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چکیده
صنعت گردشگری ،صنعتی جهانی بوده و به عنوان یک کسبوکار بزرگ تلقی شده و امروزه از
توسعه آن با توجه به نقش مهمی که در توسعه اقتصادی ،فرهنگی ،سیاسی و تقویت تعامالت
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بینالمللی یک کشور دارد ،استقبال میشود؛ همچنین این صنعت برای ایران که علیرغم داشتن
جاذبههای متنوع گردشگری ،به درآمدهای نفتی وابسته است ،مهم و ضروری است .با این حال،
گردشگری ایران در رقابت با کشورهای آسیای میانه ،قفقاز و خاورمیانه با تهدید جدی مواجه
است؛ به طوری که براساس گزارش مجمع جهانی اقتصادی در سال  ،7163ایران در بین
کلی رتبه جهانی  33از  636کشور را کسب کرد .بنابراین هدف پژوهش حاضر تبیین جایگاه
رقابتی گردشگری ایران در بین کشورهای رقیب همسایه بر اساس شاخصهای جهانی
رقابتپذیری گردشگری و ارائه راهکارهای بهبود جایگاه ایران ،در نظر گرفته شد .بر این اساس،
ابتدا از طریق مطالعات کتابخانهای ،شاخصهای جهانی رقابتپذیری گردشگری از گزارش
مجمع جهانی اقتصاد احصاء گردید؛ دوم با بهرهگیری از رویکرد تحلیلی ،جایگاه گردشگری
ایران در بین کشورهای مورد مطالعه بر اساس  5شاخص اصلی و  64شاخص فرعی تبیین؛ و در
نهایت ،راهکارهایی برای بهبود گردشگری ایران مبتنی بر استراتژیهای توسعه ارائه شد.
واژگان کلیدی :رقابتپذیری ،گردشگری ،ایران ،کشورهای آسیای میانه ،قفقاز و خاورمیانه

 .1دانشیار گروه مدیریت صنعتی ،دانشکده مدیریت و حسابداری ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد رشت
نویسنده مسئول ،ایمیلm.taleghani454@yahoo.com :
 .7کارشناس ارشد مدیریت صنعتی دانشگاه گیالن ،مدرس دانشگاههای پیام نور و علمی کاربردی استان گیالن ،رشت،
ایران
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کشورهای خاورمیانه رتبه  3از  61و در بین کشورهای آسیای میانه و قفقاز رتبه  3از  3و به طور
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مقدمه
بر اساس دیدگاه پژوهشگران ،صنعت گردشگری پس از اتمام جنگ جهانی دوم
( ،)6351با گسترش شهرنشینی ،کاهش ساعات کار ،توسعه روزافزون راهها و شبکههای
حمل و نقل ،ارتقای سطح فرهنگ عمومی و اصالح قوانین و مقرارت تحولی شگرف
یافت که از آن به عنوان انقالب گردشگری یاد شده؛ و به علت ویژگیهای منحصربهفرد
گردشگری ،این صنعت از سوی محققان ،اقتصاددانان و صاحبنظران به صادرات پنهان
و صنعت بدون آلودگی شهرت یافته است .این صنعت در سالهای اخیر در زمینههای
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مطرح اقتصادی جهان بعد از نفت و خودروسازی مقام سوم را کسب کرده و براساس
دیدگاه پژوهشگران در سال  ،7165به یکی از بزرگترین صنایع و فعالیت اقتصادی

س ی ا س ت ج ها ن ی

جهان تبدیل شده و بنا بر پیشبینیها در سال  7171میالدی با  6/6میلیارد نفر گردشگر،
حدود  7111میلیارد دالر درآمد ایجاد خواهد کرد؛ از این رو ،کشورهای صاحب نفت و
همچنین کشورهایی که تنها از یک منبع درآمد برخوردارند باید به صنعت گردشگری

بهبود جایگاه رقابتی گردشگری ایران در مناطق آسیای میانه ،قفقاز و خاورمیانه

اهمیت داده و به راحتی از آن عبور ننمایند و در صدد تدوین راهبردهایی برای رشد و
توسعه آن باشند؛ چرا که توسعه گردشگری به عنوان مجموعه فعالیتهای اقتصادی،
تأثیر بسزایی در تقویت بنیانهای اقتصادی جوامع دارد و نقش گردشگری به عنوان منبع
جدیدی برای ایجاد اشتغال ،کسب درآمد ،دریافتهای مالیاتی بیشتر ،جذب ارز و
تقویت زیرساختهای اجتماعی که موجب رشد و توسعه سایر صنایع میشود ،در
مطالعات متعدد مورد تأیید قرار گرفته است.
در سطحی باالتر ،گستره تأثیرات گوناگون این صنعت در ابعاد اجتماعی ،اقتصادی و
زیستمحیطی جوامع بومی نیز قابل طرح است؛ به طوری که گردشگری از نظر
اشتغالزایی و تأثیر آن بر توسعه اقتصادی و اجتماعی در یک منطقه یا کشور مهمترین
صنعت در جهان به شمار میرود و این صنعت به کشورهای در حال توسعه در حل
مشکالتی نظیر بیکاری و فقر با عوض کردن ظرفیت این کشورها کمک خواهد کرد؛
بنابراین گردشگری نه تنها در پیشبرد اقتصاد ملی و درآمدهای ارزی نقشآفرین بوده،
بلکه فعالیتی پاکیزه و عاری از هرگونه آلودگی و در عین حال ایجادکننده مشاغل جدید
است.

مقصودی و عرب در پژوهشی که در سال  6335انجام دادند نیز به این نتیجه رسیدند که
گردشگری ،ظرفیتهای تعاملی را در روند جهانی شدن و ارتباطات گسترده میان جوامع
مختلف و آشنایی با دیگر فرهنگها را به وجود آورده و نظام بینالملل را بیش از پیش
به سمت یکپارچگی و گستردگی تعامالت سوق میدهد.
زیرا گردشگری با گسترش شبکههای ارتباطی میان جوامع در عرصههای مختلف
سیاسی ،اقصادی و فرهنگی ،از یک سو یکی از دالیل مهم جهانی شدن به شمار آمده و
از سویی دیگر گسترش گردشگری در جهان را میتوان از پیامدهای جریان جهانی شدن
بر نظام بینالملل تلقی نمود .این امر نشانگر آن است که گردشگری با تسری
گرایشهای مشابه در جهان و فراهم نمودن زمینههای مساعد به منظور تعامل با دیگر
فرهنگها و بسط و گسترش روابط میان ملتهای جهان ،به عنوان صنعتی مهم که از
نقشی تأثیرگذار در شکلگیری و تکوین جهانی شدن برخوردار است ،شناخته شده
شناخت جهان برونمرزی از جایگاه قابل تأملی در مناسبات جهانی برخوردار بوده و به
بزرگترین و سریعترین صنعت در حال رشد در جهان و موتوری محرک برای پیشرفت
اقتصادی -اجتماعی تبدیل شده است.
با این وجود ،کشور ایران با بهرهمندی از جاذبههای سرشار طبیعی ،فرهنگی و تاریخی
که منبعث از تنوع و گسترش شرایط اقلیمی و تجربیات متنوع تاریخی و فرهنگی است،
و دارای پتاسیل و توان باالیی در حمایت و گسترش صنعت گردشگری در ابعاد داخلی
و بینالمللی میباشد؛ هنوز از مزایای این صنعت در جایگاه و سهم متناسب با خود
استفاده نکرده است و با وجود اینکه در تمامی برنامههای توسعه سالهای اخیر به ویژه
برنامههای پنجم و ششم توسعه ،به رهایی از اقتصاد متکی بر صادرات نفت تأکید شده،
ولی در مقام عمل موفقیتی در این زمینه بدست نیاورده است.
براساس آسیبشناسی میدانی صورت گرفته توسط پژوهشگران حوزه گردشگری ،برخی
از مهمترین نقاط ضعف صنعت گردشگری کشور و چالشهای پیش روی آن عبارتاند
از :نامناسب بودن و ناکافی بودن تسهیالت و تجهیزات اقاامتی و رفااهی ،کیفیات پاایین
پایانه های مسافربری ،نامناسب بودن و عدم کیفیت امکانات بهداشتی بین شهرها و داخل
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است .لذا امروزه صنعت گردشگری به عنوان پاسخی به نیاز بشر برای دستیابی و

