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 The role of Political Relations Between Countries in 

The Development of Tourism: A Case Study of Iran 

and Oman 

  

 A B S T R A C T 

 

 Politics is a product of geography and tourism, which is one of the 

geopolitical foundations of Iran, has not been unaffected by politics and has 

had many vicissitudes in proportion to political developments and political 
relations with the world in Iran and after the victory of the Islamic 

Revolution. Iran, with all its historical, cultural and natural attractions in 

recent years, has been able to achieve a relative success in this field, and the 
efforts and attention of tourism industry activists, the expansion of mass 

communication network, government facilitation policies and attention to 

infrastructure, education and welfare have been among the most important 
reasons. Undoubtedly, the political relations of the countries have not been 

ineffective in the development of tourism cooperation, and the security, 

welfare, educational, as well as strengthened historical, cultural and 

territorial commonalities between the two countries have been effective in 
expanding these tourist exchanges. For this purpose, the required data for 

the research have been collected from the content of upstream laws and 

programs of the Islamic Republic of Iran by documentary method. The 
results show that the more countries have strengthened political relations, 

the more they are developed in tourism. This is, of course, clear in the case 

of Iran and Oman, which have been studied on a case-by-case basis. At the 

same time, if more infrastructure, welfare and advertising facilities are 
developed, they will enjoy more prosperity. 
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 یتوسعه بر کشورها سیاسی مناسبات نقش

: موردی یمطالعه (بین ما فی گردشگری

 )عمان و ایران
 

 *.Ph.D راد مستوفی امید

 واحد اسالمی آزاد دانشگاه، سیاسی جغرافیای دکترای دانشجوی
 مرکز، تهران. تهران

 

 چکیده

 از که گردشگری یمقوله و جغرافیاست محصول و زائیده سیاست
 نبوده سیاست نهاد از تاثیر بی است ایران کشور ژئوپلیتیکی هایبنیان

 در جهان کشورهای با سیاسی روابط و سیاسی تحوالت با متناسب و
 برخوردار زیادی فرود و فراز از اسالمی البقان پیروزی از بعد و ایران

 و فرهنگی تاریخی، هایجاذبه یهمه با ایران کشور.است بوده
 این در نسبی توفیق یک به است توانسته اخیر هایسال در اشطبیعی
 گردشگری،گسترش صنعت فعاالن توجه و تالش که یابد دست زمینه
 و هادولت کنندگی تسهیل هایسیاست جمعی، ارتباطات یشبکه
 بوده آن دالیل ترینمهم از رفاهی و آموزشی هایساخت زیر به توجه
 هایهمکاری یتوسعه در کشورها سیاسی روابط شک بدون .است

 و رفاهی امنیتی، هایزمینه چقدر هر و نبوده تاثیر بی گردشگری
 دو بین سرزمینی و فرهنگی تاریخی، اشتراکات همچنین و آموزشی

 بوده موثر توریستی تبادالت این گسترش در باشد شده تقویت کشور
 از تحقیق نیاز مورد هایداده اسنادی، روش به منظور بدین .است

 جمع ایران اسالمی جمهوری دستی باال هایبرنامه و قوانین محتوی
 چقدر هر که دهدمی نشان آمده دست به نتایج این. است شده آوری

 یتوسعه باشند برخوردار بیشتری سیاسی روابط تحکیم از کشورها
 دو مورد در البته که. است داشته بیشتری نمود هاآن در گردشگری

 خوبی به ،است شده مطالعه موردی صورتبه که عمان و ایران کشور
 زیر امکانات تربیش یتوسعه صورت در اینکه ضمن. است نمایان

 .شد خواهند برخوردار بیشتری رونق از تبلیغاتی و رفاهی ساختی،
 

 .عمان ،ایران ،گردشگری یتوسعه ،سیاسی روابط:کلیدی واژگان

 

 02/02/1399تاریخ دریافت: 
 16/04/1399یرش: تاریخ پذ

 mrym.sourena@gmail.comنویسنده مسئول: 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 
 
 
 

