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 چکیده

 هایصهجه در عربرای حصول نتی ریزان اقتصادی قرارگرفته است وبرنامه در اختیارمقاومتی  اقتصاد امروزه مبحث

 با ایرشتهبینا صنعت ییک فعالیت و  عنوانبهگردشگری  است. مقاومتی به خود گرفته ایچهرهگردشگری  ،اقتصادی

 را در توجهیلقابد منافع توانمی ایرانطبیعی و فرهنگی ، تاریخی  ،های بالقوه باستانی به فرهنگ غنی و توانمندی اتکا

. باشد شورمدهای نفتی کآردقطع وابستگی به  ابزارها در ترینمهم از مغان آورد و یکیبه ار کشورزمینه اقتصادی برای 

ری گردشگ از وقلمداد کرد را یکی از اهداف مهم اقتصادی گردشگری  می توانمقاومتی  راتژی اقتصادتدوین است در

شد و توسعه ر گردشگری در که. ازآنجاییاقتصادی استفاده کرد ، اجتماعی وهای فرهنگیابزاری دربرابرچالش عنوانبه

با  است که "فرهنگی در اقتصاد مقاومتی  بررسی گردشگری "هدف از این مقالهنقش بسزایی دارد، اقتصادی کشور 

 ردیراهب اقدامات یکی ازا عنوانبهکشور  گردشگری فرهنگی در اقتصاد مقاومتی ای به بررسی نقشکتابخانهروش 

آمده گردشگری می تواند در اقتصاد دستهای به. با توجه به یافتهمقاومتی پرداخته است درراستای تحقق اقتصاد

هر چه زیرا  است. زایی در میزان اشتغال، میزان درآمد خانوارها، سطح رفاه ورشد اقتصادی داشتهمقاومتی تأثیر بس

تر باشد حمایت مردم از نتیجه حرکت به سمت رفع مشکالت ملموس درو  در بهبود شرایط؛ شریک باشندمردم 

دشگری و بهبود ت در جریان گرترین عوامل موفقیمتوان گفت یکی از مهخواهد بود. پس می های آتی بیشتربرنامه

 اقتصاد، بهبود وضعیت معیشت خانوارها است.

 

 گردشگری، گردشگری فرهنگی، اقتصاد، اقتصاد مقاومتی، اقتصاد گردشگری.  کلیدواژه:

mailto:marmi_55@yahoo.com
www.SID.ir


www.SID.ir

Arc
hive

 of
 S

ID

 

 

2 

 مقدمه 

 ،یستن کافی آن اتدرصا و ملی منابع به تکاا تنها دیقتصاا توسعه و شدر به نسیدر ایبر ندایافتهدر هارکشو وزهمرا

 ریحضو مللیلابین سحسا قابتر در و گرفت ستد در را عمل ربتکاا صولیا مدیریت و ییزربرنامه با بایستی بلکه

 توسعه بحث هب آوردن روی ،ستا گرفته ارقر توسعه یهاییزربرنامه یترمحو در خیرا ههد چند در نچهآ. شتدا لفعا

  و یگرشدمتولیگر یهانمازسا سایر و یونسکو یسو از هشد منتشر یهارماآ به نگاهی با. ستا یشگردگر صنعت

 تبدیل لیلملابین عرصه در یک رهشما صنعت به مسو ارههز در یسمرتو که یافتدر انمیتو جهانی فرهنگی اثمیر

 یهارکشو خلیدا تولید صددر ده ودحد یشگردگر از ناشی مددرآ هددمی ننشا 2004 لسا یهارماآ. شد هداخو

 .ستا دهبو شگرپذیردگر

. (Srinivasan et al.,  2012)ست ح جهانی تبدبل کرده اسط در دیقتصاا بخش مهمترین به را یسمرتو مرا ینا

 د،فر هدینزا و ضاییر) ستا هیددگر بالغ رالد نتریلیو  2/6به  2005 لسا در نجها یشگردگر صنعت ارزش همچنین

عنوان درآمد شده است و از آن بهان شناختهعنوان صنعتی مولد در جهصنعت گردشگری صنعتی درآمدزا و به (.1384

ونقل و (. امروزه با افزایش نیاز انسان به سفر، آسان شدن حمل2017، 1شود)نوبرت ونهوبرده میتولیدشده و اشتغال نام

گذاری در این بخش بیشتر شده است. گردشگری با ایجاد قوانینی برای ساعات کار اداری ، توجه کشورها به سرمایه

های کشور را به سمت نوبه خود چرختواند به محیطی، سیاسی و اقتصادی میتن آثار فرهنگی، اجتماعی، زیستداش

صورت مستقیم و های اقتصادی بهپیشرفت سوق دهد و با گسترش درست و اصولی ، توسعه را در تمامی بخش

تصاد مقاومتی یک نظام اقتصادی هماهنگ اق. غیرمستقیم  ایجاد نماید وحتی جنبشی باورنکردنی در کشور ایجاد کند

ضربات  برابر درتا بتواند  گیردکالن سیاسی و امنیتی و برای مقاومت در برابر اقدامات تخریبی شکل می هایباسیاست

گوناگون مقاومت کرده و توسعه و پیشرفت خود را ادامه داده و روند روبه رشد ای هطئهو تو هاتحریماقتصادی 

