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        چكيدهچكيدهچكيدهچكيده

كند. با رونق اين صنعت در شهرها، به  استراتژيك نقش مهمي در رونق و توسعه صنعت گردشگري ايفا مي مديريت و تفكر

يابيم. توسعه اين صنعت منوط به كارآمدي نظام مديريتي، تقويت  پايداري زيست محيطي، فرهنگي، اقتصادي و اجتماعي دست مي

هاي زيادي در شهرهاي ايران جهت جذب  در شهرها است. پتانسيلهاي الزم براي رشد اين صنعت  ها و بهبود ظرفيت ساخت زير

هاي جغرافيايي، تاريخي، هنري و فرهنگي. بايد توجه داشت گسترش  گردشگر داخلي و خارجي وجود دارد از جمله جاذبه

امروزه تفكر     ر دارد.هاي الزم اثرات منفي زيادي براي شهرها در ب ريزي مناسب و ضعف مديريتي و زيرساخت گردشگري بدون برنامه

مديريت راهبردي يا استراتژيك يك تجزيه هاي كالن مطرح است. استراتژيك به عنوان يك عنصر بسيار مهم و ارزشمند در مديريت

و تحليل در خصوص مسائل مهم و برجسته يك مجموعه است كه به منظور كنترل منابع در جهت رسيدن به هدف مجموعه است. 

شود. هاي بهتر جهت رونق آن حوزه منجر ميها از جمله حوزه گردشگري به تدوين استراتژييك در تمام حوزهتقويت تفكر استراتژ

داشتن تفكر استراتژيك براي ماندن در محيط رقابتي ضروري است. تفكر  با وجود محيط پر تالطم و رقابتي دنياي گردشگري

هايي كه ط يعني سطح فردي و سازماني مورد توجه قرار گيرد. مجموعهاستراتژيك در گردشگري بايد در دو سطح متفاوت ولي مرتب

   اين دو سطح را تركيب كرده قابليت حضور دايمي را در محيط رقابت را دارند.

پرداخته شود. با  استراتژيك و تفكرات استراتژيك مديريتدر در اين نوشتار سعي شده است به گردشگري و نياز رونق آن 

و ارتباط و تاثير اين مفاهيم بر يكديگر از لحاظ عملكردي و با بررسي  استراتژيكريت، صنعت گردشگري و بررسي مفاهيم مدي

و تفكرات و مديريت استراتژيك   هاي هاي گردشگري در ايران به ارتباط مستقيم بين ويژگي جايگاه صنعت گردشگري و پتانسيل

  .تغييرات رشد گردشگري رسيد

  

  

  راتژي، استراتژيك، صنعت، گردشگر، گردشگريمديريت، است كليد واژه:كليد واژه:كليد واژه:كليد واژه:

  

 



 

2 

 

 

  

        مقدمهمقدمهمقدمهمقدمه

به مفهوم مديريت  توجهبا  هاست. هاي مؤثر، اجرا و كنترل نتايج آن هاي يكپارچه در جهت توسعه استراتژي تصميمات و فعاليت

اي جامع براي مواجهه با  هتوان به ضرورت استفاده از آن پي برد. با توجه به تغييرات محيطي لزوم بكارگيري برنام استراتژيك مي

ي راه داصنگر و اقت نگر، جامع . مديريت استراتژيك با تكيه بر ذهنيتي پويا، آيندهشود موس ميبيشتر از گذشته ملگوناگون مسائل 

 ها، داشته هاي مديريت استراتژيك بر اساس ميزان دركي است كه مديران از هاي امروزي است. پايه حل بسياري از مسائل سازمان

ها، بستانكاران، سهامداران و مشترياني كه در سراسر دنيا وجود دارند قرار دارد و  كنندگان، دولت ، توزيعنيازها و تقاضاها، توليدات

ها براي حصول موفقيت  كنندگان موفقيت تجاري در دنياي امروز است. پس يكي از مهمترين ابزارهايي كه سازمان تعيين اين عوامل

شود. هر شهر و زندگي شهري  ها آغاز مي گردشگري از شهر خواهد بود.» مديريت استراتژيك«ند از آن بهره گيرند توان در آينده مي

تواند جاذب هر نوع گردشگر با  گيري جريان گردشگري را در خود پرورش دهد. يك شهر در اشكال مختلف مي تواند روند شكل مي

   اي باشد. هر نوع صليقه

اشد و ب ن يكي از كشورهاي مستعد در زمينه صنعت گردشگري مورد توجه گردشگران ساير كشورها ميكشورمان ايران به عنوا

