
 توریسماثرات اقتصاد برو  اقتصادبر یاثرات گردشگر

 

مجلل  یحیتفر یهایو کشت مای، هواپپرسرعت یقطارها شهیهمهرچند شاید ست. ا یطوالن بسیار )توریسم(یجهانگردپیشینه 

 داشتند که تورسیت باشند. لی، اما مردم مدتهاست تمانبوده

، شدند بهتردر حمل و نقل نسبت داد. هرچه جاده ها  تکنولژی یهاشرفتیبه پ تا اندازه زیادیتوان یرا م یجهانگرد خچهیتار

 توانند به آنجا پرواز کنند.ی، افراد مباز شود یشتریب یکنند. هرچه فرودگاه ها یتوانند رانندگیم یشتریب یهاافراد مکان

از  یاری، بسبیترت نیبه هم .تنگاتنگ داردارتباط  یاسیو س ی، اجتماعیاقتصاد یبا چشم انداز جهان زین قدمت توریسم

 مسافرت نمیکنند. دارد و اقتصادی یاسیس یثبات یکه از ب یمقصدگردشگران احتماالً به 

 دیدر تول یبخش گردشگر قسمت ،صورت ویژهداشته است. به  یریچند دهه گذشته رشد چشمگدر یبخش گردشگر

 .توسع پیدا کرده است یقابل توجه بصورت یجهان یناخالص داخل

 ییابزارها مبدل گردیده است. عیصنا نیاز مهمتر بخشیبه  توریسم و گردشگری، صنعت جهت نیاز ا دهه گذشته چند

 یناخالص داخل محصولدر بسزایی  سهم نه تنها یکشورها. بخش گردشگراکثردر داریپا یبه رشد اقتصاد رسیدن یبرا

 .بسیار ویژه ای داردنقش  نیتأملحاظ  دارد اما از 

عوامل  نیا یاضاف یاتیدرآمد مال نی، تأمتقاضا یامکانات اضاف جادی، ادرآمد عیتوز شی، افزار، کاهش فقیشغل یهافرصت 

امکان پذیر  دنیااسر تها در سرو فرصت شدن یجهان شیبا افزا ویژه هر کشورپیشرفت  مهمی دارند.نقش داریاقتصاد پابر
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کار را نیا زین یگردشگر کنند ویم شروع یبه اهداف رشد اقتصاد دستیابی یبرا متفاوتی یهااستیکشورها س اکثر .است

 .انجام داده است

، دانشمندان انجام شده بررسیهای در .دنیاحال توسعه در سراسرو در پیشرفته یدر سراسر اقتصادها یتوسعه اقتصاد ارتقا

 ریرا مانند سا یارز درآمد. قبول کردند یصادرات خدمت کیعنوان را ب یودور ی، گردشگریاز زمان گردشگر

 .بکار برد در جاهای مختلف توانیدرآمد م نیاز ا ،کندیفراهم م یمحصوالت صادرات

تواند مورد توجه یم ی، گردشگراست آن یاز منافع اقتصاد ی، بهره بردارکشورها بیشتردر  یکه توسعه گردشگرییآنجا از

 .باشد

 

 یگردشگر راتیتأث

با  راتیتأث نی. ایطیمح ستیو ز ی، اجتماعیاقتصاد. بندی نمود میتقس یتوان به سه دسته اصلیرا م یگردشگر راتیتأث

 شود.یم آنالیز یصنعت ی، دولت ها و سازمان هاکسب و کارها بوسیلهشده  یجمع آور اطالعات بکارگیری

 :یاقتصاد

 یاقتصاد ریشوند. تأثیدر نظر گرفته م یتجار لهیوس کیعنوان شوند و ب یم یبانیپشت یتوسط جهانگرد یداخل یاقتصادها

گردشگر پس از  نهی، ارزش هزمیمستق ریاز آن. تأث یو ناش میرمستقیغ،میمستق .کرد یابیتوان در سه سطح مختلف ارزیرا م

ً یکه مستق ییهابود. شرکت یضرور تارائه خدما یاست که برا یکسر واردات  یهاصرف بخشرا  یگردشگر یها نهیهز ما

 نهیمکرر هز یدورها نیا قیاز طر یاقتصاد تیفعال دیکنند. تولیم افتی، درشودیارائه خدمات م یبرا، برق مانند آب گرید



 یگردشگر قیاز طر .شودیتوسط اقتصاد صرف م هرا که مجدداً در جامع یشود. پول یم دهینام میرمستقیغ ریبه عنوان تأث

 شود.یخوانده م ییالقا ریعنوان تأث، ببدست آورده است رهی، دستمزد و غبه صورت حقوق

 :یطیمح

رونق  یبرا یکم ی، فضاجذاب نباشد ستیز طیاز نظر مح یاست. اگر مقصد ستیز طیوابسته به مح یگردشگر

است.  یخیتار یها و بناها، مکانیباستان ی، حفاظت از بناهاستیز طیبر مح یمثبت گردشگر ریوجود دارد. تأث یگردشگر

  .وحش اتیح یو پناهگاه ها یمل یجاد پارک هایا

 

 :یاجتماع یفرهنگ

 راتیتأثتوان یکند را میم جادیا یجامعه محل یزندگ تیفیکو، سبک ارزش، رفتار ستمیسدر یراتییتغ یکه گردشگر یروش

و  نیرنشیمناطق فق یای، احاشتغال جادیجامعه شامل ادر یمثبت گردشگر ریتأث نیعنوان کرد. مهمتر یاجتماع-یفرهنگ

، از دست دادن سنت مانند فحشا، جرم یمنف راتیتأث یاست. جهانگرد یمحل یدست عیصنامجدد  یایبا اح مراهه یصنعتریغ

ممکن است  یمانند کشاورز یسنت یها تی، فعالاست یاصل یکارفرما یکه گردشگر یکند. در مناطقیم جادیا رهیو غ

 خراب شود. 

 

 گردشگری بر اقتصاد کشورغیرمستقیم واثر مستقیم 

 

، یگردشگر .کشور استکل و  یمناطق مسکون مرتبط بادرآمد ، دولت یدرآمدها در ،اشتغال شیدر افزا گردشگریریتأث

 .دارد در کشور یبر رشد اقتصاد میرمستقیغو میمستقریتأث

خود از  ینوان بخشعصنعت ب نیااز کسب شدهدرآمد  پس، بحساب میاید یخدماتبخش  عیصنااز یکی یکه گردشگرییآنجااز

ً یکشور و مستق یناخالص داخل دیتول .است زبانیم  .اثرگذار استکشور  یبر رشد اقتصاد ما

 کیعنوان تواند بیم نیهمچن یگردشگر اثرگذار است.، اقتصاد کل ییای، پوبر رشد میمستقریطور غب نیهمچن یگردشگر

 به دنبال هل دادن خود به جلو هستند.  یتوسعه گردشگربا  زین گرید یتهایفعال ایفای نقش کند. یرشد اقتصاد یموتور برا

رتبط غیرمستقیم نمونه ای م ارتباطات یفناور ، توسعه اطالعات وجاده هاها، حمل و نقل  رساختیو توسعه ز امکانات

نیز بطور و صنعت  یتوسعه بهداشت عموم (ها و هتل ها رستوران)اقامت  ی، مکان هایکیتوسعه پول الکتروناست. 

 غیرمستقیم درگیر هستند.



