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حسین عابدی
استادیار دانشگاه آزاد اسالمی
علیرضا محمدی نسب
کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی
گرایش بازاریابی

ارزيابي و تحليل تأثير مديريت
گردشگري بر کاهش بيکاري در ايران

گردشگري ،به عنوان يکي از بزرگترين بخشهاي اقتصادي بسياري از کشورها ازجمله ايران  ،ميتواند به عنوان
راهي براي رهايي از وابستگي به درآمدهاي نفتي و خروج از اقتصاد تک محصولي ،کاهش بيکاري باشد.با توجه
به تجربه موفق بسياري از کشورها در زمينه رشد صنعت گردشگري و اهميت آن در رشد و توسعه اقتصادي
و افزايش اشتغال ،اين پژوهش به بررسي رابطه گردشگري و اشتغال در ايران ميپردازد.در ايــن پژوهش از
روش تحقيق “توصيفي -کاربردي” استفاده شده و نمونه اي که شامل  350پرسشنامه با  32سوال  5گزينه اي
ميباشد ،در سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري ،سازمان ملي جوانان و وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعي توزيع
گرديده است .با استفاده از اطالعات بدست آمده از طريق پرسشنامه هاي جمع آوري شده و همچنين استفاده
از روشهاي آمار توصيفي  ،استنباطي و تحليل داده ها از روش رگرسيون و با کمک نرم افزار  ،spssنتيجه گرفته
شد که مديريت گردشگري از طريق صنعت گـردشگري تأثير معني داري بر اشتغال دارد .همچنين اين تحقيق
نشان مي دهد که صنعت گردشگري تأثير معني داري بر ايجاد فرصتهاي شغلي و افزايش رفاه اجتماعي و
کاهش فقر دارد.

واژگان کليدي :مديريت گردشگري ،صنعت گردشگري ،اشتغال ،رفاه اجتماعي ،فقر
مقدمه

گردشگري از ديدگاه يك منبع درآمد و اشتغال ،همواره نقشي تأثيرگذار در اقتصاد كشورها داشته است و اغلب كشورها سعي ميكنند تا با
اجراييكردن راهكارهاي مناسب ،جذب گردشگران مختلف و ارائه فرهنگ ،آداب و رسوم و موقعيتهاي جذاب و منحصر به فرد ،گردشگران را
به سوي خود جذب كرده و دروازههاي سود سرشار اين صنعت را به روي خود بگشايند .ورود گردشگران به يك كشور ،نهتنها موجب تبادالت
مالي و ايجاد مشاغلي هر چند كوتاه مدت و فصلي ميشود ،بلكه فرهنگ كسب و كار ،ديدگاه و استنباط بينالمللي شهروندان مختلف و آداب و
رسوم و سنتهاي هر كشور را نيز گسترش ميدهد .از اين منظر گردشگري همواره يكي از بهترين فرصتهاي شغلي و درآمدزايي است كه تنها
با تبليغات ،خدمات مناسب و باكيفيت ،آثار باستاني و مناطق گردشگري ،موزهها و مناظر خارقالعاده طبيعي ميتواند چرخهاي اقتصادي كشورها
را به گردش درآورد.
امروزه صنعت گردشگري پس از صنايع نفت و اتومبيل سازي به سومين صنعت درآمدزا تبديل شده است و نقش بسيار مهمي در اشتغالزايي و
درآمدزايي کشورها ايفا مي کند .از آنجا که اين صنعت به سرمايه گذاري سنگين اوليه نياز ندارد ،بنابراين با توجه بيشتر به آن مي توان چرخ
اقتصادي کشورها را به خوبي به گردش درآورد .چه اين که از لحاظ اقتصادي سبب ايجاد اشتغال ،کاهش بيکاري و افزايش درآمد مي شود.
ايران به عنوان کشوري که از يکسو داراي پتانسيل ها و توانمندي هاي فراوان در عرصه شاخه هاي گوناگون گردشگري است؛ و از سوي ديگر
کشوري است داراي جمعيت جوان که نرخ بيکاري نسبتاً بااليي دارد ،مي تواند با برنامه ريزي درست در حوزه گردشگري ،بر معضل بيکاري خود
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فائق آيد .متأسفانه تاکنون شاهد بهره مندي کشورمان از اين موقعيت نبوده ايم .با توجه به اين نکته که اقتصاد کشورمان
تالش دارد خود را از يوغ تک محصولي بودن درآورد ،به نظر مي آيد سرمايه گذاري و توجه بيشتر به اين صنعت مي تواند
اﻗﺸﺎرتحصيل
خصوصازجوانان
رﺷﺘﻪ جامعه
اﯾﻦاز اقشار
زيادي
ﺷﺎﺧﻪافراد
اين رشته
تعددﻪشاخه
راهبه دليل
بنمايد.
شاياني در
اﯾﻦ ﺻﻨﻌﺖ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪکمک
ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻋﻠﯽاﻟﺨﺼﻮص
اﻓﺮاد بهزﯾﺎدي
ﻫﺎي
دﻟﯿﻞهايﺗﻌﺪد
ﺑﻨﻤﺎﯾﺪ .ﺑ
ﺷﺎﯾﺎﻧﯽايندرراه اﯾﻦ
ﮐﻤﮏ
کرده و عالقمند در سطح کشور جذب شده در حقيقت گام بزرگي در جهت تحقق تفکر کارآفريني و اشتغالزايي برداشته
ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﯽ و اﺷﺘﻐﺎلزاﯾﯽ
ﺟﻮاﻧﺎن ﺗﺤﺼﯿﻞ ﮐﺮده و ﻋﻼﻗﻤﻨﺪ در ﺳﻄﺢ ﮐﺸﻮر ﺟﺬب ﺷﺪه در ﺣﻘﯿﻘﺖ ﮔﺎم ﺑﺰرﮔﯽ در ﺟﻬﺖ ﺗﺤﻘﻖ ﺗﻔﮑﺮ
خواهد شد .عمده مشکل ايران در حوزه گردشگري ،مربوط به مسائل اجرايي و مديريتي است که اگر وسعت نگرش خود را
ﺑﻮطشد.ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺋﻞ اﺟﺮاﯾﯽ و ﻣﺪﯾﺮﯾﺘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ اﮔﺮ دﯾﺪﮔﺎه ﺟﻬﺎنﺑﯿﻨﯽ
ﺑﺮداﺷﺘﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .ﻋﻤﺪه ﻣﺸﮑﻞ اﯾﺮان در ﺣﻮزه ﮔﺮدﺷﮕﺮي ،ﻣﺮ
گسترش دهيم مشکالت اقتصادي اين صنعت نيز حل خواهد
ﺧﻮاﻫﺪکهﺷﺪ.
ﻧﯿﺰ ﺣﻞ
ﻣﺒﺤﺚ
دﻫﯿﻢ
تاکنون تحقيقي در اين زمينه صورت نگرفته اين مقاله قصد
مسأله و اين
ﺻﻨﻌﺖ بيان
اﯾﻦدر قسمت
اﻗﺘﺼﺎديشده
مطالب بيان
توجه به
ﺧﻮد را ﮔﺴﺘﺮش با
ﻧﮕﺮﻓﺘﻪنموده
ﺻﻮرتشناسايي
زﻣﯿﻨﻪ در ايران
کاهش بيکاري
تأثير بر
اﯾﻨﮑﻪراﺗﺎاز بعد
اين راستا
ﺑﯿﺎنموجود در
مشکالت
در اي از
ﺷﺪهگوشه
ﺑﯿﺎنبتواند
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﺐ دارد
اﯾﻦ وﻣﻘﺎﻟﻪ ﻗﺼﺪ دارد
اشتغال ودر اﯾﻦ
ﺗﺤﻘﯿﻘﯽ
ﮐﻨﻮن
ﻣﺴﺌﻠﻪ و
ﻗﺴﻤﺖ
ارائه بدهد.
راهکارهايي براي
راﺳﺘﺎ را از ﺑﻌﺪ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﺑﺮ اﺷﺘﻐﺎل و ﮐﺎﻫﺶ ﺑﯿﮑﺎري در اﯾﺮان ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﻧﻤﻮده و راﻫﮑﺎرﻫﺎﯾﯽ
آنهااﯾﻦ
حلدر
ﻣﻮﺟﻮد
ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﮔﻮﺷﻪاي از ﻣﺸﮑﻼت

