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Abstract 

The main purpose of this research is to determine what trends in the tourism industry in recent 

years can be explained and then, by obtaining high-handed trends as well as the main trends, 

how it will be outsourced, and by analyzing different trends, the future state of the industry. 

The tourism of the country will be, and the practical goals of this research will be in future 

with the prospect of the tourism industry's boom and increase the employment and income 

of the country's tourism industry. What trends can be explained by changes in the tourism 

industry in recent years? The method used in this research is the research process. The main 

goal of the research process, like any other research in the future, is to prescribe the future. 

Together with these prescriptions, feeds of other methods are also provided, with the 

continuation of the process, the introduction of deep injections of Thrush Ghasheri. The 

process of researching raw data and processed data in a given way and, by deducing the 

relationships between them, gives meaning and direction to the massive amount of data. 

Upstream tourism trends of Iran and the main trends of tourism industry in Iran. After 

reviewing the trends with the help of the experts about whether they are honest in Iran, as 

well as their level of stability, the upstream trends of tourism in Iran have been obtained, 

which is briefly discussed and examined all their implications.  
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 های صنعت گردشگری ایرانروند

 2مهدی احمدیان، 1مسعود سلمانی

 پژوهی، مؤسسه آموزش عالی طلوع مهر، قم، ایرانآینده-ارشد مهندسی صنایعکارشناسی .1

 پژوهی، دانشگاه تهران، تهران، ایراندکتری آینده. 2

 (12/05/1401؛ تاریخ پذیرش: 20/03/1401)تاریخ دریافت:  

 چکیده

های اخیر با چه روندهایی قابل تبیین است و سپس، با اصلی پژوهش این است که تغییر و تطور صنعت گردشگری ایران طی سال هدف
های مختلف، یابی آن در آینده چگونه خواهد بود و با تحلیل روندهای اصلی، برونهای باالدستی، همچنین، روندبه دست آوردن روند

بخشی صنعت گردشگری ایران چگونه خواهد بود و اهداف کاربردی این تحقیق در آینده با رویکرد رونق وضعیت آینده صنعت گردشگری
های اخیر با چه روندهایی و افزایش اشتغال و درآمد صنعت گردشگری ایران کشور است. تغییر و تطور صنعت گردشگری ایران طی سال

ساز است. در پژوهی، تجویز آیندهی روندپژوهی مانند هر روش دیگر در آیندهقابل تبیین است؟ روش پژوهش روندپژوهی است. هدف اصل
گشاتری ارائه شوند. روندپژوهی تر و راههای عمیقشود تا در ادامه، فرایند، تجویزهای دیگر هم فراهم میکنار این تجویزها، خوراک روش

دهد. ها نظم، معنا و جهت میها به حجم انبوه دادهبا استنباط روابط بین آن کند وبانی را دریافت میشده در دیدههای خام و پردازشداده
به کمک خبرگان در خصوص اینکه روندها پس از بررسی های اصلی صنعت گردشگری ایران. روند های باالدستی گردشگری ایران وروند

ها مختصر بحث گردشگری ایران به دست آمد که در زمینه آنهای باالدستی ها رونددر ایران صادق هستند، همچنین، میزان پابرجایی آن
 شود. ها را بررسی میهای آنو کلیه پیامدصورت گرفته 

 صنعت گردشگری. ، روند، روندپژوهی واژگان کلیدی:
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 مقدمه

 ینیبشیبه عنوان علم مطالعه و پ یپژوهندهیجهان و آ یصنعت خدمات نیبه عنوان بزرگتر یگردشگر

 یکه توسعه گردشگر یدارند به نوع گریکدیبا  یمختلف ارتباط تنگاتنگهای درحوزه یآتی هاروند

 باکرد.  تصور ندهیآ یبرا هاییبرنامه نیو تدو یگذشته و طراحهای بدون مطالعه روند توانیرا نم

کرده  رییگذشته تغهای گردشگران از سفر به مقاصد مختلف در طول سالهای زهیانگتوجه به اینکه 

ست و رورو به  یالمللنیب یدر گردشگر هاییجهان با روند ردر حال حاض، به هر حال. است

 ندهیآهای روند لیمطالعه و تحل یبرا یکنونهای روند شیبا پا باید یپژوهان حوزه گردشگرندهیآ

در  رام نیتوجه به ا تیاهم زین رانیدر ا. ندشومند بهره نینوهای و ابزار هاکیاز تکن یگردشگر

 پایدار ی با توجه به اینکه توسعه گردشگری باعث ایجاد اشتغال باال واستگذاریکالن سهای عرصه

و  یحوزه گردشگر ساله کشور درستیانداز بچشم رینظ یشناخته شده و اقدامات یدرستبه، دشومی

کالن های طهیدر حامر  نیدادن به اتیاهم دهندهنشان 1404گردشگر تا سال  ونیلیم 20به  دنیرس

از  شیکشورهاست که ب یمهم اقتصادهای از بخش یکی یصنعت گردشگر. است یاستگذارسی

بخش  نیا کیها در توسعه استراتژدولت و است ریپذبیآس توسعه طینسبت به شرا گریدهای بخش

های خالقان هایاستیو سهای توسعهای تیفعال کنندیو همواره تالش م کنندمی فایا ینقش مهم

 وجود با، به هر حال. باشند داشته داریو پا یرقابت، افتهیتوسعه یصنعت گردشگر کی جادیا یبرا

ی استگذاریکالن سهای عرصه اهمیت توجه در جهان و بدیل صنعت گردشگری دراهمیت بی

متولی های نسازما. بندی جهانی گردشگری جایگاه مناسبی نداردهرتب کماکان در، ایران سیاستمداران

های ها باید به گونگذاریاند وضعیت گردشگری را توسعه بخشند و سیاستسعی کرده این امر

گردشگری های روند پژوهش حاضر در. دشونگرانه دراین صنعت تشویق که نگرش آینده باشد

دست ه ارقام باز آمار و پژوهی و با استفاده آیندههای ها و تکنیکبا روشو خواهد شد بررسی  جهان

های روند آمار میزان گردشگران داخلی وخارجی سال، گردشگری جهانی و همچنینهای آمده و روند

آینده شناسایی و عوامل های صنعت گردشگری ایران را برای سالهای ه و روندکرداخیر استفاده 

دست ه اصلی بهای روندو با توجه به  شودبررسی می ایران آینده این صنعت در گذار برتأثیرمحتمل 
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با  و شودارائه میجهت بهبود شرایط آینده گردشگری  در ییهانتایج، توصیه آمده از تحقیقات و

ریزان که برنامه شودیافته میایران به نتایجی دست  توجه به وضعیت فعلی صنعت گردشگری در

 . ببرند کشور استفاده کافی را آتیهای ریزیدر برنامهها توصیه این نتایج و این صنعت بتوانند از

با توجه به اسناد  با توجه به دورنمای آینده این صنعت و ایران صنعت گردشگری درهای روند

نظر گرفته است از جمله سند  این صنعت که جایگاهی باال برای این صنعت در زمینه باالدستی در

های راث فرهنگی کهن و جاذبهبسیار مورد توجه است و با توجه به سوابق می 1404انداز چشم

با توجه به سابقه دیرین این صنعت ، و همچنینهای صنعت گردشگری ایران، طبیعی زیاد و ظرفیت

 گردشگری در کشور زمینه نگری درظرفیت معرفی فرهنگ اسالمی ایران باعث شده نگاه آینده و

ایران را بررسی وعوامل محتمل  گردشگریهای این تحقیق درصدد است روند، بنابراین. افزایش یابد

کشوری در  ریزان ملی وو به برنامه ایران را بررسی کند آینده این صنعت در گذار برتأثیر

 پر کند. را  زمینهپژوهی در این هرگونه تحلیل آینده کند و خألآتی کمک های ریزیبرنامه

فراوان در کشور به جهت های با وجود تالش کردضرورت انجام تحقیق نیز باید عنوان  زمینهدر 

افزایش گردشگران خارجی و حتی داخلی و افزایش در آمد حاصل از حضور گردشگران تاکنون 

این تحقیق باعث  ناشی از خأل نگرفته است و انجامایران  این صنعت درهای از روند پژوهش جامعی

دورنمای  گردشگری بتواناصلی های این تحقیق با توجه به اسناد باالدستی و روند شده که در

جای هاین صنعت به خوبی شناسایی نشود و بچون اگر آینده کرد، تری از این صنعت را ترسیم روشن

انداز آینده که همان سند شود، از مسیر چشم اینکه از این صنعت به جهت رشد اقتصادی استفاده

 جمله اشتغال را ازست یافت؛ است، د توان به جایگاهی که انتظار آننمی وشد،  غافلاست،  1404

اقتصادی های درآمد و کرداین صنعت تقویت  رود درمی کشور به شمارهای که از بزرگترین دغدغه

توان وجود دارد نمی و با توجه به رقابتی که در جهان در عرصه صنعت گردشگری دادکشور را رشد 

