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  ادي و اجتماعی صنعت توریسم پیامد ها و راهکارهاي اقتص

  

  دکتر سیمین ارمغان ، هیئت علمی دانشگاه آزاد اسالمی ، واحد شهر ري

  

  چکیده 

امروزه صنعت گردشگري یکی از اشتغال زاترین و درآمد زاترین صنایع به شمار می رودوپیش بینی مـی شـود کـه    

غالب کشـور هـاي جهـان تـالش گسـترده اي در      . در سده اخیر این صنعت پیشتاز بوده و سیر صعودي آن ادامه یابد

بی تردید این صنعت در قرن آینده از نظر میزان سـرمایه گـذاري و    .جهت تقویت و بهبود وضعیت آن انجام می دهند

. نقش مؤثري را در تأمین منافع مالی کشورها در کلیه بخشها به عهده خواهـد داشـت  , اشتغالی که ایجاد خواهد کرد 

منبعی مهم براي شکوفایی اقتصاد کشورهاي در حـال توسـعه و   . جهانی را تحت تأثیر قرار می دهد جهانگردي اقتصاد

زندگی اجتمـاعی را بـا ایجـاد مشـاغل گونـاگون و      . برقرار کننده توازن هاي مالی در اقتصاد بین المللی کشورها است 

  .رد پذیر تغییر می دهدارتقاء سطح در آمد طبقات وسیعی از مردم کشورهاي جهانگرد فرست و جهانگ

در تدوین طرح ها و برنامه ها براي ایجاد یا گسترش صنعت یا هر فعالیت اقتصادي باید عواقب منفی و مثبـت آن   

هرچند جهانگردي داراي منابع بیشمار اقتصادي ، اجتماعی ، سیاسی ، زیسـت محیطـی و فرهنگـی    . را در نظر گرفت 

سارتهاي احتمالی و آگاهی از خطرات بالقوه اي کـه دریـک جهـانگردي لجـام     است ولی باید به منظور جلوگیري از خ

گسیخته و بی برنامه  وجـود دارد و تـدوین راهبـردي کلـی و برنامـه ریـزي اصـولی در زمینـه جهـانگردي و کـاهش           

  .هاي فرهنگی و مادي اشاره نمود آسیب

  ذیر جهانگردي، اقتصاد جهانی، جهانگرد فرست، جهانگرد پ :وازگان کلیدي
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  مقدمه 

ــوین جهــانگردي کــه برخاســته از افــزایش اوقــات فراغــت اســت بــه تــدریج در تمــامی جوامــع رســوخ      پدیــده ن

ــت     ــود آورده اس ــی بوج ــت و منف ــار مثب ــاگون آث ــاي گون ــه ه ــت واز جنب ــرده اس ــش از  . ک ــرین بخ ــروزه مهمت ام

د از ایــن رو در جنبــه هــاي زنــدگی اوقــات فراغــت افــراد در جوامــع گونــاگون بــه جهــانگردي اختصــاص مــی یابــ

روشــن اســت کــه نقــش ارزنــده فرهنگــی و اجتمــاعی ایــن صــنعت  .. بشــریت معاصــر تــأثیر فــراوان مــی گــذارد  

پایدار مـی توانـد فراتـر از جوانـب اقتصـادي  آن باشـد و کرانـه هـایش قلمـرو فرهنـگ ، جامعـه ، محـیط زیسـت              

عـا را نمـود کـه ایـن صـنعت در اسـتحکام پیونـد هـاي         و حتی سیاست را نیـز در مـی نـوردد و مـی تـوان ایـن اد      

اجتماعی جوامـع و بسـط و گسـترش روابـط بـین المللـی و بـر قـراري و اسـتمرار صـلح جهـانی سـهم بـه سـزایی               

ــات      . دارد  ــترش اوق ــا گس ــراه ب ــت و هم ــروري اس ــري ض ــونی ام ــدگی کن ــارچوب زن ــانگردي در چه ــعه جه توس

ود سـالمت جسـمی ، گسـترش فرهنـگ ، پیشـرفتهاي ذهنـی،       فراغت و ارتقـاء سـطح زنـدگی،  طـول عمـر ، بهبـ      

