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 رانينفر از مد 158نظر از  هاتياز انواع حما كيهر تياهم زيو ن يفعل يهاتيحما
كه ) بند ب( شهر تهران يموجود و فعال گردشگر يتر خدمات گردشگرادفعامل 

ها داده ليتحل يبرا .استفاده شده است به عنوان حجم نمونه در نظر گرفته شده اند،
 )ش دوجمله اي و كاي اسكوررو(ياستنباطنيز و  يفيتوص آمار يهاوهياز ش

  .گرديداستفاده 
 يها تيانواع حما يبند تيبه اولو، قيتحقهاي  هيفرض يبعد از بررس نيهمچن  

 هبآن  جيكه نتاپرداخته شد  ـ دمنيآزمون فرطريق از ـ  نمونه افراد دگاهيدولت از د
  :باشد ميقرار 
 84/3رتبه  نيانگيبا م يو اعتبار يمال يهاتيحما قيتحق پاسخ دهنده نظر افراد از  

دوم،  تيدر اولو 48/3 نيانگيبا م يرساختيز يهاتيباشد، حماياول م تيدر اولو
 تيدر اولو 1/3رتبه  نيانگيرتبه با م نيانگيبازار با م قاتيو تحق يابيبازار يهاتيحما

 يهاتيچهارم، حما تيدر اولو76/2رتبه  نيانگيبا م يو فن يآموزش يهاتيسوم، حما
 .قرار دارد) پنجم( تياولو نيدر آخر 83/1 نيانگيبا م يجيو ترو يا رهمشاو
هاي كوچك و متوسط ، حمايت دولت، اولويت بندي، بنگاه :هاي كليدي واژه

  .بند ب دفاتر خدمات مسافرتي و گردشگري

 مقدمه

هاي كوچك و متوسط ستون فقرات اقتصادهاي توسعه يافته در  بخش بنگاه  
) ميليون نفر جمعيت دارد 300كه حدوداً (در اتحاديه اروپا . باشد سراسر جهان مي

باشند و به  هاي كوچك و متوسط مي درصد كسب و كارها مربوط به بنگاه 8/99
درصد نيروي كار در اين 66بنگاه وجود دارد و  52نفر  1000طور متوسط براي هر 
درصد  80 اي اروپا اين رقم حتي بهدر كشورهاي مديترانه( بخش شاغل هستند

هاي بزرگ  تر از شركتهاي كوچك و متوسط بيش و در مجموع بنگاه) رسد مي
وري و استخدام كارگر كمتر به دليل جهاني شدن   كه صرفاً درصدد ارتقاي بهره

هاي كوچك و متوسط از  طور متوسط سهم بنگاهه ب. كنند هستند شغل ايجاد مي
مثل لوكزامبورگ، سوئد،  درصد است هرچند كه در برخي كشورها 11صادرات 
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 26درصد،  34درصد،  40فنالند و ايرلند سهم صادراتي آنان به ترتيب بالغ بر 
هاي  هاي مستقيم و غيرمستقيم و مشاركت از نظر ماليات. شود درصد مي25درصد و 

درصد توليد ناخالص داخلي اروپا را  44هاي كوچك و متوسط  اجتماعي، بنگاه
هاي كوچك و متوسط از ارزش افزوده در اقتصاد اروپا  اهسهم بنگ. كنند تامين مي

شود،  درصد مي 77درصد است و سهم سود ناخالص عملياتي بالغ بر  70در حدود 
 30هاي بزرگ ارقام مذكور به ترتيب عبارت از  كه براي بخش شركتدر حالي
  ).1384يونيدو، ( باشددرصد مي 23درصد و 

گذاري براي  و فقدان انگيزه كافي براي سرمايهبا توجه به موقعيت كنوني كشور   
هاي كاهش تصدي ايجاد صنايع بزرگ توسط بخش خصوصي از يكسو و طرح

رسد كمك به ادامه حيات دولت در امور اقتصادي از سوي ديگر، به نظر مي
واحدهاي توليدي كوچك و متوسط موجود و ايجاد شرايط مناسب براي راه 

هاي مؤثر براي  كارآفرينان بالقوه، از جمله راه اندازي واحدهاي جديد توسط
هاي مولد، تامين بخشي از نيازهاي جامعه، حضور تحرك بخشيدن به فعاليت

تر در بازارهاي جهاني و كاهش مشكالت ناشي از نرخ باالي بيكاري در  بيش
دولت به اين  هايكمكاي پارهرغم  هاي فوق و علي با وجود مزيت. كشور باشد

هاي كوچك و متوسط در ايفاي نقش مورد انتظار در اقتصاد كشور،  بنگاهصنايع، 
رقابت با واحدهاي مشابه در خارج و واحدهاي بزرگ داخل و نيز كسب مزيت 

است با مشكل مواجه   رقابتي كه الزمه حضور موفق و جدي در بازارهاي جهاني
احدها و پايين عالوه، شواهد موجود حاكي از نرخ باالي شكست اين وه ب. هستند

  ).1381ناظمي، (بودن نرخ راه اندازي واحدهاي كوچك و متوسط جديد است
صنايع كوچك و متوسط يكي از اركان مهم در ساختار صنعتي در كشور ما نيز   

كارگاه صنعتي كوچك در كشور وجود  364000در حال حاضر  .مي باشدكشور 
  .شود درصد از كل صنعت كشور را شامل مي 96دارد كه 
  :هاي كوچك عبارتند از هاي اصلي در تعريف بنگاه شاخص

  ميزان اشتغالـ 1 
  حجم سرمايه ـ2
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  حجم توليد ـ3 
  نوع تكنولوژي  ـ4 

  صادراتي بودن توليدات واحد ـ5
هاي كوچك خود  كشورهاي مختلف با انتخاب يك يا دو شاخص فوق، بنگاه  

گونه  حمايت از اين ريزي و را كمي كرده و تعريف مشخصي را مبناي برنامه
  ).1383روزبه، (اند  واحدها قرار داده

هاي كوچك و متوسط در اغلب كشورهاي جهان با مشكالت نسبتاً مشابهي  بنگاه
ها اي از مشكالت مرتبط با اين شركتبه پاره توانيجا مدر اين. مواجه هستند

 : اشاره نمود كه شامل
سيس، باعث بروز أيژه در زمان توه كمبود دانش اقتصادي، مالي و مديريتي ب •

اي كه گاهي يك فرد شود به گونهها ميمشكالتي براي اين گونه شركت
شود كه خارج از صالحيت مجبور به انجام كارهاي تخصصي متعددي مي

  .حرفه اي وي است
توانند چندان به علت نبود مراجع حمايت كننده و اثرگذار، صنايع كوچك نمي •

