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 چکیده 

را  افزودهارزشهای اقتصادی در دنیا است که باالترین میزان ترین فعالیتترین و پربازدهعت گردشگری یکی از بزرگصن

است.  شدهیلتبدترین ابزار برای توسعة پایدار این صنعت ریزی گردشگری به مهمگذاری و برنامهکند. سیاستایجاد می

های اصولی و طرح شگری، مانند هر فعالیت دیگری مستلزم اتخاذ سیاستهای موجود در صنعت گردبرداری از فرصتبهره

های گردشگری یکی از جاذبه ازلحاظهایی مبتنی بر تحقیقات و مدیریت علمی در راستای توسعة پایدار است. ایران برنامه

ر در راستای توسعة پایدار نگهای منسجم و جامعریزیها و برنامهممتازترین مناطق جهان است که در صورت داشتن سیاست

ها و تواند موقعیت مهمی را برای خود در زمینة گردشگری به دست آورد. مقالة حاضر به ارزیابی سیاستگردشگری، می

پردازد. روش تحقیق در این پژوهش های توسعة گردشگری ایران در چارچوب رهیافت توسعة پایدار گردشگری میبرنامه

های آوری شده است. یافتهای جمعهای کتابخانهآن با استفاده از داده موردنیازارد و اطالعات تحلیلی د -ماهیتی توصیفی

تر و بهتری به بررسی دهد که برنامة پنجم توسعه در مقایسه با چهار برنامة اول توسعه به طور کاملپژوهش نشان می

ای های توسعة گردشگری در ایران باید به گونهتها و سیاسوضعیت صنعت گردشگری پرداخته است. با این وجود، برنامه

های فرادست بوده و با رویکرد متوازن و توجه به توسعة پایدار همراه باشند. همچنین پیوند با برنامهتدوین شوند که هم

اجتماعی،  های اقتصادی وهای کارآمد برای توسعة گردشگری پایدار مستلزم تحلیل شرایط موجود، ویژگیها و برنامهسیاست

های توسعة پایدار ها و برنامهنفعان محلی است. بنابراین سیاستهای جوامع و ذینگری و لحاظ دیدگاهنیازسنجی، آینده

تر از هر چیز، پذیر باشند و مهمپذیر و انعطافمدار، ریسکمند، هدفجانبه و نظاممحور، همهگردشگری در ایران باید اجتماع

 اجتماعی مقصد را در اولویت قرار دهند.  -میزبان، حفاظت از محیط زیست و توسعة اقتصادی توجه به فرهنگ جامعة

 ریزی، گردشگری، توسعة پایدار گردشگری. گذاری و برنامهسیاست های کلیدی:واژه      
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 مقدمه

میلیارد نفر  5/3مللی بیش از الی بینهاگردشگری یکی از صنایع پیشرو در دنیای حاضر است و بر طبق پیش بینی سازمان   

(. این 3141ی این صنعت را به گردش در می آورند )طیبی، بابکی و جباری، هامیالدی به عنوان گردشگر چرخ 3030در سال 

صنعت ابزاری مفید برای توسعه اقتصادی، به ویژه در کشورهای در حال توسعه است و به بسیاری از این کشورها کمک کرده تا 

برای دستیابی به موفقیت در مدیریت و توسعه  (.Tooman, 1997گی به کشاورزی و صنایع تولیدی رهایی یابند )از وابست

ی، ضمن اینکه موفقیتی را در برنخواهد زیربرنامهی در تمامی سطوح الزامی است. توسعه گردشگری بدون زیربرنامهگردشگری، 

ی و محیطی مواجهه خواهد کرد. بسیاری از کشورهای در حال توسعه با داشت، جامعه میزبان را با مسائل و مشکالت اجتماع

اند. ایران از های جامع و کاربردی در زمینه گردشگری، موقعیت مهمی را برای خود تثبیت کردهریزیو برنامه هااستیساتخاذ 

وپلتیک خود به منزله یکی از جمله کشورهایی است که به لحاظ برخورداری از مواهب طبیعی، پیشینه تمدنی و موقعیت ژئ

، فشارهای محیطی و نگاه سیاسی و های اصلی گردشگری شناخته می شود. با این حال ناتوانی در مدیریت داشتههاقطب

امنیتی در سطح دنیا به ایران سبب شده است تا بهره گیری از پتانسیل موجود با کمترین میزان کارایی دنبال شود. سهم ایران 

ی تاریخی و نیز در اختیار داشتن جایگاه پنجم از هاجاذبهدشگر با وجود قرار گرفتن در جمع ده کشور برتر به لحاظ از جذب گر

ی طبیعی به همراه توان باالی داخلی در جذب گردشگران مذهبی و سالمت؛ بسیار اندک است. این امر هاجاذبهحیث 

الملل به همراه داشته است. توسعه صنعت کالن صنعت گردشگری بینمحرومیت ایران را در بهره برداری از جریان نقدینگی 

گردشگری، به ویژه برای کشورهای درحال توسعه مانند ایران که با معضالتی همچون نرخ باالی بیکاری، محدودیت منابع ارزی 

(. با این حال اقدامات 3141و اقتصاد تک محصولی مواجه هستند، از اهمیت فراوانی برخوردار است )طیبی، بابکی و جباری، 

ی کشور در جهت پیشبرد صنعت های خصوصی قادر به بکارگیری ظرفیتهابنگاهی دولتی و هامتعدد اما پراکنده سازمان

ی هایینارساریزی برای پایان بخشیدن به گذاری و برنامهگردشگری نبوده است. بنابراین برقراری یک نظام هماهنگ سیاست

باشند، ناگزیر از حرکت (. کشورهایی که در جست و جوی توسعه پایدار می3133است )مظلومی و جاللی، موجود مورد توجه 

المللی هستند و تالش برخی از کشورها به ی گردشگری و کسب سهم از میزان گردشگران بینهاجاذبهبه سوی پدیدآوردن 

راستای کسب سهم از این بازار است. حرکت منظور فراهم آوردن امکان جذب گردشگر فرهنگی، ورزشی و سالمت در 

ی دقیق است، با این حال تدوین هاهماهنگ، کارا و اثربخش به سوی بهره مندی از این بازار، نیازمند تدوین سیاست

گذاری گردشگری همچون به تنهایی نمی تواند تضمین کننده موفقیت کشورها باشد و سیاست های از سیاستامجموعه

نیازمند معطوف کردن توجه به مرحله اجرا و پیاده سازی است. یکی از مهم ترین معیارهای  هاحوزهدر دیگر  گذاریسیاست

یی همچون های گردشگری تعداد گردشگران جذب شده است، این معیار می تواند شاخصهاموفقیت در پیاده سازی سیاست

گذاری در جهت ایجاد و ی گردشگری و نیز سرمایههااز فعالیتدرآمد ارزی ناشی از گردشگری، تعداد مشاغل پدیدآمده حاصل 

ی توسعه گردشگری در چارچوب قوانین هاریزیتجهیز تأسیسات گردشگری را تحت تأثیر قرار دهد )همان(. بنابراین در برنامه

ظرفیت سازی جدید و ی فرهنگی با هاکشور الزم است به هدف توسعه همه جانبه و پایدار جامعه، ضمن توجه به حساسیت

ریزی جامع نسبت به توسعه اقتصادی و افزایش درآمد ارزی و اشتغال در این بخش اقدام کرد. با توجه به انواع مختلف برنامه

ی پایدار در گردشگری، سازماندهی و مدیریت اتوسعهگردشگری و رابطه آن با مطالعات علوم دیگر، به طور کلی برای رسیدن به 

ی توسعه منابع گردشگری به هابرنامهری در همه ابعاد و همچنین انجام مطالعات تفصیلی و تعیین اهداف و فضاهای گردشگ

