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  :هاکلید واژه

 شدن، جهانی ، گردشگر جذب

 تعامل کیفیت درونی، ساختار

  فازي منطق اجتماعی،

  چکیده

  

هجامع هر بداندکه که است آن صدد در گردشگر جذب بر مؤثر عؤامل شناختی جامعه تبیین هدف با پژوهش این  

. دباش موفق خارجی گردشگر جذب در بتواند تا باشد شروطی چه حائز باید طبیعی، و فرهنگی هايجاذبه بر عالوه اي

 و الزم طشرای استخراج فازي، منطق از استفاده و متفاوت تحلیلی سطوح در تلفیقی تئوري یک طرح با راستا، این در

 و اجتماعی و سیاسی اقتصادي، شدن جهانی که داد نشان نتایج. گرفت قرار مدنظر خارجی، گردشگر جذب کافی

 هر طبیعی و فرهنگی جذابیت قانون، حاکمیت زیرساختها، در پذیري رقابت اجتماعی، امنیت درونی، تضاد فرهنگی،

 یشتر،ب تجربی و نظري پوشش دلیل به ترکیبی و عطفی علّیت در. است کالن سطح در گردشگر جذب الزم شرط یک

 جهانی که داد نشان حاضر پژوهش نهایی معادله. شد داده تشخیص تجربی و نظري اهمیت داراي علّی مسیر یک تنها

 در يپذیر رقابت توان و طبیعی و فرهنگی جذابیت اجتماعی، امنیت سیاسی، شدن جهانی فرهنگی، و اجتماعی شدن

 قموف کشورهاي که داد نشان ما به ترکیب این. است کالن سطح در گردشگر جذب کافی شروط مجموعاً زیرساختها،

 این فاقد نیستند، موفق گردشگر جذب در که کشورهایی اما دارد، حضور آنها در شروط این یعنی اند، فوق شروط حائز

  .هستند ترکیبی شروط

  

  مقدمه 

 راتیعالوه بر تأث ،جهان عیصـنا نیترین و پردرآمدتراز مهم یکیعنوان  به گردشـگريصـنعت براي همگان روشـن اسـت که    

تعداد . اســت یرهنگتبادالت ف قیاز طر يجوامع بشــر یکیو نزد یو فرهنگ یاهداف اجتماع شــبردیدر پ یعامل مهم ،ياقتصــاد

میلیون نفر رســید.  300درصــدي نســبت به ســال قبل به یک میلیارد و  7با نرخ رشــد  2017المللی در ســال گردشــگران بین

ــد همچنین هزینه ــگران نیز با نرخ رش ــدي به 4,9کرد گردش میلیارد دالر  4میلیون دالر، یعنی روزانه  340یک میلیارد و  درص

سید. سال  1ر شگري بین 2016در  شده  7المللی گرد شامل  صد از تجارت کاال و خدمات در دنیا را  ست در سال ا سبت به  که ن

 درصــد7اســت. و در پنج ســال اخیر رشــد ســریعتري را نســبت به تجارت جهانی تجربه کرده افزایش یافته یک درصــد  2015

   2شغل یک شغل متعلق به گردشگري است. 10تولید ناخالص داخلی دنیا و از هر  درصد 10 ،تجارت

 در حالی که کشور ایرانوضعیت مطلوبی قرار ندارد. زمینه جذب گردشگر در ، متأسفانه کشور ما در مباحث مذکوربا توجه به    

ستی در میان جاذبه لحاظ ازکشور نخست دنیا و  9تاریخی جزء فرهنگی و به لحاظ دارا بودن ابنیه  کشور برتر  10هاي اکوتوری

در پژوهش حاضر کشور مورد مطالعه در  85بین در ، بردب گردشگري بهره ها از درآمداین قابلیتمتناسب باو باید دارد دنیا قرار 

                                                             
 .این مقاله مستخرج از یک طرح پژوهشی است و با حمایت مالی معاونت پژوهشی و فناوري دانشگاه محقق اردبیلی انجام گرفته است 
  نویسنده مسئولRasoulabbasi@uma.ac.ir 

1 .UNWTO Highlight 2018 
2 .UNWTO Highlight 2017 
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شورهاي مورد مطالعه ( ،فازيپراکندگی امتیازات در این رابطه . )2016(بانک جهانی، 1قرار دارد 48رتبه  شور)  85ک مبیّن آن ک

ست که  شرط الزم ا شگر جذابیت فرهنگی و طبیعی، تنها  ستجذب گرد ستی  ،شاخص رو ایناز این. 2ا شرط کافی نبوده و بای

  شروط علّی دیگري حضور داشته باشند تا نتیجه محقق شود. 

  

  

  

  

  

                                                              

  

  . پراکندگی امتیازات فازي شرط الزم جذابیت فرهنگی و طبیعی و جذب گردشگر 1 نمودار

 منبع : محاسبات تحقیق حاضر         

  

تأکید دارند، اما متأسفانه تاکنون ملزومات اسناد باالدستی متعددي بر لزوم توسعه این صنعت در کشورمان با وجود اینکه    

فی در کی -تطبیقی یک مطالعه بارهدر این . طور که باید در مقیاس کالن مورد مطالعه قرار نگرفته استتوسعه این صنعت آن

به دنبال پاسخ به این یک مدل نظري تلفیقی  و با آزمونمورد محور  يرویکرد بااین پژوهش خورد. سطح کالن، به چشم نمی

- در مجموع حضور/غیاب چه عؤاملی در قالب یک علّیت عطفی و ترکیبی منجر به جذب گردشگر خارجی میسئوال است که 

ابتدا به واکاوي تجربی موضوع پرداخته شده و در ادامه به معرفی چارجوب نظري  در این مقاله ،براي تحقق هدف مذکورشود. 

در ادامه با استفاده از رهیافت فازي، شروط الزم و کافی وقوع نتیجه مطلوب(جذب گردشگر) احراز . پژوهش اقدام خواهد شد

    در کشورمان ارائه خواهد شد. این صنعت براي توسعه  یشده و متناسب با نتایج مورد نظر، پیشنهادات

  

  

  

  

                                                             
یران ادر بین این کشورها، کشور  مورد مطالعه واقع شدند و تعداد هشتاد و پنج کشوربه دلیل عدم امکان دسترسی به همه متغیرهاي مستقل پژوهش،. در این پژوهش  1

 . شتهشتم قرار دا در رده  چهل و با پنج میلیون و هشتصد و پنجاه هزار نفر گردشگر، به لحاظ جذب میزان گردشگر خارجی
ستفاده می1. در ارتباط با نمودار  2 صل زیرمجموعه ا شرط الزم و کافی از ا ست که در منطق فازي، براي ارزیابی  ضیح ا ضرورت و  XYشود. نمودار ، الزم به تو شاخص 

سی می سبت نمرات فازي را در ارتباط با رابطه نظري برر سی میکفایت ن صورت منفرد و جدا برر شروط نظري با نتیجه به  شرط النماید. در این نمودار، رابطه  زم شود. 

