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 چکیده

شووود  یکي از اهداف مهم کشووورها اسووت و همواره  رای دسووتيا ي  ال  ن ت ش ميملي قدرتافزایش 

روزه امکشورها نقش مهمي دارد    سيار زیادی است در وزن ژئوپليتيک  های  مولفالقدرت ملي کال دارای 

ستيا ي  ال     شورها  رای د شگری را مورد توجال قرار مي قدرت ملي، ک شور  گرد دهند  ایران یکي از ده ک

های گردشگری اعم از تاریخي، مذهبي، طبيعي محسوب    زرگ دنيا از لحاظ  رخورداری از انواع جاذ ال

 ا ر حاض مطالعال خود استفاده نماید  لذا  ملي قدرتتواند از این فرصت در جهت تقویت  کال مي شود مي

  ال دنبال پاسخگویي  ال این سوال است کال    ایران، ملي قدرتهدف تبيين اهميت گردشگری در تقویت  

و  تحليلي –توصيفي ،روش تحقيق؟ شودميایران ملي قدرتتقویت  چگونال موجبگردشگری توسعال 

ملي تقدردر حوزه گردشگری و  و متخصصان    خبرگان ،تحقيق  ماری ةاست  جامع   ال شيوه پيمایشي  

ش مي شدن  06ند کال  ا ستفاده      رای   دنفر  ال عنوان نمونال انتخاب  شنامال ا س گرد وری اط عات از ا زار پر

 ا  نيز السطح پایایي پرسشنام   روایي محتوایي پرسشنامال توسط متخصصان  ررسي شد، و          شده است    

های  ماری    زمونو  SPSSافزار از نرم ها    رای تجزیال و تحليل داده  گردید  دروش  لفای کرونباج تأیي    

نشان مي  هاییافتالاست   استفاده شده    ایتک نمونال tو ( GLMRM) ی مکررهاتحليل واریانس اندازه

شگری  ر تقویت    کال دهد  سيار   9930 ا ميانگين ایران ملي قدرتتوسعال گرد ست     همچنين تأثيرگذار ا

صادی )    شگری  ر ا عاد اقت سي )   0تأثير گرد سيا ایران ملي قدرت( 9910فرهنگي ) -( و اجتماعي9938(، 

ان داد نيز نش ملي قدرتهای در خصوص تأثير گردشگری  ر مؤلفال   هاهمچنين یافتالمعنادار  وده است   

 ، تقویت  خش خصوصي(0993) افزایش در مد مليهای کال توسعال گردشگری  يشترین تأثير را  ر مؤلفال

کال توسووعال  دهدمينشووان پژوهش نتایج  ،در مجموع( دارد  0961)خارجي سووياسووتو تقویت  (0989)
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زایي، تقویت  خش خصووصوي، توسعل تجارت، افزایش گردشوگری  ا افزایش درشمد، توليد، اشوتغال

ایش انسجام و همبستگي ملي و عدالت، تقویت سوياسوت داخلي و خارجي، افزایش رفاه، شموزش، افز

المللي ل اقتصوادی کشور در سطح ملي و  ينهم  اعث تقویت و توسوع ،همزمان طورتبادلات فرهنگي 

خواهد شود، هم در شناساندن چهره واقعي کشور و ملت ایران  ل جامعل جهاني اثرگذار خواهد  ود، و 

ملي قدرتر نهایت  ا تقویت همچنين سووياسووت داخلي و خارجي کشووور را تقویت خواهد کرد و د

 ای و جهاني افزایش  يشتری خواهد یافت  کشور در سطح منطقل موقعيت و منزلت ژئوپليتيک

 گردشگری، قدرت ملي، ایران های کلیدی: واژه

 مقدمه -1

های  القوه و  الفعل یک کشوور اسووت کل از شن در راستای تحصيل مناف  قدرت ملي مجموعل توانایي

شورها  لیا د  ککشور انعکاس مي ش یا افزایش شن در وزن ژئوپليتيکشود و هرگونل کاهمي ملي اسوتفاده

و  های مليها و ظرفيتنمایند از پتانسووويلملي خود هسوووتند و سوووعي ميطورمداوم پيگير افزایش قدرت

 ود  کشوریشيالمللي خود در راسوتای افزایش شن استفاده کنند کل گاهي  ل رقا ت  ين شنها نيز منجر م ين

 را  ا موان  کمتری تیمين نماید   خود هایخواستل تواندمي  اشد  رخوردار  الایي مليتاز قدرکل 

و ارتقای جایگاه خود در نظام ملي قدرتشودن، کشوورها در راسوتای کسب امروزه در عصور جهاني

 جوهونرم  ل عنوان یکي از رتقدکارگيری  ل ،واق درو  اندی را مورد توجل قرار دادهالمللي، گردشوووگر ين

 ایه ل جای کار رد ا زار  ر این اسوووت تاها دولتو ترجيح  جذا يت زیادی پيدا کرده اسوووت ،قدرت ملي

ی هانرم )نظير فرهنگ، سووينما، موسوويقي و زمينلن نيروی نظامي، از ا زارهای قدرتسووخت همچوقدرت

ف خود  هره  رند  صنعت گردشگری نيز یکي از مختلف هنری، انتشار کتب و مجلات(  رای پيگيری اهدا

 Nehmat)د دارنخود ملي قدرتهای این نوع از قدرت است و کشورها از طریق شن سعي در تقویت مولفل

Ollahi, 2013: 1  )  

شووود ترین صوونعت جهان شووناخت مي زرگ ،پراکنشمقياس گردشووگری در حال حاضوور از نظر 

(Heydari Chianeh, 2017: 223  )این (0681شووورای جهاني سووفر و گردشووگری )اسوواس گزارش  ر ،

 8690ایجاد کند کل معادل درشمد  ،تریليون دلار  رای اقتصوواد جهاني 190توانسووتل  0681در سووال صوونعت 

 393هزار شووغل ایجاد شووده کل حدود  008ميليون و  989درصوود توليد ناخالد داخلي جهاني اسووت و 

شووغلم موجود در  86دهد کل  ل معني یک شووغل  ل ازای هر يل ميدرصوود از کل اشووتغال جهاني را تشووک
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دلار شووده  ميليارد 16098ای حدود موفق  ل جذب سوورمایل همچنين در این سووالسووراسوور جهان اسووت  

 ل خود اختصوواص درصوود از صووادرات کالا و خدمات جهان را  1(  همچنين WTTC, 2018: 4-5)اسوت

یي زداعنوان یک ا زار مهم توسعل و محروميتتر کشورها  ل(  گردشوگری در  يشUNWTO, 2018: 1)داد

های گردشووگری از طریق تقویت  نيان ،مجموعدر   (Tremblay, 2006: 34)قرارگرفتل اسووتموردتوجل 

از  و( Hafeznia, 2014: 103)منجر  ل افزایش وزن ژئوپليتيک کشووورها گردد تواندميملي قدرتمختلف 

شرای  مطلوب  رای توسعل اقتصادی و اجتماعي و دیگر ا عاد ملي قدرتطریق تقویت وجل سخت و نرم 

 ( Aidarbek & Ydyrys, 2014: 514توسعل را فراهم کند)

های  اسووتاني، مناطق تفریحي و زیبایي نظر شثار از و هاسووتفصوول و فضوواها ها،اقليم انواع دارای ایران،

 راسوواس  (  Mohseni, 2009: 151)کنددر صوونعت گردشووگری  را ری مي قویطبيعي  ا کشووورهای 

های گردشگری جاذ ل رخورداری از انواع نظر  یکي از ده کشور  زرگ جهان ازایران، معيارهای یونسوکو، 

 اما از لحاظ  دارای مقام پنجم در دنيا استنيز  گردیطبيعتو  وهوایيبنظر تنوع ش شوود  ازمحسووب مي

حد ازاتکای  يشحال شن کل  اتوجل  ل(  WTTC, 2018ر دارد)های شخر جهان قراجذب گردشگری در رتبل

ی هاپذیری فراوان شن در اثر تغييرات قيمت نفت و سایر شوکخام و شسيب ل صادرات نفت اقتصواد ایران

پذیری  کاهد و تواند از این شسيبمياقتصوادی و یيراقتصوادی، توسوعل صنعت گردشگری تا حد زیادی 

 ودن شمدن  ر مشکلات جاری، از قبيل کمبود درشمدهای ارزی، پایيندر فائق را نيز گذاران اقتصادیسياست

 ل توجل ا(  Arab, 2014: 64) ودن صادرات یيرنفتي و مشکل  يکاری، کمک کندشمد جامعل، پایينسطح در

