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 چکیده

های زندگی، افزایش دهند. تغییرات فناوری و به دنبال آن تغییر در دیگر جنبهتر رخ میمروزه تغییرات با آهنگی پرشتابا

یی جوامع و نهادهای موجود که به دلیل گسترش فناوری اطالعات، زدا روزافزون وابستگی متقابل کشورها و ملل، تمرکز

های ملی، قومی و فرهنگی و بسیاری شدن به همراه حفظ ویژگیاست، تمایل روزافزون به جهانیشتاب بیشتری یافته

آینده  .کندمی ها و مردم ایجابها، کسب وکارها، سازمانعوامل دیگر، لزوم درک بهتر از تغییرات و آینده را برای دولت

ها که ریشه در گذشته و اکنون دارند، هایی از اطالعات و واقعیتاساساً دارای عدم قطعیّت است. با این همه آثار و رگه

 از غفلت گذشته، تجارب اساس بر محتمل آینده چندین صرفا گیریتصمیم توانند رهنمون ما به آینده باشند. ادامهمی

، یکی از صنایعی است صنعت گردشگری در ایرا. داشت و با تلخکامی روبرو خواهد شد خواهد پی در را آتی تغییرات رصد

های بسیار باالیی برای رشد و توسعه برخوردار است. بر از ظرفیت که آینده پژوهی در آن بسیار اهمین دارد. این صنعت

را  های طبیعیجاذبه و رتبه پنجم های باستانی و تاریخیجاذبه ، ایران رتبه دهمسازمان جهانی گردشگری اساس گزارش

است. از دالیل آن یسته آن است برخوردار نبودهای که شابه نظر کارشناسان، این صنعت از توسعه. در جهان دارا است

گذاری برای جذب سرمایه ،در ایران، عدم برنامه ریزی و آینده نگری مناسب توان به آماده نبودن بسترهای اقتصادیمی

. در این تحقیق سعی می شود مفهوم سیستم گردشگری و این حوزه اشاره کردو سایر صنایع جانبی  هتل در ساخت

 ضرورت آینده پژوهی در آن تبیین و تفسیر گردد.

 آینده پژوهی، صنعت گردشگری، ایران کلیدواژه: 
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 مقدمه 

ری کرده اند و میلیارد دالر گردشگ 4سهم بدست آورده اند در صورتیکه سالیانه  %07ایرانی ها در گردشگری جهانی فقط

میلیارد درهم درآمد گردشگری  9/2بیشتر از  2772ارز به سایر کشورها تزریق شده است در صورتیکه ابوظبی در سال

داشته که فقط سود خالص هتلداری یک میلیارد و نهصد میلیون دالر بوده است.با توجه به اینکه ایران از نظر جاذبه های 

ورد مواردی چون سوب میشود تا کنون نتوانسته سهم در خودجایگاهش بدست آگردشگری جزء ده کشور اول جهان مح

و حوادث خاورمیانه تاثیرگذار بوده ضمناً تغییر مدیریت های پی درپی و مدیریت های  سپتامبری، حادثه لجنگ تحمی

یونسکو همچون تخت  سلیقه ای خود عامل دیگری در روند نرسیدن جایگاه واقعی این صنعت است با توجه به آثار ثبتی

 جمشید، نقش رستم و... و تنوع آب و هوایی چهارفصل بودن.

میلیون گردشگر را هدف قرار داده ایم و شاید برآورد بسیار باالیی از دیدگاه 27ساله حدود 27هرچند در چشم انداز 

دور از دسترس نمی باشد ولی  دبیر کل سازمان جهانی گردشگری باشد ولی بقول ایشان با توجه به توانائیهای بالقوه به

ه هزار نفر از کشورهای همسایه ب 257تا 277با روند فعلی که معاونت سازمان جهانگردی در ماهه اول سال جاری فقط

هم  هزار نفر در سطح کشور نبوده است که آن477ویژه عراق به زیارت امام رضا)ع( سفر کرده اند و آمارکلی بیش از

 2پناهگاه حیات وحش، 25 ایران حدود ن تورهای مسافرتی نیست خود قابل تأمل است.مورد تائید دست اندرکارا

