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 نقش دولت در توسعة اقتصاد گردشگری ایران با محوریت اقتصاد مقاومتی

 1منوچهر جهانیان

 
 05/12/1395تاریخ پذیرش:         28/08/1395تاریخ دریافت: 

 

 چکیده

خدماتی جهان، اولویت ترین و سودآورترین صنایع منزلة یکی از مهمصنعت گردشگری، به

« اقتصاد مقاومتی»های اخیر، با طرح موضوع ست. در سالا درآمد اقتصادی کشورهای بسیاری

های دولت به این موضوع معطوف و راهکاری عنوان رویکرد کلی اقتصاد ایران، تمامی فعالیتبه

کلیدی دولت در اقتصاد و به اهمیت جایگاه برای رشد و توسعة اقتصاد شد. در این مقاله،  باتوجه

نیز در صنعت گردشگری، درمقام متولی اصلی گردشگری ایران، نقش دولت در توسعة اقتصاد 

توصیفی  ـ شیوة کیفیگردشگری با محوریت اقتصاد مقاومتی بررسی شده است. این پژوهش به

مشخص های اقتصاد مقاومتی است. طی مطالعات انجام شده، انجام شده و محوریت بحث شاخص

راستاست؛ و با مدیریت دولت و هموارسازی ها بسیار همشد صنعت گردشگری با این شاخص

محصولی نفت توان شاهد رشد صنعت گردشگری و کاهش وابستگی به اقتصاد تکها میفعالیت

توان در مسیر رشد و های صنعت گردشگری در ایران، میگیری از قابلیتبود. همچنین، با بهره

 های داخلی گام برداشت.صاد متکی بر منابع و ظرفیتتوسعة اقت

 صنعت گردشگری، دولت، اقتصاد مقاومتی  های کلیدی:واژه

 

 مقدمه

 کند. دولتمی قدرت اعمال آن طریق ا حکومت که است واحد دستگاهی بیانگر واژة دولت

 همچنین و دولتی کشوری، مستخدمین کارکنان ساالران،دیوان منتخب، مدارانسیاست شامل

دولت،  اعمال و هاست. اقداماتسیاست و هاکنوانسیون حقوق، مقررات، قوانین، از ایمجموعه شامل

 گذارد.می مختلف، تأثیر درجات به توسعه، هایمشیخط و گردشگری هایسیاست بر

 و فراهم مردم رفاه واسطة آنکه به است چارچوبی ایجاد دولتی مدیریت از هدف طورکلی،به

 و هاسیاست اعمال منظوربه دولتی مدیریت شود.  حمایت افراد حقوق از حال،درعین و تقویت

 امر این عمل شود. درانتخاب می و گیردقرار می نظرمدِّ آن معمول امور اجرای و دولت هایبرنامه

                                                           
 عضو هیئت علمی دانشگاه علم و فرهنگ . 1

jahanian@usc.ac.ir 
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 و بودجه اختصا  و توزیع اجتماعی، خدمات اجرای درآمدها، آوریجمع قوانین، اجرای شامل

 مدیریت نقش دولت نیز، گردشگری بخش شود. درمی کشور ادارة طورکلیبه و مالی اعتبارات

گردشگری، در دست  امور متولی دستگاه برای را، سازمانی مناسب شکل و شده دارعهده را کالن

 .(1392پور، از حسننقل، به1379)داس ویل،  گیردمی

ترین ترین و کلیدیگردشگری به یکی از مهمعت به رشد صنایع خدماتی در جهان، صنباتوجه

همراه هصنایع خدماتی تبدیل شده که ساالنه درآمدهای اقتصادی بسیاری را، برای کشورها، ب

لحاظ شرایط اقلیمی توپوگرافی، از منابع عظیمی در راستای توسعة صنعت داشته است. ایران، به

مندی از صنعت گردشگری، چه در بهرهگردشگری برخوردار است و پتانسیل بسیار باالیی در 

، 2010دست آمده، گردشگری ایران در سالالمللی، دارد. براساس آمار بهسطح داخلی و چه بین

دهد؛ کیل میدرصد از صادرات کل ایران را تش 5/2میلیارد دالر، 4/2درصدی و درآمد  309با رشد 

ل درصد ک 4/2درآمد ارزی و میلیارد دالر 1/5درصد رشد ورودی و  308، 2020 برای سال

ثیر مستقیم و های بارز گردشگری تأشود. یکی دیگر از شاخصهبینی میصادرات ایران پیش

اند ال داشته، در این صنعت اشتغ2010هزار نفر، در سال598قیم بر اشتغال است. در ایران غیرمست

گر نفر گردش 4801826، تعداد 1392درصد کل مشاغل کشور است. براساس آمار سال  3/8که 

 رصدی برخوردار بوده است. د 18از رشد  1391به سال اند و نسبتالمللی وارد ایران شدهبین

درصد بوده است؛  5/2میالدی،  2015سهم مستقیم گردشگری در اقتصاد ایران، در 

های درصد است و این ظرفیت 3که، این رقم برای میانگین جهانی و میانگین خاورمیانه درحالی

، درآمدهای مستقیم 2016رود که در حال انتظار میدهد. باایناستفاده نشدة ایران را نشان می

به سال پیش( افزایش یابد. این سرعت رشد، در تر نسبتدرصد بیش 7/6گردشگری با سرعت )

درصد خواهد رسید.  9/4به  2026تا  2016بازة شود و درپس از آن، اندکی کند میهای سال

 2026شود سهم درآمدهای مستقیم گردشگری، از اقتصاد کل کشور، تا بینی میاس، پیشاسبراین

بینی پیش درصد افزایش یابد که البته باز هم با میانگین جهانی فاصله دارد. براساس 8/2به 

 درصد درنظر 4/4میانگین رشد گردشگر، در مناطق مختلف جهان،  2030های جهانی، تا سازمان

)سازمان جهانی سفر و  سیدرلیارد نفر خواهد می8/1المللی به عداد گردشگران بینگرفته شده و ت

 .(2015گردشگری، 

عنوان رویکرد کلی اقتصادی کشور به 1های اخیر، با تأکید بر اقتصاد مقاومتیرو، در سالایناز

اد های اقتصاز یک سو، و اهمیت صنعت گردشگری از سوی دیگر، ضروری است تا چارچوب نگرش

مقاومتی، در توسعة اقتصاد ایران، در صنعت گردشگری لحاظ و بررسی شود. از آنجاکه در کشور 

ایران، دولت متولی اصلی صنعت گردشگری است، نقش دولت و دولتمردان در توسعة گردشگری، 

به رسد. لذا در این نوشتار، باتوجهنظر میازپیش مهم و ضروری بهبا رویکرد اقتصاد مقاومتی، بیش

 مفاهیم و مضامین اقتصاد مقاومتی، بر نقش دولت در توسعة اقتصاد گردشگری تأکید شده است.

