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  »ینقش توریسم در توسعۀ اقتصادي ـ اجتماعی و فرهنگ«

  

   عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسالمی واحد خمینی شهر : محمد رضا ایروانی

  

  چکیده

هیچ حرکتی در هیچ برهه از . پدیده توریسم بزرگترین عامل جابجائی ساالنه جمعیت جهان در تاریخ بشري است

سـته اسـت ، در تمـام    ایـن صـنعت توان  . تاریخ به عظمت حرکتی که توریسم بوجود آورده و یا مـی آورد نبـوده اسـت   

هاي جهان چه در جوامع در حال رشد و یا جوامع صنعتی ریشه دوانده و آنان را به عنوان کشـور تولیـد کننـده     بخش

  .توریست و یا کشور میزبان و یا هر دو در جهان امروز معرفی کند

ادي باعـث افـزایش   بررسیها نشان می دهد که امروزه در جهان توریسم به عنوان یک صـنعت کـه از لحـاظ اقتصـ    

در ایـران   "توریسـم "کارشناسان بر این اعتقادند که اگر به مقولـه  . درآمد سرانه هر کشور می شود شناخته شده است

می تواند بدسـت بیایـد حتـی    "صنعت توریسم"به عنوان یک عامل مهم اقتصادي توجه شود در آمدهائی که از طریق 

  .بسیار بیشتر از درآمد نفت خواهد بود

  فرهنگ وارداتی,مهاجرت,توسعه,توریسم :ان کلیدي واژگ

  

  تاریخچه توریسم در جهان

به موارد تجـارت و زیـارت و سـفرهاي قلنـدران و درویشـان و       "که در دنیاي قدیم منحصرا جهانگردي یا توریسم

وثر اقتصـادي و  جاسوسان و مسافرتهاي استثنائی ماجراجویان و طالبان علم بوده ،امروزه یکی از فعالیت هاي مهم و مـ 

قابـل توجـه و بررسـی    "یکی از برجسته ترین عوامل ارتباط اجتماعی و فرهنگی و در حد یک مسـئله مهـم و جهـانی    

  ."1است

را در نظر داشته باشـیم و عصـر جهـانگردي یـا توریسـم را از      ) مهاجرت(اگر انواع زیارت ،سیاحت،سفرهاي جمعی

  .احت در نظر آوریم ،ناگزیر باید به دو دوران قائل شویمجهت کوشش براي شناخت محیط زندگی یعنی فقط سی

اي که هنوز علم و شناخت بشر در تمامی کره زمین پخش نشده بود در آن زمان تمدنهاي مسـیحی حاشـیه    دوره

ي قدرتهاي دریائی زمان و اسپانیا،پرتغال،ایتالیا با اعزام سردانی دریا نوردبه سرزمین هاي دور ،هـم جهـانگرد   مدیترانه،

ماژالن،کریستف کلمـب و دیگـر دریـا    . را بنیان نهادند و هم علم جغرافیا و مردم شناسی را ابتدا نهادند یا ابتدا کردند 

  .2جهان در این دوران بوجود آمدند نوردان و کاشفان

                                                   
1 - Peter- garry- 1970 International travel international trade Lexington M.A: DC Heath and Company P:8  
2 - abad 48 
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آن زمان بـود کـه بعضـی از لـرد هـا و      . اما توریسم به معنی امروزي آن بی شک در قرن شانزدهم هم شکل گرفت

روتمندان انگلیسی خود را براي سفرهایی که در آن زمان خطر ناك و نوعی ماجراجوئی بود آماده کردند،و بعضی نیـز  ث

  .3فرزندان خود را به قصد سیاحت همراه ماموران سیاسی کردند

د در تاریخ تمدن اروپا امده است که همزمان با شروع رنسانس جوانان تحصیلکرده خانواده هـاي انگلیسـی ثروتمنـ   

سفر کرده به فرانسه ،ایتالیا و اسپانیا بودند که با انتقال معلومات خود به پدرانشان امکان آن را ایجاد کردند کـه علـوم   

سیستم مالیاتی و مهمتر از همه زبان بین الملـی سیاسـت یعنـی زبـان فرانسـه در       دفاع جنگ، سیاست مدنی، جدید،

  . 4انگلستان جاري گردد

 "گرانـدتور "م دیگري از جزیـره انگلسـتان آغـاز شـد و بـزودي سراسـر اروپـا را گرفـت        در قرن هفدهم حادثه مه

تشکیالتی بود که در تمامی سال مشغول جمع آوري اطالعات ،در اختیار گرفتن هتلها ،شناختن راههاي دسترسی بـه  

ن و سر انجام نام نویسـی  در داخل انگلستا"و استخدام راهنمایان محلی یا تهیه جزوه هاي اطالعاتی... نواحی دیدنی و 

  .5براي سفرهاي مختلف بود

خود نهادي مستقل بود و مانند یک موسسه نیمـه دولتـی بـین الملـی عمـل مـی        "گراند تور در قرن هیجدهم "

  ."6کرد

در اواخر همین قرن انگلیسیها ،سوئیس را به عنوان سرزمینی با کوهها و دشـتهاي زیبـا و نقـاط دیـدنی فـراوان      "

  ."کشف کردند

فتح مصر توسط ناپلئون دنیاي جدیدي را در مقابل جهانگردان گشود ثروتمندان سراسـر جهان،بـا    1803در سال 

از این رهگذر یونان در حاشیه اروپا و مصر در حاشیه آسـیا و  . توصیف آن میل داشتند که به آن سوي دنیا روانه شوند

  .7به خود جذب می کردند آفریقا به عنوان دو نقطه اصلی جذب جهانگرد،هزاران تن را

موسیقیدانان ،هنر پیشگان ،نقاشان و شـاعران از همـین راه در صـف نخسـت جهـانگردان قـرار گرفتنـد و تبـادل         

از ایـن  . راهها کوتاهتر شـده، سـرعتها فزونـی گرفتـه بـود     . فرهنگی عظیمی از اواخر قرن نوزدهم در جهان اغاز گردي

  .8ثروتمندان خارج شددوران انحصار جهانگردي از دست لردها و 

در لنـدن چـاپ    1386انگلیس براي شکل دادن به خدمات توریستی نخستین جزوه هاي راهنمائی را که در سال 

دفتر چه راهنمائی براي مسافرت به بلژیک و هلند را بـه چـاپ    1839شد منتشر نمود و پس از ان کارد بدکر در سال 

ین اقوام و ملل مختلف مبادله می شـد،جریانی کـه بـا خـود ادبیـات      در همین زمان یک جریان قوي فرهنگی ب. رساند

  .9قرن نوزدهم و بیستم را می ساخت

                                                   
3 - Norwell. Harrington- 1974 the legacy of Caribbean History and tourism annals of tourism Research 11 (4) P: 552 

  ١٠) ص( ١٣۶۶سال  ۶٣سري و سیاحت مشاره  - جمله صنعت محل و نقل - ٤
5 - Somerset 1989- Travel industry world year book, thebig picture, 1989 volume 33 New York child & waters Inc P.37 
6- abed P.39 
7 - abed P.52 
8 - Jafar Jafari 1990 Research and scholar ship: the Basis of Tourism Education- Journal of tourism studies P.2 
9 - Fraces. Brown and Jafar Jafari: 1990 (for the coming) Tourism and calture tourism management volume 11 No.1 
Bystranowski Julian P. 46 
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حادثه مهم دیگري که در صنعت توریسم جهانی اثر گذاشت ایجاد چک مسافرتی بود کـه اول بـار آمریکائیـان بـه     

گرچه ایـن هجـوم بـا    . اروپا سرازیر شدنداز این زمان در اواخر قرن قرن نوزدهم جانگردان امریکائی به . ن دست زدندآ

خود گسترش فرهنگ جهنگردي را در پی داشـت ولـی در حقیقـت پـوزش اصـلی آمریکائیـان بـه اروپـا و سـفرهاي          

  .10سیاحتی اروپائیان ،به قصد مهاجرت به امریکا بعد از جنگ جهانی اول شروع شد

ر دیگر آمریکائیان با پولهـاي پـر ارزش خـود بـه     با باال گرفتن رشد ارزش دالر پس از جنگ جهانی دوم نیز یک با

از آن پـس اقیـانوس اطلـس پایگـاه     . اروپا جنگ زده و فقیر هجوم بردند و رفته رفته تبلیغـات توریسـتی پدیـدار شـد    

صلی جهانگردان چه براي مردمان اروپا ،آسیا،آفریقاکه به امریکا می رفتند و چه امریکائیانی که راهی سراسـر جهـان   2ا

  .11د گردیدمی شدن

قرن بیستم را می توان قرن توریسم نامید چرا که در وهله اول حضور هواپیما هاي سریع و غـول پیکر،بـه جریـان    

. جهانگردثی سرعت بخشید و به دنبال آن بسیاري از کشور ها به منابع ارزي حاصل از جذب توریسـت دسـت یافتنـد   

. دمت آثار باسـتانی خـود توریسـت بیشـتري جلـب مـی کننـد       در این میان کشورهائی چون ایتالیا و یونان به جهت ق

  .12میلیون زایر مسیحی نقش اول را دارا گردید 5/1ایتالیا به جهت وجود واتیکان و جلب سالی 

از سوي دیگر آرامش سوئیس که با فضاي طبیعی زیبا همراه است حتی در سالهاي شلوغ جنـگ جهـانی دوم نیـز    

  .13بیشتر ثروتمند آفریده استاز این کشور بهشتی براي سیاحان 

از اواسط قرن بیستم با گسترش صنعت هواپیمـائی، نقـاط دیگـري در جهـان نیـز کوشـیدند تـا بـر جاذبـه هـاي           