و جهانی حفظ نماید. اقتصاد مقاومتی رابطه نزدیکی با انسجام ملی دارد )به  ایمنطقهرا در ابعاد ملی،  خود جانبههمه

 (. 1394نقل از آشفته پور و همکاران، 

 مبانی نظری

 دی،قتصاا افعمن بر وهعال که یدآمی رشما به نجها در دیقتصاا یفعالیتها مهمترین از یکی یشگردگر صنعت وزهمرا

 گونگیچ و فرهنگها همیت حفظا به نسبت تا هددمی ارقر نیدکنندگازدبا رختیاا در را مناسبی ربسیا فرصت

ست دورد حیاون و شهرها ،ستاهارو ایبر یطاشر ینا. شوند هگاآ طبیعی یهاازنداچشم و محلی یفرهنگها از محافظت

 دیکررو ندینچ نتاکنو که ستا آن مبین یشگردگر ییزر برنامه تبیااد بر وریمر. میکند دیجاا خوبی مددرآ طبیعی

 توجه ردمو را هادیکررو ینا یسمرتو ییزربرنامه با طتباار در گتز. ستا شتهدا دجوو یشگردگر بخش ردمو در هعمد

  ارجتماعیمدا دیکررو ،ییفضا -  فیزیکی دیکررو ار،صنعتیمد دیقتصاا دیکررو ،هااتقویتگر هیدگاد. ستا داده ارقر

 تاًذا یسمرتو توسعه ستا معتقد که ستا اینهرانگادهاسا  تفکر اتقویتگر هیافتر. ارپاید سعهتو ییزربرنامه دیکررو و

 دهستفاا ردمو همیشه ییاتقویتگر هیافتر ستا معتقد گتز. ستا نمیزبا ایبر ریکادخو محاسن دارای و ستا بخو

 تاکید دیقتصاا شدر بر فلسفی رطو به که نیاراسیاست مد اول. ستا تأکید ردمو وهگر دو توسط ینا و دبو هداخو

                                                             
1 - Nobert vanhove  
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 ییزربرنامه در دیقتصاا دیکررو تفکر ینا مقابل در. میکنند کسب مالی یدافو سیمرتو سطهوا به که کسانی دوم ،نددار

 ایبر لشتغاا و مددرآ آوردن دجوو به ایبر روش مؤثرترین دیکررو ینا. ستا خصوصی یحیطهها لنباد به که ستا

 پایه که یمرا انعنو به یسمرتو به که ستا فیاییاجغر دییکررو فضایی -  فیزیکی دیکررو .ستا جامعه و مناطق

 و تمکاناا هیافتر ینا در. دمیشو مشخص فضایی یلگوهاا سساا بر آن توسعه و دمینگر دارد یکیژکولوا

 دکریرو. دمیگیر  ارقر توجه ردمو ،هددمی کاهش فیزیکی محیط در را یسمرتو منفی اتتاثیر که هاییبچورچا

 ستا معتقد فیرمو .ستا جمعی لکنتر یا کترمشا به جحتیاا یسمرتو توسعه ندرو در که نستآ متضمن رمحوعجتماا

 و محلی تمکاناا پایه بر آن مدیریت و ییزربرنامه باید یددرآ موفق صنعت یک انعنو به یسمرتو باشد ارقر گرا

 سطح در مدیریتی اقدامات محققان، از بسیاری(. 1390: 134 ان،یگرد و ستعالجیا) ددگر ارستوا جمعی یتصمیمگیر

 گردشگری، توسعه ریزیبرنامه چون هاییفعالیت کهطوریبه دانندگردشگری می صنعت در هادولت وظایف از را کالن

، 2است )خاویر و همکاران شده شمرده گردشگری امر در هادولت وظایف از گردشگری گردشگری، استانداردهای ارتقای

تواند در گردشگری فرهنگی مورد استفاده کشور ایران با داشتن قدمتی اصیل ، طوالنی و تاریخی غنی که می. (2011

قرار گیرد در سالهای اخیر به ویژه با تحریم های جهانی با مشکالت اقتصادی همراه است که نیاز به بررسی دارد. 

ایه فروش نفتمی باشد و همچنین با تحریم جهانی و محصولی است و اقتصاد آن بر پ که ایران کشوری تکازآنجایی

سوی توان گفت با اتمام این طالی سیاه ) نفت( کشور بهکند میوپنجه نرم میمشکالت بیکاری و اقتصادی دست

محصولی رها  رو بایستی به دنبال صنعتی جایگزین بود که بتواند کشور را از اقتصاد تکشود ازایننابودی کشیده می

المللی و ورود ارز به کشور به بهبود خصوص گردشگری بینو با ایجاد درآمد از آن ، از جمله صنعت گردشگری بهکرده 

 ها، کاهش بیکاری، افزایش رفاه شهروندان و خروج از این اقتصاد بیمار منجر شود. زیرساخت

رابطه  ومتی،هنگی، اقتصاد مقاابتدا نیاز هست به یک تعریف یکپارچه در مفاهیمی همچون گردشگری، گردشگری فر

ای کاربردی به توسعه رسید. و برای رسیدن به نتیجهگردشگری و اقتصاد و تأثیر آن در اقتصاد کشورهای درحال

