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سخن سردبیر

سـخن را بـا نـام و یـاد خداوند متعـال آغـاز می کنـم و از درگاه بی کرانش 
سپاسـگزارم که توفیق انتشـار سـومین فصلنامه ی علمـی-  تحصصی 

خـزر را بـه ما در بهـار 1398 عنایـت فرمود.
دانشـگاه باید محیطی برای رشـد و بالندگی جوانان دانشـجو باشـد در 
ایـن میـان بی تردیـد نشـریه های علمـِی دانشـجویی امکان رشـد فکری 
و علمـی را بـرای دانشـجو فراهم می کنند؛ در واقع نشـریه دانشـجویی 
عرصـه ای اسـت بـرای تمریـن، آموختـن، درسـت فکـر کـردن و درسـت 
ایـن رو خـزر نیـز قصـد دارد ضمـن توسـعه تفکـر  از  تحقیـق کـردن؛ 
مدیریتی درسـت در دانشـگاه، دانشـجویان مدیریت جهانگـردی و دیگر 
را هـر چـه بیشـتر بـا جنبه هـای مختلـف رشـته مدیریـت جهانگـردی 

نماید.  آشـنا 
این نشـریه بدون نقد منصفانه و پیشـنهادات و انتظارات شما مخاطبان 
عزیـز هرگـز مسـیر پیشـرفت و تکامـل را طـی نخواهـد کـرد، بـه همیـن 
سـبب منتظـر ارتبـاط متقابـل شـما عزیـزان هسـتیم و بـه ایـن ارتبـاط 
افتخـار می کنیـم. امیـد اسـت کـه بـا یـاری یکدیگـر رضایت خاطر شـما 

مخاطبـان را بدسـت آوریم. 
در پایـان بـر خود وظیفه می دانـم از لطف و حمایت هـای تمامی عوامل 
دسـت انـدرکار تشـکر کنـم کـه اگـر لطف و تـاش ایـن عزیزان نبـود این 

مجموعـه در موقعیـت فعلـی خود قـرار نمی گرفت.
از خداونـد متعـال بـرای تـک تـک عزیـزان توفیـق روزافـزون را مسـئلت 

می نمایـم.
هر چه هست از فضل اوست.

الیسا فریدی
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ــرا  ــن  می کنــد، زی ســفر کــردن  انســان ها  را فروت
در ســفر اســت کــه شــما پهنــاور بــودن   جهــان و 
عظیــم بــودن همــه آنچــه در آن زندگــی   می کننــد 

ــد. را کشــف می کنی

گوستاو فلوبر
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مدیریت گردشگری پایدار

امیرحسین حالجیان اصفهانی

اصول گردشگری پایدار برای تاکید بر دو موضوع تدوین شده اند:
اول اینکه تجربه های گردشگری می توانند مثبت یا در برخی شرایط منفی باشند.

ــرای حصــول اطمینــان از اینکــه  ــه برنامــه ریــزی و تدویــن خــط مشــی ب دوم ضــرورت توجــه ب
ــورت  ــگری ص ــه گردش ــادل تجرب ــظ تع ــا حف ــتا ب ــان و هم راس ــگری هم زم ــداوم گردش ــد م رش

می گیــرد.
تصمیمــات مرتبــط بــا برنامه ریــزی جامــع و اجــرای آن درواقــع پیــش نیــازی بــرای تصمیم گیــری 
ــه خــط مشــی های آینده نگــر و فلســفه های  ــدار ب خــط مشــی می باشــد. مدیریــت گردشــگری پای
مدیریتــی مناســب بســتگی دارد. خــط مشــی ها و فلســفه هایی کــه رابطــه ای هماهنــگ بیــن جوامــع 
محلــی بخــش خصوصــی و حکومــت را بــا توجــه بــه فعالیت هــای توســعه ای بــرای حفاظــت از 
ــا رشــد اقتصــادی  محیــط طبیعــی انســان ســاخت و فرهنگــی شــامل می شــود و در عیــن حــال ب

ــم ســازگار می باشــند. ه
ــا دوام  ــی ب ــد ابزارهای ــدار می توانن ــگری پای ــای گردش ــد فعالیت ه ــر ش ــال ذک ــه قب ــور ک  همانط
ــرای داشــتن زندگــی  ــی مطلــوب از زندگــی و تمــام آنچــه کــه ب در جهــت فراهــم نمــودن کیفیت
شایســته بــرای جامعــه یــا مــردم مقصــد الزم اســت باشــند. نمونــه ای از ایــن مفهــوم را می تــوان 
در خدمــات ارائــه شــده توســط انجمــن خدمــات حیات وحــش کنیــا در برنامه هــای حفاظتــی ایــن 
کشــور مشــاهده کــرد. فــرض بــر ایــن اســت که»اگــر حیات وحــش و دیگــر منابــع طبیعــی بــرای 
مــردم ســودمند باشــند آنــگاه ایــن خــود مــردم هســتند کــه از ایــن منابــع حفاظــت می کننــد و از 

ــرد. ــد ک ــرداری خواهن ــدار بهره ب ــی پای ــا بصورت آنه
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ماهیت گردشگری پایدار
آب و هــوای مطبــوع٬ مناطــق بکــر٬ ســواحل و خطــوط ســاحلی زیبــا همگــی اجزایــی از جاذبه هــای 
ــان  ــر جه ــافران در سرتاس ــادی از مس ــداد زی ــی تع ــث جابه جای ــه باع ــتند ک ــی هس ــط طبیع محی
ــری  ــای هن ــا و گالری ه ــا٬ جاذبه ه ــا٬ موزه ه ــه اقامتگاه ه ــاخت ک ــان س ــای انس ــوند. بناه می ش

ــد. ــط گردشــگری را شــکل می دهن ــی محی فقــط تعــداد اندکــی از آنهــا هســتند بخــش اصل
ــوان  ــت٬ می ت ــدار اس ــگری پای ــدف گردش ــی از ه ــم٬ بخش ــادی منظ ــد اقتص ــه رش ــی ک از آنجای
گفــت راه حــل اساســی در رســیدن بــه ایــن مهــم برقــراری تــوازن بیــن تعــداد بازدید کننــدگان بــا 
ظرفیــت محیــط اســت بــه گونــه ای کــه بیشــترین تعامــالت و برخــورداری را بــا کمتریــن آســیب 
بــه محیــط ممکــن ســازد. نظــرات در خصــوص راه هــای دســتیابی بــه ایــن مهــم بســیار متفــاوت 
و متنــوع اســت امــا آنچــه کــه مــورد توافــق اکثریــت می باشــد ایــن اســت کــه تبییــن خــط مشــی 

گردشــگری پایــدار نقطــه آغــازی در رســیدن بــه ایــن هــدف اســت.
امــروزه ایــن بحــث وجــود دارد کــه دیگــر هیــچ صنعتــی بــا صنایــع مختلــف دیگــر روابــط علــت 
ــه وجــود آمــدن ماهیــت  ــدارد. بنابر ایــن وابســتگی ایــن صنعــت اســت کــه باعــث ب ــی ن و معلول

ــد تخصصــی گردشــگری می شــود. ــن رشــته ای و چن بی
ــت  ــاب و مدیری ــم در انتخ ــیار مه ــل بس ــرزمین دو عام ــش س ــی و آمای ــئولیت پذیری محیط مس
ــس  ــه »ح ــت ک ــرفت هایی اس ــن پیش ــطه چنی ــه واس ــتند. ب ــدار هس ــگری پای ــای گردش فعالیت ه
ــه ای از پیشــرفت هایی را کــه در ایــن  ــه محیــط « دســت یافتنی می شــود. نمون مشــترک و احتــرام ب
ــت متحــده  ــمالی در ایال ــای ش ــد٬ کالیفرنی ــره بالده ــوان در جزی ــده اســت می ت ــه حاصــل ش زمین
دید.حکومــت کالیفرنیــای شــمالی منابــع ســاحلی جنگل هــای بالدهــد، آبشــارهای مرکــز جزیــره و 
قطعــه کوچکــی  از زمیــن در مناطــق جنــوب شــرقی جزیــره را بــه عنــوان ســرزمین های حفاظــت 
ــره  ــوم طبیعــی جزی ــداری ب ــن پای ــرده اســت.همچنین مســئولیت در نظــر گرفت شــده مشــخص ک
ــع طبیعــی  ــره و انجمــن حفاظــت از جنگل هــا، شــیالت و مناب ــه حفاظــت از جزی بر عهــده اتحادی
جزیــره بالدهــد می باشــد کــه هــر دوی ایــن ســازمان ها بــه صــورت محلــی تاســیس گردیده انــد. 
دیگــر مناطــق توســط اتحادیــه پارک هــا و مناطــق تفریحــی کارولینــای شــمالی تحــت عنــوان مناطــق 

ــده شــده اند. ــا ارزش نامی ــراث طبیعــی طبیعــی ب می
ــرای گردشــگری از اهمیــت  ــر ایــن کــه اساســا محیــط پاکیــزه، ســالم و تحــت کنتــرل ب عــالوه ب

خــاص برخــوردار اســت،
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 این محیط می تواند به عنوان یک مزیت رقابتی برای آن مقصد نیز تلقی شود.
دلیــل اصلــی ایــن موضــوع ایــن اســت کــه محیــط مهمتریــن منبــع در صنعــت گردشــگری اســت. 

محیــط جوهــره و ماهیــت اکثــر محصــوالت گردشــگری اســت.
ــیار  ــای بس ــتم ها جاذبه ه ــری، اکوسیس ــی و هن ــی، میراث ــی، تاریخ ــایت های فرهنگ ــر س ــالوه ب ع
ــه  ــری ب ــت دیگ ــچ صنع ــه هی ــت ک ــوان گف ــتند. می ت ــگران هس ــالت گردش ــرای تعطی ــب ب مناس
انــدازه گردشــگری تــا ایــن انــدازه بــه محیــط وابســته نیســت. بــرای ســپری کــردن تمامــی ایــن 
ــود وضعیــت محیط هــای طبیعــی  ــان از حفاظــت و بهب ــاز جهــت حصــول اطمین مراحــل مــورد نی
و انســان ســاخت از طریــق مدیریــت گردشــگری پایــدار بایــد ظرفیــت تحمــل چنیــن ســایت های 

بــا ارزشــی را افزایــش دهیــم.
افزایــش شــانس موفقیــت در ایــن فراینــد بــه توســعه بنگاه هــای گردشــگری کاربــردی، ســودآور و 
قابــل قبــول کــه الویــت آنهــا جلوگیــری از آســیب رســیدن بــه محیــط محلــی اســت وابســته اســت.

محیط طبیعی
ــه معنــای دنیــای طبیعــی اســت. فرهنــگ لغــت  اکثــر افــراد برداشــتی کــه از واژه محیــط دارنــد ب
وبســتر محیــط را بــه ســادگی احاطــه کننــده تعریــف می کنــد. برنامه هــای گردشــگری کــه حــول 
ــی  ــن محیط های ــر چنی ــد ب ــی گردیده ان ــی طراح ــاورزی و ماجراجوی ــی، کش ــث اکولوژیک مباح

ــد. تمرکــز دارن
ــا کاربــردی  ــه تغییــر شــکل ی ــا ب ــد ی ــه صــورت مصنوعــی در می آورن برخــی محیــط طبیعــی را ب
ــه در  ــه ک ــد آنچ ــته اند، مانن ــم داش ــی مه ــرب نقش ــخ غ ــه در تاری ــد ک ــاختمان هایی می پردازن س
مــورد پارتنــون، معبــد خــدای آناهیتــا در آتــن انفــاق افتــاده اســت. تجربــه گذشــته تصویــری غــم 
انگیــز از تقابــل گردشــگری و محیــط ترســیم می کنــد و بــه نیــاز بــه برنامه هــای آموزشــی جهــت 

ــه حفاظــت از محیط هــای طبیعــی و انســان ســاخت اشــاره دارد. کمــک ب

محیط انسان ساخت
ــه  ــود. آنچــه ک ــروزی می ش ــت گردشــگری ام ــک صنع ــث تحری ــه باع ــی اســت ک ــق فرهنگ تلفی
ــا،  ــراد نژاده ــن اف ــه گردشــگری انســجام و وابســتگی بیشــتری بی ــن اســت ک مشــخص اســت ای

ــت. ــده اس ــب ش ــف را موج ــای مختل ــد، و فرهنگ ه عقای
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بــه هــر حــال ایــن نگرانــی در خصــوص اثــرات زیــان آوری کــه ممکــن اســت گردشــگری انبــوه 
بیــن المللــی بــر فرهنــگ هــای محلــی برجــای بگــذارد وجــود دارد، بــه خصــوص زمانــی کــه ایــن 
جشــنواره هــا و مراســم صرفــا بــه صحنــه نمایشــی جهــت جــذب بازدیدکننــدگان تبدیــل شــوند، 

آداب و رســوم آن منطقــه رو بــه تحریــف و نابــودی خواهنــد بــود.
در فرآیند برنامه ریزی سواالت زیر مطرح می شود:

