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چكيده
 بـراي بـسياري از   ، اشتغال و توسعه اقتـصادي ،گذاري آن بر فرايند توليدتأثيرامروزه صنعت گردشگري به علت    

كشورهاي اسالمي با دارا بـودن ميـراث معنـوي فرهنگـي و ميـراث              . كشورها از اهميت خاصي برخوردار است     
 نياز به يك حركت راهبردي براي توجه فراينـدي          ، گردشگري ايهي تسهيل كننده و نهاد    هاطبيعي و ساير داشته   

به صنعت گردشگري دارند تا اين طريق به عنوان يك فرصت تازه، زمينـه رشـد و شـكوفايي خـويش را بهبـود        
رغم سهم و جايگاه بسيار ناچيز و       بخشند، روند رو به رشد فعاليت كشورهاي عضو در طول يك دهه اخير علي             

ل درآمد گردشگري جهان، دورنمـاي خـوبي را بـراي توسـعه صـنعت گردشـگري در ميـان            همچنين سهم از ك   
در اين ميان چهـار كـشور تركيـه، مـالزي و مـصر و مـراكش بـا اختـصـاص            . دهدميكشورهاي اسالمي، نشان    

رغم نمايش توزيع جغرافيايي     علي  سازمان كنفرانس اسالمي،   ي عضو هادرصد از كل درآمد گردشگري كشور     33
ي موفق ايـن كـشورها را در        هاوازن توسعه گردشگري در ميان كشورهاي اسالمي، حركت جديد و سياست          نامت

ي ميداني از ديدگاههاي كارشناسان صـنعت گردشـگري در   هاافزون بر اين يافته. كندميحوزه گردشگري بازگو    
رو در كنـار نقـاط      تحليل وضعيت اين صنعت در كشورهاي اسالمي نيز حاكي از آن است كه فرصـتهاي پـيش                  

سازد كه با اتخـاذ سياسـتهاي   قوت گردشگري، اتخاذ راهبرد تهاجمي را پيش روي كشورهاي اسالمي مطرح مي           
اي، زمينـه يكپـارچگي اقتـصادي بـراي تـشكيل بـازار مـشترك اسـالمي در حـوزه                    اي و منطقه  راهبردي خوشه 

 دورنمـايي بـا تقويـت اتـاق بازرگـاني       چنـين . سـازد ي اقتصادي ممكن مـي    هاگردشگري را بيش از ساير حوزه     
. نمايدهاي تحقق اين ايده را از انديشه به عمل منطقي مي و تنظيم نقشه راه توسط آنها زمينهايهمنطق
. اسالميسكنفرانسازمان صنعت گردشگري، مدل راهبردي، :هاي كليديواژه

Email: Reftekhari_Reza@yahoo.comدار مكاتبات                      نويسنده عهده∗
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دمهمق-1

 توليد، اشتغال و توسعه اقتصادي گذاري آن بر فرآيندتأثيرامروزه صنعت گردشگري به علت 
يكه توجه بسياري از طوربه. براي بسياري از كشورها از اهميت خاصي برخوردار است

هايي جهت كشورهاي توسعه يافته و در حال توسعه را به آزادسازي بيشتر و اجراي سياست
) OIC(1ميسازمان كنفرانس اسال. تر در اين بخش معطوف ساخته استتغييرات ساختاري عميق

ميان  سياسي و اقتصادي جهان، در زمينه گسترش همكاريهايبزرگترين تشكلبه عنوان يكي از
 جنوب، توسعه صنعت گردشگري اسالمي را-در امر همكاري جنوببويژهكشورهاي اسالمي

 ميالدي به سال 2010با نامگذاري سال اين سازمان. داده استدر دستور كار خود قرار
در اقتصادآنگامي در راستاي توجه كشورها به اهميت فزاينده كه»سالمي اگردشگري«

 در تعامل مؤثرشدن صنعت گردشگري به عامل تبديلاست، تالش دارد باكشورهاي اسالمي
تر  زمينه را براي همگرايي عميقهاها و برقراري انس و الفت بين ملتها، گفتگوي تمدنفرهنگ

آيندهدرصنعت گردشگري اسالمي ريزي براي توسعهبرنامه. م آوردميان دولتهاي اسالمي فراه
صنعت توجه به بررسي تحوالت گذشته و نگاه به وضع موجودلزوم،ميان كشورهاي اسالمي

از همين روي تهيه تصويري روشن از سيماي. كندميپذير ناگردشگري اسالمي را اجتناب
ني بر مبناي آمار و ارقام رسمي منتشر شده، در چارچوب تحوالت بازار جهاصنعت گردشگري

در دست داشتن چنين تصويري . رودشمار ميبينانه با اين جريان بهنخستين گام در برخورد واقع
گمان در گذشته و حال باشد، بي صنعت گردشگريايهجهاني و منطقكه نمايانگر روند تحوالت

صنعت گردشگري اسالمي در صالح مسير توسعهريزي آينده و اتواند در تحكيم مباني برنامهمي
در هر صورت شناخت تحوالت گذشته بازار جهاني صنعت .ميان كشورهاي اسالمي مؤثر باشد

گيري مناسب از راهبردهاي تواند كشورهاي اسالمي را در انتخاب مسير و بهرهگردشگري مي
 موجود به سوي وضعيت توسعه، سازگار با شرايط و امكانات موجود، براي حركت از شرايط

البته فقدان اطالعات جامع معتبر درباره صنعت گردشگري اسالمي و فقدان . مطلوب كمك نمايد

1- Organization of Islamic Conferences (OIC)



_________________________1388دوم، پاييز     فصلنامه ژئوپليتيك ـ سال پنجم، شماره 140

هاي مختلف آن، كمبود آمارهاي جامع و تفكيك شده نظير تعداد تعاريف واحد درباره بخش
ي كشورهاي اسالمي از محلهاي صرف شده، درآمدهاميزان هزينهگردشگران اسالمي، 

 به تفكيك بويژهگردشگري اسالمي را گردشگري اسالمي، ارزيابي روند تحوالت بازار جهاني
سفانه بيشتر نشريات سازمان تجارت جهاني، بانك أمت.سازداجزا و بخشهاي مختلف دشوار مي

به شكل بسيار كلي و بيشتر در قالب  سازمان كنفرانس اسالمي جهاني و كشورهاي عضو
لذا . اند گردشگري اسالمي را بررسي نمودهد صنعت گردشگري نه صرفاًبخشهاي محدود، رون

در اين مقاله با استفاده از آمار تجارت گردشگري كه توسط بانك جهاني و مركز تحقيقاتي و 
 منتشر شده به بررسي صنعت 1آموزشي اجتماعي، اقتصادي و آماري براي كشورهاي اسالمي

پرداخته و كوشش شده است با  كنفرانس اسالمي  سازمانگردشگري اسالمي كشورهاي عضو
 جايگاه آنها در  اين سازمان ونگاهي به روندهاي رشد توسعه صنعت گردشگري كشورهاي عضو

، وضعيت و تحوالت صنعت گردشگري كشورهاي 1995-2006بازار جهاني طي دورهاي 
 ازSWOTبا تكنيك اسالمي از يكسو و تحليل وضعيت اين صنعت از ديدگاه كارشناسان ايراني 

. هاي كارشناسي پيشنهاد گرديدسوي ديگر مورد بررسي قرار گرفت و بايسته

 تحقيقسؤال

در  سازمان كنفرانس اسالمي اين مقاله اين است كه موقعيت كشورهاي عضو اساسي سؤال
صنعت گردشگري چگونه بوده و با توجه به موقعيت كنوني كشورهاي عضو و همچنين شرايط 

مللي، چه راهبردي كانوني براي توسعه صنعت گردشگري پيش روي اين كشورها به عنوان البين
ي قرار دارد؟ا همگرايي منطقهايههيكي از شيو

روش تحقيق-2

 تحليلي - مورد نظر، روش تحقيق به شيوه توصيفيسؤالبا عنايت به موضوع مورد مطالعه و 
SWOTرداخته شد و در شيوه تحليلي از تكنيك در شيوه توصيفي به مطالعه اسناد پ. باشدمي

1- Statistical, Economic and Social Research and Training Centre for Islamic Countries (SESRTCIC)
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تصميمات،اتخاذوجاريموقعيتتحليلبرايمفيديبسيارتحليلتكنيك،اين. استفاده شد
وفرصتهابلكهكنونياندازچشمتنهانهوباشدميانتخاببرايهاگزينهوپيامدهاارزيابي

اهدافبهدستيابيبراينيزمطالعهايندرجهتهمينبه. داردميملحوظنيزراآتيتهديدات
هانمونهاختياردروطراحيراهبرديمدلبرايSWOTجدوليكقالبدرپرسشنامهيكابتدا
تهديدهاوهاضعفطريقاينازتاشدطراحيراهبرديماتريسسپس. شودميدادهقرار

اندازچشمتنهانهراهبرديمدلمطالعهايندربنابراين. ارائه گرددمناسبراهبردهايوشناسايي
توسعه گردشگري در بين كشورهاي عضو كنفرانس درراآتيتهديداتوفرصتهابلكهكنوني

). 1 شمارهجدول(داردميملحوظ نيز رااسالمي
هااستراتژيتعييننحوهوSWOTماتريس: 1 شمارهجدول

هيسازماندبعددودرنيزيكهرودورنيوبيرونيمحيطدودرSWOTمدلاجرايفرآيند
:شودمي

يكدرونيضعفهاي وقوتنقاطتحليلبهفرآيندازوجهاين:ضعف وقوتنقاط) الف
 بر توسعه گردشگري مؤثردرونيعواملعمدتاًمسئلهازبعدايندر. پردازدميگروهيموقعيت

. رفتگقرارتوجهدر بين كشورهاي عضو كنفرانس اسالمي مورد
پيرامونيمحيطدربيرونيتهديدهايوفرصتهابهنيزوجهاين:تهديدها وفرصتها) ب
توسعه گردشگري در بهنسبتفرامليومليعواملبهنگاهوتوجهعمدتاًبعدايندر. پردازدمي

