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چکيده

در اين مقاله صنعت گردشگري کشور به عنوان يکي از قدرتمندترين صنايع ايران مورد مطالعه و تحلي يل ق فرگ رار ته و  رد    باييان

پيشنهادات و راهکارهايي نيز ارائه مي شود .سوال اصلی مقاله عبارت است از این که اس ژتارت ی  بسانم  ب هشوخ هعسوت یار

یاه

    

یباشد .در ا قیقحت نی   
گردشگری کدام است؟ هدف تحقیق هم شناسا یی وضعیت و شرایط استرات یژ ک گردشگری استان تهران م 

نقاط قوت و ضعف صنعت گردشگري و سپس فرصتها و تهديدات اين صنعت ،مورد بررسي و با تدوين استراتژيهاي متنوعي از

بعد اقتصادي ،سياسي ،اجتماعي ،بازاريابي و  ،. . .ماتريس  SWOTطراحي شد .در ادامه با توزيع پرسشنامهها ميان دستاندرکاران
و مسئوالن اين صنعت ،و رسم ماتريس  ،QSPMبهترين استراتژيها براي بهبود وضعيت اين صنعت در بازارهاي جهاني مشخص

شدند که به ترتيب اهميت ،عبارتند از -1 :بسترسازي براي سرمايهگذاري در مناطق گردشگري از طرف بخش خصوصي با اعطا اي

کمکها و معافيتهاي دولتي با نمره ( -2 ،)2.33بهبود بخشيدن به نواحي موجود گردشگري و برنامهريزي براي توسعه ن رد يحاو
حال ظهور با نمره ( -3 ) .28 2گسترش امکانات و تسهيالت مورد نياز گردشگران بويژه توجه به تسهههيالت اق ما تتت ي ب بذج فده ا   
گردشگران و توجه به ورزشهاي آبي و کوهنوردي با نمره (.) .19 2
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مقدمه
شرايط اقتصادي حاكم بر ايران و جهان ،گونهههاي ديگ زا ر و شرگن

تگ امزاس رد ار يراذ نن نننهااي کش رو
سايس تتت تتت

ي بلندمدت ،عدم تحقق برنامههاي توسعهپنج ساله بهصورت كامل ،هماهنگ نبودن
يطلبد .ضعف در برنامهريزيها 
م

سياست سازمانهاي تصميمگيرنده و تأثيرگذار در توسعه صنعتي و ورود قريبالوقوع كشور به  ،WTOتمامًاًا شرايط
جديدي را فراروي كشور قرار داده است.
در دنياي امروز كه شاهد تغييرات و تحوالت شگرف در زمينههاي مختلف هستيم ،محيط با تالطم و عدم اطمينان
زيادي مواجه و رقابت شديدي پيدا كرده است؛ سيستمهاي سازماني در راستاي كسب موفقيت در ميدان رقابت بايد

از نوعي برنامهريزي بهره گيرند كه آيندهنگر و محيطگرا باشد .بهطوريكه ضمن شناسايي عوامل و تحوالت محيط ،ي
در يك افق زماني بلندمدت تاثير آنها بر سازمان و نحوه تعامل سازمان با آنها را مشخص كند .اين نوع برنامهري يز
فه يا
ته عض و ا فف فف
در واقع همان برنامهريزي استراتژيك است كه با بررسي محيط داخلي و خ وق ،نامزاس يجرا تتت تتت
داخلي و فرصتها و تهديدهاي محيطي را شناسايي ميكند ،و با در نظر داشتن ماموريت سازمان ،اه تدمدنلب يفاد   
يكن بايتسد يارب و د ي به نيا ا نيزگ نيب زا ،فاده ههههههه ههههههههههه هب مادقا كيژتارتسا يا ختنا اب     
براي سازمان تنظيم مي ي
تهاي پيش آمده به نحو احسن اس فت ا و هدومن هد
فها از فرص 
استراتژيهايي ميكند كه با تكيه بر قوتها و رفع ضع 
از تهديده نك زيهرپ ا دددددد دد؛ ب بب هطوريكه قفوم ثعاب تياهن رد  ي وش تباقر ناديم رد نامزاس ت د ددددددددددددددد دددد (پي يي رس و
رابينسون.) 23 : 1385 ،
برنامهريزي استراتژيك يكي از مهمترين و اساسيترين وظايف مديران سازمانهاست كه امروزه با توجه به وسعت
ي-
تها ،روز به روز بر اهميت آن اف م هدوز يي يي
و سرعت تغييرات و تحوالت اقتصادي و اجتماعي و افزايش شدت رقاب 