آیــا خدمــات کلیــدی کافــی بــرای کمــک بــه درک جامعــه محلــی از توســعه و بازاریابــی   .1
ــود دارد؟ ــا وج ــه آنه ــوالت و ارائ محص

آیا طرحی کاربردی برای در نظر گرفتن چنین خدماتی وجود دارد؟  .2
آیا جامعه آماده پذیرایی از انبوهی از گردشگران است؟  .3

آیا محصول گردشگری باعث افزایش کیفیت زندگی مردم آن جامعه می شود؟  .4

اثرات جهانی
در سرتاســر جهــان، عالقــه گردشــگران بــه گردشــگری پایــدار از آغــاز قــرن 21 بــه شــکل فزاینــده 
ــا  ــده ب ــال آین ــد س ــی چن ــد در ط ــن رون ــاد ای ــال زی ــه احتم ــت و ب ــرده اس ــدا ک ــش پی ای افزای
ــه تصدیــق، تمجیــد و ترویــج ایــن مفهــوم  ــه ایــن کــه انجمــن بین المللــی گردشــگری ب توجــه ب

ــرد. ــد ک ــدا خواه ــه پی ــردازد ادام می پ
در ســال 2004 مجلــه مســافر جغرافیــای ملی پژوهشــی را تحــت عنــوان شــاخص نظــارت مقصــد 
ــد  ــداری 115 مقص ــده پای ــام ش ــای انج ــه رتبه بندی ه ــه ب ــا توج ــش ب ــن پژوه ــام داد. در ای انج

ــد. ــری گردی ــان اندازه گی ــگری جه گردش
ــات  ــت خدم ــگری و کیفی ــداری گردش ــه پای ــص در زمین ــش از 200 متخص ــور از بی ــن منظ بدی
ــرا از آن  ــه اخی ــد ک ــی بپردازن ــدی مقصدهای ــه درجه بن ــا ب گردشــگری در مقصــد خواســته شــد ت

ــت: ــام گرف ــر انج ــار زی ــش معی ــه ش ــر پای ــد ب ــر مقص ــدی ه ــد. درجه بن ــد کرده ان بازدی
1- کیفیت محیطی و بوم شناختی

2- یکپارچگی اجتماعی و فرهنگی
3- وضعیت ساختمان های تاریخی و سایت های باستان شناختی

4- جذابیت زیبا شناختی
5- کیفیت مدیریت گردشگری

6- چشم انداز جامع برای آینده
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ــظ  ــدف آن حف ــه ه ــت ک ــت اس ــردی مثب ــی رویک ــای کنون ــدار در دنی ــگری پای ــت گردش سیاس
کیفیــت محصــوالت گردشــگری در دوره ای مــداوم از زمــان بــه منظــور دســتیابی بــه بازارهــای رو 
بــه رشــد داخلــی و بیــن المللــی و کســب تجربه هایــی از گردشــگری اســت کــه از نظــر محیطــی 

مناســب هســتند.
ــا از نظــر اخالقــی از  آنچــه کــه مشــخص اســت ایــن اســت کــه بازدیدکننــدگان ملــزم هســتند ت
ــوزش  ــه آم ــردی مســئوالنه ب ــا رویک ــد ب ــز بای ــا نی ــد و مقصده ــت کنن ــدار حمای ــگری پای گردش
بازدیدکننــدگان در راســتای دســتیابی بــه هدف هایشــان بپردازنــد. نمونــه مناســبی از چنیــن الزاماتــی 
در کتــاب کدهــای اخالقــی بــرای گردشــگران، انتشــارات برنامه ریــزان اوقــات فراغــت پارک هــای 

کانــادا ذکــر شــده اســت. تعهــدات پنجگانــه آن بــه شــرح زیــر اســت:
1- از میــراث فرهنگــی و طبیعــی مــا لــذت ببریــد و بــه مــا در نگهــداری و حفاظــت از آن کمــک 

کنیــد.
2- از طریــق اســتفاده بهینــه از منابعــی همچــون انــرژی و آب بــه مــا در حفاظــت و نگهــداری از 

ایــن مناطــق کمــک کنیــد.
3- مســاعدت مــردم مــا و روح مهمان نــوازی آنهــا را تجربــه کنیــد. بــه مــا کمــک کنیــد تــا ایــن 

ــه ســنت ها، آداب و رســوم و مقــررات محلــی حفــظ کنیــم. ــا احتــرام ب ــع را ب مناب
ــان و حیات وحــش شــده و  ــت گیاه ــه جمعی ــیدن ب ــث آســیب رس ــه باع ــی ک ــت های 4- از فعالی

ــد. ــاند خــودداری کنی ــا آســیب برس ــی م ــط طبیع ــه محی ــد ب می توان
5- آن دســته از محصــوالت و خدمــات گردشــگری را انتخــاب کنیــد کــه نســبت بــه فعالیت هــای 

اجتماعــی، فرهنگــی و محیطــی از خــود حساســیت نشــان مــی دهنــد.

برنامه ریزی نخست

ســازماندهی فرآینــد برنامه ریــزی در راســتای تمرکــز برتمامــی عوامــل اقتصــادی، محیطــی، 
ــد مســافرت گردشــگران را تحــت  اجتماعــی و فرهنگــی مقصــد و گردشــگری کــه مســتقیما رون
ــگری  ــی گردش ــق خط مش ــرد موف ــرح راهب ــرای ط ــروری ب ــن گام ض ــد، اولی ــرار می دهن ــر ق تاثی

اســت.
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ــا ســطوح  ــود ت ــوط می ش ــی مرب ــه ســطح محل ــر ب ــه بیش ت ــن ک ــل ای ــه دلی ــزی ب بحــث برنامه ری
ایالتی/اســتانی، منطقــه ای، ملــی یــا بیــن المللــی در این جــا مطــرح می شــود. در ایــن ســطح اســت 

ــد. ــود می رس ــه اوج خ ــزان ب ــای برنامه ری ــه نگرانی ه ک
ــد کــه خالصــه  ــه کار بردن ــرای برنامه ریــزی مناســب ب گلنــدر و ریچــی روشــی سیســتماتیک را ب

آن بــه شــرح زیــر اســت:
تعریف سیستم

الف(  مقیاس، اندازه، بازار، ویژگی و هدف چیست؟
ب(  هدف ها را تنظیم کنید.

جمع آوری داده ها.
الــف(  حقیقت یابــی یــا بررســی، باعــث دســتیابی بــه داده هــای پایــه ای می شــود کــه بــرای توســعه 

ــه ضروری هســتند. برنام
تحلیل و تفسیر.

الــف(  هنگامــی کــه داده هــا جمــع آوری شــدند، بســیاری از بخش هــای اطالعاتــی بایــد بــه گونــه ای 
تفســیر شــوند کــه جمــع آوری حقایــق معنی دار باشــد.

ب(  این مرحله در نهایت به مجموعه ای از نتیجه گیری ها و پیشنهاد ها منتهی می شود.
ایجاد برنامه مقدماتی.

ــی و  ــنهادی بررس ــدی پیش ــای کالب ــوند وراه حل ه ــه می ش ــر گرفت ــا در نظ ــه ه ــف(  ...گزین ال
می گردنــد. آزمایــش 

ب(  بیشــتر اوقــات مدل هــای مقیاســی توســعه داده می شــوند...؛ و الزامــات قانونــی اعمــال 
می گردنــد.

تصویب برنامه.
ــن  ــی، تخمی ــای مقیاس ــه ها، مدل ه ــا، نقش ــی برنامه ه ــا بررس ــد ب ــر می توانن ــل درگی ــف(  عوام ال
ــانس  ــد و ش ــد ش ــی انجــام خواه ــه فعالیت های ــه چ ــد ک ــه پی ببرن ــن نکت ــه ای ــود ب ــا و س هزینه ه

موفقیــت یــا شکســت چــه قــدر خواهــد بــود.
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تدوین برنامه نهایی.
الــف(  ... عمدتــا مشــتمل اســت بــر تعریــف کاربــردی زمیــن؛ طرح هــای تســهیالت زیــر ســاختی 
...؛ اســتانداردهای معمــاری؛ طرح هــای چشــم اندازهــا و مناظــر؛ منطقــه بنــدی و دیگــر مقــررات 

ــازار و برنامه ریــزی مالــی. آمایــش ســرزمین؛ تحلیــل اقتصــادی، تحلیــل ب
اجرای برنامه

الف(   ... اجرای برنامه و عملیاتی ساختن توسعه گردشگری.
ب(  پیگیری برنامه و ارزیابی آن.

ــروژه گردشــگری و ســطوح  ــای الزم پ ــای بازخورده ــه بازخورده ــی ک ج(   ... ایجــاد مکانیزم های
ــازد. ــخص می س ــدگان را مش ــت مصرف کنن رضای

خط مشی و استراتژی مدیریتی

خــط مشــی گردشــگری پایــدار بایــد بــه محیط هــای طبیعــی و انســان ســاخت منطقــه تقدیــم شــده 
باشــد و بــه حفــظ پایــداری منطقــه کمــک کنــد. توســعه خــط مشــی گردشــگری عــالوه بــر بحــث 

اقتصــادی، بایــد بــر اصــول گردشــگری پایــدار نیــز تمرکــز داشــته باشــد.
گردشگری پایدار باید:

 از منابــع محیطــی اســتفاده بهینــه کند.ایــن نــوع اســتفاده باعــث شــکل گیری عاملــی کلیــدی . 1
در توســعه گردشــگری، نگهــداری فرآیندهــای بــوم شــناختی حیاتــی و کمــک بــه حفــظ تنــوع 

ــود. ــی می ش ــراث طبیع ــتی و می زیس
ــنتی و . 2 ــای س ــت از ارزش ه ــی، حفاظ ــع محل ــی جوام ــت اجتماعی-فرهنگ ــه اصال ــرام ب   احت

ــان فرهنگــی. ــل و درک می ــه تحم ــا و کمــک ب ــده آنه ــراث فرهنگــی زن می
 حصــول اطمینــان از عملکردهــای اقتصــادی بلند مــدت و بــا دوام، فراهم آوردن منافــع اقتصادی . 3

بــرای ذی نفعــان بــه صــورت عادالنــه، منافعــی همچــون اســتخدام دائــم و فرصت هــای کســب 
درآمــد و خدمــات اجتماعــی بــه جوامــع محلــی و در نهایــت کمــک بــه کاهــش فقر.

ــور  ــته و حض ــان وابس ــام ذی نفع ــه تم ــارکت آگاهان ــد مش ــدار نیازمن ــگری پای ــعه گردش توس
ــت  ــق و رضای ــان از مشــارکت گســترده، تواف ــرای حصــول اطمین ــران سیاســی ب ــه رهب قدرتمندان

ــت. ــی اس عموم
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گردشــگری پایــدار بایــد رضایــت گردشــگران را در ســطح باالیــی نگــه داشــته، شــرایط دســتیابی 
بــه تجربــه ای معنــی دار بــرای آنهــا فراهــم ســاخته، آگاهــی آنهــا دربــاره مقــوالت پایــداری را ارتقــا 

داده و باعــث ترویــج فعالیت هــای گردشــگری پایــدار در بیــن آنهــا شــود.
جنبــه دیگــری از گردشــگری کــه بــرای جامعــه محلــی از اهمیــت خاصــی برخــوردار اســت میــراث 
ــرای  ــع ب ــن مناب ــورد بهتری ــن م ــان در ای ــه میزب فرهنگــی و انســان شناســی اســت. اعضــای جامع

ــرای گردشــگران هســتند. ــق ب ــه ای موف شــکل دهی تجرب

مزایا

جاذبه هــای گردشــگری هــم در محیط هــای طبیعــی و هــم در محیط هــای انســان ســاخت موتــور 
قدرتمنــد رشــد اقتصــادی هســتند.

