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Today in the world of tourism development, it is indisputable for strategic planning of 
tourism, especially for defining and existence of a development strategy for tourism. The 
implementation of the development strategy for tourism is determined by the function-
ing of strategic management in tourism. Strategic management is a proactive process of 
achieving long-term compatibility of the corresponding field in planned tourism environ-
ment. This management is a profitable way for implementation of priority development 
goals in tourism, set by the national economy, which is affected by tourism development. 
Strategic management basically has all the necessary features that promise efficiency and 
effectiveness in achieving development goals in tourism. This study emphasizes the role 
of strategic management in development tourism and Analysisthe current state of tourism 
in Iran, andPays to status of tourism in the age of globalization. And expressed that the 
use of strategic management can take steps to better future for the tourism industry And 
relying on the capacities, capabilities and current strengths, we look to the future with a 
better insight and building on the strengths of the tourism industry' re designed, organized 
and polished, The results show that tourism is essentially integrated with other economic 
sectors and therefore Cannot be individually taken into consideration of tourism Process 
with other indicators shaping the future of the world.The results suggest that to provide the 
government should invest in the private sector and foreign investors in developing tourism 
infrastructure finally, to provide guidelines for the future development of tourism.
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امروزه در جهان لزوم برنامه ریزی استراتژیک برای توسعه صنعت گردشگری، امری غیر قابل انکار است. 
اجرای استراتژی توسعه برای گردشگری به وسیله عملکرد مدیریت استراتژیک گردشگری تعیین می شود. 
مدیریت استراتژیک، یک فرایند فعال دست یابی به سازگاری بلندمدت در برنامه ریزی برای گردشگری است. 
مدیریت استراتژیک اساساً دارای تمام ویژگی های الزمی است که وعده کارایی و اثربخشی در دست یابی به 
اهداف توسعه گردشگری را می دهد. این پژوهش با روش توصیفیـ  تحلیلی ضمن تحلیل وضعیت کنونی 
گردشگری ایران، به شکل و وضعیت گردشگری در عصر جهانی شدن می پردازد. با بیان اینکه با استفاده از 
مدیریت استراتژیک می توان قدم های بهتری برای آینده صنعت گردشگری برداشت و با اتکا به ظرفیت ها، 
قابلیت ها و نقاط قوت، می توان با بینش بهتری به آینده، نگریست. نتایج تحقیق حاکی از آن است که دولت 
باید زمینه سرمایه گذاری بخش خصوصی و سرمایه گذاران خارجی در توسعه زیرساخت های گردشگری را 
فراهم و امنیت الزم را برای مسافران خارجی مهیا و زمینه ورود آسان تر آن ها به کشور را فراهم کند. در پایان 

راهکارهایی برای توسعه گردشگری در آینده یا عصر جهانی شدن ارائه شده است.
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مقدمه

در چارچوب توسعه صنعت گردشگری جهانی، نیاز به برنامه ریزی گردشگری یک امر مسلم است؛ یعنی تعریف 
و وجود یک استراتژی توسعه برای گردشگری منطقی است و اجرای آن مشروط به مدیریت استراتژیک در 
صنعت گردشگری است (کیرووسکا1، 2011: 69).گردشگری بین المللی به یک فرایند پیچیده در حال حرکت با 
سرعت زیاد و با مدیریت داده ها و سرمایه و همچنین به معنای واقعی کلمه به میلیون ها نفر از شهروندان جهان 

تبدیل شده است (مووالنا و اسمیت2، 1993: 23).

رشد شتابان گردشگری در جهان و منافع حاصل از آن، توجه ویژه دولت ها و برنامه ریزان را موجب شده و 
شکل گیری شیوه های جدید سیاست گذاری در این زمینه را به دنبال داشته است (اسماعیل زاده، صرافی و توکلی 
نیا، 1390: 120). گردشگری یکی از اولین فعالیت های اقتصادی در جهان است. تولید درآمد از فعالیت های 
گردشگری به طور پیوسته افزایش یافته که پس از جنگ جهانی دوم حجم کل درآمد به دست آمده از این بخش 
حدود 5000 هزار میلیارد دالر بوده است (النقوار3، 2007: 222). جهانی شدن، پدیده ای است که به سرعت در 
تمام ابعاد و زوایای زندگی بشری در حال گسترش است. به عبارت دیگر دیگر، جهانی شدن جنبه های گوناگون 
زندگی انسانی (اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی) را تحت تأثیر قرار می دهد (یعقوبی پور، 1388: 111).
جهانی شدن، واژه ای که امروز بر سر زبان هاست هم در داخل کشور و هم در عرصه جهانی به آوردگاهی مبدل 
شده است که دو گروه رقیب در آن به رویارویی پرداخته اند، یک گروه را ضدجهانی شدن تشکیل میدهند که 
از این امر بیمناکند و بر جوانب منفی آن تاکید میکنند. آنان خواهان رام کردن روند جهانی شدن به وسیله 
دخالت های قدرتمندانه و حتی زمینگیر کردن آن هستند، اما هواداران جهانی شدن این روند را می ستایند و بر 
جوانب مثبت آن پای می فشارند. این گروه در عین حال می کوشند با در پیش گرفتن اقداماتی مناسب، از عواقب 

منفی جهانی شدن بکاهند تا آن را بیش از پیش جذاب کنند (نقیب السادات، 1382: 114). 

با ادامه توسعه صنعت گردشگری، توسعه کشورها و مناطق مقصد گردشگری و مسائل مربوط به آن به 
نگرانی مشترک کشورها تبدیل شده است (کوئین4، 2010: 99).به طور کلی درهم تنیدگی گردشگری و جهانی 
شدن امر بدیهی است و این دو در روندی رو به  گسترش برهم تأثیر می گذارند. جهانی شدن دولت و ملت ها را 
در معرض فرصت ها و چالش هایی قرار می دهد (آمالداس5، 2009: 982). بحث های فعلی جهانی شدن که به 
گفتمان عمومی و دانشگاهی پشت سرهم در چند سال گذشته تبدیل شده به طور فزاینده ای بر عوارض مهم 
جانبی این پدیده متمرکز شده است. جهانی شدن اساساً فرایندی است که از یک شبکه محکم از روابط در 
سراسر مرزهای ملی و سیاسی جوامع، به وسیله یک کل به هم وابسته در جهانی کوچک که در آن تفاوت های 
محلی به طور پیوسته ای کاهش یافته و در درون نظمی اجتماعی از جهانی گسترده قرار گرفته است. با چنین 
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تعریفی، گردشگری هم علت و هم نتیجه جهانی شدن است. این شتاب گرایش های هم گرا در جهان است. نه تنها 
مردم یکدیگر را مالقات می کنند و از هم می آموزند، بلکه کاال و خدمات سفر نیز در سراسر جهان به منظور 
رفع نیازها و خواسته های مسافران پخش شده است. گردشگری بیشتر محصول نیروها و نیازهای به وجود آمده 
توسط جهانی شدن است (آزاریا6، 2004: 549). یکی از مهم ترین عوامل توسعه گردشگری در هر منطقه، 
چگونگی مدیریت این فعالیت هاست. مدیریت دربرگیرنده یک نگرش نظام مند است که در آن پویایی گردشگری 
در چارچوب عرضه و تقاضا با تأکید بر پایداری مدنظر قرار می گیرد (پاپلی یزدی و سقایی، 1388: 196). در 
چارچوب توسعه صنعت گردشگری جهانی، نیاز مسلم به برنامه ریزی استراتژیک گردشگری یک امر بدیهی 
است؛ یعنی تعریف و وجود یک استراتژی توسعه برای گردشگری منطقی است و اجرای آن مشروط بر عملکرد 

مدیریت استراتژیک در صنعت گردشگری است.

مدیریت استراتژیک یک فرایند فعال دست یابی به سازگاری درازمدت در برنامه ریزی گردشگری است. این 
مدیریت نشان دهنده سودآورترین مسیر برای اجرای اولویت های اهداف توسعه در گردشگری تعیین شده توسط 
اقتصاد ملی است که توسعه گردشگری را تحت تأثیر قرار می دهد (کیرووسکا، 2011: 69). به عبارت دیگر، 
یکی از ویژگی های مدیریت استراتژیک ترویج بهره وری سازمانی در تمام نهادهای درگیر در صنعت گردشگری 
است. عمدتاً تأیید بهره وری به این صورت که آیا نهادهای مسئول در توسعه صنعت گردشگری «همه چیز را 
به درستی انجام داده اند» تحقق می یابد؛ زیرا بهره وری از طریق روابط میان همه شرکت کنندگان در توسعه 

صنعت گردشگری تعیین شده است (کیرووسکا، 2011: 70). 

با وجود درآمد گسترده ای که این صنعت برای بسیاری از کشورهای جهان داشته است، اما باید دانست تحقق 
چنین اهدافی در جوامع و توسعه موفقیت آمیز صنعت گردشگری نیازمند وجود بسترهای متعددی است؛ زیرا 
گردشگری سیستمی است پیچیده، متشکل از عناصر و خرده سیستم های متعدد همراه با گروه های درگیر و 
ذی نفع مختلف. این مجموعه زمانی می تواند به نقش خود به عنوان تحقق دهنده توسعه عمل کند که همه 
عناصر آن در یک مجموعه هماهنگ شده با یکدیگر قرار داده شوند (محمدزاده، پناهی و صمدزاد، 1397: 84). 
ایران از جنبه جاذبه های گردشگری، دارای انواع اقلیم ها، فضاها و فصل هاست و از نظر آثار باستانی، مناطق 
تفریحی و زیبایی های طبیعی با کشورهای پیشرفته در صنعت گردشگری برابری می کند، همچنین از لحاظ 
ابنیه و آثار تاریخی جزء 9 کشور نخست دنیا و از لحاظ جاذبه های اکوتوریستی در میان 10 کشور برتر دنیا 
قرار دارد که این امر نشان دهنده استعداد و قابلیت زیاد کشور در جهت رشد و توسعه صنعت گردشگری است 
(زارعی متین، سیدجوادیان، رحیم پور و باقری، 1391: 75). اما متأسفانه ایران در جذب گردشگر و همچنین 
توسعه صنعت گردشگری خود به توفیق چندانی دست نیافته و خبرگان و فعاالن صنعت گردشگری معتقدند 

که با تداوم روند فعلی، صنعت گردشگری در کشور به پیشرفت مطلوبی دست نمی یابد.