732

شهرهای استانهای کشور ،نامناسب بودن زیرسااختهاای محیطای و کالبادی (همانناد
جادهها و فاضالبهاا) ،نامناساب باودن راههاای دسترسای باه جاذباههاای گردشاگری
بخصوص جاذبه های طبیعی ،کمبود عالئم و تابلوهای راهنمای مسافران باه جاذباههاای
گردشگری ،عدم آشنایی ماردم و عادم آماوزش آنهاا در خصاوص نحاوه برخاورد باا
گردشگران ،ضعف اطالعرسانی از ظرفیاتهاای تااریخی و طبیعای جاذب گردشاگر و
تبلیغات کم جهت پذیرش گردشگران داخلی و باینالمللای ،ضاعف اطالعاات کاافی از
فهرست کامل جاذبههای گردشگری جهت برنامهریزی سفر ،نبود مادیریت یکپارچاه در
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عرصه برنامهریزی و طرحریزی سفر به منظور استفاده پایادار از ایان مناابع گردشاگری،
نبود الگوی مناسب گردشگری در فصول سرد ،نبود سااختار مشاخص در زمیناه برناماه

س ی ا س ت ج ها ن ی

بازاریابی توسعه گردشگری در کشور ،کیفیات پاایین حمال و نقال جاادهای و نداشاتن
استاندارد ایمنی جادهها ،آلودگی زیستمحیطی ،قدیمی بودن اکثر تساهیالت جهاانگردی
(بهویژه واحدهای اقامتی) و پایین بودن سطح نگهاداری آنهاا ،عادم تطاابق بسایاری از
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هتلهای تازه تأسیس با استانداردهای بینالمللی و پایین بودن سطح خدمات آنها نیز در
مقایسه با ساایر مقصادهای موفاق توریساتی اساتاندارد ،نباود آماار مشخصای از ورود
گردشگران بینالمللی ،عدم پایایی بخشی از این اطالعات آماری مانند هزینههای مصرفی
و طااول ماادت اقاماات گردشااگران ،عملکاارد بخااشهااای اقااامتی و پااذیرایی و میاازان
سرمایهگذاری ،نداشتن آمار دقیق از وضعیت گونهشناسی گردشگری (سالمت ،سایاحتی،
ورزشی ،مذهبی ،روستایی و  )...و همچنین آمار دقیق ورود به جاذبههای گردشگری باه
تفکیک ،نداشتن برنامهای جامع برای استفاده از منابع فرهنگای کشاور و سارمایهگاذاری
اندک در زمینه تحقیق و پژوهش در حوزههای مختلف گردشگری.
برخی از تهدیدهایی که گردشگری کشور با آن مواجه است نیز عبارتاناد از :تعاامالت
نامناسب سیاسی در عرصه بینالمللی ،تبلیغات منفی کشورهای متخاصم و رقیب نسابت
به امنیت و شرایط حاکم بر ایران ،افزایش قیمت زمین و بورسبازی زماین و در پای آن
افزایش بار مالی جهت ایجاد تجهیزات و تسهیالت گردشگری و مقرون به صرفه نباودن
آنها ،افزایش انگیزه گردشگران خارجی و داخلای باه مساافرت باه کشاورهای رقیاب،
افزایش امکانات و خدمات در مناطق تفریحی کشورهای رقیاب ،افازایش آلاودگیهاای

زیستمحیطی و کاهش کیفیت محیط جاذبههای گردشگری ،عدم وجود قاوانین شافاف
در صنعت گردشگری ،ورود افراد ناکارآمد به حوزههای گردشگری ،تبلیغاات بازاریاابی
گسترده رسانههای خارجی به ویژه کشورهای همسایه (از جملاه جمهاوری آذربایجاان،
قزاقستان ،فدراسیون روسیه ،ارمنستان ،ترکیه ،امارات ،قطر و  ،)...نبود سیاست مشاخص،
روشن و فقدان برنامه مشخص ملی در حوزه گردشگری ،تناوع مراکاز تصامیمساازی و
تصمیمگیری در بیرون از کانونهای سیاستگذاری گردشگری ،نبود سیاساتهاای جاامع
تبلیغاتی گردشگری ،عدم کنترل کیفیات و رعایات اساتانداردهای باینالمللای اقاامتی و
پذیرایی ،عدم تعامل ارتباط بین سازمان گردشاگری باا مراکاز دانشاگاهی و نیازسانجی
اولویتهای گردشگری.
نتیجه وجود نقاط ضعف و تهدیدهای مذکور باعث شده که رتبه ایران در بین کشورهای
آسیای میانه و قفقاز  3از 3؛ در بین کشورهای خاورمیانه  3از 61؛ و به طاور کلای  33از
جایگاه بسیار نامناسب حاکی از عقبافتاادگی صانعت گردشاگری ایاران در رقابات باا
کشورهای همسایه است؛ در حالی که ،مطابق با سند چشمانداز بیست ساله ،کشور ایاران
میبایست در کلیه زمینههای اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی در سطح منطقه ،رتباه اول را
کسب نماید که دستیابی به  6/5درصد کل گردشگر و  7درصاد کال درآماد گردشاگری
جهان یا به عبارتی دقیقتر جذب  71میلیون گردشگر با درآمد حدود  75میلیاارد دالر از
اهداف سند چشمانداز بیست ساله تلقی میشود؛ که این امر مستلزم سرمایهگذاری بایش
از  31میلیارد تومان در این صنعت با سهم حدوداً  66درصدی بخش دولتای و ماابقی از
بخش خصوصی است .لذا بیتردید یکی از عوامل کلیادی دساتیابی باه ایان امار هماناا
ارتقای کارایی و بهرهوری در این صنعت و به عبارتی دقیقتر توسعه صنعت گردشاگری
است .اما بر سر راه توسعه این صنعت نیز همچون صنایع دیگر در کشور موانعی وجاود
دارد که از جمله آنها میتوان به موانع ساختاری ،موانع سیاستگذاری ،موانع اقتصاادی،
موانع سیاسی و موانع فرهنگی اشاره کرد .حاال باا توجاه باه مواناع پایش روی توساعه
صنعت گردشگری ،نیاز به پیشنهاد استراتژیهای بهبود و راهکارهای توساعهای مناساب
براساس آن جهت رفع موانع احسااس مایشاود؛ لاذا پاس از ماروری بار اندیشاههاا و
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 636کشور بر اساس گزارش مجمع اقتصااد جهاانی در ساال  7166-63باشاد کاه ایان
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استراتژیهای مورد نیاز برای رقابت و توسعه در محیطهای پویا و رقابتی ،پی بارده شاد
که رقابت کردن به طور اثربخش در محیطهای پویا نیازمند اتخاذ رویکردهای توساعهای
بوده و بدین ترتیب ضرورت ارائه استراتژیهای بهبود رقاباتپاذیری گردشاگری بارای
کشور ضرورت تلقی میشد و نکته دیگر که بر اهمیات پاژوهش حاضار بایش از ساایر
موارد میافزاید این است که پژوهش حاضر به دنبال حل همزمان چند مسأله استراتژیک
ایران از جمله مسائل اقتصادی ،رفع چالشهای پیش روی رقابتپذیری جهانی و حضور
قدرتمند گردشگری ایران در منطقه آسیای میانه ،قفقاز و خاورمیانه اسات .اکناون سالال
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اصلی پژوهش حاضر این است که «جایگاه گردشگری ایاران بار اسااس شااخصهاای
رقابتپذیری جهانی نسبت به کشورهای رقیب آسیای میاناه ،حاوزه قفقااز و خاورمیاناه

س ی ا س ت ج ها ن ی

چگونه بوده و بهترین راهکارها برای توسعه گردشاگری ایاران و بهباود رقاباتپاذیری
جهانی کشور در برابر کشورهای رقیب کدام است؟»
همچنین با توجه به اینکه هر پژوهشی به دنبال دستیابی به اهداف مشخصی است؛

بهبود جایگاه رقابتی گردشگری ایران در مناطق آسیای میانه ،قفقاز و خاورمیانه

میتوان هدف پژوهش حاضر را «تبیین جایگاه رقابتپذیری گردشگری ایران در بین
کشورهای رقیب آسیای میانه ،حوزه قفقاز و خاورمیانه بر اساس شاخصهای
رقابتپذیری جهانی» و «ارائه راهکارهایی جهت توسعه پایدار و متوزان صنعت
گردشگری کشور ایران در عرصه جهانی و منطقهای» برشمرد.
 .1مراحل انجام پژوهش
همانطور که اشاره گردید ،اهداف پژوهش حاضر ،تبیین و تحلیل جایگاه گردشگری
ایران بر اساس شاخصهای رقابتپذیری گردشگری جهان در دو منطقه آسیای میانه،
قفقاز و خاورمیانه و ارائه راهکارهایی مبتنی بر استراتژیهای بهبود است .لذا مراحل
انجام پژوهش حاضر به صورت شکل  6میباشد.
شکل  6به ترتیب مراحل انجام پژوهش یعنی؛  )6شناسایی شاخصهای رقابتپذیری
گردشگری )7 ،تبیین و تحلیل جایگاه گردشگری ایران در دو منطقه آسیای میانه و قفقاز
و خاورمیانه ،و  )3ارائه راهکارهای بهبود استراتژیک مبتنی بر تحلیلهای صورت گرفته
درباره نقاط ضعف و تهدیدها و نقاط قوت و فرصتهای پیرامون گردشگری ایران ،را
نشان میدهد.

