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 چکیده

ده به صورت یک صنعت سود با ورود به عصر مدرن اما است باز در جوامع مختلف انسانی وجود داشتهای است که از دیرجهانگردی پدیده

 های دنیا قرار گرفته است به طوری که ما هرین حیث مورد توجه بسیاری از کشورآمده و از اهای مختلف باالخص اقتصادی دردر حوزه

 ایم.عه این صنعت چند وجهی مواجه بودهساله با رشد و توس

با  یگردشگرهای مختلف دنیا به توسعه انداز کشورکند که چشمبه این امر رهنمون می را در دنیا مانگاهی اجمالی به توسعه این صنعت 

اند، صادی را در اولویت خود قرار دادهها توسعه ابعاد اقتتفاوت بوده اما اکثر این کشوراهداف مختلف سیاسی، فرهنگی، اجتماعی و... کامالً م

تواند منافع عظیم اقتصادی را و می استبه بزرگترین صنعت دنیا  رعت رشد یافته و در حال تبدیل شدنبه همین دلیل جهانگردی به س

 ها وارد کند.ه اقتصاد ملی کشورب

های آب و جمهوری اسالمی ایران به عنوان کشوری غنی در خصوص دارا بودن منابع توسعه گردشگری و به سبب فرهنگ، تمدن، ویژگی

های و برنامهو تنظیم راهبرد ها هوایی و ... می تواند به کشوری فعال در این صنعت تبدیل شده و با تمرکز بر رویکرد گردشگری اسالمی 

منابع درآمدی جایگزین باالخص گردشگری حرکت کند و به  بع نفتی کاهش داده و به سمتمنظم و منسجم وابستگی خود را به منا

 .شودعنوان یک منبع پایدار از آن بهره مند 

بر اهمیت ابعاد اقتصادی این  های جمهوری اسالمی ایران در ارتباط با صنعت گردشگری با تاکیددر این مقاله سعی شده است پتانسیل

 .شودهای نفتی داشته باشد، بررسی تواند در توسعه اقتصادی و کاهش وابستگی به درآمدنعت در کشور و نقشی را که میص
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 مقدمه  -1

-ها و برنامهاستکباری سیاستهای ه که کشورشدتعارض ذاتی نظام سلطه با نظام اسالمی به جهت ایدئولوژیک موجب       

نها نظام مقدس های اسالمی و در رأس آهای دیگر بخصوص کشورپیشرفت کشور و هایی را تدوین کنند که مانع رشد

تا به  شدهند که نظام اسالمی را با چالش مواجه کنهایی را طراحی . و هر از چندگاهی دسیسهشودجمهوری اسالمی ایران 

 و یا به نحوی سرعت آن را کاهش دهند.  کردهنوعی کشور را از مسیر اصلی رشد و پیشرفت خود منحرف 

لذا اهمیت  شودهای مختلف محسوب می از آنجا که ساختار اقتصادی قدرتمند پیش زمینه رشد و توسعه هر کشور در زمینه

گوناگون کشور را با چالش مواجه  و یا به انواع کردهکشور فشار وارد  عد بهبُ ناین مقوله باعث شده است که نظام استکبار از ای

های اقتصادی کشور ها و برنامهگذاران اقتصادی کشور الزم است سیاستکاران و سیاستدر مقابل نظام حاکم دست اندرکنند. 

تیب نقاط ضربه پذیر خود را به ن تررا برای سلطه غرب بر کشور باقی نگذارند و به ای کنند که مسیریای طراحی را به گونه

که های را نیز تدوین کنیم ها باید برنامهریزی این نوع سیاستاقل برسانیم)رویکرد پدافندی(. در کنار طراحی و برنامهحد

د بتوانیم منافع نظام سلطه را تحت تاثیر قرار داده و توان ضربه زدن به نظام اقتصادی آنها را در خود تقویت کنیم)رویکر

صنعت گردشگری با  .کنیمتوان اقتصاد مقاومتی نام گذاری شود را میاینجا مطرح می رندی(. بر همین مبنا، رویکردی که دآف

های آن در حوزه اقتصاد هایی قرار گیر که کشورمان از پتانسیلماهیت اقتصادی که دارد می تواند به عنوان یکی از راهبرد

 مقاومتی استفاده کند.

ما در این مقاله برآنیم تا به بررسی ابعاد اقتصادی صنعت گردشگری با رویکرد اقتصاد مقاومتی پرداخته و ضرورت توجه به این 

 .کنیمصنعت در حال رشد را برای جمهوری اسالمی ایران تبیین 

 ماهیت صنعت گردشگری -2

کرد، نیز از همان ابتدا روی زمین گردش و گردشگری را آغاز تمدن بشری دارد و انسان سفر و مسافرت بی شک تاریخی به قدمت       

های جامعه کنونی به طوری که هم اکنون سفر و گردشگری به یکی از نیاز است و توسعه خود را ادامه دادهاین پدیده در طول تاریخ رشد 

شود و تقربیاً مسافرت به بخشی از تعریف میهای خانوار های مربوط به آن به عنوان بخشی از هزینهتبدیل شده است و سفر و هزینه

 زندگی مردم جهان بدل شده است. 

