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Abstract

Tourism is a phenomenon belonging to the modern times and generally refers to anything related to travel, 
but the idea of modern tourism first appeared in the eighteenth century in England. This coincided with a time 
when values and customs were changing in the country as the Industrial Revolution began; however, travel or 
excursions still require financial means. Accordingly, tourism in today's world is considered a clean industry and 
is the third dynamic, thriving and developing economic phenomenon that compared to other global industries 
has developed more and is considered to be in the third place after oil and automotive industries, but parts of 
our country remains unknown for us, Iranians. Sometimes we hear the names of some places of interest from 
foreigners or see them from satellite sites and networks. Sometimes we discover some new places that foreign 
explorers have already discovered and written about, but it is the duty of the officials of the tourism organization 
and perhaps the task of the universities of each province to identify the provincial capabilities and set up a suitable 
plan for it by setting up research institutes. It is safe to say that no country has a variety of climatic, geographical, 
ethnic, linguistic and musical, local dances and sounds and melodies, like Iran. The method used in this article is 
applied in nature and is descriptive-analytical. Therefore, in this article, in addition to the definition of tourism, 
the factors affecting tourism, the importance of tourism, approaches to tourism development, types of tourism, 
tourism infrastructure and barriers to tourism are discussed. 
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چکیده
گردشگری پدیده ای در دوران مدرن است و به طورکلی به هر چیزی که با سفر در ارتباط باشد اطالق می شود، اما اندیشة گردشگری 
نوین نخستین بار در سدۀ هجدهم در انگلستان پدید آمد. این اتفاق مقارن با زمانی بود که به سبب پیدایش انقالب صنعتی، ارزش ها 
و آداب و رسوم در این کشور در حال تغییر بود؛ با وجود این هنوز الزمة مسافرت یا گردش، استطاعت مالی است. بر این اساس 
گردشگری در جهان کنونی،  صنعتی پاک به  حساب می آید و سومین پدیدۀ اقتصادی پویا، پررونق و روبه توسعه است که پس از 
صنایع نفت و خودروسازی، در مقایسه با صنایع جهانی دیگر پیشرفت بیشتری داشته است، اما بخش هایی از کشورمان برای ما 
ایرانیان ناشناخته مانده است. گاهی نام برخی جاهای دیدنی را از زبان خارجی ها می شنویم یا از سایت ها و شبکه های ماهواره ای 
می بینیم. گاهی نیز برخی مکان های تازه را کشف می کنیم که پیش از این کاشفان خارجی کشف کرده و مطالبی دربارۀ آنها 
نوشته اند، اما این وظیفة مسئوالن سازمان گردشگری و شاید هم وظیفة دانشگاه های هر استان باشد که با راه اندازی پژوهشکده ای 
قابلیت های استانی را شناسایی و برنامه ای مناسب برای آن ترسیم کنند. به جرئت می توان گفت هیچ کشوری به اندازۀ ایران از تنوع 
آب و هوایی، اقلیمی و جغرافیایی، قومیتی و زبانی و موسیقایی، رقص های محلی و آواها و نواها برخوردار نیست. روش به کار رفته 
در مقاله حاضر از لحاظ ماهیت کاربردی بوده و از نوع توصیفی - تحلیلی است. لذا در این مقاله، عالوه بر تعریف گردشگری، عوامل 
تأثیرگذار در گردشگری، اهمیت گردشگری، رویکردهای توسعة گردشگری، انواع گردشگری، زیرساخت های گردشگری و موانع 

گردشگری بیان شده است.
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مقدمه
گردشگری، گسترده ترین صنعت خدماتی است که در سده های 
آینده با سرعتی بیش از گذشته و امروز گسترش خواهد یافت و 
یکی از پردرآمدترین صنایع در جهان امروز به شمار می رود. این 
صنعت در عین درآمدزایی از تنوع بی شماری برخوردار است؛ مانند 
گردشگری مذهبی و زیارتی، شهری، روستایی، تاریخی، ورزشی، 
ارکان  از  یکی  این صنعت  و...  پزشکی و سالمت، طبیعت گردی 
اصلی اقتصاد تجاری جهان است؛ به گونه ای که مصرف گردشگری، 
سرمایه گذاری دولتی و خصوصی و همچنین صادرات گردشگری 
در سال 2004 معادل 5/9 درصد )حدود 5/5 تریلیون دالر( بوده 
است. شمار گردشگران در جهان در سال 2005 به ۸0۸ میلیون نفر 
رسیده بود که در مقایسه با سال 2004، حدود 5/5 درصد رشد داشته 
است؛ بنابراین »سهم صنعت گردشگری از اقتصاد جهان در حال 
حاضر به 400 میلیارد دالر رسیده است«. صنعت گردشگری 11 
درصد تولید ناخالص داخلی جهان را تشکیل می دهد و بیش از 204 
میلیون شغل را در جهان پشتیبانی می کند که ۸ درصد کل اشتغال 
را شامل می شود. بر این اساس یکی از راهبردهایی که به تازگی در 
کشورهای جهان مورد توجه قرار گرفته است، توسعه و گسترش 
گردشگری در نواحی محروم و توانمند است. از دیگر فواید اقتصادی 
گردشگری نقش آن در خلق مشاغل گوناگون است. براساس آمار 
رشد   2000 سال  دهة  نخستین  در  گردشگری،  جهانی  سازمان 
بخش بوم گردی 10 تا ۳0 درصد بوده است )امیراحمدی و دیگران، 
برآورد سازمان جهانی جهانگردی، کل  براساس  1۳92، ص. 2(. 
نفر و در سال  میلیون  تقریباً 25  دنیا در سال 1950  گردشگران 
2000 حدود 700 میلیون نفر بوده اند. این رقم در سال 2006 به 
۸42 میلیون نفر و در سال 2007 به 905 میلیون نفر رسیده است. 
از این تعداد، اروپا 51 درصد، آسیا و اقیانوسیه 22 درصد، آمریکا 
20 درصد، آفریقا ۳ درصد و خاورمیانه 4 درصد گردشگران را به 
خود اختصاص داده اند؛ برای مثال در کشوری مانند استرالیا در سال 
1997 تعداد 4/۳ میلیون نفر از این کشور بازدید کردند که این رقم 

۸/4 درصد نیروی کار این کشور را تشکیل می دهد.
براساس آمارهای موجود، تعداد جهانگردان بازدیدکننده از استرالیا 
در سال 2000 میالدی 4/6 میلیون و در سال 2007 حدود 7/6 
میلیون نفر بودند. براساس گزارش سازمان جهانی جهانگردی در 
سال 1۳۸7، رشد کامل توجه سفر گردشگران خارجی به خاورمیانه و 
دیدار از جاذبه های گردشگری این منطقه موجب شد که این منطقه 
به چهارمین قطب گردشگری جهان تبدیل شود. درنهایت در سال 
1۳۸7 حدود 2/5 میلیون نفر به ایران سفر کردند. کشور ما در سال 
گذشته میزبان 4/5 میلیون گردشگر بوده است که باید در 11 سال 
آینده به 20 میلیون گردشگر با درآمد 25 تا ۳0 میلیارد دالر برسد. 

1. رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، روزنامه جام جم، 1393/5/28

در سال 201۳ میالدی 1 میلیارد و 1۸7 میلیون گردشگر در دنیا 
جابه جا شده اند. در این میان، سهم کشور ما از 1250 میلیارد دالر 
درآمد ارزی تنها 0/5 درصد است. گردشگری در ایران به تنهایی این 
امکان را دارد که همة نیازهای ارزی کشور را تأمین کند؛ به شرطی 
زیرساخت ها،  زیربنایی،  امکانات  زمینة  در  ده ساله  دوره ای  در  که 
حمل ونقل و سایر موارد مرتبط با گردشگری سرمایه گذاری شود1. 

از این رو سهم ایران در جلب گردشگران خارجی با توجه به وسعت، 
تاریخ و تمدن و جاذبه های گردشگری ناچیز است؛ به همین دلیل 
در حوزه های سخت افزاری  تدابیر مختلف  نیازمند  جلب گردشگر 
)مانند تهیة امکانات رفاهی( و نرم افزاری )مانند فراهم کردن شرایط 
با  برخورد مناسب  پذیرش گردشگر در کشور و آشنایی مردم در 
گردشگران با توجه به تفاوت های فرهنگی موجود( است؛ بنابراین 
برخی صاحب نظران گردشگری را به عنوان یک صنعت می شناسند 
این صنعت  به طوری که  نجفی، 1۳۸9، ص. 54(؛  و  )هزارجریبی 
فعالیتی است که غیر از مزایای اقتصادی و اشتغال زایی، تأثیرات 
توسعة گردشگری می توان  با  دارد.  بسیاری  اجتماعی و فرهنگی 
سطح رفاه زندگی اجتماعات بومی را افزایش داد، اما جذب گردشگر 
نیازمند مکانیسم های مختلفی است که در این زمینه شش عنصر 
مهم شامل گردشگر، میزبان، انگیزه، جاذبه، تأثیر و بستر تأثیرگذارند، 
اما مهم ترین عناصر جذب گردشگر به ترتیب جلب اعتماد، امنیت 

منطقه و ارادۀ مردم است.
گردشگری،  انگیزه  و  عامل  مهم ترین  حاضر،  عصر  از  پیش  تا 
اطالعات دریافتی از منابع محدود نوشتاری موجود )مانند کتاب، 
روزنامه، سیاحت نامه و عکس( بود، اما امروزه شاهراه های اطالعاتی 
این نیازها را برآورده کرده است )صمدیان و زمانی، 1۳۸۸، ص. 
16(. به گونه ای که همة انسان های روی زمین را به هم نزدیک 
کرده و منابع اطالعاتی فراوانی در اختیار همه قرار داده است. با 
که  دارد  متفاوتی  پیامدهای  جهانگردی  یادشده،  موارد  به  توجه 
تمام  در  اقتصادی  توسعة  محرک  نیروی  به منزلة  را  آن  می توان 
کشورها محسوب کرد. هیچ کشوری را نمی توان یافت که مواد اولیه 
برای گردشگری را نداشته باشد. آنچه به تنهایی کشورها را از هم 
متمایز می کند، جاذبه های گردشگری است؛ بنابراین هر کشوری با 
کوششی شایسته در زمینة گردشگری می تواند واردکنندۀ جهانگرد 
باشد و از این راه به رشد و شکوفایی خود و باالبردن درآمد ارزی 
خود کمک کند. جهانگردی به دو صورت مستقیم و غیرمستقیم بر 

اقتصاد یک کشور تأثیر می گذارد.
- مستقیم: ارزهایی که جهانگردان هنگام اقامت در کشور دیگر 

صرف پرداخت هزینه های مختلف میکنند.
از آن کشور به  بازپرداخت هایی که برای عزیمت  - غیرمستقیم: 
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کشور دیگر صورت می گیرد که یکی از منابع مهم تأمین ارزهای 
خارجی برای یک کشور درحال توسعه به  شمار می رود )هزارجریبی 

و نجفی، 1۳۸9، ص. 55(.
روش پژوهش

اساس  بر  و  کاربردی  نوع  از  مبنای هدف  بر  پژوهش حاضر 
ماهیت و روش توصیفی- تحلیلی است. به منظور مرور ادبیات از 
منابع کتاب ها و مقاالت معتبر استفاده شده است. این مقاله مروری 
بر نظریات و اقدامات نوآورانه در ارکان تجاری توسعه و شناخت 
موانع گردشگری کشور تنظیم شده است و جمعیت مورد مطالعه 
کارشناسان حوزه گردشگری تعیین شده است. این پژوهش در سال 
1۳96 صورت پذیرفته و این مقاله چکیده ای از طرحی با همین 
عنوان است. لذا در این مقاله حاضر سعی شد با بررسی دیدگاه های 
به  دستیابی  و  اصلی  مفاهیم  شناسایی  از  بعد  و  نظران  صاحب 
اقدامات اصلی و مؤثر انجام شده در کشورهای پیشرفته، تأثیر آنها 

نیز بررسی شود. 
تعریف گردشگری و مفهوم آن

 )travail( از لغت فرانسوی به معنای کار )travel( لغت انگلیسی سفر
به معنای   Tripolium واژۀ التین از  نیز  لغت  این  گرفته شده که 
چنگک گرفته شده است )تارلو، 1۳۸9، ص. 61(. واژۀ گردشگر در 

انگلیسی به توریسم معنی و از دو بخش تشکیل شده است:
tour: این کلمه که ریشة آن در التین Turns به معنای دورزدن، 
سفر، گشت، مسافرت، سیاحت و رفت و برگشت میان مبدأ و مقصد 
و چرخش است، از زبان یونانی به اسپانیایی و فرانسه و درنهایت به 

زبان انگلیسی راه یافته است.
Ism: پسوندی است که به مکتب یا اندیشه ای فلسفی، مذهبی، 
سیاسی، ادبی و غیره اشاره دارد؛ بنابراین توریسم یعنی مکتبی که 

پایة فکری آن سیاحت و گردشگری است.
برای  که  می شود  اطالق  کسی  به  گردشگر  وبستر  فرهنگ  در 
در  می کند.  سفر  فرهنگی  امور  قصد  به  یا  تفریح  و  سرگرمی 
فرهنگ های لغت فارسی گردشگر، جهان گردنده، آنکه در اقطار 
دیگر  و کشورهای  در شهرها  که  سیاح  و  کند  سفر  بسیار  عالم 
سیاحت کند، توصیف شده است. گردشگران طیف بسیار وسیعی 
شغل،  جنسیت،  سنی،  گروه  به  توجه  با  که  می شوند  شامل  را 
غیره،  و  نگرش  نحوۀ  اجتماعی،  و  اقتصادی  پایگاه  تحصیالت، 
انگیزه ها و نیازهای مختلف فراغتی و تفریحی دارند و به فضاها 
و فعالیت های متفاوت روی می آورند. گاهی مواقع گردشگری به 
سفری موقتی و کوتاهی اطالق می شود که ضمن آن، گردشگر 
سیر  به منظور  خود  کار  و  سکونت  محل  از  خارج  منطقه ای  به 
فعالیت های  مانند  نیز  گردشگری  می کند.  مسافرت  سیاحت  و 

می گذارد.  تأثیر  بشری  زندگی  طبیعی  محیط  بر  دیگر  اقتصادی 
این تأثیرهای متنوع هنگام آماده سازی محیط مقصد برای پذیرش 
گردشگر و بهره برداری او صورت می گیرند و بی تردید پس از اتمام 
بازدید نتایج آنها بر جای می ماند )نادعلی و محمدی، 1۳92، ص. ۸1(.

