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چکـیده
هرچند مسافت غالباً بهعنوان یک عامل کمارزش ارزیابی میشود اما بررسی عوامل مؤثر بر رفتار گردشگران در انتخاب
مقصدهای گردشگری حائز اهمیت فراوانی بوده و از سویی رونق و توسعه گردشگری در یک منطقه بخش اعظم آن به
نگرش و قصد رفتاری گردشگران به هنگام مواجهه با مقصد گردشگری بستگی دارد .این مطالعه ابتدا به بحث درباره ابعاد
رفتار برنامهریزی شده و سپس به وجود عامل مسافت در انتخاب مقصد گردشگری میپردازد و مییابد که مسافتهای
خاص بین مقصد و محیط عادی گردشگران دارای اثرات اصطكاکی است که منجر به هزینه زمان و انرژی برای
گردشگران میشود ،مسافت همچنین دارای اثرات انگیزشی و کاتالیزوری برای گردشگرانی است که تمایل دارند از نظر
فیزیكی از خانه فاصله بگیرند تا نیازهای پیچیده روانشناختی خود (بهویژه نیازهای زیباییشناختی) را تأمین کنند .نتایج
بهدستآمده نشان میدهد میزان مسافت بر نگرش و هنجارهای ذهنی میانجیگری جزئی دارد و بر کنترل رفتاری
میانجیگری صورت نگرفته است .با توجه به نقش پنهانی میانجی ،میل مسافتی گردشگران میتواند به یک استراتژی
مفید بازاریابی تبدیل شود.

واژگـان کلـیدی :نگرش ،هنجارهای ذهنی ،کنترل رفتاری درکشده ،قصد رفتاری ،میزان مسافت
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گردشگری و صنعت گردشگری منبع درآمد بسیاری از کشورها محسوب می شود و بسیاری از آنها از این منبع درآمد برای
ایجاد اشتغال ،رشد بخش خصوصی و حرکت در مسیر توسعه اقتصادی استفاده می کنند .کشورهای مختلف جهان در سایه
برخورداری از امكانات گوناگون و جاذبه های متنوع ،در پی جذب و جلب جهانگردی بسوی خویش هستند .صنعت گردشگری پدیده
ای است که از دیرباز در جوامع مختلف انسانی وجود داشته اما با ورود به عصر مدرن به صورت یک صنعت در آمده است .امروزه از
این صنعت به عنوان یک بازوی قدرتمند جهت افزایش در آمد و فقر زدایی کشورهای در حال توسعه نام برده می شود .نظر به
اهمیت و نقش سفر در زندگی و تلطیف روحیه و نشاط و از طرفی محدودیت های گروه های مانند خانوده های کم درآمد، ،
سالمندان و جوانان در استفاده از اوقات فراغت و گردشگری ،این موضوع مورد توجه نهادهای بین المللی قرار گرفته است .دولت و
سازمان های ذیصالح گردشگری به گردشگرانی که خود به تنهایی قادر به تامین هزینه های مسافرت نیستند؛ به این گروه از اقشار
جامعه کمک می کنند تا از مزایای گردشگری استفاده کنند (شیروند .)6300 ،سیاستگذاران و برنامهریزان به صنعت گردشگری با
رویكرد صنعتی که ثبات اقتصادی و جمعیتی برای کشورهارا به دنبال دارد ،مینگرند و بسیاری نیز میپندارند که توسعه گردشگری
راه حل بسیاری از مشكالت است که کشورها گرفتار آنها میباشند .پس گردشگری را عنصر الزم برای حرکت به سوی اصالح یا
ایجاد اقتصاد گردشگری میدانند به هر حال آنچه مسلم بوده ،این است که از نظر موافقان و مخالفان توسعه ،توسعه گردشگری به
طور فزایندهای عامل افزایشدهنده توان اقتصادی کشورها ،محرک تجدید یا احیا اقتصاد گردشگری و نیز بهبود دهنده شرایط
زندگی جوامع مختلف به حساب میآید .این موضوع در بسیاری از کشورها با سیاستهای هدفمند در ارتباط است و غالباً وسیلهای
در جهت توسعه گردشگری است ،بنابراین میتواند نقش اساسی در توسعه و اقتصاد گردشگری داشته باشد .پرداخت یارانه سفر،
امروزه می تواند یكی از مردمیترین اشكال ایجاد گردشگری محسوب شود که با ارائه جذابیت و ایجاد تمایل در افراد وخانواده ها
می تواند راه حلی جهت بهبود و ارتقاء شاخصهای اقتصادی ،اجتماعی -فرهنگی و زیستمحیطی کشورها مورد توجه قرار
گیردباتوجه به اهمیت توسعه گردشگری ،قصد داریم یارانه را که می تواند یكی از موارد به عنوان محرک این صنعت قلمداد کرد را
بررسی نموده و تاثیر آن را بر توسعه گردشگری بسنجیم .یارانه مبلغی است که دولت می پردازد تا تمام اقشار جامعه از حداقل
امكانات رفاهی استفاده نمایند.در بسیاری از کشورها ،دولت به صورت هدفمند برای رونق صنعت گردشگری و فعالیت های مربوط
و حتی در برخی از موارد برای خروج از بحران به ذی نفعان این فعالیت به حمایت عمومی از جمله به توزیع یارانه های مستقیم و
غیرمستقیم در این بخش می پردازد ،یعنی عواید یارانه های هدفمند عالوه بر بخش های اقتصادی و اجتماعی به بخش توریست و
اکوتوریست نیز تخصیص می یابد و توسعه هر چه بیشتر ذی نفعان محلی گردشگری و توسعه گردشگری را در پی دارد (رحمانی،
 .)6301در این پژوهش قصد داریم تا با بررسی اطالعات جمع آوری شده از گردشگران ،به بررسی تاثیر یارانه سفر بر توسعه
گردشگری و مولفه های آن بپردازیم.