تقویــت روحیــه جســتجوگري در مــردم و بالخــره رشــد و گســترش کمــی و کیفــی وســایل حمــل و نقــل شــدت  

ــد  . مــی یابــد ــه زنــدگی مــردم راه مــی یاب ــا ســرعتی شــگرف ب بایــد بــه نظــري بلنــد و  . حــال کــه جهــانگردي ب

ــه ریــزي   ــه و بــا برنام ــه ، آگاهان ــار منفــی کاســت بلکــه چــون مــوهبتی   مــدیریتی عالمان ــه تنهــا از آث درســت ، ن

  .عظیم به ویژه با توجه به خصوصیات ایران زمین ، براي تعالی کشور از آن استقبال نمود

  روحی گردشگري  -آثار معنوي 

. معنـوي مسـافر ، موجـب تکامـل و تعـالی انسـان و بیـانگر عـروج اوسـت          -اثر جهانگردي در ارتقاء فرهنگ روحی

 .ت آدمی توجیه کننده سیر و سفر و سیاحت جهانگردي استسرنوش

با سیري در تاریخ و مرور احوال بزرگان علم و اخالق به این نکته پی می بریم که بسیاري از چهره هـاي پـر فـروغ    

جوامع بشري ، راهنمایان و مربیان آدمی ، براي نیل به فضایل اخالقی و دسترسی به معاف عـالی بشـري و سرچشـمه    

... زال حقیقت سفرها کرده اند و مرارتها کشیده اند بـه همـین دلیـل در کتـب آسـمانی و اخـالق ودیـوان شـعرا و         الی

  .جمالتی در مورد آثار سفر بر تعالی روح و اخالق انسان آمده است

در قران کریم در مورد سیر وسفر آیات بیشماري نازل شده که بیشتر آنها بـا هـدف خداشناسـی آگـاهی یـافتن از      

سرنوشت اقوام گذشته ، عبرت آموزي در جهت تغییر اندیشه هـا، رویـه و رفتـار و تعـالی و گسـترش دانـش و بیـنش        

اسالم براي خداشناسی و تهذیب نفس راههاي گوناگونی ارائه می دهدکه سوق دادن افکارو عقل بـه ژرف  . انسان است

  .ی نمونه هایی از آن استنگري در نظام هستی ، پدیده هاي آسمانی ،زمینی وحیوانی و گیاه

  "قل سیرو فی االرض فانظروا کیف بدالخلق ثم اهللا یمشی النشاة االخران اهللا علی کل شیء قدیر"

بگو اي پیامبر در زمین سیر و سفر کنید و ببینید که خدا چگونه موجودات را از نیسـتی بـه هسـتی آورد و سـپس     

  .هر چیزي تواناست به عالم دیگر رهسپار می کند ،به درستی که خدا بر

از مهمترین فواید دیگر سفر ، پند آموزي از تاریخ ، سالمتی روح و جسم ، آموختن دانش و معرفت و تقویـت آداب  

  )48ص,1380,محالتی . (و رسوم و سنن ملی می باشد
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  ردي در محیط زیست انسانی و طبیعیتأثیر جهانگ

از آن ، زمینـه الزم را بـراي ایجـاد تأسیسـات و تجهیـزات      در سراسر تاریخ جابجایی انسـانها و نیازهـاي برخاسـته    

بدیهی است که ایجاد ایـن تأسیسـات   . مربوط به استقرار ، پذیرایی و مداوا ، تفریح و رفع خستگی ، فراهم کرده است 

ویرانـه هـاي بجـا    . و چشم اندازهاي طبیعی ساختارهاي زندگی شهري و روستایی را کامأل تحت تأثیر قـرار مـی دهـد   

انده از کاروانها و چاپارخانه ها در ایران و آثار مهمانسراها در کنار چشمه هاي آب گرم معـدنی و جـاده هـا ورا ههـا ،     م

  .در بسیاري از نواحی شهري و روستایی دالیل روشنی بر این امر است

گ و مجهز ، هم اکنون براي پاسخگویی به خواست هاي جهانگردان ، در همه کشورهاي جهان ، مهمانسراهاي بزر

شبکه عظیم راههاي هوایی ، دریایی و زمینی ، فرودگاهها و تأسیسات اسکی ، در مراکـز شـهري و روسـتایی در کنـار     