، اجتماعی و اقتصادی د منشأ عمیق ترین تاثیرات فرهنگیتوانماعی در طول تاریخ بشر است که میبزرگترین تحرک اجت 1جهانگردی     

کند و آمد را ایجاد میا نسبت به سایر صنایع، بیشترین درهت گردشگری امروزه به نسبت میزان سرمایه گذاری و صرف هزینهد. صنعباش

زایی بسیار گسترده موجب نزدیک تر شدن آمدمنبعی الیزال و تمام نشدنی است. این صنعت ضمن در ،فارغ از اثرات منفی زیست محیطی

 بین مردم دنیا داشته و دارد. همگرایی و هم اندیشی شده است و تاثیر بسیار زیادی در ها به یکدیگر ملل، اقوام و فرهنگ

، هنری و تاریخی رافیایی خود و مشاهده آثار تمدنی، فرهنگیهایی غیر از محل جغعالقه روز افزون مردم به سفر و مسافرت به سرزمین    

شگری داده ، رشد اعجاب انگیزی به صنعت گردهای دنیای خلقت و طبیعت آنهای جهان و بهر مندی از مواهب و زیباییسایر کشور

 است. 

                                                           
1 Tourism 
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به حدود یک  2111و افزایش آن در سال  2111میلیون در سال  011به حدود  1521میلیون در سال  22گردشگران از  درشد تعدا    

 داشته است. %0دهد که این بخش به طور میانگین رشدی سالیانه به میزان حدود میلیارد نفر، نشان می

های ای فراگیر از فعالیتمشخص نیست ولی حوزه یای داشته است. گردشگری بخشسابقه گردشگری پس از جنگ جهانی دوم رشد بی

  های ملی یک کشور در ارتباط است.صنعتی و خدماتی است و تقریباً با تمام حوزه

ان ه یک جهرتبتبدیل شده است و از نظر گستردگی، صنعت  بی شک صنعت گردشگری در حال حاضر به بزرگترین بخش خدمات     

، مطالعه و کنند. از این رو بررسیشود. به طوری که کارشناسان رشد چشمگیری را برای آینده این صنعت پیش بینی میمحسوب می

های آن در راستای توسعه اقتصاد ملی و در نهایت بهبود و ارتقاء کیفیت در شناسایی ابعاد و ویژگی دتوانتحلیل دقیق این صنعت می

 .(1) شور موثر باشدزندگی نواحی مختلف ک

 2) های خاص خویش استامروزه صنعت گردشگری فراتر از یک صنعت به مثابه یک پدیده پویای جهانی و اجتماعی دارای پیچیدگی    

p. 4) های اخیر باالترین رشد را شود و در سال. در حال حاضر صنعت گردشگری از نظر گستردگی بزرگترین صنعت جهان محسوب می

 2121به صنعت شماره یک جهان تبدیل شود به طوری که در سال  2121شود که در دهه به خود اختصاص داده است و پیش بینی می

رت بین ای از تجاامروزه صنعت گردشگری بخش عمده .(3) ی بین المللی خواهند پرداختهامیلیون نفر به مسافرت 011/1بیش از 

های اولیه )جاذبه های گردشگری( و المللی ) حدو یک سوم بخش خدمات( را به خود اختصاص داده است و این صنعت با اتکا به سرمایه

پنج مقصد برتر . (1) ای تبدیل شودآمد در سطح ملی و ناحیهتواند به یک منبع عظیمی از تولید درمیریزی اصولی و واقع بینانه برنامه

اللملی هستند و درصد از کل گردشگران بین 95گردشگری فرانسه، ایاالت متحده آمریکا، اسپانیا، ایتالیا و مجارستان ساالنه میزبان حدود

آلمان، ژاپن،  . آمریکا،اندکردههای حاصله را از این طریق کسب صد از کل درآمددر 11شته ساالنه مجموعاً بیش از گذ دههدر طول 

 .(11ص.  1) روندکنندگان در این زمینه به شمار می، از باالترین هزینهدرصد از کل هزینه 21ا با بیش از و ایتالی انگلستان

برای بسیاری از کشور های در حال توسعه نظیر حوزه کارائیب، صنعت گردشگری فراتر از بخش های کشاورزی و صنعتی به عنوان     

  .(91ص.  2) شودمحسوب می عامل مهم توسعه

های هایی که در کشورریزی. در این راستا بیشترین برنامه(0) محور استترین نگاه به جهانگردی در جهان معاصر رویکرد اقتصاد رایج    

دهند و با نگاه اقتصاد محور به شود این بعد را در صدر اهداف خود در جذب گردشگر قرار میمختلف در خصوص این صنعت تدوین می

های برنامه ریزی توسعه اقتصادی تواند با رویکرد اقتصاد مقاومتی این صنعت را در اولویتاز این نظر کشور ما هم می نگرند.این صنعت می

ی این صنعت استفاده الزم را ببرد و از این طریق این پتانسیل اقتصادی کشور را فعال خود قرار دهد تا بتواند از مزیت های اقتصادی بالقوه

 کند.

