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 دهيچك

 واسطهبه کشور سياسی و فرهنگی، اجتماعی اقتصادی، توسعه در پيشرو صنعتی عنوانبه گردشگری

 المیاس نوین تمدن تحقق جهت در اسالمی انقالب دوم گام کليدی ابزارهای از یكی خود خاص ماهيت

 عوامل دسته دو از متأثر دنيا نقاط اقصی همانند ایران در گردشگری صنعت حال،این با. رودمی شماربه

 عوامل و( مربوط هایزیرساخت و رفاهی امكانات و هاجاذبه امنيت، اقتصاد، فرهنگ،) ایزمينه

 نظارت و اجرا نحوه بوط،مر ضوابط و مقررات قوانين، باالدستی، اسناد از اعم سياستگذاری) عملكردی

 در کشور باالدستی اسناد و قوانين در گردشگری جایگاه مقایسه با تواندمی مسئله این. است( آنها بر

 سال اسالمی انقالب یعنی ایران فرهنگی - اجتماعی – سياسی تحول ترینبزرگ از پس و پيش دوره

ود را بر روند پيشرفت در این حوزه ثيرگذاری خأکه در آن نقش عوامل عملكردی ت یابد نمود 1357

 برداشت چنين قانونی احكام و ابالغی کلی هایسياست ویژههب باالدستی اسناد متون از دهد.نشان می

 موتور عنوانبه گردشگری به قائل است، شایسته که طورآن نقش،ذی و ربطذی هایدستگاه که شودمی

 در ایران گردشگری توسعه هایگذاریمشیخط نسبی سانعكا وجود با و نيستند کشور اقتصاد محرک

 و اجتماعی تنگناهای برخی و نادرست اجرایی هایرویه و هاسياست اتخاذ دليلبه باالدستی، اسناد

 هایزیرساخت ضعف .است نيامده فراهم گردشگری مطلوب و پایدار توسعه موجبات تاکنون اقتصادی،

 ها،جاده نامناسب وضعيت گردشگری، هایاقامتگاه تعداد بودن محدود گردشگری، خاص و عمومی

 از سفر از ترس و ناامنی احساس و رانندگی تلفات آمار افزایش داخلی، خودروهای کيفيت بودن پایين

 سفر بودن گران و هوایی و ریلی ژهویبه نقلوحمل خطوط محدود بسيار و ناکارآمد سيستم طریق، این

 مورد در جامعه نادرست پندارهای مربوط، اقامتگاهای و هاهتل در اقامت هزینه باالبودن طریق، این از

 اوليه خدمات نامناسب وضعيت ایران، سياحتی هایجاذبه زمينه در مناسب تبليغ عدم گردشگران،

 گردشگری خدمات ضعيف کيفيت( موقت اسكان و بهداشتی هایسرویس جملهاز) گردشگری

 و ساختاری ثبات عدم انسانی، نيروی ناکارآمد آموزش و المللیبين یگردشگر سطح در خصوصبه

 رونق موانع و هاچالش ازجمله مذکور حوزه در اختيارات و وظایف تداخل و هادستگاه تعدد مدیریتی،

نبود نگاه از  ناشیزیادی  حد تا صنعت، این توفيق عدم رسدمی نظربه. هستند کشور در گردشگری

 ؛است های ملت انقالبی ایران اسالمیبر اهداف و آرمانمبتنی گردشگری پدیده و گردشگر به دقيق
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 توسعه کهجایی تا است؛ داده قرار صنعت این رونق فراروی را بسياری هایچالش و مسائل که امری

 بر حاکم الگوهای و هانگرش در بازنگری نيازمند چيز هر از پيش اسالمی انقالب دوم گام در گردشگری

 بر حاکم ارزشی معيارهای و فرهنگی هایمؤلفه با الگوها این تطبيق و صنعت این توسعه ریزینامهبر

 انقالب اول گام در گردشگری صنعت جایگاه و اهميت بر تفصيلی شرحی حاضر گزارش .است جامعه

مطلوب  راهبرد صنعت، این توسعه پيشروی هایچالش و مسائل شناسایی از پس که است اسالمی

 . دهدمی ارائه را انقالب دوم گام در آن اندهیسام

 

 مقدمه

 صادراتتوسعه ) محرک موتور جهان، اقتصادی هایبخش ترینبزرگ از یكی عنوانبه گردشگری و سفر

 ارمغان به را کاميابی و رفاه جهان نقاط تمام در ثروت، توزیع و زاییاشتغال ضمن و بوده (نامرئی

 4/10 بخش، این ،2018 سال در (2019) گردشگری و سفر جهانی ایشور گزارش براساس. آوردمی

 اشتغال کل از درصد 10 عبارتی،به یا شغل، ميليون 319 و جهان داخلی ناخالص توليد از درصد

 یعنی گردشگری، بازار از ایعمده بخش تفریحی سفرهای سال، همين در. است زده رقم را جهانی

 سفرهای سهم بازار این از درصد 5/21 تنها مقابل، در و اندادهد شكل را سفرها کل از درصد 5/78

 2/27 و جهانی صادرات کل از درصد 5/6 گردشگری بخش کلی، طوربه. است بوده( وکارکسب) تجاری

 2/71 که داخلی گردشگری ميان، این در. است دهکر خود آن از را خدمات جهانی صادارت از درصد

 درحال کشورهای در را رشد ترینقوی و داده شكل را 2018 سال رد گردشگری مخارج کل از درصد

 و ایمنطقه اقتصادی منافع و فراگير توسعه واسطهبه را شماریبی هایفرصت نموده، تجربه توسعه

 . است آورده ارمغان به گردشگری مقصدهای برای ملی مباهات و غرور خلق

 کرد ظهور اجتماعی - اقتصادی پدیده یک صورتبه بار نخستين برای که زمانی از گردشگری

 عنوانبه ملل جهان واقع شد و تا به امروز توافق مورد توسعه سازوکارهای ترینمهم از یكی عنوانبه

 کهتاجایی است؛ گرفته قرار اقتصاددانان و محققان از بسياری تأکيد مورد توسعه محورهای از یكی

 پر حال، این با. هستند گردشگری و سفر بخش از منافع کثرحدا کسب دنبالبه هادولت تمامی تقریباً

 یكسان بهره گردشگری صنعت گسترده خوان از مختلف اقتصادهای و هاحكومت که است واضح

 موقعيت، سرزمين، وسعت، همچون هاویژگی از بسياری حيث از که کشورهایی حتی و اندنبرده

 بسيار بخش این از شانگيریبهره ميزان ند،دار مشابهی نسبتاً وضعيت تاریخی قدمت و جمعيت

 مقصد هایریزیبرنامه و هاسياستگذاری در ریشه هاتفاوت این پژوهشگران، عقيده به. است متفاوت

 هر در ایمنطقه و ملی مسائل تمام امروز، رقابتی و پيچيده دنيای در که نيست پوشيده کسی بر. دارد

 ریزیبرنامه و سياستگذاری بدون دیگر، عبارتبه هستند؛ ریزیمهبرنا و سياستگذاری مستلزم ایعرصه



 

 ___________________________________________________________  

 

 

3 

 محيطیزیست و امنيتی سياسی، فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی، ابعاد از یکهيچ ،بهنگام و دقيق صحيح،

 به مقصد یک در گردشگری صنعت رکود یا رونقهمچنين، . باشد داشته پایدار و رشد به رو روندی تواندنمی

 بستگی آن باالدستی اسناد و قوانين و توسعه هایبرنامه کشور، کالن گيرانتصميم نگرش به یزیاد ميزان

 .کنندمی را مشخص مقصد آن در گردشگری صنعت توسعه ابعاد و ثغور و حدود که دارد

 هایجاذبه و هاظرفيتمنظر  از کشور غنای رغمعلی ایران، گردشگری رسد صنعتنظر میبه

 قبایر و گردشگری جهانی رشد به رو روند با مقایسه در طبيعی، و تاریخی -یفرهنگ گردشگری

ی گام اول ایران و در ط اسالمی انقالب از پس اگرچه. است نداشته چندانی توسعه خود، ایمنطقه

 صدیقت و درک با ی و سياستگذاری،یاجرا مختلف سطوح در نفعذی نهادهای و هاسازمان انقالب،

 به عطف اما اند،بوده ایران در صنعت این توسعه و رونق صدد در گردشگری، عتصن چشمگير اهميت

 نشده است.  کسب ایمالحظه قابل توفيق المللیبين و ملی هایسازمان ازسوی منتشره هایداده و آمار

 و سياستگذاری، کشور گردشگری هایظرفيت از بهينه استفاده و وریبهره حقيقت، در

 مباحث در کهآنجا طلبد. ازمی را بلندمدت و مدتميان مدت،کوتاه کالن و راهبردی هایریزیبرنامه

 در دارد، قرار تمرکز و تأکيد مورد آینده به نگاه و گذشته هایدرس از گرفتن عبرت همواره ای،توسعه

 صنعت در گام این يتوضع تقليد، و تكرار دام در شدن گرفتار از پرهيز منظوربه دبای ابتدا نيز حوزه این

مربوط،  هایضعف و هاها، آسيبتا ضمن شناسایی دستاوردها، فرصت اول انقالب اسالمی بررسی شود

رو، ایناز. نمود ریزیبرنامه صورت هدفمندهای گام دوم انقالب بهبرای دستابی به اهداف و آرمان

که  یهایشيبنگری و فراز و گزارش حاضر سعی بر آن دارد که با بررسی پيشينه و ساختار فعلی گردش

ر های گردشگری دها و چالشاین صنعت در امتداد گام اول انقالب اسالمی طی نموده است، ضعف

ر قرر دمآفرینی آن در تحقق اهداف کشور را شناسایی نماید و ضمن تشریح اهميت و مصادیق نقش

ها و منابع تگيری از ظرفيجهت بهرهاسناد باالدستی و بيانيه گام دوم انقالب، راهبرد عملی کليدی در 

 د.ئه دههای پيش روی توسعه این صنعت را اراطبيعی و فرهنگی موجود در حوزه گردشگری و فرصت

 

 ایران در گردشگري ساختار و پيشينه. 1

 رسمی یشكل ایران تمدن و مفاخر شناساندن منظوربه ،پيش سال هشتاد از ایران در گردشگری صنعت

 اداره» نام به( وقت کشور وزارت) داخله وزارت در ایاداره 1314 سال از بار اولين برای و گرفت خود به

 به ایران کهن تمدن و مفاخر شناساندن و سياحان جلب هدف با «تبليغات و خارجی سياحان جلب

 ایران گردشگری راهنمای هایکتابچه و نشریات چاپ به محدود آن فعاليت که شد تأسيس خارجيان،

 ایجاد «ایران جهانگردی کانون»تر از آن نيز، با مصوبه مجلس شورای ملی هرچند، یک سال قبل .دبو

 به را خود جای تبليغات و خارجی سياحان جلب اداره ،1325 ماهشهریور از بعد حال،این با بود، شده
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 توسط هاییدستورالعمل ،1334 سال در. بود کشور وزارت زیرنظر که داد «جهانگردی عالیشورای»

 طی تناوب به بعدها. دش وضع «خارجی مسافرین و سياحان و جهانگردان جلب جهت» وزیران تئهي

 دستخوش مربوطه وظایف و جهانگردی عالیشورای اعضای ترکيب ،1340 و 1336 ،1328 هایسال

  .شد تغييراتی

 با ملل یرسا ساختن آشنا و کشور بيشتر معرفی منظورهب ت وزیران،ئبا تصویب هي 1342در سال 

 آثار مشاهده هب ایرانيان و جهانگردان ترغيب همچنين و ایران تمدن و تاریخی آثار و ملی خصوصيات

 در کامل نگیهاهم و تمرکز و آنها مسافرت در الزم تسهيالت ایجاد و کشور طبيعی مناظر و باستانی

 هایهيئت ،عالیشورای کب ازتأسيس شد که تشكيالت آن مر «سياحان جلب سازمان» مربوط، امور

 قانونی مجوز لسينمج افتتاح از بعد شد مكلف مشاور بود و دولت نفر دو و اداری سازمان ،دبيرکل ،مشورتی

 با تصویب 1344 ماهمجلس شورای ملی در خرداد بر این اساس، .کندتحصيل را قانونی تصویبنامه این

 مستقيم نظر حتمان صورت قانونی داد و مقرر داشت تا تبه تشكيل این ساز «قانون سازمان جلب سياحان»

 را داشت. وزیرنخست معاونت سِمتِ آن، سرپرست شود که اداره صورت بازرگانیوزیر و بهنخست

 نا،با تصویب مجلس س «جهانگردی و اطالعات وزارت تأسيس قانون»به موجب  1353در سال 

 شناساندن و ملی مصالح تأمين جهت در جمعی ارتباطات وسائله ب مربوط امور هدایت و نظارت منظوربه

 شئون در ملی هایارزش مبانی تحكيم و اشاعه و جهانيانه ب کشور تمدن و تحوالت و هاپيشرفت بيشتر

 جامعه سازیآماده و عمومی بينش و دانش سطح بردن باال و فرهنگی و اجتماعی اقتصادی، سياسی،

 سازمان اقالح با جهانگردی صنعت توسعه نيز و بيشتر جمعی و فردی هایمسئوليت قبول برای ایرانی

 . شد ایجاد «جهانگردی و اطالعات وزارت» اطالعات، وزارت به سياحان جلب

 وزارت به وابستههای شرکت ادغام قانونی الیحهبا تصویب  ایران اسالمی انقالب پيروزی پس از

 الیحه این تصویب تاریخ ازوزیر، مقرر شد نخست توسط 1358 ماهدر فروردین تبليغات و اطالعات

 هایخانه مرکز ایران، هایگشت جهانگردی، تأسيسات سهامیهای شرکت دهندهتشكيل ارکان قانونی

 مراکز سازمان» نامه ب سازمانی و ادغام ،زمستانی هایورزش برای جهانگردی مراکز سازمان و ایران

 جانشين و ایجاد تبليغات و اطالعات وزارت به وابسته سهامی تشرک صورتهب «جهانگردی و ایرانگردی

