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  **2خديجه رضاطبع ازگمي سيده
  ***3ناصر سلطاني

  ****4مهر اكبر معتمدي
 23/4/1392: تاريخ پذيرش    29/6/1391: تاريخ دريافت  

  هچكيد
شك  ي پوياي اجتماعي و جهاني است و بي ي يك پديده گردشگري فراتر از يك صنعت و به مثابه

ي  نقشه در ايران اگرچه. شود فرايند و فعاليت سياسي نيز محسوب مي   ي گردشگري، يك  توسعه
 گردشگران ورود ميزان از كشور اين سهم واقعي اما ؛دارد مهمي بسيار جايگاه جهاني گردشگري

. رسدمي پانصد به نسبت آن به كمتر از يك حتي و ناچيز بسيار آن از درآمدهاي ناشي و المللي نبي
رايج  الگوهاي از برخاسته ندرت  گردشگري در ايران به هاي دهد كه سياستنتايج اين تحقيق نشان مي

 گذاري تسياس هاي اولويت بندي  سطح. سياسي بوده است هايمؤلفه تأثير تحت بيشتر و بوده آن
 از برخي بر تأكيد با لذا اين تحقيق است؛حاضر ي مقاله اصلي اهداف جمله از ايران، گردشگري
و  تحقيق ابزار در ها گنجاندن آن و المللي بين گردشگران ورود روند بر تأثيرگذار سياسي متغيرهاي
برپايه نتايج . است نموده حوزه اين در فعال متخصصين از نفر 150نظرخواهي از  به اقدام پرسشنامه،

المللي، مشاركت و  بين هاي سياست ترتيب بهبود به كارشناسان، حاصل از اين تحقيق و نيز نظريات
 هايترين اولويت اداري را مهم نظام سياسي، و بهبود ي المللي، توسعه بين هاي سازمان در فعاليت
 هاي مؤلفهي  تأثيرگسترده. نمايد ميپيشنهاد  ايران دانسته و در گردشگري ي توسعه براي گذاري سياست

 رنگ مك موجب ديگر، سوي از نفت بر متكي اقتصاد دولتي و سو يك از سياسي مسلط برگردشگري
 اين در. است شده قتصادي ا مهم بخش يك عنوان  به گردشگري انگاشتن ناديده به نهايت در و شدن
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 كالن هايبرنامه و ها سياست ي حاشيه در همواره نگ،ر كم بسيار حضوري با گردشگري شرايط
 .است دولتي قرارگرفته ي توسعه
 .گذاري، ايران بندي، سياست لويتوي گردشگري، ا توسعه: يكليد واژگان
  
  مقدمه

عنوان دومين اقتصاد جهان، درآمدهاي بسياري را براي  صنعت گردشگري پس از نفت به
ن صنعت دنيا نيز بدل شده است، تري هكشورهاي مختلف درپي دارد و از طرفي چون به گسترد

امروزه اين . ناپذير زندگي انسان معاصر نيز تبديل شده است كهاي تفكي لذا به يكي از مؤلفه
 ؛يكي از منابع مهم اقتصادي تبديل شده است ي تنها براي بسياري از كشورها به منزله صنعت نه

ي نيز ياد ئوان صادرات نامرعن فرد اقتصادي خود از آن به هخاطر سازوكار منحصربه بلكه ب
 982 ي ، گذرنامه2011، در سال 1براساس آمار سازمان جهاني گردشگري ملل متحد. شود مي

المللي  عنوان مسافران بين  و بهاست ميليون نفر در سراسر دنيا ممهور به مهر مسافرت شده 
 1030ه عدد ها ب اند و از سوي ديگر مجموع درآمدهاي ناشي از اين مسافرت شناخته شده

  ).1390سازمان جهاني گردشگري ملل متحد، (ميليارد دالر آمريكا رسيده است
 هم شناسد، جهان مي هاي ترين تمدن قديمي از يكي عنوان  به را ايران تاريخ، اينكه با
 برنامه عمراني سازمان ملل(دنياست كشور هجدهمين اقتصاد و جمعيت وسعت، نظر از چنين
 به منحصر  جايگاه گردشگري جهاني ي نقشه در و )2009،  3انيبانك جه و2010 2متحد

صنعت  .ستا روه ب رو عمده اي هاي چالش با آن، ي توسعه ي زمينه در اما ؛دارد فردي 
 چهار 4ترنرلوييز  كه دارد اهميت حدي به سوم جهان كشورهاي ي توسعه براي گردشگري

 دانسته صنعتي ترين  جايگزين و ترين  يدهپيچ ترين، شبخداميي  را به مثابه آن پيشتري  دهه
 به آن از 5دوكت حتي و )1976ترنر،( دارند خود روي افر در توسعه براي كشورها اين كه است
 از بسياري مانند نيز ايران. )1976دوكت،( است كرده ياد ها ي آن توسعه ي گذرنامه ي مثابه

 اين در و است مواجه ريگگردش ي توسعه براي متعددي هاي چالش با توسعه حال در كشورهاي
هاست كه مقاله حاضر نيز  ثرترين آنؤسياسي از جمله م رويكردهاي مربوط هاي ميان، مقوله

  .هاي گردشكري در ايران را دارد سعي در بررسي وتحليل سطح بندي سياست
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 گيرند،هاي توسعه خود در نظر مي   عنوان يكي از راه اغلب كشورهايي كه گردشگري را به
 هاي مثبت اجتماعي و فرهنگي، مهمترين جايگاه را براي اقتصاد گردشگري   دركنار تمام ويژگي

ترين ابعاد اقتصادي   از مهم. شود ريزان را شامل ميقائل هستند و در واقع انگيزه اصلي برنامه
ي، تأمين هاي ماليات   زايي، افزايش درآمدتوان به توليد ناخالص ملي، اشتغال توسعه گردشگري مي

ونقل و  ها، حمل   گذاري در تاسيسات زيربنايي چون فرودگاهها، سرمايه   ارز و بهبود تراز پرداخت
اما بايد بدين مسئله معترف بود كه ابعاد اقتصادي . حتي مرمت آثار و مقاصد باستاني اشاره كرد
پرده اين صنعت  هاي پنهان و پشت   ريزي در اليهصنعت گردشگري، نتيجه مديريت و برنامه

اگرچه بديهي است كه توجه و اولويت . ها نقش اصلي را در تحقق آن دارند باشد كه دولتمي
گذاري در اين بخش عبارت است از كسب حداكثر  گذاري و سياستها براي سرمايه اصلي دولت

اجتماعي را  - ها و منافع سياسي و فرهنگي   برداريها، بهره منافع اقتصادي، اما هيچكدام از دولت
هاي برخوردهاي خارجي نيز هر اندازه تجارت گسترش يابد، انگيزه. دارنداز نظر دور نگه نمي

گردد هاي اقتصادي را موجب ميگيرد و بر عكس، افزايش موانع بازرگاني، كشمكشكاستي مي
اين با بنابر). 79:1381ليك و مورگان،(هاي سياسي و نظامي باشد تواند عامل بروز تنشكه مي

ها  گسترش تعامالت اقتصادي و سياسي ميان كشورها، شاهد نوعي فشردگي در روابط آن
برداري از اين شرايط، منجر به نوع بهره. كندتري پيدا ميهستيم كه روز به روز ابعاد پيچيده

گيري روابط متقابل ميان كشورها شده و شرايط جديدي را جهت حل و فصل مسائل مورد شكل
الملل اقتصاد سياسي بين ).45: 1998و همكاران،  1بوزان(كند ها ايجاد مي ميان دولتاختالف 

. گذاران بسياري را به خود جلب كرده است هاي اخير توجه پژوهشگران و سياست   در طي سال
المللي و اند كه رشد چشمگير تجارت بينبسياري از پژوهشگران معاصر ابراز اميدواري كرده