، ايران از اي به ايران دارند لمللي در اين صنعت نيز توجه ويژهگذاران بين ا ذاري نيز صاحبان سرمايه و سرمايهگ در زمينه سرمايه

كشور برتر دنيا قرار  10هاي اكوتوريستي در ميان  ا است و از لحاظ جاذبهكشور نخست دني 9لحاظ آثار و ابنيه تاريخي موجود جزء

درصد سهم 5تر و كمتر از  . درآمد ساالنه ايران بسيار پايينولي رشد اين صنعت در كشورمان بسيار كند و نامحسوس استدارد. 

ريت كالن، قوانين و دولتي بودن ديدگاه يكي از علل آن ضعف مديقرار دارد. 92توزيع است و در ميان كشورهاي دنيا در رتبه 

هاي رشد و  ديريت و با استراتژيك خاصي زمينهتوان با اصالح سيستم م باشد كه مي مديران در تمام سطوح در اين صنعت مي

تدابيري مانند توجه به صنعت گردشگري، سرمايه گذاري در آن، مديريت صحيح در  ايجاد كرد. ي اين صنعت مولد رايشكوفا

روند بكارگيري آن در نقش  گاهي گذرا بر مديريت استراتژيك ودر اين مقاله سعي شده است ن .ريزي شهري ضروري است امهبرن

 داشته باشيم. توسعه صنعت گردشگري

  

        مباني نظريمباني نظريمباني نظريمباني نظري    1111- - - - 1111

 مديريتمديريتمديريتمديريت1111----1111- - - - 1111

 اند:  چنين معرفي كردهرا نظران و نظريه پردازان مديريت  صاحب ندارد. وجود تعريف واضح و مشخصي تعريف مديريت  بارهدر

  ).1924ديگران (فالت،  هنر انجام كار به وسيله -

   ).1967ناميم(فوستر، مي گيري را تصميم ه عمل؛ اين فراگرد تغيير و تبديلتبديل اطالعات ب فراگرد -

  ).1971هاي گروهي (دانلي و همكاران، گروهي در جهت هدف سازي فعاليت فردي و فراگرد هماهنگ -

منابع موجود سازماني براي تحقق   برنامه ريزي، سازماندهي، رهبري و نظارت كار اعضاي سازمان و استفاده از همهفراگرد  -

  ).1995هاي مورد نظر سازمان (استونر و همكاران، هدف

 ر در موقعيتي اگ سازد. از اين رو اي عيني منوط ميهمفهوم مديريت را با رعايت مالك ،)Operational definitionتعريف عملياتي(
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گيري برقرار باشد،  ديگران و تصميم  ام كار به وسيلهها، روابط ميان منابع، انج هايي شامل فعاليت منظم و سازمان يافته، هدف مالك

 ).1972شود (كالندوكينگ، ت در آن موقعيت ،مديريت اعمال ميتوان گف مي

  

        استراتژياستراتژياستراتژياستراتژي2222----1111- - - - 1111

به  agoبه معني ارتش و  stratosارتش، مركب از   به معناي فرمانده   strategemaاني يون  از ريشه Sterategy استراتژي  واژه

سازي نيروها جهت نيل به اهداف  تطبيق و هماهنگ مفهوم استراتژي ابتدا به معناي فن، هدايت، معناي رهبر گرفته شده است.

اي از مجموعه Strategyاستراتژي  شود: ف ميژي بدين شكل تعريتاسترا جنگ در علوم نظامي بكار گرفته شد. در جاي ديگر

اي كه قادر به تبيين اين موضوعات باشد كه ور نيل به اين اهداف است به گونههاي كلي به منظها و برنامهاهداف اصلي و سياست

ي هم از استراتژي تعريف ديگر. خواهيم فعاليت نماييمكنيم و يا ميماني فعاليت ميو چه نوع ساز  Businessدر چه كسب و كاري 

ا عوامل و ، همه جانبه و تلفيقي است كه محاسن يا نقاط قوت اصلي سازمان را باستراتژي يك برنامه واحد وان ارائه كرد:تمي

 بي به اهداف اصلي سازمان اطمينانشود كه با اجراي صحيح آن از دستياسازد و به نحوي طراحي ميتغييرات محيط مربوط مي

  .حاصل شود

        

        مديريت استراتژيكمديريت استراتژيكمديريت استراتژيكمديريت استراتژيك3333----1111- - - - 1111

