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  و توسعه پایدار گردشگري فرهنگیبررسی تعامل 

  دکترحیدر لطفی

  دانشیار دانشگاه آزاد اسالمی واحد گرمسار، ایران

  فرزان کفاشان

دانشجوي کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزي گردشگري

  

  :چکیده

ط بـا میـراث  گیـرد محـور اول گردشـگري مـرتب     فرهنگی عموما دو محور مورد بررسی قرار میگردشگريدر 

محـور دوم  باشد و بیشتر ر این دیـدگاه بعـد تـاریخی یـک جامعـه مـورد نیـاز اسـت و         فرهگی یک مقصد می

   .دهدگردشگري فرهنگی موضوع زمان حال و فرهنگ جاري یک مقصد را مدنظر قرار می

ـ    آمـوزش، ی نوعی از گردشگري است که گردشگر را به فراگیـري، گگردشگري فرهن ه کنکـاش و کسـب تجرب

نمایـد   هاي جامعه خود و دیگران مـی  ها و انگیزه داشتهدرباره فرهن حال و گذشته جامعه مقصد و مقایسه آن با

  .باشد گردشگر و محیط مورد بازدید میو در واقع تجربه کیفی میان

سـال اخیـر و    20با توجه به نقش برجسته جوامع محلی در مباحث مـرتبط بـا پایـداري و توسـعه بـه ویـژه در       

هاي حاصل از تحقیقات مرتبط با اثرات گردشگري ، نوع جدیدي از گردشـگري بنـام گردشـگري جامعـه      ادهد

  .مطرح شده استو گردشگري فرهنگی محور 

هاي مناسب و توانایی بالقوه در توانمندسازي جوامـع محلـی بـه عنـوان      این نوع گردشگري با توجه به ویژگی

گردشگري مخصوصا در کشورهاي جهـان سـوم و در مبحـث توسـعه     راهکاري جهت دستیابی به توسعه پایدار 

  .روستایی مورد توجه بسیاري از صاحب نظران قرار گرفته است

  

  

  _مدل گردشگري فرهنگی  –توسعه پایدار گردشگري  –توسعه پایدار -گردشگري فرهنگی:کلید واژه
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  :مقدمه

ت دستیابی به توسعه پایـدار گردشـگري   به عنوان راهکاري جه و گردشگري فرهنگی گردشگري جامعه محور 

مخصوصا در کشورهاي جهان سوم و در مبحث توسعه روستایی مورد توجـه بسـیاري از صـاحب نظـران قـرار      

  .گرفته است

میالدي به همراه پررنگ شدن نقش جوامع محلـی و تاکیـد بیشـتر بـه      60ظهور اندیشه توسعه پایدار در دهه 

هاي علمی و صنعتی در جهـان را تحـت تـاثیر قـرار داده      وسعه، تمامی زمینهنگرش پایین به باالدر مدیریت و ت

  . است 

بهره نبوده و دستخوش تحوالتی شده کـه منجـر بـه طـرح مباحـث       در این بین گردشگري نیز از این تاثیر بی

  .نوینی در ادبیات گردشگري و ظهور اشکال نوینی از این فعالیت شده است

عنوان نقطه آغازین این تحوالت در پاسخگویی به مفهوم توسـعه گردشـگري    گردشگري جایگزین که خود به

هـاي   پایدار شکل گرفته، در طول تاریخ تحول صنعت گردشگري و در راستاي تطبیق بیشتر با نیازها و نوآوري

گـردي و گردشـگري    گیري انـواع گونـاگونی از گردشـگري ماننـد اکوتوریسـم، طبیعـت       صنعت سر منشا شکل

  . شده است گردشگري فرهنگی و روستایی

  

    :توسعه پایدار در عرصه گردشگري 

برقراري توازن و تعـادل در وضـعیت   . رشد صنعت گردشگري تاثیرات چند جانبه اي در کشورها به دنبال دارد  

پرداخت ها، تنوع اقتصادي، افزایش درآمدها و ایجاد فرصت هاي شغلی از پیامدهاي این صنعت به شـمار مـی   

ستیابی به رشد اقتصادي پایدار از شاخص هاي اصلی پیشرفت براي کشورهاي در حال توسعه بـه شـمار   د. آید

درصد از تولید ناخالص ملی آنها را شـامل   10گردشگري بخش عمده اي از درآمد اقتصادي کشورها و . می آید

بوده و در واقـع مولـد   در حداقل یک سوم از کشورهاي در حال توسعه گردشگران منبع اصلی در آمد . می شود

سال اخیر یکی از مهمتـرین پدیـده    50رشد چشمگیر گردشگري در . درآمد اقتصادي کشورها به شمار می آیند

 25افـزایش شـمار گردشـگران خـارجی از     . هاي اقتصادي و اجتماعی قرن بیست و یکم محسـوب مـی شـود   