ی مختلف این صنعت، گردشگری هابخشنحو جامع موردنیاز است تا بتوان با ایجاد امکانات زیربنایی و برقراری یک رابطه بین 

(. با این وجود، پژوهش حاضر در چارچوب رهیافت 81: 3144همکاران، را به سمت پایداری هر چه بیشتر سوق داد )تقوایی و 

 ی توسعه گردشگری در ایران می پردازد. هابرنامهو  هااستیستوسعه پایدار گردشگری به ارزیابی 

 

 روش تحقیق
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زار در دسترس ی و اباکتابخانهتحلیلی است.روش گردآوری اطالعات مبتنی بر روش -روش تحقیق مقاله حاضر از نوع توصیفی

 و جستجوی آن الین اینترنتی بدست آمده است.  هاکتابخانهپژوهشگر، اسناد، گزارشها، کتابها و مقاالتی بوده که از طریق 

 مبانی نظری تحقیق

 ریزی در گردشگریمدیریت و برنامه

ها، که برای اجرای خط مشیباشد ریزی بخش مهمی از فرآیند مدیریت گردشگری در سطح ملی، محلی و سازمانی میبرنامه 

سازی ریزی همچنین فرآیند آمادهشود. برنامهها به کار برده میدستیابی به اهداف و همچنین کمک به تدوین خط مشی

ها به کار باشد و در سطح وسیعی توسط دولتها برای عمل در آینده جهت دستیابی به اهداف میگیریی از تصمیمامجموعه

های ملی و ریزی گردشگری و پارکریزی بخشی، برنامهریزی در سطح اقتصاد ملی، برنامهبیل برنامهشود از قبرده می

ابزار توسعه اقتصادی محسوب نمی شود، بلکه ابزاری برای رسیدن به اهداف  هاتنریزی ریزی کاربری زمین. برنامهبرنامه

سعه مقصدهای جدید و تالش در جهت نوآوری و جذب بازارهای ریزی برای تو(. برنامه5: 3131باشد )جاودان و همکاران، می

ریزان گردشگری روی بازاریابی، تبلیغات و ارتقاء اخیرأ عمده تمرکز اصلی برنامه .تر الزامی استجدید در مقصدهای قدیمی

 (.Murphy, 1985ی بوده است )امنطقه

 سیاست )خط مشی( گردشگری

های توسعه ها، اهداف و استراتژیها، دستورالعملای از قوانین و مقررات، رویهمجموعهخط مشی گردشگری می تواند به عنوان  

دهد و به طور مستقیم توسعه بلندمدت گردشگری های فردی و جمعی ارائه میتعریف شود که چارچوبی را برای تصمیم گیری

ها از کسب حداکثر ست گردشگری، اطمینان ملتدهد. نکته کلیدی سیاهای روزانه یک مقصد را تحت تأثیر قرار میو فعالیت

اجتماعی گردشگری است. هدف نهایی یک سیاست گردشگری بهبود و پیشبرد ملت و زندگی  -سود ممکن از توزیع اقتصادی

ی وندیپهماز طرفی هدف خط مشی گردشگری  .(David L. Edgell, Sr and others, 2008: 7باشد )ساکنان آن می

اقتصادی، فکری و منافع اقتصادی گردشگری برای مردم، مقاصد و کشورها به منظور بهبود کیفیت زندگی سیاسی، فرهنگی، 

، دهدیم. از آنجایی که تکنولوژی، صنعت گردشگری را تحت تأثیر قرار باشدیمجهانی و فراهم آوردن اساسی برای صلح و رفاه 

ی هااستیسا بازار گردشگری نیاز خواهد داشت. در حقیقت، یی مرتبط بهایمشو خط  هابرنامهبنابراین این صنعت به 

گردشگری به دنبال افزایش کیفیت تجربه بازدیدکنندگان از مقصد هستند و این کار نشان از یکپارچگی محیطی، اجتماعی و 

دی در ی گردشگری باید بهبود کیفیت زندگی جوامع محلی را در هر مقصهایمش(. خط 3)همان: باشدفرهنگی مقصد می

، هاهیروکه  باشدیمبرای هر ایالتی منحصربه فرد  هایمشخط  گونهنیا، متعادل و جامع باشند. گراندهیآاولویت قرار دهند. و 

. معموأل نهادهای دولتی کندیمی توسعه را برای توسعه گردشگری در بلندمدت مشخص هایاستراتژو اهداف و  هادستورالعمل

ی اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و محیطی باید در این فرآیند مشارکت هاگروهاران، شهروندان و دیگر و نیز دولت محلی، سهامد

کنند. امروزه، موضوعات کلیدی خط مشی گردشگری دربرگیرنده قوانین گردشگری و خط مشی عمومی، تسهیالت گردشگری 

باشد. رتبط با خود گردشگران به عنوان مشتریان سفر میی مهای مالی و سازمانهادر مناطق از قبیل فناوری اطالعات، سازمان

ریزی استراتژیکی گردشگری باید به صورت ایده آل در سطح محلی شروع شده و به سمت و برنامه هایمشخط 

ای برای استفاده سطوح مختلف دولت و برای مقاصد و جوامع و برای بهبود کیفیت زندگی جوامع ی گستردههادستورالعمل

 (.5: 3131پیش رود )جاودان و همکاران، محلی 

 گردشگری گذاریسیاستعوامل مؤثر در 

عوامل بسیاری در سیاست گذاری گردشگری نقش دارند و از زمانی که گردشگری به عنوان صنعتی تأثیرگذار با آثار بسیار زیاد 

شغول فعالیت بودند را به خود جلب مثبت و منفی خودنمایی کرد، توجه تمام افرادی که در عرصه سیاست گذاری عمومی م

 3کرد و در طی مطالعات برای ورود پیدا کردن هر چه بیشتر به بحث، چند وجهی بودن گردشگری آشکار شد. در شکل شماره 

 . اندشدهی درگیر سیاست گردشگری به تصویر کشیده هابخش
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 گردشگری گذاریسیاست: عوامل مؤثر در 3شکل 

 4 :3188منبع: خلیل زاده 

گذاری منظور از اهداف کلی و جزئی در شکل باال همان اهداف ذهنی و عینی است. دلیل این چنین گستردگی در سیاست

گردشگری ناشی از ماهیت این صنعت است که به بیان صاحب نظران همچون چتری بسیاری از صنایع را درگیر خود ساخته 

ند که کار سیاست گذاری را دشوارتر می سازند که از جمله آنها می است. در سیاست گذاری گردشگری مسائلی نیز وجود دار

 توان به موارد زیر اشاره کرد:

 یی نظیر جهانگرد، بازدیدکننده، سیاح، جهانگردی و غیره.هاواژهنبودن تعاریفی مشخص و جهان شمول از 

 عدم اتفاق نظر مبنی بر صنعت بودن این پدیده )جهانگردی(

 هااستیسسطوح تجزیه و تحلیل 

 هاگذاری در دستیابی به توسعه پایدار گردشگری متضمن هدفگذاری و تعیین سطوح اهداف و سیاستموفقیت الگوی سیاست

ی است که از طریق رسیدن به نتایج مورد انتظار در هر یک از این سطوح، توسعه پایدار گردشگری ممکن می گردد. اگونهبه 

باشد بلکه ملی، سازمانی و فردی( به منزله عدم ارتباط اهداف هر سطح با سطوح دیگر نمیاستقالل اهداف در سطوح سه گانه )

 با هدف طراحی و تبیین دقیق تر انتظارات هر سطح، این اهداف متمایز از یکدیگر طراحی و دنبال می گردند.