 مذکورهای شرکت همچنين و تعهدات و دیون و ییدارا بودجه و کارکنان کليه و شود فوقهای شرکت

به موجب تصميم  سال،خردادماه همان  درحال، دو ماه بعد با این .شد منتقل سازمان اینه ب

. تيرماه همان سال، با یافت نام تغيير «ملی ارشاد وزارت»انگردی به وزیر، وزارت اطالعات و جهنخست

 به آن حقوقی شخصيت حفظ با «کيش عمران سازمان»امور ادارهت وزیران دولت موقت، ئتصميم هي

شد )این مورد با تصميم  محول ملی ارشاد زارتو به ابستهو جهانگردی ایرانگردی مراکز سازمان

ماه در دی ایران اسالمی انقالب شورایعالوه با تصویب لغو شد(. به 1360وزیر وقت در سال نخست
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که پس  –بنياد پهلوی سابق  هایهتلاجازه داده شد تا  جهانگردی ایرانگردی مراکز به سازمان 1358

چنين در . همنماید اداره و خریداری را -تغيير یافت علوی بنياداز واگذاری به بنياد مستضعفان به نام 

 ویالی دستگاه 57 تعداد که شد داده اجازه اجتماعی خدمات ملی سازمانبه  1359 ماهیبهشتارد

 و لیوسا و تأسيسات کليه با را( بابلسر غرب کيلومتری 5) خزرشهر در واقع مذکور سازمان به متعلق

 واگذار نماید. جهانگردی و ایرانگردی سازمان به خدمه و اثاثيه و لوازم

 توسعه قانون»جمهوری اسالمی ایران در این حوزه، تصویب  انهاستگذارتصميم سيترین مهم

این  در بخشی ازتوسط مجلس شورای اسالمی است.  1370در سال  «جهانگردی و ایرانگردی صنعت

 بين زمال هماهنگی ایجاد و جهانگردی و ایرانگردی هایسياست تعيين منظوربه قانون آمده است

 (7ب ماده )عالوه، به موجبه .شودتشكيل می جهانگردی و ایرانگردی عالیشورای، ربطذی هایدستگاه

 تأسيسات و یزیارت و سياحتی خدمات دفاتر ایجاد و تأسيس مجوز هرگونه تمدید یا صدور ،این قانون

 مرجع، لكن ستا اسالمی ارشاد و فرهنگ وزارت عهدهبه آن لغو یا تعليق نيز و جهانگردی و ایرانگردی

  .است شهرسازی و راه وزارت ،مسافرتی خدمات دفاتر تأسيس مجوز لغو یا تعليق تمدید، صدور،

 ندگاننمای توسط گردشگری و فرهنگی ميراث سازمان تشكيل قانون تصویب با ،1382 سال در 

 وظایف مامت با کشور فرهنگی ميراث سازمان و جهانگردی و ایرانگردی سازمان اسالمی، شورای مجلس

 نظرزیر و شد جدا اسالمی ارشاد و فرهنگ وزارت بدنه از انسانی نيروی و امكانات تعهدات، ،اختيارات و

 به .کرد آغاز را خود فعاليت «گردشگری و فرهنگی ميراث سازمان» عنوان تحت جمهوریریاست

 سازمان حاکميتی وظایف گردشگری و فرهنگی ميراث سازمان تشكيل قانون (1) ماده موجب

 امور و اجرایی وظایف و شد منتقل گردشگری و فرهنگی ميراث سازمان به هانگردیج و ایرانگردی

 شرکت یک قالب در اعتبارات و تعهدات ها،دارایی و اموال انسانی، نيروی امكانات، تمام با آن تصدی

 و گیفرهن ميراث سازمان اجرایی بازوی جهانگردی و ایرانگردی توسعه شرکت عنوان با دولتی

 .شد گردشگری

 سال در گردشگری و فرهنگی ميراث سازمان تشكيل با مقننه و مجریه قوای شد موجب آنچه

 قانونی تكاليف انجام امكان تنهانه که شد مشخص زمان گذشت با که بود این کنند موافقت 1382

 ذیل در شده گذاشته فرهنگی ميراث نيز و جهانگردی و گردینایرا هایسازمان عهدهبه که متعددی

 ساختار سبب به روزمره امور از بسياری انجام بلكه نيست، ميسر اسالمی ارشاد و فرهنگ وزارت تارساخ

 صورت کندی به یا و شده اختالل دچار اسالمی ارشاد و فرهنگ وزارت وظایف گسترده طيف و

 و فرهنگی ميراث هایحوزه در نفعذی نهادهای متنوع و گسترده طيفعالوه بر آن، وجود  گرفت.یم

 و فرهنگی ميراث ایتوسعه اهداف تحقق برای نهادها این با اثربخش تعامل لزوم و گردشگری

 سایر که باشد برخوردار جایگاهی چنان از هاحوزه این متولی نهاد که نمودضروری می گردشگری

 . باشند آن با همكاری به ملزم نهادها، و هاوزارتخانه
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 گری،گردش و فرهنگی ميراث سازمان تشكيل قانون (3) ماده حسبضمن این تغيير ساختاری، 

 و( وی اول معاون یا) جمهوررئيس ریاستبا  «گردشگری و فرهنگی ميراث عالیشورای» نام به شورایی

 و مسكن خارجه، امور وزرای و گردشگری و دستی صنایع فرهنگی، ميراث سازمان رئيسعضویت 

 و اقتصادی رامو فناوری، و تحقيقات علوم اسالمی، ارشاد و فرهنگ کشور، ترابری، و راه شهرسازی،

 يمایس و صدا کشور، ریزیبرنامه و مدیریت هایسازمان رؤسای نيز و پرورش و آموزش و دارایی

 سازمان رئيس پيشنهاد به خبره کارشناس نفر چهار و زیست محيط حفاظت و ایران اسالمی جمهوری

 و فرهنگی ميراث سازمان رئيس. شد تشكيل رجمهورئيس حكم و گردشگری و فرهنگی ميراث

 گردشگری و دستی صنایع فرهنگی، ميراث سازمان درآن  دبيرخانه این شورا بوده و دبير گردشگری

 .شودمی تشكيل

 مستمر و فوری توجه جهت یشورای تشكيلبا  1334در سال اولين بار  «صنایع دستی»موضوع 

در نظام حقوقی و اداری کشور به  ایران ملی و ظریفه هنرهای و دستی و ایحرفه صنایع به نسبت

وزیر رسيد و در وزارت کار مستقر شد. این شورا پس از نزدیک به یک دهه فعاليت تصویب نخست

ت ئمصوب هي ایران دستی و کوچک صنایع مرکز اساسنامهضمن ارتقای جایگاه سازمانی به موجب 

. این مرکز نيز پس از ده سال فعاليت، با تصویب به وزارت اقتصاد منتقل شد 1343وزیران مصوب 

 صنایع سازمانتوسط مجلس شورای ملی به  1353در سال  معادن و صنایع وزارت تشكيل قانون

نيز با تصویب قانون  1383تغيير نام یافت. در سال  معادن و صنایع وزارته ب وابسته و ایران دستی

صورت مؤسسه سالمی، تشكيل این سازمان بهتأسيس سازمان صنایع دستی مصوب مجلس شورای ا

 ،1385 ماهفروردین 16 تاریخ دردولتی وابسته به وزارت صنایع و معادن ایران صورت قانونی گرفت. 

 در شده تنفيذ توسعه سوم برنامه قانون( 1) ماده «ب» جزء «1» ندبه استناد ب کشور اداری عالیشورای

 دستی صنایع سازمان ،1کشور فرهنگی و اجتماعی اقتصادی، توسعه چهارم برنامه قانون (154) ماده

 به و جدا غيره و انسانی نيروی امكانات، تعهدات، اختيارات، همه با معادن و صنایع وزارت از کشوررا

 ميراث سازمان» عنوان با سازمان این پس آن از و 2کرد الحاق گردشگری و فرهنگی ميراث سازمان

از این پس بود که تبدیل شدن این د. دا ادامه خود فعاليت به «گریگردش و دستی صنایع فرهنگی،

های فعاالن این عرصه ظهور یافت و موضوع عنوان یكی از دغدغهسازمان به وزارتخانه به تدریج به

های مختلف مجلس شورای اسالمی پيگيری شد. در نهایت در تاریخ وزارتخانه شدن در دوره

گردشگری و صنایع دستی را که در طرح تشكيل وزارت ميراث فرهنگی، شورای نگهبان 09/05/1398

                                                 
كشور، كاهش به منظور تصحيح، بهسازي و اصالح نظام اداري در ابعاد تشكيالت، سازماندهي و ساختار اداره امور  .1

وري ها( و افزايش بهرهدستورالعملها و نامهها، مديريت منابع انساني، مقررات )آيينها و روشهاي دولت، سيستمتصدي
 گردد:اختيارات زير تشكيل ميها، وظايف و هاي اجرايي، شوراي عالي اداري با تركيب، صالحيتدستگاه

 ... الف(  اعضا:
انحالل و  ها از طريق ادغام،هاي اجرايي كشور به استثناي وزارتخانهاصالح ساختار تشكيالت دستگاه ب( وظايف و اختيارات:

 ها به خارج از مركز.انتقال مؤسسات و سازمان
 .هرچند اين تصميم از حيث حقوقي و رعايت مفاد مقرر در اين حكم برنامه محل تأمل است .2
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اسالمی به تصویب رسيده بود را  هشت در مجلس شورایونودوچهارم تيرماه هزار و سيصدوجلسه بيست

 یيد کرد و این سازمان رسماً به وزارتخانه تبدیل شد. تأ

 

 كالن اقتصاد و ارآم ها،سياست چارچوب در گردشگري جایگاه و اهميت. 2

 هر در اتی،عملي و راهبردی هایبرنامه تا گرفته باالدستی اسناد از توسعه هایمشیخط و هابرنامه

 و هابرنامه دیگر، عبارتبه .است حاکم سياسی ایدئولوژی و حكومت ماهيت از متأثر اقتصادی

 ویكردر حاکم، ایدئولوژی و هاارزش سياسی، محيط ثمره کشور، هر در کالن راهبردی هایمشیخط

 و هازشار ابعاد، ماهيت، دارای گردشگری اساس، همين بر. است کشور آن نهادینه اصول و قدرت

 دوجو آن توسعه به نسبت متفاوتی هاینگرش مختلف سياسی هاینظام در که است خاصی معانی

، ، اقتصادای چون فرهنگينهبر تأثيرپذیری از عوامل زمتوسعه گردشگری عالوه کلی، طوربه. دارد

، های گردشگری در مقصدالخصوص وجود جاذبهها و تأسيسات روبنایی و علیزیرساخت امنيت،

 و هامشیخط ،باالدستی اسناد، اساسی قوانين در که است مقصد زمامداران صحيح اراده مستلزم

 ها،نامهتفاهم عادی، قوانين در ترجزئی و عملياتی صورتبه سپس و دارد انعكاس ملی هایبرنامه

 . یابدمی نمود هابخشنامه و هانامهآیين

 برخوردار یگردشگر حوزه در فرهنگی و طبيعی منابع و هاپتانسيل از وسيعی طيف از ایران کشور

 و لیم مختلف سطوح در گردشگران انواع جذب قابليت صحيح، ریزیبرنامه و مدیریت با که است

 مختلف اقشار ميان در زیادی ميزانبه نيز گردشگری و سفر فرهنگ این بر عالوه دارد. را المللیبين

 اورميانهخ منطقه در گردشگری مقصدهای ترینامن از یكی نيز امنيت منظر از و دارد رواج جامعه

 و غربی هایرسانه منفی تبليغات گردشگری، بالفعل هایجاذبه محدود تنوع که است درحالی این. است

 بناییرو تأسيسات و عمومی هایزیرساخت نامطلوب وضعيت ،عليه ایران المللیبين اذهان تشویش

 صنعت ینا کالن اهداف تحقق اصلی هایبازدارنده از پذیرایی و نقلوحمل اقامت، بخش در فرسوده

 .روندمی شماربه

ای زمينه همانند اقصی نقاط دنيا متأثر از دو دسته عوامل ایران در گردشگری صنعت وصف، این با

کننده قرار دارند و در ثيرگذار بر رفتار مصرفأعواملی که در بطن عوامل درونی و بيرونی و موقعيتی ت)

فتارها و مجموعه ر( و عوامل عملكردی )کنندگان هستندساز و بستر بروز رفتار در مصرفواقع زمينه

 مسئله ( است. ایندهندمی امور یک حوزه انجامدر جهت پيشرفت تصميماتی که سياستگذاران 

 از پس و پيش دوره در کشور باالدستی اسناد و قوانين در گردشگری جایگاه مقایسه با تواندمی

. یابد نمود 1357 سال اسالمی انقالب یعنی ایران فرهنگی - اجتماعی – سياسی تحول ترینبزرگ

 جایگاه گردشگری، به ایران یاسالم جهموری نظام نگرش شدن روشن منظوربه ادامه در روی،ازهمين
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 و هاسياست در( گردشگری با رابطه در گذارانمشیخط تمرکز خاص حوزه و) بخش این اهميت و

 .استشده  ارزیابی و بررسی تطبيقی رویكرد یک با انقالب از پس و پيش باالدستی اسناد

 

 ایران اسالمي انقالب از پيش گردشگري . جایگاه و اهميت1-2

 شد تدوین یاجتماع و اقتصادی هایحوزه در مختلفی برنامه و هاطرح ایران، اسالمی بانقال از پيش

 پنج این در شگریگرد جایگاه ادامه در. هستند توسعه پنجم تا اول عمرانی هایبرنامه آنها ترینمهم که

 .است گرفته قرار بررسی مورد برنامه

 

 ایران اسالمي انقالب از پيش باالدستي اسناد در گردشگري . جایگاه1جدول 

 (1327-1340دوم ) و اول عمراني برنامه

 برخوردار دولت دنهب در مشخصی کنندهپشتيبانی اداری نهاد یا متولی گونههيچ از گردشگری دوران، اینکه در آنجایی از

