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 گردشگری در ترکیه و ایران

 

نگاه آماری و ارائه راهکارهای اجرایی برای 

 احیای صنعت گردشگری در ایران 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 گردشگری در ترکیه و ایران *

 

ترکیه یكي از موفقترین کشورهای در صنعت گردشگری خاصه در دو دهه اخیر مي باشد. صنعت 

رشد بیش از   ،سال اخیر ١٦در گردشگران  خارجي بازدید کننده از ترکیه توریسم بر اساس تعداد 

درصدی را تجربه کرد. تعداد بازدیدکنندگان از ترکیه بِنَا بر آمار سازمان آمار ترکیه در سال  ٤٠٠

میلیون نفر افزایش یافت و در  ٤١به  ٢٠١٥میلیون نفر بود که همین آمار در سال  ١٢، حدود  ٢٠٠١

میلیون  ٣١علیرغم مشكالت امنیتي و کودتای نافرجام،آمار بازدید کنندگان از ترکیه به   ٢٠١٦سال 

با إصالح  بعضي از قوانین این آمار مجددا سیر صعودی در پیش  ٢٠١٧نفر کاهش یافت اما در سال 

 ٢٠١٥تنها یک و نیم  درصد بود ، در سال  ١٩٧٥گرفته است. بخش خدمات مسافرتي که در سال 

درصد از تولید ناخالص ترکیه رسید.  یعني مي توان  گفت سهم درامد خدمات  ١٥رخ به حدود این  ن

درصد درامد نفت در تولید  ٩٠سیاحتي نسبت به تولید ناخالص داخلي در ترکیه تقریبا برابر با 

ان، ناخالص داخلي ایران است و به دلیل تقریبا دو برابر بودن تولید ناخالص ملي ترکیه نسبت به ایر

درامد خدمات سیاحتي از نظر درامدی تقریبا دو برابر درامد ایران از محل فروش نفت مي باشد. این 

 ٥فقط  ٢٠١٥آمار بازدید کنندگان از ایران در سال  ،در حالي است که طبق آمار سازمان آمار ایران

ترکیه مي باشد. نمودار زیر تعداد آمار همین آمار در 1/8هزار نفر بوده که  ١8میلیون و 

 بازدیدکنندگان از ترکیه و ایران را نشان میدهد. 

 

 



 

 

 

 :نگاه اجمالی به وضعيت صنعت گردشگري در ايران

 

 :1شاخص رقابت پذیری مسافرتي و گردشگری .1

  

 

                                                           
1 World Tourism Organization (UNWTO) and World Travel and Tourism Council (WTTC) 
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وضعیت صنعت گردشگری کشور ایران حاکي از آن است که به لحاظ سهم بخش گردشگری از  

 :تولید ناخالص داخلي،کشور ایران

   ٩٣کشور جهان رتبه١٧٤در میان   -

و در میان  ١٧٢کشور جهان رتبه ١8٦سرمایه گذاری در صنعت گردشگری، در میان  -

 کشورهای خاورمیانه در رتبه آخر قرار گرفته است. 

 ١٧٤کشور ایران درمیان  ٢٠٠٥همچنین به لحاظ ارزش صنعت گردشگری در سال  -

 را کسب نموده است. ٤٣تبهکشورجهان ر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 مقایسه وضعیت گردشگری ایران و ترکیه:  .2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 .مقايسه وضعيت گردشگری ايران و ترکيه 2ترجمه جدول 

 کشور دنيا 135ميان  رنکينگ در

                                                                      

 ترکيه  ايران  

رقابت پذيری سياحت و شاخص 

 گردشگری

93 44 

 82 91 فعالیت های محیطی -1

 63 79 . محیط کسب و کار1-1

 116 87 . ایمنی و امنیت1-2

 64 93 . سالمت و بهداشت1-3

 94 105 . منابع انسانی و بازار کار1-4

فناوری اطالعات در زمینه . آمادگی 1-5

 و ارتباطات

94 64 

 75 90 سياحتگردشگری و سياست  -2

 87 117 . اولویت بندی مسافرتی و گردشگری1-

 50 109 بین المللی آزادی. 2-2

 70 1 .رقابت قیمتی2-3

 112 119 . پایداری زیست محیطی2-4

 38 101 زيرساختها و زيربنا   -3

 14 89 . زیرساخت حمل و نقل هوایی3-1

 54 75 . زیرساخت زمین و بندر3-2

 42 116 خدمات گردشگری. زیرساخت 3-3

 26 60 منابع طبيعی و فرهنگی -4

 70 100 .منابع طبیعی4-1

.منابع فرهنگی و کسب و کار در 4-2

 گردشگری

38 16 

 

       

 



توجه به آمار مقایسه ای جدول فوق نشانگر برخی از امتیازات قوی تر ایران نسبت به ترکیه  

می  116و جایگاه ترکیه  87سالمت جایگاه ایران است. به عنوان مثال  در بخش امنیت و 

 باشد

 

