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  چکیده
 گردشگري یکی از نیازهاي انسان مدرن است و در میان بخشهاي مختلف اقتصادي، بیشترین رشد و درآمدزایی

کی از ی عنوان بهایران . رونق یا کسادي گردشگري در کشورها به عوامل مختلفی بستگی دارد. داشته است
ي فراوان تاریخی ـ فرهنگی و طبیعی داراي جایگاه مناسبی از نظر جذب گردشگر ها کشورهاي داراي جاذبه

بر عدم توسعه صنعت گردشگري در ایران  مؤثرشناخت عوامل  دنبال بهرو، این تحقیق  از این. ی نیستالملل بین
نفر  75اطالعات، پرسشنامه و جامعه آماري شیوه توصیفی کمی و ابزار گردآوري  روش انجام تحقیق به. است

افزار  نرم وسیله به ها تجزیه و تحلیل داده. متشکل از صاحبنظران، متخصصان و برخی مدیران دولتی بوده است
SPSS طرفه و  انجام شده است و از آزمونهاي تحلیل واریانس یکT معناداري  تأثیربراي سنجش اي  هنمون تک

نتایج تحقیق . بندي عوامل استفاده شده است ایران و از آزمون فریدمن براي رتبهعوامل بر صنعت گردشگري 
معناداري بر عدم  تأثیردهد که عوامل سیاسی داخلی و خارجی، نهادي و سازمانی، زیربنایی و اقتصادي  می نشان

معناداري  یرتأثي گردشگري ها توسعه گردشگري در ایران دارند و عوامل فرهنگی و دینی، امنیتی و جاذبه
  . موانع توسعه صنعت گردشگري در ایران ندارند عنوان به
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  مقدمه -1
ي گذشته، گردشگري همواره رو به رشد و در حال متنوع شدن و یکی از بزرگترین ها در دهه

ی با وجود همه بحرانهاي الملل بینتعداد گردشگران . بخشهاي اقتصادي جهان بوده است
در ) رکود اقتصادي، بحران سرمایه داري(و اقتصادي ) جنگ، انقالبها، آشوب و ناامنی(سیاسی 

ممکن است . م تاکنون همواره رو به رشد بوده است1950اي دهه مناطق مختلف جهان از ساله
در مناطقی از جهان دچار رکود و در زمان کوتاه دچار کاهش شود اما برآیند جهانی آن همیشه 

میلیون نفر در سال  25ی از الملل بینتعداد گردشگر . مثبت و داراي رشد زیادي بوده است
و در نهایت به  2000میلیون نفر در سال  687و به  1980میلیون نفر در سال  278به  1950

). 1نمودار شماره (رسیده است  2013در سال ) میلیارد نفر 087/1(بیش از یک میلیارد نفر 
بر اساس آمار سازمان . افزایش درآمد ارزي است معناي بهی الملل بینافزایش تعداد گردشگر 

میلیارد دالر در  1/2هان از میزان جهانی گردشگري درآمد حاصل از صنعت گردشگري در ج
و به  2000میلیارد دالر در سال  1/481و به  1980میلیارد دالر در سال  4/104به  1950سال 

   . رسیده است) میلیارد دالر 1159( 2013میلیارد دالر در سال  1100رقم بیش از 
  ز گردشگري در جهانی و درآمدهاي ارزي حاصل االملل بینتعداد گردشگران : 1 نمودار شماره

Source: UNWTO, (2014, 2011, 2006), Tourism Highlights, 2014 Edition, Madrid: World Tourism 
Organization.  
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بر اساس آمار همین سازمان، صنعت گردشگري بیشترین نرخ رشد را در میان سایر 
گردشگري به بزرگترین  اي که امروزه گونه به. بخشهاي اقتصادي در سه دهه اخیر داشته است

 1درصد تولید ناخالص داخلی 10بخش اشتغال اقتصاد جهانی تبدیل شده است و در حدود 
درصد  29از هر یازده شغل، یک شغل مربوط به گردشگري است و . کند می جهانی را تولید

در چهار پنجم کشورهاي ). UNWTO, 2014: 2(باشد  می خدمات مربوط به گردشگري
منبع اصلی کسب درآمد ارزي آنها  5، گردشگري یکی از )کشور 150بیش از یعنی (جهان 

). Gharakhloo & Akbari, 2011: 24(کشور، گردشگري در رتبه اول است  60است و در 
عالوه بر آنها، توزیع ثروت، تبادل فرهنگی، کمک به توسعه صلح، تبلیغ و حفظ آثار فرهنگی و 

حکومتها برخی دیگر از فواید و آثار توسعه صنعت اجتماعی و افزایش مشروعیت سیاسی 
  . گردشگري است

. ي گردشگري استها ایران یکی از کشورهاي مهم جهانی از نظر تنوع و تعدد جاذبه
). Saghaei, 2007: 455(دانند  می کشور برتر دنیا 10اي که برخی منابع، ایران را جزء  گونه به

بی، شهري، روستایی، ساحلی، کوهستانی، همراه با ي فراوان تاریخی، فرهنگی، مذهها جاذبه
تنوع اقلیمی و مهمان نوازي ایرانیان، این کشور را در وضعیت مناسبی براي جذب سهم 

اما آمارهاي موجود در خصوص ورود . ی قرار داده استالملل بیناز گردشگران اي  هعمد
. کنند نمی این وضعیت را تأییدی به ایران و درآمدهاي ارزي حاصل از آن الملل بینگردشگران 

ي متعدد طبیعی و تاریخی ـ ها کشوري با جاذبه عنوان بهچرا ایران  ؟راستی چرا چنین است به
بر عدم توسعه  مؤثرعوامل  ؟فرهنگی سهم قابل توجهی در جذب گردشگر بین المللی ندارد

  . پاسخ به این مسئله است دنبال بهصنعت گردشگري ایران چیست؟ این تحقیق 

  پیشینه تحقیق -2
پژوهشهاي مختلفی در خارج و در داخل ایران در خصوص صنعت گردشگري انجام شده 

