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  .اي توسعه

  چکیده

  

ي صنعت گردشگري باید منطبق  ا بلند مدت بسیاري از مناطق موفق گردشگري دنیا نشان داده است که رفتارهاي توسعه  تجربه ي

ي صنعت گردشگري در ایران همواره  توسعهبه دلیل عدم توجه شایسته به این موضوع است که . با شرایط خاص آن مناطق باشد

محقق در این پژوهش، هدف اصلی خود را . خوانی مناسبی ندارد ي آن هم یرات شدید بوده و میزان توسعه با توان بالقوهدستخوش تغی

ي صنعت گردشگري ایران با محوریت جذب گردشگران خارجی  مدل رفتاري توسعهپاسخگویی به این سوال قرار داده است که 

معادالت  بوده و از رویکرد اکتشافی -پیمایشی تحقیقات نوع از ماهیت نظر از حاضر پژوهشبا عنایت به این موضوع، چگونه است؟ 

نظران در صنعت  متشکل از خبرگان و صاحبپژوهش  آماري جامعه. ی به مدل مورد نظر استفاده کرده استابی دستبراي ساختاري 

اي صنعت گردشگري کشور با هدف ورود  وسعهي نهایی پژوهش ابعاد ت نتیجه. گردشگري و نیز مجریان و فعالین در این صنعت است

مقاصد گردشگرپذیر داخلی مشخص نموده  -3ونقل و  حمل -2مبادي گردشگرفرست خارجی،  -1: گردشگران خارجی را در سه بعد

رهاي مردمی و رفتا -2رفتارهاي نهادي،  -1: گانه، نوع رفتارهاي تأثیرگذار را در سه محور ي این ابعاد سه و از سوي دیگر براي توسعه

  .رفتارهاي تولیدي تعیین کرده است -3

  

  مقدمه   

تـرین موضـوعات مطـرح در چنـد دهـه اخیـر در صـنعت گردشـگري بـوده و مبنـاي            یافتگی از مهم موضوع توسعه و توسعه    

ی و مردمـی  ي گردشگري آرمـان ملـ   توسعه. هاي اقتصادي، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی تمامی جوامع شناخته شده است برنامه

ي مردم تمایل دارند تا ظرفیت و توان مادي، معنوي و انسانی کشورشان در صنعت گردشگري افـزایش   همه. تمامی کشورهاست

ي  هاي به وجود آمده، کشوري قدرتمند و سرافراز از لحاظ اقتصادي و فرهنگـی در جامعـه   ها و توانایی یابد تا در پناه این ظرفیت

ها و مستندات موجود در ادبیات موضـوعی مربـوط بـه     در غالب بحث) 2012، 1ساچس)(1392همکاران، الوانی و .(جهانی باشند

ي صـنعت   توسـعه . ي گردشگري، ابعاد رفتاري مختلف آن از نظر اقتصادي، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی مورد توجه است توسعه

رهاي مؤسسات تجاري، گردشگران، جامعه و محـیط  اي است که متشکل از اجزاي رفتاري مختلف از جمله رفتا گردشگري پدیده

ي صنعت گردشگري باید به مثابه یک سیستم تحلیل و تفسیر شود که هـربخش   کنند که توسعه اغلب محققان توصیه می. است

 بنابراین براي هـر مـدیري کـه   ) 2002، 3گان)(2012، 2گلدنر و ریچی)(1392الوانی و همکاران، .(هاست آن مرتبط با سایر بخش

                                                
 باشد ي مدیریت بازرگانی می ن در رشتهمرکز دکتري تهرا -ي دکتري دانشگاه پیام نور ي حاضر برگرفته از رساله مقاله. 
 مسئول ي سندهینو :S_Khabbaz@pnu.ac.ir    
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نگري امـري   کند، درك پیچیدگی و کلیت صنعت گردشگري و پرهیز از جزئی ي صنعت گردشگري فعالیت می در راستاي توسعه

وضـع   کـه  دهـد  ي صنعت گردشـگري، اجـازه مـی    نگر در توسعه اصوالً دیدگاه جامع )2016، 1سینگلتون(.ضروري و حیاتی است

شرشـیوا و  (.ي پیوندهاي مختلف بین ابعـاد درونـی آن اسـت    دهنده م که نشاناي ببینی هاي گویا و ساده ي آن را در مدل پیچیده

  )2016، 2کوپیسکی

هـاي کـالن    ي صنعت گردشگري با توجه به شرایط کنـونی کشـور و سیاسـت    ي توسعه ي مدل در حوزه پردازي و ارائه نظریه    

ي صـنعت   هـاي رفتـاري در توسـعه    ت ابتدا مؤلفـه با توجه به اهمیت این موضوع، الزم اس. مصوب، یک ضرورت انکارناپذیر است

اي صـنعت   هـاي رفتـاري، ایجـاد بسـتر مناسـب بـراي حرکـت توسـعه         هدف از تعیین مؤلفـه . گردشگري مشخص و معین شود

ها، چارچوبی براي اجرایی نمودن مفـاهیم   در این خصوص محقق سعی نموده است با تبیین این مؤلفه. گردشگري در ایران است

کند با هرگونه  ي صنعت گردشگري، ایجاب می تدوین مدل رفتاري در توسعه. ي صنعت گردشگري فراهم آورد توسعه رفتاري در

ي  هـاي رفتـاري در توسـعه    تحقـق مؤلفـه    عدم اطمینانو   ي این صنعت، برخورد شود و خطرپذیري ي توسعه عوامل برهم زننده

  . صنعت گردشگري به حداقل برسد

در بخش دوم به ادبیات پـژوهش در   و بیان مسأله پس از مقدمه. اضر در پنج بخش سازماندهی شده استي ح محتواي مقاله    

هـاي پـژوهش    شناسی و بخش چهارم به یافته بخش سوم شامل روش. شود ي مدل مفهومی اشاره می دو قسمت پیشینه و توسعه

  . هاي پژوهش اختصاص دارد در خصوص یافته گیري بخش پنجم به بحث و نتیجه. پردازد ها می و تجزیه و تحلیل داده

  

  بیان مسأله 

ي آن، امـري بسـیار    الگوي مناسـب بـراي توسـعه    مدل یا کارگیريه براي دستیابی به موفقیت در صنعت گردشگري، تدوین و ب

توسـعه  هـاي   مدلمدت نشان داده است که طق موفق گردشگري در دنیا در بلندي بسیاري از منا تجربه. باشد ضروري و مهم می

ها و شرایط خاص آن مناطق یـا کشـورها باشـد؛ زیـرا عـدم انطبـاق باعـث شکسـت          در صنعت گردشگري باید منطبق با ویژگی

دنیـا   دراکثـر کشـورها    )2014، 3بارون و همکـاران ()2016سینگلتون، (.شود هاي گردشگري طراحی شده می ها و برنامه سیاست

چه امروزه کشورهایی که بیشـتر بـه    دارند؛ چنان خود ي صنعت گردشگري توسعهراي ب رفتاريهاي  طراحی مدلتوجه زیادي به 

شیرشـوا و  .(نگرنـد  بـه عنـوان یـک ضـرورت مهـم مـی       بومی هاي مناسب طراحی مدلاندیشند، به  خود می گردشگريي  توسعه

بر اسـاس   یافته ممالک توسعه ویژه در به همین دلیل گردشگري در اغلب کشورها به )2014، 4توهینو و کونو()2016کوپیسکی، 

پذیراي بـیش   2019طوري که اسپانیا به تنهایی در سال  اي یافته به العاده گسترش و پیشرفت فوق ها و شرایط خاص آنها ویژگی

ي صـنعت گردشـگري ایـران بـه دلیـل       توسـعه  )2020، 5سازمان جهانی گردشگري.(میلیون گردشگر بوده است هشتاد و یکاز 

هاي مربوط به گردشگري از خود نشان داده اسـت،   هایی که در حوزه فضاي جهانی این صنعت و نیز میزان تواناییتأثیرپذیري از 

علیرغم گسترش روزافـزون و   .خوانی مناسبی ندارد ي آن هم همواره دستخوش تغییرات شدید بوده و میزان توسعه با توان بالقوه

، اطالعـات و آمارهـاي   ایـران ي صنعت گردشگري در  انسیل فرآوان توسعهپتدر سطح دنیا و با وجود  يپرشتاب صنعت گردشگر

