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 صنعت گردشگری در ایران و کشورهای منتخببررسی 

 

 

 
 خالصه مدیریتی

های حال رشدترین بخش ترین، پویاترین و درگردشگری یکی از بزرگ ،سازیدر دنیای مدرن جهانی

رسد اگر عنوان شود کند. اغراق به نظر نمیهای اقتصادی را به خود جذب میسایر فعالیت کهاقتصادی است 

قتصادی از طریق توسعه صنعت رشد ا حاضر به دنبالکه بسیاری از کشورهای در حال توسعه در حال 

های زیادی نظیر هزینه اقامت، غذا، هر گردشگر با ورود به کشور میزبان هزینهباشند. گردشگری خود می

ها ضمن ورود ارز به کشور سبب رونق اقتصادی آن کشور نیز پردازد که این هزینهو سوغات می ونقلحمل

        های کسب و کار در دنیا شده حوزه ترینبزرگاز  سفر و گردشگری تبدیل به یکیدر واقع گردد. می

درصد  10و  درصد از تولید ناخالص داخلی 10.4حدود با صنایع وابسته به گردشگری در مجموع طوریکه به

سفر و گردشگری از تولید سهم مستقیم . تداده اس به خود اختصاص 2018در سال را  از کل اشتغال دنیا

 باشد.درصد از کل اشتغال می 3.8درصد و سهم مستقیم اشتغال آن  3.2 ناخالص داخلی جهان

اما با وجود رشد سریع گردشگری در دنیای امروز و اقبال مساعد کشورهای در حال توسعه برای استفاده از 

های جدی مواجه بوده و به جایگاه مناسبی حتی های این بخش، گردشگری در ایران هنوز با چالشپتانسیل

های باالی رسد که عدم استفاده مناسب ایران از پتانسیلن کشورهای منطقه نرسیده است. به نظر میدر میا

گردشگری، عرصه را برای سایر کشورهای منطقه خالی کرده و کشورهایی نظیر امارات، ترکیه و گرجستان به 
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ایرانی را نیز به خود  خوبی از فرصت استفاده کرده و ضمن در دست گرفتن بازار منطقه و دنیا گردشگران

 کنند.جذب می

ریزی بلندمدت و استراتژی نکته مهم اما در رابطه با این کشورها آن است که هر سه کشور با یک برنامه

. درواقع فصل مشترک میان استدقیق در این راه گام نهاده و نقش دولت در این میان بسیار حائز اهمیت 

ی توسعه صنعت گردشگری، داشتن استراتژی توسعه گردشگری و تجربه هر سه کشور، عزم جدی دولت برا

های کارآمد دولتی، همکاری مؤثر میان بخش دولتی و خصوصی و تبلیغات پایبندی به اجرای آن، ارائه مشوق

های موجود المللی بود. عالوه بر آن در هر سه کشور تالش شد تا با توجه به پتانسیلو بازاریابی در سطح بین

شور از قابلیت جذب گردشگر در همه انواع گردشگری مانند گردشگری سالمت، گردشگری ورزشی، در آن ک

 توریسم و سایر اشکال آن نیز استفاده شود. اکو

رو در بخش اول به منظور بررسی اهمیت سفر و گردشگری در دنیای امروز اثرات سفر و در گزارش پیشِ

گیرد. در ادامه ضمن نگاهی کلی به وضعیت گردشگری در یگردشگری در اقتصاد دنیا مورد بررسی قرار م

شود. در بخش دوم گزارش، به تجربه سه کشور ترکیه، های گردشگری ایران اشاره میایران به پتانسیل

های این سه کشور در حوزه ها و سیاستامارات متحده عربی و گرجستان به تفصیل پرداخته شده و برنامه

 گیرد.رار میگردشگری مورد مطالعه ق

بخش سوم گزارش در واقع مقایسه آمارهای میان سه کشور مورد بررسی و ایران و بررسی دالیل ناکامی 

گیری و توصیه سیاستی به ایران در صنعت گردشگری نسبت به کشورهای منطقه است. در پایان نیز نتیجه

 انده شده است.سازان این عرصه، گنج گذاران و تصمیممنظور ارائه راهکار به سیاست
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 مقدمه -1

      عظیمی بر توسعه کشورها  تأثیرهای مهم اقتصادی شده است که گردشگری تبدیل به یکی از بخش

گردشگری ایجاد شغل برای افراد کم مهارت و ارزآوری از طریق فروش کاال و ترین مزیت گذارد. مهممی

ی کاالهای غیرقابل صادرات مثل مسکن در خدمات به گردشگران است. ویژگی مهم دیگر گردشگری ارزآور

 یافته، صنعت گردشگری عالوه بر موارد فوق،توسعه کشور پذیرای گردشگران است. در برخی از کشورهای

به دلیل آنکه  درواقعرود. ی و توسعه زیرساخت نیز به شمار مییک منبع عمده برای  رشد بخش خصوص

، بسیار بیشتر وابسته به طیف وسیعی از خدمات زیرساختی های اقتصادیگردشگری نسبت به سایر فعالیت

آهن، جاده، بندر، رستوران و مرکز خرید است، نقش بسیار مهمی در توسعه این موارد به نظیر فرودگاه، راه

گرچه گردشگری خود یک شاخه جدا در اقتصاد است، اما این شاخه ارتباط به عبارت دیگر عهده دارد. 

توانایی . ]10[ وابسته است هاآنبه  شدتبههای اقتصادی داشته و ه و رشد سایر بخشنزدیکی با سطح توسع

های الزم برای های گردشگری بستگی به در دسترس بودن سرمایهمندی از مزیتیک اقتصاد برای بهره

 .] 8[ های ضروری و امکان عرضه نیازهای گردشگران داردتوسعه زیرساخت

 قرارگرفتهدر کشورهای مختلف دنیا  گذارانسیاست موردتوجه شدتبهشگری در دنیای امروز توسعه گرد

ای که سایر اشکال توسعه اقتصادی نظیر تولید و در کشورهای در حال توسعه مخصوصاًداده است، این مورد 

 .]12[ شودصرفه نیست، بیشتر تشویق و ترویج میتجاری مقرون به از نظراستخراج منابع طبیعی 

و در برخی  شودنمیین نکته توجه داشت که مزایای گردشگری تنها به مزیت اقتصادی محدود باید به ا

ترافیک و حمل ، فرهنگی و اجتماعی، محیطیزیستمطالعات تأثیرات گردشگری را به هفت گروه اقتصادی، 

شگری در کنند که خود نمایانگر نقش و اهمیت گردبندی میطبقه 1و نگرش جامعه، خدمات، مالیات و نقل

 .]14[ تکلیه شئون جوامع اس

در گزارش حاضر ضمن بررسی اهمیت سفر و گردشگری در اقتصاد دنیا، به مطالعه چند کشور موفق همسایه 

در این حوزه  کشورو با مقایسه تطبیقی با کشور ایران علل موفقیت و دالیل ناکامی  پرداختهدر این حوزه 

 شود.منظور بهبود عملکرد ایران در این بخش ارائه مییه سیاستی بهشود و درنهایت توصتفصیل بررسی میبه

 اثرات سفر و گردشگری بر اقتصاد -2

رشد تولید ناخالص داخلی  سهم را دربیشترین ، ایبعد از تولیدات کارخانه درصد، 3.9با گردشگری بخش 

شارکت خود در اقتصاد جهانی را تالش دارند تا م توسعهدرحالامروزه بسیاری از کشورهای  .است دارا جهان

                                                            
1 Community attitude 
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ابزاری جهت بهبود  به المللی افزایش دهند. توسعه گردشگری در دنیای امروزاز طریق توسعه گردشگری بین

 .]17[ تبدیل شده استکن کردن فقر و امنیت غذایی رشد اقتصادی، ریشه

 2018 -دی )درصد(های مختلف اقتصارشد تولید ناخالص داخلی در جهان بر اساس بخش -1نمودار 

 
                                            Source: [22] 

گردشگری نامیده است.  1برای گردشگری پایدارالمللی توسعه را سال بین 2017سازمان ملل متحد سال 

ای است ه گونهبه دنبال توسعه گردشگری با استفاده از منابع موجود بی پایدار، پایدار، با اتکا بر مفهوم توسعه

که ضمن پاسخ دادن به نیازهای اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و ضوابط قانونی جامعه و انتظارات گردشگران 

حفظ محیط زیست، تعادل اقتصادی و رفاه مردم محلی و بتوان وحدت و یکپارچگی، هویت فرهنگی، سالمت 

خواهد صنعت ی پایدار، میمفهوم توسعه گردشگری پایدار، با اتکا بربه عبارت دیگر  .]5[ را تأمین کرد

این  د.را بر جامعه میزبان و محیط زیست را داشته باش تأثیرترین گردشگری در عین سوددهی اقتصادی، کم

فرصتی است برای کمک بیشتر گردشگری به تحقق مفهوم پایداری )از هر  گذاری از سوی سازمان ملل،نام

صنعتی که  ابعاد  آگاهی عمومی نسبت به شودمیحیطی( و موجب سه جنبۀ اقتصادی، اجتماعی و زیست م

 .شود، افزایش یابدگرفته می کمدستارزش حقیقی آن اغلب 

های اقتصادی هم توانایی ایجاد شغل را دارد، هم چرخ بخش ترینبزرگیکی از  عنوانبهسفر و گردشگری 

پی دارد. درواقع توریسم ابزاری سهل، کارآمد و و هم رونق و شکوفایی را در  آورددرمیصادرات را به گردش 

کننده و استفاده کننده از . از منظر اقتصادی، گردشگر یک مصرفارزان برای دستیابی به رفاه اقتصادی است

طور هایی که یک گردشگر در کشور میزبان دارد، بهبه عبارت دیگر هزینه خدمات کشور میزبان است.

ونقل و امثال در بخش صنعت گردشگری آن کشور مانند هتلداری، غذا، حملمستقیم به واحدهای اقتصادی 

                                                            
1 Sustainable tourism  
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ها و عوارض ها هم به بودجه محلی یا بودجه دولتی آن کشور نظیر مالیاتشود. سایر هزینهآن وارد می

شود. به همین دلیل است که گردشگری توانایی حمایت از توسعه اقتصادی یک کشور در پرداختی تزریق می

ترین اثر گردشگری بر اما شاید مهم لی و ملی از طریق جذب بازدیدکنندگان داخلی و خارجی دارد.سطح مح

بهبود رشد اقتصادی یک کشور، افزایش تعداد شاغالن در این عرصه یا به عبارتی افزایش سطح اشتغال 

ایجاد  ،بانکشور به شکل مستقیم و غیرمستقیم است. یکی از آشکارترین منافع گردشگری در کشور میز

مستقیم با صنعت  طوربهکه  ،است ونقلحملها و بخش ها، مغازهها، رستورانمشاغلی نظیر کار در هتل

 توریسم در ارتباط است. 

از  و عوارض پرداختیها تواند سبب ایجاد درآمد برای بودجه دولتی از طریق مالیاتگردشگری همچنین می

ها هایی که این هزینههای یک گردشگر در تکانهساختار هزینه های درگیر در این بخش باشد.سوی شرکت

ها یابد. فرایند افزایش درآمد ابتدا در این بخشکند، بازتاب میهای درگیر در این حوزه ایجاد میدر بخش

 یابد. ذکر این نکته ضروری است که عالوه برهای اقتصاد ملی تسری میبه سایر بخش تدریجبهاتفاق افتاده و 

های اثرات غیرمستقیم و القایی زیادی نیز برای سفر و گردشگری وجود دارد که بخش ،اثرات مستقیم

خرید کاال و خدمات توسط گردشگران از  درواقعسازد. اثر غیرمستقیم می متأثرمختلف اقتصادی ر ا از خود 

در یک چرخه  مواد خاممحلی است که خود در گام بعدی سبب خرید کاال از تولیدکنندگان  وکارهایکسب

بر تولید کاال و خدمات  کنندهمصرفتوان از رشد هزینه از اثر غیرمستقیم می اقتصادی است. همچنین

 .]10[ شودمیاین رشد سبب افزایش درآمد فردی  یادکرد که

کارکنان صنعت  که به طور مستقیم و یا غیرمستقیم توسطرا هایی اثر پول، "1اثر القایی گردشگری"

  .]3[ دگیراندازه می ،شود بر تولید ناخالص داخلی و اشتغالشگری هزینه میگرد

، اثرات سفر و گردشگری بر 2018در سال  2(WTTC)طبق آخرین گزارش شورای جهانی سفر و گردشگری

 شناسایی شده است.صفحه بعد شکل اقتصاد به شرح 

                                                            
1 Induced contribution (spending of direct and indirect employees) 

2 TRAVEL & TOURISM COUNCIL (WTTC) WORLD:  شد و  به صورت رسمی تاسیس1۹۹0شورای جهانی سفر و گردشگری در سال

 مدیر ارشد 100این شورا که مشتمل بر   .گرفتعضو تشکیل و مقر آن در لندن قرار  32در واشنگتن با  1۹۹1اولین نشست ساالنه آن در سال 

های صنعت گردشگری از سراسر جهان است با هدف باال بردن آگاهی از مسافرت و گردشگری که یکی از بزرگترین صنایع سته از تمامی بخشبرج

، یتفریح، دارندگان امکانات رستوران ،گاهاقامت ،ای بزرگ و صنایعی نظیر حمل و نقلهاین شورا از مدیران اجرایی شرکت جهان است تأسیس شده است.

 .شوندکشتیرانی انتخاب میرتی و فهای مساژانسآ

 همکاری دولت اب ،استبازرگانان جهانی  جامعه از متشکلکه این شورا . است گردشگری تشکلی برای صنعت سفر و گردشگری و سفر جهانی شورای

تمامی  در خصوصی بخشنقش  دادن ی نشانمنبع شناخته شده برا تنها همچنین. ببرد باال را گردشگری و سفر صنعت مورد در آگاهی تا کندمی

-سازمان مذکور و صنعت اجتماعی و اقتصادی اثرات مورد در تحقیق شامل شورا هایفعالیت. است جهان سراسر سفر و گردشگری در صنعت هایبخش

 .دارند تمرکز صنعتاین  با مرتبط تحوالت و موضوعات بر که است ایمنطقه و جهانی هایدهی اجالس
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 اثرات سفر و گردشگری بر اقتصاد -1 شکل

 

 

 

 

 

 

 

 

                   

 

 

 

Source: [22] 

WTTC  زایی سفرآوری کرده است که نشان از تأثیرات اقتصادی و اشتغالسال شواهدی را جمع 25بیش از 

بینی و روزافزون ناشی از پیشهای غیرقابلعلیرغم شوکدهد که این آمارها نشان میو گردشگری دارد. 

های فراگیر، سفر و گردشگری همچنان به یماریحمالت تروریستی، عدم ثبات سیاسی، بالیای طبیعی و ب

 رشد خود ادامه داده است. 

