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 گردشگريخط مشی گذاري 
 

 1ابتهال زندي
 

 :گردشگري در مشی گذاري اهمیت خط
بخش مشخصی ، گردشگري نیز پس از جنگ جهانی دوم به رشد بی سابقه اي دست یافت. گردشگري

نیست اما حوزه اي فراگیر از فعالیتهاي صنعتی و خدماتی است و تقریبا با تمام حوزه هاي ملی یک 
ه ي مهم و قابل توجه سرمایه کشور در ارتباط است .به همین دلیل است که قبل از آغاز هر گونه پروژ

گذاري در گردشگري باید خط مشی براي توسعه ي آن تدوین شود. نبود رویکردي جامع و فراگیر به 
، اولویتهاي مرتبط با گردشگري و محدودیتهاي توسعه ي آنها در بسیاري از کشورهاي در حال توسعه

 است. "آزمون و خطا  "کشورها بخش احتماال مهم ترین عاملی است که هنوز گردشگري در این گونه 
می تواند بافت هاي مختلفی ، خط مشی گردشگري براساس اینکه چه کشوري آن را به کار می گیرد

 دربردارنده ي اهداف استراتژیک و هنجاري یک کشور است .، با این وجود. داشته باشد
داشته باشند. اگر اینطور  توافق نظرهدف اولیه ي صنعت گردشگري چیزي است که دولتها باید روي آن        

، صنعت گردشگري با مشکالت عدیده اي از جمله تصمیم گیریهاي مشکل در رابطه با آینده ي نباشد
خط مشی گذاري به عنوان شرطی الزم و حیاتی، مهم ترین  . روبرو خواهد بود، برنامه ي توسعه ي خود

عه ي گردشگري است و دربردارنده ي اهداف کارکرد دولت در زمینه برنامه ریزي استراتژیک توس
اجتماعی و زیست محیطی است که در سطوح ملی و منطقه اي از اهمیت خاصی ، اقتصادي، سیاسی

در کشورهاي در حال ، این امر به همان اندازه که در کشورهاي توسعه یافته صادق است. برخوردار است
دشگري را در مناطق خاص از طریق قرار دادن دولت ها قادرند توسعه ي گر.توسعه نیز مصداق دارد

 . توافقات مالی و کنترل شرایط دسترسی به زمین متاثر سازند، شرایط

                                                 
 از دانشگاه عالمه طباطبایی گرایش بازاریابی -ارشد رشته مدیریت جهانگردي کارشناس ۱

به طور کلی سیاست گذاري در زمینه گردشگري، تحت تاثیر دو دسته عوامل داخلی و خارجی قرار 
ایدئولوژي ها و گروه هاي فشار؛  دارد.عوامل داخلی عمدتا عبارتند از: قوانین، آداب و رسوم جامعه، ارزشها،

عوامل خارجی نیز شامل روند جهانی شدن و شرکت هاي بین المللی است.سیاست هاي بخش 
گردشگري و فعالیت هاي ناشی از آن، می تواند ساختار، اشکال فضایی و نقش هاي مکان ها و محیط 

استهاي مزبور می تواند بر موارد زیر هاي جغرافیایی را شکل داده، یا تغییر دهد. بنابراین، تاثیرهاي سی
 مورد مالحظه قرار گیرد:

 
 اشکال فضایی؛ نظیر جاده ها ومعابر، سکونتگاهها، هتل ها و اماکن اقامتی، حمل و نقل و... -1
 اقتصاد؛ نظیر هزینه و درآمد، ارز، اشتغال،نیروي انسانی و... -2
تفاهم و درك یکدیگر، صلح و  فرهنگ؛ نظیر مبادله سنتها و آداب و رسوم، گفتگو و ارتباط، -3

 دوستی و نظایر آن.
محیط زیست ؛نظیر کمبود، تخریب، آلودگی و غیره ... و برعکس امنیت، آرامش، زیبایی، بهداشت و  -4

 نظایر آن.
 

