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ي گردشگري  توسعهاهميت به اي بر بررسي نقش عوامل زمينه
  المللي بين

نگرش مديران و كارشناسان سازمان ميراث فرهنگي، : ي موردي مطالعه(
  )دستي و گردشگريصنايع

  محمدرضا دهشيري
 27/03/1393:تاريخ پذيرش    24/01/1393:تاريخ دريافت

  چكيده
المللي در ايران، رويكردها و  ي گردشگري بين منظور شناخت عوامل مؤثر بر توسعهاين مقاله بهدر
كار گرفته شده در اين پژوهش، از نظر هدف روش به. ه استشد و بررسي مطرحهاي مختلف مدل

. ها، توصيفي و از نوع همبستگي استي گردآوري داده وهها كمي و از نظر نحكاربردي، از نظر نوع داده
دستي و ي آماري در اين پژوهش، مديران و كارشناسان ارشد سازمان ميراث فرهنگي، صنايع جامعه

 با زين پرسشنامهيي ايپا ويي روا. ها استفاده شده است هاي آنگردشگري هستند كه از نظرها و ديدگاه
  .شده است تأييد و گرفته قرار سنجش مورد نيز آزمون آلفاي كرونباخ و خبرگانديدگاه  از استفاده

 هاي پژوهش، با استفاده از يكها و فرضيه اساس مدل مفهومي پژوهش، سؤالي بعد بر در مرحله
    . گرفت قرار پرسش موردي آماري تحقيق  هاي مستخرجه در نمونهساخته، گويه ي محقق پرسشنامه

 از استفاده باي اصلي هاريمتغ وي انهيزمي هاريمتغ بخش دو درها داده فيتوص ي،فيتوصبخش آمار در
در  و هديگرد ارايه جداول در انسيوار و اريمع انحراف ن،يانگيم ،ينسبي فراوان مطلق،ي فراواني هاشاخص

ه نتايج نشان داد بين ديدگا. شده است استفاده تفاوت ميانگيني هاآزمون از بخش آمار استنباطي
اي تفاوت معنادار وجود  حسب متغيرهاي زمينهمديران در ارتباط با عوامل مؤثر بر جذب گردشگر بر

  . دارد
هاي نوين اطالعاتي و فناوري المللي، عوامل فرهنگي و اجتماعي،گردشگري بين :واژگان كليدي

  ارتباطاتي
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  مقدمه
عنوان يكي از به ملليال بينويژه گردشگري  ي گردشگري به هاي اخير توسعه  در سال

عمده در بهبود اقتصادي مناطق و  يتجارت جهاني و مؤلفهي  عرصهترين منابع درآمد در  مهم
ترين صنعت خدماتي است گردشگري گسترده. استكشورها مطرح شده و شتاب مضاعفي يافته

 واي، چاك(كه يقيناً در آينده با سرعتي بيش از گذشته و امروز گسترش پيدا خواهد كرد 
اشاره كرد كه  نكته توان به ايندرآمد و پرارزش مياز مزاياي اين صنعت پر .)42: 1382

توازن  ي حال توسعه و برقراركنندههاي درگردشگري منبع مهمي براي شكوفايي اقتصاد كشور
هاي فقير و غني است و زندگي اجتماعي را با ايجاد مشاغل الملل كشور مالي در اقتصاد بين

رست و فهاي گردشگرگون و ارتقاي سطح درآمد طبقات وسيعي از مردم كشورگونا
  .)7: 1380محالتي،( دهدگردشگرپذير تغيير مي

 1/10ميليارد دالر، يعني سهمي معادل 4/3المللي با درآمد و سودي بيش از  گردشگري بين
به تعبيري براي  ميليون نفر يا 204درصد از توليد ناخالص ملي در سراسر جهان براي بيش از 

ميليون دالر در درآمدهاي  654يك نفر از هر نه نفر در جهان شغل آفريده و سهمي بيش از 
بايد خاطر نشان ساخت كه  .)1993انجمن مسافرت و گردشگري جهاني،(مالياتي داشته است 

كه مهم آنكه بسياري از اين صنايع . اي از صنايع استالمللي، در واقع مجموعه گردشگري بين
هاي ي زيرساختهاي كالن و توسعهگذاريهاي جهاني حضور دارند نيازمند سرمايهدر رقابت

اين . يابندهاي متمركز اتكا مياي روزافزون بر اتحادهاي استراتژيك و همكاريگونهاند و بهمحلي
جود آورده وه ي دنيا اغلب شرايطي را بترشدهروز جهانيها همراه با اقتصاد روزبهنوع پيچيدگي

وكارها و هاي ميزبان اصطالحاً جهان سومي و استثمارگري كسببه وابستگي فرهنگ ءكه جز
  .گرددمهمانان جهان اولي منجر نمي
ي جهان سوم است، نگاهي است كه روز المللي ابزار اصلي توسعه اين نگاه كه گردشگري بين

ت، گردشگري را شايد بتوان باعث رشد ترين حالدر خوشبينانه. 1حال غلبه يافتن استروز دره ب
فرهنگي و پرورش صلح جهاني اقتصادي، بهبود استانداردهاي زندگي انساني، افزايش درك بينا

هاي ضمني و تلويحي بازاريابي و          ضفررسد چنين مواردي پيشنظر ميبه. دانست
و چگونگي افزودن بر هاي منفعتي گردشگري پژوهاني است كه تقريباً فقط بر جنبهمصرف

  .2شوندها متمركز مي منافع حاصل از آن آن
المللي در ايران،  ي گردشگري بين در اين تحقيق در راستاي شناخت عوامل مؤثر بر توسعه
عوامل مديريتي و  هاي گردشگري، نقش عوامل فرهنگي و اجتماعي، شرايط اقليمي و عرصه

                                           
 )de Kadt 1979( براي نمونه نگاه كنيد به؛ 1
 Fisher and Price 1991; Kotler, Heider, and Rein 1993; Madrigal and Kahle: ك.براي نمونه ر( 2

1994(  
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طاتي، مورد بررسي قرار گرفته و نهايتاً راهبردهاي هاي نوين اطالعاتي و ارتبافناوري و سياسي
  .شده است ارايهالمللي در كشور بر اساس عناصر مزبور  ي گردشگري بين توسعه

  
  المللي تاريخچه گردشگري بين

اما  ؛)24: 1984، 1كارتين(اند ها بودهتجار ازجمله نخستين مسافران ديدار با ساير فرهنگ
از . ي گردشگران محسوب كردتوان آنان را در زمرهتجارت نميبه علت توجه تامشانبالطبع به

ثروت و ثبات سياسي اشاره كرد توان بهالمللي ميي بينجمله ملزومات سفرهاي گسترده
شمار برخي از اولين تقارن اين عوامل بود كه شهروندان رومي را در .)83: 1988، 2تييه(