و  يویژه ا عاد اقتصوادی، سياس لمختلف ی هاتواند  رای کشوور در زمينلميکل گردشوگری  يهایفرصوت

ورد توجل مرا کشور ملي قدرتتیثير گردشگری  ر   ررسي ،پژوهش حاضر ،ایجاد کندفرهنگي  -اجتماعي

 ایران است   مليقدرت یهالفلوسنجش ميزان تیثير گردشگری  ر تقویت ا عاد و مدنبال  لو  استداده قرار 

 نظری تحقیقمبانی -2

 قدرت ملی -2-1

 معتقد است همل گيرد  مورگنتامي انجام سوياست عالم در کل دارد قرار هایيتحليل تمام مرکز قدرت در

 حوزه در مفاهيم انگيزترین حث از یکي قدرت هنوز است  مفهوم قدرت کسوب  رای تلاشوي هاسوياسوت

 در کلنحوی ل است، مبحث  ا شن مرتب  هایسایر رشتل و اجتماعيعلوم سياسي،معلو سوياسوي، جغرافيای

 ,Pourmosavi et al)دارد وجود متعددی نظرات و های گوناگوندیدگاه قودرت تعریف و مفهوم مورد
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رائل ا يني خود، تعاریف گوناگوني از قدرت جهان پژوهشوگران سياسي  ستل  ل ایدئولوژی و(  110 :2010

ا کنترل  ر یچون کنترل، اقتدار، فرماندهي، تسل ، نفوذ، تفوق، دستور،  ميقدرت مترادف  ا مفاهي ۀواژدادند  

قدرت وقتي در قالب یک جامعل یا ملت نگریستل شود و  رشیندی از  ( Urdang, 1991: 342)ستدیگران ا

(  Zarghani, 2013: 150)کندای ملي پيدا ميهای مادی و معنوی شن ملت محسوووب شووود، جنبلتوانائي

نا   م مي ل معني مجموع تمارا لي مقدرتمتحده شمریکا نيز و سازماني ایالات ميدانشونامل اصوطلاحات نظا

(  Ahmad, 2012: 85)تعریف کرده اسوووتمنظور پيگيری و مطالبل اهداف ملي در دسوووترس یک ملت  ل

کل در قلمرو یک واحد اسوووت های مادی و معنوی توانوایياز ای قودرت ملي مجموعول ،دیگرعبوارت ول

 دو ایپدیده ،مليقدرت(  Kazemi, 1994: 170)دولت وجود دارد شووور یا ل نام کجغرافيایي و سووياسووي 

 رای  شن از سياسي و رهبران هادولت کل ای استوسويلل هدف، و هم اسوت وسويلل هم یعني اسوت وجهي

در ملي قدرت کار ری اصولي و تجلي عيني کنند  شوکلمي اسوتفاده خود مليو امنيت ملي اهداف تحصويل

الگوی  کل است ملي استراتژی شود  درمي  رگزیده کشور سياسي رهبران سوویزا کل اسوت ملي اسوتراتژی

شود  از مي و متجلي معين هاشن ملي اهداف  ل دستيا ي  رای سياسي رهبران توسو ملي قدرت کار ری  هينل

 ملي سرافرازی و نيز و کشور ملت  قای ضورورت ،رواینزا  اسوت وا سوتل شن  لملي قدرتر، دیگ سووی

 چرا کل،  اشووند خودملي قدرت و توسووعل حفاظت تکاپوی در دائماً هاولتو د هاملت کل کندایجاب مي

 (  Seifzadeh, 2006: 49)دهدمي تشکيلملي قدرت نيز را ملي  قا و سرافرازی علت

 عوامل  کنندمي توليد راملي قدرت جم ، کارکرد یک در کل دارد گوناگوني مبادی و منشوویملي قدرت

 اجتماعي، نظامي، سياسي، اقتصادی، ف شاملمختل هایحوزه در کشوورهاملي قدرتدهنده شوکل اصولي

 مطرح ثانوی طور ل  رخي و دارنود مبنوایي و اسووواسوووي نقش این عوامول از  رخي واشووود  ميميعل

سياسي و ژئوپليتيک و  جغرافيدانان  رایملي قدرت  ودنمدنظر  ل اتوجل(  Hafeznia, 2014: 260)شوندمي

 ها، عوامل مختلفي از سوی متخصصينالملل و استراتژیستسياسي، روا    ينعلومهمچنين متخصوصوان 

 ل  مختلف نظرانصاحب و دانشومندان از نظرملي قدرت دهندهتشوکيل ترین عواملمهمارائل شوده اسوت  

  اشد  مي 8شرح جدول شماره 
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 قدرت ملی یهامصادیقی از مهمترین عوامل و شاخص .1 جدول
 هاشاخص ابعاد

 سياسي

يت حکومت، کيفمي ودن حکمت، مقبوليت عموميحل اختلافات مرزی، وحدت و همدلي سياسي  ا سایر کشورها، مرد

حکومت، شکل سياسي حکومت، کارایي حکومت، ثبات سياسي، کارایي  مدیران و رهبران سياسي، سلامت عملکرد

سازمان دولت، رهبری و مدیریت سياسي، امنيت داخلي، مشارکت سياسي مردم، را طل و سطح همبستگي ملت و 

نيت المللي، امها و نهادها  ينالمللي، کفایت دیپلماسي، حضور و نقش در سازمانحکومت، رقبا و شرکای متحد  ين

راموني، روحيل ملي، کيفيت رهبری، دموکراسي، ظرفيت و ميزان رهبری یک ملت، ثبات حکومت و ميزان استقلال و پي

  حکيم اقتدار حکومت، همگرایي سياسيتاستحکام در  را ر نيروهای داخلي و خارجي، فرهنگ سياسي، 

 نظامي

ژی، ولوژی تسليحاتي، کيفيت فرماندهي استراتهای استراتژیک، سيستم اطلاعاتي، نيرو، تکنحل دعاوی مرزی، پایگاه

در توليد ناخالد ملي، شمادگي مي ل طول مرزها، سهم  ودجل نظامينيروهای نظا تکيفيت سازمان، نسب و هنرهای رزم

  ، تحرک نيروها، تدارکات و لجستيک، ارتشهانظامي، کيفيت سلاح

 جغرافيایي

 و اندازه سرزمين، موقعيت ژئوپليتيکي، موقعيت استراتژیکي، موقعيت وهوا، وسعتموقعيت سرزميني، شکل سرزمين، شب

ارتباطي و اقليمي، خاک، پوشش گياهي، سرانل تراکم فضایي، منا   کاني فلزی و یيرفلزی، منا   انرژی فسيلي و 

  های یير فسيلي و پایدار، مواد خام کشاورزی و دامي، مواد سوختي و کيفيت دسترسي و تهيل شنانرژی

فرهنگي و 

 اجتماعي

اجتماعي، طرز فکر و علائق ملي، ميزان جمعيت، ترکيب جمعيت،  هایمهاجرت، سطح شموزش، سواد، نخبگان، نهاد

ومير درجل تجانس و وحدت ملي وحدت ملي، ایدئولوژی، طول عمر، مرگ ،نيروی انساني صنعتي، ميراث فرهنگي

تر، ، سرانل کامپيوو مطبوعات سرانل مصرف کتاب خدمات،داری از دیني، ز اني، قومي، نژادی، وض  درمان، سطح  رخور

تعداد کار رهای اینترنت، افتخارات ملي،  اورهای ملي، ميراث فرهنگي و تاریخ ملت و کشور، یکپارچگي اجتماعي، حل 

لافات اخت عدالت اجتماعي، حل، تضادهای ایدئولوژیکي، حل مسئلل مهاجرت، ارتقاء فرهنگي، تبادلات فرهنگي، شزادی

  قومي

 اقتصادی

ارتباطات اقتصادی و تجاری مطلوب  ا سایر کشورهای جهان، توزی  عادلانل درشمد، فقدان  يکاری ایجاد اشتغال، توليد 

وليد گذاری ملي، تانداز ملي، سرمایلگذاری، تکنولوژی عالي، پسناخالصي ملي، ظرفيت توليد، مازاد تجاری، سرمایل

 و سطح خوداتکایي، مازاد توليد ملي، صادرات ،زی، توليد دامي، توليد خدمات فني و تخصصيصنعتي، توليد کشاور

ي و المللي، خدمات مالي،  انکگذاری  ينهای خارجي، ذخایر ارزی، سرمایلواردات و موازنل تجاری، گردشگری، وام

تقلال ي سایر کشورها، ظرفيت صنای ، اسدرجل وا ستگي  ل منا   مال ،پذیری ناشي از  ازارهای صادرکنندهشسيب يمل، 

  اقتصادی

Tahami, 1996; Zarghani, 2006; Javani, 2008; Hafeznia, 2014; Roshandel, 2015; Ghavam, 2016. 
 