 در جایگاهی صنعت نای بپردازد، گردشگری امر در مدون ریزیبرنامه به که نداشته وجود سازمانی یا سسهؤم هيچ و نبوده

 نداشته است. دوم و اول عمرانی برنامه سطوح عالی حاکميت و در

 (1341-1346) سوم عمراني برنامه

 راستای در برنامه، هایسال طی در لكن نگردیده، منظور گردشگری برای مستقلی و مشخص سرفصل اگرچه

 و هاهتل قبيل از گردشگری يسات و تسهيالتتأس ایجاد و توسعه جهت در اقداماتی صنعت، این سازینهادینه

 بر نظارتی تامكانا موضوع و گرفته صورت راهی، توسعه انتشارات و خدمات آموزش گردشگریبين و شهری هایرستوران

 مورد نظر قرار گرفت. خصوصی بخش واحدهای

 (1346-1351) چهارم عمراني برنامه

 نفر زاره 500 تا گردشگران تعداد افزایش ،(هفدهم فصل) ياحانس جلب و جهانگردي عنوان تحت مجزا فصل یک در

 بر این، برالوهع. شده است هدفگذاری روز 8 به آنان اقامت مدت افزایش و بالقوه گردشگران این مبادی آن، پی در و

 اصول، ،تبليغاتی اهداف ،(کمّی صورتبه) عملياتی هایبرنامه در نتيجه، و تأکيد گردشگری هدف مناطق توسعه

 اما ،شده است خصمش مزبور اهداف به نيل برای نياز مورد عمرانی اعتبارات نهایت در و اجرایی هایسياست و هامشیخط

 برخوردار الزم جامعيت از گردشگری خدمات به مربوط تجهيزات و ایرانگردی حوزه در شفاف و دقيق اهدافنبود  علتبه

 .نبوده است

 (1352-1356) پنجم عمراني برنامه

 اهداف پيگيری ضمن ایران، فرهنگ معرفی و شناخت هدف با ،(بيستم فصل) جهانگردي عنوان تحت مجزا فصلی در

 به توجه گردشگری، تأسيسات در خصوصی بخش مشارکت گسترش و تمرکززدایی مبحث ای،توسعه وکيفییکمّ

 و هاياستس گردشگری، اساسی اهداف و هگرفت قرار نظر مد يمتقارزان اقامتی تأسيسات ایجاد و داخلی گردشگری

 .است شده تشریح تفكيک به جهانگردی اعتبارات و عملياتی هایبرنامه کلی، هایمشیخط

 

 خالل در که انقالب از قبل هایسال در گردشگری ریزیبرنامه در دولت اقدامات ترینمهم از یكی

 سازمان بين 1350 سال در ایران گردشگری جامع طرح قرارداد انعقاد افتاد، اتفاق چهارم عمرانی برنامه
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 توسط جامع طرح تدوین به منتج قرارداد این بود؛ 1کنسولت توریست سوئيسی شرکت و وقت برنامه

 اجتماعی، رفاه) گردشگری توسعه برای پيشنهادی هایگزینه برمبتنی و خارجی مشاورین از گروهی

 جامعيت از سی مستندات این طرح تفصيلی و فراگير کهشد. برر( دو این از ترکيبی و اقتصادی توسعه

 شناخت در ریزانبرنامه نسبی گراییواقع است؛ برخوردار اطالعات گردآوری و پایه مطالعات در خاصی

 از کاملی تصویر چنانچه دهد؛را نشان می کشور گردشگری توسعه برای آن سياستی هایتوصيه و منابع

 فيزیكی جامع طرح توسعه، قابل مناطق نياز، مورد تسهيالت ارزی، ذخایر شوند، تجهيز باید که منابعی

بجز این طرح جامع، است.  داده قرار بحث و طرح مورد نيز را طرح اجتماعی و اقتصادی آثار و بلندمدت

ای در ایران تا قبل از انقالب اسالمی مطالعه گردید صورت ناحيههچندین طرح گردشگری دیگر نيز ب

 های زیر اشاره کرد:توان به طرحمی جملهکه از

 خزر دریای هایکرانه جهانگردی جامع طرح -

 نظير دشت و کالردشت در جهانگردی مراکز ایجاد طرح -

 کرند در جهانگردی مراکز ایجاد طرح -

 الریجان و سرعين معدنی هایآب جامع طرح -

 مينو و کيش جزایر جهانگردی جامع طرح -

 لتيان سد جهانگردی جامع طرح -

د که عمل آمبر اینها مطالعات دیگری نيز از طرف دفتر مطالعات سازمان جلب سياحان بهوهعال

ی أسيساتف نسبت به ایجاد تتشخيص و تعيين نيازمندی شهرهای مختل :عبارتند ازآنها  ترینمهم

ردی و جهانگ سراها، اردوگاههتل، متل، زائرسرا، پالژهای نمونه، اقامتگاه جوانان، مهمان همچون

 .در حد مطالعات مقدماتی باقی ماندندآنها  ها که اکثریتچایخانه در مسير راه

 شگریگرد صنعت پنجم که ساختار و چهارم برنامه عمرانی هایسال طی در که است ذکر شایان

 هایتله ساخت جهت در بسياری هایگذاریسرمایه کشور اقتصادی ریزانبرنامهگيرد، می شكل کشور

 انجام ورزشی مسابقات و هاجشنواره برگزاری خارجی، گردشگری هایشرکت با ارکتمش المللی،بين

 مشكل شدند،می تغذیه دوران آن نفتی درآمدهای از خوبی به هاییفعاليت که چنينآنجایی از و داده

 هایبرنامه اساسی محورهای کلی طوربه. است نداشته وجود آنها انجام جهت در توجهی قابل

 :از بودند عبارت انقالب از پيش هایلسا گردشگری

دیریت منظور اعمال مو نظام اجرایی جدید به تشكيالتیالمللی و ایجاد ساختار کسب وجهه بينـ 

 گردشگری؛های و هدایت فعاليت

 عرصه در فعال جهانی بزرگ هایشرکت با مشارکت طریق از گردشگری توسعه خدماتـ 

 گردشگری؛

                                                 
1. Tourist Consult 
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 کشور؛ گردشگری ایمنطقه هایخصوص قطببه گردشگری ایهجاذبه معرفی و شناختـ 

 دستاوردها با آنها آَشنایی و صنعتی و خارجی کشورهای به مسافرت برای مردم ترغيب و تشویقـ 

 .مزبور کشورهای اجتماعی و اقتصادی توسعه تجربيات و

 

 . تبيين آماري گردشگري پيش از انقالب اسالمي2-2

گری گردش ای صورت گرفته در عرصهها و اقدامات توسعهحاصل از فعاليت سازی نتایجمنظور شفافبه

 ارزی ددرآم و خارجی گردشگران ورود روند 2های پيش از انقالب )دوران پهلوی(، جدول در سال

 دهد.ها را نشان میاین سال طی در حاصله

 

  اسالمي بانقال از پيش آن از ساليانه ارزي درآمد و ورودي گردشگران شمار .2 جدول

(1354-1331) 

 ورودي گردشگران تعداد سال
درصد رشد نسبت 

 به سال قبل
 )دالر آمریكا( ارزي درآمد

1331 53.895 -- --- 

1332 49.690 8/7- --- 

1333 50.740 11/2 --- 

1334 50.080 3/1- --- 

1335 62.900 002/0 --- 

1336 72.160 72/14 --- 

1337 52.275 55/27- --- 

1338 44.983 94/13- --- 

1339 54.469 08/21 --- 

1340 59.200 68/8 --- 

1341 74.228 38/25 --- 

1342 78.375 58/5 --- 

1343 128.243 62/63 21.000.000 

1344 135.984 03/6 26.000.000 

1345 196.758 69/44 33.000.000 

1346 211.824 65/7 43.000.000 

1347 298.411 87/40 37.000.000 

1348 241.198 17/19- 45.000.000 

1349 322.622 75/33 49.000.000 

1350 350.135 52/8 56.000.000 

1351 411.506 52/17 56.500.000 

1352 360.514 39/12- 59.000.000 



 

 ___________________________________________________________  

 

 

11 

 ورودي گردشگران تعداد سال
درصد رشد نسبت 

 به سال قبل
 )دالر آمریكا( ارزي درآمد

1353 412.702 47/14 59.000.000 

1354 588.768 66/42 134.826.950 

1355 657.930 74/11 172.941.180 

1356 678.157 07/3 176.218.347 

1357 502.278 93/25- 235.175.885 
 .، برگرفته از نشریات آمار سازمان جلب سياحان و وزارت اطالعات و جهانگردی1355بخش، فيض مأخذ:

 

 (1331-1357) اسالمي انقالب از پيش هايسال طي در ورودي گردشگران شمار .1 نمودار

 
 

 1352که تعداد گردشگران )خارجی( ورودی به کشور در سال  است کی از اینآمار جدول فوق حا

و پس از آن نيز روند تدریجی رو به رشد  1نزدیک به هفت برابر بيشتر شده است 1332نسبت به سال 

های ها و اقدامات دولتاست. این افزایش، بخشی مربوط به سياستده کرو همراه با نوسانی را تجربه 

 ای از آن مربوط به رشد جهشی گردشگری و سفر در سطح جهانی است.عمدهوقت و بخش 

 

 ياسالم انقالبر گام اول د يگردشگر و اهميت گاهیجا. 3-2

 موضوع اسالمی انقالب از پس که دهدمی نشان ایران اسالمی جمهوری باالدستی اسناد بررسی

 پرسودترین و زاتریناشتغالی از یك عنوانبه گردشگری صنعت جهانی تحوالت با متناسب گردشگری

                                                 
ش حاضر شناسی مورد استفاده در منابع مورد استناد، در پژوهکه بررسی صحت و سقم آمار، ارقام و روش نجایی. از آ1

منظور شناسي آنها نبوده و ارائه آمار مزبور تنها بهگذاری بر آمار و روشمعناي صحهگنجد؛ استناد به این منابع لزوماً بهنمی
 حصول یک شمای آماری کلی از وضعيت گردشگری است.
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در برخی اسناد با وجود اینكه  و است نبوده ریزانبرنامه و گذارانمشیخط توجه مورد جهانی،صنایع 

نقل و تسهيالت رفاهی اشاره مستقيم ومين خدمات گردشگری مانند حملأهای تبه زنجيرهباالدستی 

عالوه در ه. بد جهت توسعه این صنعت نبوده استاما این اشارات به معنای یک رویكرد واحده است ش

ذیل امور مربوط به فرهنگ تعریف شده و  های گردشگری عموماًها و برنامهچهار دهه گذشته سياست

محور و نگاه صنعت امور مربوط به گردشگری تابعی از راهبردهای فرهنگی نظام اسالمی بوده است

در ادامه جایگاه گردشگری در  .رنگ بوده استبسيار کم بودن این حوزه و رویكرد اقتصادی به آن

 .شودمی ابالغی بررسیهای کلی ساله توسعه کشور و برخی سياستهای پنجقوانين برنامه

 

 ایران اسالمي انقالب از پس باالدستي اسناد در گردشگري جایگاه .3 جدول
 (1368-1372) توسعه اول برنامه قانون

 و اسالمی فرهنگ و تمدن ميراث شناساندن و دانش و تجربه تبادل جهت در جهانگردی و ردیایرانگ توسعه و تقویت

 و عمومی هایمشارکت سازماندهی و تشویق حمایت، با اسالمی و ملی وحدت و تفاهم سطح یارتقا به کمک و یایران

 .زمينه این در دولتیغير هایسرمایه هدایت و جذب

 (1374-1378) توسعه دوم برنامه قانون

 و علمی سطح یرتقاا بر برنامه، این واحدهماده «58» تبصره در تنها و است نشده گردشگری توسعه به ایاشاره گونههيچ

 .شده است های ایرانگردی و جهانگردی تأکيدغيردولتی در رشته و دولتی آموزشی مراکز از طریق توسعه کارایی

 (1379-1384) توسعه سوم برنامه قانون

 مواد اما، ودهب گردشگری درخصوص مستقيماً (164) ماده شده داده اختصاص گردشگری موضوع به (166)تا  (164)مواد 

 به ستين گام جدی، رونخ را توسعه سوم برنامه توانمی منظر این از و اشاره دارد فرهنگی ميراث حوزه به (166) و (165)

 دفاتر و هاهتل ی،زمين دریایی، هوایی، ورودی د و فروش ارز در مبادیخری. دانست گردشگری برای اميدوارکننده و جلو

 و شهرسازی عالیشورای در کشور فرهنگی ميراث ، عضویت سازمانگردشگران ها بهجهانگردی ازسوی بانک خدمات

ساختار  ت والفرهنگی، ایجاد تشكي ميراث و ملی آثار حفاظت و امكانات هگذاری جهت توسع، سرمایهایران معماری

ت حفظ و تقوی تاریخی، تأکيد بر هایبافت و هامجموعه بناها، های دارای بافت تاریخی، مرمتسازمانی در شهرداری

 ان )حفاظت(پاسدار یگان رتر از همه استقراجماران و مهم منطقه سنتی و قدیمی بافت ميراث فرهنگی ایران، حفظ

ر قانون ونگذار دنظر قان ترین احكام قانونی مدنگی کشور ازجمله مهمکشور زیر نظر سازمان ميراث فره فرهنگی ميراث

 ایران فرهنگی ثميرا حفظ بعد در گردشگری با ارتباط در سوم برنامه روح رسد،نظر میبه باشد.می برنامه سوم توسعه

 .است یافته نمود

  توسعه چهارم برنامه كلي هايسياست

 شده تأکيد ىگردشگر ازجمله هستند نسبى مزیت داراى که هاییزمينه در اقتصادى هاىفعاليت گسترش و افزایىهم بر

 (.«44» بند) است

 (1384-1388) توسعه چهارم برنامه قانون

 نقلوحمل تسهيل گردشگری، ازجمله خدماتی هایطرح نياز مورد اعتبار از بخشی تأمين و گذاریسرمایه ازجمله مواردی

