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 مقدمه

 و( Hall & Lew, 2009, p.1)استت   یافته افزایش بسيار آن مثبت آثار و گردشگري به توجه امروزه

 & Walker)کنتد   متی  ایفتا  ميزبان جوامع اقتصادي و اجتماعی رفاه در مهم بسيار نقشی صنعت این

Walker, 2011, p.21.) حتال  در گردشتگري  ستفر،  و گردشتگري  جهتانی  شتوراي  اعالم اساس بر 

 4102 ستال  گتزار   استاس  بتر  و( WTTC, 2011)است  جهانی صنعت ترین بزرگ به شدن تبدیل

 ناختال   توليتد  درصتد  9 ،4102 ستال  در استت  توانستته  صنعت این گردشگري، جهانی سازمان

 دالر ميليتون  0121 از بتيش  درآمتدي  و جهتان  سراسر در موجود شغل 00 هر از شغل یک جهان،

هتا و انتاتارا     بيتان نگتاه   در(. UNWTO, 2014, p.2)دهتد   اختصاص خود به را( مستقيم طور به)

 :کند جعفري بيان می دارد،متفاو  و در واقع کارکردهاي متفاوتی که صنعت گردشگري 

هتا   بتراي دولتت  . باشتد  گردشگري داراي معانی متفتاوتی بتراي افتراد مفتلت  متی      ،در واقع»

براي  ،مفارج، اثر ضریب تکاثري ةهاي اقتصادي، سران معنی منبع اشتغال، فعاليت گردشگري داراي

، درآمتدها، متد  اقامتت  و ایتن در حتالی      (تبليغ) بفش صنعت ممکن است معانی همانند ترویج

. باشتد  جوي معنویت و برادري جهتانی متی  و جست هاي مذهبی یادآور زیار ، است که براي گروه

و ميزبان، ( گردشگر) مطالعه که شامل تعامال  بين مهمان ةشگري یک زمينشناسان گرد براي انسان

 ،و براي ختود گردشتگران  .... دهد  ارائه می شود را می... تغيير فرهنگ، کاالشدن ميراث فرهنگی و 

گردشگري رهایی از امتور روزمتره، آزادي در گيگيتري اوقتا  فرااتت، استتراحت و آستودگی و        

 (.Jafari, 2003, p.6)« دهد آموز  را گيشنهاد می

 بيان مسئله

آثار باستتانی،   ةو از جنب را دارد ها ها، فضاها و فصل هاي گردشگري، انواع اقليم جاذبه ةایران از جنب

 کنتد  با کشورهاي گيشرفته در صنعت گردشتگري برابتري متی    ،هاي طبيعی مناطق تفریحی و زیبایی

 است کشور نفست دنيا نه ءو آثار تاریفی جز و از لحاظ دارابودن ابنيه( 050، ص0211 محسنی،)

( 421، ص0211 ارمغتان، ) کشور برتر دنيا قرار دارد 01هاي اکوتوریستی در ميان  و از لحاظ جاذبه
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بتر   .استت صنعت گردشگري  ةکشور در جهت رشد و توسع زیاداستعداد و قابليت  ةدهند که نشان

ميليتون گردشتگر در    41به هدف جذب  ایدب ،انداز صنعت گردشگري ریزي افق چشم اساس برنامه

 .(00، ص0211، گور رحيم)یافت دست  0212هفتم توسعه در سال  ةگایان برنام
 

 انداز اهداف صنعت گردشگري کشور در افق چشم .1جدول 

 هايبرنامهسال
نرخرشدبرنامه

 (درصد)

تعدادگردشگراندرسال

 (بهميليوننفر)پايانيبرنامه

سالدرآمدارزيدر

 (بهميليارددالر)پايانيبرنامه

 5/0 1/4  21 (12-11)چهارم  ةبرنام

 5/2 5/1 41 (19-92)گنجم  ةبرنام

 01 02 05 (92-91)ششم  ةبرنام

 45 41 01 (99-0212)هفتم  ةبرنام

انداز فاصلة زیتادي   شده در سند چشم اما بر اساس اعالم مسئوالن، کشور ایران با اهداف ترسيم

بينی تعداد گردشتگران ورودي   گيش. ایم به اهداف خود در این صنعت دست یابيم و نتوانسته داریم

شده در برنامتة گتنجم هتم     که این عدد از اهداف ترسيم بوده استميليون نفر  5حدود  92در سال 

راهکارهتاي   یادشدهن با توجه به وضعيت امحقق ،این رو از(. 1/5/0292 اقتصاد، دنياي)است کمتر 

بتراي صتنعت گردشتگري در     را شده صنعت در جهت دستيابی بيشتر به اهداف ترسيم ي اینتقاار

 .بررسی کردندنداز ا چشمافق 

 پژوهش های لسؤا

 :استذیل  هاي الاین گژوهش به دنبال گاسفگویی به سؤ

 صنعت گردشگري کشور کدامند؟ يراهکارهاي ارتقا -

 ؟استشده چگونه  بندي راهکارهاي شناسایی دسته -

 پژوهش ةيشينپ

ن مقاله یا کتابی که مانند این مقاله به ستط  کتالن صتنعت    اگرفته توسط محقق انجامهاي  در بررسی
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بته   ،باشد کردهاکتشافی راهکارهاي خود را در این سط  ارائه  ةتوجه کرده و با رو  تحقيق آميفت

کته   انتد  کترده شتاره  صنعت ا يبه برخی راهکارهاي ارتقا ها بااما برخی مقاال  و کت .دست نيامد

