
  خاص گرایی و عام گرایی و تاثیر آن بر گردشگري
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  چکیده

با توجه به اهمیت روزافزون گردشگري و تاثیرات منفی و مثبت آن بر جوامع و همینطور نقش فرهنگ، اصول و رفتارهاي 

جامعه میزبان بر رفتار گردشگري در پژوهش پیش رو به دنبال تاثیر خاص گرایی و عام گرایی بر گردشگري  در جوامع مختلف 

توصیفی صورت گرفته و با مطالعه و جستجو در مقاالت مختلف نتیجه گیري –این پژوهش به شیوه ي تحلیلی . می پردازیم

در ابتدا به تعرف و تبیین مفاهیم اصلی مثل خاص گرایی و عام گرایی پرداخته شده و در ادامه تاثیر متقابل این دو . است شده

  .موضوع بر یکدیگر بررسی شده است

  خاص گرایی، عام گرایی، گردشگري، فرهنگ، جامعه میزبان :کلمات کلیدي

  مقدمه

. عامگراییبهعنوانیکنگرش،پیامدهایعمیقوگستردهایدرسطحفردیوجمعیداردورفتارهایفردیوجمعیراجهتمیدهد

هشراینموضوعبهعنوانیکیازجهتگیریهایاصلیکنشاجتماعیوقتیتحققمییابدکهاعضایجامعهدرفرآیندهاینهادیودرونیشدنارزشهادرجامع

طالبی، (کتجویندوآنرابهانجامبرسانند؛یعنیانگارههایفرهنگیارزشیدرونیشدهوبخشیازساختشخصیتکنشگرراتشکیلدادهباشند

این موضوع که جامعه . این دو گروه رفتار بر گردشگري و رفتار جامعه میزبان در مقابل گردشگران اثر می گذارد).1378:203

داره شود و یا مردم جامعه میزبان از چه قواعدي پیروي کنند می تواند موجب طبق اصول عام گرایانه یا خاص گرایانه ا

  .گردشگر پذیري یا گردشگر فرستی شود

ازدیدگاهمکتبعامگرایی،درعمالخالقی،محورانجامتکلیفاستولذابایدبدونتوجهبهنتیجهبرمبنایاصوالخالقیعملکرد،اماازدیدگاهمکتبخ

کلیبر و یوسفی زاده، . (موقعیتهاعملکنیمودراینمیاناصولبیشترارزشنظریدارندتاعملیاصگرایی،ماباکسبیکنگاهاخالقیبایدمتناسببا

به طور نظري در جوامع عام گرایانه که مطابق قوانین جمعی اداره می شوند جذب ). 1396عام گرایی و خاص گرایی در اخالق 

ی تواند بر رفتار گردشگر و انتخاب مقصد گردشگر باالست اگرچه در جوامع با فرهنگ خاص گرایانه جذابیت فرهنگ ها هم م

  .گردشگري تاثیر گذار باشد

  مبانی نظري

ورود گردشگران از خارج به ایران و اقامت آنها باعث برخوردو آشنایی با فرهنگ وشیوه زندگی ایرانیان شده و منجر به انتقال 

منجر به پذیرش و انتقال فرهنگ و آدب ورسوم فرهنگ و آداب رسوم خاصخودشان به شهروندان ایرانی شده و از طرف دیگر 

                                                            
  ، اردبیل، دانشگاه محقق اردبیلی، گرایش برنامه ریزي توسعه گردشگريدانشجوي کارشناسی ارشد مدیریت جهانگردي١
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ایران از داخل به خارج کشور گردیده و روند عام گرایی فرهنگی و حرکت به سوییکپارچگی و ادغام فرهنگی را تسهیل بخشیده 

  .)89امام جمعه زاده و موسوي، . ( است

تهباشـشانینداهمخونمارسالمیحاکمبرکشویااشهوارزاـهراهنجاـتبـسانـجیممکرخايیستهارتوريفتایرهاهشیوریازنیمبسیادامی

هندیسویگرسرفدطروازیکسوازندرونهامیآبهانشگردمعیکهگرابینجوهیدگادیندناینهکردنهافونعطاشاذیرـپورترـاضـینجودرادـ