منافــع اقتصــادی مدیریــت موفــق گردشــگری پایــدار عبارتنــد از توســعه کســب و کارهــای جدیــد، 
ــد، توســعه زیرســاخت ها،  ــی محصــوالت جدی گســترش رشــد مشــاغل، افزایــش درآمــد، بازاریاب
تشــویق بــه ایجــاد تنــوع، پیوســتگی اقتصــادی محلــی و فرصت هــای خــاص بــرای ایجــاد ارتبــاط 

بــا دیگــر خدمــات و محصــوالت.
توســعه گردشــگری پایــدار ممکــن اســت بســته بــه شــرایط در جامعــه ای نیازمنــد تغییراتــی در خــط 

ــی باشــد. ــای کنون مشــی ها و رویه ه

اصول و مقررات مهم

ادگل اصــول و مقــرات خاصــی را ذکــر کــرده اســت کــه لــزوم توجــه بــه آنهــا از اهمیــت خاصــی 
برخــوردار اســت:

 اولیــن شــرط، تهیــه فهرســت جاذبه هــا، ارزیابــی و تــالش بــرای توســعه هرجــه بیشــتر ایــن . 1
جاذبه هــا بــا درنظــر گرفتــن شــرایط جامعــه محلــی و آنچــه کــه باعــث تکمیــل فعالیت هــای 

ــت. ــود اس ــا می ش آنه
ــده . 2 ــت ش ــط حفاظ ــی محی ــظ یگانگ ــتای حف ــد در راس ــی بای ــه محل ــر جامع ــعه در ه توس

ــانه های  ــا نش ــی ی ــع طبیع ــی، مناب ــاختمان های تاریخ ــه ای س ــر در جامع ــد. اگ ــراه باش هم
ــد.                                                                                                                                           ــل کن ــرمایه تبدی ــه س ــی را ب ــن منابع ــد چنی ــه بای ــود دارد آن جامع ــاص وج ــی خ فرهنگ
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ــث  ــد و باع ــظ می کن ــورده حف ــت نخ ــورت دس ــه ص ــه را ب ــار آن منطق ــرد، اعتب ــن رویک ای
افزایــش ارزش آن منطقــه از نظــر گردشــگران بــه انــدازه ارزشــی کــه مــردم بــرای آن قائلنــد 

می شــود.
ــز . 3 ــی را نی ــه محل ــد جامع ــدار بای ــگری پای ــعه گردش ــه توس ــع گرایان ــای واق ــام رهنموده تم

ــرای  ــط عمومــی خــوب ب ــرای ایجــاد رواب ــه تنهــا مقدمــه ای ب ــن موضــوع ن ــد. ای ــر کنن درگی
دخالــت دادن جامعــه محلــی در فرآیندهــای توســعه گردشــگری اســت، بلکــه در نهایــت باعــث 

ــود. ــرح می ش ــن ط ــت ای موفقی
ــد هزینه هــای . 4 ــزان توســعه گردشــگری از دی ــری می ــد در راســتای اندازه گی ــی بای جامعــه محل

اجتماعــی و محیطــی و منافعــی کــه نصیــب آن منطقــه می شــود تــالش کنــد. بــه گردشــگری 
پایــدار بایــد از منظــر ارزش هــای کوتــاه و بلند مدتــی کــه بــرای جامعــه محلــی بــه همــراه دارد 
نگریســته شــود ارزش هــای ناملمــوس از قبیــل کیفیــت زندگــی بایــد در ســنجش کمیت پذیــری 

توســعه گردشــگری پایــدار در نظــر گرفتــه شــوند.
ــای . 5 ــن مزیت ه ــک و همچنی ــارت الکترونی ــای تج ــدار از ابزاره ــگری پای ــی گردش  در بازاریاب

ــی  ــر بازاریاب ــدت ب ــه ش ــدار ب ــگری پای ــای گردش ــر مقصده ــود. اکث ــتفاده می ش ــی اس رقابت
»گوشــه دنــج« یــا دیگــر انــواع بازاریابــی پایــگاه داده هــا اســتناد می کننــد. یــک وب ســایت اثــر 
بخــش و بــه روز عاملــی مهــم در آمیختــه بازاریابــی محصــوالت گردشــگری محلــی خواهــد 

بــود.

ــد ال.  ــردا دیوی ــروز ف ــروز ام ــگری دی ــت گردش ــی گذاری در صنع ــط مش ــع: خ منب

ــی. ــام بروجن ــد ضرغ ــر حمی ــه دکت ــر ترجم ادگل س



سومین  فصلنامه علمی، تخصصی انجمن علمی جهانگردی _دانشگاه محقق اردبیلی _بهار 98
14

خزر)گزمک سابق(

)گزمک سابق(

خزر



15
سومین  فصلنامه علمی، تخصصی انجمن علمی جهانگردی _دانشگاه محقق اردبیلی _بهار 98

خزر)گزمک سابق(

)گزمک سابق(

خزر

مدیریت دانش در صنعت گردشگری

امیرحسین حالجیان اصفهانی

ــش و  ــت دان ــازهای مدیری ــن توانمندس ــه بی ــی رابط ــات و بررس ــل اطالع ــه و تحلی ــرای تجزی ب
ــتگی  ــب همبس ــاختاری و ضری ــادالت س ــی مع ــک مدل یاب ــش از تکنی ــت دان ــای مدیری فرآینده

ــد.  ــتفاده ش ــون اس پیرس
می تــوان نتیجــه گرفــت توانمندســازهای مدیریــت دانــش بــه طــور مســتقیم بــا فرآیندهــای مدیریت 
دانــش ارتبــاط دارد. همچنیــن یافته هــای پژوهــش نشــان داد کــه بیشــترین همبســتگی میــان رابطــه 
فرهنــگ ســازمانی و نشــر دانــش و پایین تریــن همبســتگی میــان رابطــه فنــاوری اطالعــات و ایجــاد 

ــد.  ــش می باش دان
ــن کشــورهای درحــال  ــه بی ــرای کاهــش فاصل ــزاری ب ــوان اب ــه عن ــش ب ــر، از دان درســال های اخی
توســعه وتوســعه یافتــه یادشــده اســت. بــرای دســت یابی بــه توســعه مبتنــی بــر دانایــی، مدیریــت 
دانــش یــک رکــن اساســی اســت وچنانچــه دانــش بــه صــورت اصولــی مدیریــت نگــردد نمی توانــد 
مبنــای توســعه قرارگیرد.مدیریــت ایــن دارایــی نامشــهود درطــول دهه هــای گذشــته توجــه زیــادی 
ــش و  ــت دان ــر مدیری ــتراتژی موث ــک اس ــرای ی ــه اج ــوری ک ــه ط ــوده ب ــب نم ــود جل ــه خ را ب
ــت ســازمان ها دردوره ای اســت  ــی موفقی ــک ســازمان دانش محــور، شــرط الزام ــه ی تبدیل شــدن ب

کــه بــه دوره اقتصــاد دانــش محــور معــروف اســت.
درایــن میــان صنعــت گردشــگری نیــز بــه ســمت یــک صنعــت دانــش محــور حرکــت مــی کنــد 
ــش،  ــال دان ــه گســترش انتق ــه منجــر ب ــی اســت ک ــر فرایندهــای اطالعات ــه علــت آن رشــد اخی ک

اســتفاده مجــدد، ذخیــره وتولیــد دانــش شــده اســت.
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رشــد گردشــگری منجربــه رشــد صنعــت هتلــداری می شــود. صنعــت هتلــداری بســیار رقابت پذیــر 
ــرای  ــی ب ــتجوی راه ــال جس ــه دنب ــد ب ــی بای ــط رقابت ــن محی ــا در ای ــرای بق ــا ب ــده و هتل ه ش
ــی مســتمر  ــد توانای ــت بای ــد باشــند. هتل هــا جهــت موفقی ــا شــرایط جدی سازگارســاختن خــود ب
درکســب، ایجــاد، توزیــع و بــه اشــتراک گذاری، نگهــداری و اســتفاده از دانــش هتلــداری را داشــته 
باشــند. مدیریــت دانــش بــه عملکــرد موثــر و ایجــاد مزیــت رقابتــی دربرابــر رقبــا کمــک می کنــد.
ــا  ــه هتل ه ــگری ازجمل ــف گردش ــای مختل ــش دربخش ه ــت دان ــری مدیری ــه کارگی ــن ب هم چنی
ــروج  ــا خ ــری ب ــرمایه فک ــت رفتن س ــی از دس ــای ناش ــی درهزینه ه ــث صرفه جوی ــد باع می توان
ــری  ــود تصمیم گی ــابه، بهب ــرار کار مش ــدم تک ــت ع ــه عل ــه ب ــش هزین ــازمان، کاه ــان ازس کارکن
وســازگاری بــا تغییــرات شــود.هتل ها نیــز بــه منظــور حــذف هزینه هــای ناشــی از خــروج کارکنــان 

وامتنــاع از دوبــاره کاری و کســب مزیــت رقابتــی بــه مدیریــت دانــش نیــاز دارنــد.
ــش  ــه اینکــه دان ــا توجــه ب ــدار می باشــند وب ــی پای ــت رقابت ــا درصــدد کســب مزی ــروزه هتل ه ام
ــت  ــا از اهمی ــوس در هتل ه ــرمایه نا ملم ــن س ــت ای ــاد می کندمدیری ــدار ایج ــی پای ــت رقابت مزی
ــر  ــداری ب ــت هتل ــه صنع ــن دانســت ک ــوان ای ــر را می ت ــن ام ــل ای بســزایی برخــوردار اســت دلی
ــایی  ــش شناس ــت دان ــات مدیری ــی از ملزوم ــتا یک ــن راس ــد، در ای ــد می کن ــانی تاکی ــرمایه انس س
و فرآهــم آوردن زیرســاخت های آن اســت کــه پایــش و ارزیابــی هتــل از نظــر مولفه هــای 
ــمار  ــه ش ــل ب ــر هت ــازی آن در ه ــزی و پیاده س ــرای برنامه ری ــازی ب ــش نی ــش، پی ــت دان مدیری
ــی  ــن کارای ــرای تعیی ــش، ب ــت دان ــازهای مدیری ــایی توانمندس ــر، شناس ــارت دیگ ــه عب ــی رود. ب م
فعالیتهــای مدیریــت دانایــی و تعییــن نقــاط ضعــف و قــدرت آن ضــروری اســت و هتل هــا بایــد 
ــا ســرمایه های انســانی ســازمان  شــرایط و زمینه هــای اجــرای مدیریــت دانــش را ایجــاد نماینــد ت
ــد و  ــی بمانن ــر باق ــت پذی ــازمان رقاب ــش درس ــظ دان ــا حف ــد و ب ــت کنن ــر مدیری ــور موث ــه ط را ب
ــر  ــه حداکث ــا اســتفاده از راهبردهــا و فرایندهــای مدیریــت دانــش عملکــرد ســازمانی خــود را ب ب
ــل هــا جهــت  ــده زیرســاخت های الزم در هت برســانند. توانمندســازهای مدیریــت دانــش ایجادکنن
ــث  ــش باع ــت دان ــازهای مدیری ــتند. توانمندس ــش هس ــت دان ــای مدیری ــی فراینده ــش کارای افزای
ــه ای  ــا می شــوند. ممکــن اســت مجموع ــش در هتل ه ــداری، تســهیم دان ــش، نگه ــق دان ــا خل ارتق
ــه  ــر باشــدکه ب ــرای رشــد و گســترش مدیریــت دانــش موث از توانمندســازهای مدیریــت دانــش ب
ــد  ــا بای ــش در هتل ه ــت دان ــرای مدیری ــازی و اج ــل از پیاده س ــن قب ــتگی دارد.بنابرای ــرایط بس ش

ــا آمادگــی و شــرایط الزم را داشــته باشــند. آنه
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ــتندکه  ــی هس ــا متغیرهای ــرایط ی ــخصه ها، ش ــش: توانمندسازها،مش ــت دان ــازهای مدیری توانمندس
ــی  ــع رقابت ــت موض ــر موفقی ــه ای ب ــل مالحظ ــر قاب ــد اث ــوند می توانن ــت ش ــت مدیری ــر درس اگ
ــش،  ــعه دان ــب، توس ــازمان موج ــش در س ــت دان ــازهای مدیری ــند. توانمند س ــته باش ــازمان داش س
ــوند.  ــتراک گذاری و حفاظــت از آن می ش ــه اش ــز ب ــازمان و نی ــش در درون س ــک ایجــاد دان تحری
بنابرایــن اگــر ایــن توانمند ســازهای حیاتــی موجــود بــوده و ســازمان کامــال بــه آنهــا مجهــز باشــد، 
پیاده ســازی و بکارگیــری مدیریــت دانــش بســیار ســاده تــر و راحت تــر بــوده و ســازمان ها قــادر 

ــد. ــه کار گیرن ــر ب ــر و موثر ت ــه طــور کارات ــع خــود را ب ــا مناب ــود ت ــد ب خواهن
در ایــن پژوهــش توانمندســازهای مــدل غفــور ، بــا عوامــل » فرهنگ ســازمانی«، » ساختارســازمانی«، 
ــن  ــل تری ــوان کام ــه عن ــانی« ب ــروی انس ــات » و » نی ــوژی اطالع ــری«، »تکنول ــتراتژی و رهب اس
ــی  ــه معرف ــن مقال ــش در ای ــت دان ــازی مدیری ــاده س ــرای پی ــش ب ــت دان ــازهای مدیری توانمندس