 :ند ازا ها عبار  برخی از آن

صنعت گردشگري گزشکی کشور  ةدر تبيين راهکارهاي توسع( 0219) ممتاز و آقارحيمی صدر

سيستتم   ةمنتابع انستانی، توستع    ةزیرساخت عمومی، توسع ةتوسع هاي راهبردتعيين  به راهکارهاي

 .اند کردهمحصول اشاره  ةو توسع ،اطالعاتی و بازاریابی

، ثر بر رشد صتنعت گردشتگري در ایتران   ؤدر تبيين عوامل م( 0211) گور سليمانی تقوي و قلی

و به عواملی مانند افتزایش   را بررسی کردندثر بر افزایش درآمد ارزي صنعت گردشگري ؤعوامل م

احستاس وجتود امنيتت در    ) ها، آموز  منابع انسانی شاال در صتنعت، جنتگ   تعداد اتاق در هتل

  .(051، ص0211 گور سليمانی، تقوي و قلی) اند کردهه اشار( کشور

هتا و   کارکردهتا، چتالش  : گردشگري گایتدار در ایتران  »خود با عنوان  ةدر مقال( 0211) محسنی

، تتدوین  اي توستعه صتنعت   ةبه مواردي مانند گذیر  گردشگري و جهانگردي بته مثابت   «راهکارها

ها و امکانا ، حتذف نهادهتاي    ه زیرساختصنعت گردشگري، توجه اصولی ب ةجامع توسع ةبرنام

 .(019، ص0211 محسنی،) کند موازي، اصالح تصورا  نادرست از گردشگر اشاره می

هاي مورد نياز جهت توسعة صنعت گردشگري کشور  در بيان سياست( 0211)شجاعی و نوري 

 هتاي  گتري دولتت، توستعة زیرستاخت     به مواردي مانند توسعة روابتط ختارجی، کتاهش تصتدي    

 شتجاعی و نتوري،  ) کننتد  و توسعة فرهنگ گردشگري اشاره می اقتصادي، تحول در ناام مدیریت

 .(11، ص0211

نيافتگی صنعت گردشگري در استان گلستتان   در بررسی علل توسعه( 0219) مدهوشی و نيازي

گيتري، ضتع  امکانتا  زیربنتایی و ختدما  گردشتگري، ضتع          به عوامل تعدد مراکز تصتميم 

 .(025، ص0219 مدهوشی و نيازي،)اند  کردهفقدان فرهنگ گذیر  گردشگر اشاره  بازاریابی و

 روش تحقيق

یی است که بتا  ها گژوهشي آميفته، ها گژوهش. است راهبرد گژوهش این مقاله رو  تحقيق آميفته
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بتا   (.014، ص0211بازرگتان،  ) گيترد  انجام متی ي تحقيق کمی و کيفی ها رو ترکيب  کارگيري به

 هاي کيفی بر اساس راهبرد گژوهش تحليل محتواي کيفی ینکه در این مقاله، در ابتدا، دادهتوجه به ا

رو   ،شتود  هاي کمّی بر اساس راهبرد گتژوهش گيمایشتی جمتع متی     سپس، داده آوري شده، جمع

 .تحقيق این مقاله، آميفته اکتشافی است

 گيری آماری و نمونه ةجامع

گردشتگري و   ةحتوز  تادانقيق مدیران، گژوهشگران و است آماري تح ةجامع ،طراحی مدل ةدر مرحل

نفر از خبرگان  01گردشگري کشور بوده است که بر این اساس با  ةدانشگاهی آشنا با حوز تاداناس

در . ادامته یافتت  ( اشباع) دستيابی به کفایت ناري ةها تا مرحل این مصاحبه .این حوزه مصاحبه شد

آمتاري تحقيتق شتامل     ةشده در بفش کيفی گژوهش، جامعت  يد راهکارهاي استفراجأیاخذ ت ةمرحل

که بتر استاس بررستی    . ن و کارشناسان صنعت گردشگري کشور نيز بودنداناران، متفصص صاحب

بتوده استت کته بتر استاس جتدول       ( کيد بر شهر تهتران أبا ت) نفر 241تعداد این افراد  ،گرفته انجام

 441که با توجه به گراکندگی جغرافيتایی افتراد   نفر باشد  015 بایدگيري مورگان حجم نمونه  نمونه

 .شدوتحليل  آوري و تجزیه گرسشنامه جمع 015 ،در نهایت .شدگرسشنامه توزیع 

 گيری روش نمونه

انستانی صتنعت    ةریتزي سترمای   ثر بر برنامته ؤیعنی تعيين عوامل م ،گيري اول براي نمونه ةدر مرحل

بتته معنتتاي ) اي یتتا گلولتته برفتتی يتترهزنجگيتتري  رو  نمونتته گردشتتگري کشتتور و گيامتتدهاي آن

( باارزشی دارندو اطالعا   ندا شده واجد شرایط که از نار افراد انتفاب است کردن افرادي مشف 

 . کار گرفته شد بهگيري تصادفی  آزمون مدل نيز رو  نمونه ةدر مرحل. کار گرفته شد به

 پایایی و روایی ابزار تحقيق

آزمتون   گتيش بتراي  گرسشتنامه   25اوليه شتامل   ة، نمون(گایایی)اعتماد  گيري قابليت به مناور اندازه

افتزار آمتاري    نترم  بتا هتا و   آمده از این گرسشنامه دست هاي به داده کارگيري بهبا  ،سپس .انتفاب شد
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SPSS17 ،911/1کته عتدد    ميزان ضریب اعتماد با رو  آلفاي کرونباخ براي این ابزار محاسبه شد 