                                                           
1. Resilience Economy 
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 صنعت گردشگری

 در ناچیز یا ای کمتجربه کهگردشگری هنوز فعالیتی جدید برای بسیاری از کشورهایی است 

بینی اخیر و پیشهای العادة گردشگری، در دههعلت رشد فوقاز اقتصاد دارند. به بخش اینتوسعة 

 اهمیت  ناچار باید، کشورها به2020ر سال تبدیل گردشگری به بزرگترین صنعت صادراتی د

میلیون گردشگر در جهان 808، حدود 2005طبق آمار سال  .بدهند گردشگری توسعة به زیادی

سازمان  همراه داشته است. مطابق اعالممیلیارد دالر به282اند که درآمدی بالغ بر ا شدهججابه

، تعداد این گردشگران در سرتاسر جهان به حدود 2020جهانی گردشگری، با روند رشد تا سال 

 .(1391پور، ، کرمی1389)نوربخش و اکبرپور،  میلیارد نفر خواهد رسید 6/1

گردشگری چهارمین صنعت درآمدزای جهان، پس از صنعت نفت و خودروسازی و مواد 

دست آمده، گردشگری با افزایش رشد چهار درصدی در جهان شیمیایی، است. طبق آمار به

میلیون شغل مستقیم و 290میلیارد دالر و ایجاد1100های قبل و با کسب درآمد سالبه نسبت

شمار در اقتصاد جوامع به شک عنصر بسیار مهمیدرصد از کل مشاغل جهان( بی 8/8) غیرمستقیم

 .(2015)گزارش سازمان جهانی گردشگری سال  رودمی

های عمومی دسترسی پیدا کردند، شمار ، وقتی مسافران خارجی به مکان1950از دهة 

درصد در هر سال افزایش پیدا کرد. طبق گزارش سازمان جهانی  1/7از گردشگران بیش

. این میلیون نفر رسید900، تعداد گردشگران خارجی به 2007(، در سال UNWTOجهانگردی )

تریلیون دالر درآمد اقتصاد 17/7ه و میلیون نفر رسید200میلیارد وه یک، ب2015تعداد، در سال 

تریلیون دالر درآمد مستقیم حاصل از گردشگری بوده 23/2که از این مقدار حدود  اشتهجهانی د

المللی تا سال ن بینبینی سازمان جهانی جهانگردی شمار گردشگرا(. طبق پیشUNWTOاست )

 (.Yasin et al., 2011یابد )درصد افزایش می هر سال شش 2020

ترین عناصر رشد اقتصادی کشورها در ترین و کلیدیشک یکی از مهمصنعت گردشگری بی

رود. نمونة بازر آن رشد اقتصادی گردشگری در کشورهای اسپانیا، شمار میهای اخیر بهسال

جهانی گردشگری صنعت گردشگری را،  رو سازماناینامریکا، کنیا، افریقای جنوبی و... است. از

در نقش کاتالیزور اقتصادی، عامل مهمی در رشد اقتصادی معرفی کرده است. بنابراین، کشورهای 

 ,B.Esuاز صنعت گردشگری هستند )جوی کسب منافع اقتصادی ناشیوستتوسعه در جدرحال

 درآمدهای افزایش غال،اشت ایجاد برای جدیدی منبع عنوانبه به همین سبب گردشگری(. 2015

 شده تأیید مختلف مطالعات در های اجتماعی،زیرساخت تقویت دولتی، درآمدهای ارزی، افزایش

 ازجملهتوجهی در جوامع داشته است. . صنعت گردشگری تأثیرات قابل(Cloverdon, 2002است )

 (:1توان به سه تأثیر کلی آن اشاره کرد )جدول می
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 صنعت گردشگری بر جوامع انواع اثرات :1جدول 

 توضیح تأثیرات

 1تأثیرات مستقیم
کنندگان در صنعت گردشگری صورت مستقیم از مشارکتهایی که بهدستمزدها و دریافتی

 گیرد.کار میگردد. گردشگری در مقایسة با سایر صنایع نیروی انسانی بیشتری بهحاصل می

 2تأثیرات غیرمستقیم
ونقل، های حاصل از غذا، حملداده ازجملهشود. آوردهایی که در زنجیرة گردشگری حاصل می

 اسباب و تجهیزات و... .

 3تأثیرات داینامیک

گیرد. توسعة گردشگری در گردشگری مجموعة وسیعی از انواع تأثیرات داینامیک را دربرمی

واع الگوهای رشد اقتصادی و انسبک زندگی مردم محلی، همسایگان، توسعة تأمین مالی، 

 گذارد.ها و منابع و مقاصد تأثیر میزیرساخت

 Ashley et al. (2007): منبع

 

منافع مستقیم اقتصادی گردشگری شامل اشتغالزایی، درآمدزایی، ارزآوری است که همگی 

شود. میای و محلی منجر به افزایش سطح استانداردهای زندگی جوامع در سطح ملی و منطقه

بخشی توسعة سایر ترین منافع غیرمستقیم اقتصادی گردشگری، تسهیل و سرعتازجمله مهم

طریق خرید سکن، صنعت، تولید، صنایع دستی ازهای اقتصادی مانند کشاورزی، شیالت، مبخش

رو همواره گردشگری، برای این( از357: 1392هاست. )اینسکیپ، و مصرف محصوالت این بخش

 .(152: 1392)ضیایی و تراب احمدی،  ها قرار گرفته استدولت موردتوجهتصادی، پیشرفت اق

 

 ها در اقتصاد جوامعپیشینة نقش دولت

 و ترجیحات و تمایالت بهباتوجه که دانست مسئول مقامات از ایمجموعه توانمی را دولت

 ایمجموعه دولت تر،رسمی بیانی به د.نگذارمی تأثیر عمومی هایسیاست بر های خودتوانایی

 1378)هال و جنکینز،  کنندمی فعالیت مدنی جامعة یک در که است سیاسی نهادهای از پایدار

 .(1392پور، از حسننقلبه

 دهة در داریسرمایه هاینظریه شکست از پ و، آن تداوم و 1929 سال جهانی بحران بروز با

 در .رفت پیش آن مداخالت حوزة و دولت برای جدید تعریفیائة ار سمتبه جهان اقتصاد ، 1930

 مناطق بسیاری در، آنجایبه و شد گذاشته کنار لیبرال اقتصاددانان شبگرد دولت دوران این

 و گسترده بیکاری کاهش برای گرمداخله دولت غربی، اروپای مناطق بسیاری و آمریکا ویژهبه

رفاهی،  خدمات ارائة موازاتبه، رفاه دولت کار آمد.روی رفاه دولت سمتبه اقتصادها راهنمایی

 از عظیمی بخش پیدایش موجب امر این گرفت. برعهده را رشد برای گذاریسرمایه مسئولیت

                                                           
.1 Direct Effects 

.2 Indirect Effects 

3. Dynamic Effects 
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 خصوصی هایبنگاه بعضی کردن ملی طریقزا آن از که قسمتی شد دولتی اقتصادی هایفعالیت

 جدیدالتأسیس اقتصادی مؤسسات در عمومی، وجوه محل از گذاریسرمایه ازطریق هم قسمتی و

 ازطریق دولت حجم کاهش با گذشت زمان و انتقاد از رویکردهای مذکور، .شد حاصل دولتی،

 (46-45: 1392شد. )حسینی و دیگران،  پیشنهاد خصوصی بخش به دولتی مؤسسات فروش

اقتصاد کوتاه  از بایددولت  دست که بود این تفکرات اصلی محور کالسیک، لیبرالیسم نظریة در

بر جامعة اقتصادی حاکم شود. طرفداران اصل لسه فر بر این عقیده  1«لسه فر»باشد و سیاست 

 آزادی به معتقد بپردازد. آنان اشخا  امنیت و حاکمیتی مسائل به باید بیشتر بودند که دولت

