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  نقش آموزش بر توسعه زيرساختها درصنعت توريسم ايران
  

  ∗ابوالفضل صمديان
  واحدرودهند دانشگاه آزاد اسالمي دانشجوي كارشناسي ارش

  سيدحسن حسيني
 دانشجوي دكتري توريسم دانشگاه پداگوگي

  ميرگانه نگينه رئوف آوا
  استاددانشگاه پداگوگي تاجيكستان

    
  چكيده 

 ضرورت همگاني با تغييرات پرشتاب و فزاينده جهان شمول ، كشور را بر آن وا مي دارد كه در شرايط فراگير و رقابتي كنوني
خصوص صنعت گردشگري بزند تا عرصه تحوالت جهاني  هاز جمله تدوين استراتژي صنعت ، ب دست به اقدامات منطقي و متناسب

  .اي توانگر را پايه ريزي كند از حالت انفعالي بيرون آمده و با رشد مطلوب و توسعه فراگير ، شالوده جامعه
در واقع كاركرد اصلي راهبرد ، . مجموعه اي از طرح هاي ذهني ، ايده ها و اطالعات براي رسيدن به اهداف است ، استراتژي 

  . كشف فرصت ها و اتخاذ تصميم براي دستيابي به منابع نهفته در آن است 
مردان و مديران كالن صنعت گردشگري و شناسايي و شناساندن راه رسيدن  در چهارچوب ديدگاه سازي راهبردي براي دولت 

تركيه ، :به اهداف صنعت گردشگري ، بررسي توسعه زيرساخت ها و تسهيالت در صنعت گردشگري با توجه به كشورهايي مانند
با اين شناخت راهكارهايي مناسب كه پيشرفت چشمگيري نسبت به كشورمان داشته ، در دستور كار قرار گرفته و متناظر ...مالزي و

  . براي كشور خودمان داشته باشيم
  

    صنعت گردشگري ، راهكارهاي توسعه ، زيرساخت ها ، تسهيالت ، استراتژي :كليدي واژگان
  
  
  
  

  
                                                               

 abolfazlsamadian@yahoo.com                                    09122130487                                                                               ابوالفضل صمديان ∗

www.SID.ir



Arc
hi

ve
 o

f S
ID

 1388سال اول، شماره چهارم، پاييز  –فصلنامه علمي پژوهشي جغرافياي انساني  106

  مقدمه
هاي هوشيار باش را به صدا  زنگ...و "سرمايه داري جهاني"،"جغرافيا و اقتصاد جديد"،"دهكده جهاني"هاي واژه

يكم ضرورت تدوين استراتژي اثر بخش و پويا را در راستاي جهاني  و هاي قرن بيست ها و چالش دغدغه .دنآور ميدر 
  . شدن با توجه به قوانين بازي جهاني با نگرش بومي نمايان مي سازد

آن است  آمار گويا نشان دهنده سهم بسيار اندك ايران از درآمد جهاني گردشگري به رغم جاذبه هاي بسيار باالي
و شواهد نشان مي دهد كه گردشگري ما هنوز نتوانسته سهم بازار شايسته خود را به دست آورد و اين امر نَه به دليل 

افزار  بلكه صرفاً محصول بينش مديريت و نرم. هاي طبيعي يا آثار باستاني و يا شرايط آب و هوايي است فقدان جاذبه
دهنده استراتژي روشن و عملي اين صنعت باشد  گذار كالن و ارائه ياستدولت كه بايد س.موجود در اين صنعت است

اي از كارهاي اجرايي خود در اين صنعت  عت را فراهم كند هنوز درگير پارهو بستر معرفي و رشد پايدار اين صن
ر مي كند و بعضي از مسائل امنيتي،اجتماعي و فرهنگي ناكارآمد ، حركت اين صنعت را در ايران كُند و كُندت. است

  . اين در حالتي است كه صنعت گردشگري جهان رشد شتاباني را آغاز كرده است 
بسياري از صاحب نظران معتقدند تا زماني كه در كشور درآمدهاي نفتي وجود دارد، سهم درآمد عظيم گردشگري 

عجين شده و اين نقشي در كشور ما نفت با ساختارهاي اقتصادي .ناديده گرفته شده و به آن توجه جدي نمي شود
بسياري از مسئوالن كشور هنوز با ديد منفي به اين صنعت مي نگرند . است كه در حوزه گردشگري شاهد آن هستيم

  . سودآوري يك كارخانه بيشتر از حوزه هايي مانند گردشگري است ، و مي انديشند كه در عرصه اقتصادي
اين صنعت با درآمد . نايع پر درآمد جهان قرار مي گيردصنعت گردشگري تا پايان دهه آينده در صدر جدول ص

بر  2020بر صنعت خودرو و كامپيوتر پيشي گرفت و پيش بيني مي شود تا سال1988ميليارد دالر در سال500بالغ بر
حدود يك ميليارد نفر و 2010تعداد گردشگران اين صنعت در سال. تنها صنعت پر درآمد جهان يعني نفت فايق آيد

ميليارد دالر 4/68اياالت متحده آمريكا با در آمدي معادل2003در سال. ميليارد نفر خواهد بود6/1بيش از2020در سال
ترتيب  ميليارد دالربه3/27واسپانيا با3/29فرانسه با.در رأس كشورهايي است كه بيشترين درآمد را در اين صنعت دارند

ميليون 863ر اين سال در آمد ايران از صنعت گردشگري تنهادر رتبه هاي بعدي قرار دارند و اين در حالي است كه د
  .)2،ص2003كتاب سال آمار جهانگردي ، (دالر بوده است

مقايسه ايران با كشورهاي صنعتي و توسعه يافته ، شكاف عظيمي را نشان مي دهد كه پركردن آن در دنياي امروز 
حركت مي كنند بيشتر شبيه رويايي دست نيافتني  كه همه كشورها با سرعت بسيار بااليي در عرصه هاي اختصاصي

   .است
آمار اعالم شده از سوي سازمان جهاني گردشگري از رتبه بسيار نازل كشورمان در ميان اعضاي اين سازمان 

با توجه به اينكه ايران . طوريكه در ميان يكصدوپنجاه عضو ، ايران در رده شصت و هشتم قرار دارد هحكايت دارد ب
تواند شايسته كشورمان  اين رتبه نمي. محصوالت گردشگري و منابع در ايران ده كشور برتر جهاني مي باشد از لحاظ

  . نشان مي دهد  باشد و درآمدهاي حاصل از اين صنعت در ايران آمار بسيار اندكي را
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  اهداف پژوهش 
توسعه زيرساخت ها و هدف اصلي اين پژوهش عبارت است از شناخت راهكارهاي توسعه صنعت گردشگري و 