  ).88کروبی،(باشد  موثرديتوسعهصنعتجهانگرافوهدداپیشبردرندایتوـیمـخصوصولتییدوهادنهاازعمدیاجهانگرتخدماندگا

بنابراین شاهد نوعی واکنش .تالمی ایران در واکنش به جهانی شدن الگوي خاصی از مفهوم حقوق بشرارائه شده اسدر جمهوري اس

خاص گرایانه از طرف اسالم گرایان در برابر جهانی شدن راجع به مساله حقوق بشر نیز هستیم و به طرح موضوع حقوق بشر 

است از دیگر مفاهیمی که در پی فرایند جهانی شدن در جمهوري اسالمی .اسالم با تاکید بر اموزه هاي اسالمی منجر شده است

جامعه مدنی یک الگوي عام و جهانشمول است اما در جمهوري اسالمی ایران به . ایران به شکل خاصی ظاهر شد مفهوم جامعه مدنی است

  .)89مام جمعه زاده و موسوي، ا( شکل جامعه مدنی اسالمی مطرح، و به ایجاد نوعی الگوي خاصگرایی منجر شده است

  

  

  روش کار

. گردشگري به عنوان یک پدیده مهم اجتماعی تحت تاثیر عوامل فرهنگی زیادي در جامعه قرار دارد

 .کند ایجدیدمیانامرعاموامرخاصبرقرارمی شماریازنظریهپردازانوپژوهشگرانمدعیهستندکهفرایندجهانیشدنرابطه

در این مقاله تالش  .معاصرهمدربرگیرندهعامیتوهمگونیاستوهمدربرگیرندهخاصیتوناهمگونیازایندیدگاهآنهاقلمروفرهنگیجهان

شده به این سوال پاسخ داده شود که آیا خاص گرایی و عام گرایی در یک جامعه بر گردشگري تاثیر می گذارد یا خیر و 

  .توضیحاتی در باب چگونگی تاثیرگذاري این دو فرهنگ داده شده است

  راییعام گ) الف

  عامگراییاساسامعطوفبهاصول،ارزشهاومعیارهاییاستکهدربارههمهمردمودرهمهجامعتبرباشد

کنشگربراساسمعیارهایعامکهقابلیتتعمیمبهمجموعهایازاشیاءراداشتهباشنددربارهشیءفیزیکییااجتماعیداوریمیکندیاحکمصادرمیک

  )Noga Collins-Kreiner, Nurit Kliot).2016. ند

  انطباقشکلمیگیرد.آندستهازواکنشهاوتحوالتفرهنگیاطالقمیشودکهبرمحورتبادل،همزیستیوبه: عامگراییفرهنگی

  .قوانینبرایتعهدهمگان،بهاستانداردهایجهانیمبتنیبرعامگرایی،حاکمیت،رفتارانتزاعییافرهنگیکهدرآنزندگیمیکنیمپایبنداست

  .عامگراییایدهییکپارچگی،وحدت،جامعیتویکسانبودنرابهوجودمیآورد

ههایعامگراییشاخص) الف

گسترشتجدد-١



. برجسته ترینوجهجهانیشدنفرهنگیرامیتوانجهانگیرشدنویژگیهایمحوریتجدد دانست

ویژگیهایموردنظرعبارتندازیکرشتهنهادهاوشیوههایرفتارکهدرپیفروپاشی 

. راهیافتنظامفئودالیدراروپایغربیشکلگرفتودرطولچندیندههبهنقاطدیگریازجهان،از جملهآمریکایشمالی،اقیانوسیهوژاپننیز

باآغازقرنبیستم،فرایندگسترش فرهنگوتمدنغربیباشتاببیشتریتداومیافتودرنیمهدومقرننیزبهواسطه 

).99:1386گلمحمدي،(پیشرفتهایچشمگیردرعرصهارتباطات،بازهمپرشتابتروشدیدترشد

:ویژگی هاینهادیتجددعبارتنداز

درچارچوباین . اجتماعیبهشمارمیآید-کهنوعیسازماناقتصادي: صنعتگرایی) الف

سازمان،قدرتمادیوماشینآالتبهصورتگستردهتردرفرایندهایتولیدبهکارگرفته میشودوتولیدبهصورتمتمرکز،کارخانهاي،انبوهو 

