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مقایسه وضعیت موجود و مطلوب صنعت گردشگری در ایران و نقش آن در
توسعه فرهنگ کار و کار آفرینی در کشور
1

حمیدرضا خانپور3ا الهه فرّخ پور*2ا فاطمه فرّخ پور
 -3مدیر کل آموزش ني و حر ه اي استان تهران

 -8کارشناسي ارشد برنامه ریزي درسيا مشاور پژوهشي و کارشناس ارشد برنامه ریزي اداره کل آموزش ني و حر هاي
 -1کارشناس ارشد سازمان مرکزي دانشگاه پیام نور -کارشناسي ارشد سنجش و اندازه گیري

چکیده:
با تزجه به اين كه تزسعه صنعت گردمگري م تزاند نقش يوادي د اموتغال و تزسوعه فرهنوگ كوا و
كا آفرين دامته بامد لذا مقاله حاضر با هدف مقايسه وضعيت مزجزد و مطلزب صنعت گردموگري د
ايرا و نقش آ د تزسعه فرهنگ كا و كا آفرين د كشز و بر سو

يور سواختهواي ال م جهوت

تزسعه اين صنعت تهيه مد است .پژوهش حاضر ا لحاظ هدف ا نزع كا بردي و ويکرد آ كرو و
كيف م بامد .وش تحقيق و تجزيه و تحليل داد ها د اين پژوهش ا طريق آما تزصيف و هرچنوين
آما استنباط  :آ مز  tو ضريب هربستگ پيرسز و جهت اولزيت بنودي يور سواخت هوا ا آ موز
فريدمن بر س هاي مربزطه انجام مد است .جامعه آما ي ،كا مناسا و متخصصين دسوت انود كوا
سا ما آمز ش فن و حرفه اي كشز و سا ما ميراث فرهنگ و گردمگري م بامند .نتوايج حاصوله
حاك ا اين است كه بين ير ساخت ها ابطه معنا دا ي وجزد دا د كه با يکديگر ،هم جهت م بامند
و ا طريق آ مز فريدمن بين ير ساخت ها تفاوت وجزد دا د و ير ساخت مها ت بيشترين اهريت و
ير ساخت اقتصادي كرترين اهريت ا دا ا م بامند.
واژههای کلیدی :گردمگري ،مها ت ،كا آفرين  ،آمز ش ،اقتصاد ،الکترونيک
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 -۱مقدمه:
صنعت گردمگري يک ا بز گترين و پزياترين بخشهاي د آمد خوا ج كشوز ها محسوزب
م مزد و به سرعت د حال مد است .اغلب كشز هاي جها با بهر گيري ا تجربههاي مزفق
و مديريت كشز هاي ديگر سع م كنند تا به جايگا مطلزب د اين عرصه برسوند .ا صونعت
گردمگري هريشه د جايگا عامل براي مد و مکزفاي اقتصادي يک كشز ياد مد است.
گردمگري يک ا منابع عرد د آمد اي و ايجاد امتغال د جها به مرا م آيد بوه طز يکوه
بسيا ي ،ا آ به عنزا صنعت اول دنيا ياد م كنند .بسيا ي ا كشز ها هرچز اسپانيا ،فرانسوه
و ايتاليا بخش اعظر ا د آمد ا ي خزد ا ا طريق گردمگري به دست م آو ند.
وند تزسعه گردمگري د چها چزب اقتصاد سرمايه دا ي با افزايش نزآو ي هاي تکنزلزژيک
و مديريت هررا با سير تحزل اجتراع نام ا آ ها ،د ميل به مصرف اوقات فراغوت بيشوتر
ابعاد ديگري به خزد گرفت.
بسيا ي ا صاحبنظرا معتقدند تا مان كه د كشز د آمدهاي نفت وجوزد دا د ،سوهم د آمود
عظيم گردمگري ناديد گرفته مود و بوه آ تزجوه جودي نرو موزد .د كشوز موا نفوت بوا
ساختا هاي اقتصادي عجين مد و اين نقش است كه د حز گردمگري ماهد آ هستيم.
هر چند كه طبق جدول دسته بندي كشز ها ا نظر پذيرش گردمگر و اخذ د آمد ،ايرا هرزا
تبه  38ا دامته و ا نظر هزينه گردمگر د ديف هاي باالي  40بزد و سهم آ ا گردمگري
جها تنها يک دهم د صد بزد است.د گزا ش سا ما جهان مز اي سفر د بين  191كشوز
تزليد ناخالص داخل حاصل ا گردمگري كشز ا نظر اندا خوالص د تبوه  ،30نسوبت بوه
اقتصاد مل د تبه  83و ا نظر مد اقتصادي د تبه  132قرا گرفته ايم.محرود علو نجفو
ئيس سا ما ميراث فرهنگ  :ايرا د گردموگري توا يخ دا اي تبوه دهوم ،د گردموگري
طبيع دا اي تبه پنجم و د گردمگري يا ت نيز دا اي تبه بسيا باالي است.
ايرا د ميا كشز هاي عضز سا ما كنفرانس اسالم د سال هواي  1000 – 1001بوه لحواظ
تعداد گردمگر و ودي تبه سيزدهم و به لحاظ د آمد حاصل ا و ود جهانگردا

تبه دهوم ا

دا ا بزد است (سا ما ايرانگردي و جهانگردي.) 13،1339 ،
پس بايد سع بر اين بامد كه ايرا ا طريق تزسعه صنعت گردمگري و و ود گردمگرا بين
الرلل بتزاند د سالهاي آت با استفتد ا فرصتها و قابليتهاي مزجزد ،ا قام و ماخصهاي
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آما ي مربزط به امتغال و د آمد ناخالص مل

ا افزايش داد و د

ديف كشز هاي پيشرفته د

اين صنعت قرا گيرد.
آما اعالم مد ا سزي سا ما جهان گردمگري نشا دهند تبه بسيا پائين كشز ما د
ميا اعضاي اين سا ما است .با تزجه به اينکه ايرا ا لحاظ محصزالت گردمگري و منابع د
ايرا  ،جزء د كشز برتر جها م بامد .اين تبه پايين مايسته كشز ما نر بامد هرانطز
كه د آمدهاي حاصل ا اين صنعت ،آما بسيا اندك

ا نشا م دهد.

 -2بیان مسوله:
د حال حاضر  123كشز  ،منطقه و بيش ا  300عضز وابسته ،به نراينودگ بخوش خصزصو ،
مزسسات آمز م  ،مركتهاي جهانگردي و مراجع صالحيتدا محل د ايون سوا ما عضوز
هستند .اعرال مستقير كه ا تالشهاي دفتر مركزي ايون سوا ما د ماد يود اسوت .سوا ما
جهان گردمگري مزظف به اجراي اهداف تزسعه هزا  ،كاهش فقر و گسوترش تزسوعه پايودا
است.
گردمگري يک بخش كليدي براي كشز هاي كرتر تزسعه يافته با تزجه به تزا بالقز آ د
كاهش فقر ،ايجاد امتغال ،به ويژ براي نا و جزانا  ،و ايجاد ا تباط با ساير بخشهاي تزليدي
ا جرله كشاو ي ،صنايع دست و صنايع خالق است.
امسال يعن سال  1013ميالدي هم سا ما جهان گردمگري مالديز ا با تزجه به معا انتخاب
مود بووراي و جهوان گردمووگري سوال  1013كووه « گردموگري و آب :محافظووت ا آينوود
مشتركرا » است ،انتخاب كرد بدو د نظر گرفتن علت انتخواب ايون موعا ا سوزي سوا ما
جهان گردمگري د ميابيم كه بسيا ي ا كشز هاي گردمگر پذير نيز با تزجه به انتخواب ايون
معا ا سزي سا ما جهان گردمگري سع دا ند جاربه هاي آب خوزد ا بوه جهوا معرفو
كنند و آنهاي هم كه ا اين جاربه محروم هستند با ترام تالش سع كرد اند با استفاد ا تا يخ
و ترد خزد نظر گردمگرا
و هم جاربههاي تا يخ

ا جلب كنند .اما ايرا هر دو پتانسيل يعن هم جاربههاي د يواي

ا كنا هم دا د.

الند برگ معتقد است كه مطابق نظر سا ما جهان گردمگري كه وابسته به سا ما ملل است،
گردمگري بز گترين صنعت فعال د جها است ( برگ.) 3 ،1393 ،
د صنعت گردمگري بخش دولت و خصزص به هررا هم م تزانند به نتايج مطلزب برسند و
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هر يک به تنهاي فقط قسرت ا چر هاي اين صنعت ا به گردش د م آو ند و د صز ت
ناديد گرفتن هر يک ا اين دو بخش قطعا به با د مثبت و مکزفائ د اين صنعت نخزاهيم
سيد و حت بهر بردا ي ناپايدا ا عرصه هاي طبيع م تزاند نابزدي منابع طبيع

ا به

هررا دامته بامد و هزينههاي جبرا ناپذيري ا به كشز تحريل نرايد.
نبايد فرامزش كرد كه هر جا گردمگري به طز اتفاق و بدو وجزد برنامه يزي و استراتژي
مشخّص تزسعه يابد ،مشکالت يست محيط و اجتراع متعددي ظهز پيدا كرد و د د ا
مدّت مشکالت گردمگري بيشتر ا فزايد آ م مزد ( كن الدين افتخا ي و مهدوي،1392 ،
.)3
با تزجه به اينکه مها تهاي مختلف ا طريق سا ما آمز ش فن و حرفهاي آمز ش داد م -
مزد م تزاند سهم مهر د صنعت تز يسم دامته بامود و هرچنوين ا طريوق ايون سوا ما ا
طرح هاي كا آفرين حرايت م مزد لذا د ايون تحقيوق د نظور گرفتوه مود بوا بر سو
ساختهاي گردمگري اين سا ما

يور

ا كا هاي مناسب جهت تزسعه صنعت تز يسوم د كشوز

د نظر گيرد.
امرو مها تهاي مختلف و دنيا ا جرله آمز ش هاي كامپيزتر ،صنايع دست  ،هتلدا ي و
كا آفرين د گردمگري اهريت يادي پيدا كرد است .نقش كا آفرينا گردمگري براي تزسعه
نزاح مختلف جارب گردمگر م تزاند بسيا حيات بامد .آمز ش و ترويج فرآيند كا آفرين
سياست است كه به طز مستقيم د كريت و كيفيت عرضه د يک جامعه اثر م گذا د .د واقع
با اجراي اين سياست هرزا م تزا به اهداف گزناگزن مانند مناخت فرصت ها و چگزنگ
بهر بردا ي ا آنها ،ومهاي جديد علر  -مديريت و با گان جامه عرل پزميد ( نگا ،
.) 1391
-۱-2تاریخچه گردشگری:
با وجزدي كه تزجه بسيا مرالک جها به تزسعه صنعت گردمگري و استفاد ا آ به عنزا
يک ا مهرترين منابع ايجاد امتغال و د آمد ا بخش خدمات ،يک سياست استراتژيک اقتصادي
تلق م مزد ،اما اين صنعت د كشز ما جايگا و مزقعيت ال م ا د سياستهاي كال مل
بدست نياو د است و آما
آ نشد است.

سر حکايت ا آ دا د كه د سالهاي گذمته تزجه مايسته به
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بدين دليل تعداد جهانگردا و ودي و د آمد نام ا آ بوه هوي وجوه ،حتّو بوا كشوز هواي
كزچک كه مرايط مشابه با ما ندا ند نيز قابل مقايسه نيست (سا ما ايرانگردي و جهوانگردي،
.)1 ،1339
سياحت و گردمگري بعنزا فعاليت فرهنگ و اقتصادي د جزاموع مختلوف ا ديربوا موناخته
مد است .قدير تورين اموکال گردموگري كوه د ا وپوا ايوج بوزد  ،مسوافرتهاي اموراف و
ماهزاد هاي جزا بزد كه به منظز آمنائ

با ميز هاي مختلف حکزموت و نودگ موردم بوه

نقاط مختلف صز ت گرفته است كه جزئ ا برنامههاي سونت آموز ش و پورو ش آنهوا بوزد
است ( .هنرائ  ،1338 ،ص.)43
جهانگردي به دو صز ت مستقيم و غير مستقيم وي اقتصاد يک كشز تأثير م گذا د.
 )۱مستقیم :ا هاي كه جهانگردا هنگام اقامت د كشوز ديگور صورف پرداخوت هزينوههواي
مختلف م كنند.
 )2غیر مستقیم :با پرداخت هواي كوه بوراي عزيروت ا آ كشوز بوه كشوز ديگور بوه عرول
م آو نودكوه يکو ا منوابع مهوم توأمين ا هواي خوا ج بوراي يوک كشوز د حوال تزسوعه
بشرا م ود.
هزينههاي آمز ش ،پژوهش و ادا ي براي تزسعه صنعت جهانگردي ،هم جنبه مخا ج مصرف
دا د و هم جنبه سرمايهگذا ي تزليدي ،كه حاصل و بهر آ د آيند آمکا خزاهد مد.
 -2-2مفاهیم و واژگان

 -۱-2-2جهانگردی:
جهانگردي ” به عرل فردي كه به مسافرت م

ود و د آ مکا كه خا ج ا محيط ندگ

وي است براي مدت كرتر ا يک سال جهت تفريح،تجا ت و ديگر هدفها اقامت نرايد” ،گفته
م مزد.
هرزا صنعت جهانگردي عامل براي پيشرفت وضع اقتصادي بزد است و ا آنجا كه اين
صنعت متک به ا ائه خدمات است ،م تزاند مزجب افزايش امتغال و د آمد مزد ( پا سائيا و
اعراب .)183 ،1333،

 -2-2-2گردشگری:
فعاليتهاي افرادي است كه براي استراحت ،كوا وديگور داليول بوه خوا ج ا محويط سوکزنت
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معرزل خزيش سفر كرد و حداكثر براي يک سال متزال د آنجا اقامت م كنند.
يشتر 1معتقد است كه جهانگردي بز گترين و پر ونق ترين صنعت جها است ،انتظا م

ود

كه د قر بيست و يکم نيز اين صنعت پيشتا بزد و سير صعزدي آ ادامه يابد .جهانگردي يک
قد ت اقتصادي ،اجتراع و يست محيط بز گ و البته پديد اي بسيا سياس است ( يشتر،
.) 1 ،1898
مسئله اساس د اين پژوهش ،آ است كه ومن مزد با تزجّه به اين كه سا ما آمز ش
فنّ و حرفه اي كشز و سا ما گردمگري و ميراث فرهنگ  ،بخش ا نيا هاي آمز م و فن
و حرفهاي ا د جامعه فراهم م سا ند ،اين سئزال وجزد دا د كه تزسعه فرهنگ كا آفرين ا
طريق صنعت گردمگري تا چه اندا قابل تحقّق م بامد .ا اين و مسئله اصل پژوهش
حاضر ،مقايسه وضعيت مزجزد و مطلزب صنعت گردمگري د ايرا و نقش آ د تزسعه
فرهنگ كا و كا آفرين د كشز م بامد.
اگر تنها آثا و منافع مستقيم حاصل ا صنعت گردمگري ا به حساب آو يم ،حدود  3د صد
تزليد ناخالص داخل  1جها و يک مغل ا هر  12مغل متعلق به اين صنعت خزاهد مد ،ول
اگر آثا و منافع غير مستقيم نيز مز د بر س قرا گيرد ،حدود  10د صد ا تزليد ناخالص
داخل و يک مغل ا هر  8مغل متعلق به اين صنعت م گردد ( انجرن جهان مسافرت و
جهانگردي.) 11 ،1883 ،
 -۳سووال های پژوهش:
 )1صنعت گردمگري چه ير ساخت هاي اقتصادي ال م دا د؟
 )1صنعت گردمگري چه ير ساخت هاي آمز م ال م دا د؟
 )3صنعت گردمگري چه ير ساخت هاي مها ت ال م دا د؟
 )4صنعت گردمگري چه ير ساخت هاي الکترونيک ال م دا د؟
 )2چگزنه صنعت گردمگري م تزاند به تزسعه فرهنگ كا و كا آفرين د كشز بيانجامد؟
 )3صنعت گردمگري دا اي چه ويژگ هاي است؟
 -۴هدف پژوهش:
1 Richter,L.K
) 2 GDP(Gross domestic production
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هدف ا اين پژوهش اين است كه :مشخص گردد كداميک ا

ير ساختهاي اقتصادي ،آمز م ،

مها ت  ،الکترونيک د تزسعه صنعت گردمگري مزثر است و م تزاند باعث تزسعه فرهنگ
كا و كا آفرين د كشز گردد و ويژگ هاي اين صنعت نيز مشخص گردد.
 -5روش شناسی
پژوهش حاضر ا لحاظ هدف ا نزع كوا بردي و ويکورد آ كرو و كيفو مو بامود .وش
تحقيق و تجزيه و تحليل داد ها د اين پوژوهش ا نوزع وش تحليلو Strengths ( SWOT