پـذيري اين  ــي تــاثيـر بگذارند و همين مسئله آسيببر روي تغييرات محيط
  .دهد دسته از صنايع را افزايش مي

تر هاي بزرگ مشكلها در مقايسه با شركتتامين منابع مالي براي اين شركت •
نظر وثيقه و نرخ بهره  تري را ازها شرايط سختويژه آن كه بانكه است، ب

  .كنندباالتري به آنان تحميل مي
هاست زيرا بيشتر و حفظ نيروي انساني از مشكالت هميشگي اين بنگاهتامين  •

هاي بزرگ دارند و حتي ممكن است متخصصان تمايل به فعاليت در شركت
  .هاي الزم در صنايع كوچك، آن جا را ترك كنندپس از كسب آموزش

فاده از اند، بلكه امكان استبهـرهاين صنايع نــه تنهـا غالباً از تجارب مديريتي بي •
اي متخصصان كارآمد را نيز به لحاظ محدوديت منابع مالي خدمات مشاوره

 .ندارند
شرايط خاص فرهنگي در برخي از كشورها عموماً ممكن است براي اين  •
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 . ها جايگاهي از نظر مولد بودن قائل نباشدشركت
هاي متوسط و كوچك فاقد هرگونه تشكل حمايت موارد اين شركت در بيشتر •

هاي صادراتي و در امور بازاريابي و صادرات هستند و اين امر هزينه كننده
 .دهدهاي مرتبط با آن را افزايش ميريسك

رسند، با مشكل كارآفرينان و بنيانگذاران اين صنايع وقتي به سن بازنشستگي مي •
اي كه برخي از اين  پيداكردن جــانشينـي شايسته براي خود مواجهند به گونه

  .روندد از مدتي به علت همين مسئله ازبين ميها بعشركت
لزوم ها با آن روبرو هستند باعنايت به مسائل و مشكالتي كه اين گروه از بنگاه  

اي كه  باشد به گونهها به وضوح قابل تشخيص ميهاي دولتي از اين بنگاهحمايت
  . باشدهاي دولت ميراه حل اين مشكالت در گرو حمايت

هاي كوچك و متوسط، دفاتر خدمات گردشگري در ريف بنگاهبا توجه  به تع  
در اين بين دفاتر خدمات گردشگري بند و شوند هاي مذكور قلمداد ميزمره بنگاه

تواند از آنها هاي مختلفي ميباشند و دولت در جنبهكه برگزاركننده تور مي "ب"
چراكه در . تحمايت نمايد به عنوان مقوله مورد بررسي در نظر گرفته شده اس

كشور نخست كسب درآمد گردشگري، در  30سطح كالن قرار گرفتن در گروه 
حركت به سوي شركت هاي جهاني و سرانجام در سطح خرد، مكانيزم  سطح ميانه،

تواند به عنوان عامل ثبات، پايداري هاي خرد در اين سطح ميايجاد و توسعه بنگاه
  ).1386شجاعي و نوري، (ب آيد و سرانجام رشد و ارتقاي گردشگري به حسا

به اين ترتيب پژوهشگر اميدوارست كه با انجام اين پژوهش چارچوبي علمي   
  . ها براي متوليان دولتي طراحي نمايدبراي حمايت از اين بنگاه

  پيشينه و چارچوب نظري تحقيق
هاي متفاوت در يك كشور،  خانهكشورهاي مختلف و بعضي اوقات وزارت  

سيستم . باشند هاي كوچك و متوسط مي عاريف متفاوتي از بنگاهاغلب داراي ت
هاي آمريكاي شمالي از معيارهايي از قبيل شمار كاركنان و كل  بندي بنگاه طبقه

اتحاديه اروپا يك تعريف واحد ارائه . كند گردش مالي، بسته به صنعت استفاده مي
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چنين داشتن گردش كارمند و هم 250مستقل با كمتر از   هاي بنگاه: كرده است
هاي   بنگاه. ميليون يورو 27ميليون يورو يا كل سرمايه كمتر از  40مالي كمتر از 

هاي ديگر قرار ندارند يا چند شركت كه  مستقل آنهايي هستند كه در تملك بنگاه
 ,Eikebrok & Olsen(باشند  تر از سرمايه يا حق رأي ميدرصد يا بيش 25داراي 

هاي كوچك و متوسط وجود   جهاني براي تعريف بنگاهيك استاندارد  ).2007
: ندارد، اما اتحاديه اروپا تعاريف زير را با توجه به تعداد كاركنان ارايه كرده است

 ,Lauder et al(نفر  100-499: نفر و متوسط 10-99: نفر، كوچك 0-9: خرد

ايي هاي كوچك و متوسط به آن دسته از كسب و كارهدر ايران، بنگاه ).1994
وزارت صنايع و معادن، (نفر باشد  99تا 6شود كه تعداد كاركنان آنها گفته مي

1380.(  
هاست كه هاي كوچك و متوسط در اقتصادهاي جهان سال اهميت بنگاه 

ها در برابر تقاضاي بازار پاسخگو بوده و بويژه  اين بنگاه. تشخيص داده شده است
 lauder et( اند مورد توجه قرار گرفته اي با اهميت جهت ايجاد شغلبعنوان وسيله

al, 1994 .(كنند اهميت و  اين اعتقاد وجود دارد كه همچنان كه كشورها رشد مي
هاي  بنگاه). Moha, 1999( شود هاي كوچك و متوسط بيشتر مي  ارجحيت بنگاه

هاي جديد  وريآ ها و محصوالت و فن كوچك و متوسط منشاء توسعه و توليد ايده
  ). Dadashev et al,  2003( هستند

  :كنند حداقل از چهارجنبه به اقتصاد جهاني كمك مي ها بنگاهاين  
 يهاي كوچك با كمك به رشد روحيه كارآفريني و ايفا بنگاه: كارآفريني ـ1

  .كنند عنوان عامل تغيير در اقتصاد مدرن، به رشد اقتصادي كمك مي نقش به
وري به عهده آ فرآيند تغيير فن هاي كوچك نقش مهمي در بنگاه: نوآوري ـ2

  .هاي نوآوري هستند آنها منبع قابل توجهي از فعاليت. دارند
هاي كوچك نقش مهمي در فرآيند تحول صنعت به عهده  بنگاه: پويايي صنعت ـ3

  .دارند
هاي اخير سهم قابل  هاي كوچك در سال بنگاه: هاي شغلي ايجاد فرصتـ 4

به بيان ). Acs&Aduretsch, 1991( اند داشته هاي جديد اي در ايجاد شغل مالحظه
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هاي كوچك با مشخصات مخصوص به خود  ديگر در دنياي مدرن كنوني، بنگاه
در موضوعاتي مختلف و مهم چون رشد اقتصادي، رقابت و حل بحران بيكاري 