 گذاری در گردشگریی بنیادین سیاستهاشاخص

 پردازدیمی ریگمیتصمدر چه حوزه و قلمرویی به بررسی و  گذاریسیاستلگوی ا کهنیاصرف نظر ازموضوع تصمیم گیری و 

اساسأ چهار  های بنیادین به دوام و قوام تصمیمات و افزایش اعتبار و کارائی آن منجر می گردند. این شاخصهاشاخصکاربرد 

 کارکرد اصلی را بر عهده دارند؛ 

 گذاریسیاستدر کنترل فرآیند توجه به عناصر ثبات، یکپارچگی و انسجام  -3

 ی اهدافریگسمتدر  مندنظامبرخورداری از دیدگاه  -3

 ی تصمیمهاتیوضعی، قابلیت انعطاف و نوآوری در ریپذسکیر -1

 هدایت تصمیمات به مجاری عملیاتی و اجرایی -8

ی هایزیربرنامهو  هااستیسص نقای نیتریاصلگردشگری از  گذاریسیاستبنا به اعتقاد صاحب نظران  هاشاخصخأل این 

ی، هدفمداری، یکپارچگی، تمرکز، مندنظامعبارتست از:  هاشاخصترین این . مهمرودیمتوسعه پایدار گردشگری به شمار 

 (.1: 3131ی و انعطاف پذیری )جاودان و همکاران، ریپذسکیریی، گوپاسخی، ریپذعمل

 در گردشگری گذاریسیاستی تخصصی هاشاخص
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 گذاریسیاستی به حساب می آید، انهیزمدر هر  گذاریسیاستی بنیادین که الزام و نیاز اولیه الگوی هاشاخصنظر از  صرف

گردشگری  گذاریسیاستی تخصصی هاشاخص. باشدیمی تخصصی آن حوزه نیز هاشاخصی نیازمند بررسی احوزهدر هر 

 باشد:شامل موارد زیر می

ی دولت، توسعه فرهنگ عمومی گردشگری، گریتصدی گردشگری، کاهش هارساختیزی در گذارهیسرماتوسعه روابط خارجی، 

ی گردشگری، تحول و نوسازی هاپژوهشی کاربردی، حمایت از هاآموزشایجاد نظام آموزش رسمی گردشگری، توسعه 

دمات گردشگری )شجاعی و نوری، ، تحول در نظام مدیریت، توسعه نظام پشتیبانی و عملیات و توسعه محصوالت و خهاسازمان

3141 :43.) 

 گذاریسیاستی در هریک از سطوح گذارهدف

 اهداف سطح ملی

ی کیفی و ارزشی را هاجنبه هاهدف. در این سطح، ماهیت باشدیمی در سطح ملی یا کالن گردشگری متوجه دولت گذارهدف

است و با بسیج منابع و امکانات در جهت افزایش آگاهی در بر دارند. این سطح از اهداف گردشگری سطحی شناختی و ارزشی 

 در این مرحله شامل: گانهسهی هاگامو شناخت آحاد جامعه از گردشگری و اثرات آن آغاز می شود. 

 گام اول: عزم ملی

 ستیبایمدر مرحله نخست یعنی مرحله عزم گردشگری، اعتقاد به توسعه گردشگری به عنوان یکی از محورهای توسعه کشور، 

 رسدیمپیش از هر چیز در دیدگاه و تفکر متولیان و مسئوالن گردشگری نقش بندد. از این رهگذر نوبت به مردم و آحاد جامعه 

مسیر رشد و توسعه در ابعاد فردی، سازمانی و ملی کشور را هموار  تواندیمتا به باور خویش دریابند که صنعت گردشگری 

ی های در سطح کالن از گذر ایجاد عزم ملی و بسیج اعتقادی در دستگاهگذارهدف نماید. از این روست که مراحل

 . گرددیم، مدیران و مجریان گردشگری و به خصوص آحاد جامعه تعریف گذاریسیاست

 گام دوم: منافع ملی

هدف تقویت این منابع  از طریق اهرم منافع ملی و با ستیبایمتالش برای تأمین و تقویت عزم ملی در جهت توسعه گردشگری 

و  دهدیمپیگیری و به اجرا درآید. منافع ملی رشته باورها و اعتقادات ملی را به دالیل منطقی و اصولی توسعه گردشگری پیوند 

. توجه به باشدیم هانهیزمو باورهای جامعه جهت پیشبرد اهداف گردشگری در تمامی  هاارزشزمینه مناسبی برای تقویت 

و در سطح سازمانی و فردی به تقویت  گرددیمر سطوح کالن دولت، محور مذاکرات و شرایط قراردادها و توافقات منافع ملی د

 . انجامدیمو باورهای فردی و جمعی  هاارزش

 11گام سوم: مرحله عضویت در گروه 

ا تنظیم یک برنامه نظام مند، گردشگری ایران در ابعاد فرهنگی، جغرافیایی، تفریحی و بازرگانی این امکان را دارد تا ب

کشور نخست به لحاظ درآمد حاصل از گردشگری قرار  10ی آرمانی واقع گرایانه در جمع گذارهدفهوشمند و  گذاریسیاست

کشور اول درآمدی گردشگری پس از اجماع و عزم ملی و گرو  10یعنی  10ی پیوستن به گروه گذارهدفگیرد. بر اساس این 

ی است که اذهان عمومی، اسادهی مزبور شاخص صریح و گذارهدفباشد. در این راستا دور از دسترس نمینهادن منافع ملی 

گردشگری را برای رسیدن به آن به تکاپو واداشته، ایجاد باور ملی، بسیج مؤثر امکانات، هوشمندی  گذارانسیاستعامه مردم و 

 . سازدیمآن را میسر و همت دست اندرکاران گردشگری رسیدن به  گذارانسیاست

 اهداف سطح سازمانی

ی گردشگری را از مرحله مبدأ تا عزیمت به مقصد و بازگشت را هاتیعالیی است که هاسازماناهداف سطح میانی در ارتباط با 

من آنکه . ضگرددیم یعنی اثربخشی و کارایی باز هاسازمانبر عهده دارند. کانون توجه اهداف سطح میانی به دو شاخص حیاتی 

ی به ابیراهی منتهی به اثربخشی و کارایی، در چشم انداز اهداف خود هافعالیتدر این مرحله می بایست فراتر از  هاسازمان

در این  هاسازمانی روشیپی جهانی را پیش بینی نمایند. مراحل هاشرکتالمللی از طریق مشارکت و تأسیس بازارهای بین

 سطح عبارتند از:

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

152 

 مرحله اثربخشیگام اول: 

یشان مطابق هاو طراحی روش هابرنامهفرآیند تخصیص منابع، تدوین  کنندیمی گردشگری تالش هاسازماندر این مرحله 

یی همچون هدفمداری و دیدگاه نظام مند در تدوین هاشاخصی کلی و اهداف از پیش تعیین شده آنها باشد. هایریگسمت

ی اژهیودر مرحله اثربخشی جایگاه  هافعالیتی ارزیابی و کنترل هازمیمکانسزایی برخوردارند. از اهمیت ب هاو روش هابرنامه

در این مرحله به دنبال پاسخ این  هاسازمان. باشدیمدر این مرحله حرکت در راستای اهداف معین  هاسازماندارند و اولویت 

 انی حرکت نمایند. اند در مسیر اهداف سازمکه تا چه میزان توانسته اندپرسش

 گام دوم: مرحله کارایی

. مشکل اساسی در سطح میانی، جستجو برای یافتن گرددینمبه حرکت در راستای اهداف آنها خالصه  هاتن هاسازماندغدغه 

مرحله ی گردشگری در این هاسازمانیی است که به استفاده بهینه و مطلوب از منابع محدود کمک نماید. هاو مکانیزم هاروش

دست به گریبان عواملی همچون؛ رقابت شدید در جذب و نگهداری گردشگران، افزایش سهم بازار از طریق بازاریابی و تبلیغات 

ی رقابتی برای کاالها و خدمات گردشگری، نوآوری مستمر در عرصه محصوالت و خدمات گردشگری، توسعه هامتیقهوشمند، 

، افزایش بهای انرژی، مواد اولیه و سطح دستمزدها، تأثیرپذیری گردشگری هاروشو  هاستمیسو گسترش فناوری پیشرفته در 

المللی، تغییر نگرش گردشگران و تأثیر آن برای محصوالت و خدمات ی و بینامنطقهاز عوامل متعدد سیاسی و تحوالت 

قادر باشند برای پاسخ به روند مزبور از  ی صورت گیرد کهاگونهبه  ستیبایمی گردشگری هاسازمان. اداره باشندیمگردشگری 

یعنی کارایی را به دنبال داشته باشد  هاسازمانی این مرحله که از پی آن تحقق هدف هاشاخصتوان کافی برخوردار باشند. 