 .تحقيق است ةگایایی گرسشنام هندةد آمده نشان دست هب

گتس از تتدوین   بته ایتن مناتور    . نارستنجی شتد  خبرگتان  براي تعيين روایی ابزار تحقيتق از  

ابعتاد   ةروایتی ستاز   چنتين، هم .کردنتد يتد  أیمجرب در این زمينه روایی آن را ت داناتاس گرسشنامه،

 . و تأیيد شدیابی ارز LISREL8.5افزار  نرم بايدي أیگرسشنامه از طریق تحليل عاملی ت

 وتحليل اطالعات تجزیه

دو رو  تحليل محتواي کيفی و گيمایشی نتایج به  کارگيري بهبا توجه به رو  تحقيق این مقاله و 

 : استشرح ذیل 

 نتایج بخش کيفی پژوهش و روش تحليل محتوای کيفی( الف

که این مراحل شامل رو  تحليل محتواي کيفی گس از هر مصاحبه، نتایج آن تحليل شده است در 

 & Elo)بنتدي و طراحتی متدل انتزاعتی      بنتدي، دستته   بندي، گتروه  هاي کدگذاري باز، فهرست گام

Kynga¨s, 2008, pp.107-115 )   ه است که جهت اختصار فقط جدول مرحلة گتنجم نشتان داده شتد

 .است
 

 صنعت گردشگري کشور يمدل تبييني پيامدهاي راهکارهاي ارتقا .2جدولادامة 

يفرد
1

راهکارهاي 
صنعت  يارتقا

 گردشگري کشور

راهکارهاي 
 مرتبط با صنعت

 و جامع گردشگري کشور راهبردي ةتدوین برنام
 تدوین قانون جامع گردشگري کشور2

3
توریسم متناسب با فرهنگ و  ةهاي کشور در حوز شناسایی ظرفيت

 هاي جامعه ارز 

4
و  راهبردي ةنی متناسب با برنامساختاري و سازماهاي  ایجاد ظرفيت

 جامع گردشگري
 ایجاد فرهنگ مورد نياز صنعت گردشگري در کشور5
 روز براي صنعت طراحی ناام آموزشی کاربردي و به6

7
هاي دطراحی استانداردهاي مورد نياز صنعت متناسب با استاندار

 جهانی و شرایط کشور
 خصوصی صنعتطراحی ناام جامع ناار  بر بفش 8
 طراحی ناام جذب متناسب با مشاال صنعت9
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 صنعت گردشگري کشور يمدل تبييني پيامدهاي راهکارهاي ارتقا .2جدولادامة 

يفرد
 المللی براي صنعت گردشگري کشور بازاریابی هدفمند بين دادن انجام11
 تمرکز بر گردشگري داخلی و الزاما  مورد نياز آن11
12

راهکارهاي 
 مرتبط با دولت

 توجه به بفش خصوصی و توانمندسازي آن
 درگير در ناام گردشگري کشورهاي  ميان سازمانایجاد هماهنگی 13
 مورد نياز صنعتهاي   ایجاد زیرساخت14
 گذاري در صنعت افزایش سرمایه ةزمين کردن فراهم15

 

 بر اساس روش پيمایشی نتایج کمی( ب

 بررستی شتده  اول  ةدر بفش دوم گژوهش از طریق رو  گيمایشی نتایج تحليل محتواي در مرحلت 

صتنعت   يمعتبربتودن راهکارهتاي ارتقتا    بتارة مترتبط در هتاي   آزمتون  دادن قبل از انجتام  اما ،است

هتا   توزیع داده ةدادن نحو یيدي و نشانأتحليل عاملی ت کارگيري بهگردشگري کشور، روایی سازه با 

 (.2جدول ) بررسی شداسميرنوف -با آزمون کلموگروف
 

 افزار ليزرل نرم کمي حاصل از نتایج .3جدول

 برازشقابلقبول شاخصةشدمقاديرمشاهده اخصنامش

df/)دو به درجة آزادي  خی
 4

( )001=df) 29/4  2تا  0مقدار بين 

 درصد 01کوچکتر از  119/1 (RMSEA)ریشة خطاي ميانگين مجذورا  تقریبی 

 درصد 91بزرگتر از  AGFI 92/1شاخ  نيکویی براز  انطباقی 

 درصد 91بزرگتر از  91/1 ( GFI )شاخ  نيکویی براز  

مناستب   یمدل رانیا يصنعت گردشگر يارتقا يراهکارهاگيري  مدل اندازه ،2جدول  بر اساس

بيش از  AGFIو   GFIهاي   ادیر شاخو مق 2کوچکتر از  درجة آزاديدو به  مقدار کاي زیرااست 

 هتا  ة ستؤال همها،  با توجه به خروجی مدل در حالت معناداري و بار عاملی سؤال. درصد است 91

 .شود کار گرفته می به ها يهدر آزمون فرض

 رانیا یصنعت گردشگر یارتقا یراهکارها برای متغير( اسميرنوف -کلموگروف)بودن  آزمون نرمال

 :شوند هاي آماري زیر بررسی می به شرح فرض ها هبراي این آزمون هر یک از فرضي
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 .(ستتوزیع جامعه نرمال ا)ها نرمال است  داده :فرضصفر

 .(توزیع جامعه نرمال نيست)ها نرمال نيست  داده :فرضيک

و در صورتی کته   شود تأیيد میفرض صفر باشد، ( 15/1) داري بزرگتر از مقدار خطاااگر سط  معن

 . شود صفر رد میفرض باشد، ( 15/1) داري کوچکتر از خطااسط  معن
 

 رانیا يصنعت گردشگر يارتقا يارهاراهکنتایج آزمون کلموگروف اسميرنوف براي متغير  .4جدول

