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گذاري صنعت گردشگري در اسناد هدف مطالعه حاضر بررسي سياست
اي جمهوري اسالمي ايران با تاكيد بر گردشگري ورزشي است. براي توسعه

اي كه در حال حاضر معتبر هستند به طور اين منظور هشت سند توسعه
اوري و به ها به روش اسنادي جمعهدفمند به عنوان نمونه انتخاب شدند. داده

ت كيفي تحليل شدند. نتايج نشان داد كه گردشگري، گردشگري ورزشي صور
انداز ها در قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران، چشمآن و معاني نزديك به

هاي ، نقشه جامع علمي كشور و سياست١٤٠٤جمهورى اسالمى ايران در افق 
ه ششم هاي كلي برنامكلي علم و فناوري، مورد توجه نبودند اما در سياست

توسعه، برنامه ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسالمي 
اند و افزايش ايران و الگوي پايه اسالمي ايراني پيشرفت مورد توجه قرار گرفته

گذاران در نهايت منجر به تدوين سند اهميت گردشگري در نزد سياست
هاي كلي ياستراهبردي توسعه گردشگري ايران شده است. بعد از ابالغ س

گذاري گردشگري و گردشگري ورزشي ايران برنامه ششم توسعه، سياست
دچار تحول شده و اسناد بعدي اهميت زيادي را به اين صنعت اختصاص 

رسد براي حصول نتيجه مطلوب اجراي اند. با اين وجود به نظر ميداده
و  هاي مرتبط با گردشگري و گردشگري ورزشي بايد مورد تاكيدسياست

  .قرار گيرند ارزيابي مستمر
  هاي كليديواژه

   .گذاري، گردشگري، گردشگري ورزشياي، سياستاسناد توسعه

The purpose of this study is to survey the policy of the 
tourism industry in the development documents of the 
Islamic Republic of Iran with emphasis on sports tourism. 
For this purpose, among the development documents of 
the country, eight development documents that are 
currently valid and current were purposefully selected as 
a sample. Data were collected by documentary method 
and then analyzed qualitatively. The results showed that 
in the Constitution of the Islamic Republic of Iran, the 
vision of the Islamic Republic of Iran on the horizon of 
1404, the comprehensive scientific map of the country 
and general policies of science and technology, tourism, 
sports tourism and their meanings are not mentioned. 
Tourism, sports tourism and their related meanings have 
been considered in the general policies of the Sixth 
Development Plan, the Sixth Economic, Social and 
Cultural Development Plan of the Islamic Republic of 
Iran and the Basic Islamic-Iranian Model of Progress and 
increasing the importance of tourism for policy makers 
ultimately leads to codification of A strategic document 
for the development of tourism in Iran. After the 
announcement of the general policies of the Sixth 
Development Plan, the tourism policy and sports tourism 
of the Islamic Republic of Iran have undergone evolution 
and subsequent documents give the great importance to 
this industry. However, it seems that in order to achieve 
the desired result, the implementation of policies related 
to tourism and sports tourism should be continuously 
emphasized and evaluated. 
Keywords 
Development Documents, Policy Making, Tourism, 
Sports. 
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  همقدم

 -ي اجتماعيگردشگري از زمان ظهور به صورت يك پديده
مهم براي به عنوان سازوكاري  1960ي اقتصادي در دهه

و  )Sharpley, 2002bتوسعه مورد توافق جهاني قرار گرفت (
وكارهاي بزرگ جهان قرار دارد در رقابتي تنگاتنگ با كسـب 

)Bhargava, Rajaram, Tholson, 2016 و با توجه به (
ها، توليد درآمد تاثير بر توليد، اشتغال، بهبود و ارائه زيرساخت

موسوي ه توسعه صلح جهاني(مالياتي، كمك به صادرات، كمك ب
) رونق كسب وكار، توزيع ثروت، كمك به ١٣٩٧و همكاران، 

ي عدالت فضايي، ترويج و تبادل فرهنگي، تبليغ و حفظ توسعه
آثار فرهنگي و اجتماعي و كسب درآمد فراوان ارزي، يك عنصر 

). كمپل و ١٣٩٦آيد(ويسي، مهم و از لوازم توسعه به شمار مي
گردشگري به عنوان يكي از محورهاي اصلي توسعه در  بوچان از

   .)Kamble & Bouchon, 2014اند(دوره معاصر نام برده
دهد كه گردشگران بررسي روند توسعه گردشگري نشان مي

با رشد مستمر به  ١٩٥٠ميليون نفر در سال  ٢٥المللي از بين
سال ميليارد نفر در  ١٣/١و  ٢٠١٣ميليارد نفر در سال  ٠٨٧/١

افزايش يافته و در اين سال از هر يازده شغل يك شغل،  ٢٠١٤
ي شده در جهان، و درصد خدمات ارايه 30درصد صادرات و  6

درصد توليد ناخالص جهاني مربوط به صنعت  9در مجموع 
 2017). در سال ١٣٩٤ويسي و محمد دوست، گردشگري بود (

ميليون نفر  323به يك ميليارد و المللي تعداد گردشگران بين
بيني سازمان جهاني گردشگري اين بود كه پيش افزايش يافت.

ميليارد نفر برسد  ٥/١به  ٢٠٢٠تعداد گردشگران جهان در سال 
)UNWTO گير باعث كاهش چشم ١٩) اما پاندومي كوويد

هاي با وجود افت گردشگري در اثر برخي بحرانگردشگر شد. 
ي گذشته ن، در چند دههسياسي و اقتصادي در برخي مناطق جها

ويسي و گردشگري همواره داراي روند كلي رو به رشدي بود(
  ). ١٣٩٤محمد دوست، 

هاي گردشگري است كه گردشگري ورزشي يكي از گونه
كرتزمن گردشگري  اهميت فراواني در توسعه گردشگري دارد.

اي بـراي ورزشي را اسـتفاده از ورزش بـه عنـوان وسـيله
و هال آن را مسافرت با  كندتعريف ميگردشگري هـاي فعاليـت

هاي ورزشي به داليل غيرتجاري براي شركت يا مشاهده فعاليت
 ,Hinch & Higham( كننددور از منطقه زندگي تعريف مي

به طور كلي به نوعي را  اصطالح گردشگري ورزشيويد ). 2011
گردشگري نسبت داد كه شركت كنندگان ورزشي يا به صورت 

). سازمان Weed, 2006( يا غيرفعال در آن حضور دارند فعال
) IOC) و كميته بين المللي المپيك (WTOجهاني گردشگري (

اهميت گردشگري ورزشي را به عنوان يك بازار   2004در سال 

گردشگري و «مورد تأكيد قرار دادند و اظهار كردند كه  ،هدف
و نيروهاي هر د«و اينكه » هم پيوسته و مكمل هستندورزش به

گذاري در قدرتمندي براي توسعه هستند و باعث تحريك سرمايه
ها، ها، استاديومها، جادههاي زيربنايي مانند فرودگاهپروژه

هايي كه پروژه-شوندها ميهاي ورزشي و رستورانمجتمع
توانند همانند گردشگراني كه براي استفاده از جمعيت محلي مي

براون و ). از نظر فانك WTO» (ببرنداند از آن لذت آنها آمده
موجب كه عواملي است از يكي دنيا سراسر گردشگري ورزشي در 

مسابقات برگزاري و شود، ميگردشگري بازار رونق  وسريع رشد 
 & Funk( داردمهمي نقش گردشگري بازار  رونقدر ورزشي 

Bruun, 2007نشان ٢٠٠٣همكاران ( ). نتيجه مطالعه مـولز و (
داد كـه گردشـگري ورزشـي در ميـان انـواع گردشگري 

 & Highamبيشترين و سريعترين رشد را در بازار داراست (

Hinch, 2006 نوع اصلي گردشگري ورزشي را   ٥). كرتزمن
)رويدادهاي ورزشي، ١از ديدگاه عرضه محصول معرفي كرد: 

ها و )مجتمع٤، )تورهاي ورزشي٣هاي ورزشي، )جذابيت٢
)سفرهاي آبي ورزشي ٥هاي تفريحي ورزشي و اردوگاه

)Kurtzman J, 2005 .( هاي گردشگرياز نظر جذابيتايران 
) ١٣٨٧در بين ده كشور اول جهان قرار دارد (قيامي و همكاران، 

هاي طبيعي جهان رتبه پنجم را به خود و از نظر جذابيت
ن گزارش سال ). همچني١٣٨٤اختصاص داده است(زارعي 