( ) Weaknesses Opportunities Threatsقزّتها ،ضعفها ،فرصتهوا و تهديودات) مو -
بامد .جامعه آما ي ،كا مناسا و متخصصين دست انود كا سوا ما آموز ش فنو و حرفوهاي
كشز و سا ما ميراث فرهنگ و گردمگري م باموند .ا ايون و تعوداد ايون كا مناسوا د
سا ما ميراث فرهنگ و گردمگري  101نفر و مقدا اين كا مناسا د سا ما آمز ش فن و
حرفه اي كشز  31نفر م بامند ،لذا جرع كل جامعه آما ي  133نفر م مزد كوه بوا تزجوه بوه
فرمزل عرزم كزكرا و جدول عرزم مز گا حجم نرزنه بدست آمد  110نفور مو بامود و
اهکا اجرائ پژوهش ،مصاحبه و پرسشنامه امد.
 -6یافتهها
صنعت گردمگري يک ا بز گترين وپرد آمدترين فعاليتهاي اقتصادي جها و منبع د آمد اي
و ايجاد امتغال است.
گردمگري تنها صنعت است كه براي هره طيفهاي اجتراع و تخصص  ،ا محروم ترين اقشا تا
مديرا د جه يک هتل ها و سرمايه گذا ا ايجاد امتغال و د آمد م كند.

تسهيالت يرساخت كا آمد براي كاهش قيرتها ،مطرئن ساختن مزجزدي صاد ات و به دنبال
آ بهبزد عرلکرد صاد ات ضرو ي است .ير ساخت هاي ضعيف منجر به باال فتن هزينه ها
و صدمه د به صاد ات م مزد(.)sharma,2003
قابليتهاي عرد صنعت گردمگري مانند :گسترش انزاع خدمات ،ايجاد فرصتهاي مغل ،
تزسعه يرساختها (كه د نهايت تزسعه انسان

ا به هررا م آو د) ا عرد داليل است كه

بايد به آ اهترام ويژ اي دامت.
بنا بر آما سا ما جهان جهانگردي (جدول مرا  ،)1سهم گردمگري د د آمد ناخالص مل
ايرا د سالهاي  1001تا  1004ميالدي بسيا ناچيز و به ترتيب معادل  0/2 ،0/8 ،1/4،4د
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صد گزا ش مد است.
جدول شماره( :)۱سهم جهانگردی در درآمد ناخالص ملی ایران (سالهای  200۱تا )200۴
(آمار سازمان جهانی جهانگردی) 9۱ ،2005 ،

سال

200۴

200۳

2002

200۱

سهم ( درصد )

0/2

0/8

1/4

1

 -۱-6یافتههای توصیفی
ال م به تزضيح است كه نتايج تحقيق د دو بخش تزصيف و استنباط تنظيم مد .كه د قسرت
نتايج تزصيف به خالصه كرد اطالعات د قالب جداول تز يع فراوان  ،نرايش نرزدا ها و
ماخصهاي آما ي آمد است و د قسرت يافته هاي استنباط به كرک آ مزنهاي آما ي به
بر س ا تباط بين متغيرها و مقايسه بين آنها پرداخته مد است:
 -۱-۱-6بررسی شاخص های تحقیق
د اين مبحث به بر س وضعيت پاسخگزيا د ا تباط با هر يک ا ماخصها و سزاالت
سا ند پرداخته مد است.
ال م به تزضيح است كه براي ساختن هر يک ا ماخصها ابتدا با استفاد ا دستز Compute

گزيه ها با يکديگر تركيب مدند .ريالً وضعيت پاسخگزيا د ا تباط با ماخصهاي تحقيق به
هررا گزيه هاي سا ند آنها د دو وضعيت مزجزد و مطلزب مز د بر س ومطالعه قرا گرفته
است.
 -2-۱-6تحلیل سووال ها:
ا طريق مصاحبه وپرسشنامه و با وش تحليل  3 ،عامل مزثر مز د بحث قرا گرفتهاند كه
نتايج آ به مرح ريل م بامد:
-۱-2-۱-6تحلیل سووال :۱صنعت گردشگری چه زیر ساختهای اقتصادی الزم دارد؟
د ابتدا نتايج حاصل ا سنجش يرساختهاي اقتصادي ال م براي صنعت گردمگري آو د
مد است و د ادامه به بر س گزيههاي سا ند آ پرداخته م مزد.
وضعیت موجود :با تزجه به دامنه تغييرات و ماخصهايآما ي ماخص مذكز م تزا گفت،
يرساختهاي اقتصادي ال م د صنعت گردمگري د حد پائين م بامد

مفایسه وضتیت موجود و مطلوب صنتت گردشگري در ایران63 / ...

وضعیت مطلوب :ماخصهايآما ي ماخص حاك

ا اين است كه ،پاسخگزيا

اظها

دامتهاند ،اهريت يرساختهاي اقتصادي ال م د صنعت گردمگري د حد باالي م بامد
جدول شماره (:)۳شاخصهای آماری زیرساختهای اقتصادی الزم برای صنعت گردشگری
ماخصهاي آما ي

وضعيت مزجزد

وضعيت مطلزب

ميانگين

11010

11033

انحراف معيا

1030

1038

ضريب چزلگ

1023

-0032

مينرم نرر

2

2

ماكزيرم نرر

12

12
110

جرع كل پاسخگزيا

نمودار( :)۱هسیتوگرام زیرساختهای اقتصادی الزم برای صنعت گردشگری (وضعیت موجود)
zirsakht eqtesadi.mojod
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نمودار( :)2هسیتوگرام زیرساختهای اقتصادی الزم برای صنعت گردشگری (وضعیت مطلوب)
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Std. Dev = 2.70
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 -2-2-۱-6تحلیل سووال  :2صنعت گردشگری چه زیر ساختهای آموزشی الزم دارد؟
د ابتدا نتايج حاصل ا سنجش يرساختهاي آمز م ال م براي صنعت گردمگري آو د
مد است و د ادامه به بر س گزيههاي سا ند آ پرداخته م مزد.
وضعیت موجود :با تزجه به دامنه تغييرات و ماخصهايآما ي ماخص مذكز م تزا گفت،
يرساختهاي آمز م ال م د صنعت گردمگري د حد پائين م بامد
وضعیت مطلوب :ماخصهايآما ي ماخص حاك

ا اين است كه ،پاسخگزيا

اظها

دامتهاند ،اهريت يرساختهاي آمز م ال م د صنعت گردمگري د حد باالي م بامد
جدول شماره (:)5شاخصهای آماری زیرساختهای آموزشی الزم برای صنعت گردشگری
ماخصهاي آما ي

وضعيت مزجزد

وضعيت مطلزب

ميانگين

11010

32030

انحراف معيا

4031

1032

ضريب چزلگ

00109

00003

مينرم نرر

9

9

ماكزيرم نرر

40

40

جرع كل پاسخگزيا

110

نمودار( :)۳هسیتوگرام زیرساختهای آموزشی الزم برای صنعت گردشگری (وضعیت موجود)

مفایسه وضتیت موجود و مطلوب صنتت گردشگري در ایران93 / ...
zirsakht amozeshi,mojod
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نمودار( :)۴هسیتوگرام زیرساختهای آموزشی الزم برای صنعت گردشگری (وضعیت مطلوب)
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نجف و آ ادي د پژوهش خزد به اين نتيجه سيدند كه حرايوت ا كا آفرينوا بايود ا طريوق
فراهم كرد فاكتز هاي انگيزم هرچز مشزق ها يوا حرايوت هواي موال  ،تعلويم و تربيوت و
آمز ش مز د تزجه قرا گيرد .اين فاكتز ها م تزاننود بوه كا آفرينوا د مراحول اوليوه فعاليوت
هايشا و هرچنين د ايجاد خدمات گردمگري منحصر به فرد و د تزسوعه پايودا گردموگري
كرک كنند (نجف تز خشکه ،آ ادي.) 1381 ،
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 -۳-2-۱-6تحلیل سووال  :۳صنعت گردشگری چه زیر ساختهای مهارتی الزم دارد؟
نتايج بدست آمد ا تحقيقات بر اين امر داللت دا ند گاه اوقات آمز شهاي مهوا ت تزفيوق
قابل تزجه د پرو ش نيروي كا ماهر و خزد امتغال دامته و م تزانند به عنزا يک ا ميا
بر د جهت تزسعه سرمايه انسان ايفاي نقش نرايند.
آمز شهاي مها ت نقش مهر