افزون . ن سرمايه، موجب بروز و تقويت همكاري سياسي ميان كشورها گرددجابجايي جريا
براين، كاربرد فراوان ابزارهاي اقتصادي در دنياي سياست، از پايان دوره جنگ سرد، موجب 

- به باور بسياري از صاحب ).39: 2،1999گودسن( گذاري اين ابزارها گرديده استاهميت تأثير

تقريبا در . الملل، دولت بوده استر بازيگر اصلي اقتصاد سياسي بينهاي اخي   نظران، در طي سال
اي از ويژه در جهان توسعه يافته غرب، مجموعه قابل مالحظه ها به خالل قرن گذشته، دولت

گرايانه اي كه با روي كار آمدن تفكرات چپاند بگونهها را كسب كردهكاركردها و مسئوليت
به  1970ايم؛ اما از دهه بوده4و دولت بزرگ 3ت رفاه گسترشاهد پيدايش مفاهيمي چون دول
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بر طبق نظر راست نو، . اي داراي نفوذ بوده استهاي راست نو به طور فزاينده   اين طرف، ديدگاه
  ).151: 1379موير، (تنها مكانيسم قابل توجيه براي تخصيص منابع، بازار است و نه دولت 

باشد كه بدون دخالت و گردشگري به حدي ميها در صنعت  گذاري دولتعمق تأثير
ي اين صنعت ميسر  ويژه در كشورهاي در حال توسعه، رشد و توسعه گذاري دولت بهسرمايه

توان به دفاع دار هستند كه از جمله ميهاي بسياري را عهده   ها، مسئوليت   حكومت. نخواهد شد
ت، ايجاد نظم و حمايت از قانون، ي اقتصادي، آموزش، تأمين بهداش از كشور، تحقق توسعه

ي گردشگري نزي عهده دار  ها مسئوليت جديدي را به نام توسعه   اما اخيراً، حكومت. اشاره نمود
گذاري  ها در سياست گذاري و دخالت دولتميزان  تأثير). 12 : 1382هال و جنكينز،(اند شده

باشد و اين مسئله در ابعاد ي مياگردشگري در كشورهاي در حال توسعه، داراي ابعاد گسترده
باشد بلكه در كشورهاي المللي تنها منحصر به كشورهاي درحال توسعه نميو قلمرو بين سياسي

  . ها هستند هاي اين بخش دولت   گذاري پيشرفته نيز، بازيگر اصلي در سياست
  

  ادبيات موضوع 
  گذاري گردشگري دولت و سياست

گذاري نيز بر  فرايندهاي سياست   يتي سياسي است و ، بدون ترديد فعال1گذاري سياست
ها محصول محيط  سياست ،درواقع. شودگذارد و از آن متأثر ميمحيط اطراف خود تأثير مي

در . گيري هستندفرايندهاي تصميم   ها، ايدئولوژي، قدرت، اصول نهادينه شده و    سياسي، ارزش
ساالران و ديگر افراد و ، ديوان3هاي فشار   ، گروه2هگذاري، رهبران جامع فرايند سياست   تكميل 

دولت يا خارج از چارچوب اين قواعد هستند  از جانبشده  قواعد تعيين ر مسيرهايي كه د   گروه
و موجب  رندگذا ميگذاري تأثير  هاي مختلف بر روند سياستپردازند و به شيوهبه فعاليت مي

فرايند    هاي گوناگون و از مجاري مختلف بر    شكلاعمال قدرت به . شوندها مي تغيير آن
انتخاب راه  ي گذاري تا مرحله آغازين سياست ي از همان مرحله. گذاردگذاري تأثير مي سياست

مشي قبل از  كنند و از اين روي، خطها اعمال نفوذ ميمشي  ، صاحبان قدرت بر تعيين خطحل
زورآزمايي صاحبان قدرت و بازده دادوستد و  ي جهفرايند عقاليي باشد، نتي   آنكه حاصل يك 

  . هاي بين آنان است   ها و واكنش   كنش
 فرهنگي و اقتصادي سياسي، ساختارهاي تناسب به گردشگري، صنعت در گذاري سياست

 ميزان ي كننده تعيين امر همين و است برخوردار اي گسترده تنوع و طيف بسيار از كشوري، هر
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 معتقدند زنجنكي و هال .است بوده كشور آن گردشگري هاي سياست فرايند    در دولت دخالت
 مردم مشاركت ي نحوه و ميزان گردشگري، گذاري سياست سياسي ماهيت شامل قلمرو اين كه
 هاي روش گردشگري، گذاري سياست در قدرت منابع ي مطالعه گردشگري، ريزي برنامه در

 صنعت  هاي سياست اثربخشي ميزان يبررس و سياسي هاي محيط در مديران انتخاب
 صنعت ي توسعه و گيري شكل در ها دولت نقش و )2:1995،ينزنكهال و ج(گردشگري

 كه هستند ها دولت اين تنها كه است باور اين بر نيز) 1379(اليوت. شود گردشگري مي
 بسياري نندتوا و مي دارند را نياز مورد هاي سياست و اهداف آوردن به وجود    قدرت و مشروعيت

 براي الزم منابع نيز و مسئوليت ها دولت .نمايند كنترلو  هدايت را متنوع اجرايي هاي   بخش از
 فعال موسسات آن در كه است چارچوبي تهيه دولت نقش بنابراين را دارند، وظايف اين اجراي

  ).327 .ص(شوند  شكوفا صنايع ساير و نيز گردشگري ي حوزه   در 
 گردشگري در دولت گذاري ماهيت سياست و قلمرو مورد در مختلفي هاي با اينكه ديدگاه

 مراحل در دهدكه متحد نشان مي ملل گردشگري جهاني سازمان هاي ولي بررسي ؛دارد وجود
 در ◌ً معموال روند اين و داشته آن ي توسعه در اساسي نقش ها دولت گردشگري، ي توسعه اوليه
 پذيري ريسك عدم در توان نيز مي را امر اين دليل د،كن پيدا مي مصداق جهان كشورهاي همه

: 1،2000گوي من(كرد جستجو گردشگري گذراي سرمايه اوليه مراحل در خصوصي بخش
 تنها نه كه است اي اندازه به گردشگري صنعت ي توسعه ي اوليه مراحل در دولت نقش .)1026
 مستقيم مديريت و اداره شامل مواردي در بلكه ؛شود آن مي ي توسعه براي ريزي برنامه شامل
  ).2،360:1992اون(شود نيز مي هتلداري چون گردشگري محصوالت عرضه هاي بخش
گذاري و قلمروهاي دولتي در صنعت گردشگري، به تناسب  شك ماهيت سياست بي

اي برخوردار است و ساختارهاي سياسي، اقتصادي و فرهنگي هر كشوري، از تنوع گسترده
هاي گردشگري  فرايند سياست   ميزان دخالت يا عدم دخالت دولت در  ي نندههمين امر تعيين ك
اند هاي بخش دولتي، سعي كردهگذاريها عالوه بر سرمايه بسياري از دولت. آن كشور بوده است

المللي ترغيب و گذاري براي اين بخش در سطح ملي و بينتا بخش خصوصي را نيز در سرمايه
هاي صنعت گردشگري، تصور صنعت    علت گستردگي ابعاد نيازمنديامروز به . تشويق كنند

ها و واگذاري آن به بخش  گذاري اصولي دولت گردشگري پويا، بدون دخالت و سياست
گذاري  نظران، در سياست اگرچه برخي از صاحب. اي دربر نخواهد داشتخصوصي، نتيجه

ها و تجزيه و اقتصادي چون بررسيريزي براي اين صنعت، تنها به ابعاد گردشگري و برنامه
كنند ها و فعاليت گردشگري توجه ميها، جاذبهتحليل الگوهاي موجود توسعه و زيرساخت

