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  106-73، صص 11، شماره پیاپی 1391بهار و تابستان ، اولاندیشه مدیریت راهبردي، سال ششم، شماره 

  ل صنعت گردشگري جمهوري اسالمی ایرانئامستبیین 

  25/10/1390: تاریخ دریافت  *حسن زارعی متین

  6/3/1391: تاریخ پذیرش  **سیدرضا سیدجوادین

  ***پور علی رحیم

  ****مسلم باقري

  دهچکی

در استفاده را براي این کشور ، استعداد بسیار زیادي ایران بدیل ها و مقاصد بی جاذبه
اما بر اساس آمار شوراي  ایجاد کرده است؛از مزایا و منافع صنعت گردشگري 

از حیث رتبه ایران  ،)کشور 182از میان ( 2011در سال  ،جهانی سفر و گردشگري
میزان مشاغل از نظر ، 127 ،ملیمشارکت صنعت گردشگري در تولید ناخالص 

 138 ،گذاري در صنعت و از حیث سرمایه 135 ،ن آنصنعت گردشگري و شاغال
از درآمد  %5حداقل باید و در حالی که بر اساس مقاصد گردشگري موجود است؛ 

درآمد از % 4/0حدود در  2011در سال گردشگري جهان را به خود اختصاص دهد 
که نشان از وضعیت نامطلوب صنعت گردشگري و شود  ایران مینصیب  ،جهانی

از این رو ضروري است . ها و استعدادهاي کشور دارد از قابلیتنکردن استفاده 
این مقاله با این هدف و با استفاده از  .شودو تبیین  شناخته ،عمده این صنعتمسائل 

خش روش تحقیق آمیخته اکتشافی و با استفاده از روش تحلیل محتواي کیفی در ب
کیفی و استفاده از روش پیمایشی و استفاده از مدل معادالت ساختاري در بخش 

صنعت گردشگري پرداخته و پس از دستیابی به کفایت مسائل کمی به بررسی 
نظري در مصاحبه با خبرگان و اجراي روش تحلیل محتواي کیفی بر روي 

 22ایشی نموده و به ها، اقدام به توزیع پرسشنامه با استفاده از روش پیم مصاحبه
سطح دولتی صنعت، مسائل دسته  4عمده صنعت گردشگري کشور در مسئله 
المللی صنعت  سطح بینمسائل سطح ملی و مسائل بخش خصوصی صنعت، مسائل 

  .دست یافته است
  واژگان کلیدي

انداز صنعت گردشگري، روش تحقیق  صنعت گردشگري، چشممسائل گردشگري، 
  آمیخته اکتشافی

                                                        
  matin@ut.ac.ir  دانشگاه تهراناستاد دانشکده مدیریت  *

**
  rjavadain@ut.ac.ir  دانشگاه تهراناستاد دانشکده مدیریت  

***
  و گردشگري یدست یعمیراث فرهنگی، صناگردشگري سازمان پژوهشکده استادیار و رئیس  

  rahimpourali@yahoo.com  
 bagherm@ut.ac.ir  ، نویسنده مسئولدکتري مدیریت دانشگاه تهران آموخته دانش  ****
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  مقدمه

 ,Hall & Lew( مثبت آن بسیار افزایش یافته است آثارتوجه به گردشگري و  ،امروزه

2009, p. 1 ( نقش بسیار مهمی را در رفاه اجتماعی و اقتصادي جوامع این صنعت، و

بر اساس اعالم شوراي جهانی  .)Walker & Walker, 2011, p. 21(کند  می فامیزبان ای

است ترین صنعت جهانی  گردشگري و سفر، گردشگري در حال تبدیل شدن به بزرگ

تریلیون دالر  6به بیش از  2011و این انتظار وجود دارد که مشارکت مالی آن در سال 

میلیون شغل در سطح جهانی  260و بیش از د رسبتولید ناخالص جهانی  %9و حدود 

 5/11از استخدام جهانی و یک شغل به ازاي هر  %7/8ه این به معناي ک ؛دنایجاد ک

 1کروز .)(WTTC: TRAVEL & TOURISM, 2011aاست موجود در سراسر جهان  شغلِ

  :کند اشاره میزیر در تبیین کارکردهاي گردشگري به موارد 

شناختی و  هاي روان تواند فاصله گردشگري می: حیاتی براي صلح ینیروی -1

ها، مذاهب و در مراحل مختلف اجتماعی و  از حیث نژادها، رنگرا افراد فرهنگی 

وسیله تسهیل روابط اجتماعی حقیقی در میان افراد، گردشگري  به. توسعه پوشش دهد

به افراد شود و به صنعت صلح جهانی تبدیل  ،بخشد را ارتقا المللی تواند ادراك بین می

 .کنندر تعصبات خود غلبه کمک کند تا ب

توانند مزایاي فراوانی را  هم گردشگر و هم جامعه میزبان می: اهمیت اجتماعی -2

. دست آورنده کند ب از تعامالت اجتماعی بر اساس تجربیاتی که گردشگري فراهم می

 .توانند موارد فراوانی را از یکدیگر یاد بگیرند هر دو می

اي مشارکتی معنادار در اقتصاد بسیاري از گردشگري دار: اهمیت اقتصادي -3

 .کردتوان به ترکیه، مالزي، تایلند، مصر اشاره  که به طور نمونه میاست کشورها 

مشارکت  ،گردشگري در حفظ و توسعه میراث فرهنگ جهانی: غناي فرهنگی -4

. کنندخود محافظت ... ها و  هاي تاریخی، کوه کند که از مکان ها را تشویق می و دولت

هاي مخالف را فراهم  موجبات احترام متقابل و اعتماد در برخورد با فرهنگ ،همچنین

 .می کند

هاي اشتغال و توسعه مسیر شغلی را  فرصت ،گردشگري: هاي اشتغال فرصت -5

 .ها فرد به وجود آورده است براي میلیون
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آموزش افراد را از مسیرهاي گوناگونی توسعه  ،گردشگري: مقاصد آموزشی -6

ها، به وسیله تعامل با مردم در  باره دیگر کشورها و مکانگرفتن در از طریق یاد: دهد می

 .Walker & Walker, 2011, p( جوامع میزبان و از طریق تجربه سفر و پدیده گردشگري

21(.  

اي متفاوتی که صنعت ها و انتظارات متفاوت و در واقع کارکرده در بیان نگاه

  :کند که بیان می) 2003( 2گردشگري دارد جعفري

. استگردشگري داراي معانی متفاوتی براي افراد مختلف  ،در واقع«

، هاي اقتصادي ها داراي معنی منبع اشتغال، فعالیت براي دولتگردشگري 

براي بخش صنعت ممکن است  ،اثر ضریب تکاثري سرانه مخارج و

مدت اقامت داشته باشد؛ و این و ، درآمدها )تبلیغ( همانند ترویج اي معانی

جوي و جست هاي مذهبی یادآور زیارت، در حالی است که براي گروه

اي  زمینه ،گردشگري ،شناسان براي انسان. استمعنویت و برادري جهانی 

و میزبان، تغییر ) گردشگر( که شامل تعامالت بین مهماناست مطالعه براي 

 ،و براي خود گردشگران... شود  می... کاال شدن میراث فرهنگی و  فرهنگ،

رهایی از امور روزمره، آزادي در پیگیري اوقات فراغت،  ،گردشگري

  .»دهد استراحت و آسودگی و آموزش را پیشنهاد می

  بیان مسئله. 1

نظر  هاست و از ها، فضاها و فصل هاي گردشگري، داراي انواع اقلیم ایران از جنبه جاذبه

هاي طبیعی با کشورهاي پیشرفته در صنعت  آثار باستانی، مناطق تفریحی و زیبایی

 ،از لحاظ ابنیه و آثار تاریخی همچنین، ؛)1388 محسنی،( کند گردشگري برابري می

کشور برتر  10هاي اکوتوریستی در میان  کشور نخست دنیا و از لحاظ جاذبه 9 ءجز

زیاد دهنده استعداد و قابلیت  که این امر نشان ؛)236 ، ص1386 ارمغان،( دنیا قرار دارد

  .استکشور در جهت رشد و توسعه صنعت گردشگري 

در پایان را میلیون گردشگر  20باید انداز، صنعت گردشگري  بر اساس افق چشم

  .جذب کند )1404در سال (برنامه هفتم توسعه 
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  )1387، پور رحیم( انداز اهداف صنعت گردشگري کشور در افق چشم .1جدول 

 هاي برنامه سال
رشد میزان 

 برنامه
   تعداد گردشگران در سال

 )به میلیون نفر(پایانی برنامه 
   درآمد ارزي در سال

 )به میلیارد دالر(پایانی برنامه 

 5/1 6/2 %30 )84-88(برنامه چهارم 

 5/4 5/6 %20 )89- 93(برنامه پنجم 

 10 13 %15 )94-98(برنامه ششم 

 25 20 %10 )99-1403(برنامه هفتم 

 182میان از ( 2011شوراي جهانی گردشگري و سفر، رتبه ایران در سال طبق نظر 

، در میزان مشاغل 127 ،در مشارکت صنعت گردشگري در تولید ناخالص ملی )کشور

 138 ،صنعتاین گذاري در  و از حیث سرمایه 135 ،ن آنصنعت گردشگري و شاغال

در مشارکت این  2021تا  2011هاي  براي ایران در طول سال ،همچنین ،این شورا. است

رتبه  ،گذاري و در سرمایه 83رتبه  ،، در اشتغال112رتبه  ،صنعت در تولید ناخالص ملی

وضع تداوم که ) (WTTC: TRAVEL & TOURISM, 2011b بینی کرده است را پیش 108

. صنعت گردشگري کشور داردزه در حوانداز  نشان از عدم تحقق اهداف چشم ،فعلی

% 5باید ، حداقل آنبر اساس مقاصد گردشگري موجود در ایران، این در حالی است که 

و بر اساس ) 1388 محسنی،( از درآمد گردشگري جهان را به خود اختصاص دهد

 341462 و درآمد 2011تریلیون دالري صنعت گردشگري در سال  6درآمد نزدیک به 

مستقیم و آثار مستقیم و غیربا محاسبه (ایران عت گردشگري صن یمیلیارد ریال

 ,WTTC: TRAVEL & TOURISM( 2011در سال ) گردشگري داخلی و خارجی

2011b(،  شوراي جهانی  ،همچنین. شود درآمد جهانی می% 4/0حدود در درآمد ایران

در سال را درآمد حاصل از ورود گردشگران خارجی به کشور  ،سفر و گردشگري

این  ،روند فعلیتداوم در صورت  که کرده استبینی  پیش ،میلیارد ریال 29284 ،2011

 43949 ،2021کشور در سال را به درآمد حاصل از ورود گردشگران خارجی  ،شورا

که این ) (WTTC: TRAVEL & TOURISM, 2011bبرآورد کرده است میلیارد ریال 

انداز  راي صنعت گردشگري در افق چشمشده ب بینی سوم مقدار پیش میزان  کمتر از یک

از نکردن که نشان از وضعیت نامساعد صنعت گردشگري کشور و استفاده  است؛
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اهداف صنعت گردشگري افق از  %30ها و استعدادهاي کشور و تحقق تنها  قابلیت

