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not defined. 

 !Error ............... بهداشت و سالمت یهابه لحاظ شاخص رانیکشور قبرس و ا یگردشگر یریرقابتپذ تی(: وضع4-4شکل )

Bookmark not defined. 

 !Error ............ و بازار کار يمنابع انسان یهابه لحاظ شاخص رانیکشور قطر و ا یگردشگر یریرقابتپذ تی(: وضع5-4شکل )

Bookmark not defined. 

 !ICT . Error رساختیز یهااز شاخص یبه لحاظ بهرهمند رانیکشور امارات و ا یگردشگر یریرقابتپذ تی(: وضع6-4شکل )

Bookmark not defined. 

 Error! Bookmark not ......... انهیخاورم یکشورها یگردشگر یریپذدر رقابت طیمح ی(: شاخص توانمندساز7-4شکل )

defined. 

 .Error! Bookmark not defined طیمح یتوانمندساز یریپذبه لحاظ رقابت انهیخاورم یکشورها تی(: وضع8-4شکل )

 Error! Bookmark یگردشگر يبخشتیبه لحاظ شاخص اولو رانیقبرس و ا یگردشگر یریپذرقابت تی(: وضع9-4شکل )

not defined. 

 !Error .......... يالمللنیاز شاخص باز بودن ب یمندبه لحاظ بهره رانیاردن و ا یگردشگر یریپذرقابت تی(: وضع10-4شکل )

Bookmark not defined. 

 !Error .......... متیق یریاز شاخص رقابتپذ یمندبه لحاظ بهره رانیو ا تیکو یگردشگر یریپذرقابت تی(: وضع11-4شکل )

Bookmark not defined. 

 !Error .............. يطیمح یداریاز شاخص پا یمندبه لحاظ بهره رانیقطر و ا یگردشگر یریپذرقابت تی(: وضع12-4شکل )

Bookmark not defined. 

 Error! Bookmark not ....... انهیخاورم یکشورها یگردشگر یریپذدر رقابت یگردشگر استی(: شاخص س13-4شکل )

defined. 
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 Error! Bookmark not .............. یگردشگر استیس یریپذبه لحاظ رقابت انهیخاورم یکشورها تی(: وضع14-4شکل )

defined. 

 !Error .............. ونقل هوایيران به لحاظ شاخص زیرساخت حملیامارات و ا یگردشگر یریپذرقابت تی(: وضع15-4شکل )

Bookmark not defined. 

 !Error .............. های زمیني و بندربه لحاظ شاخص زیرساخت رانیو ا هیترک یگردشگر یریپذرقابت تی(: وضع16-4شکل )

Bookmark not defined. 

 !Error ............ یخت خدمات گردشگرارسیبه لحاظ شاخص ز رانیقبرس و ا یگردشگر یریپذرقابت تی(: وضع17-4شکل )

Bookmark not defined. 

 .Error! Bookmark not defined .... انهیخاورم یکشورها یگردشگر یریپذدر رقابت رساختی(: شاخص ز18-4شکل )

 .Error! Bookmark not defined ........ هازیرساخت یریپذلحاظ رقابت به انهیخاورم یکشورها تی(: وضع19-4شکل )

 !Error .................يعیاز شاخص منابع طب یمندبه لحاظ بهره رانیو ا هیترک یگردشگر یریپذرقابت تی(: وضع20-4شکل )

Bookmark not defined. 

 !Error ... يو فرهنگ يعیاز شاخص منابع طب یمندبه لحاظ بهره رانیو ا هیترک یگردشگر یریپذرقابت تی(: وضع21-4) شکل

Bookmark not defined. 

 Error! Bookmark not .. انهیخاورم یکشورها یگردشگر یریپذدر رقابت يو فرهنگ يعی(: شاخص منابع طب22-4شکل )

defined. 

 Error! Bookmark not ........ يو فرهنگ يعیمنابع طب یریپذبه لحاظ رقابت انهیخاورم یکشورها تی(: وضع23-4شکل )

defined. 

 Error! Bookmark not .... نهایخاورم یکشورها یگردشگر یریپذوکار در رقابتکسب طیمح یارهایرمعی(: ز24-4شکل )

defined. 

 Error! Bookmarkوکارکسب طیبه لحاظ شاخص مح رانیکشور امارات و ا یگردشگر یریپذرقابت تی(: وضع25-4شکل )

not defined. 

 Error! Bookmark not ....... انهیخاورم یکشورها یگردشگر یریپذدر رقابت تیو امن يمنیا یارهایمعری(: ز26-4شکل )

defined. 

 !Error ...تیو امن يمنیا یهااز شاخص یمندبه لحاظ بهره رانیکشور قطر و ا یگردشگر یریپذرقابت تی(: وضع27-4شکل )

Bookmark not defined. 

 Error! Bookmark not .. انهیخاورم یکشورها یگردشگر یریپذبهداشت و سالمت در رقابت یارهایرمعی(: ز28-4شکل )

defined. 

 !Error ........ بهداشت و سالمت یهاظ شاخصبه لحا رانیکشور عربستان و ا یگردشگر یریپذرقابت تی(: وضع29-4شکل )

Bookmark not defined. 

 Error! Bookmark.... انهیخاورم یکشورها یگردشگر یریپذو بازار کار در رقابت يمنابع انسان یارهایرمعی(: ز30-4شکل )

not defined. 
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 !Error ........ و بازار کار يمنابع انسان یهابه لحاظ شاخص رانیکشور قطر و ا یگردشگر یریپذرقابت تی(: وضع31-4)شکل 

Bookmark not defined. 

 .Error! Bookmark not defined . انهیخاورم یکشورها یگردشگر یریپذدر رقابتICT  هایزیرساخت(: 32-4شکل )

 !ICTError رساختیز یهااز شاخص یبه لحاظ بهرهمند رانیکشور امارات و ا یگردشگر یریپذرقابت تی(: وضع33-4شکل )

Bookmark not defined. 

 Error! Bookmark not .......انهیخاورم یکشورها یگردشگر یریپذدر رقابت طیمح ی(: شاخص توانمندساز34-4شکل )

defined. 

 Error! Bookmark not ............. طیمح یتوانمندساز یریپذبه لحاظ رقابت انهیخاورم یکشورها تی(: وضع35-4شکل )

defined. 

 Error! Bookmark notانهیخاورم یکشورها یگردشگر یریپذدر رقابت یگردشگر يبخشتیاولو یارهای(: مع36-4شکل )

defined. 

 !Error .یگردشگر يبخشتیاز شاخص اولو یمندبه لحاظ بهره رانیقبرس و ا یگردشگر یریپذرقابت تی(: وضع37-4شکل )

Bookmark not defined. 

 Error! Bookmark notانهیخاورم یکشورها یگردشگر یریپذدر رقابت یگردشگر يبخشتیاولو یارهای(: مع38-4شکل )

defined. 

 Error! Bookmark not يالمللنیز بودن ببه لحاظ شاخص با رانیاردن و ا یگردشگر یریپذرقابت تی(: وضع39-4شکل )

defined. 

 Error! Bookmark not انهیخاورم یکشورها یگردشگر یریپذدر رقابت یگردشگر یریپذرقابت یارهای(: مع40-4شکل )

defined. 

 !Error ........... متیق یریاز شاخص رقابتپذ یمندبه لحاظ بهره رانیلبنان و ا یگردشگر یریپذابترق تی(: وضع41-4شکل )

Bookmark not defined. 

 Error! Bookmark not ........ انهیخاورم یکشورها یگردشگر یریپذدر رقابت يطیمح یداریپا یارهای(: مع42-4شکل )

defined. 

 !Error ........... يطیمح یداریاز شاخص پا یمندبه لحاظ بهره رانیامارات و ا یگردشگر یریپذرقابت تی(: وضع43-4شکل )

Bookmark not defined. 

 Error! Bookmark not ....... انهیرمخاو یکشورها یگردشگر یریپذدر رقابت یگردشگر استی(: شاخص س44-4شکل )

defined. 

 Error! Bookmark not .............. یگردشگر استیس یریپذبه لحاظ رقابت انهیخاورم یکشورها تی(: وضع45-4شکل )

defined. 

 !Error ................ انهیخاورم یکشورها یگردشگر یریپذدر رقابت یيواونقل هحمل هایزیرساخت یارهای(: مع46-4شکل )

Bookmark not defined. 

ونقل حمل هایزیرساخت یه و ایران به لحاظپذیری گردشگری ترک(: وضعیت رقابت4-47شکل )
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 Error! Bookmark.. انهیخاورم یکشورها یگردشگر یریپذو بندر در رقابت ينیزم هایزیرساخت یارهای(: مع48-4شکل )

not defined. 