درصـد   7گر متوسط رشد ساالنه اي بیش از نمایان 2004میلیون نفر در سال  763به  1950میلیون نفر در سال 
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گردشگري تمامی بخشهاي اقتصادي را تحـت الشـعاع قـرار داده و در فعالیـت     . سال گذشته است 50در طول 

ایـن صـنعت همچنـین تـاثیر اقتصـادي، اجتمـاعی،       . هاي شاخص اقتصادي در دنیا بسیار تاثیرگذار بوده اسـت 

براي بیشتر کشورهاي در حـال توسـعه بـه    . جهانی و ملی داردفرهنگی و زیست محیطی فزاینده اي در سطح 

. ، گردشگري ستون اصلی توسعه اقتصادي به شـمار مـی آیـد   )  LDCS(ویژه کشورهاي حداقل توسعه یافته 

براي نمونه صـنعت گردشـگري در بـنگالدش مـدتها     . البته این امر در همه کشورها به یک میزان وجود ندارد

این در حالی است که طبیعت زیبا و منحصر به این کشور می توانـد  . قرا رگرفته استاست که مورد بی توجهی 

سـال   2000برخی از آثار تاریخی این کشـور بـیش از   . میزبان گردشگران بی شماري از سراسر نقاط دنیا باشد

ـ   1973قدمت دارند و سازمان گردشگري این کشور در سال  ردن با هدف توسعه تسهیالت گردشگري و بـاال ب

گردشگري می تواند با مشـارکت  . تولیدات مرتبط با این صنعت و ارائه تصویر جدیدي از این کشور تاسیس شد

در سه هدف اصلی کشورهاي در حال توسعه که تولید درآمد، اشتغال زایی و درآمـد ناشـی از ورود ارز خـارجی    

ري فرصت هـاي شـغلی خـوبی را    گردشگ. است، نقش مهمی در قالب نیروي محرك توسعه اقتصادي ایفا کند

براي گروه هاي مختلف اجتماعی به وجود می آورد و در نتیجه می تواند نقش مهمی در ریشه کن کردن فقـر  

عالوه بر این گردشگري دولت هر کشور را به توسـعه زیرسـاختهاي   .  در کشورهاي در حال توسعه داشته باشد

بـه عبـارتی   . نیـز نقـش دارد  )   BOP(کشـوري   خود تشویق می کنـد، همچنـین در تـوازن پرداخـت هـاي     

در سنگاپور گردشگري نقـش  . گردشگري موتور قدرتمند پیشرفت در کشورهاي در حال توسعه به شمار می آید

سـنگاپور طـرح کلـی گردشـگري بـا عنـوان       . مهمی در درآمدزایی، اشـتغال و تـوازن کلـی پرداخـت هـا دارد     

بدیل این کشور به یکی از مراکز گردشگري در دنیـا تنظـیم شـده    دارد که این برنامه براي ت "21گردشگري "

مالزي در این زمینه میلیونها دالر به توسعه زیرساخت هاي گردشگري خود اختصاص داده است تا شـمار  . است

درصد از درآمد خارجی این کشور از ایـن صـنعت    20در نپال . بیشتر گردشگر را به سمت کشور خود جذب کند

درصـد از درآمـد دولـت و     40درصد از ورود ارز خارجی به این کشور و  70در مالدیو گردشگري .تامین می شود

)   UNWTO(سازمان جهانی گردشگري سازمان ملـل  .  درصد از تولید ناخالص ملی را شامل  می شود 20

بـه اي در  رشد صنعت گردشگري تـاثیرات چنـد جان  . مالدیو را نمونه توسعه پایدار گردشگري معرفی کرده است

برقراري توازن و تعادل در وضعیت پرداخت ها، تنوع اقتصادي، افزایش درآمدها و ایجاد . کشورها به دنبال دارد

از طرفی گردشگري محور توسعه پایـدار کشـورها   . فرصت هاي شغلی از پیامدهاي این صنعت به شمار می آید
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ه ریزي براي توسعه سازمان ملل برنامـه هـاي   سازمان جهانی تجارت با همکاري بخش برنام. به شمار می آید

وزراي گردشـگري سـازمان   . ویژه اي براي رشد ایـن صـنعت در کشـورهاي در حـال توسـعه اجـرا مـی کنـد        

همکاریهاي منطقه اي جنوب آسیا با اجراي طرح مشترکی قصد دارند شبکه گردشگري را در منطقه بـه وجـود   

گردشگري صنعتی است که بـه طـور مجـزا    . عضاي آن کمک کندآورند که بتواند به رشد این صنعت در بین ا

. توسعه این صنعت در گرو رشد و توسعه بخشها و زیرساخت هاي مختلف اجتمـاعی اسـت  . نمی تواند رشد کند

دولت ها در این رابطه نقش کلیدي می توانند ایفا کنند، ولی نقش مشارکت بخـش هـاي خصوصـی و تعامـل     

زمان هاي غیر دولتی، موسسات، نهادها و ارگان هاي دیگر نباید از نظـر دور نگـه   آنها با بخش هاي دولتی، سا

