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توسعۀ گردشگري ایران  اندازچشمي اهداف کمی سند ریپذتحققبررسی 
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 چکیده

های گزاران در افقریزان و سیاستای روشن است که برنامهتصویری از آینده عموماًها توسعۀ کشور اندازچشم

 بخش توسعۀ آتی کشورکه امیدعالوه بر این اندازچشمزمانی بلندمدت برای کشور و مردم خود در نظر دارند. این 

 اندازچشمبا سند  راستاهمرا نیز ترسیم خواهد کرد.  مدتکوتاههای اجرایی یش روی برنامهخواهد بود، نقشۀ راه پ

ساله  50ی اندازچشم 1424دادن سال ایران، متولیان میراث فرهنگی و گردشگری نیز با پایه قرار 1303توسعۀ 

های امید برای تحقق این اهداف با رشد گردشگران ایران بارقه المللنیبهای اند. با تغییر در سیاستتدوین کرده

یابی و تحقق مطرح است که امکان دست سؤالآمد. حال این  وجود به 94ۀ نخست ماهششدر  ژهیوبهورودی 

ی نیبشیپهای موجود، دو روش این منظور برمبنای دادهاندازه وجود دارد؟ به چه تااین اهداف کمی به شکل علمی 

ی و درآمد ارزی حاصل مورد استفاده المللنیبهای ورود گردشگران شد نمایی برای تحلیل دادهرگرسیون خطی و ر

ی تحقیق بیانگر آن است که اگر شرایط گردشگری ایران همانند تابع خطی رشد کند در هر هاافتهقرار گرفتند. ی

-هد شد. اگر با اجرای سیاستگردشگری میسر نخوا اندازچشمتعداد و درآمد امکان تحقق اهداف کمی  مؤلفهدو 

ی جای رفتار خطجانبه و حمایتی، به مقولۀ گردشگری توجه شود، تابع تقاضا و درآمد گردشگری ایران بههای هم

های متقاضی ایران امکان تحقق دو درصد باز هم به دلیل نوع بازار وجودنیباارفتار نمایی از خود نشان خواهد داد. 

 ایران به شکل کامل حاصل نخواهد شد.  درآمد گردشگری دنیا توسط

 

 

 گردشگری ایران، برنامۀ توسعه، اهداف کمی، سری زمانی  اندازچشمسند های کلیدی: واژه

                                           
 224ریزی. کد مقاله ثبت شده در همایش:جهانگردی گرایش برنامه* نویسندۀ مسئول: کارشناس ارشد مدیریت 1

 ریزی و توسعۀ گردشگری. کارشناس ارشد برنامه -5
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 مقدمه و بیان مساله

(. 432: 1425گیرد)گی،های مختلف شکل میآید که از طریق نیروصنعت گردشگری در محیطی به وجود می

توان با توجه به نوع فعالیت، عملکرد میزان قدرتشان در سه بخش عمومی، میکارگزاران صنعت گردشگری را 

ریزی، ی، برنامهگذاراستیسترین متولی امر ها اصلیجا که دولتبندی کرد. از آنخصوصی و غیرانتفاعی طبقه

 یردشگرگ تیریمد به هادولت کردیروکنند. گذاری و توسعه هستند، نقشی اساسی در توسعۀ کشور ایفا میقانون

 یاریبس یهابحث ریاخ ۀده دو در. است بوده بازار یازهاین با تطابق و رییتغ حال در همواره هاسال یط در

 یزیربرنامه امر یمتول که ییهاسازمان بر آن جینتا که آمد وجود به یگردشگر تیریمد در هادولت نقش رامونیپ

 تیریمد امر در را خود دخالت سطح جیتدربه هادولت .گذاشت یجا بر را یتوجهقابل اثرات بودند یگردشگر

 انجام هب قادر ای و لیما یرانتفاعیغ و یخصوص بخش کهاند گرفتهبرعهده را یامور شتریب و داده کاهش یگردشگر

ضیایی (نندک تیهدا شتریب چه هر استقالل و ییخودکفا یسوبه را یگردشگر صنعت گونهنیبد تا ستندین هاآن

 .(542:1494تراب احمدیو 

هترین راه ب حالنیدرعای است که به تفکر سیستماتیک نیازمند است و ی گردشگری مقولۀ پیچیدهگذاراستیس

ی ابرنامهیابی به دست منظوربه (Noel Scott,2011:5رود)های پیچیده به شمار میبرای مقابله با سیستم

ی در سطوح کالن و در قالب کل خطوط تا است الزم ابتدا وردآ مراهیابی به اهداف را فاجرایی که قابلیت دست

 هابرنامه نیا در مسیر توسعه شکل گیرد. آیندۀ پیش رو اسناد فرادست تبیین شده تا نقشه راه و تصویری از

 یمبان بر و شودیم نیتدو (ساله12)مدتبلند و (ساله10)مدتانیم ،(ساله2)مدتکوتاه یزمان دوره سه در معموالً

(. البته با توجه به اثرات فزایندۀ اقتصادی صنعت 125:1495ت)عابسی و همکاران،اس استوار داریپا ۀتوسع لیتقاب

ر ، گردشگری را دتوسعهدرحالهای کشور ژهیوبهها گردشگری شاهد آن هستیم که با گذر زمان بسیاری از کشور

های توان از برنامه(. برای مثال می120:1422یلیامزاند)وهای توسعۀ اقتصادی ملی خود قرار دادهکانون برنامه