 -2بیان مساله
پرداخت یارانه سفر در کشورهای مختلف به دو قسم جذب گردشگران خارجی و جایگزینی گردشگران داخلی به جای
گردشگران بینالمللی و تحت شرایط خاصی انجام میشود .معموال ارائه یارانه سفر در هنگام بیثباتی امنیتی ،سیاسی یا مالی در
کشورهای گردشگرپذیر مانند مصر و ترکیه روی داده است تا با مكانیزمهای کاهش قیمت سفر برای گردشگران ،افت تقاضای
گردشگر در این کشورها را جبران کند .تالش عمده این کشورها بیشتر برای جذب گردشگران خارجی بوده است .همچنین یارانه
سفر در کشورهایی نظیر تایلند و اندونزی نیز با هدف کاهش هزینههای سفر مانند هتلها و خدمات چارتری اختصاص داده شده
است .در این میان ،روسیه کشوری است که همزمان با تالش برای افزایش گردشگران ورودی با پرداخت یارانه به گردشگران
داخلی خود نیز توجه داشته است .اما این یارانهها بهطور مستقیم به تورگردانان پرداخت نشده بلكه هزینه سفر را کاهش داده است و
از این طریق مشتریان سفر و مراجعان به تورگردانان را افزایش داده و بر سودآوری آنها نیز تاثیرگذار بوده است .در صورت توجه به
انواع جوانب چنین اقداماتی ،این سیاست بتواند تاثیراتی در راستای توسعه گردشگری استانهای محروم داشته باشد.پرداخت یارانه
یكی از روشهای اقتصادی برای دخالت دولت در اقتصاد است که همواره موافقان و مخالفان بسیاری داشته است .معموال
اقتصاددانان بازار آزاد با یارانههای اعطایی دولت و بهطور کلی دخالت دولت در اقتصاد مخالفند؛ با این حال به نظر میرسد در
پارهای از موارد ،در صورت موقتی بودن و برقراری شرایطی ویژه بتوان برخی یارانهها یا کمکهای دولتی را توجیه کرد .شرط این
کمکها از نظر برخی از اقتصاددانان توسعه این است که به توانمندسازی صنعتی خاص یا پرورش قابلیتی ویژه منجر و پس از
مدتی قطع شود .گردشگری نیز میتواند بهعنوان یكی از صنایع مهم در هر کشوری از مزایای کمک دولتی (بهویژه در مناطق
محروم) برای رشد استفاده کند و پس از مدتی با عادیشدن روند رشد از چنین یارانههایی چشم پوشید .البته به ثمر نشستن این
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سیاست به نحوه اجرا و سیاستگذاری هم بستگی دارد .تجربه کشورهای دیگر میتواند سیاستگذاران را در این راستا کمک
کند(شاملویی امیر.)6301
در بسیاری از کشورها ،دولت به صورت هدفمند برای رونق صنعت گردشگری و فعالیتهای مربوط و حتی در برخی از موارد
برای خروج از بحران به ذی نفعان این فعالیت به حمایت عمومی از جمله به توزیع یارانه های مستقیم و غیرمستقیم در این بخش
می پردازد ،یعنی عواید یارانه های هدفمند عالوه بر بخش های اقتصادی و اجتماعی به بخش توریست و اکوتوریست نیز تخصیص
می یابد و توسعه هر چه بیشتر ذی نفعان محلی گردشگری و توسعه سكونتگاه های روستایی و محلی را در پی دارد ( رحمانی بیژن
 .)6301،لذا توجه ب ه این موضوع در کشورمان نیز در دوره های مختلف و به اشكال مختلف وجود داشته است اما به نظر
متخصصین و فعالین گردشگری ،نتیجه دلخواه را به همراه نداشته است .این طرح های حمایتی عموما در زمان بروز اختالل در
سیستم گردشگری مانند شیوع کرونا و تعطیلی کسب و کارهای گردشگری مصوب و عموما بصورت ناقص بكارگیری شده است که
آخرین نمونه آن طرح سفرکارت و طرح یارانه سفر با همكاری بانک ملت در سال  6300بوده است.

 -3مروری بر پیشینه تحقیق
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در خصوص یارانه و تاثیر ان بر گسترش فعالیت کسب و کارها تحقیقات فراوانی صورت گرفته است اما درخصوص بررسی
تاثیر یارانه سفر بر کسب و کارهای گردشگری و همچنین توسعه گردشگری مقاصد گردشگری مطالعات زیادی وجود ندارد اما با
توجه به تحقیقات صورت گرفته به برخی مطالعات داخلی در این زمینه میتوان به شرخ زیر اشاره کرد:
پناهی و نصیبپرست ( )6300مقاله ای با عنوان عوامل تعیین کننده توسعه گردشگری در کشورهای در حال توسعه را مورد
بررسی قرار دادند با توجه به گسترش روزافزون گردشگری در دهه های اخیر ،این صنعت مورد توجه بسیاری از اقتصاددانان و
سیاست گذاران قرار گرفته است .بر این اساس ،جهت اتخاذ سیاست های مناسب برای بهبود وضعیت گردشگری کشورها ،مطالعه
ی عوامل مؤثر بر تقاضای توریسم اهمیت ویژه ای یافته است .حال از آن جایی که عوامل بالقوه فراوانی وجود دارد که می توانند
تقاضای توریسم را تحت تأثیر قرار دهند ،مطالعه مذکور با استفاده از رویكرد اقتصاد سنجی بیزینی و به کارگیری روش میانگین
گیری مدل بیزینی ( )BMAبه بررسی اثرات عوامل بالقوه بر تقاضای گردشگری در کشورهای در حال توسعه در دوره  61ساله
 6001-2762پرداخته است .رحمانی و همكاران ( )6301در مقاله ای پیامدهای هدفمندسازی یارانه ها بر توانمندسازی ذینفعان
محلی گردشگری و توسعه سكونتگاه های ناحیه گلدشت شهرستان بروجرد را مورد بررسی قرار دادند .در بسیاری از کشورها ،دولت
به صورت هدفمند برای رونق صنعت گردشگری و فعالیت های مربوط و حتی در برخی از موارد برای خروج از بحران به ذی نفعان
این فعالیت به حمایت عمومی از جمله به توزیع یارانه های مستقیم و غیرمستقیم در این بخش می پردازد ،یعنی عواید یارانه های