توانند به  ها در زمينه گردشگري نيز مياين بنگاه .گير، اثرات قابل توجهي دارند همه
ستقيم در حوزه هتل داري، رستوران و در عرضه كاالها و خدمات مورد طور م

نيازمربوط به كسب و كارهاي مرتبط با گردشگري به طور غيرمستقيم ايجاد اشتغال 
  ). 1386پور سليماني،( نمايند

  هاي كوچك و متوسط در توسعه اقتصادي و صنعتينقش بنگاه
دهد كه  وسعه يافته نشان ميتجربه بسياري از كشورهاي در حال توسعه و ت  

تواند نقش محوري در توسعه  مي زيرهاي كوچك و متوسط به داليل  بخش بنگاه
  .اقتصادي و صنعتي داشته باشد

كنند و در نتيجه  هاي كوچك و متوسط از بسيج منابع ملي حمايت مي بنگاه •
 . شود هاي شغلي، ايجاد رفاه و باالخره فقرزدايي مي باعث ايجاد فرصت

پذير جامعه از قبيل جوانان و زنان،  هاي كوچك و متوسط به اقشار آسيب اهبنگ •
توسعه اقتصادي كشورشان دارند كه ظرفيت محدودي براي مشاركت در 

 . كند كمك مي
تواند نقش محوري در تحقق روند  هاي كوچك و متوسط مي بخش بنگاه •

نيروي كار  سازي در كشور ايفا نمايند، زيرا آنها اغلب قابليت جذب خصوصي
 . مازاد را دارند

شود  ساالري در جامعه مي هاي كوچك و متوسط باعث ارتقاء مردم توسعه بنگاه •
و جامعه مدني باعث مشاركت كارآفرينان در نظام اقتصادي و اجتماعي كشور 

 . شود مي
هاي كوچك و متوسط ثابت نموده كه منعطف و نوآور است و در  بخش بنگاه •

هاي كوچك و متوسط مزيت رقابتي قابل توجهي  گاهها بنبسياري از بخش
تر و  سازد سريع هاي بزرگ دارند و اين امر آنها را قادر مي نسبت به بنگاه

 ).1385شمشيري، (مؤثرتر به تحوالت فزاينده جهاني پاسخ دهند 
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هاي ناملموس قابل توجه، اما معموالً  هاي توليدي كوچك داراي دارايي بنگاه  
عالوه  به. منابع محدود جهت حمايت از توليد و بازاريابي هستند داراي سرمايه و

بازار توليدات آنها پيوسته درحال تغيير بوده و همچنين جهاني شده است، چنانكه 
دست آوردن و مديريت منابع كمياب جهت بقاء و ادامه حيات ه قابليت آنها در ب

ي كوچك با وجود اين محدوديت، شكست كسب وكارها. محدود شده است
  ).Kim et al, 2008(نسبت به قبل كمتر شده است 

  هاي كوچك و متوسطمشكالت مشترك بنگاه
باشند كه عملكرد و  هاي كوچك و متوسط داراي مشكالت مشتركي مي بنگاه  
هاي مديريتي،  اين مشكالت شامل فقدان قابليت. اندازد آنها را به مخاطره مي يبقا

ناچيز و ناتواني در سازگار شدن با دانش بازار و  مشكالت ناشي از مقياس، سرمايه
هاي اخير،  در سال .)Lauder et al, 1994( دنباش هاي جديد مي تطابق با فناوري
پذيري اقتصادهاي ملي و  گذاران از اهميت نوآوري در رقابتشناخت سياست

 هاي كوچك و متوسط در اين فرايند رو به افزايش بوده محلي و نقش ويژه بنگاه
واسطه محدود بودن  هاي كوچك و متوسط به بنگاه ).North et al, 2001( است

. ويژه در ارتباط با منابع مالي و مديريتي تحت فشار قرار دارند  شان، به منابع داخلي
هاي  هاي كوچك، دستيابي آنها به مزاياي فعاليت محدود بودن منابع مالي بنگاه

هاي محصوالت  توسعه و بازاريابي نوآوري ويژه در زمينه تحقيق و نوآورانه، به
هاي كوچك و متوسط در مقايسه با  بنگاه. سازد جديد را با مشكل مواجه مي

دهي و تأثيرگذاري بر محيط خارجي  تر توانايي كمتري در شكلهاي بزرگ بنگاه
 ,North and et al( كنندگان و بازار نيروي كار دارند مشتريان، عرضه :از قبيل

2001(.  
هايي كه در آنجا موانع كمي  هاي كوچك و متوسط در بخش بسياري از بنگاه  

هاي جديد وجود دارد و نيز در آن جاهايي كه قدرت كمي  در برابر ورود بنگاه
 پذير هستند كنندگان را دارند، آسيب جهت ديكته كردن نيازهايشان به عرضه

)Achanga et al, 2006.( ها در  موفقيت بنگاههاي محوري در  منابع و شايستگي
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منابع اطالعاتي و مالي . هاي جديد نقش بسيار با اهميتي دارند وريآ استفاده از فن
 و كند هاي كوچك ايجاد مي هاي بيشتري را در كسب و كار محدود ريسك

تر آنها با كميابي منابع در كسب و كارهاي كوچك منجر به همكاري نزديك
 ,Eikebrokk and Olsen( شود ريان و شركا ميكنندگان، مشت ديگران از قبيل عرضه

2007.(  
هاي كوچك و متوسط توان بااليي براي ايجاد رشد  كه بنگاهرغم اين علي  

ترين مشكالت  شايعلذا . ها امري مشكل است اقتصادي مداوم دارند اما توسعه آن
هاي كوچك و متوسط عبارت است از عدم دسترسي به اطالعات بازار،  بنگاه
هاي  اغلب بنگاه. ري، كيفيت پايين نيروي انساني و كمبود دسترسي به سرمايهوآ فن

دانند بازار به چه كاالهايي نياز دارد؟ وسعت آن چقدر  كوچك و متوسط نمي
است؟ چه زماني به كاالها نياز است؟ و چگونه بايد كاالها را تحويل دهند؟ 

ويژه در  زني به نههايي در قدرت چا هاي كوچك و متوسط همچنين ضعف بنگاه
معامله با خريدار عمده دارند حتي اگر بازار را بشناسند، بعضي مواقع با مشكالتي 

