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و راهكارها: صنعت گردشگري در ايران  توانمندي ها، موانع

 دكتر علي اكبر امين بيدختي
 استاد يار دانشگاه سمنان

 چكيده
و پـر ... صنعت گردشگري با توجه به ابعاد فراگير اقتصادي، فرهنگي، سياسي، به يكي از مهمتـرين صـنايع مفيـد

و اكو توريستي بـا سود دنياي امروز تب  و در اين ميان كشورهاي برخوردار از جاذ به هاي غني توريستي ديل شده است
و خارجي مي باشند و بلند مدت مصمم به گسترش توريسم در ابعاد داخلي . برنامه ريزي هاي كوتاه مدت، ميان مدت

 در سال هاي اخيـر بـه حجـم، درآمد حاصله از اين صنعت)WTO( طبق ارزيابي هاي سازمان تجارت جهاني
 ميليارد دالر در سال رسيده است، در حالي كه ايران به رغم برخورداري از توانمندي هاي باالي 900مبادله اي بالغ بر

و جاذبه هاي اكوتوريستي، در ميان ي 150ميراث فرهنگي، طبيعي و68 كشور عضو سازمان جهاني جهانگردي، رتبه
، حتي در بهترين شرايط زم و از ايـن رقـم75اني  ميليـارد دالري در خوشـبينانه تـرين 900 را به خود اختصاص داده

.حالت، رقمي معادل يك ميليارد دالر در آمد دارد
و تحليـل آن بـه و تجزيـه و داده هاي آماري و مشاهدات ميداني در اين مقاله با استفاده از مطالعات كتابخانه اي

ي بررسي اجمالي نقش صنعت گردشگ  ري بر متغيرهاي كالن اقتصادي مانند اشتغال، سرمايه گذاري، توزيـع عادالنـه
و راهكارهاي كاربردي براي آن كه  و مشكالت گسترش اين صنعت را بررسي كرده درآمد پرداخته شده، برخي از موانع

و جايگاه اصلي خود در بازار جهاني گردشگري دست يابد مورد مطالعه قرارگ .رفته استكشورمان به سهم

ها- توسعه- اكوتوريسم- توريسم-صنعت گردشگري: كليد واژه . فرصت

 مقدمه
و اهميـت و ابعـاد و بازديد فراتر رفتـه ي ديد ي ساده ي گردشگري از يك پديده امروزه پديده
و مادر نام بـرده مـي شـود  . ويژه اي يافته است تا جايي كه از آن به عنوان يك صنعت بزرگ، مولد

ً از دو جهت حايز اهميت بسيار است صنعت ً موجبات آشنايي ملل مختلـف. گردشگري عمدتا اوال
و  و ... جهان با ديگر فرهنگ ها، نژادها، اقوام، سرزمين ها، گويش ها، رفتارهـا را فـراهم مـي نمايـد

و ارز محسوب مي شود ً از نظر اقتصادي به عنوان يك منبع تأمين درآمد ( ثانيا )1378افتخاري،.
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و برخي از كشورهايي كه از جاذبه هاي فـراوان و پيشرفته در بسياري از كشورهاي توسعه يافته
و تسهيالت جذب گردشگر برخوردارند، سهم بزرگـي از درآمـد  و امكانات تاريخي، فرهنگي، طبيعي

ي جذب گردشگر تأمين مي گردد  بي دليل نيست كه بيشتر كشورها به ويـژه. ملي از محل توسعه
و طبيعـي بيـشتري برخوردارنـد ازطريـقآ و جاذبـه هـاي فرهنگـي نهايي كـه از قـدمت تـاريخي

و تسهيالت الزم توريستي در تالشند تا سـهم هرچـه بيـشتري از مـوج  ي تأسيسات ايجادوتوسعه
و در آمـد ارزي  و جهانگردان كشورهاي گوناگون را به سوي خود جلـب كـرده ي ميهمانان فزاينده

. خود كسب كنندقابل توجهي براي
و ي آن اسـت گـسترش و گردشگري چنان كـه شايـسته متأسفانه در كشور ما صنعت توريسم