ارائه راهکارهای
مبتنی بر
استراتژیهای بهبود

تبیین و تحلیل جایگاه
گردشگری ایران در بین
کشورهای آسیای میانه ،قفقاز و
خاورمیانه براساس شاخصها

شناسایی شاخصهای
رقابتپذیری گردشگری
براساس مطالعات
کتابخانهای
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استراتژیهای بهبود
استراتژی توسعهای
استراتژی تعادلی
استراتژی کاهشی
استراتژی ترکیبی

گردشگری
بهبود شرایط محیطی
بهبود شرایط فعالیتها و سیاستگذاریها
بهبود زیرساختها
بهبود منابع طبیعی
بهبود منابع فرهنگی

شکل  .6مراحل انجام پژوهش
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راهکارهای مبتنی بر

بهبود وضعیت شاخصهای رقابتپذیری

بنابراین میتوان بیان کرد که این پژوهش از نظر هدف ،کاربردی و برحسب نحوه
گردآوری دادهها از نوع توصیفی و بر اساس تبیین جایگاه و آسیبشناسی گردشگری
ایران در برابر کشورهای رقیب ،از نوع تحلیلی است .همچنین برای گردآوری اطالعات
از روشهای مطالعات کتابخانهای بهره گرفته شد.
 .2پیشینه پژوهش
کاظمی ( )6335پژوهشی تحت عنوان «گردشگری ،محیط و چالشهای توسعه
گردشگری پایدار برای کشورهای در حال توسعه» را با هدف تجزیه و تحلیل
744

چالشهای توسعه گردشگری پایدار برای کشورهای در حال توسعه فعال در صنعت
گردشگری انجام داد .وی برای این منظور ،ابتدا رابطه گردشگری و محیط را مورد

س ی ا س ت ج ها ن ی

بررسی قرار داده و بر اهمیت این ارتباط و ضرورت پایبندی به اصولی خاص جهت
تحقق اهداف گردشگری پایدار تأکید کرد .سپس عواملی از جمله زمینههای اقتصاد ملی،
ساختار اداره امور عمومی و کاالیی شدن بیش از حد فرهنگ جامعه میزبان را به عنوان

بهبود جایگاه رقابتی گردشگری ایران در مناطق آسیای میانه ،قفقاز و خاورمیانه

چالشهای توسعه گردشگری پایدار برای کشورهای جهان سوم معرفی و مورد تجزیه و
تحلیل قرار داد .نتایج پژوهش وی نشان داد که اگرچه اصول گردشگری پایدار
خیرخواهانه و ضامن منافع جوامع میزبان و گردشگران در بلندمدت میباشد؛ اما اجرای
آنها با توجه به شرایط سیاسی -اقتصادی -اجتماعی -فرهنگی حاکم بر کشورهای در
حال توسعه دشوار بوده و با مشکالتی توأم میباشد .به طوری که در پارهای موارد
سیاستگذاران با وجود آگاهی نسبت به پیامدهای نامطلوب بیتوجهی به اصول
گردشگری پایدار ،تحت شرایط نابسامان اقتصاد داخلی و فشار سازمانهای بینالمللی
گردشگری و با رویکردهای سنتی ،به توسعه بیرویه گردشگری تن داده و عواید
کوتاهمدت دولت و گروههای خاص را بر منافع ساکنین ارجح میشمرند.
موسایی و همکاران ( )6336در پژوهشی تحت عنوان «بررسی جامعهشناختی توسعه
پایدار گردشگری در ایران؛ موانع ،چالشها و راهکارها» بیان کردند که سیاستهای
یکجانبه رشد و توسعه در اکثر کشورهای تازه استقاللیافته بعد از جنگ جهانی دوم
موجب خسارات زیادی به منابع طبیعی گردید .در نتیجه جامعه جهانی در سیاستهای
خود بازنگری کرده و توسعه پایدار با شعار حفظ منابع طبیعی برای آیندگان ،وارد

ادبیات علمی جهان شد .این موضوع با سرعت تمام در اکثر رشتههای از جمله
گردشگری وارد شد؛ به طوری که گردشگری پایدار تبدیل به حوزهای شد که اکثر
کشورها برای رسیدن به آن ،برنامهریزیهای فراوانی انجام میدهند .کشور ایران نیز
بدین منظور برنامههایی طرحریزی کرد ،اما آنچنان که آمار نشان میدهد ،به این مقصود
دست نیافته است .لذا آنها هدف را تبیین موانع و واکاوی ادبیات مربوط به توسعه
پایدار گردشگری قرار دادند و نتایج پژهش آنها نشان داد که کشور ایران فاصله زیادی
تا دستیابی به گردشگری پایدار دارد و در نهایت الگویی برای جذب گردشگر و ایجاد
توسعه پایدار گردشگری ایران ارائه دادند.
مقصودی و عرب ( )6335در پژوهشی تحت عنوان «بررسی سیاستگذاری گردشگری در
کشورهای اسالمی ،با تأکید بر کشورهای ایران ،ترکیه و مالزی» بیان کردند که کشورهای
اسالمی به دلیل برخورداری از موقعیتهای متنوع جغرافیایی ،پراکندگی و توزیع
غنای فرهنگی از جایگاه و ظرفیت بالقوه باالیی در حمایت از گردشگری داخلی و
بینالمللی برخوردارند .در این بین ،تعدادی از کشورهای اسالمی با اعمال برخی
محدودیتها ،سوء مدیریتها ،سیاستگذاریهای غلط و تحجر فرهنگی عملکرد موفق و
در خور توجهی را به لحاظ توسعه صنعت گردشگری و سرمایهگذاری در این حوزه
نداشتهاند .در مقابل کشورهایی چون ترکیه و مالزی به عنوان کشورهای مسلمان با
حفظ ظرفیتها و فضاهای مذهبی ،ارزشها و شعائر دینی با ارائه تسهیالت رفاهی و
راهکارهای اجرایی از صنعت گردشگری سهمی مناسب ،درخور و رو به رشدی را به
خود اختصاص دادهاند .آنها همچنین بیان کردند که ایران علیرغم برخورداری از
شرایط خاص اقلیمی ،تنوع زیستی و غنای تاریخی و فرهنگی از جایگاه قابل توجهی در
گردشگری و تبادالت فرهنگی در میان کشورهای اسالمی برخوردار نمیباشد .این امر از
یک سو از بیتوجهی به ارائه تسهیالت الزم و عدم بهرهگیری از راهکارهای علمی در
صنعت گردشگری نشأت گرفته و از سویی دیگر منبعث از کاستیها و خالءهای
قانونگذاری و ضعف عملکرد نهادهای اجرایی که گاه به صورت غیررسمی
محدودیتهایی را بر صنعت گردشگری کشور تحمیل مینماید ،میباشد؛ که جمیع این
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جمعیتی در اقصی نقاط جهان و قارهها و تنوع و گستردگی شرایط اقلیمی ،و همچنین
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عوامل سبب گردیده که ایران علیرغم برخورداری از امکانات و قابلیتهای گسترده و
بهرهگیری از موقعیتهای فرهنگی ،اقتصادی و سیاسی در میان ملل اسالمی از سهم
ناچیزی در گردشگری و تعامالت فرهنگی در میان این کشورها برخوردار گردد .حال آن
که کشورهای ترکیه و مالزی با تدوین برنامههای اصولی و راهکارهای علمی و پایبندی
به این تمهیدات ،سعی در توسعه صنعت گردشگری و بهرهگیری از مزیتهای فرهنگی
و اقتصادی آن نموده و در این راستا نیز دستاوردهای قابل توجهی کسب نمودهاند .لذا
آنان در پژوهش خود ضمن اشاره به جایگاه گردشگری در تبادالت فرهنگی و بهرهگیری
742

از مزایای اقتصادی ،فرهنگی و اجتماعی آن ،به بررسی وضعیت گردشگری در
کشورهای اسالمی پرداختند و در نهایت بر ضرورت اتخاذ راهکارها و تدابیر الزم از