. اند پژوهشگران از زوایاي مختلف صنعت گردشگري را مورد مطالعه قرار داده. است

                                                        
1- Gross Domestic Product (GDP) 
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سنجی  محورهاي عمده این تحقیقات رابطه گردشگري با توسعه، گردشگري و اشتغال، امکان
یا ...) دریاچه، رودخانه، اشکال ژئومورفولوژیک و(ي طبیعی ها در عارضهتوسعه گردشگري 

، رابطه توسعه گردشگري با )شهر، روستا، مراکز تاریخی و فرهنگی(مکانهاي انسان ساخت 
اما تعداد . باشد می ...مدیریت، گردشگري و توسعه پایدار، ارائه الگوي توسعه گردشگري و 

، چالشها، علل ناکامی و عدم توسعه صنعت گردشگري در اندکی از آنها به بررسی موانع
مهمترین پژوهشهاي . اند ي توریستی زیاد هستند، پرداختهها کشورها یا جوامعی که داراي جاذبه

  : انجام شده مرتبط با موضوع تحقیق در خارج و داخل ایران موارد ذیل است
، به صنعت گردشگري در کشورهاي سوسیالیستی اروپاي شرقی توجه کرده )1998( 1کرك

ي در عدم توسعه صنعت مؤثراست و معتقد است که ایدئولوژي بسته سوسیالیستی نقش 
، چالشهاي توسعه گردشگري پایدار در )2001( 2توسان. گردشگري در این کشورها داشته است

یه بررسی کرده است و معتقد است که این کشورها کشورهاي جهان سوم را با تأکید بر کشور ترک
ی الملل بینبراي رسیدن به توسعه پایدار گردشگري، نیازمند حمایت و همکاري نهادها و سازمانهاي 

، گردشگري و سیاستها در شبه جزیره کره را موضوع تحقق خود قرار )2002( 3هندرسون. هستند
ي سیاسی دو کشور کره شمالی و کره جنوبی به این وي با مقایسه سیاستها و ایدئولوژ. داده است

ی، گردشگر بیشتري الملل بیننتیجه رسیده است که کره جنوبی با ایدئولوژي سازگار با گردشگري 
به گردشگري و ایدئولوژي ) 2006( 4کیم و همکاران. نسبت به کره شمالی جذب کرده است

می صنعت گردشگري در این کشور ناشی از اند و معتقدند که ناکا سیاسی در کره شمالی پرداخته
این در حالی است که هر دو . ایدئولوژي سیاسی سوسیالیسم و نظام بسته سیاسی این کشور است

. اند سال پیش، یک کشور بوده 60باشند که تا  می کشور داراي تاریخ، فرهنگ و طبیعت یکسان
سیاستهاي عربی بر گردشگري انتخاب کرده است و  تأثیر، موضوع پژوهش خود را )2010( 5جونز

                                                        
1- Kreck 
2- Tosun 
3- Henderson 
4- Kim et al 
5- Jones 
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منطقه مورد مطالعه را کشور لیبی انتخاب کرده است و به این نتیجه رسیده است که تحریم لیبی و 
  . طلبی این کشور باعث رکود صنعت گردشگري شده است سیاستهاي انزوا

جهانگردي ایران  توسعه صنعت مؤثر، در پژوهشی با عنوان شناسایی موانع )1375(ناصري 
و طراحی الگوي تبیینی براي گسترش جذب توریست، به شناسایی موانع گردشگري پرداخته 

بینانه از ایران و عدم استفاده از  وي به این نتیجه رسیده است که تبلیغات سوء غیرواقع. است
 .ي مناسب بازاریابی مهمترین موانع توسعه صنعت گردشگري در ایران بوده استها شیوه

و  اند هبه بررسی سیاستهاي دولت بر صنعت گردشگري توجه کرد) 1386(شجاعی و نوري 
ي دولت خالء الگوي سیاستگذاري و عدم دیدگاه نظامند و یکپارچه در ها معتقدند که در برنامه

درباره چالشها و فرصتهاي ) 1388(رخشانی نسب و ضرابی . حوزه گردشگري وجود دارد
در  مؤثرشناخت موانع  دنبال بهآنان . اند هدر ایران تحقیق کرد) گردي تطبیع(توسعه اکوتوریسم 

کمبود امنیت در . اند هگرد و ارایه راهکارهاي مناسب براي توسعه اکوتوریسم بود جذب طبیعت
ي اکوتوریستی و ضعف امکانات زیربنایی مهمترین موانع اکوتوریسم ها مناطق داراي جاذبه

به موانع یا چالشها و ) 1391(و عباسی و همکاران ) 1387(پیروز نوبخت و . دانند می ایران
و بر عوامل اقتصادي و زیربنایی تأکید  اند هراهکارهاي صنعت گردشگري در ایران پرداخت

یکی از مهمترین و  عنوان بهدر هر دو تحقیق، عوامل سیاسی، حکومتی و ایدئولوژیک . اند هکرد
  .در صنعت گردشگري نادیده گرفته شده است گذارتأثیرترین متغیرهاي  زیربنایی

روي صنعت گردشگري در ایران در مقیاسهاي  برخی تحقیقات در خصوص موانع پیش
در خصوص صنعت گردشگر در استان ) 1382(مدهوشی و ناصرپور . محلی انجام شده است

برخی موانع  آنان عالوه بر ذکر. اند هدرباره شهر تبریز تحقیق کرد) 1385(زاده  لرستان و ولی
چالشهاي گردشگري در ) 1387(توکلی و هدایتی . ملی بر موانع محلی تأکید بیشتري دارند

موانع امنیتی توسعه گردشگري ) 1391(و کرمی دهکردي و همکاران ) سیستان(مناطق مرزي 
بر توسعه  مؤثرموانع ) 1392(روستایی در چهارمحال و بختیاري و لطیفی و همکاران 