تسهيالت در گردشگري و نگاهي گذرا به كشورهاي پيشرفته گردشگري مانند تركيه و مالزي و ارائه راهكارهاي 
مناسب با استفاده از نظر كارشناسان با توجه به شرايط كشور ، جهت بهينه نمودن درآمد و منافع گردشگري و 

  . ودن آن مي باشدتحصيل ابزاري براي حصول اطمينان از پايدار ب
  :ساير اهداف اين پژوهش نيز به شرح زير مي باشد 

  ــ بررسي صنعت گردشگري در ايران و نگاهي گذرا بر مشكالت موجود 
  ــ الگو و راهكارهاي توسعه گردشگري از كشورهاي تركيه و مالزي 

  سئواالت اصلي پژوهش 
تاريخي ، فرهنگي و طبيعي بسياري جهت جذب گردشگر باوجود اينكه كشور ايران داراي استعدادهاي بالقوه 

چنين ضعف در بخش اجرا و  باشد ولي ضعف مديريت در برنامه ريزي و تدوين استراتژي هاي توسعه و هم مي
باعث شده است تا صنعت گردشگري جايگاه واقعي ...چنين نبود زيرساخت هاي الزم جهت توسعه اين صنعت و هم

 .)3،ص6 ش گردشگري نشريه تخصصي(دست نياورد چنين ساير كشورهاي اسالمي به همسايه و همخود را درميان كشورهاي 
اين پژوهش بر آن است تا بين راهكارهاي توسعه گردشگري در كشورهاي منتخب كه در ادامه ذكر خواهد شد و 

  :شرايط اين صنعت در كشورمان ارتباطي برقرار كند و به دو سئوال اصلي پاسخ گويد 
سهم قابل توجهي از توليد  ها آناند و درآمد گردشگري  يي كه در صنعت گردشگري موفق بودهكشورها -1

صنعت گردشگري  تسهيالت هاو دهد از چه راهكارهايي جهت توسعه زيرساخت ان را تشكيل ميشملي كشور ناخالص
   د ؟نبهره مي گير

شرايط ايران را دارند و آيا اصالً مي توان از  از ديدگاه خبرگان اين راهكارها قابليت بومي شدن و تطبيق با -2
 اين راهكارها براي توسعه صنعت گردشگري ايران استفاده كرد يا خير ؟ 

  چهارچوب نظري پژوهش 
يافته، توصيف شده و كامل بين متغيرهايي است كه از طريق فرآيندهايي  چارچوب نظري،يك شبكه منطقي،توسعه

براي پيدا كردن راه حل،ابتدا بايد .ادبيات موضوع و پيشينه پژوهش فراهم آمده استمانند مصاحبه،مشاهده و بررسي 
مدل تحليل (مسئله را شناخت و سپس متغيرهايي را كه در آن نقش دارند معين كرد تا شبكه ارتباطات بين متغيرها

  .)3،ص1379راجرد،(بنا شود  به درستي) پژوهش
اين پژوهش راهكارهاي توسعه گردشگري در شش بخش بازاريابي و با توجه به بررسي هاي به عمل آمده ، در 
ها ، اصالحات ساختاري  رساني و رسانه اي ، منابع انساني ، زيرساخت تبليغات،خدمات و تسهيالت گردشگري،اطالع

هاي صورت گرفته در ادبيات پژوهش و  براساس بررسي.گذاري و اقدامات قانوني طبقه بندي مي شوند و سياست
ز به شكل چنين برنامه هاي ملي توسعه گردشگري در كشورهاي مورد نظر ، اقدامات زير مجموعه هر بخشي ني هم

  .)4،ص1379،فرد(زير طبقه بندي مي شود 
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  بازاريابي و تبليغات 
  برنامه ريزي بازاريابي و انجام تحقيقات بازار  -
  بررسي رفتار مصرف كننده  -
  ازاريابي بررسي و تجزيه و تحليل آميخته ب -

  خدمات و تسهيالت گردشگري 
  كارگيري استانداردهاي بين المللي در ارائه خدمات ه ب -
  توسعه خدمات حمل و نقل  -
  توسعه دفاتر خدمات مسافرتي  -
  تسهيل صدور ويزا و اجازه اقامت  -
  توسعه خدمات مالي و بيمه اي  -
  توسعه خدمات پزشكي و درماني  -
  ارائه خدمات اطالعات گردشگري  -

  اطالع رساني و رسانه اي 
  ايجاد زمينه هاي مساعد فرهنگي  -
  چاپ نشريات گردشگري  -
  بكارگيري الگوهاي مناسب جهت اطالع رساني  -

  منابع انساني 
  ايجاد سيستم اطالعات منابع انساني  -
  پرورش نيروي انساني متخصص  -
  ايجاد فرصت هاي شغلي  -
  سعه مراكز آموزشي در زمينه گردشگري تو -

  زير ساخت ها 
  ايجاد تأسيسات زيربنايي شامل شبكه جاده اي ، مخابرات، آب، انرژي و برق ، فاضالب، -
  . . . سيستم دفع زباله ، هتل ها ، رستورانها و  -
  فرهنگي  توسعه اماكن گردشگري مانند باشگاه ها ، مراكز همايش ، گالري ها و موزه ها ، مراكز -

  اصالحات ساختاري ، سياستگذاري و اقدامات قانوني 
  مديريت و توسعه سازماني و اصالح ساختاري  -
  فعاليت هاي نظارت بر اجراي قوانين  -
  گذاري ، برنامه ريزي و اصالح قوانين و مقررات بخش گردشگري  سياست -
     تشويق سرمايه گذاري بخش خصوصي -
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  روش پژوهش 
كوشد تا با استفاده از روش  اين پژوهش مي. پژوهش توصيفي و از دو نوع پيمايشي و تطبيقي است روش اين 
دست  هپس براي ب. منظور مطالعه توسعه گردشگري در كشورهاي تركيه،مالزي ارائه دهد چارچوبي به،مطالعه تطبيقي

ها و تسهيالت  رمورد توسعه زيرساختها و نظرات كارشناسان و خبرگان اين صنعت د آوردن اطالعات درباره ديدگاه
  . در صنعت گردشگري از روش پيمايشي استفاده شده است 

در مطالعه تطبيق دو يا چند نظريه يا الگو را بدون توجه به عملكرد عيني آن و به صورت امري نظري در كنار هم 
وجود دارد كه در مطالعات تطبيقي به از جمله خواص اين نوع مطالعه اين است كه اين احتمال نيز . مقايسه مي كنيم