  .كردندتفريح و استراحت سفر مي اي درآورد كه برايالملليمسافران بين
المللي در ابعاد وسيع در قالب سفرهاي زيارتي  پس از سقوط امپراتوري روم، گردشگري بين

تر گردشگري ازجمله طلب لذت و شگفتي هاي امروزيتا قرن پانزدهم انگيزه. شدانجام مي
 .)44: 1987،  3تيلمان(دها نيز وسيعاً در سفرهاي زيارتي شكل گرفته بومواجهه با ديگر فرهنگ

هاي ديگر شكل و شمايلي هاي محليادگاري. فروشي هم رشد سريعي داشتيادگاري و سوغاتي
  .5بخشي برخوردارندانگيزي و اصالتاما از همان كاركرد يكسان خاطره 4متفاوت داشتند

به ] تور بزرگ[» گرندتور«و معطوف به  1670نخستين بار در ] گردشگر[ي توريست واژه
،  6پيرس(شدگرندتور بخشي ضروري از تربيت اشراف انگليسي و اروپايي محسوب مي. كار رفت

،  7بالك(گذشت ساليان، گرندتور از امري تعليمي به صرف سرگرمي بدل شد با .)55: 1982
شدن غرب، رشد يافته و المللي با افزايش ثروت برآمده از صنعتي گردشگري بين .)38: 1985

البته عمدتاً به علت . حال گسترش جغرافيايي استلحاظ مناطق مبدأ و مقصد درهمچنان به 
. توزيع نابرابر جمعيت، ثروت و ثبات سياسي، تبادل كامالً متوازن گردشگر وجود ندارد

سرعت المللي ژاپن بهگردشگري بين. اندالمللي عموماً متعلق به كشورهاي مرفهگردشگران بين
 40آنكه نزديك به اند حالها سفرهاي خارجي داشتهدرصد ژاپني7قط درحال رشد است، اما ف

درصد 10، 1987در  .)98: 1991، 8چارچيل( اندديگر كشورها سفر كردهدرصد اروپائيان به
. انداي خارج از وطنشان بودهدنبال مقصدهاي گردشگريها بهدرصد كانادايي51ها و استراليايي

،  9پولينگ(خارج سفر كنند مريكايي بهميليون آ 7/16تقريباً رفت كه ، انتظار مي1993در 
                                           

1 Curtin 
2 Teye 
3 Theilmann 

  Hahn 1990:. ك.براي نمونه،ر  4
  Shenhav- Keller 1993:. ك.براي نمونه،ر5
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7 Black 
8 Churchill 
9 Poling 
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    كه اين گردشگران همچنان مشتاق سفر به ديگر كشورهاي زمان با اينهم .)47: 1992
اند ي جهان سوم نشان دادهمندند، توجه روزافزوني هم به سفر به كشورهاي دورافتادهثروت

هايشان از تصاوير رومانتيك بهشتي نيالوده به تكشورهايي كه جذابي .)88: 1993، 1روترز(
  .گيردشود، دربرميقيمتي را كه در آنجا نصيب غربيان ميهاي ذيتوسعه و پيشرفت تا فرصت

اياالت متحده در رديف نخست  1992برحسب سهم بازار از مخارج كلي گردشگري، در 
اروپا پربازديدترين . سه و آلمانو بعد فران) 44: 1992پولينگ، (ميليارد دالر 76بوده است با 

روزنامه سالت ليك (المللي درصد از سفرهاي گردشگري بين60قاره است با جذب نزديك به 
درصد 20رشد و نزديك به بههمه، سهم جهان سوم از گردشگري روبا اين) 1994، 2تريبون
اقبال بسياري از هم رود و دليل آنرشد بيش از اين هم انتظار مي) 38: 1976، 3ترنر(است 

  . ي اقتصادي استي ابزار توسعهمثابهكشورهاي جهان سوم به بهبود گردشگري به
هاي استاندارد ي نيازها و خواسته اما، سفر اكنون بخشي از احتياجاتي است كه مجموعه

و  يسازمان فرهنگتوجه به اهميت اين پديده، ب. دهندي جهاني را تشكيل ميكنندهمصرف
 ناريدر سم ،يگردشگر هنيانجام شده در زم يها قي، بر اساس تحق)ونسكوي(ل متحد آموزش مل

 ،يگردشگري  هديپد يبرا كميو  ستيقرن ب ياساس هاعالم كرد كه مسئل) 1996سال ( سيپار
در ادامه  .)151: 1385 ،يكاظم(است و گردشگر بدون فرهنگ وجود نخواهد داشت » فرهنگ«
  .پردازيم ميتر اين مورد بررسي دقيقبه
  
  هاي ميزبانالمللي بر فرهنگ تأثيرات گردشگري بين 

  عالوه بر تأثيرات متفاوت انواع و اقسام گردشگران، واضح است كه گردشگري در مناطق 
ي جهان سوم يا همان پيرامون يافتهي جهان يا همان مركز و در مناطق كمتر توسعهيافتهتوسعه

هاي جهاني والرشتاين ي نظامنظريه .)65: 1976، 4الرشتاينو( تأثيرات گوناگوني داشته است
اند و در بسط يافته) يا حتي پيش از آن(حاكي از آن است كه اين روابط جهاني از ايام استعمار 

جاي نبردهاي نظامي، استعمار كشورهاي به. انددوران پسااستعماري نيز به رشد خود ادامه داده
ي نظريهالبته به. ماهيتي بيشتر سياسي و اقتصادي داشته است پيرامون از سوي مركز امروزه

وجه زيادي كاركردي و توان بهآن جمله ميوالرشتاين انتقادات درستي نيز وارد است كه از
ازآنجاكه . 5انگاشتن قدرت فرهنگ از طرف ديگر اشاره داشتي آن از طرفي و ناديدهگرايانهفايده

-هايي بهجهان سوم تماسي است ميان اعضاي فرهنگ ازآنجاكه مواجهه و تماس گردشگرانه در

                                           
1 Reuters 
2 Salt Lake Tribune 
3 Turner 
4 Wallerstein 

  .Robertson 1992براي  نمونه نگاه كنيد به    5
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غايت متفاوت، كامالً مهم است كه تأثيرات فرهنگي آن همراه با پيامدهاي اقتصادي آن مد نظر 
كوشد از طريق يكي بر اند و گردشگري ميفرهنگ و اقتصاد خود با يكديگر مرتبط. قرار گيرد
  .ثير بگذاردأديگري ت

هاي اهل جهان اول و ميزبانان برخورد فرهنگيِ گردشگرانه بر مهمان عدم توازن آثار ناشي از
روي نيست كه اين برخورد خارج از كشورهاي مركز رخ داده است، بلكه جهان سومي از آن

علت شرايط متفاوت اقتصادي و فرهنگي كشورهاي ميزبان و انتظارات و اهداف متفاوت عمدتاً به
مريكايياني كه از اروپا ديدار آ. امون بوده استي مركز و پيرگردشگران هنگام ديدار از كشورها

