مدیریت فرهنگ سازمانی
دورة  ،31شمارة  ،1پاییز 3131

Print ISSN: 2423-6942
Online ISSN: 2423-6934

صفحات  311ـ 329

http://jomc.ut.ac.ir

تبيين راهکارهای ارتقای صنعت گردشگری
جمهوری اسالمي ايران
مسلم باقری ، 1حسن زارعی متین

2

 .1استادیار ،دانشکدة اقتصاد ،مدیریت و علوم اجتماعی ،دانشگاه شیراز ،ایران
 .2استاد ،دانشکدة مدیریت و حسابداری ،پردیس فارابی دانشگاه تهران ،ایران

(تاریخ دریافت3131/80/80 :؛ تاریخ پذیرش)3131/33/80 :

چکيده
کشور ایران به دليل داشتن جاذبهها و مقاصد بيبدیل ،استعداد بسيار زیادي در استفاده از مزایا و منااف صانعت گردشارري دارد .اماا بار
اساس آمار سازمانهاي بينالمللي و ملي ،صنعت گردشرري کشور وضعيتي مطلوب ندارد و از قابليتها و پتانسيل کشاور در ایان زميناه
استفادة مطلوبي نميشود .از این رو این مقاله با بهکارگيري روش تحقيق آميختة اکتشافي و با بهکارگيري روش تحليال محتاواي کيفاي
در بخش کيفي و روش پيمایشي ،و با بهکارگيري نرمافزارهاي  SPSSو  LISRELدر بخش کمي راهکارهاي ارتقاي صنعت گردشارري
را بررسي کرده است و پس از دستيابي به کفایات نراري در محاا به باا ابرگاان صانعت و اجاراي روش تحليال محتاواي کيفاي بار
محا بهها ،پرسشنامه توزی کرده است و در پایان ،به  30راهکار ارتقاي صنعت در دو دسته راهکارهاي مرتبط باا صانعت و راهکارهااي
مرتبط با دولت دست یافته و بر اساس آن ،مدل راهکارهاي ارتقاي صنعت گردشرري کشور را طرا ي کرده است.

کليدواژگان
راهکارهاي ارتقاي صنعت گردشرري ،گردشرري ،صنعت گردشرري.

نویسندة مسئول ،رایانامهbagherimoslem@shirazu.ac.ir :
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مقدمه
امروزه توجه به گردشگري و آثار مثبت آن بسيار افزایش یافته استت ( )Hall & Lew, 2009, p.1و
این صنعت نقشی بسيار مهم در رفاه اجتماعی و اقتصادي جوامع ميزبان ایفتا متیکنتد

( & Walker

 .)Walker, 2011, p.21بر اساس اعالم شتوراي جهتانی گردشتگري و ستفر ،گردشتگري در حتال
تبدیلشدن به بزرگترین صنعت جهانی است ( )WTTC, 2011و بتر استاس گتزار

ستال 4102

سازمان جهانی گردشگري ،این صنعت توانستته استت در ستال  9 ،4102درصتد توليتد ناختال
جهان ،یک شغل از هر  00شغل موجود در سراسر جهتان و درآمتدي بتيش از  0121ميليتون دالر
(بهطور مستقيم) را به خود اختصاص دهتد ( .)UNWTO, 2014, p.2در بيتان نگتاههتا و انتاتارا
متفاو

و در واقع کارکردهاي متفاوتی که صنعت گردشگري دارد ،جعفري بيان میکند:
متیباشتد .بتراي دولتتهتا

«در واقع ،گردشگري داراي معانی متفتاوتی بتراي افتراد مفتلت

گردشگري داراي معنی منبع اشتغال ،فعاليتهاي اقتصادي ،سرانة مفارج ،اثر ضریب تکاثري ،براي
بفش صنعت ممکن است معانی همانند ترویج (تبليغ) ،درآمتدها ،متد

اقامتت و ایتن در حتالی

است که براي گروههاي مذهبی یادآور زیار  ،جستوجوي معنویت و برادري جهتانی متیباشتد.
براي انسانشناسان گردشگري یک زمينة مطالعه که شامل تعامال

بين مهمان (گردشگر) و ميزبان،

تغيير فرهنگ ،کاالشدن ميراث فرهنگی و  ...میشود را ارائه میدهد  ....و براي ختود گردشتگران،
گردشگري رهایی از امتور روزمتره ،آزادي در گيگيتري اوقتا
آموز

فرااتت ،استتراحت و آستودگی و

را گيشنهاد میدهد» (.)Jafari, 2003, p.6

بيان مسئله
ایران از جنبة جاذبههاي گردشگري ،انواع اقليمها ،فضاها و فصلها را دارد و از جنبة آثار باستتانی،
مناطق تفریحی و زیباییهاي طبيعی ،با کشورهاي گيشرفته در صنعت گردشتگري برابتري متیکنتد
(محسنی ،0211 ،ص )050و از لحاظ دارابودن ابنيه و آثار تاریفی جزء نه کشور نفست دنيا است
و از لحاظ جاذبههاي اکوتوریستی در ميان  01کشور برتر دنيا قرار دارد (ارمغتان ،0211 ،ص)421
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که نشاندهندة استعداد و قابليت زیاد کشور در جهت رشد و توسعة صنعت گردشگري استت .بتر
اساس برنامهریزي افق چشمانداز صنعت گردشگري ،باید به هدف جذب  41ميليتون گردشتگر در
گایان برنامة هفتم توسعه در سال  0212دست یافت (رحيمگور ،0211 ،ص.)00
جدول  .1اهداف صنعت گردشگري کشور در افق چشمانداز

سالهايبرنامه


نرخرشدبرنامه
(درصد)

تعدادگردشگراندرسال

درآمدارزيدرسال

پايانيبرنامه(بهميليوننفر) پايانيبرنامه(بهميليارددالر)