در نتیجه براي رسیدن به توسعه پایدار در عرصه گردشگري تمام قابلیـت هـاي جامعـه بایـد بکـار      . داشته شود

  . گرفته شود

  

:گردشگري فرهنگی و توسعه پایدار

بـراي رسـیدن بـه    . مفهوم مدیریت تمامی منابع اسـت دشگري بهالمللی، توسعه پایدار گر ازنظر سازمانهاي بین

ریـزي مبتنـی بـر اصـول      بایست همه اقشار یک جامعه با برنامـه  میتعامل گردشگري فرهنگی و توسعه پایدار

   .نمایند تا به یک فرهنگ عمومی تبدیل گرددتوسعه پایدار؛ تالش

:گردشگري پایدار، موضوع امروز جهان اقتصاد

پایداري بـه عنـوان   هاي متعدد در سراسر دنیا با توجه به بیانیه هزاره سوم سازمان ملل متحد و اجالسامروزه

است که اندیشمندان و صاحب نظـران  شود و توسعه پایداري از اصولی بخش اساسی از نظم جهانی شناخته می

گی آینـده بشـریت اهمیـت    استانداردهاي سطح زنـد مورد توجه قرار می دهند و این بدان معنی است که حفظ

بـرداري و اسـتفاده    توان از محیط زندگی انسانها همانند گذشته بهـره  نمیبسیار زیادي دارد، به طوري که دیگر

بتـوانیم از  بایست آثار گردشگري را از ابعاد مختلـف مـورد بررسـی و تحلیـل قـرارداد تـا       این میبنابراین. کرد

را به حـداقل برسـانیم و نقـاط    نقاط ضعف. برداري را کنیم ایت بهرههاي آن نه از فرصت. تهدیدات آن بکاهیم

   .پذیر نیست امکانقوت را توسعه دهیم و این برنامه بدون مشارکت کشورها
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از . جهانگردي اصول قابل قبولی را ارائه کرده اسـت المللی ازجمله سازمان جهانی هاي بین خوشبختانه سازمان

گردشگري به مفهوم مدیریت تمامی منابع است به طوري که ضمن رعایت تمام نظر این سازمان توسعه پایدار

هاي حمایتی و فرآیندهاي زیسـت محیطـی و تنـوع عوامـل محیطـی در آن       کشورها سیاستشئونات فرهنگی

تقویت نیازهـا  به طوري که نیاز گردشگران فعلی و جامعه میزبان را تامین کند و در عین حال باعثحفظ شود

   .رات آینده آن شودو انتظا

ریـزي   بایست همه اقشار یـک جامعـه بـا برنامـه     توسعه پایدار میبراي رسیدن به تعامل گردشگري فرهنگی و

هـا صـرفا بـه     پایدار تالش نمایند تا به یک فرهنگ عمومی تبدیل گردد و ایـن تـالش  مبتنی بر اصول توسعه

مقولـه در  راي ارتقاء سـطح زنـدگی آینـده ایـن    باشد چون ب نظران و فرهیختگان یک جامعه نمی صاحبعهده

   .باشد مکانها میاختیار بخش یا صنعت و یا یک قشر خاص نمی باشد و مربوط به تمامی زمانها و

پایدار صنعت گردشگري به صورت اجمال رسد که ضمن بررسی اصول توسعه بدین منظور ضروري به نظر می

منفرد براي رسیدن به یک مدل مورد قبول تاثیرات این صورت چنین آثار و مبانی گردشگري فرهنگی به و هم

  .آثار اقتصادي و اجتماعی را نسبت به دو مقوله تحلیل نماییمدومقوله را نسبت به یکدیگر و سپس

هـاي اقتصـادي و اجتمـاعی دارد و    اقتصاد خدماتی است که تاثیرات زیادي را بر فعالیـت گردشگري در بخش

نمایـد چـون    مـی مک بسیار زیادي به تعامل بین توسعه پایدار و گردشـگري فرهنگـی  شناخت این ارتباطات ک

ارتباط بـا توسـعه پایـدار و گردشـگري     از دیگر موارد مهم در. نماید اصل وابستگی متقابل این امر را ایجاب می

از انـواع   شـود کـه   الزم است و ایـن امـر زمـانی محقـق مـی     نوآوري و خالقیت براي استفاده از تمام پتانسیل

اســتفاده نمــود و حـاکی از چنــد وجهــی بــودن در بعــد انــواع  هــا در ایــن خصـوص  هــا و آمــوزش تخصـص 

  .هاست تخصص

مهم در اصول پایدار گردشگري برتر بودن هرچیز در حالت طبیعی است البته فرضیات متعـددي از دیگر موارد

ساختگی آن ترجیح توازن طبیعی بر حاالتتوان اذعان نمود که  در این خصوص ارائه شده است ولی نهایتا می

قبلی استدارد و از طرفی اصول توسعه پایدار گردشگري اصل استفاده از تجارب

است به طوري که همانگونـه کـه   نهایتا یکی از ارکان اصلی در توسعه پایدار گردشگري اصل قدرت و سیاست

