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  چکیده

مدزایی شناخته شده است، به طوری که رشد آن تغییرات اجتماعی و آگردشگری بزرگترین صنعت خدماتی جهان از نظر در

اقتصادی زیادی را به دنبال داشته است. توسعه صنعت گردشگری برای کشورهای درحال توسعه که با معضالتی چون نرخ 

-اند. از طرف دیگر گردشگری میمحدودیت منابع ارزی و اقتصاد تک محصولی مواجهند، از اهمیت باالیی برخورداربیکاری باال، 

از آن های آتی داشته باشد. در سال کشور و اشتغال تولید ملیتواند به عنوان یک صنعت اقتصادی توانمند تأثیر بسیار زیادی بر 

ی آن افزایش بیکاری به عنوان اصلی ترین مشکل اقتصادی کشور مطرح است، جهت که در کشور ما کاهش تولید ملی  ودر پ

ریزان کشور قرار گرفته و توسعه صنعت گذاران و برنامهتری مورد توجه سیاستروز به روز صنعت گردشگری به صورت جدی

توان به عنوان را میاز این رو صنعت گردشگری گردشگری کشور در حال تبدیل شدن به یک خواست ملی و همگانی است. 

کشور نیز دانست. هدف از این مطالعه، ارزیابی نقاط قوت، ضعف و فرصت، تهدید صنعت  یک چشم انداز برای اقتصادی

 باشد.می SWOTگردشگری ایران با تأثیرگذاری بر تولید ملی و اشتغال با تکنیک 

SWOT  به تحلیل نقش عوامل درونی  )ضعف و قوت(و بیرونی )فرصت ها و تهدیدها(در مدیریت صنعت گردشگری ایران می

های مناسبی برای افزایش تولید ملی و های تحقیق مشخص شد که گردشگری ایران، دارای پتانسیلپردازد. بر اساس یافته

ؤثر بر جذب گردشگران، شرایط الزم برای ورود گردشگران خارجی و اشتغال کشور دارد، از این رو باید با شناسایی عوامل م

 داخلی را فراهم کنیم تا بتوان از این طریق گام مفیدی برای رشد اقتصادی کشور برداشت.
 

 ، جذب گردشگرانSWOTتوسعه گردشگری،تولید ملی،اشتغال،  :  هاکلید واژه

 

 

                                                            
 نویسنده مسئول -1 



 

 مقدمه

ریزان ای و چه در سطح بین المللی مورد توجه برنامهسطح ملی و منطقهها، چه در امروزه توسعه گردشگری در تمام عرصه

اند که بهبود بردههای خصوصی قرار گرفته است. بسیاری از کشورها به صورت فزاینده به این حقیقت پیدولتی و شرکت

(. آگاهی جوامع از این که 1831یند)لطفی،ای برآهای تازهوضعیت اقتصادی خود باید ابتکار عمل به خرج دهند و در صدد راه

دهد، باعث شده که ای در اختیار اقتصاد یک کشور قرار میگردشگری منبع درآمد ارزی بسیار مناسب و قابل مالحظه

گردشگری مفهوم بسیار گسترده در ابعاد مختلف اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی پیدا کند و به عنوان یک صنعت تلقی 

(. بسیاری از این کشورها این صنعت پویا را به عنوان منبع اصلی درآمد، اشتغال، رشد 1831شا و مجیدی، شود)طهماسبی پا

دانند. اگر چه در مناطق مختلف، شرایط متفاوت است، گردشگری همواره عامل مهمی اقتصادی و توسعه ساختار زیر بنایی می

 ( .1831، آید)ابراهیمی و خسرویانبرای توسعه اقتصادی به حساب می

توسعه صنعت گردشگری، به ویژه برای کشورهای در حال توسعه که با معضالتی همچون میزان بیکاری باال، محدودیت منابع 

محصولی مواجه هستند، از اهمیت فراوانی برخودار است. اقتصاد ایران نیز اتکای شدیدی به درآمدهای  ارزی و اقتصاد تک

های کالن اقتصادی آن با پیروی از قیمت جهانی نفت در طول زمان دچار نوسانات شدیدی رحاصل از صادرات نفت دارد و متغی

هایی مانند تولید ناخالص ملی، سرمایه گذاری ناخالص، درآمد سرانه و غیره در سه دهه اخیر ایران، شود. روند حاکم بر متغیرمی

های ارزی و وع بخشیدن به منابع رشد اقتصادی و درآمدی این موضوع است. از این رو به منظور تنبه روشنی نشان دهنده

های جدید شغلی در کشور، توسعه صنعت گردشگری از اهمیت فراوانی برخوردار است؛ چرا که ایران ازنظر همچنین ابعاد فرصت

های گردشگری جزء ده کشور اول جهان قرار دارد و از پتانسیل بسیار زیادی برای جهانگردی و گردشگری بین المللی جاذبه

 (. 1831برخوردار است)صباغ کرمانی و امیریان، 

-از ده کشور نخست جهان محسوب  می بر این اساس علی رغم اینکه ایران از نظر منابع طبیعی و جاذبه های گردشگری یکی

های گذشته حکایت از روند بسیار کند ورود جهانگران به در تمام طول سال 1د، متأسفانه آمار سازمان جهانی جهانگردیگرد

 (.113، 1831کشور و بالطبع سهم ناچیز صنعت مذکور در درآمد ناخالص ملی دارد)کارگر: 

