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هدف: هدف از این تحقیق بررسی نقش سازمان جهانگردی در توسعۀ 

صنعت گردشگری در دورۀ پهلوی دوم، بین سال های ۱۳۲0 تا ۱۳۵۷ 

است.

روش/رویکرد پژوهش: این تحقیق بر آن است تا با روش توصیفی -

 تحلیلی، و با تکیه بر اسناد، مقولۀ جهانگردی و وضعیت گردشگری در 

دورۀ پهلوی دوم را بررسی کند. 

یافته ها و نتایج: ایران، با توجه به  موقعیت جغرافیایی، تاریخی، و 

جاذبه های فراوان گردشگری، برای جهانگردان  اهمیت ویژه ای دارد. اما 

وجود جاذبه ها به  تنهایی منی تواند در جذب گردشگر مؤثر باشد، بلکه 

باید اقدامات زیر بنایی متعددی به  منظور گسرتش گردشگری انجام 

داد. در دورۀ پهلوی، صنعت جهانگردی با ناکامی هایی مواجه شد که 

مهم ترین آنها عدم مشارکت مردمی  و عدم توجه دستگاه حکومت به 

 ارزش های حاکم بر جامعه بود که این امر از جمله عوامل مؤثر بر عدم 

تحقق توسعۀ پایدار گردشگری بود. با وجود تالش فراوانی که سازمان 

جهانگردی برای توسعۀ گردشگری انجام داد، این صنعت موفقیت 

چشمگیری نداشت.

ڪلیدواژه ها 

سازمان/ گردشگری/ توسعه/ پهلوی/ ايران

رقیه جوادی        

چڪیده

تحقیقات تاریخے
فصلنامۀ گنجینۀ اسناد: سال بيستم و سوم، دفرت اول، )بهار 1392(،  40-61

تاریخ پذیرش: 1391/12/17 تاریخ دریافت: 1391/3/3

سازمان جهانگردی و تأثیر آن بر توسعۀ گردشگری

 در دورۀ پهلوی دوم)۱۳۲0-۱۳۵۷ش(  



4۱
ڪنجینۀ اسناد،شامرۀ  89

  ژ

رقیه جوادی۱       

۱.  دانشجوی دکرتی تاریخ ایران

 دورۀ اسالمی دانشگاه شیراز

r.javadi43@yahoo.com

سازمان جهانگردی و تأثیر آن 
بر توسعۀ گردشگری در دورۀ

 پهلوی دوم)۱۳۲0-۱۳۵۷ش(  

مقدمه
ايران، به  سبب موقعيت جغرافيايي و ميراث گرانبهاي فرهنگي و هنري، از قديم براي مسافران و 
جهانگردان جاذبه اي ويژه داشته و به  علت قرار گرفتن در مسير جادۀ ابريشم در گذشته، همانند 
امروز، از موقعيت بسيار مناسبي براي ايفاي نقش گذرگاهي برخوردار بوده است. در نتيجه، در 
دوران باستان و سده هاي گذشته، کاروان هايي براي تجارت و بازرگاني از ايران عبور مي کردند. 
توجه گردشگران خارجي به  ايران از قرن 11ق./17، همزمان با حکومت صفوي فزوني گرفت. 
در نتيجه، اقدامات گسترده اي براي پذيرايي از گردشگران داخلي و خارجي و ايجاد تأسيسات 
و تجهيزات انجام گرفت که تا امروز نيز ادامه يافته است. به طور کلي، پيش بيني و آماده سازي 
امکانات و تأسيسات مورد نياز گردشگران در کشور قدمتي طوالني دارد، اما پرداختن به  موضوع 
جهانگردي از ديدگاه اقتصادي و فرهنگي و معرفي کشور و آداب و رسوم و خصوصيات آن 
به  جهانيان از آغاز دورۀ پهلوي، و به خصوص پهلوی دوم صورت گرفت. در اين دوره، با ايجاد 
سازمان جهانگردي، به منظور بهبود سطح گردشگري، پيشرفت، و کسب وجهۀ بين المللي- با 
توجه به اهميت مراودات بين المللي- براي ايران اقدامات عمده اي در اين زمينه صورت پذيرفت. 
اين مسئله با تأخير در برنامۀ  سوم عمراني در سال1341ش./1962 طرح شد. در دهۀ چهل، با 
توجه  به  درآمد سرشار نفت، بر  سودآوري اين بخش تأکيد زيادي نمي شد و بيشتر بر معرفی 
 وجهۀ  ملي و شناساندن فرهنگ و تمدن ايراني و ارائۀ چهره اي از ايران به  عنوان کشوري با 
جاذبيت هاي گردشگري تأکيد مي شد. از اين رو، بيشتر بر گردشگري بين المللي و به  خصوص 
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بر جذب گردشگران از کشورهاي آمريکا و اروپا و به  طورکلي ممالک با وضعيت اقتصادي 
برتر تأکيد مي شد. در اين دوره )1341-1357ش./1962-1978(، صنعت گردشگري در ايران 
توسعه يافت؛ ولي اين توسعه بيشتر در ابعاد فيزيکي آن بود و به  علت بي توجهي به  تفاوت هاي 
فرهنگي و ارزش هاي اجتماعي، همراه با توسعۀ گردشگري، عوارض و دستاوردهاي ناسالم و 
آسيب رسان زندگي غرب و بخشی از فرهنگ متداول آمريکا و اروپا- که فرهنگ مبتذل خوانده 

مي شود- نيز وارد ايران شد. 
دربارۀ سازمان جهانگردي و اقدامات آن در دورۀ پهلوي دوم، مطالب اندکي در منابع  
موجود است و در منابعي که اين پژوهش بر مبناي آنها انجام شده، مطالبي که مربوط 
به گردشگري و ايرانگردي و مسائل مربوط به  آن است، بيشتر کليات و راجع  به گردشگري 
بعد از پيروزي انقالب اسالمي  است. در اين پژوهش، ترسيم فضايي از گردشگري دورۀ 
پهلوي، سازمان ها، قوانين، اسناد، اقدامات، و برنامه هايي که در طول دورۀ مورد بحث براي 

بهبود صنعت گردشگري در ايران صورت پذيرفته، مورد ارزيابي قرار خواهد گرفت.

اهداف پژوهش
  اين تحقيق برآن است تا اهداف زير را دنبال کند:

1. بررسي عملکرد سازمان جهانگردي و نقش آن در توسعۀ گردشگري در دورۀ 
پهلوي دوم.

2. شناسايي توانمندی ها و قابليت هاي گردشگري کشور ايران در جذب گردشگر در 
دورۀ پهلوي دوم.

3. بررسي وضعيت گردشگري در دورۀ مورد بحث.

فرضیه های پژوهش
1. توسعۀ گردشگري در ايران به  توسعۀ اقتصادي، اجتماعي، و فرهنگي منجر شد.

2. در دورۀ پهلوي دوم، اقداماتي برای توسعۀ گردشگري و جذب گردشگر، در 
دستور کار دولت ها بود.

سیری بر شکل گیری سازمان جهانگردی
در طول دوره هاي گذشته و در حکومت هاي مختلف حاکم بر ايران، اقدامات گسترده اي 
براي پذيرايي از گردشگران داخلي و خارجي و ايجاد تأسيسات و تجهيزات انجام گرفت 
و تا  امروز نيز ادامه يافته است. به  طور کلي، پيش بيني و آماده سازي امکانات و تأسيسات 