ــی ــجــاد نشـــــان م ــظــر را ای ــورد ن ــجــه م ــی ــت ــی ن ــاف ــه شـــــرط ک ــی ک ــال ــجــه ضـــــروري اســـــت، در ح ــی ــت ــراي ن ــه حضـــــور شـــــرط ب ــد ک   ده

ود شگیرند. همانطوریکه در این نمودار نیز مشاهده مینماید. در این نمودار اگر شرط الزم باشد، موارد مورد مطالعه(در اینجا کشورها) در زیر قطر اصلی نمودار قرار میمی

مل منحصر به فرد باشد.لذا به منظور غلبه بر این چالش امکان دارد مواردي در باالي قطر اصلی قرار گیرند که ممکن است متأثر از پیچیدگی علّی، خطاي سنجش و یا عوا

گیرد که در نمودار زیر با خط تیره قرمز رنگ مشخص شده است. با آزمون پذیري، مسامحتاً به عنوان عاملی تعدیل کننده، یک واحد افزایش در عضویت فازي صورت می

  گردد.ون شرط الزم با قدرت بیشتري تأیید میاین تعدیل، تقریباً کلیه موارد زیر قطر اصلی قرار گرفته و آزم

 

Sufficiency=0.643        Necessity=0.883 
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  ادبیات موضوع

  حقیقپیشینه ت

 ندا و نتوانستهدچار شده  گراییلیتقلبه عمده مطالعات  ،يارتباط با گردشگر گرفته در انجام یوجود کثرت مطالعات تجرب با   

کنار هم  ردرا سطح کالن  مؤثر بر جذب گردشگر درعوامل چندگانه اقتصادي، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی  ،یقیتلف يکردیبا رو

  المللی دست گردشگري بین تعدادي از مطالعات به شواهدي در حمایت از علّیت دوسویه بین تجارت و. نندیبب

به نقل از  2011 3لیدسما رودریگز و پرز رودریگزو  2010 2ونگ و تانگکالگو،  -سانتانا، 2000 1کالندران و ویلسوناند(یافته

، 2004، نیومایر 2001، ترنر و ویت 1994). مطالعاتی بر عوامل و ثبات سیاسی متمرکزند(کروچ 2012سونگ و همکاران، 

). 4: 2017، 4به نقل از ساها و همکاران 2014، دي ویتا 2013یاپ و سها  ،2009داس و دایرینزو ،2006، لیم 0520پریدیوکس 

داري بر جذب هاي مدنی و اقتصادي تأثیر مثبت و معنیدهد که آزادينشان می نیز )2017ساها و همکاران(نتایج مطالعه 

  ). 3: 2017گردشگر خارجی دارد(ساها و همکاران، 

ثباتی یجنگ و ب ،تروریسم، جرم: طور کلّی به چهار عامل اصلی ه ثباتی، تحقیقات انجام یافته بدر رابطه با متغیر امنیت و بی   

). در بین دیگر مطالعات خارجی انجام گرفته، فیسچوف و دیگران 2: 2005، 5(به نقل از بردا و کوستانماینداشاره می سیاسی

) بر فساد تأکید دارند(به نقل 2015) بر نگرانی گردشگر و ساها و یاپ(2009، الرسن  و دیگران() بر مخاطرات مسافرت2004(

ه کنند کگیري می، چنین نتیجهي) با آزمون تجربی ارتباط بین فساد و گردشگر2015). سها و یاپ(2017از ساها و همکاران، 

تر تواند صنعت گردشگري را بیشاالتر آزادي اقتصادي میتعداد گردشگران در بیشتر کشورهاي فاسد رو به کاهش است. سطح ب

  ).  8: 2017رقابتی ساخته و با کاهش فساد موجب جذب بیشتر گردشگر شود(به نقل از ساها و همکاران، 

ــرمایه اجتماعی موجود در داخل جامعهه مطالعاتی که چبه     ــعه آن از س ــگري و توس ــنعت گردش ــود، مند میبهره طور ص ش

سیناقی و باجیوپرداخته سن و نوي2014 6اند( سوندسن، کجلد ). مطالعه 288: 8،2017به نقل از موسکاردو و همکاران 72010، 

  کند. ) نیز یافته هاي قبلی را تأیید می2017موسکاردو (

ــافــتــه اغــلــب پــراکــنــده بــوده نــیــز مــطــالــعــا در ایــران      و از الــگــوي نــظــري تــلــفــیــقــی تــبــعــیــت ت انــجــام ی

شخص نظ یو قانون ي) نبود چارچوب نهاد1381نژاد( يو مراد زادهفیشربراي مثال  د.نکننمی شک ریم را  یتوانمند دولت التیت

شگر ياموانع عمده صنعت گرد سترش  سر راه گ شداندمی يبر  صرپور( ی. مدهو شگري ) موانع 1382و نا سعه گرد را به پنج تو

 یانسان يرویو کمبود ن یموانع موجود در بازار، موانع آموزش ،جتماعیا – یفرهنگ ،يو ساختار یمجزا شامل موانع سازمان دسته

  . داندمرتبط می ییربنایمتخصص و موانع ز

  

  نظري مبانی

رابطه همزیگري ســطوح تحلیلی متفاوت در این مطالعه که بیشــتر صــبغه جامعه شــناختی دارد، چارچوب نظري بر اســاس    

 یمطابق با الگوي نظري موجود، در سطح .بهره گرفته شد یی سه سطحعلّ يبه هدف مذکور از الگو یابیدست يبرا .تنظیم شد

سرمایه اجتماعی، عامکیفیت تعامالت اجتماعی که مؤلفهبه  ضاد اجتماعی /گرایی و وفاقهایی چون  اخته پرد گیرد،را در بر می ت

ساختار درونیشد.  شورها و کیفیت ح ،در  سخگویی دولت، ثبات  متغیرهاياکمیت که توان رقابت پذیري ک حاکمیت قانون، پا

                                                             
1. Kulendran & Wilson  
2. Wong & Tang  
3 . Santana-Gallego, Ledesma-Rodriguez & Perez - Rodriguez  
4. Shrabani& et al 
5. Breda & Costa 
6. Sainaghi&Baggio 
7 . Svendsen,Kjeldsen&Noe 
8. Moscardo and et al 
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سی و  شگري راسیا ساخت گرد شش می زیر ساختار بیرونی. نهایتاً مطمع نظر قرار گرفتدهد، پو کم و کیف ادغام در نظام  ،در 