، سهم مستقیم سفر و گردشگری از تولید ناخالص  201۹در سال  WTTCبر اساس آمار منتشر شده توسط 

درصد از مجموع تولید ناخالص  3.2میلیون دالر و معادل  751میلیارد و  2 ،2018داخلی جهان در سال 

                                                                                                                                                                                         
، در این گزارش نیز از آمار اقتصاد معتبری همچون بانک جهانی و مجمع جهانی مراجعشورای جهانی سفر و گردشگری توسط  آمار انعکاسه به با توج

 استفاده شده است. شورای مزبور

   

  غیرمستقیم اثر

 سفر و گردشگری

 گذاری در سفر خارج سرمایهم
 و گردشگری

  مخارج سفر و گردشگری
 دولت برای جامعه

 کنندگانثر خرید از عرضها 

 
 

 مستقیم  اثر

 سفر و گردشگری

 کاالها

 محل اقامت 

 حمل و نقل 

 سرگرمی 

 های گردشگریجاذبه 

 

 خدمات 

 خدمات اقامتی 

 خدمات غذا و نوشیدنی 

 فروشیخرده 

 خدمات حمل و نقل 

 ،و ورزشی  خدمات فرهنگی
 فریحی ت

 

 بع هزینهمن

 های داخلی مخارج مقیم
 گردشگری

 ری داخلی مخارج گردشگ
 کسب و کارها

  بازدیدکنندهصادرات 

  مخارج سفر و گردشگری
 دولت برای افراد

 
 

القایی )مخارج مستقیم  اثر

 و غیرمستقیم کارکنان(

 غذا و نوشیدنی 

 تفریح 

 پوشاک 

 دارینظافت و خانه 

 لوازم منزل 

 اثر کل

 

  اثر بر تولید ناخالص
 داخلی

 اثر بر اشتغال 



  
  

7 

 

ترتیب به به 2025و  201۹های شود که این آمار برای سالبینی میبوده است. همچنین پیش داخلی جهان

  دنیا برسد. GDPدرصد از کل  3.4و  3.3میلیارد دالر افزایش یابد و به سهمی معادل  4346و  28۹3

 3.8)میلیون شغل جدید  123صورت مستقیم ایجاد عالوه بر آن سهم سفر و گردشگری در همین سال به

 4.1میلیون شغل ) 142این عدد به  12025رود در سال درصد از مجموع اشتغال در دنیا( بوده و انتظار می

 .]28[ درصد کل اشتغال( برسد

 6.5 معادلدالر  میلیارد1643 ،2گردشگران ورودیصادرات  2018در سال که  نمودهمچنین باید اشاره 

در سد. بر درصد 6.9 به 2025 تا سال سهماین شود بینی میپیش است.درصد از مجموع صادرات دنیا  بوده 

درصد از کل  4.4میلیارد دالر معادل  ۹41، در جهان سفر و گردشگریگذاری در بخش سرمایههمین سال، 

دالر معادل میلیارد  1568رقمی معادل  2025ها برای سال بینیگذاری در دنیا را شامل شده و پیشسرمایه

   .]28[ است از کل درصد 4.7

 گردشگری در ایرانجایگاه صنعت  -3

متحده، کنند. کشورهایی همچون فرانسه، ایتالیا، ایاالتمیلیون جهانگرد در دنیا سفر می 850ساالنه بیش از 

بر  طور مثالباشند. بهترین کشورها از جهت گردشگری میاسپانیا، چین، بریتانیا، آلمان و ترکیه جزء پربازدید

میلیون بازدیدکننده  84فرانسه پذیرای حدود  ،2017پذیری سفر و گردشگری در سال ر رقابتاساس آما

میلیون گردشگر  5است که در سال مشابه ایران حدود  تقریباً معادل جمعیت ایران بود این در حالی یعنی

 . ]21[ ورودی داشت

 2.5معادل  میلیارد دالر 10.7سهم مستقیم گردشگری از تولید ناخالص داخلی در ایران  2018در سال 

  مورد بررسی سند  3کشور 23تشکیل داده که در بین درصد از تولید ناخالص داخلی کل این کشور را 

بدون تغییر  2025و  201۹های شود این سهم در سالبینی میباشد و پیشمین کشور میا 1۹انداز، چشم

هزار  468و گردشگری در کشور برای ایجاد اشتغال سفر  ، سهم مستقیم2018همچنین در سال  .باقی بماند

                                                            
ظیم شده و که بر اساس آن ایران میالدی( تن 2025تا  2015)معادل  1404تا  1384که سند چشم انداز بیست ساله ایران برای دوره با توجه به آن  1

شوند. لذا در این گزارش روی بازه زمانی گذاری میهای توسعه نیز طی این دوره بر همین مبنا هدفبرسد و برنامه 1404باید به رتبه اول منطقه تا سال 

 تأکید ویژه ای انجام گرفته است. 1404تا سال 
2  Visitor Exports (Foreign spending): المللی برای سفرهای کاری و تفریحی خود ت بازدیدکننده، مبالغی است که گردشگردان بینصادرا

 شود.های حمل و نقل نیز میکنند و شامل هزینهدر یک کشور خرج می
زاقستان، اردن، بحرین، ، ازبکستان، قرقیزستان، قارمنستان، آذربایجان، تاجیکستانایران، امارت متحده عربی، ترکیه، گرجستان، شامل این کشورها   3

و فلسطین موجود  ترکمنستانآمار برای افغانستان،  است. عربستان، کویت، سوریه، پاکستان، رژیم صهیونیستی، لبنان و یمنعراق، قطر، مصر، عمان، 

 باشد.نمی
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یا درصد  2نهایتا به ، 2025 رود در سالکل اشتغال این کشور بوده و انتظار می درصد از 1.9شغل معادل 

 . برسدهزار شغل  505

معادل  دالرمیلیارد  2.5ه قیمت جاری ب ایراندر گذاری در بخش سفر و گردشگری سرمایه 2018در سال 

 2025و  201۹های رود این سهم برای سالاست و انتظار میبوده کشور  درگذاری درصد از کل سرمایه 3.4

 4.1رقم  2018همچنین صادرات بازدیدکنندگان در ایران در سال  درصد افزایش یابد. 4.6و  3.5ترتیب به به

های شود این سهم برای سالیبینی مدرصد از کل صادرات کشور بوده است که پیش 4 برابر بامیلیارد دالر 

 .]28[ برسددرصد  7.2و  5.7 به ترتیب به 2025و  201۹

 اندازسند چشم منطقهمیان کشورهای  در 1آنهاو میزان دریافتی از  ورودیالمللی بینتعداد گردشگران  –1 جدول

 
 المللی ورودیگردشگران بینتعداد 

 ورودی المللیگردشگران بین از دریافتی

 ن دالر()میلیو 

 26.616.0 3۹.478.000 ترکیه

 10.12۹.7 17.۹۹4.225 عربستان

 16.038.1 14.200.000 امارات

 6.065.1 ۹.13۹.104 مصر

 3.483.0 5.237.000 ایران

 1.533.6 4.55۹.500 قزاقستان

 4.064.۹ 3.761.072 اردن

 425.6 3.051.000 قرقیزستان

 5.035.4 2.۹2۹.630 قطر

 1.۹35.۹ 2.281.۹71 گرجستان

 2.30۹.5 1.۹21.۹25 آذربایجان

 1.53۹.7 1.8۹7.000 عمان

 6.857.3 1.517.۹27 لبنان

 1.1۹7.0 1.200.000 بحرین

 ۹35.8 1.1۹1.۹10 ارمنستان

 317.0 ۹65.4۹8 پاکستان

 1.0 413.834 تاجیکستان

 4۹8.6 182.000 کویت

  Source: [21] 
 .موجود نیست 2017در جدول فوق ذکر نشده است، در گزارش رقابت پذیری سفر و گردشگری سال  آمار مربوط به کشورهای منطقه که* 

                                                            
1 International tourism inbound receipts 
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است.  کیلومترمربعمیلیون  1.6ایران کشوری با قدمت بسیار زیاد در جنوب غربی آسیا و با مساحتی حدود 

ثبتی در صنعت شرایط اقلیمی این کشور یکی از ده کشور برتر دنیا بوده که همین موضوع تأثیر م ازنظر

بطوریکه در اوقاتی از سال در  ،کرده چهارفصلاین کشور را  ،تنوع محیطی. ]7[ گردشگری این کشور دارد

ای دیگر هوایی گرم و تابستانی دارد. وجود بعضی از شهرها هوا سرد و زمستانی و در همان زمان در منطقه

و  های آب گرم، کویرهای وسیع، چشمههای خاص، دشتمتعدد و دریاچه و رودهایهای زیبا کوهستان

  .]26[ یکی از کشورهای برجسته در این صنعت متمایز کرده است عنوانبهمواردی از این دست ایران را 

ای به بازارهای آسیای میانه را داشته و دروازه عنوانبهایران امکان استفاده از موقعیت استراتژیک خود 

از سوی . ]7[شم توانایی اتصال میان چین، آسیای مرکزی و غرب را داردهمچنین در جایگاه مسیر جاده ابری

  خود نظر هر گردشگری را جلب  هزارسالهکشورهایی است که با تاریخ و تمدن چند  ازجملهدیگر ایران 

و باستانی خود را در فهرست یونسکو  اثر تاریخی 23تاکنون کند. این کشور با یادگارهایی از دنیای کهن می

 .]27[ ثبت رسانده استبه 

های المللی )هزینهها از گردشگری بیندریافتیدر خصوص شاخص  20161در سال بررسی بانک جهانی 

کشور جهان رتبه  185در بین ان آن است که ایرگر ، نشان2المللی ورودی(بین انجام شده توسط گردشگران

در بین را  ۹رتبه و ، (به قیمت جاری ارد دالرمیلی 4حدودا ) المللیرا در کسب درآمد از گردشگران بین 5۹

 .دارد( تعلق به ترکیه و امارات ،اول و دوم منطقه جایگاه) داردرا  1404 3اندازکشور منطقه سند چشم 22

هزار  867میلیون و  4ایران با  بانک جهانی، 2017سال خصوص جذب گردشگر، بر اساس آمار همچنین در 

سند منطقه  4کشور 17را در بین  7و رتبه کشور  174 را در بین 55ه اایگج ،المللی ورودیگردشگر بین

  .]24[ به خود اختصاص داده استبیست ساله انداز چشم

را نشان میلیارد دالر در سال در صنعت توریسم جهان  800آمارهاى رسمى گردش مالى بیش از درواقع 

نظران داخلی و خارجی، توان بسیاری از صاحب تهگف به. دهم درصد استکمتر از یک، که سهم ایران دهدمی

تواند با درآمد حاصل از صادرات نفت برابری و حتی میدر سطح باالیی قرار دارد گردشگری در ایران  بالقوه

مقصد گردشگری پیشنهادی معرفی  16اولین مقصد گردشگری از  عنوانبهکند. نشنال جئوگرافیک ایران را 

                                                            
 نشده است.، آماری برای ایران در بانک جهانی درج 2017در سال   1

2 International tourism receipts: are expenditures by international inbound visitors 
یم صهیونیستی، اردن، بحرین، ایران، مصر، آذربایجان، عراق، عمان، امارات، عربستان، قطر، لبنان، رژ : ترکیه،ارزش در شاخص موردنظر  به ترتیب  3

تاجیکستان، یمن و افغانستان. در این سال آمار این شاخص برای کشورهای سوریه،  زستان،ن، کویت، پاکستان، قرقیگرجستان، قزاقستان، ارمنستا

 ترکمنستان، ازبکستان و فلسطین قید نشده است.
ستان، یران، قرقیزقزاقستان، گرجستان، ا شامل: ترکیه، عربستان، بحرین، مصر،در شاخص مذکور کشور منطقه درج شده است. به ترتیب  17آمار  4

 ، ارمنستان و تاجیکستانر، لبناناردن، رژیم صهیونیستی، ازبکستان، آذربایجان، عمان، قط
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توان می هاترین آنمهمگذاری در گردشگری دارد که از های متعددی برای سرمایهایران جذابیت. کرده است

 :اشاره کرد زیربه موارد 

 های گردشگریپراکندگی جاذبه 

 های گوناگون در انواع گردشگری )طبیعی، تاریخی، مذهبی، درمانی، تجاری و...( و وجود ظرفیت

 ه از منابع طبیعی محیطی و مستعد بودن کشور برای استفادتنوع زیست

 فرهنگ و تاریخ غنی 

 امنیت 

 مشتریان داخلی و خارجی 

 های یهودیان و زرتشتیانوجود اماکن مذهبی از ادیان مختلف؛ کلیساها، مقابر و زیارتگاه 

 مند به صنعت گردشگریبرخورداری کشور از خیل عظیم نیروی کار جوان و عالقه 

 شوروضعیت مناسب سواد در اکثر مناطق گردشگری ک 

 نیروی کار ارزان، انرژی ارزان، خدمات ارزان، تقاضای باال 

 27[   قیمت رقابتی[. 

عنوان یک عامل نتوانسته نقش خود را به ایرانصنعت گردشگرى رسد های برشمرده به نظر میمزیت باوجود

در  یفا کند.ا خوبیبهعنوان یک کشور توریستى و فرهنگى، به این کشورمهم توسعه اقتصادى و نیز معرفى 

پردازیم و ضمن مقایسه جایگاه این سه ادامه به بررسی سه کشور قدرتمند منطقه در صنعت گردشگری می

 پردازیم. به بررسی دالیل عدم موفقیت کشور در این صنعت می کشور با ایران

 ترکیه -4

های اخیر به شمار ترین مقاصد گردشگری در منطقه مدیترانه و دریای سیاه در سالترکیه یکی از جذاب

های در دسترس برای گردشگران است. صرفه و تنوع گزینههای مقرون بهرود. دلیل این اقبال، قیمتمی

دهد. این های سنتی و محلی ارائه میترکیه گردشگری فرهنگی قدرتمندی داشته و طیف وسیعی از فستیوال

 1شگری ازجمله توریسم سالمت و توریسم گلفکشور همچنین به دنبال بهبود و ترویج انواع دیگری از گرد

 است.  