برنامة چهارم ()12-11

21

4 /1

0 /5

برنامة گنجم ()19-92

41

1 /5

2 /5

برنامة ششم ()92-91

05

02

01

برنامة هفتم ()99-0212

01

41

45

اما بر اساس اعالم مسئوالن ،کشور ایران با اهداف ترسيمشده در سند چشمانداز فاصلة زیتادي
داریم و نتوانسته ایم به اهداف خود در این صنعت دست یابيم .گيشبينی تعداد گردشتگران ورودي
در سال  92حدود  5ميليون نفر بوده است که این عدد از اهداف ترسيمشده در برنامتة گتنجم هتم
کمتر است (دنياي اقتصاد .)0292/5/1 ،از این رو ،محققان با توجه به وضعيت یادشده راهکارهتاي
ارتقاي این صنعت در جهت دستيابی بيشتر به اهداف ترسيمشده را بتراي صتنعت گردشتگري در
افق چشمانداز بررسی کردند.
سؤالهای پژوهش
این گژوهش به دنبال گاسفگویی به سؤالهاي ذیل است:
 راهکارهاي ارتقاي صنعت گردشگري کشور کدامند؟ دستهبندي راهکارهاي شناساییشده چگونه است؟پيشينة پژوهش
در بررسیهاي انجامگرفته توسط محققان مقاله یا کتابی که مانند این مقاله به ستط کتالن صتنعت
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تحقيق آميفتة اکتشافی راهکارهاي خود را در این سط ارائه کرده باشد ،بته

دست نيامد .اما برخی مقاال

و کتابها به برخی راهکارهاي ارتقاي صنعت اشتاره کتردهانتد کته

برخی از آنها عبار اند از:
صدر ممتاز و آقارحيمی ( )0219در تبيين راهکارهاي توسعة صنعت گردشگري گزشکی کشور
به راهکارهاي تعيين راهبردهاي توسعة زیرساخت عمومی ،توسعة منتابع انستانی ،توستعة سيستتم
اطالعاتی و بازاریابی ،و توسعة محصول اشاره کردهاند.
تقوي و قلیگور سليمانی ( )0211در تبيين عوامل مؤثر بر رشد صتنعت گردشتگري در ایتران،
عوامل مؤثر بر افزایش درآمد ارزي صنعت گردشگري را بررسی کردند و به عواملی مانند افتزایش
تعداد اتاق در هتلها ،آموز

منابع انسانی شاال در صتنعت ،جنتگ (احستاس وجتود امنيتت در

کشور) اشاره کردهاند (تقوي و قلیگور سليمانی ،0211 ،ص.)051
محسنی ( )0211در مقالة خود با عنوان «گردشگري گایتدار در ایتران :کارکردهتا ،چتالشهتا و
راهکارها» به مواردي مانند گذیر

گردشگري و جهانگردي بته مثابتة صتنعت توستعهاي ،تتدوین

برنامة جامع توسعة صنعت گردشگري ،توجه اصولی به زیرساختها و امکانا  ،حتذف نهادهتاي
موازي ،اصالح تصورا

نادرست از گردشگر اشاره میکند (محسنی ،0211 ،ص.)019

شجاعی و نوري ( )0211در بيان سياستهاي مورد نياز جهت توسعة صنعت گردشگري کشور
به مواردي مانند توسعة روابتط ختارجی ،کتاهش تصتديگتري دولتت ،توستعة زیرستاختهتاي
اقتصادي ،تحول در ناام مدیریت و توسعة فرهنگ گردشگري اشاره میکننتد (شتجاعی و نتوري،
 ،0211ص.)11
مدهوشی و نيازي ( )0219در بررسی علل توسعهنيافتگی صنعت گردشگري در استان گلستتان
به عوامل تعدد مراکز تصتميم گيتري ،ضتع
بازاریابی و فقدان فرهنگ گذیر

امکانتا

زیربنتایی و ختدما

گردشتگري ،ضتع

گردشگر اشاره کردهاند (مدهوشی و نيازي ،0219 ،ص.)025

روش تحقيق
راهبرد گژوهش این مقاله رو

تحقيق آميفته است .گژوهشهاي آميفته ،گژوهشهایی است که بتا
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بهکارگيري ترکيب رو هاي تحقيق کمی و کيفی انجام متیگيترد (بازرگتان ،0211 ،ص .)014بتا
توجه به اینکه در این مقاله ،در ابتدا ،دادههاي کيفی بر اساس راهبرد گژوهش تحليل محتواي کيفی
جمعآوري شده ،سپس ،دادههاي کمّی بر اساس راهبرد گتژوهش گيمایشتی جمتع متیشتود ،رو
تحقيق این مقاله ،آميفته اکتشافی است.
جامعة آماری و نمونهگيری
در مرحلة طراحی مدل ،جامعة آماري تحقيق مدیران ،گژوهشگران و استتادان حتوزة گردشتگري و
استادان دانشگاهی آشنا با حوزة گردشگري کشور بوده است که بر این اساس با  01نفر از خبرگان
این حوزه مصاحبه شد .این مصاحبهها تا مرحلة دستيابی به کفایت ناري (اشباع) ادامته یافتت .در
مرحلة اخذ تأیيد راهکارهاي استفراجشده در بفش کيفی گژوهش ،جامعتة آمتاري تحقيتق شتامل
صاحبناران ،متفصصان و کارشناسان صنعت گردشگري کشور نيز بودند .که بتر استاس بررستی
انجامگرفته ،تعداد این افراد  241نفر (با تأکيد بر شهر تهتران) بتوده استت کته بتر استاس جتدول
نمونهگيري مورگان حجم نمونه باید  015نفر باشد که با توجه به گراکندگی جغرافيتایی افتراد 441
گرسشنامه توزیع شد .در نهایت 015 ،گرسشنامه جمعآوري و تجزیهوتحليل شد.
روش نمونهگيری
در مرحلة اول براي نمونهگيري ،یعنی تعيين عوامل مؤثر بر برنامتهریتزي سترمایة انستانی صتنعت
گردشتتگري کشتتور و گيامتتدهاي آن رو
مشف

نمونتتهگيتتري زنجيتترهاي یتتا گلولتته برفتتی (بتته معنتتاي

کردن افرادي است که از نار افراد انتفابشده واجد شرایطاند و اطالعا

بهکار گرفته شد .در مرحلة آزمون مدل نيز رو

باارزشی دارند)

نمونهگيري تصادفی بهکار گرفته شد.