  . واقع شدکشورها مورد توجه کنشگري توان جهانی و 

  

 : کیفیت تعامالت اجتماعی1سطح 

شنی بیان می) 1997(1روالند    سی به رو سا شگري نقش ا صنعت گرد سعه  ست که در تو صد ا کند که این قابلیت اجتماعی مق

هایی با ذخیره بیشتري از ها است و گروهکننده ترین تبیین). در این ارتباط سرمایه اجتماعی از جمله مهم2007، 2دارد(تیموتی

به نقل از موسکاردو و  2014 4سیناقی و باجیوو  32010کجلدسن و نويسوندسن، (اندسرمایه اجتماعی بیشتر قادر به همکاري

اند که فعالیت اقتصـــادي و عملکرد نهادي در ارتباط با ) به این نتیجه رســـیده1997( 6). کناك و کیفر288: 2018، 5همکاران

فوریس ). 516: 2008 ،یازاک(اوکاعتماد و همکاري مدنی تأثیرپذیر اســـت، داري از ســـرمایه اجتماعیطور معنیگردشـــگري به

ه ضروري است ک«از نظر وي . نمایدمنظور رونق صنعت گردشگري ضروري تلقی می) نیز تقویت سرمایه اجتماعی را به 2014(

ـــته  ـــرمایه اجتماعی، همکاري و تعامل داش ـــتاي ایجاد س بخش عمومی در زمینه تولید کاال و خدمات، تولید اعتماد در راس

  ).       1081 :2014 س،ی(فور»باشد

وجود اعتماد باال  رونیا است. از گریکدیجوامع مختلف با  یجامعه و حت يو مشارکت اعضا يهمکار سازنهیاعتماد زم نیبنابرا   

). 2003 8، و رید1988 7(هایوودمهم باشد يتوسعه گردشگر تعمیق و نهایت در گسترش روابط و در تواندیکنشگران م نیدر ب

در شرایط وجود سرمایه اجتماعی،  ).517: 2008،ی(اوکازاکگذارددرونی بر ارتباطات خارجی و بالعکس تأثیر میسطح مشارکت 

جازه می به افراد ا نه  با تاري مشـــارکت مؤثر و داوطل ند و رف عات طبیعی تعمیم ده ما نان تعهدات خود را وراي اجت تا آ دهد 

 ،ی(اقتباس از چلبشــودیها کاســته مآن گراییخاص و مداريقوم ،يراز خودمحوچنین شــرایطی در گرایانه داشــته باشــند. عام

1375 :242 .(        

براي مطالعه تحرك در گردشگري و عوامل  ، چارچوبی اساسینیز گراییعام و گراییعالوه بر سرمایه اجتماعی، زنجیره خاص    

گرایی شود، خاصیها متفاوت رشیموجب پذ گراییعام). 134: 2016، 9نماید(کرینر و کلیوتمؤثر بر جذب یا دفع آن فراهم می

ـــورتبـ ــــازي خوديهـاه ص ازس ــــازي مرزهـا تـأکیـد کرده و ـب ازس ـــتور کـار قرار  -ي مختلف بر ـب   غیرخودي را در دس

بر اساس بازشناخت و  یفرهنگ ییتکثرگراشود، گرایی، هرگونه آمیزش و اختالط نفی میکه در فرهنگ خاص دهد. در حالیمی

گردشگر از  و شودتضاد عامل خاتمه ارتباطات تلقی می ،در این ارتباط .)231-2: 2005هاست(هارتمان و همکار، تفاوت رشیپذ

 ). 6: 2014،  وكی(کالکنندرفتن به کشورهایی که مدام تضاد دارند، خودداري می

 
  

  : ساختار درونی 2سطح 

وامع در این امر، در پیوند با عدالت اقتصادي، اجتماعی و سیاسی بوده و کارائی عمومی جوامع در گردشگري پایدار و قابلیت ج   

) بر اثر متغیرهاي سیاسی و کیفیت مدیریت عمومی که در ادبیات 2014این میان نقش اساسی دارد، در این ارتباط، فوریس(

کند که براي سازماندهی صنعت گردشگري، محافظت از حقوق و مربوطه مورد غفلت قرار گرفته است، تأکید دارد. وي اشاره می

پذیري  دولت در سطح کالن است، ضرورتی انکارناپذیر است. دولت در این راستا امنیت گردشگران که در ارتباط با مسئولیت

                                                             
1 . Rowlands  
2. Timothy  
3. Svendsen,Kjeldsen&Noe 
4. Sainaghi&Baggio 
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ابطه نظام مدیریت تواند با وضع قوانین رسمی و اعمال حاکمیت قانون، پاسخگویی در این عرصه را تقویت کند. در این رمی

-1079: 2014 س،ی(فورعمومی در ارتباط با نظام سیاسی است و محیط سیاسی مطلوب بعد مهمی از مدیریت عمومی است

1078.(   

تواند براي گردشگر جذاب باشد، چرا که یک گردشگر از فوائد زندگی در یک کشور مردمساالر در این ارتباط، آزادي سیاسی می   

ند. ککس یک گردشگر در چارچوب انتخابی عقالنی و اخالقی از حضور در یک کشور دیکتاتوري خودداري میبرد. بر علذت می

نظر از خشونت سیاسی، یک  اند. صرفپذیري هاي غیرمردمساالر، ذاتاً کشورهاي ریسکاز این رو به اعتقاد گردشگران، نظام

ثمر نظام قضائی که جنبه تحمیلی دارد، ترس فایده و بیانین بیگردشگر ممکن است از افتادن در دام خودکامگی، فساد و قو

 ساالر فاقد آزادي مدنی داشته باشد. به همین دلیل فقدان آزادي مدنی ارتباط اساسی با نگرانی گردشگر دارد. جوامع غیرمردم

، 1مدنی است(ساها و همکاران هاياست، بدین خاطر که فاقد جریان آزاد اطالعات و نظام قضائی مستقل براي دفاع از آزادي

ر تواند بتواند درك از خطر را در مقصد افزایش دهد. تروریسم نیز همینطور میثباتی سیاسی و جنگ نیز می). بی8-7: 2017

  ).3: 2005، 2تصور مردم از مقصد تأثیر بگذارد(بردا و کوستا

میزان جذب گردشگر تأثیر دارد. در این میان حجم و شدت بر نیز حوادث و  جرائم عینی  3مطابق با نظر پیزام و مانسفلد   