در دو تحقیق نخست، ضعف احساس امنیت . اند هوستاهاي همدان بررسی کردگردشگري در ر
اري و در تحقیق آخر کمبود امکانات رفاهی در مناطق مورد مطاله را از ذگ و کمبود سرمایه
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  .دانند می مهمترین موانع توسعه گردشگري
آید که در پژوهشهاي خارجی، بر عوامل سیاسی و  می از تحقیقات فوق چنین بر

ئولوژیک تأکید زیادي شده است و بلعکس در تحقیقات داخلی از این عوامل غفلت شده اید
مهمترین عوامل موانع  عنوان بهاست و عوامل دیگري نظیر عوامل امنیتی، اقتصادي و رفاهی را 

بر این اساس ضرورت انجام یک تحقیقی که بتواند سهم . توسعه گردشگري معرفی شده است
اما مهمترین . شود می نع توسعه گردشگري را تعیین و تبیین کند احساسبیشتري از عوامل موا

) 1391(ترین تحقیق انجام شده نسبت به پژوهش حاضر، تحقیق محرابی و همکاران  و نزدیک
آنان مهمترین موانع توسعه صنعت گردشگري در ایران را عوامل زیربنایی، دولتی، . است

دانند و معتقدند که عوامل زیربنایی بیشترین  می تصاديفرهنگی، مدیریتی، سیاسی، انسانی و اق
خوبی  در این پژوهش، متغیرهاي تحقیق به. سهم و عوامل اقتصادي کمترین سهم را دارد

اي که تفاوت میان متغیرهاي سیاسی، دولتی، مدیریتی و انسانی  گونه به. شناسایی نشده است
بر صنعت گردشگري ایران،  مؤثربر اساس گزارش این تحقیق، همه عوامل . مشخص نیست

  .لذا وجود یک عامل انسانی در میان سایر عوامل گمراه کننده است. انسانی هستند

  مبانی نظري -3
. م انسانی تعاریف گوناگونی براي آن ارائه شده استگردشگري به مانند بسیاري از مفاهیم علو

مسافرت و تفریح براي سرگرمی معنا شده  معناي بهدر فرهنگ لغت النگمن گردشگري 
، تا کنون چندین تعریف از 1ی گردشگريالملل بینسازمان ). Longman, 1988:1712( است

گردشگري، مجموعه اقداماتی «طبق آخرین تعریف این سازمان، . گردشگري ارائه کرده است
دهند و این  می است که یک فرد یا گروه در مکانی غیر از محیط معمول زندگی خود انجام

کشد و هدف از آن سرگرمی، تفریح، استراحت و ورزش و  نمی سفر بیش از یکسال طول
رسد که گردشگري یک فرایند  می نظر به). UNWTO, 2012(» فعالیتهایی از این قبیل است

است که متضمن حرکت و جابجایی در زمان محدود و مشخص است و هدف از آن گذران 

                                                        
1- World Tourism Organization 
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اوقات فراغت و سرگرمی و بعضاً کسب آگاهی براي گردشگر و کسب منافع اقتصادي براي 
پر واضح است که در فرایند . باشد می )کشور میزبان(دهندگان خدمات گردشگري  ارائه

بندي، صنایع  مل و نقل، صنایع غذایی، صنایع بستهگردشگري، فعالیتهاي مختلفی همچون ح
رو  از این. داري و اقامتگاهی و نظایر آنها مورد نیاز است دستی، خرید و فروش، صنعت هتل

  . در کنار واژه گردشگري قرار گرفته است» صنعت«درستی واژه  به
رضوانی  .رونق و یا رکود صنعت گردشگري در هر کشور به عوامل گوناگونی بستگی دارد

دارند اي  هواقع شده و نقش عمد مؤثرمعتقد است که عواملی که در توسعه صنعت گردشگري 
 به سه دسته عوامل اقتصادي، عوامل اجتماعی ـ فرهنگی و تسهیالت جهانگردي تقسیم

معتقد است که عوامل ایدئولوژي سیاسی روابط  1تریب. )Rezvani, 1995: 196(شوند می
اجتماعی و فرهنگی و دینی، زیرساختهاي امنیتی و انتظامی، عوامل طبیعی، ، عوامل الملل بین

اي، آموزش، فناوري و سرمایه و عوامل  میراث فرهنگی، سابقه تاریخی، زیرساختهاي توسعه
، 2گولدنر و ریچی. )Tribe, 1997: 32(اقتصادي بر صنعت گردشگري اثر مستقیم دارد

دانند و معتقدند که وضعیت منابع  می زیاد و متنوع بر گردشگري را بسیار مؤثرپارامترهاي 
وازي و منابع فرهنگی و مدیریت گردشگري در هر کشور نقش بیشتري ن طبیعی، روح مهمان

، صنعت گردشگري زویلیام. )Goeldner & Ritchie, 2009:13(نسبت به سایر عوامل دارند
ع، اقامتگاهها فراوان و باکیفیت، وجود آژانسهاي مسافرتی، تورهاي جام(مند و در دسترس  نظام

، کیفیت حمل و نقل و ارتباطات، توسعه اقتصادي و ثبات )تبلیغات و راهنماهاي محلی
ی و آمادگی گردشگران و سهولت سفر خارجی را مهمترین الملل بینژئوپلیتیکی، مد شدن سفر 

  .)Wiliams, 2011: 61-66(داند می یالملل بینبر گردشگري  مؤثرعوامل 
. اند هیک متغیر بر صنعت گردشگري تأکید کرد تأثیربرخی دیگر از کارهاي انجام شده به 

ي دینی را مانع ها یک کشور اسالمی، آموزه عنوان به، با مطالعه صنعت گردشگري مالزي 3دین

                                                        
1- Tribe 
2- Goeldner & Ritchie 
3- Din 
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، )2002( 3، هندرسون)1998( 2، کرك)1990(1هال. )Din, 1989(داندتوسعه گردشگري نمی
نقش عوامل سیاسی و ) 2013( 6و کازویچ و لینچ) 2010( 5، جونز)2006( 4کیم و همکاران