س ی ا س ت ج ها ن ی

سوی ایران به منظور بهرهگیری از فرصتهای گردشگری و تبادالت فرهنگی در میان
کشورهای اسالمی تأکید کردند.
6

بِل و همکاران ( )7167در پژوهشی تحت عنوان «گردشگری در خاورمیانه و شمال
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آفریقا :استراتژی بهبود ،تنوع اقتصادی و ایجاد شغل» ،منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا را
به گهواره تمدن جهانی که دارای منابع غنی فرهنگی و منشأ تاریخی ادیان الهی عمده
مانند مسحیت ،یهودیت و اسالم است ،معرفی کردند؛ و گفتند که این میراث فرهنگی به
همراه شگفتیهای طبیعی غنی ،گردشگری این منطقه را به بخش مهمی برای توسعه
اقتصادی و اجتماعی تبدیل کرده است .مهمتر از همه اینکه ،گردشگری منبع کلیدی
ایجاد شغل است که به کشورهای منطقه برای تغییر رویکرد از فعالیتهای تولیدی
کمارزش به سوی فعالیتهای خدماتی ارزشآفرین کمک میکند .لذا همانطور که
بسیاری از کشورهای منطقه در حال گذار به دولتهای جدید هستند ،میتوان اصالحات
اقتصادی را برای آزادسازی بخش گردشگری ،شکستن ساختار بازار انحصاری که مانع
ورود به بازار جدید و نوآوری میشود ،انجام داد .به طور مشابه ،فرصتهای جدیدی
برای توسعه خدمات گردشگری از جمله گردشگری مذهبی ،فرهنگی و اکولوژیک
وجود دارد که نیازمند تغییرات ساختاری و قانونی ،سرمایهگذاری استراتژیک در
زیرساختها ،بازاریابی هدفمند و تمرکز بر آموزش مهارتها ،به ویژه برای زنان و
1 Bell et al.

جوانان ،میباشد .والدی ،)7164( 6نیز در پژوهشی تحت عنوان «استراتژیهای توسعه
گردشگری؛ تحلیل نقاط قوت و ضعف ،فرصتها و تهدیدها و بهبود وجهه آلبانی»
ضمن تبیین اینکه کشور آلبانی از ظرفیتهای فرهنگی ،تاریخی و طبیعی برخوردار
است ،به منظور تدوین استراتژیهای توسعه گردشگری این کشور ،ابتدا از طریق
محیطشناسی به تحلیل نقاط قوت و ضعف ،فرصتها و تهدیدهای گردشگری این
کشور پرداخته و سپس استراتژیهایی برای توسعه گردشگری این کشور ارائه نمودند.
اکوندایو )7164( 7در پژوهشی تحت عنوان «توسعه استراتژیک و پایدار صنعت
گردشگری نیجریه» بیان کردند که نیجریه دارای پتانسیل بسیاری از جاذبههای فرهنگی و
طبیعی دارد اما به دلیل فقدان مدیریت ،عدم ثبات سیاسی و فقدان زیرساختهای الزم
با محدودیتهایی مواجه بوده و نیازمند سرمایهگذاران عالقهمند است .وی بیان کرد که
گردشگری امروزه بازار بزرگی داشته و به اقتصاد جهانی کمک بسیاری میکند؛ اما
توسعه پایدار و استراتژیک گردشگری باید کلیه چالشها را از طریق تدوین برنامههای
کاربردی ،بهرهبرداری از فرصتها و استفاده بهینه از پتانسیلهای گردشگری نیجریه رفع
نمود.
جِنکینز )7165( 3در پژوهشی تحت عنوان «سیاست و برنامهریزی گردشگری برای
کشورهای در حال توسعه» به بررسی تحوالت صنعت گردشگری از سال  6351و
شناسایی اثرات عمده آن در فرایندهای توسعهای و نقش گردشگری در توسعه و ارزیابی
اثرات آن در کشورهای در حال توسعه پرداخت.
رانگاریرای و ماویس )7166( 4در پژوهشی تحت عنوان «استراتژیهای توسعه
گردشگری زیمباوه» ،صنعت گردشگری را یک صنعت بزرگ و جهانی معرفی کردند و
آن را منبع مهم درآمد در کشورها و توسعه آن را منوط به تجدید تمرکز ،برنامهریزی
بلندمدت ،راهبری ،تغییرات مستمر و اجرای سیاستهای تشویقی و حمایت دولت به
عنوان یکی از بازیگران کلیدی توسعه ،دانستند.
1 Vladi
2 Ekundayo
3 Jenkins
4 Rangarirai and Mavis
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اقتصاد نیجریه تکبُعدی بوده و متکی به درآمدهای نفتی است .وی بیان کرد که برای
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طی مرور پژوهشهای پیشین پی برده شد که تاکنون پژوهشی با رویکرد بینالمللی و
مقایسهای برای بهبود رقابتپذیری گردشگری به منظور ارتقاء جایگاه رقابتی ایران
نسبت به کشورهای آسیای میانه ،قفقاز و خاورمیانه انجام نگرفته یا بسیار معدود بوده
است ،و انجام چنین پژوهشی با رویکرد تحلیلی ،الزم و ضروری به نظر میرسید؛ زیرا
یکی از نشانههای قدرتنمایی در عرصه سیاست جهانی در عصر حاضر و راه آسان و
کمهزینه برای شناساندن فرهنگ و تمدن و روابط بینالملل ،انجام اقدامات توسعهای
مبتنی بر تحلیل همهجانبه و بهرهگیری از رویکرد مقایسه تطبیقی در حوزه گردشگری و
742

بهبود جایگاه گردشگری بر اساس آن است.
از سویی پژوهشهای پیشین به دنبال حل مسائل اقتصادی و سیاسی کشور و انجام

س ی ا س ت ج ها ن ی

مطالعات منطقهای با بهرهگیری از راهبردهای جامع بهبود در حوزه گردشگری نبودند و
اغلب به دنبال ارائه راهکارهای تکبُعدی و مجزا نظیر «تغییرات مستمر و اجرای
سیاستهای تشویقی و حمایت دولت» یا «اتخاذ راهکارها و تدابیر الزم از سوی ایران به

بهبود جایگاه رقابتی گردشگری ایران در مناطق آسیای میانه ،قفقاز و خاورمیانه

منظور بهرهگیری از فرصتهای گردشگری و تبادالت فرهنگی» یا «تغییرات ساختاری و
قانونی ،سرمایهگذاری استراتژیک در زیرساختها ،بازاریابی هدفمند و تمرکز بر آموزش
مهارتها» بودند؛ حال آنکه ارائه راهکارهایی که فاقد جامعیت باشند ،کارساز نیستند.
بنابراین جدید بودن ،رویکرد تحلیلی و مقایسهای بودن ،جامعیت و فراگیر بودن از جمله
مواردی است که منجر به تمایز پژوهش حاضر نسبت به پژوهشهای پیشین میگردد.
 .3مبانی نظری متغیرهای پژوهش
مفهوم گردشگری
سازمان گردشگری جهانی 6در تعریفی که توسط کمیسیون آمار ملل متحد در بیست و
هفتمین نشست خود که در سال  6333برگزار شد مورد تأیید قرار گرفت؛ گردشگری را
مجموعه کارها یا فعالیتهایی که فرد در حین مسافرت و یا در حین اقامت در مکانی
خارج از محیط معمول برای مقاصدی نظیر تفریح ،تجارت و سایر مقاصد انجام میدهد
بهطوری که این مسافرت بیش از یک سال متوالی به طول نکشد ،تعریف کرد؛ به عالوه،
گردشگری را میتوان به عنوان فرایندها ،فعالیتها و نتایجی که از روابط و تعامل میان
1 World Tourism Organization