نين اجراي آن تصميمات را معين هاي دراز مدت سازمان و همچ گيري است كه جهت مديريت استراتژيك، فرايند تصميم

را تعيين كرده ، اهداف  مجموعههاي  آن مديران براي دراز مدت فعاليت سازد. مديريت استراتژيك فرايندي است كه به وسيله مي

هاي  يط داخلي و خارجي طراحي و برنامهبه اين اهداف را با توجه به شرارسيدن هاي  و استراتژي اي را مشخص ژهعملياتي وي

كنند. مديريت استراتژيك فرايندي پويا است، زيرا هر بخش از اين فرايند ، پرسشي اساسي را به  را انتخاب مي ي شدن آناجراي

(محيط داخل و  هامجموعها نياز به تغيير وجود دارد؟ تغيير در موقعيت دنبال خواهد داشت. آيا بايد به همين ترتيب ادامه داد و ي

ديگر  ها هستند. به بيان ها ، نيروهاي فشار هميشگي براي تغيير و تنظيم مجدد استراتژي فت و خيز عملكرد مالي آناخارج) و 

توان سه  درآوردن آن در ارتباط است و مي اريزي چگونگي به اجر رنامهگيري راجع به استراتژي و ب مديريت استراتژيك با تصميم

به دنبال درك موقعيت  Strategist تجزيه و تحليل استراتژيك كه طي آن استراتژيست عمده براي آن در نظر گرفت. نخست عنصر

ها  بين آن ، ارزيابي و انتخابهاي عملي ممكن ا فرموله كردن راهاست. دوم مرحله انتخاب استراتژيك است كه ب مجموعهاستراتژيك 

شود. هر چند در  گزيده مربوط ميرريزي و چگونگي اجراي استراتژي بسر و كار دارد و در نهايت اجراي استراتژي است كه به برنامه

گيرند. به عنوان مثال ممكن است يك شيوه  موازات هم انجام مي عمل اين مراحل شكل خطي ندارند و در ارتباط با يكديگر و به

  ژي با اجراي آن شروع شود.ارزيابي استرات

در دنياي امروز، مديريت خوب لزوماً به معناي مديريت خوب استراتژي است. برخورداري از بينش استراتژيك در رويارويي با 

بر اجراي استراتژي به كار گرفت،   توان ابزار تجزيه و تحليل استراتژيك را در تنظيم و مي  ديريت و فراگيري آن كه چگونهمقوله م

سازد. مسايل مربوط به حركات استراتژيك جديد و  هاي خود مواجه مي مجموعهي رهبري مديران را با چشم اندازهاي جديدي برا

  دهد. تجزيه و  هاي مهمي را در دستور كار مديران به خود اختصاص مي ها، اولويت مجموعهها در داخل آن پياده كردن صحيح
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هايي است كه مديران  مجموعههاي استاندارد در اغلب  اليتنه استراتژي از جمله فعتحليل استراتژيك رسمي و مرور ساال

  كنند.  ها را اداره مياي آن حرفه

سازد تا بفهمد چه عواملي در دستيابي به اهداف مورد نظر موثر است و چگونه اين عوامل موثر  تفكر استراتژيك مدير را قادر مي

گيري از آن  توان به نوعي قدرت دروني و ذهني در تعبير نمود كه با بهره را مي استراتژيكآفريند. تفكر  براي مشتري ارزش مي

 مجموعههاي  ضمن در نظر داشتن شرايط و تحوالت محيط ناپايدار جهاني اقدام به اخذ تصميم و برنامه ريزي نموده و استراتژي

اي دارد، با تفكر استراتژيك  تراتژيك در دنياي امروز اهميت ويژهتفكر اسخود را در محيط كسب و كار ناپايدار امروز طراحي نمايد. 

  شود. ها براي رسيدن به اهداف اثر بخش مي تمامي تالش

هاي ارائه كننده خدمات و توليدات با توجه به فشردگي و نزديكي باالي رقابت و نوآوري  ها، نهادها و بنگاه در قرن حاضر سازمان

امروزه تفكر استراتژيك به عنوان يك عنصر  من حفظ بقا، ضرفيت رقابتي خود را نيز افزايش دهند.بايد به صورتي عمل كنند كه ض

يك تجزيه و تحليل در خصوص مسائل مهم و  باشد. مديريت استراتژيك هاي كالن مطرح مي بسيار مهم و ارزشمند در مديريت