 !Error ........... های زمیني و هوایيبه لحاظ شاخص زیرساخت رانیو ا هیترک یگردشگر یریپذرقابت تی(: وضع49-4شکل )

Bookmark not defined. 

 Error! Bookmark not ..... انهیخاورم یکشورها یگردشگر یریپذدر رقابت یخدمات گردشگر یارهای(: مع50-4شکل )

defined. 

 !Error ............خدمات گردشگری ساختریبه لحاظ شاخص ز رانیامارات و ا یگردشگر یریپذرقابت تی(: وضع51-4شکل )

Bookmark not defined. 

 .Error! Bookmark not defined .... انهیخاورم یکشورها یگردشگر یریپذدر رقابت رساختی(: شاخص ز52-4شکل )

 .Error! Bookmark not defined ........ هازیرساخت یریپذبه لحاظ رقابت انهیخاورم یکشورها تی(: وضع53-4شکل )

 Error! Bookmark not ............. انهیخاورم یکشورها یگردشگر یریپذدر رقابت يعیمنابع طب یارهای(: مع54-4شکل )

defined. 

 Error! Bookmarkيعیاز شاخص منابع طب یمندبه لحاظ بهره رانیمصر و ا یگردشگر یریپذرقابت تیع(: وض55-4شکل )

not defined. 

 Error! Bookmark not ........... انهیخاورم یکشورها یگردشگر یریپذدر رقابت يمنابع فرهنگ یارهای(: مع56-4شکل )

defined. 

 !Error .............. ياز شاخص منابع فرهنگ یمندبه لحاظ بهره رانیو ا هیترک یگردشگر یریپذرقابت تی(: وضع57-4شکل )

Bookmark not defined. 

 Error! Bookmark not .. انهیخاورم یکشورها یگردشگر یریپذدر رقابت يو فرهنگ يعی(: شاخص منابع طب58-4شکل )

defined. 

 Error! Bookmark not ........ يو فرهنگ يعیمنابع طب یریپذبه لحاظ رقابت انهیخاورم یکشورها تی(: وضع59-4شکل )

defined. 

 2015Error! Bookmark notدر سال  یگردشگر یریپذبه لحاظ رقابت انهیورمخا یکشورها يکل تی(: وضع60-4شکل )

defined. 

 2017Error! Bookmark notدر سال  یگردشگر یریپذبه لحاظ رقابت انهیخاورم یکشورها يکل تی(: وضع61-4شکل )

defined. 

 Error! Bookmark. 2015در سال  انهیخاورم یکشورها نیب یگردشگر یریپذرقابت یهاشاخص تی(: وضع62-4شکل )

not defined. 

 Error! Bookmark. 2017در سال  انهیخاورم یکشورها نیب یگردشگر یریپذرقابت یهاشاخص تی(: وضع63-4شکل )

not defined. 

 !Error ................. 2017و  2015 هایسال نیب انهیخاورم یکشورها نیب یگردشگر یریپذرقابت سهی(: مقا64-4شکل )

Bookmark not defined. 

 .Error! Bookmark not defined ........................................ رانیدر ا طیمح یتوانمندساز تی(: وضع65-4شکل )
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یاست گردشگري در (: وضعیت س66-4شکل )
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 .Error! Bookmark not defined ...................................... رانیدر ا یساخت گردشگرریز تی(: وضع67-4شکل )

 .Error! Bookmark not defined ................................... رانیدر ا يو فرهنگ يعیمنابع طب تی(: وضع68-4شکل )

 .Error! Bookmark not defined .. 2017و  2015در سال  رانیدر ا یگردشگر یریپذرقابت تی(: وضع69-4شکل )

 

 

 فهرست جداول

 فحهص                                          عنوان                                                                      

 18 ............................................................................. يپزشک یگردشگر یتقاضا جادیدر ا مؤثر(: عوامل 1-2جدول )

 .Error! Bookmark not defined ............................... (1989کوهن ) دگاهیگردشگر از د بندیطبقه(: 2-2جدول )

 .Error! Bookmark not defined ................. (1989اکسپرس ) کنیامر دگاهیگردشگر از د بندیطبقه(: 3-2جدول )

 .Error! Bookmark not defined ............................ (1977) تیاسم دگاهیگردشگر از د يشناس(: گونه4-2جدول )

 .Error! Bookmark not defined .................................. طیمح یتوانمندساز اریرمعیو ز اری(: مؤلفه، مع1-3جدول )

 .Error! Bookmark not defined ................................... یگردشگر استیس اریرمعیو ز اری(: مؤلفه، مع2-3جدول )

 .Error! Bookmark not defined ............................................... رساختیز اریرمعیو ز اری(: مؤلفه، مع3-3جدول )

 .Error! Bookmark not defined .............................. يو فرهنگ يعیمنابع طب اریرمعیو ز اری(: مؤلفه، مع4-3جدول )

 .Error! Bookmark not defined ............ وکارکسب طیمح اریبه لحاظ مع انهیخاورم یکشورها تی(: وضع1-4جدول )

 .Error! Bookmark not defined ............... ایمني و امنیت اریبه لحاظ مع انهیخاورم یکشورها تی(: وضع2-4جدول )

 .Error! Bookmark not defined .......... بهداشت و سالمت اریبه لحاظ مع انهیخاورم یکشورها تی(: وضع3-4جدول )

 .Error! Bookmark not defined ...... منابع انساني و بازارکار اریبه لحاظ مع انهیخاورم یکشورها تی(: وضع4-4جدول )

 .ICT........... Error! Bookmark not defined زیرساختهای اریبه لحاظ مع انهیخاورم یکشورها تی(: وضع5-4جدول )

 .Error! Bookmark not defined ........ طیمح یبه لحاظ مؤلفه توانمندساز انهیخاورم یکشورها تی(: وضع6-4جدول )

 .Error! Bookmark not defined .. طیمح یسازتوانمند یریبه لحاظ رقابتپذ انهیخاورم یکشورها تی(: وضع8-4شکل )

 .Error! Bookmark not defined .. گردشگری يبخشتیاولو اریبه لحاظ مع انهیخاورم یکشورها تی(: وضع7-4جدول )

 .Error! Bookmark not defined .......... يالمللنیباز بودن ب اریظ معبه لحا انهیخاورم یکشورها تی(: وضع8-4جدول )
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 .Error! Bookmark not defined ....... هاقیمت یریپذرقابت اریبه لحاظ مع انهیخاورم یکشورها تی(: وضع9-4جدول )

 .Error! Bookmark not defined ........... پایداری محیطي اریبه لحاظ مع انهیخاورم یاکشوره تی(: وضع10-4جدول )

 .Error! Bookmark not defined ....... یگردشگر استیبه لحاظ مؤلفه س انهیخاورم یکشورها تی(: وضع11-4جدول )

 Error! Bookmark not ......... ونقل هوایيزیرساختهای حمل اریبه لحاظ مع انهیخاورم یکشورها تی(: وضع12-4جدول )

defined. 

 Error! Bookmark not ............ های زمیني و بندرزیرساخت اریبه لحاظ مع انهیخاورم یکشورها تی(: وضع13-4جدول )

defined. 

 Error! Bookmark not .......... خدمات گردشگری رساختیز اریبه لحاظ مع انهیخاورم یکشورها تی(: وضع14-4جدول )

defined. 

 .Error! Bookmark not defined ............... هابه لحاظ مؤلفه زیرساخت انهیخاورم یکشورها تی(: وضع15-4جدول )

 .Error! Bookmark not defined ................يعیمنابع طب اریبه لحاظ مع انهیخاورم یکشورها تی(: وضع16-4جدول )

 .Error! Bookmark not defined ............. يمنابع فرهنگ اریبه لحاظ مع انهیخاورم یکشورها تی(: وضع17-4جدول )

 .Error! Bookmark not defined . يو فرهنگ يعیبه لحاظ مؤلفه منابع طب انهیخاورم یکشورها تی(: وضع18-4جدول )

 .Error! Bookmark not defined .......... وکارکسب طیمح اریبه لحاظ مع انهیخاورم یکشورها تی(: وضع19-4جدول )

 .Error! Bookmark not defined ............. ایمني و امنیت اریبه لحاظ مع انهیخاورم یکشورها تی(: وضع20-4جدول )

 .Error! Bookmark not defined ........ بهداشت و سالمت اریبه لحاظ مع انهیخاورم یکشورها تی(: وضع21-4جدول )

 .Error! Bookmark not defined ... منابع انساني و بازارکار اریبه لحاظ مع انهیخاورم یکشورها تی(: وضع22-4جدول )

 .ICT ...... Error! Bookmark not defined هایرساختزی اریبه لحاظ مع انهیخاورم یکشورها تی(: وضع23-4جدول )

 .Error! Bookmark not defined ...... طیمح یبه لحاظ مؤلفه توانمندساز انهیخاورم یکشورها تی(: وضع24-4جدول )

 .Error! Bookmark not defined گردشگری يبخشتیاولو اریه لحاظ معب انهیخاورم یکشورها تی(: وضع25-4جدول )

 .Error! Bookmark not defined ........ يالمللنیباز بودن ب اریبه لحاظ مع انهیخاورم یکشورها تی(: وضع26-4جدول )

 .Error! Bookmark not defined ..... هاپذیری قیمترقابت اریبه لحاظ مع انهیخاورم یکشورها تی(: وضع27-4جدول )

 .Error! Bookmark not defined ........... پایداری محیطي اریبه لحاظ مع انهیخاورم یکشورها تی(: وضع28-4جدول )

 .Error! Bookmark not defined ....... یگردشگر استیبه لحاظ مؤلفه س انهیخاورم یکشورها تی(: وضع29-4جدول )

 Error! Bookmark not ....... ونقل هوایيهای حملزیرساخت اریبه لحاظ مع انهیخاورم یکشورها تی(: وضع30-4جدول )

defined. 

