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دهیچک
 یبزرگ های چالش با آن از برداریبهره وآن  توسعةاما  است، گردشگری صنعت در پویا بخشی هتل صنعت

که  رود شمارمی به ایران در داریهتل صنعت توسعة های راه از خارجی مستقیم گذاری سرمایه جذب. روست روبه
 صنعت در خارجی مستقیم گذاری مایهسر جذب موانعِ شناساییِ پژوهش این از هدف. دارد هایی محدودیت و موانع
 آماری جامعة. است شده انجام تم تحلیل برپایة کیفی ماهیتی و کاربردی هدفی با پژوهش این. است ایران هتل
نمونه روشبا  که  بوده خارجی گذاریسرمایه و داریهتلو  گردشگری حوزة نظرانِ صاحب شامل پژوهش این

صاحب با یافته ساختارنیمه مصاحبة انجام از پس. اند شده انتخابآنان  یناز ب رنفدوازده  برفی هدفمندِگلولة گیری
 چهار در اند، گرفته نشئت هایافته از که ایران هتل صنعت در خارجی مستقیم گذاریسرمایه جذب موانع نظران،

 در ایران ناتوانیل عل ترین مهم از مدیریتی و اجتماعی سیاسی، اقتصادی، موانع. اند شده بندی دسته اصلی تم
 مستقیم گذاری سرمایه متغیرها این از هریکاند.  شناسایی شده هتل صنعت در خارجی گذاریسرمایه جذب

 این براساس. دهند می قرار تأثیر تحت را کشور گردشگری صنعت آن، دنبال به و هتل صنعت در خارجی
 4.است شده ارائه کاربردی پیشنهادهای یریتیمد و اجتماعی سیاسی، اقتصادی، حوزة چهار در ،مانع چهاردسته

 
 JEL :E22 ,G11,F21 یبند طبقه

 تم تحلیل هتل، صنعت خارجی، مستقیم گذاری سرمایه :کلیدیهایواژه
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 مقدمه

 خارجی مستقیم گذاری سرمایه ویژه به باشد، یپیشرفت هر کشور و رشد کلید گذاری سرمایه رسد می نظر به
(FDI)1 یکشورها گذشته، هایسال در. است گرفته قرار توسعه حال در کشورهایتوجه   مورد امروزه که 

 بردند می بهره جیخار یممستق گذاری سرمایه از توسعه حال در یکشورها بر اقتصادِ طتسل یبرا یافته  توسعه
(Abdouli & Hammami, 2016.) 

. حجم دارد تیاهم کشورهر  یقتصادا پیشرفتو  بهبود یبرا ار،یبسعلل  به ،یخارج میمستق یگذار هیسرما
 (.Kyi, 2015) استآن کشور  دارِیپا یاقتصاد رشد یاصل عامل کشور هر در یگذار هیسرما

 سبب به گذار، حال در یها و کشور ظهور  نو یها اقتصادو  توسعه درحال یها کشور(، 2006) 2آنکتاد ةگفت به
جذب  یها استیس نیبهتر وبردارند  رو شیپآن را از  موانعتا  اند درتالش ،یخارج میمستق یگذار هیسرما یها تیمز

 تیاهم زبانیکشور م یبرا یخارج میمستق یگذار هیسرما یای. مزارندیگ شیپ دررا  خارجی مستقیم گذاری سرمایه
هبود ب ،یانسان یةسرمااز  تیحما 3،یفنّاور زیرسر توان یم یخارج یگذار هیسرما یاقتصاد یایمزادارد. از  ارییبس
 یگذار هیسرما. برشمرد را ها شرکت پیشرفت و یالملل نیب تجارتِ گسترشکمک به  وکار،کسب یرقابت طیمح

 کشور دررا  یو اجتماع یطیمح طیکه شرا دارد را امکان نیا ،یاقتصاد یایمزاداشتن  بر عالوه ،یخارج میمستق
 یاقتصاد رشد به ها تیمز نیا یبخشد. تمام بهبود یمشارکت ةمسئوالن یها استیس تیهدا و فنّاوری با زبانیم
 (.Kurtishi, 2013کشورها است ) نیکاهش فقر در ا یاصل ابزارو  کند یم کمک شتریب

 ةمثاب به خارجی، مالی تأمین ابزارهای گریداز  استفادهخارجی و  گذاری امروزه سرمایه ،(1379) زنور از نقل به
 نیز داریهتل صنعت. است افزایشبه  رو توسعه حال دردر کشورهای  یژهو بهجهان و  در ،توسعه های اهرم از یکی

 (.1389 ،ی)محب نیست مستثنا امر این از

 شیافزا و اشتغال جادیا برای یگذار هیسرمابه  توجه ران،یا در یو رکود تورم یکاریب مشکالت هب   توجه با
 یگذار هیسرما یبرا الزم منابع نیتأم یگوجواب یلداخ انداز پس آنجاکه از. رسد یمهم به نظر م شیازپ شیب دیتول

به منابع  توجه رسد، ینم نظر بهچندان مناسب  زین ینفت نوسانِ در مدامو  نامطمئن یها درآمد رب هیو تک ستین
 است یضرورو اشتغال  دیتول تیظرف شیافزا یبرا یخارج میمستق یگذارهیسرما  ژهیو به یخارج یمال

 (.1389 ،ی)جهانشاه

و  یورود انیجر رایز است، یگردشگر ةدر حوز صنعت نیتر یجهان هتل صنعت(، 2007) آنکتاد از نقل هب
 یها هیپا(. یکی از Falk, 2016دارد ) دربر را یالملل نیب یا رهیزنج یهاهتل و است ادیز آن در هیسرما یخروج
 شیافزارش گردشگر و جذب و پذی درکلیدی  نقشی است و گردشگری نظام ةعرضاین صنعت بخش  اصلی
 آنجاکه از. است یضرور داریهتل صنعت کیفی و کمّی شرفتیپ اهمیت، این به توجه با. دارد گردشگری ةتجرب

 جهانی های استاندارد اساس بر ها آن یسرپرستو  مدیریتو  برداری بهره همچنین و ها و ساخت هتل طراحی
 گروصنعت هتل در  ةتوسعاست،  روز به های ریفنّاو گیری کار به و بسیار های هزینه صرف نیازمند
کمبود منابع مالی داخلی و ضعف بخش خصوصی برای تأمین  علت بهاست.  کالن های گذاری سرمایه
داخلی  گذاران سرمایه مختلف های محدودیتداخلی و  کافیِ  ةتجربو نبود دانش و  مدت بلند های گذاری سرمایه

. ستین ممکن داخلی منابع از گذاری سرمایه  فنّاوری،ز کشورهای صاحب ا الزم های فنّاوریواردکردن  برای

                                                           
1. Foreign Direct Investment 
2. United Nations Conference on Trade and Development 

3.Technological spillover 
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 .ردیگ یم قرار اولویت در وابسته های فنّاوریخارجی برای تأمین مالی و انتقال  گذاری سرمایه رو نیازا
 ترینمهم از خارجی های گذاری سرمایه جذبو  است یانسان یروین به وابستهو  فعال یصنعت یگردشگر

 ویژه به مختلف، های کشور امروزه. انجامد یم وابسته صنایع و گردشگری بهبود و توسعه به که است یهای گام
 مالی تأمین برافزون خارجی، گذاری سرمایه. دارند افزونی روز توجه توسعه ابزار این به توسعه، درحال های کشور
 رسد می نظربه. کند یم ایجاد المللی بین ةگسترد بازاریابی های فرصت وابسته، های فنّاوری انتقال و ها طرح

 (.1389 ،ی)محب دارد چندان دو یاهمیت داریهتل و گردشگری صنایع در یخارج یگذار هیسرما ملّی فرا های قابلیت

با داشتن  ران،یا. هاستآن یخارج گذاری هیسرما حجم ها کشور اقتصادی های شاخص نیتر یاصل از
 برای یمشخص عزم فقدان با ودر جهان ندارد  یمناسب گاهیجاخصوص  نین، در افراوا های ظرفیت و ها لیپتانس

 برای تالش وو کاربردی  یعملیات یشناس بیآس و یابیارز نیبنابرااست.  رو روبه یافتادگ عقب نیاعلل  ییشناسا
 یبهروزست )ا ضروری یامر رانیدر ا یخارج یگذار هیسرما های تیمحدود وموانع  برداشتن و ها راهکار ةارائ

 میمستق گذاری موانع جذب سرمایه ییپژوهش شناسا نیا یاصل ةمسئل جهیدرنت(. 1394 همکاران، و مفروزلو
 است. رانیا هتل صنعت در خارجی

 

 پژوهشۀنیشیپواتیادب

. است هتل صنعت و خارجی مستقیم گذاری سرمایه بهتر توضیح و توصیف پژوهش پیشینة و ادبیات مرور از هدف
 .شود یم داده شرح هتل صنعت و خارجی مستقیم گذاری سرمایه مفاهیم امهاد در
 

 هتلصنعت

 محدود دامنةممکن است  هتل خدمات. دهد می ارائه فروش یبرا را خدماتی و تسهیالت که است مکانی هتل
 هتل ازارب مفهومِ از بخشی که یردو تسهیالت را دربر گ خدمات از وسیعی ةگستر و باشدداشته  ای گسترده یا

 و( پنداره) تصویر قیمت، خدمات، تسهیالت،: است شده تشکیل عنصر پنج از هتل بازار مفهوم. شوند می تلقی
 (.Medlik & Ingram, 2000: 13-15) مکان

 فیتعر در. گسترده محصول و ملموس محصول و( یاصل) یمحور محصول از اند عبارت هتل محصوالت
 واست  محصول سه نیا از یبیترک هتل محصولمحصوالت توجه شود.  نیب یها به تفاوت دیبا هتل محصوالت

. است آن دنبال به یمشتر که است یتیمز ترین اصلی یمحور محصول. کند یم تیحما را گرید یمحصول
 دارند یمتفاوت یازهاین انیمشتر چون اما است، خواب یبرا یاقامتگاه یدارهتل صنعتدر  یمحور محصول

 .کند یم نییتع را یمحور محصول که است یمشتربیشتر اوقات 

را  خدمات یهااستاندارد و تیفیک طرح، اندازه،مانند  ملموس یکیزیف یها یژگیو یتمام ملموس محصول
 محلِ یاصل محصول اگر مثال، یبرااست.  یضرور یقابل عرضه به مشتر یمحصول محور یدربر دارد که برا

 .است ونیزیتلو و حمام راحت، خوابیتخت ملموس محصوالت باشد، شب گذراندن یبرا مناسبی

 هستند ناملموس عناصر مواقع از یاریبس در. شود یم لیتشک محصول ناملموس عناصر از گسترده محصول
از  یا نمونه کارکنان. شوند یم هم  با هاهتل رقابت موجب و کنند یم زیمتما یکدیگر از را مشابه یهاهتل که