با وجودي كه در تمامي برنامه هاي توسعه ساليان اخير، بررسي هايي از اقتصاد. توسعه نيافته است 
و  و كاميـابي ملمـوس و در مقـام عمـل موفقيـت  تك محصولي متكي بر صادرات نفت تأكيد شـده

در. محسوس در اين زمينه به دست نيامده است ي صـنعت گردشـگري و توسعه در حالي كه رشد
و متنوع سازي منابع درآمد  ايران به عنوان يكي از راهكارهاي علمي رهايي از اقتصاد تك محصولي

و سياست گذاران كشور قرار گيرد .كشور بايد بيش از پيش مورد توجه برنامه ريزان
اي20اي جذب ساالنه دولت ايران بر و20 ميليون گردشگر خارجي برنامه  ساله تـدارك ديـده

 به چهار ميليون نفر 1388پيش بيني كرده است تعداد گردشگران خارجي از اين كشور را در سال
(خواهد رساند )1378عربشاهي،.

ي سـوم توسـعه سـاالنه  700در حالي كه تعداد گردشگران خارجي به طور متوسط در برنامـه
و گردشگري، گفته هزار نفر بوده است، حسين مرعشي، رئيس سازمان تازه تأسيس ميراث فرهنگي

ي  ي جهانگردي در ايران، ورود ساليانه20است چشم انداز برنامه ي توسعه  ميليون نفر20 ساله
(خواهد بود) ميالدي2024(1404گردشگر خارجي در سال )1379كيانمهر،.

و10 موجود، جهانگردي بر اساس اطالعات و مشاغل را به وجود آورده اسـت  درصد از درآمدها
سازمان جهاني جهانگردي پيش بينـي. به دو برابر برسد2010پيش بيني شده كه اين رقم تا سال

كرده است كه درآمد حتي پايين ترين كشور در فهرسـت بيـست كـشور توريـست پـذير در سـال 
دال20 افزون بر 2020 و حد متوسط بيست كشور اول دنيا ميليارد امـا. ميليارد خواهـد بـود50ر

ر اين بخش  د و6/1سهم كشوري مثل ايران  ميليـون دالر درآمـد 800 ميليون گردشگر خـارجي
45و از لحاظ در آمد اقتصادي رتبه55اقتصادي است كه از لحاظ جذب گردشگر بين المللي رتبه

 درصد22سهم ايران از تعداد جهانگردان بين المللي در دنيا همچنين. را در دنيا كسب كرده است
و در آسيا نيز به ترتيب35و از درآمد ها نيز ( درصد است9/1و3/1 درصد )1384قادري،.
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آمـار، .( در دنياي امروز توريسم به يكي از فعاليت هـاي پيـشتاز اقتـصادي تبـديل شـده اسـت
بـ) 505، 1382 و توسـعه مطالعات نشان داده اند كه و رشـد و توسـعه صـنعت توريـسم ين رشـد

 اقتصادي كشورها
و معنـي دار وجـود دارد ي مثبت (رابطه .LOO& Kwon,1995,64  (  صـنعت توريـسم مـي

و كسب درآمـدهاي ارزي سرشـار بـراي كـشورها  ي صادرات تواند راهكارهاي مناسب براي توسعه
و تأثير مهمي بر افزايش اشتغال، درآمدهاي مرت  و نيـز درآمـدهاي بوده بط بـا مكـان هـاي اقـامتي

(دولتي كشورها داشته باشد .oh , 2004, 39 ( به گونه اي كه از هر شش شغل مهم در دنيا، يكـي
و به ازاء هر بيست توريست وارده به كشور) 542، 1382افشار،( در ارتباط با صنعت توريسم بوده 

و مهردادي،( يك شغل ايجاد مي شود ).503، 1382يدالهي
و نيـز اشـتغال زا تـرين صنعت توريسم مي تواند به عنوان يكي از فعال تـرين، پـر درآمـدترين
و  صنايع جهان باشد زيرا قادر است در كوتاه ترين زمان، نيروي كار ساده را با آمـوزش هـاي كوتـاه

).27، 1376منشي زاده،( ميان مدت وارد بازار كار نمايد 
ح و سرمايه گـذاري اغلب كشورهاي جهاني كه داقل هايي را براي جذب توريست دارند اقدامات