ازلحاظاجتماعیهم . تخصصیدرمیآید

).-10099همان،(روابطاجتماعیبهمیزانچشمگیریمتحولمیشوندتاباایننوعفعالیتاقتصادیوفرایندتولیدمتناسبوهمگونشوند

. اجتماعی مسلطدرغربتبدیلشد- سرمایهداریدراواخرقرنهیجدهمبهیکنظاماقتصادي: رشدسرمایهداري)ب

. سرمایهدارینوعینظامتولیدکاالییاستکهبازارهایتولیدرقابتی وکاالییشدننیرویکاررادربرمیگیرد

تصادیبهصورتمهمترینمعیار بهبیاندیگردرایننظامهمهحوزههاوروابط اجتماعیدررابطهباتولیدکاالییبازسازیمیشوندوکاراییاق

)100همان،(وارزشدرزندگیاجتماعیدرمیآید

ایننهادهاپایهو . سومینویژگینهادیتجددعبارتستازنهادهاینظارتومراقبت) ج

. اساسافزایششدیدقدرتسازمانیراتشکیلمیدهندکهباپیدایشزندگیاجتماعیمدرن پیونددارد

. رجوامع معینزندگیمیکنندنظارتورقابتمعطوفبهکنترلنظارتیانسانهایمختلفاستکهد

. چنینکنترلییابهواسطهآنچهفوکویامانظارتآشکارمینامد،ممکن میشودیابااستفادهازانواعاطالعات

بههرحالدرهردومورد،قصدآناستکهنظمی 

)Giddens,1991:15.(خاصبرمردمحاکمشودونوعیهماهنگیمیانفعالیتهایاجتماعیبرقرارگردد

:ازدیگرشاخصههایعامگرایینیزاشارهکردکهعبارتندازدرکناراینویژگیهابایدبهطورمختصربهبرخی

.گسترشوجهانگیرشدنزبانهایاروپاییبهویژهانگلیسی-2

.الگوهایپوششی-3

.تغذیهومعماري-4

.زندگیشهریوصنعتی-5

  ).1386: 101گلمحمدي،(یکرشتهارزشهاورهیافتهایفرهنگیدربارهآزادیفردي،حقوقبشروسکوالریسم- 6

  خاص گرایی



: خاصگراییفرهنگی

  .توسلبهعناصرهویتبخشفرهنگیخاصاستکهدرآنبربیهمتاییشیوهها،اعمالوایدههاییکگروهیاجماعتمعینتاکیدمیشود

داوري کنشگر در مورد یک شیء بر اساس معیارهایی است که فقط درباره آن شیء خاص و شرایط ویژه اي که دارد صدق می 

  )Noga Collins-Kreiner, Nurit Kliot).2016. کند

امگراییفرهنگیکهمبتنیبرگفتوگو،آمیزشوتبادلفرهنگیاست،خاصگراییفرهنگیعمومادرصددایجادفضایبستهفرهنگیاستزیرانسبرخالفع

  بیتفرهنگیرانمیپذیرد،

  :برایناساسسهنوعخاصگراییرامیتوانشناساییکرد

در خاص گرایی  مطلق اندیش است و برتري فرهنگی خاص را ادعا می کند، با این تفاوت که: خاصگراییسرسختوستیزهجو-1

  .مورد نظر جهان گیر شدن فرهنگ مورد نظر رسالتی غیر قابل چشم پوشی قلمداد می شود

به دیدگاه و رهیافت فرهنگی گروه هایی اطالق می شود که می کوشند به شیوه اي مختلف گروه خود را : خاصگراییمنزوي-2

  .از محیط اجتماعی و گروه هاي دیگر جدا نگه دارند

خودباوري با ویژگی هاي دیگر خاص گرایی . تمایز با گروه هاي متاثر از جهانی شدن را حفط می کند: یریشهدارخاصگرای-3

