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 مقدمه  -1

به    اصوالًاست که    باالدستیو قوانین    توسعه   در کشورها، اسناد   گذاریسیاست  منابع استنادی برای  ترین مهمیکی از  

بلند برنامه های  و برنامه   کلی   های سیاستهاسیاست  ،دستیباال. اسناد  شوندمی  ه شناخت  ای توسعه  مدت مدت، میان های 

است که در   طرف حاکمیت از  کشور  آن  و آرزوهای   اهداف آتی، دورنما،   اندازچشمدر هر کشور بیانگر   ایتوسعه

، تدوین  شدهمشخصی  برای رسیدن به اهدافو بر مبنای مجموعه اقدامات منظم و سلسله مراتبی    بازه زمانی مشخص 

است.   کشوربرنامه  گونه اینشده  هر  در  بهداشتی،    هایبخش   یها  اجتماعی،  امنیتی،  سیاسی،  اقتصادی،  مختلف 

با    (1396)ویسی،    شود میرا شامل  آموزشی و فرهنگی   اهمیت  گسترش که  و   روزافزون   و  میراث فرهنگی    حوزه 

دنیاگردشگری در   نیز  میان حاکمان  این بخش  اجتناب،  به ورود  را  توسعبرنامه   ناپذیری  باالدستی ههای  اسناد    ای و 

برنامهکشورها   جمله  توسعه  5های  از  سند  ساله  سیاست   20  اندازچشمای،  حتی  و  کلیساله  جمهوری    نظام   های 

 . شده است اسالمی ایران 

  و تولید ثروت  زایی اشتغالبه لحاظ  ازی از نفت و خودروس پس  صنعت گردشگری به عنوان یکی از سه صنعت برتر 

ناخالص داخلی  تأثیرگذاری به واسطه    چراکه شود،  می  ناختهدر جهان ش  تولید  اقتصاد و  کشورها    (GDP)  که در 

به    بر خالف صنایع گفته شده  این صنعت  است. اما الزم به ذکر استی از صنایع مطرح در جهان  دارد به عنوان یک

و   اجتماعی  )اقتصادی،  نظر  از  پایدار  و  خدماتی  صنعت  یک  دنیا  (  محیطیزیستعنوان  است،در  اینرو    مطرح  از 

گردشگری  بخش  و  فرهنگی  به    میراث  وابسته  اجزای  توجه  آنو  مورد  اولویت  همواره  حتی  در  حکومت  و  ها 

تصمیمگیریتصمیم  ،هاگذاریسیاست و  کالن  ها  است.  هاآنسازی  واسط    بوده  به  نیز  ایران  اسالمی  جمهوری 

مستثنی    قاعدهاز این    آنمولد    زاییاشتغال  .های عظیم گردشگری اعم از طبیعی، فرهنگی، مذهبی و ..داشتن ظرفیت

و   بحث نبوده  مختلف  اشکال  به  گردشگری در   همواره  و  فرهنگی  نظام،  هایسیاستهاسیاست  میراث  اسناد    کلی 

 دیده شده است.  کشور ندازاچشمباالدستی و 

 بیان مساله -2

بر   ایران  اسالمی  جمهوری  در  مردم  پایهنظام  و  است  شده  نهاده  بنا  دینی  و    آن ساالری  مشارکت  با  تصمیمی  هر 

تصمیم شالوده  جمعی  عقل  و  بوده  مردم  اهدافدخالت  پیشبرد  برای  جهت  این  از  است.  هر    کالن  گیرندگان  در 

ایران  هاآن  همه  ای که هدفحوزه برنامه  بزرگ  سربلندی  به تهیه  نیاز  تا هر  اسالمی است،  ای جامع و کامل است 

حوزه خود را در چارچوب قوانین و اسناد  ها اهداف  ستناد به این برنامهبا ا  و   با پذیرش مسئولیت   در کشور  مسئولی 

اقتصادی  جلوباالدستی   گسترده  اثرگذاری  به  توجه  با  نیز  گردشگری  و  فرهنگی  میراث  حوزه  -فرهنگی  و  برد. 

جه و  مورد تو  های مختلف اسناد باالدستی کشور در قالب   ح موارد مطر  اجتماعی که دارد همواره به عنوان بخشی از
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این اسناد به صورت قوانینی الزم االجرا مسئوالن اجرایی مربوطه را  به طور کلی  قرار گرفته است.    حاکمیت اهتمام  

 . شودتخلف محسوب می آن تخطی از  هرگونهدانسته و  آن ملزم بر اجرای 

همه    گذاریسیاست سیاسی،    هاحوزهدر  ساختارهای  تناسب  به  گردشگری  و  فرهنگی  میراث  حوزه  در  جمله  از 

بسیار   و طیف  تنوع  از  کشوری  هر  فرهنگی  و  امر    ایگستردهاقتصادی  و همین  است  میزان    کننده تعیینبرخوردار 

سناد و  های کلی نظام و ا(. لذا سیاست1396، ادژن است )رمضان    کشور  گذاری سیاستدخالت دولت در فرایندهای 

و اثرگذاری و    حوزه میراث فرهنگی و گردشگری منابع قدرت در  ساختارها و  قوانین باالدستی کشور نشان دهنده  

می حتی  و  است  کشور  باالدستی  اسناد  در  بخش  این  از  جایگاه  مدیران،    آنتوان  انتخاب  فعاالن  جایگاه  نحوه 

در    های بخش  را  مردمی  مشارکت  میزان  و  غیردولتی  و  نمود  از  آنعمومی  پیدا  حاکمیت  مهم   پس  ،نگاه    این 

 نماید. می  تائیدرا  هاسیاستحساسیت در امر تدوین و تنظیم این  

میراث فرهنگی و گردشگری جمهوری اسالمی ایران و    توسعهاسناد باالدستی در  ی که و اهمیتبا توجه به جایگاه  لذا 

مقام معظم رهبری بر اینکه مسئله گردشگری خیلی مهم است به طوریکه ایشان در دیدار مردمی    داتیتأکهمچنین  

سال   در  شیراز  مردم  با  است"که:    اندفرموده  13871خود  این  تصورم  ا  من  بتوانند  استان  اگر مسئولین  ز همین  که 

با   استان را از    آنصحیح استفاده کنند، درآمد    گیریجهتمسئله گردشگری به شکل درست، با تبلیغات صحیح  و 

   ."، مسئله گردشگری خیلی مهم استکندمیهمه معونه های دیگر بی نیاز  

م کرد:  های مجلس شورای اسالمی در گزارشی اعال دفتر مطالعات فرهنگی مرکز پژوهش   1392همچنین در سال  

وبدیهی جهتی    ترین  رهبریدیدگاه    ترین مهماز  معظم  قراردادن،    مقام  توجه  مورد  گردشگری  خصوص  به  در 

اهمیت   تیرسم واجد  و  است  شناختن  توصیه  . دانستن موضوع گردشگری  این،  بر  از  عالوه  استفاده  به  ایشان  های 

منظور پیشرفت استانی و توسعه مناطق  گری بهو اولویت قرار دادن گردش   زایی گردشگریمنافع درآمدزایی و اشتغال

برای معرفی فرهنگ غنی کشور، لزوم صیانت از  بهره  بر  زمانهمکمتر برخوردار، ضمن تأکید   گیری از این پدیده 

به موضوع    معظم لهجانبه  صحیح در این زمینه حکایت از نگاه همه  گیریمیراث فرهنگی و اتخاذ رویکرد و جهت

به  هایشان فرموده بودند:  ن در یکی از سخنرانی. همچنین ایشادارد کشور ایران شأنش خیلی باالتر از این است که 

عنوان یک کشور درجه دوم در دنیا محسوب شود. این کشور باید در سطح باالی کشورها و ملت ها قرار داشته  

ما، میراث فرهنگی ما، توانایی تاریخی  به    هایظرفیتهای مردمی ما،  باشد. سابقه  و  طبیعی ما، همه  امالء  را  این  ما 

 . کنندیمدیکته 

 
 (.18/02/1387استان فارس )دیدار مردمی مقام معظم رهبری با مردم  1
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می گزارش  در    افزاید:این  توفیق  وعدم  فرهنگی  میراث  مقطع    حوزه  در  نمی  حاضرگردشگری  علت توان  را    به 

