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 الف

 ارـگفتـپیش               

المللی گردشگری به گواه شواهد گوناگون، نمایشگاه بین

و صنایع وابسته تهران که همه ساله در ماه بهمن برگزار 

صی صنعت گردشگری شود، بزرگترین نمایشگاه تخصمی

باشد و در تقویم رویدادهای سازمان جهانی ایران می

 به ثبت رسیده است. (UNWTO)گردشگری 

المللی بازرگانی و نمایشگاهی تهران با حمایت سازمان میراث فرهنگی، صنایع یازدهمین دوره نمایشگاه توسط شرکت بین

های در محل دائمی نمایشگاه 96سوم الی ششم بهمن ماه سال  از« ایران فراتر از انتظار»دستی و گردشگری و با شعار 

-23، 18های )سالنسالن مجزا 14هزار مترمربع و در  43المللی تهران برگزار گردید. این نمایشگاه که در فضایی بالغ بر بین

22 ،31A ،31B ،35 ،38 ،38A ،38B ،43 ،41A ،41B ،44A  44وB )های مرتبط، للی و ملی، سازمانالمبرپا شد، پذیرای مقامات بین

 المللی، متخصصان گردشگری و بازدیدکنندگان عمومی بود.های گردشگری داخلی و بینکسب و کارها و گروه

ه ریزی شدهایی معین طرحهای نمایشگاه سال جاری حول محورها و تمبه فراخور شعار انتخابی، برای نخستین بار، برنامه

گردشگری »، «گردشگری الکترونیک»، «گردشگری غذا»، «گردشگری کودک»محورِ  11ن به توابود که از آن جمله می

طبیعتگردی، بومگردی، گردشگری »، «گردشگری هنری و اقوام»، «گردشگری ورزشی»، «گردشگری سالمت»، «گل

ی ها، برخاین گروه اشاره نمود. عالوه بر« همچنین هتلداری و تجهیزات»و « صنایع دستی و سوغات»، «روستایی و عشایری

ای، خدمات آموزشی و... نیز کننده انواع تجهیزات سفر، خودروهای مسافربری، خدمت بانکی و بیمههای عرضهمجموعه

 جهت معرفی محصوالت و خدمات خود در این رویداد مشارکت کرده بودند.

ای، بخش قابل توجهی از این رویداد حرفه

 11ا در طی فعاالن صنعت و مسافران ایرانی ر

سال برگزاری به خود جلب کرده و از اینرو، از 

های ای برای بررسی دیدگاهظرفیت نهفته

ریزان و کنندگان خدمات سفر، برنامهعرضه

گیران دولتی، جامعه علمی و همچنین تصمیم

های سمت تقاضا )بازدیدکنندگان( دیدگاه

گیری در شرایط مختلف و درباره شیوه تصمیم
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در قالب انجام نظرسنجی، عالوه بر این که یکی از مهمترین برداری از این ظرفیت آنان برخوردار است. بهرهرفتار سفر 

-تواند به تهیه راهنمای عمل تصمیممیشود؛ های معتبر جهانی محسوب میاستانداردهای فنی و خروجی اصلی نمایشگاه

 گیران و فعاالن منتهی شود. 

های معتبر حوزه گردشگری از جمله المللی معتبر در سراسر جهان و به ویژه نمایشگاهبین هایچه بسا، تمامی نمایشگاه

، فیتور و... مدتی پس از اتمام رویداد، گزارشی را درباره وضعیت صنعت، مسائل روز ITB، (WTM)لندن -بازار جهانی سفر

 .سازندجهانی و نمایشگاه مربوطه منتشر می

در پی رسالت خود و به منظور بررسی مهمترین روندها و  (IranTIM)های گردشگری ایدهبر همین اساس، گروه مدیریت 

های معتبری که بدانها اشاره شد، از دهمین دوره های پیش روی صنعت گردشگری ایران و با الگوگیری از نمایشگاهچالش

نخستین گزارش »زارشی را با عنوان ( اقدام به اجرای پیمایشی در سطح نمایشگاه نمود و گ1395این نمایشگاه )بهمن 

تهیه و در دسترس فعاالن و « 1395-ساالنه روند صنعت گردشگری ایران از دیدگاه فعاالن بخش خصوصی و دولتی

 عالقمندان صنعت قرار داد.

خ یای برای تداوم این کار بود و منجر شد تا این گروه از تاراستقبال گسترده متخصصان حوزه گردشگری نیروی محرکه

ی و المللی گردشگربرای دومین سال پیاپی، پیمایشی را در سطح یازدهمین نمایشگاه بین 1396سوم الی ششم بهمن ماه 

سی و شناصنایع وابسته و با حمایت معاونت گردشگری سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری جهت مخاطب

 های صنعت گردشگری انجام دهد. ن بررسی روندها و چالشکنندگان در نمایشگاه و همچنیسنجش رضایتمندی مشارکت

، «بازدیدکنندگان عمومی»نفر از ذینفعان نمایشگاه و در سه سطح  1431های این پیمایش گسترده که در میان یافته

 گردد.صورت پذیرفته است، در قالب گزارش حاضر ارائه می« دارانغرفه»و « بازدیدکنندگان متخصص»



 

 

 ج

 شنـاسـیروش     

 

از آنجایی که انجام نظرسنجی 

یکی از مهمترین استانداردهای 

فنی و خروجی اصلی تمامی 

المللی در های بیننمایشگاه

سراسر جهان است، سواالت 

 -های مرتبط )با تأکید بر رویه بکار رفته در نمایشگاه بازار جهانی سفرهای جهانی نمایشگاهها با بررسی نمونهپرسشنامه

و بر مبنای علم تحقیقات بازار سفر و گردشگری طراحی گردید و سپس در طی جلسات همفکری متعدد و مجزای لندن( 

با فعاالن تجاری، متخصصان علمی، نخبگان دانشگاهی، مسئولین و کارشناسان  IranTIMاعضای تیم توسعه و تحقیقات 

های نهایی مورد تأیید قرار شد تا روایی نسخه های دولتی و غیردولتی مرتبط به مشورت گذاشتهگردشگری در دستگاه

 گرفت.

های ای و انجام مصاحبههای پرسشنامهتیم پیمایش در طی چهار روز نمایشگاه به صورت میدانی اقدام به گردآوری داده

ه خطای کگیری از روش سیستماتیک استفاده شد. این روش از آن جهت مورد استفاده قرار گرفت کیفی نمودند. برای نمونه

پرسشگر به حداقل ممکن برسد، توزیع اعضای نمونه در حد امکان مشابه کل جامعه مخاطبان باشد و بتوان به اطالعات 

 بیشتری درباره جامعه دست یافت. نظرخواهی تا یک هفته پس از نمایشگاه، به صورت اینترنتی ادامه داشت. 

فعات متعدد( مراجعه و سعی بر آن بود که مدیران یا سرپرستان های مرتبط )به دداران به تمامی غرفهدر خصوص غرفه

 حاضر در نمایشگاه به پرسشنامه پاسخ دهند.

نمونه نخست هر یک از سه پیمایش مدنظر  33های نظرسنجی، ضریب آلفای کرونباخ برای به منظور بررسی پایایی فرم

جهت  SPSS22افزار تحلیل آماری افزار اکسل، از نرمبه نرم ها و ورود اولیه مشاهداتمحاسبه گردید. پس از گردآوری داده

صورت  گرانی بهتحلیل و استخراج جداول و اطالعات ارزشمند نهفته در آنها بهره گرفته شد. در کنار پیمایش کمّی، مصاحبه

رات آنان به نظ پرداختند تا اطالعات تکمیلی بیشتری در خصوصرندوم با مخاطبان پیمایش به گفتگو و مصاحبه کیفی 

ای هکنندگان در پیمایش، با پاسخگویی به پرسشی باز در زمینه چالشدست آید. ضمن آنکه تعداد قابل توجهی از شرکت

  صنعت گردشگری در سال آینده، زمینه را برای افزودن نتایج این بخش از طریق تحلیل محتوا فراهم آوردند.
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های ذیل های آماری و روشها، از آزمونا هدف پژوهش و ماهیت پرسشهای گردآوری شده متناسب بجهت تحلیل داده

 استفاده شده است:

 :به واسطه ماهیت و هدف پژوهش حاضر، آزمون فراوانی پرکاربردترین آزمون برای استخراج نتایج  آزمون فراوانی

 بوده است. 

 :نتخاب چند گزینه وجود داشت یا ها با توجه به اینکه امکان اای از پرسشدر بخش عمده تحلیل چندپاسخی

رفتار « های چندپاسخیپرسش»دهندگان بیش از یک گزینه را عالمت زده بودند، با آنها به عنوان عمده پاسخ

درصد از »و ستون « درصد افرد»شده است. بنابراین، در عمده جداول با دو ستون درصدی مواجهیم: ستون 

 «. هامجموع پاسخ

ت، اند برابر نیسدهنده الزاماً با تعداد کل افرادی که در پیمایش مشارکت کردهافراد پاسخها مجموع در این پرسش

باشد. اما درخصوص ستون دیگر، اینگونه نیست. برای نمی %133بنابراین مجموع ستون درصد افراد نیز مساوی 

ها ارجاع د از مجموع پاسخهای تهیه شده، به درصها، در متن گزارش و اینفوگرافیسهولت در درک ابعاد پاسخ

مربوط به افرادی است که  %133ها با درصدی در اینفوگرافی چند)اختالف باشد می %133شده است که مجموع آنها برابر با 

 اند(.به پرسش پاسخ نداده

 در مواردی که امکان مقایسه دو گروه از افراد در خصوص یک موضوع خاص  دو و جداول متقاطع:-آزمون کای

دو برای اثبات وجود اجماع نظر یا تفاوت دیدگاه؛ و یا وجود رابطه -مقایسه دو متغیر مدنظر بود، از آزمون کاییا 

 یا عدم وجود رابطه بین دو متغیر استفاده شده است.

 :را به هادهندگان خواسته شده بود گزینهپاسخ ها ازدر برخی از پرسش ماتریس ارزیابی استراتژیک کمّی 

های ارزیابی استراتژیک ماتریس ها ازدهی و تحلیل این گزینهاولویتگذاری نمایند؛ جهت شماره 5تا  1ترتیب از 

 استفاده شده است. ((QSPM)ریزی استراتژیک کمّی )برگرفته از ماتریس برنامه کمّی

 :ها مورد هنفر نخست( برای تأیید پایایی پرسشنام 33این آزمون در مرحله پایلوت ) آزمون آلفای کرونباخ

 استفاده قرار گرفت. 
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 بخش تهیه شده است: 3گزارش حاضر به تفکیک نوع ذینفعان، در 

 آنها درباره نمایشگاه رات نفر از بازدیدکنندگان عمومی ازجمله نظ 658های حاصل از پیمایش فصل اول حاوی یافته

باره تأثیرات افزایش عوارض خروج از کشور دیدگاه بازدیدکنندگان درداخلی و خارجی و  رفتار سفر، مقاصد ،حاضر

 باشد.می مطرح شد( 1396چالشی که در سال  بر روی رفتار سفر آنان )به عنوان

 پردازد. این بخش بازدیدکننده متخصص می 461های حاصل از پیمایش فصل دوم به تشریح و تحلیل یافته

های ، چالش1391عت گردشگری کشور در سال های ارزشمندی را درباره نمایشگاه حاضر، روندهای صندیدگاه

ها و موانع توسعه این صنعت را در بر گردشگری در سطح کالن، اقدامات دولت، نهادهای تأثیرگذار، زیرساخت

 دارد. 

  گیرد.داران نمایشگاه مورد بررسی قرار مینفر از غرفه 312از منظر را در فصل سوم نیز این مباحث 

 ن گزارش:شایان ذکر است که در ای

  است از کلیه افرادی که زمینه تخصصی آنها غیر از گردشگری است عبارت ،«بازدیدکنندگان عمومی»منظور از

 اند.و به عنوان مسافر یا شهروند عادی از این رویداد بازدید کرده

 «ایهمافرادی هستند که یا کسب وکاری در حوزه گردشگری دارند، یا به عنوان سر «بازدیدکنندگان متخصص-

گذار در این صنعت حضور دارند، یا در یک مجموعه مرتبط با گردشگری شاغلند و یا در این زمینه مشغول به 

باشند. بنابراین، این گروه ترکیبی است از افرادی که به صورت بالفعل از این صنعت کسب درآمد تحصیل می

 خواهد بود.در آینده نها آگردشگری منبع درآمد  زمینه آموزشی فعلی،کنند یا به واسطه می

 «ای را اجاره کرده است. این افراد ترکیبی از مؤسسان، ه مجموعه کاری آنها غرفهنیز افرادی هستند ک «دارانغرفه

باشند. در واقع، این گروه نگاه کننده در نمایشگاه میهای مختلف و کارکنان کسب و کارهای شرکتمدیران بخش

 کنند.در حال حاضر از این صنعت درآمد کسب میسازد که افرادی را منعکس می

ای هپرسشگران پیش از ارائه فرمذکر این نکته ضروری است که 

نظرسنجی به مخاطبین، ابتدا از طریق پرسشی شفاهی به عنوان 

کردند تا بتوانند یک ارزیابی اولیه از نوع مخاطب فیلتر استفاده می

تخصص را از یکدیگر و از انجام داده و بازدیدکنندگان عمومی و م

تفکیک دهند.  (ارج از غرفه خودداران حاضر در محوطه )خغرفه

دادند.سپس پرسشنامه مربوطه را در اختیار مخاطبین قرار می
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 بـازدیـدکـنندگـان عمـومـی

 

 

 

شگاه، اعم از اطالعات نفر از بازدیدکنندگان عمومی نمای 658های حاصل از پیمایش در این بخش یافته

شناختی، رفتار سفر داخلی و خارجی، مقاصد داخلی و خارجی بالفعل، تأثیر افزایش عوارض خروج از جمعیت

ایتمندی آنان از نمایشگاه ارائه و در کشور بر تصمیمات سفر ایشان و همچنین اهداف بازدید و میزان رض

 ه انجام شده است.های پیمایش سال گذشته مقایسموارد ممکن، با یافته

محاسبه گردید و پایایی آن مورد تأیید  35859نمونه نخست  33ضریب آلفای کرونباخ این پرسشنامه برای 

مل اـانی از افزایش عوارض خروج از کشور شماتریس تأثیرپذیری تصمیمات سفر گردشگران ایر قرار گرفت.

 پیمایش استخراج گردید. ازقسمت  های ایناز یافته «درباره سفرگیری ناحیه تصمیم 5»

 * پرسشنامه مربوطه: پیوست )الف(
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 شنـاختیپـروفـایل اطالعـات جمعیت. 6-6                    

 

ن بیش زناتوان گفت میاز اینرو،  دهند.کننده در پیمایش را زنان تشکیل میاز بازدیدکنندگان شرکت (%54) بیش از نیمی

 .اندالمللی گردشگری و صنایع وابسته استقبال کردهشگاه بیناز مردان از یازدهمین نمای

 درصد )%( تعداد )نفر( 1-1جدول 
ت

سی
جن

 %54 355 زن 

 %46 333 مرد

 %100 658 مجموع

سال سن دارند. به  25زیر  %24سال و  36-45در گروه سنی  %26 و سال 26-35دهندگان در گروه سنی از پاسخ 41%

باشند. بدین ترتیب چنین استباط های سنی جوانان و میانساالن میگروه ازنمایشگاه خاطبان عمومی م از %61بیان دیگر، 

خش ب های سنی مسن برنامه خاصی تدارک ندیده است. بنابراین، با توجه به اینکهشود که نمایشگاه حاضر برای گروهمی

شود،  این چالش به وجود فته بر تعداد آنها افزوده میدهند و رفته رقابل توجهی از جامعه را جمعیت سالخورده تشکیل می

 توان برای جذب آنها اتخاذ نمود؟ آید که چه تدابیری را میمی

 درصد )%( تعداد )نفر( 1-2جدول 

ی
گروه سن

 

 2356% 155 سال 25تا 

 41.2% 211 سال 35-26

 2558% 113 سال 45-36

 5.5% 36 سال 55-46

 356% 24 سال 55باالی 

 %353 2 بدون پاسخ

 %100 658 مجموع
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اند که کارمند بخش خصوصی، بانک و یا حسابدار از آنان به صراحت اعالم کرده %454)دهندگان کارمند هستند پاسخ از 15%

  دهند.برگزاری چنین رویدادهایی ترجیح می را برای غیرکاریساعات . این دست از افراد عمدتاً (باشندمی

(، افراد دارای %11اند از: دانشجویان )اند به ترتیب عبارتهای شغلی که از نمایشگاه گردشگری استقبال کردهروهسایر گ

 .(%9دار )( و زنان خانه%13مشاغل آزاد )

 است. شده( درج 1-3فهرست کامل و مشروح شغل بازدیدکنندگان در جدول )

 

 )%( افراد درصد تعداد )نفر( 1-3جدول 

ل
شغ

 

 29% 191 الم شغلعدم اع

 1459% 98 کارمند

 1154% 15 دانشجو

 13% 66 آزاد

 858% 58 خانه دار

 356% 24 معلم

 355% 23 بیکار

 259% 19 بازنشسته

 251% 14 عکاس و خبرنگار

 158% 12 استاد دانشگاه/ افراد با تحصیالت دکتری

 155% 13 مدیر

 154% 9 راح سایتبرنامه نویس، مهندس کامپیوتر و ط

 154% 9 مهندس عمران

 152% 8 پزشک و پرستار

 152% 8 آموزدانش

 152% 8 مهندس مشاور/ مهندس معماری

 359% 6 حسابدار

 HSE 4 %356زیست و کارشناس محیط

 356% 4 روانشناس

 355% 3 ورزشکار

 355% 3 مهندس برق

 355% 3 هنرمند

 352% 1 کشاورز/ خانه روستایی

 352% 1 مهندس صنایع غذایی

 352% 1 وکیل

 %100 658 مجموع
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 . رفتـار گردشگـران در سفرهای داخلـی2-6              

هارم سه چ حدود در این میان،اند. بازدیدکنندگان نمایشگاه در طی یکسال گذشته در داخل کشور سفر کرده %93بیش از 

( %3556سفر داخلی ) 2-3اکثریت افراد در این بازه زمانی  اند.ر داخل ایران به سفر پرداختهبیش از یکبار د (%1655) آنان

 دهند.از سفرهای خود اختصاص می نوع روز را به این 4الی  2به طور میانگین، و  اندداشته

ق ه آن در قالب صندومدیریت بهینهای مالی است که تراکنش ی ازسفرهای داخلی به نوعی نشانگر حجم باالی این میزان

 تواند یکی از نتایج مدیریت اصولی این صندوق باشد.. کمک به توزیع زمانی و مکانی سفر میسازدملی سفر را ضروری می

 

 

 درصد )%( تعداد )نفر( 1-5جدول 

ی
ی داخل

ت سفرها
ن طول مد

میانگی
 553% 33 روز 2-1 

 58.5% 385 روز 4-2

 26.1% 116 یک هفته

 454% 29 هفته 2-1

 158% 12 هفته 2بیش از 

 %3355 23 بدون پاسخ

 %100 658 مجموع

 درصد )%( تعداد )نفر( 1-4جدول 

تعداد
 

ی
سفرها

 
ی

داخل
 

 در
ی

ط
 

سال
یک

  

گذشته
 

 156% 53 بدون سفر

 15.5% 132 یکبار

 3556% 234 بار 3-2

 2351% 132 بار 5-4

 2358% 131 بار 5بیش از 

 3355% 3 بدون پاسخ

 %100 658 مجموع
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با محوریت مرکز  %13استان( اصفهان )تمام با محوریت  %1151با محوریت رشت(، مازندران )%1256های گیالن )استان

شرقی آذربایجان با محوریت کیش و سپس قشم(، %653، هرمزگان )با محوریت مشهد( %851اسان رضوی )، خراستان(

 شوند.مقصد نخست گردشگران داخلی محسوب می 1به ترتیب، با محوریت شیراز(  %456و فارس ) (با محوریت تبریز 551%)

های گردشگری در نسخه اول گزارش، یعنی نظرسنجی سال ی است که گروه مدیریت ایدههایبینیاین یافته مطابق با پیش

ی در اصد گردشگران داخلمهمترین مقفعاالن صنعت گردشگری در پاسخ به اینکه در نظرسنجی سال گذشته باشد. می 95

(، اصفهان و فارس )هر %16(، مازندران )%11خراسان رضوی )های ها خواهند بود، به ترتیب استانکدام استان 96سال 

 ( را نام برده بودند.%3و آذربایجان شرقی ) (%8جزیره کیش )(، %13(، گیالن )%13کدام 

دهند و به غیر از استان مقاصد آشنا و رایج را ترجیح میهمچنان شود، گردشگران داخلی در عمل، همانطور که مشاهده می

 متمرکز در یک نقطه مهم )معموالً مرکز استان( اتفاق افتاده است.مازندران، توسعه گردشگری در سایر مقاصد به صورت 

یزان دریافت که مان تومیشده توسط بازدیدکنندگان،  و مقایسه شهرهای عنوانها تر پاسخبا بررسی عمیقاز سوی دیگر، 

(، سفر66)( و یزد سفر13(، تبریز )سفر14شیراز )(، سفر126(، اصفهان )سفر138مشهد ) شهرهایسفرهای انجام شده به 

 فاصله قابل توجهی با سایر شهرها دارد.

دشگران مقصد نخست گر 6شرقی )با محوریت تبریز( به جمع نکته دیگر در زمینه مقاصد داخلی، ورود استان آذربایجان

 است.داخلی 

، اردد استان )یزد( هشتمینبا یکدیگر و با  تهراناردبیل، کرمان و های میزان سفرها به استان ی کههمچنین فاصله اندک

  باشد.نزدیک میبسیار در آینده  تریظهور مقاصد جدیدحاکی از 

انجام پیمایش فرض اولیه پیشدر این خصوص، 

با  عمدتاً این بود که پیمایش در شهر تهران

مشارکت شهروندان ساکن تهران انجام خواهد 

جایگاه تهران در جدول  فرض،با این پیششد. 

از  %351)که  تهران؛ زیرا، کندزیر جلب توجه می

، ها را به خود اختصاص داده است(مجموع پاسخ
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 جدید یک مقصدظهور  ای ازهنشان است کهبوده در طی یکسال اخیر  1دهندگانپاسخاز  %853 حداقل سفر مشخصاً، مقصد

در طول  یا ان نمایشگاه حاضربازدیدکنندگاز  %853توان گرفت این است که حداقل باشد. نتیجه مهم دیگری که میمی

 اند.اند و یا با هدف حضور در نمایشگاه به تهران سفر کردهمتوجه برگزاری این رویداد شده شهر تهران،سفر خود به 

 لوچستانب و سیستانو  بختیاری و چهارمحال، جنوبی خراسان، ایالم، بویراحمد و کهگیلویه، البرز، مالیش خراسانهای استان

 باشد.سایر نتایج به شرح ذیل می اند.ها توسط مخاطبان پیمایش بودهبازدیدترین استانبه ترتیب کم

 

 (n=658) -( 96الی بهمن  95. مقاصد داخلی بازدیدکنندگان نمایشگاه در طی یکسال اخیر )بهمن 1-6جدول 

 استاننام  ردیف
 فراوانی

 پاسخ

از مجموع  درصد

 )%( هاپاسخ

 

 استاننام  ردیف
 فراوانی

 پاسخ

از مجموع  درصد

 )%( هاپاسخ

 159% 34 سمنان 17 1256% 225 گیالن 1

 158% 33 کرمانشاه 18 1151% 199 مازندران 2

 156% 29 قزوین 18 1353% 119 اصفهان 3

 155% 26 لرستان 20 8.1% 156 خراسان رضوی 4

 152% 22 زنجان 21 651% 121 هرمزگان 5

 152% 22 مرکزی 22 5.1% 131 آذربایجان شرقی 6

 152% 21 کردستان 23 456% 82 فارس 7

 151% 23 آذربایجان غربی 24 3.1% 66 یزد 8

 358% 15 سیستان و بلوچستان 25 3.5% 62 اردبیل 9

 358% 14 چهارمحال و بختیاری 26 3.2% 58 مانکر 10

 356% 11 خراسان جنوبی 27 351% 55 تهران 11

 356% 13 ایالم 28 2.1% 49 همدان 12

 355% 9 کهگیلویه و بویراحمد 29 254% 43 گلستان 13

 354% 1 البرز 30 2.2% 43 قم 14

 351% 1 خراسان شمالی 31 251% 31 بوشهر 15

  253% 36 نخوزستا 16

 اند.ای نکردهاند اما به نام استان یا شهر مربوطه اشارهنفر به مناطق کویری سفر کرده 4اند؛ و نفردر طی یکسال گذشته ایرانگردی کامل انجام داده 9ها و شهرها، * عالوه بر اسامی استان
 (%8351نفر ) 541* تعداد افراد پاسخ دهنده به این سوال: 

 (%658نفر ) 111اند: ی که به این سوال پاسخ نداده* تعداد افراد
 نفر 658* مجموع افراد: 

                                                           
باشد و درصدها بر مبنای مجموع های زیرمجموعه آن در یک سوال باز میحاصل شمارش و تجمیع تعداد تکرار اسم هر استان و شهرستان 1-6جدول   1

است فردی چندین شهر از یک استان را نام برده باشد. بررسی  ها محاسبه شده است. بنابراین فراوانی در این جدول، الزاماً تعداد افراد نیست. زیرا ممکنپاسخ

 اند.دهندگان در طی یکسال گذشته حداقل یکبار به این شهر سفر کردهاز پاسخ %853های مربوط به صرفاً شهر تهران نشان داد که مشخصاً مجدد داده
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 یـلـرهای داخـسف طول  ت درـامـل اقـ. مح3-6               

ه اقامت در خاند حاکی از آن است که نکنهایی که بازدیدکنندگان برای سفرهای داخلی خود انتخاب میاقامتگاه بررسی

ترین تأسیسات پس از آن، محبوب های مطلوب گردشگران داخلی قرار دارد.در صدر فهرست اقامتگاه( %21) شنایاناقوام و آَ

 هویال/ خان، %11 ستاره( 4-5های لوکس )هتل، %18ستاره( با  2-3هایی با سطح قیمتی متوسط )انداز: هتلاقامتی عبارت

 قابل مشاهده است.زیر سایر نتایج در جدول  .%8هایی با سطح قیمتی متوسط هتل آپارتمان و %13مسافر 

 (n=658) های مورد استفاده گردشگران داخلی به ترتیب اولویت. اقامتگاه1-7جدول 

 درصد افراد )%( تعداد )نفر( نوع محل اقامت ردیف
درصد از مجموع 

 ها )%(پاسخ

 %2358 %3351 213 آشنایان و اقوام خانه 1

 %1853 %2953 181 (ستاره 3-2) متوسط هتل 2

 %1154 %1852 111 (ستاره 5-4) لوکس های هتل 3

 %956 %1552 98 ویال یا مسافر خانه 4

 %852 %1353 84 متوسط آپارتمان هتل 5

 %158 %1254 83 هاستل( مهمانسرا، ستاره، 1 هتل) قیمت ارزان های اقامتگاه 6

 %158 %1254 83 بومگردی های اقامتگاه

 %455 %1.1 46 (چادر) کمپ 7

 %455 %151 46 ها سازمان اقامتی مراکز

 %352 %551 33 لوکس آپارتمان هتل 8

 %254 %359 25 لوکس سنتی های اقامتگاه 9

 %154 %252 14 مدرسه 10

 (%251نفر ) 14* تعداد بدون پاسخ: 

 های چندپاسخی* از سری پرسش
 %100مجموع=

ها از بابت شرایط نامساعد کاهش هزینه( 1) توان عواملی چونرهای داخلی، میهای اقامتی افراد در سفاولویتبا توجه به 

  ها دخیل دانست.را در این انتخاب ( پرستیژ4و )( قیمت 3) ،زادی و روابط اجتماعی حین اقامتراحتی/ آ( 2اقتصادی، )

در ، شودر فرهنگی محسوب مین نسبت به تأسیسات گردشگری، اگرچه نوعی رفتاارجحیت اقامت در خانه اقوام و آشنایا

و نباید انتظار داشت بدون  است های ایرانیدر خصوص شرایط اقتصادی نامساعد خانواده جدی وهله نخست یک هشدار

بهبود وضعیت اقتصادی و افزایش قدرت خرید مردم، استفاده از هتل و سایر تأسیسات اقامتی تجاری در سبد خرید 

 د.باش نیز تأسیسات این رسانیهای خدمتتواند نشانگر وجود ضعفمیین امر در وهله دوم اخانوارهای ایرانی قرار گیرد. 

های های موجود بین خواستهجهت استخراج شکاف ترهای دقیقبررسیرسانی و این مهم نیازمند طراحی چرخه خدمت

.باشدمی مسافران و عملکرد رایج تأسیسات
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 یـرسـاخـت در سفرهای زمینی. مهمترین ز4-6                

بر اساس پیمایش بازدیدکندگان، مهمترین معضل زیرساختی که گردشگران 

« های بهداشتیسرویس»، مسئله مواجهندداخلی در سفرهای زمینی با آن 

شود، بیش از نیمی از بازدیدکنندگان است. چنانچه در جدول زیر مشاهده می

مهمترین زیرساختی را  هداشتیهای بدرصدی، سرویس 31با رأی عمومی 

  دانند که باید مورد رسیدگی جدی قرار گیرد.می

از نظر  (%28) دومین مسئله زیرساختی« های کشوروضعیت جاده»

 بهاند. گردشگران داخلی است که نیمی از بازدیدکنندگان به آن اشاره کرده

سایر  در مقایسه با« هاپمپ بنزین»رسد دسترسی و توزیع مکانینظر می

 های مطرح شده از وضعیت بهتری برخوردارند.زیرساخت

 

های کشور در حیطه وظایف سازمان میراث فرهنگی، های بهداشتی و جادهبا توجه به اینکه رسیدگی به وضعیت سرویس

 مسئول صنایع دستی و گردشگری قرار ندارد، انجام مذاکرات توسط این سازمان با وزارت راه و شهرسازی و سایر نهادهای

 یابد.جهت همکاری در این زمینه ضرورت می

 (n=658) گردشگران داخلی به ترتیب اولویتها در سفرهای زمینی از نظر . مهمترین زیرساخت1-8جدول 

 ها )%(درصد از مجموع پاسخ درصد افراد )%( تعداد )نفر( نوع زیرساخت ردیف

 %3151 %5553 363 سرویس بهداشتی 1

 %2159 %49.6 323 جاده 2

 %1852 %3254 211 اقامتگاه/ استراحتگاه بین راهی 3

 %1153 %1955 121 وسائط نقلیه عمومی 4

 %153 %1259 84 راه آهن 5

 %455 %853 52 پمپ بنزین 6

 (%151نفر ) 1* تعداد بدون پاسخ: 

 های چندپاسخی* از سری پرسش

 %100مجموع=
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 ـران در سفرهای خـارجـی. رفتـار گردشگ5-6                

 %4351و  اندای نداشته( در یک سال گذشته هیچ سفر خارجی%5253یش از نیمی از بازدیدکنندگان )ب 1-8طبق جدول 

چهار الی پنج بار  %154دو الی سه بار،  %1451یکبار،  %26) انددر طول این مدت حداقل یکبار به خارج از کشور سفر کرده

 )جدول اندبا توجه به تعداد افرادی که به میانگین طول مدت سفرهای خارجی خود اشاره نموده .ر(بیش از پنج با %155و 

اند و در مجموع حداقل یک بار سفر خارجی داشتهتاکنون  نفر( 363)دهندگان پاسخاز  %5451توان گفت، حداقل می (9-1

  اند.کشور خارج نشده از هیچ گاهبازدیدکننده( تاکنون  658نفر از  298از آنان ) 4553%

ال اخیر هیچ ( در طی یکس%5253آمده است، بیش از نیمی از بازدیدکنندگان ) 1-9از طرف دیگر، طبق آنچه که در جدول 

درصدی شمار افرادی است که در یک سال  1اند. مقایسه این دو رقم نشان دهنده افزایش سفری به خارج از کشور نداشته

در سطح  های حضوری،. بر اساس مصاحبه. این امر معلول عوامل بسیاری است1انداخیر سفر خارجی خود را حذف کرده

کاهش درآمد قابل تصرف و قدرت خرید مردم، افزایش قیمت نرخ ارز و کاهش  شرایط نابسامان اقتصادی،توان کالن می

را نام برد که به ویژه خالی شدن سبد سفر طبقه متوسط جامعه را به دنبال داشته است )افرادی که یکبار  2ارزش ریال ایران

 ( درج شده است.1-13و ) (1-9اطالعات کامل مربوطه در جداول ) .کنند(در طول سال به کشورهای همسایه سفر می

 

 

 

 

 

 

                                                           
درصدی سفرهای خارجی قشر متوسط،  1رغم کاهش باشد؛ چه بسا ممکن است علییالبته این امر الزاماً به معنای کاهش آمار گردشگران خروجی کشور نم  1

 بر تعداد دفعات سفرهای خارجی قشر مرفه افزوده شود.

تاه وتوان عامل مهمی محسوب کرد؛ زیرا، به صورت هیجانی در بازه زمانی بسیار کهای موقت یکسال اخیر در مقاصد پرطرفدار ایرانیان را چندان نمیناامنی  2

قاصدی که تاحدودی دارای اثر موقتی بود. اما به سرعت روال عادی سفرها در پیش گرفته شد.و در مواردی مقاصد دیگری برای سفرهای خارجی )در کنار م

 موقتاً ناامنی را تجربه کرده بودند( مطرح گردید.

 درصد )%( تعداد )نفر( 1-9جدول 

سال 
ی یک

ی در ط
ی خارج

تعداد سفرها

گذشته
 

 5253% 344 بدون سفر

 26% 111 یکبار

 14.1% 91 بار 3-2

 154% 9 بار 5-4

 1.5% 13 بار 5بیش از 

 451% 21 بدون پاسخ

 %100 658 مجموع

 درصد )%( تعداد )نفر( 1-10جدول 

می
ی

ی خارج
ت سفرها

ن طول مد
انگی

 

 359% 6 روز 2-1

 154% 49 روز 4-2

 31.2% 235 یک هفته

 9.1% 64 هفته 2-1

 5.5% 36 هفته 2بیش از 

 4553% 298 بدون پاسخ

 %100 658 مجموع
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( با اختالف %1253( نخستین مقصد گردشگران ایرانی است. عراق و زیارت عتبات )%2858در میان کشورهای جهان، ترکیه )

های سوم ( رده%358( و چین )%553(، مالزی )%5(، ارمنستان )%159گیرد. امارات )بیش از دو برابری، در رده دوم قرار می

 دهند.به خود اختصاص می تا هفتم را

ترین کشورها در میان مقاصد اروپایی محسوب ( مجبوب%254( و فرانسه )%259(، آلمان )%354(، گرجستان )%553ارمنستان )

 شوند.می

 

توان بین این این فهرست با آمارهای رسمی انجام داد. معموالً ای است که مینکته حائز اهمیت در این خصوص، مقایسه

؛ است هنسبت گردشگران ایرانی در ترکیه و عراق برعکس نسبتی است که در این نمایشگاه حاصل شد 1رهای رسمیدر آما

ب در ترتیباشد. ضمن آن که به طوری که در آمارهای رسمی، سهم عراق )به واسطه گردشگری زیارتی( بیش از ترکیه می

انی مدنظر این بازه زم اول اینکه،ذکر این نکته ضروری است که  از اینرو،. 2شودهایی مشاهده میمقاصد پربازدید نیز تفاوت

ی شناسمخاطب»مطرح گردید، یکی از اهداف این پیمایش نیز همانگونه که در پیشگفتار  دوم،و  دو سند متفاوت است

تفریحی(  پر واضح است که عالقمندان به گردشگری غیرزیارتی )عمدتاً 1-11بر اساس جدول باشد. می «نمایشگاه حاضر

کنندگان محصوالت و خدمات . به همین جهت عمده عرضهباشندمیاین نمایشگاه  ین عمومیترین گروه مخاطباصلی

                                                           
 منتشر شده است 96ماه نخست سال  9که اخیراً در قالب آمار   1

 9مقصد اول ایرانیان در  13راق، ترکیه، امارات متحده عربی، آذربایجان،آلمان، گرجستان، ارمنستان، قطر، عربستان سعودی و چین به ترتیب کشورهای ع  2

 اند.بوده 96ماه نخست سال 
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این فهرست کامل مقاصد خارجی مورد بازدید در ادامه  سفرهای داخلی و خارجی به ارائه خدمات تفریحی گرایش دارند.

  .(1-11)جدول  دشوارائه میدر طی یکسال گذشته گروه از مخاطبان 

 

 (n=658) -( 96الی بهمن  95. مقاصد خارجی بازدیدکنندگان نمایشگاه در طی یکسال اخیر )بهمن 1-11جدول 

 نام کشور ردیف
تعداد 

 )نفر(

از مجموع  درصد

 دهندگان )%(پاسخ

 

 نام کشور ردیف
تعداد 

 )نفر(

از مجموع  درصد

 دهندگان )%(پاسخ

 351% 3 زیاندون 25 2858% 123 ترکیه 1

 355% 2 یونان 26 1253% 51 عراق 2

 355% 2 جنوبی کره 27 159% 33 متحده عربی امارات 3

 355% 2 فیلیپین 28 553% 22 ارمنستان 4

 355% 2 غنا 29 553% 21 مالزی 5

 355% 2 تونس 30 358% 16 چین 6

 355% 2 پرتغال 31 354% 14 گرجستان 7

 355% 2 کرایناو 32 259% 12 آلمان 8

 355% 2 اتریش 33 254% 13 فرانسه 9

 352% 1 ویتنام 34 2.2% 9 روسیه 10

 352% 1 مراکش 35 2.2% 9 آذربایجان 11

 352% 1 مجارستان 36 2.2% 9 ایتالیا 12

 352% 1 شمالی کره 37 1.1% 1 نپال 13

 352% 1 قزاقستان 38 154% 6 تایلند 14

 352% 1 قبرس 39 154% 6 اسپانیا 15

 352% 1 سوئیس 40 1.2% 5 هندوستان 16

 352% 1 دانمارک 41 1.2% 5 هلند 17

 352% 1 چک جمهوری 42 1.2% 5 کانادا 18

 352% 1 بلژیک 43 1.2% 5 سوئد 19

 352% 1 بالروس 44 1.2% 5 امریکا 20

 352% 1 برزیل 45 1% 4 )عربستان سعودی( مکه 21

 352% 1 انگلیس 46 351% 3 نروژ 22

 352% 1 افغانستان 47 351% 3 سنگاپور 23

  351% 3 بلغارستان 24
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 . عـوارض خـروج از کشـور6-6             

 

 هد کهددیدگاه بازدیدکنندگان درباره تأثیر افزایش عوارض خروج از کشور بر روی تصمیمات سفر آنان نشان میبررسی 

 %2653و تنها خروج از کشور ندارند افزایش عوارض  خود در پیِ سفرهای خارجیتمایلی به کاهش  نیمی از بازدیدکنندگان

 ز آنان در نقطه مقابل قرار دارند و در صورت افزایش عوارض، کمتر به خارج از کشور سفر خواهند کرد.ا

از  %28، میزان سفرهای داخلیافزایش  دربارهدرخصوص تأثیرگذاری افزایش عوارض خروج از کشور بر روی تصمیم افراد 

تصمیمی دانند درباره افزایش سفرهای داخلی خود چه عوارض خروج نمیاند که با افزایش اعالم کردهبازدیدکنندگان 

 خواهند گرفت.

های گردشگری برای تسهیل درآمدهای ناشی از افزایش عوارض خروج در زیرساخت کرد مستقیمهزینهاین تردید در زمینه 

شاهده م افزایش عوارض سیاستاعمال داخل کشور نیز وجود دارد. با این حال گرایش بیشتری به سمت مخالفت با سفر در 

 (. %3955شود )می

کرد درآمدی اند که با افزایش عوارض خروج از کشور به ازای هزینه( گفته%43دو پنجم بازدیدکنندگان ) از سوی دیگر،

سفرها در داخل کشور مخالفند. بدین معنی که اساساً با ماهیت افزایش این عوارض ناشی از آن به طور مستقیم در تسهیل 

در عمل، واقعاً   درآمد ناشی از افزایش عوارض خروجه اگر اند کاظهار کرده( %2551افراد )تنها یک چهارم مخالفت دارند. 

( %35ت باالیی از بازدیدکنندگان )ضمن آنکه نسب صرف توسعه گردشگری کشور شود، حاضرند عوارض بیشتری بپردازند.

اند که این مهم، گرایش به سمت مخالفت عمومی با این سیاست اند یا پاسخ این پرسش را خالی گذاشتهاعالم نظر نکرده

در کنار پرسش مربوطه، افرادی که با افزایش  دهندگانپاسخهای های کیفی و یادداشتبراساس مصاحبهدهد. را نشان می

، «اگر واقعاً اجرا شود»با قید اند، کرد مستقیم آن در توسعه گردشگری کشور موافق بودهبه شرط هزینه عوارض خروج

اعتمادی به عملکرد اجرایی )که حداقل برای یک پنجم بازدیدکنندگان به برای رفع این بیاند. موافقت خود را اعالم کرده

، در وهله بعدیتوسعه و سازوکاری برای اجرا و نظارت بر آن و  ای برایداشتن برنامه در وهله نخستوجود آمده است(، 

کرد درآمد ناشی از عوارض خروج مثمرثمر خواهد ها و نحوه هزینهمحل دربارههایی سازی مالی و ارائه عمومی گزارششفاف

 بود.