رقیه جوادی         
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مورد نياز گردشگران در کشور قدمتي طوالني دارد، اما پرداختن به  موضوع جهانگردي از 
ديدگاه اقتصادي و فرهنگي و معرفي کشور و آداب و رسوم و خصوصيات آن به  جهانيان، 
از دورۀ پهلوي در دستور کار قرار گرفت. بهبود راه ها، احداث راه آهن، توجه به  علم و 
دانش، و به  دنبال آن تأسيس دانشگاه و ديگر اقداماتي از اين دست همه حاکي از اين است 
که فصل تازه اي در تاريخ ايران گشوده شده است. به  دنبال همين امر بود که جهانگردي و 
پيشرفت آن در ايران مورد توجه قرار گرفت و توجه به  را ه ها، تأسيسات پذيرايي، تسهيالت، 
و ديگر خدماتي که منجر به  جذب گردشگر مي شد، در اولويت قرار گرفت. پيش از 
سال1941/1320، در اين زمينه، خدمات ارزنده اي براي پيشرفت کشور صورت گرفت. يکي 
از مهم ترين عواملي که در بهبود و پيشرفت صنعت گردشگري در هر کشوري مؤثر است، 
وضعيت راه هاست. درآغاز قرن بيستم، 2400 کيلومتر راه شوسه در ايران ساخته شد که از 
شرق به  غرب و از شمال به  جنوب ايران امتداد داشت. در زمينۀ خطوط هوايي نيز در اواسط 
سال1922/1301، سازمان هواپيمايي ايران تأسيس و نخستين سرويس مسافربري در 1306 
/1927 افتتاح شد. اين سازمان، فعاليت خود را تا سال ها پس از جنگ جهاني دوم ادامه داد. با 
افزايش تعداد مسافران هوايي و افزايش تعداد هواپيماهاي مسافربري، در سال1337 /1958، 
فرودگاه بين المللي مهرآباد به  طور رسمی گشوده شد )الواني،1385،صص63-64(. در 1306 
/1927 نيز احداث راه آهن سراسري، که طول آن 1389 کيلومتر بود، در ايران آغاز شد. 
ساخت اين راه آهن، که خليج فارس را به  درياي مازندران متصل مي کرد، تا 1317 /1938 
طول کشيد. در زمينۀ تأسيسات پذيرايي و تسهيالت، مذاکراتي براي ساخت مهمانخانه در 
تهران و نقاط مختلف کشور با شرکت هاي خارجي و بنگاه هاي اروپايي انجام شد، که 
در نهايت شرکت هاي آلماني اشتياق زيادي به  انجام اين معامله نشان دادند)اسنادي از صنعت 
جهانگردي،1380، ص195(. ساير اتباع خارجي، از جمله مسيو جورج. اي. هاباي، مهندس 
بلژيکي، خواستار بهره برداري و نگهداري مهمانخانه ها در شهر ها و مراکز توريستي ايران 
بود)اسنادي از صنعت جهانگردي،1380، سند شمارۀ54(. با وجود تالش هاي فوق در زمينۀ 
اصالحات رفاهي، با گسترش روزافزون مسافرت هاي داخلي و موضوع جلب گردشگران 
خارجي، ايجاد يک سازمان براي تمرکز امور مربوط به  سفر وگردشگري و شناساندن مفاخر 
و تمدن کهن ايران به  خارجيان، احساس شد. به  همين دليل، در 1314 /1935 ، براي نخستين 
بار، در وزارت داخله، اداره اي به  نام » اداره جلب سياحان خارجي و تبليغات« تأسيس و 
انجام امور مربوط به  گردشگري کشور به  آن اداره سپرده شد. »اصول وظايف اداره جلب 
سياحان خارجی و تبليغات تهيه برنامه جامعی بود که با استفاده از مقدورات بتواند به  منظور 
تشويق جهانگردان برای مسافرت به  ايران مفيد واقع شود. ساختمان هتل ها و توقفگاه ها در 

سازمـان جهانگـردی و تأثیـر آن بر
 توسعۀگردشگری در دورۀ... 
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شهر ها و مسير راه ها،  تأمين اعتبارات الزم برای تبليغات و مشارکت در سرمايه گذاری در 
تأسيسات مربوط به  امور جهانگردی و مسافرتی مهم ترين فعاليت های اين اداره بود«)اسنادي 
از صنعت جهانگردي،1380، سند شمارۀ152(. در 1320 /1941، ادارۀ  جلب سياحان خارجي 
و تبليغات جاي خود را به  » شوراي عالي جهانگردي« داد، که هفته اي يک بار در وزارت 
کشور يا همان وزارت داخله تشکيل مي شد و امور اداري آن را ادارۀ سياسي آن وزارتخانه 
انجام مي داد. شورای عالی مرکب از هفده نفر نمايندگان مختار وزارتخانه ها و مؤسسه های 
دولتی و خصوصی بود. شورای عالی، موظف بود که به  کليۀ مسائلی که از طرف سرپرست 
سازمان يا هيئت های مشورتی که به  وسيلۀ دبير کل پيشنهاد می شود رسيدگی و اخذ تصميم 
نمايد )اسنادي از صنعت جهانگردي،1380، سند شمارۀ 91(.در سال1333 /1954 ، بار ديگر، 
اهميت جلب گردشگران، با توجه به  جنبه هاي اقتصادي و تحکيم مباني حسن تفاهم ميان مردم 
کشورهاي مختلف، مورد توجه دولت قرار گرفت و ادارۀ امور جهانگردي، به  پيشنهاد هيئت 
وزيران و تصويب محمدرضا شاه، در وزارت کشور متمرکز گرديد. در سال1961/1340 ، 
شوراي عالي جهانگردي، با دوازده نفر از نمايندگان وزارتخانه ها و مؤسسه هاي دولتي و سه 
نفر از اشخاص آگاه به  امر جهانگردي تشکيل شد که وظيفۀ آن تعيين خط مشي و برنامه هاي 
اجرايي ادارۀ امور جهانگردي وزارت کشور بود و اصوالً بر امور مربوط به  جهانگردي در 

سطح عالي نظارت داشت)معصومي،1387،ص 46(.
»طي تصويبنامه اي که در تاريخ17 فروردين 1342 /6 آوريل 1963  به  تصويب هيئت 
وزيران رسيد، سازماني به  نام »سازمان جلب سياحان« تأسيس شد که هدف آن معرفي بيشتر 
کشور ايران و تشويق جهانگردان خارجي و ايرانگردان به  بازديد از آثار باستاني و تاريخي و 
مناظر طبيعي ايران و به  طور کلي تمرکز و هماهنگي کامل امور مربوط به  جهانگردي کشور 
در يک سازمان واحد بود. بدين ترتيب که اين تمرکز موجب تحصيل هرچه بيشتر ارز 
خارجي، توسعه و ترويج صنايع ملي، وکمک به  صاحبان حرفه هاي مختلف گردد و موجب 
تقويت و تحکيم مباني اقتصاد عمومي  مملکت را فراهم نمايد«)فيض بخش،1355،ص 
172(1. ايجاد و اصالح تأسيسات جهانگردي، ايجاد تسهيالت الزم براي ورود گردشگران 
داخلي و خارجي، نظارت بر تأسيس و فعاليت اقامتگاه ها، تبليغات،گردآوري اطالعات وآمار 
از فعاليت بخش گردشگري، و فراهم نمودن موجبات پذيرايي از گردشگران از عمده ترين 
وظايف اين سازمان به  شمار مي رفتند. اجراي وظايف فوق، در سازمان جلب سياحان، 
بر عهدۀ شوراي  عالي جهانگردي و سرپرست سازمان و تشکيالت وابسته به  آن بود)اسنادي 

از صنعت جهانگردي،1380،  سند شمارۀ3/ 179(.
افزايش روزافزون فعاليت هاي مربوط به  توسعۀ جهانگردي کشور، وجود سازماني 

۱.  مفهوم جمله نوعی پیش بینی را مدنظر 

دارد و به وقوع این امر در زمان حال 

اشاره ندارد.

رقیه جوادی         
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با ابعاد و قدرت اجرايي و کارآيي وسيع تر را ضروری می ساخت که بتواند امور توسعۀ 
جهانگردي کشور را همگام با پيشرفت  ساير بخش هاي اقتصادي و اجتماعي ايران انجام 
دهد. »در3 تير1353 /24ژوئيه1974، با توجه به  گسترش فعاليت هاي بين المللي سازمان 
جلب سياحان و لزوم دارا بودن توان و ظرفيتي درخور اين گسترش و نيز به  خاطر هماهنگ 
شدن سياست جهانگردي و اطالعاتي کشور در داخل و خارج از مرزهاي ايران، به  موجب 
قانون، »سازمان جلب سياحان« و »وزارت اطالعات« در يکديگر ادغام شدند و وزارتخانۀ 
جديدي به  نام »وزارت اطالعات و جهانگردي« به  وجود آمد)محالتي، 1380،ص280(. 
زير نظر وزارت اطالعات و جهانگردي، ادارۀ امور ايرانگردي و جهانگردي به  وسيلۀ چهار 
شرکت سهامي  با اسامي » شرکت سهامي گشت هاي ايران1« ، »شرکت سهامي  خانه هاي 
ايران«، »شرکت سهامي  سازمان مراکز جهانگردي براي ورزش هاي زمستاني« ، و »شرکت 
فراهاني،1379،ص  به  کار مشغول شدند )زماني  ايران«،  سهامي  تأسيسات جهانگردي 
30(. بعد از پيروزي انقالب اسالمي، به  حکم شوراي انقالب در سال 1358 /1979 ، 
چهار شرکت مزبور در يکديگر ادغام شدند و سازمان جديدي به  نام »سازمان مراکز 
ايرانگردي و جهانگردي« با دستور العمل ها و سياست هاي جديد شروع به  فعاليت کرد 
که اداره و بهره برداري از واحدهاي اقامتي به  شکل مهمانخانه، مهمانسرا، اردوگاه، کلبه، 
چادر، غذاسرا، چايخانه، پيست اسکي، تأسيسات کنار دريا، آب هاي معدني، و مراکز 
ورزشي زمستاني و هر نوع محل مناسب ديگري را براي ايرانگردي و جهانگردي بر عهده 

گرفت)سازمان برنامه و بودجه،1371،ص 17(. 

