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 ها و راهکارها موانع توسعه گردشگری در ایران؛ چالش
 

 .*3، حمیدرضا پوربرات3علی اصغر شالبافیان

  ashalbafian@gmail.comدانشگاه سمنان،  
  hpourbarat@yahoo.com دانشگاه سمنان،

 

 

 

 

 چکیده 

های بالقوه گردشگری، هنوز نتوانسته جایگاه مناسبی در میان دیگر کشورها ها و قابلیتامروزه کشور ایران با توجه به فرصت

در عرصه گردشگری داشته باشد. مطالعات سیاستی و نظری گواه این واقعیت است که بین رویکرد علمی و عملی در توسعه 

ولی در رویکردهای عملی،  هاها و مزیترد، به عبارت دیگر در رویکرد علمی نشان از قابلیتگردشگری ایران شکاف وجود دا

های متعدد، از دیدگاهی تخصصی و نشان از ضعف در استفاده از مزیت رقابتی دارد، لذا ضروری است که با توجه به نظریه

ة گردشگری در ایران با تکیه بر آمارهای دقیق و جامع به این موضوع پرداخته شود. این مقاله با هدف تبیین موانع توسع

پردازد. روش تحقیق در این پژوهش از نوع توصیفی تحلیلی با مطالعات پیشین در سطح ملی به بررسی این موضوع می

رویکرد کیفی و از لحاظ هدف، کاربردی است. نتایج بررسی و تحلیل آمارها گویای این است که ایران برای موفقیت در 

ها باید به ترتیب از لحاظ سیاسی )تغییر نگرش(، زیرساختی )حمل و نقل و فناوری( و نیروی گردشگری و رفع شکاف عرصه

 ها، راهکارهایی برای رفع موانع پیشنهاد شده است. انسانی تغییراتی را ایجاد نماید. در پایان، با توجه به نتایج و تحلیل داده

 

 ابتی، موانع توسعه، ایران. گردشگری، مزیت رق های کلیدی:واژه

  

                                                 
 831کد مقاله ثبت شده در همایش: عضو هیأت علمی دانشکده گردشگری، دانشگاه سمنان.  -3

 آموخته کارشناسی ارشد، مدیریت جهانگردی.* نویسنده مسئول: دانش3
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 ـ مقدمه 3 

نظران و کشورهای مختلف جهان بر تأثیر پراهمیت پدیده گردشگری بر متغیرهای سیاسی، اجتماعی، امروزه اکثر صاحب

ویژه گذاری خارجی بهاقتصادی و فرهنگی ازجمله تبادالت سیاسی و فرهنگی، درآمد ارزی، اشتغال، عدالت اجتماعی و سرمایه

شمول، کنند. این در حالی است که ضرورت همگامی با تغییرات پرشتاب و فزاینده جهانتوسعه تأکید میکشورهای درحال در

خصوص در عرصه گردشگری دارد که در شرایط فراگیر و رقابتی کنونی دست به اقدامات منطقی و متناسب، بهکشورها را وامی

ای توانگر را عالی بیرون آمده و با رشد مطلوب و توسعه فراگیر، شالوده جامعهبزند تا در عرصه تحوالت جهانی از حالت انف

طورکلی در عرصه گردشگری واقعیت این است که کشورهای جهان . به(13: 3141)دهدشتی و انچه ای،  ریزی کنندپایه

های گردشگری در ع جاذبههای گردشگری خویش، درآمد کسب کنند؛ به عبارتی بین توزیاند متناسب با جاذبهنتوانسته

(. کشور ایران هم 344: 3133شود )فیض پور و امامی، داری مشاهده نمیکشورهای جهان و میزان درآمد آن همبستگی معنی

عنوان مقصدی ناشناخته و کشف نشده المللی بههای متعدد در این عرصه رقابتی، هنوز برای گردشگران بینبا توجه به پتانسیل

خور این نشینان و تماشاگران حسرتالملل، ایران به دلیل انزوای ناخواسته، جزء حاشیهو حتی در عرصه بین شودمحسوب می

پذیر خواهد بود که بتوان به شناسایی امکانات های ارزشمند تنها زمانی امکانگیری از پتانسیلبازار عظیم جهانی است. بهره

اهدافی عملی و منطقی در نظر گرفت و بین امکانات و اهداف، ارتباطی موجود پرداخت و پس از شناسایی این امکانات، 

 سنجیده برقرار نمود.

 

 بیان مسأله -3

عنوان یک بخش اقتصادی محرک توسعه یک مقصد، مورد توجه بسیاری از کشورها قرار امروزه صنعت گردشگری بیشتر به

اند، های اخیر به آن دست یافتهتعدادی از کشورها در سال گرفته است. درآمد سرشار و دیگر منافع جنبی صنعت گردشگری که

روست که هر روزه شاهد ظهور مقاصد جدیدی در بازار تعداد زیادی از مقاصد را به فکر توسعه این صنعت انداخته است. ازاین

نی نبوده و در کالم مستث قاعدهکه در تالشند تا سهمی از این بازار داشته باشند. کشور ما هم از این  میهستگردشگری 

شود. در سالیان اخیر با وجود اینکه در مندی به توسعه این صنعت برای کسب منافع آن دیده میمسئولین کشور، این عالقه

محصولی متکی بر صادرات نفت تأکید شده ولی در مقام عمل، های توسعه در ایران، بر لزوم رهایی از اقتصاد تکتمامی برنامه

بی ملموس و محسوسی در این زمینه به دست نیامده است. با توجه به نقش و اهمیت پدیده گردشگری موفقیت و کامیا

عنوان یک فعالیت اقتصادی مهم در توسعه، کشورهای عنوان صنعتی مکمل و حتی جایگزین در نظام اقتصاد جهانی بهبه

صنعت دارند؛ همچنین توجه روزافزون جهانی به  مختلف رقابت تنگاتنگی برای به دست آوردن سهم بیشتری از درآمدهای این

ها حکایت از جایگاه این منزله ارائه هویت و تعامل فرهنگی در جهت ایجاد و تحکیم صلح و تفاهم بین ملتصنعت گردشگری به

گران های مناسب و گسترده در جذب گردشهای توسعه کشورها دارد. اما متأسفانه ایران با وجود ظرفیتصنعت در برنامه

گذارد. شدت بر روی انتخاب مقصد توسط گردشگران بالقوه تأثیر میها و موانع متعددی مواجه است که بهخارجی با محدودیت

شناسی گردشگری و شناسایی ترین اصل برای مدیران و برنامه ریزان توسعه گردشگری در ایران، آسیبرسد مهمبه نظر می

گذاری را های سرمایهها و پروژهگذاری را افزایش داده و طرحتواند هزینه سرمایهمی ها است. این موانعموانع و محدودیت

ویژه برای مشتریان بازارهای هدف افزایش ها و ارزش محصوالت و خدمات گردشگری را بهکند و حتی هزینهتوجیه میغیرقابل

سازی ریزی خاص و بومیتبع آن، برنامههای توسعه و به(. این واقعیت، لزوم شناسایی چالش8: 3130پور و کرباسی، دهد )رحیم

فرد توسعه گردشگری در ایران، سازد. البته وجود شرایط خاص و منحصربهشدت نمایان میتوسعه این صنعت را در ایران به