هـاي بیشـماري    بوده و هست و موجب نابرابريکنیم وضعیت جهانی در حال تغییر در جهان امروز مشاهده می

که بسیاري از کشورها با داشـتن جمعیـت کـم بخـش قابـل      به طوري. بین کشورهاي فقیر و غنی شده است 
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باشـند و ایـن تـازه فقـط      و بسیاري از کشورها با داشتن جمعیت زیاد فقیر میتوجهی را از منابع در اختیار دارند

تکنولـوژي،  ررسی است در صورتی که متغیرهاي زیادي منجمله درآمـد سـرانه،  متغیر جمعیت در بدخالت دادن

  .سازدمنابع طبیعی و غیره می تواند این عدم تعادل را به خوبی شفاف

توانـد آینـده    همدلی کشـورها مـی  بنابراین مدیریت منابع در جهان امروز بسیار پیچیده است و تنها همکاري و

بایست بـه دنبـال منشـور و تبیـین      پس کشورها میایداري امکان پذیر سازدزندگی در کره زمین را در جهت پ

ریـزي   بـدین منظـور برنامـه   . گیري را تهسیل نمایند مسوولیت و تصمیمیک دستور کار مناسب باشند تا تقسیم

   .پیشنهاد کردتوان مدون را می

  

  :گردشگري فرهنگی

و مطـابق نظـر اندیشـمندان بـه دسـت آوردن       مفهومی عام اسـت براي بررسی گردشگري فرهنگی که داراي

این مقوله کمی پیچیده است چون داراي متغیرهاي غیرملموس متعـددي  چهارچوب مناسب براي تعریف کامل

فرهنگی قابل توجیه است اما در رویکردهاي اجتماعی آن کمی دشوار به نظـر مـی رسـد و   است که در مقوله

نوبـه خـود   ن در این خصوص ارائه گردیده است که هرکـدام بـه  تحقیقات متعددي هم از طرف دست اندرکارا

به آن اجماع داشـته باشـند در   سازد ولی چهارچوب اصولی را که همه نسبت اي از این مقوله را روشن می گوشه

  .برنمی گیرد

   .اجمالی به این نوع گردشگري از زوایاي مختلفی داشته باشیمبراي روشن شدن موضوع بهتر است نگاهی

گیرد محور اول گردشگري مرتبط با میراث فرهنگی عموما دو محور مورد بررسی قرار میبحث گردشگري در

محـور دوم  باشد و بیشتر ر این دیـدگاه بعـد تـاریخی یـک جامعـه مـورد نیـاز اسـت و         فرهگی یک مقصد می

   .دهدگردشگري فرهنگی موضوع زمان حال و فرهنگ جاري یک مقصد را مدنظر قرار می

کنکـاش و کسـب    آموزش،قیقت گردشگري فرهنی نوعی از گردشگري است که گردشگر را به فراگیري،در ح

هـاي جامعـه خـود و دیگـران      ها و انگیزه داشتهتجربه درباره فرهن حال و گذشته جامعه مقصد و مقایسه آن با

  .باشد گردشگر و محیط مورد بازدید مینماید و در واقع تجربه کیفی میان می
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چنـین تنـوع گردشـگران فرهنگـی در میـزان       فرهنگی و هماست که با توجه به تنوع مقوله گردشگريبدیهی 

ها در بازدید از یک مقصد تفاوت هاي بسیاري وجود داشته باشد و  عالیق آنانگیزه و نیازها، انتظارات، سلقه و

و منـدي هـم تغییـر اسـت     بهرههاي گوناگونی می گردند بنابراین میزان رضایت و  باعث برداشتها این تفاوت

گردشگري در بخـش  گذاران صنعت آوري و به روز نمودن این رضایت مندي می تواند راهگشاي سیاست جمع

تـرین راهکارهـاي    از اساسـی گردشگري فرهنگی با توجه به درجه حساسیت آن باشد که این به عنـوان یکـی  

  .گرددتوسعه پایدار در بخش گردشگري فرهنگی یشنهاد می

  

  :بررسی تعامل گردشگري فرهنگی و توسعه پایدار گردشگري

و عاملی که در مطالعات گردشگري و استخراج نتایج علمی در اکثر کشـورها بـه دسـت آمـده اسـت     مهمترین

گردشـگري در هـر   سازمانهاي جهانی به آن اتفاق نظر دارند این است که هرسیاست و تصمیمی که در زمینـه 

جامعه واقع شود به طـوري کـه کلیـه    بایست مورد حمایت کلیه اقشار و عناصر آن می گردد اي اتخاذ می جامعه

هـا   مورد تاثیر واقع می شوند باید با توجه به منابع و هزینهافراد آن جامعه که از این فعالیت و تصمیم و سیاست

خص و براسـاس آن  توان سهم هر قشر و عنصري را در آن مشـ  براین اساس است که میآن را تایید نمایند و

.پـذیرد مسوولیت نمود تا مسوولیت پذیري بـراي افـراد و سـایر دسـت انـدرکاران آن جامعـه صـورت       تقسیم