  .فرهنگی پیوند دارد که گریز از گفت و گو و داد و ستد فرهنگی است

شاخصههایخاصگرایی) ب

. نخستینویژگیخاصگراییفرهنگیضدیتبافرایندجهانیشدنونفیآناست-1

. فرهنگیواکنشهاییبهبحرانهویتومعنادرجهانهستند،ازشناساییعاملبحرانونیروهایبحرانآفرینفروگذارنمیکنندازآنجاکهخاصگرایی

. تقریبادرهمهخاصگراییهایفرهنگیازفرایندجهانیشدنچونانعاملوپدیدآورندهاصلیبحرانهویتومعنایادشدهاست

)1386همان،(بنابراینفرایندموردنظربهصورتهایمختلفنفیمیشود

. مکان،محلوسرزمینمعینویژگیدومایدئولوژیهایخاصگراراتشکیلمیدهدتاکیدبر-2

اینویژگیدردرجهنخستبهاحساسناامنیواضطرابحاصالزگسیختهشدنپیوندتنگاتنگمیانمکانوهویتمعطوفاستکهفرایندجهانیشدنبافضام

. ندکردنزندگیاجتماعیپدیدمیآورد

. دوبارههویتوایجادیکخانهفرهنگیامنوامیداردناامنیحاصالزفضامندیوسرزمینزداییافرادرابهتالشبرایمکانمندکردن

درواقعمواردبسیاریوجودداردکهنشاندهندهسرزمینگراییدوبارهافرادگروههایمختلفدرواکنشبهسرزمینزدایییادیالکتیکسرزمینزداییوا

)Tomlinson ,1999:148(( حیایسرزمینهستند

. گیبهشمارآوردتاکیدبرتمایزوتفاوتوشفافکردنمرزهارامیتوانویژگیسومخاصگراییفرهن-3

- درهمهخاصگراییهایفرهنگیکموبیشوبهصورتهایمختلفبربازسازیمرزهاتاکیدمیشودوبازسازیخودي

اینامرازآنرواهمیتداردکهفرایندجهانیشدنبانفوذپذیرونابود. غیرخودیدردستورکارجنبشهایخاصگراقرارمیگیرد



. کردنمرزها،تفاوتوغیریتراپرابلماتیکمیکند

)258:1386.(گلمحمدي،(مروماودیگرانبسیارافزایشمییابدوبازشناسیمرزمیانآندوقلمرودشوارمیشوددرچنینشرایطیهمپوشیهایقل

4-

درجوامعسنتی،هویتسازیبهواسطهمنابعوعناصرمحدودومطل.چهارمینویژگیخاصگراییهایفرهنگیباتاثیرجهانیشدنبرفرهنگپیوندمییابد

احاکمبودولیبافروریزیمرزهاورهاشدنفرهنگهاازدایرهتنگمکانوسقفرهنگیصورتمیگرفتوبههمیندلیل،یقینوقطعیتیبرنظاممعناییانسانه

رزمینیمعین،نسبیتفرهنگیفراگیریشکلمیگیردبهبیاندیگرفرهنگهادرفضاییبسیارفراخکنارهمقرارمیگیرندوساختگیونسبیبودنآنهاآش

. یتومعناپدیدمیآیدبنابرایندنیایپایداروممتازیکهانسانهابااینمنابعومصالحمیساختند،فرومیریزدونوعیبحرانهو. کارمیشود

. همینتحولبحرانآفریناستکهویژگیچهارمخاصگراییفرهنگییانسبیتستیزیراشکلمیدهد

. درایدئولوژیهایخاصگرانسبیتستیزیپررنگوبرجستهایوجودداردوانواعمطلقگراییموردتاکیدقرارمیگیرد

. میشوددرواقعیکیازویژگیهایاصلیوحتیمهمترینویژگیبنیادگراییدفاعازسنتاستکهبهشیوهسنتیانجام

  Giddens)1994:6(قلمدادمیشوندکهبایدبهآنهاایمانآورد, دراینچارچوبسنتهاتوجیهنمیشوند،بلکههمچونحقایقیمطلق

