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 چکیده

با اثراتی عمیق است که کشورهای جهان با بازگشایی  بعدی و ای جهانی، چند گردشگری پدیده 
گردشگری دارای پتانسیل  محققان،بسیاری از  ی شوند. به عقیده رو می همرزهای خود با آن روب

رای الملل و ابزاری برای ترویج صلح در جهان است. گردشگری ابزاری ب گذاری بر روابط بیناثر
های جهانی و تروریسم.  الملل و پاسخ قدرتمندی است برای چالش بین ی دیپلماسی عمومی و توسعه

برد، بلکه خود نیرویی حیاتی  تنها از صلح بهره می نه: گردشگری دهد بررسی مطالعات پیشین نشان می
 ی بندی اثرات توسعه اولویت اصلی این پژوهش،هاست. هدف  صلح در بین ملت برای گسترش

برای شدت این اثرات در سطح جهانی است.  ی های صلح جهانی و مقایسه گردشگری بر شاخص
های گوناگون صنعت  خبرگان و مدیران بخش ی از جامعهنفر  44 های تحقیق، پاسخ به پرسش

مورد پرسش قرار  خاب و از طریق مصاحبه و پرسشنامهعنوان نمونه انت  گردشگری شهر تهران به
 ی دهنده نشان های استنتاجی آمار تحلیل شدند. نتایج کمک روش آوری شده به های جمع گرفتند. داده
( گردشگری 3/3پتانسیل اثرگذاری با شدت زیاد )این، افزون برگردشگری در جهان و اثرات متنوع 

 شود. های صلح جهانی ارزیابی می بر شاخص

الملل ، روابط بینجهانی های صلح صلح، شاخص :گانکلیدواژ  
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 مقدمه 

 های اقتصادی و اجتماعی دنیای مدرن است ترین پدیده از مهم یکی گردشگری 
(Sharpley,2002: 12)ها، . گردشگران تجربیات و دانش نو را از تعامل با دیگر فرهنگ 

کنند و  کنند و اهمیت نگهداری از محیط را درک می مناطق و کشورها کسب می
جویانه در میان مردم  بخشند؛ در این فرایند روابط صلح مناسباتشان با یکدیگر را بهبود می

باعث  یگردشگر دیدگاه لیبرالیستی  براساس. (Haessly,2010: 13)یابد  گسترش می
شود. ارتباطات  المللی می ها و افراد در سطح بین افزایش ارتباطات اقتصادی بین دولت

به افزایش ثروت و ایجاد  تجارت و خدمات ایجاد شده، منجر ی سیلهبوکه  ،فرد به فرد
بنابراین،  شود. می (مانند دموکراسی)سیاسی  های آزادی خواستار آگاه متوسط ی طبقه

برای گسترش روابط  یکاتالیزور مثابه تواند به کالن می گردشگری در هردو سطح خرد و
با  . همچنین(Prideaux, Kim, & Prideaux,2007: 296-297)د آمیز عمل کن صلح

ها و  عنوان نیرویی مثبت برای کاهش تنش به المللی ی ملی و بینها نقش در سیاستی  هئارا
گردشگری چه .(Sarkar & George,2010: 28) سوءتفاهمات مورد توجه قرار گیرد

ثر برای انتقال ثروت و سرمایه از کشورهای مؤابزاری  المللی بینو چه  ای منطقه درسطح  
 :Sharpley,2002)ست یافته و فقیرتر ا کمترتوسعه  تر به کشورهای یافته و غنی توسعه

گردشگری طیف وسیعی از کارکنان با سطوح آموزشی و مهارتی مختلف از .(18
 ,Allen, Edgell, Smith, & Swanson)شود  شامل میمهارت تا مهارت باال را  بی

، ارتقای پایگاه (Dimoska,2008: 175)برابری جنسی به افزایش  گردشگری. (2008
های دستیابی به جایگاه مدیریت، رهبری و  اجتماعی و خودکفایی زنان و ایجاد فرصت

 (.95 :8311)میرزایی،  انجامد های جانبی برای آنان می فعالیت

 االت تحقیقسؤ

توان  های موجود در گردشگری می پرسش مطرح آنست که آیا با توجه به پتانسیل 
ی نظری  عاملی برای برقراری صلح دانست؟ پاسخ این پرسش هنوز در مرحلهآن را 

کمبود  دالیل این یکی از های تجربی ناچیزی برای تأیید آن وجود دارد. است و داده
 یشناخت  روش در  جدل و مناقشهپر  یمبحث) های اجتماعی کیفی بودن پدیده اطالعات،

به پاسخ  شده مطرحهرحال، برای پاسخگویی به پرسش  است. به (علوم اجتماعی
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 رسد: االت زیر ضروری به نظر میسؤ
 رساند؟ یاری می گسترش دموکراسی در جهانگردشگری به  ی آیا توسعه 

 رساند؟ یاری می ایجاد رابطه با کشورهای همسایهگردشگری به  ی آیا توسعه 

 رساند؟ ن یاری میدر جهاگسترش امنیت  گردشگری به ی آیا توسعه 

 رساند؟ در جهان یاری می 8المللی افزایش دربازی بین گردشگری به ی آیا توسعه 

  رساند؟ المللی یاری می و بین ای بهبود موقعیت منطقه به گردشگری ی توسعهآیا 

  رساند؟ مییاری در جهان  سطح آموزش یارتقا گردشگری به ی توسعهآیا 

 رساند؟ یاری می فرهنگ صلح و آشتی در جهانایجاد به گردشگری  یآیا توسعه 

 رساند؟ یمدر جهان یاری  رفاه مادی یارتقا گردشگری به ی سعهآیا تو 

 سوابق نظری 

عنوان ابزاری برای گسترش  به مطالعات صورت گرفته در زمینه گردشگریسابقه  
آن برگزاری کنفرانس امنیت و  ی گردد. اولین نمونه می سال پیش بر 33صلح به 

( بود، که با چارچوبی مشخص به گردشگری 8392در هلسینکی) 2همکاری در اروپا
در کنفرانس جهانی  (Etter, 2007). صلح نگریسته شدای برای گسترش  وسیله مثابه به

شناخته شد گردشگری نیرویی حیاتی برای صلح جهانی  (،8395مانیل )گردشگری در 
(UNWTO, 1980). 8311المللی صلح از طریق گردشگری در سال  سسه بینمؤ 

طور مستقیم به گردشگری و صلح مربوط بود با  و اولین کنفرانسی را که بهسیس شد تأ
3در ونکور برگزار کرد 8311ر سال د« حگردشگری، نیرویی حیاتی برای صل» عنوان:

 

.(Etter,  2007)  در باب اهمیت  ،4سازمان جهانی گردشگری این،  بر  عالوه
تفاهم  برای بهبود روابط ونیرویی پرقدرت  را گردشگری ،گردشگری برای صلح

کرد معرفی  های جهان ملت ی الملل و مشارکت در صلح در میان همه بین
(UNWTO,2006). اد صادره توسط از اسنWTO توان به حقوق گردشگری و کد  می