استراحت،  به منظور  که  است  مسافرت هایی  گردشگری مجموعه 
تفریح، تجارت یا دیگر فعالیت های شغلی یا به منظور شرکت در 
از محل سکونت  انجام می گیرد. غیبت گردشگر  مراسمی خاص 
دائم خود در این مسافرت موقتی و گذراست. بدیهی است کسانی 
که به مسافرت های شغلی منظمی بین محل کار و زندگی خود 
اقدام می کنند مشمول این تعریف نمی شوند )ویسی و نازک تبار، 
1۳۸9، ص. ۸5(. از نظر بیشتر مردم، عبارت گردشگری بر سفرهای 
تفریحی داللت می کند و بیشتر به صورت واژه ای مترادف با تعطیالت 
به کار می رود. همچنین در کتاب های لغت از گردشگری به عنوان 
مسافرت به منظور تفریح یاد میی کنند، اما سازمان های گردشگری 
و مراکز دیگری که در پی توسعه، بازاریابی و هماهنگی گردشگری 
در کشورشان هستند، دیدگاه وسیع تری در این باره دارند؛ از نظر 
آنها گردشگری یعنی مسافرت با اهداف مختلف به استثنای سفر 
و  )شم  منطقه ای  و  فعالیت های محلی  و  مهاجرت  کار،  به منظور 
یعنی  گردشگری  صنعت  به طورکلی   .)۸4 ص.   ،1۳۸۸ امینی، 
از گردشگر، عرضه کنندگان کاال  مجموعه و منظومه ای متشکل 
ارتباط  و  تعامل  با یکدیگر  میزبان که  و خدمات، دولت و جامعة 
د ارند و هدف جذب و جلب گردشگر را دنبال می کنند.  بر اساس 
تعریف فنی سازمان جهانی گردشگری، گردشگری چنین تعریفی 
دارد: تمام مسافرت هایی که به اقامت حداقل یک شبه در مقصد 
منجر شود، اما مدت زمان دوربودن از منزل نباید بیش از یک سال 

باشد )امیراحمدی و دیگران، 1۳92، ص. 5(.
گفته  اشخاصی  حرکت  به  گردشگری  شد،  بیان  آنچه  بر  افزون 
از مکان معمول زندگی شان سفر  به مکان هایی غیر  می شود که 
می کنند. این مسافرت ها برای گذران اوقات فراغت، تجارت یا دیگر 
اهداف انجام می شود. کمیسیون آمار سازمان ملل در سال 199۳ به 
توصیة WTO این تعریف را پذیرفته است. »با پذیرش این تعریف 
می توان گفت: گردشگری سیستم بازی است که از پنج عنصر در 
یک محیط با مرزهای معین تشکیل شده است و شاخص های آن 
عبارت اند از: عنصر انسان به عنوان گردشگر و گردشگرپذیر یعنی 
شبکه های  مولد  ناحیة  جغرافیایی،  عنصر  سه  میزبان،  و  میهمان 
حمل ونقل و ناحیة مقصد و عنصر اقتصاد. هریک از این پنج عنصر 
ارتباط فضایی و کارکردی نظم یافته دارند و با عوامل فیزیکی، فنی 
دارند«.  متقابل  رابطه  سیاسی  و  اقتصادی  فرهنگی،  اجتماعی،  و 
به هر حال گردشگری پدیده ای چندوجهی است که برنامه ریزی 
مهم ترین  از جمله  است.  آن  گوناگون  ابعاد  در  تأمل  مستلزم  آن 
رویکردها در بحث گردشگری، رویکرد برنامه ریزی راهبردی است. 
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شکل 1. طرح کلی ارکان گردشگری

در  توسعه  راهبرد  به عنوان  گردشگری  برای  کلیدی  عامل  هفت 
کشورهای درحال توسعه مطرح است که عبارت اند از: توزیع درآمد، 
انحصارات، استمرار رشد تقاضا، هزینه ها،  آزادی تجارت و حذف 
اشتغال، منزلت اجتماعی- سیاسی و درنهایت گردشگری هدفمند 

)حسینی و محمدی، 1۳91، ص. ۳6(.
لومسدن گردشگری را مسافرت از یک مبدأ به یک مقصد به منظور 
سیاحت یا تجارت می داند و مفهوم آن فرایندهای مبادلة فرهنگی، 
درمجموع  عوامل  این  دربرمی گیرد.  نیز  را  اجتماعی  و  اقتصادی 
شبکه ای را پدید می آورند که واژۀ مسافرت یا گردشگری را برای آن 
به کار می بریم. همچنین برخی صاحب نظران، گردشگری را در قالب 
یک شبکة مبدأ- مقصد می دانند )لومسدن، 1۳۸0، ص ص. 16-

15(. بر این اساس، گردشگری فعالیتی چندجانبه است و از آنجا که 
در مراحل مختلف آن از مبدأ تا مقصد، خدمات گوناگونی درخواست 
بر  افزون  است.  پیچیده  نیز  جغرافیایی  نظر  از  می شود،  و عرضه 
این شاید در هر کشور یا منطقه ای تعداد بسیاری مبدأ یا مقصد 
وجود دارد که بیشتر آنها هر دو خصوصیت حرکت )مبدأ( و پذیرش 
)مقصد( را دارند. از میان تعاریف مختلف گردشگری در این تعریف 
به فعالیت های پیش و پس از مسافرت، مانند فعالیت هایی که در 
مقصد انجام می شود، اهمیت داده شده است. دقت بازاریابان در کل 
فرایند گردشگری و مالحظات مربوط به آن به جای تمرکز صرف 
بر مسافرت ها و مقصد، نکتة مهمی است: گردشگری به مجموعه 
فعالیتی اطالق می شود که در جریان مسافرت یک گردشگر اتفاق 
برنامه ریزی سفر،  قبیل  از  فعالیتی  فرایند شامل هر  این  می افتد. 
مسافرت به مقصد، اقامت، بازگشت و حتی یادآوری خاطرات آن 
از  بخشی  به عنوان  گردشگر  که  را  فعالیت هایی  همچنین  است. 
میان  تعامل  و  مانند خرید کاالهای مختلف  انجام می دهد،  سفر 
میزبان و مهمان را نیز دربرمی گیرد. به طورکلی می توان هرگونه 
فعالیت و فعل و انفعالی را که در جریان سفر یک سیاحتگر اتفاق 
می افتد گردشگری تلقی کرد. این تعریف چهار مرحله از فعالیت 

مصرف کننده را دربرمی گیرند:
ـ اقدامات اولیه مانند کسب اطالعات، پرس وجو از اقوام و دوستان، 
نگه داری مکان یا برنامه ریزی برای بازدید روزانه و آماده شدن برای 

سفر.
ـ مسافرت به مقصد و بالعکس که احتمااًل شامل توقف شبانه در 

مسیر نیز می شود.
ـ فعالیت هایی که در مقصد انجام می شود و ممکن است به صورت 

یکنواخت و معین یا بسیار متنوع باشد.
از سفر مانند چاپ عکس و گفت وگو و بحث  بعد  ـ فعالیت های 

درباره تجارب سفر )لومسدن، 1۳۸0، ص. 1۸(.
در قانون توسعة صنعت گردشگری مصوبة مجلس شورای اسالمی 
»گردشگری، ایران گردی و جهانگردی، مسافرت انفرادی یا گروهی 

است که بیش از 24 ساعت بوده و به منظور کسب وکار نباشد«.
از دیدگاه تلفر و شارپلی )1۳91( پارامترهای مختلفی برای تعریف 
گردشگر تعیین شده است؛ مانند مدت اقامت حداقل )یک ماه( و 
حداکثر )یک سال(، حداقل فاصلة سفر از خانه )160 کیلومتر( و 
انگیزۀ سفر مانند »تعطیالت« یا »کار و تجارت«. در این میان، 
جامعة گردشگری انگلستان تعریف جامع و مفیدی ارائه داده است: 
گردشگری جابه جایی کوتاه مدت و موقتی افراد به مقصدهایی خارج 
از محل کار و زندگی آنان و نیز فعالیت هایشان هنگام اقامت در این 
محل ها. این تعریف شامل حرکت برای همة اهداف است و اهدافی 
عالوه بر گردش ها و بازدیدهای یک روزه را هم شامل می شود 
)تلفر و شارپلی، 1۳91، ص ص. 1۳-12(. با توجه به اختالفات میان 
همه تعاریف مطرح شده، این اتفاق نظر وجود دارد که گردشگری 
گردشگری،  واسطه های  سفر،  تقاضای  دارد:  اساسی  رکن  چهار 
تأثیرات مقصد و دامنه ای از برخوردها. شکل 1 طرح کلی این ارکان 

را نشان می دهد.
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Smith عالوه بر مدل ارائه شده در شکل باال، با معرفی گردشگری 

به مثابة فعالیتی اجتماعی، دیدگاه جالب دیگری ارائه و بیان می کند: 
پدیدۀ گردشگری زمانی شکل می گیرد که سه عامل تفریح موقت،  
درآمد اضافی و روحیة سفرکردن کنار هم قرار می گیرند. ارزش سفر 
در فرهنگی است که صرف وقت و منابع را به تحرک اجتماعی 
امر  سفر  فرهنگی،  در  اگر  می کند.  مبدل  جغرافیایی  یا  مکانی 
شایسته ای نباشد، زمان و منابع در راه دیگری صرف می شود )برنز، 

1۳۸5، ص. 51-50(.
مفهوم گردشگر و گردشگری

کرد.  بیان  گـردشگـر  از  تعریفی  ملل  سازمان   1911 سال  در 
 24 که  می شود  گفته  کسی  به  گردشگر  تعریف،  این  براساس 
ساعت یا ۸0 کیلومتر از محیط زندگی خود خارج شده باشد، اما 
این واژه نیز مانند گردشگری تعاریف رسمی متعددی دارد. در این 
تعریف، معمواًل بین کسانی که به مدت یک روز یا کمتر )برای 
گشت  و گذار( سفر کرده اند و کسانی که به مدت یک شبانه روز 
یا بیشتر به مسافرت رفته اند، تمایز قائل شده اند. این دسته بندی 
را سازمان جهانی گردشگری و سازمان گردشگری ملی دولت ها 
تعیین کرده اند. این تعریف تمام شمول دربارۀ هر مسافری صدق 
می کند )به استثنای کارگران، مهاجران و مانند آنها(؛ از این رو آمار 
گردشگران همیشه بیش از باالترین تعداد ممکن گزارش می شود. 
این تمایز در برنامه ریزی گردشگری در مقصد بسیار اهمیت دارد: 
از  اما  ندارند،  نیازی  به منزل  به گشت وگذار می روند،  کسانی که 
گاهی  که  می کنند  استفاده  حمل ونقل  و  زیربنایی  امکانات  سایر 
از  با استفاده  به نحوی هزینة آن را می پردازند. مسافران تجاری 
خدمات خشک شویی یا برقراری تماس های تلفنی بین المللی، درآمد 
نقشی  منطقه  اقتصاد  در  الزامًا  اما  می دهند،  افزایش  را  هتل 
ندارند. به همین ترتیب، مسافر کوله پشتی دار ممکن است شب 
خرج  روستایی  مناطق  در  را  پولش  و  بگذراند  خانواده  کنار  را 
ندارند آنجا  به  رفت وآمدی  چندان  گردشگران  سایر  که   کند 

)ر.ک: برنز، 1۳۸5، ص. 74(.
عوامل تأثیرگذار در گردشگری

یعنی  برون زاست؛  عوامل  گردشگری،  در  مؤثر  عوامل  از  یکی 
تمایلی که کشورهای مختلف اعم از توسعه یافته و درحال توسعه، 
این  با هر قصدی دارند؛ برای مثال، گردش مالی  به گردشگری 
صنعت، بالغ بر هزار میلیارد دالر می شود. براساس اظهارات سازمان 
جهانی گردشگری، این آمار سبب شده است برخی افراد گردشگری 
را صنعتی با توجیه اقتصادی باال و ارزآور برای این کشورها- اعم از 
توسعه یافته و توسعه نیافته- بدانند. ارائة این آمارها در سطح جهانی، 
محرک خوبی برای بسیاری از این کشورهاست تا به منظور ورود به 
این عرصه عزم جدی داشته باشند. بسیاری از نخبگان ما بر این 

نکته توجه کرده اند و گردشگری را دارای منافع بسیاری برای ما 
می دانند؛ از آن جمله »اقتصاد و ایجاد اشتغال، از علل اصلی ورود 
افق چشم انداز بیست سالة گردشگری  این بخش است که در  به 
عامل  برخی  دیدگاه  از  نکته  این  شود«.  نفت  جایگزین  می تواند 
بر این مطلب  از نخبگان، ضمن تأکید  اساسی است. یکی دیگر 
معتقد است: »اولین اولویت ما در این بخش،  ارزش افزوده است و 
منافعی که از آن برای کشور حاصل می شود« )سعیدی، بهشتی و 

رضوانی، 1۳91، ص ص. 42-4۳(.
 در هر صورت، باید به این نکته توجه داشت که منافع اقتصادی 
برای  مهم  انگیزه ای  بخش ها،  دیگر  بر  آن  مثبت  تأثیرات  و 
نیز  این، دیدگاه دیگری  بوده است. در کنار  این صنعت  به  ورود 
اقتصادی  جنبة  به  تردید  دیدۀ  با  و  دیگر  منظر  از  که  دارد  وجود 
گردشگری می پردازد و آن را تحقیر می کند. براساس این دیدگاه 
است  جالب  و  هستند  صنعت  این  صدر  در  صنعتی  »کشورهای 
حاصل  درآمد  و  گردشگر  جذب  بیشترین  دارای  کشورها  همین 
هستند و در عین حال، گردشگرفرست ترین کشورها نیز همین ها 
هستند و دارای بیشترین هزینه ها و سرمایه گذاری ها هم هستند. 
هزینة این کشورها، حتی گاهی بیش از درآمد آنها از این بخش 
است؛  البته با احتساب هزینه های ناشی از خروج گردشگران آنها به 
دیگر کشورها که آن را نشت اقتصادی می شناسیم، با این حساب 
می توان گفت گردشگری صنعتی هزینه بر و فاقد توجیه اقتصادی 
اقتصادی  ظاهر  سر  پشت  اساس  این  بر  کشورهاست.  این  برای 
گردشگری، مسئلة دیگری قرار دارد و اقتصاد، پوششی برای آن 
و  سیاسی  باطن  در  ولی  اقتصادی،  ظاهر  در  گردشگری  و  است 
آن  از  استفاده  و  فرهنگی  توجیه  دارای  است؛ گردشگری  امنیتی 
در جهت تصویرسازی هم با فرستادن گردشگری و هم پذیراشدن 
گردشگری است؛ سیاست گذاری گردشگری در کشورهای صنعتی 
و غربی در حوزۀ فرهنگ و امنیت و سیاست تعریف می شود و در 
جهت پیشبرد اهداف کالن استفاده می شود و ما این مفهوم را درک 

نکرده ایم« )سعیدی، بهشتی و رضوانی، 1۳91، ص ص. 42-4۳(.
گردشگری می تواند در بسیاری از کشورهای درحال توسعه که منابع 
آنها تبدیل  اقتصادی  به مهم ترین منبع  ندارند،  اقتصادی چندانی 
شود؛ به همین دلیل بیشتر کشورهای درحال توسعه، در زمینة توسعة 
گردشگری، برنامه ریزی های مختلفی را شروع کرده اند. گردشگری 
از ابعاد مختلف می تواند آثار مثبت و منفی متعددی داشته باشد. از 
جمله آثار مثبت آن می توان به ایجاد اشتغال، افزایش فرصت های 
سرمایه گذاری، بهبود کیفیت زندگی، رشد فرهنگی، تقویت ارزش ها 
و سنن محلی، توسعة زیرساخت ها، حفاظت از سایت های تاریخی 
و اکولوژیکی، توسعة مهارت های برنامه ریزی و مانند آن اشاره کرد. 
در کنار آثار یادشده، اگر گردشگری به خوبی مدیریت و کنترل نشود، 
می تواند آثار منفی فراوانی به همراه داشته باشد که از آن جمله 
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می توان از انواع آلودگی ها، تهدید فرهنگ محلی، صدمات واردشده 
بر محیط زیست، گسترش بیماری ها، شلوغی و مصرف گرایی اشاره 
ایام  کرد؛ برای مثال در مازندران که پذیرای بیشترین مسافر در 
تعطیل است، جمعیت شهرستان نور در حالت عادی 110 هزار نفر 
هزار  بر 750  بالغ  آن  جمعیت  تعطیل  ایام  و  روزها  در  اما  است، 
این جمعیت در خانة دوم مستقر هستند،  از  نفر می شود. بخشی 
برخی در خانه های دوستان و آشنایان و بخشی هم در مهمان پذیرها 
تفریح  و  استراحت  در ساحل  آنها  از  زیادی  بخش  اما  هتل ها،  و 
برای  دیگری  چیز  زباله  باقی گذاشتن  مسافرت  جز  این  می کنند. 