 یافت.بندی دستجانبه ای نیاز می باشد که به توان با دقت بیشتر به یک جمعمطالعه همه

 تعریف گردشگری 

 "کند:گونه تعریف میگردشگری را این 3پردازیم.  سازمان گردشگری جهانییدر ابتدا به تعریفی از گردشگری م

 و غذا اقامت، محل ونقل،حمل شامل: را مسافرت تجربه که است صنایع و خدمات ها،فعالیت از ایمجموعه گردشگری

 خانه از که هاییگروه یا افراد برای نوازیمهمان خدمات سایر و سرگرمی وکارکسب فروشی،خرده هایمغازه نوشیدنی،

ای (. در تعریف فوق به نکته1392 زاده، علی اهللولی و خوشخو )به نقل از ایمانی ".دهندمی ارائه روند،می بیرون

تواند از محلی به محل جایی که این مییعنی جابه"روندهایی که از خانه بیرون میافراد و گروه "شده تحت عنوان اشاره

دهد. پس ای به قاره دیگر را پوشش ری به شهری، از کشوری به کشوری دیگر و یا فراتر از آن از قارهدیگر باشد، از شه

جایی گسست ناپذیر وجود دارد و همین ذات باعث جذب گردشگر به مقصد گردشگری و در ذات گردشگری جابه

همچون: ناملموس بودن، های خاصی است، طلبد. صنعت گردشگری دارای ویژگیحضور گردشگر را در مقصد می

                                                             
2 - Javier and et al 
3 -world tourism organization (WTO) 
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ناپذیری؛ که دانستن این  موارد حائز اهمیت است برگشت بودن، غیرقابل ذخیره بودن، فصلی بودن و تفکیکغیرقابل

 (4،1394)کریستوفر الوالک و الرن رایت

ردش گدر تحلیل های صنعت گردشگری اغلب بین گردش های جمعی و گردش های هدفمند تمایز قائل می شوند. 

ه آن دسته فمند بجمعی از نظر تجاری ، عملیاتی در مقیاس باال و در عین حال کم بازده است. اما گردشگری هدهای 

صل از و درآمد حاگیرد از انواع گردشگری اشاره دارد که تعداد اندکی از گزدشگران با عالیق و سالیق خاص را در بر می

 (1393، 3هریک از این گردشگران نیز باالست. )دیوید تراسبی

راه نیست. شد همصنعت گردشگری صنعتی است که در آن با کاالیی که فرد بتواند آن را با خود حمل کند و داشته با

مکانی کند یعنی در صنعت گردشگری همای پولی را مصرف میکند و برای داشتن تجربهای سفر میمسافری به منطقه

ها رس باید درزمانی که گلهای زاگهای واژگون کوهدیدن الله زمانی را شاهد هستیم برای مثال مسافر  برایو هم

 های منطقه زاگرس را داشتهرویند در منطقه زاگرس حضور پیدا کند تا بتواند خدمتی تحت عنوان بازدید از اللهمی

 شود که با حضور یک مسافر در مقصد چندین شغل ایجاد شود.باشد. همین عامل باعث می

ای از محصوالت که تحت ی آن از طرف دیگر برای مجموعهطرف و تقاضای گردشگری ازیکعرضهبا توجه به ماهیت 

شود، باعث ایجاد چالش برای مقصد  گردشگری در جهت دستیابی به هماهنگی تمامی برده میعنوان گردشگری نام

شود )ناتی و برده میمشود که تحت عنوان تقلیل عرضه ناهای این صنعت میاجزای سازنده  آن در تمامی بخش

 (.2017، به نقل از نوبرت ونهو، 2011، 5کلیودن

تر و صورت رسمی و جدی مطالعاتی جامعبه 6با تأسیس انجمن اقتصاد گردشگری 2007توان گفت از سال می

ط هدفمندتر در زمینه اقتصاد گردشگری صورت گرفت. الزم به ذکر است قبل از ثبت انجمن ذکرشده، تحقیقاتی توس

الملل توسط المللی و تجارت بین( و انتشار کتابی به نام ارتباط بین1965) 9(، گراکس1961)8(، گادری1966)7گری

شده صورت تخصصی برای صنعت گردشگری تحقیقاتی بسیار محدودی انجامصورت گرفته ولی به 1370گری در سال 

دهد بر اساس برآوردهای انجمن ا تشکیل میترین بخش اقتصادی ربود. در بسیاری از کشورها گردشگری اصلی

تریلیون  10گیرد )جهانی را در برمی 11درصد تولید ناخالص داخلی 10گردشگری،  10جهان گردشگری و مسافرت

 ایمانی) میلیارد دالر خواهد رسید 1.6میالدی، تقاضای گردشگری در جهان  2020درصدی در سال  4دالر( و با رشد 

 بوده درصد 5/2 میالدی، 2015سال  در ایران، اقتصاد در گردشگری مستقیم (. سهم1392 زاده، علی اهللولی و خوشخو

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

 با مستقیم گردشگری درآمدهای ، 2016 در سال که رفتمی انتظار حالدهد. بااینمی نشان را ایران نشدهاستفاده

                                                             
4 -christopher lovelock and lauren wright 
3- Daivid Throsby 
5 - Nulty and Cleverdon 
6 - international association tourism economics(IATE) 
7 - Gary 
8 - Guardi 
9 - gracchus 
1 0 - world travel and tourism council (WTTC) 
1 1 - GDP 
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 و شودمی کند اندکی ازآن،پس هایدر سال رشد، سرعت این .یابد افزایش پیش سال نسبت به بیشتر درصد 7/6 سرعت