مديريت استراتژيك به  شود. هاي خارجي اتخاذ مي ر محيطاست كه توسط راهبران ارشد به منظور كنترل منابع د مجموعهبرجسته 

اي خالق و نوآورانه عمل كند و براي شكل دادن به آينده خود به صورت انفعالي عمل  دهد كه به شيوه اين امكان را مي مجموعه

   شود. نكند، اين شيوه مديريت باعث ايجاد ابتكار عمل مي

  مستمر است:مديريت استراتژيك شامل شش گام متوالي و 

  تجزيه و تحليل محيطي -1

  گيري سازماني پايه گذاري جهت -2

  گذاري هدف -3

  ها تعيين و تدوين استراتژي -4

  ها بسترسازي و اجراي استراتژي -5

  ها كنترل استراتژي - 6

        

        صنعت گردشگريصنعت گردشگريصنعت گردشگريصنعت گردشگري4444----1111- - - - 1111

            گردشگريگردشگريگردشگريگردشگري1111- - - - 4444----1111- - - - 1111

ز كلمات يوناني و التين تورنوس به معناي گشتن، است. واژه توريسم ا  tourismگردشگري معادل دقيق و فارسي توريسم 

گرديدن، دور محور چرخيدن، سفر كردن و گردش كردن آمده است. مراد از گردشگري سفرهايي است كه در زمان فراغت ميان 

  گيرد. و... انجام مي ستراحت، فراغت، تفريح، تمديد قواهاي ا مبدا و مقصد با انگيزه
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        گردشگرگردشگرگردشگرگردشگر2222- - - - 4444----1111- - - - 1111

شود كه با انگيزه گردشگري تنها يا به صورت گروهي از محل اقامت خود به مقصد معيني سفر  شخصي گفته مي گردشگر به

  كند و در اين سفر شخص گردشگر اقامت يا اشتغال دايم در مقصد را ندارد و حضور موقتي دارد. مي

  

        هاي گردشگريهاي گردشگريهاي گردشگريهاي گردشگري    منابع و جاذبهمنابع و جاذبهمنابع و جاذبهمنابع و جاذبه3333- - - - 4444----1111- - - - 1111

 هاي طبيعي منابع و جاذبه -

 هاي تاريخي و يادماني منابع و جاذبه -

 هاي زيارتي و اعتقادي منابع و جاذبه -

 هاي فرهنگي و هنري، اجتماعي منابع و جاذبه -

 هاي اقتصادي جاذبه -

 هاي معماري و شهرسازي جاذبه -

 

        استفاده از تفكر استراتژيك در گردشگرياستفاده از تفكر استراتژيك در گردشگرياستفاده از تفكر استراتژيك در گردشگرياستفاده از تفكر استراتژيك در گردشگري    2222- - - - 2222

ها به  باشد. متاسفانه در اين طرح ميهاي جامع و تفصيلي است كه تعيين كننده  شهري طرح در محيط مبناي اصلي فعاليت

ها تنها اهداف كلي در زمينه كاربري زمين، توسعه  فضاها و خدمات گردشگري در سطوح مختلف غفلت شده است. در اين طرح

حمل و نقل و ساخت و ساز بررسي شده است و كمتر به زمينه اجتماعي، محيطي و فرهنگي شهروندان توجه شده است. به طوري 

مندي وجود ندارد بسياري از فضاهاي مهم  شود و چون قانون ضابطه انات فراغتي و تفريحي به اندازه كافي در شهر ايجاد نميكه امك

گيرد و روز به روز زمينه ورود گردشگر از يك شهر  جويان قرار مي  هاي تاريخي و نواحي طبيعي مورد تجاوز سود از جمله بافت

  يابد. كاهش مي

هاي جامع و تفصيلي از جمله  كاربري اراضي در طرحتعيين كننده در  هايي در زمينه گردشگري ضوابط سياست به دليل عدم وجود

گردد. در واقع بسياري از  يابد و اراضي صرف امور غير مي كاربري تفريحي، فرهنگي، ورزشي، پذيرايي و... در عمل تحقق نمي

هاي تاريخي، تقويت  سبز، توسعه انواع فضاي باز شهري، بهسازي بافتتحوالت شهرسازي معاصر جهان در زمينه تقويت كمربند 

طراحي فضاهاي شهري و ساماندهي مبلمان شهري به صورت مستقيم و غير مستقيم كمك قابل توجهي به باال رفتن تهسيالت 

اي شهرنشيني و شهرسازي هاي توسعه شهري بايد به تحوالت و نيازه كند. از اين رو در الگوي تهيه و اجراي طرح گردشگري مي

  توجه ويژه نمود تا بتوان از گردشگري به عنوان يك صنعت درآمدزا بهره برداري نمود.