چشمه آبگرم معدنی منحصربفرد در جهان را  22تاالب و 2هزارمتری بباال 0قله  4نوع خزنده،  057گونه گیاهی، 

ده است ودر کشور هندوستان بمرکز نمایشگاههای پزشکی درگردشگری تبدیل ش 2770و2772داراست.درسالهای

رشد داشته است. %27حوزه توریسم درمانی 

 

 تعریف گردشگری

  گردشگری عبارتست از مجموعه فعالیتهای افرادی که به مکانهایی خارج از محل سکونت خود بطور موقت به قصد

ننده و تفریح و استراحت و انجام دیگرامورمسافرت میکنندتا نیازهای حیاتی، فرهنگی و شخصی خود را بشکل مصرف ک

 کاالها و خدمات اقتصادی و فرهنگی برآورده سازند.

  گردشگری پدیده چندوجهی که به بررسی جابجایی حرکت انسان بسمت مقصدی غیرازمحل سکونت معمولی اش

 واقامت وی درآنجا می پردازد.

 

 انواع گردشگری

- آورده اند:نوع زیر  در یک تقسیم بندی گردشگری رابه سه 

 در هرجامعه افرادی هستند به کارهای متهورانه و مخاطره آمیز عالقه دارند و جهت رفع : هگردشگری ماجراجویان

نیازهای درونی خود به مسافرتهای ماجراجویانه دست می زنند چنین افرادی می خواهند توانائیهای جسمانی 

ودها قایق سواری از خود را با سختیها و دشواریها بیازمایند. بطور کلی سفرهای بر فراز قله ها ، درمسیرر
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رودهای خروشان ویا گردشگران افریقایی برای شکار حیوانات وحشی در محیط های دست نخورده از این نوع 

 میباشد.

 در این نوع گردشگری هدف اصلی فرد دیدن جلوه های فرهنگی از قبیل مراسم  :گردشگری فرهنگی و مذهبی

موسیقی است مانند بازدید از موزه لوور در فرانسه یا پرادو در ها، رفتارها، نمایشنامه ها ، نمایشگاهها هنر و 

مادرید که با حضور در سالنی یک برنامه هنری اجرا میشود. سفرهای زیارتی بقصد زیارت اماکن متبرکه ادیان از 

 طرف پیروان آنان نیز از نوع گردشگری فرهنگی مانند سفر به مکه مکرمه ، کربالو... برای مسلمانان.

 ویژگیهای طبیعت گردی حاکی از اهداف مثبت این شاخه از گردشگری است که باهدف گرایش : ت گردیطبیع

به طبیعت است که گردشگران از شگفتیهای طبیعت، عظمت و ظرافتهای جهان خلقت آگاهی یافته و از آن 

 آن می باشد.لذت می برند که حفظ جلوه های طبیعت و احترام به فرهنگ جوامع و ملل دیگر از ملزومات 

 

 ردشگری از دو نوع یاد شده است، که به شرح زیر می باشددرنوع دیگر تقسیم بندی گ -2

  ، گردشگری عادی که با طبیعت سرکار نداشته مانند بازدید از آثار باستانی، جاذبه های تاریخی و مذهبی

 شرکت در جشنواره ها و دیدار دوستان و آشنایان

 طبقه تقسیم میشود  6با منابع و جاذبه های طبیعی سرکار دارند که به  شگری طبیعت گرا: که مستقیماًگرد

 طبیعت گردی. -گردشگری سالمت -گردشگری محصور -گردشگری مصرفی -گردشگری ساحلی ماجرایوانه

 برمبنای محیط و منطقه جغرافیایی بندی گردشگریتقسیم  -0

 شهری 

 روستایی 

 بیابانی 

 فضایی 

 

 ع فعالیتتقسیم بندی گردشگری برمبنای نو -4

 گردشگری تفریحی 

 تجاری 

 فرهنگی 

 بهداشتی و سالمتی 

 مذهبی 

 مبادالت علمی 

 ورزشی 
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 جنسی 

 ماجراجویانه 

 طبیعت گرا 

 

 یدگاه سازمان جهانی گردشگری شامل موارد زیر می باشد:تقسیم بندی گردشگری محل سکونت افراد از د  -5