 نتيجه نتيجه مقدارخطا سطحمعناداري متغير

 نرمال است تأیيد فرض صفر 15/1 112/1 رانیا يصنعت گردشگر يارتقا يراهکارها

 شتود،  تأیيد میرض صفر است، ف 15/1ي و بزرگتر از مقدار خطا 112/1داري برابر اچون سط  معن

 .استنرمال  رانیا يصنعت گردشگر يارتقا يراهکارهایعنی متغير 

 صنعت گردشگری ایران یداری راهکارهای ارتقاامعنوتحليل  تجزیه

هتاي آمتاري بته شترح زیتر       براي بررسی معناداري راهکارهاي ارتقاي صنعت گردشگري ایران، فرض

 :ایجاد شد

 .نيست ایران گردشگري صنعت ارتقاي راهکارهاي از یکی نار مورد شاخ  :صفرفرض

 .است ایران گردشگري صنعت ارتقاي راهکارهاي از یکی نار مورد شاخ  :ضيکفر

 .بيان شده است 5هاي تحقيق در جدول  هزمون فرضيآنتایج 
 

 تي آزمون نتایج. 5جدولادامة 

3=مقدارمفروضتي   

%95سطحاطمينان تفاوت 
 ميانگين

ضريب
 معناداري

جةدر
 آزادي

مقدار
 تي

 

  حدپايين حدباال

4151/0 1449/0 05249/0 111/1  012 221/01 
تدوین برنامة راهبردي و جامع گردشگري 

 کشور
4121/0 1552/0 01111/0 111/1  تدوین قانون جامع گردشگري کشور 119/40 012 

4091/0 1191/0 00249/0 111/1  012 114/40 
هاي کشور در حوزة توریسم  شناسایی ظرفيت

 اي جامعهه متناسب با فرهنگ و ارز 

4145/0 1024/0 02411/0 111/1  012 291/01 
هاي ساختاري و سازمانی متناسب  ایجاد ظرفيت

 با برنامة راهبردي و جامع گردشگري
42020/0 1410/0 04510/0 111/1  012 124/40 

ایجاد فرهنگ مورد نياز صنعت گردشگري در 
 کشور
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 تي آزمون نتایج. 5جدولادامة 

3=مقدارمفروضتي   

%95سطحاطمينان تفاوت 
 ميانگين

ضريب
 معناداري

جةدر
 آزادي

مقدار
 تي

 

  حدپايين حدباال

0121/0 9111/1 11111/0 111/1  012 110/41 
روز براي  ام آموزشی کاربردي و بهطراحی نا

 صنعت

2152/0 0111/0 41510/0 111/1  012 251/45 
طراحی استانداردهاي مورد نياز صنعت متناسب 
 با استانداردهاي جهانی و شرایط کشور

0112/0 9552/1 11411/0 111/1  012 501/09 
طراحی ناام جامع ناار  بر بفش خصوصی 

 صنعت
0519/0 9251/1 15022/0 111/1  طراحی ناام جذب متناسب با مشاال صنعت 299/09 012 

5205/0 2451/0 24151/0 111/1  012 211/41 
المللی براي صنعت  انجام بازاریابی هدفمند بين

 گردشگري کشور

2219/0 4112/0 21102/0 111/1  012 015/41 
تمرکز بر گردشگري داخلی و الزاما  مورد نياز 

 آن

2425/0 0921/0 21151/0 111/1  012 212/44 

عامل یادشده ذیل  00بندي  ميزان توافق با دسته
راهکارهاي مرتبط با صنعت در ارتقاي صنعت 

 گردشگري
2245/0 0210/0 42249/0 111/1  توجه به بفش خصوصی و توانمندسازي آن 115/42 012 

 0115/0 40102/0 111/1  012 115/40 
در ناام هاي درگير  ایجاد هماهنگی ميان سازمان

 گردشگري کشور
1012/0 2401/0 54111/0 111/1  هاي مورد نياز صنعت ایجاد زیرساخت 219/21 012 

5114/0 2191/0 21151/0 111/1  012 195/49 
گذاري در  کردن زمينة افزایش سرمایه  فراهم

 صنعت

5119/0 2152/0 29102/0 111/1  012 409/24 

ادشده بندي چهار عامل ی ميزان توافق با دسته
ذیل راهکارهاي مرتبط با دولت در ارتقاي 

 صنعت گردشگري

کوچکتر از ميتزان   برابر با صفر وها  شاخ  ةداري هماسط  معن، 1و  5هاي  با توجه به جدول

. شود یيد میأها رد شده و فرض مقابل ت شاخ  همةفرض صفر براي  ،، بنابرایناست 15/1 يخطا

ذکرشده در مدل بتاقی  هاي  شاخ  همةدرصد  95سط  اطمينان  توان نتيجه گرفت در می ،بنابراین

 يمتدل ذیتل بته عنتوان متدل راهکارهتاي ارتقتا        ،با توجه به نتایج کيفی و کمی گژوهش. مانند می

 :شود طراحی میصنعت گردشگري کشور 



 

راهکارهايارتقايصنعت

 هاي شغل ویژگیگردشگريکشور

راهکارهايمرتبطبا

هاي  ویژگیصنعت

 سرگرست

 وجامعگردشگريکشورراهبرديةتدوينبرنام

 تدوينقانونجامعگردشگريکشور ط کاريشرای

 
توريسمةکشوردرحوزهايشناساييظرفيت

 جامعههايمتناسببافرهنگوارزش

 

راهکارهايمرتبطبا

 دولت

ساختاريوسازمانيمتناسبباهايايجادظرفيت
 برنامهاستراتژيکوجامعگردشگري

 صنعتروزبرايطراحينظامآموزشيکاربرديوبه

 