ﺑﺮاي ﺣﻞ آﻧﻬﺎ اراﺋﻪ ﺑﺪﻫﺪ.

الگوي مفهومي تحقيق

مدل مفهومي پژوهش که در شکل  1ارائه شده است در طي مطالعات ادبيات نظري پژوهش و استفاده از نظرات کارشناسان
ﺗﺤﻘﯿﻖ
 .2اﻟﮕﻮي
مختلف استخراج شده است[.]16
ﻣﻔﻬﻮﻣﯽ خبرگان
و
بيکاري
کاهش
گردشگري و
مديريت
ﺷﺪه (:)1
ﻣﺪل ﻣﻔﻬﻮﻣﯽ ﭘﮋوﻫﺶ ﮐﻪ در ﺷﮑﻞ  1اراﺋﻪ شکل
ﭘﮋوﻫﺶ و اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﻈﺮات
ﻧﻈﺮي
اﺳﺖ در
ادﺑﯿﺎت
ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت
ارتباط ﻃﯽ

ﺧﺒﺮﮔﺎن ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺳﺘﺨﺮاج ﺷﺪه اﺳﺖ[.]16

ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن و

اﯾﺠﺎد ﻓﺮﺻﺘﻬﺎي ﺷﻐﻠﯽ
ﮐﺎﻫﺶ ﺑﯿﮑﺎري

ﮐﺎﻫﺶ ﻓﻘﺮ

ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﻨﻌﺖ ﮔﺮدﺷﮕﺮي

ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﮔﺮدﺷﮕﺮي

اﻓﺰاﯾﺶ رﻓﺎه اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ

ﺷﮑﻞ ( :)1ارﺗﺒﺎط ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﮔﺮدﺷﮕﺮي و ﮐﺎﻫﺶ ﺑﯿﮑﺎري
 .3ﻣﺒﺎﻧﯽ ﻧﻈﺮي
ﻣﯽﺷﻮد.
ﺑﺴﯿﺎري از ﺻﺎﺣﺐﻧﻈﺮان درﺑﺎره ﻧﻘﺶ ﮔﺮدﺷﮕﺮي ﻧﻈﺮﯾﻪﻫﺎﯾﯽ را ﻣﻄﺮح ﮐﺮدهاﻧﺪ ﮐﻪ در اﯾﻨﺠﺎ ،ﺑﻪ ﺑﺮﺧﯽ از آﻧﻬﺎ اﺷﺎره
بسياري از صاحب نظران درباره نقش گردشگري نظريه هايي را مطرح کرده اند که در اينجا ،به برخي از آنها اشاره مي شود.
مباني نظري

ﺷﻮد .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ،او
ملي وﺗﻮﻟﯿﺪ
ﻣﻠﯽ و
ﮔﺮدﺷﮕﺮي ﺑﺎﻋﺚ
اقتصاديﻣﯽﮔﻮﯾﺪ
ﮔﺮدﺷﮕﺮي
ﻣﯽشود.
ﻣﻠﯽمي
ﺧﺎﻟﺺ ملي
توليد خالص
درآﻣﺪدرآمد
اﻓﺰاﯾﺶافزايش
گردشگري باعث
ﮐﻪمي گويد كه
گردشگري
اﻗﺘﺼﺎديتأثيرات
ﻟﯽ در ﻣﻮرد ﺗﺄﺛﯿﺮاتلي در مورد
بهبود خدمـات
صنعت به
داردﺑﻪكه اين
اﯾﻦاعتقاد
داردميﮐﻪداند و
اﻋﺘﻘﺎددولت
درآمدي براي
گردشگري را
ﮔﺮدﺷﮕﺮي را ﻣﻨﺒﻊ همچنين،
منجرﺷﻮد [.]12
اجتماعي ﻣﯽ
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﻨﺠﺮ
ﺧﺪﻣـﺎت
ﺑﻬﺒﻮد
ﺻﻨﻌﺖ
منبعداﻧﺪ و
دوﻟﺖ ﻣﯽ
درآﻣﺪياوﺑﺮاي
[.]12ﮔﺴﺘﺮش ﮔﺮدﺷﮕﺮي داﺧﻠﯽ در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺘﻌﺪد ﻣﻮﺟﺐ ﺑﺎزﺗﻮزﯾﻊ درآﻣﺪ و اﺷﺘﻐﺎل ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .ﻣﯿﺰان
شود ﮐﻪ
اﺳﺘﺎﻣﺒﻮﻟﯿﺲ ﻣﻌﺘﻘﺪمياﺳﺖ
استامبولیس معتقد است كه گسترش گردشگري داخلي در مناطق متعدد موجب بازتوزيع درآمد و اشتغال خواهد شد .ميزان
ﺗﻤﺮﮐﺰ ﮔﺮدﺷﮕﺮي داﺧﻠﯽ در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ اﺳﺖ و ﺗﻤﺮﮐﺰ ﺷﺪﯾﺪ آن در ﭼﻨﺪ ﻣﻨﻄﻘﮥ ﺧﺎص ﺑﻪ ﻣﺎزاد ﺗﻘﺎﺿﺎ و اﻓﺰاﯾﺶ
تمركز گردشگري داخلي در مناطق مختلف قابل محاسبه است و تمركز شديد آن در چند منطقة خاص به مازاد تقاضا و
ﻣﻨﺎﻃﻖ
واﻗﻌﯽ
ﻫﻤﻪ ،اﮔﺮ در آﻏﺎز،
دﻫﺪ.با ﺑﺎايناﯾﻦ
ﻣﻘﺼﺪ
واﻗﻊ،
اين در
اﻧﺠﺎﻣﺪ و
افزايشﻣﯽ
ﻗﯿﻤﺖﻫﺎ در اﯾﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ
همه ،اگر
ﮐﺎﻫﺶ دهد.
را را كاهش
مقصد
مناطق
درآمددرواقعي در
درآﻣﺪاست
اﺳﺖ ممكن
ﻣﻤﮑﻦدر واقع،
ميانجامد و
مناطق
قيمتها در