جاذبه های گردشگری ایران
کشور ايران، سرزمين پهناوري است که به  سبب وسعت خاک، موقعيت جغرافيايي، راه هاي 
ارتباطي و جاذبه هاي گردشگري، براي جهانگردان خارجي اهميت ويژه اي دارد. طبيعت 
جذاب ايران، تنوع آب و هوا و فرهنگ و تمدن درخشان چند هزار سالۀ ايران، اين کشور 
باستاني را سرشار از جاذبه هاي گوناگون کرده است. اين مناطق و جاذبه ها را مي توان به 

 دو گروه جاذبه هاي طبيعي و جاذبه هاي تاريخي- فرهنگي تقسيم کرد.
 

جاذبه های طبیعی
•  مناظر طبيعي و چشم اندازهاي زيبا؛ 

•  درياها و درياچه ها و سواحل آنها، مانند سواحل درياي مازندران، و سواحل و 
جزاير خليج فارس و درياي عمان و درياچه اروميه؛

۱- موضوع رشکت عبارت است از فراهم 

ساخنت وسایل انجام مسافرت های فردی و 

جمعی جهانگردان ایرانی و خارجی در داخل 

کشور اعم از مسافرت زمینی، هوایی، و 

دریایی و تأمین خدمات جهانگردی و هرگونه 

عملیات بازرگانی و تبلیغاتی مجاز مربوط 

به موضوع رشکت به  منظور پیرشفت های 

مملکتی و شناساندن آثار باستانی و جاذبه های 

جهانگردی ایران)مارجا، ۲68/۱(.
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• کوه ها، مانند رشته کوه البرز و زاگرس؛
• جنگل، مانند پارک جنگلي سي سنگان، پارک جنگلي نور، و گردشگاه جنگلي هراز؛

• آب هاي معدني، مانند آب گرم سرعين، آب گرم الريجان، و آب گرم محالت؛
• پارک هاي ملي و مناطق حفاظت شده، مانند پارک ملي گلستان، پارک ملي بمو، 

پارک ملي خجير، و پارک ملي درياچۀ اروميه؛ و
• کوير، مانند کوير لوت.

جاذبه های تاریخی- فرهنگی
 تاريخ کهن ايران و قرارگرفتن در مسير جادۀ ابريشم و راه ارتباطي بين دنياي شرق و غرب، 
باعث شده تا ايران به  عنوان يکي از قطب هاي مهم تمدن بشري در جهان مطرح باشد. 
فرهنگ اصيل باستاني و آميختن آن با فرهنگ اسالمي  به  اهميت آن افزوده و به  خصوص 
در سال هاي اخير حس کنجکاوي دانشمندان، جامعه شناسان، محققان، مردم شناسان ، و 
گردشگران را در مورد بازديد و مطالعه اين سرزمين افزايش داده است. آثار و نشانه هاي 
متنوع و مختلفي که از سير تکويني فرهنگ و تمدن ايران بر جاي مانده است، مي تواند به 

 عنوان جاذبه هاي گردشگري مورد استفاده قرار گيرد )رضواني،1374،ص 217(.
پيش از پرداختن به سياست گذاری های دولت در زمينۀ گردشگری، برای  تسهيل امر 

سفر در ايران، بايد توجه داشت که موانع زير بيش از هر چيز اسباب اشکال بودند:
- فقدان مراکز، دانشگاه ها، وآموزشگاه هاي متخصص براي تربيت راهنمايان سياحان 

در ايران )اسنادي از صنعت جهانگردي،1380،  سند شمارۀ، 136(؛
- نبودن استراحتگاه)متل( بين شهرهاي مورد نظر جهانگردان، مثل تهران، اصفهان، 

شيراز، همدان، و کرمانشاه؛
- خرابي راه ها به خصوص جادۀ تهران- تخت جمشيد و سواحل دريای خزر که 

بيشتر مورد توجه سياحان بود؛
- کمبود تأسيسات پذيرايي و گراني فوق العاده هتل هاي تأسيس شده در تهران و 

شهرستان ها )اسنادي از صنعت جهانگردي سند،1380، سندشمارۀ، 137(؛
- نبودن ستوني براي ثبت اسامي جهانگردان در دفاتر گمرکي نقاط مرزي و فرودگاه ها؛
- برخورد خشونت آميز و تند مأموران گمرک با جهانگردان)مطابق اظهار جهانگردان(؛ 

-عدم آشنايی بازرس ها با زبان هاي خارجي؛
- داير نبودن موزه ها و نقاط ديدني در روزهاي تعطيل و اعياد ) در صورتي که در تمام 

دنيا در ايام تعطيل باز مي باشند(؛
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- عدم بهره گيری موزه ها -مانند موزه کاخ گلستان، ايران باستان، و مردم شناسي - از 
کاتالوگ و دفترچه راهنما؛ و

از  براي راهنمايي جهانگردان)اسنادي  اعتماد  قابل  نبودن راهنماهاي  اختيار  - در 
صنعت جهانگردي،1380،  سند شمارۀ 137/2(.

سیاست گذاری های دولت در زمینۀ جذب گردشگر در دورۀ پهلوی دوم
در اين دوره، شش برنامۀ عمراني ملي تهيه شد که در برنامه هاي اول و دوم فصلي براي 
گردشگري در نظرگرفته نشده بود؛ در نتيجه، راهبردي وجود نداشت که بتواند عملکرد قابل 
توجهي را به  دنبال داشته باشد. در برنامۀ سوم عمراني )1341-1346 /1962-1967( با توجه 
به  اهميت مراودات بين المللي و ضرورت سامان بخشيدن به  فعاليت گردشگري، اين مقوله، 
نخستين بار در برنامه هاي پنج سالۀ توسعۀ کشور گنجانده شد و در برنامه هاي بعدي نيز ادامه 
يافت. در 1351 /1972، طرح جامع گردشگري ايران، تدوين و در طرح مطالعات اقتصادي– 
اجتماعي گروه » بتل1 « نيز در بخش جداگانه اي به  اين مقوله پرداخته شد)همزمان با برنامۀ 
پنجم عمراني کشور(. »طرح آمايش سرزمين ستيران2«که فعاليت مطالعاتي آن با پيروزي 
انقالب اسالمي  متوقف گرديد، از ديگر اسناد برنامه اي دورۀ قبل از پيروزي انقالب اسالمي 

 است که به  مقولۀ گردشگري پرداخته است)معصومي،1387،ص 52(.

برنامۀ پنج ساله سوم  عمرانی کشور)۱۳46-۱۳4۱ /۱96۷-۱96۲( 
در برنامۀ سوم عمراني کشور فعاليت هاي زير مد نظر بوده اند:

       • تأسیسات: احداث يا کمک به  احداث 45 هتل، 100 دستگاه کلبۀ  مخصوص کنار 

دريا، 36 قهوه خانه و 12 چايخانه.
• تسهیالت: احداث دفاتر اطالعاتي در مرزهاي ورودي به  کشور، ايجاد تسهيالت گمرکي 

و بانکي، نظارت بر کار راهنمايان گردشگري، تهيۀ مقدمات نظارت بر تأسيسات گردشگري و 
رسيدگي به  شکايات گردشگري.

• تبلیغات: چاپ و نشر مقاله، 17 بروشور، 15 کتاب راهنما به  زبان هاي مختلف، و 

تشکيل نمايشگاه هاي عکس و اساليد و تهيۀ فيلم از جاذبه هاي گردشگري کشور.
»در اين برنامه در زمينۀ تأسيسات گردشگري اقداماتي به  منظور توسعۀ تأسيساتي از 
قبيل هتل ها، رستوران ها، مسافرخانه ها و رستوران هاي بين راهي با توجه به  کمبود هاي آنها 
صورت گرفت. در زمينۀ تسهيالت گردشگري برنامه ريزي هاي انجام شده سبب فراهم 
آمدن امکانات نظارت بر بخش خصوصي)آژانس ها و هتل ها( گرديد. در خصوص آموزش 

1. Battel

 2. Setiran
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گردشگري با توجه به  توسعۀ هماهنگ بخش گردشگري و نياز به  نيروي انساني متخصص، 
مؤسساتی به  منظور آموزش کارکنان و راهنمايان اين بخش به وجود آمد«)مجموعه قوانين 

و مقررات صنعت ايرانگردی و جهانگردی،1378،ص 25(.
با وجود اين، به  علت برخي محدوديت ها، تمامي اهداف برنامه حاصل نگرديد. از 

جمله مشکالت و محدوديت هاي برنامۀ سوم عمراني مي توان به  موارد زير اشاره کرد:
1. مجهز نبودن مسيرهاي گردشگري از لحاظ تأسيسات پذيرايي، عالئم راهنمايي، 

کيفيت جاده ها، و ساير تأسيسات در کشور؛
 2. بي اطالعي و بي تجربگي کادر شاغل در مؤسسه های گردشگري از قبيل خدمتگزاران 
هتل ها، کارکنان آژانس ها، راهنمايان گردشگري، متصديان تنظيم گردش ها، و سياحت هاي 

دسته جمعي؛ و
3. کمبود هتل هاي بزرگ و مناسب با توجه به  تقاضاي روزافزون گردشگري خارجي.
4. فقدان آژانس هاي کارآمد گردشگري با شعب وسيع و مجهز و کادر مطلع در داخل 
و خارج کشور براي ترتيب دادن گردش هاي دسته جمعي متنوع منطقه اي و داخلي)سازمان 

برنامه و بودجه،1347،ص 261( .