 Qatar( و قطر)Tourism strategy2020( چین)TST2023هایی چون ترکیه)کشور بلندمدتانداز چشم

national tourism sector strategy 2030) یامالحظهقابلمثبت  راتیتأثهایی نام برد که برنامه عنوانبه 

کشور برتر  10در میان  5015ترکیه در سال  ی که چین واگونهبهاند یشان گذاشتهبر توسعۀ گردشگری کشورها

های سرشاری را نصیب ( و صنعت گردشگری درآمد39:5015گردشگری پذیر جهان قرار داشته)گلدنر و ریتچی

 ها کرده است. اقتصاد ملی این کشور

ها و همچنین فرادستی توسعۀ کشور در کلیۀ زمینهترین طرح عالی 1303 در حال حاضر سند چسم انداز توسعۀ

شود. بررسی ساله کشور به تاسی از این سند فرادست تدوین می2های توسعۀ صنعت گردشگری است که برنامه

تواند به این پرسش اساسی پاسخ دهد که آیا اساساً اهداف تبیین شده می ادشدههای یپذیری طرحضریب تحقق

 ی است یا خیر؟ابیدستقابلعۀ انداز توسدر سند چشم

آن است تا با بررسی روند جذب گردشگران ورودی به ایران به این پرسش اصلی پاسخ  به دنبالاین پژوهش  

این منظور در میان شود یا خیر؟ بهمحقق می 1303توسعۀ گردشگری  اندازچشمدهد که آیا اهداف کمی سند 

ی تعداد گردشگران و درآمد حاصل را مورد بررسی و کنکاش دو شاخص اساس اندازچشمهای کمی سند شاخص

حسوب ی صنعت گردشگری مالمللنیبی مالک موفقیت یا عدم موفقیت یک کشور در عرصۀ نوعبهگیرد که قرار می

 شود. می

گردشگری ایران دو تفکر متمایز در بین اندیشمندان  اندازچشمیابی به اهداف کمی سند در ارتباط با دست

ی کشور مطرح است. گروهی رسیدن به این آمار را امری ناممکن و تعیین چنین اهدافی را بسیار زیرامهبرن

ارتباط  ملهازجدانند. این گروه با برشمردن نواقص متعدد در نظام گردشگری ایران ی میافتنیندستبلندپروازانه و 

ایران و  هیعلا های ابرقدرتو تبلیغات منفی رسانهنمایی ی، سیاهالمللنیبضعیف با بازار و شبکۀ توزیع گردشگران 

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

222 

المللی را هزار گردشگر بین 22ورود روزانه  کهچنانکنند های کافی را شاهد مثال خود مطرح مینبود زیرساخت

 دانند.ی ایران میافزارنرمافزاری و های سختخارج از توان زیرساخت

ر های باالی ایران چندان دوبه چنین اهدافی با توجه به پتانسیلدر مقابل گروه دیگری اعتقاد دارند که رسیدن 

های باالی ایران در کنند و با برشمردن توانمندیاز بعد عرضه استدالل می عمدتاًاز دسترس نیست. این گروه 

ی چهارفصل، تنوع محیط طبیعی و حیات گیاهی و جانوری و وهواآبهای تاریخی و فرهنگی، اقلیم و جاذبه

دانند. به باور این گروه از یافتنی میهای گردشگری تحقق این امر را سخت ولی دستتنوع جاذبه تیهادرن

تواند نرخ رشد باالتری را نسبت به های بسیار خود در حوزۀ گردشگری میایران با توجه به قابلیت نظرانصاحب

 دست یابد. اندازچشمدر سند  شدهینیبشیپروند جهانی تجربه کند و به اهداف 

از  یکحال در این مقاله به دنبال آن هستیم تا با بررسی کمی روند گردشگری ایران و جهان نشان دهیم کدام

ی در المللنیبیی به این پرسش روند ورود گردشگران گوپاسخ منظوربهتر است. این دو اندیشه به واقعیت نزدیک

ایط بینی آماری شرگیرند و سپس با استفاده از الگوهای پیشمی ۀ اول و دوم مورد واکاوری قرارسالپنجدو برنامۀ 

یج عامل در کیفیت نتا نیترمهمبینی، جا که در مباحث پیشسازی خواهد شد. از آنآتی شبیه سالهپنجبرای دو 

های رشده، آماهای منتشربودن آمار و اطالعات است؛ بنابراین سعی شد منبع اصلی آماراتکاقابلتحقیق صحت و 

 ( باشد. WTOرسمی سازمان جهانی گردشگری)

 

 های کالن توسعۀ گردشگری در ایرانمروری بر برنامه

 انقالب قبل از های عمرانی: جایگاه گردشگری در برنامه1-5

هیچ مؤسسه یا  1437وبودجه در سال  ۀسازمان برنام هنر در فرهنگ و تا پیش از پیدایش مدیریت گردشگری و

 دوم عمرانی ۀریزی مدون در امر گردشگری بپردازد. به همین دلیل در برنامسازمانی وجود نداشت که به برنامه

 (1431 -32سوم عمرانی ) ۀتنها در برنام ای در خصوص این صنعت وجود ندارد وانقالب نیز هیچ برنامه قبل از

 اما خارج از برنامه اقداماتی در ؛منظور نشد مشخصی برای گردشگری تعیین و و که گر چه سرفصل مستقل بود

فروردین سال  17در تأسیس سازمان جلب سیاحان کهصنعت برداشته شده است  نیخصوص نهادسازی در ا