. گرفتقرارمدنظراهداف،بهدستيابيبين كشورهاي عضو كنفرانس اسالمي در
شرح بهگامششدرراهبردي،مدلدرنتيجهبهدستيابيبرايكارانجامفرآينداين،برافزون

پيشدرموجودهايفرصتامتيازدهيوبندياولويتوتعيين:اولگام: گرديدميانجامزير
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حاصلهايفرصتگرفتننظردرباتوسعه گردشگري در بين كشورهاي عضو كنفرانس اسالمي
دهيامتيازوبندياولويتوتعيين:دومگام؛)فرامليواينطقهمسطحدر(بيرونيمحيطاز

توسعه گردشگري در بين كشورهاي عضو كنفرانس اسالمي بارويپيشدرموجودتهديدهاي
وتعيين:سومگام؛)مليسطحدر (بيرونيمحيطازحاصلتهديدهايگرفتننظردر

توسعه گردشگري در بين كشورهاي عضو پيشدرموجودهايقوتدهيامتيازوبندياولويت
:چهارمگام؛)مليسطحدر(درونيمحيطازحاصلهايقوتگرفتننظردركنفرانس اسالمي با

توسعه گردشگري در بين رويپيشدرموجودهايضعفدهيامتيازوبندياولويتوتعيين
سطحدر(درونييطمحازحاصلهايضعفگرفتننظردركشورهاي عضو كنفرانس اسالمي با

راهبرديهاياولويتارائهبرايراهبرديهاياولويتماتريستشكيل:پنجمگامو؛)ملي
توسعه گردشگري در بين تهديدهايوضعفنقاطحلونمودنبرطرفبرايپيشنهادي

وهافرصتتقويتطريقازمطرحيهاآسيبعنوانكشورهاي عضو كنفرانس اسالمي به
نظردرتوسعه گردشگري در بين كشورهاي عضو كنفرانس اسالمي بابرايموجوديهاقوت

توسعه كانونيراهبردتدوين:ششمگام ودرونيوبيرونيمحيطدرمؤثرعواملهمزمانگرفتن
.گردشگري در بين كشورهاي عضو كنفرانس اسالمي از ديدگاه كارشناسان

چوب تئوريكير چا-3

ارتباط آن ،بپذيريم،استكار  كسب و وعلمي جامعه  مورد قبولهر تعريفي كهباگردشگري را
يكي از تعاريف كميته متخصصين در. توان ناديده گرفتميبا دو واژه ديگر تفريح و فراغت را ن

24آمار جامع ملل، گردشگر به كسي اطالق شده كه محل اقامت دائمي خود را حداقل به مدت 
در اين تعريف . (W.T.O. Statistic Report)قامت گزيندساعت ترك گفته و در كشور ديگري ا

:شوندافراد زير گردشگر محسوب مي
. كنندمي حفظ سالمتي يا به داليل خانوادگي و از اين قبيل سفر -اشخاصي كه براي تفريح .1
 اداري، سياسي، مذهبي، ،علميافرادي كه به منظور شركت در جلسات و يا با سمت نماينده.2

. نماينديره مسافرت ميورزشي و غ
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گردشگري يك سيستم بازي توان گفت  مي1 و همسو با ليپرزW.T.Oعريف با پذيرش ت
 و شاخصهاي آن عنصر در يك محيط با مرزهاي معين تشكيل شده است5كه از گرددقلمداد مي
ر ، سه عنص و گردشگر پذير يعني ميهمان و ميزبان عنصر انسان به عنوان گردشگرعبارتند از
هر يك از پنج .  و عنصر اقتصاد4 و ناحيه مقصد3ي حمل و نقلها شبكه2ناحيه مولد: جغرافيايي

-و با عوامل فيزيكي، فني و اجتماعي بوده ارتباط فضايي و كاركردي نظم يافته دارايعنصر 
ل عوامبه سخن ديگر . ),6Gratner :1997(فرهنگي، اقتصادي و سياسي داراي رابطه متقابل هستند

كنندگان خدمات و عرضه) ب، گردشگر) الف:توانرا مياصلي تشكيل دهنده صنعت گردشگري 
-جامعه ميزبان ) د، دولت، سياستهاي دولتي در مورد گردشگري) ج، كاالهاي مورد نياز

. دانستي گردشگريها، جاذبهها و تلقيهافرهنگ
ي به مثابه يك راهبرد توسعه  هفت عامل كليدي را براي گردشگر1980جنكينـــز در سال 

توزيع درآمد، آزادي تجارت و حذف : در كشورهاي در حال توسعه مطرح كرد و اينها عبارتند از
ها، اشتغال، پرستيژ اجتماعي، سياسي و سرانجام انحصارات، استمرار رشد تقاضا، توسعه هزينه

 ,Jan Kins ()نشناخت متغيرهاي جريان گردشگري در مقاصد گردشگرا(گردشگري هدفمند

دهد كه مجريان براي اجراي ر اين اساس متون توسعه گردشــــگري نشان ميب). 1980
 ,Lester & Stewart (كنند كه عبارتند ازسياستهاي گردشگري بايستي از تعدادي فنون استفاده 

2000: 108 :(
جبـــاري هستند استفاده از ساز و كارهايي كه تا حدودي ا: 5رويكرد دستوري و كنترلي: الف

. گيردشكنان صورت ميهمانند بازرسي و تكليف و جريمه روي متخلفين و پيمان
ها، با پذيــرش و اقدام به گرفتن ماليات، دادن يارانه: 6رويكرد انگيزه اقتصادي يا بازار: ب

هاي ها و جريمه كردن، چنين ساز و كارهايي براساس رفتارهاي عرضه و تقاضا و با انگيزهتشويق
. شودهاي گردشگري پرداخته ميها و اجراي سياستاقتصادي به تدوين سياست

1 - Lipers
2 - Generation Region
3 - Transit Route
4 - Region Destination

5 - Command & Control, Approach

6 - Market or Economic incentives, APP
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و غيــر مشاركتي ) تمركزگـــرا(هايكه معمــوالً در نظــام: 1رويكرد از باال به پايين: ج
بر اين باور است كه سياســت بايستي در باال اتخاذ گردد و اجرا توسط . گيــردصورت مي

هاي دولتي در مركز، خود را براي ها و سازماندر واقع در اين رويكرد دولت. گيردها انجام پاييني
اندركاران بايستي بدون چون و دانند و ساير دستها، صاحب حق ميتدوين و اجراي سياست

. ها و رعايت كننده آنها باشندچرا مجري سياست
طلب مركز و دموكراتيك و مشاركتهاي غير متكه معموالً در نظام: 2رويكرد پايين به باال: د

اي، محلي شود و بر اين باور است كه خود مردم در سطوح مختلف اعم از ملي، منطقهدنبال مي
گذاري و اقدام مناسب و داراي صاحب حق هستند، بويژه اينكه اگر براي انجام فرآيند سياست

ي المللبين با اهداف ملي و اي و يا حتــي، منطقه)محلي(ها براســـــاس اهداف مكانيسياست
همراه باشند، در واقع اين رويكرد بر اين باور است كه مسايل را در محل و مكان و موقعيت بايد 
تشخيص داد جاييكه مسايل و مشكالت واقعاً ناشناخته هستند و خود مردم محلي بيش از 

ر آن صورت حركت اي و محل زندگي خود آگاه هستند، دسايرين از شـــرايط و محيط منطقه
شايان ذكر است كه برخي . ها كمك نمايدتواند به اجراي موفق سياستدر اين رويكرد مي

هاي گردشگري مناسب آن صاحبنظران بر اين باور هستند كه براي اجــــراي موفق سياست
، چرا كه بكار گرفتــه شود) از باال به پايين و از پايين به باال(است كه رويكرد ادغامي و تركيبي

گذارد كه در آن با پايش اي را پيش روي مياين رويكرد جديد براي حل مسايل اجرا، شيوه
رفتارهاي بازيگران در سطـــوح مختلف و دريافت اندازه تعهد و پاسخگويي و انگيزش مردم و 

هاي پايدار دست توان به سياستگزاري و اجراي موفق سياستميزان مشاركت جويي آنها، مي
گيري در شرايط امروز، هاي تصميمدر ايران نيز با توجه به ساختار اداري و سازماني و نظام. تياف

هاي سازماني و ارتباطات فكري با رويكرد تركيبي كه در آن مشاركت سازماني و همكاري
. امكانپذير است،تواند تا حدودي عملي گرددهاي خصوصي و تعاوني ميبخش

1 - Top – down, APP

2 - Bottom – up, APP
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، گردشگري و توسعهگراييپيوند منطقه-3-1

كنند و آخرين دوره آن هاي مختلف تقسيم مي ساله دارد كه به دوره60گرايي سابقه منطقه
كامران و ( مطرح شده است1990گيري آن از دهه گرايي جديد است كه تكوين و اوجمنطقه

رق، اي در شهاي منطقهاساس آن تشويق، ترغيب و حتي ايجاد بلوك). 43، 1381پور، كريمي
، 1385اعضمي، (غرب آسيا براي جلوگيري از نفوذ كمونيسم بودشرق، جنوب و جنوبجنوب

هاي متفاوت مردم اقصي نقاط جهان دهنده گرايشنشاننيز المللي تاريخ روابط بينامروزه ). 136
 كه گرايي و نزديك شدن كشورها به هم براي ايجاد نظم حقوقي جديد استنسبت به منطقه

. شكل گيرد... جغرافيايي، ايدئولوژيكي، سياسي و قرابت  برمبناهاي متفاوتي مانند تواندمي
كندتدريج تعميق پيدا ميها به جنبه تكاملي داشته و سطح و دامنه همكاريگرايي غالباًمنطقه

دهد كه در شرايط امروز بويژه با فرايند گرايي نشان ميروند منطقه). 1386:13حسيني و هومن، (
ي در دو المللبينهاي تفكر در مورد سازماندهي  آن بر روي عمل و شيوهتأثيراني شدن و جه

يكه طوربه. گرايي وجود داردهايي با پيشينه نخستين منطقهاي، تفاوتسطح جهاني و منطقه
اي و منطقه(جهاني شدن با انقالب فناوري اطالعات، احساس نياز براي سازماندهي فراملي