 عامل توسعه یا عامل مانع در صنعت گردشگري را بیش از سایر عوامل عنوان بهایدئولوژیک 
نفت بر گردشگري معتقد است که بین قیمت نفت و  تأثیر، با مطالعه )2011( 7بیکن. دانند می

  .  خیز رابطه مستقیمی وجود دارد توسعه گردشگري در کشورهاي نفت
بر گردشگري بسیار  مؤثربررسی آرا و نظرات اندیشمندان گردشگري در رابطه با عوامل 

سازي  سازي و یا تفکیک با استفاده از نظریات فوق و با ادغام گاننگارند. متفاوت و متنوع است
که عبارتند اند  ري رسیدهبر گردشگ مؤثر مؤلفهعامل یا  8و مداخله برخی متغیرهاي جدید، به 

عامل نهادي و سازمانی، عامل سیاسی داخلی، عامل سیاسی خارجی، عامل اقتصادي، عامل  :از
شکل  .ي گردشگريها زیربنایی، عامل امنیتی، عامل فرهنگی و دینی و باالخره عامل جاذبه

  .دهد می بر گردشگري و چارچوب مفهومی تحقیق را نشان مؤثر، عوامل 2شماره 
  

  

  

  

  

  

  

                                                        
1- Hall 
2- Kreck 
3- Henderson 
4- Kim et al 
5- Jones 
6- Causevic& Lynch 
7- Becken 
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  بر صنعت گردشگري مؤثرعوامل : چارچوب مفهومی تحقیق: 2 شماره شکل

  
  

  روش پژوهش -4
گردشگران (ی الملل بینبررسی شناخت موانع توسعه صنعت گردشگري  دنبال بهاین تحقیق 

 مؤثربر این اساس، سوال اصلی تحقیق این است که مهمترین عوامل . در ایران است) ورودي
عوامل سیاسی «رسد که  می نظر به. ی در ایران چیستالملل بینبر عدم توسعه صنعت گردشگري 

داخلی، سیاسی خارجی، امنیتی، فرهنگی و دینی، نهادي و سازمانی، زیربنایی، عدم جذابیت 
موانع توسعه بر صنعت  عنوان بهمعناداري  تأثیري گردشگري و عوامل اقتصادي ها جاذبه

  .  »ی ایران داشته استالملل بینگردشگري 
گیري از نظر  که به روش کمی و بهره باشد میحقیق توصیفی و پیمایشی ماهیت این ت

و اطالعات، پرسشنامه بوده که بر  ها ابزار گردآوري داده. نخبگان و متخصصان انجام شده است
اي بوده است که هر یک از  گونه طراحی پرسشنامه به. اساس طیف لیکرت طراحی شده است

شاخص قابل (تحقیق به تعدادي سوال یا گویه  هاي ذکر شده در مدل مفهومی لفهؤم
پس از مشورت با متخصصان و . باشد میگویه  34تبدیل شده است که در مجموع ) گیري اندازه

ها و روایی رفع ابهامات گویه منظور بهتوزیع تعدادي از پرسشنامه اولیه در میان جامعه آماري 

 سیاسی داخلی عوامل

 

 عوامل زیربنایی

هاي عوامل جاذبه
 عوامل امنیتی و انتظامی  گردشگري

عوامل سیاسی 
 خارجی

 عوامل اقتصادي

 

عوامل فرهنگی و 
 دینی

 عوامل نهادي و
 سازمانی

 صنعت گردشگري
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پرسشنامه بین  15سنجش پایایی پرسشنامه، تعداد  منظور به. آنها، پرسشنامه نهایی تهیه شد
 SPSSدر محیط  1ي آن با استفاده از آزمون آلفاي کرونباخها جامعه آماري توزیع شد و داده

که بیانگر آن است که ) 1 شماره جدول(آمد  دست به 87/0مقدار محاسبه شده . محاسبه گردید
  . و اطالعات برخوردار است ها ري دادهپرسشنامه از پایایی یا اعتبار مطلوبی براي گردآو

  نتایج آزمون پایایی کرونباخ: 1 شماره جدول

 آلفاي کرونباخ
ي ها آلفاي کرونباخ بر اساس گویه

 استاندار شده
 ها تعداد گویه

876/0 886/0 34 

نفر به  75که تعداد  اند هجامعه آماري تحقیق، خبرگان و متخصصان حوزه گردشگري بود
، پژوهشگران و ها این افراد شامل اساتید دانشگاه. اند هانتخاب شد 2گیري گلوله برفی شیوه نمونه

محققان حوزه گردشگري، کارشناسان سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگري، 
پژوهشکده گردشگري و برخی مدیران دولتی نهادهاي مرتبط با گردشگري در ایران بوده 

نفر پرسشنامه تکمیل  67که بین آنها پرسشنامه توزیع شد، نفر متخصصی  75از میان . است
 ها ، کدگزاري شد و سپس دادها آوري، بر اساس جواب گویه پس از جمع ها پرسشنامه. کردند

  . استخراج و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت
ها از آنالیز واریانس یک بندي و تهیه جداول آمار توصیفی، براي تحلیل داده پس از دسته
بر صنعت گردشگري  مؤثرمعناداري موانع  تأثیراي براي سنجش نمونه تک Tطرفه و آزمون 

بندي موانع توسعه صنعت گردشگري ایران استفاده شده  ایران و از آزمون فریدمن براي اولویت
  .است

  هاي تحقیق یافته -5
 2 شماره اد و شغل به شرح جدولمشخصات اعضاي نمونه آماري از نظر جنسیت، سطح سو

                                                        
1- Cronbach ‘s Coefficient Alpha  
2- Snowball Sampling 
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  . باشد می
  مشخصات اعضاي نمونه آماري: 2 شماره جدول

