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چكیده

امروزه صنعت گردشگری به عنوان یكی از مهم ترین بخش های 
کارهای  و  کسب  با  تنگاتنگ  رقابتی  در  و  بوده  کشورها  حیاتی 
بزرگ جهان مانند خودروسازی و پتروشیمی قرار دارد. این مقاله، 
ضمن بررسی اهمیت توسعه گردشگری پایدار ایران سعی کرده تا 
با بررسی منابع آماری در زمینه وضعیت صنعت گردشگری ایران 
طی بازه زمانی 2017-2000، بررسی اهداف سند چشم انداز صنعت 
گردشگری در افق 1404 و مطالعات کتابخانه ای نقاط قوت و ضعف 

و تهدیدها و فرصت های ایران در صنعت گردشگری شناسایی شده 
و با استفاده از نظر مدیران و صاحبنظران این حوزه این مشكالت 
و  متاسوات  تكنیک  از  استقاده  با  نهایت  در  گردد.  راستی آزمایی 
نرم افزار متاسوات به معرفی عمده ترین دالیل عدم توسعه صنعت 
آن ها  با  متناسب  اجرایی  راه کارهای  و  پرداخته  ایران  گردشگری 
پیشنهاد شود. نتایج مطالعه نشان داد که از مهم ترین دالیل عدم 
توسعه صنعت گردشگری ایران، عدم توسعه مناسب زیرساخت های 
گردشگری، عدم انسجام قوانین، نبود برنامه ریزی های مشخص و 
واحد در این صنعت و اعمال تحریم های غرب علیه ایران می باشد. 
لذا راه کارهای اجرایی پیشنهادی جهت توسعه این صنعت به ترتیب 
اولویت عبارتند از: بازنگری قوانین در رابطه با صنعت گردشگری 
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و بهبود قوانین به صورت یكپارچه و شفاف در راستای حمایت از 
صنعت گردشگری، تخصیص منابع و اعتبارات به سازمان میراث 
بهبود  مناسب،  اقامتی  مراکز  تأمین  جهت  گردشگری  فرهنگی، 
و  رفاهی  خدماتی،  تسهیالت  ایجاد  گردشگری،  زیرساخت های 
بهداشتی، تهیه و تدوین نقشه راه جامع توسعه صنعت گردشگری 
ایران و انجام تبلیغات مؤثر و مناسب و ایجاد تدابیر الزم جهت 
افزایش امنیت در کشور برای ایجاد انگیزه در گردشگران در جهت 
ایران.  علیه  غرب  تحریم های  سوء  اثر  و  منفی  تبلیغات  کاهش 
جهت صحت نتایج ارائه شده، مطالعه تطبیقی در اسناد باالدستی 
صنعت گردشگری ترکیه صورت پذیرفت و مشاهده شد این کشور 
تخصیص  گردشگری،  قوانین  بازنگری  هدفمند،  برنامه ریزی  با 
منابع و اعتبارات جهت توسعه زیرساخت های گردشگری و تبلیغات 
هدفمند توانسته در صنعت گردشگری موفق شود. در نتیجه امید 
است با عملیاتی نمودن راهكارهای ارائه شده، صنعت گردشگری 

ایران نیز رشد و توسعه یابد.

مقدمه

امروزه صنعت گردشگری به عنوان یک صنعت پویای اقتصادی 
تعریف می شود چرا که می تواند بر تمامی محیط های اقتصادی،  
و  رشد  به  توجه  با  باشد.  اثرگذار  کشورها  فرهنگی  و  اجتماعی 
بعنوان  صنعت  این  کشورها،  اقتصاد  در  خدمات  بخش  اهمیت 
و  زیربنایی  ساختارهای  توسعه  و  اشتغالزایی  درآمد،  اصلی  منبع 
رشد بخش خصوصی معرفی شده است. به طوری که می تواند از 
افزایش اشتغال و درآمد سبب کاهش فقر در کشورها و  طریق 

در نتیجه توسعه و پیشرفت اجتماعی شود.
با رشد و توسعه صنعت گردشگری، اقتصاد کشورهای صنعتی 
به اقتصاد خدماتی تبدیل شده است، به بیان دیگر می توان گفت 
به عنوان  رقابتی  مزیت های  داشتن  به دلیل  گردشگری  صنعت 
رشد  موتور  به  محرك،  و  حیاتی  بخش های  مهم ترین  از  یكی 
و توسعه اقتصادی کشورها تبدیل شده و در رقابتی تنگاتنگ با 
پتروشیمی  و  خودروسازی  مانند  جهان  بزرگ  کارهای  و  کسب 

قرار گرفته است ]1[.
این صنعت عالوه بر درآمدزایی و ارزآوری برای دولت، سبب 

رشد بخش خصوصی که از اهداف اصل 44 قانون اساسی است؛ 
نیز می شود. همچنین با تنوع بخشیدن به منابع درآمدی دولت، 
اقتصاد کشورها را از اقتصاد تک محصولی خارج کرده و موجب 
رشد و توسعه سایر فعالیت های اقتصادی و اشتغال در بخش های 
مختلف و درنتیجه کاهش بیكاری و فقر در کشور یكی از اهداف 

توسعه پایدار در کشورها- خواهد شد. 
به عبارت دیگر منافع حاصل از صنعت گردشگری را می توان 

به صورت زیر خالصه نمود:
گردشگری،  کشور:  ملی  جامعه  برای  درآمد  افزایش   .1
فرصتی را برای ایجاد کسب و کارهای جدید و درنتیجه 
برای  محرکی  بعالوه  می کند.  فراهم  اشتغال  ایجاد 
بین المللی  و  ملی  خدمات  از  حمایت  و  سرمایه گذاری 

خواهد بود.
2. مدیریت پایدار زمین: گردشگری می تواند جوامع مختلف را 
با امكانات، زیرساخت ها و فرصت های جدید کشاورزی، 
مهیا  با  صنعت  این  لذا  نماید.  آشنا  فناوری  و  صنعتی 
منابع  و  زمین  از  استفاده  برای  مدرن  امكانات  نمودن 
زمین  پایدار  مدیریت  برای  نیرویی  به  می تواند  طبیعی، 

در جهان و حفظ آن برای نسل های آینده تبدیل شود.
می تواند  گردشگری  صنعت  فرهنگی:  درك  تقویت   .3
که  باشد  کشورها  دستی  صنایع  معرفی  برای  مشوقی 
منجر به استفاده مستمر و پایدار از تنوع زیستی از طریق 
تعامل بین گردشگری و ارزش های فرهنگی و ملی هر 

کشور می شود.
4. مشوق های اقتصادی برای حفاظت از محیط زیست: این 
برای  را  ملموسی  اقتصادی  ارزش های  می تواند  صنعت 
ارمغان  به  مختلف  کشورهای  طبیعی  و  فرهنگی  منابع 
آورد. از سویی دیگر درآمد حاصل از گردشگری می تواند 
به طور مستقیم برای حفاظت از محیط زیست یک کشور 

