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چکیده

کنند گذاری میدھد و ملل زیادی روی این صنعت سرمایھصنعت گردشگری بخش بزرگی از اقتصاد مدرن را تشکیل می    

اما . تا جھانگردان را از سراسرجھان برای معرفی کردن فرھنگ، تاریخ و آداب و رسوم و جغرافیای کشورشان جذب کنند

کند نیست، بلکھ نقش آن در تبادل فرھنگی و نق اقتصادی بازی میاھمیت توریسم تنھا بھ خاطر نقشی کھ در توسعھ و رو

ھایی کھ از یک کشور بازدید توریست. العاده حائز اھمیت استھا بھ سایر ملل جھان نیز فوقمعرفی تاریخ و فرھنگ ملت

طور خاطراتی نکنند ھنگام برگشت، حجم عظیمی از اطالعات را در مورد فرھنگ، تاریخ و طبیعت ھمان کشور و ھمیمی

ھایی گردشگری یکی از شاخص. دھندھا ھنگام بازدید تجربھ کرده اند را با خود بھ کشور مبدا انتقال میخوب و بدی کھ آن

ھا و آثار فرھنگی و کند، در این میان گردشگری فرھنگی کھ بھ فرایند بازدید از  مکاناست کھ روابط بین افراد را تنظیم می

ھای فرھنگی شامل عناصر گوناگون فرھنگی در ھرجامعھ نقش بسزایی جاذبھ. شودف مربوط میشناخت جوامع مختل

روش تحقیق بھ کار . کننددرجھت جذب گردشگر ایفا کرده و درحقیقت بعنوان عناصری مقصدساز در این حیطھ عمل می

ھای مورد مطالعھ درخصوص لھھا و نتایج مقارفتھ در این پژوھش، سنتز پژوھی است پس از تحلیل و بررسی یافتھ

ھای گردشگری و فرھنگ ارتباط تنگاتنگی با ھم داشتھ و از تلفیق و ھم موضوع پژوھش این نتیجھ حاصل شد کھ حوزه

.افزایی این دو حوزه گردشگری فرھنگی توسعھ می یابد

.صنعت گردشگری،  توسعھ فرھنگی، توسعھ گردشگری، گردشگری فرھنگی: کلمات کلیدي

مقدمھ 

آورد و با این میراث، گردشگری فرھنگی را بھ وجود می. فرھنگ عامل بوجود آمدن میراث  فرھنگی و طبیعی است      
بنابراین توجھ بھ فرھنگ در . توان بھ پایداری و توسعھ دست یافتتقویت فرھنگ و شناخت و توجھ بھ آن است کھ می

گردشگری دارای تاثیرات مثبت و منفی بر . ھمیت باالیی برخوردار استریزی گردشگری و گردشگری پایدار از ابرنامھ
شود، چرا کھ توزیع نامتعادل درآمد و ثروت این تاثیرات بیشتر در جوامع در حال توسعھ  بیشتر مشاھده می. جامعھ است

ن در جوامع توسعھ نیافتھ، باعث شده کھ بیشترین گردشگران از نقاط پیشرفتھ و توسعھ یافتھ باشد و جابجایی این گردشگرا
].١[تاثیرات فرھنگی بھ ھمراه خواھد داشت

ھای سازمان دھی، ھای تولید و بھره برداری از ذخایر، شکلھای یک قوم، روشیونسکو فرھنگ را دربرگیرنده ھمھ فعالیت
نیاز و توسعھ فرھنگی را ھا و باورھا، دوران کار و فراغت، آرزوھا و کامیابی ھایشان در صورتھای ھنری، رنجآفرینش

ھای فرھنگی و متناسب با وضعیت عمومی تعریف فرایند توسعھ یا پیشرفت در زندگی فرھنگی جامعھ با ھدف ارتقای ارزش

.[2]کرده است
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ھا بھ کمال ھا با یکدیگر است کھ فرھنگ آنھاست، بر اثر روابط انسانرشد فرھنگ در گرو برخورد با سایر فرھنگ
فرھنگ یک جلوه روشن از حیات اجتماعی است و . کندیابد و تولیدات فرھنگی ایجاد میآینده دوام و ثبات میرسد و درمی

تر باشد، فرصت آفرینش و شکل گیری ھا ھر قدر گستردهحیات اجتماعی درروابط انسان ھا نھفتھ است، ارتباط انسان
فرھنگ موجب شکوفایی وبروز . گرددمنفی آن ظاھر میشود و اثرات فرھنگ درانزوا پژمرده می. فرھنگ بیشتر است

کند کھ در زمان ھای اخالقی، اجتماعی،   ھنری وچشم اندازھا جغرافیایی را خلق میشود وآثار و مجموعھاستعدادھا می

.[3]کندای برخوردار ھستند ودر شکل دھی تمدن جوامع انسانی نقش مھمی را ایفا میخود از ارزش ویژه

ای کھ در پیرامون آن آثار از نظر ماھوی قبل از اینکھ یک پدیده اقتصادی باشد یک امر فرھنگی است، بھ گونھگردشگری 
این . سازدھای دیگر آشنا میھا، فرھنگگردشگری انسان رابا فضاھای جغرافیایی، انسان. گیردفرھنگ سازی شکل می

. شودفرھنگ خودبھ عنوان جاذبھ اصلی گردشگری محسوب میی برشناخت بیشتر انسان ازخویشتن است، کھآشنایی مقدمھ
ازاین رو . کند ھمھ جا شبیھ ھم خواھد بود و گردشگری دیگر عینیت نخواھد داشتھا را ایجاد میبدون فرھنگ کھ تفاوت 

.[4]مسئلھ فرھنگ در گردشگری پیش زمینھ اقتصاد است

ی آورد، جامعھاکنان یک منطقھ زمینھ جذب گردشگر را فراھم میھای فرھنگی سبک زندگی یک قومیت یا سزمانیکھ جاذبھ
با . ھای متمایز فرھنگی خود چون زبان، لباس خواھد کردکند و ھمواره سعی در حفظ ویژگیمحلی احساس غرور می

دستیابی  توان گفت  توسعھ،می. یابدتوسعھ توریسم داخلی و خارجی فرھنگ جامعھ میزبان بھ دیگر نقاط نیز انتشار می
عکس یادگاری گرفتن، لباس محلی، خرید لباس محلی، خریدصنایع دستی . ھای فرھنگی خود استفزاینده انسان بھ ارزش

.[5]شوندمحلی و سوغات بومی و ھم تبلیغ و اشاعھ فرھنگ جامعھ محلی را بھ اقصی نقاط دنیا موجب می

گیرد و شاید یکی از اھداف توسعھ آن در ی در آن انجام میگردشگری، اگرچھ یک صفت است ولی بیشترین تبادالت فرھنگ
با توجھ بھ اینکھ . میان بعضی از کشورھا ضمن رشد و توسعھ اقتصادی بھ رخ کشیدن فرھنگ شان بھ دیگر جوامع باشد

مھ صنعت گردشگری ابعاد گوناگون دارد مثل گردشگری تفریحی، علمی، ورزشی، فرھنگی و غیره، آن بعدی کھ پیش از ھ
تواند در جھت رشد گردشگری بھ ما کمک کند گردشگری فرھنگی است یعنی ھمان چیزی کھ بیش از ھمھ خاطره در می

شود و درواقع ھمانی است کھ ناشی از گذارد وبرخوردھایی از جامعھ میزبان است کھ با مھمان میاذھان گردشگر باقی می
بیان شد تحقیق حاضر بھ دنبال سنتز پژوھی نقش صنعت گردشگری با توجھ بھ آنچھ کھ. [6]سطح فرھنگ جامعھ می باشد

.بر توسعھ فرھنگی می باشد
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فرھنگ

از نظر تیلور     
1

در میان مردم مشترک ھا، و دانشی کھ بھ طور گستردهفرھنگ نظامی است کھ از نگرش ھا، ارزش