گیري تبدیل  بر گردشگري، به متغیرهاي عملیاتی و شاخصهاي قابل اندازه مؤثر مؤلفههشت 
اي  هگذاري پاسخها بر اساس طیف پنج گزین پس از نمره. اند هشده و در پرسشنامه قرار گرفت

. آمده است 3حساب شده است و در جدول شماره  ها لیکرت، نمره میانگین هر یک از گویه
نزدیک باشد بیانگر آن است  1اي، هر چقدر نمره میانگین شاخص به  در این طیف پنج گزینه

مانع توسعه صنعت گردشگري  عنوان بهگذاري آن شاخص تأثیرکه اعضاي نمونه آماري به 
گذاري آن تأثیرنزدیک باشد قائل به  5و هر چقدر به نمره میانگین  اند هایران اعتقاد نداشت

 . اند همانع توسعه بود عنوان بهشاخص بر صنعت گردشگري ایران 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 جنسیت سطح سواد شغل

  تعداد درصد  تعداد درصد  تعداد درصد

 مرد 52 6/77 دکتري 36 7/53 هیأت علمی 32 76/47

 زن 15 4/22 دانشجوي دکتري 15 4/22 محقق 17 38/25

    فوق لیسانس 16 9/23 کارشناس 18 86/26
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  ي پرسشنامهها نمره میانگین هر یک از گویه: 3 شماره جدول
نمره   ها گویه  ها مؤلفه

نمره   ها گویه  ها مؤلفه  میانگین
  میانگین

عوامل 
 سیاسی
  داخلی

عدم باور مقامات و نهادهاي 
گیر ایران به فواید  تصمیم

  گردشگري
01/4  

عوامل 
امنیتی و 
  انتظامی

ضعف امنیت و کمبود امنیت در 
  85/2  مکانهاي گردشگري

  96/3  سیاستهاي ضد غربی ایران

عوامل 
نهادي و 
  سازمانی

  24/4  سوء مدیریت در صنعت گردشگري
ایران عدم ارتباط سیاسی گسترده 

  01/4  کمبود نیروهاي متخصص  13/4  جهان يبا همه کشورها
عدم حمایت اسناد باالدستی از 

انداز و  سند چشم(گردشگري 
  )ي توسعه پنج سالهها برنامه

گیر در  تعدد نهادهاي تصمیم  22/3
  86/3  گردشگري

توجهی به گردشگري ساحلی،  بی
 عنوان بهدریایی و اکوتوریسم 

ي گردشگري ها پیشروترین گونه
  جهان در

عدم وحدت رویه و هماهنگی میان   98/3
  96/3  گیر نهادهاي تصمیم

عوامل 
سیاسی 
  خارجی

تضادها و اختالفات ایدئولوژیک 
ضعف بازاریابی و تبلیغات نامناسب   49/2  ایران با برخی کشورهاي همسایه

  43/4  در خارج از کشور
وجود جنگ، ناامنی و تروریسم 

کشورهاي همسایه در مرزها و 
  ایران

54/3  
کمبود خدمات آنالین به 

ویزا، رزرو بلیط، هتل، (گردشگران
  ...)غذا و

11/4  

تحریمهاي اقتصادي ایران توسط 
  15/3  شوراي امنیت سازمان ملل

عوامل 
  زیربنایی

ضعف امکانات رفاهی و اقامتگاهی 
نظیر رستورانها، هتلها، سرویسهاي (

  ...)بهداشتی و 
01/4  

تحریمهاي اقتصادي ایران توسط 
  73/3  ضعف شبکه حمل و نقل زمینی  77/3  اتحادیه اروپا

تحریمهاي اقتصادي ایران توسط 
  75/3  ضعف شبکه حمل و نقل ریلی  50/3  آمریکاایاالت متحده 

ایران هراسی و ناامن جلوه دادن 
  96/3  ضعف شبکه حمل و نقل هوایی  67/3  هاي خارجیایران در رسانه

عوامل 
فرهنگی 
  و دینی

تفاوتها و تعارضهاي فرهنگ 
محلی و قومی و خرده 

  فرهنگهاي ایران با گردشگران
01/4  

عوامل 
هاي جاذبه

  گردشگري
ي ها کمبود جذابیت جاذبه

  61/2  گردشگري

  18/2  حجاب اجباري

عوامل 
  اقتصادي

  98/2  تورم و نوسانات نرخ ارز
ممانعت از سرو غذاها و 

محصولی و اتکا دولت  اقتصاد تک  11/3  حرامنوشیدنیهاي 
  96/3  به درآمدهاي نفتی

ممانعت از اجراي رقص و 
توجهی دولت به  توجهی و کم بی  68/2  موسیقی حرام

  30/4  سایر منابع درآمد ارزي
تفکیکهاي جنسیتی در برخی 

تسلط بخش دولتی بر صنعت   88/2  مراکز عمومی
  16/4  گردشگري

بازدارنده مراکز و تفسیرهاي 
و حمایت از  گذاري سرمایهعدم   03/3  مراجع فقهی درباره گردشگري

  01/4  بخش خصوصی
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 ها مؤلفهبا یکدیگر تجمیع شده و نمره میانگین هر یک از  ها مؤلفهشاخصهاي هر یک از 
  . آمده است 4 شماره انحراف معیار و واریانس آنها حساب شده و مقادیر آن در جدول همراه به

  ي موانع توسعه صنعت گردشگري در ایرانها مؤلفهدهندگان به  میانگین نمرات پاسخ: 4شماره  جدول

  تجزیه و تحلیل -6
یکسانی بر صنعت  تأثیرهاي ذکر شده در فرضیه، آیا میان مؤلفهمشخص شود  اینکهبراي 

طرفه  گردشگري ایران داشته است یا با یکدیگر متفاوت هستند از آزمون تحلیل واریانس یک
برابري یا یکسانی تأثیرگذاري میانگین متغیرها بر  H0در این آزمون . استفاده شده است

