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چکیده

بر اساس گزارش يونسکو در سال  ،2007ايران جز پنج کشور برتر از نظر ميراث فرهنگي و جز ده کشور
اول در زمينه پتانسيل جذب گردشگر بينالمللي در جهان ميباشد .مساله اصلي اين ميباشد که چرا با توجه به
پتانسيل بااليي ايران در زمينه جذب گردشگر ،در اين امر ،به موفقيتي دست نيافته است .بررسي پيشينه
مطالعات دراين زمينه نشان ميدهد که صنعت گردشگري در ايران داراي فرصتها و محدوديتهايي ميباشد.
به همين منظور در اين مقاله با استفاده از روش فراتحليل به بررسي فرصتها و محدوديتهاي صنعت گردشگري
در ايران پرداخته شد .نتايج تحقيق نشان ميدهد که قدمت و تمدن ايراني ،اکوتوريسم مناسب و منحصر به
فرد ،وجود فرقهها و مذاهب مختلف و هزينههاي کم گردشگري در ايران از مهمترين فرصتها و پتانسيلهاي
گردشگري در اين کشور ميباشد .همچنين ،وجود محدوديتهاي سياسي و برنامهريزي ،اتکاي بيش از حد به
درآمدهاي نفتي ،محدوديتهاي زيربنايي و متمرکز شدن صنايع و خدمات در چند شهر بزرگ ،محدوديتهاي
فرهنگي و مذهبي ،محدوديتهاي مرتبط با تبليغات و رسانه و محدوديت در زمينه آموزش از جمله مهمترين
چالشها و محدوديتهاي صنعت گردشگري در ايران ميباشد.
واژگانکلیدی :صنعت گردشگري ،توريسم و ايران.
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مقدمه

امروزه صنعت گردشگري به عنوان يک تجارت پرسود و يک شاخه از اقتصاد جهاني در زمينه خدمات
مورد توجه و در حال توسعه ميباشد .اين ادعا با اين حقيقت که گردشگري بيش از  10درصد از درآمدهاي
ملي برخي کشورهاي دنيا را شامل ميشود ،تاييد ميگردد .توسعه گردشگري نقش مهم و اساسي را در
فعاليتهاي اجتماعي و فيزيکي بازي ميکند .سازمان جهاني گردشگري رشد صنعتگردشگري را پيشبيني
ميکند و آن را حدود  30درصد از درآمد ملي کشورهاي دنيا تخمين ميزند(گزارش سازمان جهاني
گردشگري.)5 :2013 ،
براساس گزارش سازمان گردشگري جهاني( ،)2013اهميت اقتصادي گردشگري جهاني و مسافرت ،با
افزايش ميزان مسافران از  25ميليون نفر در سال  1950به  1/03بيليون نفر در سال  ،2012بيشتر نمايان
ميشود .سازمان گردشگري جهاني( )2013پيشبيني ميکند که تعداد گردشگر رشد کند و تا سال 2030
به  1/8بيليون گردشگر در سال برسد .بر اساس گزارش سازمان جهاني گردشگري ،ايران از نظر جذابيت
و پتانسيل گردشگري جزء در  10کشور اول دنيا ميباشد ،ولي اين کشور در صنعت گردشگري و ميزان
پذيرش گردشگر خارجي به ترتيب در رده  77و  70جهان قرار دارد .اين آمارها نشان ميدهد که در حال
حاضر صنعت گردشگري ايران با تمام ظرفيتش کار نميکند .ايران چهار فصل در يک سال دارد و گردشگران
ميتوانند با پرواز  45دقيقهاي از گرمترين مکان به سردترين مکان در اين کشور بروند(کريمي:2009 ،
.)160
ايران با بيش از  7000سال تمدن ،زمينه و ميراث فرهنگي جزء اولين کشورهاي با قدمت و تمدن
تاريخي ميباشد(حاجيپور .)2007 ،بر اساس گزارش يونسکو در سال  ،2007ايران جزء  5کشور برتر از
نظر ميراث فرهنگي و زمينه تاريخي و از طرفي ديگر ،جزء ده کشور اول در زمينه پتانسيل جذب گردشگر
بينالمللي در جهان محسوب ميشود ،ولي ايران در صنعت گردشگري در رده  77جهان و در زمينه ميزان
پذيرش گردشگر خارجي در رده  70جهان قرار دارد(سازمان جهاني گردشگري.)18 :2009 ،
مسئله اصلي اين است که چه محدوديتهايي وجود دارد که صنعت گردشگري در ايران با دارا بودن
باالترين پتانسيلها در صنعت گردشگري ،با تمام ظرفيت کار نميکند؟ همچنين فرصتها و پتانسيلهاي
ايران براي جذب گردشگر خارجي چيست؟
اهمیت و ضرورت صنعت گردشگري

صنعت گردشگري از دو جهت عمده حائز اهميت است :نخست ،موجبات آشنايي ملل با ديگر فرهنگها،
نژادها ،اقوام ،سرزمينها ،گويشها و  ...را فراهم مينمايد و دوم ،ازنظر اقتصادي به عنوان يکمنبع تامين
درآمد و ارز محسوب ميشود .کشورهاي مختلف جهان در سايه برخورداري از امکانات گوناگون و جاذبههاي
متنوع ،در پي جذب و جلب جهانگردي به سوي خويش هستند .متاسفانه در کشور ما ،صنعت گردشگري

فرصتها و حمدوديتهاي صنعت گردشگري در ايران

65

چنانکه شايسته است گسترش و توسعه نيافته است .باوجودي که درتمامي برنامههاي توسعه ساليان اخير
بر رهايي از اقتصاد تکمحصولي متکي بر صادرات نفت تاکيد شده ولي در مقام عمل موفقيت و کاميابي
قابل توجه ،مملوس و محسوسي در اين زمينه به دست نيامده است .رشد و توسعه صنعت گردشگري در
ايران به عنوان يکي از راهکارهاي عملي رهايي از اقتصاد تک محصولي و متنوعسازي منابع درآمدي
کشور بايد بيش از پيش مورد توجه برنامهريزان و سياستگذاران کشور قرارگيرد(غفاري و ديگري:1381 ،
 .)220مقاله حاضرکوششي درجهت بررسي فرصتها و محدوديتهاي صنعتگردشگري درايران ميباشد.
مبانی نظري