مرکـز تحقیقـات   .(آن اسـت  هـاي مـرتبط بـا    برنامـه  موجود حاکی از عدم موفقیت این صنعت در کشور مـا و عملکـرد ناکارآمـد   

 –توسـعه اقتصـادي   و پـنجم  اول، دوم، سـوم و چهـارم   ۀهـاي برنامـ   براي مثال طـی سـال   که يطوربه ) تا بیگردشگري ایران، 

نرسـیده   هـا  برنامـه  در شـده  نیـی تع اهـداف  حـد  بـه  هرگـز  عملکرد صنعت گردشگري انقالب، از بعد کشور فرهنگی و اجتماعی

ر در سطح کشو يگردشگر مرتبط با صنعت هاي فوق طرح يها عالوه بر برنامه) تا بی ي مرکز آمار ایران، هاي ساالنه گزارش.(است

                                                
1 . Singleton  
2 . Sheresheva & Kopiski  
3 . Barron et al 
4 . Tuohino & Konu 
5 . United Nation World Tourism Organization- UN/WTO  
 



    9ي صنعت گردشگري ایران با محوریت جذب گردشگران خارجی    طراحی مدل رفتاري توسعه   

 

در ) تـا  بـی مجلس شـوراي اسـالمی،    هاي گزارش.(اي کوچکتر، موفقیت چندانی به دست نیاورده استه ملی، استانی و شهرستان

  :توان به چهار دلیل عمده اشاره نمود بررسی و تحلیل این مسأله می

 ي صنعت گردشگري؛ در امر توسعه رفتاري عدم وجود یک الگوي جامع  

 گري خارجی؛اي صنعت گردش هاي توسعه تکیه و الگوبرداري محض از مدل 

 ي آنـان علیـه نظـام جمهـوري      فشارهاي اقتصادي، سیاسی و فرهنگی کشورهاي متخاصم و تبلیغات منفی و گسترده

  اسالمی ایران؛

 ي صنعت گردشگري هاي درونی کشور در امر توسعه  عدم توجه کافی و الزم به ظرفیت.  

هاي کلی مصوب نظـام جمهـوري اسـالمی     ز سیاستي صنعت گردشگري و نی با توجه به شرایط خاص کشور و منطقه در عرصه

تواند راهگشـا و   می ،ي صنعت گردشگري با تأکید بر ورود گردشگران خارجی بومی توسعه رفتاري و ایران، تدوین و تبیین الگوي

ال سـو  ،بنـابراین . هاي گوناگون در کشـور باشـد   هاي مختلف و مکان ضامن توسعه و رشد و شکوفایی صنعت گردشگري در زمان

ي صنعت گردشگري ایران با تأکید بر ورود گردشگران خارجی چگونـه   توسعه رفتاري لگو یا مدلا: اصلی پژوهش عبارت است از

  است؟

  

  پیشینه -ادبیات پژوهش

ي  ي تحقیقـات نظـري در زمینـه توسـعه     در بخـش اول پیشـینه  . حاضر از دو بخش اصلی تشکیل شده اسـت   ي پژوهش پیشینه

ي  ي تحقیقات کارکردي کشـورها در امـر توسـعه    ارائه شده است؛ و در بخش دوم پیشینه) 1(قالب جدولصنعت گردشگري در 

  .آورده شده است) 2(گردشگري در قالب جدول

  

  ي صنعت گردشگري ي تحقیقات نظري در زمینه توسعه پیشینه: )1(جدول

  منبع  عنوان پژوهش  ردیف

  )1392ن، الوانی و همکارا(  ي گردشگري ي همبافته توسعه  1

  )1397رزاقی مله و ابراهیمی، (  سرمایۀ اجتماعی و توسعۀ پایدار گردشگري  2

  )1397میرانی و همکاران، (  ي صنعت گردشگري کیفیت نهادي و توسعه  3

  )1395فیض و نبوي چاشمی، (  توسعۀ گردشگري با رویکرد منابع انسانی  4

  )2011کاران، و هم 1لیپر(  ي گردشگري لیپر و همکاران مدل توسعه  5

6  
دیدگاه سازمان جهانی گردشگري در توسعه 

  صنعت گردشگري

ترجمـۀ محمـود   / 2000، 2سازمان جهانی جهـانگردي (

  )1390عبداله زاده، 

  )2002گان، (  ي گردشگري گان مدل توسعه  7

  )2012گلدنر و ریچی، (  ي گردشگري گلدنر و ریچی مدل توسعه  8

  )1393به نقل از نوري، / 2008و همکاران،  3بریونز(  همکاراني گردشگري بریونز و  مدل توسعه  9

  )1393به نقل از نوري، / 2014، 4هولدن(  ي گردشگري هولدن مدل توسعه  10

  

  : نماییم صنعت گردشگري اشاره میعهی در توسهاي نظري  این مدلبه برخی از ،در این مجال

ایـن   .انـد  گردشـگري پیشـنهاد کـرده    ي در توسعه سازماندهی شده عنوان یک چارچوبه مدل خود را ب) 2011(لیپر و همکاران

شـده عوامـل    هاي مورد بررسی در رابطه با موضوع مقالۀ حاضر است زیرا به صـورت نظامنـد و تفکیـک    ترین مدل مدل جزو مهم

                                                
1 . Leiper  
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بـر اسـاس    .سـت ونقل مورد بررسـی قـرار داده ا   توسعۀ گردشگري را در سه عامل جغرافیایی مبادي و مقاصد گردشگري و حمل

  :باشد که عبارتند از می گردشگري مؤثر ي توسعهسه عنصر اصلی در  نتایج این مدل

  .گردشگر در این سیستم یک فاعل است/گردشگران -1

علـت  (منطقه مقصد گردشـگر  -ب) فشار براي برانگیختن سفر(منطقه تولید کننده مسافر -شامل الف: عوامل جغرافیایی -2

  ).مکانهاي میانی براي رسیدن به مقصد(منطقه حمل و نقل -ج) وجودي براي گردشگري

  .هستندگردشگري  خدماتها و سازمانهاي درگیر در توزیع  تجارت اي از دامنه ؛ مشتمل برصنعت گردشگري -3

عامـل   در هـاي آن  را با توجه به فعالیـت گردشگري  ي از عوامل توسعه بسیاري توان بیان نمود که مدل لیپر در نقد این مدل می

  .استپرداخته در مدل خود تأثیر عوامل نهادي و اجتماعی  رنگ به و به صورت جزئی و کم نظر گرفتهجغرافیایی در 

ي گردشگري را مبتنی بر دو بخش عرضه و تقاضا می داند؛ در بخش تقاضا، جمعیت عالقه منـد و مـتمکن بـه     مدل توسعه) 2002(گان

قرار گرفته؛ و در بخش عرضه، بر روي عناصر و بخشهاي اصلی همچون جاذبـه   )ی و بین المللیبازارهاي داخلاعم از (انجام سفر و گردش

 ها، حمل و نقل، خدمات، اطالعات و تبلیغات تأکید دارد؛ هر یک از این  عناصر در تعامل و ارتباط متقابل با یکدیگر قرار داشته و سیستم

یـک مکـان دارد و    گردشـگري ي  بر روي عناصر عرضـه در مـدل توسـعه    وي تأکید خاصی. دهند - گردشگري یک مکان را تشکیل می

 ي بخش متعدد و پیچیدهعناصر  و موفقیت کاراییموفقیت و پویائی گردشگري در یک مکان را در سایه تعامل، همکاري، ارتباط متقابل، 

  .داندمی  اطالعات و تبلیغاتنقل، و مراکز اقامتی، حمل  ،همانند جاذبه ها عرضه

راسـتا  هاي هم ها و فعالیت بخش ي گردشگري از مجموعهکنند که   در ویرایش جدید کتاب خود بیان می) 2012(و ریچیگلدنر 

با تأکید بـر   آنان .و مکمل تشکیل شده است که امروزه تحت عنوان صنعت گردشگري در زمره صنایع پیشرو در حال رشد است

ارائـه   در مـدل خـود   آن ي توسعه از عناصر و اجزاي گردشگري و مدیریتبندي متفاوتی پیچیده بودن پدیده گردشگري، تقسیم

صـنعت گردشـگري و مـدنظر قـرار دادن     ي  توسـعه هـا بـر   زمان به عوامل خارجی و محیط بیرونی و اثـرات آن توجه هم. نمودند