 ۀسازی دولت اثر خود را در برنامینهنهاد .(50:1472)ناطقی الهی ها بوده استاین فعالیت نیتراز مهم 1435

ن کشورمان در آ یسینوبرنامه خیو در این برنامه برای اولین بار در تار هشتاجای گذه( ب1436-21) چهارم عمرانی

م چهار ۀ. اگر چه برنامدادای را به خود اختصاص ) با فاصله بیست سال( صنعت گردشگری جایگاه ویژه هاسال

اما به علت عدم  ؛اهداف ورود گردشگر تحقق یافت %20ارزیابی شد و  یموفق در گردشگر ۀعنوان یک برنامبه

و خاصه تجهیزات مربوط به خدمات گردشگری از جامعیت الزم  یگردرانیا ۀوجود اهداف مشخص در حوز

 .(513:1422)فرزین،  برخوردار نبود

سایل و نیو تأمامکانات رفاهی فرهنگ ایران، ایجاد  ی( با هدف کالن شناخت و معرف1425-27) پنجم ۀبرنام

 هدافا پنجم عالوه بر ۀآخرین برنامه عمرانی قبل از انقالب بود. در برنام یپذیرایی برای گردشگران داخلی و خارج

سرا نیز  همانیم گردشگری خاصه ساخت هتل و ساتی، برای افزایش انواع تأسیرانیگردشگران خارجی و ا

های قبل از انقالب که ریزی گردشگری در سالاقدامات دولت در برنامه نیتریکی از مهم گذاری شده بود.هدف

بین سازمان برنامه و شرکت  1420انعقاد قرارداد طرح گردشگری ایران در سال  ،پنجم اتفاق افتاد ۀدر برنام

 برای توسعۀ گردشگری کشور شد.طرح جامعی تهیۀ منجر به  کنسولت بود که توریست

 1432نفر در سال  531192 از %2با رشد متوسط  ورودی نگردشگراتعداد وسعه، بنا بود برنامۀ ت این اهداف در

میلیون دالر به  1/53از %51متوسط رشد ساالنه  رسد و درآمد ارزی نیز باب 1427نفر در سال  205572به 

یزان اقتصادی رچهارم و پنجم برنامه ۀهای برنامیابد. درطی سالافزایش  1427میلیون دالر در سال  5/542
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 ،های گردشگری خارجیالمللی، مشارکت با شرکتهای بینگذاری فراوانی در جهت ساخت هتلکشور سرمایه

از درآمدهای نفتی آن دوران  یخوبهای فوق بهها و مسابقات ورزشی انجام دادند و ازآنجاکه فعالیتایجاد جشنواره

با وجود تمامی  1432ها وجود نداشته است در سال ای در جهت انجام برنامهشدند مشکل عمدهتغذیه می

طی  گردشگر خارجی بود و 531000، قادر به جذب هارساختیز ۀمشکالت آن دوران و همچنین عدم توسع

 . یافتآن به سه برابر افزایش  مدت هفت سال تعداد

  :بعد از انقالب ۀهای توسعهای گردشگری در برنامهبررسی برنامه -5-5

 ها بوده وی الگو گرفته از توسعۀ این صنعت در سایر کشوراگونهبه 27عت گردشگری در ایران تا سال توسعه صن 

 ۀاولین برنام( 11:1491ریزی شده است )خاکساریاز این سال به بعد بر اساسًا یک الگوی اسالمی بومی برنامه

کشور به دلیل مشکالت ناشی از  . در این سال صنعت گردشگریشد آغاز 1462بعد از انقالب در سال  ۀتوسع

 قرار داشت. ادشدهۀ یچهار دهاز های سیاسی اوایل انقالب در بدترین شرایط بحران جنگ تحمیلی و

 تعداد گردشگران خارجی پس از انقالب، توسعه اول ۀو برنام پیش از انقالب عمرانی پنجم ۀبین برنام ۀدر فاصل

که تعداد گردشگران وارده  یاگونهبه یافت کاهش %2متوسط در هر سال طور و درآمد ارزی آن به وارده به کشور

 التیها بسیاری از تسه. در این سالبودمیلیون دالر  59هزار نفر و درآمد حاصله  70برابر  1467به کشور در سال 

کمی  هدف نیتر. مهمبردسر ه صنعت در رکودی عمیق ب نیو ا شدهفعالیت خارج  ۀو خدمات گردشگری از چرخ

میلیون دالر درآمد  320و کسب  1475هزار نفر در سال  412افزایش تعداد گردشگران ورودی به این برنامه 

اما به علت مشکالت  ؛هایی بودبه اهداف خود دارای موفقیت لیاول در ن ۀ.برنامبود ارزی در طی پنج سال برنامه

گذاری بخش خصوصی به این صنعت سرمایه سازی مناسب جهت ورودهای خارجی وعدم زمینهناشی از سیاست

 مناسبی صورت نگرفت.