 برداریبهره ،احيا ،مرمت ،پژوهش، حفاظت ،شناسایی گردشگری از طریق قطارهای سرعت باال، زمراک و شهرهاکالن ميان

 ابالغ دریایی، گردشگری گسترش فرهنگی، - تاریخی آثار مستندسازی و شناسایی کشور، فرهنگی ميراث معرفی و

 و حفظ فرهنگی، هایکارگاه و هاموزه عانوا ایجاد از حمایت و سازیزمينه گردشگری، فضاهای از مندیبهره استانداردهای

 صنعت در پذیریرقابت افزایش و غيردولتی بخش جایگاه ارتقای گردشگری، توان ارتقای جهت در فرهنگی ميراث تقویت
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 ها،جاذبه ایجاد و ملی ایلی، قومی، سنتی، فرهنگ و آثار حفظ گردشگری، آماری جامع نظام تكميل گردشگری،

 .است گرفته قرار تأکيد مورد کشور در گردشگری صنعت توسعه برای هاتفرجگاه و توریستی هایدهكده

 توسعه چهارم رنامهب قانون (154) ماده در شده تنفيذ توسعه سوم برنامه قانون( 1) ماده «ب» جزء «1» به استناد بند

 تعهدات، ختيارات،ا همه با دنمعا و صنایع وزارت از را کشور دستی صنایع سازمان کشور، فرهنگی و اجتماعی اقتصادی،

 .کرد الحاق گردشگری و فرهنگی ميراث سازمان به و جدا غيره و انسانی نيروی امكانات،

  توسعه پنجم برنامه كلي هايسياست

 (.«18» دبن) است شده تأکيد زیارتی سفرهای بر تأکيد با گردشگری هایفعاليت گسترش از حمایت بر خاص طوربه

 (1390-1394) توسعه پنجم برنامه قانون

 مشخص حوزه یک در روشن و دقيق صورتبه كه دانست باالدستي سند تنها توانمي را پنجم برنامه

 شدهن مشخص مزبور مشیخط اجرای نهادی متولی حالاین با ؛است نموده هدفگذاري( زیارت و مذهبي) گردشگري

 و مذهبی ریگردشگ توسعه مشخص، طوربه .است مانده مغفول همچنان کشور گردشگری هایپتانسيل سایر آن، برعاله و

 گرفته قرار جهتو مورد( شيراز و قم مشهد، شهرهای ویژهبه) زیارتی هایقطب در زیارتی خدمات و فرهنگی هایفعاليت

 ایجاد و خصصیت هایموزه اندازیراه مراکز، این بر نظارت واحدهای و گردشگری و فرهنگی مراکز ایجاد آن برعالوه است.

 تقاضای اب متناسب مسافر جاییهجاب و پرواز برقراری گردشگری، توسعه منظوربه سنتی فرهنگ و آثار حفظ مراکز

 مرزی، حینوا در گردشگری از حقوقی و مالی حمایت فرودگاهی، شهر قالب در گردشگری خدمات ارائه المللی،بين

 (.204 و 194 ،193 ،166 ،163 ،12 ،11 وادم) روستایی مورد تأکيد واقع شده است و عشایری

  توسعه ششم برنامه كلي هايسياست

 که شده ذکر هاسياست این بطن در اسالمی انقالب از پس هایمشیخط در گردشگری حوزه در کمی هدف نخستين

 ربراب پنج حداقل به ششم هبرنام پایان تا خارجی ایرانگردهای که ایگونهبه است ایرانگردی صنعت پایدار توسعه برمبتنی

 .یابند افزایش

 (1395-1399) توسعه ششم برنامه قانون

 دارای ینواح در گردشگری هایزیرساخت توسعه انه،يسال بودجه در گردشگری با مرتبط موضوعات و هاطرح اعمال

 و فرهنگی هایعاليتف امكانات، توسعه و( مذهبی گردشگران) زائرین امور ساماندهی معدنی، و گرم آب هایچمشه

 و حياا دستی، صنایع و فرهنگی ميراث از صيانت و حفظ مذهبی، گردشگری و زیارتی هایقطب در زیارتی خدمات

 از حمایت جهانگردی، و ایرانگردی تأسيسات از مالی حمایت گردشگری، هدف روستاهای و تاریخی هایبافت بهسازی

 يراثم جامع و یكپارچه مدیریت نهایت در و گردشگری روبنایی تأسيسات و هازیرساخت توسعه در خصوصی بخش

 ازجمله مواردي است كه در این قانون مورد تأكيد واقع شده است. گردشگری و دستی صنایع فرهنگی،

 

ندارد، اما پيش  ایشایسته جایگاه پس از انقالب اسالمی گردشگری اگرچه در اولين برنامه توسعه

 ایران اسالمی جمهوری تكامل و توسعه هایسياست سند»تحت عنوان از این برنامه، در سندی 

های انقالب وابسته به ر طرحکه توسط دفت« (کالبدی-ییفضا فرهنگی، -اجتماعی مالی، -اقتصادی)

 ایرانگردی» عنوان تحت مجزا و خاص طوربه تدوین شده بود، گردشگری 1359 وزیری در سالنخست

 تبيين از پس کهتاجایی است؛ گرفته قرار تمرکز مورد سند این «حيطیم عوامل» فصل در «سياحت و

 اهداف و هاآرمان صنعت، این موجود وضع هایویژگی و امكانات ها،محدودیت اهميت، از ایخالصه

 قالب در مطلوب، وضع به رسيدن جهت در راهبردهایی و هاسياست و تعریف حوزه این در نظام

 آن از حاکی حقيقت این. است شده تعيين مجزا طوربه بلندمدت و مدتانمي مدت،کوتاه هایسياست
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 صنعت این اهميت و هاظرفيت به نسبت اندرکاراندست و نمسئوال اسالمی، انقالب از پس که است

 نظر مد را اقداماتی و هابرنامه آن توسعه و صنعت این از گيریبهره برای حتی و نبوده توجهبی

ترین ابزار برای بررسی جایگاه گردشگری و اهميت این صنعت نزد ود این، مهمبا وج. اندداشته

ژه در اسناد ویهایی است که در سطح کالن و بهها و برنامهميزان انعكاس آن در طرححاکميت، 

 کند. باالدستی ظهور پيدا می

 ماندن مغفول دليل دهد کههای توسعه بعد از انقالب اسالمی نشان میبررسی تحليلی برنامه

 اولين رواقع،د .داد نسبت دوره آن شرایط و اوضاع به دبای را توسعه اول برنامه در گردشگری اهميت

 گردشگری صنعت سال این در و است شده تصویب 1368 سال در اسالمی انقالب از بعد توسعه برنامه

 بدترین در اسالمی قالبان اوایل سياسی هایبحران و تحميلی جنگ از ناشی مشكالت دليلبه کشور

 اقتصادی اهميت 1368-1372 هایسال طی در و بردمی سر به اخير دهه چهار طول شرایط در

جنگ  هدور اتمام از بعد شرایط های کشور دراولویتکه  نبود آشكار دليل بدین گردشگری صنعت

 .بود نداده گردشگری توسعه به چندانی مجال تحميلی

بخش  ه متولیهای اجرایی کنسبتاً مطلوبی در برخی از دستگاه هایگامسوم های دوم و در برنامه

بود. به شور نکهای گردشگری شده متناسب با ظرفيتاند برداشته شد؛ اما اقدامات انجامگردشگری بوده

 دامات دری، اقسياستگذاران کشور در مورد گردشگر توان اذعان نمود که با توجه به انگارهنوعی، می

های گرفت و ازسوی دیگر، آحاد ملت نسبت به ظرفيتح پایين و با حساسيت خاصی صورت میسط

ه ، در دورد اینگرفت. با وجوای صورت نمیکشور در این حوزه اطالع چندانی نداشته و نتيجتاً مطالبه

صنایع ، رهنگیفبرنامه سوم اقدامات ساختاری برای بهبود جایگاه این صنعت با تشكيل سازمان ميراث 

افی کارات علت نبود اختيدستی و گردشگری صورت گرفت و برنامه جامعی نيز تدوین گردید، اما به

گيران گذران و تصميممشیبرای تشكيالت جدید و عدم درک اقتصادی از پدیده گردشگری توسط خط

 اصلی کشور این تشكيالت و ساختار جدید نتواست انتظارات را برآورده نماید.

 مقامات قتصدی و ادراک مورد تاحدودی بعد به چهارم توسعه برنامه از گردشگری هميتاگرچه ا

 چنين امنظ باالدستی اسناد متن از کلی طوربه اما ،است گرفته قرار کشور کالن سطح در مسئول

 ردشگریگ به قائل شایسته است که طورآن مزبور، ریزانبرنامه و گذارانمشیخط که شودمی برداشت

 هایسياست و توسعه هایبرنامه از کدامهيچ در درواقع. نيستند کشور اقتصاد محرک موتور نوانعبه

شده است. با ن گردشگری درآمدزایی و زاییاشتغال گذاری،سرمایه ميزان به ایاشاره یادشده، ابالغی

ه ن خارجی برداایرانگ تعداد شدن برابر موضوع پنج های کلی برنامه ششم توسعه،حال، در سياستاین

ن مربوط ر قانودالزامات تحقق آن  دبایای کليدی و ملموس مورد تأکيد واقع شده است که عنوان گزاره

 بينی و پيگيری شود. توسعه پيش و در طول برنامه ششم
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 گردشگری به ایاشاره اگر هم اسالمی، انقالب از پس توسعه هایبرنامه تمامی در رسدمی نظربه

که این صنعت است درحالی آمده فرهنگی بخش ذیل در فرهنگی ایمقوله عنوانبه باشد، شده

 و حفظ لبقا در گردشگری هرچند رونق امنيتی دارد؛ و حتی اجتماعیکارکردهای اقتصادی، سياسی، 

 توسعه نيز و مقدس دفاع و شهدا جنگ، محوریت با تخصصی هایموزه ایجاد تاریخی و ابنيه مرمت

امات مطلوب و کشور ازجمله اقد زیارتی هایقطب زائران برای خدماتی و رفاهی امكانات و هازیرساخت

زعم برخی اما به، است مؤثر متناسب با فضای فرهنگی ـ اجتماعی کشور، اقتضائات و هنجارهای مربوط

وابسته محصولی کین حوزه مهم ـ با وجود اقتصاد تگرایانه سياستگذار به اصاحبنظران این نگاه تقليل

گری های گردشهای ظالمانه و خصمانه عليه ملت ایران ـ باعث شده است که ظرفيتبه نفت و تحریم

 پزشكی، ساحلی، ورزشی، گردشگری کویرنوردی، گردی،بوم گردی،طبيعت هایحوزه در کشور

 تصاصاخ ودخ به بازار گردشگری را از باالیی بسيار از منظر جهانی سهم ـ که زمستانی و تندرستی

 چندان مورد توجه قرار نگيرند. اند ـداده

آن،  از سپ و مذهبی گردشگران اول وهله در را ایران به ورودی ناچيز گردشگران که است چنين

 از صیخا گروه به منحصر فرهنگی این درحالی است که گردشگری. دهندمی شكل فرهنگی گردشگران

 جهانی زاربا از محدودی سهم که است محققان و اندانشجوی بعضاً و فرهنگ و تاریخ به دانقمنعال

 از و شيعه دتاًعم ایران به ورودی زائران نيز مذهبی گردشگری بعد در. دارند اختيار در را گردشگری

 اما است، سنجيده اقدامی آنها بيشتر هرچه جذب و حفظ اگرچه و هستند همسایه کشورهای

زه در حو هرچند گردشگری نباید مغفول بماند. هایشمار کشور برای سایر گونههای بیظرفيت

 پتانسل این، برعالوه .است نگرفته صورت شيعيان جذب برای مدونی ریزیبرنامه نيز گردشگری مذهبی

 و سالمیا مذاهب از بسياری با رابطه در و نيست شيعه مذهب به منوط ایران در مذهبی گردشگری

متأسفانه  دارد که وجود ایران در مذهبی گردشگری اییشكوف برای هاییظرفيت نيز ابراهيمی ادیان

 نادیده انگاشته شده است.

 نگرش و باالدستی اسناد با انطباق در( اسالمی شورای مجلس مصوب) عادی قوانين کهآنجایی از

 این در گردشگری جایگاه که دور از انتظار است گردند،می تدوین کالن سطح در مسئول مقامات

 مصوب) گردشگری و فرهنگی ميراث سازمان تشكيل قانون به عطف. باشد ر از آن اسنادتپررنگ قوانين

 بناهای احيای و حفظ سازمان این وظایف ترینمهم ،(اسالمی شورای مجلس 1382 ماهدی 24

 خدمات دفاتر برای مجوز صدور ها،موزه و تاریخی هایمحوطه و اماکن اداره و نگهداری تاریخی،

 ترغيب ایران، فرهنگی ميراث هایجاذبه تبليغ جهانگردی، و ایرانگردی ساتتأسي و مسافرتی

 و احيا حفظ، و گردشگری نمونه مناطق و گردشگری زیربنایی تأسيسات در غيردولتی گذاریسرمایه

 هایبرنامه قوانين در گردشگری با مرتبط مفاد مشابه که است روشن. است دستی صنایع ترویج

 از منظور سازمان، این درزیرا  است؛ گرایانهتقليل نگرشی قربانی شگریگرد توسعه، سالهپنج
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 نوع این محور حول مزبور سازمان وظایف و است تاریخی بناهای گردشگری عمدتاً گردشگری،

 . است متمرکز گردشگری

کاران اندر شده گام اول انقالب مشهود است تعریف اشتباه دستاز دیگر مواردی که در مسير طی

شور کز یک اطوری که در نگاه برخی، گردشگر فردی است که االن این حوزه از گردشگر است. بهو فع

در گام  بر چنين رویكردی،کند. مبتنیغربی که دارای ظاهر و پوشش خاصی است به ایران سفر می

د ه وروزمين اول انقالب اسالمی هيچ برنامه جامع و مدونی با نگاه به ظرفيت کشورهای همسایه در

ه گردشگر از این کشورها تدوین نشده است. همچنين توجه به بسترسازی مناسب برای توسع

ست وده ابهای دست چندم عنوان رکن اصلی و پایدار توسعه گردشگری از اولویتگردشگری داخلی به

ورت و ساماندهی خاصی برای گسترش سفر با رویكرد صنعت گردشگری برای جمعيت داخل کشور ص

گونه ها هيچسياستگذاری درخصوص گردشگران خروجی از کشور در طی این سال ت. ضمناًنگرفته اس

 مرجع و برنامه هدفمند و مشخصی نداشته است. 