منفی   مقوله    عدم  یا نگرش  به  حاکمیت  نگرش  واقع  در  کرد.  قلمداد  گردشگری  توسعه  به  حاکمیت  تمایل 

تنه نه  منفعالنهگردشگری  و  منفی  ت  یست ن   ا  بر توسعه گردشگری  فعاالنه  داابلکه  از وضعیت    رد کید  به صراحت  و 

  نه تنها چگونگی مواجهه با این پدیده   معظم لههای  توجه به دیدگاه  لذا  .کند کنونی گردشگری اعالم نارضایتی می

  را   عمل  مقامهایی کاربردی در  کند بلکه توصیهتسهیل می  خوبی تبیین وگذاری گردشگری بهدر عرصه سیاست  را

 2. دهدنیز ارائه می

اینکه  پس   به  توجه  و  با  باالدستی  نظام  کشور    اندازچشماسناد  مصلحت  تشخیص  مجمع  تصویب  و  تدوین  از  پس 

از    ها حوزهای را در همه  توسعه  ی مشخط  د قانونیاین اسنا   اساساً گردد و  مقام معظم رهبری ابالغ می  تائید با    توسط

در این حوزه  لذا    نماید میتبیین و مشخص    به عنوان یک نقشه راه روشن   جمله حوزه میراث فرهنگی و گردشگری 

در    و  کلی نظام  های و سیاست  ای پنج سالهتوسعه های برنامه ، بیست ساله انداز چشمشامل سند   بررسی اسناد باالدستی

 . استبسیار حائز اهمیت  آن های موجود در چالش  نتیجه

 سابقه تاریخی مساله   -3

 

 ( 1404-1384)  ساله کشور 20انداز میراث فرهنگی و گردشگری در سند چشم اهداف و راهبردهای-3-1

میلیون    20با جذب  در بخش گردشگری    باید  ( جمهوری اسالمی ایران1404ساله )  20توسعه    اندازچشممطابق سند  

از   %2حدود )در  در سال  ی میلیارد دالر 25المللی( و درآمد ارزی % سهم گردشگران بین1.5گردشگر خارجی ) نفر

 . دآور  به دست از را  (درآمد جهانی گردشگری

ساله جمهوری اسالمی ایران    20  اندازچشمدر سند    میراث فرهنگی و گردشگریهای کالن بخش  سیاستدر ادامه  

 به شرح ذیل آمده است. 

وظیفه • کشور  طبیعی  و  تاریخی  فرهنگی،  میراث  امر  به  بهاهتمام  دولت  همگانی؛  است  مسئول ای    . عنوان 

عرصهحاکمیت و سیاست را در  این وظیفه  اجرای  قانونی  مقدمات  پژوهش، صیان گذار،  و  های  احیاء  ت، 

 . سازد معرفی فراهم می

ارزش • بینارائه  و  ملی  سطح  در  کشور  فرهنگی  میراث  در  مستتر  هویت  های  ارتقاء  و  ابقاء  برای  المللی 

 . فرهنگی جامعه

 
 .1392/مرداد/20خبرگزاری ایکنا  2
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با   • گردشگری  و  فرهنگی  میراث  عرصه  در  عمومی  فرهنگ  سطح  بردن    های ظرفیتاز   یریگبهرهباال 

 . کشور ای رسانهفرهنگی و  ،آموزشی

  زیست محیطمیراث فرهنگی و    هایظرفیتفرهنگی جامعه,    هایارزشتوسعه پایدار گردشگری با رعایت   •

و معرفی چهره    المللیبیننیازهای جامعه ایرانی, تحکیم وحدت و وفاق ملی, افزایش تفاهم    تأمین   منظور به

 . ایران اسالمی

دست • و  داخلی  گردشگری  جها افزایش  بازار  از  مناسب  سهم  به  جذب  یابی  اولویت  با  گردشگری  نی 

 . منظور افزایش تولید ناخالص داخلی و توسعه اشتغالگردشگران زیارتی، فرهنگی و طبیعی به

 . اولویت دادن به توسعه مبادالت گردشگران با کشورهای اسالمی و کشورهای حوزه فرهنگ ایرانی •

 .امنیت گردشگران تأمینرعایت حقوق و  •

کنیم؛ موارد مطرح شده در این سند را    بندی تقسیمند را به دو بخش کیفی و کمی  اگر اهداف و راهبردهای  این س

 توان به صورت ذیل آورد. می

 3: اهداف کیفی و راهبردهای بخش میراث فرهنگی و گردشگری1جدول

اهداف کیفی توسعه میراث 

 فرهنگی و گردشگری
 راهبردهای حوزه گردشگری  راهبردهای حوزه میراث فرهنگی

توسعه روابط فرهنگی و تحکیم  -1

 موقعیت سیاسی نظام

همگانی کردن حفاظت، مرمت،  -1

احیاء و معرفی آثار تاریخی و  

 فرهنگی

ایجاد عزم ملی در ارکان  -1

نظام در توسعه   گیریتصمیم

 گردشگری و انتقال به جامعه 

معرفی تاریخ و تمدن ایران به -2

 ها ملتجهانیان و ایجاد تفاهم بین 

ش ارزش اقتصادی آثار افزای-2

 شدهثبت

حذف نگاه امنیتی در برخورد با -2

 گردشگر 

 ایجاد اشتغال و درآمد ارزی-3

مناسب از بناها و   یبرداربهره-3

تاریخی و فرهنگی در شهرها   یابافته

 و روستاها

مقررات زدایی و به حداقل رساندن  -3

 دخالت دولت 

گرفتن سهم مناسب از بازار  -4

 گردشگری 
 

 گذاریسرمایه حمایت قانونی از -4

 جذب یهانهیزمداخلی و خارجی و 

تغییر نگرش نسبت به کشور ایران -5  

در بازارهای هدف، از طریق  

 
 . میراث فرهنگی  و گردشگری ایران )سمگا( یگذاره یسرماپورتال شرکت گروه  3
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اهداف کیفی توسعه میراث 

 فرهنگی و گردشگری
 راهبردهای حوزه گردشگری  راهبردهای حوزه میراث فرهنگی

 مناسب در تبلیغات گذاریسرمایه 

 

نیز اهداف کمی   ساله جمهوری اسالمی    20  اندازچشمدر سند    توسعه بخش میراث فرهنگی و گردشگری در ادامه 

 ایران نیز به شرح ذیل آمده است: 

  1404درصد در سال    5.1، به  83درصد در سال    0/09تالش برای افزایش سهم ایران از شمار گردشگران جهانی از  

میلیون نفری گردشگر در سال. در همین حال افزایش سهم    20انداز(؛ یعنی افزایش حدود عنوان سال پایانی چشم)به

از   گردشگری  سال    0/07درآمد  در  جهانی  گردشگری  کلی  درآمد  به  83درصد  سال    2،  در  ؛  1404درصد 

سال  گونهبه در  که  به  1404ای  نزدیک  ساالنه  ایران  خواهد    25،  درآمد  ورودی  گردشگر  محل  از  دالر  میلیارد 

   .داشت

از  " به  83درصد درآمد کلی گردشگری جهانی در سال    0/07افزایش سهم درآمد گردشگری   ،2  

به1404درصد در سال   به  1404ای که در سال  گونه؛  نزدیک  ایران ساالنه  از محل  25،  میلیارد دالر 

 "گردشگر ورودی درآمد خواهد داشت.