 گردشگری درون مرزی 

 گردشگری برون مرزی 

 کنند. ادی که از دیگر کشور به یک کشور مسافرت میافر : ها گردشگری خارجی 

 

 عناصر مدل سیستمی گردشگری

 

 تقاضای گردشگری  -1

همانطوریکه هر تولید کننده می داند بهترین محصول، محصولی است که بتواند رضایت بازار را برآورده سازد سیستم 

عرضه کند. و چنانچه مقصد گردشگری فاقد جاذبه  گردشگری نیز زمانی میتواند نیازهای بازار را پاسخ که بازده مناسبی

های طبیعی، علمی و فرهنگی باشد ایجاد تقاضا برای آن دشوار است در این حالت گردشگری تابع عرضه میشود وبرای 

اینکه تابع تقاضا شود باید بازاریابی و مقصد مناسبی متناسب با خواسته های گردشگری ارائه گردد. امکانات پزشکی و 

اشتی از دیگرعوامل موثردر انگیزه افراد برای سفر میباشد ، توان مالی نیز ازدیگر زمینه های تقاضای گردشگری بهد

 میباشد که باداشتن میل و تصمیم و اراده برای سفر می تواند زمینه تقاضای گردشگری را فراهم آورد.

 

عرضه گردشگری -2

همه عناصر و برنامه هایی میشود که برای ارائه به  عرضه دومین بعد اساسی در سیستم گردشگری است و شامل

بازدیدکنندگان یک مقصد طراحی و آماده شده اند و با سیاستهای و عملکرد سه بخش خصوصی، غیر انتفاعی و دولتی 

عنصر جاذبه ها، حمل و نقل، خدمات ، 5هدایت و کنترل میشوند و برای برنامه ریزی در این زمینه باید دستکم 

و پیشبرد فروش مورد توجه قرار گیرد که بعنوان اجزای اصلی سیستم پذیرفته شده اند. و برخی نیز محصول اطالعات 

قابل عرضه گردشگری را کاالها، خدمات غذایی، حمل ونقل ، دفاتر سیاحتی، امکانات سرگرمی و تفریحی، دانسته اند که 

سیر حرکت را بوجود آورد و اطالعات بموقع و بازاریابی نقش ایجاد انگیزه در گردشگران و مسائل اقتصادی در محل و م

 و تبلیغ و استفاده از اینترنت در بحث پیشبرد فروش میتواند از عوامل موثر در بحث عرضه گردشگری می باشد.

از دیدگاه  (، سیستم گردشگری2، سیستم گردشگری از دیدگاه سازمان جهانی گردشگری و  در شکل )(شکل )در 

 ویر کشیده شده است.گان، به تص
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 )سازمان جهانی گردشگری( سیستم گردشگری عناصر : ()کلش

 

 

 

 

   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 )دیدگاه گان( گردشگری  سیستم:  (2) شماره شکل

 

 عوامل عرضه

 جاذبه ها و فعالیت ها  -

 محل اقامت  -

دیگر خدمات و تسهیالت  -

 گردشگری 

 ونقل  حمل -

 دیگر تأسیسات زیر بنایی  -

 عناصر سازمانی  -

                             

 عوامل تقاضا

بازارهای گردشگری بین  -

 المللی

 بازارهای گردشگری داخلی -

استفاده ساکنان از جاذبه ها  -

 خدمات   و امکانات و 
 گردشگری

 

 تقاضا

 (جمعیت عالقه مند و متمکن به انجام سفر) 

 عرضه

 

 جاذبه ها 

 تبلیغات 

  اطالعات خدمات

 حمل و نقل 
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 انگیزش در گردشگری

یعنی انگیزه میل  انگیزه ها و رفتارها موجب آغاز فعالیت میشوند و رفتار کلی و جهت آن را برای افراد مشخص میکنند

به کوشش فراوان برای تامین اهداف است. مثالً فرد براساس نیازی که احساس کرده برای دیدار بستگان دچار تنش می 

شود و رفتار خاصی کرده مقدمات سفر را فراهم نموده و پس از دیدار و مالقات نیاز او بر طرف و تنش ناشی از آن از 

 در گردشگران به شرح زیر می باشد: عوامل ایجاد انگیزه بین میرود.

