
 

   

تكمونيس) پسا( كشورهاي در گردشگري گذاري سياست 

 رسول محمد علي پور
r.map@hotmail.com 

ميالدي در آغاز قرن جديد، سال كليدي براي صنعت  2000سال 
نگاه رو به جلو براي هم گردشگري چين هم بجهت آموزه هاي  پيشين و 

اصول و سياست هاي بكار گرفته شده در اين سال نقش كليدي . آينده بود
و راهنما را در توسعه صنعت گردشگري بازي كرد كه به شرح ذيل مي 

 :آيد

ساله اخير بطور وظيفه شناسانه  20تجارب گردشگري در اين سال  .1
در كنفرانس ملي گردشگري كه آن سال در . اي جمع بندي شد

بيجينگ برگزار گرديد، دپارتمان هاي مختلف صنعت گردشگري 
به جمع بندي تجاربشان پرداختند و به اين امر اشاره داشتند كه 

ل عمده صنعت گردشگري چين تجاربي را اندوخته است كه دالي
براي اين امر بودند كه چرا اكنون صنعت گردشگري به 

 ...دستاوردهاي چشمگيري دست يافته است
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  ستكموني )پسا(سياست گذاري گردشگري در كشورهاي 

1رسول محمد علي پور  

براي آشنايي بيشتر با اصول و كليات كمونيسم به طور گزيده چند سوال مطرح شده بطورگزيده از كتاب اصول كمونيسم انگلس ابتدا در 
  :مطرح مي شود
 كمونيسم چيست؟: سوال اول

  پلورتاريا از از علم شرايط رهاييكمونيسم عبارت است 
  

  پرولتاريا چيست؟: سوال دوم
  .طبقه اي از جامعه كه هزينه زندگي خود را مستقيماً از فروش نيروي كار نه از منافع يك سرمايه بدست مي آورد

  
  :پرولتاريا چگونه بوجود آمده است: سوال چهارم

وضعيت كلي كارگران بكلي زير . پيدا شد و بعد از آن در سراسر جهان منتشر گرديددر نتيجه انتقالب صنعتي كه در نيمه دوم قرن هجدهم 
  :و رو شده و دو طبقه جديد ايجاد شده است

 طبقه سرمايه داران بزرگ كه در تمام ممالك متمدن مالك كليه وسايل حياطي هستند و در واقع همان بورژوا هستند.  
 ند براي ادامه حيات نيروي كار خود را به بورژوازي بفروشندطبقه كساني كه فاقد همه چيز هستند و مجبور.  

 

  :نخستين نتايج انقالب صنعتي و تقسيم بورژواها و پرولتراها چيست: سوال يازدهم
 تخريب سيستم صنايع دستي  
 بورژوازي قدرت اول شده، سياست را در دست گرفت و سلطنت مطلقه ايجاد نمود.  
  نسبت بورژواها افزايش دادانقالب صنعتي پرولتراها را به  
 

  :اين انقالب چه سير تكاملي را در پيش خواهد گرفت: سوال هجدهم
 محدود كردن مالكيت شخصي بوسيله مالياتهاي تصاعدي، ماليات هاي هنگفت بر ارث  
 سلب تدريجي مالكيت از مالكين اراضي مزروعي، كارخانه داران...  
 توقيف اموال كليه مهاجران از مملكت  
  كردن كار در مزارع و كارخانه ها در جهت پرداخت دستمزد برابر و مد نظر دولتمرتب  
 تساوي عموم در مقابل اجبار به كار  
 تمركز سيستم قرضه ها و تجارت پول در دست دولت و بوسيله يك بانك ملي  
 تعليم و تربيت كليه كودكان در موسسات دولتي و بخرج دولت  
 انايجاد ساختمانهاي بزگ براي كارمند  
 تمركز تمام قواي حمل و نقل در دست دولت  

 

                                                            
   دانشگاه عالمه طباطبايي –كارشناسي ارشد مديريت جهانگردي، گرايش بازاريابي    1
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  آيا ممكن است كه اين انقالب صرفاً در يك كشور رخ دهد؟: سوال نوزدهم

