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 ها و راهکارهای حوزه گردشگری کشور  واکاوی چالش
 

  .*3زهرا نیکخواه فرخانی 

  nikkhah.hrm@gmail.comدانشگاه فردوسی مشهد، 
 

 

 

 چکیده 

افزوده را های اقتصادی در دنیا است که باالترین میزان ارزشترین فعالیتترین و پربازدهصنعت گردشگری یکی از بزرگ

که طوریدهد؛ بههای اقتصادی و فرهنگی را تحت تأثیر قرار میطور مستقیم و غیرمستقیم، سایر فعالیتایجاد کرده و به

های بسیار فراوانی برخوردار است که آن را در کنند. اگرچه ایران از جاذبهن صنعت اول دنیا یاد میبسیاری از آن، به عنوا

فهرست ده کشور تاریخی جهان و پنج کشور دارای بیشترین تنوع زیستی و جانوری قرار داده است، اما متأسفانه هنوز 

ت پیدا کند. پژوهش حاضر با این دیدگاه که دانش نتوانسته است، به جایگاه شایسته خود در صنعت گردشگری جهان دس

های حوزه گردشگری و تواند در شناخت موانع، مشکالت و چالشنظران حوزة گردشگری میضمنی خبرگان و صاحب

کننده بهبود شرایط حاکم بر صنعت گردشگری کشور راهکارهای مناسب و بهینه در این راستا کمک کند و در نهایت تسهیل

گرفته است. جامعة آماری پژوهش حاضر، تمامی رویکرد کیفی و استراتژی تحلیل محتوای قراردادی بهرهباشد؛ از 

ها از طریق انجام مصاحبه نیمه ساختاریافته، بررسی متون حاصل از نظران و خبرگان حوزه گردشگری هستند و دادهصاحب

آوری گردیده است. نتیجه مرتبط با حوزه گردشگری، جمعهای های صوتی و متنی مصاحبه در حاشیه همایشها و فایلمقاله

توان در قالب شش حوزة ها و راهکارهای حوزة گردشگری کشور را میحاصل از این پژوهش بیانگر آن است که چالش

ز بندی نمود؛ هر یک اگذاری طبقهها، تبلیغات و سرمایهگذاری، فرهنگ، نیروی انسانی، زیرساختمدیریت کالن و سیاست

ها دربرگیرنده طبقات فرعی متعدد بودند. در نهایت بهبود وضعیت صنعت گردشگری کشور مستلزم آگاهی حوزه

های کالن کشور و عزم عمومی برای های موجود و لحاظ نمودن آن در برنامهریزان کشور از چالشسیاستمداران و برنامه

 بالنده نمودن این صنعت پربازده است.

 

 . های گردشگری، راهکارهای گردشگریگردشگری، گردشگری پایدار، چالش های کلیدی:واژه

  

                                                 
 141کد مقاله ثبت شده در همایش: دانشجوی دکترای مدیریت منابع انسانی دانشگاه فردوسی مشهد.  -3

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

695 

 مقدمه: 

ترین فعالیتهای اقتصادی در دنیا است که باالترین میزان ارزش افزوده را ایجاد صنعت گردشگری یکی از بزرگترین و پربازده

دهد. گردشگری یکی از منابع تحت تاثیر قرار میکند و بطور مستقیم و غیر مستقیم، سایر فعالیتهای اقتصادی و فرهنگی را می

کنند. آید به طوریکه بسیاری از آن به عنوان صنعت اول دنیا یاد میعمده درآمدزایی و ایجاد اشتغال در جهان به شمار می

ست بسیاری از کشورها همچون اسپانیا، فرانسه و ایتالیا بخش اعظمی از درآمد ارزی خود را از طریق گردشگری به د

های اخیر گردشگری به عنوان صنعت بدون دود، منبع درآمد سرشار در تجارت جهانی و عنصر . در سال(3031)هانتر،آورندمی

های بسیاری از کشورها شده است، رشد قابل توجه و چشمگیر مهمی در بهبود و تنظیم موازنه بازرگانی و تراز پرداخت

.گردشگری (3031)فروهیلک،در پنجاه سال اخیر نشان دهنده اهمیت فراوان اقتصادی و اجتماعی این پدیده است گردشگری