شود و تمامي سازمانها براي بقا خود ناگزيرند دير يا زود به اين مهم بپردازند (ميرزايي چابکي.)65: 1387 ،

ف
ي اه اد ف ف
مهمترين امر در فرايند برنامهريزي ،ايجاد بستر تحقيق و پژوهش و انتخاب مهمترين راه اک ررر در راس ات ي ي
ي نيا ززز
مورد نظر است و سازمان متولي پژوهش در هر صنعتي در جهت بهبود كارايي و اثربخشي برنامههاي پژوهشي ي
به اولويتبندي اين راهکارها دارد .اولويتبندي استراتژيهاي منتخب در صنعت گردشگري ،تخصيص بهينه من با ععع
ت
مالي و ايجاد هماهنگي بين آنها با توجه به الزامات چشمانداز  20ساله و برنامه چهارم توسعه از جمله عواملي است ت
که ضرورت انجام چنين تحقيقاتي را اجتنابناپذير مينمايد.
صنعت گردشگري ايران عليرغم برخورداري از جاذبههااي طبيع ععي و تاررريخي ف شک هک ناوار ووو وووورمان را در زم هر
برترين اماکن گردشگري در دنيا قرار داده ،همچنان از نظر جذب گردشگر بسيار ضعيف عمل کرده و چنان كههه باي ييد
و شايد نتوانسته است نقش خود را به عنوان يک عامل توسعه اقتصادي کشور و معرفي ايران به ناونع     ي ييک کش رو
ي اقتصاددغير
توريستي و فرهنگي ايفا نمايد .با وجود اينكه در تمامي برنامههاي توسعههه س ايلا ننن اخير ،،بررر روشهاي ي
نفتيتأكيد شده در مقام عمل موفقيت و كاميابي ملموس و محسوس در اين زمينه بدست نيامده است .در حاليكه رشد
ي و متنوععع
ك محص لو ي ي
و توسعه صنعت گردشگري در ايران به عنوان يكي از راهكارهاي علمي رهايي از اقتصادد تك ك
سازي منابع درآمد كشور بايد بيش از پيش مورد توجه برنامهريزان و سياستگزاران كشور قرار گيرد.
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با توجه به عوامل فوقالذکر ،در اين پژوهش سعي بر آن است که با شناساايي نق طا

چمه و فعض ننن ن نننننين

و توق

فرصتها و تهديدات پيش روي اين صنعت ،راهکارهايي براي بهبود موقعيت آن در بازارهاي جهاني پيشنهاد شده و
درنهايت با استفاده از ماتريس  ،QSPMاين استراتژيها رتبهبندي گردند.
ادبيات تحقيق
تعريف استراتژي
تاكنون تعـاريف مختلف و گاه ناسازگاري از استـراتژي و برنامهريزي اس و ناـيب كيژتارت