براي . کند می بر نابرابري و تفاوت میان آنها تأکید H1کند و میگردشگري ایران را بیان 
. استفاده از تحلیل واریانس، نیازمند میانگین پاسخ هر یک از اعضاي جامعه آماري هستیم

با استفاده از . ها باید داراي توزیع تقریباً نرمال و همسانی واریانس باشندعالوه بر آن داده
داراي توزیع تقریباً نرمال هستند و با  ها مشخص شد که داده 1سیمرنفاآزمون کولموگراف ـ 

ها داراي واریانس همسان معنادار نشان داد که داده SPSSدر نرم افزار  2استفاده از آماره لون
معنادار است  Sig دهد که مقدارطرفه نشان می خروجی آزمون تحلیل واریانس یک. هستند

                                                        
1- Kolmogorov-Smirnov Test 
2- Levene 

 میانگین انحراف معیار واریانس
تعداد پاسخ 

 دهندگان
 ها مؤلفه

 عامل سیاسی داخلی 67 89/3 48314/0 233/0

 عامل سیاسی خارجی 67 62/3 58962/0 348/0

 عامل امنیتی 67 90/2 76621/0 587/0

 عامل فرهنگی و دینی 67 95/2 59655/0 356/0

 عامل نهادي و سازمانی 67 10/4 48175/0 232/0

 عامل زیربنایی 67 86/3 64600/0 417/0

 ي گردشگريها عامل جاذبه 67 79/2 84030/0 706/0

  عامل اقتصادي 67 85/3 66223/0 439/0
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ها وجود دارد و است که تفاوت معناداري میان میانگین مؤلفهاین بدان معنا ). 5شماره  جدول(
رد  H0بنابراین فرضیه . هر یک از عاملها، تأثیر متفاوتی بر صنعت گردشگري ایران دارند

  .شود پذیرفته می H1شود و فرضیه  می
 نتایج آزمون تحلیل واریانس یک طرفه : 5 شماره جدول

 Sum of Squares Df Mean Square F Sig. 
Between Groups 191/352 7 313/50 178/60 000/0 

Within Groups 902/1499 1794 836/0   
Total 093/1852 1801    

 
ها با ها باید مشخص شود که کدام مؤلفهپس از تعیین تفاوت معناداري بین میانگین مؤلفه

فاصله اطمینان ( 05/0آلفا در سطح 1دياسبا استفاده از آزمون توکی اچ. بقیه متفاوت هستند
ي گردشگري، عوامل امنیتی و ها عوامل جاذبه تأثیر. توان تفاوتها را مشخص کرد می )درصد 95

عوامل فرهنگی و دینی نسبت به عوامل سیاسی خارجی، سیاسی داخلی، عوامل اقتصادي و 
مل نهادي و همچنین عوامل اقتصادي، زیربنایی و سیاسی داخلی و عوا. زیربنایی متفاوت است

  ). 6 شماره جدول(نسبتاً یکسانی دارند اما با سایر عوامل تفاوت دارند  تأثیرسازمانی 
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                        
1- Tukey HSD 
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 ها مؤلفهدي و تفاوت معنادار اسنتایج آزمون توکی اچ: 6 شماره جدول

Subset for alpha = 0.05 1 2 3 ها مؤلفه 

 ي گردشگريها جاذبه 79/2  

  امنیتی 91/2  
 فرهنگی و دینی 96/2  

 سیاسی خارجی  62/3 

 اقتصادي  85/3 85/3

 زیربنایی  87/3 87/3

  سیاسی داخلی  90/3 90/3
 نهادي و سازمانی   10/4

337/0 220/0 815/0 Sig. 
  

معناداري بر صنعت  تأثیر، ها مؤلفهاما این سوال همچنان باقی است که آیا هر یک از 
. شده استاي استفاده نمونه کت Tاز آزمون  گردشگري ایران دارند؟ براي پاسخ به این سوال

 نسبت به مقدار مورد انتظار) مقدار مشاهده(عامل هاي هر مجموع نمرات گویه در این آزمون،
 Tخالصه نتایج آزمون . شده استمحاسبه  )عاملها در هر گویه نمراتحد متوسط (

دهد عوامل سیاسی  می آمده است که نشان 7شماره  براي هر عامل در جدولاي  هنمون تک
درصد  95داخلی، سیاسی خارجی، نهادي و سازمانی، زیربنایی و اقتصادي با فاصله اطمینان 

اما عوامل امنیتی، فرهنگی و . مانع بر صنعت گردشگري ایران دارند عنوان بهمعناداري  تأثیر
 جدول(معنادار نیستند  05/0ي گردشگري در سطح آلفاي ها د جذابیت جاذبهمذهبی و کمبو

مانع توسعه بر صنعت گردشگري  عنوان بهمعناداري  تأثیردیگر، این عوامل  عبارت به). 7 شماره
  . ایران ندارند
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  اي  هنمون تک Tنتایج آزمون : 7شماره جدول

Test Value Mean 
Difference 

Sig. (2-
tailed) df t  عوامل 

 عامل سیاسی داخلی 525/13 66 000/0 2830/6 15

 عامل سیاسی خارجی -976/3 66 000/0  -50943/0 18

 عامل امنیتی -896/0 66 374/0 -9434/0 3

 عامل فرهنگی و دینی -493/0 66 624/0 -4340/1 18

 عامل نهادي و سازمانی 680/16 66 000/0 6226/6 18

 عامل زیربنایی 781/9 66 000/0 4717/3 12

 ي گردشگريها عامل جاذبه -798/1 66 078/0 -20755/0 3

 عامل اقتصادي 386/9 66 000/0 4150/3 15

 
بندي  ، براي رتبهTبر صنعت گردشگري ایران از طریق آزمون  مؤثرپس از تعیین موانع 

 دیگر، از طریق آزمون فریدمن مشخص عبارت به. عوامل از آزمون فریدمن استفاده شده است
. بیشتر نسبت به سایر عوامل بر صنعت گردشگري ایران دارد تأثیرشود که کدام عامل  می