بوده  چگونه شان یدسترس دهند،  یم انجام را فشانیوظا چگونه اند، دهید آموزشاندازه  چه تا: اند گسترده محصول
است:  فروش از پس خدماتاز محصول گسترده  گرید ةچطور تنظیم شده است. نمون خروجشان و ورود ساعاتو 
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 یسازمان خالقا و برند و جوّ مانند یمهم عناصر امروزه. کند یم یدگیرس انیمشتر های تیشکا به چگونه هتل
 (.Bowie & Buttle, 2004: 116-118اضافه شده است ) شدهمطرحنیز به موارد 

 یجهان بازار به ورود یبرا یگوناگون یها ، در صنعت هتل روش2006در  2و اِندو 2005در  1ینیآلت از نقل به
 یگذار هیسرما و مجوز دورص ،یتیریمد یقراردادها بستن(، زی)فرانش یندگینما ازیامت واگذاری نیب. دارد وجود
دارد، ازجمله ساخت  یگوناگون یها شکل یخارج میمستق یگذار هیهایی وجود دارد. سرما تفاوت یخارج میمستق
 ازیامت واگذاریِ. مشترک یگذارهیسرما و آوردندست بهو  کردنپارچهکی موجود، یها هتل ةتوسع د،یجد یها هتل
در صنعت هتل  یخارج میمستق یگذار هیسرما ةعمد یها شکلدادن از و اجاره یتیریمد یبستن قراردادها ،یندگینما

 به بسته. دانند یم خطر کمورود  یها روش را یجهان بازار به ورود یها روش نیا 2005 در موید و چن. است
که  افتندیدر 1981در  3نییکو مک و نگیدان. است متفاوت یجهان بازار به ورود یها روش زبان،یکشور م یها یژگیو

 کردند انیب 1998 در 4کاندوبا درآمد باال است. کانتراکتر و  ییکشورها در روش نیتر جیرا یندگینما امتیازواگذاری 
 یدر کشورها اما دارد، یبرتردرآمد پر یها کشور در یتیریمد یها و بستن قرارداد یندگینما ازیامت واگذاریکه 

 ینیشیهای پ نتایج پژوهش برخالفپژوهشگر  دو نیا های گفتهاست.  تر مرسوم میمستق یگذار هیسرماتوسعه  حال  در
 افتهی توسعه یکشورها بهورود  جیرا مدل ،ستآنک های گفته براساس. است کرده انیب 1982 در 5است که آنکتس

 (. Falk, 2016) است یتیریمد یها قراردادتوسعه  حال در یکشورها در رایج مدل و میمستق یگذار هیسرما
 

 خارجیمیمستقگذاریرمایهس

 یاقتصاد ةو توسع یسازمان همکار یفتعر یخارج یممستق گذاری یهسرما از شدهپذیرفته تعریف ترین فراگیر
(OECD)6 المللی ینو صندوق ب ( پولIMF) 

اند  کرده ارائة سازمان دو این کار نیروی را تعریف این زیرا است؛ 7
 قرارهر کشور  آمار ملی ةادار یاردر اخت خارجیِ مستقیم گذاری سرمایه آمارِ آوری گرد یرا برا هایی استانداردتا 

 در که است المللی بین همکاری ینوع یخارج یممستق گذاری یهسرما که است این تعریف این کالم جان. دهند
 نفوذ چنین وجود یف،تعر ین. بنابر ااست آورده دست به را مدتی بلند مدیریتی نفوذ میزبان کشور در گذار سرمایه آن

کند  کنترلرا  امتیازها ملیّتی چند شرکتی یا شود گذاشته رأی به سهام که شود می فرض زمانی مدت بلند مدیریتی
(Contessi & Weinberger, 2009.) 

 فیتعر یتجار یها تیفعال در منابع یگذار هیسرما یخارج میمستق یگذار هیسرما ،2003در  8لیه از نقل به
 جذبنظر است که  نیا بر 1996 در 9وزیک ن،ی. همچنشود یانجام م گذار هیسرما زادگاه از خارجاست که   شده

 بر یخوب ةجینتداشته و  یمثبت ریتأث یخارج میمستق یگذار هیسرما بر شتریب یخارج میمستق یگذار هیسرما

 (.Oyin, 2014) دارد زبانیم یاقتصاد ةتوسع یها چالش

 شده میتقس میمستق ریغ و میمستق ةدست دو به زبانیم کشور رفاه بر یخارج میمستق یگذار هیسرما پیامدهای
صادرات صورت در) یآور  ارز درآمد، بر اتیمال از اند عبارت و شوند یم یکمِّ یآسان به میمستق یامدهای. پاست

                                                           
1. Altinay 

2. Endo 

3. Dunning & McQueen 

4. Contractor and Kundu 

5. United Nations Center on Transnational Corporations 

6. Organization for Economic Co-operation and Development 

7. International Monetary Fund  

8. Hill 

9. Caves 
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 به توان یم یخارج میمستق یگذار هیسرما میمستق ریغ پیامدهای از. یشغل یها فرصت جادیا و( بودن محور
 (Lemi, 2004) دشواراست زبانیم کشور رفاهِ در آن ةجینت یابیارز که کرد اشاره فنّاوری زیسرر

 صادر سبب یموارد در و سازد یم آسان را ژهیو یها مهارت یبرخ و فنّاوری انتقال یخارج میمستق یگذار هیسرما
 (.Twomey, 2000) بخشد یم بهبود را گذار هیسرما و ریپذ هیسرما کشور یکل رفاه نیهمچن. شود یم یخدمت شدن
 : دارد زین هایی زیان یگذار هیسرما روشِ نیا
 ؛یمحل یها  شرکت یبرخ در کارکنان تعداد کاهش ـ
 زبان؛یم کشور یبرا یطیمحستیز مشکالت پدیدآمدن ـ
 دارند؛ یادیز واردات که یتیچندمل یها شرکت در ها پرداخت تراز یبرا ییامدهایپ ـ
 (.Agwu , 2014 ) یوکارها ت دولت در کنترل کسبمشکال ـ

 انیجردر  زبانیدر کشورِ م یاجتماع و یفرهنگ ،یاسیس ،یاقتصاد مختلف عوامل ،(2005) آنکتادنقل از  به
 عوامل مختلف یها کشور ةتجرب و یالملل نیب یها چارچوب براساس. گذارند ریتأث یخارج میمستق یگذار هیسرما

 وامل ،یاقتصاد عوامل ،یسنت عوامل: شوند یم میتقس گروه چهار به یخارج یها یگذار هیاسرم انیجر بر کارساز
 .یتیامن و یاسیس عوامل ،یقیتشو و یتیحما

 یسنتعوامل  منابع ،ییایجغراف عوامل ةدربردارندسنتی  عوامل ک،یکالس یها هینظر براساس:

 کشور یکیتیژئوپل و ییایجغراف تیموقع ییایافجغر عوامل از منظور. است ماهر و فراوان کار یروین و یعیطب
 با ارتباط ةنحو و یمکان تیموقع ت،یجمع وهوا،آب کیفیت از است  عبارت یکیتیژئوپل عوامل یبرخ. است
 (.1390 ،یامام و فطرس) یالملل نیب یها آب

 یالملل نیب و یا منطقه یها بازار به یدسترس بازار، رشد سرانه، درآمد و بازار ةانداز:یاقتصادعوامل، 

 گرید و دهیا ،یفنّاور ماهر، کارِ یروین به یدسترس بازار، ساختار کشور،هر  ةژیو یمصرف های اولویت
 و ها ارتباط برق، ها، جاده بندرها،مانند  یکیزیف یها ساخت ریز ،یتجار یها نام مانند جادشدهیا یها ییدارا

 و یا واسطه یها کاال ةنیهز زبان،یم اقتصاد در تباطاتار و ونقلحمل ةنیهز مانند یورود یها نهیهز گرید
 از همگی شوند؛ یم یمنته یا منطقه یها شبکه ییبرپا به که یا منطقه ةپارچ کی یها نامه توافق در تیعضو

 مؤثر عوامل دیگر از .(UNCTAD, 1998: 91) اند یخارج میمستق یگذار هیسرما بر مؤثر یاقتصاد عوامل
 دیتول ةسران مبدأ کشور که یصورت دراست.  ایجغراف ای یداخل ناخالص دیتول  یخارج میستقم یگذار هیسرما بر 

 FDI زانیم باشد، کینزد بزرگ یاقتصادها گرید به زبانیم کشور ای باشد داشته یادیز یداخل ناخالص
 (.Hoshi, 2018) بود خواهد شتریب

 یگذار هیسرما قانون مه،یب قانون ر،کا قانون به سو کی از عوامل نیا :یقیتشوویتیحماعوامل، 

 ییکارآ به گرید یسو از و است وابسته ها اختالف رفع به مربوط نیقوان و یگمرک نیقوان ت،یمالک قانون
و  یاقتصاد یها زهیانگ تنهانه که است مرتبط یاقتصاد نظام ییکارآ به جهیدرنت و هیسرما و یمال یها بازار
 ینقش ،یخارج یگذار هیسرما ژهیو به ،یگذار هیسرما یها یریگ میتصم در کند، یم تیتقو را یفن و یمال

 یگذار هیسرما انیجرمربوط به  عوامل ژهیو به ،یگذار هیسرما که است یعامل گذار هیسرما ةمیب. دارد یاساس
 اصالح یقیتشو مواردِ گرید. از کند یم قیتشو را آن و دهد یم قرار ریتأث تحت را ها کشور در ،یخارج میمستق
 (.1384 ،یعباس و یجانیکم) است گذاران هیسرما برابر  در نیقوان یریگ موضع یساز شفاف و مقررات و نیقوان

 جامعه، یاجتماع ساختار ،یاسیس ثبات ،یاجتماع ثبات ةدربردارند عوامل این :یتیامنویاسیسعوامل 
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 در یخارج یگذار هیسرما قتیدرحق. است کشور در یاسیس یها یریگ میتصم ةنحو و دولت قدرت حکومت، نوع
 یها نهاد ثبات ،یاسیس ثبات همچون یعوامل. باشد  داشته وجود مناسب ییفضا که ردیگ یم شکل یطیمح

 اموال تصرف و مصادره ،یادار های دستگاه فساد ،یساالر وانید زانیم ،یاجتماع ثبات ن،یقوان ثبات ،یگذار قانون
 خطرات ،یاعتماد یب ،یمعامالت یها نهیهز. است طیمح نیا ةکنند نییتع واملع از یمعنو تیمالک حق و ها یخارج

 (.1391 ،یافشار و یدریح) است طیمح نیا ةکنند نییعت عوامل گرید یحقوق و یاقتصاد ،یاسیس