لذا مطالعه هر چند براساس چارچوب . دست آوريمه ايده هاي جديد نيز دست يابيم و چار چوب مفهومي تازه اي ب
  . ابي به آن را فراهم سازد ي خود مي تواند زمينه دست. )5،ص1381،طالع ماسوله( مفهومي انجام مي گيرد

مهمترين عوامل . اگر بين دو يا چند پديده نقاط اشتراك وجود نداشته باشد اساساً مقايسه امكان پذير نخواهد بود
    :مشترك در انتخاب كشورهاي تركيه و مالزي به قرار زير مي باشد 

ن و چنين به نظر مي رسد كه مسلمان بودن كشورهاي تركيه و مالزي باعث مي شود تا شباهت هايي در قواني -1
از طرفي اكثريت مسلمانان در اين كشورها عاملي است كه . مقررات صنعت گردشگري در اين كشورها مشاهده شود

به يكديگر داشته  هايي باعث مي شود مردمان اين كشورها احتماالً از لحاظ فرهنگي و پيشينه تاريخي نيز شباهت
  .) 6،ص1382،تيموري(باشند
كشورهاي موفق در صنعت گردشگري هستند به طوريكه در كشوري مانند كشورهاي تركيه و مالزي از جمله  -2

در مطالعه پيمايشي روشي براي به دست . تركيه اقتصاد اين كشور بدون تكيه به اين صنعت دچار مشكل خواهد بود
اين  ها و باورها،نظرات،رفتارها يا مشخصات گروهي از اعضاي يك جامعه از انجام آوردن اطالعات درباره ديدگاه

دست آمده با استفاده از نظر  هنگام تعديل توسعه صنعت گردشگري كه از مطالعه تطبيقي به پژوهش بوده به
لس ( د دانشگاه نظر سنجي شده استچنين از اساتي همكارشناسان و مديران دست اندكار در صنعت گردشگري و 

 .)6،ص1380،لومسدن
 زيرترتيب  سان و با توجه به درجه اهميت هر يك از معيارهاي بهبندي اقدامات با استفاده از نظر كارشنا اولويت

   :خواهد بود 
 هاي صنعت توريسم ساخت عوامل موثربرتوسعه زير

  شناسايي بازار بالقوه و انتخاب گروه خاص گردشگران  - 1
همسايه عضو مبدأ اكثر گردشگران خارجي ، كشورهاي . اي است بازار گردشگري ايران عمدتاً يك بازار منطقه

ها نشان مي دهد كه بازار گردشگري خارجي ايران از چندين قسمت يا زير بخش  بررسي.كشورهاي اسالمي است
ترين زير بخش آن ، بازار تجار و اهل كسب و كار است كه سهم آن از كل بازار در  مشخص تشكيل مي شود كه مهم

چنين بازار گذراندن تعطيالت  همها و  گردهمايي،كنفرانس،نمايشگاهبازار برگزاري  سهم مربوط به.درصداست35حدود
درصد 28بازارهاي زيارتي،بازار ديدار از دوستان و اقوام حدود. درصد مي باشد6 تابستاني و زمستاني كم و در حدود
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 15در حدودا آمريكا و شرق آسي قصد ديدار از مناظر و اماكن تاريخي و فرهنگي از اروپا، و گردشگران راه دور به
  . برآورد مي شونددرصد 

با توجه به اين نكته كه عاليق گردشگران ، همواره در حال تغيير است، انجام تحقيقات بازار مداوم از بخش هاي 
مختلف بازار و آگاهي در مورد خواسته ها و نيازهاي گردشگران و سپس برنامه ريزي الزم جهت ارضاي نيازهاي 

تشخيص انگيزه هاي . انات و شرايط موجود به عنوان اولويت اول پيشنهاد مي شودگردشگران در چارچوب امك
هاي تشويقي و ترغيبي مناسب  چنين انجام فعاليت همگردشگران و طراحي صحيح و مؤثر برنامه هاي گردشگري و 

مكانات و هاي محيطي ، جلوگيري از هدر رفتن منابع و ا براي هر يك از بخش ها با توجه به فرهنگ و ويژگي
  . كارايي باالتر را به همراه خواهد داشت

  توسعه زيرساخت ها   - 2
 ونقل شهري، هاي اقتصادي مرتبط با بخش گردشگري كشورمان،از جمله شبكه حمل وكارايي پايين و بنگاه ظرفيت

ذخيره هتل و بليت  تأسيسات اقامتي و پذيرايي و مشكالت ناشي از تأخير پرواز، آهن، هوايي و راه  دريايي، زميني،
، رساني هواپيما، نبود امكانات مناسب در مبادي ورودي گردشگران، كمبود تجهيزات ارتباطي، برق، روشنايي، سوخت

از جمله ...ها ، تسهيالت ورزشي و تفريحي و ها ، رستوران تجهيزات پزشكي و درماني ، مناطق استراحتگاهي ، هتل
  .) همان(دشگري به شمار مي روندموانع و مشكالت بزرگ در راه توسعه گر

تشويق بخش خصوصي به سرمايه گذاري ، ايجاد زمينه هاي الزم جهت ورود سرمايه هاي خارجي، اخذ وام از 
هاي موجود، انجام مطالعات و تحقيقات توجيهي فني و اقتصادي جهت  هاي جهاني جهت تكميل پروژه سازمان

ها، تسهيالت اقامتي، پزشكي،  جاده ونقل مسافرتي، هاي حمل ، پايانه، مخابرات، برقهايي نظير آب احداث زيرساخت
از جمله راهكارهاي پيشنهادي جهت توسعه ...و هاي تاريخي و باستاني تفريحي و ورزشي، ساخت و مرمت شهرك

  . ها مي باشند  زيرساخت
  انجام تبليغات در خارج از كشور   - 3

گونه بنگريم كه تبليغات هزينه نيست ، بلكه نوعي سرمايه  بايد اينهاي تبليغاتي  در دنياي امروز براي فعاليت
گذاري بنيادي براي پيشبرد اهداف سازماني و ملي است و اگر به خوبي تهيه و اجرا شود ، دستاوردهاي ارزشمندي 

بين  به همراه خواهد داشت و در غير اين صورت باعث عقب ماندن از رقابت ها و سبقت هاي بازاريابي گردشگري
  .)6،ص1381،طالع ماسوله (المللي خواهد بود

هدف تبليغات تأثير نهادن و تغيير در نگرش ، بينش ، دانش و رفتار مخاطبان است كه دستيابي به آن، نيازمند 
لذا اولين گام در تهيه يك برنامه تبليغاتي ، مشخص كردن اهداف . هاي حرفه اي است نوانديشي ، نوآوري و مهارت