  .تلقی نمود مدلتوان به عنوان نقاط قوت این گردشگري را می ي توسعه مدیریت ي دهندهیندها و عوامل شکلآفر

ـا  . داده اسـت گردشگري را مورد توجه و بررسی قرار ي  توسعهاز جمله اندیشمندانی است که  )2014( هولدن ـان دادن  او ب  ي توسـعه عناصـر مختلـف   نش

ـته مـی       گردشگري، اهمیت داده ـانی و طبیعـی را متـذکر و برجس ـابع انس  ي سـعه تووي معتقـد اسـت   . نمایـد  هاي گردشگري در چشم انداز محیطی، من

ـته       تشکیل شده ،ونقل حمل- 3 ،گردشگر   - 2،  مقصد  - 1: سیستمرزی یا سه بخش از گردشگري . انـد  که یکـدیگر را پوشـش داده و بـه یکـدیگر نیـز وابس

ـتم مـی شـود      ـاي خروجـی    .در زیر سیستم مقصد، جاذبه هاي طبیعی و فرهنگی براي جذب گردشگري مهم است که منجر بـه خروجـی سیس داده ه

  .ابسته به درآمد و عالقه گردشگران است که تغییرات فرهنگی و محیطی جامعه را بدنبال خواهد داشتسیستم و

  : اشاره نمود) 2(اي گردشگري در برخی از کشورهاي موفق مطابق با جدول هاي توسعه توان به مدل در بررسی پیشینۀ تحقیقات کارکردي می

  

  ي صنعت گردشگري سعهي تحقیقات کارکردي در زمینه تو پیشینه: 2جدول

  منبع  عنوان پژوهش  ردیف

  )1394پور،  رحیم(  ي گردشگري ترکیه مدل توسعه  1

  )1393الماسی، ( ي گردشگري اسپانیا مدل توسعه  2

  )1393صمدنژاد، ( ي گردشگري استرالیا مدل توسعه  3

  )1390رضایی، ( ي گردشگري ژاپن مدل توسعه  4

  )1388شیوا، ( ي گردشگري مصر مدل مثلثی توسعه  5

  

   ي مدل مفهومی توسعه -ادبیات پژوهش

هاي مختلف اقتصادي، داشتن الگوي رفتاري بسیار مهـم و   در صنایع و بخش رفتاريهاي  سازي موفق مفاهیم و مؤلفه براي پیاده

با شرایط چـالش و   در برخوردویژه  ما فقدان الگوي مشخص رفتاري براي مدیریت اقتصادي به ،در ایران. رسد ضروري به نظر می

هـا و   در سـازمان رفتـاري  سـازي مفـاهیم    خصوص در پیاده این عارضه به )1393، گویا( .دانیم سادگی قابل درك می بحران را به 

بسـیار  توسعه ها در ایران در باب اهمیت  گذاران سازمان اغلب مدیران و سیاست. هاي گوناگون اقتصادي نمود بیشتري دارد بخش
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مبینـی و معمـارزاده طهـران،    (.باشـد  توسعهسازي مفاهیم  ي پیاده دهنده اما دریغ از یک الگوي رفتاري که نشان ؛اند سخن گفته

  . ي آن نیز کامالً آشکار و مبرهن است گذاري صنعت گردشگري و توسعه این موضوع در مقام قیاس در سیاست )1395

فرهنگ و رفتارهاي  -2نظام حقوقی و اجرایی کشور،  -1ي  در سه حوزه رفتاريي صنعت گردشگري ناشی از عوامل  عدم توسعه

توان الگوي رفتاري مناسبی را  با بررسی و تحلیل در این سه حوزه می. باشد پذیري می مباحث تولید و عدم رقابت -3اجتماعی و 

تـوان بـر اسـاس     ه میهایی هستند ک ي شاخص این رفتارها دربرگیرنده. ي صنعت گردشگري، طراحی و تبیین نمود توسعهبراي 

ي  روشنی در راستاي توسعه چه به آن. ي صنعت گردشگري سنجید ها رفتارهاي مناسب در این سه حوزه را در راستاي توسعه آن

ي رفتـاري بـدون ارتبـاط منسـجم و      هاي اعمالی در این سـه حـوزه   شود، آن است که سیاست صنعت گردشگري ایران دیده می

جـا   شـوند، و از آن  کار بسته می ها به ي چالش هم پس از گسترش دامنه کامالً اقتضائی و موردي، آن شده و بعضاً به صورت تعریف

ی و کنند و در مجموع اثربخشـ  دیگر را خنثی می ها برقرار نیست، در بسیاري از موارد یک که ارتباط سیستمی مشخصی میان آن

ي صنعت گردشگري از قبل معلـوم و منفعـل اسـت؛     در راستاي توسعه ها گونه سیاست ي اجراي این نتیجه .کارایی الزم را ندارند

ي کالن رفتـاري   حوزه  در حالی که این نتیجه بسیار متفاوت با شرایطی است که با بکارگیري الگوي رفتاري مشخص در این سه

ري، محورهاي رفتـاري بـراي   ي صنعت گردشگ با بررسی و مطالعه در میان ادبیات و تحقیقات مرتبط با توسعه .مورد انتظار است

  :آورده شده است) 3(ها مطابق با جدول صنعت گردشگري کشور و منابع مرتبط با آن ي توسعه

  

  ها اي در صنعت گردشگري ایران و منابع مرتبط با آن رفتارهاي توسعه): 3(جدول

  منابع و مراجع  اي رفتارهاي توسعه

  رفتار نهادي

ــاران، ( ــی و همک ــی و) (1397میران ــران،  مبین ــارزاده طه ) 1395معم

ضرغام بروجنـی و  ) (1393الماسی، ) (1395حیدري چیانه و قاسمی، (

گـان،  ( )1386شجاعی و نـوري،  ( )1392اینسکیپ، ) (1393شالبافان، 

  )2016سینگلتون، ) (2012گلدنر و ریچی، ) (2012روماو، ) (2002

  رفتار مردمی

ــه و ابراهیمــی،  ( ــی مل ــوي چا) (1397رزاق ــیض و نب ــمی، ف ) 1395ش

ــور و منتظــري مقــدم، ) (1395صــفرآبادي و همکــاران، ( )  1389نظرپ

) 2012گلـدنر و ریچـی،   ( )1393ي میمنـدي و همکـاران،    زاده حاجی(

  )2016دانشگاه آالباما، ) (2014هابین و همکاران، (

  رفتار تولیدي

   )1393گویا، ) (1393شیرمحمدي، ) (1395حیدري چیانه، (

ــا( )1390صــابري، ( شرشــوا و کوپیســکی، ) (2014رون و همکــاران، ب

  )2017دودس و جولیفه، () 2016

  

  .پردازیم ي صنعت گردشگري کشور می رفتاري در توسعه گانه حال به بررسی هریک از محورهاي سه

: نـد ا هاي اقتصادي در هر جامعـه دو دسـته   نهادهاي تأثیرگذار بر پدیده: ي صنعت گردشگري رفتارهاي نهادي براي توسعه

ها را بـا عنـوان نهادهـاي رسـمی      باشند که آن ي اول نهادهاي منبعث و برخاسته از ساختار حاکمیت در نظام اقتصادي می دسته

هـا   ي دوم نهادهاي شکل گرفته در جامعه بر اساس آداب و رسوم، فرهنگ و سایر موارد مشابه است که آن دسته. شناسند نیز می

ما در بحـث   )1395مبینی و معمار زاده طهران، ( )1389مقدم،  نظرپور و منتظر(.شناسند نیز میرا با عنوان نهادهاي غیر رسمی 

ي اول یا همان نهادهاي رسمی منبعث از ساختار حاکمیـت را   ي صنعت گردشگري، نهادهاي دسته رفتارهاي نهادي براي توسعه

ي مجریـه، قضـائیه و    المی ایران در قالب سـه قـوه  نهادهاي رسمی منبعث از ساختار حاکمیت در جمهوري اس. کنیم بررسی می

هـا و   ي مجریه، محوریت رفتارهاي نهادي را رفتارهـاي اُرگـان   ما در این تحقیق به علت جامعیت قوه. مقننه قابل بررسی هستند

ایـم؛   ار دادهي صنعت گردشگري به نوعی مستقیم یا غیرمستقیم دخیل هستند، قر هاي وابسته به دولت که در امر توسعه سازمان