انقالب كمونيستي تنها يك انقالب ملي نيست و انقالبي است كه در تمام كشورهاي متمدن و اقالً در انگلستان، فرانسه، آلمان و  -خير 
 .خواهد دادامريكا در زمان واحد روي 

 
 
 
 

  
 

 

  
  :سياست گذاريهاي گردشگري چين

  
مخارج

 :گردشگري

1995 2000 2006 2007 

 29.8 24.3 13.1 3.7 چين

  
   :گردرشگران ورودي

 54.720.000 چين

   
 2007 2006 2000 دالرهزار ميليون:دريافتي ها

 37.233 33.949 16.231 چين
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نگاه رو به جلو براي هم ميالدي در آغاز قرن جديد، سال كليدي براي صنعت گردشگري چين هم بجهت آموزه هاي  پيشين و  2000سال 

اصول و سياست هاي بكار گرفته شده در اين سال نقش كليدي و راهنما را در توسعه صنعت گردشگري بازي كرد كه به شرح . آينده بود
 :ذيل مي آيد

در كنفرانس ملي گردشگري كه آن سال در . ساله اخير بطور وظيفه شناسانه اي جمع بندي شد 20تجارب گردشگري در اين سال  .2
بيجينگ برگزار گرديد، دپارتمان هاي مختلف صنعت گردشگري به جمع بندي تجاربشان پرداختند و به اين امر اشاره داشتند كه 

ل عمده براي اين امر بودند كه چرا اكنون صنعت گردشگري به صنعت گردشگري چين تجاربي را اندوخته است كه دالي
  :دستاوردهاي چشمگيري دست يافته است

 الزم است تا تئوري هاي ديانگ زمين و افكار اقتصادي وي بعنوان راهنما در صنعت گردشگري بكار گرفته شود.  
  بين المللي توسعه يابدالزم است تا مسير گردشگري با مشخصه ها و شرايط واقعي چين و جذب تجارب.  
 الزم است تا بر اصالح و گشايش تمام جريان توسعه گردشگري پافشاري شود.  
 الزم است تا بر توسعه گردشگري بعنوان صنايع اقتصادي پافشاري شود.  
 الزم است تا به استراتژي توسعه گردشگري با راهنمايي دولت بعنوان عامل هدايتي پايبندي وجود داشته باشد.  
 است تا بر جهت توسعه گردشگري با مشخصه هاي توليد وسيع، بازار وسيع و گردشگري وسيع پافشاري شود الزم.  
 الزم است تا بر اصل توسعه پايدار پافشاري شود.  
 اين تجارب گرانبها از اهميت فراواني بعنوان راهنماي . الزم است تا بر اصل حكومت بر گردشگري با توجه به قانون پايبند باشيم

  .مل برخوردارندع
   

براساس جهش تاريخي كشور چين از . سال اخير پشت سر گذاشته است 20صنعت گردشگري چين برنامه بلند مدت توسعه را براي  .2
سال آينده خود را  20سال اخير آسيا، چين سعي مي نمايد تا در  20يك كشور غني از لحاظ منابع گردشگري به كشوري مهم در 

 .در دنيا مطرح نمايد

  
وي كه طراح اصلي اصالحات چين است در دوران حياتش توجه ويژه اي به توسعه . كتابي با عنوان ديانگ زمين منتشز گرديد .3

  . اين كتاب شامل سخنان اصلي وي در ارتباط با توسعه گردشگري است. گردشگري نمود
 1999در سال . اردسازي تعطيالت ادامه داددولت به شكوفايي گردشگري به عنوان نقطه رشد اقتصادي از طريق توسعه و استاند .4

دولت فنون تعطيلي روزهايي را براي فستيوالها و يادبودها در سراسر كشور را مطرح ساخت كه موجب ارتقاء رشد سه هفته 
 .گردشگري طاليي حول روز ملي، روز مي و فستيوال بهاره شد

  
در مواجهه با موقعيت جديد چين پس از ورود . گردشگري چين شد پس از گشودن درها به دنياي خارج دستاوردهاي تازه اي نسيب .5

