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 كليات طرح پژوهش: -3
 تدوين برنامه عملياتي توسعه بخش گردشگري كشور (در برنامه پنجم توسعه).: عنوان 
 :ها است عبارتند از:هاي اصلي كه اين پژوهش در پي پاسخگويي به آنپرسش مساله تحقيق 

 چيست؟محصولي در ايران رفت از اقتصاد تكنقش گردشگري در برون -

 المللي كدامند؟مسائل و مشكالت توسعه گردشگري در ايران در ابعاد داخلي و بين -

 هايي است؟ها و شاخههاي توسعه گردشگري در ايران در چه زمينهافق -

 هاي كشور قابليت الزم براي توسعه گردشگري را دارا هستند؟ها و يا شهرستانكدام استان -

تواند موفق سازي تا چه حد ميي كوچك و متوسط در چارچوب نظريه خوشهساماندهي و بهسازي فعاليت واحدها -
 باشد.

 :هاي توسعه انساني، سازماندهي كسببخشي به اقتصاد كشور، ارتقاي شاخصهدف كلي تحقيق حاضر تنوع هدف-
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 پيوست:

  R.R.RE02.068كد مستند: 

 7از 3 شماره صفحه: 
غيرنفتي پذيري واحدها در بازارهاي گردشگرفرست خارجي و ارتقاي سطح صادرات وكارهاي گردشكري، افزايش رقابت

  كشور.
 1390-1394( برنامه پنجم توسعه :قلمرو زماني.( 
 ايران. :قلمرو مكاني 
 :ها و اطالعات الزم گردآوري شده است.داده ،اي و پيمايشيتحليلي كه به صورت كتابخانه روش تحقيق 
 :فرصت ( -تهديد -ضعف -مدل تحليلي قدرت مدل مورد استفادهSWOT.( 
 :انتظام يافته است. فصل 5طرح حاض در  خالصه فصول 

 فصل،اين ابتداي در  اختصاص يافته است. »هاي بخش گردشگريتبيين اهداف، راهبردها و سياست« اول به فصل -
 جايگاههاي توسعه بعد از انقالب تحليل شده است. در ادامه ريزي در ايران و عملكرد برنامهكليات تحقيق، برنامه

هاي سياست وانداز بررسي شده قبل و بعد از انقالب، اسناد ملي و سند چشمريزي توسعه بخش گردشگري در برنامه
 است. مدنظر قرار گرفتههاي گردشگري بخشدولت در زمينه زير

، مسائل و تبيين ، به بررسي وضع موجود»هاتعيين مسايل و موضوعات مهم و ارائه سياست«عنوان  تحتدوم  فصل -
بازار گردشگري كشور شامل عرضه و  ،در اين بررسيهمچنين پرداخته است.  ي گردشگري در ايرانهاسياست

  قرار گرفته است.  تحليلتقاضاي آن مورد 
هاي عملياتي بخش برنامهكمي و  اهداف ،در اين فصل .يافته استاختصاص  »تدوين برنامه عملياتي«به سوم  فصل -

 تدوين شده است. ،هاي اصليگردشگري به تفكيك زير بخش

هاي گردشگري كشور ، تدوين برنامه عملياتي توسعه خوشه»تدوين نقشه خوشه گردشگري«با عنوان چهارم  فصل در -
هاي گردشگري و سازي، شناسايي و تشكيل خوشهابتدا مباني و مفاهيم خوشه ،مدنظر قرار گرفته است. در اين راستا

هاي اقتصادي در پذيري و تشكيل انواع صرفهعالوه بر اين، رقابت .تشريح شده است ،هامزاياي ايجاد اين خوشه
به صورت  نهايتتحليل شده است. در  نيز هاها، همكاري و رقابت در خوشهها، ساختار و روابط در خوشهخوشه
 سازي در دو شهر بندر انزلي و شيراز به عنوان پايلوت به انجام رسيده است.مطالعات خوشه ،موردي

هاي آثار بخشي و فرابخشي گردشگري كشور تحليل شده و زمينه »بندي و اثربخشيجمع« پنجم با عنواندر فصل  -
هاي شده است. در اين راستا، كم و كيف انتظارات برنامه تبيينهمكاري بين دستگاهي در راستاي توسعه گردشگري 

-دي در طول برنامه مشخص شده و زمانهاي نهاربط با استفاده از ماتريس همكاريهاي ذيپيشنهادي از دستگاه

 ها تدوين و نظام پايش و كنترل تبيين شده است.بندي و نظام اجراي برنامه

 :نتايج  
هاي موجود در اين بخش را مدنظر قرار در طرح حاضر، ابتدا وضعيت بخش گردشگري در كشور ارزيابي شده و ظرفيت

 اي عملياتي براي توسعه گردشگري كشور ارائه شده است.برنامهگرفته است. پس از بيان نيازهاي توسعه گردشگري، 
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 خوشه گردشگري. برنامه عملياتي، ،گردشگري گردشگري، توسعه وكارهايكسب، پذيريرقابت
Competitiveness, Tourism Business,  Tourism Development, Operational Program, Tourism Cluster

 

 هاي سياستي قابل استخراج از طرح:توصيه -5

توسعه گردشگري كشور در  كالن وهاي ياستسها، راهبردها و وتحليليهتجزمطالعات پايه صورت گرفته و نتايج  بر اساس
 تأكيـد با  وكاركسبگذاري، توسعه يهسرماراستاي برنامه پنجم توسعه در ابعاد مختلف بازاريابي و تبليغات، تأمين منابع مالي، 

هـا، توسـعه تسـهيالت و    و تجهيـز زيرسـاخت   تأمينهاي گردشگري، آموزش و توسعه نيروي انساني، يري و خوشهپذرقابتبر 
برخي دستي و مديريتي تدوين شده است كه بر اساس تلفيق ابعاد مختلف، يعصنايري، توسعه منابع، توسعه پذمهمانخدمات 

 ها ارائه شده است.مينهدر اين ز به تفكيك هااز مهمترين سياست
 

 هاي بازاريابي و تبليغاتسياست 

 بندي و مديريت سازماني،بخشي به مقوله بازاريابي و تبليغات در نظام بودجهاولويت -

 تدوين برنامه استراتژيك بازاريابي و تبليغاتي ايران، -
 عنوان شيوه اصلي تبليغ ايران در جهان؛به» ماركتينگ -وب«در اولويت قراردادن  -
 المللي؛رساني بينهاي تبليغي و اطالعاستفاده از شرايط سياسي موجود براي عقد قرارداد با كمپاني -
 برندسازي براي ايران؛ -
 هاي كوچك و متنوع بازار،تمركز بر بخش -

هاي گردشگري مذهبي و شيعي در بين بازارهـاي هـدف (بـه ويـژه شـيعه) در      عنوان يكي از قطبمعرفي شهر مشهد به -
 منطقه،

رسـاني گردشـگري حـالل در ايـران در بـين بازارهـاي هـدف مسـلمان و         گـذاري گسـترده در معرفـي و اطـالع    سرمايه -
 غيرمسلمان، جهت معرفي فرهنگ اسالمي و سبك زندگي حالل،

 

 گذاريهاي تأمين منابع مالي، سرمايهسياست 
 كرد بيشتر.تمركز بر جذب بازارهاي هدف با قدرت هزينه -
 هاي نوظهور،ويژه در كانونبخش خصوصي به گذاريحمايت از سرمايه -

المللي خدمات گردشگري در برخـي مقصـدهاي اصـلي    هاي بينهاي مشترك با سازمانگذارينامه و سرمايهانعقاد تفاهم -
 گردشگري كشور،
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 ،هاي محلي جهت توسعه تسهيالت گردشگريهاي خصوصي و تعاونيهاي محلي در قالب شركتاستفاده از ظرفيت -
 ها و تسهيالت نوين همساز با محيط،گذاران، جهت توسعه زيرساختاعطاي مشوق به سرمايه -
و  گـذاري هاي بين بخشي جهـت كـاهش موانـع سـرمايه    تعريف عملياتي و دقيق قوانين و مقررات در قالب دستورالعمل -

 ها،تسهيل ارائه مجوزها و مشوق
 براي گردشگران خارجي، پيگيري تعامالت فرابخشي جهت تسريع عمليات مالي -

 

 هاي گردشگريپذيري و خوشهأكيد بر رقابتوكار با تهاي توسعه كسبسياست 
هـاي مختلـف خـدماتي،    تعيين استانداردهاي كيفيت خدمات و برگزاري جايزه كيفيـت خـدمات گردشـگري در بخـش     -

 منظور ايجاد فضاي رقابتي و ارتقاي سطح كيفيت خدمات،به

 ربط،هاي ذينيازسنجي نيروي انساني بخش گردشگري با همكاري مؤسسات و سازمانتهيه طرح جامع  -
يده و متخصـص و تمركززدايـي   دآموزشهاي استاني از طريق جذب نيروهاي تقويت بدنه كارشناسي و مديريتي سازمان -

 هاي توسعه،اجراي برنامه
 با كشورهاي خارجي. هاي مهارت محور و برقراري تسهيالت الزم براي تبادلتقويت آموزش -
 ونقل گردشگري كشور،ونقل (ريلي و دريايي) جهت افزايش ظرفيت حملهاي حملجايگزيني ساير روش -

 ها،هاي محيطي در طراحي و ساخت تأسيسات و زيرساختبرداري از توانهاي نوين و بهرهاستفاده از روش -
 ها،و نوع بازارهاي هدف آن ها و خدمات گردشگري متناسب با مقياس مقصدهاتوسعه زيرساخت -
 هاي مختلف،ايجاد سيستم يكپارچه اطالعات گردشگري در بخش -
هـا در  هاي داراي قابليت اساسي و پرهيز از اتـالف هزينـه  ها در كانوندر توسعه زيرساخت گذاريسنجي و سرمايهاولويت -

 مناطق واجد قابليت،
 ها در مناطق واجد ارزش گردشگري،، جهت توسعه زيرساختربطهاي فرابخشي و هماهنگ با نهادهاي ذيتهيه طرح -
 هاي اساسي كشور.تعديل اهداف غيرواقعي در جذب گردشگران خارجي متناسب با ظرفيت زيرساخت -

 
 پذيريتوسعه تسهيالت و خدمات مهمان 

هاي مختلـف  گروه ينه اقامت و پذيرايي جهت تأمين نيازهايزم درويژه بخشي به خدمات و تسهيالت گردشگري بهتنوع -
 گردشگران،

 المللي براي انجام خدمات رزرو،ايجاد زمينه انجام مبادالت مالي بين -
ويـژه  ها و تسريع عمليات صدور ويزا بـراي گردشـگران خـارجي، بـه    برقراري تعامالت بين بخشي جهت تأمين زيرساخت -

 اتباع كشورهاي مسلمان.
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 هاي توسعه منابعسياست 

هـاي اسـالمي و شـيعي،    همخـوان از محصـول گردشـگري مـذهبي در شـهر مشـهد (همـايش       ايجاد تركيب منسـجم و   -
 هاي نمايش و ... متناسب با فرهنگ شيعي و معرفي و تحقيق درباره آن)،ها، سالنها، كتابخانهدانشگاه

 المللي،ويژه عراق، براي گردشگران بينبرگزاري تورهاي مشترك و يكپارچه شيعي با كشورهاي همسايه به -
با ساير كشورها جهـت ايجـاد كريـدورها و محورهـاي گردشـگري مشـترك        ايهاي منطقهبرقراري مناسبات و همكاري -

 گردي و ...مذهبي، فرهنگي، بوم
 المللي ورزشي و جذب گردشگران،ربط جهت برگزاري رويدادهاي بينهاي ذيهمكاري با سازمان -
 جديد گردشگري (همچون سفرهاي تفريحي دريايي، ...)، هايهاي موجود جهت توسعه گونهاستفاده از ظرفيت -
 ها به بخش خصوصي،برداري از آنهاي تاريخي كشور از طريق واگذاري مجوز بهرهحفظ و احياي جاذبه -
 هاي توسعه،گردشگري مذهبي، طبيعي و يا تاريخي در اجراي طرح ها و مقصدهايحفظ هويت و اصالت جاذبه -
برداري خصوصـي از منـابع گردشـگري كشـور و     ن و مقررات فرابخشي، جهت جلوگيري از بهرهبازنگري و پيشنهاد قواني -

 محدود نمودن دسترسي عمومي،
هـاي  هاي ويژه و مصنوع، متناسب با هويت فرهنگي و طبيعي منابع گردشـگري و پرهيـز از توسـعه جاذبـه    توسعه جاذبه -

 ناهمخوان،
 

 هاي توسعه صنايع دستيسياست 
 ويژه با تأكيد بر اينترنتدستي و توسعه راهكارهاي بازاريابي بهالمللي صنايعبينايجاد برند  -

 گذاران فعال در بازارهاي جهانيهاي خصوصي و سرمايهدستي كشور از طريق سازمانتقويت بخش صنايع -
 لي با برند ويژهالملدستي و وارد كردن آن به زندگي مردم در داخل و در بازارهاي بينكاربردي نمودن نقش صنايع -
هـاي مطالعـه، توليـد و عرضـه     ينـه ايجـاد سـازمان   زم درگـذاران  براي جـذب سـرمايه   گذاريهاي سرمايهاعطاي مشوق -

 محصوالت شدهتمامدستي در جهت كاهش بهاي صنايع
 دستيهاي منسجم و قدرتمند صنايعبه بخش خصوصي جهت تشكيل تعاوني گذاريهاي سرمايهارائه مشوق -

 
 هاي مديريتيسياست 

هاي بين بخشي در مورد محورهاي تردد گردشگري و توسعه تسهيالت و خدمات در اين محورها تناسب ايجاد هماهنگي -
 با نياز گردشگران

ارتقاء جايگاه مديريتي سازمان در بدنه اجرايي كشور از طريق تقويت بدنه مديريتي داراي نفوذ سياسي و اجرايي، اصالح  -
 قوانين مربوط، يا تغيير مقررات و

 هاي مديريت مقصد،اصلي گردشگري از طريق هماهنگي و اشتراك مساعي سازمان مديريت يكپارچه مقصدهاي -



   

 

 
 
 

 رياست جمهوري
 ريزيموسسه عالي آموزش و پژوهش مديريت و برنامه

 معاونت پژوهشي
 هاي پژوهشيدفتر طرح

 پژوهشي هايشناسنامه طرح

 19/12/1393تاريخ:    

 پيوست:

  R.R.RE02.068كد مستند: 

 7از 7 شماره صفحه: 
عنـوان  يرات منفي سياسي بر صـنعت گردشـگري بـه   تأثهاي قدرت جهت تسريع كاهش زني و اعمال فشار بر كانونچانه -

 اجتماعي حامي صلح، -يك فعاليت فرهنگي و صنعت انساني
 

 