  .داردانداز  چشم

و فعاالن و با توجه به اذعان خبرگان آنها هاي فوق و نتیجه تحلیل  با توجه به داده

مسائل  ناسی صنعت گردشگري کشور و شناختش رسد که آسیب صنعت به نظر می

این پژوهش که است ضروري مسائل این کردن ریزي جهت برطرف  و برنامهآن عمده 

  .با این هدف تعریف شده است

  پیشینه پژوهش. 2

 ،بر این موضوععلمی  یروشکه با  ین به پژوهشابررسی پیشینه پژوهش، محققدر 

بعضی مسائل اما در برخی مقاالت به صورت پراکنده به  کرده باشد دست نیافتندتمرکز 

  :ازاست  شده است که برخی از آنها عبارتاین صنعت  اشاره 

 هاي مناسب تجارت الکترونیک و  زیرساختنبود به ) 1388( فرزین و صفري

 .اند گیري از این نظام در صنعت گردشگري کشور اشاره کرده بهره

 سالمت و پزشکی در  در بررسی گردشگريِ) 1389( ر ممتاز و آقا رحیمیصد

هاي متولی گردشگري پزشکی، فقدان  هماهنگی نامناسب بین سازمانمسائل کشور به 

نظام آوري اطالعات مربوط به ورود گردشگران پزشکی، ناکارآمدي  جمعنظام 

هاي الزم براي  ساختگردشگري پزشکی و کمبود زیر هاي قابلیت بارهرسانی در اطالع

 .اند هکردتوسعه این صنعت اشاره 

 نیافتگی گردشگري در  در بررسی علل توسعه) 1382( مدهوشی و ناصرپور

گیري، ضعف امکانات زیربنایی و خدمات  تعدد مراکز تصمیممسائل استان لرستان به 

 .اند گردشگري، ضعف بازاریابی و فقدان فرهنگ پذیرش گردشگر اشاره کرده

 موانع توسعه گردشگري درباره در پژوهش خود ) 1389(زن و دیگران اپ پ

به موانعی همانند فقدان امکانات ) مطالعه موردي روستاي حریر کرمانشاه( روستایی

یان و مسئوالن گردشگري روستایی، یزیربنایی و رفاهی، عدم درك صحیح روستا

موقع،  انی صحیح و بهرس هاي فرهنگی روستا، فقدان شبکه اطالع رنگ شدن جاذبه کم

هاي فقدان اطالعات دقیق آماري و  عدم حمایت و توجه کافی دولت و محدودیت

 .اند تغییرات اقلیمی اشاره کرده
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هاي خود به  ها و نوشته برخی مسئوالن و کارشناسان نیز در مصاحبه ،همچنین

  :زیر استاند که برخی از آنها به شرح  اشاره کردهمسائل برخی 

 برندسازي، مدیریت اهمیت به اشاره با قشم آزاد منطقه سازمان عامل مدیر 

 1390 خبرگزاري فارس، (داند  می کشور گردشگريرا مسئله  امر این بهنکردن  توجه

 .)الف

 ثباترا  گردشگري بحث اصلی نیاز ،فرهنگی مجلس کمیسیون عضو یک 

 و فرهنگی میراث سازمان در مدیریتی ثبات جاي سازي حاشیهداند که  می مدیریتی

 .)1390خبرگزاري میراث پرس، ( است گرفته را گردشگري

 نیز  جمهوري ریاست علمی معاونت گردشگري صنعت و دانش کانون دبیر

 کشور گردشگري بخش مشکالت از متولی هاي سازمان بین ناهماهنگی معتقد است

است  گردشگري بخش متولی ،سازمان و نهاد 30 از بیشاکنون  هم که طوري به است،

 .)1390، آنالین پایگاه خبري تحلیلی قدس(

 اساسی نیاز و سال 40 حدوددر  عمري طول با فارس خلیج سواحل هاي هتل 

 با داشتن فاصله هتل، کادر در دیده آموزش نیروهاي نبود بازسازي، به ها آن

 توجه و داري هتل توسعه براي مناسب تسهیالت نشدنعرضه  جهانی، استانداردهاي

 حلی سا هاي استان هاي هتل از یک هیچ تااست  شده سبب ،بخش این به مسئوالن نکردن

 خبرگزاري میراث فرهنگی،( باشد نداشته را دبی هاي هتل با رقابت توان فارس خلیج

1391(. 

 عمیق نگاه نبودنیز  رضوي خراسان هوایی مسافرت دفاتر صنفی انجمن دبیر 

 .)ب 1390خبرگزاري فارس، ( است کشور در گردشگري اصلی مشکل ،گردشگري به

غذا، (ها  ، افزایش قیمتوهوا همانند تغییرات آبمسائلی در سطح جهانی هم بر 

هاي مختلف، وضعیت اقتصاد جهانی، امنیت گردشگران  ، تعامل میان فرهنگ...)نفت و 

  .)Tarlow, 2011( دشو کید میأت... و 

  سؤاالت تحقیق. 2-1

  :زیر استاین پژوهش به دنبال پاسخگویی به سؤاالت 

 ند؟ا عمده صنعت گردشگري کشور کداممسائل  -1
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  ؟استچگونه  مسائلاین بندي  دسته -2

  روش تحقیق. 3

یی ها پژوهش، ي آمیختهها پژوهش .است 3پژوهش این مقاله روش تحقیق آمیختهراهبرد 

تحقیق کمی و کیفی به انجام ي ها روشست که با استفاده از ترکیب دو مجموعه ا

ي تحقیق آمیخته ها روشکه با  اي ي تحقیقیها طرحمعموالً در انتخاب عنوان . رسد یم

، 5، مدل آمیخته4ي پژوهش ترکیبیها روشیی مانند ها واژهیا  ها عبارتشود از  یمانجام 

همان طور که در . شود  یماستفاده  8شناسی آمیخته ، روش7، روش چندگانه6تنیدگی هم به

، مسئله پژوهشیي تحقیق آمیخته براي بررسی ها روش، در آشکار است ها عبارتاین 

هاي گوناگون  پارادایم ها آنیی که اساس ها روشپژوهشگر با به کار بردن مجموعه 

، 1387 بازرگان،( کند می، بررسی موقعیت نامعین را میسر و فرآیند آن را تسهیل است

162-165(.  

پژوهش راهبرد هاي کیفی بر اساس  داده ،در ابتدا ،با توجه به اینکه در این مقاله

پژوهش راهبرد ی بر اساس هاي کم داده ،ده و سپسمآ گرد ،تحلیل محتواي کیفی

  .استآمیخته اکتشافی  ،لذا روش تحقیق این مقاله شود میپیمایشی جمع 

 تحلیل محتواي کیفی. 3-1

روش تحقیقی براي  ،کنند که تحلیل محتواي کیفی بیان می) 2005( 10و شانون 9هسیه 

 مند کدگذاري و شناخت نظامبندي  هاي متن از طریق دسته تفسیر ذهنی محتواي داده

تحلیل محتواي کیفی را رویکرد ) 2000( 11و میرینگاست ها و الگوهاي آنها  موضوع

جه به بافت ارتباطی آنها و تجربی از متون با تو شناختی روششده،  تحلیلی کنترل

ی شدن از هر گونه کم به دور ،گام به گام ،کند که از قواعد و مدل خود تعریف می

  .کند تبعیت می

ها و حس گرفتن با آنها جهت  روشی براي کاهش داده ،تحلیل محتواي کیفی

هاي  این روش معموالً براي تحلیل گروه وسیعی از داده. استاستخراج معنی از آنها 

هاي سؤاالت  ها، پاسخ شده، حکایت ها، مشاهدات ثبت هاي مصاحبه نی شامل یادداشتمت

) ویدئو( ها و فیلم ها، عکس و رسانه همانند نقاشی ها رایانامهگوها، و پرسشنامه باز، گفت

نظریه همانند نظري روشی مستقل از چارچوب و رویکردهاي  ،تحلیل محتوا. است
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 ،و تحلیل ادراکات 13چراییو  12چیستیو در پاسخ به است بنیاد و پدیدارشناسی  داده

  .)Given, 2008, p. 120(شود  میاستفاده 

پس از تعیین واحد تحلیل در تحلیل ) 2008( 15و کینگاس 14بر اساس نظر الو

هاي تحلیل محتواي کیفی در زمانی که به  گام ،ارتباط با متنایجاد محتواي کیفی و 

  :زیر استرضیه باشد به صورت شده و فاقد فاجراصورت استقرایی 

ها در  ها و سرفصل کدگذاري باز به این معنی است که یادداشت: کدگذاري باز -1

و عناوین ضروري و د وشمطالعه مجدد  ،نوشته و سپس ،متن به هنگام خواندن آنها

  .کندتا همه ابعاد محتوا را تشریح شود حیاتی در حاشیه یادداشت 

شده در حاشیه متون به  عناوین یادداشت ،ن گامدر ای: کردن کدهافهرست  -2

 تحلیلها بر روي آنها  جهت استخراج دسته ،تا پس از آن بدیا میانتقال  ییصفحه مجزا

 .صورت پذیرد

کدهاي باز با  ،در این مرحله ،پس از مرحله اول و دوم: بندي کردن گروه -3

کاهش  ،بندي مرحله گروههدف از . دشو میبندي  تر گروه یکدیگر تحت عناوین کلی

 .استتر  ادغام کدهاي مشابه در کدهاي کلیبا تعداد کدها 

د و وش میهاي مشابه با یکدیگر ادغام  گروه ،در این مرحله: بندي کردن دسته -4

به آن تعلق باید هاي ذیل هر دسته  که گروهاست  نکته مهم این .آید ها به وجود می دسته