اد تشکيل سرمايه انسان ا طريق تربيت نيروي كا ماهر مز د

نيا با ا كا د كشز هاي مختلف جها ايفا م كنند.
منظز ا آمز ش ،آمزختن عرل يا مجرزعه اي ا اعرال است كه مزجب م مزد فردي مها ت،
دانش و منش ال م ا براي انجام كا ي فراگيرد (كيا پز .) 1398 ،
د ابتدا نتايج حاصل ا سنجش يرساختهاي مها ت ال م براي صنعت گردمگري آو د مد
است و د ادامه به بر س گزيه هاي سا ند آ پرداخته م مزد.
وضعیت موجود :با تزجه به دامنه تغييرات و ماخصهايآما ي ماخص مذكز م تزا گفت،
يرساختهاي مها ت ال م د صنعت گردمگري د حد پائين م بامد
وضعیت مطلوب :ماخصهايآما ي ماخص حاك ا اين است كه ،پاسخگزيا اظها دامتهاند
كه اهريت يرساختهاي مها ت ال م د صنعت گردمگري د حد باالي م بامد
جدول شماره (:)8شاخصهای آماری زیرساختهای مهارتی الزم برای صنعت گردشگری
ماخصهاي آما ي

وضعيت مزجزد

وضعيت مطلزب

ميانگين

40081

33010

انحراف معيا

3033

4003

ضريب چزلگ

0043

-0031

مينرم نرر

12

12

ماكزيرم نرر

32

32

جرع كل پاسخگزيا

110

نمودار( :)5هسیتوگرام زیرساختهای مهارتی الزم برای صنعت گردشگری (وضعیت موجود)

مفایسه وضتیت موجود و مطلوب صنتت گردشگري در ایران91 / ...
zirsakht maharati.mojod
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نمودار( :)6هسیتوگرام زیرساختهای مهارتی الزم برای صنعت گردشگری (وضعیت مطلوب)
zirsakht maharati.matlob
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 -۴-2-۱-6تحلیل سووال  :۴صنعت گردشگری چه زیر ساختهای الکترونیکی دارد؟
افراد د دو ا صنعت براي آمز ش ،فتن به كالسهاي تخصص

ا سرلزحه كا خزد قرا

دادند .هرچند اعتقاد به انسا بز گ هنز مطرح بزد و د عصر فرا صنعت كه عصر حاكريت
كامپيزتر است ،د مساله آمز ش ديگر مساله بعد مسافت مطرح نر بامد و آمز ش ا جنبه
فيزيک خزد خا ج مد و به صز ت الکترونيک د آمد است(فرهاديا .)1394 ،
فضاي مجا ي يا سايبر اسپيس 1به كرک نظريه ي آمز ش و با عرل كرد و داد مکل اجراي

1Cyberspace
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به آ  ،مشکل فاصله و ما

ا تا حدود يادي حل كرد است ( .) Solomon,2002,82-83

د ابتدا نتايج حاصل ا سنجش يرساختهاي الکترونيک ال م براي صنعت گردمگري آو د
مد است و د ادامه به بر س گزيه هاي سا ند آ پرداخته م مزد.
وضعیت موجود :با تزجه به دامنه تغييرات و ماخصهايآما ي ماخص مذكز م تزا گفت،
يرساختهاي الکترونيک ال م د صنعت گردمگري د حد پائين م بامد
وضعیت مطلوب :ماخصهايآما ي ماخص حاك

ا اين است كه ،پاسخگزيا

اظها

دامتهاند ،اهريت يرساختهاي الکترونيک ال م د صنعت گردمگري د حد باالي م بامد
جدول شماره (:)9شاخصهای آماری زیرساختهای الکترونیکی الزم برای صنعت گردشگری
ماخصهاي آما ي

وضعيت مزجزد

وضعيت مطلزب

ميانگين

13080

33020

انحراف معيا

3008

1029

ضريب چزلگ

10900

-00830

مينرم نرر

9

9

ماكزيرم نرر

40

40

جرع كل پاسخگزيا

110

نمودار( :)8هسیتوگرام زیرساختهای الکترونیکی الزم برای صنعت گردشگری (وضعیت موجود)

مفایسه وضتیت موجود و مطلوب صنتت گردشگري در ایران97 / ...
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نمودار( :)8هسیتوگرام زیرساختهای الکترونیکی الزم برای صنعت گردشگری (وضعیت مطلوب)
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 -5-2-۱-6تحلیل سووال  :5چگونه صنعت گردشگری میتواند به توسعه فرهنگ کار و
کارآفرینی در کشور بیانجامد؟
آمز شهاي مها ت د كشز هاي د حال تزسعه نه تنها عهد دا تربيت نيروي كا موز د نيوا
بخشهاي مختلف اقتصاد اين كشز ها م بامند ،بلکه ا طريق بستر سا ي خزد امتغال به حل
مشکل بيکا ي نيز كرک م نرايند.
سه هدف اساس د برنامه هاي ترويج كا آفرين
سا ي دانست (.)OECD,1996

ا م تزا انگيزش ،مها ت آمز ي و فرصت
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مهرترين مزيت ترويج كا آفرين د گردمگري ا م تزا اين چنين بيا كرد كه چز بخش
گردمگري ،ا جرله بخشهاي اقتصادي كشز و د واقع يک ا محز هاي تزسعه اقتصادي
كشز م بامد ،انديشرندا و سياستگذا ا تزجه خاص

ا معطزف به امر تزسعه كا آفرين د

گردمگري و فع مشکالت و معضالت آ نرزد اند .مطالعات مختلف نشا داد است كه يک
ا مهرترين اهداف تزسعه بخش گردمگري و نهايتا تزسعه اقتصادي،ايجادامتغال ومهرترين
سا وكا و ابزا آ  ،كا آفرين است .د حقيقت ترويج كا آفرين د گردمگري باعث كاهش
بيکا ي د اين بخش اقتصادي و افزايش بهر و ي افراد و منابع و بالتبع افزايش د آمد مردم
جامعه م گردد  .اگرچه نبايد گفت كه كا آفرين د گردمگري ،تنها اهکا امتغالزاي و
افزايش د آمدهاي اين بخش است ،اما قطعا م تزا گفت كه بهترين و بهر و ترين نزع آ
است (كلهرنيا.) 1392 ،
نجف و آ ادي د پژوهش خزد به ايون نتيجوه سويدند كوه د تورويج كوا آفرين د صونعت
گردمگري به اين نقطه تاكيد م كند كه د ک فرهنگ و جزكا آفرينانه مرط ال م بوراي ايجواد
محيط كا آفرينانه تزانا به مرا م ود (نجف تز خشکه ،آ ادي.)1381 ،
يافته هاي پژوهش حيم پز و معاو حاك ا آ است كه ميا ترايل به گردمگري و اموتغال
ابطه معنادا ي وجزد دا د ( حيم پز  ،معاو .)1381 ،
د ابتدا نتايج حاصل ا سنجش تأثير صنعت گردمگري بر تزسعه فرهنگ كا و كا آفرين
آو د مد است و د ادامه به بر س گزيه هاي سا ند آ پرداخته م مزد.
وضعیت موجود :با تزجه به دامنه تغييرات و ماخصهايآما ي ماخص مذكز م تزا گفت،
د وضعيت مزجزد تأثير صنعت گردمگري بر تزسعه فرهنگ كا و كا آفرين د حد ضعيف
م بامد
وضعیت مطلوب :ماخصهايآما ي ماخص حاك

ا اين است كه ،پاسخگزيا

اظها

دامته اند ،كه د وضعيت مطلزب تأثير صنعت گردمگري بر تزسعه فرهنگ كا و كا آفرين د
حد قزي م بامد

جدول شماره (:)۱۱شاخصهای آماری تأثیر صنعت گردشگری بر توسعه فرهنگ کار و کارآفرینی
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ماخصهاي آما ي

وضعيت مزجزد

وضعيت مطلزب

ميانگين

13080

12080

انحراف معيا

3033

1021

ضريب چزلگ

00333

-00933

مينرم نرر

3

3

ماكزيرم نرر

30

30
110

جرع كل پاسخگزيا

نمودار ( :)9هسیتوگرام تأثیر صنعت گردشگری بر توسعه فرهنگ کار و کارآفرینی
(وضعیت موجود)
karafarini.mojod
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(وضعیت مطلوب)
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 -6-2-۱-6تحلیل سووال  :6گردشگری دارای چه ویژگی هایی است؟
د يک قسرت ا سزاالت پرسشنامه ا پاسخگزيا پرسيد مد كه صنعت گردمگري دا اي چه
ويژگ هاي م بامد ،بدين منظز  3سزال طراح مد كه پاسخگزيا د دو وضعيت مزجزد و
مطلزب بدا پاسخ داد اند.نتايج حاصل ا آ به مرح جدول ير است
جدول( :)۱2توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب ویژگیهای صنعت گردشگری در دو وضعیت
مطلوب و موجود
وضعیت موجود
کل خيل