گیری از ی برای بهرهریزریزان برای برنامهریزان توسعه گردشگری را با چالشی ویژه و حساس مواجه کرده است و برنامهبرنامه

های تأثیرگذار اجتماعی فرهنگی و مذهبی سیاسی ها و منابع مهم و مناسب توسعه گردشگری کشور، باید تمام جنبهظرفیت

مند و تخصصی به گردشگری، توسعه و (. بنابراین ضرورت نگرش نظام3؛ 3133کشور را مورد توجه قرار دهند )خاکساری، 

گذاری در گردشگری برای دستیابی به یک سهم و جایگاه مشخص ی مناسب در مدیریت و سیاستهای علمگیری از روشبهره
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دقت مورد تجزیه تحلیل قرار روی الزم است تنگناها و مشکالت آن بهشود. ازاینو شایسته بیش از هر زمان دیگری احساس می

های حصول به ، چارچوب توسعه آن ترسیم و راهیافتنی منبعث از فرهنگ و نگرش حاکمهای دستگرفته و بر اساس واقعیت

المللی، تجربه های کالن توسعه کشور طراحی شود. بنا بر گزارش مجامع بینشده در چارچوب برنامهبینیهای پیشهدف

گردد، بخصوص های اخیر مدیریت صنعت گردشگری در ایران نشان داده که تنها خواستن منجر به توسعه این صنعت نمیسال

وقفه برای به دست شماری در سراسر دنیا در تالش بیشدت رقابتی بوده و مقاصد بیالمللی بهدورانی که بازار گردشگری بین در

باشند. این پژوهش قصد دارد تا به بررسی شرایط صنعت گردشگری در ایران و ارائه تصویری آوردن بخشی از این بازار می

المللی گردشگری ارائه داده و بر مبنای آن، اقدامات الزم جهت افزایش توان بازار بیندرست و دقیق از توان رقابتی در سطح 

بندی نماید. المللی گردشگری را اولویترقابتی صنعت گردشگری خود و به دست آوردن سهمی درخور از بازار بین

المللی، ی با تکیه بر آمار معتبر و بیندیگر؛ ضمن شناسایی موانع توسعه گردشگری در ایران از دیدگاهی صرفًا علمعبارتبه

 بندی موانع و ارائه راهکارهایی برای خروج از این بحران را دارد.سعی بر اولویت

 

 مبانی نظریـ  1

شود. بسیاری از کشورهای ترین صنعت در دنیا محسوب میترین و متنوعامروزه صنعت مسافرت و گردشگری، یکی از بزرگ

زایی، رشد بخش خصوصی و توسعه ساختار زیربنایی عنوان منبع اصلی درآمد، اشتغالردشگری را بهوابسته به این صنعت، گ

توسعه که اشکال دیگر اقتصادی مانند تولید یا صادرات ویژه در کشورهای درحالدانند. صنعت گردشگری در سراسر دنیا بهمی

عنوان صنعتی ، گردشگری را به3(؛ و حتی لوئیس ترنر33؛ 3145)گی،  استصرفه نیست، بسیار مورد توجه منابع طبیعی به

طورکلی تعاریف زیادی از (. بهLee, 1988: 1کند )نویدبخش، پیچیده و قابل جایگزین برای کشورهای جهان سوم توصیف می

ژه تعریف جامع وا هرگونه( معتقدند که 2011های مختلف( وجود دارد ولی گلدنر و ریچی )گردشگری )برحسب دیدگاه

کاال و خدمات گردشگری،  دهندهارائهگردشگری باید چهار عنصر را دربر داشته باشد که عبارتند از: گردشگر، مشاغل 

ها و از فرایندها، فعالیت عبارت است»گذاران جامعه یا منطقه میزبان و درنهایت جامعه میزبان. بنابراین گردشگری سیاست

کنندگان خدمات گردشگری، دولت یا جامعه میزبان و محیط گردشگران، عرضه پیامدهایی که ناشی از کنش و واکنش بین

در تعریف  (2000(. جعفری )Goeldner & Ritchie, 2011: 3« )پیرامون دخیل در جذب و میزبانی از گردشگران است

نیازهای خارج از محیط معمول خود(، صنعت گردشگری )که )مطالعه انسان »جامع دیگری معتقد است که گردشگری 

« استمحیطی( بر جامعه میزبان کند( و اثرات انسان و صنعت )اقتصادی، اجتماعی فرهنگی و زیستگردشگران را برطرف می

(Jafari, 2000, 585حضور گردشگران در مقصد و انجام فعالیت .) .های گردشگری، پیامدهایی به همراه خواهد داشت

هایی را نیز برای جامعه میزبان و همراه با منافع اقتصادی و غیراقتصادی، هزینه مقدس نبوده نفسهیفاین صنعت  کهییازآنجا

که با استفاده از مفاهیمی مانند گردشگری پایدار و گردشگری  هاستسال. از همین رو محققان این رشته آوردیمبه ارمغان 

ترین ابعاد مثبت و منفی اثرات به مهم 3. در جدول داندادهیی را برای به حداقل رساندن اثرات منفی ارائه هایتئورمسئوالنه، 

 گردشگری اشاره شده است.

 

 : اثرات گردشگری بر جامعه میزبان3جدول 

 منفی مثبت انواع اثرات

 اقتصادی

 افزایش درآمد

 ایجاد شغل

 افزایش در عرضه کار

 افزایش استاندارد زندگی

 ایتورم منطقه

 التسوداگری در مستغ

 ضعف در جذب گردشگران

 گذاری جایگزین بهترسرمایه

                                                 
rLouise Turne 3 
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 خروج سرمایه گذاریافزایش سرمایه

 های توسعه گردشگریبرآورد ضعیف هزینه

هزینه فرصت نامطلوب )عدم توجه به حوزه سالمت و 

 آموزش(

 گردشگری/بازرگانی

عنوان مقصد افزایش آگاهی از منطقه به

 گردشگری

افزایش آگاهی در مورد پتانسیل برای فعالیت 

 گذاری و بازرگانی در منطقهایهسرم

های ها و زیرساختایجاد تسهیالت، جاذبه

 جدید

وجهه ضعیف به خاطر تسهیالت ناکافی، عملکرد 

 های باالنادرست یا قیمت

ها به خاطر امکان رقابت واکنش منفی مشاغل و بنگاه

 جدید برای افراد محلی و دولتی

 اجتماعی/فرهنگی

و مشارکت در  افزایش دائمی رضایت ساکنان

 انواع فعالیت مرتبط با گردشگری

 ایهای منطقهها و سنتافزایش ارزش

 ها با ماهیت شخصی و فردیتجارتی شدن فعالیت

های سازگار با ها یا فعالیتوتعدیل ماهیت مراسمجرح

 گردشگر

 افزایش بالقوه در جرم

 افزایش در ساختار جامعه

 آشفتگی اجتماعی

 روحی/روانی
 ور محلی و روحیه جامعهافزایش غر

 هادرک بیشتر تفاوت

 گرایش به نگرش دفاعی نسبت به منطقه میزبان

امکان زیاد سوءتفاهم و درنتیجه خصومت بین میزبان و 

 میهمان

 مدیریتی/سیاستی

افزایش شناخت گردشگران از منطقه و 

 هاارزش

 افزایش مهارت میان برنامه ریزان

 حلیسوءاستفاده اقتصادی از ساکنان م

های سیستم ها برای انعکاس ارزشتحریف ماهیت مراسم

 سیاسی

 عدم توفیق در مدیریت

 عدم توانایی در دستیابی به اهداف

 های مدیریتیافزایش هزینه

 استفاده از گردشگری برای توجیه تصمیمات نامعقول

 توجیه کردن نظریات نخبگان محلی

 محیطی/فیزیکی

 توسعه امکانات جدید

 های محلیختافزایش زیرسا

 حفاظت از میراث

 های مدیریت بازدیدکنندهاستراتژی

 زیستتخریب محیط

 تغییر در فرایند طبیعی

 آلودگی معماری

 تخریب میراث

 ازدحام جمعیتی

 وحشتغییر عادت غذایی و پرورشی حیات

 Hall & Page, 2006: 179: منبع

 