 در 1گوبتا و نبرگیفانقل از  به. است دهیچیپ اریبس یاسیس طیمح و  یخارج میمستق یگذار هیسرما نیب ةرابط
  یخارج میمستق یگذار هیجریان سرما و یخارج گذاران هیسرما یِگذار هیسرما از قبل یها تیفعال بر یاسیس خطر ،2009

شکل  یاسیس یخطرها بُعد سه نیب تعامل از یاسیس یداریناپا، 2015 در 2سامر و وارگاسنقل از  به. گذارد یماثر 
 (.Nikšić Radić et al., 2019) یمذهب ـ  یمقو تنوع و ینهاد یداریناپا و یاقتصاد یداریناپا: ردیگ یم

 ییها که به نمونه است شده انجام یادیز یها پژوهش هتل صنعت و یخارج میمستق یگذار هیسرما ةحوز در
 :شود یاز آن اشاره م

 داریهتل صنعت در خارجی گذاری سرمایه های روش بندیاولویت عنوان با خود ةنام انیپا در( 1389) یمحب
 رایج روش هشت بین از ایران، هتل صنعت در خارجی گذاری سرمایه ةدربار گیرندگانتصمیمکرده که  انیب ایران

 . دانند یروش م ترین مناسبرا  لیسانس روش هتل، صنعت در خارجی گذاریسرمایه
 یذارگ هیسرما جذب یاقتصاد و یحقوق یها بستر یبررس»با عنوان  یا (، در مقاله1392) منش ینژند و عباسلو

 و یحقوق دیدگاه از خاص و یکل نیقوان یبرخ اصالحِبر  دِیتأک ضمن. «رانیا یبرا مناسب یاستراتژ ةارائ و یخارج
 . داند یم مناسب کشور یبرا را ها فرصت و ها قوت از استفاده و مندی بهره یها تیقابل و طیشرا ،یاقتصاد

 های کشور در خارجی مستقیم گذاری سرمایه و ردشگریگ ةرابط» عنوان با یپژوهش(، در 1389) باستان و بهبودی
مانند  توسعه حالدر های درکشور که افتندیدست  جهینت نیبه ا ،«تابلویی های داده در علّیت رهیافت) توسعه حال در
 دادتع هرچه که،طوری به دارد؛ وجود هیسو کی علّی ةرابط   یخارج میمستق یگذار هیو سرما گردشگر تعداد نیب رانیا

 . خواهد بیشتر زین خارجی مستقیم گذاری سرمایه حجم باشد، بیشتر ها کشور این به واردشده گردشگر
 اقتصادی رشد در یخارج مستقیم گذاری هیسرما نقش»با عنوان  ی(، در پژوهش1392و همکاران ) یاستاد

 وآزاد  تجارت ،یاقتصاد رشد هک افتندیدست  جهینت نیبه ا ،«هاآن متقابل ةرابط یبررس و( 1357-1387) رانیا
ارتباط مسقیم  گرنجر آزمون ودرند  یخارج میمستق یگذار هیسرما جذب روند بر مثبت یریتأث یانسان یةسرما
 .کند تأیید می را یخارج میمستق یگذارهیسرما و یاقتصاد رشد

 ةمطالع: یگرگردش بخش در یخارج میمستق یگذار هیسرما» عنوان با یپژوهش( 2020) نزیمارتو  کرو
 نیمثبت و مسافت ب یریدرآمد تأث زانیکه م دهد یم نشان پژوهش نیا جینتا. اند داده انجام «فرانسه یمورد

. گذارد یم فرانسهدر  یخارج میمستق یگذار هیسرما سهامدر  یمنف یریتأث گذار هیسرما یفرانسه و کشورها
 ةعرض ماهر، کارِ یروین فراوانی کار، ةهزین گذار، هسرمای کشورهای و فرانسه بینمالیاتی  های اختالف همچنین
 خارجی محل انتخاب به مربوط تصمیمات در نیز  یخارج میمستق یگذار هیسرما کل سهام و عمومی کاالهای

 یگذار هیسرما میمستق جذب در ژهیو به هتل، صنعت در فرانسه ن،یبرا عالوهمهمی دارد.  نقش یگذار هیسرما
 . کند یم عمل تر موفق یفرهنگ مجاورتِ و مشترک مرز با زبان یفرانسو یشورهاک از ، یخارج میمستق

 یها شرکت یگذار هیسرما محلِ انتخاب در تنوع» عنوان با( 2016) نواردد و وتیراشپژوهش  جینتا بنابر

                                                           
1. Feinberg and Gupta 

2. Vargas and Sommer 
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 شیافزا را گذار هیسرما شرکت مهارت زانیم بازار ةانداز ،«صنعت و کشور شرکت،آثار  شناخت: جهان یتیّچندمل
 . است تر مهم یزبان و یفرهنگ روابطدو کشور و  یکیکوچک نزد یها شرکت یبرا که یحال در دهد، یم

 گذاران هیسرما جذب در یاندونز یگردشگر»( با عنوانن 2018) انتویسودار و یپوترپژوهش  جینتا براساس
 در یگردشگر بخش بهبود به ادرق  یخارج میمستق یگذار هیسرما ،«یخارج میمستق یگذار هیسرما نقش: یخارج
. دارد یخاص تیجذاب که یگردشگر در ویژه به کند، یم قیتشو زیتما جادیا به را یاندونز و است یاندونز
 .است مؤثر یکاریب نرخ کاهش در و است یمحل محصوالت بهبود به قادر  یخارج میمستق یگذار هیسرما

 در مؤثر عوامل ةمنزل به لهستان غرب جنوب در ها یارشهرد تیجذاب» عنوان با یپژوهش در( 2016) پوچاتو
 ةدرج ،یاقتصاد ةتوسع سطح ن،یزم متیقکه عواملی چون  داد نشان «یا رهیزنج یها هتل یگذار هیسرما

 .است مهم اریبس گذاران هیسرما یبرا یگذار هیسرما محل در یساز شهرو  شدن یالملل نیب
( 2014) انیبخشجهان ةمقال عنوان «یگردشگر صنعت در یخارج میمستق یگذار هیسرما ریتأث یبررس»
که  دهد یم اجازهپژوهشگران  به یگذار استیس مهم میمفاه از یبرخآن است که  انگریب یپژوهش و جینتا. است

 بهتر ینیب شیپ یبرا یاقتصاد ـ یاسیس ییکنند و الگو ییشناسا را یگذار هیسرما تیظرف یدارا خاص مناطق
 دهند. ارئه یگذار هیاسرم در راتییتغ

 بخش رشد بر یخارج میمستق یگذارهیسرما ریتأث» عنوان با یپژوهش( 2019همکاران ) و الحالق
پژوهش،  نیدر ا خطا حیتصح مدل برآورد جینتا به توجه با. اند داده انجام «1980-2016 اردن در یگردشگر

 به توجهپژوهش بر لزوم  نیا. در دارد میقمست یریتأث یگردشگر بخش رشددر   یخارج میمستق یگذار هیسرما
 یمناسب برا ییفضا جادیا درجهت تالش و یاقتصاد ةتوسع در آن نقش تیتقو و یگردشگر بخش
 انیجر که یشده موانع هیتوص نیهمچن. است شده دیتأک الزم یابزارها یةکل سازیفراهم با یگذار هیسرما
 .شود برداشته کرده محدود را دنار یگردشگر بخش در یخارج میمستق یگذار هیسرما

 ،«کامبوج در یخارج میمستق یگذار هیسرما بر مؤثر عوامل»در پژوهش خود با عنوان  ،(2011) همکاران و وِرزیکا
 یخارج میمستق یگذار هیسرما انیجر بر ارز نرخ و دوجانبه تجارت و یداخل ناخالص دیتولکه  افتندیدست  جهینت نیبه ا
 .گذارد یم یمنف ریتأث  یخارج میمستق یگذار هیسرما انیجر بر ییایجغراف ةفاصلو  بتمث ریتأث کامبوج در

همکاران  و آندرو پژوهش عنوان «یخارج یها بازار به ورود روش انتخاب یبرا ها هتل ةکنند نییتع عوامل»
 ها، شرکت یمللال نیب تجارب بازار، تیجذاب ،یفرهنگ ةفاصل که دهد یم نشانپژوهش  نیا جینتا. است( 2017)

 عوامل کنند یم دیبازد گرید یکشورها ازکه  ینیچ گردشگران تعداد و ها شرکت ةانداز ها، ییدارا بودنناملموس
  .است یخارج یها بازار به ورود روش انتخاب ةکنند نییتع

 انجام «کانادا در یمال تیریمد و هتل یگذار هیسرما یروندها» عنوان با یپژوهش( 2013) همکاران و یلیو
 یکنون یفضا لیوتحلهیتجز و 1980ةده در هتل یگذار هیسرما یها الگو انیب بهپژوهش  نیا در. دادند
 مشارکتهزاره،  نیاول ا ةدر ده کانادا در شدهفروخته هتل 850 از. پرداختنددر کانادا  یگذار هیسرما
 یگذار هیسرما در یخارج ةبهر کانادا در اکنونهم که یدرحال. است بوده درصد 10 از کمتر یخارج گذاران هیسرما
 دارد. یشتریداران ب طرف اتاق 175 تا 100 با ییها هتل و است شیافزا به  رو هتل

 یگذار هیسرما یاقتصاد تأثیر خوب؟ زیچ کی از شتریب یلیخ» عنوان با یپژوهش( 2017) همکاران و یدا
 یها بخش تمام تیتقو باعث هتل صنعت در یگذار هیماسرآنان،  یها افتهی بنابر. دادند انجام «نانیها در هتل

 .شود یم اشتغال و یاقتصاد بازده بهبود و صنعت
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پژوهش  عنوان «رانیا از یشواهد: یاقتصاد رشد و یخارج میمستق یگذار هیسرما ،یگردشگر ةرابط»
 یگذار هیسرما و ارز نرخ نیبکه  دهد یم نشانآنان  یها افتهی. است( 2015) همکاران و یزدی سینو خوش
 مخارج نیب را یا دوطرفه تیعلّ گرنجر تیعلّ آزمون. دارد وجود یمثبت ةرابط یاقتصاد رشد و یخارج میمستق

 .دهد یم نشان یاقتصاد رشد و یگردشگر
 صنعت و یخارج میمستق یگذار هیسرما ةنیزم در شماریبی یها پژوهش هرچند پژوهش، ةنیشیپتوجه به  با
 یبررس هتل صنعت در یخارج میمستق یگذار هیسرما جذب موانع یپژوهش چیدر ه نونتاک ،شده انجام هتل

 :شود می مطرح ریز صورتبه پژوهش نیا سؤال رو، نیازانشده است. 
 اند؟ کدام رانیدر صنعت هتل ا یخارج میمستق یگذار هیسرما جذب موانع