 د. داحال توسعه این صنعت را رشد  درهای همگام با دیگر کشور

های توسعه بستر ریدر زمان حاضر مس یاسالم رانیانداز توسعه اوشبختانه با توجه به چشمخ

ه بایران  نیز یو در عرصه صنعت گردشگر استیمه الزمهای ورداتبه منظور حصول به دس ییاجرا
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 شیشتابان به پ یریمس جذب گردشگر سعی دارند در در زمینه ریزان امرهبرنامو  است دنبال توسعه

تحقیقی که  ه ویژهب. این موضوع این امر نیاز به یک تحقیق جامع و گسترده داردبا توجه به  دنرو

ریزان ریزی را برای برنامهگردشگری مسیر برنامههای روند انداز توسعه ایران وبتواند با توجه به چشم

صنعت های درونپژوهش حاضر به دنبال پاسخ به این پرسش است که ، بنابراین. دکنمشخص 

 چگونه است؟  گردشگری ایران

 مبانی نظری

 گردشگری

گردشگری عبارت است از مجموعه کارهایی که یک فرد در سفر و در مکانی غیر از محیط عادی 

و هدف آن ، دهدمی انجام، ساعت و بیشتر از یک سال نیست 24خود برای مدتی که کمتر از 

شرکت در ، موریتأم، کسب و کار، اقوام و آشنایاندیدار با ، ورزش، استراحت، تفریح، سرگرمی

  مذهبی و فعالیت هایی از این قبیل استهای فعالیت، تحقیق، مطالعه، درمان، سمینار یا کنفرانس

(WTO ،1999 .) 

 پژوهیآینده

در زبان انگلیسی نزدیکی  Foresightو  Futures Studies زبان فارسی با دو واژه  درپژوهی آینده

ریشه مفهومی خود  پژوهی درمعادل این دو واژه نیست. آینده ًولی از نظر مفهومی دقیقا، دارد معنایی

به این دلیل « s»با  Futuresبا  کلمه  (.1394 ،احمدیان و  )پدرام« جویی آنکه آیدپی»معادل است با 

پذیر ر امکانهای علمی دیگحوزه که تشخیص رشته بودن و جداسازی این حوزه ازاست استفاده شده 

ها دیدگاه مرجح و محتمل و های ممکن،مند آیندهپژوهی مطالعه نظامباشد و یکی از تعاریف عام آینده

 (.1393، )عنایت ا... های بنیادین هرآینده استاسطوره بینی وجهان و

برای دگرگونی از  «مطلوب»و  «محتمل» ،«ممکن»های پژوهی دربرگیرنده گونهموضوعات آینده

 .(1394کورنیش، باشند. )ل به آینده میحا

 هدف اصلی روندپژوهی مانند هروش روندپژوهی استفاده شده است. ر از حاضر در پژوهش
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 شده درپردازش های خام وروندپژوهی داده است. سازتجویزهای آینده پژوهی،آینده روش دیگر در

جهت  معنا و ها نظم،به حجم انبوه داده ،هابا استنباط روابط بین آن کند ودریافت می بانی رادیده

 (.107، ص1394 ،پدرام و احمدیان) دهدمی

 2017تا  2008های مقایسه آماری گردشگری جهان طی سال روندها و

رشد هرساله تعداد گردشگران  دهنده نشان 2017تا  2008های سال، سال گذشته10مقایسه آماری 

رشد  ارزی حاصل از گردشگری میزان درآمد، همچنیناست. سراسر دنیا  در 2009به استثنای سال 

طی  را در جهان ارزی حاصل از آنهای وضعیت میزان گردشگری و درآمد 1شکل . استکرده 

 دهد. می نشان 2017-2007های سال

در جهان را طی  ارزی حاصل از آنهای درآمد در یک نمودار کلی وضعیت میزان گردشگری و

 داده شده است. نشان 2017-2007های سال

 2017-2008های روند تعداد گردشگری و درآمد ارزی ناشی از آن در جهان طی سال. 1شکل 

شود میزان گردشگری و درآمد ناشی از آن با گذشت زمان در کل جهان طور که مشاهده میهمان

 . افزایش یافته است
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 (2017تا  2007) 1396تا  1386های روندها و مقایسه آماری گردشگری ایران طی سال

نشان داده شده  1396-1386های نمودار وضعیت میزان گردشگری ایران را طی سال 2در شکل 

 . است

 
 1396-1386های میزان گردشگری ایران طی سال نمودار. 2شکل 

 هش چند درصدی دردهنده کاآمده وضعیت گردشگری ایران نشاندستهبهای با توجه به آمار

 برنامه توسعه و اگر این روند ادامه یابد وضعیت گردشگری ما با آنچه که در و است اخیرهای سال

 .گیردمی عنوان شده فاصله بسیاری 1404انداز سال چشم

  اصلی گردشگری ایران و جهانهای پیشینه روند

های وجود روندبندی اطالعات مجمع، شده و همچنینمقاالت مطالعه اکنون با توجه به منابع موجود و

توجه به  گردشگری ایران باهای پایان روند و در شودمی باالدستی فهرستهای روند، جهانی

 شود. فهرست میمنابع موجود  جهانی عنوان شده درهای روند

 باالدستی جهانیهای روند

اهش میزان ک دهندهاخیر نمایان شده نشانهای سال این روند که درنابرابری:  و روند جهانی فقر

پیامد . اخیر وضعیت رفاهی غالب مردم بهبود یافته استهای نابرابری بوده است و طی سال فقر و

، بنابراین. بوده است این روند ایجاد رفاه نسبی بین مردم جهان بوده و این روند در ایران نیز مشهود

 . ه استشتاذمیزان گردشگری گ مستقیم بر تأثیراین روند 
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حال افزایش بوده  دهد تعداد جمعیت جهان درهمانگونه که آمارها نشان مییت: روند رشد جمع

های سال در نیز داخلی جمعیت کشورهای با توجه به آمار. داشت واین رشد کماکان ادامه خواهد

 این روند نیاز به اشتغال بیشتر وهای جمله پیامدز ا. بوده است گیری برخورداراز رشد چشم اخیر

 است. ها ایط بهتر جهت آنایجاد شر

ولی به دلیل مشکالتی ، به افزایش است با توجه به اینکه جمعیت جهان روروند پیری جمعیت: 

ها سعی خانواده اخیر میزان رشد باروری کاهش داشته وهای سال درها، خانواده جوامع و که در

توان جمله می از. همراه داشته استبه  این خود پیامدهایی را اند دست به کنترل جمعیت بزنند وکرده

در ایران نیز این روند محسوس کرد. پزشکی اشاره های افزایش هزینه جوان و به کاهش نیروی کار

 . بوده است

ها سعی ولی انسان ؛رودمی به پیری با توجه به اینکه جمعیت جهان روروند امید به زندگی: 

 هر افزایش یافته است و هاآن زان امید به زندگی درمی دهند و بهبود را دارند شرایط زندگی خود

 کشور در البته اگر. سنین باال افزایش داشته است گردشگری در ها به ورزش وساله عالقه انسان

 . توان به این نتیجه رسید، میدشوسی رایران نیز بر

رها یا از روستاها به شه یا از، اخیر مهاجرت رشد داشته استهای سال درروند مهاجرت: 

اخیر علت عمده های سال در. ترجهانی قوی دارای اقتصادهای یافته به کشورتوسعه کمترهای کشور

مناطق مختلف  اخیر درهای سال با توجه به اینکه در. این مهاجرت بیکاری عنوان شده است

ادی مهاجرت از روستاها رشد زی، میزان کشاورزی کاهش داشته است خشکسالی حاصل شده و

خود داشته  فراوانی باهای بوده که این موضوع پیامد بیشتر ایران البته این مورد دراست.  نشان داده

های ناآرامی خشونت و، قاچاق انسان، ناامنی جرم و، جمله مشکالت مسکن و محرومیت از

 . اجتماعی

 شود ویم المللی بیشتربین داخلی وهای با افزایش جمعیت مهاجرتروند شهرنشینی: 

این روند های پیامد. پذیردمی مناطق روستایی به شهرها خیلی سریعتر انجام خصوص مهاجرت ازهب

الگوی  تغییرات در، خصوص ایمنی نگرانی درها، افزایش نابرابری، کاهش کشاورزی از نداعبارت
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وند عنوان با توجه به ر. مشکالت مسکن وخطرات زیست محیطی، غیر رسمیهای شغلها، خانواده

برخی موارد شاید بتوان عنوان کرد  در ، حتیایران نیز این روند وجود دارد در کردشده باید بیان 

 . است دیگرهای بیشتر از برخی کشورایران  در سرعت این امر

تغییرات  اخیر با توجه به شرایط زیست محیطی وهای در سالهوایی:  روند تغییرات آب و

 ان بارندگی کاهش یافته است و این امرژافزایش دمای سطحی زمین می وهوایی  شده آب وحاصل

های پیامد آب زیاد شده و کشاورزی بسیار کاهش یابد و این امر کمبود باعث شده خشکسالی و