جهانگردي و گردشگري از ديرباز در ايران رونق داشته و قرار گرفتن در مسير جاده ابريشم ،آمد و شد
خاورشناسان ،وجود کاروانسراها ،چاپارخانههاي قديمي و راههاي ارتباطي گسترده دليل اين مدعاست .در
دورههاي متفاوت و در حکومتهاي مختلف از جمله هخامنشيان ،سلوکيان و غيره به اين مسئله بر
اساس شرايط گوناگون توجه شده است .در زمان صفويه يکي از درخشانترين دوران سياحت درايران رقم
خورد که مهمترين عوامل آن توسعه ،افزايش امنيت ،راههاي ارتباطي مناسب و تاسيسات متعددي بوده
که در اين دوره در ايران ايجاد شده است(الواني و ديگري.)52 :1385 ،
درسال 1314شمسي براي اولينبار دروزارت داخله (کشور) ادارهاي به نام «اداره جلب سياحان خارجي
و تبليغات» تاسيس شد و انجام امور مربوط به جهانگردي کشور بر عهده آن اداره محول شد .در سال
 1319شمسي نخستين آژانس جهانگردي ايران در تهران تاسيس شد و در سال 1340نيز شوراي عالي
جهانگردي مرکب از  12نفر از نمايندگان وزارتخانهها و موسسات دولتي و سه نفر از اشخاص مطلع و
کارشناس در امر گردشگري و جهانگردي به موجب تصويب هيات وزيران وقت تشکيل شد .در سال
 1357و پس از پيروزي انقالب اسالمي وزارت اطالعات و جهانگردي به وزارت ارشاد ملي و سپس به
وزارت ارشاد اسالمي تغيير نام داد و حوزه معاونت جهانگردي اين وزارتخانه سرپرستي امور جهانگردي
کشور را به عهده گرفت(غفاري و ديگري .)219 :1381،در سال  1376با ادغام حوزه معاونت سياحتي و
زيارتي و سازمان مراکز ايرانگردي و جهانگردي وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي ،سازمان ايرانگردي و
جهانگردي به وجود آمد که تا اوايل سال  1383فعاليت داشت .سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري از
ادغام دو سازمان ايرانگردي و جهانگردي و سازمان ميراث فرهنگي به وجود آمد و بعدها سازمان صنايع
دستي نيز به آن اضافه شد که هم اکنون فعاليت خود را ادامه ميدهد(الواني و ديگري.)74 :1385 ،
ارکان صنعت گردشگري

شناسايي ساختارهاي صنعت گردشگري اهميت زيادي در ارتقاء گردشگر خارجي دارد .صنعت گردشگري
تلفيقي از فعاليتها ،خدمات و صنايع مختلف ميباشد ،بنابراين ساختار صنعت گردشگري شامل عناصر اساسي
مشخصي ميشودکه در زير دو گروه منابع و زيرساختهاي گردشگري طبقهبندي ميشوند(اليوت.)40 :1997 ،
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منابع گردشگري

منابع گردشگري شامل :منابع طبيعي ،منابع فرهنگي و منابعي که مبتني بر تالشهاي بشرياند را در
بر مي گيرد .با افزايش انواع منابع گردشگري ،ظرفيت صنعت گردشگري براي جذب مسافران و افزايش
گردشگر خارجي هم ارتقاء مييابد .بنابراين ،منابع گردشگري براي حکومتها به خاطر جذب مسافران و
افزايش گردشگر خارجي داراي اهميت ميباشد(فاطمي و همکاران.)18 :2012 ،
زيرساختهاي گردشگري

زيرساختهاي گردشگري همه ساختمانها و زيرساختهاي يک کشور را که شامل :سيستم ارتباطات،
سيستم بهداشت ،سيستم حمل و نقل (مثل بزرگراه ،جادهها ،راهآهن ،فرودگاه ،بندرها و  ،)...رستورانها،
مراکز خريد ،مراکز تفريحي ،هتلها ،پارکها و غيره ميشود را پوشش ميدهد .اين زيرساختها باعث
افزايش گردشگر خارجي و ارتقاء صنعت گردشگري در يک کشور ميگردند ،بنابراين حکومتها بايد با بهبود
و ارتقاء اين زيرساختها به ارتقاء صنعت گردشگري خود کمک کنند.
افزایش گردشگر بین المللی یک روش توسعه اقتصادي

صنعت گردشگري يک کشور ،يک قسمت از انواع فعاليتها در بخش اقتصادي ميباشد .بنابراين،
توسعه صنعت گردشگري باعث توسعه صنايع ديگر در بخشهاي ديگر ميگردد .براي مثال ،بخش
کشاورزي با افزايش تقاضا براي مصرف ،بخش صنايع دستي با افزايش تقاضاي اين نوع محصوالت،
بخش ساختمانسازي با افزايش بودجه براي تسهيل حمل و نقل و ساختن جادهها ،فرودگاه و همچنين
افزايش تقاضا براي استفاده از خدمات حمل و نقل و ارتباطات ،خدمات مالي ،خدمات فرهنگي و آموزشي
به ارتقاء اين بخش کمک ميکند(متيسون.)4 :1982 ،
نتايج مثبت صنعتگردشگري باتوسعه و ايجاد زيرساختهاي مقتضي براي ارتقاء اين صنعت ،به صورت
غيرمستقيم بر حکومت تاثير ميگذارد .ايجاد زيرساختهاي بهتر مثل جادهها ،برق ،تلفن و شبکه حمل و
نقل عمومي از جمله اين نتايج مثبت ميباشند .به عالوه ،ارتقاء گردشگري منجر به ارتقاء شرايط اقتصادي
مثل کاهش ميزان بيکاري و افزايش کيفيت زندگي افراد محلي در بسياري از کشورها ميشود .به عبارت
ديگر ،شکوفايي صنعت گردشگري منجر به غني شدن فرهنگها ،حفظ و مراقبت از آثار باستاني و ارتقاء
ارزش اطالعات و آگاهيهاي اجتماعي ميگردد(فرانس.)7 :1997 ،
گردشگري باعث ارتقاء سطح بهداشت و ايجاد شغل در جهان ميشود .گردشگري يک موتور اقتصادي
براي اقتصاد کشورهاي توسعه يافته و در حال توسعه ميباشد .بر اساس گزارش آماري انجمن مسافرت و
گردشگري جهاني در سال  ،2010صنعت گردشگري  10/7درصد توليد ناخالص جهاني را شامل ميشود؛
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اين صنعت همچنين  200ميليون شغل در سراسر جهان ايجاد کرده است و حدود  8درصد شاغلين در جهان
در اين صنعت مشغول به کار ميباشند .در سه سال اخير حدود  8/5ميليون شغل جديد به خاطره رونق
گردشگري ايجاد شد .تا سال  ،2020تخمينزده ميشود که صنعت گردشگري  12درصد توليد ناخالص
جهاني را شامل شود؛ همچنين  250ميليون شغل در سراسر جهان ايجاد کند و حدود  9درصد شاغلين در
جهان در اين صنعت مشغول به کار گردند(انجمن مسافرت و گردشگري جهاني.)105 :2010 ،
عوامل موثر بر صنعت گردشگري

برخي از عوامل منجر به توسعه و ارتقاء صنعت گردشگري در يک منطقه ميگردند .حکومتها بايد
شرايط مطلوب را براي توسعه صنعت گردشگري فراهم کنند .به طورکلي دوگروه عوامل بر صنعت گردشگري
تاثير مي گذارد .گروه اول ،عوامل بيروني مثل عوامل اجتماعي ،اقتصادي ،تکنولوژي و  ...هستندکه بر بازار
گردشگري موثرند .گروه ديگر عوامل دروني هستندکه مرتبط با بازارگردشگري ميباشند(آلزياک.)1999 ،
در زير به برخي از مهمترين عوامل موثر بر صنعت گردشگري اشاره ميگردد:
الف) رسانه:

اطالعرساني و تبليغات در سطوح ملي و بينالمللي از کارکردهاي مهم رسانه در صنعت گردشگري
ميباشد .همچنين استفاده از رسانههايي مثل تلويزيون ،راديو ،تلفن ،پست الکترونيکي و شناساندن
جشنوارههاي فرهنگي و هنري در داخل و خارج کشور ،باعث ايجاد يک تصوير خوب در ذهن گردشگر و
تقاضاي بيشتر براي بازديد از مناطق مختلف گردشگري ميگردد(اليوت .)42 :1997 ،استفاده از روشها و
تکنيکهاي مدرن در تبليغات براي جذب گردشگر و در نتيجه افزايش تعداد گردشگر جذب شده منجر به
ارتقاء صنعت گردشگري در هر کشوري ميگردد(غفاري و ديگري.)184 :2009 ،
ب) حمل و نقل:

حمل و نقل به فعاليت فرودگاهها ،بنادر ،راهآهن ،بزرگراهها و ساير سيستمهاي حمل و نقل اشاره دارد.
نقش حمل و نقل به صورتي هم در تعريف گردشگر نمايان ميباشد ،به اين صورت که گردشکري ،حمل و
نقل افراد از طريق هوا ،جاده ،ريل و دريا ميباشد .همچنين ورود آسان به يک کشور يا منطقه و تنوع
روشهاي حمل و نقل آن کشور يا منطقه در صنعت گردشگري حائز اهميت است .توسعه و ساختن جادهها،
بزرگراهها و جادههاي جديد براي کم شدن فاصله مناطق و سرعت بخشيده به مسافرتها با ماشين ميباشد
(ليمر و ديگري.)26 :2009 ،
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ج) مديريت محیطي و مسئله امنیت:

مديران بايد امنيت را براي مردم و گردشگران در يک کشور بهبود ببخشند .مديريت محيطي همه
حوزهها مثل امنيت اجتماعي ،مديريت بحران ،مديريت سبز محيط ،جلوگيري از حملههاي تروريستي و ...
را شامل ميشود .يکي از مهمترين عوامليکه منجر به کاهش گردشگر دريک کشور ميگردد ،نبود امنيت
درآن کشور ميباشد .به عبارت ديگر ،گسترش ناامني در زندگي و ابعاد مالي و درخطر بودن منافع گردشگران،
منجر به کاهش پتانسيل گردشگري و صنعت آن ميگردد(هريسون.)32 :1995 ،
د) حکومت:

سازمانهاي همکاري کننده در زمينه گردشگري باعث افزايش سرمايهگذاري عمومي و خصوصي
براي گسترش صنعت گردشگري ميگردند .حکومتها بايد با قوانين و آييننامههايي مثل ويزاي آنالين
و سياستهاي ورود خارجيها و غيره شرايط را براي ورود گردشگر به منطقه يا کشور مورد نظر فراهم
کنند .همکاري حکومتها با سازمانهاي فعال در زمينه گردشگري منجر به ايجاد انگيزه اين سازمانها
براي سرمايهگذاري و فعاليت بيشتر در اين زمينه ميگردد و منجر به ايجاد اشتغال در زمينه خدمات و
گردشگري ميشود(فاطمي و همکاران.)22 :2012 ،
ه) آموزش:

ايجاد و توسعهي ابزارهايي براي مهماننوازي مخصوص از طريق فراهم کردن امکاناتي مثل هتلها،
رستورانها و نمايشگاهها و غيره يک مسافرت منحصر به فرد را براي گردشگران رقم ميزند .تربيت افرادي
که در مناطق گردشگري و خدمات آنجا مشغول به کار هستند و همچنين توسعه روشهاي آموزشي ،ارتقاء
ذهنيت مهماننوازي خوب از گردشگران و توسعه روشهايي در بخش خدمات باعث جذب گردشگر بيشتر
و ارتقاء صنعت گردشگري ميشود(فاطمي و همکاران.)23 :2012 ،
و) ارتباطات:

براي توسعه صنعت گردشگري ارتباط و همکاري سازمانهاي مرتبط با گردشگري مهم و ضروري
ميباشد .مشارکت در زمينه مديريت ،برنامهريزي ،بازاريابي و تبادل پول بين شرکتهاييکه در زمينه گردشگري
کار ميکنند ،راهي را براي همکاري يا شراکت بين بخشهاي خصوصي و دولتي باز ميکند .اصطالح
سازمانهاي همکاري کننده درزمينه گردشگري شامل فراهم کنندگان خدمات ،حکومتها و اجتماعات فعال
در زمينه جذب گردشگر ميشود .بنابراين ،آنها ترکيبي از فعاليتها ،خدمات ،سياستها ،آييننامهها و
استانداردها را براي تامين نياز گردشگران فراهم ميکنند(کريمي.)168 :2009 ،
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روش تحقیق

پژوهش حاضر به روش فراتحليل به مثابه بازنگري پيشينه پژوهشي انجام ميپذيردکه درآن بازنگري
در پيشينه پژوهش در حوزه گردشگري صورت ميگيرد .اصل اساسي و عملي در فراتحليل عبارت است
از :ترکيب نتايج تحقيقات مختلف و متعدد ،استخراج نتيجههاي جديد و منسجم و حذف آنچه که موجب
سوگيري در نتايج نهايي ميشود(دالور .)115 :1374 ،بنابراين واحد تحليل در فراتحليل مطالعات انفرادي
پژوهشگران مختلف در حوزه مورد بررسي است .جامعه آماري تحقيق حاضر ،همه تحقيقات داخلي و
خارجي که تا زمستان  1392به بررسي فرصتها و چالشهاي صنعت گردشگري در ايران پرداختند ،را
شامل ميشود .بر اين اساس 13 ،تحقيق در اين زمينه به عنوان نمونه انتخاب شدند ،که در جدول شماره
( ،)1خالصهاي از آنها ذکر ميگردد.
جدول شماره ( :)1چکیده تحقیقات مورد استفاده در پژوهش حاضر
نام محقق
غفاري و مواليي()1381

موضوع مطالعه
صنعت توریسم در ایران :چالشها و
راهکارها

يافتهها
نبود برنامهریزی مناسب ،تبلیغات منفی درباره ایران ،نداشتن نیروی انسانی کارآموزده ،عدم آگاهی به مزیتهای
گردشگری ،عدم سرمایهگذاری در گردشگری و ناهماهنگی سازمانهای مرتبط از جمله موانع توسعه صنعت
گردشگری در ایران می باشد.
نارساییهای اقتصادی مثل عدم حمایت از سرمایهگذاری در صنعت گردشگری ،عدم آگاهی اجتماعی

محسني()1388

گردشگری پایدار در ایران :کارکردها،
چالشها و راهکارها

تقوي و قليپور سليماني ()1388

عوامل موثر بر رشد صنعت
گردشگری ایران

نرخ آزاد ارز ،قیمت اتاق هتل ،درآمدهای ارزی دورههای گذشته ،تعداد اتاق هتل و آژانسهای گردشگری
بر گردشگری خارجی ایران تاثیر دارند.