 اهمیت و جایگاه گردشگری-3

 0) ایمالمللی آن بودههای اخیر شاهد رشد سریع بازار بینهای اقتصادی در دنیاست که در سالیکی از مهمترین فعالیتگردشگری       

کننده این ادعا هستند که گردشگری قابلیت بزرگترین جابجایی صلح آمیز در های مربوط به رشد صنعت گردشگری ثابت. آمار(2ص. 

دهد که حاکی از رشد صعودی تعداد نشان می 2111تا سال  1552از سال روند گردشگران ورودی  1ار نمودار شمتاریخ بشر را داراست. 

 کنند. تصدیق میها سیر صعودی این آمار را در آینده بینیباشد و پیشگردشگران در دنیا می
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 1نمودار شماره 

 

 منبع: سازمان جهانی جهانگردی

شود که تعداد درصدی بوده است و پیش بینی می 1/1گواه این است که این صنعت دارای رشد  2111با سال 2111ال سمقایسه آمار 

 به یک میلیارد نفر برسد. 2112گردشگران در سال 

توان این خدمت را دید یا خرید نمیدر بیشتر اوقات، قبل از  -1گردشگری از سه ویژگی اصلی برخوردادراست که عبارت است از:      

شود و قابل انتقال و جابجایی نسیت. خدمت در محل خرید مصرف می -2شود. آزمون کرد. بدین معنی که آزمون پس از خرید انجام می

-شود. این سه ویژگی نشان میهای جامعه را شامل میند. از این رو گردشگری بسیاری از بخشز خدمت مردم و محل خدمت بخشی ا -9

کنند، بلکه بسیاری از آنها، خود بخشی از کاال و خدمات کنند، فقط کاال و خدمت تولید نمیدهد مردمی که در محل خاصی زندگی می

 (8) تولیدی هستند

بیند که ارتباطی از آنجا که گردشگری ارتباط مستقیم با فرهنگ، اقتصاد، سنت و میراث معنوی مردم دارد، این توانایی را در خود می     

. رشد سریع جهانگردی در کندها را امکان پذیر و جهان را به مکان مناسبی برای بشر تبدیل را به وجود آورد که به درک مردم و فرهنگ

اخیر ممکن است این تصور را تقویت کند که جهانگردی به آخرین مرحله تکامل خود رسیده و شدت توسعه آن در آینده رو به چند دهه 

-دهد که جهانگردی به رشد و توسعه خود با سرعت بیشتری ادامه میهای کارشناسان نشان میبینیکاهش خواهد بود درحالی که پیش

های اقتصادی و اجتماعی پویا تر خواهد بود، هرچند در اثر رکود اقتصاد جهانی از شدت گسترش های آتی از سایر بخشدهد و در سال

دهد. های ارائه شده از سوی سازمان جهانی جهانگردی موقتی بودن این رکود را نشان میکاسته شد اما توجه به آماراین صنعت کمی 

ای بزرگ در سطح جهان تبدیل خواهد المللی و حرفهپر رقابت در سطح بین بنابر این جهانگردی به سرعت به صنعتی قدرتمند و تجارتی

از نفت و آنگاه هم ردیف آن و سپس باالتر از آن قرار گرفت و در حال حاضر بزرگترین صنعت دنیا محسوب  ترعقب، به طوری که ابتدا شد

های ای کامالً موثر در تحرک و پویایی بخشتواند به گونهها و تاثیرات اقتصادی خود میویژگینعت گردشگری با اتکا به . ص(5) شودمی

 .(10) ای ایفا کند که نهایتاً به توسعه نواحی توسعه نیافته کمک خواهد کردمختلف اقتصادی جوامع محلی نقش عمده

بایست به موازات این فعالیت ریزی ،پویایی و توسعه این صنعت میست که در راستای برنامهوجهیمقوله گردشگری فعالیتی چند       

های اقتصادی و اجتماعی جوامع میزبان بهبود یابد، به بیان دیگر توسعه صنعت گردشگری در یک مکان عالوه بر شرایط خاص سایر بخش

-، تکنولوژی اطالعاتی به روز، زیرحمل و نقل مناسب، صنعت ساختمان پیشرفته د، صنعتطلبای را میهای اقتصادی ویژهاجتماعی ویژگی
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که توسعه صنعت گردشگری به خاطر ارتباطات  .(1) هاستای از این ویژگیهای قابل قبول و خدمات بهداشتی و مالی مطمئن پارهساخت

به نوعی توسعه صنعت گردشگری به جهت همین ارتباط متقابل خود  این موارد خواهد شد.های فوق موجب رشد و توسعه متقابل با بخش

 شود که این امر پویایی اقتصاد را در پی دارد.های اقتصاد کشور میعاملی برای توسعه سایر بخش

یزی و توسعه از پیش اندیشده . در صورت برنامه رشودآمد محدود نمی های شغلی و دراهمیت و عظمت گردشگری به ایجاد فرصت      

را ایجاد و سهم قابل توجهی را  ، محیطی و سیاسیمستقیم اقتصادی، اجتماعی، فرهنگیشده، گردشگری قادر است منافع مستقیم و غیر 

ای منجر منطقه، رفاه عمومی و تعادل و توازن عدالت اجتماعی، ارتقا سطح زندگی های. به عبارتی به بهبود شاخصکندتوسعه ملی ایفا  رد