ند از افزایش بیکاری و افزایش مهاجرت به شهرها اها عبارتآن زیادی به همراه داشته که برخی از

بین  ها ازآبی و خشکسالی باعث شده کشاورزیاخیر کمهای ان نیز طی سالدر ایر. تخریب زمین و

مهاجرت  شهرنشینی وهای از روستاها به سمت شهرها زیادتر شود که به پیامد و مهاجرت بروند

اخیر مردم بیشتر های سال ا توجه به اینکه دربخصوص گردشگری نیز باید گفت  درشد، قبالً اشاره 

خوش های خصوص به روستاه دهند و بمی سرسبز انجام هوا و مناطق خوش آب وبه  گردشگری را

برای گردشگران وضعیت بهداشتی مناطق بسیار مهم است و این امر ، هوا و بکر و همچنین آب و

 است.  پذیرتأثیرنیز  ایران در

نی اشاره اقتصادی و مالی جهاهای توان به بحرانمی این خصوص درها: شوک ها وروند بحران

جهانی وانجام های بودن بازاربینیغیر قابل پیش نفت و در ویژهقیمتی به های شوک، همچنینکرد، 

ند این روندها عبارتهای برخی پیامد. نقاط مختلف جهان بالیای طبیعی در تروریستی وهای عملیات

این . گذاریایهنان به سرمعدم اطمی، المللیبین ملی وهای اختالفات وخشونت، از افزایش بیکاری

 . داشته است ایران نیز همیشه وجود روندها در

های توسعهای ین مالی فعالیتأممنابع عمومی داخلی یک منبع کلیدی برای ت :توسعه مالی روند

تعهدات بدهی و ، مالیهای کمک، رسمیهای سازمان ملل متحد وامهای براساس برآورد. است

خصوص ایران نیز با توجه به  در. دشومی للی باعث روند توسعه مالی کشورهاالمبینهای همکاری

 توسعه مالی جهت اداره بهتر جامعه ضرورت دارد این روند نیز مانند مورد قبلی، مشکالت اقتصادی

 . گذاردتأثیر میزان گردشگر به کشور  تواند برمی
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رشد قابل  ها ازبخش کثر علوم وا گونه که مشهود است فناوری درهمانروند رشد فناوری: 

جمله گسترش  ازاست.  گذار بودهتأثیررشد خیلی از علوم  این روند بر. بوده است قبولی برخوردار

 رشد کسب و رشد پردازش اطالعات و، همچنین رباتیک و، گسترش اتوماسیون، هوش مصنوعی

وده است، گذار بتأثیربسیار بخش مالی نیز  این علم در، همچنین جدید و تبدیل صنایع وهای کار

. تولید مشاغل جدید کاهش مصرف انرژی وافزایش سود اقتصادی و کاهش ترافیک و حتی در

. سیاسی در کلیه جوامع بوده است رشد اقتصادی و وری نیروی کار واین رشد بهبود بهرههای پیامد

گردشگران با . اشته استتأثیر بسیار باالیی دصنعت گردشگری  اخیر برهای سال رشد فناوری در

رفاه گردشگری از تمام امکانات مفید این بخش  کنند برایتوجه به رشد باالی فناوری سعی می

 . حمل و نقل و غیره، اینترنت، جمله رشد در تلفن همراه از، استفاده کنند

ادی جمله بخش اقتص تواند تأثیرگذار باشد، ازها میاین روند در اغلب بخششدن: روند جهانی

تواند های اقتصادی وسیاسی در جهان، این روند میها و گروهو سیاسی. با توجه به وجود اتحادیه

تواند بر گردشگری نیز تأثیر باالیی داشته آثار مثبتی بر جوامع در حال رشد داشته باشد. این روند می

 باشد. 

بوده  بل قبولی برخوردارقا رشد از های اخیرسال بیوتکنولوژی درروند رشد بیوتکنولوژی: 

گسترش طول ، طریق ژنتیک بیماران درمان از که در است جمله موارد آن مهندسی ژنتیک از. است

 محیط زیست و، تغییرات بهداشتی، نقل گسترش انرژی وحمل و، افزایش تولید مواد غذایی، عمر

 . رشد فنا وری نانو ،مچنین، هجدیدهای تولید دارو کشاورزی وهای چالش

 بین رفته و اختالفات جنسی تا حدودی از اخیر تبعیضات وهای سال درحضور زنان:  روند

البته این حضور . اندچشمگیری داشته سیاسی حضور اقتصادی وهای بخش اکثر جوامع در زنان در

 . جمله کاهش باروری و افزایش پیری جمعیت جوامع پیامدهایی نیز داشته از

رشد فناوری  ،همچنین وجود آمده در جوامع وهبهای با توجه به تنش روند گسترش تروریسم:

این خصوص اشاره شده که خطرات تنها  البته در. خطرات ناشی از تروریسم نیز افزایش یافته است

جمله حمالت  از است، طبق روال قبل نیست و اکنون حمالت تروریستی پیشرفت چشمگیری داشته

 . ها و غیرهسگسترش ویرو نفوذ و، سایبری
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جدید و تبدیل های کار رشد کسب و رشد پردازش اطالعات و روند رشد فناوری اطالعات:

 کاهش ترافیک و در ، حتیگذار بوده استتأثیربخش مالی نیز بسیار  این علم در ، همچنین،صنایع

رشد این های پیامد. ه استشدتولید مشاغل جدید  افزایش سود اقتصادی و کاهش مصرف انرژی و

 . جوامع بوده است همهسیاسی در  رشد اقتصادی و وری نیروی کار وبهبود بهره

جایی هاند وجابکرده سال اخیر تغییر چند المللی دربینهای قدرتروند تغییر قدرت جهانی: 

جدید های کشور قدرتمند جهانی قبل کناررفته وهای برخی کشور شده است و قدرت نمودار

 این روند تغییرات سیاسی واجتماعی درهای جمله پیامد از. ارتقا دهند را یگاه خوداند جاتوانسته

 . بوده است گذارتأثیرصنعت گردشگری جهان نیز  این امر براست.  بوده اکثر کشورها

توان می جمله این علوم از فناوری رو به رشد بوده و اخیر علم وهای سال درروند اینترنت اشیا: 

اخیر های سال جمله موارد مرتبط به این علم بوده که در اینترنت نیز از. دکراطات اشاره به علم ارتب

های کار و به رشد افزایش کسب این روند روهای پیامد. بوده است گذارتأثیرروی اکثر علوم  بر

علم  این. بوده است اقتصادی و بسیاری موارد دیگر مالی و دیجیتالی و سهولت انجام امور جدید و

 ،مرتبط با گردشگریهای کار کسب و مستقیم داشته و تأثیرگردشگری  روی صنعت توریسم و بر

نقل اینترنتی  حمل وهای شرکت دفاتر مسافرتی دیجیتال و، مسافرتی آنالینهای جمله شرکت از

 . اندرشد فراوانی داشته

صنعت نیز رشد ، م و فناوریتوجه به رشد علو اخیر باهای سال درروند پیشرفت تکنولوژی: 

روی صنعت گردشگری  این گسترش علوم براند. داشتهجدید رشد خوبی های تکنولوژی کرده و

عمده . تکنولوژی بهره بیشتری ببرند امکانات و گردشگران از است و باعث شده گذاشته تأثیرنیز 

برای ، آب رای امنیت غذا وفناوری ب تکنولوژی واست.  تکنولوژی در موارد مطرح شده تأثیرروند 

 تجدیدپذیر وهای انرژی، آموزشیهای وریافن، پزشکی بهداشتی وهای مراقبت سالمت و

 . فضایی تکنولوژی صنعتی و، تکنولوژی تلفن همراه، نقل حمل و، خورشیدی

 کنند درمی تکنولوژی سعی ها با توجه به پیشرفت فناوری وبرخی دولتپذیری: روند رقابت

، جدیدهای سالح، ماهواره، جمله در فضا از ،ها پیشی بگیرندصه رقابت بر دیگر دولتعر

 . زمین و همچنین پیشرفت در فناوری اطالعات دریا و رشد نظامی در فضا و سایبری وهای افزارجنگ
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خاص های ن این فناوری با مطالعه بر روی برخی ویژگیامتخصصروند پیشرفت فناوری نانو: 

ممکن است . کنندمی الکتریکی و اصطکاک در این زمینه پژوهشهای مشخصه، شدت مقاومتمثل 

محققان در پی آن هستند که در آینده . نانوالکتریک جایگزین مایکروالکترونیک شود 2020تا سال 

 . سرطانی بپردازندهای و سلولها با ساخت نانو میکروسکوپ و نانو روبات به مطالعه بافت

رشد اقتصادی باعث تغییر در تقاضا در انواع ، روند مهم است رفاه یک کالنبهبود رفاه: روند 

سبب تغییر ، مدتدر کوتاه. کندمی در نتیجه ساختار کسب و کار نیز تغییر، شودمی جدید محصوالت