ياد متزسط كم

ياد
110

2

110

14

21

9

23

4303 303 103 100
110

2

401 100
110

2

43

0

13

3

49

3

40

2

91

9

0

303 3302 1103

1

34

13

21

110

1

39

21

13

کل

ياد
0

3

11

تأثير صنايع داخل د گردمگري

0

102

10

100 3103 2209

0

0

1

110 90

0

0

100 3303 3103 103

تزجه به فرهنگ جهانگردي و

0

4

110 23

گردمگري د كشز

0

100 4303 3102 1302 303
110 30

2

1903 4303 1102 103 401 100
1

خيل كم كم متزسط ياد خيل

كم

3209 4303 1103 401 100
1

گویه
خيل

وضعیت مطلوب

معرف جاربه هاي باستان و صنايع
دست

11

33
39
38

تأثير گردمگري د تزسعه

0

0

10

فرصتهاي مغل جديد

0

0

100 20 4103 903

معرف جاربههاي وستاي و

0

0

110 43

8

20

110 39

32
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0

0

100 3903 2401 302

1103 4303 3103 103 103 100
31

30

3

معرف آثا تا يخ و مکانهاي مهم

0

0

110 23

303 303 100

30

12

2

گردمگري به گردمگرا

0

0

100 4302 4209 303

14

21

49

4

انطباق مها تهاي كه د طزل

0

0

110 49

40

303

آمز ش كسب م مزد با انتظا ات

0

0

110
110

4
3

9

4102 1103 102 100

تشزيق به گردمگري وستاي

9
13

22
28

100 40 4801 1009

و نيا هاي تقاضاي گردمگرا

 -1-3یافتههای استنباطی:
د اين قسرت به كرک آ مز هاي آما ي به بر س

ابطه بين متغيرها و مقايسه بين آنها

پرداخته خزاهدمد.نتايج حاصل ا آ مز هاي آما ي به مرح ير است:
 -۱-2-6بررسی رابطه بین زیرساختهای مهارتی با زیرساختهای اقتصادی الزم برای
صنعت گردشگری
به منظز بر س

ابطه بين يرساخت هاي مها ت با يرساختهاي اقتصادي ال م براي صنعت

گردمگري ا هربستگ پيرسز استفاد م مزد.كه نتايج آ به قرا ير است
جدول شماره( :)۱۳جدول ماتریس همبستگی بین زیرساخت های مهارتی با زیرساختهای اقتصادی
يرساخت مها ت

ضريب هربستگ

يرساخت مها ت

يرساخت اقتصادي

1

00111
110

سطح معن دا ي
تعداد
يرساخت اقتصادي

ضريب هربستگ

110
00111

سطح معن دا ي
تعداد

00012
1

00012
110

110

تفسیر:
بر طبق يافتههاي جدول فزق هرانطز كه مالحظه م گردد نتايج حاصل ا ضريب هربستگ
پيرسز نشا م دهد ،بين يرساختهاي مها ت با يرساختهاي اقتصادي ال م براي صنعت
گردمگري ابطه معنادا ي وجزد دا د.هرچنين با تزجه به مقدا ضريب هربستگ ()r =00111
م

تزا گفت بين يرساختهاي مها ت

با يرساختهاي اقتصادي ال م براي صنعت
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گردمگري ابطه مثبت و معن دا با مدت ضعيف وجزد دا د .به عبا ت ديگر د صنعت
گردمگري با افزايش نيا به يرساختهاي مها ت  ،يرساختهاي اقتصادي نيز بايد افزايش
يابد(هم تغييري اين دو متغير هم جهت است).
 -2-2-6بررسی رابطه بین زیرساختهای مهارتی با زیرساختهای آموزشی الزم برای
صنعت گردشگری
به منظز بر س

ابطه بين يرساخت هاي مها ت با يرساختهاي آمز م ال م براي صنعت

گردمگري ا هربستگ پيرسز استفاد م مزد.كه نتايج آ به قرا ير است
جدول شماره( :)۱۴جدول ماتریس همبستگی بین زیرساختهای مهارتی با زیرساختهای آموزشی
يرساخت مها ت

ضريب هربستگ

يرساخت مها ت

يرساخت آمز م

1

00248

سطح معن دا ي
تعداد
يرساخت آمز م

ضريب هربستگ
سطح معن دا ي
تعداد

00001
110

110

00248

1

00001
110

110

تفسیر:
بر طبق يافتههاي جدول فزق هرانطز كه مالحظه م گردد نتايج حاصول ا ضوريب هربسوتگ
پيرسز نشا م دهد ،بين يرساختهاي مها ت با يرساختهاي آمز م ال م بوراي صونعت
گردمگري ابطه معنادا ي وجزد دا د.هرچنين با تزجه به مقدا ضوريب هربسوتگ ()r =00248
م تزا گفت بوين يرسواختهواي مهوا ت بوا يرسواخت هواي آمز مو ال م بوراي صونعت
گردمگري ابطه مثبت و معن دا با مدت نسبتاً قزي وجزد دا د .به عبا ت ديگور د صونعت
گردمگري با افزايش نيا به يرساختهاي مها ت  ،يرساختهواي آمز مو نيوز بايود افوزايش
يابد(هم تغييري اين دو متغير هم جهت است).
 -3-1-3بررسی رابطه بین زیرساخت های مهارتی با زیرساختهای الکترونیکی الزم برای
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صنعت گردشگری
به منظز بر س

ال م براي

ابطه بين يرساخت هاي مها ت با يرساختهاي الکترونيک

صنعت گردمگري ا هربستگ پيرسز استفاد م مزد.كه نتايج آ به قرا ير است
جدول شماره( :)۱5جدول ماتریس همبستگی بین زیرساخت های مهارتی با زیرساختهای
الکترونیکی
يرساخت مها ت

ضريب هربستگ

يرساخت مها ت

يرساخت الکترونيک

1

00431

سطح معن دا ي
تعداد
يرساخت الکترونيک

ضريب هربستگ
سطح معن دا ي
تعداد

00001
110

110

00431

1

00001
110

110

تفسیر:
بر طبق يافتههاي جدول فزق هرانطز كه مالحظه م گردد نتايج حاصل ا ضوريب هربسوتگ
پيرسز نشا م دهد ،بين يرساختهاي مهوا ت بوا يرسواختهواي الکترونيکو ال م بوراي
صوونعت گردمووگري ابطووه معنووادا ي وجووزد دا د.هرچنووين بووا تزجووه بووه مقوودا ضووريب
هربستگ ( )r =00431م تزا گفت بين يرساختهاي مها ت با يرساختهواي الکترونيکو
ال م براي صنعت گردمگري ابطه مثبت و معن دا با مدت متزسوط وجوزد دا د .بوه عبوا ت
ديگر د صنعت گردمگري با افزايش نيا به يرساختهاي مها ت  ،يرساختهاي الکترونيکو
نيز بايد افزايش يابد(هم تغييري اين دو متغير هم جهت است).

 -۴-2-6بررسی رابطه بین زیرساخت های اقتصادی با زیرساختهای الکترونیکی الزم
برای صنعت گردشگری
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به منظز بر س

ابطه بين يرساختهاي اقتصادي با يرساختهاي الکترونيک ال م براي

صنعت گردمگري ا هربستگ پيرسز استفاد م مزد.كه نتايج آ به قرا ير است
جدول شماره( :)۱6جدول ماتریس همبستگی بین زیرساخت های مهارتی با زیرساختهای
الکترونیکی
يرساخت اقتصادي

ضريب هربستگ

يرساخت اقتصادي

يرساخت الکترونيک

1

00331

سطح معن دا ي
تعداد
يرساخت الکترونيک

ضريب هربستگ
سطح معن دا ي
تعداد

00001
110

110

00331

1

00001
110

110

تفسیر:
بر طبق يافتههاي جدول فزق هرانطز كه مالحظه م گردد نتايج حاصل ا ضوريب هربسوتگ
پيرسز نشا م دهد ،بين يرساختهاي اقتصادي بوا يرسواختهواي الکترونيکو ال م بوراي
صوونعت گردمووگري ابطووه معنووادا ي وجووزد دا د.هرچنووين بووا تزجووه بووه مقوودا ضووريب
هربستگ ( )r =00331م تزا گفت بين يرساختهاي اقتصادي با يرساختهاي الکترونيکو
ال م براي صنعت گردمگري ابطه مثبت و معن دا با مدت متزسوط وجوزد دا د .بوه عبوا ت
ديگوور د صوونعت گردمووگري بووا افووزايش نيووا بووه يرسوواختهوواي اقتصادي ،يرسوواختهوواي
الکترونيک نيز بايد افزايش يابد(هم تغييري اين دو متغير هم جهت است).