تنظيم برنامه تبليغاتي بايد اهداف را بر مبناي تصميمات قبلي درباره بازار هدف ، موضوع بازار و عناصر  در.آن است
پيام بايد . هاي تبليغاتي محتواي پيام و گيرا بودن آن است عامل اصلي موفقيت در فعاليت. بازاريابي مشخص كرد

ميزان تأثيرگذاري پيام ها بايد قبل از اينكه . سافرت كنداطالعات مورد نياز را به خوبي منتقل و افراد را تشويق به م
نكته حائز اهميت است كه اطالعات  اين.هاي هنگفتي در اين زمينه به عمل آيد مورد آزمايش قرار گيرد گذاري سرمايه
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شده و اطالعات نادرست ، اغراق آميز يا گمراه كننده موجب نارضايتي گردشگران . طور صحيح و دقيق ارائه شوند به
  . حتي ممكن است مشكالت حقوقي ايجاد كند 

   اطالع رساني در جهت تغيير نگرش گردشگران خارجي -4
از اين رو فعاليت بخش ديپلماتيك كشور در . صنعت گردشگري به شدت تحت تأثير سياست كشورها قرار دارد

ت و درنتيجه توسعه صنعت گردشگري هاي بازاريابي و تبليغا اين صنعت عالوه بر مزاياي سياسي به گسترش فعاليت
  . كشور منجر خواهد شد 

نمودن نمايندگي هاي سياسي خارجي از كشور در انجام تبليغات گردشگري ، ايجاد ارتباط در اين زمينه و  فعال
اران ، ايجاد زمينه هاي الزم براي انعقاد قرارداد و مقابله با تبليغات منفي گسترده ، دعوت از خبرنگاران، روزنامه نگ

گردشگري  هاي تبليغاتي معروف ا،آژانسه هاي كارگزاري،تورگردان تلويزيون،مديران آژانس-عكاسان،نمايندگان راديو
به كشور جهت آشنايي با تسهيالت و امكانات بالقوه صنعت گردشگري و استفاده از پوشش تبليغاتي مربوط در 

  .) Fatihy,2002,p7(دي در اين بخش مي باشدرسانه هاي گروهي در سطح جهان از جمله اقدامات پيشنها
هاي گروهي غرب عليه ثبات و وضعيت داخلي ايران  تبليغات وسيع در رسانه ، مخاطرات عمده در اين زمينه

هاي تشويقي و ترغيبي و  سازمان متولي امور گردشگري با همكاري ساير نهادها مي بايست با انجام فعاليت. باشد مي
خنثي كردن اثرات منفي رسانه هاي گروهي غربي، زيرساختارهاي الزم و ضروري براي  تبليغاتي مناسب ضمن

در بازارهاي عمده كه مبدأ گردشگران است ، بايد . توسعه گردشگري و پذيرايي از مسافران خارجي را فراهم آورد
از طيف وسيع منابع  چنان تصويري از ايران به عنوان يك مقصد گردشگري ارايه شود كه انگيزه ي بهره گيري آن

هاي گردشگري بايستي محيطي  عالوه براين براي فعاليت.گردشگري طبيعي و فرهنگي ايران را در آنان ايجاد نمايد
  .)Faulkner,1995,p7(يد نسبت به امنيت گردشگران باشد،آرامش بخش و عاري از هرگونه خطر و تهدرافراهم شود كه پذي

  تسهيل صدور ويزا و اجازه اقامت - 5
پيش بيني در زمينه حذف ويزا براي مسافران برخي كشورها و درصورتي كه حذف ويزا از نظر سياسي ممكن 

چنين اجازه  نباشد، كاهش تشريفات مربوطه و ايجاد فرآيندي عملي و به دور از بروكراسي براي صدور ويزا و هم
ها ، افزايش كارايي مأموران گذرنامه در مرزها ، تسهيل ورود و خروج  اقامت گردشگران به خصوص در شهرستان

چنين حذف ويزا جهت اقامت  همايرانيان مقيم خارج از كشور و تشويق و ترغيب آنان براي مسافرت به ايران و 
اجازه  صدور ويزا و. كوتاه مدت در مناطق آزاد تجاري ، از جمله اقدامات الزم در اين زمينه محسوب مي شوند 

اقامت بلند مدت و ارايه تسهيالت ويژه جهت گروه هاي خاص گردشگران از جمله سالمندان ، دانشجويان و 
چنين امضاي قرارداد  هممحققان ، ايجاد امكانات الزم جهت درخواست و صدور ويزا به صورت الكترونيكي و 

  )Maliye,2002,p7(ت ديگر در اين زمينه مي باشندماهمكاري با كشورهاي اسالمي به منظور تبادل گردشگر از جمله اقدا

  توسعه و بهبود خدمات در مراكز اقامتي -6
مجلل  هاي بسيار گاه صورت استراحت شود كه امكان دارد به تشكيالت خوابگاهي مي  اي از مراكز اقامتي شامل مجموعه

، ها پذيري تشكيالت و تسهيالت ميهمانميزان .خواب معمولي و صبحانه ساده شود و يا حتي محدود به يك تخت
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مسئوالن مراكز اقامتي اين واقعيت را . بازتابي از نيازها و سليقه هاي مختلف مسافران و پويايي اين بازار است 
سرا به عنوان انگيزه اصلي مسافرت به يك مقصد تلقي نمي شود و از  اند كه استفاده از امكانات هتل يا مهمان دريافته

ولي زماني كه امكانات سكونت خاص . تأمين جا و مكان به عنوان يك تقاضا در درجه دوم قرار مي گيرداين لحاظ 
  . فرد ويژه و يا بالعكس داراي شرايط نامطلوبي باشد، مي توان استثناء قايل شد  يا منحصربه

هاي تشويقي،  سياستارائه فناوري پيشرفته به منظور امكان ذخيره اتاق و تختخواب براي مسافران ، اجراي 
عرضه محصوالت با كيفيت باال ، ايجاد راه هاي دسترسي مناسب ، تقويت نيروي انساني ، انجام تحقيقات به منظور 

به عنوان ابزار مهمي به منظور بهبود خدمات و . . . تعيين نگرش گردشگران نسبت به كيفيت خدمات مراكز اقامتي و 
مي توان توسط برگزاري سمينارهاي آموزشي براي  استاندارد خدمات را. باشندتسهيالت در مراكز اقامتي مطرح مي 

هاي بين المللي مديريت هتل و اعمال  اي ، همكاري با شركت هتلها در خصوص اهميت مديريت حرفهصاحبان 
  . هاي مرتبط ارتقاء داد  كنترل از سوي سازمان

     قتصاد كشوراطالع رساني بومي در مورد اهميت نقش گردشگري در ا -7
تبليغات و اطالع رساني داخلي بيشتر جنبه آموزشي دارد و در واقع ايجاد نوعي نگرش در خصوص سياحت 