 :مقدمه

 برای مشی و روش و راهبرد هرگونه عام معنای در سیاست   
( اجتماعی چه ،شخصی چه) امور از امری هر کردن بهتر یا اداره
 مدیریت و دولت به مربوط که است اموری اصطالح در و است

 .باشد دولت فعالیت چگونگی و مقاصد و شکل تعیین و

 و ژئوپلیتیکی یهاانبنی یپایه بر کشورها سیاسی روابط

  .دارد قرار کشورها آن حاکم سیاسی ایدئولوژی از متاثر
 آن از که است زیادی عوامل از ثرمتأ گردشگری صنعت

 .کرد اشاره کشور دو بین سیاسی روابط به توانمی جمله

 چه کشورها سیاسی مناسبات که است این تحقیق یمسئله
 میان این در که دارد گردشگری صنعت یتوسعه بر ثیریتأ
 مورد عمان و ایران اسالمی جمهوری کشور دو مشخص طوربه

 .است گرفته قرار تحقیق و بررسی

 تحلیل و تحلیلی -توصیفی صورتبه تحقیق انجام روش
 مرتبط نهادهای از تحقیق نیاز مورد هایداده. است بوده محتوی

 سازمان ،(دستی صنایع و گردشگری فرهنگی، میراث وزارت)

 .است شده اخذ.... و جهانگردی جهانی

 میالدی هفتاد یدهه به عمان و ایران سیاسی روابط
 را قدرت کشور این رهبر قابوس سلطان که زمانی رسدمی
 سیاست کردمی تالش زمان همان از کشور این گرفت دستبه

 .گیرد پیش در جهان کشورهای سایر و همسایگان با را ایمیانه

 ایران با عمیقی اشتراکات عمان بخش هویت هایمولفه
 کشور این خارجی رویکرد تا شده موجب که دارند شیعی

 دیگر با قیاس در شیعی ایران با بیشتری قرابت احساس
 .کند همسایگان

 هایقومیت و خصیصه ،ایدئولوژی از متاثر اشتراکات این
 و محکم ارتباطی قدیم روزگاران از که ستا فرهنگی و تاریخی

 مدیریت میان این در البته که. است داشته ایرانیان با تنگاتنگ
 مدیریت و کشور این پادشاه عنوانهب قابوس سلطان معتدل

 میان در کشور این مستقل دیدگاه اتخاذ و هرمز یتنگه مشترک
 نیم به نزدیک طول در فارس خلیج همکاری شورای کشورهای

 دو سیاسی روابط تحکیم در خوبی بسیار تاثیر گذشته، قرن
 . است داشته کشور

 و سرزمینی تاریخی، اشتراکات علیرغم کشورها از خیلی

 رونق پر صنعت نای به توجه نظر از زیادی هایتفاوت طبیعی،
 ریزی برنامه و گذاریسیاست شکل آن دالیل از یکی و دارند

 بستگی خارجی گردشگری رکود یا رونق که چرا ستا کشورها
 روابط یحوزه در کشور کالن گیرندگان تصمیم نگرش به

 که دارد فرادستی اسناد و قوانین و توسعه هایبرنامه سیاسی،
 .کندمی مشخص را آن ضرورت و اهمیت میزان

 به که دارد وجود زیادی تعاریف گردشگری تعریف در

 :پردازممیها آن از هایینمونه
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 معنایبه Tour  یکلمه از Tourism گردشگری لغت
 ورد معنای به Turns التین لغت در ریشه که شده اخذ گشتن
 زا که دارد چرخش و مقصد و مبدا بین برگشت و رفت زدن،

 یافته راه یانگلیس به نهایت در و فرانسه و اسپانیایی به یونانی

 .[12] است
 و مسافرت معنایبه گردشگری النگمن لغت فرهنگ در
 [11] .است شده معنا سرگرمی برای تفریح
 و گیردمی انجام مقصدی به مسافرتی آن در که سفری به
 اطالق دارد، بر در سکونت محل به بازگشتی سپس

 .[17].شودمی
 توسط که 1993 سال در متحد ملل آمار کمیسیون تعریف

 رتعبا جهانگردی: است شده ارائه جهانگردی جهانی سازمان
 از خارج ییهاانمک به که افرادی هایفعالیت مجموعه از است
 امور مانجا و استراحت و تفریح قصد به خود کار و زندگی محل
ها نامک آن در متوالی سالیک از بیش و کنندمی مسافرت دیگر
 .[6] .مانندنمی