پایایی و روایی ابزار تحقيق
به مناور اندازهگيري قابليت اعتماد (گایایی) ،نمونة اوليه شتامل  25گرسشتنامه بتراي گتيشآزمتون
انتفاب شد .سپس ،با بهکارگيري دادههاي بهدستآمده از این گرسشنامههتا و بتا نترمافتزار آمتاري
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 SPSS17ميزان ضریب اعتماد با رو

آلفاي کرونباخ براي این ابزار محاسبه شد ،کته عتدد 1/911

بهدستآمده نشاندهندة گایایی گرسشنامة تحقيق است.
براي تعيين روایی ابزار تحقيتق از خبرگتان نارستنجی شتد .بته ایتن مناتور گتس از تتدوین
گرسشنامه ،استادان مجرب در این زمينه روایی آن را تأیيتد کردنتد .همچنتين ،روایتی ستازة ابعتاد
گرسشنامه از طریق تحليل عاملی تأیيدي با نرمافزار  LISREL8.5ارزیابی و تأیيد شد.
تجزیهوتحليل اطالعات
تحقيق این مقاله و بهکارگيري دو رو

با توجه به رو

تحليل محتواي کيفی و گيمایشی نتایج به

شرح ذیل است:
الف) نتایج بخش کيفی پژوهش و روش تحليل محتوای کيفی

در رو

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

گامهاي کدگذاري باز ،فهرستبندي ،گتروهبنتدي ،دستتهبنتدي و طراحتی متدل انتزاعتی

( & Elo

 )Kynga¨s, 2008, pp.107-115است که جهت اختصار فقط جدول مرحلة گتنجم نشتان داده شتده
است.
ادامة جدول .2مدل تبييني پيامدهاي راهکارهاي ارتقاي صنعت گردشگري کشور

رديف
1
2





3
4
5
6
7
8
9

راهکارهاي
ارتقاي صنعت
گردشگري کشور

راهکارهاي
مرتبط با صنعت


تدوین برنامة راهبردي و جامع گردشگري کشور
تدوین قانون جامع گردشگري کشور
شناسایی ظرفيتهاي کشور در حوزة توریسم متناسب با فرهنگ و
ارز هاي جامعه
ایجاد ظرفيتهاي ساختاري و سازمانی متناسب با برنامة راهبردي و
جامع گردشگري
ایجاد فرهنگ مورد نياز صنعت گردشگري در کشور
طراحی ناام آموزشی کاربردي و بهروز براي صنعت
طراحی استانداردهاي مورد نياز صنعت متناسب با استانداردهاي
جهانی و شرایط کشور
طراحی ناام جامع ناار بر بفش خصوصی صنعت
طراحی ناام جذب متناسب با مشاال صنعت
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ادامة جدول .2مدل تبييني پيامدهاي راهکارهاي ارتقاي صنعت گردشگري کشور



رديف
11
11
12
13
14
15


انجامدادن بازاریابی هدفمند بينالمللی براي صنعت گردشگري کشور
تمرکز بر گردشگري داخلی و الزاما مورد نياز آن
توجه به بفش خصوصی و توانمندسازي آن
ایجاد هماهنگی ميان سازمانهاي درگير در ناام گردشگري کشور
ایجاد زیرساختهاي مورد نياز صنعت
فراهمکردن زمينة افزایش سرمایهگذاري در صنعت



راهکارهاي
مرتبط با دولت

ب) نتایج کمی بر اساس روش پيمایشی

گيمایشی نتایج تحليل محتواي در مرحلتة اول بررستی شتده

در بفش دوم گژوهش از طریق رو

است ،اما قبل از انجتامدادن آزمتونهتاي مترتبط دربتارة معتبربتودن راهکارهتاي ارتقتاي صتنعت
گردشگري کشور ،روایی سازه با بهکارگيري تحليل عاملی تأیيدي و نشاندادن نحوة توزیع دادههتا
با آزمون کلموگروف-اسميرنوف بررسی شد (جدول .)2
جدول .3نتایج کمي حاصل از نرمافزار ليزرل

نامشاخص

مقاديرمشاهدهشدةشاخص


برازشقابلقبول

خیدو به درجة آزادي ()df=001( )4 /df

4/29

مقدار بين  0تا 2

تقریبی ()RMSEA

1/119

کوچکتر از  01درصد

AGFI

1/92

بزرگتر از  91درصد

1/91

بزرگتر از  91درصد

ریشة خطاي ميانگين مجذورا
شاخ
شاخ

نيکویی براز
نيکویی براز

انطباقی

( ) GFI

بر اساس جدول  ،2مدل اندازهگيري راهکارهاي ارتقاي صنعت گردشگري ایران مدلی مناستب
است زیرا مقدار کايدو به درجة آزادي کوچکتر از  2و مقادیر شاخ

هاي  GFIو  AGFIبيش از

 91درصد است .با توجه به خروجی مدل در حالت معناداري و بار عاملی سؤالها ،همة ستؤالهتا
در آزمون فرضيهها بهکار گرفته میشود.
آزمون نرمالبودن (کلموگروف -اسميرنوف) برای متغير راهکارهای ارتقای صنعت گردشگری ایران

براي این آزمون هر یک از فرضيهها به شرح فرضهاي آماري زیر بررسی میشوند:
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فرضصفر :دادهها نرمال است (توزیع جامعه نرمال است).
فرضيک :دادهها نرمال نيست (توزیع جامعه نرمال نيست).
اگر سط معناداري بزرگتر از مقدار خطا ( )1/15باشد ،فرض صفر تأیيد میشود و در صورتی کته
سط معناداري کوچکتر از خطا ( )1/15باشد ،فرض صفر رد میشود.
جدول .4نتایج آزمون کلموگروف اسميرنوف براي متغير راهکارهاي ارتقاي صنعت گردشگري ایران

متغير

سطحمعناداري

مقدارخطا

راهکارهاي ارتقاي صنعت گردشگري ایران

1/112

1/15

نتيجه

نتيجه

تأیيد فرض صفر نرمال است

چون سط معناداري برابر  1/112و بزرگتر از مقدار خطاي  1/15است ،فرض صفر تأیيد میشتود،
یعنی متغير راهکارهاي ارتقاي صنعت گردشگري ایران نرمال است.
تجزیهوتحليل معناداری راهکارهای ارتقای صنعت گردشگری ایران

براي بررسی معناداري راهکارهاي ارتقاي صنعت گردشگري ایران ،فرضهتاي آمتاري بته شترح زیتر
ایجاد شد:
فرضصفر :شاخ

مورد نار یکی از راهکارهاي ارتقاي صنعت گردشگري ایران نيست.