مللی هر کشور است،را متوازن الها، که نشان دهنده معامالت بینتراز پرداخت»کند، در تولید ناخالص ملی نقش مهمی ایفا می

داند که جهان سوم با آن روبرو است و معتقد ترین صنعتی میترین و پیچیدهرا امیدبخش گردشگریمی سازد. لوئیس ترنر 

(توسعه گردشگری موجب رونق 3: 3144)لی، « ین قابلیت را برای جانشینی دیگر صنایع درآمدزا دارد.است گردشگری بیشتر

شود همچنین تأثیر به سزایی در افزایش درآمد و کاهش بیکاری و در نتیجه افزایش رفاه اجتماعی اقتصادی و کاهش فقر می

ملل و دول را  ها و از نظر سیاسی نیز، روابط بینها و تمدندارد. عالوه بر آن گردشگری عاملی است برای گفتگوی بین فرهنگ

های شغلی جدید، توان به آثاراقتصادی چون ایجاد فرصتسازد. از جمله آثار مثبت گردشگری میتر میتر و نزدیکمتعادل

وان آثار مستقیم و و ارزآوری، ارتقای سطح زندگی مردم، فروش خدمات از جمله مزایای غیرمستقیم حاصل از جهانگردی به عن

های ساختمانی، صنایع دستی هنری، کشاورزی، خدمات و ، توسعه و بهبود توان از فعالیتاز مزایای غیرمستقیم جهانگردی می

تواند در (. همچنین جهانگردی می331: 3145)الوانی، « های حمل و نقل نام برد.ها، و سیستمتجهیزات زیربنایی مانند جاده

 های سیاسی و تثبیت صلح جهانی کمک کند.عقیده بر این است که ورود جهانگرد باعث بروز حس میهنجهت کاهش تنش

دوستی و عرضه هر چه بیشتر فرهنگ و افتخارات در مردم می شود و آنان سعی خواهند کرد هر چه بیشتر دستاوردهای خود 

فزایش درآمد، اشتغال و رونق اقتصادی خواهد شد نشان دهند.گردشگری موجب ا…را در قالب صنایع دستی، نقاشی، عکس و 

تواند از لحاظ روحی، روانی اثرات مثبتی بر روحیه افراد آن جامعه بگذارد. همچنین گردشگری می تواند سبب توجه و این می

شود.از  هرچه بیشتر مردم،مسوالن وحتی سازمان های بین المللی به برخی نواحی و جاذبه ها و سعی در جهت محافظت از آن

شود که فرصت کافی برای تبادل فرهنگی بین گردشگر و سویی دبگر توسعه گردشگری به عنوان یک پدیده فرهنگی موجب می

توانند به فرهنگ هم بیشتر احترام بگذارند. تنها راه تعامل احترام گردشگر به جامعه میزبان به وجود آید. بر این مبنا آنان می

(. گرچه 44، 3145تواند راهبرد مناسبی برای گسترش گردشگری باشد. )پاپلی یزدی، ه میفرهنگ جامعه میزبان است ک

تواند منجر به توسعه کشور شود ولی با ورود گردشگر به تدریج نیاز به تغییر و ایجاد امکانات برای گردشگری به تنهایی نمی

د داشت و در دراز مدت باعث افزایش امکانات و تاسیسات اقامت، جابجایی و سایر فعالیتهای مربوطه، توسعه را نیز در پی خواه

، سهم  3031میلیارد دالری این صنعت در سال  350یک هزار و  خواهد شد. عالرغم آثار مثبت بسیار گردشگری و درآمد 

-خی و جاذبهکشور ایران از این درآمد سرشار تنها حدود نیم درصد بوده است. این درحالی است که کشور ایران از غنای تاری

لذا این پژوهش  کشور برتر دنیا در زمینه گردشگری قرار داده است. 30را در ردیف  های متعدد ومتنوعی برخوردار است که آن

مند چالشهای موجود در این درصدد است تا با بررسی دیدگاهها و نظرات خبرگان حیطه گردشگری اقدام به شناسایی نظام

ریزان این حوزه جهت هبردی جهت برطرف نمودن این موانع و ارائه راهنمای عملی جهت برنامهزمینه و ارائه راهکارهای را

 بهبود شرایط صنعت گردشگری کشور، نماید. 