اشاره کرد. در این کدها از  8و  کدهای جهانی اخالق برای گردشگری 9گردشگر

                                                                                                                       
1- International openness 
2- Conference on Security and Cooperation in Europe (CSCE)  

و پاتایا)تایلند(  4999، گالسگو 4991توان به کنفرانس : مونترال  های جهانی که توسط این موسسه برگزار شده می از کنفرانس ـ3
 اشاره کرد. 5002

4- WTO 
5- Tourism Bill of Rights and Tourist Code (Sofia, Bulgaria 1985) 



  19ـ سال هفتم ـ پاییز 91شماره  مدیریت گردشگریفصلنامه مطالعات   62
 

ها به  کننده در ایجاد درک متقابل، نزدیکی انسان عنوان مشارکت گردشگری به
ی زنان و  دهنده ارتباط و نیروی المللی نهای بی ی همکاری گسترش دهنده، یکدیگر

نیروی حیاتی  صورت به یاد شده که های زندگی مختلف ها و سبک مردان با فرهنگ
 ,Salazar) کند عمل می ها و عاملی برای دوستی و تفاهم بین انسان برای ایجاد صلح

 «یگردشگری، صنعت صلح جهان»با عنوان ای  ( در مقاله8511) 2دی آمور. (2006
ای  الملل، بلکه شالوده قدرتی در تجارت بینشگری را نه تنها عامل اقتصادی پرگرد

های با  الملل و ابزاری برای درک حقیقت روابط بین انسان بینبرای بهبود روابط 
  داند. منظور دستیابی به صلح جهانی می به های مختلف فرهنگ

در تحقیقی اکتشافی برای تعیین پارامترها و معیارهایی که از (8553) 3اپی و وار  
ن نشا ،صورت کمی مشخص کرد وان اثرات اجتماعی گردشگری را بهها بت طریق آن

های دیگر آنست و ارتباط  تر از نقش رنگند اثرات مثبت اقتصادی گردشگری پرداد
 را  تردیدآمیز خواندند. گردشگری با صلح

 «نقش گردشگری در اتحاد دو کره» ای با عنوان در مقاله (8553) 4کیم و کرومپتون 
تواند به اتحاد مجدد دو کره از طریق دو مسیر دیپلماسی  دادند که گردشگری می ننشا

و  و افراد با یکدیگر افزایش تماس بین مقامات دولتی مسیر اول از طریقکمک کند. 
آمیز  مسیر دوم از طریق باالبردن درک بین شهروندان دو کره برای ترویج روابط صلح

 .کند فرصت ایجاد می
انجام  8554تا  8553های  اساس چهار مطالعه )که بین سال( بر8551م )آبراهام پیزا 

ها بین کشورهایی که در  عاملی برای تغییر دیدگاه مثابه گردشگری را به شده( نقش
بررسی کرد. نتایج نشان داد که تعداد  داشتندیکدیگر  ای طول تاریخ روابط غیر دوستانه

ها منفی  ردشگری تغییر کرد و اکثریت دیدگاهها در طول تجربه گ کمی از دیدگاه نسبتاً
 . (Etter, 2007) ندباقی ما

« گردشگری: صنعت صلح جهانی؟» ای با عنوان ( در مقاله8551) 9استفان لیتوین
داند که  داند، بلکه آن را صنعتی می ثر برای صلح جهانی نمیؤردشگری را عاملی مگ

                                                                                                                       
1- Global Code of Ethics for Tourism  
2- D'Amore, L. J.  
3- John Ap, Turgut  Var 
4- Kim and Crompton(1990) 
5- Stephen W.Litvin 

http://www.cabdirect.org/search.html?q=au%3A%22D%27Amore%2C+L.+J.%22
http://www.cabdirect.org/search.html?q=au%3A%22D%27Amore%2C+L.+J.%22
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 ای با عنوان ( در مقاله2333) 8اکسجرالد برد. خود از وجود امنیت و صلح بهره می
مفهوم درک »های موجود در کاربرد  ه بررسی چالشب« گردشگر: پیام آور صلح؟»

روشن و پردازد  ای جایگزین در گردشگری و صلح می نهگزی مثابه به 2"«دیگران
های خود دیگران را فرصتی برای رشد  ها در نگرش شرایطی که انساندر  سازد می

بدون خشونت مدیریت شود،  د قرار دهند و ارتباط با دیگران در مسیریعاطفی خو
 است. ی صلح توسعهگردشگری قادر به مشارکت در 

ها توانایی دیپلماسی  با استفاده از تئوری بازی 2331در سال  3کیم و پیرودکس  
)نوع اول( برای ایجاد صلح دو کره را مورد آزمایش قرار دادند و مدارکی  رسمی

 تواند نقش مثبتی در این امر بازی کند.  ند که نشان داد گردشگری مییافت

 4 بررسی اثرات گردشگری

اجتماعی  ـ اقتصادی ،9گردشگری از نظر محیطی کنند که تصدیق می اکثر محققین 
پتانسیل گردشگری .(Burns & Novlli, 2007) استاهمیت  حایزار یو نتایج سیاسی بس

در  مثبتایجاد زمینه برای روابط  ،ها ملتتصویری مثبت از  ی هئتوجهی برای ارا قابل
فرایند سیاست داخلی برروابط دخالت در از طریق و دارد.  یفردی و دولت سطح

 1فرانسس بروان .(Prideaux, Kim, & Prideaux,2007: 305) گذارد می تأثیرالملل  بین
معتقد است بسیاری از تشکیالت و عملیات صنعت گردشگری )بسته به (، 8551)

ای برای توسعه،  وسیله ی منزله بهتوانند  های سیاسی( می دیدگاه اشخاص و آموزه
وابستگی ساختاری و استعمار نو مورد استفاده قرار  مثابه سازی و پیشرفت و یا به نوین

 داد ئهالملل و گردشگری بر هم ارا روابط بین تأثیرگیرند. او فهرستی از چگونگی 

(Brown, 1998). 
 

 

 

                                                                                                                       
1- Askjellerud 
2- 'understanding the Others' 
3- Kim and Prideaux (2003)   

در  ی اجتماعیا پدیده، گردشگری. به نظر محققین کید شده استأبین افراد تو اقتصادی  بر تعامالت اجتماعی فرهنگی اساساً پژوهش در اینـ 1
 است. برخورد مرزهای فرهنگی برای اهداف تجاری، مطالعه، لذت و استراحت ی برگیرنده

 محیطی بررسی نشده است. در این پژوهش  اثرات زیستـ  2
6- Frances Brown 

http://www.cabdirect.org/search.html?q=au%3A%22Askjellerud%2C+S.%22
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 گذارند. می الملل بر یکدیگر تأثیر ی و روابط بینکه گردشگر هایی راه .1جدول 

 روابط بین الملل اثرات مربوط به گردشگری

 جنگ/ تعارض زیر ساختارهای گردشگریهای اقتصادی، ویرانی  دلسردی بازدیدکنندگان در شعاع گسترده، ضربه

 رقابت اقتصادی ای آسان برای اجرا گردشگری گزینه

 تغییرات نرخ ارز/ کاهش ارزش پول/ تورم ها و گردشگرها به سوی کشورهای ارزان حرکت تورگردان

