماسی فرهنگی و سیاست گردشگریهماهنگی کارگزاران 

 منبع: محاسبات نحقیق حاضر

 

 
گذاری سیاست گردشگری بر تأثیردر فرآیند  مؤثرماتریس ارزیابی اهداف، بازیگران و ابزارهای  (: 1نمودار)

 دیپلماسی فرهنگی جمهوری اسالمی ایران در آسیای مرکزی

 محاسبات تحقیق حاضرمنبع: 
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سیییه ضیییلع دسیییتیابی به راهبردها و  ،اهداف، بازیگران و ابزارهامثلث ، باال ماتریسبراسیییاس 

با عنایت به دستیابی به اهداف پنج ، به عبارت دیگر .های پیشنهادی در این مقاله خواهد بودسیاست

شی، با تعامل و همکاری همه  سازی، تعامل گرایی، اثربخ سازی، ت ویر  سازی، فرهنگ  گانه هویت 

بازیگران در  حوزه کشیییور همچون وزارت امور خارجه، سیییازمان میراث فرهنگی نج پکارگزاران و 

با  ، بخش خ ییوصییی و مردم و سییازمان فرهنگ و ارتباطات اسییالمی ،گردشییگری و صیینایع دسییتی

های ارتباطی، ارتقاء تقویت زیرساخت شگاه های گردشگری،کارگیری ابزارهایی چون برگزاری نمایهب

، مرمت و بازسیییازی آثار به مراکز گردشیییگری و ایرانگردیجا مراکز خدماتی و گردشیییگری، ارتقاء 

تاریخی و فرهنگی صنعت گردشگری ایران خواهد توانست به راهبردها و سیاستهای شناسایی شده 

اقدام نموده و باعث ارتقاء دیپلماسییی فرهنگی جمهوری اسییالمی ایران با کشییورهای منطقه اسیییای 

یق جذب  یر نفتی جمهونری اسیییالمی ایران از طرمرکزی و در نتیجه موجب افزایش درآمدهای 

 گردد .به کشور میتوریسم 

 روش تحقیق

و دسیییتاوردهای پژوهش عبارت اسیییت از نتایج محاسیییبه و تجزیه و تحلیل اطالعات  هایافته

یانی دیگر، تعبیر و تفسییییر داده به ب ند.گردآوری شیییده.  های پژوهش گوی یافته ته ها را  ها و یاف

ستاوردهای  ست. در این د ست آمده ا ست که از فرآیند پژوهش علمی به د پژوهش اطالعات واقعی ا

 با کمک های کد گذاری شده پس از تجزیه و تحلیل و پردازش به وسیله رایانهمرحله اطالعات و داده

سط 20SPSSنرم افزار  سیر و تعبیر قرار می تو ست  در این پژوهش گیرند.محقق مورد تف برای به د

 آوردن پایایی پرسشنامه از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شده است. 
 

rα =
j

j − 1
(1 −

∑ sj

sj
2 ) 

 پرسشنامه سؤاالتتعداد زیرمجموعه  

sj  واریانس زیر آزمونj ام 

sj
 .باشدمیواریانس کل پرسشنامه یا آزمون  2

قبول برخوردار است)مومنی،  باشد، آزمون از پایایی قابل 7/0در صورتی که ضریب آلفا بیشتر از 

1387 ،212). 

باشیید. با توجه به اینکه مقدار آلفای می 823/0مقدرا آلفای کرونباخ برای کل پرسییشیینامه برابر 

 .بور از اعتبار کافی برخوردار استگفت  پرسشنامه مز توانمی باشدمی 7/0کرونباخ بیشتر از 

  هادادهتجزیه و تحلیل 
 متغیر تحصیالتتفکیک نمونه بر حسب 
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 22، ای تح یییالت در سییطح کارشییناسیییدار ( افراد نمونهدرصیید 5/7)نفر 6در این پژوهش، 

صد(5/22)نفر شد و  در سی ار شنا صد(2/52)نفر 42کار سطح دار افراد نمونه در ای تح یالت در 

و کمترین  ارای تح یالت در مقطع دکترا. بیشترین فراوانی مربوط به افرادی است که ددکترا هستند

 . ح یالت در مقطع کارشناسی هستندفراوانی مربوط به افرادی است که دارای ت

 تفکیک نمونه بر حسب متغیر سن 

افراد نمونه در رده سیینی  درصیید(2/16)نفر 13 که دهدمیتفکیک نمونه بر حسییب سیین نشییان 