                                           

1 Goymen 
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هاي ها و زيرساختاما بسياري از كشورها با وجود جاذبه) 37: 1379رنجبريان و زاهد، (
راين نگرش انتزاعي و تك بناب. اندها، جايگاه قابل توجهي را كسب نكرده   متناسب با اين ظرفيت

انداز اميدوار بعدي در صنعت گردشگري و محدود كردن آن به ساختارهاي اقتصادي، چشم
. ي گردشگري را در بر نخواهد داشت حوزه   اي از تجزيه و تحليل مسائل مطرح در كننده

كه اي چندبعدي و فرابخشي از عناصر و اجزايي تشكيل شده است عنوان پديده گردشگري به
ها در قالب يك سيستم يكپارچه و واحد، قابل درك و  ي آنارتباطات متقابل و چند سويه

ي فرهنگ، اقتصاد وسياست در متن  حوزه   گردشگري از تلفيق و تركيب سه . شناخت است
هايش از طريق شناخت و    رو شناخت مختصات و ويژگي آيد، ازاينبه وجود مي   شرايط طبيعي 

توان  درنتيجه در ديدگاه سيستمي يكپارچه نمي. ها ميسر استحوزهدرك درست اين 
گذاري  ها فرض كرد و بر اين اساس، سياستگذاري گردشگري را جدا از ساير حوزه سياست

  .هاستساير حوزه ي پيوسته هم هپيچيده و ب ي اي از مجموعهگردشگري حلقه
ه اگر بدون انجام تجزيه و دانشي چندبعدي است ك گردشگريكاسترز،  ي بنا بر عقيده

- 612: 1،1984كاسترز( هاي سياسي دقيق، توسعه و تكامل يابد، قطعاً كامل نخواهد بودتحليل
گذاري گردشگري به شدت  هاي مسئول در امر سياست   رفتارهاي سياسي اشخاص و گروه ).610

اقتصادي حاكم بر  -  ها و باورهاي حاكم بر جامعه، منافع ملي، ساختار سياسي   تحت تأثير ارزش
ها و ساختار سياسي هر كشوري، آثار مستقيم و    گيرد و اين نظام ارزش هر جامعه اي قرار مي
شدت تأثيرگذاري ). 1379زاهدي، (كند ي صنعت گردشگري اعمال مي غيرمستقيمي بر توسعه

بيشترين تأثير  اي است كه از نظر پژوهشگران،فرهنگي، به انداره -ها و باورهاي اجتماعي   ارزش
). 47: 1382هال و جنكينز، (گذارد هاي سياسي مي   را بر روي رفتارهاي سياسي افراد و گروه

 ،هستند كه در نهايت امر) چه آشكار و چه پنهان(هاي    سيمونز نيز معتقد است كه اين ارزش
بع موجود را در برداري از منابهره ي كنند و نحوهها را تعيين مي   هاي حكومتترتيب اولويت

  ).2،457:1994سيمونس(سازندراستاي منافع عمومي مشخص مي
المللي صنعت گردشگري و پيگيري اهدافي چون حفظ و بدون شك با توجه به بعد بين

الملل، جلب اعتماد جهاني و تبليغ مباني ايدئولوژيكي و نيز گسترش آن، تداوم روابط بين
هاي گردشگري از جايگاه    گذاري ايدئولوژيكي در سياست ها و باورهاي   حساسيت توجه به ارزش

از سوي ديگر، امروزه كشورهاي جهان جهت نيل به اهداف سياسي خود . خاصي برخوردار است
ترين گام در جهت زيرا گسترش ارتباطات كه عملي ؛كننداز طريق گردشگري اقدام مي

كمك كند و در برقراري تفاهم و تواند به ثبات سياسي كشورها ي گردشگري است مي توسعه

                                           

1 Kosters 
2 Simeons 
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هاي سياسي به صورت مستقيم و غيرمستقيم از    روست كه نظام ثر باشد و ازاينؤصلح جهاني م
اليوت از ). 116- 117: 1377تبريزي، (كنند برداري ميتحقق اهداف خود بهره برايگردشگري 

هاي  در اعمال سياست سياسي و باورهاي ايدئولوژيكي ي كنندگي فلسفه جهت به نقش تعيين آن
ماهيت و  ي كننده صسبك گردشگري و مشخ ي كننده گردشگري معترف است كه آن را تعيين

ايدئولوژي را  ي و در اين ميان مؤلفه) 326و  76: 1379اليوت، (داند دخالت دولت مي ي دامنه
ها از  نظر نمودن حمايت مالي آن ها براي صرف كند كه به دولتعنوان عاملي معرفي مي به

 .صنعت گردشگري فشار وارد نمايد
  
  شناسي  روش
متغيرهاي سياسي تأثيرگذار بر  ي اساس هدف تحقيق حاضر كه عبارت است از مطالعه رب

صنعت گردشگري و نيز روند ورود گردشگر به ايران، روش تحقيق نيز تركيبي از روش اسنادي 
ها، به هاي آماري داده ار پرسشنامه و تحليلو همچنين ميداني بوده و از اينرو، با استفاده از ابز

انتخاب . گذاري گردشگري، خواهيم پرداخت هاي سياسي دولت در سياستبندي اولويتسطح
شود كه به موازات وفور و  ات مطرح ميال به كرّؤهدف مذكور از آن روي است كه اين س

هنوز نتوانسته است سهم  فرهنگي، چرا ايران - هاي طبيعي و نيز تاريخيبرخورداري از جاذبه
دست آورد؟ بايد اذعان نمود كه در مطالعات زيادي ه ود از بازارهاي اين صنعت را بخ شايسته

ي صنعت گردشگري ايران صورت گرفته شده است،  شناسي توسعهي آسيب كه در زمينه
ياز اين هاي فيزيكي مورد ن   هاي مربوط به زيرساختبيشترين تمركز در مواردي همچون كاستي

دولت در اين بخش بوده است  ي گري گستردههاي فرهنگي و اجتماعي و تصدي    صنعت، چالش
و به ابعاد سياسي اين صنعت كه در اغلب موارد به صور مستقيم و نيز غيرمستقيم بر روند ورود 

 رسد كهدر اين ميان چنين به نظر مي. گذارد، چندان پرداخته نشده استگردشگران تأثير مي
المللي با استفاده از حجم عواملي چون تالش برخي از دول غربي جهت انزواي ايران در بعد بين

ها با جهان خارج، ناكارآمدي و عدم موفقيت  تعامل دولت ي اي، و نحوهتبليغات رسانه ي گسترده
اي رويكرده اي در دستيابي به اهداف خود، سوءبرداشت برخي از كشورها ازهاي منطقه   سازمان

ي  ثر برتوسعهؤايران و تخريب اين نگرش در اذهان عمومي، از جمله برخي متغيرهاي م
  .گردشگري ايران در بعد سياسي بوده است

ي گردشگري  در تحقيق حاضر پس از تحليل ماهيت و نقش اقتصاد سياسي بر روند توسعه
ميداني  ي ن مطالعهگذاري گردشگري ايرا هاي سياست   در ايران، جهت بررسي و تعيين اولويت

نامه تهيه و با تأكيد بر برخي از متغيرهاي  االت پرسشؤبر اين اساس، س. صورت گرفته است
مذكور، اقدام به  ي نامه ها در پرسش سياسي تأثيرگذار بر روند ورود گردشگران و گنجاندن آن

كارشناسان : ن و فعاالن اين حوزه شده است كه عبارتند ازاپرسشگري و نظرخواهي از متخصص
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الملل، هاي روابط بين ي سياسي و گردشگري مانند دانشجويان و اساتيد رشته حوزه   فعال در 
جغرافياي سياسي، مديريت گردشگري، راهنمايان تور، مديران دفاتر مسافرتي و در نهايت 