باشند بایـد   داراي اهمیت میبالطبع در تعامل بین گردشگري فرهنگی و توسعه پایدار موضوعات ذیل که بسیار

ها بارها مورد مطالعه و تحقیق  است که هرکدام از آنها مورد توجه قرار گیرند و این مستلزم آن ریزي در برنامه

:واقع شوند

پایـدار  پایداري در زمینه گردشگري فرهنگی به طوري که دقیقاً مشخص نماییم چه چیزهایی بایدین ابعاد-1

مـدیریت مقصـد گردشـگري بایـد     بایست استاندارد گردند و به طور کلی گردد و این پایداري در کدام ابعاد می

اجراي برنامه توسعه پایدار بـا رویکـرد گردشـگري    ه اساس و با چه مکانیزمی هماهنگ فعالیت ها را برايبرچ

تشکیالت مطلوب براي این منظور چگونه است؟فرهنگی مدنظر قرار دهد و اصوال

ریـزي شـود و    بایست براساس آن برنامه زمینه گردشگري فرهنگی میتعیین ارزشهایی که توسعه پایدار در-2

گذاري و قدرت، شکل و سطح آن را در قالب قـوانین و مقـررات در اکثـر کشـورها      سیاستاز آنجایی که مراکز
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ابزارهـاي  هاي فرهنگی و گردشـگري ممکـن اسـت    نمایند و از طرفی تصمیم گیرندگان در زمینه میمشخص

این ارزشها را به صـورت یـک   توان یرگذاري و اعمال مستقیم سیاست نداشته باشند چگونه میالزم را براي تاث

ها اعمـال نمـود بـه طـور      ریزي ارزشها در برنامهها و ارتقاء این فرآیند مورد قبول گردشگران در جهت حفظ آن

.باشد براساس معیارهاي آن جامعه میکلی حفظ ارزشها از اصول اولیه هرجامعه

اي دارد به طوري که در  براي رسیدن به پایداري اهمیت ویژهعیین افق زمانی در گردشگري فرهنگی همت-3

ریـزي اصـالً اینطـور     فرهنگی معموال زمان نامحدود به نظر می رسد ولی در برنامهمفوم پایداري و گردشگري

غیرملموس و رویدادها و عواملطوري که در مباحث قبلی مطرح گردید با توجه به تنوع و تغییرات و نیست به

بهتـرین راه ایـن اسـت کـه     باشـد و  اصوال عالیق گردشگران پرداختن به یک دوره نامحدود امکان پذیر نمـی 

برنامـه بلندمـدت باشـد تـا بتـوانیم ارزیـابی       بندي مشخصی را ارائه نماییم که خود بخشی از یـک  برنامه زمان

صورت منسجم داشته باشیماي را براي ارتقاء اهداف و نتایج به دوره

ریـزي اسـت و ایـن بـدان      پایداري از اصول برنامهتعیین جامعه مورد نظر در گردشگري فرهنگی به منظور-4

جغرافیایی، طبیعی، مردمی، مذهبی، نژادي و نوع گویش و سایر داشته ها هـر  معناست که با توجه به مقتضیات

انتخـاب و  اي را بـراي مطالعـه   ها می توان جامعه و یا منطقـه  آنخود را دارد که با استفاده از مقصد مختصات

ریـزي   بنابراین براي برنامـه . نمودامکانات را در آن گسترش داد و از نتایج آن در سایر مناطق و جوامع استفاده

آمـاده  نظر را از لحاظ قدرت و اختیارات الزم جهـت تغییـر   در بعد ملی و بین المللی و اصوال اینکه جامعه مورد

هاي الزم جهت تغییر آماده نمود این اصل مخصوصـا بـراي جلـب     پشتیبانینمود این ال مخصوصا براي جلب

هـاي گردشـگري بـا     جهت اعمال استانداردها و صدور مجوزهاي الزم جهت انواع فعالیـت پشتیبانی هاي الزم

.استاهمیت

هاي متعدد در سراسر دنیا پایـداري بـه عنـوان     سامروزه با توجه به بیانیه هزاره سوم سازمان ملل متحد و اجال

شود و توسعه پایدار از اصولی است که اندیشمندان و صـاحبنظران مـورد    بخش اساسی نظم جهانی شناخته می

این بدان معنی است که حفظ استانداردهاي سـطح زنـدگی آینـده بشـریت اهمیـت بسـیار       . دهند توجه قرار می

. برداري و اسـتفاده کـرد   ها همانند گذشته بهره توان از محیط زندگی انسان نمیزیادي دارد، به طوري که دیگر 

باید آثار گردشگري را از ابعاد مختلف مورد بررسی و تحلیل قرار داد تا بتوانیم از تهدیدات آن بکاهیم،  بنابر این 

اط قوت را توسعه دهـیم و  برداري را بکنیم، نقاط ضعف را به حداقل برسانیم و نق هاي آن نهایت بهره از فرصت
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المللـی از جملـه سـازمان     هـاي بـین   خوشبختانه سـازمان . پذیر نیست این برنامه بدون مشارکت کشورها امکان