 روش تحقیق:

این پژوهش به شیوه مطالعه کیفی و با استراتژی تحلیل محتوا به انجام رسیده است. جامعه آماری پژوهش حاضر کلیه 

گری کشور بوده و نمونه مورد نظر با بهره گیری از روش نمونه گیری هدفمند انتخاب گردید. در این صاحبنظران حوزه گردش

باشند و توان بیان و تمایل مشارکت در تحقیق روش محقق در پی افرادی است که دارای تجربه غنی از موضوع مورد تحقیق می
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بتدا اعضای کمیته علمی همایش توسعه گردشگری چالشها و (.  به این صورت که محقق ا3033را دارند)اسپیزال و همکاران،

راهبردها را به عنوان صاحبنظران حوزه گردشگری مورد نظر قرار داده و به بررسی متون، مقاالت، مصاحبه های ضبط شده ، 

کفایت داده ها سخنان علمی در حاشیه همایشها و  همچنین مصاحبه نیمه ساختاریافته پرداخته و این روند را تا رسیدن به 

های چالشهای گردشگری کشور و راهکارهای آن از روش تحلیل محتوای ادامه داد.  جهت واکاوی و شناسایی ابعاد و مولفه

شده است. از تحلیل محتوا تعاریف گوناگونی به عمل آمده است. به اعتقاد دانیل رایف، تحلیل محتوا  قراردادن گرفتهکیفی بهره

خاص براساس قواعد، و تحلیل روابط بین آن مقوله ها با استفاه از آزمون  باطات در طبقات )مقوله های(قاعده و محتوای ارت

( سه رویکرد را برای تحلیل محتوای کیفی عنوان کردند. این سه رویکرد، 3005. هسیه و شانن)(3003های آماری است)مورس،

، رویکرد قراردادی می باشد. در این رویکرد، کدگذاری به طور بر اساس درجه استقرایی بودن عنوان شده اند. رویکرد اول

مستقیم از داده های خام انجام می شود. این رویکرد مشابه با تئوری بنیادی می باشد. رویکرد دوم، رویکرد هدایتی می باشد. 

ول تحلیل داده، محقق در این رویکرد، کدگذاری اولیه از نتایج تحقیقات گذشته یا یک تئوری آغاز می شود. سپس در ط

دهد. سومین رویکرد، تحلیل محتوای خودش را در داده ها غرق می کند و به موضوعات ها اجازه پدیدار شدن از داده را می

تلخیصی می باشد. این رویکرد با شمارش لغات یا محتوای اصلی آغاز می شود، سپس تحلیل را گسترش می دهد. این رویکرد، 

می به نظر می رسد اما هدفش این است که لغات را در یک حالت استقرایی اکتشاف کند)یارازواتی و در مراحل اولیه اش ک

(. از آنجا که تاکنون در خصوص چالشها و راهکارهای حوزه گردشگری ایران از منظر صاحبنظران تحقیق 3001همکاران،

ر پژوهش حاضر روش تحلیل محتوای قرارداری ها دجامعی صورت نپذیرفته است، لذا روش مورد استفاده جهت تحلیل داده

 است.

به اعتقاد کرسول در صورتی که در فرایند تحقیق کیفی کلیه اجزا و عناصر تحقیق در ارتباط با یکدیگر قرارداشته و به صورت 

-کارگیری استراتژیتوان با بهدقیق و عمیق اجرا گردند، فرایند تحقیق کیفی از اعتبار برخوردار خواهد بود. از سویی دیگر می

های مختلف مانند تنوع در مشارکت کنندگان تحقیق از نظر سن، جنس، سابقه کار معیار مقبولیت یا اعتبار محتوای تحقیق را 

(. که در این پژوهش از این رویکرد جهت ارتقاء مقبولیت تحقیق بهره گرفته شد. درخصوص بررسی 3001ارتقاء بخشید)همان،

ها، ( بر این عقیده اند که ثبت دقیق، کامل و عمیق  داده3005ی تحقیق، اندیشمندانی مانند سیلورمن )پایایی ابزار بخش کیف

(. به عبارتی هنگامی 3003تواند درخدمت پایایی تحقیق قرار گیرد)مورس،کدگزاری های دقیق، کامل و متنوع و تکرار آنها می

ها نیز پایا خواهد بود. جهت بررسی پایایی فرایند کدگذاری صل از مصاحبهکه فرایند کدگذاری از اعتبار برخوردار باشد نتایج حا