گيري اثر بين  براي تجزيه و تحليل آماري و اندازه. گردشگران خارجي وارد شده به ايران
شده،  هئهاي ارا استفاده شده است كه در ميان گويه 1Ø2تغيرهاي موردنظر، از شاخص كوهن م

ه را ب) Ø2/. =76عدد (زدايي، بيشترين ميزان كوهن پيگيري و تداوم سياست تنش ي گزينه
نفر در  150نمونه به روش تخمين شخصي بوده و از  ي حجم جامعه. خود اختصاص داده است

بندي شده يا سشگري شده است، سئواالت پرسشنامه از نوع بسته و درجههاي مذكور پر حوزه
  . است اند و نتايج آن در بخش آخر مقاله منعكس شده طيفي بوده

  
  گذاري گردشگري در ايران  سياست

 2011سازمان جهاني گردشگري ملل متحد كه در سال  ي آخرين گزارش ساالنه ي بر پايه
ميليون نفر كه در سراسر جهان 917ميالدي از كل  2008 ميالدي منتشر شده است، در سال

 و  سي و  ميليون تنها در حدود دو شوند شناخته مي 2المللي گردشگري عنوان مسافران بين به
سهم ايران  ،در اين سال). نفر460نفر از هر  1يعني (اند  هزار نفر، به ايران مسافرت كرده چهار

ميليارد دالر آمريكا، در حدود  939، يعني  3هاي حاصل از گردشگري از كل دريافت
اعداد مذكور گوياي ). دالر 470دالر از هر 1يعني (ميليارد دالر آمريكا بوده است 914/1

بر طبق . ي صنعت گردشگري ايران قرار دارند ست كه فراروي توسعها هاي متعددي چالش
ها و عوامل  ز جمله چالشي گردشگري، ا ملي توسعه ي برنامه ي نويس خالصههاي پيشيافته

ها و    هاي سياسي، ارزش توان در نگرشروند ورود گردشگران به ايران را مي ي محدودكننده
ي  ملي توسعه ي برنامه ي دفتر پروژه(ايران جستجو كرد  ي ماعي جامعهتاج - هنجارهاي فرهنگي

  ). 22: 1380گردشگري سازمان ايرانگري و جهانگردي، 
گردشگري،  بازارهاي از ايران سهم بودن ناچيز داليل ترين  مهم از كيي كه رسد نظر مي به
 هستند، اجتماعي - فرهنگي عمدتاً كه مختلف داليل بنابه آن خالل در كه است رويكردي اتخاذ

ديگر،  بيان به. شود اجتناب مي گردشگري جهاني شرايط با سو متناسب و هم تغييرات ايجاد از
 مقاصد داخلي، شرايط سونمودن هم جاي به ي صنعت گردشگري، هاي توسعه در ايران سياست

 سوكردن هم در سعي اين صنعت، جهاني شرايط با گردشگري ها و محصوالت جاذبه و
 گردشگران خارجي مبني بر اصرار و الزام .دارد خود داخلي شرايط با المللي بين گردشگري

لفه هاي روند مذكور محسوب مي مو از، فقدان انعطاف پذيريو  رعايت همه معيارهاي محلي
                                           

1 Cohen Index=Ø2 
2 International Tourist Arrivals 
3 International Tourism Receipts 
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 روند توصيف براي "1جهاني شرايطسازي  محلي" عبارت كارگيري  هب جهت ايناز . شود
 ).115:2004پور و حيدري چيانه، علي(نيست مناسب بي چندان ايران المللي بين گردشگري

و  عملكردها در آن تبع به و رويكردها در بايست مي ي صنعت گردشگري هاي توسعه سياست
 به اساسي تغييرات المللي بين بازارهاي سطح در گردشگري صنعت به نسبت خود هاي نگرش
 گردشگري ، دربخشهاي جهاني سازي مؤلفه محلي رويكرد اتخاذي  عمده دليل. آورد وجود
 و مطالعات كه ستا درحالي اين. اجتماعي دارد - فرهنگي علل در ريشه عمدتاً المللي، بين

 از گردشگري مقاصد انتخاب فرايند    كه است نكته اين نمبي ،زمينه اين در بسياري هاي بررسي
صورت  مقاصد شرايط از كامل و درك آگاهي با المللي بين مسافران و گردشگران جانب
 )1995(3بشرل و 2سوال. اند هشد شناخته المللي بين گردشگري مقاصد اغلب كه چرا ،گيرد مي
ه ب خاورميانه كشورهاي ميان در گردشگري رشد جهان، اطقمن ساير برخالف كه معتقدند نيز

 مانند كشورهاي اين ناحيه اغلب و است نبوده گردشگرياكو و تفريح داليلي چون خاطر
هستند  تاريخي و مذهبي - يفرهنگ گردشگري ي گونه ي كننده هعرض ايران مصرو عربستان،

فرهنگي داخلي خودشان  - ط اجتماعيتنها نبايد نگران شراي بنابراين اين كشورها نه. )89.ص(
نياورند،  وجود جهاني را به شرايط با سويي هم ونددر ر جديدي شرايط بلكه اگر ؛باشند
 خواهد مواجه اي عمده و عديده هاي چالش ها همواره با تداوم المللي آن ي گردشگري بين توسعه

  . بود
 و توسعه حال در كشورهاي از بسياري فرهنگي و اجتماعي اقتصادي، هاي مؤلفه اينكه با

 ظاهرشده كشورها اين در گردشگري ي مهم در برابر توسعه يك چالش ي مثابه به مسلمان،
 مالزي، مصر، عربستان،. دارند گردشگري ي حوزه در تجارب متفاوتي ها اغلب آن اما ؛است

 راكاتاشت داشتن رغم علي هستندكه كشورها ايني  جمله از اندونزي و اردن تونس، تركيه،
 ترين  مهم از برخي )1(ي  شماره   جدول. دارند زمينه اين در موفقي اًنسبت تجارب ايران، با فراوان
 را 2010 درسال ومصر مالزي تركيه، ايران، كشورهاي گردشگري نيز و اقتصادي هاي ويژگي

  .دهد نشان مي
  
 
  
  

  2010كشورهاي منتخب در سال  هاي اقتصادي و گردشگري ايران و برخي از مشخصه ي مقايسه) 1(جدول 

                                           

1 Glocalization 
2 Vellas 
3 Becherel 
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   2010سازمان جهاني گردشگري ملل متحد و برنامه عمران سازمان ملل متحد، : خذأم
 
 رغم علي مصر و مالزي تركيه، كشورهاي دهد نشان مي )1(ي  شماره    جدول كه نانچ هم

 ي زمينه در متفاوتي روند ايران، با فرهنگي و اجتماعي اقتصادي، متعدد اشتراكاتز ا برخورداري
 ي حوزه   ها در  سياسي آن اقتصاد از رويكرد متفاوت حكايت كه كنند تجربه مي را گردشگري

  .دارد گردشگري صنعت
و شرايط  ي گردشگري برخاسته از ماهيت حوزه   هاي دولتي در مشي ها و خط سياست

ره براي داشتن درك با كه در اين استويژه سياسي ايران  هفرهنگي، اقتصادي، اجتماعي و ب
ي گردشگري و شناخت داليل كمرنگ بودن جايگاه  هاي دولتي در زمينهددرست از رويكر

بررسي ماهيت اقتصادي دولت و جامعه در   -حداقل در نظام اقتصادي ايران- صنعت گردشگري 
عمق تأثيرگذاري . ايران و ساختار تكويني آن، راهنماي خوبي جهت درك اين مسئله خواهد بود