 ايجادفرهنگموردنيازصنعتگردشگريدرکشور

طراحياستانداردهايموردنيازصنعتمتناسببا
 هايجهانيوشرايطکشورداستاندار

 

 توجهبهبخشخصوصيوتوانمندسازيآن

 

 تمرکزبرگردشگريداخليوالزاماتموردنيازآن

 

مدرگيردرنظاهايايجادهماهنگيميانسازمان
 گردشگريکشور

 

الملليبرايصنعتبازاريابيهدفمندبيندادنمانجا
 گردشگريکشور



 گذاريدرصنعتافزايشسرمايهةزمينکردنفراهم

 موردنيازصنعتهايايجادزيرساخت

 

طراحينظامجامعنظارتبربخشخصوصي
 صنعت

 طراحينظامجذبمتناسببامشاغلصنعت



 

 مدل راهکارهاي ارتقاي صنعت گردشگري کشور. 1شکل 
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 گيری  بحث و نتيجه

 :کردتبيين  زیره شرح آمده را ب دست هتوان هر یک از راهکارهاي ب با توجه مدل استفراجی می

 های مورد نياز صنعت ایجاد زیرساخت

 رهتاي مطلتوب صتنعت و منطبتق بت      زیرستاخت  نبتود یکی از مشکال  صنعت گردشگري کشور 

نقتل  و توان به کيفيت نامناسب سيستتم حمتل   در این راستا می .استکشور  استانداردهاي جهانی در

ارتبتاطی، کيفيتت گتایين و     هاي گيري فناوريکار بهاي کشور، ضع  کشور در  هوایی، ریلی و جاده

هتاي بهداشتتی    سترویس  نبتود ها و مراکز اقتامتی،   المللی در هتل از استانداردهاي بين نکردن تبعيت

و با تدوین  شودتمهيدا  الزم اندیشيده  بایداز این رو . کرداشاره  جز آنمناسب در بين مسيرها و 

د تا این صتنعت بتوانتد نقتش حيتاتی     کرصنعت را ایجاد هاي مورد نياز  هاي الزم زیرساخت برنامه

اننتد  ، مهاي نزدیک بتواند براي منابع انرژي کشور  و حتی در سال ایفا کنددر اقتصاد کشور  را خود

 .نفت جایگزینی مناسب باشد

 گذاری در صنعت افزایش سرمایه ةزمين کردن  فراهم

گتذاري در   هگردشگري کشور افزایش سترمای  صنعت ةیکی از الزاما  مورد نياز براي رشد و توسع

 هتاي  ظرفيتت با توجته بته    بایددر این راستا دولت  .استصنعت توسط دولت و بفش خصوصی 

گتذاري را بتراي    امنيتت سترمایه   ،همچنتين . داشتته باشتد  تتري   کشور به این بفتش توجته جتدي   

در ایتن  گشتيبانی دولتت   تا آنان با اطمينان از حمایت و کندگذاران داخلی و خارجی فراهم  سرمایه

 ،در ایتن راستتا  . شوندصنعت گردشگري کشور  ةو موجب رشد و توسعکنند گذاري  سرمایهبفش 

دانند کته دولتت    هایی می ایرانيان مقيم خارج را یکی از زمينه هاي برخی صاحبناران جذب سرمایه

 .کند ها را جلب تواند مشارکت آن می

 نعت گردشگری کشورالمللی برای ص بازاریابی هدفمند بين

الملل از کشتور   هاي جدي صنعت گردشگري کشور تصویري است که در سط  بين یکی از چالش
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اربتی  هتاي   واقعيت آن است که امتروزه در رستانه  . شود ایران و سفر به ایران به مردم دنيا ارائه می

نتاامن جلتوه    و مفتاطره و ستفر بته ایتران را داراي     کننتد  می تصویري نامطلوب از کشور را تبليغ

شود که  مشاهده می ،از این رو. تأثير بسيار منفی بر جذب گردشگران خارجی دارد یندهند که ا می

دولتی و خصوصتی   المللی توسط فعاالن بفش ویژه در بازارهاي بين هدفمند به یبازاریابی و تبليغات

طتور   ما نيتز هنتوز بته   مردم کشور نشده است و تبليغ در داخل نيز  هر چند که)انجام نگرفته است 

صنعت  ،شده و عليرام تصویر نامناسب ارائه( کامل با صنعت گردشگري کشور آشنایی کافی ندارند

و آن  اند و هنوز بسياري از مردم دنيا ایران را نشناختهاست  گردشگري بازاریابی خاصی انجام نداده

مقاصد گردشتگري کشتور    دربارة ییا هيچ اطالعات ،گيرند را با برخی کشورها مانند عراق اشتباه می

کشور در خارج نيز در این زمينه فعاليت خاصی را جهت آشتنایی متردم   هاي  خانه ندارند و سفار 

حتی در بتين کشتورهاي منطقته و مستلمانان      .دهند با گردشگري کشور انجام نمی اي دیگرکشوره

 ،از ایتن رو . گيترد  نمتی انجتام   سراسر جهان نيز بازاریابی هدفمندي براي صنعت گردشگري کشور

هتدف صتنعت    ةو بتا شتناخت جامعت    وندضروري است مسئوالن ذیربط در ایتن زمينته فعتال شت    

افتزایش ورود گردشتگران ختارجی بته     ة و زمين دهندگردشگري کشور بازاریابی مطلوبی را انجام 

صتاحبناران ایجتاد برنتد صتنعت     . کننتد صتنعت گردشتگري را فتراهم     ةکشور و رشتد و توستع  