بندهای    ترینمهمها و اقدامات حوزه گردشگری حمایت شده است.  به تفصیل از فعالیت  نیز  ر برنامه ششم توسعه د

 : این برنامه به شرح زیر است

قطب • در  زیارتی  خدمات  و  امکانات  توسعه  به  دولت  اجرای  اهتمام  و  مذهبی  گردشگری  و  زیارتی  های 

 . های زیربنایی موردنیازپروژه

فر • میراث  صنایعسازمان  دستگاههنگی،  سایر  همکاری  با  است  موظف  گردشگری  و  اجرائی  دستی  های 

منظور شناسایی، حفاظت، مرمت و معرفی میراث فرهنگی و میراث طبیعی، ایجاد  ربط، اقدام الزم را بهذی

به  دستی و احیای هنرهای سنتی در حال زوال در حوزه فرهنگ و تمدن ایرانی را  شهرهای جهانی صنایع

 . آورد عمل

دستی و گردشگری موظف است تا  بنیاد مسکن انقالب اسالمی با همکاری سازمان میراث فرهنگی، صنایع •

روستای دارای بافت    300پایان اجرای قانون برنامه، نسبت به تهیه و اجرای طرح بهسازی و احیای حداقل  

 . باارزش تاریخی و فرهنگی اقدام نماید
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صنایع • فرهنگی،  میراث  با  دستسازمان  را  گردشگری  توسعه  راهبردی  سند  است  مکلف  گردشگری  و  ی 

رویکرد استفاده حداکثری از بخش خصوصی تصویب نماید. در این سند ضروری است موارد زیر رعایت  

معافیت  :شود و  مالی  تسهیالت  و  یارانه  تأسیسات  اختصاص  به  عوارضی  و  مالیاتی  و    گردیایرانهای 

زیرساختجهان ایجاد  مگردی  موردنیاز  راه  قاصد های  قبیل  از  رفاهی  گردشگری  خدمات  اقامتی، -و 

 . قیمت و سایر اقدامات حمایتیواگذاری تسهیالت ارزان

 ج.ا.ایران  ایتوسعهبرنامه  شش میراث فرهنگی و گردشگری در  اهداف و راهبردهای-3-2

)در زمینه گردشگری ورودی و  سعه گردشگری جمهوری اسالمی ایران  بینی آمار تونگاهی به پیش  الزم است  ابتدا

از   ارزی حاصل  قبل    اندازچشمبرنامه    4در طول  (  آندرامد  به کشور در سال    1404تا  پایه گردشگر ورودی  بر 

 4. کنیم  1383

 توسعه گردشگر ورودی به ایران  بینیپیش : 2جدول 

 توسعه هایبرنامه
نرخ 

 رشد

تعداد گردشگری ورودی  

  پایانی  هایسالدر 

 )میلیون نفر(

درآمد ارزی در  

پایانی   هایسال

 )میلیارد دالر( 

 1.5 2.6 %30 ( 1388-1384برنامه چهارم توسعه )

 4.5 6.5 %20 ( 1394-1390برنامه پنجم توسعه )

 10 13 %15 ( 1400 -1396برنامه ششم توسعه )

 25 20 %10 (1405-1401)برنامه هفتم توسعه 

  ای تدوین و ابالغ شده است که شرح اهداف و راهبردهای برنامه توسعه  6از پس از انقالب اسالمی ایران تاکنون  

( آورده  3میراث فرهنگی و گردشگری کشور در این شش برنامه صورت خالصه در جدول )  هر برنامه برای حوزه 

 . شده است

 

 

 

 
 (.1395و نظارت ریاست جمهوری ) یزی ربرنامهسالنامه آماری معاونت  4
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 ای بخش میراث فرهنگی و گردشگری : اهداف و راهبردهای شش برنامه توسعه3جدول

 اهداف و راهبردهای هر برنامه ایتوسعهساله  5برنامه 

 ( 1372-1368برنامه اول توسعه )

 دانش.  و جهت تبادل تجربه جهانگردی و رانگردیایتوسعه  و تقویت

 و ایرانی. اسالمی فرهنگ و  تمدن میراث شناساندن

 تشویق حمایت، اسالمی با و ملی وحدت و تفاهم  سطح ارتقا  به کمک

 این در غیردولتی یهاهیسرما هدایت و و جذب عمومی هایمشارکت سازماندهی 

 زمینه.

 ( 1378-1374)برنامه دوم توسعه 

 .و جهانگردی گردیایرانامور  گذاریسیاستو   ریزیبرنامهایجاد تمرکز در امر 

 .گذاریسرمایه تشویق بخش خصوصی به 

 .نیمه تمام به بخش خصوصی به منظور ارائه خدمات بهتر هایطرحواگذاری 

 .های گردشگری کشورتوسعه و تقویت تبلیغات برای شناساندن فرهنگ و جاذبه

 ( 1383-1379برنامه سوم توسعه )

 مبادی در کشور های گردشگران ورودی به ایران توسط بانک ارز خرید اقدام به

 مسافرتی. خدمات دفاتر ها وهتل زمینی، دریایی، هوایی، ورودی

 به  دارند،  کشور از خروج قصد  که  گردشگرانی توانند بهمی همچنین  بانکی نظام  شعب

 بفروشند.  معتبر  هایزار الزم ارائۀ مدارک شرط

 حُسن منظور میراث فرهنگی، به از حفاظت  امر تقویت به  مربوط  هایهزینه تأمین

 فرهنگی. تاریخی بناهای و  هااحیای بافت و  مرمت اجرای

 شهرسازی عالی شورای در فرهنگی، گردشگری کشور میراث سازمان عضویت رئیس

 ایران. معماری و

 تاریخی.  بافت از حفاظت ها برایدر شهرداری مناسب مدیریتی سازوکار ایجاد 

 مالی منابع از استفاده جهت الزم شرایط امکانات و تکلیف دولت به فراهم کردن 

 فرهنگی. میراث و  ملی آثار حفاظت از و توسعه امکانات یونسکو برای

 به  آن  تبدیل و منطقه جماران سنتی و قدیمی بافت  حفظ  به موظف تهران شهرداری

 است.  خارجی و داخلی گردشگران و  برای زائران خدماتی و  فرهنگی های مجموع

 ( 1388-1384برنامه چهارم توسعه )

 مجاز. تاریخی منقول-فرهنگی اموال  مالکین از حمایت و نظارت

 اجرایی.  هایدستگاه به تخصصی وابسته-پژوهشی هایموزه توسعه  و ایجاد 

 کشور. مهم تاریخی آثار در فرهنگی های میراثپایگاه تجهیز و ایجاد 

 کشور. فرهنگی تاریخی اماکن  و  بناها از برداریبهره و صندوق احیا ایجاد 

 ایران. مرکز آمار هدایت و نظارت با گردشگری آماری جامع نظام  تکمیل

 فرهنگی. و تاریخی آثار مستندسازی و شناسایی
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 اهداف و راهبردهای هر برنامه ایتوسعهساله  5برنامه 

 در  ایران فرهنگی حوزه فرهنگی میراث از حمایت و شناسایی

 همسایه.  کشورهای

 قبیل از کشور هایاستان  و  هادر شهرستان ایلی فرهنگ آثار و حفظ  مراکز ایجاد 

 نمایشگاه.  و توریستی، موزه هایدهکده

 ( 1394-1390برنامه پنجم توسعه )

 و دفاتر خدمات گردشگری.  هااقامتگاه ایجاد مرکزی برای نظارت بر 

 های تخصصی دفاع مقدس و شهدا. اندازی موزهراه حمایت مالی از 

 .غیردولتیایجاد مراکز حفظ آثار و فرهنگ عشایری و روستایی توسط بخش 

 . حمایت از مالکین بناهای تاریخی و بیمه آثار فرهنگی و هنری و تاریخی

 .هاآنشناسایی دقیق نیازهای زائران در شهرهای مقدس و ساماندهی 

 های فرهنگی و خدمات زیارتی. زم، توسعه امکانات، فعالیتال هایزیرساخت تأمین

 

 ( 1400 -1396برنامه ششم توسعه )

  گردشگری و زیارتی  هایقطب  در زیارتی خدمات و امکانات توسعه به دولت اهتمام

 موردنیاز. زیربنایی هایپروژه اجرای و مذهبی

  سایر همکاری با است موظف گردشگری و دستیصنایع  فرهنگی،میراث  سازمان

 معرفی و مرمت  شناسایی، حفاظت، منظوربه را الزم اقدام ربط،ذی  اجرایی هایدستگاه

 هنرهای احیای و دستیصنایع  جهانی شهرهای ایجاد  طبیعی، میراث و فرهنگیمیراث

 .آورد  عملبه را  ایرانی تمدن و فرهنگ حوزه در زوال حال در سنتی

 و دستیصنایع   فرهنگی،میراث سازمان  همکاری با اسالمی انقالب مسکن بنیاد 

  طرح اجرای و تهیه به نسبت برنامه، قانون اجرای پایان تا است موظف گردشگری

  اقدام فرهنگی و تاریخی باارزش بافت دارای روستای 300 حداقل احیای و بهسازی

 .کند

 سند تصویبگردشگری بر تهیه و  و دستیصنایع  فرهنگی،میراث  تکلیف سازمان

 خصوصی.  بخش از حداکثری استفاده رویکرد  با گردشگری توسعه راهبردی

 

 کالن نظام  هایسیاستمیراث فرهنگی و گردشگری در  اهداف و راهبردهای-3-3

ارائه    یهای مختلفدر بخش   کلی نظام  های سیاست  رابطه با های کلی پیشنهادی مجمع تشخیص مصلحت نظام در  سیاست

برای حوزه میراث و   "صنعت"،  "شهرسازی"،  "امنیت اقتصادی"های  فرهنگی و گردشگری در قالب بخششده است. 