گودی کانست. [6]شودباشد و از نسلی بھ نسل دیگر منتقل میمی
2

معتقد است فرھنگ مجموعھ ای از قوانین اجتماعی، : 

. باشدھا و تکنولوژی گروھی از مردم میھا، رفتارھا، مھارتنگرش

گیدنز
3

ھا را ھایی است کھ آنکنند و نُرمداند کھ اعضای یک گروه آن را  حفظ میھا مینیز فرھنگ را ترکیبی از ارزش

انگیزد تا کارھایی را فرھنگ قدرتی فوق العاده دارد کھ ما را بر می). ھمان(نند آفریکنند و اشیاء مادی کھ میرعایت می
ما از . ایمھا را نکردهانجام دھیم کھ در غیراین صورت ممکن است ھرگز فکر انجام یا احساس توانایی دست زدن بھ آن

. ھا ھمین کار را انجام دھدرای آنکنیم و امیدواریم کھ فرھنگ ما ھم بفرھنگ دیگران برای مقاصد خودمان تغذیھ می
ھا در پوشش درواقع این یکی از اھداف صنعت گردشگری در بعد فرھنگی و سیاسی است کھ بعضی از جوامع و دولت

ھدف دیگر این است کھ در قالب . ی تاثیرگذاری دارد تا تاثیرپذیریصنعت توریسم بھ دنبال آن ھستند و بیشتر جنبھ

.[6]ھانی پدید آید و درجھت حل تعارضات گام برداشتھ شودجھانگردی یک ھمبستگی ج

توسعھ فرھنگی

. شود و گردشگری نیز سھم مھمی در توسعھ فرھنگی داردفرھنگ منبعی حیاتی برای توسعھ گردشگری محسوب می     
عھ است کھ ھای بومی و محلی آن جامھای گسترش توسعھ فرھنگی درجوامع شناخت میراث فرھنگی و ارزشیکی از راه

شود، آثار باستانی و در صنعت گردشگری بھ مسئلھ ی فرھنگ توجھ خاصی می. باشدگردشگری از لوازم این شناخت می
ھای معنوی بسیار زیادی است کھ برای آن کھن ھر کشور معرف  فرھنگ خاص ھمان کشور است، این آثار دارای ارزش

ور اعم دارد، کھ درنتیجھ باعث جلب و جذب دیگران جھت بازدید و ھایی برای دیگران بھ طقوم بھ طور اخص و جاذبھ
. گرددھا و آثار میشناخت آن جاذبھ

ھا و آثار کھن و نظایر آن محدود رابطھ توسعھ فرھنگی و گردشگر فقط بھ رابطھ مردم و اشیاء و یا انواع فرھنگ  
ھا و کردارھا و بھ طور خالصھ ھنر و نحوه از روشبلکھ بھ بسط نوعی رابطھ معنوی فرھنگ کھ شامل  آگاھی. شودنمی

گذرد نقش بسیار مھم و زندگی و روابط انسانی اقوام مختلف و مسافرت مردم جھت آگاھی از آنچھ کھ در دنیای امروز می

.[3]نمایدی در بسط توسعھ فرھنگی مختلف ایجاد میارزنده

افراد یک جامعھ بھ تدریج و با گذشت زمان، آن را ازجامعھ خود ھای رفتاری و اعتقادی است کھفرھنگ مجموعھ ویژگی  
کسب کرده و شامل عناصری چون آداب و رسوم، اعتقادات، ھنرھا، صنایع، نوع پوشش، خوراک و غذاھا، قوانین و 

اساندن ھریک از عناصر فرھنگی بعنوان واحدھای تشکیل دھنده فرھنگ، عالوه بر شن. باشدھا و رفتارھای مختلف میسنت
ھای مقاصد گردشگری و جوامع میزبان گردشگران، بھ صورت توانند در کنار سایر جاذبھھویت ھر جامعھ، بھ نوعی می

.[7]یک جاذبھ مکمل ایفای نقش کنند

                                                            
1

.Tylor
2

. Gudycunst
3

. Giddens
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رھنگ و صنایع ف. ترین رشد را داردگردشگری فرھنگی، یکی از بزرگترین بازارھای گردشگری جھانی است کھ سریع  

.[ 8]گیردھا مورد استفاده قرار میای برای ترویج مقاصد و افزایش رقابت و جذابیت آنخالق بھ طور فزاینده

گردشگری فرھنگی

محصول گردشگری فرھنگی و خود گردشگری فرھنگی یک بخش بسیار پیچیده از صنعت گردشگری است و عرضھ      
شود و ھمچنین با تغییر در آینده بھ احتمال زیاد بھ طورمستقیم و غیرمستقیم تقویت میمدافع آن. و تقاضای ھردو متنوع است

البتھ توریسم . نیازھای تفریحی گردشگران و بازدیدکنندگان تقاضا برای سفر فرھنگی بھ سرعت و بھ خوبی رشد خواھد کرد
اما گردشگران جدید نیازھای بسیار . دادای موقعیت بازارخود را از دست نخواھد کالسیک ھرگز بھ طور قابل مالحظھ

.[9]ھای  دور خواھند داشتھا و آداب و رسوم مختلف مکانتری برای آگاھی از فرھنگمتنوع

گردشگری

ھای ھرچند کھ در سال. شودگردشگری، سیاحت یا توریسم بھ طورکلی، بھ عنوان مسافرت تفریحی در نظر گرفتھ می     
بھ کسی کھ . شود کھ شخصی بھ واسطھ آن از محیط کار یا زندگی خود خارج شودی میاخیر شامل ھرگونھ مسافرت

واژه گردشگر از زمانی پدید آمد کھ افراد طبقھ متوسط، اقدام . شودکند، گردشگر، سیاح یا توریست گفتھ میگردشگری می
. تر شد، این امر ممکن شدعمرشان طوالنیاز زمانی کھ مردم توانایی مالی بیشتری پیدا کردند و . بھ مسافرت کردن نمودند

ثروتمندان بھ مناطق . اغلب گردشگرھا بیش از ھرچیز بھ آب و ھوا، فرھنگ، یا طبیعت مقصد خود، عالقھ مند ھستند
بھ طورمثال، برای دیدن . اند، البتھ، نھ بصورت اتفاقی، بلکھ در نھایت بھ یک منظور خاصدوردست سفر کرده

گردشگری سازمان . ھای جدید، چشیدن غذاھای متفاوتو آثار ھنری، آموختن  و تجربھ کردن زبانھای معروف ساختمان

.[3]یافتھ، امروزه یک صنعت بسیار مھم در تمام جھان است

. ای داردترین صنایع جھان است و جایگاه ویژهترین و پاکدر دنیای امروزی، صنعت گردشگری، یکی از بزرگ  
ھای نوینی از شناخت را توانند دریچھی مھم در حوزه گردشگری ھستند کھ میعت گردی دو مقولھگردشگری فرھنگی وطبی

امروزه صنعت گردشگری با فراھم ساختن سطح باالیی ازتوسعھ برای بخش اقتصادی .  برای جوامع بھ ھمراه داشتھ باشد
ھمیت این صنعت تا جایی است کھ بسیاری از ا. شودای در توسعھ اقتصادی محسوب میاکثر کشورھا، بھ عنوان بخش پایھ

کنند تا مکانی جاذب برای ای ھدایت میمناطق نوظھور از ھمان ابتدا، مبنای ساخت و سازھا، توسعھ خود را بھ گونھ
یابیم کھ بسیاری از کشورھای با نگاھی عمیق بھ تحوالت اقتصادی در جھان امروز درمی. المللی ایجاد نمایدگردشگران بین

ھان بھ دلیل مشکالت اقتصادی، منابع مالی کافی برای ایجاد زیرساخت ھای موردنیاز حوزه گردشگری را در اختیار ج
ھای فرھنگی بھ عنوان میراث ارزشمند و بھ ھای خداوند و جاذبھھای طبیعی بھ عنوان موھبتندارند و اینجاست کھ جاذبھ