ند. البته باید خاطرنشان کرد که عواملی هم وجود دارد که کنمی تغییر مقصد توسعه و با زمان طول در گردشگری اثرات

تواند بر اثرات گردشگری تأثیر بگذارد که اهم آن عبارتند از: مکان توسعه گردشگری؟ )مکان روستایی/شهری، ساحلی با غیر می
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دید(؛ گردشگران؟ )مبدأ یافته(؛ میزان و مقیاس گردشگری؟ )تعداد گردشگران برای بازتوسعه یا توسعهساحلی، کشور درحال

یافته هستند؟(؛ زمان توسعه گردشگری در مقصد؟ )بر توسعه یا توسعهالمللی؟ از کشورهای درحالها؟ داخلی یا بینحرکت آن

ها؟ سطح تعامل با ساکنان مقصد؟(؛ های گردشگران؟ )فعال یا غیرفعال؟ سطح فعالیتطبق چرخه عمر مدل باتلر(؛ فعالیت

ود برای گردشگری؟ )جاده، سیستم فاضالب، تأسیسات برق و ...(؛ و فصل گردشگری؟ )زمان و فصل های موجزیرساخت

ریزی و نوع مدیریت و توسعه گردشگری با هر کشور بنا بر سیستم برنامه (.Mason, 2008: 39گردشگری در سال؟( )

سعه که با معضالتی همچون میزان باالی توویژه برای کشورهای درحالشود. توسعه صنعت گردشگری بهمشکالتی مواجه می

محصولی مواجه هستند، از اهمیت فراوانی برخوردار است. به همین خاطر بیشتر بر بیکاری، محدودیت منابع ارزی و اقتصاد تک

دی های اقتصادی، صنعت جهانگرگیرند. برعکس سایر فعالیتکنند و دیگر اثرات مخرب را نادیده میرویکرد اقتصادی توجه می

گونه بیان توان اینطورکلی می(. به185؛ 3145گیرد )گی، وسیله نیروهای مختلف شکل میآید که بهدر محیطی به اجرا درمی

کرد که هر چه میزان حساسیت نسبت به اثرات منفی اجتماعی و فرهنگی این صنعت نزد نخبگان حکومتی و دولتی یک کشور 

حال اهمیت اقتصادی توسعه گردشگری به ، ولی درعیناسته گردشگری نیز بیشتر ها و موانع توسعبیشتر باشد، محدودیت

توانند از باشند و نمیتوجهی در جهت توسعه این صنعت میهای قابلحدی است که کشورهای مسلمان نیازمند تالش

 های کامل برای توسعه صنعت گردشگری استفاده نکنند.ظرفیت

شوند، زیرابه گزارش سازمان جهانی ی برای صنعت گردشگری جهان محسوب میهای مهم، سال3033و  3033دو سال 

، درآمد حاصله از این صنعت برای اولین بار در تاریخ به بیش از یک تریلیون دالر رسیده و حتی 3033گردشگری در سال 

مد هنگفت و رونق (. این درآUNWTO, 2013: 4المللی از مرز یک میلیارد نفر گذشته است )تعداد گردشگران بین

تر بازار این صنعت هر روز رقابتی رونیازاروزافزون، مقاصد بسیاری را به سمت و سوی توسعه صنعت گردشگری سوق داده و 

تنها در سطح ملی، بلکه درسطح محلی هم هر روزه مقاصد بیشتری با هدف سود بردن از صنعت گردشگری وارد گردد. نهمی

المللی شوند. در این میان وضعیت صنعت گردشگری کشورمان از لحاظ توان رقابت در بازارهای بینبازار رقابتی این صنعت می

، اما ابدییمآمار گردشگران ورودی، طبق گفته مسئولین گردشگری کشور هر ساله افزایش  نکهیباا. ستینبخش چندان رضایت

المللی فاصله زیادی دارد اقعی خود در بازارهای بینبه اعتراف اکثر کارشناسان، ایران همچنان تا رسیدن به جایگاه و

(Allahdadi, 2011: Morakabati, 2011: Alipour & Heidari, 2005: Alavi & Yasin, 2000 حیدری :

بندی سازمان جهانی گردشگری، ایران زیرمجموعه منطقه آسیای جنوبی و ...(. طبق تقسیم 3140؛ سینایی، 3141چیانه، 

دیگر کشورهای زیرمجموعه آسیای جنوبی شامل: افغانستان، بنگالدش، بوتان، هند، مالدیو، نپال، پاکستان  طورکلیاست. به

باشند. پس از بررسی برای ارائه دقیق گزارش تعداد گردشگران ورودی، هیچ گزارش معتبر داخلی یافت نشد. سریالنکا می

برانگیز بوده است. در حال حاضر ای چالشهمواره مسئلهقضاوت و حتی ارائه گزارشی در خصوص صنعت گردشگری ایران، 

المللی در گزارش سازمان آخرین و معتبرترین آمار رسمی در مورد گردشگران ورودی و میزان درآمد ایران از گردشگری بین

این امر، عدم  در ایران اشاره نشده است )دلیل 3033. در این جدول به آمار سال استنمایان  3031جهانی گردشگری در سال 

 های مسئول ایران به سازمان جهانی گردشگری است(.ارائه گزارش سازمان

 

 المللی: ورودی، درآمد و سهم آسیای جنوبی از گردشگری بین3جدول 

 مقاصد

 المللیمیزان دریافتی از گردشگران بین  المللی به منطقهگردشگران ورودی بین

 تغییرات )%( )به هزار(

میزان 

سهم 

%() 

 )به میلیون دالر آمریکا(

میزان 

سهم 

)%( 

3030 3033 3033 3/30 30/33 33/33 3033 3030 3033 3033 3033 

 4.5 38،351 31،434 30،018 1.0 8.8 33.1 33.5 38،301 31،501 33،000آسیای 
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 جنوبی

 ..... ..... ..... 51 ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... افغانستان