مصرف شود.
5. اشتغالزایی: توسعه این صنعت می تواند فرصت های شغلی 
جمله  از  صنعت  خود  در  مستقیم  طور  به  را  جدیدی 
ایجاد   ... و  رستوران ها  مسافرتی،  آژانس های  هتل ها، 
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با  می تواند  نیز  غیرمستقیم  صورت  به  همچنین  نموده؛ 
ایجاد کسب و کارهای کوچک و جدید، مشاغل مختلف 

جدیدی را در اقتصاد یک کشور ایجاد کند.
6. فراهم نمودن فرصت های جدید برای فروش محصوالت 
گردشگران،  نیازهای  براساس  که  جا  آن  از  جدید: 
فعالیت های صنعتی خاصی می تواند در هر کشور شكل 
گسترده ای  طیف  در  می تواند  صنعت  این  لذا  گیرد. 
غذایی،  صنایع  ایجاد  تجارت،  ساز،  و  ساخت  محرك 
صنایع دستی، حمل و نقل، ارتباطات و ... شود. بنابراین 
را  خدماتی  و  صنعتی  تولید  رشد  می تواند  گردشگری 
برای کشورها به ارمغان آورده و سهم زیادی را در تولید 

ناخالص داخلی یک کشور داشته باشد.
در  گردشگر  حضور  بین المللی:  و  ملی  صادرات  محرك   .7
یک کشور باعث می شود که محصوالت داخلی با حذف 
نقل  و  حمل  و  صادرات  به  مربوط  هزینه های  انواع 
و  معرفی  سبب  طریق  این  از  و  شده  ارسال  خارج  به 
بازاریابی محصوالت یک کشور به کشوری دیگر شده و 
از این طریق توسعه صادرات را برای کشورها به ارمغان 

می آورد.
8. افزایش کیفیت زندگی و کاهش فقر: گردشگری می تواند 
اجتماعی، زیرساخت ها و سایر خدمات  با بهبود خدمات 
رفاهی استانداردهای زندگی را در یک کشور باال برده و 

در نتیجه سبب کاهش فقر شود.
9. توسعه زیرساخت ها: گردشگری می تواند با سرمایه گذاری 
بر روی زیرساخت های اساسی از قبیل شبكه های حمل 
سبب   ... و  ارتباطی  شبكه های  راه آهن،  مانند  نقل  و 

توسعه و رشد آن ها شود.
10. بهبود کیفیت محیط زیست: از نظر گردشگران، یكی از 
از  شرایط اساسی گردشگری، محیطی زیبا، تمیز و دور 
هرگونه آلودگی های اجتماعی و زیست محیطی می باشد. 
لذا توجه و توسعه صنعت گردشگری سبب بهبود کیفیت 

گردشگران  تعداد  جذب  برای  کشورها  در  محیط زیست 
بیشتر می شود]1[.

با توجه به اهمیت صنعت گردشگری و منافعی که می تواند 
دارد  سعی  مقاله  این  نماید،  ایجاد  پایدار  توسعه  راستای  در 
و  کشور  اقتصاد  در  گردشگری  صنعت  اهمیت  بررسی  ضمن 
شاخص های توسعه پایدار و با نگاهی به شواهد آماری مربوطه، 
دالیل عدم توسعه صنعت گردشگری ایران را شناسایی نموده و 
راهكارهای اجرایی متناسب با هریک در جهت توسعه پایدار این 

صنعت ارائه دهد.

1. صنعت گردشگری از نگاه آمار

گردشگری  صنعت  شد،  اشاره  قبل  بخش  در  که  همان طور 
می تواند درآمدزایی بسیاری برای کشورهای جهان داشته باشد. 
بسیار حائز  به هر کشور  تعداد گردشگران ورودی  میان  این  در 

اهمیت است. 
کل  تعداد  می شود،  مشاهده   )1( جدول  در  که  همان طور 
گردشگران در جهان به طور متوسط طی سال های 2000-2017 
سالیانه 4/3 درصد رشد داشته و پیش بینی می شود که تعداد کل 
برسد]2[.  نفر  میلیارد   1/5 به   2020 سال  تا  جهان  گردشگران 
در  سالیانه  رشد  نرخ  متوسط  که  است  این  در  توجه  قابل  نكته 
درصد  هفت  رشد  نرخ  با  آسیا  منطقه  در  نظر  مورد  زمانی  بازه 
نتیجه  می توان  این  از  و  است  داشته  را  رشد  میزان  باالترین 
گرفت که تعداد ورود گردشگران به کشورهای آسیایی افزایشی 
است.  داشته  جهان  کل  از  باالتری  رشد  نرخ  به طوری که  بوده 
بیشترین سهم  آسیایی  اروپا، کشورهای  از منطقه  بعد  همچنین 
از تعداد گردشگران ورودی )24/5 درصد( در جهان را در سال 

2017 داشته اند. 
کل  تعداد  میزان  از  درصدی   51 سهم  با  اروپا  منطقه 
منطقه  و  نخست  رتبه  در   2017 سال  در  جهان  گردشگران 
خاورمیانه با سهم 4/4 درصد از تعداد کل گردشگران جهان در 

رتبه آخر در میان پنج منطقه جهان قرار گرفته است.
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جدول 1ـ تعداد گردشگران جهان براساس مناطق مختلف طی سال های 2017-2000 )میلیون نفر( ]2[

نام منطقه
پیش بینی تعداد گردشگران )میلیون نفر( سال های

سال 2020
سهم از بازار جهانی در 

سال 2017 )درصد(
متوسط نرخ رشد ساالنه طی 

سال های 2017-2000 )درصد(
200020052010201520162017

6748099531,1901,2391,3221,5611004/3جهان

38745349060361967171750/83/5اروپا

11015420828430632441624/57/0آسیا

12813315019320120728215/73/0امریكا

263550535862774/75/6آفریقا

233455575658694/46/0خاورمیانه

که  می شود  مشاهده   )2( جدول  براساس  همچنین 
سال های  طی  جهان  سطح  در  گردشگری  از  حاصل   درآمد 
رشد  درصد   5/5 در حدود  متوسط  به طور  2017-2000 ساالنه 
داشته است. با وجود آن که ایران در طی سال های 2000-2017 
سال  از  داشته؛  رشد  درصد   9/1 حدود  ساالنه  متوسط  به طور 

 5 منفی  رشد  و  بوده  مواجه  درآمد  کاهش  با   2016 به   2015
درصدی را داشته است و از سال 2016 به سال 2017 با رشد 
 0/03 ناچیز  بسیار  سهم  ایران  است.  بوده  مواجه  درصدی   2/6
درصدی از کل درآمد گردشگری جهان را در سال 2017 به خود 

اختصاص داده است ]3[.