قم (n=658) . نظر بازدیدکنندگان درباره عوارض خروج از کشور1-12جدول 
واف
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ام
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م
رم 

دا
ی ن
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فم 

خال
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ام
ک
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 پا
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 456% 2959% 2352% 19% 1451% 1156% .کرد خواهم سفر کشور از خارج به کمتر یابد، افزایش کشور از خروج عوارض .  اگر1

 4% 1258% 1551% 28% 2253% 1153% .کرد خواهم سفر ایران داخل در بیشتر یابد، افزایش کشور از خروج عوارض .  اگر2

  از خروج عوارض افزایش از ناشی درآمدهای مستقیم کردهزینه درباره شما .  نظر3

 چیست؟ ایران داخل در سفر تسهیل برای کشور
%1259 %1252 %2158 %2253 %1152 %156 
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 زمان عـوارض خـروج از کشـور بر سفرهای داخلی و خارجی. تأثیر هم6-6-6      

 

 ی افزایشدر نتیجه «کاهش/ افزایش سفرهای داخلی»و  «کاهش سفرهای خارجیکاهش/ عدم»ین حال برای یافتن رابطه ب

گردد. مطابق نتایج رسیم میت SPSSافزار در نرمدو -با اجرای آزمون کای 1-12عوارض خروج از کشور، جدول متقاطع 

 .)35331p<,  2535293=2x(جود دارد بین این دو رابطه و( %95)سطح اطمینان  5353داری دو در سطح معنی-آزمون کای

 

. جدول متقاطع نظر  1-13جدول 

بازدیدکنندگان درباره تأثیر هم 

زمان  عوارض خروج از کشور بر  

 سفرهای داخلی و خارجی

 سفر کشور از خارج به کمتر یابد، افزایش کشور از خروج عوارض .  اگر1

 .کرد خواهم

قم
واف

الً م
ام

ک
 

قم
واف

م
رم 

دا
ی ن

ظر
ن

 

فم
خال

م
 

فم
خال

الً م
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ک
مع 

ج
 

2
.  اگر

 
ض

عوار
 

ج
خرو

از 
 

شور
ک

 
ش

افزای
 

یابد،
 

شتر
بی

 

 در
ل

داخ
 

ایران
 

سفر
 

خواهم
 

کرد
. 

 نفر 76 نفر 48 نفر 1 نفر 13 نفر 5 نفر 6 کامالً مخالفم

 نفر 96 نفر 13 نفر 52 نفر 16 نفر 13 نفر 5 مخالفم

 نفر 123 نفر 8 نفر 28 نفر 13 نفر 13 نفر 1 ندارم نظری

 نفر 131 نفر 13 نفر 26 نفر 43 نفر 31 نفر 18 افقممو

 نفر 195 نفر 33 نفر 34 نفر 46 نفر 36 نفر 46 کامالً موافقم

 نفر 112 نفر 147 نفر 182 نفر 98 نفر 82 جمع

 نفر 621

بدون نفر  37* 

 پاسخ

 

 

دو: رابطه کاهش  -. نتایج آزمون کای1-14جدول 

 یسفرهای خارجی و افزایش سفرهای داخل
 سطح معناداری درجه آزادی مقدار

 0.000 16 250.293 ضریب همبستگی  کای دو

 0.000 16 2395633 نسبت درست نمایی

 0.000 1 615685 وابسته بودن

   621 اندازه نمونه معتبر
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گیری تصمیم گانه5نواحی . طبق این ماتریس گرددترسیم می 1-1نمودار با مقایسه دو پرسش نخست درباره عوارض 

 د:نگیرشکل می سفر

 ( 1ناحیه) :ه دهندگان با افزایش عوارض خروج از کشور، کمتر بچه تعداد از پاسخ دهد کهنشان می این ناحیه

 .(%359خارج از کشور سفر خواهند کرد، اما سفرهای داخلی را جایگزین آن نخواهند کرد )

  هندگان با افزایش عوارض خروج از کشور، کمتر به ددهد که چه تعداد از پاسخنشان میاین ناحیه  (:2)ناحیه

 (%2358)خواهند نمود؟ آن ، سفرهای داخلی را جایگزین این کاهشخارج از کشور سفر خواهند کرد و برای جبران 

 ( 3ناحیه): بازدیدکنندگان از  %1556گیری مواجهند. با تعارض در تصمیمگیرند افرادی که در این ناحیه قرار می

نه تنها میزان سفرهای خارجی خود حیه قرار دارند؛ یعنی، افرادی که با افزایش عوارض خروج از کشور در این نا

 افزایند.دهند، بلکه بر میزان سفرهای داخلی خود میرا کاهش نمی

 ( 4ناحیه:)  هیچ تأثیری از افزایش عوارض ( %1852) افراد حاضر در این ناحیهتصمیمات سفر داخلی و خارجی

 پذیرد.کشور نمی خروج از

 ( 5ناحیه :)دانند در صورت افزایش عوارض دهد که در تردید مطلق قرار دارند و نمیاین ناحیه افرادی را نشان می

 خروج از کشور، چه تصمیمی درباره سفرهای داخلی و خارجی خود خواهند گرفت.

 قرار دارند. 4و  2( در نواحی %49)شود، تقریباً نیمی از بازدیدکنندگان چنانچه در ماتریس زیر مشاهده می

 

 . ماتریس تأثیرپذیری تصمیمات سفر گردشگران ایرانی از افزایش عوارض خروج از کشور1-1نمودار 

 خارجی عوارض افزایش با خارجی سفرهای در تغییر 

 کاهشعدم بدون نظر کاهش

ی
ض خارج

ش عوار
ی با افزای

ی داخل
تغییر در سفرها

 

ش
کاه

 

 (1) ناحیه

 با خارجی سفرهای ایگزینیجعدم

 (خارجی سفر کاهش رغمعلی) داخلی

 نفر( 26) 3.9%

 

 (4) ناحیه

 سفر رفتاردر  تغییر عدم

 نفر( 120) 18.2%

بدون نظر
 

 

 (5)ناحیه

 تردید مطلق

 نفر( 70) 10.6%

 

ش
افزای

 (2) ناحیه 

 داخلی با خارجی سفرهای جایگزینی

 نفر( 137) 20.8%

 

 (3) ناحیه

 گیریمیمتعارض در تص 

 نفر( 103) 15.6%

 %3359گانه ماتریس: 5* نواحی خارج از نواحی 
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یا  %53ای با درصد باالی گانه فوق و عدم مشاهده ناحیه 5، با توجه به بزرگ نبودن دامنه درصدی نواحی افزون بر این

فرهای خارجی و توسعه توان گفت کاهش سمی توجهی با سایر نواحی داشته باشد،ای که فاصله درصدی قابلناحیه

رویه عوارض خروج از کشور در نسخه اولیه بودجه پیشنهادی دولت )که به عنوان دالیل افزایش تصاعدی و بی گردشگری داخلی

های تنبیهی همانند افزایش عوارض خروج از کشور به طور قطع یقین از طریق اتخاذ سیاست (،ه بودتوسط مسئولین اعالم شد

مؤثر  %21به طوری که تأثیرگذاری این سیاست برای جایگزینی سفرهای داخلی ممکن است در حدود . پذیر نیستامکان

بایستی راهکارهای مناسب این دو چالش را در فرهنگسازی، ارائه خدمات مناسب سفر و گردشگری در  واقع گردد. از اینرو،

ط تر، بهبود شرای؛ و در سطح کالنهازیرساختداخل کشور و تسهیل شرایط سفر داخلی )از لحاظ قیمت، کیفیت خدمات و 

درصدی که در مجموع به این  1651های کیفی در حین پیمایش، کمااینکه طبق مصاحبه .نمود( جستجو اقتصادی خانوارها

 اند. نفر(، عمدتاً با فلسفه افزایش و حتی وضع عوارض خروج مخالف بوده 136اند )سه پرسش پاسخ نداده
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 . میزان رضـایتمنـدی از نمایشگاه حاضر7-6               

 

از بازدیدکنندگان محصوالت و خدمات ارائه شده در نمایشگاه  1159%

 اند. آنان تنوعی را مشاهده نکرده %852را متنوع دیده و تنها 

رسانی این است که کمتر از کیفیت اطالع نکته مهم در خصوص

های مندرج در کی از روش( از افرادی که توسط ی%4655نیمی )

( از برگزاری این نمایشگاه اطالع یافته و از آن بازدید 1-18جدول )

 .دانرسانی عمومی نمایشگاه را مطلوب ارزیابی کردهاند، اطالعنموده

اند و رسانی ناراضی بودهاز آنان از کیفیت اطالع %3654در مقابل، 

. این مهم نشانگر ضعف اندنیز امتیاز سطح متوسط را به آن داده 15%

های مصاحبه درنه تنها باشد که تبلیغات و بازاریابی نمایشگاه می

کیفی به عنوان مهمترین نقطه ضعف اجرایی نمایشگاه از نظر 

به تفصیل نحوه اطالع یافتن از برگزاری نمایشگاه حاضر( ) 1-8بخش  (، بلکه در1-16بازدیدکنندگان مطرح شده )جدول 

 ست.تشریح گردیده ا

های مدنظرشان ها مانعی برای یافتن غرفهها و سالن( نحوه چینش غرفه%5451به گفته بیش از نیمی از بازدیدکنندگان )

 بازدیدکنندگانی که( %23) یپنجم. آمار یک اندها ابراز نارضایتی کردهها و غرفهاز نحوه چینش سالن %2258 نبوده است و

پوشی نیست و حاکی از عدم تعریف اند، جندان قابل چشمبرگزیدهها نمایی غرفهبرای نحوه چینش و جاسطح متوسط را 

-ار چالشها بسیهای حضوری و مشاهدات مستقیم تیم پیمایش، یافتن سالنباشد. براساس مصاحبهدرست مسیر بازدید می

 برانگیز بود.

ند ارضایت داشتنهنمایشگاه این کلیات می از از بازدیدکنندگان عمو %12در مجموع های موجود، ها و کاستیرغم ضعفعلی

این یافته از عالقمندی اند. نیز میزان رضایت خود را در سطح متوسط اعالم کرده %11اند. ابراز نارضایتی نموده %9و تنها 

و   (ارتقای سطح کیفی نمایشگاه )و یا تعریف رویدادهای مشابههای گوناگون آن و ضرورت مردم به موضوع سفر و جنبه

 حکایت دارد.های دقیق ریزیبرنامه

و  «کامالً موافق»های های حضوری و همچنین تفاوت دو برابری درصد پاسخبا وجود رضایت کلی بازدیدکنندگان، مصاحبه

ها، شده، جانمایی غرفهدهد که در زمینه ساماندهی محصوالت و خدمات ارائهدر چهار پرسش فوق نشان می« موافق»

ها، تابلوهای راهنمای مشخص در محوطه ها/ سالنگذاری غرفه)اعم از شیوه شمارهحرکت و هدایت بازدیدکنندگان  طراحی مسیر

 رسانی هنوز جای کار وجود دارد. و همچنین میزان و کیفیت اطالعها، استقرار افراد راهنمای نمایشگاه و...( بیرونی و داخل سالن
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قم (n=658)کنندگان از نمایشگاه حاضر . میزان رضایتمندی بازدید1-15جدول 
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 158% 158% 654% 1252% 5356% 2152% محصوالت و خدمات گردشگری ارائه شده در این نمایشگاه متنوع است. .1

 158% 1353% 2651% 1552% 3152% 1553% برنامه های نمایشگاه به خوبی برای عموم مردم اطالع رسانی شده است. .2

نحوه چینش غرفه ها و سالن های این نمایشگاه به بازدیدکنندگان کمک  .3

 می کند تا غرفه های مدنظرشان را بیابند.

%1153 %3658 %1959 %1551 %151 
%352 

 253% 355% 553% 1659% 4151% 2459% بازدید از این نمایشگاه به طور کلی رضایت بخش است. .4

 

 انداز:عبارت ، به ترتیب اهمیتهای انجام شدهدر مصاحبهبازدیدکنندگان مطرح شده توسط عمده شکایات 

 

 های کیفیمستخرج از مصاحبه –. مشکالت مربوط به  کالبد و محل نمایشگاه از دیدگاه بازدیدکنندگان عمومی 1-16جدول 

 راهکار پیشنهادی لیالملهای بینشرکت سهامی نمایشگاهبه ت مربوط مشکال ردیف

گذاری مجدد، نصب تابلوهای راهنمای مسیر به  شماره هاها و غرفهگذاری سالنمنطقی نبودن نحوه شماره 1

 هاسمت سالن

  بازدیدکنندگان عمدهبه طوری که  یکدیگر از هاسالنعدم جانمایی صحیح  2

 .بودند هنشد همدان و مازندران هایاستانها به ویژه برخی از سالن متوجه

 طراحی مسیر بازدید از طریق نصب بنرها/ تابلوهای راهنما

ها به هنگام مذاکره و عقد قرارداد  دقت در انتخاب سالن

ها از طریق  با مسئولین محل نمایشگاه، معرفی سالن

 بلندگوهای موجود در محل

 و مشخص مناسب راهنمای بلوهایتا نصب هاآن محل نبودن مشخص البته و بهداشتی هایسرویسعدم جانمایی صحیح  3

های بزرگ و پرِ شهرداری، آن هم با فاصله  کمبود سطل آشغال و اینکه سطل 4

 المللی نیست و ظاهر خوشایندی ندارد.زیاد، در شأن یک نمایشگاه بین

 های کوچک در فواصل بسیار نزدیک به همگذاشتن سطل

ت و آمد برایشان مقدور  هرچند محل برگزاری در داخل شهر است و امکان رف 5

های اطراف ناراضی  است، اما از ترافیک سنگین ناشی از نمایشگاه در خیابان

 هستند.

  ترافیکی مانند شهرآفتابانتقال محل برگزاری به محل کم

های متعدد و منظم از نواحی  )اما با قرار دادن سرویس

 مختلف(

های  در صورت برگزاری در محل حاضر: تعیین سرویس

د و منظم از نواحی مختلف شهر به نمایشگاه برای  متعد

 های شخصیکاهش بار ترافیکی حاصل از اتومبیل

نداشتن محل مناسب نشستن در محوطه بیرونی نمایشگاه برای صرف ناهار و   6

 خوردن غذاهای محلی خریداری شده
تعبیه امکانات مناسب و ساماندهی فضایی محل نمایشگاه  

 یدکنندهبا توجه به تجربه بازد

یا تعیین مکان بهتری برای برگزاری نمایشگاه که تجربه  

 بازدید را بهبود بخشد.

 های بهداشتی برای تعویض پوشک یا لباس نوزادنبود محل مناسب در سرویس 7

 هامطلوب نبودن تهویه سالن 8

 هاسالن و بیرونی محوطه در هاآبخوری کمبود/ نبود 9

 نبود نمازخانه 10
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 های کیفیمستخرج از مصاحبه –. مشکالت اجرایی  از دیدگاه بازدیدکنندگان عمومی 1-17ل جدو

 راهکار پیشنهادی مشکالت ناشی از  اجرا ردیف

های کاری جهت انجام تبلیغات همزمان در  رسانی با تخصیص بودجه و تیمتمرکز بیشتر بر اطالع رسانیضعف اطالع 1

،  ها، بیلبوردهای سطح شهر، روابط عمومی و حضور در اخبار و رسانهمجاری مختلف )اعم از صداوسیما

ری  نگاهای اجتماعی، نامهها و صفحات پرمخاطب عمومی و تخصصی در رسانهانجام تبلیغات در کانال

-های خود و اطالعهای مختلف جهت نصب پوستر نمایشگاه در بولتنها و دانشگاهبا ادارات، سازمان

 / دانشجویانرسانی به کارکنان

هایی ویژه با قیمت استثنایی صرفاً برای عرضه در نمایشگاه  دارانی که بستهاعطای امتیاز خاص به غرفه   های مناسبنبود تخفیف 2

 هایی با جانمایی بهتر یا در نظر گرفتن فضای بیشتر(.تهیه نمایند )مانند تخفیف در هزینه، دادن غرفه

ی را برای نمایشگاه در نظر گرفته بودند، اما بخش قابل توجهی از  هایها تخفیفاگر چه برخی غرفه

دار هستند و تفاوت چندانی با حالت عادی  ها به ظاهر تخفیفبازدیدکنندگان معتقد بودند که قیمت

کردند که قیمت تورها بیشتر از زمانی است که از آژانس مورد اعتماد  خرید وجود ندارد و گاه ادعا می

 مایند..نخود خرید می

)مهم به ویژه از   برنامگیو بی شلوغی نظمی،بیهیاهو،  3

 المللی بودن(حیث بین

 های اجراییهای دقیق برای برنامهریزیبرنامه

 های مختلفساماندهی گروه

های سیار، آیینی و مربوط به غذا که عمده تجمع بازدیدکنندگان  های مجزا به گروهاختصاص سالن

ای از سروصدای محل  ها و محوطه بیرونی و همچنین بخش عمدهمد در سالنو مختل شدن رفت و آ

 ها بود.مربوط به این گروه

مشخص نبودن استان مربوط به چادرها و گروه های حاضر   4

 در محوطه بیرونی

 ساماندهی فضای بیرونی

ئه شده و  ارائه بنر/ تابلوی یکدست به چادرها حاوی اطالعاتی همچون استان، شهر، غذاهای ارا

 ترکیبات آنها )هم به فارسی و هم به انگلیسی( برای نصب در کنار چادر

قیمت باالی غذاها نسبت به کیفیت آنها و همچنین نسبت   5

 به قیمت معمولی آنها

 نظارت بر مبنای چک لیست از پیش تعیین شده

 های تهرانها و کیترینگهای محلی نه رستورانروهارائه غرفه/ چادر/ محل پخت و پز به گ محلی نبودن نوع غذا )کباب و...( 6

 اعطای غرفه و نظارت بر مبنای چک لیست از پیش تعیین شده

لوب غذاهایی که برای همگان آشنا هستند)  کیفیت نامط 7

 ها و...(ها، آشکباب

 نظارت بر مبنای چک لیست از پیش تعیین شده

وعی  امطبترکیب بوهای مختلف در محوطه بیرونی که به ن 8

حجم  ه طگرایید و بو گرفتن ناخواسته لباس افراد به واسمی

 در محل مربوطه موجوددودهای زیاد 

ه  هایی با تهویکنندگان غذا در سالناختصاص سالنی مجزا به بخش خوراک و ساماندهی تمامی عرضه

ه  د تا افرادی کمناسب یا انتقال آنها به محلی غیر از محل فعلی که در نمایشگاه حاضر مرکزیت دار

 تمایلی به دود و بوی غذاها ندارند باالجبار از میان آنها عبور ننمایند.
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ها و محوطه بیرونی بسیار حائز حضور افراد راهنمای نمایشگاه در سالنتابلوهای راهنما و به ویژه راهکارهای مرتبط با نصب 

 4، در طول ، اعضای تیم پیمایش حاضرعمومی ازدیدکنندگاناهمیت است؛ چراکه افزون بر مشکالت مطرح شده توسط ب

  دار شده بودند.نقش راهنمای نمایشگاه را عهده روز برگزاری نمایشگاه

ی از ابخش عمدههای محل نمایشگاه آشنایی ندارند. ازاینرو توجه به این نکته ضروری است که بسیاری از افراد با ویژگی

اهمیت دو چندان در محوطه  ه نشده بودند. به همین دلیل، انجام راهنمایی توسط انسانهای توزیع نقشمتوجه دکه آنان

ها یکی از موارد سردرگم یافتن خودِ سالنها در مقابل هر سالن، اما رغم وجود بنرهای حاوی نام غرفهیابد؛ زیرا، علیمی

 کننده برای بازدیدکنندگان بود. 

حاکی از خرسندی بازدیدکنندگان از تماشای لبخند و  کیفی هایالذکر، مصاحبهرغم تمامی مسائل و مشکالت فوقعلی

 شادی هموطنان خود بود.
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 . نحوه اطالع یافتن از برگزاری نمایشگاه حاضر8-6               

 

اطالع  از برگزاری نمایشگاه حاضر (WOM) یا اعضای خانواده خودو عمده بازدیدکنندگان از طریق دوستان، آشنایان 

دتاً عم های کیفی،طبق مصاحبه که های اجتماعی بوده استرسانی، اینترنت و رسانهمنبع مهم دیگر اطالع(. %43اند )یافته

 گزینه انتخابی بوده است.از موارد  %35در  انتشار یافته است و (eWOM)در فضای مجازی  شفاهیبه صورت تبلیغات 

 یفعل از رویداد این رسانه از طریقاند که های رادیو و تلویزیون، اظهار کردهبه برنامهدرصدی  16تنها با رأی بازدیدکنندگان 

از  به ویژه در روز چهارم طبق مصاحبات کیفی، شبکه پویا و برنامه مَل مَل در جذب این گروه از افراداند. مطلع شده

 بیشترین تأثیر برخوردار بوده است.

رسانی رویدادهای فرهنگی و رغم پتانسیل باالیی که در اطالعسطح شهر نیز علیبخشی بیلبوردها و تابلوهای اطالع

رد چندان مو این ظرفیت اما محصوالت فرهنگی،محیطی برای رغم شرایط ویژه تبلیغات های تهران دارند و علینمایشگاه

  اند.( از این طریق برای بازدید آمده%6نفر ) 39و تنها  است استفاده قرار نگرفته

های اصلی تبلیغات شود، تناسبی بین سهم رسانهچنانچه مشاهده می

)تلویزیون و تبلیغات محیطی( و تبلیغات شفاهی وجود ندارد و همتراز با هم 

(. بدین معنی که تبلیغات شفاهی ناشی از %22به  %15اند)انجام نشده

مانی زتبلیغات نمایشگاه نبوده است. این در حالی است که این نوع تبلیغات 

های گوناگون شکل یابد که در کنار تبلیغات رویداد در رسانهاهمیت می

گرفته باشد و بدین طریق، هر دو مهمترین منبع اطالعاتی مخاطبین باشند. 

المللی در این مهم همواره مورد توجه بازاریابان رویدادهای رسمی و بین

 سراسر جهان بوده است.

در هر صنعتی بایستی المللی مهم و بینهای نمایشگاهمجریان  از اینرو،

خصیص نمایند تعمومی و تخصصی  هایرسانیبودجه مناسبی را برای اطالع

د تا نقوی را برای فعالیت در این زمینه به کار گماررسانی و تیم)های( اطالع

از چند ماه قبل از برگزاری نمایشگاه، نام، مشخصات و اهداف و... آن را در 

رسانی ممکن اعم از تبلیغات محیطی، لیغاتی و اطالعتمامی مجاری تب

های های آنالین، رسانهها، خبرگزاریصداوسیما، اخبار شفاهی، روزنامه

تنها  نهاین حالت، در  سایت مربوطه را با تولید محتوای مناسب، فعاالنه مدیریت نمایند.اجتماعی و... گسترش دهند و وب

درصد افراد جذب شده از مجاری به شکل قوی شکل خواهد گرفت، بلکه  تی و اینترنتی(تبلیغات دهان به دهان )اعم از سن

 مختلف نیز باالتر خواهد بود.
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 باشد.( حاوی جزئیات مربوط به انواع منابع آگاهی بازدیدکنندگان عمومی درباره برگزاری نمایشگاه می1-18جدول )

 (n=658)برگزاری نمایشگاه . منابع آگاهی بازدیدکنندگان عمومی درباره1-18جدول 

 تعداد )نفر( نوع رسانه/ منبع ردیف
درصد افراد 

)%( 

درصد از مجموع 

 ها )%(پاسخ

 %4355 4352% 218 آشنایان و دوستان دعوت 1

 %3458 %3659 239 اجتماعی های رسانه و اینترنت 2

 %1551 %1651 138 رادیو و تلویزیون 3

 %551 %653 39 شهر سطح تابلوهای و بیلبورد 4

 %151 %159 12 مرتبط( کار یا عالقمندی دلیل به) شخصی پیگیری 5

 356% 3%6. 4 گردشگری و دستی صنایع فرهنگی، میراث سازمان 6

 353% %353 2 گردشگری هایمجموعه دعوت 7

 351% %353 1 اداری رسانی اطالع 8

 351% %353 1 پیامک

 351% %353 1 مجاور ایه نمایشگاه بازدیدکننده یا دار غرفه

 (%151نفر ) 11* تعداد بدون پاسخ: 
 های چندپاسخی* از سری پرسش

 %100مجموع=
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 های گـذشـتهبا سـال 36. تفـاوت نمـایشـگاه 3-6                

 

گان جدید از عالقمندی جذب بازدیدکنند. بار در این رویداد شرکت داشتند برای نخستین (%41)بازدیدکنندگان  دو پنجم

اند. یک چهارم تفاوت مثبت آن را تأیید کرده %33 از طرف دیگر،به بحث سفر و گردشگری حکایت دارد.  مردمفزاینده 

برای چندمین بار در این رویداد  %54به بیان دیگر،  اند.ندیدههای پیشین بین نمایشگاه امسال با دوره نیز تمایزی( 2453%)

 .اندنمودهشرکت 

-بهمطابق مصاحتوان دریافت، این است که نمایشگاه سال جاری متفاوت از گذشته بود و بهرحال، آنچه از نتایج حاصله می

در وهله نخست، ناشی از افزایش عالقمندی . این مهم شدشادی و نشاط در محل بیش از گذشته احساس میهای حضوری، 

به دلیل  وهله دوم،مردم به گردشگری است و در 

همچون انواع مختلف گردشگری وجه به ت

و گردشگری  ودکگردشگری گل، گردشگری ک

ها . در غیر این صورت اگر برنامههنری و اقوام بود

های مطابق روال همیشگی نمایشگاه در سال

بخشی از از دست رفتن  شد،گذشته اجرا می

 دور از ذهن نبود.بازدیدکنندگان فعلی 

فته به دو نزدیک بودن درصدهای اختصاص یا

 نیز نشان از« عدم تفاوت»و « تفاوت مثبت» گزینه

-مثبت بودن ورود سازمان مذکور به فرایند تصمیم

های آتی نمایشگاه )از جهت افزایش مخاطبین عام و تواند برای دورهاز جمله اقداماتی که می باشد.می گیری نمایشگاه

 هایبا محوریت نشاط و شادی، برگزاری مراسم و رقص ییهابرنامه افزایش های قرار گیرد، ریزیتحول مثبت( در برنامه

وان تمی، بنابراین باشد.میو...  محلی های فرهنگی و لباستمهایی با نواختن سازهای زنده، برگزاری گردهمایی آیینی،

های شاهد پیشرفتشود،  آغازدر سال آینده از هم اکنون دوازهمین دوره نمایشگاه  هایریزیبرنامهانتظار داشت که اگر 

 معناداری در عملکرد نمایشگاه خواهیم بود.

 درصد )%( تعداد )نفر( 1-19جدول 

ی با 
ت سال جار

تفاو

دوره
ن

شی
ی پی

ها
 %3351 198 است شده بهتر و است متفاوت بله، 

 %2453 163 ندارد تفاوت خیر،

 %4356 261 ام کرده شرکت بار اولین برای

 5% 33 بدون پاسخ

 %100 658 مجموع
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  . بهترین زمان بازدید از نمایشگاه61-6         

 

 %18اند که نمایشگاه گردشگری در فصل بهار برگزار گردد. پیشنهاد دادهبازدیدکنندگان ( %53ها )پاسخبیش از نیمی از در 

 اند.شدهابستان و پاییز تمایزی قائل ن. همچنین بین فصول تدناشاره دار)زمستان(  برگزاری فصل فعلیمناسب بودن به نیز 

 است از:های حضوری برخی از دالیل ترجیح فصل بهار عبارتطبق مصاحبه

 طوالنی بودن طول ساعات روز 

 ها و یا فضای باز، های تدارک دیده شده در داخل سالنآب و هوای معتدل )مناسب بازدید و استفاده از برنامه

 (بدون تحمل گرمای شدید یا سرما

 های سفر در تعطیالت تابستانیگیری برای مقصد و برنامهتصمیم. 

 

 

ساعات بعد از ظهر را بهترین زمان بازدید از نمایشگاه  ها مربوط به بازدیدکنندگانی است کهاز پاسخ %43از سوی دیگر، 

 .د مناسب قلمداد شده استبرای بازدینیز به طورکلی زمان فعلی )صبح الی عصر( ها پرسشنامه  %69 در اند واعالم کرده

 اند.هرچند مابین بازدید در ساعات صبح و ساعات شب تفاوت چندانی قائل نشده

 1-21جدول 
 درصد افراد )%( تعداد )نفر(

از مجموع  درصد

 )%( هاپاسخ

ت بازدید 
ن ساع

بهتری

شگاه
از  نمای

 

 %2856 %2958 193 ظهر 1 الی صبح 9 از

 %4355 %4252 269 عصر 5 الی ظهر 1 از

 %2851 %2954 181 شب 9 الی عصر 5 از

 %259 3% 19 شب تا صبح ازیکسره 

 (%352ر )نف 21* تعداد بدون پاسخ: 

 های چندپاسخی* از سری پرسش
 %100مجموع=

 1-20جدول 
 درصد افراد )%( فراوانی پاسخ

د از مجموع درص

 )%( هاپاسخ

ل 
ص

ن ف
بهتری

شگاه
ی نمای

برگزار
 %5352 %5151 361 بهار 

 %14 15% 95 تابستان

 %1453 %1553 91 پاییز

 %1854 %1958 125 زمستان

 (%4نفر ) 26ن پاسخ: * تعداد بدو

 های چندپاسخی* از سری پرسش

 %100مجموع=
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 . مهمترین اهداف بازدید از نمایشگاه حاضر66-6             

 

  را خودبازدید مهمترین هدف  بیش از نیمی از افراد 

-اعالم کرده( %2855)« تماشای مراسم آیینی و اقوام»

درصدی غذاهای  12به اضافه جذابیت این امر  اند.

ندی دهنده عالقمنشانمحلی برای بازدیدکنندگان، 

به زنده نگه داشتن آداب  نیمی از جمعیت بازدیدکننده

مردم فرهنگی -های قومیو ویژگی و رسوم سنتی

ها و غذاهای لذیذ و اکیدر کنارِ خور زمینایران

همچنین عالقمندی آنان به رواج شادی و نشاط در 

 باشد.می جامعه

 

دهند به جای خرید سفر، به بررسی محصوالت بازدیدکنندگان ترجیح می ها حاکی از آن است کهاز پاسخ %14از سوی دیگر، 

ن تری)که سفرهای نوروزی، نزدیک «آینده خودریزی برای سفرهای برنامه»و خدمات گردشگری ارائه شده در نمایشگاه و 

توان گفت چنین نمایشگاهی بیش از آن که برای فروش محصوالت و خدمات باشد، برای بنابراین میآنهاست( بپردازند. 

های کیفی و دریافت بازخوردهای شفاهی بازدیدکنندگان، از جمله با توجه به مصاحبه بازاریابی و تبلیغات مناسب است.

 توان به ل عدم خرید قطعی خدمات سفر در نمایشگاه میدالی

سال جاری( نسبت به خرید در های گذشته و چه ( قیمت باالی تورها/ خدمات ارائه شده در نمایشگاه )چه در سال1)

 حتی با وجود برخی آفرها،  های مورد اطمینان خوداز آژانس

 یشگاه و نما کنندگان درشرکت آفرهای عدم جذابیتیا  ( عدم وجود2)

ای که تا نوروز در اختیار دارند، اشاره کرد. از اینرو، ارائه های مختلف سفر در فاصله زمانی( تمایل به مقایسه بسته3)

 تواند افراد را به خرید یا رزرو خدمات سفر ترغیب نماید.ویژه نمایشگاه می ای متمایز و واقعی،آفره

از  %8ه ک اشاره کرد« آشنایی فرزند خود با گردشگری» اف بازدید از نمایشگاهداز دیگر نتایج پیمایش حاضر در خصوص اه

های مصاحبهدر « آموزش گردشگری به کودکان»اهمیت . به این هدف اختصاص یافته استندگان بازدیدکن اهداف انتخابی

 کیفی نیز آشکار بود. 

های مختلف گردشگری، انواع محصوالت و خدمات بهفرزندانشان با فرهنگ سفر، انواع جاذ نا شدنشتمایل والدین به آَ

 شان از جهانتر شدن گستره شناخت فرزنداندهد که والدین کمک به وسیعو ...، این نکته مهم را انتقال میگردشگری 

 ایهای پرورش صحیح کودکان خود و هدایت آنان در مسیر انتخاب زندگی حرفهپیرامونی و مشاغل مختلف را یکی از راه

 دانند. اجتماعی بهتر در دوران بزرگسالی می و
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گردشگری با  تعامل سازمان متولیاز اینرو، 

وزارت آموزش و پرورش جهت آموزش 

گردشگری به کودکان و نوجوانان نه تنها 

تواند به این خواسته پاسخ دهد، بلکه می

سازی فرهنگتواند گامی مؤثر در جهت می

اه، مسئول و آگ سفر، تربیت گردشگران

کنندگان موفق محصوالت و عرضه پروش

صنعت و در نتیجه رشد  خدمات گردشگری

 باشد.در آینده  گردشگری کشور

بازدیدکنندگان در برخی از  حضورهمچنین 

هایی با تِم فرهنگ و اهمیت وجود مکان (%6) «مالقات با دوستان»و  (%9) «وقات فراغتگذران ا»نمایشگاه به دلیل 

. این مهم، تعامل دوسویه و قوی سازمان متولی گردشگری با (%15)مجموعاً  کندگوشزد میرا هرها گردشگری در سطح ش

هدایت روابط  فراغت، ریزی مناسب جهت تفریح، سرگرمی، گذران اوقاتها را جهت مدیریت شهری و برنامهشهرداری

جزئیات مربوط به اهداف بازدید در  اید.نمگوشزد میرا  و ایجاد نشاط و شادی در میان شهروندان اجتماعی شهروندان

 باشد.جدول زیر قابل مطالعه می

 (n=658)مهمترین اهداف بازدیدکنندگان عمومی از حضور در  نمایشگاه به ترتیب اولویت . 1-22جدول 

 هدف ردیف
فراوانی 

 پاسخ

درصد 

 افراد )%(

درصد از مجموع 

 ها )%(پاسخ

 %2855 %5456 355 اقوام و آیینی مراسم تماشای 1

 %1358 %2655 112 آینده سفرهای برای ریزی برنامه 2

 %12 %2259 149 محلی غذاهای با آشنایی 3

 %851 %1656 138 گردشگری با فرزندم آشنایی 4

 %855 %1653 136 فراغت اوقات گذران 5

 %153 %14 91 سفر خدمات و محصوالت رزرو یا خرید 6

 %655 %1255 81 سوغات و دستی صنایع خرید 7

 %559 %1154 14 دوستان با مالقات 8

 %451 %951 59 گذاری سرمایه انجام برای اولیه مشاوره یا مناسب های ایده یافتن 9

 %359 %154 48 داران غرفه به خود خدمات حضوری بازاریابی و معرفی 10

 351% 352% 1 خاص غرفه یک در حضور 11

 351% 352% 1 نامهپایان کار انجام 12

 (%152نفر ) 8تعداد بدون پاسخ: 
 های چندپاسخی* از سری پرسش

 %100مجموع=
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 بهترین قسمت نمایشگاه حاضر. 62-6        

 

های مربوط به چنانچه در جدول زیر مشخص است، بخش

های نمایشگاه ها در صدر بهترین قسمتفرهنگ اقوام و استان

قرار رده بعدی در « گردشگری کودک و گردشگری»و بخش 

به دست آمده از مهم، دو نتیجه اصلی گرفته است. این 

، یعنی اهمیت مراسم آیینی و اقوام، مهمترین اهداف بازدید

اهمیت غذاهای محلی و همچنین اهمیت آموزش گردشگری 

 کند. را تقویت می به کودکان

های کیفی، به دلیل جدایی سالن استان براساس مصاحبه

راهنمایی و هدایت ی اصلی نمایشگاه و عدممازندران از فضا

بازدیدکنندگان، بسیاری از آنان متوجه حضور این استان و 

 وجود سالنی مختص گردشگری گل نشده بودند.

 

 (n=658) ترتیب اولویت های نمایشگاه از نگاه بازدیدکنندگان عمومی بهبهترین قسمت. 1-23جدول 

 نوع محل اقامت ردیف
فراوانی 

 پاسخ
 د افراد )%(درص

درصد از مجموع 

 ها )%(پاسخ

 %2256 %3652 232 های کل کشوراستان 1

 %1658 %2658 112 های هنری و آیینیبرنامه 2

 %1559 %2554 163 گردشگری غذا 3

 %1153 %1851 116 گردشگری کودک و خانواده 4

 %1353 %1559 132 )دفاتر خدمات مسافرتی( هاآژانس 5

 951% %1554 99 کز اقامتیها و مراهتل 6

 %151 %1253 19 شرکت ها و کشورهای خارجی 7

 %455 %152 46 گردشگری گل 8

 355% 3%8. 5 هابومگردی 9

 %355 3%8. 5 هیچکدام 10

 %353 3%5. 3 افزارها و کسب و کارهای آنالینمرن 11

 %352 3%3. 2 عشایر و محوطه بیرون 12

 %351 3%2. 1 گردشگری ورزشی 13

 (%256نفر ) 11* تعداد بدون پاسخ: 
 های چندپاسخی* از سری پرسش

 %100ع=ومجم
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 دوم: فصـل    

 

 بازدیدکنندگان متخصص

 

 

نفر از بازدیدکنندگان متخصص نمایشگاه، اعم از اطالعات  461های حاصل از پیمایش در این بخش یافته

ای نهاده های زیرساختی گرفته تام گردشگری ایران از چالشنگاه آنان نسبت به مسائل مهشناختی، جمعیت

همچنین مسائل روز گردشگری شامل تبدیل سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی  و اقدامات دولت درگیر و

نظر  است. بدل گشتهو گردشگری به وزارت و عوارض خروج از کشور که اخیراً به نقل محافل گردشگری 

هایی که ممکن بود، ی مختلف نمایشگاه حاضر نیز مدنظر بوده است. در پرسشهامخاطبین درباره جنبه

ای هضمن آن که پرسش مقایسه تطبیقی بین پیمایش متخصصان و بازدیدکنندگان عمومی انجام شده است.

 همگرا در پیمایش سال جاری با پیمایش سال گذشته مورد مقایسه قرار گرفته است.

پایایی آن مورد تأیید  محاسبه گردید و 35859نمونه نخست  33شنامه برای ضریب آلفای کرونباخ این پرس

 قرار گرفت.

(ب) پیوست: مربوطه پرسشنامه* 
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 و حوزه کاری شنـاختی. پـروفـایل اطالعـات جمعیت6-2                      

 

ص بازدیدکنندگان متخصص این نسبت برخالف بازدیدکنندگان عمومی که نسبت زنان به مردان بیشتر بود، در خصو

 جابجا شده است؛ به طوری که، حدود سه پنجم از متخصصان بازدیدکننده از نمایشگاه، آقایان بودند. 

 درصد )%( تعداد )نفر( 2-1جدول 
ت

سی
جن

 43% 198 زن 

 51% 263 مرد

 %100 461 مجموع

 

سال  36-45و ( %46سال ) 26-35ر دو رده سنی بیشتر بازدیدکنندگان متخصص همچون بازدیدکنندگان عمومی د

نتیجه را به جامعه متخصصان نیز تعمیم  توان ایندر کشور، میگردشگری ( قرار دارند. به واسطه نوپا بودن صنعت 23%)

 باشند.می (%69)متخصصان گردشگری جوان و میانسال  ای ازبخش عمدهداد و ادعا کرد که 

 (درصد )% تعداد )نفر( 2-2جدول 

ی
گروه سن

 

 1158% 82 سال 25تا 

 4652% 213 سال 35-26

 2352% 131 سال 45-36

 855% 39 سال 55-46

 453% 23 سال 55باالی 

 %100 461 مجموع

 

اند. به طوری سال در حوزه گردشگری فعالیت داشته 13حداکثر  (%19چهار پنجم متخصصان بازدیدکننده از نمایشگاه )

سال سابقه کار در حوزه گردشگری دارند. این امر در کنار رده سنی آنها،  5( کمتر از %48ی از آنان )نزدیک به نیم که

 نشان از جوان بودن صنعت و فعاالن آن دارد.

 درصد )%( تعداد )نفر( 2-3جدول 

سابقه کار
 ی

ی(
)گردشگر

 

 4151% 223 سال 5کمتر از 

 3155% 145 سال 10-5

 1159% 55 سال 15-10

 851% 43 سال 15ش از بی

 352% 1 بدون پاسخ

 %100 461 مجموع
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فعاالن »و  (%21« )راهنمایان گردشگری»های کاری مختلف گردشگری توسط بیشترین استقبال از نمایشگاه در میان حوزه

« های گردشگریهشگازموو آ)اعم از دانشجو یا مدرس( اهی فعاالن دانشگ»و سپس  (%23) «ها و دفاتر خدمات مسافرتیآژانس

ل تشکی« دانشجویان»گروه را  صورت پذیرفته است. با توجه به دامنه سنی فعاالن مراکز آموزشی، اکثریت این (12%)

 اند.داده

فت گتوان ، میبودندجامعه متخصصان گردشگری  و معرفای تصادفی کنندگان در پیمایش نمونهشرکتاز آنجایی که 

دشگری کشور در زمینه راهنمایی و خرید و فروش خدمات مسافرتی فعالیت دارند و یا عمده شاغلین و فعاالن صنعت گر

 باشند.در این حوزه مشغول به تحصیل می

های های اصلی فعالیتجایگاه پنجم، درست پس از حوزهدر ( %554« )گردشگری سالمت»در این میان حضور فعاالن حوزه 

ردن فعاالن گردشگری و یا فعاالن حوزه سالمت و پزشکی به اهمیت و حاکی از پی ب نمایدجلب توجه میگردشگری 

 باشد.و پتانسیل ایران در ارائه خدمات گردشگری سالمت می« گردشگری سالمت»

 درصد )%( تعداد )نفر( 2-4جدول 

ی
حوزه کار

 

 2153% 98 گردشگری راهنمای

 2354% 94 مسافرتیها و دفاتر خدمات آژانس

 1254% 51   مرتبط های آموزشگاه و( مدرس و،دانشج) ها دانشگاه

 955% 44 اقامتی مراکز

 554% 25 سالمت گردشگری

 451% 19  )دولتی، غیردولتی، منطقه آزاد، شهرداری(  هاسازمان

 NGO 18 %359 و انجمن اتحادیه،

 353% 15 افزار نرم و آنالین کار و کسب

 3% 14 گردشگری نمونه منطقه و توریستی دهکده

 258% 13 دستی صنایع و سوغات

 254% 11 خبری رسانه

 254% 11 تخصصی نشریات

 2% 9 گذاری سرمایه شرکت

 253% 9 مشاور و ریز برنامه طراح،

 151% 8 فرهنگی-مراکز تاریخی موزه، جاذبه،

 151% 8 نقل و حمل

 359% 4 ورزشی-تفریحی مراکز

 354% 2 مذهبی گردشگری

 352% 1 بیمه و مالی ک،بان

 352% 1 رویداد گردشگری

 %100 461 مجموع

 



 

43 

 میزان رضـایتمنـدی از نمایشگاه حاضر. 2-2               

( متنوع بودن محصوالت و خدمات یا به عبارتی سه چهارم آنان %16متخصصان بازدیدکننده از نمایشگاه ) ای ازبخش عمده

 دانند. مایشگاه را مکان مناسبی برای برگزاری این رویداد میو محل فعلی ن را تأیید کرده

نسبت قابل توجهی اند. با این حال، ها رضایت داشتهاز محتوای کارگاه (%41رسد نزدیک به نیمی از متخصصان )به نظر می

های برگزار شده ارگاهرسانی درباره کاطالعاطالع بودند که نشانگر ضعف های برگزار شده بیدر خصوص کارگاه افراداز 

 محتوای»های کیفی حین پیمایش نیز مشخص بود. چنانچه در پاسخ پرسش مرتبط با باشد. این مهم در مصاحبهمی

ند ااند، بنابراین یا به این پرسش پاسخ ندادهها مطلع نبودهاز متخصصان از وجود کارگاه %43شود نیز، مشاهده می« هاکارگاه

 ؛ودتوان به طور قطعی تفسیر نمها را نمیبه همین دلیل رضایتمندی افراد از کارگاه اند.را برگزیده« رمنظری ندا»و یا پاسخ 

امکان جابجایی درصد موافقین و مخالفین وجود  کردند،ها شرکت میها نامطلع بودند در کارگاهی که از کارگاهافراد اگر زیرا،

 داشت.