برنامۀ پنج ساله چهارم عمرانی کشور)۱9۷۲-۱968/۱۳۵۱-۱۳4۷(
در اواسط دهۀ1340 /1961 و اوايل دهۀ1350 /1971، با توجه به  درآمد هنگفت ناشي از 
فروش نفت و روياي تبديل ايران به  جرگۀ کشورهاي پيشرفتۀ صنعتي جهان، در تهيۀ برنامۀ 
عمراني پنج سالۀ چهارم کشور)1347-1351 /1968-1972( جهانگردي به  عنوان بخشی 
مستقل در نظر گرفته شد)زماني فراهاني،1379،ص30(. »در برنامۀ چهارم 3/8 ميليارد 
ريال اعتبار براي توسعۀ جهانگردي پيش بيني گرديد که 3/6 ميليارد ريال آن جهت توسعۀ 
تأسيسات جهانگردي و 200 ميليون ريال آن نيز براي تبليغات جهانگردي در نظر گرفته 
شده بود. اين اعتبار بر اثر دو بار تجديد نظر کاهش يافت و در 3/6 ميليارد ريال تثبيت 
گرديد که 3/3 ميليارد آن به  تأسيسات و بقيه به  تبليغات جهانگردي اختصاص يافت. طي 
اين برنامه معادل 442 ميليون ريال از محل طرح هاي مستمر اعتباراتي در اختيار سازمان 
جلب سياحان قرار گرفت و بدين ترتيب، از کل اعتبارات بخش عمومي  مبلغ چهار ميليارد 
ريال به  اين برنامه اختصاص يافت. عالوه بر اين، بخش خصوصي نيز طي برنامۀ چهارم در 
حدود 7/7 ميليارد ريال در زمينۀ تأسيسات جهانگردي سرمايه گذاري نمود «)فيض بخش، 
1355، ص247(. همان طور که اشاره شد، توسعۀ تأسيسات جهانگردي و تبليغات و 
انتشارات جهانگردي دو فعاليت اساسي هستند که در برنامۀ عمراني چهارم گنجانده شد. 
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تأسيسات جهانگردي با موفقيت همراه بود و با کمک بخش خصوصي تأسيسات متعدد 
و آبرومندي در نقاط مختلف کشور و در مسيرهاي جهانگردي به وجود آمد. اما تبليغات 
و انتشارات جهانگردي، به  علت اندک بودن بودجه تبليغات نتوانست پا به پاي توسعۀ 

تأسيسات گام بردارد)اسنادي از صنعت جهانگردي،1380،  سند شمارۀ، 234/1(.
در اين برنامه اهداف زير مد نظر بوده  است:

• افزايش تعداد گردشگران از 210 هزار نفر درسال1346 /1967 به520 هزار نفر در 
سال 1351 /1972 با تأکيد بر کشورهاي اروپايی و آمريکايی؛

• طوالني کردن مدت اقامت اين عده در کشور، به  نحوي که حد متوسط اقامت گردشگران 
خارجي در ايران از 8 روز کمتر نباشد؛ و

• تجهيز مناطق و مسيرهاي مورد توجه مسافران داخلي و فراهم آوردن وسايل رفاه 
آنان در مدت سفر در مناطق ساحلي درياي خزرکه تفريحگاه عمدۀ تابستاني مسافران 

داخلي به  شمار مي رود )سازمان برنامه و بودجه،1347،ص55(.
مهم ترين اقداماتي که در زمينۀ اجراي اهداف فوق در طول برنامۀ چهارم صورت 

گرفت، عبارت بود از:
1. در زمينۀ تأسيسات؛ هدف اصلي ايجاد اماکني براي تفريح و اقامت و پذيرايي 
گردشگران داخلي و خارجي بود که بدين منظور برنامه هاي مشخص هتل سازي، نوسازي 
و تجهيز قهوه خانه، احداث مهمانسراهاي شهري و روستايي، اردوگاه هاي گردشگري، 

اقامتگاه جوانان، خانه هاي زواري و تجهيز پارک هاي جنگلي در نظر گرفته شده بود. 
2. در زمينۀ تبليغات، هدف اصلي تشويق خارجيان برای مسافرت به  ايران و ترغيب 
ايرانيان به  سفر کردن در داخل کشور و حسن برخورد با خارجيان از طريق برنامه هاي 
در  شرکت  بيروت،  و  فرانکفورت  لندن،  پاريس،  در  نمايندگي  دفاتر  ايجاد  مشخص، 
نمايشگاه هاي بين المللي و برگزاري نمايشگاه ها، انتشار نشريات تبليغاتي به  صورت پوستر، 
بروشور، تقويم، کتاب راهنما و تصاوير ايران و ايجاد برخی جشن هاي هنری که با توجه 
به  اهميتی که اين فستيوال ها در عرصۀ بين المللی پيدا کرده بود با »فستيوال بعلبک« در 
لبنان، به  عنوان يک وسيلۀ توسعۀ جهانگردی فيمابين دو کشور )که در عين حال موجب 
گسترش همکاری فرهنگی می شد(بين اين جشن ها پيوند همکاری برقرار شد)اسنادي از 
صنعت جهانگردي،1380،  سند شمارۀ،255/2(و همچنين می توان به  جشن های 2500سالۀ 
شاهنشاهی اشاره کرد که به  منظور شناساندن فرهنگ و تمدن غنی ايران به  خارجيان به  مدت 
هفت روز در بقايای تخت جمشيد، سران 69 کشور و تعداد بسيار زيادی روزنامه نگار و 

خبرنگار تلويزيون از سراسر جهان گرد آمده بودند )دهقان نيری،1386،52(.
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يکي از اهداف برنامۀ چهارم، افزايش تعداد گردشگران خارجي از 210 هزار نفر در 
سال1346 /1967  به 520 هزار نفر در سال پايان برنامه )1351 /1972( بود که اين امر، چه 
از نظر تعداد و چه از نظر ترکيب گردشگران تحقق نيافت. چراکه تعداد گردشگران ورودي 
به 514 هزار نفر رسيد و برخالف برنامه، که بيشتر بر بازارهاي اروپا و آمريکا تأکيد داشت، اين 
مسئله عماًل متوجه کشورهايي بود که گردشگران آنها فاقد قدرت خريد کافي بودند و همين 
امر در رکود نسبي هتل هاي درجۀ يک مؤثر افتاد)سازمان برنامه و بودجه،1352،ص730(. در 
زمينۀ طوالني کردن مدت اقامت گردشگران در کشور نيز اقداماتي از جمله احداث مهمانسرا 
در مسير هاي گردشگري، احداث و ايجاد اردوگاه هاي گردشگري، و اعطاي وام براي احداث 
تأسيسات اقامتي صورت گرفت که با اين اقدامات مدت اقامت از13 شب در سال1346 
/1967  به 19 شب در پايان برنامه رسيد. اما اين افزايش، به  دليل اقامت گردشگران در هتل هاي 
درجه پائين بر درآمد هاي حاصل از گردشگري تأثير مثبت نداشت)معصومي،1387،ص57(. 
»در زمينه تجهيز مسيرهاي گردشگري، اقداماتي همچون تهيه طرح جامع گردشگري ناحيه 
شمال، تشکيل شوراي گردشگري ناحيه شمال در رابطه با اجراي پيشنهادات طرح، احداث 
راه هاي ارتباطي، آب، سيستم فاضالب، اردوگاه هاي گردشگري در شمال کشورانجام شدند« 