در  65/6دهد که عامل سیاسی داخلی با نمره میانگین  می خروجی نتایج آزمون فریدمن نشان
ارجی و زیربنایی با رتبه نخست قرار دارد و پس از آن عاملهاي نهادي و سازمانی، سیاسی خ

با فاصله  48/4ي بعدي قرار دارند و عامل اقتصادي با نمره میانگین ها فاصله بسیار کم در رتبه
عاملهاي فرهنگی و دینی، امنیتی و جاذبه . عامل اول در رتبه پنج است 4بیشتري نسبت به 

ي آخر قرار ها رتبه آنها معنادار نبود در آزمون فریدمن نیز در تأثیر Tگردشگري که در آزمون 
بر صنعت  مؤثربندي موانع  دهد که رتبه می آزمون کاي دو فریدمن نیز نشان. اند هگرفت

توانیم از نتایج آزمون براي  می معنادار است و ما 05/0گردشگري ایران در سطح آلفاي 
  ).  8 شماره جدول(بندي استفاده کنیم  رتبه
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 بر توسعه صنعت گردشگري ایران با استفاده از آزمون فریدمن مؤثربندي موانع  رتبه: 8 شماره جدول

 رتبه عاملها نمره میانگین آزمون کاي دو

 1 سیاسی داخلی 65/6  تعداد 67
107/155 Chi-square 70/5 2 نهادي و سازمانی 

 3 سیاسی خارجی 57/5 درجه آزادي 7
 4 زیربنایی 50/5 سطح معناداري 000/0
 5 اقتصادي 48/4  
 6 فرهنگی و دینی 93/2  
 7 امنیتی 66/2  
 8 جاذبه گردشگري 51/2  

  گیري نتیجه -7
پس از بررسی . بر صنعت گردشگري ایران مورد بررسی قرار گرفت مؤثردر این تحقیق موانع 

عامل نهادي و سازمانی، عامل سیاسی داخلی،  8ادبیات موضوع و تدوین مبانی نظري تحقیق، 
عامل سیاسی خارجی، عامل اقتصادي، عامل زیربنایی، عامل امنیتی، عامل فرهنگی و دینی و 

بر صنعت گردشگري  مؤثرمهمترین عوامل  عنوان بهي گردشگري را ها باالخره عامل جاذبه
. سپس اثرات این عوامل بر صنعت گردشگري ایران مورد ارزیابی قرار گرفت. شناخته شدند

. نتایج پژوهش نشان داد که صنعت گردشگري ایران براي توسعه با موانع مختلفی روبرو است
  :شرح ذیل است ي فوق بهها مؤلفههر یک از  تأثیر

مانع توسعه بر صنعت  عنوان بهمعناداري  تأثیرعامل سیاسی داخلی و نگرشهاي ایدئولوژیک  -
گیر ملی ایران به  اي که عدم باور مقامات و نهادهاي تصمیم گونه به. گردشگري ایران دارد

فواید گردشگري و به طبع آن عدم حمایت جدي اسناد باالدستی از گردشگري، نگاه 
توجهی به گردشگري ساحلی  غربی و بی به حوزه گردشگري، نگرش ضدآمیز و امنیتی  تردید

پرتقاضاترین گونه گردشگري در جهان، مانع توسعه گردشگري  عنوان بهو اکوتوریسم 
و کیم ) 2002(، هندرسون )1998(ي کرك ها این نتایج با یافته. ی در ایران شده استالملل بین

  .کنند هماهنگی دارد می دئولوژیک تأکیدکه بر عوامل سیاسی و ای) 2006(و همکاران 
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. مانع توسعه بر صنعت گردشگري ایران دارد عنوان بهمعناداري  تأثیرعامل نهادي و سازمانی  -
گیر و عدم  در این بخش سوء مدیریت، کمبود نیروهاي متخصص، تعدد نهادهاي تصمیم
تبلیغات یا  وحدت رویه و عدم هماهنگی میان آنها و همچنین ضعف بازاریابی و عدم

مانع توسعه ... تبلیغات نامناسب و کمبود خدمات آنالین نظیر صدور ویزا، رزرو بلیط، هتل و 
  . گردشگري در ایران شده است

. مانع توسعه بر صنعت گردشگري ایران دارد عنوان بهمعناداري  تأثیرعامل سیاسی خارجی  -
ان ملل، اتحادیه اروپا و ایاالت تحریمهاي اقتصادي علیه ایران از جانب شوراي امنیت سازم

ي خارجی و تضاد و ها ، ایران هراسی و ناامن جلوه دادن ایران در رسانهآمریکامتحده 
اختالفات ایدئولوژیک ایران با کشورهاي همسایه و وجود جنگ، ناامنی و تروریسم در 

این . است ی در ایران شدهالملل بینمرزها و کشورهاي همسایه ایران مانع توسعه گردشگري 
  .کند می مطابقت) 2010(بخش با نتایج جونز 

. ی ایران داردالملل بینمانع توسعه بر صنعت گردشگري  عنوان بهمعناداري  تأثیرعامل زیربنایی  -
ضعف امکانات رفاهی و اقامتگاهی نظیر هتلها، رستورانها، سرویسهاي بهداشتی، شبکه حمل و 
نقل هوایی، ریلی و زمینی عدم توزیع فضایی مناسب آنها در پهنه سرزمینی ایران یکی دیگر از 

وز نوبخت و پیر يها این نتایج، یافته. باشد میموانع توسعه صنعت گردشگري در ایران 
  .کند می را تأیید) 1392(و لطفی و همکاران ) 1391(، محرابی و همکاران )1387(
تورم . مانع توسعه بر صنعت گردشگري ایران دارد عنوان بهمعناداري  تأثیرعامل اقتصادي  -

محصولی  شدید اقتصادي و نوسانات نرخ ارز، اتکاي زیاد بودجه عمومی دولت به اقتصاد تک
ایر منابع ارزي نظیر گردشگري و عدم واگذاري مراکز مهم گردشگري توجهی به س نفت و بی