ابزاري براي توصیف پدیده براي  ختنفراهم سا ،لهداشته باشد و هدف از این مرح

 .استافزایش فهم و همچنین تولید دانش 

کلی از موضوع تحقیق از طریق  یانتزاع به معناي فرموله کردن توصیف: انتزاع -5

ها  هاي با رویدادهاي مشابه با یکدیگر جهت تشکیل دسته دستهزیر. استها  تولید دسته

  ).ELO & KYNGA¨S, 2008( دشو میادغام  ،دسته اصلی تشکیلبه منظور ها  و دسته

  روش پیمایشی. 3-2

ده و براي آزمون ی پیمایشی استفاده شپژوهش کم راهبرددر بخش دوم این مقاله نیز از 

در مرحله دوم از ) تحلیل محتواي کیفی راهبرد(از مرحله اول  نتایج کیفی حاصل

  .ده استشاستفاده   SPSS 17و  LISREL 8.5افزارهاي  نرم
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  گیري جامعه آماري و نمونه. 3-3

حوزه  اندامدیران، پژوهشگران و است ،در مرحله طراحی مدل، جامعه آماري تحقیق

دانشگاهی آشنا با حوزه گردشگري کشور بوده است که بر این استادان گردشگري و 

مرحله دستیابی ها تا  و این مصاحبه مصاحبه شد ،نفر از خبرگان این حوزه 17اساس با 

مسائل ید أیجهت اخذ ت ،مرحلهاین در  .ادامه یافت) اشباع( به کفایت نظري

نظران،  شده در بخش کیفی پژوهش، جامعه آماري تحقیق شامل صاحب استخراج

که بر اساس بررسی  ؛ن و کارشناسان صنعت گردشگري کشور نیز بودامتخصص

بود که بر اساس جدول ) شهر تهران کید برأبا ت( نفر 320تعداد این افراد محققان، 

نفر باشد که با توجه به پراکندگی جغرافیایی  175باید حجم نمونه  ،گیري مورگان نمونه

جمع و تجزیه و  ،پرسشنامه 175 ،د که در نهایتشپرسشنامه توزیع  220تعداد  ،افراد

  .شدتحلیل 

  گیري روش نمونه. 3-4

صنعت گردشگري کشور از روش مسائل ن گیري در مرحله اول یعنی تعیی براي نمونه

به معناي مشخص کردن افرادي که از نظر افراد ( اي یا گلوله برفی یرهزنجگیري  نمونه

و در مرحله آزمون مدل نیز ) هستندقیمتی  يذواجد شرایط و داراي اطالعات  ،نتخبم

  .استفاده شدگیري تصادفی  از روش نمونه

  تحقیق پایایی و روایی ابزار. 3-5

نمونه  ،، با استفاده از روش آلفاي کرونباخ)پایایی(گیري قابلیت اعتماد  به منظور اندازه

هاي این  د و سپس با استفاده از دادهشآزمون  پیش ،پرسشنامه 35شامل  اي اولیه

میزان ضریب اعتماد با روش آلفاي  SPSS 17افزار آماري  ها و به کمک نرم پرسشنامه

نشان از پایایی که  ه دست آمدب 906/0که عدد  کرونباخ براي این ابزار محاسبه شد

  .داشتپرسشنامه تحقیق 

  پرسشنامه 16روایی. 3-6

دین معنی که ب(سنجی از خبرگان استفاده شد ، هم از نظربراي تعیین روایی ابزار تحقیق

و هم اینکه با سنجش روایی  )کردندید أیوایی آن را تر ،مجرب انادتاس پس از تدوین،
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ابعاد پرسشنامه از طریق تحلیل عاملی تأییدي به وسیله مدل معادالت ساختاري و  ،سازه

  .أیید شده استارزیابی و ت  LISREL 8.5افزار  نرم

  تجزیه و تحلیل اطالعات. 4

محتواي کیفی و  با توجه به روش تحقیق این مقاله و استفاده از دو روش تحلیل

  :زیر استنتایج این دو روش به شرح  ،پیمایشی

  نتایج حاصل از بخش کیفی پژوهش و روش تحلیل محتواي کیفی. 4-1

. دشها استخراج  ها، تحلیل و مفاهیم موجود در آن تمامی مصاحبه ،در گام اول پژوهش

 ،مفاهیم مشابه ،و در مرحله سوم فهرست شد م،تمام این مفاهی ،در مرحله دوم ،سپس

از گام اول تا سوم پژوهش را ارائه  حاصل هاي خروجی 2جدول . گردیدبندي  گروه

گروه در مرحله  22 ،اول و دوم  ستخرج در مرحلهممفهوم  95که در آن از  کند؛ می

  .دست آمده استه سوم ب

صنعت گردشگري مسائل بندي  بندي و گروه فهرست، )کدگذاري باز( استخراج .2جدول

  ورکش

  گروه  )کردن کدهافهرست کدگذاري باز و ( مفاهیم  کد  ردیف

1  1/1  
هاي مورد نیاز صنعت همانند  فراهم نبودن زیرساخت

 ...حمل و نقل، تأسیسات اقامتی و 

هاي  فراهم نبود زیرساخت

  مورد نیاز صنعت

 وابستگی به نفت و غفلت از حوزه گردشگري  1/2  2
جدي نگرفتن صنعت 

  گردشگري در کشور

 دیدگاه منفی جامعه به گردشگري و گردشگر  1/3  3
فرهنگ مورد نیاز نبود 

  صنعت در کشور

  مدیرانثباتی  بی ثباتی مدیران و چندشغله بودن برخی از آنان بی  1/4  4

5  2/1  
هماهنگی نار صنعت و دهاي اثرگذار  متعدد بودن دستگاه

 ها بین آن

هاي  هماهنگی میان سازمان نا

  درگیر در صنعت

6  2/2  
هاي کالن کشور  ریزي جدي گرفته نشدن صنعت در برنامه

 هاي توسعه مثل برنامه

برنامه نکردن ریزي  طرح

  راهبردي و جامع براي صنعت

 قانون نظام جامع گردشگريفقدان ضعف قوانین و   2/3  7
فقدان قانون جامع 

  گردشگري در کشور

  مدیرانثباتی  بی ثباتی مدیران صنعت بی  2/4  8

  مدیرانثباتی  بی ها ثباتی آن توجه مدیران به کارهاي زیربنایی به علت بی بی  2/5  9
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  گروه  )کردن کدهافهرست کدگذاري باز و ( مفاهیم  کد  ردیف

 فرهنگ مورد نیاز گردشگري در کشورنبود   2/6  10
نبود فرهنگ مورد نیاز 

  صنعت در کشور

11  2/7  
ها و بسترهاي مورد نیاز براي تحقق  ظرفیتنبود 

 1404انداز  شده مثل افق چشم هاي تدوین برنامه

برنامه نکردن ریزي  طرح

  راهبردي و جامع براي صنعت

12  3/1  
فقر ( مفهوم گردشگري در سطوح مختلفنفهمیدن 

 )نظري

ضعف نظام آموزشی و 

پژوهشی گردشگري در 

  کشور

 سیاسی شدن صنعت گردشگري  3/2  13
سیاسی شدن صنعت 

  گردشگري در کشور

14  3/3  
یر بودن  تسلط و حاکمیت دولت بر صنعت به دلیل رانت

 دولت

سازي بخش ناتوانمند

  خصوصی در صنعت

 وجود نگاه سیاسی و امنیتی به گردشگري  3/4  15
فرهنگ مورد نیاز نبود 

  صنعت در کشور

 ود اطالعات گردشگرينب  3/5  16
هاي  هماهنگی میان سازماننا

  درگیر در صنعت

 مشخص در صنعتراهبرد ود نب  3/6  17

برنامه نکردن ریزي  طرح

راهبردي و جامع براي 

  صنعت

18  3/7  
) مثل تورساب ترکیه(گردشگري عمده  هاي شرکتنبود 

 به دلیل ارتباط نداشتن با دنیا

سازي بخش ناتوانمند

  خصوصی در صنعت

 ضعف در حوزه قوانین و مقررات  4/1  19
ود قانون جامع گردشگري نب

  در کشور

20  4/2  
ها در  هاي ساختاري مناسب با مأموریت ظرفیتنبود 

 فرهنگیسازمان میراث 

ضعف ساختاري و منابع انسانی 

  سازمان میراث فرهنگی

21  4/3  
نکردن فرابخشی بودن مأموریت سازمان و همکاري 

 هاي درگیر بخش

هاي  هماهنگی میان سازماننا

  درگیر در صنعت

22  4/4  
شدن مصوبات شوراي عالی میراث فرهنگی و ناجرا 

 گردشگري

هاي  هماهنگی میان سازماننا

  صنعتدرگیر در 

  )موانع فرهنگی( رفتاريمسائل   4/5  23
فرهنگ مورد نیاز نبود 

  صنعت در کشور

  قوانین متعارض  4/6  24
قانون جامع گردشگري نبود 

  در کشور
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  گروه  )کردن کدهافهرست کدگذاري باز و ( مفاهیم  کد  ردیف

  قانون جامع گردشگرينبود   4/7  25
قانون جامع گردشگري نبود 

  در کشور

  تعهدات برخی مؤسسات اجرا نشدن  4/8  26
نظارت کافی بر بخش  نبود

  خصوصی

  نظام مدیریت مشترينبود   4/9  27
به استاندارهاي نکردن توجه 

  جهانی در صنعت گردشگري

  جایگاه نامناسب صنعت در جامعه  4/10  28
فرهنگ مورد نیاز نبود 

  صنعت در کشور

 اداره صنعت به صورت سنتی  5/1  29
اداره در نگاه تخصصی نبود 

  صنعت

 هاي اطالعاتی و ارتباطی در کشور يفناور فتنگرن کاربه   5/2  30
هاي  زیرساخت نفراهم نبود