سياحان خارجي و لزوم توجه  در اينجا مقصود راهنمايي مردم در مورد چگونگي رفتار با. گردشگران در كشور است
دي است كه از جذب گردشگران خارجي عايد كشور مي مردم به اهميت ابعاد اقتصادي و فرهنگي گردشگري و فواي

كمك و راهنمايي ميهمانان خارجي و ميهمان نوازي در حد شرع و عرف از سنن ايرانيان است و با استفاده از . شود
اين موارد را مي توان به صورت  برنامه هاي راديويي و تلويزيوني، نشر كتابچه و برشور و رسانه هاي همگاني ديگر ،

  . قيم يا غيرمستقيم به مردم و كساني كه به نحوي با گردشگران در ارتباط مي باشند ، تفهيم كرد مست
آگاه سازي جامعه در مورد مزاياي اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي استراتژي هاي گردشگري پايدار كشور و ايجاد 

طريق رسانه ها در واقع نوعي كار با استفاده از برنامه هاي علمي و مناسب از  ها آنتصور عمومي مطلوب در 
  . فرهنگي است ، به خصوص براي گروهي از مردم كه از سطح سواد پايين تري برخوردارند 

   توسعه برنامه هاي آموزشي و توسعه منابع انساني براي كاركنان شاغل در صنعت گردشگري -8
عبارتند از  ها آنترين  هايي است كه مهم مفهوم توسعه منابع انساني در برگيرنده دامنه گسترده اي از فعاليت

هاي ترقي و  گزينش و استخدام نيروي انساني به معناي انتخاب افراد مناسب براي مشاغل مناسب ، تدوين سياست
حقوق و تكاليف كارفرما و كارمند تعريف شده باشد، فراهم آوردن امكانات  ها آنتوازن توسعه منابع انساني كه در 

تحصيل و آموزش براي كاركنان بدان معني كه به كارمنداني كه عالقه دارند تحصيالت رسمي خود را ادامه داده و 
كاركنان و  مدرك دانشگاهي دريافت كنند فرصت الزم براي اين منظور داده شود، ارزشيابي كارفرمايان بوسيله

اين عوامل كليد موفقيت در دستيابي به توسعه منابع . بالعكس و اعطاي حق تشكيل انجمن يا اتحاديه به كاركنان 
در حال حاضر مفهوم توسعه منابع انساني به نحوي كه در باال تعريف . انساني كارا در بخش گردشگري مي باشند

افزايش .دارد و در اين زمينه اصالحات گسترده اي مورد نياز استگرديد و نيز ساختار سازماني در اين بخش وجود ن
ظرفيت مؤسسات تحصيلي و آموزشي ، تأكيد بر گسترش رشته مديريت جهانگردي در دانشگاه ها به منظور تقويت 
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اي آموزش گردشگري  علمي اين صنعت،ايجاد انگيزش در بخش خصوصي جهت ايجاد دانشكده و مؤسسات حرفه
داري ، تورگرداني و حتي اعطاي بورس جهت آموزش مديران اين بخش در دانشگاه هاي خارج از  هتل هاي زمينه در

  .) Ministry Of Tourism,2002,p9(كشور ، راهكارهاي پيشنهادي جهت توسعه منابع انساني در اين بخش مي باشد
   بهبود خدمات در پايانه هاي مسافرتي -9

اگر وسايل حمل و نقل زميني ،هوايي ، دريايي ، راه آهن و شهري موجود در كشور به دليل گذشت زمان طوالني 
عدم برنامه ريزي هماهنگ در بخش توسعه حمل و نقل و كمبود تجهيزات و . فرسوده شده اند ،ها آناز عمر مفيد 

ت هاي موجود حمل و نقل متناسب با ميزان كارگيري مناسب و معقول ظرفيبه امكانات از عوامل عدم توفيق در 
كمبود و فرسودگي تأسيسات و تجهيزات زيربنايي در پايانه هاي مسافرتي نيز از جمله . ورود گردشگران مي باشد

جدا از امكانات سخت افزاري ، تدوين قوانين و مقررات دقيق و . مشكالت جابجايي گردشگران در كشور مي باشد
از تشريفات زايد و دست و پاگير در مورد ورود و خروج كاال و مسافر ، ايجاد و يا  ساده گمركي و جلوگيري

ها، مسير و  ها و رستوران ها ، آدرس هتل استان تقويت مراكز اطالع رساني و عرضه كتب راهنماي گردشگري ، نقشه
ورودي ، نتايج مطلوبي در چنين افزايش كارايي مأموران گذرنامه در مرزهاي  همبرنامه وسايل نقليه عمومي و 

  .)Smith,2002,p9 (راستاي توسعه صنعت گردشگري خواهد داشت
   توسعه خدمات تورگرداني شامل برنامه ريزي گشت و مشاوره سفر -10

جمعي  مجموعه سفرهاي دسته)جمعي هاي دسته فروش و متصدي گردش،هاي عمده سازمان(هاي گردشگري واسطه
كنندگان  نمايند و آن را به اجرا در مي آورند و از عرضه كنند،سپس آن را تشويق و ترويج ميريزي و تهيه مي  را طرح

اين محصوالت . محصوالت و خدمات مسافرتي حجم هاي بزرگي از محصوالت و خدمات را خريداري مي كنند
ه هاي ورودي به مكان شامل بليت هواپيما ، اتاق، تختخواب، غذا، تفريح، حمل و نقل زميني، گردش در شهر و هزين

متصدي گردش هاي دسته جمعي، برعكس عمده فروش كه بايد براي عرضه تعداد زيادي از . هاي مشخص مي شود
برنامه ريزي كند، مي تواند تعداد انگشت شماري از گردش هاي دسته جمعي را در سال  گردش ها دسته جمعي

در امر توزيع محصوالت و خدمات . مسافرت مي نامند اين گردش هاي دسته جمعي را برنامه گشت يا. ارائه دهد
مي  سطه هاي گردشگري نقش مهمي ايفاصنعت و در راه بهبود كيفيت و گسترش اين محصوالت و خدمات ، وا

انجام پژوهش ، سازماندهي ، حفظ امنيت و تحقق بخشيدن به سفر مطلوب مي تواند باعث ارتقاي كيفيت ارائه . كنند
ها اين است كه دريابند نيازهاي مشتري يا مسافر چگونه تأمين مي شود و در  گونه سازمان اينهدف . خدمات گردد