  .شوند در زمينه تأمين مواد اوليه، چه از نظر دسترسي و چه قيمت مواجه مي
هايي كه در كشورهاي در حال توسعه هاي كوچك، باالخص آن اكثر بنگاه  

هاي  لذا، حمايت از توسعه بنگاه. ت فايق آيندبر اين مشكالتوانند  هستند، نمي
هاي كلي  كوچك و متوسط بخش خصوصي، يك بخش اصلي از سياست

هر كشور بر  كه )Atherton & Fairbanks, 2006(اقتصادهاي توسعه يافته است
كارهايي را براي دستيابي به اهداف خود  ها راه مبناي تعيين شده براي اين بنگاه

  .انتخاب كرده است
عنوان پس زمينه كل  هاي كوچك و متوسط به در تمام كشورهاي صنعتي، بنگاه  

كنند با ايجاد محيط مناسب  شوند لذا اين كشورها سعي مي صنعت درنظر گرفته مي
البته ذكر اين نكته . ها را تضمين كنند ها، رشد و بقاي آن براي فعاليت اين بنگاه

جاد محيط رقابت سالم در صنعت ها در راستاي اي ضروري است كه اين سياست
هاي كوچك و متوسط در  شود تا مشكالتي مثل ضعف بنگاهاست و سعي مي

هاي موجود در  شود و نابرابري گيري از منابع مالي مرتفع  جذب سرمايه و بهره
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هاي بزرگ ايجاد شده است تا حد امكان  دليل قدرت زياد بنگاه صنعت كه به
  . تعديل گردد

هاي كوچك و متوسط و  در راستاي رفع نقاط ضعف بنگاه كشورهاي مختلف  
هاي بالقوه اين بخش، مؤسسات حمايتي و پشتيباني را  گيري از قابليت همچنين بهره
هاي فعاليت  زمينه .دهند ه مييها خدمات متنوعي ارا اند كه به اين بنگاه طراحي كرده
  : ها و مؤسسات حمايتي عبارتند از اين سازمان

  .اي و بازاريابي مات فني، مشاورهه خديارا -
  .هاي ارتقاء كيفيت كمك به برنامه -
  .  توسعه كارآفريني -
  .هاي تحقيق، توسعه و نوآوري توسعه فعاليت -
  .اعطاي اعتبارات -
  .ضمانت وام و اعتبارات بانكي -
  .وري اطالعاتآ رساني و استفاده از فن توسعه و گسترش اطالع -
  آوري فنانتقال و ارتقاء  -

  راهكارهاي توسعه بنگاه هاي كوچك و متوسط
  اصالح بازارهاي سرمايه 

هاي كوچك و متوسط در جذب سرمايه از بازارهاي  كه بنگاه توجه به اين با  
هاي بزرگ در تنگنا قرار دارند، كشورهاي مختلف تدابير و  مالي در مقايسه با بنگاه

هاي كوچك و بزرگ در  گاهاند كه تبعيض بين بن هايي را اتخاذ كرده سياست
كه پرداخت وام به  همچنين نظر به اين. جذب سرمايه به حداقل ممكن كاهش يابد

هاي بزرگ متفاوت است كشورها  هاي كوچك و متوسط نسبت به بنگاه بنگاه
عالوه بر . اند ها ايجاد كرده بازارهاي ملي خاصي را براي تأمين سرمايه به اين بنگاه

دليل منابع مالي محدود، وثيقه كافي براي  ك و متوسط بههاي كوچ اين، بنگاه
ها  ندارند لذا در اكثر كشورها براي كمك به اين بنگاه يهاي بانك ضمانت وام

صندوقي تحت عنوان صندوق ضمانت ايجاد شده است كه خدماتي را در اين 
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  .دهند هاي كوچك و متوسط ارائه مي زمينه به بنگاه
  انين جديداصالح قوانين و تصويب قو

  ...اصالح قانون كار، بيمه و ماليات) الف
  .هاي تازه تأسيس هاي مالياتي به صنايع و بنگاه ه تشويقيارا) ب
هاي كوچك و  هاي با تأخير به بنگاه ايجاد قوانين پيمانكاري و شرايط پرداخت) ج

  ). 1374راد، ( متوسط

  ايجاد سيستم آماري
هاي كوچك و متوسط توانمندي  بنگاهدر تمام كشورهايي كه داراي  تقريباً  

هاي اتخاذ شده سيستم آماري مناسبي طراحي شده  منظور ارزيابي سياست هستند به
هاي كوچك و متوسط را در اختيار تصميم  است كه اطالعات مربوط به بنگاه

  . دهد مندان قرار مي گيرندگان و عالقه
  هاي كوچك و متوسط تقويت و توانمندي سازي بنگاه 

هاي  مطالعات و تحقيقات صورت گرفته در كشورهايي كه داراي بنگاه اساسبر  
هاي ذيل براي تقويت اين  ها و برنامه كوچك و متوسط توانمندي هستند سياست

  : صنايع تعيين شده است
  .كمك به مكانيزاسيون تجهيزات -
  هاي كوچك و متوسط  وري بنگاهآ وري و فن بهره يكمك به ارتقا -
هاي كوچك و متوسط از طريق  بود كيفيت كاالهاي بنگاهكمك به به -

  .هاي فني و اطالعاتي حمايت
اي  هاي زنجيره منظور جلوگيري از ورشكستگي هاي ايمني به ه شبكهيارا -

  ). 1385ناطق، (مؤسسات 
هاي كوچك و متوسط در  هاي حمايت از بنگاه در نهايت پس از بررسي شيوه  

حمايتهاي در نظر گرفته شده از سوي موها عصري  انواعچند كشور و با توجه به 
كلي هاي كوچك و متوسط به پنج گروه   حمايتهاي دولت از بنگاه ،)1999(محمد 

 حمايت مالي و اعتباري) 2 حمايت زيرساختاري) 1: دونشميبندي  دستهزير 
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حمايت بازاريابي و )5 اي و ترويجي حمايت مشاوره)4 حمايت آموزشي و فني)3
  بازار تحقيقات

  مدل مفهومي تحقيق  .1شكل 

انواع حمايتهاي 
دولتي از بنگاه هاي  
كوچك و متوسط حمايتهاي آموزشي و فني

حمايتهاي مشاوره اي و 
ترويجي

حمايتهاي زير ساختي

حمايتهاي بازاريابي و  
تحقيقات بازار

حمايتهاي مالي و اعتباري

  )Mohaasri, 1999:(منبع

هاي كوچك و متوسط به پنج گروه   هاي دولت از بنگاهدر اين الگو حمايت  
ها تعدادي شاخص در نظر اند كه براي هر گروه از اين حمايت بندي شده دسته