 0.0 330 44 43 ..... ..... ..... 31.8 ..... ..... 101 دشبنگال

 0.0 11 84 15 0.0 34.3 13.3 38.4 14 14 34 بوتان

 5.5 34،343 34،404 38،830 3.4 5.8 3.3 33.4 1،103 1،103 5،441 هند

 ..... ..... 3،143 3،814 ..... ..... 38.3 14.4 ..... 1،158 3،314 ایران

 0.1 3،414 3،414 3،431 0.8 3.3 34.1 30.4 354 313 433 مالدیو

 0.3 153 141 188 ..... ..... 33.3 34.1 ..... 411 101 نپال

 0.3 183 154 105 ..... ..... 30.1 1.3 ..... 3،000 304 پاکستان

 0.1 3،013 410 541 0.8 34.5 10.4 81.3 3،001 451 158 سریالنکا

 UNWTO, 2013: 9منبع: 
 

المللی ورودی به ایران به ترتیب در گردشگران بین 3033و  3030شود، ایران در سال مشاهده می 3که در جدول  طورهمان

 14.4، رشد 3003نسبت به سال  3030میلیون نفر بوده است. نسبت گردشگران ورودی به ایران در سال  1،1و  3،3حدود 

درصد کاهش داشته است. همچنین میزان درآمد یا دریافتی  38.3به  3030نسبت به سال  3033درصدی داشته ولیکن سال 

میلیون دالر آمریکا بوده است که البته سیر نزولی داشته است. برای  3،1و  3،8، به ترتیب 3033و  3030از گردشگری در سال 

وجود دارد. خوشبختانه المللی تر جایگاه ایران در جهان در عرصه گردشگری نیاز به آماری دقیق و بینبررسی بیشتر و دقیق

با هدف کاستن از  3031پذیری گردشگری کشورها در سال در خصوص رقابت 3گزارش معتبر از انجمن جهانی اقتصاد

عنوان یک بخش زایی منتشر گردیده است. این گزارش از صنعت سفر و گردشگری بههای رشد اقتصادی و اشتغالمحدودیت

کند. برای یافته یاد میتوسعه و هم کشورهای توسعهزایی پایدار هم در کشورهای درحالحیاتی برای توسعه اقتصادی و اشتغال

پذیری سفر و گردشگری کشورها، سه شاخص اصلی معرفی کرده تا از طریق آن به مقایسه کشورها بپردازد. بررسی قدرت رقابت

های سفر و ( محیط تجاری و زیرساخت3 ؛3( چهارچوب قانونی و نظارتی سفر و گردشگری3ها عبارتند از: این شاخص

گذاری و موضوعات گروه اول مربوط به عوامل سیاست .8( منابع طبیعی، فرهنگی و انسانی سفر و گردشگری1؛ و 1گردشگری

های اساسی برای توسعه اقتصادی و گروه سوم نیز عوامل تحت اختیار دولت؛ گروه دوم مربوط به محیط تجارت و زیرساخت

 (.World Economic Forum, 2013: 8گیرد )نسانی، فرهنگی و طبیعی هر کشور را در بر میخدادادی ا
 

 های اصلی رقابتی سفر و گردشگری: شاخص1جدول 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
World Economic Forum 5 

T regulatory framework Subindexthe T& 6 

the T&T business environment and infrastructure Subindex7  

the T&T human, cultural and natural resources Subindex 8 

 

 های رقابتی سفر و گردشگریشاخص
 

 های قانونی و نظارتیچارچوب

و  یمشطخ

 یگذارقانون

 منابع طبیعی، فرهنگی و انسانی هامحیط تجارت و زیرساخت

زیرساخت حمل و نقل 

 هوایی
 

 منابع انسانی
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 World Economic Forum, 2013: 8منبع: 

پذیری سفر و گردشگری کاربرد دارند، معرفی شده تهای آن که در حوزه رقاب، سه شاخص اصلی و زیرشاخص1در جدول 

های مذکور پرداخته است. ها با شاخصاست. همچنین در گزارشی دیگر، به وضعیت کشورها از لحاظ گردشگری و مقایسه آن

اصلی  ای و جهانی کشورهای خاورمیانه و آفریقای شمالی بر اساس سه شاخصبه ارائه رتبه منطقه 8حال بر این مبنا، جدول 

 پرداخته است.

 

 پذیری: جایگاه خاورمیانه و آفریقا شمالی طبق شاخص رقابت8جدول 

 رتبه ها

 هازیرشاخص

های قانونی چارچوب

 و نظارتی

محیط تجارت و 

 هازیرساخت

منابع طبیعی، 

 فرهنگی و انسانی

 کشور
رتبه 

 ایمنطقه

رتبه 

 جهانی
 امتیاز رتبه امتیاز رتبه امتیاز رتبه امتیاز

 8.53 15 5.38 3 8.35 85 8.41 34 3 امارات

 1.45 45 8.40 13 8.31 84 8.83 83 3 قطر

 1.41 43 8.04 53 5.04 11 8.18 51 1 اسرائیل

 1.41 41 8.13 13 8.81 44 8.10 55 8 بحرین

 1.48 41 8.30 84 8.43 51 8.33 54 5 عمان

 1.41 43 1.11 13 5.05 14 8.34 10 1 اردن

 1.41 40 8.81 14 8.13 44 8.34 13 4 عربستان

 1.44 40 1.48 15 8.50 41 8.08 13 4 لبنان

 1.43 14 1.10 41 8.53 14 8.01 43 3 مراکش

 1.48 48 1.51 44 8.15 41 1.44 45 30 مصر

 1.45 48 1.34 31 1.30 333 1.18 34 33 ایران

 1.38 313 1.43 13 1.43 338 1.13 303 33 کویت

 35..1 331 3.11 331 1.10 318 1.04 313 31 الجزایر

 1.34 334 3.43 330 3.43 380 3.31 311 38 یمن

 پایداری محیطی

 

 امنیت
 

 سالمت و بهداشت
 

 ولویت سفرا
 

زیرساخت حمل و نقل 

 زمینی
 

 زیرساخت گردشگری
 

زیرساخت فناوری 

 اطالعات و ارتباطات
 

 رقابت پذیری قیمتی

 گردشگری ورودی
 

جذابیت برای 

 صنعت گردشگری
 

 منابع طبیعی
 

 

و قانون  یخط مش

 یگذار

 تغییرات آب و هوایی
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 1.04 313 3.10 311 1.04 314 3.33 318 35 موریتانی

 World Economic Forum, 2013: xxviiمنبع: 

 

های رقابتی کشور امارات مزیتترین باشد. از اصلیشود، کشور امارات رتبه اول را دارا میمشاهده می 8طور که در جدول همان

اندازی یک کمپین بازاریابی و برندسازی اثربخش )رتبه اول( و توان به قطب سفرهای هوایی در سطح کالس جهانی، راهمی

( اشاره نمود. در جایگاه بعدی کشور قطر )رتبه کلی 31و قوانین مؤثر در توسعه صنعت گردشگری )رتبه  هااستیساستفاده از 

را در  33، رتبه 1.18( را کسب نموده است. طبق گزارش، ایران با امتیاز کلی 51س اسرائیل رتبه سوم )رتبه کلی ( و سپ83

کشور کسب نموده است. در بین سه شاخص اصلی، تنها رتبه  380را از میان  34کشور و رتبه  35منطقه خاورمیانه از بین 

(. نکته جالب World Economic Forum, 2013: 5عوامل است )( بهتر از دیگر 41منابع طبیعی، فرهنگی و انسانی )