به سبب پيچيده تر شدن سيستم قيمت گذاري و ذخيره كردن جا يا پيش . اين راه از هيچ كوششي فروگذار نكنند
راه ديگر . خصي را تنظيم كندخريد ، مسافر بايد وقت و پول زيادي خرج كند تا بتواند امور مربوط به مسافرت ش

هايي است كه وجود تخصص، قابليت اعتماد و ارائه اطالعات الزم در  استفاده از خدمات مشاوره اي چنين سازمان
    .اين بخش باعث ارتقاي صنعت گردشگري خواهد بود 
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   حمايت از سرمايه گذاري بخش خصوصي و اعطاي يارانه -11
خصوصي به عنوان يكي از موانع جدي در سر راه خصوصي سازي صنعت عدم حمايت مالي دولت از بخش 
جائيكه صنعت گردشگري نيازمند حجم باالي سرمايه گذاري است و از  از آن. گردشگري در ايران شناخته شده است

اري طرف ديگر سودآني و فوري نيز به همراه ندارد ، لذا بخش خصوصي به تنهايي قادر به انجام اين نوع سرمايه گذ
بخش خصوصي ، مي باشد و بدون حمايت  ها نيست و به احتمال قوي نيازمند حمايت و تشويق هاي مالي دولت

  . نمي تواند در اين صنعت نوپا موفق گردد
بديهي است افزايش ورود گردشگران خارجي به كشور ، رونق و توسعه گردشگري ، افزايش درآمد ارزي و ايجاد 

در اين راستا ايجاد زمينه هاي اقتصادي و اجتماعي مناسب در جامعه، ايجاد انگيزه . ثبات را در پي خواهد داشت
هاي الزم در بخش خصوصي به منظور مشاركت هر چه افزونتر آن در سرمايه گذاري ها مورد نياز و حمايت از آن ، 

تأمين مصالح با نرخ دولتي ، هاي بلند مدت يا بهره كم ، واگذاري زمين،  ايجاد تسهيالت الزم از جمله پرداخت وام
ها ،  تسهيل صدور جواز ساختماني و حذف تشريفات زايد و دست و پاگير اداري در جهت ايجاد هتل ها، رستوران

  .)10،ص1379،ديويد.آر.فرد(ي توسعه گردشگري كشور قرار گيرندمي توانند در اولويت هاي بعد... هاي مسافرتي و آژانس
   ختلف جهانتأسيس دفاتر در نقاط م -12

در فرآيند مصرف محصوالت اين . دفاتر گردشگري نقش يك خرده فروش را در صنعت گردشگري ايفا مي كنند
را به منبع ارائه ) مصرف كننده(صنعت، سازمان مزبور حلقه نهايي است كه دريافت كننده اين خدمات و محصوالت 

اين . . . و فروش بليت ، اتاق يا تختخواب ، غذا و  در زنجيره توزيع. كننده اين خدمات و محصوالت متصل مي كند
ند كه هست دفاتر خدمات گردشگري متعهد و مسئول. دفاتر نقش واسطه دارند و خدمات را به مسافر عرضه مي كنند

ايجاد دفاتر گردشگري در بازارهاي عمده براي ايجاد ارتباط . اقدامات الزم جهت تأمين نياز مسافران را فراهم آورند
هاي گروهي محلي جهت درج مطالب راجع به صنعت گردشگري كشور و اطالع رساني ،  با نشريات و سازمان

چنين شناخت نيازهاي مصرف كننده از اهميت بااليي  تماس با آژانس هاي مسافرتي جهت اعزام تور به ايران و هم
ود كه البته اجراي چنين طرحي نياز برخوردار است و باعث حضور اين صنعت در عرصه رقابت بين المللي خواهد ب

  .)10،ص1380،لس لومسدن(هدف دارد به همكاري سفارتخانه هاي كشور در بازار
    هاي اعتباري توسعه خدمات مالي و پذيرش كارت -13

عبارتند از اينكه  ها آندر ارتباط با خدمات مالي از ديدگاه گردشگري نارسايي هايي وجود دارند كه بعضي از 
نمي باشد، از لحاظ  خدمات ارزي ارائه مي نمايندكافي هايي كه در مناطق اصلي گردشگري كشور تعداد شعب بانك

اطالعات درباره موقعيت و محل ارايه  هاي مناسب واقع نمي باشند، گردشگري خدمات ارزي موجود در محل
ديل مطلوبي ارائه نمي كنند، گردشگران غالباً در پيدا كردن ها كه نرخ تب عالوه بر هتل. خدمات ارزي محدود است

هاي خارجي به ايران غالباً  صرافي هاي رسمي در سطح شهر دچار مشكل مي شوند، انتقال پول و حواله از بانك
. هاي اعتباري معروف از سوي تأسيسات و واحدهاي گردشگري كشور پذيرفته نمي شود دشوار است و اكثراً كارت
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هاي اعتباري به خصوص در مراكز خريد عالوه بر ارائه خدمات ، تشويق به  خدمات مالي و پذيرش كارت گسترش
  . خريد و مصرف بيشتر را نيز به همراه خواهد داشت 

  طراحي ساختاري جهت افزايش همكاري بين مراكز ارائه دهنده خدمات گردشگري  -14
چارچوب و . موجب به هدر رفتن منابع محدود خواهد شدپراكندگي در تصميم گيري ، برنامه ريزي و اجرا 

ها و استراتژي هاي برنامه ملي  ساختار سازماني موجود در بخش گردشگري از لحاظ مديريت و اجراي سياست
ساختار سازماني كنوني فارغ از چارچوب يك برنامه بلند مدت به وجود . توسعه گردشگري فاقد كارآيي مي باشد

نان حرفه اي است، فاقد ارتباط سياسي بين بخش دولتي و خصوصي جهت تسهيل هماهنگي آمده ، فاقد كارك
. تأثير چنداني در تقويت و ساختار نهادي بخش دولتي و خصوصي ندارد. سياست هاي توسعه گردشگري است

ا و ديدگاه گذاري و اجرايي منعكس كننده خواسته ه داراي وزن و نفوذ الزم در دولت نمي باشد و از لحاظ سياست
بديهي است كه چنانچه اجراي اهداف و استراتژي هاي برنامه ملي توسعه گردشگري . هاي صنعت گردشگري نيست

  .)11،ص1379،راجرد(مورد نظر باشد ، آنگاه وجود يك ساختار نهادي كار آمدتر غيرقابل اجتناب خواهد بود
اين ساختار به نحو منطقي با يك چهارچوب الزمه يك ساختار نهادي كارآمد در بخش گردشگري آن است كه 

يابي به منابع مورد نياز و از جمله استفاده از  گذاري بلند مدت مرتبط بوده و از قدرت الزم جهت دست سياست
ها، قوانين و دستورات و تسهيل دسترسي ها و  همكاري وزارتخانه هاي ذيربط در زمينه فراهم آوردن زيرساخت