  .بسیاري از بناهاي باستانی ویران شده ،احیا می شوند. دریاها و رودخانه ها و کرانه کوهها ایجاد شده است

م جهانگرد پذیر ، بر عمران و آبادانی شهرها و روسـتاها بـر   بنابر این جهانگردي نقش عظیمی درفضاي زندگی مرد

عالوه بر آن جهانگردي سبب زنده نگاهداشتن سنت ها و آداب و رسوم گذشـته ، حفـظ آثـار    . چشم انداز طبیعی دارد

  .تاریخی و اصالت قومی می گردد

خریـد جمعیـت بـومی ،    از جمله  پیامد هاي منفی جهـانگردي مـی تـوان بـه ابهامـات اقتصـادي ، کـاهش تـوان         

استعمارگري نوین ، به ابتذال کشیدن مقدسات ، باورها و همشکل سازي و نقش جهانگردي در سوداگري و همچنـین  

  .تأثیر نامطلوب جهانگردي بر طبیعت را اشاره کرد

ن هـاي  بدیهی است پاره اي از علل آالیندها ي جهانگردي را باید در ابعـاد آن و پـاره اي دیگـر را در ضـعف بنیـا     

مـثال خـراب شـدن سـواحل ، نـابودي      . اخالقی و عدم آموزش و برداشت نادرست از مفهوم جهانگردي جستجو کـرد  

چشم اندازهاي، افزایش تلفات و خسارات انسانی ، تأثیر بد روحی و فرهنگی کـه در کشـورها و منـاطق مـورد بازدیـد      

  .انهاي اخالقی و نارسایی فرهنگی خبر می دهدمشاهده می شود از نبود آموزشهاي الزم ، ناآگاهی ، ضعف بنی

از آنجا که جهانگردي فعالیتی است که با طبیعت سر وکار دارد و داراي ماهیتی انسـانی اسـت و دلیـل وجـودي و     

استمرار خود را در همین طبیعت و بر آورده کردن آنچه در این طبیعت پویا وجود دارد ، می جوید در برخی شـرایط  

جهـانگردي بـه مراتـب بیشـر از آثـار منفـی ، نتـایج        . غیر از معیاري براي آشوب و تشوش انسانها باشدمی تواند امري 

مثبت به بار می آورد و این امر در صورتی تحقق مییابد که بر اساس تصـویر و برداشـتی روشـن از جهـانگردي و آثـار      

چیز باید یک سلسله کارهاي فرهنگـی   براي تدوین چنین سیاستی قبل از هر.آن، سیاستی مثبت و جامع تدوین شود

  )112ص,1380,محالتی . (و روان شناختی براي چاره ضایعات اجتماعی و فرهنگی که قبالً مطرح شد انجام داد

  اجتماعی جهانگردي  –آثار فرهنگی 

  آثار فرهنگی و اجتماعی جهانگردي از سه زاویه قابل بررسی است 

 .چه حد توانایی جذب تعداد معینی جهانگرد را داراستاجتماعی بر مقصد که تا  –آثار فرهنگی  )1

اجتماعی جهانگردي بر سبک زندگی ، اثري که دیدار کننـدگان بـر ارزشـها و سـبک      -آثار فرهنگی  )2

 .زندگی مردم محل می گذارند
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فرهنگی جهانگردي بر هنرها، نفـوذ و اثـر دیـدار کننـدگان بـر هنرهـایی        -آثار فرهنگی و اجتماعی  )3

 ، مجسمه سازي ، معماري و تئاترنظیر نقاشی 

  . این سه اثر پیامد هاي زیر را به دنبال داشته اند       

تعداد دیدارکنندگان باعث رونق اقتصادي محلی می شوند ، دیدار کنندگان ثروت و شغل ایجاد مـی   -

ذاري مـی  کنند و موجب بهبود در تأسیسات زیر بنایی محلی می شوند و تسهیالت و خدمات جدید را پایه گ

  .کنند و دیگر انواع سرمایه گذاري ها را بر می انگیزند

جهانگردي تماس و ارتباط بیشتري با دنیاي بیرون ایجـاد مـی کنـد ، فراینـد بـین المللـی شـدن را          -