ي صـنعت گردشـگري،    رفتارهاي نهادي بـراي توسـعه   ،بنابراین. با این وجود این موضوع به معناي عدم توجه به سایر قوا نیست

ي الگوي رفتاري نهادهاي رسمی منبعث از ساختار حاکمیت با محوریت دولت هستند که بروز این رفتارها زمینـه را   دربرگیرنده

  .شگري در کشور فراهم خواهد آوردي صنعت گرد براي توسعه
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ي آن در  هاي توسـعه  پایهاي است که  گونه ماهیت صنعت گردشگري به: ي صنعت گردشگري رفتارهاي مردمی براي توسعه

تـرین   شاید بتوان به جـرأت گفـت کـه فراگیرتـرین و عـام     ) 1389نظرپور و منتظري مقدم، .(اردمیان اقشار مختلف مردم قرار د

گلدنر و ) 2016، 1تحقیقات دانشگاه آالباما.(گیرد صنعت گردشگري است که بسیاري از مردم جامعه را دربر می صنعت مهم دنیا،

ي صنعت گردشگري به عنوان یک صنعت خدماتی و کاربر محور، باعث ایجـاد مشـارکت    توسعه کنند که بیان می) 2012(ریچی

رفتار مردمـی مسـتلزم رفتارهـایی اسـت کـه       .اي پایین خواهد شده خصوص الیه هاي اقتصادي جامعه به اقتصادي در عموم الیه

 اي رو صـبغه  ازاین دهند و از خود نشان می ي صنعت گردشگري ي ایران به صورت جمعی و فردي در راستاي توسعه مردم جامعه

  . دارد فردي و اجتماعی

ي صنعت گردشگري بر محـور رفتـاري    رفتارهاي تولیدي براي توسعه :ي صنعت گردشگري براي توسعه رفتارهاي تولیدي

هـا،   هاي تولیدي در صنعت گردشگري شامل هتل سازمان. هاي تولیدي و توزیعی خدمات صنعت گردشگري استوار است سازمان

هاي تـوزیعی در صـنعت گردشـگري نیـز      سازمان. شود ها و سایر خدمات مقاصد گردشگرپذیر می ونقل، رستوران مؤسسات حمل

رفتارهـاي   )2017، 2دودس و جولیفـه ( .هاي ویژه اسـت  فروشان تور و واسطه کنندگان و عمده افرتی، ادغامهاي مس شامل آژانس

توانند با ایفـاي   میها  این سازمان؛ زیرا کشور دارد ي صنعت گردشگري اي در توسعه هاي تولیدي و توزیعی، جایگاه عمده سازمان

. ي صنعت گردشگري عمل کننـد  طور موثري در فرآیند توسعه دهند و به هاي مختلف، بخش دولتی را در اُمور توسعه یاري نقش

پذیر و  هاي تولیدي و توزیعی در صنعت گردشگري با ساختارهاي انعطاف سازمان) 1392(و کاظمی) 1999(3از دیدگاه اینسکیپ

پیونـد دهنـد و    لی و کشوريش ماي خود را به تال هاي محلی و منطقه توانند عملیات و فعالیت و پراکندگی در سراسر کشور می

ي صنعت گردشگري  توسعهتوانند در  ها زمانی می این سازمان .وجود آورند ي صنعت گردشگري به حرکت عظیمی را براي توسعه

ي  افزا در کنار دولت و مردم عمل نمایند و خالء ارتباطی موجود بین دولت و مردم را در توسـعه  هم رفتارهاییموثر باشند که در 

  . ردشگري پر کنندصنعت گ

  

  اي صنعت گردشگري    ابعاد توسعه

اي آن در سـه   ي صنعت گردشـگري، ابعـاد توسـعه    از سوي دیگر با بررسی و مطالعه در میان ادبیات و تحقیقات مرتبط با توسعه

 : آورده شده است) 4(ي کلی زیر مطابق با جدول حوزه

  ها و منابع مرتبط با آن اي در صنعت گردشگري ایران رفتارهاي توسعه): 4(جدول

  منابع و مراجع  اي ابعاد توسعه

  مقاصد گردشگرپذیر

  )1395حامی و تقوي جلودار، ) (1396جعفري و همکاران، (

  )1395کروبی و همکاران، ) (1395حیدري چیانه و قاسمی، (

هـابین و  ) (2012روماو و همکـاران،  ( )1388شیوا، ) (1392صالحی، (

  )2016و همکاران، ماریت ( )2014همکاران، 

  ونقل حمل
ــور،  رحــیم( ــان، ( )1390رضــایی، ) (1393شــیرمحمدي، ) (1394پ گ

  ) 2016سینگلتون، ) (2011لیپر و همکاران، ) (2002

  مبادي گردشگرفرست
شرشـوا و  ( )1392کاظمی، ) (1393الماسی، ) (1395حیدري چیانه، (

  )2017دودس و جولیفه، ) (2016کوپیسکی، 

  

  .پردازیم ي آنها می در توسعه  گانه سی هریک از ابعاد سهبه برر اکنون 

ي صنعت گردشگري، یکی از ابعاد مهم مقاصد گردشـگرپذیر اسـت کـه     در مطالعه و بررسی توسعه :مقاصد گردشگرپذیربعد 

اصـد  کمیـت، کیفیـت و همـاهنگی عوامـل مـرتبط بـا مق      . ها، خدمات و صـنایع مختلـف اسـت    ي ترکیبی از فعالیت دربرگیرنده

                                                
1 . University of Alabama 
2 . Dodds & Jolliffe  
3 . Inskeep  
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ي صنعت گردشگري در یک منطقه یـا مقصـد    ي محصوالت گردشگري، نقش مهمی در موفقیت و توسعه گردشگرپذیر در عرضه

  ) 2016و همکاران،  1ماریت. (کند ایفا می

از دیربـاز افـراد بـه    . ونقل اسـت  ي مسافرت حمل که شخصی گردشگر باشد، باید مسافرت کند و الزمه براي این :ونقل حملبعد 

ونقل  گردشگري و حمل) 1395(به بیان حیدري چیانه. رفتند هاي گوناگون مانند پیاده تا هواپیماهاي فراصوت، به سفر می شرو

رو  از همـین . یابـد  ونقـل نیـز افـزایش مـی     پیوندي ناگسستنی با یکدیگر دارند و با رشد گردشگري در جهان، تقاضا بـراي حمـل  

هـاي   بـرداري از زیرسـاخت   ونقل و بهره ي صنعت حمل با توسعه .رود ري به شمار میصلی صنعت گردشگا ابعادونقل یکی از  حمل

هاي گردشگري مهیا خواهد شد و کیفیت خدمات ارائه شده در طول سفر بهتـر و   ونقل، دسترسی مناسب به جاذبه الزم در حمل

  ) 1392صالحی، .(یابد نیز کاهش میي هر مسافر در مقیاس اقتصادي  شود و هزینه موثرتر می

اگر صنعت گردشگري در یک کشور وجود داشته باشد، بررسی مبادي گردشگرفرست در گذشـته   :مبادي گردشگرفرستبعد 

ي صـنعت گردشـگري    هاي بازار گردشگري خواهند بود و شناخت ما را از رونـدهاي توسـعه   هاي مهمی براي تحلیل و حال، داده

ي گردشـگران   ایـن بررسـی دربرگیرنـده    ،حاضـر  پـژوهش بـا توجـه بـه عنـوان      )2012و همکاران،  2روماو( .افزایش خواهند داد

 بررسـی از نتـایج ایـن   . ها در آینده وجود دارد صورت بالقوه احتمال سفر آن اند و یا به باشد که به کشور سفر کرده المللی می بین

دت اقامـت و دفعـات بازدیدشـان از    المللی به کشور و هـدف از سفرشـان، مـ    شدن مبدأ حرکت گردشگران بین تواند مشخص می

. شـود  شان در سفر به کشور مشخص می المللی، سطوح رضایت آنان و الگوي مخارج چنین نگرش گردشگران بین کشور باشد؛ هم

هـاي اصـلی    ي صنعت گردشگري، توجه به بازارهاي گردشگرفرست یا همان مبادي گردشگرفرست یکـی از اولویـت   براي توسعه