بر اساس آمار شورای جهانی سفر و گردشگری، در سال 2011 (از میان 182 کشور)، رتبه ایران از حیث 
مشارکت صنعت گردشگری در تولید ناخالص ملی، 127، از نظر میزان مشاغل صنعت گردشگری و شاغالن آن، 
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135 و از حیث سرمایه گذاری در صنعت، 138 است؛ در حالی که بر اساس مقاصد گردشگری موجود ایران باید 
حداقل پنج درصد از درآمد گردشگری جهان را به خود اختصاص دهد. در سال 2011 در حدود 0/4 درصد از 
درآمد جهانی نصیب ایران شده ا که نشان از وضعیت نامطلوب صنعت گردشگری و استفاده نکردن از قابلیت ها 
و استعدادهای کشور دارد (زارعی متین و همکاران، 1391: 73). مدیریت استراتژیک هنر و علم تدوین، اجرا و 
ارزیابی تصمیمات، وظایف چندگانه ای است که سازمان را قادر می کند به مقاصد خود دست یابد. با استفاده از 
مدیریت استراتژیک می توان قدم های بهتری برای آینده صنعت گردشگری برداشت. این پژوهش بر نقش مؤثر 
مدیریت استراتژیک در توسعه گردشگری تأکید دارد و ضمن تحلیل وضعیت کنونی گردشگری ایران به تأثیر 
مدیریت استراتژیک در صنعت گردشگری در عصر جهانی شدن می پردازد و در پایان به ارائه راه حل هایی برای 
توسعه صنعت گردشگری ایران و رقابت با دیگر کشورها برای توسعه گردشگری و به دست آورن سود حاصل از 
آن می پردازد. پرسش های این پژوهش عمدتاً بر این محور استوار است که آیا کشور ایران از جایگاه مناسبی در 
بین کشورهای گردشگرپذیر برخوردار است؟ عدم توجه به توسعه و مدیریت گردشگری چه پیامدها و مسائلی 
را در عصر جهانی شدن برای صنعت گردشگری ایران درپی دارد؟ مدیریت استراتژیک برای حل این مسائل و 

ایجاد توانایی رقابت در مقابل دیگر کشورهای گردشگرپذیر چه توانایی ها و نقش هایی دارد؟

هدف این پژوهش عمدتاً مطالعه این موارد است؛ بررسی و تبیین جایگاه مدیریت استراتژیک در پیشبرد 
اهداف توسعه گردشگری؛ شناسایی مسائل و مشکالت موجود در گردشگری کشور ایران و ارائه راهکارهایی بر 
اساس دانش مدیریت استراتژیک برای مدیریت و توسعه گردشگری با توجه به روند جهانی شدن در جهان و 

ارائه راهکاریی برای رقابت با کشورهای گردشگرپذیر برای جلوگیری از عقب ماندن از این جریان. 

1. ادبیات موضوع

1-1. جهانی شدن و گردشگری

جهانی شدن افزایش وابستگی متقابل میان کشورها، اقتصاد و مردم است. این نه تنها شرکت های غول آسا 
بلکه شرکت های تجاری کوچک و متوسط همراه با شرکت های فامیلی را نیز شامل می شود. این فرایند منجر 
به ایجاد و بهره برداری از این بازار در مقصدهای گردشگری بر مبنای رقابت، بدون در نظر گرفتن کشور مبدأ 
شده است. جهانی شدن یک دنیای جدید کامل را برای توسعه فرصت ها ایجاد کرده است. 715 میلیون نفر در 
سال 2002 به خارج از کشور خود سفر کرده اند، که در سال 2020 انتظار می رود این تعداد به 1/6 میلیارد نفر 
برسد. گردش مالی گردشگری 3500 میلیارد دالر و حدود 10 درصد از سهم تجارت جهانی را شامل می شود 
(پریک7، 2005: 34).دیگر زمان و مکان اهمیت خود را از دست داده است و در حالی که مقاصد در پی افزایش 
مدت اقامت گردشگران در هر مقصد و ماندگاری آن ها برای کسب سود بیشترند، بهتر است بگوییم گردشگری 

در عصر جهانی شدن در دنیای بسیار کوچک شده بیش از همه به فناوری جدید نیازمند است. 

7. Peric
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تقاضای گردشگری بر تمام بخش های یک اقتصاد، افراد، خانواده ها، شرکت های خصوصی و بخش عمومی 
تأثیر می گذارد (پتروسکا8، 2012: 46) در گردشگری، جهانی شدن بر عرضه و تقاضا در بسیاری از جهات تأثیر 
می گذارد. مهم ترین فاکتورهای عرضه عبارت اند از عملکرد عرضه کنندگان در سراسر جهان، همچنین تأثیرات 
سیستم های کامپیوتری و خدمات رزرو، کاهش هزینه های مسافرت هوایی، احتماالت داشتن دسترسی به 
مقصد با قیمت نسبتاً پایین متناسب با سطح درآمد گردشگران، استانداردهای اجتماعی نسبتاً پایین و غیره. 
عوامل مهم تقاضا برای گردشگری جهانی عبارت اند از افزایش درآمد و ثروت، وجود گردشگران باتجربه و آگاه 

(پتروسکا، 2012: 48).

برخی از نیروهای محرکه جهانی شدن که تأثیر روشن خود را بر صنعت گردشگری و مسافرت می گذارد،    
که در آن محصول گردشگری به فروش می رسد یا مورد استفاده گردشگران قرار می گیرد. نیروی ارتباطی فراتر 
از کمپین های تبلیغاتی در سراسر بازارهای بین المللی برای مصرف کنندگان ایجاد و همچنین یک پیوند قوی 
همکاری بین گردشگران و سازمان های دیگر برقرار می شود (هوکینگ و فرانکو9، 2012: 135). مرحله دوم 
شامل ادغام و اختالط کسب وکار گردشگری در سراسر مرزهای ملی است. سرمایه گذاری فراتر از کشور خود 
موضوعی است که به طور گسترده در ادبیات جهانی مورد بحث قرار می گیرد. انتقال سرمایه و مفاهیم در این 
صنعت قابل توجه است و جوانب تسلط مثبت و منفی فرهنگی و اقتصادی تا حد زیادی مورد بحث قرار گرفته 
و عمدتاً این موضوع زمانی بیشتر است که بحث در مورد کشورهای در حال توسعه است. مرحله سوم اشاره به 
قطعه قطعه شدن و جابه جایی فضایی فرایندهای تولید دارد، در سال های اخیر تأکید بیشتری بر ایجاد سودآوری 
از طریق تکه تکه شدن گسترده و بهینه سازی کل زنجیره ارزش صورت گرفته است. در حالی که بسیاری از منابع 
منحصراً محلی و یا ملی دسترسی به بازارهای بین المللی را بیشتر و بیشتر از طریق ترکیب محصوالت گردشگری 
و فرایندهای تولید تحت تأثیر قرار می دهند. در این زنجیره ارزش با درجه باالی جذب نیروی کار، عرضه منابع 
انسانی و نامحسوس از اهمیت عمده ای برخوردار است. درنهایت در مرحله چهارم، گردشگری با نوع جدیدی از 

8. Petrevska
9. Hociung & Francu
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منبع: (رادولویک، 2013: 32)

محمدرضا امیری فهلیانی و سعید ملکی. رابطه متقابل مدیریت استراتژیک با گردشگری در عصر جهانی شدن



زمستان 1398 . دوره 7 . شماره 4

676

بازار و مفاهیم کسب وکار مواجه است و در عمل تمام مراحل مدل با هم همپوشی دارند.

جهانی شدن یک پدیده تاریخی، اما با طبیعتی امروزی است. به طور طبیعی ریشه های آن به اندازه کافی 
عمیق است و درحقیقت قبل از سرمایه داری ظاهر شده است (مودست10، 2009: 113). فرایند جهانی شدن 
با کاهش موانع و مرزها برای سفر به کشورها از دیدگاه گردشگری، به ایجاد یک بازار مشترک با توزیع عادالنه 
نیروی انسانی، مادی و رفاهی برای همه مردم جهان منتهی می شود. این به معنای رونق گردشگری است، 
به گونه ای که دورنمای گسترده گردشگری در تغییر ماهیت مصرف و در چارچوب جهانی شدن می تواند 

دربرگیرنده موارد زیر باشد (پاپلی یزدی و سقایی، 1388: 238-237).

گردشگران به طور نسبی دارای توانمندی باالی مالی هستند. البته با توجه به گستره وسیع بازار، در خرج کردن 
بهینه سرمایه مالی، وسواس به خرج می دهند؛ گردشگران در عصر پسامدرن با توجه به بسترهای فراهم آمده بیشتر 
مایل به مسافرت انفرادی و خانوادگی اند؛ در بیشتر مواقع فاصله مبداً و مقصد کوتاه است؛ تمایل گردشگران با توجه 
به انباشت اطالعات در فرایند جهانی شدن حداکثر استفاده و تجربه با کمترین تالش است؛ گردشگران مسافرت 
برنامه ریزی شده و از پیش طراحی شده را ترجیح می دهند و به عبارتی همچون بسته های اطالعاتی، گردشگری را نیز 
بسته بندی شده می خواهند؛ گردشگران در همه سنین به گردشگری می پردازند، ولی به طور کلی نسبت گردشگران 
مسن افزایش یافته است و سالخوردگان روزبه روز بیشتر به گردشگری می پردازند. اما با توجه به بسترهای فناورانه کمتر 
به اقامت در یک محل تمایل نشان می دهند. عماًل کاهش ماندگاری گردشگران در یک محل یک پدیده جهانی است. 
این امر در سرمایه گذاری گردشگری نقش اساسی دارد. ویژگی های ذکر شده گردشگری همبستگی کامل و ارتباط 

مستقیم با پدیده جهانی شدن دارد و همچنین بر آن تأثیر می گذارد.

10. Modest

جدول 1. ویژگی های جهانی شدن گردشگری

ویژگی هاجنبه ها

اقتصادی
استراتژی ادغام افقی و عمودی شرکت های گردشگری ـ سرمایه گذاری خارجی در هتل ها و جاذبه های توریستی 
)بازارهای جهانی گردشگری(ـ  اتحاد استراتژیک و جهانی دست اندرکاران امر گردشگری )شرکت های هوایی، 

هتل ها، تورهای گردشگری(ـ  مدیریت گردشگری جهانیـ  رقابت های جهانی استراحتگاه ها برای تعطیالت
سیستم های رزرو جهانیـ  فناوری های استاندارد در سیستم های حمل و نقلتکنولوژی
گردشگری جهانی؛ رفتار یکنواخت مسافرـ  ایجاد دهکده جهانی گردشگریفرهنگ

گردشگری جهانی به عنوان »مشکلی جهانی برای محیط زیست« ـ تغییرات آب و هوا و اثرات آن در مقصدهای اکولوژی
گردشگری

افزایش اهمیت سازمان های جهانی گردشگریـ  ضرورت هماهنگی و تنظیم جهانی گردش مسافرانسیاست
توسعه پایدار به عنوان یک ایده غالب و باکیفیت

منبع: (فیگ، 1998: 111)
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1-2. جهانی شدن گردشگری و بازار در حال تغییر

مهم ترین متغیرهایی که تحت تأثیر آثار اقتصادی گردشگری قرار دارند، همان هدف های اصلی سیاست های 
کالن اقتصادی یک کشور، یعنی رشد اقتصادی، اشتغال کامل و حفظ تراز پرداخت هاست. صنعت گردشگری 
می تواند از کانال های اشتغال، بهبود در تراز پرداخت ها و رشد اقتصادی وضعیت توزیع درآمد را بهبود بخشد 
(خانزدای، فالحتی و حیرانی، 1397: 86). مفهوم جهانی شدن مربوط به فرایندی است که در آن بازارهای 
اقتصادی، فناوری و ارتباطات به تدریج در طول زمان بین المللی شده و طیف گسترده ای از مسائل اجتماعی را 
به وجود می آورند. به عنوان مثال، آزادسازی عمیق تر رژیم های تجارت بین المللی و کاهش در موانع معامالت 
بین المللی به تمام اشکال، گسترش بسیار سریع بحران های جهانی کنونی در میان مؤسسات مالی بین المللی 
و ایجاد بدترین رکود اقتصادی جهانی در 60 سال گذشته را به ارمغان آورده است. این آزادی یکسان به ترویج 
توانمندسازی مصرف کننده از طریق دسترسی به دانش جهانی، از طریق اینترنت و اطمینان حاصل کردن از 
تغییرات در قیمت بین المللی کاال، از طریق افزایش سرعت تقاضا در بازارهای نوظهور می انجامد (او ای سی 

دی11، 2010).