و اين در حـالي اسـت كـه بـه  و توسعه صنعت توريسم انجام داده اند هاي فراواني را در مورد رونق
و كم توجهي قرار گرفته است  و ملـك پـور،( نظر مي رسد اين امر در ايران مورد بي مهري مواليي

1382 ،424 .( 
ي جذب توريسم موفق عمل كنيم در ايران مت زرين قلم،(أسفانه تا كنون نتوانسته ايم در زمينه

ده).8، 1382 به صورتي بالقوه، ايران مي تواند پذيراي بيست ميليون توريسم با درآمدي در حدود
اين در حالي است كه در شرايط بالفعل تا كنون فقط توانسته ايـم يـك. ميليارد دالر در سال باشد 

و جاذبه هاي توريستي مخصوص بـه. درآمد مذكور را جذب كنيم دهم  كشور ما با داشتن زمينه ها
، در زمره ده كشور طـراز اول دنيـا اسـت  ايـران مـي توانـد در بخـش  ). 508، 1382آمـار،( خود

و بيگـدلي،( اكوتوريسم نيز موقعيتي ممتاز جهت جذب درآمدهاي توريستي داشته باشد  اسـديان
1382 ،522 .(

ي گردشگري و داليل توسعه  اهداف
ي اين صنعت پي خواهيم برد :با نگاهي به مزاياي اين صنعت خواه ناخواه به داليل توسعه

 حفاظت جاذبه هاي طبيعي-
و ابنيه تاريخي- و نگهداري آثار  حفاظت
و بهبود محيط زيست( بهسازي محيط- )حفاظت
و تسهيل- و خدمات زير بنايي ي تجهيزات  فرآيند نوگراييتوسعه
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و فراهم كردن تسهيالت براي آنان-  آگاه شدن ساكنان منطقه در مورد ارزش محيط
و به طوركلي( مزيت هاي اقتصادي- تأمين ارز خارجي مورد نياز، افزايش درآمد ناخالص ملي

ي زيـر  و توازن اجتماعي، توسـعه درآمدها، نيروي محركه اي براي فقرزدايي، اشتغال زايي
و صنايع محلي مـي گـردد، تنـوع فعاليـت هـاي ساخت ها  كه منجر به گسترش بازرگاني
)اقتصادي 

و بخش هاي ديگر اقتصادي- ي ساير صنايع . از مزاياي غير مستقيم صنعت گردشگري توسعه
و برخي صنايع توليدي چون صـنايع دسـتي -از طريق اين صنعت فعاليت هاي ساختماني

در ماهيگيري- باغداري- كشاورزي-هنري و كاالهـاي مـصرفي و خـدمات  رونق مي يابـد
.صنعت گردشگري گردونه ساير بخش هاي توليدي را به حركت در مي آورد

و رسوم باستاني- و آداب ي هنرهاي سنتي و اشاعه  حفظ
و احساس غرور ملي- )مطرح شدن در جهان( احياء هويت فرهنگي
دو- و احترام و تبادل فرهنگي كه هدف تفاهم بين ملت ها لـت هـا نـسبت بـه يكـديگر اسـت

)1373الواني،( شانس آشنا شدن خارجيان با مناطق يا كشورهاي كمتر شناخته شده 

:اشكال گردشگري
:گردشگري به سه شكل زير صورت مي گيرد

.ساكنان يك كشور فقط داخل آن كشور مسافرت مي كنند: گردشگري داخلي-1
و بـه آن كـشور مـسافرت مـي افرادي كه ساكن يك كشو: گردشگري خارجي-2 ر نيستند

.كنند
.افراد ساكن يك كشور به خارج از كشور مسافرت مي كنند: گردشگري خارجي-3

:اهداف گردشگري
و اهداف گردشگران براساس انگيزه هاي آنان متفاوت است در اين جا به متـداول. مقاصد

:ترين آنها اشاره مي شود 
و شناخت فرهنگي، شناخت تـاريخي، زيـار و مـذهبي، هـدف هـاي تجـاري ت امـاكن مقـدس