از آن جمله کشوري چون کنیا در قلب افریقا با جذب سـرمایه هـاي خارجی،امکـان پـذیرائی     . توریستی خود بیافزایند

شـکارچی و عالقمنـد بـه طبیعـت هسـتند را فـراهم آورد کـه در پارکهـاي          هزار نفر سیاح ،که بیشـتر  500ساالنه از 

  .14حفاظت شده آن دیار به شکار فیل و جانوران وحشی بزرگ مشغولند

در اواسط این قرن تغییر دیگري که در بافت جهانگردان ایجاد شده حضور ژاپنی ها بـود کـه هـر سـاله بـه نقـاط       

 13س از جنـگ جهـانی دوم بـه سـرعت رشـد و ترقیکردنـد هـر سـال         ژاپنی ها کهپ. مختلف جهان هجوم می بردند

میلیـون جهـانگرد را از نقـاط     5میلیون جهانگردبه نقاط مختلف دنیا می فرستند و این در حالی است کـه خـود نیـز    

  .15مختلف دنیا پذیرا می شوند

                                                   
10- abed P.46 
11- Francois, lanfant, 1980 introduction tourism in the process fo internationalization international social sience journal 
32(1) P.14 
12 - John. Jakle. 1986 the tourist. Travel in Twentieth- Century north  
13 - Abed P.82 
14 - Jules- Rosette- Benntta- 1984 the massages of tourist Art- an African semlotic in comparative perspective New 
York- Plenum press P:31 
15- Jafar- Jafari- 1989 asociocultural study of tourism as a factor of change- university of Wisconsin- stout- P. 469 
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هد بـود،انقالبی کـه چـون    به نظر دست اندر کاران امور جهانگردي ،پایان قرن حاضر شاهد انقالب جهانگردي خوا

موجی عظیم کره خاکی را در نوردیده و ثمرات فراوانی را نصیب کشورهائی خواهد کرد که بر این موج سوار شـده بـه   

  .16پیش می رانند

  :اعالم کرد 1989آنتونیوساونیاك دبیر کل سازمان جهانی جهانگردي در سال 

هم اکنون صنعت نفـت  . 17ه یک جهان بدل خواهد شدجهانگردي در پایان قرن حاضر به صنعت صادراتثی شمار"

ه عنوان مهمترین صنعت صادراتی جهان محسوب می شود و جهانگردي با شتابی کم نظیر در مسیري ره می سـپرد  ب

  .که بزودي در رده بندي صنایع صادراتی جاي صنعت نفت را به خود اختصاص خواهد داد

د ،سرمایه عظیمی در اقتصاد جهانیث به جریان خواهد انداخت و رشد خیره کننده جهانگردي به هر دلیل که باش

کشورهاي مختلف جهان در رقابتی سخت و توان فرسا می کوشد تا بیشترین سهم را از سرمایه یـاد شـده از آن خـود    

  .18کنند و گوي سبقت را از دیگران بربایند

عه ملی کشورها نقشی گـاه تعیـین کننـده    بدون تردید سرمایه اي که از توریسم بدست می آید ،می توان در توس

. ایفاء کند،جا دارد تا با نگاهی به تحول کمی جهانگردي جهان طی ده سال گذشته ،مسئله عینی تر پی گیـري شـود  

نفر تخمین زده شده است ،حال آنکه ایـن رقـم    25282000کل جهانگردان سراسر گیتی رقمی برابر  1950در سال 

در آمدهاي جهانگردي نیـز بـا شـتابی    .برابر بوده است  16نفر یعنی نزدیک به  403578000برابر با  1989براي سال 

  .19مشابه رو به فزونی نهاده است

در آمدهاي جهانگردي در سراسر جهان برابر دو میلیارد و صد میلیون دالر بوده است که در سـال   1950در سال 

میلیـارد   34ایاالتمتحـده آمریکـا حـدود     1989ت در سال میلیارد و هفتصد میلیون دالر بالغ شده اس 208به  1989

 9بنـدر هنـگ کنـگ در    . میلیارد دالر از راه جهانگردي در آمـد داشـته انـد    16دالر ،فرانسه و اسپانیا هر یک بیش از 

  .20میلیارد دالر از محل صنعت توریسم یا جهانگردي به کف آورده است 5/3نزدیک به  1989ماهه اول سال 

 16ه نگري و بر آورد اقتصاد سنجی وارتون تخمین زده است که در بین شاغلین سراسر جهان از هـر  موسسه آیند

سـفرو جهـانگردي از نظـر    ":گزارش وارتون تاکیـد مـی کنـد   . نفر یک نفر در بخش جهانگردي به نحوي مشغول است

از راه مالیـات بـر    گزارش مورد بحث مدعی این شـده اسـت کـه حکومـت هـا     . "اشتغال بزرگترین صنعت جهان است

رشـد در کـل سـفرهاي     90قابـل ذکـر آنکـه در دهـه     . میلیارد دالر ثروتمنـد تـر شـده انـد      166جهانگردي و سفر، 

و این جوهر آن چیزي است که انقـالب جهـانگردي نـام گرفتـه     . در صد پیش بینی شده است 40جهانگردي نزدیک 

  .21است

                                                   
16- W to- annual Annual yearbook of torism statistics Madrid- world tourism organization 1991 General Assembly 
Rables: W to newe P: 4-5 
17- Abed P: 8  
18 - Williams, Peter 1991 tourism technology and the Enviroment Annals of Tourism research 18 (2) P. 335 
19 - Erik- Cohen 1979 sociology of tourism special Issue Annals of tourism Research 6 (1 and e) P: 7  
20 - Dean mac Cannel 1989 somiotics of tourism. Special Issue: Annals of tourism Research 16 P. 18 
21 - Wto. Annual Annual year book of tourism statistics Madrid world tourism organization 1991 General Assembly 
Round Rables P: 15 
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مقام بزرگترین صنعت دنیا را کسـب خواهـد کـرد کـه      2000ل با توجه به داده هاي آماري صنعت توریسم در سا

  .22هیچ حرکتی برهه از تاریخ به عظمت حرکتی که توریسم بوجود آورده و می آورد ،نبوده و نخواهد بود

آمار و اطالعات پیوست آخرین داده هاي رسمی است که از طریق وزارت محترم ارشاد اسالمی و سـازمان جهـانی   

  .23ده استجهانگردي کسب گردی

  .تمید است همواره مورد توجه محققین و دانش پژوهان در زمینه صنعت توریسم باشد

  سابقه توریسم یا جهانگردي در ایران

فالت ایران از قدیمیترین کانونهاي تمدن عصر باستان در آسـیا بشـمار مـی آیـد و بـدین جهـت از نظـر باسـتان         

 ایران از دوره نوسنگی تا مهاجرت اقوام آریائی چندان روشـن نیسـت،   تاریخ اسکان در فالت. شناسی مقام واالئی دارد 

  .24اما شواهد روشنی در دست است که اینجااز دیر باز مسکون بوده است

کشور ایران با بهره گیري از سوابق تاریخی و فرهنگی و ویژگیهاي طبیعی و معیشتی خود توان جهـانگردي قابـل   

نده از دوره هاي استقرار انسان در فالت ایران به موازات چشـم انـدزههاي طبیعـی    توجهی را داراست،آثار تاریخی بازما

متنوع ساحلی ،کوخستانی ،بیابانی و کویري در آمیزش و ترکیبی هماهنـگ بـا بناهـاي تـاریخی و میراثهـاي مـذهبی       

  .25فرهنگی متنوع مجموعه اي از انگیزه هاي گوناگون را براي دیدار از ایران فراهم می سازد

شور ایران بواسطه تمـدن و تـاریخ درخشـانی کـه داشـنه و نیـز بـه سـبب آب و هـواي مطبـوع و متنـوع خـود             ک

هموارهحس کنجکاوي مردم جهان را براي دیدار از این سرزمین کهن بر انگیختـه اسـت و اززمـان باسـتان تـا کنـون       

  .26سیاحان به این کشور مسافرت می نموده اند

ن دیدن می کردند اغلب سفرنامه هاي پر ارزش از خود باقی می کذارند،سفر نامـه  سیاحان و جهانگردان که از ایرا

هائی که سیاحان خارجی در مورد کشوري چون ایران می نویسند،در حقیقت به منزلـه آئینـه تمـام نمـائی از صـحنه      

  .27هاي مختلف زندگی اجتماعی آن کشور است

گزنفون و دیگر سیاحان که نوشته هاي نیز از خـود بجـاي    -تپاره اي از سیاحان که از ایران دیدن کرده اند،هردو

و جوزاتـا   14مارکوپولو مسافرت تاریخی خود را به این سرزمین اغاز کرد و اویکـس در قـرن    13در قرن . گذاشته اند 

یار به ایران سفر کردند که سیاحتنامه هائی که از هر کـادم از ایـن جهـانگردان بـاقی مانـده اسـت بسـ        15بار در قرن 

  .28جالب و در خور توجه است

                                                   
22 - Jafar- Jafar, Asociocultural study of torism as a factor of change university of Wisconsin. Stour- P.489 

 ) 115 - 133(مراجعه به صفحات  -23
 9گردي وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی، صفحه  راهنماي سیاحتی ایران، انتشار دفتر ایران -24
  24وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی، صفحه  گردي انتشار دفتر ایران راهنماي سیاحتی ایران، -25
  4) ص( -گروه جغرافیا -دانشکده ادبیات - حسین معتمدي -نامه، جغرافیاي توریستی اصفهان پایان -26
  1ص-اصفهانکتابخانه مرکزي  - السادات سیدین شکوه - 1349خردادماه  - نامه، نظریات سیاحان و جغرافیدانان درباره ایران از ادوار قدیم تا امروز پایان -27
 29ص  -گروه جغرافیا -دانشکده ادبیات - حسین معتمدي -نامه، جغرافیاي توریستی اصفهان پایان -28
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من اهنگ سفر به ایـران  ":شکسپیر ،در پرده دوم از کمدي اشتباهات از قول شخصیت اصلی نمایش خود می گوید