مصاحبه ها در پژوهشهای کیفی  می توان از شاخص پایایی بازآزمون )شاخص ثبات ( بهره گرفت. شاخص ثبات به میزان 

د که یک کدگذار یک متن را ها در طول زمان اشاره دارد. این شاخص را می توان زمانی محاسبه کربندی دادهسازگاری طبقه

روزه شاخص  4مصاحبه و بررسی آن در فاصله 5در در دوزمان متفاوت کدگذاری کرده باشد. که در پژوهش حاضر با انتخاب 

 محاسبه گردید که نشاندهنده تایید شاخص ثبات کدگذاری است. 0.33ثبات 

 یافته ها:

توان در قالب  شش حوزه؛ مدیریت کارهای حوزه گردشگری کشور را میهای پژوهش حاضر بیانگر آن بود که چالشها و راهیافته

کالن و سیاستگذاری، فرهنگ، نیروی انسانی، زیرساختها، تبلیغات و سرمایه گذاری طبقه بندی نمود که در ادامه هریک به 

 تفضیل مورد بحث قرارگرفته اند:

 الف( چالشهای حوزه مدیریت کالن و سیاستگذاری:

تواند شود که به صورت مستقیم در اختیار دولت بوده و دولت میکالن و سیاستگذاری به چالشهایی اطالق میحوزه مدیریت 

با اتخاذ قوانین و مقررات مناسب و سیاستهای هدفمند و اعمال مدیریت صحیح جهت بکارگیری قوانین و سیاستهای اتخاذ 

د. این حوزه را می توان در قالب دو بعد مدیریت کالن و شده، در جهت اصالح چالشها و بکارگیری راهکارها همت گمار

سیاستگذاری مورد توجه قرار داد. به نحوی که بعد سیاستگذاری به چالشهایی اشاره دارد که به دلیل عدم اتخاذ سیاستهای 
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ریشه در عدم  مناسب و تدوین قوانین و مقررات راهگشا به وجود آمده اند و بعد مدیریت کالن به مباحثی شاره دارد که

 بکارگیری صحیح سیاستهای اتخاذ شده دارند. در این راستا چالشهای مطرح شده در قالب سیاستگذاری عبارتند از: 

 عدم تبیین جایگاه گردشگری و نقش آن در اقتصاد و درامد ملی 

 عدم توجه به اقتصاد گردشگری در برنامه های استانی و راهبردی

 گردشگران خارجی که نیازمند اتخاذ سیاستهای مناسب در این زمینه است.مشکل بودن اخذ روادید برای 

 تکثر سازمانهای ذی صالح و ذی مدخل در حوزه گردشگری .

 عدم وجود برنامه مدون در خصوص نحوه پاسخ گویی به تقاضای رو به رشد گردشگری

 ساختهای موجود در حوزه گردشگری ی ایجاد تاسیسات جدید و  تجهیز زیر عدم وجود برنامه مدون در خصوص نحوه

 نبود ارتباط ارگانیک میان محیط، میزبان و گردشگر در نظام برنامه ریزی

 بی بهره بودن کشور از دیپلماسی گردشگری و فرهنگی

 روشن نبودن الگوها و سیاستهای جذب گردشگران بین المللی

 چالشهای حوزه مدیریت کالن کشور نیز عبارتند از:

 د نفتتکیه به درآم

 عدم وجود آمارهای استاندارد اقتصادی گردشگری 

 عدم وجود امنیت سرمایه گذاری در صنعت توریسم

 عدم تعامل میان سازمانهای متولی گردشگری در کشور

 فقدان متولی آموزش درزیربخشهای گردشگری

 ب( چالشها ی حوزه فرهنگ

که ریشه در فرضیات بنیادی افراد داشته و در سه سطح نمادهای فرهنگ عبارت است از مجموعه اعتقادات و باورها و ارزشهایی 

باشد. چالشهایی که در حوزه فرهنگ مطرح شده اند را می قابل مشاهده، ارزشهای قرارداری و فرضیات بنیادی قابل بررسی می

 د:های فرهنگی مورد توجه قرار داتوان در قالب سه بعد فرهنگ میزبان و فرهنگ گردشگری و پارادایم

 چالشهای مطرح شده در بخش فرهنگ میزبانی عبارتند از:

 عدم آشنایی میزبانان با سالیق، نیاز و فرهنگ گردشگران خارجی جهت تسهیل فرایند میزبانی

 شود.عدم آشنایی با زبان خارجی و زبان گردشگران توسط میزبانان که منجر به عدم تعامل میان گردشگران و بومیان می

 ن نیاز گردشگران با برنامه های دولت و متولیان مکانهای گردشگری و میراثیوجود شکاف میا

 درنظر نگرفتن سالیق مهمانان و گردشگران در خدمات مهمانداری

 چالشهای انتزاع شده در بخش فرهنگ گردشگری عبارتند از:

 های گردشگری عدم توجه گردشگران به حفظ محیط طبیعی و اکوتوریسم منطقه و بیم از دست رفتن جاذبه

عدم اقبال جامعه به توزیع زمان مسافرت در فصول مختلف سال که می تواند از پیک سفرهای در یک مدت زمان کوتاه در بهار 

 یا تابستان که منجر به خستگی و خسارات جبران ناپذیری می شود ، به کاهد

 د جامعه نسبت به صنعت گردشگری دارد که عبارتند از:های فرهنگی عبارتند از چالشهایی که ریشه در نحوه تفکر افراپارادایم

 بینش و نگاه منفی صاحب نفوذان و متولیان امر به صنعت گردشگری به عنوان یک کسب و کار مورد نیاز کشور و پربازده.

 نهادینه نشدن گردشگری به عنوان یک نیاز توسعه ای در سبد خانوار

 پایین بودن سطح فرهنگ گردشگری جامعه

 عتنایی به مرکز تفکر و نظریه پردازی توسعه گردشگریبی ا

 نبود فرهنگ پذیرش سرمایه گذار خارجی در مناطق مختلف ایران در حوزه گردشگری

 

 ج( چالشهای حوزه نیروی انسانی:

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

698 

باشند چراکه نیروی انسانی یکی از مهم ترین سرمایه های صنایع خدماتی به خصوص صنایع فعال در حوزه گردشگری می

ردشگران در نهایت با کارکنان و افرادی سروکاردارند که مسئولیت میزبانی آنها را بر عهده دارند و نحوه تعامل میان گ

گردشگران و ارئه دهندگان خدمت می تواند زمینه ساز حضور مجدد گردشگران در کشور و تبلیغات پنهان آنها )چه به صورت 

 ر حوزه نیروی انسانی عبارتند از :مثبت یا منفی( باشد. چالشهای انتزاع شده د

کمبود نیروی کار متخصص و کارآزموده در صنعت گردشگری؛ به اعتقاد صاحبنظران اگرچه نیروی کاری که در صنعت 

گردشگری کشور فعالیت می نمایند از سطح تجربیات باالیی برخوردار می باشند اما تعداد معدودی از آنها از دانش مرتبط با 

 و هتلداری برخوردارند که این امر می تواند منجر به کاهش سطح کیفیت ارائه خدمات گردد. حوزه گردشگری

ضعف مهارتهای ارتباطی میزبانان یکی دیگر از چالشهای مطرح شده در خصوص نیروی انسانی در صنعت گردشگری می باشد 

 ران اشاره دارد.که به عدم توانایی یا تمایل میزبانان به برقراری تعاملی سازنده با گردشگ

 گردشگران خارجی عدم تسلط به زبان

 روز آمد نبودن صنف و صنعت گردشگری کشور

 حضور افراد غیر متخصص در حوزه گردشگری که سبب نقصان تصمیم گیری ها و راهبردهای این حوزه می شود

 د(چالشهای حوزه زیر ساختها:

ساختهای مربوط به حمل و نقل، زیر ساختهای مربوط به اقامت، زیر ساختهای گردشگری را می توان در قالب چند بخش زیر

زیر ساختهای مرتبط با پذیرایی و مهمانداری و زیر ساختهای مرتبط با خرید و سوغات تقسیم بندی نمود. چالشهای انتزاع شده 

 در خصوص هریک از بخشهای زیرساختهای حوزه گردشگری عبارتند از:

 چالشهای بخش حمل و نقل:

 فرسودگی تاریخی زیر ساختهای حمل نقل  هوایی،ریلی و زمینی  ضعف و

 عدم برخورداری از استانداردهای جهانی در حوزه حمل و نقل کشور

 چالشهای بخش اقامت:

 کمبود اقامتگاههای با کیفیت و ارزان قیمت جهت گردشگران داخلی و خارجی

 ه رشد گردشگریکمبود تعداد هتلها و اقامتگاهها جهت مواجهه با روند رو ب

 چالشهای بخش پذیرایی و مهمانداری:

 عدم برخورداری کشور از هتل ها و مراکز اقامتی دارای استانداردهای بین المللی

 ضعف فرایند مهمانداری، پذیرایی و فضای مناسب جهت میزبانی از گردشگران خارجی

 چالشهای بخش خرید و سوغات:

 ت، صنایع دستی و محصوالت کشاورزی محلیکافی نبودن مراکز خرید جهت ارائه سوغا

 و( چالشهای حوزه تبلیغات:

نامند. تبلیغات یکی از مهم ترین ارکان صنعت گردشگری در دهه کنونی بوده و می دوره کنونی را عصر تبلیغات و رسانه می

بیشترین تاثیر را بر شناساندن تواند زمینه ساز تسهیل ورود گردشگران بسیار به کشور باشد. چراکه در عصر کنونی رسانه ها 

فرهنگ بومی ملتها به یکدیگر داشته و می توانند زمینه ساز حب و بغض جامعه جهانی را نسبت به یک کشور یا ملت فراهم 

آورند. از جمله مباحث مهم در حوزه تبلیغات در صنعت گردشگری ساخت و ارائه برند گردشگری در جهان است که این خود 

ی و شناساندن جاذبه های گردشگری کشور  به جامعه جهانی است. چالشها و راهکارهای انتزاع شده در حوزه مستلزم شناسای

 تبلیغات عبارتند از:

 عدم شناساندن فرهنگ بومی و جاذبه های گردشگری کشور به سایر کشورها

 خاصتمرکزگرایی و عدم وجود مقاصد متنوع و متعدد در فاصله بین مراکز و مقاصد گردشگری 

 شودتبلیغات منفی برخی از ملل در خصوص کشور ایران که منجر به کاهش تمایل و تعداد گردشگران خارجی می
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 ه( چالشهای حوزه سرمایه گذاری:

سرمایه گذاری خارجی در توسعه ی صنعت گردشگری از اهمیت باالیی برخوردار بوده و برای رسیدن توسعه گردشگری پایدار 

خلی کافی نیست و به بیان دیگر سرمایه گذاری داخلی توانایی پوشش تمامی نیاز های حوزه گردشگری فقط سرمایه گذاری دا

را ندارد. لذا بحث سرمایه گذاری و جذب سرمایه های خارجی یکی از مهم ترین مباحث حوزه گردشگری کشور است چرا که 

همراه باشد، می تواند پیشرفت کشور مقصد سرمایه  در صورتیکه سرمایه گذاری خارجی با با انتقال فناوری و مدیریت نو 

 :گذاری را منجر شود. در این راستا چالشهای انتزاع شده در حوزه سرمایه گذاری عبارتند از

 عدم وجود سازو کارهای قانونی مناسب جهت جذب سرمایه گذاری خارجی

 عدم وجود امنیت سرمایه گذاری در صنعت توریسم

 ت سرمایه گذاری در ایرانکاغذ بازی ها و روند سخ

ای سود جو از عدم نظارت بر تسهیالت ارائه شده در خصوص سرمایه گذاری در حوزه گردشگری که موجب سوء استفاده عده

 تسهیالت ارائه شده گردیده است.

 های گردشگری.ای و گردشگری در رویه مجوزهای توسعهعدم توجه به پیامدهای اجتماعی و فرهنگی طرح

 گیری:نتیجه 

های طبیعی بلکه ای عظیم از فرصتهای گردشگری است. این موضوع نه تنها در وجود آثار تاریخی و جاذبهکشور ایران مجموعه

ترین ذخایر های دینی کشور نیز نهفته بوده و ایران را دارای بهترین گنجینه و از عالیحتی در هنجارهای فرهنگی و ارزش

ای از درآمد سرشار این عالرغم این جایگاه واال، کشور ایران نتوانسته است سهم شایستهگردشگری جهان قرار داده است. 

