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 15/6/1399تاریخ پذیرش:  28/4/1399تاریخ دریافت:

 چکیده

اند از آن دسته از تصمیمات و اقدامات سطح باالی گردشگری که به شدت ی گردشگری عبارتسیاست ها: ها هاهداف و زمین

های کلی و کالن کشور به ویژه در زمینه طراحی و مدیریت روابط خارجی قرار دارند. هدف این پژوهش تحت تأثیر سیاست

از  روش پژوهشروش شناسی:  .گردشگران بوداز دیدگاه توسعه گردشگری ما بین ایران وچین  استراتژی هایمقایسه  و بررسی

شامل گردشگران ایران و چین بودند که به  پژوهش جامعه آماریای بود. مقایسه -علی نظر هدف کاربردی و از لحاظ روش شناسی

روایی های گردشگری بود که انتخاب شدند. ابزار مورد استفاده پرسشنامه محقق ساخته سیاست از آن ها نفر 384شیوه تصادفی 

مورد تجریه و  tو با استفاده از آزمون  spssافزار نرمها با استفاده از داده: ها هافتی بود. 78/0استفاده از آلفای کرونباخ  پرسشنامه با

چین ن وایرادر زمینه توسعه گردشگری بین تاثیرگذار های مؤلفه نشان داد بین تمام هانتایج تجزیه و تحلیل دادهتحلیل قرار گرفتند. 

 های گردشگری در وضعیت بهتری قرار داشت.نسبت به سیاست کشور چین نسبت به ایرانتفاوت معناداری وجود دارد و

ها ونحوه هزینه، فرضیات پژوهش تایید شد و کشور چین از لحاظ وضعیت تبلیغات 05/0با سطح معناداری کمتر از  ی:گیر هنتیج

گذاری و سیاست جهانی در وضعیت بهتری سیاست، ی گردشگران از مقصدتصویر ذهن، تسهیالت خصوصی وعمومی، پرداخت

 شت.قرار دا

 

 .چین ایران و، توسعه گردشگری، استیس کلیدی: کلمات
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 مقدمه

 رشد وتوسعه چشمگیری داشته است، گردشگری به عنوان فعالیتی اقتصادی و اجتماعی، در طول نیم قرن گذشته

ه نوش دارویی مؤثر برای رونق یتی پیچیده و در حال گسترش است کلگردشگری فعا (Sharpley, 2009:1) چپ

( گردشگری Kachniewska,2015:501)اشتغال و فرهنگ کشورها محسوبی می شود، بخشیدن به وضعیت معیشت

با رشد تعداد گردشگران و افزایش هزینه آن ها همراه است و پیش بینی می شود که این شرایط در آینده نیز ادامه 

سال اخیر گردشگری به یکی از بزرگ ترین بخش های اقتصادی در سطح جهان  50( در Dwyer, 2016:29) یابد

 (.Altman, 2016: 59 & Aleksanyan) تبدیل شده است

، نرخ اشتغال، گردشگری در مقاصد گردشگری تاثیر مثبتی روی توسعه ی اقتصادی کشور مخصوصا ارز آوری

افزایش روزافزون و گسترش گردشگری در مناطق مختلف دنیا  (Richards, 2013: 203) ه استتو ... داش مالیات

 شود وتوجه برنامه ریزان را به خود جلب کند سبب شده گردشگری به منزله ی بزرگ ترین صنعت جهان معرفی

(Liu, 2015:413) این صنعت به یکی از فعالیت های اقتصادی که پتانسیل باالیی تبدیل شده است(Garcia, 2012: 

 ,) شود سبب تغییرات در اقتصاد کشورهای توسعه یافته وکم تر توسعه یافته می، ی قدرتمند خودنیرو ؛ که با( 41

2011:333 (Alipour  گردشگری در اقتصاد جهانی اهمیت زیادی دارد و از منابع مهم درآمدهای ارزی کشورهاست

 ا در جهان فعلی را به خود اختصاص داده استبه طوری که بخش بزرگی از برنامه ریزی و سرمایه گذاری ه

(Hudson, 2016: 29). اهمیت ، بسیاری از مناطق در کشورهای در حال توسعه، با رونق جهانی صنعت گردشگری

، بدین ترتیب .(Yang, 2014:144)ی اقتصاد منطقه ای درک کرده اند عامل مهم در توسعهگردشگری را به منزله ی 

پربازده ترین ، ن مهم اقتصاد جهانی کنونی را در برمی گیرد وسرمایه گذاری در این صنعتاین صنعت یکی از ارکا

این صنعت نوپا در سال های اخیر  .(Ramsht and divine grace, 2013:2) سرمایه گذاری ها محسوب می شود

تعادل منطقه ، ز آوریار، اجتماعی و فرهنگی جهان داشته است. ایجاد اشتغال، تاثیرات زیادی بر وضعیت اقتصادی

بهسازی  کمک به، بهسازی محیط، کمک به سرمایه گذاری در میراث فرهنگی، کمک به صلح جهانی، ای

ی گردشگری و جلوگیری از برون کوچی جمعیت و مانند ها هارای جاذبتوسعه نواحی د، ی حیات وحشها هزیستگا

ی منحصر به فرد گردشگری ها هجاذب .(Sadr Mousavi،  143 :2007) از جمله مزایای این صنعت بوده است، آن

ی ها هجاذب، ی طبیعیها هجاذب کنند. ی گردشگری در هر منطقه بازی می موقعیت بالقوهنقش تعیین کننده ای در 

تاریخی و زیرساخت های مناسب حمل و نقل از عواملی اند که گردشگران به منزله ی مقصد توریستی ، فرهنگی

 انتخاب می کنند.

اولویت بندی در توسعه و چگونگی توسعه ی آن  نحوه ی، ها هجاذبنکته ی مهم در برنامه ریزی بر اساس  اکنون

، اجتماعی فرهنگی، معموال معیارهای مختلفی از قبیل: اقتصادی ها هبرای سنجش و اولویت بندی جاذب هاست.

گیرد تا بر اساس آن ها بتوان نسبت به جغرافیایی مورد توجه قرار می  و، قانونی، نهادی، زیست محیطی، زیرساختی

 .(,Ghalibafe 42 :2011)تصمیم گیری کردی گوناگون ها هجاذب

 تأثیر خود گونه تصاعد رشد با گذشته قرنم نی طی، سوم هزاره یها هپدید مهمترین از یکی عنوان به گردشگری

 قرن، ازصاحبنظران بسیاری که طوری به .است داشته کشورها فرهنگی تبادالت و اقتصادی پویایی و دررشد بسزایی

 آمارهای براساس کندکه می مهمترجلوه زمانی گردشگری مقوله به توجه .اند نهاده نام گردشگری قرن را حاضر
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 و آید می حساب به توسعه حال در کشور 94از بیش درآمد منبع دومین عنوان به امروزه گردشگری صنعت، موجود

 (WTO) جهانی جهانگردی سازمان پیشبینی براساس .کشورها این زدایی فقر و مددرآ افزایش برای. است ی راهبرد

 Mohammadi Deh) خواهدبود گردشگری بخش به مربوط جهان ازاشتغال درصد 43از بیش2010تاسال

Cheshmeh and Zang Yabadi, 2006: 3) بینی پیش طبق WTO اشتغال 6/ 1تعداد، میالدی2020تاسال 

 توسعه همانند گردشگری توسعه، هرحال به .است حل قابل صنعت این توسعه طریق از سعهتو درحال درکشورهای

 آثار اجتماعی رفاه افزایش و سودآوری هدف با و نداشته صنعت این ایجادکننده وبسترهای عناصر به توجهی جهانی

 به محیط و گردشگری بطهرا از نامناسبی و نادرست تصویر میان این در دلیل همین به داشته همراه به را مخربی

 .است جاگذاشته

عامل مهم درآمدزایی در نظر گرفته می شود و در تولید ناخالص ملی نقش  از آنجایی که گردشگری به عنوان یک

مهمی ایفا می کند بسیاری از کشورها تالش های گسترده ای در جهت گسسترش گردشگری و جذب هرچه بیشتر 

صنعت گردشگری می ، در اغلب کشورها یکی از منابع درآمد ارزی (Kazemi, 2007: 8)گردشکران به کار برده اند

و ، صنف به طور مستقیم یا غیرمستقیم می تواند موجب ضعف صنعت گردشگری گرددباشد. عدم توجه به این 

 منابع درآمد ارزی را کاهش دهد.

فعالیت های مختلف اقتصادی آن  ر کشوری نیازمند سرمایه گذاری در بخش ها واصوال توسعه ی اقتصادی در ه

تولید و رفاه ، نمی توان انتظار گسترش اشتغال، کشور است و بدون سرمایه گذاری در طرح های زیربنایی و روبنایی

ی ها هشدیدی به جذب سرمایتمایل ، امروزه بسیاری از کشورهای جهان، اقتصادی را داشت. برای تحقق این امر مهم

ذاری در زیر ساخت های گردشگری و استفاده از توان های گ هسرمای (Shakeri et al, 2006:1)خارجی پیدا کرده اند

به عنوان بدین منظور است. توسعه ی گردشگری ، ی مناسبها هیکی از را، منطقه ای به منظور جذب گردشگر، بالقوه

وان ارد ونقش گردشگری به عنتاثیر به سزایی در تقویت بنیان های اقتصادی جوامع د، یدهای اقتصا مجموعه فعالیت

جذبارز و تقویت زیرساخت های ، دریافت های مالیاتی بیشتر، کسب درآمد، منبع جدیدی برای ایجاد اشتغال

 ,Kazemi)در مطالعات متعدد مورد تایید قرار گرفته است، می شود صنایعاجتمعی که موجب رشد وتوسعه سایر 

2008:1). 

میل به ، عواملی از گردشگری نیز، رون داردایی را می طلبد که گرایش به بیذاری در گردشگری راهکارهگ هسرمای

درون دارد و بیانگر رویکردی در جذب و افزایش گردشگری است که از یک سو سودمندی را برای ساکنان محلی 

سه  ردشگری در هر مکان در پیوند بینگ هآورد و از دیگر سو موتور جذب گردشگران است. توسع به ارمغان می

، 68 :2012)و نظام گردشگری استآثار و هماهنگی کلی ، نگرش ضروری شکل می گیرد که شامل قابلیت ها

Butler). 

تامین تقاضای بازدید کنندگان و بهمان نسبت ، فرایندی است که با کیفیت زندگی میزبانان، توسعه پایدار گردشگری

رویکردهای ، در راستای پارادایم توسعه پایدار 1990در دهه  با حفاظت منابع محیط طبیعی و انسانی در ازتباط است.

حرکت از ، و با تاکید همزمان بر پیامدهای مطلوب و نامطلوب گردشگریردشگری به چالش کشیده گ هسنتی توسع

چابچایی گردشگری انبوه به سوی رویکرد توسعه پایدار گردشگری آغاز شد. رویکرد توسعه پایدار گردشگری یک 
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به یک رویکرد کلی نگر)سیستمی تر( را نششان ، ردشگریگ هدهای سنتی اقتصاد نئو کالسیک در زمینه توسعاز رویکر

است بلکه نیازهای جامعه و محیط زیست طبیعی نیز مورد توجه  نیازهای بازار مورد توجهدر آن نه تنها  می دهد که

 (Aliqoli Zadeh, 2012:80) و تاکید قرار می گیرد

ا در جهت تهیه شاخص های گردشگری پایدار را سازمان جهانی جهانگردی از طریق کارگروه مهمترین تالش ه

ها برای گردشگری و مقصدها  در تهیه و کاربرد شاخص WTO، 1990محیطی خود انجام داده است. از دهه ی 

یت و برنامه ریزی بخش بنیادی از مدیر»به عنوان ، پیشرو بوده است و از استفاده آنها دفاع کرده است. شاخص ها

ی مقیاس  و به عنوان عامل جدایی ناپذیر در تالش برای پیشبرد توسعه پایدار برای بخش گردشگری در همه« مقصد

 .هاست

در سال  WTO است که «Sustainable Tourism Baseline Indicators list»یاصلی شاخص های گردشگر مرجع

بندی و مطالعات موردی درباره ی  طبقه، های گزینش شدهتعریف کرده است و شامل یک مجموعه شاخص  2004

ی اصلی پایداری و پیشنهاداتی برای  مسئله 50شامل توصیف حدود  WTOمسائل پایداری است. فهرست جدید 

 20ی کاربردی ملموس برای هر مسئله وجود دارد و حدود ها هیری مسائل است. نمونگ هشاخص ها جهت انداز

فراهم شده است. مسائل پایداری ، ها در مقصد های مختلفچوب کاربردی کامل از شاخصرای چارمطالعه موردی ب

مدیریتی و جهانی گروه بندی شدند و دامنه وسیعی از موضوعات از ، محیطی، اقتصادی، فرهنگی -در ابعاد اجتماعی

را  …د برنامه ریزی و فراین، امنیت و بهداشت، اشتغال، فصلی بودن، رضایت جامعه محلی تا مدیریت منابع طبیعی

یک نسخه برای مدیران گردشگری نیست بلکه راهنمایی ، شامل می شود. این فهرست مسائل و شاخص های آنها

ی گیر هبرای انتخاب مرتبط ترین مسائل به مقصد و داشتن دیدگاه روشن از کاربرد شاخص ها و روش های انداز

تعیین کرده اند که چارچوبی اساسی برای مدیریت شاخص را WTO ،11 های کارگروه تهیه شاخص .آنهاست

شاخص های مربوط به محیط های ، ها گردشگری پایدار در هر مقصدی فراهم می کند. در تکمیل این شاخص

شهری و جزایر کوچک. سه شاخص تجمعی دیگر هم ، کوهستانی، ازجمله مناطق ساحلی، خاص هم وجود دارد

فشار وارد بر سایت و ، شامل کمّی کردن ظرفیت تحمل، را ترکیب می کند متغیرهای اصلی متغیرهای خاص محیط و

ذاتا توسعه ای تحت امر ، استراترژی های گردشگری که در کشورهای در حال توسعه در حال اجرا است جذابیت

با  دولت ها اقتصادیخودشان را تحقق بخشد، ی اجتماعیها هدولت ها بوده و به شدت سیاسی است تا بتواند برنام

توجه به جایگاه مهم صنعت گردشگری به همکاری تنگاتنگ با این صنعت می آیند و با تنظیم سیاست های مورد 