تبـادل فرهنگـی را ارتقـاء مـی بخشـد و      . تقویت و جریانهاي دو طرفه اطالعات را تشویق و تحریک می کند 

 .بطوریکه حیطه تجارت و ارتباطات را توسعه می دهد. ها و خدمات بیشتر می شودمنجر به واردات کاال

جهانگردي مخاطبان و شیفتگان جدیدي براي هنرهاي محلی ایجاد می کند و اثرغیر مستقیم قابـل   -

 .توجهی بر همه تبلورها و تجلی هاي هنري دارد

  :این آثار ممکن است در جهت منفی تغییر کند -

حلی تمایلی به تقسیم آثار دلپذیر محیطشان با تعداد زیادي از دیـدار کننـدگان   ممکن است مردم م -

  .را نداشته باشند

  .ممکن است مقاومت هایی در برابر تغییر در ارزشها وسبک زندگی صورت گیرد -

 .ممکن است مخالفتهایی با اثر نیروهاي این بازار بر هنرهاي سنتی و معاصر صورت پذیرد  -

  اجتماعی توریسم –تأثیرات اقتصادي 

, در صورتیکه برنامه ریزي و مدیریت فعالیتهاي توریستی با احساس مسئولیت و تأکید بر توانمندي هـاي ملـی  

  :محلی و منطقه اي انجام شود می تواند آثار مثبتی براي جامعه میز بان به ارمعان آورد از جمله

 یستیافزایش در آمد هاي ملی به لحاظ ارز آور بودن فعالیتهاي تور -

این صنعت به رونق سایر بخشهاي مختلف اقتصـادي کمـک   , عالوه بر گسترش اشتغال در بخشهاي مختلف -

 .خواهد کرد

 بهره برداري از منابع توریستی به توسعه صنایع دستی و تجهیز امکانات تفریحی و تفرجی کمک می کند -

, قلعه هـا , تاهاي تاریخی، طبیعی عمران منطقه اي به علت سر مایه گذاري در پتانسیلهاي محلی نظیر روس -

 .مناطق خوش آب و هوا ، که به افزایش تعادلهاي منطقه اي کمک می کند

فرهنگی در سـطح کشـور از طریـق توسـعه روابـط اجتمـاعی و        -گسترش یکپارچگی و همگرایی اجتماعی  -

 .کنندشناخت متقابل میان اقوام و ملیت هایی که در درون مرزهاي سیاسی یک کشور زندگی می 

شتاب بخشیدن به فرهنگ توسعه و گسترش زمینه هـاي شـناخت ملـت هـا نسـبت بـه همـدیگر و ایجـاد          -

.  بسترهاي مناسب براي تفاهم بین المللی زمینه مطلوبی براي تحول و تکامل ارزشی در جامعه خواهـد بـود   

 )            120ص , 1382, قربانی (
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  گی و اجتماعی گردشگرياثرات منفی و مثبت فرهن) 1(جدول شماره 

    

 اثرات منفی اثرات مثبت  عامل

فرهنگ در جذب 

 گردشگر

افزایش حمایت از فرهنگ 

سنتی و به نمایش گذاردن هویت 

 قومی

تغییر در فعالیت هاي 

سنتی و هنري ، شلوغی و 

 ازدحام در مناطق سنتی

برخورد مستقیم 

گردشگران و مردم 

 محلی

از بین رفتن نمود هاي منفی 

 جاد فرصتهاي اجتماعیو ای

شیوع بیماري و افزایش 

 نمودهاي منفی

تغییر در ساختار 

 اقتصادي

کاهش نابرابري اقتصادي و 

 اجتماعی

افزایش نابرابري 

 اجتماعی و تضاد

توسعه تشکیالت 

 جهانگردي
 توسعه فضاهاي گردشگري

فشار بیش از حد بر 

 مناطق تفریحی

 افزایش جمعیت
 افزایش تاسیسات بهداشتی و

 خدماتی

افزایش جمعیت و جرم 

 وجنایت

  

  

  

   منبع

 Based on a review of the literature conducted by Pearce , Moscard and Rose 
(1996)        
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   "روابط متقابل بین توسعه و مقاومت هاي ناشی"