سازان انديشه. را تشديد كرده و فعاليت فراملي به مديريتي فراملي نياز دارد) ايفرامنطقه
):45-1381:44پور، كامران و كريمي(گرايي جديد، چند كاركرد را براي آن متصور هستندمنطقه

اي؛هاي ملي اعضاي منطقههاي مشترك از طريق همپوشي هويتاستحكام ارزش-
اي در برابر تهديدهاي ضاء و دستيابي به امنيت منطقههاي بين اعكاهش خطر رويارويي-

پيراموني؛
... .هاي دفاعي، اقتصادي و ساختارهاي مناسب براي دستيابي به امنيت مشترك در زمينه-

1957 در سال ،»چيكارل دو« بار توسط ني نخستي كه برا»يتيجماعت امن «هي توجه به نظربا
 كنند تأمين خود را المللي منافعسطح بينتوانند در ي مي در صورت،اسالمييمطرح شد، كشورها

 فراهم كند كه نها آي امكان را براني ارتباط اني با هم ارتباط برقرار كنند تا اياگونهكه بتوانند، به
ي نقش عوامل،ي جز عوامل مادني با هم عمل كنند، بنابراتي و در نهانندي با هم ببشند،ينديبا هم ب

 مهم اري بسزي نكسانيي هنجارطي از محي ناشاتتأثير و يدتي عقيروهاي نكسان،يچون معرفت 
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ها و از جمله ار همكي بستر اصل،ي و هنجاري فرهنگيها اساس، شباهتنيبر ا.  استياتيو ح
: باشدري زيارهاي معي داراديبا كه  است»گراييمنطقه«
؛ي جمعتيهو. 1
؛ياسيسمشترك يهاتيهو. 2
ميان اعضاء؛ متقابل ي و وابستگردايتعامالت پا. 3
؛هايري گميدر تصم چند جانبهيينهادگرا. 4
 متقابل ميان اعضاء؛اعتمادتقويت حس . 5
.ي مشترك ميان اعضاءها و هنجارهادهياتقويت . 6

يگذاراستي اصول، به سني تحقق اي برادي باعضو كنفرانس اسالميي اساس كشورهاني ابر
 و عوامل طي شراارها،يبا توجه به مع.  اصول همت گمارندنيقق ا تحيمشخص و منسجم، برا

 را گراييمنطقه از ي خاصيتوان، الگويدر هر منطقه متوان گفت كه گرايي ميدهنده منطقهشكل
ني متفاوت است، بنابراگري هر منطقه با مناطق ديهايژگي فرهنگ و وط،ي كرد؛ چرا كه شراادهيپ

. استفاده كردگري كامل، در منطقه دطوربهقه  منطكييتوان از الگوينم
 يك سازمان سياسي است ولي فكر و ايده گسترش هر چند سازمان كنفرانس اسالمي اساساً

هاي اقتصادي و تجاري در ميان اعضاي آن از همان ابتداي تشكيل اين سازمان به صورت همكاري
ها  اسالمي اين است كه اين همكاريباور كشورهاي. يكي از اهداف مهم آن تجلي پيدا كرده است

اي را نيز در اعتالي تواند عالوه بر تقويت رشد و توسعه اقتصادي كشورهاي عضو نقش سازندهمي
تواند همبستگي سياسي فيمابين آنها ايفاء نمايد و از جانب ديگر اين همبستگي نيز به نوبه خود مي

ها در منشور همچنين بر اين همكاري. دها را فراهم آورموجبات گسترش بيشتر اين همكاري
با توجه به اين مالحظات كشورهاي اسالمي از زمان .  شده استتأكيدسازمان كنفرانس اسالمي نيز 

ها وجهه همت خود قرار تصويب اين منشور اقداماتي را در جهت تحقق اهداف اين همكاري
اي نيز به تشكيل ترتيبات همگرايي نطقهاين كشورها عالوه بر اقدامات دو جانبه در سطح م. اندداده

ها و طرح عالوه بر اين در قالب سازمان كنفرانس اسالمي نيز با انعقاد موافقتنامه. اندمبادرت ورزيده
بيشتر هاي را هر چههاي همكارياند كه زمينهمسئله ايجاد بازار مشترك اسالمي سعي نموده

). 1384:31پور و صادقي يارندي، حسن(مستحكم سازند
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گرايي تواند در گسترش منطقهصرفنظر از مالحظات سياسي يكي از مهمترين عواملي كه مي
زيرا گردشگري نيز به عنوان يك الگوي . نقش اساس را ايفاء نمايد، توسعه گردشگري است

مديريت و را كه چ. تواند مستثني از اين مسئله باشدفعاليتي جديد در بين كشورها نمي
اي براي گردشگري، به نوعي حلقه و ريزي منطقهيزي فراملي در سطح مديريت و برنامهربرنامه

تواند ريزي گردشگري جهاني است كه هم ميزنجيره تكاملي و ارتباطي با مديريت و برنامه
اي هاي اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي و سياسي منطقهنقش رقابتي و جايگزيني را در زمينه

ريزي توان آنرا به نوعي شيوه حمايت از مديريت و برنامهن ميداشته باشد و همچني
به سخن ديگر . (Tosun & Jinkins, 1998)گردشگردي در بين كشورهاي يك منطقه دانست

اي، خود را براي ورود به توانند در قالب سازماندهي گردشگري منطقهكشورها سعي مي
احساس نياز از اين بعد نيز مورد توجه است اين تفكر، انديشه و . سپهرهاي جهاني آماده كنند

با اين . تواند تسهيل كننده باشداي ميهاي منطقهكه براي ورود به اقتصاد جهاني و پيمان
هاي كليدي در اقتصادي گرايي در حوزه گردشگري، يكي از شاخصرويكرد، امروزه منطقه

زيرا . اي اقتصاد ملي تحميل كندهتواند سيطره خود را بر سياسترود و ميشمار ميهجهاني ب
هاي گرايي از قوت بيشتري نسبت به جنبههاي اقتصادي و بويژه تجاري منطقهامروزه انگيزه

گرايي به عنوان از اين جنبه در منطقه. (Jenkins and Frank, 1997)ديگر برخوردار است
انبه و حمايت از شود كه حضور و مشاركت در نظام تجاري چندجگرايي باز ياد ميمنطقه

آزادسازي تجاري چندجانبه از اهميت خاصي برخوردار است تا از اين طريق ميزان و درجه 
تر در نظام اقتصاد جهاني را باال ببرند و افزون بر اين به جاي نگراني از مؤثرتضمين مشاركت 

ل وابستگي به اقتصاد جهاني، ميزاني نگران حذف و در حاشيه قرار گرفتن را به حداق
اي تنها به حوزه عالوه بر اين، آثار اقتصادي گردشگري منطقه. (Hall and Page, 2000)برسانند

اي گردشگري جذب از مهمترين آثار همگرايي منطقه. شوداقتصاد و تجارت خالصه نمي
، ايهثبات و امنيت منطقهاي خارجي، بهبود رابطه مبادله، تبادالت فرهنگي،گذاريسرمايه

بنابراين، براي رسيدن به . باشدمي... زني و بيت اصالحات و افزايش قدرت چانهانگيزه تث
اي به اجراي مند و بستهگردشگري، نگاه نظام) مشي و خط(موفقيت در اجراي سياستهاي

ها همانند كيفيت نيروي انساني، منابع مالي، مشاركت محلي و قدرت و استقالل در سياست
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ها و مقررات بايستي با مد نظر گرفتن سياست. (Tosun, 2000)ها ضروري استمسئوليت
محوري زدايي و منطقهساختار و كاركرد و براساس گذر زمان و نوعي تفويض اختيار و مركز

هم به صورت صورت پذيرد و اجراي يك الگوي سياستي يكنواخت در مناطق جغرافيايي آن
با . (Hall & Jenkins, 1995)ن نخواهــد بودگيري چندان با موفقيت قرياجبار از مراكز تصميم

اين ديدگاه به بررسي اهميت گردشگري در بين كشورهاي عضو كنفرانس اسالمي پرداخته 
 سازمان كنفرانس گرايي گردشگري در بين كشورهاي عضوشود و اهميت و جايگاه منطقهمي

). 1نقشه شماره(گيردمورد تبيين قرار مياسالمي 

كشورهاي عضو سازمان كنفرانس اسالمي: 1نقشه شماره

 گردشگري اسالمي و اهميت آن -3-2

هنوز تعريفي جامع و مانع در باشد اگرچهگردشگري اسالمي، واژه رايج دهه اخير مي
شده و گستردگي بيشتري با گذر زمان نيز بر حيطه شمول آن افزودهخصوص آن ارائه نشده

دين . شودنميبا تعريفي واحد، مشخص و تبيين ه تنها ك استييابد، يك مفهوم چندوجهمي
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اسالم گردشگري را . مبين اسالم نسبت به مفهوم گردشگري و سياحت ديدگاه مستقلي دارد
 مسلمانان را به ديدن سرزمينهاي مختلف و پندارد وميهاي اخالقي حمل بر امور واال و ارزش

اي است چند ت گردشگري اسالمي پديدهآنچه مسلم اس. نموده استقمراودات فرهنگي تشوي
عدي كه قابل تسري به اشكال مختلف اجتماعي، اقتصادي، سياسي، حقوقي، فرهنگي، فناوري ب

.باشدو همچنين محيط زيست مي
دين مبين اسالم هم در قرآن و هم در سنت به كرات به بعد تبادل فرهنگي و تعامل 

قرآن مجيد ة شريفة  در بيش از بيست آيوآميز ناشي از سفر اشاره فرموده است صلح
در تفكر ديني اسالم براي ). 1385علمدار، ( استگرفته مورد سفارش قرار گردشگري

اي كه سير در زمين براي گونه، بهاستكاركردي خاص مورد توجه قرارگرفته گردشگردي
مل در نظام آفرينش خداوندگار باريتعالي أبه دركي باال جهت ستايش قدرت مطلق و ترسيدن 

هاي شبيه آيهاگر گردشگري را به معناي قرآني آن كه در آيه. كد قرآني استؤهاي ماز سفارش
اند تا ببينند فرجام كساني كه پيش از آنان بودند چگونه بوده آيا در زمين نگرديده«سوره روم 9