 Error! Bookmark not ............ های زمیني و بندرزیرساخت اریبه لحاظ مع انهیخاورم یکشورها تی(: وضع31-4جدول )

defined. 
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 Error! Bookmark not .......... خدمات گردشگری رساختیز اریبه لحاظ مع انهیخاورم یکشورها تی(: وضع32-4جدول )

defined. 

 .Error! Bookmark not defined ............... هابه لحاظ مؤلفه زیرساخت انهیخاورم یکشورها تی(: وضع33-4جدول )

 .Error! Bookmark not defined ................يعیمنابع طب اریبه لحاظ مع انهیخاورم یکشورها تی(: وضع34-4جدول )

 .Error! Bookmark not defined ............. يمنابع فرهنگ اریبه لحاظ مع انهیخاورم یکشورها تی(: وضع35-4جدول )

 .Error! Bookmark not defined . يهنگو فر يعیبه لحاظ مؤلفه منابع طب انهیخاورم یکشورها تی(: وضع36-4جدول )

 Error! Bookmark..... 2015در سال  یگردشگر یریپذبه لحاظ رقابت انهیخاورم یکشورها يکل تیوضع (:37-4جدول )

not defined. 

 Error! Bookmark..... 2017در سال  یگردشگر یریپذبه لحاظ رقابت انهیرمخاو یکشورها يکل تیوضع (:38-4جدول )

not defined. 

 

 

 چکیده

 داده اختصاص خود به را توسعهدرحال و يافتهتوسعه کشورهاي هاي اقتصاديفعالیت از مهمی بخش گردشگري

 و صنايع ديگر جانشینی ايبر آن هاياز قابلیت تواندمی سوم جهان که است صنايعی ترينامید بخش از و

گردشگري داراي آثار اقتصادي گسترده مانند افزايش اشتغال و تنوع همچنین توسعه استفاده کند. 

پذيري بر که رقابت يریتأثو امکانات موجود و ... است. امروزه بدلیل  هازيرساختاقتصادي، بهبود  هايفعالیت

هاي توسعه گردشگري قرار دارد. با توجه به سیاست رأسروي توسعه پايدار صنعت گردشگري گذاشته در 

 يکشورها انیدر م يگردشگر يرپذيرقابت تیوضع یابيارز هدف با نیز پژوهش حاضراهمیت موضوع، 

مؤلفه اصلی )توانمندسازي  4جهت رسیدن به هدف پژوهش از  وانجام شده  رانيا گاهيبا تأکید بر جا انهیخاورم

 90و  معیار 14گردشگري و منابع طبیعی و فرهنگی( متشکل از  هاياختزيرسمحیط، سیاست گردشگري، 

هاي سال اي وضعیت گردشگري کشورهاي موردمطالعه از دادهزيرمعیار استفاده شده است. براي مقايسه

ها از وتحلیل دادهشده است. در اين پژوهش جهت تجزيهمجمع جهانی اقتصاد بهره گرفته 2017و  2015

ها نشان داد که کشور امارات متحده عربی در هر دو دوره با امتیاز شده است. نتايج تحلیلستفادهمدل پرومته ا

پذيري گردشگري قرار دارد. کشورهاي مصر، ايران، کويت، لبنان و يمن با وجود بهبود در رتبه اول رقابت 100

گر کشورهاي خاورمیانه بهبود ، نتوانستند توان رقابت خود را در مقايسه با دي2015وضعیت به نسبت سال 

ها نشان داد که پذيري پايین گردشگري قرار دارند. همچنین يافتهببخشند و همچنان جزء کشورهاي با رقابت

پذيري خود را باال برده و به گروه باالتري اند توان رقابتلبنان، بحرين تنها کشورهايی هستند که توانسته
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-کنند. در اين میان کشور قبرس نیز تنها کشوري است که توان رقابتصعود  2015بندي سال نسبت به رتبه

 کاهش داده است. 2015پذيري خود را به نسبت سال 

 

 پذيري، خاورمیانه، ايرانگردشگري، رقابت کلمات کلیدي:
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 :اولفصل 
 

 

 بیان مساله -1-1

 از ريزانبرنامه از بسیاري و است جهان تجاري اصلی اقتصاد ارکان از يکی به شدنتبديل حال در گردشگري امروزه

 ترينپیچیده از يکی جهان، از کشورهاي بسیاري در گردشگري در واقع. کنندمی اديتوسعه اصلی عنوان رکنبه آن

 که است نمثبت گوناگو اثرات و کارکردها داراي چندوجهی فعالیتی عنوانبه و باشدمی بشري وکارهايکسب

 ,Jarvis et alکرد ) اشاره...  و هازيرساخت تقويت و ارز درآمد، جذب کسب زايی،اشتغال به توانمی هاآن ازجمله

ترين، زاترين، پردرآمدترين، آسان(. در واقع اين بخش يکی از اشتغال102: 1390 ؛ قادري و همکاران،1 :2016

؛ و به همین علت اين صنعت از سوي شودمیي کسب درآمد محسوب برا صنعت نيترندهيکم آالترين و هزينهکم

: 1391باباخانزاده و لطفی، ؛ 101: 1394)پناهی و همکاران،  نظران به صادرات پنهان شهرت يافته استصاحب

برداري از منافع اقتصادي است، اما نخستین دلیل توسعه صنعت گردشگري در اغلب کشورها، بهرههرچند (. 82

 گردشگري در (. به عبارتی صنعت10: 1389رنجبريان و زاهدي، ) شودمیيگري نیز در اين مورد ارائه داليل د

 توزيع شغل، ايجاد از طريق محلی سطح در و اقتصادي رشد باعث ارزي درآمد ايجاد طريق از ايمنطقه سطح

 يمقوله دو تلفیق . بنابراين،شودمی افراد منطقه زندگی بهبود باعث ايمنطقه متعادل توسعه و درآمد متناسب

-اقتصادي موجبات توسعه اجتماعی را فراهم می توسعه افزايی عالوه برهم يکديگر و بر متقابل تأثیر دلیل به فوق

 شودمیاشاعه فرهنگ و حفظ و احیاي آن نیز (. همچنین سبب 127: 1393نمايد )صفري و میرزايی بافقی، 

 مناسب ساختار مانند عواملی به گردشگري توسعه به دستیابی (. براي42: 1392، ورقانی فراهانی و همکاران)ب
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 در همچنین،. است نیاز سرمايه جذب و گردشگري مقررات و قوانین نیروي انسانی، آموزش و ريزيبرنامه سازمانی،

)تقوايی و است  اهمیت حائز خصوصی و دولتی هايبخش بین هماهنگی و منسجم و توانا مديريتی وجود فرايند اين

 توسعه و ارتباط که دارند نقش منطقه يک در گردشگري صنعت توسعه در متعددي عوامل (.29: 1391همکاران، 

 از: اندعبارت گردشگري توسعه در اصلی عامل سه ارتباط، اين در .دهدمی شکل را گردشگري توسعه هاآن بین

 (.4: 1391حرابی و همکاران، )م (هاجاذبهمقصد ) هايويژگی و میزبان جامعه گردشگران،

 

 

 

 

 

 : عوامل اصلی در توسعه صنعت گردشگري(1-1) شکل

 (4: 1391محرابی و همکاران، ) منبع:

 

 اندعبارت هک باشند مجهز استانداردهايی حداقل به بايد گردشگري صنعت توسعه براي گردشگرپذير همچنین مناطق

 وردشگري ن عامل در صنعت گردشگري؛ آرامش و قابلیت فهم مسائل گتريکلیدي منزلهاز: برقراري امنیت به 

بهداشت و  امتی و پذيرايی؛و دسترسی به منابع و مراکز گردشگري و واحدهاي اق جايیجابه؛ سهولت در یرساناطالع

 (.110: 1390 ،)ناظري و شادفر ينوازمهماننظافت؛ احساس راحتی؛ 

 و گردشگري بخش رشد به توجه راستا همین در است. گردشگري صنعت اهمیت بیانگر شدهذکر مطالبتمامی 

 صنعت اينبر تواندمی که است مسائلی جمله از رقابت باشد.می اهمیت حائز گردندمی آن بهبود موجب که عواملی

 رقابتیو غیرمتمرکز باز، اقتصادهاي بهتر عملکرد بیانگر تاريخی تجارب و اقتصادي هاي نظريه که چرا باشد اثرگذار

 به رقابتی فضايد. شومی آن کارآيی افزايش و اقتصاد عملکرد بهبود سبب ابعاد تمام در رقابت کلیطوربه هستند.