 درصد(2/21)رنف 17سال، 35تا  30در رده سنی بین  درصد(55)نفر 44سال هستند،  30کمتر از 

 1سیییال و 45تا  40در رده سییینی بین درصییید( 5)نفر 4سیییال،  40تا  35در رده سییینی بین 

. بیشترین فراوانی مربوط به رده سال هستند 45نی بیشتر ازاز افراد نمونه در رده س درصد( 2/1)نفر

 . سال است45از  تربیشرده سنی  سال است و کمترین مربوط به 35تا  30سنی  بین 

 تفکیک نمونه بر حسب متغیر جنسیت 

 34دهند و افراد نمونه را مردان تشییکیل می درصیید( 2/56)نفر 45، در بحث متغیر جنسیییت

 فراوانی مربوط به جنسیت مرد است.بیشترین . دهندمیرا زنان تشکیل  درصد( 5/42)نفر

 تفکیک نمونه بر حسب متغیر سوابق 

شان م سخ دهندگان ن سوابق پا صد(6/67)نفر 50 که دهدمیتغیر  سابقه  ،افراد نمونه در دارای 

 . هستند دراری سابقه اجرایی از افراد نمونهدرصد( 4/32)نفر 24و  علمی

پرسش است و  نمونه پاسخ مشارکت کنندگان به تفکیک  19این پژوهش شامل : ی پژوهشهاپرسش

 تشریح شده است. 

سیاست گردشگری ج.ا. ایران در آسیای مرکزی  از افراد نمونه معتقدنددرصد(  5/27)نفر 22: 1پرسش

 2/46)نفر 37در حد خیلی کم موجب جذب گردشگران خارجی به فرهنگ و تمدن ایران شده است، 

زیاد  نسبتاًدر حد درصد(  2/6)نفر 5در حد متوسط، درصد(  5/17)نفر 14کم،  نسبتاًدر حد درصد( 

گردشگری ج.ا. ایران در آسیای مرکزی در حد از افراد نمونه معتقدند سیاست درصد(  5/2)نفر2و 

 2/6)نفر 5 :2پرسش  . ی به فرهنگ و تمدن ایران شده استخیلی زیاد موجب جذب گردشگران خارج

از افراد نمونه معتقدند سیاست گردشگری ج.ا. ایران در حد خیلی کم موجب تسهیل در رفت درصد( 

در حد درصد(  2/21)نفر 17.یران شده استو آمد گردشگران خارجی از منطقه آسیای مرکزی به ا

از افراد نمونه معتقدند سیاست درصد(  5/22)نفر18و  در حد متوسطدرصد(  50)نفر 40کم،  نسبتاً

ه زیاد موجب تسهیل در رفت و آمد گردشگران خارجی از منطق نسبتاًگردشگری ج.ا. ایران در حد 

 است.  آسیای مرکزی به ایران شده

از افراد نمونه معتقدند سیاست گردشگری ج.ا. ایران در حد خیلی درصد(    5/2)نفر 2 :3پرسش 

کم موجب آشنایی مردم کشورهای منطقه آسیای مرکزی با جا به های طبیعی و تاریخی ایران شده 

ست، صد(  8/18)نفر 15ا سبتاًدر حد در صد(  2/51)نفر 41کم،  ن  5/22)نفر 18در حد متوسط، در
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سبتاًدر حد درصد(  ست گردشگری ج.ا. ایران در درصد(  5)نفر4زیاد و  ن سیا از افراد نمونه معتقدند 

حد خیلی زیاد موجب آشنایی مردم کشورهای منطقه آسیای مرکزی با جا به های طبیعی و تاریخی 

از افراد نمونه معتقدند سیاست گردشگری ج.ا. ایران درصد(  5/7)نفر 6: 4پرسش  ایران شده است.