با توجه به تبعات مختلف فرهنگي و ... . و ) 1387،دييفرش( سوره حج46 آيه و» است
ي محيطي و جغرافيايي ها بر جنبهتأكيدااجتماعي گردشگران خارجي در كشورهاي اسالمي ب

رواج گردشگري بر اساس تسهيل رفت و آمد بين كشورهاي ،  اسالميكشورهايطبيعي 
تواند ي محيطي و جغرافيايي جوامع اسالمي ميهاژگياسالمي هدف وااليي است و توجه به وي

ريزي منسجم در جهت آينده بهتري را براي برنامهو انواع جديدي از گردشگري را بنيان نهد 
و بالطبع رشد اقتصادي و افزايش مراودات فرهنگي فراهم گردشگري اسالميتوسعه صنعت

هاي  مبتني بر اداي فريضهمذهبيي گردشگري گردشگري اسالمي شاملهايكي از جنبه.نمود
گردشگري . هاي مشخص از طريق زيارت اماكن مذهبي و بقاع متبركه استديني در زمان

 است كه مبتني بر مسافرت ايه تازنسبتاًة پديد، شودميطبيعت كه به نام اكوتوريسم ناميده 
وي از مناظر، گياهان و جويي و استفاده معن طبيعي براي مطالعه، لذتنسبتاًهدفمند به مناطق 

مل و تدبر أكد در قرآن كريم است كه بر تؤ اين نوع گردشگري از انواع م.باشدميجانوران 
هاي الهي و بردن از آفريدهقائم بر لذت  و كندانسان نسبت به آنچه كه با حواس خود درك مي

ها، درياها و مانها، آسها، صحراها، جنگلها، درهبردن به قدرت الهي موجود در كوهپي 
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جهانگرد، گردشگري علمي است كه  اسالمي ديگر گردشگرينوع. كند ميها توصيفاقيانوس
هايي كه  يا در كنفرانسهاي دور و نزديك سفربه منظور فراگيري دانش و معرفت به سرزمين

ي ديگر گردشگريها جنبه.كند مي شركتشود،مي در پايتخت كشورها برگزار معموالً
تجاري، ، پزشكي، تفريحيگردشگري فرهنگي، گردشگري آداب و رسوم، گردشگري اسالمي،
منابع عمده  كننده تأمين: عبارتند ازگونه گردشگري اسالمياز ويژگيهاي اين. باشندميورزشي 
ي هايتمز، گذاري كالنيهبه سرما نيازبازده بودن و عدمزودكشورهاي اسالمي، اقتصادي

.1 زيست محيطيرهنگي واجتماعي، ف
مستقيم خارجي در داخل گذاري غيرنوعي سرمايهاسالمي كه در واقع صنعت گردشگري 

ارتباط يكه طوربهباشدمي زيادي ايهداراي اثرات توسعگرددهاي اسالمي محسوب ميكشور
دستي،هاي مسافرتي، صنايعهتلداري، حمل و نقل، آژانستنگاتنگي با صنايع ديگري مانند

ترين كاركرد اين صنعت كسب اصلي. دارد... كشاورزي وغذايي،داري، صنايعرستوران
نياز درآمدها، ايجاد زمينه اشتغال، فروش كاالها و خدمات مورددرآمدهاي ارزي، توزيع مجدد

در كشورهاي اسالمي دستي توسعه حمل و نقل و رونق اقتصادي صنايعبويژهگردشگران و 
گذاري در  ميالدي ميزان سرمايه2000ار سازمان جهاني توريسم، در سال بر اساس آم. است

بر . گذاري جهان بوده استكل سرمايه% 9/4 ميليارد دالر يعني معادل 701بخش گردشگري 
% 1/6 ميليارد دالر معادل 1400 به بيش از 2010 انجام شده اين رقم تا سال بينيپيشاساس 

 رشد صنعت 2010 تا سال WTOبر اساس آمار . هد رسيدي جهاني خواهاگذاريكل سرمايه
736و آمار گردشگران نيز به يك ميليارد نفر و درآمد جهاني اين بخش به % 2/4توريسم 

). 1386،نجارزاده(ميليارد دالر خواهد رسيد
ساز فرصتهايي تازه است كه رسد توسعه صنعت گردشگري تحولي مثبت و زمينهميبه نظر 
گيري از آنها، خواهند توانست زمينه رشد و شكوفايي بخشهاي مان در صورت بهرهجوامع مسل

بسياري از مسلمانان دوست .  براي گردشگر مسلمان، اساساً فضاي معنوي كشورهاي مسلمان، خود داراي جاذبه است-1
جمله ها و آداب اسالمي ازرعايت ارزش. هاي اسالمي بر آنها حاكم استكه فرهنگ و ارزشدارند به مناطقي سفر كنند 

وجود غذاهاي حالل و راحتي در انجام فرايض ديني، احساس امنيت و خاطري آسوده را براي گردشگران مسلمان فراهم 
.كندمي
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تر راهمگرايي عميقتوان دورنماي تحققديگر ميسويياز. اقتصادي خويش را بهبود بخشند
هاي ، پيوندها و روابط ميان مردم مسلمان جهان در حوزههاگسترش تشابهات، آگاهيبه علت
 اين صنعت بر باال بردن تأثير. مثبت ارزيابي كرد) اعي، سياسي و غيرهاقتصادي، اجتم(مختلف

، افزايش درآمدهاي ارزي، رونق صنايع داخلي، ي مسلمانكشورهابرخي از ميزان اشتغال در 
ي و بسياري ديگر از عوامل پيش برنده اقتصادي موجب شده المللبيني هاگسترش همكاري

ي هاسازمان كنفرانس اسالمي و دولتاري ذاستگصنعت جايگاه مهمي در سيايناست تا 
ميزان تحوالت اين صنعت و افزايش نقش آن در درآمدزايي براي كشورهاي. پيدا كنداسالمي

از آن به عنوان صنعت قرن بيست  كهباشداي تا اندازهتواند مي سازمان كنفرانس اسالمي عضو
،يك قدرت اقتصاديكه گردشگري ر در حال حاض.اين دسته از كشورها قلمداد نمودو يكم 

 از عوامل متأثرايهدر هر جامع و  سياسي استايهاجتماعي، زيست محيطي و البته پديد
 گردشگران داخلي و خارجي را شودميپيچيده و درهم بافته سياسي و اقتصادي است موجب 

ان در اين سازمعضوي اخير كشورهايهاهمين امر منجر شده تا در سال. جذب خود كند
ي توسعه اين صنعت، تغييرات سياسي و اقتصادي را نيز كه موجب تسهيل امور هاسياست

 قوانين و آيين ها مورد توجه قرار دهند و در راستاي همين تالش كامالًشودميگردشگران 
اسالميكشورهاياز برخيي كالنهاگذاريسرمايه. اندي جديدي را به تصويب رساندههانامه

ردشگري و توجه به اين صنعت به عنوان ابزار مناسبي در ادامه روند توسعه در بخش گ
ي جدي از سوي برخي از كشورها و هاتالشي اخير شاهد سالهاكشورها موجب شده تا در 

.باشيمگردشگري اسالميدر صنعت سازمان كنفرانس اسالمي

 ترسيم وضعيت صنعت گردشگري -3-3

 سازمان كنفرانس اسالميرهاي عضو بررسي سهم و جايگاه كشو-3-3-1

در طي سالهاي را اين سازمان  وضعيت صنعت گردشگري كشورهاي عضو2 شمارهجدول
 براساس درآمد، مخارج و تعداد گردشگران وارده و صادره و جايگاه آنها در بازار 2006-1995

مان كنفرانس  ساز سهم و جايگاه كشورهاي عضوبراساس اين جدول،. نمايدميه ئجهاني ارا
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در اقتصاد اين دسته از كشورها بسيار ناچيز و همچنين سهم آنها از كل درآمد گردشگري اسالمي 
باشد ولي روندهاي روبه رشد فعاليت گردشگري كشورهاي عضو در طول جهان قابل توجه نمي

يك دهه اخير دورنماي خوبي را براي توسعه صنعت گردشگري اسالمي در ميان كشورهاي 
. توان متصور شدمي مياسال

 سازمان كنفرانس اسالميوضعيت گردشگري در كشورهاي عضو: 2 شماره جدول
درآمد گردشگري كشورهاي درآمد گردشگري كشورهاي 

OOIICCعضو عضو 
گردشگر وارد به ممالك اسالميگردشگر وارد به ممالك اسالمي

گردشگري گردشگري مخارجمخارج
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نفر 94148000ارزش درآمد حاصل از ورود تعداد ،2006براساس اين جدول، در سال 
 درصد 2,9رقم مذكور فقط . رد دالر بوده است ميليا83,7،  اين سازمانگردشگر به كشورهاي عضو

اين دسته از كشورها را به خود اختصاص داده ) توليد ناخالص داخلي(از كل فعاليت اقتصادي
. اند درصد سهم داشته10كشورهاي مورد مطالعه در كل درآمد جهاني گردشگري حدود . است



153... المينقش كشورهاي عضو سازمان كنفرانس اس______________________________

وارد شده به كشورهاي اسالمي به ميزان  به ازاء هر گردشگر اند توانستهاين سازمانكشورهاي عضو 
ي كه كشورهاي عضو براي گردشگري در يهادر مقابل كل هزينه.  دالر درآمد ايجاد نمايند889

 ميليارد 83,7باشد كه در مقابل  ميليارد دالر مي57,3 بالغ بر اندخارج از مرزهاي خود متقبل شده
شايد يكي از داليل .انددالري برخوردار بوده ميليارد 26,4درآمد گردشگري از تراز مثبت دالر

را فقدان نگاه كالن به حوزهپايين بودن فعاليت گردشگردي در اقتصاد كشورهاي اسالمي
ناآگاهي از  اينكهاًمضاف.هاي بزرگ و منسجم در اين حوزه دانستريزيگردشگري و عدم برنامه