ت .به
را ا هئ سا هدش تتتتت تتتتت

ت ،اين عبارات مانند (هنـر) است كه وقتـي آنهـا را ميبينم تش آ نداد صيخ نننه اـ
تعبيـر يكي از متخصصان مديـري 
آسان است ،امـا وقتـي در پـي تعريف كردن و توضيـح دادن آنها هستيم ،خيلـي مشكل به نظر ميرسـددد برايس نو ،،
.) 72 : 1385
استراتژي ،الگويي بنيادي از اهداف فعلي و برنامهريزي شده ،بهرهبرداري و تشخيص منابع و تعامالت يك سازمان
ت .طبق تعريف فوق يك استراتژي بايد سه مورد را مشخص نمايد:
با جامعه ،رقبا و ديگر عوامل محيطي اس 
چه اهدافي بايد محقق گردد.
روي كدام حوزهها بايد تمركز كرد.
ي،
چگونه براي بهرهبرداري از فرصتهاي محيطي و مواجهه با تهديدهاي محيطي بهمنظور كسب يك مزيت رق تبا ي ي
منابع تخصيص يابد و چه فعاليتهايي بايد انجام گيرد (راسل.)441: 1380 ،
برنامهريزي استراتژيك
برنامهريزي استراتژيك از ديدگاه دانشمندان مختلف ،تعاريف متعددي دارد كه مم ممميت تمهم ناو رر رررين آنه ب ار ا دد دددين
صورت برشمرد :برنامهريزي استراتژيك به مجموعه تئوريها ،مفاهيم ،رويهها و ابزارهايي گفته ميشود كه به هم هار
ابزارها و تکنيکهاي تکميلي ،جهت كمك به مديران و برنامهري كفت يارب ناز ررر رررر ،برنامهههري ييزي و اق كيژتارتسا ماد   
طراحي شدهاند ( )Dereli,2007:p,89و(.)Stonehouse & Pemberton,2002:p,102
بر اساس نظريه فلويد(  ،) 2008امروزه با توجه به رشد فزاينده سطح علم در بين مردم و تغيير و تحوالت ناشي از
يها و حتي موسسات مختلف آموزشي نيز بيشتر خود را منطبق با نيازهاي مردم مي نمايند و برآوردن
اين امر ،كمپان 
نيازهاي مشتري را در برنامه ريزي استراتژيك خود قرار مي دهند (.)Floyd,2008:p,88
ويژگيهاي برنامهريزي استراتژيك
فرآيند برنامهريزي استراتژيك اساسًاًا فرآيندي هماهنگکننده بين منابع داخلي و فرصتهاي خارجي آن ميباشد.
هدف اين فرآيند نگريستن از درون «پنجره استراتژيك» و تعيين فرصتهايي است كه سازمان از آنها سود برده يا به
آنها پاسخ ميدهد .بنابراين فرآيند برنامهريزي استراتژيك ،يك فرآيند مديريتي است شامل هماهنگي قابليتهاي
سازمان با فرصتهاي موجود .اين فرصتها در طول زمان تعيينشده و براي سرمايهگذاري يا عدم سرمايهگذاري
منابع سازمان روي آنها ،مورد بررسي قرار ميگيرند .حوزهاي كه در آن تصميمات استراتژيك اتخاذ ميگردند شامل
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( )1محيط عملياتي سازمان،
( )2ماموريت سازمان
( )3اهداف جامع سازمان ميباشد.
برنامهريزي استراتژيك فرآيندي است كه اين عناصر را با يكديگر در نظر گرفته و گزينش گزينههاي استراتژيك
سازگار با اين سه عنصر را آسان ميسازد و سپس اين گزينهها را بكارگرفته و ارزيابي ميكند )شاکري.)56: 1383 ،
روششناسي تحقيق
هر تحقيق و پژوهشي با يك مساله آغاز ميگردد .مساله تحقيق موجب ايجاد سوالهايي در ذهن محقق گردي و هد