گذاری در شهرهای بزرگ ترکیه نظیر استانبول و ازمیر در های اخیر سرمایهباید در نظر داشت که در سال

ها بازتاب انتظارات مثبت برای گذاریتوسعه صنعت توریسم بوده است. منطق سرمایه باهدفهماهنگی کامل 

 .]1۹[ داخلی و خارجی در آینده نزدیک است افزایش تعداد گردشگران

                                                            
1 Golf tourism: .منظور از آن سفر افراد به کشور دیگر منحصراً به دلیل بازی گلف است 
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درصد  15صنعت سفر و گردشگری این کشور  حسبرشد تولید ناخالص داخلی ترکیه بر ، 2018در سال 

 .]22[ بوده که بسیار باال و قابل مالحظه است

د از درص 4.3معادل  ،میلیارد دالر 34 ص داخلی کشور ترکیهسهم مستقیم سفر و گردشگری از تولید ناخال

و  201۹های در سال سهمشود این بینی میاست و پیشبوده مجموع تولید ناخالص داخلی این کشور 

سهم مستقیم سفر و گردشگری از  2018درصد برسد. همچنین در سال  4.7و  4.5به ترتیب به 2025

است و انتظار در این کشور درصد از مجموع اشتغال  1.8 شغل بوده کههزار  532 در کشور ترکیه اشتغال

 .]28[ درصد برسد 2و  1.9ترتیب به به 2025و  201۹ هایدر سال سهمرود که این می

 پیشرفتسال گذشته  40اما ذکر این نکته ضروری است که ترکیه همواره این جایگاه را نداشته و در طول 

ی در کانون گردشگر 1۹80طورکلی از دهه زیادی را در صنعت گردشگری خود تجربه کرده است. به

سازی صادرات محور قرار گرفت. قانون تشویق  منظور دستیابی به صنعتیهای دولت ترکیه بهسیاست

گذاری در گردشگری ارائه داد که به شکلی های زیادی را برای سرمایهمشوق 1۹82گردشگری در سال 

 د.های فیزیکی شاستثنائی سبب رشد سریع گردشگری ازنظر میزان، ارزش و زیرساخت

در کشور ترکیه، تأمین نیاز بسیار زیاد  1۹60شده در حیطه گردشگری بعد از دهه های انتخابهدف سیاست

ها در کشورهای دیگر، مانند بسیاری از دولتعبارتدولت به ارز خارجی و مسئله اشتغال بود. به

ر راستای تأمین ارز خارجی عنوان ابزاری نسبتاً ارزان و آسان دتوسعه، دولت ترکیه توریسم را بهدرحال

 آورد. حساب میهای شغلی برای تعداد رو به افزایش بیکاران در این کشور بهمطمئن و ایجاد فرصت

، ترکیه 1۹80های نئولیبرال دهه عالوه بر آن در هماهنگی کامل با تفکرات دست راستی جدید و سیاست

های و ابزاری برای نشان دادن اعمال سیاست های در حال رشد جدیدعنوان یکی از بخشگردشگری را به

  المللی نظیر بانک جهانی و صندوق توسعه صادرات رو به بیرون، پذیرفت که از سوی نهادهای مالی بین

 شده بود.المللی پول به این کشور توصیهبین

 کننده، فلج هایفشار الزامات اقتصاد کالن، بدهیگیری کرد که تحتگونه نتیجهتوان ایندرواقع می

      ای که در خارج از کشور زندگی های صادراتی محدود و از دست دادن درآمد کارگران ترکیهپتانسیل

 قرارداد.   1۹80کردند، دولت این کشور توسعه صنعت گردشگری را در اولویت سیاستی خود در دهه می

 گذاری گردشگری در ترکیهمروری تاریخی بر سیر تحول سیاست -4-1

توسعه، دولت مسئولیت تشخیص مشکالت، طراحی، قبول و اجرای در ترکیه نیز مانند اکثر کشورهای درحال

های توسعه های مرتبط با گردشگری را به عهده دارد. نقطه کانونی در توسعه توریسم ترکیه برنامهسیاست
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در کنار جستجو برای  ساله این کشور است که تأکید بر گسترش گردشگری انبوه و گردشگری ساحلیپنج

( آغاز شد و 1۹63-1۹67ساله اول)گذاری در مقیاس بزرگ دارد. این روند از برنامه توسعه پنجسرمایه

 .]23[ یافتتدریج تکامل به

فصل جدیدی را در ساختار سیاسی، اقتصادی و اجتماعی کشور ترکیه گشود. کسری  1۹80کودتای نظامی 

وضعیت نرخ رشد اقتصادی و سایر مشکالت اقتصاد کالن، سبب ایجاد  ها،بودجه مستمر در تراز پرداخت

عنوان تنها راهکار میالدی شد. برای غلبه بر این بحران، توسعه صادرات به 70بحران اقتصادی در اواخر دهه 

سازی دولت، ایجاد بازار آزاد اقتصاد و پیوستن ترکیه به ها کوچکپذیرفته شد. سه هدف عمده این سیاست

های های اقتصادی و سیاسی عمومی نئولیبرالیسم همچنین سیاستستم اقتصادی جهان بود. سیاستسی

به همین دلیل نیاز به ایجاد تغییرات کلی در استراتژی گردشگری احساس  گردشگری را در ترکیه شکل داد.

زهای روز این نتیجه حاصل شد که قوانین موجود در بخش گردشگری متناسب با نیا 1۹85شد. در سال 

های تلقی شد و برخی مشوق "های بااهمیت برای توسعهبخش"نیست. به همین منظور گردشگری شامل 

های زیر های مالی به این بخش تعلق گرفت. در این چارچوب دولت مشوقهزینه و کمکمالی به شکل کمک

 گذاری در بخش توریسم معرفی کرد:منظور افزایش سرمایهرا به

 گذاران برای بلندمدتی عمومی به سرمایههاتخصیص زمین 

 تر از بازار از سوی بانک گردشگری ترکیههای با بهره پایینتأمین وام 

 های گوناگون شامل مالیات گمرکی و مالیات بر صادراتمعافیت از مالیات 

 های ترجیحی برای مصرف برق، آب و گازنرخ تعرفه 

 تلفن و ...اولویت برای نیازهای مخابراتی شامل دورنگار ، 

 درصد مجموع نیروی کار 20هزینه استخدام کارکنان خارجی تا کمک 

 گذاران خارجیهای مخصوص برای سرمایهمشوق 

 های ییالقی برای تسهیل در امر سکونت مسافرانتأسیس خانه مجوز 

های وقهای مشمیلیون دالر تحت عنوان برنامه 422های مالی به ارزش کمک 1۹۹2تا  1۹85های بین سال

تریلیون لیر رساند.  5.5گذاری در این حیطه را به که حجم سرمایه ،گذاران قرار گرفتمالی در اختیار سرمایه

شده های ارائهبرابر بیشتر از مشوق 40برابر بیشتر ارز خارجی وارد کشور کرده و  10این برنامه موفق شد که 

عنوان دهه موفقیت ترکیه در صنعت را به 1۹80دهه در طی این دوران ارزش اقتصادی ایجاد کند. درواقع 

 آورند که سبب تقویت اقتصاد این کشور نیز شد.حساب میتوریسم به

های قبلی در دولت ائتالفی جدید ترکیه تا حدی منتقد سیاست 1۹۹0باوجود این دستاوردها، در دهه  

منظور بهبود کیفیت تسهیالت و خدمات زمینه توسعه گردشگری بوده و شروع به ایجاد تغییرات سیاستی به
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یافته تری نسبت به توسعه گردشگری در مناطق کمتر توسعهگرایانهنمود. این دولت همچنین رویکرد تساوی

گونه عنوان کرد که تنها افزایش ظرفیت تخت در این حوزه کافی نبوده و مسائلی نظیر داشت. دولت این

ای برخوردار های فنی هم از اهمیت ویژههوایی، آموزش و زیرساختونقل بهبود در زمینه بازاریابی، حمل

 است.

های تمرکزگرایانه در گردشگری، به ریزی و اجرای سیاستدرنهایت این مسائل سبب تغییر جهت از برنامه

های گردشگری گیری مشارکتی و افزایش هماهنگی میان منافع همه احزاب درگیر در فعالیتفرآیند تصمیم

سازی در دستور کار قرار  های متنوعها در سراسر کشور، سیاستمنظور سهولت در توزیع فعالیتشد. به

تضمین و هم به توسعه اقتصادی متوازن کمک کرده و  که هم پایداری راگفت. این تنها راهکاری بود 

اقتصادی های مختلف کشور از تأثیرات اجتماعی نمود که همه بخشهمچنین این توانایی را ایجاد می

 .]۹[ مند شوندگردشگری بهره

های ذیل اعمال تحت سیاست 2007تا  1۹82های طورکلی توسعه گردشگری در کشور ترکیه بین سالبه

 شد:

 گذاری در اختصاص یارانه به بخش خصوصی برای سرمایه) 1۹82انون تشویق گردشگری در سال ق

 آنتالیا(

 ( ها، منابع انسانی و تسهیالت ها، جادهفرودگاه های جدید،هتلافزایش ظرفیت خدمات توریسم

 رفاهی(

 ها توسط افراد خبره و استفاده از فناوری جدیداجرای پروژه 

 گذاری مستقیم خارجیجذب سرمایه 

 های تهاجمی در بازاریابیاستفاده از شیوه 

 ورود به بازارهای جدید 

 بزرگ شدن زنجیره تولید 

 ونقل، ی مختلف شامل: وزارت اقتصاد، امور خارجه، حملهاهمکاری و هماهنگی میان وزارتخانه

 .]11[  وپرورشتوسعه، جنگلداری، کار و تأمین اجتماعی و آموزش

 استی و سازمانی ترکیه در گردشگریابزارهای سی -4-2

ی اشده، اهتمام ویژهطراحی 2که توسط سازمان برنامه دولت 1های اجراییساله و برنامههای توسعه پنجبرنامه

 محیطی در بخش توریسم داشته است. اجتماعی و زیست -به موضوعات فرهنگی

                                                            
1 Implementation Plans 
2 The State Planning Organization 
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های گردشگری تغییر محسوسی یافته و نگرش به اهداف و سیاست 1۹۹0ساله بعد از دهه های پنجدر برنامه

های مشترک با پروژهریزی در سطح کالن و با مشارکت بخش خصوصی همراه شد. در همین راستا برنامه

 هایی نظیر محیط زیست، توسعه متوازن ودر حوزه های تخصصیگذاران بخش خصوصی و سازمانهسرمای

ای نیز های حرفههای آموزشی و تبلیغاتی با همکاری سازمانعالوه بر آن، فعالیت. اندازی شدراه زیرساخت

 آغاز شد. 

هایی مشاهده شد. ز دگرگونیهای مرتبط با گردشگری، در حوزه سازمانی نیدر کنار تغییرات در سیاست

تعداد زیادی سازمان  ،های مسافرتی ترکیهجز وزارت گردشگری و انجمن آژانسطور مثال در این دوران، بهبه

توان به انجمن هتلداری ترکیه، ها میظهور یافتند. ازجمله آن عنوان بازیگران جدید این عرصهبهتخصصی 

ه، بنیاد آموزش و توسعه گردشگری، بنیاد توسعه گردشگری گذاران بخش گردشگری ترکیانجمن سرمایه

 اشاره کرد. اپراتورهای اتوبوس، بنیاد توسعه ترکیه، انجمن ناوگان هوایی خصوصی ترکیه، انجمن 1کمر

های اجرایی و ها، استراتژیها، اهداف، قواعد، فعالیتهای جدید، الگوهای ساختاری آنظهور این سازمان

تنیده جدید میان دولت و بخش خصوصی در حوزه روشنی از روابط درهم شاهدمه خود ها هابزارهای آن

شده و از مشارکت بخش خصوصی بهره ها توسط دولت تأسیسگردشگری است. برخی از این سازمان

ها شدند. سایر سازمانهای خصوصی اداره میجستند. برخی دیگر با حمایت دولت تأسیس و توسط سازمان

المللی های گردشگری بینو در این راه از سازمان نداز مشارکت دولتی و خصوصی را بنا نهادشکل جدیدی 

 .]۹[ نیز مدد گرفتند

و گردشگری مسئولیت اصلی امور مرتبط با گردشگری را در کشور ترکیه به  در حال حاضر وزارت فرهنگ

ای گوناگون این حوزه شامل بازاریابی، هادارات مختلفی دارد که هرکدام فعالیت ،عهده دارد. این وزارتخانه

 81دهند. عالوه بر آن، تعداد های فرهنگی را پوشش میگذاری، آموزش و حفاظت از میراث و داراییسرمایه

کشور خارجی وجود دارد.  3۹دفتر فرهنگی و تبلیغاتی در  44اداره فرهنگ و گردشگری در سراسر کشور و 

زیست و شهرسازی، اند، شامل وزارت محیطمر گردشگری شناخته شدههای کلیدی که در اسایر وزارتخانه

  ونقل، دریانوردی و ارتباطات وزارت غذا، کشاورزی و احشام، وزارت اقتصاد، وزارت توسعه و وزارت حمل

 هایی برای اجرای استراتژی گردشگری بر عهده دارند.ها هم مسئولیتشود. ادارات محلی و شهرداریمی

  های بخش خصوصی نیز با وزارت فرهنگ و گردشگری در ارتباط با ه تخصصی و انجمنچندین موسس

های آینده ترکیه در حوزه گردشگری و شناسایی مشکالت این بخش همکاری نزدیک دارند. عالوه بر طرح

      های راهنمایان توریست، آژانس توسعه و حمایت هایی که قبالً ذکر آن رفت، اتحادیه اتاقانجمن

                                                            
1 The Kemer Tourism Promotion Foundation 
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های فعال در بخش گردشگری ترکیه وزیری و فدراسیون هتلداران از دیگر انجمنگذاری نخستسرمایه

 هستند.  

 حوزه گردشگریهای استراتژیک ترکیه در برنامه -4-3

وزارت فرهنگ و گردشگری ترکیه اهداف و مقاصد گردشگری ترکیه را به  2015-201۹طرح استراتژیک 

 کند:شرح ذیل عنوان می

 پذیری، سهم بازار و ارزش برند گردشگری ترکیه در مقیاس جهانیویت رقابتتق 

 وسیله ایجاد تنوع های گردشگری در همه طول سال و در همه مناطق کشور بهرشد و توسعه فعالیت

 های جایگزین مخصوصاً گردشگری سالمت و بهبود کیفیت بخش گردشگریدر انواع گردشگری

 از ترکیه در  کنندهترغیبی تبلیغاتی باهدف ایجاد یک چهره جذاب و هاتقویت و اعمال استراتژی

 المللیسطح بین

 هایی که ترکیه در این دوره با آن مواجه است:ترین مسائل سیاستی و چالشمهم

 شناسایی تقاضاهای فصلی 

 ای جهت توسعه اشتغال در مناطق مختلف کشور و درنهایت عنوان وسیلهاستفاده از گردشگری به

 فزایش اشتغال کلا

 های اقتصادی و سیاسی و تأثیرات آن بر گردشگریپاسخگویی مناسب به بحران 

 ها در بخش توریسمبهبود کیفیت مهارت 

 

 اقدامات انجام شده در راستای حل این مشکالت:

 طور مثال گردشگری سالمتهای جایگزین گردشگری در سراسر کشور بهبخشی به گزینهتنوع 

 د بازار محور با در نظر گرفتن انتظارات مشتریاجرای یک رویکر 

 های جمعی/دیجیتال و فناوری موبایلتمرکز بر تبلیغات دیجیتالی و بازاریابی با استفاده از رسانه 

هایی که برای تقویت بخشی به محصوالت گردشگری ترکیه، برنامه دهم توسعه از فعالیتدر حوزه تنوع

کند. ردشگری فرهنگی و سایر اشکال گردشگری باشد، حمایت میگردشگری زمستانی، گردشگری گلف، گ

های آب های مرتبط با چشمهای به گردشگری سالمت از طریق پروژهعالوه بر آن، در این برنامه توجه ویژه

های سالمت صورت گرفت. در زمینه آموزش گردشگری نیز وزارت فرهنگ و گرم، اسپا و سایر زیرساخت

آموزش گردشگری را در راستای ایجاد آگاهی از اهمیت گردشگری و بهبود خدمات آن  هایگردشگری برنامه

، وزارت فرهنگ و 2014سازی در سطح ملی و محلی، از سال  در زمینه بازاریابی و برند. کندبرگزار می
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پین ها با همکاری کمهای دیجیتال را آغاز کرد که این پروژههای تبلیغات رسانهگردشگری ترکیه پروژه

های فرهنگی، تاریخی و طبیعی کشور ترکیه سازی برای ارزش شد که به دنبال برندانجام می "ترکیه: خانه"

 بود.