ترين مجمع جهاني اقتصاد ايران را در رده نخست ارزان٢٠١٩
. با )WEforumكشور براي گردشگري معرفي كرده است (

هاي انساني، فرهنگي و ورزشي، ها و ظرفيتتوجه به اين رتبه
ايران داراي استعداد براي توسعه صنعت گردشگري و گردشگري 

  ورزشي تفريحي است.
زا دارد از اقصاد مقاومتي كه نگاه درون هاياجراي سياست

) گزارش داد ١٣٩٥جهانيان ( هاي اقتصادي نظام است.اولويت
هاي اقتصاد مقاومتي همسو كه صنعت گردشگري با شاخص

توان ها مياست و با مديريت مناسب دولت و انجام بهينه فعاليت
شاهد رشد صنعت گردشگري و كاهش وابستگي به اقتصاد تك 

مطالعات امينيان و ). ١٣٩٥نفت بود (جهانيان،  محصولي
) و نعيمي مجد ١٣٩١)، طالئيان و عبديان (١٣٩٤خوشخو(

) نيز رابطه بين توسعه گردشگري و اقتصاد مقاومتي را ١٣٩٨(
). بر اين اساس بايد از ١٣٩٨تاييد كردند (نعيمي مجد، 

هاي باالي ايران در جذب گردشگر و گردشگر ورزشي پتانسيل
ارتقا جايگاه ايران در جذب گردشگر و پيشبرد اهداف اقتصاد  براي

هاي غني گردشگري ورزشي وجود جاذبهگرفت. مقاومتي بهره
تواند موجب جذب بدون وجود ساختارهاي زيربنايي مناسب نمي

تعديل  گردشگران و ايجاد رضايت در آنها شود درحالي كه
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دشگري  هاي كالن كشوري در توسعة صنعت گرگذاريسياست
اين براي جذب ). بنابر١٣٩٣موثر هستند (محرم زاده و همكاران، 

هاي گذاري مناسبي جهت ايجاد زيرساختگردشگر بايد سياست
 توسعه گردشگري انجام شود. 

)  1997aگذاري گردشگري ويد و بول (در زمينه سياست
گذاران ورزش و جهانگردي نشان دادند كه با وجود اينكه سياست

انگليس اغلب ابتكارات مرتبط با گردشگري ورزشي را ترويج در 
هاي شريك در كنند، به ندرت اين كار را با همكاري سازمانمي

ويد و  .)Weed & Bull, 1997دهند(بخش ديگر انجام مي
سال مطالعه، يك نظريه داده بنياد  8پس از  ٢٠٠٤بول در سال 

گري در انگليس گذاري براي ورزش و گردشدر مورد روند سياست
مدلي را براي  2001). ويد در سال Weed, 2005ارايه دادند (
گردشگري معرفي كرد كه نشان -هاي ورزشگذاريروند سياست

گذاري ورزش و گردشگري در دو جامعه انجام داد كه سياست
شود كه از لحاظ تاريخي، فرهنگي و ساختاري از يكديگر جدا مي

 2003ويد در سال  همچنين .)Weed, 2001( هستند
اي، سياست دولت، هاي منطقهها، تعاريف، زمينهايدئولوژي

فرهنگ و ساختار سازماني و در نهايت افراد را به عنوان شش 
گذاري براي عاملي معرفي كرد كه بر روابط بين جوامع سياست

  ). Weed, 2003گذارد(ورزش و گردشگري تأثير مي
گذاران بر ) در خصوص تاثير برداشت سياست٢٠٠٦ويد (

اي انجام داد و در گردشگري مطالعه-توسعه خط مشي ورزش
پيوند / "و  "گردشگري ورزشي"مقاله خود از دو اصطالح 
استفاده كرد و بيان  "گردشگري -شراكت / ارتباط و ... ورزش

وند پي"تري از كرد كه استفاده از خط تيره به مفهوم گسترده
گيرد كه اشاره دارد و موضوعاتي را دربر مي "گردشگري-ورزش

هاي گردشگري و ورزش ارتباط ممكن است بين سازمان
سودآوري ايجاد كند، كه در تعريف عمومي رايج از گردشگري 

كه بيشتر  نتيجه مطالعه ويد نشان دادگيرند. ورزشي قرار نمي
-ورزشگذاران تصور بسيار محدودي از ارتباط سياست

ها شناخت ها و وظايف ساير سازمانگردشگري دارند، از نقش
كافي ندارند و اطالعات كمي از نقش تأثيرگذار خود بر ساير 

هاي ديگري به غير ها دارند و اغلب معتقدند كه سازمانسازمان
از خود آنها بايد مسئول توسعه گردشگري ورزشي باشند. 

هاي شي و هم در سازمانهاي ورزگذاران، هم در سازمانسياست
گردشگري تمايل دارند تا گردشگري ورزشي را تقريبًا به طور 

 ). Weed, 2006كامل در مورد رويدادهاي مهم ببينند(

گذاري گردشگري كميسيون ايستول و فونت فرايند سياست
بررسي كردند و نشان دادند كه مدل جامع،  ٢٠١٠اروپا را تا سال 
ي گردشگري وجود ندارد و نبود رهبري پذيري براپويا و انعطاف

در فرآيند ارايه خدمت و توجه بيش ازحد به اقدامات پيشبردي، 
 ,Estol & Xavierترين مشكالت موجود است (از رايج

به بررسي سياست هاي دولت، رهبري موثر و ). نواگو 2016
كاركنان شايسته به عنوان شاخص هاي اصلي براي توسعه 

يجريه پرداخت. مطالعه نواگو نشان داد گردشگري ورزشي در ن
كه اجراي سياست بايد مكتوب باشد تا از تداوم و پايداري آن 

  ).Nwaogu, 2003اطمينان حاصل شود(
چوپه توسعه گردشگري را در هر كشور تحت تاثير حوزه 

داند و توسعه مناسب گردشگري به سياست و حكمراني مي
نتايج ). Joppe, 2017داند (تصميم سازان حكومتي وابسته مي

هاي توسعه گردشگري كشور چين مطالعه تانگ بر روي سياست
انجام شد، نشان داد كه  ٢٠١٣تا  ١٩٤٩هاي در سال
گذاري گردشگري چين براساس نياز بازار گردشگري و سياست

 ,Tangبر مبناي اقتصاد كالن كشور چين تدوين شده است (

ريزي در صنعت امهگذاري و برندرگ و جمال سياست ).2017
سازي مساله گردشگري را ناشي از قواعد اجتماعي و برجسته
 & Dredgeگردشگري در فضاي كالن فكري جامعه دانستند(

Jamal, 2015هنگ كنك و گردشگري در مقايسه  ). پني وان
ماكائو تفاوت موجود در گردشگري دو واحد سياسي را ساختار 

ه هنگ كنگ و ماكائو شكل آنها نسبت داد و بيان كرد كسياسي 
بسيار متفاوتي از روابط قدرت دارند. روابط قدرت در چيدمان نهاد 

كنك و هم شود. هم هنگريزي گردشگري نمايان ميبرنامه
هاي ريزيماكائو حالت متمركز حكمراني دارند اما تمركز برنامه

كنگ است هاي هنگگردشگري ماكائو بيشتر از برنامه
)Penny Wan, 2013 .( حافظ نيا و رمضاني دارابي در

هاي گردشگري در قبل هاي فضايي سياستاي كه بازتابمطالعه
و بعد از انقالب اسالمي ايران را بررسي كردند به اين نتيجه 

ها در دو دوره ها و ايدئولوژيرسيدند كه تفاوتي كه در ارزش
گذاري گردشگري تاثير مذكور وجود دارد بر روي سياست

مطالعه  ).١٣٨٢ي دارد(حافظ نيا و رمضاني دارابي، مستقيم
بررسي موانع اساسي «سعيدي، بهشتي و رضواني با عنوان 

تدوين مباني نظري » گذاري گردشگري از نظر نخبگانسياست
گذاري صنعت گردشگري را مهمترين نكته محتمل براي سياست

). ويسي و ١٣٩١كند (سعيدي و همكاران، اين صنعت معرفي مي
هماندوست موانع توسعه صنعت گردشگري بين المللي ايران با م

تاكيد بر گردشگري ورودي را بررسي كردند و براساس نتايج 
تحقيق نشان دادند كه عوامل سياسي داخلي و خارجي، نهادي و 

