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چکیده
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است .این پژوهش با درک نقش و اهمیت گردشگری در تولید ناخالص ملی در پی یافتن پاسخ مناسب به این
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میتوانند موجب رشد و توسعه گردشگری بشوند .در نهایت یافتههای پژوهش حاکی از آن است که ابزارهای
خطمشی گردشگری با توجه به نقشهایی که دولتها در گردشگری ایفا میکنند به سه دسته ابزارهای
تنظیمی ،شناختی و هنجاری تقسیم میشوند و دولت با استفاده از این ابزارها میتواند موجب پایداری
گردشگری شود .در بخش کمی ،سنجه طراحی شده توسط پژوهشگران برای تایید یا رد فرضیهها مورد استفاده
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مقدمه
گردشگری تأثیر فراوانی بر ابعاد اقتصادی ،اجتماعی و سیاسی کشور دارد.
گردشگری اشتغال ایجاد میکند ،سرمایههای اقتصادی را به جریان میاندازد ،و به
دنبال ارتقای مشروعیت سیاسی کشورها در سطح بینالمللی است  .از منظر اقتصادی
گردشگری یکی از صنایع پر در آمد ،پاک و کم هزینه در اقتصاد است .درآمدهای
حاصل از گردشگری تجلی نوعی «صادرات نامرئی و پنهان» است .از منظر اجتماعی،
گردشگری در بستر محیط جغرافیایی صورت میگیرد که متشکل از محیط طبیعی،
فرهنگی و اجتماعی است .از منظر سیاسی نیز ،یکی از دالیل استقبال گردشگرها از
یک کشور ،ثبات سیاسی و خوش رفتاری کشورها در مناسبات بینالمللی است .ورود
گردشگر به یک کشور نشان از آرامش آن و همچنین نشانه قدرت و امنیت یک منطقه
است .ماهیت گردشگری در هر جامعهای ،متأثر از عوامل پیچیده و در هم بافتۀ سیاسی،
اقتصادی و همچنین ویژگیهای جغرافیایی است که دیگران را مجذوب خود میکند.
در این پژوهش با اتکا به نقشهای محوری دولت در رشد و توسعه گردشگری،
ابزارهایی که دولت با استفاده از آنها میتواند خطِ مشیهای خود را به اجرا بگذارد بر
اساس دیدگاه خبرگان و فعاالن حوزه گردشگری مورد بررسی قرار گرفته است.
بنابراین ،ابتدا مبانی نظری ابزارهای خط مشی گذاری و سپس چارچوب نظری پژوهش
بررسی و با تعیین مدل مفهومی و عملیاتی و با اتکا به استراتژی پیمایش تحلیلی،
ابزارهای خط مشی گردشگری احصاء و پیشنهادهایی برای ارتقای گردشگری ارائه
شده است.

بیان مسئله
بدون شک امروزه صنعت گردشگری به عنوان مهمترین صنعت جهان ،رشد سریعی
در توسعه اقتصادی جهان داشته که در نتیجه افزایش نرخ رشد ساالنه در تولید ناخالص
ملی ،صادرات تجارت جهانی به طور مداوم باال رفته است .کشور ایران علی رغم اینکه
دارای تنوع جاذبههای گردشگری است ولی به دالیل گوناگون نتوانسته است به جایگاه
شایسته در صنعت گردشگری دست یابد.
مصاحبههای اکتشافی با بسیاری از فعاالن گردشگری نشان میدهد دولت نتوانسته
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است به نحو احسن نقش خود را در زمینه گردشگری ایفا کند .با این وجود با توجه به
مأموریت ذاتی دولت به نظر میرسد ضرورت تصمیم گیری از سوی خط مشی گذاران
دولت برای ارتقای گردشگری ملی احساس میشود .سوال این است که دولتها با چه
ابزاری میتوانند خط مشی گردشگری را به اجرا درمی آورد؟

ضرورت پژوهش
خط مشی گردشگری ،به طور فزایندهای به امری حیاتی برای بسیاری از کشورها
که تمایل به بهکارگیری گردشگری ،برای رشد منطقهای و ملی دارند تبدیل شده است.
الزمۀ موثر بودن این خط مشی آن است که موانعی که در اجرای آن وجود دارد،
شناسایی شود .به این ترتیب این امر احساس میشود برای اجرای خط مشیهای مرتبط
با گردشگری نیازمند ابزارهای هستیم که آنها را به صورت کارآمد به اجرا بگذاریم.
در خصوص گردشگری در ایران پژوهشهای متعددی صورت گرفته است و
راهکارهایی نیز برای توسعه آن به طور عام و خاص ارائه شده است .حال مسئلهی
اصلی این است که چرا با ارائهی راهکارها ،هنوز کشور ما با دارا بودن بسترهای فراوان
نتوانسته است سهم خود را از بازار گردشگری بهدست آورد .با وجود این خالئی
احساس میشود مبنی بر اینکه علیرغم ارائه خط مشیهایی در زمینه گردشگری،
اجرای آن با نواقصی همراه است .در این راستا به دنبال ابزارهایی هستیم که بتوان این
خط مشیها را به صورت کارآمد به اجرا گذاشت.

اهداف پژوهش
در این پژوهش به دنبال دو هدف هستیم هدف نخست پژوهش ،شناسایی ابزارهای
خط مشی گردشگری در ایران است و هدف دوم پژوهش ،مقایسه این ابزارها در
وضعیت موجود و مطلوب است.