الزم است این تصـویر نشـان دهنـده شـوق اسـت کـه در قرنهـاي دور در        ) سکه پول هلند(را دارم ،براي سفرم کلیدر

  ".29براي سفر به ایران وجود داشت سرزمینهاي مسیحی نشین بویژه در اروپا

اما ایرانیان خود ،به جز سفرهاي تجارتی ،زیارتیبه اطراف قاره آسیا ،در ابتدا شوق چندانی بـه سـفر و جهـانگردي    

کسانی چون ابن بطوطه نادرند که هم به اطراف جهان روزگـار خـود سـفر کردنـد، و هـم سـفر نامـه هـائی         . نداشتند

  .30نوشتند

ون سعدي، ناصر خسرو از سفرهاي خود یادگارهایی یه عنوان شاهکارهاي ادبی بجـا نهـاده انـد    گر چه شاعرانی چ

  .ولی در حقیقت می توان گفت که سفرهاي امروزي از دوران سلطنت ناصرالدین شاه آغاز شد

بـا قافلـه هـاي تجـارتی همـراه مـی شـدند،و         "معمـوال . پیش از آن ،معدود کسانیکه قصد سیر و سیاحت داشتند 

بطوریکه بعد از قتل ناصـر الـدین شـاه و آغـاز نهضـت      . با خطرات بسیار همراه بود را آغاز می کردند "سفري که قطعا

فراماسون بودند که در هیات مشروطه خـواه   "تن جوان تحصیلکرده فرنگ و معموال 20مشروطیت ،گروهی در حدود 

و پس از پیروزي نهضت نیز همین گروه در هیـات وزیـر و    نهضت را به راه تقلید از قواعد انقالب کبیر فرانسه کشاندند

  .31وکیل کوشیدند،قوانین دموکراسیهاي فرنگستان را حاکم کنند و تا اندازه اي هم موفق شدند

در هاي فرنگسـتان بـه روي ایرانیـان    . اوج سیر وسیاحت و میل به جهانگردي در دوران مشروطیت صورت گرفت 

از آبشخور فرهنگ فرهنگستان سیراب شده بودند امکان سفر فرنگیان بـه ایـران نیـز     باز شد و با حاکم شدن کسانیکه

  .32بیشتر شد

ایجـاد   در دوران رضا شاه،با اعزام دانشجویان ایرانی به فرنگستان و گسـترده شـدن ارتباطـات سیاسـی و تجـاري،     

  .33هانگردي شودهائی به سبک اروپائی در نقاط مختلف کشور ایران رفت که یکی از نقاط جذب ج هتل

تا زمان نهضت ملی کردن نفت و پس از کودتا و با دگرگون شدن تمام مسائل ،قرار گرفتن ایـران در حلقـه یـاران    

  .امریکا مستلزم گسترش ارتباطات فرهنگی بود

. تسهیلو تشـویق شـد  ... پس درها باز شد سرمایه گذاري براي ایجاد هتلهاي زنجیره اي هیلتون ،شرایتون،هایت و 

  .34لت با تاسیس نهادي به عنوان جلب سیاحان کوشید تا از راه جلب جهانگرد یا توریسم نیز در آمدي کسب کنددو

بنابر این کشور ایران از قدیم االیام همواره مورد توجه سـیاحان جهـان و شـناختن تمـدن باسـتانی و فرهنـگ       

ن متمادي به ایـران آمـده انـد بشـدت تحـت      جهانگردانی که طی سالیا. کهن این سرزمین محل عالقه دیرین آنها بود

  .35تاثیر اخالق و خصوصیات مردم ایران واقع شدند

                                                   
 11ص  1366ماه  دي -63شماره  -صنعت حمل و نقل، گزارش اصلی، جهانگردي ایران متروك از هر دو سو -29
 107همان منبع ص  -30
 12، ص1365ماه  ، بهمن102یاحت در جهان شماره نگاهی به پیشینه سیر و س - مجله سیاسی، اقتصادي -31
 18، ص1365ماه  ، بهمن102نگاهی به پیشینه سیر و سیاحت در جهان شماره  - مجله سیاسی، اقتصادي -32
 32ص  - انتشار دفتر ایرانگردي وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی - راهنماي سیاحتی ایران -33
 107ص. 1366، دي ماه 63ان متروك از هر دو سر شماره، جهانگردي ایر - گزارش اصلی -صنعت حمل و نقل -34
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  در یک نگاه )  36WTO(سازمان جهانی جهانگردي 

تحت عنوان اتحادیه بین الملـی سـازمانهاي    "سازمان جهانگردي هلند"به کوشش  1925این سازمان در سال 

بـه عنـوان سـازمانی بـین الملـی و عامـل اصـلی         1975در سال . کار خود را آغاز کرد) IUOTO37(رسمی مسافرتی 

مقـر دائمـی   . کار خود را ادامـه داد )  WTO(سازمان ملل متحد در زمینه جهانگردي بنام سازمان جهانی جهانگردي 

  .38سازمان در شهر ما درید است

ردي در سطح جهـانی  سازمان جهانی جهانگردي تنها سازمانی است که فعالیت هاي آن تمام جنبه هاي جهانگ

را در بر می گیردو اهداف آن عبارت است از گسترش و توسعه جهانگردي با در نظر گرفتن کمک به توسعه اقتصـادي  

  .،تفاهم بین الملی ،احترام جهانی بدون هیچ گونه تمایز نژاد ،جنسیت، زبان ،مذهب

  39مروري کوتاه بر جهانگردي در ایران زمین

یا سه محل به نام هتل در شهرتهران وجود داشت که از آن جمله هتـل مـدرن در    تا حدود هفتاد سال قبل دو

خیابان فردوسی ،گراند هتل و چند کلوپ در الله زاررا می توان نام برد از آن زمان به بعد براي نخستین بـار در ایـران   

یل شد، کـه فعالیـت هـاي    در وزارت کشور تشک" Tourism affains office"اداره امور جهانگردي "اداره اي بنام 

  .گوناگونی در زمینه جهانگردي و ایجاد نسهیالت مربوط به این امر مهم را انجام می داد

بجاي اداره امـور  " Supreme Tourism Council "شوراي عالی عالی جهانگردي  "ش . ه 1320در سال 

ش تصویب نامه تاسیس سـازمان  .ه 1342سال دوام یافت و در فروردین  22جهانگردي تاسیس شد که این تشکیالت 

  .شروع به کار کرد "جاب سیاحان به امضاء هیات وزیران رسید و سازمان مزبور از همان تاریخ رسما

آخرین تغییري که در تشکیالت جهانگردي در رژیم پیشین صورت گرفـت ادغـام سـازمان جلـب سـیاحان در      

و بر ان اساس وزارت اطالعات جهانگردي کشـور را کنتـرل   ش به انجام رسید .ه 1353وزارت اطالعات بود که در سال 

با پیروزي انقالب اسالمی و دگرگون شدن چهار چوب اداري کشور ،ابتدا وزارت ارشـاد ملـی سـپس وزارت    .خود گرفت

 The Ministry of Culfur&Islamic"وزارت فرهنـگ و ارشـاد اسـالمی    "ارشاد اسالمی و در اخـین تغییـرات   

Guldance   مدیریت توریسم کشور شد که این مسئولیت از طریق معاونت سیاحتی و زیارتی این وزارتخانـه   متولی

دفتر ایرانگردي و جهانگردي وابسته به معاونت سـیاحتی و زیـارتی بـه منظـور برنامـه       1359در سال . اعمال می شود

اسیسـات توریسـتی بـر قـراري     ریزي توریسم،آموزش دست اندر کاران توریسم ،درجه بندي ،نظارت و نـرخ گـذاري ،ت  

ارتباط بین الملی با نهاد ها و ارگانهاي جهانگردي خارجی و شرکت در سمینارها ،نمایشـگاهها ،و مجـامع بـین الملـی     

جهانگردي تاسیس شد که در حال حاضر با گسترش سطح فعالیتهاي جهانگردي کشور توجه عمیق بـه ایـن صـنعت    

  .واحد ذیل است 5شامل عظیم تشکیالت معاونت سیاحتی و زیارتی 

                                                                                                                                                                          
 85ص . 1351ایرانی، سیر و سیاحت، چاپ تهران سال  -پرویز، ورجاوند -35

36- World tourism Organization  
37 - International Union of offial Tra vel Organization  

 2ص  - 1370اردیبهشتماه  - مرکز تحقیقات و مطالعات ایرانگردي و جهانگردي -معاونت سیاحتی و زیارتی - وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی -38
 4همان منبع ص  -39
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مجموعه مقاالت همایش منطقه اي راهکارهاي توسعه ازدیدگاه جغرافیا دانشگاه آزاد اسالمی واحد آستارا            

 

  اداره کل نظارت بر خدمات سیاحتی  -1

  مرکز تحقیقات و مطالعات ایرانگردي و جهانگردي -2

  مرکز آموزش خدمات جهانگردي -3

  دفتر برنامه ریزي و امور فنی -4

  40مرکز امور فرهنگی ایرانیان خارج از کشور -5

بجا مانده از قبل با عناوین شرکت سـهامی تاسیسـات   طبق مصوبه شوراي انقالب چهار شرکت  1358در آبان ماه 

جهانگردي ،شرکت سهامی گشتهاي ایران،شرکت سهامی مرکز خانه هاي ایران و شرکت سـهامی مراکـز جهـانگردي    