گردشگران ،عرضهکنندگان خدمات و محصوالت گردشگری ،دولتها و جوامع میزبان و
محیطهای پیرامون حاصل میشود و در جذب مهمانان (جهانگردان) و پذیرایی از آنان
نقش دارند ،تعریف نمود (گلدنر و ریچی .)5 :7167 ،6این صنعت دارای یکسری
جنبههای مثبت و منفی میباشد از جمله تأثیراتِ مثبتِ صنعتِ گردشگری میتوان به
ایجاد فرصتهای اشتغال برای افراد ماهر و غیرماهر ،هنرمندان ،نوازندگان و سایر
هنرمندان فعال؛ تأمین ارز خارجی مورد نیاز؛ افزایش درآمدها؛ افزایش تولید ناخالص
داخلی7؛ بهبود زیرساختهای موجود و ایجاد زیرساختهای جدید؛ توسعه منابع و
محصوالت داخلی؛ کمک به متنوع ساختن اقتصاد؛ سازگاری با فعالیتهای توسعه
اقتصادی و به نوعی مکمل بودن سایر فالیتهای اقتصادی؛ گسترش افقهای آموزشی و
فرهنگی و بهبود احساسات؛ تقویت حفاظت از میراث فرهنگی و سنتها؛ بهبود کیفیت
زندگی به واسطه کسب درآمد باالتر و بهبود استانداردهای زندگی؛ حفاظت و بهبود
موانع زبانی ،موانع فرهنگی -اجتماعی ،موانع طبقاتی ،موانع نژادی ،موانع سیاسی و موانع
مذهبی؛ ایجاد تصویری مطلوب برای یک مقصد در سراسر جهان؛ ترویج یک جامعه
جهانی؛ اشاعه تفاهم و صلح بینالمللی اشاره نمود.
اما این صنعت ،جنبههای منفی نیز به همراه دارد که عبارتاند از :افزایش تقاضای مازاد
برای منابع؛ ایجاد تورم؛ عدم توازن در توسعه اقتصادی؛ ایجاد مشکالت اجتماعی؛ ایجاد
مشکالت فصلی؛ ایجاد تعارضات در جامعه میزبان؛ کاهش دادن محیط فیزیکی طبیعی،
ایجاد آلودگی و گرمایش زمین؛ تنزل محیط فرهنگی؛ افزایش میزان جرم ،فحشاء و
قماربازی؛ افزایش آسیبپذیری به واسطه تغییرات سیاسی و اقتصادی؛ تهدید کردن
ساختار یا بنیان خانواده؛ تجاری کردن فرهنگ ،مذهب و هُنر؛ و شیوع بیماری ،نوسانات
اقتصادی و مشکالت حمل و نقل (گلدنر و ریچی.)74 :7167 ،
صنعت گردشگری در گذشته به عنوان یک فعالیت سیاحتی و تفریحی در نظر گرفته
میشد؛ اما با توجه به تحوالت فرهنگی ،سیاسی ،اجتماعی ،اقتصادی ،فناوری و
زیستمحیطی ،و روی آوردن کشورها به سوی اقتصاد سبز و در عین حال اقتصاد باز که
1 Goeldner and Ritchie
)2 Gross Domestic Product (GDP
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مبتنی بر توسعه روند تعامالت بینالمللی است ،اشکال دیگری نیز به خود گرفت؛ زیرا
توسعه پایدار و متوازن این صنعت منجر به حل مسائل مختلفی از کشورها به ویژه در
حوزه اقتصاد و سیاست میشود و به همین دلیل است که امروزه ،برای این صنعت که
پس از صنعت خودرو و نفت ،به عنوان درآمدزاترین صنعت یاد میشود ،شاخصهای
رقابتپذیری از سوی مجامع بینالمللی برای ارزیابی وضعیت گردشگری و نقش آن در
توسعه پایدار کشورها تعریف شده است؛ شاخصهایی که همه جوانب اعم از شرایط
محیط کسب و کار ،امنیت و بهداشت ،فناوری اطالعات و ارتباطات ،قوانین و سیاست
722

داخلی و خارجی ،زیرساختها ،مباحث زیستمحیطی و فرهنگی را در بر میگیرد.
 .4شاخصهای رقابتپذیری گردشگری

س ی ا س ت ج ها ن ی

مجمع اقتصاد جهانی شاخصهای رقابتپذیری گردشگری را  5شاخص اصلی شرایط
محیطی ،شرایط فعالیتها و سیاستگذاریها ،زیرساختها ،منابع طبیعی و منابع فرهنگی
معرفی کرده که به شرح ذیل میباشند.

بهبود جایگاه رقابتی گردشگری ایران در مناطق آسیای میانه ،قفقاز و خاورمیانه

شرایط محیطی :منظور کلیه عواملی است که برای انجام عملیات و ارائه خدمات
گردشگری الزم و ضروری است؛ از جمله این عوامل میتوان به محیط کسب و کار،
ایمنی و امنیت ،بهداشت و سالمت ،منابع انسانی و بازار کار و آمادگی فناوری اطالعات
و ارتباطات اشاره نمود.
خطمشی و سیاستهای گردشگری :منظور کلیه سیاستهای خاص و تصمیمات
استراتژیکی است که از سوی نهادهای مسئول اتخاذ میشود و بر صنعت گردشگری
تأثیرگذار است؛ که از جمله این عوامل میتوان به ترجیحات و اولویتهای سیر و سفر،
آزادی بینالمللی ،قیمت رقابتی ،پایداری و ثبات محیطی اشاره نمود.
زیرساختها :منظور میزان در دسترس بودن و کیفیت زیرساختهای فیزیکی میباشد
که از جمله این زیرساختها میتوان به زیرساخت حمل و نقل هوایی و زمینی (ریلی،
جادهای و دریایی)؛ و زیرساختهای خدمات گردشگری نظیر اقامتگاهها و تعداد هتلها،
شرکتهای کرایه یا اجاره خودرو و غیره؛ و همچنین زیرساختهای مالی نظیر در
دسترس بودن دستگاههای خدمات مالی و بانکی (یا زیرساختهای خدمات بانکداری
الکترونیک مبتنی بر تبادل آسان ارز) اشاره نمود.

منابع طبیعی :برخورداری از منابع طبیعی یک عامل مهم در رقابتپذیری گردشگری
است .کشورهایی که قادرند زمینه را جهت دسترسی مسافران به منابع و داراییهای
طبیعیشان فراهم سازند ،آشکارا از مزیت رقابتی برخوردارند .منظور از داراییها و منابع
طبیعی ،تعداد مکانهای اصیل (نه مصنوعی) طبیعی یک کشور که در سازمان یونسکو

6

به ثبت رسیده باشند ،کیفیت محیط طبیعی ،غنای گونههای شناختهشده حیوانات و
مناطق حفاظتشده ملی میباشد.
منابع فرهنگی :این عامل نیز یکی دیگر از محورهای حیاتی رقابتپذیری گردشگری در
سرتاسر دنیاست .منظور از منابع فرهنگی تعداد مکانهای میراث فرهنگی ثبت شده در
یونسکو ،وجود استادیومهای ورزشی ،تعداد نمایشگاهها و بازارهای فرهنگی ،صنایع
بومی -محلی که نمادهایی از غنای فرهنگی یک کشور محسوب میشوند ،میباشد
(مجمع جهانی اقتصاد.)7165 ،7
استراتژی به صورت مجموعهای منسجم و هماهنگ از تعهدات و اعمال تعریف میشود
که برای بهرهبرداری از قابلیتهای محوری ،ارزش برای مشتری و کسب مزیت رقابتی
طراحی میگردد ؛ یا به عبارتی دیگر ،استراتژی ،باورهای یک مجموعه را درباره کجایی
و چگونگی کسب مزیت رقابتی نسبت به رقبایش منعکس میکند (لیائو .)7115 ،3از
دیدگاه آیرلند و وب ،)7113( 4استراتژی بهبود با توسعه بلندمدت در نظر گرفته میشود
و به عنوان ابزاری جهت توسعه بلندمدت شامل عناصری از جمله تصمیمات درباره
قلمرو ،چگونگی اکتساب و اداره منابع ،توسعه مزیتهای رقابتی و انجام رفتارهای
جستوجوکننده مزیت میباشد .از سویی استراتژیِ بهبود باید مبتنی بر نوآوری باشد؛ به
طوری که تصمیمات درباره نحوه بکارگیری منابع جهت برآوردن اهداف مجموعه را
هدایت کند ،ارزشآفرین باشد و مزیت رقابتی ایجاد کند (ملکاخالق و همکاران،5
 .)7163پژوهشگران زیادی از سال  6363تا به امروز ،دستهبندیهای مختلفی از
1 UNESCO
2 World Economic Forum
3 Liao
4 Ireland and Webb, 2007
5 Akhlagh M. et al.
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 .5استراتژیهای بهبود
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استراتژیهای بهبود در سطوح مختلف خُرد و کالن ارائه نمودند .آنچه که در کلیه
دستهبندیها مشترک است ،این است که اگر هر دسته را به صورت یک طیف در نظر
بگیریم ،یک سر طیف مربوط به استراتژیهای توسعه است که با عناوینی چون
استراتژی تهاجمی ،پیشرو ،اکتشافی ،پیشگام ،نوآورانه ،مبتکرانه به آنها اشاره شده و به
معنای استفاده از نقاط قوت موجود ،شناسایی و بهرهبرداری از فرصتهای محیط
پیرامون؛ و سر دیگر طیف مربوط به استراتژیهای کاهشی است؛ بدین معنا که اقداماتی
انجام شود که باعث میشود بیش از این از تهدیدهای محیط پیرامون متضرر نشویم؛ و
727