نیاز در جهت توسعه مهارت ها و استانداردهای حرفه ای گردشگری تالش می کنند تا بتوانند در فضای پر رقابت 

 .(Khodaie, 2012:48) دهنداین عرصه به نیازهای روز افزون آن پاسخ 

محدودیت منابع ، توسعه صنعت گردشگری برای کشورهای در حال توسعه که با معضالتی از جمله بیکاری باال

ارزی و اقتصاد تک محصولی مواجه هستند از اهمیت فراوانی برخوردار اسستف چرا که این دسته از کشورها داری 

 (Jahanian, 2009:21)ابع درآمدی پایدار روی آورندنبوده و در گذر زمان باید به من اقتصاد ومنبع درآمد پایداری

به پایان  دوردر آینده نه چندان ، ایران یکی از این دسته کشورها است که ذخایر نفتی آن به عنوان منبع اصلی درآمد

 جایگزینی منابع جدید درآمدی و استفاده از، خواهد رسید. بنابراین برای داشتن یک کشور پایدار از نظر اقتصادی

. از سوی دیگر کشور ایران از لحاظ غنی بودن آثار تاریخی تمامی امکانات و قابلیت های کشور ضروری می باشد
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که می توان از این فرصت به منظور پایداری در اقتصاد  وطبیعی جزء ده کشور اول توریستی جهان محسوب می شود

یا نصیب این کشور شده است که این امر نیازمند درصد درآمد توریستی دن 06/0ولی متاسفانه فقط ، استفاده نمود

گردشگری یکی از  . یکی دیگر از کشورها چین می باشد.برنامه ریزی به منظور توسعه صنعت گردشگری است

صنایع مهم در اقتصاد چین به شمار می رود و نقش مهمی در افزایش تقاضا برای محصوالت و بهبود رشد اقتصادی 

صنعت ، 2007شگری جایگاه مهمی در تقاضای کل )برای محصوالت( دارد. در سال ایفا می کند. مصرف گرد

% و در 4/3% تولید ناخالص داخلی را تشکیل داد و سهم مخارج گردشگری در صادرات کاالها 3/1گردشگری 

میلیارد دالر  8/40مسافر درون مرزی جذب کرد و  130000000چین  2008% بود. در سال 7/33صادرات خدمات 

% کاهش نشان می دهند. در زمینه 6/2% و 4/1به ترتیب  2007مریکا از این امر در آمد داشت که نسبت به سال آ

میلیارد یوان چین بود که  93/874میلیارد و در آمدهای حاصل از آن  712/1گردشگری داخلی تعداد بازدید کنندگان 

مسافرت های برون مرزی ، 2008سال  در .% افزایش یافت6/12% و 3/6به ترتیب  2007در مقایسه با سال 

 .(Zargham Borujeni, 2013: 27) % بیشتر است 9/11نفر که نسبت به سال گذشته  45 ,400,844شهروندان چین 

 با این اوصاف که اشتراکات، با توجه به اینکه هر دو کشور ایران و چین دارای تمدن و قدمت تاریخی هستند

هر دو در شرق هستند و در ، هر دو در مسیر جاده ابریشم قرار گرفته اند، م داشته اندفرهنگی و تاریخی از عصر قدی

اما شاهد این ، طول تاریخ و حتی در زمان حاضر همواره با یکدیگر در ارتباط و مراودات سیاسی و اقتصادی بوده اند

این سوال عمده مطرح  براینبنا، هستیم که روند عرضه و تقاضای گردشگر میان آن ها در عصر حاضر معکوس است

و ایجاد تبادالت و  اشتراکات و تراز تمدنی از لحاظ قدمت تاریخی از دیر باز می شود که چرا با وجود داشتن

از هر دو کشور اما  کاالها بین آنها و با داشتن قابلیت های باالی محصوالت و مقصد گردشگری صادرات و واردات

ب و تبادل توریست بین دو کشور نرخ معکوس حاکم است. امروزه در زمینه بازار هدف گردشگری و جذ

به صادرات نامرئی معروف بوده و از نظر اقتصادی برای کشورهای فعال در این زمینه ، گردشگری و صنعت توریسم

فوق العاده درآمد زا می باشد. کشور چین نیز از جمله کشورهای فعال در زمینه صنعت توریسم است که پیوسته 

به ویژه در سال های اخیر جهت توسعه و ، ش دارد درآمد خود از این بخش را افزایش دهد. کشور ایران نیزتال

رونق صنعت گردشگری خود کوشیده و در این رابطه اقدامات متعددی انجام داده است. اما جای سؤال است که چرا 

باشند. به ویژه با توجه به این نکته که در این دو کشور نتوانسته اند مقصد مورد عالقه برای گردشگران همدیگر 

، روابط خوبی با یکدیگر دارند. طبق آمار سازمان تجارت ایران، ی اقتصادی و واردات و صادرات کاالها هسایر زمین

میلیون دالر و واردات ایران از  313میلیارد و  4صادرات ایران به چین حدود ، 1396ماه نخست سال  6تنها در 

میلیون دالر ارزش داشته است. این حجم باالی روابط تجاری میان دو کشور و  696میلیارد و  5ود کشور چین حد

روابط سیاسی خوب میان آن ها می تواند زمینه ساز برقراری و توسعه روابط گردشگری و افزایش عرضه و تقاضای 

 گردشگر میان دو کشور باشد.

ست و در انتخاب گردشگران بسیار دارای اهمیت است. سهولت صویر مقصد گردشگری به عوامل مختلفی وابسته ات

 گیری تصویر مثبت از مقاصد تأثیرگذار است مسیریابی گردشگران و جستجوی اطالعات در محیط در شکل

(Hanaie, 2016:1)  ًامروزه متاسفانه شاهد آنیم که ملت چین هیچ آشنایی و تصوری از ایران و مردم آن ندارد و گاها
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تصویری معادل عراق دارند در صوریتکه که این تصور اشتباه است ایران کشوری است که با سازمان و نظم  از ایران

دلیل آن عدم اهتمام دولت چین در تلویزیون دولتی خود معرفی درستی از ایران  می رسد که به نظر، اداره می شود

ارتباط با کلمات کلیدی موضوع و جزئیات آن از در این تحقیق پس از ارایه تعاریف ونظریات متعدد در .نداشته است

به دنبال ، مقصد و مبداء گردشگری و محصول گردشگری، تقاضای گردشگری، جمله بازارهای گردشگری عرضه

بررسی این مشکل هستیم که چرا در ارتباطات گردشگری چینی ها ایران را به عنوان بازار هدف گردشگری انتخاب 

 نمی کنند؟

ی طبیعی و گردشگری تنوع آب و هوایی و سایت ها و اماکن ها هجاذب، چین دارای آثار تاریخیر ایران و کشو

اکوتوریسم قابل دسترسی حمل ونقل و تسهیالت در خدمات قابلیت برآورده کردن نیاز همه نوع توریستی با اهداف 

را داشته و با توجه به داشتن  ی گردشگریها ههر دو محصوالت گردشگری با قابلیت باال و جاذب، گوناگون را دارد

اما هنوز نتوانسته اند وهوایی و اکوتوریسم های متنوع  ی طبیعی و گردشگری متفاوت و بکر تنوع آبها هجاذب

 جاذب توریست به کشورهای همدیگر باشند )عرضه وتقاضای گردشگر روند معکوس دارد.(

ودرپی ارزیابی  ت گردشگری ایران وچین می باشدتفاوت های سیاست گذاری در صنعبه دنبال بررسی ، این مقاله

 اهداف زیر می باشد.