هدفمند عالوه بر بخش های اقتصادی و اجتماعی به بخش توریست و اکوتوریست نیز تخصیص می یابد و توسعه هر چه بیشتر
ذینفعان محلی گردشگری و توسعه سكونتگاه های روستایی و محلی را در پی دارد.
جهان پور ( )6301در مقاله ای با عنوان نقش دولت در توسعة اقتصاد گردشگری ایران با محوریت اقتصاد مقاومتی بیان می
کند که صنعت گردشگری ،به منزلة یكی از مهم ترین و سودآورترین صنایع خدماتی جهان ،اولویت درآمد اقتصادی کشورهای
بسیاری است .در سالهای اخیر ،با طرح موضوع «اقتصاد مقاومتی» به عنوان رویكرد کلی اقتصاد ایران ،تمامی فعالیتهای دولت به
این موضوع معطوف و راهكاری برای رشد و توسعة اقتصاد شد .در این مقاله ،باتوجه به اهمیت جایگاه کلیدی دولت در اقتصاد و نیز
در صنعت گردشگری ،درمقام متولی اصلی گردشگری ایران ،نقش دولت در توسعة اقتصاد گردشگری با محوریت اقتصاد مقاومتی
بررسی شده است .این پژوهش به شیوة کیفی توصیفی انجام شده و محوریت بحث شاخص های اقتصاد مقاومتی است.
جاللی ( )6300تحقیقی با عنوان تاُثیر اجرای قانون هدفمندسازی یارانه ها بر گردشگری درون مرزی در ایران انجام داده
است .گردشگری به عنوان ابزاری موثر برای توسعه ی اقتصادی  -اجتماعی ،بخصوص در کشورهای کمتر توسعه یافته از جمله
ایران شناخته میشود .بنابراین برنامه ها ،تصمیمات و رخدادهای اقتصادی ،سیاسی ،اجتماعی و ...میتواند روند رشد و توسعه در
تمامی صنایع ازجمله صنعت گردشگری را تحت تأثیر قرار دهد .قانون هدفمندسازی یارانه ها به عنوان یكی از شاخصترین برنامه
های اقتصادی و اجتماعی دولت ،میتواند تأثیرات گوناگونی بر این صنعت داشته باشد .نتایج پژوهش حاکی از آن است که با اجرای
قانون و آزادسازی قیمتها ،تقاضای گردشگری درون مرزی در سال  ،6302به علت افزایش قیمتهای سوخت انرژی ،کاهش یافته
است .همچنین اجرای قانون موجب افزایش هزینه های خانوار شهری در دو گروه تفریح -امورفرهنگی و رستوران  -هتل شده
است.
وزارت امور اقتصادی و دارایی ( )6311در گزارشی بطور کامل در خصوص یارانه های پرداختی توسط دولت و انواع و چرایی
پرداخت و قانون هدفمندی یارانه ها توضیح داده است و مزایا و دالیل اجرایی این طرح را برشمرده است .راهكارهای عملی انجام
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این طرح در این گزارش ذکر شده است و نحوه توزیع بطور تقریبی مشخص شده است .این گزارش در سالهای آتی دچار تحوالت
و تغییراتی شده است تا بتواند طرح کاملی برای موثر بودن هدفمندی یارانه ها ارایه نماید.
در بین پیشینه های خارجی نیز تحقیقاتی مرتبط وجود داشت بعنوان مثال تویاما ( )2726تحققی با عنوان ویژگیهای
مصرفکننده مرتبط با استفاده از برنامههای یارانه سفر داخلی در طول همهگیری کرونا :موردمطالعه ژاپن انجام داده است .این
تحقیق از نوع پیمایشی بوده و با استفاده از یک پرسشنامه آنالین دادههای الزم را از  1371نفر از ساکنان مناطق شهری اطراف
توکیو و اوزاکا به دست آمده است .نتایج این تحقیق نشان داده است که متغیرهای جمعیت شناختی جنس ،سن ،محل سكونت،
وضعیت تأهل ،شغل ،ترکیب خانوار ،و درآمد ساالنه خانوار بر استفاده از یارانه سفر تأثیرگذار هستند.
فوناشیما و هیراگا ( )2727تحقیقی با عنوان جایی برای رفتن :یارانه سفر دولت ژاپن در طول همهگیری کرونا انجام دادهاند .در
مواجهه با سبک و سنگین کردن بین گسترش بیماری کرونا و بهبود بازیابی اقتصادی ،در جوالی  2727دولت ژاپن کمپین «به
سفر برو» (یارانه برای سفر داخلی) را برای احیای صنعت گردشگری وخیم خود به راه انداخت .این تحقیق بررسی کرده است که آیا
یارانه دولتی حتی با وجود ریسک سرایت بیماری افراد را به سفر ترغیب کرده است یا خیر؛ و اینكه آیا یارانه دولتی باعث گسترش
بیماری کرونا شده است یا خیر .این تحقیق از روش تفاوت-در-تفاوتها استفاده کرده و نشان داده است که یارانه دولتی تعداد
میهمانان هتلهای داخلی را افزایش داده است .به عالوه ،تعداد مسافران بیشتری به خارج از استانها و منطقه اقتصادی خودشان
سفر کردهاند .علیرغم این افزایش در سفرهای داخلی هیچ شواهدی از اینكه یارانه دولتی سفر باعث گسترش سرایت بیماری شده
باشد یافت نشد.
هاواسا ( )2760مقاله ای را با عنوان مشارکت جامعه در توسعه گردشگری به عنوان ابزاری برای پرورش روشهای پایدار به
تحریر آورد .مشارکت جامعه به عنوان ابزاری برای القای توسعه گردشگری در آکادمی های جهانگردی مورد توجه قرار گرفته است.
با این وجود  ،علیرغم تمجیدهای عمیق از ادبیات  ،مقصدها معموالً نمی توانند مشارکت موثر جامعه را به میزان کافی عملیاتی
کنند .تحت نظر تئوری ذینفعان و نردبان مشارکت شهروندان آرنشتاین  ،مطالعه حاضر به بررسی مشارکت جامعه در منطقه دینشو
در ،جنوب شرقی اتیوپی می پردازد .از مدل مشارکت شهروندان آرنشتاین برای درک بهتر میزان مشارکت جامعه در روند توسعه
گردشگری استفاده شده است ،در حالی که نظریه ذینفعان برای دستیابی به بینش عمیق تری در مورد منافع ذینفعان همراه با
استراتژی های مدیریت مربوطه اتخاذ شده است.