 

یشناسروش
یریگنمونهروشویآمارۀجامع

 نوع ازاین پژوهش  های داده آوری گرد نحوة. است کیفی ماهیت نظر ازو  کاربردی هدف نظر از رو پیش پژوهش
این بر. استو صنعت هتل  خارجی گذاری سرمایه حوزة نظران صاحب ةدربردارند آماری جامعةاست.  توصیفی
 گلولة گیری نمونه. ندا هانتخاب شد نفر دوازده برفی، گلولةاز نوع  هدفمند گیری نمونه روش از استفادهبا  اساس،

روش  ینمناسب دشوار باشد. ا کنندگانِ مشارکت یافتنکه  رود یکار م به یهنگام ای زنجیره گیری نمونه یا برفی
استفاده  یهاول کنندگان از ارجاعات مشارکت بایدروش  این درشود.  کار گرفته می به بالقوه گویانپاسخ تعیین یبرا

(. 1394و پاراسکواس،  یانی)آلت کرد
هر مصاحبه از  انی. در پااست افتهی  ساختارمهین ةمصاحب یعنی اطالعات یآور جمع پژوهش نیا یاصل ابزار
از  نفر دوازده با ب،یترت نیهم بهکند.  یمحل کار او معرف آدرس ذکر بارا  یگرید نفع یذکه  شد خواسته شونده مصاحبه

 یآور جمع یها روش از هرکدام در پژوهشگر. است هه شدمصاحب یخارج یگذار هیسرما و یدار هتل ةحوزمتخصصان 
 که ییابزارها مصاحبه، از حاصل یها داده ضبط ةلیوس بر عالوه. است  کرده استفاده روش آن ةژیو یابزارها از ها داده

اند از  ارتعب کرده استفاده ها آن از ها داده ضبط و ثبت یبرا ها داده یآور جمعگوناگون  یها روش در جداگانهپژوهشگر 
 .ادآورهای و مصاحبه نیح یها ادداشتی ،یدانیم یها ادداشتی ،یا مشاهده یها ادداشتی یها برگه

 ةدربارکه   یزمان تا شده یسع پژوهش نیا در. است ها نمونه تعداد ینظراشباع  اریمع یفیک یها پژوهش در
 ابعاد و یژگیو بابت از و نشده مشخصمالً کا ها مقوله انیم روابطو  امدهین دست به یدیجد ةداد چیه ها مقوله

از  نفر دوازدهتا  ده که گرفت صورت زمانی ینظر اشباع ن،یبنابرا. ابدی ادامه ها داده یگردآور افتهین  پرورش
 . نکردند اشاره یدیجد مضمون هیچ به شوندگان مصاحبه

 

هادادهلیوتحلهیتجزروش
 شناسایی پژوهش ایناز  هدف. است شده استفاده تم تحلیل روش از ها داده تحلیلوتجزیه برای پژوهش این در

 یلتحل روش هدف، ینبه ا یابیدست ی. برااست یراندر صنعت هتل ا یخارج یممستق گذاری سرمایه جذب موانع
 یبعد مرحلة درو  شدهراستا مطالعه هم های پژوهشو  یقتحق یاتادب ابتدااست:  شده اجرا مرحله سه درمضمون 

دست به های نتیجه سپس. است شدهمصاحبه  یخارج گذاری سرمایه و داری هتل حوزةاز متخصصان  نفر وازدهدبا 
 یخارج یممستق گذاری یهموانع جذب سرما یکیگراف یشاساس آن نما  بر وشده  تحلیلویهتجز ها مصاحبه از آمده
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(، ها موجود در متن مصاحبه یدیکل های نکته)کدها و  یهپا های مضمون سطحِ سه در یراندر صنعت هتل ا
 فراگیر های مضمون و( پایه های مضمون خالصةو  یباز ترک آمده دست به های مقوله) دهنده سازمان های مضمون
.است شده طراحیمتن(  برکل حاکم اصول دربرگیرندة یعال های )مضمون

اساس روش بر ،یگذار هیسرما و یدار هتل ةحوز متخصصانآمده از مصاحبه با کارشناسان و دست هب جینتا
 :است شرح نیبد ران،یدر صنعت هتل ا یخارج میمستق یگذار هیسرما جذب موانع یبررسمضمون و  لیتحل

 و  کدهاو  کرده مطالعهدقت به را ها مصاحبه متن پژوهشگرمرحله  نی: در اهیپا یها مضمون شناخت
در  یخارج میمستق یگذار هیبط با موانع جذب سرمامرت یا هیپا یها مضمون ةمنزل به را موجود یدیکل میمفاه

 .است کرده ییشناسا رانیصنعت هتل ا

 هیپا یها مضمون نویسیخالصهاز  آمدهدست به میمرحله مفاه نی: در ادهنده سازمان یها مضمون 
 است. شده یبند طبقه

 است آمده دست به دهنده سازمان یها مضمون بیترکاز  ریفراگ یها مضمون: ریفراگ یها مضمون. 
 

 جینتایابیاعتبار
 شده استفاده کیفی های پژوهش اعتبار سنجشِ ةنمون چهار از پژوهش این های یافته اعتبار بارة در قضاوت برای
 .پذیری تأیید و اطمینان قابلیت پذیری، انتقال باورپذیری، یعنی است؛

کار برده است:  ها را به روش نیوهشگر اپژ ها، داده اعتبار سطح شیافزا یبرا ،مرحله نیا در: یریپذ باور .1
، استفاده از یخارج یگذار هیسرما و یدار لمتخصص هت چند ازپژوهش  ندِیافر دییأت گرفتن، یکاف زمانِ صرف

 پژوهش.  هنگامدر  یبردار ادداشتیکدگذاران و  های دگاهید یکسانیاز  نانیاطم یبرامصاحبه  ةچند نمون یارذکدگ

از  یگرید شمار باپژوهشگر  ،پژوهش یها افتهی یریپذ انتقال از نانیطما ی: برایریپذ انتقال .2
پژوهش  یهاافتهی ةدربارکه در پژوهش مشارکت نداشتند  یگذار هیسرما و یدار هتل ةحور انمتخصص
 .است کرده مشورت

ها   یربردا ادداشتیپژوهش و  اتیجزئ نان،یاطم جادِیا یبراو  مصاحبه مراحلِ تمام: در نانیاطم تیقابل .3
 است  دهش ثبت

 پژوهشآن  یها افتهی باشد، شده ثبتدقت   هب اتیجزئ یپژوهشمراحل  ی: اگر در تمامیریپذدییتأ .4
 .است  هانجام شد رو شیپکار در پژوهش  نی. اشود یم دییتأ

 

پژوهشیهاافتهی
 یچهار بعد اساس به ایران هتل صنعت در خارجی مستقیم گذاری سرمایه جذب موانع پژوهش، های یافته بنابر

 میمستق یگذار هیموانع جذب سرما یکیگراف ی، نما1 شکلدر  .اجتماعی و مدیریتی اقتصادی، سیاسی،دارد: 
 .است شده ارائه جداگانه سپس و یکلصورت از ابعاد به کدامهر یبرا رانیا هتل صنعت در یخارج
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هتلصنعتردیخارجمیمستقیگذارهیسرماجذبموانعیکیگرافشینما:1شکل



 و قانونی های مشیخطو  اجرایی های یمشخط ابعاد و فراگیر های مضموناز  یکی منزلة به یاسیس موانع
 کهنظرند  ینبر ا شوندگان مصاحبه یشتر. باند شده ییشناسا دهنده سازمان های مضمون المللیِ بین های دیپلماسی

 . است مؤثر خارجی گذاری سرمایه بر سیاسی های دیپلماسی و المللی بین روابطدر صنعت هتل 
 است: شوندگان مصاحبه از 1یهایهیرگویز یها متن

 یاسیس لحاظ از را مشکالتمان و میبرس یاسیس ثبات به ما کهنیا مگر ست،ین مناسب یلیخ اکنون تیوضع»
. میباش یگذار هیسرما تیوضع شتریب رشد شاهد بعد و میکن حل عربستان، ژهیو به منطقه، یکشورها از یلیخ با

 راتیتأثناخواه  خواه و کرد خواهند یمنف غاتیتبل ما هیعل متأسفانهدارد  وجود مشکالت نیا که یوقت تاً عتایطب البته
 یها حوزهدر  یگذار هیسرما بهفقط  و داشت خواهد ها حوزه یتمام در ما یگذار هیسرما تیوضع کل بر یمنف
 هم ییاروپا و یغرب یکشورها یها یگذار هیسرما در را رشیأثت یحت یعنی بود؛نخواهد  محدود فارسجیخل

 (5 ةشوند مصاحبه... .« )خواهدگذاشت

                                                           

 .است شده استخراج هامصاحبه متن از مستقیم شدهاشاره هایگویه. 1

موانع
جذب
گذهیسرما
یار

یخارج

موانع
اسیس

 ی

موانع
 یاجتماع

موانع
 یتیریمد

موانع
 یاقتصاد

یهایمشخط
 یقانون

یمشخط
یها
 ییاجرا

عوامل
 یآموزش

عوامل
 یانسان

عوامل
 یطیمح

یهاشاخص
 یمل

یهاشاخص
 یالمللنیب

عوامل
 یتیحما

عوامل
 یسازمان

عوامل
 یساختار

یهایپلماسید
 المللنیب
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 یاتفاق چه کنند ینیب شیپ توانند ینم یلیخ شود، یم چه نجایا ةندیآ که دانند ینم یاسیس مسائل خاطرِ به»
 خواهد چه کشور آن ةندیآکه  است مهم کند یگذار هیسرما گرید یکشور در خواهد یم که یکس یبرا. افتد یم

 (4 ةشوند مصاحبه... .« )میکن رفعش میتوان ینم ما که است یمانع نیا. شد
 از یبد تیذهن. میا کرده کار کمبخش  نیا در هم ما و دارد وجود یادیز یمنف غاتیتبل رانیا هیعل متأسفانه»

 موانع نیترمهم از یاسیس موانع. دارد ودوج ادییز کار یجا یول شده، بهتر یلیخ ریتصو حاال اما. دارند رانیا
 (.2 ةشوند مصاحبه... .« )است یخارج یها شرکت با یهمکار ةحوز

 
هتلصنعتدریخارجگذارهیسرماجذبیاسیسموانعبعدیهامضمون:1جدول

مضمون

ریفراگ

یهامضمون

دهندهسازمان
هیپایهامضمون

 موانع
 یاسیس

 یها یمش خط
 ییاجرا

 هتل صنعت در یخارج گذار هیسرما جذب یبرا یدولت بخش فیعض عملکرد

 هتل  گذران هیو سرما رانیمانند وام به مد یمال یاقتصاد یها دولت در دادن مشوق ضعف

 و یاتیمال یها تیمعاف زات،یتجه مانند گذاران هیسرما به یرپولیغ یها مشوق فقدان
 هتل صنعت در یگمرک