به سازمان تجارت جهاني اتحاديه ملي گردشگري چين از ابزارهاي سنجش فعالي براي بهبود كيفيت داخلي تجارت خود در عين 
نين و مقرارت گردشگري براي تالش هاي فراواني نيز براي انجام قوا. تقويت رقابت پذيري در بازارهاي بين المللي استفاده نمود

  .برقراري ارتباط مناسب با محيط بين الملل انجام گرديد
اتحاديه ملي گردشگري چين گامي اساسي را در جهت ارتقاء گردشگري از طريق علم و فن آوري با تاكيد بر ساختار پروژه هاي  .6

قدامات ديگري چون تعطيالت با حقوق براي ارتقاء ا. تجارت الكترونيك كه با نام پروژه تور طاليي شناخته شده است برداشته
  .گردشگري داخلي صورت گرفت

همچنين چندين استان اقدام به فعاليت . اسناد مربوط به سياست توسعه و ارتقاء گردشگري توسط چندين استان جمع آوري گرديد .7
 .هاي نوآورانه اي نمودند كه موجب رونق گردشگري شد
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گردشگري در چين شاهد توسعه اي سريع و شكوفا از . تمامي فرايند سياست گذاري گردشگري مي باشداجراي سياست گردشگري كليد 
آژانس مسافرتي بوده و موجب اشتغال  7000هتل و  7000چين داراي  1998در سال . بوده است 1978زمان اصالحات اقتصادي سال 

  :1978گردشگري چين از سال  است ها و قوانين اجرا شده اصلييس. ميليون نفر گرديد 2مستقيم 
 

 وضعيت اجرايي نواحي هدف سياست سال

 با موفقيت انجام شد در ابتدا هتلها و در ادامه آژانسهاي مسافرتي معرفي سرمايه گذاري خارجي 1979

تصميم سياسي گردشگري(با هم  5 1984
كه به سازمانهاي گردشگري، 

آژانسهاي دولتي مجزا و دولتهاي 
اجازه همكاري با افراد حقيقي و محلي 

 .با هدف سرمايه گذاري را مي دهد

 با موفقيت انجام شد سرمايه گذاري در صنعت گردشگري

قانونگذاري موقتي براي اداره 1985
 آژانسهاي مسافرتي

با . 2به خوبي انجام نگرديد  .1 آژانسهاي مسافرتي
قانون اداره آژانسهاي 

 1996مسافرتي سال 
 جايگزين گرديد

قانونگذاري در جهت استانداردسازي 1988
 هتلهاي گردشگري 

 با موفقيت انجام شد هتلها

 با موفقيت انجام شد جاذبه هاي گردشگري توسعه تفرجگاه هاي سطح ايالتي 1992

متدهاي موقت اداره شركتهاي مديريت 1993
 هتل

 با موفقيت انجام شد هتل

قوانين مشروط اداره سرمايه هاي 1995
ضمانت كيفيت خدمت و اداره نظارت 

 بر كيفيت

كيفيت خدمت و -آژانسهاي مسافرتي
 رضايت مشتري

هرچند در  -با موفقيت اجرا شد 
 ابتدا با مقاومت روبرو شد

آژانسهاي مسافرتي و تاييد كنندگان كيفيت  قانون اداره تورگردانان 1996
 تورگردانان

 انجام شد

 انجام شد آژانسهاي مسافرتي مسافرتيقانون اداره آژانسهاي 1996

   
و به اين سبب تا پيش از سال . با سابقه طوالني در پذيرش برنامه متمركز مركزي يك كشور سوسياليست بوده است 1949چين از سال 

. صاد بازاري استدر حال حاضر چين در حال دوران گذار از برنامه ريزي توسعه به سوي اقت. مالكيت خصوصي تقريباً وجود نداشت 1978
اين شرايط تا سال . بنگاههاي اقتصادي گردشگري استاني تقريباً همگي توسط آژانسهاي مركزي دولتي راه اندازي و مديريت شده اند

  . و فرمان جداسازي آنها از دولت ادامه داشته است 1999
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  :مدل اجراي سياست گردشگري چين 