  :گرفته شده است
ه ينمودن فضايي مناسب جهت احداث كارخانه، ارا فراهم: حمايت زيرساختي .1

ه خدمات در زمينه تأمين برق، ارائه خدمات يخدمات در زمينه تأمين آب، ارا
گاز، (، خدمات در زمينه تأمين سوخت )تلفن(در زمينه ارتباطات از راه دور 

  .ه خدمات در زمينه حمل و نقليارا....) نفت و
ه ييالت براي تهيه زمين و ساختمان، اراه تسهيارا: حمايت مالي و اعتباري .2

ه تسهيالت در زمينه يتسهيالت براي خريد و نوسازي تجهيزات توليدي، ارا
تحقيق و توسعه، كمك مالي يا وام براي تأمين نقدينگي مورد نياز، ايجاد 

  . هاي ضمانت صندوق
ها،  ها، سمينارها و كنفرانسبرگزاري سخنراني: حمايت آموزشي و فني .3
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هاي آموزشي به منظور ارتقاي  هاي آموزشي، اجراي دورهري كارگاهبرگزا
وري، كمك به استقرار و آموزش نظام كنترل كيفيت، كمك به  كارايي و بهره

انتقال فناوري و دستاوردهاي علمي، كمك به تأمين مواد اوليه و مرغوب، 
  .ه خدمات آزمايشگاهييكيفيت محصوالت توليدي، ارا يكمك به ارتقا

خدمات مشاوره مديريتي، خدمات مشاوره : اي و ترويجي يت مشاورهحما .4
ه مشاوره در زمينه يبازاريابي، خدمات مشاوره مالي و حسابداري، ارا

ه اطالعات آماري در ارتباط با صنعت، ايجاد ارتباط بين يرساني، ارا اطالع
  .صنعت و دانشگاه

ايي بازارهاي داخلي و كمك به منظور شناس: حمايت بازاريابي و تحقيقات بازار .5
فروش، كمك به  يهاي تبليغاتي و ارتقا خارجي، كمك به منظور بهبود قابليت

ه خدمات در زمينه تحقيقات بازاريابي، يهاي صادراتي، ارا فعاليت يمنظور ارتقا
ه كمك براي شركت در يه خدمات در زمينه تجارت الكترونيك، ارايارا

  . هاي داخل و خارج نمايشگاه

  ها فرضيه
هاي دولت در سطح  هاي كوچك و متوسط از حمايت بنگاه رانيمد تيرضا زانيم

  .ضعيفي است
  فرعي هاي فرضيه

هاي كوچك و متوسط  بنگاهدولت از ساختي  رهاي زيحمايت :فرضيه فرعي اول
  .در سطح ضعيفي است
هاي كوچك و  بنگاههاي مالي و اعتباري دولت از حمايت :فرضيه فرعي دوم

  .سطح ضعيفي استدر متوسط 
هاي كوچك و  بنگاههاي آموزشي و فني دولت از حمايت: فرضيه فرعي سوم

  .در سطح ضعيفي استمتوسط 
هاي  بنگاهاي و ترويجي دولت از  هاي مشاورهحمايت: فرضيه فرعي چهارم

  .در سطح ضعيفي استكوچك و متوسط 
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هاي  بنگاهاز  هاي بازاريابي و تحقيقات بازار دولتحمايت: فرضيه فرعي پنجم
  .در سطح ضعيفي استكوچك و متوسط 

  روش تحقيق
انواع  يبند تيو اولو يهاي پژوهش كه در ارتباط با با بررس با توجه به پرسش 
   قيتحق باشد، روش كوچك و متوسط مي يها دولتي از بنگاه يهاتيحما
عدم  ايو  يريكارگه تواند در ب پژوهش مي نياست و نتايج ا پيمايشيـ  يفيتوص

و متوسط مورد  وچكهاي ك مختلف حمايت دولت از بنگاه يهاروش يريكارگ هب
  در اين تحقيق مديران دفاتر خدمات گردشگري شهر تهران . ردياستفاده قرار گ

بندي  گيري طبقه جامعه آماري انتخاب شده اندكه با استفاده از روش نمونه) بند ب(
 دفتر خدماتمدير 158( باشد ينفر م 158برابر با  0.1 يبا خطا تصادفي و

ها در خصوص بررسي و رتبه بندي  براي گردآوري داده. )گردشگري شهر تهران
هاي كوچك و متوسط از پرسشنامه ساختارمند هاي دولتي از بنگاهانواع حمايت

، تحقيق مشابهي را در كشور 1999محمد، در سال . موها عصري محمد استفاده شد
س بودن برنامه هاي حمايتي دولتي از بنگاه هاي كوچك و مالزي با عنوان در دستر

پرسشنامه . به چاپ رسانيد "Cities "متوسط در منطقه پنانگ انجام و در مجله معتبر
  .محمد به صورت طيف پنج تايي ليكرت است

دولتي از  يها تيحمااين مقاله با توجه به تعاريف صورت گرفته در مورد  در  
ها  ، هدف اين است تاپاسخ دهندگان به پرسشنامهكوچك و متوسط يها بنگاه

گروه  5ميزان حمايتي از بنگاه ها را مشخص نموده و سپس اهميت هر يك از اين 
  . حمايت را  بيان نمايند

 در. پرسشنامه ضريب آلفاي كرونباخ استفاده شده است 1جهت سنجش پايايي  
يب براي كل اين تحقيق ضريب آلفاي كرونباخ محاسبه گرديد كه اين ضر

اين عدد نشان دهندة آن است كه پرسشنامه مورد  .بدست آمده است 86/0پرسشنامه 
   .باشد استفاده ، از قابليت اعتماد و يا به عبارت ديگر از پايايي الزم برخوردار مي

  

                                                                                                                 
1- Reliability 
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مولفه هاي استاندارد براساس آلفاي كرونباخ آلفاي كرونباخ ها تعداد مولفه   

865/0  883/0  29 

  ضريب آلفاي كرونباخ براي سئواالت پرسشنامه .2جدول 

  ي تحقيقها هاي تجزيه و تحليل دادهروش
در اين تحقيق از آمار توصيفي براي نمايش اطالعات و براي  :آمار توصيفـي

اي پرسشنامه و نيز درك بهتر از وضعيت پاسخ دهندگان و اطالعات شناسنامه
  . هاي ايشان، استفاده شدپاسخ

را داشتيم كه نظر  در رابطه با آمار استنباطي از آنجا كه قصد آن :اطيآمار استنب
پاسخ دهندگان در ارتباط با وضعيت ميزان حمايتهاي دولتي از بنگاه هاي كوچك 

هاي فوق الذكر بپردازيم و  و متوسط را نشان داده و سپس به اولويت بندي حمايت
آزموني كه براي اين منظور  در آخرنظر ايشان را به كل جامعه تعميم دهيم، لذا

  :تشخيص داده شد عبارتست از
در اين آزمون به صورت زير تدوين  H1و H.فرضيه آماري  : 1اي آزمون دوجمله

  :مي شود

⎩
⎨
⎧

>
≤

%50:
%50:.