موجب افزایش تفاهم و احترام متقابل با فرهنگ مردم در منطقه آسییییای مرکزی در حد خیلی کم 

 8)نفر 7در حد متوسط و درصد(  2/61)نفر 49کم،  نسبتاًدر حد درصد(  5/22)نفر  18شده است،

زیاد موجب افزایش تفاهم  نسبتاًاز افراد نمونه معتقدند سیاست گردشگری ج.ا. ایران در حد  درصد( 

از درصد(  5)نفر 4: 5پرسش    دم در منطقه آسیای مرکزی شده استو احترام متقابل با فرهنگ مر

هویتی مشترک با افراد نمونه معتقدند سیاست گردشگری ج.ا. ایران تا چه میزان موجب ایجاد حس 

سیای مرکزی  ست،مردم آ صد(  8/28)نفر 23شده ا سبتاًدر حد در صد(  8/58)نفر 47کم،  ن در در

سطو  صد(  5/7)نفر6حد متو شگری ج.ا. ایران در حد در ست گرد سیا سبتاًاز افراد نمونه معتقدند   ن

 8/23)نفر 19 :6پرسش . زیاد موجب ایجاد حس هویتی مشترک با مردم آسیای مرکزی شده است

وجب توسعه همگرایی از افراد نمونه معتقدند سیاست گردشگری ج.ا. ایران در حد خیلی کم مدرصد( 

ست ، شده ا سیای مرکزی  شورهای منطقه آ صد(  8/48)نفر 39فرهنگی میان ایران و ک در حد در

از افراد نمونه معتقدند سیاست درصد(  2/1)نفر1در حد متوسط و درصد(  2/26)نفر 21کم،  نسبتاً

زیاد موجب توسییعه همگرایی فرهنگی میان ایران و کشییورهای  نسییبتاًگردشییگری ج.ا. ایران در حد 

 .منطقه آسیای مرکزی شده است

سش   صد(  5/12)نفر 10 :7پر ستدر سیا ساختارهای  شگری در  از افراد نمونه معتقدند  گرد

سی فرهنگی را دارد، سترش دیپلما ستای گ  5/12)نفر 10ایران در حد خیلی کم توانایی تحول در را

صد(  سدر حد در صد(،  30)نفر 24کم،  بتاًن سطدر صد( 8/28)نفر 23در حد متو سبتاًدر حد  در  ن

صد(  2/16)نفر13زیاد و  ست گردشگری در ایران در حد در سیا ساختارهای  از افراد نمونه معتقدند 

 خیلی زیاد توانایی تحول در راستای گسترش دیپلماسی فرهنگی را دارد.

معتقدند سیاست گردشگری ج.ا. ایران در حد خیلی  از افراد نمونهدرصد(  15)نفر 12 :8پرسش 

در  درصد( 40)نفر 32ایرانی شده است،-کم موجب تقویت برداشتهای واقع بینانه از فرهنگ اسالمی

زیاد و  نسییبتاًدر حد درصیید(  2/6)نفر 5در حد متوسییط، درصیید(  5/37)نفر 30کم،  نسییبتاًحد 

گردشییگری ج.ا. ایران در حد خیلی زیاد موجب از افراد نمونه معتقدند سیییاسییت درصیید(  2/1)نفر1

از دصد(  50)نفر 40 :9پرسش  ایرانی شده است.-های واقع بینانه از فرهنگ اسالمیتقویت برداشت

سی فرهنگی در  شگری و کارگزاران دیپلما ست گرد سیا افراد نمونه معتقدند تعامل میان کارگزاران 

 3در حد متوسط،درصد(  5/17)نفر 14کم،  اًنسبتدر حد درصد(  5/27)نفر 22حد خیلی کم است،

صد(  8/3)نفر سبتاًدر حد در صد(  2/1)نفر1زیاد و  ن از افراد نمونه معتقدند تعامل میان کارگزاران در

ست. سی فرهنگی در حد خیلی زیاد ا شگری و کارگزاران دیپلما ست گرد سش  سیا  5)نفر 4: 10پر

گردشییگری ج.ا.ایران در حد خیلی کم موجب آشیینایی از افراد نمونه معتقدند سیییاسییتهای درصیید( 
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ست، شده ا سنن ملی ایران  سیای مرکزی با آداب و  شگران خارجی آ صد(  8/8)نفر 7گرد در حد در

زیاد  و  نسییبتاًدر حد درصیید(  8/28)نفر 23در حد متوسییط، درصیید(  2/31)نفر 25کم،  نسییبتاً

ردشییگری ج.ا.ایران در حد خیلی زیاد از افراد نمونه معتقدند سیییاسییتهای گدرصیید(  2/26)نفر21

 موجب آشنایی گردشگران خارجی آسیای مرکزی با آداب و سنن ملی ایران شده است.