سوال پژوهش
با کدام ابزارها میتوان خط مشیهای گردشگری را اجرا کرد؟
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مبانی نظری ابزارهای خطمشی
بر اساس رویکرد اقتصاد رفاه ،زمانی که بازارها در رقابت کامل عمل میکنند؛
ضرورت مداخله دولتها برای دستیابی به «کارایی پارتو »1وجود ندارد .به عبارت
دیگر ،کارایی پارتو از طریق اقدامات داوطلبانه و بدون نیاز به خط مشیهای عمومی
رخ میدهد .در یک دنیای کامالً رقابتی ،بازار تضمین میکند که هزینه تولید برابر با
هزینههای واقعی اجتماعی است .اما در عمل ،به ندرت واقعیتهای اقتصادی به صورت
کامالً ایده آل و کامالً رقابتی وجود دارد ( .)Weimer & Vining. 2005گذر از این
پیش فرضها باعث به وجود آمدن نظریه شکست بازار خواهد شد .همچنان که مایکل
( )Micheal,2001بیان داشت ،شکست بازار دخالت دولت را توجیه میکند .چرا که
عرضه «کاالهای عمومی» و تخصیص هزینههای اجتماعی ،وظایفی هستند که فقط
دولتها میتوانند به طور موثر آن را انجام دهند ..ماسگریو )1181( 4بیان میکند که
"فراگیری دولت ،تجلی ایدئولوژیهای سیاسی و اجتماعی است که با فرضیات انتخاب
مشتری و تصمیمگیری غیر متمرکز تفاوت دارد ".همچنین سازوکار بازار به تنهایی
نمیتواند همه وظایف اقتصاد را انجام دهد و بدون دولت ،بازارها قادر به کار نخواهند
بود (هیوز .)1386 ،114 ،پس ضرورت مداخله دولتها احساس میشود و دولتها
چگونه به این کار مبادرت میورزند.

ابزارهای خط مشیگذاری عمومی
هر خط مشی دارای سه عنصر کلیدی است :تعریف و شناسایی مسئله ،اهدافی که
باید به آن دست یافت و ابزارهایی که برای مواجه شدن با مشکل و دستیابی به هدف
مورد استفاده قرار میگیرد .زمانی که دولت به وجود مشکل عمومی و نیاز به انجام
اقدامی در مورد آن پی میبرد ،ضرورت تصمیمگیری از سوی خط مشی گذاران
درباره مشکل احساس میشود .دولت برای مواجهه با مشکل باید انتخابهای مختلفی
را بررسی کنند؛ و با این کار ،در جریان تدوین خط مشی قرار میگیرد
) .)Howlett,2009,111به گفته چالز جونز ( )1182ویژگی مهم تنظیم خط مشی ،به
تعبیری ساده عبارت است از پیشنهاد ابزارهایی برای تأمین یک نیاز ،به نحوی که افراد
1- pareto efficiency
2- Musgrave
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جامعه آن را درک کنند.
ابزارهای خط مشی گذاری ،به عنوان راه حلهایی برای شکست بازار تصور می-
شوند .زیرا آنها گزینههای سیاسی هستند که امکان زیادی برای حل مشکالت
اجتماعی و اقتصادی را دارا میباشد .حتی اگر در برخی مواقع آنها از لحاظ اقتصادی
کارآمدترین راه حل نباشند ( .)Monge‐Gonzalez,2010دولتها برای اجرای خط
مشیهای خود نیازمند ابزارهایی هستند که به وسیله آنها برنامههای خود را محقق می-
سازد و راه حلهای انتخاب شده برای مشکالت اجتماعی ،اقتصادی و مانند آن را
عملی سازد .پیترز و لیندر ( )Peters & Linder,1991ابزارها را به عنوان امکانات،
تجهیزات و فنون در اختیار دولت تعریف میکنند که به وسیله آنها اهداف دولتها
به اجرا در میآید .ابزار خط مشی گذاری که گاهی وسایل خط مشی یا ابزارهای
حکمرانی 1نامیده میشود وسایل و تدابیر واقعی هستند که دولت برای اجرای خط
مشیهای خود در اختیار دارد و از میان آنها باید انتخاب صورت گیرد؛ فرایند شکل
دهی به تصمیمهای دولت همیشه با انتخاب یک یا چند ابزار از جعبه ابزار موجود
دولت انجام میگیرد (.)Howlett & et al2,2009,115

طبقه بندی ابزارهای خط مشی
تنوع ابزار در دسترس خط مشی گذاران برای برخورد با یک مشکل مرتبط تنها بر
اساس تصور آنها محدود میشود .اندیشمندان تالش فراوانی کردهاند تا ابزارهای خط
مشی را در مقوالت معنی داری طبقه بندی کنند).(salmon, 1989, howlett, 1998
در سال 1186طبقه بندی ساده و مشهوری که به مدل ناتو 3شهرت یافت توسط هود
ارائه شد .وی نشان داد که کلیهی ابزارهای خط مشی گذاری ،در یکی از چهار مقوله
گسترده زیر قرار دارد .هاولت به نقل از هود ( )1186اظهار داشت که دولتها در
برخورد با مشکالت از ابزارهای زیر استفاده میکنند:
 .1استفاده از اطالعاتی که در اختیار دارند(اطالعات.)2
 .4استفاده از قدرت قانونی( حق صدور دستور.).
1- governing instruments
2- Ramesh & Perl
3- NATO
4- nodality
5- authority
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 .3استفاده از منابع مالی
 .2استفاده از سازمانهای رسمی که در اختیار دارند(سازمان ) ()Howlett,2011,65
4

جدول  .1طبقه بندی ابزارهای خط مشی گذاری ()Howlett, 2011
اطالعات

حق صدور دستور

منابع مالی

جمع آوری و اشاعه اطالعات

قوانین فرماندهی و
کنترلی

امتیازات ویژه و وامها

توصیه و مشاوره

خود تنظیمی

پرداخت حقالزحمه

تبلیغات
کمیسیونهای تخصصی و
مراکز پژوهشی

تعیین استانداردها و
تفویض مقررات
کمیتههای مشاورهای و
مشورتی

سازمان
ارائه مستقیم کاال و خدمات.
مؤسسات عمومی
خانواده و ،جامعه و
سازمانهای داوطلبانه

مالیات و هزینههای مالیاتی

ایجاد بازار

حمایتهای مالی از
گروههای دی نفع

باز سازماندهی دولت

چارچوب نظری پژوهش
سازمان جهانی گردشگری ( (Unwto, 2007گردشگری را مجموعه فعالیتهای
افرادی که خارج از محل زندگی معمول خود بوده و به قصد تفریح ،استراحت ،و انجام
امور دیگر مسافرت میکنند و بیش از یک سال در آن مکان نمیمانند تعریف میکند.
با این استثنا که افرادی که برای کسب درآمد مسافرت میکنند همانند ورزشکارانی که
به عضویت تیمهای خارجی در میآیند ،دانشجویانی که دارای برنامههای بلند مدت
هستند ،اعضای دیپلماتیک ،و نیروهای نظامی که به خاطر مأموریتهایشان مجبور به
سفر هستند در فرایند گردشگری نیستند .جای تعجب نیست که دولت نقش فعالی را
برای توسعه و مدیریت گردشگری ایفا کند .اسکات )4711( 3اظهار میدارد اهمیت
گردشگری به این دلیل است که به عنوان فعالیتی تصور میشود که دارای اثرات
اقتصادی ،اجتماعی و محیطی است.