می شــوند.
فرهنــگ ســازمان: فرهنــگ ســازمانی را می تــوان در قالــب باورهــا و توقعــات مشــترکی کــه از افــراد 
ــد  ــگ ســازمانی می توان ــه شــمار آورد. فرهن ــی ب ــک نظــارت اجتماع ــی رود، ی ســازمانی انتظــار م
ــاق  ــان اتف ــتر محقق ــود و بیش ــش ش ــت دان ــای مدیری ــازمانی در طرح ه ــر س ــهای تغیی ــع تال ش مان
ــازمان اســت .در  ــگ س ــش فرهن ــت دان ــت مدیری ــرای موفقی ــل ب ــن عام ــه مهم تری ــد ک ــر دارن نظ
ــده، عامــل اساســی  محیــط هتــل ، توانایــی اســتقرار فرهنــگ مشــارکتی، پذیــرای تغییــر و یادگیرن
ــارزی در  ــگ ســازمانی نقــش ب ــش محســوب می شــود. فرهن ــت دان ــا شکســت مدیری ــت ی موفقی
ــه طــور گســترده ای هدایــت  ــش ب ــا نمــوده و موجــب می شــود دان ــش ایف ــق و شــکوفایی دان خل
ســازمان را بــه عهــده بگیــرد. بــه اشــتراک گذاشــتن دانــش، نیازمنــد یــک فرهنــگ ســازمانی قــوی 
درهتــل اســت و درصورتــی کــه جــو بــاز همــکاری و اعتمــاد متقابــل وجــود نداشــته باشــد تســهیم 
دانــش کــم می شــود.بنابراین درهنــگام پیــاده ســازی مدیریــت دانــش درهتل هــا، فرهنــگ ســازمانی 

بــرای ایجــاد فرآیندهایــی جهــت عملیاتــی دانــش ضــروری اســت.
اســتراتژی و رهبــری: مدیریــت دانــش در یــک ســازمان تــا حــد بســیار زیــادی توســط اســتراتژی 
ــازمانی  ــای س ــول وبرنامه ه ــازمانی اص ــتراتژی های س ــمه اس ــود وسرچش ــت می ش ــازمانی هدای س
ــه  ــه اســتراتژی مدیریــت دانــش می باشــد و ب ــز مفهومــی وابســته ب مختلــف می باشــد. رهبــری نی

ــاز دارد. ــه حمایت هــای مدیریــت ارشــد نی کارگیــری مدیریــت دانــش ب
یکی از وظایف رهبری در هتل برآوردن انتظارات مشتریان است. 
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ــرار  ــان ق ــار آن ــن انتظــارات مشــتریان و آنچــه در اختی ــه بی ــداری شــکاف و فاصل در صنعــت هتل
ــد  ــل بای ــری هت ــد. رهب ــه شــمار می آی ــان ب ــت آن ــل عــدم رضای ــن دالی ــرد یکــی از مهم تری می گی
ــری در آن  ــر رهب ــرد اســت. هن ــع ادراک ف ــردی محســوب شــده، تاب ــان امــری ف خشــنودی مهمان
ــد  ــار دارن ــد و انتظ ــی می کنن ــش بین ــان پی ــه مهمان ــا آنچ ــد ت ــود بکوش ــش خ ــا دان ــه ب ــت ک اس

ــد.  ــرار دهن ــان ق ــار آن دراختی
ــراردادن  ــش و ق ــت دان ــر مدیری ــی ب ــل مبن ــتراتژی هایی درهت ــتن اس ــد، داش ــت متع درکنارمدیری
مدیریــت دانــش دراهــداف هتل هــا بــه عنــوان یکــی از عوامــل بــرای خلــق و تســهیم موفــق دانــش 

درهتل هــا می باشــد.
ــی  ــش، حیات ــت دان ــتم های مدیری ــت سیس ــرای موفقی ــات، ب ــاوری اطالع ــات: فن ــاوری اطالع فن
ــاوری اطالعــات،  ــد: فن ــاوری، توســعه می یابن ــا اســتفاده از ســه دســته فن ــش ب اســت.مدیریت دان
فنــاوری همــکاری، فنــاوری ذخیره ســازی و بازیابی.فناوری هــای همــکاری، ابــزارالزم بــرای 
ــی، اســتفاده از یــک سیســتم  ــره و بازیاب ــد. فناوری هــای ذخی انجــام کار گروهــی را فراهــم می کنن
مدیریــت پایــگاه داده را جهــت ذخیره ســازی و مدیریــت دانــش فراهــم می نمایــد. در واقــع نقــش 
فنــاوری اطالعــات بــرای مدیریــت دانــش، پشــتیبانی از مخــازن دانــش، افزایــش دسترســی و انتقــال 
دانــش و تســهیالت محیــط دانــش می باشــد و می توانــد تعامــالت فــردی، گروهــی و ســازمانی را 
فراهــم نمایــد. همچنیــن فنــاوری اطالعــات بــه عنــوان ابــزار توانمند ســازی دانــش بــه فرآیندهــای 

ــد.  ــش کمــک می کن ایجــاد دان
یکــی از کاربردهــای فنــاوری اطالعــات در صنعــت گردشــگری و مهمانــداری، توزیــع اســت. تاثیــر 
ــه  ــع گردشــگری را ب ــت، ســاختار توزی ــی اینترن ــور شــبکه جهان ــان ظه ــات از زم ــاوری اطالع فن
کلــی دگرگــون کــرده و حتــی می تــوان گفــت موجــب تغییــر شــکل آن شــده اســت . بــا تشــویق 
مشــتریان بــه اســتفاده از روش هــای الکترونیکــی بــرای رزرو اتــاق می تــوان موجــب صرفه جویــی 
ــدگان  ــی بســیاری از عرضه کنن ــن خــود موجــب هیجان زدگ ــه ای ــد، ک ــا گردی بســیاری در هزینه ه

خدمــات گردشــگری شــده اســت. 
فنــاوری اطالعاتــی دو قابلیــت عمــده بــرای مدیریــت دانــش در هتــل فراهــم می ســازند. اوال بــه 
ــا پشــتیبانی تصمیم گیــری ایجــاد  وســیله آشــکار کــردن دانــش می تواننــد نوعــی سیســتم خبــره ی
ــاص  ــای خ ــا تخصص ه ــراد ب ــه اف ــد ک ــک می کن ــل کم ــات درهت ــاوری اطالع ــا فن ــد. دوم کنن

درجریــان فعالیــت یکدیگــر قــرار بگیرنــد و امــکان ارتبــاط ســریع آنهــا فراهــم شــود.
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ســاختار ســازمانی: ســاختار ســازمانی بــه ســبک و روشــی اشــاره دارد کــه کارکنــان و پــس تهــای 
ســازمانی بــر اســاس آن، در جهــت تســهیل فرآیند هــای کاری ســازمانی شــکل گرفته انــد. ازآنجــا 
کــه یــک هتــل تعــداد زیــادی از کارکنــان را شــامل می شــود کــه هریــک مســئولیت انجــام کارهــای 
مختلــف در بخش هــای گوناگــون یــک هتــل را دارا می باشــند، الزم اســت تــا هریــک از کارمنــدان 
از وظایــف و مســئولیت های خــود، بــه خوبــی آگاه بــوده و قــادر بــه هماهنگــی میــان ســایر کارکنــان 
ــر  ــی در هتل هــا وجــود دارد.ســاختارهای ســنتی انعطــاف پذی باشند.ســاختارهای ســازمانی متفاوت
نبــوده و اغلــب سلســله مراتبــی هســتند وبــه علــت وجــود نارســایی آنهــا ســاختار های جدیــدی 

چــون ســاختار های ماتریســی و بــر مبنــای پــروژه و.... مطــرح شــده اســت.
ــت  ــمی در صنع ــاختارهای رس ــد س ــن نق ــداری، ضم ــت هتل ــان صنع ــک الوز، از متخصص اری
هتلــداری معتقــد اســت کــه در ســاختارهای جدیــد، مشــتریان و مهمانــان جــزء اصلــی محســوب 
می شــوند و آنــان هســتند کــه در یــک رابطــه تعاملــی بــا مدیــران، سرپرســتان و کارکنــان، اهــداف 
ســازمان را تحقــق می بخشــند. جــدا انگاشــتن  مهمانــان از بدنــه ســازمان، ارتبــاط میــان ســازمان و 

ــه انتظــارات آنهــا را دشــوار می ســازد.  ــکان پاســخگویی ب ــرده، ام ــان ب مشــتریان را از می
ــود.  ــل می ش ــا در هت ــهیم ایده ه ــه تس ــی و درنتیج ــن بخش ــاط بی ــع ارتب ــز مان ــاختارهای متمرک س
ــود  ــدون وج ــند. ب ــر می باش ــان ب ــد و زم ــیار کن ــاختارها بس ــن س ــی ای ــای ارتباط ــرا کانال ه زی
جریــان مســتمر ارتباطــات و ایده هــا درهتل هــا، خلــق دانــش میســر نخواهــد بــود. یــک ســاختار 
ــه  ــورت داوطلبان ــه ص ــان ب ــه درآن کارکن ــد ک ــم می کن ــی را فراه ــز محیط ــر متمرک ــازمانی غی س

ــد.  ــش مشــارکت نمای ــق و تســهیم دان ــد خل درفرآین
ــه عامــل  ــه علــت بی توجهــی ب نیــروی انســانی: تاکنــون بســیاری از طرح هــای مدیریــت دانــش ب
ــت  ــی اس ــش روش ــت دان ــرای مدیری ــل ب ــن عام ــده اند . مهمتری ــه ش ــت مواج ــا شکس ــانی ب انس
کــه اجــازه دهــد کــه دانــش پنهــان درون افــراد، بــه اعضــای دیگــر ســازمان انتقــال یافتــه و آنهــا 
ــل  ــازمان تبدی ــش درون س ــه دان ــپس آن را ب ــدو س ــه کارگیرن ــذارده و ب ــتراک گ ــه اش ــش را ب دان
نماینــد. بــرای موفقیــت ســازمان، دانــش بــه عنــوان یــک ســرمایه، بایــد بیــن انســا نها قابــل مبادلــه 
ــری  ــدون درگی ــازمان ها ب ــرات در س ــام تغیی ــه انج ــد .ازآنجاک ــته باش ــد داش ــی رش ــوده و توانای ب
افــراد امکانپذیــر نمی باشــد ، بایــد بــه مقولــه انســان جهــت ارزیابــی آمادگــی و درنتیجــه اجــرای 

موفقیــت آمیــز مدیریــت دانــش توجــه ویــژه ای داشــت.
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مدیریــت منابــع انســانی در صنعــت جهانگــردی مجموعــه از فعالیتهــای رهبــری و مدیریــت شــامل 
اســتخدام، توســعه و انگیــزش کارکنــان را شــامل می شــود .بــه کارگیــری صحیــح افــراد،در شــغل 
ــت  ــط مناســب از ارکان اساســی مدیری ــح و در شــرایط و محی ــان ، صحی ــکان و زم مناســب،در م
ــع انســانی می باشــد.کنترل و مدیریــت پرســنلی شایســته هــم بهتریــن عامــل رقابتــی هتلهــای  مناب
ــط  ــر خ ــدی ب ــزاری کلی ــوان اب ــه عن ــد ب ــانی می توان ــع انس ــت مناب ــت .بنابراین،مدیری ــروز اس ام
مشــی و عملکــرد صحیــح و موفقیت آمیــز هتــل اثرگــذار باشــد. هــرگاه رویه هــای مدیریــت منابــع 
ــود را  ــش خ ــگاه دان ــد پای ــل می توان ــوند، هت ــگ ش ــش آن هماهن ــتراتژی های دان ــا اس ــانی ب انس

بهبــود بخشــد.
ــا  ــدی پوی ــدی خطــی و ایســتا نیســت. برعکــس فرآین ــش فرآین ــش: دان ــت دان فرآیندهــای مدیری
ــند،  ــته باش ــروکار داش ــات س ــا اطالع ــًا ب ــه دائم ــاز دارد ک ــی نی ــه کارکنان ــت و ب ــه ای اس و چرخ
دانــش جدیــد کســب کننــد و آن را بــرای اصــالح تصمیمــات بــه کار گیرنــد. منظــور ازمدیریــت 
دانــش فرآینــدی کــه بــه ســازمان در یافتــن، انتخــاب،  ســازماندهی، توزیــع و انتقــال اطالعــات و 
ــزی  ــا، برنامه ری ــری پوی ــاله، یادگی ــل حــل مس ــی از قبی ــرای فعالیت های ــای ضــروری ب تخصص ه
اســتراتژیک و تصمیم گیــری کمــک می کنــد. فرآیندهــای مدیریــت دانــش در ســازمان بایــد دارای 
ایــن ، توانائــی باشــند کــه بــه طــور اثربخــش و کارآمــد، دانــش مــورد نیــاز بــرای تحقــق فرآیندهای 

کســب و کار ســازمانی را پــردازش کننــد. 
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گیمیفیکیشن