 دانسته فسادآور عاملی رقابتی، و آزاد بازار در را، دولت دخالت حیثازاین و بودند اقتصادی مطلق

 .(44-27: 1391کردند )شاپیرو، می قلمداد اقتصادی رونق و پیشرفت مانع و

عدالتی اقتصاد بی داشتند، کالسیک های لیبرالدولت بر لیبرالیسم نقد شدیدی که مخالفان

 ثروت پاولچ منجربه اقتصاد، در نکردن دولتمنتقدین مداخله عقیدةحاکم بر جامعه بود. به

 کنترل تحت را اقتصاد تدول که بود فکری دورة این شود. درمی دارانسرمایه و قدرتمندان ازسوی

 اساسبر را نآ و گرفت دست در را اصلی منابع و سرمایه بازار در مستقیم مداخلة با و داد قرار خود

صادی شود شکاف طبقاتی اقت گسترش مانع تا کرد توزیع جامعه افراد میان اقتصادی مساوات معیار

(Hollander, 2012)هایدولت گیریشکل منجربه درنهایت بیستم، قرن اواخر در تفکر، نوع . این 

 عمومی خدمات ارائة ای بهگسترده طوربه و داشته خود سیطرة در را اقتصاد هادولت این شد؛ رفاه

  .(Gutmann,1988)کردند اعمال می بازار در را کننده تعدیل اقتصادی هایسیاست و پرداختندمی

 پدیدآوردن با و د شداقتصا چرخة کندی مرور زمان، موجببه رفاه، دولت فکری نظریة اما

 و دانجامی شدید اقتصادی رکود امر به این  (.148: 1384بو،  )خورد  شکست اقتصادی بحران

 تفکر با را نئولیبرالیسم دورة که شد اقتصاد در دولت دخالت دربارة فکری تحول آغاز اصلی دلیل

 به جامعه اتکای و پروریمسئلة تن بر همواره رفاه دولت منتقدین آورد. پدید تنظیمیدولت جدید

 عموم باشد منافع حامی بایددولت می اگرچه آنان، عقیدة به کردند.می دولتی تأکید هایحمایت

 و مردم شتال هرگونه بر را مسیر طریقینو ازا برعهده بگیرد نباید را جامعه اقتصاد اما، تأمین

 (.1394راد، )پتفت و مؤمنیببندد  اقتصادی تحول

 هایتمهار و کارآفرینانه هایآزادی تحقق برای راه گشودن دولت وظیفة نئولیبرال، تفکر در

 و دآزا بازارهای قدرتمند و خصوصی مالکیت حقوق آن ویژگی که است نهادی چارچوبی در فردی

 غیرمستقیم داخلةم عمالً دولت دهد. افزایش را انسان بهروزی و رفاه تواندمی که است آزاد تجارت

 ,Colin) تاس اقتصادی چرخة اصلی کنندةتنظیم و ناظر دارد و بازار تعادل حفظ و تنظیم در

2004). 

اقتصادی  توسعة مختلف مکاتب اقتصاددانان گذشته، هایسال طورکه بیان گردید، طیهمان

 اند.ارائه کرده توسعه راهبردهای در آن نقش و دولت اقتصادی جایگاه دربارةرا  ایهگسترد نظرات

                                                           
1. Laissez-faire 
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 خصوصی برای بخش کنار در مکمل مدارج کشورهاست، از بسیاری مقبول جدید، که دیدگاه در

 یک از برخورداری برای گرا،توسعه دولت کنار در که است دسترسی قابل حالی در باالتر توسعة

نژاد از مصلینقلبه 132: 1386)حسینی و شفیعی،  گذاری شودقدرتمند، سیاست خصوصی بخش

 .(1391و اکبری، 

 اقتصادی عملکرد ارتقای در مشخصی نقش دارای ولتدتوان این نکته را نادیده گرفت که نمی

 راه ینبهتر بازارها کند. ایفا خُرد اقتصاد هم و کالن اقتصاد سطوح در هم را آن باید و است

 بازارها هاآن در که دارد وجود مهمی موارد هستند. اما خدمات و کاالها توزیع و تولید سازماندهی

 .(83: 1382استیگلیتز، )  هستند کارا نتایج تولید از عاجز

 هازجمل اجتماعی عدالت، بیرونی تأثیرات تنظیم انحصارها، رفع عمومی، کاالهای عرضة

 هایهبنگا سازیخصوصی شود. آن دارعهده تواندنمی خودیخودبه بازار سازوکار مواردی است که

 گذاریتررامق و عمومی کاالهای ةارائ برای دولتیهای نسازما مؤثر ادارة بر تمرکز و دولتی

 بستری چنین فقط در .است خصوصی بخش فعالیت تسهیل برای دولت پیشروی راه تنها شایسته

اوند و سرزعیم، آورد )هد ارمغان به را پایدار و زابرون توسعة و رشد تواندمی خصوصی بخش که است

1387.) 

 

 نقش دولت در اقتصاد گردشگری

 سبب هاملت معنوی و مادی توسعة در فعالیت این نقش و گردشگری اهمیت از هادولت آگاهی

 .دهند تشکیل گوناگون سطوح در هاییسازمان گردشگری، امور سازماندهی برای، هادولت که شد

 اجتماعی، های اقتصادی،سازمان هایفعالیت بین هماهنگی ایجاد دولت، مسئولیت و نقشرو ایناز

 و مؤسسات مسافرت، مقصد در چه و مبدأ در چه گردشگری، امور در چون ؛ واست کشور رفاهی

 و هستند گردشگری خدمات از بخشیة دهندارائه کدامهر کهند، دار دخالت بسیاریهای سازمان

 خدمات ارائة در هاآن بین همکاری گسترش برای دانند،می گردشگریتوسعة در را خود منافع

 یک سراسر در گردشگری هایسازمان باید ملی یا ایمنطقه محلی، سطوح در گردشگر به بهتر

ها به نقش و اهمیت دولت(. باتوجه1392پور، از حسننقلبه 1380شود )محالتی،  تشکیل کشور

صورت های صنایع مختلف، ساختار نهادهای دولتی مرتبط با گردشگری بهدر ادارة جوامع و فعالیت

 (:1زیر بیان شده است )نمودار 
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 ساختار نهادهای دولتی مرتبط با گردشگری :1نمودار 

 
 1392پور از حسننقلبه 1378هال و جنکینز، منبع: 

 

ای و محلی، در گردشگری، نقش بسیار مهمی در و منطقه ها در سطح ملیریزی دولتبرنامه

ها درسطوح شک این برنامهکند. بیتوسعة گردشگری، با اهداف اقتصادی و غیراقتصادی، ایفا می

ها بدون یکپارچگی و مشارکت اند؛ اما نکتة مهم این است که این برنامهمختلف با هم متفاوت

های گردشگری جوامع، رو، در برنامهاین(. ازB.Esu, 2015جامعة محلی اجرا نخواهد شد )

کنند و نباید تأثیرشان را نادیده انگاشت. های متفاوتی ایفا میهای دولتی و غیردولتی نقشسازمان

ها و منافع اقتصادی و غیراقتصادی حاصل دولتی هرکدام، در برنامههای دولتی و غیرلذا سازمان

 است: گونی دارند که در ذیل بیان شده های گونااز توسعة گردشگری، نقش
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نهادهای 
دولتی