نقش دولت در گردشگری
یکی از اساسیترین فعالیت دولتها ،طراحی و تدوین خط مشیهای عمومی است.
1- treasure
2- organization.
3- scott
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در کشورهای صنعتی و همچنین در حال توسعه ،به هنگام طراحی و تدوین برنامهها و
خط مشیهای عمومی کشور به گردشگری به عنوان ابزاری موثر در ادامهی روند
توسعه ،توجه خاصی معطوف میشود( .)hall,1994
دولت شکلی را برای صنعت گردشگری خود انتخاب میکند که از دیدگاه خود
برای ایفای نقشهای مورد نیاز بهترین و مناسبترین باشد ،این اشکال را میتوان به
صورت اختصاص وزارتخانه ای کامل به امر گردشگری ،اختصاص بخشی از یک
وزارتخانه به امر گردشگری ،یک سازمان غیر دولتی نیمه مستقل که دولت تاسیس
میکند ،اما این سازمان از میزان خودمختاری باالیی برخوردار است و اغلب ،شکل
یک مجمع قانونی را به خود میگیرد ،مجمعی که از سوی مجلس برای اهداف بیان
شده تاسیس میشود(داس ویل.)146 ،1308 ،
شکوفایی اقتصادی کشورهای صنعتی موجب انقالبی در صنعت گردشگری شده
است و باعث شده تا از کارکردهای اقتصادی و اجتماعی آن به عنوان راه حل مسائل
زیادی چون فقر ،بیکاری و  ...یاد شود .به این ترتیب اهمیت این بخش به عنوان
سازوکاری برای توسعه اقتصادی افزایش یافته و دولتها نباید فرصتهای به وجود
آمده این بخش را نادیده بگیرند ،چرا که ماهیت توسعه صنعت گردشگری نیازمند
همکاری بین ذینفعان مختلف فعالیتهای گردشگری است (.)Wanhill,2005
صاحبنظران نقشهای مختلفی را برای دولتها در نظر گرفتهاند(هیوز)8. :1386 ،
اما اصلیترین نقشهای دولت را میتوان در سه دسته طبقه بندی کرد ،نقش تنظیمی،
نقش هنجاری و نقش شناختی(دانایی فرد و همکاران .)1386 ،که در زیر به تشریح
آنها پرداخته میشود.
الف)نقش تنظیمی
دولتها در این نقش به تدوین چارچوب نظارتی برای توسعه و مدیریت گردشگری،
حفاظت از منابع طبیعی و فرهنگی و تسهیل مشارکت بخش خصوصی میپردازند.
( )Nohutchu, 2002این نقش نشان دهنده نقشها و مسئولیتهای همه ذینفعان در
برنامهریزی ملی گردشگری است .این نقش شامل ،برنامهریزی ملی گردشگری همگام
با خط مشیهای توسعه ملی ،تسهیل و ساده کردن الزامات بوروکراتیک ،ارائه
مشوقهای مالی همچون تخفیفهای مالی ،پشتیبانی و حمایتهای مالی و مشاورهای
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()OECD1.2000
ب) نقش شناختی
دولتها با استفاده از این نقش(سازه) بر اشاعه دانش و مهارتهای مرتبط با
گردشگری تمرکز دارد .این امر میتواند توانمندی افرادی که در زمینه گردشگری
فعالیت دارند بهبود بخشد)Costa, 2011( .کشورهای مختلف به شیوههای گوناگونی
موجب افزایش آگاهیهای افراد میشوند .دولتها در این خصوص اقداماتی از قبیل،
پخش برنامههایی در خصوص گردشگری در رسانههای عمومی و افزایش تبلیغات را
دستور کار خود قرار میدهند .همچنین برنامههای آموزشی برای برخورد مناسب با
گردشگرها ،طراحی وب سایتهایی برای گردشگری مجازی را ارائه میدهند
( )Bramwell,2005از جمله این برنامهها است.
برنامههای چون دورههای آموزشی تور گردانی ،هتلداری و استفاده از تکنیکهای
مدیریتی علمی و به روز دنیا و ارتقای استانداردهای مهارتی با استفاده از مؤسسات
آموزش عالی(صمدیان و همکاران )1388 ،از جمله این برنامهها است.
ج)نقش هنجاری
در نهایت برنامهها معطوف به بهبود دیدگاه جامعه نسبت به گردشگری ،محیط هنجاری
یک کشور را تحت تأثیر قرار میدهد و بدین ترتیب انگیزه افرادی که در زمینه
گردشگری فعالیت میکنند بهبود میبخشد ( .)Costa, 2011موفقیت هر پروژه
گردشگری مستلزم شناخت و درک کیفیت جامعه میزبان است .اساساً گردشگری یک
فعالیت منبع محور است و به جاذبهها و خدمات وابسته است ،اما توسعه موفقیت آمیز
آن مستلزم میهمان نوازی و استقبال از طرف جامعه میزبان میباشد .به طوری که
بدرفتاری و عدم عالقه و سوءظن جامعه میزبان ،نهایتاً به گردشگرها منتقل خواهد شد.
بدین سان درک جامعه و عوامل آن بر روی این طرز تفکر تأثیر میگذارد ،به این
منظور دستیابی به حمایت مطلوب جامعه برای توسعه گردشگری امری ضروری به
شمار میآید ( .) Gursoy & et al4, 2002:80برگزاری نمایشگاهها ،ارائه جوایز
مختلف و همچنین برگزاری جشنوارههای مختلف و ارائه جوایز ویژه برای خدمات
1- Organisation for Economic Co-operation and Development
2- Jurowski, & Uysal,

ارتقای ظرفیت گردشگری جمهوری اسالمی1 ...