اند، اما بازديدكنندگان از جهان سوم در هاي تمدن و انس و الفت بودهكنند طالب نمادمي
از آنجاكه تأثيرات اقتصادي و  .)26: 1987، 1فيليپس(وجوي غرايب و امور شگفت انگيزند جست

سوم شديدتر است در آينده مباحث گردشگري عمدتاً بر ي گردشگري بر جهان فرهنگي بالقوه
  ).76: 1978، 2متيوس(هاي جهان سومي متمركز خواهد بود فرهنگ

  
  المللي و گردشگري بين جهاني شدن

ترين، اي پيدا كرده است و يكي از عامامروزه رقابت اقتصادي در سطح جهان ابعاد گسترده
بنابر تأكيد سازمان . دهدشدن را تشكيل ميجهاني هايقابل استنادترين و پوياترين گفتمان

بايد خود را با  همه كشورهاي جهان مي امروزه تقريباً) (OECDي اقتصادي همكاري و توسعه
هاي ساختاري اقتصاد جهاني انطباق دهند و بر ظرفيت مفيد اثرات مبادله جهاني و چالش

  .تحرك اقتصادي تاكيد كنند
به مثابه يك روند طبيعي متكي بر فناوري » فرآيندي«ديدگاه توان از شدن را ميجهاني

جريان فرآيندي آن . مقايسه كرد» ايپروژه«انداز طور با چشمارتباطات نيز تحليل نمود و همين
اي جهاني و هشدن مثل وسايل ارتباط جمعي از راه دور، تلويزيونافزار جهانيتابع سخت

. ن روند جبري و غير قابل كنترل ارتباطات فراملي استآمدوجودبه اينترنت است، كه منشاء
روند مفهوم زمان و مكان، دوري و نزديكي، و پروسه انجام يافتن توليدات اقتصادي و اين

ي  تنهايي حكايت از ورود جامعهشدن به ساحت فرآيند جهاني. فرهنگي را متحول ساخته است
ي  ي اين دوره، در مقايسه با دوره مشخصه ترينمتمايزكننده. دارد» ي جديد دوره«بشري به 

ها و تنيدگي فرهنگ اي شدن مرزهاي جغرافيايي و درهممدرنيته كمرنگ شدن يا شيشه
امروزه شهرها و . زمان بر يكديگر استصورت همهاي سياسي بهاقتصادها و تأثير و تأثر نظام

ي ديالكتيكي با يكديگر  رابطه يكيافته، همگي درروستاها، مناطق فقير و غني و مناطق توسعه
 .)79: 1386جهانگير، (كند اند و پويش اين ديالكتيك را اقتصاد جهاني فراهم ميگرفتهقرار

                                           
1 Phillips 
2 Mathews 
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شدن اقتصاد، ايجاد بستر الزم در داخل براي گسترش هاي جهاني ترين مؤلفه يكي از مهم
اد، توانايي همراه تسهيل تجارت آزتقويت بخش خصوصي در داخل به. سازي استخصوصي

  .دهدمنظور رقابت در بازارهاي جهاني افزايش ميبخش خصوصي داخلي را به
ي يكي شود و در زمرهي جهاني شدن محسوب مي كننده گردشگري يكي از عوامل تسهيل

   آيد كه در راستاي فرايندشمار مياي اقتصاد جهاني بههاي داخل منطق شبكهاز جريان
توازن بين دو بعد اتحاد گردشگري براي رسيدن به. كندامون عمل ميپيروار مركز بهسرمايه
هاي مثبت جهاني اي از چهرهرو گردشگري برگزيدهاز اين. كندها تالش ميها و تنوعتفاوت

اين براي . كندهاي محلي شدن تاكيد ميها و جذابيتآيد كه بر ويژگيشمار ميشدن به
ي گردشگري در تغيير ماهيت  اي كه دورنماي گسترهنهگومعناي رونق است بهگردشگري به

  :برگيرنده موارد زير باشدتواند درمصرف و در چارچوب جهاني شدن مي
 ي وسيع بازار در  باشند، البته با توجه به گسترهگردشگران داراي توانمندي باالي مالي مي

  .دهندي آن نيز وسواس به خرج مي كردن بهينهخرج
 اند آمده بيشتر مايل به مسافرت انفراديجه به بسترهاي فراهمگردشگران با تو. 

 گيردي كوتاهي را براي مسافرت دربر مي مقياس مسافرتي در بيشتر مواقع، فاصله. 

 توجه به انباشت اطالعات در فرايند جهاني شدن حداكثر تجربه با تمايل گردشگران با
 .كمترين تالش است

 عبارتي به دهند وده و از پيش طراحي شده را ترجيح ميريزي ش گردشگران مسافرت برنامه
و  1سوگيارتو(خواهند بندي شده ميهاي اطالعاتي، گردشگران را نيز بستههمچون بسته

  .)684: 2002همكاران، 

  
 طرح مسئله

توان ترين موضوعات در صنعت گردشگري اين است كه چگونه مي همواره يكي از مهم
ها  هاي آن مقصد خاص جذب نمود و چه عواملي بر واكنششتري را بهالمللي بيگردشگران بين

ها جذب گردشگران  ها شده و يا در اثر تبليغات آن مؤثر است كه يا منجر به بازديد مجدد آن
بدون شك در اين مسير رويكرد مثبت مديران مرتبط با اين صنعت . شودجديد را منجر مي

از ديدگاه . ذا جذب بيشتر توريسم در منطقه خواهد شدساز ارتقاي كيفيت گردشگري و ل زمينه
مديريتي بازديد مجدد و تبليغات دهان به دهان مثبت منبع عمده و اصلي درآمدهاي آتي و 

: 1391به نقل از زارعي،  2010جانكينگتون و گنجنارت،(عامل اصلي كسب سهم بازار است 
جذب باالتر گردشگر دهي بهجهتبراي رسيدن به اين منافع مديران مقصدها براي  .)144

                                           
1 Sugiyarto  
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انداز و بينش طور حتم، نوع چشمبه. المللي، نيازمند رويكردي موافق با اين مسئله هستند بين
   ساز تحوالت ريزي در اين مسير زمينه عنوان بدنه اصلي مرتبط با برنامهمديران گردشگري به

اندازهاي مديران در اين مسير چشملذا قبل از هر اقدامي شناخت از . به پيشرفت خواهد شدرو
ي جهاني خواهد  الخصوص در پهنهريزي مؤثر و كارامد در جذب گردشگران علي ساز برنامه زمينه

ي گردشگري از منظر مسئولين  اين تحقيق نيز با هدف شناسايي عامل مؤثر بر توسعهلذا در. بود
  .باشيمسازمان ميراث گردشگري در صدد رسيدن به اين هدف مي

  
 سؤال اصلي

المللي از  ي گردشگري بين سؤال اصلي در اين تحقيق اين است كه عوامل مؤثر بر توسعه
  دستي و گردشگري چيست؟منظر مديران و كارشناسان سازمان ميراث فرهنگي، صنايع