 اقتصاد از گردشگری، مستقیم درآمدهای سهم شودمی بینیپیش.رسید خواهد درصد 9/4به   2026تا  2016ی بازه در

بینی پیش اساس بر .دارد فاصله جهانی میانگین با بازهم البته که یابد افزایش درصد 8/2به  2026سال  تا کشور، کل

 و شدهنظر گرفته در درصد 4/4 جهان، مختلف مناطق در گردشگر، رشد میانگین 2030سال  تا جهانی، هایسازمان

(. با توجه 2015و گردشگری،  سفر جهانی رسید )سازمان خواهد نفر میلیارد 8/1 به المللیبین گردشگران تعداد

رود برای تحرک اقتصادی یک کشور مهم تلقی شده اهمیت گردشگری فراتر ازآنچه تصور میهای انجامپیش بینیبه

 میزان گردشگری اقتصاد در الندبرگ تعریف به ناب گذاردهای گردشگری در اقتصاد میشود. تأثیراتی که فعالیتمی

 قرار گیریاندازه و موردسنجش القایی و غیرمستقیم مستقیم، از اعم را هاآن اقتصادی راتاث و تبعات و هامسافرت

 کند،می ایفا نقش هاحوزه از بسیاری در اقتصاد علم که است معتقد نیز 13بول آدریان(. 12،1383الندبرگ) دهدمی

 تقاضای که بازار نیروهای و گردشگری آثار کنترل به مربوط اقدامات و اقتصادی اثرات است الزم که آنجا در ویژهبه

توان گفت گردشگری تمامی می. گیرند قرار تحلیل مورد کنندمی مرتبط گردشگری، کاالهای و عرضه به را گردشگران

توان به موارد زیر  های اقتصادی را مستقیم و غیرمستقیم درگیرمی کند. ازجمله اثرات گردشگری در اقتصاد، میبخش

 اشاره کرد : 

 328بر میالدی بالغ 2020تا سال  14جهان گردشگری و کاهش مشکل بیکاری: با توجه به  بررسی انجمن مسافرت. 1

کند که مشکالت وسیعی که حاصل از بیکاری ایجاد میلیارد دالر ایجاد می 1.6میلیون شغل با  تقاضای گردشگری 

 برد.شود را از بین میمی

 ورود ارز به چرخه اقتصادی. 2

 ورش نیروی متخصصپر. 3

 (. 1396خوشخو،  شود )به نقل ازایمانیدرآمدزایی دولت از طریق مالیاتی که از مسافران گرفته می. 4

 در مؤثر عامل را نعتص این اقتصادی، کاتالیزور یک عنوانبه مهم گردشگری نقش بر تأکید با گردشگری، جهانی سازمان

آوری برده شد حاکی از جمع(. مواردی که در قسمت باال نام2015 ،بی. ای اس یواست ) معرفی کرده اقتصادی رشد

ه های مختلف صنعتی و خدماتی باعث بهبود وضعیت اقتصادی و ببخش عظیمی از پول است که با تزریق در بخش

 دنبال آن پیشرفت سطح زندگی اجتماعی مردم یک کشور می شود.

 تعریف اقتصاد  مقاومتی

 (.1391شود که بر پایه قطع ارتباط نفتی باشد )آرام و همکاران، ی اطالق میاقتصاد مقاومتی به اقتصاد

 و "پایدار اقتصاد "با کردن نرم وپنجهدست حال در که دارد اشاره اقتصادی در تعریفی دیگر ، اقتصاد مقاومتی  به 

 (. 15،2005است. )جوهانستون بوده محاصره و تحریم جنگ،: مانند مشکالتی

                                                             
1 2 - Landberg 
1 3 - Adrian Bull 
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باشد و در یم تأثیرهاآن  کردن اثربیتالش برای کنترل و  متعاقباًهای فشار و به معنی تشخیص حوزه اقتصاد مقاومتی

های یابستگوشرایط آرمانی تبدیل چنین فشارهایی به فرصت است. همچنین برای رسیدن به اقتصاد مقاومتی باید 

یص عنی تشخیاقتصاد مقاومتی  .گردد یدتأک خوداتکاییخارجی کاهش یابد و بر تولید داخلی کشور و تالش برای 

 رصت استد شرایط به فو ایجا کردن اثربیتالش برای کنترل و  متعاقباًهای فشار یا در شرایط کنونی تحریم و حوزه

 (.5: 1394پور و همکاران، )آشفته

 توسعهیافته و درحالاقتصاد گردشگری در کشورهای توسعه

 اقتصادی رشد و ردشگرییافتگی گ رشد بین مثبت یرابطه توسعهفته و درحالیاکشورهای توسعه از گروه دو هر در

 برابر باهم قریباًت اثر این میزان که شد مشخص کشورها، از گروه دو هر در اثر این میزان مقایسه با. است تأییدشده

داریم ازجمله: نرخ  توسعه(. با توجه به داشتن معضالتی که در کشورهای درحال1391است )ابراهیمیان قاجاری، 

های واضح رشد اقتصادی را محصولی، سطح پایین درآمد سرانه و نرخبیکاری باال، محدودیت منابع ارزی، اقتصاد تک