1 PH
PH

 

 نيا. است كيناپارامتر ياز جمله آزمون ها دمنيآزمون فر :آزمون فريدمن
 يا سطح سنجش رتبه ياز سه نمونه وابسته كه دارا شيب ايه س سهيآزمون جهت مقا
 ).1387 اثوند،يغ( شود يباشند، استفاده م

  تجزيه و تحليل داده هاي تحقيق
  تيجنس ريبر حسب متغ انيگو پاسخ يفراوان عيتوز
نفرمديران دفاتر خدمات گردشگري بند ب در  158در اين پژوهش، از تعداد  

                                                                                                                 
1- Bionomial 



  13شماره  گردشگريفصلنامه مطالعات   100

 

ايم و به پرسشنامه پاسخ داده اند، تعداد مونه در نظر گرفتهتهران كه به عنوان حجم ن
) درصد كل افراد 3/13(نفر زن 21و تعداد ) درصد كل افراد 7/86(نفر مرد 137

 137مد يعني بيشترين فراواني متغير جنسيت،  متعلق به  طبقة مرد با . بوده اند
  .فراواني مي باشد

  حصيالتتوزيع فراواني پاسخگويان بر حسب متغير ت
 6/14(نفر فوق ديپلم  23،) درصد افراد نمونه 4/4(نفر افراد نمونه ديپلم  7 

نفر فوق ليسانس  40، )درصد افراد نمونه 7/55(نفر ليسانس 88، )درصد افراد نمونه
مد و ميانة ميزان تحصيالت افراد نمونه  . بوده اند) افراد نمونه 3/25(و باالتر 

بر  نين پنجاه درصد افراد تا همين گروه را درو همچ) نفر 88(ليسانس بوده 
  .گيرد مي

  توزيع فراواني پاسخگويان بر حسب متغير سن
درصد افراد  3/13(نفر  21سال سن دارند،  25تا ) درصد افراد 5/2(نفر افراد   4 

نفر  70سال و  40تا  31) درصد افراد نمونه 9/39(نفر  63سال،  30تا  26) نمونه
 41مد متغير سن گروه . اند سال و باالتر سن داشته 41) د نمونهدرصد افرا 3/44(

  .سال مي باشد 40تا  31سال به باال و ميانة ميزان سن افراد نمونه، گروه  

  توزيع فراواني پاسخگويان بر حسب متغير سابقه مديريتي
درصد افراد  3/20(نفر  32سال ،  5تا ) درصد افراد نمونه9/ 5(نفر افراد  15 
نفر  43سال و  15تا  11) درصد افراد نمونه 1/24(نفر  38سال،  10تا  6) هنمون

سال  20) درصد افراد نمونه 19(نفر  30سال و   20تا  16) درصد افراد نمونه 2/27(
سال و  20تا  16مد متغير سابقه مديريتي گروه . و يا بيشتر سابقه مديريتي داشته اند

  .باشدسال مي 15تا  11ميانة اين متغير نيز گروه
ها به هر سؤال پرسشنامه مشخص همچنين در جدول زير سطح ميانگين پاسخ 

      .شده است
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Item Statistics
Question Mean Std. 

Deviation N 
Question1 1.78481 0.743051 158 
Question2 2.85443 0.850822 158 
Question3 2.79114 0.990746 158 
Question4 2.01266 0.881424 158 
Question5 2.60127 1.122667 158 
Question6 2.06962 0.791009 158 
Question7 1.44304 0.785973 158 
Question8 1.55696 0.785973 158 
Question9 1.31646 0.658976 158 

Question10 1.28481 0.553987 158 
Question11 2.98734 1.021971 158 
Question12 1.98734 0.859472 158 
Question13 2.62025 1.097813 158 
Question14 2.25316 0.739570 158 
Question15 1.69620 0.754678 158 
Question16 2.06329 0.849755 158 
Question17 1.67722 0.651006 158 
Question18 1.84810 0.697376 158 
Question19 1.84177 0.761512 158 
Question20 2.54430 0.927945 158 
Question21 2.38608 0.872252 158 
Question22 1.74684 0.730907 158 
Question23 2.06329 0.692853 158 
Question24 2.14557 0.747190 158 
Question25 2.35443 0.790678 158 
Question26 2.08861 0.743376 158 
Question27 2.22152 0.728172 158 
Question28 2.52532 0.787638 158 
Question29 1.95570 0.751601 158 

  ها به هر سؤال پرسشنامهسطح ميانگين پاسخ .3شكل

 آزمون آماري جهت فرضيه اصلي تحقيق

  : H0طراحي فرض 
  .هاي كوچك و متوسط در سطح ضعيفي نيستهاي دولت از بنگاهحمايت

  :H1طراحي فرض 
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  .اي كوچك و متوسط در سطح ضعيفي استههاي دولت از بنگاهحمايت
            

⎩
⎨
⎧

>
≤

%50:
%50:.

1 PH
PH  

Binomial Test 

  Category N Observed 
Prop. Test Prop. Asymp. Sig. 

(2-tailed) 
هاي حمايت
 دولتي

 0.00000000 0.5 1 158 3 => 1گروه

  اي براي فرضيه اصلينتايج آزمون دوجمله .4جدول 
كنيم و نتايج با توجه به استفاده مي از آزمون دو جمله اي براي انجام اين فرضيه

    ٪95جداول باال در سطح اطمينان 
)05.0=α ( به صورت زير است    :  

    .شودمي رد H.باشد α<  P-valueاگر
P-value  )Sig .Asymp(  = 0.000  

 5اي كمتر از ناداري آزمون دوجملهشود، سطح معچنانچه در جدول مالحظه مي
توانيم نتيجه بگيريم گردد وميرد مي H0بنابراين فرض  ).S=0.000( درصد است

هاي كوچك و هاي دولت از بنگاهشواهدي در دست نيست كه نشان دهد حمايت
  .پذيريمرا مي 1Hمتوسط در سطح ضعيفي نيست؛ لذا فرضيه 

هـاي  حمايـت مربوط به انـواع  ( ت فرضيات فرعي تحقيقآزمون آماري جه
 ) ارايه شده در مدل
هاي كوچك و متوسط  بنگاهدولت از ساختي  رهاي زيحمايت :فرضيه فرعي اول