مجموعه های 
شبه دولتی

دستگاه 
قضایی

مجریان 
قانون

جوامع و 
شبکه های 
میان حکومتی

شر کت های 
دولتی

مراکز دولتی

استانداری ها، 
فرمانداری ها  و 
جوامع محلی

قوة مجریه و 
مقننه
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آمده از دستهای دولتی و غیردولتی در تعیین نوع و سطح منافع بههای بالقوة سازماننقش :2نمودار 

 توسعة گردشگری

 
 Simpson, 2008منبع: 

 

داده و ها را در صنعت گردشگری به انواع: ها و اقدامات دولتگیری( تصمیم2000)1ریچینز

ریزی، کنترل، توسعه، کاربری زمین، زیرساخت، تأمین مالی تقسیم کرده است. اطالعات، برنامه

 گیری در جدول ذیل بیان شده است:های مداخله و تصمیمفعالیت دولت در هریک از شیوه

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 Richins 
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 گیریهای مداخله و تصمیمفعالیت دولت در هریک از شیوه : 2جدول 

 گیریتصمیم موضوع

 داده )اطالعات(
 پشتیبانی در توسعة اقتصادی گردشگری

 ای و ادارات گردشگریارتقای گردشگری در سطح محلی/ منطقه

 ریزیبرنامه
 های گردشگریها و استراتژیپشتیبانی از برنامه

 انداز بلندمدت برای گردشگری و توجه به عناصر محیطی، اقتصادی، اجتماعی گردشگریچشم

 کنترل

 معیارها و استانداردها در توسعة گردشگریارائة 

 ارائة خطوط راهنما و امکانات در جهت توسعة گردشگری

 ایجاد و تأمین نیازهای امنیتی، سالمتی، محیطی در توسعة گردشگری

 توسعه

 هاتوسعة فرایندها و اقدامات در جهت فراهم کردن امکانات و انجام فعالیت

 ارزیابی و سنجش معیارهای توسعه

 ها و عملکردها در جهت توسعهرزیابی فعالیتا

 کاربری زمین
 های زمین در توسعة گردشگریتعیین ظرفیت و محدودیت

 سعة گردشگریهای خا  و گسترده در جهت توتعیین حوزه

 زیرساخت
 هااعمال تغییرات و اقدامات در مدیریت زیرساخت

 های زیرساختایجاد و پیگیری اقدامات و برنامه

 مالیتأمین 

 های بهره و ... در توسعة گردشگری و افزایش شمار بازدیدهاایجاد دستمزد، مالیات، نرخ

وسعة تمشاورة تأمین مالی و انجام دادن پژوهش برای توسعه و کاهش موانع موجود در راه 

 گردشگری

 Richins(2000)منبع: 

 

 شود:تقسیم می نعت گردشگری به سه گروه اصلیصهای دولت در در مطالعة دیگری نقش

 
 نقش دولت در صنعت گردشگری :3نمودار 

 
 Javier and Elazigue(2011): منبع

 

که طوریتحقیقات انجام شده حاکی از اهمیت نقش دولت در صنعت گردشگری است. به

نظر گرفت. در یکی از تحقیقات، را در کشورها بدون حضور دولت در توان اقدامات گردشگرینمی

بندی محصوالت در سطح جهانی، تمرکز بر کیفیت، شریک مهم صنعتی، رهبری، طبقهنقش دولت 

عنوان مثال، سازمان گردشگری به(. Ontario, 2009کننده، بازاریابی برشمرده شده است )حمایت

عة برنامه ریزی توس
گردشگری

ارتقای گردشگری
استانداردهای 

گردشگری
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ترین عنصر در سیستم مدیریت گردشگری این کشور را دولت معرفی کرده است؛ اسکاتلند مهم

های آتی، رشد اقتصادی اعالم کرده ز توسعة گردشگری خود را، طی سالانداکه چشمطوریبه

د دانب منافع اقتصادی گردشگری، میترین حلقة اتصال، در کسرو دولت را مهمایناست. از

(VisitScotland,2010.)  

 ها، با هرگونه رویکردی، باید به نکات زیر در صنعت گردشگری توجه کنند:دولت

های گردشگری، مرکزی، در واحدهای دولتی محلی در مناطق و سایتایجاد دولت  -1

 برای ایجاد ارتباط یکپارچه میان دولت مرکزی و واحدهای محلی.

تعیین چگونگی فعالیت و مشارکت سایر واحدهای دولتی در توسعة گردشگری  -2

 پارچه صورت یکبه

 های اقتصادیآوردهتعیین واحدهای اقتصادی گردشگری برای بررسی منافع و  -3

های گردشگری، در هر یک از واحدهای اقتصادی، در اقتصاد ملی تعیین اثرات فعالیت -4

(Goodwin and Robson,2004.) 

 

 اقتصاد مقاومتی

 درحال که داشت اشاره اقتصادی به بیشتر معرفی، روزهای اولین در مقاومتی، اقتصاد

 و تحریم جنگ و مانند مشکالتی اقتصادی و ادبیات  «پایدار اقتصاد» با کردن نرم وپنجهدست

 (.1393محاصره بود )سیفلو، 

 آن درپی و تحریمـ  کنونی شرایط درـ یا  فشار هایتشخیص حوزه یعنی مقاومتی اقتصاد

 که فرصت به فشارهایی چنین تبدیل آرمانی شرایط در وآن   کردن اثربی و کنترل برای تالش

 چنین الزام و شرطپیش مدبرانه و عقالیی هایمدیریت اِعمال و همگانی مشارکت و باور قطعاً

 تالش و داخل تولید هایمزیت روی تأکید و هاوابستگی مقاومتی کاهش اقتصاد . است موضوعی

اقتصادی  مقاومتی، اقتصاد از منظور(. درحقیقت 1393)فشاری و پورغفار،  است اتکاییدخو برای

 کوشش و پیشرفت موانع دفع برای مقاومت کهبسته؛ چنان و منفعل اقتصادی نه پویاست، و فعال و

  .(Johnston, 2005شود )تعریف می پیشرفت و حرکت مهم مسیر در

 را خود فعاالنه که است اقتصاد از ایویژه گونة سازیمدل برای نظری بنیان مقاومتی اقتصاد

 فضای اقتصادی، هایمکانیسم است. ساخته پیش، آمادهزابیش ها،تحریم با مواجهه برای

پیش  این مبتنی بر، مقاومتی اقتصاد در ...،و ایواسطه و مالی نهادهای خارجی، تجارت وکار،کسب

لحظه هر و است سلطه نظام با دائمی ایدئولوژیک تعارض در کشور که شوندمی طراحی فرض

 (.1392زادة جهرمی و دیگران، )تراببه کشور وارد شود  غرب اقتصادی از ایضربهممکن است 

 مقاومتی اقتصاد تمام ولی؛ باشد مقاومتی اقتصاد از بخشی هم تحریم اقتصاد ندارد که منافاتی

 هایتحریم از خروج و مقابله برای حلی راه تواندمی مقاومتی اقتصاد درواقع، نیست؛ تحریم اقتصاد
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طورکلی بهاست.  تحریم اقتصاد از و فراتر نیست محدود موضوع این در صرفاً ولی باشد؛ اقتصادی

 (.1393است )سیفلو،  مقاومتی اقتصاد کارکردهای از یکی هاتحریم رفع توان گفتمی

 الزامات از دیگر یکی قوت نقاط به آن تبدیل و کشور ضعف نقاط مقاومتی، شناسایی اقتصاد در

