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 تاثير زبان انگليسي در توسعه صنعت گردشگري در ايران

 دكتر آرام رضا صادقي
 دانشگاه سمناناستاديار

 نوشين عباسيان پور
 دانشگاه آزاد اسالمي سمنان

 چكيده
. نعت گردشگري از ديرباز مورد توجه كشورهاي در حال توسعه بوده استصيتوجه ويژه به امر توسعه

ب و تعاقباً داشتن منابع عظيم گردشگري دورنماييواسطهه ايران نيز و فرهنگ  دارا بودن پيشينه اي غني از تمدن
داياز جمله عوامل موثر در توسعه. كامالً مناسبي در اين خصوص دارد  بستر مناسبنشت صنعت گردشگري، در كنار

و ارتقاء سطح دانش زبان انگليسي به عنوان عمده ابزار ارتباطي كه كمتر به آن توجه شده و مديريت كارآمد، توجه
مي. قابل توجه استاست و كارآمد در توسعه اين مقاله ابتدا به اهميت زبان انگليسي به عنوان يك زبان بين المللي
و اهميت ارتباط كالمي در توسعه سپس جايگاه گردشگري در اير،پردازد  آن مورد بحث قرار مي گيرد در پايانيان

و ارتقاء آن ارائه مي گردديتاثير زبان انگليسي در توسعه و راهكارهاي مناسب براي بسط . اين صنعت

 بين الملل– توسعه- گردشگري– زبان انگليسي:كليد واژه

 مقدمه
روند توسعه به خصوص در كشورهاي آسياي جنوب شرقي هماننديهنگامي كه به تاريخچه

ب و سنگاپور مي نگريم ، تايلند، مالزي خوبي ردپايي از صنعت گردشگري را در آن مي بينيمه ژاپن
مي طوريهب كه گردشگري در برخي از اين كشورها صنعت اصلي در جذب درآمد ارزي محسوب

اي. شود مدموفقيت چشم گير اين كشورها در وهن زمينه قطعاً ون سرمايه گذاري، تحقيق
و ايجاد مكان. مديريت كارآمد مسئولين آنهاست هاي گردشگري، توجه به عواملي چون شناخت

و تبليغيارائه  باعث شده است كه اين صنعت پر جاذبه نزد ملل، خدمات مناسب به گردشگران
و چه در اين ميان برقر. مختلف در اين كشورها پر رونق شود اري ارتباط موثر چه در سطح تبليغات
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و تورها و رشد اين،در سطح خدمت رساني در حوزه هاي ترانزيت، هتل داري، تغذيه  حافظ بقا
به. است صنعت و يا در يك سفر خارجي كافي است نگاهي به سايت هاي جذب گردشگر بياندازيم

ب و جمالت انگليسي پر كارگيره كشورهاي گردشگر مدار احتمام قشر مربوط را در ي الفاظ
 زبان انگليسي به عنوان يك زبان كاربردي در جهان ابزار ارتباط در حوزه. طمطراق مالحظه كنيم

تبي و بح گردشگري محسوب مي شود كارگيري اينهر اقشار مختلف در صنعت گردشگري در
ا. زبان ضامن تداوم روند صعودي است و در در اين راستا ابتدا به اهميت زبان نگليسي در جهان

بهيحوزه و در نهايت و سپس صنعت گردشگري وجايگاه ارتباط كالمي  صنعت گردشگري
و راهكارهاي تاثير گذار پرداخته خواهد شد .اهميت زبان انگليسي در اين خصوص

يك زبان بين المللي  اهميت زبان انگليسي به عنوان
،.( كشورهاي دنيا صحبت مي شودانگليسي زباني است كه در بسياري از ) 2003زاخارياس

به اهميت در حال رشد زبان انگليسي به عنوان يك زبان بين المللي كه تقريباً در تمامي كشورهاي
جهان قابل مشاهده است به جايگاه آن در حيطه آموزشي تا نقش آن به عنوان زبان بين المللي در 

و . استشده اشاره ... تجارت، گردشگري، اخبار
در پايان) 1987 كاپالن،(و يا به عقيده 1920معتقد بود كه تقريباً از دهه) 1994، كاشرو(