 جهانی شدن های جهانی افتاده در جریانرد شدن جوامع دورتجاری شدن گردشگری یا وا

 رشد/ توسعه/ بازسازی یافته و به جای صنعت در کشورهای توسعه یافته ای کشاورزی درکشورهای کمتر توسعهگردشگری به ججایگزین شدن 

 مرکز -استعمار نو، روابط پیرامون سازی استعمار از طریق وابستگی ساختاری گردشگری عاملی برای همیشگی

 طلب/ مستقل/ تغییرات بنیادیتجزیه  ها از نظر مالی  گردشگران با هدف ضربه به دولت

 تبلیغ ایدئولوژی/ سبک زندگی عنوان تقویت کننده تصویر، به طور برجسته از طریق رویدادهای بزرگ گردشگری به

 ایجاد دلسردی نسبت به ایدئولوژی یا دین ممنوعیت سفر؛ وضع قوانین شدید مزری

 المللی همکاری بین ای های بازاریابی منطقه استراتژی

 قانونی بی های سفر کم/ زیاد؛ خدمات خوب/ بد؛ مشکالت امنیت سفر هزینه

 حاکمیت و تسلط های مرزی و گسترش قدرت عنوان ابزاری برای ایجاد تنش استفاده ازگردشگری به

 های افراد در مرزها جریان ای  های منطقه ای؛ کمک امکان ادغام منطقه

 ارزی در مزرهاهای  جریان ها بر تراز پرداخت تأثیر

 گذاری داخلی/ خارجی در مقصدها سرمایه ها های قدرت جدید؛ افزایش جاذبه ایجاد سازمان

 اثر نمایشی تغییرات اجتماعی مدیریت شده و نشده

 تحمیل یا حذف ویزا  بر روابط کشورها  تأثیر

 مشاهده تعداد زیاد گردشگر وجود پتانسیل برای ایجاد نارضایتی 

(Brown, 1998) 

 گردشگری، دموکراسی و مشارکت 

آن اعضای اجتماع به طور مستقیم یا غیر   که در ای است دموکراسی حکومت جمعی 
شود شرکت دارند یا  ی آنها مربوط می هایی که به همه درگرفتن تصمیم مستقیم

مشارکت افراد  -توانند شرکت داشته باشند. قوام دموکراسی به مشارکت است می
. مفهوم (8313 ،)کوهن گذارد می هایی که در وضع ایشان تأثیر جامعه در گرفتن تصمیم

برای فراتر از یک حق سیاسی  ،ریزی توسعه گیری و برنامه اصلی مشارکت در تصمیم
دموکراسی و گردشگری به رابطه  .(Tosun,2005: 334) در انتخابات است رأی دادن

د شد داشتن اوقات فراغت کارگران تاکی حق رکه ب . زمانیرددگ یچند دهه پیش باز م
در . (Richter,2007: 8) های ملی اروپایی به رسمیت شناخته شد در سازمان این حقو 

های خود کامه در  جایگزین حکومت دموکراسی به شکل غربی آن میالدی، 53 ی دهه
 بلوک شرقی شد. این تغییرات در گردشگری کشورها نیز اثراتی بر جای گذاشت 

حاصل تجربیات مشارکتی در زندگی اجتماعی، (. 851 :8319 ،)الوانی و پیروز بخت
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آوری به مشارکت جامعه در فرایند  نوینی در روی جوامع غربی آغازاقتصادی و سیاسی 
(CPTDP)یزی گردشگریر برنامه

 .(Tosun,2005: 333)شد  8

 دموکراسی و حقوق بشر گردشگری،

 «آزادی مطلق سفر:» کالم ست از تکیهها سازمان گردشگری و سفر ایاالت متحده سال 
های اساسی  و یکی از راه اساس حقوق بشر نامه هلسینکی سفر در موافقت .کند استفاده می

دموکراسی  ی درجه. است شناخته شده آزادی و جابجایی اطمینان از وجود برای ارزیابی و
 .(Richter,2007: 5) دشو گیری می ای با حق سفر به خارج اندازه تا اندازه
 کند : از حق سفر حمایت می مادهجهانی حقوق بشر در دو  ی اعالمیه

: هر کسی حق ترک کشور به همراه اموالش و بازگشت به کشور خود را 83(2) ی ماده
 دارد.

خصوص به محدودیت  تراحت و فراغت و تفریح دارد و بههر کس حق اس: 24 ی ماده 
 .(UN,1948)است های ادواری با اخذ حقوق ذیحق  معقول ساعات کار و مرخصی

 دموکراسی و برابری گردشگری،

ای  ها ارزش یکسانی دارند و باید با همه به شیوه ی انسان وم که همهبرابری به این مفه 
شارپلی معتقد  (.295 :8312 ،)بشیریه برابر رفتار کرد، از اصول اساسی دموکراسی است

 یش نقش زنان در جوامع سنتی و دورافتادهافزا موجب ی گردشگری است که توسعه
توانند از قیود سنتی  ه زنان میشود. دست کم در برخی کشورها و بعضی مناطق ک می

ویژگی و اثر  شود، رها شوند، مشاغلی که در اثر گردشگری به آنها عرضه می
% و در 93%، درایتالیا 91(. در استرالیا تقریباً 95 :8311 ،)میرزایی آزادکنندگی دارد

 (.13 :8313 ،دهند )قویدل % از شاغلین این بخش را زنان تشکیل می12دانمارک 
دهد، بخش  نشان می 2383 2گردشگری های حاصل از گزارش جهانی زنان در یافته

ی  ه کنندهئدهند و این صنعت ارا عظیمی از گردشگری جهانی را زنان تشکیل می
 ,UN Women) ها برای توانمندسازی اقتصادی زنان است ی عظیمی از فرصت گستره

دست آمده از طریق گردشگری در توانمندسازی  اهمیت درآمد بهبه  3اچیونس. (2010
                                                                                                                       
1- Community Participation In The Tourism Development Process 
2- Global Report on Women in Tourism 2010 
3- Scheyven 
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کند. این تجارب باعث باال رفتن اعتماد به نفس آنان و  اجتماعی و روانی زنان اشاره می
 .(Scheyvens, 2002)  شود ی زندگی زنان می تغییر در شیوه

 اقتصاد ی گردشگری و توسعه

بار  سازد، نخستین دموکراسی هموار می سنتی که توسعه راه را برای این استدالل 
( و سپس توسط دیگران )روشمایر و 8593) «سیمور مارتین لیپست» ی وسیله به

 ،)لفت ویچ ( مطرح شد8553، ؛ لیپست و همکاران8552دایاموند، ؛8552همکاران،
ایجاد  آموزش، ی عهاقتصادی موجب توس ی توسعه که کند بیان می. لیپست (13: 8311

های جمعی و تلطیف منازعات  سطح باالی سواد، گسترش شهرنشینی، تقویت رسانه
و  )داوز د و تحقق این شرایط تحقق دموکراسی را در پی خواهد داشت شو سیاسی می

سبب بروز رفتارهای مدنی را ی اقتصادی  نتینگتون سطح باالی توسعهها (. 8313 ،لیپست
 ی مثابه هبصنعت گردشگری . (8313 ،داند )هانیتنگتون سی میدر حمایت از دموکرا

 ی تواند رهیافتی برای توسعه درآمد در سطح ملی می خلقو  8یکی از منابع ایجاد اشتغال
ی نقش  الندربرگ در زمینه .(Oppermann,1996: 62) دی در قلمرو ملی باشداقتصا

ی گردشگری  بررسی جهت توسعهی مورد  اگر منطقه»نویسد:  گردشگری در اشتغال می
 ،)الندبرگ« دارای میزان بیکاری باالیی باشد، مزایای گردشگری آشکارتر خواهد شد.