 هتل ساخت یبرا مناسب یها نیزم درخصوص شفاف یرسان اطالع نظام نبود

 یداخل یگذار هیسرما و ییگرا یبوم بر تمرکز

 هتل صنعت در یگذار هیسرما ندیفرا در فیضع ینظارت ستمیس

 کشور در یگردشگر تیوضع از درست ارقام و آمار نبود

 یگردشگر با سهیمقا در عیصنا ریسا در یخارج یگذار هیسرما به شتریب لیتما

 یگردشگر در رمتخصصیغ یها نهاد و ها سازمان یرضروریغ دخالت

 یخارج یگذار هیسرما از تیحما بر یمبن دولت یها طرح نشدن ییاجرا

  یها یمش خط
 یقانون

 ها دولت رییتغ با یخارج یگذار هیسرما یها نامه نییآ از تیحما نیتضم نبود

 یخارج یگذار هیسرما ندیفرا رد کشورها مقررات و نیقوان تفاوت

  یدار در صنعت هتل یگذار متیبر نظام ق یفرهنگ راثیسازمان م کنترل

 رانیا در کار قانون با آن رتیمغا و یخارج کارکنان استخدام به یخارج گذار هیسرما لیتما

 رانیا در یخارج گذار هیسرما یسو از نیزم تملک بودن ناممکن

 رانیا در یگذار هیسرما شفاف سند نبود

  رانیمتناقض در ا یو گاه شمار یب نیقوان وجود

 یخارج یگذار هیسرما ندیفرا یاجرا یط در ها العمل دستور و نیقوان رییتغ

 خود از یندگینما به یرانیا یفرد یمعرف در یخارج گذار هیسرما ربودنیناگز

 نیقوان ریتفس و اجرا به مربوط مشکالت

 هتل تیمالک یبرا یرانیا یحقوق شرکت ثبت در گذار هیسرما کالتمش

 یمحل یها دادگاه برخورد و کشور یداخل نیقوان از یخارج گذاران هیسرما ینگران

 کشور در گانهیب یتجار نام ثبت موانع و مشکالت
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مضمون

ریفراگ

یهامضمون

دهندهسازمان
هیپایهامضمون

 یها یپلماسید
 یالملل نیب

 یخارج یها بانک با ارتباط نبود و یمال ةحوز در رانیا هیعل ها میتحر

 یخارج یها رسانه در رانیا هیعل یمنف غاتیتبل

 گذار هیسرما جذب منظور به ییاروپا یکشورها با زیآم مسالمت ةرابط یبرقرا در ضعف

 یخارج معروف یبرندها طرف از یخارج یگذار هیسرما پشنهاد نبود

 ریخا یها سال در یعرب یکشورها و رانیا نیب دیشد اختالفات

 انهیخاورم ةمنطق یها بحران و جنگ

 خود گذاران هیسرما یبرا یخارج یکشورها ةرانیگ سخت نیقوان

 عربستان یکنسولگر به حمله از یناش مشکالت

 
و  یمل یها شاخص یاصل بعد دو ازاست و  شده ییشناسا رِیفراگ یها مضمون گرید از یموانع اقتصاد ریمتغ

 جذب در مهم موانع از اقتصادی موانعنظرند که  ینبر ا شوندگان مصاحبه بیشتر. است شده لیتشک یالملل نیب
 ترشدن روشن برای دهندگان پاسخ های گویه از برخی ادامه، در. است ایران هتل صنعت در خارجی گذاری سرمایه
 :است شده آورده موضوع

بشود،  جهاناز  ةنقط هر در یگرید کشور هر ای رانیا کشور وارد بخواهد که یگذار هیسرما اقتصاد، ةحوز در»
 راتییتغعلت  به ما، کشور در متأسفانه. کند تیامن احساس دیبا گمان یب گذارد، یم که یا هیسرما و یمال بحث در

است که  آمده وجود به یبد یاقتصاد تیوضع ها، آن ةدوبار رییتغو  هیثانو نیقوان آوردن و ها تبصره و نیقوان مدام
 یبرا بلکه د،یآ یم شیپ یخارج گذار هیسرما یبرا تنها مسئله نه نیا. ندارد یگذار هیسرما جرئت ذارگ هیسرما
 (.11 ةشوند مصاحبه.« )افتد...  اتفاق می  نیهم هم ما یداخل گذار هیسرما
ه ب یحت ندارد، یاقتصاد ثبات چیه رانیا داند یم کند یگذار هیسرما نجایا خواهد یم که یشخص من، نظر به»

 (.9 ةشوند مصاحبه... .« )شود ینمعمل  دیآ یم کاغذ یرو و شود یم زده که یحرف
 ارزش به بسته هاهتل ییدرآمدزا و یاقتصاد یگذارهدف. است مؤثر هم اتیمال است،مؤثر  قطعاً تورم»

 (.3 ةشوند مصاحبه... .« )اند یاقتصاد موانع نیترمهم هاآن ییدارا
 

هتلصنعتدریخارجیگذارهیسرماجذبیاقتصادانعموبعدیهامضمون:2جدول

مضمون

ریفراگ

یهامضمون

دهندهسازمان
هیپایهامضمون

 موانع
 یاقتصاد

 یها شاخص
 یمل اقتصاد

 رانیا در یداخل ناخالص دیتول در ضعف

 یخارج گذاران هیسرما ورود با کشور در یانحصار حالت جادیا از میب

 یخارج یگذار هیسرما ورود با ها متیق شیافزا امکان

 مشاغل ریسا و یاقتصاد مدرن یها بخش نیب ها یافتیدر اختالف جادیا

 رانیا در یداخل گردشگران کم دیخر قدرت

 هتل بازار در تقاضا و عرضه یناهماهنگ

 رانیا در باال تورم وجود
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مضمون

ریفراگ

یهامضمون

دهندهسازمان
هیپایهامضمون

 رانیا در ها بانک ریوپاگ دست قواعد

 ها گرکشورید با سهیمقا در رانیا پول ارزش بودن کم

 یداخل یها بانک سود کاهش از یخارج گذاران هیسرما یتینارضا

 رانیا در یاتیمال نظام نبودن شفاف

آنان با فعاالن بخش  نکردن یو همکار یگردشگر یها بودن بانک ونشان نام یب
 یدار هتل و یگردشگر

 یداخل یها بانک در گذاران هیماسر ةسپرد از استفاده ةویش بودن نامشخص

 یخارج یگذار هیسرما جذب یبرا یپول و یمال مؤسسات نبودن آماده

 رانیا در یمرکز بانک و یگذار هیسرما سازمان یهمکار فقدان

 هتل صنعت در یخارج یگذار هیسرما راه از ییزا اشتغال به یتوجه یب

 هتل صنعت در یرقابت یگذار متیق  نبود

 یخارج گذار هیسرما سود ةمیب و یمال تیامن نبود

 دوباره  یگذار هیسرما یجا به ران،یاز ا یخارج یگذار هیاز سود سرما یادیبخش ز شدن خارج

 یها شاخص
 اقتصاد

 یالملل نیب

 ها پرداخت تراز بر یخارج شرکت یسو از ادیز واردات یمنف اثر

 رانیا در ارز نرخ نوسانات مشکل

 جهان یپول یها شبکه و رانیا یپول ةشبک انیم ارتباط ودنب

 ارز لیتبد نرخ سکیر

 یخارج گذار هیسرما ةنیزم در کشورها یگذار نرخ نظام در تفاوت

 رانیا در یالملل نیب یمال مرکز نبود

 رانیا در آزاد اقتصاد زانیم

 و گذار هیسرما کشور دو هر در یخارج گذاران هیسرما از مضاعف اتیمال افتیدر مشکالت
 ریپذ هیسرما

 
 هتل صنعت در خارجی مستقیم گذاری سرمایه جذب ةشد شناسایی موانع از یریتیموانع مد یرفراگ مضمون

که  یو عوامل ساختار یو عوامل سازمان حمایتی عواملاز  اند عبارت یرمتغ این دهندة سازمان های مضمون. است
 دربر دارند.  را یا پایه های هرکدام مضمون

 :است شده آورده ادامهموضوع در  نیا ةدربار ییها هیگو
 چند. کند ییشناسا را هدفش بازار تواند ینم گذار هیسرما نباشد، یابیبازار اگر چون رد؛یبگ انجام یابیبازار دیبا»
با  رانیا از خارج یها خانه سفارتکردیم  خواهش و میکرد خارجه  وزارتدر  معاونتی به یا هیتوص شیپ وقت

 ها لیپتانساین معاونت  یعنی ؛یگذار هیسرما معاونت نام بهتشکیل دهند  یمعاونت سفارت داخل درو  ریسف کمک
 های خانه سفارت و کند اعالم و ییشناسارا  میدار یخارج یگذار هیسرما بابت از کشور داخل در که ییکمبودها و
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 چه که کند یابیبازار  یفرانسو گذاران هیسرما یبرا فرانسه در انریا سفارت مثالً کنند، یابیبازارهر کشور 
 رانیا در یا یگردشگر نظام چه ای ییها هتل چه و ییها کارخانه چه مثالًاست.  ازین رانیا داخل در ییزهایچ

 (.8 ةشوند مصاحبه... .« )میدار اجیاحت
 هتل با رانیا ةستار پنج هتل کهنیا اب. است هتل یها استاندارد است، مطرح هتلموضوع  در شهیهم آنچه»

 هتل بخش هر ةدربار. شود تیرعا استاندارد نیا دیبا یا اندازه تا ست،ین سهیمقا قابل سنگاپور ای اروپا ةستار پنج
 (.12 ةشوند مصاحبه... .« )دارد وجود ییاستانداردها هم

 نیب یدار هتل و یدشگرگر ةحوز در. است هاسازمان نیب  وندیپ و یهماهنگ مشکالت ةجمل از»
است که  یهماهنگ و  وندیپ برود، شیپ یگذار هیسرما ةپروژ کار تا باشند داشته ارتباط باهم دیبا که ییها مجموعه

 (.2 ةشوند مصاحبه.« )است کم یلیخ
 

هتلصنعتدریخارجمیمستقیگذارهیسرماجذبیتیریمدموانعبعدیهامضمون:3جدول
مضمون

ریفراگ

یاهمضمون

دهندهسازمان
هیپایهامضمون

 موانع
 یتیریمد

 عوامل
 یتیحما

 و تیفیباک یها نیزم یواگذار از دولت نکردن تیحما و هتل ساخت یبرا نیزم یگران
 گذاران هیسرما به ارزان