 تخصصي

و رسـوم، سـنت هـاي يـك: شناخت فرهنگي ممكن است گردشگر در پي شناخت فرهنگ، آداب
و. گروه يا جامعه در يك منطقه باشد  سازمان جهانگردي بايد بتواند اين هـدف را بـرآورده سـاخته

.كساني كه چنين مقصودي در جهانگردي دارند، ارضاء كند
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از: شناخت تاريخي و شـناخت تـاريخ يـك كـشور بازديد از بناهاي باستاني، آثار تاريخي، موزه هـا
.در اين زمينه نيز سازمان جهانگردي بايد جوابگو باشد. ديگر مقاصد گردشگران است

و ورزش اين هدف نيز خاص گروه هايي است كه جهانگردي را از زاويه تفريح، سرگرمي،: سرگرمي
و  سـازمان جهـانگردي بـا فـراهم كـردن. مي بينند ... فعاليت هايي چون كوهنوردي، اسكي، ورزش

و موجبات توسعه جهانگردي در منطقه را نيـز  امكانات مناسب مي تواند اين نياز را برآورده ساخته
.در منطقه ميسر سازد

و مذهبي ارت امـاكن بسياري از مردم به ويژه در مـشرق زمـين خواهـان زيـ: زيارت اماكن مقدس
و برآوردن اين هدف كه گـروه كثيـري را در بـر مـي گيـرد از جملـه وظـايف  مقدس خود هستند

.سازمان جهانگردي خواهد بود
و تخصصي بعضي افراد مايلند در كنگره هـاي علمـي، بـراي فـروش محـصول،: هدف هاي تجاري

و نمايشگاه هاي مصنوعات جديد شـركت جوينـد  ن. المپيادهاي تخصصي يـز مطـابق تعريـف آنـان
سازمان جهانگردي بايد قادر باشد تـا در ايـن مـورد نيـز. سازمان ملل، جهانگرد محسوب مي شوند 

ي واحدهاي خود بـراي عالقـه منـدان فـراهم آورد  و اطالعات الزم را به وسيله ( امكانات باسـتان.
و  و ايران شناسان ) شناسان، محققان، شهرت شناسان (و همـايش هـا حضور در كنفـرانس هـا ...

(83نمونه مانند همايش بين المللي ابوعلي سينا ).1373الواني،)

ي گردشگري ايران :عوامل مؤثر در توسعه
و مؤثرند به سه مهم تقسيم مي شوند :عوامل عمده اي كه به طور كلي در جلب گردشگران مهم

 موقعيت جغرافيايي ايران) الف
دخ)ب .الت دست بشر وجود داشته استجاذبه هاي طبيعي كه بدون
ي نوع بشر ايجاد گرديده است)ج .جاذبه هاي انسان ساختي كه به وسيله

 موقعيت جغرافيايي ايران) الف
ي زمين سبب شده تا اين كشور در هر وقت از سا ي خاصي از كره قرار گرفتن ايران در منطقه

در.ل داراي شرايطي مناسب براي جذب گردشگر باشد  و همراه شدن آن با محيطي وجود ياي خزر
و  و درياي عمان با جزايـر زيبـا و اهميت وجود خليج فارس و سرسبز شمال كشور و هوا خوش آب
همراه شدن آن با شرايط مناسب اقتصادي در اين مناطق، وجود عوامل طبيعي در سراسر كـشور از 

شوري داراي چهـار فـصل در سـال جمله موارد مربوط به جغرافياي ايران هستند كه ايران را به كـ 
.تبديل مي كند
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.جاذبه هاي طبيعي كه بدون دخالت دست بشر وجود داشته است)ب
و غـرب وجـود دارنـد كـه هـر و جنوب، شرق جاذبه هاي بي شماري در سراسر ايران در شمال

و واقـع شـدن در سلـسله كـوه. كدامشان زيبايي بي نظيري را به رخ هر بيننده اي مي كـشند  هـا
و  و كوير زيبا و آبشارهاي ديدني، غارهاي آبي و چشمه ساران همراه شدن آن با دامنه هاي سرسبز

و همه از جاذبه هاي بي نظير اين سرزمين هستند...  .همه

. جاذبه هاي انسان ساختي كه به وسيله نوع بشر ايجاد گرديده است)ج
و و سـازهايش موجـب وجود هنر در نزد ايرانيان از ديرباز تا كنون  بهره گيري از آن در سـاخت