داري بر عدم توسعه سازماني، زيربنايي و اقتصادي تأثير معني
ويسي و گردشگري در جمهوري اسالمي ايران دارند(

فراهاني و همكاران گزارش دادند كه  ).١٣٩٤مهماندوست، 
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گذاري مناسب و تدوين و امـارات متحـدة عربـي با سياست
هـاي فراگير جهت افزايش ظرفيت و توسعة اجراي برنامه

ويژه گردشگري ورزشي و بـا وضعيت كمي و كيفي گردشگري به
ر از پنج ، در كمت٢٠٠٤تأسـيس سـازمان گردشـگري در سال 

سال ابوظبي را به يكي از شهرهاي پيشرو در صنعت گردشگري 
  ). ١٣٩٣جهان تبديل كرد. (فراهاني و همكاران، 

يكي از مشكالت صنعت نصوحيان و توسلي نائيني 
گذاري و گردشگري ايران را سوءِ مديريت و عدم سياست

ريزي جامع در اين خصوص معرفي كردند (نصوحيان و برنامه
اي با در مطالعه ). ضرغام بروجني و بذرافشان١٣٩٩توسلي، 
هاي گردشگري جمهوري چارچوب تدوين سياست«عنوان 

گذاري پيشنهاد كردند كه براي سياست» اسالمي ايران
هاي جامع )سياست١گردشگري جمهوري اسالمي ايران 

هاي جامع اقتصادي بررسي و تدوين گردشگري در بستر سياست
ي بخش گردشگري متمركز شود تا امكان گذار) سياست٢شود، 

هاي گردشگري پيوند و هماهنگ سياستتوسعه و اجراي هم
بازاريابي در راس توجه -هاي توسعه) سياست٣كشور ميسر شود، 

) براي ٤گذاران بخش گردشگري قرار گيرد، سياست
ريزي توسعه گردشگري بايد مديريتي گذاري و برنامهسياست

م وجود داشته باشد كه مهمترين وظيفه آن واحد، كارآمد و منسج
هاي دولتي و خصوصي است(ضرغام ايجاد هماهنگي بين بخش

هاي بخش ). كمالي مرجعيت سياست١٣٩٥بروجني و بذر افشان، 
هاي سوم و چهارم توسعه بررسي و گردشگري در قالب برنامه

هاي گردشگري، تعريفي روشن گزارش داد كه مرجعيت سياست
كند و اين مساله بخش گردشگري در ايران ارائه نمياز جايگاه 

ها تاثير گذاشته و موجب بر فرايند تدوين، اجرا و ارزيابي سياست
 ).١٣٩٦شده تا اهداف توسعه گردشگري محقق نشوند (ويسي، 

ويسي سياستگذاري صنعت گردشگري در قوانين باالدستي 
ج مطالعه جمهوري اسالمي ايران را مورد بررسي قرار داد. نتاي

ويسي نشان داد كه مقوله گردشگري كمتر مورد توجه 
ريزان كالن جمهوري اسالمي ايران بوده گذاران و برنامهسياست

شده تنها به بعد كوچكي گرايانه و كنترلاست و انان با نگاه تقليل
 ).١٣٩٦از گردشگري با نگرش فرهنگي توجه دارند(ويسي 

ضرغام بروجني و صداقت با مطالعه اسناد فرادستي جمهوري 
مدل فرايندي توسعه پايدار گردشگري جمهوري اسالمي ايران 

ي توسعه هاي پنج سالهاسالمي ايران را با تاكيد بر برنامه
اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي تدوين كردند (ضرغام بروجني و 

  ). ١٣٩٧صداقت، 
 يدجذب گردشگر با يذشته برامطالعات گ يجبا توجه به نتا

توسعه  هاييرساختز يجادجهت ا يمناسب گذاريياستس

ضعف  يلاز دال يكي رسديانجام شود و به نظر م يگردشگر
 هاييتبا وجود مز يرانا يورزش يو گردشگر يصنعت گردشگر

با  يدر كشور است. از طرف يگردشگر گذاريياستآن، س ينسب
 ينهمطالعات در زمانجام شده مشخص شد كه  ررسيب

كم بوده و با  ياربس يادر اسناد توسعه يگردشگر گذاريياستس
در  يورزش يگردشگر گذاريياستدر مورد س يسندگاننو يبررس

حاضر به اساس مطالعه  يننشد. بر ا يافت يمورد يااسناد توسعه
 سناددر ا يورزش يو گردشگر يگردشگر هايياستس يبررس

  پرداخته است. يرانا ياسالم يجمهور يجار ياتوسعه
  

  روش پژوهش
اوري جمع برايمطالعه حاضر از نوع كيفي و كاربردي است. 

اسناد ها از روش اسنادي استفاده شد و هشت سند از داده
اي جاري جمهوري اسالمي كه به عنوان اسناد فرادستي توسعه

شوند به صورت هدفمند انتخاب و مورد بررسي قرار شناخته مي
انداز شامل قانون اساسي، سند چشم ند. اسناد انتخاب شدهگرفت
، سند نقشه جامع علمي كشور، 1404ساله ايران در افق  20

سند برنامه ششم توسعه هاي كلي برنامه ششم توسعه، سياست
اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسالمي ايران، الگوي 

گردشگري  پايه اسالمي ايراني پيشرفت و سند راهبردي توسعه
ها از ها، به منظور تحليل دادهآوري دادهكشور بود. پس از جمع

  روش تحليل كيفي استفاده شد. 
  

  هاي پژوهشيافته
اي فرادستي كه در حال حاضر هم در هشت سند توسعه

) قانون اساسي جمهوري ١كشور معتبر و جاري هستند شامل 
ايران در افق انداز جمهورى اسالمى سند چشم) ٢اسالمي ايران، 

هاي كلي علم و ) سياست٤) نقشه جامع علمي كشور، ٣، ١٤٠٤
) برنامه ٦هاي كلي برنامه ششم توسعه، ) سياست٥فناوري،  

ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسالمي 
سند  )٨) سند الگوي پايه اسالمي ايراني پيشرفت و ٧ايران، 

مورد بررسي قرار گرفتند تا مطالب راهبردي توسعه گردشگري 
مرتبط با گردشگري با تاكيد بر گردشگري ورزشي و معاني 

  استخراج شوند.  هانزديك به آن
اولين سندي كه مورد بررسي قرارگرفت، قانون اساسي 

انداز جمهورى چشمدومين سند، جمهوري اسالمي ايران بود و 
 ١٤٠٤در سال كه مقصد كشور را  ١٤٠٤اسالمى ايران در افق 

ها آينده از جمله گيريمشخص كرده و راهنمايي را براي تصميم
توسعه اقتصادي، اجتماعي و هاي چهارم تا هفتم تدوين برنامه

اي به ارائه داده است. اين دو سند هيچ اشاره فرهنگي ايران
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ها نداشتند. گردشگري ورزشي، گردشگري و معاني نزديك به آن
نقشه جامع علمي كشور گردشگري  كنندگاناز نظر تدوين

ها ورزشي، گردشگري، ورزش، ايرانگردي و معاني نزديك به آن
اهميتي در آينده علمي ايران ندارند به طوري كه با وجود سطح 

دار كشور در سه سطح، در هيچ كدام از سطوح بندي علوم اولويت
هاي مرتبط با گردشگري اي به رشتهبندي شده اشارهاولويت

داري، گردشگري ورزشي، گري، جهانگردي، هتلد طبيعتمانن
اي نشده و در هيچ كجاي سند نيز مديريت ورزشي و غيره اشاره

به گردشگري ورزشي، گردشگري، ورزش، ايرانگردي و معاني 
هاي كلي علم اي نشده است. در سند سياستها اشارهنزديك آن

ي، اي به گردشگري ورزشي، گردشگرو فناوري هم اشاره
  ها نشده است.ايرانگردي و معاني نزديك به آن

مشخص شد كه در  هاي كلي برنامه ششم توسعهسياستبررسي 
دو سياست به ورزش، تربيت بدني، ايرانگردي و ايرانگردي 

بدني ي تربيتتوسعه ٤4خارجي اشاره شده است: سياست شماره 
ي و ورزش همگاني را مورد تاكيد قرار داده است و سياست كل

اي كه گونهي پايدار صنعت ايرانگردي بهتوسعه«به  ٥٠شماره 
ي ششم به حداقل پنج برابر ايرانگردهاي خارجي تا پايان برنامه