  

  

   

                                           
    

                                       

  توسعه                                        

  تغییر                                                 

           

      

  

  

  

  

  موافقت               مقاومت                                                        

                                                                
  

  :پیامد هاي مثبت و منفی جهانگردي در کشورهاي در حال توسعه 

  

  :گردشگري می تواند براي کشور هاي در حال توسعه داراي محاسن و معایب اجتماعی ، اقتصادي و محیطی باشد

  

      

            

        

  

  

  

  

  

  

 افزایش درآمدها

 رقابت براي فضا

 شیوه زندگی و ارزشها

 ناهماهنگي شهرنشین شده

 توسعه تسهیالت

 رشد اقتصادي

در آمد و مشاغل از 

  گردشگري

تخریب محیطها از طریق 

  ساخت و سازها مثل هتلها

ایجاد امکانات 

  جامعه جدیدبراي کل

 

ناسازگاري هزینه هاي واردات 

قلیهخاص مانند وسایل ن  

افزایش شناخت از طریق 

  گفتمان

 آلوده سازي محیط طبیعی

حفاظت از میراثهاي فرهنگی و 

  طبیعی براي گردشگري

اثرات نامطلوب بر ارزشها و 

  معیارهاي اجتماعی

ارزیابی این موضوعات با سطوح 

ــاط   ــگري ارتب ــت گردش و ماهی

،اگر در آینده بـه   تنگاتنگی دارند

  .نیروي شکننده در نیایند

+

=   
-

www.SID.ir



Arc
hi

ve
 o

f S
ID

مجموعه مقاالت همایش منطقه اي راهکارهاي توسعه ازدیدگاه جغرافیا دانشگاه آزاد اسالمی واحد آستارا            

 

  SORCE: United Nation Environment Program (1979) , in senior (1982)  

  

 ند براي جوامع و کشورهاي میزبان گردشگري فعالیتی سودم

جمعیت محلی باید با فعالیتهاي گردشگري آشنا شوند و از منافع اجتماعی و اقتصادي اي کـه خـود    -

قیم حاصـل از آن صـنعت ،سـهمی    آن را به وجود می آورند به ویژه در اشـتغال زایـی مسـتقیم و غیـر مسـت     

  .منصفانه و متوازن داشته باشند

سیاستگذاري هاي گردشگري باید به گونه اي اجراء شود که به بهبود سطح معاش جمعیت میزبـان   -

رآورده سـازد       طراحـی ،سـاخت و سـاز و بهـره بـرداري از      . کمک نموده ، و نیازهاي آنهـا را تـا حـد امکـان ـب

 .ن  ، با تاروپود اقتصادي و اجتماعی بومی عجین شود اقامتگاهها باید تا حد امکا

الزم است به مشکالت خاص حوزه هاي ساحلی ، محدوده جزایر و مناطق آسـیب پـذیر روسـتایی و     -

کوهستانی توجه خاصی مبذول شود ،چـرا کـه بـا وجـود کـاهش فعالیـت هـاي سـنتی اقتصـادي ، صـنعت           

 .اختیار این مناطق قرار می دهدگردشگري به ندرت ،امکان پیشرفت و توسعه را در 

خبرگان گردشگري ، به ویژه سرمایه گذاران ،که تحت مقررات تصویب شده توسـط مقامـات محلـی     -

اداره می شوند، باید مطالعاتی راجع به پی آمدهاي اجراي پـروژه هـاي توسـعه ، بـر محـیط زیسـت و حـوزه        

رفی اطالعات الزم پیرامون برنامه هاي آتی و پـی  طبیعی اطراف خود انجام دهند به عالوه باید با نهایت بی ط

  .آمدهاي قابل پیش بینی را به اطالع عموم برسانند

 :نقش جهانگردي در حفاظت محیط زیست 

جهانگردي قادر است کانون توجه را به مسائل مهم زیست محیطی معطوف کند و پایه گذار طرحهـایی باشـد کـه    

  :چنانچه  موجب حفظ و حراست از محیط زیست می شود

جهانگردي می تواند توجه عموم را به جاذبه هـاي تـاریخی و باسـتانی جلـب کنـد و بـراي حفـظ و         )1