 -4مبانی نظری
یكی از عوامل مهم و مؤثر در پویایی اقتصادی و توسعه پایدار هر کشور گردشگری است .در سطح کالن ،دولت ها عالقه مند
به بهره مندی از مزایای اقتصادی ناشی از این صنعت هستند .رقابت فزاینده ای میان کشورهای مختلف به ویژه کشورهای در حال
توسعه آسیایی برای جذب گردشگران آغاز شده است (هریک  .)2770 ،در ایران اگرچه در سالهای اخیر اقدامات و برنامهریزیهای
مدیریتی و بازاریابی برای جذب گردشگر خارجی صورت گرفته است ،اما متأسفانه به دلیل عدم انسجام و هماهنگی بخشهای دولتی
و خصوصی و به ویژه نبود ضوابط مدون در حوزه گردشگری ،سیستم بازاریابی این صنعت نیز از نظم و قاعده مندی الزم برخوردار
نیست (ملكی و توانگر .)6300 ،در این راستا برای آشنایی بیشتر با مفاهیم و متغیرهای تحقیق ،توضیحات کوتاهی در این خصوص
بیان می شود.

 -1-4یارانه سفر
یارانه یا سوبسید 6شكلی از کمک مالی است که به یک تجارت یا بخش اقتصادی پرداخت میشود؛ یا به عبارت دیگر اعطاء
کمک مالی به روی یک کاال یا خدمتی که به جهت افزایش رفاه عمومی جامعه مردم داده میشود .یارانه سود اقتصادی است که
معموالً دولتها به تولیدکنندگان کاال برای تقویت بازار رقابتی کشورها پرداخت میکنند و این یارانهها ممكن است مستقیم یا
غیرمستقیم باشد .همچنین یارانهها به دو نوع یارانههای صادراتی و یارانههای داخلی کشورها تقسیم میشوند .یارانههای صادراتی
مساعدههای قابل تفویض در نزد شرکتهایی است که دولت به شرط صادرات محصوالتشان این یارانهها را در اختیار این شرکتها
قرار میدهد .یارانههای داخلی کشورها نیز کمكی است که به صورت غیر مستقیم به مردم پرداخت میشود (.بانک جهانی)2761-
یارانه بطور کلی نوعی کمک مالی یا نوعی انتقال منابع اقتصادی دولت به خریداران و فروشندگان کاال و خدمات می باشد.پرداخت
یارانه از جمله شناخته شده ترین راههای انتقال درآمد دولت به گروههای کم درآمد جامعه است که دارای سابقه طوال نی است.
(دادگر و نظری .)6307 ،پرداخت کمک مالی (یارانه) میتواند دالیل مختلفی مانند پایین نگه داشتن سطح قیمت (از طریق قدرت
1 subvention
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خرید واقعی خریداران) یا حفظ روند تولیدی یک کاالی معین داشته باشد .یكی از خصوصیات عمده کمک مالی که با پرداختهای
انتقالی از سوی دولت تفاوت دارد ،آن است که در اغلب موارد هدف پرداخت از یارانه ،حفظ قیمتهای کاالها و خدمات نهایی ،در
سطحی پایینتر از هزینه تأمین عوامل تولید است .پرداخت یارانه میتواند ،از طریق تحریف قیمتهای بازار و هزینه تولید ،منجر به
تخصیص نامطلوب منابع گردد .هرچند که این امكان وجود دارد که این اختالالت از طریق آثار خارجی را جبران کند و حتی
میتوان از پرداخت یارانه در جهت حمایت از صنایع نوزاد استفاده کرد .این امكان وجود دارد که با استفاده از ابزارهای جایگزین که
اثرات سوء یارانه را در برندارد مانند حمایت مستقیم درآمدی از طریق نظام جمعآوری مالیات جهت تحقق این اهداف استفاده کرد.،
(قره باغیان ،مرتضی  .)6306اگرچه از دیدگاه اولیه خرج کردن دولت از مبالغ بودجه عمومی کشور جهت افزایش قدرت خرید
جامعه ،نوعی عمل غیراقتصادی است (زیرا عالوه بر اینكه سودی برای دولت ندارد بلكه ضرر اقتصادی هم دارد) ،اما در کل این
فرایند دارای نكات بسیار مثبتی است که مهمترین آن افزایش رفاه عمومی جامعه است .یارانهها میتوانند با رقابتی ساختن
مصنوعی کاالها و خدمات داخلی در مقابل واردات ،بهعنوان شكلی از حمایتگرایی یا محدودیت تجاری باشند .همچنین یارانهها
میتوانند در بازارها خلل ایجاد کنند و هزینههای اقتصادی بزرگی را تحمیل کنند.
از نظر دستهبندی در حسابهای مالی یارانه در دو دسته مستقیم و غیر مستقیم طبقهبندی میشود.
الف :یارانه مستقیم یارانه مستقیم :مقدار هزینههایی است که بهطور کلی دولت برای حفظ منافع قشرها با درآمد پایین جامعه
برای خرید کاالها و خدمات میپردازد .این نوع هزینه کرد عمدتاً دریافت کنندگان کامالً مشخص و برخوردار از شخصیت حقوقی
دارد ،موسسات و شرکتهای تولیدکننده و ارائه دهنده کاالها و خدمات زیر بنایی که تولید و ارائه خدمت شان در جهت منافع
عمومی ،سبب زیان مالی آنها میشود مانند شرکتهای تولیدکننده اب و برق و شرکتهای ارائه دهنده خدمات حمل و نقل
عمومی  ،از این دستهاند .یارانه مستقیم خود به دو نوع یارانه تولیدی و یارانه مصرفی تقسیم میشود.
ب :یارانه غیر مستقیم :یارانه غیر مستقیم یارانهای است که بابت ثابت نگه داشتن قیمت مصرفکننده یا تضمین قیمت
تولیدکننده اختصاص مییابد .این نوع یارانه جنبه کاالیی دارد و گیرندگان ان متعدد هستند.
یارانه از منظر مرحلهای که کاال و خدمت مشمول یارانه میشود نیز به شرح زیر دستهبندی می شوند:
)6یارانه تولیدی :یارانه تولیدی به هر نوع مداخله دولت در اقتصاد که منجر به کاهش هزینههای تولید برای تولیدکننده یا
افزایش قیمت دریافتی توسط تولیدکننده گردد ،گفته میشود .به عنوان مثال کمکهای دولت به صنایع و کشاورزان از این دستهاند.
)2یارانه مصرفی :یارانه مصرفی همانند یارانه تولیدی به هر نوع تأثیر دولت که باعث میشود مصرفکننده قیمتی کمتر از
قیمت بازار را پرداخت نماید اطالق میشود.
)3یارانه خدماتی :یارانه خدماتی عبارت است از برخی کمکهای دولت به موسسات و شرکتهای خدمات عمومی که خدمات
خود را با قیمتی کمتر از هزینه تمام شده به مصرفکنندگان عرضه مینمایند که یارانه سفر را میتوان از این دسته یارانه ها دانست.
به بیان دیگر یارانه خدماتی یارانهای است که دولت به منظور کاهش برخی از هزینههای خدماتی برای مصرفکنندگان ،به پارهای
از خدمات عمومی پرداخت میکنند .این قبیل خدمات بیشتر در بر گیرنده خدمات عمومی شهری است.
یارانه سفر مبلغی است که اعتبار آن از بودجه حمایت و پشتیبانی از صنعت گردشگری تامین میشود و به بستههای سفری
اختصاص مییابد که آژانسهای مسافرتی آماده کردهاند و مردم میتوانند این تورهای یارانهدار را از آژانسها بخرند (خبرگزاری
ایسنا .)6301 ،گردشگری خدماتی را شامل می شود که می تواند به عموم جامعه در سطوح مختلف ارایه گردد.در برخی کشورها به
جهت اثر روانی و انگیزشی سفر ،برای کارمندان و پرسنل شرکت ها و ادارات دولتی و غیردولتی مبلغی به عنوان یارانه درنظر می
گیرندکه عموما به بازنشستگان پرداخت می گردداما در مواردی این یارانه از طرق مختلف به کارمندان شاغل نیز پرداخت می شود.
برای اثربخشی بیشتر این یارانه ها و همچنین فعالیت بنگاه های گردشگری مانند هتل ها و آژانس ها ،دولت اغلب قراردادی را از
طریق شرکتهای واسطه مانند بانک ها با موسسات گردشگری دارای مجوز برقرار کرده و به این موسسات سهمیه ای اختصاص می
دهد و کل خدمات گردشگری را بین آنها توزیع می نماید .اینكار قبال با هماهنگی آن بنگاهها و از طریق سنجش توانایی های
ایشان تعیین اعتبار شده است .یارانه سفر عمدتا به گونه ای است که بخشی از هزینه های سفر را پوشش می دهد و قسمتی از
هزینه ها را گردشگر باید بپردازد و بدین شكل میتواند از بین بسته های پیشنهادی یارانه ای بسته ای را انتخاب کند که نیاز به
پرداخت وجه از طرف گردشگر نباشد یا اینكه مانند بسته ها یا پكیج های سفر لوکس نیاز به پرداخت مابه التفاوت زیادی از طرف
گردشگر باشد.
یارانه سفر عموما توسط سازمانها به میزان برابری بین کارمندان تقسیم می شود اما تحقیقات نشان می دهد که میزان پرداخت
یارانه سفر بین سازمانهای مختلف متفاوت است که این امر موجب نارضایتی کارمندان می گردد .یكی از معضالت یارانه سفر این
است که برخی کارمندان ترجیح می دهند مبالغ این یارانه را برای جبران هزینه های دیگر زندگی خود استفاده کنند و از آن برای
سفر استفاده نمی کنند و با تعامل با موسسات گردشگری،مبلغ مورد نظر را بعد از کسر حق المل کاری موسسه ،نقدا دریافت می
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کنند که این امر تمامی اهداف طرح را زیر سوال می برد .معضل دیگر خدماتی است نا برابر و عمدتا با کیفیت پایین ترکه به
دارندگان یارانه سفر از سوی خدمات دهندگان به گردشگران داده می شود که البته با نظارت و هدفگذاری کامل قابل رفع می باشد.
در ایران نیز طرح یارانه سفر در دوران ریاست جمهوری دکتر احمدی نژاد کلید خورد و در قالب کارتهای الكترونیكی سفرکارت
شروع شد که دقیقا به دالیل دو معضل گفته شده و ناهكاهنگی سیستم بانكی و عدم حمایت مالی دولت و صرفا بصورت تخفیف از
فروش خدمات توسط موسسات گردشگری به شكست انجامید .در سال  6300نیز طرحی از طرف دولت دکتر روحانی با حمایت
بانک ملت تهیه و ابالغ شد که با شیوع بیماری کرونا همزمان گردید و اولین صنعت آسیب پذیر از این مساله ،صنعت گردشگری
بود و به همین لحاظ این طرح نیز به مرحله عملیاتی نرسید .با توجه به موارد فوق میتوان اذعان داشت اختصاص یارانه سفر به
عنوان نوعی از یارانه های خدماتی با توجه به اثرگذاری آن در چرخه اقتصاد گردشگری داخلی و سبک زندگی و آرامش خانوارها،
طرحی بسیار اساسی و مهم می باشد که نیازمند بررسی و تدوین راهكارهای عملیاتی قایل کنترل می باشد تا به اهداف طرح دست
یافته شود.