اشخاص و شرکتهایی که در معرفی جاذبههای گردشگری و جذب گردشگرها
کارنامه موفقی دارند موجب ارتقای گردشگری میشود(.)Hooi & Smyth,2006

طراحی الگوی عملیاتی ارتقای گردشگری در ایران
با توجه به مبانی نظری پژوهش و مصاحبههای اکتشافی میتوان چنین اظهار داشت
که ابزارهای گردشگری بر اساس نقشهای سهگانه تنظیمی ،شناختی و هنجاری دولت
طبقه بندی شده است .با تأمل بر این ابزارها میتوان به چارچوب مشترکی از متغیرهای
مربوط دست یافت .از این رو در طراحی الگوی عملیاتی ارتقای گردشگری در ایران،
که از مبانی نظری و مصاحبههای اکتشافی به دست آمده است به صورت تلفیقی
استفاده شده است .الگوی عملیاتی این پژوهش بر اساس ابعاد ،مؤلفهها و ابزارهایی که
بیشترین فراوانی را داشتهاند در قالب  3بعد 1 ،مؤلفه بر اساس نمودار زیر تدوین شده
است.
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نمودار .1الگوی عملیاتی ابزارهای خط مشی گردشگری ایران

برنامه ریزی ملی توریسم

تاسیس مراکز حمایتهای
مالی

نقش تنظیمی
حمایتهای مشاوره ای

تسهیالت و کمکهای مالی
و غیر مالی

اصالحات اداری

نقشهای دولت

آموزش و بستر سازی
فرهنگی

نقش شناختی
اطالع رسانی و تبلیغات

اعطاء جوائز

نقش هنجاری

برگزاری نمایشگاه و
جشنوارها

با استناد به نمودار فوق چارچوب مفهومی ابزارهای خطمشی گردشگری در قالب 3
بعد 1 ،مؤلفه و  62ابزار ،به صورت جدول شماره  4نشان داده میشود.

ارتقای ظرفیت گردشگری جمهوری اسالمی99 ...
جدول  .2متغیرهای ارتقای گردشگری بر اساس نظریههای مختلف و مبانی نظری
مفهوم
ابعاد

نقش دولت در گردشگری
مؤلفهها

ابزارها
تدوین خط مشی ملی گردشگری.
تثبیت جایگاه گردشگری در آینده کشور
تغییر نگرش مدیران کالن کشور نسبت به گردشگری
تبیین راهبرد هر یک از انواع گردشگری.

برنامه ریزی ملی

تدوین خط مشی دیپلماسی گردشگری.

گردشگری

تعیین شعار و نشان ملی گردشگری
تشکیل پلیس گردشگری.
تشکیل وزارت گردشگری.
میزبانی مسابقات ورزشی و علمی
مطالعه و شناسایی بازارهای هدف.

تاسیس مراکز
حمایتهای مالی
حمایتهای
مشاورهای

تاسیس شرکتهای سرمایه گذاری گردشگری.
تاسیس صندوق توسعه گردشگری.
تاسیس بانک گردشگری.
معرفی متولیان اصلی صنعت گردشگری.
ایجاد و تقویت مراکز مشاوره به مراکز اقامتی و پذیرایی
اعطای تسهیالت ویژه برای احداث هتل بیمارستانها.

تسهیالت و کمکهای مالی و غیر مالی

نقش تنظیمی

اعطای تسهیالت ویژه برای احداث دهکدههای سالمت.
اعطای تسهیالت ویژه برای ساخت هتلها.
اعطای تسهیالت ویژه برای نوسازی هتلها.
اعطای تسهیالت ویژه برای ساخت واحدهای اقامتی و پذیرایی بین راهی.
اعطای تسهیالت ویژه برای ساخت اماکن ورزشی مدرن
اعطای تسهیالت ویژه به صورت زمین برای ساخت واحدهای اقامتی و پذیرایی.
اعطای تسهیالت ویژه برای تجهیز ناوگان حمل و نقل زمینی گردشگرها.
اعطای تسهیالت ویژه برای سرمایه گذاری در مناطق آزاد تجاری.
اعطای تسهیالت ویژه برای ساخت مراکز تفریحی و سیاحتی.
اعطای تسهیالت ویژه برای ساخت شهر فرودگاهی.
حذف موازی کاری اداری در زمینه گردشگری
تسهیل در تشریفات گمرکی.
تسهیل در صدور روادید.

اصالحات ادار ی

ارائه ویزای الکترونیکی.
حمایت از شکل گیری تشکلهای صنفی.
انجام مبادالت فرهنگی با کشورهای اسالمی.
درگیر ساختن و مشارکت وزارتخانه ها و سازمانهای دولتی
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نقش دولت در گردشگری

مفهوم
ابعاد

مؤلفهها

ابزارها
آموزش عمومی به مردم برای برخورد با گردشگرها
ایجاد رشتههای مختلف گردشگر در دانشگاهها.

نقش شناختی

آموزش و
بسترسازی فرهنگی

برگزاری دورههای آموزشی -مشاورهای تور گردانی.
برگزاری دورههای آموزشی -مشاورهای هتل داری.
تاسیس انجمنهای علمی.
پخش مستمر برنامههای تلویزیونی.
پخش مستمر برنامههای رادیویی.
تاسیس شبکههای ماهوارهای .
تاسیس شرکتهای بینالمللی خدمات گردشگری.
معرفی مناطق مستعد گردشگری برای سرمایه گذاران.

اطالع رسانی و

معرفی مناطق نمونه گردشگری برای گردشگرها.