ش شرایط عینی و پوش ،اي از این حوادث عینی، بیشتر مهم و حیاتی است. لذا امنیت گردشگر شامل هر دو واقعیتپوشش رسانه

اهش گردشگران آن ). تصور مردم از مقصد به لحاظ امنیتی بر ک28: 2012، 4بوکسیلبه نقل از هاست( حوادث امنیتی در رسانه

. این موضوع در خصوص خشونت مدنی و سیاسی نیز صادق کنندمیو گردشگران از رفتن به آن مقصد امتناع دارد مقصد تأثیر 

   ).5: 1999، 5است(پیزام

 همواره مورد توجه محققین ،در ادبیات گردشگرينیز محور هاي رقابتپذیري مقصد و سیاستبه لحاظ اقتصادي، رقابت      

و کائو ،  یل ر،یسونگ، دوبه نقل از  2005، 7مانگیون، دورباري و سینسالیر، 2000، 6ناناکا، تویاما و ناگاتامتعدد قرار گرفته است(

در سطح کالن بر اساس تئوري اقتصادي نئوکالسیک، نوع ساختار بازار داخل(انحصاري یا رقابتی) بطور قاطعی  ).1656: 2012

، 2005 9، پان1999دیویس ، 1996 8دیویس و دانواردگذارد(مؤسسات بوده و محتمالً بر عملکرد کلی تأثیر میکننده رفتار تعیین

زیبایی طبیعی است، فقدان امکانات اقامتی و  و قابلیتداراي  يوجود این واقعیت که مقصد). حتی در صورت  2011 10جانگ

) 1994اسمیت (). 288: 2016، 11(جووانوویچ و ایلیکگري باشدتواند مانعی براي توسعه موفق گردشمی هاکیفیت زیرساخت

 تواند بر تجربه و رضایت گردشگران دره میشوند کتعریف میموانعی به عنوان هاي گردشگري زیرساخت فقدانکند که اشاره می

ین ارتباط موضوع وفاداري ) در ا2004( 12). مورایس و دیگران293: 2016(جووانوویچ و ایلیک، گذاردبمورد یک مقصد خاص تاثیر 

اي براي آنها سرمایه گذاري شده است، مصمم یابد که منابع ویژهکنند. از دید آنها وقتی مشتري در میگردشگران را مطرح می

خواهد شد. آنان دو فرضیه اساسی را در این ارتباط  ،به پاسخگویی و حفاظت از آن با ایجاد ارتباط وفادارانه با فراهم کننده آن

گذاري صورت گرفته تأثیر مثبتی بر جذب گردشگر دارد و اینکه این دهند که عبارتند از درك مشتري از سرمایهتوسعه می

   ).1659: 2012و کائو ،  یل ر،ی(سونگ، دوگذاردگذاري بر وفاداري مشتري تأثیر میسرمایه
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  بیرونیساختار : 3سطح 

عداد شده و تمرزها به  موجب دسترسی آسان. دهدگردشگري را افزایش می هاياي فرصتشدن به طور قابل مالحظهجهانی   

شگران خارجی را افزایش می شگري . همچنین موجب دهدگرد صد گرد سطح افزایش رقابت جهانی مق . شودمی المللیبیندر 

شدن موجب ر سازي حمل و نقل هوایی و جهانی  ست اتخاذ فع محدودیت و آزاد  سمان باز«سیا شد تجارت و شده و از » آ ر

شگري حمایت می شگري رو از این .کندگرد شدن بیناز گرد ستالمللی  ست که  ).65: 2000(بوروکز، متأثر ا شدن ا این جهانی 

ستگی تبیین و تعیین می صد تعطیالت را در متن نظام جهانی واب شتر مق شگري وکند. بی  قدرت البته ناگفته نماند که توان کن

شورها ایدئولوژي، گفتمان و هژمونی قابل بحث بوده و طبیعت نابرابر مفاهیم  نیز در این میان نقش وافري دارد. در این ارتباط ک

   ). 51: 2016(ماوفورث و مانت،گردشگري از این مفاهیم متأثر استتوسعه 

ــطــرح مــی2006( 1وود    ــعــت )، م ــه صـــــن ــد ک ــن ــردشـــــگــري ک ــهگ ــان ــگــرای ــمــل ــورد ع ــک م  اي از مصـــــداق ی

شـــدن اســـت. وي به فرآیند قلمروزدایی اشـــاره نموده و به تغییرات و تحوالت مکانی در زندگی اقتصـــادي، اجتماعی و جهانی

ـــدن ارتباطات متقابل و ما فکر می«دارد که کند. وود با تأکید بر قلمروزدائی بیان مییفرهنگی تأکید م کنیم معنی جهانی ش

ست این فرایند ست این ا ست، اما آنچه که مهم ا  دهد و در این تغییرات،طبیعت خود مکانها را نیز تغییر می ،عمیق بین مکانها

صادي، فرهنگی و اجتماعی تحت تأثیر  ضاي اقت سی دارد:  پروژه». گیردقرار میف سا سته ا ست دو ه اي که وود بر آن متمرکز ا

برتري بازارها در تخصـیص منابع در جامعه و انتقال قدرت و تصـمیمات اتخاذ شـده از حوزه عمومی به خصـوصـی. وي صـنعت 

ـــگري  ـــدن نزدیک کند که کامالً به درك کامل قلمروزدائی و دید نئولیبرجهانی را جایگاهی تلقی میگردش ال از جهانی ش

ست(وود،  کند و به ترویج درك و تحمل فرهنگی و همچنین ، ارتباطات متقابل فرهنگی را تقویت میشدنجهانی  ).22: 2006ا

ل در مقیاسی فراگیر شک المللیهاي بینتا توافق نامهکند می کند. جهانی شدن کمکهاي دموکراتیک کمک میگسترش آرمان

از  تقاداعقبیله، بر اساس کشور، شود که مردم می المللی شکل بگیرد. جهانی شدن همچنین موجبجماع بینگرفته و تفاهم و ا

ـــوند.  ـــده و به همدیگر نزدیک ش گرایی و گیرند که درجه عاممی ، نتیجه2در این ارتباط تئو و لیهمدیگر متمایز و مجزا نش

ــال یا انزوا در نظام جهانیهویت ملی اثرگذار بوده و در مقیاس  ، بر3گراییخاص ــوند(تئو و لی، می جهانی موجب اتص : 2003ش

23 .(  

موجب جذب/دفع  فوق ترکیبی از حضـــور/غیاب علل  فرض بر این اســـت که  پژوهش نیادر  ،فوقچارچوب نظري عطف به    

ــگر در مقیاس بین ــوالمللی میگردش ــگر در جوامعی محققنش ــود که آن جامعهمی د. جذب گردش در نظام در ابعاد متعدد  :ش

ه پذیري باالیی برخوردار بودرقابت، پاسخگویی دولت، ثبات سیاسی و حاکمیت قانون، در سطح کالن از جهانی ادغام شده باشد

از ســـرمایه همچنین اراي امنیت عمومی بوده و از حداقل تضـــاد برخوردار باشـــد. تعامالت اجتماعی دبه لحاظ کیفیت  باشـــد.