درآﻣﺪ و نسبتاَ
اشتغال ناقص
اﺷﺘﻐﺎلآغاز،
در
بستهﺑﻪبه ساختار
كرد و
ﺧﻮاﻫﺪخواهد
اشتغال ايجاد
ﺑﺎﺷﻨﺪ،كم درآمد
ﺳﺎﺧﺘﺎربازارﺑﺎزار ﮐﺎر ،ﻣﻤﮑﻦ
ﺑﺴﺘﻪ
ﮐﺮد و
گردشگرياﯾﺠﺎد
باشند،اﺷﺘﻐﺎل
ﮔﺮدﺷﮕﺮي
دچارﺎَ ﮐﻢ
مقصدهاﻧﺴﺒﺘ
ﻧﺎﻗﺺ و
ﻣﻘﺼﺪﻫﺎ دﭼﺎر
است بر
درآﻣﺪﻫﺎممکن
كار،
ميزان درآمدها بيفزايد[.]19
.]19
ﺑﯿﻔﺰاﯾﺪ[
اﺳﺖ ﺑﺮ ﻣﯿﺰان
گلدنر بر اين باور است كه مطابق نظر سازمان جهاني گردشگري وابسته به سازمان ملل ،گردشگري بزرگترين صنعت فعال
واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ،ﮔﺮدﺷﮕﺮي ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﺻﻨﻌﺖ ﻓﻌﺎل در
ﮔﻠﺪﻧﺮ ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﺎور اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻧﻈﺮ ﺳﺎزﻣﺎن ﺟﻬﺎﻧﯽ ﮔﺮدﺷﮕﺮي
در جهان است .توليد ناخالص گردشگري و مسافرت در  ۱۹۹۳تقريباً معادل  3/2تريليون دالر يا در حدود شش درصد توليد
درﺻﺪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﺎﺧﺎﻟﺺ
 ۱۲۷ﺷﺶ
ﺣﺪود
سرتاسر در
ﺗﺮﯾﻠﯿﻮندردﻻر ﯾﺎ
دو /2
ﻣﻌﺎدل
ﺗﻘﺮﯾﺒﺎً
1993
ﻣﺴﺎﻓﺮتكه در
ﮔﺮدﺷﮕﺮي و
جهان،
برابر3آن است.
نزديک به
رشدي
نمايانگر
برآورد شده
ﻧﺎﺧﺎﻟﺺملي در جهان
ﺟﻬﺎن اﺳﺖ .ﺗﻮﻟﯿﺪ ناخالص
ميليون نفر به
ﻣﯿﻠﯿﻮنازايﻧﻔﺮهر ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎي
ﺟﻬﺎن،
ﺳﺮﺗﺎﺳﺮ
اﺳﺖ.
ﻧﺰدﯾﮏو ازﺑﻪايندورو،ﺑﺮاﺑﺮ آن
رﺷﺪي
ﻧﻤﺎﯾﺎﻧﮕﺮ
ﺷﺪه ﮐﻪ
ﻣﻠﯽ در ﺟﻬﺎن ﺑﺮآورد
12۷رود و در
شمار مي
اشتغالزا به
در بزرگ
صنايع
گردشگري از
اشتغال دارند
گردشگري
مرتبط با
فعاليتهاي
زمينةﻫﺮنقش
ايجادزاميﺑﻪشود .به
ﺑﺰرگجديد
هزار شغل
بيست
رو ،در اين
اﯾﻦشده
درآمدازتوليد
ميليون دالر
ﯾﮏ ﻣﯿﻠﯿﻮن دﻻر
الندبرگدردرازاي
نوشتةرود و
ﺷﻤﺎر ﻣﯽ
اﺷﺘﻐﺎل
ﺻﻨﺎﯾﻊ
صنعت ،از
ﮔﺮدﺷﮕﺮي
دارﻧﺪ و
ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﮔﺮدﺷﮕﺮييكاﺷﺘﻐﺎل
ﻧﻘﺶگردشگري
زﻣﯿﻨﮥمزاياي
بااليي باشد،
ميزان بيكاري
گردشگريﺑﻪداراي
جهت
ﺷﻐﻞبررسي
«اگرمنطقة مورد
اشتغال،
گردشگري در
ﻻﻧﺪﺑﺮگ در
ﻧﻮﺷﺘﮥ
توسعةﻣﯽﺷﻮد.
اﯾﺠﺎد
ﺟﺪﯾﺪ
ﺑﯿﺴﺖ ﻫﺰار
ﺻﻨﻌﺖ،
درآﻣﺪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﺪه در اﯾﻦ
ﮔﺮدﺷﮕﺮي در اﺷﺘﻐﺎل،
آشكارتر خواهد شد .درآمد حاصل از گردشگري ،هر چند ،ممكن است از درآمد به دست آمده از ساير منابع كمتر باشد،
»اﮔﺮﻣﻨﻄﻘﮥ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﺟﻬﺖ ﺗﻮﺳﻌﮥ ﮔﺮدﺷﮕﺮي داراي ﻣﯿﺰان ﺑﯿﮑﺎري ﺑﺎﻻﯾﯽ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻣﺰاﯾﺎي ﮔﺮدﺷﮕﺮي آﺷﮑﺎرﺗﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .درآﻣﺪ
ﺣﺎﺻﻞ از82ﮔﺮدﺷﮕﺮي ،ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ،ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ از درآﻣﺪ ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه از ﺳﺎﯾﺮ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﮐﻤﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ ،اﻣﺎ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﮔﺰﯾﻨﮥ ﻣﻤﮑﻦ در ﺷﺮاﯾﻂ
ﻣﻮﺟﻮد ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد؛ ﭼﺮا ﮐﻪ ﺿﻤﻦ اﻓﺰاﯾﺶ درآﻣﺪﻫﺎي ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ ،ﺑﯿﮑﺎري را ﮐﺎﻫﺶ داده و ﺑﺮ ﮐﯿﻔﯿﺖ زﻧﺪﮔﯽ ﺷﻬﺮوﻧﺪان ﺧﻮاﻫﺪ اﻓﺰود.
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اما بهترين گزينة ممكن در شرايط موجود خواهد بود؛ چرا كه ضمن
افزايش درآمدهاي مالياتي ،بيكاري را كاهش داده و بر كيفيت زندگي
شهروندان خواهد افزود .هزينة فرصت گردشگري تحت چنين شرايطي
ممكن است اندك و يا حتي صفر باشد» [.]15
اچ سو و همکارانش در مورد اثرات گردشگري در اشتغال معتقدند
كه اهميت صنعت گردشگري از نظر ايجاد درآمد و شغل مورد توجه
كساني نيست كه با نيروي كار در اين رشته آشنايي ندارند .]17[ .بــا
وجود اين ،منابع انساني از مسائـلي است كه دستاندركاران صنعت
گردشگري بايد بدان توجه کنند .طبق آمار و پيش بيني هاي سازمان
جهاني گردشگري ،در  ،۲۰۰۵رشد مشــاغل ايجاد شده از طريق اين
صنعت به  ۵۹درصد مـي رسد .شوراي جهانگردي و مسافرت برآورد
كرده است كه از هر  ۹نفر كارگر و كارمند در سراسر دنيا ،يك نفر در
صنعت جهانگردي به كار مشغول است و شمار اين افراد در سراسر دنيا
به  ۲۱۲ميليون نفر مي رسد .اين صنعت بزرگترين سازمان يا نهادي
است كه نيروي انساني به كار مي گيرد .در بسياري از كشورها ،اين
صنعت به صورت بزرگترين كارفرما درآمده است .صنعت گردشگري،
عالوه بر ايجاد ميليونها شغل در سراسر دنيا ،در  ، ۱۹۹۴بيش از 1/7
ميليون دالر دستمزد پرداخت كرده است[.]14
چوی در مورد رابطة گردشگري و اشتغال معتقد است كه گردشگري
دربردارندة مجموعه اي بسيار متنوع از بخشهاي صنعتي است؛ بدين
خاطر ،تخمين تعداد كاركنان اين بخش بسيار مشكل است .از آن
گذشته ،ماهيت اشتغال در صنعت گردشگري با گسترة متنوع در
پيوستگي ميان گردشگري و ديگر بخشهاي اقتصادي نيز مشكل
حقيقي مربوط به ارزش و اهميت گردشگري را دو چندان ساخته است.
در ادامه ،او يادآور مي شود كه احتماالً محتواي فعاليت گردشگري
بين المللي غني تر از گردشگري داخلي است [.]13
صنعت گردشگري ،که بزرگترين صنعت در جهان امروز است ،فرصتهاي
شغلي بسيار مهيج و رقابتي را فراهم مي سازد ،به گونه اي که در دهة
گذشته ،در اياالت متحده ،نرخ رشد اشتغال اين صنعت در مقايسه با
ساير صنايع دو برابر بوده است و انتظار مي رود که همين روند در اين
کشور و نيز در سراسر جهان ادامه يابد [.]11
لي گردشگري را منبعي اشتغالزا مي نامد و بر اين باور است كه هر چند،
مطالعاتي گسترده در زمينة اثر مخارج گردشگري بر اشتغالزايي صورت
گرفته ،اما تنها به پاسخ برخي پرسش هاي اساسي مرتبط با آن محدود
شده است .به عقيدة او ،در صنعت گردشگري ،به طور كلي ،سه نوع
اشتغال شناسايي شده است ،كه عبارتند از:
•اشتغال مستقيم ناشي از هزينه کردن براي تسهيالت گردشگري،
مانند هتل ؛
•اشتغال غيرمستقيم در بخش بازرگاني متأثر از گردشگري در مرحله
ثانوي ،مانند حمل و نقل محلي ،صنايع دستي ،و بانك؛
•اشتغال القايي ناشي از هزينه كردن درآمد ساكنان محلي از
گردشگري [.]12