جمهوری اسالمی نیز تمهیداتی برای رشد صنعت گردشگری در نظر گرفته شده بود. در این  ۀدوم توسع ۀدر برنام

خدمات با کیفیت بهتر مدنظر  یۀو ارا تماممهیهای نگذاری در واحدبرنامه تشویق بخش خصوصی به سرمایه

 یردگرانیگذاری امور اسیاست ریزی ودوم، ایجاد تمرکز در امر برنامه ۀهای برناممشیترین خط. از عمدهقرارگرفت

رشد  %40طور متوسط در طی زمان این دو برنامه تعداد گردشگران ورودی به کشورمان به بود. یو گردشگر

افزایش یافت. درآمد ارزی  1477نفر در سال  ونیلیمکیبه  1462هزار نفر در سال  94داشت و از تعداد 

 میلیون دالر افزایش یافت که نرخ رشد بسیار باالیی بوده است.  377به  2/42از  %45شده نیز با رشد حاصل

مدت مشابه دهه قبل از انقالب بوده و  هزار نفر کمتر از 45در طی این دهه متوسط گردشگران ورودی حدود 

نزدیک شده است. این تغییرات حاکی از این  1426ردشگران واردشده به ایران در سال تقریباً به سطح تعداد گ

های گذشته موجب شد تا صنعت گردشگری قادر به کسب نرخ های خالی سالواقعیت است که وجود پتانسیل

 .کردندل بسیار ناموفق عم یریی اول و دوم در نیل به اهداف ظرفیت مسافر پذاهبرنامه. باشد %40رشد باالی 

هزار تخت به تأسیسات اقامتی  90دوم نیز تنها حدود  ۀاز اهداف برنامه تحقق یافت و در برنام %52اول  ۀدر برنام

 کشور اضافه شد.

ول و ا ۀهای رشد باالی گردشگران وارده به ایران در برنامنرخ ناشی از دوارکنندهیام یریزان کشور در فضابرنامه

 یهاتوان ادغام سازماناهداف این برنامه را می نیتراین صنعت پرداختند. مهم سوم ۀدوم به تدوین برنام

آژانس  200کمک به تأسیس  ،تاریخی یها و بناهافرهنگی کشور، تقویت بافتومیراث یو جهانگرد یگردرانیا

 در سوم ۀمبرنا فهد هزار تخت ذکر کرد. 72هزار تخت به  22ی از ریمسافر پذ مسافرتی جدید، افزایش ظرفیت

 تحقق آن درصد 47 تنها که بود 1424 سال در نفر ونیلیم 3 رقم به دنیرس ،یخارج گردانجهان ورود ۀزمان

 آن سال در برنامه فاز هد درصد 6/21معادل 1479سال در یگردجهان از حاصل به درآمد طمربو کردلعم. افتی
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 دیرس درصد 47به  سوم، برنامه انیسال پا در کهیطوربه افتی کاهش بعد یهاسال در د امایبخش تحقق را

 (.124:1495)عابسی و همکاران، 

 هاذبهجا تنوع داشتن وجود با یو گردشگر یفرهنگ راثیم ۀحوز که شد آغاز یطیشرا در زین توسعه چهارم ۀبرنام

 شانن زین یدلیک یهاشاخص کردلعم .بودرو روبه یفلمخت یهاچالش با ،یفرهنگ و یعیطب ،یخیتار امکانات و

 سال در یفرهنگ و یاجتماع ،یاقتصاد ۀتوسع چهارم ۀبرنام یط بخش نیا یکم فهد 13 مجموع از که دهدیم

 یخیتار ایاش نسب تور،صورت به یورود گردشگران تعداد کشور، به یورود گردشگران تعداد شاخص 6 در، 1422

 یتخصص -یپژوهش یهاموزه تعداد و فعال یهاموزه تعداد، تمرم ازمندین یخیتار اریاش کل به نسب شدهمرمت

 در الثمعنوان . بهاست ترنییپا ،شده رگرفتهظدرن فهد زانیم از کردلعم زانیم ،ییاجرا یهادستگاه به وابسته

درصد این هدف  22نفر در نظر گرفته شد که تنها  3,100,00برنامۀ چهارم تعداد گردشگران ورودی به کشور 

 (1422نفر بوده است )برگرفته از گزارش اقتصادی،  5,574,000میانگین  طوربهتحقق یافت و تعداد گردشگران 

 1303 اندازچشمدر  اهداف کمی توسعه بخش میراث فرهنگی و گردشگری-4-5

 سنادا ۀکلیمعموالً  علت همین به و شودیم تلقی ملی سند نیترمهم و باالترین ،اندازچشم سند کشوری هر در

 شوند تنظیم آن هایفراز به یابیدستمنظور به وانداز چشم سند اساس بر باید نحوی به ملی

(www.vision1404.ir) .دازانچشمهای گوناگون سند بندهای تحقق صنعت گردشگری یکی از بهترین ابزار 

سند در رسیدن به جایگاه اول اقتصادی در سطح آسیای  6یابی به بند در زمینۀ دست ژهیوبه شودیممحسوب 

جمهوری اسالمی ایران الزم است  ۀسال 50انداز با توجه به چشم( 310:1495جنوب غربی )ضرغام و شالبافیان،

 (میلیون نفر گردشگر 50حدود )درصد 2/1به  24صدم درصد در سال  9از سهم ایران از شمار گردشگران جهانی 

سهم ایران از درآمد گردشگری  . همچنینآینده افزایش یابد -ساله 50انداز سال پایانی چشم -1303در سال 

 1303که ایران در سال  یاگونهرشد یابد به 1303در سال   درصد 5 به 24صدم درصد در سال  7جهانی از 

گردشگری ایران در طول  ۀتصویر توسع .کند کسب درآمد ورودی میلیارد دالر از محل گردشگر 52 نه قریبساال

 1424 سال در ایران به ورودی گردشگر پایۀ رقم نفر هزار 700 گرفتن حدودنظرانداز با درچشم ۀچهار برنام

 :است ذیل جدول مطابق

 

 

 