و بنگاه هاي اقتصادي، مي توان اجراي سياست گردشگري چين را مدلي باال به پايين و در غياب يك كانال ارتباطي موثر ميان دولت 
باال به پايين بدين معناست كه تصميمات در سطوح باال تصويب و جهت اجرا به بنگاه ها ابالغ گرديده و درصورت . آزمون و خطا ناميد

  .مقاومت آن را اصالح مي نمايد
موجب  1978ي چين ثابت نموده اند كه سياست هاي اقتصاد محور گردشگري اجرا شده از سال تمامي بنگاه هاي اقتصادي گردشگر

  . توسعه آن شده است
  

  :گذاريهاي گردشگري كوباسياست 
  
  

   :شگران وروديگرد

2.119.000 كوبا
   

 2007 2006 2000 دالرهزار ميليون:دريافتي ها

 2.141 2.127 1.737 كوبا

  
آنها شريك اساسي تجاري كوبا بودند و . ، بحراني اساسي در گردشگري كوبا ايجاد نمود1991جماهير شوروي در سال اضمحالل اتحاد 

چنين اتفاق بزرگي اقتصاد كوبا را در ركود كامل قرار داد و مسئولين را واداشت تا . سال در اختيار داشتند 30صنعت شكر اين كشور را براي 
سياست هايي براي خشنودسازي بازار گردشگران اروپا و كانادا صورت . راه هاي تازه اي براي درآمد واداشتتمام تالش خود را براي كسب 

تشكيل گرديد و سرمايه گذاري سنگيني  1994وزارت جديد گردشگري در سال . گرفت تا كاستي نبود درآمدي از صنعت شكر جبران شود
 10ميليارد دالر در اين بخش سرمايه گذاري گرديد و بيش از  3.5ميالدي درحدود  2000و  1990بين سالهاي . در اين زمينه انجام شد

امروز كوبا پذيراي . اين صنعت ،توانست صنعت شكر را پشت سر گذارد 1995ميليون بازديد كننده وارد اين كشور شدند و درنهايت در سال 
هزار كانادايي از اين كشور بازديد مي  600ه و مكزيك است، بطوريكه ساليانه تعداد گردشگراني از كانادا، آلمان، بريتانيا، اسپانيا، ايتاليا، فرانس

 .از كوبا بازديد مي نمايند.. هزار امريكايي با پروازهاي تورنتو، مونترال و  30تا  20جالب توجه است كه ساليانه . نمايند

  
به مقصد اول تبديل خواهد گرديدو در  2010ورودي بوده و سال  كوبا در ميان كشورهاي حوزه كارائيب داراي باالترين نرخ رشد گردشگر

% 24اسپانيا با حدود  ددر اين ميان كشورهاي اروپايي مانن. اين ميان نكته جالب دست يافتن كوبا به چنين نتيجه اي بدون حضور امريكاست
 .كل گردشگران نقش عمده اي را ايفا نموده اند

منطقه جديد با سابقه معماري مستعمراتي  8براي از انحصار درآوردن گردشگري اين كشور از نوع ساحلي، وزارت گردشگري كوبا در تالشي 
كل درآمد هاي گردشگري در دو مقصد هاوانا و وارادرو كسب شده % 70در اين ميان . و طبيعي را براي جذب گردشگر مهيا نموده است

  .ثبت گرديده استميراث جهاني توسط يونسكو  7منطقه ديگر  6در . است
كوبا اكوتوريسم خود را محدود به مناطق طبيعي ننموده است و در كنار آن بازديد از فرهنگ و سنت زندگي روستايي را نيز مورد توجه 

د درص 50الي  40اين ميزان در حدود . ضعف عمده از لحاظ مزاياي اقتصادي نشت درآمدها به دليل واردات باالست. فراوان قرار داده است
  .كل درآمدهاي كوبا مي شود
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  :مطالعه اي نشان ميدهد

 يك سوم مردم كوبا توسعه گردشگري را با افزايش نابساماني هاي جنسي در ارتباط مي دانند.  
  ،درصد نظر مثبتي به اين صنعت دارند 86اما در مجموع اثرات.  