تبلیغات

برگزاری کنفرانسهای علمی.
تبلیغ و معرفی موزهها.
چاپ بروشورهای تبلیغاتی.
طراحی پورتالهای اطالعات گردشگری.
اعطای جوائز ویژه به تورگردانها

اعطای جوائز

نقش هنجاری

اعطای جوائز صادراتی به واردکنندگان گردشگر.
اعطای جوائز ویژه به برترینهای بخش گردشگری.

برگزاری نمایشگاه
و فستیوال

برگزاری نمایشگاه دستاوردهای گردشگری.
برگزاری فستیوالهای مختلف( گالب گیری ،کوچ ،صنایع دستی و مانند آن )

روششناسی پژوهش
.1
.4
.3

.2

جهت گیری پژوهش :پژوهش حاضر از نظر جهت گیری توسعهای است.
استراتژی پژوهش :استراتژی پژوهش به صورت ترکیبی(کیفی و کمی)است.
شیوه گرد آوری :برای آزمون مدل مفهومی از شیوه گردآوری پرسشنامه استفاده
شده است .این پرسشنامه در مجموع از  64سوال (ابزارهای تنظیمی  ،38ابزارهای
شناختی  13و ابزارهای هنجاری  .سوال) تشکیل شده است.
جامعه و نمونه آماری در بخش کمی :جامعه آماری مجموعه  107نفری از پرسنل
معاونت گردشگری سازمان میراث فرهنگی ،گردشگری و صنایع دستی به عنوان

ارتقای ظرفیت گردشگری جمهوری اسالمی93 ...

متولی گردشگری در کشور بود که از این  107پرسشنامه توزیع شده ،تعداد 114
پرسشنامه عودت داده شد همچنین تعداد  177پرسشنامه در بخش خصوصی توزیع
گردید که تعداد  60پرسشنامه عودت داده شد .به منظور تایید روایی پرسشنامه،
طرح مقدماتی پرسشنامه توسط چند تن از خبرگان و صاحب نظران بررسی شد و
پیشنهادهای ایشان در تدوین پرسشنامه نهایی لحاظ گردید .سرانجام پایایی
پرسشنامه نیز از طریق آلفای کرونباخ اندازهگیری شد .نتیجه بدست آمده از اعتبار
پرسشنامه در جدول زیر ارائه شده است :همچنین برای شناخت تمهای اصلی از
تحلیل عاملی استفاده شد.
جدول  .3اعتبار پرسشنامه
تعداد آزمودنی

کرونباخ محاسبه شده

63

758.8

فنون آماری :دادههای جمعآوری شده از جامعه آماری ،با استفاده از فنون آمار
استنباطی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت .در بخش آمار توصیفی از شاخصهای
مرکزی و پراکندگی نظیر میانگین ،نما و انحراف معیار و در بخش فنون آمار استنباطی
با توجه به حجم آماری مورد مطالعه از آزمون ناپارامتریک تی زوجی استفاده شده
است.

تحلیل دادهها
در این قسمت برای پاسخ گویی به سوال پژوهش یا تایید و رد فرضیههای محقق ،
اطالعات جمع آوری شده در مورد ابزارهای سهگانه(تنظیمی ،شناختی و هنجاری)
مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت .که پژوهشگر ادعا میکرد که:
 میان استفاده از ابزارهای تنظیمی خط مشی گردشگری در وضعیت موجود و
مطلوب تفاوت معناداری وجود دارد.
 میان استفاده از ابزارهای شناختی خط مشی گردشگری در وضعیت موجود و
مطلوب تفاوت معناداری وجود دارد.
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 میان استفاده از ابزارهای هنجاری خط مشی گردشگری در وضعیت موجود و
مطلوب تفاوت معناداری وجود دارد.

تحلیل عاملی ابزارهای
به منظور تعیین شاخصهای موثر بر نقش دولتها از تحلیل عاملی استفاده شده است
که در جدول شماره  2نشان داده شده است.
نتایج عاملی تائیدی هر یک از شاخصها
ردیف
1
4
3
2
.
6
0
8
1
17
11
14
13
12
1.
16
10

شاخصها
تدوین خط مشی ملی گردشگری.
تثبیت جایگاه گردشگری در آینده کشور.
تغییر نگرش مدیران کالن کشور نسبت به گردشگری.
تبیین راهبرد هر یک از انواع گردشگری.
تدوین خط مشی دیپلماسی گردشگری.
تعیین شعار و نشان ملی گردشگری.
تشکیل پلیس گردشگری.
تشکیل وزارت گردشگری.
میزبانی مسابقات ورزشی و علمی
مطالعه و شناسایی بازارهای هدف
تاسیس شرکتهای سرمایه گذاری گردشگری.
تاسیس صندوق توسعه گردشگری.
تاسیس بانک گردشگری.
معرفی متولیان اصلی صنعت گردشگری.
ایجاد و تقویت مراکز مشاوره به مراکز اقامتی و پذیرایی.
اعطای تسهیالت ویژه برای احداث هتل بیمارستانها.
اعطای تسهیالت ویژه برای احداث دهکدههای سالمت.

بار عاملی
75881
75.61
75807
7511.
75014
7041
75236
75.18
7520.
75621
75041
75621
7514.
75014
75144
75114
75803

18

اعطای تسهیالت ویژه برای ساخت هتلها.

75023

11

اعطای تسهیالت ویژه برای نوسازی هتلها.

756.8

47

اعطای تسهیالت ویژه برای ساخت واحدهای اقامتی و پذیرایی بین راهی.

75384

41

اعطای تسهیالت ویژه برای ساخت اماکن ورزشی مدرن.

75613

44

اعطای تسهیالت ویژه به صورت زمین برای ساخت واحدهای اقامتی و پذیرایی.

75038

43

اعطای تسهیالت ویژه برای تجهیز ناوگان حمل و نقل زمینی گردشگرها.

75460

42

اعطای تسهیالت ویژه برای سرمایه گذاری در مناطق آزاد تجاری.

75.72

4.