از نظر این سازمان توسعه پایـدار گردشـگري بـه مفهـوم     . اند جهانی جهانگردي اصول قابل قبولی را ارائه کرده

هـاي حمـایتی و    ایت تمام شئونات فرهنگی کشورها سیاستکه ضمن رع مدیریت تمامی منابع است، به طوري

هاي زیست محیطی و تنوع عوامل محیطی در آن حفظ شود تا نیاز گردشگران فعلی و جامعـه میزبـان را    فرآیند

براي رسیدن به تعامـل گردشـگري   . ها شود تامین کرده و در عین حال باعث تقویت نیازها و انتظارات آینده آن

ریزي مبتنی بر اصول توسعه پایـدار تـالش کننـد تـا      ایدار باید همه اقشار یک جامعه با برنامهفرهنگی توسعه پ

نظـران و فرهیختگـان یـک     ها صرفا به عهده صـاحب  این امر به یک فرهنگ عمومی تبدیل شود و این تالش

قشـر خـاص    جامعه نیست، چون براي ارتقا سطح زندگی آینده این مقوله در اختیار بخش یا صنعت و یـا یـک  

رسد که ضمن بررسی اصـول   بدین منظور ضروري به نظر می. ها است ها و مکان نیست و مربوط به تمام زمان

توسعه پایدار صنعت گردشگري به صورت اجمالی و همچنین آثـار و مبـانی گردشـگري فرهنگـی بـه صـورت       

یکدیگر و سپس آثار اقتصـادي و   منفرد براي رسیدن به یک مدل مورد قبول تاثیرات این دو مقوله را نسبت به

گردشگري در بخش اقتصاد، شـامل خـدماتی اسـت    . اجتماعی را نسبت به این دو مقوله تحلیل و بررسی کنیم

هاي اقتصادي و اجتماعی دارد و شناخت این ارتباطات کمک بسیار زیادي بـه تعامـل    که تاثیر زیادي بر فعالیت

از دیگـر  . ند چون اصل وابستگی متقابل این امر را ایجـاب کـرده  ک بین توسعه پایدار و گردشگري فرهنگی می

موارد مهم در ارتباط با توسعه پایدار و گردشگري، نوآوري و خالقیت براي استفاده از تمام پتانسـیل الزم اسـت   

ها در این خصوص اسـتفاده شـود و ایـن امـر      ها و آموزش شود که از انواع تخصص و این امر زمانی محقق می

از دیگر موارد مهـم در اصـول پایـدار گردشـگري برتـر      . هاست از چند وجهی بودن در بعد انواع تخصصحاکی 

بودن هر چیز در حالت طبیعی است، البته فرضیات متعـددي در ایـن خصـوص ارائـه شـده اسـت ولـی نهایتـا         

صول توسعه پایـدار  توان اذعان کرد که توازن طبیعت برحاالت ساختگی آن ترجیح دارد و از طرفی از دیگر ا می

نهایتا یکی از ارکان اصـلی در توسـعه پایـدار گردشـگري اصـل      . گردشگري اصل استفاده از تجارب قبلی است

کنـیم وضـعیت جهـانی در حـال      که همانگونه که در جهان امروزه مشاهده می قدرت و سیاست است به طوري

کـه   قیـر و غنـی شـده اسـت، بـه طـوري      هاي بیشماري بین کشورهاي ف تغییر بوده و هست و موجب نابرابري

بسیاري از کشورها با داشتن جمعیت کم بخش قابل توجهی از منابع را در اختیار دارند و بسیاري از کشورها بـا  

داشتن جمعیت زیاد فقیرند و این تازه فقط دخالت دادن متغیر جمعیت در بررسی است در صـورتیکه متغیرهـاي   
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. تواند این عدم تعادل را به خوبی شـفاف سـازد   وژي، منابع طبیعی و غیره میزیادي منجمله درآمد سرانه، تکنول

توانـد آینـده    بنابراین مدیریت منابع در جهان امروز بسیار پیچیده است و تنها همکاري و همـدلی کشـورها مـی   

ن یـک  پس کشورها باید بـه دنبـال منشـور و تبیـی    . پذیر سازد زندگی در کره زمین را در جهت پایداري، امکان

ریزي مـدون را   گیري را تسهیل کند، بدین منظور برنامه ها و تصمیم دستور کار مناسب باشند تا تقسیم مسئولیت

گردشگري فرهنگی بررسی گردشگري فرهنگی که داراي مفهومی عام است و به دسـت  . توان پیشنهاد کند می

. ر اندیشمندان، کمـی پیچیـده اسـت   آوردن چهارچوب مناسب براي تعریف کامل این مقوله فرهنگی مطابق نظ

چون داراي متغییرعاي غیر ملموس متعددي است که در مقوله فرهنگی قابل توجیه است، امـا در رویکردهـاي   