 است:  آمدهبه صورت مستقیم و غیرمستقیم به شرح ذیل    آندر بندهایی از   "اشتغال"
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سیاست • اول  بند  بخش  در  در  نظام  کلی  اقتصادی"های  ارزشبر    "امنیت  ایجاد  از  و    حمایت  افزوده 

به جذب سرمایه    قانونی و مشروع  ی اهراهو کارآفرینی از    گذاریسرمایه آمده است که به صورت غیر مستیم 

 در صنعت گردشگری مرتبط است. 

پنجم   • بند  بخش  های  سیاستدر  نظام در  و  بر    "شهرسازی"کلی  شهر  توسعه موزون  تاریخی در  حفظ هویت 

، که به صورت مستقیم بر سیاست  های قدیمیزی یا نوسازی دیگر بافتهای تاریخی و بهساروستا با احیاء بافت

 حفاظت از میراث فرهنگی کشور تاکید کرده است. 

نهم   • بند  بخش    هایسیاستدر  در  نظام  محتوای    ژه یوبهدستی  صنایعگسترش    "صنعت"کلی  دارای  صنایع 

به عنوان بخشی از    دستیصنایعبه صورت مستقیم بر ترویج    از صنعت گردشگری  گیریبهرهفرهنگی و هنری و  

 میراث ملموس فرهنگی کشور اشاره دارد. 

نهم   • بند  بخش    هایسیاستدر  در  نظام  ظرفی  "اشتغال"کلی  از  بهینه  استفاده  و  دارای  گسترش  اقتصادی  های 

و حق گذر   مانند: گردشگری  بر    ( ترانزیت)مزیت  مستقیم  ظرفیت صنعت به صورت  گردشگری در    نقش و 

 توسعه اشتغال در کشور تاکید دارد. 

 ادبیات نظری مساله  -4

 اسناد باالدستی: -4-1

توان به  می  مثل میراث فرهنگی و گردشگری ای  که در هر حوزهوجود دارند  اسناد باالدستی    جمهوری اسالمی ایراندر  

در همه    کشور  رکت رو به جلوحآبادانی و    ،توسعهضامن      آن   که اجرایبه طوریحوزه استناد کرد    آنمربوط به    قوانین

کلی اقتصاد    هایسیاست(،  1404ساله )  20انداز  به طوری کلی این اسناد شامل: سند چشم  .است  های تعریف شدهحوزه

ساله توسعه، مجموعه مصوبات شورای عالی انقالب فرهنگی و سند تحول راهبردی علم و فناوری    5های مقاومتی، برنامه

-و سیاست   ای کشور، شش سند توسعهساله  20انداز  هستند که در بخش میراث فرهنگی و گردشگری سند چشمکشور  

 شود. را شامل می های کالن نظام

 :(1404ساله ) 20 اندازچشمسند -4-2

مع نهایی  رهبر  سند  ابالغ  با  اسالمی  انقالب  سهبیست  اندازچشمظم  به سران  ایران  اسالمی  و   ساله جمهوری    رئیسقوه 

در را  ایران  روشن  افق  نظام،  مصلحت  تشخیص  ترسیم    1404  سال  مجمع  شمسی  اساس   نمودند.هجری  سند    بر  این 

اقتصادی، علمی و فناوری در سطح منطقه،  با جایگاه اول   یافتهتوسعهکشوری    بایستی  ایرانجمهوری اسالمی  راهبردی،  
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انقالبی،    با و  اسالمی  تعامل  بخش الهامهویت  با  و  اسالم  و   در جهان  بین  مؤثرسازنده  روابط  این    5.  باشدالملل  در  در 

کشور رسیده است    شورای عالی میراث فرهنگی و گردشگریبه تصویب    7/83/ 4مورخ  که در جلسه تاریخ    اندازچشم

 .اشاره شده استبه هفت بند به بخش میراث فرهنگی و گردشگری 

 ساله:  5 ایاسناد توسعه-4-3

های کوتاه  ( و برنامهراهبردیهای بلندمدت )بین برنامه  واسطهنقش    دارد و به نوعی   مدتمیان  جنبهای  های توسعهرنامهب 

دارنداجرایی/)عملیاتی  مدت را  از  (  پس  توسعه.  برنامه  ایران شش  اسالمی  شده  انقالب  ابالغ  و  تدوین  برای کشور  ای 

-دیده می  آنهای خاص  ها و استراتژیگیریجهتها با توجه به شرایط کنونی کشور  است که در هریک از این برنامه 

برنامه اول توسعه    توان پیدا کرد. به طور کلیشود که این مهم را در حتی در بخش میراث فرهنگی و گردشگری نیز می

، برنامه توسعه  1383تا    1379، برنامه توسعه سوم از سال  1378تا    1374، برنامه توسعه دوم از سال  1372تا    1368از سال  

  1400تا سال    1396و برنامه ششم توسعه از سال    1394تا    1390، برنامه پنجم توسعه از سال  1388تا    1384چهارم از سال  

 اند. رسمی شدهتنظیم و ابالغ  ،تهیه

 کلی نظام  هایسیاست-4-4

نظام ارا  ترین مهمیکی از   تعیین  ئوظایف مجمع تشخیص مصلحت  به مقام معظم رهبری در  کلی    های سیاسته مشاوره 

 کلی نظام جمهوری اسالمی ایران  های سیاستتعیین  "قانون اساسی  110  نظام جمهوری اسالمی ایران است. طبق اصل

است" شده  شمرده  رهبری  وظایف  از  نظام  مصلحت  تشخیص  مجمع  با  مشورت  از  سال  .  پس  اسفند    1377از  تا 

که از   شدهتقدیم مقام معظم رهبری    مورد سیاست کلی توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام تصویب و  28جمعاً  1384

له   14این میان تعداد   معظم  از سوی  و    سیاست کلی  ابالغ تقدیم گردیده    14ابالغ  و  نهایی  نیز جهت تصویب  مصوبه 

سیاست  که   6،است برای این  در  ها  و گردشگری  فرهنگی  میراث  از   حوزه  درسیاست  بندهایی  نظام  امنیت  "  های کلی 

 است.  آمده به صورت مستقیم و غیرمستقیم   "اشتغال"و   "صنعت"، "شهرسازی"، "اقتصادی

 مساله تحقیقات پیشین در  -5

( بررسی  1396ویسی  به  پژوهشی  باالدستی  گذاریسیاست( در  قوانین  در  ایران   صنعت گردشگری  اسالمی   جمهوری 

است داد پرداخته  تحقیق خود  برنامهه، وی در  و  قوانین  از محتوای  را  نیاز  مورد  باال های  استخراج  های  دستی ج.ا.ایران 

ریزان کالن جمهوری  و برنامه  گذارانسیاستو به این نتیجه رسیده است که مقوله گردشگری کمتر مورد توجه    کرده 

ایران   تقلیلهب   قرار دارداسالمی  نگاه  با  ُبگرایانه و کنترلطوریکه  به  تنها  از گردشگری  شده  نگاه  هم    آن عد کوچکی  با 

 
 دولت.  یرساناطالعپایگاه  5

 سایت مجمع تشخیص مصلحت نظام. 6
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ان و برنامه ریزان کالن  گذارسیاستدر این پژوهش آمده است که تغییر نگرش  (.1)نمودار    پرداخته شده استفرهنگی  

انعکاس   و  بودن حوزه گردشگری  تهدیدآمیز  و  تردیدآمیز  نگاه  از  نگاه    های برنامهدر    آنکشور  از  پرهیز  و  باالدستی 