در میانه این طیف استراتژیهای دیگری از جمله ثبات ،تحلیلی ،تعادلی و  ...قرار دارد.
استراتژیهای ثبات منظور ادامه روند موجود در زمینههایی که برای کل مجموعه مفید

س ی ا س ت ج ها ن ی

است و به نوعی حفظ وضع موجود و ایجاد توازن؛ اما یک دستهبندی نیز عالوه بر 3
نوع توسعه ،کاهشی و تعادلی (ثبات) ،استراتژی ترکیبی را شامل میشد؛ که این یعنی
میتوان در شرایط گوناگون ،ترکیبی از هر  3نوع استراتژی را نیز مبتنی بر اقتضائات

بهبود جایگاه رقابتی گردشگری ایران در مناطق آسیای میانه ،قفقاز و خاورمیانه

محیطی به کار بست (مهدیزاده .)6336 ،در پژوهش حاضر هدف آن است که متناسب
با وضعیت شاخصها ،راهکارهایی متنوع و جامع بر اساس استراتژیهای بهبود مختلف
پیشنهاد شود.
 .6یافتههای پژوهش
همانطور که اشاره شد ،یکی از اهداف اصلی پژوهش حاضر تبیین و تحلیل جایگاه
رقابتی گردشگری ایران نسبت به کشورهای دو منطقه آسیای میانه ،قفقاز ( )CISو
خاورمیانه است که این مهم به دو صورت )6 :بر اساس رتبه و نمره و  )7بر اساس
شاخصهای پنجگانه رقابتپذیری گردشگری انجام گرفته است.
 .6-1تبیین جایگاه گردشگری ایران در منطقه آسیای میانه ،قفقاز و خاورمیانه بر
اساس رتبه و نمره
پس از مروری بر آخرین گزارشهای سالیانه مجمع جهانی اقتصاد در سالهای ،7163
 7165و  ،7163رتبه ایران در بین کشورهای آسیای میانه و قفقاز و خاورمیانه و به طور
کلی دنیا مشخص گردید که به شرح ذیل است:

براساس تحلیل گزارش رقابتپذیری گردشگری در سال  ،7165کشور ایران علیرغم
صعود یک پلهای در سال  7165نسبت به سال  ،7163در بین کشورهای آسیای میانه و
قفقاز رتبه  3از  3و در بین کشورهای خاورمیانه رتبه  3از  61و از بین  646کشور دنیا
در سال  7165رتبه تأملبرانگیز  33را کسب کرده است (مهدیزاده و ملکاخالق،
6335؛ مجمع جهانی اقتصاد .)7165 ،همچنین بررسیها نشان داد که در سال 7165
نسبت به  ،7163فقط  3کشور روسیه ،ترکیه و ایران در حوزه کشورهای آسیای میانه و
قفقاز صعود داشتند؛ و همچنین در خاورمیانه نیز فقط  7کشور ایران و امارات صعود
داشتند؛ و سایر کشورها نسبت به گذشته عملکرد منفی داشتند و این یعنی عملکرد
گردشگری ایران در رقابت با کشورهای رقیب و همسایه ،مثبت بوده است.
جدول  .6رتبه گردشگری ایران در بین کشورهای آسیای میانه ،قفقاز و خاورمیانه و جهان  -سال 7162
رتبه از  132کشور و نمره گردشگری
کشورهای
خاورمیانه

رتبه
منطقه

رتبه
جهانی

میزان
تغییر از
سال
7212

نمره

1

43

+7

4/12

امارات
متحده
عربی

ترکیه

7

44

2

4/14

قطر

7

گرجستان

3

22

+1

3/22

بحرین

3

جمهوری
آذربایجان

4

21

+13

3/22

عربستان
سعودی

4

23

قزاقستان

2

21

+4

3/22

عمان

2

22

-1

ارمنستان

2

24

+2

3/23

اردن

2

22

+7

ایران

2

23

+4

3/43

ایران

2

23

+4

3/43

تاجیکستان

2

122

+17

3/12

لبنان

2

22

-7

3/32

قرقیزستان

2

112

+1

3/12

کویت

2

122

+3

3/33

-

-

-

-

-

یمن

12

132

+7

7/44

فدراسیون
روسیه

رتبه
منطقه

رتبه
جهانی

میزان
تغییر از
سال
7212

نمره

1

72

-2

4/42

42

-4

4/22

22

2

3/22

+1

3/27
3/22
3/23

منبع :مجمع جهانی اقتصاد ( )7212و ()7212
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براساس اطالعات جدول ( ،)6در سال  7163کشور ایران علیرغم صعود چهارپلهای
نسبت به سال  ،7165در بین کشورهای آسیای میانه و قفقاز رتبه  3از  3و در بین
کشورهای خاورمیانه رتبه  3از  61و از بین  636کشور دنیا در سال  7163رتبه
تأملبرانگیز  33را کسب کرده است (مجمع جهانی اقتصاد.)7163 ،
همچنین اطالعات جدول ( )6نشان میدهد که در سال  7163نسبت به  ،7165کلیه
724

کشورهای حوزه آسیای میانه و قفقاز جز ترکیه که عملکردی ثابت داشت ،عملکردی
مثبت در گردشگری داشتند؛ اما در بین کشورهای خاورمیانه فقط  5کشور رشد جایگاه

س ی ا س ت ج ها ن ی

داشتند که یکی از آنها ایران بود؛ و این نیز نشاندهنده بهبود اما با شیب بسیار کُند
گردشگری ایران در عرصه رقابت است .تحلیل فوق نشان میدهد که کشورهای آسیای
میانه و قفقاز بیش از پیش به اهمیت گردشگری در توسعه اقتصادی پی بردهاند و به

بهبود جایگاه رقابتی گردشگری ایران در مناطق آسیای میانه ،قفقاز و خاورمیانه

همین دلیل تراز تغییراتشان مثبت بوده است؛ ولی  4کشور خاورمیانه تراز تغییراتشان
منفی بود و کشور بحرین نیز عملکردی ثابت داشت.
تحلیل گزارشهای رقابتپذیری جهانی گردشگری طی سالهای  7166تا  7163نشان
میدهد که گردشگری ایران طی این مدت از  614به  33بهبود یافته است .در این راستا،
شکل ( )7روند صعودی جایگاه گردشگری ایران را از سال  7166تا  7163نشان
میدهد؛ همچنین تحلیل نمره گردشگری ایران بر اساس شکل ( )3نشان میدهد که
علیرغم روند مثبت رتبه ،نمره با نوسان همراه بوده و در سال  7163به اوج خود؛ یعنی
نمره  3/6رسید .اگرچه این رتبهها و نمرهها با وضعیت کشورهای اول آسیای میانه و
قفقاز و خاورمیانه بسیار فاصله دارد و اگرچه بهبود گردشگری ایران را طی مدت شش
سال اخیر نشان میدهد؛ اما در مقایسه با کشورهای مورد مطالعه بسیار ضعیف و
نامطلوب است.
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شکل  .7رتبه گردشگری ایران طی سالهای (7166 -7162مجمع جهانی اقتصاد)7166-7162 ،

 .6-2تبیین تطبیقی جایگاه گردشگری ایران
اطالعات جدول ( )7که برگرفته از گزارش مجمع اقتصادی جهانی در سال  7163است،
رتبه گردشگری ایران و کشورهای آسیای مرکزی ،قفقاز و خاورمیانه را به تفکیک 5
شاخص اصلی و  64شاخص فرعی رقابتپذیری گردشگری جهانی از جمله خطمشی
وسیاستهای گردشگری ،شرایط محیطی ،زیرساختها ،منابع طبیعی و منابع فرهنگی
نشان میدهد.
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شکل  .9نمره گردشگری ایران طی سالهای ( 7166 -7162مجمع جهانی اقتصاد)7166-7162 ،

سیاست جهانی

جدول  .2رتبه گردشگری ایران و کشورهای آسیای مرکزی ،قفقاز و خاورمیانه برحسب شاخصهای رقابتی2112-
منابع

بهبود جایگاه رقابتی گردشگری ایران در مناطق آسیای میانه ،قفقاز و خاورمیانه

منابع فرهنگی

منابع طبیعی

زیرساخت خدمات گردشگری

زیرساخت حمل و نقل زمینی

زیرساخت حمل و نقل هوایی

آمادگی فناوری اطالعات و ...