اعطای تسهیالت ویژه برای ساخت مراکز تفریحی و سیاحتی.

75162

ارتقای ظرفیت گردشگری جمهوری اسالمی95 ...
ردیف
46

شاخصها
اعطای تسهیالت ویژه برای ساخت شهر فرودگاهی.

بار عاملی
75216

40

اعطای تسهیالت ویژه برای احداث هتل بیمارستانها.

75871

48

حذف موازی کاری اداری در زمینه گردشگری.

75832

41

تسهیل در تشریفات گمرکی.

75038

37

تسهیل در صدور روادید.

75613

31

ارائه ویزای الکترونیکی.

7526.

34

حمایت از شکل گیری تشکلهای صنفی.

75674

33

انجام مبادالت فرهنگی با کشورهای اسالمی.

75260

32
3.
36
30

درگیر ساختن و مشارکت وزارتخانه ها و سازمانهای دولتی.
آموزش عمومی به مردم برای برخورد با گردشگرها.
ایجاد رشتههای مختلف گردشگر در دانشگاهها.
برگزاری دورههای آموزشی ـ مشاورهای تور گردانی.

7528.
75260
75.10
75.88

38

برگزاری دورههای آموزشی ـ مشاورهای هتل داری.

75.67

31

تاسیس انجمنهای علمی.

75.34

27

پخش مستمر برنامههای تلویزیونی.

75236

21

پخش مستمر برنامههای رادیویی.

75.23

24
23

تاسیس شبکههای ماهوارهای .
تاسیس شرکتهای بینالمللی خدمات گردشگری.

756.3
75.80

22

معرفی مناطق مستعد گردشگری برای سرمایه گذاران.

75208

2.

معرفی مناطق نمونه گردشگری برای گردشگرها.

750.1

26

برگزاری کنفرانسهای علمی.

75382

20

تبلیغ و معرفی موزهها.

7523.

28

چاپ بروشورهای تبلیغاتی.

75034

21

طراحی پورتالهای اطالعات گردشگری.

75.11

.7
.1
.4
.3
.2
..

اعطای جوائز ویژه به تورگردانها
اعطای جوائز صادراتی به واردکنندگان گردشگر.
اعطای جوائز ویژه به برترینهای بخش گردشگری.
اعطای جوائز ویژه به برترینهای بخش گردشگری.
برگزاری نمایشگاه دستاوردهای گردشگری.
برگزاری فستیوالهای مختلف( گالب گیری ،کوچ ،صنایع دستی و ) ...

75134
758.1
75.32
75021
75218
75.12

با توجه به تحلیل آماری روی  ..شاخص ابزارهای خط مشی گذاری ،سه عامل به
عنوان عاملهای اصلی با توجه به بررسی ادبیات موضوع شناسایی شد .تحلیل عاملی
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نشان میدهد که شاخصهای ردیف  1تا  32تحت عامل نقش تنظیمی ،و ردیفهای 3.
تا  21تحت عنوان شاخصهای نقش شناختی و  .7تا  ..به عنوان شاخصهای هستند
که در نقش هنجاری قرار میگیرد.
بررسی تفاوت وضع موجود و مطلوب ابزارهای خط مشی گردشگری
الف) بررسی آزمون تی زوجی ابزارهای مؤلفۀ برنامه ریزی ملی

T

حد پایین

حد باال

881.2

88..2

محاسبه شده

فرضH0

میانگین

درصد)

سطح معنی داری

تفاضل میانگین (99

میزان خطا

برآورد فاصلهای

نتیجه آزمون

جدول  .1آزمون تی زوجی بین ابزارهای مؤلفه تسهیالت و کمکهای مالی

.8.0

ردH0

بین ابزار" اعطای تسهیالت ویژه برای ساخت هتل
بیمارستانها" در وضع موجود و مطلوب تفاوت

888222

81818

.8...

معناداری وجود دارد
بین ابزار"اعطای تسهیالت ویژه برای احداث
دهکدههای سالمت" در وضع موجود و مطلوب

8812..

8882

88.28

888218

.8...

.8.0

ردH0

تفاوت معناداری وجود درد
بین ابزار" اعطای تسهیالت ویژه برای ساخت و
بهسازی هتلها" در وضع موجود و مطلوب تفاوت

881211

182.0

88822

8.82.8

.8...

.8.0

ردH0

معناداری وجود دارد
بین ابزار"اعطای تسهیالت ویژه برای ساخت
واحدهای اقامتی و پذیرایی بین راهی" در وضعیت

182018

18201

8810.

128180

.8...

.8.0

ردH0

موجود و مطلوب تفاوت معنی داری وجود دارد
بین ابزار" اعطای تسهیالت ویژه برای ساخت اماکن
ورزشی مدرن" در وضع موجود و مطلوب تفاوت

88.121

18282

88800

128128

.8...

.8.0

ردH0

معنی داری وجود دارد
بین ابزار" اعطای تسهیالت به صورت واگذاری
زمین برای ساخت واحدهای اقامتی و تفریحی" در
وضع موجود و مطلوب تفاوت معنی داری وجود

881118

1822.

88818

128828

.8...

.8.0

ردH0

دارد
بین ابزار"اعطای تسهیالت ویژه برای ساخت مراکز
تفریحی و سیاحتی" در وضع موجود و مطلوب

88822

88.22

88120

888212

.8...

.8.0

ردH0

تفاوت معنی داری وجود دارد.
بین ابزار" الزام بانکها برای اعطای تسهیالت برای
بخش گردشگری" در وضع موجود و مطلوب
تفاوت معنی داری وجود دارد.

88881

88.21

88001

8.8.80

.8...

.8.0

ردH0

T

حد پایین

حد باال

18118

18221

محاسبه شده

فرضH0

میانگین

درصد)

سطح معنی داری

تفاضل میانگین (99

میزان خطا

برآورد فاصلهای

نتیجه آزمون

ارتقای ظرفیت گردشگری جمهوری اسالمی97 ...