توانـد موجبـات رشـد صـنعت      المللی از مبادي مختلف و حفظ آنان مـی  کرد کشورها در جذب گردشگران بیندر واقع عمل. است

  )2016، کیشرشوا و کوپیس( .گردشگري را در آن کشورها فراهم آورد

  

  شناسی پژوهش روش

 این به قبالً دهد که می رقرا مورد توجه را يا مسئله زیرا است اکتشافی -پیمایشی تحقیقات نوع از ماهیت نظر از حاضر تحقیق

اي و میـدانی   هـا از دو روش کتابخانـه   گـردآوري داده  در ایـن پـژوهش بـراي   . است نشده پرداخته آن به سطح این در و صورت

هـاي اطالعـات علمـی و مجـالت علمـی       اي، کتب و مقاالت منتشره در پایگـاه  منبع اصلی مطالعات کتابخانه. استفاده شده است

ي آمـاري   نمونـه  خبرگـان و  هاي میدانی پـژوهش بـه صـورت پیمـایش در میـان      داده ،از سوي دیگر. باشد خارجی و داخلی می

ي طراحـی   شـیوه  .شده اسـت ها و اطالعات استفاده  نامه به عنوان ابزار گردآوري داده باشد، و از پرسش ي مورد مطالعه می جامعه

ه اشباع نظري سواالت اولیـ  ه ياي و قاعد بر اساس مطالعات کتابخانهباشد که ابتدا  ین صورت میه انامه در مقالۀ حاضر ب پرسش

 .نظران صنعت گردشگري کشور قرار گرفـت  پرسشنامه تعیین شده و از طریق تشکیل پانل دلفی در اختیار خبرگان و صاحب ي

پژوهش اصالح و نهایتـاً  محور در قالب روش دلفی بر اساس دیدگاه و برداشت خبرگان  نامه در یک رویکرد خبره سواالت پرسش

  . برخی سواالت غیرمهم حذف گردید

و  نظـران  صـاحب ایـن  . اند شده انتخاب پژوهش آماري  ي به عنوان جامعه و متخصصین فعال در صنعت گردشگري نظران صاحب

گردشـگري   ي سـاله در حـوزه   10حداقل داراي مدرك تحصیلی کارشناسـی ارشـد بـوده و سـابقۀ فعالیـت حـداقل       متخصصان 

هـاي   هـا و آژانـس   ها و مراکز اقامتی و نیـز شـرکت   توان به مدیران هتل ها می ترین آن ي مهم از جمله. باشند المللی را دارا می بین

ها و اماکن گردشگري ایران و  مدیران فعال در جاذبه ،همچنین. المللی به کشور اشاره نمود ي ورود گردشگران بین فعال در حوزه

ي  هاي گردشـگرپذیر کشـور نیـز در قالـب جامعـه      ها و شهرستان هاي مرتبط با گردشگري در استان انکارشناسان ستادي سازم

نظران در صنعت گردشگري کشور به  نفري از صاحب 15اي  براي نظرخواهی از خبرگان نمونه. آماري این پژوهش مدنظر هستند

اي  احتمـالی طبقـه  بـرداري   ، از روش نمونـه اختاريمعـادالت سـ  بـرداري در جهـت    براي نمونهصورت هدفمند انتخاب شد و نیز 

                                                
1 . Marit  
2 . Romao   
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افـزار لیـزرل و روش    در این پـژوهش از نـرم   .نفر به عنوان نمونه آماري پژوهش انتخاب شدند 353استفاده شده است که تعداد 

    . معادالت ساختاري در کنار روش دلفی استفاده شده است

  

  سواالت پژوهش

  : سوال اصلی پژوهش عبارت است از

 ي صنعت گردشگري ایران با تأکید بر ورود گردشگران خارجی چگونه است؟ رفتاري براي توسعه مدل  

  : سواالت فرعی پژوهش عبارتند از

  آن چیست؟دهندة  هاي تشکیل اي در صنعت گردشگري ایران و مؤلفه رفتارهاي توسعه -1

 هاي آن کدامند؟ اي صنعت گردشگري و مؤلفه ابعاد توسعه -2

 صنعت گردشگري کشور چگونه است؟  ه ياد و رفتارهاي احصا شده در توسعروابط حاکم بین ابع -3

 

  هاي پژوهش  یافته

اي و  اي آن، براسـاس مطالعـات کتابخانـه    چنـین ابعـاد توسـعه    اي صنعت گردشگري و هـم  چگونگی رسیدن به رفتارهاي توسعه

. اشـباع نظـري اسـتفاده نمودنـد     ه يقاعـد  براي این منظور محققـان از تکنیـک کدگـذاري و   . نظرخواهی از خبرگان بوده است

اي در صـنعت   بـراي رفتارهـاي توسـعه    )5(جـدول  اسـاس رب. آورده شده اسـت  )6(و جدول )5(هاي حاصل مطابق با جدول یافته

ایـن  . شاخص احصا گردید که با نظرخواهی از خبرگان در سیزده مقوله یا مؤلفه جایگـذاري گردیـد   69گردشگري کشور، تعداد 

  .بندي شد نعت گردشگري ایران دستهاي براي ص مؤلفه نیز در قالب سه رفتار توسعه یاله سیزده مقو

  

  اي در صنعت گردشگري ایران هاي رفتارهاي توسعه ها و شاخص مؤلفه): 5(جدول

  هاي احصاء شده شاخص  هاي اصلی مؤلفه  اي رفتارهاي توسعه

  رفتار نهادي

  شاخص) 5(  حقوقی

 شاخص) 6(  دیپلماتیک

 شاخص) 5(  کراتیکبرو

 شاخص) 5(  کنترلی

 شاخص) 6(  گذاري مشی خط

 شاخص) 4(  توانمندساز

 شاخص) 5(  تشویقی

  رفتار مردمی

 شاخص) 5(  ارزشی

 شاخص) 5(  مشارکتی

 شاخص) 4(  کارآفرینی

  رفتار تولیدي

 شاخص) 6(  تولید و توزیع خدمت

 شاخص) 7(  رقابتی

 شاخص) 6(  پرسنلی

 شاخص) 69(  مؤلفه) 13(  مجموع

  هاي پژوهش یافته: منبع 

شـاخص احصـاء گردیـد کـه بـا نظرخـواهی از        73اي در صنعت گردشگري کشـور، تعـداد    براي ابعاد توسعه) 6(براساس جدول

اي بـراي صـنعت    توسـعه  بعـد مؤلفـه نیـز در قالـب سـه      یامقوله  پانزدهاین . خبرگان در پانزده مقوله یا مؤلفه جایگذاري گردید

  .بندي شد دشگري ایران دستهگر

  اي در صنعت گردشگري ایران توسعه ابعادهاي  ها و شاخص مؤلفه): 6(جدول

  هاي احصا شده شاخص  هاي اصلی مؤلفه  اي توسعه ابعاد



    15ي صنعت گردشگري ایران با محوریت جذب گردشگران خارجی    طراحی مدل رفتاري توسعه   

 

  مبادي گردشگرفرست خارجی

  شاخص) 4(  بندي بازار بخش

 شاخص) 4(  ترکیب خدمات

 شاخص) 4(  گذاري قیمت

 شاخص) 7(  تبلیغات

 شاخص) 5(  توزیع خدمات

 شاخص) 4(  ارتباطات با گردشگران

  و نقل  حمل

 شاخص) 5(  ها زیرساخت

 شاخص) 4(  عرضه و دسترسی

  شاخص) 6(  کیفیت خدمات

 شاخص) 4(  هزینه خدمات

  مقاصد گردشگرپذیر داخلی

 شاخص) 4(  امنیت عمومی

 شاخص) 4(  ي میزبان تعامالت جامعه

 اخصش) 6(  امکانات عمومی

 شاخص) 7(  داري اقامت و مهمان

 شاخص) 5(  هاي گردشگري جاذبه

 شاخص) 73(  مؤلفه) 15(  مجموع

  هاي پژوهش یافته: منبع

  

 .دهـد  را نشان مـی  رایب استاندارد و ضرایب معناداريمدل معادالت ساختاري پژوهش در حالت ض )2(و  )1(هاينمودار ادامه در

شود و از ضـرایب معنـاداري    اري براي تعیین نوع و میزان تأثیر متغیرها بر یکدیگر استفاده میاز ضرایب استاندارد در مدل ساخت