ساکنان آن منطقه به همراه ندارد.
گردشگری در جهان درحال توسعه

امروزه کشورهای بسیار کمی در جهان وجود دارند که به منظور 
آنها  در  گردشگری  و  نشده اند  تعیین  گردشگران  برای  مقصدی 
شکل  ملی  توسعة  سیاست  به عنوان  صحیح  مؤلفه ای  شکل  به 
اصلی  مجرای  چین،  در  گردشگری  مثال  برای  است؛  نگرفته 
توسعة  ارتقای  آن  هدف  که  است  غربی  منطقة  توسعة  راهبرد 
اقتصادی-اجتماعی آن قسمت های غربی کشور است که حدود 
70 درصد از کل مناطق خشکی کشور مذکور را دربرمی گیرد. در 
این کشور، ۳10 هتل جدید در دست ساخت است که 210 هتل  
چهار یا پنج ستاره اند. این ساخت وساز سریع می تواند شامل 65 
هزار اتاق جدید با هزینه ای بالغ بر 17 میلیارد دالر باشد. افزون 
بر این، حتی برای کشورهایی با تاریخ محدودشده به گردشگری، 
تبدیل  توسعه  گزینة  به  مرکزی،  آسیای  کشورهای  برخی  مانند 

شده است )تلفر و شارپلی، 1۳91، ص ص. ۳9-۳۸(.
و  قدرتمندترین  از  یکی  به  گردشگری  گذشته،  نیم قرن  طی 
جدال آمیزترین نیروهای جهانی تبدیل شده که از نظر اقتصادی-

توانایی  به  پیش  از  بیش  مردم  که  آنجا  از  است.  مهم  اجتماعی 
برای دسترسی به وسایل و آزادی برای مسافرت دست یافته اند، 
و  مقیاس  بلکه  کرده،  بسیاری  رشد  گردشگری  صنعت  نه تنها 
هدف گردشگری نیز به شدت توسعه یافته است؛ برای مثال، تنها 
در سال 1950، بیش از 25 میلیون گردشگر بین المللی در سراسر 
جهان به گردش پرداخته اند. در سال 2004، براساس آمار سازمان 
گردشگری جهان1  تنها انگلستان رکورد ورود گردشگران خود را 
به 760 میلیون نفر در سال رسانده است. به عالوه اگر گردشگری 
داخلی )گردش های داخل مرزی( را هم به آن بیفزاییم، مجموع 
حجم جهانی سفرهای توریستی بین 6 تا 10 برابر این رقم تخمین 
زده می شود؛ پس تعجبی ندارد که گردشگری بزرگ ترین حرکت 

1. World tourism organization 2005

2. Low Development Countries (LDCs)

3. این مقیاس جهانی گردشگری است که سازمان گردشگری جهانی آمار سالیانه را برای 200 کشور جهان منتشر می کند.

صلح طلبانة مردم در مرزهای فرهنگی در تاریخ جهان است.
هرچند با رشد مشارکت در گردشگری، نیمی از ورودهای بین المللی 
تنها به ده کشور جهان محدود می شوند، بسیاری از مقصدها روی 
عجیب  و  دور  بسیار  مکان هایی  از  بین المللی،  گردشگری  نقشة 
برخوردار هستند، در سال های اخیر گردشگری در آنها بسیار سریع 
افزایش یافته است. طی یک دهة گذشته مناطق خاورمیانه و آسیای 
شرقی به رشد پایدار و روزافزونی در ورود گردشگران دست یافته اند؛ 
درحالی که به ویژه در تعدادی از کشورهای کمتر توسعه یافته2  مانند 
کامبوج،  میانمار، ساموئا و تانزانیا رشد گردشگری بیش از میانگین 
ناخالص  تولید  درصد  حدود ۳0  گردشگری  است۳.   بوده  جهانی 
داخلی مالدیو را از بین سال های 1999 تا 200۳ و 40 درصد از کل 
درآمد مالیاتی آن را تشکیل می داد. وقتی ارزش 1۳/4 میلیون دالر 
بود، گردشگری داخل مرزی مسئول توسعه و ارتقای تدریجی درآمد 
ارز خارجی مالدیو از سال 19۸۳ بود. در مقایسه با همین رقم در 
سال 200۳ که درآمدها تا 149 میلیون دالر افزایش یافت )وزارت 
گردشگری 2004( ظرفیت اقامتگاه های گردشگری دارای میانگین 
سالیانه ای شامل نرخ رشد 11/56 درصدی بین سال های 1972 تا 
2004 بود و ۸7 اقامتگاه ساحلی دارای ظرفیت حدود 17 هزار بودند. 
حجم بازدیدکنندگان بین المللی یا گردشگران ورودی از حدود 42 
هزار در سال 19۸0 به تقریباً 600 هزار در سال 2004 رسید. بیش 
از ده برابر افزایش طی 2۳ سال، با رشد سالیانه 9 درصدی، در سال 
2004، به میزان 17/۳ درصد گردشگران از شش بازار اصلی بودند: 
ایتالیا )21/2 درصد(، انگلستان )1۸/5 درصد(، آلمان )11/۸ درصد(، 
ژاپن )7/6 درصد(، فرانسه )7/5 درصد( و سوئیس )4/7 درصد( که 
درجة زیادی از وابستگی به تعداد کمی از بازارها را برای گردشگران 
نشان می دهد. برای برخی بازارها، مانند ایتالیا و سوئیس، رشد منفی 
در سال 2004 در مقایسه با سال 200۳ ایجاد شد؛ درحالی که دیگر 
با همان نرخ باقی ماندند. در  بازارهای اصلی، مانند آلمان، تقریباً 
در سال  ژاپن رشد مهمی  و  انگلستان  مانند  بازارها  دیگر  مقابل، 
2004 داشتند ، اما پس از بروز موج های سونامی 26 دسامبر 2004 

سیر نزولی یافتند )اسکات، الز و پریدوز، 1۳91، ص. ۳21(.
با انعکاس این رشد نمایشی در مقیاس و هدف، کمک اقتصادی 
جهانی گردشگری به طور فزاینده ای مدنظر قرار گرفته است. درآمد 
حاصل از گردشگری بین المللی بالغ بر 52۳ میلیارد دالر آمریکا در 
سال 200۳ بود. اگر پیش بینی های اخیر به نتیجة درستی دست 
یابد، این رقم تا سال 2020 به 2 هزار میلیارد دالر خواهد رسید. 
ارزشمندترین  می دهد  نشان  گردشگری  بیستم،  قرن  انتهای  در 
دسته بندی صادرات است، هرچند به تازگی با توجه به 7 درصد از 
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صادرات جهانی کاال و خدمات دوباره به رتبة چهارم بازگشته است.
براساس بیانیة انجمن گردشگری و مسافرت جهانی، اگر گردشگری 
 4 بر  بالغ  سالیانه  گردشگری  بیفزاییم،  آن  به  نیز  را  درون مرزی 
تقریباً 1 درصد  آمریکا درآمد دارد. طبق محاسبات  تریلیون دالر 
از استخدام و تولید ناخالص داخلی جهانی است )تلفر و شارپلی، 

1۳91، ص ص. 2- 5(.
سنخ شناسی گردشگری

برخی جامعه شناسان گردشگری را به لحاظ مفهومی و از موضعی 
انواع  جوهرۀ  به  که  کرده اند  سنخ شناسی  و  دسته بندی  انتزاعی، 
گردشگری  نوع  چند  می تواند  حتی  و  است  معطوف  گردشگری 
بررسی ها  این  از  کند.  بیان  مفهومی خود  معنای  را ذیل  متفاوت 
می توان نتیجه گرفت که گردشگری نوین را در هشت مقوله و با 

تمایزات مفهومی از هم تفکیک می کند:
1. گردشگری به مثابة مهمان نوازی تجاری شده بر عناصر دیداری 
نقش گردشگران تأکید دارد. درک این رویکرد از فرایند گردشگری 
این  است.  میزبان-میهمان  سنتی  رابطة  تجاری کردن  براساس 
تلقی از آنجا ناشی می شود که غریبه ها موقعیت و نقشی موقتی 
در جامعه ای بر عهده دارند که از آن بازدید می کنند. این رویکرد، 
روابط  پویایی هایی  و  تحوالت  مطالعة  برای  مفید  چشم اندازی 
و  نقش ها  تضاد  تحلیل  همچنین  و  آنها  مقاصد  و  گردشگری 

نهادهای مرتبط با آنان است.
2. گردشگری به مثابة مسافرت دموکراتیزه شده، به مثابة نوعی مسافر 
است که با برخی ویژگی های تحلیلی شناخته می شود. کسانی که 
پیشروان این رویکرد محسوب می شوند، گردشگری توده ای جدید 

را شکل دموکراتیزه شدۀ مسافرت های اشرافی گذشته می دانند.
۳. گردشگری به منزلة فعالیت فراغتی نوین، نوعی رفتار فراغتی 
محسوب شده است. بزرگان این رویکرد آن را فعالیتی فارغ از تعهد 
و مسئولیت )کار( می دانند. این جماعت با رویکرد کارکردگرایانه، 
فراغت و گردشگری را با تفریح و سرگرمی معرفی می کنند. این 

دسته کالن نگر و در پی تحلیل نهادی مقولة گردشگری هستند.
بر  سنتی،  زیارتی  سفرهای  نوین  صورت  به مثابة  گردشگری   .4
اهمیت ساختاری و عمیق گردشگری نوین تأکید دارد و آن را در 
رابطه با سفرهای زیارتی )به مقصد زیارت و دید و بازدید( جوامع 

سنتی تعریف می کند.
معنای  بر  فرهنگ،  اساسی  مباحث  نمود  به مثابة  گردشگری   .5
فرهنگی گردشگری تأکید دارد. تأکید این رویکرد رد رویکردهای 
و  همدالنه«  »فهمی  به  دستیابی  برای  تالش  و  باال«  از  »نگاه 
گردشگران  که  معناهایی  با کشف  کار  این  است.  فرهنگ  سویه 
برای عمل خود قائل هستند، انجام می شود. این رویکرد از تلقی 

به سوی  و  می شود  دور  تحلیلی  مفهومی  به عنوان  گردشگری 
مطالعات مقایسه ای -تفاوت و تنوعات مسافرت های فرهنگ سویه- 

پیش می رود.
6. گردشگری به مثابة فرایند فرهنگ پذیری است که حامیان آن 
تأکید و مطالعات گردشگری  بر میزبانان  تأثیرات گردشگران  بر 
این  می کنند.  ارائه  فرهنگ پذیری  وسیع تر  چارچوب  قالب  در  را 
در  گردشگران  دارد  ادعا  اما  ندارد،  فراوانی  عمومیت  رویکرد 
برخی مناطق دورافتاده نقش مهمی در رواج نوعی غربی شدگی 

کاریکاتوری داشته اند.
7. در گردشگری به مثابة نوعی از روابط قومی، تالش برای ایجاد 
ارتباط، همگرایی و تحلیل روابط گردشگر و میزبان در زمینة روابط 
قومی مورد تأکید است. این رویکرد بیشتر به مطالعاتی نزدیک است 
بازار گردشگری  اقوام )که برای  ابژه های هنری  اثر  که در زمینة 

تولید می شود( بر هویت یابی قومی انجام شده اند.
۸. گردشگری به مثابة استعمار نوین بر نقش گردشگری در ایجاد 
و  می فرستند(  گردشگر  )که  مرکز  کشورهای  میان  وابستگی 
کشورهای اقماری تأکید می کند. از این منظر، استعمار و امپریالیسم 
با اشکال تسلط و نداشتن توسعة ساختاری جایگزین شده است. این 
رویکرد را Nesh )1977( مطرح کرده است )کالنتری و فرهادی، 

1۳۸7، ص ص. 171-169(.
اهمیت گردشگری

امروزه اهمیت صنعت گردشگری و نقش آن در توسعة جوامع، برای 
همه آشکار است. دانش گردشگری علمی بین رشته ای محسوب 
می شود که با دامنة گسترده ای از رشته ها، از جمله مدیریت، اقتصاد، 
علوم اجتماعی و جغرافیا ارتباط دارد. با این حال تردیدی نیست که 
همة کشورهای جهان در رقابتی تنگاتنگ به دنبال بهره گیری از 
مزایای اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و غیره برای افزایش درآمد 
از رشد صنعت و خدمات مرتبط  ناشی  اشتغال  باالبردن سطح  و 
محور  دو  بر  کشورها  تالش  این  هستند.  خود  متبوع  کشور  در 
رشد و پایداری استوار است. کشور ما نیز با توجه به برخورداری 
از توان ها و قابلیت های باالی گردشگری می تواند سهم ارزنده ای 
داشته  این صنعت  از  منافع حاصل  برای جذب  رقابت جهانی  در 
باشد، اما باید توجه داشت در برنامه ریزی و توسعة این صنعت، از 
رویکردی استفاده شود که بیشترین مزایا و کمترین تأثیرات منفی 
را داشته باشد )اسماعیل زاده، صرافی و توکلی نیا، 1۳90، ص. 120(. 
بین المللی و چه در سطح داخلی منبع  گردشگری، چه در سطح 
و  برای گردشگری، کاال  است که  افرادی  و  تجار  برای  درآمدی 
خدمات تأمین می کنند. منبع اولیة چنین درآمدی، هزینة مستقیمی 
است که گردشگران برای محل اقامت، حمل ونقل، تفریحات، غذا، 
غیرمستقیم  تأثیرات  حال  هر  به  می پردازند.  خرید  و  نوشیدنی ها 
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تأثیرات  دارد.  وجود  نیز  گردشگری  مخارج  از  استنتاج شده ای  و 
و مشاغل  تجارت ها  مربوط می شود که  به هزینه ای  غیرمستقیم 
گردشگری برای کاالها و خدمات در اقتصاد محلی خرج می کنند؛ 
مانند هتل ها، خرید غذا و نوشیدنی، تجهیزات، منابع آب و برق و 
غیره. افزون بر این، خدمات صنعت ساخت وساز و تأمین کنندگان 
باید کاال و خدمات را در اقتصاد محلی بخرند؛ بنابراین فرایند هزینه 
و مخارج ادامه می یابد. مردم محلی درنتیجة این روند خرج کردن، 
هزینه هایی را به دست می آورند. این مقوله در اقتصاد محلی به صورت 
خرج کردن استنتاجی صرف می شود؛ به عبارت دیگر، مقدار اصلی 
که گردشگران خرج می  کنند در مقدار خاصی جذب می شود که 
وسعت فعالیت اقتصادی را نشان می دهد که این امر با ویژگی های 
اقتصاد محلی مشخص می شود. این تأثیر فزاینده، ابزار مهمی در 
محاسبة مجموع بهرۀ اقتصادی گردشگری است و ارزش کمک 
آن  گردشگری  دریافت های  به  را  کشور  یک  گردشگری  اقتصاد 
کشور مشخص می کند )تلفر و شارپلی، 1۳91، ص ص. 49-4۸(.