. ویژگیپنجم،نفیهرگونهآمیزشواختالطوتاکیدبرخلوصوامرناباست-5

دیگرناممکناست،چراکهفضاهفروریزیمرزهانهتنهافرهنگوهویتهارانسبیمیکند،بلکهاینواقعیتراهمآشکارمیکندکهوجودفرهنگخالصوناب

, آگاهیازاینواقعیتبرایبرخیانسانهابسیاراضطرابآوروترسناکاستوبنابراینبه.اجتماعیفروریختهاند- ایبستهفرهنگی

  )1999:51Selverman  جستجویفرهنگثابت،نابوپاکبرمیخیزند

یاسی،واکنشیبهفردگراییهایفزایندجماعتگرایینیزازدیگرویژگیخاصگراییهایفرهنگیاستکهبهعنوانیکجنبشاجتماعیمعاصرویکفلسفهس

. هدرجهانمعاصربهشمارمیآید

-اینفردگراییوفردمحوریتاحدودزیادینتیجهفرایندجهانیشدناستکهبافروریختنفضاهاینسبتابستهاجتماعی

. فرهنگیسنتی،امراجتماعیرارهامیکندوهویتسازیرابیشازپیشبهمسوولیتیفردیتبدیلمینماید

).262:1386گلمحمدي،(یابد،بلکهمسوولیتاوهمدربرابربازسازیخویشتنافزونمیشودنهتنهادنیایاجتماعیفردبسیارگسترشمی

اینمواردازاصلیترینویژگیهاوشاخصههایخاصگراییفرهنگیبهشمارمیروندومربوطبهیکمنطقهجغرافیاییخاصویاکشوریخاصنیستبلکهدرت

  .ایخاصگرامیتواناینویژگیهارایافتهمامایدئولوژی

. عامگراییدربرابرخاصگراییمیباشدمهمترینمتغیرالگوییپارسونز

. عامگراییدربرابرخاصگرایی،یکیازانتخابهایممکنفرارویکنشگراندرنحوهیسوگیرینسبتبهاعیانمختلفاجتماعی،فرهنگیوفیزیکیمیباشد

. یکیازمهمترینعناصریکهزمینهسازتمایلبهسوگیریعامگرایانهتلقیمیشود،اعتمادتعمیمیافتهاست

عه یاجتماعیوبسطروابطبین گروهیشکلمیگیرد،زمینه اعتمادتعمیمیافتهکهدرفرآیندتوس

سازاحساسمسئولیت،تعادالجتماعیوبسطعامگراییاستو 

برعکسضعفتمایالتبینگروهی،تحدیدعواطف،اعتماد،احساسمسئولیتودرپیآنروابطخاصگرایانه،پیامدهاي 

  )88گستره و شعاع اعتماد غفاریونوابی، تبیین (زیانباریچونبینظمیوازهمپاشیدگیسازماناجتماعیرابهدنبالخواهدداشت

خاصگراییدرسطحنظامشخصیتیمانعیاستبرسرراهتعریضافقنمادیوهنجاریکنشگراناجتماعی،عدمتعریضافق 

درمقابل،برتریاصول عام . نمادینیزمیتواندموجبعدمبهکارگیریگستردهاصولفرهنگیدرمیدانهایتعاملیجامعهگردد



بعالوهاینبرتریکمک . رسطحجامعهمیشودمشترکنسبتبهاصولخاصباعثتقویتوحدتنمادیومفاهمهیفرهنگید

. مینمایدتااحساستعلقبهاجتماعجامعهایتقویتشودوبهاینترتیبهویتجامعهایدررأسسایرهویتهایجمعیقرارگیرد

  )غفاري و نوابی، همان.(دراینصورتتعهدعمومیاعضایجامعههمهمزمانتقویتمیشودوهمتعمیممیپذیرد

  گردشگري 

اشخاصیکهازمحلمعمولزندگیخود،برایمدتموقتحداقلیکشبدورشدهوبهمسافرتم:ریفمیشودبهطورکلیگردشگریازلحاظرفتاریاینگونهتع

از دیگر طرق گسترش عام گرایی فرهنگی و تحول در فرهنگ می توان به فعالیت هایتوریستی . )93رضوانی، خانیکی (.یپردازند