توان اجماع نظر میان به سختی میرسانی عمومی نمایشگاه، کیفیت اطالع ن دربارهابهرحال، درخصوص دیدگاه متخصص

کمااینکه یک  .اندنمودهنامطلوب ارزیابی  %35 رسانی را  مطلوب وکیفیت اطالع %39مشاهده کرد. به طوری که را آنان 

 اند.چهارم آنان در این خصوص اظهارنظر نکرده
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مانعی برای یافتن را ها ها و سالننحوه چینش غرفهیدکنندگان عمومی ( نیز همانند بازد%5351نیمی از متخصصان )

ها ابراز نارضایتی ها و غرفهاز نحوه چینش سالن (%2856) هرچند بیش از یک چهارم آنان اند.ندانستههای مدنظرشان غرفه

 اند. کرده

 

 (n=461). میزان رضایتمندی متخصصان از نمایشگاه حاضر 2-5جدول 
مو

الً 
ام

ک
قم

اف
 

قم
واف

م
رم 

دا
ی ن

ظر
ن

 

فم
خال

م
فم 

خال
الً م

ام
ک

 

سخ
 پا

ون
بد

 

 2653% محصوالت و خدمات گردشگری ارائه شده در این نمایشگاه متنوع است. .1

 نفر123

%4952 

 نفر221

%1352 

 نفر41

%659 

 نفر32

%151 

 نفر8

%559 

 نفر21

  ینا برگزاری برای مناسبی مکان «تهران المللی بین های نمایشگاه» محلِ .2

 .است یشگاهنما

%3455 

 نفر159

%4156 

 نفر192

%859 

 نفر41

%659 

 نفر32

%258 

 نفر13

%552 

 نفر24

 1351% .است کاربردی نمایشگاه، این در شده برگزار های کارگاه محتوای .3

 فر63

%3352 

 نفر153

%3251 

 نفر148

%851 

 نفر43

%451 

 نفر19

%852 

 نفر38

 1354% طالع رسانی شده است.برنامه های نمایشگاه به خوبی برای عموم مردم ا .4

 نفر62

%2556 

 نفر118

%1953 

 نفر89

%2652 

 نفر121

%951 

 نفر42

%653 

 نفر29

نحوه چینش غرفه ها و سالن های این نمایشگاه به بازدیدکنندگان کمک  .5

 می کند تا غرفه های مدنظرشان را بیابند.

%1354 

 نفر62

%3651 

 نفر169

%1556 

 نفر12

%1953 

 نفر89

%953 

 نفر43

%556 

 نفر26

 2358% بازدید از این نمایشگاه به طور کلی رضایت بخش است. .6

 نفر96

%4153 

 نفر218

%1653 

 نفر15

%651 

 نفر28

%359 

 نفر18

%556 

 نفر26
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 . میزان رضایتمندی از نمایشگاه2 -2 اینفوگرافی
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اما نکته حائز اهمیت تفاوت قابل توجهی است که ند. کلیت نمایشگاه حاضر رضایت داشتمتخصصان از  %68به طورکلی، 

شود. این شکاف حاکی از این است که برای برگزاری فوق دیده می پرسش 6در « کامالً موافق»و « قمواف»های پاسخبین 

های مثبتی صورت پذیرفته است، اما این تمام آن چیزی نیست که باید باشد. ضمن آن که نمایشگاه نمایشگاه حاضر تالش

رغم علیآید، های فوق بر میآنگونه که از پاسخ باشد وای صنعت گردشگری در کشور میحاضر تنها رویداد بزرگ و حرفه

اسی تغییرات اس ریزی و اجرای آن را مستلزمبرنامه ندارند. بلکهحذف این رویداد متخصصان تمایلی به های موجود، کاستی

 .دانندمی

رزیابی ابسیار موفق( )اما نه از متخصصان در تأیید این نکته، میزان موفقیت نمایشگاه را در سطح متوسط و باالتر  12% 

  های کیفی نیز مورد تصدیق قرار گرفته است.این مهم در مصاحبهاند. هنمود

 

از ایده افزودن دانند. اما رغم انتقاداتی که بر شیوه اجرا وارد میعلیهای کیفی، متخصصان همچنین براساس مصاحبه

با ارتقای سطح اجرا توصیه و ادامه این روند را  هکردهای جدید به نمایشگاه )مانند سالن ویژه کودکان( استقبال بخش

آشنایی کودکان با گردشگری برای های حاصل از پیمایش بازدیدکنندگان عمومی دیده شد، . چنانچه در یافتهنمایندمی

ه تتعداد قابل توجهی از والدین اهمیت داشت و سالن مربوطه )گردشگری کودک و خانواده( مورد استقبال عمومی قرار گرف

 بود.

 

 

 

 

 

 

 

. میزان موفقیت نمایشگاه از نظر متخصصان 2-6جدول 

(n=461) ق
وف

ر م
یا

س
ب

 

ق
وف

م
ط 

وس
مت

ف 
عی

ض
 

ف
عی

ض
ار 

سی
ب

 

سخ
 پا

ون
بد

 

 %152                           د؟کنی می ارزیابی چگونه را نمایشگاه این موفقیت میزان

 نفر33

3151% 

 نفر111

3459% 

 نفر161

958% 

 نفر45

256% 

 نفر12

855% 

 نفر39
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 های کیفیمستخرج از مصاحبه –. مشکالت اجرایی  از دیدگاه متخصصان 2-7جدول 

 راهکار پیشنهادی مشکالت ناشی از  اجرا ردیف

هایی که  ها و سایر پارازیتنظمی موجود در فضای سالنسر و صدا، بی 1

و   اراندنحوه برقراری ارتباط بازدیدکننده متخصص با نمایشگاه، غرفه

 کرد.سایر متخصصان جهت پیگیری اهداف کاری را دچار اختالل می

 ساماندهی فضا و طراحی مسیر بازدید براساس تجربه بازدیدکننده

مجهز کردن سالن/ مکانی مجزا برای گرد هم آمدن متخصصان  

حاضر در نمایشگاه جهت انجام گفتگو و مذاکره با یکدیگر،  

 دارانمسئولین و یا غرفه
 راحی مسیر و هدایت پیوسته بازدیدکنندهعدم ط 2

 ا(ههای استانعدم ارائه پکیج یکجا از هر استان )پراکندگی فعالیت 3

اری  های کرسانی با تخصیص بودجه و تیمتمرکز بیشتر بر اطالع رسانیضعف اطالع 4

جهت انجام تبلیغات همزمان در مجاری مختلف )اعم از صداوسیما،  

ا، هر، روابط عمومی و حضور در اخبار و رسانهبیلبوردهای سطح شه

ها و صفحات پرمخاطب عمومی و تخصصی  انجام تبلیغات در کانال

-ها و دانشگاهنگاری با ادارات، سازمانهای اجتماعی، نامهدر رسانه

های خود و  های مختلف جهت نصب پوستر نمایشگاه در بولتن

 رسانی به کارکنان/ دانشجویاناطالع
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 . میزان تأثیرگذاری نمایشگاه حاضر بر توسعه گردشگری3-2                      

 

متخصصان نسبت به اثرگذاری نمایشگاه 

حاضر بر افزایش سفرهای داخلی ایرانیان 

( و تنها %6851ای دارند )نگاه خوشبینانه

ای از آنها در این باره نگاه بدبینانه 1153%

بینی مابین خوشیر افراد سا اند.اتخاذ کرده

 .اندگرفتهو بدبینی قرار 

 

 

سفرهای خارجی ایرانیان افزایش  در( نیز معتقدند که این نمایشگاه %55) متخصصانبیش از نیمی از از سوی دیگر، 

اری تأثیرگذاین نیز در  (%22)ند و بیش از یک چهارم مخالف این تأثیرگذاری بود %11در نقطه مقابل، تأثیرگذار است. 

 ند.تردید داشت

با توجه به  اماشود، اینکه توسعه گردشگری ورودی مهمترین بخش در توسعه گردشگری کشورها محسوب میرغم علی

رسد نمایشگاه حاضر که به نظر می ،2-8گزینه مطرح شده برای پرسش سوم در جدول  5ها در توزیع نسبتاً یکسان پاسخ

دفمند های هچندان موفق نبوده و نیازمند برنامهتأثیرگذاری بر این بخش کشد، در المللی بودن را به یدک میعنوان بین

 باشد.در زمینه جذب گردشگران خارجی می

. میزان تأثیرگذاری نمایشگاه حاضر بر توسعه گردشگری از دیدگاه  2-8جدول 

قم (n=461)متخصصان 
واف

الً م
ام

ک
 

قم
واف

م
رم 

دا
ی ن

ظر
ن

 

فم
خال

م
فم 

خال
الً م

ام
ک

 

ن پ
دو

ب
سخ

ا
 

)افزایش سفر این نمایشگاه در توسعه گردشگری داخلی تأثیرگذار است.  .1

 مسافران ایرانی در داخل کشور(

%2459 

 نفر115

%4358 

 نفر232

%1453 

 نفر66

%851 

 نفر43

%256 

 نفر12

%556 

 نفر26

ر )افزایش سف این نمایشگاه در توسعه گردشگری خروجی تأثیرگذار است. .2

 ز کشور(مسافران ایرانی به خارج ا

%1951 

 نفر88

%3654 

 نفر168

%2159 

 نفر131

%1256 

 نفر58

%453 

 نفر23

556% 

 نفر26

زایش )افاین نمایشگاه در توسعه گردشگری ورودی به ایران تأثیرگذار است.  .3

 سفر گردشگران خارجی به ایران(

%1651 

 نفر11

%2453 

 نفر112

%2459 

 نفر115

%1552 

 نفر13

%1352 

 نفر61

556% 

 نفر26
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 انـدکنندگـازدیـداد بـن تعـخمیـ. ت4-2                

 

نیز تعداد  %22 هزار نفر بوده است. 233هزار الی  133ان تعداد کل بازدیدکنندگان بین متخصص %33بر اساس ذهنیت 

( یا بیش %18هزار نفر ) 133کمتر از یا اند. سایر افراد تعداد را هزار نفر برآورد کرده 533هزار الی  233بازدیدکنندگان را 

 .(%14دهند )انجام  از میزان استقبال اند تخمین دقیقیاند و یا نتوانسته( تخمین زده%1655هزار نفر ) 533از 

 

 درصد )%( تعداد )نفر( 2-9جدول 

ن تعداد 
تخمی

بازدیدکنندگان
 

 %18 83 هزار نفر 100کمتر از 

 2955% 136 هزار نفر 200هزار الی  100

 2151% 133 هزار نفر 500زار الی ه 200

 1655% 16 هزار نفر 500بیش از 

 %1453 66 بدون پاسخ

 %100 461 مجموع
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 یـارجـای خـهروهـگ وا ـهتـرکـتقبال شـزان اسـ. می5-2                      

 

برای حضور  های خارجیمیزان استقبال گروه (%32حدود یک سوم متخصصان ) 

حضور آنان را  %1اند و تنها را در سطح متوسط ارزیابی کرده ن نمایشگاهدر ای

الملل به ویژه در مشکالت روابط بین با توجه بهاند. بسیار موفق قلمداد نموده

های قانونی سفر به ایران های جدید دولت ترامپ و محدودیتارتباط با سیاست

قابل  های خارجیب گروهعدم موفقیت نمایشگاه در جلشکالت دیگر، مو برخی 

 بینی بود.پیش

المللی است و بزرگترین رویداد که یک نمایشگاه بین در برگزاری نمایشگاه حاضر

فعاالنه به بایستی  مسئوالنشود، برای فعاالن صنعت گردشگری محسوب می

المللی بودن آن های خارجی باشند تا هم بر بعد بیندنبال جلب مشارکت گروه

ها شرایطی را بتوان در طی مذاکرات و عقد قرارداد با این گروههم  افزوده شود و

 برای جذب گردشگران کشورهای مربوطه از طریق نمایشگاه فراهم نمود.

 

پراتورهای تورا مهمترین ارائه غرفه یا محل اقامت رایگان یا در نظر گرفتن شرایط تشویقی خاص برایبا با وجود این شرایط، 

که در زمینه تعریف تور به کشورهای مختلف و ارسال گردشگر در قالب ) فروشان تورهای گردشگریح عمدهجهانی یا به اصطال

 ها را به فعالیت در زمینه تورهای ایران در سطح جهان متقاعد نمود. توان این شرکتمی، (تورهای گروهی فعالیت دارند

          وزایش تعداد گردشگران خارجی ثروتمند هم در اف( 1)یک سیاست تشویقی به عنوان تواند ن کار میـای

های ایرانی هم اینکه شرکت (3؛ )المللی بودن نمایشگاه مؤثر واقع گرددارتقای بار محتوایی و سطح بین (2)

 گردشگران ورودی را به مشارکت در نمایشگاه ترغیب نماید.فعال در زمینه 

 

 درصد )%( تعداد )نفر( 2-10جدول 

ن استقبا
میزا

ت
ل شرک

ها و 

گروه
ی

ی خارج
ها

 

 651% 31 بسیار موفق

 2359% 113 موفق

 3151% 146 متوسط

 1151% 19 ضعیف

 1151% 54 بسیار ضعیف

 %859 41 بدون پاسخ

 %100 461 مجموع



 

54 

ی
اینفوگراف

 2
- 

6 .
ارز
ابی

م ی
ی

زان
 

استقبال
 

ت
شرک

 ها
 و

گروه
ها

 ی
خارج

ی
 



 

55 

 اهـگـشـایـزاری نمـرگـان بـرین زمـبهت. 6-2                  

 

ود. شل برگزاری نمایشگاه یک همگرایی دیده میوفص اولویتن عمومی درباره بین دیدگاه متخصصان و بازدیدکنندگا

اگرچه بازدیدکنندگان  دانند.را بهترین فصل برگزاری نمایشگاه می (%21)و زمستان  (%46به ترتیب بهار )متخصصان 

( %14ز )زاری در فصل پاییبرگ افراد متخصصعمومی بین برگزاری در فصل تابستان و پاییز تمایزی قائل نشده بودند، اما 

نیز معتقد به برگزاری فصلی نمایشگاه هستند؛ در  %1 دهند.ترجیح می (%12)فصل تابستان  هبرا را با تأکید بر آبان ماه 

شوندگان با اعتقاد به اینکه گردشگری موضوعی همیشگی است و تعطیلی های کیفی نیز تعدادی از مصاحبهطی مصاحبه

)هر فصل یکبار یا دو بار در طول سال با تأکید بر برگزاری در اری نمایشگاه به صورت مداوم در طول سال ندارد، پیشنهاد برگز

 .و کار مداوم بر روی حیطه گردشگری را داشتندنوروز( 

 2-11جدول 
 تعداد )نفر(

درصد افراد 

)%( 

د از مجموع درص

 )%( هاپاسخ

ی 
ل برگزار

ص
ن ف

بهتری

شگاه
نمای

 

 %4651 %48 233 بهار

 %1158 %1253 52 تابستان

 %1453 %1459 63 پاییز

 %2656 %2151 111 زمستان

 %151 %152 5 تمامی فصول

 (%852نفر ) 38* تعداد بدون پاسخ: 

 های چندپاسخی* از سری پرسش

 %100مجموع=

اما با توجه به تفاوت  (%33دهند )های زمانی ترجیح میاندکی بیش از سایر بازه را هرچند متخصصان زمان بعد از ظهر

 بین ساعات مختلف متخصصان تمایز چندانیرسد درصدهای مربوط به ساعات صبح، بعد از ظهر و شب، به نظر میناچیز 

 اند.بازدید قائل نشده

 2-12جدول 
 تعداد )نفر(

درصد افراد 

)%( 

از مجموع  درصد

 )%( هاپاسخ

ت 
ن ساع

بهتری

شگاه
ی نمای

برگزار
 %2959 %3155 139 هرظ 1 الی صبح 9 از 

 %3259 %3451 123 عصر 5 الی ظهر 1 از

 %3452 %3651 125 شب 9 الی عصر 5 از

 3% %352 11 شب تا صبح ازیکسره 

 (%1258نفر ) 59* تعداد بدون پاسخ: 
 های چندپاسخی* از سری پرسش

  %100مجموع= 
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 دـازدیـب افدـهارین ـمهمت. 7-2               

 

دهد که ها نشان میمجموع پاسخاز  %29تنها متخصصان برای بازدید از نمایشگاه قابل تأمل است. اول اینکه،  اهداف

آنان با است که  نکته ها بیانگر اینمجموع پاسخاز  %1352اند و داشتهیک بازدیدکننده عمومی  ی مشابهمتخصصان اهداف

 . اندای و کاری از نمایشگاه بازدید کردهاهداف حرفه

های موجود و مدیریت هدفمند امور نمایشگاه که در نتیجه افزایش رضایتمندی نظمیبه منظور کاهش بیبر همین اساس، 

های همانند بسیاری از نمایشگاههم متخصصان و هم بازدیدکنندگان عمومی را به دنبال خواهد داشت، ضروری است که 

روز نخست را  2توان برای مثال، می دید متخصصان از هم تفکیک گردد.مهم در سراسر جهان، روزهای بازدید عمومی و باز

تمهیداتی را برای دستیابی آنان به اهداف مدنظرشان اندیشید و روزهای بعدی به بازدید متخصصان اختصاص داد و  صرفاً

  را برای بازدید عموم در نظر گرفت.

های فکر، میزگردهای کوچک برای انجام گفتگوها ایجاد اتاق توان به اختصاص دادن فضایی جهتاز جمله این تمهیدات می

وع درباره موضجهت استخراج راهکاری برپایی طوفان مغزی ، دارانو مذاکرات فی مابین متخصصان با یکدیگر و یا با غرفه

 های صمیمانه فعاالن گردشگری اشاره کرد.گرد هم آمدن جمعای خاص، و حتی ایجاد فضایی برای یا مسئله
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بررسی وضعیت »، (%19) «با افراد متخصص دیگر آشناییمالقات و »با هدف  ای از متخصصانبخش عمدهدر این میان، 

معرفی و بازاریابی »(، %14) «آگاهی از فعالیت رقبای کسب و کار فعلی»(، %11« )ت برای ایجاد یک کسب و کار جدیدصنع

به بازدید از  (%13) «گذاریهای مناسب برای انجام سرمایهیدهیافتن ا»و ( %11)« دارانحضوری خدمات خود به غرفه

  اند.نمایشگاه حاضر اهتمام ورزیده

 

 (n=461)از نمایشگاه به ترتیب اولویت بازدید متخصصان  . مهمترین اهداف2-13جدول 

 تعداد )نفر( هدف ردیف
درصد افراد 

)%( 

درصد از 

مجموع 

 ها )%(پاسخ

 %19 %4853 211 ص دیگرمالقات با افراد متخص 1

 11% %4251 188 بررسی وضعیت صنعت برای ایجاد یک کسب و کار جدید 2

 %1453 %3651 159 آگاهی از فعالیت های رقبای کسب و کار فعلی ما 3

 %1356 %2658 118 معرفی و بازاریابی حضوری خدمات خود به غرفه داران 4

 %958 %2458 139 گذارییافتن ایده های مناسب برای انجام سرمایه  5

 %656 %1656 13 تماشای مراسم آیینی و اقوام 6

 %558 %1455 64 صرفاً آشنایی با فضای گردشگری کشور 7

 %455 %1154 53 برنامه ریزی برای سفرهای آینده 8

 %452 %1351 41 آشنایی با غذاهای محلی 9

 %255 %654 28 شرکت در کارگاه ها 10

 %251 %552 23 و سوغات خرید صنایع دستی 11

 %159 %458 21 خرید یا رزرو محصوالت و خدمات سفر 12

 %156 %451 18 آشنایی فرزندم با گردشگری 13

 (%556)نفر  26* تعداد بدون پاسخ: 

 های چندپاسخی* از سری پرسش

 %100مجموع=
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 6337ال ـگری در سـردشـای گـدهـ. رون8-2               

 

( و یک پنجم %5351بین هستند )تعداد گردشگران ورودی به ایران در سال آتی خوشخصصان نسبت به افزایش نیمی از مت

باشند. با اند و معتقد به ادامه روند فعلی مینیز نظر خاصی را اعالم نکرده %2153ای دارند. ( نگاه بدبینانه%2153آنان )

بینی متخصصان نسبت به افزایش توان گفت که از میزان خوش، می1ها با نتایج نظرسنجی سال گذشتهمقایسه این یافته

یز با این حال، طبق نظرسنجی امسال ن تعداد گردشگران ورودی به کشور کاسته شده و نگاه بدبینانه افزایش یافته است.

 باشد.روند صعودی مورد انتظار متخصصان می

معتقدند ( %4551ارهای ایرانی، بیش از دو پنجم متخصصان )رغم افزایش نرخ ارز و وضعیت نامساعد اقتصادی خانوعلی

بر این باورند که سفرهای خارجی ایرانیان  %3358بیش از گذشته به خارج از کشور سفر خواهند کرد و  91ایرانیان در سال 

نداز اخصصان چشمآن که در نظرسنجی سال گذشته، متاند. حال نظری را برگزیدهموضع بینیز  %2256افزایش نخواهد یافت. 

 داشتند. 96مبهمی به روند سفرهای خارجی ایرانیان در سال 

اند و اتخاذ کرده 91ای نسبت به افزایش سفرهای داخلی ایرانیان در سال از متخصصان نگاه خوشبیانه %5155به طورکلی، 

چنانچه در جدول  و نگاه تردید دارند.بین دو این دنیز  (%24)ای دارند. حدود یک چهارم از آنان نگاه بدبینانه %16تنها 

 در زمینه سفرهای داخلی ایجاد نشده است. رویکرد متخصصانپاورقی مشخص است، نسبت به سال گذشته تغییری در 

از دیدگاه متخصصان   1397. روندهای گردشگری ایران در سال 2-14جدول 

(n=461) قم
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 96در مقایسه با سال  1397در سال  گردشگران خارجی ورودی به ایران. تعداد 1

 افزایش خواهد یافت.

%1352 

 نفر61

%3659 

 نفر113

%2153 

 نفر126

%1655 

 نفر16

%458 

 نفر22

%153 

 نفر6

افزایش  96در مقایسه با سال  1397در سال  سفرهای خارجی ایرانیان. میزان 2

 خواهد یافت.

%1251 

 نفر56

%33 

 نفر152

%2256 

 نفر134

%26 

 نفر123

%458 

 نفر22

%155 

 نفر1

افزایش  96در مقایسه با سال  1397در سال  سفرهای داخلی ایرانیان. میزان 3

 خواهد یافت.

%1554 

 نفر11

%4251 

 نفر194

%2451 

 نفر111

%1352 

 نفر61

%258 

 نفر13

%254 

 نفر11

                                                           
 95نتایج نظرسنجی انجام شده در نمایشگاه سال   1
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 ض خـروج از کشـورعـوار. 3-2                

 

متخصصان، با افزایش عوارض خروج از کشور میزان سفرهای خارجی ایرانیان کاهش خواهد یافت و تنها یک  %5856به باور 

امالً کرویکرد متخصصان درخصوص این مسئله رسد به نظر می ( در نقطه مقابل این دیدگاه قرار دارند.%2551چهارم آنان )

نگاه موشکافانه  بهیکی از دالیل این تناقض  اند.بیان کرده 1-5که بازدیدکنندگان در قسمت مغایر با اظهاراتی است 

-رمیبهای اقتصادی بر انجام قطعی سفر و تأثیر هر کدام از مقولهمتخصصان به ویژه در زمینه وضعیت اقتصادی خانوارها 

ست. حال تحت تأثیر قرار داده ادر عمل را  یی سفرتصمیمات نهابودجه خانواده و قدرت خرید افراد همواره  گردد؛ چراکه،

تمایل رفاً ص اند،گیری قرار گرفتهبا توجه به اینکه در شرایط ابتدایی تصمیمبازدیدکنندگان  نخست، در پیمایشآن که، 

ک نبا در نظر گرفتن جوانب دیگری که هم ایگیری سفر، و ممکن است در مرحله پایانی تصمیماند هخود را مطرح کرد

 انجام دهند.را اقدام دیگری مدنظر متخصصان است، 

منجر به افزایش سفرهای داخلی ایرانیان ممکن است از متخصصان معتقدند افزایش عوارض خروج از کشور  %2659اگرچه 

زایش میزان سفرهای که معتقد به تأثیر عوارض خروج بر اف)( %3651افراد موافق و کامالً موافق )تعداد مجموع از آنجایی که ، اما شود

، در یک سطح قرار دارد (%3659) (سفرهای داخلی نداردتأثیری بر مبنی بر اینکه عوارض خروج )دیدگاه مخالف آن  با (داخلی هستند

از آنها نیز تردید خود را صراحتاً با انتخاب  %2356. باشندمردد میی معه متخصصان درباره این تأثیرگذارجاتوان گفت می

 ای قطعی استنباط نمود.توان در این خصوص نتیجهبنابراین نمیاند. ابراز کرده« ری ندارمنظ»گزینه 

ند توامتخصصان با در نظر گرفتن جوانب مختلفی که این اقدام میکه  دهدنشان می 1-6نتایج این بخش با قسمت مقایسه 

 نسبت به بازدیدکنندگانش سفرهای داخلی، داشته باشد و همچنین در نظر گرفتن سایر عوامل دخیل در افزایش یا کاه

 اند.اند و محتاطانه پاسخ دادهتردید بیشتری در پاسخگویی به این پرسش داشته
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 اجرا و»با قید اهمیت  های زیرساختی کشور در زمینه گردشگریها و کاستیبا علم به ضعف( %5152نیمی از متخصصان )

های کرد مستقیم درآمدهای ناشی از آن در توسعه زیرساختزای هزینه، با سیاست افزایش عوارض در ا«نظارت واقعی

 آنان %2251اند. در خصوص اجرایی شدن این اقدام و تأثیرگذاری آن تردید داشته %2256اند؛ اعالم موافقت کرده گردشگری

  .اندبودهمخالف از کشور عوارض خروج  حتی با این شرط نیز با افزایش

در این زمینه تردید داشتند و درصد قابل  (%35) بازدیدکنندگان عمومیمشاهد گردید، بیشتر  1-6چنانچه در قسمت 

 با اعمال سیاست افزایش عوارض مخالف بودند.( %43توجهی از آنان )

قم (n=461). دیدگاه متخصصان درباره عوارض خروج از کشور 2-15جدول 
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با افزایش عوارض خروج از کشور، از میزان سفرهای خارجی ایرانیان کاسته . 1

 خواهد شد.

%2552 

 نفر116

%3354 

 نفر154

%1453 

 نفر66

%1854 

 نفر85

%651 

 نفر31

2% 

 نفر9

با افزایش عوارض خروج از کشور، میزان سفر ایرانیان در داخل کشور افزایش . 2

 خواهد یافت.

%958 

 نفر45

%2659 

 نفر124

%2356 

 نفر139

%2155 

 نفر99

%1554 

 نفر11

258% 

 نفر13

کرد مستقیم درآمدهای ناشی از افزایش عوارض خروج نظر شما درباره هزینه. 3

 های گردشگری چیست؟از کشور در توسعه زیرساخت

%2651 

 نفر123

%2455 

 نفر113

%2256 

 نفر134

%1451 

 نفر65

%8 

 نفر 31

451% 

 نفر19
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 . سـازمان یـا وزارت؟61-2              

 

 %33موافقند که از این میان « وزارت»از متخصصان با تبدیل سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری به  6355%

نیز ( %24یک چهارم )اند. با وزارت شدن مخالفت کرده %1352در مقابل، تنها باشند. کامالً موافق این تبدیل وضعیت می

 اند.اوتی بین سازمان و وزارت بودن این مجموعه قائل نشدهتف

ه بودجه تخصیص یافتافزایش » ،«افزایش نظارت بر عملکرد»است از عبارت دلیل موافقان های کیفی، عمدهطبق مصاحبه

 .«مبه رسمیت شناخته شدن صنعت گردشگری در محافل رسمی و در میان مرد»و نهایتاً « های این مجموعهبه فعالیت

قرار  ایشان مورد تأکیدخانواده همگردشگری و عدم ادغام آن با سایر موضوعات  صنعت مستقل از یتعریفارائه  آن کهضمن 

 گرفت.می

ندازه این ا صرفِ تر شدنِبزرگ»، «توسعه گردشگری کشورتأثیر بودن این تغییر بر بی»استدالل مخالفان نیز عمدتاً بر

 یدر نتیجه)ات از ضروریات و به حاشیه رانده شدن وظایف اصلی در یک بازه زمانی طوالنی منحرف شدن اقدام»و « سازمان

 مبتنی است.« (پیگیری اقدامات الزم جهت تبدیل سازمان به وزارت

 

 درصد )%( تعداد )نفر( 2-16جدول 

ی، 
ث فرهنگ

ن میرا
ل سازما

تبدی

ی به 
ی و گردشگر

صنایع دست

«
ت

وزار
» 

 %3354 154 کامالً موافقم

 %2151 125 موافقم

 %2451 111 نظری ندارم

 %158 36 مخالفم

 %554 25 کامالً مخالفم

 252% 8 بدون پاسخ

 %100 461 مجموع
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  جذب گـردشـگران خـارجـیمنـاسـب برای  هـایاقـامـتگاه. 66-2                   

 

تعداد قابل توجهی از متخصصان در 

برای جذب گردشگران پاسخ به اینکه 

خارجی باید بر روی کدام نوع از 

گذاری شود، ها سرمایهاقامتگاه

و  (%34های بومگردی )اقامتگاه

را عنوان ( %23های سنتی )اقامتگاه

اند. این امر حاکی از آن است که کرده

 ای که گردشگران تنها درهای فرهنگی و سنتیویژگی نمایشاز دیدگاه این افراد، 

توانند شاهد آن باشند، از اهمیت شایان توجهی برخوردار است و معتقدند میایران 

ز و ویژگی بارتواند فرهنگ منحصربفرد مردمان این سرزمین می از منظر بازاریابی، که

برداری در کشورهای دیگر نیست. بنابراین پیشنهاد خدمات گردشگری ایران باشد؛ به طوری که قابل کپی مزیت رقابتی

 رسانی و خلق تجربه منحصربفرد اقامت گردشگر بر فرهنگ و سنت بنیان نهاده شود.ند که مبنای خدمتدهمی

اند پیشنهاد داده« ستاره 4-5های هتل»خدمات اقامتی لوکس منطبق با استانداردهای جهانی را در قالب در وهله بعدی، 

سد رمورد توجه متخصصان نبوده است. به نظر میچندان  هتل آپارتمان به عنوان اقامتگاه برای گردشگران خارجی، .(23%)

ستاره( و  2-3های هایی با سطح قیمتی متوسط )هتلاقامتگاه ی دریافتی،هاپاسخمجموع کمتر از یک پنجم که در 

ن خارجی گردشگرابه عنوان مراکز اقامتی مناسب برای ستاره، مهمانسرا و هاستل  1های قیمت اعم از هتلهای ارزاناقامتگاه

باشد  های کیفی( این)طبق مصاحبه اندها را انتخاب نکردهمتخصصانی که این گزینهشاید مهمترین دلیل . اندشده انتخاب

 گردشگر باید هزینه کند.که 

 :شوددر این زمینه مطرح میهایی با این وجود، چالش

 اندازی کرد؟توان در سراسر کشور راهچه تعداد اقامتگاه بومگردی یا سنتی را می 

  برخوردار خواهند بود؟ سودآوریآیا تمامی آنها از توان 

 های سنتی، حداکثر ظرفیت پذیرش مسافر برای این نوع های بومگردی و خانهبا توجه به ظرفیت پایین اقامتگاه

 شند؟بامیلیونی گردشگران  23پاسخگوی تعداد انبوه توانند ها در مجموع چند نفر خواهد بود و میاقامتگاه

خواه )های مناسبی اقامتی با ظرفیت باال در محل هایبهتر است مجتمع، واحدهای بومگردیاصولی ازاینرو، در کنار فعالیت 

ای ههای فرهنگی و سنتی و  خواه متناظر با استانداردهای جهانی یا ترکیبی از این دو ویژگی برای خلق مجموعهمتناظر با ویژگی

من ها آموزش ببیند تا ضهایی از این مجموعهو نیروهای محلی برای اشتغال در بخش گردندأسیس تنیز ( داقامتی منحصربفر
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برای گردشگران خارجی، از ایجاد اختالل در عبور و مرور، بر مبنای فرهنگ و سنت ایرانی خلق تجربه منحصربفرد اقامت 

 جلوگیری به عمل آید.های سنتی بافتهای بومی و طبیعت محیط، فرهنگ

سا، چه بهدف از طرح این پرسش آشنایی با گرایشات ذهنی فعاالن صنعت گردشگری کشور )بخش عرضه( بود.  بهرحال،

الفعل ها و رفتار بها بایستی به دیدگاهگذاری در حوزه اقامتگاهتکمیل این پرسش و یافتن بهترین اولویت سرمایهبرای 

در این خصوص، سطح درآمدی آنها، اقامتگاه ترجیحی در سفر به  ورودی به ایران نیز مراجعه گردد. گردشگران خارجی

ند اایران، اقامتگاه ترجیحی در سفرها به کشورهای دیگر، اقامتگاه)هایی( که در ایران برای اقامت خود در سفر فعلی برگزیده

پیمایش استخراج در صورت مقایسه با دیدگاه فعاالن گردشگری )که در این  هایی است کهاز جمله مهمترین پرسش

 گذاران را در این زمینه هدایت نماید.ریزان و سرمایهگیران، برنامهتصمیمتواند می گردید(،

 

 (n=461) های مناسب برای جذب گردشگران خارجی از دیدگاه متخصصان. اقامتگاه2-17جدول 

 درصد افراد )%( تعداد )نفر( نوع اقامتگاه ردیف
درصد از مجموع 

 ها )%(پاسخ

 %3359 %63 261 اقامتگاه های بومگردی 1

 %2256 %43 118 اقامتگاه های سنتی لوکس 2

 %1956 %3456 154 (ستاره 4-5لوکس ) هتل های 3

 %959 %1155 18 (ستاره 2-3سطح متوسط ) هتل های 4

 %151 %1256 56 ستاره، مهمانسرا، هاستل( 1اقامتگاه های ارزان قیمت )هتل  5

 %456 %851 36 لوکس هتل آپارتمان 6

 %253 %453 18 هتل آپارتمان متوسط 7

 (%354) نفر 16* تعداد بدون پاسخ: 

 چندپاسخی هایپرسش سری از* 

 %100مجموع=
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  اولـویـت جذب گـردشـگران خـارجـی. 62-2               

 

روی  بر باید ریزان و بازاریابانن برنامههای گردشگری ایرابا توجه به پتانسیلمتخصصان ای از بخش عمدهبه توصیه 

چنانچه در . نمایندتمرکز  (%21) «گردیطبیعت»و همچنین  (%39) «تاریخی یا گردشگری میراث-گردشگری فرهنگی»

در جذب گردشگران  های فرهنگی، سنتی و تاریخی ایران را( نیز اشاره شد، متخصصان ویژگی2-11ها )قسمت اقامتگاه

دانند. این دو یافته در زمینه اولویت اقامتی و اولویت نوع گردشگری، در واقع یکدیگر را ئز اهمیت میبسیار حا خارجی

 کنند.تکمیل می

های ایران در به ظرفیت درصدی خود به گردشگران سالمت نشان دادند که 13متخصصان به رأی یک چهارم حدود 

گردشگری »اند. جایگاه و آینده گردشگری را به آن پیوند دادهبا تأکید بر گردشگری پزشکی پی برده « گردشگری سالمت»

 های زیرساختی و قانونیبا توجه به محدودیتآیا شود که در این فهرست قابل تأمل است و این سوال مطرح می« تفریحی

ا ر ردشگراندر زمینه گردشگری تفریحی، عمالً امکان جذب این نوع از گ قدرتمندموجود در کشور و وجود مقاصد رقیب 

 و آیا از توان رقابت در این حوزه با سایر مقاصد تفریحی برخوردار است؟ در آینده وجود خواهد داشت؟

 اند. اختصاص داده« گردشگری تجاری»را به  1های مطرح شدهترین اولویت در میان گزینهمتخصصان پایین

 

 (n=461) نهای جذب گردشگران خارجی از دیدگاه متخصصااولویت. 2-18جدول 

 درصد افراد )%( تعداد )نفر( نوع گردشگران ردیف
درصد از مجموع 

 ها )%(پاسخ

 %3951 %1351 321 تاریخی-فرهنگیگردشگران  1

 %2154 %4351 116 گردطبیعتگردشگران  2

 %1352 %2456 138 سالمتگردشگران  3

 %1355 %1956 86 تفریحیگردشگران  4

 %951 %1852 83 زیارتیگردشگران  5

 %551 %1351 41 تجاریگردشگران  6

 %351 %2. 1 مسئول و آگاه انگردشگرسایر:  7

 %351 %2. 1 حاللگردشگران سایر:  8

 %351 %2. 1 ماجراجویانسایر:  9

 (%451نفر ) 22* تعداد بدون پاسخ: 
 چندپاسخی هایپرسش سری از* 

 %100مجموع=

                                                           
های از پیش تعیین شده ول و ماجراجو را در گزینه سایر درج کرده و به فهرست گزینهدر مجموع کمتر از یک درصد متخصصان، گردشگران حالل، مسئ  1

 اند.افزوده
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  ؟ثروتمند اینبـوه گردشـگری یـا بـازار گوشه. بـازار ا63-2                  

 

شود، مبنی بر این اصل که در عمل، مطرح می (niche market)ای در علم بازاریابی موضوعی تحت عنوان بازار گوشه

رو، ینتوان محصولی را عرضه نمود که تمامی افراد خواهان آن باشند. از ارسانی کرد یا نمیتوان به تمامی افراد خدمتنمی

کنند که بازار کوچکی که چندان مورد توجه سایرین قرار نگرفته است، در نظر گرفته شده و تمامی بازاریابان توصیه می

ها بر فروش به افراد این بازار متمرکز شود. در گردشگری نیز این امر صادق است؛ هم از اینروست که انتخاب بازار تالش

 یابد.اهمیت می و در سراسر جهان انواع خاصی از گردشگری در این صنعت هدف و ارائه خدمات در حیطه نوع یا

ری صنعت گردشگبا توجه به دیدگاه متخصصان رسد به نظر میای در تجارت و بازاریابی، اما رغم اهمیت بازارهای گوشهعلی

های بهدر مصاحچنانچه  نیست. گردشگران خارجی ثروتمند برخوردارایران در سطح کالن از توانایی پاسخگویی به نیازهای 

ها، خدمات، افراد و امکانات و همچنین اعالم کردند که سطح انتظارات و توقعات گردشگران ثروتمند از زیرساخت نیز کیفی

تواند نوع خدمات و امکانات مورد نیاز آنها در سفر فراتر از آن چیزی است که ایران در حال حاضر و در آینده نزدیک می

انبوه و جذب  جذب گردشگرانبین  تقابلدر ( %5551دیدگاه بیش از نیمی از متخصصان ) بنا بهاز اینرو، د. ارائه ده

 تری است.تصمیم عاقالنهانبوه به کشور  تالش برای جذب گردشگرانگردشگران ثروتمند، 

 درصد )%( نفر(تعداد ) (n=461)ای ثروتمند؟ .نظر متخصصان درباره بازار انبوه یا بازار گوشه2-19جدول 

 %5551 251 میلیون نفر( 15جذب گردشگران خارجی به صورت انبوه )بیش از 

 %3651 169 جذب هدفمندِ گردشگران خارجی ثروتمند

 %154 35  بدون پاسخ

 %100 461 مجموع
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  زیرساختی هایظـرفـیتکـفایـت . 64-2              

 

ورداری از توانایی مدیریت این حجم از افراد و همچنین جلب رضایتمندی آنان جذب انبوه گردشگران خارجی مستلزم برخ

ای هنیازهای این امر، تأمین زیرساختبرای تبلیغ ایران به سایر مسافران و بازگشت دوباره به این کشور است. از جمله پیش

و با  داررای ضعف است های خودزیرساختدر ( معتقدند که ایران %5358صان )بیش از نیمی از متخصباشد. مناسب می

 تواند پذیرای تعداد انبوه گردشگران خارجی باشد.، نمیهااستیها و کتوجه به این ضعف

 

 (n=461). کفایت ظرفیت زیرساختی کشور 2-21جدول 
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اد انبوه گردشگران خارجی زیرساخت های کشور می تواند پذیرای تعد

 میلیون نفر( باشد. 20الی  15)حدود 

1354% 

 نفر48

1859% 

 نفر81

15% 

 نفر69

%2459 

 نفر115

2859% 

 نفر133
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  کالن هـای زیرساختی. اولـویـت65-2            

 

. گیردستراتژیک گردشگری قرار میریزی امباحث برنامه زیرمجموعهگانه مطرح شده در 5های تعیین اولویت زیرساخت

 شود.دار استفاده میبر مبنای امتیازات وزنکمّی  استراتژیک از ماتریس ارزیابی بدین منظور،

 شود:دار کل بر اساس فرمول زیر محاسبه میدر این ماتریس برای هر زیرساخت یک امتیاز وزن

𝑇𝑊𝑆 = ∑(𝑛𝑖𝑗 ×  𝑤𝑗)

5

𝑖=1
𝑗=1

 

 که در آن:

TWS دار هر زیرساخت در هر جایگاه(ت وزن= امتیاز کل وزنی )حاصل جمع امتیازا 

jin  =زیرساخت  فراوانیi  ام در جایگاهj ام 

jw  وزن اختصاص یافته به جایگاه =j ِام که بر اساس نظر خبرگان به ترتیب برای 

 352جایگاه اول = 

 354جایگاه دوم = 

 356جایگاه سوم = 

 358جایگاه چهارم = 

 در نظر گرفته شده است. 1و جایگاه پنجم = 

اده دانند )جالمللی را مهمترین اولویت زیرساختی ایران میهای مواصالتی داخلی و بینمتخصصان راه( 2-22مطابق جدول )

ام المللی و انجهای بانکی بینکارت»(. در رده بعدی امکان استفاده از %2354و حمل و نقل هوایی  %2351آهن و راه

های بهداشتی تمیز وجود سرویس»گیرد. آنها همچنین اهمیت یکسانی را برای ( قرار می%1951« )المللیهای بینتراکنش

 اند. ( قائل شده%1652« )هادسترسی به اینترنت پرسرعت و بدون فیلتر در مسیرها و محل جاذبه»( و %1659« )و فرنگی

یرساخت حاکی از آن است که از نظر متخصصان توسعه گردشگری داخلی فاصله نزدیک امتیازهای کسب شده توسط هر ز

-های مربوط به تمامی زیرساختو خارجی کشور و جذب و بازگشت مجدد گردشگران خارجی به کشور مستلزم رفع کاستی

 گانه5های های مطرح شده در نظرسنجی است؛ به طوری که وجود مشکالت زیرساختی حتی در یک مورد از زیرساخت

های شود، به غیر از کارتالمللی ایران باشد. چنانچه مشاهده میتواند یک نقطه ضعف اساسی برای گردشگری بینفوق، می

ها در توسعه گردشگری داخلی و تسهیل سفرهای ایرانیان در داخل کشور نیز تأثیرگذارند؛ المللی، سایر زیرساختبانکی بین

توانند از بسیاری از مشکالت ایرانیان در سفرهای خارجی بکاهد )از جمله نیز میالمللی های بانکی بینکمااینکه کارت

 ای که در سفر به همراه دارند، سهولت رزرو و پرداخت بابت محل اقامت و...(.دزدی، از دست رفتن تمامی بودجه
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 (n=461)دشگری در سطح کالن های زیرساختی الزم برای توسعه گر. ماتریس ارزیابی استراتژیک کمّی:  اولویت2-22جدول 

 زیرساخت ردیف
امتیاز  وزن فراوانی جایگاه

 وزن دار

امتیاز وزن دار 

 کل

درصد از مجموع 

 امتیازات )%(

 23.7% 268.6 99 1 99 اول حمل و نقل زمینی )جاده ای و ریلی( 1
 9356 358 111 دوم

 5252 356 81 سوم

 16 354 43 چهارم

 158 352 39 پنجم

 23.4% 264.4 141 1 141 اول فرودگاه و حمل و نقل هوایی 2
 5552 358 69 دوم

 3356 356 56 سوم

 2354 354 51 چهارم

 852 352 41 پنجم

 19.7% 223.2 83 1 83 اول کارت های بانکی بین المللی 3
 6254 358 18 دوم

 4256 356 11 سوم

 28 354 13 چهارم

 1352 352 51 پنجم

 16.9% 191.4 55 1 55 اول سرویس های بهداشتی 4
 5356 358 61 دوم

 4352 356 61 سوم

 2152 354 68 چهارم

 1554 352 11 پنجم

 16.2% 183.8 58 1 58 اول اینترنت 5
 4254 358 53 دوم

 4358 356 13 سوم

 2356 354 59 چهارم

 16 352 83 پنجم

 %100 1131.4 1131.4 مجموع
 (%451نفر ) 22* تعداد بدون پاسخ: 
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  هـای زیرساختی در سفرهای زمینی. اولـویـت66-2                

 

ها و سپس راه آهن را مناسب ارزیابی وضعیت پمپ بنزینمتخصصان زیرساخت سفرهای زمینی  ششدر مقایسه بین 

ها به نارضایتی از پاسخ %29عوض، . در اشاره دارداین دو زیرساخت به ضعف در مجموع، ها پاسخ %1654اند و تنها هکرد

جاده معتقدند گردد. بر همین اساس، متخصصان برمی «های کشورجاده»از وضعیت  (%52) متخصصاننیمی از بیش از 

 نخست در توسعه سفرهای داخلی است. اولویت 

، یک ها شکایت دارندها و داخل شهرها و اطراف جاذبهدر بین راه« های بهداشتی عمومیسرویس»از وضعیت افرادی که 

دو زیرساخت نخست، حاکی از آن است که از نظر مربوط به نزدیکی درصدهای  اند.چهارم از آرا را به خود اختصاص داده

ای های توجه شود، بایستی ایجاد و نگهداری سرویسادهبه همان میزانی که باید به بهبود وضعیت ج تقریباً متخصصان

 بهداشتی تمیز در اولویت قرار گیرد.