 یکشورها بیشتراست.  امروزههر کشور معاصر در جهان  یاقتصادگسترش و  توسعه یاساس عواملاز  یکی یجهانگرد

حال در یکشورها اغلبدر  یکنند. بخش جهانگردیم اطمینان یبه گردشگر اریدرآمد دولت بس یحال توسعه برادر

 شود.یم یرتبه بند یفرهنگگسترش ، منبع ارز ومشاغل بوجود آوردندر شروینوان بخش پعب گسترش

 

 یگردشگر اصلینوع  سه

 

 است. یآموزش ی، اکتشاف و گردشگراوقات فراغت: که شاملموجود است  یگردشگر اصلینوع  سه

گردشگران از  . در این نوعاست یگردشگر رایجترین گونهاوقات فراغت از نوع  یگردشگر گردشگری اوقات فراغت:

 کنند.یم دنید و لذت، و استراحت التیتعط گذراندن منظور یجذاب برا یمکانها

مناطق اکتشاف در  بمنطور اهدافمحققان  اکثرا بوسیلهاست که  یگردشگر، یاکتشاف نوع یگردشگر گردشگری اکتشافی:

لذت از شیگردشگر ب کیآن  دلیلب ،کشف همراه است یبا تورهاغالبا  یاکتشاف یگردشگر اجرایی میشوند. دنیامختلف 

 نوین میابد. یزهایکشف چ، پس ازبردن

شود. هدف یماجرا  مناطق گوناگون دنیاجوانان در بوسیله که  است یگردشگر مرسومترین گونه : یآموزش یگردشگر

 شخص یدوره آموزش رسیدن انیپابه پس از  زایو. کشور مقصد انتخاب شده است کیدر  یآن در اهداف آموزش یاصل

تا  این فاکتورها  است.اثرگذار  یدشگربر گر میرمستقیغ ای میطور مستقب یمختلف اقتصاد فاکتورها. میشود غیرقابل اسفاده

 .وابسته است یگردشگر تیبه ماه یادیحد ز



 (tourism) توریسمبر  رگذاریتأث یعوامل اقتصاد

و  لی، تحصالتیتعط بمنظور یمقصد گردشگرنمودن انتخاب را درمتفاوتی  یعوامل اقتصادبایستی تور یمجر کی

 میمستق یشور مقصد ارتباطکگسترش و  یاقتصادبسط با فاکتورها از  بعضی، وجود نی. با اداشته باشداکتشاف در نظر 

 دارند. یگردشگرعوامل و  یعوامل اقتصاد نیب تباطاردر  میمستقریغ اثراتت فاکتورها نیاما ا .دارند

 ی، فضاتوجه شودبه آنها  دیکه با یاقتصادنخستین فاکتور. اولین عامل موثر بر اقتصاد کشور استکشور  یاسیس یفضا

 دارد. بنیادی نقش دنیادر  یهر کشور گسترشو  توسعهدر  استیس .کشور مقصد است یاسیس

گذاران  هیسرماداریپا یاسیس یکند که فضایم صورت مشخص بدینارز را سهام و یبازارها یرفتارها استیساصالت 

را مجبور به خروج از اقتصاد  یگذاران خارج هیسرما یاسیثبات س یکه صحنه بیدر حال .کندیخود جلب مه را ب یخارج

 یگردشگر یهاتیفعال یبرا داریپا یاسیس یآن فضا قیکه از طر وجود دارد یگردشگر رابطه بامورد در  نیکند. ایم

 میایند. ببحسا یگردشگر قسمت یبرا یناامن یدهایتهد داریناپا یهااستیکه سیدر حال .مساعد است

 

 یمقصد گردشگر کی گسترش و یرشد اقتصاد ومین عامل است.د یمقصد گردشگر کی گسترش و یرشد اقتصاد

 ما یاقتصاد گسترش. بکار میرود یگردشگر انیتوسط متصد یمقصد گردشگر نییاست که در تع یمهمکتور بسیاراف

 ی، رکود اقتصادیاقتصاد فراینداما با نگاه به ، است یگردشگر هدفکتوراف دیگر دشگری است.سومین فاکتور هدف گر

 است. یگردشگر یبرا یدیتهد یروند اقتصاد حال نابودی است.در یاقتصادتوسعه دهد که ینشان م

. میزنند یبه ثبات اقتصاد مهیبیضربه  پس، شوندیاز بازار خارج م یگذاران خارج هیسرمادر زمان مشکالت اقتصادی 

، رونق فرایندهایو  یصورت ثبات اقتصاد. درمیگردند یاسیس یثبات یب غالبا موجب ی، رکود اقتصاداز همه مضرتر