 . ضروریت گردشگری برای اقتصاد ایران1

و رونق وتوسعه آن، های اقتصادی در ارتباط است  ها با اکثر بخشظ تنوع فعالیتنعتی است که به لحاسفر و گردشگری، ص

ها، صنایع ها را به دنبال دارد. اغلب تأمین کنندگان این بخش شامل خدمات مسافرتی، رستوران ها؛اقامتگاهرونق سایر بخش

سازی سفر و شور در راستای تقویت و فعالنات کدستی و غیره را بخش خصوصی تشکیل می دهد و بنابراین به کار گیری امکا

بوده و می تواند مسیر نوینی را جهت افزایش خصوصی سازی و تحقق  11های  اصل گردشگری در انطباق کامل با سیاست

 2گذاران قرار دهد.انداز پیش روی سیاستاهداف چشم 

                                                            
1. WTO(world tourism organization) 

.. گزارش دفتر برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری2  



 

بخش، اثرات اقتصادی باالیی را برای اقتصاد کشور های مربوط به صنعت گردشگری باعث شده است تا در رونق این تنوع فعالیت

اند  توسعه این صنعت نقش مؤثری در های اقتصادی ایجاد کند. عالوه بر این مطالعات انجام شده نشان دادهدر سایر بخش

کشور کاهش بیکاری و همچنین بهبود توزیع درآمد و افزایش درآمدهای دولت دارد.این موضوع به خصوص از آن جهت که در 

به صورت ما کاهش تولید ملی  ودر پی آن افزایش بیکاری به عنوان اصلی ترین مشکل اقتصادی کشور مطرح است، روز به روز 

ریزان کشور قرار گرفته و توسعه صنعت گردشگری کشور در حال تبدیل شدن به گذاران و برنامهجدی تری مورد توجه سیاست

بین ایجاد چنین فضایی به طور حتم باید همراه با هدایت منابع عمومی و همچنین یک خواست ملی و همگانی است. در این 

گذاران بخش غیر دولتی به عنوان های اقتصادی به سمت یک صنعت باشد. در این صورت بخش گردشگری برای سرمایهفرصت

ملی ودر پی آن افزایش یک فرصت مناسب تلقی شده و با ورود این بخش ضمن تحقق اهداف ملی در زمینه رشد تولید 

 گذاران خواهد شد. شاری نیز نصیب سرمایهاشتغال، منافع سر

های انسانی که با سفر از کشور مبداء آغاز شده و با صرف هزینه در مدت زمانی محدود و با بنابراین دامنه وسیعی از فعالیت

-شود. از طرف دیگر گردشگری صنعتی است که میپذیرد، گردشگری محسوب میانگیزه تجارب یا تفریح و یا هردو  انجام می

به این بازار نسبت به سایر صنایع دارای موانع کمتری باشد؛ چرا که با وارد شدن  1تواند گزینه مناسبی برای بازارهای نوظهور

های همه بخشهای کشور مانند کاتالیزور عمل کند زیرا این بخش تقریباً با تواند برای سایر بخشاست. توریسم هچنین می

 اقتصادی در ارتباط است.

های جدید شغلی، اثرات مثبت دیگری نظیر افزایش عواید توسعه صنعت گردشگری عالوه بر رونق تولید ملی و ایجاد فرصت

های مختلف، که در اثر توسعه گردشگری ایجاد شده است، باعث دولت خواهد داشت به طوری که افزایش تولید در بخش

 های غیر مستقیم دولت خواهد شد. افزایش مالیات

-های صادراتی را افزایش میکنند که این امر درآمدمسافران بین المللی به طور مستقیم ارز را به اقتصاد یک کشور تزریق می

 دهد. در سطح جهانی، سفر و گردشگری از بزرگترین بخش اقتصادی صادر کننده محسوب می شود.  

هایی از رقم مطلق، سهم ورشد ارقام اقتصادی مربوط به گردشگری نظیر مخارج، صادرات، بینیدر جدول زیر، تخمین وپیش 

 گذاری ارائه شده است:تولید ناخالص صنعت، سرمایه

 2222تخمین وپیش بینی، ایران در سال  2-1جدول

 رشد درصد از کل میلیارد ریال ایران

پنجاه و دوهزار وسیصد  مخارج دولت

 وسی وسه دهم

 چهاروشش دهم سه

هفتاد سه هزار و هفت  صادرات گردشگران

 وشش  ونه دهم

 دو وشش دهم دو چهار دهم

                                                            

.منظور کشورهایی است که در مرحله گذر به سمت توسعه یافتگی هستند نظیر چین، هندو پاکستان :  Emerging Market .8 



 

تولید ناخالص مستقیم 

 صنعت

چهارصدو چهل وچهار هزار 

 و صد و هفتاد ویک

 چهار وچهار دهم سه

تولید ناخالص ملی )سفر 

 وگردشگری(

یک میلیون و صد و هشتادو 

 هفت هزارو پانصد وبیست

 وهشت دهمسه  هشت

صدو نه هزار و نهصد وشصد  مدتگذاری بلندسرمایه

 ویک

 سه دو هشت دهم

http://www.weforum.org/documents/TTCR09/index.html)منبع: ) 

گذاری درصد و سرمایه3رود سهم سفر و گردشگری در تولید ناخالص ملی انتظار می2222ها در سال با توجه به پیش بینی

توان بیان کرد که نقش گردشگری در تعیین و تنظیم اقتصاد کشور درصد باشد از این رو می 3/2کشور معادل مدت در بلند

گذاری، صادرات، مخارج دولت وغیره های کالن اقتصادی همچون سرمایهنقش بسیار عمده در ارتقاء رشد اقتصادی و متغیر

 کشور داشته باشد. 