  .در سطح ضعيفي است
هاي كوچك و  بنگاههاي مالي و اعتباري دولت از حمايت :فرضيه فرعي دوم

  .در سطح ضعيفي استمتوسط 
هاي كوچك و  بنگاههاي آموزشي و فني دولت از حمايت :فرضيه فرعي سوم

  .در سطح ضعيفي استمتوسط 
هاي  بنگاههاي مشاوره اي و ترويجي دولت از حمايت :فرضيه فرعي چهارم
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  .در سطح ضعيفي استكوچك و متوسط 
هاي  بنگاههاي بازاريابي و تحقيقات بازار دولت از حمايت :فرضيه فرعي پنجم

  .طح ضعيفي استدر سكوچك و متوسط 
براي آزمون نمودن اين فرضيات از آزمون دو جمله اي مجددا استفاده شده   

    .شودرد مي H.باشد در نتيجه α<  P-valueاست و اگر
هاي مربوط به با توجه به مسايل مطرح شده جدول تجزيه و تحليل داده  

  :باشدفرضيات فرعي تحقيق به صورت زير مي
 

Binomial Test  
 Category N Observed  شماره فرضيه

Prop. 
Test 

Prop. 
Asymp. Sig. 

(2-tailed) نتيجه 

هاي حمايت
 زيرساختي

تاييد  0.001 0.5 0.95 150 3 => 1گروه
2گروه فرضيه  > 3 8 0.05 ---- ---- 

هاي مالي حمايت
 و اعتباري

 0 0.5 1 158 3 => 1گروه 
تاييد 
 فرضيه

اي هحمايت
 آموزشي وفني

تاييد  0.002 0.5 0.9 142 3 => 1گروه 
2گروه  فرضيه  > 3 16 0.1 ---- ---- 

هاي حمايت
مشاوره اي و 

 ترويجي
 0 0.5 1 158 3 => 1گروه 

تاييد 
 فرضيه

هاي حمايت
بازاريابي و 
 تحقيقات بازار

 0 0.5 1 158 3 => 1گروه 
تاييد 
 فرضيه

  مون فرضيات فرعينتايج مربوط به آز .5جدول 

نمونه به چه  هاي دولت از ديدگاه افراداهميت هركدام از انواع حمايت
  صورتي است؟

دنبال يافتن ه بعد از بررسي فرضيات تحقيق اينك باتوجه به نظرات افراد نمونه ب  
هاي دولت از ديدگاه بندي انواع حمايت پاسخ اين سوال هستيم كه نحوه اولويت

صورتي است و براي بررسي آن از آزمون فريدمن استفاده شده افراد نمونه به چه 
  :است كه نتايج آن به صورت زير است
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  ميانگين رتبه ها  ها به ترتيب اولويتانواع حمايت  رتبه
  84/3هاي مالي و اعتباريحمايت اول
  48/3هاي زيرساختيحمايت دوم
  1/3هاي بازاريابي و تحقيقات بازارحمايت سوم
  76/2هاي آموزشي و فنيمايتح چهارم
  83/1هاي مشاوره اي و ترويجيحمايت پنجم

  ها از نظر افراد نمونهنتايج آزمون فريدمن براي رتبه بندي انواع حمايت .6جدول 

  هاي تحقيقيافته
  گروه حمايت دولتي از 5در مدل ارايه شده توسط موهاعصري محمد،   

   در اين مقاله ميزان ارايه. هاي كوچك و متوسط مشخص شده استبنگاه 
هاي كوچك و متوسط به طور كلي به عنوان فرضيه هاي دولت از بنگاهحمايت

ها به صورت فرضيه فرعي مطرح اصلي و ميزان ارايه هريك از اين گروه حمايت
هاي گرديده است كه با توجه به مباحث مطرح شده در سطور فوق، نتايج فرضيه

  :تحقيق به صورت زير است
هاي كوچك و متوسط در سطح هاي دولت از بنگاهحمايت :فرضيه اصلي تحقيق

  .ضعيفي است
اين فرضيه با توجه به آزمون انجام شده و اطالعات بدست آمده مورد تأييد   

هاي مذكور در سطح هاي دولتي از بنگاهقرار گرفت و مشخص شد  ميزان حمايت
  .باشدضعيفي مي

هاي كوچك و متوسط زيرساختي دولت از بنگاه هايحمايت: فرضيه فرعي اول
  .در سطح ضعيفي است

اين فرضيه با توجه به آزمون انجام شده و اطالعات بدست آمده مورد تأييد   
هاي زير ساختي دولتي از بنگاه هاي كوچك و متوسط يعني حمايت. قرار گرفت

 .در سطح ضعيف بوده و از ميزان متوسط بيشتر نبوده است
حمايت هاي مالي و اعتباري دولت از بنگاههاي كوچك و  :عي دومفرضيه فر 
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  .متوسط در سطح ضعيفي است
اين فرضيه با توجه به آزمون انجام شده و اطالعات بدست آمده مورد تأييد   

هاي كوچك و  هاي مالي و اعتباري دولتي از بنگاه يعني حمايت. قرار گرفت
 .بيشتر نبوده است متوسط در سطح ضعيف بوده و از ميزان متوسط

هاي كوچك و هاي آموزشي و فني دولت از بنگاهحمايت :فرضيه فرعي سوم
  .متوسط در سطح ضعيفي است

اين فرضيه با توجه به آزمون انجام شده و اطالعات به دست آمده مورد تأييد   
هاي كوچك و هاي آموزشي و فني دولتي از بنگاهيعني ميزان حمايت. قرار گرفت
  .سطح ضعيف بوده است متوسط در

هاي اي و ترويجي دولت از بنگاههاي مشاورهحمايت :فرضيه فرعي چهارم 
  .كوچك و متوسط در سطح ضعيفي است

اين فرضيه با توجه به آزمون انجام شده و اطالعات بدست آمده مورد تأييد   
هاي اي و ترويجي دولتي از بنگاههاي مشاورهيعني ميزان حمايت. قرار گرفت

 .كوچك و متوسط در سطح ضعيف بوده است
هاي هاي بازاريابي و تحقيقات بازار دولت از بنگاهحمايت :فرضيه فرعي پنجم

اين فرضيه با توجه به آزمون انجام شده . كوچك و متوسط در سطح ضعيفي است
هاي يعني ميزان حمايت. و اطالعات به دست آمده مورد تأييد قرار گرفت