چند ممکن است درآمد حاصل از گردشگری هر(.  8313:13 ،استاونگا و کریشنامورتی
ممکن در شرایط  ی دست آمده از سایر منابع کمتر باشد، اما بهترین گزینه از درآمد به

چرا که ضمن افزایش درآمدهای مالیاتی، بیکاری را کاهش  ود خواهد بود؛موج
گردشگری را در اصطالح  دهد و بر کیفیت زندگی شهروندان خواهد افزود. می

که اثر اقتصادی  نامند، زیرا درحالی خدمات میی محصوالت و ئاقتصادی، صادرات نامر
های  ناشی از آن در حسابهای  های کشور مشهود است، درآمد پرداخت آن در تراز

گردشگری با ایجاد تغییر تدریجی در (. 8315 ،)بول صورت مستقل معلوم نیست ملی به
 ی میزبان از طریق توسعه ی اشتغال )مستقیم، غیر مستقیم و القایی( و مخارج جامعه

و افزایش  (Wilde, 2006)فقر پتانسیلی برای کاهش  ی منزله بهتواند  اقتصاد محلی می

                                                                                                                       
میلیون نفر را در سراسرجهان استخدام کرده است، که  00بخش هتل، مهمانپذیری و گردشگری به طور تخمینی  5004از سال  ـ4

 (Autino & Collins,2010: 1555) % از نیروی کار اروپا است.0% از نیروی کار جهانی و 3این شامل 
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 :Dimoska,2008)مدت در نظرگرفته شود  سطح استانداردهای زندگی در طوالنی

 8شناخت بنیان و اشکال فقر، کلید اساسی در کاهش خشونت ساختاری. (173
ویژه وقتی با کمک به کاهش ناداری در  توسعه اقتصادی به. (Satani,2004: 50)است

 دشو میگسترش فرهنگ صلح و آرامش  کمک به تشویق وجوامع محلی باشد، باعث 
(Haessly,2010: 13)ی  ازمان همکاری. س انداز  در چشم 2و توسعه اقتصاد

گذاری خارجی و امنیت ملی را  ارتباط بین سرمایه 2331 3المللی سال گذاری بین سرمایه
به امنیت ملی گذاری خارجی  اقتصادی سرمایه ی منافع بالقوه -8دهد:  گونه شرح می این

تواند  المللی در صنایع خاص به خودی خود می تعهد در گشایش بین -2کند. یکمک م
مالکیت  -3المللی منجر شود.  ای و بین هایی شود که به ثبات منطقه عامل اتخاذ سیاست

هایی شود که به اقدامات  وجودآمدن مشارکت ها ممکن است، عامل به خارجی شرکت
ها، وجود  عالوه بر حفظ سرمایه.(OECD,2007)ی بیانجامد کننده امنیت مل تسهیل

گذار در کشور مقصد نیز یکی از دالیل حفظ  کشور سرمایه ی می تعدادی تبعهئدا
(. اقتصادانان لیبرال چون آدام اسمیت 14-13 :8311)پاپلی یزدی و سقایی,  استامنیت 

ی صلح و آرامش  کنند که رقابت اقتصادی آزاد زمینه و جان استوارت میل استدالل می
آورد و در تجارت مالحظات سیاسی و ایدئولوژیک  جای خود را به  را فراهم می

 (.221-229 :8312 ،دهند )بشیریه مالحظات عملی می

 ها یکی فرهنگگردشگری عاملی برای نزد

-Litvin,2000, Higgins)ها برای نزدیکی فرهنگ است گردشگری ابزاری  

Desbiolles,2006 Kelly, 2006 ,Kim & Crompton,1990 ,D'Amore,1988). 
عالوه  های دیگر به ها و محیط فرهنگ ی جهانگردی فرصتی برای آموزش افراد درباره

فریبنده و کاهش   ایدئولوژیهای سیاسی و  تفاوت میراث ملی خودی و اغلب
 کند های متعصبانه؛ یعنی، رسیدن به تعامل و ارتباطات میان فرهنگی را فراهم می نگرش

ها در سال  در اجتماع جهانی فرهنگ4مونیر بوشناکی(. 13: 8315 ،)ضرغام بروجنی
                                                                                                                       

های مذهبی،  ها، آزادی های تبعیض آمیزی است که آزادی انسان ها و رویه شامل مشارکت در سیاست خشونت ساختاریـ  4
ها و  کند. امثال این سیاست های آزاد، یا مسافرت آزادانه را محدود می های آموزش و اشتغال، شرکت در بحث دسترسی به فرصت

 (Haessly,2010: 3) دهد  کند یا کاهش می اند  تهدید می ار گرفتهها قر ها کیفیت زندگی کسانی را که تحت تأثیر این رویه رویه
2- Organization for Economic Cooperation and Development(OECD) 
3- International Investment Perspectives 2007 
4- Mounir Bouchenaki 
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 ها سازی فرهنگیی برای بیان و هویداها بر نقش گردشگری در ایجاد مکان  2334
که منجر به صلح  ،گفتگوی بین فرهنگی است ی آن شکلی از که نتیجه کند، می کیدأت

. گردشگری به (Robinson & Picard, 2006) شود پایدار می ی و تسهیل روند توسعه
ها، سبک زندگی، زبان و سطوح  ها، اخالق و مذاهب، ارزش دلیل تفاوت در فرهنگ

 :Satani,2004)های فرهنگی ظاهر شود  ردعنوان عاملی در ایجاد برخو تواند به  رفاه می

. از بین بردن تصورهای غلط و دادن فرصتی به افراد برای آشنا شدن با (23-22
های متفاوت به اجتناب از این تعارضات و گسترش صلح کمک  هایی از فرهنگ انسان

موزون  یزیآم درهم اگردشگری ب .(Jimeneza & Kloezeb,2008: 6)کند  می
 منجر بهطریق درک آداب و رسوم جوامع میزبان، سبک زندگی و محیط  ها از فرهنگ

 .(Sarkar & George, 2010) شود میزبان می ی افزایش احترام به فرهنگ جامعه

  سطح آموزش برای ارتقایگردشگری عاملی 

 .استگردشگری  ی منابع انسانی در حوزه ی اساس توسعه تحصیالت و آموزش پایه و 
ی خدمات با کیفیت و رضایتمندی  هئصنعت گردشگری درگرو ارای  امروزه توسعه