 -2-4توسعه گردشگری
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”توسعه“ در لغت به معنای رشد تدریجی در جهت پیشرفتهترشدن ,قدرتمندترشدن و حتی بزرگترشدن است (فرهنگ لغات
آکسفورد .)2776 ,توسعه کوششی است برای ایجاد تعادلی تحققنیافته یا راهحلی است در جهت رفع فشارها و مشكالتی که پیوسته
بین بخشهای مختلف زندگی اجتماعی و انسانی وجود دارد .توسعه جریانی است که در خود تجدید سازمان و سمتگیری متفاوت
کل نظام اقتصادی-اجتماعی را به همراه دارد .توسعه عالوه بر اینكه بهبود میزان تولید و درآمد را دربردارد ,شامل دگرگونیهای
اساسی در ساختهای نهادی ,اجتماعی-اداری و همچنین ایستارها و دیدگاههای عمومی مردم است .توسعه در بسیاری از موارد,
حتی عادات و رسوم و عقاید مردم را نیز دربرمیگیرد .توسعه گردشگری پایدار در برگیرنده توسعه صنعت گردشگری و جذب
گردشگران به مناطق مستعد گردشگری میباشد که با استفاده از منابع موجود به نیازهای اجتماعی ،فرهنگی ،اقتصادی و قانونی
جامعه میزبان و انتظارات بازدیدکنندگان بتوان پاسخ داد و تا حد بسیاری بتوان وحدت و هویت فرهنگی ،سالمت محیط زیست،
تعادل اقتصادی مقصد و میهمانان آنها را به طور متوازن و پیوسته در حد بهینه تأمین کرد .در توسعه گردشگری پایدار ،توسعه
انعكاسی از ارزشها و هنجارهای مورد قبول جامعه است و حرکتی بر خالف آن از خودشان نشان نمی دهند .یكی از منافع عمده
گردشگری مبتنی بر رویكرد توسعه پایدار این است که پرداختهای گردشگری به صیانت و حفاظت از منابع طبیعی و فرهنگی یک
ناحیه منجر میگردد .از این رو گردشگری پایدار میتواند یک وسیله مهم برای رسیدن به حفاظت از محیط در آن نواحی باشد که
در فعالیت حفاظت از محیط و منابع با محدودیت مواجه هستند یک تكنیک اساسی در نیل به توسعه پایدار بر نامه ریزی برای
محیط زیست است( .معصومی .)6311 ،یک جنبه بسیار مهم توسعه پایدار تأکید بر زمینه اجتماعی گردشگری است .این رویكرد در
گردشگری به توسعه انواع گردشگری که منافعی را برای جوامع محلی ایجاد میکند و مشارکت جامعه محلی در فرآیند برنامه
ریزی ،تأکید دارد .همچنین روشهایی به کار گرفته میشود تا اطمینان حاصل شود که بسیاری از منافع گردشگری به ساکنین
میرسند و نه به خارج از مردم محلی ،در توسعه پایدار بیشینه سازی منافع برای ساکنین محلی نوعأ نتیجه پذیرش هر چه بهتر
گردشگری توسط ساکنین محلی و پشتیبانی آنها از فعالیت حفاظت منابع گردشگری محلی است (معصومی)6311 ،

 -5روش شناسی تحقیق
در این تحقیق و در بخش مبانی نظری از روش کتابخانهای و میدانی استفاده گردیده است .مبانی نظری با مراجعه به کتابها،
پایان نامهها ،نشریات و کتابخانههای دانشگاه و و مراکز اطالع رسانی و جستجو در پایگاههای اطالع رسانی علمی جهت دستیابی
بهاخرین دستاوردهای مطالعات انجام شده ،استفاده گردید و پس از تبیین مدل مفهومی تحقیق ،براساس مطالعات میدانی از طریق
پرسشنامه دادهها جمع آوری و سپس فرضیههای مورد نظر ،بررسی شده است .لذا ابزارگردآوری در تحقیق حاضر ،پرسشنامه
استاندارد و محقق ساخته میباشد و از طیف لیكرت برای پاسخ ها استفاده شده است.

ردیف
6
2
3
0
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جدول  -1سرفصل هر يك از سواالت پرسشنامه تحقیق
منبع
سرفصل سواالت
بعد اقتصادی
بعد زیست محیطی
کریس و همكاران ()2771
بعد اجتماعی
بعد فرهنگی

تعداد سوال مرتبط
0
3
1
0

یارانه سفر

1

محقق ساخته

67

پرسشنامه تحقیق حاضر شامل دوبخش اطالعات مربوط به جمعیت شناختی و متغیرهای تحقیق میباشد  .برای سنجش
متغیرهای تحقیق از پرسشنامه محقق ساخته برای متغیر یارانه سفر با 67گویه و پرسشنامه استاندارد کریس و همكاران()2771
برای متغیر توسعه گردشگری در  27گویه استفاده شده است.

 -1-5روایی و پایایی تحقیق
در این تحقیق پس از تدوین چهارچوب اولیه ،جهت ارزیابی پرسشنامه تحقیق و روایی آن با اساتید راهنما و مشاور و اساتید
دانشگاه و صاحب نظران رشتههای مدیریت جهانگردی مشورت به عمل آمده ،نظرات انتقادی و پیشنهادهای اصالحی آنان در
پرسشنامه اعمال گردید .در انجام روایی سازه از تحلیل عاملی تاییدی استقاده شد .هم چنین ،در تحقیق حاضر ابتدا یک نمونه اولیه
 37پرسشنامه پیش آزمون گردید و سپس با استفاده از دادههای به دست آمده از این پرسشنامهها و به کمک نرم افزار آماری
 SPSSمیزان ضریب اعتماد با روش آلفای کرانباخ برای این ابزار محاسبه شد .با توجه به موارد فوق الذکر برای هر کدام از ابعاد
مدل مورد بررسی به کمک نرم افزار  SPSSآلفای کرونباخ محاسبه شده که نتایج آن در جدول زیر آورده شده است.

از آنجائی که مقادیر آلفای کرونباخ برای تمامی سواالت باالتر از  7/0می باشد ،پایایی کلیه سواالت مورد تایید قرار گرفت.