نتـایج حاصـل از مـدل معـادالت      ،بـر همـین اسـاس   . شـود  براي تأیید یا رد یک رابطه در مدل معادالت ساختاري استفاده مـی 

در آن ضرایب استاندارد و معناداري مربوط بـه   نشان داده شده است که) 7(ساختاري پژوهش به صورت خالصه و رسا در جدول

  .ها آورده شده است داري آن ها و سطح معنی هریک از رابطه
  

  
  مدل معادالت ساختاري پژوهش در حالت ضرایب استاندارد): 1(نمودار 

  هاي پژوهش یافته: منبع
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  مدل معادالت ساختاري پژوهش در حالت ضرایب معناداري): 2(نمودار 

  هاي پژوهش فتهیا: منبع

  

ها به غیر از سه رابطـه معنـادار    شود که تمامی رابطه مشخص می) 7(در جدول ت ساختاري پژوهشبا توجه به نتایج مدل معادال

بر اساس بررسی در ضرایب استاندارد در مـدل معـادالت سـاختاري پـژوهش، مشـخص      . بوده و قابلیت بررسی و تفسیر را دارند

ي تأثیرپذیري  دهنده باشند که نشان معنادار مدل پژوهش، ضرایب استاندارد داراي مقادیر مثبت می ي روابط شود که در همه می

هاي مربوط به یک متغیر  افزایش در مشخصه ،به عبارت دیگر. راستاي متغیرهاي مدل در قالب روابط موجود است مستقیم و هم

توجه به این نکته الزامی است که ایـن دو متغیـر   . شود ژوهش میدر پژوهش باعث تأثیرگذاري مثبت و افزاینده در متغیر دیگر پ

حال با توجه به این مطلب، شدت و میزان این تأثیرگذاري در جهـت  . دهند یک رابطه را در مدل معادالت ساختاري تشکیل می

ها قرار  ار که بر روي رابطهافز ي معادالت ساختاري توسط ضرایب استاندارد ارائه شده توسط نرم مثبت بین متغیرها در یک رابطه

  . مشخص شده است) 7(و جدول) 1(این ضرایب استاندارد در پژوهش حاضر در قالب نمودار. شود گرفته است مشخص می

  

  پژوهش معادالت ساختاري  نتایج مدل ):7(جدول 

شماره
  

 هاي مدل معادالت ساختاري پژوهش رابطه
ضـــــرایب 

 استاندارد

  مقادیر 

 t 

  مقادیر

P 
 نتیجه

 معنادار 01/0 10/7 339/0 مقاصد گردشگرپذیر داخلی    رفتارهاي نهادي 1

 معنادار 01/0 52/5 314/0 ونقل حمل   رفتارهاي نهادي 2

 معنادار 01/0 94/2 292/0 مبادي گردشگرفرست خارجی   رفتارهاي نهادي 3

 -----  067/0 86/1 143/0 ونقل حمل   رفتارهاي مردمی 4

 معنادار 01/0 80/4 354/0 مقاصد گردشگرپذیر داخلی   دمیرفتارهاي مر 5

 -----  096/0 27/1 153/0 مبادي گردشگرفرست خارجی   رفتارهاي مردمی 6

 معنادار 01/0 95/3 346/0 ونقل حمل   رفتارهاي تولیدي 7

 معنادار 01/0 27/4 361/0 مبادي گردشگرفرست خارجی   رفتارهاي تولیدي 8

 -----  117/0 02/1 097/0 مقاصد گردشگرپذیر داخلی  تولیدي رفتارهاي 9

  هاي پژوهش یافته: منبع

  



    17ي صنعت گردشگري ایران با محوریت جذب گردشگران خارجی    طراحی مدل رفتاري توسعه   

 

گانـه یعنـی    هـاي سـه   ترکیبـی از شـاخص  معادالت ساختاري مرتبط بـا پـژوهش حاضـر، محقـق      به منظور بررسی برازش مدل

را درنظـر گرفتـه   ) مقتصـد ( هیافتـ  تعـدیل  هاي برازش و شاخص )تطبیقی( نسبی هاي برازش هاي برازش مطلق، شاخص شاخص

هـاي بـرازش نسـبی و     بـراي شـاخص   )9(هـاي بـرازش مطلـق و در جـدول     شـاخص براي  )8(نتایج این ارزیابی در جدول. است

  .یافته آورده شده است تعدیل

 هاي برازش مطلق مدل معادالت ساختاري پژوهش نتایج شاخص: )8(جدول 

 مقدار مشاهده شده مورد قبول دامنه شاخص برازش
ارزیـــابی شـــاخص  

 برازش

df/2χ 

SRMR 
GFI 

AGFI 

3≤ 

08/0< 

9/0> 

9/0> 

54/2 

065/0 

93/0 

92/0 

 مناسب

 مناسب

 مناسب

 مناسب

  هاي پژوهش یافته: منبع

 ي مدل معادالت ساختاري پژوهش  یافته هاي برازش نسبی و تعدیل نتایج شاخص: )9(جدول 

 مقدار مشاهده شده مورد قبول دامنه شاخص برازش
شـــاخص   بیارزیـــا

 برازش

IFI 9/0> 94/0 مناسب 

RFI 9/0> 90/0 مناسب 

RMSEA 08/0< 078/0 مناسب 

NNFI 9/0> 93/0  مناسب 

CFI 9/0> 94/0 مناسب 

NFI 9/0> 92/0 مناسب 

  هاي پژوهش یافته: منبع

  گیري بحث و نتیجه. 7

ي کشور بـا رویکـرد ورود گردشـگران خـارجی     ي صنعت گردشگر براي رسیدن به الگوي رفتاري نهایی و پیشنهادي براي توسعه

اي  اشباع نظري و استفاده از تکنیک دلفی، رفتارهـاي توسـعه   ه ياي و قاعد ابتدا بر اساس مطالعات کتابخانه) 3(مطابق با نمودار

ري و اي آن مشخص و احصاء گردید و سپس از با استفاده از تکنیک معـادالت سـاختا   چنین ابعاد توسعه صنعت گردشگري و هم

  . ها و برازش، مدل نهایی تعیین گردید آزمون معناداري رابطه

  ي صنعت گردشگري کشور با تأکید بر ورود گردشگران خارجی الگوي رفتاري توسعه): 3(نمودار 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  نتایج پژوهش: منبع

  

پیشـنهادي   مدل
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و با تأکید بر ورود گردشگران خارجی به ایران، رفتاري ي صنعت گردشگري کشور با رویکرد  براي توسعه :دهد پژوهش نشان می

ایـن ابعـاد در مـدل    . المللـی مشـخص شـود    اي صنعت گردشگري کشور بـا هـدف ورود گردشـگران بـین     باید ابتدا ابعاد توسعه

. مقاصد گردشگرپذیر داخلی شناسـایی شـد   -3ونقل و  حمل -2مبادي گردشگرفرست خارجی،  -1: پیشنهادي مقاله در سه بعد

شـرایط کشـور بـه لحـاظ     باید نوع رفتارهاي مناسب بـر اسـاس    رفتاريگانه با رویکرد  ي این ابعاد سه سوي دیگر براي توسعهاز 

هـاي بـه عمـل آمـده      و بررسی رفتاري توسعهبا توجه به جامعیت موجود در مفاهیم . مشخص شودفرهنگی، اقتصادي و سیاسی 

توان احصاء نمود که عبارتنـد   می ي صنعت گردشگري ایط کشور براي توسعهشر، سه نوع رفتار کلی بر اساس انتوسط پژوهشگر

  . رفتارهاي تولیدي -3رفتارهاي مردمی و  -2رفتارهاي نهادي،  -1: از

ي گردشـگري را در سـه عامـل جغرافیـایی مبـادي و مقاصـد        عوامل توسعه) 2011(مدل پیشنهادي محققین همانند مدل لیپر

لـیکن مـدل پیشـنهادي محققـین در     . شده مورد بررسی قرار داده اسـت  صورت نظامند و تفکیک ونقل به گردشگري و نیز حمل

ي سه عامل جغرافیایی فوق در نظـر   ران توسعه اي نهادي، مردمی و تولیدي را به صورت عوامل پیش رفتارهاي توسعه) 3(نمودار

ي  هاي کارکردي توسـعه  در مدل ، از سوي دیگر. کند تري نسبت به مدل لیپر ارائه می گرفته است که بر اساس آن دیدگاه جامع