. آلموند و وربا (Allen, Edgell, Smith, & Swanson, 2008) استمشتریان از مقصد 
کننده برای ارتقای فرهنگ مدنی و مشارکت در  ( آموزش را عاملی تعیین8515)

. آموزش (Glaeser, Ponzetto, & Shleifer, 2006)دانند  های دموکراتیک می سیاست
شود: اول قادر است فرهنگ دموکراسی را  از دو طریق باعث گسترش دموکراسی می

منجر به ایجاد تفکری  ،دوم ،به شکوفایی و رونق دموکراسی شود توسعه دهد و منجر
شود. لیپست مشهورترین پژوهشگری است که بر نقش آموزش  ی سیاسی می برای توسعه

طورخاص  ی سیاسی به طورکلی و دموکراسی به یج توسعههمچون رشد اقتصادی در ترو
. از دید او (Acemoglu, Johnson, Robinson, & Yared,2005: 1)کند  تأکید می

های انسان، درک بهتر تغییرات و نیازها، محدود کردن  آموزش باعث تعمیق دیدگاه
د و همچنین شو سونگر می های افراطی و تعالیم یک ها در طرفداری از دیدگاه انسان

 (Lipset,1959: 79).برد  ها را برای داشتن یک انتخاب عقالیی باال می ظرفیت انسان
 
 



  03...  ی اقتصادی صنعت گردشگری در توسعه

 گردشگری و صلح

ای ناملموس است و نه تنها به صلح و آشتی در بین  و واژه مفهومی ذهنی صلح 
ها و طبیعت اشاره  انسان یا جوامع، افراد و ها ها، بلکه به برقراری صلح میان گروه ملت

این دیدگاه را توسعه داده و جان گالتانگ  .(Sarkar & George,2010: 27)کند  می
صلح منفی شرایطی . صلح را به دو بخش تقسیم کرده است: صلح منفی و صلح مثبت

دشمنی و خصومت بین  امکان دارد ولی ،است که درگیری فیزیکی وجود ندارد
ها  شود که دولت صلح مثبت به شرایطی گفته می .ها و احزاب وجود داشته باشد هوگر

و بر وجود هماهنگی، تساوی و  ؛کنند همکاری می ،مزایای متقابل برای رسیدن به
. صلح مثبت با (Brand-Jacobsen,2002) شود کید میأعدالت در درون جوامع ت

 8موفورث .(Haessly, 2010:3)شود  عنوان نبود خشونت ساختاری نیز تعریف می 
تروریسم و آشوب قرار  تحت تأثیر جنگ،تا حد زیادی  قاد دارد که گردشگریاعت

نشان  واکنش آمیز مخاطره گردشگرها اغلب به رویدادهای ولی درکوتاه مدت ،دارد
 دهند تغییر می در صورت نبود آرامشبه راحتی مقصد خود را  و دهند می

.(Satani,2004) ولی دارای پتانسیل  کند، گردشگری ضرورتاً در صلح مشارکت نمی
 & van der Hoek) های مختلف است. زیادی برای انجام این امر از راه

Dhuyvetter,2010: xiv). بر اساس گزارشUS Homeland Security (2008)  
ی  گردشگری دری است به سوی جهان، ابزاری برای دیپلماسی عمومی و توسعه

 Moufakkir)باشد.   نی و تروریسم میهای جها الملل و پاسخ قدرتمندی برای چالش بین

& Kelly, 2010: xxi) آور دوستی و تفاهم بین مردمان جوامع  گردشگری، پیام
ر ب .(Inskeep, 1991: 124).شود  مختلف است و موجب پیوند آنان با یکدیگر می

ابزاری برای صلح جهانی  مثابه گردشگری توانایی ظاهر شدن به (2333) 2اساس نظر ربو
  .(Sarkar & George, 2010: 28)رد را دا

 الگوی مفهومی

در سه بر صلح جهانی اثرات گردشگری  ،منظور تعیین چارچوب مفهومی این تحقیق به 
 است. بررسی شدهدر قالب الگوی زیر فرهنگی و سیاسی  ـ حوزه اقتصادی، اجتماعی

                                                                                                                       
1- Mowforth 
2- Rabu  
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 بندی محقق( )منبع: جمع

 

 دشگریگر

 های صلح جهانیشاخص

 صلح

 سیاسی

 المللبهبود روابط بین -

کاهش و افزایش تنش و جنگ در بین  -

 کشورها

 همکاری با کشورهای همسایه افزایش  -

 وقوع عملیات تروریستی -

 وقوع جرم در جامعه -

 ایجاد بستری برای گسترش دموکراسی -

 

 فرهنگی –اجتماعی

 ایجاد فرهنگ صلح و آشتی -

 هاحس همدلی بین ملت ایجاد -

 هاتنش و تعارض بین ملت ایجاد -

 سطح آموزش یارتقا -

 

 اقتصادی

 تولید ناخالص داخلی افزایش  -

 جذب سرمایه خارجی -

 کاهش بیکاری -

 کاهش فقر -

 کمک به توزیع درآمد -
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 شناسی تحقیق روش

 ی گردآوری و تحلیل اطالعات پژوهش حاضر از لحاظ هدف کاربردی و از نظر شیوه 
پیمایشی است. بدین صورت که ابتدا منابع موجود در ادبیات مورد مطالعه قرار ـ  توصیفی

های جهانی صلح  ای از ابعاد و متغیرهای موضوع، حاصل و شاخص اولیهگرفت و شناخت 
های  خواسته شد با بررسی شاخص 8افراد خبره زا استخراج شد. سپس از طریق مصاحبه

گذاری بر آنها است، ی را که گردشگری دارای پتانسیل تأثیرهای جهانی صلح، شاخص
و متخصصان  ( به قضاوت خبرگان2شده )از طریق پرسشنامه استخراج تعیین کنند. موارد

ها سنجیده  یک از شاخصهر گردشگری بر 3گردشگری گذاشته شد تا شدت اثرگذاری
یید کارشناسان و متخصصان قرار گرفت. پایایی پرسشنامه نیز تأ شود. روایی پرسشنامه مورد

هریک به  4دهی .در انتها با وزنشدبرآورد شد و تایید 13/3از روش آلفای کرونباخ، مساوی
شدت اثرگذاری گردشگری بر روی هریک از  و با توجه به های موجود خصاز شا

 گردشگری بر صلح جهانی بررسی شد.  ها میزان تأثیر شاخص

 جهانی های صلح شاخص


5

 GPIدرون خود و با  شان دادن اینست که آیا یک کشورسنجشی عددی برای ن
بنایی اساسی برای بررسی دیگر کشورها در صلح است یا خیر. این سنجش عددی م

دهد که آیا  کند و نشان می فقدان و یا وجود پتانسیل برقراری صلح طراحی می
معیارهای اقتصادی و اجتماعی با برقراری و یا عدم برقراری صلح همبستگی آماری 

 .(GPI, 2010: 39)دهند یا نه  نشان می
ب همبستگی و یگروه همراه با ضر 83های صلح جهانی را در  شکل زیر شاخص 