 144اداره و بهـره بـرداري از   "سازمان مراکز ایرانگردي "براي ورزشهاي زمستانی در یکدیگر ادغام شده و تحت عنوان

  .موجود را به عهده گرفتواحد پذیرائی 

با پایان یافتن جنگ تحمیلی و آرامش نسبی منطقه ،دولت جمهـوري اسـالمی بـا فـراهم آوردن شـرایط مناسـب       

در ایـن راسـتا معاونـت    . تالش بی وقفه اي را جهت راه اندازي و رشد و گسترش توریسم کشور معمـول داشـته اسـت   

ه عنوان مرجع مدیرت توریسم کشور ،با تمـامی تـوان خـود سـعی     سیاحتی و زیارتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی ب

  .کرده است تا توریسم ایران جایگاه واقعی خود را جهت پر جنب و جوش امروز پیدا کند

تصویب طرح قانونی توسعه جهانگردي توسعه جهانگردي و ایرانگردي در مجلس شوراي اسـالمی گـام بلنـدي در    

  .ر استجهت رشد و توسعه صنعت توریسم کشو

سـیاحتهاي کلـی    1368-1371در الیحه برنامه پنج ساله توسعه اقتصادي و فرهنگـی جمهـوري اسـالمی ایـران     

  .بخش جهانگردي در نظر گرفته شده است

مـورد در   21اجراي برنامه هاي فرهنگی و هنري براي ایرانیان خارج از کشور ،از چهار مورد در سـال پایـه بـه     -4

  .یش خواهد یافتسال پایانی برنامه افزا

نسـخه در سـال پایـه بـه      355000چاپ کارت پستال ،تهیه و توزیع نوار صوتی ،کتاب ،مجله،بروشورو تقویم از -5

  .نسخه در سال هدف خواهد رسید 15265000

  :استراتژي جمهوري اسالمی ایران در قبال صنعت جهانگردي یا توریسم

دي از طریق تشویق ،ترغیب و اتخـاذ تسـهیالت الزم بـراي    اولویت دادن به اصل خود کفائی در صنعت جهانگر-1

  :بخش خصوصی جهت سرمایه گذاري در این زمینه

گسترش مبادالت و همکاریهاي بین الملی و تقویت همبستگی میان مسلمانان جهان بـه منظـور زمینـه سـازي     -2

  .ر فرهنگها به مردمبراي صدور انقالب و توسعه تفاهم بین الملی و انتقال نکات مثبت و سازنده سای

استفاده از هنرهاي سنتی و صنایع داخلی هنگام بناي تاسیسـات و واحـدهاي اقـامتی بـه منظـور جلـوگیري از       -3

  .ورود مظاهر فرهنگ غیر ایرانی

  

                                                   
 8ص - 1370مرکز مطالعات ایرانگردي و جهانگردي سال  -معاونت سیاحتی و زیارتی - ٤٠
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  :توریسم به عنوان یک صنعت در کشور جمهوري اسالمی ایران

عت کـه از لحـاظ اقتصـادي باعـث افـزایش      بررسیها نشان می دهد که امروزه در جهان توریسم به عنوان یک صـن 

در ایـران   "توریسـم "کارشناسان بر این اعتقادند که اگر به مقولـه  . درآمد سرانه هر کشور می شود شناخته شده است

می تواند بدسـت بیایـد حتـی    "صنعت توریسم"به عنوان یک عامل مهم اقتصادي توجه شود در آمدهائی که از طریق 

  .فت خواهد بودبسیار بیشتر از درآمد ن

مملکـت مـا داراي یـک    . کشور بزرگ جهان محسوب می شـود  10کشور ما از لحاظ جاذبه هاي توریستی یکی از 

ما از تاریخ و فرهنگـی بسـیار کهـن    . هزار کیلومتر مربع مساحت است با آب و هواي متنوع و گوناگون  648میلیون و 

  .41هاي توریستی بسیار است برخوردار هستیم و هر نقطه از این کشور داراي جاذبه

با کمی صرف وقت ،برنامه ریزي و در نظر گرفتن امکانات و با روشن ساختن مسـائل فرهنگـی اعتقـادي مـا بـراي      

  .بدست آورد "توریسم"جهانگردي ،می توان در آمدهاي ارزي بسیاري را همه ساله از این صنعت 

بطـوري  . میلیارد دالر گذشته اسـت  10وریسم از مرز کشور جهان از ت 10در سال جاري میالدي در آمد بیش از "

همـین طـور اسـپانیا    . میلیارد دالر از طریق توریسم در سال جاري میالدي در آمد داشته اسـت   35که کشور فرانسه 

میلیـارد   20میلیـارد دالر و   25میلیارد دالر از این طریق در آمد بدست آورده است و ایتالیا و انگلستان به ترتیـب   30

  .دالر در این مورد کسب کرده اند

این در حالی است که هیچ کدام از این کشورها میراث هاي مذهبی ،تاریخی ،فرهنگی کشور ما را ندارنـد و اساسـا   

  .از این لحاظ با مملکت ما قابل مقایسه نیستند "

  :نقش اقتصادي صنعت توریسم در جهان و کشور جمهوري اسالمی ایران

ع رشد یابنده اي است که در سالهاي اخیر به سرعت گسـترش یافتـه و در ردیـف صـنایع     صنعت توریسم از صنای

میلیون نفـر و در سـال    323، 1985در سال . بر طبق گزارشهاي سازمان جهانیجهانگردي. همه جا گیر در آمده است 

 ،*1989سـال   میلیـون نفـر در   382، 1988میلیـون نفـر و در سـال     357، 1987میلیون نفر و در سال 331، 1986

تعـداد سـفرهاي توریسـتی در     1992میلوین نفر و باالخره در سال 444،در حدود  1990میلیون نفر و در سال  416

میلیـارد دالر ارزیـابی شـده     279، 1992میلیون مورد بوده که در آمـدهاي ناشـی از آن در سـال     475جهان بالغ بر 

  .42است

عه یافته ،بخش توریسم یکی از بخش هاي بسیار مهم اقتصادي مـی  براي بسیاري از کشورها، بویژه کشورهاي توس

  .باشد، حتی از دیدگاه اشتغال یا افرینش کار،صنعت توریسم بالفاصله پس از صنایع سنگین قرار دارد

کشـورهاي آمریکـا ،اسـپانیاو فرانسـه     . صنعت توریسم در بسیاري از کشورهاي جهان از منابع مهم ارزي می باشـد 

  .در آمد ملی خود را از صنعت توریسم بدست می آورند بخش مهمی از

  

                                                   
  48) ص( 1371یحی سال بنیاد مستضعفان و جانبازان انقالب اسالمی سازمان سیاحتی و مراکز تفر) WTO( 1992کتاب آمار جهانگردي  -41
  44ص 1371سازمان سیاحتی و مراکز تفریحی سال  - بنیاد مستضعفان و جانبازان انقالب اسالمی WTO (1992(کتاب جهانگردي  -42
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  آثار اقتصادي بهبود و گسترش صنعت توریسم 

  جلوگیري از خروج ارز از کشور :الف

  کشش ارز از خارج :ب

  افزایش نرخ اشتغال: پ

  افزایش صادرات پنهان :ت

  صنعت توریسم به عنوان در امد ملی :ج

  صنعت توریسم به عنوان در امد دولت: چ

  :جلوگیري از خروج ارز از کشور :الف

 را به عنوان یک پدیده اقتصادي تلقی می کنندو معتقدند کـه توریسـم،   "صنعت توریسم""کارشناسان اقتصادي"

یک پدیده اقتصادیاست،تحت تاثیر متغیرهاي اقتصاد است و هر حرکت و هر تغییـر کـه در اقتصـاد پیـدا شـود       اساساً

  ".43انجامد رشد اقتصاد موجب رشد توریسم است و افول اقتصاد به افول توریسم می. ردروي توریسم اثر دا مستقیماً

کارشناسان اقتصادي می گویند یکی از عوامل اقتصادي عدم توجه به مساله گسترش صنعت جهانگردي اتکـاء بـه   

بسـیار فاجعـه انگیـز    درآمد نفت است که به نظر اقتصاد دانان چنین برنامه و حرکتی براي آینده جامعـه و کشـور مـا    

  ".44است

اتکاء به در امد نفت در واقع به تاراج گذاردن سرمایه هاي ملی حـال و آینـدگان اسـت و اسـتکبار جهـانی نیـز بـا        

  .درك این ابزار آن را به عنوان اهرام فشار مستقیم بر کشور مامورد سوء استفاده قرار داده است

اصولی ،اهداف گذاري صحیح ،با سازماندهی فراگیر و با توسـعه و  متخصصین اقتصادي معتقدند که با برنامه ریزي 

تجهیز و بسیج امکانات و منابع و هدایت و راهبري اصولی و توانمند ،مـی تـوان در امـد حاصـل از صـنعت توریسـم را       

  ".45جایگزین صنعت نفت کرد

رت تولید توریسم زیـاد بـوده   بخاطر این که قد. سرمایه گذاري خاص خود را دارا می باشد صنعت توریسم معموالً

اگـر کشـوري نتوانـد در ایـن زمینـه      . و در مقابل مصرف توریسم برنامه ریزي نمود تا بتوان از آن بهـره اقتصـادي بـرد   

  .46ریزي کند شانس خود را از دست داده و ضرر کرده است برنامه

 دو سال بعد پاسـخ مـی دهـد،    پس بنا براین این صنعت توریسم بر خالف صنایع دیگر که سرمایه گذاري ها یکی

خیلی زود به سرمایه گذاري جواب می دهد و در اکثر موارد توریسم بـه ایـن نـوع سـرمایه گـذاري هـا پاسـخ مثبـت         