راین در دنیای کھ انسان، حتی از ھوای پاک، بھ عنوان یک جاذبھ برای بناب. شتابدجامانده از گذشتگان بھ کمک آنان می

.[10]نمایدجذب گردشگران استفاده می

دھد و ملل زیادی روی این صنعت سرمایھ گذاری صنعت توریسم بخش بزرگی از اقتصاد مدرن امروزی را تشکیل می  
فی کردن فرھنگ، تاریخ وجغرافیای کشورشان جذب کنند تا گردشگران و جھانگردان را از سراسر جھان برای معرمی
کند نیست بلکھ نقش آن در تبادل اما اھمیت توریسم تنھا بخاطر نقشی کھ در توسعھ و رونق اقتصادی کشورھا بازی می. کنند

ھای کھ از یک کشورتوریست. فرھنگی و معرفی تاریخ و فرھنگ ملت ھا بھ سایرجھان نیزفوق العاده حائز اھمیت است
کنند ھنگام برگشت، حجم عظیمی ازاطالعات را در مورد فرھنگ، تاریخ، طبیعت و جغرافیایی کشور و ھمینطور بازدید می

.دھنداند را با خود بھ کشور مبدا انتقال میھا ھنگام بازدید آن کشور تجربھ نکردهخاطراتی خوب و بدی کھ آن

فرھنگ و توسعھ صنعت گردشگری 

امروزه یکی از عوامل جذب کننده گردشگران بھ مقصد مورد بازدید عامل فرھنگ است کھ متفاوت از فرھنگ       
ایران کشوری . آوردنماید و عزم سفر را در افراد بھ وجود میھا است کھ ایجاد انگیزه میگردشگر باشد درواقع این تفاوت

ی صنعت گردشگری ای مناسب برای توسعھھر فصلی از سال منطقھبا تنوع آب و ھوایی گوناگون و چھار فصل است در 
ترین باشد، ضمن اینکھ خاستگاه یکی از کھندر بعد فرھنگی ھم ترکیبی از چند فرھنگ و تنوع زیستی می. دارد
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لمداد ھا و اقوام قی ذوب فرھنگھای جغرافیایی و اقلیمی در طول تاریخ کورهھای بشری بوده و بھ لحاظ ویژگیفرھنگ
ھای کشور ما را جزء ده کشور اول جھان با جاذبھ) یونسکو(اگر سازمان علمی و فرھنگی ملل متحد . شده استمی

بنابراین فرھنگ بھ عنوان یکی از . تواند در انگیزه چنین انتخابی سھیم باشدگمان عامل فرھنگ میداند بیجھانگردی می
در طول تاریخ سیاھان، تاریخ نویسان و . تواند نقش بسزایی ایفا کندمیھایی توسعھ صنعت گردشگری در ایرانساختمان

مردم شناسانی کھ در حوزه فرھنگی ایران بھ تحقیق پرداختھ یا از آن گذر کرده اند با توجھ بھ مسائل زشت و زیبایی کھ از 
یران را باھوش، باذوق و با فرھنگی روحیات حاکم بر ملت ایران بھ رشتھ نگارش درآورده اند، کم نیستند کسانی کھ مردم ا

کنیم آنچھ کھ ما را از اظھارنظر بیگانگان نسبت بھ جامعھ ایرانی مشاھده می. ھای منطقھ دانستھ اندبرتر نسبت بھ دیگر ملت
امروزه درصد . توان آن را درجھت توسعھ صنعت جھانگردی بھ کار گرفتنشات گرفتھ از فرھنگ و تمدن ماست و می

رغم مشکالت و موانع زیادی کھ ھمین فرھنگ حاکم بر جامعھ  ایرانی ھنگی نسبت بھ سایر ابعاد آن کم نیست علیتوریسم فر
) بعنوان مثال حجاب برای زنان(در رابطھ با توسعھ صنعت جھانگردی بھ وجود آورده است مثل قوانین و مقررات اسالمی 

ایی آن را دارد کھ در این جھت کارساز باشد،بسیاری از توان اذعان نمود کھ بخش فرھنگی توریسم ایران توانمی
پردازند، کشور ایتالیا و تا حدودی فرانسھ نمونھ بارزی از توریسم ھای فرھنگی بھ سفر میجھانگردان بھ دنبال جاذبھ

کنند و در میھا نفر انسان زندگی ھای وسیعی وجود دارد کھ در ھرکدام میلیوندر دنیای امروز سرزمین. باشدفرھنگی می

.[11]کند فرھنگ استھا را ازھم جدا مییک مذھب، قانون، تکنولوژی و غیره با ھم شریک ھستند ولی آنچھ کھ آن

برای جھانگردان و مسافرانی کھ بھ شھر یا کشوری . کنددر صنعت جھانگردی فرھنگ بھ عنوان عامل جذب عمل می   
فرھنگ و جھانگردی . آیدحصوالت فرھنگی بھ عنوان نیروی الھام بخش در میھا، رویدادھا یا مفعالیت.  کنندمسافرت می

ھا بھ مسافرت اثر الگوھای فرھنگی یک جامعھ بر شھروندان و توانایی و میل آن. در سایھ سطوح ھم رابطھ متقابل دارند
این سر را تعیین شود و شیوه یا شکل ھای برون مرزی میفرھنگ موجب ایجاد انگیزه برای مسافرت. گذاردمی

.[12]کندمی

تحلیل بر گردشگری

ھای براساس تعریف سازمان جھانی توریسم، گردشگری یا معادل دقیق و درست انگلیسی آن توریسم، بھ کلیھ فعالیت      
ھایی خارج از محیط عادی خود بھ منظور گذراندن ایام فراغت، انجام کار و سایر شود کھ بھ مکانافرادی اطالق می

ھایی کھ صرفاً بھ منظور گذراندن ترتیب، محدوده توریسم از مسافرتبھ این. روندھا، برای مدت کمتر از یک سال میھدف
گیرد، بسی فراتر تعطیالت و سپری کردن چند روز برای دیدار دوستان و آشنایان و بازدید از مناطق جذاب انجام می

شود کھ در ارتباط با کار و حرفھ خویش گروه اشاره شده، شامل افرادی میتوریسم در معانی وسیع آن، عالوه بر . رودمی
ی تاثیرگذاری بر محیط و تاثیرپذیری بھ این ترتیب، دامنھ. دھندھای علمی و تحقیقاتی انجام میکنند و آنان کھ فعالیتسفر می

. مان جھانی توریسم ارایھ شده استاین جدیدترین تعریفی است کھ از طرف ساز. شودتر میآن از محیط، بسیار وسیع

پذیرند ھای مختلفی کھ در این صنعت مشارکت دارند و از آن تاثیر میدر تعریف گردشگری و تعیین قلمروآن، باید گروه  
:عوامل عمده در این صنعت عبارتند از. را لحاظ کرد

ھا و یا گردشگرانی کھ درصدد کسب تجارب فیزیکی و روانی و رضایت و راحتی از سفرند؛ توریست-١

ھای مذکور از این ھای فعال در زمینھ تھیھ و تدارک کاالھا و خدمات مورد نیاز گردشگران؛ سازمانسازمان-٢

. اندیشندطریق بھ منافع خود می

ای برای ایجاد درآمد شھروندان و گردشگری بھ عنوان وسیلھدولت کشور میزبان، شامل سیاستمدارانی کھ بھ -٣

نگرند؛ افزایش درآمدھای مالیاتی مستقیم و غیرمستقیم می

تواند اثرات مثبت و یا آورد کھ این تعامل میی میزبان، مردمانی کھ بھ توریسم بھ عنوان پدیده ای فراھم میجامعھ-۴

 .[13]منفی داشتھ باشد

ھای مسافرتی، ھایی است کھ در فرایند جذب و میھمانداری، بین توریست ھا، سازمانمجموعھ تعاملبنابراین گردشگری   
. شودھای میزبان و مردم محلی برقرار میھای مبدا، دولتدولت