 الزم مقاومتی، اقتصاد تحقق برای است. جهانی عرصة در اقتصاد واقعی جایگاه به رسیدن در کشور

 در دولت وظایف ترینمهم از گیرد. دولت صورت و مردم بین ایسازنده همکاری و تعامل است

 اشاره کرد: زیر موارد به توانمی مقاومتی اقتصاد تحقق

 تثبیت نوسانات نرخ ارز -

 افزایش سطح اشتغال -

 هاتثبیت سطح عمومی قیمت -

 اقتصادارتقای بخش خصوصی در  -

 (1393مدیریت مصرف )فشاری و پورغفار،  -

زا، شود. در نگرش دروننگر به اقتصاد مطرح میزا و بروندر اقتصاد مقاومتی، دو رویکرد درون

ایران، درحکم  اقتصاد درونی هایمزیت و هااز ظرفیت باال وریبهره با حداکثری برداریبهرهبه 

 بردارینگر، به بهره. در رویکرد برونشودتأکید می اقتصادی داخلی، رشد و ثبات اصلی عوامل

شود که مّلی، توجه می اقتصاد اهداف بردپیش منظورجهان، به در موجود هایاز فرصت حداکثری

 (.1393گیرد )نیلی و مالیی، در سه حوزة دانش فنی، سرمایه، بازار مدِّنظر قرار می

 

 نگر در اقتصاد مقاومتیزا و برونمقایسة رویکردهای درون :3جدول 

 اقتصاد مقاومتی

 

 زادرون

 اقتصاد دانش بنیان

 توسعة بخش نفت و گاز و زنجیرة ارزش آن

 تقویت نظام مالی

 کاهش وابستگی بودجه به نفت

 

 نگربرون

 ریزی تولید ملی متناسب با نیازهای صادراتیبرنامه

 اقتصادیتوسعة دیپلماسی 

 گذاری خارجی برای صادراتتشویق سرمایه

 1393منبع: نیلی و مالیی،                     

 

 که کرد قضاوت راحتیبه  توانمی مقاومتی، اقتصاد گانةده هایمؤلفه و هاویژگی به نگاهی با

 مقاومتی و اقتصادی هایمؤلفه و هاویژگی نیست. اقتصادی مقاومت راهبرد مقاومتی اقتصاد هرگز

 :از است عبارت

 اقتصادی؛ کالن هایشاخص بهبود و کشور اقتصاد در پویایی و تحرك ایجاد  -1

 تهدیدزا؛ عوامل برابر در مقاومت توانایی  -2

 داخلی؛ هایظرفیت بر تکیه -3
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 جهادی؛ رویکرد -4

 محوری؛مردم -5

 ؛اساسی و راهبردی اقالم امنیت تأمین  -6

 نفت؛ فروش درآمد به وابستگی کاهش -7

 مصرف؛ الگوی اصالح  -8

 ستیزی؛فساد -9

 (.1393محوری )سیفلو، دانش -10

 

 نقش دولت در گردشگری ایران با رویکرد اقتصاد مقاومتی

در ایران، دولت متولی امر گردشگری است. در طول بیش از هفت دهه، ساماندهی این صنعت 

است. امروز سازمان میراث های گوناگون شروع شده و سپس به سازمان ارتقا یافته با تشکیل اداره

فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، زیر نظر ریاست جمهوری، متولی صنعت گردشگری در ایران 

 (369: 1393)ضرغام بروجنی و شالبافیان،  است.

ها تمایل به ها اهداف متعددی را مدِّنظر دارند. از آنجاکه دولتدر توسعة گردشگری، دولت

(. 348: 1382دهند در گردشگری مداخله کنند )گی، دارند، ترجیح میحفظ نظام اقتصادی خود 

آید و شمار میتوسعه، شاهراه اقتصادی مناسبی بهلذا گردشگری، در بسیاری از کشورهای درحال

شده از گردشگران، توان به درآمدهای کسبهمراه دارد؛ که ازجمله میفواید اقتصادی بسیاری به

 ,Sharpleyand Teflerزایی اشاره کرد )یش تولید ناخالص ملی، اشتغالدرآمدهای صادراتی، افزا

2008: 180.) 

رو گرایش و توجه کشورها به صنعت گردشگری معطوف به منافع اقتصادی است. ایناز

به مسائل اقتصادی در ایران از یک سو، و منابع عظیم و متنوع گردشگری از سوی دیگر، باتوجه

تر به صنعت گردشگری تمامهرچهتواند اولین گام در توجه اقتصادی میاتخاذ رویکردهای صحیح 

 مدل؛ نیست مجزا اقتصادی نظام مقاومتی طورکه بیان شد، اقتصادو توسعة آن باشد. همان

 که است ملی مصرف و درآمد و تولید از شدهمهندسی جریانی بلکه نیست؛ کالسیک اقتصادی

 و تشویقی هایظرفیت از استفاده با شود ومی کالن اقتصاد بازارهای در تعادل باعث

 و خرد اقتصاد هایالیه ترینپائین تا را خود نفوذ است درصدد دینی و ملی هایبرانگیختگی

 .(1391)خلیلی، دهد گسترش خانوارها و اقتصادی کوچک هایبنگاه

مقاومتی را های اقتصاد (، در تحقیقات خود، شاخصه1392کامفیروزی و همکارانش)

 اند:صورت زیر ارائه کردهبه

 ریزی؛گذاری و برنامهسیاست -

 سازی؛فرهنگ -

 مبارزه با مفاسد اقتصادی و ایجاد امنیت اقتصادی؛ -
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 کیفیت؛ -

 مصرف محصوالت داخلی؛ -

 اشتغال و کارآفرینی؛ -

 گذاری و گسترش تولید؛سرمایه -

 اقتصاد بدون نفت. -

اند ترین شاخص اقتصاد مقاومتیریزی مهمبرنامهگذاری و ها، سیاستدر میان این شاخص

گذاری، در ریزی و سیاستها، در حوزة برنامهبه نقش دولت(. باتوجه1392)کامفیروزی و دیگران، 

ها و رویکردهای هاست که فعالیتها و حکومتصنعت گردشگری نیز برنامه و سیاست دولت

گذاری گردشگری در سه حوزة سیاسی، های بنیادین سیاستکند. شاخصجوامع را مشخص می

 است:صورت ذیل ارائه شده اقتصادی، فرهنگی و آموزش به

 
 گذاری گردشگریهای بنیادین سیاستشاخص :4جدول 

 توسعة روابط خارجی

 های گردشگریگذاری در زیرساختسرمایه

 کاهش تصدی دولت

 توسعة فرهنگ عمومی گردشگری

 گردشگریایجاد نظام آموزش رسمی 

 های کاربردیتوسعة آموزش

 های گردشگریحمایت از پژوهش

 هاتحول و نوسازی سازمان

 تحول در نظام مدیریت

 توسعة نظام پشتیبانی و عملیات

 توسعة محصوالت و خدمات گردشگری

 1386منبع: شجاعی و نوری،                          

 

های گردشگری و کاهش تصدی دولت گذاری در زیرساختها، سرمایهدر میان شاخص

حوزة  در، ایران اینکه بهباتوجه(. 1386اند )شجاعی و نوری، های حوزة اقتصادی بیان شدهشاخص