 گردشگری -2-2

گردشوگری یا توریسوم از دو  خش ترکيب یافتل اسوت: تور  ل معنای سوفر، گشت، سياحت و ایسم، 

 ةکتبي کل پایگردشگری یعني م ،ای فلسفي، مذهبي، سياسي، اد ي دارد؛  نا رایناندیشلپسوندی کل اشاره  ل 
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در دنيای رقا تي امروز، صونعت گردشگری یکي از  (  Kazemi, 2013: 14)فکری شن گردشوگری اسوت 

های انکارناپذیر اقتصادی و اجتماعي قرن عنوان یکي از فعاليتارکان اسواسوي توسوعل کشورها است  و  ل

ترین فعاليتي دهترین و پيچيگردشوووگری را اميد خش 8حاضوور مورد توجل قرار گرفتل اسووت  لویس ترنر

دیگر  ترین قا ليت را  رای جایگزیني يشروست و معتقد است گردشگری  ا شن رو لسووم داند کل جهانمي

گردشگری تعاریف  گرچل امروزه در اره(  Avelini, 2003)ای درشمدزا در این کشوورها داراسوتهفعاليت

متعددی وجود دارد ولي سوووازمان جهاني گردشوووگری تعریف زیر را از گردشوووگری ارائل کرده اسوووت: 

هایي یير از مکان عادی خود  رای مدتي هایي اسووت کل در شن افراد  ل مکانگردشووگری مجموعل فعاليت

داف مسوووافرت منظور گوذرانوودن اوقووات فرایووت، تجووارت و دیگر اهو ول کمتر از یوک سوووال متوالي،

شووده  های گوناگوني در ارتباط  ا گردشووگری ارائل ندیطبقل(  Goeldner & Ritchie, 2006: 7)کنندمي

 ها و معيارهای گوناگون نظير زمان، هدف، ميزان سرمایل، انگيزه، زمانم اسوت کل همگي  راسواس شواخد

 Papoliد)انکردهها  ا طيفات گردشگری اشارهها، گونلماندگاری، فاصلل، مقصد، محي  و یيره  ل انواع تيپ

Yazdi & Saghaee, 2014شووده هر روز شوواهد ارائل انواع های حاصوول  ا توجل  ل پيشوورفت ،(  امروزه

را مشکل   ندی شنهاطبقلانگيزی هستيم کل گاهي جالب و گاهي شگفت ميگوناگوني از گردشوگری  ا اسا

تعدادی از انواع گوناگون گردشگری را نشان  8پوشاني نيز دارند  شکل شماره کند چرا کل  ا یکدیگر هممي

 دهد مي

 

 

 

 

 

 

 

 

 برخی از انواع گردشگری .1شکل 

                                                           
1. Luis Terner 
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 بر ابعاد قدرت ملی گردشگریمثبت تأثیرات  -2-3

 تأثیرات اقتصادی گردشگری -2-3-1

 شن مستقيم تیثيرگذار است  جنبل سرانل درشمد یيرمستقيم  ر و مسوتقيم روش دو از گردشوگری توسوعل

  ا و یافتلافزایش  تقاضووا کشووو، یک مرزهای داخل  ل خارجي ورود گردشووگر  ا کل اسووت حالتي  ل مر وط

 و تجاری گردشگران، تراز ورود یا د  همچنينمي افزایش نيز درشمد نياز گردشگران،مورد محصولات فروش

  ر تکاثری ضریب طریق از و یيرمسوتقيم صوورت ل و دهدمي  هبود را جدید هایگذاریسورمایل همچنين

و  دیگر اثر گردشگری افزایش درشمد(  Jafari Samimi & Khebreh, 2014: 17)گذاردمي تیثير ملي درشمد

مسوافران خارجي  اید پول خود را  ل پول کشووور  ،اسوت   دیهي اسوت در  دو ورودکشوور ارزی  ذخيره

شده و  ل ذخایر ميز ان تبدیل کنند  نا راین درشمد ارزی کشوور ميز ان  ل ميزان تبدیل پول گردشوگر اضوافل

یکي از  ،همچنين کمک  ل ایجاد درشمدهای دولتي  (Arbabian et al, 2013: 101شوووود)ارزی افزوده مي

يات توان  ل مالهای  القوه درشمد دولت از طریق گردشگری ميازجملل راه اثرات اقتصادی گردشگری است 

 ر هتل و سووایر کسووب و کارها و یا ماليات  ر درشمد، عوارم و ماليات ورود  ل کشووور، عوارم گمرکي 

ی گردشووگری، ماليات  ر درشمد کارکنان هاکالاهای وارداتي  خش گردشووگری، ماليات  ر درشمد شوورکت

 ,Kazemi)کردهای مؤسسات گردشگری اشاره و ماليات  ر املاک، مسوتغلات و دارایي خش گردشوگری 

دهد در ایلب کشوورهای گردشوگرپذیر، توسوعل صونعت گردشگری در مينشوان  اتمطالع  (27 :2013

 های تلفنرساني، انرژی، خدمات درماني، شبکلها، سويستم شبها، راهها نظير فرودگاهتوسوعل زیرسواخت

 (  Mitchell & Ashley, 2013: 182) وده استمؤثر امنيت  , داشتهمراه،  ه

توان  ل افزایش توليد ناخالد داخلي اشاره کرد  مشارکت مستقيم مياز دیگر اثرات مثبت گردشوگری 

شووورای جهاني سووفر و  سووویاز، 0681سووفر و گردشووگری در توليد ناخالد داخلي جهاني در سووال 

توليد ناخالد داخلي  درصد از 9، 0ميليارد دلار  رشورد شوده  ود کل حدود  081698معادل  ا  گردشوگری

های دیگر اثر مثبت گردشووگری افزایش فرصووت ( WTTC, 2018: 3)دادخود اختصوواص ميجهاني را  ل

 ترینمحروم از تخصصي، و اجتماعي هایطيف همل  رای کل است صنعتي تنها گردشگریاشوتغال اسوت  

گزارش  ل(  Papoli Yazdi & Saghee, 2014: 45)کندمي شووغل ایجاد گذارانسوورمایلو  مدیران تا اقشووار

ميليون و  881مستقيم طور ل 0681در سال  شوورای جهاني سوفر و گردشوگری،  خش سفر و گردشگری

در ایجاد  شنمشارکت کلي ؛ و شودميدرصود از کل اشوتغال را شوامل  991کل  ردهزار شوغل ایجاد ک 080
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(  WTTC, 2017: 4)استدرصد از کل اشتغال جهاني  393کل  ود هزار شوغل  008ميليون و  989اشوتغال 

 دهد ميرا نشان  0681ده کشور  رتر در ایجاد اشتغال در گردشگری در سال ، 8 شماره نمودار
 

 
 (WTTC, 2018: 5) 2112ده کشور برتر در ایجاد اشتغال در بخش گردشگری در سال  .1 نمودار

 

ت از فعاليت اقتصادی اسي   در واق  گردشگری نوعستاز دیگر اثرات گردشوگری افزایش صادرات ا

جای صودور کالا و خدمات، افراد خارجي را  رای خرید کووووالا و خوووودمات شامل هتل، خوراک،  کل  ل

شور مخار   ازدیدکنندگان در یک کاین (  Rahimnia et al, 2015: 100)شورد سویات  ووول کشوووور مي

  در سووال (Goeldner & Ritchie, 2017: 342)شووود عنوان صوادرات گردشووگری شن کشوور تلقي مي ل

درصد  06در اقتصادهای نوظهور گردشگری   رسيدميليارد دلار  803090مخار  پولي گردشگران  ل ، 0681

ده کشووور  رتر در حوزه  0 شووماره نمودار ( UNWTO, 2017: 6دهد)از صووادرات خدماتي را شووکل مي

 دهد ميصادرات گردشگری را نشان 
 

 
  (WTTC, 2018: 4) 2112ده کشور برتر از نظر صادرات گردشگری در سال  .2 نمودار
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 تأثیرات سیاسی گردشگری-2-3-2

تيک فضای رقا تي ميان کشورها در حوزه ژئوپلياست  افزایش ثبات سياسي یکي از اثرات گردشگری، 

در تقليل  يمنقش مه ،هاها و سياستدسوتيا ي  ل توسعل پایدار گردشگری  ا تغيير دیدگاه گردشوگری، در