صنعت در عرصه جهانی را به خود اختصاص داده و از جایگاه مطلوبی برخوردار شود تا جاییکه روند ورود گردشگران خارجی به 

ه که اتخاذ تصمیمات و راهبردهای بهینه جهت کشور در چند سال گذشته منفی گزارش شده است. این پژوهش با این دیدگا

باشد و با این نگرش که دانش ضمنی بالنده نمودن صنعت گردشگری کشور در گرو شناخت چالشهای فرارروی این صنعت می

خبرگان حوزه گردشگری کشور، که سالهای متمادی به بررسی این صنعت در کشور ایران و حتی سایر کشورها پرداخته و از 

ریزان کشور قرار گیرد؛ ات علمی و گاه عملی درخور توجهی در این زمینه برخوردارند، می تواند راهگشای عمل  برنامهتجربی

های اقدام به شناسایی چالشها و راهکارهای حوزه گردشگری از منظر خبرگان این حوزه نموده است. در نهایت با توجه به یافته

 کشور را درقالب مدلی به صورت زیر متصور شد:پژوهش می توان چالشهای حوزه گردشگری 
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 های چالشهای گردشگری کشور از منظر خبرگان: ابعاد و مقوله3شکل شماره

 

 

 راهبردهای اجرایی:

رح های انتزاع گردیده، راهکارهای مقابله با چالشهای حوزه گردشگری را نیز می توان در قالب شش حوزه به شبا توجه به یافته

 زیر مورد توجه قرارداد:

 الف( راهکارهای پیشنهادی جهت تسهیل چالشهای سیاستگذاری و مدیریت کالن:

ایجاد یک ستاد اجرایی گردشگری با مدیریت سازمان گردشگری و میراث فرهنگی، که متولی هماهنگی میان سازمانهای 

 ا و دوباره کاری ها ممانعت به عمل آورد.مختلف ذینفع و ذی صالح در حوزه گردشگری بوده و از موازی کاری ه

 تشکیل و تقویت شورای توسعه گردشگری در سطح ملی، استان و شهرستان با حضور سازمانها و نهادهای مسئول

ایجاد توافق و هماهنگی میان قوای سه گانه در خصوص مسائل حوزه گردشگری و اتخاذ و تدوین قوانین و سایستهای مناسب 

 ن.جهت بهبود آ

دوین برنامه جامع و استراتژیک در حوزه گردشگری و مشخص نمودن هدفها و سیاستهای ایرانگردی و جهانگردی در قالب ت

 یک برنامه اجرایی و مدون.

 ایجاد ثبات در مدیریت گردشگری کشور

 استقرار نظام جامع آماری و نظام حساب اقماری در صنعت گردشگری کشور

صص حوزه گردشگری جهت اتخاذ سیاستها و راهبردهای کالن این حوزه و دوری از القاء سالیق بهره گیری از افراد خبره و متخ

 شخصی

ارائه سازو کارهایی جهت ایجاد مقاصد گردشگری خودساخته درمیان مقاصد و مراکز گردشگری جهت توزیع جمعیتی 

 گردشگران و کاهش خستگی وافزایش رضایتمندی گردشگران داخلی و خارجی

 ارتخانه توریسم و گردشگری در کشوری بزرگ و تاریخی ایراناحداث وز

 انتصاب دانشگاهها و مراکز آموزش عالی به عنوان متولیان آموزش در حوزه گردشگری

 تقویت روابط خارجی با کشورهای مختلف جهان از طریق سیاست تشنج زدایی

 تهیه سند چشم انداز توسعه گردشگری در افق چشم انداز

 و ابالغ سیاستهای کلی نظام در حوزه گردشگری تهیه و تدوین

 اتخاذ سازوکارهایی جهت مشارکت بخش خصوصی در زمینه توسعه گردشگری 

 ب(راهکارهای انتزاع شده در حوزه فرهنگ:

تالش در جهت آشنا نمودن ساکنان بومی، تورگردانها و افراد مرتبط با صنعت گردشگری با فرهنگ گردشگران خارجی جهت 

 الیق آنها و اراتقاء کیفیت خدمات مهمانداری.شناخت س

 تالش در جهت ترویج فرهنگ گردشگری در میان جامعه و تشویق ایرانیان به ایران گردی

گردشگری بایستی با رسانه ها ارتباط قوی دانش باشد تا بتواند دانش ایجاد شده از طریق همایشها کتب و مقاالت  را در زندگی 