 وضعیت تبلیغات جهت جذب گردشگران بین دو کشور ایران و چین تفاوتبررسی 

 و وضعیت پرداخت هزینه بین دو کشور ایران و چین ها ههزینبررسی تفاوت 

 ن و چینبررسی تفاوت تصویر ذهنی گردشگران نسبت به مقصد بین دو کشور ایرا

 بررسی تفاوت سیاست گردشگری بین دوکشور ایران و چین

 بررسی تفاوت سیاست جهانی بین دو کشور ایران و چین

مقایسه ای می باشد. چون هدف بررسی تفاوت سیاست  -این تحقیق از نظر هدف کاربردی و با توجه به روش علی

جامعه آماری تحقیق شامل گردشگران ین می باشد. گذاری وبرنامه ریزی استراتژیک توسعه گردشگری بین ایران وچ

شد و حجم جامعه مورد بررسی  استفاده جدول مورگاناز  برای بدست آوردن حجم نمونهمی باشد. چینی و ایرانی 

نفرانتخاب شد. ابزار مورد بررسی پرسشنامه محقق ساخته بود. این  384و حجم نمونه برابر با  نفر بود 1000بیش از 

متغیر ، سؤال 8و نحوه پرداخت با  ها همتغیر هزین، سؤال 14شامل متغیر تبلیغات جهت جذب گردشگران با پرسشنامه 

متغیر سیاست ، سؤال 14متغیر تسهیالت عمومی و خصوصی با ، سؤال 2تصویر ذهنی گردشگران نسبت به مقصد با 

سؤال و متغیر سیاست  4متغیر دسترسی با  ،سؤال 10متغیر منابع انسانی با ، سؤال 10های گردشگری ایران و چین با 

گزینه ای لیکرت پاسخ داده می شوند. نحوه  5سؤال می باشد. تمام سؤاالت از نوع بسته بوده و در طیف  2جهانی با 

، 3پاسخ بی اثرنمره، 4پاسخ مثبت نمره، 5نمره دهی به آنها بدین صورت است که به ازای پاسخ بسیار مثبت نمره

 حداکثر و 20 حداقل، گردد. مجموع نمره مربوط به هر سؤالمنظورمی1وپاسخ بسیار منفی نمره2پاسخ منفی نمره

 باشد. می 100

شد و با استفاده از آنالیز آلفای  SPSS پرسشنامه بین گردشگران توزیع شد. پس وارد برنامه آماری 20در ابتدا 

 ها هبه دست آمد و سپس تمامی پرسشنام 78/0ابر با بر محاسبه شد که میزان آن ها هکرونباخ مقدار پایایی پرسشنام

 دو گروه مستقل مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. tبین گردشگران توزیع شد و سپس با استفاده از آزمون 
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 بانی نظری پژوهشم

(Soleimani Moghadda,2011) در تحقیقی با عنوان نقش زیرساخت های اقامتی در فعالیت های گردشگری شهر 

به این نتیجه رسید که توجه به این زیرساخت های اقامتی یکی از مهم ترین اجزای نظام فضایی گردشگری رشت 

گردشگری به ویژه در جذب گردشگر اخت ها در افزایش فعالیت های باشد؛ از این رو کمیت و کیفیت این زیرس می

 موثر است.

(Arame, 2011) ه اقتصادی به این نتیجه رسید که صنعت توریسم در تحقیق با عنوان نقش صنعت توریسم در توسع

هم اکنون از جایگاه بسیار خوبی برخوردار است و سومین صنعت مولد و سرمایه بعد از صنت نفت وخودرو سازی 

در پژوهشی به ارزیابی توسعه گردشگری مقصد در چارچوب پایداری  (Ali Gholizadeh et al, 2012)می باشد 

نارضایتی جامعه گردشگران ، داد فرایند توسعه گردشگری در دهستان تمشکل با تخریب منابعپرداختند. نتایج نشان 

از اصول و معیارهای توسعه پایدر گردشگری فاصله زیادی دارد و از الگوی ناپایدار ، ونگرش منفی ساکنان محلی

زشی نیروی انسانی در پژوهشی به توسعه گردشگری با تاکید بر نقش آمو (Khodaei 2012 ,)ندپیروی می ک

امکانات و تجهیزات آموزشی و از همه مهم ، آموزشی جهانگردی وواحدهای آموزشی پرداخت. نتایج نشان داد نظام

معیارها و ضوابط نظارتی وچگونگی اعمال آن ها باید به سرعت متحول شوند و ایجاد این تحوالت مستلزم ارائه ، تر

ترش مبادالت بین المللی در امر آموزش و تربیت مدرسان مورد نیاز گس، تسهیالت ومعافیت های مؤساات آموزشی

اقتصادی ومحیطی گردشگری پایدار به این نتیجه رسید ، در پژوهشی به تحلیل آثار اجتماعی (Azami, 2016) است.

ظ پایداری معیشت مناطق روستایی است که از لحا که گردشگری روستایی از راهبردهای مؤثر در توسعه روستا و

در پژوهشی به بررسی تاثیر  (Veici, 2017) محیطی دارد. –پایداری ابعاد مختلف اقتصادی و اجتماعی و زیست 

دهد که ایدئولوژی سیاسی نتایج تحقیق نشان میپرداخت. ایدئولوژی سیاسی ایران بر صنعت گردشگری در ایران 

حدودی به گردشگری تاریخی محدود کرده است بازار جذب گردشگر را به گردشگری زیارتی و تا ، حاکم بر ایران

و مانع توسعه گردشگری ساحلی و اکوتوریسم به عنوان پیشروترین بخش گردشگری در جهان شده است. همچنین 

نگاه ایدئولوژیکی و امنیت محور حکومت ایران به صنعت گردشگری باعث شده است که این صنعت بیشتر جنبه 

 Javad 2016,)ایران را از منافع ارزی و بین المللی این صنعت کمتر منتفع کند داخلی و مصرف داخلی پیدا کند و

Asgari) به این نتیجه رسید  درمقاله ای با نقش و بررسی مجتمع های بین راهی در توسعه گردشگری استان سمنان

 ها هشتند زیرا سفر دراین راکه از عهد باستان ایرانیان به موازات ساختن راه به امکانات و تاسیسات بین راهی توجه دا

و راهداری در جهت ارتباط نقاط مختلف گستره  ها هبدون داشتن امکانات بین راهای امکان نداشت. هرچه این را

ی طوالنی جهت رفاه ها هبزرگ ایران زمین افزوده شد به موازات آن ساختمان ها و کاروان سراها نیز در کنار جاد

وهشی به در پژ (Rasekhi et al 2016 ,)توسعه و پیشرفت ایران ایجاد شد، و تجار جهانگردان، گردشگران، مسافران

یافته طی  شامل ایران( و توسعه)کشور منتخب در حال توسعه  55محیطی   بررسی تاثیر گردشگری بر عملکرد زیست

نتایج تحقیق حاکی از ی تابلویی بهره گرفته شد. ها هاز روش داد، است. برای این منظور 2005-2012ی زمانی  دوره

یافته مثبت است در حالی که این اثر در کشورهای در  زیست کشورهای توسعه آن است که تاثیر گردشگری بر محیط

در پژوهشی با عنوان تحلیل جامعه شناختی عوامل مؤثر بر احساس  (Bagherian, 2019)باشد  حال توسعه منفی می
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پارامترهای یک معادله هستند که نسبتی ، ید که امنیت و گردشگریامنیت اجتماعی گردشگران به این نتیجه رس

نشان داد  نتایج مستقیم با هم دارند. در واقع همان طور که یکی از عوامل مهم توسعه گردشگری وجود امنیت است.