  مورد نیاز صنعت

31  5/3  
هاي مورد نیاز صنعت در کشور همانند  زیرساخت نبود

 پهناي باند اینترنت

هاي  زیرساخت نفراهم نبود

  مورد نیاز صنعت

 نداشتن برنامه و نقشه جامع حتی براي سال آینده  5/4  32

برنامه نکردن ریزي  طرح

راهبردي و جامع براي 

  صنعت

  انداز شیوه دستیابی به اهداف چشمنکردن تعیین   5/5  33

برنامه نکردن ریزي  طرح

راهبردي و جامع براي 

  صنعت

  هدفمند صنعت گردشگري کشور در خارجنکردن تبلیغ   5/6  34
المللی  بازاریابی بیننبود 

  صنعت گردشگري کشور

  بخش خصوصی از سويمانع دیدن بخش دولتی   5/7  35
هماهنگی بین بخش نا

  خصوصی و دولتی صنعت

36  6/1  
عدم امکان ورود هر نوع گردشگر به کشور به لحاظ 

 ها و باورها ارزش

هاي زیاد  وجود محدودیت

  براي گردشگران خارجی

 ...هاي بیرونی مثل حجاب و  وجود محدودیت  6/2  37
هاي زیاد  وجود محدودیت

  براي گردشگران خارجی

 هاي گردشگري بودن هزینه زیاد  6/3  38
بودن هزینه گردشگري  زیاد

  در کشور

 عدم اجماع روي چهارچوب گردشگري متناسب با کشور  6/4  39
ریزي نکردن برنامه  طرح

  راهبردي و جامع براي صنعت
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  گروه  )کردن کدهافهرست کدگذاري باز و ( مفاهیم  کد  ردیف

40  6/5  
دانش و علم گردشگري به جایگاه مطلوب دست نیافتن 

  خود

آموزشی و ضعف نظام 

پژوهشی گردشگري در 

  کشور

41  6/6  
ریزي آموزشی و پژوهشی با  همسو نبودن فرآیند برنامه

  بازار

هماهنگی بین بخش نا

  خصوصی و دولتی صنعت

43  7/1  
همکاري و نبود بخشی بودن صنعت گردشگري و  میان

 هاي مختلف آن هماهنگی میان بخش

هاي  هماهنگی میان سازماننا

  درگیر در صنعت

 روز نبودن صنعت گردشگري کشور نوپا بودن و به  7/2  44
جدي نگرفتن صنعت 

  گردشگري در کشور

 به گردشگري به عنوان صنعتتوجه نکردن   8/1  45
جدي نگرفتن صنعت 

  گردشگري در کشور

 هاي صنعت تخصصی کار نکردن بخش  8/2  46
نگاه تخصصی در اداره نبود 

  صنعت

47  8/3  
گردشگري کشور در سطح  بارهتبلیغات مناسب درفقدان 

 جهان

المللی  بازاریابی بین نبود

  صنعت گردشگري کشور

48  8/4  
ن به صنعت گردشگري به علت امتخصصوارد نشدن 

 مدیران یثبات بی

ود نگاه تخصصی در اداره نب

  صنعت

 نظارت بر بخش خصوصینبود   8/5  49
نظارت کافی بر بخش  نبود

  خصوصی صنعت

 مدون براي صنعت راهبردينبود برنامه   9/1  50

برنامه نکردن ریزي  طرح

راهبردي و جامع براي 

  صنعت

 ریزي صنعت گردشگري بخشی بودن برنامه میان  9/2  51
هاي  هماهنگی میان سازماننا

  درگیر در صنعت

 مهیا نبودن جامعه و فرهنگ آن براي پذیرش گردشگر  9/3  52
فرهنگ مورد نیاز نبود 

  صنعت در کشور

53  9/4  
شناخته شدن گردشگري به عنوان بخش دست دوم در 

 کشور

جدي نگرفتن صنعت 

  گردشگري در کشور

 ود فرهنگ مورد نیاز صنعت در بین مردم کشورنب  10/1  54
فرهنگ مورد نیاز ود نب

  صنعت در کشور

 مناسب نبودن کیفیت خدمات  10/2  55
کمبود نیروي انسانی 

  متخصص در صنعت
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  گروه  )کردن کدهافهرست کدگذاري باز و ( مفاهیم  کد  ردیف

 مالک در بخش خصوصی یکی بودن مدیر و  10/3  56
نگاه تخصصی در اداره ود نب

  صنعت

 نگاه اقتصادينبود فرهنگی به گردشگري و  اًنگاه صرف  10/4  57
نبود فرهنگی و  اًنگاه صرف

  نگاه  اقتصادي به گردشگري

 ...)جاسوس، فحشاء و ( تلقی نامناسب از گردشگر  10/5  58
فرهنگ مورد نیاز نبود 

  صنعت در کشور

 زا زیاد بودن مجموع عوامل محدودیت  10/6  59
هاي زیاد  وجود محدودیت

  براي گردشگران خارجی

 کمبود نیروي انسانی متخصص در صنعت  11/1  60
کمبود نیروي انسانی 

  متخصص در صنعت

61  11/2  
هاي اساسی در حوزه پژوهش و تحقیق در حوزه  ضعف

 گردشگري

ضعف نظام آموزشی و 

پژوهشی گردشگري در 

  کشور

 ها ها به ویژه در گلوگاه ساخترمشکالت مربوط به زی  11/3  62
هاي  فراهم نبود زیرساخت

  مورد نیاز صنعت

 ن از گردشگريآگاهی مسئوالنا  11/4  63
ود نگاه تخصصی در اداره نب

  صنعت

64  11/5  
خطر سفر به ایران داراي : تصویر و سیماي ایران در بیرون

 است ناامن و

ترسیم تصویر نامناسب از 

  الملل کشور در سطح بین

 المللی منزوي بودن در ارتباطات بین  11/6  65
ضعف در ارتباطات 

  المللی کشور بین

 المللی در حوزه گردشگري ماندگی در رقابت بین عقب  11/7  66

برنامه نکردن ریزي  طرح

راهبردي و جامع براي 

  صنعت

67  11/8  
هاي  گردشگري و تعامل با سازمانکردن توسعه نفرموله 

 ربط ذي

برنامه نکردن ریزي  طرح

راهبردي و جامع براي 

  صنعت

 هاي انتظامی، پشتیبانی و اداري برخورد نامناسب سازمان  11/9  68
فرهنگ مورد نیاز نبود 

  صنعت در کشور

 نبود برنامه جامع و کاربردي براي صنعت گردشگري  12/1  69

برنامه نکردن ریزي  طرح

راهبردي و جامع براي 

  صنعت
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  گروه  )کردن کدهافهرست کدگذاري باز و ( مفاهیم  کد  ردیف

70  12/2  
هاي ارائه شده در  ها و آموزش کاربردي نبودن دانشگاه

 صنعت

ضعف نظام آموزشی و 

پژوهشی گردشگري در 

  کشور

 ود سند ملی گردشگري که مبناي عمل قرار بگیردنب  13/1  71

برنامه نکردن ریزي  طرح

راهبردي و جامع براي 

  صنعت

 هاي درگیر در صنعت گردشگري حلقههماهنگی میان نا  13/2  72
هاي  هماهنگی میان سازماننا

  درگیر در صنعت

 هاي مورد نیاز صنعت ود زیرساختنب  13/3  73
هاي  هماهنگی میان سازماننا

  درگیر در صنعت

  سازيعدم استاندارد  13/4  74

به نکردن توجه 

هاي جهانی در داستاندار

  صنعت گردشگري

75  13/5  
ها مثل وزارت صنعت و  برخی سازمانبه دست ایجاد مانع 

  تجارت

هاي  هماهنگی میان سازماننا

  درگیر در صنعت

  کامل گردشگريبسته آشنایی مردم با نا  13/6  76
تبلیغات مناسب صنعت  نبود

  گردشگري در داخل کشور

77  14/1  
اعتقاد به صنعت گردشگري به عنوان بازوي اقتصادي نبود 

 کشورگیرندگان کالن  در سطح تصمیم

جدي نگرفتن صنعت 

  گردشگري در کشور

 ود نگاه تخصصی به صنعتنب  14/2  78
نگاه تخصصی در اداره ود نب

  صنعت

 برنامه براي صنعتود نب  14/3  79

برنامه نکردن ریزي  طرح

راهبردي و جامع براي 

  صنعت

  انداز مشخص نشدن شیوه دستیابی به اهداف چشم  14/4  80

برنامه نکردن ریزي  طرح

راهبردي و جامع براي 

  صنعت

  اجرایی نشدن سند ملی گردشگري کشور  14/5  81
جدي نگرفتن صنعت 

  گردشگري در کشور

  مشخص نبودن نوع گردشگري متناسب با کشور  14/6  82

برنامه نکردن ریزي  طرح

راهبردي و جامع براي 

  صنعت
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  گروه  )کردن کدهافهرست کدگذاري باز و ( مفاهیم  کد  ردیف

 نگاه غیرتخصصی به صنعت گردشگري  15/1  83
نگاه تخصصی در اداره  نبود

  صنعت

 تخصص مدیران فقدان  15/2  84
کمبود نیروي انسانی 

  متخصص در صنعت

85  16/1  
به صنایعی همانند  یتوجه بیوابستگی کشور به نفت و 

 گردشگري

جدي نگرفتن صنعت 

  گردشگري در کشور

 گیران کالن کشور به گردشگري نگاه مثبت تصمیم نبود  16/2  86
نیاز فرهنگ مورد  نبود

  صنعت در کشور

 اراده براي توسعه گردشگري کشور نبود  16/3  87
جدي نگرفتن صنعت 

  گردشگري در کشور

 ها هماهنگی بین حلقهناچند بخشی بودن صنعت و   16/4  88
هاي  هماهنگی میان سازماننا

  درگیر در صنعت

 توجه جدي به صنعت و مسائل کالن آن نبود  16/5  89
جدي نگرفتن صنعت 

  در کشور گردشگري

 نبود گردشگري منطبق با نیاز گردشگران  16/6  90
ریزي نکردن برنامه  طرح

  راهبردي و جامع براي صنعت

 آمارهاي صنعتنبود   17/1  91
هاي  هماهنگی میان سازماننا

  درگیر در صنعت

 در صنعت راهبردينداشتن برنامه   17/2  92
ریزي نکردن برنامه  طرح

  راهبردي و جامع براي صنعت

 فرهنگ متناسب با صنعت در کشورنبود   17/3  93
فرهنگ مورد نیاز نبود 

  صنعت در کشور

 آشنایی مدیران نسبت به صنعتنا  17/4  94
کمبود نیروي انسانی 

  متخصص در صنعت

  نگاه تخصصی به صنعت نبود  17/5  95
نگاه تخصصی در اداره  نبود

  صنعت

هر  ،در مرحله چهارم ،هاي مختلف موجود در بین مفاهیم گروه پس از شناخت

بندي شده که نتایج این مرحله در  دسته ،ها در دو دسته فرعی و اصلی یک از گروه

با توجه به اینکه در مرحله قبل سعی شده بود با افراد گفتنی است  .استآمده  3جدول 

نیز بر این مبنا عمل  ها گروهبندي  د در دستهشوفعال در سطوح مختلف صنعت مصاحبه 

  .شده است
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  صنعت گردشگري کشورمسائل بندي  دسته .3جدول