 . داردهای مناسب تل در مکاناست و نشان از اهمیت وجود مُ (%11« )ستراحتگاه بین راهیاقامتگاه/ ا»اولویت سوم 

توان گفت در سفرهای زمینی ر همین اساس مید. بنها قرار دارتقریباً در حد وسط اولویت %13با « وسائط نقلیه عمومی»

 در حد اعلی قرار ندارند.ساز نیستند، هر چند چندان مشکل

 (n=461)های زیرساختی الزم در سفرهای زمینی از دیدگاه متخصصان . اولویت2-23جدول 

 درصد افراد )%( تعداد )نفر( ها در سفرهای زمینیزیرساخت ردیف
درصد از مجموع 

 (ها )%پاسخ

 %29 %5254 233 جاده 1

 %2456 %4454 195 سرویس بهداشتی 2

 %1651 %3351 132 اقامتگاه/ استراحتگاه بین راهی 3

 %1354 %2451 136 وسائط نقلیه عمومی 4

 %1152 %2353 89 توسعه راه آهن 5

 %551 %951 43 پمپ بنزین  6

 (%451نفر ) 22: بدون پاسخ* تعداد 
 دپاسخیچن هایپرسش سری از* 

%100مجموع=  
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  مقـاصـد نـوظـهـور. 67-2              

 

ند، بود ههایی که براساس نظرسنجی سال گذشته به عنوان مقاصد کالسیک و همیشگی شناسایی شددر این پرسش استان

دیل پتانسیل کافی برای تب هایی را که ازدهندگان خواسته شد تا استانو از پاسخ ندهای کشور حذف گردیداز گردونه استان

نام ببرند تا بدین طریق بتوان مقاصد نوظهور آینده را باشند، شدن به یک مقصد گردشگری در آینده نزدیک برخوردار می

های اصفهان، فارس، مازندران، اند از: استانعبارتکه مدنظر این پرسش نبودند، های حذف شده استان شناسایی کرد.

 ، آذربایجان شرقی و جزیره کیش.گیالن، خراسان رضوی

نخستین  «یزد»استان های دریافتی، بر اساس پاسخ

( که با توجه به پیمایش %1354مقصد نوظهور است )

بازدیدکنندگان عمومی نیز، درست بعد از مقاصد 

کالسیک و همیشگی قرار دارد و به واسطه قرارگیری 

یزد( در -فارس-در مثلث کالسیک ایران )اصفهان

 نیز وارد سبد سفر گردشگران داخلی شده است.عمل 

پس از ثبت جهانی یزد، این استان بیش از گذشته 

  مورد توجه فعاالن گردشگری قرار گرفته است.

 

صورت پذیرفته است، اما چندان « اردبیل»اگرچه بیشترین سفرها در طی یک سال گذشته پس از استان یزد به استان 

 ته است.مورد توجه متخصصان قرار نگرف

( دومین مقصد نوظهور از نگاه %1254) «هرمزگان»استان 

متخصصان است. جزیره کیش که به عنوان مقصدی کامالً 

شده در این استان واقع شده است )و در این پرسش شناخته

ای برای انتشار تدریجی مسافران مورد سوال نبوده(، واسطه

ده است شجزیره قشم  از جمله به سایر نواحی این استان

های متخصصان ز مجموع پاسخا %558که در این پرسش، )

. براساس پیمایش بازدیدکنندگان عمومی، (شودرا شامل می

استان هرمزگان در یک سال گذشته مقصد تعداد قابل 

 توانتوجهی از مسافران داخلی نیز بوده است و از همین رو می

 باشد.جزو مقاصد نوظهور با رشد سریع می گفت
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نوظهور از منظر متخصصان  مقصد سومینها و با محوریت چابهار از مجموع پاسخ %1351با « سیستان و بلوچستان»ن استا

های منسجمی های اخیر در میان متخصصان گردشگری عمدتاً به دلیل فعالیت. مطرح شدن این استان در سالباشدمی

توان به فَم تورهای برگزار شده برای راهنمایان و... اشاره کرد. دهد که از آن جمله میاست که این استان اخیراً انجام می

نتایج  اما با توجه بهتوان تأثیر ثبت جهانی سفال کلپورگان سال جاری متعلق به این استان را نادیده گرفت. البته نمی

ان نشده است )و معدود ( این استان در عمل هنوز وارد سبد سفر ایرانی1-2مربوط به رفتار سفر گردشگران داخلی )بخش 

توان انتظار داشت که این استان با سرعت اند(. ازاینرو، نمیتنها چابهار را نام برده %358یعنی  بازدیدکنندگان سفر کرده

باالیی وارد جمع مقاصد برتر گردشگران داخلی شود؛ بلکه رشد تدریجی میزان سفرهای داخلی به این استان مورد انتظار 

 است.

رسد متخصصان، به ویژه راهنمایان در یبه نظر م

شناساندن این استان به مردم، تعدیل احساس ناامنی و 

توانند ترغیب آنان به سفر )با شروع از چابهار( می

تأثیرگذار باشند؛ اما مسئولین این استان عالوه بر 

تبلیغات مداوم و قوی برای عموم مردم، بایستی 

ان از مراکز اصلی تمهیداتی را در خصوص دوری این است

گردشگران بیندیشند؛ چه بسا همین فاصله و دوری از 

مبداء، افزایش قابل توجه هزینه حمل و نقل را در پی 

دارد؛ به ویژه اینکه انتقال مسافران عمدتاً باید از طریق 

شت به ط رفت و برگبه معضل شده است که گاه هزینه بلیتبدیل هوایی صورت پذیرد. این مسئله تا حدی برای این استان 

نه کند. رایزنی برای کاهش هزیاین استان، با هزینه بلیط دوطرفه مقاصد خارجی محبوب ایرانیان )مانند ترکیه( برابری می

حمل و نقل یا اعمال یارانه برای بلیط مسیرهای طوالنی منتهی به این استان به تدریج افزایش میزان سفرها به این استان 

 داشت. را به دنبال خواهد

 

( دیگر مقصد نوظهور از نگاه %852) «کرمان»استان 

به در یک سال گذشته  است. این استان نیزمتخصصان 

-فارس-دلیل نزدیکی به مثلث کالسیک ایران )اصفهان

 به کویرنوردی داخلی و خارجی اقبال گردشگرانو یزد( 

وجهی از مسافران مقصد تعداد قابل ت های مرکزیو کلوت

 داخلی بوده است.
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ها برعکس استان دیدگاه «1کردستان»در خصوص استان 

اردبیل است. در این مورد، متخصصان این استان را در 

میزان اند، اما زمره مقاصد نوظهور آینده مطرح نموده

 مؤید این مطلبسفرها به این استان در یک سال گذشته 

استان نیز نباید انتظار بنابراین درخصوص این  نیست.

الیی را داشت. بلکه به تدریج به عنوان یک سرعت رشد با

 مقصد نوظهور مطرح خواهد شد.

هم مدنظر متخصصان بوده است و که  ششمین مقصدی

( %456) «تهران»اند، استان هم گردشگران به آن سفر کرده

کنندگان عمومی طور که در پیمایش بازدیداست؛ همان

استان در آینده بسیار نزدیک، وارد سبد سفر  بحث شد، این

  گردشگران داخلی خواهد شد.

 

اگرچه متخصصان برای استان 

امتیازی برابر با تهران در نظر  «کرمانشاه»

پیمایش بازدیدکنندگان اند، اما گرفته

دهد که حداقل در آینده نزدیک نشان می

این  این پتانسیل بالفعل نخواهد شد.

 «خوزستان»ستان موضوع درخصوص ا

 ( نیز صادق است. 454%)

در میان مقاصد ( %451) «همدان»استان جایگاه شواهد حاکی از آن است که اما 

گاه )متخصصان جای یکسان استنسبتاً  مورد توجه بازدیدکنندگان و متخصصان

در  تاناین اسجایگاه  یتطبیقمقایسه . با بهتری را برای این استان در نظر دارند(

اصد در خصوص مق متخصصان انتظار وقاصد یک سال گذشته بازدیدکنندگان میان م

                                                           
 در این استان نیز اخیراً یک ثبت جهانی انجام شده است )کالش مریوان(.  1
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به عنوان یک مقصد نوظهور مطرح  نه چندان دور ایمتوسط و در آینده ین انتظار داشت این استان با سرعتتوامی، نوظهور

 گردد.

تر از با کسب کمهر یک و ایالم  های کهگیلویه و بویراحمد، مرکزی، سمنان، البرز، قماز نظر متخصصان به ترتیب استان

وط . جزئیات مربشدن به مقصد گردشگری برخوردارند ها، از کمترین شانس ممکن برای تبدیلمجموع پاسخاز یک درصد 

 ( درج شده است.2-24ها در جدول )به تمامی استان

 (n=461)نوظهور از نگاه متخصصان مقاصد  .2-24جدول 

 استاننام  ردیف
 فراوانی

 پاسخ

از مجموع  رصدد

 )%( هاپاسخ

 

 استاننام  ردیف
 فراوانی

 پاسخ

از مجموع  درصد

 )%(هاپاسخ

 351% 23 قزوین 13 1354% 85 یزد 1

 258% 18 آذربایجان غربی 14 %1254 19 هرمزگان 2

 استان اشاره کلی به نام
 %255 16 اردبیل 15 %656 42

 159% 12 ریچهارمحال و بختیا 16 558% 31 قشم

 151% 11 زنجان 17 %1351 68 نسیستان و بلوچستا 3

 151% 11 کل کشور 18 956% 61 استان اشاره کلی به نام

 156% 13 بوشهر 19 151% 1 چابهار

 151% 1 خراسان شمالی 20 852% 52 کرمان 4

 359% 6 ایالم 21 6% 38 کردستان 5

 359% 6 قم 22 456% 29 تهران 6

 358% 5 البرز 23 456% 29 کرمانشاه 7

 358% 5 سمنان 24 454% 28 خوزستان 8

 356% 4 مرکزی 25 451% 26 همدان 9

 355% 3 مدحکهگیلویه و بویرا 26 356% 23 گلستان 10

 (%1959نفر )  92اند: * تعداد افرادی که به این سوال پاسخ نداده 355% 22 خراسان جنوبی 11
  یچندپاسخ هایپرسش سری از* 

 355% 22 لرستان 12

 گذشته( سال یک در بازدیدکنندگان مقاصد با تطبیقی اساس مقایسه )بر ک * مقاصد نوظهور در آینده بسیار نزدی

 گذشته( سال یک در بازدیدکنندگان مقاصد با تطبیقی اساس مقایسه )بر رشد تدریجی خواهند داشت مطرح شدن به عنوان یک مقصد نوظهورمقاصدی که در مسیر *
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  گـذاری گـردشـگریهـای منـاسـب سـرمـایـهاستـان. 68-2                   

 

ای است و عالوه بر شرایط جغرافیایی، بسته به نوع پروژه، نوع گذاری فرایند پیچیدهاگرچه تعیین مناسب بودن سرمایه

؛ اما در این قسمت به دنبال ذهنیت باشدمتغییر می مجوزها، میزان تسهیالت، بودجه، زمان و نیروی انسانی دردسترس

گذاران عمدتاً در مراحل چرا که، سرمایهلف کشور در زمینه گردشگری هستیم؛ های مختکلی متخصصان درخصوص استان

 تأثیر نخواهد بود.گذاران بیزمینه ذهنی در هدایت سرمایهاین پیش گیرند ومختلف از این افراد مشاوره می

 موارد زیر اشاره کرد:توان به گیرد که از آن جمله میبنا به علل متعددی شکل مینیت این ذه

 و مطالعات مربوطه دانش تخصصی 

 گردشگری تجربه کاری 

 های مختلف گردشگری در هر استانآشنایی با پروژه 

 های پیشینتجربه ناشی از مشاوره 

 های تخصصی مختلفتجمیع دیدگاه 

 در نواحی مختلف گذاریو سرمایه توسعه گردشگریو الزامات  ، قوانینآشنایی با شرایط 

  های ذهنی غالب در جامعهکلیشهو تا حدودی 

 ...و 

( از پاسخگویی به پرسش مطرح شده در %1953البته مجموعه این عوامل باعث شده است که حدود یک پنجم متخصصان )

 متناع ورزند.های گردشگری اگذاریها برای سرمایهترین استانخصوص مناسب

( و اصفهان %1351های فارس )استاناز نظر متخصصان ت توان گفدهندگان میپاسخدیدگاه برآیند کلی بر اساس بهرحال، 

سیستان و (، %156یزد ) هایاستان .باشندمیگردشگری  هایگذاریها برای انجام سرمایهترین استانمناسب( 1353%)

 گیرند. های بعدی قرار می( نیز در رده555( و مازندران )%555تهران ) (،%651هرمزگان )(، %655بلوچستان )

شود که اند و این پرسش مطرح میهای نخست قرار ندادهبرخالف تصورات اولیه، متخصصان خراسان رضوی را در اولویت

گری این استان به مرحله گذاری گردشهای سرمایهفرصت حاکی از این باشد که از دیدگاه متخصصانتواند آیا این امر می

 نزدیک شده است؟اشباع 

های سمنان، چهار محال و بختیاری، کرمانشاه، البرز، مرکزی، بوشهر، به طور کلی، از نظر متخصصان به ترتیب به استان

ی یر حاوجدول ز گذاری از جذابیت چندانی برخوردار نیستند.سرمایهانجام ها( برای ایالم و قم )در مقایسه با سایر استان

 باشد.اطالعات بیشتری در این زمینه می
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 (n=461) گذاریها به ترتیب اولویت سرمایهفهرست استان .2-25جدول 

 استاننام  ردیف
 فراوانی

 پاسخ

از مجموع  درصد

 )%( هاپاسخ

 

 استاننام  ردیف
 فراوانی

 پاسخ

از مجموع  درصد

 )%(هاپاسخ

 159% 9 آذربایجان غربی 15 1351% 65 فارس 1

 159% 9 کردستان 16 1353% 63 اصفهان 2

 151% 8 لرستان 17 156% 36 یزد 3

4 
 

 155% 1 خراسان شمالی 18 655% 31 نسیستان و بلوچستا
 153% 6 خوزستان 19 559% 28 استان اشاره کلی به نام

 153% 6 زنجان 20 356% 3 چابهار

 153% 6 قزوین 21 %651 29 هرمزگان 5
 153% 6 کل کشور 22 159% 9 استان اره کلی به ناماش

 153% 6 مدحکهگیلویه و بویرا 23 255% 12 کیش
 151% 5 اردبیل 24 %151 8 قشم

 358% 4 قم 25 555% 26 تهران 6

 356% 3 ایالم 26 555% 26 مازندران 7

 356% 3 بوشهر 27 452% 23 گیالن 8

 356% 3 رکزیم 28 453% 19 آذربایجان شرقی 9

 354% 2 البرز 29 453% 19 خراسان رضوی 10

 354% 2 کرمانشاه 30 356% 11 خراسان جنوبی 11

 352% 1 ریچهارمحال و بختیا 31 354% 16 کرمان 12

 352% 1 سمنان 32 251% 13 گلستان 13

 (%1953نفر )  89اند: * تعداد افرادی که به این سوال پاسخ نداده 251% 13 همدان 14
 چندپاسخی هایپرسش سری از* 
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  . مـوانـع تـوسـعـه گـردشـگری63-2                  

 

شود تا در نهایت، توصیف شد، بهره گرفته می 2-15برای تعیین اولویت موانع توسعه گردشگری از روشی که در قسمت 

 ود:شمانع از طریق فرمول زیر محاسبه می برای هر دارازات وزنماتریس ارزیابی استراتژیک کمّی دیگری ایجاد گردد. امتی

𝑇𝑊𝑆 = ∑(𝑛𝑖𝑗 ×  𝑤𝑗)

5

𝑖=1
𝑗=1

 

 که در آن:

TWS در هر جایگاه( مانعدار هر = امتیاز کل وزنی )حاصل جمع امتیازات وزن 

jin  =مانع فراوانی i  ام در جایگاهj ام 

jw  وزن اختصاص یافته به جایگاه =j  که بر اساس نظر خبرگان به ترتیب برایِام 

 352جایگاه اول = 

 354جایگاه دوم = 

 356جایگاه سوم = 

 358جایگاه چهارم = 

 در نظر گرفته شده است. 1و جایگاه پنجم = 

ا ب« الملل و موانع سیاسی ناشی از آنروابط بین»شود، براساس دیدگاه متخصصان ( مشاهده می2-26چنانچه در جدول )

( مهمترین مانعی است که در برابر توسعه گردشگری %26سب باالترین امتیاز، یعنی بیش از یک چهارم مجموع امتیازات )ک

لملل اها بنیان نهاده شده است و به شدت به روابط بینها و ملتایران قرار دارد؛ چراکه، گردشگری بر پایه روابط بین انسان

 حساس است. 

ثبات سیاسی و بهبود روابط »از فعاالن این صنعت  %35های گردشگری، ه گروه مدیریت ایدهبراساس نظرسنجی سال گذشت

گذاری بخش خصوصی گردشگری اعالم کرده بودند. بنابراین، را مهمترین عامل تأثیرگذار بر روی توسعه سرمایه« المللبین

ای هیرگذار است، بلکه عاملی برای جلب سرمایهاین مهم نه تنها در توسعه گردشگری و ورود گردشگران خارجی به کشور تأث

 باشد.بخش خصوصی )و خارجی( به این صنعت می

 «مداخله نهادهای باالدستی و غیرتخصصی»و « های نخستقرار نداشتن گردشگری در اولویت»، «موانع شرعی و قانونی»

 گیرند. های بعدی قرار میر ردههر یک با کسب یک پنجم از مجموع امتیازات، با فاصله اندکی از مانع نخست د

را آخرین مانع در برابر توسعه « نبود تعریف واحد و مشترک از مفهوم گردشگری در نهادهای مختلف»متخصصان عاملِ 

 دانند.گردشگری ایران می
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به ترتیب اولویت . ماتریس ارزیابی استراتژیک کمّی: موانع توسعه گردشگری ایران از دیدگاه بازدیدکنندگان متخصص 2-26جدول 

(n=461) 

 مانع ردیف
امتیاز  وزن فراوانی جایگاه

 وزن دار

امتیاز وزن دار 

 کل

درصد از مجموع 

 امتیازات )%(

موانع سیاسی ناشی از روابط بین  1

 الملل

 161 1 161 اول

281.8 %25.9 

 6254 358 18 دوم

 3356 356 56 سوم

 2152 354 53 چهارم

 356 352 18 پنجم

 135 1 135 اول موانع شرعی و قانونی 2

236.2 %21.7 

 1356 358 92 دوم

 3458 356 58 سوم

 1152 354 28 چهارم

 1156 352 58 پنجم

قرار نداشتن گردشگری در اولویت  3

 های نخست

 82 1 82 اول

216.0 %19.9 

 5658 358 11 دوم

 42 356 13 سوم

 2658 354 61 ارمچه

 854 352 42 پنجم

مداخله نهادهای باالدستی و  4

 غیرتخصصی

 58 1 58 اول

211.8 %19.5 

 6458 358 81 دوم

 5354 356 89 سوم

 2454 354 61 چهارم

 1152 352 56 پنجم

نبود تعریف واحد و مشترک از مفهوم  5

 گردشگری در نهادهای مختلف

 24 1 24 اول

142.0 %13.1 

 2858 358 36 دوم

 3458 356 58 سوم

 32 354 83 چهارم

 2254 352 112 پنجم

 %100 1087.8 1087.8 مجموع
 (%651نفر ) 31* تعداد بدون پاسخ: 
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  سـهولـت فـرایند اخـذ مجـوزهـای گـردشـگری. 21-2                    

 

وجه آسان نیست  فرایند اخذ مجوز برای کسب و کارهای گردشگری به هیچ( %5354ز نیمی از متخصصان )بیش ابه اعتقاد 

 اند.این سهولت این فرایند را در سطح متوسط ارزیابی کردهنیز  %23دانند. این فرایند را آسان می %2153و تنها 

 هک این ذهنیت تهیه شده استبر مبنای  ردشگریهای گفرایند اخذ مجوز فعالیتهای بسیاری از قسمترسد به نظر می

ی اندازترین شرایط ممکن برای راهسختبهتر است ، احتمال سوءاستفاده از مجوز و کالهبرداری از مشتریانبا توجه به »

ای هفرض جلوگیری از سوءاستفادهاین فرایند با پیشاز آنجایی که «. در نظر گرفته شود سب و کارهای جدید گردشگریک

های مثبت و مؤثر، بنابراین در عمل شاهد طوالنی شدن فرایند، ی شده است و نه بر مبنای توسعه فعالیتاحتمالی طراح

تراشی به ویژه در افزایش بروکراسی، وجود بسیاری از مراحل زائد اداری در طول فرایند اخذ مجوزهای گردشگری و مانع

  باشیم.ستند، میسطح کارشناسانی که با ارباب رجوع در ارتباط ه

های گردشگری باشد؛ از فرابخشی بودن فعالیت تواند ناشیبه عالوه، بخش دیگری از دشواری اخذ مجوزهای مربوطه می

باشد که این خود به طوالنی شدن فرایند، اندازی هر کسب و کاری مستلزم اخذ مجوز از چندین نهاد میراهبدین معنی که 

 شود.ی و درنتیجه دشواری فرایندهای مربوطه منتهی میافزایش بروکراسی، موازی کار

ای از توسعه اقتصاد گردشگری و اشتغالزایی قسمت عمده کنندهتضمینهای بخش خصوصی فعالیتاین در حالی است که 

با کمترین ای بازطراحی شوند که در عین دقت، فرایندهای اخذ مجوزهای مختلف به گونهاست و باید در این صنعت 

رد نظارتی مورد بازبینی قرار گی سازوکاربه جای سختگیری، بهتر است  ضن آنکهتراشی پیگیری شود؛ ذبازی و مانعکاغ

 اما و اگرهای ریز احتمالی به بخش نظارت منتقل گردد.  بدین صورت که

ایی است که هاز دست رفتن فرصتهر روز و هر لحظه تأخیر در اخذ مجوز به معنای  بهرحال، نباید فراموش کرد که

ی به دنبال کار انتخاباندازی کسب و تواند انصراف یا شکست وی را در راهبخش متقاضی بوده است که بدین ترتیب میانگیزه

 های گزافی را برای کسب مجوز فعالیت از طرق غیرقانونی یا نامتعارف بر وی تحمیل نماید.داشته باشد یا هزینه

 اند و کارآفرینان در آغازهای نظارتی رخ دادهها با توجه به شکافلب موارد، سوءاستفادهذکر این نکته ضروری است که در اغ

اند؛ چراکه اگر از همان ابتدا هدف کالهبرداری باشد، نیازی نیست که به فعالیت خود معموالً به دنبال کالهبرداری نبوده

 های آن وارد شوند.فرایند قانونی اخذ مجوز و حاشیه

قم (n=461)میزان سهولت اخذ مجوزهای گردشگری از دیدگاه متخصصان . 2-27جدول 
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 559% فرایند اخذ مجوز برای کسب و کارهای گردشگری آسان است.

 نفر21

1554% 

 نفر11

23% 

 نفر136

3356% 

 نفر141

2258% 

 نفر135

%254 

 نفر11
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 دولـت برای اشتـغالزاییاقدامات  الـویـت. 26-2                    

 

اعطای تسهیالت مالی کم »مهمترین راهکار اشتغالزایی توسط دولت را  متخصصانها حاکی از آن است که از پاسخ 29%

را به عنوان « ع اداریتسهیل امور قانونی و کاهش موان»نیز  (%24حدود یک چهارم )دانند. می« بهره با بازپرداخت بلندمدت

سومین ( %22« )کسب و کارهای جدید». حمایت از تواند انجام دهداند که دولت در این زمینه میدومین اقدامی برگزیده

 شود.اولویت اشتغالزایی از نظر متخصصان محسوب می

 گذاریتأثیرگذار بر توسعه سرمایه مبنی بر مهمترین عوامل 95های اشتغالزایی با نتایج نظرسنجی سال اولویتافزون بر این، 

تسهیل امور قانونی و کاهش »به از فعاالن گردشگری  %48مجموعاً خصوصی گردشگری نیز مطابقت دارد که در آن،  بخش

 بودند.رأی داده  «اعطای تسهیالت پولی، مالی و بانکی»و همچنین « موانع اداری

)شرکت خصوصی با افراد کامالً مستقل از دولت یا نهادهای مختلف( « سازی به معنای واقعیخصوصی»در وهله بعدی انجام 

گیری و درآمدزایی ای برای شکلاعمال نیروی محرکه پس ازاقدام ارجح است که باید تمام و کمال انجام شود.  (11%)

بدین . (%8رسد )می« سپاریبرون»، نوبت به سازیو کارهای گردشگری و همچنین ساماندهی به وضعیت خصوصی کسب

هایی را که مشمول یکی از دو شرط زیر های مرتبط بایستی فعالیتسازمان متولی گردشگری و یا سایر سازمانصورت که 

هستند، با فراهم آوردن شرایط عادالنه و بدون سوگیری به پیمانکاران خصوصی توانمند واگذار نماید و با ایجاد کمترین 

در آن زمینه  (1)انداز: های خصوصی تسهیل نمایند. این دو شرط عبارتشرکت مانع شرایط را برای اشتغال افراد در

در صورت توانمندی سازمان، انجام آن  (2)های سازمانی باشد و های موجود در خارج از سازمان بهتر از تواناییتوانمندی

 ها توسط خود سازمان از نظر زمان و بودجه مقرون به صرفه نباشد. فعالیت

 (n=461). مهمترین اقدامات دولت برای ایجاد اشتغال در حوزه گردشگری از دیدگاه متخصصان  به ترتیب اولویت 2-28جدول 

 تعداد )نفر( مهمترین اقدامات دولت در زمینه اشتغالزایی گردشگری ردیف
درصد 

 افراد )%(

درصد از 

مجموع 

ها پاسخ

)%( 

 %2858 %44.6 185 بلندمدت و بهره کم مالی تسهیالت اعطای 1

 %2454 %3158 151 ...و مجوز اخذ جهت اداری موانع کاهش و قانونی امور تسهیل 2

 %2158 %3351 143 جدید کارهای و کسب و ها آپ استارت از حمایت 3

 %1153 %2651 111 واقعی خصوصی بخش به دولتی های شرکت واگذاری 4

 %158 %12 53 خصوصی پیمانکاران به دولت اقدامات سپاری برون 5

 (%13نفر ) 46: بدون پاسخ* تعداد 
 چندپاسخی هایپرسش سری از* 

 %100مجموع=
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 بـروکراسـی و تـوسـعه گـردشـگری. 22-2                    

 

هایی جنبهدوم مطرح شد، به  فصل 21و  23های آن چه که در قسمت

در این اشت. های زائد اشاره دبروکراسی، موانع اداری و کاغذبازی از

قسمت از متخصصان خواسته شد تا سازمان یا نهادی را انتخاب کنند 

به سزایی در  و که کاهش بروکراسی و موانع اداری در آن تأثیر مثبت

خواهد و جذب گردشگران خارجی گردشگری های فعالیتتوسعه 

 داشت.

 حجم( حاکی از باالتر بودن %45ها )پاسخدرصد نسبتاً باالیی از 

فعاالن . دباشسایر نهادهای می نسبت بهراسی و موانع اداری زائد در سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری بروک

زمان  بخشی ازصرفاً برای گرفتن نتیجه مثبت نهایی از فرایندهای بروکراتیک جاری در این سازمان،  صنعت گردشگری

نین شود بازبینی چاز اینرو، پیشنهاد می .دهندنمایند، از دست مییت کار و فعال روی تمرکز بر را که باید صرف ارزشمندی

 در دستور کار قرار گیرد. ایفرایندهای کاهنده

ی نهادهای نظامی و امنیت درکاهش اقدامات بروکراتیک و نگاه امنیتی به گردشگری به اثربخشی  (%25ها )یک چهارم پاسخ

به تواند تسهیل فرایندهای اداری و کاغذبازی در وزارت امور خارجه نیز میکه دهد ها نشان میاز پاسخ %33 ارد.اشاره د

 تسهیل جذب گردشگران خارجی منجر شود.

 (.%9ند )از کمترین میزان بروکراسی و موانع اداری برخورداردیگر  هاینهاد ادر مقایسه بها شهرداریاما 

 

 (n=461)متخصصان . نهادها با بیشترین بروکراسی زائد از منظر 2-29جدول 

 درصد افراد )%( تعداد )نفر( نام نهاد ردیف
درصد از مجموع 

 ها )%(پاسخ

 %45 66% 283 سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری 1

   نهادهای نظامی و امنیتی 2
 )وزارت اطالعات، نیروی انتظامی، اداره اماکن، پلیس مهاجرت(

158 3658% 
2551% 

 %2355 %3351 129 ارجهوزارت امور خ 3

 %954 %1358 59 شهرداری ها 4

 (%659نفر ) 32: پاسخ بدون تعداد* 
 چندپاسخی هایپرسش سری از* 

 %100مجموع=
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 . تـعـامـل23-2          

 

، ، امنیتیبسیاری از نهادهای عمومیبه طوری که و تأثیرگذار است. تأثیرپذیر  ،حساس ،چندوجهی یگردشگری صنعت

ت که ازاینروسیا تمامی آن تأثیرگذارند.  از این صنعت هاییدرجه کم و زیاد بر بخشبا و تجاری می، فرهنگی، سیاسی نظا

تعامل مثبت و اثربخش سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری به عنوان متولی این صنعت با این نهادها، 

 اشت.ای گردشگری را به دنبال خواهد دپیشبرد اهداف توسعه

دانند که سازمان میراث فرهنگی، را مهمترین نهادی می «وزارت امور خارجه»دهد که آنان آرای متخصصان نشان می 28%

های وزارت امور خارجه در سایر کشورها زیرمجموعهصنایع دستی و گردشگری بایستی با آن تعامالت سازنده برقرار نماید. 

ند، کنستین مکان فیزیکی رسمی است که گردشگران بالقوه به آن مراجعه مینخها ها و کنسولگریاعم از سفارتخانه

سازمان میراث در به طور مستقیم با توسعه گردشگری در ارتباط است. به همین جهت، ها و اقدامات این وزارت سیاست

ب را در قال و ویزا لمللابین در فضایهای صنعت گردشگری تواند نیازمندیطی تعامالت منظم و هدفمند با این نهاد می

 ه شود.تها و اقدامات عملی به کار گرفهایی به وزارت امور خارجه منتقل سازد تا در سیاستها و راهنماییمشاوره

به « هاشهرداری»و همچنین « ، پلیس راهور و...پلیس مهاجرتماکن، های آن اعم از اداره انیروی انتظامی و زیرمجموعه»

اند. متخصصان بر این باورند که را کسب کرده آرا %16ایجاد تعامل هستند و هر یک اد مهم برای طور همزمان دومین نه

های های کسب و کاربه تسهیل فعالیتتواند تا حد بسیار زیادی نگاه تخصصی صنعت گردشگری به این نهادها می ورود

 گردشگری کمک نماید.

 نچندا در جایگاه آنها در این فهرست ،رتباطات با فعاالن گردشگریا در ویترین رسد قرارگیری این دو نهادمیبه نظر 

 تأثیر نبوده است.بی

« وزارت راه و شهرسازی»(، %8« )های بازرگانیاتاق»(، %859« )هااستانداری»(، %951« )سازمان فرهنگ و ارتباطات اسالمی»

نیز عالوه بر نهادهای مذکور، به برقراری تعامل  رصدنیم دگیرند. های بعدی قرار میدر رده( %6« وزارت اطالعات»و  (1%)

 .اندنمودههای صنفی گردشگری اشاره مثبت سازمان متولی گردشگری با تشکل

است، از افراد تخصیص داده شده  %13 توسط بیش ازبه هر یک از نهادهای مورد پرسش  مربوطدرصدهای با توجه به اینکه 

ظر متخصصان حائز اهمیت هستند. از اینرو، سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و توان گفت تمامی این نهادها از نمی

ا و سطح هبهتر است میزان تالشمتخصصان گردشگری بایستی به بازسازی روابط خود با این نهادها بپردازد. به پیشنهاد 

 تبعیت نماید. (2-33در جدول ) تعامل با آنها از اولویت ذکر شده
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 (n=461)مترین نهادها برای تعامل سازمان متولی گردشگری از منظر متخصصان . مه2-30جدول 

 درصد افراد )%( تعداد )نفر( نام نهاد ردیف
درصد از مجموع 

 ها )%(پاسخ

 %2159 %4955 212 ارجهخ وزارت امور 1

 %1653 %2953 124 )اداره اماکن، پلیس مهاجرت و...( نیروی انتظامی 2

 %1653 %2953 124 شهرداری ها

 %951 %1651 69 سازمان فرهنگ و ارتباطات اسالمی 3

 %859 %1559 68 استانداری ها 4

 %852 %1455 62 اتاق های بازرگانی 5

 %658 %1251 52 وزارت راه و شهرسازی 6

 %559 %1355 45 وزارت اطالعات 7

 %355 359% 4 تشکل های صنفی گردشگریسایر:  8
 (%153نفر ) 33* تعداد بدون پاسخ: 

 چندپاسخی هایپرسش سری از* 
 %100مجموع=
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 حـامی گـردشـگریغـیر. نـهادهـای 24-2               

 

هایی که در ها و ظرفیترغم پتانسیلعلی« سازمان فرهنگ و ارتباطات اسالمی»متخصصان، آرای  از درصد 32بر اساس 

ایران به گردشگران خارجی به عنوان یک مقصد گردشگری کوتاهی کرده و کمک به توسعه گردشگری و شناساندن کشور 

های فرهنگی و کاردارهای ایران در به ویژه نمایندگیکمترین حمایت ممکن را به عمل آورده است. این در حالی است که 

 خارج از کشور از ظرفیت باالیی در این زمینه برخوردارند.

توسعه این صنعت در برابر دانند که را دیگر نهادهایی می( %18« )نیروی انتظامی»و ( %18« )وزارت اطالعات»متخصصان 

یک کارگروه فعال از متخصصان و فعاالن گردشگری )نه صرفاً کارشناسان سازمان  رسدبه نظر میکنند. میتراشی مانع

متولیان برقراری امنیت و روابط به باید تنظیم شود تا در طی جلسات با نهادهای مذکور، بتوان این بینش را دولتی( 

 «.شودگردشگری همچون سایر صنایع یک فعالیت اقتصادی صادراتی محسوب می»تزریق نمود که الملل بین

فهرست نهادهایی قرار صدر اینکه این نهاد در با توجه به  گرفته است.« وزارت امور خارجه»به آرا نیز  %11از سوی دیگر، 

 تواند برایمیها از منظر گردشگری رسد در خصوص این نهاد، مشاورهمل صورت پذیرد، به نظر میدارد که باید با آنها تعا

 های حمایتی گردشگری کارساز باشد.فرصت شناخت

های آن اعم از راهداری، شرکت و زیرمجموعه« وزارت راه و شهرسازی»متخصصان به باور نکته جالب توجه این است که 

 یسه سایر نهادهای ذکر شده، نگاه غیرحمایتی به گردشگری نداشته است.ها و... در مقافرودگاه

تعداد اندکی از متخصصان نیز عالوه بر نهادهای مورد پرسش، از جهت مسائل شود، ( دیده می2-31چنانچه در جدول )

 اند.اشاره کرده« وزارت صنعت، معدن و تجارت»گذاری به پیش روی سرمایه
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 (n=461)اند گاه متخصصان درباره نهادهایی که کمترین حمایت را از گردشگری کرده. دید2-31جدول 

 درصد افراد )%( تعداد )نفر( نام نهاد ردیف
درصد از مجموع 

 ها )%(پاسخ

 %2154 %3156 128 اسالمی ارتباطات و فرهنگ سازمان 1

 %1159 %2654 131 اطالعات وزارت 2

 %1151 %2652 136 پلیس مهاجرت و...( )اداره اماکن، انتظامی نیروی 3

 %1152 %2554 133 ارجهخ امور وزارت 4

 %1359 %2355 83 ها شهرداری 5

 %11 %1653 66 ها استانداری 6

 %355 351% 3 تجارت و معدن صنعت، وزارتسایر:  7

 %353 355% 2 شهرسازی و راه وزارت 8

 (%1251نفر ) 56تعداد بدون پاسخ: 
 چندپاسخی هایپرسش سری از* 

 %100مجموع=
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 . نـهادهـایی که گـردشگری نیـازمند حمـایـت آنهاست25-2                  

 

« نهادهای پولی و مالی»و  (%21« )وزارت امور خارجه»مستلزم حمایت در وهله نخست، متخصصان توسعه گردشگری را 

با نیز را « نیروی انتظامی»های متخصصان کمکاز آرا،  %11مطابق دانند. می( تیهای تسهیالتی و مالیااز لحاظ حمایت؛  21%)

برای توسعه این صنعت ضروری قلمداد  ،دارد های گردشگریبا فعالیت آن اقدامات نظارتی ی کهتوجه به ارتباط مستقیم

 .قرار داردآخرین اولویت برای گردشگری در ها کمک گرفتن از استانداری، آناناز دید  کنند.می

 فاصله بسیار نزدیک ، با توجه بهشودمیمشاهده چنانچه اگرچه اولویت فوق بر اساس دیدگاه متخصصان ارائه گردید؛ اما 

در  ،درصدهای اعالم شده از سوی آنان

که فهرست آنها  ینهایت، تمامی نهادهای

ه ببایستی ( آمده است، 2-32در جدول )

  کمک صنعت گردشگری بشتابند.