امیرحسین حالجیان اصفهانی

بازی وارســازی یا گیمیفیکیشن اســتفاده از خصوصیت هــا و تفکــرات بــازی گونــه اســت در 
زمینه هایــی کــه ماهیــت بــازی ندارنــد.  انــگار کــردن کار بــه بــازی یــا بــازی انــگاری را می تــوان 
مفهومــی قدیمــی دانســت کــه چنــد ســالی اســت دیدگاهــی آکادمیــک و منســجم گرفتــه. مفهــوم 
ــی  ــای طبیع ــردن از انگیزاننده ه ــتفاده ک ــرد: اس ــان ک ــور بی ــوان اینط ــگاری را می ت ــازی ان ــه ب اولی
ــرای انســان  ــه حرکــت درآوردن مخاطــب. از آنجــا کــه یکــی از انگیزاننده هــای جــذاب ب ــرای ب ب
تفریــح و بــازی اســت، ایــن نقطــه را می تــوان همــان نقطــه آغازیــن مفهــوم بــازی انــگاری دانســت.
ــا  ــا ی ــزودن بازی ه ــد اف ــی فراین ــه معن ــن ب ــت گیمیفیکیش ــتر، لغ ــه وبس ــت نام ــف لغ ــق تعری طب

ــا هــدف تشــویق مشــارکت اســت. ــزی، ب ــه چی ــازی، ب ــه ب عناصــر شــبیه ب

تعریف رسمی

تاکنــون تعریــف اســتاندارد و رســمی ای بــرای بــازی انــگاری ارائــه نشــده و اغلــب افــراد فعــال در 
ایــن زمینــه ایــن مفهــوم را بــا اندکــی تفــاوت بــکار می برنــد، ولــی در بیــن همــه آن هــا تعریفــی 
ــازی  ــه ب ــتن کار ب ــای انگاش ــه معن ــوق ب ــف ف ــان تعری ــت هم ــت را داراس ــترین مقبولی ــه بیش ک
ــازی  ــت ب ــه ماهی ــی ک ــه، در زمینه های ــازی گون ــرات ب ــا و تفک ــتفاده از خصوصیت ه می باشد؛ اس

ندارنــد.
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تاریخچه
ــورد  ــدان م ــال 2010 چن ــا س ــد، ولی ت ــداع ش ــال 2002 اب ــار در س ــن اولین ب واژه گیمیفیکیش
اســتقبال قــرار نگرفــت. ایــن مفهــوم در ســال 200۸ در زمینــه رســانه های دیجیتــال مطــرح شــد و 
بــا انتشــار کتــاب چگونگــی اســتفاده از مکانیزم هــای بــازی رواج پیــدا کــرد. در ســال 2011 ایــن 
رویکــرد مــورد توجــه شــرکت های ســرمایه گذاری قــرار گرفــت و همزمــان تحقیقــات و مطالعــات 
ــه  ــا درک فرصــت ایجاد شــده ب ــاز شــد. شــرکت های متعــدد ب ــاره آن آغ ــی درب دانشــگاهی فراوان
واســطه ایــن نــگاه تــازه، در ایــن حــوزه ســرمایه گذاری کردنــد و بــه ارائــه خدمــات بــازی آفرینــی 

بــه آن هــا پرداختنــد.
قبــل از اســتفاده از اصطــالح بــازی آفرینــی، بســیاری از طراحــان و محققــان در مــورد نقش شــادی و 
بــازی در برنامه هــای کامپیوتــری تحقیــق می کردنــد. دراپــر در اواخــر دهــه ۹0 تحقیقــی بــا عنــوان 
»بررســی شــادی بــه عنــوان یــک عنصــر در طراحــی نرم افــزار« انجــام داد. بــا اهمیــت روزافــزون 
تجربــه کاربــری، تحقیقــات و پروژه هــای متعــددی در مــورد ســنجش نقــش لــذت، شــادی و بــازی 
ــزار وجــود  ــتفاده از ســرگرمی در نرم اف ــس اس ــه در پ ــده ای ک ــری انجــام شــد. ای ــه کارب در تجرب
داشــت نــه تنهــا ســاده تر کــردن رابــط کاربــری، بلکــه گنجانــدن لــذت در اســتفاده از آن بــود کــه 
باعــث بــروز احساســات مثبــت در کاربــر از طریــق چیزهایــی ماننــد صــدا، تصاویــر، چالــش و… 

ــر از نرم افــزار را بهبــود مــی داد. ــه اســتفاده کارب می شــد و از ایــن طریــق تجرب
ــرکت هایی  ــط ش ــد و توس ــر ش ــه روز محبوب ت ــازی کاری” روز ب ــالح “ب ــال 2010، اصط در س
ماننــد بانچبــال )Bunchball( و بــج ویــل )Badgville( بــرای تشــریح پلتفرم هایــی بــه کار رفــت 
ــایت های  ــد. س ــرده بودن ــد ک ــایت ها، تولی ــازی در وب س ــای ب ــتفاده از المان ه ــرای اس ــه ب ک
بســیاری ماننــد Win Epic بــا اســتفاده از ایــن مفهــوم شــروع بــه کار کردنــد. قدیمی تریــن مثالــی 
کــه می تــوان از کاربــرد »بــازی ســازی« در شــرکت ها ذکــر کــرد، توزیــع بروشــورهای برنامه هــای 
ــن  ــتری های ای ــاداری مش ــه وف ــی از برنام ــه بخش ــت ک ــی اس ــرکت های هواپیمای ــافرتی ش مس

شــرکت ها محســوب می شــد.
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مکانیک گیمیفیکیشن
ــا  ــردی بازی ه ــزای عملک ــامل اج ــازی ش ــای ب ــن و در کل مکانیک ه ــای گیمیفیکیش مکانیک ه
ــت  ــن( را تح ــتری )بازیک ــار مش ــد رفت ــا می توان ــتفاده از آن ه ــا اس ــازی ب ــراح ب ــه ط ــتند ک هس
کنتــرل بگیــرد. در مجمــوع مکانیک هــای گیمیفیکیشــن از اهمیــت ویــژه ای برخودارنــد؛ زیــرا ایــن 
مکانیک هــا هســتند کــه تغییــرات در سیســتم را ایجــاد کــرده و انتخــاب مکانیک هــای مناســب هــر 

سیســتم، مســئله ای حیاتــی اســت.

چارچوب ها

ــازی  ــرای پیاده س ــی ب ــا روش های ــًا Frameworkه ــا اصطالح ــازی ی ــای بازی وارس چارچوب ه
ــند: ــل می باش ــرح ذی ــه ش ــرح ب ــای مط ــورد از چارچوب ه ــد م ــتند. چن ــا هس بازی واره ه

چارچوب ورباخ. 1
چارچوب زیکرمن. 2
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کاربردها

ــوالت،  ــاری و محص ــای تج ــیاری از زمینه ه ــوان در بس ــون می ت ــگاری را هم اکن ــازی ان ــوم ب مفه
ــی  ــا حت ــان فراموشــی ی ــی، درم ــان اختــالالت فکــر و ذهن آموزش هــای اجتماعــی، پزشــکی، درم
ــعی در  ــد س ــترک می باش ــا مش ــهٔ آن ه ــه در هم ــزی ک ــرد، و چی ــاهده ک ــی مش ــای نظام آموزش ه
ــا مفهــوم مــورد نظــر( اســت.  ــا محصــول )و ی ــر ب ــر کــردن کارب بیشــینه کــردن یادگیــری و درگی
ــری، انجــام فرایندهــای  ــوان جهــت ایجــاد جذابیــت در یادگی ــگاری می ت ــازی ان در حقیقــت، از ب
تکــراری یــا کارهــای غیــر جــذاب بــرای مقاصــد غیــر بــازی گونــه اســتفادهٔ نمــود، و ایــن خاصیــت 

ــت.  ــف دانس ــای مختل ــد در عرصه ه ــه جدی ــن زمین ــری ای ــل فراگی ــن دلی ــوان مهم تری را می ت
تکنیک هــای بازی وارســازی بــه دنبــال آن هســتند کــه بــا هــدف گــذاری، تعییــن قوانیــن و ایجــاد 

هیجــان، مخاطبــان را بــه درگیــر شــدن در فعالیت هــا تشــویق کنــد. 
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ایــن مکانیزم هــای جــذاب، رضایــت درونــی مخاطــب را بــاال بــرده و آن هــا را بــه اســتفادهٔ دوبــاره 
از خدمــات تشــویق می کنــد. ایجــاد تجربــهٔ برنــده شــدن، حــل مســئله، کشــف کــردن، کار گروهــی 
ــی  ــتا، ابزارهای ــن راس ــت. در ای ــازی اس ــردی بازی وارس ــای کارب ــاز، از روش ه ــع آوری امتی و جم
ــرد  ــازی کارب ــر و … در بازی وارس ــرات برت ــوی نف ــتفاده از تابل ــام، اس ــاز، مق ــت امتی ــد دریاف مانن
ــی،  ــدت طوالن ــه م ــراد ب ــردن اف ــغول ک ــگفت انگیزی در مش ــت ش ــا قابلی ــد. بازی ه ــراوان دارن ف
ــد. ــا دارن ــهٔ آن ه ــراد و توســعهٔ پتانســیل های خالقان ــان اف ــاد می ــر اعتم ــی ب ــای مبتن ایجــاد رابطه ه

نمونه کاربردها

ــد از  ــتر از ۷0 درص ــود. بیش ــتفاده می ش ــی اس ــترده ای در بازاریاب ــورت گس ــه ص ــازی ب بازی وارس
لیســت شــرکتهای Forbes Global 2000 طرحــی بــرای اســتفاده از گیمیفیکیشــن بــرای اهــداف 
بازاریابــی و حفــظ مشــتری دارنــد. بــرای مثــال در نوامبــر 2011 شــریک اســترالیایی شــرکت یاهــو 
ــام Fango را اجــرا کرده اســت  ــا ن در زمینــه پخــش رســانه های آنالیــن نرم افــزار موبایــل خــود ب
کــه در آن تماشــاگرهای تلویزیــون از ایــن برنامــه اســتفاده می کننــد تــا بــا برنامه هــای اجــرا شــده 
ــه  ــه 2012 برنام ــد. در فوری ــل کنن ــج )Badge( تعام ــی و ب ــد بررس ــی مانن ــق تکنیک های از طری
ــز  ــادار نی ــرای برنامه هــای مشــتریان وف ــار اجــرا شده اســت. بازی وارســازی ب ــر 200٫000 ب ــغ ب بال
ــه  ــج ب ــروش قهــوه( یــک ســری ب ــی ف ــد آمریکای ــد. در ســال 2010 اســتارباک )برن ــه کار می آی ب
ــه  ــر منطق ــهرداران ه ــرای ش ــی را ب ــد تخفیف های ــه بتوان ــن برنام ــا ای ــه Foursquare داد ت برنام
ــی  ــای محتوای ــه غن ــه ب ــرادی اطــالق می شــود ک ــه اف ــه ب ــن برنام ــرد )شــهردار در ای در نظــر بگی
ــرای اســتفاده از بازی وارســازی  ــی ب ــن طرحهای ــد(. همچنی ــه در محــل خودشــان کمــک کنن برنام
در زمینــهٔ هــوش رقابتــی و ترغیــب مــردم بــه پــر کــردن نظرســنجی ها و در تحقیقــات بــازار بــرای 
ــز  ــتیبانی )Help Desk( نی ــای پش ــا نرم افزاره ــازی ب ــود دارد. بازی وارس ــا وج ــی برنده بازشناس
ــه مشــتری  ــات ب ــزار خدم ــک نرم اف ــوان ی ــه عن ــق شده اســت. در ســال Freshdesk 2012 ب تلفی
ــاس  ــل براس ــه عوام ــا ب ــه در آن ه ــزود ک ــود اف ــای خ ــه برنامه ه ــن را ب ــای گیمیفیکیش قابلیت ه
کارایــی شــان بج هایــی تعلــق می گرفــت. گیمیفیکیشــن همچنیــن بــه عنــوان ابــزاری بــرای ترغیــب 

ــه کار مــی رود. مشــتری و دلگــرم کــردن رفتارهــای مــورد نیــاز در بعضــی از ســایت ها نیــز ب
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ــاس  ــه براس ــب در ســایتهایی ک ــش ترغی ــرای افزای ــه ســادگی ب ــن ب ــالوه گیمیفیکیش ــه ع  ب
ســرویس های شــبکه های اجتماعــی ســاخته شــدند نیــز بــه کار مــی رود. 