  گرا باشد. اعضا و کنشگران آن عاموده و ار باجتماعی برخورد

  

  شناسی تحقیقروش 

بر عکس روش کمی که اتخاذ شد.  4مورد محوررویکرد تطبیقی کیفی  در مطالعه حاضر با استفاده از رهیافت منطق فازي،   

است، این مطالعه مورد محور است و روابط علّی موارد تحت بررسی، بر حسب روابط مجموعه و نه هم تغییري بین  5متغیر محور

هاي این روش آن است که شرایط الزم و کافی وقوع رخداد و نتیجه مورد نظر و ارزیابی اثر مجموع شرایط از مزیتمتغیرهاست. 

اربرد این منطق سه مرحله متمایز وجود دارد. انتخاب موارد و ساخت فضاي ممکنی نماید. در کعلّی بر متغیر نتیجه را فراهم می

به نقل از معدنی پور،  2000ریگین و ارزیابی نتایج( علّیکه بتواند تمام موارد را نمایندگی کند، آزمون شروط الزم و کافی شرایط 

2014 :53( .  

                                                             
 . Wood 1  

  2 . Teo & L  
3 . Universalism & Particularism  
4. Case-oriented comparative approach  
5. Variable- oriented  



     101 کالن  سطح در خارجی گردشگر جذب بر مؤثر عوامل فازي تحلیل

 
 

با وجود دقّت مدل رگرسیون : توان گفت رایجی از جمله رگرسیون میهاي در مقایسه کاربرد تکنیک منطق فازي با تکنیک   

ضعف  نماید ودر تبیین واریانس متغیر وابسته، این مدل صرفًا اثرات خالص هر متغیر مستقل بر متغیر وابسته را محاسبه می

 یک آماري عالوه این تکنه ن کند. باي را تبییتواند اثرات ترکیبی و شرایط علّی عطفی وقوع نتیجهاساسی آن، این است که نمی

نماید که با کل موارد در و تنها یک مدل کلی ارائه می دهدها و تشابهات موجود بین موارد پژوهش را تشخیص تواند تفاوتنمی

قی مورد یتناسب بوده و نتایج آن براي تمام موارد، کاربرد دارد. به منظور غلبه بر این ضعف بود که در این مطالعه رویکرد تطب

  شد. محور اتخاذ 

مجموعه  ارافزنرمپس از تعیین نقاط آستانه، عضویت کامل، تقاطع و عدم عضویت کامل براي شروط علّی و نتیجه با استفاده از    

افزار داده شده و با محاسبه نمرات براي متغیر نتیجه و شروط علّی به نرم 1)، توابع عضویت و شروط واسنجیFS/QCAفازي (

بی، چل (ریگین به نقل ازهاي ممکن شرایط علّی در بین موارد به دست آمدفازي و ایجاد الگوریتم صدق و کذب فازي، ترکیب

هاي هاي بین سالانجام گرفت. به لحاظ زمانی مطالعه حاضر مقطعی بوده و داده کشور 85این مطالعه در میان  ).19: 1388

و براي متغیر  2011 -2014هاي بین هاي سالهاي متغیرهاي مستقل از دادهداده در موردگیرد. را در بر می 2011 -2016

ا هها در مقاطع زمانی متفاوت به این دلیل است که تأثیر ویژگیاستفاده شد. عّلت استفاده از داده 2016 سال هايوابسته از داده

هاي ادهدو متغیرهاي ساختاري کالن در ابعاد متفاوت بر متغیر وابسته آنی نیست و لذا باید بعد زمانی تأثیر آنها، رعایت شده باشد. 

اند، از ستون مقادیر محاسبه شده توسط تحلیل عاملی به دست آمد مربوط به متغیرهایی که از ترکیب چند معرف تشکیل شده

واحد و سطح تحلیل در این مطالعه به ترتیب ). 423: 1376(کرلینجر، کندیک ستون داده محاسبه میکه براي هر عامل واحد 

 تعیین نقاط برش متغیرها با مراجعه به دانش محتوایی و مشورت با مطلعین کلیدي صورت گرفت.معیار . استکالن  -کشور

اي هها در ایجاد شاخصگیري معرفقابلیت اندازهن طریق آلفاي کرونباخ محاسبه شد تا از ای ،هاي ترکیبیهمچنین براي شاخص

، آستانه عضویت، عدم عضویت و نقاط تقاطع متغیرهاي شروط و نتیجه را متغیرها واسنجیزیر  جدول .ه شودترکیبی محک زد

  دهد.نشان می
  : واسنجی متغیرها، آستانه عضویت، عدم عضویت و نقاط تقاطع شروط و نتیجه1جدول

  شروط/ نتیجه
عضویت کامل در 

  مجموعه
  نقطه تقاطع

عدم عضویت کامل در 

  مجموعه

  2  22 95 جذب گردشگر خارجی

  30  58  90  جهانی شدن اقتصادي

  20  51,5  85  جهانی شدن اجتماعی و فرهنگی

  30  62  94  جهانی شدن سیاسی

  4  55  97  پاسخگویی دولت

  4  60  98  حاکمیت قانون

  2  55  98  ثبات سیاسی

  5  60  98  عام گرایی

  10  53  96  سرمایه اجتماعی

  15  55  95  مردمساالري

  5  52  96  رقابت پذیري

  3  40  90  تضاد درونی

  5  45  95  امنیت اجتماعی

  2  20  90  جذابیت فرهنگی و طبیعی

  2  40  80  اقتصاد مولد

  منبع: محاسبات تحقیق حاضر    

                                                             
1. Calibration 
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برخی از متغیرها، از جمله نتیجه و برخی  اند.گزارش شده 2جدولها همگی در سازي متغیرها و منابع دادهسازي، مقیاسمفهوم

هاي ترکیبی از متغیر جدید هاي شاخص، شاخصی ترکیبی بوده و از طریق ترکیب چندین مؤلفه ساخته شد. دادهعلّیشروط 

  .  تحلیل عاملی به دست آمدوسیله ه ب شدهساخته
  هاداده تعاریف مفهومی و عملیاتی، منبع و سال: متغیرها، 2جدول                             

   و نتیجه  شروط  هاتعریف مفهومی و عملیاتی شاخص  منبع و سال

kof Index of 
Globalization  

)2012(  

آوري، که در جریان گسترده اطالعات، فنجهانی است درك متقابل به معنی جهانی شدن 

کند که اقتصاد، جوامع را توصیف می يفرایندو  سرمایه، کاالها، خدمات و مردم منعکس شده

اي از طریق شبکه جهانی تجارت، ارتباطات، مهاجرت و حمل و هاي ملی و منطقهو فرهنگ

تر از جهانی شدن اقتصادي ، گسترده. این مفهوم)1990(آلبو و کین، شوندمییکپارچه  نقل

ابعاد ارتباطات و  هاي اقتصاد، سیاست،چند بعدي است که همزمان حوزه يفرایندو  است

هاي شدن از دادهجهانی گیريبراي اندازه. )2006گیرد(بریج، می را در براجتماعی و فرهنگی 

   . متغیر است 15و  100استفاده گردید. بازه عددي این شاخص بین  1درهر، گاستون و مارتنز

  جهانی شدن 

www.govindicators
.org  

)2014( WGI 

قانون، منعکس یت  عت و حاکم طا نده میزان ا مانکن یت بردارفر قانون، کیف عاملین از  ي 

احتمال وقوع جرم و  طور ینهماجراي قراردادها، حقوق مالکیت، اقتدار دادگاه و پلیس و 

  خشونت در جامعه است. 

  حاکمیت قانون

  اینگلهارد

)2014- 2005 (  

سنجش عام شاخص گرائی از دادهبراي  ستفاده گردید. این  هاي پیمایش جهانی اینگلهارد ا

ــاخته ــتفاده از میزان تحمل تنوع نژادي، قومیتی و زبانی س ــد. نتایج تحلیل عاملی  با اس ش

و  2,88با قرارگیري در یک فاکتور با بار عاملی باال، مقدار ویژه  هامؤلفهکه همه نشـــان داد

به میزان  یانس  ندازه 96,04تبیین وار یت ا قابل فاي از  ند. میزان آل باالیی برخوردار گیري 

  بود. 0,98گرائی، کرونباخ شاخص عام

  گرائیعام

www.govindicators

g.or  

)2014( WGI  

ثبات اســـت که معموالً از طریق ابزار خشـــونت کننده دولتی بیثبات ســـیاســـی، منعکس

  شود. هاي سیاسی و یا تروریسم ساقط میغیرنهادینه شده با انگیزه

  ثبات سیاسی

PRS GROUP  
)2011(  

تا  0و تبدیل آن به بازه عددي بین  2شاخص وفورهاي در سنجش سرمایه اجتماعی از داده

   . شداستفاده  100

  سرمایه اجتماعی

  

www.govindicators

 .org)2014 (WGI  

که شهروندان یک کشور قادر به مشارکت  است ايمنعکس کننده اندازهپاسخگویی دولت، 

  در انتخاب حکومت، آزادي بیان، تشکیل انجمن و آزادي رسانه باشند

  پاسخگویی دولت

PRS GROUP  
)2011(  

تا  0و تبدیل آن به بازه عددي بین  شاخص وفورهاي اجتماعی از دادهامنیت در سنجش 

  استفاده گردید.   100

  امنیت اجتماعی

  3جهانیبازار اقتصاد 

)WEF( )2011-2010(  

  

  

  

رقابت تالشی فردي یا جمعی در کسب منابع ارزشمند چهارگانه زر، زور، معرفت و پرستیژ 

 )WEF( 4هاي بازار اقتصاد جهانیپذیري کشورها از دادهبراي سنجش رقابتاست. 

  هاي توانایی مؤسسات، معرف ، داراي5. شاخص رقابت پذیري جهانیشداستفاده 

ها، محیط اقتصادي، آموزش اولیه و سالمت، بازار کاال، توسعه بازار مالی، اندازه زیرساخت

  (خبرگی تجاري و نوآوري) است.  6و میزان فرهیختگی ينوآور ،روز بودن تکنولوژيبازار و به

  پذیري رقابت

                                                             
1. Dreher, Gaston & Martens 
2. prosperity index 
3. World Economic forum  
4. World Economic forum  
5. The Global Competitiveness Index  
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PRS GROUP   

)2011(  

  بهره گرفته شد.  1شاخص وفور هايگیري تضاد درونی از دادهبراي اندازه

  

  تضاد درونی

یونسکو، کنوانسیون میراث 

  )2017 -2018جهانی (

هاي مربوط به دارائی فرهنگی و طبیعی کشورها استفاده گیري این متغیر از دادهبراي اندازه

  شد.  

جذابیت فرهنگی و 

  طبیعی

  2بانک جهانی

)2013-2012( 

ناخالص داخلی، سرانه مصرف انرژي و براي سنجش این شاخص از سه معرف سرانه تولید 

ستفاده گردید. مؤلفه صنعت ا شاخص با قرارگیري در یک ارزش افزوده در بخش  هاي این 

قدار ویژه  باال، م عاملی  بار  با  به میزان  2,10فاکتور  یانس  یت  70,15و تبیین وار قابل از 

  گیري باالیی برخوردار بودند.اندازه

  اقتصاد مولد

سنجش این متغیر از داده  )2010( 3خانه آزادي ستفاده (ساالريمردمهاي براي  سی و آزادي مدنی) ا سیا حقوق 

  شد. 
  مردمساالري

جذب گردشگر   گیري این متغیر از تعداد گردشگران خارجی استفاده شدبراي اندازه  )2016بانک جهانی(

  خارجی

  منبع: محاسبات تحقیق حاضر     

  تجزیه وتحلیل

شروط ، اطالعات و آماره3جدول صیفی مربوط به نمرات فازي  شان می علّیهاي تو طوري که در این  دهد. همانو نتایج را ن