 :ی هاي ملی گردشگري به این قرارندهدف عینی کلیدي خط مش 8
 ایجاد درآمد خارجی .1
 اشتغال زایی ملی .2
 یتوسعه ي اقتصاد ملی / محل .3
 ایجاد آگاهی .4
 اشتغال زایی منطقه اي / محلی .5
 حمایت از محیط زیست .6
 کمک به توسعه ي زیرساخت ها .7
 ایجاد حسن تفاهم .8
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 :گذاري گردشگري خط مشیاثرات جهانی شدن در 

جهانی شدن منجر به تغییرات چشمگیري در ماهیت صنعت گردشگري وهمچنین خط مشی هاي 
 رهاي در حال توسعه خواهد شد .گردشگري در کشورهاي مختلف به خصوص کشو

این امر می تواند براي ، اجرا و مدیریت گردشگري نیاز به تخصص باالیی دارد، از آنجا که تدوین
به ، کشورهاي در حال توسعه به خصوص آنها ي که تازه به توسعه ي گردشگري مبادرت ورز یده اند

ز برنامه هاي سازمان جهانی گردشگري از میان این موانع می تواند با استفاده ا. عنوان مانعی تلقی شود
 برداشته شود

. به امري ضروري مبدل گشته است، تدوین خط مشی ملی گردشگري در کشورهاي در حال توسعه
با توجه به حرکت به سوي سیستم اقتصاد بازار، رقابت ، دولتها در بسیاري از کشورهاي در حال توسعه

نقش هاي ، و تاثیر روندهاي جهانی شدن "گردشگري نوین  "ظهور، تنگاتنگ میان مقاصد گردشگري
روندهاي ابتدایی در خط مشی گردشگري در اولویتهاي دولت در . متفاوتی را عهده دار شده اند

ایجاد محیط ، افزایش اشتغال، بهره برداري بهینه از منابع، اقتصادي-توسعه ي اجتماعی، گردشگري
 .خود را نشان داده اند، ش خصوصی و دولتیتجارت موثر و با ثبات و مشارکت بخ

طبیعت سیاسی فرآیند سیاستگذاري عبارتند از   موارد مهم در سیاست گذاري جهانگرديبنابراین 
منابع قدرت در سیاست گذاري ، مشارکت مردم در برنامه ریزي و سیاست گذاري جهانگردي،جهانگردي
اثر بخشی سیاست هاي ، یط هاي سیاسیشیوه و نوع انتخاب مدیران دولتی در مح، جهانگردي

 .جهانگردي 
 به دالیل خاص بسیار مشکل است این دالیل شامل : تجزیه و تحلیل سیاست گذاري جهانگردي

در مورد تعریف مفاهیم بنیادي مثل جهانگردي، جهانگرد و صنعت جهانگردي هنوز اتفاق نظر وجود  -1
 ندارد.

ئید نشده پس اطالعات قابل مقایسه در این فرآیند هاي سیاست گذاري جهانگردي رسما تا -2
 زمینه وجود ندارد و مطالعه موردي هم سخت است.

 الگوي نظري و تحلیلی کامل و جامع در این رابطه وجود ندارد. -3
 . اطالعات کمی و کیفی در این زمینه محدود است -4

 
  بررسی سیاست هاي گردشگري ایران در قبل و بعد از انقالب اسالمی:

خاطر موقعیت و وضعیت خاص جغرافیایی خود، قابلیت هاي چشمگیري در زمینه طبیعت ایران به 
گردي و سایر انواع گردشگري دارد.کاربرد قابلیتهاي گردشگري ایران به عنوان یکی از منابع توسعه 

به ویژه در نگرش نسبت به  -ملی در دهه هاي گذشته، تحت تاثیر ایدئولوژي و سیاست حکومتها
)، حکومتی سکوالر، 1357پیش از انقالب اسالمی( قرار داشته است. -خلی و خارجیگردشگري دا