انـدکاران در ایـن    رسـد و تحقیقـات متعـددي هـم از طـرف دسـت       اجتماعی توجیه آن کمی دشوار به نظر مـی 

سـازد ولـی چهـارچوب     اي از این مقوله را روشـن مـی   هخصوص ارائه شده است که هر کدام به نوبه خود گوش

بـراي روشـن شـدن موضـوع بهتـر اسـت       . گیـرد  اصولی را که همه نسبت به آن اجماع داشته باشند در بر نمی

در بحث گردشگري فرهنگـی عمومـا دو   . نگاهی اجمالی به این نوع گردشگري از زوایاي مختلفی داشته باشیم

د، محور اول گردشگري مرتبط بامیراث فرهنگی یک مقصـد اسـت و بیشـتر در    گیر محور مورد بررسی قرار می

این دیدگاه بعد تاریخی یک جامعه مورد نظر است و محـور دوم گردشـگري فرهنگـی موضـوع زمـان حـال و       

در حقیقت گردشگري فرهنگی نوعی از گردشگري است کـه  . دهد فرهنگ جاري یک مقصد را مدنظر قرار می

یري، آموزش، کنکاش و کسب تجربه درباره فرهنگ حال و گذشته جامعه مقصد و مقایسـه  گردشگر را به فراگ

دارد و در واقع تجربـه کیفـی میـان گردشـگر و محـیط       هاي جامعه خود و دیگران وامی ها و انگیزه آن با داشته

تنـوع   بدیهی است که بـا توجـه بـه تنـوع مقولـه گردشـگري فرهنگـی و همچنـین        . گیرد مورد بازدید قرار می

گردشگران فرهنگـی در میـزان انگیـزه و نیازهـا، انتظـارات، سـلیقه و عالئـق آنهـا در بازدیـد از یـک مقصـد            

شـود، بنـابراین میـزان     هاي گونـاگونی مـی   ها باعث برداشت هاي بسیاري وجود داشته باشد و این تفاوت تفاوت

توانـد راهگشـاي    منـدي مـی   ایتآوري و بـه روز کـردن ایـن رضـ     مندي هم متغیر است و جمـع  رضایت و بهره

گذاران صنعت گردشگري در بخش گردشگري فرهنگی با توجه به درجه حساسیت آن باشد که این بـه   سیاست

  .شود ترین راهکارهاي توسعه پایدار در بخش گردشگري فرهنگی پیشنهاد می عنوان یکی از اساسی
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وفق در توسعه پایـدار  بررسی عوامل ذیل براي به دست آوردن مدل گردشگري فرهنگی م

  : رسد گردشگري ضروري به نظر می

  هاي گردشگران در گردشگري فرهنگی و میزان رضایت مندي ثبت انگیزه.1

گیـري تـاثیرات    اندازه.3ایجاد عوامل موثر در تعدیل شناخت گردشگران نسبت به فرهنگ مقصد گردشگري .2

  فرهنگی گردشگري بر مقاصد 

  گی جامعه مقصدمشخص کردن توانمندي فرهن.4

  آموزش و ایجاد یکپارچگی فرهنگی در جامعه مقصد.5

  هاي حمایتی در جوامع محلی و فرهنگ میزبان متناسب و منطبق با ضوابط اخالقی ایجاد انگیزه.6

  تبیین منشور گردشگري فرهنگی و ایجاد زمینه توسعه پایدار در این بخش .7

  گردشگري فرهنگی در جامعه مقصد گیري تاثیرات اقتصادي و اجتماعی اندازه.8

  ریزي مدون استفاده از ابزارهاي آموزشی و کمک آموزشی براي برنامه.9

  بررسی مداوم عملکرد براساس یک نظام آماري مدون براي به حداقل رساندن تهدیدات و رفع موانع .10

  

  :بررسی تعامل گردشگري فرهنگی و توسعه پایدار گردشگري

مطالعات گردشگري و استخراج نتایج علمی در بیشـتر کشـورها بـه دسـت آمـده اسـت و       مهمترین عاملی که  

هاي جهانی به آن اتفاق نظر دارند این است که هر سیاست و تصمیمی که در زمینه گردشگري در هـر   سازمان

اد آن شود باید مورد حمایت تمام اقشار عناصر آن جامعه واقع شود به طـوري کـه همـه افـر     اي اتخاذ می جامعه

ها آنرا تاییـد   شوند باید با توجه به منابع و هزینه جامعه که از این فعالیت و تصمیم و سیاست مورد تاثیر واقع می

توان سهم هر قشر و عنصري را در آن مشخص و براساس آن تقسیم کرد تا  کنند و بر این اساس است که می

بـالطبع در تعامـل بـین گردشـگري     . عه صورت پـذیرد اندکاران آن جام پذیري براي افراد و سایر دست مسئولیت

هـا مـورد توجـه قـرار      ریزي فرهنگی و توسعه پایدار موضوعات ذیل که بسیار داراي اهمیت است باید در برنامه

