عنوان کارگاه

تأثیر توسعۀ گردشگری بر اقتصاد ملی با رویکرد توسعۀ پایدار

برگزارکننده کارگاه

مرکز گردشگری علمی – فرهنگی دانشجویان ایران (جهاد دانشگاهی)

 -1شرح موضوع کارگاه
امروزه صنعت گردشگري بهعنوان صنعتي پويا و فراگير ،همه ارکان وجودي يک جامعه و سيستم جهاني را در برگرفته است.
گردشگري از بزرگترين صنايع دنيا و وابسته به بخش عمدهاي از اقتصاد جهاني ،پديدهاي است که از تحرک بااليي در تغييرات
اقتصادي ،سياسي ،اجتماعي و محيطي برخوردار است و گردشگري عامل مهمي براي توسعه اقتصادي بهحساب ميآيد .تحقيقات جدي
درزمينه اقتصاد گردشگري از اواسط دهه  1960شروع شده است و در طي  50سال اخير رشد خوبي را در مطالعات و تحقيقات
گردشگري شاهد هستيم و عمالً با انتشار مجلههاي علمي ،درزمينه اقتصاد گردشگري نيز تحقيقات وسيعتري صورت پذيرفته است .در
سالهاي اخير ،نظام عرضه و تقاضا در حوزه گردشگري ،تغيير شگرفي داشته است .اين تغيير ،در سطح جديدي از اقتصاد خود را نشان
ميدهد که توسط پين و گيلمور ( )1999تحت عنوان «اقتصاد تجربه» مطرح شده است .بر اساس نظر پين و گيلمور ،اقتصاد تجربه
آخرين سطح از توالي و پيشرفت اقتصاد تجربه بوده که سطح تکامليافتهتر از مواد خام (در اقتصاد کشاورزي) ،کاالها (در اقتصاد
صنعتي) و خدمات (در اقتصاد خدمات) است .مصرفکننده در اقتصاد تجربه ،کاربر يا مشتري است و بهعنوان ميهمان شناخته ميشود.
محصول قابلعرضه نيز ترکيبي از کاالها و خدمات و تجربيات است که بر مبناي ايجاد ارزش براي ميهمان است.
 -2هدف برگزاری کارگاه
هدف اصلي برگزاري کارگاه شناساندن طرفهاي عرضه و تقاضاي گردشگري و محصوالت مخصوص به خود با ويژگيهاي متمايز از
ساير فعاليتهاي اقتصادي است؛ چراکه يکي از مهمترين داليل توجه دولتها و برنامهريزان به گردشگري ،پيامدهاي اقتصادي آن
براي منطقه گردشگري است براي نمونه گردشگري اثرات مثبتي همچون ايجاد اشتغال براي جوانان و افزايش درآمد براي ساکنين
محلي و اثرات منفي مانند افزايش قيمت زمين براي ساکنين و بروز آلودگي صوتي ،آلودگي آب ،هوا و آلودگي شده است که اين امر
خود نشاني از عدم دستيابي به توسعه پايدار اقتصادي و زيستمحيطي است .حال با توجه به گسترش روزافزون گردشگري در
دهههاي اخير ،اتخاذ سياستهاي مناسب براي بهبود وضعيت گردشگري کشورها داراي اهميت است و هدف اين نشست بررسي
متغيرهاي مربوط به زيرساختها ،امکانات ارتباطي ،تجارت بينالمللي ،کيفيت مطلوب زندگي و سرمايه انساني اثر مثبت و باال بودن
قيمتهاي نسبي است تا درنهايت متخصصان پيشنهادهاي مشخص خود را دولت ارائه دهند تا سياستهاي بهبود زيرساختهاي
حملونقل ،توسعه و تجهيز کارآمد سرمايههاي انساني از قبيل آموزش مناسب و بهبود سطح سالمت ،و بهبود وضعيت محيطزيست و
کاهش آلودگي شهرها را جهت توسعۀ صنعت گردشگري جزو اولويت سياسي خود قرار دهند.
 -3ضرورت برگزاری کارگاه
نقش و جايگاه اقتصاد در صنعت گردشگري ،امري غيرقابلانکار و غيرقابل جايگزين با ديگر پارامترهاي مربوط به گردشگري است و
نمود عيني تأثير اقتصاد در صنعت گردشگري را ميتوان در تمامي کشورها از توسعهيافته تا کمتر توسعهيافته مشاهده کرد .اما
دستيابي به موفقيت در اين عرصه ،نيازمند برقراري توازن در کارکردها مابين اقتصاد از يکسو و بخشهاي ديگر و نيز نهادها و
سازمانهاي بينالمللي از سوي ديگر است ،شکلگيري و تکامل اقتصاد بر پايۀ گردشگري موجب افزايش سطوح اعتماد بين دو نهاد
دولت و جامعه ،از بين بردن اقتصاد رانتي ،حذف اقتصاد متکي به نفت و ...خواهد شد .در اين کارگاه تالش خواهد شد تا اين موارد
بهصورت عمقي و کاربردي به بحث و بررسي گذاشته شود.
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 -5مجریان کارگاه
نام و نام خانوادگی

دکتر سیدحسن مطیعی لنگرودی

شغل  /سمت

استاد گروه جغرافياي انساني دانشگاه تهران

مرتبه علمی

استاد تمام

آدرس الکترونیکی

shmotiee@ut.ac.ir

تلفن تماس

66491136

نام و نام خانوادگی

دکتر احمد شکیبا

شغل  /سمت

عضو هيئت علمي پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات اجتماعي جهاد دانشگاهي

مرتبه علمی

استاديار

آدرس الکترونیکی

sec.ihssr@acecr.ac.ir

تلفن تماس

66491136
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