وابسته به سرمایه داري جهانی و هماهنگ با ارزش هاي غرب در ایران برقرار بود.بنابراین، سیاست 
حکومت، توسعه گردشگري به ویژه در زمینه جذب گردشگران خارجی و از کشورهاي اروپایی و 

ز این رو، برنامه ها و فعالیت هاي گردشگري توسعه پیدا کرد و نسبت درآمدهاي ارزي آمریکایی بود. ا
ناشی از آن نسبت به درآمدهاي صادرات غیرنفتی به تدریج افزایش یافت و میانگین آن طی سالهاي 

 درصد صادرات غیر نفتی رسید. 15,7، به 1345-1357
رد و از آمریکا و غرب جدا شد و حکومتی مذهبی )، حکومت ایران تغییر ک1357پس از انقالب اسالمی(

و مستقل با هویت اسالمی به روي کار آمد. حکومت جدید، معیارها و ارزشهاي اسالمی را مبناي 
قانونگذاري در جامعه ایران قرار داد که سیاستها و مقررات بخش گردشگري را نیز شامل می شد. از 

ه ویژه در بخش گردشگران خارجی، با الگوي مورد نظر این رو، الگوي گردشگري متعارف در جهان، ب
حکومت جمهوري اسالمی ایران که نوعی گردشگري اسالمی و مذهبی را توصیه می کرد، در تعارض 
قرار گرفت. عالوه بر این، فرهنگ سیاسی جامعه ایران پس از انقالب اسالمی نسبت به خارجیان به 

بی وارد می شدند، نگرشی منفی داشت. در کنار این عوامل، ویژه کسانی که از کشورهاي اروپایی و غر
جنگ عراق علیه ایران نیز محیط و فضاي جغرافیایی کشور را نا امن نمود و مانع جذب گردشگران 

کشور شد. عوامل سه گانه مزبور باعث شد که بخش گردشگري کشور به ویژه در حوزه خارجی به 
و درآمد گردد، به طوري که سهم درآمد ارزي ناشی از  جذب گردشگران خارجی، دچار افت فعالیت
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درآمد گردشگران خارجی در میان درآمدهاي صادرات غیرنفتی کشور به شدت کاهش یافت و میانگین 
درصد درآمدهاي صادرات  6,7) به سطح حدود1357 -1368سالهاي مزبور طی دهه اول انقالب (

درصد)، تفاوت چشمگیري دارد. همچنین، میانگین  15,7غیرنفتی رسید که نسبت به دهه قبل از آن (
تعداد گردشگران خارجی نیز نسبت به دهه قبل از آن کاهش یافت. نکته قابل توجه اینکه، ضرورتهاي 

این  توسعه در دهه دوم پس از انقالب اسالمی، باعث تغییراتی در سیاستهاي گردشگري کشور گردید.
به ویژه در حوزه گردشگران مذهبی و زیارتی آن هم با مبدا  امر سبب شد که تعداد گردشگران خارجی

 کشورهاي همسایه و آسیایی و میزان درآمدهاي ناشی از آن افزایش یابد.
و برنامه هاي گردشگري در ایران قبل و بعد انقالب اسالمی با  به طور کلی نگرش ها، سیاست ها

مربوطه و مکان هاي گردشگري، تاثیر گذاشته هاي جغرافیایی یکدیگر تفاوت دارد و این تفاوت بر فضا
 است.

 در سالهاي اخیر می پردازیم. یاستگذاري هاي حوزه صنعت گردشگريدر زیر به بررسی س
 

 :)قانون برنامه چهارم توسعه 114هاي حوزه صنعت گردشگري( مادهبررسی سیاستگذاري
در ابتدا باید سیاستها و اقدامات اجرایی جهت رسیدن به این چشم انداز را مورد بررسی قرار دهیم و در 

اشاره  1404شوند. سند چشم انداز  اي مشکالت مورد نظر نیز اشارهشود به گونههر مورد سعی می
میکند که هدف کشور کسب جایگاه اول اقتصادي در سطح منطقه آسیا جنوبی و غربی با تکیه بر رشد 