 عوامل اصلی در صنعت گردشگري

هاهاي مقصد يا جاذبهويژگی  گردشگران و میهمانان مردم منطقه )میزبانان( 
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است. ساخته آشکار را گردشگري  مقاصد رقابتی توان به توجه ضرورت المللی،بین گردشگري صنعت در آمده وجود

براي امکانات، از اي مجموعهشکل به مختلف هاي جنبه دررقابت عنوان به گردشگري، مقاصد پذيري رقابتويژگی 

( 2013) 1کاالمطبق تعريف داپیراز و مک(. Ekin & Akbulut, 2015)شودمیمحسوب گردشگري و گردش 

از میزان جذابیت يک منطقه براي ساکنان محلی و غیر محلی و  پذيري براي يک مقصد گردشگري عبارت استرقابت

کنندگان و به دست آوردن سهم بازار در داخل و خارج از نوآور و جذاب به مصرف خدمات گردشگري با کیفیت، ارائه

 پايدار مورد استفاده هايروشکارا و با  که منابع در دسترس به صورت کندمیاطمینان حاصل  کهدرحالیمنطقه، 

هاي گردشگري نیز، از طريق يابد، سیاستگردشگري افزايش می هايفعالیتسطح رقابت و  کهچنان. همگیرندقرار می

هاي قانونی براي پايش، کنترل و بهبود کیفیت و کارايی اين صنعت و همچنین حفاظت از منابع چارچوب تأمین

 2(. طبق تعريف ريچی و کراوچGoeldner et al,2000) شودمیپذيري متمرکز ضعیت رقابتموجود، بر بهبود و

هاي توان به صورت عناصري تعريف کرد که يک مقصد را به روشپذيري در بخش گردشگري را می( رقابت2003)

 :دهدمیزير در موقعیت رقابتی قرار 

جربیات ت أمینتهرچه بیشتر براي بازديدکنندگان در عین توان مقصد در افزايش مخارج گردشگري، ايجاد جذابیت "

حفظ  کنان مقصد وه، همچنین افزايش سطح رفاه ساصرفبهبخش و به يادماندنی براي ايشان به طريقی مقرون لذت

 ."هاي آتیهاي طبیعی مقصد براي نسلسرمايه

 اشد. چرا که مطلوب بودن جايگاه در اينبکننده تقاضاي گردشگري میعوامل تعیین پذيري يکی ازهاي رقابتشاخص

برند  تواندمیباشد که اين امر نشان دهنده مطلوب بودن وضعیت عوامل مهم بخش عرضه صنعت می هاشاخص

(. در پژوهش حاضر 139: 1395)باقري و همکاران،  گردشگري را ارتقاء و موجب ايجاد تقاضا براي صنعت گردد

گیرد، در طی چند ار گرفته است. اين منطقه که کشورهاي بسیار متنوع را در بر میمورد مطالعه قر منطقه خاورمیانه

هايی بلند در راستاي توسعه اقتصادي و سیاسی و جهان توانستند گام توسعهدرحالمناطق  اي که ديگردهه

                                                           
1- Dupeyras and MacCallum 

2- Ritchie & Crouch 
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در حال حاضر اين (. 62: 1389ت )حافظیان، بردارند، از اين قافله تا حد زياد باز مانده اس توسعه انسانی طورکلیبه

 ؛باشد، بحث تروريسم و وجود ذخاير عظیم نفتی جهان مطرح میژئوپلیتیکاهمیت  منطقه در جهان بیشتر به خاطر

اند که موانع جدي را هاي مشترکی رنج بردهاين منطقه همواره از چالش و علیرغم مواهب طبیعی فراوان، کشورهاي

 کشور ما هم از اين قاعده مستثنی نبوده (.Tsai et al, 2010: 385) رده استايجاد ک هاآندر مسیر توسعه پايدار 

جايگزينی براي درآمد نفتی يافته و از  اندتالشکشور در  هاست مسئوالنخصوص در شرايطی که سالبه است.

ه کشورمان، که جانبه کشورهاي غربی علیهاي يکاخیر، با تحريم هايسال وابستگی به آن رهايی يابند. از طرفی در

-)جعفرتاش و پويان شودمیمشکل مواجه کرده است، يافتن جايگزينی براي نفت بیشتر احساس  صادرات نفت را با

در توسعه همه جانبه  تواندمیپذيري گردشگري به اهمیت موضوع و نقشی که رقابت با توجه(. 86: 1394زاده، 

موانع و مشکالت و در طرف مقابل  تواندمینتايج اين پژوهش  .گرفته استکشورمان داشته باشد، اين پژوهش انجام 

شاخص هاي گردشگري خاورمیانه و به خصوص ايران را شناسايی کند. به همین جهت در پژوهش حاضر از ظرفیت

ها و هاي گردشگري، زيرساختاصلی توانمندسازي محیط، سیاست مؤلفه 4شامل که پذيري سفر و گردشگري رقابت

 World Economic) جمع جهانی اقتصادباشد استفاده شده است. اين شاخص توسط ممیعی و فرهنگی منابع طبی

Forum ) استفاده شده است. در شودمیپذيري صنعت گردشگري و سفر منتشر با موضوع رقابت باريکهر دو سال ،

با استفاده از  2017و  2015 هايسالگردشگري بین کشورهاي خاورمیانه در  پذيريرقابتاين پژوهش وضعیت 

مدل توانمند پرومته مورد ارزيابی قرار گرفته است تا وضعیت کشور ايران بین کشورهاي خاورمیانه به لحاظ 

 هايشاخصحاصل از آن در  هايسرمايهگردشگري و همچنین علل ناتوانی ايران در جذب گردشگران و  پذيريرقابت

 مرتبط به وضوح تشريح گردد.
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 تحقیق تسؤاال -1-2

 باشند؟پذيري گردشگري باال در منطقه خاورمیانه برخوردار میکدام کشورها از رقابت -1

 جايگاه ايران در کشورهاي خاورمیانه چگونه است؟ -2

  ؟انداشتهد شور ايرانپذيري گردشگري کمثبت را در افزايش توان رقابت نقش نيشتریب و معیارها هامؤلفه کدام -3

 

 تحقیقف اهدا -1-3

 رانيا گاهيبر جا تأکیدبا  انهیخاورم يکشورها انیدر م يگردشگر يرپذيرقابت تیوضع یابيارز کلی:هدف 

 :باشدمیشرح زير اين تحقیق به  فرعیاهداف  :فرعیاهداف 

 پذيري گردشگري؛جايگاه ايران در عرصه رقابت يیشناسا .1

 پذيري گردشگري کشور ايران؛روي رقابتموانع پیش يیشناسا .2

 پذيري گردشگري در میان کشورهاي خاورمیانه؛قباي کشور ايران در عرصه رقابتشناسايی ر .3

 پذيري گردشگري ايران.در رقابت تأثیرگذار ، معیار و زيرمعیارهايهامؤلفهکردن  مشخص .4

 مورد بررسی. هايسالپذيري گردشگري ايران در مقايسه روند رقابت .5

 

 پیشینه پژوهش -1-4

بور روش  یمبتنو يريزي توسوعه صونعت گردشوگربرناموه»( پژوهشوی بوا عنووان 1396خوواه )تقوايی و حسینی

از  یاتیوح شورانیپ 8 ،يدیعامل کل 37 انیحاصل از پژوهش از م جينتاانجام دادند.  «یسيونويو سنار پژوهیآينده

ورسوم، دابآ ،ی، خدمات رفاههارسانه ،يیربنايز تأسیسات ،يطرح جامع گردشگر م،یلو اق يیوهواآب طيجمله؛ شرا