  دسته اصلی  )زیر دسته(دسته فرعی گروه  ردیف

1  
برنامه راهبردي و جامع براي نکردن ریزي  طرح

  صنعت
  درون صنعت  بخش دولتی صنعت

  برون صنعت  سطح ملی جدي نگرفتن صنعت گردشگري در کشور  2

  برون صنعت  سطح ملی فرهنگ مورد نیاز صنعت در کشورنبود   3

  درون صنعت  بخش دولتی صنعت مدیران یثبات بی  4

  برون صنعت  سطح ملی درگیر در صنعت هاي سازمانهماهنگی میان نا  5

  برون صنعت  سطح ملی مورد نیاز صنعت هاي زیرساخت نفراهم نبود  6

  برون صنعت  سطح ملی قانون جامع گردشگري در کشورنبود   7

  درون صنعت  بخش دولتی صنعت سیاسی شدن صنعت گردشگري در کشور  8

  درون صنعت  بخش خصوصی صنعت سازي بخش خصوصی در صنعتناتوانمند  9

  برون صنعت  الملل سطح بین کشور المللی بینارتباطات ضعف   10

  درون صنعت  بخش خصوصی صنعت  نظارت کافی بر بخش خصوصی نبود  11

12  
سازمان میراث ضعف ساختاري و منابع انسانی 

 طبیعی، فرهنگی و گردشگري
  برون صنعت  سطح دولتی صنعت

  درون صنعت  بخش خصوصی صنعت نبود نگاه تخصصی در اداره صنعت  13

14  
صنعت گردشگري  المللی بینبازاریابی نبود 

 کشور
  برون صنعت  المللی سطح بین

  درون صنعت  بخش دولتی صنعت صنعت هماهنگی بین بخش خصوصی و دولتینا  15

16  
زیاد براي گردشگران  هاي محدودیتوجود 

 خارجی
  برون صنعت  سطح ملی

17  
هاي جهانی در صنعت دبه استاندار یتوجه بی

 گردشگري
  درون صنعت  بخش خصوصی صنعت

  برون صنعت  سطح ملی بودن هزینه گردشگري در کشور زیاد  18

 صنعت کمبود نیروي انسانی متخصص در  19
بخش دولتی و 

  خصوصی صنعت
  درون صنعت

20  
ضعف نظام آموزشی و پژوهشی گردشگري در 

 کشور
  برون صنعت  سطح ملی

  برون صنعتی  سطح ملی نگاه فرهنگی و نه اقتصادي به گردشگري  21

22  
ترسیم تصویر نامناسب از کشور در سطح 

 الملل بین
  برون صنعتی  المللی سطح بین
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 4نتایج حاصل از پژوهش در جدول  ،بخش اول پژوهش پایانیِدر مرحله پنجم و 

  .آمده است

  صنعت گردشگري کشورمسائل مدل تبیینی  .4جدول

  دسته اصلی  )زیر دسته(دسته فرعی  گروه  ردیف

  برنامه راهبردي و جامع براي صنعتنکردن ریزي  طرح  1

  بخش  دولتی

  درون صنعت

  مدیران یثبات بی  2

  گردشگري در کشورسیاسی شدن صنعت   3

  ضعف ساختاري و منابع انسانی سازمان میراث فرهنگی  4

  هماهنگی بین بخش خصوصی و دولتی صنعتنا  5

  سازي بخش خصوصی در صنعتناتوانمند  6

  بخش  خصوصی

  نگاه تخصصی در اداره صنعتنبود   7

8  
هاي جهانی در صنعت دبه استاندار یتوجه بی

  گردشگري

  نیروي انسانی متخصص در صنعتکمبود   9

  نظارت کافی بر بخش خصوصی نبود  10

  جدي نگرفتن صنعت گردشگري در کشور  11

  سطح  ملی

  برون صنعت

  فرهنگ مورد نیاز صنعت در کشورنبود   12

  هاي درگیر در صنعت هماهنگی میان سازماننا  13

 هاي مورد نیاز صنعت زیرساخت نفراهم نبود  14

 قانون جامع گردشگري در کشورنبود   15

  هاي زیاد براي گردشگران خارجی وجود محدودیت  16

 ضعف نظام آموزشی و پژوهشی گردشگري در کشور  17

 نگاه فرهنگی و نه اقتصادي به گردشگري  18

  بودن هزینه گردشگري در کشور زیاد  19

  صنعت گردشگري کشور المللی بینبازاریابی  نبود  20

  الملل ترسیم تصویر نامناسب از کشور در سطح بین  21  الملل سطح  بین

  کشور المللی بینارتباطات ضعف   22

  بر اساس روش پیمایشی نتایج کمی. 4-2

 ،نتایج تحلیل محتواي مرحله اول ،در بخش دوم پژوهش از طریق روش پیمایشی

صنعت مسائل معتبر بودن  بارهدرهاي مرتبط  آزموناجراي اما قبل از  ؛شده استبررسی 
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ییدي و نشان أگردشگري کشور، به بررسی روایی سازه با استفاده از تحلیل عاملی ت

  .شده است استفادهاسمیرنوف -ها از آزمون کولموگروف دادن نحوه توزیع داده

مدل  ،گیري اندازه سؤال اساسی این است که آیا این مدلدر بخش اول، 

است؟ براي  رانیا يعمده صنعت گردشگرمسائل اي بررسی گیري مناسبی بر اندازه

 ،و سایر معیارهاي مناسب بودن برازش مدل x2 باید آمارهبه این پرسش دادن پاسخ 

  .شودبررسی 
x2= 658, df= 292, p-Value=0.000 
Goodness of Fit Index (GFI)= 0.94 
Adjusted Goodness of Fit Index (AGFI) = 0.91 

عمده مسائل گیري  شویم که مدل اندازه نتایج خروجی لیزرل متوجه می با نگاهی با

 3تر از  کوچک dfدو به  مدل مناسبی است چون که مقدار کاي ،رانیا يصنعت گردشگر

با توجه به خروجی مدل در حالت . است %90بیشتر از  AGFIو   GFIو مقدار 

از تمام است  3/0تر از  داري و با توجه به بار عاملی تمام سؤاالت که بزرگ معنی

  .شود سؤاالت در آزمون فرضیات استفاده می

  رانیا يصنعت گردشگرمسائل ) اسمیرنوف- کولموگروف(آزمون نرمال بودن . 1- 4-2

 .زیر استبراي این آزمون هر یک از فرضیات ما به شرح 

H0: ستا آمدهها از جامعه نرمال  داده(ها نرمال است  داده(  

H1: ستا یامدهنها از جامعه نرمال  داده(ها نرمال نیست  داده(  

باشد فرض صفر را نتیجه ) 05/0( تر از مقدار خطا داري بزرگ اگر مقدار معنی

باشد فرض یک  )05/0( تر از خطا داري کوچک گیریم و در صورتی که مقدار معنی می

 .گیریم را نتیجه می

عمده صنعت مسائل  اسمیرنوف براي متغیر- نتایج آزمون کولموگروف .5جدول 
  رانیا يگردشگر

 گیري نتیجه یید فرضیهأت مقدار خطا داري معنی متغیر

 نرمال است H0 05/0 730/0  رانیا يعمده صنعت گردشگر مسائل

پس است ) 05/0( تر از مقدار خطا و بزرگ 730/0داري برابر  چون مقدار معنی

نرمال  رانیا يعمده صنعت گردشگرمسائل گیریم یعنی متغیر  فرض صفر را نتیجه می

  .است

  رانیا يعمده صنعت گردشگرمسائل داري  معنیتجزیه و تحلیل . 2- 4-2

 .زیر استبراي این آزمون هر یک از فرضیات ما به شرح 

 :H0نیست  يصنعت گردشگرمسائل مورد نظر از مسئله 

  :H1 است يصنعت گردشگرمسائل مورد نظر از مسئله 
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  شده استخراجمسائل میانگین و انحراف معیار  .6 جدول

  میانگین  تعداد شاخص
انحراف 

  معیار

 80650/0 2114/4 175  و جامع براي صنعتراهبردي برنامه نکردن ریزي  طرح

 81077/0 4114/4 175  مدیران یثبات بی

 00583/1 0743/4 175  سیاسی شدن صنعت گردشگري در کشور

 82597/0 1371/4 175  ضعف ساختاري و منابع انسانی سازمان میراث فرهنگی

 77638/0 0800/4 175  هماهنگی بین بخش خصوصی و دولتی صنعتنا

بندي عوامل فوق در ذیل مسائل عمده بخش  میزان توافق با دسته

  دولتی صنعت
175 8971/3 75105/0 

 95853/0 0172/4 174  سازي بخش خصوصی در صنعتناتوانمند

 81549/0 0857/4 175  نگاه تخصصی در اداره صنعتنبود 

 83452/0 2114/4 175  هاي جهانی در صنعت گردشگريدبه استاندار یتوجه بی

 87091/0 1314/4 175  کمبود نیروي انسانی متخصص در صنعت

 82123/0 0971/4 175  نظارت کافی بر بخش خصوصینبود 

عمده بخش مسائل عامل فوق در ذیل  4بندي  میزان توافق با دسته

  خصوصی صنعت 
175 9943/3 71517/0 

 65905/0 6114/4 175  جدي نگرفتن صنعت گردشگري در کشور

 83844/0 3600/4 175  فرهنگ مورد نیاز صنعت در کشورنبود 

 66496/0 2514/4 175  هاي درگیر در صنعت هماهنگی میان سازماننا

حمل و نقل، سامانه ( هاي مورد نیاز صنعت زیرساختفراهم نبودن 

 ...)ها و  هتل
175 0629/4 83840/0 

 82343/0 1314/4 175 قانون جامع گردشگري در کشورنبود 

 83196/0 2457/4 175  هاي زیاد براي گردشگران خارجی وجود محدودیت

 80507/0 1886/4 175 در کشورگردشگري ضعف نظام آموزشی و پژوهشی 

 88036/0 0286/4 175 نگاه فرهنگی و نه اقتصادي به گردشگري

 19901/1 8171/3 175  بودن هزینه گردشگري در کشور زیاد

عمده سطح مسائل عامل فوق در ذیل  10بندي  میزان توافق با دسته

  ملی برون صنعتی
175 0000/4 66089/0 

 61471/0 4971/4 175  صنعت گردشگري کشور یالملل نیببازاریابی  نبود

 54263/0 5543/4 175  الملل ترسیم تصویر نامناسب از کشور در سطح بین

 65965/0 3143/4 175  کشور المللی بینارتباطات ضعف 

عمده سطح مسائل عامل فوق در ذیل  3بندي  میزان توافق با دسته

  المللی برون صنعت بین
175 2457/4 60853/0 
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 Tنتایج آزمون  .7جدول