  
  اهداف تحقيق

 اصليهدف . الف

رشناسان سازمان المللي از منظر مديران و كا ي گردشگري بين شناخت عوامل مؤثر بر توسعه
  ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري

  اهداف فرعي. ب
  ؛المللي در ايران ي گردشگري بين ثير عوامل فرهنگي و اجتماعي بر توسعهأشناسائي ت
المللي در  ي گردشگري بين هاي گردشگري بر توسعه شرايط اقليمي و عرصه ثيرأشناسائي ت

  ؛ايران
  ؛المللي در ايران ي گردشگري بين سياسي بر توسعه عوامل مديريتي و ثيرأشناسائي ت
المللي در  ي گردشگري بين هاي نوين اطالعاتي و ارتباطاتي بر توسعه فناوري ثيرأشناسائي ت

  ؛ايران
  .المللي در ايران ي گردشگري بين پيشنهاد راهكارهايي براي توسعه

  هاي پژوهش فرضيه
  ي اصلي فرضيه. الف

عوامل مديريتي و  هاي گردشگري، اعي، شرايط اقليمي و عرصهبين عوامل فرهنگي و اجتم
المللي در ايران  ي گردشگري بين هاي نوين اطالعاتي و ارتباطاتي و توسعه فناوري و سياسي

  .ي وجود دارددار ارتباط معني
  هاي فرعي فرضيه. ب

ي تأثير عوامل فرهنگي و اجتماعي بر   بين ديدگاه مديران صنعت گردشگري درباره
  .داري وجود داردالمللي در ايران تفاوت معني ي گردشگري بين توسعه
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هاي  ي تأثير شرايط اقليمي بر عرصه بين ديدگاه مديران صنعت گردشگري درباره
  .داري وجود داردالمللي در ايران تفاوت معني ي گردشگري بين گردشگري و توسعه

ي  مل مديريتي و سياسي بر توسعهي تأثير عوا بين ديدگاه مديران صنعت گردشگري درباره
  .داري وجود داردالمللي در ايران تفاوت معني گردشگري بين

هاي نوين اطالعاتي و ارتباطاتي بر   بين ديدگاه مديران صنعت گردشگري با تأثير فناوري
  .داري وجود داردالمللي در ايران تفاوت معني ي گردشگري بين توسعه

  
  گري در ايراني گردش عوامل مؤثر بر توسعه

  عوامل فرهنگي و اجتماعي. الف
توريسم . ي توريسم در كشور عوامل فرهنگي است بحث توسعهترين عوامل در يكي از مهم

آنجا كه در ارتباط مستقيم با مسائل انساني است و هاي بسيار كه از اي است با پيچيدگيمقدمه
اين نكته كه توريسم براي فرد شوند و توجه به افراد محور اصلي اين مقوله محسوب مي

نداشته و اشخاص جهت تقويت روحيه، استراحت و تفريح اقدام به برگردشگر عوايد مادي در
ها و  نمايند بنابراين توجه به سهولت و افرادي كه از كشورهاي مختلف با فرهنگتوريسم مي

جهت . شوندرو ميبهي روشوند و با تفاوتها و گاهي تناقضاتقوانين متفاوت وارد كشور مقصد مي
جلب گردشگر برداشتن موانع فرهنگي قانوني و سازماني از سر راه گردشگر بسيار حائز اهميت 

  .است
كافي مردم رهاي نادرست، اطالعات و آگاهي ناتبليغات، پندا: اين موانع و تنگناها عبارتند از

م توجه به ساليق مختلف ي مسايل جهانگردي، كمبود امكانات رفاهي و پزشكي، عد در زمينه
جهانگردان، امنيت، كيفيت، ضعف نظام آماري، مديريت و سازماندهي نيروي انساني و آموزش و 

  .تشكيالت كه در اين بخش به اين موضوعات پرداخته خواهد شد
  هاي گردشگري شرايط اقليمي و عرصه.  ب
  ها و چشم اندازهاي طبيعي جاذبه -

هاي  چون كوه ها ناهمواري هاي طبيعي جاذبه داري ازموقعيت جغرافيايي ايران و برخور
: اصلخيز و تماشايي مانندهاي ح سبالن و جلگه سهند و دماوند،: كشيده و زيبا مانند فلك سربه
پارك گلستان و  جنگل مانندانبوه هاي  جنگلرويشهاي  شت ارژن و، دشت مغان ـ دنازدشت
غار : و عجيب مانند )آهكي(بزرگ كارستي جنگلي نور و سي سنگان و وجود غارهاي  هايپارك

وجود  و غاركتله خور در زنجان و ساير انواع گمنام آن در سطح كشور و در همدان عليصدر
و انواع  غيرهو آالگل و آلماگل و آجي گل و شادگان و  هاي انزلي و ميانكاله و مرداب ها تاالب
اي اعم از آبي و رويشي و خاكي  چشمه اي و اي، رودخانهاندازهاي ساحلي دريايي و درياچهچشم

وجود . وحش هستندحياتهمراه با انواع همه و همه از ذخاير اكولوژيكي كشور ما اي  و صخره
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، مرطوب، سرد، گرم، در چهارفصل سال و خشكو نيمه اقاليم متنوع همچون هواي خشك
گل ابر شاهرود و چون تنگه واشي فيروزكوه و جنگل گيسوي طالش وجن هاي زيبا وجود ديدني

    گردد كه هاي طبيعي محسوب مي ي جذابيت همه در زمره ده رامسرمناظر جنگلي جواهر
تواند در جذب اكوتوريسم نقش بسيار فعال را ايفا كند و موجب رونق صنعت توريسم و مي

  .كمك به اقتصاد ملي كشور شود
  هاي هنري و تاريخي جاذبه -

راه ارتباطي ميان شرق و غرب موجب عنوان به اده ابريشمايران در مسير جموقعيت استقرار 
 اي كهگونه، بههاي بزرگ و مهم تمدن بشري مطرح باشد عنوان يكي از قطب، ايران بهه استشد

را  ها شناسان، محققان و توريست هاي اخير حس كنجكاوي دانشمندان، جامعه ويژه در سال هب
  .سرزمين زيبا و جذاب ايران تحريك كرده است براي بازديد و مطالعه جغرافياي توريستي

وجود آثار ارزشمند تاريخي و فرهنگي ايران از زمان مادها و هخامنشيان در همدان و تپه 
سيلك كاشان، مارليك رودبار، چغازنبيل، پاسارگاد و تخت جمشيد، شوش و مساجد زيبا در 

گيرها در يزد و حمام گنج عليخان باد گنبد سلطانيه در زنجان و اصفهان و يزد، معماري زيباي
 وجود تنوعات انبارها و كاروانسراها در مسيرهاي بياباني و كويري ودر كرمان و وجود آب