اي است كه شاهد تأثيرپذيري ايراني با همراهي خاستگاه دولت در ايران به گونه ي بافت جامعه
رهاي حاكم بر گردشگري ايران اداري و فرهنگي مرتبط با سازوكا - نظام اقتصادي، سياسي

  .هستيم
ساختار دولتي متمركز و استمرار اين روند در طي ساليان گذشته، سيمايي از تعامل دولت و 

هاي  گذاري ها و سياستمشي تمامي خط ي سازد كه ترسيم كنندهجامعه را در ذهن مجسم مي
 ي ان، تا حدود زيادي نتيجهگيري نظام اداري كنوني در ايرشكل. ها بوده است مورد نياز دولت

-پذيري و پاسخهاي نظام اداري ايران را بايستي در عدم مشاركت ويژگي. همين امر بوده است

 ي نگري، عدم پويايي و خالقيت و درنتيجه حاكم شدن روحيهها، بخشيگويي، حاكميت سليقه
محتمل  ي جهنتي). 285: 1379فقهي فرهمند، (گي دانست كاري و استمرار روزمرّمحافظه

چنين روندي، تشديد روند اقتصاد دولتي در ابعاد مختلف صنعت گردشگري چون بازارشناسي، 
  . بازارسازي و بازارداري بوده است
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 دخالت و ري دولتگ تصدي روند تشديد به منجر ايران، گردشگري درصنعت الگو اين تسلط
 و گذار سياست نقش در هم تدول نهايت در كه است شده آن در دولتي هاي سازمان ي گسترده
 ترين مهم از حاضر درحال.است شده ظاهر گردشگري محصوالت ي كننده هعرض هم و گير تصميم
 فقدان واقتصادي به داليلي چون فرهنگي هاي سياسي، چالش توان افزون بر امر مي اين داليل

 ردشگري،گ ي حوزه    در گيري متصمي مراكز تعدد مدت،دبلن در توسعه مشخص استراتژي
 كارهايزسا و مدني مستقل نهادهاي فقدان ساختارسازماني، ضعف دولتي، مديريت ناكارآمدي

 و نفتي درآمدهاي به ملي اقتصاد حد از بيش اياتك ديگر، سوي از .اشاره نمود واقعي نظارتي
 و گذاري سياست جاي به رو دولت ازاين. است تشديدكرده را امر اين ،ايران خاص سياسي اقتصاد
 رد با بلكه شده اقتصادي رقابتي  عرصه وارد خود تنها  نه خصوصي، بخش فعاليت بر نظارت
توليدگرا را عقيم نموده  و رقابتي اقتصاد رشد عمالً خاصي هاي برنامه و سياست گرفتن پيش
 وتجاري، اقتصادي هاي فعاليت ي حوزه    در خصوصي بخش حضور ي شك شرط اوليه بي. است

 اساس بر كه چرا درآن، بازيگري و رقابت نه است دولت نظارت و گيري تصميمگذاري،  سياست
 دقت خود نقش انتخاب در بايست دولت مي »تنيس خوبي تاجر دولت« اقتصادي كه اصل اين

   ).1248- 1262: 2012طبع ازگمي، رضا حيدري چيانه و (باشد داشته بسياري
اي كه برخي، يكي از هي است به گونهدر بعد اقتصادي، تسلط دولت بر توزيع منابع، بدي
دانند و بر اين باورند قانون اساسي مي 44داليل اصلي انحصار در سيستم اقتصادي ايران را اصل 

قدرت انحصاري  أدولتي بوده و قوانين خاصي كه منش ي هاي عمده كه بسياري از فعاليت
اده از اعتبارات ارزي و ريالي هاي دولتي است و مزاياي خاص دولتي چون استف بسياري از بنگاه

يت بازار و بخش خصوصي ها سبب محدود را موجب شده است و حاكميت دولت بر بيشتر بنگاه
هاي اقتصادي به  تالش براي واگذاري بخشي از اين بنگاه). 82: 1380كيش، هب(شده است 

  . ستها بنگاه گري دولت بر اينتصدي ي صرفه بودن ادامه بهگر غيرهاي غيردولتي، تداعي بخش
 و دولت اقتصاد، مختلف هاي بخش مابيني  هرابط ،داقتصا ماهيت علت به ديگر طرف از
 و ها بنگاه به توان زمينه مي اين در. است گشته خارج خود منطقي حالت از و بوده مبهم جامعه
 ي توسعه يندفرا    در تنها نه كه نمود اشاره هستند، دولتي هنيم يا دولتي عمدتاً كه بزرگي صنايع
. كنند تحميل مي آن بر را منطقي غير هاي هزينه نيز گاه گاه كه دارند رنگي مك نقش ملي اقتصاد
 اين صورت اين در طفره روند؛ واقعي ماليات پرداخت از توانند مختلف مي ايانح به مثال براي
 هستند ندارند را دولتي هاي بنگاه با رقابت براي چنداني توانايي كه دولتي رغي هاي بخش ساير

 اين در بارز مثال. بپردازند را موارد اين قبل از واقعي رغي و جانبي هاي هزينه بايست كه مي
 مهم هاي بخش و ها زيرساخت از كه هستند هواپيمايي هاي شركت و ستاره  پنج هاي هتل زمينه،

 در ها نگاهب اين اغلب مالكيت حاضر حال در كه ييآنجا از. شوند محسوب مي نيز گردشگري
 نه اقتصادي نظر از لذا ست،ا  دولتي هاي بخش با مرتبط نوعي به يا و دولتي  نيمه دولتي، ايران
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 رسند؛نمي سري نيز  به سر ي نقطه به حتي زمينه اين در گاه ندارند،كه چنداني سودآوري تنها
. است فايده از يشترب هزينه اينكه يا و بوده مساوي فايده و هزينه ميزان كه ستا معني بدان اين

 در اروپا مسير در خارجي هاي شركت با ايراني هواپيمايي شركت هفت عملكردي  مقايسه
 هاي شركت اينكه با سال اين در. كند منعكس مي خوبي به را موضوع اين ،1380سال

 فقط خارجي هاي شركت و اند داشته خود اختيار در را يياروپا مسيرهاي 14از  مسير13داخلي
 مشاهده قابل چنداني اختالف شده جابجا مسافران ميزان نظر از اما اند،داشته را يرمس يك

 90 در حدود اروپايي، مسير 14از مسير يك داشتن با تنها خارجي هاي شركت كه چرا نيست؛
 عبارت به. اندنموده جابجا مسافر ايراني، هاي شركت توسط شده جابجا مسافران كل از درصد
 هاي شركت توسط گانه، سيزده مسيرهاي در مسافر هزار 180 حدود در ،سال در اين ديگر
 مسير، يك داشتن با تنها خارجي هاي شركت كه درحالي اند،شده اروپا جابجا مسير در ايراني
 در است بديهي). 242:1383چيانه،  حيدري(اند كرده جاه ب جا را مسافر هزار 160از بيش

 اقتصادي هاي بنگاه و موسسات اين فعاليت پشتوانه ولتيد و عمومي هاي سرمايه كه شرايطي
 ها قيمت كاهش و كيفيت افزايش مانند آن طبيعي تبعات و رقابت براي مجالي ديگر باشند،
 اين و شده رنگ كم بسيار تقاضا و عرضه سازوكار بر مبتني بازار شرايط، اين در .ماندنمي باقي
. پردازند خصوصي مي بخش با رقابت به نابرابر، رايطيش در كه هستند دولتي اقتصادي هاي بنگاه
 بسيار حضور ايران، گردشگري صنعت اصلي هاي بخش در متنوع، و گسترده طيف با ها بنگاه اين

 ي حوزه   هاي در فعاليت نوعي به دولتي هاي وزارتخانه و ها سازمان اغلب كه طوريهب دارند؛ فعالي
 مراكز تعدد بر افزون، رو  اين از. حضوردارند قلون حمل و هتلداري جمله از گردشگري