فرضيک :شاخ

مورد نار یکی از راهکارهاي ارتقاي صنعت گردشگري ایران است.

نتایج آزمون فرضيههاي تحقيق در جدول  5بيان شده است.
ادامة جدول .5نتایج آزمون تي

مقدارمفروضتي=3

تدوین برنامة راهبردي و جامع گردشگري
کشور
تدوین قانون جامع گردشگري کشور
شناسایی ظرفيتهاي کشور در حوزة توریسم
متناسب با فرهنگ و ارز هاي جامعه
ایجاد ظرفيتهاي ساختاري و سازمانی متناسب
با برنامة راهبردي و جامع گردشگري
ایجاد فرهنگ مورد نياز صنعت گردشگري در
کشور

سطحاطمينان%95

مقدار
تي

درجة
آزادي

ضريب
معناداري

تفاوت
ميانگين

حدپايين

حدباال

01/221

012

1/111

0/05249

0/1449

0/4151

40/119

012

1/111

0/01111

0/1552

0/4121

40/114

012

1/111

0/00249

0/1191

0/4091

01/291

012

1/111

0/02411

0/1024

0/4145

40/124

012

1/111

0/04510

0/1410

0/42020
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ادامة جدول .5نتایج آزمون تي

مقدارمفروضتي=3

طراحی ناام آموزشی کاربردي و بهروز براي
صنعت
طراحی استانداردهاي مورد نياز صنعت متناسب
با استانداردهاي جهانی و شرایط کشور
طراحی ناام جامع ناار بر بفش خصوصی
صنعت
طراحی ناام جذب متناسب با مشاال صنعت
انجام بازاریابی هدفمند بينالمللی براي صنعت
گردشگري کشور
تمرکز بر گردشگري داخلی و الزاما مورد نياز
آن
ميزان توافق با دستهبندي  00عامل یادشده ذیل
راهکارهاي مرتبط با صنعت در ارتقاي صنعت
گردشگري
توجه به بفش خصوصی و توانمندسازي آن
ایجاد هماهنگی ميان سازمانهاي درگير در ناام
گردشگري کشور
ایجاد زیرساختهاي مورد نياز صنعت
فراهمکردن زمينة افزایش سرمایهگذاري در
صنعت
ميزان توافق با دستهبندي چهار عامل یادشده
ذیل راهکارهاي مرتبط با دولت در ارتقاي
صنعت گردشگري

سطحاطمينان%95

مقدار
تي

درجة
آزادي

ضريب
معناداري

تفاوت
ميانگين

حدپايين

حدباال

41/110

012

1/111

0/11111

1/9111

0/0121

45/251

012

1/111

0/41510

0/0111

0/2152

09/501

012

1/111

0/11411

1/9552

0/0112

09/299

012

1/111

0/15022

1/9251

0/0519

41/211

012

1/111

0/24151

0/2451

0/5205

41/015

012

1/111

0/21102

0/4112

0/2219

44/212

012

1/111

0/21151

0/0921

0/2425

42/115

012

1/111

0/42249

0/0210

0/2245

40/115

012

1/111

0/40102

0/0115

21/219

012

1/111

0/54111

0/2401

0/1012

49/195

012

1/111

0/21151

0/2191

0/5114

24/409

012

1/111

0/29102

0/2152

0/5119

با توجه به جدولهاي  5و  ،1سط معناداري همة شاخ
خطاي  1/15است ،بنابراین ،فرض صفر براي همة شاخ

ها برابر با صفر و کوچکتر از ميتزان

ها رد شده و فرض مقابل تأیيد میشود.

بنابراین ،میتوان نتيجه گرفت در سط اطمينان  95درصد همة شاخ

هاي ذکرشده در مدل بتاقی

میمانند .با توجه به نتایج کيفی و کمی گژوهش ،متدل ذیتل بته عنتوان متدل راهکارهتاي ارتقتاي
صنعت گردشگري کشور طراحی میشود:

تدوينبرنامةراهبرديوجامعگردشگريکشور

شرایط کاري

تدوينقانونجامعگردشگريکشور
راهکارهايمرتبطبا

شناساييظرفيتهايکشوردرحوزةتوريسم

متناسببافرهنگوارزشهايجامعه


سرگرست

ايجادظرفيتهايساختاريوسازمانيمتناسببا

برنامهاستراتژيکوجامعگردشگري

صنعتویژگیهاي

ايجادفرهنگموردنيازصنعتگردشگريدرکشور
طراحينظامآموزشيکاربرديوبهروزبرايصنعت


راهکارهايارتقايصنعت
گردشگريکشورویژگیهاي شغل

طراحياستانداردهايموردنيازصنعتمتناسببا
استانداردهايجهانيوشرايطکشور

طراحينظامجامعنظارتبربخشخصوصي
صنعت
طراحينظامجذبمتناسببامشاغلصنعت


بازاريابيهدفمندبينالملليبرايصنعت

انجامدادن
گردشگريکشور
تمرکزبرگردشگريداخليوالزاماتموردنيازآن

راهکارهايمرتبطبا

توجهبهبخشخصوصيوتوانمندسازيآن

دولت

ايجادهماهنگيميانسازمانهايدرگيردرنظام

گردشگريکشور
ايجادزيرساختهايموردنيازصنعت

افزايشسرمايهگذاريدرصنعت

فراهمکردنزمينة


شکل  .1مدل راهکارهاي ارتقاي صنعت گردشگري کشور
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بحث و نتيجهگيری
با توجه مدل استفراجی میتوان هر یک از راهکارهاي بهدستآمده را به شرح زیر تبيين کرد:
ایجاد زیرساختهای مورد نياز صنعت