صادي مطرح باشد یک امر فرهنگی است، گردشگري از نظر ماهوي قبل از آنکه به عنوان یک پدیدهاقت. و گردشگري اشاره کرد

  . به گونه اي که در پیرامون آن آثار فرهنگی بسیاریشکل می گیرد

این آشنایی مقدمه اي براي شناخت . گردشگري انسان را با فضاهاي جغرافیایی، انسان ها و فرهنگهاي دیگر آشنامی سازد

بدون . عنوان جاذبه اصلی گردشگري محسوب می شود این در حالی استکه فرهنگ خود به. بیشتر انسان از خویش است

گردشگریبه عنوان . فرهنگ که تفاوت ها راایجاد می کند همه جا شبیه هم خواهد بود و گردشگري دیگر عینیت نخواهد داشت

منبعث از فرهنگ یک امر فرهنگی تعامل ها و تبادلها را سبب می شود و با انسا نها، انگیزهها، خواسته ها،نیازها و آرزوهایی که 

  . جامعه است در ارتباط می باشد

بررسی تاثیر گردشگري بر روند عام گرایی و خاص گرایی

توسعه گردشگریبه عنوان یک پدیده فرهنگی موجب می شود که فرصت کافی براي تبادل فرهنگی بین گردشگرو جامعه 

گردشگري . ر درك کرده، به فرهنگهم بیشتر احترام بگذارندمیزبان به وجود آید و بر این مبنا آن ها می توانند یکدیگر را بهت

یکی از شیوه هاي کنش متقابل فرهنگی است که بهواسطه تفسیر تجربه هاي گردشگري از فرهنگ محلی کنشی متقابل را 

ن رفتن نمایان می سازددر رابطه با جمهوري اسالمی ایران در اثر ورود گردشگران از نقاط مختلف دنیا به کشور و همچنی

گردشگران ایرانی به سایر نقاط دنیاباعث برخورد و نزدیکی و آشنایی فرهنگ هاي متفاوت و مختلف با یکدیگر شده و نوعیعام 

. امام جمعه زاده و موسوي(. گرایی فرهنگی را باعث می شود

  )جهانیشدنوروندعامگراییوخاصگراییدرفرهنگسیاسیجمهوریاسالمیایران

ایراندراثرورودگردشگرانازنقاطمختلفدنیابهکشوروهمچنینرفتنگردشگرانایرانیبهسایرنقاطدنیاباعثبرخوردوندررابطهباجمهوریاسالمی

. زدیکیوآشناییفرهنگهایمتفاوتومختلفبایکدیگرشدهونوعیعامگراییفرهنگیراباعثمیشود

انتقالفرهنگوآدابرسومخاصخودشاورودگردشگرانازخارجبهایرانواقامتآنهاباعثبرخوردوآشناییبافرهنگوشیوهزندگیایرانیانشدهومنجربه

نبهشهروندانایرانیشدهوازطرفدیگرمنجربهپذیرشوانتقالفرهنگوآدبورسومایرانازداخلبهخارجکشورگردیدهوروندعامگراییفرهنگیوحرک

. تبهسوییکپارچگیوادغامفرهنگیراتسهیلبخشیدهاست

. ودهاستسیاستهایاجتماعیعمومیابزارعالیبرایایجادسرمایهوتواناییفردیواجتماعیبرایهمهب

. پیششرطهایبسیاریبرایشکوفاییعامگراییوجوددارد: بااینوجود،سیاستهایعامبرایپتولیدبسیارسختاست

عامگراییهمچنیننیازمندیکراهجدیدبرایتفکردرموردحکومتداریومسئولیتعمومیاستکهممکناستبهشدتباسنتهایفرهنگیوسیاسیمخالف

. سرمایهگذاریهایبسیارمهماجتماعیمحسوبمیشوندبااینحال،درتعدادیازکشورهاراهحلهایهمگانیبهعنوان. باشد

  )1385پاپلییزدیوسقایی،(.بهعنوانمثالدسترسیعمومیبهآموزشرایگان،نهتنهاتواناییافراد،بلکهکلجامعهرابهبودمیبخشد