اسالم ،توریسم و مشکالت

بیم از اثرات مخرب گردشگری بر فرهنگ ،پندارهای نادرست گردشگران از ایران ،عدم تبلیغات مناسب،
مشروط کنندههای مذهبی و فرهنگی و همچنین موانع فقهی و مذهبی را میتوان از جمله مشکالت

رجبي و همکاران()1388

گردشگری در ایران
تحلیل نقاط قوت ،ضعف ،فرصت و

رنجبريان و همکاران()1391

تهدیدهای گردشگری خارجی استان
اصفهان با استفاده از تکنیك فرایند
تحلیل سلسله مراتبی فازی
شناخت توانمندیهای گردشگری و

استعالجي و خوشنيت بياني()1391

ارائه الگوهای بهینه توسعه
گردشگری از دیدگاه جغرافیای
کاربردی (مطالعه موردی شهر ری)

سعيدي و همکاران()1391

حيدري چيانه و همکاران()1391

حيدري چيانه و همکاران()1392

ذوالفقاري()2007

حامدي()2010

موانع اساسی سیاستگذاری
گردشگری از نظر نخبگان

درباره مزایایی گردشگری ،ضعف مدیریت و برنامهریزی ،موانع آموزشی و موانع فرهنگی و تبلیغاتی از
جمله چالشهای مهم توسعه صنعت گردشگری در ایران میباشد.

گردشگری در ایران دانشت.
شهرت و آوازه بین المللی ،کیفیت و امنیت سیستمهای حمل و نقل ،افزایش تدریجی رشد صنعت
گردشگری جهانی ،تحریمها و تبلیغات منفی کشورهای غربی نسبت به ایران ،باالترین اولویت و رتبه را به
خود اختصاص دادهاند .
باقت قدیمی و تاریخی و وجود اماکن مذهبی از جمله فرصتهای گردشگری در این منطقه میباشد .عدم
اطالعرسانی و تبلیغات مناسب و ضعف در ارائه خدمات و تسهیالت گردشگری مثل اماکن اقامتی ،رفاهی
و  ...از جمله موانع توسعه گردشگری میباشد.
نخبگان ،علت اصلی عدم توسعه گردشگری را در موانعی همچون نبود زیرساختهای فیزیکی و عدم
سرمایهگذاری الزم میدانند.

تحلیلی بر نظام آموزش عالی

پایین بودن سطح کیفی موسسات آموزشی ،عدم ارتباط اساتید با قانونگذاران ،عدم تدوین برنامهریزی

گردشگری در ایران مبتنی بر مدل

منابع انسانی در خصوص گردشگری و عدم پیگیری نوآوریهای صنعت گردشگری از سوی اساتید از

سوات

جمله نقاط ضعف آموزش گردشگری در نظام دانشگاهی ایران میباشد.

تحلیلی برسیاستگذاری گردشگری
در ایران
پتانسیلها و محدودیتهای
گردشگری در ایران

فرصتها و چالشهای توسعه پایدار
گردشگری در ایران

نتایج تحقیق نشان میدهد که بهبود سیاستهای بینالمللی ،مشارکت و فعالیت در سازمانهای بینالمللی،
توسعه سیاسی و بهبود نظام اداری مهمترین اولویتهای سیاستگذاری برای توسعه گردشگری در ایران
میباشد.
جذابیتهای تاریخی و فرهنگی و اکوتوریسم از جمله مهمترین پتانسیلهای ایران در زمینه گردشگری
میباشد .مهمترین محدودیت گردشگری در ایران به موانع قانونی و ساختاری ،اختالف بین موقعیت
فرهنگ اسالمی و خواستههای گردشگران ،برمیگردد.
با توجه به قدمت تاریخی و فرهنگی ایران و شرایط جغرافیایی آن ،ایران پتانسیلهای مناسبی در زمینه
گردشگری فرهنگی ،تاریخی ،جنگ ،سالمت و اکوتوریسم دارد .همچنین عدم برنامهریزی منسجم و
وابستگی بیش از حد به درآمدهای نفتی ،عدم آگاهی اجتماعی ،عدم توانایی در تبلیغات در زمینه
گردشگری و مشکالت قانونی از جمله چالشهای توسعه پایدار گردشگری در ایران میباشد.
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اسدي و دريايي()2011

فاطمي و همکاران()2012

اولویتبندی اشکال
گردشگری در ایران برای
تدوین استراتژی و
برنامهریزی ملی
فرصتهای صنعت
گردشگری در ایران

نتایج تحقیق نشان میدهد که گردشگری سالمت با توجه به در دسترس بودن بازارهای بالقوه و ارائه
خدمات با کیفیت اولویت اول در میان اشکال گردشگری در ایران میباشد .با توجه به قابلیتهای ایران،
گردشگری مذهبی ،فرهنگی و اکوتوریسم در اولویتهای بعدی قرار دارند.
قدمت تاریخی و فرهنگی ،اکوتوریسم ،جشنهای فرهنگی و ادیان و مذاهب مختلف مهمترین فرصتهای
گردشگری در ایران هستند.

یافتههاي پژوهش

محدوديتهای گردشگری در ايران

بر اساس آمارهاي موجود  241198گردشگر در سال  1969از ايران ديدن کردند .در سال  1975اين
تعداد به دو برابر ،يعني حدود  588768نفر افزايش يافت .هرچند بعد از پيروزي انقالب اسالمي و جنگ
ايران و عراق گردشگر ورودي به ايران به کمترين حد خود رسيد .ايران در سال  ،1982فقط از 68595
گردشگر پذيرايي کرد .از سال  1989به بعد عالقه گردشگران به گردشگري در ايران افزايش يافت .در
سال  1997و همزمان با سياستهاي جديدگردشگري ،ايران حدود  764092گردشگر را جذب کرد(ذوالفقاري،
 .)5 :2007بعد از آن و همچنين بعد از تشکيل سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري تعداد گردشگري
ورودي به ايران افزايش يافت .در سال  1341762 ،2000گردشگر از ايران بازديد کردند .ايران در سال
 2006نتوانست بيش از  700هزار گردشگر جذب کند و نسبت به سالهاي قبل داراي افت شديدي بود.
اين در حالي است که ايران داراي ظرفيتهاي بااليي در جذب گردشگر ميباشد .بر اساس آمار سازمان
گردشگري جهاني ،ايران در سال  2010و  2011به ترتيب از  2/938و  3/354ميليون گردشگر خارجي
پذيرايي کرد(سازمان گردشگري جهاني .)155 :2012 ،عليرغم افزايش قابل توجه گردشگر خارجي در
سال هاي اخير در ايران ،کارشناسان معتقدند که صنعت گردشگري در ايران داراي ظرفيت به مراتب بيشتري
از اين ميزان ميباشد و به دليل برخي محدوديتها که در زير به تعدادي از آنها اشاره ميگردد ،ايران
نميتواند از همه ظرفيتهاي خود براي جذب گردشگر استفاده کند.
محدوديتهای زيرساختي