هاي كوچك و متوسط در سطح ضعيف ات بازار دولت از بنگاهبازاريابي و تحقيق
 .بوده است

  هاي كوچك و متوسطهاي دولتي از بنگاهبندي حمايت رتبه 
هاي بعد از بررسي فرضيات تحقيق باتوجه به نظرات افراد نمونه، انواع حمايت  

ون شود كه براي بررسي آن از آزمنمونه اولويت بندي مي دولت از ديدگاه افراد
  .فريدمن استفاده شده است

در  84/3هاي مالي و اعتباري با ميانگين رتبه از نظر افراد نمونه تحقيق حمايت  
در اولويت دوم،  48/3هاي زيرساختي با ميانگين باشد، حمايتاولويت اول مي
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در  1/3هاي بازاريابي و تحقيقات بازار با ميانگين رتبه با ميانگين رتبه حمايت
در اولويت چهارم  76/2هاي آموزشي و فني با ميانگين رتبه م، حمايتاولويت سو

در آخرين اولويت  83/1اي و ترويجي با ميانگين هاي مشاورهو نهايتاً حمايت
  .قرار دارد) پنجم(

هاي مذكور، با توجه به نتايج به دست آمده از اين پژوهش و رتبه بندي حمايت  
در حوزه اين پژوهش را با برخي اصالحات  توان براين اساس مدل ارايه شدهمي

  .مورد پذيرش قرار داد
 هاي تحقيقمدل مبتني بر يافته .2شكل 

 

انواع حمايتهاي 
دولتي از بنگاه هاي  
كوچك و متوسط

حمايتهاي آموزشي و فني
)2.76ميانگين(

حمايتهاي مشاوره اي و ترويجي
)1.83ميانگين(

حمايتهاي زير ساختي
)3.48ميانگين(

حمايتهاي بازاريابي و تحقيقات  
)3.1ميانگين(بازار

حمايتهاي مالي و اعتباري
)3.84ميانگين(
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  نتيجه گيري
گر در اثناي ديدار از دفاتر هاي پژوهشبا در نظر گرفتن مشاهدات و بررسي  

يران اين دفاتر از وجود خدمات گردشگري، اين نكته به عينه روشن بود كه مد
نموده هاي دولتي به طور كل در اين صنعت، اظهار بي اطالعي ها و حمايتكمك

ها اي موارد از وجود رابطه و رابطه ساالري در جريان ارايه كمك و يا در پاره
  .نمودندتوسط متوليان امر گاليه مي

است بسنده نموده هاي ماليالبته در بعضي از موارد دولت صرفا به ارايه كمك  
ها نبوده كه در نتيجه بعضي و چندان در پي اطمينان يافتن از اثر بخشي اين كمك

هايي خارج از آن گذاري در كسب و كار خود به حوزهاز مديران به جاي سرمايه
اند كه اين امر سبب ايجاد همچون بازار خريد و فروش زمين و مسكن روي آورده

ديگر اقتصادي همچون افزايش بها و ايجاد تورم  هايمشكالت ديگري در بخش
  . شده است

هاي دريافت كننده لذا با در نظر گرفتن موارد فوق، لزوم بررسي دقيق بنگاه  
هاي هاي الزم از مديران بنگاهكمك، نوع كمك مورد نياز و دريافت ضمانت

يافتن از دريافت كننده كمك، كامال محسوس بوده، تا به اين ترتيب ضمن اطمينان 
هاي دولت در زمينه مورد نظر، شائبه سهل انگاري و هدر رفتن به كار گيري كمك

توجهي و يا كم توجهي به انواع حمايتهاي ديگر، منابع به وجود نيامده و نيز بي
  .ننمايداي، تحقيقاتي وغيره نيز رخ همچون حمايتهاي آموزشي، مشاوره

هاي كوچك و هاي مورد نياز بنگاه تتواند ماهيت حماي تايج اين تحقيق مين  
متوسط فعال در زمينه گردشگري كشور را آشكار كرده و به برنامه ريزان و 

 هاي حمايتي مديران اجرايي كشور كمك نمايد به طراحي، تدوين و اجراي برنامه
  . معقول، هدفمند و پوياتري نايل آيند

ه اولويت بندي و نتايج هاي پرسش شوندگان و با توجه بلذا با توجه به پاسخ  
  :  تحقيق به مديران اجرايي پيشنهادهاي زير ارايه مي شود

 هاي مالي و اعتباري كه  داراي اولويت نخست استدر زمينه حمايت
 هاي مالي ارايه كمك •
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 هرهبهاي كم بهره يا بدون ارايه وام •
ن با در نظر گرفت( هاي ضمانت جهت تسهيل در امر پرداخت وامايجاد صندوق •

 )هاي الزمها در زمينه تهيه ضمانتنگاهبمشكالت اين 
 ارايه تسهيالت براي تهيه مكان مناسب براي كسب و كار •

گردد در اين زمينه سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري توصيه مي
گذاري تشويقي در جهت باشد، به سياستكه متولي امر گردشگري كشور مي

خصوصي و خارجي همت گمارد تا به اين ترتيب  گذاران بخشجذب سرمايه
هاي دولتي رونق اين صنعت و افزايش رقابت امكان پذير بدون افزايش هزينه

 .گردد

 باشد هاي زير ساختي كه در اولويت دوم ميدر حوزه حمايت
 ...)تلفن، اينترنت و ( ارايه خدمات ارتباطات از راه دور •
 )ميني، هوايي، درياييز( ارايه خدمات در زمينه حمل و نقل •

 :هاي بازاريابي و تحقيقات بازاردر زمينه حمايت
 هاي دولتي جهت شناسايي بازارهاي داخلي و خارجيكمك •
 هاارايه حمايت براي شركت در نمايشگاه •

گردد كه براي شركت دادن دفاتر خدمات گردشگري در مي توصيه
متوليان  FITORو  ITBالمللي گردشگري همچون هاي بين نمايشگاه

  .اي عادالنه و تشويقي اقدام كنندگردشگري به گونه
 هاي آموزشي و فنيدر حوزه حمايت

 همچون كمك به انتقال فناوري •
 ...ها، سمينارها و ها كارگاهبرگزاري كالس •

در اين ميان نيز، ضرورت آموزش براي مديران بيش از پيش مد نظر است و   
و گردشگري به عنوان متولي امر گردشگري  سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي

هاي مختلف براي ها و اجباري نمودن آموزشتواند با برگزاري كالسكشور مي
هاي مديريتي و فني مديران، حتي پيش از شروع به كار آنها به افزايش مهارت

  .مديران كمك نمايد
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 اي و ترويجيهاي مشاورهدر حوزه حمايت
 يهاي مديريتي و علممشاوره •
 ايجاد ارتباط ميان كسب و كار و دانشگاه •
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