جدول 2ـ درآمد حاصل از گردشگری در جهان و ایران )میلیارد دالر( ]3[

200020052010201520162017کشور
سهم ایران از جهان در سال 

2017
متوسط نرخ رشد ساالنه طی 

سال های 2017-2000 )درصد(

1134/13/940/039/1ایران

6,0008,00011,00013,93013,78014,1351005/5جهان

ایران در سال 2017 با تعداد پنج میلیون نفر گردشگر، در رتبه 
پنجاه و سوم جهان قرار گرفته ولی از نظر میزان درآمد حاصل از 
گردشگری در رتبه نود و یک قرار دارد]3[. لذا آمار فوق حاکی 
از آن است که صنعت گردشگری ایران با وجود مناطق گسترده 
مناسبی  موقعیت  از  کشورها،  سایر  با  مقایسه  در  گردشگری 
توسعه  به  دستیابی  و  این صنعت  رشد  جهت  و  نبوده  برخوردار 
هدفمند  برنامه ریزی های  که  است  الزم  صنعت  این  در  پایدار 

صورت پذیرد.

2. گردشگری و توسعه پایدار

برای اولین بار مفهوم پایداری در دهه 1970 مطرح شد و در سال 
1987 واژه توسعه پایدار توسط کمیسیون جهانی محیط زیست و 

توسعه بدین گونه تعریف شد: »توسعه پایدار را توسعه ای دانست 
که نیازهای زمان حال را بدون به مخاطره انداختن قابلیت  ها و 

پتانسیل ها برای نسل های آینده برآورده سازد«]4[. 
یک  در  اجتماعی  و  اقتصادی  رشد  کنار  در  پایدار  توسعه 
توسعه  تحصیل  در  سعی  یافته،  توسعه  اقتصاد  یک  یا  جامعه 

مستمر، ورای توسعه اقتصادی دارد]5[. 
برای  را  مطلوب  آینده ای  که  است  فرایندی  پایدار  توسعه 
جوامع بشری مهیا می نماید؛ به طوری که در آن شرایط زندگی 
زیبایی  یكپارچگی،  به  رساندن  آسیب  بدون  منابع،  از  استفاده  و 
و ثبات نظام های حیاتی، نیازهای انسان را برطرف می سازد]6[. 
توسعه پایدار راه حل هایی را برای الگوهای پایان پذیر ساختاری، 
بروز  از  بتواند  تا  می دهد  ارائه  توسعه  اقتصادی  و  اجتماعی 
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سامانه های  تخریب  طبیعی،  منابع  نابودی  همچون  مسائلی 
زیستی، آلودگی، تغییرات آب و هوایی، افزایش بی رویه جمعیت، 
بی عدالتی و پایین آمدن کیفیت زندگی انسان های حال و آینده 
از  استفاده  در  که  است  فرایندی  پایدار  توسعه  کند.  جلوگیری 
و  فناوری  توسعه  جهت گیری  سرمایه گذاری ها،  هدایت  منابع، 

تغییرات نهادی، با نیازهای حال و آینده سازگار باشد]7[.
توسعه  اساسی  اهداف  مهم ترین  مختلف،  علمی  متون  در 

پایدار به این شرح اعالم شده است]7[:
تجدید حیات رشد اقتصادی. ●
تغییر کیفیت رشد اقتصادی. ●
کاهش فقر. ●
برآورده ساختن نیازهای ضروری اولیه. ●
اطمینان از سطح پایداری جمعیت. ●
حفاظت از منابع طبیعی و ارتقاء منابع. ●
جهت گیری مجدد دانش فنی. ●
حمایت از سرمایه های طبیعی و محیط زیست . ●
جهت گیری مجدد روابط اقتصادی و بین المللی. ●

جنبه های  عنصر  سه  شامل  پایدار  توسعه  منظر  این  از 
نشان   )1( نمودار  در  که  اجتماعی  و  اقتصادی  زیست محیطی، 
داده شده است؛ می باشد. وجه اشتراك این سه عنصر را توسعه 

پایدار می گویند]7[.

عدالت
پایداری

تحمل پذیری

زیست پذیری

نمودار 1ـ ارکان اصلی توسعه پایدار ]6[

بازاریابی  درآمد،  افزایش  جدید،  کارهای  و  کسب  توسعه 
شغلی،  جدید  فرصت های  ایجاد  جدید،  خدمات  و  محصوالت 
بخش های  اتصال  تنوع پذیری،  تشویق  زیرساخت ها،  بهبود 
مختلف اقتصاد ملی و افزایش سطح رفاه جامعه از جمله مزایای 
توسعه پایدار در صنعت گردشگری است]7[. در نتیجه می توان 
اهداف  به  دستیابی  راستای  در  اصلی  فعاالن  و  بازیگران  گفت 

توسعه پایدار در صنعت گردشگری عبارتند از:
بخش خصوصی و صاحبان سرمایه های خصوصی. ●
بخش دولتی و صاحبان منابع دولتی و عمومی. ●
سازمان های غیردولتی. ●

که ارتباط تنگاتنگ و یكپارچه این سه بخش می تواند نتایج 
و اهداف توسعه پایدار را در صنعت گردشگری ایران بوجود آورد.

توسعه  مفاهیم  به نوعی  می تواند  که  شاخص هایی  از  یكی 
پایدار را در صنعت گردشگری نشان دهد شاخص رقابت پذیری 

صنعت گردشگری می باشد]6[.
عنوان  تحت  را  گزارشی  ساله  همه  اقتصاد  جهانی  مجمع 
منتشر می کند.  و گردشگری«  مسافرت  رقابت پذیری  »شاخص 
صنعت  در  تأثیرگذار  زیرساخت های  براساس  گزارش  این 
گردشگری، براساس چهار زیرساخت اصلی که عبارتند از میزان 
دسترس پذیر بودن محیط گردشگری، سیاست های گردشگری، 
پذیری  رقابت  شاخص  فرهنگی  و  طبیعی  منابع  و  زیرساخت ها 
هر  به  آمده  به دست  امتیاز  براساس  سپس  و  نموده  محاسبه  را 
کشور، رتبه ای تعلق می گیرد. در جدول )3(، ارکان تشكیل دهنده 
شاخص رقابت پذیری صنعت گردشگری نشان داده شده است]7[. 
امتیاز این شاخص بین یک تا ده متغیر است. به این معنا که عدد 
ده به کشوری تعلق دارد که بیشترین میزان رقابت پذیری را در 
صنعت گردشگری دارد و عدد یک به کشور اختصاص دارد که 

کمترین میزان رقابت پذیری را در این صنعت دارد.
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جدول 3ـ ارکان تشکیل دهنده شاخص رقابت پذیری گردشگری ]7[

شاخص های رقابت پذیری صنعت گردشگری

میزان دسترس پذیر بودن محیط گردشگریسیاست های گردشگریزیرساخت هامنابع طبیعی و فرهنگی