 مرتبط محتوی و مفاد تحلیل و ارزیابی دنبال به تحقیق این
 ها،گذاریسیاست در ایران و عمان کشور دو سیاسی مناسبات با

 باتمناس اهمیت به تا است ایران فرادستی قوانین و اسناد
 .ببرد پی خارجی گردشگری تقویت منظوربه سیاسی،
 

  :تحقیق یپیشینه

 زیادی مقاالت و مطالب ایران گردشگری صنعت یحوزه در   
 ابطرو مورد در کمی بسیار هایپژوهش اما. است شده نگاشته
 انجام گردشگری یتوسعه بر هاآن تاثیر و کشورها سیاسی

 .است گرفته

 و شمالی کره کشور دو بین گردشگری تطبیقی بررسی در
 دارای که( 2007)همکاران و کیم توسط که جنوبی کره

 دهش انجام هستند، مشابهی تاریخ و فرهنگ زبان، سرزمین،
 عفض مقابل در جنوبی کره رونق پر یگردشگر که: است آمده

 سیاسی ایدئولوژی از ناشی شمالی کره گردشگری
 یسهمقا این البته که است کشور دو متفاوت هایسیاستگذاری

 دو بین( 2010)همکاران و جونز از مشابهی هایپژوهش در
 هنگ کشور دو بین( 2013) وان پنی نیز و تونس و لیبی کشور
 ستد به مشابهی نتایج که است گرفته انجام ماکاکو و کنگ

 .است آمده

 گذاریسیاست: معتقدند( 200۸) همکاران و اجل
 دستورات، ها،رهنمون ها،فعالیت پیشرفت روش گردشگری،

 یمسئله اخالقی، چارچوب درها عمل طرز یمجموعه و اصول
 برای نحو بهترین به را ملت یا جامعه یاراده که است محوری

 و بازاریابی خدمات، تولید، توسعه، ریزی برنامه در کارآمدی

 .دهدمی نشان گردشگری یآینده رشد و پایدار اهداف

 هایسیاست که معتقدند( 1393:) همکاران و چیانه حیدری
 بوده نآ رایج الگوهای از برخاسته ندرت به ایران در گردشگری

 .است بوده سیاسی هایمولفه تاثیر تحت تربیش و

 هایپژوهش در تحقیق یپیشینه درها بررسی براساس
 صنعت یتوسعه در گذاریسیاست جایگاه و اهمیت بر خارجی

 گردشگری صنعت سطح تفاوت و است شده تاکید گردشگری
 در اما دانندمی گذاریسیاست از ناشی را کشورها میان در

 دهش تاکید صنعت این اهمیت بر کهاین ضمن داخلی تحقیقات
 دمور کشوری اسناد و قوانین براساس موضوع این اما است

 ینا در تالشی حاضر تحقیق .است نگرفته قرار دقیق بررسی
 .باشدمی باره

 

  :نظری مبانی

 در که نقشی دلیلبه قابوس سلطان رهبری با عمان کشور   
 سیئسو به داشت خاورمیانه در اخیر هایدهه یهاانبحر

 نسلطا نقش همیشه بین این در است شده معروف خاورمیانه
 بود رتباطا در ایران با که موضوعاتی در میانجی عنوانهب قابوس

 گرفت دستبه را حکومت که زمانی از و شدمی توصیف رنگ پر
 با خوبی بسیار یهمواره رابطه فرودها و فراز یهمه وجود با

 غمعلیر ایران علیه عراق جنگ دوران در حتی. داشت ایران
 اعالم ایران، علیه متخاصم کشورهای سیاسی فشارهای

 و کرد مایلت ابراز تهران با روابط بهبود از حتی و نمود طرفیبی
 آمریکا با و گرفت را ایران جانبها نفتکش جنگ در نیز

 .نکرد همکاری

 نقش همواره عمان کشور گذشته قرن نیم در کلی طوربه
 اهشک جهت و داشته ایران خارجی سیاست در انکاری غیرقابل