المللی  بين ةرسانی گردشگري کشور در خارج، ایجاد شبک اندازي دفاتر اطالع کشور، راه گردشگري

 .کنند را در این راستا گيشنهاد میجز آن گردشگري ایران و 

 تمرکز بر گردشگری داخلی و الزامات مورد نياز آن

ر این ستط ،  شده از کشور د المللی و تصویر نامناسب ارائه وضعيت کشور در سط  بين به با توجه

المللتی صتنعت    بازاریابی هدفمند بتين  بایدگردشگري معتقدند در عين حالی که  ةصاحبناران حوز

در شرایط فعلی تمرکز  انجام گيرد، باید جز آنگردشگري کشور از طریق ایجاد برند گردشگري و 

 و بتا ایجتاد شترایط گستتر  ایتن صتنعت در داختل و        گيترد اصلی را بر گردشگري داخلی قرار 

موجتب   ،کارکردهاي مثبت بسيار زیتاد با حياتی و  یواردکردن سفر به سبد خانوارها به عنوان کاالی

  .شدگردشگري داخلی  ةرشد و توسع
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 های جهانی و شرایط کشوردطراحی استانداردهای مورد نياز صنعت متناسب با استاندار

هتا در   ستازي آن  لی و گيادهالمل به استانداردهاي بين یتوجه بییکی از مشکال  صنعت گردشگري 

، مراکتز  (جتز آن گتذیرها و   هتا و مهمتان   هتتل ) هاي مفتل  آن مانند مراکز اقامتی صنعت در بفش

که موجتب شتده استت در    جز آن است ونقل و  هاي حمل ، سيستم(جز آنها و  رستوران) گذیرایی

لتوب ارزیتابی   شده در صنعت گردشگري کشتور مط  عرضهگرفته کيفيت خدما   انجامهاي  ارزیابی

 ،شده رضتایت کتافی نداشتته باشتند     هعرضو مشتریان و گردشگران صنعت از خدما   نشده است

از این رو ضروري . حتی استانداردهاي بومی نيز براي صنعت گردشگري کشور تدوین نشده است

ان و در صور  عتدم امکت   را گياده کنند المللی االمکان استانداردهاي بين است مسئوالن ذیربط حتی

در کشتور   جتز آن ستازي برختی از ایتن استتانداردها بته دليتل شترایط فرهنگتی، متذهبی و           گياده

ویتژه استتانداردهاي    اجراي این استتانداردها بته   زیرا. کنندتدوین  استانداردهاي بومی در این زمينه

کترده  مراکتز گردشتگري کشتور     کارگيري بهگردشگران خارجی و داخلی را تشویق به  ،المللی بين

 .کند فراهم می صنعت را ةموجبا  رشد و توسع ،ر نتيجهد. ستا

 توجه به بخش خصوصی و توانمندسازی آن

در  ،شتتد کيتتد متتیأویتتژه فعتتاالن بفتتش خصوصتتی صتتنعت بتتر آن ت  یکتتی از مشتتکالتی کتته بتته

بفتش خصوصتی و    ةاختيارقرارگرفتن صنعت از سوي دولت و مانعيتت آن بتراي رشتد و توستع    

بفتش خصوصتی صتنعت     ،در نتيجته  .استامکانا  خود به این بفش  اختيارا  و نکردنواگذار

انداز موفق  تواند در دستيابی به اهداف کالن صنعت در افق چشم و نمی کند نمیرشد الزم را کسب 

کشورها بر دولت حداقلی و در کشور نيز بر اجتراي اصتل    ةدر حالی که امروزه در ناام ادار. باشد

 بایتد  کته در ایتن زمينته    شتود  کيد میأهاي خصوصی ت ایی به بفشهاي اجر و واگذاري فعاليت 22

ن صتنعت نيتز بتر استاس     برختی فعتاال  . شتود مقدما  این امر در صنعت گردشگري نيتز فتراهم   

داران و  آژانس ةاتحادی)کشورهاي منطقه مانند ترکيه در تشکيل نهادهایی مانند تورساب  هاي هتجرب

 . دکنن نهادهایی در صنعت گردشگري کشور را مطرح میتشکيل چنين  نار( دفاتر مسافرتی ترکيه
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 های درگير در نظام گردشگری کشور ایجاد هماهنگی ميان سازمان

و یکی از  ندمتعددي درگيرهاي  ها و وزارتفانه گردشگري صنعتی فرابفشی است که در آن سازمان

ن صتنعت استت کته    هاي درگير در ای هماهنگی سازماننااین صنعت در کشور ما  ةهاي عمد چالش

 .است مصوبا  این شورا اجرایی نشده ،عليرام تشکيل شوراي عالی ميراث فرهنگی و گردشگري

 تعتداد آمتار رستمی و دقيقتی از     ،متعتدد هتاي   هماهنگی بين این دستگاهنابه دليل همين  ،همچنين

ایتن  حتی در برختی متوارد از عملکترد برختی از      .باشد گردشگران واردشده به کشور موجود نمی

توستط فعتاالن گردشتگري در     یبه عنتوان متانع   ،و تجار  ، معدنمانند وزار  صنعت، ها دستگاه

کشتور در ایتن زمينته     ةرتبت  ن عالیضروري است مسئوال ،از این رو. شود گردشگري یاد می ةتوسع

 سازوکارهايو با توجه به اهميت این صنعت در رشد اقتصادي کشور  باشند داشته بيشتر یمشارکت

فعلتی ماننتد شتوراي عتالی ميتراث فرهنگتی و        ستازوکارهاي د هماهنگی را طراحتی یتا بتر    جدی