 تاثیر گردشگری بر اشتغال: -

مشاهده می شود، صنعت  7اثر صنعت سفر و گردشگری بر اشتغال در ایران همانطور که در نمودار 

درصد از  9.1هزار شغل ایجاد کرده که این میزان  372به طور مستقیم  2015سفر و گردشگری در سال 

هزار  392درصدی مواجه شده و به  2.3با رشد  2012اشتغال است. انتظار میرود این میزان در سال کل 

 3.3درصد می باشد) پیش بینی ها حاکی از رشد ساالنه  9.1شغل برسد (همچنان سهم آن از اشتغال 

 8ودار نم .هزار شغل مستقیم می رود 227انتظار میزان  2022درصدی در اشتغال بوده که برای سال 

شغل  511.398.1برابر با  2015نشان می دهد میزان اشتغال کل(مستقیم،غیرمستقیم و القایی) در سال 

این مقدار  2012درصد از کل اشتغال را شامل می شود. پیشبینی میشود برای سال  2.5است که معادل 

درصد از کل اشتغال  7.5هزار شغل برسد. این رقم نیز  352.1درصدی مواجه شده و به رقم  8.3با رشد 

درصدی در  1.3نیز حاکی از رشد ساالنه  2022را به خود اختصاص میدهد. پیش بینی ها برای سال 

 .درصدی از کل اشتغال کشور میباشد 1.2هزار شغل و سهم  927.1اشتغال کل و رسیدن به 

 

 سرمایه گذاری ترکیه در بخش گردشگری و سیاحت:. -

بر اساس امار سازمان جهانی گردشگری و سیاحت، از نظر حجم سرمایه گذاری، ترکیه با حجم سرمایه 

کشور ردیف اول در سطح جهان و باالتر از کشورهایی  10)میلیارد دالری( در بین  17.5گذاری 

ن جهانی پیشرفته در صنعت توریسم نظیر اسپانیا، ایتالیا و مصر قرار گرفته است. به طوری که میانگی

)میلیارد دالر(  و  4.4برابر با  2016سرمایه گذاری در بخش گردشگری و سیاحت در جهان در سال 

)میلیارد دالر( برآورد شد. در حالی که سرمایه گذاری ایران در این  2.1این میانگین در سطح اروپا 

ر از میانگین خاورمیانه و جهان قرار داشت که پایین ت 39)میلیارد دالر(  در ردیف  3.5بخش برابر با 



حتی کشوری نظیر عربستان و پاکستان می باشد.  این آمار به صورت خالصه در دو جدول پایین با 

توجه به لوکاسیون کشورها مقایسه گردیده است

 . 

 

 

 

 منبع: سازمان جهانی گردشگری و سیاحت

 

 

 

 



 اشتغال: 

ر سخت در ترکیه که بخش توریسم در ترکیه را تحت تاثی 2016با وجود مشکالت امنیتی و سیاسی در سال 

ر نفر بود که در خود قرار داد تعداد شاغالن مستقیم و غیر مستقیم در ترکیه برابر با دو میلیون و دویست هزا

یران بوده که این د هزار نفر بیشتر از امقایسه با ایران با آمار یک میلیون و ششصد هزار نفر می باشد که ششص

 کل بیکاران در ایران می باشد.   %20رقم برابر با 

نیز  این مهم نقش گردشگری در مبحث اشتغال را نشان می دهد که با سیاست گذاری صحیح در کوتاه مدت

 قابل حصول می باشد. 

 گردشگری در ایران: رتبه بندی  موانع توسعه عوامل و  -

جه اهمیت فاکتورها در مبحث گردشگری در ایران را به طور خالصه در جدول زیر می توان عوامل و در

 :2مشاهده نمود

مل که حاصل از عدم سرمایه گذاری کافی در بخش گردشگریست در رده اول و عوا ضعف زیربنایي -

یسم در دولتی و سیاسی وسایر در رده های بعدی مهمترین و تاثیر گذار ترین عامل ضعف صنعت تور

 ایران می باشند. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
2 http://www.sid.ir/FileServer/JF/6005913910901 
 

http://www.sid.ir/FileServer/JF/6005913910901


 

 

 

 

 نتیجه گیری : 

حقایق قابل توجه درخصوص عوامل مهم  بازدارنده و منفی در صنعت برخی از تامل در جدول فوق 

 توسعه گردشگری را روشن می سازد منجمله : 

 

درحالی که ممکن است در افکار عمومی علت عدم افزایش ورود گردشگران خارجی به کشورمان ناشی  -

ن و تحریمهای غرب فرهنگی منجمله  اسالمی بودن انقالب کشورما –از عواملی مانند موارد  سیاسی 

و امریکا  و محدودیتهای مذهبی و فرهنگی کشورمان  قلمداد شوند اما بررسی  جدول فوق حقایق 

 ملموس دیگری را  مهمتر از دو فاکتور سیاسی ، اقتصادی و فرهنگی  آشکار می سازد . 