 گردشگری و اشتغال. 2

ها و ترین اقشار تا مدیران درجه یک هتلهای اجتماعی و تخصصی، از محرومعتی است که برای همه طیفگردشگری تنها صن

 کند.گذاران ایجاد شغل و درآمد میسرمایه

ضریب تکاثر اشتغال در این صنعت باالترین ضریب است. چناچه به ازای ایجاد هر شغل مستقیم گاه تا هفت شغل غیر 

 (11: 1831کند)پاپلی یزدی و سقایی، ایجاد می 1مستقیم

درصد تولید ناخالص داخلی جهان و یک  1اگر تنها آثار و منافع مستقیم حاصل از صنعت گردشگری را به حساب آوریم، حدود 

درصد از  12شغل متعلق به این صنعت خواهد بود، ولی اگر آثار غیر مستقیم نیز مورد بررسی قرار گیرد، حدود  11شغل از هر 

 (12: 1118گردد.)انجمن مسافرت و گردشگری، شغل متعلق به این صنعت می 1ولید ناخالص داخلی جهان و یک شغل از هر ت

زایی بیشتر آن نسبت به صنایع دیگر، در نیاز گذاری در این صنعت گذشته از اثر اشتغالعالوه بر این ویژگی شاخص سرمایه

باشد.)جانیش و پیترسون، گیری گسترده از نیروی کار ساده و یا نیمه ماهر میهبسیار کم به نیروی کار متخصص و امکان بهر

1118 :3 ) 

درصد به  1/1با رشد ساالنه  2222ها در ایران حاکی از آن است که میزان اشتغال در اقتصاد گردشگری و سفر در سال تخمین

غل در کشور است)نمودار و جدول آن در زیر قابل ش 1/11درصد از اشتغال کل و ا شغل از  هر  1/3شغل یعنی  222،333،1

ای در اشتغال تواند سهم بسیار عمدههای باالی گردشگری میمشاهده است(. که در این حالت کشور ایران با توجه به پتانسیل

 کشور داشته باشد.

                                                            
-ر ساخت.  شامل همه بخش های اقتصادی، از کشاورزی و تولید گرفته تا خدمات کسب و کار،ارتباطات و مالی خواهد بود زیرا همگی تأمین کننده زی1 

.ها، تجهیزات،تدارکات و خدمات برای این صنعت محسوب می شوند  



 

 2222اشتغال در سفر وگردشگری ایران) هزار شغل( 2-1شکل

 رشد از کل درصد میلیارد ریال 0202ایران در 

اشتغال در اقتصاد 

 گردشگری

یک میلیون و هشتصد 

 وهشتاد وهفت هزار

 یک وشش دهم هفت و یک دهم

Tourism Councile(WTTC) & World Travel :منبع  

 . صنعت گردشگری و تولید ملی3

چه دالیل دیگری نیز در برداری از منافع اقتصادی آن است؛ اگر نخستین دلیل توسعه صنعت گردشگری در اغلب کشورها، بهره

تواند تأثیر مهمی بر رشد تولید (، صنعت گردشگری می2221(. به نظر اوه)1831شود)رنجبریان و زاهدی، این مورد ارائه می

های دولتی کشورها داشته باشد. از این رو های اقامتی و نیز درآمدهای مرتبط با مکانملی، افزایش اشتغال، افزایش درآمد

 (.8-1گذارد)شکل دو صورت مستقیم و غیر مستقیم بر تولید ملی تأثیر می گردشگری به

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 تولید ملی در راستای رشد اقتصادی رابطه گردشگری و 3-1شکل شماره 

ی توسعه

 تسهیالت

 

ی توسعه

 بهداشت

 

ی اماکن توسعه

 اقامت

 

ی پول توسعه

 الکترونیکی

 

ی حمل توسعه

 ونقل

 

 بناهای گردشگریتوسعه تسهیالت و زیر

 

 های مختلف اقتصادیرونق فعالیت

 گردشگری

 

 تولید ملی

 

های آژانس

 مسافرتی

 

های مربوط فعالیت

 به خدمات

های فعالیت

مربوط به 

 خدمات

های مربوط فعالیت

 به امور تفریحی 

 

های فعالیت

 خدمات پذیرایی

 

های صنایع و هنر

 بومی

 



 

 . اثر مستقیم1-3

از آنجایی که گردشگری یکی از صنایع خدماتی است، از این رو درآمد حاصل از این این صنعت بخشی از تولید ملی داخلی 

تواند می گذارد. صنعت گردشگریشود و مستقیماً بر رشد اقتصادی)به دلیل تولید ملی( آن کشور تأثیر میکشور میزبان می

 1113راهکارهای مناسبی برای کسب درآمدهای ارزی سرشار برای کشورها و تولید ملی باالتر باشد. به عنوان نمونه، در سال 

درصد از صادرات بخش خدمات را به خود اختصاص داده  83های جهان و درصد از کل درآمد3گردشگری بین المللی حدود 

رسمی سازمان جهانی گردشگری، درآمد حاصل از گردشگری در سطح جهان تا  هایاست. همچنین بر اساس پیش بینی