ای و استراتژیک در کشور ترکیه در هماهنگی های توسعهباید به این نکته مهم اشاره شود که کلیه برنامه 

ها و اقدامات صورت گرفته در این سیاستمثال در بخش گردشگری، همه  طوربهقرار دارند.  باهمکامل 

شود. هدف از این استراتژی آن است که هدایت می 2023زمینه، معموالً تحت لوای استراتژی ترکیه 

های همکاری میان بخش دولتی تر و پایدارتر گرداند. همچنین این استراتژی پایهگردشگری ترکیه را رقابتی

الذکر های زیادی صورت گرفت تا استراتژی فوق. در ترکیه تالشکندمی ایجادو خصوصی را در گردشگری 

های در هماهنگی کامل با استراتژی کلی توسعه ترکیه نیز باشد. استراتژی گردشگری خود محصول سیاست

-2018های داد. برنامه توسعه دهم که برای سالرا پوشش می 2007-2013برنامه توسعه نهم بود که دوره 

 .]16[ ترکیه است 2023ر ادامه برنامه توسعه قبلی و در هماهنگی با استراتژی بود نیز د 2014

 امارات متحده عربی -5

عنوان یکی از مشهورترین مقاصد توریستی در منطقه خاورمیانه به های اخیر بهامارت متحده عربی در سال

ترین عنوان مهمشارجه به تبدیل ابوظبی، دبی ورات، استراتژی گردشگری کشور امامبنای رود. شمار می

گذاری و و به همین منظور ایجاد مزیت رقابتی و ترجیحی سرمایه بوده ایو منطقه داخلیمقاصد گردشگری 

ها، مراکز خرید، مقاصد ها در این سه شهر در دستور کار قرار گرفت. درنتیجه سرگرمیتقویت زیرساخت

دارای اولویت ساماندهی و تحت سیاست  هایره بخشهای حمل و نقل عمومی در زموگذار و زیرساختگشت

گرفت. همه این موارد سبب شد تا امارت متحده عربی یکی  قرار "1و گردشگری تجاریبازاریابی  گرتنظیم"

یکی از  عنوانبهباشد و همچنین تالش دارد تا  فارسخلیجاز کشورهای پیشرو در حوزه گردشگری در منطقه 

 .]18[دنیا خود را مطرح نماید گری در ترین مقاصد گردشمحبوب

 و اشتغال در بخشبازدیدکننده  تعدادباید اذعان داشت که در حال حاضر نیز جایگاه این کشور در زمینه 

سهم مستقیم گردشگری از تولید ناخالص داخلی  2018در سال ی است. متوسط جهان االتر ازب گردشگری

های در سال سهمشود این بینی میو پیشاست  بودهدرصد  5.5 معادل ،میلیارد دالر 22 کشور امارات

، سهم مستقیم  سفر و 2018 همچنین در سال .برسددرصد  5.3و  5.4 به ترتیببه 2025و  201۹

رود در و انتظار میاست اشتغال بوده کل از  درصد 5.3معادل هزار شغل  335 در این کشورگردشگری 

، همین سالدر درصدی را تجربه نماید.  5.8و  5.4 ی معادلمسهترتیب به، 2025و  201۹های سال

                                                            
1 Tourism and Commerce Marketing Regulator 
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درصد از  7.8معادل بوده که دالر  میلیارد 7.7در امارت به میزان  گذاری در بخش سفر و گردشگریسرمایه

  2025و  201۹های برای سال رود این سهمو انتظار میاست سوب شده گذاری این کشور محسرمایهکل 

 .]28[ یابددرصد افزایش  9.9و  8.1ترتیب به به

اما ذکر این نکته نیز ضروری است که کشور امارات با اتخاذ یک سیاست بلندمدت در این راه گام نهاد. هدف 

ثبات و ها برای جایگزینی با این منبع بیاصلی دولتمردان امارات قطع وابستگی به نفت و توجه به سایر بخش

بخشی را در گذاران اقتصادی در کشور امارات سیاست تنوعاستدرخطر نابودی بود. در همین راستا سی

گیرد. به همین های توسعه گردشگری در ذیل این سیاست کالن قرار میدستور کار قراردادند که استراتژی

بخشی بررسی و سپس به اقدامات دولت امارات در حوزه گردشگری در این دلیل ابتدا ساختار سیاست تنوع

 شود. می ساختار پرداخته

 بخشی دولت اماراتهای تنوعسیاست -5-1

نیاز به نشان دهنده ، قیمت های جهانی نفتوزارت اقتصاد امارات متحده عربی، تغییر مداوم  گزارشاتطبق 

های عنوان تنها منبع ارز خارجی و درآمدی کشور در راستای تأمین مالی هزینهقطع وابستگی به نفت به

امارات نیز انداز اقتصاد جهانی در ارتباط است تغییرات قیمت نفت با تغییرات چشم کهاز آنجایی. بودعمومی، 

بیند. درواقع در اکثر کشورهای وابسته به نفت، از تغییرات قیمت نفت از چندین روش مختلف آسیب می

ی موازنه کاالهای مصرفی و سایر کاالهای ضروری است که درنتیجه تأثیر عظیمی بر رو اغلب شاملواردات، 

 تجاری آن کشورها دارد.

های رقابتی خود در تولید کاالهای این موارد سبب شد که دولت امارات متحده عربی به دنبال توسعه مزیت

هایی مصرفی هرچند در مقیاس داخلی باشد. به دنبال این امر، دولتمردان امارات تمرکز خود را بر سیاست

 این سوی اقتصاد با مزیت رقابتی بود. درکان اقتصاد و حرکت بهبخشی به ارقراردادند که هدف آن تنوع

آتیه اقتصادی قرارداد که مزیت رقابتی و امکان  های پر، دولت امارات تمرکز خود را بر بخشهاسیاست

پذیری و ارتباط این جز نفت، رقابتمناسبی برای توسعه دارند تا از این طریق ضمن ایجاد منابع درآمدی به

ر دولت برای تنوع بخشی به های مورد نظگردشگری هم یکی از بخش ا سایر کشورها را بهبود بخشد.کشور ب

 است. بوده اقتصاد

 منظور توسعه گردشگریبههای دولت امارات سیاست -5-2

کشور امارات است.  2021انداز های اقتصادی در امارات بر طبق سند چشمترین بخشگردشگری یکی از مهم

بخشی دولت امارات توجه ویژه به صنعت های تنوعید اشاره کرد که یکی از ارکان سیاستبا درواقع
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 1های دولت امارات برای توسعه گردشگری در دو سطح فدرال و دولتسیاست طورکلیبهگردشگری بود. 

 است.  اجراشدهامارات 

 های فدرالسیاست  -5-2-1

 های مشوق گردشگری:سیاست

های در کلیه فرودگاه 2توان به سیاست آسمان بازوق گردشگری در سطح فدرال میهای مشاز جمله سیاست

کشور امارات، صدور ویزا در مقصد و عدم وجود هیچ نوعی از مالیات اشاره کرد. بنا بر آمار وزارت اقتصاد 

کشورها ونقل هوایی که با سایر مدیره اداره هواپیمایی کشوری تعداد معاهدات حملامارات و رئیس هیئت

مارس  31. قانون 3عدد از این قراردادها توافق آسمان باز است 104عدد رسیده که  146منعقدشده به 

کشور ویزای  34)طبق این قانون شهروندان  دولت فدرال که در رابطه با تسهیل در صدور ویزا بود 2003

گیرد. عالوه بر آن هیچ استا قرار مینمایند( نیز در همین رخود را در هنگام ورود به فرودگاه امارات کسب می

 مالیات فردی یا شرکتی در امارات متحده عربی وجود ندارد. 

 راتهای اجراشده در سطح دولت اماسیاست -5-2-2

 ایجاد یک مرجع دولتی واحد در حوزه توریسم در سطح دولت امارات:

ریزی، وضع استانداردها برای فعالین نقش اداره دولتی)اداره گردشگری( آن است که مرجع اصلی در برنامه

المللی، و توسعه بخش توریسم باشد. ارتقا بخش گردشگری در سطح محلی و بین بر این بخش، نظارت

گردشگری نظیر سیاست آسمان باز و  مشوقهای توسعه سیاست ،باید گفت که مسئولیت این اداره درواقع

هدایت و رهبری این اداره، ادارات متناظری در سه  تسهیل فرآیندهای صدور ویزا است. با توجه به نقش

، اداره 4ایاالت اصلی هدف گردشگری در امارات تأسیس شدند: اداره توسعه گردشگری و بازرگانی شارجه

  6و بازاریابی بازرگانی و گردشگری دوبی5گردشگری ابوظبی

 

 

                                                            
 تصویب مستقال را نشین دولت محلی مستقل خود را دارد و قوانین خودوع حکومت در این کشور فدرال است. هر شیخشیخ نشین است. ن 7کشور امارت دارای   1

 .دهندعالی رهبری را تشکیل می کنسول یعنی فدرال دولت قدرت بزرگترین هم کنار در سران در هر ایالت رهبری به صورت موروثی منتقل شده و .کندمی
توانند بدون هیچ گونه شود که به موجب آن هواپیماهای کشورهای مذکور میای بین دو یا چند کشور گفته میاز نظر لغوی این اصطالح به توافقنامه  2

 .پرواز کنند در اسمان کشور مقابل محدودیتی
 است. 2012آمار مربوط به سال   3

4 The Sharjah Commerce and Tourism Development Authority(SCTDA) 
5 The Abu Dhabi Tourism Authority(ADTA) 
6 The Dubai Tourism and Commerce Marketing(DTCM) 
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 سیاست گردشگری پایدار:

باشد، در  "سبز"یست. هر نوع صنعت گردشگری که بخواهد مدت سیاست ارزانی نگردشگری پایدار در کوتاه 

پذیر نیست. بنابراین اگر های باالیی دارد که این مهم بدون حمایت کافی از سوی دولت امکانابتدا هزینه

 های کافی برای ها و مشوقکشوری بخواهد گردشگری پایدار داشته باشد، باید دولت آن کشور یارانه

های پیشرویی در شارجه، ابوظبی و دوحه سیاست نشینشیخصنعت ارائه دهد. هر سه گذاری در آن سرمایه

وری هایی در راستای بهرهتوان به سیاستگردشگری ارائه نمودند. از آن جمله میزمینه پایداری در بخش 

  های مختلف اشاره کرد.انرژی، حفاظت از محیط زیست، ایجاد آگاهی همراه با آموزش و مشارکت بخش

 سیاست زیرساخت گردشگری:

ونقل عمومی در حوزه گردشگری شامل مواردی نظیر توسعه ها و تجهیز وسایل حملتوسعه زیرساخت

ها( و تأسیس ها، استراحتگاههای تجاری، پارکها، مجتمعهای گردشگری )شامل موزهها، ایجاد جاذبهفرودگاه

شود. توسعه خل کشور و با سایر نقاط دنیا میهای دولتی است که سبب تسهیل ارتباط در دافرودگاه

المللی و ها( با توجه به استانداردهای کیفیت بینهای مبله و رستورانها، آپارتمانتسهیالت هتلداری)هتل

بخشی  عنوانبهها در این حوزه است. از طریق بخش دولتی و خصوصی از دیگر برنامه ،های گردشگریجاذبه

خط هوایی امارات، دولت ابوظبی در سال  1۹85گردشگری، دولت دوبی در سال های زیرساخت از سیاست

 تأسیس کرد. راخط هوایی العربیه  2003خط هوایی االتحاد و دولت شارجه در سال  2003

 سیاست توسعه دولتی گردشگری:

ها، وزههایی نظیر احداث ساختمان مهای گردشگری در مقیاس بزرگ است. پروژهاین موضوع شامل پروژه

برای بخش خصوصی به دلیل اندازه  معموالًهای ها و استراحتگاهها، فرودگاههای تجاری بزرگ، پارکمجتمع

به دلیل ترغیب  معموالًهایی جذابیتی ندارد. مداخله دولت در چنین پروژه ،بزرگ، مکان یا سودآوری کم

به  بخشیتنوعی این حضور، گذاران بخش خصوصی برای مشارکت، ایجاد حس اطمینان براسرمایه

ها این پروژه ازجملهتواند، ثمربخش است. که بخش خصوصی نمی درجاییمحصوالت و پذیرش نقش اصلی 

توان به جزیره پالم دبی، موزه گوگنهایم در ابوظبی و اسکله آل مجاز در شارجه اشاره در کشور امارات می

 کرد.

 :هاوالسیاست بازاریابی، تبلیغات، رویدادها و فستی

گردشگری مانند هر تولید دیگری در دنیا نیازمند تبلیغ، از طریق برگزاری رویدادهای ورزشی، فرهنگی و 

فرهنگی نیز یک روش  خرید های سنتی وها مانند فستیوالانواع گوناگون فستیوال موسیقی است. ساماندهی
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ای آن مکان در بین گردشگران منطقه شناساندن منظوربهخالقانه و جذاب برای تبلیغ یک مقصد گردشگری 

 المللی است.و بین

 :سیاست توسعه انواع مختلف گردشگری

گردشگری خرید، گردشگری سالمت، اکو توریسم، گردشگری ورزشی، گردشگری آموزشی، گردشگری 

میزبان جام جهانی  دبی هرسالهفرهنگی و گردشگری تجاری از انواع مختلف گردشگری در دنیا هستند. 

بسیار مدرن و مخصوص را برای این  دوانیاسبدوانی است و دولت دبی به همین منظور یک میدان باس

مسابقات فرمول  ترینبزرگمیزبانی یکی از  منظوربهرویداد تأسیس کرد. ابوظبی هم یک پیست اتومبیلرانی 

 آوردبه دست  کریکت را میزبانی مسابقات جهانیتسهیالت مناسب،  ارائهدنیا  ساخته و دولت شارجه با  یک

 .]15[ که همه این موارد در راستای جذب گردشگر از سراسر دنیا بود

 1دبی 2020انداز گردشگری چشم -3-5

های استراتژیک عالوه بر موارد کلی یاد شده در باال، هر یک از سه منطقه اصلی گردشگری در امارات طرح

سوی آینده در دستور کار قرار دادند. خطوط اصلی حرکت بهمنظور روشن نمودن مدتی را بهبلندمدت و کوتاه

اندازی نمود که درواقع یک راه 2013را در سال  2020انداز گردشگری نشین دبی چشمطور مثال شیخبه

میلیون گردشگر در سال برای دبی است. هدف این  20منظور دستیابی به هدف نقشه راه استراتژیک به

المللی است. این موضوع متضمن اولین انتخاب برای مسافران تجاری و تفریحی بیناستراتژی تبدیل دبی به 

تر کردن این شهر برای مسافران های دبی و جذابها، رویدادها و زیرساختهای خدماتی، جاذبهتوسعه بخش

 کند:خارجی است. این استراتژی سه هدف کلیدی را دنبال می

  که پتانسیل رشد باالیی دارند.افزایش سهم بازار دبی از بازارهایی 

 افزایش تعداد بازدیدهای مکرر از این شهر 

 25[ افزایش سهم بازار دبی از بازارهای موجود[. 