محیط کسب و کاراولویت بندی سفر و گردشگریزیرساخت های حمل و نقل هواییمنابع طبیعی

منابع فرهنگی و سفرهای تجاری

زیرساخت های زمینی و نقاط لجستیكی
امنیت و آرامشآزادی بین المللی

بهداشت و سالمتقیمت های رقابتی

توسعه پایدارزیرساخت های خدمات گردشگری
منابع انسانی و بازار نیروی کار

آمادگی فناوری اطالعات و ارتباطات

 2017 سال  در   3/4 پذیری  رقابت  شاخص  با  ایران  کشور 
رتبه 93 را در میان 136 کشوری که آمار مربوط به آن ها منتشر 
شده به خود اختصاص داده است و نسبت به سال 2015 که در 
وجود  این  با  است.  کرده  پله صعود  چهار  داشت؛  قرار   89 رتبه 

به عبارت  ندارد.  قرار  ایران در جایگاه مناسبی  نیز  این حیث  از 
دیگر ایران در زیر بخش های مرتبط با شاخص های رقابت پذیری 

گردشگری در شرایط قابل قبولی قرار ندارد.
گردشگری  رقابت پذیری  شاخص های  رتبه   )2( نمودار  در 

ایران در سال 2017 خالصه شده است]7[. 

نمودار 2ـ شاخص های رقابت پذیری صنعت گردشگری ایران در سال 2017 ]7[

یک  به عنوان  فقط  ایران  می شود  مشاهده  همان طورکه 
مقصد گردشگری ارزان در جهان شناخته شده و رتبه اول را در 
شاخص قیمت های رقابتی دارد و در شاخص توسعه پایدار رتبه 
119 و در شاخص اولویت بندی سفر و گردشگری رتبه 117 را 
از جذابیت  ایران  نشان می دهد  است که  داده  اختصاص  به خود 

گردشگری در جهان برخوردار نیست.
که  است  استخراج  قابل  نكته  این  فوق  آمار  مجموع  از 

و  الزم  نیازهای  پیش  پایدار،  توسعه  زمینه  در  ایران  کشورمان 
در  را  مناسبی  برنامه ریزی های  و  نداده  قرار  مدنظر  را  ضروری 

این زمینه نداشته است.
براساس تجربه کشورهای برتر منطقه در زمینه توسعه پایدار 
صنعت  در  پایدار  توسعه  پیش نیازهای  گردشگری،  صنعت  در 

گردشگری عبارتند از ]8[:
توسعه جاذبه های گردشگری با کیفیت باال. ●
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توسعه زیرساخت های گردشگری. ●
حمایت از مرزهای کشور. ●
حمایت پشتیبانی کننده دولت در تمامی سطوح. ●
امنیت و آرامش گردشگران. ●
احترام به اخالق و فرهنگ گردشگران. ●

از منظر  مانند سایر کشورهای جهان  بخواهد  ایران  اگر  لذا 
شاخص رقابت پذیری در صنعت گردشگری در جایگاه مناسبی 
بلندمدت  برنامه ریزی های  به  توجه  است ضمن  گیرد الزم  قرار 
در این زمینه، پیش نیازهای اشاره شده فوق را نیز در برنامه های 

اجرایی خود لحاظ نماید.

3. بررسی اهداف سند چشم انداز توسعه بخش 
میراث فرهنگی وگردشگری کشور در افق 

چشم انداز 1404

این  در  میدانی،  مطالعات  انجام  و  پرسشنامه ها  تهیه  جهت 
اهداف، راهكارها و چالش های توسعه صنعت  بررسی  به  بخش 
گردشگری براساس سند چشم انداز توسعه بخش میراث فرهنگی 
مرحله  به  و سپس  پرداخته   1404 افق  در  کشور  گردشگری  و 

آماده سازی پرسشنامه و گردآوری آن ها پرداخته شد. 
عملكرد صنعت گردشگری تاکنون، مهم ترین نتایج به صورت 

زیر قابل استخراج است]9[:
تاریخی,  ● آثار  عظیم  حجم  از  مناسب  بهره برداری  عدم 

فرهنگی و طبیعی متنوع و جذاب کشور.
حفاظت,  ● پژوهش,  برای  دولتی  اعتبارات  کفایت  عدم 

معرض  و در  ارزشمند  آثار  این  معرفی  و  احیاء  مرمت, 
نابودی قرار گرفتن یا به فراموشی سپرده شدن این آثار 

مهم تاریخی, فرهنگی و طبیعی.
عدم بستر سازی برای سرمایه گذاری مستمر در تاسیسات  ●

این  شدن  مستهلک  باعث  که  گردشگری  تجهیزات  و 
تاسیسات و کاهش بهره برداری مناسب از آنها گردیده است.

همچنین در این سند اشاره شده است که چالش های پیش 
روی صنعت گردشگری ایران عبارتند از]9[:

وجود نگاه امنیتی به مقوله گردشگر ورودی. ●

عدم سرمایه گذاری های مناسب برای بهره برداری بهینه  ●
از امكانات و منابع موجود.

فرسوده شدن تاسیسات و تجهیزات گردشگری به لحاظ  ●
عدم سرمایه گذاری مستمر.

ضعف تبلیغات رسانه ای در سطح کشور و جهان. ●
قوانین و مقررات مزاحم و ضعف بنیه صنعت گردشگری. ●
اقماری  ● حساب  نظام  و  آماری  جامع  نظام  استقرار  عدم 

گردشگری.
عدم شكل گیری بازار گردشگری به دلیل تكمیل نبودن  ●

حاکم  سنتی  و  مناسبات  بازار  این  متشكله  نهادهای 
برآن.

براساس این سند، سیاست های کالن بخش گردشگری  ●
نیز شامل موارد زیر می شود:

فرهنگی  ● ارزش های  رعایت  با  گردشگری  پایدار  توسعه 
محیط زیست  و  فرهنگی  میراث  ظرفیتهای  جامعه, 
وحدت  تحكیم  ایرانی,  جامعه  نیازهای  تامین  بمنظور 
معرفی چهره  و  بین المللی  تفاهم  افزایش  ملی,  وفاق  و 

ایران اسالمی.
سهم  ● به  یابی  دست  و  داخلی  گردشگری   افزایش 

مناسب از بازار جهانی گردشگری با تنوع بخشی به بازار 
گردشگری ایران و استفاده از همه ظرفیت ها با اولویت 
منظور  به  طبیعی  و  فرهنگی  زیارتی,  گردشگران  جذب 

افزایش تولید ناخالص داخلی و توسعه اشتغال.
اولویت دادن به توسعه مبادالت گردشگران با کشورهای  ●

اسالمی و کشورهای حوزه  فرهنگ ایرانی.
 رعایت حقوق و تامین امنیت گردشگران. ●

در راستای دستیابی به این سیاست های کالن، اهداف کیفی و 
کمی در این سند به صورت زیر تعریف شده است:

3-1. اهداف کیفی توسعه میراث فرهنگی و گردشگری

توسعه روابط فرهنگی و تحكیم موقعیت سیاسی نظام. ●
تفاهم  ● ایجاد  و  به جهانیان  ایران  تاریخ و تمدن  معرفی 

بین ملت ها.
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تامین نیازهای روحی و روانی جامعه. ●
تحكیم وحدت ملی و ارتقاء هویت فرهنگی. ●
ایجاد اشتغال و درآمد ارزی. ●
افزایش درآمد سرانه و کمک به کاهش عدم تعادلهای  ●

اجتماعی.
گرفتن سهم مناسب از بازار گردشگری بین المللی. ●

3-2. اهداف کمی توسعه بخش میراث فرهنگی و گردشگری

ایران الزم  اسالمی  ساله جمهوری  انداز 20  به چشم  توجه   با 
است سهم ایران از شمار گردشگران جهانی از 0/09 درصد در 
انداز  پایانی چشم  در سال 1404 سال  به 1/5 درصد  سال 83 
20 ساله آینده افزایش یابد، یعنی حدود 20 میلیون نفر گردشگر 
در  از 7 صدم درصد  درآمد گردشگری جهانی  از  ایران  و سهم 
سال 83 به )2 درصد( در سال 1404 رشد یابد به گونه ای که 
کشور ایران در سال 1404 ساالنه قریب 25 میلیارد دالر از محل 

گردشگر ورودی درآمد کسب نماید.

3-3. راهبردهای حوزه گردشگری

ایجاد باور و عزم ملی در ارکان تصمیم گیری نظام برای  ●
توسعه گردشگری و انتقال آن به جامعه و فعاالن صنعت 

گردشگری.
و  ● کشور  شأن  و  اهداف  با  متناسب  تصمیماتی  اتخاذ 

پاسخگو بودن به سطح انتظارات جامعه.
ورودی  ● گردشگران  با  برخورد  در  امنیتی  دیدگاه  حذف 

و داخلی.
مقررات زدایی و به حداقل رساندن دخالت دولت. ●
ترویج کد جهانی اخالق گردشگری. ●
حمایت قانونی از سرمایه گذاری های داخلی و خارجی و  ●

فراهم کردن زمینه جذب این منابع.
تغییر نگرش نسبت به کشور ایران در بازارهای هدف از  ●

طریق سرمایه گذاری مناسب درتبلیغات.
آزادسازی اقتصاد گردشگری و تكمیل نهادهای این بازار  ●

و اصالح مناسبات آن.

صنعت  توسعه  جهت  راهبردی  برنامه های  نیز  نهایت  در 
گردشگری به شرح زیر تعریف شده است]9[:

استان های  در  گردشگری  نمونه  مناطق  ایجاد  و  تعیین   .1
و  منطقه ای  بین المللی, ملی,  رویكرد  با  کشور  مختلف 

محلی.
انتظار  مورد  بهره  نرخ  کاهش  برای  دولت  حمایت  2. جلب 
صنعت  شدن  به منظور اقتصادی  گردشگری  بخش  از 

گردشگری.
در  ارزان  سفرهای  انجام  به منظور  دولت  حمایت  جلب   .3

فصول کم مسافر.
4. منظور نمودن خدمات قابل ارائه به گردشگران خارجی در 

محاسبات صادرات غیرنفتی.
توسعه  و  فرهنگی  میراث  از  حفاظت  کردن  همگانی   .5
گردشگری برای هماهنگ و همسو کردن فعالیت کلیه 
این  در  کشور  ظرفیت های  از  بهره برداری  و  دستگاه ها 

زمینه.
6. ایجاد نظام جامع آماری, نظام حساب اقماری گردشگری 
از  استفاده  با  فعال و پویا  اطالع رسانی  جامع  نظام  و 
سیستم های پیشرفته فن آوری اطالعات در سطح ملی 

و بین المللی.
سفرهای  فرهنگ  ایجاد  و  داخلی  گردشگری  به  توجه   .7

سازماندهی شده در جامعه.
8. تامین و آموزش نیروهای انسانی کارآمد و متخصص در 

بخش دولتی و خصوصی.
حد  در  تفریحی  و  اقامتی  تاسیسات  استاندارد سازی   .9
خدمات  کیفیت ارائه  بهبود  و  پیشرفته  کشورهای 

گردشگری و سیستم صحیح نظارتی فعال.
از  حمایت  و  خارجی  و  داخلی  سرمایه گذاری  گسترش   .10

آنان از طریق اعطای وام و تسهیالت.
11. بهبود ایمنی در خطوط هوایی و جاده ای برای افزایش 

سفر گردشگران.
کار ت های  تسهیالت  از  استفاده  زمینه  نمودن  فراهم   .12

اعتباری و ویزا کارت.
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13. احیای و ارتقای جاذبه های متنوع گردشگری کشور در 
ورزشی,  طبیعی,  تاریخی,  فرهنگی,  مذهبی,  زمینه های 
پر  نقاط  در  گردشگری  ظرفیت های  افزایش  و  پزشكی 

جاذبه کشور.
14. شناسایی و معرفی بازارهای هدف و تقویت مبانی دوستی 

و همدلی بین کشورها در راستای توسعه گردشگری.
15. توسعه و گسترش پژوهش های باستان شناسی با استفاده 
موسسات  از  استفاده  و  کشور  داخل  فنی  امكانات  از 

باستان شناسی خارج از کشور.

4. پیشینه تحقیق

استراتژیک  مدل های  از  استفاده  با  گردشگری  توسعه  زمینه  در 
 SWOT مطالعات متعددی انجام شده که بیشتر آن ها از تكنیک
استفاده کرده اند. تكنیک META-SWOT یک ابزار جدید جهت 
که  می باشد  گوناگون  حوزه های  در  مناسب  راهبردهای  تعیین 

خیلی مورد استفاده قرار نگرفته است.
اولین مطالعه ای که در این راستا انجام شده، اساتید دانشگاه 
نوربرت امریكا )2012( بوده اند که برای اولین بار با الهام از مدل 
SWOT و تئوری مبتنی بر منابع مدل متاسوات را مطرح نمودند 

که به نوعی مدل SWOT را ارتقا داده و با فضای رقابتی حاکم 
بر کسب و کارهای امروزی منطبق شده است]10،11[.

با الهام از مدل متاسوات مورد استفاده توسط اساتید دانشگاه 
متاسوات  تكنیک  از   )1394( همكاران  و  بدری  امریكا،  نوربرت 
پایدار  گردشگری  توسعه  برای  را  راهكارهایی  و  کرده  استفاده 
اظهار داشتند  این تحقیق  نمودند. محققان  ارائه  ایران  روستایی 
مطالعه  مورد  روستای  جایگاه  شناسایی  با  می تواند  سوات  متا 
ارزشمندی،  میزان  مختلف،  رقابتی  ابعاد  در  رقبا  با  مقایسه  در 
قابلیت ها،  و  منابع  جایگزینی  غیرقابل  تقلیدناپذیری،  کمیابی، 
بررسی میزان تأثیر عوامل داخلی بر کنترل تهدیدات را مشخص 
میزان  بررسی  بیرونی،  فرصت های  از  بهینه  استفاده  با  و  کرده 
در  سازنده ای  نقش  قابلیت ها  و  منابع  و  اهداف  بین  تناسب 
استفاده بهینه از مزیت های رقابتی گردشگری پایدار در مناطق 

روستایی ایفا نماید]12[.