 (1،2223تریلیون دالر در هر سال خواهد رسید)آمار سازمان جهانی توریسم 2، به ارزش تقریبی 2222

 . اثر غیر مستقیم2-3

و یا  2اقتصاد به شکل اثرات سرریزگذارد، چرا که اثر پویای را در کل گردشگری به صورت غیر مستقیم بر تولید ملی تأثیر می

های این بدان مفهوم است که گردشگری به دلیل تعامل زیاد با دیگر فعالیت 1(.1112دهد)مارین،نشان می 8دیگر اثرات خارجی

دهند و یا محصول آن را مصرف های اقتصادی که به آن صنعت، کاال یا خدمت ارائه میاقتصادی، دچار رونق شود، سایر فعالیت

تواند به عنوان موتوری برای رشدتولید ملی کشور عمل نماید و کنند، همراه با آن حرکت خواهند کرد. یعنی گردشگری میمی

 ها را نیز به دنبال خود به حرکت درآورد.سایر فعالیت

بناهای ت و زیراز سوی دیگر، افزایش تولید ملی نیز بر توسعه گردشگری مؤثر است. افزایش تولید ملی، با توسعه تسهیال

(، گسترش پول الکترونیک، توسعه اماکن ICT)1ی حمل و نقل، توسعه فناوری اطالعات و ارتباطاتگردشگری ازجمله توسعه

ی ی تسهیالت تفریحی و امور رفاهی، موجب توسعهها توسعه ی بهداشت عمومی و همچنین توسعهها و هتلاقامتی، رستوران

 (.8-1شمارهشود)شکل صنعت گردشگری می

گذاری صنعت گردشگری بر رشد تولیدملی کشور میزبان به عوامل گوناگونی ی تأثیردهد که اندازهنشان می 8-2شکل شماره 

 بستگی دارد، که از جمله می توان به موارد زیر اشاره کرد

 

 

 

                                                            
 1. UNWTO Statistics 

2. Spillovers 

3. Externalities 

4. Marin,(1992) 

5. Information and Communication Tchnology(ICT) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 گذاری صنعت گردشگری بر  تولید ملی کشورتأثیر 3-2شکل 

 

 

میزان اشتغال خارجیان 

 در صنعت گردشگری

 

مقدار و شدت مخارج 

ر گردشگری خارجی د

 کشور

 

ماهیت امکانات 

گردشگری در کشور 

 میزبان 

 
اندازه اقتصاد ملی در 

 کشور میزبان

 

سطح توسعه کشور 

 میزبان

 

مشارکت دولت در 

-تدارکات زیر ساخت

 های

درصد مالکیت 

خارجی در صنایع 

 مرتبط

 

میزان چرخش مجدد 

مخارج گردشگران در 

 کشور میزبان

 

درجه فصلی بودن 

 گردشگری

 

تأثیر گذاری صنعت 

گردشگری بر تولید 

 ملی



 

 . عوامل توسعه صنعت گردشگری 4

اشتغال کشور به با توجه به موارد اشاره شده در موضوعات قبلی مشاهده کردیم که نقش گردشگری برای ارتقاء تولید ملی و 

تواند بر اقتصاد کشور اثرات مثبتی گذاره بوده و به عنوان یک ابزار بسیار قوی میم انداز و افق آینده بسیار تأثیرعنوان یک چش

را به دنبال داشته باشد از این رو برای توسعه گردشگری باید شرایط الزم برای جذب گردشگران خارجی و داخلی را فراهم کرد. 

 بیان شده است. 1-1رو باید ابتدا عوامل اثر گذار بر رفتارگردشگران را بیان کرد که در جدول از این 

 گذار بر رفتار گردشگرانعوامل اثر 4-1جدول 

 عوامل پس از سفر عوامل پیش از سفر گذارعوامل اثر

 . درآمد1 اقتصادی

 . تورم0

 . نرخ ارز3

 . مالیات4

 . مهاجرت5

کاال و . رقابت پذیری قیمتی 1

 خدمات

 . اثر مالیات0

 . اثر تورم3

های بازاریابی کشور. سیاست1 سیاسی  

. توافقات آسمان باز0  

. ظرفیت)فرودگاه، آب وبهداشت(3  

. جهانی سازی4  

. تلقی از میزان سالمت و امنیت5  
 

. مالیات برکاال وخدمات1  

. تجربه سفر همراه با سالمت و 0

 امنیت
 

اجتماعی - . حساسیت محیطی1 اجتماعی  

. ساختار خانواده0  

 . معروفیت به دلیل داشتند آب3

 هوای خاص

. ذائقه4  

 

. انتخاب های موجود کاال و خدمات1  

 . تجربه عمومی سفر)مثالً کیفیت(0

. تجربه بر اساس آب و هوا یا 3

 هافصل

 . تضاد/تفاهم فرهنگی4
 

. محیط چشم انداز طبیعی1 هازیر ساخت  

نه.خطوط هوایی کم هزی0  

. اینترنت3  

. تکنولوژی سیار به عنوان 4

 جانشینی برای سفر کاری

. آسانی سفر در طول مسافرت1  

های یک پارچه. سیستم0  

 



 

http://www.weforum.org/documents/TTCR09/index.html) منبع(:   

 

 :SWOTمعرفی تحلیل  .5

توسط دو فارغ التحصیل مدرسه بازرگانی هاروارد به نامهای جورج آلبرت اسمیت  1112برای اولین بار در سال  SWOTتحلیل 