 -2-5تجزیه و تحلیل داده ها
در این تحقیق ،برای تحلیل داده های بدست آمده از نمونه ها هم از روشهای آمار توصیفی و هم از روشهای آمار استنباطی
استفاده شده است .برای بررسی مشخصات پاسخ دهندگان از آمار توصیفی و شاخص های آمار توصیفی نظیر شاخص های مرکزی
(میانگین) و شاخص های پراکندگی (انحراف معیار) استفاده گردیده است .برای تحلیل داده ها و آزمون فرضیات تحقیق از روش
های آماری تحلیل عاملی اکتشافی و تائیدی برای سنجش مدل های اندازه گیری استفاده گردیده است .نهایتاً برای آزمون فرضیات
تحقیق ،از معادله ساختاری استفاده شد .برای انجام این تحلیل ها از نرم افزارهای آماری  SPSS 25و  Lisrelاستفاده شده است.

سال پنجم ،شماره ( 1پیاپی ،)11 :بهار  ،1341جلد یک

ردیف
6
2
2-6
2-2
2-3
2-0

جدول  -2مقادير پايايي متغیرهای پرسشنامه
آلفای کرونباخ محاسبه شده
سرفصل سواالت
7/1067
تخصیص یارانه سفر
7/0320
توسعه گردشگری مقصد
7/0711
بعد اقتصادی
7/0211
بعد زیست محیطی
7/0070
بعد اجتماعی
7/0302
بعد فرهنگی

 -3-5آزمون فرض نرمال بودن متغیرها
در هر پژوهشی الزم است محقق قبل از انجام آزمونهای آماری از وضعیت توزیع متغیر(نرمال یا غیرنرمال بودن) تحت بررسی
اطمینان پیدا کند ،در صورتیكه توزیع متغیر تحت بررسی نرمال باشد استفاده از آزمونهای کمی و پارامتری توصیه می شود و در
صورتی که توزیع غیرنرمال باشد استفاده از آزمونهای غیرپارامتری توصیه می شود .در جدول زیر نتایج به تفصیل آمده است.
برای تعیین نوع متغیرهای تحت بررسی سطح معنی داری آزمون کولوموگروف-اسمیرنف مراجعه میشود ،در صورتی که
سطح معنی داری از عدد 7/71باالتر باشد ،ادعا میشود متغیر دارای توزیع نرمال است و اگر سطح معنیداری از عدد 7/71کمتر
باشد ،توزیع متغیر غیرنرمال خواهد بود .بر اساس همین منطق کیفیت متغیرها در جدول ثبت شده است و همه متغیرها از نوع نرمال
هستند.
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ردیف
6
2
2-6
2-2
2-3
2-0

جدول  -3آزمون کولوموگروف اسمیرنف متغیرهای تحقیق
آزمون کولموگروف-اسمیرنف
متغیر های تحقیق
سطح معنی داری
آماره Z
7/713
6/336
تخصیص یارانه سفر
7/360
7/010
توسعه گردشگری مقصد
7/600
6/671
بعد اقتصادی
7/100
7/1
بعد زیست محیطی
7/103
7/013
بعد اجتماعی
7/173
7/121
بعد فرهنگی

نتیجه
نرمال
نرمال
نرمال
نرمال
نرمال
نرمال

 -4-5تحلیل عاملی تائیدی پرسشنامه تحقیق

سال پنجم ،شماره ( 1پیاپی ،)11 :بهار  ،1341جلد یک
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نتایج حاصل از تحلیل عاملی
تائیدی سؤاالت پرسشنامه تحقیق،
نشان میدهد که بارهای عاملی به
دست آمده بیشتر از  7/3بوده و 3
مولفه مربوط به این متغیر قابل
دستهبندی در یک عامل مجزا هستند.
لذا دادههای این متغیر مكنون ،از
میانگین سؤاالت محاسبه میشوند.
شكل زیر نتایج تحلیل عاملی تأییدی
را برای پرسشنامه تحقیق در حالت
تخمین استاندارد را نشان میدهد.
نمودار : 1تحلیل عاملي تائیدی پرسشنامه توسعه گردشگری مقصد
نتایج حاصل از تحلیل عاملی
تأییدی سؤاالت پرسشنامه تخصیص
یارانه سفر ،نشان میدهد که ،شاخص
برازش /معادل  2/0و مقدار از 3
کمتر است که نشان میدهد مدل
نظری با دادهها برازش دارند و با این
دادهها تأیید میشوند و نشان میدهد
پایایی الزم را داشته استRMSEA .
معادل  7/711و از طرفی P-valu
(سطح معنی داری)  7/7776میباشد
که کمتر از  7,71است نتایج حاصل از
تحلیل عاملی تأییدی سؤاالت
نمودار  : 2تحلیل عاملي تائیدی پرسشنامه توسعه گردشگری مقصد
پرسشنامه تخصیص یارانه سفر نشان
میدهد که بارهای عاملی به دست
آمده بیشتر از  7/3بوده و مولفه مربوط
به پرسشنامه تحقیق قابل دستهبندی
در یک عامل مجزا هستند.
لذا دادههای این متغیر مكنون ،از میانگین سؤاالت محاسبه میشوند .بنابراین با اطمینان  01درصد تحلیل عاملی تائیدی
پرسشنامه تخصیص یارانه سفر پذیرفته میشود .نتایج حاصل از تحلیل عاملی تأییدی سؤاالت پرسشنامه توسعه گردشگری
مقصد ،نشان میدهد که ،شاخص برازش /معادل  2/01و مقدار از  3کمتر است که نشان میدهد مدل نظری با دادهها برازش
دارند و با این دادهها تأیید میشوند و نشان میدهد پایایی الزم را داشته است RMSEA .معادل  7/701و از طرفی P-valu

(سطح معنی داری)  7/7776میباشد که کمتر از  7,71است نتایج حاصل از تحلیل عاملی تأییدی سؤاالت پرسشنامه توسعه
گردشگری مقصد نشان میدهد که بارهای عاملی به دست آمده بیشتر از  7/3بوده و  0مولفه مربوط به پرسشنامه تحقیق قابل
دستهبندی در یک عامل مجزا هستند .لذا دادههای این متغیر مكنون ،از میانگین سؤاالت محاسبه میشوند .بنابراین با اطمینان 01
درصد تحلیل عاملی تائیدی پرسشنامه توسعه گردشگری مقصد پذیرفته میشود.

 -5-5نتایج آزمون فرضیه های پژوهش
فرضیه اصلي :تخصیص يارانه سفر بر توسعه گردشگری مقصد تاثیرمعني داری دارد
برای آزمون فرضیه های پژوهش از روش آماری مدل سازی معادالت ساختاری( )SEMاستفاده شد .که نتایج مربوط به آن را
می توان در شكل های زیر مشاهده کرد .شاحص های اصلی برازش شامل P_value. Df .chi-
 square,RMSEA,GFI,AGFIدر زیر شكل نشان داده شده است.