در سه عامـل  ) 2011(که به نوعی برداشتی از مدل لیپر) 1393الماسی، (و اسپانیا) 1394پور،  رحیم(گردشگري کشورهاي ترکیه

مقـام  در ؛ هسـتند  ي خـود  مطابق با شرایط بومی و ویژه ي صنعت گردشگري توسعهونقل در  و حملجغرافیایی مبادي و مقاصد 

ران  ن نوعی تطابق وجود دارد ولی در مدل پیشنهادي محققین عالوه بر آنهـا بـه عوامـل پـیش    یقمقایسه با مدل پیشنهادي محق

  . ي گردشگري اشاره شده است رفتاري نیز در توسعه

رد و بر اسـاس  ي گردشگري در یک مکان دا ي گردشگري تأکید خاصی بر روي عناصر عرضه ي مدل توسعه در ارائه) 2002(گان

در حالی که در . داند ونقل را در بخش عرضۀ گردشگري می آن تعامل، همکاري و ارتباط متقابل سه عامل مبادي، مقاصد و حمل

. این عوامل به صورت مجزا لحاظ شده و نوع تعامل و ارتباط متقابلشان تعیین شده است) 3(در نمودار مدل پیشنهادي محققین

ي صنعت گردشـگري   زمان به عوامل درونی و محیط بیرونی و اثرات آنها بر توسعه توجه هم) 2012(یچیگلدنر و ر از سوي دیگر

سه عامل جغرافیایی و سه عامل (زمان در شش عامل  در مدل پیشنهادي محققین نیز این توجه هم .دهند را مورد تأکید قرار می

     .شده وجود دارد مشخص) رفتاري

نقـش و تـأثیر رفتارهـاي    بـه  ) 1393(و شـیرمحمدي ) 1392(، الوانی و همکاران)1386(عی و نوريدر مطالعات شجاگونه  همان

بـراي  دهد کـه محـور اصـلی رفتارهـا      ان مینشنیز مدل نهایی پژوهش  ي صنعت گردشگري تأکید شده است؛ نهادي در توسعه

دي کـه مجـري اصـلی آن دولـت اسـت،      رفتارهـاي نهـا   ، به عبارت دیگـر . نهادي است گردشگري کشور، رفتار ي صنعت توسعه

ي آن را  گانـه  ي صنعت گردشگري کشـور در ابعـاد سـه    است که موجبات توسعه اي توسعهران رفتارهاي  ي مرکزي و پیش هسته

اي صنعت گردشگري کشور دارنـد و   طوري که رفتارهاي نهادي دولت بیشترین تأثیر مستقیم را بر ابعاد توسعه به ؛آورد فراهم می

ي صنعت گردشگري کشـور   تواند به صورت غیرمستقیم در توسعه حال با تأثیرگذاري بر رفتارهاي تولیدي و مردمی میدر عین 

ي صـنعت گردشـگري    تواند بـراي توسـعه   ي رفتارهاي نهادي که دولت می با توجه به مدل نهایی پژوهش عمده. نقش بازي کند

رفتـار کنترلـی و    -4رفتـار بروکراتیـک و اداري،    -3رفتار دیپلماتیک،  -2 رفتار حقوقی، -1: کشور از خود بروز دهد، عبارتند از

ي این رفتارهـاي نهـادي دولـت در     همه. رفتار حمایتی و تشویقی -7رفتار توانمندساز و  -6گذاري،  مشی رفتار خط -5نظارتی، 

ي  ي توسعه گانه ر هر کدام از ابعاد سهي صنعت گردشگري کشور نقش مهم و اساسی دارند ولی نوع و تأکید این رفتارها د توسعه

براي مثال در مورد مبـادي گردشگرفرسـت خـارجی، محورهـاي تأکیـد بـر رفتارهـاي نهـادي         . صنعت گردشگري متفاوت است

ونقل، محورهاي تأکید بر رفتارهاي نهادي حقوقی و کنترلی دولت اسـت؛ در   دیپلماتیک و توانمندساز دولت است؛ در مورد حمل

ولـی بـا توجـه بـه     . تشویقی است -د گردشگرپذیر داخلی، محورهاي تأکید بر رفتارهاي نهادي بروکراتیک و حمایتیمورد مقاص

خـاطر   بـه (ي صـنعت گردشـگري ایـران     ي محوریت رفتار نهادي دولـت در توسـعه   واسطه توان ادعا کرد که به می پژوهشنتایج 

هاي دولت بیشـترین تـأثیر را در    مشی ها و خط سیاست) ت گردشگرياي صنع تأثیرگذاري مستقیم و غیرمستقیم در ابعاد توسعه

اولـین و   ،بنـابراین . دهد گیري الزم را می ي رفتارهاي نهادي دولت جهت ي صنعت گردشگري کشور دارد و به بقیه کلیت توسعه

. ي در صنعت گردشگري باشدا هاي مناسب در ابعاد گوناگون رفتاري و توسعه مشی ترین رفتار نهادي دولت باید تعیین خط مهم



    19ي صنعت گردشگري ایران با محوریت جذب گردشگران خارجی    طراحی مدل رفتاري توسعه   

 

ــات   ــم در مطالع ــن مه ــمی   ای ــه و قاس ــدري چیان ــالبافان   )1395(حی ــی و ش ــرغام بروجن ــیرمحمدي)1393(ض ، )1393(، ش

  . مورد اشاره قرار گرفته است) 1385(، هال و جنکینز به نقل از اعرابی و ایزدي)1392(صالحی

این مطلب مورد اشاره قـرار گرفتـه   ) 2016(و دانشگاه آالباما ) 2014(و همکاران 1، هابین)1395(در مطالعات کروبی و همکاران

کشور بـا هـدف افـزایش ورود     یک ونقل ي مبادي گردشگرفرست خارجی و حمل توانند بر توسعه می فتارهاي تولیديراست که 

این تأثیرگـذاري   کهمشخص شده است ) 3(در مدل پیشنهادي محققین مطابق با نمودار .المللی، تأثیرگذار باشند گردشگران بین

، رفتارهـاي تولیـدي بـه    معـادالت سـاختاري  تواند همزمان به صورت مستقیم و غیرمستقیم انجام شود ولی با توجه به نتایج  می

. ي مبـادي گردشگرفرسـت خـارجی تأثیرگـذار اسـت      ونقل و به صورت غیرمستقیم در توسعه ي حمل صورت مستقیم در توسعه

ي رفتارهاي نهادي دولت  ي مبادي گردشگرفرست خارجی، از ناحیه رفتارهاي تولیدي بر توسعه ي تأثیرگذاري غیرمستقیم عمده

ي مبـادي   کـه در توسـعه   تولیدکننـدگان خـدمات در صـنعت گردشـگري بـراي آن      :توان نتیجـه گرفـت   می ،براین اساس. است

ها بیشتر در  این حمایت. ر داشته باشندهاي دولتی را به صورت مناسب در اختیا گردشگرفرست خارجی موفق شوند باید حمایت

  . تشویقی قابل بررسی است-قالب رفتارهاي نهادي دیپلماتیک، توانمندساز و حمایتی

ي مقاصـد گردشـگرپذیر داخلـی کشـور تأثیرگـذار       توانند به صورت مستقیم تنها بر توسـعه  می رفتارهاي مردمی ،از سوي دیگر

اي صنعت گردشگري ندارند؛ ولی این به معنـاي عـدم    ر مستقیمی بر سایر ابعاد توسعهباشند؛ در حالی که رفتارهاي مردمی تأثی

ي ابعـاد   عمدتاً از طریـق تأثیرگـذاري بـر رفتارهـاي نهـادي در توسـعه       رفتارهاي مردمیدر واقع . باشد ها نمی تأثیرگذاري بر آن

ي ابعاد  از طریق رفتارهاي تولیدي براي توسعه در حالی که میزان تأثیرگذاري آن. گوناگون صنعت گردشگري کشور نقش دارند

  .پوشی است کشور ناچیز و قابل چشمي صنعت گردشگري  گانه سه

دهد کـه هریـک از رفتارهـاي نهـادي، مردمـی و تولیـدي بـر اسـاس          ي حاضر نشان می هاي پژوهش در مقاله افزایی یافته دانش