گردشگری نقش مهمی در روند جهانی شدن (از طریق گسترش سریع مقصدهای جدید، تقاضای جدید و 
بازارهای جدید) برعهده دارد و به شدت تحت تاًثیر جهانی شدن قرار دارد. آنچه جهانی شدن برای گردشگران در 
سراسر مرزها به ارمغان آورده، دسترسی آسان تر و کاهش موانع تجاری، مسافرت آزاد است. تأثیر رشد اقتصادی 
قوی در بسیاری از کشورهای در حال توسعه، سیاست های اقتصادی لیبرالیستی، نمایش تغییرات در کارایی و 
هزینه های حمل ونقل و ایجاد یک طبقه متوسط در حال رشدـ  که در حال حاضر بیش از دو میلیارد نفر تخمین 
زده می شوندـ  با افزایش استانداردهای زندگی و پویایی در جریان گردشگری بین المللی از تأثیرات جهانی شدن 

گردشگری است (او ای سی دی، 2010).

11. Organisation for Economic Co-operation and Development
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منبع: (هوکینگ و فرانکو، 2012: 136)
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1-3. انگیزه های اقتصادی جهانی شدن گردشگری

آزادسازی اقتصادی و جهانی شدن به ناچار مستلزم خطرات و مشکالتی خواهد بود که برخی از آن ها به طور 
بالقوه بسیار بد هستند؛ از جمله رکود در بخش کلیدی اقتصاد همراه با نشت در بخش های دیگری اقتصادی، 
اختالف بر سر قوانین اقتصادی بین المللی و وضعیت نابرابر چشم انداز رشد و توزیع (استیگلیتز12، 2006). صنعت 
گردشگری در سطح جهانی عمل می کند و بسیاری از افراد در تصمیم گیری برای مزیت رقابتی بین المللی 
گردشگری دخیل هستند. فناوری اطالعات و کاهش مرزها، اشکال جدیدی از شرکت ها (نه تنها شرکت های 
چندملیتی) و سازمان های کوچک تر را ایجاد کرده است. اهمیت رو به رشد اتحاد استراتژیک کسب وکار، باعث 
ایجاد روابط شبکه ای در روند گردشگری شده است (هوکینگ و فرانکو13، 2012: 138).گردشگری به عنوان 
یک صنعت بین المللی بزرگ ترین ارائه دهنده شغل نسبت به صنایع دیگر است (بوهالیس و لو14، 2008: 609). 
برخی از عوامل که پویایی اقتصادی رشد جهانی شدن را ترویج می کنند عبارت اند از بهبود سیاست های اقتصاد 
کالن به مفهوم بهبود گسترده در سیاست های اقتصادی و مدیریت برای پویایی آینده؛ مقررات زدایی / آزادسازی 
به مفهوم تالش برای حذف موانع بین المللی سفر و آزاد سازی مداوم حمل ونقل؛ افزایش تجارت و سرمایه گذاری 
به مفهوم اینکه جریان تجارت بین المللی و سرمایه گذاری رشد حواهد کرد و افزایش تولید ناخالص داخلی جهانی 
را به همراه خواهد داشت؛ گسترش فناوری اطالعات به این مفهوم که استفاده فراگیر از فناوری اطالعات که 
از دستاوردهای بهره وری در کشورهای توسعه یافته است برای تولید قابل توجه ادامه خواهد داشت. کشورها 
و گروه هایی که بتوانند به فناوری های جدید دسترسی داشته باشند به بزرگ ترین منافع جهانی شدن دست 

می یابند؛ پویایی فزاینده بخش خصوصی (دویر، ادواردز، میستیلیس، رومن و اسکات15، 2009: 66-65).

1-4. اثرات جاری سیاست سرمایه گذاری در صنعت گردشگری ایران 

طبق نظر شوراي جهانی گردشگري و سفر، رتبه ایران در سال 2011 (از میان 182کشور) در مشارکت 
صنعت گردشگري در تولید ناخالص ملی، 127، و از حیث سرمایه گذاري در این صنعت در میزان مشاغل، صنعت 
گردشگري و شاغالن آن، ایران در رتبه 135، است. طبق گزارش این شورا، ایران در طول سال هاي 2011 تا 
2021 در مشارکت این صنعت در تولید ناخالص ملی، رتبه 112، در اشتغال، رتبه 83 و در سرمایه گذاري، رتبه 
108 را داشته است. تداوم وضع فعلی، نشان از عدم تحقق اهداف چشم انداز در حوزه صنعت گردشگری کشور 
دارد. این در حالی است که ایران، بر اساس مقاصد گردشگري موجود در آن، حداقل باید پنج درصد از درآمد 
گردشگري جهان را به خود اختصاص دهد و بر اساس درآمد نزدیک به 6 تریلیون دالري صنعت گردشگري 
در سال 2011 و درآمد 3414 میلیارد ریالی صنعت گردشگري ایران (با محاسبه آثار مستقیم و غیرمستقیم و 
گردشگری داخلی و خارجی) در سال 2011، درآمد ایران در حدود 0/4 درصد درآمد جهانی می شود (زارعی 

متین و همکاران، 1391: 76). این ارقام نشان از یک وضعیت نامساعد در صنعت گردشگری کشور دارد.

12. Stiglitz
13. Hociung & Francu
14. Buhalis & Law
15. Dwyer, Edwards, Mistilis, Roman, & Scott
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درمجموع، تفاوت صنعت گردشگری جوامعی مانند ایران با کشورهای توسعه یافته ای که به شدت به دنبال 
آزادسازی اقتصادی خود هستند در این است که ساختار اقتصادی، سیاسی و فرهنگی حاکم بر این گونه جوامع 
به گونه ای است که در مراحل اولیه، این حجم از آزادسازی اقتصادی الگوی چندان مناسبی نخواهد بود و 
بنابراین الگوی آزادسازی کنترل شده و آماده کردن بستر در جامعه برای پذیرش تغییرات بیشتر در آینده، 
نتیجه بخش خواهد بود (لطفی، سلطانی و اقبالی، 1387: 107). سهم کشور ایران در جذب و استفاده مستقیم 

از سرمایه گذاری خارجی در مقایسه با بعضی از کشورهای منطقه بسیار پایین است. 

1-5. چالش ها و موانع توسعه صنعت گردشگری ایران

بر اساس ضوابط یونسکو، ایران دارای جایگاه بسیار مهمی از حیث جاذبه های گردشگری است، اما به طور 
بالفعل، به دلیل چالش ها و بحران هایی که ریشه های تاریخی آن از برجستگی باالیی دارد، در بُعد کالن ایران 
فاقد یک استراتژی مشخص و تعریف شده و یک سیاست گذاری واحد و نظام مند بوده است (دیوید16، 2017) 
و در بُعد سازمانی نیز دچار ضعف ساختاری و ناکارآمدی مدیریت است که ریشه آن فقدان نهادهای مستقل 
مدنی و درنتیجه سازوکارهای نظارتی واقعی است که خود نیز ریشه در استبداد تاریخی و استمرار آن در دولت 
رانتیر نفتی معاصر دارد؛ به طوری که به خوبی بازتاب آن را می توان در حاکم شدن فرهنگ انگلی و مصرف گرایی 
نفتی و سلطه یکسویه نفت بر اقتصاد، دولت و جامعه مشاهده کرد. دولت در ایران به جای نظارت و داوری 
فعالیت های بخش خصوصی، نه تنها خود وارد عرصه رقابت اقتصادی می شود، بلکه با در پیش گرفتن سیاست 
و برنامه های خاصی، عماًل به رشد اقتصاد رقابتی و تولیدگرا صدمه می زند (لطفی و همکاران، 1387: 93). 
موانع و نارسایی های صنعت گردشگری در ایران را می توان در چند دسته مهم طبقه بندی کرد؛ الف) موانع 
و نارسایی های اقتصادی؛ برخی از این موانع عبارت اند از 1. عدم حمایت از سرمایه گذاری در صنعت توریسم 
(دولتی و خصوصی)؛ 2. سیاست های نامناسب اقتصادی؛ 3. افزایش نرخ مالیات، عوارض، بیمه و غیره در بخش 
گردشگری؛ 4. عدم حمایت کافی بخش خصوصی و تشویق به سرمایه گذاری در بخش گردشگری. ب) موانع 
اجتماعی که اهم آن عبارت اند از 1. پایین بودن سطح آگاهی جامعه در مورد گردشگری و جاذبه های توریستی 
کشور؛ 2. کمبود امکانات رفاهی، بهداشتی و پزشکی؛ 3. نبود برنامه ریزی مناسب به منظور پر کردن اوقات 
فراغت گردشگران؛ 4. موانع و ضعف های قانونی و اداری نظیر مقررات دست و پاگیر گمرکی و صدور روادید؛ 5. 
مشکالت حمل ونقل و هواپیمایی. ج) موانع مدیریتی و سازمانی که اهم آن عبارت اند از 1. ضعف مدیریتی و 
برنامه ریزی در جذب گردشگر؛ 2. ضعف ساختار سازمانی؛ 3. فقدان برنامه اصولی و جامع و مطالعات پایه ای برای 
توسعه گردشگری؛ 4. ابهام در جایگاه صنعت گردشگری در توسعه؛ 5. وجود تشکیالت موازی در بخش صنعت 
گردشگری؛ 6. ناهماهنگی سازمانی جهت رونق گردشگری و تعدد مراکز تصمیم گیری؛ 7. موانع دست وپاگیر 
اداری و اجرایی در سازمان های مرتبط با گردشگری؛ د) موانع آموزشی و تحقیقاتی که بخشی از آن عبارت اند 
از 1. فقدان آموزش مستمر و متناوب جهت تربیت کادر فنی، اجرایی و آموزشی؛ 2. فقدان نظام تحقیقاتی مؤثر 
و کارا به منظور شناخت نیازهای استراتژیک بخش صنعت گردشگری. هـ) نارسایی امکانات و خدمات رفاهی، 

16. David
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که اهم آن عبارت اند از 1. ناکافی بودن سیستم رفاهی، خدماتی و اقامتی در بخش صنعت گردشگری؛ 2. فقدان 
نظارت کافی و اهرم های مؤثر کنترلی در خصوص بهسازی، تعمیر و نگهداری. و) موانع فرهنگی و تبلیغاتی که 
بخشی از آن عبارت اند از 1. مشکالت ذهنی، رسومات منفی و وجود پندارهای نادرست در مورد گردشگران؛ 
2. اعمال روش های نامعقول و سلیقه ای در برخورد با گردشگران؛ 3. ضعف ساختاری در تبلیغات؛ 4. عدم 

به کارگیری اصول و روش های صحیح برقراری ارتباط با گردشگران (محسنی، 1388: 66).

1-6. استفاده از مدیریت استراتژیک به نفع صنعت گردشگری

در قرن بیستم، جهانی شدن سرمایه داری، تحرک جمعیت و پیشرفت در حمل ونقل و فناوری ارتباطات 
به توسعه گردشگری به عنوان یکی از بزرگ ترین صنایع در جهان کمک کرده است. از آنجایی که توانایی 
گردشگری در ایجاد درآمد، مالیات، ارز و شغل قابل توجه است، این صنعت کمک بسیاری به خیلی از جوامع در 
سراسر جهان کرده است (چوی و سیراکایا17، 2006). جهانی شدن گردشگری منجر به توسعه سریع کسب وکار 
در مقیاس بین المللی به منظور گسترش سهم بازار و سودآوری شده است. با توجه به موقعیت مهم جغرافیایی 
ایران و همچنین توانایی و قابلیت های متنوع گردشگری کشور، می توان از گردشگری به عنوان موتوری برای 

توسعه بیشتر کشور استفاده کرد. 