سال پنجم ،شماره ( 1پیاپی ،)11 :بهار  ،1341جلد یک

نمودار  -3تحلیل مسیر بر اساس شاخص  ،tتاثیر تخصیص يارانه سفر بر توسعه گردشگری مقصد

نمودار  -4تحلیل مسیر بر اساس شاخص ضريب اثر ،تاثیر تخصیص يارانه سفر بر توسعه گردشگری مقصد
جدول  -4تحلیل مسیر شاخصهای برازندگي تاثیر تخصیص يارانه سفر بر توسعه گردشگری مقصد
/
1/33

آماره t

مقدار رابطه

13/44

0/22

P
0/0001

RMSEA
0/062

GFI
0/22

AGFI
0/21

همانطور که در جدول  0مالحظه میگردد ،با توجه به شرایط معادله ساختاری ،شاخص برازش /معادل  6/13و مقدار از 3
کمتر است که نشان میدهد مدل نظری با دادهها برازش دارند و با این دادهها تأیید میشوند و نشان میدهد پایایی الزم را داشته
است RMSEA .معادل  7/712و از طرفی ( P-valuسطح معنی داری)  7/7776میباشد که کمتر از  7/71است .همچنین
مقدار آماره  ،tتاثیر تخصیص یارانه سفر بر توسعه گردشگری مقصد معادل  63/01و از عدد  6/01بیشتر است ضمناً سایر شرایط
معادله ساختاری نیز برقرار میباشد ،لذا در سطح    0.05فرض صفر را رد و فرض مقابل را مبنی بر اینكه ،تخصیص یارانه سفر
بر توسعه گردشگری مقصد تاثیرمعنی داری دارد را میپذیریم.
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فرضیه فرعي :1تخصیص يارانه سفر بر عوامل اقتصادی توسعه گردشگری مقصد تاثیرمعني داری دارد
جدول  :4تحلیل مسیر شاخصهای برازندگي تاثیر تخصیص يارانه سفر بر عوامل اقتصادی توسعه گردشگری مقصد
/
1/26

آماره t

مقدار رابطه

2 /2

0/32

P
0/0001

GFI
0/22

RMSEA
0/044

AGFI
0/23

همانطور که در جدول  1مالحظه میگردد ،با توجه به شرایط معادله ساختاری ،شاخص برازش /معادل  6/01و مقدار از 3
کمتر است که نشان میدهد مدل نظری با دادهها برازش دارند و با این دادهها تأیید میشوند و نشان میدهد پایایی الزم را داشته
است RMSEA .معادل  7/711و از طرفی ( P-valuسطح معنی داری)  7/7776میباشد که کمتر از  7/71است .همچنین
مقدار آماره  ،tتاثیر تخصیص یارانه سفر بر عوامل اقتصادی توسعه گردشگری مقصد معادل  0/2و از عدد  6/01بیشتر است ضمناً
سایر شرایط معادله ساختاری نیز برقرار میباشد ،لذا در سطح    0.05فرض صفر را رد و فرض مقابل را مبنی بر اینكه،
تخصیص یارانه سفر بر عوامل اقتصادی توسعه گردشگری مقصد تاثیرمعنی داری دارد را میپذیریم.

سال پنجم ،شماره ( 1پیاپی ،)11 :بهار  ،1341جلد یک

فرضیه فرعي :2تخصیص يارانه سفر بر عوامل زيست محیطي توسعه گردشگری مقصد تاثیرمعني داری
دارد
جدول  : 6تحلیل مسیر شاخصهای برازندگي تاثیر تخصیص يارانه سفر بر عوامل زيست محیطي توسعه گردشگری
/

آماره t

مقدار رابطه

2/14

12/32

0/33

مقصد
P
0/0001

RMSEA

GFI

AGFI

0/042

0 /2

0/21

همانطور که در جدول  1مالحظه میگردد ،با توجه به شرایط معادله ساختاری ،شاخص برازش /معادل  2/60و مقدار از 3
کمتر است که نشان میدهد مدل نظری با دادهها برازش دارند و با این دادهها تأیید میشوند و نشان میدهد پایایی الزم را داشته
است RMSEA .معادل  7/710و از طرفی ( P-valuسطح معنی داری)  7/7776میباشد که کمتر از  7/71است .همچنین
مقدار آماره  ،tتاثیر تخصیص یارانه سفر بر عوامل زیست محیطی توسعه گردشگری مقصد معادل  62/30و از عدد  6/01بیشتر
است ضمناً سایر شرایط معادله ساختاری نیز برقرار میباشد ،لذا در سطح    0.05فرض صفر را رد و فرض مقابل را مبنی بر
اینكه ،تخصیص یارانه سفر بر عوامل زیست محیطی توسعه گردشگری مقصد تاثیرمعنی داری دارد را میپذیریم.
فرضیه فرعي :3تخصیص يارانه سفر بر عوامل اجتماعي توسعه گردشگری مقصد تاثیرمعني داری دارد
جدول  : 2تحلیل مسیر شاخصهای برازندگي تاثیر تخصیص يارانه سفر بر عوامل اجتماعي توسعه گردشگری مقصد
/
2/24

آماره t

مقدار رابطه

11/34

0 /2

P
0/0001

RMSEA
0/06

GFI
0/22

AGFI
0/22

همانطور که در جدول  0مالحظه میگردد ،با توجه به شرایط معادله ساختاری ،شاخص برازش /معادل  2/20و مقدار از 3
کمتر است که نشان میدهد مدل نظری با دادهها برازش دارند و با این دادهها تأیید میشوند و نشان میدهد پایایی الزم را داشته
است RMSEA .معادل  7/71و از طرفی ( P-valuسطح معنی داری)  7/7776میباشد که کمتر از  7/71است .همچنین مقدار
آماره  ،tتاثیر تخصیص یارانه سفر بر عوامل اجتماعی توسعه گردشگری مقصد معادل  66/31و از عدد  6/01بیشتر است ضمناً سایر
شرایط معادله ساختاری نیز برقرار میباشد ،لذا در سطح    0.05فرض صفر را رد و فرض مقابل را مبنی بر اینكه ،تخصیص
یارانه سفر بر عوامل اجتماعی توسعه گردشگری مقصد تاثیرمعنی داری دارد را میپذیریم.
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فرضیه فرعي  :4تخصیص يارانه سفر بر عوامل فرهنگي توسعه گردشگری مقصد تاثیرمعني داری دارد
جدول  : 3تحلیل مسیر شاخصهای برازندگي تاثیر تخصیص يارانه سفر بر عوامل فرهنگي توسعه گردشگری مقصد
/
2/13

آماره t

مقدار رابطه

12/63

0/62

P
0/0001

RMSEA
0/044

GFI
0/21

AGFI
0 /2

همانطور که در جدول  1مالحظه میگردد ،با توجه به شرایط معادله ساختاری ،شاخص برازش /معادل  2/61و مقدار از 3
کمتر است که نشان میدهد مدل نظری با دادهها برازش دارند و با این دادهها تأیید میشوند و نشان میدهد پایایی الزم را داشته
است RMSEA .معادل  7/711و از طرفی ( P-valuسطح معنی داری)  7/7776میباشد که کمتر از  7/71است .همچنین
مقدار آماره  ،tتاثیر تخصیص یارانه سفر بر عوامل فرهنگی توسعه گردشگری مقصد معادل  62/13و از عدد  6/01بیشتر است
ضمناً سایر شرایط معادله ساختاری نیز برقرار میباشد ،لذا در سطح    0.05فرض صفر را رد و فرض مقابل را مبنی بر اینكه،
تخصیص یارانه سفر بر عوامل فرهنگی توسعه گردشگری مقصد تاثیرمعنی داری دارد را میپذیریم.