 t 
درجه 

 آزادي

عدد 

 معناداري

انحراف 

 حد باال حد پایین میانگین

ریزي نکردن برنامه  طرح

  راهبردي و جامع براي صنعت
871/19 174 000/0 21143/1 0911/1 3318/1 

 5324/1 2905/1 41143/1 000/0 174 029/23  ثباتی مدیران بی

سیاسی شدن صنعت 

  گردشگري در کشور
129/14 174 000/0 07429/1 9242/0 2244/1 

ضعف ساختاري و منابع انسانی 

  سازمان میراث فرهنگی
212/18 174 000/0 13714/1 0139/1 2604/1 

ناهماهنگی بین بخش 

  خصوصی و دولتی صنعت
402/18 174 000/0 08000/1 9642/0 1958/1 

بندي  میزان توافق با دسته

عوامل فوق در ذیل مسائل 

  عمده بخش دولتی صنعت

802/15 174 000/0 89714/0 7851/0 0092/1 

توانمندناسازي بخش 

  خصوصی در صنعت
999/13 173 000/0 01724/1 8738/0 1607/1 

نبود نگاه تخصصی در اداره 

  صنعت
612/17 174 000/0 08571/1 9640/0 2074/1 

توجهی به استانداردهاي  بی

  جهانی در صنعت گردشگري
204/19 174 000/0 21143/1 0869/1 3359/1 

کمبود نیروي انسانی 

  متخصص در صنعت
186/17 174 000/0 13143/1 0015/1 2614/1 

نبود نظارت کافی بر بخش 

  خصوصی
673/17 174 000/0 09714/1 9746/0 2197/1 

عامل  4بندي  میزان توافق با دسته

فوق در ذیل مسائل عمده بخش 

  خصوصی صنعت

392/18 174 000/0 99429/0 8876/0 1010/1 

جدي نگرفتن صنعت 

  گردشگري در کشور
345/32 174 000/0 61143/1 5131/1 7098/1 

نبود فرهنگ مورد نیاز صنعت 

  در کشور
458/21 174 000/0 36000/1 2349/1 4851/1 
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 t 
درجه 

 آزادي

عدد 

 معناداري

انحراف 

 حد باال حد پایین میانگین

هاي  ناهماهنگی میان سازمان

  درگیر در صنعت
896/24 174 000/0 25143/1 1522/1 3506/1 

هاي  زیرساختفراهم نبودن 

سامانه (مورد نیاز صنعت 

 ...)ها و  حمل و نقل، هتل

770/16 174 000/0 06286/1 9378/0 1879/1 

نبود قانون جامع گردشگري 

 در کشور
177/18 174 000/0 13143/1 0086/1 2543/1 

هاي زیاد  وجود محدودیت

  براي گردشگران خارجی
808/19 174 000/0 24571/1 1216/1 3698/1 

ضعف نظام آموزشی و 

 پژوهشی توریسم در کشور
530/19 174 000/0 18857/1 0685/1 3087/1 

نگاه فرهنگی و نه اقتصادي 

 به گردشگري
456/15 174 000/0 02857/1 8972/0 1599/1 

زیاد بودن هزینه گردشگري 

  در کشور
016/9 174 000/0 81714/0 6383/0 9960/0 

 10بندي  میزان توافق با دسته

عامل فوق در ذیل مسائل 

  عمده سطح ملی برون صنعتی

016/20 174 000/0 00000/1 9014/0 0986/1 

 یالملل نیببازاریابی نبود 

  صنعت گردشگري کشور
219/32 174 000/0 49714/1 4054/1 5889/1 

ترسیم تصویر نامناسب از 

  الملل کشور در سطح بین
892/37 174 000/0 55429/1 4733/1 6352/1 

 المللی بینارتباطات ضعف 

  کشور
357/26 174 000/0 31429/1 2159/1 4127/1 

 3بندي  میزان توافق با دسته

عامل فوق در ذیل مسائل 

المللی برون  عمده سطح بین

  صنعت

080/27 174 000/0 24571/1 1549/1 3365/1 
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) 000/0(ها  داري همه شاخص سطح معنی ،7و  6با توجه به این که در دو جدول 

رد و فرض  ،ها ، فرض صفر براي تمام شاخصاست )05/0(تر از میزان خطا  کوچک

 تمام %95توان نتیجه گرفت که در سطح اطمینان  بنابراین می. شود یید میأت ،مقابل

  .مانند ر در مدل باقی میوذکمهاي  شاخص

نمودار صنعت گردشگري کشور را در قالب مسائل توان مدل  با توجه به نتایج می

  .کردارائه  1

 :دکررا به شرح زیر تبیین مسائل توان هر یک از  مدل میبه این با توجه 

  مسائل بخش دولتی صنعت -الف

 و جامع براي صنعتراهبردي برنامه نکردن ریزي  طرح: 

که به است  یو جامعراهبردي سند نبود عمده صنعت گردشگري مسائل یکی از 

متأسفانه . کند میهاي صنعت را مشخص  و اهداف و برنامهدارد اجراي آن تعهد وجود 

د که با شده بود اجرایی نشتدوین  80سند ملی توسعه گردشگري کشور نیز که در دهه 

انداز  در افق چشم. استنیازمند بازنگري و اصالح  ،توجه به گذشت سالیان متمادي

میلیون گردشگر به کشور،  20ورود (چند که اهداف صنعت گردشگري کشور نیز هر

انبوه با فرهنگ و شرایط کشور  نظران بر متناسب نبودن گردشگريِ برخی صاحباگرچه 

کارهاي اجرایی دستیابی به آن مشخص نشده ده اما سازمشخص ش) ورزند کید میأت

در عنوان ( لفظ جامع .کندریزي به این موارد هم توجه  طرحکه است که الزم است 

هاي  و سازماناست امري فرابخشی  ،به این دلیل ذکر شده است که گردشگري) مسئله

ها نیز  زیادي در آن درگیر هستند که ضروري است در این برنامه به نقش و جایگاه آن

که دیگري یکی از مواردي  ،همچنین. و تعهد به اجراي آنان نیز اخذ گرددشود توجه 

هاي توسعه کشور بر  توجه بیشتر به بخش گردشگري در برنامهعنایت کرد به آن باید 

  .استو جامع صنعت راهبردي مبناي همین طرح 
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  صنعت گردشگري کشورمسائل مدل  .1نمودار 



www.SID.ir

Arc
hive

 of
 S

ID

 97   صنعت گردشگري جمهوري اسالمی ایرانتبیین مسائل 

 ی مدیرانثبات بی 

به -اي که بخش دولتی صنعت گردشگري کشور  عمدهمسائل یکی از مشکالت و 

و تغییرات گسترده مدیران و  یثبات بیرو بوده است  هبا آن روب -ویژه در سالیان اخیر

به طوري که است؛ صنعت این ورود و خروج گسترده نیروهاي سیاسی به بخش دولتی 

معاون گردشگري  ،بار 5بیش از ) 1390تا زمستان  1389از زمستان (سال  در طی یک

نشان از  ا،آشکار ،که خودکرد سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگري تغییر 

اقدامات اصولی و مبنایی و اجرایی نشدن که این امر موجب دارد مدیران  یثبات بی

 .طحی و زودبازده شده استمدت، س گرایش مدیران به اقدامات کوتاه

 سیاسی شدن صنعت گردشگري در کشور 

سیاسی شدن  -به ویژه در سالیان اخیر-یکی از مشکالت عمده صنعت گردشگري 

د ورود و خروج گسترده شمدیران اشاره  یثبات مسئله بیور که در ط صنعت و همان

نسبت به نیز که این امر حتی در اذهان عمومی جامعه است نیروهاي سیاسی به صنعت 

سازمان را حیات خلوت برخی افراد سیاسی  ،ثیر منفی گذاشته و برخی مردمأت ،سازمان

مانعی براي اجراي الزامات  ،دخو ،این سیاسی شدن. پندارند صاحب نفوذ در دولت می

هاي مورد نیاز جهت دستیابی به اهداف کشور در زمینه گردشگري  و ایجاد زیرساخت

 .است

 ابع انسانی سازمان میراث فرهنگیضعف ساختاري و من 

هاي ساختاري الزم و  ظرفیتنبود  ،یکی از مشکالت اصلی بخش دولتی صنعت

سازمان فاقد  ،همچنین. استمنابع انسانی متخصص در این سازمان نبود  ،همچنین

 ،هاي ساختاري الزم براي اداره صنعت فرابخشی گردشگري که در آن ظرفیت

هاي  و سعی نکرده است ظرفیتاست هاي بزرگ درگیر هستند  ها و سازمان وزارتخانه

خود ایجاد  در حوزه گردشگري دررا انداز کشور  ساختاري متناسب با اهداف چشم

 .دکن

 هماهنگی بین بخش خصوصی و دولتی صنعتنا 

هماهنگی بین بخش دولتی و خصوصی نا ،عمده صنعت گردشگريمسائل یکی از 

ها بسیاري از مدیران بخش خصوصی، از بخش  که در مصاحبه به طورياست؛ صنعت 
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بخش  ،همو بخش دولتی  ندکرد میهاي خود یاد  دولتی به عنوان مانعی در برابر فعالیت