 مردم نهادینه نماید

 های حوزه گردشگریگذاریجه به آثار فرهنگی و اجتماعی سرمایهتو

 ارتقاء فرهنگ گردشگری در کشور با انجام برنامه های ترویجی و  آموزشی

 اصالح نگرش نسبت به گردشگری و به وجود آمدن خواست واقعی برای توسعه ی صنعت گردشگری در میان مسووالن کشور

 ی فرهنگی و اجتماعیهاسرمایه گذاری درحوزه زیر ساخت

 ج( راهکارهای ارائه شده در حوزه نیروی انسانی:
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 تالش در جهت روزآمد نمودن صنعت و صنف گردشگری از طریق برگزاری کالسها، همایشها، سمینارهای تخصصی

 تاکید بر توجه به امر آموزش برای رونق گردشگری در کشور

 ه و آشنایی آنها با حرف فعال در حوزه گردشگریتالش در جهت ارتقاء دانش آکادمیک فعاالن این حوز

 تقویت بدنه کارشناسی سازمان  میراث فرهنگی گردشگری و سازمانهای مرتبط

 د( راهکارهای انتزاع شده در خصوص زیرساختها حوزه گردشگری :

 بازسازی و تجهیز امکانات حمل و نقل در کشور

 سکان مسافران داخلی و خارجیاحداث مراکز اقامتی با کیفیت و ارزان قیمت جهت ا

 احداث هتل ها و مراکز اقامتی جهت توان پاسخگویی به روند رو به رشد گردشگری به کشور

ایجاد یک حلقه واسط میان کشاورزان، صنایع دستی، منابع طبیعی کشور جهت تشویق و ترغیب گردشگران به خرید سوغات و 

 ملزومات بیشتر

 زه تبلیغات :و( راهکارهای انتزاع شده در حو

ایجاد شبکه ماهواره ای به زبان انگلیسی مختص تبلیغات جهانی در زمینه گردشگری ایران و بازنمایی فرهنگ بومی کشور به 

 جهانیان

 شرکت در نمایشگاههای بین المللی به صورت فعال و ارائه فرهنگ بومی کشور به سایر ملل

 ، در سایر کشورهاتهیه بیلبوردهایی در خصوص جاذبه های کشور ایران

 ایجاد برند در حوزه گردشگری کشور

 تبدیل کردن جاذبه های بالقوه و بالفعل و احیاء جاذبه های گردشگری کشور

 جهت گیری برای تامین نیازهای مشتری)بازاریابی سبز( و تامین نیازهای متنوع مشتریان

 یت امنیت)ثبات(خلق تصویر گردشگری مثبت از مناطق دیدنی ایران)بازاریابی( و تقو

 استفاده از ظرفیت جوامع محلی که آشنایی بیشتری از توانمندی مناطق خود دارند

 تبدیل به محصول کردن منابع فرهنگی کشور

 تقویت روابط خارجی با کشورهای مختلف جهان از طریق سیاست تشنج زدایی

 ه( راهکارهای حوزه سرمایه گذاری :

ی )مثل پرداخت وامهای بلندمدت با بهره کم(، واگذاری زمینی مناسب با بهای دولتی به ارائه تسهیالت الزم برای بخش خصوص

 منظور ایجاد هتلها و مراکز رفاهی

حاشیه ای  و مناطق  -ارائه  کمک های بالعوض به سرمایه گذاری واقعی  برای مناطق معین)مناطق دورا افتاده و محروم

 و ...( روستایی( و حوزه های معین)ساخت هتل و متل

 حذف تشریفات زائد و دست و پاگیر اداری در خصوص سرمایه گذاران حوزه گردشگری

 شوندارائه دانش فنی جهت  حمایت از سرمایه گذارانی که به تازگی وارد صنعت گردشگری می

مناطق و محورها و  حمایت از سرمایه گذاری در توسعه گردشگری با  ارائه تسهیالت ارزان به سرمایه گذاران واقعی بویژه در

 شهرهای حاشیه ای کشور

 .تضمین امنیت سرمایه گذاری در صنعت توریسم توسط دولت به منظور ایجاد انگیزه در بخش خصوصی

 ایجاد کنترلها و الزامات قانونی جهت نظارت بر ارائه تسهیالت ارائه شده در حوزه سرمایه گذاری گردشگری
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