منابع انسانی و بازار کار

سالمت و بهداشت

ایمنی و امنیت

محیط کسب و کار

ترجیح مسافرتی و گردشگری

آزادی بینالمللی

قیمت رقابتی

س ی ا س ت ج ها ن ی

زیرساخت

گردشگری و مسافرت

رقابتی

پایداری محیطی
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شرایط محیطی

خطمشی و سیاستهای

شاخصهای

22

21

72

12

3

12

73

23

7

2

31

22

22

42

امارات

22

133

33

73

72

73

72

42

12

2

22

171

17

22

قطر

117

132

32

13

42

12

21

22

42

17

22

24

71

122

بحرین

42

22

42

24

32

72

21

22

21

72

23

131

12

174

عربستان

22

22

22

42

22

42

12
3

22

4

72

21

112

74

122

عمان

112

112

22

22

22

44

24

21

32

41

77

23

21

27

اردن

32

122

112

22

22

24

زیرشاخصها

کشورها

12
2

23

22

22

112

122

1

112

ایران

22

172

24

22

21

22

17
2

42

17
2

22

33

122

72

112

لبنان

172

131

22

22

24

31

27

22

43

22

172

173

42

132

کویت

111

137

172

172

133

132

13
7

11
2

13
2

172

132

132

2

132

یمن

72

32

22

22

77

42

42

2

12
2

122

22

112

11

21

روسیه

12

22

47

24

14

27

24

24

11
2

23

22

22

22

117

ترکیه

21

122

22

23

22

22

21

32

72

77

41

22

22

47

گرجستان

22

122

22

42

22

22

32

32

32

22

42

22

31

21

آذربایجان

22

27

22

21

21

27

42

2

22

32

23

113

2

22

قزاقستان

22

22

24

22

22

21

42

42

34

32

21

22

22

127

ارمنستان

32

122

112

22

22

24

12
2

23

22

22

112

122

1

112

ایران

122

22

132

121

27

172

32

22

42

22

122

22

22

22

تاجیکستان

27

124

172

172

112

123

22

23

22

23

117

117

72

122

قرقیزستان

براساس اطالعات جدول ( ،)7نتایج به شرح ذیل است:
رتبه ایران در بین  636کشور در زیرشاخصهای پایداری محیطی  ،663در قیمت رقابتی
 ،6در آزادی بینالمللی  ،613در ترجیح مسافرتی  ،663در محایط کساب و کاار  ،33در
ایمنی و امنیت  ،33در سالمت و بهداشات  ،33در مناابع انساانی و باازار کاار  ،615در
آمادگی فناوری اطالعات و ارتباطاات  ،34در زیرسااخت حمال و نقال هاوایی  ،33در
زیرساخت حمل و نقل زمینای  ،35در زیرسااخت خادمات گردشاگری  ،666در مناابع
طبیعی  611و در منابع فرهنگی  33است.
رتبه ایران فقط در شاخص فرعی قیمت رقاابتی اول اسات و در شااخص فرعای مناابع
فرهنگی نیز با رتبه  33از سایر کشورها ،به جز ترکیه و روسیه ،در جایگاه بهتاری اسات؛
اما در سایر شاخصها علیرغم برخورداری از جاذبههای گردشگری متنوع در حوزههای
مختلفی از جمله گردشگری روستایی ،طبیعتگردی ،قومی و عشایر ،فرهنگی ،تااریخی،
کار ،میزان آزاد بودن بینالمللی ،پایداری محیطی (به لحاظ سیاسات داخلای و خاارجی،
تعدد مراجع تصمیمگیری و عدم مشارکت بخش دولتی و خصوصی) ،ترجیح مسافرتی و
منابع طبیعی ایران از جمله شاخصهایی هست که رتبههای  611به باال را دارند که ایان
به معنای ضعف بسیار در  5زیرشاخص مهم رقابتی گردشگری در عرصه جهانی است.
همچنین وضعیت فناوری اطالعات و ارتباطات ایران علیرغام توساعه زیرسااختهاا و
پهنای باندی که طی سالهای اخیر داشته؛ نتوانسته است رتبهای بهتر از  34را کسب کند
که این امر در مقایسه با سایر کشورهای جهان به ویژه در مقایسه با کشاورهای در حاال
توسعه و نوظهور بسیار نامناسب تلقی میشود .از دیگر شاخصهای نامناسب گردشگری
ایران زیرساختهای حمل و نقل زمینی (از جمله ریلی) و هوایی اسات کاه باه ترتیاب
دارای رتبه های  35و  33میباشند .حال آن که توسعه زیرساختهای حمل و نقل زمینی
و هوایی نیازمند سرمایهگذاری داخلی و خارجی بسیار در تجهیاز ناوگاان حمال و نقال
زمینی و ریلی و خرید هواپیماهای جدید دارد؛ امری که به واسطه تحریمهای چندجانباه
ی صاحب فنااوری (ایااالت متحاده آمریکاا و اتحادیاه اروپاا) باه بهاناه
کشورهای غرب ِ
برنامههای هستهای و موشکی ایران ،که به گفته بسیاری از نهادهای بینالمللای باه ویاژه
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مذهبی و سالمت ،از وضعیت مناسبی برخوردار نیست .به عنوان نمونه محایط کساب و
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آژانس بینالمللی انرژی اتمی ماهیتی کامالً صلحآمیز دارد ،با مشکل مواجاه شاده اسات؛
اگرچه در برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) ،توافق شده بود که کلیه تحریمهایی که باه
بهانه برنامه هستهای ایران وضع شده بود لغو و تعلیق شوند و خریاد و فاروش هرگوناه
فناوری به ویاژه فنااوریهاای مرباوط باه صانعت هاوایی و سارمایهگاذاری در حاوزه
زیرساختها آزاد شود.
نتیجه گیری
امروزه اهمیت صنعت گردشگری بر همگان آشکار شده است .از سویی در شرایط
722

نامطمئن امروز به ویژه در صنعت گردشگری ایران که با موانع عمده از جمله موانع
ساختاری ،موانع سیاستگذاری ،موانع اقتصادی ،موانع سیاسی ،موانع فرهنگی و

س ی ا س ت ج ها ن ی

بینالمللی مواجه است ،اتخاذ رویکردهای بهبود رقابتپذیری گردشگری جهت رقابت
مناسب با کشورهای همسایه در آسیای مرکزی ،قفقاز و خاورمیانه که طی سالهای اخیر
اقداماتی ملثری در حوزه گردشگری از جمله تدوین برنامههای استراتژیک و

بهبود جایگاه رقابتی گردشگری ایران در مناطق آسیای میانه ،قفقاز و خاورمیانه

آیندهپژوهی در حوزه گردشگری ،سیاستگذاری و تدوین قانونهای حمایتی در حوزه
جذب گردشگر ،توسعه زیرساختها ،بهبود شرایط محیطی و تبلیغات بینالمللی و
توسعه اقامتگاههای در تراز جهانی ،داشتهاند ،یک ضرورت تلقی میشد .لذا پس از
مقایسه تطبیقی جایگاه رقابتی ایران نسبت به کشورهای آسیای میانه و خاورمیانه ،و
شناسایی نقاط قوت و ضعف تصمیم بر این شد که راهکارهایی برای ارتقای
شاخصهای رقابتپذیری گردشگری ایران اتخاذ شود .در این بخش ،پیشنهادهای زیر
در راستای توسعه پایدار صنعت گردشگری ایران براساس استراتژی بهبود ارائه میگردد:
آینده پژوهی (شناسایی پیشرانهای تغییر سیاسی ،فرهنگی ،اقتصادی ،اجتماعی ،فناوری و
زیست محیطی از طریق پاویش مساتمر محیطای) و آینادهنگااری راهباردی و تااکتیکی
(سناریونویسی و ارائه تصویر احتمالی باورپذیر از آینده گردشگری ایران) بارای توساعه
شاخصهای رقابتپذیری گردشگری ایران به فراخور شرایطی کاه ممکان اسات باشاد.
همچنین پیشنهاد میشود که برای رقابت با هر یک از مناطق ماورد مطالعاه ،ساناریوها و
برنامههای جداگانهای توسط خبرگان حوزه گردشگری متناساب باا وضاعیت هریاک از
شاخصهای رقابتپذیری جهانی تهیه شود تاا ایاران بتواناد جایگااه رقاابتی خاود را از