عليه برخي نفي كشورهاي غربي و اروپايي تبليغات مهاي كشورهاي اسالمي و و ظرفيتها مزيت
دتوانميصنعت گردشگري  اين در حالي است امروزه .كرده اين عوامل اضافه كشورهاي اسالمي ب

در ميان كشورهاي اسالمي مطرح سومين پديده اقتصادي پويا پس از صنعت نفت و خودروسازي 
حتي اسالمي و كشورهايبسياري ازافزايش درآمد  انتظار توان ميباشد كه در صورت شكوفايي آن

در طول بيش از يك دهه اخير درآمد .  را داشتمناطقي كه منابع اقتصادي چندان درخور توجهي
در سال . افزايش چشمگيري داشته داشت سازمان كنفرانس اسالمي گردشگري كشورهاي عضو

 ميلياردي جهان 498، درآمد حاصل از فعاليت گردشگري كشورهاي مورد مطالعه از درآمد 1995
به  درصد از توليد ناخالص اين دسته از كشورها را2,3كه ) درصد5,8( ميليارد دالر بوده 28,6تنها 

 ميليارد دالر در 84به )  برابر2,9( درصدي10,2خود اختصاص داده است كه با نرخ رشد ساالنه 
 مستمر افزايش طوربه، روند مذكور1998-2006در طول سالهاي . افزايش يافته است2006سال 
نمودار( به حداكثر مقدار خود در يك دهه اخير بالغ گشته است2006يكه در سال طوربهيافته 

 تا شودميبينيپيشترين حالت در صورت استمرار نرخ رشد مذكور و در خوشبينانه). 1شماره 
افزايش ن دالر ميليو126ارزش درآمد كشورهاي اسالمي از محل گردشگري بيش از2010سال 
همچنين در طول دوره مذكور، سهم فعاليت گردشگري كشورهاي مذكور در كل فعاليت . 1يابد

 درصد در سال 2,9 درصد به 3,6 با نرخ رشد ساالنه 1995 درصد در سال 2,3اقتصادي آنها از 
2010 درصد در سال 4,3 سهم مذكور به ، افزايش يافته است كه در صورت استمرار رشد2006

 سهم آنها از درآمد به جهت فعاليت روبه رشد گردشگري در كشورهاي عضو،. قابل افزايش است

نـرخ  .  برآورد گرديـده اسـت  1995-2006در طول دهه OICبيني  با فرض نرخ رشد درآمد كشورهاي عضو اين پيش-2
. ورد گرديده استآ حداقل مربعات معمولي بردرشد به رش
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 درصد 9,8درصد به 14,8، با نرخ رشد ساالنه 1995 درصد در سال 5,8جهاني گردشگري نيز از 
در واقع در طول دهه اخير سهم و جايگاه كشورهاي اسالمي در.  افزايش يافته است2006در سال 
هاي با مقايسه نمودار. گردشگري جهان از يك رشد مستمر و با ثباتي برخوردار بوده استدرآمد 
 مشهود است كه روند نرخ رشد درآمد گردشگري كشورهاي اسالمي ن نكته كامالً اي2 و 1شماره 

در مقايسه با كل درآمد جهاني بيشتر بوده است و همين امر باعث شده سهم كشورهاي اسالمي در 
. جهاني در حوزه گردشگري افزايش يابدتقسيم كار

 سازمان ، تعداد گردشگران وارد شده به كشورهاي عضو2 شماره براساس مشاهدات جدول
 درصد از كل گردشگران 8,1 نفر بوده كه تقريبا1995،42648000ًدر سال كنفرانس اسالمي 

 درصد افزايش 9,6 ساالنه ،د مطالعه كه در طي سالهاي موراندجهاني را به خود اختصاص داده
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البته روند مذكور با افت و خيزهايي .  نفر بالغ گشته است94148000 به 2006يافته كه در سال 
ي گردشگران اسالمي در ساير ممالك در سال هااز سويي ديگر ارزش كل هزينه. همراه بوده است

رصد از كل مخارج جهاني گردشگردي را به  د4,3 ميليارد دالر بوده كه تقريبا16,5ً بالغ بر 1995
2006 درصد رشد داشته كه در سال 13,2 كه در طي يك دهه اخير ساالنه اندخود اختصاص داده

البته بخشي از تردد .  ميليارد دالر افزايش يافته است57,3به باالترين رقم خود در طول دهه يعني به 
زائران حج هستند و بقيه با بويژههبي ان كشورهاي اسالمي در حوزه گردشگري مذگردشگر

جه به روند افزايشي تعداد گردشگران در تو.  تجارت تحرك دارندبويژههاي مختلف رشته
تورسيم در حال حاضر از ها كه با وجود سهم كمي كه اين كشوردهدمي نشان كشورهاي اسالمي

اين دسته از روند توسعه گردشگري، توان اميدوار بود كه در دهه آينده با ادامه ميجهاني دارد اما 
.ندي مهم در جلب گردشگر تبديل شوها به يكي از كانونكشورها

 توزيع جغرافيايي توسعه صنعت گردشگري -2-3-2

سهم كشورهاي عمده در كسب درآمد حاصل از گردشگري از كل كشورهاي 3 شماره نمودار
57 از ميان براساس اين نمودار،. نمايدميه ئ ارا2006را در سال  سازمان كنفرانس اسالمي عضو

 كشور سهم آنها از كل درآمد گردشگري كشورهاي مورد مطالعه هر 13كشور مورد بررسي، تعداد 
OIC درصد از كل درآمد گردشگري كشورهاي عضو 54 و حدود باشدمي درصد 1يك بيشتر از 

، )5,8(، مصر)8,8(، مالزي )13,1(ه اين كشورها به ترتيب شامل تركي. اندرا به خود اختصاص داده
، )2,1(تونس، )3,5(، اندونزي)3,5(، عربستان)3,5(امارات متحده عربي، )3,9(، لبنان)4,9(مراكش
سهم ساير كشورهاي عضو كمتر . باشندمي) 1,1(و ايران) 1,3(بحرين، )1,4(اردن، )1,5(سوريه

مالزي، مصر و مراكش  كشور تركيه، چهارشود يكه مالحظه مطوريهمان. باشددرصد مي1از 
 را به خود اختصاص  اين سازمان درصد از كل درآمد گردشگري كشورهاي عضو33حدود 

هاي مورد توجه ي پرجاذبه هستند و جاذبههااين دسته از كشورها در رديف سرزمين. اندداده
 و تقويت صنعت گردشگري، ترين اين كشورها در گسترشاز جمله موفق. گردشگران را دارند

هاي اين كشور كه در جنوب شرقي آسيا قرار دارد، در دهه اخير با اتخاذ سياست. مالزي است
جديد جهت توسعه صنعت گردشگري خود، با افزايش قابل توجهي در تعداد گردشگران مواجه 
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هاي اتخاذ شده توسط دولت مالزي در جهت توسعه صنعت تمهيدات و سياست.شده است
ارائه تسهيالت .  اسالمي قرار داده است اين كشور را الگوي خوبي براي ديگر كشورهايگردشگري

ي مسلمان در زمينه ويزا از جمله مهمترين نكات جالب هاويژه از سوي دولت مالزي به توريست
اتخاذ سياست اجباري نبودن ارائه ويزا براي مسافراني كه از كشورهاي .توجه براي آنها است

اهميت در افزايش شمار مسافران مسلمان به مالزي شوند از موارد حائزميلمان وارد اين كشور مس
در توسعه تركيه و مصر كشورهاي اسالمي نظير اندونزي، ي پيش برنده ها از ديگر سياست.است

ي اصلي به اماكن توريستي، باال بردن سطح بهداشت در اين اماكن، هااتصال راهصنعت توريسم
اندازي تورهاي خارجي ي توريسم، راههاتقاي خدمات رساني به گردشگران، برگزاري نمايشگاهار

.بوده استي سياحتي و افزايش ضريب امنيت براي گردشگرانهاو آژانس

 كشور از كشورهاي عضو سازمان كنفرانس اسالمي هر يك 14تعداد ، 4 شماره براساس نمودار
از كل گردشگر وارد شده به كشورهاي اسالمي را به خود اختصاص  درصد 1سهمي بيش از 

، عربستان)9,2(مصر، )18,6(مالزي، )20,1(اين دسته از كشورها به ترتيب شامل تركيه. اندداده
عمان، )3,4(، اردن)4,7(سوريه، )4,8(بحرين، )5,2(اندونزي، )7(تونس، )7(، مراكش)9,2(
 درصد از كل 94اين دسته از كشورها . باشند مي)1(و قطر) 1,1(لبنان، )1,3(ربايجانآذ، )1,4(

 كشور ديگر 43در واقع . گردندميتورسيم گردشگرهاي وارد شده به كشورهاي اسالمي را شامل 
در مقابل، . گيرندميي كشورهاي مورد مطالعه را در بر ها درصد از كل توريسم6سهمي در حدود 
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 درصد 1گردشگري آنها هر يك سهمي بيش از كه مخارج كشور20دهد تعداد ها نشان ميسيبرر
اين دسته از كشورها . انداز كل مخارج گردشگري كشورهاي مورد مطالعه را به خود اختصاص داده

.گيرندرا در برمياين سازمان  كشور عضو 57 درصد از كل مخارج گردشگري 95,4در مجموع 

، )10,0(كويت، )15,4( كشورهاي مذكور شامل امارات متحده عربي،5 شماره براساس نمودار
، )3,8( مصر،)5,5(، تركيه)6,6(لبنان، )7,0(قطر، )8,5(مالزي، )8,7(ايران، )8,8(اندونزي
ليبي، )1,7( آلباني،)1,9(، قزاقستان)2,0(مراكش، )2,4(سودان، )3,2(عربستان، )3,5(پاكستان

در ميان كشورهاي مورد . باشندمي) 1,0(و سوريه) 1,1(، بحرين )1,2(اردن، )1,5(عمان ، )1,6(
ا به خود  سازمان ر كشور اول حدود نيمي از مخارج كشورهاي كشورهاي عضو5بررسي 

كمي از كشورهاي ي فراوان اين كشورها، تعداد هارغم جاذبهمتأسفانه علي. انداختصاص داده
.اسالمي در كسب درآمد حاصل از گردشگري فعال هستند