  .مرمت آنها با کمک عالقه مندان به این جاذبه ها صندوقی ایجاد کند

 .جهانگردي توجه عموم را به تنوع گونه هاي حیوانی که در معرض نابودي هستند قرار می دهد )2

حمایت از منـاطق جنگـل کـاري شـده دارد و تاالبهـا را پررنـگ و بـر جسـته         جهانگردي به حفظ و  )3

 .کند و موجب ایجاد صندوق هاي مالی براي ایجاد پارکها و مناطق حفاظت شده ملی دارد می

تأسیسات جهانگردي اغلب می تواند الگوهاي جدید مصرف و صرفه جویی انرژي را به جامعه محلـی   )4

 .معرفی می کند

است در بسیاري از جاها از طریق تغییر و بهبود ظاهر مناظر طبیعی و بهـره گیـري   جهانگردي قادر  )5

 .را کاهش دهد... از معماري مدرن ، نیاز به خرید سیستم هاي گران قیمت خنک کننده و

جهانگردي اغلب در توسعه ، نوسازي و زیبا سازي محیط هاي صنعتی ، مناطق معدنی و مکان هـاي   )6

الها از آن استفاده نشده ، اثري نافذ و قوي دارد و می تواند جریـانی از رفـت و آمـد را    کنار رود خانه اي که س
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به مناطق زیبا و جذاب ایجاد نماید و با فشار بر آنها ، صندوقی را براي حمایت و مـدیریت ایـن منـاطق دایـر     

 .نماید

، خلیج هـا و مرجـان   جهانگردي دریایی می تواند توجه عموم را به مشکالت آلودگی ، نابودي آبزیان )7

 .شود جلب کند و در نهایت سبب حفظ و نگهداري سیستمهاي حمل و نقل سنتی 000ها و 

  :اشتغال  درتوسعهجهانگردي نقش 

درصـد از کـل    11صنعت توریسم در سطح جهانی براي بیش از دویست میلیون نفر شـغل ایجـاد کـرده و حـدود     

است که با توسعه این صنعت، آمارهاي مذکور نیز افـزایش خواهنـد   اشتغال جهانی را به خود اختصاص داده و بدیهی 

اکنون گردشگري به عنوان یک صنعت درآمدزا و رونق دهنـده چـرخ هـاي اقتصـادي کشـور، نقـش مهمـی در        . یافت

به این ترتیب باید پذیرفت که جهانگردي یک تهدید نبـوده و جهـانگردان نیـز    . ارتباط بین ملل و اقوام در جهان دارد

  .هدید نیستند، بلکه فرصت اندت

امروزه برخی کارشناسان توجه به دیگر بخش هاي درآمدزا نظیر صنعت گردشگري را ضروري می دانند و بـر ایـن   

باورند که با تداوم سیاست تنش زدایی در روابط خارجی و کاهش حساسیت هاي بین المللی نسبت به سیاسـت هـاي   

توریسـم صـنعتی اسـت کـه بـراي      . ه مساعد براي جلب گردشگران کمک کرد، می توان با ایجاد زمینکشورهاخارجی 

بنابراین ضرورت دارد که جاذبه هاي گردشـگري در خـارج از   . ایجاد می نماید  مشاغل گوناگون زمینه هاي اشتغال را

به ایـن   دورمرزها به نحو مطلوب تبلیغ گردیده و زمینه هاي الزم براي سهولت رفت و آمد جهانگردان خارجی فراهم آ

  .ایجاد اشتغال سالم و سریع وجود دارد ترتیب امکان 

ي وجـود دارد  دبطور خدادا)یعنی جاذبه هاي طبیعی و انسانی(جهانگردي از جمله صنایعی است که ماده اولیه آن 

مات ،و تنها با یک مدیریت صحیح ،بهنگام و عملگرا خواهد توانست با ایجاد زیرساختهاي الزم جهت این صـنعت مقـد  

  .ورود جهانگردان را فراهم نمود 

ـ          منافع اقتصادي و اجتماعی ناشی از ورود جهانگردان چه در سطح داخلـی و چـه در مقیـاس    ه بـین المللـی ب

در جهـانگردي داخلـی ، بـا گـردش     .عرصه هاي مختلف زندگی مردم را متحول خواهد سـاخت  که بود  قدري خواهد