 شوند.یاقتصاد م کیجذب  تورسیتها

 

 یروشتریجنبه ب نیا نظر است.مد  یدر مقصد گردشگر مهمان نوازیصنعت  تیماه یمهم گردشگرفاکتور نیچهارم

. میطلبنداستراحت  گذران فراغت و یآرام برا یطیبه موجب آن گردشگران مح اثرگذار استاوقات فراغت  یگردشگر

 ضرورت دارد.گردشگران  وضعیتو رفاه  تیاز امن پیدا کردن نانیاطم یبرا یمهمان نواز

 .اهمیت دارد اریواقع شده اند بس یجاذبه گردشگر یهاتیسا یکیکه در نزد با موقعیت و وضعیت عالی یهاهتل داشتن

 .کشور دارد کی یبا رشد اقتصاد یمیارتباط مستق ی. صنعت مهمان نوازداردرا در نظر  یمقصد گردشگر نیچن توریست

 .داردردشگران باال به گ تیفیبا ک گردشگریخدمات  فراهم کردنقادر به  یثبات اقتصادداشتن کشور با  کی رایز

 یکه امکانات اقامتبسازند  یعال یهاهتل میتوانندآنها  .هستند شرویپ توریسم صنعتدردر دنیا  کشورها نیتر شرفتهیپ

 دهند.را به گردشگران ارائه  بسیارخوبی



در  یرساختیز طی، شرااثر دارد یگردشگردر که  یاقتصادمهم پنجمین فاکتور  است. یرساختیز طیشراعامل  نیپنجم

. این بسیار مهم استاقامت گردشگران مکان خوب در  یها رساختیز موجود بودناست.  یمقصد گردشگر یکشورها

 است. یو شبکه حمل و نقل عال زیآب تم نیتأم ،شامل برق زیرساختها

به آن توجه  یمقصد گردشگرکردن انتخاب  زمان دیو با برای توریست بسیار اهمیت دارد مه یبهداشت یهارساختیز بعالوه

، استالزم گردشگران  یکه برا شایسته یهارساختیز نیتأمبمنظور  دیگر یبا کشورها قیاسدر  شرفتهیپ ی. کشورهاشود

 دارند. یبهتر وضعیت

جهان  یدر کشورها یامکانات نی، چنبا نهایت تاسف. نیاز دارد یجهان یو مطابق با استانداردها یبه امکانات عال توریست

مهم  یبخشها دیگر در مقایسه بارا  یشتریمجبورند بودجه ب غالباجهان سوم  یکشورها. ستیدر دسترس ن آسانیسوم به 

 . دهند تخصیص یبه توسعه صنعت گردشگر

 یدر مورد گردشگر .تاثیرگذار است یبر گردشگر این موضوعاست.  جذب یمکان ها تیماه یعامل اقتصاد نیششم

، تعداد نوین و پیشرفته یایدن. دربوجود میایدجاذبه در مقصد  یهاتیسا ماهیت خاطربه  اغلبگردشگر  کی، اوقات فراغت

 دنیاجذب در  یاصل فضاهایدر توسعه  یاقتصاد طیشرا . پسهستند ودخ یعیدر حالت طب یگردشگر یاز جاذبه ها یکم

 اساسی دارند.نقش 

 

 یهایژگیو و یو ماسه ا ی، سواحل آفتابوحش اتیحاز جمله  یعیطب یجاذبه گردشگر یهاجهان سوم از مکان یکشورها

 برخوردارند. ییایجذاب جغراف

 

در اکثر موارد با تقاضا و عرضه ارز در  ینرخ ارز و سود بانک نرخ ارز در مقصد است. توریسم یعامل اقتصاد نیهفتم

 دارد. مکان مقصد کیدر  یگردشگر نهیدر هز یمیمستقبسیار  ریجنبه تأث نیاشود. یم نییاقتصاد تع کی

 