مثال  ا افزایش  رای   (Ghalibaf et al, 2012: 9)سياسي ميان کشورهای جهان داردهای ها و تشنجششووب

شوووند ميگذاری خارجي و فعاليت کارگزاران اقتصووادی کل از سووایر کشووورها وارد این مناطق سوورمایل

گردند کل  رای حفظ مناف  اقتصادی شهروندان خود در حفظ کشوورهای خارجي و همسوایل تشوویق مي

از دیگر  ( Lotfi et al, 2015: 56)مشووارکت جویندکردند،  گذاریها سوورمایلامنيت کشووورهایي کل در شن

شورهای مختلف راد کشناخت  يشتر افتوان  ل ترویج صلح اشاره کرد  سفر و مياثرات سياسي گردشگری 

ای شنان دارد هاقتصادی دولتو  از یکدیگر، تیثير مطلو ي در اسوتحکام روا   سوياسي، فرهنگي، اجتماعي

(Banadarvish, 2003: 35)حيث از را افراد و فرهنگي شناختيروان هایفاصولل تواندمي   لذا گردشوگری 

 اجتماعي روا   تسهيل وسيللدهد   ل پوشش و توسوعل اجتماعي مختلف مراحل در و هبمذو  رنگ نژاد،

  ل و شود تبدیل جهاني صلح صنعت  ل  خشود، ارتقا را المللي ين ادراک تواندمي گردشوگری افراد، ميان در

 ( Zarei Matin et al, 2012: 74)کنند  یلبل خود تعصبات  ر تا کند افراد کمک

یجاد زمينل او ها، تصویری مثبت از ملت توجهي  رای ارائل پتانسيل قا لهمچنين صونعت گردشوگری 

الملل تیثير  رای روا   مثبت در سطح دولتي دارد و از طریق دخالت در فرایند سياست داخلي  ر روا    ين

شود  گردشگری صنعت گردشگری  اعث تقویت یرور ملي مي  ( Prideaux et al, 2007: 305)گذارد مي

رضل کنند  مندان عکند تا فرهنگ خود را مستقيم و  ل شکل واقعي  ل علاقلان ایجاد ميفرصوتي  رای سواکن

کند و  ل دیگران، هرگونل پنداشتهای نادرست در اره فرهنگ ساکنان را  رطرف مي این شيوه معرفي فرهنگ

ان رفتل در ایرشورند  مطالعات انجام گگردشگران امکان مشاهده فرهنگ واقعي ميز انان خود را  ل دست مي

اند، پس از کل اکثریت قریب  ل اتفاق کسوواني کل از ایران دیدن کردهطورینيز مؤید این واقعيت اسووت،  ل

تغيير کرده و ایرانيان را مردماني خونگرم، مهمان  سوفر دیدگاهشان در اره مردم و فرهنگ این سرزمين کاملاً

  (Kazemi, 2013: 106)شناسند ميمينواز و صمي

 حضور مستقيم گردشگران در یک کشور علاوهدیگر اثرات توسعل گردشگری، افزایش امنيت است  از 

کند و قطب امن  ل جهانيان معرفي ميعنوان یک ر توسووعل اقتصووادی و تبادلات فرهنگي، شن کشووور را  ل
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 وعيتمشر  ل و دهدمي را افزایش داخلي امنيت   گردشوگری شودکشوور مي داخل  ل  اعث افزایش سوفر

 ( Jafari Samimi & Khebreh, 2014: 92)انجامد المللي مي ين سطح در سياسي

 گردشگر، قدرت چانل زني است  حضور گستردهميافزون  ر این گردشوگری ا زارهای دیپلماسي عمو

نيت قدرت و امميتواند  ا ا زار دیپلماسي عمو رد  یعني کشوورها ميشن کشوور را در محافل جهاني  الا مي

خود را افزایش دهد  از سووی دیگر  ا افزایش گردشوگران و افزایش شوناخت متقا ل، صولح و اعتماد  ين 

مثال هم زمان  ا رشد اقتصادی و تبدیل عنوان   ل(Fartookzadeh et al, 2016: 103)یا د ها افزایش ميملت

 ل این احساس تهدید شميز از چين دامن  «تهدید چين»کشور چين  ل یک قدرت جهاني، مباحث مر وط  ل 

 ثباتي در نظامزد کل افزایش قدرت این کشوور ممکن است نظم جهاني را مورد تهدید قرار داده و عامل  ي

ر خوب یک تصویتوانست های فرهنگي، شموزشي و گردشگری  ا تمرکز در حوزهاما چين   الملل  اشد ين

 ( orazjani, 2016B) از خود را جایگزین تصویر منفي کند

 فرهنگی گردشگری -تأثیرات اجتماعی -2-3-3

گردشووگری ها و سوونن محلي اشوواره کرد  توان  ل تقویت ارزشاز جملل اثرات مثبت گردشووگری مي

 ,Bécherel & Vellas)کندرسوووم  اسووتاني کمک مي و کند و  ل تجدید شدابفرهنگ محلي را تقویت مي

و سنن و  فرهنگاین  ، ا توجل  ل ا عاد فرهنگي گسترش پيدا کند وقتي صونعت گردشوگری  (166 :2012

 Sahabi) اشد تواند تقویت ميراث فرهنگيشوند کل نتيجل شن ميميرو  ا تقاضا رو ل محلي -ميی قوهاشیين

& Moradi, 2011: 4)  محلي تواند  اعث افزایش سطح شگاهي مردم شود  مردمهمچنين گردشوگری مي 

 اجتماعي -فرهنگي هایویژگي و و رسووومشداب  ها،نگرش  ل نسووبت گردشووگران  ا ملاقات ضوومن

 سرزمين مردمان ميعمو هایشگاهي سطح ارتقا  ل  موضوع یا ند  اینمي شگاهيپذیر، گردشگر هایسرزمين

از دیگر اثرات مثبت گردشگری  ( Ranjbarian & Zahedi, 2011: 123)انجامدمي جهان پيرامون از مقصود

شور دوستي و تفاهم  ين مردمان جوام  مختلف است و موجب پيوند پيام ،بادل فرهنگي است  گردشگریت

ها ورترتيب کشاین شود   ل ی مختلف ميهاگردشوگری موجب شناخت فرهنگ  شوودشنان  ا یکدیگر مي

 (  Alvani & Pirozbakht, 2006: 124) شناسانندهای خود را  ل مردم سایر ملل فرهنگ و ارزشتوانند مي

شان دادن ندارد  گردشگری  ا  افزایش اتحاد و انجسام مليگردشوگری پتانسيل زیادی در  ،علاوه  ر این

نند  کتواند سواکنين  يشتری را تریيب کند تا در حيات فرهنگي جامعل مشارکت فرهنگ و تاریخ  ومي، مي

ث  اع شورد و  ا گراميداشوووت اقوام مختلف،هم ميفرا ميفرصوووتي را  رای شميختگي مرزهای قوهمچنين 
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فرصوووت مناسوووب جهت نمایش  دنشورفراهم؛ و  ا شوووودميفرهنگي و اتحاد اجتماعي تقویت درک  ين

 ,Salehipour)اسووتمينيرویي قوی در جهت تقویت هویت گروههای قو ،هاسوونتو   ، ز انهاهافرهنگ

2015: 224  ) 

شموزش و ارتقای سووطح نيروی انسوواني شووود  توسووعل صوونعت تواند  اعث  خش گردشووگری مي

د های مناسب در کشور  ستگي دارد  توسعل منا   انساني  رای رشگردشگری  ل قا ليت دسترسي  ل مهارت

گذاری در ای قوی  رای سرمایلشوود  این موضووع ممکن است انگيزهصونعت گردشوگری مهم تلقي مي

افزون (  Mitchell & Ashley, 2013: 184)ردشگری فراهم نمایدانسواني  خش گ شموزش و تر يت نيروی

و  شوود   ا توسعل گردشگری و استفاده از شثار ر این گردشوگری سوبب حفاظت از شثار و ا نيل تاریخي مي

انجامد  همچنين گردشووگری  اعث ها مي ناهای تاریخي و ميراثي در گردشووگری  ل حفاظت  يشووتر از شن

 Timothy)شودمدیران از اهميت حفاظت و حراست از مکانها و  ناهای تاریخي مي شگاهي جوام  محلي و

& Nyaupane, 2010: 100  )دليل درشمدزایي ی  لگردشگر اسوت  کاهش فقر گردشوگری از دیگر اثرات

ر نایي، های زیگذاری در  خش ودن، کمک  ل ایجاد تعادل در دسوتمزد، تهيل سرمایل  رای سرمایل الا، کار ر