زا مطرح است كه مورد توجه بخش خصوصي و  گردشگري به عنوان يك فعاليت اقتصادي و يك صنعت درآمدزا و اشتغال

  گذاري، ايجاد اشتغال، ايجاد درآمد از طريق ارائه خدمات  سرمايهترين آثار اقتصادي گردشگري افزايش  عمومي قرار دارد. از مهم

  



 

6 

 

  

هاي جهاني مشاغلي كه در حوزه صنعت گردشگري  باشد. طبق آمار سازمان گري، فروش صنايع دستي و محلي و... ميگردش

  آيد. شود روند رو به رشدي دارد كه بزرگترين صنعت استفاده از نيروي انساني به شمار مي ايجاد مي

از نظر اجتماعي و فرهنگي ارزش آفرين باشد. تقاضاي هاي گردشگري وقتي از نظر اقتصادي مفيد و سودآور خواهد بود كه  تفعالي

افزون گردشگري عالوه بر ماهيت اقتصادي، خصلت اجتماعي و فرهنگي نيز دارد. صنعت گردشگري با توجه به تقاضاي فرهنگ  روز

  اي در ايجاد ارزش اقتصادي دارد. دهد كه نقش تعيين كننده و آداب و رسوم خدمات و محصوالتي را ارائه مي

هاي گردشگري يك  ، حال اگر هدف استفاده بهينه از جاذبهاست توسط يك مدير ريزي گذاري جزء الينفك يك برنامه هدف

توان از مزايايي كه مديريت استراتژيك دارد به نحو مطلوب  منطقه براي داشتن گردشگري به عنوان يك صنعت پر درامد باشد مي

  استفاده نمود:

   كند. هدايت و راهنمايي مي جذب گردشگرعيين سطوح مختلف مديريت در ت -1

االخصوص تغييرات در حوزه سياسي و اقتصادي در مورد  تهديداتهاي جديد و  شناسايي و پاسخگويي به تغييرات، فرصت -2

  كند. در حال ظهور را تسهيل مي گردشگر خارجي

  ازد.س به سرمايه و نيروي كار تقويت مي منطق مديريت را در ارزيابي نياز -3

   هماهنگ مي نمايد. مجموعهاستراتژي را در كل   هاي مديران در زمينه كليه تصميم گيري-4

  تبديل كند.جهت رسيدن به هدف  ساز آينده خود را به وضعيت كنشي و هاي واكنشرا قادر مي سازد كه  مجموعه -5

و در  باشدآن كه صرفاً پاسخگوي نيروهاي رقابتي  به جايتواند  با اين وجود يك مدير گردشگر با داشتن تفكرات استراتژيك مي

و از هر كنش و تغييري به عنوان فرصت استفاده  ذاردمقابل شرايط متغير حاكم بر خود واكنش نشان دهند، خود بر آنها تأثير گ

  كرده و صنعت گردشگري را توسعه دهد.

  

        ها در گردشگريها در گردشگريها در گردشگريها در گردشگريتعيين و تدوين استراتژيتعيين و تدوين استراتژيتعيين و تدوين استراتژيتعيين و تدوين استراتژي    3333- - - - 3333

اندازها و اهداف ها، چشمهاي گردشگري و تعيين هدف از جذب گردشگر، ارزشمحيط از نظر جاذبهپس از تجزيه و تحليل 

هاي عملكرد مناسب جهت تعيين زمينه باشند. تعيين استراتژي عبارتست از فرايندهاي الزم ميمجموعه آماده تعيين استراتژي

هاي محيطي را بايست تحليلها مي. به عبارت ديگر استراتژيدستيابي به اهداف مجموعه در راستاي ارتقاي صنعت گردشگري است

منعكس كرده و منتج به رسيدن به هدف ارتقاي صنعت گردشگري است شوند. اما بسترهاي كارآمدي كه مديريت بنا نهاده است 

چهار مهارت اصلي نياز  ها بهآميز استراتژيفايده است. جهت اجراي موفقيتريزي شده عمال بيبدون يك اجراي منظم و برنامه

  است:

  اجراي استراتژي.  توانايي اداره كردن افراد طي :) Intracting skillمهارت تعامل ( -1

  توانايي تهيه و تدارك منابع سازماني ضروري براي اجراي يك استراتژي.  : ) Allocating skillمهارت تخصيص(  -2