مشوخص  اسووجيشوهر  يتوسعه صنعت گردشگر يدیکل هايپیشرانرا به عنوان عوامل و  تیو امن یبخش خصوص

و  تیوبنشوان از مطلو هاوضعیتدرصد  80و  نيتدو تیحالت با سه وضع 80در  یاتیح هايپیشران تيکرد. در نها
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شوماره  يويسونار و،يسنار نيترند. مطلوبداشت يصنعت گردشگر يیدرصد نشان از ثبات و بحران سازمان فضا 20

و بهبوود  شيافوزا ،یفویو ک یتعامول، توسوعه، رشود کمو ش،يافزا ن،يبر حفظ، تدو یکه مبتن دهيگرد شنهادیپ کي

 خواهد بود. تیامن

 يريپوذرقابت با تأکید بر يعوامل مؤثر بر رشد گردشگر یبررس»(، پژوهشی با عنوان 1396نسب )اولیايی زروکی و

ايج حاکی از آن است کوه نتانجام دادند.  «GMM-Sysزن  نیو تخم ايپو يیتابلو يهااز روش داده ياربردمقصد ک

باشد. البتوه نووع و ري، اثري مثبت میحقیقی بخش گردشگ افزودهارزشپذيري مقصد بر رشد در مجموع اثر رقابت

هوايی فکیوک کشوورها براسواس ويژگیهاي مختلف کشوري متفاوت است. بدين شرح که در تي آن در گروهاندازه

یوزان مسوخت؛ سطح درآمد؛ قرار داشتن در سطح ده کشور برتر از حیوث تعوداد گردشوگران و  یصادرکنندگنظیر 

ي اثرگوذاري يافتگی تفاوت معناداري در عالموت و انودازهمخارج صورت گرفته در بخش گردشگري؛ و سطح توسعه

رپوذيري رشود بخوش گردشوگري از سوهم . همچنوین اثشوودمیده پذيري مقصد بر رشد گردشگري مشواهرقابت

 .گردشگري در تولید ناخالص داخلی، جمعیت و نرخ ارز حقیقی مثبت است

سوفر و  يريپوذهاي رقابوتشاخص يساختار يریارائه مدل تفس»( در پژوهشی با عنوان 1395باقري و همکاران )

يی در نهايوت حاصل از انجوام روش روايوی محتووا هايفتهپرداختند. يا «استان فارس يمطالعه موردبه  يگردشگر

راي بوکه اولويت صونعت گردشوگري  داد. نتايج پژوهش نشان کندمیشاخص کلیدي در شش سطح را معرفی  17

زل ايوران پذيري صنعت گردشگري استان فارس بوده و جايگاه ناترين شاخص در جهت افزايش رقابتدولت کلیدي

 بندي مجمع جهانی اقتصاد بیانگر لزوم توجه روزافزون دولت به توسعه صونعتآخرين رتبهاز منظر اين شاخص در 

و  يی ماننود نحووه برخوورد بوا مشوتري، پايوداري توسوعه صونعت سوفرهاشاخص گردشگري است. از سوي ديگر 

 توأثیرها داشوته و تحوت تاريخی ثبت جهانی بیشترين وابستگی را به ديگور شواخص هايسايتگردشگري و شمار 

 .باشندمی هاآن

 يو اثرات آن بر درآمد حاصل از گردشگر یاجتماع -یاسیس هايبحرانوقوع »( پژوهشی با عنوان 1394تیموري )

ها از روش رگرسیون خطی چنود وتحلیل دادهبراي تجزيهانجام دادند.  «مصر ه،یترک ران،يا ي: کشورهاينمونه مورد
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اده شد. مقايسه درآمد گردشگري بین سه کشور ايران، ترکیه و مصر نشان متغیره در قالب تحلیل سري زمانی استف

 زيواد  زائی گردشگري براي کشورهاي ترکیه و مصر در مقايسه با ايران خیلیکه اهمیت اقتصادي و اشتغال دهدمی

-امیاآرنو و بحوران توأثیر تحت گردشگري درآمد مصر و ترکیه کشور در که دهدمی نشان نتايج همچنین. باشدمی

 کاسوته کشوورها ايون گردشگري درآمد از هايیبحران چنین وقوع هايدوره در و باشدمی اجتماعی –هاي سیاسی 

 درآمود کواهش بور اثرگوذار عامول ترينمهم ايران در سیاسی خاص شرايط به خاطر است حالی در اين. است شده

 .باشدمی کنندهمصرف بهاي شاخص گردشگري

بوا  رانيوالمللوی در ابین يموانع توسعه صنعت گردشوگر یبررس»( پژوهشی با عنوان 1394مهماندوست ) ويسی و

امول کوه عو دادنشوان  SPSSافوزار نرم لهیهوا بوه وسووتحلیل دادهتجزيهانجام دادند.  «يورود يتأکید بر گردشگر

 رانيدر ا يگرسعه گردشبر عدم تو يمعنادار تأثیر يو اقتصاد يیربنايز ،یو سازمان ينهاد ،یو خارج یداخل یاسیس

سوعه صونعت بوه عنووان موانوع تو يمعنوادار تأثیر يگردشگر يهاو جاذبه یتیامن ،ینيو د یدارند و عوامل فرهنگ

 ندارند. رانيدر ا يگردشگر

رقابوت  بهبود هدف با تسه يانگ رود دلتاي در شهرستان 16 بنديرتبه به پژوهشی در (2011) همکاران و 3زهانگ

دهوی وزن آنتروپوی با روش و شاخص شناسايی 35 اول مرحلۀ پرداختند. در اين پژوهش در رانگردشگ جذب براي

 و TOPSIS مودل کوه دهدمینشان  نتايج است. شده استفاده بنديرتبه براي TOPSIS روش از دوم مرحلۀ در شد

 .شوند استفاده شگريمقصد گرد جذب براي بنديرتبه و ارزيابی در مؤثر روش يک منزلۀ به توانندمی آنتروپی

 9 در گردشوگري صونايع در رقابوت ارزيوابی به TOPSIS و فازي مدل با خود تحقیق در (2012) 4پینگ و هیانگ

 ونقل مناسب،حمل ها،جاذبه بودن دسترس معیار اصلی )در 6در اين پژوهش از  .پرداختند آسیا شرق کشور جنوب

زير معیار استفاده نمودند. نتايج پوژوهش نشوان  15طبیعی( و  مناظر محصوالت، عرضۀ بازار امنیت، مناسب، قیمت

                                                           
3- Zhang 

4- Huang and Peng 
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 تايلنود، مالزي، کنگ،هنگ ژاپن، چین، ترتیب به يادشده، معیارهاي اساس بر کشور، 9بین  از بنديرتبه در داد که

 .اندداده اختصاص خود به را عملکرد فیلیپین بهترين و کره تايوان، سنگاپور،

انگیوز   اسواس بور گردشگري مقصد بندياولويت تحلیلی و بررسی به پژوهشی در (2012) 5موحد جمیل و محمد

 بازديود کوه دهودمی نشوان تحقیوق اين نتايج. پرداختند فازي و TOPSIS مدل از استفاده با مالزي در گردشگران

 دمقاصو میوان در اسوت. مقصود انتخواب در تأثیرگوذار عامول دو اسوتراحت و اعصواب تمودد و بستگان دوستان و

 .دارند قرار 8بوجانگ و 7آلور منطقۀ ،6لنکاوي ترتیب به بندياولويت اساس بر نیز، مالزي گردشگري

 و اسوپانیا کشوور دو مقايسوۀ و گردشوگران مقاصود پذيريرقابت به خود پژوهش در (2014) همکاران و 9دومنیگز

 هايزيرسواخت و تجواري برنودهاي ت،خودما کیفیت استرالیا در که دهدمی حاصل نشان نتايج. استرالیا پرداختند

 تورينمهم توريسوتی محلوی سواختارهاي و وهواآب و است برخوردار جذب گردشگر براي زيادي اهمیت از مناسب

 .اسپانیا هستند در گردشگر جذب در موضوع

 ترجیحوات باهودف را فنالنود الپلنود شومال در گردشوگران مقاصود پژوهشوی در (2014) همکواران و 10ترواينن

 خووارجی، و داخلووی گردشووگر 1054 از نظرسوونجی در. کردنوود بررسووی گردشووگران اقامووت محوول زيسووت وطمحی

 اقاموت محول سوايت به آسان دسترسی سبز، هايزيرساخت طبیعت، با اقامت محل موارد ارتباط بر دهندگانپاسخ

رامووون مزيووت رقوابتی اگرچه امروزه مطالعاتی پیکردند.  تأکید خود مقصد انتخاب زيست درمحیط کیفیت و خود