به ارايه فرضيه منجر ميگردد .بنابر اين وظيفه اصلي و اساسي هر محقق ،بررسي و پژوهش براي تاييد يا رد فرضيههه-
هاست .براي پاسخگويي به سواالت تحقيق و نتيجهگيري در خصوص دادههاي جمعععآوري ش يقحت دروم رد هد ق    ،
ورودي اساس و پايه محقق ميباشد و در نهايت محقق بايستي با توجه به دادههاي گردآوري شده در خصوص رد يا
يباش داد ،د ههه ،ا
تاييد فرضيهها و پاسخگويي به سواالت بعدي اقدام نمايد .اما هم م زرحم و راكشآ هك هنوگ نا يييييي يييييي
اطالعات خام و غيرقابل اتكايي ميباشند كه جهت تبديل شدن اطالعات قابل استفاده بايس ندرگ ليلحت يت د ات  ،اب    
تبديل دادهها به اطالعات بتوان اقدام به تصميمگيري نمود (نادري و سيف نراقي.) 201 :4 37 1،
جامعه آماري پژوهش حاضر ،شامل  59نفر از مديران و مسئوالن يک خوشه گردشگري منتخ رهش لامش رد ب    
تهران و برخي از مديران سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري بودند که به علت کوچک بودن جامعه آماري ،به لک    
آن ارجاع داده شد .الزم به يادآوري است از آنجاکه برنامهريزي استراتژيک معمو ًالًال وظيفه مديران و خبرگان ميباشد،
جامعه آماري از يک جامعه خبره ،صاحبنظر و مسئول انتخاب شده است.
همچنين براي گردآوري دادهها از روش کتابخانهاي  ،مصاحبه و پرسشنامه استفاده شد.
جهت تدوين استراتژي براي صنعت گردشگري از مدل استراتژيک فرد.آر.ديوي ييد که ي ييک م و عماج لد

لوبقم    

صاحبنظران و متخصصان مديريت استراتژيک است ،بهره گرفته و از چارچوبي ب  ناونع ا چچ چ چچچچارچوب ج دت عما وو وووين
استراتژي استفاده ميشود .در ميان همه انواع روش هاي مختلف تجزيه و تحليل مديريت استراتژيک ،م تا ررريسهااي
 IFE ،IE ,EFE ،SWOTو  QSPMاز ابزارهايي هستند که توسط هر دوي محققان و متخصصان ،در دهههه يا

اخير مورد توجه قرار گرفتهاند (.)Milorad & Harvey,2004:p,77
اين ماتريس ،ابزارها يا روشهايي را ارائه ميکند که براي انواع سازمان ها مناسب است و به استراتژيستها کمک
ميکند استراتژيها را شناسايي ،ارزيابي و گزينش کنند .اين ماتريس داراي چهار مرحله اصلي اس رد هک ت    ج لود
شماره  1زير نشان داده شدهاند( :اعرابي.)93: 1385 ،
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جدول  :1مراحل برنامهريزي استراتژيک
مرحله شروع

تعيين ماموريت و تهيه بيان ماموريت سازمان

مرحله ورودي

ماتريس ارزيابي عوامل خارجي

مرحله تطبيق و مقايسه

ماتريسSWOT

مرحله تصميمگيري

ماتريس برنامهريزي استراتژيک کمي

ماتريس ارزيابي عوامل داخلي
ماتريس داخلي و خارجي

بيانيه ماموريت
ماموريت يک شرکت نشاندهنده علت و فلسفه وجودي آن ميباشد .بياني ييه ماموري ييت ،هوي ييت و فلس وجو هف دد دددي
شرکت را در قالب کلمات بيان ميکند و بعنوان دس معلاروت للي برااي تدوووين اس تارت ژژژي ق  رار مم ممميگي ييرد (ب و رگربما
مشولم .) 92 : 1383 ،بيانيه ماموريت دليل وجود داشتن و عموميترررين اه شت ار نامزاس فاد ررر رررريح م مميکند (ل و ژنرو