صد(  5)نفر 4: 11پرسش  ست گردشگری ج.ا. ایران در حد خیلی در سیا از افراد نمونه معتقدند 

شده شخ یتهای علمی و ادبی ایران  سیای مرکزی با  شگران آ شنایی گرد ست ، کم موجب آ  14ا

در درصد(  5/22)نفر 18در حد متوسط، درصد(  5/42)نفر 34کم،  نسبتاًدر حد درصد(  5/17)نفر

سبتاًحد  صد(  5/12)نفر10زیاد  و  ن شگری ج.ا. ایران در حد در ست گرد سیا از افراد نمونه معتقدند 

 . شده استی علمی و ادبی ایران هاشخ یتخیلی زیاد موجب آشنایی گردشگران آسیای مرکزی با 

از افراد نمونه معتقدند سییاسیت گردشیگری ج.ا. ایران در حد درصید(  35)نفر 28 :12پرسیش 

 27خیلی کم موجب ت ییویرسییازی مثبت از جامعه ایرانی در منطقه آسیییای مرکزی شییده اسییت،

سبتاًدر حد درصد(  8/33)نفر در حد درصد( 8/3)نفر 3در حد متوسط، درصد( 2/26)نفر 21کم،  ن

سبتاً صد(  2/1)نفر1یاد  و ز ن شگری ج.ا. ایران در حد خیلی در ست گرد سیا از افراد نمونه معتقدند 

  زیاد موجب ت ویرسازی مثبت از جامعه ایرانی در منطقه آسیای مرکزی شده است.

از افراد نمونه معتقدند میزان موفقیت درصیید(  8/23)نفر 19شییود، مشییاهده می: 13پرسییش 

ست شگری گسیا ست ،ذاری گرد سیای مرکزی در حد خیلی کم ا  15)نفر 12ج.ا.ایران در منطقه آ

 نسبتاً( در حد درصد 8/23)نفر 19در حد متوسط، درصد(  5/22)نفر 18کم،  نسبتاًدر حد درصد( 

گذاری گردشگری ج.ا.ایران ( از افراد نمونه معتقدند  میزان موفقیت سیاستدرصد 15)نفر12زیاد  و 

  در حد خیلی زیاد است.در منطقه آسیای مرکزی 

( از افراد نمونه معتقدند ساختارهای گردشگری در ایران در حد درصد  2/11)نفر 9 :14پرسش 

( در حد درصیید 8/23)نفر 19خیلی کم ظرفیت نقش آفرینی در دیپلماسییی فرهنگی ایران را دارند ،

زیادو  سیییبتاًن( در حد درصییید 8/18)نفر 15( در حد متوسیییط، درصییید 2/31)نفر 25کم،  نسیییبتاً

صد(15)نفر12 ساختارهای گردشگری در ایران در حد خیلی زیاد ظرفیت  از افراد نمونه معتقدند در

 . دیپلماسی فرهنگی ایران را دارندنقش آفرینی در 

( از افراد نمونه معتقدند کارگزاران سیاست گردشگری ایران در درصد 8/13)نفر 11: 15پرسش 

شگری نقش  ساختارهای گرد سیار کمی دارند،تحول  صد 5/22)نفر 18 ب سبتاً( در حد در  20کم،  ن

صد 25)نفر سط، در صد 2/21)نفر 17( در حد متو سبتاً( در حد در صد 5/17)نفر14زیاد و  ن ( از در

ی گردشگری نقش بسیار افراد نمونه معتقدند کارگزاران سیاست گردشگری ایران در تحول ساختارها

 زیادی دارند

سش  شکل گیر: 16پر سی فرهنگی در ایران نقش دارند،در  صد 8/18)نفر 15ی دیپلما ( در در

سبتاًحد  صد8/18)نفر 15کم،  ن سط، در صد(8/23)نفر 19( در حد متو سبتاًدر حد  در  20زیاد و  ن
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صد 25)نفر ستدر سیا شکلگیری ( از افراد نمونه معتقدند  شگری در حد خیلی زیاد در  گذاران گرد

 دارند.دیپلماسی فرهنگی در ایران نقش 

سش پ  صد5/12)نفر 10: 17ر شگری ج.ا. ایران در ست گرد سیا در حد ( از افراد نمونه معتقدند 

های علمی و ادبی و تاریخی ایران توسط کشورهای آسیای مرکزی خیلی کم مانع م ادره شخ یت

سبتاً( در حد درصد2/11)نفر 9شده است ،  20)نفر 16( در حد متوسط، درصد2/36)نفر 29کم،  ن

سبتاً( در حد درصد سیاست گردشگری ج.ا. ایران درصد 20)نفر16زیاد و  ن ( از افراد نمونه معتقدند 

ی علمی و ادبی و تاریخی ایران توسط کشورهای آسیای هاشخ یتدر حد خیلی زیاد مانع م ادره 

 مرکزی شده است.