هاي قومي مردم سرزمين و منابع گياهي و  هاي متفاوت مكاني با هويت در موقعيت دستيصنايع
تواند در ت كه ميهمه و همه از آثار فرهنگي و هنري اين سرزمين كهن اسدامي محيطي 

  .جهاني به اين كشور نقش مهمي را ايفا كند گردشگرانجذب 
  مذهبي -فرهنگي يها جاذبه. ج

است و از توجه قابلها در ايران  امام و امامزاده و قبور مدفن با گسترش اسالم در ايران،
و  خلق بناها شود كه خودمحسوب مي مندي مردم در پيروي از فلسفه امامتمظاهر عالقه

ها در  ها كه ساخت آن طرفي هنر معماري امامزادهاز .همراه داشته استرا به هاي زيبا مقبره
و  ها نهايت ذوق و هنر معماري اصيل اسالمي ـ ايراني، با استفاده از امكانات در ساختمان

اين ، خود يكي از عوامل جذب توريست بهصورت گرفتهديني و زيارتي بهنمادهاي  تذهيب
مذاهب و  رهروانشيعه  پيروان مذهب ايران عالوه بر عامل مذهبي مهم ديگر در .است سرزمين

يك سبب هر كههستند مسيحيان  و ها ، زرتشتيمانند اهل تسنن، ارامنه، يهودياناديان ديگري 
   .اندشدهخاص دين خود  پيدايش و پايش بناهاي مذهبي با الگوها و اعتقادات

  عوامل مديريتي و سياسي. د
خصوص گردشگري دولتي ي گردشگري و به ولت و مديريت دولتي نقش بسزايي در توسعهد

از سوي . دشونتقويت زير ساخت گردشگري مي ي دولتي موجبها دارند، از يك سو سياست
، افزايش اشتغال و افزايش توليد ها، موجب رونق اين صنعت گذاري دولتديگر، همين سرمايه

  .گرددناخالص ملي مي
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ي حمايت از بخش گردشگري اعم از حمايت مالي، سياسي،  نقش مهمي در زمينهدولت 
بيني، ساده، بدون ابهام و پايداري پيش تواند با وضع  قوانين قابلدولت مي. فرهنگي و غيره دارد

را براي حمايت از بخش گردشگري، برنامه استراتژيك و سياست راهبردي براي فعاليت 
 هاي يكپارچه ايجاد نمايد نمايد و شبكه وسيعي از سازمانهاي مرتبط اتخاذ  سازمان

  .)1،2009الغفاري(
  هاي نوين اطالعاتي وارتباطاتي فناوري. ه

در راستاي  .دارندپيشرفته هاي  كشوربه رشد در اقتصاد وري اطالعات حضوري روانامروزه ف
ه و فرهنگ ملي را كار، بازار سرمايها مرزهاي ملي كه مفاهيمي همچون بازار اين دگرگوني

م اطالعات تبديل شده ياينترنت به يك منبع عظ. حال محو شدن هستندكردند در تعريف مي
 كاربرد. سازد ر ميهاي بسيار كوتاه ميس است كه امر تبادل اطالعات و ارتباطات را در زمان

 صنعت اين ي دهنده شتاب عامل ترينمهم گردشگري، توزيع يها سيستم در اطالعات فناوري
 اماكن در اسكان و تسهيالت خصوصدر موقع به اطالعات به دسترسي امكان زيرا است؛ بوده

 كاركردهاي از يكي .است ساختهفراهم را زماني مقطع هر در و توزيع مراحل تمام در گردشگري
 بازديد مورد يها مكان برخي تخريب از جلوگيري گردشگري صنعت در فناوري اين جديد

 آن يها نقش از ديگر يكي ي اجتماعي، در زمره و محيطي يها تعارض كاهش .است گردشگران
 .)57- 58: 1385 ،يكاظم( شمار آيدبه

ي ها فرآيند تمام نمودن ديجيتالي :الكترونيك عبارت است از گردشگري در اين رهگذر،
نيز  غذا و تدارك و مهمانداري مسافرت، گردشگري، صنايع در ارزش يها زنجيره و كسب و كار

تواند موجبات  مي خود نفعان ذي ي همه با گردشگري هاي سازمان استراتژيك روابط برقراري
 ،يكاظم( ي گردشگري فراهم نمايد حداكثرسازي كارآيي و اثربخشي كشور را در حوزه

1385:1(.  
  

  شناسيروش 
ي گردآوري  ها كمي و از نظر نحوه از نظر هدف كاربردي، از نظر نوع داده پژوهش نيا
ي  حاضر در زمره پژوهش ي اجرا نيز از نظر شيوه. ها، توصيفي و از نوع همبستگي است داده

  .گيردتحقيقات پيمايشي قرار مي
 جامعه و نمونه آماري 

ي آماري مورد مطالعه در اين پژوهش مديران و كارشناسان ارشد سازمان ميراث  جامعه
جهت . اندنفر بوده 750ي آماري  معهتعداد كل جا. دستي و گردشگري هستندفرهنگي، صنايع

                                           
1 Alghafri 
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جامعه  براي) ε(تعيين حجم نمونه مربوط به جامعه دقت برآورد يا حداكثر خطاي قابل قبول 
با  95/0بدين ترتيب تعداد كل نمونه در سطح اطمينان . نظر گرفته شده استدر 05/0مذكور 

عدد  260مذكور به تعداد پرسشنامه . نظر گرفته شدنفر در 254استفاده از فرمول كوكران 
  .عدد به محقق برگردانده شد 257تكثير و در ميان كارشناسان توزيع گرديد و 

  
  ها روش گردآوري و تجزيه و تحليل داده

ها، با توجه به  منظور تحليل دادهبه. روش گردآوري اطالعات در اين تحقيق ميداني است
هاي توصيفي و استنباطي استفاده شده  وشهاي مورد نظر، از ر آوري اطالعات و داده نوع جمع

ي اصلهاي  ريمتغ اي و نهيزمهاي  ريمتغ بخش دو درها  داده فيتوص ي،فيتوصدر بخش آمار. است
 در انسيوار و اريمع انحراف ن،يانگيم ،ينسبي فراوان مطلق،ي فراوانهاي  شاخص از استفاده با

 رهيچندمتغ ونيرگرس وي همبستگهاي  نآزمو از در بخش آمار استنباطي و هديگرد ارايه جداول
  .شده است استفاده شريف آزمون و
 

  تعريف عملياتي متغيرهاي تحقيق
شناخت . ي تعريف عملياتي متغيرهاي مورد نظر در پژوهش است دربرگيرنده )1(جدول 

  . آورد ي درك بهتري را از سنجش متغيرها فراهم مي ابعاد پنهان متغيرها زمينه
  

  برگرفته از چارچوب نظري تحقيق- ف عملياتي پژوهشتعري): 1(جدول 
  عوامل فرهنگي واجتماعي مؤثر بر گردشگري 