کند  به منافع ملی متهم می یتوجه بیخود و  صرف خصوصی را به تمرکز بر سودآوريِ

د و هماهنگی مورد نیاز بین واصالح نش ،رسد تا زمانی که این تصورات که به نظر می

 این دو بخش به وجود نیاید صنعت گردشگري کشور در دستیابی به اهداف خود

  .موفقیت الزم را کسب نخواهد کرد

  بخش خصوصی صنعتمسائل  -ب

 ناسازي بخش خصوصی در صنعتتوانمند 

کید أبر آن ت ،ویژهطور به  ،فعاالن بخش خصوصی صنعتیکی از مشکالتی که 

دولت و مانعیت آن براي رشد و توسعه بخش به دست صنعت کردند تملک  می

نتیجه که در است اختیارات و امکانات خود به این بخش نکردن خصوصی و واگذاري 

تواند در دستیابی به اهداف کالن  و نمیکند  نمیرشد الزم را  ،بخش خصوصی صنعت

ن خصوصی نیز بر اساس تجربیات برخی فعاال. موفق باشدانداز  صنعت در افق چشم

تشکیل چنین ، 17کشورهاي منطقه همانند ترکیه در تشکیل نهادهایی همانند تورساب

 .کنند طرح میمدر صنعت گردشگري کشور را نهادهایی 

 نبود نگاه تخصصی در اداره صنعت 

 ،که در بخش خصوصی صنعت-صنعت گردشگري کشور مسائل یکی از 

نگاه تخصصی به صنعت است که این امر خود را در نبود  -است شدنی مشاهده

در این  .دهد نشان میو مدیریت ) گذار سرمایه( مالک هایی همانند یکی بودنِ قالب

و موجب اداره ندارد دانش و آشنایی کافی با صنعت  ،و مالکگذار  سرمایهشیوه، 

ورود مؤسسات بخش خصوصی در  ،همچنین .دوش میربط  نامطلوب سازمان ذي

هاي گسترده و پراکنده و عدم تمرکز بر یک یا چند فعالیت جهت ایجاد مزیت  فعالیت

 .از دیگر معایب این مسئله استرقابتی 

 جهانی در صنعت گردشگريهاي دبه استاندار یتوجه بی 

به استانداردهاي  یتوجه بی ،یکی از مشکالت صنعت گردشگري کشور ما 

هاي مختلف آن  ها در صنعت در بخش المللی و نظام مدیریت مشتري و اجراي آن بین

حمل و نقل هاي  سامانه و ، مراکز پذیرایی)پذیرها ها و مهمان هتل( همانند مراکز اقامتی
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 ،که کیفیت خدمات صنعت گردشگري کشوراست جب شده که این امر مواست 

رضایت کافی  ،د و مشتریان و گردشگران صنعت از خدماتشومطلوب ارزیابی ن

حتی استانداردهاي بومی نیز در صنعت گردشگري این در حالی است که  ؛نداشته باشند

 .تدوین نشده است

 مبود نیروي انسانی متخصص در صنعتک 

تی بودن صنعت گردشگري و نقش حیاتی منابع انسانی در با توجه به ماهیت خدما

خدمات موجود در صنعت، یکی از مشکالت عمده صنعت گردشگري کشور ما عرضه 

که موجب تنزل کیفیت خدمات صنعت است منابع انسانی متخصص در صنعت نبود 

تخصص در م انادتدالیلی همانند نظام آموزشی ناکارآمد صنعت، فقدان اس. شده است

راهبردي برنامه نبود دشگري، اثربخش نبودن نظام آموزش عالی گردشگري کشور و گر

ساالري در جذب منابع انسانی  نظام شایستهنکردن براي منابع انسانی صنعت، رعایت 

  .استنیروي متخصص در صنعت نبود ترین دالیل  صنعت، از مهم

  نظارت کافی بر بخش خصوصینبود 

نظام جامع نظارتی بر بخش نبود  ،بخش خصوصی عمده موجود در مسائلیکی از 

اقدامات  ،در برخی موارداست که موجب شده  به طورياست؛ خصوصی صنعت 

المللی  به اعتبار بینهستند برخی فعاالن این بخش که تنها به فکر منافع فردي خود 

عرضه برخی از آنان با بیان و تبلیغ  مثالًکند؛ صنعت گردشگري کشور خدشه وارد 

گردشگران موجب نارضایتی  یط کشور،خود و شرا خارج از توانِ خدمات با کیفیت

 ،در برخی موارد مثالً. اند دهکرو بد نام شدن صنعت گردشگري کشور را فراهم خارجی 

کنند و این در حالی است که در  ستاره را وارد می 5هتل  ،خدمات خودفهرست آنها در 

  .کنند ستاره را رعایت نمی 5المللی هتل  اردهاي بینها استاند کشور ما هیچ یک از هتل

  صنعت در سطح ملیمسائل  -ج

 جدي نگرفتن صنعت گردشگري در کشور 

 ،نظران عمده صنعت گردشگري کشور از دیدگاه صاحب مسائلترین  یکی از مهم

به صنایع دیگر همانند  یتوجه بیر بودن دولت و ب وابستگی کشور به نفت و رانت

هاي کالن  ریزي که این امر موجب عدم توجه جدي به آن در برنامهاست گردشگري 
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صنعت گردشگري امروزه در هاي توسعه شده است و در حالی که  کشور همانند برنامه

و بر اساس اعالم شوراي جهانی است برخوردار زیادي از اهمیت بسیار  سطح جهان

 %9جهانی به  ناخالص تولید مشارکت صنعت گردشگري در میزان 18سفر و گردشگري

 & WTTC: TRAVEL( رسیده است 2011تریلیون دالر در سال  6و درآمد آن به حدود 

TOURISM, 2011a ( به آن به عنوان  یتوجه بیاین صنعت از داخلی بسیاري از فعاالن

) جدي نگرفتن صنعت( گویند و همین امر اقتصادي به آن سخن میصنعت و نگاه غیر

ها و مؤسسات مالی کشور  کالن دولت و همچنین بانکنکردن گذاري  موجب سرمایه

  .شده است

 نبود فرهنگ مورد نیاز صنعت در کشور 

به ویژه در زمینه جذب -موجود در صنعت گردشگري کشور مسائل یکی از 

که این است؛ ود فرهنگ مورد نیاز صنعت گردشگري در کشور نب -گردشگر خارجی

منیتی به گردشگر و تلقی از گردشگر به عنوان انند نگاه سیاسی و اامر مواردي م

باري از فساد و فحشاء که با حضور خود همانند ویروس،  جاسوس دشمن و یا کوله

هاي جامعه با  هماهنگی فرهنگ و ارزشنا ،دهد و همچنین فساد را در جامعه افزایش می

ی خدمت به گردشگران و ارزشمند فرض نشدن خدمت به گردشگران در فرهنگ عموم

هاي انتظامی، پشتیبانی و اداري با گردشگر خارجی  جامعه تا برخورد نامناسب سازمان

  .شود میدر بدو ورود فرد به کشور و پس از آن را شامل 

 هاي درگیر در صنعت هماهنگی میان سازماننا 

ها و  سازمان ،صنعتی فرابخشی است که در آن ،د گردشگريشطور که بیان  همان

 ،عمده این صنعت در کشورمسائل هاي متعددي درگیر هستند و یکی از  حتی وزارتخانه

رغم تشکیل شوراي عالی میراث فرهنگی و  ها است که علی هماهنگی همین سازماننا

 ،همچنین. استاجرایی نشده هنوز برخی مصوبات این شورا  1379گردشگري در سال 

رسمی و دقیقی از میزان هاي متعدد حتی آمار  هماهنگی بین این دستگاهنابه دلیل 

 ،فعاالن گردشگري ،و حتی در برخی مواردنیست گردشگران واردشده به کشور موجود 

ها همانند وزارت صنعت و تجارت به عنوان مانع  از عملکرد برخی از این دستگاه

 .کنند میتوسعه گردشگري یاد 
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 هاي مورد نیاز صنعت زیرساخت نفراهم نبود 

هاي مطلوب و منطبق  ود زیرساختنبگري کشور یکی از مشکالت صنعت گردش

نقل هوایی، و حملسامانه توان به کیفیت نامناسب  که میاست با استانداردهاي جهانی 

ارتباطی، معماري هاي  فناورياي کشور، ضعف کشور در استفاده از  ریلی و جاده

بین هاي بهداشتی مناسب در  سرویسنبود ها و مراکز اقامتی،  نامناسب برخی هتل

 .دکراشاره ... مسیرها و 

 ود قانون جامع گردشگري در کشورنب 

همانند را دیگر مسائل گردشگري کشور که شاید بتوان برخی مسائل یکی از 

ناشی از آن  ،هاي درگیر در فرآیند گردشگري کشور ها و دستگاه هماهنگی سازماننا

که این امر موجب شده است بعضاً است ود قانون جامع گردشگري در کشور نبدانست 

قوانینی حتی متعارض در سطح کشور وجود داشته باشد که مانعی جدي در توسعه 

 .کرده استصنعت گردشگري کشور ایجاد 

 هاي زیاد براي گردشگران خارجی وجود محدودیت 

هاي  برابر جذب گردشگران خارجی وجود دارد محدودیت یکی از موانعی که در

ها بسیار بیشتر از  فراوانی است که براي سفر به کشور وجود دارد که این محدودیت

 روادید وهاي صدور  هاي مذهبی و اسالمی کشور ماست همانند محدودیت محدودیت

گران حضور گردشمانع خود نیز موجب نارضایتی و  ،مشکالت گمرك که این عوامل

  .در کشور شده است

 ضعف نظام آموزشی و پژوهشی گردشگري در کشور 

ضعف نظام آموزش و پژوهشی  ،عمده صنعت گردشگري کشورمسائل یکی از 

مواردي همانند نبود وجود دکتراي مسئله که این است کشور در حوزه گردشگري 

صی دروس تخصتدریس تخصصی جهت ان غیرادتگردشگري در کشور، استفاده از اس

 ارشد گردشگري ها، محتواي نامناسب دروس مقاطع کارشناسی و کارشناسی در دانشگاه

گسترده در  هاي اجرا نشدن پژوهش، )که بیشتر به سمت جغرافیا پیش رفته است(

ارتباط بین دانشگاه و صنعت و کاربردي ندانستن نبود ، 19صنعت گردشگري
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در بین آحاد جامعه  نظريفقر هاي دانشگاه از سوي صنعت و  همچنین وجود  آموزش