 ی گردشگری ضرورت دارد.ها حوزهتقلیل گرایانه توجه به سایر 

 
 (1396ویسی )؛  بر گردشگری در کشورها مؤثر:عوامل 1نمودار 

( همکاران  زاده و  عنوان  1395فرتوک  با  تحقیق خود  در  در  های سیاستبررسی  (  با   توسعه صنعت گردشگری  ایران 

استفاده از  صنعت گردشگری ایران را توصیف و با  به مدلی دست پیدا کردند که    های سیستماستفاده از رویکرد پویایی

رفتار  شبیه  افق زمانی    آن سازی  شبیه   ی راهکارهاینماید.  می  بینیپیش سال آینده  15را در  ها و سازی، سیاست در محیط 

گیری بیشتر  از: بهره  اندعبارت  هاآن  ترینمهمراهکارهایی جهت بهبود وضعیت گردشگری در ایران ارائه شده است که  

، ایجاد توافق راهبردی در ذهن جامعه ایرانی  زیستمحیطانداردسازی، حفاظت از از گردشگران موجود، برندسازی، است

دیپلماسی رسانه به گردشگری، توسعه  اعتماد سرمایهنسبت  ایجاد  و  ایران  به  نسبت  تغییر ذهنیت جهان  برای  گذاران ای 

نتایج شبیه   توسط دولت. با  در این تحقیق  ارائه شده  سازی مدل دینامیکیبنا بر  توان به  می  سیاستی  بسته پیشنهادی  هارائ، 

 بود.  های آینده امیدوارتوسعه صنعت گردشگری ایران در سال

در ایران و در واقع به    آن های  گردشگری و مشکالت و محدودیت  گذاریسیاست  ( به بررسی1393)  کاوسیدهقان و  

برنامهمشیتبیین اهداف خط  اهداف که توسط سازمان میراث فرهنگی و گردشگری    آنهای نیل به  های گردشگری و 

نتایج این تحقیق به عواملی  انداند، پرداختهتدوین شده نتایج زودرس،   مثل. از  به  عدم تمایل به آینده نگری و گرایش 

ال  انگاری و به دنبگیری، گرایش به ساده، نارسایی اطالعاتی در تصمیمگیریتصمیمعدی شدن در  ُبتک  نگری و    جزئی

 شده است. های ساده رفتن اشاره حلراه
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( رستمی  مقاله1392محمدی و  عنوان  ( در  با  اسناد  ای  بر  تحلیلی  توسعه گردشگری کشور  باالدستینگرشی  ملی  به    و 

ها و اقدامات سازمان  ساله کشور، برنامه  20 اندازچشمسند  های توسعه کشور،ررسی تحلیلی اسناد فرادستی اعم از برنامهب 

سرزمین در حوزه گردشگری   دستی صنایع  فرهنگی،ثمیرا آمایش  مطالعات  و  نتیجه    و گردشگری  این  به  و  پرداختند 

عدم ورود تخصصی به   کاری و گاها سردرگمی در انجام وظایف،پارچگی مدیریتی و موازیکه نوعی چنددست یافتند 

ها همچون ثبات مدیریت وجود  مناسب برای ضمانت اجرایی برنامه  سازوکارینداشتن برنامه و    ها،گردشگری در برنامه

 . دارد

( رضایی  و  نحوه  1392مزیدی  و  ابعاد  بررسی  به  پرداختند  گذاریسیاست(  گردشگری  بود  در  این  نتیجه  عمده    که 

را در دههتالش توسعه گردشگری  با  مرتبط  رهیافتهای  بر  متمرکز  اخیر،  تهای  یا  تبلیغاتی  و  تشویقی  قاضامحور  های 

گردشگری  هایمشی ی که دارد، تدوین و اجرای خط یهاانداز گردشگری ایران و ظرفیتبوده است اما با توجه به چشم

 . رسدمیی و مهم به نظر  بسیار ضرور

( با تحلیل  1392حیدری چیانه و همکاران  نتیجه رسیدند  گذاریسیاست(  این  به  ایران  های  که سیاست  گردشگری در 

ایران   الگوهای رایج    کمتر گردشگری در  از  بیشتر تحت    آنبرخاسته  و  به طوریکه    .های سیاسی استلفه وم  تأثیربوده 

سیاست بینبهبود  سازمانهای  در  فعالیت  و  مشارکت  بینالمللی،  توسعههای  اداری    المللی،  نظام  بهبود  و  را  سیاسی 

های  لفهوم  ثیرگستردها. تکندگردشگری در ایران دانسته و پیشنهاد می  برای توسعه  گذاریسیاستهای  اولویت  ترینمهم

رنگ شدن و در نهایت  کم  باعثگردشگری از یک سو و اقتصاد دولتی متکی بر نفت از سوی دیگر،    سیاسی مسلط بر

به  گرفتننادیده   بسیار کم    گردشگری  با حضوری  شرایط گردشگری  این  در  است.  اقتصادی  مهم  بخش  عنوان یک 

 (.4)جدول   ی دولتی قرارگرفته استهای کالن توسعهها و برنامهی سیاسترنگ، همواره در حاشیه

 گردشگری در ایران  هایسیاست  بندیرتبه : 4جدول 

 زدایی تنش هایسیاستپیگیری و تداوم  1
 بهبود روابط و مناسبات حسنه با دیگر کشورها  2
 و اجرای توافقات صورت گرفته شده ایمنطقههمکاری  هایسازمان عضویت در  3
 توسعه سیاسی داخل کشور  4

 آنمشارکت فعال در سازمان جهانی گردشگری ملل متحد و استفاده از امکانات  5
 هاشگاه ینمافعال بودن سفارتخانه ها، رایزنی فرهنگی و برپایی  6

 همسان و عدم تمایز بین گردشگران هایسیاستاعمال  7
 با کشورهای مسلمان همسایه زیآمصلحتوسعه روابط و مناسبات  8

 مبدأحذف یا کاهش موانع اداری مانند صدور روادید و اخذ عوارض در کشورهای  9
 پذیرش گردشگران از همه کشورها 10

 ( 1392حیدری چیانه و همکاران )منبع:                                  
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با عنوان موانع  ( در مقاله1391سعیدی و همکاران ) گردشگری از نظر نخبگان، به بررسی کمبودها و    گذاریسیاستای 

نبود   مثل  موانعی  نشان داد که  نتایج  پرداختند.  راه توسعه گردشگری  فیزیکی سر  فیزیکی و عدم    هایازیرساختموانع 

وجود اختالف عمیق بین    گذاری الزم و همچنین موانع، ارزشی، فرهنگی و اجتماعی سر راه توسعه گردشگری وسرمایه

 دهد. های نخبه و صاحب نظر را نشان می گروه

با  1386شجاعی و نوری ) با محوریت برنامه سوم  دولت در صنعت گردشگری    هایسیاستبررسی  ( در پژوهش خود 

پرداخته که  توسعه  الگوی  اند  خالء  شاخص   گذاریسیاستاز  به  توجه  فقدان  خصوص  به  و  بنیادین  معین  های 

پذیری  ، میزان عملگذارانسیاستمند و یکپارچه در میان  تمرکز و انسجام در اهداف، دیدگاه نظام  مانند  گذاریسیاست

نظام  سیاست ارزیابی عملکرد    گوییپاسخها و  ابعاد توسعه در    را  . توسعه گردشگریندادانسته  مؤثرو  به  متضمن توجه 

و ملی   پایداری    دانستهتمامی سطوح فردی، سازمانی  از منابع، هدایت    پیدر    را  آنو    توسعه ،  هاگذاریسرمایهاستفاده 

 (. 5)جدول  باشد  منطبقکه با نیازهای حال و آینده بشر   دانندمی  و تغییر ساختاری و نهادی اوریفن