های داخلی )مانند های اخیر دچار تنشتوجه این است که بعضی از کشورهایی که رتبه بهتری نسبت به ایران دارند، در سال

همچنین در  دارند. بحرین و عربستان سعودی( و حتی منجر به انقالب )مصر( شده است ولی باز هم رتبه بهتری نسبت به ایران

 بندی نموده است.پذیری رتبهشاخص رقابت 38کشور را بر اساس  34ادامه این گزارش، 

 

 

 پذیریهای رقابت: سه رتبه اول عملکرد کشورها در جنبه5جدول 
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 30 3 14 33 314 34 30 83 8 13 80 31 51 38 استرالیا

 33 83 33 34 313 30 3 35 10 33 3 4 1 14 اتریش

 3 31 331 33 31 3 13 4 34 13 34 83 باربادوس
31

1 
50 

 برزیل
33

3 
10 41 40 

30

3 
84 333 10 55 331 13 41 3 31 

 برونئی
33

1 

31

5 
38 15 

33

1 
85 14 41 15 3 11 11 51 35 

 31 30 18 5 338 31 33 11 3 14 51 34 83 30 کانادا

 84 31 30 38 303 80 5 33 11 3 85 34 14 44 قبرس

 31 58 18 8 334 31 88 30 33 51 35 3 1 4 فنالند

 48 18 15 گامبیا
30

5 
35 43 50 

33

1 

33

0 
1 

33

3 
33 

33

8 

33

3 

 8 13 13 34 335 33 31 1 4 44 3 38 8 11 آلمان

 35 80 55 50 334 11 1 54 30 34 31 13 43 34 یونان

 1 هنگ کنگ
33

4 
1 50 33 1 3 43 3 13 4 1 48 83 
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 54 11 33 1 333 4 3 14 34 5 4 8 33 84 لندایس

 ایران
33

8 

30

3 

30

1 
43 

31

0 

30

3 
41 

31

1 
31 3 44 

33

4 
48 85 

 ایتالیا
30

0 
51 88 33 43 38 13 3 13 318 83 

33

3 

33

0 

33

4 

 33 قزاقستان
33

8 
33 1 30 43 40 44 84 41 43 

33

3 

33

0 

33

4 

 30 43 43 11 31 3 53 31 13 45 33 13 13 50 کره جنوبی

 لبنان
33

5 

33

4 

33

1 
11 14 14 330 34 48 14 18 3 

31

1 
14 

 1 83 45 13 84 14 10 1 11 11 44 34 موریس
31

8 

33

0 

 53 31 34 31 48 33 33 81 33 33 34 3 33 3 نیوزیلند

 18 15 5 51 330 54 33 13 34 3 11 33 40 55 سیشل

 15 33 4 3 11 3 14 3 38 8 51 5 31 3 سنگاپور

 3 33 13 18 301 34 5 30 30 30 38 31 35 14 اسپانیا

 3 85 11 33 333 1 11 34 33 48 14 4 3 31 سوئد

 1 33 35 3 313 1 5 1 3 33 30 3 3 34 سوئیس

 11 43 38 35 15 13 38 31 1 11 13 50 33 31 امارات

 1 35 85 1 314 30 33 31 5 80 84 33 4 4 انگلستان

 31 آمریکا
33

3 
54 53 10 3 34 31 34 38 38 13 1 5 

 World Economic Forum, 2013: 13منبع: 

 

که از نتایج افزایش شدید  استپذیری قیمت توسط کشور ایران ، تصاحب رتبه نخست شاخص رقابت5نکته جالب در جدول 

تا آنجا شود گردد. افزایش نرخ ارز که موجب افزایش توان خرید پول گردشگران خارجی میمحسوب می 33نرخ ارز در سال 

 آوردیم حساببهی، گردشگری را نقطه امیدی برای ایران در شرایط تحریم امقالهدر  پستواشنگتنپیش رفته که روزنامه 

(Rezaian, 2012 اما متأسفانه این اتفاق ناخوشایند برای مردم و البته به کام صنعت گردشگری هم نتوانسته خیلی به توان .)

طور پذیری در حوزه قیمت، همانیک مقصد گردشگری کمک نماید. بهترین رتبه ایران پس از رقابتعنوان رقابت کشور ایران به

توان طور خالصه میبوده است. به 85های فرهنگی با رتبه پذیری در حوزه جاذبهمربوط به شاخص رقابت رفتیمکه انتظار هم 

گذاری و یا سیاست مانندبهی عملکردی هاحوزهی دارد، اما در گفت که توان رقابتی ایران در حوزه منابع خدادادی وضعیت بهتر

ی از رقبا عقب مانده است. نکته بسیار قابل تأمل در این جدول، رتبه ایران در حوزه امنیت کلبهها فراهم کردن زیرساخت

در  کهیدرحالقیمتی بوده و  طورکلی، قرار گرفتن کشور ایران در این جدول، تنها به دلیل رتبه نخست در حوزه. بهاست( 301)

ی هارتبهتا  اندتوانستهها ها فاصله زیادی با دیگر کشورها داریم. اکثریت کشورها در بعضی از زیرشاخصدیگر زیرشاخص

ی )کمتر از سه( را تصاحب کنند که البته جز کشورهای موفق در جذب و ارسال گردشگر هستند. بررسی موضوع عدم رقمتک

در ایران، به خاطر پیچیدگی و گستردگی آن الزم باشد تا هم نگاه به خارج و هم به داخل داشته باشیم. در توسعه گردشگری 

المللی مربوط به جایگاه ایران از لحاظ قدرت این پژوهش، ابتدا رویکردهای داخلی نسبت به گردشگری و سپس آمارهای بین
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بر اساس آن، تصمیمی منطقی و با توجه به شرایط موجود برای رفع موانع  ی عرضه تا بتواناهیپای ادادهعنوان پذیری بهرقابت

برای توسعه جهانگردی  شدهیزیربرنامهریزی پرداخت. تجربه بسیاری از کشورها در درازمدت نشان داده که روش به برنامه

بخشی را حفظ کند )عبداهلل زاده، تواند بدون ایجاد مشکالتی مهم، فوایدی به همراه آورد و بازارهای جهانگردی رضایتمی

 (.33؛ 3148

  

 پیشینه تحقیق -8

ترین آثار مرتبط با موضوع پژوهش در قالب جدول و مقاالت در این زمینه، برای تبیین بهتر به مهم هانامهانیپابا توجه به تعدد 

 .میکنیماشاره 

 

 شدهانجام: بررسی تحقیقات 1جدول 

 عنوان محقق
کتا

 ب
 نامهانیپا

قام

 له
 شدهییشناساموانع 

پور و رحیم

کرباسی یزدی 

(3130) 

بندی عوامل اولویت

مؤثر بر توسعه صنعت 

گردشگری ج.ا.ا. با 

 روش رمبراند

  * 

. ساختار 3نتایج را در قالب سه مانع اصلی بیان کرده:  

. 1. تسهیالت گردشگری و 3سازمانی و تشکیالتی؛ 

 بازاریابی گردشگری.