ریسم از تمام صنایع حتـی صـنعت نفـت نیـز بیشـتر      .رها سود آوري دارد سود اوري تو.توریسم در اکثر کشو. دهد می

  .47است

                                                   
 7، ص3شماره  1372ویژنامه ایرانگردي وجهانگردي توسعه، بیست و هفتم مهرماه  -43
  7، ص3شماره  1372هرماه ویژنامه ایرانگردي وجهانگردي توسعه، بیست و هفتم م -44
 9، ص3شماره  1372ویژنامه ایرانگردي وجهانگردي توسعه، بیست و هفتم مهرماه  -45

46- Apter, Howard- Counting the (social) Cost of Tourism-art- (24-30)  
47- Jafari- Jafar a sociocultural sociocultral study of tourism as a factor of change page 43 
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در امـد ارزي کـه یـک توریسـت در     ".سم و در امد حاصل از فروش نفت بپـردازیم  اگر ما بخواهیم به مقایسه توری

  .بشکه نفت است 70-60سفر خود به ایران می آورد متناسب با 

البته این در حالی است که برنامه ریزي اساسی و زیر بنائی بـراي گسـترش امـر توریسـم و جهـانگردي در ایـران       

میلیون نفر جهانگرد را به ایران جذب کنیم در واقع مـی تـوانیم    12که ساالنه صورت گرفته باشد و اگر ما قادر باشیم 

  ".48بشکه نفت درآمد ارزي بدست بیاوریم 170از هر کدام از این جهانگردان به اندازه 

  :کشش ارز از خارج :ب

و همـه جانبـه   سالهاست که اکثر ملل به اهمیت ارتباطات مستقیم انسانی واقف بوده و بـا برنامـه ریزیهـاي دقیـق     

  .صنعت توریسم را در کشور خود پس نهاده و همچنان به رشد و توسعه آن می پردازند

به عنوان مثال ترکیه با تبلیغات وسیع خود هر ساله میلوینها سیاح را به داخل کشور سرازیر می کند یـا فرانسـه   "

درآمـد  . یلیـون توریسـت را پـذیرا اسـت    م 50که در مرکز جریان توریستی بین المللی قـرار دارد ،هـر سـاله بـیش از     

بـا جـذب    1990یا ایتالیا در سـال  . درصد محصول ناخالصی داخلی را تشکیل می دهد 9توریستی این کشور بیش از 

  ".49میلیارد دالر داشته است 9میلیون توریست در آمدي معادل  47

ب در جهـت ضـربه زدن بـه ارزش واقعـی     با این تفاصیل و با توجه به توطئه هاي روز افزون بین المللی شرق و غر

بخصـوص کشـور جمهـوري اسـالمی     )این صادرات اصلی و مهمترین منبع در آمد ارزي کشورهاي جهـان سـوم  (نفت 

ایران الزم است این گونه کشورها سیاستهاي جدید اقتصادي و جریان صادرات تـک محصـولی را تعـدیل کـرده و در     

کشورهاي در حـال رشـد نـاگزیر نیسـتند بـراي بدسـت       ". ر فعالیت نمایند همه زمینه ها براي کسب در امد ارز بیشت

اگر براي آنان امکان پذیر نیست که بـا  . آوردن ارز خارجی ،بر چاههاي نفت و دیگر کانسارهاي خود چوب حراج بزنند

یش روي آنهـا  فرـوري و صدور کاالهاي صنعتی و کشاورزي ارز مورد نیاز خود را بدست آورند،خوشبختانه راه سومی پ

از این رو باید کشور جمهوري اسالمی بـا برخـورداري از پیشـنه    ".50قرار دارد وآن روي آوردن به صنعت توریسم است

فرهنگی و تاریخی دیرین خود و یا دارا بودن تمدنی بش کهن به صنعت توریسم بها داده و در احیاءآن کوشا باشد تـا  

بررسیها نشـان مـی دهـد هـر قـدر کـه تعـداد جهـانگردان         . ن در آید بتواند بصورت یکی از قطب هاي توریستی جها

  .افزایش یابد به همان میزان در آمد ارزي کشور نیز بیشتر شده است

  :افزایش نرخ اشتغال: پ

و به گفتـه یـک   . یکی از تاثیرات مثبت و قابل توجه جهانگردي و صنعت توریسم ایجاد اشتغال مثبت و مفید است

داراي خاصیت ویژه اي است که می توان آن را به منزله نیروي محرکه توسـعه اقتصـادي هـر    "جهانگردي"کارشناس 

  .51کشور محسوب کرد

                                                   
 8، ص54مهرماه شماره  26سیر و سیاحت، دوشنبه  -اخبار توریستی -48
  10، ص3شماره  1372ویژنامه ایرانگردي وجهانگردي توسعه، بیست و هفتم مهرماه  -49
 59عبدالحسین ساسان، ص -اهمیت حمل و نقل از دیدگاه توریسم - نشریه دانشکده علوم اداري و اقتصاد -50

51- Jafar- Jafari- role of tourismor socio-economic- transformation of Developing new York-Harper and Row P90  
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گفتنی است که هیچ کشوري نیست که فاقد مواد اولیه براي توسعه جهانگردي باشد اما در این میان کشـور مـا از   

باشد که بیشتر کشورهاي جهان سوم از لحـاظ در  شاید الزم به گفتن است ن. بارزي برخوردار است  "ویژگیهاي کامال

آمدهاي ارزي دچار کمبود و کسري زیادي هستند که جهانگردي به دو طریق مـی توانـد ایـن کمبـود هـاي آنـان را       

  :به گفته یک کارشناس . جبران کند

  .تامین ارز از طریق پولهائی که هنگام اقامت جهانگردي صرف هزینه هاي مختلف می شود-1

دو راه مسـتقیم و غیـر   . پرداخت هائی که براي عزیمت از یک کشور به کشـور دیگـر بـه عمـل مـی آورنـد       باز -2

  .52مستقیم براي کسب در آمدهاي ارزي بیشتر از طریق صنعت توریسم است

در این زمینه یکی از متخصصین پژوهشهائی انجام داده به این نتیجه رسیده اسـت بـا آنکـه سـرمایه گـذاري در      "

فرآینـدي اسـت کـه سـایر بخشـهاي       "توریسم"نوعی سرمایه گذاري تخصصی به شمار می رود با این حال هتلداري 

  .53اقتصادي کشور را فعال می کند

شـده و عـالوه   ... به عنوان مثال توسعه جهانگردي سبب گسترش و توسعه جاده ها ،فرودگاهها؛ امکانات بنـدري و  

  .به آنرا فراهم  می آورد بر آن زمینه گسترش حمل و نقل و صنایع مربوط

به گونه اي قابل تعیین اسـت کـه بایـد بگـوئیم ایجـاد هتلهـا و        "جهانگردي"ایجاد فرصت هاي اشتغال به برکت 

هاي  مراکز ایرانگردي و جهانگردي جدید سبب جذب کارکنان خدماتی شده و از آن گذشته در بهبود کیفیت فرآورده

بقـول یـک   . ن بخشهاي دیگر می تواند نقش بسیار ارزنده اي داشـته باشـد  کشاورزي و غذایی ،صنایع دستی و همچنی

  .است"صنایع دستی"کارشناس یکی از صنایع بسیار اشتغال زا و مفید در کشور ما 

با توجه به گرایش و عالقه اي که توریستها و سیاحان خارجی به صنایع دستی ایران دارند این صـنایع بـا فعالیـت    

  .مربوطه می توانند احیاء شوند و بازارهاي مناسبی براي فروش محصوالت آنها بوجود آید هر چه بیشتر صنعتگران

یکی از آثار مهم و مفیـد پیشـرفت جهـانگردي در کشـورهائی     "بطور کلی آنگونه که کارشناسان اقتصاد می گویند

ي بـه صـورت یـک بخـش     جهـانگرد ".نظیر کشور ما؛ایجاد فعالیت کار و استفاده از نیروي انسانی نیمه متخصص است

اقتصادي فعال می تواند از عامل کار بیشتر از سایر عوامل تولید استفاده کنـد و موجـب بـاال بـردن سـطح اشـتغال را       

  ".54فراهم کند

و بـاالترین ضـرایب انباشـته    .جهانگردي از دید اقتصاد دانان یکی از سـریعترین راههـاي بازگشـت سـرمایه اسـت     

با توجه به این مساله گفته می شـود  . جهانگردي از طریق ارز خارجی وارد کشور می شودزیرا سرمایه . سرمایه را دارد

  .55که جهانگردي داراي دو ضریب افزایش سرمایه است

  ـ ضریب فزآینده صنعت1

 ـ ضریب فزآینده اشتغال 2

                                                   
52- Abed P. 32 
53- Foster- ceorge. 1962. Traditional cultures and the Unpuct of Technological cahbe countries masters theris-corneli 
university P. 48  
54- Redfoot, Donald, 1984 Touristic authenticity touristic anyst and modern reality quantitative sociology 7 P. 291 

  70ریزي جهانگردي، نوشته پیروز پوریا ص  اي بر برنامه مجله اطالعات سیاسی، اقتصادي، مقدمه -55
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نفـر یـک   از هـر پـنج    2000بدین معنی که میزان اشتغال زائی جهانگردي باالست و پیش بینی می شود تا سال 

  .56نفر در صنعت جهانگردي اشتغال داشته باشد

معتقد است تا پایان قرن بیستم صنعت جهانگردي به صنعت شـماره یـک    WTOدبیر کل سازمان جهانگردي "

  .57جهان تبدیل خواهد شد

  :افزایش صادرات پنهان یا نامرئی :ت

 توریسـتهاي خـارجی،  . ئی نـام دارد خرید کاالها و خدمات بوسیله توریستهاي خـارجی صـادرات پنهـان یـا نـامر     