در حد خیلی ( از افراد نمونه معتقدند سیاست گردشگری ج.ا. ایران درصد 5)نفر 4: 18پرسش  

ست، شده ا سیای مرکزی  شورهای آ سط ک  20کم مانع م ادره میراث فرهنگی ناملموس ایران تو

صد 25)نفر سبتاً( در حد در صد 5/42)نفر 34کم،  ن سط، در صد 8/13)نفر 11( در حد متو ( در در

سبتاًحد  صد 8/13)نفر11زیاد و  ن شگری ج.ا. ایران در در ست گرد سیا حد ( از افراد نمونه معتقدند 

 خیلی زیاد مانع م ادره میراث فرهنگی ناملموس ایران توسط کشورهای آسیای مرکزی شده است.

سش   شاهده می: 19پر صد 35)نفر 28شود، م شگری در ست گرد سیا ( از افراد نمونه معتقدند 

ج.ا. ایران در حد خیلی کم از ظرفیت هنر موسییییقی برای جذب توریسیییم در ایران اسیییتفاده کرده 

( درصد 5)نفر 4( در حد متوسط، درصد 2/31)نفر 25کم،  نسبتاً( در حد درصد 5/27)رنف 22است،

سبتاًدر حد  صد 2/1)نفر1زیاد و  ن شگری ج.ا. ایران در حد در ست گرد سیا ( از افراد نمونه معتقدند 

 خیلی زیاد از ظرفیت هنر موسیقی برای جذب توریسم در ایران استفاده کرده است.

 آزمون نرمال بودن

های تحقیق و سیییایر تحلیلها ابتدا باید نرمال یا این مرحله از پژوهش برای بررسیییی سیییوال در

را مشییخص نمود. در این پژوهش به منظور بررسییی نرمال بودن توزیع  هاداده یرنرمال بودن توزیع 

نشییان  (2)در جدول گردد. نتیجه این آزموناسییمیرنف اسییتفاده می -از آزمون کولموگوروف هاداده

 ده شده است.دا

 ( : توزیع متغیر نرمال است.𝐻0)فرض صفر

 ( :توزیع متغیر نرمال نیست𝐻1)فرض مقابل
 بررسی نرمال بودن توزیع متغیرها (:2)دولج

 Most Extreme متغیر
Differences 

آماره 
K.S 

 نتیجه داری سطح معنی

قدر 

 مطلق

 منفی مثبت

 نرمال است 946/0 524/0 -054/0 059/0 059/0 سیاست گردشگری

 منبع: محاسبات تحقیق حاضر
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به جدول جا که سیییطح معنی( 2)با توجه  داری آزمون نرمال بودن توزیع دادههای متغیر از آن

( بنابراین فرض صفر را رد α= 05/0و  <05/0sig)باشدمی 05/0( بیشتر از 946/0)سیاست گذاری

گفت توزیع دادههای متغیر سیییاسییت گذاری نرمال اسییت،  توانمیدرصیید  95نکرده و با اطمینان 

 استفاده شده است. tبنابراین جهت بررسی فرضیه تحقیق از آزمون پارامتری 

 تحقیق یفرضیهآزمون 

در  یفرهنگ یپلماسید تیاندک توانسته است موجب تقو زانیبه م رانیج.ا.ا یگردشگر یاستهایس 

 .شود یمرکز یایآس

 یپلماسید تیتوانسته است موجب تقو زیاد زانیبه م رانیج.ا.ا یگردشگر یاستهایس( :H0)فرض صفر

 .شود یمرکز یایدر آس یفرهنگ

 تیاندک توانسته است موجب تقو زانیبه م رانیج.ا.ا یگردشگر یاستهایس( : H1)فرض مقابل

 .شود یمرکز یایدر آس یفرهنگ یپلماسید

 

{
𝐻0: 𝜇 ≥ 3
𝐻1: 𝜇 < 3

 

 
 فرضیه تحقیق یک جامعه tزمون آ(: 3)ول جد

انحراف  میانگین

 استاندارد

درجه  tآماره 

 آزادی

 tمقدار 

 جدول

 %95سطح اطمینان 

 حد باال حد پایین

76/2 514/0 154/4- 79 646/1 353/0- 124/0- 

  منبع:محاسبات تحقیق حاضر
گردشگری شود، مقداره آماره آزمون برای متغیرسیاست می( مشاهده 3)همان طور که در جدول