جنگ جهاني دوم بود كه تاثير زبان انگليسي به عنوان زبان بين المللي به اغلب كشورهاي دنيا 
(گسترش يافت ، آمريك(» بانا«نيز به كشورهاي) 1994هاليدي،. به) اي شمالي، استراليابريتانيا

. عنوان تنها كشورهايي كه انگليسي را به عنوان زبان اول صحبت مي كردند اشاره داشت
: اوالً:گسترش بي نظير زبان انگليسي را در جهان به دو دليل عمده) 1992 فيليپسون،(

در–و اخيراً تاثير اقتصادي19و18گسترش امپراطوري بريتانيا در قرون اجتماعي ايالت متحده
و  .اً افزايش سريع متكلمين انگليسي در سراسر جهان مي دانستثانيكشورهاي مختلف دنيا

)، در سال. ارائه داده است15ميزان تقريبي متكلمين انگليسي را از قرن) 2002كريستال
در4 تعداد متكلمين حدود 1500 در ميليون5/8 حدود 1600 ميليون نفر، و20 بين 1800نفر،

امروزه تعداد متكلمين انگليسي. ميليون نفر بوده است 123و 116 بين 1900 ميليون نفر، در 40
و  . ميليون نفر است700بين يك بيليون

)، متكلمين انگليسي را به سه دسته تقسيم كرده است وي طرحي ارائه داده) 1985كاشرو
و استراليا استي حلقه. استكه شامل سه حلقه و آمريكا  دروني شامل كشورهايي مانند انگليس

و. كه انگليسي زبان اصلي است ، هند، نيجريه است .. حلقه بيروني شامل كشورهايي مانند سنگاپور
و دايره بزرگتر شامل كشورهايي همانند ايران است كه انگليس يكه انگليسي نقش زبان دوم را دارد

خ . ارجي محسوب مي شوددر آنها زبان
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)، اشاره داشت كه انگليسي زباني است كه نه تنها در كشورهاي انگليسي زبان،) 1999گرادل
و مكالمات انگليسي%80بلكه در كشورهايي كه زبان مادري آنها انگليسي نيست صحبت مي شود

از. بين غير بومي ها بوده است  ميليون 465ن نفر تا حدود ميليو235انگليسي به عنوان زبان دوم
چنين بيان كرد كه انگليسي) 1997 كريستال،( سال آينده افزايش خواهد يافت50نفر در طي

 كشور دنيا به طور گسترده اي به عنوان زبان خارجي تدريس مي 100زباني است كه در بيش از 
. شود

)، و به نقش زبان انگليسي در گسترش روابط اقتص) 2002پني ، اجتماعي، فرهنگي ادي
،(. هاي جهان اشاره دارد مذهبي قدرت با) 2007والش انگليسي را به عنوان ابزار ارتباطاتي ژاپن

نيز به نقش اين زبان به عنوان زبان بين المللي) 2001،ي موريتش(.ساير كشورهاي دنيا مي داند
(. نوين سازي مي داند، اجتماعيعههاي اصلي انگليسي را در توس اشاره كرده وي يكي از نقش

و فني جهان به زبان انگليسي85تا80نيز معتقد بود) 1987،كاپالن  درصد اطالعات علمي
و حركت ناميده اند) 1998واردو،(و) 1994، كاشرو. ( موجود است . انگليسي را زبان جنبش

را ياد بگيرم چون زباني است كه باعث دوست دارم انگليسي«نيز چنين مي گويد) 2001، باورز(
و فرزندانم مي شود .»بهتر شدن زندگي من

و دانشمندان مي توان گفت كه استفاده زباناز در مجموع با توجه به اظهارات نظريه پردازان
و فني، آموزشي،  ، اقتصادي، مذهبي، علمي انگليسي در كليه عرصه هاي فرهنگي، اجتماعي

وتجاري، گردشگر و تقريباً دو دهه است كه ... ي، به عنوان زبان بين المللي در حال گسترش است
و در بسياري از كشورهاي جهان به  انگليسي با روند فزاينده اي به عنوان زبان بين المللي شده
و انتظار مي رود تعداد متكلمين آن هر روزه افزايش يابد از اين  عنوان زبان دوم محسوب مي شود

توان آن را زبان مكالمات جهان ناميد البته به طور ساده مي توان گفت كه نقش اين زبان رو مي 
بيش از يك ميليارد صفحه اطالعات در اينترنت وجود دارد. در زندگي روزمره كامالً مشهود است 