نظام حکومت مرکزي در ايران باعث توسعه زيرساختي نامتوازن ميشود .از يک سو ،شهرهاي بزرگ
مثل تهران ،اصفهان ،مشهد ،تبريز توسعه يافته و مدرن هستند ،از سوي ديگر ،شهرها و مناطق ديگر
محروم و در حاشيه قرار گرفتند .راهها و خط آهن بر اساس نيازهاي توسعهاي ساخته نشد ،بلکه بر اساس
نيازها و مستلزمات شهرهاي بزرگ به وجودآمد .گردشگري بهعنوان يکي از اولويتهاي توسعه دربرنامه-
ريزي توسعه ملي ديده نميشود و هيچ کدام از بخشهاي خصوصي و دولتي سرمايهگذاري قابل توجهي
در زمينه توسعه گردشگري انجام ندادند .از اين رو ،امکانات محل اقامت مناسب کافي نميباشد .عالوه بر
اين ،باوجود فاصله طوالني بين مقاصدگردشگري ،خدماتگردشگري محدودي مانند :رستورانها ،خدمات
بهداشتي و غيره وجود دارد .همچنين سيستم مالي و بانکي ايران با توجه به گردشگري ،به خصوص مورد
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نياز گردشگري بينالمللي ،توسعهيافته نميباشد .تعداد کمي مراکز ارز وجود دارد و تقريباً هيچ خدماتي
براي امکانات بينالمللي پول از جمله کارت اعتباري ،دستگاه خودپرداز ارز و بانکداري الکترونيکي وجود
ندارد(حامدي.)40 :2010 ،
محدوديتهای سیاسي و برنامهريزی

کشف نفت دراوايل قرن بيستم از مهمترين خصوصيات دولت ايران بود .بعد ازکشف نفت ،منابع درآمدي
دولت ايران به خاطر معاوضه نفت با ارزهاي خارجي به شدت افزايش يافت .درآمدهاي نفتي قرار بود به
عنوان موتور رشد در ايران باشد ،ولي دسترسي آسان به اين درآمدها مانع از توسعه بخش کشاورزي ،صنعت
و فعاليتهاي توليدي ديگر شد و افزايش واردات ،خدمات و فعاليتهاي سوداگرانه را جايگزين برنامههاي
بلندمدت کرد(کارل .)53 :1997 ،اساس اقتصاد ايران مبتني بر صادرات نفت ميباشد که حدود  85درصد از
بودجه ساالنه اين کشور را تشکيل ميدهد .در نتيجه ،حکومت به علت انحصار مالکيت منابع و درآمدهاي
نفتي ،کمترين توجه را به منابع درآمدي ديگر که نيازمند برنامههاي بلندمدت و طرحهاي توسعهاند ،ميکند.
به عالوه ،سياستها و برنامههاي حکومتي درايران باعث کاهش سرمايهگذاريهاي خارجي در زمينه توسعه
صنعت گردشگري ميشود ،که اين مورد موانعي را در جهت ارتقاء بازار گردشگري بينالمللي در ايران ايجاد
ميکند .همچنين قوانين و مقررات دست و پاگير گمرکي ،صدور ويزا ،رواديد و غيره را ميتوان در زمره
مشکالت هميشگي ذکر کرد(حامدي.)40 :2010 ،
محدوديتهای تبلیغات مناسب

عدم شناخت جهانگردان از جاذبههاي ايران موجب کاهش ميزان گردشگري در کشور شده است .عالوه
بر آن ،درخارج از ايران نيز تصوير نامناسبي ازکشور ترسيم شده است .الزم است رسانههاي گروهي ايران به
ويژه راديو و تلويزيون نقش فعالي را در زمينه معرفي واقعيتهاي اجتماعي ،اقتصادي و فرهنگي ايران ايفا
کنند .همچنين تبليغات قوي ميتواند در اطالع رساني به گردشگران در مورد آب و هواي نواحي مختلف،
اوضاع اجتماعي و فرهنگي کشور و نواحي مورد نظر ازلحاظ خوراک و پوشاک ،آداب و رسوم و حمل و نقل،
نقش اساسي ايفا کند(غفاري و ديگري.)224 :1381 ،
محدوديتهای فرهنگي و مذهبي

مسائل مذهبي موجبات مشروطسازي ورود گردشگران ميشود ،خصوصاً خانمها که در بدو ورود بايد از
نظر حجاب ضوابطي داشته باشند و اين ضوابط و قواعد قيود گردشگران ميشود .اين قيود و محدوديتها
سبب ميگردد کمتر جذب سفر به ايران بشوند .همچنين بسياري از گردشگران غير مسلمان مشتاق ديدار از
اماکن مقدس بودهاند که با توجه به غير مسلمان بودن و به جاي نياوردن آداب و رسوم الزم جهت ورود به
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اين اماکن با مشکل مواجه بوده و هستند .ماداميکه چنين تنگناهاي ساختاري وجود داشته باشد ،کوشش در
جذب گردشگران خارجي غيرمسلمان با موانع و مشکالتي مواجه خواهد بود(فاطمي و همکاران.)23 :2012 ،
محدوديتهای آموزش و نیروی انساني ماهر

اگر هر صنعتي ،افراد متخصص و ماهر در راهاندازي اهدافش نداشته باشد و از پژوهش و تحقيق براي
پيشبرد و گسترش بهرهاي نبرده باشد ،محکوم به فنا است که بايد از آموزش و پرورش در تربيت نيروي انساني
مورد نياز و توسعه صنعت سود جويد و آن را به سوي يک رشد واقعي رهنمون نمايد(غفاري و ديگري:1381 ،
.)224
فرصتهاي صنعت گردشگري ایران

ايران داراي مجموعهاي از فرصتهاي گردشگري است .اين امر نه تنها در آثار تاريخي و جاذبههاي
طبيعي بلکه حتي در هنجارهاي فرهنگي و ارزشهاي ديني آن نهفته است که در پي ميآيد .در ادامه به
برخي از فرصتهاي گردشگري در ايران پرداخته ميشود.
قدمت و شهرت ايران

ايران با بيش از  7000سال تمدن و زمينه و ميراث فرهنگي جز اولين کشورهاي با قدمت و تمدن تاريخي
ميباشد .در ايران حدود  200هزار بناي تاريخي در کشور وجود دارد که در مقايسه با ديگر کشورهاي جهان
بيانگر ظرفيت بسيار باال و قابل توجهي است(حامدي.)41 :2010 ،
جذابیت و اکوتوريسم

ايران کشوري چهار فصل و داراي مناظر طبيعي ،پديدههاي جغرافيايي ،آب گرمهاي طبيعي ،درياها،
سواحل دريا ،درياچهها ،شرايط مختلف آب و هوايي ،پيست اسکي ،جنگلهاي بومشناختي مختلف ،کوهها،
بناهاي تاريخي و هنري و موزههاي طبيعي ميباشد که همه اينها نشان دهنده اکولوژي منحصر به فرد
ايران براي گردشگران است(هوشمند.)3 :2006 ،
مذاهب و فرقههای مختلف

تنوع مذهبي در ايران مثل مذاهب ميترايئسم ،زرتشتي ،مسيحي ،يهودي و اسالمي که همگي آنها به
خداي يکتا معتقدند و همه آنها معابد و مکانهاي مقدسي درايران دارند که اين مورد نيز ميتواند انگيزهاي
براي ورود گردشگران مختلف به ايران شود(تاجزاده.)21 :2012 ،
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هزينههای کم در ايران نسبت به ساير کشورها

تنزل ارزش پول ايران نسبت به ساير ارزهاي قابل معاوضه در جهان ،باعث کاهش هزينه مسافرت و
زندگي در ايران شده است .بنابراين ،يک شانس بزرگ ايران براي جذب گردشگر اين است که هزينههاي
گردشگري در کشورهاي ديگر گران است و گردشگران با هزينههاي کمتري ميتوانند به ايران مسافرت
کنند و به گردشگري بپردازند(فاطمي و همکاران.)22 :2012 ،
جذابیت هنری و فرهنگي ايران