اولین کنفرانس بین المللی گردشگری
مطالعھ فرصت ھا و چالش ھای توسعھ گردشگری  با محوریت استان (

)اردبیل

ازاین منظر گردشگری نیز مانند ھر سیستم دیگری از . توان مورد بررسی قراردادگردشگری را از منظر سیستمی نیز می  
در واقع در این . ھایی مشخص با یکدیگر در ارتباط و کنش متقابلندزایی تشکیل شده است کھ برای دستیابی بھ ھدفاج

گیرند و پس از انجام عملیاتی معین، بھ عنوان برونداد یا صنعت، دروندادھایی بھ سیستم وارد شده و در فرایند تبدیل قرار می
کھ خروجی این سیستم، با توجھ بھ نوع دروندادھا و نوع عملیاتی کھ در طبیعی است. شودخروجی از سیستم خارج می

در نتیجھ سیستم گردشگری در معرض تاثیرات . تواند متفاوت ، مطلوب و یا نامطلوب باشدگیرد؛ میفرایند تبدیل انجام می

.[14]شودگوناگونی است کھ از تغییرات جامعھ بھ آن وارد می

توان آن را  نوعی مھمان نوازی تجاری تلقی نمود کھ طی آن دید اقتصادی بھ گردشگری نگاه کنیم؛ میالبتھ اگر بنا باشد با   
میزبانان بھ بھترین نحو از میھمان خود پذیرایی کرده و سعی دارند تا خاطرات و تجارب خوشایندی برایشان فراھم نمایند، 

ای، گردشگری را بھ عنوان تنھا عامل اسان اقتصاد منطقھکارشن. کننداما از این میھمان نوازی منفعت نیز حاصل می

.[15]نماینداستقرار منابع و توسعھ مناطق کمتر توسعھ یافتھ معرفی می

نظریھ باتلر در رابطھ با سیر تکاملی گردشگری 

بھ نظر او این چرخھ تکاملی از . سیر تکاملی گردشگری را در نموداری بھ تصویر کشیده است١٩٨٠باتلر، در سال      
گذارد، ولی چنانچھ بھ موقع برای پیشگیری از اثرات منفی آن برنامھ شود و رو بھ پیشرفت میمرحلھ کشف شروع می

:املی عبارتندازمراحل چرخھ تک. گرددریزی نشود، بھ سقوط منتھی می

وی عقیده دارد کھ برای یک مقصد تعداد محدودی . اکتشاف اولین مرحلھ فرایند توسعھ گردشگری باتلر است:اکتشاف  

ای ساکنان کشور میزبان روابط دوستانھ. کنندھا بھ طور انفرادی برنامھ مسافرت خود را تنظیم میگردشگر وجود دارد و آن
از طرفی اثرات اقتصادی . نمایندای بھ جھان خارج تلقی میو ورود گردشگران را بھ عنوان پنجرهکنند ھا برقرار میبا آن

ارتباط  گردشگر با . ای نیست کھ واحد فراھم آوردن امکانات خاصی باشددر این مرحلھ کم است، تعدادگردشگرھا بھ اندازه
این مرحلھ، کشف یا مرحلھ قبل از پیدایش .خود دارندمحلی را در کنترلاقتصاد محلی بسیار کم و افراد محلی موقعیت

فعالیت گردشگری
4

گیرد و  صنعت گردشگری بھ صورت رسمی وجود ندارد و در حاشیھ قرار می.  شودنامیده می

. گردشگران ناگزیر بھ تطبیق خود با شرایط محلی ھستند

معموًال گردشگران، مدت اقامت . شودستی اضافھ میھای توریدر مرحلھ مشارکت، تعداد گردشگران و فعالیت:مشارکت   
در موارد زیادی . گردندمردم از اثرات مثبت این افزایش، منتفع می. آیندکوتاھتر اما با تعداد بیشتری بھ یک مکان مقصد می

. دھندمیھای خود را بھ آنان اجارهھای خانھکنند و حتی اتاقخود مردم برای گردشگران تسھیالت رفاھی فراھم می

کنند، دراین مرحلھ اثرات افزایشیموسسات تجاری شروع بھ احداث خدمات و امکانات تخصصی گردشگری می
5

بوجود 

آورد و جذب یک گردشگر سبب جذب آید، یعنی فراھم آوردن امکانات توریستی امکانات بعدی را با خود بھ ھمراه میمی

گیرد و جامعھ مقصد در حال تطبیق ان بھ صورت رسمی صورت میشود و سرویس دھی بھ گردشگرگردشگران بعدی می
. اما رابطھ بین میھمان و میزبان، ھنوز خوب و ھماھنگ است. شودتدریجی خود با فرایند افزایش گردشگر می

ھای بخش گردشگری در یک مدت زمان نسبتاً مرحلھ رشد سریع گردشگری و تغییرات دراماتیک در ھمھ جنبھ:توسعھ  
گیرد  تا این کھ بھ سرعت صورت این مرحلھ نیز مانند سایر مراحل مدل بھ صورت انتقالی صورت می. آیدتاه بوجود میکو

ھایی دارد کھ برای کنترل مدیریت نرخ رشد واقعی گردشگر و خصوصیات رشد بستگی بھ عوامل جاذب و تالش. پذیرد
ھای شود کھ سیستمی از کمپانیرسمی گردشگری میمقصد گردشگری وارد یک سیستم یکپارچھ. شودگردشگری می

ھتل ھای کوچک . گیردغیرمحلی و فراملی است و فعالیت گردشگری درقالب یک ساختار کامالً سازمان یافتھ صورت می

                                                            
4

. Pre- Tourism
5

. Multiplier effects



اولین کنفرانس بین المللی گردشگری
مطالعھ فرصت ھا و چالش ھای توسعھ گردشگری  با محوریت استان (

)اردبیل

شوند و دراین مرحلھ دورنمای صنعت گردشکری در مقصد  بھ صورت ھای بزرگ میموجود در شھرھا تبدیل بھ ھتل
از . کنددد و بھ موازات رشد صنعت گردشگری، رفتار و طرز برخورد مردم نسبت بھ گردشگران تغییر میگرفراملی می

آورند، شکل و فضای منطقھ عوض آنجائیکھ در مرحلھ توسعھ، کم کم سرمایھ گذران خارجی و غیربومی بھ منطقھ رو می
. شودم میھا کرابطھ ساکنان و توریست. آیدشود و تغییرات زیادی پدید میمی

گذارد و دراین مرحلھ نرخ رشد آید رو بھ کاھش میای کھ از ھر گردشگر بھ دست میدرمرحلھ تثبیت، درآمد سرانھ:تثبیت  
. یابد؛ گرچھ تعداد واقعی گردشگران در حال افزایش استھای مربوط بھ گردشگری کاھش میگردشگران و سایر فعالیت

آنچھ  در این مرحلھ دارای اھمیت . از جمعیت ساکن در مقصد استطبق نظر باتلر کل تعداد بازدیدکنندگان در یک سال بیش
ھای کشش محیطی، اقتصادی و اجتماعی مقصد است و سبب رو است این است کھ سطح توسعھ گردشگری بیش از ظرفیت

عت گردانندگان صن. رسدمنطقھ بھ حداکثر بھره برداری از ظرفیت خود می. شودبھ انزال رفتن محصوالت گردشگری می
شود و دھند و مقصد، جزئی از یک سیستم یکپارچھ میھا ترتیب سفرھای توریستی را میگردشگری و زنجیره ھتل

عالوه . گیرندھای موجود حالت تخصصی و  غیرمنحصربفرد بھ خود میگردشگری بر اقتصاد منطقھ غالب است و جاذبھ
از طرفی مشکالت اجتماعی و فرھنگی . ھ یا شھر استبر این فصلی بودن فعالیت گردشگری مانعی برای اقتصاد منطق