با افزایش مشکالت و پیچیده شدن سازمان ها، نیاز به ارائه راه حل هاي بهتر و استفاده از ابزارهاي قدرتمندتر 
از برنامه ریزي استراتژیک، حس می شود؛ چراکه مدیران با تفکر استراتژیک و با فهم و درک بهتر از برنامه 
استراتژیک، عملکرد مؤثرتري خواهند داشت و مي توان گفت تفکر استراتژیک به عنوان مکملي براي برنامه ریزي 
با  استراتژیک، رویکردمناسب »راهبري« سازمان شمرده مي شود و مي تواند در جهت مقابله سیستماتیک 
معضالت، درک فرصت ها، تخصیص بهینه منابع کمیاب و دست یابی به نتایج موردنظر کمک کند (منوریان، 

17. Choi & Sirakaya

جدول 2. تعداد گردشگران ورودی به ایران بین سال های 1387-1382

تعداد گردشگران ورودیسال

13821128524
13831263344
13841162014
13851816905
13861925192
13872035518

منبع: سازمان گمرک ایران.
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آقازاده و شهامت نژاد، 1391: 130). مدیریت امور گردشگری شاید از مهم ترین دالیل رشد صنعت گردشگری 
در هر کشور است (تاج، 1382). 

تجربیات زیادی در جهان نشان می دهند که هرجا گردشگری به طور اتفاقی و بدون برنامه ریزی توسعه 
یافته، مشکالت زیست محیطی و اجتماعی ظاهر شده و در درازمدت مشکالت گردشگری بر فواید آن پیشی 
گرفته اند؛ زیرا توسعه غیر قابل کنترل و فقدان مدیریت گردشگری، جاذبه مقاصد توریستی را به شدت کاسته 
و مانع سفر دیگر گردشگران عالقه مند به این مکان ها شده است که در پی آن، مشکالت جدی اقتصادی و 
اجتماعی برای جوامع گردشگرپذیر پدید آمده است (سید علی پور، اقبالی و بخشنده نصرت، 1389: 9)؛ بنابراین 
مدیریت استراتژیک، بر نظارت و ارزیابی فرصت ها و تهدیدهای خارجی، در سایه توجه به نقاط قوت و ضعف 
یک مجموعه تاًکید دارد. مدیریت استراتژیک به دلیل تأکید بر تعیین اهداف، شناسایی نقاط قوت و ضعف، 
فرصت ها و تهدیدات خارجی و چشم انداز استقرار بهینه نیروها برای رسیدن به اهداف مورد نظر دارای اهمیت 

است (مارین18، 2016). 

سیستم های برنامه ریزی استراتژیک روش تدوین و اجرای تصمیمات و تخصیص استراتژیک منابع الزم برای 
حمایت از سازمان در تمام سطوح را پیشنهاد می کنند (تاباتونی و جارنیو19، 1975). آزبورن و گابلر20 (1993) 
معتقدند که برنامه ریزی استراتژیک، فرایند آزمایش وضعیت فعلی و آینده مسیر یک سازمان یا جامعه، تنظیم 
اهداف و استراتژی توسعه برای دست یابی به این اهداف و اندازه گیری نتایج آن است (ریتچی21، 2004: 673) . به 
عبارت دیگر، یکی از ویژگی های مدیریت استراتژیک ترویج بهره وری سازمانی در تمام نهادهای درگیر در صنعت 
گردشگری است. این بدان معناست که مدیریت، از طریق اینکه چگونه یک عملیات در حال اجرا موفق می شود 
امور راکنترل می کند. عمدتاً تأیید بهره وری به این صورت که آیا نهادهای مسئول در توسعه صنعت گردشگری 
همه چیز را به درستی انجام داده اند، تحقق می یابد؛ زیرا بهره وری از طریق روابط میان همه شرکت کنندگان در 

توسعه صنعت گردشگری تعیین شده است  (کیرووسکا، 2011: 70).

2. روش شناسی پژوهش

این پژوهش از نوع کیفی است که در چهار مرحله انجام شده است. ابتدا از طریق فیش برداری و مطالعات 
کتابخانه ای، تعاریف، تحلیل ها، مفاهیم و مبانی نظری گردشگری و جهانی شدن از منابع علمی دسته اول 
استخراج شد. همچنین نظرات و دیدگاه های نویسندگان داخل و خارج کشور مورد بررسی و مطالعه قرار گرفت. 
مطالعه کیفی با استفاده از روش های پانل کارشناسی و مصاحبه عمیق از کارشناسان و خبرگان حوزه گردشگری 
در رابطه با استخراج و شناسایی نقاط ضعف و قوت و تهدیدات و فرصت های گردشگری ایران در عصر جهانی 
شدن و رابطه آن با مدیریت استراتژیک مورد بررسی قرار گرفت. سپس با طراحی پرسش نامه دلفی، سؤاالت 

18. Marin
19. Tabatoni & Jarniou
20. Osborne & Gaebler
21. Ritchie
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منظم و تکرارشونده از کارشناسان و نخبگان در حوزه دانشگاه پرسیده شد. جامعه آماری این پژوهش شامل 
کارشناسان و نخبگان حوزه گردشگری بود که از این بین 20 نفر به صورت هدفمند به عنوان نمونه جهت توزیع 
پرسش نامه دلفی انتخاب شدند. تحلیل و جمع بندی مقوله ها (نقاط ضعف، قوت، تهدید و فرصت ها) از طریق 
اتفاق نظر استادان و نخبگان گردشگری با استفاده از روش دلفی انجام شد. سؤاالت در قالب پرسش نامه با سؤاالت 
باز مطرح شده و با چندین بار رفت و برگشت بین تیم تحلیلگر و تیم کارشناسان به تدریج پاسخ ها تدقیق شد. 
در این خصوص تعدادی گویه از طریق محققین تهیه شد و برای تمامی کارشناسان و نخبگان حوزه گردشگری 
ارسال شد تا نظرات خود را درباره هر گویه بیان کنند. پس از گردآوری داده ها در دور اول، رتبه بندی به دست آمده 
در مورد مسائل مشخص و در دور بعد پرسش نامه ای تنظیم شد که حاوی رتبه بندی حاصل از نظرخواهی در دور 
اول بود. از پاسخ گویان در دور دوم خواسته شد در صورتی که نظرشان با رتبه بندی به دست آمده مطابقت ندارد، 
نسبت به توجیه تفاوت نظر خود یا نتایج دور اول یا تعدیل آن اقدام کنند؛ بدین ترتیب در جمع بندی مقوله ها به 
 ،SWOT یک توافق از نقطه نظرات کارشناسان و نخبگان گردشگری دست یافتیم.سپس با به کارگیری تکنیک

چالش های عمده صنعت گردشگردی در ایران در عصر جهانی شدن و موانع پیش ِرو بررسی شد.

3. یافته های پژوهش

 3-1. تحلیل و ارزیابی و عوامل داخلی

با توجه به جداول شماره 3 و 4 مهم ترین فرصت هایی که کشور ایران در زمینه توسعه گردشگری از دیدگاه 
کارشناسان حوزه گردشگری با آن روبه روست عبارت اند از: اشتغال زایی که با امتیاز وزنی 40 درصد به عنوان 
اولین فرصت شناخته شده است و وجود قطب های بزرگ گردشگری در نزدیکی کشور (دبی و ترکیه) و موقعیت 
جغرافیایی مناسب ایران در منطقه هرکدام با امتیاز وزنی 28 درصد به عنوان دومین و سومین فرصت پیش ِرو 
و سرمایه گذاری در تأسیسات زیربنایی و روبنایی با امتیاز وزنی 0/18 در اولویت بعدی قرار دارد. در عین حال، 
مؤلفه های کمیت و کیفیت خدمات گردشگری با امتیاز وزنی 0/36 به عنوان مهم ترین تهدید، وجود سازمان های 
متعدد تصمیم گیر در امر گردشگری، با تقسیم وظایف متعدد در امر گردشگری با امتیاز وزنی 0/28 به عنوان 
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های مسافرتی      آژانس اپراتورهای تور  

جهانیسیستم توزیع   

ط هوایی، آژانس ارائه دهندگان: خطو
  های زنجیره ایهای مسافرتی، هتل

 شرکت های کرایه خودرو       

پروفایل جهانی شدن 
 پائین)ضعیف(

پروفایل جهانی شدن 
 باال)قوی(

زنجیره ای فراتر از 
جدیدهای ارزش  

تکه تکه شدن 
ی ارزشزنجیره  

از  یکپارچگی فراتر فعالیت مبلغان در بازار
 مرزها

 شناسایی نقاط صعف و قوت

 تعریف رسالت، دورنما و اهداف

 شناسایی تهدیدها و فرصت ها

 کنترل استراتژی ها پیاده سازی استراتژی ها آنالیز سوات تدوین استراتژی ها

تصویر 3. فرایند مدیریت استراتژیک

منبع: (محمدفام، 1387: 2)
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دومین عامل و تخریب و بروز خسارت به آثار تاریخی و طبیعی با امتیاز وزنی 0/18 به عنوان سومین عامل و 
افزایش تخلفات اجتماعی در مکان های توریست پذیر و تأثیرگذاری فرهنگ گردشگران بر فرهنگ مردم کشور (با 
توجه به اینکه مردم هرکدام از استان های ایران دارای فرهنگ بومی و محلی خود هستند، شاید خیلی از آداب 

و رسوم گذشته از بین برود) هرکدام با 0/15 چهارمین تهدید برای گردشگری کشور ایران محسوب می شوند.

همچنین تحلیل SWOT نشان می دهد که از دیدگاه کارشناسان گردشگری مهم ترین نقاط قوتی که کشور 
ایران در زمینه گردشگری از آن برخوردار است، عبارت اند از: وجود آثار تاریخی و میراث فرهنگی غنی با امتیاز 
وزنی 0/28 در رده اول، وجود چشم اندازهای طبیعی منحصربه فرد با امتیاز وزنی 0/24در رده دوم، حضور قطب 
گردشگری ترکیه و دبی در همسایگی ایران که هرساله گردشگران زیادی را از سایر نقاط جهان پذیرا هستند 
(این یک نقطه قوت برای گردشگری و جذب توریست برای کشور ایران است) و وجود مکان های زیارتی متعدد 
با امتیاز وزنی 0/15 در رده های بعدی. همچنین می توان گفت از دیدگاه پرسش شوندگان مهم ترین نقاط ضعف 
شامل نبود مکان های اقامتی وپذیرایی مناسب برای همه اقشار مردم، نامناسب بودن زیرساخت های محیطی و 
کالبدی و ضعف مدیریتی و عدم ثبات در مدیریت هرکدام با امتیاز وزنی 0/28 در رده اول و به عنوان مهم ترین 

جدول 3. نتایج تجزیه و تحلیل عوامل خارجی ( فرصت ها )

کارشناسان حوزه گردشگری
امتیاز فرصت ها

وزن دار
امتیازوضع 

موجود وزن

0/4 4 0/1 1. اشتغال زایی و ایجاد درآمد برای کشور 
0/12 3 0/04 2. افزایش انگیزه بخش خصوصی به سرمایه گذاری در بخش گردشگری
0/28 4 0/07 3. وجود قطب های بزرگ گردشگری در نزدیکی کشور
0/09 3 0/03 4. افزایش انگیزه بیشتر برای مسافرت و تفریح در بین مردم جهان
0/06 2 0/03 5. افزایش شمار گردشگران نسبت به سال های گذشته
0/15 3 0/05 6. بهتر شدن وضعیت اقتصادی مردم نسبت به دهه های گذشته
0/06 2 0/03 7. افزایش توجه دولت به سرمایه گذاری در بخش گردشگری
0/28 4 0/07 8. موقعیت جغرافیایی مناسب ایران در منطقه
0/18 3 0/06 9. سرمایه گذاری در تأسیسات زیربنایی و روبنایی
0/28 4 0/07        10. استفاده از بازار تجارت الکترونیکی و شبکه های ماهواره ای به منظور بازار یابی 
0/03 1 0/03 11. وجود حس مهمان نوازی مردم کشور ایران
1/62 0/58 جمع

منبع: نگارندگان (1396)
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نقاط ضعف گردشگری کشور ایران شناخته می شوند و نامناسب بودن راه های ارتباطی بین شهرها و جاذبه های 
توریستی با متیاز وزنی 0/24 در رده دوم و نبود امکانات رفاهی در سایت های گردشگری با امتیاز وزنی 0/20 

در رده سوم قرار دارند. 