 دانسته، گردشگری را به عنوان تنها عامل استقرار منابع و توسعه مناطق کمتر توسعه یافته ای. در مواردی کارشناسان اقتصاد منطقهشود

 . (1) اند

المللی از های بین. به طوری که سازمانده استیافته و به رسمیت شناخته شاللملی جایگاه خود را عرصه بین رفعالیت گردشگری د      

المللی دیگر منابع مالی الزم را برای انواع و چند سازمان همیاری بین "9جامعه اقتصادی اروپا "، "2برنامه توسعه سازمان ملل متحد":جمله

-نیز مدافع اهمیت برنامه "1جهانی جهانگردیسازمان  "کنند. های در حال توسعه فراهم میهای توسع گردشگری در کشورمختلف برنامه

های آموزش های جهان برنامهه توسعه سازمان ملل متحد برای بسیاری از کشورمریزی گردشگری است و به عنوان نماینده اجرایی برنا

 ریزی گردشگری ترتیب داده است. برنامه

های در حال توسعه نیز از این مهم غافل نبوده اند.گردشگری رهای کمتر توسعه یافته و کشوهای گذشته حتی کشوردر طول دهه     

-کشور شود.یک سوم از آنها صادرات اساسی محسوب می یبرا دهد وتشکیل می راهای در حال توسعه درصد از کشور 89صادرات عمده 

 1502درصد در سال  8/21د را از المللی هستند به طوری که سهم خوبین یهای در حال توسعه در حال افزایش سهم خود از گردشگر

 .(11ص.  1) رسانده اند 2111درصد در سال  12به 

. (59ص.  11) تواند زندگی مردم را بهبود بخشداگر منافع گردشگری در سطح جوامع و مناطق یک کشور به درستی توزیع شود می     

-های کمتر توسعه یافته، عامل موثری در مقابله با فقر است و موجب افزایش درآمد قشربه همین دلیل توسعه گردشگری به ویژه در کشور

 .(0ص.  12) شودهای مختلف، کاهش بیکاری و رونق اقتصادی و در نتیجه بهبود کیفیت زندگی مردم و افزایش رفاه اجتماعی می

 موقعیت ایران در صنعت گردشگری -4

زایی گسترده موجب . این صنعت ضمن درآمدخوبی در سطح جهانی برخور دار استصنعت گردشگری هم اکنون از جایگاه بسیار       

روند و تقربیاً مسافرت به ها نفر در سراسر جهان به سفر میها به یکدیگر شده است. هرساله میلیوننزدیک شدن ملل، اقوام و فرهنگ

بدل شده است. با این حال صنعت گردشگری در ایران و میزبانی از گردشگران خارجی همچنان بدون رونق بخشی از زندگی مردم جهان 

الی که هزار نفر مسافر خاجی به کشور سفر کرده است در ح 101های اخیر تقربیاً در هر ماه تنها ای که در سالشود به گونهپیگیری می

 میلیون گردشگر بوده است.  2/2کشور ترکیه در سال جاری هر ماه میزبان بالغ بر 

. به تعبیری هر خانوار ایرانی که به طور متوسط پنج نمایدایران ساالنه حدود یک میلیارد دالر بابت مسافرت اتباع خود پرداخت می     

پردازد؛ بدون آنکه از این بازار سهمی ین بخش به بازار جهانی توریسم میبت رونق ادالر از سهم تولید ملی خود را با 82عضو دارد ساالنه 

های سال گذشته به لحاظ تعداد گردشگر ورودی طبق آمار( OICهای عضو سازمان کنفرانس اسالمی )ایران در میان کشور. (19) ببرد

در منطقه خاور میانه نیز رقبای سرسختی مانند لبنان و  است. را بودهورود جهانگردان رتبه دهم را داو به لحاظ درآمد حاصل از  19رتبه 
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درصد رشد در تولید ناخالص داخلی از  9070اند به طوری که کشور لبنان با رشد اردن جایگاه ایران را در منطقه رو به انحطاط برده

دنبال این کشور هستند و  ، ترکیه، مصر، عربستان، امارات و سوریه به ترتیباردنجای نقد باقی نگذاشته است،  برای کسیگردشگری 

  )سایت سازمان جهانی جهانگردی(.سعی در گرفتن گوی سردمداری منطقه خاورمیانه را دارند

عت گردشگری در به منظور تنوع بخشیدن به منابع رشد اقتصادی و درامد های ارزی و همچنین ایجاد فرصت های شغلی، توسعه صن    

یم اقتصاد ایران از اهمیت فراوانی برخوردار خواهد بود. البته تاکید بر اهمیت مطالعه اقتصادی این صنعت زمانی نمود پیدا می کند که بدان

-اذبهایران از نظر جاذبه های گردشگری یکی از ده کشور اول جهان و از لحاظ آثار باستانی یکی از پنج سرزمین نخست جهان به جهت ج

سهم درآمد گردشگری جهان را به  و جانوری است. با وجود این تنها پنج دهم درصدهای اکوتوریستی )طبیعت گردی( و تنوع گیاهی 

با این حال باید . (11) م قرار دارداُ نودهای جهان در رتبه یاس با دیگر کشورقدر خود اختصاص داده است و از نظر درآمد جذب گردشگر 