.8.0

ردH0

بین ابزار" اعطای تسهیالت ویژه برای رونق مناطق
آزاد تجاری" در وضع موجود و مطلوب تفاوت

18.021

28818

.8...

معناداری وجود دارد.
بین ابزار" حمایتهای بیمهای از فعاالن
گردشگری" در وضع موجود و مطلوب تفاوت

882218

88128

88820

28818

.8...

.8.0

ردH0

معناداری وجود دارد.
بین ابزار" احداث شهر فرودگاهی " در وضع
موجود و مطلوب تفاوت معناداری وجود دارد.

880120

888.1

88288

8888.0

.8...

.8.0

ردH0

88..8.

8818

8822.

828180

.8...

.8.0

ردH0

بین ابزار" تجهیز ناوگان زمینی حمل و نقل
گردشگری" در وضع موجود و مطلوب تفاوت معنا
داری وجود دارد.
بین ابزار" افزایش ظرفیت خطوط هوایی کشور" در
وضع موجود و مطلوب تفاوت معناداری وجود دارد

88..00

881

8821

808121

.8...

.8.0

ردH0

881211

182.0

88188

128..

.8...

.8.0

ردH0

بین ابزار" اعطای تخفیفها مالیاتی برای
گردشگرها" در وضع موجود و مطلوب تفاوت
معناداری وجود دارد.
بین ابزار" اعطای تخفیفها مالیاتی برای هتلها و
مراکز اقامتی" در وضع موجود و مطلوب تفاوت

881.8.

88812

88.

8082

.8...

.8.0

ردH0

معناداری وجود دارد.

همانطور که در جدول  0مشاهده میشودد در تمامی ابزارهای مولفهی تسهیالت و
کمکهای مالی و غیر مالی فرض  H0مورد تائید قرار نگرفته و در نتیجه با قاطعیت 1.
درصد بین وضع موجود و مطلوب تفاوت معنی داری وجود دارد.
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ت) بررسی آزمون تی زوجی ابزارهای مؤلفۀ اصالحات اداری

881280

882.8

میانگین

T

محاسبه شده

حد پایین

حد باال

سطح معنی داری

فرضH0

میانگین( 99درصد)

میزان خطا

برآورد فاصلهای تفاضل

نتیجه آزمون

جدول .8آزمون تی زوجی بین ابزارهای مؤلفه اصالحات اداری

.8...

.8.0

ردH0

بین ابزار " حذف موازی کاری اداری در
زمینه گردشگری "در وضع موجود و

881821

1288..

مطلوب تفاوت معنا داری وجود دارد.
بین ابزار" تسهیل در تشریفات گمرکی"
در وضع موجود و مطلوب تفاوت معنی

880212

888.8

882.1

88888.

.8...

.8.0

ردH0

داری وجود دارد.
بین ابزار" ارائه ویزای الکترونیکی" در
وضع موجود و مطلوب تفاوت معنی

8808.8

8881

882.1

888828

.8...

.8.0

ردH0

داری وجود دارد.
بین ابزار" تسهیل در صدور روادید" در
وضع موجود و مطلوب تفاوت معنی

888022

8810.

880.0

88808.

.8...

.8.0

ردH0

داری وجود دارد.
بین ابزار " در گیر ساختن و مشارکت
وزارتخانه ها سایر سازمانهای دولتی"
در وضع موجود و مطلوب تفاوت معنی

88.128

18221

88818

128228

.8...

.8.0

ردH0

داری وجود دارد.
بین ابزار" انجام مبادالت فرهنگی با
کشورهای اسالمی" در وضع موجود و

18021.

18801

18221

11812.

.8...

.8.0

ردH0

مطلوب تفاوت معنی داری وجود دارد
بین ابزار" مطالعه و شناسایی بازارهای
هدف" در وضع موجود و مطلوب تفاوت

888818

88..2

88182

8.802.

.8...

.8.0

ردH0

معنی داری وجود دارد

همانطور که در جدول شماره  8مشاهده میشود فرض H0در این تحلیل رد
میشود و با قاطعیت  1.درصد نشان داده میشود که در مورد ابزارهای این مؤلفه ،بین
وضع موجود و مطلوب فاصله معنی داری وجود دارد.

ارتقای ظرفیت گردشگری جمهوری اسالمی91 ...

ث) بررسی آزمون تی زوجی ابزارهای مؤلفۀ آموزش و بستر سازی فرهنگی

T

میانگین

18181

182.1

محاسبه شده

وضع موجود و مطلوب تفاوت معنا داری

18.1.8

حد پایین

حد باال

سطح معنی داری

فرضH0

میانگین( 99درصد)

میزان خطا

برآورد فاصلهای تفاضل

نتیجه آزمون

ادامه جدول  .9آزمون تی زوجی بین ابزارهای مؤلفه آموزش و بستر سازی فرهنگی

.8...

.8.0

ردH0

بین ابزار" تشکیل انجمنهای علمی" در
118281

وجود دارد.
بین ابزار" پخش مستمر برنامههای
رادیویی" در وضع موجود و مطلوب

888021

8812.

88088

828..8

.8...

.8.0

ردH0

تفاوت معنی داری وجود دارد.
بین ابزار" پخش مستمر برنامههای
تلویزیونی" در وضع موجود و مطلوب

888...

88.21

88112

818.20

.8...

.8.0

ردH0

تفاوت معنی داری وجود دارد

همانطور که در جدول  1دیده میشود ،فرض  H0در این تحلیل رد میشود و با
قطعیت  1.درصد نشان داده میشود که در مورد ابزارهای این بخش در این تحقیق بین
وضع موجود و مطلوب فاصله معنی داری وجود دارد .
ج) بررسی آزمون تی زوجی ابزارهای مؤلفه اطالع رسانی و تبلیغا ت

میانگین

T

محاسبه شده

حد پایین

حد باال

سطح معنی داری

فرضH0

میانگین( 99درصد)

میزان خطا

برآورد فاصلهای تفاضل

نتیجه آزمون

جدول  .9آزمون تی زوجی بین ابزارهای مؤلفه اطالع رسانی و تبلیغات

بین ابزار" تاسیس شبکههای ماهوارهای"
در وضع موجود و مطلوب تفاوت معنا

8822.2

88.8.