 یبخشتوسعه سند در یگردشگر و یفرهنگ راثیم بخش یکم اهداف (:1) جدول

 برنامه یهاسال
نرخ رشد 

 برنامه

 هایتعداد گردشگران در سال

 پایانی برنامه به میلیون نفر

 هایدرآمد ارزی در سال

 پایانی برنامه به میلیارد دالر

 2/1 6/5 %40 (22-23چهارم ) ۀبرنام

 2/3 2/6 %50 (94-29پنجم ) ۀبرنام

 10 14 %12 (92-93ششم ) ۀبرنام

 52 50 %10 (1304-99هفتم ) ۀبرنام

 (1303ی)و گردشگرتوسعۀ میراث فرهنگی  اندازچشممنبع: برگرفته از سند  
 

 یشناسروش

ی گردشگری که نیازمند حجم هنگفتی از منابع مالی است، مستلزم برآورد تقاضای آینده و میزان هاطرحپیشبرد 

های ریاضی وقایع یا شرایط آینده است. الگو نیتخمی نیبشیپ(. هدف از 572: 1424نفوذ در بازار است)فرزین، 
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ی آینده مورد استفاده قرار نیبشیپهای گذشته را برای های تاریخی پرداخته و روندموجود به توصیف رویداد

استفاده شده است. از بین انواع مختلف سری  یزمان یسر ینیبشیپ روش(. در این مقاله از 572دهند )همان، می

بر های پیشین و داده بر اساساستفاده شده است. در این روش مقدار یک داده  1زمانی از تابع رگرسیون خطی

ی مقدار فروش آتی، تجهیزات مورد نیاز و یا روند نیبشیپاز این تابع برای شود. فرمول زیر محاسبه می اساس

 توان کمک گرفت. مشتریان می

ها یونتوان یافت که از رگرسکاربرد رگرسیون در مطالعات مختلف بسیار وسیع است و کمتر تحقیقی را می اصوالً

ها بسیار گسترده بوده و دارای انواع مختلفی است که رگرسیون ۀاستفاده نکرده باشد. خانواد هاینیبشیبرای پ

 مقدار بازگشت به یک به مفهومرگرسیون  ریاضیات و آمار از دید .ها، نوع خطی استآن نییکی از پرکاربردتر

مرور زمان ازنظر کمی به طرف یک مقدار ها بهرود. بدین معنی که برخی پدیدهمیکاربه میانگین یا متوسط

رگرسیون خطی، ممکن است ساده یا چندگانه باشد. رگرسیون خطی ساده شامل یک  .کنندمتوسط میل می

غیر مستقل است؛ ولی رگرسیون چندگانه به ارزیابی رابطۀ یک متغیر وابسته با چند متغیر متغیر وابسته و یک مت

 ی  چنین است:نیبشیپپردازد. تابع مستقل می
y = a + bx   

 که

a =   در دورۀ صفر 5مبدأعرض از 

b = شیب خط 

x = دورۀ زمانی 

y = ی برای دورهنیبشیپ x 

 آیند:می به دستفرمول زیر  بر اساس  b و  aکه

 

 
المللی و درآمد حاصل از ورود آنان به ایران در نظر گرفته شد. در این مقاله متغیر وابسته تعداد گردشگر بین

های تاریخی روند آتی را داده بر اساسجا که سری زمانی خطی فقط متغیر مستقل هم عنصر زمان است. از آن

هم استفاده شده است؛  4رسیون خطی، از مدل رشد نماییکند در این مقاله عالوه بر روش رگبینی میپیش

های صنعت گردشگری در روند ارتقا یا رکود گردشگری ایران بسیار تجربه نشان داده است برخی سیاست چراکه

 بودند و سبب شدند تا این تابع به شکل نمایی رفتار کند.  رگذاریتأث

 های تحقیقیافته

 در که شد نییتع هیپا سال عنوانبه یشمس 1424 سال رانیا یگردشگرانداز چشم سند یکم اهداف بر اساس

( 5003)سال نیا در. شد برآورد دالر ونیلیم 346 حاصل درآمد و نفر هزار 700 یورود گردشگران تعداد آن

 .بود دالر اردیلیم 654 آن درآمد و ونیلیم 764 ایدن گردشگر تعداد
 

 (23-22سالۀ اول توسعۀ گردشگری) 2وضعیت تعداد و درآمد گردشگری ایران و جهان در برنامۀ  (:5جدول)

 اول سالهپنج شرح   

                                           
 1) linear regression  

5 (intercept (at period 0) 

4 ) exponential growth 
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1384 

 (2005) 

1385 

 (2006) 

1386 

 (2007) 
1387 

(2008) 

1388 

 (2009) 

 موجود وضع

 دنیا

 883 919 901 847 807 )نفر میلیون(تعداد

 852 941 856 742 680 )دالر میلیارد(درآمد

موجود  وضع

 ایران

 )نفر هزار(تعداد

 2,1165 2,034 2,172 2,735 1,8891 فراوانی

درصد از 

 دنیا
0.14 0.20 0.16 0.15 0.15 

 )دالر هزار(درآمد

 2,012 1,908 1,486 1,452 1,3054 فراوانی

درصد از 

 دنیا
0.16 0.17 0.16 0.21 0.23 

 Tourism highlights(2005-2010)منبع: 
 

بود  6,25و  4,03اول میانگین نرخ رشد تعداد و درآمد گردشگران در سطح دنیا به ترتیب برابر با  سالهپنجدر 