در نواحی کمتر توسعه یافته یک تـوازن   در بخش هاي مختلف خصوصاً  سرمایه چرخه اقتصادي و به جریان در آمدن

در عرصه جهانگردي بین المللی نیز حصول منافع اقتصادي سیاسـی،اجتماعی ناشـی از ورود   . مداوم ایجاد خواهد شد 

  . ثیرات مثبت آن بر سطح رفاه مردم خود کامالً گویا است اًو ت  جهانگردان

یکی از راههـاي پـر بـازده و      ظریات کارشناسان اقتصاد جهانگردي و توصیه هاي بانک جهانیدر مجموع بر طبق ن

سـت  ا سهل الوصول جهت دست یافتن به توسعه اقتصادي،اجتماعی کشورها ،گسترش سطح فعالیتهاي جهانگري آنها

 مـواد غـذایی،   صـنایع دسـتی ،حمـل نقـل،    . هایی که به لحاظ چند بخشی بودن عرصه هاي مختلفـی نظیـر   فعالیت.

بدیهی است که به تبـع اشـتغال ،درآمـد و بـه دنبـال آن افـزایش       . را دربر خواهد گرفت ..و بیمه ، بانکداري، هتلداري،

جلوگیري از مهـاجرت بـی رویـه بـه شـهر هـاي بـزرگ ،انتقـال مفـاهیم          . شدمین خواهد أسطح رفاه و آسایش افراد ت

واسطه رونق این نواحی از نتایج دیگـر توسـعه ایـن    ه ناطق مختلف بارزشی،آداب رسوم ،زبان و در یک کالم فرهنگ م

  .صنعت خواهد بود
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  نتیجه 

محصوالت گردشگري، آهنگ سـرمایه گـذاري در تاسیسـات و     توسعه گردشگري ورودي به سبب ایجاد تقاضا در بازار

ه همـراه دارد   بخشد که این خود موجی تازه از رونق اقتصادي شتاب می تجهیزات و امکانات گردشگري را عـالوه  . را ـب

 .شـود  نیـز مـی   درآمدهاي ارزي ناشی از گردشگري ورودي، سبب بهبود تراز پرداخت ها و تقویـت پـول ملـی    بر این

هـاي   گردشـگري ورودي اسـت کـه اهمیـت آن کمتـر از زمینـه       تاثیرات فرهنگی زمینه اي دیگر از آثار گسترده رونق

 .اقتصادي نیست

زمینه ساز شناخت تاریخ و فرهنگ و تمدن سـرزمین دیگـري    آغاز یک ارتباط فرهنگی وورود گردشگر خارجی نقطه 

تاثیرات فرهنگی مثبت ناشی از رونـق گردشـگري   . بین المللی کمک موثري می کند است که به درك متقابل و تفاهم

زایـی را پدیـد آورده،    تنش در فضاي سیاسی بین المللی که اکنون با بروز مسائل و موضوعات ناخوشایند فضاي ورودي

هـاي بـارز توسـعه     زمینـه  بهبود و ارتقاي استانداردهاي گردشـگري نیـز یکـی از   . ساز باشد تواند چاره بیش از پیش می

آثار مثبـت و سـازنده آن نـه تنهـا در بهبـود کیفیـت        گردشگري ورودي است که با ایجاد تقاضاي جدید در این بازار،

گري، بلکه در بهبود کیفیت کاالها و خـدمات قابـل ارائـه بـه گردشـگران و نیـز       گردش تأسیسات و تجهیزات و امکانات

 .شود می هاي نیروي انسانی هم به طور ملموس دیده توانایی آموزشها و قابلیتها، بهبود

تـوان از آثـار    آیـا مـی  . ارزشمند رونـق گردشـگري ورودي اسـت    ترین پیامدهاي مثبت و چنین تاثیراتی تنها بیان کلی

اي در توسـعه اقتصـادي، فرهنگـی، اجتمـاعی،      هاي تـازه  ها و افق که گشاینده دریچه توسعه گردشگري ورودي ارزنده

 .است چشم پوشیده و نسبت به آن بی اعتنا بود ... سیاسی و

   منابع
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