رویکردهای توسعة گردشگری
الف( انبوه گرایی1 

انبوه عبارت است از گردشگری تجاری معمولی که  گردشگری 
در سطح گسترده ای از جهان وجود دارد. این قبیل فعالیت های 
ساماندهی  گردشگری  بزرگ  شرکت های  به وسیلة  گردشگری 
نواحی  در  معمواًل  که  دارند  را  خود  خاص  بازارهای  و  می شوند 
مختلف گردشگری جهان متمرکز است. ریشة عناصر انبوه گرایی 
به دورۀ سرمایه داری آمریکای شمالی و سودگرایی اقتصادی لیبرال 
اروپا در قرن نوزدهم و همچنین به گردشگری کوچک مقیاس2  
تعداد  که  زمانی  برمی گردد.  گذشته  سال   150 در  سازمان یافته 
گردشگران، کمتر و منابع طبیعی در برخی حوزه ها به وفور یافت 
می شد- مانند مرزهای آمریکا که در آنجا اولین پارک های ملی 
این،  با وجود  نیز محدود شد.  تأثیرات گردشگری  ایجاد شدند- 
به عنوان  گردشگری،  از  تصور  یافت،  رشد  گردشگری  اگرچه 
براساس  نکرد.  تغییر  اواخر  همین  تا  بی ضرر  و  پاک۳  صنعتی 
سنت انبوه گرایی، ساکنان مقصدهای گردشگری، در فرایندهای 
دخالت  گردشگری  توسعة  دربارۀ  برنامه ریزی  و  تصمیم گیری 
نمی کنند و آن هایی که مخالف چنین توسعه ای باشند ممکن است 
یا عناصر منفی شناخته  )میهن ستیزان(  به عنوان دشمنان وطنی 
شوند. در سال های اخیر، کشورهایی که میزبان رویدادهای بزرگ 
از قبیل بازی های المپیک بودند، استقبال بسیاری از انبوه گرایی 
استفاده  بزرگی،  رویدادهای  چنین  در  می رسد  نظر  به   کرده اند. 

1. Boosterism

2. small size

3 . smokeless

است  مفید  میزبان  منطقة  و  شهر  برای  انبوه گرایی،  رویکرد  از 
)اسماعیل زاده، صرافی و توکلی نیا، 1۳90، ص. 120(.

ب( رویکرد اقتصادی
براساس سنت اقتصادی، گردشگری به عنوان صنعتی که می تواند 
ابزاری برای دولت ها باشد، درنظر گرفته می شود تا آنها به منظور 
دستیابی به اهداف ویژۀ رشد اقتصادی و بازساخت، ایجاد اشتغال و 
توسعة منطقه ای از طریق تأمین انگیزه های مالی، تحقیق، بازاریابی 
و ابزارهای توسعه ای از آن استفاده کنند. اگرچه در مدل اقتصادی 
انتظار نمی رود که گردشگری داروی همة دردهای اقتصادی باشد، 
این رویکرد بر ارزش بالقوۀ گردشگری به عنوان صنعتی تخصصی 
تأکید دارد که می تواند برای کاهش بی تعادلی های ملی و منطقه ای 
خارجی  مبادالت  سطوح  یا  پرداخت ها  تراز  تجارت،  مباحث  در 
مشارکت کند. در سنت اقتصادی، دولت ها از گردشگری به عنوان 
ابزاری برای رشد و توسعه در مناطق ویژه استفاده می کنند؛ بنابراین 
تأکید برنامه ریزی بر تأثیرات اقتصادی گردشگری و استفادۀ مؤثر 
برای ایجاد درآمد و مزایای شغلی برای نواحی یا اجتماعات است. 
بازاریابی  از  استفاده  اقتصادی،  رویکرد  از ویژگی های عمدۀ  یکی 
برای جذب گردشگری است که بتواند بیشترین منافع اقتصادی را 
برای مقصدی که منابع ویژۀ گردشگران را تعیین می کنند تأمین 

می کند )اسماعیل زاده، صرافی و توکلی نیا، 1۳90، ص. 124(.
پ( رفتار گردشگر

گردشگری،  درک  در  محوری  موضوع  گردشگر  رفتار  مطالعات 
به ویژه در مناطق تولیدکنندگان گردشگر در جهان است. میزان 
معمواًل  که  بی شماری  تحقیقات  با  زیادی  حد  تا  سفر  تکرار  و 
دولت های ملی از آن حمایت می کنند، بررسی شده است. درنتیجه 
رفتار گردشگر برحسب تکرار، مدت زمان، مبدأ و مقصد توصیف 
از  نیمی  این اطالعات همیشه نشان می دهد که  می شده است. 
دور  خانه  از  بیشتر  یا  شب  چهار  هرسال  در  انگلستان  جمعیت 
بوده و در تعطیالت به سر می برده اند. الگوهای رفتاری گردشگر 
بدین معنا که ساکنان  کنترل می شود؛  داخلی  تعطیالت  برحسب 
در داخل کشور و برحسب ورود بین المللی آنها کنترل می شوند؛ 
برای مثال در سال 200۸ گردشگری داخلی انگلستان 52 میلیون 
 1۸/2 پوند،  میلیارد   11/4 هزینة  با  بیشتر  یا  یک شبه  مسافرت 
میلیون سفرهای تجاری شبانه با هزینة 4/5 میلیارد پوند و 44/1 
میلیون مالقات شبانه با دوستان و اقوام با هزینة 4/۸ میلیارد پوند 
داشته است. بازدیدکننده های خارجی انگلستان در سال 200۸ نیز 
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به ۳1/9 میلیون نفر با هزینة 16/4 میلیارد پوند رسید.
درآمد  فهرست  در  را  رتبه  ششمین  انگلستان   ،2007 سال  در 
گردشگری بین المللی بعد از اسپانیا، آمریکا، فرانسه، ایتالیا و چین 
داشت. در مقیاس جهانی ورود گردشگران به میزان 2 درصد در 
میلیون   16 یعنی  میلیون،   924 به  و  یافت  افزایش   200۸ سال 
بیشتر از سال 2007 رسید )باتریل و جونز، 1۳91، ص. 10(. عوامل 
تأثیرگذار بر رفتار گردشگران را به دو دستة عوامل تأثیرگذار داخلی 

)شخصی( و عوامل تأثیرگذار خارجی تقسیم می کنند.
رفتار  بر  )شخصی(  داخلی  تأثیرگذار  عوامل   .1
گردشگران: عوامل درونی یا شخصی تأثیرگذار بر رفتار فرد در 
اسوار بروک )2005( عبارت اند  از نظر هورنر و  انتخاب نوع سفر 
از: عوامل فردی )اوقات فراغت، وضعیت درآمدی فرد، سالمتی، 
از  )ادراک  ادراکات  و  نگرش  خانواده(،  به  تعهد  و  کاری  تعهدات 
سیاسی،  نگرش های  مرتبط،  سازمان های  و  گردشگری  مقاصد 
روش های  از  ترس  مختلف،  فرهنگ های  و  کشورها  ترجیح 
ارزش آفرینی  چگونگی  سفر،  برنامه های  چگونگی  سفر،  موجود 
از طریق پول، نگرش به معیارهای رفتار با گردشگران و داشتن 
ماشین برای سفر(، آگاهی از مقصد گردشگری، میزان دسترسی 
سازمان های  بین  مختلف  قیمت های  گردشگری،  محصوالت  به 
خدماتی و گردشگری رقیب کسب، تجربة انواع تعطیالت، مقاصد 
مختلف، محصوالت سازمان های مختلف گردشگری، سفر با افراد 
و گروه های خاص و قیمت های تخفیفی )ابراهیم پور، سیدتقوی و 

یعقوبی، 1۳90، ص ص. 77-76(.
گردشگران:  رفتار  بر  خارجی  تأثیرگذار  عوامل   .2
فعالیت های  رسانه ها،  سیاسی،  عوامل  از:  عبارت اند  عوامل  این 
و  خارجی  عوامل  تأثیرگذاری  میزان  و...  بازاریابی  سازمان های 
داخلی بر رفتار گردشگران با توجه به عواملی مانند شیوۀ زندگی و 
شخصیت فرد متفاوت خواهد بود. افراد برون گرا1  در طرف دیگر 
داشته  تأکید  خودشان  تجربه های  بر  بیشتر  است  ممکن  قضیه 
گردشگران  رفتار  بر  تأثیرگذار  درونی  و  بیرونی  عوامل  باشند. 
نقشی تسهیل کننده یا محدودکننده  دارد تا گردشگران بتوانند به 
دهند؛  پاسخ  می کنند  احساس  خود  در  که  تمایالتی  و  انگیزه ها 
برای مثال افرادی که درآمد باالتری دارند، تمایل بیشتری برای 
سفر دارند تا نیازهای خود را تأمین کنند )ابراهیم پور، سیدتقوی و 

یعقوبی، 1۳90، ص. 7۸(.
جامعة میزبان و جذب گردشگر

و  گردشگر  عناصر  از  متشکل  فرهنگی  ارتباط  مبین  گردشگری 
جامعة میزبان است. اجرایی شدن توسعة پایدار گردشگری مستلزم 

1. Extrovert

2. Cultural tourism

حمایت جامعة میزبان، کارفرمایان و رهبران اجتماع میزبان است. 
به عقیدۀ لونیدز توسعة گردشگری بدون توجه به عالیق و منافع 
جامعة میزبان محقق نمی شود )فروغ زاده، شریعتی مزینانی و دانایی 

سیج، 1۳92، ص. 47(.
 جامعة میزبان، ذی نفع اصلی در توسعة گردشگری شناخته می شود. 
یافته های تحقیقات نیز مؤید آن است که توسعة پایدار گردشگری 
در مقصد بدون حمایت مردم محلی ناممکن است. اگرچه جذب 
ترکیبی  عملکرد  حاصل  میزبان  جامعة  سوی  از  گردشگر  دفع  و 
از پیامدهای  از متغیرهای گوناگون است، پنداشت جامعة میزبان 
گردشگری و موضعی که براساس آن نسبت به حضور گردشگران 
هرگونه  رویکرد  این  با  دارد.  بسیاری  اهمیت  می گیرد،  پیش  در 
با هدف  گردشگری  با  مرتبط  سازمان های  اقدام  و  تصمیم گیری 
با تأکید بر جنبة سخت افزاری  جذاب سازی بیشتر مناطق مستعد 
و  فرهنگی  جنبه های  درنظرگرفتن  بدون  گردشگری،  صنعت 
میزبان  میان  رفتاری  تمایالت  و  ذهنی  )جهت گیری های  انسانی 
و گردشگر( کم فایده خواهد بود؛ از این رو چنانچه زیرساخت های 
گردشگری در منطقه فراهم باشد، اما جامعة میزبان از نظر ذهنی 
پذیرای گردشگران نباشد، تالش ها و تبلیغات برای جذب گردشگر 
مؤثر نخواهد بود و برنامه های توسعة گردشگری نیز بهره ای ندارد 

)فروغ زاده، شریعتی مزینانی و دانایی سیج، 1۳92، ص. 47(.
انواع گردشگری

گردشگری انواع مختلفی دارد که شناخت آنها برای برنامه ریزی در 
این زمینه بسیار مهم است. تاکنون صاحب نظران و سازمان های 
بین المللی با توجه به معیارهای مختلف، دسته بندی های متعددی 
از گردشگری ارائه کرده اند. تا آنجا که برخی از 1۸ نوع گردشگری 
نام برده اند، از جمله گردشگری فرهنگی، هنری، تفریحی، دریایی، 
طبیعت گردی، ورزشی، تجاری-بازرگانی، شهری، روستایی، قومی 
فضایی،  الکترونیکی،  ماجراجویانه، سالمت،  مذهبی-  -عشایری، 

مجازی، بیابان گردی و کاری.
1. گردشگری فرهنگی

مقصود از گردشگری فرهنگی2  آن بخش از گردشگری است که به 
جذابیت های فرهنگی خاصی توجه می کند. از این منظر گردشگری 
فرهنگی نوعی از گردشگری را شامل می شود که افراد تنها برای 
با  از صنایع دستی، موسیقی و رقص های محلی و آشنایی  بازدید 
لباس های سنتی و محلی هریک از جوامع به سفر می روند )ر.ک 
سلطانی فر، مزیدی و شریفی، 1۳90، ص. 1۳(. گردشگری فرهنگی 
می دهد.  تشکیل  را  گردشگری  جهانی  تقاضای  از  مهمی  بخش 
گردشگری  درصد   ۳7 گردشگری،  جهانی  سازمان  آمار  براساس 
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بین المللی با انگیزۀ فرهنگی انجام می شود و این تقاضا در حال 
افزایش است )سلیمانی شبلی، 1۳92، ص. 1۳6(.

2. گردشگری مذهبی
این گردشگری حوزۀ عمل افرادی را شامل می شود که به منظور 
دیدار از اماکن مقدس یا انجام دادن امور مذهبی مسافرت می کنند؛ 
برای مثال میلیون ها مسلمان به عربستان سفر می کنند، مسیحیان 
به واتیکان یا کلیساهای مقدس، بودائیان به بنارس و برهمائیان به 
لهاسا می روند و... شاید بتوان گفت در ایران این نوع گردشگری 
به  تنها  ایرانیان  از  نفر  میلیون  ساالنه 25  دارد.  را  آمار  بیشترین 
شهر مقدس مشهد سفر می کنند )سلیمانی شبلی، 1۳92، ص ص. 