عنوان  تحت  مقاله ای  در   )1394( همكاران  و  رضایی 
»برنامه ریزی راهبردی فضایی شهرهای کوچک اندام با استفاده 
و  استفاده کرده  تكنیک  این  از  یزد«  متاسوات در شهر  از مدل 
به این نتیجه رسیدند که برای توسعه شهر تفت، توجه مقامات 
تورم  مسئله  و  تحریم ها  رفع  و  بودجه  توزیع  به  مسئوالن  و 
از  منسجم  برنامه ریزی  همچنین  است.  اولویت  در  اقتصادی 

ضروریات توسعه این شهر است]13[.
قائد رحمتی و خاوریان )1395( نقش تكنیک متاسوات را در 
برنامه ریزی راهبردی گردشگری شهر یزد بررسی کردند. نتایج 
توسعه  راستای  در  عامل  مهم ترین  که  داد  نشان  مطالعه  این 
کالن  سطح  در  سیاسی  ثبات  یزد  شهر  در  شهری  گردشگری 
و  گردشگری  در  مجرب  انسانی  نیروی  مسئولین،  توجه  است. 
آن  راستای  در  باید  که  است  مواردی  دیگر  از  سرمایه گذاری 

اقدامات مؤثری صورت پذیرد ]14[.
جهت  متاسوات  تكنیک  از   )1396( همكاران  و  اکبری 
برنامه ریزی و مدیریت صیانت و توسعه پایدار حریم کالن شهرها 
استفاده کرده و به این نتیجه رسیدند که مدیریت یكپارچه حریم 
شهرها، کمربند سبز و سرمایه گذاری بخش خصوصی بیشترین 

تأثیر را در توسعه پایدار حریم شهرها دارند]15[.

5. روش شناسی تحقیق

کامپیوتر  استادیار علوم  آگاروال  توسط  بار  اولین  برای  متاسوات 
نوبرت کالج امریكا و همكارانش در سال 2012 با الهام از تئوری 
که  می شود  فرض  تئوری  این  در  شد.  معرفی  منابع  بر  مبتنی 
سازمان ها، مناطق، شهرها، کشورها و روستاهای موفق به واسطه 
قابلیت ها و توانمندی های شاخص و منحصربه فرد خود، می توانند 
اقدام به راهبردی موفق نمایند که در مقایسه با محسط بیرونی 
بر  را  کار خود  اساس  دیدگاه  این  است.  بااهمیت تر  بسیار  آن ها 
ایجاد و توسعه منابع محیط درونی با هدف تأثیرگذاری بر محیط 
باارزش  عنصر  چهار  بر  روش  این  اساس  می دهد.  قرار  بیرونی 
بودن )V(، کمیابی )I(، تقلیدناپذیری و غیرقابل جایگزینی )R( و 
VIRO یک  )O( در قالب  قابلیت های داخلی  ساماندهی منابع و 
با رقبا مورد ارزیابی قرار می دهد. در این  سازمان را در مقایسه 
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روش هیچ عاملی نقطه ضعف محسوب نمی شود جز در رابطه با 
رقابت، در این میان معیار باارزش بودن در فرآیند بررسی منابع و 
قابلیت ها مورد ارزیابی قرار نمی گیرد. دلیل این امر این است که 
یک منبع یا قابلیت زمانی باارزش است که توانایی استفاده بهینه 
داشته  را  بیرونی  محیط  تهدیدات  ساختن  بی اثر  یا  فرصت ها  از 
باشد. درنتیجه در رابطه با این معیار برنامه ریزان و تصمیم گیران 
نمی توانند خارج از ارزیابی محیط بیرونی قضاوت کنند. درنتیجه 
در این روش تناسب استراتژیک مطرح می شود و تمامی مراحل 

ME� نرم افزار با  براساس محاسبات صورت گرفته   و خروجی ها 
داده ها  میانگین  نمره  براساس  و  می پذیرد  صورت   TA-SWOT

می شود]11[.  حاصل  خروجی ها  می کند  محاسبه  نرم افزار  که 
مراحل این روش در نمودار )3( نشان داده شده است.

6. تجزیه و تحلیل داده ها

چالش های  و  اهداف  براساس  تحقیق  این  ورودی های  تمامی 
چهار  بخش  در  که  ایران  گردشگری  صنعت  چشم انداز  سند 

نمودار 3ـ مراحل روش متاسوات ]11[
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به طور کامل گفته شد، تهیه و جهت وزن دهی به آن ها در قالب 
پرسشنامه از مدیران و صاحبنظران این صنعت پرسیده شد و در 
بود،  ایران  نرم افزار وارد شد. در قدم بعدی که شناسایی رقبای 
به گزارش شاخص رقابت پذیری صنعت گردشگری ایران مراجعه 
شد و کشورهای برتر منطقه که در وضعیت بسیار بهتری نسبت 
توسعه ای  اسناد  به  سپس  و  شد  استخراج  دارند  قرار  ایران  به 
آن ها مراجعه و با بررسی آن ها به مقایسه کیفی نسبت به ایران 
پرداخته شد. براین اساس کشورهای امارات متحده عربی، قطر، 
کشور  و  برتر  رقبای  بعنوان  ترکیه  عمان،  عربستان،  بحرین، 
بعنوان کشور رقیب  ایران قرار داشت  از  بعد  کویت که در مقام 

ایران مورد بررسی قرار گرفتند.

و  ضعف  و  قوت  نقاط  نیز  کتابخانه ای  اسناد  مطالعه  با 
فرصت ها و چالش ها استخراج شد و در قالب پرسشنامه مجددا 
از مدیران ارشد این صنعت راستی آزمایی گردید و سپس در مدل 

مورد استفاده قرار داده شد.
لذا در ادامه به تحلیل خروجی های حاصل از نرم افزار پرداخته 

می شود.
در ابتدا براساس روش متاسوات، خروجی اولی که می دهد در 
رابطه با نقشه رقابتی و مزیت رقابتی بین ایران و رقبایش است. 
ایران در مقایسه  همان طور که در نمودار )4( مشاهده می شود، 
با رقبایش باوجود تنوع اماکن تاریخی، مذهبی و فرهنگی بسیار 

ولی اصاًل در وضعیت رقابتی مناسبی قرار ندارد.