همچنین میهن وندان هر کشور ،پرداختهایی براي مهمانسرا،مهمانکده ،خوراکو حمل و نقل انجام مـی دهنـدو از ایـن    

 این گونه پرداختها که با ارزي که بـه پـول رایـج   . گذشته کاالهایی به عنوان سوغات و ارمغان سفر خریداري می کنند

  .ام می گیرد،تاثیرات زیادي بر اقتصاد کشورهاي توریستی داردهر کشور تبدیل شده انج

صادرات نامرئی خدمات و محصوالت است زیرا جهانگردي موجـب   "جهانگردي":کارشناسان اقتصادي می گویند

  .58بازده مضاعف در اقتصاد کشور می شود

نـدجریان کاالهـاي صـادراتی    در امر جهانگردي بازده اقتصاد که ناشی از تراز پرداخت هاي جهـانگردي اسـت مان  

  .دیگر معلوم و مشهود نیست و بهمین دلیل جهانگردي را صادرات نامرئی خدمات و محصوالت دانسته اند

در حال حاضر در نظام اقتصادي کشور به مساله کسب در آمد از طریق صادرات غیر نفتی توجـه زیـادي صـورت    

  .امرئی می تواند از طریق برنامه ریزیهاي اصولی مد نظر باشدگیرد و در این میان جهانگردي به عنوان صادرات ن می

توسط یک جهانگرد خارجی انجـام مـی    "هزینه هائی که معموال) پرویز دیبائی(بر اساس پژوهشهاي محقق دیگر

هزینه غذا،هزینه تفریحات ،هزینه حمل اقامت، هزینه حمل و نقل داخلی، هزینه گشتها و تورهـاي  :گیرد عبارت ند از 

این هزینه ها را جهـانگرد بـا ارزي کـه همـراه     "مسلما. ارجی،هزینه پست و تلگرافو در کنار ان خرید کاالهاي بومی خ

  .آورده است ،انجام می دهد

این کار شبیه آن است که ما محصوالت و کاالهایمان را به خارج صادر کنیم و از این طریق در آمـد ارزي کسـب   

  .59کنیم

ي صـادات کاالهـاي غیـر نفتـی واردات توریسـت انجـام مـی دهـیم و ارزي را کـه          در صنعت جهانگردي ما بجـا 

خواهیم بابت کاالها بدست بیاوریم در داخل کشور از طریق خدمات و سرویسهاي جهانگردي و انجـام امـور دیگـر     می

  .بدست می آوریم و بدین ترتیب است که به این جریان اقتصادي صادرات نامرئی گفته می شود

دالر خرج کنـد و مـدت توقـف او     200تا  120یک کارشناس دیگر،یک جهانگرد ممکن است در روز بین به گفته 

ات الزم بـراي توقـف سـاختن او در کشـور      . نیز از دو روز به یک تا دو هفته افزایش یابد این در صورتی است که امکاـن

                                                   
56- rifking carole- 1981 tourism and communities- processes, problem and solutions livability digest P. 46 

  18. ص 1372بنیاد مستضعفان و جانبازان، سازمان سیاحتی و مرکز تفریحی سال  Wro (1992(کتاب آمار جهانگردي  -57
58- Jafari- Jafari- touris models: the socioclfaral aspect- university of Wisconsin- stout, menomie Wisconsin 53571, 
USA, P 155 

  28ص . 1372خالصه مقاالت برگزیده سمینار ایراندگردي، جهانگردي توسعه، مهرماه  -59
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اشـد،مدت توقـف جهـانگرد بسـیار کوتـاه      ولی اگر تسهیالت و امکانات جهانگردي در کشور فراهم نب. فراهم شده باشد

  .60دالر تجاوز نخواهد کرد 20بوده است و هزینه روزانه او از 

و مرباهاي  در سراسر جهان ،بزرگترین خریداران صنایع دستی توریستها هستند،اگر کاله حصیري ،صنایع چوبی ،

ولی کمتـر توریسـتی بـه    . نخواهد داشت گوناگون شهر هاي شمالی را به دیگر شهر هاي ایران ببریم ،خریدار چندانی 

 "صنایع دستی و بومی اصفهان نیز غالبـا . شمال کشور می رود بی آنکه شماري از این کاالها را با خود به شهرش نبرد

  .همین حالت را دارند

یش از پرداختهـاي       پرداختهائی که توریستهاي خارجی براي خریداري کاالها و خدمات انجام مـی دهنـد حتـی ـب

  .61ستهاي داخلی سودمند استتوری

  .اینکه تراز پرداختهاي بازرگانی را بهبود می بخشد :نخست

  .منابع ارزي این کشورها را براي خریدهاي برون نرزي افزایش می دهد :دوم

  .بازرگانی درون مرزي را رونق می دهد: سوم

  .تقاضا براي کاالها و خدمات ویژه اي را افزایش می دهد:چهارم

جائیکه ارمغان هائی که توریستها خریداري می کنند بیشـتر از کاالهـاي بـومی و کاالهـاي دسـتی هـر       از آن: پنجم

کشور ،و هر شهري می باشد،گسترش جهانگردي توان شگفت آوري در شکوفا سازي بخـش صـنایع دسـتی و ایجـاد     

  .اشتغال در این بخش دارد

  :صنعت توریسم به عنوان منبع در آمد ملی: ج

مـدهاي کالنـی   آرهاي پیشرفته صنعتی و حتی کشورهاي جهان سوم ،از طریق صنعت توریسم دربسیاري از کشو

ایتالیا، فرانسه، انگلیس ،مصر و بسیاري از دیگر کشورهاي جهان بخش مهمی از درآمد ملـی   اسپانیا، بدست می آورند،

  .خود را از صنعت توریسم بدست می آورند

میلیـارد   20187میلیارد دالر و فرانسـه   19738میلیارد دالر ،ایتالیا  18593اسپانیا  1990به عنوان مثال در سال 

  .62دالر از صنعت توریسم در امد داشته اند

روز به روز در امد این دولتها از محل این صـنعت افزونتـر شـده،و حتـی بـراي اسـپانیا و ایتالیـا و برخـی دیگـر از          

  .یابی می شودکشورها به عنوان یکی از منابع اصلی در امد ملی ارز

هـاي   دروازه در چنین شرایطی ،نقش کشور ما به عنوان یکی از کهن ترین مراکز توریستی جهان ایجاب می کند ،

خود رت به روي توریستهاي در نظر گرفته شده خویش که همواره کمک به در امـد ملـی کشـور جمهـوري اسـالمی      

  .رمان موثر واقع شودایران بوده باز کند و در جهت رشد و شکوفائی اقتصاد کشو

آنچنان متحول شود کـه در آمـدهاي ارزي ناشـی از آن در صـدر جـدول در       صنعت جهانگردي ایران، امید است،

  .آمدهاي ارزي کشور قرار گیرد

                                                   
 29همان منبع ص  -60
 68اهمیت حمل و نقل از دیدگاه توریسم، عبدالحسین ساسان، ص  - نشریه دانشکده علوم اداري و اقتصادي دانشگاه اصفهان -61
  12ص» کشور برجسته 10آمار ورودي جهانگردان ) WTO( 1991جهانگردي کتاب آمار «سازمان سیاحتی و مراکز تفریحی  -62

www.SID.ir



Arc
hi

ve
 o

f S
ID

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

 

  :نقش جهانگردي به عنوان در آمد دولت: چ

انـدو بـا احـداث    کشورهاي صنعتی در بخش جهانگردي و توسعه سـرمایه گـذاریهاي عظیمـی را بـه راه انداختـه      

شرکتهاي عطیم در بخش جهانگردي ،استحکام و اعتبـار ایـن بخـش را باعـث شـده انـد سـرمایه گـذاري در صـنعت          

  .توریسم بر خالف صنایع دیگر ،که یکی دو سال بعد پاسخ می دهد،خیلی زود به بهره دهی می رسد

شـرکتهاي سـهامی   . و خـارجی گـردد  به خصوص اگر بنا به دالیلی شرکتهاي بزرگ صنعتی دچار نوسانات داخلی 

صنعت توریسم همچنان پا بر جا می ماند،در کشورهاي صنعتی از جمله،شرکتهاي غول آساي بخش صـنعت توریسـم   

  .63توان هالیدي این ،هیلتون،هوارد،جانسون،دیسنیو مریلند را نام برد می

  "بررسی صنعت توریسم و اثرات فرهنگی و اجتماعی آن"

وریسم ممکن است ابزاري جهت ترویج صلح و تفاهم در بین ملل و دوستی در بـین اقـوام   اگر چه توسعه صنعت ت

  .مختلف به نظر آید، اما بعضی از محافل بین المللی با نگرانی شدید به رشد و توسعه ان می نگرند

گرشـها و  ن"بسیاري از مردم احساس می کنند که قرار گرفتن مردم بومی در سر راه خیل بازدید کنندگان قطعـا  "

باورهاي عمومی را تغییر می دهد،جهانگردي افکار را دگرگون می کند و مفاهیم جدیدي راجع به اشتغال و کار ،پـول  

تبـاه   و مناسبات انسانی نشر می دهد،روابطی را که موجـب اسـتحکام پیونـد مـردم بـا مـذهب و اخـالق مـی شـود ،         

  ".64کند می

عاملی موثر در فرهنگ پذیري بـه نکوهیـده تـرین معنـی کلمـه      گروهی دیگر معتقدند که جهانگردي به صورت "

  ".65است و حتی به آن عنوان وسیله انحطاط اخالقی می نگرند

  .بنابراین در بررسی جهانگردي نبایستی جنبه هاي اجتماعی و فرهنگی جهانگردي را نادیده بگیریم 