 -5-2-6بررسی رابطه بین زیرساخت های اقتصادی با زیرساختهای آموزشی الزم برای
صنعت گردشگری
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به منظز بر س

ابطه بين يرساختهاي اقتصادي با يرساختهاي آمز م ال م براي صنعت

گردمگري ا هربستگ پيرسز استفاد م مزد.كه نتايج آ به قرا ير است
جدول شماره( :)۱8جدول ماتریس همبستگی بین زیرساخت های اقتصادی با زیرساختهای
آموزشی
يرساخت اقتصادي

ضريب هربستگ

يرساخت اقتصادي

يرساخت آمز م

1

00143
00003

سطح معن دا ي
تعداد
يرساخت آمز م

ضريب هربستگ
سطح معن دا ي
تعداد

110
00143

110
1

00003
110

110

تفسیر:
بر طبق يافتههاي جدول فزق هرانطز كه مالحظه م گردد نتايج حاصل ا ضوريب هربسوتگ
پيرسز نشا م دهد ،بين يرساختهاي اقتصادي با يرساخت هاي آمز م ال م براي صنعت
گردمگري ابطه معنادا ي وجزد دا د.هرچنين با تزجه به مقدا ضوريب هربسوتگ ()r =00143
م تزا گفت بين يرسواختهواي اقتصوادي بوا يرسواختهواي آمز مو ال م بوراي صونعت
گردمگري ابطه مثبت و معن دا با مدت ضعيف وجوزد دا د .بوه عبوا ت ديگور د صونعت
گردمگري با افزايش نيا به يرساختهاي اقتصادي ،يرساختهاي آمز م نيوز بايود افوزايش
يابد(هم تغييري اين دو متغير هم جهت است).

 -6-2-6بررسی رابطه بین زیرساخت های آموزشی با زیرساختهای الکترونیکی الزم برای
صنعت گردشگری
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به منظز بر س

با يرساختهاي الکترونيک

ابطه بين يرساختهاي آمز م

ال م براي

صنعت گردمگري ا هربستگ پيرسز استفاد م مزد.كه نتايج آ به قرا ير است
جدول شماره( :)۱8جدول ماتریس همبستگی بین زیرساخت های آموزشی با زیرساختهای
الکترونیکی
يرساخت آمز م

يرساخت آمز م

يرساخت الکترونيک

1

00132

ضريب هربستگ

00003

سطح معن دا ي
تعداد
يرساخت الکترونيک

ضريب هربستگ
سطح معن دا ي
تعداد

110
00132

110
1

00003
110

110

تفسیر:
بر طبق يافتههاي جدول فزق هرانطز كه مالحظه م گردد نتايج حاصل ا ضوريب هربسوتگ
پيرسز نشا م دهد ،بين يرساختهاي آمز م بوا يرسواختهواي الکترونيکو ال م بوراي
صنعت گردمگري ابطه معنادا ي وجزد دا د.هرچنين بوا تزجوه بوه مقودا ضوريب هربسوتگ
( )r =00132م تزا گفت بين يرساخت هاي آمز م با يرساختهاي الکترونيک ال م بوراي
صنعت گردمگري ابطه مثبت و معن دا با مدت ضوعيف وجوزد دا د .بوه عبوا ت ديگور د
صنعت گردمگري با افزايش نيا به يرساختهاي آمز م  ،يرساختهاي الکترونيک نيز بايود
افزايش يابد(هم تغييري اين دو متغير هم جهت است).

 -۳-6مقایسه و رتبه بندی انواع زیر ساخت ها
 -۱-۳-6مقایسه و رتبه بندی انواع زیرساختهای الزم برای صنعت گردشگری با استفاده از
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آزمون ناپارامتریک فریدمن
نتايج حاصل ا جدول ير نشا م دهد كوه مقودا آ موز ( ) Chi-square=3190431كوه د
سطح خطاي كزچکتر ا  0001معن دا ي است،حاك ا اين است كه به لحاظ آما ي با اطرينوا
 0088بين يرساخت هاي ال م براي صنعت گردمگري تفاوت وجزد دا د .البتوه طبوق نتوايج بوه
دست آمد ا جدول ير ميانگين « يرساختهاي مها ت » برابور  4000بوزد اسوت كوه نشوا
دهند بيشترين اهريت و ميانگين « يرساختهاي اقتصادي» برابر  1003بوزد اسوت كوه نشوا
دهند كرترين اهريت د يرساختهاي ال م براي صنعت گردمگري بزد است.
جدول شماره( :)۱9مقایسه و اولویت بندی انواع زیرساختهای الزم برای صنعت گردشگری
ميانگين تبهاي ()Mean Rank

تبه

يرساختهاي مها ت

4000

1

يرساختهاي آمز م

1038

1

يرساختهاي الکترونيک

1012

3

يرساختهاي اقتصادي

1003

4

يرساختها

Sig = 00001

df = 3

Chi-Square = 3190431

 -1-3-3مقایسه و رتبه بندی انواع زیرساختهای مهارتی الزم برای صنعت گردشگری
نتايج حاصل ا جدول ير نشا م دهد كوه مقودا آ موز ( ) Chi-square=1110033كوه د
سطح خطاي كزچکتر ا  0001معن دا ي است،حاك ا اين است كه به لحاظ آما ي با اطرينوا
 0088بين انزاع يرساخت هاي مها ت ال م براي صنعت گردموگري تفواوت وجوزد دا د .البتوه
طبق نتايج به دست آمد ا جدول ير ميانگين « مها ت گزش كرد » برابر  10033بوزد اسوت
كه نشا دهند بيشترين اهريت و ميانگين « مها تهاي كا گروه و تير » برابور  2002بوزد
است كه نشا دهند كرترين اهريت د يرساختهاي مها ت ال م بوراي صونعت گردموگري
بزد است.
جدول شماره( :)20مقایسه و اولویت بندی انواع زیرساختهای مهارتی الزم برای صنعت

 / 26سومین همایش ملي مدیریت و کارآ ریني
گردشگری
يرساختهاي مها ت

ميانگين تبهاي ()Mean Rank

تبه

مها ت گزش كرد

10033

1

مها ت پذيرش هتل

8034

3

آمز ش مديريت فن

8013

4

مها تهاي حل مسئله

3033

8

مها ت طراح نام تجا ي

3084

14

مها ت ميزبان و ميزآ اي

9010

3

مها تهاي ا تباط مفاه

3012

11

مها ت خدمات به مشتريا

3039

13

مها تهاي كا گروه و تير

2002

12

آمز ش مها تهاي فتا ي و ا تباط

3038

11

مها ت مديريت ا تباط با مشتري

3030

9

تأثير نقش آمز شهاي مها ت د گردمگري

9033

2

بهر گيري ا فناو يهاي نزين اطالعات و ا تباط

9021

3

مها تهاي تکنينکهاي جديد مزثر پخت و پز و

10019

1

پخت غذاهاي ايران
برگزا ي نرايشگاههاي تخصص هنرهاي سنت و

3033

10

دست د سطزح مل و بين الرلل

Sig = 00001

df = 14

Chi-Square = 1110033

 -۳-۳-6مقایسه و رتبه بندی انواع زیرساختهای اقتصادی الزم برای صنعت گردشگری
نتايج حاصل ا جدول ير نشا م دهد كه مقدا آ مز ( ) Chi-square=280193كه د سطح
خطاي كزچکتر ا  0001معن دا ي است،حاك ا اين است كه به لحاظ آما ي با اطرينوا 0088
بين انزاع يرساختهاي اقتصادي ال م براي صنعت گردمگري تفواوت وجوزد دا د .البتوه طبوق
نتايج به دست آمد ا جدول ير ميانگين « تقزيت بخش خصزصو د صونعت گردموگري »

مفایسه وضتیت موجود و مطلوب صنتت گردشگري در ایران29 / ...