شدن مصتوبا  ایتن شتورا را گيگيتري      و با جدیت اجرایی باشند گردشگري ناار  بيشتري داشته

 .کنندهاي ذیربط را ایجاد  هماهنگی الزم بين سازمان ،همچنين .کنند

 و جامع گردشگری راهبردی ةبا برنام های ساختاری و سازمانی متناسب ایجاد ظرفيت

هتاي ستاختاري الزم و منتابع     ظرفيت، نبود ویژه در بفش دولتی صنعت هیکی از مشکال  اصلی ب

گرفته مشف  شده است بيش از  انجامکه بر اساس بررسی  استانسانی متفص  در این سازمان 

سازمان  ،همچنين. دنندارگردشگري  ةن سازمان مدرک مرتبط و تفص  در حوزدرصد شااال 11

هتا و   صنعتی فرابفشی گردشتگري کته در آن وزارتفانته    ةبراي ادار را هاي ساختاري الزم ظرفيت

هتاي ستاختاري متناستب بتا اهتداف       و سعی نکرده است ظرفيت ند نداردهاي بزرگ درگير سازمان

 ةز تدوین برنامدر این زمينه گس ا باید. کندگردشگري را در خود ایجاد  ةانداز کشور در حوز چشم

هاي ستاختاري و ستازمانی متناستب بتا آن در      و جامع صنعت متناسب با این امر ظرفيت راهبردي

گردشگري در کشور  ةتشکيل وزارتفان نارکه در همين راستا برخی صاحبناران  شود کشور ایجاد

 .کنند میرا مطرح 
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 و جامع گردشگری کشور راهبردی ةتدوین برنام

کته بته اجتراي آن     ی استو جامع راهبردي سند نبودصنعت گردشگري  ةدهاي عم یکی از چالش

ستند ملتی    ،در ایتن راستتا  . کنتد صنعت را مشف  هاي  و اهداف و برنامه باشد تعهد وجود داشته

کته بتا توجته بته گذشتت       شداجرایی ن تدوین شده است، 11 ةدر ده که گردشگري کشور ةتوسع

انداز کشور نيز هر چنتد   در افق چشم. استزنگري و اصالح این سند نيز نيازمند با ،ساليان متمادي

ناتران بتر    ميليون گردشگر به کشور، هر چند برخی صتاحب  41ورود )اهداف صنعت گردشگري 

 استت،  مشتف  شتده  ( کننتد  کيتد متی  أنبودن گردشگري انبوه با فرهنگ و شرایط کشور ت متناسب

 بایتد در کته   ،ربط مشف  نشده است ذي هاي سازوکارهاي اجرایی دستيابی به آن از سوي سازمان

شتده   بيتان به ایتن دليتل   ( در عنوان راهکار) لفظ جامع. کندریزي به این موارد هم توجه  این طرح

ضروري  ،از این رو .ندهاي زیادي در آن درگير و سازمان استاست که گردشگري امري فرابفشی 

. شتود و تعهد به اجراي آنتان نيتز اختذ     شودها نيز توجه  است در این برنامه به نقش و جایگاه آن

هتاي   بفش گردشگري در برنامته  شود،به آن توجه  زمينه بایدیکی از مواردي که در این  ،همچنين

 . استو جامع صنعت  راهبرديکشور بر مبناي همين طرح  ةتوسع

 ایجاد فرهنگ مورد نياز صنعت گردشگری در کشور

فرهنگ مورد نياز صنعت گردشتگري در کشتور    دنبوهاي اصلی صنعت گردشگري،  یکی از چالش

نگاه سياسی و امنيتی به گردشتگر و تلقتی از گردشتگر     شود از جمله را شامل میکه مواردي  است

که با حضور خود مانند ویتروس فستاد را    ،باري از فساد و فحشا یا کوله ،به عنوان جاسوس دشمن

هاي جامعه بتا ختدمت بته گردشتگران و      هماهنگی فرهنگ و ارز نادهد و  در جامعه افزایش می

برخورد نامناستب ستازمان    و نشدن خدمت به گردشگران در فرهنگ عمومی جامعه ارزشمند فرض

در ایتن  . انتاامی، گشتيبانی و اداري با گردشگر خارجی در بدو ورود فترد بته کشتور و گتس از آن    

زمان نيروي انتاامی که فرهنتگ  کشور مانند سا دیگر هاي هاي ذیربط مانند بفش سازمان بایدراستا 

  .کند رانندگی را در کشور تبليغ می

ها نيز فرهنگ مورد نياز صنعت گردشگري و کارکردهاي مثبت آن در سط  کشتور   این سازمان
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تا اهميت گردشگري و احترام به گردشگر اعتم از داخلتی و ختارجی در کشتور      کنند را ترویج می

 .شودنهادینه 

 شگری کشورتدوین قانون جامع گرد

همتاهنگی  ناهتاي دیگتر ماننتد     هاي گردشگري کشور که شاید بتوان برختی چتالش   یکی از چالش

قتانون جتامع    ، نبتود ینتد گردشتگري را ناشتی از آن دانستت    اهاي درگير در فر ها و دستگاه سازمان

که موجب شده است بعضتا  قتوانينی حتتی متعتارض در ستط  کشتور        استگردشگري در کشور 

از ایتن   .استت  کردهصنعت گردشگري کشور ایجاد  ةمانعی جدي را در توسع وباشد وجود داشته 

بتا  هتاي ذیتربط در ایتن صتنعت و      دولت با همکاري مجلس با شناستایی دقيتق ستازمان    ، بایدرو

تا از این طریق  را تدوین کندقانون جامع گردشگري کشور  ي دیگرکشورها هاي هتجرب کارگيري به