توسعه نیاز به رشد اقتصادی سریع و پایدار دارند تا به توانند از پس که کشورهای درحالشاهد هستیم. ازآنجایی

تواند نقش مهمی در شده است میکه گردشگری از صنایع پردرآمد جهان شناختهییبرده برآیند و ازآنجامشکالت نام

 کاهش با چندجانبه صورتبه بعد ،اندکی (. توسعه1393پناه،  راستای رسیدن به اهداف اقتصادی باشد )حسنوند و خدا

 اهداف نیز  یافت و شگستر اقتصادی رشد از فراتر توسعه پس مفهوم. شد مطرح بزرگ قدرت یک به فرهنگی وابستگی

 در توسعه برای زمال عنصر یک هم خودمختاری همچنین و گرفتبرمی در عدالت، توزیع نظیر را تریوسیع اجتماعی

 جانبه تبدیل شد وهمه به یک تکاملی قرننیم طی توسعه مفهوم . بنابراین(1391 ابراهیمیان قاجاری،)شد  گرفته نظر

 :یردگبرمی در را ذیل بعد پنج اکنون

 فقر. لودگیآ بر غلبه وسیله یک عنوانبه منابع به منصفانه دسترسی و سالمت ایجاد: اقتصادی بعد -1

 مسکن. و استخدام آموزش، سالمتی، هایفرصت بهبود: اجتماعی بعد -2

 دنبر کار به و ابانتخ به جوامع کردن قادر و سیاسی آزادی ایجاد بشر، حقوق شناختن رسمیت به: سیاسی بعد -3

 .ساختارهایشان و نیازها با مناسب سیاسی هایسیستم

  خودباوری. و فرهنگی هویت تائید یا حفاظت: فرهنگی بعد -4

 .جامعه مفهومی هایسیستم و هاسمبل اعتقادات، کردن محکم و حفاظت: کامل زندگی بعد -5

 راهنمای اصل عنوانبه محیطی تحمل یتقابل ظهور که شود اضافه شناختیبوم مؤلفه نام به نیز ششم بعد باید شاید،

 .(1391 به نقل از ابراهیمیان قاجاری،)کند می منعکس را توسعه هایسیاست همه

 موازنه مشکالت زیاد، اشتغال عدم و جمعیت رشد باالی نرخ نازل، حد در آموزش و سالمت پایین، درآمدهای

 توسعهدرحال یا یافتهتوسعه کمتر کشورهای هایویژگی یگرد از نیز، المللیبین هایبدهی باالی میزان و هاپرداخت

 دچار کشورها این هایچالش بر کردن نظارت برای مجهز سیاسی -اجتماعی  ساختارهای هااین بر مضاف. باشدمی
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 دسترسی جنسیت، با مرتبط مسائل مانند انسانی توسعه دیگر هایشاخص بسیاری وجود با این .است اساسی مشکالت

 کهآن برای پس. آیند حساببه توسعه مالک عنوانبه ، بایدآن مانند و امنیت و ایمنی طبیعی، منابع و انرژی به

 ایتوسعه هایچالش از بسیاری برای حلیراه باید شود، گرفته نظر در توسعه برای مؤثر وسیله یک عنوانبه گردشگری

 یک عنوانبه گردشگری کردن دنبال برای دلیل ترینکنندهمتقاعد جهان، سراسر در. دهد ارائه شد، ذکر قبالً که

 اقتصاد در گردشگری که کمکی میزان. است ملی یا محلی اقتصاد به آن منتسب مثبت همکاری توسعه، استراتژی

 کلی، قانون یک عنوانبه هرچند. است متغیر متنوع، عوامل اساس بر کندمی توسعه به جامع، طوربه و ملی یا محلی

. شود ایجاد صنعتی کشورهای به نسبت گردشگری به بیشتری وابستگی یافتهتوسعه کمتر کشورهای در است ممکن

 ای،جزیره کوچک کشورهای ویژهبه محدود بسیار منابع بستر با کوچک یافتهتوسعه کمتر هایملت بیشتر در مطمئناً

تواند در . درنتیجه عوامل ذکرشده، می(1391 ،به نقل از ابراهیمیان قاجاری)شود می اقتصادی غالب بخش گردشگری

 توسعه کمک فراوانی نماید.موفقیت کشورهای درحال

 گردشگری و اقتصاد مقاومتی

باشد و رهایی از  نفتی ارتباط قطع پایه بر که شودمی اطالق اقتصادی به مقاومتی طور که گفته شد اقتصادهمان

 "وپنجه نرم کردن باو به اقتصادی اشاره دارد که در حال دست (1391آرام و همکاران،)محصولی است اقتصاد تک

و ادبیات اقتصاد مشکالتی مانند: جنگ، تحریم و محاصره بوده است و منظور از اقتصاد مقاومتی یعنی  "اقتصاد پایدار

(.  2005، 16ونرسیدن به اقتصادی پویا و فعال و دفع موانع پیشرفت و قرار گرفتن در مسیر ترقی اقتصادی )جوهانست

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

توان گفت رفع تحریم، از حلی برای بیرون آمدن و مقابله با تحریم باشد. میتواند راهدرواقع اقتصاد مقاومتی می