 دولتي مختلف هاي سازمان از نيز مستقلي و گسترده بسيار طيف گيري، متصمي و گذاري سياست
گردشگري  صنعت مهم و مختلف )خدمات و كاالها(حصوالت م ي عرضه به كه دارند وجود
 محصوالت ي كننده هعرض و گذاري سياست مراكزي  گسترده تعدد، بنابراين. پردازند مي

علي پور و حيدري (است  انجاميده آن ناكارآمدي و تضعيف به نهايت در ايران، در گردشگري
 در كه است يا گونه به ايران در گردشگري از سوي ديگر ساختارسازماني صنعت). 257: چيانه
 شدهن يبين شپي و تعبيه خصوصي بخش ثرؤم حضور براي معيني و مشخص سازوكار آن، خالل
 در هتلداري و مسافرتي خدمات مربوط به صنفي هاي اتحاديه نظير هايي بخش فقط و است
: 2005علي پور و حيدري چيانه، (ددارن فعاليت محدود صورت به ي وسطوح محل ترين پايين

61 -39 (  
گذاري گردشگري دولتي در ايران، بيشتر از آنكه تحت تأثير پذيرش  سياست ،بنابراين
اداري  - بافت فرهنگي، سياسي ي ي گردشگري باشد؛ نتيجه ريزي رايج در زمينهرنامهالگوهاي ب

گري دولت در آن ريزي گردشگري در ايران را با تصديكه نظام برنامه استو اقتصادي ايران 
هاي كنوني گردشگري و  گونه ارتباط مشخصي بين ويژگي در كل، چون هيچ. كندهدايت مي
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ي وجود ندارد و نيز چارچوب و ساختار نهادي گردشگري بصورت اتفاقي مل ي اهداف كلي توسعه
گذاري و امور  ي سياست حوزه   ريزي بلندمدت ايجاد شده است؛ از اين روي، در و جدا از برنامه

ريزي  اجرايي، ساختار گردشگري ايران منعكس كننده ديدگاه و رويكرد خاصي از برنامه
ها و  ر گردشگري از لحاظ مديريت و اجراي سياستگردشگري نيست و چارچوب موجود د

استراتژي در سطوح مختلف كوتاه، ميان و بلند مدت فاقد كارايي است و حد و مرز 
  .هاي بخش دولتي و خصوصي نيز فاقد شفافيت الزم است مسئوليت

  
  هاي تحقيق يافته

سي، از جمله گذاري گردشگري ايران در بعد سيا بندي اولويتهاي سياستاز آنجا كه سطح
اهداف اصلي اين نوشتار است؛ لذا جهت تحقق اهداف مطالعه مورد نظر، با تأكيد بر برخي از 

ها در ابزار تحقيق مورد نظر  متغيرهاي سياسي تأثيرگذار بر روند ورود گردشگران و گنجاندن آن
ماري اين جامعه آ. ، اقدام به نظرخواهي از متخصصين فعال در اين حوزه شده است)پرسشنامه(

پيمايش نيز به دليل محدود بودن كارشناسان و خبرگان گردشگري از يك سو و تلفيقي بودن 
ي سياسي و  حوزه   ماهيت موضوع مورد مطالعه از سوي ديگر، از تركيب كارشناسان فعال در 

الملل، جغرافياي سياسي، مديريت جهانگردي، گردشگري چون دانشجويان و اساتيد روابط بين
مايان تورها، مديران دفاتر مسافرتي و جهانگردي و در برخي سئواالت از گردشگران خارجي راهن

حجم گروه نمونه در تحقيق مورد نظر به روش تخمين . حاضر در ايران، انتخاب شده است
سئواالت پرسشنامه از . نفر انتخاب شده است 150و به تعداد ) 137: 1382حافظ نيا، (شخصي 

سئوال مطرح در اين پرسشنامه كه در  10. باشندبندي شده يا طيفي مينوع بسته و درجه
سواالت هاي  به طيف بندي سواالت آن و نيز نتايج پردازش داده) 3(و ) 2(ي  شماره   جداول 

  .شوندبندي ميدر چهار طيف زير طبقه ،پرسشنامه اشاره شده است
 ساختار روابط خارجي ايران ها در بخش مديريت و  گسترش روابط حسنه و بهبود سياست 
 المللياي و بينهاي منطقهعضويت و فعاليت ايران در سازمان 
 گردشگرفرست(سياسي ايران در كشورهاي مبداء  - بهبود سازوكارهاي اداري( 
 بهبود سازوكارهاي سياسي داخل كشور. 

  
  
  
  
  

  نامه بندي سئواالت پرسشطيف)  2(جدول 
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به اين . طور كلي، هر بعدي از توسعه به نوعي ممكن است با موانع سياسي برخورد كندبه
اهميت فراواني  ي صنعت گردشگري نيز از سي ابعاد سياسي توسعهرجهت، توجه و بر

هاي گردشگري، شكل مشاركت حكومت در  هاي سياسي مؤثر بر سياستتصميم. برخورداراست
ي صنعت  هاي گردشگري، ماهيت توسعه گذاري گردشگري، ساختار كارگزاري سياست

هاي گردشگري، همگي ريزيها و برنامه گردشگري و مشاركت مردم در طراحي و تدوين سياست
پيش روي تالش بر اين شد تا  ي از اين روي در مطالعه. ايندهاي سياسي هستندفر   برخاسته از 

هاي اقتصاد محور در مطالعات مربوط به صنعت با رويكردي سياسي و خارج از تحليل
- گردشگري، بعدي از صنعت مزبور را مورد مطالعه قرار دهيم كه بستر و زمينه را براي بهره

بدون ترديد پويايي صنعت . سازداي هر كشوري مهيا ميهاي ديگر از گردشگري، بربرداري
ها، امكانات و زيرساختهاي فيزيكي گردشگري كشورهاي پيشرو در اين حوزه، تنها مديون جاذبه

 هاي نيرومندنگرشي چند بعدي و فرابخشي به اين صنعت و تلفيق بنيان. ها نبوده است قوي آن
سياسي نيرومندي چون ديپلماسي پويا با ديگر  اقتصادي و فرهنگي اين كشورها با ابزارهاي

 آلي را جهتالمللي، فرصت ايدهاي و بينهاي منطقهبنديكشورها و ورود و مشاركت در دسته
از اين روي، در اين مطالعه با مد نظر قرار دادن  . به وجود آورده است   به بار نشستن اين صنعت 

هاي گردشگري بندي در اولويتنوعي از سطحهاي متنوعي از بعد سياسي گردشگري به طيف
منعكس شده  4ي  شماره   ترين نتايج آن در جدول  ايم كه مهمايران در اين حيطه دست يافته

  .است
كشورهاي جهان  ي زدايي و روابط و مناسبات حسنه با كليهپيگيري و تداوم سياست تنش )1

ريت و ساختار روابط خارجي ها در بخش مدي در طيف گسترش روابط حسنه و بهبود سياست
ايران، از جمله موارد قابل ذكري در اين مقاله بود كه از سوي پاسخگويان، تأكيد بيشتري بدان 

زدايي از اي كه اندازه اثر محاسبه شده براي پيگيري و تداوم سياست تنششده است؛ بگونه
ابط و مناسبات حسنه با كليه كشورهاي جهان و براي گسترش رو) 2/. =76(سوي ايران، عدد 

اثر  ي بوده است؛ بنابراين بر اساس شاخص كوهن، اندازه) 2/.=69(از سوي ايران، عدد 
گسترش روابط با كشورهاي  ي گرچه در اين طيف، به مسئله. ي استمحاسبه شده در حد زياد