دليل نقشووي کل در توزی  عادلانل ی اقتصووادی، همچنين  لها خش کمک  ل خلق پيوندهای ارتباطي درونم

واند تیثير تنماید، ميدرشمد و هدایت پول از سومت طبقات ثروتمند و متوس  اجتماع  ل جوام  فقير ایفا مي

 (  Rezaghodizadeh, 2017: 134) اشدیافتل داشتل  سزایي در  هبود اقتصاد کشورهای کمتر توسعل

 تحقیقروش  -3

صادی،  ا تیکيد  ر ا عاد اقت ایرانملي قدرتگردشگری  ر توسعل تاثير  سونجش ،حاضور پژوهشهدف 

مایشي انجام و  ل شيوه پي  ودهتحليلي  -توصيفياز نوع روش تحقيق است   فرهنگي-سوياسي و اجتماعي

های تیثير توسووعل مطالعات انجام شووده، شوواخددر ا تدا  راسوواس مباني نظری تحقيق و شووده اسووت  

ها توس  اساتيد متخصد در این زمينل مورد شاخد این شوناسایي شد  سپسملي قدرتی  ر گردشوگر

تیثير توسووعل دسووت شمد  لهای نهایي  شوواخد ،ارزیا ي قرار گرفت و پس از اصوولاحات و اعمال نظرات

ای ه راسواس شاخدفرهنگي  -سوياسوي و اجتماعيایران در ا عاد اقتصوادی، ملي قدرتگردشوگری  ر 

 شده است  عملياتي  0جدول شماره 
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 سنجش تأثیر توسعه گردشگری بر قدرت ملیهای شاخص. 2جدول 
 شاخص مؤلفه بعد

 اقتصادی

 ی درشمد هاافزایش ثروت ملي، افزایش درشمد ارزی، افزایش درشمدهای ماليات، تنوع  خشي شيوه مليافزایش درشمد

 تقویت توليد

تقویت ظرفيت توليد در فعاليتهای کشاورزی مرتب   ا گردشگری، تقویت ظرفيت توليد در صنای  

ف و مرتب  های خدماتي مختلماشيني و دستي مرتب   ا گردشگری، تقویت ظرفيت توليد در  خش

  ا گردشگری، 

تقویت کارافریني و 

 زایياشتغال

داشتغالي و های خوعدالت جنسيتي در اشتغال، تقویت ظرفيتهای اشتغال، کمک  ل افزایش ظرفيت

 کسب و کارهای خانوادگي 

 افزایش 

 گذاریسرمایل

و  گذاری خارجيگذاری داخلي )توس   خش دولتي و خصوصي(، افزایش سرمایلافزایش سرمایل

 ویژه در حوزه گردشگری لمشترک  

 افزایش واردات  ویژه محصولات حوزه گردشگری افزایش صادرات مرئي و نامرئي،   هبود تجارت

 عدالت اقتصادی
تقویت عدالت اقتصادی  ين اقشار جامعل، تقویت عدالت اقتصادی  ين مناطق گوناگون کشور 

  ردای از ظرفيتهای گردشگری محلي )عدالت جغرافيایي( از طریق  هره

تقویت  خش 

 خصوصي

ری، فعال های مرتب   ا گردشگودن ایلب فعاليت ت  خش خصوصي  ل دليل ماهيت خصوصيتقوی

 های گردشگری در اقصي نقاط کشور  ل دليل فراگيری  خش خصوصي ها و پتانسيلشدن ظرفيت

 توسعل 

 هازیر ساخت

های ارتباطات مخا راتي و اینترنتي، تقویت ارتبالات حمل و نقل، تقویت تقویت زیرساخت

 خدماتي ها و تسهيلات رفاهي و زیرساخت

 سياسي

تقویت 

 داخليسياست

انسجام و همستگي ملي، تقویت یرور و پرستيژ ملي، تقویت ثبات سياسي، تقویت  ،تقویت وحدت

 امنيت سياسي 

تقویت 

 خارجيسياست

ویت قدرت نرم، المللي، تقتقویت دیپلماسي رسمي، تقویت دیپلماسي عمومي، افزایش ارتباطات  ين

المللي، المللي گردشگری،  رگزاری رویدادهای گردشگری  ينمختلف  ينهای عضویت در اتحادیل

 کمک  ل لغو یا تسهيل روادید و گسترش رفت و شمدها 

 -اجتماعي

 فرهنگي

 کاهش مهاجرت، کاهش فقر  افزایش رفاه

تقویت شگاهي و 

 شموزش
 های عمومي مردم ارتقای شموزش و مهارت، افزایش شگاهي

تقویت سرمایل 

 اجتماعي
 افزایش سطح اعتماد عمومي، تقویت مشارکت جوام  محلي 

حفظ ميراث 

 فرهنگي

شگاهي از ميراث تاریخي و ملموس، شگاهي از ميراث معنوی و یيرملموس، کمک  ل حفظ و احيای 

 ميراث فرهنگي، احياء فرهنگي جوام   

توسعل تبادلات 

 فرهنگي

ی متفاوت، تقویت تفاهم فرهنگي، درک متقا ل و روادار هبود طرز تفکر نسبت  ل گروههای انساني 

 و پلوراليسم 

source: the Authors 
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 06 اشند، کل تعداد ميملي قدرتزه گردشگری و خبرگان و متخصوصان در حو ،جامعل شماری تحقيق

زار پرسشنامل ا گردشوری اطلاعات از  رایعنوان نمونل انتخاب شدند   لگيری گلولل  رفي شويوه نمونل لنفر 

ها  ا استفاده از طراحي گردید  همچنين شاخد 0های جدول شماره اسوتفاده شود کل  راسواس شواخد

گيری )خيلي زیاد( اندازه 8)زیاد( و  0)متوسوو (،  9)کم(،  0)خيلي کم(،  8ای ليکرت از مقياس پنج درجل

ليل در ميان جامعل شماری توزی  و تکميل شد او هایتعدادی از پرسشنامل ،منظور رف  ا هام لدر ا تدا شودند  

 رای سنجش پایایي پرسشنامل از روش شلفای کرونباخ استفاده شد نهایي تهيل شد   هایو سوپس پرسشنامل

توان يمو پرسوشنامل از اعتبار  الایي  رخوردار است ، کل  يانگر شن اسوت کل محاسوبل شود 691 الاتر از  کل

  ( 9 شماره )جدولها دارای همبستگي قا ل قبولي  ا یکدیگر هستندگفت کل اجزای دروني مقياس
 

 پایایی پرسشنامهنتایج آزمون  .3 جدول
 ی کرونباخضریب آلفا تعداد گویه عدبُ

 6936 08 اقتصادی

 6913 80 سياسي

 6930 89 فرهنگي -اجتماعي

 

 شامل درصد و ميانگين توصيفيهای شماری و شزمون SPSSاطلاعات، از نرم افزار تجزیل و تحليل  رای 

اسوتفاده شده  ایتي تک نمونل( و GLMRMی مکرر )هاشزمون تحليل واریانس اندازهاسوتنباطي شوامل و 

 است 

 های تحقیقیافته -4

 تحقیقتوصیفی های یافته -4-1

 جامعه آماری تحقیقویژگی  -4-1-1

مشوخصوات جامعل شماری تحقيق  ر حسوب جنسيت، تحصيلات، اشتغال و تخصد  ل شرح جدول 

نفر جامعل نمونل،  06دهد از لحاظ ساختار جنسي، از تعدادهمانطور کل جدول نشان مي اشد  مي 0شوماره 

نفر  8درصد( دکتری،  16نفر ) 90دهند   رحسوب تحصيلات، را زنان تشوکيل مينفر  8مردان و را نفر  98

نيز  اند   رحسب اشتغالارشد  وده کارشناسي درصد( دارای مدرک 198نفر ) 9( دانشجوی دکتری و 8098)

اند  نفر دانشجو  وده 8نفر مدرس و محقق و  86دانشگاه، ميدرصد( از تعداد نموئل هيیت عل 0098نفر ) 08
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(، نفر 81يای سووياسووي )تعداد نمونل در پنج رشووتل جغرافهمچنين از نظر تخصوود و رشووتل تحصوويلي، 

 اند  ( توزی  شدهنفر 8علوم سياسي ) و (نفر 1(، اقتصاد )نفر 88گردشگری )
 