ماد اعت، که بین احساس امنیت و که خود از دو بعد احساس امنیت فردی و اجتماعی ساخته شده است و اعتماد کل

در  (Tamizi and Shahbazi, 2019)ای رابطه معندارای وجود دارد.  اعتماد اجتماعی و مصرف رسانه، شخصی

نتایج حاصل از تخمین مطالعه انجام ، پرداختندبررسی تأثیر نوسانات نرخ ارز بر بخش گردشگری ایران وهشی به ژپ

دار و منفی وجود دارد و  ی معنی به ایران رابطهدهد که بین نوسانات نرخ ارز و گردشگران ورودی  شده نشان می

داری  ناخالص داخلی و شاخص قیمت مصرف کننده رابطه مثبت و معنی چنین بین نوسانات نرخ ارز و تولید هم

 .وجود دارد

(Deh Shir, 2020)  در پژوهشی به بررسی تاثیر سیاست گردشگری بر دیپلماسی فرهنگی جمهوری اسالمی ایران در

رکزی به این نتیجه رسید که سیاست های گردشگری جمهوری اسالمی ایران به اندازه اندک توانسته است آسیای م

موجب تقویت دیپلماسی فرهنگی در آسیای مرکزی شود؛ به نحوی که ساکنان کشورهای که با جمهوری اسالمی 

 .چندانی برای سفر به ایران ندارندتمایل ، ایران در آسیای مرکزی دارای اشتراکات تمدنی و فرهنگی و هویتی هستند

(Bahmani & Namamian, 2020) وهشی به شناسایی و بررسی عوامل تاثیر گذار بر گردشگری در ایران در پژ

ساخت و عوامل امنیتی بیشترین قدرت نفوذ را نسبت به متغیرهای دیگر  پرداختند. نتایج نشان داد که شاخص زیر

جمله این که زیر ساخت ها با  . ازبودقیق نشان دهنده ی تایید فرضیات پژوهش ی کمی تحها هنشان می دهند. یافت

کمترین اثر را روی  23/0بیشترین تاثیر را روی عوامل امنیتی دارد وعوامل اقتصادی با ضریب تاثیر  94/0ضریب 

بادله بازار و کسب و تبیین نهادگرایانه عوامل موثر بر هزینه مبه  (Farzin et al,2020)آلودگی زیست محیطی دارد

نتایج این پیماش حاکی از آن است که شش مضمون )تم( شناسایی شده در پژوهش پرداختند.  کارهای گردشگری

، هزینه محیط کالن اقتصادی، اندازی کسب و کار هزینه راه، هزینه فناوری، های کسب اطالعات و دانش شامل هزینه

، ها منجر به درونی شدن ی هزینه مبادله گردشگری ایران هستند و تاثیر آنهزینه سرمایه و هزینه قراردادها عناصر اصل

 ,Pachal and Zareiها بین بازیگران صنعت گردشگری شده است عدم رشد اندازه کسب و کارها و کاهش مشارکت

های صورت گرفته در حوزه گردشگری از بعد موضوعی  پژوهش حاضر این است که ضمن بررسی پژوهش ((2020

های آتی حوزه گردشگری را شفاف نماید.  شکافت های موجود را شناسایی نمونه و مسیر پژوهش، شناسی وشو ر

 -ی مقاالت علمی ی آماری آن کلیه ی مطالعات اسنادی و جامعه رویکرد اصلی پژوهش حاضر کیفی و بر پایه

ود. نتایج نشان داد که از بین مقاله( ب 373نشریات پژوهشی گردشگری ) 1395تا  1391پژوهشی چاپ شده از سال 

، گردشگری شهری؛ از بین انواع گردشگری بر مبنای نوع )ماهیت( فعالیت، انواع گردشگری بر مبنای مکان مقصد

گردشگری فرهنگی و هنری)گردشگری میراث( ، گرا؛ و از بین انواع گردشگری بر مبنای موضوع گردشگری طبیعت

های  داده، کاربردی، مطالعات کمّی، شناسی داده است. همچنین از بعد روشخود اختصاص  ترین مطالعات را به بیش

خود اختصاص داده است. بر اساس  ترین مطالعات را به مطالعه میان گردشگران داخلی بیش، حاصل از پرسشنامه

هایی برای موضوعات خاص در جهت رفع  شود مجالت گردشگری با اختصاص شماره نتایج تحقیق پیشنهاد می

شود پژوهشگران و مجالت حوزه  اف موجود در مطالعات گردشگری داخلی گام بردارند. همچنین پیشنهاد میشک

گردشگری به سمت استفاده از رویکردهای کیفی و ترکیبی و نیز ابزارهایی همچون مصاحبه و مشاهده سوق داده 
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ان تعیین کننده کیفیت زندگی در در مقاله ای با موضوع توسعه گردشگری به عنو (Kachnivaska 2015 ,) شوند

مضامین مهمان نوازی در سراسر جهان مباحث گردشگری به این نتیجه رسید که سهل انگاری و ، مناطق روستایی

خطا در مرحله برنامه ریزی می تواند آثار منفی بر گردشگری داشته باشد و منجر به اثرات نامطلوبی در توسعه آینده 

امنیتی و اجتماعی داشته باشد لذا الزم است در ، ی بسیاری به بخش مالیها هند هزینگردشگری می شود که می توا

برنامه ریزی ها توجه ویژه ای به مباحث زیرساخت ها ی اجتماعی و فنی و همچنین اکولوژی سبک زندگی و 

رای در مقاله ای با موضوع برنامه ریزی ب ((Dwyer,2016سیاست گذاری های گردشگری اختصاص داده شود

گردشگری پایدار به این نتیجه رسید که گرئشگری به بخش بزرگی از اقتصاد جهان تبدیل شده که می تواند عالوه 

در مقاله ای با موضوع  (Altman and et al, 2016)بر اقتصاد بر اجتماع وتوسعه زیرساخت ها نیز تاثیربگذارد 

عمل های مدیریت پایدار گردشگری به بررسی مشکالت دستورال ها هپایداری در گردشگری: مشکالت و برخی از پای

اجتماعی/ف و اقتصادی ناشی از گردشگری پرداخته است و به این نتیجه رسید که امروزه مدیریت ، زیست محیطی

اجتماعی و ، ی محیط زیستها هگردشگری باید به یک ایدئولوژی پایدار تبدیل شود تا بتوان آثار منفی آن را در حوز

تأثیراتخود پژوهشدر) Ergen and Yavuz 2017,)ز بین برد و آن ها را تبدیل به پیامدهای مثبت کرداقتصادی ا