در تصویر شماره 4، با استفاده از ماتریس عوامل داخلی و خارجی و استقرار نمرات ماتریس های ارزیابی عوامل 
داخلی و خارجی بر روی آن، موقعیت استراتژیک عوامل مشخص شده است. چون جمع امتیاز نهایی عوامل 
داخلی بر روی محور Xها، 3/4 و جمع امتیاز به دست آمده از عوامل خارجی بر روی محور Yها 3/62 است؛ طبق 
اصول مدیریت استراتژیک، موقعیت استراتژیک مورد مطالعه در ناحیه اول نمودار تعیین شده است که متناسب 

با آن، استراتژی های تهاجمی (SO) انتخاب خواهند شد.

3-2. تحلیل استراتژیک مسائل گردشگری ایران در عصر جهانی شدن

در راستای تجزیه و تحلیل موضوع، در این پژوهش از مدل مدیریت استراتژیک SWOT استفاده شده است. 

جدول 4. نتایج تجزیه و تحلیل عوامل خارجی (تهدید ها)

کارشناسان حوزه گردشگری
امتیاز وزن دارتهدیدها امتیازوضع 

موجود
وزن

0/18 3 0/06 1. خطر خسارت به آثار تاریخی، فرهنگی و طبیعی
0/36 4 0/09 2. کیفیت و کمیت خدمات گردشگری در سطح کشور
0/04 2 0/02 3. دگرگونی در فرهنگ و ساختار جامعه
0/15 3 0/05 4. افزایش تخلفات اجتماعی با ورود گردشگران به سایت های گردشگری

0/15 3 0/05 5. تأثیرگذاری فرهنگ گردشگران خارجی بر فرهنگ مردم ایران
0/12 3 0/04 6. پراکنش نامناسب فصلی بازدید کنندگان خارجی از کشور
0/28 4 0/07 7. وجود سازمان های متعدد مسئول تصمیم گیر در امر گردشگری با تقسیم وظایف متعدد
0/12 3 0/04 8. بودجه تخصیصی دولت به امر تحقیق و توسعه گردشگری
0/18 3 0/06 9. افزایش قیمت کاال و خدمات با افزایش ورود گردشگران خارجی به کشور
0/12 3 0/04 10. آلودگی های محیط زیست
0/16 4 0/04 11. نامناسب بودن و کیفیت پایین خدمات حمل ونقل هوایی  

2 0/49 جمع

منبع: نگارندگان (1396)
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در این الگو با شناسایی دقیق نقاط قوت و ضعف (عوامل درونی) و شناسایی فرصت ها و تهدیدات آن (عوامل 
بیرونی) و ترسیم شرایط موجود، به تدوین اهداف و راهبردهای کوتاه مدت و بلندمدت و تعیین یکی از رویکردها 

و راهبردهای تهاجمی، تدافعی، رقابتی و محافظه کارانه پرداخته شده است.

4. بحث و نتیجه گیری

جهانی شدن به عنوان یک محصول، حاصل پیشرفت در اطالعات و تحوالت اقتصادی است و می تواند ماهیت 
صنعت گردشگری را متحول کند. با توجه به اینکه در صنعت گردشگری مدیریت کوتاه مدت و سطحی نگر 
جواب گو نخواهد بود و این صنعت را به مرحله سوددهی نمی رساند، با استفاده از مدیریت استراتژیک که یک 
فرایند فعال دست یابی به سازگاری درازمدت در برنامه ریزی گردشگری است، می توان سودآورترین مسیر را 
برای اجرای اولویت های اهداف توسعه در گردشگری را که اقتصاد ملی مشخص کرده و توسعه گردشگری 
را تحت تأثیر قرار می دهد، نشان داد؛ بنابراین مدیریت استراتژیک، بر نظارت و ارزیابی فرصت ها و تهدیدهای 
خارجی در سایه توجه به نقاط قوت و ضعف یک مجموعه تأکید دارد. مدیریت استراتژیک به دلیل تأکید بر 

جدول 5. نتایج تجزیه و تحلیل عوامل داخلی (نقاط قوت)

نقاط قوت
کارشناسان حوزه گردشگری

امتیاز وزن دارامتیاز وزن موجودوزن

10/0740/28. وجود آثار تاریخی ومیراث فرهنگی غنی در مناطق مختلف کشور
20/0420/08. تنوع آب و هوایی در فصول مختلف سال
30/0640/24. وجود چشم اندازهای طبیعی منحصربه فرد

40/0220/04. مستعد بودن منطقه جهت سرمایه گذاری و برنامه ریزی گردشگری
5. وجود صنایع دستی متنوع در مناطق مختلف ایران به عنوان سوغات برای 

0/0430/12خرید 

60/0430/12. وجود آداب و رسوم و فرهنگ محلی
70/0540/20. نزدیکی قطب گردشگری ترکیه و دبی در همسایگی ایران

80/0320/06. داشتن محیط آرام وبدون سروصدا به خصوص برای گردشگران میان سال 
90/0210/02. فقدان محدودیت زمین جهت استفاده توریستی

100/0430/12. وجود حس مهمان نوازی در مردم ایران
110/0530/15. وجود مکان های زیارتی متعدد برای زیارت گردشگران شیعه مذهب  

0/401/43

منبع: نگارندگان (1396)
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تعیین اهداف، شناسایی نقاط قوت و ضعف، فرصت ها و تهدیدات خارجی و چشم نداز استقرار بهینه نیروها برای 
رسیدن به اهداف مورد نظر دارای اهمیت است. در این مقاله به بیان مسئله، اهداف، مبانی نظری و روش شناسی 
تحقیق پرداخته شده و شاخص های تهدیدات، فرصت ها، شناسایی نقاط ضعف و قوت گردشگری ایران در عصر 
جهانی شدن با استفاده از تکنیک SWOT مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. شاخص های حاصل از جداول 

پرسش نامه دلفی و ارزیابی محیط داخلی و خارجی راهبردها به شرح ذیل تفسیر شده است.

4-1. تجزیه و تحلیل عوامل استراتژی

 ،(ST) تنوع ،(SO) اینک با ادغام هریک از عوامل با یکدیگر به تدوین راهبردهای مختلف رقابتی/ تهاجم
بازنگری(WO) و باالخره راهبردهای تدافعی (WT) می پردازیم. در راهبردهای تهاجمی که تمرکز بر نقاط 
قوت درونی و فرصت های بیرونی استوار است، راهکارهایی جهت بهره برداری های و توسعه گردشگری ایران در 

جدول 6. نتایج تجزیه و تحلیل عوامل داخلی (نقاط ضعف)

 کارشناسان حوزه گردشگری
نقاط ضعف

امتیاز وزن دار امتیاز وزن 
موجود وزن

0/24 4 0/06 1. نامناسب بودن راه های ارتباطی بین شهرها و جاذبه های توریستی 

0/28 4 0/07 2. کمبود مکان های اقامتی مناسب برای همه گردشگران در مقایسه با استانداردهای 
جهانی

0/20 4 0/05 3. نامناسب بودن زیرساخت های محیطی و کالبدی  
0/12 3 0/04 4. کمبود تسهیالت بهداشتی، درمانی و خدماتی
0/06 2 0/03 5. فقدان حیات شبانه در کانون های جمعیتی و گردشگری
0/15 3 0/05 6. عدم هماهنگی بین سازمان های مرتبط در زمینه گردشگری و با مردم
0/12 3 0/04 7. ضعف تبلیغات
0/20 4 0/05 8. نبود امکانات رفاهی در سایت های گردشگری
0/28 4 0/07 9. ضعف مدیریتی و فقدان ثبات مدیریتی
0/06 2 0/03 10. نظارت ضعیف بر عملکرد واحدهای ارائه دهنده خدمات گردشگری
0/06 2 0/03 11. عدم سرمایه گذاری بخش دولتی به میزان الزم
0/12 3 0/04 12. عدم وجود نیروهای متخصص و آموزش دیده در سازمان های مرتبط با گردشگری
1/97 /60 جمع

تهیه کننده :(نگارندگان؛ 1396)
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جدول 7. ماتریس راهبردها و راهکارهای توسعه گردشگری ایران در عصر جهانی شدن

بیرونی  درونی
تهدیدها:

1. خطر تخریب و بروز خسارت در آثار تاریخی، 
فرهنگی و طبیعی

2.کیفیت و کمیت خدمات گردشگری در سطح 
کشور 

3. دگرگونی در فرهنگ و ساختار جامعه
4. افزایش تخلفات اجتماعی با ورود گردشگران به 

سایت های گردشگری کشور
5. تأثیرگذاری فرهنگ گردشگران خارجی بر 

فرهنگ مردم ایران
6. پراکنش نامناسب فصلی بازدیدکنندگان خارجی 

از کشور
7. وجود سازمان های متعدد مسئول تصمیم گیر در 

امر گردشگری
8. بودجه تخصیصی دولت به امر تحقیق

9. افزایش قیمت کاالو خدمات با ورود گردشگران 
خارجی به کشور

10. آلودگی های محیط زیست
11. نامناسب بودن و کیفیت پایین خدمات 

حمل ونقل هوایی

فرصت ها:
1. اشتغال زایی و ایجاد درآمد ارزی برای کشور

2. افزایش انگیزه بخش خصوصی برای سرمایه گذاری در 
بخش گردشگری

3. وجود قطب بزرگ گردشگری ترکیه و دبی در همسایگی 
کشور ایران

4. افزایش انگیزه بیشتر برای مسافرت و تفریح بین مردم 
کشورهای جهان

5. افزایش شمار گردشگران نسبت به سال های گذشته 
در جهان

6. بهتر شدن وضعیت اقتصادی مردم نسبت به گذشته
7. افزایش توجه دولت به سرمایه گذاری در بخش 

گردشگری
8. موقعیت جغرافیایی مناسب ایران در منطقه

9. سرمایه گذاری در تأسیسات زیربنایی و زیرساختی
10. استفاده از بازار تجارت الکترونیکی و شبکه های 

ماهواره ای به منظور بازار یابی الکترونیکی
11. وجود حس مهمان نوازی مردم کشور ایران به عنوان 

فرصتی برای جذب گردشگران خارجی

SWOT تحلیل  
نی

درو

بیرونی

 SWOTهای اجرایی ها و اولویتماتریس استراتژی (:2نمودار)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

در کشور گردشگری در عصر جهانی شدن توسعه مدل روند( :  6) نمودار  
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 

  IFE ماتریس ارزیابی عوامل داخلی نمره نهایی

 ضعیف قوی

4 3 5/2 2 1 

 

 

 

SO       

 

WO 

4 

قوی
 

س ارزیابی عوامل خارجی
نمره نهایی ماتری

     
EFE

 

3 
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ST 

 

WT 

ضعیف
 

2 

1 

 سرمایه گذاری در امر گردشگری

 ورود گردشگران به کشور

 مدیریت استراتژیک گردشگری

 توان رقابت در عرصه گردشگری در عصر جهانی شدن

 