هنر و فرهنگ کشورها ،بيشترين اهميت را در جذب گردشگر خارجي و ارتقاء صنعت گردشگري آن
کشور دارد .تاريخ هنر ايراني به هزاران سال قبل ميالد مسيح برميگردد .زيباييشناسي منحصر به فرد
ايرانيان در آثار به جا مانده از دوران هخامنشيان نمايان است .همچنين زبانهاي مختلف در قسمتهاي
مختلف ايران وجود دارد .ادبيات ايراني هم به هزاران سال قبل برميگردد و به دليل ارزشمند و غني
بودن اين زبان ،تناسب زيادي براي شعر سرايي داشت .موسيقي سنتي و قديمي ايرانيان به  1700سال
قبل برميگردد .اينها همگي فرصتهاي مناسبي براي جذب گردشگر فرهنگي به وسيله کنسرتها،
جشنوارههاي موسيقي و فرهنگي و غيره ميباشد(آندريو و همکاران .)10 :2010 ،جشنها ،جشنوارهها و
روزهاي سنتي ايرانيان ميتواند جذب کننده گردشگران خارجي باشد .روزهاي معروف و سنتي ايرانيان بيشتر
شامل :جشن آتش ،عيد نوروز ،روز طبيعت ،جشنواره آب ،جشنواره پاييز و زمستان ميباشد.
سیاستگذاري براي توسعه گردشگري

گردشگري يکي از پوياترين فعاليتهاي اقتصادي عصر حاضر است که در توسعه پايدار محلي نقش
مهمي دارد .اين صنعت از طريق ترکيب و به کارگيري همزمان منابع داخلي و خارجي ،منافع اجتماعي،
اقتصادي ،زيست محيطي و فرهنگي زيادي را به همراه دارد .در بسياري از کشورها امروزه گردشگري
نيروي اصلي پيشبرد و رشد اقتصادي کشور به شمار ميرود و به اندازهاي در توسعه اقتصادي -اجتماعي
کشورها اهميت دارد که اقتصادانان آن را صادرات نامرئي ناميدهاند .از اين رو بيشتر برنامهريزان در پي
ارائه برنامههاي مناسب براي توسعه گردشگري هستند و بهرهگيري مناسب از ظرفيتهاي گردشگري
نيازمند مطالعه ،بررسي و برنامهريزي دقيق است(امين بيدختي و همکاران .)55 :1389 ،ايران با تاکيد بر
چشمانداز  20ساله کشور و سرمايهگذاري  30ميليارد دالري برآن است سهم خود را از بازار جهاني گردشگري
در سال  1404با جذب حداقل يک و نيم درصد تعداد گردشگر بينالمللي ( 20ميليون نفر) به  2درصد از
درآمد صنعت گردشگري جهان برساند که مسلماً رسيدن به اين مهم با سياستگذاريهاي مناسب براي
جذب گردشگران در اين زمينه محقق خواهد شد(رسولزاده و ديگري.)30 :1391 ،
در زير به برخي از مهمترين سياستهاي توسعه صنعت گردشگري در ايران اشاره ميگردد:
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الف) رسانه

سازمان جهاني جهانگردي همواره توسعهگردشگري را وابسته به فعاليت رسانهها ميداند و اعالم کرده
است رسانههاي مختلف اعم از مکتوب و تصويري در تصميمگيري گردشگران و انتخاب مقاصد سفر آن-
ها را همراهي ميکنند و عده زيادي ازآنها بر اساس شنيدهها و ديدههايشان به کشورهاي مختلف سفر
ميکنندکه اين امر نشان از اعتماد اغلبگردشگران به رسانهها دارد .بنابراين ،حضور رسانه با جريانسازي
مناسب ميتواند براي رشد و ارتقاء صنعت گردشگري ايران بسيار مفيد واقع شود(گزارش سازمان جهاني
گردشگري .)24 :2012 ،يکي از راهکارهاي کشورها براي جذب گردشگر از بازارهاي هدف ،ايجاد نام
تجاري يا برند (برند ملي) براي صنعت گردشگري ميباشد .برندسازي مقصد گردشگري شامل مجموعه-
اي از فعاليتهاي بازاريابي ميشود که .1 :از نام و نشان تجاري يا ديگر اشکال گرافيکي که به مقصد
گردشگري ماهيت داده و آن را متمايز ميسازد؛ حمايت نمايد  .2توان انتقال تجارب مثبت را که منحصراً
در پيوند با مقصد گردشگري است را داشته باشد  .3ارتباط احساسي بين بازديد کننده و مقصد گردشگري
را تقويت و مستحکم کند و  .4هزينههاي تحقيق و ريسک ادراکي مصرف کننده را کاهش دهد(ايماني
خوشخو و ديگري .)131 :1389 ،به عنوان مثال تايلند توانسته برند «سرزمين لبخنده» را به عنوان نمادي
براي کشورش در ذهن گردشگرانش نامي آشنا معرفيکند و يکي از چندين شعار استراليا را ميتوان «سرزمين
کانگوروها» دانستکه هرکدام از اين برندها امروزه در ذهن اکثر گردشگران فعال و غيرفعال شناخته شده
هستند(مقدم و ديگري.)12 :1390 ،
بنابراين براي موفقيت در زمينه ساخت برند ضرورت دارد تا از ميان مفاهيم متناسب با تصوير مورد
نياز ،مفهومي ذهني مطابق با خواست بازارهاي هدف انتخاب نموده و سپس با مديريت تبليغات صحيح
آن را ميان نامهاي موردپسند درون ذهن مخاطبان هدف قرار دهيم .به جا است که سازمان ميراث فرهنگي
به عنوان متولي گردشگري ايران اقدامات مناسب را در اين خصوص به انجام رساند و با بهکارگيري تمام
امکانات داخلي از قبيل سرمايهگذارهاي خصوصي و ايجاد ارتباط با ساير دستگاهها مانند :سازمان توسعه
تجارت ايران و صدا و سيماي جمهوري اسالمي ايران در اين راه به صورت منسجم و هماهنگ عمل کنند.
ب) حمل و نقل

