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 چکیده
های اخیر بسیار مورد توجه قرار گرفته است، صنعت گردشگری است. یکی از مسائل مهمی که در سال

های مختلف بر صنعت گردشگری تأثیرگذار است، چنین آشنایی با فرهنگفرهنگی، همگسترش ارتباطات میان

ان تونتیجه به وضوح می کند. درهای مختلف به رشد و توسعة این صنعت کمک میرو شناخت فرهنگاز این

های مختلف مشاهده کرد. کشور ایران حضور گردشگران را در کشورهای مختلف جهان برای شناخت فرهنگ

های ویژه گردشگری فرهنگی، سابقة تاریخی کهن ایران و حفظ فرهنگهای گردشگری، بهنیز به دلیل جاذبه
، ریزی و مدیریت توانمندوجه به این پدیده و برنامهتواند جاذب گردشگران در طول سال باشد. تسنتی خود می

های فرهنگی در جذب تواند گردشگران زیادی را جذب نماید. این تحقیق به دنبال بررسی نقش جاذبهمی

ای گردشگران با تأکید بر ایران است. روش مورد استفاده در این تحقیق از نوع مطالعات اسنادی و کتابخانه

که  دهدها نشان میر، مطالعة تطبیقی با کشور آلمان نیز صورت گرفته است. یافتهاست؛ برای تقویت کا
 های فرهنگی وهای مختلف کمک نماید و با توجه به ویژگیتواند به معرفی فرهنگگردشگری فرهنگی می

رهنگی ز نظر فگیری از الگوهای کشورهایی که اریزی و بهرهتوانایی باالی فرهنگ ایران در جذب گردشگر، برنامه

 کند.مشابه با ایران هستند، در این راه بسیار کمک می

 

  گردشگری، گردشگری فرهنگی، فرهنگ، ایران. :های کلیدیواژه
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