با توجه به تایید کلیه فرضیات این پژوهش میتوان عنوان یارانه سفر جزو یارانه های خدماتی است که میتواند بصورت مستقیم
یا غیرمستقیم برای تقویت صنعت گردشگری پرداخت شود .موسسات گردشگری از یارانه های آشكار و پنهان پرداخت شده در
جامعه استفاده می کنند که جنبه حمایتی از این موسسات دارد.به عنوان مثال هتل های  3ستاره به پایین هم اکنون از پرداخت
مالیات بر درآمد معاف هستند و هتلهای  0و 1ستاره دارای  %17تخفیف مالیاتی در صورت داشتن پروانه بهره برداری و استاندارد
سازی هستندکه این موراد جزو یارانه های دولت به موسسات گردشگری می باشد .اما از طرفی گردشگران نیز نیاز به دریافت یارانه
های جهت استفاده از خدمات گردشگری خدمات دهندگان دارند که اثر آن در فرضیات این پژوهش ثابت شده است .این یارانه می
تواند بصورت مستقیم به گردشگر یا غیرمستقیم به موسسات گردشگری پرداخت شود .مهمترین بحث میزان یارانه و نحوه توزیع
آن است که جای بحث و بررسی کامل تری دارد .یكی از مهمترین دالیل عدم توسعه گردشگری در کشور ایران مباحث اقتصادی
و شكاف بین درآمد افراد با تورم در جامعه است که همواره به نفع تورم بوده است .این شكاف موجب کاهش سفر و درنتیجه
مشكالت برا خدمات دهندگان و گیرندگان شده است .یكی از مهمترین راهكارهای توسعه سفر بخصوص در گردشگری داخلی
اختصاص یارانه مستقیم بصورت نقدی و اعتباری به گردشگران است که موجب افزایش توان مالی اقشار مختلف جامعه و اقدام
برای سفر می گردد .میزان و نحوه اختصاص آن برای افراد مختلف جامعه بطوریكه موجب تورم نشده و دقیقا در بخش گردشگری
مورد استفاده قرار گیرد از مباحث بسیار مهم در این حوزه می باشد.
قطعا مشكالت زیست محیطی یكی از عوامل تاثیر گذار بر روی مردم در حال حاضر و در آینده خواهد بود .گردشگری به
عنوان صنعت سفیدو حامی محیط زیست مطرح است و با توسعه آن میتوان به حفظ محیط زیست کمک کرد .ثمره گردشگری
پایدار عالوه بر حفظ یادمان های تاریخی و گردشگری ،حفظ محیط زیست برای آیندگان نیز هست .ارائه یارانه ها بصورت مستقیم
به هتل ها جهت استنفاده از انرژی های پاک می تواند به این امر کمک کند  .توسعه سفرها موجب افزایش درآمد موسسات
گردشگری و هزینه کرد آنها در جهت حفظ محیط زیست می گردد .ضمنا توسعه طبیعت گردی ،گردشگری روستایی و کشاورزی
و ...نیز موجب حفظ محیط زیست می شود که می تواند از طریق یارانه های سفرهایی از این دسته توسعه یابد .امروزه یكی از
دالیل و نتایج گردشگری در جهان ،آرامش فكری و روانی و دوری از محیط کار است که منجر به افزایش بهره وری و توسعه
رفتارهای اجتماعی می گردد .لذا با توسعه سفرها از طریق پرداخت یارانه سفر ،تمامی اقشار جامعه می توانند از این فرصت استفاده
کرده و از آرامش و انبساط خاطر ناشی از آن بهره برده و برای زندگی پر مشغله خود آماده شوندو از جرم و درگیری در جامعه کاسته
شود .یكی از اهداف گردشگری ،تبادل و توسعه فرهنگی جوامع می باشد .حتی تبادالت فرهنگی و ترویج فرهنگ های غنی در
داخل سرزمین ایران می تواند نتایج بسیار مثبتی در نگرش نسل آینده و ملی گرایی ایشان و حفظ فرهنگ ها داشته باشد .لذا با
توسعه سفرها از طریق یارانه سفر می توان به توسعه فرهنگی گردشگری دست یافت.
در این راستا پیشنهادهای زیر نیز مطرح میگردد.
 ارایه طرح های مناسب و کارا در حوزه یارانه سفر بطوریكه کلیه خدمات دهندگان گردشگری را در بر گرفته و متنوع ومتناسب با بودجه افراد مختلف باشد.
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فراخوان خدمات دهندگان گردشگری از طریق وبگاه های تحت نظارت دولت جهت اعالم آمادگی برای قبول یارانه
سفرو شرایط و تخفیفات مربوطه و نظارت بر هزینه کرد یارانه ها در مقاصد گردشگری.
واگذاری بنگاه های گردشگری دولتی در کشور جهت رونق بخش خصوصی گردشگری و تامین منابع مالی یارانه های
سفر بطور مداوم.
تهیه دستورالعمل مشخص در حوزه نحوه استفاده از یارانه سفر با همكاری شرکت های گردشگری و فروش پكیج های
ایشان بطوریكه بخش های خدماتی سفر مانند واحدهای اقامتی ،حمل و نقل ،جاذبه ها و  ...را شامل گردد.
ارایه بسته های اقتصادی یارانه مستقیم از طریق اعتبار برای همه اقشار بصورت مستقیم که بصورت یكسان بوده و
قابلیت انتخاب خدمات برای افراد را هم فراهم میكند.
هماهنگی با شبكه های بانكی جهت اختصاص وام های بلند مدت با سود کم ،عالوه بر یارانه مستقیم پرداختی دولت که
صرفا جهت سفر اختصاص یافته و به اعتبار یارانه سفر افراد متقاضی افزوده می شود.
دادن ترجیحات تبلیغاتی و بازاریابی و سهم بیشتر از میهمانان برای موسسات گردشگری که به حفظ محیط زیست کمک
می کنند.
مشمول شدن خانه های بومگردی از طرح یارانه سفر و سهم بیشتر از میهمانان مربوطه.
درنظر گرفتن بسته های مختلف و متنوع سفر که افراد با درآمد ها و از اقشار مختلف همه بتوانند از آنها استفاده کنند
بطوریكه حتی بدون پرداخت وجه مازاد نیز بتوان از حداقل امكانات استفاده کرد.
ارایه آموزشها وبرنامه های مفید اجتماعی برای اقاشر مختلف و گروهها و سنین متفاوت بصورت متمرکز در مقاصد
گردشگری مانند جشنواره ها ،فستیوال ها و رویدادهای مفرح گردشگری.
ارائه برنامه های فرهنگی در مقاصد گردشگری جهت افراد استفاده کننده از یارانه سفر بصورت رایگان مانند نمایشگاه
های غذای سنتی ،آیین ها و مراسمات فرهنگی و...
امكان بازدید های رایگان از موزه ها و اماکن تاریخی فرهنگی برای دارندگان یارانه سفر.
ارائه تخفیفات مناسب جهت صنایع دستی در بازارچه های متمرکز این صنایع در مقاصد از طریق یارانه مستقل اعتباری
سفر.
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