 (41های آماری جامعه نمونه تحقیق )تعداد نمونه = ویژگی .4 جدول

 درصد تعداد معیار

 جنسيت
 1198 98 مرد

 8098 8 زن

 تحصيلات

 16 90 دکتری

 8098 8 دانشجوی دکتری

 198 9 ارشد

 اشتغال

 0098 08 هيیت علمي

 08 86 و محقق مدرس

 8098 8 دانشجو

 تخصد

 0098 81 جغرافيای سياسي

 0198 88 گردشگری

 8198 1 اقتصاد

 8098 8 علوم سياسي

 

 های سنجش تأثیر توسعه گردشگری بر قدرت ملیشاخص های توصیفییافته -4-1-2

های سنجش تیثير توسعل گردشگری  ر ا عاد اقتصادی، های توصويفي شواخدیافتل 8ه جدول شومار

تحليل ميانگين عددی حاصل از تیثير گردشگری دهد  را نشان ميملي قدرتفرهنگي  -سياسي و اجتماعي

 ها  الاتر از حد متوس دهد کل ميانگين محاسبل شده  رای همل شاخدنشان ميملي قدرتهای  ر شاخد

خيلي زیاد(  وده اسووت کل  يانگر اثرگذاری  8خيلي کم تا  8ليکرت از  ای) ر اسوواس مقياس پنج درجل 9

 نتایج  ل تفکيک ا عاد  ل شرح زیر است: ایران است  ملي قدرتتقویت  ر گردشگری 

از دیدگاه حجم نمونل توسوعل گردشگری در کشور،  يشترین تیثير را  ر ، عد اقتصادی قدرت ملیدر بُ

 ا « افزایش ثروت ملي»ها،  ل کل شوواخد 8و رتبل ، 0908 ا ميانگين  «افزایش درشمد ارزی»های شوواخد

 ل کل  9و رتبل  0986 ا ميانگين « های اشووتغالافزایش ظرفيت»ها و  ل کل شوواخد 0رتبل و  0981ميانگين 

 خواهد داشت  ها شاخد
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ارتباطات  ين افزایش»های تیثير را  ر شاخد ین، توسعل گردشگری  يشترعد سیاسی قدرت ملیدر بُ

ين  ا ميانگ« الملليهای مختلف  ينعضویت در اتحادیل» ها، ل کل شاخد 0و رتبل  0998 ا ميانگين « المللي

ها  ل کل شاخد 1و رتبل  090 ا ميانگين « تقویت دیپلماسوي عمومي»و ها  ل کل شواخد 0و رتبل  0901

 دارد  

ر را  ر توسعل گردشگری  يشترین تیثي ،دهدن مينيز نتایج نشا قدرت ملیفرهنگی  -عد اجتماعیدر بُ

و کمک  ل حفظ و احيای ميراث فرهنگي  ا ميانگين « شگاهي از ميراث تاریخي و ملموس»های شووواخد

 ل کل  3و رتبل  0989 ا ميانگين « شگاهي از ميراث معنوی و یيرملموس»ها و  ل کل شاخد 0رتبل و  0901

  دارد ها شاخد
 

 ایرانملی قدرتهای سنجش تأثیر توسعه گردشگری بر های توصیفی شاخصیافته. 5 جدول

 شاخص بعد

 درصد –توزیع فراوانی 

 میانگین
ه رتبه ب

 کل
خیلی 

 کم
 زیاد متوسط کم

خیلی 

 زیاد

صادی
اقت

 

 0 0981 08 0198 198 6 6 افزایش ثروت ملي

 8 0908 0198 96 098 6 6 افزایش درشمد ارزی

 80 0966 0198 86 8198 8 6 درشمدهای مالياتافزایش 

 0 0998 8098 9098 8098 098 6 ی درشمدهاتنوع  خشي شيوه

 هایتقویت ظرفيت توليد در فعاليت

 کشاورزی مرتب   ا گردشگری
098 8 9198 0098 8098 9981 01 

تقویت ظرفيت توليد در صنای  ماشيني و 

 دستي مرتب   ا گردشگری
098 6 88 88 0198 0968 80 

های تقویت ظرفيت توليد در  خش

 خدماتي مرتب   ا گردشگری
6 098 198 0198 0098 0996 8 

 9 0986 8198 98 198 6 6 افزایش ظرفيتهای اشتغال

 99 9996 86 0098 88 8098 6 کمک  ل عدالت جنسيتي در اشتغال

تقویت ظرفيتهای خوداشتغالي و کسب و 

 کارهای خانوادگي
6 8 0198 9198 96 9939 80 

گذاری داخلي )توس  افزایش سرمایل

  خش دولتي و خصوصي(
6 6 8198 8098 96 0989 3 
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 شاخص بعد

 درصد –توزیع فراوانی 

 میانگین
ه رتبه ب

 کل
خیلی 

 کم
 زیاد متوسط کم

خیلی 

 زیاد

گذاری خارجي و مشترک زایش سرمایلاف

 در حوزه گردشگری
098 6 9098 08 06 9916 06 

 86 0986 96 8098 88 098 6 افزایش صادرات مرئي و نامرئي

محصولات حوزه افزایش واردات  ویژه 

 گردشگری
6 198 86 9098 86 9908 96 

 90 9999 86 08 8098 8098 6 تقویت عدالت اقتصادی  ين اقشار جامعل

تقویت عدالت اقتصادی  ين مناطق 

 گوناگون کشور 
6 8 98 98 08 9916 06 

 80 0968 08 88 06 6 6 تقویت  خش خصوصي 

های گردشگری در فعال شدن ظرفيت

 نقاط کشوراقصي 
6 6 88 86 98 0906 1 

های ارتباطات مخا راتي تقویت زیرساخت

 و اینترنتي
6 8 0098 96 0098 9916 00 

 83 9919 88 88 0198 098 6 تقویت ارتبالات حمل و نقل

ها و تسهيلات رفاهي و تقویت زیرساخت

 خدماتي
6 6 88 8098 9098 0981 1 

سياسي
 

 98 9991 098 0098 08 86 6 وهمستگي مليانجسام  -تقویت وحدت

 83 9919 06 86 0098 198 6 تقویت یرور و پرستيژ ملي

 01 9981 88 98 0098 198 6 تقویت ثبات سياسي

 00 9906 8198 9098 0098 198 6 تقویت امنيت سياسي

 08 9909 06 9098 9198 86 6 تقویت دیپلماسي رسمي

 1 0906 00 9198 8198 098 6 تقویت دیپلماسي عمومي

 0 0998 86 98 88 6 6 الملليافزایش ارتباطات  ين

 89 0969 0198 86 06 098 6 تقویت قدرت نرم

لي الملی مختلف  يهاعضویت در اتحادیل

 گردشگری
6 6 198 8198 98 0901 0 

 3 0989 0198 06 86 098 6 ليالمل رگزاری رویدادهای گردشگری  ين

کمک  ل لغو یا تسهيل روادید و گسترش 

 مدهاشرفت و 
6 098 06 08 9098 0961 88 
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 شاخص بعد

 درصد –توزیع فراوانی 

 میانگین
ه رتبه ب

 کل
خیلی 

 کم
 زیاد متوسط کم

خیلی 

 زیاد

 81 9936 06 8198 88 198 6 کمک  ل تنش زدایي

اجتماعي
- 

فرهنگي
 

 09 9901 0098 06 0098 8098 098 کاهش مهاجرت

 00 9916 88 08 98 8 6 کاهش فقر

 01 9989 198 0098 08 8 6 ارتقای شموزش و مهارت

 00 9908 8098 0198 9098 198 6 ی عمومي مردمهاافزایش شگاهي

 03 9901 8098 96 86 198 6 افزایش سطح اعتماد عمومي

 80 9939 9098 9098 96 8 6 تقویت مشارکت جوام  محلي

 0 0901 0198 98 88 098 6 شگاهي از ميراث تاریخي و ملموس

 3 0989 98 08 8198 098 6 شگاهي از ميراث معنوی و یيرملموس

 0 0901 0098 08 86 098 6 کمک  ل حفظ و احيای ميراث فرهنگي

 08 9911 8198 08 98 098 6 احياء فرهنگي جوام 

نساني های ا هبود طرز تفکر نسبت  ل گروه

 متفاوت
6 098 9098 9198 0198 9936 81 

 88 9931 0098 88 06 098 6 تقویت تفاهم فرهنگي

 81 9911 08 06 9098 098 6 متقا ل و رواداری و پلوراليسمدرک 

Source: Based on Results of Studies,2019 
 

 استنباطی تحقیقهای یافته -4-2

 ملی قدرتسنجش تأثیر گردشگری بر ابعاد  -4-2-1

توجل  ایران  ا مليقدرتفرهنگي  -ا عاد اقتصادی، سياسي و اجتماعي رای سنجش تیثير گردشگری  ر 