_________________________1388دوم، پاييز     فصلنامه ژئوپليتيك ـ سال پنجم، شماره 158

 ميالدي، كشورهاي واقع در 2020تا سال ، ي سازمان جهاني گردشگريهابينيپيشبراساس 
يشتر كشورهاي اسالمي در اين مناطق قرار دارند، همچنان فريقا، خاورميانه و جنوب آسيا كه بآ

كه كشورهاي در حالي.  درآمدهاي اين صنعت را به خود اختصاص خواهند دادسهم اندكي از
باشند كه در حوزه تمدن قديم مي از جمله محدود كشورهاي سازمان كنفرانس اسالميعضو 

بخش اعظمي از . باشندميي مختلف تاريخي هاقرار دارند و از اين حيث داراي تجربه دوره
. وقوع پيوسته استه زمين در محدوده كشورهاي اسالمي بهمسايل مربوط به تاريخ و تمدن كر

ايران نيز . اهرام مصر ساليان متمادي است كه گردشگران بسياري را به خود جلب كرده است
به لحاظ دارا بودن ابنيه و آثار تاريخي نظير تخت جمشيد، چغازنبيل، تخت سليمان و شهر 

ز لحاظ موقعيت طبيعي و جغرافيايي ا. شود كشور اول جهان محسوب مي9وسوخته، جز
كشورهاي اسالمي عموماً در . اندازهاي زيبا و بكر هستندكشورهاي اسالمي داراي چشم

نام گرفته و يك اكوتوريسم طبيعي از منهاي » برزخ زمين« كه عنوان اند واقع شدهايهمنطق
و طبيعي بسياري از نظر محيط جغرافيايي از. شودنهايت را شامل مينهايت تا مثبت بيبي

كشورهاي اسالمي مثل مالزي، اندونزي، بخصوص لبنان، ايران و برخي از كشورهاي ديگر 
فريقايي جهان اسالم داراي موقعيت آب و هوايي و طبيعت بسيار جذابي هستند كه آعربي و 
يكه تنوع فرهنگ، معيشت و زندگي در طوربهتواند عاملي براي جذب توريست باشد اين مي
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عنوان به. سازدهاي جديد را براي گردشگران فراهم ميورهاي اسالمي، امكان كسب تجربهكش
ترين مقام دوم طوالنيترين كشورهاي اسالمي داراي مثال اندونزي به عنوان يكي از پرجمعيت

گردشگري ورزشي با شاخه گلف و مزيت در  جزيره، 508 هزار و 17خط ساحلي در دنيا،
 زبان متمايز از 250 گروه قومي و 300وجود ، ي معدني اين كشورهاهمچنين شهرت آب

 كه آنمنطقه ساحل شرقي بويژهمالزي .باشندميهاي ديگر اين كشور يكديگر از جاذبه
هاي سفيد و همجوار با نواحي ساحلي در جنوب كشور چين است، به دليل برخورداري از شن

ترين نواحي ساحلي و مقاصد ترين و پرجمعيتهاي جانوري از مشهورآبشارهاي متعدد و گونه
.گردشگري جهان است

و فرهنگ آن دو عامل اصلي براي جذب گردشگران كشورهاي اسالمي در واقع طبيعت 
بنابراين از هر دو منظر چه به لحاظ تمدن، آثار تاريخي و چه به لحاظ مسايل زيست . است

تواند از صنعت رد و به اصطالح ميمحيطي و طبيعي جهان اسالم موقعيت بسيار خوبي دا
. گردشگري به عنوان منبع درآمد قابل توجهي بخصوص در برخي از كشورهاي آن استفاده كند

تواند در زمينه فرهنگي و اقتصادي براي هايي كه صنعت گردشگري اسالمي ميبه دليل مزيت
كشورهاي اسالمي و تواند فرصتي براي گذاري در اين بخش ميجوامع مسلمان دارد، سرمايه

. ملل مسلمان براي نزديكي به يكديگر از يكسو و رشد اقتصادي آنها از سوي ديگر باشد
ذخاير . هاي قابل توجهي در زمينه جذب گردشگر هستندكشورهاي اسالمي داراي پتانسيل

هاي اسالمي، به عنوان يك  مذهبي در نقاط مختلف سرزمين-هاي فرهنگيتاريخي و گنجينه
سياست نزديكي كشورها به يكديگر، . روندبراي جذب گردشگر به شمار ميمزيت 

رساني دقيق، ايجاد تسهيالت ويزايي، امكانات وسيع سفر و ساماندهي گسترده براي اطالع
اقشار مختلف كشورهاي اسالمي، نقش مهمي در توسعه گردشگري اسالمي در بين كشورهاي 

ي اسالمي را جهت رسيدن به يك زبان مشترك در زمينه اهتواند دولتاين امر مي.اسالمي دارد
 كشورهاي اسالمي در گذاريسرمايه. توسعه گردشگري در كشورهاي اسالمي ياري دهد

مندي جوامع اسالمي از مزاياي اقتصادي و فرهنگي آن صنعت گردشگري، موجب بهره
 مسلمانان به يكديگر، به عالوه اين مزيت را نيز دارد كه به دليل نزديكي فرهنگي. شودمي

.ات منفي ناشي از گردشگري جهاني را به حداقل برساندتأثير
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تجزيه و تحليل-4

دهد كه از  براساس ديدگاه كارشناسان صنعت گردشگري ايراني نشان ميSWOTتنظيم جدول 
هاي گردشگري در كشورهاي اسالمي توأم با فرصتهاي موجود در محيط ديدگاه كارشناسان داشته

ي آماري هانوعي اين ديدگاه با يافتهه رجي، نويد بخش حركت شتابنده در اين صنعت است كه بخا
 كنفرانس اسالمي هاي گردشگري در ميان كشورهاي عضو سازمانناشي از روند رو به رشد فعاليت

همسويي دارد و از اين رو برايند چنين فرصتها و قوتهايي، راهبرد رقابتي و تهاجمي را پيش روي 
كارآفرينان و سياستگزاران كشورهاي عضو بويژه سازمان كنفرانس اسالمي، بانك توسعه اسالمي و 

سازد كه در صورت توجه مطرح مي عضو سازمان كنفرانس اسالمي اتاق بازرگاني كشورهاي
گيري يكپارچگي اقتصادي در حوزه گردشگري را در ها، زمينه شكلكارشناسي عميق به اين يافته

سازد اي با منطق اقتصادي و سياسي و فرهنگي قابل ممكن مياي و فرامنطقههاي منطقهانقالب پيم
انداز و بستر را براي بازار مشترك اسالمي و اتحاد كامل اقتصادي در يك برنامه راهبردي چشم

اگر اين ديدگاه با ديدگاه طرح راهبردي توسعه صنعت گردشگري كشورهاي عضو . كندميفراهم 
 در تركيه تنظيم شده 2006كنفرانس اسالمي كه توسط كارشناسان كشورهاي عضو در سال سازمان 

است مقايسه كنيم، اتخاذ راهبردي تهاجمي در زمينه صنعت گردشگري توسط سازمان كنفرانس 
افزون بر اين . نمايدكشورهاي اسالمي، بيش از پيش ضروري و الزامي ميبازرگاني اسالمي و اتاق 

كند كه جهان اسالم براي هاي بحران اقتصادي جهان نيز، اين نكته را تقويت ميگيري كارشكل
اش، توجه به اين صنعت كاهش آثار منفي اين بحران بر اقتصاد خود، يكي از راهكارهاي راهبردي

اي گرايي و الگوي خوشه كه در چارچوب منطقههاشايان ذكر است اين راهبرد و سياست. باشد
).3 شمارهجدول(همراه داشته باشده ها را بتواند پايداري در راهبرد و سياستميگردد، تنظيم مي
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 گردشگري كشورهاي اسالمي SWOTماتريس: 3 شماره جدول
)O(هافرصت

O1-       استفاده از بازاريابي الكترونيكي با توجه به پتانـسيلهاي 
؛المللبينموجودعرصه 

O2 -      عضويت اكثريـت كـشورهايOIC سـازمانهاي    در 
ـ بين ,W.T.O, UNDP,UNEPي ماننـد  الملل IUCN, 

ECOMOS؛
O3-          تخصصي كردن انواع تورها باتوجـه بـه توانمنـديهاي

انـواع خـاص    باالي كـشورها در حـوزه توريـست ويـژه و          
؛گردشگري

O4- وجودكــشورهاي موفــق عرصــه گردشــگري جهــاني 
اسـتفاده از تجربيـات  ومانند مصر، تركيه، مـالزي و امـارات       

؛كشورهاي موفق
O5-   ،برگـزاري اجالســهاي توريـسم كــشورهاي اســالمي 

؛شبكه آموزش تخصصي گردشگريوجود
دين اسـالم بـه عنـوان       طراحي تورهاي ويژه آشنايي با     -06

تورهاي خاص ويژه اديان و استفاده از فرهنـگ حجـاب بـه         
.عنوان يك جاذبه

)T(تهديدها
T1 – نـــاتواني در پاســـخگويي بـــه مـــسائل و 
در ...و   شـبكه حمـل و نقـل       ،هيالت توريستي تس
؛يافتهاستاندارد قابل قبول كشورهاي توسعهحد
T2-      وجوداعتقادات مذهبي نادرست جهت ديدار 

؛غيرمسلمانان از اماكن و شعاير مذهبي
T3-       عدم وجود ساختار نهادي و مديريتي كارآمد 

ي عـضو  هـا در سيستم جهانگردي كشور   يكپارچه
ـ بـين  اتحاديه   به عنوان مثال   ي هتلـداري، تـور    الملل
؛ي حمل ونقل كشورهاي اسالميهاليدرها، شبكه

T4-        ي هـا  نبود تبليغات مناسب از معرفـي جاذبـه
؛گردشگري كشورها در سطح جهاني

T5-   متحـد  نقـل يكپارچـه و     نبودسيستم حمل و
قالـب پروازهـاي   زميني درريلي، دريايي و هوايي،
و سـاير   شورهاي عضو بين پايتختهاي ك  ...منظم و 