یکی از مشکال

صنعت گردشگري کشور نبتود زیرستاختهتاي مطلتوب صتنعت و منطبتق بتر

استانداردهاي جهانی در کشور است .در این راستا میتوان به کيفيت نامناسب سيستتم حمتلونقتل
هوایی ،ریلی و جادهاي کشور ،ضع

کشور در بهکارگيري فناوريهاي ارتبتاطی ،کيفيتت گتایين و

تبعيتنکردن از استانداردهاي بينالمللی در هتلها و مراکز اقتامتی ،نبتود سترویسهتاي بهداشتتی
مناسب در بين مسيرها و جز آن اشاره کرد .از این رو باید تمهيدا

الزم اندیشيده شود و با تدوین

برنامههاي الزم زیرساختهاي مورد نياز صنعت را ایجاد کرد تا این صتنعت بتوانتد نقتش حيتاتی
خود را در اقتصاد کشور ایفا کند و حتی در سالهاي نزدیک بتواند براي منابع انرژي کشور ،ماننتد
نفت جایگزینی مناسب باشد.
فراهمکردن زمينة افزایش سرمایهگذاری در صنعت

یکی از الزاما

مورد نياز براي رشد و توسعة صنعت گردشگري کشور افزایش سترمایهگتذاري در

صنعت توسط دولت و بفش خصوصی است .در این راستا دولت باید با توجته بته ظرفيتتهتاي
کشور به این بفتش توجته جتديتتري داشتته باشتد .همچنتين ،امنيتت سترمایهگتذاري را بتراي
سرمایهگذاران داخلی و خارجی فراهم کند تا آنان با اطمينان از حمایت و گشتيبانی دولتت در ایتن
بفش سرمایهگذاري کنند و موجب رشد و توسعة صنعت گردشگري کشور شوند .در ایتن راستتا،
برخی صاحبناران جذب سرمایههاي ایرانيان مقيم خارج را یکی از زمينههایی میدانند کته دولتت
میتواند مشارکت آنها را جلب کند.
بازاریابی هدفمند بينالمللی برای صنعت گردشگری کشور

یکی از چالش هاي جدي صنعت گردشگري کشور تصویري است که در سط بينالملل از کشتور
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ایران و سفر به ایران به مردم دنيا ارائه میشود .واقعيت آن است که امتروزه در رستانههتاي اربتی
تصویري نامطلوب از کشور را تبليغ میکننتد و ستفر بته ایتران را داراي مفتاطره و نتاامن جلتوه
میدهند که این تأثير بسيار منفی بر جذب گردشگران خارجی دارد .از این رو ،مشاهده میشود که
بازاریابی و تبليغاتی هدفمند بهویژه در بازارهاي بينالمللی توسط فعاالن بفش دولتی و خصوصتی
انجام نگرفته است (هر چند که در داخل نيز تبليغ نشده است و مردم کشور ما نيتز هنتوز بتهطتور
کامل با صنعت گردشگري کشور آشنایی کافی ندارند) و عليرام تصویر نامناسب ارائهشده ،صنعت
گردشگري بازاریابی خاصی انجام نداده است و هنوز بسياري از مردم دنيا ایران را نشناختهاند و آن
را با برخی کشورها مانند عراق اشتباه میگيرند ،یا هيچ اطالعاتی دربارة مقاصد گردشتگري کشتور
ندارند و سفار خانههاي کشور در خارج نيز در این زمينه فعاليت خاصی را جهت آشتنایی متردم
کشورهاي دیگر با گردشگري کشور انجام نمیدهند .حتی در بتين کشتورهاي منطقته و مستلمانان
سراسر جهان نيز بازاریابی هدفمندي براي صنعت گردشگري کشور انجتام نمتیگيترد .از ایتن رو،
ضروري است مسئوالن ذیربط در ایتن زمينته فعتال شتوند و بتا شتناخت جامعتة هتدف صتنعت
گردشگري کشور بازاریابی مطلوبی را انجام دهند و زمينة افتزایش ورود گردشتگران ختارجی بته
کشور و رشتد و توستعة صتنعت گردشتگري را فتراهم کننتد .صتاحبناران ایجتاد برنتد صتنعت
گردشگري کشور ،راهاندازي دفاتر اطالعرسانی گردشگري کشور در خارج ،ایجاد شبکة بينالمللی
گردشگري ایران و جز آن را در این راستا گيشنهاد میکنند.
تمرکز بر گردشگری داخلی و الزامات مورد نياز آن

با توجه به وضعيت کشور در سط بينالمللی و تصویر نامناسب ارائهشده از کشور در این ستط ،
صاحبناران حوزة گردشگري معتقدند در عين حالی که باید بازاریابی هدفمند بتينالمللتی صتنعت
گردشگري کشور از طریق ایجاد برند گردشگري و جز آن انجام گيرد ،باید در شرایط فعلی تمرکز
اصلی را بر گردشگري داخلی قرار گيترد و بتا ایجتاد شترایط گستتر

ایتن صتنعت در داختل و

واردکردن سفر به سبد خانوارها به عنوان کاالیی حياتی و با کارکردهاي مثبت بسيار زیتاد ،موجتب
رشد و توسعة گردشگري داخلی شد.
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طراحی استانداردهای مورد نياز صنعت متناسب با استانداردهای جهانی و شرایط کشور

یکی از مشکال

صنعت گردشگري بیتوجهی به استانداردهاي بينالمللی و گيادهستازي آنهتا در

صنعت در بفشهاي مفتل

آن مانند مراکز اقامتی (هتتلهتا و مهمتانگتذیرها و جتز آن) ،مراکتز

گذیرایی (رستورانها و جز آن) ،سيستمهاي حملونقل و جز آن است که موجتب شتده استت در
ارزیابیهاي انجامگرفته کيفيت خدما

عرضهشده در صنعت گردشگري کشتور مطلتوب ارزیتابی

نشده است و مشتریان و گردشگران صنعت از خدما

عرضهشده رضتایت کتافی نداشتته باشتند،

حتی استانداردهاي بومی نيز براي صنعت گردشگري کشور تدوین نشده است .از این رو ضروري
است مسئوالن ذیربط حتیاالمکان استانداردهاي بينالمللی را گياده کنند و در صور

عتدم امکتان

گياده ستازي برختی از ایتن استتانداردها بته دليتل شترایط فرهنگتی ،متذهبی و جتز آن در کشتور
استانداردهاي بومی در این زمينه تدوین کنند .زیرا اجراي این استتانداردها بتهویتژه استتانداردهاي
بينالمللی ،گردشگران خارجی و داخلی را تشویق به بهکارگيري مراکتز گردشتگري کشتور کترده
است .در نتيجه ،موجبا

رشد و توسعة صنعت را فراهم میکند.