ابراهیمی 

(3144) 

موانع ساختاری در 

 توسعه گردشگری ایران
 *  

های سیاسی، فرهنگی و اقتصادی در بعد ها و چالشبحران

مند، گذاری واحد و نظامکالن، عدم استراتژی و سیاست

ضعف ساختاری و ناکارآمدی مدیریت )ریشه در فقدان 

نهادهای مستقل مدنی، استبداد و خودکامگی تاریخی و 

واسطه رانت نفت و فرهنگ خاص بهاستمرار آن در دولت 

 اندیشه ایرانی دارد(.

 نوبخت

(3144) 

توسعه صنعت 

 گردشگری در ایران؛

 موانع و راهکارها

*   

گذاری، بیمه، ونقل، نیروی انسانی، سرمایهامنیت، حمل

امور گمرکی، قوانین صدور روادید، تبلیغات و .. 

 (.SWOTبندی با مدل )اولویت

 دهدشتی و

 انچه ای 

(3141) 

راهکارهای توسعه 

گردشگری در جمهوری 

 اسالمی ایران

  * 

. عدم کارایی 3. عدم بازاریابی و تبلیغات مناسب؛ 3

رسانی و . عدم اطالع1خدمات و تسهیالت گردشگری؛ 

. عدم 5. ناکارآمدی منابع انسانی؛ 8ای؛ رسانه

. لزوم ایجاد اصالحات ساختاری، 1های کافی و زیرساخت

 ری دولتی و اقدامات قانونی.گذاسیاست

حیدری چیانه 

(3141) 

ریزی ارزیابی برنامه

صنعت گردشگری در 

 ایران

 *  

تصور نامطلوب از ایران، فقدان چارچوب مفهومی عقالنی 

از گردشگری، ناکارآمدی امکانات و تسهیالت گردشگری و 

المللی، های ارتباطی برای توسعه گردشگری بینشبکه

های متولی گذاری، ناکارآمدی سازمانتتعدد مراکز سیاس

گردشگری، فقدان ضمانت اجرایی قوانین و مقررات، عدم 

 گذاری و ...تمایل بخش خصوصی به سرمایه

Donyadid
The Obstacles 

Impeding the 
های گردشگری در بازارهای جاذبهعدم تبلیغات برای  *  
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eh  (2013) Development of 

IRANs Tourism 

Industry with 

Emphasis on 

Marketing 

ونقل ملی و هدف، عدم کارایی سیستم و امکانات حمل

المللی، کیفیت پایین خدماتی مانند تسهیالت بین

تفریحی و فراغتی، تصور منفی جهانی نسبت به ایران و 

 عدم آموزش کافی افراد شاغل در این عرصه.

Morakabat

i 

 (2011) 

Deterrents to 

Tourism 

Development in 

Iran 

  * 

وقایع سیاسی منفی، وجهه منفی ایران، جنگ در منطقه، 

حکومت ضد غربی ایران، عدم رعایت حقوق بشر، برنامه 

 های ویزایی.ای و محدودیتهسته

Faghri 

(2007) 

Tourism 

Planning & 

Policymaking of 

 IRAN 

 *  

 های گردشگری که منجرعدم توجه به ذینفعان در برنامه

تبع آن باعث مشکالت بسیار دیگری ها و بهبه ضعف برنامه

 شده است. 

Alipour & 

Heydari 

(2005) 

Tourism Revival 

and Planning in 

IRAN: 

Challenges & 

Prospects 

  * 

عدم وجود سازمان متمرکز گردشگری با استراتژی 

بلندمدت همراه با عدم رویکردی خاص نسبت به این 

 صنعت.

 های محققانیافتهمنبع: 

 

 روش تحقیق -5

ای، این پژوهش قصد دارد تا اطالعات معتبر از وضعیت موجود را ارائه و سپس با تکیه بر آن و بررسی دیگر اطالعات کتابخانه

ت راهکاری را برای برون رفت از این رکود پیشنهاد دهد. این مقاله از نوع تحقیقات کاربردی و از نظر روش با توجه به ماهی

ای ها، از منابع کتابخانهآوری دادهموضوع و هدف تحقیق، روش توصیفی تحلیلی با تأکید بر موردکاوی است و برای جمع

های معتبر نظرسنجی( بهره گرفته است. سایتهای سازمان جهانی گردشگری و انجمن جهانی اقتصاد( و اینترنت )وب)گزارش

بندی موانع پرداخته و راهکارهایی را بر طبق آن پیشنهاد شده موضوع، به اولویتبا تکیه بر همین اطالعات و تبیین بیشتر 

 است. 

 

 هاتحلیل دادهـ 1

های عمده تاریخی، فرهنگی، مذهبی و طبیعی است. شهرهای اصفهان، ایران کشوری با مجموعه ارزشمندی از منابع و جذابیت

اند؛ دادههای تاریخی و فرهنگی را در خود جای ایی از منابع و جذابیتهشیراز، کرمان، یزد، تبریز، کرمانشاه و تهران نمونه

شوند و شهرهای رامسر، بندرانزلی، بابلسر و های اصلی مذهبی کشور محسوب میشهرهای مشهد، قم، شیراز و ری از جاذبه

ری داخلی و هم ُبعد گردشگری باشند که هم در بُعد توسعه گردشگهای طبیعی کشور میمنابع و جذابیت نیترعمدهکالردشت 

(. بنابراین توجه برای حضور در این عرصه ضروری است. به دست آوردن 30: 3133المللی اهمیت دارند )خاکساری، بین

( اعتقاد دارند 3000تصویری دقیق و علمی از شرایط صنعت گردشگری کشور، از اهداف اصلی این تحقیق بود. علوی و یاسین )

 گاهچیه، اما این مزیت رقابتی استبیشتر کشورهای خاورمیانه دارای مزیت رقابتی در صنعت گردشگری که ایران همانند 

، شرایط ایران غیر از حوزه 8(. طبق جدول Alavi & Yasin, 2000: 1ی قرار نگرفته است )برداربهرهی مورد خوببه

یل افزایش توان رقابتی قیمتی صنعت گردشگری، . دلستینپذیری مطلوب های رقابتپذیری قیمتی، در اکثر جنبهرقابت

 هایخارجکه قدرت خرید  استکه این گزارش هم بدان اشاره نموده، شرایط نامناسب اقتصادی و افزایش شدید نرخ ارز  گونهآن

ارزان  رونیارا در کشور بسیار باال برده است. البته همین مزیت رقابتی هم نتوانسته به کمک صنعت گردشگری کشور بیاید. از 

تواند موجب یی نمیتنهابهگردد، عنوان یک مزیت رقابتی مهم محسوب میبه نکهیباابودن خدمات گردشگری برای گردشگران 
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؛ در مورد ایران، رابطه مستقیمی بین قیمت )هزینه سفر( و تعداد گردشگران وجود ندارد. ترسادهرونق این صنعت گردد. به بیان 

ی در موفقیت صنعت ترمهمتی در منطقه خاورمیانه هم جایگاه مطلوبی را دارا نیستیم، بنابراین عوامل است که ح توجهقابل

تبع آن باعث نگرش مثبت در مورد کشورها که به استاین عوامل، امنیت  نیترمهمباشند. یکی از گردشگری کشورها دخیل می

کشور کسب کرده که جایگاه مطلوبی  380را از میان  301ت، رتبه ( در حوزه امنی5شود. ایران )طبق جدول از لحاظ امنیت می