  .انگیزه های جسمانی و فیزیکی: این ا نگیزه شامل سالمت جسمی افراد و فعالیت های ورزشی و فیزیکی است 

 نگیزه های فرهنگی:تمایل به شناخت جوامع و فرهنگهای دیگر و آشنایی با آداب ، رسوم وسایر ادیان و مذاهب ا

ان در سالهای اخیر است که بازدید از جاذبه های تاریخی و دیدار با مردم به یکی از انگیزه های مهم گردشگر

 این دلیل است. 

  انگیزه های ارتباطی: دیدار از اقوام ، خویشان و دوستان از جمله با سابقه ترین علل گردشگری است که نقش

 اساسی در این صنعت را دارد. 

 زهای انسان منزلت اجتماعی است که برخی ازسفرهاازجمله انگیزه های شأن ومنزلت اجتماعی:یکی دیگر ازنیا

 شرکت درگردهمائیهاو نمایشگاهها 

 

 نگردیتجارت جها

تجارت جهانگردی و خدمات مسافرتی، به فعالیت های اطالق میشود که مسافرتهای گروهی را تدارک دیده و یا بفروش 

ده وبرگزار می نمایند که فعالیت اصلی آن شامل: تولید، کنفرانسها،نمایشگاههاراسازماندهی کر می رسانند و یا جلسات،

 سازماندهی، فروش ، ذخیره جا و تهیه بلیط می باشد.

 خارجی و تورگردانهای بزرگ داخلی -خارجی، گردشهای خاص -تورگردانهای بزرگ: ویژه گردشهای عام 

 ت ها و دفترهای مسافرتی عمده فروشان: شرکتهایی که در امر کلی فروش محصول یا مجموعه خدمات به شرک

 فعالیت میکنند )آبادگران کیش(

  .خرده فروشان: شرکت ها و دفاتر مسافرتی که مجموعه خدمات بلیط، هتل و.. را به عموم مردم عرضه می کنند 

  سرویس های مدیریت مسافرت: شرکت ها متخصص در امر سازماندهی و مدیریت مسافرتها برای بخش بازرگانی

 کشور.

 هندگان مراسم و رویدادهای مهم: شرکت هایی که امور سازماندهی، سفرهای تشویقی، کنفرانسها و د ازمانس

 نمایشگاهها را انجام میدهند. 

 اشگاه ها ، انجمن ها و اتحادیه ها: هرگروهی که در نقش تورگردان عمل کنند مانند گروههای ورزشی ، ب

 مذهبی. 

 مل و نقل تابع تورگردانها می باشند که این امر باعث کنترل شرکتهای حمل و نقل : بسیاری از شرکت های ح

 بیشتر فعالیتهای بازاریابی میشود. 



 

0

 

 

 گریگردشآینده پژوهی در

اندیشیدن درباره آینده برای کارها و اقدامات کنونی انسان امری ضروری است. واکنش بدون اندیشیدن به آینده 

بینی دارد. بدین ترتیب، تصویرهای آینده ا که عمل نیاز به پیشپذیر نیست، چرپذیر است، اما کنش امکانامکان

های اقدامات فعلی ما هستند؛ بنابراین آینده امری است که ها و آرزوها( پیشرانها، اهداف، مقاصد، امیدها، نگرانی)آرمان

دمندانه عمل کنند، توانند آن را با اقدامات هدفمند خود طراحی کرده و شکل دهند. مردم برای آنکه خرمردم می

های دیگران و بایستی نسبت به پیامدهای اقدامات خود و دیگران آگاهی و شناخت کافی داشته باشند. همچنین واکنش

ن ترتیب، دهد. بدیهاست بررسی کنند. این پیامدها تنها در آینده خود را نشان مینیروهایی را که خارج از کنترل آن

کوشند اموری را که شاید رخ دهد یا بالقوه امکان رخ کوشند امور در حال رخ دادن را بفهمند، بلکه میافراد نه تنها می

این مساله در بهبود صنعت گردشگری نقش دادن دارد و یا در شرایط خاصی در آینده اتفاق خواهد افتاد، نیز بشناسند. 