چشم انداز) با توجه  6است (بند  مستمر اقتصادي ارتقاء نسبی درآمد سرانه  و رسیدن به اشتغال کامل
عه قرار گیرد. چرا که با وجود ضریب اشتغال زایی به این بند صنعت گردشگري باید در اولویتهاي توس

باال در این بخش مطمئناً باعث رشد پرشتاب اقتصاد همراه بهبود توزیع درآمد کشور خواهد بود. 
همچنین توسعه گردشگري مبتنی بر شرایط فرهنگی و تاریخی کشور باعث تعامل سازنده و موثر با 

 است.  1404ز جهان خواهد شد که از اهداف سند چشم اندا
اهداف ذیل در بخش  114در قانون چهارم برنامه توسعه کشور و در فصل هفتم (توسعه فرهنگی) ماده 

  میراث فرهنگی و گردشگري در نظر گرفته شده است:

برداري و معرفی میراث اهتمام ملی در شناسایی، حفاظت، پژوهش، مرمت و احیاء و بهره -1
 فرهنگی کشور 

 گردشگريارتقاء توان  -2
 تولید ثروت و اشتغال زایی -3   
  مبادالت فرهنگی با کشورهاي جهان، -4   

 و براي رسیدن به این اهداف اقداماتی چون:
شناسایی و  -2برداري از بناها و اماکن تاریخی  فرهنگی کشور ایجاد صندوق احیاء  بهره -1 

میراث فرهنگی حوزه فرهنگی ایران در  شناسایی و حمایت از -3مستند سازي آثار تاریخی و فرهنگی 
 تکمیل نظام جامع آماري گردشگري با نظارت و هدایت مرکز آمار ایران -4کشورهاي همسایه 

هاي ایجاد مراکز حفظ و آثار فرهنگ ایلی در شهرستانها و استانهاي کشور از قبیل دهکده -5
 توریستی، موزه و نمایشگاه.

 هاي ذیر در نظر گرفته شده است:ت گرفته در این برنامه شاخصجهت ارزیابی اقدامات صور همچنین
          ردشگران داخلی و خارجی (تعداد) گ-

 میزان درآمد ارزي ناشی از گردشگري (ریال) -    
  نظارت بر کیفیت تأسیسات گردشگري (تعداد) -
 اي، ملی و بین المللی (تعداد)برگزاري رویدادهاي منطقه -
 شده براي فعالیتها و تأسیسات گردشگري (تعداد) مجوزهاي صادر -
   راهنمایان فعال گردشگري (تعداد)-
 دفاتر فعال خدمات گردشگري (تعداد) -
  طرحهاي اجرایی توسعه گردشگري (تعداد) -
 اماکن اقامتی، پذیرایی و بین راهی (تعداد) -
مجتمع هاي خدماتی رفاهی اعتبارات تخصیص داده شده در زمینه حمایت از ایجاد و تجهیزات  -

 بین راهی، اقامتی و پذیرایی (ریال)

http://policymakingiran.blogfa.com/post-1.aspx
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پردازیم. (در شاخص هاي کلی برنامه سوم توسعه میدر زمنیه ارزیابی این شاخصها به بررسی شاخص
درصد تحقق صورت گرفته است.  8/66و  9/78به ترتیب  1380و  1379تعداد جهانگرد در سالهاي 

درصد تحقق داشته است و ظرفیت  7/121و  5/81ر همان سالها درآمد ارزي ناشی از گردشگري د
هر سه مورد این شاخصها پیشرفت  دهند.درصد تحقق اهداف برنامه را نشان می 90و  9/85اقامتی 

دهند اما اهداف در نظر گرفته شده براي برنامه سوم اهداف بلند پروازانه و متناسب مناسبی را نشان می
اند. چرا که درزمان تهیه برنامه سوم در این بخش از صنعت کشور بودهبا پتانسیل هاي کشور ن

 پردازیم.مشکالتی وجود داشت که تعدادي از آنها هنوز الینحل مانده است که به برخی از آنها می
هر صنعت و هر بخش از اقتصاد کشور نیازمند یک حوزه تخصصی و  هبه طور ویژ :مبانی نظري

هاي منسجمی در آن حوزه تدوین و اجرا کند. اکثر کشورهاي یاستگذارياجرایی سازمانی است تا س
اند و گردشگري ایجاد کرده فعال در گردشگري، وزارتخانه اي را تحت عناوین گردشگري یا فرهنگ و

مله ترکیه، اما در ایران بعد از انقالب سازمان متولی جاند از در این بخش اقدامات مهمی را انجام داده
اي را داشته است. ابتدا زیر مجموعه وزارت فرهنگ بود هنگی و گردشگري، تغییرات گستردهمیراث فر

که خود آن وزارت خانه نیز تغییراتی داشت و سپس تبدیل به سازمان ایرانگردي و جهانگردي زیر نظر 
وزارت فرهنگ شد و هم اکنون بعد از کش و قوس هاي فراوان سازمان اخیر ایجاده شده است و از 

شود، قدرت اجرایی بیشتري از قبل خواهد داشت. این آنجا که مستقیماً زیر نظر رئیس جمهور اداره می
تغییرات در دو دهه گذشته، تأثیرات منفی در تدوین راهبردها و سیاستهاي بلند مدت گردشگري داشته 

ازمان گسترده رسد با توجه به ایجاد و سبا توجه به این مشکالت، به نظر میکه امید است است. 
میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگري که از قدرت اجرایی باالیی برخوردار است میتوان امیدوار 

 تر عمل کند.بود صنعت گردشگري حداقل در مرحله تدوین سیاستها قوي
رسیم در اسناد توسعه در ادامه بررسی سیاستهاي گردشگري به اسناد توسعه بخشی و فرابخشی می

 اقداماتی مورد نظر است که در زیر خواهد آمد. فرابخشی 
ایجاد زیر ساختهاي مناسب در کنار قطبهاي گردشگري ملی در استانهایی که مزیت نسبی  -1

  گردشگري دارند.

هاي بین هاي ایران در رسانههاي جهانی و چاپ مطالب مختلف در مورد جاذبهتبلیغ ایران در شبکه -2
   المللی

 صوصی براي ایجاد مناطق نمونه گردشگري حمایت از بخش خ -3    
تدوین موضوعات درسی ویژه توسط وزارت آموزش و پرورش در ارتباط با میراث فرهنگی و  -3

  گردشگري
از بین بردن انحصار ایران ایر در پروازهاي داخلی و بین المللی و ایجاد بستر مناسب براي ورود  -5    

 وزارت راه.شرکتهاي هواپیمایی داخلی و خارجی توسط 
ها و در همین اسناد به یکی از مشکالت و تنگناها اشاره شده است: الف) عدم ساماندهی جاذبه

امکانات گردشگري ب) ضعف مدیریت خدمات گردشگري  ج) کیفیت پایین خدمات عمومی د) وجود 
 تبلیغات منفی در خارج از کشور

 است از جمله: نیز اقداماتی مورد نظر  در بخش میراث فرهنگی وگردشگري

 توسعه زیر ساختهاي مرتبط با گردشگري – 1
ثبت آثار تاریخی و فرهنگی و  و سازي گسترش سطح کاوش، حفاظت فنی و فیزیکی مستند -2
     طبیعی
 همگانی کردن حفاظت، مرمت، احیاء و معرفی آثار تاریخی و فرهنگی کشور -3
 یريگسترش تبلیغات داخلی براي ترویج فرهنگ گردش پذ -4
 هاي آماري بخشتقویت پایه -5
 ایجاد تنوع در محصوالت گردشگري -6

-همه اقدامات گفته شده در باال توسط بخشهاي مختلف سازمان اجرا و مورد نظارت و ارزیابی قرار می
 گیرند تا اقدامات انجام شده اهداف مورد نظر را محقق سازد. 