 گرجستان -6

 2015-2025استراتژی گردشگری گرجستان  مقدمه -6-1

 .داردقرار  یادر تقاطع اروپا و آسکه است  یکاستراتژ یاییجغراف یتکشور کوچک با موقع یکگرجستان 

در  پتانسیل خوبیاز  ،گرجستان در گذشته نیز با توجه به منابع طبیعی، میراث فرهنگی و تاریخی که دارد

                                                            
1 Dubai Tourism Strategy 2020 

http://www.visitdubai.com/en/department-of-tourism/about-dtcm/tourism-vision-2020


  
  

21 

 

که بتواند از این  در این کشور وجود نداشتمناسب روشن و  یاستراتژ گردشگری برخوردار بوده ولیکن یک

 ایجاد با هدف ”2025گری گرجستان استراتژی گردش“ 2015سال  در .برداری شودبهره یخوببهها توانایی

تدوین گردشگری  بخش ارزش افزایش و درآمد افزایش گردشگری، پایدار توسعۀتسهیل  سند راهنمایی برای

غنی  منابع که بودای برنامه سازیپیاده و توسعهاز تدوین این استراتژی،  گرجستان دولت هدف گردید.

 از بیشتری گردشگران موجب آنتبدیل کند تا به یگردشگرجهانی  محصوالت به را فرهنگی و طبیعی

برای دسترسی . ]1[ شوندگرجستان جذب  آسیا و خاورمیانه شمالی، آمریکای اروپا، اتحادیه عضو کشورهای

اهداف، دولت گرجستان در گام اول تمرکز خود را بر نقاط قوت کشور قرار داد، که شامل موارد زیر این به 

 شود:می

 فرد و غنی گرجستان )موزیک، رقص، هنر، تاریخ، مذهب و آثار تاریخی میراث فرهنگ منحصربه

اثر در فهرست میراث  2المللی ازجمله سه اثر که در فهرست میراث جهانی و فرهنگی محلی و بین

 شده است.(فرهنگی ناملموس یونسکو ثبت

 های مرسومتاریخ و سنت 

 87 ت کشور را در برگرفته % از مساح8.62ود و شپارک ملی می 11شده؛ که شامل منطقه حفاظت

 معدن، سواری،دوچرخه اسکی، زیست،است که خود امکان توسعه انواع گردشگری: محیط

 سازد.در سطح جهانی فراهم می ها رادیگر گردشگری و تفریحی ماجراجویانه،

 شرایط آب و هوایی مساعد 

 وکارگذاری و کسبمحیط جذاب سرمایه 

 و صمیمی گرجستاننواز مردم مهمان 

المللی، کشور بایستی بر برای ایجاد محصوالت گردشگری در سطح جهانی و تحریک تقاضای داخلی و بین

 کرد:های زیر غلبه میچالش

  هوایی حمل و نقل خدمات فراهم کردن همکاری بین بخش خصوصی و دولتی در جهات مختلف؛

  م گردشگریبازارهای مه )اقتصادی( برای صرفهراحت و مقرون به

 های مربوط برای دسترسی به مقاصد مهم توریستی در گرجستانها و زیرساختبهبود جاده 

 گردشگری؛ به مربوط هایزیرساخت نوسازی و بهبود 

 ها، به آن قابلیت دسترسی آثار تاریخی و فرهنگی، دیگر و فرهنگی میراث هایاز دارایی نگهداری

 رسانی و ...( و خدمات)نمادها، عالئم و تابلوهای اطالع های راهنمای گردشگرانزیرساخت بهبود

 موجود 
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 المللی؛داخلی و بین بازار عنوانبه کشور گردشگری پتانسیل نسبت به آگاهی افزایش 

 که شهرها جایی از خارج در ویژهبه بازدیدکنندگان، به کشور سراسر در باال باکیفیت خدمات ارائه 

 داکثر است؛ح گردشگری توسعه برای پتانسیل

 در آموزشی هایبرنامه به دسترسی افزایش و گردشگری بخش در وپرورشآموزش نظام بهبود 

 کشور؛ سراسر

 موجود؛ محصوالت به بخشیدن تنوع و جدید گردشگری محصول ارائه 

 بازاریابی هایقابلیت و بازار تحقیقات ها،وتحلیل آنتجزیه و هاداده آوریدر جمع ایجاد بهبود. 

رغم های روستایی و کوهستانی خود آغاز کرد. علیتوسعه گردشگری را با بهبود شرایط دهکده انگرجست

های اولیه در بخش گردشگری، تا مدت زمان زیادی به دلیل نداشتن طرح استراتژیک، توسعه این طلبیجاه

 بخش با کندی مواجه شد. 

خش گردشگری نیازمند یک استراتژی قوی و سرانجام دولت گرجستان به این نتیجه رسید که برای توسعه ب

   نفوذ است.های ذیمورد حمایت از سوی دولت و همه گروه

این کشور و سازمان  1طور مشترک توسط وزارت اقتصاد و توسعه پایدارگرجستان به یگردشگر یاستراتژلذا 

 کشور، دولت یدشگرو گر سفرصنعت  یندگاننما رایب 2015دسامبر  4 یخدر تار 2ملی گردشگری گرجستان

 داخلی ینفعانذ و یبانک جهانهای مختلف شامل گروه یت از سویبا حماکه شد،  ارائه یمدن یهاو سازمان

 یفبا ط طوالنیگفتگوهای و  هاهورامش جامعی از یندفرا شامل روند کلی استراتژی،. باشددر حال اجرا می

گذاران، مایه، سرهای مسافرتیتور گردانندگان ی،محل و یمل یهادولتاز ها و افراد از سازمان یاگسترده

    ی با و شهروندان یگردشگر یانها، مربصاحبان هتل ،شدهحفاظتمناطق و  یراثم یران سازمانمد

و  گذاراناستیساستراتژی همچنین از مشاوره  این. در طراحی است های شغلی مختلف در جامعهموقعیت

صوصی و دولتی استفاده شده است. عالوه بر آن با متخصصین صنعتی گیرندگان کلیدی در بخش ختصمیم

 یهابرنامهنویسی از یه پیشها و تهیدها یبندیتو اولو یتوسعه گردشگر یدیکلهای شناسایی چالش باهدف

   .مشورت صورت گرفته است هایدها ینا یاجرا یبرا یاتیعمل

منظور به ساله 10 اندازییک و چشماستراتژ یابرنامه، "2015-2025استراتژی گردشگری گرجستان "

. در این شهروندان آن است یتو در نهاافزایش ارزش و اهمیت گردشگری در راستای منافع اقتصادی کشور 

 یعیو طب یفرهنگ یراثمتمرکز بر  با، گرجستان 2025شده است که تا سال  ینیبپیشاستراتژی 

                                                            
1 Ministry of Economy and Sustainable Development of Georgia 
2 GNTA (Georgian National Tourism Administration) 

http://www.economy.ge/en/home
http://www.economy.ge/en/home
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 یمقصد گردشگر عنوانبه خود ینوازمهمانو سنت ه مشتریان ب یخدمات در سطح جهانارائه ، فردمنحصربه

  .]13[ شودباال در سراسر جهان شناخته  یفیتباکو برتر 

، سهم مستقیم سفر و 201۹در سال  شورای سفر و گردشگری جهانی در حال حاضر بر اساس آمار

 است کهبوده یون دالر میل 1703،  2018 گردشگری از تولید ناخالص داخلی در کشور گرجستان در سال 

 201۹که در سال  شودمی بینیاخالص داخلی این کشور بوده و پیشدرصد از مجموع تولید ن 10.1 معادل

گردشگری از اشتغال سهم مستقیم سفر و  2018. در سال درصد برسد 10سهم مزبور با اندکی کاهش به 

. را به خود اختصاص داده استاشتغال درصد از کل  8.6فرصت شغلی بوده که  هزار 151کشور گرجستان 

 .]28[ درصد افزایش یابد 8.9به  2025و تا سال  ثابت بماند 201۹در سال سهم رود این انتظار می

      مورد بررسی قرار  2025تا  2015های در ادامه به تفصیل استراتژی گردشگری گرجستان برای سال

له تا چه حد دقیق و با جزئیات سا 10شور برای یک دوره های دولت این کتا مشخص شود برنامه ،گیردمی

 و اجرا شده است. یزیربرنامه

 اهداف استراتژی -6-2

درصدی تعداد  ۹0افزایش حدود چون مشخصی  اهدافگرجستان،  یگردشگر یاستراتژ یادر برنامه توسعه

 دو برابرگردشگری،  اری مستقیم خارجی در بخشگذسرمایهدرصدی  63 افزایش شاغالن صنعت گردشگری،

و برای رسیدن  تعیین ،غیرهو  اروپای غربی، آسیا و آمریکای شمالی یاز کشورهاها کردن تعداد بازدیدکننده

  شده است.و در نظر گرفته به این اهداف نیز ابزارهای الزم طراحی 

این بزارهای دسترسی به امورد اشاره قرار گرفته است و در ادامه  زیردر جدول استراتژی  اهدافجزئیات 

 :ذکر می شوداهداف 

 اهداف استراتژی گرجستان -2جدول 

 2025 2015 شاخص

 11،000،000 *5،۹01،0۹4 المللیتعداد مسافران بین

 6.6 1.9 المللی )میلیارد دالر آمریکا(درآمد از گردشگری بین

 %7.9 %6.7 در تولید ناخالص داخلیمستقیم سهم 

 301،284 158،515 متوسط ساالنه -ایع وابسته به گردشگریتعداد مشاغل در صن

 600 328 )دالر آمریکا( گردشگرهر  متوسط هزینه

 7 5 )روز(در گرجستانمتوسط زمان اقامت 

های مرتبط در بخش گردشگری و بخش گذاری مستقیم خارجیسرمایه

 )میلیون دالر آمریکا(
723 1،178 
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 2025 2015 شاخص

 هایدرآمدکسب  ساختار

بر  المللیبینسطح  گرجستان در

 بندی کشوریاساس تقسیم

 المنافع، سهم کشورهای مستقل مشترک

 ترکیه، اکراین و ترکمنستان
۹2% 70% 

 %30 8% سهم دیگر کشورها
 مرتبط وجود دارد. منتشرشدهروزرسانی آمارها بر اساس نتایج تحقیقات نکته: احتمال تصحیح و به  

 ساعت بیشتر+ رفت و برگشت در یک روز+ ترانزیت 24: اقامت مللیالینب*در اینجا منظور از مسافران   
 ** آمارها متعلق به سند استراتژی است که در برخی موارد با آمارهای جهانی تفاوت دارد.  

 ابزارهای دسترسی به هدف -6-3

 المللیافزایش مسافران بین. 1

  افراد جامعه در خصوص اهمیت گردشگریافزایش آگاهی 

 های گردشگریتوسعه زیرساخت 

 افزایش کیفیت ارائه خدمات 

 المللیافزایش درآمد از گردشگری بین. 2

 پرسود تبلیغاتی در بازارهایی هافعالیت 

 توسعه محصوالت گردشگری 

  باال یفیتباکارائه خدمات 

 افزایش سهم گردشگری در تولید ناخالص داخلی .3

 گذاری در بخش گردشگریجذب سرمایه 

  در گردشگری بخش خصوصیزش افزوده اررشد  

 توسعه محصوالت گردشگری 

 مرتبط با صنعت گردشگری مشاغل متوسط ساالنه افزایش تعداد . 4

 و صنایع  بخش گردشگریدر  اشتغالزایی در راستایهای آموزشی و ایراد سخنرانی برگزاری کارگاه

 وابسته

 ته به آندر صنعت گردشگری و صنایع وابس افزایش سهم بخش خصوصی 

 برای جذب نیروی کار در این صنعت های انگیزشیایجاد فعالیت  

 کرد هر بازدیدکنندهافزایش متوسط هزینه. 5

  بر بخشی از بازارهای پرسودتمرکز 

  باال یفیتباکارائه خدمات 
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 بخشی به محصوالت موجودپیشنهاد محصوالت جدید گردشگری  و تنوع 

 افزایش زمان اقامت گردشگران  .6

 تری دارندهای طوالنیآن دسته از بازدیدکنندگانی که اقامت بر با تمرکز های بازاریابیجام فعالیتان 

 موجود حصوالتم به بخشیدن تنوع و جدید توریستی محصوالت ارائه 

  باال کیفیت با خدماتارائه 

 گذاری مستقیم خارجی در بخش گردشگریسرمایه. 7

 های گردشگریتوسعه زیرساخت 

 ط مطلوبایجاد محی 

  در کشورافراد جامعه نسبت به اهمیت گردشگری افزایش آگاهی 

المللی )به مفهوم کاهش درآمدهای بینالمللی تغییر ساختار کسب درآمدهای گرجستان از گردشگری بین. 8

 ترکمنستان و افزایش درآمد از دیگر کشورها( و اکراین ترکیه، المنافع،مشترک مستقل گرجستان از کشورهای

 های بازاریابیفعالیتجام ان 

 تبلیغات برای بازارهای جدید 

 المللیهای بینمشارکت در نمایشگاه 

اصول راهنمایی نیز در سند استراتژی ذکر شده است. از ، در اجرای استراتژی برای رسیدن به نتایج مطلوب

 :جمله

ها و سازماناز جمله ها، های دولتی و شهرداریدستگاهمشارکت ضروری است: دولت مشارکت کامل ( 1

  هادیگر سازمانهماهنگی با و امنیت عمومی استقرار آموزش، ، زیرساختمهاجرت، امور  ادارات مرتبط با

بین دولت، بخش  باید الزامی است:گردشگری  استفاده از نقش راهبری بخش خصوصی در توسعه( 2

  دنی همکاری مناسب صورت گیرد.خصوصی و جامعه م

بدین مفهوم که برای توسعه  است:های بازار گردشگری اولویتتژی نیازمند تعیین اجرای استرا( 3

  هایی که بیشترین بازدهی شناسایی شوند و حوزه ،عالیق بازار بایدگردشگری، در استراتژی بازاریابی 

 . مورد هدف قرار گیرند ،گذاری را در این خصوص دارندسرمایه

و  1انجمن نشنال جئوگرافیکزم است ال برای حفظ پایداری آیند توسعهدر فر: حائز اهمیت است پایداری (4

  . ژئوتوریسم نوعی سفر است که تمرکز آن بر حفاظت و حمایت از مورد توجه قرار گیرند 1ژئوتوریسم

                                                            
1 National Geographic Society 

نهاد در جهان است که هدف خود را بر شناساندن و پاسداری از های مردمترین سازماناز بزرگ )جغرافیای ملی(، نشنال جئوگرافیکانجمن 

 .است شناسی و علوم جغرافیایی بنا کردهشناسی، زیستزیست، باستانمحیط
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شناسی، میراث فرهنگی و رفاه زیست، زیباییظ و ارتقای محیطشامل حف وهای جغرافیایی مقصد ویژگی

  .اشدبمیمردم محلی 

: از اصول اساسی است ر زمینه ارائه خدمات به گردشگراندها گرجینوازی گسترش فرهنگ مهمان (5

 افزایش آگاهی جامعه در خصوص اهمیت گردشگری از طریق آموزش و تعلیم و تربیت ضروری است.