در پژوهش حاضر  ،گفتل شد  الاای استفاده شد  همانطور کل در تک نمونل tها، از شزمون  ل نرمال  ودن داده

گيری شدند، )خيلي زیاد( اندازه 8)خيلي کم( تا  8ای ليکرت از ها  ا اسوتفاده از مقياس پنج درجلشواخد

و  الاتر  اشد  9چنانچل ميانگين محاسبل شده در نظر گرفتل شده است   9لذا ميزان ارزش متوس  یا مطلوب 

رح جدول شدسووت شمده  ل اشود  نتایج  لملي ميقدرت ل معني تیثير توسوعل گردشوگری  ر تقویت ا عاد 

 ر تقویت  9930توسووعل گردشووگری  ا ميانگين دهد همانطور کل جدول نشووان مي اشوود  مي 0شووماره 

( Sig=69666) 6968 وده و در سطح شلفا  80980 را ر  ا  tایران  سيار اثرگذار است  مقدار شماره ملي قدرت

   ر دارد  ایران تیثيملي قدرتتوان پذیرفت توسعل گردشگری  ر تقویت است کل  ا اطمينان ميمعنادار 
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گری  ر ش، تحليل ميانگين عددی حاصل از سنجش تیثير گرددر خصوص بعد اقتصادی قدرت ملی

 اشوود  مي 0ایران  ا ميانگين ملي قدرت عد اقتصوادی مبين اثرگذاری گردشوگری  ر تقویت  عد اقتصوادی 

( معنادار و تفاوت شن از حد متوس  نيز  ل شکل مثبت ارزیا ي شده Sig=69666) 6968تفاوت در سطح شلفا 

ر دکشور اثرگذار است  ملي قدرتتوان پذیرفت گردشگری  ر تقویت درصود مي 38و  ا سوطح اطمينان 

 سياسيدهد توسعل گردشگری  ر تقویت  عد نشان مي t، نتایج حاصل از شزمون خصووص بعد سویاسی

توان پذیرفت ( و  ا اطمينان ميt= 86900؛ Sig= 6966اثرگذار اسوووت ) 9938ایران  وا ميانگين ملي قودرت

، فرهنگی -در خصوص بعد اجتماعیکشور اثرگذار است  ملي قدرت سياسيگردشوگری  ر تقویت  عد 

گذاری مبين اثرفرهنگي  -اجتماعيتحليل ميانگين عددی حاصووول از سووونجش تیثير گردشوووگری  ر  عد 

 را ر  t اشد  مقدار شماره مي 9910ایران  ا ميانگين ملي قدرت فرهنگي -اجتماعيگردشوگری  ر تقویت  عد 

توان پذیرفت گردشگری  ر تقویت مي(، کل Sig=69666)معنادار است  6968 وده و در سطح شلفا  3988 ا 

  کشور اثرگذار است ملي قدرتفرهنگي  – عد اجتماعي 
 

 (3)حد متوسط =  Tبراساس آزمون  ایرانملی قدرتابعاد نتایج معناداری تأثیر گردشگری بر  .6 جدول

 میانگین بعد
انحراف 

 معیار

آماره 

 tآزمون 

درجه 

 آزادی

سطح 

 معناداری
 میانگینتفاوت 

 درصد 55فاصله اطمینان 

 بالاتر پایین تر

 8989  10 8966 69666 93 89911 69003 0 اقتصادی

 8963 6910 6938 69666 93 86900 69800 9938 سياسي

فرهنگي -اجتماعي  9910 69838 3988 93 69666 6910 01  8968 

 8961 6911 6939 69666 93 80980 69000 9930 قدرت ملي

Source: Based on Results of Studies,2019 
 

 ملی قدرتهای گردشگری بر مؤلفهتوسعه سنجش تأثیر  -4-2-2

های لایران، تیثير گردشوگری در سطح مؤلفملي قدرتتر ميزان تیثير گردشوگری  ر  رای  ررسوي دقيق

ميملي درتق يشوترین تیثير گردشگری  ر کدام جنبل از  کل نيز تحليل شود تا مشوخد گرددملي قدرت

  ؟ اشد

 تدا ااز دیدگان خبرگان، ملي قدرتهوای گردشوووگری  ر هر یوک از مؤلفولقبول از تعيين ميزان تویثير 

ندازها ا اسووتفاده از شزمون تحليل واریانس ها گردشووگری  ر هر یک از مؤلفلتیثير توسووعل  معناداری تفاوت
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نتایج  ؟ها متفاوت استتا مشوخد گردد شیا تیثير گردشگری  ر مؤلفل شزمون قرار گرفتمکرر مورد های 

« هاهای اثرات درون شزمودنيشزمون»، «های چندمتغيرهشزمون»حاصل از شزمون تحليل واریانس مکرر شامل 

ک از ی تیثير توسووعل گردشووگری  ر هر دار  ودن تفاوتجهت تعيين معني« هاهای  ين شزمودنيشزمون»و 

اثر پيلای و »های چندمتغيره  راسوواس نتایج شزمونشمده اسووت   1 در جدول شوومارهملي قدرتهای مؤلفل

است  6968کمتر از شلفا کل  ا توجل  ل سطح معناداری  اشوند، کل  رای تعيين معناداری اثر مي «لامدای ویلکز

(69666 =Sig تفاوت ) از دیدگاه ملي قدرتی هادر خصووص توسوعل گردشگری  ر مؤلفل معناداریو اثر

 ا توجل  ل سووطح های اثرات درون شزمودني، زمونش نتایج ر اسوواس خبرگان و متخصووصووان وجود دارد  

توان گفت کل از دیدگاه پاسخگویان تفاوت معناداری ميمحاسبل شده است،  6968کل کوچکتر از  معناداری

ن اثرات  ي  راسووواس نتایج شزمونهمچنين ها وجود داد  ده  رای هر یک از مؤلفلدسوووت شمل ين ميانگين  

یا عدم  داریی مکرر است و معنيها، کل مهمترین نتایج  رای تفسوير شزمون تحليل واریانس اندازهشزمودني

( Sig= 69666)است  6968 ا توجل  ل سطح معناداری کل کوچکتر از  دهد،داری کل مدل را نشوان ميمعني

 وجود دارد   هامؤلفلتفاوت معناداری  ين نمرات کسب شده  رای هر یک از 

 

های هتفاوت تأثیر توسعه گردشگری بر مؤلفنتایج آزمون تحلیل واریانس مکرر برای تعیین معناداری  .2 جدول

 از دیدگاه خبرگانملی قدرت

 های چند متغیره آزمون

فرضیهدرجه آزادی  F ارزش آزمون اثر  Sig. 
Partial Eta 

Squared 

 69100 69666 80 39113 69100 شزمون اثر پيلای 

 69100 69666 80 39113 69881 شزمون لامدای ویلکز 

 های اثرات درون آزمودنی آزمون

 F Sig. Partial Eta میانگین مجذورات مجموع مجذورات IIIنوع  آزمون

Squared 
 69819 69666 1981 0961 01938 کرویت پذیرفتل شده

 69819 69661 1981 01938 01938 کمترین دامنل

  آزمون اثرات بین آزمودنی

 F Sig. Partial Eta میانگین مجذورات مجموع مجذورات IIIنوع  

Squared 
Intercept 3610981 3610981 030190 666  69311 

      99868  806930 خطا

Source: Based on Results of Studies,2019 
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گانل مورد ررسي های ا عاد سلکردن ميزان تیثير گردشگری  ر هر یک از مؤلفلمشخدجهت  ،در ادامل

اسووتفاده شووده اسووت  نتایج  ل ایتک نمونل tاز شزمون شماری  ،معناداری تیثيرو همچنين تعيين ملي قدرت

 ارائل شده است   1دست شمده در جدول شماره 

ست  اثرگذار املي قدرتهای مطالعل شده دهد توسعل گردشگری  ر تقویت همل مؤلفلنتایج نشوان مي

ارزیا ي شده  9های ا عاد سول گانل  زرگتر از حد متوس  دسوت شمده  رای همل مؤلفللکل ميانگين  طوریل 

معنادار  وده است  همچنين تفاوت ميانگين ( Sig=69666) 6968در سطح شلفا  tاسوت  مقدار شماره شزمون 

توان پذیرفت درصوود مي 38از حد متوسوو  نيز  ل شووکل مثبت ارزیا ي شووده اسووت   ا سووطح اطمينان 