بودجه میان سازمان مدیریت و برنامه ریزي  قت نامهها در موافدر راستاي تحقق این اهداف و برنامه
هایی در نظر گرفته شده که کشور و سازمان میراث فرهنگی و صنایع دستی و گردشگري کشور بودجه

 باشند.اهم آن به شرح زیر می 1386در سال 
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 ٥ 

هاي میلیون ریال جمع هزینه 514/549کل مجموعه سازمان میراث فرهنگی و گردشگري  -1
 باشد.میلیون ریال می 000/75و درآمد عمومی آن  آن است عمومی
 میلیون ریال 3010هزینه عمومی برنامه آموزش کاردانی  -2
 میلیون ریال 7250هزینه عمومی برنامه آموزش کارشناسی  -3
 میلیون ریال 965/524برنامه حفظ احیاء و معرفی میراث فرهنگی کشور هزینه کل  -4
میلیون  87000و  747/89لی و خارجی (واحد هزار گردشگر) به ترتیب تشویق گردشگران داخ -5
 ریال 
 میلیون ریال 850/30ساختمانها و تجهیزات  -6
 میلیون ریال 500/185توسعه زیر ساختهاي گردشگري  -7
 میلیون ریال 000/203هاي ه گسترش خدمات موز -8
نظر در جهت تحقق اهداف همان  میلیون ریال بودجه مورد 500/27برنامه رشد صنایع دستی  -9

 20باشد و سیاستهاي کلی نیز زمینه ساز تحقق اهداف بلند مدت چشم انداز سال برنامه توسعه می
 ساله کشور خواهند بود. 

کارشناسان بودجه سازمان را بویژه در مورد حفظ و مرمت آثار باستانی کافی نمیدانند و البته بایستی 
ر حوزه زیر ساختها صورت گیرد که نیاز به سرمایه گذاریهاي کالن تري دطرحهاي جدي و گسترده

 دارد.
رسد ارزیابی سیاستها: عالوه بر مشکالتی که در حوزه تصمیم گیري گردشگري گفته شد بنظر می

تواند کل اهداف مورد نظر را به ثمر برساند. به طور مثال: بر اهداف و اقدامات صورت گرفته نمی
میلیون نفر سفر در ایران انجام  39بیش از  1385ان میراث فرهنگی در نوروز اساس آمارهاي سازم

پایان سند چشم انداز مختص نوروز نباشد و افزایش نیابد و در  1404شد. حال اگر این تعداد در سال 
هزار تخت اقامتی براي گردشگران و  321طول سال پخش شود ایران تا افق چشم انداز بایستی 

از  وهزار تخت اقامتی وجود داشته  705بایستی در ایران  1404کند یعنی در سال  مسافران ایجاد
برد و آن عدم نگاه رسد صنعت گردشگري ایران از یک مشکل عمده رنج میطرفی به نظر می

اقتصادي دولت و جامعه به این صنعت است. دولت با وجود ذخایر عظیم نفت و گاز و اقتصاد تک 
 گردشگريهاي متنوع ها و جنبهدارد. همین امر ما را از توجه به جاذبهبرنمیمحصولی نیز قوي گام 

دانیم اما گردشگران را خریدار صنایع دستی و عکاس میراث فرهنگی میگردشگر بازداشته است. ما 
میتوانند براي استفاده از جاذبه هاي طبیعی، تفریحی، آموزشی، ورزشی و درمانی نیز به یک کشور سفر 

که همه این موارد بایستی مورد توجه قرار گیرد. در زمینه استفاده از فناوري هاي جدید در حوزه کنند 
 گردشگري نیز اقدام مهمی صورت نگرفته است و با توجه به ضریب پایین نفوذ اینترنت در ایران نمی

به بخش ارتباطات و توان امیدوار بود این امر در آینده نزدیک تحقق یابد و این امر نیازمند توجه جدید 
 زیرساخت هاست.

 
 