ساله تدوین شده است ایران در  21گفت با توجه به افق پیش روی صنعت گردشگری در ایران که مختصات آن در سند چشم انداز 

میلیارد دالری را از بازار جهانی جهانگردی کسب کند. نظر به این که  21آمد میلیون گردشگر باشد و در 21ست میزبان بایمی 1111سال

مان با توجه به منابع عظیمی که در این سعه و رشد این صنعت در سند فوق مورد توجه قرار گرفته است و از آنجا که کشورضرورت تو

حوزه دارد زمینه گسترش هرچه بیشتر آن را داراست، بنابراین نگاه اقتصادی داشتن به این صنعت در حال رشد بیش از پیش ضرورت 

های ستفاده از ظرفیتاز اقتصاد و ا کرد اقتصاد مقاومتی به این مقوله توجه کنیم لزوم توجه به این بخشکند. زمانی که ما با رویپیدا می

-شود. به عبارتی توسعه هر چه بیشتر صنعت گردشگری خود عاملی میها بیشتر نمایان مینهفته آن، از قوه به فعل درآوردن این ظرفیت

 آمدی کشور( را کاهش دهیم.ترین منبع دراد کنیم و وابستگی ما به نفت )به عنوان اصلیآمدی کشور تنوع ایجشود که ما در منابع در

 ماهیت اقتصادی صنعت گردشگری -5

-رسند و از طریق توسعه گردشگری اقتصادی میاستفاده به نظر میبل گیرد که معموالً غیر قااین صنعت منابعی را بکار می -

هایی که فاقد ارزش اقتصادی بالفعل ها، و پدیدهها، شنزارها، کوهها، بیشه، جنگلآثار باستانین نمونه استفاده از . به عنواشوند

ها و مناطقی که به دلیل از این رو گردشگری در کشورگردند. عنوان کاال مطرح می هستند و از طریق توسعه گردشگری به

اند، های توسعه اقتصادی محروم ماندهی و یا انتخاب سایر راهموقعیت جغرافیایی، اوضاع سیاسی و یا دالیل دیگر از رشد صنعت

بر این مبنا کشور ماکه از لحاظ و تنها راه توسعه مطرح شده است.  عنوان یک فعالیت اقتصادی زیربناییدر برخی موارد به 

ت جهان است، این توانایی را های طبیعی یکی از پنچ کشور نخسهای تاریخی یکی از ده کشور برتر دنیا و از لحاظ جاذبهجاذبه

 دارد که این سرمایه عظیم را به کار گیرد و از سوی دیگر این منابع برای کشور ارزش اقتصادی ایجاد کند.

رد نیاز این صنعت امری ، زیر ساختها و امکانات مودشگری در یک منطقه ایجاد تاسیساتاز نقطه نظر اقتصادی، برای توسعه گر -

های . هزینهای گوناگون توسط مردم و دولت استهگذاری و صرف هزینهدن این بستر مستلزم سرمایه. فراهم نموضروری است

های کالن بر روی گذاریالف( سرمایه :کردبندی توان به چند گروه تقسیمعمده برای توسعه گردشگری در یک منطقه را می

تاسیسات اقامتی و  بنایی )فرودگاه و جاده( وتاسیسات زیراین بخش که عمدتاً شامل ایجاد و نگهداری های ثابت یدارای

های های توسعه گردشگری را هزینهب( دسته دیگر از هزینه .شودهای مصنوعی میها و جاذبه، پارکموسسات فرهنگی

. کردی بندهای محیطی دستهتوان تحت عنوان هزینهها را میج( دسته دیگر هزینهدهند. فرهنگی تشکیل می –اجتماعی 

ها مربوط های طبیعی .د( و دسته آخر هزینهو حفظ چشم انداز ی از قبیل هزینه جبران افزایش آلودگی محیط ریستیهاهزینه

 است. 2های تحقیقاتریزی و هزینههای برنامهبه هزینه

انتظارات آنان ارائه  مهمترین. هایشان انتظار خدمت دارندردشگری یک صنعت خدماتی است، زیرا گردشگران برای تامین نیازگ -

مین وسایل رفت و خدماتی در ارتباط با برنامه ریزی برای زمان و مقصد سفر ، یافتن و رزو نمودن محل اقامت در مقصد سفر، تا

 .آمد و... می است

                                                           
5 Cost Opportunity 
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رمایه را دارد. زیرا های بازگشت سرمایه است و باالترین ضرایب انباشت س، گردشگری یکی از سریع ترین راهداناناز دید اقتصاد -

ی دارای ضریب شود که گردشگرشود. با توجه به این امر گفته میسرمایه گردشگری از طریق ارز خارجی وارد کشور می

 .فزاینده صنعت نیز است

 شود . کارشناسان گردشگری معتقدند کهی تلقی میگران خارجی صادرات پنهان یا نامریها و خدمات به وسیله گردشخرید کاال -

ی خدمات و محصوالت است زیرا گردشگری موجب بازده مضاعف در اقتصاد کشور و که گردشگری به منزله صادرات نامری

های ان کاالیهای گردشگران است و مانند جر. در فعالیت گردشگری بازده اقتصادی که ناشی از تراز پرداختشودمنطقه می

ص.  4) اند.گردشگری را صادرات نامرئی خدمات و محصوالت دانسته . به همین دلیلصادراتی دیگر معلوم و مشهود نیست

هاست توسعه هرچه بیشتر صنعت گردشگری های اقتصادی کشوراز آنجا که بخش خدمات یکی از اصلی ترین بخش (11و12

شود که این امر باعث تقویت اقتصاد کشور از اقتصاد ملی کشور میبه عنوان صنعت خدماتی دنیا موجبات رشد این بخش از 

 این طریق خواهد شد.