 دهد: های اختصاصی به هریک را نشان می نمره

                                                                                                                       
گیری گلوله برفی انتخاب شدند.  و خبرگان گردشگری بودند که به روش نمونهنفر از متخصصین  11ـ نمونه آماری این پژوهش  4

% از آنها 2/50% از آنها دارای تحصیالت کارشناسی ارشد و 7/75% آنها دارای تحصیالت کارشناسی، 8/0پاسخگو،  11از مجموع 
% از پاسخگویان شاغلین سازمان 30/44ی، % از پاسخگویان، شاغلین اماکن اقامت8/48اند.  دارای تحصیالت در مقطع دکتری بوده

 ی دانشگاهی و پژوهشی مشغول به کار بودند. % نفر از پاسخگویان در حوزه12/70دستی وگردشگری و  میراث فرهنگی، صنایع

 ـ پرسشنامه از طریق مصاحبه حضوری و در صورت عدم دسترسی از طریق پست الکترونیک ارسال شد. 5
 دارای تأثیر بسیار زیاد. 2تأثیر و بی 0تعیین شد.  2تا  0دی بین ـ میزان اثرگذاری با عد 3
به هریک از  (GPI, 2010:39)ها با صلح جهانی صورت گرفته است  دهی بر اساس میزان همبستگی هریک از شاخص ـ وزن 1

 ه.داده شد 40تا  -40ها وزنی بین  شاخص
5- Global Peace Index 
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 های صلح جهانی و میزان همبستگی شاخص ها با صلح جهانی شاخص . 3جدول 

 شرح شاخص ها شماره
صلح 
 خارجی

صلح 
 داخلی

 1جمع رتبه
جمع 
 نمره

 الملل م تنش و جنگ در سطوح داخلی و بینسنجش تداو 4
 57/0 53/0 44/0 27/0 داخلی و خارجیهای  ها و تنش تعداد جنگ  4
 47/0 45/0 02/0 10/0 های سازمان دهی شده )خارجی( تعداد کشته ها در جنگتخمین   5
 00/0 20/0 03/0 10/0 دهی شده )داخلی( تعداد کشته ها در جنگهای سازمان  3
 81/0 84/0 83/0 13/0 شدت جنگ سازماندهی شده )داخلی(  1
 08/0 00/0 21/0 70/0 کشورهای همسایهروابط با   2
 سنجش امنیت در کشورها 5
 73/0 73/0 78/0 55/0 میزان جرم مشاهده شده در جامعه  0
 17/0 32/0 37/0 17/0 تعداد مهاجران و پناهندگان به عنوان درصدی از جمعیت  7
 73/0 70/0 72/0 58/0 ناپایداری سیاسی  8
 82/0 83/0 81/0 14/0 احترام به حقوق بشر  9
 04/0 28/0 29/0 32/0 پتانسیل برای عملیات تروریستی  40
 07/0 08/0 00/0 08/0 هزار نفر400تعداد نیروهای امنیتی و پلیس در   44
 05/0 01/0 71/0 -03/0 هزار نفر400ها در هر  تعداد خودکشی  45
 45/0 43/0 00/0 54/0 هزار نفر 400ها در هر  تعداد زندانی  43
 02/0 07/0 75/0 43/0 احتمال وقوع جرم  41
 03/0 07/0 70/0 -01/0 شدت جرم های انجام شده  42
 گری سنجش نظامی 3
 GDP 24/0 59/0 31/0 14/0های نظامی به عنوان درصدی از  هزینه 40
 73/0 73/0 80/0 47/0 های نظامی و اسلحه سبک میزان سهولت دسترسی به سالح  47
هزار  400افزارهای نظامی )غیر اتمی( در هر  واردات جنگمیزان   48

 نفر

54/0 40/0- 45/0- 07/- 

 14/0 31/0 59/0 24/0 هزار نفر400ها در هر  تعداد خودکشی  49
 52/0 50/0 40/0 24/0 هزار نفر 400تعداد پرسنل خدمات نظامی در هر   50
 UN 01/0 55/0 55/0 50/0های صلح آمیز میزان وجوه مالی برای مأموریت  54
 -01/0 -02/0 -54/0 11/0 هزار نفر400افزارهای نظامی در هر  وزن تجمعی تعداد جنگ  55
هزار  400افزارهای نظامی )غیر اتمی( در هر  میزان صادرات جنگ  53

 نفر

59/0 47/0- 09/0- 02/0- 

 -02/0 -00/0 -54/0 15/0 های نظامی میزان مهارت و توانایی  51
 دموکراسی و شفافیت 1
 0-/38 -38/0 -38/0 -40/0 برگزاری فرایند انتخابات 52
 -01/0 -03/0 -01/0 -59/0 دولت روی کار 50
 -10/0 -17/0 -20/0 -45/0 مشارکت سیاسی 57
 -03/0 -03/0 -07/0 -49/0 فرهنگ سیاسی 58
 -19/0 -19/0 -18/0 -50/0 آزادی مدنی 59
 -70/0 -72/0 -78/0 -45/0 رشوه و فساد 30
 -35/0 -31/0 -59/0 -51/0 حضور زنان در پارلمان 34
 -14/0 -14/0 -39/0 -54/0 نابرابری جنسی 35
 25/0 25/0 24/0 57/0 آزادی مطبوعات 33

                                                                                                                       
ها و  ها با صلح جهانی است که توسط سازمان میانگین مجموع میزان همبستگی هر یک از شاخصـ منظور از جمع رتبه و نمره، 4

 ها اختصاص داده شده است. یک از شاخصر ی اقتصادی، اجنماعی و سیاسی( به ه )در زمینه های جهانی ارگان



  01...  ی اقتصادی صنعت گردشگری در توسعه

 شرح شاخص ها شماره
صلح 
 خارجی

صلح 
 داخلی

 1جمع رتبه
جمع 
 نمره

 بازبودن بین المللی 2
 -GDP 04/0- 09/0- 40/0- 08/0صادرات + واردات به عنوان درصدی از  31

 -GDP 43/0- 44/0- 41/0- 43/0گذاری مستقیم خارجی به عنوان درصدی از  سرمایه 32

 -13/0 -12/0 -18/0 -02/0 ها + بازدیدکنندگان یک روزه( تعداد بازدیدکنندگان )توریست 30