 .شودمی محوراجتماعی و اقتصادی و گذار از جامعه کشاورزی به جامعه صنعتی یا دانش، ساختاری

انداز و پس، ارائه خدمات، جدیدهای نیاز به سرگرمی، هنگامی که رشد رفاهی بیشتر شود

قیمت و سود را نیز تغییر ، میزان هزینه رفاه و مصرف بیشتر متعاقباً. یایدمی گذاری نیز تغییرهسرمای

 . خواهد داد

خصوصی که های ازارانسان در بهای به عرضه فزاینده نیاز، سازیتجاریسازی: روند تجاری

مثل ها سازی با سایر کالن روندتجاری. شودمی گفته، گیردمی هر دو محور عرضه و تقاضا را در بر

را ها انسان، زندگی دیجیتالی. فردگرایی و زندگی دیجیتالی ارتباط تنگاتنگ دارد، رفاه، شدنجهانی

شدن ارتباط جهانی ،از طرف دیگر. دکنیم تر وصلجهانی آسانهای شدن و اتصال به بازاربه جهانی

روت بیشتر سبب داشتن رفاه و ث ،همچنین. المللی داردشدن در سطح بینبسیار زیادی به تجاری

 . دشومی بخشیدن به تقاضا و عرضه کاالسرعت

تری را در زمینه کالن در آینده شاهد تحوالت عظیمروند تحول در بهداشت و محیط زیست: 

از ها، این کالن روند به بررسی و تحوالت انواع بیماری. و محیط زیست خواهیم بود روند بهداشت

 روند. برندمی کودکان زیادی از آلرژی رنج. پردازدمی روانیهای استرس و بیماری، قبیل چاقی

تأثیر صنعت گردشگری  جمله روندهایی است که بسیار بر محیط زیست از مناسب بهداشت و

اطمینان  ،داشته باشند را به آنجا وضع بهداشت مناطقی که قصد سفر گردشگران از اگر. گذاردمی

 . دکرخواهند  به آن مناطق را تر سفرداشته باشند آسوده

برقراری ، مصرف، نشانه شروع افزایش شتاب در تولید، انقالب صنعتیروند شتاب در تولید: 
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سرعت تغییر بسیاری از این موارد در واحد . وردآوجود ه و تعامل بیشتر مردم ب، حمل و نقل، ارتباط

بلکه محصوالت نیز در بازارها با  ،نه تنها اطالعات ،زمان است و تعداد مطلقی برای آن وجود ندارد

ها و سازمانها سرعت زیاد تغییر سبب سازماندهی مجدد شرکت. شودمی سرعت بیشتری عرضه

این روند بر  د وشوقل تغییرات عمده ای حاصل حمل ون در این شتاب باعث شده مثالً. شودمی

 . فراوانی داشته استتأثیر  صنعت گردشگری نیز

ارتباطات مرکز . بودن استبخشی طبیعی از انسان، ورود به شبکهای: روند سازماندهی شبکه

. شودمی هویت و اقتصاد، فرهنگ، دارشدن اجتماع. زیرا ارتباط سبب معنااستها اتصال به تمام شبکه

زیرا شبکه تبدیل به یک اصطالح مرکزی و راهی برای نفوذ  ،روند استسازماندهی شبکه یک کالن

، افزایش رفاه، موبایل، اینترنت، بهترهای زیرساخت، ترحمل و نقل ارزان. در فکر بشر شده است

رتباط تنگاتنگی روند ا توسعه این کالن. را تغییر داده استها فرصت ایجاد ارتباط و سازماندهی شبکه

ارزش . سازی داردرفاه و تجاری، فردگرایی، شدنجهانی، شدنروندها نظیر دیجیتالیبا سایر کالن

وب سال پس از افتتاح شبکه جهانی  2تنها . یابدمی یک شبکه با افزایش تعداد اعضای آن افزایش

 ،شودمی مجازیهای وارد شبکه راحتیاز آنجا که انسان به. کردندمی میلیون کاربر از آن استفاده 10

این روند های جمله پیامد از. شودمی هافراوانی برای انسانهای سازماندهی شبکه سبب ایجاد چالش

توجه به پیامدهایی که  این روند با. نقل بهتر حمل و، افزایش رفاه، بهترهای از زیرساخت نداعبارت

اشته و رشد خوبی را بر صنعت گردشگری ایجاد بسزایی د تأثیرعنوان شد بر صنعت گردشگری 

 . ه استکرد

های طی سال میزان دمای هوای زمین در، با توجه به تغییرات جوی زمینروند افزایش دما: 

 کند و نقاط مختلف تغییر این روند باعث شده وضعیت کشاورزی در اخیر افزایش یافته است و

، محیطیاین افزایش مشکالت زیستهای له پیامدجم از. بعضی نقاط خشکسالی حاصل شود حتی در

این  مواردی دیگر شده و و افزایش سطح آب دریاها، هاافزایش ذوب یخ، هاجنگل سوزی درآتش

البته با توجه به . شهرنشینی و غیره، مهاجرت، جمله بیکاری نیز پیامدهایی داشته از موارد خود

 . شده است جهت صنعت گردشگری ایجاد نیز این افزایش مشکالتی را حاصل ازهای روند
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اخیر اختالفات قومیتی و مذهبی باعث افزایش تنش بین کشورها های سال درروند افزایش تنش: 

برخی کشورها ناامنی  باعث شده در هااین تنش. وجوامع شده است و این روند همچنان ادامه دارد

 . به آن کشورها کاهش یابند ،دارند باعث شود تعداد گردشگرانی که قصد سفر زیاد شده و

با توجه به رشد فناوری استفاده از هوش مصنوعی نیز درخیلی روند گسترش هوش مصنوعی: 

 است.  حال رشد این روند در ،ه استکرداز جوامع رشد 

جهانی های شدن و اتصال به بازارها را به جهانیانسان، زندگی دیجیتالیشدن: روند دیجیتالی

ثر شوند و صنعت گردشگری نیز أصنایع غالباً مت ،شودث میشدن باعدیجیتالی. دکنمی وصلتر آسان

 نیست. مستثنا  این امر از

 شناسی پژوهشروش

روش  هدف اصلی روندپژوهی مانند هراست.  روندپژوهی پژوهش حاضر روش مورد استفاده در

دیگر هم های خوراک روش، ویزهااین تج کنار در. است سازتجویز آینده، پژوهیآینده دیگر در

های روندپژوهی داده. ه شوندئگشاتری اراراه و ترعمیقهای تجویز، یندادر ادامه فر شود تامی فراهم

 هاها به حجم انبوه دادهبا استنباط روابط بین آن کند ومی دریافت انی رابدیده پردازش شده در خام و

های تکنیک تواند ازمی روندپژوهی. (107ص، 1394، احمدیانو  )پدرام دهدمی معنا و جهت، نظم

اما محدود ، تحلیل تکمیلی آن استفاده کند ریاضی برای استنباط روند وهای مختلفی همچون تکنیک

گفتمانی و مشارکت خبرگان های استفاده از تکنیک. دارد هاآن ها نبوده و افقی فراتر ازبه این تکنیک

 . (110ص، 1394، احمدیانو  )پدرام این روش بسیار مهم است نفعان درذی و

. پژوهشی مشخصی طی شودهای گام ، بایدبرای آنکه روندپژوهی به اهداف خود دست یابد

ها نتایج مورد نیاز درستی درک شوند و با انجام آنپژوهش بههای انجام این روش باید گام برای

 . دشوحاصل 

 شرح زیر است: های انجام پژوهش بهگام

« صنعت گردشگری ایرانهای روند» موضوع اصلی این پژوهشانتخاب موضوع پژوهش:  .1
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نظر برخی کارشناسان  ،همچنین نگری وهموضوع با توجه به نیاز صنعت گردشگری به یک آینداست. 