  دارد.   اشاره» افزايش يابد
سند برنامه ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي 
جمهوري اسالمي ايران بر نقش گردشگري در توسعه كشور 

سند مذكور  ٢اي كه در ماده شته به گونهتاكيد بيشتري دا
هاي مرتبط موضوعات محوري برنامه كه دولت موظف است طرح

ها را ارايه و همچنين مصوبات ستاد فرماندهي اقتصاد با آن
ها در بودجه ساالنه اعمال نمايد هاي آنمقاومتي را صرفاً در حوزه

شاره اند كه در بند سوم به گردشگري ابند مشخص شده ٥در 
موضوعات خاص بخش پيشروي اقتصاد در «شده و آمده است: 

مورد معدن و صنايع معدني، كشاورزي، گردشگري، 
عبوري(ترانزيت) و حمل و نقل ريلي، فناوري نوين، توسعه و 

نير به  ٣٦بند ب ماده ».  كاربست علم و فناوري و انرژي
هاي آب عوارض حاصل از چشمه«گردشگري پرداخته است: 

هايي كه ظرفيت توسعه ي و درماني در محدوده شهرستانمعدن
ها يا گردشگري دارند، با طي مراحل قانوني در اختيار شهرداري

گيرد. منابع حاصله متناسب با هاي همان منطقه قرار ميدهياري
دريافت عوارض كه به پيشنهاد شوراي اسالمي شهر يا روستا به 

رسد، با تصويب ان ميريزي و توسعه استتصويب شوراي برنامه
هاي گردشگري ريزي شهرستان صرف زيرساختكميته برنامه

شركت «آمده است:  ٥٣در بند الف ماده .»شودهمان منطقه مي
هاي ها و ناوبري هوايي ايران و شركتمادرتخصصي فرودگاه

فرودگاهي وابسته و شركت راه آهن جمهوري اسالمي ايران 

ت ايرانگردي و جهانگردي مشمول مزاياي قانون توسعه صنع
اين سند  ٩٤همچنين ماده  .»شوندمي ٠٧/٠٧/١٣٧٠مصوب 

دولت مكلف است بيست و هفت صدم درصد «كند عنوان مي
ماليات بر ارزش افزوده را   )%٩از كل نه درصد (  )%٢٧/٠(

براي توسعه ورزش مدارس، ورزش همگاني، فدراسيون 
پهلواني، ورزش  اي و كشتيهاي زورخانهالمللي ورزشبين

هاي ورزش روستايي و عشايري، ورزش بانوان و زيرساخت
اين مبلغ در  ويژه در حوزه معلوالن و جانبازان اختصاص دهد.به

هاي مربوط به وزارت ورزش و جوانان و وزارت آموزش و رديف
شود و پس از مبادله بيني ميپرورش در بودجه سنواتي پيش

در اين ماده ». گيردها قرار ميوزراتخانهنامه در اختيار اين موافقت
هايي كه گسترش به توسعه انواع ورزش اشاره شده است، ورزش

تواند منجر به هاي ورزش ميها همراه با توسعه زيرساختآن
اين سند دولت مكلف  ٩٧توسعه گردشگري ورزشي شوند. در ماده

در  هاي فرهنگي و خدمات زيارتيشده است تا امكانات، فعاليت
هاي زيارتي و گردشگري مذهبي را توسعه دهد و زمينه قطب

هاي زيربنايي مورد نياز در قالب بودجه هايزيارت و اجراي طرح
هم به بحث گردشگري  ٩٨سنواتي را فراهم نمايد. در ماده 

هاي اجرائي مكلفند به منظور دستگاه-پرداخته شده است: الف
نايع دستي و تشويق و صيانت از ميراث فرهنگي و حمايت از ص

هاي )هزينه١ توسعه گردشگري اقدامات زير را انجام دهند:
مربوط به پژوهش، حفاظت و مرمت آثار منقول و غيرمنقول ثبت 

هاي ذيربط آثار در اختيار و شده در فهرست آثار ملي و فهرست
در حيطه وظايف تخصصي همان دستگاه را در قالب بودجه 

اين اعتبارات در  خود تأمين كنند. سنواتي از محل اعتبارات
چهارچوب ضوابط قانوني سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي 

)تأسيسات گردشگري از هر نظر ٢شود. و گردشگري هزينه مي
تابع قوانين و مقررات بخش صنعت گردشگري به استثناي 

هاي مالياتي است و از شمول قانون نظام صنفي مستثني معافيت
زمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري سا-باشد. بمي

منظور حفظ و صيانت از ميراث فرهنگي اقدام موظف است به
هاي اجرائي ذيربط الزم را با همكاري و هماهنگي ساير دستگاه

منظور شناسايي، مستندسازي، حفاظت و مرمت و معرفي به
ميراث طبيعي، ايجاد  اعم از ملموس و ناملموس)(ميراث فرهنگي 

شهرهاي جهاني صنايع دستي و احياي هنرهاي سنتي در حال 
زوال در حوزه فرهنگ و تمدن ايراني و ثبت در فهرست ميراث 

در مورد  ٩٩. در مادهعمل آوردجهاني را طبق بودجه سنواتي به
بنياد مسكن انقالب اسالمي با همكاري «گردشگري آمده است 

ي موظف است سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگر
نسبت به تهيه و اجراي طرح بهسازي و احياي حداقل سيصد 
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روستاي داراي بافت با ارزش تاريخي و فرهنگي و روستاهاي 
هاي هدف گردشگري را از محل اعتبارات تملك دارايي

اي، تا پايان اجراي قانون برنامه در بودجه سنواتي اقدام سرمايه
حفظ، نگهداري و مورد  نمايد تا در چهارچوب مفاد اين ماده

سند قانون پنج  ١٠٠در در بند الف ماده ». برداري قرار گيردبهره
ساله ششم توسعه، سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و 
گردشگري مكلف شده است تا پايان سال اول اجراي قانون 
برنامه، سند راهبردي توسعه گردشگري را در چهارچوب قوانين 

تفاده حداكثري از بخش خصوصي جهت مربوطه با رويكرد اس
تصويب هيأت وزيران ارائه كند. در اين ماده از سند مذكور دولت 

پيوست تخصصي ميراث فرهنگي،  -١موظف شده است تا :
اي هاي توسعهصنايع دستي و گردشگري را براي كليه طرح

هاي زيربنايي، توليدي و خدمات بزرگ و مهم در حوزه
) قانون تشكيل سازمان ميراث 3( هاي موضوع مادهدستگاه

را جهت تطبيق  03/10/1382فرهنگي و گردشگري مصوب 
اي، با اهداف و وظايف سازمان مذكور در سطوح ملي، منطقه

ـ به تأسيسات ايرانگردي ٢استاني و شهري، تهيه و الحاق كند. 
هاي مالياتي و جهانگردي در چهارچوب بودجه سنواتي و معافيت

ارچوب قوانين مربوطه يارانه و تسهيالت مالي و عوارضي در چه
هاي مورد نياز مناطق گردشگري زيرساخت -٣اختصاص دهد. 

از قبيل راه، خدمات رفاهي و اقامتي، استفاده از ظرفيت بخش 
قيمت و گذاري، واگذاري تسهيالت ارزانخصوصي در سرمايه

كه ساير اقدامات حمايتي در قالب بودجه سنواتي را فراهم آورد 
نامه اجرايي آن به عهده سازمان در تبصره ذيل اين بند تهيه آيين

ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري و با همكاري 
هاي كشور، جهادكشاورزي و راه و شهرسازي، و وزارتخانه

سازمان حفاظت محيط زيست تهيه و به تصويب هيات وزيران 
دشگري برسد. بندهاي ب، پ، ت و ث اين ماده نيز به گر

سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و « -اختصاص دارد: ب
گردشگري با همكاري سازمان (در متن سند نام سازمان جا افتاده 
و به نظر نويسندگان احتماال سازمان حفاظت محيط زيست است) 
موظف است تا پايان سال اول اجراي قانون برنامه طرح 

غرب كشور و هاي شمال و شمالساماندهي گردشگري جنگل
زاگرس، سواحل شمالي و جنوبي با اولويت سواحل مكران طبق 
قوانين مربوطه را تهيه و جهت تصويب به هيأت وزيران ارائه 

سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و « -ت  .»نمايد
هاي گردشگري مكلف است كل درآمد اختصاصي و كمك