همکاران.) 127 : 1385 ،

بنابراين ماموريت اصلي اين صنعت ،عبارتست از ترميم و مرمت آثار باستاني و بهبود نواحي گردشگررري موج ،دو
جهت جذب گردشگران بينالمللي.
مرحله ورودي

الف) ماتريس ارزيابي عوامل خارجي ()EFE
حيط ططي ،اقتصاددي ،اجتماعععي ،سياس سسي،
اين ماتريس ،ابزاري است که به استراتژيستها اجازه ميدهد ت م لماوع ا حح حح

فرهنگي ،حقوقي ،تکنولوژيکي و وضعيت بازار را در مقطع زمانني م را دروم رظن درو ززززززز ي ييابي ق رار دهند (ديوي ييد،
.) 206 : 1379
نتایج حاصل از مجموع عوامل فرصتها و تهدیدهای تاثیرگذار بر ص یزرا سیرتام بلاق رد یرگشدرگ تعن ا یب      
یباشد .بعبارتی نشانگر وضع ییی ت متوس هب ور ط   
یدهد که تقریبا نمره مناسبی م 
عوامل خارجی ،نمره  2.49را نشان م 
بهبود فرصتهای محیطی در مقابل تهدیدهای خارجی است.
ب) ماتريس ارزيابي عوامل داخلي ()EFI
اين ماتريس ابزاري جهت بررسي عوامل داخلي سازمان ميباشد .در واقع نقاط قوت و ضعف واحدهاي س امزا نني
را ارزيابي مينمايد .براي تهيه يک ماتريس ارزيابي عوامل داخلي ،عمدتًاًا از نظرات و قضاوتهاي مديران و کارکن نا

استفاده ميشود (اعرابي.)25: 1382 ،

نتایج حاصل از مجموع عوامل مربوط به نقاط قوت و ضعف تاثیرگذار بر ص سیرتام بلاق رد یرگشدرگ تعن     
یباشد .بعبارتی نشانگر وضعیت خ بو
یدهد که نمره خوب و مناسبی م 
ار یز ابی عوامل داخلی ،نمره  2. 96را نشان م 
نقاط قوت در برابر نقاط ضعف صنعت گردشگری بعنوان عوامل داخلی در حوزه استان تهران است.
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مرحله تطبيق و مقايسه

الف) ماتريس TOWS
آناليز  SWOTيکي از ابزارهاي استراتژيک تطابق نقاط قوت و ضعف درون سازمان با فرصته هت و ا دددي ييدهااي

برون سازمان است .براي اين منظور در چهار حالت کلي  ،WT ،ST ،WO ،SOپيوند داده ميشوند و گزينههههااي
يشوند (ديويد .) 99 : 1379 ،اين م تا ررريس متش زا لک ي ييک ج عبود تاصتخم لود ددد ددددي
استراتژي از بين آنها انتخابم 
است که هر يک از چهار ناحيه آن نشانگر يک دسته استراتژي ميباشند .اين استراتژيها عبارتند از:
 -1استراتژيهاي تهاجمي(  :) SOراهبردهاي حداکثر استفاده از فرصتهااي محيط ططي ب راکب ا گگ گگگيري نق طا

توق   

سازمان
 -2استراتژيهاي محافظهکارانه( :)OWراهبردهاي استفاده از مزيتهاي ب وقلا ههاي که صرف رد 

تهااي محيط ططي
تت تت

نهفته است ،براي جبران نقاط ضعف موجود در سازمان
 -3استراتژيهاي رقابتي( :)TSراهبردهاي استفاده از نقاط قوت سازمان براي جلوگيري از مواجهه با تهديدات

 -4استراتژيهاي تدافعي(  :) WTراهبردهايي برااي به  ندناسر لقادح  ززززززز ي ييانهااي ناش ششي از تهدي ييدها و نقااط
ضعف(اميني و خباز باويل.) 66 : 1388 ،
با تحليل نقاط قوت و ضعف ،اس فت ا زا هد صرف

ته پ و ا رررهي ييز از تهدي ييدهاي محيط ططي ،اس تارت ژژژيهاايي از ط فر
تت تت

صاحبنظران ارائه گرديد که در جدول مخصوص  SWOTارزيابي گرديد.
ب) ماتريس داخلي و خارجي()EI

با عنايت به چهار دسته استراتژي قرار گرفته در ماتريس س ب هجوت اب و تآو ه گرارق ر تکرش نتف

تام رد رر ررررر رررررررريس

داخلي و خارجي ،آن دسته از استراتژيهايي را جهت ارزيابي و انتخاب در ماتريس برنامهههري ييزي اس تارت ژژژيک کم ممي
برميگزينيم که مربوط به منطقه تعيينشده در ماتريس چهارخانهاي داخلي و خارجي باشند (اعرابي.) 81 : 1385 ،
جدول  :2ماتريس عوامل داخلي و خارجي

4

2 /5

1

فرصت
قوت
2 /5
1

استراتژيهاي تهاجمي

استراتژيهاي محافظه کارانه

ضع ف
EFI = .96 2
EFE= .49 2

استراتژيهاي تدافعي
استراتژيهاي رقابتي

تهديد

یگ در د
با توجه به نمره حاصل از ماتريس عوامل داخلي(  ) 2.96و عوامل خارجي(  ،) 2.49جدول شماره  2ترسیم م 
یکند که عمده این استراتژی ها به ش حر
و این جدول وضعیت استراتژي رقابتي براي صنعت گردشگري را توصیه م 
یباشد:
زير م 
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 -1بسترسازي براي سرمايهگذاري در مناطق گردشگري از طرف بخش خصوصي
 -2بهبود بخشيدن به نواحي موجود گردشگري و برنامهريزي براي توسعه نواحي در حال ظهور
 -3تدوين طرح طبيعتگردي و شکلدهي قطبهاي گردشگري در شهرستانها با توجه به تواناييها
 -4گسترش امکانات و تسهيالت مورد نياز گردشگران بووويژه توجه ست هب  هه هههههيالت اق ما تتي و ورزشهااي آب ببي و
کوهنوردي
 -5تالش به منظور شناخت ارزشهاي گردشگري براي ساکنان و فرهنگسازي و ايجاد رشتههااي دانش اگ هههي با
محوريت گردشگري

 -6برگزاري کالسهاي آموزشي با هدف باالبردن تخصص کاري براي مردم و کارکناني که به نحوي ب اعف ا لللي ييت-

هاي اجرايي در حيطه جهانگردي با طبيعتگردي سروکار دارند
مرحله تصميمگيري
الف)تهيه ماتريس برنامهريزي استراتژيک کمي()QSPM
يکي از تکنيکها و ابزارهاي بسيار شايع در ارزيابي گزينه هاي استراتژيک و مشخص نمودن جذابيتهااي نسببي
استراتژيها که در مرحله تصميمگيري مورد استفاده قرار ميگيرد ،ماتريس برنامهريزي استراتژيک کمي است .درواقع
اين ماتريس ،گزينهها را اولويتبندي ميکند (اعرابي.) 46 : 1382 ،

در این مرحله  6نمره کمی برای جذابیت استراتژی مشخص شده در قالب استراتژی های رقابتی بررسی و تع نیی
یدهد.
یگردد .نتایج بدست آمده در جدول شماره  3نشان م 
م
شماره

استراتژيها

استراتژی
1

بسترسازي براي سرمايهگذاري در مناطق گردشگري از طرف بخش
خصوصي با اعطاي کمکها و معافيتهاي دولتي

2

بهبود بخشيدن به نواحي موجود گردشگري و برنامهريزي براي توسعه
نواحي در حال ظهور

3

تدوين طرح طبيعتگردي و شکلدهي قطبهاي گردشگري شهرستانها
با توجه به تواناييها

4

نمره جذابيت

نمره جذابيت

ميانگين

درجه

عوامل داخلي

عوامل خارجي

نمرات

اولویت

2.29
2.44
1.88

2.37
2.12

2.01

2.33
2.28
1.945

2
4
3

گسترش امکانات و تسهيالت مورد نياز گردشگران بويژه توجه به
تسهيالت اقامتي با هدف جذب گردشگران و توجه به ورزشهاي آبي و

1

2.19

2.2

5 .19 2

کوهنوردي
5

تالش به منظور شناخت ارزشهاي گردشگري براي ساکنان و فرهنگ-
سازي و ايجاد رشتههاي دانشگاهي با محوريت گردشگري

6

4 .7 1

2

1.87

1.41

1.71

1.56

6

برگزاري کالسهاي آموزشي با هدف باالبردن تخصص کاري براي مردم
و کارکناني که به نحوي با فعاليتهاي اجرايي در حيطه جهانگردي با

5

طبيعتگردي سروکار دارند

با توجه به جدول شماره  3مالحظه ميگ در د ارتسا هک  ت ژژژ ژژژژيهااي "بسترسا ززز ي برااي س مر اايهگ اذ ررري در من قطا
گردشگري از طرف بخش خصوصي با اعطاي کمکها و معافيتهاي دولتي" و "بهبود بخشيدن به جوم يحاون  ود    
گردشگري و برنامهريزي براي توسعه نواحي در حال ظهور" ،بعنوان مناسبترين استراتژي انتخاب شدند.
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نتيجهگيري
در این مقاله با هدف شناسايي عوامل اثرگذار بر کاهش سفر گردش وشک هب نارگ ررر رررر ،به و توق طاقن يياسانش    
ضعف اين صنعت در حال حاضر و نيز عوامل محيطي اثرگذار بر آن ،با استفاده از ماتريس ارزيابي عوامل خ و يجرا
داخلي ،پرداخته شد و عوامل اولویت دار تعيين گرديد .سپس ،ب رهب ا هههههگي زا ير ب بيکرت و لماوع نيا ه آ هني نها      
استراتژيهاي ممکن که با توجه به شرايط و موقعيت کنوني ب روم فده هب يبايتسد يارب اهنآ يريگراک د ،رظن          
اثربخش و موثر خواهد بود ،ارائه شد .در مرحله بعد با اس فت ا زا هد تام رر ررريس برنامهههري  يمک يز (( ((( )QSPMاز مي نا

استراتژيهاي ارائه شده در مرحله قبل ،جذابترين استراتژيها استخراج شدند.
یداند:
نتايج به دست آمده ،راهکار الزم برای توسعه گردشگری کشور را در گرو تعقیب استراتژيهاي یز ر م 
 -1بسترسازي براي سرمايهگذاري در مناطق گردشگري از طرف بخش خصوصي با اعطاي کمکه اعم و ا ففي ييت-
هاي دولتي با وزن ( .)2. 33
 -2بهبود بخشيدن به نواحي موجود گردشگري و برنامهريزي براي توسعه نواحي در حال ظهور با وزن ( ) 2.28
 -3گسترش امکانات و تسهيالت مورد ني يياز گردش ب نارگ وو ووويژه توجه ست هب  هه هههههيالت اق ما تتي ب بذج فده ا   
بترررين اس تارت ژژژيهااي
گردشگران و توجه به ورزشهاي آبي و کوهنوردي با وزن(  .)5 .19 2به ترتيب بعنوان مناسب ب
ي اف بذج شياز
صنعت گردشگري کشور برگزيده شدند .بنابراين ،براي نيل به اهددداف مط حر دررر اي نعي ،هلاقم ن ييي ييي
گردشگران مختلف در سطح ملي و بينالمللي ،ميتوان از استراتژيهاي داراي نمره جذابيت باال که پيش از اين ارائه
گرديد ،بهره گرفت.
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