توجه به بخش خصوصی و توانمندسازی آن

یکتتی از مشتتکالتی کتته بتتهویتتژه فعتتاالن بفتتش خصوصتتی صتتنعت بتتر آن تأکيتتد متتیشتتد ،در
اختيارقرارگرفتن صنعت از سوي دولت و مانعيتت آن بتراي رشتد و توستعة بفتش خصوصتی و
واگذارنکردن اختيارا

و امکانا

خود به این بفش است .در نتيجته ،بفتش خصوصتی صتنعت

رشد الزم را کسب نمیکند و نمی تواند در دستيابی به اهداف کالن صنعت در افق چشمانداز موفق
باشد .در حالی که امروزه در ناام ادارة کشورها بر دولت حداقلی و در کشور نيز بر اجتراي اصتل
 22و واگذاري فعاليتهاي اجرایی به بفشهاي خصوصی تأکيد میشتود کته در ایتن زمينته بایتد
مقدما

این امر در صنعت گردشگري نيتز فتراهم شتود .برختی فعتاالن صتنعت نيتز بتر استاس

تجربههاي کشورهاي منطقه مانند ترکيه در تشکيل نهادهایی مانند تورساب (اتحادیة آژانسداران و
دفاتر مسافرتی ترکيه) نار تشکيل چنين نهادهایی در صنعت گردشگري کشور را مطرح میکنند.
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ایجاد هماهنگی ميان سازمانهای درگير در نظام گردشگری کشور

گردشگري صنعتی فرابفشی است که در آن سازمانها و وزارتفانههاي متعددي درگيرند و یکی از
چالشهاي عمدة این صنعت در کشور ما ناهماهنگی سازمانهاي درگير در این صتنعت استت کته
عليرام تشکيل شوراي عالی ميراث فرهنگی و گردشگري ،مصوبا

این شورا اجرایی نشده است.

همچنين ،به دليل همين ناهماهنگی بين این دستگاههتاي متعتدد ،آمتار رستمی و دقيقتی از تعتداد
گردشگران واردشده به کشور موجود نمیباشد .حتی در برختی متوارد از عملکترد برختی از ایتن
دستگاهها ،مانند وزار

صنعت ،معدن و تجار  ،به عنتوان متانعی توستط فعتاالن گردشتگري در

توسعة گردشگري یاد میشود .از این رو ،ضروري است مسئوالن عالیرتبتة کشتور در ایتن زمينته
مشارکتی بيشتر داشته باشند و با توجه به اهميت این صنعت در رشد اقتصادي کشور سازوکارهاي
جدید هماهنگی را طراحتی یتا بتر ستازوکارهاي فعلتی ماننتد شتوراي عتالی ميتراث فرهنگتی و
گردشگري ناار

بيشتري داشته باشند و با جدیت اجراییشدن مصتوبا

ایتن شتورا را گيگيتري

کنند .همچنين ،هماهنگی الزم بين سازمانهاي ذیربط را ایجاد کنند.
ایجاد ظرفيتهای ساختاری و سازمانی متناسب با برنامة راهبردی و جامع گردشگری

یکی از مشکال
انسانی متفص

اصلی بهویژه در بفش دولتی صنعت ،نبود ظرفيتهتاي ستاختاري الزم و منتابع
در این سازمان است که بر اساس بررسی انجامگرفته مشف

 11درصد شااالن سازمان مدرک مرتبط و تفص

شده است بيش از

در حوزة گردشگري ندارند .همچنين ،سازمان

ظرفيت هاي ساختاري الزم را براي ادارة صنعتی فرابفشی گردشتگري کته در آن وزارتفانتههتا و
سازمانهاي بزرگ درگيرند ندارد و سعی نکرده است ظرفيتهتاي ستاختاري متناستب بتا اهتداف
چشمانداز کشور در حوزة گردشگري را در خود ایجاد کند .باید در این زمينه گس از تدوین برنامة
راهبردي و جامع صنعت متناسب با این امر ظرفيتهاي ستاختاري و ستازمانی متناستب بتا آن در
کشور ایجاد شود که در همين راستا برخی صاحبناران نار تشکيل وزارتفانة گردشگري در کشور
را مطرح میکنند.
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تدوین برنامة راهبردی و جامع گردشگری کشور

یکی از چالشهاي عمدة صنعت گردشگري نبود سند راهبردي و جامعی است کته بته اجتراي آن
تعهد وجود داشته باشد و اهداف و برنامههاي صنعت را مشف

کنتد .در ایتن راستتا ،ستند ملتی

توسعة گردشگري کشور که در دهة  11تدوین شده است ،اجرایی نشد کته بتا توجته بته گذشتت
ساليان متمادي ،این سند نيز نيازمند بازنگري و اصالح است .در افق چشمانداز کشور نيز هر چنتد
اهداف صنعت گردشگري (ورود  41ميليون گردشگر به کشور ،هر چند برخی صتاحبناتران بتر
متناسبنبودن گردشگري انبوه با فرهنگ و شرایط کشور تأکيتد متیکننتد) مشتف
سازوکارهاي اجرایی دستيابی به آن از سوي سازمانهاي ذيربط مشف

شتده استت،

نشده است ،کته بایتد در

این طرحریزي به این موارد هم توجه کند .لفظ جامع (در عنوان راهکار) به ایتن دليتل بيتان شتده
است که گردشگري امري فرابفشی است و سازمانهاي زیادي در آن درگيرند .از این رو ،ضروري
است در این برنامه به نقش و جایگاه آنها نيز توجه شود و تعهد به اجراي آنتان نيتز اختذ شتود.
همچنين ،یکی از مواردي که در این زمينه باید به آن توجه شود ،بفش گردشگري در برنامتههتاي
توسعة کشور بر مبناي همين طرح راهبردي و جامع صنعت است.
ایجاد فرهنگ مورد نياز صنعت گردشگری در کشور