از سهم ورود ) درصد73(رصد قابل توجهيمسلمان همسايه نيز پرداخته شده است و د
زاده دلير و حيدري چيانه، حسين( استگردشگران به ايران نيز از همين كشورها به ايران 
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اي را براي صنعت انداز اقتصادي اميدواركنندهاين روند چشم ي هرچند ادامه ،)40: 1382
آميز با روابط مسالمتبنابراين در عين حفظ و گسترش . گذاردگردشگري ما به نمايش نمي

اي از هاي منطقهكشورهاي مسلمان همسايه، پيگيري اين ديپلماسي در خارج از چارچوب
 .هاي اصلي پاسخگويان در اين مطالعه بوده استاولويت

اي و مشاركت فعال در سازمان جهاني هاي همكاري منطقهعضويت در سازمان  )2
اي و هاي همكاري منطقهران در سازمانگردشگري ملل متحد در طيف فعاليت و عضويت اي

گرايي، حداقل در منطقه. المللي، اولويت بعدي مد نظر پاسخگويان در اين مطالعه بوده استبين
ها در اقتصاد جهاني  دوره كنوني مؤثرترين راه براي گشودن تدريجي اقتصادهاي ملي و ادغام آن

ي در شرايط بسيار فشرده و رقابتي فرهنگ - و همچنين موفقيت در مسايل سياسي، اجتماعي 
تواند عنوان گامي در جهت ورود به اقتصاد جهاني، مي اي بهاقتصاد منطقه. در جهان امروز است

تر را عملي كرده و موانع ها به بازارهاي وسيع با حذف موانع گمركي در منطقه، دسترسي شركت
نطقه بردارد و در مجموع افقهاي را از سر راه انتقال سرمايه و تكنولوژي در محدوده يك م

گذاري ايجاد ها بگشايد و اطمينان خاطر الزم را براي اقدام به سرمايه تري را در برابر آنگسترده
اي است كه گونهه ويژه در دوران جهاني شدن اقتصاد ب امروزه اهميت وابستگي متقابل به. كند

هنگي و چه سياسي در سطوح ملي و فر –ها چه اجتماعي  تقريباً هيچ يك از تصميمات دولت
  .المللي، خارج از دايره تأثيرگذاري آن در نظام اقتصاد جهان قابل تصور نيستبين

كشورها و در نهايت اعمال  ي ي سياسي در داخل كشور، پذيرش گردشگران همه توسعه )3
 هاي همسان و عدم تمايز بين گردشگران ورودي، در طيف بهبود سازوكارهاي سياسي سياست

اگرچه در اين . استگويان در اين مطالعه بعدي مورد نظر پاسخ ي حاكم بر داخل ايران، گزينه
گردشگر به ايران  ي دهنو فرست أمطالعه بهبود روابط سياسي مناسب با تمامي كشورهاي مبد

اما بهبود سازوكارهاي سياسي داخل نيز،  ؛عنوان اولويت اصلي پاسخگويان ذكر گرديده است به
 . زش و اعتبار كمتري نسبت به موارد قبلي برخوردار نيستاز ار

هاي فرهنگي خارج از كشور، حذف يا ها و رايزنيو در نهايت فعال نمودن سفارتخانه )4
كاهش موانع اداري صدور ويزا در كشورهاي مبداء از سوي ايران، در طيف بهبود سازوكارهاي 

هاي پاسخگويان براي بهبود شرايط اولويت، از ديگر أسياسي ايران در كشورهاي مبد –اداري 
 .گذاري گردشگري در ايران بوده است سياست
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  1391نتايج مطالعه ميداني نگارندگان، :ماخذ

  
  گيري و پيشنهادها نتيجه

 المللي، بين نهادهاي از اعم بازيگران آني  همه مشاركت بدون گردشگري صنعت ي توسعه
 ي عمده دليل )1390(توسان و تيموتي .است غير ممكن مردم و خصوصي بخش دولتي،
 داند و مردم مي مشاركت در نگرش دولت و را گردشگري در فتهيا  توسعه كشورهاي موفقيت
 به تواند نهايت مي در فرايند    اين در مردم مشاركت كه اتخاذ يك رويكرد مناسب و نيز معتقدند

بيانجامد و چنين متذكر  گردشگري ي توسعه در سنتي بوروكراتيك ساختارهاي شدن رنگ كم
 و ساختارها ي رويكردها، توسعه به بهبود و اين مقوله تحقق براي الزم شرط پيش شوند كه مي

 ريزي برنامه و توسعه جهت از سوي ديگر، ).356.ص(دارد بستگي اي هجامع هر سياسي هاي نظام
 بين هماهنگي ايجاد براي منسجم و كارآمد واحد، مديريتي وجود گردشگري، مناسب
 ها، سياست هماهنگي مسئوليت تدول. است اهميت حائز بسيار خصوصي نيز و دولتي هاي بخش
 فراهم گردشگري، صنعت مقررات و استانداردها تعيين پژوهش، انجام و آماري  تهيه ريزي، برنامه
 نيروي آموزش خارجي، و خصوصي هاي بخش رياگذ سرمايه جهت مساعد هاي زمينه نمودن
تجارت  ي توسعه نقش نيز خصوصي بخش و گردشگري صنعت هاي زيرساخت ي توسعه و انساني

 .عهده دارد را بر گردشگري محصوالتي  عرضه و
 اجتماعي–كاركردهاي اقتصادي، سياسي و فرهنگي تفكيك عدم گيري وتعدد مراكز تصميم

 در اما. است شده ايران گردشگري برابرصنعت در جدي موانع گيري شكل به منجر ايران در
 ايران اقتصاد در ساختار بنيادين اربسي موانع تر، عميق در سطحي و ظاهري مشكالت اين وراي
دارد كه در  ايران خاص سياسي هاي مربوط به اقتصاد نگرش در ريشه ها اغلب آن كه دارد وجود

ايران، منجر به كاهش  محوردر دولتي نفت تسلط اقتصاد و سازي خصوصي ناقص روند اين زمينه
 شرايط اين در. است گردشگري شده جمله از هاي مختلف اقتصادي اهميت ساير بخش
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 كالن هاي برنامه و ها سياست ي حاشيه در همواره رنگ، مك بسيار حضوري با گردشگري
 . است قرارگرفته دولت ي توسعه

 كه ستا ضروري - شود ناديده انگاشته مي اغلب كه- اساسي  ي نكته اين به اشاره البته
هر  سيستم از كل سيستمرزي كي ي مثابه به و جامعه هستند ي بدنه از بخشي عنوان  به ها دولت
 نيازها از ي برآيند توان را مي دولتي هاي روست كه سياست  اين از شوند، محسوب مي اي جامعه

يك  ي بنابراين تغيير در نگرش كل جامعه به گردشگري به مثابه. دانست جامعه هاي انديشه و
هاي  تغيير رويكرد سياست ي شرط اوليه فرد، پيش منحصربه  پديده با ابعاد و منافع اقتصادي

واقعي خود  مفهوم در جامعه سطوح همه در گردشگري رو اگر ازاين. رود دولتي به شمار مي
ذكر  هرچند. هاي دولتي را داشت نيافته باشد، نمي توان انتظار تغيير در نگرش توسعه و بسط
 انقالب لمحصو عنوان خود به امروزين مفهوم در گردشگري ضرورت دارد كه نيز نكته اين

 كشورهاي خاص گردشگري ي توسعه و ظهور داشت چشم بنابراين .شود محسوب مي صنعتي
 را آن تبعات و صنعتي انقالب ي تجربه جوامع سنتي كه ي به مثابه–سوم  جهان در يافته توسعه
 با مختلف جوامع فرهنگي و جغرافيايي هاي تفاوت چند هر. نيست معقوالنه –اند نداشته
 داليل تطبيقي ي مطالعه و مقايسه رو، ازاين. مدعاست اين بر ديگري داللاست يكديگر،
 فاقد فرانسه، يا و اسپانيا نظير اي يافته كشورهاي توسعه با ايران گردشگري نيافتگي توسعه