 -52/0 -35/0 -59/0 -04/0 مهاجرت خالص به عنوان درصدی از جمعیت کل 37
 ویژگی های جمعیت شناختی 0
 15/0 12/0 23/0 -09/0 سال به عنوان درصدی از جمعیت بالغ 31-42 مردهای بین 38
 -08/0 -09/0 -40/0 03/0 نسبت جمعیت مردان به زنان 39
 المللی ای و بین موقعیت منطقه 7
 05/0 05/0 05/0 59/0 ای وسعت اتحاد منطقه 10
 آموزش 8
 -GDP 44/0- 47/0- 48/0- 48/0مخارج جاری آموزش به عنوان درصدی از  14
 -12/0 -39/0 -19/0 -09/0 نسبت افراد ثبت نام کرده در در مقطع ابتدایی 15
 -19/0 -18/0 -04/0 44/0 نسبت افراد ثبت نام کرده در در مقطع راهنمایی 13
 -12/0 -17/0 -22/0 09/0 نسبت افراد ثبت نام کرده در در مقطع دبیرستان 11
 -28/0 -27/0 -00/0 -01/0 میانگین سالهای آموزش 12
 -12/0 -14/0 -24/0 -01/0 سال 42نرخ با سوادی به عنوان درصدی از جمعیت باالی  10
 فرهنگ 9
 29/0 28/0 04/0 50/0 مالکیت خصوصی ها/ دشمنی با خارجی 17
 18/0 19/0 24/0 42/0 اهمیت مذهب در زندگی ملی 18
 10/0 14/0 30/0 17/0 تمایل به جنگ 19
 رفاه اقتصادی  40
20 GDP  02/0 -01/0 -44/0 42/0 اسمی بر اساس قدرت خرید- 
24 GDP 44/0 -40/0 -47/0 43/0 اسمی بر اساس قیمت بازاری- 
25 GDP 27/0 -04/0 -01/0 -00/0 سرانه- 
 35/0 30/0 12/0 -49/0 ضریب جینی 23
 48/0 42/0 48/0 40/0 نرخ بیکاری 21
 -25/0 -25/0 -05/0 01/0 امید به زندگی 22
 23/0 24/0 05/0 05/0 نرخ مرگ و میر نوزادان 20

(GPI, 2010: 39)                 

 سنجش ی های منتخب و نحوه شاخص
شاخص زیر  85های جهانی صلح  بر اساس نظر کارشناسان و استادان از بین شاخص 

االت تحقیق با ی پاسخگویی به سؤ نحوه کننده تشخیص داده شد. در جدول زیر تعیین
نشان  ها وزن اختصاصی به هریک از شاخص های منتخب و میزان استفاده از شاخص

 داده شده است. 
 

 های تحقیق و وزن هر یک های منتخب مرتبط با پرسش شاخص .7جدول 
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 نحوه سنجش وزن های منتخب شاخص سواالت تحقیق شماره

آیا توسعه  4
ایجاد گردشگری در 

رابطه  با کشورهای 
یاری همسایه 

 رساند؟ می

  روابط با کشورهای همسایه

تأثیر توسعه گردشگری بر ایجاد روابط مثبت  .1

 با کشورهای همسایه

5 

آیا توسعه 
گردشگری به 

گسترش امنیت در 
کشورها یاری 

 رساند؟ می
 

جرم مشاهده تأثیر توسعه گردشگری بر میزان  . 4 شده در جامعه میزان جرم مشاهده

 شده در جامعه

 تأثیر توسعه گردشگری بر احتمال وقوع جرم .5

های  تأثیر توسعه گردشگری در شدت جرم .3

 انجام شده

تأثیر توسعه گردشگری در افزایش عملیات  .1

 تروریستی

تأثیر توسعه گردشگری در افزایش حق سفر  .2

 عنوان بخشی از حقوق بشر به

 9 میزان احترام به حقوق بشر 3
  پتانسیل برای عملیات تروریستی 7
  های انجام شده شدت جرم 2
0 

  احتمال وقوع جرم

7 

آیا توسعه 
گردشگری به 

گسترش دموکراسی 
 رساند؟ یاری می

تأثیر توسعه گردشگری در ایجاد فضایی برای  .4 مشارکت سیاسی

های مردمی در فرایند  تشویق مشارکت

 برقراری جامعه مدنی

توسعه گردشگری در ایجاد فضای تأثیر  .5

 مناسب برای حضور زنان

های  تأثیر توسعه گردشگری در ایجاد فرصت .3

 برابر برای زنان و مردان 

های  تأثیر توسعه گردشگری در افزایش آزادی .1

 مدنی
 

  حضور زنان در پارلمان 8
  رابری جنسیب 9
40 

 آزادی مدنی

آیا توسعه  44
گردشگری برد 

گشودگی  افزایش
المللی یاری  بین
 رساند؟ می

عنوان  سرمایه گذاری مستقیم خارجی به
 GDPدرصدی از 

4.  تأثیر توسعه گردشگری در افزایش جذب

 گذاری خارجی سرمایه

تأثیر توسعه گردشگری بر افزایش تعداد  .5

 بازدیدکنندگان یک کشور

45 
تعداد بازدیدکنندگان )گردشگرها + 

 بازدیدکنندگان یک روزه(


 توسعه گردشگریآیا  43
به بهبود موقعیت 

المللی  منطقه و بین
 یاری می رساند؟

 

 ای وسعت اتحاد منطقه

تأثیر توسعه گردشگری در افزایش همکاری  .1

 المللی های بین بین سازمان

توسعه گردشگری آیا  41
به ارتقاء سطح 
آموزش یاری 

 رساند؟ می
 

 آموزش

بستری برای تأثیر توسعه گردشگری در ایجاد  .1

 ارتقای سطح آموزش در مقصدها

آیا توسعه گردشگری  42
به ایجاد فرهنگ صلح 

و آشتی یاری 
 رساند ؟ می

تأثیر توسعه گردشـگری در کـاهش تـنش و     .4 ها/مالکیت خصوصی دشمنی با خارجی

 جنگ بین کشورها

تــأثیر توســعه گردشــگری در افــزایش تــنش  .5

40 
 تمایل به جنگ



  39...  ی اقتصادی صنعت گردشگری در توسعه

 نحوه سنجش وزن های منتخب شاخص سواالت تحقیق شماره

 و جنگ بین کشورها 

ــگری در ایجــاد حــس   .3 ــعه گردش ــأثیر توس ت

 ها ملت دوستی با 
47 

آیا توسعه گردشگری 
رفاه مادی  یبه ارتقا

 یاری می رساند؟

 

GDP سرانه 4.    ــزایش ــگری در افـ ــعه گردشـ ــأثیر توسـ تـ

GDP4 کشورها 

تأثیر توسعه گردشگری در کمک به توزیع  .5

 درآمد در داخل یک کشور

گردشگری در کمک به توزیع تأثیر توسعه  .3

 درآمد در بین کشورها

ــر    .1 ــاهش فق ــگری در ک ــعه گردش ــأثیر توس ت

 اقتصادی

ــگری در کـــاهش     .2 ــعه گردشـ ــأثیر توسـ تـ

 بیکاری و ایجاد اشتغال

 ضریب جینی 81
85 

 نرخ بیکاری

 های تحقیق( )منبع: یافته

 ها روش تجزیه تحلیل داده

ها  عه از تحلیل اکتشافی دادهشرایط عمومی جام شده با منظور انطباق نمونه انتخاب به 
های مطرح  شبرای پاسخ به پرس استفاده شد. ویژه در مورد متغیرهای جمعیت شناختی( )به
ها و متغیرها،  صشاخ ی : برای تشخیص نرمالیتهاسمیرنوف ـ ده از آزمون کولموگروفش