 

 . تبيين آماري گردشگري در گام اول انقالب اسالمي4-2

 از پس ویژه،به و اسالمی انقالب از پس گردشگری وضعيت خصوصدر شدهانجام هایپژوهش مطالعه

 انجامد؛می عمده رویكرد دو استخراج به سياسی، - فرهنگی عظيم تحول این از سال 40 گذشت

 طورکهمانه که ناميد «اسالمی انقالبر گام اول د گردشگری ضعيف عملكرد» توانمی را اول رویكرد

 از پس و يشپ باالدستی اسناد و قوانين در گردشگری جایگاه بررسی نتيجه شد، اشاره پژوهش این در

 در ایران اسالمی جمهوری نظام ریزانبرنامه و گذارانمشیخط اهداف تحقق ميزان و اسالمی انقالب

 بوده ردشگریگ حوزه در اسالمی انقالب دستاوردهای بر متمرکز دوم رویكرد اما. است گردشگری حوزه

 .پردازدمی تصنع این در گرفتهصورت هایپيشرفت معرفی به تنها نظام، کالن هایهدفگذاری از فارغ و

ها و عاليتسازی دستاوردهای گام اول انقالب اسالمی، نتایج حاصل از فمنظور شفافبهدر ادامه، 

آمار  قالب های پس از انقالب اسالمی، درای صورت گرفته در عرصه گردشگری در سالاقدامات توسعه

 ارائه شده است. ترین تأسيسات روبنایی این صنعتگردشگران ورودی و برخی از مهم

 قالبان اول دهه هایسال طی در حاصله ارزی درآمد و خارجی گردشگران ورود روند 4 لجدو

 آن از پس و( 1368-77) توسعه برنامه دوم و اول هایسال طول در و( توسعه اول برنامه شروع از قبل)

 .دهدمی نشان را
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  آن از ساليانه ارزي درآمد و ورودي گردشگران شمار .4 جدول

 1(1396-1358)گام اول انقالب اسالمي  طي در

 (آمریكا دالر) ارزي درآمد ورودي گردشگران تعداد سال

1358 147.522 64.359.748 

1359 153.612 61.576.271 

1360 167.473 71.702.096 

1361 68.595 26.608.872 

1362 107.472 41.952.093 

1363 131.308 34.562.734 

1364 89.425 31.798.360 

1365 85.801 29.263.336 

1366 68.426 27.884.376 

1367 70.740 29.437.720 

1368 93.953 38.418.608 

1369 161.954 65.190.868 

1370 249.103 105.533.368 

1371 275.672 120.489.006 

1372 311.243 131.133.614 

1373 360.658 154.627.289 

1374 488.908 205.124.350 

1375 573.449 261.228.475 

1376 764.092 315.729.575 

1377 1.007.597 477.252.416 

1378 1.320.905 585.692.230 

1379 1.341.762 670.881.000 

1380 1.322.542 741.778.112 

1381 1.311.256 730.874.321 

1382 1.309.782 745.478.220 

1383 1.387.513 897.843.490 

1384 1.421.379 963.784.941 

(2006 )1385 2.735* 1.452** 

(2007 )1386 2.219 1.677 

(2008 )1387 2.034 1.914 

(2009 )1388 2.272*** 2.012 

(2010 )1389 2.938 2.438 

(2011 )1390 3.354 2.381 

                                                 
استناد، در پژوهش حاضر  شناسی مورد استفاده در منابع موردکه بررسی صحت و سقم آمار، ارقام و روش نجایی. از آ1

منظور شناسي آنها نبوده و ارائه آمار مزبور تنها بهگذاری بر آمار و روشمعناي صحههگنجد؛ استناد به این منابع لزوماً بنمی
 حصول یک شمای آماری کلی از وضعيت گردشگری است.
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 (آمریكا دالر) ارزي درآمد ورودي گردشگران تعداد سال

(2012 )1391 3.834 1.114 

(2013 )1392 4.769 3.076 

(2014 )1393 4.967 3.841 

(2015 )1394 5.237 3.868 

(2016 )1395 4.942 3.713 

(2017 )1396 4.867 --- 

(2018 )1397 ... ... 
 .2009-2018 ،یگردشگر برجسته نكات گزارش ؛1379 ،یفراهانیزمان: مأخذ

 .: هزار نفر1396تا  1385* واحد تعداد گردشگران ورودی از سال 

 .: ميليون دالر آمریكا1395تا  1385** واحد درآمد ارزی از سال 

 .حوزه گردشگری ننقل از مسئوال: تخمينی به1388های سال *** تعداد ورودی

 

 (1396-1358) اسالمي انقالب اول گام طي در ورودي گردشگران شمار .2 ودارنم
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 (1395-1358) اسالمي انقالب اول گام طي در ورودي گردشگراندرآمد ارزي ساليانه از  .3 نمودار

 

یران ا گردشگری دليل وقوع جنگ تحميلی و شرایط مربوط،اسالمی به انقالب پيروزی از پس

 شروع با ع،درواق .نهاد کاهش به رو شدتارزی حاصله به درآمدهای و مسافران جمح و شد رکود دچار

غرب و  در تاروس هزاران و شهر هاده گرفتن و قرار 1359سال  در ایران عليه رژیم بعث تحميلی جنگ

( هغير و غربی آذربایجان کرمانشاه، لرستان، ایالم، خوزستان، هایاستان در عمدتاً) جنوب غرب کشور

 هواپيماها توسط کشور هایاستان و شهرها از دیگر بسياری بمباران و سویک از جنگی مناطق زمرة رد

 مرا یافت و این کاهش شدت به گردشگری در کشور امنيت دیگر، رژیم بعث ازسوی هایموشک و

 147 ودحد به 1356 سال در نفر هزار 678 از بيش موجب شد شمار گردشگران ورودی به ایران از

 یابد. کاهش 1358 سال در نفر زاره

 از سياریب رفتن بين از دوره، این در ایران در گردشگری رونق کاهش دالیل از دیگر كیی

 از بسياری نمودن واگذار یا و گردشگری صنعت در استفاده مورد هایزیرساخت و یخدماتتأسيسات 

 مصوبه طبق کهچنان. بود کشور رد گردشگری صنعت با غيرمرتبط هایسازمان و نهادها دیگر به آنها

 بود گرفته شكل انقالب از قبل که گردشگری امر در فعال شرکت چهار 1358 سال در انقالب شورای

 مراکز سازمان سهامی شرکت ایران، هایخانه مرکز سهامی شرکت ایران، هایگشت سهامی شرکت)

 تحت و ادغام كدیگری در( دیجهانگر تأسيسات سهامی شرکت زمستانی، هایورزش برای جهانگردی

 با، 1358سال  در . همچنيننددکر فعاليت به شروع «جهانگردی و ایرانگردی مراکز سازمان» عنوان

 به علوی بنياد به وابسته هتل 12 و کشور در موجود پذیرایی واحد 144 اداره ،انقالب شورای تصویب

 این از شده یاد هایهتل ادارة 1361 لسا در اما ،شد سپرده جهانگردی و ایرانگردی مراکز سازمان

 واحدهای مجموع از 1359 سال در بر این،عالوه. شدواگذار  مستضعفان بنياد به و سلب سازمان

 انقالب جریان در که آن واحد 120 ،جهانگردی و ایرانگردی مراکز سازمان به شدهواگذار پذیرایی
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 در آن پایان تاو دوره دفاع مقدس  طول درا هاین محدودیت ،بود تعطيل بود، شده ویران یا سوخته

 .باقی ماند کماکان ایران گردشگری صنعت درنيز  1367 سال

ها روند شمار گردشگران ورودی و درآمد ارزی حاصل از آن 1389تا  1368خوشبختانه از سال 

تا  1380های سال ها طیرغم اینكه شمار ورودیرا پيش گرفته و علی -هرچند تدریجی  -صعودی 

کرد هدالیلی چون افزایش هزیناما ميزان درآمد ارزی به ،سير کاهشی را تجربه نموده 1382

 یهایتافیدر نزايم اگرچه همچنينگردشگران، تغييرات نرخ ارز و ...، همچنان رو به رشد بوده است. 

 ییابتدا یهاسال یعنی ،1391تا 1390 یهاسال یط رانیا یاسالم یجمهور در یالمللنيب یگردشگر

 شاهد ،(توسعه مپنج برنامه اواسط) 1392 سال در اما است، بوده ینزول رشد شاهد توسعه، مپنج برنامه

 کردنهیهز ،یعبارتبه بودیم. 1391 سال به نسبت یگردشگر یهایافتیدر یدرصد 176 رشد

 سال در ردال ونيليم 076/3 به 1391 سال در كایآمر دالر ونيليم 114/1 از یالمللنيب گردشگران

 گر،ید طرف از. است شده نهیهز گردشگر هزار 769 و ونيليم 4 توسط که؛ رقمی استرسيده  1392

 آنها کردنهیهز اما افته،ی شیافزا درصد 3/4 تنها ،1393 تا 1392 سال از یگردشگر یهایورود شمار

 سال به نسبت( وسعهت پنجم برنامه یانیپا سال) 1394 سال در حال،نیا با است؛ دهکر رشد 8/24

 .است داشته شیافزا درصد 7/0فقط  یورود گردشگران از حاصل یهایافتیدر زين 1393

 یدرصد 6/5 یمنف رشد بماند مغفول حوزه نیا در دینبا که یمهم اريبس مسئله ان،يم نیا در

 5) 1394 سال به نسبت( گردشگر هزار 942 و ونيليم 4) 1395 سال در یورود گردشگران شمار

 لسا در گردشگران نیا شمار یدرصد 5/1 یمنف رشد نيهمچن و( گردشگر هزار 237 و ونيليم

 است 1395 سال به نسبت( گردشگر هزار 867 و ونيليم 4) توسعه ششم برنامه اول سال یعنی ،1396

 یغنا و نيسرزم نیا یخیتار قدمت به توجه باو نيز  کشور تيجمع و وسعت به تیعنا با البته که

 از یکحا رقم نیا آن، یگردعتيطب یهاتیمز نيهمچن و یدست عیصنا ،یفرهنگ -یخیتار یهاجاذبه

 تا رانیا یاسالم یجمهور فاصله نشان از و است یجهان یگردشگر بازار از کشور زيناچ اريبس سهم

 اسالمی ریجمهو ساله 20 اندازچشم به توجه با چنانكه. دارد ساله 20 اندازچشم سند اهداف تحقق

 درصد 5/1 به( 1383 سال در درصد 9/0 از) جهانی گردشگران شمار از کشور سهم است الزم ایران،

 جذب با هاتن رقم نیا که ابدی شیافزا( ساله 20 اندازچشم یانیپا سال) یشمس یهجر 1404 سال در

 نیا در دیبا ایران یاسالم یجمهور که ایگونهبه شد؛ خواهد محقق یخارج گردشگر ونيليم 20 حدود

 .دینما کسب درآمد ورودی گردشگر محل از كایآمر دالر ميليارد 25 به قریب سال

 و سفر کلی سهم ميالدی( 2018) 1397 سال در گردشگری، کالن اقتصاد هایشاخص منظر از

 بوده( آمریكا دالر ميليارد 28) ریال ميليارد 1.158.960 کشور داخلی ناخالص توليد در گردشگری

 و سفر سهم سال، همين در. کشور داخلی ناخالص توليد کل از درصد 9/6 عادلم رقمی است
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 بوده( کشور اشتغال کل از درصد 4/5) شغل هزار 6/1.344 معادل نيز کشور اشتغال در گردشگری

 به متعلق گردشگری مخارج کل از درصد 79 گردشگری، و سفر جهانی شورای آمارهای مطابق. است

 نوع منظر از همچنين است. المللیبين گردشگران سهم( درصد 21) یمابق و داخلی گردشگران

 7) مابقی و است تفریحی گردشگران به متعلق کشور در گردشگری مخارج کل از درصد 93 گردشگری

 (.2019 گردشگری، و سفر جهانی شورای) است( وکارکسب) تجاری گردشگران سهم( درصد

از  رودیوگردشگران روند رو به رشد و مثبت اسالمی  طی گام اول انقالبقابل توجه در  نكته

ویژه عراق تغيير در روابط جمهوری اسالمی با برخی از این کشورها به موجبکشورهای همسایه به 

ود اختصاص خرا به  ایرانها به کل ورودی از درصد 30کشور عراق هم اکنون قریب به . درواقع، است

رشد  ت. تجربهصدام اسسرنگونی از  پسغيير رویكرد ایران به عراق ترین عامل آن تاصلیکه  داده است

ای برای ژههای ویسازیزمينه سازی وبسترسازی، بومی تواند بااز کشور عراق می ان ورودیگردشگر

ی بازارها دام ازکماهيت خاص هر  متناسب با باید البته در این زمينه رقم بخورد؛همسایگان نيز  دیگر

 های متفاوتی صورت پذیرد.ریزیمههمسایه برنا

 

 جمهوري اسالمي ایران گردشگري هايجاذبه و منابع وضعيت. 3

ور برتر جهان کش 5تنوع اقليمی و زیستی جزو  دليلکشور ایران بهاز منظر سازمان جهانی گردشگری، 

های ر جاذبهعبارت دیگر از نظبه؛ کشور برتر دنيا قرار دارد 10ين و از نظر تاریخی و فرهنگی ب

ر ثبت آمار آثا وهای ثبت یونسكو رود. در ادامه جاذبهشمار میبه کشور برتر دنيا 10 ازجمله گردشگری

 .استشده بررسی  ملی در کشور

 

 هاي ثبت یونسكو. جاذبه1-3

 ثبت به یونسكو جهانی ميراث در که است مكان 24 شامل ایران در 1یونسكو جهانی ميراث فهرست

 5 جدول قالب در که است طبيعی ميراث اثردو  و فرهنگی ميراث اثر 22 شامل فهرست این. اندرسيده

 بستان، طاق رجب، نقش رستم، نقش مانند، هاییمكان شده ثبت هایمكان بر افزون. اندشده گردآوری

 شده حفاظت منطقه گلستان، ملی پارک الموت، فرهنگی اندازچشم ماسوله، تاریخی شهر دماوند،کوه 

 پيشنهاد یونسكو جهانی ميراث در ثبت برای نيز غيره و دکبو مسجد هگمتانه، سبالن، کوه ارسباران،

 .اندشده

                                                 
ميالدی به تصویب کنفرانس عمومی  1۹۷2وامبر ن 1۶المللی است که در تاریخ ای بينميراث جهانی یونسکو نام عهدنامه 1.