 توسعه گردشگری

SWOT تصویر 4. ماتریس استراتژی ها و اولویت های اجرایی

منبع: نگارندگان (1396)
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بیرونی  درونی

:WO استراتژی های
1. در راهبردهای بازنگری ضمن تاًکید بر نقاط 
ضعف درونی، سعی بر بهره گیری از فرصت های 
بیرونی در جهت رفع نقاط ضعف فراروی توسعه 
گردشگری کشور است؛ به این منظور راهکارهای 

زیر ارائه می شود؛
2. بازنگری در توزیع امکانات و خدمات گردشگری 

و احداث تأسیسات و تجهیزات بیشتر در اماکن 
گردشگری برای جذب گردشگران خارجی

3. ضمن بازنگری درامکانات رفاهی موجود، توسعه 
همه جانبه امکانات رفاهی و استراحتگاهی گردشگران 

خارجی مورد توجه قرار گیرد
4. توسعه و بهبود راه های ارتباطی، برای دسترسی 

آسان تر و کم هزینه ترگردشگران به سایت های 
گردشگری

5. بهبود و ارتقای محصوالت گردشگری )علمی، 
درمانی، تجاری وتفریحی و سرمایه گذاری بیشتر 
بخش خصوصی در زمینه ایجاد و همچنین تبلیغ 
زیرساخت ها و محصوالت گردشگری کشور به 

گردشگران؛
6. تقویت زمینه های توسعه بانک توسعه اسالمی 
به عنوان یک بانک مشترک و صرافی های مجاز 
جهت تقویت و تسهیل ارائه خدمات الکترونیکی به 

گردشگران

:SO استراتژی های
1. بهره گیری بهینه و هدفمند از افزایش انگیزه مسافرت 
در بین طبقه شهرنشین در جهت بهره برداری از جاذبه ها و 
پتانسیل های گردشگری شهری و طبیعی به منظور ایجاد 

اشتغال و درآمد برای ساکنین مناطق مختلف ایران.
2. فراهم کردن زمینه های الزم برای سرمایه گذاری 

کشورهای خارجی برای توسعه زیرساخت های گردشگری
3. بهره گیری از تبلیغات برای شناساندن جاذبه ها و 

پتانسیل های گردشگری ایران به سایر کشورهای جهان 
به خصوص کشورهای گردشگرفرست جهت رقابت با 

مناطق گردشگرپذیر دیگر
4. زمینه سازی از حمایت های بخش خصوصی برای 

سرمایه گذاری در بخش گردشگری
5. تمرکز عمده فعالیت های گردشگری بر بهره برداری 
از منابع و جاذبه های بدون استفاده گردشگری به منظور 

اشتغال و کسب درآمد
6. ایجاد هماهنگی بین نهادها و بخش های مختلف 

گردشگری به وسیله نشست ها و به کارگیری تدابیر مدیریتی 
و هماهنگ کننده با حضور سازمان های غیردولتی و مردم

7. استفاده از نیروی متخصص و کارآمد در زمینه 
گردشگری و مدیریت گردشگری به منظور به کارگیری 
صحیح و استفاده از پتانسیل های بالقوه کشور در زمینه 

گردشگری.

نقاط قوت :
1. وجود آثار تاریخی و میراث 

فرهنگی غنی در مناطق مختلف 
کشور ایران

2. تنوع آب وهوایی در ایران در 
فصول مختلف سال

3. مستعد بودن کشور ایران 
جهت سرمایه گذاری و 

برنامه ریزی در امر گردشگری
4. وجود آداب و رسوم و 

فرهنگ های مختلف بومی در 
مناطق مختلف کشور

5. وجود صنایع دستی متنوع در 
مناطق مختلف ایران به عنوان 
سوغات برای خرید گردشگران 

خارجی
6. وجود چشم اندازهای طبیعی 

زیبا در مناطق مختلف کشور
7. نزدیکی قطب گردشگری 

ترکیه در همسایگی ایران
8. داشتن محیط آرام و بدون 
سروصدا به خصوص برای 

گردشگران میان سال به باال که 
جویای محیطی آرام هستند

9. فقدان محدودیت زمین جهت 
استفاده های توریستی

10. وجود مکان های زیارتی 
متعدد برای زیارت گردشگران 

شیعه مذهب
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بیرونی  درونی

:WT استراتژی های 
1.ارتقای سطح بهداشت در کشور و احداث 
بیمارستان تخصصی و به کارگیری پزشکان 

متخصص و تجهیز مراکز فعلی با دستگاه ها و 
تجهیزات مدرن برای جذب گردشگران که خواهان 
محصوالت گردشگری علمی و پزشکی هستند؛ 
به خصوص گردشگرانی که از کشورهای همسایه 

وارد می شوند
2. توسعه زیرساخت ها و تأسیسات گردشگری مورد 
نیاز آن ها )هتل،مجتمع های اقامتی، فرودگاه ها و غیره
3. استفاده بیشتر ازمشارکت بخش خصوصی در 

احداث تأسیسات و زیرساخت های گردشگری کشور
4. اطالع رسانی و معرفی قابلیت ها و توانمندی کشور 

ایران به گردشگران خارجی جهت گذران اوقات 
فراغت و استراحت از طریق رسانه ها، اینترنت و غیره
5. تدوین مقررات و ضوابط درزمینه توسعه و اصالح 
نهادهای مدیریتی و به کارگیری مدیریت تخصصی 

در بخش های گردشگری و همچنین ثبات در 
مدیریت برای اجرای درست طرح های بلند مدت

:ST استراتژی های 
1. تنوع بخشی به امکانات و خدمات توریستی به منظور 

جلب رضایت گردشگران و بالتبع افزایش تعداد گردشگران 
و ایجاد اشتغال بیشتر در کشور

2. بهره برداری از توان تشکیالتی، قوانین و مقررات در 
جهت کاهش مخاطرات وآلودگی های اکولوژیکی و 
زیست محیطی در مناطق و مکان های توریستی 

3. برنامه ریزی و سامان دهی توریسم به منظور استفاده 
و بهره گیری مطلوب از محیط آرام و زیبا و جلوگیری از 

تخریب مزارع و مناظر و چشم اندازهای طبیعی
4. تأمین امنیت اجتماعی برای گردشگران جهت جلوگیری 

از تخلفات اجتماعی با همکاری نیروی انتظامی
5. تنوع بخشی و توسعه برنامه های تبلیغاتی برای معرفی 
جاذبه های طبیعی و تاریخی کشور ایران از طریق رسانه ها

6. تقویت و تسهیل بسترهای الزم برای مسافرت 
گردشگران خارجی به کشور

نقاط ضعف:
1. نامناسب بودن راه های ارتباطی 
بین شهرها و جاذبه های توریستی

2. کمبود مکان های اقامتی 
و پذیرایی مناسب برای همه 

گردشگران خارجی و پایین بودن 
امکانات اقامتی در مقایسه با 

استانداردهای جهانی
3. نامناسب بودن زیرساخت های 

محیطی 
4.کمبود تسهیالت بهداشتی، 

درمانی و خدماتی
5. فقدان حیات شبانه در 

کانون های
 گردشگری

6. عدم هماهنگی بین 
سازمان های مرتبط با گردشگری

7. ضعف تبلیغات در سطح 
بین المللی

8. کمبود امکانات رفاهی در 
سایت های 

گردشگری کشور
9. ضعف مدیریتی و فقدان ثبات 

مدیریتی
10. نظارت ضعیف برعملکرد 
واحدهای ارائه دهنده خدمات 

گردشگری
11. عدم سرمایه گذاری بخش 

دولتی به میزان الزم
12. عدم وجود نیروهای 

آموزش دیده در سازمان های 
مرتبط با گردشگری

محمدرضا امیری فهلیانی و سعید ملکی. رابطه متقابل مدیریت استراتژیک با گردشگری در عصر جهانی شدن



زمستان 1398 . دوره 7 . شماره 4

690

فرایند جهانی شدن اقتصاد ارائه می شود. با توجه به نتایج تحلیل سوات می توان گفت استراتژی رشد داخلی 
گردشگری ایران در عصر جهانی شدن به این شرح زیر است: بهره گیری بهینه و هدفمند از افزایش انگیزه 
مسافرت در بین طبقات مختلف مردم جهان در جهت بهره برداری از جاذبه ها و پتانسیل های گردشگری و 
طبیعی به منظور ایجاد اشتغال و درآمد برای ساکنان مناطق مختلف ایران؛ فراهم کردن زمینه های الزم برای 
سرمایه گذاری کشورهای خارجی برای توسعه زیرساخت های گردشگری؛ بهره گیری از تبلیغات برای شناساندن 
جاذبه ها و پتانسیل های گردشگری ایران به سایرکشورهای جهان؛ زمینه سازی برای حمایت از بخش خصوصی 
در سرمایه گذاری در حوزه گردشگری؛ تمرکز عمده فعالیت های گردشگری بر بهره برداری از منابع و جاذبه های 
بدون استفاده به منظور اشتغال وکسب درآمد؛ ایجاد هماهنگی بین نهادها و بخش های مختلف گردشگری 
به وسیله نشست ها و به کارگیری تدابیر مدیریتی و هماهنگ کننده با حضور سازمان های غیردولتی و مردم؛ 
استفاده از نیروی متخصص و کارآمد در زمینه گردشگری و مدیریت گردشگری به منظور به کارگیری صحیح 
و استفاده از پتانسیل های بالقوه کشور در زمینه گردشگری؛ همچنین با توجه به نتایج تحلیل سوات می توان 
گفت که استراتژی رشد خارجی گردشگری ایران در عصر جهانی شدن به این شرح است: در راهبردهای 
بازنگری ضمن تأکید بر نقاط ضعف درونی، سعی بر بهره گیری از فرصت های بیرونی در جهت رفع نقاط ضعف 
فراروی توسعه گردشگری کشور است؛ بازنگری در توزیع امکانات و خدمات گردشگری و احداث تأسیسات 
و تجهیزات بیشتر در اماکن گردشگری؛ ضمن بازنگری در امکانات رفاهی موجود، توسعه همه جانبه امکانات 
رفاهی و استراحتگاهی گردشگران خارجی مورد توجه قرارگیرد؛ توسعه و بهبود راه های ارتباطی، برای دسترسی 
آسان تر و کم هزینه ترگردشگران خارجی به سایت های گردشگری؛ بهبود و ارتقای محصوالت گردشگری (علمی، 
درمانی، تجاری وتفریحی) و سرمایه گذاری بیشتر بخش خصوصی در زمینه ایجاد و همچنین تبلیغ زیرساخت ها 
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تهیه کننده: نگارندگان

محمدرضا امیری فهلیانی و سعید ملکی. رابطه متقابل مدیریت استراتژیک با گردشگری در عصر جهانی شدن



زمستان 1398 . دوره 7 . شماره 4

691

و محصوالت گردشگری کشور به گردشگران؛ تقویت زمینه های رشد بانک توسعه اسالمی به عنوان یک بانک 
مشترک و صرافی های مجاز جهت تقویت و تسهیل ارائه خدمات الکترونیکی به گردشگران. 