.)1۳7-1۳6
3. گردشگری دریایی

به  و  می شود  دور  ساحل  از  گردشگر  گردشگری،  نوع  این  در 
 19۸0 دهة  از  دریایی  گردشگری  می رود.  اقیانوس  و  دریا  وسط 
در حال گسترش است. کشتی های بزرگ اقیانوس پیما که پذیرای 
گردشگران هستند و انواع تفریحات را برای آنها فراهم می کنند، در 

حال گسترش اند )سلیمانی شبلی، 1۳92، ص. 1۳7(.
4. گردشگری طبیعت )اکوتوریسم(

با  که  است  پایدار  و  طبیعی  توریسم  نوعی  طبیعت  گردشگری 
بومی و  از ظرفیت های  بهره گیری  و  بومی  مشارکت گردانندگان 
گردشگری  جهانی  سازمان  می شود.  میسر  گردشگری  طبیعی 
اکوتوریسم را این گونه تعریف می کند: »نوعی گردشگری که در 
آن مسافرت به مناطق طبیعی با اهداف مطالعاتی و بهرۀ بصری 
می گیرد.  صورت  حیات وحش  و  طبیعی  رستنی های  و  مناظر  از 
گردشگری  و  درصد   20 طبیعت گردی،  یا  طبیعت  گردشگری 
زیست محیطی، 7 درصد بازار مسافرت جهانی را در اختیار دارند« 
)سلیمانی شبلی، 1۳92، ص. 1۳7(. بدیهی است کشورهایی که 
دالر  میلیون ها  ساالنه  برخوردارند،  قابل ارائه  و  متنوع  طبیعت  از 
از پارک های ملی و مناطق حفاظت شدۀ خود درآمد ارزی کسب 
اقتصادی  چرخ  درآوردن  حرکت  به  برای  گام  اولین  می کنند. 
توریسم، شناسایی و معرفی قابلیت ها و توانمندی های بالقوه است 
زمینه های  می توان  همه جانبه  برنامه ریزی های  و  شناخت  با  که 
به دلیل  ما  کشور  کرد.  مهیا  آن ها  برای  را  اقتصادی  بهره برداری 
داشتن تنوع اقلیمی و زیستی، توان های فراوانی برای جذب توریسم 

و اکوتوریسم دارد )سیدعلی پور و اقبالی، 1۳91، ص. 4۳(.
5. گردشگری روستایی

در گردشگری روستایی منابع فرهنگی، طبیعی و تاریخی نواحی 
قابل عرضه اند.  گردشگری  فرهنگی  کاالی  به عنوان  روستایی 
در  ثبات  و  تنوع  اقتصادی،  رشد  موجب  روستایی  گردشگری 

اشتغال، پویایی تجارت و صنایع، گسترش فرصت هایی برای رشد 
درآمد به صورت فعالیت های چندگانه، ایجاد بازارهای جدید برای 
محصوالت کشاورزی و گسترش مبنای اقتصاد منطقه ای می شود. 
ایران روستاهایی بکر و سنتی دارد که برخی از آنها با معماری خاص 
خود می توانند شهرت جهانی کسب کنند؛ مانند ماسوله در گیالن، 
 ،1۳92 شبلی،  )سلیمانی  و...  گرگان  در  زیارت  کاشان،  در  ابیانه 
برنامه ریزی  از  ص ص. 1۳7-1۳۸(. چنانچه گردشگری روستایی 
منظمی برخوردار باشد، شاید یکی از سودآورترین نوع گردشگری 
محسوب شود. جامعة گردشگر خود را آمادۀ چنین تفریحی خواهد 
کرد و حتی در نشاء برنج و برداشت برنج )درو( می تواند به کشاورزان 
کمک کند. این عمل نه تنها گردشگران را ارضا می کند، بلکه آنها 
را در حفظ و برداشت محصول نیز سهیم می کند و درنهایت ممکن 

است به خرید محصوالت بینجامد.
6. گردشگری ورزشی

بسیاری از مهمانان کشورهای مختلف اشخاصی هستند که با قصد 
ورزش و تمرین یا شرکت در مسابقات ورزشی، تماشای مسابقه 
اردوهای ورزشی  یا گذراندن  بازیکنان مورد عالقه شان،  یا  تیم ها 
به سفر رفته اند. ورزش برای عده ای از مسافران جنبة تفریحی و 
تفننی دارد؛ مانند کسانی که به دلیل عالقه به موج سواری، قایقرانی، 
کوهنوردی و اسکی بازی یا تماشای مسابقات ورزشی به کشوری 
سفر می کنند. برای عده ای نیز گردشگری جنبه ای حرفه ای دارد؛ 
مانند تیم ها یا بازیکنانی که برای برگزاری یک مسابقة ورزشی یا 
گذراندن اردوی تمرینی عازم کشورهای دیگر می شوند )سلیمانی 
شبلی، 1۳92، ص. 1۳۸(. گردشگران ورزشی شامل ورزشکاران، 
)مدیر،  هیئت همراه  اعضای  و  داور  تیم،  یک  تماشاگران  مربیان، 

سرپرست، پزشک و...( است.
7. گردشگری سالمت

هوادرمانی،  و  آب  آبگرم درمانی،  به منظور  مسافران  از  گروهی 
که  مکان هایی  به  پزشکی  خدمات  و  دریا  سواحل  از  استفاده 
تسهیالت درمانی موردنظرشان وجود داشته باشد، سفر می کنند؛ 
بنابراین چنین سفری شامل فعالیت های گوناگونی می شود که با 
هدف تأمین بهداشت و سالمت فرد یا گردشگر انجام می شود؛ 
و...  بازپروری  نقاهت،  دورۀ  گذراندن  و  بهداشتی  مراقبت  مانند 
از  همواره  مالزی  و  سوئیس  آلمان،  آمریکا،  اخیر  سال های  در 
آنها  به  درمان  به منظور  زیادی  بیماران  که  بوده اند  کشورهایی 
که  دارد  وجود  بسیاری  مکان های  نیز  ایران  در  کرده اند.  سفر 
نارسایی های  آرامش و درمان  آوردن  به دست  برای  گردشگران 
پوستی به آنجا مراجعه می کنند؛ مانند کوهستان ها، دریاچه هایی 
سرعین  مانند  معدنی  گرم  آب  ارومیه، چشمه های  دریاچة  مانند 
به نظر  به شرایط فعلی و محلی کشور  با توجه  اما  و الریجان، 
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نمی رسد این مناطق موجب جذب جهانگردان خارجی شوند )ر.ک 
سلیمانی شبلی، 1۳92، ص ص. 1۳9-1۳۸(.

8. گردشگری جنگلی
از گردشگری، گردشگری مسئوالنه و رابط آشتی میان  این نوع 
به منظور  افراد  گردشگری  از  نوع  این  در  است.  طبیعت  و  انسان 
از طبیعت  پیاده روی  و  مطالعاتی  فراغت، فرصت  اوقات  گذراندن 
به  مردم  روزافزون  تقاضای  به  توجه  با  می برند.  بهره  جنگل 
مسئله  این  دربارۀ  تحلیل  و  تجزیه  تفریحی،  مراکز  و  تفرجگاه ها 
از دیدگاه اقتصادی و اجتماعی و بررسی کامل خواسته های مردم، 
همچنین پیش بینی نیازهای تفرجگاهی و اوقات فراغت در آینده 
کاری است که با وجود دشواری، ضروری به نظر می رسد )مسعودی 

شهابی و اسماعیلی ساری، 1۳۸5، ص. 61(.
9. گردشگری مجازی

اساسی  مؤلفه ای  می توان  را   (E-Tourism) مجازی  گردشگری 
 Information) اطالعات فناوری  با  انواع گردشگری همگام  از  و 
آن  ظهور  از  دهه  دو  حداکثر  که  آورد  شمار  به   (Technology

دیجیتالی  سرزمین  در  حضور  مجازی،  گردشگری  نمی گذرد. 
 ،(Data Audio) صوتی  داده های  مشاهدۀ  و   (Digital Web) وب 
متنی (Text Data) و تصویری از دنیای فیزیکی است که امکان 
سفرهای مجازی و غیرواقعی و بهره گیری از جاذبه های طبیعی 
مناطق هدف گردشگری را برای کاربرانی که قصد مراجعه به این 
اماکن گردشگری هدف را دارند یا برای کسانی که از این امکان 
محروم می مانند، فراهم می کند. گردشگری دور دنیا که در نوشتة 
ژول ورن، نویسندۀ شهیر فرانسوی، در هشتاد روز امکان پذیر شد، 
امکان پذیر  کلیک  یک  با  اینترنتی،  ابرمتن های  با  تنها  امروزه 
است. با استفاده از سایت های کاخ موزه ها و اماکن باستانی جهان 
می توان به دنیایی از اطالعات متنی، تصویری از نمادهای تاریخ 
باستان و جلوه هایی از گردشگری تاریخی- باستانی دست یافت. 
امروزه برخی پایگاه های دولتی در اینترنت، سیستم های دوربین 
شهری خود را به سرزمین دیجیتال پیوند داده اند. با این دوربین ها 
می توان شهرهای مختلف را به صورت زنده مشاهده کرد و حتی 
بازدید  به  عالقه مندان  از  خیلی  گرفت.  یادگاری  عکس  آنها  از 
از  پاریس،  لوور  تا  مسکو  هرمیتاژ  از  جهان،  بزرگ  موزه های  از 
تارنماهای اینترنتی آنها برای مشاهده اطالعات استفاده می کنند؛ 
و  ورزشی  بین المللی  مسابقات  هتل،  هواپیما،  بلیت  رزرو  حتی 
جشنواره های فرهنگی-هنری جهانی، امروز با رفتارهای سازمانی 
الکترونیکی همراه شده است )بمانیان، پورجعفر و محمودی نژاد، 

1۳۸9، ص. 9(.
1. Pro-poor tourism

2. www.propoortourism.org.uk

10. گردشگری به نفع فقرا 1
یکی از راهبردهایی که به تازگی در بیشتر کشورهای جهان مدنظر 
قرار گرفته است، توسعه و گسترش گردشگری در نواحی محروم 
و به نفع فقراست. این موضوع که ذهن بیشتر برنامه ریزان را به 
خود مشغول کرده است، گردشگری به نفع فقرا نام دارد. توجه 
فقرا  نفع  به  فقر است و گردشگری  بر کاهش  این شیوه  خاص 
لزومًا بر اهداف توسعه ای گستردۀ توسعة پایدار تأثیری ندارد. به 
ST- برنامة  در  را  دو  این  جهانی  گردشگری  سازمان  حال  هر 

در  که  برنامه  این  است.  گنجانده  فقر  کاهش  گردشگری-   EP
انگلستان متصل  اهداف توسعة هزاره  به  ابداع شد،  سال 200۳ 
است که در نمایه بیان شد و دفتر بین المللی آن در سئول واقع 
کیفیت  به  دستیابی  به دنبال  فقرا  نفع  به  گردشگری  است.  شده 
فقیرترین  برای  را  فرصت هایی  که  صورت  این  به  است،  بهتر 
بازارهای  از  نیز  آنها  تا  می کند  فراهم  مقصد  جوامع  اعضای 
گردشگری سود ببرند؛ به عبارت دیگر فقرا از بخش گردشگری 
داخلی  ساخت  محصوالت  نمی توانند  بنابراین  محروم اند؛  محلی 
ارائه دهند. هدف گردشگری  دیگران خدماتی  به  یا  بفروشند  را 
به نفع فقرا، بازکردن راه های دسترسی فقرا به بخش گردشگری 
است و به این شکل منبع درآمدی را برای آنها فراهم می کند. 
نمونه های بسیاری از گردشگری موفق به نفع فقرا وجود دارد2 ؛ 
هرچند شیوه های پیشین توسعه نتوانسته اند بهره و سود حاصل از 
گردشگری را به طور مساوی تقسیم کنند )تلفر و شارپلی، 1۳91، 

ص ص. 1۳1-1۳0(.
11. کشتی های تفریحی

صنعت  محققان  توجه  که  گردشگری  فضای  از  دیگری  شکل 
عالی  محصور  فضای  کرده،  جلب  خود  به  را  گردشگری 
در  برای مدت طوالنی  است که مسافران  تفریحی  کشتی های 
بر  نظارت  و  مقررات  روزبه روز  همچنین  می شوند.  سرگرم  آنها 
رفتار، از سوی شرکتی که دارای کشتی است و گروه کارمندان 
داشته  را  چشمگیری  رشد  تاکنون  صنعت  این  می شود.  اجرا 
است. مفهوم شناوری مطلق تنها راه جذاب کشتی های گشتی 
و  رسانه ها  که  است  چیزی  بلکه  نیست،  گردشگر  جذب  برای 
تبلیغ و ترویج می کنند. »اویسیز  اپراتورهای چنین کشتی هایی 
آودسز« با ظرفیت بیش از 6 هزار مسافر و 2۳00 خدمة کشتی 
است.  بوده  شناور  تاکنون  که  است  کشتی هایی  بزرگ ترین  از 
به عنوان یک تجربة شهری فروخته می شود؛ یک شهر  کشتی 
و  )باتریل  کارائیب  طرف  به  دریایی  سفری  و  اقیانوس  روی 

جونز، 1۳91، ص. ۳15(.
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12. گردشگری کوله پشتی
گردشگران این گروه افراد ماجراجویی هستند که همة نیازهای 
خود را در یک کوله پشتی قرار می دهند و پیاده، یا با دوچرخه از 
شهری به شهر دیگر سفر می کنند و معمواًل شب ها را در پارک ها 
یا خیابان ها یا هر کجا که الزم باشد به استراحت می پردازند و 
گاهی نیز پول های خود را در امور خیریه و کمک به تهیدستان 

هزینه می کنند.
13. گردشگری سیاه

گردشگری سیاه )که گاهی به نام گردشگری مرگ شناخته می شود( 
در دهة گذشته به عنوان یک حوزۀ گردشگری پاتوقی جای خود را 
باز کرده است. مرگ، شکنجه،  بازدید و گردشگری قرن هاست که 
در ارتباط متقابل با یکدیگر بوده اند. درواقع سال هاست مردم جذب 
وقایع و محله هایی می شوند که با مرگ، فاجعه، درد و رنج، خشونت 
و کشتار مرتبط هستند. از روم باستان و مبارزات گالدیاتوری گرفته 
مرگ  مکان های  مألعام،  در  اعدام  دیدن  برای  مردم  تجمع  تا 
همیشه جذابیت خاصی برای مشاهدۀ مخفیانه داشته اند )باتریل و 

جونز، 1۳91، ص. ۳92(.
14. خیابان گردی

نوعی گردشگری است که افراد تنها با خودرو یا بدون خودرو، در 
باشند،  داشته  بازدید  از مکان های خاصی  اینکه  بدون  و  شهرها 
به گشت وگذار می پردازند؛ تنها به دلیل اینکه از شهر و موقعیت 
نمای  و  مغازه ها  ویترین های  نظاره گر  کنند،  کسب  اطالع  شهر 
مشاهده  و  پارک ها  در  گشت وگذار  به  و  باشند  ساختمان ها 

آب نماهای شهر بسنده کنند.
15. گردشگری به سبک اشتراک گذاری خانه

ابتدا  افراد  این نوع از گردشگری شیوۀ جدیدی است که در آن 
در سایتی عضو می شوند و هر چند وقت یک بار قرار بازدید را در 
یک کشور می گذارند. در این شیوه، هر شخص هزینة سفر خود 
اختیار  در  را  خودش  زادگاه  و  خانه  میزبان،  تنها  و  می پردازد  را 
پذیرایی  مهمانان  از  نه تنها  کشورش  در  میزبان  می گذارد.  آنها 
می کند، بلکه آنها را به تفریح و گردش هم می برد و این به صورت 
چرخشی میان اعضا اتفاق می افتد و دور بعد فرد میزبان مهمان 
خواهد شد. آنها در پایان سفر کاربرگ نظرسنجی خود را به مرکز 
نشود،  رفع  اشکاالت  و  ایرادها  چنانچه  و  می کنند  اعالم  اصلی 

شخص از عضویت حذف می شود.
16. گردشگری و جرم

پاره ای از مجرمان در مناطقی که گردشگران بسیاری دارد، حضور 
پیدا می کنند و جرائمی را علیه گردشگران و افراد بومی مرتکب 

می شوند. این شیوه گاهی مواقع به دو صورت رخ می دهد؛ یکی 
اینکه گردشگر توسط اشخاص محلی، قربانی جرم واقع می شود و 
دیگر اینکه برخی مجرمان در لوای گردشگر با برنامه ریزی یا بدون 

برنامه ریزی به رفتارهای مجرمانه علیه بومیان اقدام می کنند.
17. گردشگری علمی

بررسی  با  همراه  دانشمندان  از  گروهی  سفر  علمی  گردشگری 
و  دانشمندان  فعالیت  و  کار  شامل  و  است  علمی  اکتشافات  و 
کارشناسان در سایر موضوعات و حوزه های علمی است. یا فرصتی 
محسوب می َشود که طی آن یک متخصص می تواند برای مدتی 
از  غیر  دیگری  تحقیقاتی  آزمایشگاه های  یا  مؤسسات  در  کوتاه 
محیط های کاری و علمی خود کار کند. گردشگری علمی شاخه ای 
از گردشگری است که شاخه های متنوعی دارد. نوع اول آن عبارت 
است از اینکه فرد برای گذراندن دورۀ علمی و عملی مجبور است از 
خانه و کاشانة خود مدتی دور باشد؛ مانند اندیشمندانی که به دنبال 
فسیل ها هستند یا دانشمندانی که برای بررسی خاک در مناطق 
مختلف حضور می یابند. نوع دوم آن است که فرد برای شرکت در 
کارگاه های آموزشی که مراکز علمی معتبر داخلی یا خارجی برگزار 
می کنند شرکت می نمایند. نوع سوم این است که فرد برای حضور 
در همایش های علمی در داخل یا در خارج از کشور حضور می یابند، 
نوع چهارم برای خرید منابع علمی در جشنواره ها شرکت می کنند و 
نوع پنجم برای بازدید از مراکز علمی در قالب اردو شرکت می کنند.