در حـالی کـه   . ، متفاوت هستندکشور ي گردشگري ي توسعه گانه اد سهو شدت تأثیرگذاریشان بر ابع) مستقیم و غیرمستقیم(نوع

 .دادنـد  گرفتند و تأثیرات غیرمستقیم را مدنظر قرار نمی در تحقیقات پیشین نوع و شدت تأثیرات را به صورت مستقیم درنظر می

 چنـین  هم )1395نبوي چاشمی، فیض و )(1396جعفري و همکاران، )(1396طالبی و همکاران، ()1397رزاقی مله و ابراهیمی، (

ي ابعـاد اصـلی صـنعت گردشـگري کشـور بـا رویکـرد رفتـاري          نگر در قالب یـک مـدل بـراي توسـعه     ي یک دیدگاه جامع ارائه

ي صـنعت گردشـگري    در توسـعه  در واقع این مدل ابعاد و رفتارهـاي اصـلی  . ي سهم علمی مقاله در این حوزه است دربرگیرنده

توانـد   رفتـاري مـی   ایـن مـدل  . نمایـد  تعیـین مـی  را  ردشگران خارجی را تعیین نموده و نوع ارتباط آنهـا ایران با رویکرد ورود گ

و را در مباحـث خـرد و کـالن سـازماندهی کنـد و بـه مـدیران         ي صـنعت گردشـگري کشـور    گون در توسـعه هاي گونـا  دیدگاه

  . گیري مناسبی داشته باشند ي خود نظم و جهتا هاي توسعه کند تا در برنامه ي گردشگري کشور کمک می گیران حوزه تصمیم

  

  پیشنهادها

 ي صنعت گردشـگري را معـین    گردشگري، پارامترهاي اقتصادي و مدیریتی براي توسعه  مشی  تواند با تدوین خط می  دولت

ي توجه  گیرندهي صنعت گردشگري کشور، دربر گذاري در توسعه مشی رفتار خط. نماید و آن را به عنوان راهنماي عمل قرار دهد

ي گردشگري باید بـا   ها در حوزه مشی ي خط از سوي دیگر همه. باشد محیطی می به مسائل فرهنگی، اجتماعی، اقتصادي و زیست

  . هاي کلی کشور باشند یکدیگر هماهنگ بوده و در راستاي سیاست

 بسـتري از اشـتراکات فرهنگـی     گیـري اقتصـادي بـر    ي صنعت گردشگري، بیشتر داراي سمت براي توسعه دیپلماتیک رفتار

، رفتارهاي اصلی دستور کار دیپلماسی اقتصادي کشور عبارتنـد  رفتاريي صنعت گردشگري با رویکرد  در چارچوب توسعه. است

همکـاري   -2هـا،   ي روابط دیپلماتیک اقتصادي با کشورهاي جهان با هدف دسـتیابی بـه بازارهـاي گردشـگري آن     توسعه -1: از

  . المللی فعال در صنعت گردشگري است هاي بین همکاري با سازمان -3فاده از ویژگی ژئوپلتیک ایران و اي با است منطقه

                                                
1 . Haobin  
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 اي در صـنعت  توسـعه سـازي مفـاهیم    ي صنعت گردشگري، عالوه بـر تبیـین و نهادینـه    کنترلی در توسعه یجاد رفتاربراي ا 

بـا بکـارگیري ایـن رفتارهـا،     . فسیر نتایج را پیـاده نمـود  آوري، تجزیه تحلیل و ت ي جمع گردشگري، باید به صورت مستمر چرخه

باید در  مورد نظرکه به منظور دستیابی به اهداف  ي گردشگري در مسیر خود قرار دارد و یا این توان تعیین کرد که آیا توسعه می

ي  ارهاي کنترلی در توسـعه از سویی دیگر، رفت. ي صنعت گردشگري اصالحاتی صورت داد ي اجرایی توسعه برخی عناصر یا برنامه

محیطـی و سـایر مـوارد دیگـر در      صنعت گردشگري باید بر اساس مالحظات ساختارهاي قانونی و با درنظر گرفتن اثرات زیسـت 

بـراي   .هنگام منتشر شود نتایج حاصل از رفتارهاي کنترلی و نظارتی باید به صورت آمار و اطالعات دقیق و به. صورت لزوم، باشد

 .ي طوالنی مدت مقایسه کرد دست آمده را طی یک دوره اي ایجاد کرد تا بتوان نتایج به باید پایگاه داده این منظور،

 ي صنعت گردشگري قلمداد شود و به عنوان یک پارادایم  گر فرآیند توسعه تواند به عنوان ابزار و تسهیل توانمندساز می رفتار

توجه به اهمیت این موضـوع  با . ي صنعت گردشگري کشور تلقی گردد سعهو الگوي جدید فکري براي فائق آمدن به مشکالت تو

ي طراحی استانداردهاي مناسب در صنعت گردشگري و حمایت از  ي صنعت گردشگري دربرگیرنده توانمندساز براي توسعه رفتار

هـاي   ي صـندوق  وسـعه هـا، ت  یکی از مهمتـرین ایـن حمایـت   . هاي کوچک و متوسط براي رشد و توسعه در آن صنعت است بنگاه

هـا را در   ور در صنعت گردشگري شده و میـزان توانمنـدي شـرکت    گذاري بهره شراکت در سرمایه است که باعث افزایش سرمایه

  . دهد گذاري افزایش می ي سرمایه مدیریت ریسک و هزینه

 اي  هاي ایرانی و منطقه زشهاي اسالمی و مذهبی و ار ، در دو محور ارزشصنعت گردشگريفرهنگی در  -ارزشی منشأ رفتار

ي  هـاي اقتصـادي، در زمـره    ها، پوشش و فعالیت ي سبک زندگی، اعتقادات، آداب و رسوم، جشن ارزشی در زمینه رفتار. قرار دارد

در تأمین منافع مـادي و اقتصـادي    توانند شوند و می عناصر مهمی هستند که در گردشگري فرهنگی به عنوان جاذبه شناخته می

دارند  نمود بیشتريیافته  مناطق کمتر توسعه ایران در الگوهاي ارزشی و فرهنگی عموماً در. طق نیز داراي اهمیت باشندبراي منا

ریـزي درسـت    ي صنعت گردشگري منطقه بهره برد؛ ولی ایـن مهـم بـدون توجـه و برنامـه      توان در توسعه ها می و از این فرهنگ

ي ایـران ماننـد    لذا اغلب رویدادهاي فرهنگی و ارزشی در جامعه. پذیر نیست اني گردشگري کشور امک مسئوالن ذیربط در حوزه

دوانـی،   مانند مسابقات اسب(ي مسابقات ورزشی و محلی هاي ساالنه ، جشنواره)به عنوان مثال مراسمات ایام محرم(مراسم مذهبی

هـا در عشـایر، اقـوام و برخـی      و سـنت  هـاي سـنتی، مراسـمات    هاي غذاهاي محلی و موسـیقی  ، جشنواره)کشتی پهلوانی و غیره

اي نقـش   المللی هستند و در احیاي سایر هنرها و عناصر فرهنگی جوامع منطقـه  هاي مهمی براي گردشگران بین روستاها، جاذبه

تبلیغات هاي بازاریابی و  ي گردشگري، نیازمند توسعه، بهبود مدیریت و یا برنامه برخی از این رویدادها براي توسعه. اساسی دارند

 . هستند

 اسـت  ي است که متـأثر از عوامـل متعـددي   متضمن پویایی و پایداري در توان رقابت ملی در صنعت گردشگر رقابتی فتارر. 

هـاي ناکارآمـد    ي رفتار رقابتی براي تولیدکنندگان خدمات گردشگري، لغو انحصارات غیرضـرور و حـذف واسـطه   ها  الزمه یکی از

گیـران   الزم اسـت مـدیران و تصـمیم   . هـاي جدیـد اسـت    صنعت گردشگري براي ورود شـرکت  وکار در جهت بهبود فضاي کسب

پـذیري بـین    از سوي دیگـر بـا تقویـت رقابـت    . ي گردشگري کشور با یک عزم راسخ و توکلی عظیم در این راه قدم بردارند حوزه

ي صـنعت   هاي کشـور در زمینـه   طق و استاني خدمات گردشگري و نیز ایجاد رقابت بین منا کننده هاي ارائه ها و سازمان شرکت

 .توان رفتار رقابتی را در این صنعت افزایش داد گردشگري، می
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