درکه، ترکیه در گردشگریروند پژوهش این اساس بر کردند.بررسی ترکیه کشور در راگردشگرانتورمبرارزنرخنوساناتمتغیر

وگردشگریجریانایشزافرغمبهحالبااین. رسید نفرمیلیون40ازبیش هب2015سالدر، بودنفرمیلیون16حدود2003سال

 .استیافتهکاهشسرانه هایینهزه، کلدرآمد

همینبه  .دهدمیتشکیلرا ترکیه صادرات کل  درصد 20 حدود ودرآمددرصد4ازبیشگردشگریدرآمداخیر هایسالدر

 ,Gannon et al)باشدداشتهمثبتینتایجگردشگری هایسیاستتاشودرساندهحداقلبهایدبترکیه در ارزنرخنوسانات، دلیل

نشان می دهد  ها هدر پژوهشی به ارزیابی نقش میانجی ادراک ساکنان از توسعه گردشگری پرداختند. این یافت ( 2020

نگرشهای ، ن دلبستگی جامعهکه درک ساکنان از تأثیرات گردشگری نقش واسطهای مهمی در شکل گیری روابط بی

نتایج از تأثیرات ، زیست محیطی و سود اقتصادی در حمایت از توسعه گردشگری ایفا می کند. با این حال

این مطالعه با ، غیرمستقیم نگرشهای فرهنگی و دخالت در حمایت از توسعه گردشگری پشتیبانی نمی کند. بنابراین 

با مقایسه تأثیرات مستقیم و غیرمستقیم در ، ن از تأثیرات گردشگری برجسته کردن نقش واسطه گری توسط ساکنا

در پژوهشی به ارائه  (Hong Ba et al 2020 ,)دانش گسترده ای را گسترش می دهد. ، حمایت از توسعه گردشگری 

رسد ویتنام است. به نظر می ، راه حل هایی برای جذب سرمایه گذاری برای توسعه گردشگری در استان تام هون 

سیاست دولت محلی برای جذب سرمایه از باالترین سطح اهمیت برخوردار است. این مطالعه دارای برخی از 

 2019 ,) ی سرمایه گذاری در توسعه گردشگری در منطقه بود.ها هپیامدهای سیاسی برای افزایش جذابیت سرمای

Wang et al) چین پرداختند. چهار مورد به عنوان  به بررسی پدیده درگیری در توسعه گردشگری در روستاهای

بخشی از این کاوش انتخاب و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. این مطالعه هشت مسئله اصلی درگیری را مشخص 

، تخریب خانه ، حقوق مدیریت گردشگری ، حقوق فروشندگی ، توزیع درآمد بلیط ، کرد: سلب مالکیت زمین 

تخابات روستاها. روند تکامل درگیری نشان می دهد که این موضوعات به محدودیت ورود و ان، ساختمان خانه 

پویا و مرتبط هستند. دولت محلی به دلیل اقتدار و منافع اقتصادی در توسعه گردشگری ، جای استاتیک و منزوی 
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، یک حزب متعارض اغلب نادیده گرفته شده ، مهمترین حزب درگیری برای مردم محلی بود. عالوه بر این 

این پدیده پیچیده و ، ی این تحقیق ها هدر حفظ منافع مردم محلی محدودیت هایی داشتند. یافت، ی روستائیان ها هکمیت

دو مورد از پیامدهای عملی ، حساس درگیری توریستی را در مناطق روستایی چین روشن می کند. در انتهای مقاله 

مانند ، دولت مرکزی در یک کشور بسیار متمرکز  (Lee et al , 2020)برای مقامات محلی و یونسکو بیان شده است

سیاست گذاری و برنامه ریزی حاکم است. این ، معموالً در اقدامات کلیدی اجتماعی خود بر مشروعیت ، چین 

مطالعه با استفاده از یک رویکرد اقتصاد سیاسی به بررسی دولت در حال تحول توسعه پایدار گردشگری در چین در 

اقتصاد و سیاست از طریق تجزیه و تحلیل زمانی و افقی از ، ذشته است. روابط متقابل بین گردشگری سه دهه گ

( برای توسعه اقتصادی و اجتماعی ملی مورد بررسی قرار FYGساله ) 5سیاست های کلی ملی آن یعنی راهنمای 

که از نزدیک با ، ست های آن منعکس شده اFYGگرفت. تغییرات موقتی حاکم بر گردشگری به وضوح در 

 ساختارهای کالن سیاسی و اقتصادی و سیاست اصلی چین مطابقت دارد.

 محدوده مورد مطالعه

هزار کیلومتر مربع  600میلیون و  9جمهوری خلق چین در شرق قاره آسیا و غرب اقیانوس آرام قرار دارد و حدود 

کشور چین در . پس از روسیه و کانادا است بزرگ مساحت دارد و در آسیا بزرگترین کشور و در جهان سومین کشور

درجه  5/53درجه تا  18عرض جغرافیایی حدود درجه شرقی و  5/134تا  5/73حدود  محدوده طول جغرافیایی

از غرب با کشورهای ، مغولستان و قزاقستان، کشور چین از سمت شمال با کشورهای روسیهشمالی واقع شده است. 

الئوس و ویتنام ، میانمار، بوتان، نپال، از جنوب با کشورهای هندوستان، افغانستان و پاکستان، تاجیکستان، قرقیزستان

نتهی های آزاد ممرز است. همچنین سمت شرق و جنوب کشور چین با آبو از سمت شمال شرق با کره شمالی هم

 به اقیانوس آرام متصل است.

 
 موقعیت نسبی ایران و چین: 1نقشه 

کشور کیلومترمربع مساحت دارد  1650000و حدود  غرب آسیا و منطقه خاور میانه واقع شده استکشور ایران در 

درجه شمالی  40تا  25عرض جغرافیایی حدود درجه شرقی و  5/63تا  44حدود  در محدوده طول جغرافیاییایران 

از غرب با کشورهای ، ستانآذربایجان و ارمن، ترکمنستاناز سمت شمال با کشورهای ایران واقع شده است. کشور 
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شمال با دریای خزر و همچنین سمت مرز است. ترکیه و عراق و از شرق با کشورهای افغانستان و پاکستان هم

 سمت جنوب با دریای عمان و خلیج فارس مرتبط است.

 پژوهش یها هیافت

ن هدف بررسی تفاوت سیاست دو گروه مستقل استفده می شود چو tاز آزمون ، ی تحقیقها هدر تجزیه و تحلیل داد

که آیا  می شودمشخص  دو گروه مستقل tبا استفاده از آزموندر نتیجه گذاری بین دو کشور ایران و چین می باشد. 