که به  ابندییمبا گذر از این مرحله به میزانی از توانمندی دست  هاسازمان. باشندیمنوآوری، تغییرپذیری و ریسک پذیری 

 ی موجود استفاده موثری نمایند.هابهترین شکل قادرند با توجه به منابع محدود از ظرفیت

 ی جهانیهاگام سوم: تأسیس شرکت

در این مرحله قادرند میدان رقابت  هاسازمان. رودیمی موفق گردشگری به شمار هاسازماناین مرحله افق و دورنمای فعالیت 

در زمینه تمامی  هاسازمانده و در صدد کسب سهم بازار و نفوذ در بازارهای دیگر کشورها برآیند. امروزه را به خارج از مرزها بر

ی مسافرتی، موسسات آموزشی و پژوهشی گردشگری به هاآژانسی گردشگری اعم از؛ حمل و نقل، ارتباطات، هتلداری، هاحوزه

چند نائل شدن به این مرحله نیازمند رشد و بالندگی فزاینده  ی مشترک اقدام می نمایند. هرهایگذارهیسرماهمکاری و 

و ارائه محصوالت و خدمات  هاروش، هاستمیسی، آورفندر عرصه ساختار و مدیریت، منابع انسانی، تجهیزات و  هاسازمان

رسیدن به آن از الزامات و ی گردشگری و هاسازماندر چشم انداز کاری  هاخواسته. لیکن تعریف این مرحله از اهداف و باشدیم

 در گروی این چشم انداز است.  هاشرایطی است که ثبات و بقای فردای سازمان

 اهداف سطح فردی

ی کوچک مبتنی است. مجموعه هاهیسرمای محلی، امکانات بومی و هاتیظرفتمرکز اهداف این سطح بر نیروی انسانی مناطق، 

 له قرار گرفته است که عبارت است از:اهداف مورد جستجو در سطح خرد در سه مرح

 گام اول: مرحله جذب

توان جذب نیروی انسانی از طریق جمع آوری سرمایه اولیه و تبدیل آن به سرمایه مولد که به تولید کار و  ستیبایماین مرحله 

یک تجارت یا کسب و کار تلقی ایجاد درآمد بینجامد داشته باشد. این مرحله را باید مرحله معرفی و رشد اولیه در منحنی عمر 

 نمود. 

 گام دوم: مرحله ماندگاری

ی اقتصادی به حساب آورد. بدون تردید تداوم کسب و هافعالیتمرحله دوم یا مرحله ماندگاری را باید مشابه مرحله رشد و بلوغ 

تی همراه است. فصلی بودن اغلب کار موفق که استمرار درآمدها و ایجاد امنیت شغلی نسبی را فراهم نماید با موانع و مشکال

، عدم هافعالیتی الزم برای انجام درست هاآموزشی کاذب، عدم هامشاغل گردشگری، کسب درآمدهای آنی از محل شغل

. لذا این مرحله گرددیمو مشاغل گردشگری  هافعالیتی رکود باعث یأس و عدم تداوم هادورهی مالی و پشتیبانی در هاتیحما
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سزایی در حفظ شرایط اولیه کار و آغاز رشد و دستیابی به درآمدهای باالتر را نیازمند است. امید به تداوم کار و از اهمیت ب

ی آموزشی، اعطای تسهیالت به گردشگران برای سفر در هادورهاز طریق اعطای وام و تسهیالت بانکی، اجرای  هافعالیتتوسعه 

و منابع جمع آوری شده استحکام یافته و زمینه  هایگذارهیسرما. کندیممک ی دیگر کهاتیحمای رکود گردشگری و هاماه

 . دیآیمفراهم  هادوام و ماندگاری فعالیت

 ی کوچکهابنگاهگام سوم: مرحله تأسیس 

ی کوچک یکی از مراحل مهم و حیاتی رشد و ادامه گردشگری به شمار می رود. این هابنگاهتوسعه گردشگری از مسیر توسعه 

ی جمع هاهیسرماترین مراحل رشد و توسعه گردشگری برشمرد که از طریق آن مرحله را می توان یکی از حساس ترین و مهم

و کسب و کارهای انفرادی و غیرسازمانی به  هافعالیتآوری شده، منابع تخصیص یافته و نیروی انسانی آموزش دیده از سطح 

ی کوچک را باید مرحله بلوغ منحنی هابنگاه. مرحله تأسیس شوندیمداده  ی کوچک سوقهابنگاهسمت شکل گیری و ایجاد 

 دانست. عواملی همچون: گذاریسیاسترشد گردشگری در سطح تحلیل خرد الگوی 

ی کالن در ابعاد گسترده،کفایت توان و بضاعت نیروی انسانی در اداره واحدهای گردشگری بومی و گذارهیسرماعدم الزام به  

ی پر رونق سفر، مالکیت و اداره خصوصی واحدهای کوچک گردشگری هادورهی کاری در هااد اشتغال و خلق فرصتمحلی، ایج

ی توسعه گردشگری تبدیل نماید )جاودان و هااستیسی کوچک را به نقطه عطف و محور هابنگاهکشور، می تواند توسعه 

 (.4: 3131همکاران، 

 یدار گردشگریگذاری در توسعه پانقش الگوهای سیاست

ی صنعتی نظیر تأسیسات اقامتی، تأسیسات پذیرایی، تجهیزات هابخشی از ارهیزنجمفهوم صنعت گردشگری، دربرگیرنده 

. توسعه پایدار فرآیند اندشدهحمل و نقل و غیره است که به منظور فراهم آوردن تسهیالت خدماتی برای گردشگران متشکل 

، سمت گیری توسعه تکنولوژی و تغییر ساختاری و نهادی است که با هاگذارییت سرمایهتغییر در استفاده از منابع، هدا

نیازهای حال و آینده سازگار باشد. مفهوم جدید توسعه پایدار کلی نگری است و همه ابعاد اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، زیست 

جاذبه در توسعه پایدار در جامع نگری آن است. ترین محیطی و دیگر نیازهای بشری را در بر می گیرد. به اعتباری، مهم

پایداری در گردشگری، مستلزم توجه نظام مند به ابعاد فنی، فرهنگی، سیاسی، اقتصادی، تاریخی و زیست محیطی در حرکت 

نوری،  ی گردشگری مطابق با نیاز امروز و حفظ و ماندگاری این منابع برای آینده است )شجاعی وهاجاذبهبه سوی استفاده از 

3141 :14.) 