 صورت گرفته، اما مطالعات جامع و کاربردي چندانی در رابطه بوا ايون موضووع، در در مقصدهاي گردشگري جهان

 صوورت نگرفتوه اسوت و ايوون لووزوم انجوام چنوین در آن قرار دارد کشورماناي که منطقهمقصدهاي گردشگري 

 .سازدمینمايان  شیازپشیبمطالعاتی را 

                                                           
5- Mohd Jamil 

6- Langkawi 

7- Alor 

8- Bujang 

9- Domínguez 

10- Tyrväinen 
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يوک منطقوه  گردشگري بین کشورهاي پذيريرقابتنه داخلی و خارجی گوياي آن است که در زمینه بررسی پیشی

 پوذيريرقابتتحقیقات اندکی صورت گرفتوه اسوت، از طرفوی ديگور در تحقیقوات صوورت گرفتوه جهوت ارزيوابی 

 ست تواا ددرصدگردشگري دو يا سه معیار انتخاب شده است. اين پژوهش  هايشاخصگردشگري از بین مجموعه 

یاسوت سمورتبط بوا گردشوگري شوامل توانمندسوازي محویط،  اصلی مؤلفهاستفاده از چهار  با رويکردي جديد و با

 پوذيريرقابتگردشگري، زيرساخت گردشگري و منابع طبیعی و فرهنگی و مدل پرومته ارزيابی دقیقی از وضعیت 

 ايران ارائه نمايد. ويژهبهگردشگري کشورهاي خاورمیانه و 

 

 مشکالت اجرایی احتمالی در انجام طرح و روش حل مشکالت -1-5

 عه؛مبود اطالعات و نارسايی در زمینه دستیابی به منابع علمی معتبر و موثق در رابطه با موضوع مورد مطالک -

 هايزيرسواختالعوات دقیوق از عودم ارائوه اط ويژهبوهمسئول در اموور گردشوگري و  هايسازمانعدم همکاري  -

 ي در سطح ملی؛گردشگر

 .المللیبینمتخصص مجرب و آگاه به مسائل نوين در حوزه گردشگري در سطح  وکمبود کارشناس  -

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 فصل دوم:

 

تمبانی نظری و مرور ادبیا  

نظری موضوع   
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 فصل دوم:
 

 مقدمه

است. در  برخی اصطالحات مرتبط با موضوع گردشگري و انواع آن پرداخته شده مفهومیدر فصل حاضر به تعاريف 

طورکلی هودف از نگوارش ايون فصول، مورور نظريوات رح گرديد. بوهطمرتبط با گردشگري م هايديدگاهبخش ن اي

 باشد.مرتبط با گردشگري و انواع آن می

 

 تعاریف گردشگر -2-1

 فرانسوووه  زادگاناشووورافاصوووالح توريسوووت )گردشوووگر( از قووورن نووووزدهم معموووول شووود در آن زموووان 

الزم زندگی اقدام به مسافرت نمايند اين جوانان در آن زموان  هايتجربهب براي تکمیل تحصیالت و کس بايستمی

کوه بوراي سورگرمی و  رفوتمیو بعدها در فرانسه اين اصطالح در مورد کسوانی بوه کوار  شدندمیگردشگر نامیده 

 بوه ايون کوه اصووالً شودمیو بعداً با تعمیم بیشتر به کسانی اطالق  کردندمیو گردش به فرانسه سفر  گذرانیوقت

ديگر وارد شد و از آن واژه گردشوگري بوه وجوود  هايزبانکلمه توريست به بعضی  کمکمند. رفتمیمنظور به سفر 

 هواآنکوه هودف  شوودمیو مسوافرينی گفتوه  هامسوافرتآمد، از همان زمان گردشگر و گردشگري بوه بعضوی از 

آمد و اشوتغال بوه کوار. در زبوان فارسوی اصوطالح استراحت، گردش، سرگرمی و آشنايی با مردم بود و نه کسب در

که با هدف و منظور شخصی دست به سفرمی زننود، ماننود ناصور خسورو،  شدمیسیاح در گذشته به کسانی گفته 

توا آنکوه دو واژه گردشوگر و  رفتمیسعدي و اين واژه در زبان فارسی تا نیمه اول قرن بیستم در معنی فوق به کار 

گرفت اما در اروپا گر چه در قورن هفودهم احتیواج بوه چواب کتواب راهنموايی گردشوگري گردشگري جاي آن را 

2 
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احساس شد ولی تعداد کسانی که قادر بودند براي سرگرمی و استراحت اقدام به سفر به يک کشور خارجی نماينود 

اغلوب طووالنی و  هامسافرتبسیار کم و محدود بود و اين عدم امکان و محدوديت تا قرن نوزدهم ادامه داشت، زيرا 

و مسافرت نیز بسیار گران  ونقلحملسريع و راحت وجود نداشت، مخارج  ونقلحملناراحت کننده بودند و وسايل 

 .شدمیتمام 

 کمیته مخصوص آمارگیري مجمع ملل افراد زير را گردشگر شناخت: 1925در سال 

 .کنندمیی سفر کسانی که براي تفريح و داليل شخصی يا مقاصد پزشکی و درمان و 1

يون قبیول بوه ، مراسوم موذهبی، مسوابقات ورزشوی و از اهانمايشوگاه، هواکنفرانسکسانی که براي شرکت در  و 2

 .کنندمیکشورهاي ديگر سفر 

 .کنندمیکسانی که به منظور بازاريابی و امور بازرگانی سفر  و 3

)فوی  بخوش،  نماينودمیساعت اقامت  24تا  و در بندري در مسیر راه کنندمیافرادي که با کشتی مسافرت  و 4

1355 :18-25). 

مفهووم  از مسائل صنعت گردشوگري تشوکیل گرديود و ايپارهنیز کمیته ويژه در رم جهت بررسی  1937در سال 

رجی سوفر ساعته يا بیشتر به يک کشوور خوا 24گردشگري تفريحی به اين شرح ارائه شد: افرادي که در يک دوره 

 .شوندمیخوانده گردشگر  کنندمی

، 13روزهيوک گردشوگر 12بوین اصوطالحات گردشوگر، بنديتقسویمضومن انجوام يوک  11سازمان جهانی جهانگردي

 :دهدمی ارائهتعاريف ذيل را  15و مسافر 14ديدارکننده

                                                           
11- W.T.O 
12- Tourist 

13- Same day visitor 

14- Visitor 

15- Traveler 
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در يک اقامتگاه عمومی يوا خصوصوی،  شبيک کمدست(: مقصود کسی است که شبهيک ديدارکنندهو گردشگر يا )

 بازديد بسر برد. در محل مورد

 ولوووی شوووب را در آنجوووا  رودمووویکسوووی اسوووت کوووه يوووک روز بوووه مکوووان ديگوووري  روزهيوووکگردشوووگر  -

 .گذراندنمی

توالی در آنجوا مماه  12کمتر از  کندمیکسی است که به مکانی غیر از محیط معمولی خود مسافرت  ديدارکننده و

 ل کار کند.کان مورد بازديد در اضاء دريافت پوو هدف اصلی از اين مسافرت اين نیست که در م بردمیبسر 

 (.22: 1382)واي گی،  و مسافر کسی است که بین دو يا چند نقطه مسافرت کند

 دنظر است:مبا توجه به مجموعه تعاريف عنوان شده در مورد گردشگر، بايد گفت سه ويژگی اصلی در اين تعاريف 

 الف( مدت زمان مسافرت

 ب( فاصله مکانی

 و اهداف مسافرت هاهانگیزج( 

ه بطول انجامد، ما 12ساعت و کمتر از  24که مدت زمان سفر او بیش از  شودمیبنابراين گردشگر به کسی اطالق 

تراحتی، فرهنگوی، ي تفريحی، اسوهاانگیزهکیلومتر باشد و سفر او با يکی از  70فاصله مکانی مسافرت بايد بیش از 

 ازديد از مناظر طبیعی و يا موارد مشابه صورت گیرد. ديدار از آثار باستانی و تاريخی، ب

ماندن در  : گردشگري شامل فعالیت مسافرت افراد وکندمیچنین تعريف « گردشگري»سازمان جهانی گردشگري، 

غوت، تجوارت يوا مداوم براي اوقات فرا طوربهمکانی بیرون از محیط بومی خودشان نه براي مدت بیش از يک سال 

 ريف شده است.ساير اهداف تع
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ي مانند مسوافرت بورا شودمیبومی انجام  هايی که در محیطواژه محیط بومی استثنايی است که به مسافرت -

 رود.کار يا تحصیل يا خريد و ساير کارهاي روزانه به کار می

 .شودمیماه به مسافرت بلندمدت گفته  12مسافرت بیش از  -

راي هور بوکیلوومتر دور از خانوه  160کیلوومتر توا  40 نیبندارد  براي مسافت مسافرتی اتفاق نظري وجود -

 (.Bhanumurthy and Mathur, 2006: 6-10شده است )غیراز مسافرت براي کار کردن تعريفهدفی به

 :شودمیپنج مشخصه عمده توريسم از تعريف باال مشخص 

 آيد.به وجود میدر مقصدهاي مختلف  هاآنگردشگري از جابجايی مردم از جايی و اقامت  .1

هوايی در مقصود در انواع گردشگري دو عنصر وجود دارد: مسافرت به مکانی و اقامت در آن شوامل فعالیت .2

 است.