از ميان مردم ،دو طبقة «زنان» و «جوانان» از گردشگري سود
مي برند .جوانان بر اثر گردشگري بسيار متحرك و پرجنب و جوش شده
اند .همچنين ،دست كم در برخي كشورها و بعضي مناطق گردشگري
كه زنان مي توانند از قيومت هاي سنتي رها شوند ،مشاغلي كه بر اثر
گردشگري به آنها عرضه مي شود ،ويژگي و اثر آزادكنندگي دارد .اما
هنوز در برخي ديگر از كشورها ،مانند كشورهاي مسلمان نشين ،زنان
حقوق خود را به شوهران يا پدران خود مي دهند .در اين صورت،
كاركنان از انعام و پاداشي كه مي گيرند ،بهره مي برند[.]7
شارپلي معتقد است كه توسعه گردشگري افزايش نقش زنان درجوامع
سنتي و دورافتاده را موجب مي شود [ .]10الیمر نيز بر اين باور است
كه در مورد زنان ،توسعة گردشگري به افزايش فرصتهاي شغلي ،ارتقاي
پايگاه اجتماعي ،ايجاد اشتغال و خودكفايي ،ايجاد فرصتهاي دستيابي
به موقعيت و جايگاه مديريت و رهبري ،و افزايش فرصتهاي آنها براي
فعاليت و موقعيتهاي جانبي مي انجامد [ .]18فصلي بودن گردشگري
بدين معني است كه در بسياري از مقصدها دست كم دو بازار كار
وجود دارد كه يكي ،براي شاغالن دائمي اين صنعت و ديگري ،براي
شاغالن گردشگري در فصل تراکم كاري است .اشتغال فصلي همچون
اشتغال موقت ،شاغالن حاشيه اي را جذب مي کند و اگر فشار تقاضا
نسبتاً كافي باشد ،ممكن است دستمزدها افزايش يابد .پديدة فصلي
بودن اشتغال در صنعت گردشگري ،عالوه بر تأثير بر مشاغل مستقيم
گردشگري ،در مشاغل غيرمستقيم مرتبط با آن نيز تأثيرگذار است و
در بازارهاي نيروي کار آزاد ،اغلب همين جريان به مهاجرت موقت و
گسترده نيروي كار مي انجامد كه انتقال درآمد و مخارج مترتب بر آن
بين مناطق را در پي دارد[.]4
به عقيدة بسياري از صاحبنظران ،گردشگري صنعتي كاربر و
اشتغالزاست که براي افراد داراي مهارتهاي گوناگون ،شغل ايجاد
مي کند و يكي از راه هاي مؤثر براي غلبه بر مشكل بيكاري است [.]1
اما نقش اين صنعت در اشتغالزايي بستگي به نحوة محاسبة اشتغال و
ماهيت بازارهاي كار محلي دارد؛ و اگر گردشگري داخلي در مناطق
متعدد پراكنده شده باشد ،موجب بازتوزيع درآمد و اشتغال خواهد
شد [.]2يكي از بزرگترين منافع صنعت گردشگري در نواحي روستايي
ايجاد درآمد و دستمزد براي افراد شاغل در اين صنعت است ،كه اغلب
آنها را افراد محلي و بومي تشكيل مي دهند .بنابراين ،اولين تأثير
اقتصادي گردشگري افزايش درآمد فردي و يا عمومي ساكنان بومي
است[ .]12ديگر تأثير مثبت گردشگري ايجاد فرصتهاي شغلي جديد
و نيز افزايش اشتغال زنان و جوانان در فعاليتهاي مرتبط با اين صنعت
است .به عبارت ديگر ،توسعة گردشگري باعث افزايش نقش زنان و
جوانان در جوامع سنتي و دورافتاده مي شود [.]3همچنين ،توسعة
گردشگري باعث افزايش فرصتهاي شغلي و ارتقاي پايگاه اجتماعي زنان
و جوانان مي شود [.]5بر اساس آمار نيز بايد اعتراف كرد كه دو طبقة
«زنان» و «جوانان» از گردشگري سود مي برند[ .]20همچنين ،ممكن
است گردشگري شاغالن ديگر بخش هاي اقتصادي را جذب كند [.]8
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فرضيات تحقيق