. جهاني دسترسي يافتيتنها با يادگرفتن اين زبان مي توان به خيل عظيمي از اطالعات در پهنه
و نيزر هر موضوعي از سرتاسر جهان مي توان كتابد هايي از نويسندگان آمريكايي يا انگليسي

بي. هاي ترجمه شده از زبان هاي ديگر را خواند كتاب شبكه هاي تلويزيوني بين المللي از جمله
و حرفه و سي ان ان به عنوان پر بيننده ترين شبكه هاي جهاني اخبار را بسيار سريع تر  بي سي

و تقريباً همه اي تر منتشر مي و مسابقات بين المللي به زبان انگليسي كنفرانسيكنند ها
و انگليسي زبان اصلي سازمان هايي از قبيل ناتو يا سازمان ملل متحد است برگزار مي شوند

ازيانگليسي زبان سفر است به هر كجا كه سفر كنيد به دليل استفاده  100 اين زبان در بيش
و از آن كش درميور جهان مي توانيد با ديگران ارتباط برقرار كنيد توان به عنوان زبان اصلي
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و اهميت ارتباطات كالمي بين اهل گردشگري را،ارتباطات گردشگري ياد كرد  نقش اين زبان
.هرچه بيشتر نشان مي دهد

و جايگاه آن در ايران  اهميت گردشگري
 چند كاره كه در دهه هاي اخير به عنوان يك منبع براي صنعت گردشگري صنعتي است

و تا پايان دههيتوسعه  آيندهي پايدار مورد توجه بسياري از كشورهاي جهان قرار گرفته است
و انتظار مي رود به40درصدر جدول صنايع پر درآمد جهان قرار مي گيرد  درصد اشتغال جهان را

 فرهنگي از بخش هاي حائزومتقابل اقتصادي، علميو عميق،اثرات مثبت. خود اختصاص دهد
ازياثرات اقتصادي گردشگري در دهه. اهميت به شمارمي رود  اخير مورد توجه قرار گرفته است

 ميزبان، افزايشي اين اثرات مي توان به كسب درآمد ارزي، افزايش درآمد ملي جامعهيجمله
م ، افزايش اشتغال نيروي جدد ثروتدرآمد دولت، افزايش سرمايه گذاري، توزيع هاي بين المللي

و و كاالي محلي . نام برد.... كار، توسعه صنايع دستي
 معتقد است، بين المللي را بررسي كردهينقش گردشگري در توسعه) 2002، ميربابايف(

م و پويا ترين بخشدردر دنياي فعاليتيهاي در حال توسعهن گردشگري يكي از بزرگترين
هاي اقتصادي است وي درآمد حاصل از گردشگري را در ده كشور رده اول جهان مورد بررسي قرار 

.داد 
و فقير) 2001خنيا،( در آفريقاي جنوبي نقش گردشگري را در كشورهاي در حال توسعه

ب  ميليون نفر 200طور تقريبي هر سالهه به عنوان يكي از گسترده ترين صنايع جهان مي داند، كه
و تقريباً هر ساله د700را استخدام كرده  دارد كه صنعتمي وي چنين اظهار.درا گردشگر را

و در مقايسه با ساير و فقير است گردشگري باعث رشد اقتصادي در كشورهاي در حال توسعه
و موفقيت بخش ن را هاي تجاري براي زنا ها سهم بيشتري از مزاياي گردشگري مثالً ايجاد شغل

. شامل مي شود
، به عقيدهيتحقيقي به عنوان گردشگري فرهنگي ارا) 2004مالورسا،(  وي گردشگرييه داد

و توسعه است نيز به اهميت گردشگري به عنوان) 2004،مك( . فرهنگي به سرعت در حال رشد
. يكي از بزرگترين صنايع هاوايي اشاره دارد

د و از نظر10ن جاذبه هاي گردشگري جزو داشتنارا كشور ايران از نظر  كشور اول جهان
،. كشور اول دنيا قرار دارد5جاذبه هاي طبيعي جز و منحصر به فرد تاريخي جاذبه هاي متنوع

و و عده... مذهبي، فرهنگي  زيادي را براي بازديد از اينيمي تواند براي خارجيان ديدني باشد
يالبته پديده. گردشگري مورد توجه قرار گيرندي كه بايد براي توسعه كشور كنديآثار روانه