 های مورد نیاز برای اجرای استراتژی جزئیات فعالیت -6-4

هایی با افراد خبره و عالقمند در این خصوص صورت گرفته است. مشاوره ،کبرای تعیین وظایف استراتژی

به  اصلی گروه 8شناسایی کرده که در دار را برای اجرای استراتژی ویتلفعالیت او 50ها هنتایج این مشاور

 اند:بندی شدهقرار زیر طبقه

 یدر بخش گردشگر و دولتی یخصوص یگذاریهسرما یشافزا -1

 ی؛بخش گردشگر یبراجدید  یخصوص یگذاریهجذب سرما -1-1

ساماندهی فضایی  با در نظر گرفتندر گردشگری ارتباطات  بهبودو  توسعه تسهیالت و خدمات پایه -1-2

 ؛2یگردشگر مقاصد

 گرجستان؛ به تعداد پروازها یشو افزا ییهوا ونقلحملتوسعه بخش  -1-3

 های این بخش بهمزیت معرفی، های گرجستانیجلبنادر و خبرای  3در خطوط کروز گذاریسرمایه -4-1

 های گرجستان؛ آب ترغیب خطوط کروز برای حضور بیشتر دربخش خصوصی و 

 نظر دربا  موردنیازناسب و بهبود کیفیت خدمات م یهایرساختو ز ریلی ی،اجاده ونقلبهبود حمل -1-5

 های توریستی اماکن و شهرها؛گرفتن جاذبه

های منظور توسعه امکانات رفاهی عمومی در مکانهای گردشگری دریایی بهدر مکان گذاریسرمایه -1-6

 (؛یرهو غدسترسی به ساحل ، سطل زباله، اتاق برای تعویض لباس)دوش،  یاییدرمرتبط با گردشگری 

منظور تسهیل سفرهای شخصی در یابی بههای جهتاضافه کردن تابلوهای اطالعاتی و عالئم و نشانه -7-1

 (؛اروپا یهاتحاداستانداردهای  یا یالمللینب ی)با استفاده از استانداردها راسر کشور گرجستانس

 .یستیافراد معلول به امکانات تور یدسترس در راستای فراهم ساختن امکانات، برای یگذاریهسرما -1-8

                                                                                                                                                                                         
 جانبی طبیعت هایجاذبه تفسیر و حفظ با گردشگری صنعت ایرشته میان تلفیق از که است محوریدانش گردشگری ،گردشگریزمین ژئوتوریسم یا 1

 .آیدمی وجود بهعموم مردم  رایب شناسی()مکان دارای میراث زمین ژئوسایت قالب در -آنها با مرتبط فرهنگی مسایل با همراه-
2 Spatial organizational arrangement of tourism destinations 

      شامل: قابلیت دسترسی، نظم کارکردی و همجواری  یابی مقصدهای گردشگری از منظر رهیافت ساماندهی فضاییاصول مفروض در سازمان

 .هاستظرفیت
گردد. خطوط کروز از خطوط مسافری کنند، اطالق میهای کروز فعالیت میشتیهایی که در زمینه ارائه خدمات ککروز الین یا خط کروز به شرکت 3

 .کنندونقل و سرگرمی فعالیت میخطوط در دو زمینه حمل گونهیناند، کامالً متمایز هستند، اونقل مسافر فعالکه تنها در حوزه حمل

https://serd.khu.ac.ir/browse.php?a_id=2152&sid=1&slc_lang=en
https://serd.khu.ac.ir/browse.php?a_id=2152&sid=1&slc_lang=en
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 یدهاو تعداد بازد یخارجداخلی،  یگذاریهسرما فزایشا باهدف وکارکسب یطبهبود مح -2

ها در خصوص میراث های متعلق به دولت و شهرداریزمین با استفاده ازایجاد امتیازات مختلف  -2-1

های دولتی و بخش خصوصی در حوزه های اقتصادی بین شرکتطبیعی و فرهنگی برای توسعه انواع همکاری

 ؛گردشگری

 ؛روزرسانی و تنظیم چارچوب قانونی مقررات در حوزه گردشگریبه -2-2

گذاران برای گذاری و افزایش اطمینان در سرمایهکن کردن موانع سرمایهتالش مستمر برای ریشه -2-3

 ؛گذاری در بخش گردشگریسرمایه

و دیگر  کنسرت هایسالن، 1و استقرار امکانات فرهنگی جدید، مراکز همایش ونقلحملتوسعه بخش   -4-2

 ؛بناهای عمومی

 ذیری در مقررات مربوط به ویزاپکسب اطمینان از انعطاف -2-5

 تحریک گردشگری داخلیهای اطالعاتی و پرسود، کمپین یجذب بازدیدکنندگان از بازارهای گردشگر -3

های بازار یابی مقاصد گردشگری، ارائه اولویتایجاد و اجرای یک استراتژی دقیق ساالنه برای بازار -3-1

 تعیین معیارهای ارزیابی موفق اندازی و ها و مقصد راههدف، تعریف فعالیت

 یستیاز مقصد تور توجهقابلو  بارز و نام تجاری برند یک یجادا -3-2

 هاآن ینام تجار ازجملهمناطق خاص،  یابیبازار یاهیتاز فعال یبانیپشت -3-3

و    گوییقصههای اجتماعی،  همچون های بازاریابی محتوا محور از طریق اینترنت و رسانهانجام فعالیت -3-4

 های موضوعیکمپین

 های رسانه و روابط عمومیها و فرصتاستفاده از قابلیت -3-5

 المللی و حفظ آنایجاد روابط در حوزه صنعت گردشگری در عرصه بین -3-6

های های هنری و جنبهالمللی برای ارائه فرهنگ، طرحهای بینارتقا عملکرد گرجستان در نمایشگاه -3-7

 دیگر 

های ( در فعالیت2ها و نمایندگان دور از وطن )دیاسپوراهای بازاریابی، دیپلماتشارکت آژانسم -8-3

 المللیبازاریابی بین

های تخصصی گردشگری های فعال نمایندگان بخش دولتی و خصوصی در انجمنحمایت از همکاری -3-۹

تجاری گردشگری ماجراجویی  المللی، همانند انجمنسازی بهترین تجارب بازاریابی بینبرای پیاده

(3ATTAو انجمن ) بین( 1المللی بازاریابی مقاصد گردشگریDMAIو غیره ) 

                                                            
های اصلی های کنفرانس و سالنها شامل سالن. این ساختماناندشدهیطراحها یشها و هماهای بزرگ و مجهزی هستند که جهت برگزاری کنفرانسساختمان  1

 .باشندبزرگ جهت برگزاری مراسم رسمی یک همایش می
2  Diaspora: اندشدهپراکندهکنند و در دنیا شود که دور از خانه و کاشانه اصلی خویش زندگی مییا آوارگی گروهی از مردم اطالق می مهاجرت ،پراکندگی به. 

3  Adventure Travel Trade Association 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D8%B1%D8%A7%DA%A9%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D8%B1%D8%A7%DA%A9%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%AA
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 گردشگری داخلی تشویق -3-10

 جهانی به گردشگران باکیفیت مورد تائیدارائه خدمات  ،کشور در صنعت گردشگری پذیریافزایش رقابت -4

و کیفیت در صنعت گردشگری و توسعه و بهبود  های توسعه پایدار، امنیتکار بر روی برنامه -4-1

 های مرتبط با گردشگریاستانداردسازی

توسعه محصوالت گردشگری و بازاریابی،  خصوص درآموزش کارکنان بخش خصوصی و دولتی  -4-2

 های مرتبط همچنین در زمینه خدمات و سایر فعالیت

ای و عمومی، حرفه مؤسساتدر 2نوازیو مهمان های آموزشی مرتبط با گردشگریتوسعه و بهبود برنامه -3-4

 آموزش عالی 

 در بخش گردشگری های اقامتی و رزرو دیجیتالیهای ارائه مکانارتقای سیستم -4-4

ای های رسانهها و کانالسایترسانی گردشگری، وبخدمات مرتبط با گردشگری: مراکز اطالعبهبود  -4-5

 جستاناداره ملی گردشگری گرتوسط اجتماعی 

 های جامدبهبود مدیریت زباله -4-6

 هاتقویت امنیت عمومی و حفاظت از بازدیدکنندگان در رویدادها و مناسبت -4-7

های طبیعی و میراث فرهنگی گرجستان برای و مطمئن با استفاده از دارایی فردمنحصربهخلق یک تجربه  -5

 بازدیدکنندگان

 های استراتژیریزیبرنامهبرای توسعه محصول در اولویت قرار دادن نیازهای بازار  -5-1

های مربوط به حمایت مالی و فنی برای بخش خصوصی در راستای خلق و گسترش یک معرفی برنامه -5-2

  فردمنحصربهپیشنهاد 

های ها برای ترتیب دادن نمایشگاهموزه شناسی و ساختمانهای حفاری باستاناستفاده از مکان -5-3

  هاآنوقتی؛ ترتیب دادن مراسم خاص، حمایت و تبلیغ موضوعی و م

 هاآناحترام به میراث طبیعی و فرهنگی گرجستان و حفاظت از  -6

مدیریت بازدیدکنندگان( و  ازجملهو بناهای تاریخی میراث فرهنگی ) شدهحفاظتمدیریت مناطق  -6-1

 میراث فرهنگی گرجستان هایی در راستای استفاده پایدار از منابع طبیعی وتهیه برنامه

گردشگری و  های مرتبط با بناهای تاریخی و میراث فرهنگی، حوزهمابین سازمانفی بهبود هماهنگی -6-2

 هاشهرداری

                                                                                                                                                                                         
1 Destination Marketing Association International  

، خطوط ونقلحمل ،هاشهر بازیها و پارک ریزی مراسم،، برنامههای اقامتیمکان ارائه شاملاست که  صنعت خدمات ای گسترده ازشاخهنوازی، مهمان 2

  شود.میهمچنین خدمات و  های کروزکشتی

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA_%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA_%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%DA%A9%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%A7%D9%82%D8%A7%D9%85%D8%AA%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%87%D8%B1_%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B1%DB%8C
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و بناهای  شدهحفاظتایجاد مشوق و انگیزه در راستای بهبود خدمات و افزایش درآمد در مناطق   -6-3

 محلی و حفظ میراث فرهنگی و طبیعیمیراث فرهنگی برای کمک به توسعه صنعت 

 اطرافگذاری خصوصی در مناطق بهبود همکاری بین بخش دولتی و خصوصی و افزایش سرمایه -6-4

کوچک و متوسط  هایشهرک ازجملههای مهم تاریخی و/یا میراث فرهنگی )، مکانشدهحفاظت مناطق

 تاریخی( -مسکونی

های اسکی، ها )جاده، پیستی از طریق بهبود زیرساختبهبود دسترسی به میراث فرهنگی و طبیع -6-5

 های بهداشتی و غیره(، سرویسنیکپیکمناطق 

: ازجملههای نژادی و قومی دیگر در گرجستان، احترام و حمایت از میراث فرهنگی، ملل و گروه -6-6

ها برای یی و انگلیسیو کوهنوردان اروپا 2در راچا ها، شهرک یهودی1کومو کارتلیدر  هاروستاهای آلمانی

 های قفقاز کوه مطالعه بر روی 

های صنعت گردشگری و ارزیابی داده لیوتحلهیتجزآوری، توسعه و بهبود توانایی گرجستان برای جمع -7

 عملکرد در بخش گردشگری

ر های تولیدکننده آماآژانس ایجاد یک سیستم کارآمد و مناسب برای بهبود هماهنگی بین فعالیت -7-1

 گردشگری

 تعیین چارچوب ارزیابی عملکرد استراتژی گردشگری در گرجستان -7-2

3گردشگری اقماریایجاد یک حساب انجام پژوهش و  -3-7
 

های غیردولتی و جوامع محلی برای دستیابی بین دولت، صنعت گردشگری، سازمانایجاد همکاری و مشارکت  -8

 به اهداف باال

استراتژی گردشگری "سازی برای پیاده  بخش خصوصی و عموم مردمافزایش آگاهی در دولت،  -8-1

 "2025گرجستان سال 

ها و تضمین های کاری گردشگری بین بنگاهی برای توسعه سیاستریزی مؤثر برای ایجاد گروهبرنامه -8-2

 های استراتژیک کشورگذاری در اجرای اولویتسرمایه

                                                            
1 Kvemo Kartli: رار داردق (گرجستان شرق و مرکز در تاریخی مهم )منطقه کارتلی است که در منطقه گرجستان هاییکی از استان. 
2 Racha: بلندترین منطقه در غرب گرجستان 
3 Tourism Satellite Account (TSA): برای سنجش اقتصادی گردشگری است یک چارچوب آماری استاندارد و ابزار اصلی (OECD). حساب 

 شامل ملی هایحساب در خود خودی به که را اقتصادی هایبخش اندازه بتوان تا شده داده توسعه متحد ملل سازمان توسط که است اصطالحی اقماری

 به منحصرا هاشرکت برخی اینکه. شود محاسبه ملی هایحساب از مختلفی هایبخش در تواندمی گردشگری محصول یک .کرد گیریاندازه اند،نشده

 لزوم اینها همه. کندمی دشوار را گردشگری واقعی اهمیت سنجش کنند،می ارائه خدمات نیز هابومی به گردشگران بر عالوه دیگر برخی و گردشگران

 .شودمی متذکر را (TSA) گردشگری اقماری حساب یک وجود

https://en.wikipedia.org/wiki/Kvemo_Kartli
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%AF%D8%B1%D8%AC%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%AF%D8%B1%D8%AC%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%84%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%84%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%AF%D8%B1%D8%AC%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%AF%D8%B1%D8%AC%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
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ای وضعیت موجود برای گردشگری گرجستان و بهبود دورهای اداره ملی نهادهای مشاورهتشکیل  -8-3

 سازی استراتژی های اداری پیادهفعالیت و تسهیل فرآیند و عملکرد بهتر

 یو خصوص یدولت یهابا بخش یدر همکار یگردشگر یطراح یریتیمد یهامدل یتوسعه و اجرا -8-4

 در مقصد؛ هاآنو مقابله با  هاچالش ییشناسا یبرا

های برای توسعه گردشگری، انجام کارها در جهت افزایش منافع شرکت یمردم محلفراگیر رکت مشا -8-5

 کوچک و متوسط

 خصوصی بخش یانجمن گردشگر یتتقو -8-6

 یگردشگر یو اداره مل یصد گردشگرامقی، خصوصبخش  هایهایی برای شرکتسیاستتوسعه  -8-7

  یابیبازار مشترک هایفعالیتمنظور انجام به گرجستان

 نظارت و ارزیابی استراتژی گردشگری -6-5

نیازمند  شدهتعیینساله است و در صورت لزوم برای دستیابی به اهداف  10استراتژی گردشگری گرجستان 

 مشخصات و الزامات به توجه با برنامه عملیاتی آن و بررسی و تجدیدنظر ساالنه است. طرح استراتژی

سازی استراتژی برنامه عملیاتی نظارت اره ملی گردشگری گرجستان بر پیادهاد .شودمی روزهدف به بازارهای

 شدهانجامماه پس از پایان سال، اطالعات اقدامات  2کند. واحدهای مسئول این اداره، ساالنه، حداکثر تا می

ماه پس از  2 دهند. حداکثر تارا ارائه می آمدهدستبه( و نتایج موقت دوسالهمدت )طی برنامه عملیاتی میان

ای از طرح اقدام به اداره ارسال خواهد نیز، برای تهیه گزارش نهایی، خالصه دوسالهمدت پایان برنامه میان

 شد.