در آن زمان این تحلیل ضمن کسب موفقیتهای روز افزون به عنوان کسب ( Duarte,2006)و رولند کریستنسن مطرح شد 

از جنرال  Jack Welchابزار مفید مدیریتی شناخته شد. اما شاید بیشترین موفقیت مشهود این تحلیل زمانی بدست آمد که 

 Carolina ).ده کردوری سازمان خود استفاو افزایش بهره GEاز آن برای بررسی استراتژیهای  1132الکتریک در سال 

Duarte, 2006) 

SWOT سرواژۀ عبارات قوتها(Strenghths) ضعفها ،(Weaknesses)  فرصتها ،(Opportunities)  و تهدیدات(Threats) 

گام اول در مراحل برنامه ریزی استراتژیک تعیین رسالت، اهداف و ماموریتهای سازمان   (.Carolina Duarte, 2006)است

که یکی از ابزارهای تدوین استراتژی است، برای سازمان استراتژی طراحی  SWOTتوان از طریق تحلیل است و پس از آن می

های شود که اواًل به تجزیه تحلیل محیطل میکرد که متناسب با محیط آن باشد. با استفاده از این تحلیل این امکان حاص

 داخلی و خارجی پرداخته و ثانیاً تصمیمات استراتژیکی اتخاذ نمود که قوتهای سازمان را با فرصتهای محیطی متوازن سازد. 

 تعاریف نقاط قوت و ضعف و فرصتها و تهدیدات:. 5 -1

هایی مانند نوع منابع مالی، تواند در زمینهمی اقتصادی بخشعبارت است از شایستگی ممتازی که بوسیله آن  نقطه قوت:

 کنندگان و مواردی از این دست نسبت به رقبا برتر باشد. تصویر مثبت ذهنی میان خریداران، روابط مثبت با تأمین

لکرد اثر بخش هایی است که بطور محسوس مانع عمنوع محددیت یا کمبود در منابع، مهارتها و امکانات و توانایی نقطه ضعف:

 سازمان بشود. عملکرد مدیریت نیز در تشدید نقاط ضعف موثر است. 

مانند شناخت بخشی از بازار که پیش از  بخش اقتصادی عبارت است از یک موفقیت مطلوب عمده در محیط خارجی  فرصت:

 و فروشندگان این فراموش شده بود. تغییر در وضعیت رقابت یا قوانین و بهبود در روابط با خریداران 



 

کنندگان است مانند قدرت چانه زنی خریداران یا تامین بخش اقتصادییک تهدید موفقیت نامطلوبی در محیط خارجی  تهدید:

 ای در راه موفقیت سازمان باشند. توانند تهدید عمدهکلیدی، تغییرات عمده و ناگهانی تکنولوژی و مواردی از این است که می

 : SWOT ماتریس تحلیلیقواعد حاکم بر . 5 -2

  (SO)برداری را از فرصتها انجام داد گیری از نقاط قوت حداکثر بهرهتوان با بهرهچگونه می -

  (ST)توان اثر تهدیدات را حذف کرد یا کاهش داد چگونه با استفاده از نقاط قوت می -

  (WO)از شدت نقاط ضعف کاست  گیری از فرصتها نقاط ضعف را تبدیل به نقطه قوت کرد یاچگونه باید با بهره -

  (WT)چگونه باید با کاهش دادن نقاط ضعف تاثیر تهدیدات را کاهش داد یا تاثیرشان را حذف نمود.  -

ها و تهدیدات محیط خارجی ارزیابی این مسئله است که یک توان گفت هدف از تحلیل و بررسی فرصتبه طور خالصه می

و از تهدیدات اجتناب کند. بویژه زمانی که با یک محیط خارجی غیر قابل کنترل در  تواند فرصتها را به دست آوردشرکت می

 (Chang,2005، Hsu- His- Huang)زمان کنونی روبرو است 

 ای از تجزیه و تحلیل نقاط قوت و ضعف و فرصتها و تهدیدات: نمونه5 -2 -1شکل

 

 

 

 

 

 

 

 قوتهای ما کدامند؟

 تحقیق و توسعه کارآمد -

 قوتهای مالی -

 کیفیت باالی محصوالت -

 نیروی انسانی ماهر -

 ضعفهای ما کدامند؟

 ضعیف صنعتیروابط  -

 مشکالت متوالی مدیریتی -

دهی به اعتبار ضعیف در مورد خدمت -

 مشتریان

 

 محیط داخلی

 فرصتهای محیطی

 رقبای ضعیف -

به وجود آمدن بازارهای جدید برا ی  -

 محصوالت

 تورمکاهش  -

 تهدیدات محیطی

 قوانین دولتی در حال افزایش -

 کمبود نیروی کار ماهر در محیط -

 های رو به رشد تامین مواد اولیههزینه -

 محیط خارجی



 

 بررسی جامعه آماری و گردآوری اطالعات. 5 -3

 بهکالن است از این رو برای بررسی عوامل فرصت، تهدید، قوت و ضعف نیاز 1با توجه به اینکه مبحث گردشگری ایران یک الگو 

استفاده از  SWOTکشوری هستیم، به همین دلیل برای تبیین الگوی  آماری آمارهای کالن کشوری از سوی مراکز کالن

ش شده با استفاده از پرسش نامه برای گردآوری اطالعات کاری پس مشکل و غیر ممکن بوده است. از این در این مقاله تال

گزارشات و آمارهای ارائه شده در سایت های مراکز معتبر کشور و گزارشات اعالم شده توسط منابع معتبر علمی همچون بانک 

استراتژی  ،قاطناز طریق این و شود شناسایی   SWOT نقاط و...  1مراکز آماری کشور8، سازمان گردشگری جهانی 2جهانی

 برای آن بیان شود. 