باشد. با توجه به کدگذاری  76/2برابر  است. میانگین متغیر سیاست گردشگری -154/4مددکاران 

شود بیشتر ( مشخص می5و خیلی زیاد 4زیاد نسبتاً، 3، متوسط 2کم  نسبتاً، 1خیلی کم )انجام شده

 یفرهنگ یپلماسید تیتقوبر  رانیج.ا.ا یگردشگر یاستهایس تأثیرمربوط به  سؤاالتپاسخگویان به 

یک tجهت بررسی از آزمون . اند کم و خیلی کم را انتخاب کرده نسبتاًگزینه های  یمرکز یایدر آس

به دسییت  t. با توجه به اینکه مقدار اسییت  (646/1)جدول tجامعه اسییتفاده شییده اسییت. مقدار

توان  میدرصد  95بنابراین فرض صفر رد شده و با اطمینان  .جدول کمتر است t( از -154/4)آمده

 یپلماسییید تیاندک توانسییته اسییت موجب تقو زانیبه م رانیج.ا.ا یگردشییگر یهااسییتیسیی گفت

 .شود یمرکز یایدر آس یفرهنگ

 و پیشنهادات گیرینتیجه

سیاست گردشگری بر دیپلماسی فرهنگی جمهوری اسالمی ایران در آسیای  تأثیردر این تحقیق، 

و نتایج تحقیق که براساس پرسشنامه و م احبه بود، نشان داد شد  ی( بررس1990-2017)مرکزی
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تقویت دیپلماسییی فرهنگی ایران در  در بسیییار کمی تأثیری ج.ا.ایران دی گردشییگرهاسیییاسییتکه 

ست شته ا سیای مرکزی دا شورهای آ سخگویان این پژوهش. ک شگری تا  ،نظر پا در فعالیتهای گرد

مانع در توسییعه صیینعت گردشییگری و ارتقاء دیپلماسییی  یکحدود زیادی امور زیر بنایی را به عنوان 

ها و بودن جاده دهد که  یر اسییتانداردمی . نتایج نشییاندانندگی جمهوری اسییالمی ایران میفرهن

ه موانع زیربنایی به خدماتی از جمل ها و مراکز یر اسیییتاندارد بودن و کمبود هتل ،های ارتباطیراه

اشاره  حرفه ای و موانع فرهنگی به نبود نیروی انسانی کار آمد و توانمی. از دیگر موانع رود شمار می

شت. از آنجایی که دولت  صهبه  دا ستقیم و  های عنوان یک ت میم گیر در تمام عر شور دخالت م ک

گردشگری و یا  بر توسعه صنعت دتوانمیگذاری بنابراین هر نوع ت میم گیری و سیاست. دارد مؤثر

شد. با توجه به شاخص مؤثرعدم توسعه آن  سیاست  هایی از قبیل وجود امنیت در کشور مق د وبا

سی فرهنگی ست موجب تقویت دیپلما سته ا سالمی ایران به میزان اندک توان شگری جمهوری ا  گرد

شود اثبات می سیای مرکزی  سد راهکارهای زیر در  .شوددر آ به تعمیق  دتوانمیمجموع، به نظر میر

 : کمک شایانی نماید گسترش روابط فرهنگی ایران و آسیای مرکزی

رعایت حقول و برقراری  تر بخش خ وصیبرای حضور پررنگ سازیزمینه کاهش دخالت دولت

ارائه آموزشییهای الزم به  فرهنگ جهانگردی و گردشییگریگسییترش  امنیت جانی و مالی گردشییگران

سب با  شگرانمردم برای برخورد منا ضعیت هتل گرد سیدگی به و سب و ر ارائه  هاایجاد امکانات منا

تبلیغات منظم و هماهنگ از  های بین المللیخدمات بانکی پیشییرفته به گردشییگران و پذیرش کارت

های ماهواره ای و رادیو و راه اندازی و تقویت شیییبکه سیییوی سیییازمان مربوطه و وزارت امور خارجه

تعامل  های طبیعت گردیایجاد جا به زیرسیییاختها، مرمت و احیای اماکن تاریخیاحداث  تلویزیونی

  .ان داخلی و خارجی در عرصه گردشگریگذارسرمایهحمایت از  مثبت با کشورهای دنیا
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