 رانیا یها تیظرف یمعرف در کشور از خارج در رانیا یها سفارتخانه نکردن یهمکار

 نیزم ةاجار ای انتقال با یگردشگر ةتوسع درجهت ها یشهردار فیضع یهمکار

 یفرهنگ راثیم سازمان فیضع تیحما و یهمکار

  هیاز خروج سرما یریجلوگ یبرا یداخل گذاران هیاز سرما فیضع تیحما

 یخارج گذاران هیسرما یبرا یا مهیب خدمات نبود

 تیفعال یبرا ستیز طیمح حفاظت سازمان ندادن اجازه

 یخارج یگذار هیسرما در مشارکت یبرا هتل رانیمد یریپذ خطر یةروح فقدان

 عوامل
 یسازمان

 یدار هتل صنعت ةتوسع جامع طرح نبود

 یخارج یگذار هیسرما راه از کشور در تیریمد و یسازمان مهارت ،یفنّاور انتقال به یتوجه یب

 یگردشگر در یخارج یگذار هیسرما راه از یالملل نیب و یمل یبازارها در حضور به یتوجه یب

 یداخل گذاران هیسرما از ینظرسنج در ضعف

 رانیا در یادار ادیز فساد

 یداخل یالملل نیب یها هتل عملکرد و ساختار در ضعف و فیضع یابیبازار یها استیس

 ها آن یناهماهنگ و یگردشگر صنعت در مختلف یها سازمان یریدرگ

 یخارج یگذار هیسرما با تیفیک یارتقا و یبازساز به یداخل یها هتل نشدن بیترغ

 و یگردشگر صنعت به مربوط یها بخش در یساالر ستهیشا براساس رانیمد  نشدن انتخاب
 هتل

 یگردشگر بخش در یگذار هیسرما از عیصنا گرید یمند بهره به یتوجه یب
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مضمون

ریفراگ

یاهمضمون

دهندهسازمان
هیپایهامضمون

 کالن یةسرما جذب یبرا تیظرف نداشتن و رانیا در یگردشگر صنعت بودن یسنت و کوچک

 کشور در یفنّاور یناکارآمد

 ییهوا و یلیر ،یا جاده ونقل حمل مانند رانیا در ناقص یها رساختیز

 عوامل
 یساختار

 یجهان یاستانداردها از رانیا یها هتل دوربودن

 رانیا یها شهر در هتل وساز ساخت بودن نامتعادل

 یخارج گذاران هیسرما جذب یبرا رانیا در واسطه و گر لیتسه شرکت نبود

 یخارج یگذار هیسرما راه از مدرن زاتیتجه دیتول و یفنّاور یارتقا به یتوجه یب

 و تیفیباک یها نیزم یواگذار در دولت تیحما فقدان و هتل ساخت یبرا نیزم یگران
 گذاران هیسرما به ارزان

 رانیا یها تیظرف یمعرف در کشور از خارج در رانیا یها خانه سفارت نکردن یهمکار

 
در صنعت هتل  یخارج یممستق گذاری سرمایه جذب اصلی موانع دیگر از یموانع اجتماع مضمون درنهایت،

 یطیو عوامل مح یو عوامل انسان یآموزش عوامل دهندة سازمان مضمون سهکه از  است شده شناسایی یرانا
 شده است.  یلتشک

 :است شده آورده ادامه در دهندگان پاسخ یها هیگو از یبرخ موضوع شدن تر شنرو یبرا
 کشور داخل مختلف یها اداره در و یگذار هیسرما زمان در باشد، نداشته خوب لیوک یخارج گذار هیسرما اگر»
 وارد یخارج گذار هیسرما که یزمان تا میده پرورش یخوب یالملل نیب یها لیوک دیبا ما. شود یم یمشکالت دچار

 (.8 ةشوند مصاحبه... .« )بدهدبه او  یخوب یها مشاورهبتواند  شد کشور
. میندار معنا نیا به یاقتصاد یگذارهدف ها هتل در. است هاهتل در ما بحث نیتر یاصل اشغال بیضر»
 asset همان ای ییدارا بر تیریمد ندارند، وجود ما یها هتل دروجود دارند  هاهتل در که ییها یسنج امکان

management هیسرما برگشت قدرنیا دیبا و دارد ارزش قدرنیا ییدارا نیا مییگو یم ما مثالً ندارد، وجود 
 (.3 ةشوند مصاحبه.« )ندارد وجود یزیچ نیچن که یداشته باشد، درحال

 یردشگرگ ةحوز در کشور دهد یم نشان ،یران یتاکس صنف مثالً ها، صنف یآموزش مسائل یحت من نظر به»
 در د،یآ یم مسافر جلو که یتاکس ةرانند شده؟ ایمه کشور داخل در طیشرا نیا چقدر ر؟یخ ای کند یم کار درست

 چقدر ها راننده باشد، یتاکس مسافر یخارج کی اگر شود، تیریمد دیبا هانیا کند؟ یم را کار نیهم هم فرودگاه
 ةحوز در م؟یا داده آموزش را یران یتاکس ایآ یول آمده، سنپا راًیاخ برخوردکنند؟ او با چطور که اند دهید آموزش
 که هستند یعوامل هانیا باشند؟ بلد را ها یخارج با کار تا اند دهید آموزش چقدر دینیبب ها،رستوران در خدمات،

 (.2 ةشوند مصاحبه) «.رگذارندیتأث
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هتلصنعتدریخارجمیمستقیگذارهیسرماجذبیاجتماعموانعبعدیهامضمون:4جدول
مضمون

ریفراگ

یهامضمون

دهندهسازمان
هیپایهامضمون

 موانع
 یاجتماع

 عوامل
 یآموزش

 رانیا در هیسرما تیریمد فیضع یآگاه و دانش

 یگردشگر صنعت یها بخش در یگذار هیسرما یازسنجین فقدان

 یجخار یگذار هیسرما رامونیپ یریادگی و یآموزش یها برنامه در ضعف

 یدار هتل ةحوز در یصنعت یکشورها دانش یریکارگ به در ضعف

 یدار هتل یتخصص یها آموزش در ضعف

 یالملل نیب یگردشگر امور با آشنا متخصص یالملل نیب یوکال کمبود

 یخارج یکشورها و رانیا نیب مناسب یفرهنگ تبادالت در یتوانمند فقدان

 یانسان عوامل

 رانیا در آگاه و متخصص یسانان منابع کمبود

 گذار هیسرما کشور و رانیا نیب یزبان و یآموزش ،یفرهنگ یها تفاوت

  رانیناکام در ا گذاران هیسرما یدهان منف به دهان غاتیتبل

 یخارج گردشگران ورود شیافزا با یبوم تیهو و یاجتماع یها یژگیو فیتضع

 ها هتل از محدود ةاستفاد علت به یداخل گردشگران پول نشدن قیتزر

 یخارج گذاران هیسرما از یبردار کاله و استفاده سوء احتمال

 یفرهنگ راثیم سازمان ازجمله ها سازمان در مقرارت و نیقوان با یا قهیسل یبرخوردها

 یخارج اتباع و انیرانیا نیب فیضع تعامل و ارتباط

 یگردشگر مورا در یدولت مسئوالن از یبرخ یورز غرض

 عوامل
 یطیمح

 یخارج یگذار هیسرما جذب قوت ةنقط ةمنزل به رانیا یراهبرد تیموقع به یتوجه یب

 هیهمسا یکشورها با یمذهب اشتراکات درنظرنگرفتن

 رانیا در یورود یگردشگر انداز چشم به نداشتن نانیاطم

 یانفراد یها هتل مقابل در یا رهیزنج گذار هیسرما یها هتل شتریب تیحساس

  یآلودگ ک،یتراف شیاحداث هتل مانند افزا یط یطیمح ستیمشکالت ز شیافزا

 ییروستا و یشهر مناطق نیب فاصله جادیا و یشهر مناطق به یخارج یگذار هیسرما شیگرا



 یریگجهینت
 با گوناگون جوامع براینبناشده است.  پذیرفته یامر جوامع توسعةدر روند   یخارج گذاری یهسرما مؤثر نقشِ
. است گرفتهشکل  ای گسترده رقابت هاآن ینب وجذب کنند  خارجی گذار سرمایهتا  کوشند می متفاوت های روش

 از یران. کشور اشوندبرطرف  و شناسایی خارجی گذاری سرمایه فرایندِ موانعِ و ها چالشاست  ضروری رو،این از
انخاذ شود، فرصت  مناسب راهبردهایمند است و اگر  بهره کشاورزی و گردشگریو  صنعتیباالی  های یلپتانس

برای  پژوهش این. داشت خواهد خارجی های گذاری سرمایه جذبرا در  ها ظرفیتاین  از یریگ بهره یالزم برا
شکل گرفته و با  نظران صاحب نظر بر تکیهدر صنعت هتل با  یخارج یممستق گذاری سرمایه جذب موانعبررسی 
 متخصصان از نفر دوازده باکه  هایی مصاحبه براساس. است رسیده نتیجه بهمضمون  تحلیلِ کیفی روش اجرای
در  یخارج یممستق گذاری سرمایه جذب موانعانجام شده،  خارجی گذاری یهو سرما یدار هتل و گردشگری صنعت
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 اقتصادی، موانع سیاسی، وانعم شامل شدهاستخراج مدل در کاررفته به یارهای. معاست شده ییصنعت هتل شناسا
 .است اجتماعی موانع و مدیریتی موانع

شناخته  رانیا هتل صنعت در یخارج میمستق یگذار هیسرما جذب یبرا یاز موانع اصل یکی یاسیموانع س
 الزاماتآن از  یفیو ک یکمّ ةتوسعو  کند یم فایا گردشگر جذب در یمهم نقش یدارهتل صنعتشده است. 