. کندظھور می

در مرحلھ رکود کھ در بعضی موارد بھ آن مرحلھ اشباع:رکود تورمی  
6

گویند، مشکل پذیرش و ظرفیت زیاد وجود می

گردد این اد میمعموالً راه حلی کھ برای این مشکل پیشنھ. شوددارد و منجر بھ رو بھ زوال رفتن محصوالت گردشگری می
مقصد، ممکن است دارای امکانات باالی . ھای خودکفا شوندھا تبدیل بھ آپارتماناست کھ امکانات اقامتی از قبیل ھتل

در ھر حال در مرحلھ . توریستی باشد اما باعث افزایش گردشگران نشود و گردشگران مراجعھ کننده معموالًتکراری ھستند
گذارد و چنانچھ تجدید حیاتی صورت نگیرد و بھ دالیلی راھی برای استفاده از افول میرکود تورمی، وضع منطقھ رو بھ

. ای از دوران شکوفایی در اذھان باقی خواھد ماندامکانات گردشگری ایجاد نشود، کم کم فقط خاطره

ایش و یا کاھش تعداد ممکن است کھ مرحلھ رکود تورمی برای مدتی وجود داشتھ باشد و پس از آن دو حالت افز:سقوط  
آیند بھ آید کھ گردشگرانی کھ مکرراٌ میحالت کاھش زمانی بھ وجود می. گردشگران مراجعھ کننده وجود داشتھ باشد

اند یا قادر بھ سفرکردن نیستند، دراین شود راضی ھستند، بعضی از بازدیدکنندگان قبلی فوت کردهمحصوالتی کھ عرضھ می
ھا گیرد و یا تالشکنند صورت نمیط کسانی کھ فعالیت گردشگری را در مقصد یا شھر کنترل میمرحلھ معموالً تالشی توس

رفتار مردم نسبت بھ گردشگران حالت مطلوبی ندارد و کسانی کھ جدیداً در صنعت گردشگری شروع بھ . ناموفق ھستند
دن و تسخیر بازارھای سنتی شروع بھ منحرف کر»فرصت ھای مداخلھ گر«اند، مخصوصاً فعالیت و رقابت کرده

باتلر .  گیرندھا و امکانات تخصصی کمتر مورد استفاده قرار میشود ھتلھرچھ تعداد گردشگران کم می. کنندگردشگری می
ھا، مراکز بھداشتی و سایر استفاده ھای ھا تبدیل بھ آپارتمانکند کھ برای حل مشکل در این مرحلھ برخی از ھتلپیشنھاد می

. بھینھ برای صنعت گردشگری شوندمناسب و

افتد کھ محصوالت جدید توریستی عرضھ شده و یا تصویر جدید  بھ عقیده باتلر تجدیدسازی زمانی اتفاق می:تجدیدسازی   
ھای ممکن بعد از مرحلھ سقوط باتلر این حالت را بھ عنوان یکی از سھ حالت. متفاوت از مقصد برای مردم بوجود آید

.[16]تجدیدسازی- ٣ادامھ حالت رکود -٢سقوط - ١: این سھ حالت ممکن عبارتند از. کندپیشنھاد می

.) .[13]۴۶: ١٣٨۵زاھدی، : ( منبع) اقتباس از باتلر(نمودار چرخھ حیات گردشگری: ٢شکل 
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. Salutation stage
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مطالعھ فرصت ھا و چالش ھای توسعھ گردشگری  با محوریت استان (

)اردبیل

: تاثیرات گردشگری بر نزدیکی فرھنگ ملل مختلف

. ھا استفاده کردتوان از آن برای نزدیک کردن فرھنگناسب کھ میی ممحققان بر این باورند کھ گردشگری، وسیلھ      
ھا ھا در مورد فرھنگتوان از آن برای آموزش دادن انسانھا معتقدند کھ جھانگردی، فرصتی گرانبھا است کھ میدرواقع آن

منحصربھ فرد، بسیاری از ی ای درست و عقالنی از این پدیدهدرواقع با مدیریت و استفاده. ھای دیگر بھره بردو محیط
توان بھ تعاملی سازنده و اساسی در ھای فریبنده و نگرش ھای متعصبانھ کاھش یافتھ و میھای سیاسی، ایدئولوژیتفاوت

.[17]ھا رسیدکنار ارتباطات صحیح بین فرھنگ

روش شناسی تحقیق

این اصل است کھ علم تجمیع یا تراکم قابلیت  روش بھ کار رفتھ در این پژوھش، سنتز پژوھی است کھ عملیاتی کردن       
ھا  سنتز پژوھشی در حقیقت پاسخ بھ این سوال است کھ نتیجھ واحد ھم یافتھ. ھای تولید شده پیشین را داردمند دانشنظام

شگر ھا بھ صورت منفرد، نھ تنھا گاھی اوقات تکلیف کنھای گذشتھ چیست؟ چرا کھ در نظر گرفتن پژوھشپژوھش و تحقیق
سنتز پژوھی یکی از راه ھای . گرددھا گاھی ضد نقیض، سبب گمراھی او میکنند بلکھ یافتھرا در قبال سوالی تعیین می

ھایی است کھ بھ دنبال ھای پژوھشنزدیک شدن است بھ آنچھ کھ کنشگران از پژوھش انتظار دارند، زیرا در پی تلفیق یافتھ
رود، ترکیب سنتز پژوھی کھ گاھی معادل فرا تحلیل کیفی بھ کار می. دپاسخگویی بھ سواالت پژوھشی مشترک ان

ھای خاص مجموعھ ادبیات تحقیق است، ھدف سنتز پژوھی این است کھ تحقیقات تجربی را بھ منظور خلق مشخصھ

.[18]ھا، ترکیب کندتعمیم

ی روبرتسای سنتز پژوھالگوی شش مرحلھ
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تواند با نیازھای خاص میدان عمل مرتبط باشد،  عات مختلف وشاید پراکنده کھ میھای مطال در سنتز پژوھی دانستھ  
ھا با ھم پیوند یافتھ وکل مجموعھ دانش حاصلھ در قالبی متناسب با نیازھای کنونی، مورد  سپس این دانستھ. شود گردآوری می

ھای قبلی مدنظر نیست بلکھ  راردادن دانشدر این روش صرف کنار ھم ق. گیرد ارزیابی، سازماندھی مجدد و تفسیر قرار می
.ھای گوناگون در چھارچوبی مشخص کھ روابطی جدید را در پی داشتھ باشد، مورد تاکید است  ترکیب یافتھ

صنعت گردشگری، توسعھ فرھنگی، توسعھ گردشگری فرھنگی : ھای بھ کار برده شده شامل در این پژوھش کلید واژه  
با کلید واژگان مذکور . یر اصلی صنعت گردشگری و توسعھ فرھنگی برای پژوھش انتخاب شدبھ ھمین دلیل دو متغ. بود

ھا بصورت ھدفمند انتخاب  ھا ارزیابی و با توجھ بھ چارچوب پژوھش مقالھ ھای زیرالذکر انتخاب و چکیده یا متن آن مقالھ
. دقت بیشتری نمایان شودھای مورد بررسی با  مقاالت مختلفی مورد مطالعھ قرار گرفتند تاشاخص. شد

بھ » سنجش تاثیرات عناصر فرھنگی بر توسعھ صنعت گردشگری«ای تحت عنوان  در مقالھ) ١٣٩۵(دادخواه و حسینی   
این نتیجھ رسیدند کھ برگزاری مراسمات سنتی و مذھبی و آیینی و معرفی آداب و رسوم نقش فزاینده ای در توسعھ 

اش معرفی آداب و رسوم و مراسمات سنتی و مذھبی باشد   گردشگری دارد و تاکید نموده اند، برگزاری مراسمات کھ ھدف
شان نشان داده اند زبان و آداب و رسوم بھ عنوان  ھمچنین در نتایج تحقیق. توان نقش مثبتی در افزایش گردشگر دانست می