ا كه در اجراي ها رهاي تاريخي و موزهمردمي از اماكن و محوطه
) قانون تشكيل سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري 5ماده(

صورت هيأت امنائي تشكيل و اداره به ٠٣/١٠/١٣٨٢مصوب 

 گردد، واريز نمايد.حسابي كه نزد خزانه افتتاح مي شوند بهمي

هاي وجوه حاصله و همچنين سهم كمك  )%١٠٠(صددرصد
ر قالب بودجه سنواتي دولتي اختصاص داده شده به اين اماكن د

در اختيار سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري قرار 
 .»گيرد تا براي اداره، توسعه و مرمت اين اماكن اختصاص يابدمي
دولت مكلف است تا پايان سال اول اجراي قانون برنامه، «-پ

تمهيدات و اقدامات قانوني الزم را جهت مديريت يكپارچه و جامع 
ث ـ  .»عمل آوردگردشگري به فرهنگي، صنايع دستي وميراث 

تواند سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري مي«
اي هاي حرفهبخشي از امور تصديگري و اجرائي خود را به تشكل

اند، واگذار و تخصصي گردشگري كه طبق قانون تشكيل شده
هزينه اين هاي قانوني در تبصره اين بند آمده است تعرفه». كند

خدمات با تأييد سازمان مذكور، با تصويب هيأت وزيران توسط 
دولت «-باشد. جهاي تعيين شده قابل دريافت و هزينه ميتشكل

) قانون الحاق برخي 65مكلف است از محل منابع بند(الف) ماده (
) مصوب 2مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (

هاي هدف گردشگري را نيز در گازرساني روستا ٠٤/١٢/٩٣
   ».اولويت قرار دهد

سند الگوي پايه سند بعدي كه مورد بررسي قرار گرفت 
تدبير اسالمي ايراني پيشرفت بود. در اين سند و در بخش تدابير، 

هاي گردشگري طبيعي، گسترش قطب«چنين آمده است:  ٣٤
فرهنگي، مذهبي و سالمت با محوريت مناطق و مراكز 

  ».سازهويت
آخرين سندي كه در اين مطالعه مورد بررسي قرار گرفت  

 ٢٩/٠٤/١٣٩٩سند راهبردي توسعه گردشگري كشور بود كه در 
به تصويب هيات وزيران رسيده است. چون اين سند به 
گردشگري اختصاص دارد با توجه به هدف مطالعه حاضر كه بر 

به  هايي از سند كهگردشگري ورزشي تاكيد دارد بخش
گردشگري ورزشي و مفاهيم مرتبط به آن اختصاص دارند 

  اند. آورده شده 1استخراج و در جدول 
  گيريبحث و نتيجه

با  يجهت استخراج مطالب مرتبط با گردشگر مطالعه حاضر در
سند  8به آن  كينزد يو معان يورزش يبر گردشگر ديتاك

 راتييغروند ت يقرار گرفتند. جهت بررس يمورد بررساي توسعه
با  رانيا ياسالم يجمهور يدشگرصنعت گر يگذاراستيدر س

را به دو  اين هشت سند توانيتوجه به اطالعات استخراج شده م
شده قبل از ابالغ  نيكرد: الف) اسناد تدو ميدسته تقس

شده بعد  نيبرنامه ششم توسعه و ب) اسناد تدو يكل يهااستيس
 يبرنامه ششم توسعه. در قانون اساس يكل يهااستياز ابالغ س

 
 



 7  .…كيد تأاي جمهوري اسالمي ايران با وسعهگذاري گردشگري در اسناد تحميدر ضا اميني كميجاني و همكاران: سياست  

 
 

 

 
انداز جمهورى اسالمى سند چشم ران،يا ياسالم يجمهور

كشور و  ي، نقشه جامع علم١۴٠۴در افق  رانيا
كه قبل از ابالغ  يعلم و فناور يكل يهااستيس
اند به شده نيتدوششم توسعه  برنامه يكل يهااستيس

ها آن به كينزد يو معان يورزش يردشگرگ ،يگردشگر

 يهااستيكه بعد از ابالغ س ينشده است در حال يااشاره
اهتمام به  يبرنامه ششم توسعه در اسناد فرادست يكل
 يبه طور شوديمشاهده م يصنعت گردشگر يگذاراستيس

و ورزش  يبدنتيتوسعه ترب« ۴۴شماره  يكل استيكه در س
  .قرار گرفته است ديمورد تاك »يهمگان

  

  ايمطالب مرتبط با گردشگري و گردشگري ورزشي در اسناد توسعه .١جدول 
  مطالب مرتبط با گردشگري و گردشگري ورزشي   ايسند توسعه

 قانون اساسي جمهوري
  اسالمي ايران

  ده است.ها مطلبي نگاشته نشگردشگري ورزشي، گردشگري و معاني نزديك آن در هيچ بخش از سند به

انداز جمهورى سند چشم
اسالمى ايران در افق 

١٤٠٤   

  ده است.ها مطلبي نگاشته نشگردشگري ورزشي، گردشگري و معاني نزديك آن در هيچ بخش از سند به

  ده است.ها مطلبي نگاشته نشگردشگري ورزشي، گردشگري و معاني نزديك آن در هيچ بخش از سند به  نقشه جامع علمي كشور 
هاي كلي علم و سياست
 فناوري

  ده است.ها مطلبي نگاشته نشگردشگري ورزشي، گردشگري و معاني نزديك آن در هيچ بخش از سند به

هاي كلي برنامه سياست
  ششم توسعه

  بدني و ورزش همگانيي تربيتتوسعه-٤٤سياست كلي 
ي ششم به حداقل پنج برابر اي كه ايرانگردهاي خارجي تا پايان برنامهگونهي پايدار صنعت ايرانگردي بهتوسعه- ٥٠سياست كلي 
 افزايش يابد.

  
سند برنامه ششم توسعه 

اقتصادي، اجتماعي و 
فرهنگي جمهوري اسالمي 

 )١٣٩٥-١٣٩٩ايران (
  

اندهي ها و همچنين مصوبات ستاد فرما آنبهاي) مرتبط هاي (پروژهـ موضوعات محوري برنامه كه دولت موظف است طرح٢ماده
  الذكر را در بودجه ساالنه اعمال نمايد:هاي ذيلاقتصاد مقاومتي صرفاً در حوزه

) و حمل و نقل گردشگري، عبوري(ترانزيتموضوعات خاص بخش پيشروي اقتصاد در مورد معدن و صنايع معدني، كشاورزي، 
 ريلي، فناوري نوين، توسعه و كاربست علم و فناوري و انرژي

هايي كه ظرفيت توسعه گردشگري هاي آب معدني و درماني در محدوده شهرستان: عوارض حاصل از چشمه٣٦بند ب ماده 
منابع حاصله متناسب با دريافت  گيرد.ان منطقه قرار ميهاي همها يا دهياريدارند، با طي مراحل قانوني در اختيار شهرداري

رسد، با تصويب كميته ريزي و توسعه استان ميعوارض كه به پيشنهاد شوراي اسالمي شهر يا روستا به تصويب شوراي برنامه
  .شودهاي گردشگري همان منطقه ميريزي شهرستان صرف زيرساختبرنامه

هاي فرودگاهي وابسته و شركت راه آهن ها و ناوبري هوايي ايران و شركتفرودگاهشركت مادرتخصصي  :٥٣بند الف ماده
  .شوندمي ١٣٧٠/٧/٧جمهوري اسالمي ايران مشمول مزاياي قانون توسعه صنعت ايرانگردي و جهانگردي منصوب 

ه را براي توسعه ماليات بر ارزش افزود  )%٩از كل نه درصد ( )%٠/٢٧(ـ دولت مكلف است بيست و هفت صدم درصد٩٤ماده
اي و كشتي پهلواني، ورزش روستايي و عشايري، ورزش هاي زورخانهالمللي ورزشورزش مدارس، ورزش همگاني، فدراسيون بين

رزش هاي مربوط به وزارت واين مبلغ در رديف ويژه در حوزه معلوالن و جانبازان اختصاص دهد.هاي ورزش بهبانوان و زيرساخت
ها قرار شود و پس از مبادله موافقتنامه در اختيار اين وزراتخانهبيني ميو جوانان و وزارت آموزش و پرورش در بودجه سنواتي پيش

   .گيردمي
يره و سنت اهل بيت سـ دولت مكلف است به منظور تعميق ارزشها، باورها و فرهنگ مبتني بر هويت اسالمي و ترويج ٩٧ماده