یونسکو رسيد. موضوع آن حفظ آثار تاریخی، طبيعی و فرهنگی بشر است که اهميت جهانی دارند و متعلق به تمام 
توانند آثار های زمين، فارغ از نژاد، مذهب و مليت خاص هستند. بر پایه این کنوانسيون کشورهای عضو یونسکو، میانسان

عنوان ميراث جهانی کنند. حفاظت از این آثار پس از ثبت در عين باقی ، طبيعی و فرهنگی کشور خود را نامزد ثبت بهتاریخی
 عهده تمام کشورهای عضو خواهد بود.ماندن در حيطه حاکميت کشور مربوطه، به
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د آثار تعدا توان در این بخش اشاره کرد این است که هرچند ارتباط مستقيمی بينای که مینكته

فرانسه،  اسپانيا،یتاليا، هایی مانند ااما کشور ،ثبت شده جهانی و رونق صنعت گردشگری وجود ندارد

ر مراتب گری دآلمان و... که آثار ثبت شده بيشتری دارند معموالً از نظر جایگاه صنعت گردش چين،

توان موع میمج د باالیی قرار دارند. البته در این مورد استثناهایی هم مانند کشور مصر وجود دارد.

 ع علل و عوامل گوناگونی است که غنایهای مختلف تابگفت رونق صنعت گردشگری در کشور

 های جهانی ثبت شده نيز یكی از این عوامل است. جاذبه

 

 هاي ثبت یونسكوفهرست جاذبه .5 جدول

 تاریخ ثبت مكان نام ردیف

 1979 استان خوزستان چغازنبيل 1

 1979 استان فارس تخت جمشيد 2

 1979 استان اصفهان ميدان نقش جهان 3

 2003 آذربایجان غربی تخت سليمان 4

 2004 استان کرمان بم و فضای فرهنگی آن 5

 2004 استان فارس پاسارگاد 6

 2005 استان زنجان گنبد سلطانيه 7

 2006 استان کرمانشاه نبشته بيستونسنگ 8

 2008 های آذربایجان غربی و شرقیاستان مجموعه کليساهای آذربایجان 9

 2009 خوزستان استان های آبی شوشترسازه 10

 2010 استان آذربایجان شرقی مجموعه تاریخی بازار تبریز 11

 2010 استان اردبيل الدین اردبيلیآرامگاه شيخ صفی 12

 2011 انهای فارس، مازندران، اصفهان، کرمان، یزد، خراساستان باغ ایرانی 13

 2012 استان اصفهان مسجد جامع اصفهان 14

 2012 ان گلستاناست برج گنبد قابوس 15

 2013 استان تهران کاخ گلستان 16

 2014 استان سيستان و بلوچستان شهر سوخته 17

 2015 شهر بابک -استان کرمان ميمند شهر بابک 18

 2015 استان خوزستان شوش 19

 قنات ایرانی 20
 های خراسان رضوی، خراسان جنوبی، یزد، کرمان،استان

 مرکزی، اصفهان
2016 

 2016 های خراسان جنوبی، کرمان، سيستان و بلوچستاناستان لوتکویر  21

 2017 استان یزد شهر تاریخی یزد 22

23 
شناسی ساسانی انداز باستانچشم

 منطقه فارس 
 2018 استان فارس 

 2019 های گلستان، مازندران، گيالن استان های هيرکانی جنگل 24
 .2018پرتال رسمی سازمان یونسكو،  مأخذ:
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رکت هبود مشاتوان در ارتقا و بطور کلی میجهانی را به آثار در فهرست ميراثاین مزایای ثبت 

های کمک ای،هویت محلی و منطقه های اجتماعی، افتخار ملی،، سرمایهجامعه ميزبان علمی و عملی

اقع درو .تدانس سازی و اصالح شرایط و گردشگریزنده های مشخصه، حفاظت، آموزش، بازمالی و وام

مند خواهند شد که های نظارتی متناسبی بهرهها و اقدامات حفاظتی و شيوهاز برنامهها این محوطه

رسانی و اهیآگ نيزهای بومی مدیریت محوطه است. از مزایای دیگر های فنی الزم به تيمشامل آموزش

ع ب مناببه دنبال آن جذرسانی به جامعه جهانی است که موجب افزایش فعاليت گردشگری و اطالع

ی شورهاالمللی دیگری نيز شامل کهای بينشود. کمکونق اقتصاد محلی و عامه مردم میمالی و ر

ون های عضو کنوانسيکشورهای علمی از سایر جذب همكاری :شود که عبارتند ازعضو کنوانسيون می

ام ، اعزهای مشاور آنيته و هيئتفكری فنی کمگيری از همهایی با تجارب مشابه، بهرهدر زمينه

های مای واکارشناسان متخصص به محوطه، تهيه تجهيزات غيرقابل تهيه برای کشورهای متقاضی، اعط

اث المللی ميرموارد استثنایی از محل صندوق بينهای بالعوض در بهره و اختصاص کمکمدت کمبلند

 شود.های داوطلبانه تأمين میو و کمکآوری حق مشارکت کشورهای عضجهانی که از جمع

 

 . آثار ملي ایران2-3

 آثار حفظ هبراجع  قانون وجبم به که است ایران تاریخی آثار از ایمجموعه ایران ملی آثار فهرست

 و نعتیص آثار کليه قانون این طبق. اندشده ثبت رسمی طوربه ملی شورای مجلس 1309 مصوبه ملی

 ماده رعایت با منقول،غير و منقول از اعم شده، احداث ایران در زندیه دوره اختتام تا که اماکنی و ابنيه

 تاتند. هس دولت نظارت و حفاظت تحت و نمود محسوب ایران ملی آثار جزء توانمی قانون این(3)

 ثبت به ایران ملی آثار ليست در اثر 1.633دوم  پهلوی دوره پایان تا واثر  340 پهلوی اول دوره پایان

 شدت هم خیتاری آثار تخریب روند ،ملی آثار ثبت روند گرفتن سرعت با 1370 دهه اواسط از .رسيد

 . زدند تخریبشان به دست آنها ثبت از پيش تاریخی آثار مالكين و گرفت

يراث مان مروز آثار ثبت ملی جمهوری اسالمی ایران در دسترس نيست، اما سازاگرچه فهرست به

 تا يرمنقولغاز این آثار به تفكيک آثار منقول و  که فهرستیدر دشگری فرهنگی، صنایع دستی و گر

اثر منقول  13.200اثر غيرمنقول و  32.400تعداد این آثار را در حدود  ،فراهم نموده 1394پایان سال 

 ذکر کرده است.

 

 اسالمي انقالب دوم گام تحقق در گردشگريآفریني . نقش4

اعالم  یانقالب اسالم ساله 40 با مرور تجربه ،یگام دوم انقالب اسالم هيانيدر ب یبر انقالب اسالمره

 که دومیگام ؛ استشده  یسازو تمدن یپردازجامعهی، خودساز مرحله نيموانقالب وارد دکه  نمودند
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 تحقق یسوبه «یاسالم رانیتالش و مجاهدت جوانان ا»و با  «ینظام انقالب نظریه» چارچوب در باید

از  .دبرداشته شو« یعظم تیوال ديخورش طلوع یبرا یآمادگ و یاسالم نین نوتمد یجادا» آرمان

 منظور تحقق آرمان مزبور،به ،جانبه استهمه شرفتيپ یبه معنا اسالم نیتمدن نوایجاد که ییآنجا

ر دار که کمتر مورد توجه قرامزیتهای ویژه در حوزهه، بمختلف یهاعرصه در دیو توسعه با شرفتيپ

 . رديصورت بگ اند،داشته

 هایبا کارکرد عنوان صنعتی پيشرو در توسعه اقتصادی ودر این ميان، صنعت گردشگری به

فرد های منحصربهواسطه ماهيت خاص و ویژگی، به، سياسی و حتی امنيت پایدارفرهنگی، اجتماعی

های ر حوزهرفت دهای کليدی پيشعنوان یكی از ابزارزایی، ارزآوری و درآمدزایی بهخود ازجمله اشتغال

های ترین شاخصهشود. در ادامه اثرگذاری توسعه صنعت گردشگری بر تحقق مهممزبور قلمداد می

رح و طمورد  جهت نيل به اهداف گام دوم انقالب اسالمی تمدن نوین اسالمی و اقتصاد مقاومتی، در

 گيرد.بحث قرار می

 

 ت اجتماعي. ایجاد رفاه عمومي و افزایش عدال1-4

 یرابادالنه ع یبه نحو یرفاه عموم جادی، اانقالب رهبری شهیدر اند یتمدن اسالم یهاشاخصه از یكی

کشور و  ئوالنداشته و به مس یاريموضوع مهم توجه بس نیخود به ا اناتيدر ب شانیمسلمانان است. ا

 شتريب دیبا مردم یاقتصاد و یروان و یروح تيامن ش،یآسا یبرا که اندنموده هيتوص یحاکمان اسالم

 نيب در یتماعاج عدالت و یعموم رفاه جادیا دیبا اقتصاد یکل استيس شان،یا اعتقاد به. کنند تالش

های اقتصاد ی که در سياستعمده تمدن اسالم یهاشاخصه گرید از .باشد جامعه افراد تک تک

 از یكیعنوان له از آن بهه معظماست ک یاجتماع عدالت مقاومتی نيز مورد اشاره مستقيم قرار گرفته

 یهانامهبر تمام در که باید کنندیم ادی)ره(  امام یاسيس مكتب در خطوط نیتریاصل و نیترمهم

 . ورد توجه قرار گيرداجرا و قضا م ،یحكومت، قانونگذار

 صنعت توسعه کهد کر اذعان دیبا ،های مزبورشاخصه با یگردشگر صنعت انطباق درخصوص

 ایجاد ملی، درآمد افزایش ازجمله ،غيرقابل قياس با سایر صنایع اقتصادی آثارواسطه به گردشگری

 متعادل توزیع بيكاری،نمودن  مرتفع و وابسته هایبخش سایر و خدمات بخش در شغلی هایفرصت

طور اثربخشی ، بهدولت هایپرداخت تراز در تعادل ایجاد نتيجه، در و ارز نشت از جلوگيری ثروت،

 با رابطه در خاص طوربهآورد. عمومی و نهایتاً افزایش عدالت اجتماعی را فراهم می رفاه ایجاد موجبات

 یهامتشكل از بنگاه و کاربرشدت بخش به کی عنوانبه یگردشگر ،و کاهش فقر یطبقات شكاف رفع

محروم  یهاهگرو و زنان یطور خاص برااست که به ییهاتيبر فعالیمبتنخرد و کوچک،  یاقتصاد

 یاندازراهزیرا جامعه در دسترس است؛  فيضع طبقات یبرا کامالًآنها  اکتساب و بودهمناسب 
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 شغل عنوانبه توانیم یحتو  بودهاندک  یگذارهیمستلزم مهارت و سرما یگردشگر یکارهاوکسب

 کار شد.صنعت مشغول به نیمنبع درآمد مكمل در ا ایو  وقتپاره

 ليقب از مقصد، یهارساختیز و التيتسه توسعه و جادیا واسطهبه یگردشگر عتصن، عالوه بر آن

 ،یورزش و یآموزش التهيونقل، تسخدمات حمل ،یامكانات سرگرم ها،رستوران ها،یفروشخرده شیافزا

 یراب ینيتضم ان،گردشگرنبود گردد که درصورت  زبانيمجوامع  یزندگ تيفيک شیافزامنجر به 

 ينبآثار  دارای صنعت این کهآنجایی از .ندارد وجود ،یمحل جامعه یازهاين یمبنا بر فاًصر آنها، توسعه

 و دهش خدمات و توليد کشاورزی، هایبخش توسعه و رشد موجب نيز غيرمستقيم طوربه است، بخشی

 .آوردمی فراهم نيز را مقصد هایزیرساخت تأمين و توسعه موجباتاز این طریق نيز 

 

 هاي داخليز توليد ملي و استفاده از منابع و ظرفيت. حمایت ا2-4

 قرار تأکيد مورد یاسالم نینو تمدن در آن نقش و یمقاومت اقتصاد خصوصهایی که درازجمله سياست

 از تیحماهای اقتصادی مطرح شده است، و در بيانيه گام دوم انقالب اسالمی نيز در قالب نقص گرفته

که  1است جانبه هدفمند از صادرات کاالها و خدماتحمایت همهو  یداخل منابع از استفادهی، مل ديتول

 منابع به اتكا با که یصنعت عنوانبهاز این حيث که  آفرینی نمایدتواند در این راستا نقشمی یگردشگر

 یصادرات مل یبرا یميو منبع عظ است یبرداربهره قابل یکشور هر در موجود یفرهنگ و یعيطب

است که از  )صادرات نامرئی( یصادرات عیازجمله صنا یگردشگردر حقيقت،  د.رویشمار مبه

 یدارا یاقتصاد هایحوزه رشد را در محرکه موتورتواند نقش یمبوده و  برخوردار ییباال افزودهارزش

 متعدد، نيو پس شنيپ یوندهايواسطه وجود پهبزیرا  ،دینما فایا...( ظرفيت )طبيعی، فرهنگی، انسانی و

 یبرا یگردشگر یتقاضا کیتحر قت،يحق در ه آن وابسته هستند.ب یصاداقت یهاتياز فعال یاريبس

مربوطه  ییو نها واسطهکاالها و خدمات  یتمام یمشتق برا یو گسترش تقاضا جادیمنطقه به ا کی

 .سازدیمواجه می مطلوب تيبا وضع ثيح نیرا از ا یمحل یشود و اقتصادهایمنجر م

 

 وابستگي به نفت . عدم3-4

 از گيریبهره و محيطی سرشار منابع باعث شده تا استفاده از نفت، به شدید اقتصاد ایران وابستگی

مورد غفلت  گردشگري مربوط به صنعتایران  ساله هزار چند فرهنگی و تمدنی - تاریخی پشتوانه

 در آن فراوان پذیریآسيب و مخا نفت صادرات به ایران اقتصاد حد از بيش اتكای به توجه واقع شود. با

 اهميت به توجه با گردشگری صنعت توسعه اقتصادی، هایشوک سایر و نفت قيمت تغييرات اثر

 را پذیریآسيب این تواندمی زیادی حد تا( گرفت قرار اشاره مورد این از پيش که) صنعت این اقتصادی

                                                 
رات کاالها و خدمات؛ توسعه هدفمند از صاد جانبههای کالن اقتصاد مقاومتی: حمایت همهسياست« 11»و « 10». بند 1

 .منظور صادرات کاال و خدماتحوزه عمل مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشور به
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 بودن ارزی، پایين درآمدهای کمبود جبران در جهت تنوع درآمدی، عالوه، این مهمبه کاهش دهد.