   .انع بر سر اجراي استراتژيوستفاده از اطالعات براي مشخص كردن متوانايي ا :)monitoring skill(مهارت نظارت   -3

توانند به هنگام بروز مشكل كه ميمجموعه ): توانايي ايجاد يك شبكه از افراد در سرتاسر Organising skillمهارت سازمانده(  -4

  در اجراي استراتژي، به حل آن مشكل كمك كنند. 
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 يك استراتژي نيازمند افراد كارآمد، تخصيص منابع موردنياز، نظارت بر روند اجرا و حل بهآميز به طور كلي، اجراي موفقيت

توانند كه چه افرادي مي باشند و شايد بتوان گفت كه تجربه ثابت كرده است كه دانستن اينموقع مشكالت برخاسته طي اجرا مي

  باشد.ضروريات ميترين ، از مهمهستندها مشكالت را حل كنند و قادرند به رفع آن

  

        هاي گردشگريهاي گردشگريهاي گردشگريهاي گردشگري    در زمينه توسعه زيرساختدر زمينه توسعه زيرساختدر زمينه توسعه زيرساختدر زمينه توسعه زيرساخت        اقدامات مديريت استراتژيكاقدامات مديريت استراتژيكاقدامات مديريت استراتژيكاقدامات مديريت استراتژيك    4444- - - - 4444

سازي،  گيرد: بستر توانند عملكرد گردشگي داشته باشند بر سه اصل مهم قرار مي ريزي توسعه در شهرهايي كه مي برنامه

 است. يكي از اقدامات اوليه ات مورد نياز گردشگرانسازي. ايجاد بستر مناسب جهت اقامت، پذيرايي و خدم سازي و زيبايي ايمن

  نيازهاي اين شهر فراتر از نيازهاي معمول يك شهر است عالوه بر تامين نياز شهروندان بايد نياز گردشگران نيز فراهم باشد.

سازي شهرها براي  شود. ايمن امني و وجود دغدغه امنيتي باعث خروج گردشگر مي  گردشگر بايد در شهر احساس امنيت كند. نا

  گردشگران يك نياز ضروري است.

ريزي مديريتي جهت جذب گردشگر است. زيباسازي فضاهاي شهري  سازي شهري و منظر شهري يكي ديگر از اصول برنامه زيبا

دشگر بهره اي كه بتوان از آن در جهت جذب گر ريزي بايد در برنامه توسعه شهري ديده شود. بگونه چه از نظر طراحي و چه برنامه

ها، حذف مشاغل مزاحم، مبلمان شهري، تبليغات   ها، سواره راه هاي مختلف از جمله فضاي سبز، پياده راه برد. اين مهم در حوزه

  هاي شهري و... كه همگي بايد با شهر و اقليم و فرهنگ آن همخوان بوده و به صورت مطلوب اجرا گردد. شهري، المان

  

        پايداري گردشگريپايداري گردشگريپايداري گردشگريپايداري گردشگري1111----4444- - - - 4444

شود اين راهبرد مستلزم اصول كلي است كه  مي كه در شهري، توسعه گردشگري يك راهبرد توسعه شهري انتخاب ميهنگا

تمام اقدامات بايد در جهت تداوم اين راهبرد باشد تا عملكرد يك شهر به عنوان شهر  پايداري گردشگري را به همراه دارد.

اصل مهم بسترسازي، ايمن سازي و زيباسازي سه محور كلي هستند كه  همانطور كه گفته شد سه گردشگري ادامه داشته باشد.

  ديگر اقدامات بايد در راستاي اين سه اصل انجام گيرد.

  

        معرفي براي جذب گردشگرمعرفي براي جذب گردشگرمعرفي براي جذب گردشگرمعرفي براي جذب گردشگر2222----4444- - - - 4444

 تواند انگيزه گردشگر را در انتخاب مقصد افزايش دهد. با استفاده از فنون جديد در دنياي ارتباطات اطالع رساني و تبليغات مي

هاي بسيار موثر، سريع و كم هزينه را ارائه نمود. گردشگري الكترونيك خود نمونه گردشگري بسيار فعال و جذاب  توان روش مي

نمايد. تبليغات زيبا و جذاب و بدون هرگونه اغراق و فريب متناسب با  است كه گردشگر را وادار به خروج از محل سكونت خود مي

تواند شروع بسيار خوبي براي پيشبرد  جامعه با ادبياتي قابل فهم در هر سن و طبقه اجتماعي ميفرهنگ و نياز مخاطبين در يك 