 

 (n=461). دیدگاه متخصصان درباره نهادهایی که گردشگری نیازمند حمایت آنهاست 2-32ل جدو

 درصد افراد )%( تعداد )نفر( نام نهاد ردیف
درصد از مجموع 

 ها )%(پاسخ

 %2155 %3555 154 رجهخا امور وزارت 1

 %2153 %3553 152 مالی و پولی نهادهای 2

 %1656 %2154 119 س مهاجرت و...()اداره اماکن، پلی انتظامی نیروی 3

 %1551 %2459 138 ها شهرداری 4

 %952 %1552 66 اطالعات وزارت 5

 %855 %1451 61 اسالمی ارتباطات و فرهنگ سازمان 6

 %151 %1251 55 ها استانداری 7

 (%559نفر ) 21* تعداد بدون پاسخ: 
 چندپاسخی هایپرسش سری از* 

 %100مجموع=

 

« وزارت امور خارجه»های مطرح شده درخصوص نهادهای غیرگردشگری، پرواضح است که رآیند پرسشبا توجه به ب

ای فعاالن گردشگری و باشد. به طوری که بهبود روابط حرفهمهمترین نهاد غیرگردشگری تأثیرگذار در این صنعت می

به ویژه  ایهای حرفهشیوه تعامل و ارائه مشاورههای مؤثر بر این روابط، بازبینی سازمان متولی این صنعت، بازتعریف مؤلفه

ها، مسائل مرتبط با ویزا و  مسائل مورد مذاکره در دیدارهای چندجانبه ها و کنسولگریهای سفارتخانهدر زمینه نوع فعالیت

 تأثیر بسزایی در توسعه گردشگری ایران خواهد داشت. 
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 37سال  هـای گـردشـگری در. چـالـش26-2            

 

های بخش دولتی یا خصوصی های میدانی چالشمتخصصان با شرکت در تحلیل کیفی و مصاحبهنفر از مجموع  239

د آیبرمی ند نظر متخصصاناز برایآنچه  شود.مطرح کردند که در ادامه به مهمترین آنها اشاره می 91گردشگری را در سال 

های زیرساختی کشور، تعامل و مذاکره سازنده با ارکان نظام جهت چالشرفع ای منسجم برای داشتن برنامهاین است که 

الملل، بازنگری اساسی در فرایندهای اداری های مطرح شده در زمینه سیاستگذاری، قانونگذاری و روابط بینتسهیل چالش

ین مسائل شور مهمترسازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری و پیگیری جدی بازاریابی و تبلیغات گردشگری ک

 باشد.برای مسئولین امر می

 (n=209)از دیدگاه متخصصان  1397های  بخش خصوصی و دولتی گردشگری در سال . چالش2-33جدول 

 هاچالش ردیف
تعداد 

 )نفر(

درصد افراد 

)%( 

 های مناسبهای زیرساختی و کمبود/ نبود زیرساختچالش 1

باشد. همچنین به نبود امکانات رفاهی کامل ای( میجاده-های مواصالتی )ریلیاقامتگاه، سرویس بهداشتی و راه منظور از کمبودهای زیرساختی عمدتاً

های بین راهی اشاره شده است که موجبات کاهش رضایت سفر به ویژه در سفرهای داخلی را ها و کمپای و استراحتگاهو خدمات مسافرتی و جاده

 سازد.فراهم می

48 %23  

 الملل و دیپلماسی خارجیالملل و سایر مشکالت ناشی از روابط بینها، تصویر منفی نام ایران در اخبار بینریمتح 2

ند. کالملل نقش بسزایی در ایجاد یا تغییر تصویر مقصد ایفا میالملل، دیپلماسی و سیاست خارجی و به طور کلی عوامل سیاسی در عرصه بینروابط بین

 یابد.های ملی اهمیت میمل مثبت با سایر کشورها در عین حفظ ارزشدر این زمینه، تعا

44 %21  

-های دولتی؛ نداشتن هدف، استراتژی و برنامه ملیبروکراسی اداری، عدم توانمندی و تعهد مدیریت؛ عدم توانایی اجرایی در سازمان 3

 استانی برای توسعه گردشگری

ریزی شده در زیرمجموعه این چالش ربوطه، عمل به شعارهای مطرح شده، نرسیدن به اندک اهداف برنامهطوالنی شدن روندهای اداری، ساختار اداری م

 گیرد.قرار می

38 1852% 

 گذاراننادیده گردفتن بخش خصوصی؛ عدم احترام متقابل به بخش خصوصی و عدم تعامل با سرمایه 4

گذاران بخش خصوصی و ها و سرمایهت است. اعطای مجوزها، توجه و حمایت از ایدهتعامل با بخش خصوصی و راهنمایان گردشگری بسیار حائز اهمی

های بخش خصوصی موضوع تعامالت خواهد بود. این مهم به ویژه درباره کسب و کارهای کوچک و متوسط به واسطه همچنین استفاده از مشاوره

 های باالی فعالیت آنها،  اهمیت بیشتری دارد.هزینه

38 1852% 

 در اولویت نبودن گردشگری و عدم تسهیل ورود گردشگران خارجی 5

این چالش به ضعف کل سیستم و ساختار گردشگری کشور اشاره دارد. بدین صورت که عزم جدی برای توسعه گردشگری وجود ندارد؛ مسئولین مرتبط  

لی،  شود؛ به طور کبع درآمد اصلی برای کشور محسوب نمیبه وظایف سازمان متبوع و پیشرفت گردشگری تعهد ندارند؛ این صنعت به عنوان یک من

 ود.شاهمیت گردشگری برای مسئولین نظام مشخص نیست و به آن اعتقادی ندارند، از اینرو این صنعت و جذب گردشگران خارجی جدی گرفته نمی

36 1152% 

 %1458 31 ردشگرگیرانه و دست و پاگیر؛ داشتن نگاه امنیتی به گقوانین امنیتی و شرعی سخت 6

مثبت، امن و قابل اعتماد از کشور در عرصه  المللی، برندینگ و ایجاد تصویر و وجهههای بینهای بازاریابی اعم از تبلیغات در رسانهضعف 7

 المللبین

ند واحد بندی شده و هدفمند، تعریف بربی بخشالمللی به ویژه با هدف قرار دادن گردشگران اروپایی، بازاریاهای بیندر بحث بازاریابی، تبلیغات در رسانه

 یابد.بخشی و معرفی کشور به جهانیان اهمیت میگردشگری و کمبود اطالعات گردشگری و آگاهی

25 %12  

 %1155 24 )کاهش نقدینگی، تورم، گرانی، عدم ثبات نرخ ارز، کاهش درآمد و قدرت خرید مردم(وضعیت نابسامان اقتصادی کشور  8
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 .2-33ادامه جدول 

 هاچالش ردیف
تعداد 

 )نفر(

درصد افراد 

)%( 

)در وهله نخست تحت تأثیر   های درگیر از این صنعتمشخص نبودن متولی گردشگری؛ عدم حمایت و عدم هماهنگی تمامی نهادها و ارگان 9

 مراکز مربوطه( حواشی سیاسی در داخل کشور و در وهله بعدی به دلیل عدم تخصص گردشگری عدم شناخت از
23 %955  

 و تعریف آن به عنوان یک صنعت خاص و مستقل نگاه فراسیاسی به گردشگری 10

 به رسمیت شناخته شدن گردشگر و گردشگری در مجامع مختلف از نتایج رفع این چالش خواهد بود. 
18 856% 

 های تخصیص یافتهکمبود منابع مالی و بودجه و ضعف در مدیریت بودجه 11

 طور کلی تزریق بودجه مناسب به این صنعت و در بخش دولتی بازنگری اعتبارات استانی مورد توجه بوده است.به 
16 151% 

 گیری و حضور افراد غیرمتخصصعدم استفاده از نیروهای متخصص به ویژه در رأس مدیریت و تصمیم 12

 
14 651% 

 %551 12 افزایش عوارض خروج از کشور 13

 %553 11 مردمی و جامعه محلی از گردشگریعدم حمایت  14

 %353 1 عدم ارائه خدمات مناسب و نوین مطابق با استانداردهای روز جهانی 15

 %254 5 )راهکار: واگذاری این صنعت به بخش خصوصی(گری دولتی در صنعت گردشگری عدم تصدی 16

 %159 4 محیطی، ظرفیت منطقه و تعارضات اجتماعییداری زیستگذاری و اعطای مجوز بدون در نظر گرفتن پاهای سرمایهنقصان 17

 %159 4 المللی در ایرانهای بانکی بینعدم امکان استفاده از کارت 18

 %159 4 هزینه باالی سفرهای داخلی، به ویژه اقامت 19

 %159 4 مشکالت مربوط به رانت 20

159% 4 چالش عدم تبدیل سازمان به وزارت 21  

 %154 3 های دولتی و خصوصی بر خدمات سفرهای خروجیفعالیت تمرکز 22

 %154 3 های باالی سفر به ایران برای گردشگران خارجی )حمل و نقل، هتل و روادید(هزینه 23

 %154 3 های خارجیضعف در جذب سرمایه 24

 %154 3 عدم ارائه تسهیالت سفر و مشکالت مالیاتی 25

1% 2 گردشگری دریایی ها وعدم توجه به اسکله 26  

1% 2 هاعدم رشد متوازن استان 27  

1 %355 (IT)عدم توجه به توسعه بسترهای آنالین و فناوری اطالعات  28  

355% 1 ریزیعدم تخصیص بودجه برای مشاوره، طراحی و مطالعات برنامه 29  

355% 1 نبود تقاضا )نبود مسافر( 30  

355% 1 یعدم توجه به توسعه گردشگری شهر 31  
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 سوم: فصـل    

 

 دارانغـرفـه

 

 

 

نمایشگاه درباره  کننده درداران مشارکتغرفهنفر از  312های حاصل از پیمایش یافتهحاوی این بخش 

های زیرساختی گرفته شناختی، نگاه آنان نسبت به مسائل مهم گردشگری ایران از چالشاطالعات جمعیت

ات دولت و همچنین مسائل روز گردشگری شامل تبدیل سازمان میراث فرهنگی، تا نهادهای درگیر و اقدام

نقل محافل گردشگری بدل صنایع دستی و گردشگری به وزارت و عوارض خروج از کشور که اخیراً به 

، اعم از رضایتمندی و های مختلف نمایشگاه حاضردرباره جنبه دارانغرفهنظر باشد. گشته است، می

امکان مقایسه وجود هایی که نیز مدنظر بوده است. در پرسش بر توسعه صنعت گردشگری تأثیرگذاری آن

تطبیق  95و همچنین پیمایش سال و بازدیدکنندگان عمومی  حاصله با پیمایش متخصصاننتایج داشت، 

 داده شده است.

آن مورد تأیید  محاسبه گردید و پایایی 35839نمونه نخست  33ضریب آلفای کرونباخ این پرسشنامه برای 

 قرار گرفت.

 (ج) پیوست: مربوطه پرسشنامه* 
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 شنـاختی و حوزه کاری. پـروفـایل اطالعـات جمعیت6-3                      

 

داران تقریباً از همان نسبتی که در اطالعات بازدیدکنندگان متخصص به دست آمده نسبت مردان به زنان در میان غرفه

توان گفت توزیع جنسیتی شاغالن صنعتی گردشگری تا حدودی متعادل . بنابراین به طور کلی میکندبود، تبعیت می

 کند. به سمت مردانه بودن صنعت سنگینی میاندکی است، هر چند کفه ترازو 

 درصد )%( تعداد )نفر( 3-1جدول 

ت
سی

جن
 %4456 139  زن 

 %5554 113 مرد

 %100 312 مجموع

 

و ( %55سال ) 26-35در دو رده سنی داران همچون دو گروه دیگر عمدتاً شود، غرفهمشاهده می چنانچه در جدول زیر

 متخصصان است.داران اندکی بیش از با این تفاوت که تعداد جمعیت جوان در میان غرفهقرار دارند.  (%22سال ) 45-36

ند، کدیگری که در این زمینه جلب توجه میاین مهم بر جوان بودن جمعیت شاغل در حوزه گردشگری تأکید دارد. نکته 

 باشد. این امر معلول چند عامل مهم است:سال می 55داران باالی درصد پایین غرفه

هایی مبنی بر نوپا بودن صنعت گردشگری ایران و جوان بودن فعاالن این حوزه جای جایِ پیمایش حاضر به یافته اول اینکه

اساس گزارشات سازمان جهانی گردشگری و شورای جهانی سفر و گردشگری و سایر  افزون بر این، برمنتهی شده است. 

جوان بودن صنعت و شاغلین و فعاالن آن تنها منحصر به ایران و های ملی گردشگری در کشورهای مختلف، سازمان

 شود.دیده مینیست و یک الگوی جهانی در این زمینه  های حاصل از مشاهدات و پیمایش در نمایشگاه حاضریافته

و کسب و کارهای گردشگری معموالً نیروهای جوان، پرانرژی، دارای روابط  هاشرکتبر اساس مشاهدات مستقیم، ، دوم

و در عین حال مطلع خود را برای حضور در نمایشگاه و معرفی کسب و کار  (نسبت به سایر همکارانشان در شرکت)عمومی باال 

 .برگزیده بودندربوطه م

شد، )به دالیلی چون مشغله فراوان یا مواردی که از معدود افراد مسن حاضر در نمایشگاه دعوت به همکاری میدر  سوم،

زدند و از همکاران مطلع و عدم تمایل به صرف انرژی و زمان به واسطه خستگی ناشی از کهولت سن( عموماً سر باز می

 نمایند. کردند تا به پرسشگران کمکجوان در مجموعه خود تقاضا می

گیری مورد استفاده، خصوصیات نمونه شباهت بیشتری به جامعه مربوطه دارد.  چهارم، عالوه بر مطالب باال، در روش نمونه

 ویژگی را به جامعه فعاالن گردشگری نیز نسبت داد.توان این بنابراین می
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 درصد )%( تعداد )نفر( 3-2جدول 

ن
س

 

 1551% 49 سال 25تا 

 5554% 113 سال 35-26

 2251% 69 سال 45-36

 458% 15 سال 55-46

 1% 3 سال 55باالی 

 1% 3 بدون پاسخ

 %100 312 مجموع

 

آنان، سابقه  %1251در حوزه گردشگری سابقه کار دارند و در خصوص سال  5کمتر از  (%45داران )نزدیک به نیمی از غرفه

نیروهای جوان عمدتاً در صنعت های مربوط به متخصصان نیز دیده شد، باشد. چنانچه در یافتهسال می 13کاری حداکثر 

 گردشگری مشغول به کار هستند. 

میزان گردش کاری و ترک شغل در این صنعت از یک سو، ضمن آنکه سابقه کار پایین نیروی انسانی حاکی از آن است که 

ت ارتقای سمامنیت شغلی و و از سوی دیگر، شوند. ج میتجربه به این حوزه وارد و خاربسیار باالست و همواره نیروهای کم

واند تتجربه میبه استخدام موقت نیروهای کمکسب و کارهای گردشگری همچنین تمایل چندانی در این حوزه وجود ندارد. 

وق و های حقکاهش هزینهدر خصوص نیروی انسانی،  از منظر مدیران این کسب و کارهاموضوع باشد که  دهنده ایننشان

الزم  هایتوانایی توانندمی با آموزش حین کارکارکنان دانند که ای میدستمزد در اولویت قرار دارد و ماهیت کار را به گونه

 را کسب نمایند.

افراد  رصددآید، این است که میزان سابقه کاری به دست میداران در رابطه با متخصصان و غرفه مقایسهنکته دیگری که با 

مدیران دولتی و حضور مدیران  است. (%23( بیش از متخصصان )%26داران )در میان غرفهسال  13بیش از کاری  با سابقه

منجر به باالتر رفتن نسبت داران در جمع غرفهاند( )که در طی سالیان به صنعت دیگری تغییر شغل ندادهبخش خصوصی 

 داران شده است.باسابقه به کل غرفه دارانغرفه

 درصد )%( تعداد )نفر( 3-3جدول 

ی(
ی )گردشگر

سابقه کار
 

 4555% 142 سال 5کمتر از 

 2656% 83 سال 10-5

 1451% 46 سال 15-10

 1152% 35 سال 15بیش از 

 159% 6 بدون پاسخ

 %100 312 مجموع
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نفر از  13 حداکثرط های نمایشگاهی خود را توس(، فعالیت%1351)کننده غرفه حدود سه چهارم کسب و کارهای اجاره

های ای از کسب و کارهای گردشگری در زمره بنگاهخود انجام دادند. این امر حاکی از آن است که بخش عمده کارکنان

 . فعالیت دارند (SMEs)کوچک و متوسط 

 

 درصد )%( تعداد )نفر( 3-4جدول 

ن در غرفه
تعداد همکارا

 3158% 118 نفر 5کمتر از  

 35.3% 113 نفر 10-5

 2258% 11 نفر 10بیش از 

 452% 13 بدون پاسخ

 %100 312 مجموع

 

ها را در اختیار داشتند. پس از خود، بیشترین تعداد غرفهدرصدی  2858با حضور « ها و دفاتر خدمات مسافرتیآژانس»

که تقریباً در ( %11) است« راهنمایان گردشگری»ها مربوط به داران، بیشترین حضور فعاالن گردشگری در غرفهآژانس

های ها، اقامتگاهاعم از هتل« مراکز اقامتی»ها(. ها و انجمنداران، استانهای آژانس)به ویژه در غرفهها پراکنده بودند تمامی غرفه

 از کل %8نیز « هاهای دولتی، غیردولتی، مناطق آزاد و شهرداریسازمان» د.داران بودنغرفهاز  %11نیز  بومگردی و...

 کننده در نظرسنجی بودند.داران مشارکتغرفه
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 درصد )%( تعداد )نفر( 3-5جدول 

ی
حوزه کار

 
 2858% 93 آژانس مسافرتی

 1356% 33 راهنمای گردشگری

 1356% 33 مراکز اقامتی

 8% 25  ها )دولتی، غیردولتی، منطقه آزاد، شهرداری( سازمان

 551% 16 گردشگری سالمت

 551% 16 یع دستیسوغات و صنا

 452% 13 کسب و کار آنالین و نرم افزار

 355% 11 فرهنگی-مراکز تاریخیجاذبه، موزه، 

 355% 11 نشریات تخصصی

 NGO 13 %352اتحادیه، انجمن و 

 352% 13 رسانه خبری

 259% 9 شرکت سرمایه گذاری

 259% 9 دهکده توریستی و منطقه نمونه گردشگری

 252% 1 زشیمراکز آمو

 156% 5 ورزشی-مراکز تفریحی

 156% 5 حمل و نقل

 153% 3 موسیقی

 356% 2 بانک، مالی و بیمه

 356% 2 برگزارکننده رویداد

 356% 2 بدون پاسخ

 %100 312 مجموع
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 . میزان رضـایتمنـدی از نمایشگاه حاضر2-3                  

 

از میزان تنوع محصوالت و خدمات ( %1556داران )سه چهارم غرفه

داران با محل برگزاری غرفه اند.ارائه شده در نمایشگاه رضایت داشته

درصد آنان این  13اند و تنها کمتر از نمایشگاه کامالً موافق بوده

عمده دلیل رضایت به نزدیکی این محل اند. محل را نامناسب دانسته

داران هم با غرفهصان نیز متخصگردد. به محل کار و زندگی برمی

 عقیده بودند.

داران آن را غرفه %6359ها ها و سالننحوه چینش غرفهدرخصوص 

از این موضوع اعالم  %1856اند و در مقابل، مانعی برای بازدید ندیده

( در این خصوص %23با این حال، یک پنجم ). اندنمودهنارضایتی 

 اند.نظری کردهاعالم بی

رسانی پیش از نمایشگاه برای داران از اطالعغرفه %34 رغم اینکهعلی

متقاضیان غرفه رضایت داشتند، اما این رضایت به حد اعلی نرسیده 

های پیش از نمایشگاه رسانیکامالً از وضعیت اطالع %12و تنها  است

کمتر از  بهرحال، در مجموع .اندنمودهداران ابراز رضایت برای غرفه

ضمن آنکه بیش از اند. شاکی بودهکامالً از این بابت  %3154 و اند؛ها را مطلوب دانستهرسانیاطالع (%4555نیمی از آنها )

 اند و نه ناراضی.های پیش از نمایشگاه نه راضی بودهرسانی( از کیفیت و کمّیت اطالع%22داران )یک پنجم غرفه

 بیش از اند؛ن در خصوص نمایشگاه را مناسب ارزیابی کردهنحوه پاسخگویی مسئولی( %5459)داران از غرفهبیش از نیمی 

 اند.( در حد وسط قرار داشته%22اند و بیش از پنجم دیگر )بوده( در این مورد ناراضی %2251آنان ) یک پنجم

به  هداران به تدارکات، پذیرایی و خدمات نمایشگاترین عملکرد اجرایی نمایشگاه از دید غرفهرسد نامطلوببه نظر می

عملکردی رضایت کامل  ( از این بخشِ%651شود. به طوری که درصد بسیار اندکی )داران در حین برگزاری مربوط میغرفه

( %28)داران سایر غرفه( تفاوتی ندارند. %3554( و مخالف )%3555های موافق )درصدهای مربوط به مجموع گزینهاند و داشته

  .اندپاسخ قاطعی نداده ت تدارکات و خدمات نمایشگاهمطلوبیص مطلوبیت یا عدمدر خصونیز 

از هزینه اند، خدماتی که از جانب مجریان نمایشگاه دریافت کرده متراژ غرفه و با توجه بهداران از غرفه %26 ، به طور کلی

اند که هزینه عالم کردهدیگر ا %36ارزیابی نموده و  مناسبهزینه پرداختی را  %36اند. ناراضی بودهها پرداختی بابت غرفه

  باشد )رضایت نسبی(.پرداختی نه کم و نه زیاد می
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 مطلوبیت موارد مطرحاند بین مطلوبیت و عدماند و نتوانستهنظری نمودهافرادی که اظهار بی در مجموع، درصد قابل توجه

 م نیز باالوده و تا حدود دو پنجاز یک پنجم افراد بها بیش )که در اکثر پرسش شده در زمینه شیوه برگزاری نمایشگاه یکی را برگزینند

ای که بین در کنار فاصلهشده است. این امر های عملکردی باالیی در خصوص موارد مطرححاکی از ضعفرفته است(، 

 ازد.سمیهای بعدی را ضروری های اجرایی نمایشگاه برای دورهبازبینی رویهشود، های موافق و کامالً موافق دیده میگزینه

-هفهماهنگی در غرعدم  انداز:های کیفی عبارتداران در حین برگزاری نمایشگاه بر اساس مصاحبهبرخی از مشکالت غرفه

ای از جانب برگزارکننده برای نظمی و عدم حضور نمایندهبی، هاتهویه نامناسب داخل سالن، هاآرایی و جانمایی غرفه

ها که در روند برقراری ارتباط بین سر و صدا و هیاهوی طوالنی مدت داخل سالن، دارانهای غرفهرسیدگی به درخواست

برگزاری جلسات برای آشنایی و حتی عقد کرد و همچنین مانعی در برابر داران و بازدیدکنندگان اختالل ایجاد میغرفه

 بود.  قرادادها

 برخی دیگر خواستار کردند ونامناسب ارزیابی میراضی داران ناعمومی و مختص غرفه هایرسانیاز طرف دیگر، برخی اطالع

 ایجاد شرایطی برای حضور تمامی اقوام و با نگاهی فراتر از کسب درآمد بودند.

 

قم (n=312)از نمایشگاه حاضر داران غرفهمیزان رضایتمندی . 3-6جدول 
واف

الً م
ام

ک
 

قم
واف

م
رم 

دا
ی ن

ظر
ن

 

فم
خال

م
 

فم
خال

الً م
ام

ک
 

سخ
 پا

ون
بد

 

 2852% و خدمات گردشگری ارائه شده در این نمایشگاه متنوع است. محصوالت .1
 نفر88

%4154 
 نفر148

%1554 
 نفر48

%154 
 نفر23

%1 
 نفر3

356% 

 نفر2

 این برگزاری برای مناسبی مکان «تهران المللی بین های نمایشگاه» محلِ .2

 است. نمایشگاه

%3858 
 نفر121

%4153 
 نفر129

%1356 
 نفر33

%651 
 نفر21

%256 
 نفر8

- 

نحوه چینش غرفه ها و سالن های این نمایشگاه به بازدیدکنندگان کمک می  .3

 کند تا غرفه های مدنظرشان را بیابند.

%2155 
 نفر61

%3954 
 نفر123

%2355 
 نفر64

%1451 
 نفر44

%455 
 نفر14

- 

موارد مربوط به نحوه برگزاری قبل از نمایشگاه به خوبی برای غرفه داران اطالع  .4

 است.رسانی شده 

%1155 
 نفر36

%34 
 نفر136

%2251 
 نفر69

%2351 
 نفر12

%853 
 نفر26

%1 

 نفر3

 1155% هزینه پرداختی بابت متراژ غرفه و خدمات نمایشگاه مناسب است. .5
 نفر36

%2454 
 نفر16

%3559 
 نفر112

%1153 
 نفر54

%9 
 نفر28

159% 

 نفر6

 1152% .مناسب استارتباط و پاسخگویی مسئولین برگزاری نمایشگاه با غرفه داران  .6
 نفر35

%4356 
 نفر136

%2152 
 نفر66

%1451 
 نفر44

%8 
 نفر25

159% 

 نفر6

 651% تدارکات و پذیرایی نمایشگاه برای غرفه داران رضایت بخش است. .7
 نفر21

%2858 
 نفر93

%2156 
 نفر86

%2352 
 نفر63

%1551 
 نفر41

156% 

 نفر5
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ی
اینفوگراف

 3
- 

2 .
رضا
ی

تمند
 ی

 از
نما
ی

شگاه
 (

1)
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ی
اینفوگراف

 3
- 

3
ی از نمایشگاه

. رضایتمند
 (

2)
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های قبلی، رسانین از نحوه برخورد مجریان نمایشگاه، اعم از اطالعدارانکته مهمی که در خصوص رضایتمندی غرفه

ر رضایت خود را د« نظری ندارم»پاسخگویی و تدارکات، مربوط به درصد نسبتاً باالی افرادی است که با انتخاب گزینه 

 درصد(.  23-33شوند )ترین ضعف اجرایی به افراد ناراضی تبدیل میاند و با کوچکسطح متوسط اعالم کرده

ای هاین مسئله در مصاحبهانعکاس داران ضرورت دارد. گیری با غرفهرسد بازبینی سازوکارهای ارتباطبنابراین، به نظر می

نظمی نمایشگاه و عدم در دسترس بودن مسئولین اجرایی در داران از بیای از غرفهبخش عمده بدین صورت بود کهکیفی 

 ند.مند بودطی روزهای برگزاری گله

این آمار در  ؛اندارزیابی کرده )با گرایش به سمت موفق(داران میزان موفقیت نمایشگاه را در سطح متوسط از غرفه 1852%

 حکایت از (%856) آن کیفیت برگزاریو یا ضعیف بودن  (%851) نقص بودن نمایشگاهبه بی افراد معتقد پایین آمار کنارِ

هد دداران، به عنوان کسب و کارهای فعال گردشگری دارد و نشان میمنظر غرفه صعودی بودن سیر موفقیت نمایشگاه از

 تا در عین موفقیت، رضایت آنها نیز جلب گردد. داران استهای آتی مورد انتظار غرفهکه موفقیت بیشتر در سال

ق (n=312) داراناز دیدگاه غرفه نمایشگاه حاضرموفیت میزان . 3-7جدول 
وف

ر م
یا

س
ب

 

ق
وف

م
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ف 

عی
ض

 

ف
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ض
ار 
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ب

 

سخ
 پا
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 851%                           کنید؟ می ارزیابی چگونه را نمایشگاه این موفقیت میزان

 نفر21

3951% 

 نفر 124

3855% 

 نفر123

%654 

 نفر23

%252 

 نفر1

%455 

 نفر14
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. ارزیاب
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 حوزه کاریمیزان رضـایتمنـدی از نمایشگاه حاضر به تفکیک  .6-2-3                  

 

 های مختلف گردشگری دیدگاه متفاوتیکند که: آیا فعاالن عرصهداران این پرسش را ایجاد میبحث درباره رضایتمندی غرفه

در مجموع  و تدارکارت، پاسخگویی مسئولین مربوطه ها،ها و سالنچینش غرفه های پیش از نمایشگاه،رسانینسبت به اطالع

 الذکر اجماع نظر دارند؟های فوقاند؟ یا همگی درخصوص بحثتهداش میزان موفقیت نمایشگاه

 دو اجرا شد و جداول متقاطعی با درنظر گرفتن حوزه فعالیت و هر یک از عوامل باال تهیه گردید.-بدین منظور آزمون کای

 

 های پیش از نمایشگاهرسانیاطالعرابطه حوزه کاری و  .1-1-2-3

های کاری مختلف متفاوت بود یا خیر؟ نتایج های پیش از نمایشگاه برای حوزهرسانیالعدر پاسخ به این پرسش که آیا اط

شواهد کافی برای تمایز بین دیدگاه شاغلین  3535از دهد که به دلیل باالتر بودن سطح معناداری دو نشان می-آزمون کای

داران در خصوص تمامی غرفهو  (p=3552)ارد های پیش از نمایشگاه وجود ندرسانیهای کاری مختلف نسبت به اطالعحوزه

 (.1انددرصد ناراضی بوده 31و  راضیاز نیمی از آنان  کمتراند )نظر بودهاین موضوع هم

 

                                                           
 رجوع شود. 3-6به جدول   1
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های رسانیداران از اطالع. رضایتمندی غرفه3-8جدول 

قم (n=312)قبل از نمایشگاه به تفکیک حوزه کاری 
واف

الً م
ام

ک
 

قم
واف

م
رم 
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ی ن

ظر
ن

 

فم
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م
 

فم
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الً م
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ر( 

)نف
ع 
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 89 4 18 26 29 12 آژانس مسافرتی

 33 5 11 3 11 3 راهنمای گردشگری

 33 2 4 11 9 1 مراکز اقامتی

 25 1 6 6 13 2  ها )دولتی، غیردولتی، منطقه آزاد، شهرداری( سازمان

 16 1 9 1 5 3 سوغات و صنایع دستی

 15 3 4 1 5 2 گردشگری سالمت

 12 1 1 4 3 3 آنالین و نرم افزار کسب و کار

 11 1 2 3 6 2 فرهنگی-مراکز تاریخیجاذبه، موزه، 

 11 1 2 3 4 1 نشریات تخصصی

 NGO 3 4 3 3 3 13اتحادیه، انجمن و 

 13 2 2 1 5 3 رسانه خبری

 9 3 2 5 1 1 شرکت سرمایه گذاری

 9 1 5 3 3 3 دهکده توریستی و منطقه نمونه گردشگری

 1 2 3 2 2 1 وزشیمراکز آم

 5 1 1 1 2 3 ورزشی-مراکز تفریحی

 5 3 3 3 5 3 حمل و نقل

 3 3 3 1 3 2 موسیقی

 2 3 3 1 1 3 بانک، مالی و بیمه

 2 3 1 3 1 3 برگزارکننده رویداد

 307 25 71 69 106 36 مجموع )نفر(

 نفر 5* تعداد بدون پاسخ: 

 

دو: رابطه -نتایج آزمون کای .3-9جدول 

 رسانی قبل از نمایشگاهکاری و اطالع حوزه
 سطح معناداری درجه آزادی مقدار

 052. 72 92.534 ضریب همبستگی  کای دو

 315. 12 1335648 نسبت درست نمایی

 913. 1 313. وابسته بودن

   331 اندازه نمونه معتبر
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 رابطه حوزه کاری و نحوه پاسخگویی مسئولین مربوطه. 2-1-2-3

یا خیر؟  است وجود داشتهها تفاوتی وه ارتباطات و پاسخگویی مسئولین تعیین شده برای هر حوزه با سایر حوزهآیا بین نح

شود.به عبارتی، رفتار این تفاوت تأیید نمی 3535دو به دلیل باالتر بودن سطح معناداری از -براساس نتایج آزمون کای

داران در خصوص این و تمامی غرفه (p=35143)ر یکسان بوده است داران رفتاپاسخگویی مسئولین مربوطه با تمامی غرفه

  (.1انداند )بیش از نیمی از آنان رضایت داشتهنظر بودهموضوع هم

داران از نحوه ارتباطات و . رضایتمندی غرفه3-10جدول 
پاسخگویی مسئولین نمایشگاه  به تفکیک حوزه کاری 

(n=312) قم
واف

الً م
ام

ک
 

قم
واف

م
دار 

ی ن
ظر

ن
 م

فم
خال

م
 

فم
خال

الً م
ام

ک
ر( 

)نف
ع 

مو
مج

 

 86 1 1 22 31 13 آژانس مسافرتی

 33 2 5 5 18 3 راهنمای گردشگری

 33 4 2 8 13 6 مراکز اقامتی

 24 3 1 2 13 2  ها )دولتی، غیردولتی، منطقه آزاد، شهرداری( سازمان

 16 1 5 3 9 1 گردشگری سالمت

 16 2 2 4 8 3 سوغات و صنایع دستی

 13 1 1 5 4 2 و کار آنالین و نرم افزار کسب

 11 3 1 2 5 3 فرهنگی-مراکز تاریخیجاذبه، موزه، 

 11 3 1 4 5 1 نشریات تخصصی

 10 1 3 2 1 3 رسانه خبری

 NGO 1 4 1 2 1 9اتحادیه، انجمن و 

 9 3 2 2 4 1 شرکت سرمایه گذاری

 9 3 3 5 3 1 دهکده توریستی و منطقه نمونه گردشگری

 7 1 2 1 3 3 کز آموزشیمرا

 5 1 1 3 3 3 ورزشی-مراکز تفریحی

 5 3 3 3 5 3 حمل و نقل

 3 3 2 1 3 3 موسیقی

 2 3 3 2 3 3 بانک، مالی و بیمه

 2 3 1 3 3 1 برگزارکننده رویداد

 304 24 44 66 135 35 مجموع )نفر(

 نفر 8* تعداد بدون پاسخ: 

 دو: رابطه-. نتایج آزمون کای3-11جدول 
 پاسخگویی مسئولینحوزه کاری و 

 سطح معناداری درجه آزادی مقدار

 143. 72 84.861 ضریب همبستگی  کای دو

 324. 12 915616 نسبت درست نمایی

 369. 1 831. وابسته بودن

   845861 اندازه نمونه معتبر

                                                           
 رجوع شود. 3-6به جدول   1
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 تدارکات/ پذیراییرابطه حوزه کاری و . 3-1-2-3

بخش بودن تدارکات و پذیرایی نمایشگاه های مختلف گردشگری نظر متفاوتی درباره رضایتداران شاغل در حوزهغرفهآیا 

داران توان گفت تمامی غرفهمی 3535دو از -به دلیل باالتر بودن سطح معناداری آزمون کایداران دارند یا خیر؟ برای غرفه

 تدارکات و پذیرایی نمایشگاهبخش بودن رضایتنظر قطعی درباره و  =p)35263( اندرأی بودههمدر پاسخ به این پرسش 

  .1اندنداشته

داران از تدارکات و . رضایتمندی غرفه3-12جدول 
قم (n=312)پذیرایی نمایشگاه  به تفکیک حوزه کاری 
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 87 8 13 33 23 13 آژانس مسافرتی

 33 6 8 5 13 1 گریراهنمای گردش

 33 5 5 9 13 4 مراکز اقامتی

 24 5 5 6 8 3  ها )دولتی، غیردولتی، منطقه آزاد، شهرداری( سازمان

 16 3 5 1 6 1 گردشگری سالمت

 16 2 5 1 1 1 سوغات و صنایع دستی

 13 1 3 6 1 2 کسب و کار آنالین و نرم افزار

 11 1 4 1 4 1 فرهنگی-مراکز تاریخیجاذبه، موزه، 

 11 1 1 5 4 3 نشریات تخصصی

 10 4 3 3 3 3 رسانه خبری

 NGO 3 3 3 4 2 9اتحادیه، انجمن و 

 9 1 2 3 3 3 شرکت سرمایه گذاری

 9 1 1 5 2 3 دهکده توریستی و منطقه نمونه گردشگری

 7 2 1 2 1 1 مراکز آموزشی

 5 1 1 3 3 3 ورزشی-مراکز تفریحی

 5 3 3 2 3 3 حمل و نقل

 3 2 3 3 1 3 سیقیمو

 2 3 1 1 3 3 بانک، مالی و بیمه

 2 1 3 3 1 3 برگزارکننده رویداد

 305 46 62 86 90 21 مجموع )نفر(

 نفر 1* تعداد بدون پاسخ: 

دو: رابطه -. نتایج آزمون کای3-13جدول 
 نمایشگاه تدارکات و پذیرایی حوزه کاری و 

 سطح معناداری درجه آزادی مقدار

 263. 72 79.171 تگی  کای دوضریب همبس

 348. 12 935135 نسبت درست نمایی

 929. 1 338. وابسته بودن

   335 اندازه نمونه معتبر

 

                                                           
 رجوع شود. 3-6به جدول   1
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 هزینه پرداختیرابطه حوزه کاری و . 4-1-2-3

ه و ها در ازای متراژ غرفها و کسب و کارهای مختلف درباره میزان رضایتمندی از هزینه پرداختی بابت غرفهآیا شرکت

و  3535دو از باالتر بودن سطح معناداری از -اند؟ نتایج آزمون کاینظر بودهخدمات دریافتی از سوی برگزارکننده هم

  .=p)35219(حکایت دارد ( 1)رضایت نسبیان در مورد این موضوع داردرنتیجه اجماع نظر غرفه

داران از هزینه پرداختی . رضایتمندی غرفه3-14جدول 
قم (n=312)رفه  به تفکیک حوزه کاری بابت اجاره غ
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 87 1 14 33 21 12 آژانس مسافرتی

 33 4 1 5 13 1 راهنمای گردشگری

 33 1 2 11 15 4 مراکز اقامتی

 25 1 1 8 5 4  ها )دولتی، غیردولتی، منطقه آزاد، شهرداری( سازمان

 16 4 2 4 4 2 ردشگری سالمتگ

 16 2 4 5 3 2 سوغات و صنایع دستی

 13 1 3 5 2 2 کسب و کار آنالین و نرم افزار

 11 1 3 3 3 1 فرهنگی-مراکز تاریخیجاذبه، موزه، 

 10 1 3 6 3 3 رسانه خبری

 10 3 3 5 1 1 نشریات تخصصی

 NGO 3 1 5 1 2 9اتحادیه، انجمن و 

 9 2 3 6 1 3 شرکت سرمایه گذاری

 8 3 1 6 1 3 دهکده توریستی و منطقه نمونه گردشگری

 7 3 2 2 2 1 مراکز آموزشی

 5 1 3 2 2 3 ورزشی-مراکز تفریحی

 5 3 1 3 4 3 حمل و نقل

 3 3 3 3 3 3 موسیقی

 2 3 3 2 3 3 بانک، مالی و بیمه

 2 3 3 1 1 3 برگزارکننده رویداد

 304 27 53 112 76 36 مجموع )نفر(

 نفر 8* تعداد بدون پاسخ: 

دو: رابطه -. نتایج آزمون کای3-15جدول 
 هزینه غرفه  حوزه کاری و

 سطح معناداری درجه آزادی مقدار

 279. 72 78.555 ضریب همبستگی  کای دو

 314. 12 895991 نسبت درست نمایی

 132. 1 118. وابسته بودن

   334 اندازه نمونه معتبر

 

                                                           
 .رجوع شود 3-6به جدول   1
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 هاها و سالنوزه کاری و چینش غرفهرابطه ح. 5-1-2-3

یدگاه د ها برای بازدیدها و سالنکننده در نمایشگاه درباره مناسب بودن نوع چینش غرفهکسب و کارهای مختلف شرکتآیا 

ها نفی است، تفاوت دیدگاه 3535دو که باالتر از -ی آزمون کایداربر اساس سطح معنامتفاوتی نسبت به یکدیگر داشتند؟ 

ند اها را مانعی در برابر بازدید ندیدهها عمدتاً نحوه چینش غرفهتمامی گروهتوان گفت و در نتیجه می =p)35319(ود شمی

  (.1درصد 63)در مجموع، حدود 

ها و داران از چینش غرفه. رضایتمندی غرفه3-16جدول 
قم (n=312)ها سالن
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 90 2 12 15 39 22 آژانس مسافرتی

 33 1 4 5 16 1 راهنمای گردشگری

 33 3 3 5 18 1 مراکز اقامتی

 25 3 2 8 11 4  ها )دولتی، غیردولتی، منطقه آزاد، شهرداری( سازمان

 16 3 2 2 6 3 گردشگری سالمت

 16 1 2 3 1 3 سوغات و صنایع دستی

 13 3 2 5 1 5 فزارکسب و کار آنالین و نرم ا

 11 3 3 2 4 5 فرهنگی-مراکز تاریخیجاذبه، موزه، 

 11 2 2 3 4 3 نشریات تخصصی

 NGO 2 1 4 2 1 10اتحادیه، انجمن و 

 10 2 2 2 4 3 رسانه خبری

 9 3 2 3 2 2 شرکت سرمایه گذاری

 9 2 2 1 3 1 دهکده توریستی و منطقه نمونه گردشگری

 7 3 2 3 1 1 مراکز آموزشی

 5 3 3 1 3 1 ورزشی-مراکز تفریحی

 5 3 1 3 2 2 حمل و نقل

 3 3 2 3 1 3 موسیقی

 2 3 1 1 3 3 بانک، مالی و بیمه

 2 3 3 3 3 2 برگزارکننده رویداد

 310 14 43 63 123 67 مجموع )نفر(

 نفر 2* تعداد بدون پاسخ: 

دو: رابطه -. نتایج آزمون کای3-17جدول 
 هاها و سالنینش غرفهنحوه چ  حوزه کاری و

 سطح معناداری درجه آزادی مقدار

 079. 72 89.564 ضریب همبستگی  کای دو

 381. 12 895341 نسبت درست نمایی

 394. 1 25838 وابسته بودن

   313 اندازه نمونه معتبر

 

                                                           
 رجوع شود. 3-6به جدول   1



 

125 

 رابطه حوزه کاری و موفقیت کلی نمایشگاه .6-1-2-3

تایج ننظر متفاوتی درباره میزان موفقیت نمایشگاه حاضر دارند یا خیر؟ ران مختلف داغرفهدر پاسخ به این پرسش که آیا 

این  ،اگرچه طبق برآیند آرا. p= 955624=2(x ,35333 <3535(کند را تأیید می دیدگاهدو وجود تفاوت -آزمون کای

های های کاری مختلف، دیدگاههگرواما ( برای این نمایشگاه حاصل شده است؛ 1سطح متوسط و به باالدر نسبی )موفقیتی 

 «نشریات تخصصی»نمایشگاه را موفق؛ «ها و دفاتر خدمات مسافرتیآژانس»به طوری که متفاوتی در این زمینه دارند. 