 .است کوشیده بسیار خاورمیانه در ایمنطقه هایتنش

 ۵7 اسالمی انقالب از پس نیز ایران خارجی سیاست"
 ییرتغ و گرفت شکل دینی نظام هایگذاریارزش براساس عمدتا

 نافعم تامین برای مستقل سیاست اتخاذ جهت در و داد ماهیت
 از خارج را خود تا کوشید و کرد حرکت اشالمللی بین

 تعریف غرب بلوک و شرق بلوک رویکردهای وها استراتژی

 منطقه هایحکومت با مشارکت و همکاری راستا این در .کند
 ویتاول در امنیتی ترتیبات به دهی شکل جهت در خاورمیانه

 .[22] ".گرفت قرار
 روابط از همواره عمان و ایران کشور دو شودمی تاکید
 برخوردار نزدیکی نظامی و اقتصادی دیپلماتیک، مشترک،

 همواره اسالمی انقالب اول سال سه جز به که طوریبه اندبوده
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 یهاانبحر و وقایع در و اندبوده برخوردار مطلوبی روابط از
 ساکت میانجی عنوانهب عربی کشورهای و ایران بین مختلف

 .است کرده عمل

 

 
 گذار بر روابط سیاسی دو کشور و پیامدهای گردشگری ناشی از آن: عوامل تاثیر(1)مدل مفهومی 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 :تحقیق روش
 یشیوه به آن هایداده که است کیفی نوع از تحقیق این   

 از آوری جمع این. است شده گردآوری اسنادی و ایکتابخانه
 میراث وزارت اسناد، اساسی قانون: نظیر ایران قوانین و متون

 .است آمده دست به دستی صنایع و گردشگری فرهنگی،

 است شده سعی تحقیق، نظری چارچوب تدوین از پس
 باها بخشنامه و قوانین و مفاد از پژوهش نیاز مورد هایداده

 انقالب از پس زمانی یهردو در و فرادستی اسناد جایگاه اولویت
 های معتبر منشر شده از منابع موثق،، گزارش۵7 سال اسالمی
 تفسیر و تحلیل مورد بعد و گردد استخراجهای مرتبط پژوهش

 .گیرد قرار کیفی
 

  تحقیق: هاییافته

 و طبیعی فرهنگی، تاریخی، سیاسی، نظر از ایران تردید بی   
 کشور با( گذشته قرن نیم در حداقل)  فراوانی اشتراکات مذهبی
 و ایمنطقه مناقشات از بسیاری در که طوریبه دارد عمان

 در و است داشته ایران از جانبدارانه رویکردی حداقل جهانی
 کشورهای با ایران یآمده پیش اختالفات از بسیاری رفع جهت

 .است کرده تالش آمریکایی و اروپایی

 به ایران سیاسی رویکرد یواسطههب اخیر هایسال در
 آن اقتصادی فراوان هایاهمیت و گردشگری صنعت یمقوله

 به توجه و گردشگری صنعت رشد مسیر در کشور دو تعامالت

 .است شده تربیش آن

 ایران سیاسی شرایط یواسطههب گذشته هایسال در اگرچه
 و منفی تبلیغات نیز و دنیا کشورهای با تعامالتش یشیوه و

 کمتری توجه از ایران در صنعت این غرب ایرسانه دار جهت
 الزم هایزیرساخت و امکانات نبود نیز و خارج و داخل در هم
 سال چند طی رویکرد تغییر این رسدمی نظربه اما بود فروغ کم

 و مشترک سیاسی مواضع که کشورهایی با خصوصا گذشته

 .است بوده رشد به رو داریم مشترک فرهنگی و تاریخی قرابت

 دستاوردهای ترینمهم از یکی که کشورها سیاسی مناسبات
 گردشگران برای را خوبی یگزینه باشدمی امنیت یمقوله آن
 و رفاهی امکانات بر عالوه که کرد خواهد فراهم کشور دو