کند. المللی برای افزایش سطح امنیت از لحاظ روانی را گوشزد میریزی در سطح بینو ضرورت برنامه ستینبرای ایران 

 ,Timothyه باشد )تواند تأثیرات منفی بر روی گردشگری داشتی سیاسی میثباتیبنشان داده است که ناامنی و  هایبررس

ی است که گردشگران تمایل دارند تا مقصد خود را از میان کشورهایی انتخاب کنند تا انکاررقابلیغ( و این واقعیت 17 :2001

که اگر مقصدی به لحاظ امنیت و آرامش داخلی دارای  است ذکرقابلاز لحاظ امنیت در سطح قابل قبولی باشد. البته این نکته 

عنوان مقصدی ناامن شمرده شود. این امر تواند بهلی باشد ولی نگرش دیگر کشورها نسبت به آن منفی باشد، میرتبه قابل قبو

که طبق بررسی یکی از مؤسسات معتبر نگرش سنجی، ایران در نظر بسیاری از کشورها )به جزء تعدادی  رودیمتا جایی پیش 

شود که این کشورها جزء کشورهایی هستند ل زمانی دوچندان می(. مشک3)شکل  استکشورهای مسلمان( دارای وجهه منفی 

که دارای بیشترین تعداد گردشگر از لحاظ ورودی/خروجی )مانند کشورهای اروپایی( و میزان هزینه پرداختی )مانند کشورهای 

 باشند.آسیایی( می

 

 : نگرش کشورها نسبت به ایران3شکل 

 
 www.worldpublicopinion.org: منبع

 

یران کشوری است که در منطقه خاورمیانه قرار دارد. این منطقه چند دهه است که نامش با جنگ و تنش همراه است و سفر ا

ی سیاسی حساس هستند، زیرا هاخشونت. گردشگران نسبت وقایع جنگ، تروریسم و استبه این منطقه همواره با ریسک 

ة وجهیی با هامکان. گردشگران اغلب از اندازدیمرا در سفر به خطر  ها )دلیل اصلی سفر(چنین وقایعی آرامش و آسودگی آن

و  3003سپتامبر 33ی دوقلوی تجارت جهانی در هابرج. حمله به دهندیمی مقصد خود را تغییر آسانبهکنند و منفی دوری می

. تغییر استامنیت  العادهفوقیت تبع آن کاهش تعداد گردشگران نشان از اهمدیگر حمالت تروریستی در اقصی نقاط دنیا و به

اقدامی در راستای بهبود وجهه و نگرش در مورد ایران ضروری  هرگونه؛ بنابراین استنگرش در مورد کشورها امر نسبتًا طوالنی 
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گیرد که ایران، ونقل هوایی  صورت میی دیگر اینکه، اکثر سفرهای ورودی خارجی از طریق حملبررسقابلاست. البته نکته 

( جایگاه مطلوبی را دارا نیست. مشکالت در زیرساخت هوایی 303ونقل هوایی )رتبه های حملبق گزارش در بخش زیرساختط

 . میابودهتوان گفت که تقریباً هر سال دچار یک سانحه هوایی که می است( به حدی 4)جدول 

 

 ونقل هوایی: فهرست سوانح حمل4جدول 

 شرکت هواپیمایینام  مکان سقوط نوع هواپیما سال

 ایران ایرتور تهران 358توپولف  3143

 ؟ کرمان 338آنتونوف  3143

 شرکت هواپیمایی آسمان کوه کرکس 34فوکر  3141

 نروی هوایی ارتش فرودگاه مهرآباد 310الکهیدسی  3144

 ایران ایرتور خرم آباد 358توپولف  3140

 کیش ایر شارجه 50فوکر  3143

 هواپیمایی ساها فرودگاه مهرآباد 404بوئینگ  3148

 سپاه پاسداران فرودگاه مهرآباد 48آنتونف  3145

 هواپیمایی کاسپین قزوین 358توپولف  3144

 هواپیمایی آریا مشهد فرودگاه 13ایلیوشین  3144

 هواپیمایی ایران ایر ارومیه 434بوئینگ   3143

 شرکت سپاهان تهران 380آنتونوف  3131

 safety.net-http://aviationمنبع: 

 

های اقتصادی غرب علیه ایران، توان تحریمشده برای تحلیل میزان بسیار باالی تعداد سوانح هوایی در ایران میدالیل ارائهاز 

عیارهای ایمنی هواپیماها، و سو مدیریت و عدم آموزش استاندارد خلبانان و کنترل کیفی میزان خطای آنان، ضعف در عمل به م

های بسیار ضعیف در این میزان باالی سقوط هواپیما نشان از زیرساخت .(fa.wikipedia.org) ریزی نادرست دانستبرنامه

. درنهایت، از لحاظ استونقلی خصوصاً کشورهای همسایه ی حملهاشرکتونقل هوایی و عدم توان رقابت با دیگر عرصه حمل

سئولین و واقعیت شکاف بسیاری وجود دارد. هنوز هم در کالم ی مهاگفتهشاخص منابع طبیعی، فرهنگی و انسانی بین 

ایران جزء ده کشور اول دنیا از لحاظ میراث طبیعی و جزء »توان به این عبارت مسئوالن این کشور و یا در کتب و مقاالت می

شناخت کشور ایران و عدم  دهندهنشان. این عبارات و دیگر تعاریف میخوریبرم، «پنج کشور از لحاظ میراث تاریخی است

توان چنین برداشتی از وضعیت میراث فرهنگی و طبیعی داشت. در این امر ، نمی5جایگاهش در جهان است زیرا طبق جدول 

است ولی اغراق در این امر تنها حس غرور  چهارفصلی طبیعی و فرهنگی متنوع و اجاذبهشکی نیست که کشور ایران دارای 

  .آوردیم به وجودکاذب را 

 

  یریگجهیـ نت4

گیری از استعدادهای داخلی و توسعه تجربه سه دهه اخیر ایران گویای این واقعیت است که دیدگاه حفظ حاکمیت و بهره

تواند زمان را به نفع ما پیش ببرد تا بتوانیم یافته نمیالمللی بدون ارتباط و روابط با دیگر کشورها خصوصاً کشورهای توسعهبین

حال که یک رقابت اقتصادی است؛ از لحاظ از توسعه کسب نمائیم. در دنیای امروز، صنعت گردشگری درعینسهم خود را 

از  تردهیچیپالمللی شود. در این پژوهش؛ نویسندگان معتقدند موقعیت ایران تواند موجب دوستی و همکاری بینسیاسی هم می

حل نمود ولی راه پیش روی این مقاله  آن راو یا با پرسش از نخبگان را در چند عامل توصیف کرد  هاحلراهتا بتوان  آن است
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یی متناسب است. در ابتدا پس از بررسی جایگاه گردشگری ایران در جهان و منطقه، به بررسی هاحلراهشناخت جایگاه و ارائه 

حوزه قیمتی به خاطر شرایط تحمیلی بر شرایط ایران از لحاظ قدرت رقابتی پرداختیم. نتایج گویای این واقعیت بود که تنها در 