ي فرهنگيو هنجارهاهاارزش 1
 گردشگرييدر زمينهآحاد مردمفكرطرزونگرش 2
 گردشگريي  در زمينهدولتيرانيمدياسيستفكرطرزونگرش 3
  د مردمو ارتباطات اجتماعي آحااعتماد اجتماعي 4
و مشاركت اجتماعي آحاد مردمآگاهي 5
 ...)آداب و رسوم و(تنوع فرهنگي 6

  شرايط اقليمي مؤثر بر گردشگري
 ....)تاريخي و-مذهبي(تنوع گردشگري 1
 )چهار فصل(شرايط اقليمي مناسب 2
 )مناطق ويزه گردشگري(اندازها و مناظر طبيعيها و چشمجاذبه 3
 مذهبي و فرهنگي،تاريخيهايجاذبه4
  عوامل مديريتي و سياسي مؤثر بر گردشگري 

 ي گردشگري توسعهي ي در زمينهاستراتژسياستگذاري و تدوين 1
  ي گردشگري توسعهي در زمينهمناسبمقرراتونيقوانتدوين 2
  ي گردشگري ويژه سياستهاي تشويقي و حمايتي از سوي دولتتنظيم 3
  گردشگريي  در زمينهي المللبين اي و هاي منطقه اتحاديهها،ها، تعاونيNGOها،ايجاد سازمان 4
  گردشگريي  در زمينهداخلي و خارجي هاي مختلف فعال همكاري با اتحاديهينامهانعقاد تفاهم5



  119..................................المللي ي گردشگري بين اي بر اهميت به توسعه بررسي نقش عوامل زمينه
  

 
 

  محاسبات تحقيق حاضر: منبع
  

 اعتبار و پايايي تحقيق

روش براي اين. ي پايايي از فرمول كرونباخ استفاده شد حاسبهاين تحقيق براي مدر
هاي هايي كه در خصيصهنامه و يا آزمونگيري از جمله پرسش هماهنگي دروني ابزار اندازه

نيز  )2(در جدول  .)169: 1380،سرمد و ديگران( رود كار مي كنند، به گيري ميمختلف را اندازه
 .از مفاهيم آورده شده است يكميزان آلفاي كرونباخ براي هر

  
ها در پرسشنامه ضريب آلفاي كرونباخ مقياس: )2(جدول  

  

شود ضريب آلفاي كرونباخ متغير شرايط اقليمي و طور كه در جدول باال مشاهده ميهمان
دواس بر اين باور است كه طبق . داراي بيشترين ضريب است 786/0هاي گردشگري عرصه
شمار آورد يي بهباشد تا بتوان مقياس را داراي پايا 7/0بايد كم ميي تجربي آلفا دست قاعده

  .بر اين اساس با توجه به ضريب آلفا، مقدار پايايي قابل قبول است .)145: 1376دواس، (
 

 تجزيه و تحليل داده ها

همچنين باالترين فراواني براي . است 5/34ميانگن سني پاسخگويان در اين تحقيق 
و مديران سؤاالت مورد ي كارمندان، كارشناسان  چند ردهتحصيالت در مقطع ليسانس بوده و در

  .بررسي قرار گرفت
  
  بررسي سؤاالت متغير عوامل فرهنگي و اجتماعي. الف

المللي در كشور  ي گردشگري بين ثير عوامل فرهنگي واجتماعي بر توسعهأجهت سنجش ت
اي استفاده شده است  صورت طيف ليكرت پنج گزينهاي به گيري رتبه گويه در سطح اندازه 5از 

  هاي نوين اطالعاتي و ارتباطاتي مؤثر بر گردشگريفناوري 
 ي گردشگري توسعهي ر زمينهدافزارهاي الزمافزارها و نرمسخت 1
زير ساختار الكترونيكي 2
 شهروندانسواد اطالعاتي 3
  گردشگري هاي اينترنتي وابسته به صنعت امنيت و حريم درگاه 4
 شكاف ديجيتاليكاهشبه اينترنت وآحاد مردمدسترسي 5

  مقدار آزمون آلفا  تعداد سؤاالت مفهوم
  768/0  سؤال 23 عوامل فرهنگي و اجتماعي

  784/0  سؤال 10 هاي گردشگريشرايط اقليمي و عرصه
  692/0  سؤال 18 عوامل مديريتي و سياسي

  714/0  سؤال  7 اتي وارتباطاتيهاي نوين اطالعفناوري



  1393ي هشتم، بهار  ، سال سوم، شمارهريزي و توسعه گردشگريبرنامهي مجله....................... 120
  

ثيرگذاري در سطح أمبين ت 1ي  بيانگر تاثيرگذاري در سطح باال و نمره 5ي  رهكه در آن نم
  .استپايين 

  
  

 بررسي فراواني پاسخگويي به سؤاالت عوامل فرهنگي و اجتماعي) 2(ي  جدول شماره

  محاسبات تحقيق حاضر: منبع
  
هاي عوامل  شود، فراواني نسبي پاسخگويي به سؤال مشاهده مي )2(جدول توجه بهبا

و ي اعتماد اجتماع«ي  گويهبوط بهبيشترين ميانگين مر. فرهنگي واجتماعي چگونه است
است و به اين معناست كه مديران و كارشناسان  9/3با ميانگين » ارتباطات اجتماعي آحاد مردم

حد زياد است و كمترين ميانگين معتقدند اعتماد اجتماعي و ارتباطات اجتماعي آحاد مردم در
است  3.35با ميانگين » دشگريگري  در زمينه آحاد مردم فكر طرزو  نگرش«ي  مربوط به گويه

ي  در زمينه آحاد مردم فكر طرزو  نگرش كه به اين معناست كه مديران و كارشناسان معتقدند
  .گردشگري در حد متوسط است

  
  هاي گردشگري شرايط اقليمي و عرصهبررسي سؤاالت متغير  .ب

شگري ي گرد بر توسعه هاي گردشگري ثير عامل شرايط اقليمي و عرصهأجهت سنجش ت
اي  صورت طيف ليكرت پنج گزينهاي به گيري رتبه گويه در سطح اندازه 5المللي در كشور از  بين

مبين  1ي ثيرگذاري در سطح باال و نمرهأبيانگر ت 5ي  استفاده شده است، كه در آن نمره
  .ثيرگذاري در سطح پايين استأت

  
  
  

 سؤال
خيلي
خيلي   زياد  متوسط كم كم

 ميانگين  زياد
  درصد  درصد  درصد  درصد درصد

  68/3 5/26 5/40 8/14 2/61/12ي فرهنگياها و هنجاره، نُرمهاارزش
درآحاد مردمفكرطرزونگرش