است. این عدم تناسب به دلیل رشد خارج از تصور  26و  42که این نرخ میانگین برای ایران به ترتیب حال آن

؛ یعنی یک سال بعدِ سال پایه است. در نگاه 1423ایران در سال  ورود و هزینه کرد گردشگران خارجی به

از  باشد، نشان شدهجذبتعداد گردشگر  دهندهنشان کهآنرسد این سرعت رشد بیش از ، به نظر مینانهیبواقع

لی است. و 23برآورد نادرست در سال پایه و یا اعالم اعداد و ارقام اشتباه به سازمان جهانی گردشگری در سال 

 شده، گریزی برای نویسندگان وجود نداشت. های رسمی منتشربه دلیل اتکای مقاله به آمار

دالر آمریکا بوده که این رقم در  941سال به شکل متوسط  2کرد گردشگران در سطح دنیا در این سرانۀ هزینه

ایران از تعداد و درآمد گردشگری دالر برای هر گردشگر ثبت شده است. در سال پایانی برنامۀ سهم  722ایران تنها 

 صدم درصد بوده است.  54و 12ی تنها المللنیب

 

 (29-94ساله دوم توسعۀ گردشگری) 2وضعیت تعداد و درآمد گردشگری ایران و جهان در برنامۀ  (:4جدول)

 شرح

 دوم سالهپنج

1429 

(5010) 

1490 

(5011) 

1491 

(5015) 

1495 

(5014) 

31494 

(5013) 

 موجود وضع

 دنیا

 1,127 1,084 1,035 983 948 )نفر میلیون(تعداد

 1,205 1,159 1,078 1,030 927 )دالر میلیارد(درآمد

                                           
 Compendium of tourismرسمی ارد لذا از آماروجود ند Tourism Highlightsدر  5002در سال  رانیا یمد گردشگرآآمار تعداد و در( 3و1

statistics- edition 2008  .استفاده شد 

 Yearbook of tourism statisticsرسمی وجود ندارد لذا از آمار Tourism Highlightsدر  5009در سال  رانیا یآمار تعداد گردشگر( 5

dataset 2012  استفاده شد. 
 

 

 

ل به پایان نرسیدن سال آماری در هیچ آمار رسمی داخلی و خارجی تهیه نشده است؛ بنابراین بر اساس رگرسیون خطی های این ستون به دلی( آمار1

 پیش بینی شده است.
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موجود  وضع

 ایران

 )نفر هزار(تعداد

 4,403 4,5001 3,834 3,354 2,938 فراوانی

درصد از 

 دنیا
0.21 0.24 0.28 0.32 0.39 

 )دالر هزار(درآمد

 3,531 5,0005 1,114 2,381 2,438 فراوانی

درصد از 

 دنیا
0.26 0.23 0.10 0.43 0.29 

 Tourism highlights(2010-2014)منبع: 

( نه در سطح جهانی و نه در سطح 1494سالۀ دوم) 2جا که هنگام نگارش مقاله، آمار سال پایانی برنامۀ از آن

های الهای آماری سخطی و مبتنی بر دادهبینی رگرسیون روش پیش بر اساسملی منتشر نشده است؛ بنابراین 

 0,49آمار این سال برآورد شد. سهم ایران در این سال از تعداد و درآمد گردشگری دنیا به ترتیب  1495-1424

ۀ دوم سالپنجبینی شد. میانگین نرخ رشد تعداد و درآمد گردشگران در سطح دنیا در صدم درصد پیش 0,59و 

که دهد چنانهای ایران هم چنان نرخ رشد باال و البته نامتوازنی را نشان میبود. آمار 7,5و  2به ترتیب برابر با 

 است.   27و میانگین درآمد 16,2المللی برای ایران نرخ میانگین ورود گردشگران بین

به یابی الزم است تا وضعیت دست 1303گردشگری ایران تا سال  اندازچشمی اهداف کمی سند نیبشیپپیش از 

بینی سند برآورد شد تا در سال پیش بر اساسرقم برنامه در سال پایانی بررسی شود.  بر اساساهداف سند را 

ایران  1,2میلیون نفر و درآمد حاصل  5,6آمار تعداد گردشگر ورودی  -1422سال  -سالۀ اول 2پایانی برنامۀ 

میلیون نفر و درآمد  5,1دشگر واقعی ورودی دهند که تعداد گرهای رسمی نشان میمیلیارد دالر باشد. آمار

درصدی را در درآمد  43درصدی را در تعداد ورودی و افزایش  19میلیارد دالر بود. این آمار عدم تحقق  5حاصل 

میلیون  6,2در سند پیس بینی شد تا تعداد گردشگر به  95ساله دوم یعنی  2دهد. در سال پایانی برنامه نشان می

درصد اهداف تعداد گردشگر  67دهد که تنها نشان می هادادهمیلیارد دالر برسد. مقایسۀ  3,2به  هاآننفر و درآمد 

 درصد  اهداف درآمد محقق شد.  20 باًیتقرورودی و در بخش درآمد هم 

 خشبانداز چشم سند یکم اهداف یریپذتحقق یبررس یبرا تا بود الزم ،اطالعات و آمار نداشتناریاختدر لیدل به

. ردیگ انجام 5013 تا 1493 حدفاصل یعنی ی؛آت هایسال در آنان درآمد و گردشگر تعداد از یبرآورد یگردشگر

  .شد استفاده SPSS 21ی در محیط خط ونیرگرس تابع از و یزمان یسر ینیبشیپ روش از منظور نایهب