 اند.سطح آن را ضعیف ارزیابی نموده« هاNGOها و ها، انجمناتحادیه»و موفقیت آن را در سطح متوسط 

ره میزان موفقیت داران دربا. نظر غرفه3-18جدول 

 درصد فراوانی – (n=312)نمایشگاه به تفکیک حوزه کاری 
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 %100 353% 451% 3356% 5356% 1451% آژانس مسافرتی

 %100 353% 1251% 4254% 3954% 353% راهنمای گردشگری

 %100 352% 353% 51.6% 3851% 655% مراکز اقامتی

 %100 353% 853% 3155% 5353% 452%  ها )دولتی، غیردولتی، منطقه آزاد، شهرداری( سازمان

 %100 653% 1255% 3155% 3155% 653% گردشگری سالمت

 %100 651% 651% 4353% 4353% 651% سوغات و صنایع دستی

 %100 3.3% 151% 5358% 3358% 151% کسب و کار آنالین و نرم افزار

 %100 951% 353% 9359% 353% 353% نشریات تخصصی

 NGO %353 %5353 %2353 %3353 %353 100%اتحادیه، انجمن و 

 %100 1353% 1353% 6353% 1353% 1353% رسانه خبری

 %100 353% 353% 2252% 6651% 1151% فرهنگی-جاذبه، موزه، مراکز تاریخی

 %100 353% 353% 44.4% 2252% 3353% شرکت سرمایه گذاری

 %100 353% 353% 4454% 4454% 1151% دهکده توریستی و منطقه نمونه گردشگری

 %100 1651% 353% 5353% 3353% 353% مراکز آموزشی

 %100 353% 4353% 4353% 2353% 353% ورزشی-مراکز تفریحی

 %100 353% 353% 353% 8353% 2353% حمل و نقل

 %100 353% 353% %133 353% 353% بانک، مالی و بیمه

 %100 353% 353% 353% 5353% 5353% برگزارکننده رویداد

 %100 353% 353% 353% %133 353% موسیقی

 %100 2.4 6.7 40.1 41.8 9.1 اند()بدون احتساب افرادی که پاسخ ندادهها مجموع درصد کلی پاسخ

 نفر 15* تعداد بدون پاسخ: 

 

 

                                                           
 رجوع شود. 3-6به جدول   1
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اران درباره میزان موفقیت د.نظر غرفه 3-19جدول 

 فراوانی – (n=312)نمایشگاه به تفکیک حوزه کاری 
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 85 3 4 26 43 12 آژانس مسافرتی

 33 1 4 14 13 1 راهنمای گردشگری

 31 1 3 16 12 2 مراکز اقامتی

 24 3 2 9 12 1  رداری( ها )دولتی، غیردولتی، منطقه آزاد، شهسازمان

 16 1 2 6 6 1 گردشگری سالمت

 15 1 1 6 6 1 سوغات و صنایع دستی

 13 3 1 1 4 1 کسب و کار آنالین و نرم افزار

 11 1 3 13 3 3 نشریات تخصصی

 NGO 3 5 2 3 3 10اتحادیه، انجمن و 

 10 1 1 6 1 1 رسانه خبری

 9 3 3 2 6 1 فرهنگی-جاذبه، موزه، مراکز تاریخی

 9 3 3 4 2 3 شرکت سرمایه گذاری

 9 3 3 4 4 1 دهکده توریستی و منطقه نمونه گردشگری

 6 1 3 3 2 3 مراکز آموزشی

 5 3 2 2 1 3 ورزشی-مراکز تفریحی

 5 3 3 3 4 1 حمل و نقل

 2 3 3 2 3 3 بانک، مالی و بیمه

 2 3 3 3 1 1 برگزارکننده رویداد

 2 3 3 3 2 3 موسیقی

 297 7 20 119 124 27 )نفر(مجموع 

 نفر 15* تعداد بدون پاسخ: 

 

دو: رابطه -. نتایج آزمون کای3-20جدول 

 میزان موفقیت نمایشگاه  حوزه کاری و
 سطح معناداری درجه آزادی مقدار

 033. 72 95.624 ضریب همبستگی  کای دو

 324. 12 915481 نسبت درست نمایی

 453. 1 511. وابسته بودن

   291 زه نمونه معتبراندا
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 . میزان تأثیرگذاری نمایشگاه حاضر بر توسعه گردشگری3-3                    

 

داران معتقدند این قریب به اتفاق غرفه

نمایشگاه بر توسعه گردشگری داخلی 

( و توسعه گردشگری خروجی 8158%)

رغم مخالفت علی( تأثیرگذار است. 6551%)

اثرگذاری نمایشگاه  داران باغرفه 1651%

 حاضر بر افزایش تعداد گردشگران ورودی،

این نمایشگاه را در از آنان  %6451 اما

توسعه گردشگری ورودی به ایران 

 دانند.تأثیرگذار می

داران در هر سه موضوع فوق نسبت به متخصصان حکایت تر بودن غرفهبینداران و متخصصان از خوشمقایسه نگاه غرفه

 گردشگرییقیناً در حال حاضر  افرادی که دربه عنوان داران ناشی از این امر باشد که غرفهتواند لیل عمده مییک ددارد. 

؛ مایندناند و این حضور باعث شده است که به نوعی به نمایشگاه تعلق خاطر پیدا در این نمایشگاه حضور یافته فعالیت دارند،

مه ترج« بر رویِ .... اثرات حضور آنها در نمایشگاه»را به پرسش درباره « هاثرات نمایشگا»بدین معنی که پرسش درباره 

 کنند.می

( این %8254توجهی از آنان ) بخش قابلشود، ( مشاهد می1-3همانطور که در جدول زیر  اینفوگرافی )از طرف دیگر، 

ی غیر از این داشتند، در عمل حضور دانند؛ چه بسا اگر نظراه را بر توسعه کسب و کار فعلی خود تأثیرگذار میگشنمای

 یافتند.نمی

میزان تأثیرگذاری نمایشگاه حاضر بر توسعه گردشگری از دیدگاه . 3-21جدول 

قم (n=312)داران هـرفـغ
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افران ش سفر مس)افزایاین نمایشگاه در توسعه گردشگری داخلی تأثیرگذار است.  .1

 ایرانی در داخل کشور(

%3151 
 نفر91

%5651 
 نفر111

%9 
 نفر28

%256 
 نفر8

%356 
 نفر2

- 

این نمایشگاه در توسعه گردشگری خروجی تأثیرگذار است. )افزایش سفر  .2

 مسافران ایرانی به خارج از کشور(

%1856 
 نفر58

%4151 
 نفر141

%2553 
 نفر19

%651 
 نفر21

%159 
 نفر6

%353 

 نفر1

این نمایشگاه در توسعه گردشگری ورودی به ایران تأثیرگذار است. )افزایش  .3

 سفر گردشگران خارجی به ایران(

%2258 
 نفر11

%4153 
 نفر129

%1853 
 نفر51

%1451 
 نفر44

%256 
 نفر8

1% 

 نفر3

 2955% این نمایشگاه به طور کلی در توسعه کسب و کار ما تأثیرگذار است. .4
 نفر92

%5259 
 نفر165

%1159 
 نفر31

%358 
 نفر12

%153 
 نفر3

1% 

 نفر3
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 . تـخمیـن تعـداد بـازدیـدکنندگـان4-3                

هزار نفر تخمین  233-533این تعداد را  %23هزار نفر و  133-233داران تعداد کل بازدیدکنندگان را بین غرفه 33%

ننده را داشتند. نزدیک به همین مقدار نیز تعداد بازدیدکنندگان هزار بازدیدک 533انتظار استقبال بیش از  %18تنها  د.انزده

 نیز قادر به تخمین نسبی میزان استقبال نبودند.  %11. اندبرآورد کردههزار نفر  133را کمتر از 

 باالست.در این خصوص نشانگر یک همگرایی داران متخصصان و غرفهذهنیت مقایسه 

 

 درصد )%( تعداد )نفر( 3-22جدول 

ن تعداد بازدیدکنندگان
تخمی

 1159% 56 هزار نفر 100کمتر از  

 3351% 94 هزار نفر 200هزار الی  100

 2351% 12 هزار نفر 500هزار الی  200

 1853% 51 هزار نفر 500بیش از 

 1356% 33 بدون پاسخ

 %100 312 مجموع
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 هـای خـارجـی هـا یـا گـروه. میـزان اسـتقبال شـرکـت5-3                        

 

  %21اند. های خارجی از نمایشگاه در سطح ضعیف ارزیابی نمودهها و گروه( استقبال شرکت%38داران )دو پنجم از غرفه

دانند. با این تفاوت که ( همچون متخصصان، در سطح متوسط می%36داران )بیش از یک سوم غرفه حضور آنان را موفق و

ین ا داران کامالً به سطح ضعیف متمایل است. ان تاحدودی به سطح موفق گرایش دارد ولی ارزیابی غرفهدیدگاه متخصص

از مشارکت همتایان خارجی خود در نمایشگاه فراتر از آن چیزی بود که در عمل داران غرفه انتظار امر حاکی از آن است که

 اتفاق افتاد.  

 

 درصد )%( تعداد )نفر( 3-23جدول 

میزا
ت

ن استقبال شرک
ها و گروه

ی 
ها

ی
خارج

 

 %654 23 بسیار موفق

 %1451 44 موفق

 %3559 112 متوسط

 %2958 93 ضعیف

 %853 26 بسیار ضعیف

 %554 11 بدون پاسخ

 %100 312 مجموع
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 بـرگـزاری نمـایـشـگـاه فصـل. بهتـرین 6-3                  

 

داران نیز همانند بازدیدکنندگان عمومی و متخصصان بیشترین رأی غرفهفصل برگزاری نمایشگاه  تریندرخصوص مناسب

( اختصاص %26 – ( و سپس زمان فعلی برگزاری یعنی زمستان )یک چهارم%42 – را به فصل بهار )بیش از دو پنجم

ت باشد، اما درباره اولویمی بیشترویت اول درخصوص اولداران اند. هرچند میزان همگرایی بین دیدگاه متخصصان و غرفهداده

 .است متخصصان )تابستان(( متفاوت از نظر %13 -داران )پاییزنهایی نظر غرفه

 

 درصد )%( تعداد )نفر( 3-24جدول 

شگاه
ی نمای

ل برگزار
ص

ن ف
بهتری

 4151% 133 بهار 

 1153% 53 تابستان

 1351% 41 پاییز

 2556% 83 زمستان

 %256 8 بدون پاسخ

 %100 312 مجموع

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

134 

 . پـربـازدیـدتـریـن سـاعـات روز7-3                  

  6الی ظهر بعد از  2در بازه زمانی  (%11ها )اند، میزان استقبال از حدود سه چهارم غرفهداران اظهار کردهچنانچه غرفه

پذیرای بیشترین بعد از ظهر(  2صبح الی  9ساعات صبح )در ( %22ها نیز )؛ بیش از یک پنجم غرفهانجام شده استعصر 

 اند.با ترافیک بازدیدکننده مواجه بوده (بعد از ظهرهم صبح و )هم در هر دو بازه  %2و تنها  تعداد بازدیدکنندگان بودند

ودند، ل نشده بهای مختلف تمایزی قائترین بازه زمانی برای بازدید، بین بازهاز آنجایی که متخصصان در خصوص مناسب

و )که بیش از دترجیحات زمانی بازدیدکنندگان عمومی دانست  ناشی ازها را توان تغییرات حجم بازدیدکننده در غرفهمی

 دانستند(.ترین زمان بازدید میپنجم زمان بعد از ظهر تا عصر را مناسب

 

 درصد )%( تعداد )نفر( 3-25جدول 

ن
پربازدیدتری

 
ت روز

ساعا
 %2155 61 بعد از ظهر 2 یال صبح 9 از 

 %1152 222 عصر 6 الی بعدازظهر 2 از

 %252 1 هر دو بازه زمانی

 %551 16 بدون پاسخ

 %100 312 مجموع
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 حضـور. مهمتـرین اهـداف 8-3               

 

« د قرارداد یا تفاهم همکاریجهت عق برقراری ارتباط با سایر همکاران»داران با یکی از اهداف غرفه نیمی از نزدیک به

اند. با فاصله ( تصمیم به شرکت در نمایشگاه گرفته%4456)« معرفی محصوالت و انجام بازاریابی و تبلیغات»و ( 4659%)

-فروش محصوالت و خدمات خود به مراجعه»، کسب و کارهایی قرار دارند که درصدد از این دو گروه بیش از دو برابری

 ی این نمایشگاه را عمدتاً محل مناسبیگردشگر کسب و کارهایاین امر حاکی از آن است که اند. ودهب( %2355)« کنندگان

دانند و انتظار فروش در لحظه حضور را ندارند. چه ای، روابط عمومی و تبلیغات و بازاریابی میگسترش روابط حرفهبرای 

که بازدیدکنندگان بیشتر به دنبال  گردیدمشخص  چنیناهداف بازدیدکنندگان عمومی نیز  قسمت مربوطه به بسا در

 در محل نمایشگاه.« خرید یا رزرو آنی محصوالت و خدمات سفر»هستند تا « ریزی برای سفرهای آینده خودبرنامه»

دانند. در حالی می« های رقیبشرکتهای آگاهی از فعالیت»داران نمایشگاه را محلی برای از غرفه %1152در نهایت تنها 

 اند.ها و خدمات رقبای خود اقدام به بازدید کردهبرای رصد فعالیت( %36ه نسبت قابل توجهی از متخصصان )ک

دو گروه در صدر برای هر  و کاری ایداران حاکی از آن است که برقراری روابط حرفهاهداف متخصصان و غرفهمقایسه 

 دانند.د هم آمدن فعاالن گردشگری میاهداف قرار دارد و نمایشگاه حاضر را محفل مناسبی برای گر

 (n=312)نمایشگاه به ترتیب اولویت  داران از شرکت درغرفه مهمترین اهداف. 3-26جدول 

 تعداد )نفر( هدف ردیف
درصد افراد 

)%( 

درصد از مجموع 

 ها )%(پاسخ

 %3851 %4659 142 برقراری ارتباط با سایر همکاران )تفاهم همکاری یا عقد قرارداد( 1

 %3652 %4456 135  معرفی محصوالت و انجام بازاریابی و تبلیغات  2

 %1656 %2355 62 فروش محصول یا خدمت به مسافران  3

 %951 %1152 34 آگاهی از فعالیت ها و خدمات شرکت های رقیب  4

 (%259نفر ) 9* تعداد بدون پاسخ: 

 های چندپاسخی* از سری پرسش

 %100مجموع=
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 6337. رونـدهـای گـردشـگری در سـال 3-3                 

قاطعانه نظر  91داران درباره افزایش یا کاهش تعداد گردشگران خارجی ورودی به ایران در سال رغم اینکه غرغهعلی

بینی و خوش ، اما تمایل دارند که بامعتقدندروند فعلی در کنار اینکه به تداوم از آنان  %1158اند، اما در مجموع نداده

در مقابل، کمتر از یک پنجم آنها با نگاهی بدبینانه، انتظار کاهش تعداد گردشگران ورودی را  امیدواری به آینده بنگرند.

داران حکایت دارد؛ از کاهش سطح امیدواری غرفه ،1مقایسه این رویکرد با نتایج متناظر در نظرسنجی سال گذشته دارند.

عاالن )ترکیبی از ف رسد سطح امیدواری متخصصانبه نظر میغالب است. و انتظار روند صعودی ه بیناناما همچنان نگاه خوش

 باشد.داران )فعاالن بالفعل( میبیشتر از غرفه بالفعل و بالقوه(

ز ایرانیان به خارج ا سفرهایانتظار دارند که در سال آینده با نگاهی خوشبینانه ( %4558داران )نزدیک به نیمی از غرفه

نیز ادامه روند  %33( نیز معتقد به کاهش این میزان هستند و حدود %2451حدود یک چهارم آنان ) کشور افزایش یابد.

ل، پرواضح بهرحاباشد. داران به مراتب کمتر از متخصصان میدر این میان، سطح بدبینی غرفه کنند.بینی میپیشفعلی را 

صصان هم از نظر متخ رغم تمامی موانع اقتصادی پیش رو(خارجی ایرانیان )علیسفرهای نگاه خوشبینانه به افزایش است که 

                                                           
 95نتایج نظرسنجی انجام شده در نمایشگاه سال   1
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 سال گذشتهبینی هر دو گروه در مقایسه با نتایج نظرسنجی سطح خوش داران غالب است. ضمن آنکهو هم از نظر غرفه

 افزایش یافته است.

م تمامی موانع اقتصادی پیش رو( هم از نظر رغغالب بودن نگاه خوشبینانه به افزایش سفرهای خارجی ایرانیان )علی

بینی هر دو گروه نسبت به نظرسنجی سال گذشته، داران، در کنار افزایش معنادار سطح خوشمتخصصان و هم از نظر غرفه

 های مسافران ایران( عدم توانایی صنعت گردشگری کشور در پاسخگویی به نیازها و خواسته1های مهمی را درباره )سیگنال

د کن( سهولت فعالیت در بازار خروجی نسبت به بازار ورودی و داخلی برای کسب و کارهای گردشگری را مخابره می2) و

 که مسئولین امر باید به آنها توجه نمایند.

اما درخصوص افزایش میزان سفرهای داخلی 

داران ، نیمی از غرفه91ایرانیان در سال 

د و ای برخوردارننگاه خوشبینانه (5356%)

-کاهش سفرهای داخلی را پیش %1651تنها 

حجم  %3358اند. در این میان بینی کرده

سفرهای داخلی در سال آینده را همچون 

در مقایسه با نتایج  بینند.سال جاری می

تر و دوم، متخصصان رویکرد مثبت فصل

اران، در رویکرد نداده؛ اما در مورد غرفهگذشته تغییاند و نسبت به سال داران اتخاذ کردهتری نسبت به غرفهخوشبینانه

در سال گذشته(، اما  %58در سال جاری به  %53ه شده است )بینی آنان نسبت به سال گذشته کاستاندکی از میزان خوش

 باشند. بین میهمچنان نسبت به روند صعودی سفرهای داخلی خوش

ای فعال در حوزه گردشگری کسب و کاری سودآور یا مجموعهداران به عنوان افرادی که در حال حاضر غرفهبه طور کلی، 

ا ب های گردشگری دارند. ازاینروست که همچنانهای خود بر توسعه تمامی جنبهدارند، اعتقاد راسخی به اثرگذاری فعالیت

 دهند.امید به آینده، به فعالیت خود ادامه می

قم (n=312)داران دگاه غرفهدیاز   1397روندهای گردشگری ایران در سال . 3-27جدول 
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 96در مقایسه با سال  1397در سال  گردشگران خارجی ورودی به ایران. تعداد 1

 افزایش خواهد یافت.

%953 
 نفر29

%3559 
 نفر112

%3559 
 نفر112

%1258 
 نفر43

%458 
 نفر15

153% 

 نفر4

افزایش  96در مقایسه با سال  1397در سال  سفرهای خارجی ایرانیانن . میزا2

 خواهد یافت.

%1359 
 نفر34

%3459 
 نفر139

%2958 
 نفر93

%1952 
 نفر63

%458 
 نفر15

353% 

 نفر1

افزایش  96در مقایسه با سال  1397در سال  سفرهای داخلی ایرانیان. میزان 3

 خواهد یافت.

%1152 
 نفر35

%3954 
 نفر123

%33.8 
 نفر96

%1252 
 نفر38

%455 
 نفر14

159% 

 نفر6
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 . عـوارض خـروج از کشـور61-3            

 

( با افزایش عوارض خروج از کشور تعداد سفرهای خارجی ایرانیان کاهش %5156داران )به اعتقاد بیش از نیمی از غرفه

( %2351حدود یک چهارم ) ع سفرهای نخواهد داشت ومعتقدند افزایش عوارض تأثیری بر میزان این نو %2254خواهد یافت. 

داران با دیدگاه متخصصان دوم مشاهده شد، دیدگاه غرفه فصلاند. همان طور که در نیز مابین این دو دسته قرار گرفته

دگان ننداران با اظهارات بازدیدکباشد و تناقض موجود بین دیدگاه فعاالن گردشگری اعم از متخصصان و غرفهراستا میهم

توان حاصل نگاه سیستمی و موشکافانه فعاالن گردشگری در تحلیل رفتار گردشگران دانست. برای توضیحات عمومی را می

 مراجعه گردد.( 2-9) زمینه به قسمتبیشتر در این 

تر از نهداران محتاطاغرفهدر خصوص اثر افزایش عوارض خروج از کشور بر روی افزایش میزان سفرهای داخلی ایرانیان، 

با این حال اندکی به سمت مخالف، این اثرگذاری کامالً مردد هستند.  دربارهو  اندبه این پرسش پاسخ گفته متخصصان

 :میزان سفرهای داخلی گرایش دارند عدم ارتباط عوارض خروج باعدم تأثیر یا یعنی 

دیگر  %3353 و ؛مردد %3353؛ موافق افزایش سفرهای داخلی در نتیجه افزایش عوارض خروج از کشور 3154%

 باشند.می معتقد به عدم تأثیر و رابطه بین این دو مقوله

عوارض  افزایشتأثیر و یا عدم تأثیرنظر حاکی از تردید کامل این گروه درباره های موافق، مخالف و بیتوزیع یکسان پاسخ

 ی قطعی استباط نمود.اتوان نتیجهبنابراین نمی خروج از کشور بر روی سفرهای داخلی است.

 



 

142 

داران با پاسخگویی به پرسش دیگری در زمینه عوارض خروج از کشور، درباره موافقت یا مخالفت از غرفه %99 از سوی دیگر،

های گردشگری اینگونه کرد مستقیم درآمدهای ناشی از آن در توسعه زیرساختبا سیاست افزایش عوارض در ازای هزینه

 اند:اظهارنظر کرده

ت یا مخالفت با ماهیت این اقدام داران درباره امکان اجرایی شدن این سیاست از یک سو و از سوی دیگر موافقاز غرفه 34%

اند. با این حال، در مجموع بیش از نشان داده« نظری ندارم»کامالً در تردید قرار داشتند و این تردید را با انتخاب گزینه 

ر صورت مخالف اعمال نیز در ه %3353صورت تضمین اجرا، موافق این سیاست هستند. در ( %4459داران )فهدو پنجم غر

 دهد.قرار میباشند و معتقدند که کسب و کار آنها را بسیار تحت تأثیر ج از کشور میوخرسیاست افزایش عوارض 

قم (n=312) داران درباره عوارض خروج از کشور. دیدگاه غرفه3-28جدول 
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. با افزایش عوارض خروج از کشور، از میزان سفرهای خارجی ایرانیان کاسته 1

 خواهد شد.

%2351 
 نفر12

%2855 
 نفر89

%2351 
 نفر14

%1454 
 نفر45

%853 
 نفر25

252% 

 نفر1

شور افزایش . با افزایش عوارض خروج از کشور، میزان سفر ایرانیان در داخل ک2

 خواهد یافت.

1155% 
 نفر36

%1959 
 نفر62

%3353 
 نفر134

%2355 
 نفر64

%1258 
 نفر43

159% 

 نفر6

کرد مستقیم درآمدهای ناشی از افزایش عوارض خروج . نظر شما درباره هزینه3

 از کشور در توسعه زیرساختهای گردشگری چیست؟

%2251 
 نفر69

%2258 
 نفر11

%3453 
 نفر131

%1252 
 نفر38

%151 
 نفر24

1% 

 نفر3
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 . سـازمان یـا وزارت؟66-3              

 

آید، این است که بیش از دو سوم نهاد متولی گردشگری بر میبودنِ  «تسازمان یا وزار»داران درباره آن چه از دیدگاه غرفه

در اند. و سازمان تمایزی قائل نشده ( بین وزارت%2354دهند و نزدیک به یک چهارم )( وزارتخانه را ترجیح می%6859آنها )

 داران تأکید بیشتری بر تبدیلباشد، با این تفاوت که غرفهداران و متخصصان به هم نزدیک میاین دو مورد، نظرات غرفه

کمتر از متخصصان  (%151ن )داراسازمان به وزارت دارند. از همین رو نسبت مخالفان این تبدیل وضعیت در میان غرفه

 باشد.( می1352%)

دارانی که موافق تبدیل سازمان به وزارت هستند، همان دالیلی است که های کیفی، عمده دلیل غرفهطبق مصاحبه

هایتاً های این مجموعه و نمتخصصان اعالم کرده بودند )افزایش نظارت بر عملکرد، افزایش بودجه تخصیص یافته به فعالیت

محافل رسمی و در میان مردم(. مخالفان نیز به همین صورت، با متخصصان  به رسمیت شناخته شدن صنعت گردشگری در

حراف تر شدنِ صرفِ اندازه این سازمان و انتأثیر بودن این تغییر بر توسعه گردشگری کشور، بزرگنظر بوده و عمدتاً بر بیهم

 اقدامات از ضروریات و به حاشیه رانده شدن وظایف اصلی تأکید داشتند.

 

 درصد )%( تعداد )نفر( 3-29جدول 

صنایع 
ی، 

ث فرهنگ
ن میرا

ل سازما
تبدی

ی به 
ی و گردشگر

دست
«

ت
وزار

» 

 %4253 132 کامالً موافقم

 %2656 83 موافقم

 %2354 13 نظری ندارم

 %452 13 مخالفم

 %259 9 کامالً مخالفم

 %356 2 بدون پاسخ

 %100 312 مجموع
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  هـای منـاسـب برای جذب گـردشـگران خـارجـیاقـامـتگاه .62-3                   

 

در هستند.  دارانغرفهها از نظر ترین اقامتگاهمحبوب( %26های سنتی )( و سپس اقامتگاه%32های بومگردی )اقامتگاه

حصر به منسنتی های فرهنگی و ویژگی باشند که بایدعقیده میداران در این خصوص کامالً با متخصصان همحقیقت، غرفه

ردشگری از جمله اقامت قرار گیرد. از این جهت، اولویت مزیت رقابتی خدمات گایجاد مبنای فرد مردمان و جغرافیای ایران 

هایی در این تر چالشپیش اند.های سنتی عنوان نمودههای بومگردی و خانههای بخش اقامتی را اقامتگاهگذاریسرمایه

، های مناسب برای آنهاهای راهکارها و پاسخاند و برای یافتنهای این پرسش برخاستهپاسخزمینه مطرح گردید که از 

های بیشتری بر روی گردشگران خارجی، ترجیحات اقامتی و رفتار سفر آنها صورت پذیرد. تا در نهایت بتوان بایستی بررسی

 را تعیین کرد.گذاری ها برای سرمایهترین نوع اقامتگاهمناسب

ستاره منطبق  4-5های همانند متخصصان هتلدهد که آنها نیز نشان میداران غرفه( آرای %23یک پنجم )ن بر این، افزو

دانند و تمایل چندانی به عرضه انواع هتل گذاری بخش اقامتگاهی میبر استانداردهای روز جهان را سومین اولویت سرمایه

 آپارتمان به گردشگران خارجی ندارند.

های هتلقیمت و های ارزاناقامتگاههر یک از داران به آرای غرفه درصدِ 13دیدگاه متخصصان، کمتر از یگر، مشابه از طرف د

ان )طبق توها را میاختصاص یافته است. دلیل عدم اقبال فعاالن گردشگری به این نوع اقامتگاه ستاره )سطح متوسط( 3-2

 دنوازاینرو، خدماتی باید تعریف و ارائه ش هزینه نماید؛ ستیگردشگر بایکه های کیفی( به این دیدگاه مرتبط کرد مصاحبه

در هر دو بخش دولتی و خصوصی رایج است )اولی به دنبال باالتر رود. این نگاه فعاالن این عرصه که احتمال کسب درآمد 

 ارزآوری و دومی به دنبال کسب منافع مالی است(. 

 (n=312)داران دگاه غرفهیای جذب گردشگران خارجی از دهای مناسب براقامتگاه. 3-30جدول 

 درصد افراد )%( تعداد )نفر( نوع اقامتگاه ردیف
درصد از مجموع 

 ها )%(پاسخ

 %3151 %5556 169 اقامتگاه های بومگردی 1

 %2651 %4551 139 اقامتگاه های سنتی لوکس 2

 %1959 %3459 136 (ستاره 4-5لوکس ) هتل های 3

 %851 %1451 43 ستاره، مهمانسرا، هاستل( 1تگاه های ارزان قیمت )هتل اقام 4

 %155 %1352 43 (ستاره 2-3سطح متوسط ) هتل های 5

 %551 %859 21 هتل آپارتمان لوکس 6

 %151 %353 9 هتل آپارتمان متوسط 7

 (%256نفر ) 8* تعداد بدون پاسخ: 
 چندپاسخی هایپرسش سری از* 

 %100مجموع=
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  . اولـویـت جذب گـردشـگران خـارجـی63-3              

ای هدر اولویت برنامهدانند که باید را نخستین گروهی می« تاریخی یا گردشگری میراث-گردشگران فرهنگی»داران غرفه

گردشگران »و را در اولویت دوم  (%24) «گردگردشگران طبیعت»آنان (. %41 –)بیش از دو پنجم  بازاریابی قرار گیرند

 اند. داده قراررا در اولویت سوم ( %13)« تفریحی

در خصوص اولویت سوم بین این دو گروه اختالف نظر اما  دو اولویت نخست توافق دارند.داران و متخصصان در مورد غرفه

در توسعه  دارانو غرفه« گردشگری سالمت»آینده گردشگری ایران را در توسعه  متخصصانوجود دارد. به طوری که 

  بینند.می« گردشگری تفریحی»

-غرفه اند، امادر اولویت آخر قرار دادهرا « گردشگران تجاری»های تعریف شده، همچنین اگرچه متخصصان از میان گزینه

 نیاز به توجه دارد.  ( %13« )گردشگری تجاری»داران معتقدند که حوزه 

است که به  1گزینه مطرح شدهشش ترین اولویت در میان پایینکند، داران خودنمایی میآنچه که در مجموع آرای غرفه

 باشد:به شرح ذیل میشود مهمی که در اینجا مطرح می هایپرسشاختصاص یافته است. « گردشگری زیارتی»

 در  داران، اما غرفههای کالناین نوع گردشگری و صرف هزینهجانبه تمامی نهادها از حمایت همهرغم چرا علی(

چه دالیلی برای جذابیت پایین گردشگران توسعه این بخش ندارند؟ رغبت چندانی به  ها(ایسه با سایر گزینهمق

 توان برشمرد؟ زیارتی برای فعاالن بالفعل گردشگری میورودی 

                                                           
 اند.های از پیش تعیین شده اضافه کردهرا به گزینه« گردشگران ماجراجو»یک درصد از افراد نیز در قسمت سایر،   1
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 شیعه، سایر ادیان الهی را نیز دربرگیرد، رغبت  انآیا اگر گستره گردشگری زیارتی در ایران فراتر از مسلمان

داران برای فعالیت در این بخش، به واسطه پتانسیل سودآوری و امکان جذب گردشگران زیارتی بیشتر، فهغر

 افزایش خواهد یافت؟

 داشته باشیم؟گردشگری زیارتی های برنامه زمینه آیا نیاز نیست که یک بازبینی اساسی در 

 بندی آنها به عنوان گردشگرانی و عدم طبقهاز این نوع مسافران  فعاالن آیا این دیدگاه بر اساس عدم درک صحیح

 که نیازمند ارائه خدمات خاصی هستند، شکل گرفته است؟

  کرد آنها در طول سفرهایمیزان هزینه ،رفتار سفر گردشگران زیارتی )عمدتاً عراقی( مسئله مربوط بهاینکه یا و 

 ؟ یت کاسته استاست که از جذابیت این بخش برای فعال های آنهاو سایر ویژگی زیارتی

  پس چرا همین ، فعلی ایران است )عمدتاً زائران عراقی( گردشگران زیارتی کردو هزینه بودجهبر سر اگر موضوع

قرار یز فعاالن نکنند و مورد استقبال گردشگر سالمت )غالباً پزشکی( بودجه بیشتری را هزینه میدر نقش افراد 

 گیرند؟می

 ...و 

 طلبد.ح شده بررسی دقیق بازار گردشگری زیارتی را میهای مطرپاسخگویی به پرسش

 

  (n=312)داران از دیدگاه غرفه های جذب گردشگران خارجیاولویت. 3-31جدول 

 درصد افراد )%( تعداد )نفر( گردشگران نوع ردیف
درصد از مجموع 

 ها )%(پاسخ

 %4154 %1254 218 تاریخی-فرهنگیگردشگران  1

 %2351 %4155 125 دگرطبیعتگردشگران  2

 %1351 %1156 53 تفریحیگردشگران  3

 %951 %1659 51 تجاریگردشگران  4

 154% 13% 39 سالمتگردشگران  5

 152% %1256 38 زیارتیگردشگران  6

 %356 %153 3 ماجراجویانسایر:  7

 (%355نفر ) 11* تعداد بدون پاسخ: 
 چندپاسخی هایپرسش سری از* 

 %100مجموع=
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 ؟ثروتمند ای. بـازار انبـوه گردشـگری یـا بـازار گوشه64-3                

 

( را به جذب هدفمندِ %5259داران همچون متخصصان جذب گردشگران خارجی به صورت انبوه )غرفهبیش از نیمی از 

اند یکی از این دو طه، نتوانستهنیز با عدم پاسخ به پرسش مربو %11اند. ( ترجیح داده%3652گردشگران خارجی ثروتمند )

 گزینه را انتخاب نمایند. 

 

رسانی جهت های خدمتهای زیرساختی و توانمندیهای کیفی به ضعفدر مصاحبهداران و غرفهبرخی از متخصصان 

اران دغرفهاند. های گردشگران ثروتمند را دلیل ارجحیت کمّیت بر جذب این گروه از گردشگران اعالم کردهبرآوردن خواسته

های کاری معمول است. بدین صورت عدم تمایل فعاالن به تغییر رویهدر کنارِ این علت، دلیل دیگری را مطرح نمودند و آن 

ها چه در بخش خصوصی و چه در بخش دولتی در ارتباط با جذب گردشگران خارجی، ای از فعالیتکه تاکنون بخش عمده

 و خاصی روزمرههای کاری بخش بندی بازار صورت پذیرفته است و بدیت ترتیب رویه به جذب انبوه گردشگران و عدم

. از گرددشود و نیاز به تغییر احساس نمیاز سوی انجام دهنده آن، بهترین روش قلمداد میشکل گرفته است که معموالً 

ایِ جذب بازار گوشهجدید جهت های کاری تعریف رویه، بیشتر بودن تعداد مشتریان به رایج کاری روالطبق اینرو 

  معین( ارجحیت دارد. کشورهایگردشگران ثروتمند )از 

ای همعمول و گاه مقاومت در برابر آن، ضعف روال کاریتمایل به تغییر گیری کرد که عدمتوان چنین نتیجهبنابراین، می

ای کامالً منحصربفرد با ی خلق تجربهرسانی و عدم خالقیت در تعریف و اجرای خدماتی براهای خدمتزیرساختی، ضعف

ه کاری موارد این تغییر در رویدر برخی باشد. ضمن آن که کیفیت بسیار باال از مهمترین عوامل تأثیرگذار بر این انتخاب می

های رسمی و بروکراسی اداری بیشتری در شود فعاالن گردشگری با رویههای رسمی، منجر مینامهبراساس قوانین و آیین

 .گردندهای مختلف روبرو سازمان

؛ تعیین اولویت گردشگران خارجی( 2-13)قسمت  داران به این پرسش با پاسخی که به پرسش قبلیپاسخ غرفهاز سوی دیگر، 

با جذب گردشگران  ،از یک طرف به دنبال جذب تعداد انبوه گردشگران هستند و از طرف دیگر. خوانی نداردهماند داده

طبیعتگردی را که در حال حاضر چندان موافق نیستند و در عوض، شوند( به کشور را شامل می ی انبوههاودیور )کهزیارتی 

نگی فره-در گردشگری تاریخیاند. ضمن آنکه شود، در اولویت قرار دادهای برای ایران محسوب میبه عنوان یک بازار گوشه

. این مهم نیز با جذب از آستانه تحمل مشخصی برخوردارندبوطه های مردراان بوده است، جاذبهکه مدنظر غرفه)میراث( 

 خوانی چندانی ندارد.همگردشگران به صورت انبوه 
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  (n=312)داران از دیدگاه غرفه های جذب گردشگران خارجیاولویت. 3-32جدول 

 درصد افراد )%( تعداد )نفر( گردشگران نوع

 5256% 164 میلیون نفر( 15یش از جذب گردشگران خارجی به صورت انبوه )ب

 3652% 113 جذب هدفمندِ گردشگران خارجی ثروتمند

 1152% 35 بدون پاسخ

 %100 312 مجموع  
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 های زیرساختیکـفایـت ظـرفـیت. 65-3                 

 

یا شود که آند، این پرسش مطرح میدانداران معتقدند که بازار انبوه را مناسب گردشگری ایران میحال که نیمی از غرفه

 میلیون نفر( باشد؟  15-23تواند پذیرای این تعداد انبوه )های موجود کشور میزیرساخت

دانند، اما درصد پایین افرادی که معتقدند این کافی میرا های کشور داران تا حدودی زیرساختاگرچه یک چهارم غرفه

ها، دیگر توزیع نسبتاً مساوی درصدها در سایر گزینه (، و از سوی%13سو )کمتر از  کند از یکها کامالً کفایت میزیرساخت

این است که ها ( و آنان که نظرشان درباره زیرساخت%2258دانند )ها را کافی نمیافرادی که این زیرساختیعنی نسبت )

زمینه ظرفیت زیرساختی کشور مردد و همچنین افرادی که در  (%1856)به هیچ وجه از وضعیت مناسبی برخوردار نیست 

ری به تاز نگاه نسبتاً خوشبینانه متخصصانداران که در مقایسه با غرفهاز نظر مؤید این مطلب است که  ((%2152هستند )

بخش ایترضپذیرایی از تعداد انبوه گردشگران چندان برای  ایرانهای وضعیت زیرساختنگرند، ظرفیت زیرساختی کشور می

 .نیست

وان تنمی باشد وهای زیرساختی کشور مناسب نمی( بر این باورند که ظرفیت%4154داران )بیش از دو پنجم غرفهمجموع،  در

های زیرساختی موجود، انتظار جذب تعداد انبوه گردشگران و جلب رضایتمندی آنان جهت بازگشت ها و کاستیضعف با

 اند.زیرساختی کشور را تا حدودی مناسب قلمداد کردهظرفیت  %3453در مقابل،  داشت.مجدد به ایران را 

 

 های زیرساختی کشورداران درباره ظرفیت. دیدگاه غرفه3-33جدول 
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زیرساخت های کشور می تواند پذیرای تعداد انبوه گردشگران خارجی 

 میلیون نفر( باشد. 20الی  15)حدود 

953% 
 نفر29

25% 
 نفر18

2152% 
 نفر66

2258% 
 نفر11

1856% 
 نفر58

352% 

 نفر13
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 هـای زیرساختی کالن. اولـویـت66-3               

 

و یک ماتریس ارزیابی استراتژیک کمّی  2-15داران مشابه قسمت های زیرساختی کالن از دید غرفهبرای تعیین اولویت

 .1شوددار ترسیم میاس امتیازات وزنبراس

 

داران در مجموع حمل و ( غرفه3-34براساس مندرجات جدول )

دانند نقل و امکان دسترسی را مهمترین اولویت زیرساختی ایران می

حمل و نقل هوایی و وضعیت » و تقریباً اهمیت یکسانی را برای

 191)« قل زمینیحمل و ن» و ( 111امتیاز از مجموع  194)« هافرودگاه

اند )هر کدام یک چهارم مجموع و قائل شده( 111امتیاز از مجموع 

 (.%25 یعنی امتیازات

 

از مجموع امتیازات  %19گیرد که قرار می« المللیهای بانکی بینامکان استفاده از کارت»های مواصالتی، بالفاصله پس از راه

امتیازات و  %11با کسب « هادر مسیرها و محل جاذبه بدون فیلتر دسترسی به اینترنت پرسرعت و»را کسب کرده است. 