بازی وارسازی در بازاریابی

ــان، بازی وارســازی راهــی بــرای به کارگیــری حــس عمیــق برنــده شــدن در معاملــه  ــرای بازاریاب ب
ــده شــما  ــرای مصرف کنن ــا خدمــت اســت. اســتفاده از بازی وارســازی ب ــروش یــک محصــول ی ف
ــتان  ــا دوس ــه ب ــات بازیگون ــارهٔ جزئی ــن حــس خــوب را درب ــد ای ــی اســت و می توان ــه یادماندن ب

اجتماعــی خــود بــه اشــتراک گــذارد.
ــما  ــزار ش ــده از نرم اف ــتفاده مصرف کنن ــات اس ــش دفع ــت افزای ــازی جه ــری بازی وارس به کارگی
ــن  ــد. ای ــش ده ــه شــدت افزای ــما را ب ــام تجــاری ش ــه ن ــا ب ــد ســطح جــذب شــدن آن ه می توان
رویکــرد می توانــد تصمیمــات خریــد آینــده آن هــا را بــه صــورت مثبــت مــورد تأثیــر قــرار دهــد. 
ــی  ــتراتژی بازاریاب ــازی اس ــا در پیاده س ــوان از بازی واره ه ــه می ت ــکات ک ــی ن ــا بعض ــه ب در ادام

ــویم.  ــنا می ش ــرد آش ــتفاده ک ــود اس خ
ــه  ــای موردعالق ــن رفتاره ــایت و تعیی ــک س ــش ترافی ــازی، افزای ــتفاده های بازی وارس ــر اس از دیگ
ــا  ــی و ب ــای متوال ــس از بازدیده ــی پ ــا خدمات ــل ی ــدن مراح ــن، بازش ــاز گرفت ــد امتی ــر، مانن کارب
ــک،  ــش ترافی ــث افزای ــا باع ــن فعالیت ه ــه ای ــه مجموع ــد ک ــخص می باش ــی مش ــای زمان فاصله ه

ــد. ــد ش ــر خواه ــایت موردنظ ــا برای س ــایت و رتبه الکس ــه س رتب

بازی وارسازی در بازاریابی محتوا

بــرای اســتفاده از راهبردهــای بازی گونــه در بازاریابــی محتوایــی، نیــازی نیســت کــه حتمــًا بخشــی 
از یــک ســازمان بــزرگ باشــید یــا بودجــه بازاریابــی کالنــی در دســت داشــته باشــید. از بــازی وار 
ســازی تقریبــًا بــرای هــر محصــول و خدماتــی می تــوان اســتفاده کــرد و بــا هــر بودجــه ای قابــل 
انطبــاق اســت. در ایــن بخــش توصیه هایــی بــرای کمــک بــه شــما در اســتفاده از بــازی وار ســازی 

ــه می شــود. ــی ارائ ــی محتوای در بازاریاب



بازی وارسازی در تجارت الکترونیک

ــودن کار  ــن هــر روزه ظاهــر می شــوند، در صــدر ب ــا فروشــگاه آنالی ــد کــه صده ــای جدی در دنی
بســیار ســختی اســت.

ایــن یعنــی بایــد بــه ســختی کار کنیــد، بــا موضوعــات داغ بازاریابــی حرکــت کــرده و تکنیکهــای 
ــه شــدت در حــال شــیوع  ــن ب ــد از فروشــگاه های آنالی ــب خری ــد. ت ــد را پیاده ســازی نمایی جدی
بــوده و فروشــگاه های آنالیــن در ایــران رو بــه رشــد می باشــند. ایــن بــازار نوپــا در حــال حاضــر 
مشــتریان بالقــوهٔ بســیار زیــادی دارد امــا نکتــهٔ مهــم این اســت کــه در آینــده ای بســیار نزدیــک، بازار 
ــرای جــذب مشــتریان یکدیگــر می نماینــد.  ــه رقابــت ب اشــباع شــده و ایــن فروشــگاه ها شــروع ب
ایــن همــان نقطــه ای اســت کــه ابــزاری ماننــد گیمفیکیشــن بــه شــدت بــا اهمیــت خواهــد شــد. اگر 
چــه سیاســت درســت ایــن اســت کــه یــک فروشــگاه آنالیــن از ابتــدا بــا بازی وارســازی، وفــاداری 
مشــتریان بــه ســایت را افزایــش دهــد. معمــوالً برنامه هــای وفــاداری مشــتریان بــر اســاس سیســتم 
امتیازدهــی و رتبــه دادن هســتند و بــه مشــتریانی کــه خریــدی انجــام داده انــد و تجربــهٔ خریــد خــود 
ــا  ــای معمــول شــامل تخفیف ه ــد. جایزه ه ــزه می دهن ــد، جای ــه اشــتراک می گذارن ــا دیگــران ب را ب
و هدیه هــای رایــگان، ارســال رایــگان یــا جوایــز ارزشــمند بــرای نگــه داشــتن مشــتری اســت. بــا 
ــازی  ــاداش، بازی وارس ــتم پ ــن سیس ــری مرتبط تری ــه کارگی ــخص و ب ــای مش ــری رفتاره هدف گی

می توانــد بهتریــن روش بــرای اعطــای پــاداش بــه مشــتریان وفــادار یــک شــرکت باشــد.

بازی وارسازی در آموزش

دسترســی بــه آموزش هــای پیشــرفته، مخصوصــًا بــرای مــردم کشــورهای در حــال توســعه، به طــور 
بازدارنــده ای گــران و تنهــا بــرای نخبــگان و ثروتمنــدان جامعــه قابــل اســتفاده اســت. بازی کاری 
ــر  ــری را تغیی ــه یادگی ــبت ب ــوزان نس ــش آم ــری دان ــتیاق و درگی ــه اش ــا ک ــماری از رونده ــا ش ب
ــوزش و شناســایی اســتعدادها را تســهیل نموده اســت. ــه آم ــام شــده و دسترســی ب ــد، ادغ می دهن

ــازی در طراحــی دوره هــای  ــا ب ــم مرتبــط ب ــن ایــن راهکارهــا اســتفاده از مفاهی یکــی از جدیدتری
ــن موضــوع  ــال گســترش اســت. ای ــه روز در ح ــوم روز ب ــن مفه ــتفاده از ای ــی اســت. اس آموزش
ــراد می شــود.  ــری اف ــرای افزایــش بازدهــی آمــوزش و یادگی ــی ب باعــث ایجــاد یــک فرصــت عال
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کاربســت مفاهیــم بــازی در آمــوزش اجــازه می دهــد کــه بــه جــای کالس هــای خشــک و خســته 
ــونده در  ــل ش ــه دار و تکمی ــای ادام ــر فعالیت ه ــی ب ــن و مبتن ــذاب و نوی ــای ج ــده از روش ه کنن
داخــل و خــارج از محیــط کار اســتفاده شــود. مزیــت بازی هــا در آمــوزش ایــن اســت کــه بســیار 
ســرگرم کننده، ســاده، قابــل فهــم، قابــل جابجایــی و بــدون محدودیــت زمانــی و مکانــی و فــردی 
ــزه  ــط آموزشــی انگی ــازی در محی ــه اســتفاده از عناصــر ب ــا نشــان داده اســت ک هســتند. پژوهش ه
افــراد را افزایــش می دهــد. همچنیــن اســتفاده از مفاهیــم بــازی در طراحــی آمــوزش در مشــارکت 
ــازی  ــای مج ــا و امتیازه ــتفاده از جایزه ه ــی دارد و اس ــر مثبت ــف تأثی ــای مختل ــراد در فعالیت ه اف
ــش  ــث افزای ــوزش باع ــن در آم ــتفاده از گیمیفیکیش ــود. اس ــراد می ش ــتر اف ــکاری بیش ــث هم باع
رضایــت کاربــران، تســهیل تعامــالت اجتماعــی، افزایــش توانایــی حــل مســئله و حمایــت کاربــران 
ــل اســتفاده از گیمیفیکیشــن، تبدیــل آمــوزش  ــد آمــوزش می شــود. یکــی از مهم تریــن دالی از رون

ــت می باشــد. ــوآوری و خالقی ــه ســرگرمی و تشــویق ن ب

بازی وارسازی در آموزش الکترونیکی

بازی وارســازی در ایــن حــوزه، تحــت مبحــث »یادگیــری جــدی« مطــرح شده اســت. فوایــد آن در 
ایــن حــوزه عبارتنــد از: ایجــاد تجربــهٔ بهتر یادگیــری، برقــراری محیــط بهتــر آموزشــی، بازخــوردِ 
ــود عملکــرد  ــری و بهب ــای یادگی ــر نیازه ــه اکث ــده، پاســخگویی ب ــار یادگیرن ــر در رفت ســریع، تغیی
ــر  ــادآوری بهت ــه ی ــر ب ــع منج ــور قط ــی به ط ــوزش الکترونیک ــازی در آم ــازی وار س ــی. ب آموزش
ــه  ــه توج ــود ک ــد ب ــر خواه ــی مؤث ــود و در صورت ــدگان می ش ــط یادگیرن ــی توس ــب آموزش مطال
یادگیرنــده را جلــب کنــد، او را بــه چالــش بکشــد، بــا ســرگرم کــردن یادگیرنــده، او را بــا فراینــد 

ــه او آمــوزش دهــد. یادگیــری درگیــر کنــد و در عیــن حــال، مطلبــی را ب

نرم افزارهای بازی وارسازی

نرم افـزار بازی وارسـازی، هـر ابـزار یـا پلتفرمی اسـت که برای بـه کارگیـری مکانیزم هـای بازی گونه 
در بسـتر غیـر مبتنـی بـر بـازی اسـتفاده می شـود تـا درگیر شـدن مخاطبـان را ارتقـا دهـد و منجر به 
نتایـج موفقیت آمیـز شـود. بیشـترین کاربـرد ایـن نرم افزارهـا در حـوزه وفـاداری مشـتری، سیسـتم 

مدیریـت یادگیری، آمـوزش الکترونیکـی، درگیـر شـدن کارمنـدان و مدیریـت عملکرد اسـت.
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سرمایه گذاری در صنعت اقامتگاه

امیرحسین حالجیان اصفهانی

ــران  ــرای جــذب گردشــگر ورودی، ای ــه ب ــد ک ــن باورن ــر ای ــه بســیاری از مســئوالن ب ــی ک درحال
ــان  ــگری و متخصص ــاالن گردش ــیاری از فع ــتری دارد، بس ــتاره بیش ــای 4 و 5 س ــه هتل ه ــاز ب نی
ایــن حــوزه معتقدنــد حــاال ایــن اقامتــگاه هــای بومــی و ســنتی هســتند کــه می تواننــد گزینه هــای 

ــرای جــذب گردشــگران خارجــی باشــند. خوبــی ب
ــتی  ــی، صنایع دس ــازمان میراث فرهنگ ــس س ــه رئی ــود ک ــش ب ــاه پی ــدود دو م ــال، ح ــن ح در همی
ــه 15۷  ــور ب ــتاره کش ــج س ــار و پن ــای چه ــداد هتل ه ــیدن تع ــه رس ــاره ب ــا اش ــگری ب و گردش
ــی،  ــت کنون ــان دول ــا پای ــا ت ــل پروژه ه ــا تکمی ــن اســت ب ــر ای ــالش ب ــود ت ــرده ب ــد ک ــاب تاکی ب
ــا تکمیــل ایــن  ــود ب ــادآور شــده ب ــد. علی اصغــر مونســان ی ــاب افزایــش یاب ــه 210 ب ایــن عــدد ب
زیرســاخت ها گردشــگری می توانــد جایگزیــن نفــت شــود. او البتــه در ســخنان دیگــری بــر لــزوم 
توســعه اقامتگاه هــای بوم گــردی نیــز تاکیــد کــرده اســت. بــا ایــن همــه، نتایــج نظرســنجی میــان دو 
گــروه ذی نفعــان صنعــت ســفر در کشــور نشــان می  دهــد ایــن دو گــروه بــه طــور متفق القــول بــر 
ــش از  ــنتی بی ــای س ــردی و اقامتگاه ه ــای بوم گ ــرمایه گذاری روی اقامتگاه ه ــه س ــد ک ــن باورن ای

ــد. ــک کن ــی کم ــگران خارج ــذب گردش ــه ج ــد ب ــتاره می توان ــای 4 و 5س هتل ه
ــان 461  ــده، در می ــای گردشــگری انجــام ش ــت ایده ه ــروه مدیری ــه توســط گ ــنجی ک ــن نظرس ای
ــگاه  ــیه نمایش ــر( و در حاش ــوع ۷۷3نف ــگاه )در مجم ــن نمایش ــه دار در ای ــص و 312 غرف متخص

ــه اســت. ــزار شــد، صــورت گرفت ــران برگ ــته در ته ــه ســال گذش ــم ک گردشــگری یازده
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ــای  ــرمایه گذاری روی اقامتگاه ه ــاماندهی و س ــه س ــد ک ــادآوری می کن ــش ی ــن پیمای ــج ای  نتای
ــتای  ــور در راس ــی کش ــاخت های اقامت ــعه زیرس ــت اول توس ــد اولوی ــنتی می توان ــردی و س بوم گ
ــد  ــن همــه، مصاحبه شــوندگان در اظهــارات خــود تاکی ــا ای جــذب گردشــگران خارجــی باشــد. ب
ــرد. ــرار گی ــتور کار ق ــد در دس ــز بای ــتاره نی ــای 4 و 5 س ــه ســرمایه گذاری روی هتل ه ــد ک می کنن