 صنعت گردشگری 6اثرات اقتصادی 1-5

ان سهم اثرات اقتصادی از دیگر ها در عرصه گردشگری در زمینه اثرات گردشگری صورت گرفته و در این میوهشپژکنون بیشترین تا    

ین ترها عمدهمطالعه در مورد افزایش تعداد گردشگران بر مقصد یا مقصد":( در این باره معتقد است8515)0رسنواع بیشتر است. پیان

آمد و اشتغال تمرکز داشته دانان صورت گرفته و بر اثرات دربخش تحقیقات گردشگری بوده است. بیشتر این تحقیقات غالباً توسط اقتصاد

 .(12) "است.

درآمد و افزایش  -1کند: های اقتصادی استاندارد پیشنهاد میگیری( پنج محور عمده را برای اندازهUNWTOسازمان جهانی جهانگردی)

GNPوGDP 2-  (1) های دولتیدرآمد -2ضریب تکاثر  -1اشتغال  -9ورود ارز خارجی 

 های اشتغال صنعت گردشگری ویژگی -

. به طوری که در سال ی در دهه اخیر برخوردار بوده است، رستوران و گردشگری در جهان از اهمیت باالیسهم اشتغال در بخش هتل     

صنعت از نظر  نای .(2111)سازمان بین المللی کار، ل متعلق به بخش گردشگری بوده استشغل در جهان یک شغ 12از هر  2111

که از مهمترین آنها نیاز به نیروی انسانی بسیار در مقایسه با سایر بخش هاست. اکثر نیروی انسانی  باشدهایی میاشتغال دارای ویژگی

 شوند.جذب می ترنیروی کار به راحتی و سریع یهاو در مقایسه با سایر بخش جذب شده در این صنعت از تخصص کمی برخودارند

. امروزه نقش مهم و استای در ساختار اقتصادی از به تغییرات اساسی و پایهتوسعه اقتصادی و ایجاد اشتغال نی یبه طور کلی برا    

های صنعت و اساسی در اقتصاد از بخش کشاورزی و صنعت به بخش خدمات تغییر جهت داده است. در واقع برخالف گذشته بخش

 .(10) خدمات است اشتغال داشته و بیشترین اشتغال در بخش دکشاورزی نقش کمتری در توسعه اقتصادی و ایجا

ها دارد. نسبت کارکنان این صنعت در گردشگری صنعتی خدماتی است که نیاز به تعداد بسیاری نیروی انسانی در مقایسه با سایر بخش   

های گوناگون زاست که افراد را با مهارتگذاری شده بسیار باالست. به عبارتی دیگر گردشگری، صنعتی کاربر و اشتغالبرابر مبالغ سرمایه

 .(10) آورد و یکی از طرق موثر برای غلبه بر مشکل بیکاری استبه اشتغال در می

 اشتغال ایجاد شده توسط گردشگری بر سه نوع است:

                                                           
6 effects Economic 
7 Pearson 
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ها و مراکز خرید و ها، فروشگاه، رستورانهایل هتلکنند از قباشتغال مستقیم: اشخاصی که در موسسات مرتبط با جهانگردی کار می

 های مسافرتی انسآژ

 های عرضه از قبیل کشاورزی ، شیالت و صنایعاشتغال غیر مستقیم: مشاغل ایجاد شده در بخش

 شوند.، حمایت میستقیم و غیر مستقیم کسب کرده اندآمدی که شاغالن ماشتغال القایی: اشخاصی که از طریق خرج کردن در

گردشگری به لحاظ ماهیت اقتصادی خود ایجاد کننده طیف وسیعی از مشاغل است، کارگری ساختمان، بنایی، معماری، تزئینات      

ها از مدیریت گرفته تا امور های مسافرتی، فروشنده دوره گرد در مرکز گردشگری فصلی، کار در مهمان سراها، رستورانداخلی، بنگاه

اخت ابزار و وسایل تفریحی، صدور گذرنامه، بلیط، راهنمای مسافر، استغال در دفاتر اطالعاتی و راهنمایی گردشگری، نظافت و خدمات، س

 .(18) است ...، اتوبوس، کشتی و وسایل نقلیه اعم از مهمانداری هواپیما

در صد  2/2میلیون شغل در دنیا به وجود آورده و حودو  121دشگری بالغ بر بر اساس آمار و داده های سازمان جهانی جهانگردی، گر     

اقتصاد جهانی ناشی از فعالیت های گردشگری است بیش از یک دهم جمعیت جهان در سال به مسافرت می پردازند و این صنعت برای 

 .(15) مربوط به صنعت گردشگری استلص دنیا تولید ناخا %11بیش از  یک نهم نیروی کار جهان اشتغال ایجاد کرده است و بیش از 