طور کامل از واحدهای مسئول، به اشخاص مسئول و مرتبط پاسخگو خواهند بود. معاون اداره، که بایستی به

 هابحث مرتبط را برای اداره تهیه و در گاه باشد، اطالعاتدر طرح عملیاتی استراتژی آ شدهپذیرفتهتعهدات 

 خواهد کرد. مشارکت

سازی طرح عملیاتی را ظرف سه پیاده نظارت، نتایج وتحلیلتجزیه اساس براداره ملی گردشگری گرجستان 

توسعه  اقتصاد و وزارتکند که به مدت مشخص میدر برنامه عملیاتی میان شدهتعیینماه پس از پایان دوره 

 پایدار گرجستان اعالم خواهد شد.

در کمتر از سه ماه پس از پایان برنامه عملیاتی استراتژی، اقدامات  نهایتاًاداره ملی گردشگری گرجستان 

ارسال خواهد  گرجستان پایدار توسعه و اقتصاد وزارت به هاآناستراتژی و برنامه عملیاتی را ارزیابی و گزارش 

 .کرد
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 مقامات و دولتی هایسازمان با مرتب طوربه گرجستان گردشگری ملی اداره ملی، ژیاسترات اساس بر

 خواهد همکاری گردشگری استراتژی با عمومی سیاست مختلف هایسیاست کردن هماهنگ برای شهرداری

 .]13[ کرد

 با ایران در بخش گردشگری مطالعه مقایسه سه کشور مورد -7

حوزه گردشگری الزم است، تصویر روشنی از جایگاه این کشور در منطقه و منظور ترسیم موقعیت ایران در به

  بخش ارائه شود. کشور برتر در ایندر مقایسه با سه 

، امارات متحده عربی و ترکیه با 2017در سال  1پذیری جهانی سفر و گردشگریدر آخرین گزارش رقابت

. 2باشندبررسی مجمع جهانی اقتصاد می کشور مورد 136، دو کشور اول منطقه در بین 44و  2۹رتبه 

اشتغال و تولید  برسهم مستقیم گردشگری شامل  همچنین با توجه به آنکه دو شاخص مهم گردشگری 

بر اساس آمارهای منتشر شده توسط شورای جهانی سفر و گردشگری حاکی از بهبود رشد  ناخالص داخلی

افزایش  2025رشد تا سال  شود اینمی بینیپیش است و 2018و  2017های کشور گرجستان در سال

این کشور نیز بعنوان سومین کشور  لذا ،قرار گیردکه حتی باالتر از کشورهای امارات و ترکیه طوریبه یافته،

 منطقه برای بررسی و مقایسه با ایران درنظر گرفته شده است. 

ی آنها در مسیر توسعه گردشگری در گزارش های اجرایها و برنامهدر نهایت عملکرد این سه کشور، استراتژی

ی سیاستگذاران در دستیابی به راهکارهای عملی برای توسعه این مورد بررسی قرار گرفت تا راهگشا فعلی

مقصد گردشگر خروجی  10، جزء 13۹7ماه صنعت باشد. الزم به ذکر است که سه کشور مزبور در اردیبهشت

 .]1[ اندنیز بوده ۹6ایران در سال 

 

 

 

 

 

                                                            
 پذیریترقاب موضوع با را گزارشی بار یک سال دو هر، 2007ر و گردشگری در اقتصاد، مجمع جهانی اقتصاد از سال با توجه به نقش و اهمیت سف 1

در این . کندمیبندی و رتبه ارزیابی زمینه این در متعددی هایشاخص منظر از را جهان کشورهای آنکه در کند می منتشر وگردشگری سفر صنعت

تعریف  "پذیری سفر و گردشگریشاخص رقابت"پذیری کشورها در بخش سفر و گردشگری تحت عنوان میزان رقابتشاخصی برای ارزیابی گزارش، 

پذیری سفر و ای است که به عنوان اهرم برای افزایش رقابتدهندهو کار و عوامل نظمگیری و سنجش موضوعات مرتبط با کسبکرده که هدف آن اندازه

روی صنعت های پیشگیرند. این شاخص عملکرد دولت و صاحبان مشاغل و نیز چالشن مورد استفاده قرار میگردشگری در کشورهای مختلف جها

 شوند.دهد و متغیرهای آن در چهار زیرشاخص و چهارده رکن محاسبه میگردشگری را مورد کنکاش و بررسی قرار می

اند و نتایج آن برگرفته از تلفیق نظرات صاحبان ت مختلف مورد بررسی قرار گرفتهها، صنعت گردشگری و توریسم از جهابا توجه با آنکه در این گزارش

 باشد.پذیری سفر و گردشگری مجمع جهانی اقتصاد میهای واقعی است، تمرکز اصلی و مبنای مقایسه در گزارش فعلی، گزارش رقابتو کار و دادهکسب
 بوده است. ۹3رتبه ایران در سال مزبور  2
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  GDPدرصد از  -سهم مستقیم سفر و گردشگری در تولید ناخالص داخلی -2نمودار 

 
 

 درصد از اشتغال کل -سهم مستقیم سفر و گردشگری در اشتغال -3نمودار 

 
     Source: [28] 

دهد وضعیت ایران در هر چهار شاخص سهم مستقیم سفر و گردشگری از گونه که آمارها نشان میهمان

الص داخلی، سهم مستقیم سفر و گردشگری از اشتغال، سهم صادرات بازدیدکننده از صادرات کل تولید ناخ

تر است. این آمارها از گذاری کل، از هر سه کشور مورد بررسی پایینو سهم سفر و گردشگری از سرمایه

اد از دهد که به دلیل ضعف در بخش گردشگری در ایران، سهم این بخش از اقتصسوی دیگر نشان می

  باشد. تر میمتوسط کشورهای موفق در این منطقه نیز پایین
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 درصد -2018های اقتصادی سفر و گردشگری مقایسه وضعیت کشورهای مورد مطالعه در برخی شاخص -3جدول 

 
سهم مستقیم 

 GDPاز 
از  *سهم کلی
GDP 

سهم مستقیم 

 از اشتغال

از  *سهم کلی

 اشتغال

سهم صادرات 

از بازدیدکننده 

 موع صادراتمج

 کل  سهم از

 گذاریسرمایه

 7.8 8.6 9.6 5.3 11.1 5.5 امارات

 6.8 16.4 7.7 1.8 12.1 4.3 ترکیه

 4.2 43.5 29.5 8.6 33.7 10.1 گرجستان

 3.4 4.0 5.4 1.9 6.5 2.5 ایران
Source: [28] 

 ن است.یع وابسته به آ* منظور از سهم کلی مربوط به صنعت گردشگری و صنا

، صنعت توریسم گرجستان با داشتن سهم 1404انداز در بین کشورهای منطقه سند چشم، 2018 در سال

آن باالترین جایگاه را در  GDPدرصدی در  10.1درصد در اشتغال این کشور و سهم مستقیم  8.6مستقیم 

 منطقه داشته است.

گذاری بیشتر سرمایه ،ور مثالتواند وجود داشته باشد. به طدالیل زیادی برای این رشد قابل مالحظه می

اقدامات . های تولید برق صورت گرفته استپروژه و های گردشگریدر بخش گرجستانمستقیم خارجی در 

های دولت در زمینه جذب گردشگر، ازجمله تالش و تعهد به حفظ امنیت گردشگران، توسعه زیرساخت

شده  گذشته هایبخش گردشگری در سالموجب توسعه  حمل و نقلی و تسهیالت جدید در صدور روادید،

ها و های حمل و نقل، رستورانها، امکانات رفاهی، شبکهازجمله هتل سازی امکانات توریستیخصوصی .است

های ها در طی سالاعمال این سیاست .]4[ از دیگر اقدامات موفق دولت در این زمینه بودخطوط ارتباطی، 

 شگری کشور گرجستان داشت.اخیر تأثیر زیادی در توسعه بخش گرد

کشور  136از  ۹3ایران رتبه   2017پذیری جهانی سفر و گردشگری در سال عالوه بر آن در شاخص رقابت

در سال  3.3کشور( و امتیاز  141)از  ۹7را کسب کرده که در مقایسه با  رتبه  3.4مورد بررسی و امتیاز 

 اندکی بهبود داشته است. 2015

پذیری رقابت رکن در ایران که دهدمی نشان 2017در سال  گردشگری و جهانی سفر پذیریرقابت گزارش

 هر در سالمت و بهداشت شاخص رکن در. است کرده کسب را اول رتبه همچنان 2015 سال همانند قیمتی

 و منابع محیطی پایداری سفر تجاری و منابع فرهنگی ، رکن سه را بدست آورده و در ۹3 رتبـه گزارش، دو

 2015های دیگر وضعیت مناسبتری را نسبت به سال است. ایران در رکن یافته تنزل کشور جایگاه یعی،طب

بخشی به سفر و گردشگری محیط کسب و کار ، ایمنی و امنیت و اولویت تنها در سه رکن اماتجربه کرده 

 بهبود داشته است. 



  
  

34 

 

 به مربوط 2017  سال در گردشگری و رسف پذیریرقابت شاخص هایمولفه بین در ایران رتبه بدترین

 . است بوده گردشگری خدمات زیرساخت و گردشگری و سفر بخشیاولویت از آن پس و محیطی پایداری

 و سفر هایمحیط، سیاست توانمندسازی یعنی گردشگری و سفر پذیریچهار زیرشاخص رقابت بررسی

 زیرشاخص در متوسط بطور دهد ایراننشان می فرهنگی، و طبیعی منابع و ،هازیرساختگردشگری، 

 دیگر زیرشاخص دو به بهتری نسبت امتیاز های سفر و گردشگریمحیط و پس از آن سیاست توانمندسازی

در زیرشاخص توانمندسازی محیط، در مولفه ایمنی و امنیت باالترین امتیاز را به دست . است کرده کسب

بهداشت و محیط کسب و کار )که باالترین میزان بهبود رتبه های سالمت و آورده است و پس از آن در مولفه

های سفر و گردشگری . در سیاستاز امتیاز مناسبی برخوردار است داشته( 2015را نسبت به سال  "40"

بخشی به سفر و های آن شامل اولویتبقیه مولفه و ی برخوردار بودهمناسبامتیاز  ازپذیری قیمتی تنها رقابت

ها که عامل . زیرشاخص زیرساختدارندنامناسبی  وضعیتالمللی و پایداری محیطی بودن بین گردشگری، باز

، همچنان باعث 2015نسبت به  2017باشد با وجود اندکی بهبود در سال بسیار مهمی در گردشگری می

ای وجهشده است. در زیرشاخص منابع طبیعی و فرهنگی هم تغییر قابل ت این گزارشایران در  افت جایگاه

 شود.دیده نمی

پذیری رکن رقابت در سفر و گردشگری متغیرهای مرتبط بادر  ایران هایرتبه باالترین، 2017در سال 

های فرودگاهی و هزینه"و  10: رتبه "برابری قیمت خرید"، 5رتبه : "قیمت سوخت"های مولفه باقیمتی 

های ایران در مولفه ،فرهنگی و سفرهای تجاریرکن منابع . همچنین در ه استبود 13رتبه  :"مالیات بلیط

را  12  و ۹به ترتیب رتبه  "1میراث فرهنگی غیرملموس و شفاهی"و  "هانیتعداد امکان میراث فرهنگی ج"

 است. کسب کرده

به قرار  2017و  2015های در سالپذیری سفر و گردشگری برای ایران قابترجهانی  ارکان شاخصرتبه 

 است. صفحه بعدجدول 

 

 

 

 

                                                            
1 Oral and intangible cultural heritage 
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 2017پذیری سفر و گردشگری در سال رتبه و امتیاز ایران در شاخص جهانی رقابت -4جدول 

 رکن زیرشاخص
* تغییر  2017 2015

 امتیاز رتبه رتبه رتبه

 4 3.4 93 97 پذیری سفر و گردشگریشاخص رقابت

 توانمندسازی محیط

 40 4.3 7۹ 11۹ محیط کسب و کار

  9 5.2 87 ۹6 ایمنی و امنیت

 0 4.7 ۹3 ۹3 سالمت و بهداشت

 9 4.1 105 114 منابع انسانی و بازار نیروی کار

 ICT ۹8 ۹4 3.8 4  آمادگی

های سفر و سیاست

 گردشگری

 13 3.6 117 130 بخشی به سفر و گردشگریاولویت

 7 2.4 10۹ 116 المللیباز بودن بین

 0 6.7 1 1 پذیری قیمتیرقابت

 4 3.6 11۹ 115 پایداری محیطی

 هازیرساخت

 4 2.2 8۹ ۹3 هوایی ونقلحملزیرساخت 

 1 3.1 75 76 زیرساخت زمینی و بندر

 3 2.5 116 11۹ زیرساخت خدمات گردشگری

 منابع طبیعی و فرهنگی
 2 2.4 100 ۹8 طبیعی منابع

 1 2.8 38 37 سفر تجاری و منابع فرهنگی
Source: [21] 

 ت.ترتیب با فلش صعودی سبز و فلش نزولی قرمز نشان داده شده اسبهبود و تنزل رتبه به قید شده وقدرمطلق میزان تغییر رتبه * 

 )بهترین( 7تا  1بین   امتیاز**  

پذیری سفر و گردشگری هم مؤید این با کشورهای مورد مطالعه در رقابت از سوی دیگر مقایسه رتبه ایران

تری برخوردار بوده و راه طوالنی برای به نکته است که ایران در میان رقبای خود در منطقه از جایگاه پایین

 این منطقه در پیش روی دارد. دست گرفتن بازار گردشگری در 
 

 2017و  2015های پذیری سفر و گردشگری در سالرتبه جهانی کشورهای مورد بررسی در رقابت -5جدول 

 تغییر رتبه 2015رتبه  2017رتبه  

 5- 24 29 امارات متحده عربی

 0 44 44 ترکیه

 1 71 70 گرجستان

 4 97 93 ایران

                Source: [20], [21] 

 2015کشور در سال  141و  2017در سال  کشور 136* رتبه در بین                
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 2017در سال   پذیری سفر و گردشگریرتبه کشورهای مورد بررسی در ارکان شاخص رقابت - 6 جدول