 پررنگی را بازی می کند.

به هزاره جدید، صنعت گردشگری نیز عصری نوین را آغاز کرده است و با وجود مشکالت متعدد ی که در پیش باورود 

دارد انتظار است که در سیستم اقتصادی جهانی بیش از پیش براهمیت آن افزوده شود. لذا سیاست گذاران باید پیوسته 

درآینده توجه کنند. عوامل موثر بر توسعه  به مسائل اصولی و زیربنایی درخصوص رشد، جهت و آثار این صنعت

 در زیر بیان شده است: گردشگری

 گردش درآمدهای واقعی 

   افزایش توان مالی افراد 

 اوقات فراغت 

 صلح بین ملت ها 

 وسعه بازارهای پولی بین المللی و آزاد ت 

 افزایش سرعت، کارآیی و دسترسی وسیع به حمل و نقل عمومی و بخش خصوصی 

 

ریهای ارتباطی و وسایل نقلیه پیشرفته امکان جابجایی بین مناطق مختلف را نیز نموده است و افراد دریافته واتوسعه فن

اند که  راحتر از والدین خودسفر میکنند و مشکالت سفرهای گذشته خیلی کمتر شده است. و مسافرتها از حالت تفنن و 

 .و فرهنگ ها را میسر نموده است سرگرمی بصورت یک نیاز اساسی درآمده که ارتباط بین مردم

هتل ها و مکانهای اقامتی در آینده فقط محلی برای خواب و سکونت نخواهد بود بلکه برای نمایش صنایع محلی و 

 هنرهای سنتی مناطق خواهد بود که چهار عامل اساسی زیر را در ایجاد تغییرات بازار آینده گردشگری موثر دانسته اند:

 ریان جدید پرتوقع ترند، از شرایط محیط آگاهی بیشتر دارند و بجای توقف کوتاه مدت مشتریان جدید: مشت

 دنبال کسب تجارب جدید زندگی هستند. ه زیرآفتاب ب

 ناوریهای نوین: سرعت پیشرفت فن آوریهای جدید بیشتر از سرعت تغییرات در بازار مشتری بوده است و ف



 



 

ا حداقل هزینه و خطر مقصد خود و خدمات مورد نظرش را مشتری میتواند بدون دخالت گشت پروازها و ب

 انتخاب کند. 

  میزان رشد: امروز عرضه خدمات گردشگری به گونه ای که مستلزم استفاده بیش از حد از انرژی و تاثیر عمده بر

محیط زیست باشد دیگر قابل قبول نیست زیرا سازمانهای جهانی با آثار منفی این پدیده بشدت مخالفت و 

 مقابله می کنند. 

 ملکرد نوین جهانی: نظم نوین را بعضی انعطاف پذیری تامین در خدمات داشته اند به گونه ای که تنوع و ع

تخصصی شدن تفویض اختیارات و آموزشهای کارکنان در مقیاس محلی و نوآوری وجود داشته باشد که در بیان 

بیش از حد تقاضا، نیاز به انعطاف پذیری عرضه و  ویژگیهای عصر نوین گردشگری ابتدا باید به تقسیم بندی

 تقاضا و توزیع و میل به سودآوری از طریق انسجام و یکپارچگی بجای صرفه جویی اشاره کرد.

 

 آینده روابط گردشگری و محیط

بینی کرده  میلیون نفر پیش277را بالغ بر2727المللی در سالسازمان جهانی گردشگری تعداد گردشگران بین 

هایی برای محیط و جوامع و تعامل بین آنها در برخواهد گری در این سطح فرصت ها و تهدیدست. مسلماً رشد گردشا

داشت. فرصت های اقتصادی حاکی از این است که این صنعت درسیاست های اقتصادی ممالک در حال توسعه نقش 

نی، کمک به حفظ محیط زیست  و محافظت اساسی خواهد داشت توسعه متوازن گردشگری از طریق رفع نیازهای انسا

از دنیای وحش در برابر تهدیدها از جمله بهره برداری بی مورد با اشکال تخریبی میتواند نقش بسزایی در رفع فقر و 

 ساختن اینده ای پایدار ایفا کند. 