شيراز و برگزاري و تمهيد امكانات  وو استفاده بهينه از ظرفيت معنوي اماكن زيارتي در شهرهاي مقدس مشهد، قم  )السالمعليهم(
  روي اربعين، نسبت به انجام امور ذيل تا پايان اجراي قانون برنامه اقدام نمايد:الزم مراسم ساالنه پياده

هاي زيارتي و گردشگري مذهبي و فراهم نمودن مات زيارتي در قطبـ توسعه امكانات، فعاليتهاي فرهنگي و خد ٩٧بند ب ماده 
  هاي سنواتي زيربنايي مورد نياز در قالب بودجه )هايپروژه(زمينه زيارت و اجراي طرحهاي 

عه هاي اجرائي مكلفند به منظور صيانت از ميراث فرهنگي و حمايت از صنايع دستي و تشويق و توسـ دستگاه٩٨بند الف ماده
  :شگري اقدامات زير را انجام دهندگرد

هاي ذيربط آثار هاي مربوط به پژوهش، حفاظت و مرمت آثار منقول و غيرمنقول ثبت شده در فهرست آثار ملي و فهرستهزينه
اين اعتبارات  أمين كنند.در اختيار و در حيطه وظايف تخصصي همان دستگاه را در قالب بودجه سنواتي از محل اعتبارات خود ت

  شود.در چهارچوب ضوابط قانوني سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري هزينه مي
هاي مالياتي است و از شمول تأسيسات گردشگري از هر نظر تابع قوانين و مقررات بخش صنعت گردشگري به استثناي معافيت

   .باشدقانون نظام صنفي مستثني مي
منظور حفظ و صيانت از ميراث فرهنگي اقدام صنايع دستي و گردشگري موظف است به ـ سازمان ميراث فرهنگي، ٩٨بند ب ماده
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منظور شناسايي، مستندسازي، حفاظت و مرمت و معرفي ميراث هاي اجرائي ذيربط بهالزم را با همكاري و هماهنگي ساير دستگاه
دستي و احياي هنرهاي سنتي در حال زوال  ميراث طبيعي، ايجاد شهرهاي جهاني صنايع اعم از ملموس و ناملموس)(فرهنگي 

 عمل آورددر حوزه فرهنگ و تمدن ايراني و ثبت در فهرست ميراث جهاني را طبق بودجه سنواتي به
است نسبت به تهيه  ـ بنياد مسكن انقالب اسالمي با همكاري سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري موظف٩٩ماده

ي هدف گردشگري را ياي حداقل سيصد روستاي داراي بافت با ارزش تاريخي و فرهنگي و روستاهاو اجراي طرح بهسازي و اح
اي، تا پايان اجراي قانون برنامه در بودجه سنواتي اقدام نمايد تا در چهارچوب مفاد اين هاي سرمايهاز محل اعتبارات تملك دارايي

  برداري قرار گيرد.ماده حفظ، نگهداري و مورد بهره
 ث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري مكلف است تا پايان سال اول اجراي قانون برنامه، سندسازمان ميرا -١٠٠الف ماده  بند

هت تصويب هيأت جراهبردي توسعه گردشگري را در چهارچوب قوانين مربوطه با رويكرد استفاده حداكثري از بخش خصوصي 
  .وزيران ارائه نمايد

  :عمل آوردرا به دولت موظف است تمهيدات زير
اي بزرگ و مهم در هاي توسعهـ تهيه و الحاق پيوست تخصصي ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري براي كليه طرح١

ي مصوب قانون تشكيل سازمان ميراث فرهنگي و گردشگر )٣(هاي موضوع مادهههاي زيربنايي، توليدي و خدمات دستگاحوزه
 اي، استاني و شهري و وظايف سازمان مذكور در سطوح ملي، منطقهجهت تطبيق با اهداف  ١٣٨٢/١٠/٣

هاي مالياتي و عوارضي به تأسيسات ايرانگردي و ـ اختصاص يارانه و تسهيالت مالي در چهارچوب بودجه سنواتي و معافيت٢
 جهانگردي در چهارچوب قوانين مربوطه 

اه، خدمات رفاهي و اقامتي، استفاده از ظرفيت بخش خصوصي در رهاي مورد نياز مناطق گردشگري از قبيل ـ ايجاد زيرساخت٣
 ات حمايتي در قالب بودجه سنواتي قيمت و ساير اقدامگذاري، واگذاري تسهيالت ارزانسرمايه

هاي كشور، نامه اجرائي اين بند توسط سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري و با همكاري وزارتخانهتبصره ـ آيين
  رسدزيست و سازمان تهيه و به تصويب هيأت وزيران ميجهادكشاورزي و راه و شهرسازي، سازمان حفاظت محيط

 ازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري با همكاري سازمان موظفس-١٠٠بند ب ماده 
غرب كشور و زاگرس، سواحل لهاي شمال و شمااست تا پايان سال اول اجراي قانون برنامه طرح ساماندهي گردشگري جنگل

  .رائه نمايداشمالي و جنوبي با اولويت سواحل مكران طبق قوانين مربوطه را تهيه و جهت تصويب به هيأت وزيران 
هاي مردمي از ث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري مكلف است كل درآمد اختصاصي و كمكسازمان ميرا -١٠٠بند ت ماده 

قانون تشكيل سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري مصوب  )٥(ها را كه در اجراي مادهو موزههاي تاريخي اماكن و محوطه
 .گردد، واريز نمايدحسابي كه نزد خزانه افتتاح مي شوند بهصورت هيأت امنائي تشكيل و اداره ميبه ٠٣/١٠/١٣٨٢

ين اماكن در قالب بودجه سنواتي در اده شده به اهاي دولتي اختصاص دوجوه حاصله و همچنين سهم كمك )%١٠٠(صددرصد
  .گيرد تا براي اداره، توسعه و مرمت اين اماكن اختصاص يابداختيار سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري قرار مي

 ني الزم را جهت مديريتـ دولت مكلف است تا پايان سال اول اجراي قانون برنامه، تمهيدات و اقدامات قانو١٠٠بند پ ماده 
 .عمل آوردگردشگري به يكپارچه و جامع ميراث فرهنگي، صنايع دستي و

تواند بخشي از امور تصديگري و اجرائي خود را به ث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري ميسازمان ميرا -١٠٠بند ث ماده 
  اند، واگذار كند.اي و تخصصي گردشگري كه طبق قانون تشكيل شدههاي حرفهتشكل

هاي تعيين شده قابل هاي قانوني هزينه اين خدمات با تأييد سازمان مذكور، با تصويب هيأت وزيران توسط تشكلهتبصره ـ تعرف
   .باشددريافت و هزينه مي

نون تنظيم بخشي از مقررات قانون الحاق برخي مواد به قا )٦٥(ماده )الف(ـ دولت مكلف است از محل منابع بند ١٠٠بند ج ماده 
  .گازرساني روستاهاي هدف گردشگري را نيز در اولويت قرار دهد ١٣٩٣/١٢/٤مصوب  )٢(مالي دولت

سند الگوي پايه اسالمي 
  ايراني پيشرفت

  در بخش تدابير سند: ٣٤تدبير 
  ساز هاي گردشگري طبيعي، فرهنگي، مذهبي و سالمت با محوريت مناطق و مراكز هويتگسترش قطب

سند راهبردي توسعه 
  گردشگري 

  هاي مرتبط با گردشگريحوزه همكاري دستگاه در بخش
  سازمان حفاظت از محيط زيست:

گردي در مناطق تحت مديريت را ها و ضوابط طبيعتتخانه، دستورالعملزيست با مشاركت وزارسازمان حفاظت محيط -الف 
 تدوين كند.