                                           
آمار ریاست سازمان میراث فرهنگی، به  ، بنابراینوجود ندارد Tourism Highlightsدر  5014در سال  رانیا یمد گردشگرآآمار تعداد و در( 4و  1

 .داده شدارجاع  94خرداد  5فارس در  یخبرگزارمصاحبه با  درفر  یسلطانصنایع دستی و گردشگری جناب آقای 
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Model Summaryb : ( 3جدول) 

Mode

l 
R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error 

of the 

Estimate 

Change Statistics 

R Square 

Change 

F 

Change 

df

1 

df

2 

Sig. F 

Change 

1 
.898

a 
.806 .782 509.182 .806 33.192 1 8 .000 

a. Predictors: (Constant), year 

b. Dependent Variable: tourists 

Coefficientsa:( 2جدول) 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardize

d 

Coefficients t Sig. 

95.0% Confidence 

Interval for B 

B Std. Error Beta 
Lower 

Bound 

Upper 

Bound 

1 

(Constant

) 

-

445493.25

5 

77782.18

8 
 

-

5.72

7 

.00

0 

-

624859.30

1 

-

266127.20

8 

year 322.970 56.059 .898 
5.76

1 

.00

0 
193.697 452.242 

a. Dependent Variable: tourists 

 
 

برای دو متغیر مستقل و وابسته دارد و معادله  20اطالعات جدول فوق، حکایت از ضریب همبستگی باالی 

 به شرح ذیل است: شدهییشناسارگرسیون 
y = -445493.255 + 322.970x   

ی معادله رگرسیون نشان نیبشیپی در مؤثردهد که متغیر مستقل نقش نشان می0,292با مقدار  Betaستون 

 اندازمچشی ورودی و درآمد تا آنان تا سال پایانی سند المللنیب. با توجه به معادله فوق تعداد گردشگران دهدیم

 به شرح ذیل است: 1303یعنی 

 

 

 

 1303تا سال  نیشیپیها دادهبر اساس  یگردشگر درآمد و گردشگر تعداد ینیبشی(: پ6)جدول

Model of 

Forecast 
1393 1394 1395 1396 1397 1398 1399 1400 1401 1402 1403 1404 

 

Tourists(100

0per) 

4403

.5 

4726

.5 

5049

.5 

5372

.4 

5695

.4 

6018

.4 

6341

.4 

6664

.3 

6987

.3 

7310

.3 

7633

.2 

7956

.2 

Income(1000

$) 

3,53

1 

3,81

8 

4,10

5 

4,39

2 

4,67

9 

4,96

6 

5,25

3 

5,54

0 

5,82

7 

6,11

4 

6,40

1 

6,68

8 

 

 در سند شدهینیبشیپاز مدل رگرسیون خطی اختالف فاحشی را نسبت به اهداف کمی  آمدهدستبهی هاداده

-های پیشین تعیین میداده بر اساسهای آتی در رگرسیون خطی روند ازآنجاکهدهد. البته نشان می اندازچشم

از مدل دیگری با عنوان رشد نمایی  آزماییی ارقام فوق چندان دور از ذهن نبود. برای راستینیبشیپشوند 
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خواهد رسید  شدهینیبشیپبه هدف کمی  1305استفاده شده است. در این مدل تعداد گردشگر ایران در سال 

 میلیون گردشگر خواهد رسید.  52تعداد گردشگر ایران به بیش از  1303و بعد از دو سال؛ یعنی 

 

 
 نفر ونیلیم -1303 سال تا یینما رشد روش اساس بر گردشگر تعداد ینیبشیپ(: 1)نمودار

این رقم نزدیک  1303میلیارد دالر نخواهد رسید و در سال  52با توجه به مدل، درآمد گردشگری ایران البته به 

ی اول و هابرنامهگردشگران ورودی همانند  کردخرجدهد که میزان میلیارد دالر خواهد بود. این نشان می 50به 

 است.  ترنییپادوم از میانگین جهانی 

 

 
 دالر اردیلیم -1303 سال تا یینما رشد روش اساس بر یگردشگر درآمد ینیبشیپ(: 5)نمودار

 یریگجهینت

، دو متغیر 1303گردشگری  اندازچشمیابی به اهداف کمی سند به دنبال پاسخی برای پرسش میزان حصول دست

نظام گردشگری یک مقصد  لیوتحلهیتجزی هامؤلفهترین مهم عنوانبهتعداد گردشگر ورودی و درآمد ارزی که 

مطرح هستند، در این مقاله مورد بررسی قرار گرفتند. این اقدام با استفاده از دو مدل رگرسیون خطی از روش 
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ر دهند که دسری زمانی نشان می بر اساسها قرار گرفت. نتایج داده سری زمانی و روش رشد نمایی مورد بررسی

به نسبت اندک بوده است،  شدهنییتعمیزان انحراف از اهداف کمی  1494تا  1423دو برنامه اول؛ یعنی از سال 

ها دهد. منتدرصدی را نشان می 72درصدی و در درآمد ارزی تحقق  67ی که در تعداد گردشگر، تحقق اگونهبه

 درصد خواهد رسید.  20تر از ی که به کمنوعبهشود ۀ دوم این انحراف زیادتر میسالدهبا گذشت زمان 

های بسیاری حتی خارج از های مقاالت زیادی نشان داده است، تقاضای گردشگری ایران به متغیریافته کهچنان

 طورهببا بهبود شرایط سیاسی ایران و صنعت گردشگری وابسته است؛ بنابراین این امیدواری وجود دارد که 