)معصومي، 1387، ص57(.
اقدامات صورت گرفته در زمينۀ افزايش تعداد واحد اتاق و تخت از هدف برنامه 
پيش تر بود. در مقابل، از نظر ايجاد اقامتگاه جوانان، اردوگاه، پارک، پالژ، و ساير تأسيسات 
منطبق با هدف هاي برنامه پيش نرفت. حجم سرمايه گذاري ها، اعم از سرمايه گذاري بخش 
عمومي  و خصوصي، درمجموع 6/5 ميليارد ريال پيش بيني شده بود که به  بيش از 11 
ميليارد ريال رسيد. اين تفاوت، ناشي از سرمايه گذاري بيشتر بخش خصوصي در احداث 
هتل ها بود)سازمان برنامه و بودجه، 1352،ص 729(. به  طور کلي، در برنامۀ چهارم، 
برنامه هاي  و  نشد  اجرا  تدوين شده  با هدف هاي  منطبق  کاماّل  برنامه هاي گردشگري 
آموزشي و تبليغاتي نيز از وسعت و قدرت کافي بهره مند نشدند. فقدان نيروي انساني 
ورزيده در صنعت گردشگري، موجب کاهش کيفيت عرضۀ خدمات شد. با وجود اين، 
در طول اجراي اين برنامه، گردشگري داراي جايگاه ويژه اي شد و پيامدهايي از قبيل ايجاد 
تحرک در فعاليت هاي اقتصادي، و ايجاد تجهيزات و تسهيالت براي گردشگران داخلي و 

خارجي در مناطق مختلف کشور را به  همراه داشت. 
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برنامۀ پنج سالۀ پنجم عمرانی کشور)۱۳۵6-۱۳۵۲ /۱9۷۷-۱9۷۳(
طي برنامه هاي سوم و چهارم عمراني، سرمايه گذاري ها در زمينۀ گردشگري بيشتر به 
 صورت ساختمان هتل هاي درجه يک بود که بيشتر مورد استفادۀ گردشگران خارجي و 
تعداد معدودي از مسافران داخلي قرار مي گرفت که درآمد بااليي داشتند. در حالي که، با 
توسعۀ اقتصادي و اجتماعي و باال رفتن سطح رفاهي جامعه، مسافرت هاي داخلي به  منظور 
تفريح و استفاده از تعطيالت، توسط گروه هاي مختلف اجتماعي ايران افزايش قابل توجهي 
داشت و الزم بود تسهيالتي با استاندارد قابل قبول براي تمام اين گروه ها فراهم شود. 
بنابراين، طي برنامۀ پنجم عمراني کشور سياست جهانگردي مبتني بر اصول زير بوده است:
• اهميت دادن به  توسعۀ خدمات براي مسافران داخلي و کوشش در فراهم کردن 
وسايل و تأسيسات الزم به  منظور اقامت و رفاه مسافران داخلي در مراکز تفريح زمستاني، 

تابستاني، اماکن مذهبي، و تاريخي؛
•  تشکيل و جلب گروه هاي گردشگر براي ديدار از مراکز گردشگري ايران با همکاري 

سازمان هاي گردشگري بين المللي؛
• ارائۀ تسهيالت بيشتر در مراکز ورود و خروج گردشگران به  کشور به  منظور تأمين 

آسايش بيشترگردشگران؛ 
• تأکيد بر ساخت هتل ها و مراکز پذيرايی متوسط و ارزان قيمت؛

• محدود نمودن سرمايه گذاري هاي دولت به  مواردي که بخش خصوصي با وجود 
کمک هاي اعتباري دولت آمادگي سرمايه گذاري را نداشته باشد و تشويق بخش خصوصي 

به  رعايت استاندارد  هاي مطلوب؛
• تربيت نيروي انساني در کليۀ رشته هاي تخصصي مربوط به  گردشگري؛

• اقدام به  ايجاد تسهيالت قانوني به  منظور تأمين وسايل تفريح و استفاده از ايام 
فراغت و تشويق مردم به  سير و سياحت از طرف سازمان جلب سياحان )فيض بخش، 

1355،صص 253-254(.
• تجديد نظر در آيين نامه هاي اعطاي وام به  بخش خصوصي براي ايجاد تأسيسات 
گردشگري به  منظور سوق دادن کمک هاي بخش دولتي در جهات مطلوب، سرمايه گذاران 
بخش خصوصي به  علت رونق و سودآوري فراوان در ساير بخش ها هنگامي  متمايل 
به  سرمايه گذاري در زمينۀ هتل، به خصوص واحدهاي بزرگ هستند که از طرف دولت 
تشويق الزم از جمله اعطاي وام طويل المدت با بهرۀ کم فراهم باشد )اسنادي از صنعت 

جهانگردي،1380،  سند شمارۀ 280/1(. 

سازمـان جهانگـردی و تأثیـر آن بر
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به  منظور نيل به  اهداف فوق برنامه هاي زير مد نظر قرار گرفت:

الف.  تأسیسات
• »ايجاد انواع تأسيسات پذيرايي و گردشگري در مناطق شهري، شامل هتل، زائرسرا، 

اقامتگاه جوانان، و اردوگاه هاي گردشگري؛
• ايجاد انواع تأسيسات پذيرايي و گردشگري در مرزها و شاهراه ها؛ شامل چايخانه 

و اردوگاه هاي گردشگري؛ و
• ايجاد تأسيسات گردشگري و تفريحي اعم از ييالقي، درماني، و جز آن در شمال 

کشور و ييالقات.

ب. تبلیغات
آثار باستاني، جلب  • تشويق خارجيان به  مسافرت به  ايران و معرفي فرهنگ و 
سرمايه هاي خارجي براي ايجاد انواع تأسيسات پذيرايی و مؤسسه های خدمات گردشگري 

و تشويق ايرانيان در داخل کشور.
حجم مالي برنامۀ تبليغات جهانگردي بالغ بر 580 ميليون ريال برآورد گرديد، به  نحوي که 
حدود 540 ميليون ريال آن توسط بخش دولتي سرمايه گذاري گرديد)معصومي،1387،ص61(.

ج. آموزش 
هدف برنامۀ آموزش جهانگردي، فراهم ساختن امکانات الزم براي تربيت 8360 نفر 
افراد مورد نياز در انواع تأسيسات پذيرايي و مؤسسه های خدمات جهانگردي بوده است 

)معصومي، 1387،ص62(.
»کل اعتبارات جهانگردي از 4 ميليارد ريال در برنامۀ چهارم ) شامل 3/6 ميليارد ريال 
از محل بودجۀ عمراني 0/4 ميليارد ريال از محل بودجۀ عادي( 8/9  ميليارد ريال در برنامۀ 
پنجم بالغ گرديد. به  طور کلي، از کل اعتبارات فصل گردشگري در برنامۀ پنجم عمراني، 
36/6 درصد به  ايجاد و توسعۀ تأسيسات گردشگري تجملي و 33/15 درصد به  ايجاد 
تأسيسات گردشگري متوسط و20/43 درصد به  ايجاد تأسيسات ارزان اختصاص داده شد. 
براي برنامه هاي تبليغاتي و تحقيقاتي نيز به  ترتيب 7 درصد و 2/5 درصد اعتبار صرف 
گرديد. تأسيسات گردشگري تجملي بيشترين درصد اعتبارات  و رقمي  حدود 2 برابر 
تأسيسات ارزان را به  خود اختصاص مي دادند«)سازمان برنامه و بودجه، 1356،ص283(.
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برنامۀ پنج ساله ششم عمرانی)۱۳6۱-۱۳۵۷ /۱98۲-۱9۷8(
برنامۀ ششم، که قرار بود از سال 1357 /1978 آغاز شود، با پيروزي انقالب اسالمي ايران 
کنار گذاشته شد. اين برنامه، ضمن نقد برنامۀ پنجم و بررسي پيشرفت ها و مشکالت آن، 
هدف هاي کلي و برجستۀ بخش گردشگري را مشخص کرده بود و طبق گزارش آن فقط 
60 درصد از هدف هاي برنامۀ پنجم تحقق يافت)رمضاني دارابي،1382،ص94(. بدين 
ترتيب، با مروري بر عملکرد بخش گردشگري در برنامه هاي عمراني پيش از انقالب 
مالحظه مي شود که صنعت گردشگري کشور هيچ گاه به  توازن مطلوب دست نيافت و از 
بدو پيدايش تا وقوع انقالب همواره حجم گردشگران و ارز خروجي بيش از ارقام مشابه 
 ورودي بود. با وجود غناي جاذبه هاي گردشگري کشور، علت اين امر اتخاذ اهداف و 
سياست هاي نادرست و تنگناهاي اجتماعي- اقتصادي و عدم توسعۀ ساخت اقتصادي 
و زيربنايي نهفته است. همچنين، در کليۀ اين برنامه ها عدم تکافوي امکانات مالي و 
نابساماني هاي اقتصادي و اجتماعي به مثابه  بخشي ديگر از علل عدم تحقق اهداف برنامه ها 
ذکر شده است. همچنين، طي همين سال ها، چند طرح مطالعاتي انجام گرفت؛ ولي به  دليل 
درهم ريختگي تشکيالت سازمان، طرح ها فقط در حد مطالعه باقي ماند و به  مرحله اجرا 