 موثر آن از مندیبهره و سفر افزایش در مقصد، کشور زیرساختی

  .بود خواهد
وزارت میراث  مکاتبات در حوزه بررسی قوانین، اسناد و

دهد که صنعت فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی نشان می
های روابط سیاسی داشتن تمامی آیتمی ایران علیرغم گردشگر

اسی و اقتصادی های سیاولویت برنامه مطلوب با کشور عمان در
ای دلیل فقدان یا عدم حمایت نهادههو بکشورمان نبوده است 

کنون موفقیت زیادی در باال دستی از صنعت گردشگری تا
های همکاری نعت ایجاد نشده است. اگرچه زمینهتوسعه این ص

واسطه مناسبات سیاسی خوب بین دو هاین راستا بزیادی در 
 کشور برقرار است.

 ایدئولوژی های ژئوپلیتیکیبنیان

راهبردها -قانون اساسی قدرت-فرهنگ-سرزمین

 هاسیاست

توسعه توسعه یا عدم 

 گردشگری
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میزان موفقیت در توسعه گردشگری دو کشور  6تا  1جداول 
ایران و عمان به نسبت میانگین جهانی را ) با توجه به میزان 

همچنین میزان سایر کشورهای دنیا و  باها آنروابط سیاسی 
های تاریخی و فرهنگی، پیشینه و جمعیت، وسعت، جاذبه

 [7]دهد. می امکانات و خدمات گردشگری و...( نشان

 

 

 
 : تاثیر مستقیم گردشگری بر اشتغال(1)جدول 

 تاثیر مستقیم گردشگری بر اشتغال
 هزار شغل رتبه کشور

 476 3۵ ایران

 ۵3.3 114 عمان

 ۸4۵.۸ - میانگین جهانی

 

 : تاثیر مستقیم گردشگری در تولید ناخالص ملی(2)جدول 

 در تولید ناخالص ملی گردشگری مستقیم تاثیر
 ارزش)میلیارد دالر( رتبه کشور

 10.1 3۸ ایران

 1.۸ ۸3 عمان

 1۸.۵ - میانگین جهانی

 

 : سهم مستقیم گردشگری در اشتغال(3)جدول 

 سهم مستقیم گردشگری در اشتغال
 سهم)درصد( رتبه کشور

 1.9 1۵۸ ایران

 2.7 119 عمان

 3.6 - میانگین جهانی

 

 : سهم مستقیم گردشگری در تولید ناخالص ملی(4) جدول

 سهم مستقیم گردشگری در تولید ناخالص ملی
 سهم)درصد( رتبه کشور

 2.۵ 133 ایران

 2.۵ 129 عمان

 3 - میانگین جهانی

 

 بر رشد ناخالص ملی : تاثیر مستقیم گردشگری(۵) جدول

 تاثیر مستقیم گردشگری بر رشد تولید ناخالص ملی
 (201۵نسبت به  2016) درصد رشد رتبه کشور

 6.7 7 ایران

 6.6 9 عمان

 3.3 - میانگین جهانی

 

 : تاثیر مستقیم گردشری بر رشد اشتغال(6) جدول

 اشتغال بررشد گردشگری مستقیم تاثیر
 (201۵نسبت به  2016) درصد رشد رتبه کشور

 4.2 20 ایران

 ۵.1 14 عمان
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 1.9 - میانگین جهانی

 تحلیل و تجزیه

 طی گردشگری یمسئله چه اگر دهدمی نشانها بررسی
 از یکی عنوانهب اسالمی انقالب پیروزی از بعد هایسال

 توجه اولویت در جهانی صنعت پرسودترین و زاتریناشتغال
 یسایه در اما است نبوده ایران ریزانبرنامه و گذارانسیاست

 توجه مورد همواره کشورها با سیاسی پایدار و مطلوب روابط
 زیر یتوسعه وها زمینه داشتن صورت در که داشته قرار طرفین
 از تواندمی مقابل کشور با متناسب امنیتی و رفاهی هایساخت

 که گردد برخوردار گذشته به نسبت برابری چند و نسبی افزایش
 یپیشینه و سوابق با عمان کشور مورد در موضوع این البته