، است برخوردار بسیاری هایتوانمندی از انسانی، و مادی ذخایر زااعمّ ایسرمایه بالقوة امکانات

 توسعه عوامل و ابزارها باشد. میسر امری مطلوب اقتصادی تعادل به نیل توانمندی رسدمی نظربه

 و مادی، و فیزیکی سرمایة نظیر افزاریسخت عاملدسته  دو به کلیرطوبه، اقتصادی تعادل و

 مطالعة. شودمی تقسیم قانونمندی و انضباط سازمان، انسانی، سرمایة نظیر افزاریمنر عوامل

 افزارینرم عوامل تقویت به که کشورهایی همواره :است نکته این مؤید هادولت کارنامة و سرگذشت

 عوامل تقویت به که اندبوده کشورهایی از ترموفق بسیار اند،پرداخته اقتصادی تعادل و توسعه

 (. 1391اند )خلیلی، پرداخته فیزیکی سرمایة نظیر افزاریسخت
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بَرند، کاربَرتر است، مقایسه با سایر صنایع، که اکثراً سرمایهآنجاکه صنعت گردشگری در از

ها عموماً از گردشگری، برای رفع مشکالت اقتصادی زایی دارد و دولتلذا نقش مؤثرتری در اشتغال

برند. گردشگری این قابلیت را دارد که درنقش فعالیت ناشی از بیکاری در جوامع، بهره می

اد را از بخشی به اقتصاد ملی، روند توسعه را تسریع کند و اقتصاقتصادی جایگزین، با تنوع 

 (.230: 1392محصول بودن برهاند )ضیایی و تراب احمدی، وابستگی به یک صنعت و تک

 

 بندیجمع

ترین عناصر رشد اقتصادی کشورها، در ترین و کلیدیشک یکی از مهمصنعت گردشگری بی

رو سازمان جهانی گردشگری، با تأکید بر نقش مهم نایرود. ازشمار میهای اخیر، بهسال

عنوان یک کاتالیزور اقتصادی، این صنعت را عامل مؤثر در رشد اقتصادی معرفی گردشگری به

 اشتغال، ایجاد برای جدیدی منبع درنقش گردشگری به همین سبب(؛ B.Esu, 2015کرده است )

 مطالعات اجتماعی، در هایزیرساخت تقویتدولتی،  درآمدهای ارزی، افزایش درآمدهای افزایش

 .(Cloverdon, 2002) تأیید شده است  گوناگون

را مبنای « پذیری جهانیشاخص رقابت»تاکنون،  2005، از سال 1مجمع جهانی اقتصاد

های های توانمندیاساس شاخصتحلیل اقتصادی کشورها قرار داده است. در حوزة گردشگری، بر

زیرساخت، منابع طبیعی و فرهنگی، هرساله کشورها را بررسی و  گذاری،محیطی، سیاست

کشور حائز رتبة  141، ایران بین 2015کند. در گزارش منتشر شدة این سازمان در بندی میرتبه

ها و منابع تاریخی و طبیعی ایران، و تمرکز سایر به قابلیت(. باتوجهWEF, 2015شده است ) 97

ت گردشگری، این آمار خوشایند نبوده و جایگاه مناسبی برای توسعه بر صنعکشورهای درحال

 کشورمان نیست. 

به اینکه، در ایران دولت متولی امر گردشگری است، سازمان میراث فرهنگی، صنایع باتوجه

)ضرغام  دار صنعت گردشگری در کشور استدستی و گردشگری، زیر نظر ریاست جمهوری، عهده

به مسائل اقتصادی که ایران با آن مواجه (. از یک سو باتوجه369:  1393بروجنی و شالبافیان، 

قتصادی است، و از سوی دیگر منابع عظیم و متنوع گردشگری ایران، اتخاذ رویکردهای صحیح ا

 (.1391، تر به این صنعت باشد )خلیلیتمامتواند اولین گام در توسعة گردشگری و توجه هرچهمی

ساله ه، در سال جاری میالدی و بازة دهرشد سهم درآمدهای کل گردشگری و صنایع وابست

، مسیر دشوارتری را طی خواهد کرد و سرعت آن کمتر از رشد سهم درآمدهای مستقیم، 2026تا 

و  9/5ترتیب رو، بهسالة پیشو بازة ده 2016تدریج برای شد بهدر کل اقتصاد، خواهد بود. این ر

درصد  7/6ترتیب، سهم درآمدهای کل گردشگری در اقتصاد ایران از ایندرصد خواهد بود. به 7/4

به درآمدهای شد کند درآمدهای کل گردشگری نسبتدرصد خواهد رسید. این ر 3/7کنونی به 

ها و صنایع وابسته و پشتیبان گردشگری با سرعت کمتری مستقیم نشان از آن دارد که زیرساخت

                                                           
.1 World Economic Forum(WEF) 
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صورت مستقیم با ه بهشود کها و مراکزی انجام میال رشدند و بخش عمدة توسعه در بنگاهدر ح

های دولتی برای توسعة سفر و ها و هزینهگذاریاند. از طرفی سرمایهارتباطگردشگران در

 ها دارد.بودن آنگیرد که نشان از ناکافید جای میگردشگری هم در این بن

که، طوریز اهمیت نقش دولت در صنعت گردشگری است، بهتحقیقات انجام شده حاکی ا

(. Ontanio, 2009توان بدون حضور دولت در نظر گرفت )اقدامات گردشگری در کشورها را نمی

ها در صنعت گردشگری بسیاری از محققان، اقدامات مدیریتی در سطح کالن را از وظایف دولت

ریزی توسعة گردشگری، ارتقای گردشگری، برنامههایی چون که فعالیتطوریدانند بهمی

 Javier andاست ) ها در امر گردشگری برشمرده شدهاستانداردهای گردشگری از وظایف دولت

Elazigue, 2011) . 

ها تمایل به ها اهداف متعددی را مدِّنظر دارند. از آنجاکه دولتدر توسعة گردشگری، دولت

: 1382دهند در گردشگری مداخله نمایند )گی، رجیح میحفظ نظام اقتصادی خود دارند، ت

شمار توسعه، شاهراه اقتصادی مناسبی به(؛ لذا گردشگری، در بسیاری از کشورهای درحال348

شده از توان به درآمدهای کسبجمله میهمراه دارد که ازآنآید و فواید اقتصادی بسیاری بهمی

 Sharpleyزایی اشاره کرد )ولید ناخالص ملی، اشتغالگردشگران، درآمدهای صادراتی، افزایش ت

and Tefler, 2008: 180.) 