د که این تیم شامل شد و یک تیم پژوهشی با قدرت تحلیل قوی مشخص شاین صنعت مشخص 

 . دشومی ها استفادهسان بخش گردشگری بود که در مراحل مختلف تحقیق از آنکارشنا

تحقیقات  ، همچنین،اساتید با کمک کارشناسان وتکمیل و نقد منابع دانشی: ، شناسایی. 2

آوری با توجه به جمع .مختلف منابع دانشی مختلفی شناسایی شدند که اغلب منابع التین بودند

ای سعی شد منابع قوی آوری اطالعات کتابخانهجمع ، وابع مرتبط با موضوعاطالعات فراوان از من

 . مرتبط با موضوع گردآوری شود معتبر و و

آوری منابع مرتبط با موضوع گردشگری و با توجه به با جمع باالدستی:های تبیین روند. 3

 ،ایکتابخانه انجام کار و هزمیناین  شده درانجامهای به پژوهش مراجعه گزارشات حاصل و مقاالت و

منبع و دقت  نویسی هرخالصه ،همچنین ،هابندی مطالب آندست آمد که با جمعه زیادی بهای روند

دست آمد ه باالدستی بهای خصوص روند زیادی درهای منابع روند شده درگفتههای موارد روند در

های شدن فهرستی از روندبا فراهم و بندی شدگروهروندها  ،هاآن کردنفهرست ها وبا تحلیل آن و

فهرست  ،لهأمس گذار برتأثیربیرونی های نیرو ای ازمجموعه ،روند بودند و همچنین 29باالدستی که 

به کمک همان  های باالدستی فهرست شد،اینکه روند بعد از. باالدستی شناخته شدندهای اولیه روند

 شد ثبت  لهأمس روند در خصوص موضوع و هرهای اطالعات پیامد منابع و

آمده دستهبا توجه به اطالعات بسیستم: های و آمار رویدادها اصلی ازهای استنباط روند. 4

 به دست آمد.  اطالعات اولیه ،گردشگریهای آمار ، همچنین،منابع موجود از

شده، و  فهرست دست آمدهه روند باالدستی ب29اصلی: های تدوین فهرست اولیه روند. 5

و با بررسی ، ای انجام داده شدخبرگان صنعت گردشگری مصاحبه روندها با کارشناسان و درباره

های روند کردنفهرستنین های صنعت گردشگری کشور و همچروند باالدستی برهای روند تأثیر

 آمد و فهرست شد. دست ه اصلی بهای گذار بر صنعت گردشگری کشور روندتأثیرفعلی 

 شده تحلیل وتهیه فهرستدست آمده از ه اصلی بهای رونداصلی: های توصیف روند. 6

 شد. توصیف 
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بندی دسته شدن عنوان هر روند وپس از مشخصاصلی: های بررسی رابطه بین روند. 7

 شد.  اصلی و توصیف هر روند ارتباط بین روندها ی اصلی بررسیهای روند

 روند از هر گذار برتأثیربرای شناسایی عوامل اصلی: های روندارزیابی پابرجایی  تحلیل و. 8

 .دش پیشین استفادههای محصوالت گام

تأثیرگذار بر روند و برآورد با تحقیق عوامل اصلی: های روند یک از هرهای بررسی پیامد. 9

هر یک از های دپیام برای این منظور. هر روند را عمیقاً سنجیدهای توان پیامد، میبرجایی آنپا

 . دشونمی ثبت روندها به شکل انفرادی بررسی شده و

های روند و پیامد مطالعه هرسازی: اره آینده صنعت گردشگری و دورنمازنی دربگمانه .10

که  شودمی پازلی ساخته، با کنار هم گذاشتن روندها. آوردمی دسته آینده ب ی ازئآن تصویری جز

دورنمای  ،شودمی ترین دورنمایی که از روندپژوهی حاصلساده. کندمی یمدورنمایی از آینده ترس

 . (118ص، 1394، احمدیانو  آید )پدراممی دسته یند روندها باتداوم روندهاست که از بر

هایی د و با توجه به مصاحبهشهایی درباره آینده صنعت گردشگری مشخص در این بخش گزاره

د و بعد شومی گردشگری مشخص در شدهبیانحتمل هر روند مهای پیامد گرفت،که انجام 

تکمیلی خبرگان درباره های بینیپذیرد و بعد پیشمی متقابل روندها صورت تأثیرناشی از های رویداد

 بدیل که برهای د و بعد از این مرحله دورنماشومی روندها مشخص گذار برتأثیربالقوه های رویداد

هایی براساس دورنما یا توصیه ،نهایت د و درشونمی ثبت ،انفرادی ساخته شدندی هاپایه گزاره

همان اهدافی بودند که این  ،اصل درها د که این توصیهشصنعت گردشگری کشور بیان های دورنما

 ها بود. آنتحقیق به دنبال 

 ،بوده است 1404سال  با توجه به اینکه تحقیق انجام گرفته تا بازه زمانیی: یارزیابی پایا. 11

های ذینفعان این صنعت دوره ،همچنین و ،باید با کمک کارشناسان وخبرگان صنعت گردشگری

پژوهی باید پیوسته با محیط هد چون اسناد آیندشوبازخوردگیری مشخص های زمانی بازنگری و شیوه

 . روز شوندتعامل داشته باشند و به

صورت ه آوری اطالعات بجمع بخش عمده ،ورد استفادهروش م با توجه به موضوع تحقیق و
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بودن اطالعات با توجه به روش انتخابی تحقیق بخشی از اطالعات است. البته به دلیل محدود کتابخانه

 شود. تحلیل میآوری و نظران عرصه گردشگری جمععمده به کمک مصاحبه با خبرگان و صاحب

این تحقیق از  در ،دسترس نبودن کلیه کارشناسان با توجه به محدودبودن جامعه آماری و در

ها کارشناسان وخبرگان گردشگری به روش هدفمند با معیار اشباع نظری داده از نفر 10 حدود

 . استفاده شد

 پژوهش های یافته

به دست آمده از مطالعه ادبیات پژوهش در قالب پرسشنامه و سؤاالت مصاحبه در اختیار های روند

 . زیر را در ایران نشان دادهای حاصل از مصاحبه روندهای نتیجه تحلیل داده. رار گرفتخبرگان ق

داشته است.  با توجه به مطالب قبل مشخص شده جمعیت کشور رشدروند افزایش جمعیت: 

هایی برنامه مردان سعی کردند،های اخیر با توجه به اینکه دولتسال البته میزان نرخ رشد جمعیت در

حتی با وجود مشکالت  ،میزان جمعیت کاهش یابد طراحی کنند تا رشد جمعیت کنترل شود و را

به  کنترل زاد و ولد در کشور ولی کماکان جمعیت رو برایها که خود عاملی بوده اقتصادی خانواده

 همچنان ادامه خواهد داشت.  1404افزایش است و این روند تا سال 

وجود ه کشور ب درها ت باعث شده نیاز به رشد در اکثر زمینهبه گفته کارشناسان افزایش جمعی

در خصوص گردشگری نیز این روند باعث شده تعداد . از جمله نیاز بیشتر به مسکن و شغل. آید

اکثر کارشناسان عقیده دارند افزایش جمعیت باعث افزایش . گردشگری داخلی افزایش داشته باشد

الزامات دیگری  تواند باعث این رشد شود وتنهایی نمیل خود بهولی این عام ؛شودمی تعداد گردشگر

شرایط اقتصادی برای  یعنی اینکه اگر. نیز باید وجود داشته باشد که این روند یک روند مثبت شود

توان گفت افزایش جمعیت می افراد جامعه خوب باشد و اوقات فراغت برای افراد جامعه ایجاد شود

کشور  کار و درآمد و شغل در وقتی نیاز به کسب و ،همچنین. خواهد داشت تأثیردر میزان گردشگر 

 مرتبط با گردشگری نیز افزایش خواهدهای کار بالطبع کسب و ،دشواثر افزایش جمعیت زیاد  در

مرتبط با آن های گردشگری و شغل زمینه اخیر سعی شده درهای سال در ایران نیز در. داشت

این بخش افزایش نشان  گذاری دردی صورت گیرد و این باعث شده سرمایهزیاهای ریزیبرنامه
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د و ئه کننرشد ارا برایبهتری های برنامه کردندکنند سعی می دهد و افرادی که دراین بخش فعالیت

کشور با افزایش  البته در. باعث شده جذب گردشگران خارجی نیز رشد داشته باشد، این خود

از جمله نیاز بیشتر جامعه به رفاه و مسکن وآموزش بهتر  ،یجاد خواهد شدجمعیت مشکالتی نیز ا

 . و فراگیرتر

کشوررشد  در های اخیرسال پیری جمعیت نیز روندی بوده که در روندروند پیری جمعیت: 

کشور طی چند سال گذشته تا حال  کنترل رشد جمعیت در برایهایی که داشته است. با برنامه

شده جمعیت کشور به سمت کهنسالی برود و این امر همچنان ادامه خواهد داشت. شده باعث انجام

کشوری  جمله الزامات هر بوده است. از کشور های این روند کاهش نیروی جوان درجمله پیامد از

 ؛دشوهای مختلف باعث خسران میدر بخششود،  پیر جمعیت کشور و اگر استنیاز به نیروی جوان 

المللی. این موضوع درخصوص گردشگری لحاظ امنیت ملی و بین هم از ش صنعتی ولحاظ بخ هم از

های پزشکی کشور هزینه گرفت که عنوان شد با افزایش سن جامعه در تبادل نظر قرار مورد بحث و

ها مشکالت اقتصادی فراوانی برای های اخیر افزایش داشته است. با وجود باالبودن این هزینهسال در

های اخیر نیاز به گردشگری سالمت و پزشکی رشد خوبی سال ده ایجاد شده است. بنابراین درخانوا

ها که شامل ازخود نشان داده و اغلب سالمندان جهت بهبود سالمت خود به سمت این گردشگری

های سال در ،اند. همچنین، مناطق طبیعی بوده است رو آوردهنینچهمهوا،  سفر به مناطق خوش آب و