زیرساخت های گردشگری
صنعت توریسم اشتغال زاترین صنعت است؛  زیرا سرمایة الزم برای 
ایجاد اشتغال در این صنعت بسیار کم و قادر به ایجاد ده ها شغل 
مختلف است. در زمینة قدرت اشتغال زایی این صنعت می توان به 
این نکته اشاره کرد که در مقابل ورود هر شش جهانگرد به کشور، 
برای یک نفر شغل ایجاد می شود؛ به گونه ای که هم کارگران سادۀ 
بدون مهارت و هم صاحبان مهارت های گوناگون می توانند در این 
صنعت مشغول به کار شوند. بخش های اصلی صنعت گردشگری 
مکان های  از:  عبارت اند  ایجاد شغل هستند،  به  قادر  هرکدام  که 
ارائه دهندۀ  سازمان های  ارائه دهندگان خدمات حمل ونقل،  اقامت، 
خدمات به جهانگردان )مانند محل های تفریحی و گردشگری و 
تشکیالت مربوط به پذیرایی یا فروشگاه ها(، سازمان های متخصص 
در امر جهانگردی )مانند سازمان ایران گردی و جهانگردی( و دفاتر 
دولتی و محلی جهانگردی )مکیان و نادری بنی، 1۳90، ص. 196(.

الف( اقامتگاه های مسافرتی
از مهم ترین عناصر صنعت گردشگری، واحدهای اقامتی هستند. 
این مراکز بعد از جاذبه های گردشگری، عمده ترین و مهم ترین نکتة 
قابل توجه گردشگران محسوب می شوند. میزان خدمات مراکز اقامتی 
و کیفیت آن، خدمات بهداشتی مطلوب و نزدیکی به مقصد مورد 
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نظر که هدف نهایی سفر گردشگر است، می تواند کاهش یا افزایش 
فضای خدماتی و تغییر الگوی رفتاری گردشگر را به همراه داشته 
باشد. از سوی دیگر »استفاده از هتل بیشترین تأثیر اقتصادی را در 
صنعت گردشگری دارد؛ به طوری که بیش از 60 درصد هزینه های 
گردشگری را دربرمی گیرد«؛ بنابراین در اولویت بندی خدمات مورد 
فکر  که  به گونه ای  دارد؛  فراوانی  اهمیت  اسکان  گردشگران،  نیاز 
اسکان و جلب رضایت خانواده، یکی از دغدغه های فکری بیشتر 

گردشگرانی است که سفر خود را برنامه ریزی می کنند.
از دیدگاه گردشگران، کاهش خطرهای مالی و غیرمالی و هزینة 
سفر از جمله منافع کلیدی هستند. موضوع کلیدی دربارۀ صاحبان 
مراکز اقامتی توانایی ارائة قیمت های مناسب تر در مقایسه با مراکز 
اقامتی رقیب، توانایی کسب سهم بازار بیشتر، توانایی حفظ مشتریان 
بازاریابی  هزینة  کاهش  و  خود  تجاری  نام  به  وفاداری  طریق  از 
است. با وجود تأکید فراوان بر اهمیت مشتریان در بخش خدمات، 
اندازه گیری ارزش ویژۀ شاخص های کلیدی مراکز اقامتی و در نظر 
گرفتن جنبه های شناختی آن موضوعی جدید در مفهوم بازاریابی 
خدمات در مقایسه با بازاریابی محصول است که باید بیشتر به آن 
توجه کرد )رهنما و دیگران، 1۳91، ص ص. 70-71(. درحقیقت، 
تجمع هتل ها در یک منطقة جغرافیایی خاص به آنها مزیتی تجاری 
می بخشد. از دیدگاه ما، چهار فرضیة دیگر هم باید به فرضیه های 
برای  گردشگران  ترجیحات  جدید  فرضیه های  این  شود.  افزوده 
انتخاب هتل مورد نظرشان در مرکز شهر را در مقایسه با گردشگران 
مستقل واضح تر کرده که این امر تکمله ای بر مدل یوکنو است که 

گردشگران را به اقامت در مرکز شهر عالقه مند نشان می دهد:
1. گردشگران ترجیح می دهند در هتلی در نقاط مرکزی شهر اقامت 
کنند تا از زمان سفر به مراکز گردشگری شهر بکاهند و اقامتشان در 

شهر را به حداکثر برسانند.
2. با توجه به دسترسی نداشتن به خودرو، گردشگران تمایل دارند 
آنها هیچ  برای  اصواًل  بروند.  در شهر  مراکز گردشگری  به  پیاده 
دلیل قانع کننده ای وجود ندارد تا خودرویی موقت کرایه کنند؛ زیرا با 

خیابان های شهر، به ویژه شهرهای بزرگ آشنایی ندارند.
جانمایی  و  نقشه  از  گردشگران  محدود  دانش  به  توجه  با   .۳
بیشتر  که  شهر  مرکز  در  می دهند  ترجیح  گردشگران  شهر، 
اقامت داشته  مراکز جاذبه های گردشگری شهر در آن قرار داد، 
بلکه  می یابند،  مشکل  را  شهر  در  مسیریابی  نه تنها  آنها  باشند. 
به دلیل اینکه نقشة ذهنی مکانی آنها یک دست نیست، به سختی 
می توانند مسافت های جغرافیایی مانند فاصلة میان هتل ها و مرکز 

شهر را محاسبه کنند.
فواصل  صحیح  محاسبة  صورت  در  حتی  گردشگران  بیشتر   .4
آنها  اگرچه  نیستند؛  آشنا  با سامانة حمل ونقل شهری  جغرافیایی 

نقاط  به  رفتن  برای  روش  و  مسیر  بهترین  با  مبهم  به صورت 
مختلف آشنا باشند. همچنین آنها از زمان الزم برای رسیدن به 
مقاصد مورد نظر خود آگاهی ندارند )شوال و ایساکسن، 1۳91، 

ص ص. ۳5-۳4(.
 7۸0 حدود   ،1۳۸6 سال  در  منتشرشده  آمار  آخرین  براساس 
آپارتمان و حدود 20۳۳  با درجه های مختلف، ۳79 هتل  هتل 
تأسیسات پذیرایی بین راهی در کشور وجود داشته است. میزان 
استفاده از هتل ها از شهری به شهر دیگر متفاوت است؛ برای 
مثال بیشتر مناسبت ها و کنفرانس ها در تهران برگزار می شود؛ 
پذیرای  تعطیل  ایام  در  شیراز  مانند  دیگر  شهرهای  درحالی که 
بازدیدکنندگان هستند. اشغال هتل ها به طور میانگین ۳9 درصد 
است که با توجه به کیفیت پایین خدمات و نیاز عاجل به ترمیم 
و توسعة هتل ها در ایران، احتمال نمی رود درصد اشغال هتل ها 

در آینده ای نزدیک افزایش یابد.
ب( حمل ونقل

هر  در  خارجی  پروازهای  پایانه های  به ویژه  اصلی  فرودگاه های 
کشور از نظر اینکه اولین اثر را بر میهمانان و گردشگران خارجی 
کشورهای  دارند.  کشورها  برای  فوق العاده ای  اهمیت  می گذارند، 
را به صورت ویترینی  پروازهای خارجی  مختلف دنیا ترمینال های 
ظرفیت های  مدیریتی،  توان  فرهنگ،  تا  می کنند  طراحی  جذاب 
گردشگری و ویژگی های کشور خود را در معرض دید گردشگران 
قرار دهند. ایران ۳16 فرودگاه دارد که شهرهای بزرگ را به هم 
پیوند داده و از این نظر در جایگاه 24 جهان قرار گرفته است. تعداد 
فرودگاه های بین المللی هشت عدد بوده که جدیدترین آن فرودگاه 
بین المللی امام خمینی است. با این حال صنعت هوایی ایران هنوز تا 

وضعیت مطلوب خود فاصلة زیادی دارد.
شبکه  این  است.  برخوردار  نیز  راه آهن  شبکة  از  ایران  همچنین 
توانسته است مناطق داخلی و بین کشوری را به هم متصل کند. 
خطوط اتوبوس رانی نیز شهرهای مختلف را به هم مرتبط می سازند. 
سیستم راه آهن ایران ۸442 کیلومتر است که به وسیلة آن به سه 
آذربایجان متصل شده است.  پاکستان و جمهوری  ترکیه،  کشور 
شهرستان ها و شهرهای بزرگ دارای خطوط اتوبوس رانی شهری 
هستند که به دلیل کیفیت پایین و سادگی این خطوط به ندرت از 
جانب گردشگران استفاده می شوند. شبکة جاده ای ایران نیز بسیار 
گسترده است که بیش از 70 درصد آن آسفالت شده و بیشتر نقاط 

را به هم متصل می کند.
پ( خرده فروشی در صنعت گردشگری

و  رقابت شدید  ایران  در  گردشگری  ویژگی صنعت خرده فروشی 
استانداردهای پایین است. در سال 2005 تعداد 2500 آژانس در 
تعداد  )که  ده سال گذشته  با  مقایسه  در  داشتند که  کشور وجود 
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آنها 90 دفتر بود( افزایش چشمگیری یافته است. با این حال پیامد 
این سطح رشد برای صنعت گردشگری کاماًل مثبت نبوده است؛ 
زیرا بسیاری از شرکت ها متضرر شده و حدود 40 درصد آنها در 
دفتر   2400 حاضر  حال  در  گرفته اند.  قرار  ورشکستگی  معرض 
خدمات مسافرتی و جهانگردی در کشور وجود دارد که برخی از آنها 

غیرفعال هستند )خبری، 1۳۸9، ص ص. 56-55(.
ت( آشنایی و درک قبلی

از آنجا  که بسیاری از شهرهای جهان چندان به عنوان شهرهای 
گردشگری شناخته نمی شوند، گردشگرانی که برای نخستین بار 
به آنجا می روند، هیچ گونه درک روشنی از جاذبه ها و ظرفیت های 
منابع  اهمیت  موارد،  این  در  ندارند.  شهرها  این  گردشگری 
قرار  گردشگر  اختیار  در  رسیدن  از  پیش  که  اطالعاتی  مختلف 
این  افزایش می یابد. ممکن است کسی بپرسد چگونه  می گیرد، 
منابع اطالعاتی می توانند بر الگوهای مکانی گردشگران مختلف 
تأثیر بگذارند. برای بحث مفصل دربارۀ منابع مختلف اطالعات 
منبع  راهنمای سفر  کتابچه های  برای گردشگران،  قابل دسترس 
اطالعاتی مهمی هستند که در اختیار گردشگران قرار می گیرند. 
این کتابچه ها همان کاربردی را برای گردشگران مستقل دارند 
دارد.  گردشگری  سازمان یافته  گروه های  برای  تور  راهنمای  که 
تور در  تأثیر راهنمای  از  تأثیر کتابچة راهنما کمتر  این  با وجود 
دربارۀ   )19۸6(  Lew تحقیقات  است.  سازمان یافته  گروه های 
امر  این  می کند.  اثبات  را  فرضیه  این  سنگاپور  در  گردشگری 
راهنما  کتابچه های  بین  ارتباطی  هیچ  که  است  آن  نشان دهندۀ 
ندارد.  وجود  شهر  یک  در  مستقل  گردشگران  مکانی  فعالیت  و 
جزئیات  اجازه می دهد  گردشگر  به  راهنما  کتابچة  مشابه  به طور 
الزم دربارۀ بازدید خود را از یک شهر به دلیل وسعت شهرهای 
است،  گردشگر  اختیار  در  که  کوتاه مدت  اقامت های  و  امروزی 
کامل کند؛ زیرا این فرصت کم به او اجازۀ بازدید کامل از همة 
نقاط یک شهر را نمی دهد )شوال و ایساکسن، 1۳91، ص. ۳۳(.

ث( درک مقصد
گردشگری به طور اعم و گردشگری در شهرها به طور اخص، بخشی 
در حال رشد است. پژوهشگران دریافته اند بخش اعظم گردشگری 
شهری در مناطقی در داخل شهرها متمرکز شده است. گردشگران 
گردشگری  منطقة  در  را  خود  وقت  بیشتر  فرهنگی  و  تفریحی 
مرکزی و همچنین در منطقه ای که معمواًل شامل یک مرکز شهر 
تاریخی است صرف می کنند. مسافران کاری بیشتر وقت خود را در 
منطقة مرکزی کسب وکار و در مرکز کنفرانس ها صرف می کنند. 
با توجه به افزایش تعداد گردشگران، فعالیت های زمانی و مکانی 
گردشگران در سراسر بخش های مختلف مراکز شهری برخی از 
دالیل شکل گیری مراکز شهری بدین گونه که ما امروزه می شناسیم 

برای  عالی  فرصتی  فناوری  مسیریابی  میان،  این  در  است.  شده 
ارائه  سامانة شهری  و  مراکز شهری  بر  گردشگری  تأثیر  مطالعة 
داد. داده های جمع آوری شده با استفاده از این فناوری های دقیق تر، 
با سهولت بیشتر و در مقیاس های بزرگ تر در مقایسه با داده های 
زمان-مکان که تاکنون در دسترس بوده است جمع آوری می شود.