 .شود ژه مسئوالن کشور را شامل میو به وی

  نگاه اقتصادي به گردشگرينبود نگاه صرف فرهنگی و 

و موجب عدم دارد اي که در صنعت گردشگري کشور وجود  عمدهمسائل یکی از 

گیران کشور در حل موانع موجود بر سر راه توسعه این  ن و تصمیمتمرکز مسئوال

که به جاي آن به عبارت دیگر،  .این صنعت استبه فرهنگی  ده نگاه صرفصنعت ش

تواند در اقتصاد  که میبدانند  یرا صنعتنگاه شود و آن از منظر اقتصادي  ،گردشگريبه 

نقش بسزایی داشته باشد تنها از منظر فرهنگی به آن نگاه کشور و رشد و شکوفایی 

هاي نادرستی که از گردشگر در کشور  شود که متأسفانه در این نگاه به دلیل تلقی می

د صنعت شود فرهنگ مورد نیاز صنعت در کشور به آن اشاره مسئله نبو در دارد وجود 

برداري از  کوفایی و بهرهگردشگري به حاشیه رانده شده و اهتمامی جدي در رشد و ش

 .پذیرد مزایاي اقتصادي آن صورت نمی

  بودن هزینه گردشگري در کشورزیاد 

شود  آن توجه نمی یکی از نکاتی که متأسفانه در صنعت گردشگري کشور ما به

هاي خود را بررسی و  گزینه ،گردشگر ،که در واقعاست گردشگري  قدرت انتخاب

عرضه تري را  کند که هم خدمات مطلوب انتخاب می را) اي کشور و منطقه( اي گزینه

این در حالی است که در کشور  .و هم هزینه کمتري براي او در پی داشته باشدکند  می

، عرضه نشدن خدمات مناسب در سطح جهانهاي فراوان و  عالوه بر محدودیت ،ما

اي انرژي، استانداردهنکردن به دلیل رعایت ( ستزیاد اهزینه گردشگران نیز در آن 

آن را به  ،بسیاري از گردشگرانشده است که این امر موجب ...) سالیانه و زیاد تورم 

  .عنوان مقصد خود انتخاب نکنند

  المللی صنعت در سطح بینمسائل  -د

 الملل ترسیم تصویر نامناسب از کشور در سطح بین 

الملل از  تصویري است که در سطح بین ،صنعت گردشگري کشورمسائل یکی از 

هاي  واقعیت امر آن است که امروزه رسانه. شود به مردم دنیا ارائه میآن ایران و سفر به 
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و ناامن جلوه خطر تصویري نامطلوب از کشور را تبلیغ و سفر به ایران را داراي  ،غربی

  .اردرا بر جذب گردشگران خارجی دبدي بسیار اثر  دهند که این امر می

  صنعت گردشگري کشور المللی بینبازاریابی نبود 

تبلیغات هدفمند نبود که در صنعت گردشگري کشور وجود دارد  یمسائلیکی از 

وجود  نیز در داخل ،تبلیغنبود چند که این هر(است المللی  به ویژه در بازارهاي بین

آشنایی کافی  و مردم کشور ما نیز هنوز به طور کامل با صنعت گردشگري کشوردارد 

صنعت گردشگري بازاریابی ذکر آن رفت رغم تصویر نامناسبی که  و علی) ندارند

و آن را با شناسند  نمیایران را  ،و هنوز هم بسیاري از مردم دنیانمی دهد خاصی انجام 

مقاصد درباره یا هیچ گونه اطالعاتی  ؛گیرند برخی کشورها مانند عراق اشتباه می

هاي کشور در خارج نیز در این زمینه فعالیت  د و سفارتخانهگردشگري کشور ندارن

مردم کشور حاضر در آن با گردشگري کشور انجام  ی را جهت آشنا کردنخاص

دهند و حتی در بین کشورهاي منطقه و مسلمانان سراسر جهان نیز بازاریابی  نمی

 .پذیرد هدفمندي براي صنعت گردشگري کشور  صورت نمی

  کشور المللی بینارتباطات ضعف 

ها ، روابط با دیگر کشورللالم صنعت گردشگري در سطح بین مسائلیکی دیگر از 

مبادرت ها بیشتر، به سفرِ خارج از مرزها  ن آنبه ویژه کشورهایی است که ساکنا

ود ارتباط گسترده با آنها و به ویژه کشورهاي اروپایی و دیگر نببا توجه به لذا  ؛کنند می

نتوانسته است در جذب گردشگران ایران یافته در صنعت گردشگري،  کشورهاي توسعه

از تجربیات کشورهاي دیگر و حتی  ،همچنین. کندخارجی توفیق چندانی کسب 

  .شود نیز در گسترش صنعت گردشگري استفاده نمی) نظیر ترکیه( همسایگانمان

نعت ص ،که امروزهکرد توان بیان  مقاله میاین با توجه به مباحث و نتایج 

بسیار اهمیت یافته و حتی برخی معتقدند که صنعت  سطح جهان، در ،گردشگري

رقابت  ،همچنین. شدترین صنعت دنیا تبدیل خواهد  گردشگري به زودي به بزرگ

ها جهت جذب گردشگر به وجود  در بین کشورها و سازمان اي در سطح جهان گسترده

در این زمینه به  -همانند ترکیه-برخی کشورهاي منطقه ما نیز بدین منظور آمده و 

این در حالی است که با وجود آنکه کشور ما از  .اند گیري دست یافته توفیقات چشم
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هاي اکوتوریستی  کشور نخست دنیا و از لحاظ جاذبه 9 ءلحاظ ابنیه و آثار تاریخی جز

کشور برتر دنیا قرار دارد اما در جذب گردشگر و همچنین توسعه صنعت  10در میان 

گردشگري خود به توفیق چندانی دست نیافته و خبرگان و فعاالن صنعت معتقدند که با 

و به یابد  نمیصنعت گردشگري در کشور به پیشرفت مطلوبی دست  ،روند فعلیتداوم 

از این رو ضروري است که  .شدنائل نخواهد  1404انداز در افق سال  اهداف چشم

ها اقدامات  و در جهت رفع آنشناخته  ور راعمده مانع توسعه این صنعت در کشمسائل 

عمده  مسئله 22در این مقاله بر اساس روش تحلیل محتواي کیفی به . دشوالزم مبذول 

 4در است منشأ و سرچشمه مشکالت غالب صنعت  ،که در واقع صنعت گردشگري

که  دشاشاره  الملل خصوصی، سطح ملی و سطح بین سطح بخش دولتی صنعت، بخش

و جامع صنعت راهبردي تر برنامه  تفکیک الزم است هر چه سریعاین با توجه به 

د تا بر این اساس شوراهکارهاي متناسب اتخاذ مسائل آن، ریزي و با توجه به  طرح

هاي  بتوانیم شاهد گسترش این صنعت در کشور و دستیابی به مزایاي متعدد آن در زمینه

  .اشیمب... اقتصادي، سیاسی، فرهنگی و 

  ها یادداشت

                                                        
1. Cruz 
2. Jafari 
3. mixed Method 
4. integrated Method 
5. mixed model 
6. triangulation 
7. multi-method 
8. mixed methodology 
9. Hsieh 
10. Shannon 
11. Mayring 
12. what 
13. why 
14. Elo 
15. Kynga¨ s 
16. Validity 

 داران و دفاتر مسافرتی ترکیه اتحادیه آژانس .17

18. WTTC 
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مورد  172ها،  تعداد این پژوهش 86تا  75هاي  هاي صورت گرفته در طول سال در بررسی .19

ارشد دانشجویان بوده  هاي کارشناسی نامه ها مربوط به پایان آن% 72بوده است که بیش از 

  .)1387عبدي، (است 

  کتابنامه

دانشگاه آزاد اسالمی  :شهر ، اسالمگردشگري و نقش آن در جغرافیا ،)1386(یمین س ارمغان،

 .شهر اسالم

ي تحقیق کیفی و آمیخته؛ رویکردهاي متداول در ها روشي بر ا مقدمه، )1387(، عباس بازرگان

 .دیدار  :، تهرانعلوم رفتاري

 ،)1389( شهپر ،گراوندي و کیومرث ،زرافشانی ؛عبدالحمید ،قبادي ؛عبدالحمید ،پاپ زن

روستاي : مورد( هاي گردشگري روستایی با استفاده از نظریه بنیانی مشکالت و محدودیت«

  .52-25، ص 3اول، شماره ، دوره هاي روستایی پژوهش، »)حریر، استان کرمانشاه

 24است،  مواجه جدي مشکل با ایران گردشگري ،)1390( تحلیلی قدس آنالین-پایگاه خبري

 http://www.qudsonline.ir/NSite/FullStory/News/?Id=33238: بازیابینشانی  ،يد

نشانی ، آذر 1، برندسازي چالش گردشگري کشور است ،)الف 1390( خبرگزاري فارس

 http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13900901001370: بازیابی

نشانی ، آذر 5است،  گردشگري اصلی مشکل توریسم به عمیق نگاه نبود ،)ب 1390(همو 

 http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13900904000779: بازیابی

 فرهنگی میراث سازمان در مدیریتی ثبات جایگزین حاشیه، ،)1390( خبرگزاري میراث پرس

 http://miraspress.ir/show/?id=4960 نشانی بازیابی  ،يد 11است،  شده

 دبی هاي هتل با رقابت توان فارس خلیج سواحل هاي هتل ،)1391( خبرگزاري میراث فرهنگی

: نشانی بازیابیاردیبهشت،  11ندارند،  را

http://www.chn.ir/NSite/FullStory/News/?Id=97623&Serv=2&SGr=24 
مطالعه و بررسی جایگاه صنعت گردشگري ایران در بازار تجارت « ،)1387( پور، علی رحیم

 .15-8صص ، ، شماره اولال اولس ،جغرافیاي انسانی، »گردشگري یالملل نیب

: صنعت گردشگري پزشکی در ایران« ،)1389( ی، زهرامیآقا رحو ، ناصر صدر ممتاز

-516ص ص؛ )ویژه نامه( 7شماره  ،مدیریت اطالعات سالمت ،»راهکارهایی براي توسعه

524. 
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 هاي مرکز پژوهش: ، تهرانهاي گردشگري در ایران بررسی پژوهش، )1387( عبدي، عباس

 .گردشگري دانشگاه تهران

یریت مقصد گردشگري و چالش شناخت نظام مد« ،)1388( صفري، سارا فرزین، محمدرضا و

 .118-93ص ص ،16شماره سال هفتم،  ،جغرافیا و توسعه ،»آن در ایران توسعه

فضاي ، »ها و راهکارها چالش: گردشگري پایدار در ایران« ،)1388( رضاعلی محسنی،

 .171- 149ص ص، 28 شمارهنهم، سال ، جغرافیایی

ارزیابی موانع توسعه صنعت گردشگري در استان « ،)1382( ناصرپور، نادر و مدهوشی، مهرداد

  .58-25ص ص، 28شماره سال هفتم، ، پژوهشنامه بازرگانی ،»لرستان
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