 پایدار سیاسی روابط البته و طبیعی و فرهنگی تاریخی، مشترک

 .بود خواهد مشهود بسیار

 ارتقای و یازدهم یدوره در اسالمی شورای مجلس اقدام
 این تقویت هاینشانه از خانهوزارت به فرهنگی میراث سازمان

 باعث که ستا گردشگری یمقوله به دولت بیشتر توجه و حوزه
 و جهانی صنعت این رونق راستای در بیشتر توجه و نظارت

 .بود خواهد پراهمیت

 گردشگری از نیز عمان کشور سویه دو تعامل این در اما
 با مناسب هوایی خطوط ایجاد با و است نبوده بهرهبی ایران

 و گردشگری مراکز ایجاد همچنین و مسافران ظرفیت
 این راستای در را الزم یاستفاده توریستی هایآژانس

 .است نموده کسب جانبه دو هایهمکاری
 

 گیری نتیجه

 که امنیت ایجاد یواسطههب کشورها بین سیاسی مطلوب روابط
 مابین فی گردشگری یتوسعه در است سیاسی تعامالت حاصل

 .است موثر بسیار

 رسانی اطالع و تبلیغات پررنگ نقش تواننمی میان این در
 مقصد کشور فرهنگی و طبیعی تاریخی، هایجاذبه یزمینه در
 .گرفت نادیده را

 نقل، و حمل از اعم رفاهی هایساخت زیر ساختن فراهم
 ....و ارزان یتغذیه مناسب، هایگاهاستراحت سریع، ویزای

 .کرد خواهد بیشتر را گردشگر جذب امکان

 به طرفین گردشگران عالقمندی شناخت همچنین
 علمی، فرهنگی، زیارتی، گردشگری مانند مرتبط هایحوزه

 و نماید ایجاد را مناسبی بسترهای تواندمی تاریخی و طبیعی
 زیر ایجاد برای را کشور دو گردشگری فعاالن تمرکز

 .دهد افزایش مناسب هایساخت

 و مطلوب سیاسی روابط داشتن با عمان و ایران کشور دو
 گزینه نیز و فرهنگی و مذهبی تاریخی، اشتراکات بودن دارا

 و حیاتی یتنگه کنترل در شانمهم نقش و همسایگی مهم
 زیر یتوسعه به بیشتر توجه با توانندمی هرمز، استراتژیک

 فی گردشگران تعداد افزایش در متناسب گردشگری هایساخت
 گردشگران تعداد نیز حاضر حال در اگرچه .باشند موثر بین ما

 .است توجه قابل کشور دو به ورودی

 یتوسعه در کشورها سیاسی روابط شک بدون
 هایزمینه چقدر هر و نبوده تاثیر بی گردشگری هایهمکاری
 تاریخی، اشتراکات همچنین و آموزشی و رفاهی امنیتی،

 گسترش در باشد شده تقویت کشور دو بین سرزمینی و فرهنگی
 .است بوده موثر توریستی تبادالت این

 

 ها:یشنهادپ
در جهت تقویت توسعه گردشگری بین کشورهای دارای -1

ای ویژه از وزارت میراث نماینده روابط سیاسی مطلوب،
نظور مری و صنایع دستی در کشور مقصد بهفرهنگی، گردشگ

 های مرتبط حضور داشته باشد.برد اهداف و برنامه ریزیپیش
 تعامل بیش از پیش نمایندگان وزارت گردشگری با -2

ررسی اوضاع سیاسی دو کشور در منظور بوزارت امور خارجه به
 بخش و مطلوب.هایی ثمرچارچوب جلسات و برنامه

لزوم تقویت مناسبات سیاسی با کشورهایی که با آنان  -2
 .اشتراکات تاریخی، فرهنگی، طبیعی و... داریم

 

اساتید های ارزشمند راهنماییقدردانی از   و قدردانی: تشکر

اساتید  آقایان دکتر فرهاد حمزه و دکتر محمد اخباریمحترم 

سرکار "همچنین محترم دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران مرکز و 
کارشناس مسئول تحلیل توصیفی و اطالعات خانم مریم پوردهقان 

های از کمکمقاله که در جمع آوری منابع و تهیه  "رفاه اجتماعی
 فراوان ایشان استفاده کردم. 