 توسعه پایدار گردشگری شامل گذاریسیاستموانع 

 گذاریعدم برخورداری و تبعیت از یک الگوی جامع سیاست

 ی گردشگریهاخواستهعدم دستیابی به وفاق و اجماع کالن در مقاصد و 

 ی بلندمدت و دنباله دارهاریزیناکارآمدی و در مواردی خأل برنامه

 نظام مند و سیستماتیکعدم وجود دیدگاه 

 عدم انسجام و یکپارچگی تصمیمات 

 نبود تمرکز و همگرایی در تصمیمات

 یایگوعدم پیش بینی و یا تمایل به نبود فرآیند پاسخ 

 نارسایی در بررسی میزان عمل پذیری تصمیمات

 (. 40: 3141وری، ی ناتمام به واسطه عدم فرآیند پیگیری تا حصول نتیجه )شجاعی و نهابرنامهوجود طرح و 

 

 توسعه پایدار گردشگری 

رویکرد توسعه پایدار گردشگری همسو با پذیرش جهانشمول پارادایم توسعه پایدار در مجامع علمی و تصمیم گیری، از دهه 

(. توسعه پایدار گردشگری، یک Jurowski, Uysal & Williams,1997: 3به بعد وارد ادبیات گردشگری شد ) 3330
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( را تریستمیساز رویکردهای سنتی اقتصاد نئوکالسیک در زمینه توسعه گردشگری، به یک رویکردکلی نگرتر )جابه جایی 

نیازهای بازار مورد توجه است بلکه نیازهای )ضروریات( جامعه و محیط زیست طبیعی نیز  هاتننشان می دهد که در آن نه 

این رویکرد در تقابل با دیدگاههای کالسیک در  .(Hawkes & Williams, 1993: 7مورد توجه و تأکید قرار می گیرد )

ی مادی تأکید می شد، مطرح شد هاعرصه گردشگری که در آن بر منافع صرفًا اقتصادی و بهره برداری از منابع به عنوان دارایی

(Choi,2003: 77 توسعه پایدار گردشگری، فرآیندی است که با بهبود کیفیت زندگی میزبانان، تأ .) مین تقاضای

 بازدیدکنندگان و به همان نسبت حفاظت منابع محیطی، طبیعی و انسانی در ارتباط است

 .(Butler, 1998:25 ; Hall & Lew, 1998:24) علی رغم پذیرش جهانی رویکرد توسعه پایدار به طور اعم و رویکرد

ویژه کشورهای پیشرفته و در عرصه گردشگری در  توسعه پایدار گردشگری به طور اخص و تالش گسترده بسیاری از کشورها به

ی بلند مدت مبتنی بر اهداف کالن، راهبردها هابرنامهزمینه عملیاتی سازی اصول و معیارهای توسعه پایدار گردشگری در قالب 

پیدا نکرده  ی شفاف، این مهم در کشور ما ایران هنوز جایگاهی واقعی و به عبارتی دیگر جایگاه مشخص و شفافیهاو سیاست

است. ابهام و عدم ثبات در رویکردها به موضوع گردشگری خارجی و فراموشی بازار تقاضای گردشگری داخلی، روزمره نگری، 

ی دخیل و هاارگانفقدان سند راهبردی بلندمدت و مشخص نبودن اهداف کالن توسعه گردشگری، چندگانگی تصمیم گیران و 

(. برخالف پارادایم 10: 3130ی نظام مدیریت و توسعه گردشگری در کشور است. )قدمی، و تهدیدها هاغیره، از جمله ضعف

ی را برآورده امنطقهاقتصادی و زیست محیطی در سطح محلی و  -سنتی، گردشگری پایدار می تواند اهداف متعادل اجتماعی

ی و امنطقهسی نقش گردشگری در توسعه . از این رو در قالب رویکرد توسعه پایدار گردشگری، برر(Wight,1993: 9)سازد 

 ,Mowforth&Munt)فرهنگی و محیطی صورت می گیرد -اجتماعی یا اجتماعی -محلی عمومًا از ابعاد اقتصادی

 :Reid, 1995). چرا که ابعاد گردشگری پایدار الزم و ملزوم یکدیگرند و متقاباًل یکدیگر را تقویت می کنند (1998:121

ی شغلی در جامعه هایداری گردشگری، بر درآمد مناسب، ثبات قیمت کاالها و خدمات و برابری فرصت(. بعد اقتصادی پا38

در این راستا، طرفداران پارادایم سنتی گردشگری انبوه، هدف اصلی توسعه گردشگری را  .(Mccool,1995: 29)داللت دارد 

در طرف دیگر طرفداران گردشگری پایدار معتقدند که و  (Whitton, 2002)به حداکثررسانی منافع اقتصادی آن می دانند 

ی جامعه باشد و منابع طبیعی و فرهنگی در معرض خطر را هانرخ رشد توسعه گردشگری باید در حد و سازگار با ظرفیت

 (. بعد محیطی پایداری به ترکیب عوامل محیطی با منابع گردشگری و اثراتGentoral,1998) & Trousdaleبازیابی کند 

در گردشگری پایدار،  .(Mccool, 1995: 28)متقابل آنها داللت دارد، که نباید تحت تأثیر تغییرات اساسی آسیب ببینند 

فرهنگی بر توجه به هویت و سرمایه اجتماعی، توجه به فرهنگ جامعه و امتیازات آن و توجه به تقویت  -پایداری اجتماعی

 ,choiبه ساکنان جامعه اجازه خواهد داد تا زندگی خودشان را کنترل کنند )انسجام اجتماعی و عزت نفس داللت دارد که 

(. به منظور دستیابی به هدف گردشگری پایدار، مشارکت ساکنان محلی در فرآیند تصمیم گیری یک الزام است 33 :2003

(Gunn, 1994: 48رضایت بازدیدکنندگان نیز به عنوان عاملی کلیدی از گردشگری پایدار در .)  راستای کارآیی بلندمدت

. گردشگری پایدار، نیازمند جلوگیری از تخریب و انحطاط (choi, 2003: 80)اقتصادی گردشگری محلی اهمیت باالیی دارد 

ی اجتماعی، فرهنگی و اکولوژیکی جامعه میزبان است و ساکنان بومی باید از آن منافعی را کسب کنند. به منظور هاستمیس

ریزی، مدیریت، پایش و گردشگری پایدار، این پارادایم مستلزم ترکیب چشم انداز، سیاست، برنامهتحقق موفقیت آمیز 

(. تعریف پیشنهاد شده توسط باتلر بر اساس عناصر کلیدی زیر از 15: 3130فرآیندهای یادگیری اجتماعی است ) قدمی، 

گذاری، حفاظت از منابع طبیعی و ت، مدیریت و سیاستریزی بلندمدباشد: گردشگری اجتماع محور، برنامهگردشگری پایدار می

انسانی، مقیاس قابل قبول توسعه، منافع محدود شده یا بهینه اقتصادی و نگرش اخالقی به کل محیط زیست 

(Butler,1993: 27.) 

. رندیگیمود ، در گردشگری دو نیروی بزرگ شتاب بیشتری به خشودیمدر حالی که جامعه جهانی به سده بیست و یکم وارد 

نخست، حرکتی است در راه پذیرفتن مسئولیت بیشتر در برابر فرهنگ کشور یا جامعه میزبان و گذاردن احترام بیشتر به آن 

بر جامعه میزبان و محیط آن  تواندیمفرهنگ، چنین فشاری در نتیجه شناخت این واقعیت بوده است که صنعت گردشگری 

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

155 

 کنندهمنعکسو این  روندیمذیرفتن مسئولیت بیشتر از جانب کسانی است که به مسافرت اثرات منفی بگذارد. حرکت دوم، پ

انفرادی و  دهندیمی تازه از مسافرت )مصرف کاالها و خدمات صنعت گردشگری( است، یعنی افرادی که ترجیح هاالگوه

دف رشد و پیشرفت شخصی مسافرت کنند. ی ببینند و با هاتازهی هاآموزشدر این راه  کوشندیممستقل به مسافرت بروند، 

 . اندشدهجمع « گردشگری پایدار»که این دو نیرو و دو حرکت، در اصول متعلق به  شودیممشاهده 

 که عبارتند از: ردیگیمدر تعریف گردشگری پایدار سه رکن مهم مورد تأکید قرار 

که  شودیمبه جهانگرد یا مسافر ارائه دهد. همچنین باعث ی با کیفیت باال اتجربه تواندیمکیفیت گردشگری پایدار، که  -3

 کیفیت زندگی جامعه میزبان بهبود یابد و کیفیت محیط نیز حفظ شود.