رسد که فعالیت اقتصادی جدیدی برای به نظر می های در حال توسعه بسیار باالست، بنابر این ضروریاز آنجا که نرخ بیکاری در کشور     

متمرکز بر نیروی کار بسیار مورد توجه است، زیرا تعداد بسیاری . گردشگری اصوالً به عنوان یک حرفه خدماتی شودکاهش آن ایجاد 

های در حال توسعه باید بر روی آزمایش توانمندی ایجاد آورد. در نتیجه کشورنیروی کار غیر ماهر و نیمه ماهر را به استخدام در می

ری و هزینه های های کارگنمایند و همچنین هزینهده حداکثر اشتغال تکیه کنند و از دانش فنی که منطبق با سطح هر کشور است، استفا

کشور ما  .(21) های گردشگری به صورت قابل رقابتی باقی بماندرد مطالعه قرار گیرد تا فرآوردهها نیز باید مویزات و دستگاهتعویض تجه

ریزی کند که دهند باید طوری برنامهیی از جمعیت فعال کشور را تشکیل مینیز که نرخ بیکاری باالیی دارد و متقاصیان اشتغال درصد باال

 با فعال کردن این بخش از اقتصاد کشور بتواند برای قشر باالیی از این جمعیت که غالباً هم جوانان هستند ایجاد اشتغال کند. 

 اثرات درآمدی صنعت گردشگری -

ها از محل فعالیت های گردشگری است. مسافرت و جهانگردی در تولید ناخالص ملی نقش امروزه سهم زیادی از درآمد برخی کشور     

شود که بخشی از درآمد به صورت درآمد ارزی یمکند. گردشگری عالوه بر ایجاد اشتغال موجب افزایش درآمد ملی را ایفا می باالیی

 کنند. آورند و خرج میکنندگان خارجی به داخل کشور میدید. درآمد ارزی گردشگری عبارت است از مقدار ارزی که بازشودحاصل می

. د رکنار تعدادی از عوامل دیگر )مانند تغییرات تولید (29ص.  0) مطلوب ترین اثر جهانگردی ارزی است که وارد کشور می کند    

ز تا حدود زیادی سبب روند های انشعابی در در مخارج گردشگری توسط کشور نوسان نرخ تبدیل ارناخالص ملی و تراز پردااخت ها( 

 .(111ص.  21) هاست

شود از آنجا که بیشترین صادرات میزان صادرات و ارز حاصل از آن یکی از مهمترین عوامل توسعه اقتصادی هر کشور محسوب می    

ملی ما به صادرات این مواد شده است و  باعث وابستگی هر چه بیشتر اقتصادهای مشتق شده از آن است، این امر هکشور ما نفت و فرآورد

ترین نقاط ضعف اقتصاد کشور تبدیل شود. با توجه با این که یکی از مسائلی که رویکرد که این امر به یکی از اصلیخود موجب شده 

های مختلف است، گردشگری به خاطر میزان آمد از حوزهآمدی کشور و حصول این درمنابع دراقتصاد مقاومتی به آن توجه دارد تنوع 

تواند خود عاملی برای تنوع منابع درآمد کشور شود و در نتیجه موجبات کاهش وابستگی اقتصاد ملی به کند میارزی که وارد کشور می

 مانند نفت شود. یک منبع
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 کمک به درآمد های دولت -

ها، عوارض گمرکی بر واردات صنعت ها و سایر انواع مالیات گردشگری ، عوارض وجود فرودگاههای هتلامر شامل مالیات این     

 شود. گردشگری، مالیات بر درآمد موسسات و کارمندان صنعت گردشگری و مالیات بر دارایی تاسیسات گردشگری می

ای و ین رقابت در سطوح ناحیهها رقابت سختی را آغاز کرده است بلکه امیان دولتامروزه صنعت گردشگری از بعد اقتصادی نه تنها     

 . (2) محلی نیز به وضوع قابل مشاهده است

که  آن موجبیکی از ابعاد اقتصاد مقاومتی این است که منافع اقتصاد منطقه را با منافع خود گره بزنیم. گردشگری و توسعه منطقه ای    

باعث پیوند خوردن اقتصاد کشور ها به همدیگر می شود شاهد مثال این موضوع می شود  جابجایی گردشگری بین کشور های منطقه

کشور ترکیه است که گردشگران ایرانی و در واقع کشور ایران جزء اصلی ترین بازار های این کشور محسوب می شود و یا کشور هایی مثل 

 امارات، که باعث پیوند خوردن اقتصاد گردشگری آنها با کشور ایران شده است. عراق، عربستان،

 ضریب فزاینده -

ه در آمدی عبارت یت های اقتصادی است. ضریب فزایندانواع فعال درآمدی گردشگری باالترین ضریب فزاینده در میان "ضریب فزاینده"  

نمایند درآمد مقصد اقتصاد یک منطقه. وجوهی که گردشگران در منطقه خرج میاست از افزایش در درآمد به ازا هر ریال تزریق شده در 

های عادی، وجوه دیگری را دهد. مفهوم افزایش تصاعدی آن است که گردشگران در کنار خرجگردشگری را به طور تصاعدی افزایش می