 طیشراعنوان مقصدی ارزان شناخته شویم. اما این ویژگی در توانیم بهالمللی و افت ارزش ریال(، میی بینهامیتحرایران )

 جهان کنونی که دچار رکود اقتصادی است هم نتوانسته راه نجات ما باشد، بنابراین مشکل اصلی موضوع دیگری است. همچنین

المللی گردشگری در کشورهای موفق گویای این واقعیت است که اگر کشوری دارای تعداد زیادی آثار تاریخی و آمارهای بین

فرهنگی باشد، لزومًا بدین معنی نیست که کشوری موفق در جذب گردشگر است. بنابراین تعداد آثار فرهنگی و تاریخی 

بندی اقدامات برای خروج از رکود محققان بر این اساس، اقدام به اولویت .است کنندهنییتعتواند عاملی نمی ییتنهابه

ها، محققان . بر اساس این دادهاست توجهقابل. در بین همه عوامل مهم رقابتی، موضوع امنیت بسیار اندکردهگردشگری 

ی داخلی و ریپذتیئولمس. عدم توجه و است عامل نیترامنیت شاخصموضوع  ایران، در توسعه گردشگریمعتقدند که 

های گذشته باعث شده تا این مشکل دوچندان شود. برای تبیین بهتر موضوع و المللی در سالیی در سطح بینزاتنش

 .میکنیمبندی، سه اقدام اصلی را برای خروج از رکود پیشنهاد اولویت

 

 : اقدامات برای خروج از رکود گردشگری3نمودار 

 
 های محققانمنبع: یافته

 

ای نظامی و کشور ناقض حقوق بشر است. تغییر عنوان کشوری دارای برنامه هستهاولین اقدام، تغییر نگرش در مورد ایران به

ای ایران را انرژی مضاعفی است. توافق اخیر در مورد برنامه هسته و، بلکه نیازمند زمان ستینی مدتکوتاهنگرش کشورها رویکرد 

المللی دارای روابط مستحکم و باثبات و مبتنی بر احترام متقابل باشیم، مرد. هر چه در سطح بینتوان قدم اول و مهم برشمی

شود، ی که پیشنهاد میحلراهتوانیم از این فرصت برای توسعه گردشگری نهایت استفاده را ببریم. عموماً برای تغییر نگرش می

ولی در محیط دنیای کنونی به  اندشدهتوان نام برد که شناخته را می ی مختلفی از تبلیغاتهاگونهگیری از تبلیغات است. بهره

فیلم محرک "ی جدید تبلیغات، هاگونهتبلیغات تنها هدر دادن منابع مالی است. یکی از  گونهنیازاخاطر رقابت شدید، استفاده 

ی تبلیغاتی کوتاه از طرف جامعه هاپیکلالمللی، مستندسازی و ساخت ی و اکران آن در سطح بینسازلمیفاست.  "3گردشگری

ی را به نمایش نوازمهمانمحلی ایران )غیردولتی( که هم پیام فرهنگی داشته باشد و از طرف دیگر هم ویژگی امنیت و روحیه 

ز گذاری خارجی خصوصاً در عرصه گردشگری و االمللی در سطح وزارتی و تشویق سرمایهبگذارد. این پیام همراه با سفرهای بین

تواند در آینده راه را به نفع ایران هموارتر کند. اولویت عنوان کشوری باثبات در منطقه می، تثبیت جایگاه ایران بهترمهمهمه 

ونقل هوایی و زمینی و گردشگری، فناوری ارتباطات و اطالعات و سالمت و بهداشت( و ها )حملبعدی، بررسی زیرساخت

های آن، باید به تقویت زیرساخت گیری از مزیتالمللی و بهره. برای حضور در بازارهای بینتاسریزی برای رفع مشکالت برنامه

گذاری خارجی و شرکت در گذاری خصوصاً سرمایهولی تشویق سرمایه استبپردازیم. با اینکه این امر هم طوالنی مدت 

گذاری )داخلی و برای سرمایه هامناقصهبرگزاری  ی جدید وهایفناورگیری از اطالعات و المللی و بهرهی بینهاشگاهینما

به امور داخلی و کارکردهای آن  مربوطپرداخت. اولویت آخر  هابخشونقلی و دیگر توان به نوسازی ناوگان حملالمللی(، میبین

. عدم استانی آن کشور به موضوع منابع انسانی گره زد. قدرت اصلی هر کشوری، نیروی انس آن راتوان می ترساده. به بیان است

در سطح کالن و کشیده شدن این بازی  هایبازاستیس، هاتیمسئولتخصص مسئوالن در حوزه مربوطه، انفعال در انجام 

ة منابع انسانی داخلی نیدرزمتوان تبع آن عدم پاسخگویی و ... را میی و بهریپذتیمسئولسطوح، عدم  نیترنیپائنافرجام به 
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ة میراث فرهنگی و گردشگری به آن نیدرزمتوان دو ویژگی اصلی مدیر دانست که ی را میریپذتیمسئولت و مطرح نمود. خالقی

نیاز است. تکیه بر صندلی ریاست و انتظار برای رسیدن به فصل سفر و سپس ارائه آمار مبتنی بر افزایش گردشگر در سطح 

صوری باشد. بنابراین باید به تغییر  صورتبهفرهنگی و گردشگری  استانی و یا شهری باعث شده تا عمالً ریاست در حوزه میراث

ی، ارائه آمار صوری به آمار همراه با تحقیق و پژوهش ریپذتیمسئولسیستم انفعال به پاسخگویی، سیستم عدم وجود مشکل به 

تغییر دهد، نیروی انسانی  تواند توازن را در بخش گردشگری در داخل به نفع خودی باشد. تنها نیرویی که میریگجهینتو 

 . استکارآمد 

 

 هاتیاولوراهبردهای پیشنهادی مبتنی بر ـ 4

 اولویت اول:

 ی خاص؛هاامیپی تاریخی فرهنگی با هاپیکلی و یا ساخت مستندسازی، سازلمیفتقویت و توسعه 

 توسعه دیپلماسی گردشگری و بررسی طرح دیپلمات گردشگری؛

 رای بازارهای هدف؛چاپ مجالت گردشگری، فراغتی ب

 تدوین حقوق گردشگری در قوانین اسالمی و تبیین آن برای دیگر کشورها؛

 های گردشگری مانند سازمان جهانی گردشگری در حوزه گردشگری.همکاری با سازمان

 اولویت دوم: 

 ها؛ی مالیاتی برای توسعه حضور بخش خصوصی در تکمیل یا اجرای زیرساختهاتیمعافطرح 

 گذاری خارجی در بخش زیرساختی؛انین سرمایهتسهیل قو

 ها.افزایش کیفیت آن منظوربههای داخلی المللی برای زیرساختتعیین استانداردهای بین

 اولویت سوم:

 های مرتبط با حوزه میراث فرهنگی با مراکز دانشگاهی و جذب نیروی جوان و کارآمد؛پیوند سازمان

 ش در بخش مدیریت گردشگری؛مطالعات مستمر و توجه به امر پژوه

 المللی؛های بینهای گردشگری خارجی و عضویت در سازمانالمللی با دیگر سازمانتوسعه ارتباطات بین

 های گردشگری داخلی.وجود سیستم یکپارچه اطالعات مدیریت در سازمان
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