 اند.چهارمین و پنجمین اولویت زیرساختی ایران تعیین شده%15با « های بهداشتی فرنگی و تمیزسرویس»

ی لالمللی و داخشود. هر دو گروه دسترسی بینهای یکسانی منتج میداران به اولویتمقایسه دیدگاه متخصصان و غرفه

 اند. با این تفاوت که ز نظرالمللی را در اولویت قرار دادههای بانکی بین)حمل و نقل( و همچنین قابلیت استفاده از کارت

                                                           
 شود:محاسبه می دار برای هر مانع از طریق فرمول زیرامتیازات وزن  1

𝑇𝑊𝑆 = ∑(𝑛𝑖𝑗 × 𝑤𝑗)

5

𝑖=1
𝑗=1

 

 که در آن:

TWS دار هر مانع در هر جایگاه(= امتیاز کل وزنی )حاصل جمع امتیازات وزن 

nij  =مانع  فراوانیi  ام در جایگاهj ام 

wj  وزن اختصاص یافته به جایگاه =j ِام که بر اساس نظر خبرگان به ترتیب برای 

 352گاه اول = جای

 354جایگاه دوم = 

 356جایگاه سوم = 

 358جایگاه چهارم = 

 در نظر گرفته شده است. 1و جایگاه پنجم = 
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داران ارجحیت حمل و نقل هوایی اندکی بیش از حمل و زمینی است؛ در مقابل، متخصصان حمل و زمینی را در غرفه

 باشد.ه امتیازی بین این دو زیرساخت از نظر هر دو گروه بسیار ناچیز میاند. با این حال، فاصلاولویت قرار داده

سترسی داران داند، اما غرفههای بهداشتی تمایز چندانی قائل نشدهاز طرف دیگر، اگر چه متخصصان بین اینترنت و سرویس

های تر از سرویسرا ارجحقل مشابه کشور مبداء( ها، با سرعتی حداها و در محل جاذبه)در تمامی مسیرهای منتهی به جاذبهبه اینترنت 

 دانند. بهداشتی می

اند نیز همانند متخصصان تفاوت چندانی با هم ندارند. این امر از داران به هر زیرساخت اختصاص دادهامتیازاتی که غرفه

 دارد. های مطرح شده و نیاز به بهبود وضعیت یکایک آنها حکایت اهمیت باالی تمامی زیرساخت
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 (n=312) داراناز نظر غرفه های زیرساختی الزم برای توسعه گردشگریاولویت ماتریس ارزیابی استراتژیک کمّی: . 3-34جدول 

 زیرساخت ردیف
امتیاز  وزن فراوانی جایگاه

 وزن دار

امتیاز وزن دار 

 کل

درصد از مجموع 

 امتیازات )%(

 113 1 113 اول فرودگاه و حمل و نقل هوایی 1

194.4 24.6% 

 4858 358 61 دوم

 1952 356 32 سوم

 1156 354 29 چهارم

 458 352 24 پنجم

 81 1 81 اول حمل و نقل زمینی )جاده ای و ریلی( 2

191.4 %25 

 5658 358 11 دوم

 2552 356 42 سوم

 1952 354 48 چهارم

 352 352 16 پنجم

 28 1 28 اول انکی بین المللیکارت های ب 3

145 18.7% 

 5552 358 69 دوم

 3554 356 59 سوم

 1858 354 41 چهارم

 156 352 38 پنجم

 35 1 35 اول اینترنت 4

128.6 16.6% 

 2352 358 29 دوم

 3554 356 59 سوم

 2254 354 56 چهارم

 1256 352 63 پنجم

 38 1 38 اول ای بهداشتیسرویس ه 5

117.2 15.1% 

 1952 358 24 دوم

 2354 356 39 سوم

 1952 354 48 چهارم

 1154 352 81 پنجم

 %100 776.6 776.6 مجموع

 (%454نفر ) 14* تعداد بدون پاسخ: 
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 هـای زیرساختی در سفرهای زمینی. اولـویـت67-3              

 

 «ورهای کشرسیدگی به وضعیت جاده»مهمترین اقدام زیرساختی برای تسهیل سفرهای زمینی و داخلی داران هاز نگاه غرف

 است.  (31%)

« راهیهای بینها و استراحتگاهوجود اقامتگاه» در اولویت دوم، (%23)« های بهداشتیایجاد و رسیدگی به وضعیت سرویس»

در اولویت  (%14)« وسائط نقلیه عمومی»و در اولویت چهارم  (%16)« راه آهن»، در اولویت سومبا فاصله بسیار اندک  (19%)

 قرار دارد. پنجم 

 (.%2ها تقریباً شکایتی نداشتند )نسبت به سایر زیرساخت «هاپمپ بنزین»داران از زیرساخت مطرح شده، غرفه 6از میان 

 

 (n=312) دارانیدگاه غرفهاز د های زیرساختی الزم در سفرهای زمینیاولویت. 3-35جدول 

 درصد افراد )%( تعداد )نفر( ها در سفرهای زمینیزیرساخت ردیف
درصد از مجموع 

 ها )%(پاسخ

 %3355 %5251 161 جاده 1

 %1955 %3353 133 سرویس بهداشتی 2

 %1951 %3251 131 اقامتگاه/ استراحتگاه بین راهی 3

 %1555 %2655 82 توسعه راه آهن 4

 %1358 %2356 13 ط نقلیه عمومیوسائ 5

 %155 %256 8 پمپ بنزین 6

 (%454نفر ) 14* تعداد بدون پاسخ: 
 های چندپاسخی* از سری پرسش

 %100مجموع=
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 . مقـاصـد نـوظـهـور68-3             

 

وند. به شده تبدیل شتوانند در آینده به مقصدی شناختههایی هستیم که میدر این قسمت به دنبال شناسایی استان

منظور شناسایی مقاصد نوظهور در آینده نزدیک، شش استان اصفهان، فارس، مازندران، گیالن، خراسان رضوی و 

 اصد کالسیک و همیشگیبه عنوان مقبراساس نظرسنجی سال گذشته آذربایجان شرقی و همچنین جزیره کیش که 

 ند.حذف گردیدش مورد پرسهای ، از گردونه استانشناسایی شده بودند

از مجموع آرا  %11با  «یزد»داران استان مطابق نظر غرفه

دوم  فصلدر صدر مقاصد نوظهور قرار دارد. چنانچه در 

دیده شد، این استان از نظر متخصصان نیز به عنوان 

همچنین بر اساس نخستین مقصد نوظهور مطرح شده بود. 

پس  یزداستان اول(  فصلپیمایش بازدیدکنندگان عمومی )

ترین مقصد کالسیک و همیشگی، محبوباز مقاصد 

  گردشگران داخلی در یک سال گذشته بوده است.

هان در اذ حاکی از آن است که جایگاه مناسبی برای این استانهای دیگر فاصله بین آرای مقصد نخست )یزد( با رده

 Brand)اذهان فعاالن گردشگری  تعیین جایگاه مناسب برای برند مقصد در .داران شکل گرفته استغرفه

Positioning) های جریانکننده هدایتاز طریق تعریف خدمات سفر به آن مقصد، تواند از آن جهت اهمیت دارد که می

« اردبیل»اگرچه بیشترین سفرها در طی یک سال گذشته پس از استان یزد به استان  سفرهای گروهی و انفرادی باشد.

 اند.داران نیز اقبال چندانی به این استان نشان ندادههمچون متخصصان، غرفه صورت پذیرفته است، اما

 راها از مجموع پاسخ %9 «سیستان و بلوچستان»استان 

-کسب کرده و دومین مقصد از نگاه غرفهبا محوریت چابهار 

اقدامات مثبتی که مسئولین این استان در باشد. داران می

ند )در حد توان و بودجه ازمینه بازاریابی انجام داده

دردسترس(، توجه فعاالن گردشگری )اعم از متخصصان و 

های حاضر( را به خوبی جلب کرده است. داران پیمایشغرفه

ها، رغم این موضوع، تا زمان انجام این نظرسنجیاما علی

، هنوز به عنوان یک مقصد بالفعل، وارد سبد 96یعنی بهمن 

ت. بنابراین، توسعه سریع گردشگری این استان و مطرح شدن آن به عنوان یک مقصد سفر گردشگران داخلی نشده اس

شود که میزان سفرهای داخلی به این استان شاهد رشد تدریجی باشد )نه جدید، دور از انتظار است. بلکه برآورد می

 دوم( مراجعه گردد. فصل) 2-11برای توضیحات بیشتر درباره این استان به قسمت  سریع(.
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ومین مقصد سبا محوریت جزیره قشم، ( %854) «هرمزگان»استان 

تعداد قابل  در یک سال گذشته که است دارانغرفهنوظهور از نگاه 

توجهی از بازدیدکنندگان عمومی به این استان )و عمدتاً جزایر کیش 

توان ادعا کرد که استان هرمزگان بنابراین می اند.و قشم( سفر کرده

رود به باشد و انتظار میاصد نوظهور با رشد سریع میمق نیز از جمله

 واسطه این جزایر، سفرها به سایر نواحی استان نیز تسرّی یابد.

 

چنانچه در  باشند.داران میزمان چهارمین مقصد نوظهور مدنظر غرفههم( %559) «کرمان»( و %559) «کردستان»

 اند. متخصصان نیز قرار گرفتهمشاهده گردید، این دو استان مورد توجه  2-11قسمت 

 ها با نتایج حاصل از پیمایشاین یافتهمقایسه شایان ذکر است 

ه باستان کرمان نیز دهد که بازدیدکنندگان عمومی نشان می

یزد و همچنین گرایش -فارس-واسطه نزدیکی به مثلث اصفهان

گردشگران به کویرنوردی مورد اقبال گردشگران داخلی قرار 

تواند یکی از مقاصد نوظهور گردشگری نابراین میگرفته و ب

 محسوب گردد.

اما وضعیت استان کردستان در نقطه مقابل استان اردبیل قرار 

داران به این استان، اما توجه رغم توجه غرفهدارد. بدین معنی که علی

گردشگران داخلی به آن جلب نشده است. این مهم از میزان سفرهای انجام 

ابل ها قاستان در طی یک سال گذشته نسبت به سایر استانشده به این 

برداشت است. بنابراین درخصوص کردستان نیز شاهد رشد تدریجی میزان 

 خواهیم بود. ی داخلیسفرها

 

باشند که هر یک می «همدان»و  «لرستان»های زمان استانداران به طور همپنجمین مقصد نوظهور مدنظر غرفه

 اند.ها را به خود اختصاص دادهخاز مجموع پاس 554%

-نشان میداران با نظرات متخصصان مقایسه تطبیقی نظرات غرفه 

 دارند. استان همدانتری نسبت به نگاه مثبتداران دهد که غرفه

ر د بازدیدکنندگان عمومیداخلی مقاصد مقایسه این نگاه با فهرست 

رعتی آن است که این استان با ساز  حاکی طی یک سال گذشته

ای نه چندان دور به عنوان یک مقصد نوظهور متوسط و در آینده

 مطرح شود.
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-داران میرغم اینکه مورد توجه غرفهاستان لرستان علی 

از نظر بازدیدکنندگان  همو از نظر متخصصان  هم، اما باشد

های میانی قرار دارد. از اینرو در گروه اولویتعمومی هنوز در 

به تدریج رشد شود که بندی میمقاصد نوظهوری دسته

 خواهند کرد.

 

( ششمین مقصد %453) «خوزستان»استان اگرچه  

اما پیمایش بازدیدکنندگان  داران است،جدید مدنظر غرفه

دهد که حداقل در آینده نزدیک این پتانسیل نشان می

 بالفعل نخواهد شد.

 

 

انتخاب شده است. این داران فه( به عنوان هفتمین مقصد توسط غر%451) «انگلست»استان  

سال  یکطی استان دقیقاً هفتمین مقصد غیر از مقاصد همیشگی است که بازدیدکنندگان در 

بنابراین مقصد نوظهور دیگری که در آینده نزدیک محبوبیت خواهد اند. گذشته به آنجا سفر کرده

 یافت، استان گلستان است. 

 

ان عمومی اگرچه هم متخصصان و هم بازدیدکنندگ 

را به عنوان یک مقصد نوظهور با سرعت رشد باال مطرح  «تهران»استان 

  اند.های میانی قرار دادهاین استان را در اولویتداران اند، اما غرفهکرده

 

 

لویه و بویراحمد و البرز، سمنان هر یک با کسب کمتر از یک درصد از های قم، کهگیداران به ترتیب استاناز نظر غرفه

رهای میزان سف ؛ با این حال،ها مسیر سختی را برای تبدیل شدن به یک مقصد گردشگری پیش رو دارندمجموع پاسخ

 است.ه این حد ناامیدکننده نبود تاانفرادی بازدیدکنندگان عمومی به استان قم در یک سال گذشته 

تاً از کسب و کارهایی هستند که از وضعیت اند که عمدبه این پرسش پاسخ نداده( %2158داران )غرفه پنجمبیش از یک 

هایی که صرفاً خروجی کار ها به لحاظ میزان سفرها اطالعات چندانی ندارند )برای مثال، برخی از آژانستمامی استان

دول ج افزار و... که حوزه اصلی تخصصی آنها غیر از گردشگری است(.باشد، یا کسب و کارهایی مانند بانک یا نرممی

 باشد.( حاوی اطالعات بیشتری در زمینه مقاصد نوظهور می36-3)
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 (n=312)داران مقاصد نوظهور از نگاه غرفه. 3-36جدول 

 استاننام  ردیف
 فراوانی

 پاسخ

از مجموع  درصد

 )%( هاپاسخ

 

 استاننام  ردیف
 فراوانی

 پاسخ

از مجموع  درصد

 )%(هاپاسخ

 351% 12 کرمانشاه 13 1151% 61 یزد 1

 258% 11 اردبیل 14 9% 35 نستان و بلوچستاسی 2
 258% 11 خراسان جنوبی 15 152% 28 استان اشاره کلی به نام

 258% 11 قزوین 16 158% 1 چابهار

 253% 8 زنجان 17 854% 32 هرمزگان 3
 158% 1 آذربایجان غربی 18 451% 16 استان اشاره کلی به نام

 1.8% 1 ایالم 19 453% 11 قشم

 158% 1 مرکزی 20 559% 23 کردستان 4

 155% 6 خراسان شمالی 21 559% 23 کرمان 5

 153% 5 سمنان 22 554% 21 لرستان 6

 153% 5 کل کشور 23 554% 21 همدان 7

 153% 4 البرز 24 453% 11 خوزستان 8

 358% 3 مدحکهگیلویه و بویرا 25 451% 16 گلستان 9

 353% 1 قم 26 353% 13 تهران 10

 (%2158نفر )  68اند: * تعداد افرادی که به این سوال پاسخ نداده 351% 12 بوشهر 11

: در طراحی و تحلیل این پرسش این امکان فراهم ایهای چندگزینه* از سری پرسش
. از اینرو الزامی برای برابری جمع را انتخاب نمایددهنده بتواند چند گزینه شده بود که پاسخ

 هاوجود ندارد.دهندهها با تعداد کل پاسخفراوانی کل

 ریچهارمحال و بختیا 12
12 

%351 

 گذشته( سال یک در بازدیدکنندگان مقاصد با تطبیقی اساس مقایسه )بر ک* مقاصد نوظهور در آینده بسیار نزدی

 گذشته( سال یک در بازدیدکنندگان مقاصد با تطبیقی اساس مقایسه )بر ترشد تدریجی خواهند داش مطرح شدن به عنوان یک مقصد نوظهورمقاصدی که در مسیر *
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 های مختلفمقـاصـد نـوظـهـور از نگاه گروهمقایسه . 6-68-3                

 

 دهد. برنوظهور را ارائه میجدید و نگاه سه گروه اصلی مدنظر پیمایش حاضر درباره مقاصد  ای ازخالصهجدول زیر 

 بندی کرد:توان درباره مقاصد نوظهور اینگونه جمعمیاساس ن همی

 باشند.مقاصد نوظهور در آینده بسیار نزدیک می «تهران»و « کرمان»، «یزد»، «هرمزگان» استانِ چهار 

 ای نه چندان دور و با رشد تدریجی و پیوسته تبدیل در آینده« خوزستان»و « گلستان»، «همدان» نِاستا سه

 هند شد.به مقصد خوا

 اند، هرچند هر کدام از منظر حداقل یکی از ها که در جدول به رنگ سفید مشخص شدهدرباره سایر استان

در میان مدت و بلندمدت رشد بنابراین، باشد. ها در اولویت قرار دارد، اما مورد توافق هر سه گروه نمیگروه

 ای خواهند داشت )نه الزاماً پیوسته(. آهسته

 (n=1431) های مختلفگروهاز نگاه مقایسه مقاصد نوظهور  .3-37جدول 

 ردیف
مقصد بازدیدکنندگان عمومی در 

 یکسال اخیر
 داراندیدگاه غرفه دیدگاه بازدیدکنندگان متخصص

 یزد یزد هرمزگان 1

 نسیستان و بلوچستا هرمزگان یزد 2

 هرمزگان نسیستان و بلوچستا اردبیل 3

 کردستان کرمان کرمان 4

 کرمان کردستان تهران 5

 لرستان تهران همدان 6

 همدان کرمانشاه گلستان 7

 خوزستان خوزستان قم 8

 گلستان همدان بوشهر 9

 تهران گلستان خوزستان 10
 اند.ها را به خود اختصاص دادههای نام برده در سطح نظرسنجی مربوطه کمتر از یک درصد پاسخ* استان
صفهان، فارس، مازندران، گیالن، خراسان رضوی، های ااند از: استانها عبارتگی )برگرفته از نظرسنجی سال گذشته( مدنظر نیست. این استانهای کالسیک و همیش* استان

 آذربایجان شرقی و جزیره کیش.
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 های مختلفها از نگاه گروهترین استـان. پرچالش2-68-3                   

 

ار گردشگران داخلی قرداران با مقاصدی که در طی یک سال گذشته مورد بازدید خصصان و غرفهنگاه گروه متمقایسه 

ا از لحاظ ها رترین استانتوان پرچالشطریق میآن شود که از گیری دیگری در این زمینه منجر میاند، به نتیجهگرفته

های یلت که عمدتاً هیچ کسی منکر پتانستبدیل شدن به یک مقصد گردشگری شناسایی کرد. ذکر این نکته ضروری اس

-امهمدیریت و برن»بر مبنای  طبیعی نواحی مختلف کشور زمینه گردشگری نیست. اما آنچه اهمیت دارد این است که

 :«ریزی منسجم و یکپارچه

  بر  هاییبرداری شود و در ابتدا باید جاذبهها در جهت گردشگری بهرهباید بتوان از این پتانسیلاول اینکه

 های طبیعی و در تکمیل آنها شکل گیرد؛ مبنای این ظرفیت

 ( ایجاد گردد؛های اساسی و مسیرهای ارتباطی )با کیفیتی مورد قبولزیرساخت، دوم 

 ،تأمین شود؛های گردشگری جهت ارائه تمامی خدمات مورد نیاز گردشگران بایستی روساخت سوم 

 ،و اجرا گردد؛های بازاریابی مناسبی طراحی برنامه چهارم 

 ،های مختلف به کار گرفته شود.باید سازوکارهایی برای نظارت بر عملکرد زیربخش پنجم 

 مجموعه اقدامات اساسی فوق برای ظهور اصولی یک مقصد گردشگری ضروری است.

 اجهند.از بیشترین چالش در این مسیر مو« البرز»و « کهگیلویه و بویراحمد»استانِ  2بر اساس جدول زیر بهرحال، 

 گیرند.های بعدی قرار میاند نیز در ردهسفید مشخص شدهگ هایی که به رناستان

 (n=1431) های مختلفگروهاز نگاه  ها در مسیر تبدیل به مقصدترین استانمقایسه پرچالش .3-38جدول 

 ردیف
مقصد بازدیدکنندگان عمومی در 

 یکسال اخیر
 دارانهدیدگاه غرف دیدگاه بازدیدکنندگان متخصص

 قم حمدکهگیلویه و بویرا خراسان شمالی 1

 حمدکهگیلویه و بویرا مرکزی البرز 2

 البرز سمنان کهگیلویه و بویراحمد 3

  البرز ایالم 4

  قم خراسان جنوبی 5

 ایالم چهارمحال و بختیاری 6

  سیستان و بلوچستان 7

 اند.ها را به خود اختصاص دادهز یک درصد پاسخهای نام برده در سطح نظرسنجی مربوطه کمتر ا* استان
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 گـذاری گـردشـگریها برای سـرمـایـهترین استان. مناسب63-3             

 

شرقی (، آذربایجان%158(، یزد )%858(، اصفهان )%958(، فارس )%1358های مازندران )داران به ترتیب استانغرفه

باشند که در مجموع های گردشگری میگذاریها برای سرمایهترین استان( مناسب%6و هرمزگان ) (%6(، تهران )654%)

 اند.ها رأی داده( به این استان%5556بیش از نیمی از آنان )

، ستانگل، بختیاری و چهارمحال، قم، کرمانشاههای ها(، به ترتیب استانداران )در مقایسه با سایر استاندر مقابل، غرفه

به دلیل عوامل مختلف گذاران گردشگری برخوردار است. بهرحال، از کمترین جذابیت برای سرمایه لبرزاو  کردستان

به پرسش  داراناز غرفه %1153گذاری و عواملی در بخش مربوط به متخصصان ذکر گردید، درگیر در تصمیمات سرمایه

داران ها از نگاه غرفهگذاری در تمامی استانیهجدول زیر اطالعات بیشتری را درباره سرما اند.مطرح شده پاسخ نداده

 در بر دارد.

 (n=312)داران غرفهگذاری از دیدگاه ها به ترتیب اولویت سرمایهفهرست استان. 3-39جدول 

 استاننام  ردیف
 فراوانی

 پاسخ

از مجموع  درصد

 )%( هاپاسخ

 

 استاننام  ردیف
 فراوانی

 پاسخ

از مجموع  درصد

 )%(هاپاسخ

 253% 6 لرستان 15 1358% 32 زندرانما 1

 151% 5 آذربایجان غربی 16 958% 29 فارس 2

 151% 5 بوشهر 17 858% 26 اصفهان 3

 151% 5 خراسان شمالی 18 158% 23 یزد 4

 151% 5 خوزستان 19 654% 19 آذربایجان شرقی 5

 151% 5 کل کشور 20 6% 18 تهران 6

 151% 5 مرکزی 21 6% 18 هرمزگان 7
 154% 4 سمنان 22 253% 6 اشاره به نام کلی استان

 154% 4 قزوین 23 253% 6 قشم
 153% 3 اردبیل 24 2% 6 کیش

 153% 3 ایالم 25 451% 14 همدان 8

 153% 3 مدحکهگیلویه و بویرا 26 358% 11 نسیستان و بلوچستا 9
 351% 2 البرز 27 351% 9 اشاره به نام کلی استان

 351% 2 کردستان 28 351% 2 چابهار

 351% 2 گلستان 29 354% 13 کرمان 10

 353% 1 ریچهارمحال و بختیا 30 354% 13 گیالن 11

 353% 1 قم 31 351% 9 خراسان جنوبی 12

 353% 1 کرمانشاه 32 251% 8 خراسان رضوی 13

 253% 6  زنجان 14
 (%1153نفر )  54اند: نداده* تعداد افرادی که به این سوال پاسخ 

 های چندپاسخی* از سری پرسش
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  ذاریگهایرمسداران درباره مقایسه دیدگاه متخصصان و غرفه. 6-63-3            

 

یست؛ های نواحی مختلف نگذاری به معنای انکار پتانسیلچنانچه در صفحات پیشین ذکر شد منظور از جذابیت سرمایه

ن تریهم درخصوص جذابگذاران است. از این جهت، اهی سیستم مدیریت یکپارچه مقصد با سرمایهمقصود، همربلکه 

تفاق اداران و بازدیدکنندگان متخصص تقریباً هایی که از کمترین جذابیت برخوردارند، بین غرفهها و هم استاناستان

 نظر وجود دارد.

 

 (n=773) داران و متخصصانی گردشگری از نگاه غرفهگذارها  برای سرمایهترین استانمناسب .3-40جدول 

 دارانغرفه بازدیدکنندگان متخصص ردیف

 مازندران فارس 1

 فارس اصفهان 2

 اصفهان یزد 3

 یزد نسیستان و بلوچستا 4

 آذربایجان شرقی هرمزگان 5

 تهران تهران 6

 هرمزگان مازندران 7

 

 

 (n=773) داران و متخصصانگذاری گردشگری از نگاه غرفهبرای سرمایهها با کمترین جذابیت استان .3-41جدول 

 دارانغرفه بازدیدکنندگان متخصص ردیف

 کرمانشاه سمنان 1

 قم ریچهارمحال و بختیا 2

 ریچهارمحال و بختیا کرمانشاه 3

 گلستان البرز 4

 کردستان  مرکزی 5

  البرز بوشهر 6

  ایالم 7

  قم 8
 اند.ها را به خود اختصاص دادهام برده در سطح نظرسنجی مربوطه کمتر از یک درصد پاسخهای ن* استان
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 . مـوانـع تـوسـعـه گـردشـگری21-3                    

 

 دار و ماتریس ارزیابیبرای متخصصان بکار گرفته شد، در این قسمت نیز امتیازات وزن 2-19پیرو روشی که در قسمت 

 . 1گیردمّی مورد استفاده قرار میاستراتژیک ک

(، نخستین و مهمترین مانع در برابر توسعه گردشگری ایران از نظر 3-42دار کل در جدول )براساس امتیازات وزن

است که بیش از یک چهارم امتیازات را به « المللموانع سیاسی ناشی از روابط بین»داران )همچون متخصصان( غرفه

های دهد که ضعفداران نشان میو غرفه (2-19)قسمت مقایسه پیمایش متخصصان (. %21) خود اختصاص داده است

المللی مهمترین مانع در پیش روی توسعه صنعت گردشگری و جذب موجود در دیپلماسی خارجی و موانع سیاسی بین

 باشد.گردشگران خارجی به کشور می

أثیر بسزایی در جذب گردشگران خارجی خواهد داشت. کمااینکه ت« المللثبات سیاسی و بهبود روابط بین»بنابراین، 

این اقدام را مهمترین عامل تأثیرگذار بر دار و متخصص( )غرفهاز فعاالن گردشگری  %35در نظرسنجی سال گذشته نیز 

 های بخش خصوصی اعالم کرده بودند.گذاریسرمایه

( به عنوان دومین مانع %21از یک پنجم امتیازات ) با کسب بیش« های نخستقرار نداشتن گردشگری در اولویت»

( و %23داران )نیز با کسب یک پنجم امتیازات غرفه« موانع شرعی و قانونی»شود. داران مطرح میاساسی از نظر غرفه

 (%11) هگیرد. با اعطای نزدیک به یک پنجم امتیازات این گروبا فاصله بسیار اندک از مانع دوم، در جایگاه سوم قرار می

 شود. ، این عامل به عنوان مانع چهارم شناخته می«مداخله نهادهای باالدستی و غیرتخصصی»به 

 باشد.می( %15)« مفهوم گردشگری در نهادهای مختلفنبود تعریف واحد و مشترک از »اولویت آخر نیز به 

مانع نخست حاکی از آن است که شرایط  چهار یکسانداران و متخصصان، امتیازات تقریباً دیدگاه غرفههر دو با توجه به 

های کالن و مجاز بودن افراد یا الملل، قوانین دست و پاگیر، اولویتکالن سیاسی و اجرایی کشور اعم از روابط بین

های مختلف به مخالفت با این صنعت از طریق نهادهای غیرگردشگری به مداخله در روند گردشگری یا تحریک گروه

                                                           
 شود:دار برای هر مانع از طریق فرمول زیر محاسبه میامتیازات وزن  1

𝑇𝑊𝑆 = ∑(𝑛𝑖𝑗 × 𝑤𝑗)

5

𝑖=1
𝑗=1

 

 که در آن:

TWS دار هر مانع در هر جایگاه(ع امتیازات وزن= امتیاز کل وزنی )حاصل جم 

nij  =مانع  فراوانیi  ام در جایگاهj ام 

wj  وزن اختصاص یافته به جایگاه =j ِام که بر اساس نظر خبرگان به ترتیب برای 

 352جایگاه اول = 

 354جایگاه دوم = 

 356جایگاه سوم = 

 358جایگاه چهارم = 

 ده است.در نظر گرفته ش 1و جایگاه پنجم = 
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های مختلف توسعه گردشگری را با مشکل جدی مواجه کرده است و سمی یا با استفاده از رسانه/ تریبونهای رمداخله

این  سازیاین صنعت بیش از آنچه پیش از این متصور بود، نیازمند حمایت اساسی در سطح کالن کشوری و نهادینه

جتماعی، ا-در کنار مزایای اقتصادی باشد که صنعت گردشگری نه تنها مخل امنیت و فرهنگ نیست، بلکهبینش می

 آورد. را نیز فراهم می بهبود چهره ایران و آشنایی مردم دنیا با روحیات مالیم ایرانیان موجبات

افزون بر این، در نظرسنجی سال گذشته مهمترین حوزه فعالیتی در سطح کالن گردشگری از میان پنج گزینه مطرح 

رای فعاالن گردشگری را به خود اختصاص داده بود. این مهم عمدتاً با هماهنگی از آ %25گذاری بود که ، سیاست1شده

کار های آششود. اولویتانجام و ابالغ می حاکمیتیهای کالن ها، قوانین و اولویتنهادهای باالدستی و بر اساس سیاست

 یز مطابقت دارد.شده برای موانع توسعه گردشگری در پیمایش حاضر با این یافته پیمایش سال گذشته ن

 (n=461). ماتریس ارزیابی استراتژیک کمّی: موانع توسعه گردشگری ایران از دیدگاه بازدیدکنندگان متخصص به ترتیب اولویت 3-42جدول 

 مانع ردیف
امتیاز  وزن فراوانی جایگاه

 وزن دار

امتیاز وزن دار 

 کل

درصد از مجموع 

 امتیازات )%(

بین  موانع سیاسی ناشی از روابط 1

 الملل

 135 1 135 اول

199 27.2% 

 3356 358 42 دوم
 1952 356 32 سوم

 6 354 15 چهارم
 552 352 26 پنجم

قرار نداشتن گردشگری در اولویت  2

 های نخست

 

 58 1 58 اول

153.6 %21 

 44 358 55 دوم
 2852 356 41 سوم

 1152 354 43 چهارم
 652 352 31 پنجم

 51 1 51 اول موانع شرعی و قانونی 3

148.6 20.3% 

 4956 358 62 دوم
 2258 356 38 سوم

 1854 354 46 چهارم
 658 352 34 پنجم

4 
 

 

مداخله نهادهای باالدستی و 

 غیرتخصصی

 24 1 24 اول

121.2 16.6% 

 2858 358 36 دوم
 4154 356 69 سوم
 1858 354 41 رمچها

 852 352 41 پنجم

نبود تعریف واحد و مشترک از مفهوم  5

 گردشگری در نهادهای مختلف

 21 1 21 اول

108.8 14.9% 

 3152 358 39 دوم
 1658 356 28 سوم

 24 354 63 چهارم
 1558 352 19 پنجم

 %100 731.2 731.2 مجموع
 (%153فر )ن 23* تعداد بدون پاسخ: 

 

                                                           
ریزی، آموزش نیروی انسانی، بازاریابی، نظارت و ارزیابی برای شناسایی مهمترین حوزه گذاری، برنامهدر نظرسنجی سال گذشته پنج گزینه سیاست  1

 فعالیتی در سطح کالن گردشگری مطرح شده بود.
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  . سـهولـت فـرایند اخـذ مجـوزهـای گـردشـگری26-3                    

 

دانند. آسان می %33دشوار و فرایند اخذ مجوز برای کسب و کارهای گردشگری را ( %4353داران )از دو پنجم غرفه بیش

 اند.ارزیابی کرده میزان سهولت این فرایند را نه سهل و نه دشوار )سطح متوسط(نیز  2953%

طراحی فرایند و فرابخشی بودن  ذهنیهای فرض)پیشدشواری این فرایند  علتدرباره فصل دوم( ) 2-23 در قسمت

 توضیحاتی به تفضیل ارائه شده است. و همچنین وجوه اهمیت رفع این مشکل گردشگری(

داران و هم متخصصان از فرایند اخذ مجوزهای هم غرفه (1)توان دریافت که در مقایسه با بازدیدکنندگان متخصص، می

 داران است. اما چرا؟این نارضایتی در متخصصان بیش از غرفه (2)گردشگری رضایت ندارند. 

-ای از متخصصان با هدف ایجاد کسب و کار جدید و سرمایهمشاهده شد، بخش عمده 2-1همان طور که در قسمت 

زیاد  به احتمالآنها نیز حاکی از آن است که  گردشگری یط سنی و سابقه کاراند. شراگذاری از نمایشگاه بازدید کرده

بنابراین با وضعیت موجود در این زمینه بیشتر آشنا هستند. اما  اند.به تازگی درگیر فرایندهای اداری و اخذ مجوز بوده

س قاعدتاً از زمان اخذ مجوز تا در مقام مؤسو گاه باسابقه،  دارای مجوزداران به نمایندگی از کسب و کارهای غرفه

)مگر در مواردی که تصمیم به تأسیس کسب و کاری دیگر یا توسعه کسب و کار اند کنون مجدداً درگیر این فرایند نشده

معموالً پس از گذراندن این مراحل توسط های مختلف و کارکنان نیز بخش در مقام مدیریتِفعلی خود گرفته باشند(؛ 

و بین د بخشبنابراین، تفاوت درصدها در این  اند.ای که در حال حاضر در آن شاغلند، پیوستههمؤسسین، به مجموع

 قابل توجیه است. گروه مورد بررسی

بهرحال، نکته حائز اهمیت این است که سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری بایستی در زمینه تسهیل 

ها و با سازماندر این خصوص باید  ای گردشگری فکر اساسی کرده وصدور انواع مجوزهای مرتبط با کسب و کاره

های گردشگری باید یک ارگان رایزنی نماید. ضمن آنکه مرجع ارائه تمامی مجوزهای مرتبط با فعالیت های دیگرارگان

نایع صگذاران بالقوه های متعدد ادامه یابد، سرمایهباشد. در صورتی که صدور مجوزهای فعالیت با روال فعلی و از ارگان

 را در اولویت قرار خواهند داد. دیگری

قم (n=312)داران دیدگاه غرفه میزان سهولت اخذ مجوزهای گردشگری از. 3-44جدول 
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 %851 فرایند اخذ مجوز برای کسب و کارهای گردشگری آسان است.

 نفر21

2152% 

 نفر66

2656% 

 نفر83

2952% 

 نفر91

1451% 

 نفر44

353% 

 نفر1
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 . الـویـت اقدامات دولـت برای اشتـغالزایی22-3               

 

تواند اند که دولت میدهی اقداماتی کردهداران همانند متخصصان با تخصیص درصدهای نسبتاً مشابه اقدام به الویتغرفه

 ر گردشگری انجام دهد.برای ایجاد اشتغال د

دیل با تعتعلق گرفته است که « بهره و بلندمدتاعطای تسهیالت مالی کم» ( به%34) دارانغرفه بیش از یک سوم آرای

، زمینه مساعدی را برای (یعنی امکان تأمین منابع مالی) کارفرمایان بخش خصوصیهای یکی از مهمترین دغدغه

 آورد.کارهای مربوطه فراهم میبکارگیری نیروهای بیشتر در کسب و 

در زمینه اشتغالزایی محسوب  داراناز نظر غرفه دومین راهکار اساسی( %22) «تسهیل امور قانونی و کاهش موانع اداری»

 شود.می

سه اقدام  (%9)« سپاریبرون»و نهایتاً  (%16)« سازی واقعیخصوصی»(، %19« )حمایت از کسب و کارهای جدید»

 .باشندبعدی می

های اند که حمایتاقدامی را برای اشتغالزایی در اولویت قرار داده سهداران چنانچه مشخص است، متخصصان و غرفه

های کارآفرینانه های کارآفرینان در آغاز فعالیتها منجر به تعدیل بخشی از مشکالت و دغدغهدولتی در این زمینه

بهره با دوره بازگشت بلندمدت و تسهیل امور کم تسهیالتاعطای  سال گذشتهطبق نظرسنجی امسال و . گرددمی

گذاری بخش خصوصی است، بلکه قانونی و کاهش موانع اداری نه تنها مهمترین عوامل تأثیرگذار بر توسعه سرمایه

 تواند در زمینه اشتغالزایی گردشگری انجام دهد.مهمترین اقداماتی هستند که دولت می

 

 (n=312)به ترتیب اولویت  داراناز دیدگاه غرفهمات دولت برای ایجاد اشتغال در حوزه گردشگری مهمترین اقدا.  3-45جدول 

 درصد افراد )%( تعداد )نفر( مهمترین اقدامات دولت در زمینه اشتغالزایی گردشگری ردیف
درصد از مجموع 

 ها )%(پاسخ

 %3358 %5351 145 اعطای تسهیالت مالی کم بهره و بلندمدت 1

 %2254 %3356 96 سهیل امور قانونی و کاهش موانع اداری جهت اخذ مجوز و...ت 2

 %1859 %2853 81 حمایت از استارت آپ ها و کسب و کارهای جدید 3

 %1653 %2455 13 واگذاری شرکت های دولتی به بخش خصوصی واقعی 4

 %856 %1259 31 برون سپاری اقدامات دولت به پیمانکاران خصوصی 5

 (%853) نفر 26: پاسخ بدون ادتعد* 
 چندپاسخی هایپرسش سری از* 

 %100مجموع=
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 . بـروکراسـی و تـوسـعه گـردشـگری23-3                

 

خواهیم بدانیم که کاهش بروکراسی و موانع . حال میدر دو قسمت پیشین در واقع درک اهمیت بروکراسی مدنظر بود

 تأثیر مثبت را در توسعه گردشگری و جذب گردشگران خارجی به ایران خواهد داشت؟اداری در کدام نهاد بیشترین 

معتقدند بیشترین حجم بروکراسی در سازمان میراث فرهنگی، صنایع داران (، غرفه%49)ها براساس نیمی از پاسخ

به طور مستقیم مان، شود. آنها بر این باورند که کاهش موانع اداری موجود در این سازدستی و گردشگری دیده می

 را به دنبال خواهد داشت.رسانی به گردشگران خارجی رونق کسب و کارهای گردشگری برای جذب و خدمت

کاهش  و شدهزائد تلقی  در نهادهای نظامی و امنیتی بروکراسی ناشی از نگاه امنیتی به گردشگراننیز  موارد %23در 

طبق  .گیردقرار میفاصله بسیار اندک از این نهادها  باوزارت خارجه  .ندادانستهبسیار مؤثر در توسعه گردشگری آن را 

ه جذب ب آنتسهیل باشد و ای از بروکراسی در این نهاد مربوط به فرایند صدور ویزا میهای کیفی، بخش عمدهمصاحبه

  گردشگران خارجی بسیار کمک خواهد کرد.

و معتقدند که کاهش میزان بروکراسی در  کنندزمینه معرفی میاین در آخرین اولویت ( را %1ها )شهرداریداران غرفه

 در ارتباط است و نه شیوه فعالیت و ارائه خدمات توسط آنان.این سازمان با بودن یا نبودنِ کسب وکارهای گردشگری 

 گیرد.، این نهاد در اولویت چهارم قرار میاین نهاد با جذب گردشگران خارجی غیرمستقیم رابطه با توجه به

 

 (n=312)داران غرفهنهادها با بیشترین بروکراسی زائد از منظر . 3-46جدول 

 درصد افراد )%( تعداد )نفر( نام نهاد ردیف
درصد از مجموع 

 ها )%(پاسخ

 %4859 %6955 231 سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری 1

   نهادهای نظامی و امنیتی 2
 انتظامی، اداره اماکن، پلیس مهاجرت()وزارت اطالعات، نیروی 

95 3159% 
2255% 

 %2155 %3355 91 وزارت امور خارجه 3

 %151 %1351 33 شهرداری ها 4

 (%853) نفر 26: پاسخ بدون تعداد* 
 های چندپاسخی* از سری پرسش

 %100مجموع=
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 . تـعـامـل24-3       

 

هنگی و همکاری بسیاری از نهادهایی است که به طور مستقیم یا هما گردشگری به عنوان صنعتی فرابخشی مستلزم

 اشد.بوظیفه ایجاد این هماهنگی بر عهده نهاد متولی گردشگری می غیرمستقیم به موضوع فعالیتی آن مرتبطند.

نهاد مهم وزارت امور خارجه را نخستین  دارانغرفه دهد که( نشان می%32ها )حدود یک سوم از پاسخبر همین اساس، 

ت وجه اهمیت این وزاردانند. برای برقراری ارتباطات دوسویه با سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری می

 باشد.های اتخاذی درباره تسهیل ویزا میالملل و سیاستاز جهت قرارگیری آن در خط مقدم روابط بین

که سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری  هستنددومین نهادی ( %11ها )شهرداریمعتقدند که داران غرفه

 بایستی مدام با آن در ارتباط باشد. 

در سومین جایگاه قرار  آرا %12با کسب  و... های آن اعم از اداره اماکن و پلیس مهاجرتنیروی انتظامی و زیرمجموعه

وزارت راه و شهرسازی  (،6%وزارت اطالعات )(، %13سازمان فرهنگ و ارتباطات اسالمی )(، %12ها )گیرد. استانداریمی

 گیرند. های بعدی جای میبه ترتیب در رده( 5)%های بازرگانی و اتاق (6)%

 در مورداین دو گروه دهد که اهمیت تعامل با نهادهای ذکر شده نشان می دربارهداران مقایسه نگاه متخصصان و غرفه

 اولویت نخست توافق دارند.سه 

 

 (n=312)داران غرفهاز منظر مهمترین نهادها برای تعامل سازمان متولی گردشگری . 3-47جدول 

 درصد افراد )%( تعداد )نفر( نام نهاد ردیف
درصد از مجموع 

 ها )%(پاسخ

 %3251 %4554 122 ارجهخوزارت امور  1

 %1656 %2354 63 شهرداری ها 2

 %1254 %1155 41 ..()اداره اماکن، پلیس مهاجرت و. نیروی انتظامی 3

 1158% %1651 45 استانداری ها 4

 %1353 %1455 39 سازمان فرهنگ و ارتباطات اسالمی 5

 %651 %856 23 وزارت اطالعات 6

 %558 %852 22 وزارت راه و شهرسازی 7

 %455 %653 11 اتاق های بازرگانی 8

 355% 351% 2 سایر: وزارت بهداشت 9

 (%1358ر )نف 43: پاسخ بدون تعداد* 
 های چندپاسخی* از سری پرسش

 %100مجموع=

 



 

181 

ی
اینفوگراف

 3
- 

24
 .

مهمتر
ی

 ن
نهادها
 

برا
 ی

ل
تعام

 
سازمان
 

متول
 ی

گردشگر
ی

 



 

182 

 . نـهادهـای غـیرحـامی گـردشـگری25-3             

 

اند که کمترین در صدر فهرست نهادهایی قرار دادههای آن را داران نیروی انتظامی و زیرمجموعهغرفهاز موارد  %23در 

 گیرد. در رده دوم جای می( %18خارجه ) وزارت اموراند. حمایت را از گردشگری کرده

با فاصله بسیار اندک از رده دوم، مشترکاً سومین ( %11) و سازمان فرهنگ و ارتباطات اسالمی (%11وزارت اطالعات )

های بعدی نیز به ترتیب در رده (%12ها )و استانداری (%13) هاشهرداریشوند. نهاد غیرحامی گردشگری محسوب می

 ند.گیرمی جای

ه خوبی بهای نخست تفاوت نگاه درباره اولویت فهرستی که از نگاه متخصصان تهیه شده است، ومقایسه این فهرست با 

دن و باالتر بوداران و متخصصان( )در هر دو فهرست غرفهنزدیکی درصد آرای افراد به یکدیگر بهرحال، شود. آشکار می

نهادهای مذکور با  ه هنگام مراجعه بهداران باست که غرفه نقاط ضعفی و هاچالشوجود حاکی از  نخست،، %13آنها از 

ر جهت حمایت از های بالاستفاده این نهادها دظرفیتبه آگاهی گروه مورد بررسی از  دوم اینکهاند و آن مواجه شده

 توسعه گردشگری اشاره دارد.