گردشگري طبيعي بسياري از كشورهاي جهان از جمله ايران را بر آن داشته است كه سرمايه
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البته ايران هنوز سهم.گذاري قابل توجهي را به اين بخش از لحاظ درآمد زايي اختصاص دهند
وقتي مقايسه اي ميان كشورمان وساير كشورهايي كه بيشترين.ناچيزي را در جذب گردشگر دارد

در آمد را از محل جذب گردشگر دارند انجام مي دهيم متوجه اختالف فاحش در كسب در آمد 
سهم ايران از اين در آمدها تنها يك درصد.ايران از محل ورود گردشگر به كشورمان مي شويم

د ر آمد را ازناحيه جذب گردشگر دارند به هيچ وجه است در صورتي كه كشورهايي كه باالترين
و طبيعي در حد ايران نيستند .صاحب جاذبه هاي تاريخي
 ميالدي تعداد جهان گردان دنيا به 2020طبق پيش بيني سازمان جهاني گردشگري تا سال

از6/1رقمي بيش از و بيش در درصد معضل اشتغال در كشورهاي50ميليارد نفر خواهد رسيد
حل است پر اما اينحال توسعه از طريق توسعه اين صنعت قابل كه سهم ايران از اين صنعت

و اشتغال زا چقدر خواهد بود مشخص نيست .درآمد
و خارجي  تعدد مراكز,البته در راه توسعه گردشگري در ايران ضعف شديد تبليغات داخلي

و اق و نقل و عدم تصميم گيري كمبود امكانات حمل امتي عدم وجود ارتباطات كالمي درست
و  از موانع موجود مي باشند كه بايد در رفع آنها .... آگاهي اهل گردشگري براي استفاده از زبان

.كوشش كرد

 اهميت ارتباط كالمي در توسعه صنعت گر دشگري
و عمل و غيركالمي در علم و شايسته ارتباطات كالمي و تجارت با با به كارگيري درست

صنعت گردشگري صنعتي است. سرعت بيشتري مي توان به توسعه در اين زمينه ها دست يافت
و غيركالمي را داراست با. كه بيشترين كاربرد ارتباطات كالمي درك كالمي به خصوص آشنايي

ب گرازبان انگليسي كه امروزه و ميزان آشنايي اهل دشگري عنوان زبان بين المللي دنيا مطرح است
در ايران نيز توجه به ارتقا سطح. اين صنعت باشدي مي تواند راهكاري در توسعه زباناز اين

. دانش زبان انگليسي به عنوان عمده ابزار ارتباطي است كه كمتر به آن توجه شده است
)، و گردشگري) 1999الخطيب  را عضو دانشگاه اردن در مقاله اي رابطه بين زبان انگليسي

بررسي كرده وي معتقد است اكثريت اهل گردشگري از اين زبان به عنوان ابزار ارتباطي حتي
وي به چندين مورد از كاربردهاي زبان انگليسي در صنعت. بيشتر از زبان عربي استفاده مي كنند 

و بل يط ها گردشگري براي مثال مهارت هاي ارتباطي بين افراد شامل مكالمات تلفني، رزرو هتل ها
و On-lineبه صورت  و ساير موارد مشابه Email، ارسال فاكس ، سروكار داشتن با گردشگرها
.اشاره دارد

 سپتامبر نقش24-26نيز از دانشگاه پوترا مالزي در كنفرانس بين المللي) 2002هاناپيا،(
ن قش زبان در توسعه زبان در گردشگري مالزي را مورد بررسي قرار داده است اين مقاله به
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ارتباطات مالزي اشاره دارد وي معتقد است اين صنعت در ده هاي اخير با رشد خارق العاده اي در
مالزي همراه بوده است يكي از داليل آن گسترش زبان انگليسي در تبليغات، هتل ها، آژانس هاي 

و نياز به ارتباط بهتر بين گردشگران از اقصي نقاط دنيا بوده . استگردشگري
ارتباط زباني موثر براي گردشگري بين المللي نيازمند: نيز چنين مي گويد) 2002كراوتا،(

و لغت  و درك عميق روابط بين فرهنگي است وي معتقد است دانستن گرامر توان ارتباطاتي كامل
ت اين براي ايجاد ارتباطات كالمي گردشگري كافي نيست اهل گردشگري براي توسعه ارتباطا