 (W(. تجزیه تحلیل نقاط ضعف)5 -3 -1جدول)

 وضعیت از  نظر رتبه

 ضعیف متوسط خوب 

𝑾𝟏= اطالع رسانی درباره

 5های گردشگری ایرانجاذبه
  √ 

𝑾𝟐= وضعیت حمل و نقل

 6هوایی، ریلی و دریایی
 √  

𝑾𝟑=7ها تعداد هتل  √  

𝑾𝟒= تعداد نیروهای

استخدامی گردشگری 

 8متخصص

  √ 

𝑾𝟓= اعتبار الزم برای

 1های گردشگریجاذبه
  √ 

                                                            
 
2 World bank 
3 World Tourism Organization 
4 Statistical Center of Iran 

  سازمان گردشگری ایران5
  سازمان آمار ایران6

  سازمان گردشگری ایران7
 World bank بانک جهانی8



 

 های تحقیقمنبع: یافته

 * رتبه های موجود در جدول به صورت کیفی)نه کمی( بیان شده است.

 (S)قوت تجزیه تحلیل نقاط(5 -3 -2جدول)

 وضعیت از نظر رتبه

 ضعیف متوسط خوب 

𝑺𝟏های دارای = وجود مکان

 0پتانسیل گردشگری

√   

𝑺𝟐گذاری های = سرمایه

 3کالن در بخش گردشگری
 √  

𝑺𝟑های = رشد هزینه

 4تفریحی در گردشگری

√   

𝑺𝟒5خدمات گردشگری   √ 

 های تحقیقیافتهمنبع: 

 (Tتجزیه و تحلیل نقاط تهدید)(:5 -3 -3جدول)

 وضعیت از نظر رتبه

 (ضعیف)رتبه خوب متوسط)رتبه متوسط( خوب)رتبه ضعیف( 

𝑻𝟏 = از توسعه فاصله گرفتن

پایدار طریق عدم توجه به 

گردشگری فرهنگی، 

 6اجتماعی وطبیعی

√   

𝑻𝟏 = اثرات ناشی از بالهای

 7طبیعی
  √ 

                                                                                                                                                                                          
 پزوهش های بودجه مجلسگزراش مرکز  1
 سازمان گردشگری کشور 2
 های مجلسگزارش ساالنه مرکز پژوهش 8
 World bankبانک جهانی  1
 سازمان گردشگری کشور 1
 گزارش سازمان برنامه و بودجه کشور 1
 گزارش سازمان سفر و گردشگری کشور و سازمان هواشناسی کشور 3



 

𝑻𝟑 = اختالف سیاسی بین

 1المللی

√   

𝑻𝟒 = عدم توجه به بخش

خصوصی برای مشارکت در 

 0صنعت گردشگری

 √  

 های تحقیقمنبع: یافته

 (Oتجزیه وتحلی نقاط فرصت) :(5 -3 -4جدول)

 وضعیت از نظر رتبه

 ضعیف متوسط خوب 

𝑶𝟏های = استفاده از روش

 3نوین گردشگری الکترونیک

√   

𝑶𝟐 توجه به گردشگری =

 4روستایی
 √  

𝑶𝟑 توجه به سند چشم =

 14245انداز 

√   

𝑶𝟒 تقویت مناسبات =

خارجی در فضای بین المللی 

 6کشور

√   

𝑶𝟓فرودگاهای  گسترش

 7کشور همرا با ارتقاء کیفیت
 √  

 های تحقیقیافته منبع:

 ماتریسی برای بهبود  ،( 1 -1در جدول ) SWOT از طریقاز این رو با استفاده از شناسایی نقاط ضعف، قوت، فرصت وتهدید  

 شود.( ارئه می3 -1در جدول) ،این عوامل

                                                            
 شهید بهشتی ، عالمه طباطبائی و...های تهران، نشیریات علوم سیاسی دانشگاه 1
 گزارش بانک جهانی  2
 سازمان گردشگری کشور 8
 سازمان گردشگری کشور 1
 1121استفاده شده از سند چشم انداز  1
 های تهران، بهشتی، عالمه طباطبائی و...نشریات دانشگاه 1
 سازمان سفرو گردشگری کشور و گزارش سازملن هوایی ایران 3



 

 (SWOTاقتصادی واشتغال با تکنیک)صنعت گردشگری با تأثیر گذاری بر رشد  . 6

گذاری در این قسمت به تحلیل عواملی درونی )ضعف و قوت(و بیرونی )فرصت ها و تهدیدها( صنعت گردشگری ایران در تأثیر

تواند مستقیم و غیر مستقیم بر بر تولید ملی واشتغال در راستای رشد اقتصادی پرد اخته می شود، که این موارد بیان شده می

 ید ملی واشتغال کشور تأثیر بگذارد:تول

 (SWOT)هاها و تهدید(نقاط ضعف و قوت، فرصت 6-1جدول)