های عمدۀ گردشگری این رشد تقاضا به شکل نمایی خود را های منطقه و بازارمشخص روابط خارجی با کشور

است. اگر چنین  94نخست  ماههششی ورودی در المللنیبنشان دهد. شاهد این ادعا رشد چشمگیر گردشگران 

تواند ایران می 1303تر خواهد بود؛ یعنی در سال مایی به واقعیت نزدیکفضایی ایجاد گردد نتایج روش رشد ن

میلیون بیش از رقم  2المللی را به خود جذب کند. این رقم نزدیک به میلیون گردشگر بین 52بیش از 

نتایج این مدل درآمد گردشگری ایران در سال پایانی سند  بر اساساست.  اندازچشمدر سند  شدهینیبشیپ

تر خواهد میلیارد دالر کم 2 شدهینیبشیپمیلیارد دالر خواهد رسید که البته از رقم  50نزدیک به  اندازچشم

دالر خواهد بود که نسبت به  200ی در ایران حداکثر المللنیبگردشگران  کردخرجبود؛ یعنی در این سال سرانۀ 

 تر است. میانگین جهانی پایین

ای هکه گردشگرانی از کشور رودیمدهد که بازار تقاضای ایران به سمتی پیش میاین یافتۀ حایز اهمیت نشان 

حجم تقاضای ورودی ایران را به اهداف  ازنظرکه شاید شوند. چنانوارد ایران می افتهیتوسعهتر همسایه و کم

تری مع اقتصادی کشود تا منافو یا حتی بیش از آن برسانند؛ ولی قدرت خرید پایین آنان موجب می شدهنییتع

 گردشگران در دنیا در ایران هزینه شود.  کردخرجنسبت به سرانۀ 

جمهوری اسالمی گردشگری با جایگاه متصور برای  اندازچشمدر سند  شدهنییتعشایان ذکر است اهداف کمی 

ه سیار فاصلبا رتبۀ اول اقتصادی در منطقه ب افتهیتوسعهکشوری  عنوانبه هجری شمسی 1303ایران در افق 

ایران بتواند در بخش گردشگری از  5052در سال  نانهیبخوشرسد حتی در حالت به نظر نمی کهچناندارد. 

رقبای اصلی منطقۀ خود هم چون ترکیه، امارات و عربستان چه در تعداد گردشگر ورودی و چه درآمد ارزی 

 پیشی گیرد. 

 

 های پیشنهادیراهکار

 گردشگری اندازچشمشدن به اهداف کمی سند های زیر برای تحقق و یا نزدیکراهبردهای مقاله یافته بر اساس

 شود:پیشنهاد می 1303

توان نتیجه گرفت که تنها در صورتی اهداف کمی و مقایسۀ این دو می شدهیبررسهای با توجه به خروجی مدل

 های روش رشدشد که واقعیات با یافتهگردشگری مورد بحث در این مقاله)تعداد گردشگر و درآمد( محقق خواهد 

های عمدتاً خارج از نظام نمایی منطبق باشد. این بدان معنا است که در تابع تقاضای گردشگری ایران متغیر

گان با همسای شدهفیتعری اثرگذار، سیاست و روابط خارجی هامؤلفهترین گردشگری دخیل هستند. یکی از مهم

ی تعداد گردشگران ورودی و درآمد ریگچشموجود جوی آرام و فارغ از تنش به شکل های دنیا است. و سایر کشور

های ایران را افزایش خواهد داد؛ بنابراین قوۀ حاکمۀ کشور الزم است تا در این یک دهۀ باقیمانده، سیاست

شوند.  از ایران تشویقالمللی به بازدید ای اتخاذ کند تا گردشگران بینهوشمندانه کامالً المللی ای و بینمنطقه

 گیرند. بعدی قرار می ترتیاهمکممواردی چون تسهیل در صدور ویزا و ویزای الکترونیکی در مراحل 

خرج دهد که قدرت خرید گردشگران ورودی ایران از سرانۀ بینی این مقاله نشان میخروجی هر دو مدل پیش

درصد درآمد بازار جهانی گردشگری با  5که امکان تحقق تر است. این بدان معنا است گردشگران دنیا پایین کرد
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فراهم نیست. در حقیقت تحوالت چندین سالۀ منطقۀ خاورمیانه و  1303توجه به ترکیب گردشگران ورودی در 

پویایی صنعت گردشگری دنیا موجب شد تا خواسته یا ناخواسته بازار هدف ایران دچار تغییرات اساسی شود. 

 اروپا کاسته و بر تعداد-ۀ منطقۀ آمریکاافتیتوسعههای از تعداد گردشگران کشور مرورزمانبهاین شکل که به

اهکار تواند به این رآفریقایی اضافه شده است. این یافته مقاله می -های همسایه و منطقۀ عربیگردشگران کشور

ردد؛ ان دستخوش تغییراتی سریع گگیری بازاریابی و انتخاب بازار هدف ایربنیادین منتج شود که بهتر است جهت

های صنعتی در کنار حفظ و جذب تر گردشگران با درآمد سرانه باال از کشوریعنی استراتژی جذب هرچه بیش

های منطقه. این دو جهت به شکل موازی باید قالب استراتژی بازاریابی گردشگری ایران را شکل گردشگران کشور

بعدی  ترتیاهمکمهای مختلف در دوران اوج یا رکود تقاضا در اولویت ازاردهند. حال پراکنش زمانی و مکانی ب

 گیرد. قرار می
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