بر اساس گزارش انجمن جهاني مسافرت و گردشگري( )2013کيفيت زيرساختهاي هوايي ،جادهاي،
راهآهني و دريايي ايران در بين کشورهاي جهان به ترتيب در رتبه  45 ،68 ،129و  80قرار دارد(گزارش
انجمن جهاني مسافرت و گردشگري .)14 :2013 ،ظرفيت و کارآيي پايين و بنگاههاي اقتصادي مرتبط با
بخش گردشگري کشورمان ،از جمله شبکه حمل و نقل شهري ،زميني ،دريايي ،هوايي و راهآهن و مشکالت
ناشي از تاخير پرواز ،بليت هواپيما ،نبود امکانات مناسب در مبادي ورودي گردشگران ،کمبود تجهيزات
ارتباطي و غيره از جمله موانع و مشکالت بزرگ در راه توسعه گردشگري به شمار ميروند .تشويق بخش
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خصوصي به سرمايهگذاري ،ايجاد زمينههاي الزم جهت ورود سرمايههاي خارجي ،اخذ وام از سازمانهاي
جهاني جهت تکميل پروژههاي موجود و انجام مطالعات وتحقيقات توجيهي فني و اقتصادي جهت احداث
زيرساختهايي نظير پايانههاي حمل و نقل مسافرتي ،جادهها ،فرودگاهها ،از جمله راهکارهاي پيشنهادي
جهت توسعه حمل و نقل ميباشند .جدا از امکانات سختافزاري ،تدوين قوانين و مقررات دقيق و ساده
گمرکي و جلوگيري ازتشريفات زايد و دست و پاگير در مورد ورود و خروجکاال و مسافر ،ايجاد و يا تقويت
مراکز اطالع رساني و عرضه کتب راهنماي گردشگري ،نقشه استانها ،آدرس هتلها و رستورانها ،مسير
و برنامه وسايل نقليه عمومي و همچنين افزايش کارآيي ماموران گذرنامه در مرزهاي ورودي ،نتايج مطلوبي
در راستاي توسعه صنعت گردشگري خواهد داشت(صمديان و همکاران.)111 :1388 ،
ج) مديريت محیطي و مسئله امنیت

يکي از مهمترين عواملي که باعث افول صنعت گردشگري در هر کشور ميشود ،فقدان امنيت در آن
کشور است .ناگفته پيداست که با افزايش ضريب امنيت در کشور در هر دو بعد مرزي و داخلي بر ميزان
تمايل گردشگران افزوده ميشود .به عبارت ديگر ،با گسترش ناامني در ابعاد جاني و مالي ،ميزان تمايل و
رغبت گردشگران به صورت تصاعدي کاهش مييابد(غفاري و ديگري .)221 :1388 ،بر اساس گزارش
انجمن جهاني مسافرت و گردشگري( ،)2013ايران در متغير ميزان آرامش و امنيت؛ با ابعادي مثل ميزان
جرم و خشونت ،ميزان تصادف در جادهها ،ميزان اعمال تروريستي و قابليت اعتماد به نيروي پليس؛ با
نمره ( 4از  )7دربين کشورهاي جهان درجايگاه نازل  106قرار دارد(انجمن جهاني مسافرت و گردشگري،
 .)36 :2013گام اول در ارتقاء صنعت گردشگري در ايران ،برقراري و تضمين امنيت فراگير هم در بعد
خارجي و هم در بعد داخلي ميباشد .براي تحقق اين هدف بايد ابتدا اقداماتي مثل افزايش امنيت مرزي و
داخلي ،جلوگيري از وقوع حوادث و رخدادهاي داخلي برعليه گردشگران بينالمللي ،تربيت پليس راهنماي
گردشگري ،تامين امنيت براي گردشگران در ساعتهاي خلوت و کم تردد دربافتهاي تاريخي و استفاده
از تجربيات ديگر کشورها به ويژه کشورهاي موفق درحوزه گردشگري انجام داد و سپس با ايجاد شبکه-
هاي ماهوارهاي و انجام تبليغات در سطح بينالمللي ،به صورت گسترده چهره واقعي ايران نشان داده
شود(صيدايي و ديگري.)108 :1389 ،
د) حکومت

حکومتها درکشورهاي درحال توسعه شاخصهايي مانند تمرکز شديد قدرت و اقتدار سياسي ،سيطره
مالکيت دولتي ،سرکوب آزادي سياسي و ساختارهاي بوروکراتيک دارند .از جمله محتملترين نتايج چنين
شرايطي ،به حاشيه رانده شدن بخش خصوصي در داخل و کاهش ميزان سرمايهگذاري در زيرساختهاي
صنعت گردشگري ميباشد(توسون .)15 :2001 ،تعدد مراکز تصميمگيري و عدم تفکيک کارکردهاي
اقتصادي ،سياسي و فرهنگي  -اجتماعي در ايران منجر به شکلگيري موانع جدي در برابر صنعت گردشگري
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ايران شده است .اما در وراي اين مشکالت ظاهري و در سطحي عميقتر ،موانع بسيار بنيادين در ساختار
اقتصاد ايران وجود دارد که اغلب آنها ريشه در نگرشهاي مربوط به اقتصاد سياسي خاص ايران دارد که
در اين زمينه روند ناقص خصوصيسازي و تسلط اقتصاد دولتي نفت محور در ايران ،منجر به کاهش
اهميت ساير بخشهاي مختلف اقتصادي از جمله گردشگري شده است .در اين شرايط گردشگري با
حضوري بسيار کمرنگ ،همواره در حاشيه سياستها و برنامههاي کالن توسعه دولت قرار گرفته است
(حيدري چيانه.)27 :1392 ،
به منظور دستيابي به اهداف توسعه صنعت گردشگري ،بايد تسهيالتالزم براي بخش خصوصي چون
تضمين امنيت سرمايه و سرمايهگذاري توسط دولت ،پرداخت وامهاي بلندمدت با بهره کم ،واگذاري زمين
مناسب با بهاي دولتي ،حذف تشريفات زائد و دست و پاگير اداري براي ايجاد هتل ،متل ،رستوران ،تفرجگاه
و ديگر تاسيسات مورد نياز و تخفيفات گمرکي و مالياتي ايجاد شود(بنادرويش .)27 :1382 ،همچنين
حکومتها بايد با قوانين و آييننامههايي مثل ويزاي آنالين و سياستهاي ورود خارجيها و غيره شرايط را
براي ورود گردشگر به منطقه يا کشور مورد نظر فراهم کنند(فاطمي و همکاران.)21 :2012 ،
ه) آموزش

آموزش نيروي انساني در زمينه فعاليتهاي گردشگري و توسعه آموزش آن در سطوح آموزش عالي و
دانشگاهها ،ازمهمترين پيششرطهاي اوليه براي توسعه صنعتگردشگري محسوب ميشود .شواهد نشان
ميدهد که هرچه قدر هم که تکنولوژي در بخش گردشگري توسعه پيدا کند ،هدف اصلي ،تدارک و ارائه
خدمات به نيروي انساني است ،بنابراين در کنار پيشرفتهاي حاصل شده در حوزه گردشگري ،نياز به
نيروي ماهر و متخصص نيز به همان ميزان افزايش يافته است(حيدري چيانه.)28 :1387 ،
در ايران ،عدم توجه به موسسات آموزشي در بعد رفع احتياجات منابع انساني و تجهيز زيرساختها قابل
درک است .عالوه بر اين ،تغيير وضعيت و رفتار عجوالنه در ارتباط با موسسات آموزشي بدون طي فرايند
سلسلهمراتبي و عدم توجه به معيارهاي الزم نتايج معکوسي را درپي داردکه در مرحله اول نيازمند مسيريابي
در طي زمان به واسطه تقويت نقاط قوت و برطرف کردن ضعفها است(حيدريچيانه .)148 :1391 ،به
منظور ارتقاء آموزش براي توسعه گردشگري اقداماتي نظير تدوين برنامههاي راهبردي و افقنگر براي آموزش
عالي گردشگري ،بسط مفهومي گردشگري به عنوان يک پديده متعالي اجتماعي -اقتصادي با هدف آشنا-
سازي جوامع بومي ازطريق رسانههاي جمعي ،تاسيس دانشکدهها و گروههاي تخصصي گردشگري ،مطالعه،
بررسي و استفاده از تجارب موفق در توسعه آموزش گردشگري به ويژه در کشورهاي مسلمان و منطقه
خاورميانه ،استفاده از امکانات و تسهيالت سازمانهاي بينالمللي نظير سازمان جهاني گردشگري مللمتحد،
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بانک جهاني ،شوراي جهاني مسافرت و گردشگري براي تربيت اساتيد و مدرسين دانشگاهها در محل
دانشگاههاي داخلي ،بايد اجرا گردد.
و) ارتباطات