 نقاط قوت نقاط ضعف

های توسعه و مدیریت پایدار در زمینه استفاده محدود از روش  .1

های مهم ها و مکانهای فرهنگی و طبیعی جاذبهرسانی درباره ارزشاطالع

های ارزنده نتیجه آن کاهش ارزش دارایی گردشگری فرهنگی و طبیعی که

 .طبیعی و فرهنگی بوده است

تاسیسات، تجهیزات و وسایل مورد استفاده از جمله وسایل حمل و  . 0

اند و بسیاری ها و نظیر آن به طور کلی فرسوده شدهها، تفرجگاهنقل، هتل

از از آنها باید از رده خارج شوند یا به طور اساسی مرمت شوند. بعضی 

 .واحدهای اقامتی نیز باید از نو ساخته شوند

استاندارد خدمات ارائه شده توسط نیروی انسانی به طور کلی پایین   .3

های ضعیف است و بیانگر توجه نکردن به ارزش و اهمیت مشتری، سیاست

نین آموزش ضعیف، محدود و نامناسب نیروی انسانی چاستخدامی و هم

 .است

تواند جذب ای فرهنگی، جهانگردانی که ایران میها و هنجارهارزش  .4

 .کند محدود ساخته است

ها و مقررات جاری از جمله در مورد هواپیمایی کشوری، قانون سیاست. 5

گذاری، موفق های صنفی، قانون سرمایهها و تشکلکار، قانون اتحادیه

سازی صحیح خدمات گردشگری، همراه با فضایی که نبودن در خصوصی

ظن های بخش خصوصی با دیده تردید و سوءنسبت به فعالیت اًعموم

دهد، نگرد و این تصور که بخش دولتی همه چیز را بهتر تشخیص میمی

 .تمانع از توسعه صنعت جهانگردی شده اس

-های موجود در جاذبهبرداری از ظرفیت. عدم آشنایی با چگونگی بهره6

 های موجود در کشور.

رات جهشی در راستای اجرای طرح قطب عدم اختصاص اعتبا .7

 گردشگری کشور

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. توسعه مشاغل در بخش خدمات و گردشگری و ایجاد 1

 ی مردم کشور.منبع درآمدی برا

های دارای پتانسیل برای ها و فضا. وجود مکان0

 گذاری.سرمایه

 اًشبکه حمل و نقل و خدمات گردشگری نسبت .  3

 .مناسب

 .در دسترس بودن خدمات همگانی  .4

های کالن در بخش اقامت و پذیرایی و گذاری. سرمایه5

 پاسخگویی به تقاضای گردشگران.

. رشد هزینه تفریحات ، سرگرمی و خدمات فرهنگی 6

 در سبد مصرفی خانوارها.

 



 

 تهدیدها هافرصت

از کمک به تقویت روابط ایران با سایر کشورها، به عنوان بخشی . 1

 «.تولید ملی» اقتصادی در راستای ارتباطات استراتژی

های نوین تجارت رسانی الکترونیک و استفاده از روشبه کارگیری اطالع .0

 .الکترونیک برای بازاریابی و معرفی محصوالت به مشتریان

های مدیریتی کارآمدتر و گیری از تاسیسات، خدمات و سیستمبهره .3

 .ترهزینهکم

المللی تهران و کالنشهرها و ساماندهی خطوط توسعه فرودگاههای بین . 4

 .هواپیمایی کشور

 کشور. جاد فرصت اقتصادی در مناطق روستاییای .5

گیری از قدرت سنتی ایران به عنوان یک کشور تجاری به منظور بهره. 6

 .ایجاد یک بخش خصوصی نیرومند و پرتحرك در زمینه گردشگری

های زیربنایی ی توسعه کشور بر توسعه و تجهیز شبکهتاکید سند مل .7

 ها.متناسب با اولویت

های . تأکید برنامه ملی توسعه گردشگری کشور بر برگزاری فعالیت8

 گردشگری طبیعی

. تأکید برنامه ملی توسعه گردشگری کشور بر مطالعه مناطق انتخابی 9

 ازطرف یونسکو

کشور بر ارتقاء محتوا و کیفیت تأکید برنامه ملی توسعه گردشگری  .12

 ها و توسعه مناسبات بازرگانی گردشگری.جاذبه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. موفق نبودن در اصالح موثر نقاط ضعف یاد شده 

 .در باال

اتوانی در اجرا، پیگیری و حفظ اصول و . ن0

های توسعه پایدار در ارتباط با اثرات روش

ی و گگردشگری بر محیط طبیعی، اجتماعی فرهن

 .اقتصادی

لرزه، ثرات ناشی از بالیای طبیعی مانند زمینا .3

که مستقیمًا تولید ملی را تحت  سیل و خشکسالی

 تأثیر قرار می دهد.