 ها راافتد بنابراين گردشگري فعالیتگردشگري و اقامت در محیط بیرون از محیط بومی و کاري اتفاق می .3

افرت و مايز اسوت اگرچوه کوه گردشوگرها مسوکه از کارهاي بومی و محل کاري مردم مت دهدمیافزايش 

 .کنندمیاقامت 

حرکت به مقصد با قصد برگشتن به محیط بومی در عور  چنود روز، هفتوه يوا مواه مشخصوه مووقتی و  .4

 مدت گردشگري است.کوتاه

هواي همیشوگی يوا کوارکردن در داخول مکوان بازديود شوده بازديود مقصدها براي اهدافی جودا از اقامت .5

 .(Bhanumurthy and Mathur, 2006: 6-10)شوندمی
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 انواع گردشگري -2-2

 

  16اکو توریسم -2-2-1

ي دف يادگیرهچنین مسافري قصد تماشا يا بازديد از محیط فیزيکی را دارد و هدف او کسب تجربه دسته اول و با 

ظر ناز  فرهاسو اين  و آگاهی بیشتر از مکان مورد نظر، سعی در کاهش اثرات منفی گردشگري در اين مکان را دارد

 :کنیممیاقتصاد محلی داراي بیشترين بازده است. با توجه به اين مطالب اکوتوريسم را بصورت زير تعريف 

 . دهدمیاز مکان بدست  اولدست ايتجربهو اين نوع مسافرت 1

هواي زديود آگاهیاز مکوان موورد با خواهودمیرود  هدف يوادگیري دارد و می هامسافرت گونهاينکسی که به  -2

 .گذاردمیبیشتري کسب نمايد و به رفتارهاي مناسب و رعايت اصول  اخالقی در آن مکان ارج 

از  و بوراي کواهش دادن يوا از بوین بوردن اثورات منفوی ايون سوفر کنودمیو چنین مسافري بوه محویط توجوه 3

 . کندمیگوناگونی استفاده  هاياستراتژي

 (. 177: 1377)واي گی، لی داراي بیشترين بازده است و اين سفرها از لحاظ اقتصاد مح4

 

 گردشگري پزشکی -2-2-2

 گردشوگري .است شده گردشگري پزشکی نام به جديدي مفهوم پیدايش باعث آن شدن جهانی و سالمت افزايش

میلیوارد دالر در هور سوال  60ايجواد درآمودي بویش از  موجوب توانودمی کوه است توسعهدرحال بازاري پزشکی،

 در دنیا را ارتباطات و مبادالت طبیعت اطالعات، گستردگی و تکنولوژي (. پیشرفتJones & Keith, 2006د)شو

از  قسومت بزرگوی کوه اسوت گردشوگري و بهداشوت شودن جهوانی نتیجوه پزشوکی گردشوگري .است تغییرداده

 گردشوگري (2004)17(. گاپتاBookman & Bookman, 2007)گیردمی بر در را فراملیتی اقتصادي هايفعالیت

                                                           
16- Eco tourism 
17- Gupta 
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 تعريوف گردشوگري صنعت با ارتباط در بیماران، به پزشکی هايمراقبت زمینه در سودآور خدمات ارائه را، پزشکی

جراحوی،  خدمات براي مردم آن در که داندمی فرهنگی رايج پديده را پزشکی ( گردشگري2006) 18. کونلکندمی

 پزشوکی گردشگري .کندمیاقتصاد  به شايانی کمک گريگردش از بخش اين .کنندمی سفر دندانپزشکی و پزشکی

 (.Singh, 2008)گیوردمیبر در را سال در دالر میلیارد 2ارزش  به ايپروژه آن، به مربوط وکارهايکسب و هند در

 طوال معدن عنوان به را پزشکی سوم، گردشگري جهان کشورهاي از ( بسیاري2006) 19پاندا و آوادزي گفته طبق

 آن در فزاينوده رقابوت حوال در طرفوی از و پزشوکی صنعت گردشوگري توسعه و رشد دنبال به شديداً و دانندمی

و  درموانی خودمات ماهیوت در تغییراتوی باعوث ،توسوعهدرحال کشورهاي در گردشگري پزشکی گسترش .هستند

 بوین همکواري مشوترك کننودمی ( بیوان2007) 20دمیکوو و اسوت. هوومی شده هابیمارستان اعطايی تسهیالت

 پزشوکی گردشوگري توسوعه در زمینوه متمايزي راه اقامتی، هايمکان و پزشکی خدمات دهنده ارائه هايسازمان

 هايشرکت ،هاهتل طريق از صنعت گردشگري، اجزاي از يکی عنوان به پزشکی گردشگري نقش .شودمی محسوب

 بوا .اسوت ارتبواط در گردشوگري صونعت با مرتبط هايزيرساخت و تمام تفريحی  رفاهی هايفعالیت هواپیمايی،

گردشوگري  نام سوازمان به آنچه مانند مربوطه هايشرکت با بیشتر هرچه صنعت اين پزشکی گسترش گردشگري

مسوافرتی  هوايآژانس و بیموه هايشورکت، هابیمارسوتان مثول مؤسسوات ديگور و شد تأسیس آمريکا در پزشکی

پسوا  جهوان در گردشوگري، صونعت از بخشی عنوان به پزشکی گردشگري .کندمی پیدا هماهنگی جديدالتأسیس،

 (.Connel, 2010است) يافته ارتقا هادولت از بسیاري توسط يامالحظهقابلطرز  به صنعتی

 

 

 

 

                                                           
18- Connell 

19- Awadzi and Panda 
20- Hume and DeMicco 
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 عوامل ایجاد کننده تقاضا براي گردشگري پزشکی -2-2-3

 ارائه شده است. (1-2) در جدول ،شوندمی پزشکی گردشگري براي تقاضا ايجاد سبب که عواملی ترينمهم

 در ايجاد تقاضاي گردشگري پزشکی مؤثر(: عوامل 1-2جدول )

 توضیح عوامل

 ترپایین قیمت
 انتخاب خود رمانبراي د را ديگري کشور بیمار شودمی سبب که عواملی ترينمهم از يکی درواقع

 است. خدمات ترارزان قیمت نمايد،

 کیفیت یافتن براي جستجو

 درمان بهتر

 انسانی نیروي امکانات، و منابع کمبود دلیل به آفريقا و آسیا التین، آمريکاي کشورهاي از سیاريب

 قشر )خصوصاً کشورها مردمان اين .هستند درمان مناسب کیفیت فاقد ،هازيرساخت ضعف و ايحرفه

 .کنندمیانتخاب  را ديگري کشور معموالً خود درمان براي ثروتمند(

 قبیل از مسائلی به توجه

 ...و زبان فرهنگ،

 بیمار با ط مناسبارتبا برقراري در توانايی عدم مستقیم نتیجه درمان، در هاموفقیت عدم از بسیاري

 هاييتمحدود و سواد زبان، سطح فرهنگ، در تفاوت نتیجه در مناسب ارتباط برقراري عدم .است

 .افتندمی اتفاق شناختی،

 اطالعات به آسان دسترسی
در  هاريبیمااجع به درمان راطالعات زيادي را  توانندمیافراد  هاتکنولوژيينترنت و ساير با وجود ا

میم نه تصکشورهاي مختلف )از نظر قیمت، کیفیت و ...( کسب کرده و سپس براي درمان خود آگاها

 بگیرند.

 درمان ضعیف هايبیمه

 کسب ايخارجی بر کشورهاي به سفر به مجبور را مردم از بسیاري مناسب ايبیمه پوشش فقدان

 اعمالقبیل ) از ي متنوعیهابیماري نیز هابیمه ترينقوي و بهترين حتی .است کرده درمانی خدمات

 با نتیجتاً و ،دهندمین پوشش را ديگر( هايجراحی از بسیاري و پزشکیدندان خدمات زيبايی، جراحی

 .آيدمی فراهم پزشکی دشگريبراي گر زمینه هابیماري اين درمان هزينه رفتن باال

 و اطالعات فناوري ظهور

 ارتباطات

ديولوژي از راه دور و را ظهور فناوري اطالعات و ارتباطات براي انتقال اطالعات بیمار )مثل سوابق بیمار،

 ، کمک بزرگی به صنعت گردشگري پزشکی کرده است(...