های میتحر طیدر شراهمچنين و  نفتیغير صادرات بودن خصوص پایينجامعه و به درآمد سطح

بسيار حائز تواند می یو زودگذر اقتصاد داریناپا یهادرآمد نمودن نیگزیجاو  ظالمانه و خصمانه موجود

 اهميت باشد.

 

 خصوص جوانان(ز ظرفيت نيروي انساني كشور )بهمندي اآفریني و بهره. اشتغال4-4

جانبه پيشرفت همه منظوربه کشور یعلم و یانسان یهاهیسرما و یمال منابعو  امكانات هيکل یسازفعال

که در بيانيه گام دوم مورد تمرکز قرار گرفته است. در  1های اقتصاد مقاومتی استجمله سياستاز

 صنعت یک عنوانبه اساساً گردشگری صنعتد که کرذعان ا دیباراستای تحقق این سياست، 

 سال در( 2018) گردشگری جهانی سازمان گزارش به بنا که جایی تا است؛ مطرح عمومی زایاشتغال

 جهانی شورای گزارش برمبتنی و است بوده گردشگری با ارتباط در شغل یک شغل، 10 هر از 2017

 خصوصبه را 2018 سال در جهانی اشتغال کل از صددر 10 صنعت این ،(2019) گردشگری و سفر

 ایعمده حجم نمودن درگير و بودن مردمی شد، اشاره که طورهمان این، برعالوه. است داده اختصاص

 و عملياتی بدنه غالب درواقع،. است خدماتی صنعت این هایویژگی از دیگر یكی غيردولتی بخش از

 عمدتاً هابنگاه این و دهندمی تشكيل اقتصادی متوسط و کوچک هایبنگاه را گردشگری اجرایی

 رونق این، برعالوه. شوندمی اداره تحصيالت مختلف سطوح با پرانرژی جوان، هاینيرو واسطهبه

 عمدتاً ونقل،حمل تا گرفته اقامت از گردشگری صنعت مختلف هایبخش در نوظهور هایآپاستارت

  .شوندمی مدیریت آنها واسطهبه و هبود جوانان ازسوی ناب هاییایده

 

 المللي. دیپلماسي بين5-4

 پلماسیدی به دادن اولویت ،عمومی و نوین دیپلماسی ابزارهای و هاروش از حداکثری گيریبهره

ن مدن نویرسيدن به ت» و یمقام معظم رهبرهای کلی برنامه ششم توسعه ابالغی اقتصادی در سياست

  .ستا شده اقعو تأکيد مورداسالمی ایران در بيانيه گام دوم  انقالببزرگ  عنوان آرمانبه «اسالمی

راستا با هم یِعموم یپلماسید ابزار و ريفراگ رسانه کی عنوانبه یگردشگر نقش درخصوص

 رياست و تأث یصنعت خدمات کی یاست که گردشگر ذکرشایان  ،یاسالم نیتمدن نو یهاشاخصه

 یريگشكل نيو همچن یمشتر یمندتیخدمات در رضا نیدهنده اارائه عنوانبه یانسان یرويعامل ن

 نعنواعامل به نیاز ا که ییجا تا ؛است انكار رقابليغدر ذهن گردشگر  لياصو  یادماندنیتجارب به

عی، اقتصادی، سياسی و که دارای کارکردهای فرهنگی ـ اجتما شودیم ادی «یافزار گردشگرنرم»

                                                 
های سازی کليه امکانات و منابع مالی و سرمایههای کالن اقتصاد مقاومتی: تأمين شرایط و فعالسياست« 1». بند 1

 .منظور توسعهانسانی و علمی کشور به
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خواه ناخواه با  روزانهکه  یمحل ساکنان یو حت یخط مقدم گردشگر یروين ت،قيدر حقامنيتی است. 

ارتباط  نیشتريصنعت و ب نیا یشانيلحاظ قرار داشتن در بخش پگردشگران برخورد دارند، به

 به رسومشان و آداب و فرهنگ شینما ،جهينت در و یالمللنيب ملی و گردشگرانچهره با بهچهره

 حيصح انتقالاحترام متقابل،  ،یالمللنيب ترویج تفاهم یعنی ی،گردشگر یگرسالت فرهن گردشگران،

به  رای و گسترش صلح و دوست یفرهنگنيب یهاگفتمان جادیها و باورها، افرهنگ، سنن، آداب، ارزش

 ینژادها و هاملت ،اقوام انيم یارتباط پل عنواناساس است که گردشگری به ني. بر همآورندیم یجا

 نيهمچن و یو درک متقابل فرهنگ زيآممسالمت یستیزگسترش تعامل و هم قیاز طرتواند یم مختلف

 دارمغان آور به را کشورها انيم زيآمصلح یهمكار و تعاملثبات،  ت،يامن ،یمنف غاتينمودن تبل یخنث

جتماعی و و همگرایی اقتصادی، ا المللنيای جهت بهبود دیپلماسی روابط بلفهؤعنوان ابزار و مو به

 .دکار گرفته شوبه یاسالم نیتحقق تمدن نو یسياسی بين کشورها در راستا

 

 اسالمي-. بهبود عزت و مباهات ملي و ترویج سبک زندگي ایراني6-4

 یهانآرما تحقق نيهمچن و یاقتصاد یهاچالش و موانع رفع در یگردشگرنقش  و تياهمبر عالوه

 یايو اح حفظواسطه به صنعت نیا توسعه ،انقالب اسالمی ومد گام هيانيب یاقتصاد سرفصل در مطرح

 در یابزار عنوانبه تواندیم یجهان یآگاهصلح و  بهبودو  یفرهنگنيادارک ب تیتقو ،یفرهنگ یالگوها

 .شود گرفته کاربهایرانی  - یاسالم یسبک زندگ جیترو نيهمچن و یمل و مباهات عزت بهبود جهت

دگان، بازدیدکنن های محلی بهنمایش بدون واسطه و مستقيم فرهنگفرصت عرضه و  ،در حقيقت

 ابربر در ساکنان محلی تحمل آستانه افزایش و ميزبان جامعه و غرور همبستگی موجب تقویت

 دهد.می را ميزبان فرهنگ واقعی مشاهده امكان بازدیدکنندگان نيز به و شودمی دیگر هایفرهنگ

گذارند، یم اشتراک به بازدیدکنندگان با را خود فرهنگ مختلف وامعج ساکنان که زمانی درواقع،

را رقم  اجتماعی هویت قوی حس یک فرهنگی و پذیریانعطاف اجتماعی، مباهات چون تعامل وآثاری 

ایی گسترش یكپارچگی و همگر اتتواند موجب، گردشگری داخلی مینيز در مقياس ملیزنند. می

که ما  ویژه در کشور. بهرا فراهم نمایدشور و تقویت وحدت و وفاق ملی اجتماعی ـ فرهنگی در سطح ک

و  ن درکهای قومی متعدد و مذاهب مختلف در کنار هم حضور دارند، تحرک مردم که نتيجه آگروه

مل، عدر  و تواند وحدت ملی را قوام بخشدهای مذهبی، قومی و اجتماعی است میتفاهم بيشتر گروه

 افزایش دهد.، تساهل و تحمل دیگران را سعه صدر، تعامل
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 ایران اسالمي جمهوري گام اول در گردشگري توسعه هايچالش و مسائل. 5

 گذاریرمایهس به را جهان کشورهای از افزایشی به رو تعداد مقصد، اقتصاد در گردشگری آفرینینقش

 ،کارآفرینی واسطهبه) اقتصادی -اجتماعی محرک موتور این از مندی حداکثریبهره جهت در

 حاکی مذکور قحقای و آمار. است واداشته( زیرساخت توسعه و صادراتی درآمدهای افزایش زایی،اشتغال

 را ایجانبهههم اقدامات پيشرفته، تا گرفته نوظهور اقتصادهای از گردشگری مقصدهای که است آن از

 تدوین قت،حقي در. دارند دست در لمللیابين گردشگران بيشتر چه هر جذب و صنعت این توسعه برای

 یبرا تالش و توسعه روی پيش هایچالش شناسایی مستلزم چيز هر از پيش ایتوسعه اقدامات

و  هارویه و هادستورالعمل و مقررات، قوانين ایران، اسالمی جمهوری در. است موانع سازیبرطرف

 ینا توسعه در دیج ییتنگنا همواره، گردشگری وزهح در ناکارآمد و قدیمی بعضاً و ناسازگار هایانگاره

هله وا، در هنکه برطرف نمودن آ استرا رقم زده  ياریبس یهامسائل و چالش و در نتيجه،بخش بوده 

 صنعت یكپارچهبه توسعه  سازان حاکميتگيران و تصميمگذران و تصميممشیخط يهاول، اهتمام کل

 گردشگری به دهیاولویت ،های مختلف گردشگریبعاد و گونهگذرای برای اتسهيل سرمایه ی،گردشگر

 یتماح و دقيق و شفاف ریزیبودجهنظام  ایجاد ،و قوانين و مقررات مربوط لوایحها، طرح در

 .طلبدیرا م یکشور از صنعت گردشگر يتیو امن ياسیس یپلماسید یهادستگاه

 هایبخش گسترده شدن دولتی به انتومی ها، مسائل و موانع رونق گردشگریچالش ازجمله

 نیانسا نيرویکارگيری عدم به خصوصی، هایسرمایه نشت تحميلی، جنگ وقوع اقتصادی، مختلف

 این، برالوهع. نمود اشاره ایران عليه اقتصادی هایتحریم وای غرب عليه کشور جمه رسانهه ،متخصص

 و ضربتی هایطرح اجرای با صرفاً هادولت ،توسعه ملی راهبرد فقدان موجببه انقالب اسالمی، از پس

 اهداف هب نيل درصدد پيشتاز، بخش عنوانبه کشور اقتصادی هایبخش از برخی تنها تقویت و تعيين

ز د و کالن امسائل و موانع در سطوح مختلف خر ینا اگرچه کلی، طوربه. اندبوده توسعه هایبرنامه

سال  40 هایچالش ترینمهم که دهدمی نشان حوزه این در هاپژوهشبررسی  لكنشمار خارج است، 

 :از عبارتند گردشگریاخير نظام جمهوری اسالمی در توسعه 

ن ر ميادهای متفاوت در زمينه توسعه گردشگری فقدان مدل و نقشه ذهنی مشخص و وجود انگاره .1

 ؛گيران حاکميتگذران و تصميممشیخط

 توجه با) باالدستی اسناد در گردشگری صنعت در کشور بینس مزیت و هاظرفيت به ناکافی توجه .2

 ؛(توسعه هایبرنامه و کلی هایسياست در انعكاس به

 ؛هتوسع ملی هایطرح به گردشگری پيوست عدم و گردشگری توسعه جامع نقشه نداشتن .3

 ؛گردشگری توسعه هایبرنامه درداخلی  گردشگری گذاریاولویت عدم .4

 ؛مرزیبرون گردشگری زهحو در مشخص راهبرد نداشتن .5
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 انواع در هایظرفيت تمام به توجهیبی و گردشگری توسعه در سنتی خاص مقاصد تمرکز ه6

 ؛کشور گردشگری هایگونه

 ؛کشور در فرس سرانه بودن پایين به توجه با جامعه درآمدی مختلف هایدهک برای سفر ریزیبرنامه عدم .7

 ؛ملی ندبر ایجاد و هدف بازارهای تعيين با و تبليغ مناسب مشخص بازاریابی برنامه نداشتن .8

 ؛ایمنطقه و همسایه هایکشور گردشگری بازار هایظرفيت به ناکافی توجه .9

 ؛در حوزه ميراث فرهنگی و گردشگری فراوان تغييراتعدم ثبات ساختاری و  .10

 ؛مربوطه حوزه درآنها  نداشتن تخصص وعدم ثبات مدیریتی  .11

 در زمال اختيارات حدود نبودهای مختلف و حوزه در دستگاهپراکندگی وظایف و اختيارات این  .12

 ؛امر متولی سازمان

 ؛(گوناگون متوليان)آنها  وظایف و نقش و فرعی و اصلی نفعانذی نبودن مشخص .13

 ؛گردشگری و سفر سياستگذاری حوزه در گوناگون موازی هایدستگاه وجود و ناهماهنگی .14

 ؛(گردشگری جامع قانون دنبو) متناقض و پاگير و دست قوانين وجود .15

 ؛تأثيرگذار و قدرتمنددر مقابل بخش دولتی و وابسته به دولت  خصوصی بخش ناتوانی  .16

 ؛گردشگری توسعه برای الزم حمایتی هایبسته و هامشوق ها،سياست فقدان .17

 ؛متخصص انسانی منابع کمبود .18

ن بودن و گرا بخش این در کارآمد هایسياست فقدان، ...(و ونقلحمل اقامت،) هازیرساخت ضعف .19