 کشور اثرگذار است ملي قدرت شدهمطالعل هایمؤلفلهمل گردشگری  ر تقویت 

 صادی شاملهای اقتر مؤلفلدهد  يشوترین تیثير توسعل گردشگری  ها نشوان ميمقایسول ميانگين مؤلفل

 اشد  در مرتبل  عد مي، 0989 ا ميانگين « تقویت  خش خصووصي»و  0993 ا ميانگين « افزایش درشمد ملي»

 ا « حفظ ميراث فرهنگي»مؤلفل ، 0961 ا ميانگين « تقویت سووياسووت خارجي» يشووترین اثرگذاری  ر مؤلفل 

ها ميانگين عددی کمتر در خصوص سایر مؤلفل اشد  مي 0 ا ميانگين « تقویت توليد»و مؤلفل  0968ميانگين 

ا ميانگين  « عدالت اقتصادی» ر مؤلفل ارزیا ي شوده اسوت و کمترین ميزان تیثير توسوعل گردشوگری  0از 

 9906 ا ميانگين « تقویت سوياست داخلي»و مؤلفل  9983 ا ميانگين « تقویت شگاهي و شموزش»، مؤلفل 9980

   (9نمودار و  1)جدول  ارزیا ي شد
 

 (3)حد متوسط =  T براساس آزمونملی قدرتهای نتایج معناداری تأثیر گردشگری بر مؤلفه .8 جدول

 میانگین مؤلفه ابعاد
انحراف 

 معیار

آماره 

آزمون 

t 

درجه 

 آزادی

سطح 

 معناداری 

تفاوت 

 میانگین

 درصد 55فاصله اطمینان 

 بالاتر پایین تر

 اقتصادی

 8981 8908 8993 69666 93 88998 69810 0993 درشمد مليافزایش 

 8983 6910 8966 69666 93 3903 69000 0966 تقویت توليد

 8986 6918 6938 69666 93 3991 69089 9938 تقویت کارافریني و اشتغالزایي

 8983 6910 6930 69666 93 1980 69188 9930 افزایش سرمایل گذاری

 6933 6980 6911 69666 93 1909 69006 9911  هبود تجارت

 6911 6903 6980 69666 93 0900 69109 9980 عدالت اقتصادی

 8990 6939 8989 69666 93 88980 69081 0989 تقویت  خش خصوصي

 8986 6916 6936 69666 93 3906 69083 9936 هاتوسعل زیر ساخت
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 میانگین مؤلفه ابعاد
انحراف 

 معیار

آماره 

آزمون 

t 

درجه 

 آزادی

سطح 

 معناداری 

تفاوت 

 میانگین

 درصد 55فاصله اطمینان 

 بالاتر پایین تر

 سياسي
 69160 69930 6906 69666 93 8938 69091 9906 داخليتقویت سياست

 8908 69130 8961 69666 93 80961 69808 0961 خارجيت سياستتقوی

 -اجتماعي

 فرهنگي

 6938 6909 6903 69666 93 8990 69180 9903 افزایش رفاه

 6918 6991 6983 69666 93 8906 69011 9983 تقویت شگاهي و شموزش

 8980 6901 6938 69666 93 1980 69101 9938 تقویت سرمایل اجتماعي

 8981 6919 8968 69666 93 88980 69886 0968 حفظ ميراث فرهنگي

 8989 6916 6930 69666 93 1988 69011 9930 توسعل تبادلات فرهنگي

Source: Based on Results of Studies,2019 

 

 
 ملی قدرتهای نمایش میزان تأثیر گردشگری بر مؤلفه .3 نمودار

 گیرینتیجه -5

سازی  ا متناسب ها را  ل خود جلب نموده اسوت و کشورهاها و ملتگردشوگری توجل دولتامروزه 

 کشور، تنها  ل معرفي فرهنگ،تا نل ر توسعل گردشگری دارند؛ سعي  ها،ساختارهای ملي خود  ا این فعاليت

ود خو ي را نصوويب خ مناف  اقتصووادی  لکل ،تاریخ و هویت ملي خود  ل جهانيان  پردازند ملت، سوورزمين،

ل در واق   ل دليکسووب نمایند  ای المللي صوونعت گردشوگری جایگاه ویژهصوحنل تجارت  ين درو نموده 

 هشپژو ،اهميت گردشووگری در تقویت قدرت ملي، این صوونعت مورد توجل دولتها قرار گرفتل اسووت  لذا

گردشوگری در کشور،  ل تبيين اهميت و نقش  های متعدد و متنوعها و فرصوتحاضور  ا توجل  ل قا ليت
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 راساس اد يات گردشگری و قدرت ملي،  ،در ا تداایران پرداختل اسوت  ملي قدرتگردشوگری در تقویت 

ناسایي فرهنگي  ودند، ش -متیثر از گردشوگری کل در ا عاد اقتصادی، سياسي و اجتماعي هایمهمترین جنبل

 های شماری ميزان تیثير گردشگری  رگيری از شزمونر نهایت  ا  هرهدستل  ندی شدند  د مؤلفل 88شد و در 

از دیدگاه متخصووصووان و نشووان داد ای تک نمونل tشزمون نتایج ها و ا عاد سوونجش شوود  هر یک از مؤلفل

ت  ایران اثرگذار اسملي قدرت ر تقویت  توسوعل گردشگریخبرگان در حوزه گردشوگری و قدرت ملي، 

ذاری نيز  يانگر اثرگملي قدرتفرهنگي  -عد اقتصوادی، سياسي و اجتماعيسول  ُتحليل در خصووص هر 

ميد اقتصادی عو  يشترین تیثير گردشگری  ر  ُ   اشودا عاد مياین گردشوگری  ر هر یک از توسوعل  الای 

ح مؤلفلایران، تیثير گردشگری در سطملي قدرتتر تیثير گردشگری  ر همچنين  رای  ررسوي دقيق   اشود

نبل از کدام جگردشووگری  يشووتر  ر تقویت تا مشووخد گردد  ررسووي شوود نيز ملي قدرت گانل 88 ایه

قش نملي قدرتشده از های مطالعلجنبل ةنقش دارد  نتایج نشوان داد گردشوگری  ر تقویت همملي قدرت

تقویت  خش » و «افزایش درشمد ملي»های تقویت مؤلفل عد اقتصادی  يشترین تیثير گردشگری  ر  در  ُدارد

عد است و در  ُ «تقویت سياست خارجي»عد سياسي نيز  يشترین تیثير  ر مؤلفل   در  ُ اشدمي« خصووصوي

مي« ات فرهنگيتوسعل تبادل»و « حفظ ميراث فرهنگي» هایفرهنگي نيز  يشترین تیثير  ر مؤلفل –اجتماعي 

  اشد  

 درشمد، توليد، اشتغالزایي، تقویت  خش  ا افزایش گردشوگریتوسوعل نتایج نشوان داد کل  ،در مجموع

تقویت سوياسووت داخلي و خارجي، افزایش رفاه، شموزش، عدالت،  شتوسووعل تجارت، افزایخصووصوي، 

ر دهم  اعث تقویت و توسعل اقتصادی کشور همزمان  افزایش انسجام و همبستگي ملي و تبادلات فرهنگي

 ره واقعي کشور و ملت ایران  ل جامعل جهانيهم در شوناساندن چه، خواهد شودالمللي سوطح ملي و  ين

تقویت خواهد کرد و در نهایت  ا را  سووياسووت داخلي و خارجي کشووورو همچنين  اثرگذار خواهد  ود

 د یافت  افزایش خواهای و جهاني موقعيت و منزلت ژئوپليتيکي کشور در سطح منطقلملي قدرتتقویت 

 شود:پيشنهادهای زیر ارائل مي پژوهش حاضر در راستای موضوع

 ریزان کشووور  ا جایگاه گردشووگری در ران و  رناملاگذگذاران، سووياسووتننوافزایش شگاهي قا

 ؛تقویت قدرت ملي

 ذاری و گیکپارچل  ين دسوتگاههای سياستریزی و  رناملگذاری توسوعل سويسوتم سوياسوت

 ؛ریزی گردشگریهای  رناملدستگاه
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 گذاران و مجریان صنعت و سياستخارجي سوياست ين دسوتگاه  ملات کارشوناسويعاایجاد ت

  ؛گردشگری کشور

 ؛گردشگریهای ها و پتانسيلقا ليت اها و کارشناسان وزارت خارجل  ششنایي دیپلمات 

 المللي مرتب   ا گردشگری مانند سازمان جهاني گردشگری های  ينگسوترش روا    ا سازمان

سازمان  يسازمان علمي، فرهنگي و شموزش، و گردشگری سوفر و شوورای جهاني ، ملل متحد
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