 کشور است.   85در مجموع شود، تعداد موارد مورد مطالعه در تحلیل فازي جدول مشاهده می
  

  هاي توصیفی نتایج و شروط علّی: اطالعات و آماره3جدول

  انحراف معیار  میانگین  حداکثر  حداقل  تعداد موارد  نتیجهمتغیرهاي شروط و 

  20,83  14,61  100  0 85 جذب گردشگر خارجی

  14,87  60,81  95,69  30,18  81  جهانی شدن اقتصادي

  21,64  50,21  91,54  16,38  84  جهانی شدن اجتماعی و فرهنگی

  13,89  80,58  97,52  33,35  84  جهانی شدن سیاسی

  29,36  53,63  100  2,46  85  پاسخگویی دولت

  29,15  56,82  100  4,81  85  حاکمیت قانون

  29,01  47,19  99,52  0,95  85  ثبات سیاسی

  22,56  56,35  100  24,40  79  عام گرایی

  21,08  54,08  100  0  73  سرمایه اجتماعی

  34,37  52,56  100  14,29  85  مردمساالري

  22,69  51,83  100  0  81  در زیرساختها رقابت پذیري

  22,38  33,18  100  0  80  تضاد درونی

  22,99  44,83  100  0  79  امنیت اجتماعی

  23,44  19,89  100  0  82  جذابیت فرهنگی و طبیعی

  21,63  21,32  100  0  79  اقتصاد مولد

  منبع: محاسبات تحقیق حاضر     

 
شرایط الزم شد. ناگفته نماند که  ،در ارتباط با تحلیل  صورت منفرد و جدا پرداخته  شروط نظري با نتیجه به  ابتدا به رابطه 

، شاخص ضرورت XYنمودارهاي  اي مورد انتظار استفاده گردید.براي ارزیابی روابط زیر مجموعه 0,85در این تحلیل از آستانه 

                                                             
1. prosperity index 
2. World Bank  
3. Freedom House   
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دهد که حضــور شــرط براي . شــرط الزم نشــان می1نمایندو کفایت نســبت نمرات فازي را در ارتباط با رابطه نظري بررســی می

شــود، مشــاهده می زیر چنانکه در نمودارهاي نماید.که شــرط کافی نتیجه موردنظر را ایجاد مییدرحالنتیجه ضــروري اســت. 

ضاد درونی، امنیت اجتماعی، رقابتجهانی سی و اجتماعی و فرهنگی، ت سیا صادي،   جذابیتپذیري، حاکمیت قانون،  شدن اقت

سطح کالن  شگر در  شرط کافی جذب گرد شگري به تنهایی  ساخت گرد شرط الزم و رقابت در زیر فرهنگی و طبیعی هر یک 

ست. همین سخگویی دولت، عام ا سی، پا سیا شروط ثبات  سرمایه اجتماعی، مردمطور  شرط  گرایی،  صاد مولد نه  ساالري و اقت

شود، جهانی شدن سیاسی، مشاهده می 4و  3، 2ري که در نمودارهاي طو همان. الزم و نه کافی جذب گردشگر خارجی است

صادي  شگر خارجیهر یک اجتماعی و فرهنگی و اقت  مطالعه مورداکثر نقاط مربوط به موارد  که چراد، انشروط الزم جذب گرد

صلی قرار گرفته ستثناي مواردي معدود، در زیر قطر ا شدن اجتماعی و البته در پراکندگی امتیازات  اند.به ا شروط جهانی  فازي 

اند که ممکن اســت خطاي  فرهنگی و جهانی شــدن اقتصــادي، تعدادي از موارد در باالي قطر اصــلی و دســت چپ قرار گرفته

  .کردعضویت فازي این نقص را تا حدودي تعدیل  1/0توان با کاهش می وآن بوده باشد علت سنجش 
 

  

  

  جذب گردشگر. امتیازات فازي شرط الزم جهانی شدن سیاسی و 2نمودار

  منبع : محاسبات تحقیق حاضر             

   

  

  

  

  

  

  

  

    

  جذب گردشگرفرهنگی و  ،. امتیازات فازي شرط الزم جهانی شدن اجتماعی3مودارن

  منبع : محاسبات تحقیق حاضر

  

                                                             
منعکس کننده موقعیت  Yمطالعه در شرط مورد نظر مندرج در عنوان نمودارها و محور  مورد بیانگر موقعیت موارد Xالزم به توضیح است که در همه نمودارها، محور  . 1

  موارد تحت مطالعه در جذب گردشگر خارجی است.

Sufficiency=0.370        Necessity=0.949  

 

Sufficiency=0.285        Necessity=1.000  
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  جذب گردشگر. پراکندگی امتیازات فازي شرط الزم جهانی شدن اقتصادي و 4نمودار        

  منبع : محاسبات تحقیق حاضر          

  

  

  

  

   

        

  

  

  جذب گردشگر. پراکندگی امتیازات فازي شرط الزم حاکمیت قانون و 5نمودار

 منبع : محاسبات تحقیق حاضر

  

  

  

  

  

  
  

  گردشگر جذب . پراکندگی امتیازات فازي شرط الزم رقابت پذیري و 6نمودار 

  تحقیق حاضرمنبع : محاسبات 

  

Sufficiency=0.330        Necessity=0.862  

 

Sufficiency=0.387        Necessity=0.859  

 

Sufficiency=0.429        Necessity=0.899  
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  جذب گردشگرپراکندگی امتیازات فازي شرط الزم فقدان تضاد درونی و . 7نمودار

  منبع : محاسبات تحقیق حاضر

  

  

  

  

  

  

  

  

  جذب گردشگرپراکندگی امتیازات فازي شرط الزم امنیت اجتماعی و  . 8نمودار

  منبع : محاسبات تحقیق حاضر

  

ــان    ــم ــاي  ه ــوداره ــم ــه در ن ــی 8و  7، 6، 5طــوري ک ــده م ــون، مشـــــاه ــان ــت ق ــی ــم ــاک   شـــــود، شـــــروط ح

 .اندپذیري، تضاد درونی و امنیت اجتماعی هر یک شروط الزم جذب گردشگر خارجی رقابت

شد. نتیجه این جدول ترکیبات علّی ممکنی را منعکس می براي تحلیل    ستفاده  صدق فازي ا د که کنشرایط کافی از جدول 

ستانه کل موارد مورد مطالعه را در بر می شد. یعنی حتی  2گیرد. در این پژوهش در تحلیل شرایط کافی، آ مورد، در نظر گرفته 

ی ها ترکیبات منطقماندهیباقکنار گذاشته شد. در جدول صدق فازي،  مسیرهاي علّی داراي یک مصداق تجربی از تحلیل نهایی

ـــتانه فراوانی حداقلی مورد نظر قرار اند که یا فاقد موارد تجربیممکنی پور، به نقل از معدنی 2008(ریگین ندارنداند و یا در آس

ق ها به دلیل فقدان مصادیتنها یک مسیر علّی داراي اهمیت نظري و تجربی الزم بود و بقیه ترکیب ،تحلیلاین در ). 54: 2014

شدند. ،تجربی و یا پوشش تجربی کمتر سازگاري و پوشش مسیر علّی فوق به ترتیب با میزان  حذف  ، 0,762و  0,892ضرایب 