براي توسعه صنعت گردشگري ارتباط و همکاري سازمانهاي مرتبط با گردشگري مهم و ضروري
ميباشد .مشارکت در زمينه مديريت ،برنامهريزي ،بازاريابي و تبادل پول بين شرکتهايي که در زمينه
گردشگري کار ميکنند ،يک راهي را براي همکاري يا شراکت بين بخشهاي خصوصي و دولتي باز ميکند
(کريمي.)166 :2009 ،
يک ساختار نهادي کارآمد در بخش گردشگري در داخل کشور بايد ايجاد گردد تا اين ساختار به نحو
منطقي با يک چهارچوب سياستگذاري بلندمدت مرتبط بوده و از قدرت الزم جهت دستيابي به منابع مورد
نياز و ازجمله استفاده از همکاري وزارتخانههاي ذيربط درزمينه فراهم آوردن زيرساختها ،قوانين و دستورات
و تسهيل دسترسيها و مانند آن برخوردار باشد .به عالوه در چنين ساختاري حد و مرز مسئوليتها ميان
نهادهاي بخش دولتي و خصوصي و همچنين در داخل اين دو بخش بايد مشخص و روشن باشد .هماهنگي و
ايجاد انسجام بين سازمانها و نهادهايي که در بهبود وضع گردشگري موثرند مانند :استانداريها ،فرمانداريها،
شهرداريها ،وزارت امورخارجه ،وزارت راه و ترابري ،نيروي انتظامي ،سازمانهاي تبليغاتي ،هواپيمايي ،گمرکات
و غيره از الزامات اين بخش ميباشد(صمديان و همکاران.)115 :1388 ،
در خارج کشور ،ايجاد دفاتر گردشگري در بازارهاي عمده براي ايجاد ارتباط با نشريات و سازمانهاي
گروهي محلي جهت درج مطالب راجع به صنعت گردشگري کشور و اطالع رساني ،تماس با آژانسهاي
مسافرتي جهت اعزام تور به ايران و همچنين شناخت نيازهاي مصرف کننده از اهميت بااليي برخوردار
است و باعث حضور اين صنعت در عرصه رقابت بينالمللي خواهد بودکه البته اجراي چنين طرحي نياز به
همکاري سفارتخانههاي کشور در بازار هدف دارد(لس لومسدن .)10 :1380 ،در ارتباط با خدمات مالي از
ديدگاه گردشگري نارساييهايي وجود دارند که بعضي از آنها عبارت است از :تعداد شعب بانکهايي که
درمناطق اصلي گردشگري کشور خدمات ارزي ارائه مينمايند کافي نميباشد ،ازلحاظ گردشگري خدمات
ارزي موجود در محلهاي مناسب واقع نميباشند و اطالعات درباره موقعيت و محل ارائه خدمات ارزي
محدود است .گسترش خدمات مالي و پذيرش کارتهاي اعتباري بينالمللي به خصوص در مراکز خريد
عالوه بر ارائه خدمات ،تشويق به خريد ومصرف بيشتر را نيز به همراه خواهد داشت(صمديان و همکاران،
.)118 :1388
نتیجهگیري
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در اين کشور ميباشد .همچنين وجود محدوديتهاي سياسي و برنامه ريزي ،اتکاي بيش از حد به درآمدهاي
نفتي ،محدوديتهاي زيربنايي و متمرکز شدن صنايع و خدمات در چند شهر بزرگ ،محدوديتهاي فرهنگي
و مذهبي ،محدوديتهاي مرتبط با تبليغات و رسانه و محدوديت در زمينه آموزش از جمله مهمترين
چالشها و محدوديتهاي صنعت گردشگري در ايران ميباشد.
ايران مانند بسياري از کشورهاي درحال توسعه ديگر ،با معضالت شديد اقتصادي ،سياسي ،اجتماعي و
فرهنگي مثل نرخ باالي بيکاري ،رشد سريع در سن کار جمعيت ،تورم و غيره مواجه است .توسعه صنعت
گردشگري باتوجه به مزيتهاي مناسبي که در زمينههاي اقتصادي ،رونق کسب و کار ،ايجاد اشتغال ،بهبود
وضعيت زندگي ،ارتقاء انسجاماجتماعي و اشتراک فرهنگي دارد ،ميتواند بهکاهش معضالت شديد اقتصادي،
سياسي ،اجتماعي و فرهنگي کمک کند .با توجه به اهميت نقش صنعت گردشگري در کاهش معضالت و
مشکالت مختلف درکشورها ،برنامهريزي و توسعه براي ارتقاء صنعت گردشگري در ايران عموماً به دليل
اتکاي بيش از حد و بي دردسر به درآمدهاي نفتي در حاشيه قرار گرفته است .همچنين طرحهاي توسعه
گردشگري در ايران ،بيشتر بر روي تعداد گردشگري خارجي به ايران تمرکز ميکنند و کمتر به عوامل موثر
بر ورود اين نوع گردشگر مثل توسعه زيرساختي ،سياستهاي کلي حکومتها ،رسانه و تبليغات و شرابط

سياسي -اجتماعي حاکم بر جامعه توجه ميکنند .به طورکلي توسعه پايدار گردشگري در ايران داراي نواقص
مثل :الف) فقدان جامعيت و يکپارچهسازي ،ب) عدم هماهنگي بين و در ميان نهادهاي مرتبط ،ج) عدم
تمرکززدايي همراه با تمايل به استفاده از منافع حکومت مرکزي و د) فقدان چشمانداز محلي ميباشد.
در نهايت ،براي توسعه گردشگري در ايران ،اتخاذ يک چشمانداز جامع با توجه به هر دو سطح خرد و
کالن پيشنهاد ميشود .درسطح کالن ،بايد به باال بردن اولويت توسعه گردشگري در درازمدت ،سياست-
هاي توسعه ملي ،توجه بيشتر به برنامهريزي ،هماهنگي و نظارت و بهبود زيرساختهاي مورد نياز براي
توسعه گردشگري ،توانمندسازي مسئوالن محلي به منظور اجتناب از بوروکراسي و سرمايهگذاري ،توجه
بيشتري شود .همچنين در سطح خرد ،جوامع محلي بايد در تصميمگيري براي منطقه خود مشارکت بيشتري
داشته باشند ،آگاهي آنها از اثرات مثبت و منفي گردشگري (از طريق رسانههاي جمعي ،آموزش و پرورش،
کارگاهها و غيره) افزايش يابد .همچنين مردم فرصت باال بردن صداي خود را ،در صورت نياز ،از طريق
تقويت نهادهاي مدني داشته باشند.
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