براساس ادبيات نظري پژوهش و مصاحبه باکارشناسان ،فرضيات تحقيق و سؤاالت پرسشنامه مربوط به آنها طراحي شدند که خالصه آنها به
صورت جدول  1مي باشد.
جدول ( :)1فرضيه هاي تحقيق

رديف

فرضيه هاي تحقيق

تعداد
سواالت

شماره سؤاالت
پرسشنامه

1

اصلي اول) مديريت گردشگري با توسعه صنعت گردشگري رابطه معني داري دارد؟

6

1-6

2

اصلي دوم ) توسعه صنعت گردشگري رابطه معني داري با کاهش بيکاري دارد؟

25

7-32

1-2

فرعي اول) بين توسعه صنعت گردشگري و ايجاد فرصتهاي شغلي رابطه معني داري وجود دارد؟

10

7-16

2-2

فرعي دوم) بين توسعه صنعت گردشگري و کاهش فقر رابطه معني داري وجود دارد؟

8

17-24

3-2

فرعي سوم) بين توسعه صنعت گردشگري و افزايش رفاه اجتماعي رابطه معني داري وجود دارد؟

8

25-32

ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺗﻮﺳﻌﻪاي -ﮐﺎرﺑﺮدي ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .از ﻧﻈﺮ ﺷﯿﻮه ﺟﻤﻊآوري دادهﻫﺎ ﭘﯿﻤﺎﯾﺸﯽ اﺳﺖ ﭼﻮن ﺑﻪ ﻣﺮور زﻣﺎن
ﻫﺪف تحقيق
ﻧﻈﺮو روش
اﯾـﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ازمواد
اطالعات
مرور زمان
است چون به
پيمايشي
ﻣﯽ داده
ﮐﻤﯽآوري
ﻫﺎ جمع
شيوه
باشد .از
ﻫﺎ اي-
توسعه
پژوهش ازاز نظر
ﺟﻤﻊآوري
ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ
ﻃـﺮﯾﻖ
ﺑﺎﺷﺪهاﮐﻪ از
ﻧﻮعنظرداده
کاربرديﻣﯽميﺑﺎﺷﺪ.
ﺗﻮﺻﯿﻔﯽ
تحقيق داده
هدفﻣﺎﻫﯿﺖ
ﻧﻈــﺮ
ايـنﺷﻮد و
اﻃﻼﻋﺎت ﮐﺎﻣﻞ ﻣﯽ
طراحي
اﻧﺪازهبراي
مي شود.
آوري
پرسشنامه جمع
باشدﮐﻪکه از
کمي مي
باشد .نوع داده
توصيفي مي
نظــرازماهيت
شود و از
ﻣﯽﺷﻮد .ﺑﺮاي کامل
ﮔﯿﺮي ﺑﻪ
ﻫﺎي
ﻣﻘﯿﺎس
طـريقراﯾﺞﺗﺮﯾﻦ
ﯾﮑﯽ از
اﺳﺖ
اﺳﺘﻔﺎده هاﺷﺪه
ﻟﯿﮑﺮت
داده هاﮔﺰﯾﻨﻪاي
ﻃﯿﻒ 5
ﺳﻮاﻻت
ﻃﺮاﺣﯽمياﯾﻦ
اين سواالت از طيف  5گزينهاي ليکرت استفاده شده است که يکي از رايج ترين مقياسهاي اندازه گيري به شمار مي رود [ .]6همچنين جهت
ﺷﻤﺎر ﻣﯽرود [ .]6ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺟﻬﺖ ﺗﺤﻠﯿﻞ داده ﻫﺎ از آﻣﺎر ﺗﻮﺻﯿﻔﯽ و اﺳﺘﻨﺒﺎﻃﯽ ﺑﻪ ﮐﻤﮏ ﻧﺮم اﻓﺰار  spssاﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ.
تحليل داده ها از آمار توصيفي و استنباطي به کمک نرم افزار  spssاستفاده شده است.
ﺟﺎﻣﻌﻪ آﻣﺎري در اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﮐﺎرﮐﻨﺎن وزارت ﮐﺎر ،رﻓﺎه و ﺗﺄﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﯽ ﺟﻮاﻧﺎن و ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﯿﺮاث ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ و ﮔﺮدﺷﮕﺮي
جامعه آماري در اين مقاله کارکنان وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعي ،سازمان ملي جوانان و سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري مي باشد .که
ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .ﮐﻪ ﺗﻌﺪادﮐﻞ آن ﻫﺎ ﺑﺮاﺳﺎس آﻣﺎراﯾﻦ ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎ درﭘﺎﯾﺎن ﺳﺎل  1391ﺑﻪ ﻣﯿﺰان  ۴۰۰2ﻧﻔﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ .ﭼﻮن ﺗﻌﺪاد اﻋﻀﺎي
تعدادکل آن ها براساس آماراين سازمان ها درپايان سال  1391به ميزان  4002نفر بوده است .چون تعداد اعضاي جامعه محدود است براي تعيين
ﺧﻄﺎ ﺣﺠﻢ
تعيينو ﺑﺎ
ﻓﺮﻣﻮل زﯾﺮ
اﺳﺎس
استفاده از
ﺣﺠﻢ ﻧﻤﻮﻧﻪ
پرسشنامه
درﺻﺪتعداد
 5که اين
گرديد
نمونه 350
اﺳﺖ.خطاﺑﺮ حجم
ﺷﺪهدرصد
اﺳﺘﻔﺎدهو با 5
ﮐﻮﮐﺮانفرمول زير
ﻓﺮﻣﻮل بر اساس
شده است.
ﺗﻌﯿﯿﻦکوکران
ﺑﺮاياز فرمول
اﺳﺖنمونه
ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺤﺪود حجم
گرفت.ﺟﻤﻊآوري و ﻣﻮرد ﺗﺠﺰﯾﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ.
ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪقرارﮐﺎﻣﻞ
آوري واﯾﻦموردﺗﻌﺪاد
ﮔﺮدﯾﺪ ﮐﻪ
ﻧﻤﻮﻧﻪ  35۰ﺗﻌﯿﯿﻦ
تجزيه و تحليل
کامل جمع
همچنين در اين فرمول:
 :احتمال شکست و موفقيت برابر  50درصد مي باشد.
 :مقدار  tاستودنت با  95درصد اطمينان و  5درصد خطا برابر 1/96

ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در اﯾﻦ ﻓﺮﻣﻮل:
پايايي
 :اﺣﺘﻤﺎل روايي
تحقيقﺑﺮاﺑﺮ  5۰درﺻﺪ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ
ﺷﮑﺴﺖو و

+

=

جهت افزايش روايي محتوي و صوري پرسشنامه عالوه برطراحي آن به کمک ادبيات نظري پژوهش  ،از مصاحبه با خبرگان استفاده شده است.
 :ﻣﻘﺪار  tاﺳﺘﻮدﻧﺖ ﺑﺎ  95درﺻﺪ اﻃﻤﯿﻨﺎن و  5درﺻﺪ ﺧﻄﺎ ﺑﺮاﺑﺮ 1/96
همچنين از آن جا که آلفـاي کورنباخ معموالً شاخص کامال مناسبي براي سنجش قابليت اعتماد ابزار اندازه گيري و هماهنگي دروني ميان عناصر
آن است ،بنابراين قابليت اعتماد پرسشنامه مورد استفاده در اين پژوهش به کمک پيش آزمون وتوزيع مقدماتي تعداد30پرسشنامه در ميان
آماري و با استفاده ازآلفاي کرونباخ ارزيابي گرديده و پايايي با توجه به مقدار آلفاي باالي  ./7تأييد شده است.
اعضاي جامعه
ﺗﺤﻘﯿﻖ
 .6رواﯾﯽ و ﭘﺎﯾﺎﯾﯽ
ادﺑﯿﺎتشده
ﮐﻤﮏ استفاده
اسميرنوف
کولموگوف-
آزمون
پژوهش از
متغيرهاي
نرمالوبودن
رواﯾﯽآزمون
ﺟﻬﺖ اﻓﺰاﯾﺶ براي
است.ﭘﮋوﻫﺶ  ،ازﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﺑﺎﺧﺒﺮﮔﺎن اﺳﺘﻔﺎده
ﻧﻈﺮي
آن ﺑﻪ
ﺑﺮﻃﺮاﺣﯽ
ﻋﻼوه
ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ
ﺻﻮري
ﻣﺤﺘﻮي

ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ از آن ﺟﺎ ﮐﻪ آﻟﻔـﺎي ﮐﻮرﻧﺒﺎخ ﻣﻌﻤﻮﻻً ﺷﺎﺧﺺ ﮐﺎﻣﻼ ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﺑﺮاي ﺳﻨﺠﺶ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ اﻋﺘﻤﺎد اﺑﺰار اﻧﺪازهﮔﯿﺮي و
ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ دروﻧﯽ ﻣﯿﺎن ﻋﻨﺎﺻﺮ آن اﺳﺖ ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ اﻋﺘﻤﺎد ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﻪ ﮐﻤﮏ ﭘﯿﺶ آزﻣﻮن
84
ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﯽ ﺗﻌﺪاد3۰ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ در ﻣﯿﺎن اﻋﻀﺎي ﺟﺎﻣﻌﻪ آﻣﺎري و ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده ازآﻟﻔﺎي ﮐﺮوﻧﺒﺎخ ارزﯾﺎﺑﯽ ﮔﺮدﯾﺪه و ﭘﺎﯾﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ
وﺗﻮزﯾﻊ
ﻣﻘﺪار آﻟﻔﺎي ﺑﺎﻻي  ./۷ﺗﺄﯾﯿﺪ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﺑﺮاي آزﻣﻮن ﻧﺮﻣﺎل ﺑﻮدن ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎي ﭘﮋوﻫﺶ از آزﻣﻮن ﮐﻮﻟﻤﻮﮔﻮف-اﺳﻤﯿﺮﻧﻮف اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ.
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جدول( :)2محاسبه ضريب آلفا و پايايي پرسشنامه

رديف

متغيرها

شماره
سؤاالت

تعداد
سؤاالت

ضريب آلفا

1

توسعه صنعت گردشگري

1-6

6

0/7521

2

ايجاد فرصت هاي شغلي

7-16

10

0/8147

3

کاهش فقر

17-24

8

0/7852

4

افزايش رفاه اجتماعي

25-32

8

0/8632

5

کاهش بيکاري

1-32

32

0/8523

جدول( :)3نتايج حاصل از آزمون k.s
متغير ها

آماره کولموگروف اسمير نوف

سطح معناداري

مديريت گردشگري

1/002

0/212

توسعه گردشگري

1/120

0/098

فرصت شغلي

0/884

0/252

کاهش فقر

0/994

0/254

رفاه اجتماعي

0/824

0/321

کاهش بيکاري

1/270

0/079

جدول (: )4آزمون دوربين واتسون
فرضيه

اصلي

فرعي

فرضيه

آماره دوربين واتسون

نتيجه آزمون

اول :مديريت گردشگري – توسعه گردشگري

1/96

عدم همبستگي خطاها

دوم  :توسعه گردشگري – کاهش بيکاري

2/31

عدم همبستگي خطاها

سوم  :مديريت گردشگري – کاهش بيکاري

2/32

عدم همبستگي خطاها

اول  :توسعه گردشگري – فرصت شغلي

1/703

عدم همبستگي خطاها

دوم  :توسعه گردشگري – کاهش فقر

1/65

عدم همبستگي خطاها

سوم :توسعه گردشگري – رفاه اجتماعي

2/38

عدم همبستگي خطاها
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در جدول شماره  3مقدار آماره کولموگروف اسميرنوف و سطح معناداري آزمون آمده است .از آنجايي که مقدار
سطح معناداري آزمون براي کليه متغيرهاي پژوهش از ميزان خطاي قابل پذيرش ( )α=0/05بيشتر مي باشد لذا
ميتوان گفت کليه متغيرهاي پژوهش نرمال هستند.
آزمون استقالل خطاها