اطالعات به دست آمده از فعالیت بازدیدکنندگان در طول مقصد را 
می توان با استفاده از فناوری مسیریابی در زمین واقعی و با ایجاد 
راداری مجازی تجزیه و تحلیل کرد. امکانات جدیدی که به وجود 
در  جاذبه ها  فیزیکی  برآورد ظرفیت حمل  از:  عبارت اند  می آیند، 
طول و در خود مقصد، مکان یابی مناطقی که خارج از دامنة مسیر 
گردشگران هستند و پتانسیل تحقق یافته ند ارند و می توانند توسعه 
پیدا کنند و تعیین اثر زمان روز، آب و هوا، روزهای هفته و فصول 
سال روی مصرف زمانی و مکانی مقصد گردشگران. گردشگری، 
از  زیادی  درصد  که  مناطق شهری  در  واقع  فعالیت های  به ویژه 
از  تا حد زیادی می تواند  را تشکیل می دهند  صنعت گردشگری 
روش مسیریابی دیجیتالی که قادر است مسیرهای فرد پیاده را در 
زمان های طوالنی با دقت و مداومت ردیابی کند بهره مند شود؛ 
زیرا کسب وکار فعالیت های تجاری و تفریحی بسیاری از شهرها 
به طور گسترده در مرکز شهر که سطح باالیی از حرکت عابران 
پیاده است، واقع شده است. این مسئله حتی در بیشتر اقتصادهای 
توسعه یافتة شهری که حرکت فعالیت های تجاری به کناره ها در 
طول سال های اخیر است، صدق می کند. در این موارد مرکز شهر 
و  )شوال  است  اداری  زندگی  و  فرهنگی  اجتماعی،  زندگی  قلب 

ایساکسن، 1۳91، ص. 1۸1(.
موانع گردشگری

و  سفر  صنعت  برای  فراوانی  مشکالت  حتم  به طور   21 قرن 
گردشگری داشته است. از 11 سپتامبر 2001 این صنعت به بازنگری 
عملکرد خود پرداخته است. فراتر از تهدید تروریسم در دهة گذشته 
)حوادث تروریستی 11 سپتامبر و حوادث تروریستی جاکارتا اندونزی 
در سال 2001(، این بخش با چالش های دیگری از قبیل بالیای 
طبیعی )سونامی سال 2004 در اقیانوس هند و زلزلة ارگ تاریخی 
بم( و بیماری های مسری )بیماری سارس در شرق آسیا و چین، 
به تازگی  و  آنفلوانزای خوکی  و  مرغی  آنفلوانزای  ماالریا،  بیماری 
بیماری ابوال در آفریقا که جان بیش از ۳ هزار نفر را گرفته است( 
مواجه شد. در سال 200۸، نیز با نوسانات قیمت سوخت که فشار 
افزون تری را بر این بخش وارد کرده است، مواجه شد. در این میان، 
مهم ترین واقعه را می توان بحران مالی و اقتصادی سال 200۸ و 
درنتیجه ورشکستگی نسبی بازار سهام، کاهش دسترسی به سرمایه 
و پایین آمدن سطح اطمینان مصرف کننده و اعتراف بیشتر دولت ها 
به ورود به حالت رکود اقتصادی دانست. با وجود همة این چالش ها، 
گردشگری بین المللی در سال های گذشته همواره افزایش یافته و 
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در حال حاضر تعداد آن از مرز 900 میلیون نفر فراتر رفته است 
)خبری، 1۳۸9، ص. ۳1(. به طورکلی هر بحرانی نتایج و عواقبی 
فراتر از حد انتظار دارد؛ حتی سازمان هایی که ارتباط مستقیمی با 
بحران نداشتند، به  دلیل ایجاد تغییر در فضای تجارت، از آثار سوء 
این مقوله تأثیر پذیرفته اند. در این زمینه باید اشاره ای به »آثار جانبی 
بحران« که به رانده شدن گردشگران از یک مقصد تفریحی یا حتی 
یک سازمان منجر می شود، آن را مشکل آفرین و مخرب دانست. 
یک  ایجاد  دفعات  تعداد  و  بحران  مانند شدت  مسائلی  همچنین 
بحران می تواند بر سرعت، مسیر بهبودی و بازسازی تأثیرگذار باشد. 
بحران ها و فاجعه های عظیم )مانند واقعة سونامی، زمین لرزه ها و 
حتی فاجعة 11 سپتامبر( سبب کاهش سرمایة اجتماعی یک منطقه 
می شوند )نینینن و گاتسو،  1۳90، ص. 1۳۳(. در زیر به برخی از 
این بحران ها که مانع توسعة گردشگری می شود اشاره خواهیم کرد.

الف( بیماری ها و بالیای طبیعی
سفرهای توریستی، به ویژه سفرهای بین المللی، براساس ویژگی های 
سفر و نیز مسافر، مخاطرات گوناگونی برای سالمتی گردشگران 
با  به طور غیرمترقبه  در طول سفر  است  دارد. گردشگران ممکن 
تغییرات شدید ارتفاع، آب و هوا، دما، آلودگی های عفونی، بیماری، 
سوانح و بالیای طبیعی مواجه شوند؛ بنابراین پیش از اقدام به سفر، 
شناسایی و پیشگیری از خطرات احتمالی کشور مقصد می تواند تا 
حدود زیادی سالمتی اشخاص را تضمین کند. عوامل گوناگونی 
آنها روش  از جمله مهم ترین  اثرگذار هستند که  بر ریسک سفر 
حمل ونقل، مقصد گردشگری، زمان سفر و طول مدت آن، کیفیت 
تسهیالت، سالمت مواد غذایی و سالمت خود گردشگران است. 
)1WHO(  همه ساله در  بهداشت جهانی  اساس، سازمان  این  بر 
در  و  میکند  ارائه  جهان  از  مختلفی  نقشه های  خود  گزارش های 
آن خطر شیوع بیماری های گوناگون در نقاط مختلف را مشخص 

میکند )خبری، 1۳۸9، ص. ۳1(.
ب( بحران مالی

با  اقتصادی تقریباً  در طول سال های گذشته، چرخه های تجاری 
نرخ های رشد توریسم ارتباط بسیاری داشته اند. در دوره های رشد 
اقتصادی، درآمدهای افراد افزایش مییابد و درنتیجه سهم بیشتری 
از درآمد آنها به گردشگری و سفر اختصاص مییابد. در سال های 
اخیر، بنا به گزارش UNWTO درحالی که اقتصاد جهانی با 4 درصد 
رشد مواجه بوده است، رشد توریسم بین المللی به 6/5 درصد در 
بورس،  بازار  نوسانات  مالی،  بحران  وجود  اما  است،  رسیده  سال 
و  مردم  است  شده  سبب  جهانی  رکود  و  سوخت  نرخ  نوسانات 
متصدیان تجارت به کاهش سفرها و درنتیجه تجدیدنظر در مخارج 

گردشگری خود تصمیم بگیرند )خبری، 1۳۸9، ص. ۳1(.
1. Word Health Organization

پ( رکود جهانی
با اینکه صنعت سفر و گردشگری در سال های گذشته رشد خوبی 
داشته، رکود جهانی بر کل بخش های این صنعت تأثیرگذار بوده 
است. دالیل بسیاری برای کاهش تقاضای انواع خدمات مسافرتی 
در سال های آتی وجود دارد. بحران مالی و رکود اقتصادی شرایط 
ثروت،  کاهش  مصرف کنندگان،  بیشتر  بدهی  سخت تر،  اعتباری 
حقوق ناکافی و افزایش بیکاری، سبب کاهش تقاضای سفر، به ویژه 

در زمینه های تجاری خواهد شد )خبری، 1۳۸9، ص. ۳1(.
ت( گردشگری و تهدید ارزش های اجتماعی

یکی از مهم ترین آثار گردشگری بر کشورها و مناطق جهانگردپذیر 
تأثیری منفی است که جهانگردان بر اخالق و ارزش های اجتماعی 
در کشورهای مذکور دارند. به قول هریسون: »قماربازی و فحشا 
 .)1۳92 )میرمحمدصادقی،  است«  شده  توریسم  صنعت  اساس 
را  ارتکاب فحشا  امکان  دربارۀ فحشا، مناطق توریستی می توانند 
اقدام می کند و هم  بدون خطر شناخته شدن زنی که به این کار 
برای جهانگردی که بی میل نیست که دور از خانه و کاشانه دست 
به ارتکاب اعمالی بزند که ارتکاب آنها را در شهر محل اقامتش 
آمستردام،  از  بدین ترتیب پس  فراهم کند.  غیرقابل تصور می داند، 
که روزگاری پایتخت سکس اروپا لقب گرفته بود، اکنون شهرهایی 
چنین  فیلیپین،  پایتخت  مانیل،  و  تایلند  پایتخت  بانکوک،  مانند 
لقبی را به خود اختصاص داده اند. در این شهرها فحشا منبع درآمد 
سرشاری برای دولت، هتلداران، برگزارکنندگان تورهای مسافرتی و 
نظایر آن شده است. براساس آمار پلیس تایلند، حدود ۸00 هزار نفر 
در این کشور به فحشا اشتغال دارند، که 10 درصد آنها مرد هستند.

و  مونت کارلو  جمله  از  مکان هایی  در  فحشا،  مانند  نیز  قمار 
مناطق  به عنوان  و  دارند  که  کازینوهایی  به دلیل  الس وگاس 
توریستی شناخته شده اند، مدنظر قرار دارد. در آنتالنتیک سیتی، 
برای جلوگیری از کاهش جهانگردان، کازینوی قانونی راه اندازی 
شد. این امر آثار ناروایی در منطقة جهانگردپذیر دارد که از جملة 
و  فحشا  سازمان یافته،  جرائم  خشونت،  افزایش  از  می توان  آن 
مانند آنها نام برد که رابطة مستقیمی با راه اندازی کازینوها دارند 

)میرمحمدصادقی، 1۳92(.
ت( سایر موارد

اجتماعی، بحران  و  تنها بحران های طبیعی  1. موانع گردشگری 
مالی و رکود جهانی نیست، بلکه برخی موضوعات مانند ارزش های 
مثال  برای  موانع محاسبه می َشود؛  این  از جملة  بر جامعه  حاکم 
بسیاری از گردشگران حاضر نیستند حجاب داشته باشند و به همین 
دلیل کشور ما به دلیل مسائل مذهبی و عرفی از پذیرش آنها معذور 
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بزرگ  مسابقات  جشنواره ها،  برگزاری  مانع  عمل  همین  و  است 
ورزشی آسیایی، جهانی یا چندجانبه می شود.

2. موضوع بعد بحث زبان است؛ زیرا زبان اولین معیار ارتباطی بین 
گردشگر و جامعه میزبان است که متأسفانه بخش بسیاری از جامعة 

ما به زبان انگلیسی تسلط ندارند.
بحث و نتیجه گیری

گردشگری یکی از پویاترین بخش های اقتصادی جهان است 
سال  چند  در  گردشگری  جهانی  سازمان  پیش بینی  براساس  که 
موجود  اقتصادی  بخش های  همة  رأس  در  درآمد  نظر  از  آینده 
دنیا قرار خواهد گرفت و بزرگترین بخش تجارت بین الملل را به 
خود اختصاص خواهد داد. گردشگری تأثیرات اقتصادی زیادی از 
جمله درآمد ارزی، افزایش تولید ناخالص ملی، ایجاد منبع درآمدی 
برای دولت و ملت، منبع اشتغال زا و زمینه ای برای بهبود خدمات 
و عناصر  فرهنگی جلوه ها  و هر  در هر سرزمین  است.  اجتماعی 
و  سرزمین ها  مردم  برای  که  می خورد  چشم  به  منحصربه فردی 
فرهنگ های دیگر تازگی دارد و همین عناصر برای تحقق فعالیت 
جهانگردی کاربرد دارند. این عناصر که آنها را به نام جاذبه های 
و  طبیعی  جاذبه های  کلی  دستة  دو  در  می شناسیم،  جهانگردی 
جاذبه های فرهنگی قرار می گیرند. جاذبه های طبیعی مواهب الهی 
هستند که در هر سرزمینی کم و بیش به ودیعه گذاشته شده است 
و به سه دستة جاذبه های برانگیزاننده حس کنجکاوی و اکتشاف، 
جاذبه های ویژۀ تفریح و لذت جویی و جاذبه های مؤثر در درمان 
تقسیم می شوند؛ در صورتی که جاذبه های فرهنگی آنهایی هستند 
که بشر در آفرینش آن دست داشته است و مهم ترین آنها عبارت اند 
جاذبه های  مذهبی،  و  دینی  جاذبه های  تاریخی،  جاذبه های  از: 
اجتماعی، جاذبه های مردم شناختی و... . از این نظر ایران مهد یکی 
از غنی ترین تمدن ها در تاریخ است که جاذبه های باستان شناختی، 
داشته  عرضه  گردشگران  برای  را  بسیاری  فرهنگی  و  تاریخی 
است. آثار به جامانده از هخامنشیان، ساسانیان و فرهنگ اسالمی، 
موزه های زیبا، هنرهای سنتی و مردمی، مناظر و چشم اندازهای 
از  دیدنی، استراحتگاه های کوهستانی و ساحلی، شکار و صیادی 
مهم ترین این جاذبه هاست. ایران از نظر جاذبه های گردشگری یکی 
از ده کشور اول جهان و از نظر آثار باستانی یکی از پنج سرزمین 
گونه های  تنوع  و  اکوتوریسم  جاذبه های  به جهت  نخست جهان 
گیاهی و جانوری است. همچنین جزء سه کشور اول جهان از نظر 
درصد   0/5 تنها  درحالی که  می شود؛  محسوب  صنایع دستی  تنوع 
سهم درآمد گردشگری جهان را به خود اختصاص داده و از نظر 
درآمد جذب گردشگر در قیاس با دیگر کشورهای جهان در رتبة 90 

قرار دارد )ضرابی، محمدی و باباخانزاده، 1۳90، ص. ۳6(.
به اعتقاد اندیشمندان اقتصادی صنعت گردشگری از نظر درآمدزایی 

و تأثیر در رشد اقتصادی کشورها در حال تبدیل شدن به صنعت 
ایجاد  با  کشورها  از  بسیاری  که  نحوی  به  است؛  جهان  اول 
مزایای  از  بهره برداری  درصدد  مناسب  زیرساخت های  و  زمینه ها 
پیامدهای منفی کمی  آلودگی و  این صنعت هستند؛ صنعتی که 
دارد. به همین دلیل صنعت گردشگری را صنعت پاک می نامند. 
به تبعیت از کشورهای موفق در صنعت گردشگری، دیگر کشورها 
نیز انگیزۀ توسعة این بخش را مدنظر قرار داده اند تا از مزیت های آن 
بی نصیب نباشند، اما دستیابی به مزیت نسبی در این بخش نیازمند 
و  نیازمندی های گردشگران  تأمین  مناسب،  زیرساخت های  ایجاد 
ایجاد تسهیالت مطلوب گردشگری است )ابراهیم پور، سیدتقوی و 