استراتژی حداقل رساندن نقاط ضعف گردشگری ایران در عصر جهانی شدن به این شرح هستند: تنوع بخشی 
به امکانات و خدمات توریستی به منظور جلب رضایت گردشگران خارجی و بالتبع افزایش تعداد گردشگران 
و ایجاد اشتغال بیشتر در کشور؛ بهره برداری از توان تشکیالتی، قوانین و مقررات در جهت کاهش مخاطرات و 
آلودگی های اکولوژیکی و زیستی در مناطق گردشگری؛ برنامه ریزی و سامان دهی توریسم به منظور استفاده و 
بهره گیری مطلوب از محیط آرام و زیبا و جلوگیری از تخریب مزارع و مناظر و چشم اندازهای طبیعی؛ تأمین 
امنیت اجتماعی برای گردشگران جهت جلوگیری از تخلفات اجتماعی با همکاری نیروی انتظامی؛ تنوع بخشی 
و توسعه برنامه های تبلیغاتی برای معرفی جاذبه های طبیعی و تاریخی کشور ایران از طریق رسانه ها؛ تقویت و 

تسهیل بسترهای الزم برای مسافرت گردشگران خارجی به کشور.

استراتژی  پرهیز از تهدید در زمینه گردشگری در عصر جهانی شدن شامل این موارد می شود: 1. ارتقای 
سطح بهداشت در کشور و احداث بیمارستان تخصصی و به کارگیری پزشکان متخصص و تجهیز مراکز فعلی 
با دستگاه ها و تجهیزات مدرن برای جذب گردشگران که خواهان محصوالت گردشگری علمی و پزشکی 
هستند؛ 2. توسعه زیرساخت ها و تأسیسات گردشگری مورد نیاز گردشگران؛ 3. استفاده بیشتر از مشارکت 
بخش خصوصی در احداث تأسیسات و زیرساخت های گردشگری کشور؛ 4. اطالع رسانی و معرفی قابلیت ها و 
توانمندی کشور ایران به گردشگران خارجی از طریق رسانه ها، اینترنت و غیره؛ 5. تدوین مقررات و ضوابط در 
زمینه توسعه و اصالح نهادهای مدیریتی و به کارگیری مدیریت تخصصی در بخش های گردشگری و همچنین 

ثبات در مدیریت برای اجرای درست طرح های بلند مدت.

موقعیت جغرافیایی ایران می تواند به عنوان یک مزیت مهم در رقابت جهانی گردشگری مورد استفاده و 
توجه قرار بگیرد. قلمرو کشور ایران محل مناسبی برای توسعه گردشگری است، اما کمی سرمایه گذاری و 
ضعف مدیریت باعث شده که بسیاری از گنجینه های طبیعی و فرهنگی در انتظار تبدیل شدن به جاذبه های 
گردشگری و سود حاصل از بازدید خود باشند. ایران مجموعه ای از فرصت های گردشگری است. این موضوع 
نه تنها در وجود آثار تاریخی و جاذبه های طبیعی، بلکه حتی در هنجارهای فرهنگی و ارزش های دینی آن نیز 
نهفته است؛ فرصت ها و امکاناتی که اگر آن ها را در کنار آداب مهمان نوازی، پذیرایی صمیمانه، به ویژه در ایالت 
و عشایر از گردشگران خارجی قرار دهیم، ایران را دارای بهترین گنجینه و از عالی ترین ذخایر گردشگری جهان 
می کند. درنتیجه باید از این فرصت ها و امکانات مناسب گردشگری در کشور با برنامه ریزی درست و درازمدت با 
رفع موانع موجود، همراه با نوین شدن فناوری در این زمینه، استفاده بهینه کرد تا صنعت گردشگری توسعه و 
جایگاه ایران در رتبه بندی سازمان جهانی گردشگری ارتقا یابد. اگر گردشگری نشان دهنده بخشی از سیستم به 
طور کلی اقتصادیـ  اجتماعی در هر اقتصاد ملی باشد، یعنی بخشی از چشم انداز آینده سیستم است. بدون هیچ 
شکی ما تأیید می کنیم که در زمان متناقضی زندگی می کنیم؛ غنی بدون هیچ نگرانی نسبت به افراد ضعیف در 
حال زندگیاست. در قرن جدید یک شکاف بزرگ بین ثروت مادی و فقر در سیاره ما وجود دارد. با این حال نوعی 
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خوش بینی در اندیشه علمی درباره تغییرات مثبت در مفهوم جهانی و تحول در تجربه بشریت در سطح معنوی و 
روحانی وجود دارد. بر مبنای مباحثی که بیان شد گردشگری بازار مشترکی را در سطح جهانی شکل داده است 
و از آنجا که سیاست های اقتصادی نیز بر توسعه گردشگری برای رفع مشکالت اقتصادی تأکید می کنند، این 
برعهده عرضه کنندگان محصوالت گردشگری است که در انطباق با جهانی شدن اقتصاد و بازار رقابتی ناشی از 
آن به بهره برداری از این بازار و رفع مشکالت اقتصادی خود بپردازند. نتایج نشان می دهد که کشور ایران دارای 
پتانسیل های فراوانی در انواع زمینه های گردشگری است و موقعیت جغرافیایی ایران عامل مهمی در جذب 
گردشگران خارجی و باال بردن تعداد آن هاست. با توجه به این موقعیت، ما باید زمینه های ورود به عرصه جهانی 
شدن و استفاده از این پتانسیل های گردشگری را با برنامه ریزی و مدیریت استراتژیک فراهم آورده و گام های 
مؤثری در این زمینه برداریم. با توجه به مطالعات زیادی که در کشور ایران در زمینه گردشگری صورت پذیرفته، 
حلقه مشترک این مطالعات ضعف مدیریت و ساختارهای الزم در زمینه جذب گردشگران است. نتایج نشان 
می دهد که زیرساخت ها و جاذبه های گردشگری تأثیر مثبت و معنی داری بر جذب گردشگران خارجی خواهد 
داشت. یکی از دالیل موفقیت کشورهای با درآمددر زمینه گردشگری، وجود سیستمی جهت بازاریابی و تبلیغات 
مشخص و یکپارچه برای شناسایی و معرفی جاذبه های گردشگری و جذب گردشگران است. متأسفانه در ایران 
به دلیل ضعف در وجود سیستمی یکپارچه و هدفمند جهت تبلیغات و تشویق گردشگران، ناآگاهی گردشگران 

نسبت به جاذبه های گردشگری همچنان پابرجاست.

با وجود مسائل و چالش های فوق، گردشگری ایران از ظرفیت های بالقوه و بزرگی برای توسعه گردشگری 
در عصر جهانی شدن برخوردار است و با توجه به دارا بودن انواع محصوالت گردشگری از جمله گردشگری 
روستایی، گردشگری شهری، اکوتوریسم، گردشگری آب درمانی و غیره کشور ایران می تواند با برنامه ریزی 
صحیح، سرمایه گذاری و مدیریت استراتژیک گردشگری به یکی از قطب های مهم گردشگری در جهان چه در 
حال حاضر و چه در آینده تبدیل شود. برخی از روندهای کلی که در رویکرد مدیریت کسب وکار گردشگری 
در آینده مؤثرند، به این قرارند: در آینده تنها کشوری قادر به رقابت با دیگر کشورهای گردشگرپذیر است که 
بازارهای خود را متناسب با نیازهای گردشگران تشکیل دهد و به ایجاد محصوالت منحصربه فرد برای جذب 
گردشگر اقدام کند. سازمان ها باید دارای یک ساختار انعطاف پذیر سازمانی برای تطبیق خود با تغییرات سریع 
محیط خارجی باشند. توجه به نقش فناوری اطالعات در جذب گردشگران خارجی و اینترنت به عنوان یک 
منبع مهم ایجاد درآمد در جهان؛ فقط در صورت ادغام معقول با اینترنت و ارتباط مؤثر با مشتریان، می توان 
به یک رهبر در بازار تبدیل شد. گردشگری به خصوص گردشگری خارجی در عصر جهانی شدن به عنوان یک 
پدیده به پیشرفت ارتباطات و حمل ونقل بستگی دارد که هر دو توسط جنبش های پولی و شرکت های توزیعی 
(به عنوان مثال خطوط هوایی، شرکت های مختلف حمل ونقل، هتل های زنجیره ای و غیره)، تقویت شده و هر دو 
از عوامل بازاری و برون زا هستند که نقش بسیار مهمی در شکل دادن به توسعه گردشگری برعهده دارند. عوامل 
بیرونی، تغییرات جمعیتی و اجتماعی، اقتصادی، رشد زیرساخت های حمل ونقل، توسعه فناوری و تجارت به 
رشد گردشگری به عنوان یک صنعت کمک کرده است. درنهایت سرمایه گذاران و مدیران در بخش گردشگری 
با توجه به مشوق های کشور عالقه مند به سرمایه گذاری در بخش گردشگری هستند؛ با استدالل های قوی و 
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معتبر و ارائه مشوق های اقتصادی به آنان و ایجاد اطمینان از سود حاصل از سرمایه گذاری در بخش گردشگری 
می توان سرمایه گذاران را در امر سرمایه گذاری در این بخش امیدوار و از آنان حمایت کرد. رشد سریع گردشگری 
از لحاظ اجتماعی و بین المللی تهدیدی برای محیط زیست محسوب می شود، با این حال ما باید از جهانی شدن 

بهره مند شویم، در ادامه روش هایی برای بهره مندی از منافع گردشگری جهانی پیشنهاد می شود؛

توسعه آموزش نیروی انسانی به ویژه راهنمایان تور متخصص و زبده در بخش های مختلف گردشگری؛ توجه 
به گردشگری ورزشی در کشور؛ تقویت گردشگری الکترونیکی در کشور؛ بهره گیری از شرایط سیاسی برای 
جذب گردشگران خارجی؛ اصالح مسیرها و تعمیر و نگهداری جاده های منتهی به سایت های گردشگری؛ برپایي 
نمایشگاه ها، بازارچه ها، جشن ها و جشنواره هـاي مختلـف در فصـول سـال، در نزدیکی سایت های گردشگری؛ 
حمایت دولت از پیشرفت و توسعه گردشگری در کشور؛ توسعه سرمایه گذاری در زیرساخت های گردشگری، 
به ویژه در مناطق توسعه نیافته؛ ایجاد یک طرح جامع توسعه گردشگری به عنوان پایه ای برای فرموله کردن 
سیاست های گردشگری؛ استفاده از فناوری های جدید (فناوری ارتباطات و رایانه) در کسب وکار گردشگری؛ ایجاد 
سیاست های تشویقی و حمایتی در سرمایه گذاری در امر گردشگری؛ بهبود کیفیت در امکانات و زیرساخت های 
پروازهای بین المللی؛ مشارکت بخش خصوصی و دولتی در ارتقا و توسعه بخش گردشگری؛ آموزش و پرورش 

نیروی کار برای دست یابی به مزیت رقابتی.

در فرایند برنامه ریزی باید دو سطح بخش دولتی و بخش خصوصی با هم همکاری داشته باشند؛ چون 
استراتژی های گردشگری به طور فزاینده ای بازتاب نیاز یک رویکرد یکپارچه به توسعه صنعت گردشگری 
در سراسر وزارتخانه های دخیل در امر گردشگری و همچنین سرمایه گذاری های بخش خصوصی در مقاصد 
گردشگرپذیر است. مدیریت صنعت گردشگری بدون مشارکت همه بازیگران اعم از نهادهای بین المللی، دولت، 

بخش خصوصی و حتی مردم امری غیرممکن است.

مالحظات اخالقي

پیروي از اصول اخالق پژوهش

همه اصول اخالقی در این مقاله رعایت شده است. شرکت کنندگان اجازه داشتند هر زمان که مایل بودند 
از پژوهش خارج شوند. همچنین همه شرکت کنندگان در جریان روند پژوهش بودند. اطالعات آن ها محرمانه 

نگه داشته شد.

حامي مالي

این پژوهش هیچگونه کمک مالی از سازمانیهای دولتی، خصوصی و غیرانتفاعی دریافت نکرده است.