  :گیرند و این مستلزم آن است که هر کدام از آنها بارها مورد مطالعه و تحقیق واقع شوند
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دشگري فرهنگی به طوري که دقیقا مشخص کنیم چه چیزهایی باید پایـدار  تعیین ابعاد پایداري در زمینه گر.1

بایـد   شود و این پایداري در کدام ابعاد باید اولویت بندي شود، به طور مثال جامعه مورد مطالعه، در چـه حـدي   

استاندارد شود و به طور کلی مدیریت مقصد گردشگري بایـد بـر چـه اسـاس و بـا چـه مکـانیزمی همـاهنگی         

ها را براي اجراي برنامه توسعه پایدار با رویکرد گردشگري فرهنگی مدنظر قرار دهد و اصوال تشکیالت  یتفعال

  . مطلوب براي این منظور چگونه است

از آنجایی . ریزي شود هایی که توسعه پایدار در زمینه گردشگري فرهنگی باید براساس آن برنامه تعیین ارزش.2

ها را در قالب قوانین و مقـررات در بیشـتر کشـورها     ، شکل و سطح این ارزشگذاري و قدرت که مراکز سیاست

هاي فرهنگی و گردشگري ممکن اسـت ابزارهـاي الزم    گیرندگان در زمینه کنند و ازطرفی تصمیم مشخص می

هـا را بـه صـورت یـک      توان ایـن ارزش  براي تاثیرگذاري و اعمال مستقیم سیاست را نداشته باشند، چگونه می

  . ها اعمال کرد ریزي ها در برنامه د مورد قبول گردشگران در جهت حفظ آنها و ارتقا این ارزشفرآین

کـه در   اي دارد بـه طـوري   تعیین افق زمانی در گردشگري فرهنگی هم براي رسیدن به پایداري اهمیت ویژه.3

ریزي اصال اینطـور   رنامهرسد ولی در ب مفهوم پایداري و گردشگري فرهنگی معموال زمان نامحدود و به نظر می

همان طور که در مباحث قبلی مطرح شد با توجه به تنوع، تغییـرات، رویـدادها و عوامـل غیرملمـوس و     . نیست

پذیر نیست و بهترین راه این اسـت کـه برنامـه     اصوال عالئق گردشگران پرداختن به یک دوره نامحدود امکان

اي را  یک برنامه بلند مـدت باشـد تـا بتـوانیم ارزیـابی دوره     زمانبندي مشخصی را ارائه کنیم که خود بخشی از 

  .براي ارتقا اهداف و نتایج به صورت منسجم داشته باشیم

ریـزي اسـت و ایـن بـدان      تعیین جامعه مورد نظر در گردشگري فرهنگی به منظور پایداري از اصول برنامـه .4

ها، هـر   هبی، نژادي و نوع گویش و سایر داشتهمعناست که با توجه به مقتضیات جغرافیایی، طبیعی، مردمی، مذ

اي را بـراي مطالعـه انتخـاب و     تـوان جامعـه و یـا منطقـه     مقصد مختصات خود را دارد که با استفاده از آنها می

امکانات را در آن گسترش داد و از نتایج آن در سایر مناطق و جوامع مورد نظر از لحاظ قدرت و اختیـارات الزم  

هاي الزم براي اعمـال اسـتانداردها و صـدور     این اصل مخصوصا براي جلب پشتیبانی. ده کردجهت تغییر استفا

  .هاي گردشگري با اهمیت است مجوزهاي الزم جهت انواع فعالیت
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  :بررسی نتایج و پیشنهادات

ی و هاي انجام پذیرفته و اصل وابستگی متقابل بررسی اجمالی گردشگري فرهنگـ  در خاتمه با توجه به بررسی 

ریـزي   ها در برنامـه  ابعاد آن در توسعه پایدار بدون در نظر گرفتن اثرات اقتصادي، اثرات اجتماعی و نقش دولت

براي رسیدن به مدلی ایده آل تـاثیرات متقابـل   : شود علمی و عملی خالی از اشکال نیست، بنابراین پیشنهاد می

توان موارد ذیـل را بـه صـورت اختصـار      به طور مثال میهادر این فرآیند مورد توجه واقع شود  هر کدام از مقوله

  :یادآوري کرد

  نقش گردشگري فرهنگی و جایگاه آن در اقتصاد کالن کشورها .1

  هاي گردشگري فرهنگی در توسعه پایدار میزان مشارکت دولت در تدارك زیرساخت.2

  مقدار مخارج گردشگران فرهنگی اعم از داخلی و خارجی در کشورها.3

انـدازه اقتصـادي و   .5یزان اشتغال حاصل از درآمدهاي گردشگران فرهنگی به طور مشـخص در کشـورها   م.4

  اجتماعی هر مقصد در گردشگري فرهنگی هر کشور

تعیین میـزان مسـئولیت   .7هاي فرهنگی و امکانات هر مقصد در ورود گردشگران فرهنگی  میزان تاثیر جاذبه.6

  ري فرهنگیهاي اقتصادي در گردشگ و نقش بنگاه
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