در اغلـب شـهرهاي ايـران. ايجاد اماكني شد كه معماري آنها در هيچ كجاي جهان يافت نمي شود
و ديدني اي وجود دارد كه موجب جذب گردشگر مي شـوند  بـاغ ارم، تخـت جمـشيد. آثار تاريخي

و سه پل، عالي قاپوي اصفهان .و شيراز، بيستون كرمانشاه، سي ... 
و و ميدان آزادي و آثاري چون برج ميالد ي ايران اكنون ايران را ... دست سازهاي بشر گذشته

.مي توان نام برد

 علل ناكامي ايران در جذب گردشگر
و هـست كـه مـا نـه بـه يكي از عمده ترين مشكالت ما در رابطه با صنعت گردشگري اين بوده

ي خود را شناخته ايم  و پاسداري از آن را بلديم درستي جامعه حقيقت آن است كـه!و نه حضانت
و گونـاگون، شـايعات  و جغرافياي خـويش در زمينـه هـاي متعـدد و آگاهي ما از تاريخ عدم اطالع

و مي توان گفت يكي از موانع اساسي عدم توسعه صـنعت گردشـگري. گوناگوني براي ما در بر دارد 
و عدم توج و آن بخـش از توجـه مـا بـه"ايران شناسي"ه به در كشور ما همين عدم آگاهي  اسـت

.ايران شناسي كه باقي مانده يا شروع شده بر روش صحيحي استوار نيست
ي نگـرش عمـومي مـا بـه اما مشكل دوم تـاريخي مـا در رابطـه بـا صـنعت گردشـگري نحـوه

و آثـار ويـران كننـده. جهانگردان خارجي است  توريـسم بـر اين كه آن قدر به پيامدهاي احتمـالي
و تـاريخي ايرانـي  و الگوهاي رفتاري توجه داريم بر مي گردد به يك منطق ريشه دار محيط زيست

و همه رفتارها را با خود قياس كردن است  و آن هم همه چيز بنابراين نگراني از ورود جهـانگرد. ها
مـشابه مـا همان طوركه آب هميشه شكل ظرف را به خـود مـي گيـرد، آنهـا. خارجي، وجود ندارد 

.خواهند شد نه ما مشابه آنها
مشكل اساسي ديگر ما در صنعت گردشگري، وجود طرز تفكري است كه همراه بـا مخالفـت بـا

و نا امن بسازد ي پليسي و جهانگردي سعي دارد از كشور يك چهره .صنعت ايرانگردي
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ب ه نارسـايي هـاي سرانجام به عنوان يكي از مشكالت مهم صنعت گردشگري در ايران، مي توان
و آن هم سياست كالن اين بخش اشاره كرد .مربوط به سياست گذاري

: از ديگر مشكالت مهم موجود دربخش گردشگري را مي توان اين گونه برشمرد
و جهانگردي-1 و سياست هاي ايرانگردي  مشخص نبودن هدف ها
ي واقعـي جمهـوري-2 و هجوم تبليغاتي دشمنان ايراني براي مخدوش كردن چهره  اسـالمي

و اجتماعي در سطح بين المللي به منظور به انزوا كشيدن ايران .ايجاد مشكالت سياسي
و هماهنگي فرهنگ جهانگردان برخي از كشورهاي خارجي با فرهنگ اسالمي-3 عدم تطبيق

.در روابط اجتماعي
و جهـانگردي، بـي-4 و ماهر جهانگردي در دفـاتر ايرانگـردي فقدان نيروي انساني متخصص

و بي تجربه بودن كادر شاغل در تأسيسات جهانگرديا از قبيل كاركنان هتل هـا،( طالعي
و راهنمايان جهانگردي  )آژانس ها

و-5 عدم تمايل بخش خصوصي به سرمايه گذاري در ايـن بخـش، بـه علـت نداشـتن تـأمين
و حمايت دولت و عدم سود آوري .تضمين مالكيت

م-6 ختلف براي تربيت نيروهاي انساني مورد نياز بخش كافي نبودن مراكز آموزشي در مقاطع
 هاي گوناگون جهانگردي