 باآن برابر  یسرپرستو  تیریمد و ساختهتل و  یطراح گر،ید یسو از. است یردشگرگ صنعت ةتوسع
 کالن یها یگذار هیبه جذب سرما ازین ن،یبنابرا. است روز به یها فنّاوری ازمندین و نهیهزپر یجهان یاستانداردها

 (.1389 ،یاست )محب ریپذ هیتوج بخش نیا در
وابسته  یاسیبه مالحظات س داًیشد یالملل نیب یگردشگر ةرصع درموجود  یها امروزه استفاده از فرصت

 علت بهباز هم  ،یخارج یگذار هیسرما یبرا طیشرا یبودن تمام فراهم وجود با ،یاریبس موارددر  رو، نیازااست. 
 از یناشناپایداری  و یاسیس اعتماد نبود. شودینم فراهم ها فرصت نیا از یبردار بهره امکان یاسیس مسائل

 و جنگ ،یمنف غاتیتبل و ها میتحر ،یخارج یها شرکت از تیمالکگرفتن  نشده، ینیب شیپ یقانون راتییتغ
 با(. 1382 ا،یالرعا لی)وک دیآ یم شمار به رانیدر ا یخارج یگذار هیسرما ةعوامل بازدارند از یا منطقه یها بحران

 است، امر نیا شبردیپ یبرا ؤثرم یگام یخارج یگذار هیسرما از تیحما قانون بیتصو کهنیا وجود 
. است کردهرا ناهموار  رانیدر صنعت هتل ا یخارج یگذار هیسرما جذب ریمس نیقوان نیا از یناش یها تیمحدود

 ،(1393و همکاران ) زاده فرتوک ،(1391) همکارانو  ییموسا ،(1384) یطاهر یهاپژوهشبا  آمدهدست به جینتا
 همسو( 2014) آگراوال و فلورا( و 2012) 1مونگکول اودومکرد و یسیمور ،(1393) ینیام و طهران  معمارزاده

جذب  طیکه شرا ،کشور یدر صنعت گردشگر داریپا نیو وضع قوان یاسیس طیبهبود شرا ب،یترتنیا بهاست. 
 اتخدم و امکانات بهبود یبرا بلکه دیجد یها هتل ساخت یبرا تنها نه کند، یم آسانرا  یخارج یگذار هیسرما
 . کند یم کمک یمحل یها یگذار هیسرما بهبود به رایمهم است، ز اریبس موجود یاقامت

 شیافزا آن رأسو در  یاقتصاد شدن یجهانبا  یدارهتل و یگردشگر صنعت ةتوسع گر،ید یدگاهید از
 که است آن یایگوپژوهش  یها داده یفیک لیتحل. دارد میمستق یارتباط یخارج میمستق یگذار هیسرما

 رانیدر صنعت هتل ا یخارج یگذار هیسرما جذب موانع نیتر عمده از یگذار هیسرما بازار یِاقتصاد یها تیمحدود
 به یخارج گردشگران ورود شیافزا آن دنبالو به  یدارهتل صنعت در یخارج یگذار هیسرما شیافزا بااست. 
 بهبود یمحل جوامع یزندگ تیفیک و شیاافز وابسته یخدمات یها بخش گریدو اشتغال در  یور بهره سطح کشور،

 میمستق یگذار هیسرما گرو در مستعد و مناسب یها پهنه در هتل وسازساختگسترش  ب،یترتنیا به. ابدی یم
و  یپول یها استی)س یاقتصاد یها یگذار استیس همچون ییها شاخص است یضرور نیبنابرا. است یخارج

 یقیتشو عوامل و( یخارج یبدهو  یمال نیبازار و ساختار تأم یگستردگ) یاقتصاد یساختارها(، یبازرگانو  یمال
نظر مدِ یخارج گذاران هیسرما جذب یبرا( یا مهیب یها پوشش یاعطا و یگمرک و یمال یها تی)معاف یتیحما و

 ،(1389) یعادیم و یدیسع ،(1382) ایالرعا لیوک یها پژوهش جی(. نتا1393 ،ینی)معمارزاده طهران و ام ردیگ قرار
 . کند یم دییرا تأ نکته نیا( 2016) فالک( و 2014) انیبخشجهان ،(1396) یکشاورز ،(1392) یسپنج

 در یگذار هیسرما جمله از ،یاقتصاد تیفعال هراست که  یا سازنده یها بخش نیتر مهم از یاقتصاد ثبات
اشاره دارد  ینیب شیپ قابل و داریپا یطیبه شرا یثبات اقتصاد ،یکلطور به. دهد یم قرار ریتأث تحت را هتل، صنعت

 ن،یرا برداشت کنند. بنابرا سودشان و اندازند انیجربه  را خود یها هیسرماکامل  نانیاطم با یکه فعاالن اقتصاد

                                                           
1. Morrissey & Udomkerdmongkol  
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 یداریپا. شود یم فراهمدر صنعت هتل  یخارج میمستق یگذار هیسرما جذب ةنیزم یثبات اقتصاد صورت در
 . آورد یم فراهم را یجهان یو بازارها یالملل نیب یها هتل گریدبه برند  یدسترس یراب یمقدمات طیشرا یاقتصاد

 نیا جیاست. نتا رانیدر صنعت هتل ا یخارج میمستق یگذار هیسرما جذب موانع از گرید یکی یموانع اجتماع
 دنوارد و وتیشرا ،(1394) همکاران و مفروزلو یبهروز ،(1389) ذوالقدر ،(1384) یطاهربا مطالعات  پژوهش

 رانیدر ا یخارج یگذار هیسرماها  پژوهش نیا اساس براست.  راستا هم( 2017) همکاران و آندرو و( 2016)
 رانیدر ا یخارج یکشورها یگذار هیسرما به یمنف نگرش ،یعبارت به. است بوده رو روبه ینیبدب یبا نوع شهیهم

 نظرند نیا بر یبرخ گر،ید یبوده است. از سو موضوع نیا در یخیتار ناموفق یها تجربهاز  یناش زیاز هر چ شیب
 یلموجب چپاول ثروت م کنند، یم تالش یسودآور یبراکه  ،یخارج گذاران هیسرما و یتیمل چند یها شرکت که
 . کنند یم جادیا ریپذ هیسرما یکشورها یرا برا یو مشکالت شوند یم

 یبرا مناسب طیشرا یدارهتل و یگردشگر صنعت در یگذار هیسرما ةتوسعاگرچه بهبود و  ب،یترتنیا به
 تیفعال احتمال ها شرکت نیا یاصل تیماه به توجه با کند، یم فراهم را یتیمل چندبزرگ و  یها شرکت مشارکت

 ییسودجو امکانشود.   گرفته نظردر دیبا ران،یهمچون ا افتهینتوسعه یدر کشورها ژهیوبه ها آن یمنف عملکرد و
از  یدینوع جد جادیتصور ا ،یبردارو اقدام به کاله یصور یها شرکت سیتأس با یدارهتل صنعت رد افراد یبرخ

 راتیتأث هتل، ساختعلت  به نینرخ زم شیو افزا یسوداگر ،یصنعت گردشگر در گذاران هیسرما ورود بااستعمار 
در صنعت  یگذارهیمابه سر یمنف یهادگاهید وجوداز علل  یفرهنگ تیهو شدنسست و یاجتماع نامطلوب
 . رود یم شمار به یدارهتلو  یگردشگر
 ریپذ هیسرما کشور درآنان  تیفعالاست که  نیا کشور در یخارج گذاران هیمخالفت با حضور سرما گرید علت

و  دیتول ییو توانا زند یم برهم یمل عیصنا صاحبان خروج بارا  یطبقات اجتماع تیو موقع یاقتصاد یزندگ ةویش
 .  ردیگ یم یکوچک محل دکنندگانیتول ازرا  اقتصادی پویایی

 زبانیکشور م به یخارج گذار هینگرش شرکت سرما ةمسئل معادله، گرید یسو در و شده بیانبر موارد عالوه
 شهروندانو  انیرانیاو تعامل  ارتباط ضعف ر،یپذ هیسرما و گذار هیسرما کشور یزبان و یفرهنگ یها تفاوت. است
است  یعللاز  زبانیم کشور ییکارآ زانیو م یعیعوامل و منابع طب ران،یا مخالفِ ای رسانه یمنف غاتیتبل ،یخارج
 مهم عواملاز  زین یانسان منابع ةتوسع. آموزش و دهد یم کاهش را رانیادر  یگذار هیسرما به لیتماکه 
کار ماهر و متخصص با  یروین وجود د،یتول ندیفرا ترشدن دهیچیپ با. دیآ یم شمار به یخارج یگذار هیسرما
آموزش و تخصص  ،یدارهتل جملهاز مهم، عیصنا در یگذار هیسرما یاست و کشورها برا یضرور باال یور بهره

 . دهند یمقرار  تیها را در اولو آن مهارت ةتوسعکار و  یروین
 جینتا بنابرست. ا رانیدر صنعت هتل ا یخارج میمستق یگذار هیسرما جذبموانع  گریداز  یتیریمد موانع
مؤثر  یخارج یگذار هیسرما جذب بر تیریمد ةحوزدر  یتیو حما یقیتشوو  یساختار عوامل ةمجموعپژوهش، 

 ةارائ و مناسب یها رساختیز ،یگذار هیسرما یِتیحما و کننده لیتسه عوامل ،یالملل نیب یها نامه موافقتاست. 
 . شود یم یخارج یگذار هیسرما ندیفرا در یور بهره شیافزا موجب یخارج گذاران هیسرما به الزم یها مشوق

 نیا یها افتهی. است تیوجود دارد دادن مجوز فعال عیصنادر  یخارج یگذار هیسرما آغاز یبراکه  یگرید مشکل
مختلف از  یو نهادها  ها سازمان ةمداخلوجود دارد.  زین هتل صنعتمشکل در  نیکه ا دهد یپژوهش نشان م

 از هتل متیق کنترل. کند یم دهیچیپ و یطوالن را یگذار هیسرما ندیااست که فر هیسرما بانصاح  یجد مشکالت
 اندرکار دست ینهادها ست،یزطیسازمان حفاظت مح ، یشهردار با مرتبط مشکالت ،یفرهنگ راثیم سازمان یسو
 یخارج یگذار هیسرما جذب موانعاز  ها بانک یهمکارفقدان  ،یخارج یگذار هیسرما سازمان ،یبهداشت اموردر 
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 یرفتارها ،یِادار ةدیچیپ یها یکاغذبازهمچون  یدولت یعملکرد نامناسب نهادها یکل طور به .است  شده شناخته
 یامن نا شیافزا نیقوان یدر اجرا وابسته ینهادها یهماهنگناو  یگردشگر رانیمد یا قهیسل یبرخوردها ز،یآم ضیعتب
مفروزلو و همکاران،  یبهروز ؛1393 ،یو سلطان شیرایدارد )پ دنبال بهرا  یخارج میمستق یگذار هیسرما جذب در

 (.2009 من،یو سا منیناسا ؛1396 ،یکشاورز ؛1394زرگوش و همکاران،  ؛1394
 ةحوزدر  یمنطق یها یریگ میتصم نیهمچن و یتیریمد یساختارها و ها دگاهیاصالح د رسد یم نظربه ب،یترت نیبد

 در ،یفرهنگ راثیم سازمان که یصورت در. است یخارج  یگذار هیسرما ةتوسعرط جذب و ش یدارهتل و یگردشگر
 نیا در الزم یها تیحما به و باشد  داشته مؤثرمستمر و  یارتباط گذاران هیبا سرما نه،یزم نیسازمان مرجع در ا گاهِیجا
 . داشت خواهددر صنعت هتل  یخارج گذاری هیسرما جذب در یمثبت یروان اثر بپردازد، نهیزم