  
ميالدي و در ارتباط نزديك با فعاليتهاي  50ود را از دهه همانند ساير مناطق جهان، توسعه خ. گردشگري در كوبا واژه تازه اي نيست

تمركز آن زمان به هاوانا به . در آن زمان اياالت متحده امريكا بازار اصلي بود و قمار و فاحشگي محصوالت اصلي بودند. مافيايي آغاز نمود
امريكا آغاز و اين بازار از صحنه گردشگري كوبا  با پيروزي انقالب تحريم اقتصادي. معناي توسعه اندك محصوالت گردشگري طبيعت بود

 .حذف گرديد
   
تمركز توسعه اقتصادي بر ساير امور مهم معطوف گشت و گردشگري عمدتاً داخلي شد و بنابراين هتلها و اتاقها قابليت رقابت  1959از سال 

به بعد بود كه با پيش گرفتن رويه  1990اما تنها از سال  ميالدي گردشگري بين المللي از سر گرفته شد 80در دهه . بين المللي را نداشتند
و با ورود يك ميليون  1996از سال  .جديد توسعه اين بخش و ايجاد معامالت مشاركتي شاهد افزايش بازديدكنندگان ورودي بوديم

ي صده جديد كوبا منتظر ورود در اولين سالها. گردشگري كوبا به هدف خود يعني تبديل شدن به مقصدي جهاني و كارائيب تبديل شد
  . اتاق است 125.000هفت ميليون گردشگر و 

  
Mintur (ministry of tourism)  

مينتور اداره . مينتور براي اجراي عمليات راهنما و جهت دهي سياسي، قانونگذاري و كنترلي بخش گردشگري پايه گذاري شد 1994در سال 
مينتور به تدوين سياست گردشگري . ه ديگر واحدهاي كشور نيز در اين امر مشاركت دارندمسئول قانوگذاري گردشگري در كوباست، اگرچ
  :اهداف استراتژيك آن در حال حاضر عبارتند از. پرداخته و بر نحوه اجراي آن نظارت مي نمايد

 طراحي و تدوين موثرتر بازاريابي محصول گردشگري  
 قابتيافزايش و متنوع سازي گردشگري و باال بردن توان ر  
 بازسازي و افزايش ظرفيت اتاق ها  
 افزايش كارآمدي اقتصادي سيستم گردشگري  
 وارد نمودن كامپيوتر و سيستم هاي ارتباطي در باالترين سطوح  
 سهيم نمودن سرمايه خارجي بيشتر در بخش  
  توسعهو تنظيم ساختارهاي سازماني در جهت اين  2010وسيع نمودن چشم انداز توسعه گردشگري تا سال  

   
  :ساختار وزارت گردشگري

سطح نخست .  اين سازمان داراي دو سطح مديريتي مي باشد. براي اجراي امور، سازمان از ساختاري منعطف تشكيل گرديده است
... شامل وزير و معاونان كل مي شود و در سطح دوم مسئولين بخشهاي مختلف مانند كيفيت محصول، سرمايه گذاري، مذاكرات و 

براي تضمين آموزش و بروز رساني سطح . بعالوه سازمان داراي نمايندگاني در تمامي مقاصد و تفرجگاهها مي باشد. دارندوجود 
دانش پرسنل و با نگاهي براي تضمين حرفه اي گري، كيفيت و خدمات كارامد، كشور داراي يك سيستم ملي براي آموزش حرفه 

بعالوه وزارت از ديگر نهادها مانند . ر سراسر كشور تشكيل شده استمدرسه د 19كه از ) FORMATUR(اي گردشگريست 
Publicitur )و ) آژانس تبليغات و ارتباطاتFintur بانك مالي بخش تشكيل شده است.  
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  :گذاريهاي گردشگري بلغارستان، چك، اسلواكي و لهستانسياست 

  
مخارج

 :گردشگري

1995 2000 2006 2007 

 8.5 7.2 3.3 5.5 لهستان

 3.6 2.8 1.3 1.6 چك

 1.8 1.5 5. 2. بلعارستان

  
  :گردرشگران ورودي

 14.975.000 لهستان

  6.680.000 چك
  5.150.000 بلغارستان
  1.685.000 اسلواكي

  
  