حفظ و دوام.گردشگری پایدار دوام منابع طبیعی را که اساس و پایه وجود آن بوده است و همچنین حفظ و دوام فرهنگ  -3

 . کندیم، تضمین شودیمزنده آن جامعه میزبان را که منشأ تجربیات ار

تعادل. گردشگری پایدار بین نیازهای صنعت گردشگری، حمایت از محیط زیست و جامعه محلی نوعی تعادل و توازن برقرار  -1

ی متقابل و مشترک گردشگران، مسافران، جامعه میزبان و مقصد یا محلی که پذیرای این هاهدف.گردشگری پایدار بین کندیم

ی متفاوت و هاهدف. در حالی که در گذشته، این عوامل دارای آوردیماست نوعی همکاری و اشتراک مساعی به وجود افراد 

 گاهی متضاد بودند. 

در جدول زیر اصول اصلی گردشگری پایدار ارائه شده است. در گردشگری پایدار توجه به نیازهای جامعه میزبان از اهمیت 

. به ویژه، در شودیمی و در فرآیند مدیریت گردشگری به این نیازها توجه زیادی زیربرنامهام زیادی برخوردار است و به هنگ

که مبادا این موضوع بر ساختار فرهنگی و اجتماعی جامعه میزبان اثرات ویرانگر یا  شودیمچنین صنعتی به این مسأله توجه 

ی فرهنگی و اجتماعی مقصد و یا هایژگیودر گرو  آوردیمیی که مسافر یا گردشگر به دست هاتجربهمنفی بگذارد. کیفیت 

 (. 343: 3311)چاک وای گی،  دهدیممکانی است که مورد بازدید قرار 

 

 ((231: 3311: اصول گردشگری پایدار ))منبع: چاک وای گی، 3جدول 
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ویدبخش ثبات و پایداری برای یک ی توسعه و نهایاستراتژی، توسعه و عملیات باید جزئی از زیربرنامهدر صنعت گردشگری، 

، جامع و جانبههمهی صنعت گردشگری باید هافعالیتی، توسعه و زیربرنامهناحیه، یک استان )ایالت( یا یک کشور باشد. 

ی شهروند و افراد بتوانند در آن هاگروهی، خصوصی هاشرکتی مختلف دولتی، هاسازمانباشد تا  هابخشدربرگیرنده همه 

 شوند. مندبهرهو از مزایای بالقوه آن  شرکت کنند

و افراد باید به اصول اخالقی پایبند باشند، برای محیط و جامعه میزبان و فرهنگ آن  هاگروه، هاشرکت، نهادها، هاسازمان

یاسی احترام قائل شوند، همچنین باید برای سیستم اقتصاد، سنت، شیوه زندگی و رفتارهای محلی، شیوه رهبری و الگوهای س

 جامعه احترام بگذارند. 

ی که سیستم اقتصادی، منابع طبیعی و محیط جامعه اگونهی و اداره شود، به زیربرنامهگردشگری باید به شیوه پایدار و باثبات، 

 ی بر آنها وارد نشود.اخدشهمیزبان مورد حمایت قرار گیرد و 

 اندرکاراندستی که درآمدها به صورتی عادالنه بین اگونهشود به ی گردشگری مساوات و برابری باید رعایت هابرنامهدراجرای 

 این صنعت و جامعه میزبان توزیع شود. 

و اطالعات مربوط به محیط فرهنگی و انسانی یک مکان باید در  شودیمیی که درباره ماهیت گردشگری انجام هاپژوهش

م برای توسعه این صنعت در یک مکان، باید مردم آن مکان و دسترس مردم محلی و جامعه قرار گیرد و بیش از هر گونه اقدا

ی مؤثر در امر توسعه و گسترش صنعت همکاری اوهیشبه طور کامل از این اطالعات آگاه شوند تا بتوانند به  هاسازمانسایر 

 گردند.  مندبهرهیکایک افراد و کل جامعه از آن  گونهنیبدکنند و 

ی دولتی، هاسازمانی و توسعه، که به یاری زیربرنامهیی کرد تا در امر هانقشترغیب به پذیرفتن باید افراد محلی را تشویق و 

 ، مشارکت فعال نمایند.شودیمتجاری و مالی انجام 

ی اجتماعی، اقتصادی و محیطی مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد و به همه هایزیربرنامهپیش از شروع هر طرح بزرگی باید 

ختلف صنعت گردشگری توجه شود تا رابطه معقول با یکدیگر پیدا کنند و با شرایط محیطی و شیوه زندگی مردم ی مهاجنبه

 آن دیار هماهنگ شوند.

یا کارهای انجام شده  هافعالیتزیر نظر باشد و  آموریی اعمال شود، هاکنترلی توسعه گردشگری باید همواره هامرحلهدر همه 

به  هافرصتی ذی نفع از همه هاگروهاطمینان حاصل کنند که افراد محلی و سایر  آمورتا متصدیان  مورد ارزیابی قرار گیرند

 . دهندیمیی مناسب نشان هاواکنشو در برابر تغییرات  شوندیم مندبهرهصورتی عادالنه 

 

 ی گردشگری در ایرانزیربرنامه

ی در گستره ملی آن نیست. در واقع خط زیربرنامهاز سابقه  گردشگری در ایران جدای گذاریسیاستی و زیربرنامهسابقه 

ی سایر هایمشباشند. در خصوص خط ی توسعه میهابرنامهی گردشگری ایران همان مواد و بندهای ذکر شده در هایمش

همان مواد  ی گردشگری ایرانهایمشهم این نکته صادق است و می تواند دلیلی برای تأئید این موضوع باشد که خط  هابخش

ی هابرنامهریزی گردشگری را باید در میان اسناد باشند. سابقه و مبنای برنامهی توسعه پنج ساله میهابرنامهمرتبط موجود در 

ی فرابخشی و ملی هابرنامه(. تهیه و تصویب 33: 3144ملی و فرابخشی جست و جو کرد )بذر افشان به نقل از معصومی، 

برمی گردد. در برنامه اول عمرانی و دوم عمرانی هیچ بخشی برای گردشگری در نظر گرفته  3134رسمی در ایران به سال 

( بود که به گردشگری پرداخته شد. به عبارتی برنامه پنج ساله سوم 3183نشده بود. برای اولین بار در برنامه سوم عمرانی )

گردشگری به صورت رسمی پرداخته است. در واقع شروع عمرانی دوره پهلوی اولین برنامه رسمی در ایران است که به بخش 

ی رسمی در گستره ملی بوده است. هابرنامهسال دیرتر از آغاز  35ی رسمی در زمینه گردشگری در کشور ما حدودأ زیربرنامه

و دوره دوم  3154تا  3183ریزی گردشگری در ایران را می توان به دو دوره اصلی تقسیم کرد. دوره اول از سال فعالیت برنامه

 (. 3133و بعد از وقوع انقالب اسالمی را شامل می شود )بذرافشان،  3154از بهمن ماه 
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 : برنامه توسعه ملی ایران )منبع: نگارندگان پژوهش(2جدول 

 

