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Թեմայի
արդիականությունը Զբոսաշրջությունը հանդիսանալով 

տնտեսության կարևորագույն, 
բարձր եկամտաբեր և առավել 
դինամիկ զարգացող ճյուղերից 
մեկը, իր կարևորությամբ 
ներառվում է այնպիսի գլոբար 
համակարգերում, ինչպիսիք են 
կայուն զարգացումը և 
մշակութային արժեքների 
փոխադարձ արժևորման 
համակարգերը:

Մինչև վերջին ժամանակներս զբոսաշրջության ոլորտում
գիտական հետազոտությունները առավելապես միտված էին
բացահայտելու զբոսաշրջության տնտեսական
ազդեցությունները, սակայն վերջին տարիներին սկսեցին
աստիճանաբար ուշադրություն դարձնել նաև դրա մշակութային
և սոցիալական ազդեցություններին:



Դրական կողմեր

 Մշակութային ժառանգության պահպանում և վերականգնում

 Ավանդական արվեստի և արհեստների վերածնունդ

 Տեղական արտադրանքի և մշակութային արժեքների տարածում

 Զբաղվածության և եկամուտների ավելացում

 Կանանց և սոցիալական այնպիսի խմբերի բարեկեցության 
բարձրացում, որոնք գտնվում են ոչ բարվոք սոցիոիրավական 
վիճակում

 Պայքար աղքատության դեմ

 Տեղի բնակչության կյանքի որակի բարձրացում

 Սոցիոմշակութային արժեքների ու նորմերի երկխոսություն, և 
վերջինիս շնորհիվ խաղաղության ու քաղաքական 
հավասարակշռության պահպանում

Տուրիզմի սոցիալ-մշակութային ազդեցությունները



 Սեփական մշակութային արժեքների կորուստ

 Մշակույթների ստանդարտացում

 Ավանդական արվեստի եւ արհեստների ինքնության եւ 
նշանակության կորուստ

 Տեղի բնակչության մոտ կառուցողական և ապակառուցողական 
զգացումների առաջացում

 Հասարակությունում բացասական, շեղվող վարքի տեսակների ու 
ցուցաբերողների թվի աճ (ալկոհոլիզմ, թմրամոլություն, 
մարմնավաճառություն, գողություններ, սպանություններ և այլն)

 Խախտվում է ավանդական ընտանիքի կառուցվածքը, 
ընտանիքները դառնում են առավել խոցելի

Բացասական կողմեր

Տուրիզմի սոցիալ-մշակութային ազդեցությունները



Զբոսաշրջության սոցիալ-մշակութային ազդեցությունները
Լոռու մարզում

Լոռու մարզը ՀՀ հյուսիսային զբոսաշրջային
դարպասն է: Միջին հաշվով Հայաստան

այցելող զբոսաշրջիկների 10-15 %-ը այցելում
է նաև Լոռի: Ըստ 2017 թ.-ի տվյալների մարզ է 

այցելել մոտ 200 000 զբոսաշրջիկ: Մարզում
զբոսաշրջիկների նախընտրած հիմնական

վայրերն են Հաղպատը, Սանահինը, 
Ախթալան, Ստեփանավանը, Վանաձորը, 

Դսեղը, Թեժ լեռը:



Զբոսաշրջութ-
յան ավանդը 
Լոռու մար-
զում

Մշակութային
գործունեության

ակտիվացում

Տեղական
արվեստների և
արհեստների
վերածնունդ

Տնտեսության
հարակից
ճյուղերի

զարգացում

Տեղական
արտադրանքի
հանրայնացում

Նոր
աշխատատեղերի

ստեղծում

Պայքար
աղքատության

դեմ

Բազմապիսի
ենթակառուցվա

ծքների
ստեղծում

Բնակչության
կենսամակարդակ
ի և կյանքի որակի

բարձրացում



Մարզում տուրիզմի զարգացմանը խոչնդոտող կարևոր
հանգամանքներից է նաև զբոսաշրջային հսկայական պոտենցիալի

անբավարար ներկայացվածությունը զբոսաշրջիկներին, 

համապատասխան գովազդների, տեղեկատվական աղբյուրների
բացակայությունը: Այս առթիվ մեր կողմից ստեղծվել է http://loritrip.ru.gg/ 

կայքը, որը գործարկումը և ունեցած դերը մարզում զբոսաշրջության
զարգացման գործում նույնպես հանդիսանում են զբոսաշրջության

սոցիոմշակույթային ազդեցությունների թվին:



ՇՆՈՐՀԱԿԱԼՈՒԹՅՈՒՆ
ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱՐ


