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  تحلیل آماري صنعت گردشگري جهان، بازارهاي آینده و جایگاه ایران
  

   1دکتر علی رحیم پور
  )15/02/92: ، تاریخ تصویب10/10/91: تاریخ دریافت(

  چکیده
به جهان  يزاا و اشتغالزدرآمدهاي الیتهمچنان یکی از برترین صنایع و فع 2012در سال  ،گردشگري     

نصیب بازارهاي مقصد  درآمدتریلیون دالر  030/1معادل  2011این صنعت توانسته در سال . رود شمار می
-بازار اقتصاد و تجارت بینة هاي سازمان جهانی جهانگردي، آیندبینیبر اساس پیش. گردشگري جهان کند

میلیارد نفر در  809/1لیارد نفر گردشگر ورودي و تعداد می 360/1با تعداد  2020المللی دنیا، بویژه در سال 
 717بالغ بر  2020این در شرایطی است که در سال. در اختیار صنعت گردشگري خواهد بود 2030سال 

. تریلیون نفر گردشگر به کشورهاي درحال توسعه سفر خواهند کرد 037/1بالغ بر  2030میلیون و در سال 
ارزي کافی  درآمداز پدیده اجتماعی و اقتصادي بیکاري و عدم  کشورها که اکثراًاین یعنی فرصتی براي این 

میلیون نفر به کشورهاي در حال توسعه  450میلیون نفر گردشگر بالغ بر  983هم اکنون از . در رنج هستند
  . کنندسفر می

-بازار تجارت عظیم بین شود که به راستی در اینسؤال اصلی این پژوهش نیز در همین راستا تعریف می     
توان با توجه به منابع گردشگري ایران کجاست و چگونه می میجایگاه جمهوري اسال ،المللی گردشگري

زده کشور استفاده کرد؟ انحصاري موجود در کشور از این منابع به نفع منافع ملی و کمک به اقتصاد بحران
و  ،ايتحلیلی و توصیفی و استفاده از اسناد کتابخانه اند تا بر اساس روشمحققین در این پژوهش تالش کرده

 ۀ، در یک مقایس2012همچنین با استناد به آمار ارائه شده از سوي سازمان جهانی جهانگردي در سال 
شرایط حاکم بر بازار گردشگري جهان، موقعیت و جایگاه ایران را بررسی  ۀبر بررسی و مطالع تطبیقی، عالوه
دهد که اگر براساس هاي تحقیق نشان مییافته. طریق نمایند ۀر کشور در این بازار ارائثرتؤو براي حضور م

 هاي رقابتی و ویژه تبدیل کرد، قطعاًهاي خود را به محصوالتی با مزیتنتوان داشته ،بازاریابی  میاصول عل
ت رفته براي مسئوالن و هاي از دسدست آورد و صرفا افسوس فرصتتوان از این بازار سهم مناسبی را به مین

  . جاي خواهد مانده مردم ب
  .، جایگاه ایران، آینده بازار2011گردشگري، بازار تجارت، سال  :واژگان کلیدي

  

                                                                                                                   
 عضو هیات علمی پژوهشگده گردشگري و عضو هیات مدیره انجمن علمی گردشگري ایران :نویسنده مسئول  - 1
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  مقدمه
ترین  به عنوان بزرگ ،درصد از تولید ناخالص جهان 2/10با در اختیار داشتن  ،گردشگري     

براي اولین بار در جهان رکوردار  ،ردشگريصنعت گ. معرفی شده است 2011صنعت جهان در سال 
حاصله  درآمد ،همچنین. میلیون نفر گذشت 983شد و تعداد گردشگران ورودي در این سال از مرز 

میلیون نفر در سال  25با رشدي شتابان از رقم  ،این صنعت .تریلیون دالر تجاوز کرد 030/1از رقم 
درصد  2/6 ۀیعنی از رشد متوسط ساالن. ده استرسی 2011میلیون نفر در سال  983به رقم  1950

براي  2011صنعت گردشگري در سال . )Tourism Highlights,2012:3( برخوردار بوده است
درصد از نیروي کار جهان در بخش گردشگري  6/10یعنی . میلیون نفر شغل ایجاد کرده است 240
این صنعت  ،همچنین. گري شاغل استیک نفر در بخش گردش ،نفر کارگر 9از هر . کنندالیت میفع

 9/10مالیاتی براي اقتصاد جهان ایجاد کرده و  درآمدمیلیارد دالر  655معادل  2011در سال 
 9/6صنعت گردشگري حدود  ،به طور متوسط .هاي جهان را شامل شده استدرصد از کل پرداختی
-گذاريدرصد از کل سرمایه 7/10ها را به خود اختصاص داده و هاي دولتدرصد از کل پرداختی

  .هاي کل جهان را شامل شده است
  

  2011گردشگران ورودي کشورهاي پیشرو در سال  درآمدتعداد و : 1جدول شماره 
میلیون ( 2011تعداد گردشگر  در سال 
 )نفر

میلیارد ( 2011حاصل از گردشگري  در سال  درآمد
 )دالر

  درآمد  کشور  تعداد  کشور
 3/116 امریکا 5/79 فرانسه
 9/59 اسپانیا 3/62 امریکا
 8/53 فرانسه 6/57 چین
 5/48 چین 7/56 اسپانیا
 43 ایتالیا 1/46 ایتالیا
 8/38 آلمان 3/29 ترکیه
 9/35 انگلستان 2/29 انگلستان
 4/31 استرالیا 4/28 آلمان
 8/27 )چین(ماکائو 7/24 مالزي
 2/22 هنگ کنگ 4/23 مکزیک

Source: World Tourism Organization (UNWTO) - (Data as collected by UNWTO 
June 2012) 
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به واقع  ،است 1391میلیون نفر گردشگر خارجی در سال  5/7ایران به دنبال  میاگر جمهوري اسال
مین منابع، تجهیز امکانات و أگیري، اجرایی، تهاي مضاعفی در سطوح مختلف تصمیمبایستی تالش

   البته این عددي است که رییس . ت نیروي انسانی متخصص صورت گیردتسهیالت، آموزش و تربی
 1404ما بایستی در سال  ،بر طبق سند چشم انداز ،در صورتی که ؛سازمان وقت اعالم کرده است

   .میلیون گردشگر خارجی در سال داشته باشیم 20 بالغ بر
   :1391ران در سال ای میمیلیون گردشگر ورودي به جمهوري اسال 5/7اما تحلیل      

تعداد گردشگران . اندمیلیون نفر در صنعت گردشگري جهان شاغل بوده 204تعداد  2011در سال 
گردشگر ورودي یک شغل  8/4یعنی به ازاي هر . میلیون نفر بوده است 983خارجی ورودي 

  .وجود داشته است میدائ
 3/3در حال حاضر با  ،ي استیید سازمان جهانی جهانگردأبا این مقیاس جهانی که مورد ت -

  .نفر بایستی در این صنعت شاغل باشند 687500ایران . ا. میلیون گردشگر ورودي به ج
نفر به طور مستقیم در  000/560/1میلیون نفر در سال برسد، تعداد  5/7اگر تعداد گردشگران به  

  .این صنعت در کشور مشغول به کار خواهند شد
دالر  1710ي جنوب آسیا ها میالدي در کشور 2010شگر در سال هر گرد ۀمتوسط هزین      

  .در این تقسیم بندي سازمان جهانی جهانگردي قرار داردنیز ایران . ایاالت متحده امریکا بوده است
شب  5میلیون نفر گردشگر و مسافر ورودي به کشور را گردشگر با متوسط  3/3اگر تعداد      

  :اقامت در نظر بگیریم
  .میلیارد دالر خواهد شد 6/5حاصله بالغ بر  مددرآ  -
  :میلیون گردشگر ساالنه برسد 5/7به عدد  ،با این تفسیر اگر کشور 
  .میلیارد دالر در سال خواهد رسید 8/12حاصله به رقم  درآمد  -

هاي در جدول ورودي ،ایران با توجه به منابع انحصاري گردشگري خود. ا. حال اگر در نظر بگیریم ج     
   :و اشتغال خواه افتاد درآمدگردشگري در جایگاه دهم جهان قرار بگیرد چه اتفاقی در حوزه 

  :میلیون نفر گردشگر سالیانه 4/23ایران در جایگاه مکزیک با 
  مستقیم  درآمدمیلیارد دالر  40 -
  شغل دائم 000/875/4  -

بوده و تعداد قابل توجهی با گذر شوند گردشگر نافرادي که به کشور وارد می میتما: 1ۀنکت     
  .شوندساعت وارد ایران می 24مرزي و براي خرید و فروش کمتر از 

یه بلیط رفت و برگشت گردشگران دالر صرف ته 1710بخش قابل توجهی از مبلغ :  2ۀنکت     
با  شود، که به دلیل عدم برخورداري کشور از ناوگان حمل و نقل هواییویژه پروازهاي هوایی میب
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در . شودهاي حمل و نقل خارجی میو در دسترس، بخش زیادي از این مبلغ نصیب شرکت کیفیت
  .شودبلیط هواپیما می ۀتهی ۀهزین ،دالر 1710از  میمسیرهاي دور پرواز بیش از نی

گیرد که ضریب اشغال زمانی صورت می ،اشتغال کامل در واحدهاي اقامتی و پذیرایی: 3 ۀنکت     
ها هتلباشد، کمتر از این رقم  در سال، اگر ضریب اشغال. درصد باشد 55ها در سال باالي این واحد

دیده و شاغل خود را از دست براساس استاندارد جهانی در درازمدت متضرر شده و نیروي آموزش
  .خواهند داد

  
 : 1390در سال  ارزي کشور  درآمد

 میلیارد دالر بوده 110نفت و خدمات ، الارزي کشور اعم صادرات کا درآمد 1390در سال      
  .است
ورد امیلیون دالر بر 561میلیارد و  69صادرات نفت خام ایران در سال گذشته  درآمدمجموع      

 .شده است
بوده میلیارد دالر  12 در این سال میي پتروشیها ارزي کشور از محل صادرات فرآورده درآمد     
 .است
آن از نوع سنگین  بیشترکه  ،هزار بشکه نفت خام 300میلیون و  2 روزانهایران به طور متوسط      
  . کندبه دنیا صادر میرود،  شمار می به

دالر و باالترین قیمت نفت سبک ایران  76/67کمترین قیمت نفت سبک ایران در سال گذشته      
دالر  26/84ال دالر بوده است و متوسط قیمت نفت سبک ایران در این س 38/112در این سال 

  .ارزیابی شده است
  .دالر رسیده است 580میلیون و  190روزانه صادرات نفت خام ایران در سال گذشته به  درآمد     
میلیارد دالر  8/12حاصله به رقم  درآمد ،میلیون گردشگر ساالنه برسد 5/7اگر کشور به عدد      

  .صل از صادرات نفت خواهد بودهاي حادرآمددرصد  6/18در سال خواهد رسید که معادل 
  .است بودهمیلیارد دالر  482 معادل 1389در سال  تولید ناخالص ملی ایران     
سهم گردشگري در تولید ناخالص ملی به  ،نه برسدالمیلیون گردشگر سا 5/7اگر کشور به عدد      

  .درصد خواهد رسید 7/2رقم 
 درآمدرا گردشگر در نظر بگیریم،  1390ر سال میلیون نفر ورودي به کشور د 3/3اگر رقم      

درصد از تولید ناخالص ملی کشور را  16/1میلیارد دالر خواهد بود که معادل  6/5حاصله بالغ بر 
  )1391دفتربازاریابی و توسعه گردشگري خارجی. (شودشامل می
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نعت سهم گردشگري در تولید ناخالص ملی کشورهاي پیشرفته در ص ،به طور متوسط     
  .)352: 1389رحیم پور، علی،(درصد است 11تا  10گردشگري دنیا بین 

 

  کشورگردشگري در بخش  و اشتغال وضعیت منابع انسانی
بیشترین شاغلین در صنعت گردشگري در واحدهاي : یروي انسانی شاغل در  واحدهاي اقامتین     

مهمانپذیر،   1617تعداد  1391سال دهد که در  می آمار نشان. کنندالیت میاقامتی و پذیرایی فع
  .اندهتل آپارتمان در کشور وجود داشته 522هتل،  978واحد پذیرایی بین راهی،  2295

ترین بخش این صنعت براي  دفاتر خدمات مسافرتی و جهانگردي که مهم ةهمچنین در حوز      
 3273تعداد  خوردار باشند،اي بردیدهو آموزش ویژهبایستی از نیروي انسانی  جذب گردشگر بوده و

2837که متاسفانه تعداد  ،اندالیت شدهدفتر خدمات مسافرتی و گردشگري موفق به اخذ مجوز فع 
و بیشتر ندالدفتر از آنها فع کنندالیت میدر بخش تورهاي خروجی فع .  

  
ال در صنعت تعداد دفاتر خدمات مسافرتی و جهانگردي فع: 1جدول شماره

  گردشگري کشور
 درصد به کل تعداد دفاتر نام استان ردیف

 9/4 139 آذربایجان شرقی 1
 3/1 37 آذربایجان غربی 2
 63/0 18 اردبیل 3
 51/4 128 اصفهان 4
 66/1 47 البرز 5
 6/0 17 ایالم 6
 56/0 16 بوشهر 7
 72/42 1212 تهران 8
 95/0 27 چهار محال و بختیاري 9
 32/0 9 خراسان جنوبی 10
 09/9 258 خراسان رضوي 11
 78/0 22 خراسان شمالی 12
 35/3 95 خوزستان 13
 09/1 31 زنجان 14
 56/0 16 سمنان 15
 78/0 22 سیستان و بلوچستان 16
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 88/3 110 فارس 17
 52/1 43 قزوین 18
 41/1 40 قم 18
 81/0 23 کردستان 19
 17/3 90 کرمان 20
 16/1 33 کرمانشاه 21
 21/0 6 بویر احمد کهکیلویه و 22
 55/1 44 گلستان 23
 23/1 35 گیالن 24
 74/0 21 لرستان 25
 57/5 158 مازندران 26
 92/0 26 مرکزي 27
 8/1 51 هرمزگان 28
 67/0 19 همدان 29
 55/1 44 یزد 30
  2833 جمع 

  ي، سازمان میراث فرهنگی و گردشگر22/8/1390،دفتر امور مراکز خدمات گردشگري: ماخذ
 

 شرکت در زمینه تورهاي 100از این تعداد دفتر و شرکت خدمات مسافرتی و گردشگري کمتر از 
  1391رش جامعه تورگردانان ایران، گزا( ورودي به مقصد ایران فعال هستند

هاي این ترین بخش در بخش راهنمایان تور که باز منابع انسانی شاغل در این حوزه یکی از مهم
گردشگران  ان دسته از ثیرگذاري در ارتقاي سطح رضایتمنديأثر و تؤیار مصنعت است که نقش بس
راهنماي تور نفر  5628تاکنون تعداد  .کنندد که با تور به کشور سفر میخارجی و داخلی دار

اند که در حال حاضر با مشکل عدم اشتغال مواجه الیت شدهآموزش دیده و موفق به اخذ مجوز فع
  .اندشده

  
  الیت در کشورتعداد راهنمایان تور داراي مجوز فع: 2جدول شماره

 درصد به کل تعداد راهنما نام استان ردیف

 77/1 95 آذربایجان شرقی 1
 58/0 31 آذربایجان غربی 2
 74/0 40 اردبیل 3
 08/7 381 اصفهان 4
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 21/1 65 البرز 5
 02/0 1 ایالم 6
 07/0 4 بوشهر 7
 71/62 3375 تهران 8
 04/0 2 حال و بختیاريچهارم 9
 00/0 0 خراسان جنوبی 10
 79/3 204 خراسان رضوي 11
 07/0 4 خراسان شمالی 12
 24/0 13 خوزستان 13
 32/1 71 زنجان 14
 13/0 7 سمنان 15
 09/0 5 سیستان و بلوچستان 16
 59/10 570 فارس 17
 30/0 16 قزوین 18
 06/0 3 قم 19
 04/0 2 کردستان 20
 36/2 127 نکرما 21
 11/0 6 کرمانشاه 22
 04/0 2 کهکیلویه و بویر احمد 23
 28/0 15 گلستان 24
 02/1 55 گیالن 25
 07/0 4 لرستان 26
 50/0 27 مازندران 27
 24/0 13 مرکزي 28
 15/0 8 هرمزگان 29
 06/1 57 همدان 30
 33/3 179 یزد 31

  5382 جمع 
  ، سازمان میراث فرهنگی و گردشگري22/8/1390،دمات گردشگريدفتر امور مراکز خ: ماخذ         

  
 )هانهمسافرخا(پذیرها  میانگین تعداد شاغلین در مهمان ،وسیلۀ بانک مرکزيه آمار ارائه شده ب     

به طور متوسط به  ،ستاره 5و  4هاي این رقم براي هتل. نفر ذکر کرده است 3/3هر واحد را در 
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یک نفر نیروي  ستاره، 3تا  1هاي تخت در هتل 3ولی به ازاي هر  ازاي هر تخت یک نفر است
  .دیده مشغول به کار استانسانی آموزش

نفر بوده  23395حدود  1379در سال گردشگريواحدهاي اقامتی  شاغل در نیروي انسانی     
ین عدد ا. نفر برسد 76264نفر افزایش به رقم  52869با  1391که این رقم بایستی در سال . است
- ها را در بر میرستورانو  تور راهنمایان ،عملیات مربوط به مسافرتشاغلین بخش اقامتی،  ۀکلی
  . گیرد

  
  روش تحقیق

توصیفی، تحلیلی  ،کاربردي و از نظر نوع ،نوع تحقیق صورت گرفته در این پژوهش از نظر هدف     
روش تجربی را نیز به آن ، مختلفتوان با مقایسه و تطبیق سناریوهاي  می و مقایسه اي است که

ي مورد ها از روش و ابزارهاي تحقیقات اسنادي و اطالعات کتابخانه اي براي جمع آوري داده. افزود
  .، استفاده شده استنظر و براي محاسبات

  
  تحلیل موضوع

 2011در سال  میلیون نفر بوده است، 940بالغ بر  2010تعداد گردشگران ورودي که در سال      
  .فر افزایش یافته استمیلیون ن  983 به

  و تعداد گردشگران ورودي به تفکیک منطقه بر اساس سال  درآمداي مقایسه: 3جدول شماره
)2011- 2009(  

  )میلیارد دالر امریکا (  درآمد  )نفر  میلیون(گردشگران ورودي بین المللی   منطقه
 2011 2010 2011 2010 2009  سال
  1030  927  983  940  883  جهان

  664  589 523 499 475 اقتصادهاي پیشرفت
  4/289  3/255 217 4/204 1/181 آسیا و پاسیفیک

  1/199  7/180 6/156 7/150 7/141 امریکا
  6/32  4/30 2/52 7/49 9/45 افریقا
  9/45  7/51 4/55 3/60 8/52  خاورمیانه

Source: World Tourism Organization (UNWTO) -(Data as collected by UNWTO June 
2012) 
 

میلیارد دالر بوده است که  927معادل  2010ارزي حاصله از صنعت گردشگري در سال  درآمد     
 . تریلیون افزایش یافته است 030/1به  2011در سال 
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میلیارد دالر بوده است که با توجه به  939معادل  2008صنعت گردشگري در سال  درآمد     
 ،2011و   2010ي سال ها درآمددرصدي  7/4اکم بر جهان و با عنایت به رشد وضعیت اقتصادي ح

ي اقتصادي در اروپا و ها یعنی قبل از شروع بحران 2008به عدد سال  درآمدهنوز این میزان 
  .امریکاي شمالی نرسیده است

  
  )2011-2009(گردشگران بین المللی ورودي به تفکیک قاره  درآمدتعداد و  ۀمقایس: 4جدول شماره 

  
  مقصد

  گردشگري بین المللی درآمد  تعدادگردشگران بین المللی ورودي

سهم   میلیون دالر امریکا  (%)سهم   (%)تغییر   )1000(
(%)  

2009  2010  2011  09/
10  

10/
11  

201
1  

2009  2010  2011  201
1  

47475  461662  اروپا
5  503963  8/2  2/6  100  41225

7  
40931

0  463404  100  

اروپاي 
  2/14  70278  61425  58438  8/11  6/5  2/0  59284  56125  55997  لیشما

اروپاي 
15384  148536  غربی

7  
15904

5  6/3  4/3  3/73  14447
1  

14215
3  160392  4/55  

اروپاي 
مرکزي و 
  شرقی

92619  95676  10345
7  3/3  1/8  7/47  47948  48094  56072  4/19  

اروپاي 
جنوبی و 
  مدیترانه

164511  169107  18217
8  8/2  7/7  84  161400  157638  176663  61  

آسیا و 
پاسیفی
  ك

18112
7  

20443
9  216996  9/12  1/6  100  20415

5  
25525

4  
28944

8  100  

شمال 
 شرق
  آسیا

98012
7  11508  11577

9  8/13  8/3  4/53  101627  12857
9  

14305
1  4/49  

  4ادامه جدول شماره 

جنوب 
شرق 
  آسیا

62102  69886  77154  5/12  4/10  6/35  53847  68587  81871  3/28  

  4/14  41560  39157  33781  4/5  9/0  1/6  11669  11566  10904  اقیانوسیه
  9/7  22966  18932  14900  7/5  8  6/13  12395  11479  10103جنوب 
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  آسیا

15070  141697  امریکا
7  156600  4/6  9/3  100  166097  18070

0  
19908

2  100  

شمال 
10170  99183  93042  امریکا

4  6/6  5/2  9/64  119436  13120
7  

14508
4  9/72  

  12  23901  22735  22183  3/13  9/3  2/2  20811  20024  19590  کارائیب
امریکاي 
  6/3  7174  6676  6003  3/5  8/4  9/3  8320  7940  7640  مرکزي

جنوب 
  5/11  22923  20081  18475  5/16  4/9  10  25765  23561  21426  امریکا

  100  32552  30373  28368  100  9/0  5/8  50168  49738  45850  افریقا
شمال 
  1/29  9468  9661  9896  34  -1/9  7/6  17055  18756  17574  افریقا

سایر 
  9/70  23083  20712  18472  66  9/6  6/9  33112  30982  28276  افریقا

Source: World Tourism Organization (UNWTO) - (Data as collected by UNWTO June 
2012) 

  
اروپا توانسته است معادل   ،2011گردشگري در سال  درآمددالر  تریلیون 030/1از مجموع      

در این . این صنعت را به خود اختصاص دهد درآمداز  میمیلیارد دالر یعنی در حدود نی 4/463
 Tourism( را داشته است درآمدمیلیارد دالر کمترین  6/32آفریقا با مبلغ  ةقار ،تجارت پر سود

Highlights,2012:5(.  
این عدد در سال  .تاس میلون نفر بوده 674حدود  2000داد گردشگران ورودي در سال تع     

از این . میلیون نفر بالغ شده است 940به عدد  2010میلیون نفر و در سال 799به رقم  2005
المللی گردشگري را در سال بازار تجارت بین ،کشورهاي داراي اقتصاد پیشرفته در جهان ،تعداد

این . اندمیلیون نفر در اختیار داشته 499بالغ بر  2010میلیون نفر و در سال  417 بالغ بر 2000
حدود  2000در سال  ،در حالی است که کشورهاي به اصطالح در حال توسعه و یا در حال پیشرفت

  .اندالمللی را جذب کردهمیلیون نفر گردشگر بین 441حدود  2010میلیون نفر و در سال  256
المللی به سوي  کشورهاي در حال دهد که گرایش گردشگران بیناکم بر بازار نشان میروند ح     

بازارهاي سنتی گردشگري بویژه اروپا، بازار خود را به سود کشورهاي در  ،پیشرفت است و به مرور
  .دهدحال توسعه از دست می
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  :هاي سازمان جهانی جهانگرديبازارهاي آتی و پیش بینی
  

  )1980-2030(بینی تعدادگردشگران ورودي و پیش مقایسه  :5جدول شماره 
  
  منطقه

  (%)سهم   (%)میانگین رشد ساالنه   )میلیون(گردشگر ورودي بین المللی 
  پیش بینی آینده  آمار گذشته  پیش بینی آینده  آمار گذشته

1980  1995  2010  2020  2030  95 -
1980  

2010 -
95  

30 -
2010  

20 -
2010  

30 -
2020  2010  2030  

  100  100  9/2  8/3  3/3  9/3  4/4  1809  1360  940  528  277  جهان
اقتصادهاي 
 پیشرفته

194  334  498  643  772  7/3  7/2  2/2  6/2  8/1  53  43  

اقتصادهاي 
در حال 
 پیشرفت

83  193  442  717  1037  8/5  7/5  4/4  9/4  8/3  47  57  

  1/41  6/50  8/1  7/2  3/2  3  7/3  744  620  3/475  1/304  3/177 اروپا
سیا و آ

 پاسیفیک
8/22  82  204  355  535  9/8  3/6  9/4  7/5  2/4  7/21  6/29  

  7/13  9/15  2/2  9/2  6/2  1/2  8/3  248  199  7/149  109  3/62 امریکا
  4/7  3/5  6/4  4/5  5  7/6  7/6  134  85  3/50  9/18  2/7 افریقا
  2/8  5/6  4  2/5  6/4  5/10  5/4  149  101  9/60  7/13  1/7  خاورمیانه

Source: World Tourism Organization (UNWTO) -(Data as collected by UNWTO June 2012) 
 

تعداد  2020که در سال  دهدهاي سازمان جهانی جهانگردي نشان میپیش بینیآمار و      
میلیون نفر  643تعداد  ،از این بازار .میلیارد نفر بالغ خواهد شد 360/1گردشگران ورودي به رقم 

میلیون نفر نصیب اقتصاد کشورهاي در  717ي پیشرفته خواهد بود و تعداد سهم اقتصاد کشورها
  . حال پیشرفت خواهد شد

کشورهاي پیشرفته  ،که به طوري؛آوري تغییر خواهد کردبه طور تعجب 2030این ارقام در سال 
بر که کشورهاي در حال توسعه بالغ  میلیون نفر گردشگر را میزبان باشند در حالی 772توانند می

  .کنندتریلیون نفر گردشگر را میزبانی می 037/1
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  کرد گردشگران در مقاصد گردشگريمیزان هزینه
به  2010-  2005ي ها متوسط هزینه کرد گردشگران در منطقه جنوب آسیا در بین سال: 6جدول شماره

  دالر امریکا
  2010  2009  2008  2007  2006  2005  سال

  980  970  1020  950  870  840  جهان

  1710  1550  1470  1370  1290  1220  جنوب آسیا
Source: World Tourism Organization (UNWTO) - (Data as collected by UNWTO June 2012 
 

میزان هزینه کرد گردشگران با توجه به افزایش میزان سرمایه گذاري در  که دهد می آمار نشان     
 2010تا  2005 ۀسال 5دمات و تورم جهانی طی کیفیت خ يبه منظور ارتقا ،سیسات گردشگريأت

جنوب آسیا بسیار اما این روند افزایشی در . دالر به ازاي هر نفر افزایش یافته است 140حدود 
 2005نسبت به سال  2010که مازاد خرج کرد گردشگران در سال  به طوري شدیدتر بوده است،

  .دهد می دالر  را نشان 490حدود 
ایران، هند، مالدیو، سریالنکا، : جهانی جهانگردي در جنوب آسیا عبارتند ازکشور عضو سازمان 9

  . بوتان، نپال، افغانستان، پاکستان، بنگالدش
از نظر نوع گردشگري که  ،این یک حقیقت است که مقاصد پیشرو در صنعت گردشگري جهان     
امت، میزان پولی که متوسط طول مدت اق .هاي مشخصی با یکدیگر دارند کنند، تفاوت می جذب
ارزي براي بازاراهاي  درآمددر کسب   میثیر مستقیأپیمایند ت می کنند و مسافتی که می هزینه

 3400اقیانوسیه  ةمیالدي به ترتیب در قار 2009هر گردشگر در سال  ۀمتوسط هزین. مقصد دارد
ر کشورهاي کارائیب دالر، د 1340دالر، در امریکاي شمالی  1710ي جنوب آسیا ها دالر، در کشور

  .دالر ایاالت متحده امریکا بوده است 1010دالر و در کشورهاي اروپاي شمالی  1180
تري از گردشگران مسافت طوالنی با اقامت بیشتر را از رقباي  ایاالت متحده آمریکا سهم بزرگ     

لذا  ؛کرده است کسب، تکیه دارند) کوتاه مدت(که بیشتر بر گردشگري مسافت کوتاه  ،اروپایی خود
میلیارد دالر مقام اول جهان را به خود  5/103ي بالغ بر درآمدبا  2009در سال  ،از این نظر

، اگر چه از نظر تعداد گردشگران ورودي بعد از کشور فرانسه در جایگاه دوم است اختصاص داده
  .جهان قرار دارد

دالر براي  1330یا و پاسفیک با مبلغ آس ۀمنطق ،میالدي 2011براساس آمار ارائه شده در سال      
 ةاین در شرایطی است که قار. را براي مقاصد گردشگري داشته است درآمدهر گردشگر بیشترین 
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دالر براي هر گردشگري، کمترین هزینه را براي گردشگران خارجی به دنبال داشته  650آفریقا با 
  .است

   2010لحاظ تعداد گردشگر ورودي در سال  میلیون نفر گرچه به 885/5کشور استرالیا با جذب  
با متوسط هزینه کرد  درآمدولی به لحاظ کسب  ،کشور برتر جهان قرار ندارد 10میالدي در بین 

مکان هشتم جدول را به خود  ،میلیارد دالر 103/30دالر براي هر گردشگر و در مجموع با  3400
و چشم اندازهاي  ها بویژه جاذبه ها ذبهمسافت طوالنی، تنوع و گستردگی جا. اختصاص داده است
ان ورودي به این کشور داشته ثري در میران هزینه کرد باالي گردشگرؤطبیعی، نقش م

  .)12: 1390گردشگري،ةپژوهشکد(است
  

  به دالر ایاالت متحده 2011کرد گردشگران در بین سال متوسط هزینه: 7جدول شماره 
  هزینه هر گردشگر به دالر  گردشگران به میلیارد دالردرآمد منطقه
  1050  1030  جهان

  1270  664  اقتصادهاي پیشرفت
  800  366 اقتصادهاي در حال پیشرفت

  920  4/463 اروپا
  1330  4/289 آسیا و پاسیفیک

  1270  1/199 امریکا
  650  6/32 افریقا

  830  9/45  خاورمیانه
Source: World Tourism Organization (UNWTO) -(Data as collected by UNWTO June 2012) 

  
  جایگاه ایران

چه از نظر اقتصادي و  ،با شرایط موجود ،ایران میدهد که جمهوري اسال می آمار موجود نشان     
 ۀارائ. را ندارد میچه از نظر سیاسی توانایی مقابله با تبلیغات مغرضانه بدخواهان نظام جمهوري اسال

راه  ، عمالًایران ور در نزد مردم بازارهاي سنتی و بازارهاي جدیدبسیار خشن و نابهنجار از کش ةچهر
ریزان برنامه ،که ، اینبدتر از آن. هرگونه پیشرفت و توسعه در صنعت گردشگري کشور را بسته است

در مقابل این وضعیت تماشاگر بوده و اقدام مناسبی براي تعدیل وضع  و مسئوالن کشور هم عمالً
هاي مرتبط با صنعت گردشگري مدیریتی دستگاه ةمنابع انسانی در حوز ضعف. کنندموجود نمی

تسهیالت مناسب  ۀهاي مرتبط و عدم ارائکشور، در اولویت قرار نگرفتن ورود گردشگران در دستگاه
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هاي ها و برنامهسیاست سیسات گردشگري، عمالًأگذاري در احداث تبانکی و اعتباري براي سرمایه
  .بست مواجه کرده استا بنسازمان متولی را ب

میلیون نفر شهروند ایرانی براي دیدار، سیاحت و زیارت به خارج از  6/7خروج ساالنه بیش از      
دهد که براي رسیدن به نشان می ،میلیون مسافر و گردشگر به کشور 3/3مرزهاي سیاسی و ورود 

ســــازمان مدیریت و . (ودمیلیون گردشگر ورودي در سال بایستی راه زیادي را پیم 20رقم 
  )9/10/83مورخ  59447/31090انداز، مصــوبه شماره ، ســند چشم)1383(ریزيبرنامه
تعداد دفاتر خدمات مسافرتی که بایستی در ورود  ،اشاره شده 2و  1طور که در جداول  همان     

- شرکت می 100از  گردشگر به کشور نقش داشته باشند بسیار محدود بوده و تعداد آنها به کمتر
الیت فع میکه داراي مجوز رس موزش دیدة تورنفر راهنماي آ 5000در کنار این، بیش از . رسد

  .بیکاري مواجه هستند ةهستند، به دلیل عدم رونق تورهاي مسافرتی با پدید
  

  انگیزه و هدف از سفر گردشگران 
گردشگران از  ةانگیز، گرديسازمان جهانی جهان از سويبر اساس نظر سنجی صورت گرفته      

  :به شرح زیر بوده است 2011سفر در سال 
  .درصد 51و تعطیالت با  میفراغت، سرگر  - 1 
  .درصد 15سفرهاي تجاري   - 2 
  .درصد 27دیدار اقوام و دوستان، سفرهاي مذهبی و زیارتی، معالجه و سالمت و سایر با   -3
  .درصد 7سایر    -4

در گروه سوم قرار گرفته است که این  درمانگردشگري سالمت و  ،در تقسیم بندي مذکور     
  . دارددر اختیار باالترین میزان رشد را  آسیا  ةرشته در قار

درمانی شـش کشـور آسـیا     مریکایی، توریسمِآارزان و جذب متقاضیان اروپایی و  ۀبه دلیل هزین     
ي رو بـه رشـد صـنعت توریسـم در     یکی از سریع ترین بازارهـا  2012تا  2008ي ها سالفاصل  حد
هـدف   بـا سفرهایی  ،هاهمزمان با افزایش تعداد متقاضیان سفر به این کشور. آسیا بوده است ۀمنطق

  . صورت گرفته است نیز هاي پزشکیدریافت کمک
معالجات پزشکی و نیـز   ،پایین تر ۀهزین ،مهم ترین عامل براي این روند رشد ،ها بنا به همین بررسی

  . ستا خوب و استاندارد بهداشتی در این کشورها بتاًخدمات نس
انگلسـتان نیـز    مریکا وآي گران معالجات پزشکی در کشورهاي توسعه یافته به ویژه در ها هزینه     

یی است که متقاضی استفاده از این نوع خـدمات در  ها یکی از عوامل مهم در افزایش تعداد توریست
  . نده تر دیگرکشورهاي آسیایی و مقاصد کم هزین
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 20آسـیا بـیش از    ۀدرمانی در کـل منطقـ   پیش بینی شده است که بازار توریسمِ ،در عین حال     
کشـورهاي مختلفـی کـه بیشـترین      ،عالوه بر این. افزایش یابد 2013تا  2010 يها درصد طی سال

کـره  ، ، فیلیپـین سـنگاپور  ،درمانی آسیا دارند شامل مـالزي، هنـد   توریسمِ ۀبازدید کننده را در زمین
جنوبی و تایلند هستند که از این میان کشورهاي تایلند، سنگاپور و هند مقاصـد برتـر و پیشـرو در    

درصـد از کـل بـازار توریسـم      90بـالغ بـر    مجموعـاً این کشورها . شوند می درمانی محسوب توریسمِ
  . خود اختصاص داده انده مورد نظر ب ةدرمانی آسیا را در دور

ي مناسـب، بـراي   هـا  با ارائه طیف وسیعی از انواع خدمات درمانی با قیمـت  ي یاد شده،کشورها      
 جـذّابی جالـب و بسـیار    مقاصـد ي غربی نسبت به کشوري چون ایاالت متحده، ها برخی از توریست

  . شوند می محسوب
یسـم  ي جدید تورها بازار ۀدر توسع  میبرخی تسهیالت توریسم پزشکی نقش مه ،گذشته از این     

 در هـا  فهرستی از این نوع تسهیالت و خدمات تجـاري مربـوط بـه آن   . کنند می آسیا ایفادرمانی در 
همچنـین فهرسـتی از تسـهیالت توریسـم درمـانی عمـده کـه مراجعـه          ،این گزارش. دسترس است

  . ارائه کرده است ه باشنددسترسی داشت ها توانند به آن می کنندگان در این کشورها
اي تحقیقات جـامع و بـی طرفانـه    ،عالوه بر این 2012 -2008درمانی آسیا  ي توریسمِاه بررسی     

نیز در مورد شرایط کنونی بازارها و عملکرد هریک و همچنین چشم انداز بازارهاي کلیدي توریسـم  
ایـن  . فلیپـین و کـره جنـوبی انجـام داده اسـت     ، ، هند، مـالزي درمانی آسیا همچون تایلند، سنگاپور

تحت پوشش بوده انـد   ها این بررسی اذعان دارد که شش بازار بزرگ و برتر آسیایی که در تحقیقات
تعـاریف و درك متفـاوت از    ، ذخایر انسانی،ها ي بنیادینی از نظر قیمت و هزینه، زیر ساختها تفاوت

مـورد   ها این بررسی  میدر تما ،هریک از این عوامل. ي دولتی دارندها و سطح حمایت ها بیمار، رقابت
 دهـد کـه در   مـی   اطالعات ارزشمندي به متقاضـیانی   ،ها این بررسی ،درنتیجه. توجه قرار گرفته اند

ي خـود  هـا  الیـت ي مناسب در فعها طراحی استراتژي بازارها و ةجستجوي کسب اطالعات الزم دربار
  . هستند

  2013تا  2010ل طی سا آسیا ۀدرمانی در کل منطق پیش بینی شده است که بازار توریسمِ     
جذب گردشگران سالمت به دالیل  ۀایران در زمین میجمهوري اسال .درصد افزایش یابد 20بیش از 
  :تواند یکی از برترین کشورهاي جهان باشدزیر می

  .خلیج فارس ةآسیاي مرکزي و قفقاز و کشورهاي عرب حوز: نزدیک بودن به بازارهاي تقاضا -1
  ).قلمرو فرهنگی ایرانی و اسالمیحوزه ( یو ارزش فرهنگی شباهت هاي -2
  .)ساخت فرهنگی، طبیعی و انسان(گردشگري انحصاري  ۀجاذب -3
  . ایرانی مقیم خارج از کشورمیلیون  4حدود  -4
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  . سابقه و شهرت پزشکان ایرانی در سراسر دنیا -5
  ).هاي بنیادي سلول(و پژوهشی پزشکی ایران   میدستاوردهاي نوین عل - 6
  .هاي ژنتیکی زات، ابزار و آزمایشگاهتجهی -7
  .زیرساختی آموزشی و درمانامکانات  -8
  .انجام پیشرفته ترین اعمال جراحی -9

  .خدمات گردشگري استاندارد شده و مورد نیاز مشتري -10
تواند به عنوان یکی از رسانی و تبلیغات کارآمد براي جذب این نوع گردشگران میشناسایی، اطالع

  .قابتی صنعت گردشگري کشور به شمار رودهاي رمزیت
  

د و حمل و نقلترد  
. با حمل و نقل هوایی مســـافرت کرده اند 2011از گردشگران ورودي در سال   میبیش از نی - 1

 53این رقم معادل  2009البته در سال . میلیون نفر است 983درصد از کل  51این رقم حدود 
  . درصد بوده است

از طریق حمل و نقل زمینی سفر کرده اند که  ،درصد از گردشگران 39دود ح 2009در سال  -2
با  ،سفرهاي دریایی. درصد رسیده است 41درصد افزایش به  2با  2011و  2010این رقم در سال 

هم  2011این رقم نیز در سال . درصد بالغ شده است 6به  2009یک درصد افزایش نسبت به سال 
درصد  2سفر با راه آهن به  2011و  2010لب است که در سال جا. درصد بوده است6همان  

  .درصد بوده است 3نیز معادل 2009این رقم در سال . کاهش یافته است
با  2009تا سال  1980دهد که گرایش براي حمل و نقل هوایی از سال  می روند تقاضا نشان     

و  2010اما این روند در سال  سرعت بیشتري نسبت به حمل و نقل زمینی و دریایی وجود داشته
  . دهد درصد کاهش را نسبت به سال قبل نشان می 2نه تنها متوقف شده است بلکه میزان آن  2011

خانوار، بروز  درآمدي پرواز، عدم افزایش ها افزایش حس کنجکاوي گردشگران، افزایش هزینه     
ثر در افزایش سفر از ؤمله عوامل مسوانح هوایی و افزایش سفرهاي درون منطقه اي با خودرو از ج

ي حمل و نقل دریایی بویژه ها افزایش رقابت بین شرکت ،در همین رابطه. طریق جاده بوده است
ي سفر شده است در کنار افزایش حس تنوع ها ي کروز که منجر به کاهش قیمت برنامهها کشتی

وجود ه دریایی را ب افزایش سفرهاي ۀجدید و ارضاي حس کنجکاوي زمین ۀطلبی، کسب تجرب
  .آورده است
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  هاو پیشنهاد گیري نتیجه
ها در این فرصت. هاي جدید استها و خلق فرصتعلم استفاده از فرصت ،صنعت گردشگري     
 ،در این صنعت. شودو نیازهاي او ایجاد می درآمدتغییر و تحوالت جهانی متکی بر انسان و  ۀنتیج

هاي جدیدي را ها استفاده  کرده و فرصتد از فرصتنتوانمیهمیشه مدیران و کارشناسان خالق 
  .گذران این بخش ایجاد کننداندر کار صنعت گردشگري و سرمایهبراي بخش دست

در کنار تصورات ذهنی و  ،ضعف ساختارهاي بنیادي در حوزة تسهیالت و خدمات گردشگري     
مملکتی نسبت به این صنعت در کنار  گیرانمردان و تصمیم اصول حاکم بر تفکرات نظري دولت

ترین موانع توسعه و رونق گردشگري  المللی از مهمتصویر نامناسب از ایران  در بازارهاي بین ۀارائ
ایران جزو برترین  میرغم این که جمهوري اسالعلی. شودایران قلمداد می میدر جمهوري اسال

شده در این ت، ولی آمار و ارقام ارائههاي فرهنگی و طبیعی اسکشورهاي جهان از نظر جاذبه
دهد که این کشور نه تنها هیچ گونه جایگاه مناسبی، چه از نظر تعداد گردشگران پژوهش نشان می

بلکه از یک  کشور برتر جهان ندارد، 10در بین  حاصل از این صنعت، درآمدورودي و چه از نظر 
لذا براي حضور در . ه، با آنان برخوردار استاي، آن هم در حالت خوشبینانپله 50بیش از  ۀفاصل

- چه از نظر جاذبه ،ایران میمطابق با جایگاه جمهوري اسال ،بازارهاي جهانی و کسب سهم مناسب
ابتدا بایستی  ،این تجهیز. کرد منابع را تجهیزهاي طبیعی، بایستی هاي فرهنگی و چه از نظر جاذبه

ورود به بخش  ،دوم گامدر  .یري استعدادهاي برتر باشدکارگه منابع انسانی و تربیت و ب ةدر حوز
اي بایستی در دستور کار بازاریابی حرفه ،نهایی ۀتسهیالت و خدمات استاندارد شده و  در مرحل

  .اندکاران صنعت گردشگري قرار گیردبخش خصوصی دست
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