 گردشگری  گذاری سیاست های بنیادین : شاخص5جدول 

 توسعه روابط خارجی 

 هایهازیرساخت زیرساخت در  گذاریسرمایه

 گردشگری

 کاهش تصدی دولت 

 توسعه فرهنگ عمومی گردشگری 

 ایجاد نظام آموزش رسمی گردشگری 

 کاربردی هایآموزش توسعه 

 گردشگری  هایپژوهش حمایت از 

 ها سازمان تحول و نوسازی 

 تحول در نظام مدیریت  

 توسعه نظام پشتیبانی و عملیات 

 توسعه محصوالت و خدمات گردشگری 

 منبع: شجاعی و نوری                                                                

 نهادهای ذی نفع/درگیر در مساله  -6

گیرد که  میو محلی صورت    ایمنطقهها، در سه سطح ملی،  دولت  گذاریسیاستو    ریزیبرنامهدر صنعت گردشگری  

به دنبال   نقشی اساسی در توسعه جایگاه میراث فرهنگی و گردشگری مناطق مختلف گردشگری و  توسعه    آناین مهم 

و    ها سمنبا مشارکت   ها برنامهرا به همراه دارد. البته باید مدنظر داشت که هیچکدام از این   ها آناقتصادی و غیراقتصادی  

لذا با توجه به نقش اولیه و محوری حاکمیت  جامعه محلی در مقاصد مختلف گردشگری قابل تحقق و دستیابی نیستند.  
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از  ( در مدلی9519)  7هال و جنکینز کشورها،    در  گردشگری   حوزه  گذاری سیاستدر قوانین و   نهادهای دولتی    جامع 

 (.1حوزه گردشگری را به صورت ذیل به نمایش درآورند )نمودار  گذاریسیاستذینفع در  

 

 ( 1995؛ هال و جنکینز ): نهادهای ذینفع با حوزه گردشگری2نمودار 

 

با مداخله و  2001)  8ریچینز  با نقش دولت در رابطه    حوزه گردشگری را   گذاریسیاستدر    گیری تصمیم( نیز در رابطه 

 . نمایدمی(  تقسیم 6در بخش به صورت جدول )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
7 Hall  , Jenkins 
8 Richinz 
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 و مداخله در حوزه گردشگری گیریتصمیم : فعالیت دولت در 6جدول 

 گیریتصمیم  موضوع

 داده )اطالعات( 
 توسعه اقتصادی گردشگری پشتیبانی در 

 و ادارات گردشگری  ایمنطقهارتقا گردشگری در سطح محلی/ 

 ریزیبرنامه 
 گردشگری  هایاستراتژی و  هابرنامهپشتیبانی از 

 بلندمدت برای گردشگری و توجه به عناصر محیطی، اقتصادی، اجتماعی و گردشگری  اندازچشم 

 کنترل

 ارائه معیارها و استانداردها در توسعه گردشگری 

 ارائه خطوط راهنما و امکانات در جهت توسعه گردشگری 

 نیازهای امنیتی، سالمتی، محیطی در توسعه گردشگری  تأمینایجاد و  

 توسعه 

 هافعالیت و اقدامات در جهت فراهم کردن امکانات و انجام توسعه فرایندها 

 ارزیابی و سنجش معیارهای توسعه 

 و عملکردها در جهت توسعه هافعالیت ارزیابی 

 کاربری زمین 
 زمین در توسعه گردشگری  هایمحدودیت تعیین ظرفیت و 

 ی خاص و گسترده در جهت توسعه گردشگری هاحوزهتعیین 

 زیرساخت 
 هازیرساخت اعمال تغییرات و اقدامات در مدیریت 

 زیرساخت  هایرنامه بایجاد و پیگیری اقدامات و 

 مالی تأمین

 بهره و ... در توسعه گردشگری و افزایش شمار بازدیدها  هاینرخ ایجاد دستمزد، مالیات، 

مالی و انجام دادن پژوهش برای توسعه و کاهش موانع موجود در راه توسعه  تأمینمشاوره 

 گردشگری 

 ( 2008نز )ینبع: ریچم 

نیز وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و   نیز به عنوان نهاد متولی و اصلی این    دستیصنایعدر جمهوری اسالمی ایران 

حوزه   است  مطرح  کمیسیون    گذاریقانونحوزه  ذیل  گردشگری  و  فرهنگی  میراث  نام  با  فراکسیون  نیز  حوزه  این 

در قالب کمیسیون فرهنگی ورود نماید.    تواندمیفرهنگی مجلس شورای اسالمی تعریف شده است که در بحث قوانین  

سال   در  این صنعت  متولی  اینکه وزارتخانه  به  توجه  با  به    تائیدبا    98همچنین  سازمان  از  اساسی  قانون  نگهبان  شورای 

 وزارتخانه مبدل گشت زمینه برای پاسخگویی وزیر را فراهم آورده است. 

 چالش ها  -7

 های تقنینی  چالش ▪

فراکسیون عمال در    چراکه رهنگی و گردشگری در مجلس شورای اسالمی.  نبود کمیسیون تخصصی میراث ف •

 برخوردار نیست.  گذاریقانونمقامی نیست که قانونی تهیه، اصالح و یا حذف کند و از قدرت 

میراث   • حوزه  به  نسب  مجلس  گردشگری  فراکسیون  اعضا  و  افراد  کافی  تجربه  و  شناخت  تخصص،  عدم 

 فرهنگی و گردشگری. 

 و دستورالعمل ها ناسازگار و حتی قدیمی و ناکارآمد در این حوزه.   هارویهات، قوانین، مقرر •
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  1370ن گردشگری با توجه به شرایط جدید به طوریکه قانون مادر گردشگری مربوط به سال  عدم بازبینی قوانی •

 است.

 کشور.  گردشگری گذاریسیاستو نقشه راه مشخص در زمینه   الگوفقدان  •

 مبهم، متناقض یا دست و پاگیر در این حوزه. وجود قوانین  •

 بخش گردشگری.  گذارانسرمایهابهام و عدم شفافیت در قوانین حمایت از   •

 . گذاریقانوندر  میراث فرهنگی و گردشگریعدم استفاده از تجربه متخصصان  •

 نبود برنامه راهبردی برای توسعه گردشگری داخلی و جذب گردشگر از کشورهای همسایه.  •

 های اجرایی  چالش ▪

در  پراکندگی • ابهام  این    و  بودن  فرابخشی  به  توجه  با  گردشگری  و  فرهنگی  میراث  وزارت  اختیارات  حوزه 

 حوزه.

حاکمیتی • ذینفعان  و  گردشگری  نخبگانی  جامعه  در  اجماع  متولی  عدم  در    و  گردشگری  گفتمانی  تفاهم  در 

 جمهوری اسالمی ایران. 

 . )به نوعی نداشتن دید جامع و ملی به این حوزه(های اجرایی دستگاهبخشی نگری  •

و    یخشب  • فرهنگی، گردشگری  میراث  بخش  سه  بین  وزارت  ساختار  در  منافع  تعارض  و  وزارتخانه  در  نگری 

 . دستیصنایع

 بازرگانی در این حوزه.  های اتاقصنفی نگری   •

 گران بوده سفر برای عامه مردم به ویژه قشر متوسط درآمدی کشور.  •

 این حوزه در مقام اجرا و عمل با توجه به فرابخشی بودن این حوزه.  مختلف نهادهای ذینفعتضاد  •

 . دستیصنایع درون سازمانی وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و  هایبخش تضاد منافع   •

 گردشگری برای توسعه دیپلماسی عمومی کشور.  هایظرفیتانفعال در زمینه استفاده از  •

مشی • خط  توسط  حوزه  این  اقتصاد  انگاشتن  به  نادیده  وابستگی  دلیل  به  حاکمیت  گیران  تصمیم  و  گذاران 

 درآمدهای ارزی نفتی. 

 سال در تربیت متخصص.   25ضعف نظام آموزش عالی کشور در این حوزه با وجود سابقه نزدیک به  •

از   • در    هایظرفیتغفلت  کشورها  گردشگری  و  فرهنگی  میراث  مثل    های بخش ناشناخته  فرهنگی  مختلف 

 گردشگری ورزشی، گردشگری رویداد، گردشگری عشایر. 
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و  برنامهیب  • بخش   ایجزیرهگی  و  گردشگری  و  فرهنگی  میراث  وزارت  اجرایی  ساختار  در  کردن  های  عمل 

 . آنمختلف 

ارت میراث فرهنگی و گردشگری کشور در  اربلد در ستادهای وزضعف و کمبود نیروی انسانی متخصص و ک •

 مقابل حجم انبوه نیروی سربار و غیر متخصص در وزارت.