ده از اقتصاد (.  برای رسیدن اقتصاد در عرصه اقتصاد جهانی با استفا1393، کارکردهای اقتصاد مقاومتی است )سیفلو

مقاومتی نیاز به همکاری و تعامل بین مردم و دولت است که بتوانند نقاط ضعف را پوشش دهند و در مسیر تبدیل 

ترین وظایف دولت در تحقق اقتصاد مقاومتی می توان  به موارد زیر نقاط ضعف به نقاط مثبت گام بردارند که از مهم

 اشاره کرد:

 تثبیت نوسانات نرخ ارز  -

 افزایش سطح اشتغال -

 هاتثبیت سطح عمومی قیمت-

 ارتقای بخش خصوصی در اقتصاد-

 (.1393غفار،  مدریت مصرف )فشاری و پور-

تواند در ایجاد کند که میها پیشرفت را ایجاد میشود که در پی آنهایی میاقتصاد مقاومتی باعث ایجاد مؤلفه

 اند از : اقتصادی پایدار کمک کند که  عبارت
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ومت با عوامل تهدیدآمیز توانایی مقا -2های کالن اقتصادی یجاد تحرک و پویایی در اقتصاد کشور و بهبود شاخصا-1

کاهش -7تأمین امنیت اقالم راهبردی و اساسی  -6مردم محوری  -5ی رویکرد جهان -4های داخلی بر ظرفیتتکیه -3

 (.  1393محوری )سیفلو، انشد -10زی د ستیفسا -9صالح الگوی مصرف ا -8وابستگی به درآمد فروش نفت 

توان شاهد بود. با یممحصولی و دارای مشکالت اقتصادی خوبی اهمیت اقتصاد مقاومتی را برای کشورهای تکپس به

صورت زیر ارائه های اقتصاد مقاومتی را بهاند شاخص( داشته1392توجه به تحقیقاتی که کامفیروزی و همکاران )

  اند:کرده

. 5. کیفیت 4. مبارزه با مفاسد اقتصادی و ایجاد امنیت اقتصادی3سازی فرهنگ .2ریزی گذاری و برنامهسیاست. 1

. اقتصاد بدون نفت. با توجه به 8گذاری و گسترش تولید . سرمایه7. اشتغال و کارآفرینی 6مصرف محصوالت داخلی 

ترین شاخص اقتصاد مقاومتی است )کامفیروزی و دیگران، گذاری مهمریزی و سیاستبرده شده، برنامههای نامشاخص

1392. ) 

زایی دارد و تر از سایر صنایع است و نقش مؤثرتری در اشتغالکه صنعت گردشگری درزمینه اقتصاد کاربردیازآنجایی 

های ای فعالیتجتوانند از طریق گردشگری مشکالت ناشی از بیکاری را کاهش دهند و قابلیت جایگزینی بهها میدولت

تر کند و اقتصاد را از تواند روند توسعه را راحتهای اقتصادی میبخشاقتصادی را دارد ونیز به دلیل داشتن تنوع 

کارگیری گردشگری در ایجاد اقتصاد (. پس در اهمیت و به1391محصولی بودن برهاند )خلیلی، وابستگی به تک

ست پیدا دگذارند و به ثبات اقتصادی ند مشکالت اقتصادی را پشت سر بها شکی نیست تا بتوانمقاومتی برای دولت

 کنند.

 تأثیر گردشگری فرهنگی در اقتصاد ایران

. توریسم فرهنگی می باشدیک کشور یا منطقه  فرهنگ بااست که در رابطه  گردشگری نوعی از 17گردشگری فرهنگی

خاص بر شیوه زندگی مردم در این مناطق جغرافیایی و تاریخچه آن مردم، هنر، معماری، ادیان و دیگر عناصری  طوربه

ک کرده تا شیوه زندگی خود را دنبال کنند تمرکز دارد. گردشگری فرهنگی شامل گردشگری کم هاآنکه به 

 ایهتئاتر و هاموزه این شهرها مانند شهرهای تاریخی و بزرگ و امکانات فرهنگی خصوصبه شهری مناطق در

های بومی جوامع ی در مناطق روستایی و نمایش سنتتواند شامل گردشگر. همچنین این نوع توریسم میهاستآن

ها و شیوه زندگی آنان باشد. گردشگری فرهنگی در حال ( و ارزشورسومآدابها و جشنواره مثالعنوانبهفرهنگی )

، این نوع توریسم 18سازمان همکاری و توسعه اقتصادی اخیر حاضر محبوبیت زیادی در سراسر جهان دارد و در گزارش

 (. ارزیابی2009)سازمان همکاری و توسعه اقتصادی، ای در مناطق مختلف جهان مؤثر باشدند در توسعه منطقهتوامی

 رویدادهای موارد از بسیاری در. است ضروری گیریتصمیم به دادن اطالع برای فرهنگی رویدادهای اقتصادی مزایای

 میزبانی عوامل از یکی محلی اقتصاد به توریست هایهزینه تزریق و اندشدهطراحی گردشگران جذب برای فرهنگی

که با توجه دهد ( نشان می1390رامشت و همکاران) پژوهشهای (. نتایج یافته2017، 19است )توره و اسکابرا رویدادها

                                                             
1 7 - Cultural tourism 
1 8 - Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) 

 