  مديريت هاي تفرجي مناطق تحتگردي در محدوده پهنههاي طبيعتاجراي طرح -ب 
- ميته ملي طبيعتزيست با اولويت مشاركت جامعه محلي و بخش غيردولتي، پس از طرح و تصويب در كسازمان حفاظت محيط

  گردي براساس دستورالعمل مشترك انجام خواهد شد.
گردي در صورت ملي طبيعت شده چهارگانه با محوريت كميتهگردي در مناطق حفاظتها و ضوابط طبيعتدستورالعمل  -تبصره

  لزوم بازبيني و ابالغ خواهد شد.
طي هستند، قبل از صدور مجوز اجرا، مكلف محيهاي گردشگري كشور كه مشمول انجام مطالعات ارزيابي زيستكليه طرح -پ

  زيست هستند.محيطي و اخذ تأييديه از سازمان حفاظت محيطبه ارايه گزارش ارزيابي اثرات زيست
و ماه نسبت دحداكثر ظرف  گذاري در بخش گردشگري،منظور تسريع فرايندهاي سرمايه زيست بهسازمان حفاظت محيط -تبصره

  به بررسي گزارش و پاسخگويي به متقاضي اقدام كند.
  وزارت ورزش و جوانان:

گري در اين وزارت ورزش و جوانان به منظور ارتقاي امور گردشگري ورزشي، آموزش و توانمندسازي و مديريت تسهيل -الف
هاي گردشگري ورزشي بر هاي ورزشي را تدوين و تعيين كند. صدور مجوز فعاليتضوابط فني مراكز و جايگاه (سايت)حوزه، 
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  عهده وزارتخانه است.
مكاري هجوانان براي امور گردشگري ورزشي با شركت هاي مسافرتي و جهانگردي داراي مجوز از وزارتخانه  ووزارت ورزش  -ب

 كند.
 نهاد جواناندمهاي مران نسبت به معرفي سازمانوزارت ورزش و جوان -پ

  .ربط اقدام كندها و نهادهاي ذيمند به فعاليت و همكاري در حوزه گردشگري به وزارتخانه و ساير دستگاهعالقه
ا در راستاي توسعه رهاي بومي محلي هاي سنتي و بازيوزارت ورزش و جوانان اقدامات الزم براي احيا و توسعه ورزشث) 

  گردشگري ورزشي انجام دهد.
  وزارت نيرو:

گيري هاي گردشگري نظير ماهيها، سدها و منابع و مجاري آبي براي فعاليتر راستاي استفاده از درياچهدوزارت نيرو  -الف 
 ارچوب قوانين و مقررات همكاري كند.هاي گردشگري در چههاي آبي و ساير فعاليتتفريحي، ورزش

ها، منابع، مجاري و تأسيسات آبي را در چهارچوب قوانين و ريم پهنهاستقرار تأسيسات گردشگري در ح وزارت نيرو زمينه -ب 
  مقررات فراهم آورد.

برداري معتبر هستند، فارغ از ميزان عرفه آب و برق تأسيسات گردشگري را كه داراي مجوز يا پروانه بهرهتوزارت نيرو  -پ 
  هاي بخش صنعت محاسبه و دريافت كند.مصرف و نوع كاربري، بر اساس تعرفه

هارچوب ر جهت معرفي و واگذاري اراضي همجوار منابع، مجاري و تأسيسات آبي داراي قابليت گردشگري در چدوزارت نيرو  -ت 
  قوانين و مقررات همكاري كند.

  وزارت جهاد كشاورزي:
برداري ي مناسب جهت بهرهكاري وزارتخانه، سازوكارهاها، مراتع و آبخيزداري كشور) با هموزارت جهادكشاورزي (سازمان جنگل

  هاي گردشگري را تدوين كند.هاي جنگلي داراي ظرفيت اجراي طرحمطلوب از عرصه
  وزارت ميراث فرهنگي، گردشگري و صنايع دستي:

ري هاي گردشگتيد صالحيت علمي و فني براي صدور مجوز فعاليت مشاوران حقيقي و حقوقي در حوزه فعاليتعيين و تأي -ب 
 بر عهده وزارتخانه است.

  ايزارتخانه نسبت به تدوين ضوابط و استانداردهاي آموزشي حرفهو -پ 
  نيروي انساني مشاغل مرتبط با حوزه گردشگري و نظارت بر اجراي آنها اقدام كند.

ا فرهنگي و تفريحي شهر ر –اريخي ها، بناها و اماكن تربط، ساعات فعاليت محوطهاي ذيهوزارتخانه با همكاري دستگاه -ت 
اهنگي با وزارت كشور نسبت متناسب با نياز و حضور گردشگران، به ويژه در ساعات غيراداري، تعيين كند. نيروي انتظامي در هم

  گونه فضاها اقدام الزم را انجام دهد.به تأمين امنيت اين
  مديريت تأثيرات گردشگري اقدام كند.زارتخانه در راستاي توسعه حقوق جامعه ميزبان نسبت به و -ث 

 داريپا يتوسعه«آمده است  ۵٠شماره  يكل استيو در متن س
 انيتا پا يخارج يرانگردهايكه ا ياگونهبه يرانگرديصنعت ا

 نيآثار ا. »ابدي شيششم به حداقل پنج برابر افزا يبرنامه
شده  نيدر اسناد تدو يدر حوزه ورزش و گردشگر يگذاراستيس

كه در  ياست به طور انيبعد از ابالغ سند مذكور به وضوح نما
 يجمهور يو فرهنگ ياجتماع ،يسند برنامه ششم توسعه اقتصاد

ك ينزد يو معان يورزش يگردشگر ،يگردشگر ران،يا ياسالم
سند ها در مواد مختلف سند بارها تكرار شده است، در آن به

 يهاگسترش قطب شرفت،يپ يرانيا ياسالم هيپا يالگو
قرار گرفته و  ديسند مورد تاك ريدر بخش تداب يعيطب يگردشگر

برنامه ششم توسعه  ١٠٠ماده  ديبا توجه به تاك تيدر نها
سند  ران،يا ياسالم يجمهور يو فرهنگ ياجتماع ،ياقتصاد
كه در مورد سند  ياشد. نكته نيكشور تدو يگردشگر يراهبرد

 يصنعت گردشگر يگذاراستيبرنامه ششم توسعه در ارتباط با س
سند  نيا ٢است كه در ماده  نيا رسديمهم به نظر م اريبس

هاي موضوعات محوري برنامه كه دولت موظف است طرح
ستاد فرماندهي  اتها و همچنين مصوبهاي) مرتبط با آن(پروژه

ها در بودجه ساالنه هاي آنزهاقتصاد مقاومتي را صرفًا در حو
 بهبند آورده شده است كه در بند سوم  5ر د ،اعمال نمايد

 ،يخاص به گردشگر تياهم نيشده است. هماشاره  يگردشگر
 ريبارها در سا هانبه آ كينزد يورزش و معان ،يورزش يگردشگر

دو بار)، بند  يگردشگر( 36ه ها تكرار شده است: بند ب مادادهم
 94ه )، ماديو جهانگرد يرانگرديصنعت ا( 53 هالف ماد

المللي ورزش مدارس، ورزش همگاني، فدراسيون بين(
اي و كشتي پهلواني، ورزش روستايي و هاي زورخانهورزش

 97ه هاي ورزش)، بند ب مادعشايري، ورزش بانوان و زيرساخت

) و ب يالف (گردشگر يگردشگري مذهبي)، بندها(
الف  ي)، و بندهايگردشگر( 99ه د، ما98ه ) مادي(گردشگر

 ي)، ب(گردشگريو جهانگرد يرانگرديا ،يشگر(توسعه گرد
)، ث يگردشگر تيري)، پ (مديجنگل و سواحل)، ت (گردشگر

 .100ه ) ماديهدف گردشگر ي) و ج (روستاهاي(گردشگر
 ،يسند برنامه ششم توسعه اقتصاد شوديهمانطور كه مشاهده م

را به  يگردشگر رانيا ياسالم يجمهور يو فرهنگ ياجتماع
 يگذاراستيكرده و عالوه بر س يتلق يموضوع محور كيعنوان 
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 يورزش يورزش و گردشگر يگذاراستيبه س يگردشگر يكل
كه توسعه ورزش مدارس، ورزش  يپرداخته است به طور زين

اي و كشتي هاي زورخانهالمللي ورزشهمگاني، فدراسيون بين
و عشايري، ورزش بانوان و  پهلواني، ورزش روستايي

 يموجب توسعه گردشگر تواننديم كههاي ورزش زيرساخت
 يشوند را مورد توجه قرار داده و در كنار آن به گردشگر يورزش

اشاره دارد. همانطور كه در باال اشاره شد  زيجنگل و سواحل ن
 اريبس زين 100ه در بند الف ماد يسند به گردشگر نيا اديز ديتاك
سازمان ميراث فرهنگي، صنايع «است آنجا كه آمده است  انينما