تمامی منابع استناد  اخالقی، تعارض منافع: هایتاییدیه

بوده که  شده در این مقاله از مقاالت و کتب معتبر به چاپ رسیده 
 ها برای عموم بالمانع بوده است.استفاده از آن

این مقاله توسط ها: سهم نویسندگان و منابع مالی/حمایت

 اصلی به نگارش در آمده است. نویسنده
 

 منابع:
 در موثر عوامل ،1396 صمد پناه تاریوردی حسن و قایم .1

 1394 -13۸4)اخیر  دهه در عمان و ایران روابط گسترش

،  ۸المللی، دوره  بین و سیاسی هایپژوهش نامهفصل ،( 
 177 -1۵1، صص  30شماره 
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 ورهد در عمان و ایران روابط ،13۸6 جعفر محمد چمنکار، .2
 مارهش تبریز، اجتماعی و انسانی علوم نشریه دوم، پهلوی

 6۸ - 36 صص ،2۵

یاست تحلیلی بر س "، 1392حیدری چیانه، رحیم و دیگران  .3
رنامه ریزی و توسعه ب -"گذاری گردشگری در ایران

 32تا 11ص ص -۵ماره ش -گردشگری. سال دوم

،  1391جالل و فیروزی، علیرضا  سید آبادی، فیروز دهقانی .4
دیپلماسی عمومی جمهوری اسالمی ایران در دوران "

-71، صص 2، شماره 4، روابط خارجی، دوره "اصولگرایی
 ، تابستان 110

ی سیاست خارج "، 13۸۸دهقانی فیروز آبادی، سید جالل  .۵
 ، تهران ، سمت "جمهوری اسالمی ایران

مدیریت جهانگردی: مبانی،  "، 1393داس ویل، راجر  .6
داود  ی،زد، مترجم اعرابی، سید محمد و ای"راهبردها و آثار

 های فرهنگی، چاپ پنجم، انتشارات دفتر پزوهش

، آثار اقتصادی سفر و 139۵کریمی دستنایی طاهره  .7
 وگردشگری در ایران، اتاق بازرگانی، صنایع، معادن 

 کشاورزی تهران

سیاست گردشگری خارجی در  "13۸9مجیدی محمد رضا  .۸
سیاست،  نامهفصل: جستجوی الگوی مطلوب. "ایران
 272تا  2۵7،صص4، شماره 40سال

 در گردشگری صنعت گذاریسیاست بررسی هادی، ویسی .9
 نامهفصل، ایران اسالمی جمهوری دستی باال قوانین

 شماره، عمومی گذاری سیاست راهبردی مطالعات پژوهشی
 .112 تا 93 صفحات ،1396 زمستان ،7 دوره ،2۵

10. Edgell. DL, Allen. M.D.,Smith.G & 
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11. Jones. E,2010 “Arab Politics and Tourism: 

Political Change and Tourism in the Great 

Socialist People’s Lybia Arab Jamahirya”. 

In: Tourism and Political Change. 
12. Longman dictionary 1991 p 3046،3047 

13.  Oxford dictionary1970 p 189 

14. Penny Wan.Y.K.2013, “A Comparison of 

the Governance of Tourism Planning in the 
Two Special Administrative Regions SARs 

of China- Hong Kong and Makao”. 

Tourism management. vol 36. pp.164-177. 
15. Travel & Tourism Economic Impact 2016, 

IRAN 

16. The Travel & Tourism Competitiveness 

Report ,2015 
17. The Travel & Tourism Competitiveness 

Report ,2013 

18.  Webster dictionary 1973 p 1218 

19. www.cbi.ir 
20. www.amar.org.ir 

21. www.mcth.ir 
22. www.wikipedia.org 
23. http://WWW.wttc.org/datagateway 
24. http://www.worldbank.org/en/country/iran 

 
 

 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 p

sp
.m

od
ar

es
.a

c.
ir

 o
n 

20
23

-0
5-

23
 ]

 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

                               7 / 7

http://www.mcth.ir/
http://www.wttc.org/datagateway
https://psp.modares.ac.ir/article-42-54197-fa.html
http://www.tcpdf.org