در نيامدند. اين طرح ها عبارت اند از:
۱. طرح جامع گردشگری کرانه های دریای خزر

قرارداد الزم با مؤسسه مهندسي مشاور امکو دو دکسياديس منعقد و طرح جامع از 
طرف مؤسسۀ مزبور تهيه و در بهمن 1346 /1968 به  تصويب شوراي عالي شهرسازي 
رسيد)اسنادي از صنعت جهانگردي،1380، سند شمارۀ 222/9(. طبق اين طرح، بايد مناطق 

جالب و جذاب کرانه هاي شمال تعيين و براي هر کدام  طرحي ارائه گردد. 
۲.  طرح ایجاد مراکز جهانگردی در کالردشت و دشت نظیر

اين دو منطقه، که در شمال ايران قرار گرفته اند، به  علت طبيعت بي نظير و وفور شکار،  
مورد توجه قرار گرفت و طرحي براي ايجاد تأسيسات پذيرايي مختلف در آن اماکن 

پيشنهاد شد)اسنادي از صنعت جهانگردي، سند شمارۀ، 222/1(.
۳.  طرح ایجاد مراکز جهانگردی در کرند

کرند يکي از ييالقات بسيار مهم غرب ايران و واقع در استان کرمانشاهان است. ايجاد 
تأسيسات و مراکز جهانگردي از شرايط عمدۀ آبادي کرند است و منظور از ايجاد آن جذب 

جهانگردان عرب بوده است)اسنادي از صنعت جهانگردي،1380،سند شمارۀ 58/1(. 
4. طرح جامع آب های معدنی رسعین و الریجان

ايجاد يک مرکز جهانگردي در آب هاي گرم سرعين واقع در آذربايجان شرقي) و استان 
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اردبيل فعلي( و همچنين ايجاد يک مرکز جهانگردي ديگر در آب هاي گرم الريجان واقع در 
شمال کشور، مي توانست در جلب سياحان داخلي مؤثر باشد) زماني فراهاني،1379،ص 31(.

۵. طرح جامع جهانگردی جزایر کیش و مینو
اين مناطق براي ايجاد مراکز جهانگردي و تفريحي براي کشورهاي عرب منطقه در 
نظر گرفته شده بود و بر اين اساس براي تهيۀ طرحي با مهندسان مشاور »نظام عامري« 
قراردادي منعقد شد که به  علت اشکاالت مربوط به  سودآورِي اين طرح، گزارِش مهندساِن 
مشاور مورد تأييد سازمان جلب سياحان  قرار نگرفت و طرح به  حال تعويق درآمد 

)اسنادي از صنعت جهانگردي،1380،  سند شمارۀ 251/4(.
6. طرح جامع جهانگردی سد لیتان

اين طرح پس از مطالعات فراوان وتهيۀ طرح هاي تأسيساتي، پس از درهم ريختن 
تشکيالت، به  حال تعويق درآمد) زماني فراهاني،1379،ص32(.

۷. طرح جامع توسعۀ گردشگری در ایران 
اين طرح، توسط مؤسسۀ مشاور توريست کنسولت تهيه و تدوين شد و بر اين اساس 
تا سال 1368 /1989، نتيجۀ فعاليت مطالعاتي مشاور در مورد رشد فعاليت گردشگري را 

در بر مي گرفت.

ایجاد دفاتر و منایندگی های جهانگردی در خارج از کشور 
گسترش روزافزون فعاليت هاي تبليغات جهانگردي، موفقيت هاي سياسي و اجتماعي و 
پيشرفت هاي ايران در زمينه هاي بين المللي سبب افزايش  بيش از پيش جريان جهانگردي 
بين المللي کشور در دهۀ 50 شد. با توجه به  اين امر بود که به تدريج نمايندگي ها و دفاتري 
در کشورهاي خارجي داير شد. قبل از تأسيس دفاتر جهانگردي در خارج از کشور، به  علت 
فقدان اعتبار الزم براي ايجاد شعبات جهانگردي، وزار ت امور خارجه همکاري نزديک تري با 
سازمان جلب سياحان داشت و در هر يک از نمايندگي هاي سياسي و کنسولي يکي از اعضا، 
مأمور انجام اقدامات الزم براي تشويق خارجيان به  مسافرت به  ايران بود و به  وي اجازه داده 
شده بود با سازمان جلب سياحان به  طور مستقيم  مکاتبه کرده و با استفاده از نشرياتي که از 
طرف سازمان در اختيار نامبرده قرارداده مي شود، هرگونه اقدام مقتضي را معمول دارد)اسنادي 
از صنعت جهانگردي،1380، سند شمارۀ  210/1(. به  دنبال اين امر، دفاتر و نمايندگي هايي در 
امريکا و اروپا تأسيس شد. با مطالعاتي که در اياالت متحده امريکا صورت گرفت، ضرورت 
تأسيس نمايندگي در نيويورک، که مرکز عمدۀ فعاليت مؤسسه های جهانگردي و خارجي 
است، بيش از پيش روشن شد. همچنين، با توجه به  احداث »خانۀ ايران« در پاريس و اقداماتي 
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که با همکاري خانۀ مذکور از طرف سازمان جلب سياحان در فرانسه به عمل آمد، مطالعات 
انجام شده تأييد کرد که »تأسيس دفتر نمايندگي سازمان جلب سياحان در کشور آلمان بر 
ساير کشورهاي اروپا اولويت يافت و نظر به  اينکه شهر فرانکفورت مرکز تجمع مؤسسه های 
جهانگردي و رتق و فتق امور سياسي مي باشد و کليۀ کشورهايي که در زمينۀ توسعۀ سياحت 
و جهانگردي فعاليت دارند، دفاتر خود را در اين شهر تأسيس نموده اند؛ بنابر اين، صالح در 
آن است که دفتر نمايندگي سازمان جلب سياحان در شهر فرانکفورت مستقر گردد«)اسنادي 
از صنعت جهانگردي،1380، سند شمارۀ 221(. با توجه به  نتايج مطلوبي که اين امر به  دنبال 
داشت، حدود فعاليت و تعداد اين دفاتر افزايش يافت. به  گونه اي که وزارت اطالعات 
و جهانگردي تعداد 10 نمايندگي -که مراکز اطالعات و جهانگردي ايران در خارج از 
کشور ناميده مي شدند- در کشورهاي آلمان )بن(، فرانسه )پاريس(، انگلستان )لندن(، ايتاليا 
)رم(، اياالت متحده امريکا )نيويورک و لوس آنجلس(، اتريش )وين(، کانادا )مونترال(، لبنان 
)بيروت(،  و ژاپن )توکيو( داير کرد که در زمينۀ ترغيب و تشويق و فراهم نمودن تسهيالت 

و راهنمايی جهانگردانی که از اين کشور عازم ايران مي باشند، فعاليت داشت. 

مهم ترین قوانین مصوب جهانگردی در سال های۱۳۵۷-۱۳4۳ /۱9۷8-۱964 
عقد موافقتنامه هاي جهانگردي با کشورهاي جهان و نيز عضويت در سازمان هاي بين المللي 
جهانگردي از جمله فعاليت هاي ديگر وزارت اطالعات و جهانگردي بوده است. ايران 
با کشورهاي لبنان، سنگال، سوريه، تونس، اردن، مصر، روماني، بلغارستان، يوگسالوي، 
فرانسه، عراق، اتريش، يونان، و روماني موافقتنامه هاي همکاري جهانگردي منعقد کرد و 
در چارچوب سازمان عمران منطقه اي با کشورهاي پاکستان و ترکيه نيز  اقدام به  انعقاد 
موافقتنامه همکاري سه جانبه اي در زمينه هاي مختلف جهانگردي نمود. عالوه بر اين، با 
کشورهاي ايتاليا، پاکستان، اسپانيا، آفريقاي جنوبي، و کنيا به  منظور انعقاد قراردادهاي 
دو جانبه  همکاري جهانگردي مذاکراتي صورت گرفت. در زمينۀ همکاري با سازمان هاي 
فعاليت هاي  در  شرکت  و  به  عضويت  موفق  ايران  دولت  نيز  جهانگردي  بين المللي 
سازمان هاي بين المللي شد؛ مانند اتحاديۀ جهاني سازمان هاي رسمي  جهانگردي1 - که از 
1349 / 1970 به  نام سازمان جهاني جهانگردي2- به  فعاليت خود ادامه مي دهد) مجموعه 

قوانين سال هاي 1357-1343(. 
در قوانين و موافقتنامه هاي بين دولت هاي ايران و کشورهاي ديگر، آنچه ناظر به 
 حقوق جهانگردان کشورهاي طرفين موافقتنامه هاست، در مادۀ يک آنها تصريح و اجراي 
براي جهانگردان طرفين  امتيازات در نظر گرفته شده  آن تعهد و تضمين شده است. 