انفعال پژوهشگاه متولی میراث فرهنگی و گردشگری کشور در زمینه تولیدات علمی، پژوهشی و کاربردی در   •

 این حوزه.

 گردد. گیری میه ناسازگاری اطالعاتی در تصمیمکه منجر ب عدم شفافیت و دقت در نظام آماری این حوزه  •

 در ایام پیک سال مثل ایام نوروز و تعطیالت.  ی داخلیسفرها  ادامه روند ناهماهنگی زمانی و حجمی •

در مشهد مقدس    مثالً( در کشور.  هااقامتگاهو    ونقلحملگردشگری )مثل    هایزیرساختن  ازتوعدم تناسب و   •

 با ازدیاد اقامتگاه در همه ایام سال و در شیراز با کمبود اقامتگاه به ویژه در ایام پیک مواجهیم. 

 . جنبه اجرایی پیدا نکرده و در حد بیانیه محض بوده استاسناد جامع گردشگری  تاکنون •

نیاوردن   • کار  پای  و  دولت  توسط  توجه  بخش    هایظرفیتعدم  پیشنهادات  وجود  با  در  کشور  گردشگری 

 . 1391های مجلس از سال گردشگری مرکز پژوهش 

 های نظارتی/قضایی چالش  ▪

 نبود قوانین برای نظارت بر حقوق جامعه میزبان و گردشگران در مقاصد گردشگری.  •

 کمبود قوانین نظارتی بازدارنده در حفاظت از میراث فرهنگی. •

 ضوابط صنعت گردشگری. ضعف قوانین ناظر بر  •

 عدم نظارت پیشگیرانه قضائی بر جریانات گردشگری در سطح کشور.  •

منافع    ریگردشگری موجب شده که فعاالن این بخش با نادیده انگا  یخصوصنبود نظام جامع نظارتی بر بخش   •

 و امنیت ملی فقط در راستای منافع فردی خود قدم بردارند. 

 برنامه اقدام پیشنهادی  -8

شکننده ماهیت  به واسطه  اجتماعی  صنعت گردشگری  و  اقتصادی  تحوالت سیاسی،  از  زیادی  تاثیرپذیری  دارد  ای که 

با عن نخبگان این حوزه از این صنعت  کنند.  ای یاد میوان صنعت شیشهمحیط پیرامون خود دارد به طوری که فعاالن و 

تحوالت گوناگونی قرار گرفته است به    تأثیرسال گذشته تحت    42صنعت گردشگری جمهوری اسالمی ایران هم طی  

را می این تحوالت  ایران مثل شش سند توسعهطوری که روند  باالدستی جمهوری اسالمی  اسناد  ساله و    5ای  توان در 

ای گردشگری و میراث فرهنگی کشور سخن گفته شده  مود. در این اسناد بر روند توسعهبیست ساله مشاهده ن   اندازچشم

بیش از همه چیز واضح است عدم توجه این اسناد به ظرفیت های عظیم طبیعی، میراث فرهنگی و  است اما موردی که 
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باالدستی کشور   است. همین مهم موجب  انسانی که حتی مورد تاکید مقام معظم رهبری است در این صنعت در اسناد 

های اجرایی کشور چندان مورد توجه و اولویت قرار  گردیده است که شاید گردشگری در بین متولیان ذینفع و دستگاه

با تمام تحوالت و محدویت شایان ذکر است که  این حال  با  اما  نظام  نگیرد  انقالب اسالمی،  پیروزی  از  هایی که پس 

با   ایران  اسالمی  و  روبر   آنجمهوری  شکوفایی  مثبتی در  و  بزرگ  اقدامات  است  بوده  شده  ایتوسعه  و  انجام  ن صنعت 

 است.

در توسعه کشور،    آنهای کشور در بخش میراث فرهنگی و گردشگری و نقش  با توجه به عدم تناسب ظرفیت  رونیااز  

 های کلی نظام است. یکی از موارد اولیه و اساسی توجه حاکمیت به این بخش از طریق اسناد باالدستی و سیاست

برنامه هفتم توسعه جمهوری اسالمی ایران قرار  برای  باید گفت حال که در مرحله انجام سندنویسی  با همه این تفاسیر 

و   این    شدهنوشته  هایسیاستداریم  توسعهدر  نگاه  به   گذارانسیاستای  اسناد  توجه  با  کشور  حوزه  هر  در  را  کشور 

نظران و نخبگان متخصص در این حوزه و پوشش  ، استفاده از نظرات و تجربیات صاحبگیردمیشرایط کشور در نظر  

ه شده )تقنین، اجرا  های اساسی پیش رو این حوزه و پیشنهادات ارائشده با توجه به چالش جامع و مانع همه موارد مطرح

 و نظارت( برای اسناد باالدستی در بخش میراث فرهنگی و گردشگری از ضروریات خواهد بود. 

در   توسعه صنعت گردشگری  سنتی  و  ابتدایی  اسالمی( در    60الگوی  انقالب  از  پس  )قبل و    های سیاستسال گذشته 

ناکارآمدی   به امروز  های  و استفاده از ظرفیت  ها آنعان و نخبگان و عقاید  در اجماع ذینف  آن کلی و اسناد باالدستی تا 

الگوی   یک  برابر  در  توسعه  برای  پذیرفته    شده رفتهیپذکشور  مدل  و  الگو  تعریف  لذا  است  بوده  حوزه  این  در  ملی 

ابالغ   اسناد و  این  از گردشگری در  ایران  نگاهتوسط مقام معظم رهبری می  آنجمهوری اسالمی  های  تواند ذینفعان و 

تلف و حتی چالشی که در رابطه با پدیده گردشگری وجود دارد را به سوی یک اجماع نظری برساند و بعدها شاهد  مخ

اثرگذاری این اجماع در عمل توسط مجریان و فعاالن این صنعت به عنوان یک نقشه راه و چراغ روشن برای هدایت  

 راهبردی در مسیر توسعه پایدار گردشگری کشور بود. 
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 )منبع: محقق یافته(.   : اجزاء اصلی برنامه اقدام پیشنهادی1شکل

این    گذاریسیاستحوزه میراث فرهنگی و گردشگری در    باتجربه پس با کسب نظرات و تجربیات متخصصین و فعاالن  

ظرفیتحوزه می از  استفاده کامل  برای  توسعه گردشگری  بر  اثرگذار  ذینفعان  اجماع همه  شاهد  اتوان  مغفول  ین  های 

حوزه در اقتصاد کشور باشیم و با تثبیت جایگاه اثرگذار و واقعی بخش میراث فرهنگی و گردشگری کشور در اسناد و  

سیاست و  باالدستی  الزمقوانین  بالطبع  و  نظام  کلی  بودن  های  و    آناالجرا  دولتی  متولیان  همه  و   غیردولتی توسط 

نوان سند رسمی مورد توافق همگان در جمهوری اسالمی ایران  خصوصی مبتنی بر پیشنهادات ارائه شده قادر است به ع

 . های مربوطه اجرایی گردد برای بخش میراث فرهنگی و گردشگری توسط دستگاه

 

 اتپیشنهاد -9

 

 راهکارهای پیشنهادی  ▪
 

فرهنگی • میراث  تشکیل کمیسیون تخصصی  بالطبع    پیگیری جدی  و  اسالمی  شورای  مجلس  و گردشگری در 

 این حوزه در اسناد توسعه و باالدستی کشور توسط کمیسیون تخصصی.  مؤثر نقش  

و پیگیری جهت اصالح    1400ی ستادی وزارت از سال  هاحوزهن متخصص و کاربلد در  التحصیالفارغجذب   •

 و رفع نواقص موجود در ستادهای استانی کشور. 

اشت • زمینه  ن ایجاد  جامعه  بیشتر  مساعی  باخراک  کشور  گردشگری  و  فرهنگی  میراث  نهادهای    بگانی  مجلس، 

 اجرائی ذینفع توسط وزارت متولی. هایدستگاه  و  گذارسیاست

نهادهای ذینفع بر  تعیین   • ه میراث فرهنگی و  وزهای حقوانین مادر و دستورالعمل  روزرسانیبهبازبینی و  تکلیف 

 گردشگری کشور. 
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و دانشگاهی در حوزه گردشگری و جذب اساتید متخصص در    ایحرفهآموزش فنی  تر در  تخصصینگاه  لزوم   •

 حوزه آموزش. 