رفت از مشکالت های اخیر، اقتصاد مقاومتی، به مفهوم رویکردی کارا در بروندر سال

 مجزا اقتصادی نظام یک مقاومتی طورکه بیان شد، اقتصادرو، ارائه شده است. هماناقتصادی پیش

 مصرف و درآمد و تولید از شدهمهندسی جریانی بلکه؛ نیست کالسیک یاقتصاد مدل یک؛ نیست

ها باید رو دولتاین(. از1391)خلیلی، شودمی کالن اقتصاد بازارهای در تعادل باعث که است ملی

وکارهای نوپایی که در درکنار وظایف خطیر نظارت، راهبری، حمایت از بخش خصوصی و کسب

ویژه در اند، بسترهای مناسبی برای رشد واحدهای فعال اقتصادی خصوصی، بهآن پدید آمده

درصدی دولت در  85حدود علت سهم بخش صنایع کوچک و متوسط، فراهم آورند. در ایران، به

العادة دولت را در عرصة تمامی کارکردهای های اقتصادی، مطمئناً باید نفوذ فوقعرصة فعالیت

 (.1391زاده، اصلی سیستم نوآوری انتظار داشت )اکبرزاده و شفیع

 خصوصی بخش توانمندسازی و اقتصاد کردنمردمی و اساسی قانون 44 اصل صحیح اجرای

 ظرفیت تقویت نیز، و مقاومتی اقتصاد تحقق و مردمی مشارکت افزایش در سزاییب نقش تواندمی

 و هانگاه ها،خالقیت و ابتکارات ای،سرمایه منابع کار، نیروی .باشد داشته داخلی تولید توان و

 درون، به مولد هماهنگ شوند. نگاه مقاومتی اقتصاد الزامات با بایدمی آن نظایر و هانگرش

 مقاومتی است و عامل تبدیل کشور به صادرکنندة های اقتصادو خودکفایی، از ویژگیخوداتکایی 

 و کشور رویکرد مقاومتی، اقتصاد است. در نفت به غیرمتکی و غیروابسته و غیرنفتی محصوالت

)فشاری و پورغفار،  است درونی هایظرفیت کارگیریبه و وریهبهر  نخست، وهلة در جامعه،

1393.) 
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برند، کاربَرتر است، صنعت گردشگری در مقایسه با سایر صنایع، که اکثراً سرمایه آنجاکهاز

ها عموماً از گردشگری برای رفع مشکالت اقتصادی زایی دارد و دولتلذا نقش مؤثرتری در اشتغال

برند. گردشگری این قابلیت را دارد که، درنقش فعالیت ناشی از بیکاری در جوامع بهره می

یگزین، با تنوع بخشی به اقتصاد ملی، روند توسعه را تسریع کرده و اقتصاد را از اقتصادی جا

 (.230: 1392محصول بودن برهاند )ضیایی و تراب احمدی، وابستگی به یک صنعت و تک

هزار نفر در سال 700انداز، با پایة حدود امة چشمآمار توسعة گردشگری ایران، در طول چهار برن

 ، مطابق جدول زیر است:1383ران، در سال گردشگر ورودی به ای

 
 آمار توسعة گردشگری ایران :5جدول 

 های برنامهسال
نرخ 

رشد 

 برنامه

تعداد گردشگران در 

های پایانی سال

 برنامه به میلیون نفر

های درآمد ارزی در سال

 پایانی برنامه به میلیارد دالر

 برنامة چهارم توسعه

1384 -1388 
30% 6/2 5/1 

 برنامة پنجم توسعه

1389-1393 
20% 5/6 5/4 

 10 13 %15 1398-1394برنامة ششم توسعه 

 25 20 %10 1403-1399برنامة هفتم توسعه 

 1395و نظارت ریاست جمهوری  ریزیمعاونت برنامهنامة آماری منبع: سال            
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ها و تهدیدهای واجهه با فرصتگردشگری ایران، در منتایج تحلیل و بررسی نقاط قوت و ضعف 

 صورت خالصه در جدول زیر آمده است:رو، بهپیش
 

 ها و تهدیدهای گردشگری ایران: نقاط ضعف و قدرت، فرصت6جدول

 نقاط قوت

درحکم جغرافیای سیاسی و موقعیت ایران در منطقة استراتژیک خاورمیانه و آسیا، موقعیت تاریخی ایران  -

های بزرگ باستانی، امنیت و پایداری سیاسی کشور در مقایسه با کشورهای منطقه، یکی از مراکز تمدن

 قرارگیری در حدفاصل دو قارة آسیا و اروپا

ویژه گردشگری مذهبی، گردشگری های گردشگری بهها و قابلیتبرخورداری کشور از انواع مختلف جاذبه -

 گردیگردشگری دریایی، گردشگری جنگ، گردشگری روستایی و طبیعتفرهنگی، گردشگری سالمت، 

 فرد جغرافیاییتنوع اقلیم و موقعیت منحصربه -

 نظیرتنوع فرهنگی و قومی کم -

 اثر ملموس ثبت جهانی( 13)  بدیلبرخورداری از میراث فرهنگی و تاریخی بی -

 قرار گرفتن در کنار جادة باستانی ابریشم -

جز ترکیه، در میان کشورهای همسایه یکی هیافته که، بونقل نسبتاً توسعهایی و شبکة حملخدمات زیربن -

 ها را در اختیار دارد.از بهترین

شرایط و موقعیت مناسب برای تشکیل تورهای تلفیقی شامل مناطق ساحلی، جنگل، کوه، نواحی بیابانی  -

 های تاریخیو کویری، روستاهای سنتی، جاذبه

 و ساختار مناسب دستگاه متولی گردشگری در نظام تشکیالتی دولتجایگاه  -

های متنوع فرهنگی، گستردگی و تنوع صنایع تنوع زیستی، ایالت و اقوام با آداب و سنن متفاوت و جاذبه-

 های گوناگونهای سنتی، پوششدستی، خوراکی

 ریکرده و دانشگاهی در حوزة گردشگبرخورداری از نیروی انسانی تحصیل -

 نقاط ضعف

تبع آن فقدان آمار و ارقام الزم و به (TSA) های اقماری گردشگری کشورنداشتن نظام جامع حساب -

و بررسی اثرات درآمد کم حاصل از گردشگری بر متغیرهای کالن اقتصادی، نظیر  ریزیبرای برنامه

 .زایی و تولید ناخالص ملی، قابل احصاء نیستاشتغال

 های دخیل در صنعت گردشگریبین دستگاهناهماهنگی  -

زمینة معرفی چهرة واقعی جمهوری اسالمی های ذیربط درری الزم بین دستگاهناهماهنگی و فقدان همکا -

 های معاندالمللی و مقابله با تبلیغات مغرضانه و مسموم رسانهایران در سطح بین

های تبلیغاتی گسترده و فراگیر، در راستای یتاختصا  نیافتن اعتبارات و بودجة ملی ویژه، برای فعال -

 های گردشگری جمهوری اسالمی ایران در سراسر جهانها و توانمندیمعرفی قابلیت

 المللی های اعتباری بینمنظور پذیرش کارتنبودن سامانة بانکی الزم در کشور، به -

 بازارهای هدف گردشگری وپاگیر صدور روادید ورود به کشور برای اغلبمراحل متعدد و دست -

 المللی و باالخص پروازهای داخلیونقل هوایی در حوزة پروازهای بینضعف ساختار سیستم حمل -

 های تفریحیهای کروز و کشتیونقل دریایی، شامل کشتینداشتن توجه کافی به ناوگان حمل -

های اجرایی ملی و دستگاه سازی مبحث گردشگری در کتب درسی، رسانةسازی و نهادینهنبوِد فرهنگ -

 کشور

ای ممزوج از مقولة فرهنگ و ای صرفاً فرهنگی به پدیدهتغییر ندادن نوع دیدگاه به گردشگری، از پدیده -

 های اجرایی کشورگذار و دستگاههای کالن سیاستاقتصاد، در دستگاه
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 هافرصت

 

 کشورتأکید بر ضرورت توسعة صنعت گردشگری در اسناد باالدستی  -

ازیر شدن گردشگران این ثباتی سیاسی در برخی از کشورهای حوزة خاورمیانه و درنتیجه امکان سربی -