1 9 -Torre and Scarborough  

https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%AF%D8%B1%D8%AF%D8%B4%DA%AF%D8%B1%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%AF%D8%B1%D8%AF%D8%B4%DA%AF%D8%B1%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D9%87_%D8%B4%D9%87%D8%B1%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%88%D8%B2%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%A6%D8%A7%D8%AA%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%A6%D8%A7%D8%AA%D8%B1
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0261517716301789#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0261517716301789#!
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به منابع غنی گردشگری و فرهنگی در جمهوری اسالمی ایران و انطباق اصول کلی و مبانی توسعه گردشگری فرهنگی 

 ترینمناسبو گردشگری،  دستیصنایعو اهداف کالن جمهوری اسالمی ایران در بخش میراث فرهنگی،  هاباسیاست

 .، توسعه و ترویج گردشگری فرهنگی استریزیبرنامهگزینه در این زمینه 

د به ایجا توجه با توجه به اهمیت گردشگری این صنعت بیشترین پوشش اقتصادی را نسبت به صنایع دیگر دارد که با

ی آن بیشتر معطوف جانبهها توجه خود را به صنعت گردشگری و رشد همهنتایج پایدار و مطلوب، باعث شده دولت

 د:شاره کراتوان به موارد زیر همچنین از مطالعات صورت گرفته دیگر  در قلمرو موضوعی تحقیق، می نمایند.

 ملی امنیت یداریپا و کشاورزی توسعه در مقاومتی اداقتص جایگاه بررسی به ایمقاله در( 1392) دوست موال کیومرث

 این به و رداختهپ ملی امنیت تحصیل برای مقاومتی اقتصاد نگاه از استفاده با کشاورزی بخش توسعه اهمیت تبیین به

 موردتوجهقرار می را لیم امنیت مستقیماً که است اقتصادی هایتحریم رو،  پیش تهدیدهای ترینکه مهم رسید نتیجه

 عمیق بازسازی ضمن نخست مرحله در تواندمی تهدیدات با مقابله جهت در کارا ابزاری عنوانبه مقاومتی اقتصاد دهد. 

کند )به  تأمین را ایران یمل امنیت جهان، سطح در رقابتیقابل قوی اقتصاد یک ظهور بعدی گام در و ایران اقتصاد در

 (.3: 1394پور و همکاران، نقل از آشفته

 اقتصاد تحقق ستایرا در راهبردی ابزاری پایهدانش اقتصاد با عنوان ( 1392) همکاران و باقری تحقیق خالودر 

 رد کشور، هایویژگی و شرایط تحلیل پایه،دانش اقتصاد مقاومتی، اقتصاد مفاهیم مروربه تا است شده ،تالش مقاومتی

 راستای در پایه،دانش اقتصاد توسعه از گیریبهره منظوربه عملیاتی و کاربردی پیشنهادهای ارائه و زمینه دو هر

 و شود پرداخته فعلی شرایط در کشور اقتصاد اساسی هایضرورت از یکی عنوانبه مقاومتی اقتصاد به دستیابی

 و پژوهش هایکانون جادای کارآفرین، دانشگاه توسعه فناوری، هایپارک توسعه پایه،دانش هایشرکت ایجاد درنتیجه

باشد )به نقل  ضعف ینا کاهش راهکارهای ترینمهم ازجمله الزم حمایتی و حقوقی هایزمینه ایجاد و بهبود پیشرفت،

 (.  4 -3: 1394پور و همکاران،  از آشفته

 دشمنان طرفازیک است، ضروری و مهم امری مختلف دالیل به مقاومتی اقتصاد موضوع به اهمیت و ضرورت پرداختن

 دوار ایران ملت به را رباتیض اقتصادی ناحیه از و اقدام ایران اقتصاد ریختگیدرهم به نسبت تا دارند شتال ایران ملت

 موضوع دیگر سویی از. باشد مرحله این از عبور برای کارساز هاینسخه تواندمی اقتصاد در مقاومت ازاینرو نمایند.

 آن جوانب باید. ندارد وجود آن مورد در مکتوبی یمنتشرشده تجربه و است بکر و جدید مبحثی مقاومتی اقتصاد

 کافی وکه برای گردشگری در بیشتر مواقع سرمایه زیادی الزم نیست از آنجایی گیرد. قرار بیشتر توجه و موردبررسی

ین امر موجبات رونق اتاریخی و طبیعی موجود گردد و  فضاهای از استفاده باعث که بیاید وجود به هاییحداقل است

ی د و از طرفنمای قتصادی ، اشتغال زایی وکسب درآمد بدون سرمایه گذاری گسترده و ارز آوری مستقیم را فراهم میا

 لند مدت بانگی بامکان شناساندن حقیقت ایران  و از بین بردن پرده سیاه تبلیغ علیه ایران ، وابستگی میان فره

پس از نیا )دت ها ، ایجاد سفیرهای فرهنگی در سراسر دیگرملت ها به جای تعامالت سیاسی و کوتاه مدت با دول

یر مستقیم م و غبازگشت توریست از ایران ( به خصوص در اروپا و آمریکا و بسیاری موارد دیگر که به صورت مستقی

را  قامتیمتحت تاثیر صنعت گردشگری می باشد لزوم پرداختن به موضوع گردشگری فرهنگی و نقش آن در اقتصاد 

  می نماید. دوچندان 
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  گیریبحث و نتیجه