وضعیت فعلی به وضعیت مطلوب برساند .آینده پژوهی و آیندهنگاری بارای گردشاگری
ایران در گرو پویش و رصاد مساتمر و گاردآوری اطالعاات باه ویاژه از دساتاوردهای
کشورهای رقیب و سایر کشورهای توسعهیافته خارج از مناطق مورد مطالعه است .بارای
این کار تشکیل تیمهای پویش و تحلیل اطالعاات و تحقیاق و توساعه الزم و ضاروری
است .زیرا برای توسعه در حوزه گردشگری ،یا باید مبتکر بود ،یعنی به اماوری پرداختاه
شود که تاکنون در هیچ کشوری انجام نگرفتاه باشاد ،یاا از کشاورهای توساعه یافتاه و
پیشرو در حوزه گردشگری ،تقلیاد نماود و باا اکتسااب تجربیاات آناان ،زمیناه توساعه
گردشگری نسبت به کشورهای همسطح را فراهم نماود کاه ایان در گارو رصاد کاردن
وبسایت های گردشگری ،تحلیل گزارشهای رقابتپذیری گردشگری جهانی ،حضور در
مجامع بینالمللی و آشنایی با مفاهیم جدید در حاوزههاای گردشاگری ،و مساافرت باه
کشورهای پیشرفته و سرآمد در حوزه گردشگری و انجام مطالعات میدانی ناه باه عناوان
است .وظیفه این تیمها ،مشاهده و تحلیل فعالیتهاایی اسات کاه کشاورهای پیشارو در
حوزه گردشگری انجام می دهند ،و ارائه راهکارهایی متناسب در زمیناههاایی اسات کاه
گردشگری ایاران ضاعف دارد .از ایان طریاق داناش گردشاگری از کشاورهای پیشارو
گردآوری و جذب و به کشور ایران منتقل میشود.
ایجاد هماهنگی بین نهادها و بخشهای مختلف دولت ،نهادهای دانشبنیان و کارآفریناان
و بخش خصوصی (به عبارتی ایجاد اتحاد استراتژیک بین بخشهای دولتی و خصوصی)
به وسیله برگزاری نشستهاا و بکاارگیری تادابیر مادیریتی هماهناگکنناده باه منظاور
یکپارچهسازی تصمیمات برای انجام اقدامات راهباردی و عملیااتی در راساتای توساعه
گردشگری؛
استفاده مناسب و هدفمند از ظرفیتهای موجاود بخاش خصوصای و ایجااد رغبات در
آنها به سرمایهگذاری جهت بهرهمندی از جاذبههای گردشگری به منظور ایجااد اشاتغال
و درآمد برای ساکنان مناطق میزبان؛ همچنین از طریق توسعه روابط بینالمللای و انجاام
دیپلماسی فعال در حوزه اقتصادی ،میتوان با ایجاد تضمینهایی از جمله ثبات سیاسی و
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مقام مسئول و گردشگر عادی بلکه به عنوان تیمهای محقق ،ضبط و ثبتکننده و ارزیاب
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امنیت ،نسبت به جذب سرمایهگذار خارجی برای توساعه زیرسااختهاای گردشاگری،
ساخت اقامتگاهها و فروشگاههای در تراز جهانی اقدام نمود.
بهرهگیری از ظرفیتهای جذاب تجاری و گردشگری منااطق آزاد تجااری -صانعتی در
شمال (مناطق آزاد انزلی ،ارس و ماکو و بنادر شمالی) و جناوب (منااطق آزاد چابهاار و
کیش ،قشم) به منظور ورود گردشگران خارجی به ایران و تصویب قوانینی برای حاذف
ویزا برای کشورهای همسایه و تسهیل ورود و خروج گردشگران هام بارای سایاحت و
هم برای تجارت.
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ایجاد مناطق گردشگری مصنوعی (پارکها ،آکواریمها ،باغوحشها ،آبشارهای مصنوعی،
استخرها ،پیادهراهها ،تفرجگاهها و  )...سازگار با محیط منااطق گردشاگری طبیعای و در

س ی ا س ت ج ها ن ی

کنار جاذبههای طبیعی به منظور جذب حداکثری گردشگران برای بازدید از هار دو ناوع
مناطق گردشگری؛
توسعه زیرساختهای فناوری اطالعات به منظور بهارهگیاری مساافران و گردشاگران از

بهبود جایگاه رقابتی گردشگری ایران در مناطق آسیای میانه ،قفقاز و خاورمیانه

شبکههای اطالعرسانی و مجازی و رفاه حال آنان؛
تربیت فعاالن گردشگری در تراز جهانی :یعنی تربیت و توانمندسازی نیروی انسانی ماهر
و مسلط و پلیسهای ویاژه گردشاگری جهات تاأمین امنیات گردشاگران و مسالط باه
زبانهاای باینالمللای بارای راهنماایی و هادایت گردشاگران خاارجی؛ همچناین بایاد
ارائهدهندگان خدمات از هتلها ،رستورانها گرفته تا فروشگاههاا و مراکاز خریاد را باه
نحوی تربیت نمود که شیوه برخورد صحیح با گردشگران را داشته باشند.
تربیت مدیران تراز جهانی در حوزه گردشگری به منظاور ارتقااء تاوان انجاام تعاامالت
بینالمللی از طریق برگزاری دورههای آموزشی تخصصی از طریق دعوت صااحبنظران و
مدیران برتر بینالمللی در حوزه گردشگری به داخل کشور و یا مهیا نمودن شرایط سافر
به کشورهای برتر در حوزه گردشگری و کسب تجربیات در حوزه گردشگری ،باه ویاژه
کشورهای اسالمی برتر در حوزه گردشگری؛
بهرهگیری از استراتژیهای بازاریابی تهاجمی در راستای جذب گردشگر از طریاق تبلیا
و اطالعرسانی جاذبههای گردشگری ایران در سطح باینالمللای؛ کااری کاه کشاورهای
آسیای میانه از جمله قزاقزستان ،جمهاوری آذربایجاان ،گرجساتان ،ترکیاه و بسایاری از

کشورهای رقیب امروزه از طریق شبکههای جهانی و ماهوارهای انجام میدهند .به عنوان
نمونه در این راستا میتاوان کلیا هاا ،پادکساتهاا و مساتندهایی از جاذباههاای بکار
شناختهشده و شگفتانگیز طبیعی و فرهنگی ایران با زبانهاای مختلاف تهیاه کارد و از
طریق سفارتخانههای مستقر در کشورهایِ قارههای مختلف و یا تأسیس دفاتر فرهنگای-
گردشگری میان مردم کشورهای مختلف توزیع کرد؛ یا میان گردشگران خاارجی کاه باه
کشور میآیند به صورت رایگان پخش کرد تا با تبلیغات دهان به دهان باه همساایگان و
آشنایان خود ،آنان را ترغیب به سفر به کشور ایران کنند .البته از برای متماایز باودن کاه
نوعی استراتژی توسعهای است ،باید تمرکز بیشتری بر جاذبههایی نماود کاه کشاورهای
رقیب فاقد آن هستند و بر روی آنها مانور داد.
جذب فاینانس بینالمللی و سرمایهگذاری خارجی در قالبهای مختلف مشارکتی جهت
توسعه خطوط زمینی برای ترانزیت مسافر و کااال در ساطح منطقاه و ایجااد زمیناههاای
جنوبی که میتواند ساالنه گردشگران زیادی را از کشورهای آسیای میانه و خاورمیانه باه
دالیل متنوعی از جمله گردشاگری ساالمت ،گردشاگری ماذهبی ،گردشاگری تجااری،
گردشگری تجاری ،جذب نماید .تشویق سرمایهگذاران داخلی نیز از دیگر راهکارهاست
که مبتنی بر استراتژی ثبات است؛ یعنی زمانی که سارمایهگاذاران خاارجی عالقاهای باه
سرمایهگذاری از خود نشان نمیدهند ،باید بر سرمایههای داخلای اتکاا نماود و آنهاا را
تشویق کنیم تا بهجای بانکها ،سرمایههای خود را روانه توسعه زیرساختهاا ،باه ویاژه
زیرساختهای گردشگری نمایند؛ و این جز در سایه ارائه ضمانت بازگشت سارمایه باه
سرمایهگذاران از سوی نهادهای متاولی و دولات (حمایات دولات) ،اعطاای تساهیالت
جانبی ،رفع موانع قانونی و ثبات سیاسی و اقتصادی ناشی از نوسانات ارز اسات .تاالش
همهجانبه برای وفاق ملی و همگرایی و همسویی کلیه جناحهای سیاسی برای کماک باه
ایجاد فضای سیاسی باثبات .این امر باعث مایشاود کاه سارمایهگاذاران خاارجی بارای
سرمایهگذاری در توسعه زیرساختهای گردشگری ایران ،میل و رغبت نشان دهند.
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