 (1) رسانند.نیز به مصرف می

 مقاومتی ادگردشگری و اقتص-6

، بهره برداری از منافع اقتصادی آن است؛ اگر چه دالیل دیگری نیز در های صنعت گردشگری در اغلب کشورنخستین دلیل توسعه      

های های مرتبط با مکانتواند تاثیر مهمی را افزایش اشتغال، درآمد(، صنعت گردشگری می2112شود. به نظر اوه )این مورد ارائه می

-ها داشته باشد. از این رو، گردشگری دو صورت مستقیم و غیر مستقیم بر رشد اقتصادی تاثیر میهای دولتی کشوراقامتی و نیز درآمد

 )شکل شماره یک(: گذارد

 شکل شماره یک: رابطه گردشگری و رشد اقتصادی
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 الف( اثر مستقیم

از این رو درآمد حاصل از این صنعت بخشی از تولید ناخالص داخلی کشور از آنجایی که گردشگری یکی از صنایع خدماتی است ،       

 .(21) گذاردشود و مستقیماً بر رشد اقتصادی آن کشور تاثیر میمیزبان محسوب می

ترین راهبردهایی باشد که کشور می تواند از به این ترتیب و با توجه به رویکرد اقتصاد مقاومتی، توسعه گردشگری می تواند یکی از اصلی 

 آن به نحو احسن بهره برداری کند و با سرمایه گذاری روی این بخش از درآمد ملی توسعه اقتصادی کشور را از این طریق تامین کند.

 

 اثر غیر مستقیمب( 

و یا  پویایی را در کل اقتصاد به شکل اثرات سرریز گذارد؛ چرا که اثرگردشگری به صورت غیر مستقیم نیز بر رشد اقتصادی تاثیر می     

، دوچار رونق شود، سایر های اقتصادیدهد. به این صورت که اگر گردشگری به دلیل تعامل زیاد با دیگر فعالیتدیگر آثار خارجی نشان می

. (21) کنند، همراه با آن حرکت خواهند کرددهند و یا محصول آن را مصرف میهای اقتصادی که به آن کاال یا خدمات ارائه میفعالیت

ها را نیز به دنبال خود رو به جلو براند. از سوی تواند به عنوان موتوری برای رشد اقتصادی عمل کند که سایر فعالیتیعنی گردشگری می

های گردشگری از جمله توسعه حمل با توسعه تسهیالت و زیر بنارشد اقتصادی نیز بر توسعه گردشگری موثر است. رشد اقتصادی، دیگر، 

و ها، توسعه بهداشت عمومی ها و هتلوران، اماکن اقامتی، رستتوسعه فناوری اطالعات و ارتباطاتنقل و راهها، گسترش پول الکترونیک،  و

به این ترتیب توسعه  کل شماره یک(.شود)شهمچنین توسعه تسهیالت تفریحی و امور رفاهی، موجب توسعه صنعت گردشگری می

گردد که این امر یکی از موضوعات مورد توجه در توزیع زیر ساخت های حیاتی کشور میگردشگری خود موجبات توسعه و همچنین 

 باشد.اقتصاد مقاومتی می

 

 گیرینتیجه

 
قرار گرفته است  هابین المللی مورد توجه دولتای و در عصر حاضر توسعه گردشگری در تمامی سطوح آن چه در سطح ملی، منطقه      

 ها مبدل شده است.ای رقابتی بین کشورو صنعت گردشگری به عرصه

های نفتی است و این موضوع به عنوان یکی از اصلی ترین نقاط ضعف اقتصاد آن برای کشوری مانند ایران که وابسته به درآمد     

-ی سرشاری را عاید کشور میاهآمدج شدن کشور از نظام اقتصادی تک محصولی شده و درشود، توسعه گردشگری باعث خارمحسوب می

 کند.

-و ابعاد اقتصادی آن حاصل گردید، میجه به مطالبی که در این تحقیق به آن پرداخته شد و شناختی که از صنعت گردشگری با تو     

هایی باشد که در پیاده کردن تفکر تواند یکی از زاهبرده در درون آن میهای نهفتگیری کرد که گردشگری و ظرفیتتوان این گونه نتیجه

دلیل پتانسیل بسیار باالیی که در جهت توسعه اقتصادی کشور دارد و به جهت لزوم ه . این صنعت بتصاد مقاومتی از آن استفاده نموداق

توان از آن به عنوان ثروت پنهانی یاد اشتغال و توسعه، میتکثر منابع درآمدی و کاهش وابستگی کشور به یک منبع مانند نفت و ایجاد 

های مختلف آن را از قوه به فعل برساند. با توجه به اینکه توسعه این صنعت خود موجبات رشد و کرد که کشور هنوز نتوانسته بخش

ذاری روی این بخش از ظرفیت نهفته گتوان گفت سرمایههای اقتصادی کشور را به همراه دارد از این منظر هم میتوسعه سایر بخش

و شود جهت افزایش رشد اقتصادی های اقتصادی خواهد شد. از این رو پیشنهاد میاقتصاد کشور خود مولدی برای پیشرفت سایر بخش

 .ریزی الزم برای توسعه آن صورت گیردگذاری و برنامه، به صنعت گردشگری توجه ویژه شود و سیاستایجاد یک اقتصاد مقاوم
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