نتایج . به بخش خصوصی و عدم حمایت از آنان مانع توسعه گردشگري در ایران شده است
  .تقریباً مشابه است) 1387(دست آمده با آراء نوبخت و پیروز  هب
صنعت گردشگري ایران  مانع توسعه بر عنوان بهمعناداري  تأثیراما عامل فرهنگی و دینی  -

تفاوتها و تعارضهاي فرهنگی محلی و قومی و خرده فرهنگهاي ایران با گردشگران . ندارد
ی و همچنین وجود و اجراي احکام شرعی نظیر حجاب و ممنوعیت نوشیدنیها و الملل بین
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ي محرابی و ها این نتایج با یافته. خوردنیهاي حرام مانع توسعه گردشگري ایران نیست
 .متفاوت است) 1391(اران همک

دهندگان قائل به ناامنی اماکن گردشگري ایران نیستند و  نتایج تحقیق نشان داد که پاسخ -
مانع  عنوان بهمعناداري  تأثیرمعتقدند ایران از امنیت نسبی برخوردار بوده و عامل امنیت 

و کرمی دهکردي و )1387(این نتایج بر خالف نتایج توکلی و هدایتی . توسعه ندارد
  .است) 1391(همکاران 

اي نیست که مانع توسعه  گونه ي گردشگري ایران از جذابیت الزم برخوردار بوده و بهها جاذبه -
 . صنعت گردشگري ایران شود

ان از نظر میزان اثر و شدت و ضعف بر صنعت گردشگري ایر مؤثربندي موانع سیاسی  رتبه -
اي است که عامل سیاسی داخلی در رتبه اول است و پس از آن عاملهاي نهادي و  گونه آنها به

پس از . ي بعدي قرار دارندها سازمانی، سیاسی خارجی و زیربنایی با فاصله بسیار کم در رتبه
معناداري بر  تأثیرنخست، عامل  4آنها عامل اقتصادي است که با فاصله بیشتري نسبت به 

ي گردشگري با نمره ها اما عاملهاي فرهنگی و دینی، امنیتی و جاذبه. گردشگري ایران دارد
مانع  عنوان بهکمتري  تأثیرعامل نخست  5نسبت به نمره میانگین تر  میانگین بسیار پایین

 . ستاز نظر آماري، معنادار نی تأثیراین . توسعه بر صنعت گردشگري ایران دارد

  پیشنهادات -8
ی در ایران متنوع و الملل بینهمانطور که در نتایج تحقیق بیان شد موانع پیش روي صنعت گردشگري 

بر خالف بسیاري از تحقیقات انجام شده با بهبود . بسیاري از آنها مربوط به امور کالن ملی است
. ی را در ایران رونق دادالملل بینتوان صنعت گردشگري  نمی مراکز اقامتی و سرویسهاي بهداشتی

ی در ایران نیازمند اراده ملی و حمایت گسترده نهادهاي ملی الملل بینتوسعه صنعت گردشگري 
گیر اصلی ملی و مسئوالن عالی کشور به فواید گسترده  تا زمانی که نهادهاي تصمیم. ساز است تصمیم

با توجه به . ت در ایران توسعه نخواهد یافتی باور نداشته باشند این صنعالملل بینصنعت گردشگري 
  :ی در ایران ارائه شده استالملل بیناین نکته، پیشنهاداتی براي توسعه صنعت گردشگري 
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صنعت گردشگري ) و البته معایب(گیرنده ملی به فواید  توجه ویژه نهادهاي اصلی تصمیم -
ي و فاصله گرفتن از اقتصاد ی بر مبناي منافع ملی و تنوع بخشی به درآمدهاي ارزالملل بین
 .محصولی نفت تک

زایی و  اشتغال(ی و توجه به ابعاد اقتصادي الملل بینپرهیز از نگاه امنیتی صرف به گردشگران  -
ترویج (و سیاسی ) تبادل فرهنگی و تبلیغ ارزشهاي فرهنگی ایران(، فرهنگی )درآمدزایی

  .صنعت گردشگري) ایرانی مناسب براي الملل بینصلح و ایجاد فضاي سیاسی 
ی با کشورهاي گردشگر فرست و قطبهاي گردشگري در شرق الملل بیني ها ایجاد تفاهم نامه -

 .آسیا و اروپا براي ارائه تسهیالت به گردشگران خارجی و از جمله حذف روادید

ی در صنعت گردشگري ایران و برگزاري نشستها، الملل بینهاي  اريذگ حمایت از سرمایه -
اري در صنعت گردشگري ایران در ذگ ي معرفی و فرصتهاي سرمایهها ها، کارگاهکنفرانس

  . کشورهاي مختلف جهان
ي مختلف گردشگري و پرهیز ها در حوزه گذاري سرمایهحمایت از بخش خصوصی براي  -

  .ي گردشگري و حتی حمل و نقلها دولت از تصدي گري در امور هتلداري، مجموعه
تبلیغات و رزرواسیون در تمامی امور روادید،  صورت بهارائه خدمات گسترده آنالین  -

  . ي گردشگريها اقامتگاهی، حمل و نقل و جاذبه
گیرندگان حوزه گردشگري و  گیري در میان نهادها و تصمیم وحدت رویه در تصمیم -

  .سازي نهادهاي موازي ادغام
دشگري بر مبناي استفاده از همه ظرفیتهاي مدت و نقشه راه صنعت گر تدوین برنامه بلند -

  .ي گردشگريها گردشگري ایران و پرهیز از نگاه بخشی و حداقلی در گونه

  قدردانی -9
 نور استان کرمان دانشگاه پیامدانند از مساعدتهاي معاونت پژوهشی  می خود الزم نویسندگان بر

کمال تشکر و قدردانی را  ،حاضر انجام شده است ژوهشکه در راستاي به سرانجام رسیدن پ
 .داشته باشند
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