های فراغتی فرصت های زیارتی رفته واند به سفرافراد سالمند سعی کرده است خیر مشخص شدها

 کشور زیارتی در باعث رشد گردشگری مذهبی و را بیشتر در این مناطق بگذرانند و این امر خود

 گذاریمذهبی سرمایه روی چند شهر های گذشته فقط برسال شده است. البته طبق سخن خبرگان در

اکثر مناطق کشور باید سعی شود  های مذهبی درحالی که با توجه به وجود آداب و سنت در ،شده

 گسترش داد.  ها گردشگری مذهبی راسنت با شناخت آن مناطق و

افزایش داشته و  کشور اخیر تعداد بازنشستگان درهای سال درافزایش امید به زندگی:  روند

وضع سالمت و  کنند برای بهبودمی سعی ،اندقات فراغت زیادی یافتهاین افراد با توجه به اینکه او

سیاحتی( روی بیاورند و میل امید به زندگی در این افراد رشد ، )زیارتی روحی خود به گردشگری

 . کشور خواهد شد گردشگری در این امید باعث رشد، بنابراین. فراوانی داشته است
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داشته و  کشور وجود این روند در کرد،آمده مشخص ستدهبهای آمارروند افزایش مهاجرت: 

از جمله علل این امر نبود کسب و کار و شغل و درآمد . بوده است از رشد نسبتاً باالیی برخوردار

اخیر کمبود بارندگی وآب باعث شده های سال دراست.  کوچکهای در مناطق روستایی وشهر

بین رفته و درآمد روستاییان  ها ازکشاورزی کار و کشت و. برگیرد در را خشکسالی اکثر مناطق کشور

دست آوردن درآمد مجبور به ه ب برایروستاییان  بیشتر است کاهش داشته است و باعث شده

توان کمبود امکانات رفاهی می مهاجرت به شهرها شوند و البته دالیل دیگری دیگر این مهاجرت را

کوچک به جهت های ن شهراروستاییان و ساکن خیلی ازآموزشی دانست که باعث شده  واجتماعی و

تری برخوردار باشند و این امر تا بتوانند از زندگی راحت کنند رفاه بیشتر به شهرها مهاجرت

پیامدهایی با خود داشته از جمله مشکالت تهیه مسکن و همچنین مشکالت الگوی زندگی 

 . تربیتیهای اختالفات فرهنگی و روش، خانوادگی

شدن از سکنه خیلی از ها نمایان بوده و با توجه به خالیاین مهاجرت تأثیرگردشگری نیز  در

ها سفر به آن مناطق کاهش یافته و گردشگران دیگر تمایلی برای سفر به شدن آنروستاها و متروکه

گران شده بسیاری از گردشمی باعث آن مناطق ندارند و با این رویه خیلی از آداب و سنن که خود

 . بین برود به آن مناطق سوق دهد از به خصوص گردشگران خارجی را

های طور که در روند قبلی توضیح داده شد به دالیل خشکسالیهمانروند افزایش شهرنشینی: 

رو های اخیر، مردم در مناطق روستایی با مشکالت معیشتی روبهاخیر و کاهش کشاورزی در سال

وستاها به سمت شهرها مهاجرت کنند. همچنین، به دلیل وجود امکانات و اند و باعث شده از رشده

های این روند رفاهیات بیشتر در شهرها این روند رشد داشته و همچنان ادامه خواهد داشت. پیامد

 مشکالت ناشی ازاختالفات فرهنگی، مشکالت مسکن و شغل است. 

داشته باشد ولی به هرحال شرایط شهرنشینی تواند چندانی نمی تأثیرگردشگری این امر  زمینه در

به خصوص  ،استیافته ها افزایش این سال ای است که نیاز شهرنشینان به گردش و تفریح دربه گونه

سمت شهرها  خاطرات از شدن خیلی ازیعبه لحاظ تدا اند وافرادی که قبالً در روستاها زندگی کرده

 . شودمی ل باعث رشد گردشگریکنند و این عاممی به سوی روستاها عزیمت
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شده است و همچنان  روهها با افزایش دما روباین سال جهان درهوایی:  روند تغییرات آب و

ها کاهش چشمگیری داشته باعث شده بارندگی داشت. این امر های آتی ادامه خواهدسال این امر در

شود ش یابد. این روند باعث میباشد و به دلیل کمبود آب کشاورزی کاهش یافته خشکسالی افزای

شهرنشینی رشد یابد. گردشگری نیز  مناطق روستایی به شهرها، بیکاری، تخریب زمین و مهاجرت از

 یابد. هوایی کاهش می شود و سفر به مناطق مختلف به جهت تغییرات آب ودستخوش تغییرات می

می تاکنون مشکالت سیاسی و در ایران از اوایل انقالب اسالها: شوک ها وروند رشد بحران

شود ها. نابسامانی اقتصادی باعث میاقتصادی زیادی حادث شده است، از جمله جنگ و تحریم

میزان گردشگران خارجی نیز  میزان گردشگری داخلی کاهش چشمگیری داشته باشد و حتی در

ول ایران باعث کاهش ارزش پ تأثیرگذارخواهد بود. البته با توجه وضعیت اقتصادی فعلی کشور و

د و تعداد گردشگران کنناین موقعیت استفاده  ها ازهای عربی به خصوص عراقین کشوراشده ساکن

از  ،داشت های زیادی برای کشور خواهداین خود نیز پیامد این منطقه به کشور رشد باالیی داشته و

 قی و اجتماعی. افزایش اختالفات اخال ،همچنین جمله افزایش قیمت برخی خدمات داخلی و

دنیا رشد خوبی  های اخیر دراین روند که یک روند جهانی است در سالروند رشد فناوری: 

های آتی ادامه های اخیر رشد باالیی داشته و این روند برای سالداشته و در ایران نیز فناوری در سال

حال سعی  وده ولی به هرب ترخواهد داشت. هرچند در ایران رشد فناوری نسبت به سطح جهانی کم

کارها و مشاغل جدید شده است.  شده این روند رشد افزایشی داشته باشد. این رشد باعث کسب و

یابد و با رشد صنایعی از های الکترونیکی و دیجیتالی، رفاه گردشگران افزایش میبا رشد فناوری

توانند گردشگران به سادگی میتاپ و برخی لوازم دیجیتالی و الکترونیکی پقبیل تلفن همراه، ل

د و از امکانات گردشگری مناطق مختلف اطالع یافته و کننهای گردشگری خود را مدیریت برنامه

 تری داشته باشند. های آسودهسفر

کنند به آن گردشگران سعی می ،در هرمنطقه که احساس ناامنی شود روند افزایش تروریسم:

های سال د با توجه به اینکه درشومیزان گردشکر به مناطق ناامن میمناطق سفر نکنند و باعث کاهش 

تبلیغات جهانی نسبت به این امر باعث  ای اطراف کشور ایران وهای منطقهاخیر به دلیل وجود جنگ



 65                                                                                                                        های صنعت گردشگری ایرانروند

   

داشته  به ایران سفر کمتر کنند و شده برخی گردشگران خارجی ایران را نیز کشوری ناامن تصور

 باشند. 

های جدید، سهولت های این روند افزایش کسب و کاراز جمله پیامداینترنت اشیا:  رشد روند

های اداری است. در گردشگری با ایجاد انجام امور مالی و اقتصادی و سرعت انجام بسیاری از کار

ال های مسافرتی آنالین، دفاتر مسافرتی دیجیتهای جدید با اینترنت از جمله ایجاد شرکتکسب و کار

های حمل و نقل اینترنتی، گردشگری رشد خوبی داشته است. گردشگری با رشد و همچنین، شرکت

های جدید افزارهای آنالین توسط نرماینترنت تغییرات قابل توجهی داشته است. از جمله مسیریابی

ث شده و انجام امور مالی در هر زمان و هر نقطه و همچنین، دسترسی به مکالمات تصویری باع

گردشگران لذت سفر را بیشتر احساس کرده و عالقه بیشتری به گردشگری یابند و با امنیت بیشتری 

 به مسافرت بروند. 

نیز مانند رشد فناوری و اینترنت با رشد در جهان درایران رشد  این روندروند رشد تکنولوژی: 

مند تری بهرهکیفیترس و باامکانات در دست یافته است. رشد تکنولوژی باعث شده گردشگران از

های نقل، تلفن همراه، امکانات داخلی مکان های حمل وتکنولوژی بارهخصوص دره ب ،شوند

توان گفت گردشگری با پیشرفت تکنولوژی میبنابراین، ها و مراکز رفاهی. جمله هتل گردشگری از

های با توجه به مشغله ،رنددا گیرد و افرادی که قصد سفربا امنیت بیشتری صورت می و ترساده

 سفر در را های خودبرخی کار و بروند زمان کم فراغت بتوانند به سفر ،روزمره کاری و همچنین

 انجام دهند. 