 هابرنامه دوره دیمورد تاک یهاحوزه تیماه

ی و مولد ثروت )مانند عمران اتیعملی: شامل اقتصاد آمور یدستور

ی هاکارخانه لیتکمی و کشاورزن سدها، اصالح وتوسعه بست

و استخراج معادن و  اکتشاف،دیجدی هاکارخانه جادیای و فعل

ی مانند پست و تلگراف و ارتباط لیوسا لیتکماصالح و 

ی، شامل اجتماع آموریی ( و مایهواپراه،راه آهن، بنادر، 

فرهنگ و  میتعمی و عمومی در بهداشت اصالح اتیعمل

 د مشابه.موار

18 - 3134   ی اولعمران

3118 - 83 حمل و نقل و ارتباطات. یدستور  ی دومعمران

و  میتعلی خصوصا اجتماعو توجه به مباحث  ربناهایزساخت  یدستور

 .تیترب

81 - 3183  ی سومعمران

3184 - 53 .عیصناو  ربناهایزساخت  یدستور  ی چهارمعمران

3153 - 51 در درآمد. شتریبیی همگرای به ابیدست یدستور  ی پنجمعمران

3114 - 43 ی.اقتصادی آزادساز یدستور  اول توسعه

ی در گذارسرمایهی برنامه قبل به انضمام هااستیستدوام  یدستور

صنعت و معدن، نفت و گاز، آب و برق،  ی،کشاورزی هابخش

 خدمات. ریسا ساختمان، حمل و نقل، ارتباطات، مستغالت و

 دوم توسعه 1388-1384

ی نظام جامع ریگ شکلی همراه با اقتصادی نظام آزادساز یدستور

 ی و صادراتاجتماع تأمین

41 - 3144  سوم توسعه

ی در منطقه فرهنگی و اسیسی، اقتصادی به رتبه اول ابیدست یدستور

 یغربی جنوب ایآس

3808- 3148  30چشم انداز 

 ساله

ی اقتصادیی برپا اشتغال؛و  دیتولی، گذارسرمایهرشد  یدستور

یی با هدف دانای هامؤلفهی بر متکو بالنده و  ایپوتوانمند، 

نفت  ژهیو، به هیاولی صدور مواد جاصادرات انبوه به  تحقق

 خام.

44 - 3148  چهارم توسعه

، اتیمال ،ارانهی ی،وری بهره دیکلتحول در هفت نظام  یدستور

 .عیتوزو  یملپول  یارزشگذاری، بانکدار، گمرک

 ...- 3144  یاقتصادتحول 

تاسیس و حمایت مالی از صندوق توسعه گردشگری، حمایت  دستوری

فرهنگی و  آمورمالی از مراکز خصوصی برای انجام 

ساماندهی امر زائران  گردشگری و نظارت بر این مراکز،

اسالمی  – قم و شیراز، تشکیل شورای معماری ایرانی مشهد،

حقیق و پژوهش و اطالع رسانی در مسائل و اقدام به ت

 اسالمی  – فرهنگی و گردشگری مرتبط با معماری ایرانی

ریزی راهبردی، نظارت و هماهنگی بین دستگاههای برنامه

 پنجم توسعه 3138-3130
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ارتقاء سطح درآمد و کیفیت زندگی روستاییان و  اجرائی،

ی موجود بین جامعه روستایی، هاینابرابرکشاورزان و کاهش 

عه شهری به حمایت از صنایع دستی و عشایری و جام

ی دارای هاخدمات گردشگری با اولویت مراکز دهستان

 قابلیت توسعه

 

ریزی، سیستم گردشگری و توسعه پایدار گردشگری را به ترین معیارهای سیستم برنامههر کدام به ترتیب مهم 5و  8، 1جدول 

 پنج ساله توسعه نشان می دهد.ی هابرنامهتفکیک هر کدام از 
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برنامه 

پنجم 

 توسعه

 3 دارد دارد دارد  دارد  دارد دارد دارد دارد دارد

 

 یریگجهینت

 .استرا دارهای طبیعی رتبه پنجم جاذبهو باستانی  و های تاریخیایران رتبه دهم جاذبهگردشگری، طبق آمار سازمان جهانی 

به بعد در دستور کار متولیان این صنعت  80ریزی گردشگری از دهه و برنامه گذاریسیاستولی با این وجود و با توجه به اینکه 

ی ایافتهقرار گرفته، سهم این کشور از بازار گردشگری بسیار ناچیز است. برای کشوری مانند ایران که صنعت گردشگری توسعه

و نقش آن در اقتصاد ملی می کند و با تدوین راهبردها  ریزی صحیح و علمی کمک زیادی به ارتقای جایگاه صنعتندارد، برنامه

و روند توسعه صنعت گردشگری را برای جامعه  هاچارچوبو منابع موجود،  هاتیقابلو ترسیم چشم انداز آینده براساس 

یی است که هایمش خطی و زیربرنامهی، برآمده از امنطقهی گردشگری در هر هافعالیتی بخشرونقمشخص می سازد توسعه و 

ی به عنوان رویکردی حیاتی برای هدایت آتی توسعه، زیربرنامهو  گذاریسیاست. به طور کلی شودیمبرای آن منطقه تدوین 

، بخشی و به احتمال ریپذبیآسی، فرآیند توسعه اتفاقی، زیربرنامهو  گذاریسیاستمورد قبول و پذیرش همگان است. بدون 

که در پی  شودیمی گردشگری در بسیاری از کشورها و مناطقی دنبال زیربرنامهود. امروزه زیاد با شکست همراه خواهد ب

ی گردشگری باید به زیربرنامهی امنطقهی گردشگری در هر هایتوانمندتوسعه کنترل شده گردشگری هستند. متناسب با 

زن و توجه به توسعه پایدار همراه باشد. توسعه ی فرادستی و با رویکرد متواهابرنامهبا  وندیپهمی تدوین گردد که اگونه

ی جدید کسب و کار بوده و به افزایش اشتغال و هاراهی پایدار در حوزه گردشگری، شیوه سودمندی برای تشویق هااستیس

کارآمد برای توسعه گردشگری پایدار مستلزم تحلیل شرایط موجود،  گذاریسیاست. کندیمکمک  اندازهاچشمحفاظت از 

محلی باشد. بعالوه اجرای  نفعانیذی اقتصادی و اجتماعی، نیازسنجی، آینده نگری و لحاظ دیدگاههای جوامع و هایژگیو

ی تعیین شده در راستای توسعه پایدار گردشگری باید در طی زمان ارزیابی گردد تا اثرات آن بر محیط محلی هایاستراتژ

ی باشد که عملکرد محیطی و اگونهو راهکارها به  هااستیسی آتی در تعریف هاگامموردارزیابی قرار گرفته و در صورت لزوم 

ی و ارزیابی تکامل تدریجی ریگاندازهی مناسب برای هاشاخصپایداری منطقه به طور مستمر بهبود یابد. از این رو تعیین 

ترین معیارهای سیستم لیل مهماجتماعی ضروری است. باتح -سنجی توسعه پایدار اقتصادیی توسعه و امکانهااستیس

ی پنج ساله توسعه به این نتیجه می هابرنامهریزی، سیستم گردشگری و توسعه پایدار گردشگری به تفکیک هر کدام از برنامه

جوانب  ٔ  همهباشد که به رسیم که که برنامه سوم توسعه در زمینه معیارهای توسعه پایدار گردشگری دارای باالترین امتیاز می

 ٔ  برنامهتوسعه همپوشانی کامل دارد، در  5معیارهای سیستم گردشگری برنامه  ٔ  نهیزمسعه پایدار توجه کرده است. در تو

ریزی پرداخته شده است و در کل برنامه پنجم توسعه بهتر از بقیه به چهارم توسعه نیز به طور کامل به معیارهای سیستم برنامه

 وضعیت صنعت گردشگری توجه کرده است.