در    همسایه(  دوست و   کشورهای از  )  داخلی و خارجی  انارذگ سرمایه  جلب   و هماهنگ برای  ایجاد نظام جامع •

 صنعت گردشگری. 

 اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور.های ها و پروژه پیوست گردشگری در طرح و تدوین  تهیه •

بر    های سیاست  مرکزت • این حوزه  اجرا وکلی  بخش خصوصی صنعت گردشگری در حوزه  همچنین    تقویت 

 . جراگری دولت در اکاهش تصدی

نقش دولت و دستگاه •   ولید محتوا در گردشگری، دیپلماسی ت  ،گذاریسیاست  های حاکمیتی در بحث افزایش 

 کالن.   هایسیاست، نظارت و مراقبت بر اجرا قوانین و گذاریقانون، فرهنگی

تنظیم  • و  و  تهیه  برای حمایتآئین  قوانین  شفاف  به خصوص در    فرهنگی   نامه حقوقی  میزبان  محلی  جامعه  از 

و   با همکاری وزارت میراث فرهنگی، گردشگری  شورای   دستیصنایعمقاصد کوچک و روستایی  و مجلس 

 گردشگری.  گذاریسیاستادهای ناظر مرتبط مثل وزارت کشور در اسالمی و نه

حساب • اقماری  تهیه  و    برایهای  کشور  گردشگری  و  فرهنگی  شدن میراث  مشخص  ناخالص    بالطبع  )تولید 

 کشور.  یاقتصاد های سیاستاسناد باالدستی و   جایگاه این حوزه در ( گردشگری( و GDPداخلی )

پایدارتهیه   • و  برای توسعه متوازن  و مکانی  نقشه راهی  برنامه  های()مسافرت  گردشگری   زمانی  های  داخلی در 

 گردشگری کشور.  هایو سیاست  ایتوسعه

 های قدیمی سنتی. مرمت بناها و بافت ،احیا در ها استانداریاز جمله  هااستانتکلیف نهادهای ذینفع در تعیین  •

و   • گردشگریسیاست   گیریجهتتمرکز  کالن  از    های  استفاده  سوی  به  و  کشور  همسایه  کشورهای  ظرفیت 

 هوری اسالمی ایران در جذب گردشگر با تاکید بر جذب گردشگر مذهبی یا زائر. حوزه تمدنی جم 

به   • بیشتر  توجه  و  پیشنهادت  فعال کردن  و  اندیشکدهنظرات  نخبگانی،  و  جامعه  در    مؤسساتها  فعال  پژوهشی 

عمل    مقام  در  هاآنو بکارگیری پیشنهادات    این حوزه    گذاریسیاستدر    ث فرهنگی و گردشگریحوزه میرا

 توسط دولت و بخش خصوصی. 

 توجه به بحث تهاجم فرهنگی در معماری نمادها و ابنیه تاریخی و فرهنگی کشور. لزوم  •

اقتصاد میراث فرهنگی مثل: میراث کشاورزی، میراث صنعتی و میراث   • به  اسناد  توجه  منابع آبی در کشور در 

 باالدستی. 

 تهیه و تدوین قانون جامع و بازدارنده برای حفاظت از میراث فرهنگی کشور. •
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 پیوست ها  -10

 )پایان نامه ها و پروژه های مرتبط(  مرتبط فهرست تحقیقات  -1پیوست 
 

 فهرست مقاالت مورد بررسی در  مرور نظام مند 

سال   نویسندگان  عنوان مقاله

 انتشار

 نتایج   روش تحقیق

صنعت  گذاریسیاستبررسی  

گردشگری در قوانین باالدستی 

 جمهوری اسالمی ایران 

 

 اسنادی  1396 هادی ویسی

و برنامه ریزان  گذارانسیاستتوجه کمتر 

کالن ج.ا.ایران به گردشگری و نگاه تقلیل  

گرایانه و کنترل شده تنها به بعد کوچکی  

 . از گردشگری با نگاه فرهنگی 

توسعه صنعت   هایسیاستبررسی  

ایران با استفاده از  گردشگری در

 سیستم  یهایی ا یپورویکرد 

حمیدرضا فرتوک  

زاده، سیما اسفندیار  

زهره  پور بروجنی، 

کیانی فیض آبادی و  

 میثم رجبی نهوجی

1395 
روش تحلیل 

 های سیستمپویایی

گیری بیشتر از گردشگران موجود، بهره

برندسازی، استانداردسازی، حفاظت از  

، ایجاد توافق راهبردی در زیستمحیط

ذهن جامعه ایرانی نسبت به گردشگری،  

ای برای تغییر  توسعه دیپلماسی رسانه

بت به ایران و ایجاد اعتماد ذهنیت جهان نس

 گذاران توسط دولت. برای سرمایه

گردشگری   گذاریسیاستررسی  ب

 یهاتیمحدود ایران و مشکالت و 

 آن

نبی اله دهقان و مائده  

 کاوسی
 تحلیلی -توصیفی 1393

و گرایش به   ینگرندهیآعدم تمایل به 

عدی  بُتک و  ینگری جزئنتایج زودرس، 

، نارسایی اطالعاتی گیریتصمیمشدن در 

انگاری و  گیری، گرایش به سادهدر تصمیم

 . های ساده رفتنحلبه دنبال راه

و  باالدستینگرشی تحلیلی بر اسناد 

 ملی توسعه گردشگری کشور

جلیل محمدی و الهام 

 رستمی دهجاللی 
 تحلیل اسنادی 1392

کاری و  چندپارچگی مدیریتی و موازی

عدم  سردرگمی در انجام وظایف،گاها 

ورود تخصصی به حوزه گردشگری در  

 سازوکارینداشتن برنامه و  ها،برنامه

ها مناسب برای ضمانت اجرایی برنامه

 . همچون ثبات مدیریت

 گذاریسیاستبررسی ابعاد و نحوه 

 در صنعت گردشگری 

محمد صالح مزیدی  

 و الهام رضائی 
 مروری 1392

های اخیر، تمرکز بر رهیافتهای در دهه

تشویقی و تبلیغاتی یا تقاضامحور با توجه 

انداز گردشگری ایران و ظرفیتبه چشم
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سال   نویسندگان  عنوان مقاله

 انتشار

 نتایج   روش تحقیق

-، ضرورت تدوین و اجرای خطآنهای 

 . گردشگریهایمشی

گذاری تحلیلی برسیاست

 گردشگری در ایران

رحیم حیدری چیانه،  

سیده خدیجه  

رضاطبع ازگمی،  

ناصر سلطانی و اکبر 

 معتمدی مهر

 کمیاسنادی و  1392

المللی، مشارکت و های بینبهبود سیاست

 المللی، توسعههای بینفعالیت در سازمان

 ترینمهمسیاسی، و بهبود نظام اداری را 

  برای توسعه گذاریسیاستهای اولویت

  گرفتننادیده ، گردشگری در ایران

عنوان یک بخش مهم  گردشگری به 

 .هاسیاسته و در حاشی اقتصادی

 گذاریسیاستموانع اساسی 

 گردشگری از نظر نخبگان

علی اصغر سعیدی،  

بهشتی و   دسید محم

 رضا رضوانی 

 کیفی 1391

فیزیکی و عدم  هایزیرساخت نبود 

گذاری الزم و موانع، ارزشی،  سرمایه

فرهنگی و اجتماعی سر راه توسعه  

گردشگری و وجود اختالف عمیق بین 

 .نخبه و صاحب نظر هایگروه

دولت در  هایسیاستبررسی  

صنعت گردشگری و ارایه الگوی  

توسعه پایدار صنعت گردشگری 

 ر کشو

منوچهر شجاعی و 

 نورالدین نوری
 کمی کیفی 1386

های بنیادین  شاخصفقدان توجه به 

تمرکز و انسجام در  مانند گذاریسیاست

اهداف، دیدگاه نظام مند و یکپارچه در 

پذیری ، میزان عملگذارانسیاستمیان 

و ارزیابی   گوییپاسخها و نظام سیاست

 . مؤثرعملکرد 

 

 