.[19]باشد ھای تاثیرگذار بر توسعھ گردشگری می مولفھ

ی فرھنگ در راس ھرم  در بررسی تاثیر متقابل فرھنگ و گردشگری، بھ این نتیجھ رسیده است کھ پدیده) ١٣٨٢(کروبی   
توان شد و در تحقیق  صنعت جھانگردی جای دارد و بدون درنظر گرفتن آن برعکس سایر صنایع وارد این صنعت نمی

. دانند لی در توسعھ صنعت گردشگری را توسعھ فرھنگی مینماید کھ یکی از اھداف اص اشاره می  خودش بھ این مقولھ
ی موجود در سر راه صنعت  بنابراین اعتالی فرھنگی در یک اقلیم توریست پذیر این توان را دارد کھ موانع عمده

.[6]گردشگری را برطرف نماید

اند کھ امروز با بھ تحقیق  بحث پرداختھ در مقالھ اصول و مبانی جھانگردی در نتایج مقالھ بھ این) ١٣٧٣(الوافی و دھدشتی   
ھای مالی و عمدتاً شرقی در  ھا بھ یکدیگر و تا حدودی آسیب پذیری فرھنگ پیوستن مفھوم دھکده جھانی و نزدیکی فرھنگ

ای  راستای توسعھ صنعت و جھانگردی و قرارگرفتن در عصر ارتباطات و الکترونیک و یا بھ قول تافلر موج سوم چاره
قدر مسلم است در . ی جھانی شدن کنار بیابیم و  با استفاده از فرصت ھا بخشی از تھدیدھا را برطرف نماییم با پدیدهنیست کھ 

ای از فرھنگ ملی دستخوش تغییر خواھد شد ولی این تغییر مختص یک جامعھ خاص  ھای بیگانھ حوزه تعامل با فرھنگ
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توان مقصر باشد کھ در ایجاد و شکل گیری آن کسی را نمیی شدن میی جھاننیست بلکھ جھانی است و نشات گرفتھ از پدیده
دانست، امروزه با ایزولھ کردن فرھنگ و جامعھ خطر تاثیرپذیری فرھنگی بیش از تاثیرگذاری آن است بنابراین آنچھ کھ در 

تبادل  توریست توسعھ صنعت جھانگردی درخور اھمیت است تقویت و برجستھ کردن فرھنگ ملی است تا بتوان بھ کمک
ھای جھان معرفی نمود و ھم اینکھ با این تعامل و گذر زمان در حاشیھ صنعت جھانگردی نقاط آن را بھ دیگر فرھنگ

.[20]ضعف فرھنگی را در این راستا اصالح کرد

سوم و ھا و توسعھ صنعت گردشگر ایران با تاکید بر برنامھدر مطالعھ خود درباره مرجعیت سیاست) ١٣٩٣(کمالی   
ی گردشگری ایران، مستلزم توجھ بھ ھمھ ابعاد آن است برای اینکھ چھارم توسعھ بھ این نتیجھ رسیده است کھ توسعھ

ترین گردشگری بھ عنوان مھم. ھاستگردشگری صنعت فرابخشی است کھ نیازمند ارتباط و تعامل گسترده با سایر بخش
و با توجھ بھ اھمیت صنعت جھانگردی و گردشگری و ھمچنین بھ عنصر صنعت گردشگری باید مورد توجھ قرار گیرد 

.[21]باشدھای ایران در این صنعت توجھ جدی بھ مسایل گردشگری و جھانگردی از ضروریات میلحاظ ظرفیت

ھا و صلح جوامع بشری بھ این نتیجھ در مقالھ خویش بھ عنوان گردشگری، موثر بر نزدیکی فرھنگ) ١٣٩۵(حسنی   
ھمچنین بھ . ھا استفاده کردتوان از ان برای نزدیک کردن فرھنگای است مناسب کھ میتھ کھ گردشگری وسیلھدست یاف

ھا کھ از عنوان وسیلھ و عامل مھمی در بھ وجود آمدن برخوردھا و رفتارھای فرھنگی نمایان شده و با ھمگام شدن فرھنگ
ی میزبان از ی احترام بھ فرھنگ جامعھھ گسترش و توسعھب. پذیردطریق درک آداب و رسوم جوامع میزبان صورت می

توان صلح را یکی ولی درنھایت در تحقیق خویش بھ این نتایج دست یافتھ کھ نھ تنھا می. طرف توریست و گردشگر بینجامد
از آثارگردشگری و جھانگری درنظر گرفت، بلکھ این صنعت، یکی از راھکارھای مناسب جھت گسترش صلح در بین 

.[17]ھای جھان استملت

در بررسی نقش فولکلور در توسعھ گردشگری ایران بھ این نتایج دست یافتھ کھ بدون درک فرھنگی ) ١٣٩١(ارشادمنش   
توان برنامھ ریزی صحیحی در جھت جذب جھانگرد و توسعھ ھا نمیصحیح از جوامع بھ لحاظ تمایزات و تشابھات میان آن

امروز یکی از اثرگذارترین منابع برای جذب جھانگردان برخورد فرھنگی مناسب و تکیھ .صنعت گردشگری بھ عمل آورد

.[22]بر مناسبات فرھنگی خاص  بھ ویژه فولکلور یا فرھنگ عامھ است

اند ی میزبان بھ این نتایج دست یافتھفرھنگی گردشگری برجامعھ- در ارزیابی اثرات اجتماعی) ١٣٩۵(احمدی و رسولی   
گذارد گردشگران نیز تحت تاثیر فرھنگ اینکھ حضور گردشگران در منطقھ بر الگوی زندگی افراد بومی تاثیر میمبنی بر 

-نتایج تحقیق حاضر بیانگر این موضوع است کھ اثرات اجتماعی. گیرندھای موجود در آن قرار میمیزبان و ارزش

.[23]توسعھ گردشگری قابل توجھ استفرھنگی توسعھ گردشگری در تغییر نگرش جامعھ میزبان نسبت بھ 

نماید پردازد واشاره میدر مطالعھ و تحقیق خویش بھ اثرات جھانگردی بر فرھنگ جامعھ ی میزبان می) ١٣٩٢(خیری    
این ارتباط جوامع با یکدیگر، تبادل . کھ ارتباط وتعامل متقابل بین میھمان و میزبان در صنعت گردشگری امری بدیھی است

ھای  مختص بھ خود ھستند کھ ھویت ھا  دارای اصول، عقاید و ارزشھریک از ملت. را بھ ھمراه خواھد داشتفرھنگی 
آورد کھ پیامد طبیعی آن بروز ی میزبان و میھمان پدید میصنعت جھان گردی تعامالتی بین جامعھ. دھدھا را تشکیل میآن

ھا روابط خانوادگی، آداب و سنن رفتاری و نظام آموزشی، نگرش- تغییر و تحول در کیفیت سطح زندگی، الگوھای فرھنگی
ی دیگر، اگرچھ پیامدھای اقتصادی قابل ورود گردشگر بھ جامعھ. بھ طور ملی فرھنگ ساکنان محل و یا گردشگران است

ی تماع جامعھتواند تاثیرات منفی بسیار عمیقی را در فرھنگ و اجای  بھ ھمراه دارد، اما بھ صورت تدریجی میمالحظھ

تواند پایین  آمدن سطح امنیت، افزایش فحشا، بروز جرم و جناست، ایجاد فاصلھ بین والدین این تاثیرات می. میزبان ایجاد کند
ھا و تقلید از ایجاد ارتباط با گردشگران و الگو قراردادن آن. و فرزندان و تغییر در فرھنگ محلی را در پی داشتھ باشد

.[24]شودایجاد شکاف فرھنگی و اجتماعی میرفتارھایشان باعث

در مقالھ بررسی عوامل موثر بر تصویر برند مقصد گردشگری و تاثیرات آن بر رفتار  ) ١٣٩٢(بیات و ھمکاران   
توان از میان یابی برای مقصد میگردشگران داخلی بھ این نتایج دست یافتھ مبنی بر اینکھ برای ارائھ یک راھبردموفقیت