يکي از مفروضات رگرسيون مستقل بودن خطاها از يکديگر است( .خطاها همان تفاوت بين مقادير واقعي و مقادير
پيش بيني شده توسط رگرسيون هستند) در صورتي که خطاها مستقل از يکديگر نباشند امکان استفاده از
رگرسيون وجود ندارد .به منظور بررسي استقالل خطاها از آزمون دوربين واتسون استفاده شده است.
از آنجايي که فرض  H0بر عدم همبستگي بين خطاها تاکيد دارد ،چنانچه اين آماره در بازه  1/5تا  2/5قرار گيرد
فرض  H0پذيرفته مي شود و در غير اين صورت فرض  H0رد مي شود .لذا براي بررسي هر فرضيه بايد آزمون
دوربين واتسون انجام شود .نتايج حاصل از آزمون دوربين واتسون براي هريک از فرضيه در زير آمده است:
از آنجايي که مقدار آماره دوربين واتسون براي هر کدام از فرضيه ها در بازه  1/5تا  2/5مي باشد لذا مي توان
گفت که همبستگي بين خطاها وجود ندارد و باتوجه به اين که متغيرها نرمال هستند لذا مي توان از رگرسيون
تک متغيره براي بررسي فرضيات پژوهش استفاده کرد.
آزمون فرضيات پژوهش

درادامه به طور نمونه ،نحوه آزمون فرضيه اصلي اول پژوهش بيان شده است.
فرضيه اصلي اول  :مديريت گردشگري بر توسعه صنعت گردشگري تأثير دارد.
اين فرضيه درصدد بررسي تأثير متغير مستقل (مديريت گردشگري) بر روي متغير وابسته (توسعه صنعت
گردشگري) مي باشد لذا از رگرسيون تک متغيره براي آزمون فرضيه اصلي اول استفاده شده است .نتايج حاصل
در جدول شماره  5آمده است.
همان طور که در جدول شماره  5مشاهده مي شود مقدار ضريب همبستگي و مقدار ضريب تعيين يا همان R2
به ترتيب برابر  0/277و  0/077مي باشد اين بدان معني است که متغير مستقل (مديريت گردشگري) به تنهايي
حدود  0/077از کل تغييرات متغير وابسته (توسعه گردشگري ) را توجيه مي کند و مابقي سهم ساير متغيرهاست.
همچنين فرضيه “ : H0رگرسيون معنادار نيست" را در مقابل فرضيه " : H1رگرسيون معنادار است" بررسي
مي شود .از آنجايي طبق اعدادجدول شماره  ، 5مقدار سطح معناداري آزمون درقسمت مربوط آناليزواريانس برابر
 0/000مي باشد و از ميزان خطاي قابل پذيرش ( )α=0/05کمتر مي باشد بنابراين فرض "  :H0رگرسيون معنادار
نيست” رد مي شود .يعني اين که رگرسيون از نظر آماري معنادار است ،که مقدار آماره  Fکه در جدول  4آمده
گوياي همين مطلب است.
عالوه برموارد اشاره شده قبلي جهت آزمون فرضيه ها ،فرضيه  :0β H0 1β= 0در مقابل فرضيهH1: β0 β1 ≠0
بررسي مي شود.طبق مدل رگرسيوني جدول شماره ،5فــرضيه  :0β H0 1β=0را با توجه به اين که مقدار سطح
معناداري آنها از ميزان خطاي قابل پذيرش ( )α=0/05کمتر مي باشد مي توان رد کرد .به عبارت ديگر مي توان
مديريت گردشگري بر توسعه صنعت گردشگري تـأثير دارد .از طرفي با توجه به مقــدار برآورد  1βدر جدول
که برابر  0/243مي باشد و يک مقدار مثبت مي باشد لذا مي توان گفت که مديريت گردشگري بر توسعه صنعت
گردشگري اثر مثبت و مستقيمي دارد.
نتيجه گيري و پيشنهادها

نتيجه گيري بر اساس فرضيه هاي پژوهش
براي بقيه فرضيات نيزمشابه آزمون هاي ذکرشده براي فرضيه اصلي اول انجام شده  ،نتايج کلي آن به شکل جدول
شماره 6خالصه شده است .باتوجه به نتايج آزمون کولموگروف اسميرنوف طبق جدول شماره 3مبني بربه نرمال
بودن متغيرها ،از تحليل رگرسيون تک متغيره دررابطه با تحليل داده هاي پژوهش استفاده شد.
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جدول( :)5نتايج حاصل ازآزمون فرضيه اصلي اول
آناليز واريانس فرضيه اصلي اول
مدل
ضريب

ضريب

همبستگي

تعيين

0/277

0/077

مدل رگرسيوني فرضيه اصلي اول

برآورد پارامتر ها
آماره t
سطح معناداري
مجموع

درجه

ميانگين

مربعات

آزادي

مربعات

7/923

1

95/037

348

102/960

349

7/923
0/273

آماره F

29/012

سطح
معناداري

0/000

2/633

عرض از مبدا 0β

مديريت گردشگري

0/243

1β

14/106

5/386

0/000

0/000

جدول( :)6خالصه نتايج آزمون فرضيه هاي پژوهش

فرضيه

اصلي

فرعي

فرضيه هاي پژوهش

ضريب

سطوح

نتيجه تحقيق

همبستگي

معني داري

مديريت گردشگري بر توسعه صنعت گردشگري
تأثير معني داري دارد.

0/277

0.000

براساس نتايج حاصله مورد تأييد قرار
گرفته است.

توسعه صنعت گردشگري بر کاهش بيکاري تأثير
معني داري دارد.

0/149

0.005

براساس نتايج حاصله مورد تأييد قرار
گرفته است.

مديريت گردشگري از طريق توسعه صنعت
گردشگري بر کاهش بيکاري تأثير معني داري دارد.