1.  IOUTO

2.  WTO

سازمـان جهانگـردی و تأثیـر آن بر
 توسعۀگردشگری در دورۀ... 
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موافقتنامه ها عبارت است از:
• »تسهيل تشريفات مربوط به  مسافرت جهانگردان،

• کمک و مساعدت به  جهانگردان در ايام سير وسفر،
• لزوم احداث ساختمان ها و ساير تأسيسات مورد نياز جهانگردان،

• آموزش کارکنان ذي ربط براي خدمت رسانی مطلوب به  جهانگردان،
• همکاري در زمينۀ ارتباط، تبليغات و انتشارات مشترک جهانگردي، 

• همکاري متقابل و مبادلۀ اطالعات، و
• تشکيـل کميسيـون هاي مختلـط و حداقـل سالـي يک بـار بـراي تحقـق اهـداف 

مذکور«)مجموعه قوانين سال هاي 1357-1343(. 

نتایج حاصل از اقدامات سازمان جهانگردی 
 برای بررسی نتايج حاصل از فعاليت ها و اقداماتي که طي سلطنت محمدرضا شاه در 
زمينه هاي مختلف جهانگردي صورت گرفته است،  به آمار و ارقام به  دست آمده از گزارش 
آماری معاونت امور سياحتی و زيارتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی در کتاب درآمدی بر 
جهانگردی ، استناد می شود.  ميزان ورود و خروج جهانگردان و ميزان درآمد ارزي حاصل از 
ورود آنها، تأسيسات پذيرايي، و جز آن، گوياي حجم و جريان جهانگردي در ايران مي باشد.

اگر شاخص تغييرات جهانگردي را 100 در نظر بگيريم، از سال 1348 /1969 تا 
1356 /1977  شمار ورود جهانگردان خارجي به  ايران افزايش يافته است.

منبع: درآمدی   

برجهانگردی ، ۱۳80. 

منودار  ۱

  رقیه جوادی         

آمار ورود جهانگردان خارجی به ایران )1348-1358 ش.(
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طبق نمودار 2، در سال 1357 /1978 ايران،  به  باالترين سطح درآمد حاصل از جهانگردي 
خارجي قبل از انقالب دست يافت و مبلغ 235 ميليون و 175 هزار دالر عايد کشور شد. اما 
در سال 1358 /1979، يک سال بعد از پيروزي انقالب اسالمي، با کاهش 75/6 درصدي در 
تعداد ورود جهانگرد، ميزان درآمد ايران نيز به  شدت کاهش يافت و با کاهش 73 درصدي، به 
 63 ميليون و 598 هزار و 748 دالر رسيد. با نگاهي به  نمودارهای 1 و2 به  اين نتيجه مي رسيم 
که در سال هاي قبل از انقالب، باوجود آزادي و شرايط غربي پسند و با اينکه عوامل حکومت 
وقت سعي بر اين داشتند که با ناديده انگاشتن برخي باورهاي اصيل مذهبي و فرهنگي مردم، 
راه را براي جذب جهانگرد هموار سازند و امکانات و ظرفيت هاي جهانگردي و تسهيالت 
مسافرتي نيز مطلوب به  نظر مي رسيد، اما فعاليت هاي جهانگردي و مسافرتي پويا و پيشرفته اي 

وجود نداشت. 

منبع:  درآمدی

 بر جهانگردی،۱۳80. 

منودار  ۲

منبع:  درآمدی

 بر جهانگردی،۱۳80.

منودار  ۳

سازمـان جهانگـردی و تأثیـر آن بر
 توسعۀگردشگری در دورۀ... 

تخمین درآمد ارزی از ورود جهانگردان به ایران )1348-1358 ش.(

آمار مربوط به مسافرت ایرانیان به خارج از کشور )1348-1358 ش.(
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با نگاهي به  آمار نمودار1)آمار ورود جهانگردان خارجي به  ايران بين سال هاي1358-1348(، 
نمودار2)تخمين درآمد ارزي حاصل از ورود جهانگردان به  ايران در سال هاي 1348-1358(، و 
نمودار3 )آمار مربوط به  تعداد مسافرت ايرانيان به  خارج از کشور از سال 1348 تا 1358(، به  اين 
نتيجه مي رسيم که از سال 1348 /1969  تا 1355 /1976 تعداد ورود جهانگرد به  ايران به  مراتب 
بيشتر از خروج اتباع ايران به  خارج بوده است. ولي در سال 1356 /1977، در سنجش با تعداد 
ورود جهانگرد خارجي به  ايران )678/157( شاهد فزوني مسافرت ايرانيان به  خارج از کشور 
)716/282( هستيم و در سال 1357 /1978  کاهش چشمگيري  نيز در تعداد ورود جهانگرد 
خارجي به  ايران )25/9- درصد به  نسبت سال قبل( و تعداد خروج جهانگرد ايراني به  خارج 

)8/4- درصد نسبت به   سال قبل( مشاهده مي شود )محالتي، 1380،ص 289(.
در زمينۀ پرداختن به  برنامه هاي تأسيساتي، ارائۀ خدمات پذيرايي در برنامه ريزي هاي 
سازمان جهانگردي از اولويت برخوردار بود. به  همين جهت، در تشکيالت سازمان جلب 
سياحان مديريتي به  نام مديريت تأسيسات جهانگردي به  وجود آمد که هدفش ايجاد يا 
اصالح تأسيسات جهانگردي با استفاده از اعتبارات مربوط و از طريق سرمايه گذاري و 
به  سرمايه گذاران بخش خصوصي و شهرداري ها و فراهم کردن تسهيالت  اعطاي وام 
سرمايه گذاري در امر جهانگردي به  طور کلي و با مشارکت در سرمايه گذاري و نظارت 
در تأسيس مهمانخانه ها بود. »مديريت تأسيسات جهانگردي که با تأسيس وزارت اطالعات 
و جهانگردي گسترش فوق العاده اي پيدا کرده با اعمال همه اين وظايف موفق شده بود که 
وضع تأسيسات جهانگردي کشور را بهبود بخشد و با برپا نمودن مهمانسراهاي کوچک و 
آبرومند متعددي در بسياري از شهرهاي دورافتاده، بخش خصوصي را به  سرمايه گذاري در 
هتل داري تشويق نموده و به  سرمايه گذاران وام ها و اعتبارات بلندمدت با بهره کم اعطا نمايد 
و در عين حال خود نيز راساً در صنعت هتل داري سرمايه گذاري کند«)فيض بخش،1355،ص 
225(. با نگاهي کلي به  برنامه هاي عمراني، مي توان تالش سازمان را در جهت افزايش و 
بهبود خدمات تأسيساتي در زمينۀ تأسيس مهمانخانه، چايخانه، اردوگاه هاي گردشگري و 
پالژهاي نمونه، اقامتگاه جوانان، زائرسرا، و تجهيز پارک هاي جنگلي براي گردشگران مشاهده 
کرد. در زمينۀ تبليغات نيز در سال هاي نخست تأسيس سازمان به  علت عدم تأسيسات 
پذيرايي و محدوديت و کافي نبودن تبليغات، برنامۀ چشمگيري به  مرحلۀ اجرا درنيامد. ولي 
جهت گسترش دامنۀ تبليغات در کشورهاي مختلف دنيا به خصوص اروپا، سازمان اقدام به 
 ايجاد شعبه  در پاريس، فرانکفورت، و لندن کرد. سازمان جلب سياحان در زمينۀ تبليغات 
گردشگري از طريق چاپ و توزيع بروشور، کارت پستال، تقويم هاي تزئيني، تهيۀ فيلم 
گردشگري، برنامه هاي راديويي و تلويزيوني، تهيۀ پوستر و شرکت در نمايشگا ه ها که چندين 