یعقوبی، 1۳90، ص. 70(.
درآمدی  هر  با  شخص  هر  و  شده  شکسته  انحصار  این  امروزه 
می تواند مسافرت کند؛ زیرا تسهیالت سفر هم برای مسافرت های 
داخل و هم برای سفر برون مرزی آسان تر از گذشته است. همچنین 
دسترسی به حمل ونقل آسان شده است و کاهش سن بازنشستگی 
و اوقات فراغت بیشتر و درنهایت درآمد خانوارها افزایش یافته است. 
اکنون در دنیای امروز از نظر باالبودن گردش مالی، این بخش از 
صنعت، به صنعتی رقابتی تبدیل شده است. این صنعت مجموعة 
گسترده ای از تشکیالت اقتصادی نسبتاً کوچک است که به ندرت 
خدمات و محصوالت متفاوتی ارائه می کند. مشکالت ورود و خروج 
به این صنعت نسبتاً کم است و به همین دلیل صنعت گردشگری 
و  است  برای کسب وکارهای کوچک  مناسب  و فرصتی  موقعیت 
صنعتی کارآفرین پیشرو محسوب می شود. صنعت گردشگری برخی 
به طور مستقیم توسط هتل ها، رستوران ها، کلوپ های  را  مشاغل 
ارائة  از طریق  شبانه، تاکسی ها و فروشنده ها به وجود می آورد و 
کاالها، خدمات الزم و مرتبط با گردشگری به ایجاد برخی مشاغل 
هم به صورت مستقیم و هم غیرمستقیم کمک می کند )رامیا، 1۳90، 
ص. 17۳(. بر این اساس گردشگری در جهان کنونی،  صنعتی پاک 
به حساب می آید و سومین پدیدۀ اقتصادی پویا، پررونق و رو به توسعه 
است که پس از صنایع نفت و خودروسازی گوی سبقت را از دیگر 
صنایع جهانی ربوده است؛ به گونه ای که براساس برآورد سازمان 
جهانی جهانگردی، ارزش وجوه حاصل از جهانگردی و مسافرت 
در دهة آتی با سرعتی افزون تر از تجارت جهانی به سطحی باالتر 
از اقالم صادراتی در دیگر بخش های اقتصادی خواهد رسید. این 
اشتغال  و  سرمایه گذاری  میزان  کشورها،  ارزی  درآمد  بر  صنعت 
مؤثر بوده؛ به طوری که براساس گزارش شورای جهانی مسافرت و 
گردشگری )2010( سهم این بخش از تولید ناخالص داخلی، اشتغال 
و سرمایه گذاری به ترتیب 9/۸، ۸/6 و 9/۸ درصد بوده است. با توجه 
به اهمیت بخش گردشگری در ارتقای رشد اقتصادی کشورهای 
درحال توسعه و توسعه یافته )فشاری و دیگران، 1۳90، ص. 72(، 
بر سرمایه گذاری در این بخش آگاهی یافته اند. امروزه گردشگری 
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نه تنها ابعاد مختلفی یافته، بلکه قشر مختلف جامعه را نیز دربرگرفته 
است؛ به طوری که بیش از 700 میلیون نفر در سال 2006 میالدی 
در سطح جهانی جابه جا شده اند و همچنین کارشناسان پیش بینی 
کرده بودند تا سال 2010 بیش از 4۳ درصد اشتغال جهان مربوط به 
صنعت گردشگری است. این صنعت در سال های 1970 تا 1990 به 
میزان 260 درصد رشد داشته است )بریمانی و اسمعیل نژاد، 1۳90، 
از 100  بیش  گردشگری  صنعت  تاکنون  تاریخ  آن  از   .)2۸ ص. 
میلیون فرصت شغلی مستقیم ایجاد کرده و مبنای تحوالت شگرف 
اقتصادی-اجتماعی در سراسر جهان قرار گرفته است. با این همه 
اگرچه ایران از نظر منابع طبیعی و جاذبه های گردشگری در زمرۀ ده 
کشور نخست جهان است، متأسفانه همة آمارهای سازمان جهانی 
جهانگردی در سال های گذشته از روند بسیار کند ورود گردشگران 
به ایران و درنتیجه، سهم ناچیز این صنعت در درآمد ناخالص ملی 
هرچگانی، 1۳۸۸، ص.  ترکی  و  )غفاری  دارد  حکایت  کشورمان 
بنا به گفتة رئیس سازمان  اما آمارهای یک سال گذشته،   ،)114
میراث فرهنگی و گردشگری، بیانگر افزایش 200 درصدی ورود 
با چشم انداز سازمان  آمار  این  اگرچه  است.  به کشور  گردشگران 
در سال 1404 فاصلة زیادی دارد، نشان دهندۀ بهبود برنامه ها در 
برنامه ریزی  با  سازمان  این  و  است  چشم انداز  اهداف  به  رسیدن 
صنعت  پیشرفت  در  بی شک  جوانب  برخی  رعایت  و  منظم 
گردشگری موفق خواهد بود. ایران با داشتن جاذبه های باستانی، 
تاریخی، طبیعی و آب و هوایی متنوع و کم نظیر، موقعیت راهبردی، 
تنوع قومی، زبانی، دینی و مذهبی خود، با فراهم کردن بسترهای 
اقتصادی و مدیریتی مناسب می تواند به یکی از قطب های مهم 
گردشگری دنیا تبدیل شود. بر همین اساس فرهنگ غنی ایرانی نیز 
از جمله سرمایه های ارزشمندی است که در صورت مطالعه، شناخت 
و معرفی جنبه های مختلف آن، قابلیت تبدیل به یکی از مؤثرترین 
عوامل گسترش گردشگری در کشور را دارد. فرهنگ ایرانی ریشه 
در اعماق تاریخ دارد و می توان آن را به منشور زیبایی تشبیه کرد 
که هر وجه آن جلوه ای از عوامل سازندۀ آن را بازمی تاباند: افسانه ها 
تأثیر  باستان،  ایران  ایران، فرهنگ  تاریخ  از  اسطوره های پیش  و 
و  میان رودان  کهن  تمدن های  فرهنگ  مانند  غنی  فرهنگ هایی 
مصر، تأثیر آمیختگی های قومی )از غرب تا شرق و از شمال تا 
جنوب( و از تنوع زبانی که از آغاز ویژگی سرزمین ایران بوده است، 
تأثیر فرهنگ ژرف اسالمی و گونه خاص ایرانی آن و... جلوه های 
مختلف فرهنگ ایرانی را در همة شئون زندگی مردم این مرز و 
بوم از معماری و شهرسازی گرفته تا ادبیات و اسطوره ها و فرهنگ 

عامه ـ می توان مشاهده کرد )شمسی و امینی، 1۳۸۸، ص. ۸2(.

 سپاس نامه
از تمامی همکارانی که در انجام این پژوهش یاری رساندند، 

سپاسگزارم.

تعارض در منافع
نویسنده هیچ گونه تعارضی در منافع گزارش نکرده است.

منابع
نورمحمد  یعقوبی،  و  میرعلی  سیدتقوی،  حبیب،  ابراهیم پور، 
استان  در  گردشگران  وفاداری  و  رضایت  بر  مؤثر  عوامل   .)1390(
فصلنامۀ  سرعین(.  گردشگری  منطقۀ  موردی  )مطالعۀ  اردبیل 

.78 14صفحه  گردشگری،  مطالعات 

و  امنیت   .)1391( بروس  پریدوز،  و  اریك  الز،  نوئل،  اسکات، 
ایمنی در گردشگری، ترجمۀ محمد دادخواه و محمد مستوفی نژاد، 
استان  انتظامی  فرماندهی  کاربردی  تحقیقات  دفتر  انتشارات 

اصفهان.

اسماعیل زاده، حسن، صرافی، مظفر و توکلی نیا، جمیله )1390(. 
محلی.  اجتماعات  در  گردشگری  توسعۀ  رویکردهای  بر  تحلیلی 

9)2( صفحات 49-48. محیطی،  علوم  فصلنامۀ 

و  علیرضا  معینی،  مجید،  ابراهیمی،  ابوالقاسم،  امیراحمدی،   
توسعۀ  برای  مناسب  راهبردهای   .)1392( مژگان  ثابت تیموری، 
.)3(2 گردشگری،  مطالعات  دوفصلنامۀ  بزنگان.  دریاچۀ  گردشگری 

باتریل، دیوید و جونز، ترور )1391(. گردشگری و جرم: مباحث 
کلیدی. ترجمۀ وحید صادقی، ایمان حجت پناه و مرتضی اسحاقی. 

اصفهان: انتشارات شهید فهمیده.

برنز، پیتر )1385(. درآمدی بر مردم شناسی گردشگری. ترجمۀ 
و  فرهنگی  میراث  سازمان  انتشارات  تهران:  هوشمندی.  هاجر 

گردشگری.

بررسی   .)1390( مرتضی  اسمعیل نژاد،  و  فرامرز  بریمانی، 
شاخص های زیست اقلیمی مؤثر بر تعیین فصل گردشگری )مورد: 
.28 صفحه   23 توسعه،  و  جغرافیا  فصلنامۀ  ایران(.  جنوبی  نواحی 

بمانیان، محمدرضا، پورجعفر، محمدرضا و محمودی نژاد، هادی 
گردشگری  پیاده سازی  جهت  پیشنهادی  مدل  ارائۀ   .)1389(
الکترونیك در راستای اصالح الگوی مصرف منابع گردشگری هدف 
ارائۀ  و  )بررسی تطبیقی  توسعۀ گردشگری روستایی  در طرح های 
مدل پیشنهادی با توجه به شرایط معاصر ایران(. مجموعه مقاالت 

الکترونیکی. شهرداری  بین المللی  کنفرانس  دومین 

تارلو، پیتر ای )1389(. نظریۀ اجتماعی تروریسم و گردشگری؛ 
ترجمۀ علی صحرانشین،  ایمنی«.  و  امنیت  از کتاب »گردشگری، 
مرکز  انتشارات  اصفهان:  ولیدی.  حسام  و  فشارکی  جعفری  مالك 

انتظامی. فرماندهی  تحقیقات 

تلفر، دیوید جی و شارپلی، ریچارد )1391(. گردشگری در جهان 
و محمدمنصور دهقانیا،  امیر مسعود طالبی  ترجمۀ  درحال توسعه. 

اصفهان: انتشارات مرکز تحقیقات کاربردی فرماندهی انتظامی.
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حسینی، سید علی و محمدی، جلیل )1391(. تحلیل قابلیت ها 
با  راهبردی  برنامه ریزی  به منظور  تنگناهای گردشگری سلطانیه  و 
الگوی تحلیلی سوات. دوفصلنامۀ مطالعات گردشگری،  از  استفاده 

1)1( صفحه 36.

و  سفر  صنعت  به  اقتصادی  نگاهی   .)1389( نصیبه  خبری، 
اندیکا. انتشارات  تهران:  گردشگری. 

بر  تأثیر  و  تروریستی  فعالیت های  تغییر   .)1390( بی  رامیا، 
و  توریسم  مقاالت  مجموعه  حدادی.  احمد  ترجمۀ  گردشگری. 
فرماندهی  کاربردی  تحقیقات  مرکز  انتشارات  اصفهان:  تروریسم. 

نتظامی. ا

رهنما، محمدرحیم، حسینی غفاری، طاهره سادات، اشنوی، امیر 
و روستا، مجتبی )1391(. سنجش میزان رضایت مندی گردشگران 
کالن شهر  موردی:  )مطالعۀ  هتلداری  خدمات  کیفیت  از  داخلی 

مشهد(. دوفصلنامۀ مطالعات گردشگری، 1)1( صفحات 70-71.

گردشگری.  و  رسانه  پژوهشنامۀ   .)1390( محمد  سلطانی فر، 
تهران: انتشارات مرکز تحقیقات راهبردی مجمع تشخیص مصلحت 

نظام.

سلیمانی شبلی، محمدرضا )1392(. جامعه شناسی محیط زیست. 
مازندران: انتشارات مرکز تحقیقات فرماندهی انتظامی.

سعیدی، علی اصغر، بهشتی، سید محمد و رضوانی، رضا )1391(. 
مجلۀ  نخبگان.  نظر  از  گردشگری  سیاست گذاری  اساسی  موانع 

.42-43 1)2(صفحات  گردشگری،  توسعۀ  و  برنامه ریزی 

سیدعلی پور، سید خلیل و اقبالی، ناصر )1391(. نقش جاذبه های 
استان  گردشگری  توسعۀ  در  تاریخی  و  فرهنگی  اکوتوریستی، 

.43 صفحه   )1(1 گردشگری،  فضای  فصلنامۀ  سمنان. 

شوال، نوام و ایساکسن، مایکل )1391(. تحرکات گردشگران و 
فناوری پیشرفتۀ مسیریابی. ترجمۀ رامین واعظی و مسعود استکی. 

اصفهان: انتشارات شهید حسین فهمیده.

شمس، مجید و امینی، نصیره )1388(. ارزیابی شاخص فرهنگی 
علمی-پژوهشی  فصلنامۀ  توسعۀ گردشگری.  در  آن  تأثیر  و  ایرانی 

جغرافیای انسانی، 1)4( صفحه 82.

تأثیر  بررسی   .)1388( طوبی  زمانی،  و  منیرالسادات  صمدیان، 
همایش  مقاالت  مجموعه  امنیت.  بر  گردشگری  اجتماعی  ابعاد 
مرکز  انتشارات  اصفهان:  گردشگری.  پایدار  توسع×  و  امنیت  ملی 

انتظامی. فرماندهی  کاربردی  تحقیقات 

 .)1390( ادریس  باباخانزاده،  و  جمال  محمدی،  اصغر،  ضرابی، 
تحلیلی بر جاذبه ها و تسهیالت گردشگری منطقۀ اورامانات. مجلۀ 

برنامه ریزی محیطی، 22)3( صفحه 36. و  جغرافیا 

غفاری، سید رامین و ترکی هرچگانی، معصومه )1388(. نقش 

استان  روستایی  مناطق  اجتماعی-اقتصادی  توسعۀ  در  گردشگری 
چهارمحال و بختیاری: مطالعۀ موردی بخش سامان. فصلنامۀ روستا 

و توسعه، 12)2( صفحه 114.

درآمد  بر  مالیات  نرخ  تأثیر   .)1390( دیگران  و  مجید  فشاری، 
)رهیافت  آفریقا  شمال  و  خاورمیانه  کشورهای  گردشگری  ارزی 

.)4(5 اقتصادی،  مدل سازی  فصلنامۀ  پویا(.  تابلویی  داده های 

فروغ زاده، سیمین، شریعتی مزینانی، سعید و دانایی سیج، مجید 
از  کنگ  ساکنان  ادراک  سنت:  تهدید  یا  توسعه  مشوق   .)1392(

گردشگری. دوفصلنامۀ مطالعات گردشگری، 2)3( صفحه 47.

و  جوانان   .)1387( محمد  فرهادی،  و  عبدالحسین  کالنتری، 
مصرف گردشگری. فصلنامۀ تحقیقات فرهنگی، 1)2( صفحه 171-

.169

لومسدن، لس )1380(. بازاریابی گردشگری. ترجمۀ محمدابراهیم 
گوهریان. تهران: انتشارات دفتر پژوهش های فرهنگی.

 .)1385( عباس  ساری،  اسماعیلی  و  سمیه  شهابی،  مسعودی 
 .(T.C.M) تعیین ارزش تفرجگاهی تاالب انزلی به روش هزینۀ سفر

فصلنامۀ علوم و فناوری محیط زیست، 8)3( صفحه 61.

مکیان، سید نظام الدین و نادری بنی، محمود )1382(. بررسی 
خارجی در شهر یزد. مجلۀ تحقیقات اقتصادی، 62 صفحه196.

میرمحمدصادقی، حسین )1392(. رابطۀ بین جهانگردی و جرم. 
http://www.ghavanin.ir/PaperDetail.asp?id=158 بازیابی از

گردشگری  توسعۀ   .)1392( جمال  محمدی،  و  ندا  نادعلی، 
چادگان.  شهرستان  زاینده رود  سد  دریاچۀ  حاشیۀ  زمین های 

.81 صفحه   )3(3 گردشگری،  مطالعات  دوفصلنامۀ 

تحقیق  بحران؛  مدیریت  ماریا )1390(.  گاتسو،  و  اوتی  نینینن، 
موردی از صنعت حمل ونقل مسافربری کشور یونان، ترجمۀ محمد 
دادخواه و محمد مستوفی نژاد )مجموعه مقاالت امنیت و ایمنی در 
گردشگری(، اصفهان: انتشارات مرکز تحقیقات کاربردی فرماندهی 

انتظامی.

ویسی، رضا و نازک تبار، حسین )1389(. آسیب شناسی توسعۀ 
صنعت گردشگری با توجه به مالحظات آمایش سرزمین. فصلنامۀ 

فضای گردشگری، 1)2( صفحه 85.

اعتماد   .)1389( نجفی  ملك محمد،  و  جعفر  هزارجریبی، 
پژوهش های  و  مطالعات  فصلنامۀ  گردشگری.  توسعۀ  و  اجتماعی 

.  54-55 صفحات   )7(2 منطقه ای،  و  شهری 

فرهنگی،  میراث  سازمان  رئیس   .)1393(  _________
صنایع دستی و گردشگری، روزنامۀ جام جم، سه شنبه 28 مردادماه.