محمدرضا امیری فهلیانی و سعید ملکی. رابطه متقابل مدیریت استراتژیک با گردشگری در عصر جهانی شدن



زمستان 1398 . دوره 7 . شماره 4

694

مشارکت نویسندگان

تمام نویسندگان در آماده سازی این مقاله مشارکت داشته اند.

تعارض منافع

بنابر اظهار نویسندگان، این مقاله تعارض منافع ندارد.

محمدرضا امیری فهلیانی و سعید ملکی. رابطه متقابل مدیریت استراتژیک با گردشگری در عصر جهانی شدن



Winter 2020, Volume 7, Number 4

695

Quarterly Journal of
The Macro and Strategic Policies

References

Amaldas, M. (2009). The management of globalization in Singapore: Twentieth century lessons for the early decades 
of the new century. Journal of Alternative Perspectives in the Social Sciences, 1(3),982-1002. http://journaldata-
base.info/articles/management_globalization_singapore.html

Azarya, V. (2004). Globalization and international tourism in developing countries: Marginality as a commercial 
commodity. Current Sociology, 52(6), 949-67. [DOI:10.1177/0011392104046617]

Buhalis, D., & Law, R. (2008). Progress in information technology and tourism management: 20 years on and 10 
years after the Internet - the state of eTourism research. Tourism Management, 29(4), 609-23. [DOI:10.1016/j.
tourman.2008.01.005]

Choi, H. S. Ch., & Sirakaya, E. (2006). Sustainability indicators for managing community tourism. Tourism Manage-
ment, 27(6), 1274-89. [DOI:10.1016/j.tourman.2005.05.018]

David, F. R. (2017). Strategic management [M. Arabi, & M. Taghizadeh Motlagh, Persian Trans]. Tehran: Iran Cul-
tural Studies.

Dwyer, L., Edwards, D., Mistilis, N., Roman, C., & Scott, N. (2009). Destination and enterprise management for a 
tourism future. Tourism Management, 30(1), 63-74. [DOI:10.1016/j.tourman.2008.04.002]

Esmaeilzadeh, H., Sarrafi, M., & Tavakkolinia, J. (2012). [Analysing tourism development approaches in local 
communities (Persian)]. Environmental Sciences, 9(2), 119-42. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx-
?id=157237

Feige, M. (1998). Tourism at the beginning of the new millennium. Tourism, 48(2), 101-4. https://www.cabdirect.org/
cabdirect/abstract/20003004613

Hociung, I. G., & Francu, L. G. (2012). Globalization - tourism - communication, competitiveness triangle on the mar-
ket affected by the economic crisis. Theoretical and Applied Economics, 7(572), 133-46. https://bit.ly/3frVKEM

Khanzadi, A., Falahati, A., & Heirani, Z. (2018). [Investigating and analyzing the role and effects of tourism develop-
ment on income distribution in the provinces of Iran (Persian)]. Journal of Tourism and Development, 7(1), 84-100. 
http://www.itsairanj.ir/article_63613.html

Kirovska, Z. (2011). Strategic management within the tourism and the world globalization. Journal of Economics, 
2(1), 69-76. https://ideas.repec.org/a/ris/utmsje/0028.html

Lanquar, R. (2007). Tourism, migrations and co-development. International Journal of Sociology, 65(48), 221-41. 
[DOI:10.3989/ris.2007.i48.75]

Lotfi, H., Soltani, N., & Eghbali, N. (2009). [Tourism, government and political economy in Iran (Persian)]. Journal 
of Studies of Human Settlement Planning, 3(7), 87-110. http://jshsp.iaurasht.ac.ir/article_522377.html

Marin, S. C. (2016). Strategic management in public administration. Paper presented at International Conference 
“Risk in Contemporary Economy”, Galati, Romania, 2016. https://pdfs.semanticscholar.org/7870/ebff92f-
239b9e7a799de7846c9eee2111e84.pdf 

Modest, D. B. (2009). Stages and effects of globalization. Acta Universitatis Danubiu, 2(1), 110-24. http://journals.
univ-danubius.ro/index.php/internationalis/article/view/1479

Maleki S & Amiri Fahlyiani M. Strategic Management Relationships With Tourism (2020). ??? .JMSP, 7(4), 670-697.

http://journaldatabase.info/articles/management_globalization_singapore.html
http://journaldatabase.info/articles/management_globalization_singapore.html
https://doi.org/10.1177/0011392104046617
https://doi.org/10.1016/j.tourman.2008.01.005
https://doi.org/10.1016/j.tourman.2008.01.005
https://doi.org/10.1016/j.tourman.2005.05.018
https://doi.org/10.1016/j.tourman.2008.04.002
https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=157237
https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=157237
https://www.cabdirect.org/cabdirect/abstract/20003004613
https://www.cabdirect.org/cabdirect/abstract/20003004613
http://www.itsairanj.ir/article_63613.html
https://ideas.repec.org/a/ris/utmsje/0028.html
https://doi.org/10.3989/ris.2007.i48.75
http://jshsp.iaurasht.ac.ir/article_522377.html
https://pdfs.semanticscholar.org/7870/ebff92f239b9e7a799de7846c9eee2111e84.pdf
https://pdfs.semanticscholar.org/7870/ebff92f239b9e7a799de7846c9eee2111e84.pdf
http://journals.univ-danubius.ro/index.php/internationalis/article/view/1479
http://journals.univ-danubius.ro/index.php/internationalis/article/view/1479


Winter 2020, Volume 7, Number 4

696

Quarterly Journal of
The Macro and Strategic Policies

Mohamadzadeh, P., & Samadzad, S. (2018). [The factors affecting the formation of the destination image from the 
domestic tourists’ perspectivetourism management studies (Persian)]. Tourism Management Studies, 13(41), 83-
107. [DOI:10.22054/tms.2018.18306.1507]

Mohammadfam, I. (2008). [Strategic management based safety: Why and how? (Persian)]. Iran Occupational Health, 
5 (1-2), 1-5. http://ioh.iums.ac.ir/article-1-112-fa.html

Mohseni, R. A. (2010). [Sustainable tourism in Iran: Functions, challenges and solutions (Persian)]. Geographic 
Space, 9(28), 149-71. https://www.sid.ir/fa/Journal/ViewPaper.aspx?id=102424

Monavvarian, A., Aghazade, H., & Shahamatnejad, M. (2012). [Measuring the strategic thinking of the managers of 
Tehran’s municipality (Persian)]. Journal of Business Management, 4(2), 129-46. [DOI:10.22059/jibm.2012.29187]

Mowlana, H., & Smith, G. (1993). Tourism in a global context: The case of frequent traveler programs. Journal of 
Travel Research, 31(3), 20-7. [DOI:10.1177/004728759303100304]

Naghibossadat, S. R. (2003). [Globalization (Persian)]. 1st Ed. Tehran: Ketabe Sobh. http://opac.nlai.ir/opac-prod/
bibliographic/685891

OECD. (2010). Tourism 2020: Policies to promote competitive and sustainable tourism. Retrieved from https://bit.
ly/2YCNdrB

Osborne, D., & Gaebler, T. (1993). Reinventing government: How the entrepreneurial spirit is transforming the public 
sector. London: Plume. https://books.google.com/books?id=7qyp_EcJuZoC&dq

Papoli Yazdi, M. H., & Saqai, M. (2009). [Tourism (nature & concepts) (Persian)]. 3rd Ed. Tehran: SAMT. http://opac.
nlai.ir/opac-prod/bibliographic/1876076

Peric, V. (2005). Tourism and globalization. Paper presented at the 6th International Conference of the Faculty of 
Management Koper, Congress Centre Bernardin, Slovenia, Balkans, 24-26 November 2005. http://www.fm-kp.si/
zalozba/ISBN/961-6573-03-9/peric.pdf

Petrevska, B. (2012). Forecasting international tourism demand: The evidence of macedonia. UTMS Journal of Eco-
nomics, 3(1), 45-55. [DOI:10.7251/ZREFIS1307051P]

Quian, Sh. (2010). Research on behaviors of govwrment’s tourism marketing. UTMS Journal of Economics, 1(1), 
99-106. https://ideas.repec.org/a/ris/utmsje/0009.html

Radulovic, L. (2013). The role and potential of global distribution system amadeus for tourism development at the 
global level. Singidunum Journal, 10(1), 28-38 [DOI:10.5937/sjas1301028R]

Ritchie, B. W. (2004). Chaos, crises and disasters: A strategic approach to crisis management in the tourism industry. 
Tourism Management, 25(6), 669-83 [DOI:10.1016/j.tourman.2003.09.004]

Seyed Alipoor, S. K., Eghbali, N., Bakhshande Nosrat, A. (2010). [Tourism management and its role in rural develop-
ment case study: Villages of semnan province (Persian)]. Journal of Industrial Strategic Management (Pajouhesh-
gar), 7(19), 52-69. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=124662

Stiglitz, J. E. (2006). Making globalization work. New York: Norton. https://books.google.com/books?id=AdHM3_
LCNtMC&dq

Maleki S & Amiri Fahlyiani M. Strategic Management Relationships With Tourism (2020). ??? .JMSP, 7(4), 670-697.

https://dx.doi.org/10.22054/tms.2018.18306.1507
https://www.sid.ir/fa/Journal/ViewPaper.aspx?id=102424
https://dx.doi.org/10.22059/jibm.2012.29187
https://doi.org/10.1177/004728759303100304
http://opac.nlai.ir/opac-prod/bibliographic/685891
http://opac.nlai.ir/opac-prod/bibliographic/685891
https://books.google.com/books?id=7qyp_EcJuZoC&dq
http://opac.nlai.ir/opac-prod/bibliographic/1876076
http://opac.nlai.ir/opac-prod/bibliographic/1876076
http://www.fm-kp.si/zalozba/ISBN/961-6573-03-9/peric.pdf
http://www.fm-kp.si/zalozba/ISBN/961-6573-03-9/peric.pdf
https://doi.org/10.7251/ZREFIS1307051P
https://ideas.repec.org/a/ris/utmsje/0009.html
https://doi.org/10.5937/sjas1301028R
https://doi.org/10.1016/j.tourman.2003.09.004
https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=124662
https://books.google.com/books?id=AdHM3_LCNtMC&dq
https://books.google.com/books?id=AdHM3_LCNtMC&dq


Winter 2020, Volume 7, Number 4

697

Quarterly Journal of
The Macro and Strategic Policies

Tabatoni, P., & Jarniou, P. (1975). [The management systems, policies and structures (Les systèmes de gestion: Poli-
tiques et structures) (French)]. Paris : Presses Universitaires de France. https://books.google.com/books?id=52og-
PAAACAAJ&dq

Taj, Sh. (2003). [A model for the development of ecotourism (Persian)]. Daneshnameh, (46-47).

Yaghobipour, M. (2009). [The impact of culture globalization on national identity (Persian)]. Political & Economic 
Ettelaat, 24(267-268), 110-21. https://www.magiran.com/paper/701177

Zarei Matin, H., Seyedjavadein, S. R., Rahimpour, A., & Bagheri, M. (2012). [Explaining I.R. of Iran’s tourism indus-
try challenges (Persian)]. Strategic Management Thought, 6(1), 73-106. http://smt.journals.isu.ac.ir/article_1024.
html

Maleki S & Amiri Fahlyiani M. Strategic Management Relationships With Tourism (2020). ??? .JMSP, 7(4), 670-697.

https://books.google.com/books?id=52ogPAAACAAJ&dq
https://books.google.com/books?id=52ogPAAACAAJ&dq
https://www.magiran.com/paper/701177
http://smt.journals.isu.ac.ir/article_1024.html
http://smt.journals.isu.ac.ir/article_1024.html

	_GoBack