که در این صنعت نهفته  رس مهم از توسعه گردشگری در نیمه دوم قرن بیستم این بود که با وجود منافع قابل توجهید

است ممکن است آسیب های جدی بر محیط وارد کند و عاملی برای تغییرات نامطلوب فرهنگی مانند دگرگونی نظام 

ارزشهای سنتی از طریق تبلیغ مصرف  گرایی برای جوامع باشد. که میتوان به سواحل غربی مدیترانه اشاره کرد که 

داکثر تغییرات فیزیکی و فرهنگی ناشی از گردشگری را تجربه کرده اند در مرحله بلوغ رشد را پشت سرگذاشته و ح

رحال  مقابل بسیاری از مناطق گردشگری هنوز کشف نشده است یا از نظر صنعت گردشگری در آغاز راه قرار دارند. به

ییرات و آثارمثبت و در قرن کنونی گردشگری تغییراتی را برای بسیاری از محیط ها دربرخواهد داشت که میزان این تغ

 منفی آن در آینده تا حدزیادی برارزش های حاکم برجوامع و نوع قضاوتها درآن زمان بستگی خواهد داشت. 

 

 گردشگری جهانی شدن

اگر دنیای آینده را پیش چشمان خود مجسم کنیم به احتمال زیاد استمرار حرکت بسوی جهانی شدن که با ابداعات و 

معرفت است نزدیکتر « دهکده جهانی»رود شاهد خواهیم بود. و هر روز به تحقق آنچه وریهای جدید پیش میفنا

میشویم.که در این خصوص روند جهانی شدن صنعت گردشگری نیز مدنظر است و روزی فرا میرسد که شاهد مصرف 

 رآیند جهانی شدن:کننده جهانی در این بازار باشیم که ارتباطی با ملیت او نخواهد داشت. عوامل تاثیر گذار در ف
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  توسعه فن آوری:پیشرفت فن آوری در سیستمهای توزیع اجازه فعالیت شرکت ها را در سطح بین المللی و

 دسترسی در سراسر جهان را میدهد.

  تغییرات سیاسی: تغییرات ایجاد شده در افریقای جنوبی، خاورمیانه، اروپا و آمریکا شرایط مساعدی به تنظیم

 ت ها را ایجاد نموده است. برنامه های سفر شرک

  معاهدات تجاری: این معاهدات شرایطی را ایجاد  میکند تا شرکت ها در سرتاسر جهان بتوانند در این خصوص

 باهم رقابت کنند. 

  .توسعه اقتصادی: که بازارهای جذابی برای شرکت های خارجی ایجاد میکند 

 فرهنگهای همدیگر می نماید و جذابیت بیشتری برای  جهانی شدن رسانه ها: آشنایی بیشتر مردم مختلف را با

 توسعه این صنعت دارد.

 

 موانع رشد صنعت جهانگری

  : مسلماً وجود نیروی انسانی ماهر و آموزش دیده هرچند در مشاغل پایین مانند نبود نیروی انسانی ماهر

 هتلداری کامالً ضروری و تاثیرگذار در این بخش می باشد .

 

 ضرورت منابع طبیعی الزم پیش نیاز اصلی این صنعت بوده که برخی کشورها به علت عی الزم: منابع طبی بودن

مساحت کم فاقد مقاصد جهانگردی است و برخی دیگر با مازاد جاذبه های جهانگردی مواجه است اندونزی 

077 دارد که بسیاری جاذبه گردشگری دارد که توسعه نیافته است. جزیره 

 

 وسرمایه جهت هزینه ساخت، اداره و موادساختمانی در این صنعت از ملزومات ضروری  پولسرمایه:  نبود

 میباشد.