به عالوه در چنين ساختاري حد و مرز مسئوليت ها ميان نهادهاي بخش دولتي و خصوصي . دمانند آن برخوردار باش
ها و نهادهايي  هماهنگي و ايجاد انسجام بين سازمان. چنين در داخل اين دوبخش بايد مشخص و روشن باشد همو 

زارت امور خارجه ، وزارت ها، و ها، شهرداري ها، فرمانداري كه در بهبود وضع گردشگري مؤثرند مانند استانداري
. از الزامات اين بخش مي باشد...هاي تبليغاتي ، هواپيمايي ، گمركات و راه و ترابري، نيروي انتظامي ، سازمان

ساختار نهادي بايد در سطح ملي داراي تشكيل صنفي نيرومند باشد كه بتواند به نمايندگي از مؤسسات بخش 
ها بين نهادهاي بخش  عالوه بر اين.مهم مورد عالقه به آگاهي دولت برساندرا در مورد مسائل  ها آنخصوصي موضع 

  . امكان پذير گردد  ها آنخصوصي و دولتي بايد ارتباطات رسمي الزم برقرار باشد تا از اين طريق هماهنگي مؤثر بين 
   اعالم معافيت مالياتي براي شاغلين در بخش گردشگري -15

به طوريكه در صورت . ترابري براي گردشگران در كشور ما ظرفيت محدودي داردامكانات اقامتي ، پذيرايي و 
اصوالً صنعت گردشگري نيازمند . جذب بيشتر گردشگران در برخي از شهرها مشكل اقامت كماكان وجود دارد

از اين رو . دارد...گذاري فراوان در تمام بخش ها از جمله هتل ، رستوران ، وسائل نقليه راحت و مطمئن و سرمايه
بنابراين مي بايد با اين زمينه ها بخش . سرمايه گذاري دولتي تحت هيچ شرايطي پاسخگوي نيازها نخواهد بود 

 پرداخت يارانه و اعمال معافيت. را در اين صنعت به كار گرفت ها آنهاي  خصوصي را به صحنه كشانده و سرمايه
هايي كه در زمينه جذب  سهيالت گردشگري و كليه سازمانهاي ارايه كننده خدمات و ت هاي مالياتي براي شركت

 هاي مالياتي به رشد و فعاليت شركت اعمال معافيت. گردشگران خارجي فعاليت مي كنند، ضروري به نظر مي رسد
ها در جذب هرچه بيشتر گردشگران به كشور تأثير مهمي در گسترش اين صنعت خواهد داشت و در نهايت اثرات 
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هاي مالياتي مي تواند موجب  عالوه بر ان اعمال معافيت. بخش هاي صنعت به جاي خواهد گذاشت مثبتي در تمام
حذف گروهي از تعرفه هاي تجاري و بيمه هاي مالي انگيزه هاي مضاعفي . جذب سرمايه گذاري هاي خارجي شود

  .) 12،ص1385،نشريه گردشگري (جهت جذب اين سرمايه ها مي باشد
   برگردشگري داخليتمركز دولت  -16

تشويق مردم به مسافرت در داخل كشور و تفهيم فوايد آن در تقويت سالمت جسم و روح از ابزارهاي توسعه 
اين اقدامات نه تنها از نظر انتقال پس اندازها و توليد كارهاي جديد و توسعه بسياري از . گردشگري داخلي است

گردشگري داخلي با وجود سود كمتر نسبت .نيز مؤثر خواهد بودجويي ارزي كشور  مشاغل مفيد است،بلكه در صرفه
ده تا هزينه مسافران داخلي مي تواند تالش نمو در اين راه دولت. به گردشگري خارجي،از پيوستگي برخوردار است

ي ها ها به صورت ساالنه به تورها و آژانس يكي از راهكارهاي كاهش هزينه ، اجاره هتل .حدامكان كاهش دهدرا تا
ارائه كوپن و وام هاي مسافرتي به كاركنان دولت، .مسافرتي است تا هزينه مصرف كننده نهايي كاهش يابد

. دانشجويان، ورزشكاران و بعضي مشاغل ويژه از جمله پزشكان از ديگر راهكارهاي مشوق گردشگري داخلي است
براي توسعه گردشگري خارجي بوده  تجربيات كشورهاي ديگر نشان داده است كه رونق گردشگري داخلي پايه اي

  . است 
  قيمت گذاري براساس استانداردهاي بين المللي  -17

ن را يكي از آگذاري يكي از بخش هاي مكمل اجزاي بازاريابي در صنعت گردشگري است و مي تواند  قيمت
ت گذاري گردشگري ، بايد از با اين حال متصديان اين امر در تعيين راهبردهاي قيم. ترين اجزاي بازاريابي شمرد مهم

بايد توجه داشت هنگامي كه . بينش ها و درك مشتري ، گرايش به سفر و ميزان فعاليت رقبا در اين زمينه آگاه باشند
قيمت گذاري براساس . قيمت بر طبق معيارهاي بين المللي تعيين مي شود وضعيت پيچيده و دشوارتر مي گردد

ت لزوم توجه به رابطه قيمت و كيفيت از ديدگاه مشتري ، تعريف ارزش كاال و استاندارهاي بين المللي مي بايس
  )12،ص1381،طالع ماسوله(خدمات در مقايسه با رقبا و خصوصيات مشتريان بازار هدف را در پي داشته باشد

متنوع هاي  هاي ويژه براي گروه خاص گردشگران از جمله دانشجويان و دانش آموزان ، ارائه قيمت ارائه قيمت
ها از جمله  ها به صورت مستقيم به گردشگران و تورگردان در فصول مختلف سال و ارائه تخفيف از سوي هتل

  . اقدامات مؤثر در اين بخش مي باشد
  خصوصي و حداقل كردن دخالت دولت در امور گردشگري  -18

مي شود اقتصاد  جاهايي كه ادعااگرچه در كشورهاي مختلف ميزان دخالت در امور متفاوت است ولي حتي در 
حمايت از صنايع داخلي،  مبتني بر بازار از قيد و بندهاي دولتي رها مي باشد ، دولت به دليل پيشبرد توسعه اقتصادي

هاي سياسي در امور بخش خصوصي نيز  هاي دولتي ، ايجاد محيط با ثبات و تأمين ساير هدف تأمين درآمد سازمان
وجود در بخش گردشگري عدم ثبات در قوانين مرتبط ، نحوه حمايت دولت و نظارت بر  با اين. مداخله مي كند