 ؛سفر برای عامه مردم

 .اعتماد قابل و دقيق منسجم، آماری نظام فقدان .20

 

 راهبرد ارائه و بنديجمع

های چندی را فراز و نشيب تاکنون دور هایگذشته صنعت گردشگری در جمهوری اسالمی ایران از

 اجتماعیختلف سياسی، اقتصادی، های مر حوزهپشت سر گذاشته و با تأثيرپذیری از تحوالت شتابان د

های گوناگونی مواجه بوده است. متأثر بودن گردشگری از ها و فرصتفرهنگی همواره با چالشو 

ریزی و قوانين و اسناد توان با نگاهی به جایگاه این صنعت در نظام برنامهخوبی میتحوالت مزبور را به

طور که در این پژوهش شرح داده شد، اگرچه مان. هکردهای مختلف مالحظه باالدستی کشور در دوره

پس از انقالب اسالمی، در اسناد و قوانين سطوح کالن کشور، از گردشگری کم و بيش سخن رفته و 

المللی آن تأکيد شده است و این انقالب عظيم بعضاً بر توسعه زیرساختی و پيشبرد ملی و بين

 به ناکافی توجهشگری به ارمغان آورده است، لكن دستاوردهای قابل توجهی را نيز برای صنعت گرد

 باالدستی کشور اسنادسایر  و بلندمدت و مدتميان هایریزیبرنامه های گردشگری درهمه ظرفيت
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آنچنان که باید در توسعه این  نتوانند های مسئول و متولی گردشگریدستگاه تاموجب شده است 

 کنند. کسب چندانی وفيقتالمللی، صنعت، چه در سطح ملی و چه بين

 نينهمچ و گردشگری حوزه در کشور هایتوانمندی با کنونی وضعيت تناسب عدم به توجه با

 سازنهزمي عوامل درخصوص متعددی عقاید حوزه، این جانبههمهنتایج  و آثار از مندیبهره عدم

 گذاریمشیخط در هک عواملی از یكی ميان، این در. دارد وجود کشور در گردشگری نيافتگیتوسعه

 نقشی یگردشگر توسعه توفيق عدم یا توفيق در و بوده امر خبرگان توجه مورد همواره گردشگری

 این که رسدمی نظربه حقيقت، در .است مقوله این به حاکميت توجه چگونگی ،کندمی ایفا کليدی

نوز بالتكليفی نگاهی که ه .باشد گردشگری پدیده به نگاه سياستگذاران از ناشی حدی تا هاتوفيق عدم

نقالب ن و اها و اهداف واالی ملت ایرابر تمامی ارزشدر ارائه مدل مطلوب توسعه گردشگری مبتنی

 زند. می اسالمی در آن موج

 برخوردار صنعت این توسعه برای زیادی هایقابليت از ایران اسالمی جمهوری اگرچهدر حقيقت، 

 در را هنگیفر و طبيعی هایجاذبه انواع از وسيعی بسيار طيف خود ایمنطقه رقبای به نسبت و بوده

 جایگاه به نتوانسته همچنان پس از گذشت چهل سال از انقالب اسالمی، اما است، داده جای خود

 هایینقيصه رب عالوهزیرا  یابد دست گردشگری و سفر تیرقاب شدتبه بازار در خود تهبایسشایسته و 

روی کدام گونه  اینكه جمهوری اسالمی واقعاً گردشگری، خاص و عمومی یهازیرساخت ضعف همچون

ال ؤک سهمواره ی عنوان محور حرکت در این صنعت و کدام بازارهای هدف تمرکز کند،از گردشگران به

 اساسی و چالشی بين فعاالن این حوزه بوده است. 

 شيه بتجرب یحال، بررسنیابا  .است یاز عوامل متعدد یکشور ناش یصنعت گردشگر یتنگناها

 یارآمداز ناک یحاک ،(یو پس از انقالب اسالم شي)پ رانیدر ا یزیربر برنامهیسال توسعه مبتن 60از 

 ییالگوها بریمبتن کشور در یگردشگر یزیربرنامه واقع،درنامتوازن توسعه است.  و یبعدتک یالگوها

 یتسن روش به محور هستند ونظامند، پروژه كردیرو بوده و برخالف هاحوزه ریسا از مجزا و ییابتدا

عه در سطوح برنامه عام توس یحت و حوزه نیا خاص شده نیتدو یهابرنامه جتاً،ي. نترنديگیم صورت

. دارندن مطابقت حاضر زمان یاقتصاد - یاسيو س یفرهنگ - یعلم یهادستاورد و طیشرا باکالن، 

های ریمسياسی و اقتصادی کشور از حيث وجود موانع و تح با توجه به اقتضائات خاص رونيهماز

ن ای م برحاک یو الگوها هانگرشدر  یدر وهله اول، بازنگر ،یگردشگر و رونق توسعهمربوط، جهت 

ع بعدی رف گام و در حاکم بر جامعه یارزش یارهايو مع یفرهنگ یهاالگوها با مؤلفه نیا قيتطب حوزه،

 طلبد. کر را میالذهای فوقموانع و چالش

 از یكی عنوانبهتواند می ایران در گردشگری صنعت توسعه و رشدکه با این تفاسير، از آنجایی

مثابه ابزاری کارآمد در تحقق اقتصاد به و نفت برمبتنی محصولیتک اقتصاد از رهایی کليدی راهكارهای
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مللی، رسيدن به تمدن نوین اسالمی و الت نامرئی در سطح محلی، ملی و بينمقاومتی و افزایش صادرا

کار گرفته شود، الزم است فراهم نيز نيل به اهداف و مقاصد مقرر در بيانيه گام دوم انقالب اسالمی به

 د.گير قرار سياستگذاران و ریزانبرنامه عنایت مورد نمودن موجبات توسعه این صنعت بيش از پيش،

 ارائه منظوربه گردشگری توسعه ملی راهبرد یک به مبرم نياز است که دیری حقيقت، در

 ونقل،حمل اقامت، ها،جاذبه) جانبههمه و گسترده صنعت این هایبخش تمام آن در که چارچوبی

 کنند فعاليت نآ پایدار و اثربخش توسعه جهت در هماهنگ طوربه بتوانند...(  و سفر تجارت پذیرایی،

 . شودمی احساس شدت به

گذاري كه براي توسعه گردشگري در راستاي اهداف و ترین ریلمبر این مبنا مه

گردشگري شود محور قرار دادن پيشنهاد مي ایران اسالميجمهوري هاي مقدس نظام آرمان

هميشه  خانوادهحركت در مسير پيشرفت این صنعت است.  بسترعنوان به بر خانوادهمبتني

 امع وترین نهاد اجتماعي زیربناي جونوان اساسيعو همه جا و در بين تمامي جوامع بشري به

قرار دادن گردشگري خانوادگي محور  .ها و تاریخ بشر بوده استها، تمدّنفرهنگ أمنش

ر را د جمهوري اسالمي ایران هایي خواهد بود كه نظام حكمرانيراهگشاي بسياري از چالش

 گام اول سردرگم كرده بود. 

ه باشد. همسای گردشگران داخلی و گردشگرانمرکز بر دو بازار اصلی گردشگری خانوادگی باید با ت

های رفيتظتواند تمام می قدری است که مدیریت و راهبری این دو بازارهگستردگی این دو بازار بزیرا 

 گردشگری کشور را شكوفا کند. 
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 م دوم انقالب اسالميسه گانه راهبردي پيشرفت صنعت گردشگري در گا .1شكل 

 
 مناسب برای ساختن جامعهی گردشگری بستر سفر وتوان گفت، در تفسير این موضوع می

د، بستر ق بيفتگردشگری خانوادگی با هر هدف و در هر زمان و به هر شكلی که اتفااست. محورخانواده

 هایچالش با ههمواج برای را کودکان آن در کهیندی امناسبی برای دستيابی به توسعه پایدار است، فر

 ثميرا حفظ محيطی،زیست معظالت با مبارزه مثل هاییچالش. کندمی آماده بزرگسالی پنهان

 . ناملموس ميراث تداوم و فرهنگی

كه لب ،تنيسها تنها براساس نوع جاذبه بندی توردیگر طبقه ای این موضوع است کهشواهد گوی

ع . درواقنوع گردشگر هم در آن از اهميت برخوردار است ه است کهگردشگری به سمتی رفتامروزه 

 کند. سنجی گردشگر خودش شكل گردشگری را تعریف مینياز

های صنعت ترین بخشگردشگری خانوادگی یكی از مهم مطالعات صورت گرفتهبراساس 

های از سفر رصدد 50و  های تفریحیاز بازار سفردرصد  30حدود  2018که در سال گردشگری است 

های انجام شده این گونه از گردشگری براساس برخی پژوهش دهد.را به خود اختصاص می برون مرزی

البته این نسبت در  را به خود اختصاص داده است.سهم بازار سفر )داخلی و خروجی( درصد 70بيش از 

ی این نسبت به مراتب بيشتر از های شرقی و آسيایمثال در کشور رایختلف متفاوت است بهای مکشور

خانوادگی  سفرهایمرزی های برونمسافرتدرصد  83حدود های غربی است. در کشور عربستان کشور

طور متوسط، بههمچنين  مرزی خانوادگی است.سفرهای بروندرصد  53حدود است و در چين 

از مسافران درصد  71 و دخانوادگی رفتن سفرهایدو بار به  2017مسافران استراليایی در سال 

  .اندسفر کرده( والدین و کودکان)سال با خانواده خود  این استراليایی در
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رد کعریف توان گردشگری خانوادگی را در کنار سایر اشكال گردشگری تدر یک نگاه متفاوت می

 ا یكدیگراده بوها در سفرهای خانوادگی با توجه به خصوصيات فرهنگی هر خاننوع گرایش خانوادهزیرا 

 متفاوت است. 

ای یژهگردشگری خانوادگی برای صنعت گردشگری از اعتبار وتوان گفت این است که آنچه می

ن باره برآورد ایدر است و  گردشگری فرایند در رشد به رو و بزرگ بازار یک خانوادهبرخوردار است. 

ين سنين ب افرادوسيله به مرزی(ون)بر المللیبين سفرهایدرصد از  2/70، 2025در سال شده است 

 هستند. نهالأمت که غالباً انجام خواهند شدسال  64تا  35

ها در سازی خانواده، بر توانمنددبایبرای دستيابی به توسعه پایدار در گردشگری با محور خانواده 

 و موجودهای اذبهجنات و اقتصادی برای بازدید بيشتر از امكا یسازی ارتقاسفر تمرکز کرد. این توانمند

 همان از گيریبهره در توانمندسازی بلكه ،نيست گردشگری حوزه در بيشتر خدمات از استفاده یا

 در( رگردشگ فرد یک نه و) گردشگری کوچک گروه یک عنوانبه خانواده که است امكاناتی حداقل

 شود. رو میهند سفر با آن روبفرای

ی عميق د فهمی ساده و رسيدن به گردشگری خانوادگی پایدار نيازمناما گذر از سفرهای خانوادگ

 دمجموعه افرا ریزی که بتواند،ریزی دقيق برای ایجاد این فرهنگ است. برنامهدر گردشگری و برنامه

انه به خ مند سازد و همگی آنها در پایان سفر دست پریک خانواده را از فرایند گردشگری بهره

 آنها. نمندسازیا توابافزایی اعضا خانواده در ارتباط باشد و هم دی پویا که هم با دانشبازگردند. فراین

ین اال در ویژگی متمایز گردشگری خانوادگی، حضور کودکان است که نقش اجتماعی فععالوه، به

 گرگردشب عنوان گردشگران آینده، پيامدهای مهمی برای جذدیدگاه کودکان بهکه  رندگردشگری دا

 هد داشت.خوا

ای نيازه بخش سفر خانوادگی به سرعت درحال افزایش است وآنچه باید متذکر شد این است که 

ائه ار برای خود راباید ما کشور فرد است و به همين دليل است که این گروه از مسافران منحصر به

های تفریحی و... ها و سرگرمیجاذبه غذا و خوراک، نقل،وحمل ،های اقامتای از گزینهمجموعه

دشگری ویكرد گرعبارتی باید ربههای مختلف درآمدی آماده نماید. خانوارها در دهک با بودجهمتناسب 

های صنعت ریزیهمه برنامهگيری با تمرکز بر بازار داخلی و بازار همسایگان جهتمحور خانوادگی

لف نفع در سطوح مختگيران ذیو تصميمتواند سياستگذاران . محوری که میگردشگری در کشور گردد

  های گردشگری در کشور هم جهت نماید. حكمرانی را به سمت شكوفایی ظرفيت

ری ا گردشگبدارد گزارش مبسوطی با رویكرد اجرایی ـ سياستی در ارتباط درنظر ها مرکز پژوهش

 ارائه نماید.خانوادگی را 
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 16627شماره مسلسل:   شناسنامه گزارش
 گی(نوادبا محوریت گردشگری خا. گردشگری)3الزامات تحقق گام دوم انقالب عنوان گزارش: 

 

 

 (ریگگردشورزش، ميراث فرهنگی و  )گروهآموزش و فرهنگ مطالعات  :نام دفتر

 شهاب طالیی شكری، صادق ستاری فرد، زهرا رحمانی :كنندگاننیه و تدويته

 سينا کلهر :يناظر علم

 اسماعيل نوده فراهانی كننده:نظر اظهار

 ـــــــ: يتخصص راستاریو

 ـــــــ :يراستار ادبیو

 

 

 :يديكل يهاواژه

 . وضعيت گردشگری1

 .  گام دوم انقالب اسالمی 2

 خانوادگی. گردشگری 3

 . گردشگران داخلی4

 . گردشگران همسایه 5
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