تحوالتاخیردرزمینهجهانگردینشاندادهاستکهبیماریعقبافتادگیفرهنگیمانعتوسعهاینصنعتمیباشدونوع 

یبینفرهنگیبابیگانگاننمایانگراینمعضلفرهنگیمیباشدوبهشدتاینصنعتراعلیرغمآمارهایروبهرشدآنبامشکلروبرارتباطاتانسانیوبرخوردها

  .وساختهاست

21ویلیامآگبرن

درنظریهعقبافتادگیفرهنگیعنوانکردهاست،عقبافتادگیفرهنگیتطابقباشرایطجدیدزندگیاجتماعیاستبدینمعنیکهسرعتزیادتغییروتحو

  . تبسیاریرامخصوصاًدرجوامعسنتیازنظرپیدایشسازگاریوتعاملمجدددرحیاتجمعیبوجودآوردهاستلدربعضینهادهایاجتماعیمشکال

. یکیسازشمعیارهاوارزشهایفرهنگیباشرایطجدیدیکهدرزندگیبشرکنونیبوجودمیآید: سازگاریوتطابقاجتماعیبهدوگونهمتصوراست

دهابایکدیگراختالفپیداکردهوهماهنگیخودراازدسدیگرتطبیقوتطابققسمتهایمختلففرهنگجامعهکهبهعلتسرعتتغییروتحولدربعضینها

. تدادهاند

دیدگاه،نوسازیودموکراسیرابطهبسیا.نظریهعقبافتادگیفرهنگیآگبرنبهمسئلهدومیعنیمسألهتطابققسمتهایمختلففرهنگمربوطمیشود

  رنزدیکیباتوسعهصنعتجهانگردیدارد

. اینمحدودیتباعثرکودصنعتجهانگردیخواهدشدبسیاریازرفتاروکردارجهانگردانبدوندموکراسیدرجامعهمیزبانمحدودمیشودو

. موفقیتتوسعهصنعتجهانگردیدرکشورهاییکهدمکراسینیمبنددارندبسیارکمترازممالکیاستکهباسیستمدمکراسیادارهمیشوند

یناگرمامیبینیمدرایتالیا،فرانسه،اسپانیاوانگلستانصنعتتوریسمبسیارموفقبودهاستودرآمدباالییکسبمیکنندیکیازعلالینموفقیتدرجذبا

همهگردشگرخارجیوجودسیستملیبرالدموکراسیدراینجوامعمیباشدوباعثشدهاستکههمدرصنعتجهانگردیپیشروباشندوهماینکهدرس

) عملکرد(مفهومشهروندیحاویایدهیفضیلتمدنیاستکهبهعنوانایدهایبرایکارکرد. ایرابعادتوسعهبامشکلیروبرونشوند

  شهروندیتوسعهالگویکثرتگرایییاعامگراییاستازنظرپارسونز،الزمهیبسط. دموکراسیدرنظرگرفتهمیشود

  نتیجه گیري

  .خاص گرائی فرهنگی واکنشی به فرایند جهانی شدن است و گردشگري با فرایند جهانی شدن هم راستا می باشد

در ارتباط با صنعت جهانگردي نیز آنچه مهم است توسعه سیاسی می باشد که می تواند به پویایی این صنعت بیانجامد و نقشی 

که در بحث تحرك اجتماعی ارتباطات انسانی و میان فردي در این مورد دارد شایان توجه است بخصوص در بحث دگرگونی در 

با در نظر گرفتن .  ن بعد ارتباطات است که میتوان به آنها جامه عمل پوشانیدزمینه فرهنگی اجتماعی و روانی به کمک ای

مفهوم کلی خاص گرایی و عام گرایی فرهنگی و بررسی هاي انجام شده در حیطه ي بحث مورد نظر هر چه در کشور یا منطقه 

به خود خواهد گرفت، زیرا عام  اي قوانین به سوي جهانی شدن و عام گرایی پیش رود،  توسعه ي گردشگري رشد سریع تري

گرایی ایده ي یکپارچگی فرهنگی، وحدت و یکسان بودن را به وجود می آورد و این امر روند سفر را براي گردشگر تسهیل می 
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