و  دشوار یروند که شود یم کشور داریپا ةتوسعموجب  ها گاهو اقامت  هتل ةتوسعشد،  گفتهبا توجه به آنچه 
 نیاکه در  توسعهکارآمد  یها راهبرد یریکارگ بهو  ها چالش و موانع شناخت و درک بدون ن،یبنابرا. است زیبرانگ چالش

  ییها تیمحدود با هتل صنعت از یناش یاقتصاد ةتوسعو  یمنافع اجتماعبه  یابیدست ، هها اشاره شدآن بهپژوهش 
 یبرا یخارج میمستق یگذار هیقراردادن جذب سرما تیدر اولو ها حل راه نیبهتر از یکی رسد ینظر ماست. به رو روبه
 مهم یبخش یدارهتل و یگردشگر صنعت رایز. است سودآور زین ها بخش گرید یکه برا استهتل  صنعت ةتوسع

هتل  صنعت ةتوسعو  یخارج میمستق یگذار هیسرما نیب نیبنابرااست.  یناخالص داخل دیتول شیارز و افزا ورود یبرا
 گردشگران تعداد یده سیسرو تیفیک و یخارج یگذار هیسرما زانیم شیافزا با رایزوجود دارد؛  میمستق یارتباط
 .افتی خواهدآن ارتقا  یدر پ یدارهتل و یرگردشگ صنعت در خدمات تیفیکو  ابدی یم شیافزا یخارج

 :است ریز شرح به گوناگون یها حوزه در پژوهش نیا یکاربرد یپیشنهادها
 یاقتصاد ةحوز: 
 .شود یانداز راه رانیا در یالملل نیب یمال مرکز جهان، یپول ةشبک با ارتباط یساز آسان منظور به -
 دولت نیبنابرا. است هیسرما اصل و سود تیامن نیتضماست،  مهم یخارج گذاران هیسرما یبرا آنچه -

 .بگنجاند خود کار دستور در تورم نرخ و ارز نوسانات کاهش یبرا یداتیتمه دیبا
 یاسیس ةحوز: 
 .ابدی شیافزا مشابه فرهنگِ با یکشورهای با مراودات و یالملل نیب روابط -
 یخارج یگذار هیسرما آن موجبِ به تا شود تیحما یگردشگر صنعت در یداخل گذاران هیسرما از -

 .شود یم فراهم هتل صنعت در یرقابت بازار جادیا یبرا الزم طیشرا بیترتنیا به. ابدی یم شیافزا
 یتیریمد ةحوز: 
 یها فرصت یمعرف یبرا یالملل نیب یها شیهما و ها شگاهینما در شرکت گسترده، غاتیتبل و یابیبازار -
 .رانیا هتل صنعت در یخارج یگذار هیسرما

 جهان برتر یالملل نیب یها هتل رانیمد با مشاوره و مذاکره راه از گرید یکشورها ةتجرب از ستفادها -
 .هتل صنعت در یخارج یگذار هیسرما ةنیدرزم
 یاجتماع ةحوز: 
 .یخارج یگذار هیسرما ةتوسع یبرا ها آن یهمکار جلب و یداخل برتر یها هتل رانیمد از ینظرسنج -
 با سازنده تعامل یبرقرار یبرا المللی نیب یگردشگر امور با آشناو  متخصص و آگاه یوکال تیترب -
 .هتل صنعت ةتوسع یدرراستا یخارج گذاران هیسرما
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منابع
( در رشد اقتصادی FDI) یگذاری مستقیم خارج هینقش سرما»(. 1392) یعباسعل ،یسیرئ و بتول رفعت، ن،یحس ،یاستاد
 .172ـ147 ص، 9 ةشمار ،یاقتصاد ةتوسع قاتیتحق ةفصلنام. «هاآنمتقابل  ةرابط ی( و بررس1357-1387) رانیا

 پگاه ،یصالح صادق ةترجم. یدار هتل و یگردشگر در قیتحق روش(. 1394) الکساندورس پاراسکواس،و  لونت ،یانیآلت
 .اول چاپ. مهکامه انتشارات: تهران. نژاد یپازوک زهرا و یکهزاد ساالر ،یزدیا

 گذاری سرمایه داخلی های بررسی موانع و محدودیت(. »1394) مسعود ،ییرزایم و رضایعل ،یسلطان واقف، لو مفروز یبهروز
 ةفصلنام. «گذاری سرمایه قانون پوشش تحت خارجی گذاری طرح سرمایه 300میدانی  ة)مطالع ایران در خارجی

 .223ـ193 ص، 74 ةشمار وسوم، ستیب سال. یاقتصاد یها استیس و ها پژوهش

حال توسعه  در های کشور در خارجی مستقیم گذاری گردشگری و سرمایه ةرابط(. »1389) فرانک باستان، و اوودد بهبودی،
 .17ـ1 ص، 11 ةشمار چهارم، سال ،اقتصادی علوم ةفصلنام. «(تابلویی های داده در علّیت رهیافت)

در  یخارج گذاران هیجذب سرما ایر دفع موانع، عوامل و الزامات مؤثر د یبررس(. »1393) محمد ،یسلطان و رضا پیرایش،
 . یگذار هیسرما و یمال تیریمد ،یحسابدار یملّ کنفرانس نیسوم. «رانیا

: 1970-2007 ةدور یط یخارج میمستق یگذار هیسرما بر آن نوسان و یواقع ارز نرخ اثر لیتحل(. 1389) اکرم ،یجهانشاه
 دانشگاه اقتصاد، و یادار علوم ةدانشکد اقتصادی، علوم ارشد یکارشناس ةنامانیپا. هیو ترک رانیا یمورد ةمطالع

 .اصفهان

 با یخارج میمستق یگذار هیمؤثر بر جذب سرما یو اجتماع یعوامل اقتصاد(. »1391) زهرا ،یافشار و نیپرو ،یدریح
 ةم، شمارسال دوازده ،یاقتصاد یها پژوهش ةفصلنام«. 1996 -2007 یزمان ةدر دور یحکمران یها شاخص بر دیتأک
 . 170ـ141، ص 1

 علوم و حقوق ةدانشکد ةمجل ،استیس ةفصلنام. «یخارج میمستق یگذار هیسرما ینظر یمبان(. »1388) مالک ذوالقدر،
 .107ـ89 ص، 2 شماره، 39 ةدور ،یاسیس

 یذارگ هیجذب سرما یزمان موانع و راهکارها هم یبررس(. »1394) عرفان زرگوش، و یمهد ،یمظفر رضا،یعل زرگوش،
 اجتماعی، ةماهنام«. وکار کسب یدر جهت اشتغال و بهبود فضا المیآن در استان ا یها تیاولو و ها تیبا مز یخارج

 . 90ـ87، ص 186 ةشمار ،جامعه و کار فرهنگی و علمی اقتصادی،
 گذاران هیرماس دگاهید از رانیا در یخارج یگذار هیموانع عمده سرما یبررس(. »1389) زهرا ،یعادیمو  یعل ،یدیسع

 . 200ـ181 ص ،2 ةشمار ازدهم،ی سال ،یاقتصاد ةپژوهشنام. «یخارج

 با ییایآس منتخب یها کشور در یخارج میمستق یگذار هیسرما بر یاتیمال یها مشوق نقش یبررس(. 1392) بشرا ،یسپنج
 تیریمد و اقتصاد ةدانشکد .یاقتصاد علوم ةرشت ارشد یکارشناس ةنامانیپا. ییتابلو یها داده افتیره از استفاده
 . هیاروم دانشگاه

، 14 ة، شمار7 ةدور ،یعموم حقوق پژوهش. «رانیدر ا یخارج یگذار هیموانع جذب سرما(. »1384) ابوالقاسم ،یطاهر
 .55ـ21ص

 ةئو ارا یخارج یگذار هیسرما جذب یاقتصاد و یحقوق یها بستر یبررس(. »1392) اهلل بتیه منش، ینژند و محمد عباسلو،
 .57ـ47 ص، 164 ةشمار ،جامعه و کار فرهنگی و علمی اقتصادی، اجتماعی، ةماهنام. «رانیا یمناسب برا یاستراتژ

بر  دیبا تأک رانیدر ا یخارج میمستق یگذار هیعوامل مؤثر بر سرما یبررس(. »1390) معصومه ،یامام و حسن محمد فطرس،
 .73ـ52 ص، 12 ةشمار ،یاقتصاد ةمجل. «اثر ثبت حق اختراع

 یبررس(. »1395) ثمیم ،ینهوج یرجبو  زهره ،یآبادضیف  یانیک ما،یس ،یبروجن ارپوریاسفند درضا،یحم زاده، فرتوک
 یپژوهش-یعلم ةفصلنام. «ستمیس یها ییایپو کردیبا استفاده از رو رانیدر ا یصنعت گردشگر ةتوسع یها استیس
 .115ـ93 ص، 1 ةشمار، 2 ةدور ،یعموم یگذاراستیس
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 ةفصلنام«. خارجی در بخش صنعت گردشگری گذاری موانع و مشکالت حقوقی جذب سرمایه(. »1396) هیمرض کشاورزی،
 . 200ـ189، ص 9 ةشمار ،حقوق مطالعات

 ةمجل. «رانیدر ا یخارج میمستق یةنقش عوامل مؤثر بر جلب سرما نیتبب(. »1384) منصوره ،یعباس و اکبر ،یجانیکم
 . 105ـ69، ص 73 ةر. شمایاقتصاد قاتیتحق

پایدار گردشگری در ایران؛ موانع،  ةشناختی توسع بررسی جامعه(. »1391) ترایم ،یمیابراه و هیسم ،یهاشم ثم،یم ،ییموسا
، 16 ة. سال ششم، شمارشوشتر واحد -اسالمی آزاد دانشگاه اجتماعی علوم تخصصی ةفصلنام. «ها کارراه ها، چالش

 . 50ـ25ص 

. «ایران در خارجی گذاری سرمایه موانع بندی شناسایی و اولویت(. »1393) الهه امینی، و غالمرضا طهران، معمارزاده
 .13ـ1 ص، 6 و 5 ةشمار. دولتی مدیریت رسالت ةفصلنام

 ارشد کارشناسی ةنام پایان. داری ایرانگذاری خارجی در صنعت هتل های سرمایه بندی روش اولویت(. 1389) حامد ،یمحب
 .یطباطبائ عالمه دانشگاه ،یحسابدار و تیریمد ةدانشکد. بازاریابی گرایش جهانگردی مدیریت ةرشت

. نینو تیریمد شیهما. «رانیدر ا یخارج یگذار هیموانع و مشکالت جذب سرما یبررس(. »1382) ونسی ا،یالرعا لیوک
 . 426ـ406ص 
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