 به اخیر، هایالدر س کشورها، اقتصادی رشد عناصر ترینکلیدی و ترینمهم از شک یکی  گردشگری بدون صنعت

شدن به مقصد های تبدیلایران کشوری غنی در تمدن، فرهنگ و تاریخ است که پتانسیل روازاین رود.می شمار

اد اند با ایجتومی ،ا بودن طبیعت  چهارفصل، نیروی کارمستعد و مقاصد گردشگری فراوان گردشگری را داراست و با دار

ه مطالعات بهای استاندارد و برقراری روابط جهانی در مسیر بهبود و رشد اقتصادی گام بردارد. با توجه زیرساخت

 شود نتیجه موردنظر بههایی که میصاد بیمار کار بسیار دشواری است و گاهی با تمام تالششده خروج از اقتانجام

های اقتصادی ، این مسیر دشوار را آسان ی بخشجانبهآید ولی گردشگری می تواند  با درگیر نمودن  همهدست نمی

نگاهی  -2سازی رهنگف -1اند از: که درطی مسیر رعایت جوانبی صورت گیرد. این جوانب  عبارتشرط آنتر نماید  به

 -6رقابتی  ایجاد بازار -5دولت  وتعامل مردم  -4دیده آموزش پرورش نیروی -3گردشگری داشتن ای به صنعت حرفه

 سیاسی با جهان. بهبود روابط -7کننده مالی باشد بخش دولتی بیشتر تأمین

توانیم بکنند که در جهت داشتن یک اقتصاد مقاومتی موارد ذکرشده مواردی هستند که در گام اول به ما کمک می

ل کار شود  ریزی صحیح و اصولی داشته باشیم. برای مثال وقتی نیروی کار بطور تخصصی آموزش ببیند و مشغونامهبر

 وتوان در مراحل بعدی با حمایت نیروی مشغول به کار برای رسیدن به اقتصادی سالم ها میبا  ایجاد درآمدزایی آن

رایط؛ در بهبود ش گیریم که هر چهنتایج حاصله از آن نتیجه می پایدار استفاده کرد. لذا با توجه به مطالعات پیشین و

های آتی بیشتر تر باشد حمایت مردم از برنامهمردم شریک باشند درنتیجه حرکت به سمت رفع مشکالت ملموس

ترین عوامل موفقیت در جریان گردشگری و بهبود اقتصاد، بهبود وضعیت توان گفت یکی از مهمخواهد بود. پس می

 پیوند و داتحا موجب کوتاهمدت در امر این. است اهمیت دارای فرهنگی نظر از عیشت خانوارها است. گردشگریم

 این «فرهنگ عنصر» اهمیت ُبعد روز بر به روز دلیل همین به .است شده مختلف فرهنگهای و مذاهب اقوام، بیشتر

 نزدیکی هنتیج در و یکدیگر زندگی هایشیوه از آگاهی جوامع افزایش موجب گردشگری. شودمی افزوده صنعت

 گردشگری ترتاریعس رشدی فرهنگ، عنصر به گونه نزدیکترین عنوان به شودسبب می و شده مختلف ملل هایفرهنگ

است که  کند. بهترین روش حضور دولت در جریان بهبود این کسب دنیا در را گردشگری رشد میزان فرهنگی از

 وامل مهم برای موفقیتعو در صورت ایجاد مشکل وخیم وارد عمل شود. ازجمله گر داشته باشد حضوری نظاره

و  صاد مقاومتیهای اقتصادی، برای رسیدن به اقتاقتصادی ایجاد روابط جهانی است. برای مثال: ایران با وجود تحریم

س ایدار را غیرممکن کند پتواند گاهی رسیدن به اقتصاد پمحصولی راهی دشوارتر دارد که میخارج شدن از اقتصاد تک

ابط تی رودر پی خارج شدن از فروش درآمد نفتی و ورود به عرصه جهانی،با استفاده از  صنعت گردشگری بایس

ه  رای ایران کبآمیز با جهان داشته باشد تا بتواند در این دهکده جهانی ارتباط برقرار کند. گردشگری  فرهنگی صلح

یافته باشد و گردشگری ای برای پرش و ورود به سمت کشورهای توسعهد پلهتوانتوسعه است میکشوری درحال

ترین راه برای خالصی از مشکالت حاکی از تورم، رکود، و هایی که دارد  بهترین و سریعفرهنگی با تمام پیچیدگی

نعت و صبه این شود که امید آن است که در جهت سرعت بخشیدن بیکاری است. پیشنهاداتی در این زمینه ارائه می

 در عین حال از لحاظ اقتصادی مؤثرتر واقع گردد:

 مدون و مکتوب صورتبه گردشگری جامع و راهبردی برنامه داشتن. 

 نسبی مزیت رسیدن فعلیت به. 
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 جدید نسبی هایمزیت خلق. 

 المللیبین سمینارهای برگزاری. 

 رقابتی صورتبه گذاریسرمایه برای بیشتر هایفرصت خلق. 

 ایتوسعه صنعت عنوانبه گردشگری پذیرش .

 ایران گردشگری هایجاذبه معرفی جهت تبلیغاتی هایبرنامه تقویت و توسعه. 

 هرشت در این متخصصین از استفاده و یافتهسازمان مدیریت ایجاد. 
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