و تأسيسات مورد نياز صـنعت جهـانگردي-7 فقدان تسهيالت الزم براي وارد كردن تجهيزات
.كه در داخل امكان توليد آن وجود ندارد

و ارگان هاي دولتي در بهبود وضع جهانگردي-8 : ماننـد(ناهماهنگي در همكاري سازمان ها
و ترابري، گمـرك استانداري ها، فرمانداري ها، شهرداري ها، وزارت امور خارجه، وزارت راه

 ...)و
فقدان تسهيالت الزم به منظور اعطاي وام با شرايط مناسب براي تشويق بخـش خـصوصي-9

)1384سيد فتحي،(

 پيشنهادات كاربردي
ا و سـاختاري عوامل مؤثر در گسترش مسافرت به عوامل فرهنگي، اجتماعي، قتصادي، سياسـي

.مربوط مي شوند كه در اينجا به اختصار به اين عوامل مي پردازيم
 در T.T.Wشركت فعال در نمايشگاه هاي بين المللـي خـارج از كـشور از جملـه نمايـشگاه-

و ارايه جاذبه هاي زيباي توريستي ايران به بهترين شكل  سوييس
و بيگـاه از دسـت همان گونه كه در كشورهاي توريـستي دنيـا- متـداول اسـت، بايـستي گـاه

اندركاران توريسم جهاني براي ديدار از جاذبه هاي مختلف توريستي كشور دعوت به عمل 
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ً ديدار چنين اشخاصي از آثار جذاب توريستي ايران مي تواند پيامدهاي مثبتي. آيد مسلما
)1376منشي زاده،( را در امر توريسم به ارمغان آورد 

و- و هتلداريايجاد  تقويت رشته هاي دانشگاهي صنعت توريسم
آموزش نيروي انساني به منظور تأمين كادر ماهر جهانگردي اعم از مديران آژانس هـا، هتـل-

و راهنمايان .ها، كاركنان
با توجه به نقـش اساسـي بخـش خـصوصي جهـت بالفعـل درآوردن امكانـات بـالقوه عظـيم-

.اعد براي مشاركت فعال بخش خصوصي فراهم شودتوريستي ايران بايستي زمينه هاي مس
و- و راه آهـن و بزرگراه هـا و بنادر و دريايي و گسترش فرودگاه ها، ناوگان هاي هوايي توسعه

و ترامواهاي شهري در مناطق مختلف به ويژه در مناطق توريستي  قطار
و مقررات زائد اداري در بخش هـاي مربـوط بـه صـدور روا- و كاهش تشريفات ديـد در حذف

و پاگير گمركي و كاهش مقررات دست و نيز حذف و خروجي كشور  مبادي ورودي
و خدمات- و مسلط به زبان هاي زنده دنيا در مراكز اطالعات استقرار راهنمايان خوش برخورد

و تاريخي و اماكن ديدني و نيز استقرار آنان در موزه ها  رساني در مبادي ورودي
ب- و و سالم سازي و امـاكن زيبا سازي و تفريحگـاه هـا ازسـازي مراكـز توريـستي در سـواحل

و سياحتي  تاريخي
انجام پروازهاي بين المللي در خطوط مختلف هوايي، اين امر موجب افزايش امكان دسترسي-

به ايران از بسياري از كشورهاي جهانگرد فرصت جهان شده براي توسعه جهـانگردي بـين 
.المللي يك اقدام حياتي است

و ايجاد آگاهي در آنان دخالت- ي مردم در تنظيم برنامه توسعه گردشگري بـه( دادن انديشه
.در مورد چگونگي رفتار با جهانگرد) عنوان جمعيت ميزبان 

از- و درسـت در حال حاضر بيشتر جهانگردان در كشورهاي مختلـف جهـان، اطالعـات كـافي
و تاريخي آن ندارنـد، لـذا الزم  ي فرهنگي و سابقه  اسـت در تمـام سـفارتخانه هـاي ايران

و برخي آژانس هاي مسافرتي اطالعات مناسبي از ايران در اختيار جهـانگردان قـرار كشور
.گيرد
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