پذير  با توجه به آسيب. اجراي قوانين، تاحدي باعث عدم توفيق در جذب سرمايه گذاري بخش خصوصي مي باشند
ه وجود بخش هاي نيمه خصوصي ، تدوين قانون مدون و روشن به شكلي ك طور بودن بخش خصوصي و همين
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چهارچوب گردشگري ، ايجاد گذاران بخش خصوصي را تضمين كند و اعطاي اختيارات الزم در  ي سرمايه سرمايه
 .اي و ايجاد هماهنگي رسمي بين بخش خصوصي و دولتي باعث رونق اين صنعت خواهد بود هاي حرفه اتحاديه

 ونقل، ايمني ، اقامتي، پذيرايي، حمل هايي چون خدمات حال حاضر باتوجه به گستردگي،پيچيدگي و تنوع فعاليت در
شكل ناهماهنگ با ساير   اختيارات بخش خصوصي بسيار محدود و به...تبليغات، خدمات بانكي وبهداشت،گمرك،

  .) Morsy,2003,p13(ها و نهادهاي متعدد دولتي است دستگاه
   استفاده از كارشناسان مجرب خارجي جهت اجرا -19

كنند  ن صنعت كار ميآاز آنجا كه گردشگري نوعي فعاليت خدماتي است و به ميزان زيادي به افرادي كه در 
وابسته مي باشد، بنابراين براي توسعه صنعت مزبور بايد بدانيم كه براي احراز پست هاي كنوني چه تعداد افراد با 

ها و  تحصيالت الزم در بين اكثر مديران هتل عدم و جود تخصص و. ها و دانشي الزم است چه نگرش ها ، مهارت
خصوص در بخش دولتي، فقدان يك خط مشي مناسب استخدامي در اكثر مراكز ارائه دهنده خدمات  مراكز اقامتي به

گردشگري ، عدم وجود سيستم سازمان يافته براي ارتقاء سطح آموزش كاركنان شاغل در اين صنعت و عدم وجود 
ساني در اكثر بخش ها و مراكز ، پايين بودن سطح مهارت كاركنان سطوح اجرايي به خصوص سيستم توسعه منابع ان

ها ، عدم وجود استانداردهاي مهارتي، كمبود مؤسسات آمورشي گردشگري و مؤسسات آموزش عالي  در شهرستان
 .)Mondher,2003,p13(از جمله مشكالت نيروي انساني در بخش گردشگري است...در اين زمينه ، كمبود آموزشي و

بايست از كارشناسان مجرب  باتوجه به عدم وجود تعادل در بخش عرضه و تقاضاي نيروي انساني در كشورمان ،مي
اي به خصوص  چنين تجربه. خصوص در سطوح عالي و مديريتي استفاده كرد ريزي و اجرا به خارجي در زمينه برنامه

كاري ، استفاده  جمله كاهش هزينه هاي ناشي از دوباره كاري، افزايشدر كشورهاي در حال توسعه اثرات مطلوبي از 
هاي مديريتي علمي و به روز دنيا و ارتقاء استانداردهاي مهارتي را  از آموزش هاي ضمن خدمت ، استفاده از تكنيك

رد نياز استفاده از نيروي كار خارجي به خصوص در بخش هايي كه سطوح باالي مهارت مو. به دنبال داشته است
  . است و بودجه هاي آموزشي كالن نيز وجود ندارد مي تواند نتيجه بخش باشد 

  نتيجه گيري
از نوع گردشگر و هدف سفر، نيازمند تدارك  غطور كلي دوام و بقاي پديده گردشگري و فرآيند اين صنعت فار به

يسات و امكانات و وجود تناسب، و مهيا بودن زنجيره و يا سلسله اي از عوامل و عناصر شامل تسهيالت ، تأس
بسياري از جاذبه هاي صنعت گردشگري در كشور ما به دليل عدم وجود . است ها آنارتباط منظم و هماهنگي بين 

  . چنين عدم استقرار امكانات اوليه در محل به دست فراموشي سپرده شده اند همهاي دسترسي مناسب و  راه
ن مبتني بر ايجاد سلسله مراتبي از شبكه دسترسي به مراكز عمده گردشگر استراتژي كلي توسعه گردشگري در ايرا

اين شبكه شامل مبادي ورودي بين الملل به هر يك از مناطق گردشگري ، مبادي ورودي داخلي به مناطق . مي باشد
يوه اي و از لحاظ وسيله حمل و نقل ، اين سيستم بايد چند ش. و راه هاي دسترسي گردشگري در داخل مناطق است

متصل به يكديگر بوده و قادر باشد گردشگران را به آساني از مبادي عمده خارجي و داخلي به مقاصد مورد نظر در 
عالوه بر راه هاي دسترسي ، ايجاد تأسيسات تكميلي در مراكز گردشگري از . داخل ايران انتقال داده و جابجا نمايد
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از عوامل اساسي در توسعه ...ات، خدمات درماني ، مراكز خريد وجمله اقامتگاه مناسب، وجود آب، برق، مخابر
فراهم آوردن چنين امكاناتي در كنار يكديگر مستلزم انجام تحقيقات گسترده و تهيه طرح هاي . گردشگري است

  .هاي ذي ربط در احداث چنين تأسيساتي مي باشد چنين هماهنگي سازمان همتوجيهي فني و اقتصادي و 
هاي جهاني  سعه و تقويت صنعت گردشگري در داخل و با عنايت به عضويت ايران در سازمانبه موازات تو

گردشگري ، كميسيون جنوب آسيا و نيز همكاري هاي فرهنگي و گردشگري با اغلب كشورهاي جهان ، به نظر مي 
ري در ايران ، در رسد زمينه مساعدي براي ارتباط بين المللي به منظور ارتقاء سطح كمي و كيفي خدمات گردشگ

  . اغلب زمينه ها فراهم باشد كه شايسته است برنامه ريزي الزم با هدف حداكثر استفاده از امكانات صورت گيرد
ايجاد سلسله روابط منظم منطقه اي با كشورهايي كه از بازار گردشگري مطلوبي برخوردارند، توسعه همكاري 

هاي مشترك گردشگري ، عقد قرارداد در زمينه هاي حمل و نقل  هاي آژانس هاي مسافرتي و طرح و تنظيم برنامه
ها ، امضاي موافقت نامه هاي همكاري با كشورهاي دوست جهت  هوايي ، دريايي و زميني جهت تسهيل مسافرت

بازاريابي مشاركتي ، حذف ويزا و كاهش مقررات ورودي و خروجي كاال و مسافر ابزار مناسبي جهت توسعه 
بدين ترتيب گروه هاي بيشتري از گردشگراني كه به منطقه مي آيند به ايران سفر . ورمان مي باشدگردشگري در كش
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