 بود ظرفیت بخش کاالهای سرمایه این 

 

 نتیجه گیری

نگرش سیستمی، رویکرد نسبتاً جامعی برای درک، تجزیه و تحلیل، برنامه ریزی و پویایی گردشگری است؛ در این رویکرد 

و عوامل تاثیر گذار بر گردشگری را هم چون گردشگران، جامعه میزبان، سازمان ها و شرکت  خوبی می توان بخش هاه ب

های ذی ربط، محیط و ... را به صورت به هم پیوسته مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار داد و آنها را سازماندهی کرد. به 

تی منسجم به تصویر می کشد و پیوند بین عبارتی دیگر، نگرش سیستمی واقعیت، بنیان و اساس گردشگری را در کلی

اجزاء وعناصر بخش عرضه گردشگری، اعم از جاذبه ها، حمل ونقل، واحد های اقامتی، خدمات، سازمانها و ... با تقاضا 

) گردشگران( در سطوح مختلف محلی، منطقه ای، ملی و بین المللی  نمایان می سازد تا برنامه ریزان برای پویایی آن در 

از طرفی این نگرش کمک می کند تا بتوان در آینده برنامه بهتری برای گردشگری رقابت جهانی تالش نمایند.  عرصه
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جذب سرمایه های خارجی  ،هدف در آینده پژوهی اگرتنظیم کرد. در واقع آینده پژوهی مناسبی در این زمینه داشت. 

 ست در سرمایه گذاری خارجی مدنظر قرار داد:مواردی که می بای .است بدیهی است باید قانون را تسهیل نمود

 موزش کارکنان داخلی بایدالزامی وانتقال فن آوری بشکل جامع وفراگیرمدنظر قرارگیرد و پیشنهاد سرمایه آ

 گذاران کامالً پذیرفته و بررسی شود.

 درات ، حفظ طرح هایی که از اهداف اقتصادی دولت حمایت میکند مانند ایجاد اشتغال، توسعه منطقه ای، صا

 محیط زیست باید تصویب شود. 

 رمایه ها را باید به بخش های خاص محدودکرد و انواع فعالیت های بازرگانی را بعهده سرمایه گذاران داخلی س

 گذاشت. 

  دولت باید مسئولیت های اقتصادی را اعطاء کند و برخدمات و محصوالت سرمایه گذاران کمتر اعمال نظارت

 نماید. 

 ز برای خرید ارزهای خارجی و تامین مخارج مربوط به سرمایه گذاری و بهره وام های بین المللی مد اعطای مجو

 نظر باشد.

  مشوق ها را به طرح ویژه مانند توسعه صنایع، طرح ایجاد شغل، طرحهای توسعه منطقه ای یاشهری، حفظ

حقوق گمرکی، اعطای زمین،  محیط زیست اعطاء کند. که این مشوق ها معموالً بصورت معافیت مالیاتی،

 مساعدت مالی، وام هایی با نرخ پایین میتواند باشد. 

 

 یکی از مواردی که در علم آینده پژوهی مربوط به گردشگری به آن اشاره می شود، بهبود خدمات بهداشتی و آموزشی،

ولت ها افزایش می یابد و می باشد. در این حال بازارهای داخلی و صادراتی گسترش و درآمدهای د ،کشاورزی کارا

 کسب درآمد بیشتر مردم پس انداز بیشتر را بهمراه و رشد بازارهای سرمایه را بدنبال و صنعت را توسعه خواهد داد. 

جهانگری نیز نیروی اقتصادی انعطاف پذیری است که بخوبی به انواع موقعیت ها پاسخ میدهد، احداث مجتمع های 

نیافته راه کارهای جدید اقتصادی را از طریق شرکت ها و فعالیت های جدید  استراحت جدید در مناطق توسعه

جهانگردی در مناطق روستایی و توسعه نیافته بوجود می آورد. جهانگردی فرصت ها و امکانات بیشماری را عرضه 

اد و آثار اختار اقتصمیکند )ضریب تکاثر: راه اندازه گیری این اثر اقتصادی یعنی نشت درآمد جهانگردی به بیرون از س

 ردشگری موارد زیر پیشنهاد می شود:برای ارتقای سطح گ غیر مستقیم در اقتصاد(. 

- .ساخت تجهیزات وارداتی با بهره گیری از ساخت و صنعت داخلی 

 تولید اثاثیه و لوازم در داخل . -2

 جایگزین اقالم خوراکی از تولیدات داخلی. -0

 ص های مشاوره ای و طراحی از داخل.جایگزین کارکنان خارجی از داخل و متخص -4
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