تواند به  يك راهبرد توسعه گردشگري باشد و تداوم اين امر در راستاي ارائه بهتر خدمات اطالع رساني و تبليغاتي به گردشگر مي

  جذب گردشگران بيشتر كمك نمايد.
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        ر در شهرر در شهرر در شهرر در شهرنگهداشتن گردشگنگهداشتن گردشگنگهداشتن گردشگنگهداشتن گردشگ3333    ----4444- - - - 4444

توان مدت زمان ماندگاري گردشگر در شهر را تعيين نمود. با افزايش طول زمان حضور گردشگر در شهر به  ريزي مي با برنامه

هاي  هاي زيادي دارد. تنوع و عرضه و ارائه برنامه شويم. نگهداشتن گردشگران در شهر نياز به بسترسازي هدف بيشتر نزديك مي

توان بهانه  هاي بازديد گردشگر در طول شبانه روز مي كند. با تقسيم درست برنامه ها به آن كمك مي بهتفريحي و بازديد از جاذ

  اقامت شبانه گردشگر در شهر را فراهم نمود.

  

        جلب رضايت گردشگرجلب رضايت گردشگرجلب رضايت گردشگرجلب رضايت گردشگر    4444----4444- - - - 4444

اي به  هپايداري داده و گردشگران خود به صورت زنجيررا هاي گردشگري  اصل مربوط به جلب رضايت گردشگران به جريان

شوند. شناسايي نياز گردشگر و آگاهي از خصوصيات فرهنگي و  هاي تبليغاتي براي ترغيب ديگران به شهر مقصد تبديل مي گروه

  تواند اقدامات شهر ميزبان را در جهت باال بردن رضايت در گردشگران هدايت كند. ها مي اجتماعي آن

        

        ايجاد انگيزه براي سفر مجددايجاد انگيزه براي سفر مجددايجاد انگيزه براي سفر مجددايجاد انگيزه براي سفر مجدد    5555----4444- - - - 4444

اتژي توسعه گردشگري ايجاد انگيزه براي سفر مجدد گردشگران به شهر مقصد است. اين انگيزه عالوه بر تنوع بخشي از استر

هاي فرهنگي متداول در يك شهر  شود. ايجاد برنامه هاي بيشتر به علت رفتارهاي مطبوع و خدمات شهر مقصد ايجاد مي جاذبه

هاي هنري، سينمايي و موسيقيايي در شهرها  ها و برنامه ها و جشن خاص بنا به فرهنگ و آداب شهر مقصد از جمله نمايشگاه

كند. اثر گذاري مثبت بر ذهن گردشگر بيشترين نقش را  مخاطبان خاص خود را به صورت مشتريان ثابت به سمت شهر جذب مي

  نمايد. در انتخاب شهر جهت سفر مجدد ايفا مي

  

        گردشگري به عنوان يك فعاليت شهريگردشگري به عنوان يك فعاليت شهريگردشگري به عنوان يك فعاليت شهريگردشگري به عنوان يك فعاليت شهري    6666----4444- - - - 4444

شود به طوري  دشگران در شهر و ارتباط مستقيم با اهالي شهر باعث تغيير ديدگاه شهروندان در مورد گردشگران ميحضور گر

نمايند كه در همين  كنند و سعي در توسعه و ارتقاي فرهنگ مهمان پذيري مي ها را به عنوان يك فرصت تلقي مي كه حضور آن

نفعان در شهرها عبارتند از: مديريت و مديران شهري، مديريت بخش  ذييابد.  ها ارتقا مي حين فرهنگ و محيط زندگي آن

  .خصوصي، جامعه ميزبان يا شهروندان

  

        پذيري در برنامه ريزي شهريپذيري در برنامه ريزي شهريپذيري در برنامه ريزي شهريپذيري در برنامه ريزي شهري    انعطافانعطافانعطافانعطاف    7777----4444- - - - 4444

رونق بخشيدن به گردشگري و تجهيز بهتر زير بناها و منابع و خدمات به افزايش كمي تقاضا منجر شده و تعداد گردشگران 

  ي شهر مقصد روي خواهند آورد. در همين حال تغييراتي در ساختار اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي گردشگران روي بيشتري به سو
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كند در اين صورت برنامه توسعه گردشگري و توسعه شهري بايد با نيازها و شرايط همسو  دهد كه نيازهاي متفاوتي ايجاد مي مي