تمام ، معناداری وجود دارد یا خیر. به این ترتیبتفاوت کتورهای مورد نظر در دو کشور ایران و چین امیان ف

مقادیر ، یر فاکتورها در دو کشور ایران و چین سنجیده می شوند. در این آزمونفاکتورها به صورت تک به تک با سا

sig  معنادار میان فاکتورها را تأیید می نماید. تفاوتفرض صفر را رد کرده و وجود 05/0کمتر از 

 بین دو کشور ایران و چین وضعیت تبلیغات جهت جذب گردشگران بررسی تفاوت

ناشی از تفاوت بین وضعیت  Tمساوی بودن واریانس ها ومیزان ررسی پیش فرض لوین برای ب Fجدول زیر میزان 

 تبلیغات بین دو کشور ایران وچین را بیان می کند.
 برای بررسی وضعیت تبلیغات بین دو کشور ایران وچین tآزمون .1 جدول

F سطح معناداری لوین T سطح معناداری درجه آزادی 

23/1 07/0 38/16 382 002/0 

می  05/0می باشد و از آنجایی که بیشتر از  07/0و سطح معناداری  23/1لوین برابر با  Fوجه به جدول باال میزان با ت

می باشد و از  002/0و سطح معناداری  38/16محاسبه شده برابر با  Tباشد واریانس ها باهم برابر می باشد و مقدار 

شود و بین وضعیت تبلیغات ایران وچین تفاوت معناداری وجود می باشد فرضیه تایید می  05/0آنجایی که پایین تر 

 ایران می باشد.دارد و با توجه به جدول توصیفی باال وضعیت تبلیغات چین بهتر از کشور 

 بین دو کشور ایران وچین و وضعیت پرداخت هزینه ها ههزین بررسی تفاوت
 بین دو کشور ایران وچین ها هپرداخت هزینه وهزینبرای بررسی وضعیت  tآزمون . 2جدول 

F سطح معناداری لوین T سطح معناداری درجه آزادی 

97/0 1/0 66/10 382 043/0 

می باشد  05/0می باشد و از آنجایی که بیشتر از  1/0و سطح معناداری  97/0لوین برابر با Fبا توجه به جدول باال میزان 

می باشد و از آنجایی که  043/0و سطح معناداری  66/10ده برابر با محاسبه ش Tواریانس ها باهم برابر می باشد و مقدار 

ایران وچین تفاوت معناداری وجود و وضعیت پرداخت هزینه  ها ههزینمی باشد فرضیه تایید می شود و بین  05/0پایین تر 

 ر ایران می باشد.چین بهتر از کشو و وضعیت پرداخت هزینه ها ههزیندارد و با توجه به جدول توصیفی باال وضعیت 

 بین دو کشور ایران و چین تصویر ذهنی گردشگران نسبت به مقصد بررسی تفاوت
 بین دو کشور ایران وچین تصویر ذهنی گردشگران نسبت به مقصدبرای بررسی  tآزمون . 3جدول 

F سطح معناداری لوین T سطح معناداری درجه آزادی 

24/2 09/0 45/9 382 01/0 

می  05/0می باشد و از آنجایی که بیشتر از  09/0و سطح معناداری  24/2لوین برابر با  Fباال میزان  با توجه به جدول

می باشد و از  01/0و سطح معناداری  45/9محاسبه شده برابر با  Tباشد واریانس ها باهم برابر می باشد و مقدار 

ایران وچین یر ذهنی گردشگران نسبت به مقصد تصومی باشد فرضیه تایید می شود و بین  05/0آنجایی که پایین تر 
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چین بهتر از  تصویر ذهنی گردشگران نسبت به مقصدتفاوت معناداری وجود دارد و با توجه به جدول توصیفی باال 

 کشور ایران می باشد.

 بین دو کشور ایران وچین تسهیالت عمومی و خصوصی بررسی تفاوت
 .بین دو کشور ایران وچینمی و خصوصی تسهیالت عموبرای بررسی  tآزمون . 4جدول 

F سطح معناداری لوین T سطح معناداری درجه آزادی 

89/1 21/0 79/8 382 039/0 

می  05/0می باشد و از آنجایی که بیشتر از  21/0و سطح معناداری  89/1لوین برابر با  Fبا توجه به جدول باال میزان 

می باشد و از  039/0و سطح معناداری  79/8محاسبه شده برابر با  Tار باشد واریانس ها باهم برابر می باشد و مقد

ایران وچین تفاوت تسهیالت عمومی و خصوصی می باشد فرضیه تایید می شود و بین  05/0آنجایی که پایین تر 

 چین بهتر از کشور ایران میتسهیالت عمومی و خصوصی معناداری وجود دارد و با توجه به جدول توصیفی باال 

 باشد.

 بین دو کشور ایران وچینسیاست های گردشگری  بررسی تفاوت
 بین دو کشور ایران وچینسیاست های گردشگری برای بررسی  tآزمون . 5جدول 

F سطح معناداری لوین T سطح معناداری درجه آزادی 

41/3 06/0 73/12 382 003/0 

می  05/0می باشد و از آنجایی که بیشتر از  06/0معناداری و سطح  41/3لوین برابر با  Fبا توجه به جدول باال میزان 

می باشد و از  003/0و سطح معناداری  73/12محاسبه شده برابر با  Tباشد واریانس ها باهم برابر می باشد و مقدار 

ایران وچین تفاوت سیاست های گردشگری می باشد فرضیه تایید می شود و بین  05/0آنجایی که پایین تر 

 چین بهتر از کشور ایران می باشد.سیاست های گردشگری اری وجود دارد و با توجه به جدول توصیفی باال معناد

 و چین ایران سیاست جهانی بین دو کشور بررسی تفاوت
 بین دو کشور ایران وچینسیاست جهانی برای بررسی  tآزمون . 6جدول 

F سطح معناداری لوین T سطح معناداری درجه آزادی 

58/2 081/0 42/13 382 001/0 

 05/0می باشد و از آنجایی که بیشتر از  081/0و سطح معناداری  58/2لوین برابر با  Fبا توجه به جدول باال میزان 

می باشد و  001/0و سطح معناداری  42/13محاسبه شده برابر با  Tمی باشد واریانس ها باهم برابر می باشد و مقدار 

ایران وچین تفاوت معناداری وجود سیاست جهانی می باشد فرضیه تایید می شود و بین  05/0از آنجایی که پایین تر 

 چین بهتر از کشور ایران می باشد.سیاست جهانی دارد و با توجه به جدول توصیفی باال 

 بحث

سیاست های گردشگری عبارت اند از آن دسته از تصمیمات و اقدامات سطح باالی گردشگری که به شدت تحت 

تأثیر سیاست های کلی و کالن کشور به ویژه در زمینه طراحی و مدیریت روابط خارجی قرار دارند. این متغیر شامل 

 عملکرد روابط بین الملل سازمان گردشگری و ... می باشد.، مواردی چون: نیاز به اخذ روادید یا حذف روادید

مورد  tبود. فرضیات با استفاده از آزمون  هدف پژوهش حاضر بررسی سیاست های گردشگری بین ایران و چین

تمام فرضیات تحقیق تایید شد و کشور چین  ها هنتایج تجزیه و تحلیل داد با توجه به تجزیه و تحلیل قرار گرفت

وضعیت مبنی بر تفاوت فرضیه اول  نسبت به سیاست های گردشگری در وضعیت بهتری قرار داشت. نسبت به ایران
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تایید شد. فرضیه دوم مبنی بر تفاوت وضعیت  002/0و سطح معناداری  1چین با توجه به جدول تبلیغات بین ایران و

تایید شد. فرضیه سوم مبنی  043/0و سطح معناداری  2با توجه به جدول و چین  بین ایران ها هرداخت هزینه و هزینپ

 چهارمتایید شد. فرضیه  01/0داری و سطح معنا 3بر تفاوت تصویر ذهنی گردشگران ایران و چین با توچه به جدول 

و سطح معناداری  4بین ایران وچین با توجه به جدول  تسهیالت عمومی و خصوصیمبنی بر تفاوت وضعیت 