در انواع  تقاضا اقتصادی باعث تغییر در مهم است. رشد روندرفاه یک کالنافزایش رفاه:  روند

شرایطی  شود. دراورزی به جامعه صنعتی میشود و باعث گذر از جامعه کشجدید محصوالت می

جهان  شود. دراحساس می ه خدمات بهتر بیشترئهای جدید، ارابه سرگرمی نیاز که رفاه حاصل شود

جامعه نشده  ولی شامل تمام اقشارکرده است، ایران نیز رفاه رشد  در خوبی داشته است.رفاه رشد 

داشته است و یکی  کشور به رشدی در رفاهی روند رو شرایط ،شدههای کسبتوجه به آمار است. با

 مردم به گردشگری بوده است.  های این روند میل بیشترپیامد از
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بهداشت طی چندین سال پیش تاکنون رشد خوبی از خود نشان داده و با روند رشد بهداشت: 

شده است. در ایران نیز  ترها کاملها و خطرات ناشی از آنهای مبارزه با بیماریپیشرفت علم، روش

اند، وضعیت بهداشت در هایی که مسئوالن بهداشتی کشور داشتههای اخیر و با برنامهدر طی سال

 اکثرمناطق رشد خوبی داشته است. 

رشد علوم مختلف دیجیتالی اغلب  با مانند کل جهان، ایران نیز درشدن: وند رشد دیجیتالیر

 ،به آن اشاره شد ند. درگردشگری این رشد همانگونه که قبالًادستخوش تغییرات زیادی شده امور

انجام  ترغیره را راحت مالی و جمله رزرواسیون آنالین، انجام امور باعث شده گردشگران اموری از

 . استرشد این عامل باعث رشد گردشکری  دهند و

وده است. این روندگاهی بایران  روند صعودی تورم در دهندههای اخیر نشانسال آمارروند تورم: 

هایی که وضعیت شده است. گردشگری نیز تابع همین روند شده و در زمان گاهی کندتر تند و

کنند. در شرایطی که ریزی میتر برای سفر برنامهاقتصادی جامعه ثبات بیشتری گرفته مردم راحت

های روحی خود از نیازوضعیت اقتصادی ثبات بهتری داشته باشد مردم گردشگری را به عنوان یکی 

 یابد. گردشگری رشد بیشتری می دانند ومی

ن محلی اتفاوت فرهنگی گردشگران با ساکن گفتگردشگری باید باره دررشد فرهنگی:  روند

های الزم فرهنگ برخورد با شود. یعنی باید با آموزشباعث مشکالت فراوانی برای گردشگران می

تواند باعث رشد گردشگری می به مردم آموزش داد. این امر گردشگران خارجی و حتی داخلی را

 کشور شود. 

اعتقادی  کلی است. ایران به دلیل مسائل سیاسی و جهانی شدن یک روندشدن: روند جهانی

المللی خود را رشد دهد و این امر در اکثر صنایع باعث کندی رشد شده نتوانسته است روابط بین

صورت یک روند ه انقالب روابط با برخی کشورها رشد داشته و این ب ولی به هر حال بعد از ،است

المللی رشد داشته گردشگری این است که اگر روابط بین دارخواهد بود و پیامد این روند درادامه

تواند باعث رشد گردشگری می ،کند کشورها برقرار باشد و ایران بتواند تعامالت خوبی با دیگر

 شود.  کشور
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 آموزش را از الزامات امور است های اخیر سعی شدهسال در ایران نیز درآموزش: روند رشد 

 شده است. در هاداده و موجب رشد آن . رشد آموزش اکثر صنایع را تحت تأثیر قراردهند قرار

های مختلف دهی، افزایش شناخت از فرهنگگردشگری پیامد این رشد افزایش سطح کیفیت خدمات

 . است ادامه داشته و همچنان درحال ارتقا کشور ها درگردشگری در این سالآموزش  . رشداست

 اصلی گردشگری ایرانهای روند باالدستی برهای روند تأثیر

مختلف های گذار بر بخشتأثیرتوانند ایران می این روندها در،باالدستی ایرانهای با توجه به روند

 اخیر باعث شده افراد زیادی به لحاظ ایجاد شغل و هایسال رشد جمعیت در. گردشگری باشند

 شدن گردشگری رشد این صنعت دربه لحاظ جهانی کسب درآمد به سمت گردشگری سوق یابند و

و تمام نقاط جهان داشته  بسزایی بر جذب گردشگر در تأثیرجهان های کلیه کشور اخیر درهای سال

 رشد تکنولوژی در هر کشوری باعث رفاه مردم ،براینبنا. نبوده است نیز از این مورد دور ایران

نیز با رشد امکانات  ایران مستقیمی داشته و در تأثیرگردشگری کشورها  شود و این رشد درمی

به خصوص رشد اینترنت و وسایل دیجیتالی باعث شده گردشگران خارجی با خیال  رفاهی و

کشوری  رشد گردشگری هر مستقیم در تأثیر رشد بهداشت ،تری به ایران سفر کنند و همچنینراحت

های کشور ،همچنین آمریکایی و اروپایی وهای کشور با توجه به رشد بهداشت در. خواهد داشت

وضعیت  کند رکشوری با سعی توان به این نتیجه رسید جهت جذب گردشگر همی شرق آسیا

جذب گردشگر داشته باشد و  در تریتا بتواند وضعیت بسامان ،کشورخود رشد دهد بهداشت را در

 آب مهاجر زیاد داشته باشد وکشور مناطق کم هوایی باعث شده در تغییرات آب و ،همچنین

خصوص مناطق ه گردشگری بهای بسزایی در فعالیت تأثیررونق بیفتد و این امر  کشاورزی از

تواند باعث رشد یم کشوری هر آموزش در ،همچنین همانگونه که مطرح شد. روستایی داشته است

د و در ایران نیز آموزش باعث شده رشد فرهنگی صورت گرفته که این امر شوفرهنگ و اطالعات 

 . خود رابرگردشگری گذاشته است تأثیر
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 شود:در ادامه روندهای اصلی گردشگری در ایران فهرست می

 خیزش گردشگران عراقی به ایران -

 رافزایش سهم گردشگری نقاط دورافتاده )بک -

 (رشد گردشگری سالمت )داخلی وخارج به داخل -

 ها و خدمات مسافرتی و گردشگریشدن فعالیتاینترنتی -

 بازاریابی گردشگری های اجتماعی دریافتن شبکهمحوریت -

 های محیط زیست در گردشگریآفرینی پویشرشد نقش -

 امنیتی سفر جهت گردشگران در بین دولتمردان های سیاسی وافزایش دغدغه -

  گردشگری گذاری درفزایش سرمایها -

 های اجتماعی و فرهنگیتقویت گردشگری به قصد تجربه -

 رشد گردشگری تاریخی  -

 ها های اقامتی و غذاخوریرشد بهداشت مکان -

 های محلی رشد گردشگری آداب و سنت -

 گردشگری  ای درافزایش سهم بازدید از صنایع دستی منطقه -

 جای انفرادی:ههای گردشگری گروهی برشد تور -

 ( مداریرشد آموزش متولیان خدمات گردشگری )مشتری -

 رشد تبلیغات آمریکا علیه ایران  -

 رشد فرهنگی گردشگری داخلی و خارج به داخل  -

 رشد گردشگری آشپزی )افزایش ارزش غذای اصیل و محلی در ارزش سفر(  -

 های زیارتی و سیاحتیهای تجاری در سفرافزایش انگیزه -

 نقل هوایی رشد حمل و -

 گیریبحث و نتیجه

به کمک خبرگان در خصوص اینکه در ایران صادق هستند یا نیستند و روندها پس از بررسی 
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خصوص  دست آمد که درهباالدستی گردشگری ایران بهای ها روندمیزان پابرجایی آن ،همچنین

ندها شامل روند افزایش این رو .ها بررسی شدآنهای و کلیه پیامدها مختصر بحث صورت گرفته آن

روند افزایش مهاجرت )داخلی و داخل به ، روند امید به زندگی، روند پیری جمعیت، جمعیت

روند رشد ، هاها و شوکروند بحران، هوایی روند تغییرات آب و، روند افزایش شهرنشینی، خارج(

، روندرشد رفاه، وژیروند رشد تکنول، روند اینترنت اشیا، شدنروند جهانی، فناوری و اطالعات

 . و روند رشد آموزش، روند رشد فرهنگی، تورم روند، روند رشد دیجیتالی شدن، روند رشد بهداشت

اصلی ایران به صورت زیر های در مرحله بعد با توجه به سخنان کارشناسان و خبرگان روند

 رشد، تاده )بکر(افزایش سهم گردشگری نقاط دوراف، خیزش گردشگران عراقی به ایران. عنوان شد

یافتن محوریت، شدن خدمات مسافرتیاینترنتی، )داخل وخارج به داخل( گردشگری سالمت

رشد چشمگیر امکانات فناوری ارتباطات در خدمات ، اجتماعی در بازاریابی گردشگریهای شبکه

فزایش ا، حامی محیط زیست در گردشگریهای آفرینی پویشرشد نقش، (. . . ها وگردشگری )هتل