  دهد. شهري و گردشگري امكان تنظيم نمودن شرايط را ميها به مديران  باشد. انعطاف پذيري در برنامه

  

        تامين نيروي انساني متخصصتامين نيروي انساني متخصصتامين نيروي انساني متخصصتامين نيروي انساني متخصص    8888----4444- - - - 4444

مشكالت در اين صنعت، عدم توسعه منابع انساني است. بيشتر نيروهاي به كار گرفته شده در صنعت ترين يكي از مهم

هاي اين صنعت و صنعت بدون توجه به ويژگي در اين باشند ومي غير مرتبط با صنعت گردشگري ميعموماً از لحاظ عل گردشگري

ها و آثار منفي و عدم توسعه گردشگري د. كه اين خود باعث افزايش هزينهانفقط با ديد تجاري و درآمد زائي وارد ميدان عمل شده

و  پرداخته شود ه تربيت نيروهاي متخصص و كارآمدمرتبط با صنعت گردشگري بايد ب ايجاد مراكز آموزشيشده است. با منطقه در 

هاي كوتاه مدت علمي و آموزشي با تكنولوژي و علم روز در صنعت گردشگري آشنا سازيم و با يروهاي موجود را با برگزاري دورهن

، مي   در تعليم و آموزشدر تعليم و آموزشدر تعليم و آموزشدر تعليم و آموزش عقيده براين است كه سرمايه گذاري برگزاري سمينارهاي تخصصي براي مديران از تجربيات بهره ببريم.

  فرد را باال برده و رقابت پذيري را افزايش دهد .تواند كارايي 

ال بردن بهره وري و سرمايه گذاري در آموزش و تعليم نيروي انساني براي افزايش ظرفيت بخش گردشگري و هتلداري در با

د نقش فعال . اين مهم نيازمنبازديد ، بسيار مهم و حياتي است هايحويل نسل جديد تجربههاي آن در طراحي و تبهبود قابليت

يه بيني شده و اقدامات الزم براي درك و شناخت سرماينان حاصل كنند كه راهبردهاي پيشمديران و رهبري نيروهاست تا اطم

  .انساني و سرمايه گذاري روي آن، اثر بخش بوده است
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در راستاي هاي يك مجموعه همگي ها و خروجيها، فرايندريزي مديريتي است. وروديبرنامهگذاري جز الينفك يك هدف

شوند. اگر هدف ارتقاء گردشگري خروجي عملكرد آن مجموعه محسوب ميكنند. اهداف يك مجموعه رسيدن به اهداف عمل مي

رايند هاي باال نگاه شود تمام فقابليتباشد به طوري كه به آن به عنوان يك صنعت درآمدزا با  يا يك شهر در يك كشور يا منطقه

عبارت است از مديريت بايد براي رسيدن به اين منظور در كنار يكديگر قرار گيرند. استراتژي مديريت كالن در مورد اين هدف 

اي، زيباسازي جهت جذب هاي شهري و منطقهريزي براي ايجاد زير ساختهاي عملكردي از قبيل برنامهفرايند تعيين زمينه

ها، نگهداشتن گردشگر در محيط، جلب رضايت گردشگر با ارائه خدمات مطلوب، ايجاد ي جاذبهگر، پايداري گردشگر، معرفگردش

توسعه صنعت ر راستاي رسيدن به يك گردشگري مطلوب و پردرامد باشد. دبراي گردشگر براي سفر مجدد و ... همگي بايد  هانگيز

ر دارد. صنعت گردشگري به صورت زنجيروار با بعضي از ريزان دولتي و خصوصي قراگردشگري در تمامي سطوح مورد توجه برنامه

تواند ريزي صحيح ميهاي اقتصادي وابستگي مستقيم دارد. توسعه گردشگري با يك مديريت با تفكر استراتژيك و يك برنامهفعاليت

عنوان يك صنعت با درآمد توان از گردشگري به هاي كه عنوان شد ميگيري براي يك كشور داشته باشد. با راهرشد اقتصادي چشم

مديريت كالن متخصص در اين صنعت حرف اول را مي زند ولي در امور اجرائي، خدماتي و سرمايه  ثابت و هميشگي سود جست.

گذار، ناظر و حامي بخش خصوصي باشد و انجام امور خدمات رساني را به بخش خصوصي واگذار گذاري فقط بايد به عنوان قانون

  بود.    ورت شاهد صنعت گردشگري پويا، پايدار و درآمدزا خواهيمنمايد، در اين ص
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