.ملل

)S(هاقوت
S1- قرار گرفتن بيشتر كشورهاي اسالمي در

منطقه تاريخي، هالل خصيب به عنوان جايگاه 
؛اولين تمدنهاي بشري

S2- قرارگرفتن اكثر كشورهاي اقليمي و تنوع
 خوب، سواحل نسبتاًاسالمي درحوزه آب و هواي 
؛زيبا و آسايش حرارتي مطلوب

S3-مسير جاده ري اكثركشورها از برخوردا
جاده واليت و  جاده ادويه،،ي ابريشمالمللبين

؛ساير راههاي تاريخي جذاب درميان ديگركشورها
S4- پايبندبودن مسلمانان به حريم خانواده 

؛ومقصد امن براي گردشگري خانوادگي
S5- دارا بودن ظرفيت خوب ميراث جهاني ثبت 

ي المللبينشده كشورهاي اسالمي در ليست 
؛ World Heritage siteيونسكو

S6 -معماري غني بودن معماري اسالمي قديم و
مدرن در كنار يكديگر به عنوان جاذبه توريسم 

؛شهري
S7- وجود خدمات زيربنايي و شبكه حمل و 

جهان  نقل در حد قبول در ميان كشورهاي 
؛خدمات خوب اقامتي و پذيرايي

S8- ميراث (راث ناملموس مي باال بودن ظرفيت
كشورهاي اسالمي از نظرآداب و رسوم، ) معنوي

فستيوالهاي ويژه مانند رمضان، غذاي حالل، 
؛...مراسم ويژه محرم و

S9- وجود شبكه كشورهاي OIC,ISESCO
.و استفاده از بازار همكاريهاي مشترك

)SO(تهاجمي / هاي رقابتيراهبرد
 كشورهاي هاي عضويتتقويت استفاده از فرصت-

...  و IUCNالمللي مانند هاي بيناسالمي در سازمان
جهت ثبت آثار تاريخي كشورهاي اسالمي در فهرست 

؛ميراث جهاني و معرفي آن به مردم جهان
توسعه و گسترش دامنه بازاريابي الكترونيكي توسط -

در بازارهاي  جهت جذب گردشگرانOICكشورهاي 
؛بالقوه جهان

ستفاده از تجارب كشورهاي موفق در هاي اتقويت زمينه-
جهت ... عرصه گردشگري مانند تركيه، مالزي و 

هاي توريستي و گردشگري شناساندن توانمندي
؛كشورهاي اسالمي

المللي براي جذب ها و اجالس بينبرگزاري همايش-
عالقمندان به پژوهش و تحقيق و آموزش در زمينه 

ده گردشگري از ساير كشورهاي جهان و استفا
؛هاي علمي آنان در زمينه جهانگرديازتوانايي

برگزاري تورهاي داخلي و خارجي براي اقشار مختلف -
المللي مانند جاده ابريشم و ادويه و مردم در مسيرهاي بين

هاي گردشگري موجود در كشورهاي يا در ساير مكان... 
ها و شناسايي جهت افزايش همگرايي و همكارياسالمي 

؛نگياشتراكات فره
استفاده همزمان و تلفيقي از هاي مينهتقويت ز-

هايي مانند بانك هاي نهادها و سازمانگذاريسرمايه
گذاران شخصي در به همراه سرمايه... توسعه اسالمي و 

زمينه گردشگري و تقويت زيرساختهاي جهانگردي 

)ST(هاي تنوعراهبرد
هاي جذب گردشگران تنوع بخشي به شيوه-

 با در نظر گرفتن بازارهاي OICدر كشورهاي
؛بالقوه و تراكم جمعيت باال

هاي بكارگيري ارتباطات بخشي به شيوهتنوع-
هاي جديد در معرفي غناي معماري و فناوري

اسالمي قديم و مدرن، تنوع اقليمي و مراكز 
؛گردشگري در كشورهاي سالمي

گذاري در حوزه هاي سرمايهتقويت زمينه-
مايت نهادهاي اقتصادي گردشگري از طريق ح

مانند بانك توسعه اسالمي، اتاق بازرگاني 
؛هاي شخصيگذارياسالمي و سرمايه

هاي تبليغاتي براي معرفي تقويت زمينه-
) ميراث معنوي(هاي ناملموسظرفيت

آداب (هاي مختلفكشورهاي اسالمي از جنبه
هاي مستحكم و همچنين بنيان...) و رسوم و 

انوادگي براي ساير خانواده گردشگري خ
؛كشورهاي جهان

هاي استفاده از نيروهاي تقويت زمينه-
دانشگاهي و علمي و تحقيقاتي و آموزشي 

ها و كشورهاي اسالمي جهت ارائه برنامه
الگوهاي مناسب براي جذب گردشگران و 
حفظ آثار موجود در كشورهاي اسالمي از 

؛جمله آثار مثبت در يونسكو
فاده حداكثر از موقعيت و هاي استتقويت زمينه-

فضاي جغرافيايي كشورها هم به لحاظ ارتباطي، 
انداز، مهد ميراث و تيك، اقليمي، چشميژئوپل
هاي كهن و تعامل معماري اسالمي و تمدن
.مدرن

تحليل 

SWOT

نيروهاي دورني

ي
ون

ير
ي ب

ها
رو

ني
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)W(هاضعف
W1-ــي ــاتي ب ــوپليتيكثب ــشورهاي ژئ ــر ك ي اكث

مناطق جغرافيايي خليج فـارس، خلـيج       اسالمي در 
ــ ــان،(ه عــدن، خاورميان ــو...) فلــسطين و لبن د و نب

؛امنيت كافي در بعضي از كشورها
W2-         حضور كمرنگ جامعه اسـالمي در عرصـه 
 و بالطبع استفاده ساير كـشورها از قـوانين   المللبين

؛و حقوق مرتبط
W3-  ــگري ــواع گردش ــت ان ــايي رقاب ــدم توان  ع

 گردشگري سالمت، ژئوتوريـسم     ،ماننداكوتوريسم
توجه كارشناسي ويژه؛ عدم دليلبه...و

W4-          وجود تـصوير منفـي تبليغـاتي ازاسـالم در 
؛ميان كشورهاي غيرمسلمان

W5-         نبود اتحاد وهمكاريهـاي متقابـل درعرصـه 
ي مـشترك و    هـا  بـه صـورت بـسته      گذاريسرمايه
ي هااي در سايتهاي اينترنتي و شبكه     منطقهتبليغات
.ايهماهوار

ــرد ــازنگري راهبـ ــاي بـ ــت  / هـ ــر جهـ تغييـ
)WO(شمندانههو
هاي ابزارهاي ارتباطي هاي استفاده پتانسيلتقويت زمينه-

هاي اطالعاتي قوي و اطالعاتي نوين جهت تشكيل پايگاه
 و همچنين OICها در هاي گردشگري، جاذبهاز توانايي

؛معرفي آنها به ساير كشورهاي جهان
در OICهاي عضويت فعال كشورهاي تقويت زمينه-

جهت از  ...)  وW.T.O(المللي هاي بينها و نهادسازمان
بين بردن انزواهاي سياسي و جغرافيايي كشورهاي 

؛اسالمي
تقويت نگاه كارشناسي و تخصصي به بحث گردشگري -

هاي هاي آن در جهت باال بردن توانمنديو زيرمجموعه
؛OICتوريستي كشورهاي 

المللي و استفاده از اي و بينهاي منطقهتقويت همكاري-
ربيات موفق ساير كشورها در حوزه گردشگري توسط تج

؛OICكشورهاي 
افزايش روابط علمي و دانشگاهي از طريق برگزاري -

درزمينه گردشگري و توسعه ... ها و ها، همايشاجالس
؛OICهاي آموزش و پژوهش مشترك ميان شبكه

تقويت و توسعه تورهاي الكترونيكي يا مجازي در كنار -
راي ساير اديان براي آشنايي با فرهنگ تورهاي فيزيكي ب

 جهت ايجاد يك OICاسالمي و باستاني كشورهاي 
؛چهره مثبت در بين ساير اديان و ملل

هاي كارشناسي افراد متخصص استفاده از توانايي-
 به منظور ايجاد يك OICگردشگري در كشورهاي 

ساختار نهادي و مديريتي كارآمد و يكپارچه در سيستم 
؛كشورهاي عضوجهانگردي 

هاي حاصل از خيز معنوي در ميان استفاده از فرصت-
مردم جهان و اديان مختلف جهت شناساندن دين اسالم و 

هاي هاي فرهنگي و معنوي غني آن در كنار ديدنيارزش
؛توريستي كشورهاي اسالمي

اران عالقمند در ذگهاي استفاده از سرمايهتقويت زمينه-
هاي ويت زيرساخت به منظور تقOICكشورهاي 

جهت توسعه ...) حمل و نقل، هتلداري و (گردشگري
.OICگردشگري 

)WT(هاي تدافعيراهبرد
افزا درهاي رقابت سالم و هم تقويت زمينه-

زمينه بازاريابي و جذب گردشگران بين 
ها و  و همچنين معرفي فرهنگOICكشورهاي 

آثار غني ساير كشورها و ايجاد عالقه و 
ر گردشگران براي سفر به ساير كنجكاوي د

كشورهاي اسالمي از طريق بازنگري در روابط 
؛هاي گردشگريسازمان

هاي استفاده از ارتباطات و تقويت زمينه-
اطالعات جديد در حوزه گردشگري و توسعه 

هاي گردشگري گردشگري مجازي براي توانايي
، امنيت و ثبات موجود در اين OICكشورهاي 

ريزي بازنگري در الگوهاي برنامهمنطقه از طريق 
؛OICو مديريت گردشگري كشورهاي عضو 

اي به هاي نگاه مثبت و توسعهتقويت زمينه-
گردشگري در ميان مردم كشورهاي عضو 

OIC و يك الگوي جديد اقتصادي جهت 
.كسب و كار
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تحليل راهبردي وضعيت و كانون گردشگري در كشورهاي اسالمي: 5 شماره نمودار

گيري و پيشنهادات  نتيجه-5

در مقايسه با كسب درآمد گردشگري از نظري عضو سازمان كنفرانس اسالميچند كشورهاهر
بخشي از پيشرفت در هاي نويد، اما نشانهكمتر استكنند صرف ميگردشگريمخارجي كه براي