 توانمندسازی محیط

 سالمت و بهداشت ایمنی و امنیت  وکارکسبمحیط  
ی و منابع انسان

 بازار نیروی کار
 ICT  آمادگی

 15 23 63 2 5  امارات متحده عربی

 72 94 64 116 63 ترکیه

 67 51 36 29 22 گرجستان

 94 105 93 87 79 ایران

 های سفر و گردشگریسیاست

 
سفر و  بخشی بهاولویت

 گردشگری
 پایداری محیطی پذیری قیمتیرقابت المللیباز بودن بین

 40 56 75 31 عربی امارات متحده

 112 70 50 87 ترکیه

 42 66 66 41 گرجستان

 119 1 109 117 ایران

 هازیرساخت

 زیرساخت خدمات گردشگری زیرساخت زمینی و بندر هوایی ونقلحملزیرساخت  

 27 19 3 امارات متحده عربی

 42 54 14 ترکیه

 70 63 90 گرجستان

 116 75 89 ایران

 نگیمنابع طبیعی و فره

 سفر تجاری و منابع فرهنگی طبیعی منابع 

 50 91 امارات متحده عربی

 16 70 ترکیه

 81 106 گرجستان

 38 100 ایران
Source: [21] 

پذیری قیمتی و جز در ارکان رقابتشود ایران بهگونه که در جداول باال مشاهده میطور خالصه اما همانبه

پذیری سفر و گردشگری از جایگاه مناسبی دهنده شاخص رقابتمنابع فرهنگی در سایر ارکان تشکیل

ماندگی ایران در صنعت گردشگری این موضوع خواهیم برخوردار نیست که در ادامه به بررسی دالیل عقب

   پرداخت.
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 علل عقب ماندگی صنعت گردشگری در ایران -8

 فقدان عزم جدی ملی برای توسعه گردشگری  .1

کند. ها نقش مهمی را در توسعه این بخش بازی میشگری برای دولتاهمیت صنعت سفر و گرد

های کالن اعتقاد داشته باشند، این ضرورت توسعه صنعت گردشگری در سیاستها بهکه دولتدرصورتی

 دهد. ای و تنظیم قوانین و مقررات خود را نشان میهای بودجهموضوع در اولویت

دهد که منابع موردنیاز برای در بودجه، این امکان را به دولت میتعیین گردشگری به عنوان یک اولویت 

های گردشگری های گردشگری را تأمین نماید. از سوی دیگر باید توجه داشت که طرحتوسعه پروژه

رو مدت است، ازاینها طوالنیگذاری عظیم بوده که بازده آنهای کالن و نیازمند سرمایهعموماً پروژه

پذیر است. تجربه ندرت امکانجانبه دولت بهخش خصوصی بدون عدم حمایت همهگذاری بسرمایه

ای در توسعه گردشگری های دولتی سهم عمدهها و مشوقدهد که یارانهکشورهای موفق هم نشان می

 در این کشورها به عهده دارد.

ادی با قوانین و ورود گردشگران خارجی به هر کشور و رونق گردشگری خارجی تا حد زیاز سوی دیگر 

رسد قوانین و مقررات در . در ایران به نظر میکند، مرتبط است حمایت هاآنمقرراتی که از حقوق 

و  فقدان قواعد و حقوق گردشگرانتوان به راستای توسعه گردشگری در کشور نیست به طور مثال می

 ر به ایران نقش بسزایی دارد. قوانین سخت برای صدور ویزا اشاره کرد که خود در کاهش استقبال از سف

به عقیده اکثر کارشناسان و متخصصان عرصه گردشگری در ایران، جایگاه این صنعت در اقتصاد کشور    

تعریف نشده است. درواقع فعاالن صنعت توریسم اعتقاد دارند که نحوه عملکرد دولت در حوزه 

تبع آن عدم تخصیص ن کشور و بهگذاری کالگردشگری نمایانگر عدم اولویت این بخش در سیاست

 1باشد.بودجه مناسب و مدیریت صحیح می

 مشکالت سیاسی و نحوه تعامل با دنیای خارج .2

 عگردشگری یکی از صنای. در واقع الملل استروابط بینسیاست و اصلی توسعه گردشگری،  هایپایهیکی از 

پذیر است به عبارت آسیب هااطمینانی ناثباتی سیاسی، نبودِ امنیت و سایر ر مقابل بیه دحساس است ک

ینه را بر صنعت زهای سیاسی و نبودِ حاکمیت قانون در یک منطقه، بیشترین صدمه و هدیگر، ناآرامی

ترین اصل در تدوین راهبرد ترین و زیربناییبنابراین، امروزه امنیت به عنوان مهم .کندگردشگری تحمیل می

گذار در زمینه گردشگری و یا برای مثال، یک سرمایهآید. می توسعه گردشگری در جهان به شمار

کنند، اگر در می المللی که در قالب جهانگرد به آن منطقه سفرگذار بینکارشناسان یک شرکت سرمایه

                                                            
 بخش مشکالت ایران ماحصل مصاحبه با کارشناسان حوزه گردشگری است. 1
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زم برخوردار نباشد، مسلماً به این الارزیابی کارشناسی خود محیط و مقصد مورد نظرشان از ویژگی امنیتی 

د رسید که گردشگر در این منطقه امنیت مالی و جانی ندارد و قطعاً سرمایه خود را منتقل نتیجه خواهن

تواند مفید از سوی دیگر وجود روابط حسنه با سایر کشورها در جذب گردشگران خارجی می .]2[ نخواهد کرد

که  بودکشور  کشورهای حاشیه خلیج فارس یکی از منابع مهم ورود گردشگر بهفایده باشد. به طور مثال 

از این منجر به کاهش آمار گردشگران خارجی و تیره شدن روابط، سال اخیر  چندتحوالت رخ داده طی 

توان به پتانسیل گردشگری میان کشورهای مسلمان اشاره کرد که به لحاظ همچنین می .شده است سمت

ر جذب گردشگر به خصوص تواند دفرهنگی با ایران قرابت داشته و توسعه روابط با این کشورها می

 گردشگری مذهبی مؤثر باشد. 

 عدم وجود یک نهاد واحدِ مسئول و پاسخگو .3

های دهد که در این کشورها مرجع اصلی برنامهمطالعه کشورهای موفق در صنعت گردشگری نشان می

ا شود. بها و وظایف حول این نهاد تعریف میتوسعه گردشگری یک نهاد مشخص است که همه مسئولیت

پردازند اما درنهایت ها و مؤسسات وابسته که به همکاری با این نهاد مرجع میوجود حضور دیگر سازمان

رسد طور شفاف با یک مرجع رسمی است. در ایران گرچه به نظر میوظیفه رسیدگی به امور و پاسخگویی به

دستی و راث فرهنگی، صنایعصورت سنتی و بر اساس قوانین، مرجع اصلی توسعه گردشگری سازمان میکه به

ای است که معموالً به دلیل تداخل گونهگیری در این صنعت بهگردشگری است، اما وضعیت تصمیم

فرماست. وزارت کشور، نیروی انتظامی، حکمها و وظایف نوعی آشفتگی بر فضای گردشگری کشور مسئولیت

های گردشگری مستقل در رابطه با برخی از حوزه ها به صورتوزارت ارشاد و بسیاری دیگر از نهادها و ارگان

ها و گذاریگیری در سیاستهای تصمیمتعدد مراکز و ارگاننمایند که این گیری میاظهارنظر و بعضاً تصمیم

و توزیع نامناسب ساختار و وظایف در هنگام بروز مشکل  پاسخگو نبودن، سبب نظارت و کنترل گردشگری

های دولتی مانند وزارت امور عدم همکاری ارگانشده است. همچنین  هاها و سازماندر میان برخی وزارتخانه

های تبلیغاتی، گمرکات و نظایر ها، سازمانها، شهرداریها، فرمانداریخارجه، وزارت راه و ترابری، استانداری

 شود. ها میآنتنوع ایجاد محصوالت و عدم توانایی در عرضه  سببها آن

 های مصوببه اجرای برنامهعدم پایبندی  .4

شود که همه این کشورها یک در یک نگاه کلی به وضعیت کشورهای مورد مطالعه این نتیجه گرفته می

شدت به ریزی منظم و استراتژی دقیق برای توسعه صنعت گردشگری خود در دستور کار قرار داده و بهبرنامه

، برنامه و استراتژی مواجه نیستیم، اما چالش اصلی عدم آن پایبند بودند. در ایران اما گرچه با کمبود طرح

برنامه ملی گردشگری ایران که با همکاری سازمان توان به طور مثال میهای مصوب است. بهاجرای برنامه

اشاره کرد که به گواه  تهیه شده، (UNDP) و دفتر عمران سازمان ملل متحد (WTO) جهانگردی جهانی
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نظیری در رابطه با وضعیت ناد توسعه گردشگری است که از دقت و جزئیات بیمتخصصین امر ازجمله اس

مدت و بلندمدت برای حل مشکالت گردشگری مدت، میانگردشگری ایران برخوردار بوده و راهکارهای کوتاه

ت نماید، اما به دلیل اجرایی نشدن به محاق فراموشی سپرده شد. از این دسدر کلیه مناطق ایران ارائه می

های توسعه در صنعت گردشگری ایران بسیار زیاد است که در مرحله ارائه طرح باقی مانده اسناد ملی و طرح

 اند.و هرگز عملیاتی نشده

 نبود زیرساخت کافی .5

کنند، عنوان چالش اصلی گردشگری در ایران یاد مییکی از مشکالت اساسی که اغلب کارشناسان از آن به

کشور در راستای این صنعت است. درواقع باید اذعان داشت که وسعت و کیفیت های عدم توسعه زیرساخت

کند، که خود مهمی در دسترسی به نقاط مختلف آن کشور ایفا میونقل یک کشور نقش های حملزیرساخت

مسیرهای دستیابی مناسبی گردشگری های کثر جاذبهرود. اعامل مهمی در صنعت گردشگری به شمار می

ه زیادی دارند. تأخیر در زمان پروازها و خرابی المللی فاصلین مسیرها از استانداردهای بینندارند و ا

پیوندد. مخابرات با تمام توسعه روزافزون های کشور روزانه به وقوع میهواپیماها تقریباً در تمامی فرودگاه

 .خود در سطح کشور هنوز هم مطابق با استانداردهای امروزی نیست

خوبی وضعیت نابسامان ونقل بهپذیری سفر و گردشگری در بخش زیرساخت حملارش رقابتآمارهای گز

طور خاص نیازمند ونقل، صنعت گردشگری بهدهد. عالوه بر زیرساخت حملایران را در این حوزه نشان می

تومبیل و نفر، مؤسسات کرایه ا 100های هتل به ازای هر هایی نظیر امکانات اقامتی)تعداد اتاقزیرساخت

، کیفیت 114های هتل: بخش)تعداد اتاق برای گردشگران است.  رتبه ایران در این زیر ATMهای دستگاه

دهد که هنوز راه درازی برای بهبود ( نشان می12۹و مؤسسات کرایه اتومبیل:  124زیرساخت گردشگری: 

 وضعیت زیرساخت گردشگری در ایران وجود دارد.

 سیاستیگیری و توصیه نتیجه -9

، خط قرمزها شده گیرنده با بحث گردشگری روشنتکلیف کشور و نهادهای تصمیم ضروری استدر گام اول 

ها و ها، دخالتای، مصلحت اندیشیدقیقاً تعیین و نهادهای مسئول مشخص شوند تا از برخوردهای سلیقه

ین مسئله قابل ارائه هستند. ها جلوگیری شود. در واقع بیشتر راهکارها پس از مشخص شدن اموازی کاری

ریزی در تمام سطوح الزامی برای دستیابی به موفقیت در مدیریت و توسعه گردشگری، برنامه و بعد گامدر 

دهد که این کشورها اهداف بلندمدت برای تجربه کشورهای موفق در صنعت گردشگری نشان میاست. 

های ی استراتژیک متناسب با این اهداف، سیاستریزصنعت گردشگری خود در نظر گرفته و سپس با برنامه

ریزی ندارد، برنامه اییافتهتوسعهرای کشوری مانند ایران که صنعت گردشگری نمایند. بخود را اجرایی می
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کند و با تدوین صنعت و نقش آن در اقتصاد ملی میاین کمک زیادی به ارتقای جایگاه  ،صحیح و علمی

آن مشخص ها و روند توسعه ها و منابع موجود چارچوبقابلیت اساس برز آینده انداراهبردها و ترسیم چشم

 شود.می

تر از ارائه ها در صنعت گردشگری شاید خود مهماما در رابطه با کشور ایران، الزام به اجرایی نمودن برنامه

حوزه گردشگری وجود های مصوب زیادی در های راهبردی باشد. درواقع باید اذعان داشت که برنامهبرنامه

است. شاید آنچه دولتمردان را ملزم به  توجهی مسئوالن به دست فراموشی سپرده شدهدارد که به دلیل بی

های استراتژیک و توسعه ملی در حوزه گردشگری نماید، ایجاد این نگاه در اجرایی نمودن برنامه

ریزی، درآمدزایی، اشتغال و ابلیت برنامهسازان عرصه اقتصادی است که گردشگری ق گذاران و تصمیمسیاست

کمک به رشد اقتصادی کشور را داشته و کشورهای زیادی در حال حاضر در حال کسب درآمد و بهبود 

 باشند. های اقتصادی خود از طریق این صنعت میشاخص

با استفاده  گذاران کشور باشد تاتواند راهگشای سیاستتجربه کشورهای موفق دنیا در صنعت گردشگری می

های داخلی اهداف موردنظر خود را در این عرصه به سازی و استفاده از پتانسیلاز تجارب سایر کشورها، بومی

مورد بررسی قرار گرفتند که معیار امارات، گرجستان و ترکیه در این گزارش کشورهای  منصه ظهور برسانند.

، چنانچه وده است. براساس تجارب این کشورهاب های گردشگری بهآنها موفقیت در بهبود شاخصانتخاب 

ی برخوردار باشد، اقدامات زیر صنعت گردشگری از جایگاه شایسته  که در ایران این عزم وجود داشته باشد

 د:ضروری می نمای

 های بخش خصوصی و مشارکت قوی میان بخش خصوص و عمومی، استفاده از پتانسیلNGO ،ها

 عان این بخشنفهای محلی و همه ذیانجمن

 و اجتناب از چندصدایی و تشتت آرا  در حوزه توریسم گیرندهتصمیم دولتیِ ایجاد یک مرجع واحد

 در این بخش  

 های با ورود بخش دولتی به این عرصه و ارائه مشوق های الزم برای گردشگریتوسعه زیرساخت

 مناسب

 باال نظیر گردشگری سالمت، های دارای پتانسیل خصوص بخشبه توسعه انواع مختلف گردشگری

 اکو توریسم،  گردشگری مذهبی و گردشگری حالل

 های توسعه گردشگری با ارائه جزئیات دقیق که مشتمل بر همه جنبه ارائه برنامه استراتژی بلندمدت

 هااجرا بوده و پایبندی و الزام دولت به اجرای برنامهو قابل

  منظور جذب حداکثری گردشگران از به المللیطح بینو بازاریابی در س تبلیغاتاستفاده مؤثر از

 سراسر دنیا 
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