اولین کنفرانس بین المللی گردشگری
مطالعھ فرصت ھا و چالش ھای توسعھ گردشگری  با محوریت استان (

)اردبیل

اند بھ عنوان راھبرد ھایی را کھ بیشتربن ھمبستگی را با آن ھا داشتھتشکیل دھنده متغیر تصویر منحصربفرد، ویژگیعوامل

 .[25]موقعیت یابی بیان کرد

در مقالھ بررسی تاثیر توسعھ گردشگری بر تغییرات فرھنگی روستای غریب محلھ اشاره نموده کھ ) ١٣٩٧(ریاحی   
شود کھ با توجھ بھ آسیب پذیری و شکنندگی خاص ھای اصلی گردشگری محسوب میجاذبھفرھنگ بھ عنوان یکی از 

تواند موجب صدمھ دیدن الگوھای فرھنگی بومی گردد، این امر در میراث فرھنگی، توسعھ گردشگری در مواردی می
ی و اقتصادی جوامع ھای مطرح و مھم برای کمک بھ توسعھ اجتماعرابطھ با گردشگری روستایی، کھ از جملھ گزینھ

نتایج بدست آمده از این تحقیق نشان داد کھ گردشگری بر . روستایی است، از حساسیت و اھمیت بیشتری برخوردار است
پنج مولفھ سبک پوشاک،  مصرف مواد غذایی، گسترش مصرف گرایی، زبان و گویش بومی و سبک ازدواج تاثیر گذاشتھ 

.[26]، ھویت و اعتقادات مذھبی تاثیری نداشتھ استبررسی مولفھ ارتباطات خانوادگی. است

در تحقیق شناسایی راھکارھای مناسب در جھت افزایش آگاھی جامعھ نسبت بھ لزوم توسعھ ) ١٣٩٧(شفیعی و نظری   
اند مبنی بر اینکھ برای توسعھ گردشگری افزایش آگاھی جامعھ در نواحی گردشگری پایدار بھ این نتایج دست یافتھ

توان مدیریت بھتری با شناسایی راھکارھایی مناسب در جھت افزایش آگاھی مردمان محلی می. ی ضروری استگردشگر

.[27]بر توسعھ صنعت گردشگری و ھمچنین گردشگران داشت

اند توسعھ ھای ارتباطی در ایجاد نگرش پایداری در صنعت گردشگری نشان دادهنقش رسانھ«) ١٣٩٧(کروبی و باقری   
ردشگری بھ عنوان پارادایمی نودر واکنش بھ پیامدھای نامطلوب گردشگری قرار گرفتھ است، این توجھ تا حدی پایدار گ

ابزاری برای توسعھ » گردشگری پایدار«از طرف سازمان جھانی گردشگری، تحت عنوان ٢٠١٧بوده است کھ سال 
ساسی ترویج توسعھ گردشگری پایدار، یا تغییر و ھای ادر این میان رسانھ بھ عنوان یکی اززیرساخت. نامگذاری شده است

بسیار ) گردشگران بالقوه(تکامل نقش طی چند دھھ اخیر، در جھت دھی بھ افکار و نگرش فاعالن گردشگران و توده مردم 
ای چون ھای اجتماعی، وظایف چندگانھھا بھ ویژه رسانھنتایج مقالھ نشان دھنده این مطلب است کھ رسانھ. حائز اھمیت است

توسعھ آموزش، فرھنگ سازی ، ارائھ اطالعات و آگاه سازی، مشارکت اجتماعی و کنترل  کنندگی دارای این پتانسیل و 
افراد را دوباره توسعھ پایدار گردشگری بھ ) بعد شناختی، عاطفی و رفتاری(توانایی ھستند کھ بتوانند سھ بعد نگرش 

.[28]شوندترویج نگرش توسعھ پایدار گردشگری میھای مثبت تغییر دھند و درنتیجھ موجبگونھ

نوبسد کھ کشور ما در مقالھ ارزیابی شاخص فرھنگ ایرانی، و تاثیر آن در توسعھ گردشگری می) ١٣٨٨(شمس و امینی   
ترین کشورھای جھان از حیث آثار باستانی در ایران دارای فرھنگی بسیار متنوع و تاریخ کھنی است و یکی از غنی

توان با برقراری رابطھ بین فرھنگ و می. ھای تاریخی  و تمدن و فرھنگ بشر و حتی ما قبل تاریخ استترین دورهبیش
گردشگری این گنجینھ را بھ منبع خوبی برای جذب گردشگران داخلی و خارجی تبدیل کرد زیرا فرھنگ دیرینھ کشورمان 

توان بھ زبان پارسی، آداب و رسوم و اعیاد ملی، ادبیات و ھا میھا و عناصر متعددی تشکیل شده کھ از جملھ آناز مولفھ
این . ھای مختلف اشاره کردای، معماری اصیل ایرانی، تنوع قومی و دین اسالم و ادیان و مذھب ھای اسطورهشخصیت

دشگری با برنامھ توان برای کشورمان بھ لحاظ گرشود را میتنوع و گوناگونی کھ در فرھنگ و تمدن کھن ایرانی دیده می
ھای گردشگری ریزی و مدیریت صحیح تبدیل بھ یک سرمایھ ارزشمند و جاذبھ کرد زیرا ازنظر فرھنگی ایران از ظرفیت

.[29]باالیی برخوردار است

درتحقیق سنجش کیفیت و ظرفیت گردشگری شھری براساس الگوی رفتاری گردشگران ) ١٣٨٩(سیف الدینی و ھمکاران   

ن بھ این نتایح دست یافتند توسعھ گردشگری شھری پایدار و مدیریت خردمندانھ آن نیازمند برنامھ ریزی و جامعھ میزبا
ھای عمده اقتصادی از ھای اخیر رشد و توسعھ صنعت گردشگری و اتخاذ آن بھ عنوان یکی از فعالیتدر دھھ. باشدمی

ھای گردشگری بھ دو آن داشتھ تا جھت توسعھ فعالیتطرف کشورھای توسعھ یافتھ و در حال توسعھ، برنامھ ریزان را بر
برای . باشداول افزایش کیفیت تجربھ گردشگری دوم تالش در جھت حفظ منافع جوامع میزبان می. مقولھ مھم توجھ نماید

فرھنگی–ھای تاریخی ترین عامل جذب گردشگر بھ مقصد شھر اصفھان وجود جاذبھھای حاصل از این تحقیق مھمیافتھ

ھای اجتماعی شامل ارتقاء سطح استانداردھای ھای طبیعی این شھر است کھ آثار مثبت گردشگری بر شاخصھمچنین جاذبھ
ھا، افزایش سطح آگاھی و دانش مردم، زنده نگھ داشتن ھوت محلی، شکل گیری تجربھ زندگی، بھبود وضعیت دسترسی
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فرھنگی گردشگری از قبیل –باشد و از آثار منفی اجتماعی تر میارزشمند مالقات با دیگران و ایجاد امکانات تفریحی بھ

فرھنگی، تغییرات فرھنگی، افزایش تقاضا برای خدمات و زیر ساخت -افزایش ازدحام و شلوغی، ایجاد مشکالت اجتماعی

.[30]ھا مورد تایید جامعھ میزبان است

نتیجھ گیری

ضوع پژوھش نتایج زیر حاصل گردید مبنی بر اینکھ صنعت گردشگری، ھای مرتبط با موپس از تحلیل و بررسی مقالھ     
کند و گردشگری از میراث فرھنگی منطقھ حفاظت می. دھدفرھنگ جامعھ میزبان و گردشگر را تحت تاثیر قرار می