دستي و گردشگري مكلف است تا پايان سال اول اجراي قانون 
برنامه، سند راهبردي توسعه گردشگري را در چهارچوب قوانين 
مربوطه با رويكرد استفاده حداكثري از بخش خصوصي جهت 

د مذكور بر سن ديبا وجود تاك». تصويب هيأت وزيران ارائه نمايد
سال  انيسند راهبردي توسعه گردشگري در پا بيو تصو نيتدو

كشور در  يتوسعه گردشگر ياول برنامه متاسفانه سند راهبرد
ميراث فرهنگي، صنايع  سيسال آخر برنامه توسط وزارت تازه تاس

 بيبه تصو ٢٩/٠۴/١٣٩٩ خيدستي و گردشگري ارائه و در تار
در عدم  توانديساله م 4 ينزما ريتاخ اين. ديدولت رس اتيه

 هيپا يالگو ريموثر باشد. در تداب ياعالم يهااستيس تيموفق
 يهاگسترش قطب«به  34ر يتدب شرفتيپ يرانيا ياسالم

 تيو سالمت با محور يمذهب ،يفرهنگ ،يعيطب يگردشگر
 يهااز شاخه يكي. اشاره دارد »سازتيمناطق و مراكز هو

و ت اس يورزش يگردشگر سم،ياكوتور اي يعيطب يگردشگر
 شرفتيپ يرانيا ياسالم هيپا يالگو ركه د شوديمشاهده م

 يورزش يو گردشگر يدر خصوص گردشگر يگذاراستيس
كشور به عنوان  يتوسعه گردشگر يانجام شده است. سند راهبرد

قرار گرفت كه با توجه به  يمورد بررس ياسند توسعه نيآخر
دارد تنها  ديتاك يشورز يهدف مطالعه حاضر كه بر گردشگر

مرتبط  ميو مفاه يورزش يسند كه به گردشگر نياز ا ييهابخش
ر كه د شوديبه آن اختصاص داشتند استخراج شدند. مشاهده م

به  ميكشور به طور مستق يگردشگر يبند از سند راهبرد 17
مور مرتبط ابه آن و  كينزد ميو مفاه يمعان ،يورزش يگردشگر

 تياهم شيموضوع نشان از افزا نيست. ابا آن اشاره شده ا
وجود  نيا اكشور دارد. ب گذاراناستيدر نزد س يورزش يگردشگر

 يگردشگر يسند راهبرد نيتدو يكه متول شوديمشاهده م
است و  يدست عيو صنا يگردشگر ،يفرهنگ راثيكشور وزارت م

وزارتخانه  ريسا يورزش يدر بخش گردشگر استيس نيا يمجر
 توانديموضوع م نيكه ا رويمانند ورزش و جوانان و وزارت ن

كند و بهتر بود  وبروشده را با مشكل ر نيتدو يهااستيس ياجرا

 نيدر تدو ،يگذاراستيس يدر اجرا ريدرگ يهاكه بخش
  . كردنديم يهم همكار هااستيس

سعه ا پنج توپنج ساله اول ت يهامطالعه حاضر اسناد برنامه در
 يضر داراكه در حال حا يقرار نگرفتند و تنها اسناد يمورد بررس

 يسيوجود و نيقرار گرفتند. با ا ياعتبار هستند مورد بررس
رار داده ق ياسناد را مورد بررس نيدر ا يگردشگر يگذاراستيس

 هايمش از خط يكياول توسعه تنها در  مهو نشان داد كه در برنا
، )3ماده  يهاي(خط مش اشاره شده يو جهانگرد يرانگرديبه ا

به  كيزدن ميو مفاه يبه گردشگر يادر برنامه دوم توسعه اشاره
و  165، 164، (مواد ده، در برنامه سوم توسعه سه مادهآن نش
مه پنجم و در برنا 114چهارم توسعه تنها ماده  رنامهدر ب )،166

به آن  كينزد ميو مفاه يبه گردشگر 12و  11د توسعه موا
زد در ن يگردشگر تيكه اهم شوديشاره كرده است. مشاهده ما

 ارياول تا پنجم توسعه بس يهابرنامه نيهنگام تدو گذاراناستيس
 كاهش اي شيافزا روند يكم هم دارا تياهم نيكم بوده و ا

به نظر  كه افتهيكاهش  اي شينبوده و به طور متناوب افزا ينيمع
صنعت  نيها درباره ارزش اآن تينشان از عدم قطع رسدمي

 يدر اسناد مذكور تنها به گردشگر گري. از طرف دباشديم
 يبه گردشگر يااشاره چياشاره شده و ه يخيو تار يفرهنگ
 ،يساحل سم،يمانند اكوتور يگردشگر يهاگونه ريو سا يورزش

 ير حالو...  نشده است د يسالمت، زمستان ،يآب درمان ،ييايدر
عالوه  كه در مطالعه حاضر مشاهده شد كه در برنامه ششم توسعه

 ريه ساب يمرتبط با گردشگر يقابل توجه مواد و بندها شيبر افزا
و  يمذهب ،يورزش ياز جمله گردشگر يگردشگر يهاگونه

  اشاره شده است.  زين يگردعتيطب
برنامه ششم  يكل يهااستيغ سگرفت بعد از ابال جهينت توانيم

در نگاه  يورزش يو گردشگر يگردشگر تيتوسعه اهم
وجود همچنان  نياما با ا افتهي شيكالن كشور افزا گذاراناستيس
به خصوص  يحوزه گردشگر يهااستيس نيتدو يبرا

 يجرم يهابخش نيب يبه هماهنگ ازين يورزش يگردشگر
 يگردشگر گذاراناستيبا سبا يكديگر و  يگردشگر يهااستيس

همراه شود. با وجود  تيبا موفق هااستيس يوجود دارد تا اجرا
چهار سند در  يورزش يو گردشگر يگردشگر تياهم شيافزا
 توانيرا م يصنعت گردشگر تيعدم موفقيكي از عوامل  ،اخر

 تيموفقكسب  يبرا  نسبت داد. يياجرا نديو فرآ ياسيبه منابع س
ري بايد در ابتدا سياست گذاري در يك موضوع كالن كشو

 نديفرا بايد مناسب صحيحي انجام شود. پس از سياستگذاري
و منابع سياسي مناسب   به خوبي تعريف و اجرا شود يياجرا

به نظر  نيز يصنعت گردشگردر خصوص  دردسترس باشند.
 رديصورت گ يمناسب يزيربرنامه زين هااستيس ينظارت بر اجرااجرا و  نهيدر زمبايد مناسب،  يگذاراستيعالوه برس رسديم



 11  .…كيد تأاي جمهوري اسالمي ايران با وسعهگذاري گردشگري در اسناد تحميدر ضا اميني كميجاني و همكاران: سياست  

 
 

 

 گاهيكشور به جا يورزش يو گردشگر يتا صنعت گردشگر
ماده بر اساس  همانطور كه قبال گفته شد .يابددست  يمناسب
 يو فرهنگ ياجتماع ،يبرنامه ششم توسعه اقتصاد ١٠٠
سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي  ران،يا ياسالم يجمهور

كشور  يگردشگر يراهبرد به تدوين سندو گردشگري موظف 
در سال اول اجراي برنامه بود كه اين امر با تاخير چهارساله انجام 

) عدم اجراي درست سياست اعالمي ١شد كه نشان دهنده: 
توسط سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري 

) عدم ٢(وزارت ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري) و يا 
يح و يا نداشتن منبع قدرت سياسي مناسب از طرف نظارت صح

به عنوان تدوين كننده برنامه  سازمان مديريت و برنامه ريزي
گذاري انجام شده در ششم توسعه براي نظارت بر اجراي سياست

  .بخش گردشگري كشور است
گذاري صحيح به شود عالوه بر تالش براي سياستپيشنهاد مي

موفقيت، منابع مالي، انساني، منظور حصول نتايج مطلوب و 
هاي متولي تدوين و مادي، حقوقي و سياسي مورد نياز سازمان

 در اختيار آنها قرار گيرداجراي سياست از طرف قواي سه گانه 
همچنين با توجه به اهميت گردشگري و گردشگري ورزشي در 
توسعه، بهتر است تا وزير ورزش و جوانان و وزير ميراث فرهنگي، 

 ٥هاي دستي و گردشگري عضو ثابت ستاد تدوين برنامهصنايع 
اي مرتبط با گردشگري و ساله توسعه و يا ساير اسناد توسعه

    گردشگري ورزشي باشند.
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