0/166

0.002

براساس نتايج حاصله مورد تأييد قرار
گرفته است.

توسعه صنعت گردشگري بر ايجاد فرصتهاي شغلي
تأثير معني داري دارد.

0/635

0.000

براساس نتايج حاصله مورد تأييد قرار
گرفته است.

توسعه صنعت گردشگري بر کاهش فقر تأثير
معني داري دارد.

0/196

0.000

براساس نتايج حاصله مورد تأييد قرار
گرفته است.

توسعه صنعت گردشگري بر افزايش رفاه اجتماعي
تأثير معني داري دارد.

0/663

0.000

براساس نتايج حاصله مورد تأييد قرار
گرفته است.
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نتیجه گیری

از ميان عوامل بررسي شده  -يعني سه متغير ايجاد فرصتهاي شغلي،
کاهش فقر و افزايش رفاه اجتماعي -عامل افزايش رفاه اجتماعي با
ضريب همبستگي  0/663به عنوان مهمترين عاملي که توسعه صنعت
گردشگري مي تواند موجب آن شود ،شناسايي گرديد .دو عامل ديگر
به ترتيب عبارتند از :ايجاد فرصتهاي شغلي با ضريب همبستگي 0/635
و کاهش فقر با ضريب  0/196که نشان دهنده ميزان تأثير صنعت
گردشگري بر اين دو عامل مي باشد.
بهترين و موثرترين شيوه براي جلب گردشگر که به منزله تبليغات
حضوري و فروش محصوالت و صنايع داخلي است ،برگزاري
نمايشگاههاي بزرگ در کشورهاي توريست پذير در مقاطع زماني
مناسب و فصلي ،بکارگيري جلوههاي تاثيرگذار ،تصاوير معماري و
طراحي برگرفته از آثار هنري ،تاريخي ،راهنمايان و مجريان آشنا به
زبان خارجي و بومي در قالب مردمان هر منطقه با پوشش لباسهاي
محلي است.
براساس نتايج حاصل از مطالعه ادبيات نظري پژوهش ،مصاحبه
با کارشناسان و بررسي سواالت پرسشنامه،مهمترين مشکالت و
چالش هاي موجود در راه توسعه صنعت گردشگري ايران را مي توان
اين گونه برشمرد:
•مشخص نبودن هدف ها و سياست هاي ايرانگردي و جهانگردي
•وجود تبليغات منفي در رسانههاي خارجي به منظور ارائه تصويري
نامطلوب از کشور و منزوي نمودن ايران
•عدم تطبيق و هماهنگي فرهنگي ،جهانگردان برخي از کشورهاي
خارجي با فرهنگ اسالمي
•عدم اطالع رساني کافي از جاذبه هاي گردشگري و تبليغات موثر
جهت روشن نمودن افکار جهاني
•فقدان نيروي انساني کارآزموده و متخصص در امور جهانگردي و
بي اطالعي کادر شاغل در مؤسسات جهانگردي
•فقدان تسهيالت الزم براي وارد کردن تجهيزات و تاسيسات مورد
نياز صنعت جهانگردي
•کمبود امکانات اقامتي در بين شهرها و نبود وسايل حمل و نقل
کافي مطابق با استانداردهاي جهاني
•عدم تمايل و تضمين سر مايه گذاري داخلي و خارجي نسبت به
مشارکت و احداث اماکن و تاسيسات جهانگردي
براين اساس پيشنهادات و راهکارهاي مؤثرجهت توسعه صنعت
گردشگري را از بعد اشتغال وافزايش رفاه اجتماعي وکاهش فقر مي
توان اينگونه برشمرد:
•ارتقاي ظرفيت هاي کمي و کيفي تاسيسات جهانگردي به ويژه
تعداد تورهاي مسافرتي
• تقويت برنامه هاي تبليغاتي جهت معرفي جاذبه هاي گردشگري
ايران اسالمي
•تأمين تدريجي شرايط خودکفايي در صنعت جهانگردي
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•اصالح قوانين ورود و خروج اتباع خارجي به ويژه مقررات موجود در
مبادي ورودي کشور
•فعال کردن بخش خصوصي
• آموزش نيروي انساني جهت تربيت کادر متخصص
• ايجاد شبکه کارت اعتباري براي رفاه گردشگران خارجي
• ايجاد پايگاه اطالع رساني و بانک اطالعات گردشگري
همچنين براي موفقيت در عرصه گردشگري توصيههاي زير پيشنهاد
مي شود:
•رعايت حقوق و برقراري امنيت جاني و مالي گردشگران خارجي
•گسترش فرهنگ جهانگردي و گردشگري در کشور
•بازاريابي براي بهبود تصوير هر كشور در عرصه گردشگري
•راهاندازي سايتهاي باستانشناسي و گردشگري در کشور
•ارائه خدمات بانکي پيشرفته به جهانگردان
•تبليغات منظم و هماهنگ از سوي سازمان مربوطه و وزارت خارجه
در ديگر کشورهاي دنيا
•تسريع در صدور رواديد براي جهانگردان
•پذيرش کارت اعتباري بينالمللي
•راهاندازي و تقويت شبکههاي ماهوارهاي و راديو و تلويزيوني افزايش
تبليغات برون مرزي
•ضرورت حضور بخش خصوصي در صنعت گردشگري کشور
در پايان الزم به ذکراست که اين پژوهش با اين فرض انجام شد که
مديريت گردشگري از طريق توسعه صنعت گردشگري بر کاهش
بيکاري مؤثر ميباشد .باتوج به اين که عوامل زيادي در اين زمينه
ميتوانند مؤثر واقع شوند لذا الزم است پژوهشگران ارجمند به تأثير
مديريت گردشگري بر ساير پديده هاي اقتصادي ،اجتماعي ،سياسي،
صنعتي و غيره پرداخته ،به عوامل مؤثر ديگر در حوزه مديريت
و بازاريابي گردشگري که ميتواند به طور غيرمستقيم بر کاهش
بيکاري تأثير داشته باشد توجه نموده و آنها را با دقت بيشتري مورد
تحقيق قرار دهند.همچنين با استفاده از ساير ابزارها و فنون تجزيه و
تحليل مانند معادالت ساختاري ،تحليلي پوششي داده ها ،معيارهاي
تصميم گيري چند معياره و فرآيند تحليل سلسله مراتبي وغيره عوامل
اثرگذار بر کاهش بيکاري را در کشور بررسي نموده و در صورت امکان
نتايج خود را با همديگر و اين پژوهش مقايسه نموده تا بتوان راهکارهاي
پيشنهادي کاربردي مفيدتري براي افزايش اشتغال در کشور در اين
زمينه ارائه داد.
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