آرامی و اختالفات سیاسی در داخل و یا  بروز نا. 4

 .بین ایران و کشورهای همسایه

ادامه شرایطی که موجب دلسردی و رویگردانی . 5

در صنعت گردشگری بخش خصوصی از مشارکت 

 .شودمی

 .ایهای منطقهاختالفات و درگیری. 6

. افزایش نرخ تورم و کاهش قدرت خرید 7

 گردشگران داخلی

 های تحقیقمنبع: یافته

 

 

 

 

 

 راهبردهای  استراتژی. 7

ارائه شده  ماتریس  برای بیان راهبردهای گردشگری کشور در حوزه افزایش تولید ملی  با استفاده از نقاطبیان شده در  جداول

 شود.زیر بیان می



 

 SWOT(: ماتریس راهبرد 7-1جدول)

تعیین استراتژی برای نقاط ضعف از طریق 

 S1, S2, S3, S4تقویت 

تعیین استراتژی برای نقاط قوت زا طریق کاهش 

W1, W2, W3, W4 

های گردشگری ایران در فضای . معرفی جاذبه1

 .داخلی کشور و فضای بین الملی

های مختلف و تشویق مردم و بخش. ترغیب 0

گذاری کالن در برای سرمایهخصوصی و دولتی 

 .حوزه گردشگری ایران

.افزایش حمل ونقل هوایی، ریلی و آبی همراه 3

 .با کیفیت باال در کشور

 .های با کیفیت باال .افزایش تعداد هتل4

. تخصیص درصد باالی اعتبار در بودجه کشور در 1

 .گردشگریحوزه 

. تقویت خدمات عمومی در کشور به خصوص در 0

 .نقاط استراتژیک گردشگری

. ترغیب افراد برای باال بردن سهم گردشگری در 3

 .های خودهزینه

 

 ,T1ها از طریق تعیین استراتژی برای فرصت

T2, T3, T4 

 ,O1ها از طریق تعیین استراتژی برای رفع تهدید

O2, O3, O4 

سایبری کشور از طریق افزایش .تقویت فضای 1

سرعت اینترنت، تولید تجهیزات الکترونیکی 

 .پیشرفته در کشور

. بررسی زیر بنایی کشور برای رفع بالهای 0

طبیعی از طریق تقویت نظارت و تقویت هالل 

 .احمر و امداد کشور

. ارائه تسهیالت اقتصادی به بخش خصوصی 3

حوزه گذاری در برای ورود به عرصه سرمایه

 .گردشگری

 

. معرفی پتانسیل گردشگری روستاهای سراسر 1

کشور از طریق فضاهای رسانه ای، سایبری، 

 .بروشور تبلیغاتی و...

. ایجاد یک صلح پایدار در مناسبات خارجی از 0

طریق ارائه  تسهیالت  نسبتآ مشترك در 

 .گردشگری طرفین

. توجه به اهداف کشور بر اساس سند چشم انداز 3

برای نیل به رسید به اهداف گردشگری در حوزه 

 .اشتغال و تولید ملی کشور

 

 های تحقیقمنبع: یافته



 

 گیرینتیجه

ریزان ای و چه درسطح بین المللی مورد توجه برنامهها، چه در سطح ملی و منطقهی گردشگری در تمامی عرصهامروزه توسعه

اند که برای بهبود ای به این حقیقت پی بردهی از کشورها به صورت فزایندههای خصوصی قرار گرفته است. بسیاردولتی وشرکت

 ای برآیند.های تازهوضعیت اقتصادی خود باید ابتکار عمل به خرج داده و درصدد یافتن راه

شود که فاقد هرگونه اثرات القایی از لحاظ باال بردن های نفتی، یک رانت اقتصادی تلقی میبرای کشورهایی مثل ایران، درآمد

های اقتصادی، وابستگی وار با بعضی از فعالیتسطح تولیدملی در اقتصاد است؛ درحالی صنعت گردشگری به صورت زنجیره 

ی گردشگری، توسعهدوجانبه دارد ورونق آن، از لحاظ افزایش درآمدها در اقتصاد کشور میزبان تأثیر به سزایی دارد. در نتیجه 

کند و ثبات در درآمدهای ناشی از جذب گردشگری برای کشور به همراه اقتصاد کشور را از حالت تک محصولی خارج می

 خواهد. 

تواند بستر مناسبی را برای رشد اقتصادی)افزایش تولید ملی( و افزایش اشتغال در کشور فراهم کند. از این برای گردشگری می

مذکور)تولید ملی و اشتغال( باید شرایط الزم  را برای ورود گردشگران را از طریق شناسایی عوامل مؤثر بر رسیدن به هدف 

 رفتار گردشگران، از منظر اقتصادی، سیاسی و اجتماعی فراهم کرد.

ها و توان عواملی درونی )ضعف و قوت(و بیرونی )فرصت وتحلیل وضع موجود، می SWOTاز این رو با استفاده از مدل 

 ها بردارند. ریزان کشور شناسایی کرد تا  بتوانندگامی مؤثر در جهت ارزیابی آنتهدیدها( صنعت گردشگری ایران را برای برنامه

عدم سهم و  از جمله   ،در حوزه گردشگری  توان به مشکالتی کلیدی و اساسیمی  SWOTاز این رو  با استفاده از مدل 

عدم معرفی کافی پتانسیل های گردشگری کشور و فقدان یک گردشگری الکترونیکی  در ری و اعتبار کافی برای حوزه گردشگ

هایی مفیدی برای رفع این مشکالت بیان کرد که در ماتریس توان راهکارمی SWOTمدل ازکشور اشاره کرد. البته با استفاده 

وجود نقاط قوت گردشگری  ایران در راستای تولید ملی و اشتغال  SWOTای دیگر در مدلاند. نکتهشاره شدها یراهبرد

ی مردم کشور و پتانسیل باالی فرهنگی ، همچون ؛ توسعه مشاغل در بخش خدمات و گردشگری و ایجاد منبع درآمدی برا

 آورد. ی اشتغال و رشد اقتصادی را برای کشور به ارمغان میاجتماعی، سیاسی و اقتصادی کشور، است که زمینه
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