تنوع اماکن تاریخی، مذهبی، فرهنگی

Competitive Map
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نمودار 4ـ نقشه رقابتی ایران در مقایسه با رقبا

ارائه   )4( نمودار  در  که  رقابتی  مزیت  محاسبات  براساس 
ایران  رقبای  موجود،  روند  ادامه  با  می شود  مشاهده  است،  شده 

در صنعت گردشگری به ترتیب عبارتند از ترکیه، عمان، کویت، 
عربستان سعودی، بحرین، امارات متحده عربی و قطر.
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جدول 4ـ وزن مزیت رقابتی هریک از رقبا

رقبا
امتیازمجموعتنوع اماکن تاریخیدرآمد حاصل از گردشگری

نرمال شدهمطلقنرمال شده مطلقنرمال شدهمطلقنرمال شدهمطلق

3/20/83/70/96/81/711ترکیه

3/70/93/80/97/51/822عمان

3/80/94/31/18/1234کویت

4/21/024/18/22/0244عربستان سعودی

4/41/1418/42/155بحرین

4/61/1418/62/166امارات

414/618/6277قطر

سپس بین عوامل شناسایی شده و اهداف پژوهش تناسبی 
بدست  نرم افزار  توسط  استراتژیک  نقشه  درنهایت  و  شد  برقرار 

آمد. در نمودار )5( این نقشه قابل مشاهده می باشد.
خارجی  عوامل  و  قابلیت ها  و  منابع  استراتژیک  نقشه  در 
نزدیكی  الف(  می گیرند:  قرار  بررسی  مورد  معیار  سه  برمبنای 

افقی و عمودی  با عوامل خارجی، ب( سمت  قابلیت ها  و  منابع 
قابلیت های  و  منابع  نقشه  این  در  حباب ها.  اندازه  ج(  و  عوامل 
افقی  محور  می شود.  داده  نشان  آبی  حباب های  با  بنگاه  داخلی 
و  میزان  عمودی  محور  و  سازماندهی  و  تقلیدناپذیری  کمیابی، 

درجه تناسب استراتژیک عوامل را نشان می دهد.

نمودار 5ـ نقشه راهبردی توسعه پایدار صنعت گردشگری ایران
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راهبردی  نقشه  مؤلفه های  و  شده  ارائه  توضیحات  براساس 
)محور افقی: کمیابی، تقلیدناپذیری و سازماندهی و محور عمودی: 
حباب ها(،  اندازه  و  عوامل  استراتژیک  تناسب  درجه  و  میزان 
ایران  گردشگری  صنعت  توسعه یافتگی  عدم  دالیل  عمده ترین 
شناخته شدند. سپس در قالب پرسشنامه ای این دالیل گردآوری 
نظرسنجی  گردشگری  صنعت  خبرگان  و  صاحبنظران  از  و  شد 
از بررسی  نظرات آن ها عمده ترین دالیل عدم توسعه  شد. پس 

صنعت گردشگری ایران به شرح زیر معرفی می شوند: 
1. عدم توسعه مناسب زیرساخت های گردشگری.

2. عدم انسجام قوانین.
3. نبود برنامه ریزی های مشخص و واحد در توسعه صنعت 

گردشگری ایران.
4. اعمال تحریم های غرب علیه ایران.

جمع بندی و توصیه های سیاستی

شرط دستیابی به توسعه پایدار در کشورهای در حال توسعه توجه 
همزمان به جنبه های مختلف اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی 
تنها  نه  نشود  نگاه  هم  با  موضوع  سه  این  به  اگر  که  می باشد، 
توسعه پایدار حاصل نمی شود بلكه باعث عقب ماندگی اقتصادی و 

اجتماعی و از بین رفتن منابع طبیعی کشورها می گردد. 
با  و  نبوده  مستثنی  قاعده  این  از  نیز  گردشگری  صنعت 
سرمایه گذاری مناسب در این صنعت توسعه اقتصادی، اجتماعی 
که  می شود  حاصل  پایدار  توسعه  نتیجه  در  و  زیست محیطی  و 
می تواند به یک منبع درآمد برای دولت نیز تبدیل شود و یكی 
از اهداف اقتصاد مقاومتی که کسب درآمد بر پایه اقتصاد بدون 

نفت است را نیز به دست آورد.
ایران  که  شد  دیده  آمده  به دست  آماری  شواهد  به  باتوجه 
و  برنامه ریزی  گردشگری،  در صنعت  پایدار  توسعه  با  رابطه  در 
استراتژی های مناسبی را نداشته، بطوری که حتی سهم اشتغال و 
سهم تولید ناخالص داخلی این صنعت از کل اقتصاد کشور طی 

سال های مورد بررسی کاهش یافته است.
از  یكی  پایدار  توسعه  به  دستیابی  امروزه  که  آن جا  از 
چالش های اصلی کشورها می باشد و در سیاست های توسعه ای 

نیز  ایران  است  الزم  می دهند  قرار  مدنظر  را  موضوع  این  خود 
برای دستیابی به توسعه پایدار برنامه ریزی و استراتژی مشخص 

و معینی را در پیش گیرد.
توسعه  جهت  مناسب  راهكارهای  مهم ترین  از  یكی  لذا 
چشم انداز  سند  اهداف  به  دستیابی  و  گردشگری  صنعت  پایدار 
بازاریابی و جذب گردشگر  رقایت پذیری،  این صنعت، چگونگی 
و  بهتر  هرچه  که  است  این  نشان دهنده  مطالعات  نتایج  است. 
بیشتر به نیازهای متقاضیان پاسخگو بود می توان بر رقبا پیروز 
شد و منافع بیشتری نیز کسب کرد. از سوی دیگر برای جذب 
نیازمند منابع و قابلیت های کمیاب، تقلیدناپذیر  گردشگر، کشور 
و سازماندهی مناسب است تا نسبت به رقبای خود در وضعیت 
بهتری نیز قرار گیرد. بدین شكل مزیت های رقابت پذیری پایدار 
تأکید  با تمرکز و  صنعت گردشگری حاصل می شود؛ به گونه ای 
به نفع  را  به فرد می توان محیط خارجی  این مزایای منحصر  بر 

خود تحت تأثیر قرار داد.
به  متاسوات  نرم افزار  از  استفاده  با  مقاله  این  در  بنابراین 
پرداخته  ایران  کشور  در  موجود  قابلیت های  و  منابع  ارزیابی 
و  ذهنی  تصمیم گیری های  از  اجتناب  با  متاسوات  تكنیک  شد. 
بهره گیری از یک ابزار سیستمس، هوشمند و با دقت باال، برخی 
برطرف می نماید.  را  نارسایی های تكنیک سوات  و  از کاستی ها 
از طرف دیگر این تكنیک نشان داد که توسعه و رقابت پایدار، 
از  ایران  گردشگری  صنعت  که  گردد  عملیاتی  می تواند  زمانی 
نماید.  استفاده  نحو  بهترین  به  خود  داخلی  قابلیت های  و  منابع 
شناسایی  با  توانست  سوات  متا  تكنیک  گفت،  می توان  واقع  در 
ابعاد رقابتی  ایران در میان سایر رقبای مورد مطالعه در  جایگاه 
غیرقابل  تقلیدناپذیری،  کمیابی،  ارزشمندی،  میزان  مختلف، 
جایگزینی منابع و قابلیت ها را مشخص کرده و با بررسی میزان 
تأثیرگذاری عوامل داخلی بر کنترل تهدیدات با استفاده بهینه از 
فرصت های بیرونی و بررسی میزان تناسب بین اهداف و منابع و 
قابلیت ها نقش سازنده ای در استفاده بهینه از مزیت های رقابتی 