سهم ي اسالمي دهد بسياري از كشورهاهر چند نتايج نشان مي. اين كشورها قابل مشاهده است
اين شناخت حاصل گرديد كه صنعت گردشگري ، اما كمي در درآمد گردشگري جهان دارند

تواند يكي از بخشهاي كليدي مهم در اقتصاد كشورهاي اسالمي و ايجاد همگرايي در ميان ملل مي
ايكشورهدر قرن بيست و يكم به براي اينكه بتواند كشورهاي اسالمي لذا. مسلمان به حساب آيد

و نيز گردشگريبپيوندند بايد سياستهاي منسجم و كارآمد پيشرو در كسب درآمد گردشگري 
درآمد با استفاده كه در اين تحقيق . ايجاد كنندبراي توسعه گردشگري شرايط و محيط مناسب 

و مالزي تركيه. كشورهاي عضو سازمان كنفرانس اسالمي بررسي شده استحاصل از گردشگري 
هايي اشاره اين آمارها به كاستي. س اين كشورها قرار داردأادي با ديگر كشورها در ربا اختالف زي

اين امر بيانگر بهاي .  استناچيزبسيار درآمد حاصل از گردشگري اول اينكه رقم واقعي . كرده است
نابرابري بين . شودداده ميتوسعه صنعت گردشگري  به كشورهاي اسالمياندكي است كه در بيشتر 
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 كه انددر جهان دور ماندهتوسعه صنعت گردشگري رها بيانگر آن است كه بيشتر مسلمانان از كشو
 كشورهاي اسالمي ناين امر خود يك عامل منفي در توسعه صنعت گردشگري اسالمي فيمابي

توسعه صنعت گردشگري در ميان ها نشانگر فقدان تنوع در گاه دقيقتري به اين يافتهن. باشدمي
هاي گردشگري داراي مزيت در بسياري از حوزهدرحالي كه بسياري از كشورها . ت اسكشورهاي

پذير كشورهاي گردشگرهاي مورد نياز براي تبديل آنها به ، اما توانايي گسترده و زيرساختباشندمي
توسعه صنعت گردشگري در ميان نشانگر تغييرات گسترده در هابا اين حال شاخص. را ندارند

سهم قابل قبول در صنعت براي دست يافتن به كشورهاي اسالمي . استمي كشورهاي اسال
توسعه صنعت نياز به اتخاذ سياستهايي دارد كه از كاربرد و توسعه زيرساخت گردشگري

رسد در چنين شرايطي، مهمترين گزينه پيش روي به نظر مي.  حمايت كندگردشگري اسالمي
ها و ، تجميع ظرفيتگردشگريه توسعه و پيشرفتبراي دستيابي ب اين سازمان عضوكشورهاي 

اي و هاي منطقهجنوب خصوصاً همكاري-هاي جنوبامكانات از طريق افزايش همكاري
بدون شك تحقق اين هدف در گرو . خواهد بوددر بخش گردشگري اسالمي چندجانبه 

اي ايجاد هرگونه گذشته و تكيه بر حداقل پارامترهاي الزم و كافي برهاي همكاريشناسي آسيب
و اين جز با انتخاب است در بخش صنعت گردشگري اسالمي اي همگرايي و همكاري منطقه

در تعاملي كامل با كه صنعت گردشگري اسالمي از آنجائي. راهبرد تهاجمي امكانپذير نخواهد بود
هاي كشورهاي ي تشويقي دولتهاتوسعه بخش خصوصي و بخش خدمات قرار دارد سياست

 بسزايي در رونق اين تأثيركنند نيز هايي كه در امر جذب گردشگر فعاليت ميبراي بنگاهي اسالم
هاي مالياتي براي فعاالن بخش هاي تشويقي، تخفيفاز جمله اين سياست. خواهد داشتصنعت 

هاي توليدي گردشگري و ارائه تسهيالت ويژه به توليدكنندگان در اين بخش جهت كاهش هزينه
هاي كالني در عين برنامهسازمان كنفرانس اسالمي از همين رو . استخش صنايع دستي  در ببويژه

در گردشگري اسالمي ، به نمايدگردشگري طراحي ميهاي مختلف كه براي توسعه ابعاد و گونه
استراتژي كالن، نگاه خاصي داشته و در حوزه بازاريابي نگاه خود را براي باال بردن سطح ارتقاي 

معطوف توسعه صنعت گردشگري اسالمي فيمابين كشورها كشورهاي مسلمان و ان ميهمكاري 
دستيابي به  اسالمي  صنعت گردشگريرسد به جهت عدم شناخت كافي در زمينهبه نظر مي. نمايد

 اين سازمان در ورود و خروج گردشگران مسلمان در كشورهاي عضويك نظام آماري قابل قبول 
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گيري جانبه و علمي ناچار است تا جهتبراي توسعه همهاسالمي گردشگري صنعت . طلبدرا مي
بسياري از كشورها نظير مالزي، تركيه و عربستان و مصر مداري داشته باشد، گرچه اكنون مشتري

ها و سيستمي همسو كه خواستهنبود، اما هستندمندان سفر هاي مختلف از عالقهپذيراي طيف
رد سنجش قرار دهد محسوس است كه در نظام نوين بازاريابي، انتظارات گردشگران مسلمان را مو

مشكالت مذكور را ها و ارائه راهكارهاي اجراييتواند با طرح ايده كنفرانس اسالمي ميسازمان
هاي  تبيين استراتژي مبتني بر ارتباطات، ايجاد هماهنگي ساختاري ميان دستگاه.مرتفع نمايد

پيگيري گردشگري اسالمي، اي هاي منطقهو برگزاري اجالس و اجرايي ديپلماسي، سياستگذاري
، معرفي ظرفيت كشورها، ايجاد اسالميگردشگري  سازمان تأسيسها و عملياتي كردن آنها، قطعنامه

اي و تلويريوني براي  ماهواره شبكهتأسيسها و تبليغات،  زيرساختصندوق مالي براي توسعه
ت گردشگري ، ايجاد امكانات و تسهيالكشورهاي اسالميي گردشگري اسالمهايپتانسيلمعرفي 

و مسافرتي براي مردم كشورهاي مسلمان به منظور فراهم آوردن بسترهاي مساعد براي تعامل، 
مسلمان را كشورهاي مي در سطح ارتباط آسان و مستمر و نهايتاً ايجاد حس وحدت و اخوت اسال

شاخه تا در نهايت دانست اي سازمان كنفرانس اسالمي توسعهاز راهكارهاي مهم در نقش توان مي
 و در هاي صنعت گردشگري جهان تبديل كندرا به يكي از مهمترين زيرشاخهگردشگري اسالمي 

اين ميان اتاق بازرگاني سازمان كنفرانس اسالمي نقش كليدي را در عملياتي كردن اين راهبرد به 
. عهده دارد

هاي سياستي را در چارچوب راهبرد تهاجمي توان توصيهيبا عنايت به آنچه مطرح شد م
در  عضو سازمان كنفرانس اسالمي هاي كشورهايحاصل از ديدگاه كارشناسان از يكسو و داشته

:زمينه گردشگري از سوي ديگر بدين صورت ترسيم گردد
اي و ريزي الگوي خوشهتقويت يكپارچگي اقتصادي در حوزه گردشگري در قالب برنامه.1

اي سرآغاز حركت در راهبرد تهاجمي است كه ورود تدريجي و مناطق آزاد گردشگري منطقه
؛سازدعملياتي كردن تحقق بازار مشترك اسالمي درحوزه گردشگري را فراهم مي

هاي مرزي، اتخاذ هاي همگرايي عميق از طريق تسهيل و حذف كنترلضرورت اتخاذ سياست.2
 استانداردهاي محصوالت و خدمات وابسته به گردشگري و اصل شناسايي متقابل در ارتباط با

؛هاي حمل و نقل كشورهاي عضوزدايي در بخشمقررات
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؛ايهاي همگرايي منطقههاي تجاري بين كشورهاي عضو از طريق موافقتنامهاصالح سياست.3
ط اي توساي و تنظيم و اجراي نقشه راه گردشگري منطقههاي بازرگاني منطقهتقويت اتاق.4

؛اياتاق بازرگاني منطقه
اي براي نظارت بر تقويت مديريت كيفيت خدمات گردشگري در اتاق بازرگاني منطقه.5

؛بنگاههاي گردشگري
تعريف يك بسته تحقيقاتي و تجربه گردشگري براي بازآفريني و تصحيح اهداف تعريف .6

؛ايشده در اتاق بازرگاني منطقه
اي به منظور دستيابي به اطالعات و بازرگاني منطقهتقويت سيستم مديريت اطالعات اتاق .7

؛خدمات اطالعات گردشگري
هاي موفق و انتقال استفاده از كشورهاي پيشرو گردشگري به عنوان الگو و توسعه ايده.8

؛ايتجارب با سازماندهي مركز مشاوره و اتاق فكر گردشگري اتاق منطقه
 براي تقويت ظرفيت مشاركت، ارتباطات ايهنطقهاي بازرگاني مپذيرش راهبري فرايندي اتاق.9

؛...جاري، اعتمادسازي، تخصيص مطلوب منابع و 
:گرايياي در چارچوب منطقهرعايت اصول كلي چهارگانه حاكم بر راهكار خوشه.10
؛هاي حوزه گردشگرياصل گزينشي مبتني بر مزيت-
؛هاي گردشگرياصل اثربخشي حوزه-
؛هااعضا به خوشهپذيري در ورود اصل انعطاف-
گرايي گردشگري به سوي بازار مشترك گردشگري رعايت اصل تدريجي حركت از منطقه-

. اسالمي

قدرداني 

 نقش كشورهاي عضو سازمان كنفرانس مقاله حاضر مستخرج از طرح پژوهشي تحت عنوان
ينوسيله از باشد، لذا بد در قطب مطالعات روستايي دانشگاه تهران مياسالمي در توريسم جهاني

. شودهاي مالي قدرداني ميقطب مطالعات روستايي دانشگاه تهران به خاطر حمايت
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