اولویت متخصصان

ــه  ــه اینک ــخ ب ــگری در پاس ــان گردش ــی از متخصص ــداد قابل توجه ــده، تع ــش انجام ش در پیمای
ــوع از اقامتگاه هــا ســرمایه گذاری شــود، از  ــد روی کــدام ن ــرای جــذب گردشــگران خارجــی بای ب
ــن  ــد. ای ــام برده ان ــد( ن ــنتی )23 درص ــای س ــد( و از اقامتگاه ه ــردی )34 درص ــای بوم گ اقامتگاه ه
امــر حاکــی از آن اســت کــه از دیــدگاه ایــن افــراد، نمایــش ویژگی هــای فرهنگــی و ســنتی ای کــه 
ــوردار  ــی برخ ــایان توجه ــت ش ــند، از اهمی ــاهد آن باش ــد ش ــران می توانن ــا در ای ــگران تنه گردش
اســت و معتقدنــد کــه از منظــر بازاریابــی، فرهنــگ منحصربه فــرد مردمــان ایــن ســرزمین می توانــد 
ــرداری  ــه قابل کپی ب ــران باشــد؛ به طوری ک ــات گردشــگری ای ــی خدم ــت رقابت ــارز و مزی ویژگــی ب
ــق  ــانی و خل ــای خدمت رس ــد مبن ــنهاد می دهن ــا پیش ــن آنه ــت. بنابرای ــر نیس ــورهای دیگ در کش

ــان نهــاده شــود. ــر فرهنــگ و ســنت بنی ــه منحصربه فــرد اقامــت گردشــگر ب تجرب
ایــن گــروه از مصاحبه شــوندگان در وهلــه بعــدی، خدمــات اقامتــی لوکــس منطبــق با اســتانداردهای 
ــل آپارتمــان  ــد. هت ــا 20 درصــد آرا پیشــنهاد داده ان ــب »هتل هــای 5-4 ســتاره« را ب ــی در قال جهان
به عنــوان اقامتــگاه بــرای گردشــگران خارجــی، چنــدان مــورد توجــه متخصصــان نبــوده اســت. بــه 
ــا ســطح  ــی ب ــی، اقامتگاه های ــر از یک پنجــم مجمــوع پاســخ های دریافت ــه در کمت نظــر می رســد ک
قیمتــی متوســط، یعنــی هتل هــای 3-2 ســتاره و اقامتگاه هــای ارزان قیمــت اعــم از هتل هــای یــک 
ســتاره، مهمانســرا و هاســتل به عنــوان مراکــز اقامتــی مناســب بــرای گردشــگران خارجــی انتخــاب 
ــق  ــد )طب ــاب نکرده ان ــا را انتخ ــن گزینه ه ــه ای ــی ک ــل متخصصان ــن دلی ــاید مهم تری ــده اند. ش ش
مصاحبه هــای کیفــی( ایــن باشــد کــه آنهــا معتقدنــد گردشــگر بایــد در کشــور بیشــتر هزینــه کنــد. 
ــه هاســتل ها در ایــران  ایــن درحالــی اســت کــه در ســال های اخیــر اقبــال گردشــگران خارجــی ب
ــرمایه گذاری در  ــد س ــد رون ــان می ده ــز نش ــاد« نی ــاهدات »دنیای اقتص ــی مش ــده و برخ ــتر ش بیش

ــه رشــد اســت. هاســتل ها رو ب
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اقامتگاه
طبق همین پیمایش، محبوب ترین اقامتگاه ها از نظر غرفه داران که به نوعی عرضه کنندگان خدمات 
با  اقامتگاه های سنتی  با 32 درصد و سپس  اقامتگاه های بوم گردی  گردشگری محسوب می شوند، 
26 درصد بوده است. در حقیقت، غرفه داران در این خصوص کامال با متخصصان هم عقیده هستند که 
باید ویژگی های فرهنگی و سنتی منحصر به فرد مردمان و جغرافیای ایران مبنای ایجاد مزیت رقابتی 
خدمات گردشگری از جمله اقامت قرار گیرد. از این جهت، اولویت سرمایه گذاری های بخش اقامتی 
را اقامتگاه های بوم گردی و خانه های سنتی عنوان کرده اند. افزون بر این، یک پنجم آرای غرفه داران 
نشان می دهد که آنها نیز همانند متخصصان هتل های 5-4 ستاره منطبق بر استانداردهای روز جهان را 
سومین اولویت سرمایه گذاری بخش اقامتگاهی می دانند و تمایل چندانی به عرضه انواع هتل آپارتمان 

به گردشگران خارجی ندارند.
از طرف دیگر، مشابه دیدگاه متخصصان، کمتر از 10  درصد آرای غرفه داران به هر یک از اقامتگاه های 
ارزان قیمت و هتل های 3-2 ستاره، یعنی سطح متوسط، اختصاص یافته است. دلیل عدم اقبال فعاالن 
گردشگری به این نوع اقامتگاه ها را می توان به این دیدگاه مرتبط کرد که گردشگر باید برای سفر خود 
ارائه شوند که احتمال کسب درآمد فعاالن این عرصه  باید تعریف و  ازاین رو، خدماتی  هزینه کند؛ 
باالتر رود. این نگاه در هر دو بخش دولتی و خصوصی رایج است. به این ترتیب، بخش دولتی به دنبال 

ارزآوری و بخش خصوصی به دنبال کسب منافع مالی است.

چالش های یک پیشنهاد

توسعه  زمینه  در  چالش هایی  گردشگری،  ایده های  مدیریت  گروه  گزارش  طبق  و  وجود  این  با 
سرمایه گذاری در اقامتگاه  های بوم گردی وجود دارد؛ اینکه چه تعداد اقامتگاه بوم گردی یا سنتی را 
می توان در سراسر کشور راه اندازی کرد؛ آیا تمامی آنها از توان سودآوری برخوردار خواهند بود؛ یا 
اقامتگاه های بوم گردی و خانه های سنتی، حداکثر ظرفیت پذیرش مسافر  پایین  با توجه به ظرفیت 
برای این نوع اقامتگاه ها در مجموع چند نفر خواهد بود و می توانند پاسخگوی تعداد انبوه گردشگران 

باشند؟
 از این رو، کارشناسان پیشنهاد می کنند در کنار فعالیت اصولی واحدهای بوم گردی، بهتر است مجتمع های 
اقامتی با ظرفیت باال در محل های مناسب، خواه متناظر با ویژگی های فرهنگی و سنتی و خواه متناظر 
با استانداردهای جهانی یا ترکیبی از این دو ویژگی برای خلق مجموعه های اقامتی منحصربه فرد، نیز 
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تاسیس شوند و نیروهای محلی برای اشتغال در بخش هایی از این مجموعه ها آموزش ببینند تا ضمن 
خلق تجربه منحصربه فرد اقامت بر مبنای فرهنگ و سنت ایرانی برای گردشگران خارجی، از ایجاد 

اختالل در عبور و مرور، فرهنگ، طبیعت محیط های بومی و بافت های سنتی جلوگیری به عمل آید.
گزارش مذکور با تاکید بر اینکه هدف از طرح این پرسش، آشنایی با گرایشات ذهنی فعاالن صنعت 
بهترین  یافتن  این پرسش و  برای تکمیل  یادآوری می کند  بود،  گردشگری کشور  و عرضه کنندگان 
اولویت سرمایه گذاری در حوزه اقامتگاه ها باید به دیدگاه ها و رفتار بالفعل گردشگران خارجی ورودی 
ایران،  به  سفر  در  ترجیحی  اقامتگاه  آنها،  درآمدی  این خصوص، سطح  در  کرد.  توجه  نیز  ایران  به 
اقامتگاه ترجیحی در سفرها به کشورهای دیگر، اقامتگاه  یا اقامتگاه هایی که در ایران برای اقامت خود 
در سفر فعلی برگزیده اند از جمله مهم ترین پرسش هایی است که در صورت مقایسه با دیدگاه فعاالن 

گردشگری، می تواند تصمیم گیران، برنامه ریزان و سرمایه گذاران را در این زمینه هدایت کند.
عراق،  فرهنگی،  میراث  سازمان  از سوی  ارائه شده  آمار جزئی  آخرین  و  اقتصاد«  »دنیای  گزارش  به 
گردشگر  مبدا  اول  کشور   5 جاری،  سال  نخست  ماه   ۷ در  پاکستان  و  ترکیه  افغانستان،  آذربایجان، 
ورودی بوده اند. البته سفر گردشگران همسایه به ایران همواره بخش قابل توجهی از سفرهای ورودی 
را به خود اختصاص می داده اما حاال در سالی که به پایان آن نزدیک می شویم، حضور این گروه از 
گردشگران به شکل روزافزونی در حال رشد بوده و در کنار این، ذائقه سفری آنها نیز از اهداف صرفا 
زیارتی، به سفرهای سالمت و تفریحی و خرید تغییر پیدا کرده است. این تغییر ذائقه، می تواند در 
تغییر الگوی اقامتی آنها نیز موثر باشد. در همین حال، اگرچه آمارها بیانگر آن است که میزان گردشگر 
اروپایی و آمریکایی کمتر شده اما روند ورود گردشگران جوان که اغلب اروپایی نیز هستند، رو به 
رشد باقی مانده است. این قسم گردشگران البته به صورت انفرادی به کشور وارد می شوند و از آنجا 

که می خواهند با کمترین هزینه به سفر بپردازند، به دنبال اقامت های کم هزینه هستند.
 برای این گروه نیز اقامتگاه های بوم گردی می تواند گزینه مناسبی باشد.

حــاال شــواهد بســیاری وجــود دارد کــه ســرمایه گذاری منطقــی و مطابــق بــا نیــاز طــرف تقاضــا در 
ــد  ــن باورن ــر ای ــن همــه کارشناســان ب ــا ای ــد. ب ــد می کن ــگاه هــای بوم گــردی را تایی ســاخت اقامت
ــد بررســی های علمــی بیشــتر و گســترده تری  ــن موضــوع نیازمن ــرای ای ــدون ب ــزی م ــه برنامه ری ک
ــان دیگــری  ــان گردشــگران ورودی کشــور اســت؛ گردشــگرانی کــه حــاال بیــش از هــر زم در می

ــتند. ــران هس ــه ای ــفر ب ــو در س ــای ن ــال تجربه ه ــد و به دنب ــدی ارزان می یابن ــران را مقص ای
www.donya-e-eqtesad.com :منبع
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بررسی مزایا و معایب رزرو آنالین بلیط هواپیما و هتل

امیرحسین حالجیان اصفهانی

چنــد وقتــی اســت کــه بــازار اســتارتاپ های گردشــگری مثــل علــی بابــا، اســنپ تریــپ و رهــی 
ــه دفاتــر فــروش بلیــط  ــه جــای مراجعــه ب ــو داغ داغ اســت؛ بســیاری از مــا ترجیــح می دهیــم ب ن
هواپیمــا، از رزرو آنالیــن اســتفاده کنیــم و البتــه نگاهــی هــم بــه هتل هــای شــهر مقصــد بیندازیــم 
ــا واقعــا رزرو آنالیــن آن طــور کــه تبلیــغ  ــم؛ ام و هتــل مــورد نظرمــان را قبــل از ســفر رزرو کنی
ــای  ــه آژانس ه ــوری ب ــته، حض ــل گذش ــت مث ــر نیس ــت؟ بهت ــه اس ــه صرف ــوب و ب ــود خ می ش
مســافرتی مراجعــه کنیــم؟ در ایــن مقالــه بــا مــا باشــید تــا بــا هــم پاســخ ایــن پرســش ها را پیــدا 

کنیــم.