رقیه جوادی         
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بار جوايز اول و دوم نمايشگاه هاي بين المللي را به  خود اختصاص داد، اقدام به  فعاليت 
مي کرد)اسنادي از صنعت جهانگردي،1380، سند شمارۀ،247،256/1( ؛ مانند شرکت ايران 
در نمايشگاه بين المللي آستا1 )انجمن آمريکايي آژانس هاي مسافرتي( در مونترال کانادا، که 
بزرگ ترين و مهم ترين کنگرۀ ساالنۀ جهانگردي بود که ايران در آن شرکت کرد و با ايجاد 
غرفۀ جهانگردي در نمايشگاه بين المللي مزبور مقام دوم را در سال 1351 /1972 و جايزۀ 
مقام نخست را در سال 1352 /1973 کسب کرد. غرفه هاي ايران در اين نمايشگاه داراي 
دکوراسيون خاص ايراني با عکس ها و اساليدهايي از جاذبه ها و پيشرفت هاي ايران، صنايع 
دستي، ايجاد سالن پذيرايي به  سبک ايراني، اجراي برنامۀ رقص و موسيقي محلي ايراني 
بود)اسنادي از صنعت جهانگردي،1380، سند شمارۀ، 267(. در سطح آموزش و استفاده از 
تخصص و خدمات افراد کارآزموده و برخورد و رويارويي مناسب با جهانگردان، به تدريج 
مراکز آموزشي گردشگري -که تنها مؤسسۀ آموزشي از نوع خود در سطح کشور بود- موفق 
شد که با اعزام کارشناسان و مربيان به  شهرستان ها، دوره هاي کوتاه مدت خدمات آموزشي 
الزم جهت نيروي کار آن مناطق را داير نمايد. در سال 1353 /1974 مدرسۀ عالي گردشگري، 
وابسته به  وزارت اطالعات و جهانگردي، تأسيس شد که در دو رشتۀ »راهنماي گردشگري« 
و »مديريت هتل« دانشجو مي پذيرفت)اسنادي از صنعت جهانگردي،1380، سند شمارۀ 
271/1(. سازمان جلب سياحان، نظر به  قراردادي که با سازمان ملل و سازمان هاي بين المللي 
منعقد ساخته بود، از کارشناسان خارجي دعوت کرد تا با همکاري کارشناسان ايراني، تهيه و 
اجراي طرح ايجاد دانشکدۀ گردشگري و هتل داري را مورد مطالعه قرار دهند که اين طرح نيز 
به  تعويق افتاد)ديبايي،1371،ص89(. گسترش تدريجي فعاليت هاي تبليغاتي سازمان جلب 
سياحان، که با تأسيس دفاتر نمايندگي  اين سازمان و افزايش تبليغات در خارج از کشور 
سبب پيدايش بازارهاي جهانگردي براي ايران شد، لزوم مطالعه دربارۀ  بازارهاي جهانگردي 
ايران و ايجاد ارتباط مستقيم با بازارها را به  دنبال توسعۀ تأسيسات جهانگردي، موجب شد. 
کشورهايي که جهت فعاليت هاي جهانگردي مورد نظر سازمان جلب سياحان برگزيده شدند، 
عبارت بودند از آلمان، آمريکا )سانفرانسيسکو، واشنگتن(، دانمارک، اتريش، انگلستان، ايتاليا، 
ترکيه، هندوستان، ژاپن، سوريه، عراق، عربستان، پاکستان، کويت، لبنان، سوئد، نروژ، کانادا، 

يوگسالوي، و سوئيس)اسنادي از صنعت جهانگردي ،1380، سند شمارۀ 210/4(. 
ايران، که از  لحاظ جغرافيايي، سياسي، و اقتصادي پايه هاي محکمي  داشت، با پرداختن 
به  بعد گردشگري و تقويت اين بخش به  لحاظ اجتماعي و کسب وجهه در خارج از کشور 
گام بزرگي برداشت. آمار مربوط به  ورود جهانگردان به  ايران و شناساندن وجهۀ تاريخي 
ASTA .1ايران به  جهانيان تأييدي بر اين ادعاست. حتي از  لحاظ گردشگري داخلي نيز آشنايي 

سازمـان جهانگـردی و تأثیـر آن بر
 توسعۀگردشگری در دورۀ... 
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ايرانيان با پيامدهاي ناشي از سياحت و گردشگري و شناختن بزرگان و تاريخ کشور نيز 
حائز اهميت بود. با نگاهي تحليلي به آنچه که تاکنون ذکر شد مي توان دريافت که در دورۀ  
پهلوي اقدامات اساسي براي پيشرفت جهانگردي و جلب گردشگر در داخل و خارج از 
کشور صورت گرفت. سازمان اطالعات و جهانگردي، به  منظور گسترش گردشگري در 
زمينۀ تأسيسات، تسهيالت، تبليغات، و آموزش اقدامات ارزنده اي انجام داد که با توجه به 
 نمودارهای1 و 2 که نمايانگر تعداد ورود جهانگردان به  ايران و کسب درآمد ارزي حاصل 

از ورود آنهاست، مي توان به  تالش اين سازمان براي گسترش جهانگردي پي برد. 
هر چند  که در بعد گردشگري داخلي، همۀ  اقشار مردم به  دليل ناآشنا بودن و نهادينه 
نشدن اين فرهنگ و مشکالت اقتصادي و محروميت هاي ناشي از آن، قادر به  استفاده از آن 
نبودند. يکي از مهم ترين شکست هايي که گردشگري دورۀ پهلوي- با تمام اقداماتي که براي 
رونق آن صورت گرفت- با آن روبه رو شد، همين مسئلۀ عدم مشارکت مردم بود  که حاکي 
از عدم شناخت باورها، عقايد، و ارزش هاي حاکم بر جامعه توسط دستگاه حاکم بود. اين 
عدم شناخت و رواج فرهنگ غربي پسند و رايج شدن ارزش هايي که با اصول حاکم بر جامعه 
سنخيت نداشت، در ناکامي سازمان جهانگردي مؤثر بود و باعث شد که اين سازمان آن گونه که 
انتظار مي رفت، نتايج مثبتي اخذ نکند. رژيم حاکم، مبناي خود را بر وابستگي فکري، فرهنگي، 
اقتصادي، و سياسي به  غرب قرار داد و به  همين جهت، مقولۀ گردشگري نيز به  تأسي از فرهنگ 
آن زمان، مروج فرهنگ بيگانه بود. در اواخر سلطنت پهلوي؛ عدم ثبات سياسي، نا امني، و مسائلي 
که اين سلسله در بحبوبۀ  انقالب با آن درگير بود، بر  اين صنعت تأثير معکوس گذاشت و به 
 جاي جذب گردشگر، آمار خروج  اتباع ايراني از کشور افزايش يافت که اين مسئله يکي ديگر 
از عوامل ناکامي  اين سازمان بود. در هر صورت، پايه هاي استوار جهانگردي، که يکي از منابع 
درآمد ارزي کشور محسوب مي شد، در دورۀ  پهلوي پي ريزي شد. امروزه، با توجه به  تالش 
گسترده اي که براي توسعۀ اين صنعت صورت گرفت و باوجود تمام اقداماتي که به  منظور 
شناساندن ايران به  دنيا صورت گرفت و با وجود موفقيت هايي که در اين زمينه به  دست آمد، 

اين بخش نتوانست جايگاه خود را به  نحوی شايسته ای بازيابد.

نتیجه 
ايران، با توجه به  موقعيت واالي جغرافيايي، تاريخي، و جاذبه هاي فراوان گردشگري براي 
جهانگردان از اهميت ويژه اي برخوردار است. اما وجود جاذبه ها به  تنهايي نمي تواند در 
جذب گردشگر مؤثر باشد، بلکه بايد به  منظور گسترش گردشگري اقدامات زير بنايي انجام 
داد. براي نخستين بار، در دورۀ پهلوي به  گردشگري در مفهوم صنعتي آن توجه شد و 

رقیه جوادی         
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به  دنبال آن، با ايجاد سازمان جهانگردي، طرح ها و برنامه هايي به  منظور ايجاد تأسيسات، 
تسهيالت، آموزش، و تبليغات تدوين شد. مي توان گفت که جهانگردي در دورۀ پهلوي با 
اقداماتي که به  منظور توسعۀ گردشگري صورت گرفت، رشد داشت و در گسترش اين 
بخش تحوالت ژئوپلتيک و اقتصادي کشور نيز مؤثر بود. هر چند کشور به  لحاظ ايجاد 
تأسيسات و جلب گردشگر و کسب درآمد پيشرفت هايي داشت، اما همان گونه که اشاره 
شد با ناکامي هايي مواجه شد که مهم ترين اين ناکامي ها عدم مشارکت مردمي  و عدم 
توجه دستگاه حکومت به  ارزش هاي حاکم بر جامعه بود که اين امر از جمله عوامل مؤثر 
در جهت عدم تحقق توسعۀ پايدار گردشگري بود. با وجود تالش فراواني که سازمان 

جهانگردي در جهت توسعه گردشگري انجام داد، اين صنعت نتوانست موفق باشد.
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