اي  ي گردشگري هر جامعه بوده و بدين معناست كه طراحي الگوي توسعه اعتبار و سنخيت
هاي خاص اقتصادي، اجتماعي و جغرافيايي آن جامعه  و مشخصهها  بايست مبتني بر ويژگي مي

 .باشد
 ايران گردشگري در ي بهبود و توسعهي  اوليه شرط شپي حاضر، تحقيق نتايج براساس

تواند آثار مثبت  نهايت مي در تغيير اين گذاريها، نتايج تغيير ديدگاه در سياست از است عبارت
 نشان يگردشگر ي حوزه   در آن تبع به فرهنگي و و سيسيا اقتصادي، مختلف ابعاد در خود را

 مراكزاقامتي، و ها هتل مسافرتي، هاي آژانس افزايش ديگر، الزم به ذكر است كه سوي از. دهد
ميزان  ي نهايت رشد قابل مالحظه علمي و در و اي هحرف آموزش مراكز گذاري، سرمايه
 كه است واقعيت اين گوياي در ايران،اخير ي  دهه دو در هاي داخلي و نيز خارجي مسافرت

 داشته چشمگيري رشد ي گردشگري توسعه ي هاي اوليه عنوان زيرساخت هاي مذكور، به مؤلفه
 . است

ميداني،  تحقيق بر مبتني نتايج بر افزون ايران گردشگري ي توسعه براي حاضر پژوهش
ي گردشگري،  توسعه اصلي براي گذار سياست مقام در دولتي كه نهادهاي كند پيشنهاد مي

  .داند ها به شرح زير مي ترين آن مهم دهدكه انجام را اساسي اقدامات بايست مي
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 گذاري سياست به گردشگري محصوالت ي كننده عرضه از دولت نقش جايگزيني تدريجي 
 و دولتي هاي سازمان از خاص حمايتي هاي ازسياست برخي ها و حذف يي آنابركار نظارت و

 .دولتي نيمه
 وزارت يك سازمان به سطح از آن تبديل و كنوني گردشگري سازماني ساختار ييرتغ 

 .كارآمد مقررات تدوين و مستقل
 و نيز اجراي تدريجي خارجي گذاري سرمايه مؤثر حضور براي ويژه هاي مشوق ايجاد 

 .سازي خصوصي هاي سياست
 پذيرايي و و ياقامت سيساتأت از جمله گردشگري بخشي  فرسوده هاي زيرساخت بازسازي 

 .گردشگران براي مالي تسهيالت نمودن نقل و كارآمد و  حمل ي شبكه
 واطالعات  ارتباطات فناوري نمودن روز  هب و توسعه(ICT) صنعت ابعاد ي همه در 

 .اينترنتي بازاريابي بسط و (TSA)اقماري حسابرسي نظام اندازي هرا از جمله، گردشگري
 در تقاضا بودن فصلي اثر كاهش و گردشگري صنعت محصوالت توسعه و ايجاد تنوع در 

 .اكوتوريستي مقاصد
 و گردشگري صنعت با مرتبط هاي بخش در شاغل انساني منابع ي توسعه و دهي سامان 

 .(SICTA) ردشگريگ هاي فعاليت بندي طبقه المللي بين استاندارد از گيري هبهر نيز
 دولتيرغي هاي سازمان از حمايت(NGOs) گردشگري ي حوزه   در فعال 
 مقصد مديريت سازمان ايجاد (DMD) تدوين و تهيه نيز و گردشگري مهم مقاصد در 

 .(DMIS) مقصد مديريت اطالعات سيستم
 جهاني سازمان با ويژه  هب المللي بين و اي همنطق هاي سازمان با همكاري و ارتباط افزايش 

 سازمان و (WTTC) ريگردشگ و مسافرت جهاني شوراي ،(UNWTO)متحد  ملل گردشگري
 .(UNESCO)متحد ملل سازمان آموزش و فرهنگي علمي،

 جهاني تجارت سازمان در عضويت طريق از گردشگري تجارت ي توسعه(WTO). 
 محيطي تزيس اثرات ارزيابي ي زمينه در توجيهي گزارش ي ارايه الزام(ETA) هاي طرح 

 .گردشگري
 ناپذير اجتناب ضرورت يك عنوان  به گردشگري و سفر ي پديده مفهومي چارچوب بسط 
 و گردشگري محيطي زيست و اجتماعي اقتصادي، منفي و مثبت آثار معرفي حاضر و عصر در

 .جوامع محلي تعالي و تعامل در آن نقش
 از آن هم كه شود مي محسوب جامعه سيستم از كل ييستمس زير عنوان  هب گردشگري

 .شود مي متأثر جهاني سيستم المللي و كل بين سطوح در اجتماعي و سياسي اقتصادي روندهاي
 پويايي  پديده يك ي مثابه به صنعت، يك از فراتر گردشگري )1376( اليوت تعبير به رو  اين از

 تنيده، درهم يسازوكار با كه است خويش خاص هاي پيچيدگي داراي اجتماعي، و جهاني
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 همين تبع به و گيرد مي خود به صيخا محتواي و فرم متفاوت، هاي مكان و ها زمان در همواره
معتقد است  استفن ليتوين كه همچنان .دارد خودرا نيز خاص تأثرات و تأثيرات ها، ويژگي

 .كندبه عنوان صنعت صلح اين امكان را دارد كه انسان ها و جوامع را به هم نزديكتر گردشگري 
 در تحول و تغيير نيز و مهم ي مقوله اين فهم و توجه گرو در ياد شده، پيشنهادات تحقق
 كه هنگامي تا .ايران است اي از جمله اقتصاد سياسي هر جامعه روندهاي و ها، ساختارها نگرش

پر  نگيرد، صورت كنوني هاي رويه تغيير با ارتباط در مناسبي هاي گذاري سياست كالن، ابعاد در
 صرفاً ايران دشگريگر ي توسعه مختلف هاي  سياست و ها  برنامه از بسياري كه است واضح

  .اندپوش نخواهند عمل ي جامه و كمتر شده اداري اسناد به محدود

  منابع 
 ،پـور ي مهدي جمشيديان و اكبـر مهـدي  ترجمه ،مديريت توريسم .)1379( .اليوت، جيمز)1

  .نشر ماني: اصفهان
نشـر نـي،   : تهـران  ،اقتصاد ايران در بستر جهاني شـدن  .)1380( .يش، محمد مهديبهك )2

  .ولچاپ ا
مجموعـه مقـاالت نخسـتين     ،هاي توسعه جهانگرديآثار و مولفه .)1377(.تبريزي، ايرج )3

  .، سازمان منطقه آزاد كيش، جلد سومهمايش جهانگردي
نشـر  : تهـران  ،اي بر روش تحقيق در علوم انسـاني مقدمه .)1382(.حافظ نيا، محمدرضـا )4

  .سمت، چاپ نهم
 ،توريسم در ايران، چالشها و اميـدها . ) 1382( .مرحيحيدري چيانه ،زاده دلير، كريم و حسين)5

  .، پاييز1، شماره ايفصلنامه جغرافيا و توسعه ناحيه
، رساله دكتريارزيابي برنامه ريزي صنعت نوريسم در ايران، . ) 1383(.حيدري چيانه، رحيم )6

 .، دانشگاه تبريزدانشكده علوم انساني و اجتماعي

پـيش  . ) 1380( .شگري سازمان ايرانگـردي و جهـانگردي  دفتر پروژه برنامه ملي توسعه گرد)7
  .تهران ،نويس خالصه برنامه ملي توسعه و مديريت گردشگري
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