رسوم، ھای موسیقی، رقص، تئاتر، ھنر و صنایع دستی، آداب وھمچنین زمینھ حفظ و ارتقای الگوھای فرھنگی در زمینھ
ھای مھم گردشگری است کھ بھ وسیلھ گسترش گردشگری زمینھ حفظ و ارتقاء سبک زندگی و سبک معماری از جملھ جاذبھ

ھمچنین صنعت گردشگری بھ فنون و تولید اقالم بسیار زیادی از کاالھا و صنایع دستی رونقی . سازدھا را فراھم میآن
. دوباره بخشیده است

ھا ھای مرتبط مشخص گردید تاثیرات فرھنگی گردشگری بسیار گسترده است کھ بھ نمونھ بارز آنبا توجھ بھ بررسی مقالھ
: شودبھ شرح ذیل اشاره می

ھای بھداشتی و زیست محیطی تقویت و حمایت از خدمات محلی مثل حمل و نقل عمومی و مراقبت-

ات فرھنگی و ورزشیھای جدید مثل امکانایجاد امکانات و جاذبھ-

شود ی روابط فرھنگی و تحکیم وحدت ملی میباعث توسعھ-

.یابدبھبود می) از نظر مالی(سطح زندگی مردم ارتقاء یافتھ و خدمات و امکانات اجتماعی -

ھای مورد مطالعھ درخصوص موضوع پژوھش این نتیجھ حاصل شد کھ ھا و نتایج مقالھدر کل پس از تحلیل و بررسی یافتھ
ھای گردشگری و فرھنگ ارتباط تنگاتنگی با ھم داشتھ و از تلفیق و ھم افزایی این دو حوزه است کھ گردشگری حوزه

حوزه فرھنگ فراھم نموده بھ اختصار بھ شرح زیر طبقھ بندی ارزش ھایی کھ گردشگری برای . فرھنگی توسعھ می یابد
: شودمی

ایجاد فرصت ومنابع پایدار برای حفظ درآمدزا بودن  جوامع محلی میزبان : الف

ھای فرھنگی خود ھا و داراییبرانگیختن مشارکت جوامع محلی در حفظ ارزش: ب

. در میان گردشگرانافزایش سطح آگاھی و بینش درخصوص ارزش میراث محلی : ج

: ھای کھ حوزه فرھنگ برای رشد و توسعھ گردشگری مھیا نموده عبارتندازھای تحقیق حاضر ارزشھمچنین براساس یافتھ

ایجاد جذابیتی منسجم در مقاصد گردشگری : الف

ھای گردشگری برانیگختن رقابت بیشتر میان ھدف: ب

. شودتر در یک منطقھ کھ منجر بھ درآمدزایی بیشتر برای جوامع محلی میایجاد انگیزه درگردشگران برای اقامت بیش: ج

توان از طریق شود کھ در آن میتوان چنین بیان داشت کھ از تعامل میان گردشگری و فرھنگ بستری فراھم میھمچنین می
ث تاریخی و فرھنگی را ھای الزم برای حفاظت از میراصنعت گردشگری کھ از مدیریتی کارآمد برخوردار است، آموزش

ھای فرھنگی میان گردشگران و جوامع میزبان اشعھ داد تا بھ این ترتیب بتوان از بقاء و ماندگاری این مواریث و داشتھ
. اطمینان خاطر پیدا کرد

پیشنھادھا 

این . شود در طراحی محصوالت گردشگری باید ھم گردشگران و ھم مردم محلی درنظر گرفتھ شوندنخست پیشنھاد می     
. تر باشدشود، واقعیشود کھ محصولی کھ بھ وی ارائھ میمسالھ با حفظ ظرفیت جذب گردشگر موجب می
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گردشگر رقم بزند و ایام تعطیالت برای گردشگر در ای محلی و کامالً حقیقی را برایدوم، گردشگری فرھنگی باید تجربھ
.  مقصد موردنظر، بھ صورت زندگی واقعی سپری شود

ای مدیریت شود کھ با برخورداری ھای فرھنگی در بلندمدت، باید با استفاده از آنان بھ گونھسوم، برای حفظ منابع ودارایی
. ه پایدار از آنان ایجاد شوداز استانداردھای محیط زیستی و اجتماعی، امکان استفاد

. ھای موجود در آن نمایش داده شودچھارم، این است کھ ھر محصول گردشگری فرھنگی بدون اغراق و بھ تناسب ظرفیت

رسد شکاف میان گردشگران و مردم محلی را در مقاصد از میان برداشت درصورت تحقق مورد چھارگانھ فوق بھ نظر می
ھای جدیدی از فرھنگ در مقاصد بھ روی گردشگرانی کھ بنا است در مدت زمان سفر خود تبدیل بھ تا بھ این ترتیب دریچھ

. شوند، گشوده شود» شھروندان موقت«
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ھا و توسعھ صنعت گردشگری ایران با تاکید بر برنامھ سوم و چھارم مرجعیت سیاست). ١٣٩٣. (کمالی، عیسی.٢١

. ، شماره یک٢٧توسعھ، فصلنامھ فرایند مدیریت توسعھ، دوره 

، دوره ٣لھ پژوھشی، مقالھ بررسی نقش فولکلور در توسعھ گردشگری ایران، مقا). ١٣٩١. (ارشادمنش، مھدی.٢٢

. ١٠، شماره ٣

فرھنگی گردشگری بر جامعھ میزبان، دو –ارزیابی اثرات اجتماعی ). ١٣٩۵. (احمدی، ساسان و رسولی، محمد.٢٣

. فصلنامھ مطالعات اجتماعی و گردشگری، سال چھارم، شماره ھشتم

ین ھمایش ملی گردشگری، جغرافیا و ی میزبان، اولاثرات جھانگردی بر فرھنگ جامعھ). ١٣٩٢. (خیری، جمال.٢۴

) .انجمن ارزیابان محیط زیست ھگمتانھ(محیط زیست پایدار، ھمدان، 

http://etadaa/ir/fa/news/22930


اولین کنفرانس بین المللی گردشگری
مطالعھ فرصت ھا و چالش ھای توسعھ گردشگری  با محوریت استان (

)اردبیل

بررسی عوامل موثر بر تصویر برند مقصد گردشگری ). ١٣٩٢. (بیات، روح هللا، فضلی، صفر، و مرندی، مھسا.٢۵

.و تاثیر آن بر رفتار گردشگران داخلی، فصلنامھ مطالعات گردشگری دوره سوم، شماره سوم

صلنامھ ، ف»بررسی تاثیر گردشگری بر تغییرات فرھنگی روستای غریب محلھ«). ١٣٩٧. (ریاحی، وحید.٢۶

. ١٠گردشگری علم و فرھنگ، سال ششم، شماره 

شناسایی راھکارھایی مناسب در جھت افزایش آگاھی جامعھ نسبت بھ «). ١٣٩٧. (شفیعی، میثم و نظری اعظم.٢٧

.١٠فصلنامھ گردشگری علم و فرھنگ، سال ششم، شماره . »لزوم توسعھ گردشگری پایدار

ھای ارتباطی در ایجاد نگرش پایداری در صنعت قش رسانھن«). ١٣٩٧. (کروبی، مھدی و باقری، فاطمھ.٢٨

. ١٠فصلنامھ گردشگری علم و فرھنگ، سال ششم، شماره . »گردشگری

، »ارزیابی شاخصی فرھنگ ایرانی و تاثیر آن در توسعھ گردشگری« ). ١٣٨٨. (شمس، محمد و امینی، نصیره.٢٩

. ۴، شماره ١نشریھ  نگرش ھای نو در جغرافیای انسانی، دوره 

سنجش کیفیت و ظرفیت «). ١٣٨٩. (سیف الدینی، فرانک؛ شعبانی فرد، محمد؛ حسینی، علی و رشیدی، مصطفی.٣٠

شھر اصفھان، فصلنامھ : راساس الگوھای رفتاری گردشگران و جامعھ میزبان، نمونھ موردیگردشگری شھری ب

.٧١ھای جغرافیایی انسانی، شماره پژوھش