و شکوفائی استعدادها و ارتقاء سـطح   توریسم از دید جامعه شناختی و روانشناسی اجتماعی سبب رشد شخصیت"

دانش و معرفت افراد می گردد و انسانها را یاري می دهد تا بـا شـناخت تنـوع فرهنگهـا ،ارزشـها ،و سـنن ملـی اقـوام         

  ".66گوناگون ،برخود محوري فائق آیند و در جهت وحدت خاندان انسانی گام بردارند و از یکدیگر بیاموزند

در هر تحقیق که در رابطه با توریسـم و صـنعت جهـانگردي اسـت ،مـورد غفلـت قـرار        این نکته همواره نبایستی ،

  .گیرد

از دیدگاه اجتماعی فصـنعت توریسـم مایـه واالئـی انسـان بشـمار مـی رود ،جهـانگردي و جهاندیـدگی انسـان را           

  .آزموده،پخته و کار آمد می سازد

  .بسیار سفر باید تا پخته شود خامی"ي به قول شاعر بزرگ و شهیر ایرانی شیخ مصلح الدین سعدي شیراز

                                                   
63- Chung- tong- 1982- tourismand socioeconomic Development. Asia and pacific special Issue: Annals of tourism 
research P. 9 

 6ص 1367سال  مجله پیام یونسکو خرداد - هاي فرهنگی جهانگردي و سنت -عبدالوهاب -لودیبا -64
 همان منبع  -65
 70، صفحه 45 -46ریزي جهانگردي، پرویز پوریا شماره  اي بر برنامه مقدمه(اطالعات سیاسی، اقتصادي  -66
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قرآن کریم براي آنکه بینش و آگاهی مردم باال و قوانین تکوین حـاکم بـر سرنوشـت ملتهـا و جامعـه ،کـه بخـش        

  .بزرگی از سنت اهللا است،به خوبی در یافته شود مردم را به سیر و سیاحت و گردش فرا می خواند

  :می توان در چند جمله خالصه کرداثرات اجتماعی و فرهنگی صنعت توریسم را 

ـ توسعه روابط فکري،فرهنگی،هنري،اجتمـاعی بـین افـراد کشـورهاي صـادر کننـده توریسـت و افـراد پـذیراي          1

  .توریست

ـ گسترش مبادالت و همکاریهی بین المللی و تقویت همبستگی میان مسلمانان جهان به منظـور زمینـه سـازي    2

 .تفاهم و انتقال نکات مثبت و سازنده سایر فرهنگها به مردمبراي صدور انقالب اسالمی و توسعه 

 .ـ شناخت مردم از فرهنگ و تمدن کشورهاي دیگر3

در بررسی صنعت جهانگردي و اثـرات فرهنگـی و اجتمـاعی ان دانشـمنان علـوم اجتمـاعی و جامعـه شناسـان و         

زده اند وو با تحقیقات جامع خودشـان   کارشناسان دست به ارائه نظریات گوناگون و مختلفی نسبت به صنعت توریسم

  .به بررسی این نظریه ها پرداخته اند

  :از جمله نظریات چند نفر از کارشناسان خبره در زیر بررسی می گردد

جامعه ها از زایندگی باز مـی مانـد و اگـر فرهنگـی از زاینـدگی      "فرهنگ در حیات خلوط"به قول یک کارشناس "

ه قول همین کارشناس هر فرهنگی در برخـورد بـار دیگـر فرهنگهـا ،توائیهـاي خـود را       ب. بازماند، دیگر فرهنگ نیست 

  ".67سیر و سیاحت و صنعت جهانگردي است"ارزیابی می کند و براي ارزیابی کردن فرهنگها بهترین راه

ه و برایث بـاور سـاختن هـر چـ    "تهاجم فرهنگی "کارشناسان دیگر بر این اعتقاد است که براي برخورد جدي با "

  .68بیشتر باورها و اعتقادات فرهنگی جامعه مان ،یکی از راههاي موثر می تواند توسعه صنعت جهانگردي باشد

در ارتباط با این مساله دکتر علی سـمیعی  . جهانگردي یکی از فرآیندهاي مهم عصر ارتباطات محسوب می شود "

ر ابعـاد گونـاگون اقتصـادي ،اجتمـاعی و فرهنگـی      با توجه به این که نقش جهانگردي د:استاد دانشگاه تهران می گوید

  ".قابل بررسی است بنا براین نقش عامل آموزش و تحصیالت آکادمیک در آن بسیار بارز است

همچنین دکتر سمیعی معتقد است نقـش توریسـم در رابطـه بـا در آمـد ملـی ،توسـعه اوقـات فراغـت و رشـد و           

توریسـم  "در عصـر ارتباطـات   :وي معتقـد اسـت  . بارز است "ن کامالشکوفائی استعدادها در زمینه فعالیت هاي گوناگو

جایگاه خودش را دارد و توجه به امر توریسم و توسعه جهانگردي براي شکوفائی و معرفی فرهنگ پیشـرفته اسـالمی و   

  .ملی و جاذبه هاي گسترده طبیعی و فرهنگی کشور ما امري ضروري است

ه کـه          دکتر حسین باهر استاد دانشگاه در زمی" نه تـاثیرات توریسـم بـر مسـائل اجتمـاعی معتقـد اسـت همانگوـن

بنابر این قوانین حکومت اسـالمی و بـا توجـه بـه     . دانید رشد در قانون اساسی کشور ما به عنوان هدف مطرح است می

ول از طریـق  اهدافی که از قرآن اخذ شده است ما این وظیفه را داریم که تحوالتی را در انسانها بوجود بیاوریم این تحـ 

  .69ابعاد گوناگون رشد میسر است

                                                   
67- Nunez, Theron A, 197 touristicstudies in Anthropological perspective in Hosts and Guersts university of pennsyvania 
press P 216 

 19، تهران ص1372مهرماه  2نامه ایرانگردي و جهانگردي شماره  ویژه -68
69- Leneh, Edmund T, 1961- Tethinking Anthopology- London- t.e Athloe press league of nations P. 150 
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ارزش "از دیدگاه نظـري فرضـا  . وي معتقد است باید رشد اجتماعی را تجربه کرده و حالتی کاربردي به آن بدهیم 

به هر صورت براي کاربرد کردن رشد،یکی از راههـا توسـعه و جهـانگردي و ایرانگـردي     . تقوا را نمی شود اندازه گرفت 

در این مقوله ما می توانیم به ان رشد معنوي دست پیدا کنیم که از طریق مبادالت فرهنگی بـین مـا و    می تواند باشد

  .جهانگردان بر قرار می شود

دکتر باهر نیز در ادامه تئوریعاي خود معتقد است ، براي صدور انقالب اسالمی تنها راه صحیح و سالم و کم خـرج  

  . رد به ایران  ارزشهاي اسالمی را به راحتی می توان براي او تبیین کردتوسعه توریسم است زیرا با آوردن جهانگ

مـادام کـه مـا دور خودمـان بچـرخیم و بـا       . تعامل اجتماعی از طریق گسترش صنعت توریسم انجام شدنی است"

  ".دیگران ارتباط نداشته باشیم نمی توانیم به آن هدفی که در دنیا مورد نظرمان است دست پیدا کنیم

توریسم صرف نظر از مزایاي اقتصادي فراوانی کـه مـی توانـد نصـیب مـا      : یژه نامه ایرانگردي چنین آمده استدر و

در جهـان امـروز   . کند ،وسیله اي است که با بهره گیري از ان می توانیم به دسـتاوردهاي فرهنـگ بشـري پـی ببـریم     

یـاي اقتصـادي توریسـم صـرف نظـر کنـیم از       بطور کلی اگر بخواهیم حتی از مزا. ساخت فرهنگ ،کار همه ملتها است

  ".70مزایاي سیاسی و فرهنگی آن نباید و نمی توانیم صرف نظر کنیم

بنابر این ،با توجه به نظریات باال ،متوجه می شویم که توریسم مهمترین ابزار ارائه ارزشـهاي فرهنگـی ،اسـالمی و    

  .انسانی ما به جهانیان است

اسبی را براي تبادل فرهنگهـا و ارزشـها فـراهم سـازد و اگـر مـا در ایـن زمینـه         در واقع توریسم می تواند بستر من

اعـم از ملتهـاي مسـلمان و دیگـر جوینـدگان       آگاهانه گام برداریم بخشی از پیامهی انقالب اسالمی به ملتهاي جهـان ، 

  .حقایق معنوي از طریق توریسم انتقال خواهد یافت

مـیالدي در جهـان را    1992از مجموع جهـانگردان سـال   % WTO  (90( بر اساس آمار سازمان جهانی توریسم"

  ".71توریستهاي فرهنگی تشکیل داده اند

براي آشنائی با اثار تمدن بشري،ارضاي حـس کنجکـاوي و   "در صد از جهانگردان صرفا 90آمار نشان می دهد که 

توریسـم فرهنگـی کـه از وجـوه     همچنین آمار نشان می دهـد کـه   . 72یا پر کردن اوقات فراغت خود مسافرت کرده اند

سالم توریست در جهان محسوب می شود مسئله اي تحقیق یافتنی است و ایران اسالمی با برخورداري از جاذبه هـاي  

  .وسیع تاریخی و فرهنگی می تواند بهترین بستر براي رشد و گسترش این نوع توریسم باشد

  "ی و اجتماعی آنتماس و برخورد دو کشور میزبان و مهمان و اثرات فرهنگ"

توریسم بنا به طبیعت خود افراد را براي مقاصد معین به بیرون می کشاند و در وهله نخستین این عمل شـامل دو  