برابر  3041بزد است كه نشا دهند بيشترين اهريت و ميانگين « وجزد هتلها و مسافرخانههوا
براي گورو هواي كوم د آمود » برابور  1031بوزد اسوت كوه نشوا دهنود كرتورين اهريوت د
يرساختهاي اقتصادي ال م براي صنعت گردمگري بزد است.
جدول شماره( :)2۱مقایسه و اولویت بندی انواع زیرساختهای اقتصادی الزم برای صنعت
گردشگری
يرساختهاي اقتصادي

ميانگين تبهاي ()Mean Rank

تبه

تقزيت بخش خصزص د صنعت گردمگري

3041

1

آمز ش گردمگري پزيا براي تأمين نيروي انسان

3034

1

براي يرساختها و بنيا هاي اقتصادي
وجزد سرمايه گذا ي د صنعت گردمگري

3018

3

برگزا ي نرايشگاههاي بز گ د كشز هاي

1034

4

تز يست پذير
وجزد هتلها و مسافرخانهها براي گرو هاي كم

1031

2

د آمد

Sig = 00001

df = 4

Chi-Square = 280193

 -۴-۳-6مقایسه و رتبه بندی انواع زیرساختهای آموزشی الزم برای صنعت گردشگری
نتايج حاصل ا جدول ير نشا م دهد كه مقدا آ مز ( ) Chi-square=300191كه د سطح
خطاي كزچکتر ا  0001معن دا ي است،حاك ا اين است كه به لحاظ آما ي با اطرينوا 0088
بين انزاع يرساختهاي آمز م ال م براي صنعت گردمگري تفواوت وجوزد دا د .البتوه طبوق
نتايج به دست آمد ا جدول ير ميانگين « آمز ش كامپيزتر د گردموگري » برابور  2023بوزد
است كه نشا دهند بيشترين اهريت و ميانگين « انجام مشاغل گردمگري و هتلودا ي تزسوط
افراد متخصص » برابر  3090بزد است كه نشوا دهنود كرتورين اهريوت د يرسواختهواي
آمز م ال م براي صنعت گردمگري بزد است.
جدول شماره( :)22مقایسه و اولویت بندی انواع زیرساختهای آموزشی الزم برای صنعت

 / 22سومین همایش ملي مدیریت و کارآ ریني
گردشگری
يرساختهاي آمز م

ميانگين تبهاي ()Mean Rank

تبه

آمز ش كامپيزتر د گردمگري

2023

1

آمز ش با تخصص گردمگري

3080

3

اهريت آمز ش هاي دانشگاه د گردمگري

4092

3

انجام مشاغل گردمگري و هتلدا ي تزسط افراد

3090

9

متخصص
وجزد استاندا دهاي آمز م د سطزح

4038

2

دانشگاه و بهبزد حرفه اي گردمگري
وجزد كاف بزد تعداد افراد آمز ش ديد

4041

4

مجرب
آمز ش هتلدا ي به عنزا هنر پذيرش مهرا ها
آمز ش مته هاي جديد د مراكز آمز م

4013

3

4083

1

متزل گردمگري و هتلدا ي

Sig = 00001

df = 3

Chi-Square = 300191

 -5-۳-6مقایسه و رتبه بندی انواع زیرساختهای الکترونیکی الزم برای صنعت گردشگری
نتايج حاصل ا جدول ير نشا م دهد كه مقدا آ مز ( ) Chi-square=390209كه د سطح
خطاي كزچکتر ا  0001معن دا ي است،حاك ا اين است كه به لحاظ آما ي با اطرينوا 0088
بين انزاع يرساخت هاي الکترونيک ال م براي صنعت گردمگري تفاوت وجزد دا د .البته طبوق
نتايج به دست آمد ا جدول ير ميانگين « به و بزد و فعال بزد وب سايتها د اين حوز
» برابر  2030بزد اسوت كوه نشوا دهنود بيشوترين اهريوت و ميوانگين « تزسوعه گردموگري
الکترونيک » برابور  3093بوزد اسوت كوه نشوا دهنود كرتورين اهريوت د يرسواختهواي
الکترونيک ال م براي صنعت گردمگري بزد است.
جدول شماره( :)2۳مقایسه و اولویت بندی انواع زیرساختهای الکترونیکی الزم برای صنعت
گردشگری

مفایسه وضتیت موجود و مطلوب صنتت گردشگري در ایران23 / ...
يرساختهاي الکترونيک

ميانگين تبهاي ()Mean Rank

تبه

به و بزد و فعال بزد وب سايتها د اين حز

2030

1

تخصيص منابع مال به بخش الکترونيک گردمگرا

4034

2

وجزد وب سايتهاي فعال د مينه گردمگري الکترونيک

4038

1

چند بانه بزد ،چند سانه اي بزد پايگا هاي اطالعات

4003

3

طراح مد
تزسعه گردمگري الکترونيک (با تزجه به فعاليت قباي

3093

9

داخل و خا ج )
وجزد تز هاي مجا ي

4033

3

مهيا بزد ترام ابزا و يرساختهاي گردمگري الکترونيک

4012

3

معرف آثا تا يخ و مکانهاي مهم گردمگري و صنايع

4033

4

دست به گردمگرا خا ج ا طريق وب سايت

Sig = 00001

df = 3

Chi-Square = 390209

 -6-۳-6مقایسه و رتبه بندی انواع روشهای مورد استفاده در صنعت گردشگری به منظئور
توسعه فرهنگ کار و کارآفرینی
نتايج حاصل ا جدول ير نشا م دهد كه مقدا آ مز ( ) Chi-square=190191كه د سطح
خطاي كزچکتر ا  0001معن دا ي است ،حاك ا اين است كه به لحاظ آما ي با اطرينا 0088
بين انزاع وش هاي موز د اسوتفاد د صونعت گردموگري بوه منظوز تزسوعه فرهنوگ كوا و
كا آفرين تفاوت وجزد دا د .البته طبق نتايج بوه دسوت آمود ا جودول يور ميوانگين « ايجواد
فرصتهاي مغل » برابر  3093بزد است كه نشا دهند تأثيرگذا ترين وم است كه ا ديد
پاسخگزيا بهتر است صنعت گردمگري به كا ببرد تا ا اين طريق بتزاند به تزسعه فرهنگ كا
و كا آفرين كرک كند.
جدول شماره( :)2۴مقایسه و اولویت بندی انواع روشهای مورد استفاده در صنعت گردشگری

 / 31سومین همایش ملي مدیریت و کارآ ریني
وشهاي مز د استفاد

ميانگين تبهاي ()Mean Rank

تبه

با تبليغات حضز ي

1088

3

ا طريق فروش محصزالت

3029

4

به وسيله امتغالهاي فصل

3043

2

ا طريق تبليغات برو مر ي

3032

3

ا طريق ايجاد فرصت هاي مغل

3093

1

3049

1

با تقزيت ا تباط بين صنعت،دولت و مزسسات
آمز م

Sig = 00001

Chi-Square = 190191

df = 2

 -۴-6مقایسه زیر ساختها
 -۱-۴-6مقایسه زیرساختهای مهارتی الزم برای صنعت گردشگری در دو وضعیت موجود
و مطلوب
د ايوون قسوورت بووه كرووک آ مووز ت و هربسووته بووه مقايسووه نظوور پاسووخگزيا د خصووزص
يرساخت هاي مها ت ال م براي صنعت گردمگري د دو وضعيت مزجزد و مطلوزب پرداختوه
مد است كه نتايج آ به قرا ير است:
جدول شماره( :)25مقایسه میانگین زیرساختهای مهارتی در دو وضعیت موجود و مطلوب
ماخص

يرساختهاي مها ت

وضعيت

آما هاي تزصيف
Mean

SD

مزجزد

40081

3033

مطلزب

33010

4003

آ مز ت تست براي برابري
ميانگينها
t

df

118 -320109

Sig

00001

نتيجه آ مز مقايسه ميانگين يرساخت هاي مها ت ال م د صنعت گردموگري بوه تفکيوک دو

مفایسه وضتیت موجود و مطلوب صنتت گردشگري در ایران33 / ...