و سطح  5بین ایران وچین با توجه به جدول سیاست های گردشگری مبنی بر تفاوت  پنجمفرضیه  .تایید شد 039/0

و سطح  6بین ایران وچین با توجه به جدول  سیاست جهانیبنی بر تفاوت م ششمفرضیه  .تایید شد 003/0معناداری 

 تایید شد. 001/0معناداری 

 و دستاورد علمی پژوهشی یگیر هنتیج

مقوله گردشگری کمتر مورد توجه مبنی بر اینکه  (Veici, 2017)نتایج پژوهش همسو با پژوهش های  

گرایانه و کنترل ایران بوده است و آنان در این راه با نگاه تقلیل ریزان کالن جمهوری اسالمیگذاران و برنامه سیاست

 Tamizi)بود. همجنین با پژوهش ، دانشده تنها بعد کوچکی از گردشگری را با نگرش فرهنگی مورد توجه قرار داده

and Shahbazi, 2019)  در رابطه با نرخ ارز و گردشگری در ایران همسو بود. و با پژوهشLee et al , 2020)) 

همسو بود. این مطالعه با استفاده از یک رویکرد اقتصاد سیاسی به بررسی دولت در حال تحول توسعه پایدار 

 گردشگری در چین در سه دهه گذشته پرداخته است.

مبنبی بر اینکه سیاست های گردشگری جمهوری اسالمی ایران به  ( (Deh Shir, 2020نتایج پژوهش با پژوهش

توانسته است موجب تقویت دیپلماسی فرهنگی در آسیای مرکزی شود؛ به نحوی که ساکنان کشورهای اندازه اندک 

تمایل چندانی ، که با جمهوری اسالمی ایران در آسیای مرکزی دارای اشتراکات تمدنی و فرهنگی و هویتی هستند

 برای سفر به ایران ندارند همسو می باشد.

نا همسو بود. دراین پژوهش موانع گردشگری چین بررسی شد.  (Wang et al 2019 ,)نتایج این پژوهش با پژوهش 

حقوق ، توزیع درآمد بلیط، این مطالعه هشت مسئله اصلی گردشگری را درچین مشخص کرد: سلب مالکیت زمین

محدودیت ورود و انتخابات روستاها. روند ، ساختمان خانه، تخریب خانه، حقوق مدیریت گردشگری، فروشندگی

پویا و مرتبط هستند. دولت محلی به ، مل درگیری نشان می دهد که این موضوعات به جای استاتیک و منزویتکا

 دلیل اقتدار و منافع اقتصادی در توسعه گردشگری مهمترین حزب درگیری برای مردم محلی بود.

ی طبیعی و ها هجاذب، یدر تبیین این فرضیات می توان گفت از آنجایی که کشور ایران و چین دارای آثار تاریخ

گردشگری تنوع آب و هوایی و اکوتورسیم های قابل دسترسی حمل ونقل و تسهیالت در خدمات قابلیت برآورده 

ی ها ههر دو محصوالت گردشگری با قابلیت باال و جاذب، کردن نیاز همه نوع توریستی با اهداف گوناگون را دارد

تنوع آب وهوایی و ، ی طبیعی و گردشگری متفاوت و بکرها هبگردشگری را داشته و با توجه به داشتن جاذ

وتقاضای گردشگر  هنوز نتوانسته اند جاذب توریست به کشورهای همدیگر باشند )عرضه اکوتوریسم های متنوع

 روند معکوس دارد(.

ی میان آنچه به عنوان ضعف در زمینه توسعه صنعت گردشگر، بر اساس نتایج حاصل از پژوهش های انجام گرفته

تعامل با  در کشور ایران وجود دارد و مانع جذب گردشگران چینی به ایران می گردد عبارت است از:، ایران و چین
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خدمات ، نحوه ارائه خدمات بهداشتی و انواع و کیفیت آن، ترافیک و وضعیت عبور و مرور، بانک های خارجی

، رد مدیریت گردشگری در سطوح باالیعملک، ی مسافربریاه همسافربری اعم از وسایل نقلیه زمینی و هوایی و پایان

، درجه انطباق کیفیت تسهیالت گردشگری ایران با استانداردهای جهانی اعم از هتل ها، گردشگری الکترونیکی

نتوانسته در رقابت های گردشگری جهانی قوی ظاهر شود و در این میدان  ها هایران در این زمین. رستوران ها و ...

گردشگران چینی هنگام انتخاب مقصد گردشگری خارجی ، از بسیاری از کشورها عقب مانده است؛ بنابراین رقابت

 ی بسیار بهتر از کشور ایران مواجه بوده و در اغلب موارد کشوری غیر از ایران را انتخاب می کنند.ها هبا گزین

ترافیک و ، ایرانی با بانک های خارجیسه مورد اول یعنی نحوه تعامل بانک های ، در میان این محدودیت ها

بسیار ضعیف بوده و به عنوان نقاط ضعف ایران و ، و نحوه و کیفیت ارائه خدمات بهداشتی، وضعیت عبور و مرور

این موانع به دلیل تحریم های سیاسی و  موانع جدی در جذب گردشگران چینی به ایران شناسایی شده اند. بخشی از

بخشی به دلیل عدم قانونمداری و فرهنگ بد رانندگی و رعایت حقوق ، ران به وجود آمدهاقتصادی جهانی علیه ای

ناکارآمدی این قوانین و نظارت ضعیف بر رعایت آن ، دیگران و همچنین اجرای ضعیف قوانین راهنمایی و رانندگی

 .باشدو بخشی دیگر ناشی از مدیریت گردشگری ضعیف و ناکارآمد در ایران می ، توسط شهروندان

خوراکی ها  احداث سرویس های بهداشتی از نوع فرنگی و در فواصل و دسترسی های مناسب اقدام نماید؛ایران به 

تفریحات نشاط آفرین و د؛ های چینی شیک و جذاب ارائه نمایو غذاهای مورد عالقه چینی ها را در قالب رستوران 

راهنمایان گردشگری مسلط به زبان  های ایران گردی بگنجاند؛متناسب با عالیق چینی ها ترتیب داده و در برنامه تور

و فعالیت  ها هتمام برنام، در قالب گردشگری الکترونیکی چینی تربیت کرده و در اختیار گردشگران چینی قرار دهد؛

دأ قرار قبل از آغاز سفر در اختیار گردشگران کشور مب، های مورد نظر تورها برای گردشگران چینی را از صفر تا صد

در زمینه بانکداری امکاناتی فراهم نماید تا گردشگران و فعالین چینی صنعت گردشگری در ایران بتوانند به  دهد؛

 راحتی با بانک ها کشور خود یا سایر کشورهای جهان ارتباط داشته و امور مالی خود را به راحتی انجام دهند؛

ی داخلی را بهبود ها هجاد ها هساخت های حمل و نقل و شبکه را زیر، وضعیت عبور و مرور و ترافیک سواره و پیاده

برنامه ریزی مربوط به زمانبندی سفرهای زمینی و هوایی خود را بهبود بخشد؛کیفیت تأسیسات گردشگری  بخشد؛

 و رستوران ها را در سطح استانداردهای جهانی ارتقا بخشد. ها همسافرخان، خود اعم از هتل ها
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