 2007 2006 2000 دالرهزار ميليون:دريافتي ها

 3.102 2.588 1.076 بلغارستان

 6.618 5.520 2.972 چك

 10.627 7.239 5.677 لهستان

 2.013 1.513 433 اسلواكي

  
  :گردشگري در اين چهار كشور روند ذيل را پشت سر گذاشته است

  
 : 1998تا  1990

   كشور 4افزايش ثبات و امنيت در اين  
  با توجه به قوانين اتحاديه اروپا( حذف اخذ ويزا(  
 بدليل اينكه كشورهاي تازه اي بودند نوعي مد بود  
 توسعه يافت گردشگري خريد.  

  :2002تا  1992
 تعداد گردشگران كاهش  
  منفياثرات اقتصادي  
 ركود اقتصادي  
 محو اثر مد  
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ل و سرمايه 

  

  ستان

mscience.ir

ر، افزايش اشتغال

 درماني در بلغارس

r   گردشگري

كشورت خارجي

 چشمه هاي آب

علم گ            

 عدم توازن تجارت

هوديان در فنالند،

           ... گر

كاهش. ده است

  رساختها

  ي قانوني

  :نيم بگوييم

ناهاي جنگ و يه

ذاري گردشگ

  يت آن

 عوايد مالي نبود

   فصلي بودن

 و نتيجتاً رشد زير

غاتي و چارچوبهاي

ان نماييم مي توا

يتهاي تاريخي، بن
 

  پيشرفت هستند

ياست گذس: ر

عف ادراك از اهمي

ه توام با افزايش
 

ر و كاهش ميزان
  يي ارزان قيمت
اي اتحاديه اروپا

ري، مبارزات تبليغ

را با لغاتي بيا رها

اپست، ورشو، ساي
ي، موسيقي، هنر

  نيت
ختها كه در حال

  مل و نقل

محمد علي پور

  هاي مخرب
   زيرساختارها،

بالقوه باال، اما ضع
2:  

ش گردشگران كه
 ي در گردشگري
ت هاي طوالني تر

ه خطوط هواپيمايي
سي به سرمايه ها

  ل جايگزين
م توسعه گردشگر

كشو تصوير اين 
  ي ديدني

يت در پراگ، بودا
ث تاريخي، معماري
 هاي مناسب، امن
ت پايين تر زيرساخ
دهاي سيستم حمل

رسول م

 سيل ه
 ضعف
 توان ب

003
 افزايش

گذاري
 اقامت
 توسعه
 دسترس
 اشكال
 مفاهيم

   

   
اگر بخواهيم

 مقصد
 مركزي
 ميراث
 قيمت
 كيفيت
 كمبود
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  :ي اين كشورها عبارتند ازپربازديدترين شهرها

  
 مقصد از كل بازديدها%

 پراگ 20

 بوداپست 13

 ورشو 5

   
  

  :درتحليل هاي استراتژيك مهمترين نقاط قوت و ضعف اين كشورها اينگونه بيان شده اند
  :نقاط قوت

 موقعيت جغرافيايي  
 رشد اقتصادي و قيمت هاي مناسب  
 يادبودهاي تاريخي، فرهنگي و فستيوالهاي فرهنگي  
 گردشگري، يادبودهاي يونسكو، سنن موسيقي و كمونيسم  
 مناطق دست نخورده  

   
  :نقاط ضعف

 ضعف زيرساختهاي كيفي و كمي  
 حالت بد يادبودهاي تاريخي  
 سيستم هاي اطالعاتي ضعيف  

   
  :را در سياستگذاريهاي خود بكار مي برند كليدي عنوان 5همكاري در جهت توسعه گردشگري اروپا ز طريق ا

  اطالعات  
 آموزش  
 كيفيت  
 توسعه پايدار  
 فعاليتهاي نوين 

  
  :خود را اينگونه تشريح مي نمايند سياست گذاريهاي كالنو نهايتاً 

 اهداف استراتژيك  
 تقويت نقش گردشگري در اقتصاد ملي  
 افزايش توان رقابتي در اروپا  
 افزايش مدت اقامت  
 ماندگاري كيفيت محيط 
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