وضعيت مزجزد و مطلزب مبين ايون اسوت كوه بوين يرسواختهواي مهوا ت ال م د صونعت
گردمگري به تفکيک دو وضعيت مزجزد و مطلزب تفاوت معنادا ي وجزد دا د ( t = -35.208

.), P<0.05به نحزي كه ميانگين يرسواختهواي مهوا ت ال م د وضوعيت مطلوزب ()33010
بيشتر ا ميانگين يرساختهاي مها ت ال م د وضعيت مزجزد( )40081م بامد
 -1-4-3مقایسه زیرساختهای اقتصادی الزم برای صنعت گردشگری در دو وضعیت
موجود و مطلوب
د ايوون قسوورت بووه كرووک آ مووز ت و هربسووته بووه مقايسووه نظوور پاسووخگزيا د خصووزص
يرساخت هاي اقتصادي ال م براي صنعت گردمگري د دو وضعيت مزجزد و مطلزب پرداخته
مد است كه نتايج آ به قرا ير است:
جدول شماره( :)26مقایسه میانگین زیرساختهای اقتصادی در دو وضعیت موجود و مطلوب
ماخص
يرساختهاي اقتصادي

وضعيت

آما هاي تزصيف
Mean

SD

مزجزد

11010

1030

مطلزب

11033

1038

آ مز ت تست براي برابري ميانگينها
t

df

Sig

-410124

118

00001

نتيجه آ مز مقايسه ميانگين يرساختهاي اقتصادي ال م د صنعت گردمگري به تفکيک دو
وضعيت مزجزد و مطلزب مبين اين است كه بين يرساختهاي اقتصادي ال م د صنعت
گردمگري به تفکيک دو وضعيت مزجزد و مطلزب تفاوت معنادا ي وجزد دا د ( t = -42.154

.), P<0.05به نحزي كه ميانگين يرساختهاي اقتصادي ال م د وضعيت مطلزب ()11033
بيشتر ا ميانگين يرساختهاي اقتصادي ال م د وضعيت مزجزد( )11010م بامد
 -۳-۴-6مقایسه زیرساختهای آموزشی الزم برای صنعت گردشگری در دو وضعیت
موجود و مطلوب
د ايوون قسوورت بووه كرووک آ مووز ت و هربسووته بووه مقايسووه نظوور پاسووخگزيا د خصووزص
يرساختهاي آمز م ال م براي صنعت گردمگري د دو وضعيت مزجزد و مطلزب پرداختوه
مد است كه نتايج آ به قرا ير است:
جدول شماره( :)28مقایسه میانگین زیرساختهای آموزشی در دو وضعیت موجود و مطلوب

 / 38سومین همایش ملي مدیریت و کارآ ریني

ماخص

آما هاي تزصيف

وضعيت

يرساختهاي آمز م

آ مز ت تست براي برابري
ميانگينها
t

Mean

SD

مزجزد

11010

4031

مطلزب

32030

1032

df

-310191

Sig

00001

118

نتيجه آ مز مقايسه ميانگين يرساختهاي آمز م ال م د صنعت گردمگري به تفکيک دو
وضعيت مزجزد و مطلزب مبين اين است كه بين يرساختهاي آمز م

ال م د صنعت

گردمگري به تفکيک دو وضعيت مزجزد و مطلزب تفاوت معنادا ي وجزد دا د ( t = -32.181

.), P<0.05به نحزي كه ميانگين يرساختهاي آمز م ال م د وضعيت مطلزب ()32030
بيشتر ا ميانگين يرساختهاي آمز م ال م د وضعيت مزجزد( )11010م بامد
 -4-4-3مقایسه زیرساختهای الکترونیکی الزم برای صنعت گردشگری در دو وضعیت
موجود و مطلوب
د اين قسرت به كرک آ مز
يرساختهاي الکترونيک

ت

هربسته به مقايسه نظر پاسخگزيا

د خصزص

ال م براي صنعت گردمگري د دو وضعيت مزجزد و مطلزب

پرداخته مد است كه نتايج آ به قرا ير است:
جدول شماره( :)28مقایسه میانگین زیرساختهای الکترونیکی در دو وضعیت موجود و مطلوب
آما هاي تزصيف

ماخص

وضعيت

يرساختهاي

مزجزد

13080

الکترونيک

مطلزب

33020

Mean

SD

3008
1029

آ مز ت تست براي برابري ميانگينها
t

df

Sig

-180031

118

00001

نتيجه آ مز مقايسه ميانگين يرساختهاي الکترونيک ال م د صنعت گردمگري به تفکيک
دو وضعيت مزجزد و مطلزب مبين اين است كه بين يرساختهاي الکترونيک ال م د صنعت
گردمگري به تفکيک دو وضعيت مزجزد و مطلزب تفاوت معنادا ي وجزد دا د ( t=-29.061 ,

.)P<0.05به نحزي كه ميانگين يرساختهاي الکترونيک ال م د وضعيت مطلزب ()33020
بيشتر ا ميانگين يرساختهاي الکترونيک ال م د وضعيت مزجزد( )13080م بامد.
 -8بحث و نتیجه گیری

مفایسه وضتیت موجود و مطلوب صنتت گردشگري در ایران31 / ...

نتايج حاصله حاك ا اين است كه بين ير ساختها ابطه معنا دا ي وجزد دا د كه با يکديگر،
هم جهت م بامند و ا طريق آ مز فريدمن مشخص گرديد كه بوين يور سواختهوا تفواوت
وجزد دا د و ير ساخت مها ت بيشترين اهريت ا دا ا م بامند.
صنعت گردمگري به يرساخت هاي مانند مها ت  ،آمز م  ،اقتصادي و الکترونيکو نيوا دا د
هرچنين بين اين ير ساخت ها د صنعت گردمگري ا تباط معنادا وجزد دا د كوه بوا افوزايش
نيا به يک ير ساخت ،ير ساخت ديگر نيز بايد افزايش يابد.
سرمايه گذا ي د اين صنعت و آمز ش پزيا براي تامين نيوروي انسوان و آموز ش كوامپيزتر و
متههاي جديد گردمگري و هتلدا ي و باال برد مها ت هاي مانند گزش كرد  ،تکنيک هواي
جديد مزثر پخت و پز غوذاهاي ايرانو و پوذيرش هتول و بوه و سوان و فعوال بوزد وب
سايتهاي اين حز و ا تباط بين صنعت ،دولت و مزسسات آمز م و ايجادفرصت هاي موغل
باعث م مزد كه اين صنعت ونق يابد و باعوث ايجواد موغل مود د نتيجوه فرهنوگ كوا و
كا آفرين تزسعه م يابد.
 -8پیشنهادها
 -۱-8پیشنهادهای اجرایی:


ابداع و اجراي ميز ها و ومهاي جديد براي اطالع سان ا امکانات ،جاربهها و ...بوراي
جلب و جذب گردمگرا خا ج



افزايش مشا كت و كرک دولت د مراحل اوليه تزسعه اين صنعت ،چرا كه اهترام به اين
مهم ضرن كرک به ايجاد يرساخت هاي اولزيت دا بستري مناسب جهت حضز فعال و
مشا كت جدّي بخش خصزص كه دانش فن ال م ا نيز دا ا م بامد فراهم م آو د



تأمين و تربيت نيروي انسان كا آمد و متخصص ا طريق واگذا ي بز س تحصيل و
تزسعه تحصيالت تکريل .



تعداد يادي ا نيروهاي ماهر اين مته به دليل نبزد تقاضا ،مها ت آنا تحليل فته و
نيروهاي ماهر جديدي براي جايگزين آنها تربيت نشد است.



به مها تهاي مانند گزش كرد  ،تکنيک هاي مزثر پخت وپز و پخت غذاهاي ايران بايد
تزجه بيشتري مزد



به بخش خصزص و سرمايه گذا ي د صنعت گردمگري و آمز ش گردمگري براي
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تامين نيروي انسان بيشتر تزجه گردد


به آمز ش كامپيزتر و مته هاي جديد گردمگري و هتلدا ي و آمز ش هاي دانشگاه
اهريت بيشتري داد مزد



وب سايت ها و وب سايت هاي الکترونيک  ،فعال و به و گردد و ا تز هاي مجا ي
استفاد بيشتري گردد



فرصت هاي مغل بيشتري ايجاد مزد وا تباط بين صنعت ،دولت و مزسسات آمز م
تقزيت پيدا كند



تبليغات برو مر ي بيشتر مزد

 -1-9پیشنهادهای پژوهشی
ا مهرترين اقدامات كه م تزا د اين مينه انجام داد ،دخيل كرد مقزله كا آفرين د آمز ش
گردمگري است .به اين منظز م تزا

اهکا هاي ير ا ا ائه داد:



ا ائه خدمات تحقيقات و مشاو اي د مينه كا آفرين



برنامه هاي آمز م غير سر د مينه كا آفرين



تلفيق آمز ش كا آفرين د برنامه هاي آمز م و د س دانشگا



پژوهش د مينه هر يک ا ير ساخت هاي گردمگري مانند ير ساخت هاي آمز م ،
مها ت  ،الکترونيک و اقتصادي
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