و نيز فاكتورهاي)دستوري(صنعت نياز به تسلط كامل به عوامل گرامري ، كالمي وكاربردي
و آشنايي با اين زبان به عنوان يك تسهيل كننده در ارتباطات بين فرهنگ  اجتماعي زباني دارند

. هاست

 راهكارهاي ارتقاء زبان انگليسي در صنعت گردشگري
ت عيين كننده در اين بخش مشخص كردن حوزه هاي مختلف استفاده شايد مهمترين راه كار

و تحليل نيازها باشد و كيفيت آن از طريق تجزيه و تعيين نوع مي. زبان انگليسي اين امر كمك
و هم به لحاظ نوع تعامل در سطوح مختلف داشته  كند كه شناخت دقيقي هم به لحاظ اهميت

و در نتيجه بتوانيم برنامه ريزي و تخصصي براي هر كدام داشته باشيمباشيم ما. مناسب اينكه
و يا كاركنان بخش اسكان تا چه اندازه به زبان انگليسي  بدانيم پرسنل ترانزيت همانند رانندگان
و عبارات مورد كاربرد آنها چيست مي توانيم در آموزش هر گروه برنامه ريزي  و كلمات نياز دارند

. مناسبي داشته باشيم
و مرتبط به تعامالت كالمي هر قشر مي عامل ديگر در ارتقاء اين زبان آموزش تخصصي

پي. باشد و كيفيت زبان مورد نياز هرگروه و تحليل نيازهاي به ملزومات پس از آنكه براساس تجزيه
در حال حاضر تنها گروهي. برديم مي بايستي برنامه ريزي مناسب آموزشي براي آنها داشته باشيم 

آنك ميه آموزش هاي رسمي زبان انگليسي هم در محدوده مراكز آموزش گردشگري دريافت
كنند راهنماهاي گروه هاي گردشگري هستند كه در نوك پيكان تعامل با گردشگردان خارجي 

ب. هستند ازيواسطهه عمدتاً  فقدان دانش زبان انگليسي نزد ديگر كاركنان خدماتي، اين گروه
پ و به عنوان مترجم در تعامالت گردشگران با رانندگان، حيطه كاري خود ا فراتر گذاشته

لذا آموزش ويژه. فروشندگان صنايع دستي وديگر محصوالت مورد نظر گردشگران عمل مي كنند
به هر گروه مي تواند عالوه بر تخصصي كردن تعامالت باعث شود كه كالم از زبان اهل فن هر 

. تاثيرگذاري آن مي افزايدرشته خارج شود كه قطعاً به 
و بسط دانش زبان انگليسي تعيين آن به عنوان عاملي موثر در راهكار ديگر در توسعه

اين اقدام باعث. ارزشيابي كاركنان اين صنعت ودر نتيجه توضيح آنها به هر مشكل ممكن مي باشد
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و در نتيجه بر تال و يا افزايش انگيزه در كاركنان مي شود ش آنها در يادگيري اين ابزار موثر ايجاد
.مي افزايد

 نتيجه گيري
و كاربردي در حوزه با توجه به اهميت يزبان انگليسي به عنوان يك زبان بين المللي

پل ارتباطي با ساير ملل دنيا استفاده گردشگري كه امروزه كشورهاي گردشگر مدار از آن به عنوان
، در ايران ني ز مي توان با به كار گيري راهكارهاي مناسب در ارتقاء آموزش اين زبان به مي كنند

و با ايجاد انگيزه بيشتر براي اهل اقشار مختلف كه به نوعي با اين صنعت در ارتباط هستند
و ارتقاء هرچه بيشتر  و به هر شكل ممكن براي بسط و مناسب و با برنامه ريزي اصولي گردشگري

رمان كه با دارا بودن جاذبه هاي گردشگري فراوان متاسفانه به آموزش اين زبان اين صنعت در كشو
كه. بين المللي كمتر توجه شده است كوشش كرد ابتدا بايستي اهميت ياد گيري زبان را به افرادي

و دست اندر كاران دوره هاي  و سپس با تالش متخصصين با اين صنعت سر وكار دارند تاكيد كرد
.را هر چه بهتر برگزار نمودآموزش زبان 
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