اند که مورد از کشــورها، در زمره مواردي 10رد مطالعه، در میان موارد موباشــد. بیانگر اهمیت نظري و تجربی میســر فوق می

 جهانی شدن اجتماعی ترکیب شروط علّیاین مسیر علّی، بر اساس  کنند.مصداق تجربی این مسیر علّی بوده و از آن حمایت می

سیجهانی ،و فرهنگی سیا ساخت رقابت پذیري درجذابیت فرهنگی و طبیعی و  ،امنیت اجتماعی، شدن  ست که منجر بها زیر ه ا

ــور  16کشــور مورد مطالعه،  85در حالی که در میان  شــود.جذب گردشــگر خارجی می ــگر خارجی در موفق کش  جذب گردش

Sufficiency=0.330        Necessity=0.880 

Sufficiency=0.354        Necessity=0.887  
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شتند،  نتیجه حاصله بطور کشور موفق را در وقوع نتیجه مورد نظر تبیین نمود.  10این مسیر به تنهایی ترکیب علّی عضویت دا

می گر آن اســــت کــه کشــــوري  ن بیــا لی  بر ک عالوه  ــاشــــد کــه  فق ب مو جی  گر خــار گردشــــ ــد در جــذب    توان

شدن اجتماعی شروط علّی جهانی  سی و امنیت اجتماعی نیز در  جذابیت هاي فرهنگی و طبیعی،  سیا شدن  و فرهنگی، جهانی 

که  تاز توان رقابت پذیري باالیی در زمینه زیرســاختار گردشــگري برخوردار باشــد. گفتنی اســنیز آن کشــور حضــور داشــته و 

  شـــروط از این رو القاعده نباید در جذب گردشـــگر خارجی موفق بوده باشـــند. اند، علیکشـــورهایی که فاقد این شـــروط علّی

ــطح کالن را موجب میعلّیدر مجموع  ،الذکرفوق ــگر در س ــوند. ت عطفی کافی و ترکیبی جذب گردش ، مســیر علّی 4جدول ش

   د.کنشروط کافی جذب گردشگر خارجی را منعکس می

  

  جذب گردشگر خارجی،مسیر علّی شروط کافی 4جدول

 تحلیل مسیر علّی بر اساس الگوریتم صدق و کذب فازي

شاخص   مسیرهاي علّی عطفی/ترکیبی

 پوشش

شاخص 

 سازگاري

  موارد

و  جهانی شدن اجتماعی

جهانی شدن  ٭فرهنگی

 ٭امنیت اجتماعی ٭سیاسی

 ٭جذابیت فرهنگی و طبیعی

  رقابت پذیري در زیرساختها  

0,762 

  

)،  0,85، 0,95)، اسپانیا(0,7،0,91آلمان(  0,892

)، 0,67، 057) ژاپن(0,71،0,69انگلستان(

)، 0,96،0,59فرانسه(  )0,85،0,63ایتالیا(

)، 0,58،0,57)،یونان(0,65،0,57ترکیه(

)، ایاالت 0,89،0,52چین(

  )0,95،0,52متحده(

 2 = آستانه فراوانی                                                                             0,90 = آستانه سازگاري 

  منبع: محاسبات تحقیق حاضر                      

  

  نتیجه گیري و پیشنهاد

ست گویاي این پژوهش  هنتیج    شتن صرف که آن ا شرط کافی براي جذب هاي طبیعی نمیغناي فرهنگی و جذابیتدا تواند 

شاهد بود که با وجود چون ایران، پرو، برزیل و آرژانتین  توان در کشورهاییو این مسئله را به وضوح میگردشگر خارجی باشد 

ــگر خارجی موفق عمل نمیچندان که باید  ،میراث فرهنگی و طبیعی غنی ــرفاً  د. لذانکندر جذب گردش ــاره ص ــرط مورد اش ش

ن نتایج بیانگر آ .شروط دیگري در جامعه حضور داشته باشدباید نتیجه  براي تحققگردشگر خارجی است و شروط الزم جذب 

زیرساختار رقابت پذیري در سیاسی، امنیت اجتماعی و ، جهانی شدن است که مجموع شروط جهانی شدن اجتماعی و فرهنگی

 ذا. لزنندخارجی را رقم می گردشگربیشتر جذب موع و داشتن میراث فرهنگی و جاذبه هاي طبیعی است که در مج گردشگري

شــود. مصــادیق تجربی ادعاي فوق، می هموارجذب گردشــگر در ســایه تعامل ســاختار درونی و بیرونی قوي اســت که راه براي 

شان می شتند. همانطوریکه نتیجه پژوهش ن شرکت دا  ،کشور مورد مطالعه 85دهد از میان کشورهایی اند که در نمونه پژوهش 

ــورهاي 16تنها  ــور جزء کش ــروط علّی عطفی و ترکیبی  10از این تعداد در که مورد مثبت بودند  کش ــورها، ش مورد از این کش

فرهنگی و غناي در وضــعیت مطلوبی بوده و ضــمن حجم و شــدت روابط در نظام جهانی . یعنی در این کشــورها حضــور داشــت

ها، در مجموع موارد مثبت اســت که این کشــوردلیل به همین ند. ابرخوردار بوده خوبی اختطبیعی از امنیت اجتماعی و زیرســ

  حضور داشتند. 

به مجموعه عواملی در ســطوح مختلف وابســته موفقیت در جذب گردشــگر خارجی توان گفت که مینتیجه مذکور بر اســاس   

ند. در کامکان برقراري ارتباط حداکثري را تسهیل میشدن به تبع شرایط ساختاري، اند. جهانیاست که داراي وابستگی متقابل

سعه ساختار درونی، تو ساخت سطح  شگر را فراهم می ،و برقراري امنیت اجتماعی هازیر اي جامعه اگر .سازدشرایط جذب گرد
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داراي ساختار درونی قوي بوده و ایفاگر نقشی فعال در نظام جهانی باشد، در صورت ادغام سازنده در نظام جهانی، روابط متقاطع 

با توجه به . خواهد شدموجب یک کشور را در جذب گردشگر خارجی  مجموعاً کارایی، این دو ساختار درونی و بیرونیو حلقوي 

شده  سب  شورشود پیشنهاد می،نتیجه ک شروط تجربی منتج از نتیجه پژوهش مان نیزکه در ک س،، در ارتباط با  سی تدابیري ا ا

هاي کالن و احیاناً رفع موانع توسعه این صنعت اتخاذ سیاستدر راستاي بر مبناي این مطالعه توان بنابراین می. اندیشیده شود

   . قدم برداشتدر کشورمان 
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