و  یعموم ی، مهمان نوازیافراد محل یسالمت دربردارنده یعوامل اجتماع ، عوامل اجتماعی است.یعامل اقتصاد نیهشتم

با  فاکتور نیا نیبنابرا .دارد یکشور بستگ یاقتصاد تیبه وضع یاز نظر سواد است. رفاه اجتماع یتوسعه اجتماع

 در رابطه است. یمقصد گردشگر کی یکننده اقتصاد نییتعفاکتورهای 

 



 

 کاهش اثرات: یبرا یزیبرنامه ر
 یبرا یزیبرنامه ر معنی .به همراه دارد زین یمنف اثراتاما  دارد زبانیم کشورهایبر  یمثبت راتیتأث درکل یگردشگر

و کنترل خدمات و  یمحل تیکمک به مالک یبرا .است ضروری میباشد اریبس یباال از گردشگر تیفیمنافع با ک ایجاد

، تور یها، شرکتینقل محلجذب حمل وو یبوم یطراح استفادهانجام داد.  یتوان اقداماتیم یخارج یامکانات گردشگر

کوچک و کسب و کار  دیشود. دولت با دیگرانبه  یوابستگ تقلیل جذب گردشگران و فزونی باعث واندتیم یخدمات اقامت

در توسعه  یبه نوبه خود مشارکت محلموضوع  نیرا مهار کند. ا یرا ارتقا دهد تا بتواند نشت از اقتصاد محلمتوسط 

برنامه  یانرژ ریپذ دیفاده حداکثر از منابع تجداست یرا برا ییها استیس دیبا یبخش عموم. ندکیم ضمانترا  یگردشگر

شود. برنامه یم یکه باعث کاهش آلودگ زتریتم یو استفاده از فناور یرساختیفاضالب؛ توسعه ز هیو اجرا کند. تصف یزیر

شود.  یم یمضر اجتماع یتهایفعال ریو سا تیجرم و جنا کاهشمناسب و حفظ کنترل بر جامعه باعث  یقانون یزیر

را کاهش  یمنف راتیداده و تأث شیمثبت را افزا راتی، تأث یدر مورد گردشگر یدادن به جامعه محل یآموزش و آگاه

 .دهدیم

 

 گیری جهینت

 وابسته است. یمقصد گردشگر کیو توسعه  کامالً به اقتصاد یو توسعه گردشگر رشد

مربوط  یاسیسو یاجتماع یبه جنبه ها شتریعوامل ب نیاگذارند ویم ریتأث یمهم بر گردشگر دیگر فاکتورهای وجود، نیا با

است که عاقالنه دارند.  میرابطه مستق زیمقصد ن کیتوسعه  و یبا رشد اقتصاد یاسیسو یاجتماع یجنبه ها .شوندیم



 یاتیعوامل ح ریسا یاقتصاد ملعوا رایز .شودیم نییتع یعوامل اقتصاد اصوال بوسیله یگردشگرر داشته باشیم ظدرن

 نیز مشخص میکند. ضرورت دارند یگردشگر یرا که برا گرید

اثرات  نی. ااثرگذاراستکه بر جامعه  داشتدر نظر  دهیچیمتنوع و پ اریصنعت بس کیعنوان توان بیرا م یگردشگر

در  یگردشگر قیاز طر یمثبت و منف راتیدارد. تأث یطیمح ستیو ز یو فرهنگ ی، اجتماعیمدت اثرات اقتصاد یطوالن

 تقلیل دهد.از موارد را  بعضیتواند یم یگردشگر کیاستراتژ یزیشود. برنامه ر یم جادیمقصد ا کی

 شوند. رفتهیپذ یتوسعه گردشگر نفعیاز ذ یبه عنوان بخش دیاز آنها با یاما برخ یمنف راتیتأث

دارد تالش  کیاستراتژ یزیر برنامهاست.  یاتیح اریبحران ها بس تیریمد یتالش برا لیبه دل کیاستراتژ یزیر برنامه

 . بکاهدرا  یمنف راتیو تأث افزودهمثبت را اثرات 

 

 

 

 