زمان شما، گنجینه شما است
ــود؛  ــزار می ش ــان برگ ــت زم ــا اهمی ــه ب ــددی در رابط ــمینارهای متع ــا و س ــا کتاب ه ــن روزه ای
ــان  ــا زم ــرای انجــام بســیاری از کاره ــی شــده ب ــر طریق ــه ه ــد ب ــم بای ــا می دانی ــا همــه م و تقریب
ــن بلیــط هواپیمــا و هتــل، همیــن  ــم؛ یکــی از مزیت هــای اصلــی رزرو آنالی کمتــری را تلــف کنی

ــت؛ ــان اس ــی در زم صرفه جوی
بــه جــای آن کــه ســاعت ها در ترافیــک بمانیــد یــا مجبــور بشــوید در ســاعت های اداری، مرخصــی 
بگیریــد و بــرای خریــد بلیــط بــه آژانس هــای مســافرتی مراجعــه کنیــد؛ خیلــی ســاده و زمانی کــه 

درمنــزل مشــغول اســتراحت هســتید می توانیــد بــا چنــد کلیــک اقــدام بــه خریــد بلیــط کنیــد.
 بیشتر بدانید: 5 کاربرد اتصال CRM به وب سایت های گردشگری
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 مقایسه حق شما است
تصــور کنیــد بعــد از ســاعت ها رانندگــی بــه شــهر مقصــد می رســید؛ گرســنه هســتید و چیــزی تــا 
نیمــه شــب نمانــده اســت. تنهــا چیــزی کــه الزم داریــد یــک هتــل خــوب اســت تــا بــا ســرویس 

دهــی مناســب خســتگی راه را از تنتــان بیــرون کنــد؛
امــا وقتــی بــه چنــد هتــل مراجعــه می کنیــد متوجــه می شــوید فعــال هیــچ اتــاق خالــی ای موجــود 
ــا رزرو  ــد. ب ــت می دهی ــت رضای ــافرخانه بی کیفی ــک مس ــت در ی ــه اقام ــر ب ــت آخ ــت و دس نیس
ــال  ــا خی ــد ب ــر می رســد و می توانی ــه صف ــی ب ــن اتفاقات ــوع چنی ــکان وق ــل، معمــوال ام ــن هت آنالی
راحــت بــه شــهر مقصــد برویــد؛ نکتــه دیگــر در رابطــه بــا رزرو هتــل از ســایت هایی مثــل رهــی 
ــات هتل هــا  ــن اســت کــه شــما امــکان مقایســه قیمت هــا و امکان ــا و اســنپ تریــپ ای ــو، جابام ن

را داریــد؛
ــد و در  ــای گردشــگری ببینی ــا مکان ه ــان را ت ــل محــل اقامتت ــه هت ــد فاصل ــه می توانی ضمــن این ک
ــا بایــد از وســایل  ــه مســافرت می رویــد ی ــا خــودروی شــخصی ب ــه اینکــه ب ــا توجــه ب نهایــت  ب
ــان را انتخــاب  ــورد نظرت ــل م ــد؛ هت ــرای گــردش در شــهر اســتفاده کنی ــی ب ــل عموم حمــل و نق
کنیــد. در کنــار این هــا  در برخــی از ســایت ها ماننــد رهــی نــو اطالعــات دســت اولــی از تاریخچــه 
شــهرها و جاذبه هــای توریســتی هــر شــهر بــه دســت می آوریــد؛ ایــن اطالعــات بــه همــراه تصاویــر 
گاهــی چنــان بــا جزییــات هســتند کــه شــما قبــل از ســفر، یــک ســفر مجــازی را تجربــه می کنیــد. 
امــا نکتــه منفــی در رابطــه   بــا رزرو آنالیــن هتــل، گاهــی غیــر واقعــی بــودن اطالعــات ســایت ها 
ــوط نباشــد  ــه ســایت های گردشــگری مرب ــن نقطــه ضعــف مســتقیم ب ــه شــاید ای ــه البت اســت؛ ک
ــی را در  ــر واقع ــات غی ــه اطالع ــت ک ــف اس ــای مختل ــا اقامتگاه ه ــا ی ــان هتل ه ــراد از صاحب و ای
اختیــار ســایت ها قــرار می دهنــد. البتــه ایــن مشــکل هــم بــا کمــی جســتجوی بیشــتر در ســایت ها 
ــه  ــران و مســافران ب ــه نظــر کارب ــا توجــه ب ــو ب ــل حــل اســت. برخــی ســایت ها مثــل رهــی ن قاب
ــا مقایســه  ــد ب ــب شــما می توانی ــن ترتی ــه ای ــد و ب ــاز می دهن ــل امتی ــک هت ــف ی ــای مختل بخش ه

نظــر کاربــران و اطالعــات ســایت انتخــاب دقیقتــری داشــته باشــید.
امــکان مقایســه در رابطــه بــا رزرو و خریــد بلیــط هواپیمــا هــم صــدق می کنــد؛ شــما می توانیــد از 
میــان ایــر الین هــا و هواپیماهــای مختلــف، پــروازی کــه بــا معیارهــای شــما بیشــترین ســازگاری 

را دارد انتخــاب کنیــد؛
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ــد   ــی هــم در رزروهــای آنالیــن وجــوددارد و شــما می توانی  ضمــن آن کــه امــکان انتخــاب صندل
انتخــاب کنیــد کــه کنــار پنجــره بنشــینید یــا روی نزدیکتریــن صندلــی بــه در خروجــی.

بهترین انتخاب با کمترین قیمت
معمـوال  سـایت های گردشـگری لیسـت کاملی از قیمـت تمام هتل های شـهر مقصـد را در اختیارتان 
می گذارنـد؛ حتـی اگـر بـه برنامه یک سـفر ارزان داشـته باشـید در سـایت هایی مثل اقامـت 24، رهی 
نـو، اسـنپ تریـپ و… می توانیـد لیسـتی از مسـافرخانه ها یـا اقامتگاه هـای بـوم گـردی شـهرهای 
مختلـف را ببینیـد و خودتـان را بـه یـک سـفر فـوق ارزان مهمـان کنیـد. درکنـار همه این هـا معموال 
قیمـت رزرو هتـل بـه صـورت آنالیـن از قیمـت رزرو حضـوری بسـیارکمتر اسـت و البته بسـیاری 
از سـایت های رزرو آنالیـن معمـوال بـا توجـه بـه ایـام مختلـف سـال بسـیاری از هتل ها را در سـبد 

تخفیـف ویـژه قـرار می دهند.
مقایسـه و انتخـاب ارزانتریـن قیمـت در رابطـه بـا رزرو آنالیـن بلیـط هواپیمـا هـم صـادق اسـت و 
شـما معمـوال می توانیـد لیسـت کاملـی از ارزانتریـن پروازهـا را در بـازه زمانـی که قصد سـفر دارید؛ 

کنید. مشـاهده 

رزرو آنالین ؛ صنعتی رو به رشد
بـا گسـترش سـایت های گردشـگری مختلـف مثـل علـی بابـا بـرای رزرو بلیـط یـا رهـی نـو بـرای 
رزرو هتـل و… ایـن صنعـت در حـال رشـد و برطـرف کـردن ایراد هـای احتمالی اسـت. بیشـتر این 
سـایت ها تـالش می کننـد تـا در کنـار فراهم کـردن بهترین امکانـات بـرای رزرو آنالین هتـل و بلیط 
هواپیمـا، مثـل یـک همـراه واقعی، مراحل سـفر را برای شـما هموارتر کننـد و در کنـار ایجاد محیطی 
مناسـب بـرای مقایسـه و انتخـاب، اطالعـات زیـادی در رابطه بـا شـهرهای مختلـف، تاریخچه آن ها 
و جاذبه هـای توریسـتی هـر شـهر و…را در اختیـار کاربران قـرار بدهنـد. حتی برخی سـایت ها مانند 
رهـی نـو از دادن اطالعـات سـاده فراتـر رفته انـد و شـما می توانیـد اطالعـات زیـادی از جملـه زمان 
مناسـب سـفر بـه شـهرمقصد، لـوازم و ابـزار و لباس هایـی که بـرای سـفر الزم داریـد و … را در این 
سـایت ببینیـد. در نهایـت بـه نظر می رسـد رزرو آنالین هتل از سـایت های گردشـگری چیـزی فراتر 

از یک رزرو سـاده اسـت.
 

منبع: دنیای اقتصاد
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افت سهم گردشگری در GDP ایران

امیرحسین حالجیان اصفهانی

براســاس جدیدتریــن گــزارش شــورای جهانــی ســفر و گردشــگری )WTTC(، مشــارکت بخــش 
ســفر و گردشــگری در تولیــد ناخالــص داخلــی ایــران از 3/ ۷درصــد در ســال 201۷ بــه 5/ 6درصــد 
ــی اســت کــه پیش بینــی می شــد درصــد ایــن  در ســال 201۸ میــالدی رســیده اســت؛ ایــن درحال

مشــارکت بــه ۷/ 6 در ســالی کــه گذشــت برســد.
رقــم مشــارکت ســفر و گردشــگری در GDP کل اقتصــاد کشــور قریــب بــه 115۹ هــزار میلیــارد 
ریــال، معــادل 2۸میلیــارد دالر )بــا نــرخ 4100تومــان( اعــالم شــده اســت. ایــن درحالــی اســت کــه 
ســال گذشــته ایــن نهــاد بین المللــی پیش بینــی کــرده بــود مجمــوع مشــارکت ســفر و گردشــگری 
در تولیــد ناخالــص داخلــی کشــور بــه بیــش از 143۷هــزار میلیــارد ریــال برســد. در عیــن حــال، 
ایــن رقــم در ســال گذشــته 101۸ هــزار میلیــارد ریــال بــود. امــا بخــش ســفر و گردشــگری ســهمی 
4/ 10 درصــدی از تولیــد ناخالــص داخلــی جهــان در 201۸ داشــته اســت. در همیــن حــال، افزایــش 
ــار  ــدگان، ب ــی مصرف کنن ــه متوســط و رشــد قابل توجــه مخــارج جهان ــوار طبق ــداوم شــمار خان م
دیگــر کمــک کــرد تــا رشــد ایــن بخــش بــا رســیدن بــه ســطح ۹/ 3 درصــد، از رشــد اقتصــادی 

جهــان بــرای هشــتمین ســال پیاپــی پیشــی بگیــرد.
wttc بیشتر بدانید: پسرفت سهم گردشگری در اقتصاد خاورمیانه بر اساس گزارش



سومین  فصلنامه علمی، تخصصی انجمن علمی جهانگردی _دانشگاه محقق اردبیلی _بهار 98
38

خزر)گزمک سابق(

)گزمک سابق(

خزر

کاهش مشارکت گردشگری در اشتغال
طبق گزارش WTTC، مشارکت کل بخش سفر و گردشگری در اشتغال کشور یک میلیون و 344هزار 
و 600 فرصت شغلی در سال 201۸ بوده است؛ رقمی که به معنای سهم 4/ 5درصدی این بخش از 
کل اشتغال کشور است.  با این همه سال گذشته WTTC پیش بینی کرده بود تعداد فرصت های شغلی 
که به صورت مستقیم و غیرمستقیم به گردشگری و سفر مربوط هستند، در سال 201۸ به یک میلیون و 
654هزار و 500مورد برسد. در همین حال، گزارش سال پیش نشان می داد که مجموع سهم مشارکت 
مستقیم و غیرمستقیم حوزه گردشگری در بازار اشتغال ایران یک میلیون و 5۷۷ هزار و 500 فرصت 

شغلی را دربرمی گرفت که 1/ 6 درصد از کل مشاغل را شامل می شد.

سهم از صادرات

ــال 201۸،  ــران در س ــدگان ورودی ای ــفر، بازدیدکنن ــی س ــاد بین الملل ــن نه ــزارش ای ــاس گ براس
ــد؛ رقمــی کــه  ــارد دالر در ایــران هزینــه کرده ان ــال، معــادل 1/ 4 میلی ــارد ری 16۸هــزار و ۹54 میلی
ــرد در  ــن هزینه ک ــه ای ــت ک ــی اس ــن درحال ــرد. ای ــور را دربرمی گی ــادرات کش ــد از کل ص 4درص
ــا 6/ 4 میلیــارد دالر ثبــت شــده  ــر ب ســال 201۷ در مجمــوع 150 هــزار و ۸5۹ میلیــارد ریــال براب
بــود و ۹/ 3 درصــد از کل صــادرات کشــور را تشــکیل مــی داد. حــاال طبــق گــزارش ســال 201۸، 
انتظــار مــی رود در ســال جاری میــالدی تعــداد گردشــگران ورودی بــه ایــران بــه رقــم 5/ 6میلیــون 

نفــر برســد.

مقاصد و مبادی برتر

امــا از میــان گردشــگران ورودی کــه تعــداد آنهــا در ایــن گــزارش تصریــح نشــده اســت، مســافران 
عراقــی بــا 24 درصــد، گردشــگران آذربایجانــی بــا 1۷ درصــد، ترکیه ای هــا بــا ۸درصــد، پاکســتانی ها 
ــز از  ــده نی ــد باقی مان ــد. 46درص ــرار گرفته ان ــدر ق ــد در ص ــا 2درص ــا ب ــد و بحرینی ه ــا 4درص ب
ســایر کشــورها بــه ایــران وارد شــده اند. در همیــن حــال، 41درصــد از گردشــگران ایرانــی در ســال 
201۸ بــه مقصــد ترکیــه، 1۸درصــد بــه مقصــد عــراق، 11درصــد بــه مقصــد امــارات متحده عربــی، 
4درصــد بــه مقصــد ســوریه، 4درصــد بــه مقصــد ارمنســتان و 22درصــد باقی مانــده نیــز بــه دیگــر 

ــد. کشــورها ســفر کرده ان
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ــفرهای  ــه س ــوط ب ــفر مرب ــای س ــد هزینه کرده ــد ۹3درص ــان می ده ــن نش ــزارش همچنی ــن گ  ای
تفریحــی و ۷درصــد دیگــر مربــوط بــه ســفرهای کاری بــوده اســت. ایــن نســبت ها در ســال 201۷، 
5/ ۹2 درصــد بــه ۷/5درصــد بــوده اســت. در همیــن حــال، ۷۹درصــد از هزینه کردهــا مربــوط بــه 
ســفرهای داخلــی و 21 درصــد مربــوط بــه ســفرهای بین المللــی بــوده اســت. ایــن نســبت نیــز در 

ــود. ــری شــده ب ســال 201۷، 3/ ۷۸ و ۷/ 21 اندازه گی

منبع: دنیای اقتصاد
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