88288

8282.2

.8...

.8.0

ردH0

داری وجود دارد.
بین ابزار" تبلیغ و معرفی موزهها" در
وضع موجود و مطلوب تفاوت معنا داری
وجود دارد.

8882.

88122

88021

818122

.8...

.8.0

ردH0

میانگین

T

محاسبه شده

حد پایین

حد باال

سطح معنی داری

فرضH0

میانگین( 99درصد)

میزان خطا

برآورد فاصلهای تفاضل

نتیجه آزمون
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بین ابزار" زنده سازی اماکن تاریخی" در
وضع موجود و مطلوب تفاوت معنا داری

88811.

88.88

88112

818822

.8...

.8.0

ردH0

وجود دارد.
بین ابزار" تاسیس آژانسهای بینالمللی
خدمات گردشگری در خارج از کشور"
در وضع موجود و مطلوب تفاوت معنا

88.021

8812.

88282

8.8212

.8...

.8.0

ردH0

داری وجود دارد.
بین ابزار" معرفی مناطق مستعد
گردشگری برای سرمایه گذاران" در وضع
موجود و مطلوب تفاوت معنا داری وجود

88..18

18208

88821

128108

.8...

.8.0

ردH0

دارد.
بین ابزار" برگزاری کنفرانسهای علمی"
در وضع موجود و مطلوب تفاوت معنی

881228

88..8

88800

8180.0

.8...

.8.0

ردH0

داری وجود دارد.
بین ابزار" چاپ بروشورهای تبلیغاتی و
ارائه آن در نمایشگاههای خارجی" در
وضع موجود و مطلوب تفاوت معناداری

8882.8

88.28

88112

808800

.8...

.8.0

ردH0

وجود دارد..
بین ابزار" طراحی پورتالهای اطالعات
گردشگری" در وضع موجود و مطلوب

88..82

8818.

88222

828288

.8...

.8.0

ردH0

تفاوت معنا داری وجود دارد.
بین ابزار" راه اندازی تورهای مجازی" در
وضع موجود و مطلوب تفاوت معنا داری

880.21

88821

88281

88812.

.8...

.8.0

ردH0

وجود دارد.

همانطور که در جدول شماره  1دیده میشود ،فرض  H0در این تحلیل رد میشود
و با قاطعیت  1.درصد نشان داده میشود که در مورد ابزارهای این بخش در این
پژوهش بین وضع موجود و مطلوب تفاوت معنی داری وجود دارد.

ارتقای ظرفیت گردشگری جمهوری اسالمی29 ...
چ) بررسی آزمون تی زوجی ابزارهای مؤلفۀ اعطای جوائز

T

محاسبه شده

18201

88828

سطح معنی

تورگردانها" در وضع موجود و مطلوب

88.282

حد پایین

حد باال

داری

فرضH0

میانگین

میانگین( 99درصد)

میزان خطا

برآورد فاصلهای تفاضل

نتیجه آزمون

جدول  .12آزمون تی زوجی بین ابزارهای مؤلفه اعطای جوائز

.8.0

ردH0

بین ابزار"اعطای جوائز ویژه به
1280.2

.8...

تفاوت معناداری وجود دارد.
بین ابزار" اعطای جوائز صادراتی به وارد
کنندگان گردشگر" در وضع موجود و

881101

182.0

88820

128280

.8...

.8.0

ردH0

مطلوب تفاوت معناداری وجود دارد.
بین ابزار"اعطای جوائز ویژه به برترینهای
بخش گردشگری" در وضع موجود و

888128

88112

8802.

8.8802

.8...

.8.0

ردH0

مطلوب تفاوت معنی داری وجود دارد

همانطور که در جدول  17مشاهده میشود ،فرض  H0در این تحلیل رد میشود و
با قاطعیت  1.درصد نشان داده میشود که در مورد ابزارهای این بخش در این پژوهش
بین وضع موجود و مطلوب تفاوت معنی داری وجود دارد.

نتیجه گیری
در جهان امروز سیاست گذاری و برنامه ریزی از بخشهای جدایی ناپذیر زندگی
بشر امروزی محسوب میشوند ،تا خط مشی وجود نداشته باشد و هدفی تنظیم نشود و
راهی برای رسیدن به آن مشخص نشود ،به نظر انجام هر کار دیگری غیر ممکن است.
دولتها ابتدا اهدافی را در نظر میگیرند ،برای تحقق آن اهداف خط مشی گذاری
میکنند ،اجرایی موفقیت آمیز خط مشیها مستلزم شناخت ابزارهای خط مشی گذاری
با توجه به مجریان و جامعه مخاطب خط مشی است .گردشگری یکی از صنایعی است
که میتواند به کشورها در دستیابی به اهداف اقتصادی ،اجتماعی و محیطی کمک
کند .همچنین گردشگری در کشورهای همچون ایران میتواند اثرات پرفایده تری در
خصوص اشتغال و توسعه اقتصادی داشته باشد.
در این پژوهش تالش کردیم تا با رویکردی نوگرایانه ،نقش دولت را در
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گردشگری شناسایی و مفهوم پردازی کنیم .با توجه به مؤلفههای شناسایی شده در این
مفهوم پردازی میتوان نتیجه گرفت که شناسایی ابزارهای خط مشی گردشگری به
منزله راه کاری است که دولتها با بهره گیری از آنها میتوانند موجب رشد و توسعه
گردشگری بشوند .در نهایت با توجه به مطالب اشاره شده در فرایند پژوهش و در پاسخ
به سوال مطرح شده میتوان گفت ،محوریت اصلی فعالیتهای دولت در گردشگری
استفاده از ابزارهای خط مشی گردشگری صورت میگیرد که در خالل پژوهش
دریافتیم که ابزارهای خط مشی گردشگری در  3بعد و  14مؤلفه است که دولت ایران
میتواند با استفاده از آنها میتواند خط مشی خود را به اجرا بگذارد.
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