شخیص میزان اهمیت ت : برایطرفه ای و ویلکاکسون یک نمونه استیودنت تک -tآزمون 
 ها استفاده شده است. بندی شاخص فریدمن: برای اولویت ها و متغیرها، آزمون شاخص

 های تحقیق  یافته

میانگین نظرات پاسخ دهندگان در مورد شدت اثرات توسعه گردشگری بر 
 های صلح جهانی شاخص

نی های جها گردشگری بر شاخص ی در جدول زیر نتایج حاصل از شدت اثر توسعه 
 است. بندی شده های اختصاص داده شده اولویت وزنصلح بدون در نظر گرفتن 

 های جهانی صلح  توسعه گردشگری بر شاخص اثراتبندی  اولویت .2جدول 

                                                                                                                       
 تولید ناخالص داخلیـ  4
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 نگینمیا های جهانی صلح توسعه گردشگری بر شاخص اثراتاولویت بندی  شماره

 25/1 کشورها ی گردشگری در افزایش تولید ناخالص داخلی تأثیر توسعه 4

 13/1 تأثیر توسعه گردشگری بر افزایش تعداد بازدیدکنندگان یک کشور 5

 13/1 ها )افزایش حس همدلی( تأثیر توسعه گردشگری بر کاهش دشمنی با خارجی 3

 30/1 تأثیر توسعه گردشگری در کاهش بیکاری و ایجاد اشتغال 7

 31/1 کشورهای همسایهتأثیر توسعه گردشگری بر ایجاد روابط مثبت با   2

 40/1 گذاری خارجی تأثیر توسعه گردشگری در افزایش جذب سرمایه 0

 93/3 تأثیر توسعه گردشگری در ایجاد بستری برای ارتقای سطح آموزش در مقصدها 7

 94/3 تأثیر توسعه گردشگری در ایجاد فضای مناسب برای حضور زنان 8

 83/3 جینیتأثیر توسعه گردشگری در کاهش ضریب  9
 8/3 المللی های بین تأثیر توسعه گردشگری در افزایش همکاری بین سازمان 40

 77/3 های برابر برای زنان و مردان  تأثیر توسعه گردشگری در ایجاد فرصت  44

 08/3 عنوان بخشی از حقوق بشر تأثیر توسعه گردشگری در افزایش حق سفر به 45

 08/3 های مدنی افزایش آزادیتأثیر توسعه گردشگری در   43

 01/3 های مردمی در فرایند برقراری جامعه مدنی تأثیر توسعه گردشگری در ایجاد فضایی برای تشویق مشارکت 41

 50/4 تأثیر توسعه گردشگری در کاهش تمایل به جنگ بین کشورها 42
 -89/4 های انجام شده تأثیر توسعه گردشگری در شدت جرم  40

 -41/5 توسعه گردشگری در افزایش عملیات تروریستیتأثیر  47

 -30/5 تأثیر توسعه گردشگری بر میزان جرم مشاهده شده در جامعه  48

 -30/5 تأثیر توسعه گردشگری بر احتمال وقوع جرم 49

 های تحقیق( )منبع: یافته

گذاری بر تأثیرگروه بر اساس شدت  8ها در  بندی شاخص دسته نتایج حاصل از
 های صلح  شاخص

)بر اساس وزن های  کلی ی دسته  1زیر شاخص مورد بررسی، در  85در جدول زیر 
 اند. هر متغیر معرف یک یا چند شاخص است. اختصاصی( قرار گرفته

 های صلح جهانی  شاخصگذاری توسعه گردشگری بر شدت اثر . 6جدول

 شدت اثر گذاری  میانگین وزنی در جهان متغیرها

4/4 المللی دربازی  بین  

 
1/3 

 
 
 

3/4 رابطه با کشورهای همسایه  

3/4 رفاه مادی  

5/3 آموزش  

1/3 ای وسعت اتحاد منطقه  

1/3 دموکراسی  

 3 فرهنگ صلح

9/8 ایجاد امنیت  
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 گیری نتیجه 

 1های صلح بندی میزان اثرات گردشگری بر شاخص نتایج حاصل از اولویت

، اثرات گردشگری بر کند ثابت مینتایج حاصل از بررسی اثرات گردشگری  
، افزایش تعداد بازدیدکنندگان یک کشور، تولید ناخالص داخلی های افزایش شاخص

ها )افزایش حس همدلی(، کاهش بیکاری، ایجاد روابط  کاهش حس دشمنی با خارجی
ارجی در اولویت نظر گذاری خ مثبت با کشورهای همسایه و افزایش جذب سرمایه

شود. همچنین این بررسی نشان  کارشناسان قرار دارد و این اثرات بسیار زیاد برآورد می
گردشگری بر میزان جرم در جامعه، احتمال وقوع جرم در جامعه، افزایش  دهد می

شده اثرات منفی کم یا حتی بسیار کمی  های انجام و شدت جرم عملیات تروریستی
 تأثیرعاملی با نظر کارشناسان از  گردشگری ،مؤید این است کهیج . بررسی نتادارد

بسیار کم بر افزایش تنش و جنگ بین کشورها و با اثر متوسط بر کاهش جنگ و تنش 
 هاست. بین ملت

 نتایج حاصل از میزان اثر گردشگری بر صلح جهانی

قیق االت تحؤ( برای پاسخگویی به س1)جدول  گروه 1ها در  بندی شاخص دسته 
(، رابطه با 4/4) المللی دهد که گردشگری دارای اثر بسیار زیادی بر دربازی بین نشان می

                                                                                                                       
 اند. بسیار زیاد، تحلیل شده 2-1زیاد، 1-3متوسط ،3-5کم ، 5-4بسیارکم ، 4-0 اثراتـ 4

0.0

1.0

2.0

3.0

4.0

5.0

   شدت اثرگذاری گردشگری بر صلح
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(، وسعت اتحاد 5/3) ( و اثر زیاد بر آموزش3/4) (، رفاه مادی3/4) کشورهای همسایه
و  (3( و دارای اثر متوسط بر ایجاد فرهنگ صلح )1/3) ( و دموکراسی13/3) ای منطقه

( در جهان است. در نتیجه گردشگری دارای پتانسیل 9/8) منیتکمی بر ایجاد ا اثر
 ( بر صلح جهانی است. 1/3اثرگذاری نسبتاً زیاد )

های آماری موجود، برای  کند که به دلیل نبود و کاستی در انتها محقق تأکید می 
های صلح جهانی از نظرات خبرگان  تعیین میزان اثرگذاری گردشگری بر شاخص

ی گردشگری  است و نتایج حاصله بر اساس نظرات خبرگان در زمینهاستفاده شده 
 است.

محقق با استفاده از نتایج به دست آمده در رابطه با چگونگی رسیدن به صلح از  
های جهانی صلح مدل  بر شاخصگردشگری  ی طریق گردشگری و میزان اثر توسعه

 ئه داده است.اار رازیر 

 
ق گردشگریمدل پیشنهادی محقق صلح از طری  
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: تهران ،(چاپ هشتم) مبانی علم سیاست نظری و تاسیسی :آموزش دانش سیاسی(). سینح ،بشیریه
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