یکی از چالشهاي اصلی صنعت گردشگري ،نبود فرهنگ مورد نياز صنعت گردشتگري در کشتور
است که مواردي را شامل میشود از جمله نگاه سياسی و امنيتی به گردشتگر و تلقتی از گردشتگر
به عنوان جاسوس دشمن ،یا کولهباري از فساد و فحشا ،که با حضور خود مانند ویتروس فستاد را
در جامعه افزایش میدهد و ناهماهنگی فرهنگ و ارز هاي جامعه بتا ختدمت بته گردشتگران و
ارزشمند فرضنشدن خدمت به گردشگران در فرهنگ عمومی جامعه و برخورد نامناستب ستازمان
انتاامی ،گشتيبانی و اداري با گردشگر خارجی در بدو ورود فترد بته کشتور و گتس از آن .در ایتن
راستا باید سازمانهاي ذیربط مانند بفشهاي دیگر کشور مانند سازمان نيروي انتاامی که فرهنتگ
رانندگی را در کشور تبليغ میکند.
این سازمانها نيز فرهنگ مورد نياز صنعت گردشگري و کارکردهاي مثبت آن در سط کشتور

 649

مدیریت فرهنگ سازمانی ،دورة  ،13شمارة  ،3پایيز 1314

را ترویج میکنند تا اهميت گردشگري و احترام به گردشگر اعتم از داخلتی و ختارجی در کشتور
نهادینه شود.
تدوین قانون جامع گردشگری کشور

یکی از چالش هاي گردشگري کشور که شاید بتوان برختی چتالشهتاي دیگتر ماننتد ناهمتاهنگی
سازمانها و دستگاههاي درگير در فراینتد گردشتگري را ناشتی از آن دانستت ،نبتود قتانون جتامع
گردشگري در کشور است که موجب شده است بعضتا قتوانينی حتتی متعتارض در ستط کشتور
وجود داشته باشد و مانعی جدي را در توسعة صنعت گردشگري کشور ایجاد کرده استت .از ایتن
رو ،باید دولت با همکاري مجلس با شناستایی دقيتق ستازمانهتاي ذیتربط در ایتن صتنعت و بتا
بهکارگيري تجربههاي کشورهاي دیگر قانون جامع گردشگري کشور را تدوین کند تا از این طریق
همافزایی در صنعت ایجاد شود و موجبا

رشد و توسعة صنعت فراهم شود.

طراحی نظام جذب متناسب با مشاغل صنعت

یکی از چالشهاي زیربنایی مرتبط با منابع انسانی صنعت گردشگري کشتور رعایتتنکتردن ناتام
شایستهساالري در جذب نيرو در صنعت و لحاظنکردن معيارهاي متناسب بتا صتنعت در گتزینش
منابع انسانی و استفدام بر اساس روابط و نته ضتوابط و معيارهتا استت کته موجتب شتده استت
تحصيال

و تجربههاي بسياري از کارکنان این بفتش بتا صتنعت همراستتا نباشتد .در حتالی کته

بسياري از آموز دیدگان این صنعت بيکارند .از این رو ،ضروري است بفش خصوصی و بفتش
دولتی صنعت با توجه به اینکه صنعت ماهيتی خدماتی دارد و منابع انستانی در آن نقشتی اصتلی و
حياتی دارند ،یک ناام جذب مبتنی بر شایستگی ایجاد کند و از این طریق موجبا

رشد و توسعة

صنعت را فراهم کند.
طراحی نظام آموزشی کاربردی و بهروز برای صنعت

یکی از آسيبهاي مرتبط با منابع انسانی صنعت اثربفشی نتامطلوب ناتام آمتوز

منتابع انستانی

است که هم به اذعان متوليان و هم از دیدگاه مفاطبان آنها ،این آموز ها کتاربردي و مطتابق بتا
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استانداردها و گيشرفتهاي روز نيستند و بفش خصوصی هم به دليل بتاالبودن هزینته و احستاس
مفيدنبودن آنها ،استقبال مطلوبی از این آموز ها نکردهاند و اثربفشی این آموز ها نيتز ارزیتابی
نمیشوند .از این رو ،احساس میشود باید اوال محتواي آموزشی صتنعت را بتازنگري و آن را بتر
اساس استانداردهاي بينالمللی بهروز کرد ،ثانيا با برقراري ارتبتا بتا مراکتز آموزشتی صتنعت در
سط جهانی موجبا

تعالی منابع انسانی صنعت و در نتيجه ،خود صنعت را فراهم کرد.

طراحی نظام جامع نظارت بر بخش خصوصی صنعت

یکی از چالشهاي عمدة موجود در صنعت نبود ناام جامع ناار
است .بهطوري که موجب شده است در برخی موارد اقداما

بتر بفتش خصوصتی صتنعت

برخی فعاالن این بفش که فقتط بته

فکر منافع فردي خود میباشند ،به اعتبار بينالمللی صتنعت گردشتگري کشتور خدشته وارد کنتد.
براي مثال برخی از آنان با بيان و تبليغ عرضة خدما

بتا کيفيتت ختارج از تتوان ختود و شترایط

کشور براي جذب گردشگران خارجی و عرضهنکردن آن خدما

به آنها موجب نارضایتی آنهتا

و بدنامشدن صنعت گردشگري کشور میشوند .از این رو ،ضروري است مدیران صنعت با تدوین
جامع بستة ناارتی ،در عين حالی که امور اجرایی را به بفش خصوصی واگذار متیکننتد ،ناتار
خود بر آنان را افتزایش دهنتد تتا از طریتق ایتن ناتار
خصوصی موجبا

و رعایتت استتانداردها از ستوي بفتش

رضایتمندي بيشتر گردشگران داخلی و خارجی کشور را فراهم کنند.