 اهکارهار

 ی در راستای توسعه پایدار گردشگری باید دربرگیرنده اصول زیر باشد:زیربرنامهو  گذاریسیاست

اجتماع محور باشند؛ یعنی با تأکید بر منابع اجتماعی و محلی، زمینه را برای مشارکت مردم بومی و محلی فراهم کنند و به  -

 باشند. جامعه، به منزله منبع توسعه گردشگری، توجه داشته

ی کالن ملی و نیازهای هاهماهنگ با سیاست هابرنامهطرح ملی باید دوسویه باشد )از باال به پایین و از پایین به باال( تا  -

 سطوح پایین اجتماعی، طراحی شوند.

 منافع ملی را در اهداف توسعه مد نظر قرار دهند.  -

 واقع نگر و عقالنی باشند.-

 ع و یکپارچه در حوزه صنعت گردشگری کشورجام گذاریسیاستاتخاذ  -

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

161 

 منابع

پایان نامه  .ی گردشگری جمهوری اسالمی ایرانهایمش(. عوامل مؤثر بر اجرای اثربخش خط 3133بذرافشان، مرتضی. ) -

 کارشناسی ارشد، دانشگاه عالمه طباطبایی. 

ی چند بعدی در توسعه زیربرنامهایگاه (، نقش و ج3144تقوایی، مسعود و احسانی، غالمحسین و صفرآبادی، اعظم ) -

، 15، شماره پیاپی 30ی محیطی، سال زیربرنامهو اکوتورریسم )مطالعه موردی: منطقه خرو طبس(، جغرافیا و  گردشگری

 .85-13، پاییز، صص 1شماره 

ی توسعه گردشگری در هاتاسیسو  هابرنامه(، مقایسه تطبیقی 3131جاودان، مجتبی و فیروزی، معصومه و آبرین، معین ) -

 ایران و کشورهای منتخب در حال توسعه ترکیه و مالزی، اولین همایش ملی گردشگری معاصر، شیراز، دانشگاه شیراز
(، تحلیلی بر 3133حیدری چیانه، رحیم و رضاطبع ازگمی، سیده خدیجه و سلطانی، ناصر و معتمدی مهر، اکبر ) -

 .33-13، تابستان، صص 5ریزی و توسعه گردشگری، سال دوم، شماره له برنامهگردشگری در ایران، مج گذاریسیاست

 جهانگردی.  گذاریسیاست(، نگاهی اجمالی بر 3144خلیل زاده، جالیر ) -

ی دولت در صنعت گردشگری و ارائه الگوی توسعه پایدار هااستیس(، بررسی 3141شجاعی، منوچهر و نوری، نورالدین ) -

 .11-30، پاییز، صص 44، شماره 30ر، دانش مدیریت، سال صنعت گردشگری کشو

ی فضایی زیربرنامهی مقصدهای گردشگری: واکاوی مفهومی نو در بندسطح(، 3143ضیایی، محمود و شجاعی، مسلم ) -

 .35-81، صص 31گردشگری، فصلنامه مطالعات گردشگری، شماره 

(، بررسی رابطه توسعه گردشگری و رشد اقتصادی در ایران 3141طیبی، سید کمیل و بابکی، روح اله و جباری، امیر ) -

 . 41-330، صص 31(، پژوهشنامه علوم انسانی و اجتماعی، سال هفتم، شماره 3114-3141)

شهر (، ارزیابی و تدوین استراتژی مقصد در چارچوب توسعه پایدار گردشگری )نمونه موردی: کالن3130قدمی، مصطفی ) -

 .53-43ی، سال سوم، شماره نهم، تابستان، صص امنطقهی شهری و هاپژوهشمشهد(، مطالعات و 

(، ویرایش دوم، چاپ 3143ی جامع، ترجمه: علی پارسائیان و محمد اعرابی)اندازچشم(، جهانگردی در 3311گی. چاک وای ) -

 ی فرهنگی. هاپژوهشپنجم، تهران: دفتر 

گردشگری ایران، فصلنامه  گذاریسیاستی اجتماعی و موفقیت هاشبکه(، 3133مظلومی، نادر و جاللی، سیدحسین ) -

 35-84، تابستان، صص 34مطالعات مدیریت گردشگری، سال هفتم، شماره 

Butler, R. W. (1998). Sustainable tourism – looking backwards in order to progress? In C. M. 

Hall & A. A. lew (Eds), sustainable tourism: Geographical perspectives (PP. 25-34). New 
York: Addison Wesley Longman ltd. 
Butler, R, W, (1993). Tourism: an evolutionary perspective. In J. G. nelson, R. Butler & G 

wall (Eds), Tourism & sustainable development: monitoring, planning, & managing (pp. 27-
43). Dept, of geography publication series No. 37. Waterloo, Ontario: university of waterloo. 
Choi, S.Hwan. (2003). Measurement of Sustainable Development progress for  

Managing Community Tourism, Dissertation for PHD) Texas A&M University 
David L. Edgell, Sr, Maria DelMastro Allen, Ginger Smith, Jason R. Swanson  )  2008(., 
Tourism Policy and Planning Yesterday, Today and Tomorrow, First edition 
Gunn, C. A. (1994) Tourism planning: Basics, concepts, cases, 3rd ed. Washington DC: 
Taylor & Frances. 
Hall, C. M. & lew, A. A (1998). The gcography of sustainable tourism development: 

introduction. In C. M. Hall & A. A. lew (Eds), sustainable tourism: geographical perspectives 

(pp. 1-24). New York: Addison Wesley Longman Ltd. 
Hawkes, S., & Williams, P. (1993). From principles to practice: A casebook of best 

environmental practice in tourism. Burnaby, BC: Centre for Tourism policy 

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

162 

Jurowski, C., Uysal, M. & Williams, D. R. (1997). A theoretical analysis of host community 

resident reactions to tourism. Journal of tourism research. 11 (3), 1-33 . 

McCool, S. F. (1995). Linking tourism the environmental, and concepts of sustainability: 

setting the stage. In S. F. 
Mowforth, A,. & Munt, I. (1998). Tourism & sustainability: New tourism in the third world. 

London: Rutledge 

Murphy, P.E. (1985), Tourism: a Community Approach. Methuen, New York 
Reid, D. (1995). Sustainable development: An introductory guide. London: Earth scans 

Publications. 

Tooman, A.L (1997). “Tourism and development” Journal of Travel Research. , v. 35 p.33-40, 
Trousdale, W., & Gentoral, F. (1998). Trouble in paradise: Moving island towards sustainable 

tourism development, the Urban century, 1(4), http://www.canurb.com/ipo/feb98-
1htm,accessedNovember5,2002 
Whitton, T. (2002). The contribution of tourism to the national economy. National tourism 

summit, 2nd Aug, 2002, warsick, fiji, http://internetfiji.com/tes/warwick,html,a ccessedMarch 

26 ,2003. 
Wight, P. (1993). Ecotourism: Ethics or eco – sell? Journal of travel research, 31 (3),3-9 

 

  

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.canurb.com/ipo/feb98-1htm,accessedNovember5,2002
http://www.canurb.com/ipo/feb98-1htm,accessedNovember5,2002
http://internetfiji.com/tes/warwick,html,a
http://www.sid.ir


 

 

https://sid.ir/1791
https://sid.ir/1792
https://sid.ir/1793
https://sid.ir/1795
https://sid.ir/1794
https://sid.ir/1796
https://sid.ir/1702
https://sid.ir/1700
https://sid.ir/1699
https://sid.ir/1698
https://sid.ir/1787