گردشگری پایدار در ایران ایفا نماید.
صنعت  در  موجود  مزیت های  و  منابع  ابتدا  راستا  این  در 
رقیب  کشورهای  بعد  گام  در  و  شد  شناسایی  ایران  گردشگری 
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بررسی  مورد  گردشگری  صنعت  در  منطقه(  )کشورهای  ایران 
روند  همین  اگر  که  داد  نشان  نتایج  گام  این  در  گرفتند.  قرار 
رقبای  به ترتیب  یابد،  ادامه  ایران  گردشگری  صنعت  در  موجود 
عربستان  کویت،  عمان،  ترکیه،  گردشگری  صنعت  در  ایران 
امارات متحده عربی و قطر می شوند. در قدم  سعودی، بحرین، 
بعدی براساس نتایج نقشه راهبردی ارائه شده، از میان مزیت ها 
فرهنگی  و  تاریخی  اماکن  تنوع  مؤلفه های  ایران،  قوت  نقاط  و 
کمیاب ترین،   )5:HUBBLE SIZE  ,2,2:Y  ,2,1:X( وزن  با 
ایران  کشور  مزیت  جایگزین ترین  غیرقابل  و  تقلیدناپذیرترین 
و  مؤلفه خصلت گردشگرپذیری  و  رقبا می باشد  به سایر  نسبت 
مهمان نوازی با وزن )HUBBLE SIZE,2,2:Y,1,5:X:4( در رتبه 
مؤلفه های  همچنین  است.  گرفته  قرار  ایران  مزیت های  بعدی 
فرهنگی و قدمت تاریخی در ایران باالترین تناسب استراتژیک 

را برای توسعه پایدار صنعت گردشگری ایران دارد. 
عدم  دالیل  تحقیق  این  در  که  تهدیدات  دیگر  سوی  از 
می دهد  نشان  می باشد؛  ایران  گردشگری  صنعت  توسعه یافتگی 
ایران،  گردشگری  صنعت  توسعه  عدم  دالیل  مهم ترین  از  که 
وزن  با  گردشگری  زیرساخت های  مناسب  توسعه   عدم 
وزن  با  قوانین  انسجام  عدم   ،)X:3.2, Y:2, HUBBLE SIZE:3( 
برنامه ریزی های  نبود   ،)X:2.7, Y:2, HUBBLE SIZE:2( 
وزن  با  ایران  گردشگری  صنعت  توسعه  در  واحد  و  مشخص 
غرب  تحریم های  اعمال  و   ،)X:2.5, Y:2, HUBBLE SIZE:2(
علیه ایران با وزن )X:2.1, Y:2, HUBBLE SIZE:2( می باشد؛ که 
اندازه سایز حباب نشان دهنده درجه ضرورت توجه به آن مؤلفه 
مورد نظر است جهت توسعه صنعت گردشگری است. درنتیجه 
بهبود  و  گردشگری  صنعت  با  رابطه  در  قوانین  بازنگری  مؤلفه 
قوانین به صورت یكپارچه و شفاف در راستای حمایت از صنعت 
میراث  سازمان  به  اعتبارات  و  منابع  تخصیص  و  گردشگری 
بهبود  مناسب،  اقامتی  مراکز  تأمین  گردشگری جهت  فرهنگی، 
و  رفاهی  خدماتی،  تسهیالت  ایجاد  گردشگری،  زیرساخت های 
مؤلفه های  و  بوده  تأثیرگذاری  قدرت  باالترین  دارای  بهداشتی 
ایران  گردشگری  توسعه صنعت  جامع  راه  نقشه  تدوین  و  تهیه 
جاذبه های  معرفی  راستای  در  مناسب  و  مؤثر  تبلیغات  انجام  و 

در  امنیت  افزایش  جهت  الزم  تدابیر  ایجاد  و  ایران  گردشگری 
کشور برای ایجاد انگیزه در گردشگران در جهت کاهش تبلیغات 
ایران از درجه ضرورت  منفی و اثر سوء تحریم های غرب علیه 

باالیی برخوردار بوده و در اولویت بعدی هستند.
همان طور که مشاهده می شود این راهكارهای به نوعی در 
سند چشم انداز صنعت گردشگری که در مقاله بدان اشاره شده 
است همخوانی دارد ولی شاید توجه ویژه ای بدان نشده و الزم 
آن ها  به  گردشگری  صنعت  توسعه  جهت  مسئوالن  که  است 

توجه ویژه ای نمایند.
اسناد  در  تطبیقی  مطالعه  شده،  ارائه  نتایج  صحت  جهت 
این  بعنوان کشور رقیب در  ترکیه  باالدستی صنعت گردشگری 
با  شده  ارائه  نتایج  که  شد  مشاهده  و  پذیرفت  صورت  صنعت 
تصمیماتی که کشور ترکیه در زمینه توسعه صنعت گردشگری 
به  نگاهی  با  به طوری که  می کند؛  مطابقت  است،  کرده  اتخاذ 
مشاهده می شود  ترکیه  به کشور  ورودی  گردشگران  تعداد  آمار 
تعداد  کاهش  پیش بینی  و  امنیت  نبود  علیرغم   ،2018 سال  در 
افزایش  گردشگران  تعداد  بر  زمانی،  بازه  این  در  گردشگران 
نكته  یافته و رشد 37 درصدی در جذب گردشگر داشته است. 
بازنگری  هدفمند،  برنامه ریزی  با  کشور  این  که  است  این  در 
توسعه  جهت  اعتبارات  و  منابع  تخصیص  گردشگری،  قوانین 
از  زیرساخت های گردشگری و تبلیغات هدفمند و استفاده مؤثر 
بازاریابی دیجیتال و توجه به نیاز مشتری توانسته به این موفقیت 
دست پیدا نماید. چرا که صنعت گردشگری در بازارهای مقاصد 
و  می گیرد  خود  به  تازه ای  شكل  و  رنگ  روز  هر  گردشگری 
مطابق با خواسته و سلیقه  گردشگران از شكلی به شكل دیگر در 
می آید و در نتیجه با استفاده از استراتژی های بازاریابی هدفمند 
کشورها می توانند برای جذب بیشتر گردشگران با یكدیگر رقابت 

می کنند]16[. 
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