شناسایی ظرفيتهای کشور در حوزة توریسم متناسب با فرهنگ و ارزشهای جامعه

یکی از چالشهاي صنعت گردشگري بیتوجهی به ظرفيتتهتاي گردشتگري کشتور متناستب بتا
فرهنگ و ارز هاي کشور ،همچنين ،عدم شناسایی کامل استعدادهاي صنعت گردشگري بتهویتژه
در مناطق روستایی و جز آن است .به نار میرسد باید در این زمينه تحقيقا

و مطالعا

گستترده

انجام گيرد و استعدادهاي کشور بهطور کامل شناسایی شود و بر اساس این استعدادها و بتر مبنتاي
فرهنگ و ارز هاي جامعه ،راهبردهاي گردشگري کشور ،مثال گردشگري فرهنگ ،اکوتوریستم و
جز آن را شناسایی و بر اساس آن برنامهریزي کرد.
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با توجه به اهميت روزافزون صنعت گردشگري در سط جهانی و ظرفيتهاي باالي کشور در
این زمينه و محدودبودن منابع دیگر کشور مانند ذخایر نفتتی و جتز آن ،بایتد متدیران و مستئوالن
کشور توجه بيشتري به این صنعت گاک و گایدار مبذول دارند ،اما متأستفانه در کشتور متا صتنعت
گردشگري کشور با چالشهاي جدي روبهرو است که نویسندگان در این مقاله کوشيدند بتا توجته
به این چالشها ،راهکارهاي ارتقاي صنعت گردشگري کشور را بررسی کنند که در ایتن راستتا 05
راهکار در دو دستة راهکارهاي مرتبط با صنعت و مرتبط با دولت شناسایی شتده استت کته اميتد
است با توجه به آنها و گيادهسازي آنها شاهد رشد و تعالی بيشتر ایتن صتنعت در ستط کشتور
باشيم.

643 

تبيين راهکارهای ارتقای صنعت گردشگری جمهوری اسالمی ایران

منابع و مآخذ
 .0ارمغان ،سيمين ( .)0211گردشگري و نقش آن در جغرافيا .اسالم شهر ،انتشارا

دانشتگاه آزاد

اسالمی اسالم شهر.

 .4بازرگان ،عباس ( .)0211مقدمهاي بر رو هاي تحقيق کيفی و آميفته رویکردهاي متتداول در
علوم رفتاري .چاپ اول ،تهران ،دیدار.
 .2تقوي ،مهدي قلیگور سليمانی ،علی (« .)0211عوامل مؤثر بر رشد صنعت گردشگري ایتران».
گژوهشنامة اقتصادي ،سال نهم ،شمارة سوم ،صفحا

.051-014

 .2رحيمگور ،علی (« .)0211مطالعه و بررسی جایگاه صنعت گردشگري ایتران در بتازار تجتار
بينالمللی گردشگري» .فصلنامة جغرافياي انسانی ،سال اول ،شمارة اول ،صفحا

.0-49

 .5شجاعی ،منوچهر نوري ،نورالدین (« .)0211بررسی سياستهاي دولت در صنعت گردشتگري
و ارائة الگوي گایدار توسعة صنعت گردشگري» .دانش مدیریت ،سال ،41شمارة  ،11صتفحا
.12-91
 .1صدر ممتاز ،ناصر آقارحيمی ،زهرا (« .)0219صنعت گردشگري گزشکی در ایران :راهکارهایی

براي توسعه» .مدیریت اطالعا

سالمت ،شمارة ( 1ویژهنامه) ،صفحا

.501-542

 .1کارگر ،بهمن ( .)0211توسعة شهرنشينی و صنعت گردشگري در ایران (از مفهتوم تتا راهکتار).
چاپ اول ،تهران ،انتشارا

سازمان جغرافيایی نيروهاي مسل .

 .1محسنی ،رضاعلی (« .)0211گردشگري گایدار در ایران :چالشهتا و راهکارهتا» .مجلتة فضتاي
جغرافيایی ،شمارة  ،41صفحا .029 -010
 .9مدهوشی ،مهرداد ناصرگور ،نادر (« .)0214ارزیابی موانع توسعة صنعت گردشتگري در استتان
لرستان» .گژوهشنامة بازرگانی ،سال هفتم ،شمارة  ،41صفحا .45-51
 .01مدهوشی ،مهرداد نيازي ،عيسی (« .)0219بررسی و تبيين توسعة صنعت گردشگري در استتان
گلستان» .دانش و توسعه ،سال هفدهم ،شمارة ،21صفحا .025-014

1314  پایيز،3  شمارة،13  دورة،مدیریت فرهنگ سازمانی

 644

11. Elo, S.; Kynga¨s, H. (2008). “The qualitative content analysis process”. Journal of
Advanced Nursing, 62(1), 107–115.
12. Given, L. M. (2008). The Sage encyclopedia of qualitative research methods. Los
Angeles, London, SAGE.
13. Hall, Michael; Lew, Alan (2009). Understanding and managing tourism impacts: an
integrated approach. United Kingdom, London, Routledge.
14. Hsieh, H. F.; Shannon, S. E. (2005). “Three approaches to qualitative content analysis”.
Qualitative Health Research, 15(9), 1277-1288.
15. Ingram, H. (1997). Clusters and gaps in hospitality and tourism research. in Teare, R.
and Bowen, J. (Eds), New Direction in Hospitality and Tourism: An Essential Resource,
Cassell, London.
16. Jafari, Jafar (2003). “Research and scholarship: The basis of tourism education“.
Journal of tourism studies, 14(1), 6-16.
17. Mayring, P. (2000). “Qualitative content analysis”. Forum: Qualitative Social
Research,1(2). Retrieved July 28, 2008, from http://217.160.35.246/fqs-texte/2-00/200mayring-e.pdf.
18. UNWTO (2014). Tourism Highlights. http://dtxtq4w60xqpw .cloudfront.net/sites/all/
files/pdf/unwto_highlights14_en_hr.pdf.
19. Walker, John; Walker, Josielyn (2011). Tourism concepts and practices. United States,
Prentice Hall.
20. WTTC(2011b): Travel & Tourism 2011. World Travel and Tourism Council. London.
http://www.wttc.org/site_media/uploads/downloads/traveltourism2011.pdf (accessed 19
Dec 2013).