سئله گردشگری و تعامل و ارتباط مستمر سازمان بر همین اساس، به ویژه تغییر رویکرد و نگاه نیروی انتظامی به م

میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری با این نهاد برای آموزش و حتی همکاری در بسیاری از مسائل، ضروری به 

 رسد.نظر می

 

 (n=312)اند درباره نهادهایی که کمترین حمایت را از گردشگری کردهداران غرفهدیدگاه . 3-48جدول 

 درصد افراد )%( تعداد )نفر( م نهادنا ردیف
درصد از مجموع 

 ها )%(پاسخ

 %2251 31% 81 )اداره اماکن، پلیس مهاجرت و...( نیروی انتظامی 1

 %1159 %2455 64 ارجهخوزارت امور  2

 %1151 %2354 61 وزارت اطالعات 3

 %1151 %2354 61 سازمان فرهنگ و ارتباطات اسالمی

 %1259 %11.6 46 شهرداری ها 4

 12% %1655 43 استانداری ها 5

 353% 354% 1 وزارت اقتصاد و داراییسایر:  6

 (%1653ر )نف 51: پاسخ بدون تعداد* 
 های چندپاسخی* از سری پرسش

 %100مجموع=
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 نـهادهـایی که گـردشگری نیـازمند حمـایـت آنهاست. 26-3                       

 

(، %35با توجه به بیش از یک سوم آرا ) های همه جانبه است.ن صنعتی نوپا در کشور نیازمند حمایتگردشگری به عنوا

ن با وجهه ایران برای شناخته شدن در جهاگردشگری دانند که نخستین نهادی میرا  «وزارت امور خارجه» دارانغرفه

نظر متخصصان نیز این نهاد در اولویت نخست قرار از  به کمک و پشتیبانی آن دارد.نیاز مبرم  و تصویری مثبت و آرام،

 داشت.

ه برسانی بابت دفتر کار و محل خدمتدر فضای شهری که ی مشکالتبه واسطه  (%23داران در یک چهارم موارد )غرفه

ها در داخل شهرها استقرار بسیاری از جاذبهو همچنین به واسطه شود صاحبان کسب و کارهای گردشگری تحمیل می

های منحصربفرد و ها و تجربه گشتبه ارائه خدمات شهری مناسب جهت دسترسی به جاذبه گردشگران یازو ن

 خوانند.به عرصه حمایت از این صنعت فرامیرا  «هاشهرداری»ی، نبیادماند

عم از های آن انیروی انتظامی و زیرمجموعه»داران گردشگری نیازمند حمایت آن است، سومین نهادی که از نظر غرفه

باشد که به طور مستقیم با بسیاری از فعاالن گردشگری )به می (%11« )اداره اماکن، پلیس مهاجرت، پلیس راهور و...

رد بر اساس رویک گذارد.هایشان تأثیر میهای اجرایی فعالیتویژه مراکز اقامتی و راهنمایان( در ارتباط بوده و بر شیوه

 آخرین اولویت برای گردشگری است. «وزارت اطالعات»کمک گرفتن از پرسش نهادهای مورد از میان ،دارانغرفه

 گردد.( ارائه می3-49اطالعت بیشتر در جدول )

 

 (n=312)درباره نهادهایی که گردشگری نیازمند حمایت آنهاست  دارانغرفهدیدگاه . 3-49جدول 

 درصد افراد )%( تعداد )نفر( نام نهاد ردیف
درصد از مجموع 

 ا )%(هپاسخ

 %3456 %5156 145 ارجهخوزارت امور  1

 %1958 %2955 83 شهرداری ها 2

 %1659 %2553 11 )اداره اماکن، پلیس مهاجرت و...( نیروی انتظامی 3

 %1259 %1952 54 استانداری ها 4

 %858 %1352 31 سازمان فرهنگ و ارتباطات اسالمی 5

 6% %859 25 وزارت اطالعات 6

 351% %151 3 ن و تجارتدصنعت، مع وزارتسایر:  7

 352% 354% 1 تشکل های صنفی مرتبط با گردشگریسایر:  8

 (%1653ر )نف 51: پاسخ بدون تعداد* 
 های چندپاسخی* از سری پرسش

 %100مجموع=
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 37هـای گـردشـگری در سال . چـالـش27-3                   

 

 های صنعت گردشگریی به سوال باز پیمایش و شرکت در مصاحبه میدانی، چالشداران با پاسخگویاز غرفهنفر  113

فزایش ا»را  ی سال آتیهامهمترین را چالشکننده در تحلیل کیفی، داران شرکتغرفه در سال آینده برشمردند.را  ایران

روابط »، «، هدفگذاری و اجراریزیهای دولت در زمینه برنامهبروکراسی اداری و عدم توانایی»، «عوارض خروج از کشور

 «نگهای بازاریابی و برندیضعف»و  «مشکالت زیرساختی»، «در اولویت نبودن گردشگری برای ارکان نظام»، «المللبین

 دانند.می

ها و اقدامات کالن است، مستلزم عزم جدی، تعامالت های مطرح شده که عمدتاً ناشی از تصمیمات، سیاسترفع چالش

ای مسنجم و یکپارچه در جهت مدیریت، ده با ارکان نظام و نهادهای مختلف و همچنین داشتن برنامهمؤثر و سازن

 درج گردیده است. 2-53ها در جدول شرح کامل این چالش باشد.ریزی و بازاریابی صنعت میبرنامه
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 (n=113)داران ه غرفهاز دیدگا 1397های  بخش خصوصی و دولتی گردشگری در سال . چالش2-50جدول 

 هاچالش ردیف
تعداد 

 )نفر(

درصد 

)%( 

2251% 25 افزایش عوارض خروج از کشور 1  

 استانی برای-های دولتی؛ نداشتن هدف، استراتژی و برنامه ملیبروکراسی اداری، عدم توانمندی و تعهد مدیریت؛ عدم توانایی اجرایی در سازمان 2

 توسعه گردشگری

 گیرد.ریزی شده در زیرمجموعه این چالش قرار میهای اداری، ساختار اداری مربوطه، عمل به شعارهای مطرح شده، نرسیدن به اندک اهداف برنامهطوالنی شدن روند

24 %2152  

 الملل و دیپلماسی خارجیالملل و سایر مشکالت ناشی از روابط بینایران در اخبار بین تصویر منفیها، تحریم 3

ند. در این  کالملل نقش بسزایی در ایجاد یا تغییر تصویر مقصد ایفا میلل، دیپلماسی و سیاست خارجی و به طور کلی عوامل سیاسی در عرصه بینالمروابط بین

 یابد.های ملی اهمیت میزمینه، تعامل مثبت با سایر کشورها در عین حفظ ارزش

23 %2354  

 ردشگران خارجیدر اولویت نبودن گردشگری و عدم تسهیل ورود گ 4

ه وظایف باین چالش به ضعف کل سیستم و ساختار گردشگری کشور اشاره دارد. بدین صورت که عزم جدی برای توسعه گردشگری وجود ندارد؛ مسئولین مرتبط 

ای  طور کلی، اهمیت گردشگری برشود؛ به سازمان متبوع و پیشرفت گردشگری تعهد ندارند؛ این صنعت به عنوان یک منبع درآمد اصلی برای کشور محسوب نمی

 شود.مسئولین نظام مشخص نیست و به آن اعتقادی ندارند، از اینرو این صنعت و جذب گردشگران خارجی جدی گرفته نمی

23 %1151  

 های مناسبهای زیرساختی و کمبود/ نبود زیرساختچالش 5

باشد. همچنین به نبود امکانات رفاهی کامل و خدمات ای( میجاده-های مواصالتی )ریلیاهمنظور از کمبودهای زیرساختی عمدتاً اقامتگاه، سرویس بهداشتی و ر

 سازد.جبات کاهش رضایت سفر به ویژه در سفرهای داخلی را فراهم میوهای بین راهی اشاره شده است که مها و کمپای و استراحتگاهمسافرتی و جاده

16 %1452  

 لمللامثبت، امن و قابل اعتماد از کشور در عرصه بین المللی، برندینگ و ایجاد تصویر و وجهههای بینیغات در رسانههای بازاریابی اعم از تبلضعف 6

ری گبندی شده و هدفمند، تعریف برند واحد گردشالمللی به ویژه با هدف قرار دادن گردشگران اروپایی، بازاریابی بخشهای بیندر بحث بازاریابی، تبلیغات در رسانه

 یابد.بخشی و معرفی کشور به جهانیان اهمیت میو کمبود اطالعات گردشگری و آگاهی

14 %1254  

1155% 13 )کاهش نقدینگی، تورم، گرانی، عدم ثبات نرخ ارز، کاهش درآمد و قدرت خرید مردم(وضعیت نابسامان اقتصادی کشور  7  

)در وهله نخست تحت تأثیر حواشی   های درگیر از این صنعتتمامی نهادها و ارگان مشخص نبودن متولی گردشگری؛ عدم حمایت و عدم هماهنگی 8

 سیاسی در داخل کشور و در وهله بعدی به دلیل عدم تخصص گردشگری عدم شناخت از مراکز مربوطه(
12 %1356  

 گذاراننادیده گردفتن بخش خصوصی؛ عدم احترام متقابل به بخش خصوصی و عدم تعامل با سرمایه 9

گذاران بخش خصوصی و همچنین  ها و سرمایهتعامل با بخش خصوصی و راهنمایان گردشگری بسیار حائز اهمیت است. اعطای مجوزها، توجه و حمایت از ایده

های باالی فعالیت آنها،  های بخش خصوصی موضوع تعامالت خواهد بود. این مهم به ویژه درباره کسب و کارهای کوچک و متوسط به واسطه هزینهاستفاده از مشاوره

 اهمیت بیشتری دارد.

11 %951  

 گیری و حضور افراد غیرمتخصصعدم استفاده از نیروهای متخصص به ویژه در رأس مدیریت و تصمیم 10

 
8 %1  

652% 1 گیرانه و دست و پاگیر؛ داشتن نگاه امنیتی به گردشگرقوانین امنیتی و شرعی سخت 11  

 های تخصیص یافتهبودجه و ضعف در مدیریت بودجهکمبود منابع مالی و  12

 بهره و در بخش دولتی بازنگری اعتبارات استانی مورد توجه بوده است.به طور کلی تزریق بودجه مناسب به این صنعت و اعطای تسهیالت مالی کم
1 %652  

454% 5 عدم حمایت مردمی و جامعه محلی از گردشگری 13  

355% 4 محیطی، ظرفیت منطقه و تعارضات اجتماعیی و اعطای مجوز بدون در نظر گرفتن پایداری زیستگذارهای سرمایهنقصان 14  

 و تعریف آن به عنوان یک صنعت خاص و مستقل نگاه فراسیاسی به گردشگری 15

 به رسمیت شناخته شدن گردشگر و گردشگری در مجامع مختلف از نتایج رفع این چالش خواهد بود. 
3 %251  

251% 3 عدم ارائه خدمات مناسب و نوین مطابق با استانداردهای روز جهانی 16  

251% 3 هی بومگردیهای مشابه با اقامتگاهعدم همکاری منابع طبیعی، جنگلبانی و سازمان 17  

158% 2 باال بودن نرخ درمان خارجی به واسطه داللی  18  

359% 1 ی در ایرانالمللهای بانکی بینعدم امکان استفاده از کارت 19  

359% 1 هزینه باالی سفرهای داخلی، به ویژه اقامت 20  

359% 1 های خارجیضعف در جذب سرمایه 21  

1 %359 (IT)عدم توجه به توسعه بسترهای آنالین و فناوری اطالعات  22  

ها )مربوط به نمایشگاه(:سایر چالش  

454% 5 هانظمی، تهویه داخل سالنها، ساعات کار طوالنی، بیآراییفهعدم هماهنگی در غرمشکالت نمایشگاه )در محل(:  23  

ها، عدم پاسخگویی و رسیدگی مسئولین رسانی، حضور تمامی اقوام و با نگاهی فراتر از کسب درآمد، برگزاری در تمامی استاناطالعریزی نمایشگاه: مشکالت اجرایی و برنامه 24

 داران در طول ایام برگزاریهاجرایی نمایشگاه به نیازهای غرف
3 %251  
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 www.IranTIM.com        های گردشگریگروه مدیریت ایده

 

 

 

 

  اطالعات جمعیت شناختی:
 آقا                         جنسیت:                           خانم  .1

 سال  22باالی                 سال                  22-52سال                52-52سال            52-22سال  22تا سن:                          .2

 شغل: ................................................ .5

 :اطالعات مربوط به سفرهای داخلی

 بار  2بیش از                      بار                    2-5بار                 5-2یکبار                     سفر کرده اید؟        صفر  در داخل ایراندر طی یک سال گذشته چند بار  .1

 در طی یک سال گدشته به کدام شهرهای ایران سفر کرده اید؟  ....................................... .2

 هفته  2بیش از               هفته                 2-1یک هفته                  روز                  5-2روز  1-2شما چند روزه است؟                  سفرهای داخلیمعموالً میانگین  .5

 گزینه را انتخاب کنید(. دویا  یک)می توانید در سفرهای داخلی معموالً در کجا اقامت می کنید؟  .5

 مدرسه            ستاره، مهمانسرا، هاستل(  1اقامتگاه های ارزان قیمت )هتل               ستاره(  2-3متوسط ) هتل        ستاره(  4-5هتل های لوکس )

       چادر                                                             خانه اقوام و آشنایان                  اقامتگاه های بومگردی              اقامتگاه های سنتی لوکس 
                          مراکز اقامتی سازمان ها                                                              خانه مسافر یا ویال                    هتل آپارتمان متوسط                     هتل آپارتمان لوکس 

 گزینه را انتخاب کنید(. دویا  یک)می توانید  باید توسعه یابد، کدامیک از گزینه های زیر است؟زمینی که سفرهای شما مهمترین مورد در  نظربه  .2

           راه آهن               اقامتگاه بین راهی                 سرویس بهداشتی                 پمپ بنزین                 وسائط نقلیه عمومی                 جاده 

 :خارجی اطالعات مربوط به سفرهای

 بار  2بیش از                      بار                    2-5بار                 5-2یکبار                     سفر کرده اید؟        صفر  به خارج از کشوردر طی یک سال گذشته چند بار  .1

 سفر کرده اید؟ ..........................................در طی یک سال گذشته به کدام کشور)ها(  .2

 هفته  2بیش از               هفته                 2-1یک هفته                  روز                  5-2روز  1-2شما چند روزه است؟                  خارجیسفرهای معموالً میانگین  .5
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 تا چه میزان موافق هستید؟« عوارض خروج از کشور»با هر یک از عبارت های زیر درباره 

 سفر خواهم کرد. به خارج از کشوراگر عوارض خروج از کشور افزایش یابد، کمتر  .1     

 سفر خواهم کرد. ایراندر داخل اگر عوارض خروج از کشور افزایش یابد، بیشتر  .2     

 چیست؟تسهیل سفر در داخل ایران  برایکرد مستقیم درآمدهای ناشی از افزایش عوارض خروج از کشور هزینه دربارهنظر شما  .5     
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 موافق هستید؟تا چه میزان « نمایشگاه حاضر»با هر یک از عبارت های زیر درباره 

 گردشگری ارائه شده در این نمایشگاه متنوع است.محصوالت و خدمات  .1     

 اطالع رسانی شده است.به خوبی برای عموم مردم برنامه های نمایشگاه  .2     

 بیابند.نحوه چینش غرفه ها و سالن های این نمایشگاه به بازدیدکنندگان کمک می کند تا غرفه های مدنظرشان را  .5     

 .بخش استاین نمایشگاه به طور کلی رضایت  بازدید از .5     

 پاسخ دهید:« نمایشگاه حاضر»لطفاً به سواالت زیر درباره 

 بازدید این نمایشگاه چیست؟ برایهدف شما  مهمترین .1
 مالقات با دوستان                          آشنایی فرزندم با گردشگری                        آشنایی با غذاهای محلی                  تماشای مراسم آیینی و اقوام 

    برنامه ریزی برای سفرهای آینده                                 خدمات سفر محصوالت و  خرید یا رزرو                            گذران اوقات فراغت 

  برای انجام سرمایه گذاری  یا مشاوره اولیه یافتن ایده مناسب              عرفی و بازاریابی حضوری خدمات خود به غرفه داران م                و سوغات خرید صنایع دستی 

 از طریقِ:    چگونه از برگزاری این نمایشگاه مطلع شده اید؟ .2

 سایر: .................................         تلویزیون و رادیو              بیلبورد و تابلوهای سطح شهر            اینترنت و رسانه های اجتماعی          دوستان و آشنایان دعوت 

 بخشِ: گزینه را انتخاب کنید(. دویا  یک)می توانید به نظر شما بهترین قسمت این نمایشگاه کدامیک از گزینه های زیر است؟  .5

        آژانس ها                      گردشگری غذا                    گردشگری گل                 گردشگری کودک و خانواده

 سایر: .................................        برنامه های هنری و آیینی             هتل ها و مراکز اقامتی           استان های کل کشور              شرکت ها و کشورهای خارجی

 برای اولین بار شرکت کرده ام          دتفاوت ندارخیر،           متفاوت است و بهتر شده استبله،    ؟برگزار شده استسال های گذشته  متفاوت ازآیا نمایشگاه امسال  .5

 زمستان                   پاییز                   تابستان                          بهار           ؟به نظر شما بهترین فصل برای برگزاری این نمایشگاه کدام فصل است .2

 شب  9عصر الی  5از               عصر  5ظهر الی  1از           ظهر  1صبح الی  9از     ؟مناسب استبازدید از این نمایشگاه  ی برایساعاتچه به نظر شما  .2
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                                                                               صدای شما را واضح و رسا به گوش مسئولین امر برسانیم.با اعتماد به گروه پیمایش و ارائه پاسخ های دقیق، ما را یاری کنید تا ؛ گرامی متخصص

 www.IranTIM.com                              های گردشگریگروه مدیریت ایده                                                                                                

 

 

 

  اطالعات جمعیت شناختی:

 آقا            جنسیت و سن:          خانم  . 1سال  22باالی                سال                 22-52سال               52-52سال           52-52سال  52تا سن:    

  سال  12بیش از               سال                   12-11سال               11-2سال  2در حوزه گردشگری:       کمتر از  سابقه کار .5

 )در صورتی که همزمان در چند بخش فعال هستید، عالمت بزنید(.در کدام حوزه گردشگری فعالیت دارید؟  .5

جاذبه، موزه، مراکز 

  تاریخی -فرهنگی

 راهنمای گردشگری   NGO اتحادیه، انجمن و   بانک، مالی و بیمه  سازمان ها )دولتی، غیردولتی، منطقه آزاد، شهرداری( 

 آژانس مسافرتی  رسانه های خبری   شرکت سرمایه گذاری  دانشگاه ها )دانشجو، مدرس( و آموزشگاه های مرتبط 

 مراکز اقامتی  IT افزار؛ کسب و کار آنالین؛ نرم  ورزشی -مراکز تفریحی دهکده های توریستی و منطقه نمونه گردشگری  سایر: ...........

  حمل و نقل   گردشگری سالمت   صنایع دستی و سوغات  نشریات تخصصی)کتاب، ماهنامه، فصلنامه( 
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 تا چه میزان موافق هستید؟« نمایشگاه حاضر»با هر یک از عبارت های زیر درباره 

 متنوع است.در این نمایشگاه ارائه شده  محصوالت و خدمات گردشگری .1     

 است. نمایشگاهبرگزاری این مکان مناسبی برای  «بین المللی تهران های نمایشگاه»محلِ  .5     

 کارگاه های برگزار شده در این نمایشگاه، کاربردی است.محتوای  .5     

 اطالع رسانی شده است.به خوبی برای بازدیدکنندگان برنامه های نمایشگاه  .5     

 بیابند.نحوه چینش غرفه ها و سالن های این نمایشگاه به بازدیدکنندگان کمک می کند تا غرفه های مدنظرشان را  .2     

 )افزایش سفر مسافران ایرانی در داخل کشور(این نمایشگاه در توسعه گردشگری داخلی تأثیرگذار است.  .2     

 )افزایش سفر مسافران ایرانی به خارج از کشور(این نمایشگاه در توسعه گردشگری خروجی تأثیرگذار است.  .7     

 )افزایش سفر گردشگران خارجی به ایران(این نمایشگاه در توسعه گردشگری ورودی به ایران تأثیرگذار است.  .8     

 .بخش استاین نمایشگاه به طور کلی رضایت  بازدید از .9     

 پاسخ دهید:« نمایشگاه حاضر»لطفاً به سواالت زیر درباره 

 این نمایشگاه چیست؟ از بازدید برایهدف شما  مهمترین .1

 مالقات با افراد متخصص دیگر                   آگاهی از فعالیت های رقبای کسب و کارِ فعلیِ ما            بررسی وضعیت صنعت برای ایجاد یک کسب و کار جدید 
 شرکت در کارگاه ها             حضوری خدمات خود به غرفه داران معرفی و بازاریابی                   یافتن ایده )های( مناسب برای انجام سرمایه گذاری 

    برنامه ریزی برای سفرهای آینده                               خدمات سفر محصوالت و  خرید یا رزرو                                  صرفاً آشنایی با فضای گردشگری کشور 

    خرید صنایع دستی و سوغات              آشنایی فرزندم با گردشگری                       آشنایی با غذاهای محلی                     تماشای مراسم آیینی و اقوام 

 به نظر شما چند نفر از این نمایشگاه بازدید می کنند؟ .5

 هزار نفر  011بیش از                هزار نفر  011هزار الی             011هزار نفر  011هزار الی              011هزار نفر  011کمتر از 

 زمستان                   پاییز              تابستان                          بهار           ؟به نظر شما بهترین فصل برای برگزاری این نمایشگاه کدام فصل است .5

 شب  9عصر الی  0از               عصر  0ظهر الی  0از           ظهر  0صبح الی  9از     به نظر شما چه ساعاتی برای بازدید از این نمایشگاه مناسب است؟ .5

 بسیار ضعیف       ضعیف       متوسط       موفق      بسیار موفق  شرکت ها یا گروه های خارجی را در این نمایشگاه چگونه ارزیابی می کنید؟  استقبالمیزان  .2

 بسیار ضعیف       ضعیف       متوسط       موفق      بسیار موفق                                                 میزان موفقیت این نمایشگاه را چگونه ارزیابی می کنید؟ .2
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 تا چه میزان موافق هستید؟« وضعیت صنعت گردشگری و اقدامات دولت»با هر یک از عبارت های زیر درباره 

 افزایش خواهد یافت. 29در مقایسه با سال  7159در سال  گردشگران خارجی ورودی به ایرانتعداد  .1     

 افزایش خواهد یافت. 29در مقایسه با سال  7159در سال  سفرهای خارجی ایرانیانمیزان  .5     

 افزایش خواهد یافت. 29در مقایسه با سال  7159در سال  سفرهای داخلی ایرانیانمیزان  .5     

 باشد. میلیون نفر( 01الی  00)حدود  خارجی انگردشگرهای کشور می تواند پذیرای تعداد انبوه  زیرساخت .5     

 کاسته خواهد شد. سفرهای خارجی ایرانیانبا افزایش عوارض خروج از کشور، از میزان  .2     

 در داخل کشور افزایش خواهد یافت. ایرانیانسفر با افزایش عوارض خروج از کشور، میزان  .2     

 زیرساختهای گردشگری چیست؟کرد مستقیم درآمدهای ناشی از افزایش عوارض خروج از کشور در توسعه هزینه دربارهنظر شما  .7     

 فرایند اخذ مجوز برای کسب و کارهای گردشگری آسان است. .8     

 چیست؟« وزارت»به « سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری»نظر شما درباره تبدیل  .9     



 :پاسخ دهید« وضعیت صنعت گردشگری و اقدامات دولت»لطفاً به سواالت زیر درباره 

 گزینه را انتخاب کنید(. دویا  یک)می توانید ی کدام گزینه است؟ زمینبه نظر شما مهمترین اولویت توسعه زیرساختی ایران در سفرهای  .1

           توسعه راه آهن               اقامتگاه بین راهی                 سرویس بهداشتی                 پمپ بنزین                 وسائط نقلیه عمومی                 جاده 

 گزینه را انتخاب کنید(. دویا  یک)می توانید به نظر شما برای جذب گردشگران خارجی به کشور باید بر روی کدام نوع اقامتگاه ها سرمایه گذاری شود؟  .5
 ستاره، مهمانسرا، هاستل(  0اقامتگاه های ارزان قیمت )هتل                         ستاره(  0-3متوسط ) هتل                ستاره(  4-0هتل های لوکس )

 هتل آپارتمان متوسط               هتل آپارتمان لوکس                       اقامتگاه های بومگردی                      اقامتگاه های سنتی لوکس 

 گزینه را انتخاب کنید(. دویا  یک)می توانید به نظر شما اولویت جذب گردشگران خارجی به کشور باید چه نوع گردشگرانی باشد؟  .5
          گردشگران سالمت                      گردشگران زیارتی                   گردشگران فرهنگی ـ تاریخی 

 سایر: ...................................                    گردشگران طبیعت گرد                    گردشگران تفریحی                                 گردشگران تجاری 

 گزینه را انتخاب کنید(. دویا  یک)می توانید  به نظر شما سازمان متولی گردشگری با کدام نهاد باید بیشترین تعامل را داشته باشد؟ .5

 وزارت راه و شهرسازی            نیروی انتظامی )اداره اماکن، پلیس مهاجرت(                 وزارت اطالعات             وزارت امور خارجه 
 سایر: ...........................           اتاق های بازرگانی                         سازمان فرهنگ و ارتباطات اسالمی                    شهرداری ها                    استانداری ها 

 گزینه را انتخاب کنید(. دویا  یک)می توانید  کرده است؟از گردشگری کمترین حمایت را به نظر شما کدام نهاد غیرگردشگری  .2
                                   سازمان فرهنگ و ارتباطات اسالمی             نیروی انتظامی )اداره اماکن، پلیس مهاجرت(                 وزارت اطالعات                وزارت امور خارجه 

 : ...........................سایر                   استانداری ها                       شهرداری ها 

 گزینه را انتخاب کنید(. دویا  یک)می توانید  کدام نهاد غیرگردشگری زیر است؟ نیازمند حمایتبه نظر شما گردشگری بیش از همه،  .2

                استانداری ها                      نیروی انتظامی )اداره اماکن، پلیس مهاجرت(                                             وزارت اطالعات               وزارت امور خارجه 

 سایر: ...........................                                                 نهادهای پولی و مالی                     سازمان فرهنگ و ارتباطات اسالمی                      شهرداری ها 

یا  کی)می توانید  در جذب گردشگران خارجی داشته باشد؟را مثبت به نظر شما کاهش بروکراسی و موانع اداری در کدامیک از نهادهای زیر می تواند بیشترین تأثیر  .7

 گزینه را انتخاب کنید(. دو

         وزارت امور خارجه                                            سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری 

 ها  شهرداری                     ، نیروی انتظامی، اماکن، پلیس مهاجرت(اطالعات)وزارت نهادهای نظامی و امنیتی 

 گزینه را انتخاب کنید(. دویا  یک)می توانید  است؟ به نظر شما کدامیک از اقدامات زیر برای ایجاد اشتغال در گردشگری توسط دولت ارجح تر .8

                              دولت به پیمانکاران خصوصی برون سپاری اقدامات           تسهیل امور قانونی و کاهش موانع اداری جهت اخذ مجوز و...           اعطای تسهیالت مالی کم بهره و بلندمدت 

 واگذاری شرکت های دولتی به بخش خصوصی واقعی                حمایت از استارت آپ ها و کسب و کارهای جدید 

 گزینه( یک)فقط  ترجیح می دهید؟به عنوان بازار گردشگری ایران از میان دو گزینه زیر درباره جذب گردشگران خارجی، کدامیک را  .9

 گردشگران خارجی ثروتمند جذب هدفمندِ                     میلیون نفر(  00ش از جذب گردشگران خارجی به صورت انبوه )بی

د مقصد گردشگری در نبه نظر شما به غیر از استان های اصفهان، فارس، مازندران، گیالن، خراسان رضوی، آذربایجان شرقی و جزیره کیش، کدام استان ها می توان .11

 ...................................مورد را نام ببرید(  0)لطفاً ایران باشند؟ 

 به نظر شما مناسب ترین استان برای انجام سرمایه گذاری های گردشگری، کدام استان است؟   استانِ ................................. .11

 اولویت بندی کنید: 2تا  1لطفاً در سواالت زیر، گزینه ها را با اختصاص دادن شماره از 

 مشخص کنید:  (1، 5، 5، 5، 2)با شماره های را به ترتیب کشور اولویت های زیرساختی برای توسعه گردشگری  .1

 سرویس های بهداشتی         کارت های بانکی بین المللی         اینترنت           حمل و نقل زمینی )جاده ای، ریلی(         فرودگاه ها و حمل و نقل هوایی 

 مشخص کنید: (1، 5، 5، 5، 2)با شماره های بزرگترین مشکل و مانع توسعه گردشگری را به ترتیب اولویت  .5

  یت های نخست گردشگری در اولو نداشتنقرار                       موانع شرعی و قانونی                           موانع سیاسی ناشی از روابط بین الملل 

  نبود تعریف واحد و مشترک از مفهوم گردشگری در نهادهای مختلف                       نهادهای باالدستی و غیرتخصصی  مداخله

 لطفاً نظر خود را درباره سواالت زیر بنویسید:   

  و چه پیشنهادی برای بهبود وضعیت این صنعت در ایران دارید؟ بود؟ چه خواهد 97گردشگری در سال بخش دولتی یا خصوصی به نظر شما مهمترین چالش های 

................... 

 

 

 

 -با تشکر -



                                                                               با اعتماد به گروه پیمایش و ارائه پاسخ های دقیق، ما را یاری کنید تا صدای شما را واضح و رسا به گوش مسئولین امر برسانیم.غرفه دار گرامی؛ 

 www.IranTIM.com                  های گردشگری     گروه مدیریت ایده                                                                                                        

 

 

 

 
 

  اطالعات جمعیت شناختی:

 آقا                         جنسیت:              خانم  .1

 سال  22باالی                 سال                   22-52سال                52-52سال            52-22سال  22سن:                                                    تا  .2

  سال  12بیش از               سال                   12-11سال               11-2سال  2سابقه کاردر حوزه گردشگری:       کمتر از  .5

 نفر  11بیش از              نفر                  11-2نفر   2تعداد همکاران در غرفه:                کمتر از  .5

 )در صورتی که همزمان در چند بخش فعال هستید، عالمت بزنید(.در کدام حوزه گردشگری فعالیت دارید؟  .2

جاذبه، موزه، مراکز 

  تاریخی -فرهنگی

 راهنمای گردشگری   NGO اتحادیه، انجمن و   بانک، مالی و بیمه  سازمان ها )دولتی، غیردولتی، منطقه آزاد، شهرداری( 

 آژانس مسافرتی  رسانه های خبری   شرکت سرمایه گذاری  دانشگاه ها )دانشجو، مدرس( و آموزشگاه های مرتبط 

 سایر: ....................
 مراکز اقامتی  IT افزار؛ کسب و کار آنالین؛ نرم  ورزشی -مراکز تفریحی دهکده های توریستی و منطقه نمونه گردشگری 

  حمل و نقل   گردشگری سالمت   صنایع دستی و سوغات  نشریات تخصصی)کتاب، ماهنامه، فصلنامه( 
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 تا چه میزان موافق هستید؟« نمایشگاه حاضر»با هر یک از عبارت های زیر درباره 

 )افزایش سفر مسافران ایرانی در داخل کشور(این نمایشگاه در توسعه گردشگری داخلی تأثیرگذار است.  .1     

 ایرانی به خارج از کشور()افزایش سفر مسافران این نمایشگاه در توسعه گردشگری خروجی تأثیرگذار است.  .2     

 )افزایش سفر گردشگران خارجی به ایران(این نمایشگاه در توسعه گردشگری ورودی به ایران تأثیرگذار است.  .5     

 این نمایشگاه به طور کلی در توسعه کسب و کار ما تأثیرگذار است. .5     

 است.گردشگری ارائه شده در این نمایشگاه متنوع محصوالت و خدمات  .2     

 است. برگزاری این نمایشگاهمکان مناسبی برای  «بین المللی تهران های نمایشگاه»محلِ  .2     

 نحوه چینش غرفه ها و سالن های این نمایشگاه به بازدیدکنندگان کمک می کند تا غرفه های مدنظرشان را بیابند. .7     

 موارد مربوط به نحوه برگزاری قبل از نمایشگاه به خوبی برای غرفه داران اطالع رسانی شده است. .8     

 و خدمات نمایشگاه مناسب است. متراژ غرفههزینه پرداختی بابت  .9     

 ارتباط و پاسخگویی مسئولین برگزاری نمایشگاه با غرفه داران مناسب است. .11     

 تدارکات و پذیرایی نمایشگاه برای غرفه داران رضایت بخش است. .11     
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 تا چه میزان موافق هستید؟« وضعیت صنعت گردشگری و اقدامات دولت»با هر یک از عبارت های زیر درباره 

 افزایش خواهد یافت. 92در مقایسه با سال  1597در سال  گردشگران خارجی ورودی به ایرانتعداد  .1     

 افزایش خواهد یافت. 92در مقایسه با سال  1597در سال  سفرهای خارجی ایرانیانمیزان  .2     

 افزایش خواهد یافت. 92در مقایسه با سال  1597در سال  سفرهای داخلی ایرانیانمیزان  .5     

 باشد. میلیون نفر( 02الی  51)حدود  خارجی انگردشگرهای کشور می تواند پذیرای تعداد انبوه  زیرساخت .5     

 کاسته خواهد شد. سفرهای خارجی ایرانیانبا افزایش عوارض خروج از کشور، از میزان  .2     

 در داخل کشور افزایش خواهد یافت. ایرانیانسفر با افزایش عوارض خروج از کشور، میزان  .2     

 کرد مستقیم درآمدهای ناشی از افزایش عوارض خروج از کشور در توسعه زیرساختهای گردشگری چیست؟هزینه دربارهنظر شما  .7     

 فرایند اخذ مجوز برای کسب و کارهای گردشگری آسان است. .8     

 چیست؟« وزارت»به « سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری»نظر شما درباره تبدیل  .9     

 :پاسخ دهید« وضعیت صنعت گردشگری و اقدامات دولت»لطفاً به سواالت زیر درباره 

 گزینه را انتخاب کنید(. دویا  یک)می توانید ی کدام گزینه است؟ زمینبه نظر شما مهمترین اولویت توسعه زیرساختی ایران در سفرهای  .1

           توسعه راه آهن               اقامتگاه بین راهی                 سرویس بهداشتی                 پمپ بنزین                 وسائط نقلیه عمومی                 جاده 

 انتخاب کنید(. گزینه را دویا  یک)می توانید به نظر شما برای جذب گردشگران خارجی به کشور باید بر روی کدام نوع اقامتگاه ها سرمایه گذاری شود؟  .2
 ستاره، مهمانسرا، هاستل(  5اقامتگاه های ارزان قیمت )هتل                         ستاره(  0-3هتل متوسط )                ستاره(  4-1هتل های لوکس )

 هتل آپارتمان متوسط               هتل آپارتمان لوکس                       اقامتگاه های بومگردی                      اقامتگاه های سنتی لوکس 



 -با تشکر -

 گزینه را انتخاب کنید(. دویا  یک)می توانید به نظر شما اولویت جذب گردشگران خارجی به کشور باید چه نوع گردشگرانی باشد؟  .5
          گردشگران سالمت                      گردشگران زیارتی                   گردشگران فرهنگی ـ تاریخی 

 سایر: ...................................                   گردشگران طبیعت گرد                     گردشگران تفریحی                                 گردشگران تجاری 

 )فقط یک گزینه( به نظر شما سازمان متولی گردشگری با کدام نهاد باید بیشترین تعامل را داشته باشد؟ .5

 وزارت راه و شهرسازی           نیروی انتظامی )اداره اماکن، پلیس مهاجرت(               وزارت اطالعات            وزارت امور خارجه 

 سایر: ...........................           اتاق های بازرگانی                       سازمان فرهنگ و ارتباطات اسالمی                  شهرداری ها                   استانداری ها 

 گزینه را انتخاب کنید(. دویا  یک)می توانید  را از گردشگری کرده است؟ به نظر شما کدام نهاد غیرگردشگری کمترین حمایت .2

                                   سازمان فرهنگ و ارتباطات اسالمی             نیروی انتظامی )اداره اماکن، پلیس مهاجرت(                 وزارت اطالعات                وزارت امور خارجه 
 سایر: ...........................                   استانداری ها                       شهرداری ها 

 گزینه را انتخاب کنید(. دویا  یک)می توانید  کدام نهاد غیرگردشگری زیر است؟ نیازمند حمایتبه نظر شما گردشگری بیش از همه،  .2
                استانداری ها               نیروی انتظامی )اداره اماکن، پلیس مهاجرت(                وزارت اطالعات              وزارت امور خارجه 

 سایر: ...........................                      سازمان فرهنگ و ارتباطات اسالمی                     شهرداری ها 

یا  کی)می توانید  شما کاهش بروکراسی و موانع اداری در کدامیک از نهادهای زیر می تواند بیشترین تأثیر مثبت را در جذب گردشگران خارجی داشته باشد؟ به نظر .7

 گزینه را انتخاب کنید(. دو

        رت امور خارجه وزا                                            سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری 

 شهرداری ها                      )وزارت اطالعات، نیروی انتظامی، اماکن، پلیس مهاجرت(نهادهای نظامی و امنیتی 

 گزینه را انتخاب کنید(. دویا  یک)می توانید  به نظر شما کدامیک از اقدامات زیر برای ایجاد اشتغال در گردشگری توسط دولت ارجح تر است؟ .8

                             برون سپاری اقدامات دولت به پیمانکاران خصوصی            تسهیل امور قانونی و کاهش موانع اداری جهت اخذ مجوز و...           اعطای تسهیالت مالی کم بهره و بلندمدت 

 واگذاری شرکت های دولتی به بخش خصوصی واقعی                حمایت از استارت آپ ها و کسب و کارهای جدید 

 )فقط یک گزینه( ترجیح می دهید؟به عنوان بازار گردشگری ایران از میان دو گزینه زیر درباره جذب گردشگران خارجی، کدامیک را  .9

 گردشگران خارجی ثروتمند جذب هدفمندِ                     میلیون نفر(  51جذب گردشگران خارجی به صورت انبوه )بیش از 

د مقصد گردشگری در ننبه نظر شما به غیر از استان های اصفهان، فارس، مازندران، گیالن، خراسان رضوی، آذربایجان شرقی و جزیره کیش، کدام استان ها می توا .11

 ...................................مورد را نام ببرید(  0)لطفاً ایران باشند؟ 

 به نظر شما مناسب ترین استان برای انجام سرمایه گذاری های گردشگری، کدام استان است؟   استانِ ................................. .11

 اولویت بندی کنید: 2تا  1لطفاً در سواالت زیر، گزینه ها را با اختصاص دادن شماره از 

 ( مشخص کنید: 1، 2، 5، 5، 2اولویت های زیرساختی برای توسعه گردشگری کشور را به ترتیب با شماره های ) .1

 سرویس های بهداشتی         کارت های بانکی بین المللی         اینترنت           حمل و نقل زمینی )جاده ای، ریلی(         فرودگاه ها و حمل و نقل هوایی 

 ( مشخص کنید:1، 2، 5، 5، 2بزرگترین مشکل و مانع توسعه گردشگری را به ترتیب اولویت با شماره های ) .2
  قرار نداشتن گردشگری در اولویت های نخست                       موانع شرعی و قانونی                           موانع سیاسی ناشی از روابط بین الملل 

 نبود تعریف واحد و مشترک از مفهوم گردشگری در نهادهای مختلف                        باالدستی و غیرتخصصی  مداخله نهادهای

 پاسخ دهید:« نمایشگاه حاضر»لطفاً به سواالت زیر درباره 

 این نمایشگاه چیست؟ حضور درشما از  کسب و کارِ هدف مهمترین .1
              فروش محصول یا خدمت به مسافران              برقراری ارتباط با سایر همکاران )تفاهم همکاری یا عقد قرارداد( 

 سایر: .....................                             انجام بازاریابی و تبلیغات معرفی محصوالت و                                 آگاهی از فعالیت ها و خدمات شرکت های رقیب 

           به نظر شما چند نفر از این نمایشگاه بازدید می کنند؟ .2

 هزار نفر  122بیش از                هزار نفر  122هزار الی             022هزار نفر  022هزار الی              522هزار نفر  522کمتر از 

 زمستان                   پاییز              تابستان                          بهار           ؟بهترین فصل برای برگزاری این نمایشگاه کدام فصل استبه نظر شما  .5

  صر ع 6ظهر الی بعد از  0از           ظهر  بعد از 0صبح الی  9از     ؟صورت می گیردکدام ساعات روز بیشترین استقبال از غرفه ها در  .5

 بسیار ضعیف       ضعیف       متوسط       موفق      بسیار موفق  شرکت ها یا گروه های خارجی را در این نمایشگاه چگونه ارزیابی می کنید؟  استقبالمیزان  .2

 بسیار ضعیف       ضعیف       متوسط       موفق      بسیار موفق                                                 میزان موفقیت این نمایشگاه را چگونه ارزیابی می کنید؟ .2

 لطفاً نظر خود را درباره سواالت زیر بنویسید:   

  و چه پیشنهادی برای بهبود وضعیت این صنعت در ایران دارید؟ چه خواهد بود؟ 97گردشگری در سال بخش دولتی یا خصوصی به نظر شما مهمترین چالش های 

................... 

 

 



 



 