 جایگزین طب وجود
بال ن و ديابت( به دنخود )مثل سرطا العالجصعبي هااريبیمامروزه بسیاري از مردم براي درمان 

 کرده پیدا زيادي طرفداران امروزه . طب سنتی چینی و يا آيروداگردندمیطب جايگزين  هايروش

 .است

 درمان جدید متدهاي
 کرده پزشکی به گردشگري شايانی کمک نیز بنیادي هايسلول با درمان مانند درمان جديد متدهاي

 .کنندمی سفر کشورهاي پیشرو به هادرمان اين دريافت براي مردم که طوري به

 ونقلحمل صنایع رشد

 مخابرات و هتلداري هوایی،

 تراحتر مردم بسیار شده سبب و است داده سوق جهانی دهکده سمت به را جهان صنايع، اين رشد

 .کنند سفر جهان نقاط ساير به گذشته به نسبت

 بیمار اطالعات بودن محرمانه

 حوزه اين رد قوانینی که برخی .نمود اجرا و وضع درخوري قوانین بیمار اسرار حفظ در خصوص بايد

 اطالعات از حفاظت فدرال نونقا  درمان آمريکا بیمه و پذيريمسئولیت قانون  :از اندعبارت شدهوضع

 مدارك شخصی، طالعاتا از حفاظت انونق  -بريتانیا-1998اطالعات  از حفاظت قانون-  آلمان افراد

 .کانادا خصوصی و حريم الکترونیکی

 (Harahsheh, 2010 ،Smith et al,2011،, 2008  Kalshrtti، 1392)منبع: گودرزي و همکاران، 
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  21گردشگري فرهنگی -2-2-4

، کسوترهاار، هواموزهو  هانمايشوگاهي فرهنگی و تواريخی و آشونايی بوا آداب و رسووم و بازديود از هاجاذبهديدار از 

مقصوود از  .شووندمیاساسوی ايون نووع گردشوگري محسووب  محورهوايو فرهنگ اقووام مختلوف از  دستیصنايع

. کنودمیی فرهنگی توجوه خاصو هايجذابیتفرهنگی بحث درباره آن بخش از اين صنعت است که بر  هايگردش

 (. 177: 1377 ،)واي گی

  تروسووویعيوووق ويوووژه دارد ولوووی حووووزه آن گردشوووگري فرهنگوووی ارتبووواط نزديکوووی بوووا گردشوووگري بوووا عال

رم  هوايزمانقديمی به  هايفرهنگهنري  هايجنبهو ديدن  هافرهنگآشنايی با ساير  منظوربه. مسافرت باشدمی

 گذاراناسوتیس. امروزه اين نووع از گردشوگري شوهرت بسویاري پیودا کورده و از سووي گرددمیو يونان قديم باز 

« هگردشوگري هوشومندان»وبرو شده و بعنوان يوک شوکل بسویار خووب از گردشوگري گردشگري با اقبال بااليی ر

 : شودمی. گردشگري فرهنگی بسیاري از عناصر بازار گردشگري را مشتمل شودمیشناخته 

 سنتی هايجشنو مقاصد قديمی و حضور در  هاجاذبهو بازديد از 1

 ايمنطقهمحلی،  هايشرابو سفر به قصد استفاده از غذاها و 2

 تفريحی محلی  هايفعالیتو تماشاي رخدادها ورزشی، سنتی و شرکت در 3

 .(Swarbrook and Horner,2005:37)شامل مزارع، مراکز صنعتی يا کارخانجات  هاکارگاهو بازديد از 4

 

  22گردشگري مذهبی و زیارتی -2-2-5

و اماکن مقدسه هور سواله  هازيارتگاهبی، ي مذههاجاذبهاشکال گردشگري در سراسر جهان است.  ترينرايجيکی از 

اقامتی و پذيرايی اين نوع از گردشوگري ماننود  تأسیسات. کندمیتعداد زيادي از گردشگران را به سوي خود جلب 

                                                           
21- Cultural tourism 

22- Religious tourism 
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خواص خوود  هوايويژگیسراها با توجه به بافت اجتماعی، فرهنگی و عقیدتی گردشگران داراي و زائر هامسافرخانه

  (.19: 1374)رضوانی، از تنوع زيادي برخوردار است است که در هر کشوري

 

 گردشگري سالمت -2-2-6

هداشت بتعريف نمود. سازمان  مختلفی آن را هايشیوهبه  توانمی آيدمیوقتی از سالمت و سالمتی سخن به میان 

 اعی بیانو اجتم وانیربلکه آن را حالت کامل جسمی،  داندنمیجهانی، سالمتی را تنها در نبود بیماري يا ضعف 

 عريف،ت اين اساس (. برStevens et al, 2008که شامل هر دو عنصر سالمت روانی و جسمی است) کندمی

 جراحی هايعمل از نوعی انجام و جسمی و روحی هايبیماري درمان منظور به که سفري است سالمت؛ گردشگري

 اطمینان کامل سالمت از ريقط اين از پذيرد تامی صورت معدنی( و آبگرم مراکزاسپاها ) و سالمت هايدهکدهبه 

 را سالمت دشگريگر بنابراين، (.1386و همکاران،  االسالمیشیخزندگی حفظ گردد) مطلوب کیفیت و يافته

 گردشگري به توانمی

 .نمود بنديتقسیم پیشگیرانه گردشگري و صحت گردشگري درمانی،

يا مراکز درمانی خارج از کشور مبدأ )با میانگین  هابیمارستاندر ا عمل خاصیگردشگري درمانی: سفر براي درمان 

هفته( است مداخالت پزشکی در  گردشگري درمانی وجود دارد. بیمار )با بیماري مزمن يا حاد( براي حل  2اقامت 

 ه از نظرک هايیروشو  هادرمانو يا از  بردمیپزشکی معمول و متعارف بهره  هايروشمشکالت درمانی خود يا از 

 (.23TRAM, 2006)شوندمی خوانده غیرعلمی هايروش دانشمندان

انات گري از امک. در اين نوع گردششودمیگردشگري صحت يا تندرستی: که به آن گردشگري شفابخش  نیز گفته 

گیاهی، خورشید و  هايحمام، راديواکتیوطبی، شنزارهاي  هايلجننمک،  هايدرياچهمعدنی،  هايآبطبیعت )

رسايی جسمی سفر کرده و بیماران )گردشگران( با هدف درمان يا رفع نا .شودمیو مانند آن( استفاده  وهواآب

  تفاده از، نیز با اسگذرانندمینقاهت خود را  يدورهدر مقصد بمانند. همچنین بیمارانی که  هاماهممکن است تا 

                                                           
23- Tourism Research and Marketing  
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Assessing the status of tourism competitiveness among Middle 

Eastern countries with an emphasis on the status of Iran 

 

DR.hossein nazm far, Saredeh Alavi,DH. Ali Eshghei chharborj 

 

Abstract 

Tourism is an important part of the economic activities of developed and developing 

countries and it is one of the most promising industries in the Third World Use its 

capabilities to replace other industries and development. Also, tourism has widespread 

economic effects, such as increased employment and diversification of economic 

activities, improvement of existing infrastructure and facilities, etc. Today, due to the 

impact that competitiveness has had on the sustainable development of the tourism 

industry at the head of tourism development policies. Given the importance of the 

subject, the present study is also aimed at assessing the competitiveness of tourism 

among Middle Eastern countries with an emphasis on the status of Iran And to achieve 

the research goal of the four main components (Environmental empowerment, tourism 

policy, tourism infrastructure and natural and cultural resources) it consists of 14 

criteria and 90 sub-criteria. To compare the tourism status of the countries under study 

The World Economic Forum 2015 and 2017 data are used. In this study, the Promethee 

model was used to analyze the data. The results of the analysis showed that The United 

Arab Emirates is ranked 100th in the first round of tourism competitiveness in both 

periods. The countries of Egypt, Iran, Kuwait, Lebanon and Yemen, despite a recovery 

from 2015, they could not improve their competitiveness compared to other Middle 

Eastern countries and they are also among the countries with low competitiveness of 

tourism. The findings also showed that Lebanon, Bahrain are the only countries which 

has been able to increase its competitiveness and climb to a higher level than the 2015 

ranking. In the meantime, Cyprus is the only country which has reduced its competitive 

ability by 2015. 
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