 .دشوصنعت فراهم  ةو موجبا  رشد و توسع وداد شافزایی در صنعت ایج هم

 طراحی نظام جذب متناسب با مشاغل صنعت

ناتام   نکتردن  هاي زیربنایی مرتبط با منابع انسانی صنعت گردشگري کشتور رعایتت   یکی از چالش

معيارهاي متناسب بتا صتنعت در گتزینش     نکردن ساالري در جذب نيرو در صنعت و لحاظ شایسته

 استت کته موجتب شتده     استت استفدام بر اساس روابط و نته ضتوابط و معيارهتا     منابع انسانی و

در حتالی کته   . اشتد بسياري از کارکنان این بفتش بتا صتنعت همراستتا نب    هاي  بهتحصيال  و تجر

بفش خصوصی و بفتش   است ضروري ،از این رو .دیدگان این صنعت بيکارند بسياري از آموز 

و  اصتلی ن نقشتی  آو منابع انستانی در   رداهيتی خدماتی دادولتی صنعت با توجه به اینکه صنعت م

 ةو از این طریق موجبا  رشد و توسع ایجاد کندیک ناام جذب مبتنی بر شایستگی  ،حياتی دارند

 .کندصنعت را فراهم 

 روز برای صنعت طراحی نظام آموزشی کاربردی و به

وب ناتام آمتوز  منتابع انستانی     مطلنتا هاي مرتبط با منابع انسانی صنعت اثربفشی  یکی از آسيب

ها کتاربردي و مطتابق بتا     این آموز  ،ها ن آناکه هم به اذعان متوليان و هم از دیدگاه مفاطب است
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و بفش خصوصی هم به دليل بتاالبودن هزینته و احستاس     يستندهاي روز ن استانداردها و گيشرفت

ها نيتز ارزیتابی    و اثربفشی این آموز  اند ها نکرده استقبال مطلوبی از این آموز  ،ها بودن آننمفيد

اوال  محتواي آموزشی صتنعت را بتازنگري و آن را بتر     بایدشود  احساس می ،از این رو. شوند نمی

ثانيا  با برقراري ارتبتا  بتا مراکتز آموزشتی صتنعت در       کرد،روز  المللی به اساس استانداردهاي بين

 .دکرخود صنعت را فراهم  ،نتيجه سط  جهانی موجبا  تعالی منابع انسانی صنعت و در

 طراحی نظام جامع نظارت بر بخش خصوصی صنعت

ناام جامع ناار  بتر بفتش خصوصتی صتنعت      نبودموجود در صنعت  ةهاي عمد یکی از چالش

بته   فقتط در برخی موارد اقداما  برخی فعاالن این بفش که است طوري که موجب شده  به .است

. کنتد المللی صتنعت گردشتگري کشتور خدشته وارد      ه اعتبار بينب ،باشند فکر منافع فردي خود می

خدما  بتا کيفيتت ختارج از تتوان ختود و شترایط        عرضةمثال برخی از آنان با بيان و تبليغ  براي

هتا   ها موجب نارضایتی آن آن خدما  به آن نکردن عرضهکشور براي جذب گردشگران خارجی و 

ضروري است مدیران صنعت با تدوین  ،از این رو. شوند میشدن صنعت گردشگري کشور  و بدنام

ناتار    ،کننتد  ناارتی، در عين حالی که امور اجرایی را به بفش خصوصی واگذار متی  ةجامع بست

افتزایش دهنتد تتا از طریتق ایتن ناتار  و رعایتت استتانداردها از ستوي بفتش            را خود بر آنان

 . کنندکشور را فراهم خصوصی موجبا  رضایتمندي بيشتر گردشگران داخلی و خارجی 

 های جامعه توریسم متناسب با فرهنگ و ارزش ةهای کشور در حوز شناسایی ظرفيت

هتاي گردشتگري کشتور متناستب بتا       به ظرفيتت  یتوجه بیهاي صنعت گردشگري  یکی از چالش

ویتژه   عدم شناسایی کامل استعدادهاي صنعت گردشگري بته  ،همچنين ،هاي کشور فرهنگ و ارز 

در این زمينه تحقيقا  و مطالعا  گستترده   بایدرسد  به نار می .است جز آنوستایی و در مناطق ر

و بر اساس این استعدادها و بتر مبنتاي    ودطور کامل شناسایی ش و استعدادهاي کشور به انجام گيرد

 مثال  گردشگري فرهنگ، اکوتوریستم و  ،دشگري کشور، راهبردهاي گرهاي جامعه فرهنگ و ارز 

 .کردریزي  ناسایی و بر اساس آن برنامهرا ش جز آن
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باالي کشور در  هاي ظرفيتجهانی و   با توجه به اهميت روزافزون صنعت گردشگري در سط

ن متدیران و مستئوال  بایتد   جتز آن،  کشور مانند ذخایر نفتتی و  دیگر این زمينه و محدودبودن منابع

ستفانه در کشتور متا صتنعت     أاما مت ،توجه بيشتري به این صنعت گاک و گایدار مبذول دارند کشور

رو است که نویسندگان در این مقاله کوشيدند بتا توجته    هاي جدي روبه گردشگري کشور با چالش

 05که در ایتن راستتا    را بررسی کنندصنعت گردشگري کشور  يها، راهکارهاي ارتقا به این چالش

ه استت کته اميتد    شتد ناسایی راهکارهاي مرتبط با صنعت و مرتبط با دولت ش ةراهکار در دو دست

ها شاهد رشد و تعالی بيشتر ایتن صتنعت در ستط  کشتور      سازي آن ها و گياده است با توجه به آن

 .باشيم
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