  35/3 8/14 30 7/37 5/10 7 گردشگرييزمينه

رانيمدياسيستفكرطرزونگرش
  49/3 8/21 9/33 5/24 7/11 2/8 گردشگرييدر زمينهدولتي

و ارتباطاتاعتماد اجتماعي
  90/3 2/27 1/47 1/17 2/6 3/2 اجتماعي آحاد مردم

آگاهي و مشاركت اجتماعي آحاد
 گردشگرييدر زمينهمردم

2/13 9/17 14 5/26 4/28 38/3  

  56/3  ميانگين كل
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  هاي گردشگري يط اقليمي و عرصهبررسي فراواني پاسخگويي به سؤاالت عامل شرا :)3(جدول 

  محاسبات تحقيق حاضر: منبع
  

هاي عامل  ود، فراواني و درصد پاسخگويي به سؤالش مشاهده مي )3(توجه به جدول با
ي  بيشترين ميانگين مربوط به گويه. هاي گردشگري چگونه است شرايط اقليمي و عرصه

است و  52/3با ميانگين » )ي گردشگري مناطق ويژه(اندازها و مناظر طبيعي  ها و چشم جاذبه«
   ها و  گرفته، معتقدند جاذبه به اين معنا است كه مديران و كارشناسان مورد سنجش قرار

باشد و كمترين  در حد متوسط مي )مناطق ويزه گردشگري(اندازها و مناظر طبيعي چشم
است  28/3با ميانگين » )غيرهتاريخي و - مذهبي(تنوع گردشگري «ي  ميانگين مربوط به گويه

در حد متوسط  ،)....تاريخي و - مذهبي(كه به اين معنا است كه افراد معتقدند تنوع گردشگري 
  .المللي در كشور است ي گردشگري بين توسعههمسو با 

  
  بررسي سؤاالت متغير عوامل مديريتي و سياسي. ج

المللي در كشور و  ي گردشگري بين ثير عوامل مديريتي و سياسي بر توسعهأجهت سنجش ت
ي  هاي نوين اطالعاتي وارتباطاتي بر توسعه ثير عامل فناوريأهمچنين جهت سنجش ت

صورت طيف ليكرت اي به گيري رتبه گويه در سطح اندازه 5المللي در كشور از  گردشگري بين
 1ي بيانگر تأثيرگذاري در سطح باال و نمره 5ي  اي استفاده شده است، كه در آن نمره پنج گزينه

سياستگذاري و «ي  بيشترين ميانگين مربوط به گويه. ثيرگذاري در سطح پايين استأمبين ت
است و به اين معنا است كه  74/3با ميانگين «ي گردشگري  توسعهي  ي در زمينهاستراتژوين تد

ي استراتژهاي مورد نظر، معتقدند اهميت سياستگذاري و تدوين  مديران و كارشناسان سازمان

خيلي سؤال
 كم

خيلي   زياد متوسطكم
  زياد

  ميانگين

  درصد  درصد  درصد درصد درصد
تنوع گردشگري

 ....)تاريخي و-مذهبي(
2/135/104/28 30 9/17 28/3  

شرايط اقليمي مناسب
 )چهار فصل(

8/52/8 9/40 3/32 8/12 38/3  

ها و چشم اندازها وجاذبه
مناطق (ر طبيعي مناظ

 )ويزه گردشگري

8/58/76/29 6/41 2/15 52/3  

آداب و(تنوع فرهنگي
 ...)رسوم و

7/22/1530 3/32 8/19 51/3  

،هاي تاريخيجاذبه
 مذهبي و فرهنگي

1/36/156/43 6/13 1/24 4/3  

  43/3  ميانگين كل
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ي  باشد و كمترين ميانگين مربوط به گويه ي گردشگري در حد نسبتاً زياد مي توسعهي  در زمينه
 19/3با ميانگين » ي گردشگري ويژه هاي تشويقي و حمايتي از سوي دولت سياست تنظيم«

ي تشويقي و حمايتي از ها سياست است كه به اين معنا است كه اين مديران معتقدند تنظيم
  .ي گردشگري در حد متوسط است ويژه سوي دولت

ي گردشگري  هاي نوين اطالعاتي وارتباطاتي بر توسعه ثير عامل فناوريأجهت سنجش ت
با » زيرساختار الكترونيكي«ي  المللي در كشور نيز بيشترين ميانگين مربوط به گويه بين

در  زير ساختار الكترونيكياست و به اين معنا است كه افراد معتقدند وضعيت  36/3ميانگين 
هاي اينترنتي  امنيت و حريم درگاه«ي  حد متوسط است و كمترين ميانگين مربوط به گويه

است كه به اين معناست كه كارشناسان و  03/3با ميانگين » گردشگريبسته به صنعت وا
هاي اينترنتي  امنيت و حريم درگاهمديران ميراق فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري معتقدند 

  .در حد متوسط است ريگردشگوابسته به صنعت 
  

 هاي تحقيق آزمون فرضيه
  

  غيرهاي مرتبط با گردشگري بر حسب سن و تحصيالتي تفاوت ميانگين مت مقايسه): 4(جدول  

  محاسبات تحقيق حاضر: منبع
  

عومل 
  سطح  t مقدار  ميانگين  تعداد ايزمينه

  معناداري
وضعيت تأهل و عوامل فرهنگي و

 اجتماعي
  56/3  196 متأهل  98/0 - 025/0 56/3  61 مجرد

  8/3  196 متأهل  01/0  326/0  6/3  61 مجرد  وضعيت تأهل و شرايط اقليمي
عوامل مديريتي ووضعيت تأهل و

 سياسي
  4/3  196 متأهل  02/0  - 063/2  8/2  61 مجرد

هايوضعيت تأهل و فناوري
 اطالعاتي و ارتباطاتي

  4/3  196 متأهل  64/0  218/0  1/3  61 مجرد
جنسيت و عوامل فرهنگي و

 اجتماعي
  54/3  54 زن  01/0  340/0  12/3  203 مرد

  جنسيت و شرايط اقليمي
  34/3  203  مرد

715/1 - 01/0  
  02/3  54  زن

جنسيت و عوامل مديريتي و 
  سياسي

  87/3  203  مرد
704/1 - 00/0  

  16/3  54  زن

هاي اطالعاتي و جنسيت و فناوري
  ارتباطاتي

  63/2  203  مرد
  61/2  54 زن  95/0 - 034/0
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برابري  ممستقل، بيان برابري يا عدبا دو نمونه تي اولين مرحله در تفسير نتايج آزمون 
در  .رود كار مين براي اين منظور بهآزمون لوِِ. واريانس نمرات در بين دو گروه مورد بررسي است

هاي شرايط اقليمي، عوامل مديريتي  هاي تأثيرگذار بر گردشگري مؤلفه از ميان مؤلفه )4(جدول 
نگي و اجتماعي، شرايط اقليمي و عوامل ي افراد مجرد و متأهل و عوامل فره و سياسي درباره

در اين موارد فرض نابرابري واريانس دو گروه را پذيرفته . بود 05/0مديريتي و سياسي كمتر از 
دهد كه ميانگين  ستون ميانگين نشان مي. و از نتايج مربوطه به اين فرض استفاده شده است