گذاری در افزایش سرمایه، گردشگران در میان دولتمردان برایسیاسی و امنیتی سفر های دغدغه

، رشد گردشگری آثار تاریخی، اجتماعی و فرهنگیهای تقویت گردشگری به قصد تجربه، گردشگری

 افزایش، محلیهای رشد گردشگری آداب و سنت، هااقامتی و غذاخوریهای رشد بهداشت مکان

، جای انفرادیهمسافرتی گروهی بهای رشد تور، ای در گردشگریسهم بازدید از صنایع دستی منطقه

، رشد تبلیغات منفی آمریکا علیه ایران، مداری(رشد آموزش متولیان خدمات گردشگری )مشتری

های رشد گردشگری آشپزی )افزایش ارزش غذا، رشد فرهنگی گردشگری داخلی و خارج به داخل

و رشد ، سیاحتی و زیارتیهای تجاری در سفرهای افزایش انگیزه، و محلی در ارزش سفر( اصیل

های اصلی صنعت گردشگری ایران و با توجه به توصیههای توجه به روند، حمل و نقل هوایی

های رشد روند برایریزی اصلی باید برنامههای آوردن رونددستهخبرگان و کارشناسان پس از ب

 . ورت گیرداصلی ص

و  مشخص و با تبادل نظر ،اندگذاردهتأثیر گردشگری ایران  اصلی که برهای در بخش قبل روند

د شدورنمایی از کلیه روندها عنوان  ،دارد در این بخش جا. ها مشخص شدبحث وضعیت حال آن

ق مشخص بازه زمانی مورد تحقی شوند و آینده این روندها در ترگردشگری مشخصهای تا برنامه
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اخیر بین دو کشور ایجاد های سال با توجه به روابط خوبی که درها رشد سفر عراقی زمینه در. دشو

مرز بودن و زیارتی در کشور و همچنین همهای شده و همچنین با توجه به دین مشترک و مکان

عدم حضور جبران صدمات  داشت که این امر خواهد سفر تعداد این گردشگران رشدهای کمی هزینه

کارکنان خدماتی  با توجه به رشد مهارت متولیان و ،و همچنین کردگردشگران اروپایی را خواهد 

 ،مختلف و همچنینهای فرهنگ کشور ها از خلق و خو وشناخت آن ،بخش گردشگری و همچنین

اشد ادامه داشته بایران شود رشد گردشگران خارجی به می طرز برخورد با گردشگران خارجی باعث

هایی هبرنام ،اندداشته ایران صنعت در رشد اشتغال و برایهایی که دولتمردان و با توجه به سیاست

گذاران بخش خصوصی با انگیزه بهتری وارد عرصه گردشگری شوند و به تدوین شده تا سرمایه

 در جدید و استاندارد رو آورند که این امرهای تفریحی و همچنین ساخت هتلهای ساخت مکان

اخیر های طی سال در ،گذار باشد و همچنینتأثیرتواند می خارجیه ویژه گردشگران ب حضور

های وضعیت بهداشت در اکثر مناطق کشور رشد خوبی نشان داده و فرهنگ بهداشت و نظافت مکان

رشد خوبی داشته و کماکان این فرهنگ ادامه خواهد داشت که باعث شده  کشور گردشگری در

مناطق دورافتاده و بکر  خصوص دره گذشته برای گردشگران بهای سال تی که دربرخی مشکال

کشور  جدید و به خصوص اینترنت درهای از بین برود و با توجه به رشد فناوری ،شدمی ایجاد

و این امر باعث شده  کنندمی ها تنظیمخود را بر اساس این فناوریهای گردشگران برنامه بسیاری از

دفاتر الکترونیکی زمینه خصوص در ه ب است، ایید که به صورت الکترونیکی و رایانهمشاغل جد

خوبی حاصل شود و با رشد این علوم  آنالین و گردشگری اینترنتی رشدهای گردشگری و رزرو

اجتماعی وضعیت های حتی با حضور شبکه ،آتی رشد خواهد داشتهای کماکان رویه در سال

تواند جایگزین ها میگری رشد خوبی داشته و این روند با گسترش این شبکهتبلیغات در حوزه گردش

د و ادامه این امر سبب رشد شوگسترش گردشگری  برایجمعی های خوبی برای بسیاری از رسانه

از  ،انداخیر گردشگران تمایل یافتههای د و با توجه به اینکه در سالشومی خوبی در گردشگری

 بودن فرهنگ وبه لحاط غنی ایران مختلف آشنایی یابند و درهای ها و رسوم محلآداب و سنت

 گردشگری ادامه خوبی خواهد عرصه این عناوین در روند رشد در ،قدمتی که دارد ،همچنین و ،سنن



 71                                                                                                                        های صنعت گردشگری ایرانروند

   

همچنین ، المللی خوببا ایجاد روابط بین اندسعی کردهاخیر سیاستمداران های سال در داشت و

هرچند کشور آمریکا در این . اطق گردشگری کشور باعث رشد در این عرصه شوندشناساندن من

گردشگران جدید  حال با وجود ها تبلیغات منفی علیه کشور ایران را گسترش داده ولی به هرسال

یافت و تا حدودی این امر محقق شده  جدید این رشد گردشگر در کشور ادامه خواهدهای از کشور

این  ها دربا رشد زیرساخت ،یافت و همچنین ویه گردشگری رشد خوبی خواهدو با ادامه این ر

بروند و این برنامه با توجه به  ها باعث شده گردشگران با آسایش و آرامش بهتری به سفرسال

 . یافت اخیر ادامه خواهدهای گذاریسرمایه

به برخی تحقیقات  توضیحات این پژوهش عنوان شد نیاز با درنظرگرفتن برخی مواردی که در

تواند از موضوعات زیر بهره ، میاست اگر پژوهشگری قصد تحقیق داشته باشد آینده نیاز برای

شود موضوعات زیر را برای پژوهش مد نظر داشته به محققان آتی پیشنهاد می ،این اساس بر. بگیرد

صنعت گردشگری های اررشد ساختهای المللی گردشگری ایران؛ و روندروابط بینهای باشند: روند

 . در حوزه سالمت

زیر های پیشنهاد، براساس نتایج پژوهش و توصیه خبرگان برای تغییر روندها و تأمین منافع ملی

 شود:مطرح می

وزارت خارجه باید سعی کند برای گردشگران پزشکی با هماهنگی اداره میراث فرهنگی که  -

شتر از یک ماه نیازدارند روادید برای حضور در کشور و درمان به بازه زمانی بی

تر برای درمان بتوانند از مزایای پزشکی تری صادر کند تا گردشگران راحتمدتطوالنی

 های کشور استفاده کنند. بیمارستان

گذاران بخش های صنعت گردشگری در کشور را به کمک سرمایهابتدا باید دولت زیرساخت -

های گردشگری و توریستی و ها و مکانتلخصوصی رشد دهد یعنی هم در بخش ساخت ه

 راهی. های رفاهی بینها و هم در خصوص مکانهم در بخش حمل و نقل و جاده

با توجه به تبلیغات منفی برخی کشورها وزارت امورخارجه ایران باید سعی کند روابط  -

ها ذهنیت آن تر باهای جهان رشد دهد تا بتوان با ایجاد ارتباط قویالمللی را با کشوربین

 گردشگران خارجی را نسبت به ایران بهبود بخشید. 
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های جمعی تبلیغات باید صدا و سیمای جمهوری اسالمی ایران با کمک دیگر رسانه -

ای را انجام دهند تا فرهنگ گردشگری و روش برخورد با گردشگران را در بین عموم گسترده

 جامعه رشد دهند. 

گردشگری کشور ساختارها و قوانین مربوط به گردشگری را باید اداره میراث فرهنگی و  -

 اصالح کند تا بتوان با قوانین جدید رشد گردشگری بیشتری در آینده ایجاد شود. 

ها در خصوص جذب ها و سنن غنی در کشور در زمینه رشد آنبا توجه به تنوع فرهنگ -

 د. گردشگر بیشتر، اداره میراث فرهنگی و گردشگری بیشتر تالش کنن

اداره میراث فرهنگی و گردشگری کشور برای شناخت کشور و تاریخ و تمدن کهن کشور  -

ها کمک کنند، سعی کنند با تالش توانند در این زمینههای دیگر دولت که میبه کمک بخش

المللی گردشگری در جهان و تبلیغات به شناخت های بینبیشتر از جمله شرکت در نمایشگاه

 ایران کمک کنند. 

های کشور سعی شود عزم ملی برای پیشرفت با توجه به تبلیغات منفی از بیرون مرز -

 گردشگری رشد یابد. 

وزارت فناوری و اطالعات با رشد اینترنت قوی و قابل دسترس در مناطق مختلف جهت  -

ای، اطالعات منطقه، رزرواسیون آنالین، راهیابی راحتی در هر نقطهگردشگران که بتوانند به

 ترنتی را در دسترس داشته باشند. این
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