 سمت جمهوری اسالمی ایرانکشورها به

درمانی که جمهوری اسالمی ایران از  گرایش جدید کشورهای منطقه به گردشگری حالل و گردشگری -

 .خصو  برخوردار استپتانسیل باالیی دراین

 لغو روادید با برخی از کشورهای بازار هدف -

عنوان بزرگترین  گرفتن نام جمهوری اسالمی ایران در فهرست مقاصد مجاز گردشگری کشور چین بهقرار -

 بازار مولد گردشگر در جهان

، ECO ،D8 ،OIC المللی نظیرای و بینهای منطقهعضویت جمهوری اسالمی ایران در سازمان -
UNWTO 

 تبع آن ارزان شدن تورهای ورودیتحوالت نرخ ارز و افزایش قیمت تورهای خروجی و به -
 

 تهدیدات

های مستند و های خارجی از طریق ماهواره، اینترنت، نشریات، فیلمتبلیغات مغرضانه و مسموم رسانه -

 سینمایی

  های اقتصادی علیه جمهوری اسالمی ایراناعمال تحریم -

های انرژی ها، درخصو  حاملهای حمایتی مرتبط با طرح هدفمندسازی یارانهنیافتن بستهاختصا   -

 تأسیسات گردشگری

 ثباتی سیاسی و وجود ناآرامی در کشورهای همسایهبی -
 

 

به نتایج آن  یابیدستهای اقتصاد مقاومتی و توان بیان کرد اجرای سیاستدرمجموع می

که و همانطور نهادهاست؛ ها ودستگاه  تمام هماهنگی و بلندمدت مسیر در یک ریزیمستلزم برنامه

 موردتوجهعوامل اثربخش در جامعه را  و منابع نهادها و مقاومتی باید اقتصاد تجلی بیان شد، در

 (.1394)اخباری و قلی زاده،  قرار داد

 

 گیریبحث و نتیجه

که صنعت گردشگری، به یکی از پردرآمدترین صنایع خدماتی در جهان تبدیل شده  آنجا از

اند، و خود را مدیون این صنعتیافته رشد اقتصادی است و بسیاری از کشورهای توسعه

های گردشگری متنوع، ها و پتانسیل باالی ایران در داشتن جاذبهبه قابلیتدیگر، باتوجهازسوی

رفت از مشکالت اقتصادی، نعت درحکم شاهراه اقتصادی، برای برونتمرکز و توجه به این ص

منظور توجه صِرف اقتصادی به گردشگری نیست، زیرا نگاه صرفاً ضروری است. این مفاهیم به

به حاضر، باتوجهطلبانه به گردشگری، آن را ضایع و تباه خواهد ساخت؛ اما درحالمنفعت

منبع و راهکاری اساسی  منزلةتوان به گردشگری بهان، میهای موجود در اقتصاد ایرشکاف

 نگریست.

عنوان رویکرد کلی اقتصادی مطرح شده و با های اخیر، موضوع اقتصاد مقاومتی بهدر سال

، به سال اقتصاد مقاومتی، از سوی مقام معظم رهبری، اهمیت این موضوع 1395گذاری سال نام
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ها و صنایع این رویکرد را روری است تمامی ارگانشود. به همین سبب، ضازپیش معلوم میبیش

 قرار دهند. موردتوجه

عبارتی صنعت گردشگری در صنعت گردشگری ایران، دولت متولی امر گردشگری است و به

گذار، در ترین ارگان قانونرو دولت، درمقام مهمایران تحت نظارت و مدیریت دولتی است؛ ازین

ویژه به شده و بهوناگونی در اقتصاد مقاومتی ارائهگذارد. مفاهیم گمیصنعت گردشگری اثر 

ترین برداری از منابع داخلی اشاره شده است؛ منابع تاریخی، طبیعی، فرهنگی از مهمبهره

یابد. ها از طریق گردشگری تحقق میبرداری از آنشوند که بهرههای کشور محسوب میجاذبه

بخش اقتصاد بدون نفت خواهد بود و تکیه بر های داخلی تجلیرفیتبرداری از ظهمچنین، بهره

 صنعت گردشگری خود یکی از اقداماتی است که وابستگی ایران را به نفت کاهش خواهد داد.

توجه در ارتقای ترین نکات قابل، خود یکی از مهمگذاری دولتو سیاست ریزیتأکید بر برنامه

های در راستای ارتقای گردشگری ایران، با تأکید بر ظرفیت ریزیصنعت گردشگری است. برنامه

زایی و کاهش بیکاری در این صنعت اشتغال منجربهکارگیری واحدهای خصوصی، داخلی و به

 کند.سازی را نیز محقق میشود و خصوصیمی

معنی اقتصاد محدودکننده و انقباضی نیست. طورکه بیان شد، اقتصاد مقاومتی بههمان

برداری از آن است. عبارتی تأکید و تمرکز بر منابع داخلی و بهترین شیوة بهرهاد مقاومتی بهاقتص

توان انتظار داشت دولت درمقام مرجع اصلی و های بالقوة صنعت گردشگری، میبه ویژگیباتوجه

ار نگر و نظارتی، مسیر اقدامات الزم در توسعة گردشگری را هموریز، با رویکردی تعادلبرنامه

 نماید.

نظر گرفته شده، دور از میلیون نفرِ در20، رسیدن به عدد1404انداز افق براساس سند چشم

و محور قراردادن هر سه ضلع دولت و بخش خصوصی و  ریزیتوان با برنامهدسترس نیست و می

 جوامع میزبان به این رقم دست یافت؛ که قطعًا نقش مؤثری در ایجاد اشتغال و درآمد ارزی و

توانیم به رتبة پانزدهم در رنکینگ رشد تولید ناخالص داخلی خواهد داشت. در آن صورت می

میلیارد دالر خواهد داشت. آن 30یابیم؛ که درآمد ارزی بیش از  سازمان جهانی جهانگردی دست

کرد، که این مهم مستلزم داشتن  ریزیتوان، به جای نفت، بر توسعة گردشگری برنامهزمان می

 های زیر است:مة استراتژیک و توجه جدی به مؤلفهبرنا

 های گردشگری کشورشناسایی مزیت -

 حضور فعال و جدی در بازارهای هدف گردشگری و بازشناسایی و بازبینی این بازارها -

 نهاد های مردمها و سازمانNGOدولتی و های غیرنقش جدی بخش -

 جوامع میزبان و محلی  -

 المللی ای و بینهای منطقهتوسعة همکاری -

 یافته در این حوزه رو و توسعههای موفق کشورهای پیشکارگیری تجربهبه -

 لزوم توجه جدی و عزم ملی درخصو  توسعة گردشگری در کشور -
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ها و نهادهای مرتبط با مقولة گردشگری با دستگاه خانهها و وزارتهمکاری سایر دستگاه -

 عهمتولی برای توس

ونقل، مراکز اقامتی های گوناگون حملنیاز در بخشهای موردتوسعه و تکمیل زیرساخت -

 و پذیرایی، راهنمایان و... 

دیده و کارگیری نیروهای آموزشنگاه علمی و تخصصی به مقولة گردشگری، به -

گذاری و دانشگاهی، تعامل و همکاری با مراکز علمی و دانشگاهی برای سیاست

 های گوناگونو حتی اجرا در حوزه ریزیبرنامه
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