وامل فرهنگي و اجتماعي بر حسب جز ميانگين عهاي تأثير گذار بر گردشگري به همه مؤلفه
تفاوت ميانگين در اين مورد كه نحوي است كه در همه . وضعيت تأهل با هم متفاوت است

غير از ي عوامل تأثيرگذار بر حسب جنسيت نيز به درباره. موارد ميانگين افراد متأهل باالتر است
غير از همچنين به. زنان بود عوامل فرهنگي و اجتماعي در ديگر موارد ميانگين مردان باالتر از

به اين معنا كه مردان . هاي ارتباطي و اطالعاتي در ديگر موارد اين رابطه معنادار بود فناوري
  .المللي دارد بيشتر معتقدند كه عوامل طرح شده تأثير بر گردشگري بين

  
  هاي بين سن و تحصيالت با عوامل مؤثر بر گردشگري ي تفاوت مقايسه
ي ميزان ميانگين عوامل مؤثر بر گردشگري بر حسب رده  ي مقايسه دهنده نشان )5(جدول 

  .سني و ميزان تحصيالت است
  
  

  ي تفاوت ميانگين متغيرهاي مرتبط با گردشگري بر حسب سن و تحصيالت مقايسه): 5(جدول  
 Fكميت  ميانگين  تعداد  وضعيت  

  سطح
  معناداري

سن و عوامل فرهنگي و 
  اجتماعي

  

 29/3 70  سال 30زير 

  20/3  144 سال30-45  98/0 06292/0
  13/3  43  سال 46باالتر از 

  سن و شرايط اقليمي
  

  3/3 70 سال30زير
  38/3  144 سال30-45  415/0  88/0

  49/3  43 سال45باالتر از

سن و عوامل مديريتي و 
  سياسي

  

  89/2 70 سال30زير

  97/2  144  سال 45تا  30  008/0  434/0

  94/2  43  سال 45باالتر از 

هاي نويت سن و فناوري
  اطالعاتي و ارتباطاتي

  97/2 70 سال30زير
  94/2  144 سال30-45  531/0  633/0

  85/2  43 سال45باالتر از
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  محاسبات تحقيق حاضر: منبع
  

هاي مختلف سني و تحصيلي هاي جدول فوق حاكي از آن است كه بين ميانگين گروه يافته
اعي ي عوامل فرهنگي و اجتم اما اين تفاوت در بحث تحصيالت تنها درباره. تفاوت وجود دارد

اما . ي عوامل مديريتي و سياسي اين رابطه معنادار بود ي سن نيز تنها درباره معنادار بود و درباره
  .در اين موارد داراي تفاوت معنادار نشان از تفاوت ميانگين ناچيزي دارد Fمقدار 

  
  و پيشنهادات نتيجه گيري
حسب عوامل نظر بر آنچه گذشت مشخص گرديد كه مديران و كارشناسان موردبا عنايت به

رابطه  يت تأهل، ديدگاه متفاوتي نسبت بهاي از جمله سن، تحصيالت، جنسيت و وضع زمينه
هاي گردشگري، عوامل مديريتي  معنادار بين عوامل فرهنگي و اجتماعي ،شرايط اقليمي و عرصه

. ايران دارندالملل ي گردشگري بين هاي نوين اطالعاتي و ارتباطاتي با توسعه و سياسي و فناوري
الملل ي گردشگري بين گذار بر توسعهبا اين وجود نظرسنجي نشان داد كه از ميان عوامل تأثير

حسب سن تنها عوامل مديريتي و سياسي، بر حسب جنسيت، عوامل مديريتي و ايران بر
اجتماعي، بر حسب تحصيالت تنها عامل فرهنگي و  - سياسي، شرايط اقليمي و عوامل فرهنگي

سياسي و شرايط اقليمي داراي تفاوت  - اعي و بر حسب وضعيت تأهل عوامل مديريتياجتم
  .معنادار هستند

عوامل چهارگانه مذكور در عصر جهاني شدن، جمهوري اسالمي ايران بايد عالوه بر اهتمام به
اي مديران و متوليان امور گردشگري، براي افزايش  توجه به شرايط زمينهدر اين تحقيق، با

هاي مدوني داشته باشد با توجه به اينكه مديران و رئيسان همواره  ريزي اين بدنه برنامهايي دركار
ريزي بر اين  ها دارند لذا تمركز برنامه ها و اجراي آن ريزي داراي نقش و عملكرد كليدي در برنامه

تحصيالت و عوامل فرهنگي و 
  اجتماعي

  11/3  13 ديپلم
  72/3  193 ليسانس  000/0  452/3

  81/3  51  فوق و باالتر

  تحصيالت و شرايط اقليمي
  36/3  13 ذيپلم

  47/3  193 ليسانس  330/0  238/1
  74/3  51 فوق و باالتر

تحصيالت و عوامل مديريتي 
  و سياسي

  11/4  13 ديپلم
  97/3  193 ليسانس  291/0  838/5

  07/4  51 فوق و باالتر

هاي نويت تحصيالت و فناوري
  اطالعاتي و ارتباطاتي

    94/2  13 ديپلم
124/2  
  

  36/2  193 ليسانس  121/0
  54/2  51 فوق و باالتر
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الخصوص در سطح  تواند راه ميانبري براي جذب بيشتر گردشگر علي گروه هدف خود مي
  .المللي باشد ينب

توجه به وجود بازيگران مهم، زمينه را براي فعاليت نهادهاي شود تا بااي مياين مسير زمينه
رو نگاهي جامع، كالن نگر و از اين. ها نيز فراهم شودها، شهرها و استانها، رسانهمدني، شركت

هاي صحيح اجتماعي و  يريزعرصه گردشگري بين المللي و تدوين راهبردها و برنامهمتوازن به
ويژه پيامدهاي  اقتصادي و مديريتي، اهتمام به فرآيندها و پيامدهاي صنعت گردشگري به

فرهنگي و اجتماعي آن، عنايت ويژه به بازاريابي گردشگري در دو سطح خرد و كالن، اهتمام به 
نخبگان گذاري در عرصه گردشگري و جلب مشاركت طبقه متوسط و هاي سرمايهايجاد صندوق

     هاي حمل و نقل و ي اجزاي شبكه و مقامات ملي و محلي و تأكيد عمده بر توسعه
ها، افراد و نهادهاي محلي و  اي، ريلي و هوايي كشور با همكاري كامل دولتهاي جادهزيرساخت
منظور معناي ديپلماسي شهري بهكيد بر پاراديپلماسي بهأهاي گردشگري و نهايتاً ت سازمان

هاي خالق براي نقش آفريني در عرصه  ي سهم و جايگاه فزاينده به شهرها استاناعطا
هاي صنعت گردشگري كشور در عصر جهاني  ي اولويت توانند در زمرهالملل ميگردشگري بين
  .شدن قرار گيرند
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