فرهنگی  -سی واحد اصلی سنجش عوامل بازدارنده، سه عامل بسیار مهمتر از عوامل سیا 28از مجموع  -

با تاثیر گذاری  به مراتب بیشتر قابل مشاهده است که به ترتیب شامل عامل زیربنایی ) کمبود سرمایه 

رتبه اول  و عامل دولتی ) بروکراسی ( حدود  %16گذاری در زیرساختهای گردشگری کشور( با حدود 



در %15ین صنعت ( حدود و عامل مدیریتی ) فقدان دانش و نگاه به روز مدیران گردشگری در ا15%

 سه رده نخستین عوامل منفی قرار گرفته اند. 

با مطالعه بر گزارشات سازمان های جهانی گردشگری این نکته استنباط می شود که  فعالیت های  -

توریستی تا حدود زیادی به فعالیت های جاری و عمرانی یک منطقه وابسته بوده و هم چنین وابسته 

نایی و سایر عوامل حمایت کننده و قوانین و مقررات ) امنیت( ، اطالع رسانی، به ایجاد عوامل زیر ب

 .هماهنگی سازمانهای مرتبط وگسترش حمل و نقل در امور ایرانگردی می باشد

ارتقاء شفافیت مالی جهت عضویت در شبکه های مالی بین المللی و ارتقاء همکاری با بانکها و مراکز  -

 الملی .   رتبه بندی مالی و پولی بین

ارائه تبلیغات داخلی و خارجی خاصه در شبکه های خارجی و اینترنتی جهت به تصویر کشاندن   -

امکانات و استعدادهای طبیعی و جاذبه های متنوع توریستی و شناخت عمقی آن فرهنگ و خرده 

مؤثر  فرهنگ ها و تمدن و تاریخ و هنجارهای اجتماعی ، اقتصادی در توسعه صنعت گردشگری بسیار

خواهد بود. استفاده از وسایل ارتباط جمعی مانند تلویزیون ، رادیو، تلفن، پست، امکانات و فرصتهای 

برگزاری کنفرانس ها و نمایشگاهها و جشنوارهای فرهنگی و هنری در داخل یا خارج کشور همچنین 

های بین المللی و استفاده از نشریاتی که دارای تصاویر جالبی باشند در جشنواره ها و کنفرانس 

 . داخلی بسیار مهم می باشند

نه الزاما توسط دولت بلکه گشودن راه   گسترش حمل و نقل ) بنادر، فرودگاهها و شبکه جاده ای( -

قانون اساسی کشور و ابالغ مقام معظم رهبری نه تنها در  44برای بخش خصوصی در چارچوب اصل 

 مبحث گردشگری بلکه در کل اقتصاد.

 

عوامل مهم تاثیرگذار بعد از عامل سیاسی،  فقدان آموزشهای الزم برای نیروی انسانی شاغل از دیگر  -

در بخش گردشگری است ) از مهمانداران گرفته تا خدمه هتلها و خدمه حمل و نقل عمومی و ....( که  

 سهم  ، نقش منفی در توسعه صنعت گردشگری را به خود اختصاص داده است. %12با حدود 



وجه است که دو عامل اقتصادی  و فرهنگی در آخرین رتبه عوامل بازدارنده در صنعت جالب ت -

تاثیرگذاری ، قرار گرفته اند یعنی محدودیتهای دینی و  %9گردشگری کشورمان هرکدام حدود 

فرهنگی در کشورمان به عنوان یکی ازعوامل کاهش تعداد گردشگر، در آخرین رده قرار دارد و لذا با 

ریت ، کاهش بروکراسی و آموزش پرسنل در بخش خدمات گردشگری که حداقل سرمایه آموزش مدی

بر رشد و توسعه گردشگری  %80  -%  70گذاری را می طلبند و از طریق نرم افزاری می توان عمال

 کشور افزود.

 

 ارزیابي :  

در گزارش فوق نشان برای دست یافتن به جایگاه درخور شان کشورمان همانطور که آمار واقعی و علمی  

می دهد،  بیش از سرمایه گذاری نیازمند به اراده جدی برای آموزش مدیریت و نیروهای خدماتی هستیم 

 و از طرفی می توان با :

 دعوت از اساتید و مدرسین رشته های گردشگری و هتلداری و متخصصان فضاهای سبز و تفریحی   -

 توریسم و گردشگری  آموزش مدیران دولتی به صورت اجباری در بخش  -

و حتی االمکان پرهیز از انتصابات سیاسی مدیران فاقد عقبه دانش الزم در این رشته حیاتی و اولویت  -

 دادن به تخصص واقعی در این انتصابات ،

نسبت به احیای اقتصاد مقاومتی و جایگزینی درآمد گردشگری به جای بودجه نفتی که در معرض  

با حداقل هزینه شاهد شکوفایی صنعت درون زای گردشگری در ایران عزیز تحریمهای جدی قرار دارد، 

 باشیم.

 

 تهیه کننده : مرتضی اوجاقلو 

 5/10/1396  -دانشجوی دکترای اقتصاد از دانشگاه کارادنیز
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