  :73دسته از مردم می شود

  ـ توریستها یا میهمانان1

                                                   
 12ص 1372بیستم مهرماه  - 2نامه ایرانگردي و جهانگردي شماره  ویژه -70
 9همان منبع ص -71
   41ص) Trensبه نقل از ترنس (شناسی  درس مردم - پورافکاري... دکتر نصرا جزوه کالسی -72

73- Jafari- Jafar- Annals of tourism- research- 1981- university of wisconin stout . USA. P. 19 
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 ـ افراد محل یا اهالی کشور میزبان 2

کارکنـان توریسـم و   . اصر دیگـر نیـز مـی شـود    اما این تماس و برخورد ،در خالف این جریان شامل بازیگران و عن

  .دولت میزبان به عنوان مثال از دیگر بازیگرانند

پس بر خالف اعتقاد عموم این تماسها و برخورد ها تنها شامل مهمـان و میزبـان نمـی گـردد بلکـه عـالوه بـر آن        

  .درگینده کاکردها و نقشهاي بازیگران و عناصر دیگر هم می شود

یسم بخاطر این که یک پدیده اجتماعی و فرهنگی می باشد و فرهنگـی مـی باشـد فرهنگهـائی     مهم تر از همه تور

در اینجا ما به سه گونه از فرهنگ کـه بخـاطر   . که در این امر نزدیک هم می آیند،بخاطر توریسم،بایستی شناخته شود

  .توریسم با هم تماس پیدا می کنند ،اشاره می کنیم

  :74ـ فرهنگ توریسم1

یسم فرهنگی است که تیپ روزمره توریستی را دارد و توریستها به روشهاي خاصـی کـه بـراي رعایـت     فرهنگ تور

همـه  . مقررات در کشور میزبان حاکم هست عمل نمی کنند ،قانون شکن هستند، و در حالـت اسـتراحت مـی باشـند    

حسـاب نمـی آورنـد و مطـابق      توریستها به نوبه خود کم و زیاد از این فرهنگ تبعیت می کنند  که جزء فرهنگشان به

  .میل و زندگی خود می خواهند در جامعه میزبان زندگی بکنند

براي این امر بایستی ما اول خود جهانگردان را مورد مطالعـه قـرار دهـیم و تفاوتهـاي فرهنگـی آنـان را مشـخص        

ی باشد که این امر باعـث  و با لطبع این فرهنگ داراي خصوصیات و خواسته ها و انتظارات مربوط به خودش م. نمئیم 

  .پیچیدگی موضوع می گردد و حتی ارتباطات و برخورد را در توریسم مشکل تر و سخت تر می سازد

  :75ـ فرهنگ میزبان2

براي دستیابی به این مساله ضرورت دارد که ابتدا فرهنگ ایـران یـا   ) فرهنگ ایران(فرهنگ میزبان در کشور ایران 

رده تا مالحظه شود چه بخشی یا نکاتی از فرهنگ است کـه اعضـاي ان حاضـرند آن    فرهنگ میزبان را خوب مطالعه ک

را در معرض دید توریسم قرار دهند و چه بخشی از فرهنگ و اجتماع را اعضاء آن اجتماع حاضر نیستند بـه توریسـتها   

کـه ایـن امـر همـواره     نشان بدهند زیرا میزبانان هم براي خودشان یک سلسله ارزشها و خواشته هاي اجتماعی دارنـد  

مورد توجه و عنایات و توجهات گروه تحقیقات اجتماعی و فرهنگی کشورمان قـرار گرفتـه و همچنـان یکـی از مسـائل      

  .76گردد مهم و قابل توجه توریسم قلمداد می

  "فرهنگ باقی مانده "ـ فرهنگ هاي وارداتی3

ـ  "احتماال ان بـه نظـر نمـی رسـد در نتیجـه میزبـان       تمام جنبه هاي فرهنگ ملل مهمان براي فرهنگ کشور میزب

مقادیري از عوامل و یا عناصر فرهنگی دیگران را خواسته و یا نا خواسته جذب مـی نمایـد کـه مـی تـوان آن فرهنـگ       

  .ناشی از توریسم که گاه از کشور بخصوصی نیز به سرزمین میزبان منتقل می شود نامید

                                                   
74- Jafari- Jafar- Tourism as a factor of change- 1992- university of wiscosin stout- USA. P.45 
75- Guest tourism  
76- Jafari- Jafar- Tourism as a factor of change- 1992- university of wiscosin stout USA. A. 45-46 
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خصوص که شاید تشابه هاي فرهنگی زیادي نیز در بین آنهـا  براي مثال کشورهائی هستند که یک یا چند کشور ب

و در نتیجه آن مقدار اختالف فرهنگی چه مثبـت و چـه منفـی رفتـه رفتـه در      . به چشم می خورد میزبانی می نمایند

بدیعی است فرهنـگ  . کشور میزبان جاي پائی براي خود می یابد و یا می توان گفت با فرهنگ میزبان عجین می شود

بسـیار   "اتی از نوع منفی در فرهنگ میزبان اثرات سوء و نا بسامانیهاي اجتماعی در پی خواهـد داشـت کـه بعضـا    و ارئ

در آخر پژوهشگر به مسائل مهم و قابـل توجـه   . خطر ناك ،هرج و مرج افرین و بهم زننده نظم اجتماعی خواهد گردید

نمایـد کـه درك و فهـم نظـر جهـانگردان نسـبت بـه        توریسم ،که از چندین منبع نشات گرقته ،پرداخته و عنوان می 

  .انتظارات میهمانان و میزبانان از همدیگر چگونه و تا چه حدي است. میزبانان و بالعکس چگونه می باشد

در این مورد بایـد  . آیا فرهنگ میهمان می تواند در مسیر هدفهاي احتمالی استعماري و یا استثماري دیگران باشد

با یکدیگر و میهمانان با یکدیگر را نیز از نظر دور نداشـت تـا تفـاوت هـائی کـه امکـان دارد سـبب         روابط بین میزبانان

  .اختالفات چشم گیر و یا بر هم زننده نظم موجود باشد مشخص گردد

براي بر طرف ساختن این اختالفات و در جهت بهسازي مالقاتهاي ارزشمند چه باید کرد که هـم بـراي میزبـان و    

چگونه می توان احترام دو جانبـه بـین میهمـان و میزبـان را بـه      . منافعی در برداشته باشد "مان ،متقالبالهم براي میه

. آیا تمامی جهانگردان با فرهنگ هاي مختلف خود نیز خیر خواه و دلسـوز و مهربـان هسـتند    . نحو احسن حفظ کرد 

  . آیا بعضی از آنان داراي برتریهاي فرهنگی می باشند

؟ پژوهشگر سعی نموده که بـراي پاسـخ   77یافتن و آگاهی از فرهنگ میزبان به چه چیزي احتیاج استبراي اطالع 

به این سئواالت ،با استفاده از پرسشنامه طرح شده نظرات توریستها و اهالی محل  را مورد سنجش قرار داده که امیـد  

  . است نتیجه آن گامی در جهت توسعه صنعت توریسم باشد

  منابع فارسی

 .54مهرماه شماره  26سیر و سیاحت، دوشنبه  -اخبار توریستیـ 1

 .45 -46ریزي جهانگردي، پرویز پوریا شماره  اي بر برنامه مقدمه(ـ اطالعات سیاسی، اقتصادي 2

  .گروه جغرافیا -دانشکده ادبیات -حسین معتمدي -نامه، جغرافیاي توریستی اصفهان پایان 3
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کشور  10آمار ورودي جهانگردان ) WTO( 1991کتاب آمار جهانگردي «ـ سازمان سیاحتی و مراکز تفریحی 8

  .»برجسته

 .1366ماه  دي -63شماره  -ـ صنعت حمل و نقل، گزارش اصلی، جهانگردي ایران متروك از هر دو سو9

                                                   
77- Jafari- Jafar- Toward a frawork for tourism. Edueation problem and prospect. University. Wiscosin- stout USA. P:20  
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بنیاد مستضعفان و جانبازان انقالب اسالمی سازمان سیاحتی و مراکز ) WTO( 1992آمار جهانگردي کتاب  ـ10

  .1371تفریحی سال 

سازمان سیاحتی و مراکز  -بنیاد مستضعفان و جانبازان انقالب اسالمی WTO (1992(ـ  کتاب جهانگردي 11

  .1371تفریحی سال 

تضعفان و جانبازان، سازمان سیاحتی و مرکز تفریحی سال بنیاد مس Wro (1992(ـ کتاب آمار جهانگردي 12

1372.  

 .1367مجله پیام یونسکو خرداد سال  -هاي فرهنگی جهانگردي و سنت -عبدالوهاب - ـ لودیبا13

  .ریزي جهانگردي، نوشته پیروز پوریا اي بر برنامه ـ مجله اطالعات سیاسی، اقتصادي، مقدمه17
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  .1366سال  63سیر و سیاحت شماره  -ـ مجله صنعت حمل و نقل16

  .عبدالحسین ساسان -اهمیت حمل و نقل از دیدگاه توریسم -ـ نشریه دانشکده علوم اداري و اقتصاد17

اهمیت حمل و نقل از دیدگاه توریسم،  -ـ نشریه دانشکده علوم اداري و اقتصادي دانشگاه اصفهان18

 .عبدالحسین ساسان

 .3شماره  1372ـ  ویژنامه ایرانگردي وجهانگردي توسعه، بیست و هفتم مهرماه 19

  .3شماره  1372ـ ویژنامه ایرانگردي وجهانگردي توسعه، بیست و هفتم مهرماه 20

 .، تهران1372مهرماه  2نامه ایرانگردي و جهانگردي شماره  ـ ویژه21

  .1372بیستم مهرماه  -2نامه ایرانگردي و جهانگردي شماره  ـ ویژه22
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