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افزایش سرمایه های اجتماعی بواسطه توسعه شهری حاصل از رونق
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چکـیده
امروزه توسعه به عنوان هدفی متعالی در مدیریت شهری جهت هدفگذاری طرحها ،برنامهها و پروژههای مدیریت شهری
تعریف میگردد .مدیران شهری نیز هدف اصلی اجرای برنامههای خود را امر توسعه و توسعه شهری میدانند .یکی از
عوامل اصلی رشد و توسعه اقتصادی ،سیاسی ،اجتماعی و فرهنگی ،سرمایه اجتماعی است .سرمایه اجتماعی مفهومی
چندبعدی و چند الیه است که در سالهای اخیر در حوزههای گوناگون علوم اجتماعی ،اقتصاد و علوم سیاسی مطرحشده
است .با توجه به اینکه سرمایههای اجتماعی از الزامات توسعه (اجتماعی و سیاسی) میباشد ،ایجاد و ارتقای سرمایه
اجتماعی نیز مستلزم ،اعتماد و آگاهی و مشارکت اجتماعی میباشد .با عنایت به آنچه گفته شد ،مبنی بر اینکه؛ توسعه
شهری مستلزم توسعه در بخشهای مختلف فرهنگی ،اجتماعی ،اقتصادی و کالبدی میباشد .این تحقیق سعی بر این دارد
که با تشریح ایجاد و تقویت صنعت گردشگری و توجه به الزامات آن از قبیل؛ بهبود منظر و نما ،مبلمان و معماری شهری،
ارتقاء فرهنگ شهروندی ،توسعه و استانداردسازی موضوع حملونقل در شهر میباشد .میتواند باعث رشد و توسعه شهری
گردیده که نتیجه آن افزایش سرمایههای اجتماعی شهری خواهد بود.

واژگـان کلـیدی :توسعه شهری ،مدیریت شهری ،گردشگری شهری ،سرمایه اجتماعی

 -2کارشناس ارشد تصویر سازی کامپیوتر ،دانشگاه تهران
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 -1مقدمه

سال ششم ،شماره ( 2پیاپی ،)53 :خرداد  ،0033جلد یک

شهرها کاملترین اشکال ممکن آبادی انسانی میباشد .آنها همچون مشعلی فروزان انوار خود را فرا راه انسانیت و تمدن
پاشیدهاند .آنها همچون موجشکن بر پهنه گیتی ایستاده ،امواج تعدی را درهم شکسته و بدین ترتیب به حیطه امنیت بدل
گردیدهاند .آنها آدمی را در وصول به نقطه اعالی فرهنگ یاری رسانیدهاند .آنها در پناه دیوارهای خود محیطی مناسب را برای
پرورش اصلیترین دستاوردهای علمی و هنری فراهم آورده اند(یاراحمدی )2971،چهار مشخصه عمومی پذیرفته شده برای شهرها:
تراکم های فیزیکی باال ،ساختارها ،مردم ،کارکردها و عدم تجانس های اجتماعی و فرهنگی ،اقتصاد چند کارکردی ،مرکزیت
فیزیکی در درون شبکه های منطقه ای و درون شهری است .وقتی که شهرها به عنوان چنین مکانی مطرح شود ،گردشگری
توسعه پیدا می کند ،این پیچیدگی به طرز تفکیک ناپذیری ماهیت و ساختارگردشگری شهری را تشکیل داده و به آن خصوصیاتی
می دهد که آن را از انواع گردشگری متمایز می سازد "نواحی شهری که به علت آن جاذبه های تاریخی و فرهنگی بسیاری دارند،
غالبا مقاصدگردشگری مهمی محسوب می شوند .عالوه بر این حتی درصورتی که جاذبه های گردشگری در مناطق غیر شهری
واقع باشند ،از آنجایی که شهرها به پیرامون خود خدمات می دهند ،در رابطه با گردشگری قرار می گیرند .لذا حجم زیادی از
امکانات گردشگری در شهرها متمرکز می شوند( .پاپلی یزدی و سقایی)2919،
گردشگری فعالیتی است با آثار اقتصادی بی شمار که تبعات زیست محیطی و اجتماعی فراوانی به همراه دار د و توجه کامل به
هرکدام از اجزاء این پدیده حیاتی است .گردشگری از جریانهای جهانی و بیانگر ترکیب امور اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی است و
می تواند به کشور های در حال توسعه در حل مشکالت بیکاری و فقر کمک کند .ایجاد درآمد و اشتغال برای ساکنان محلی
درعرضه فضا برای استفاده گردشگران یکی از این آثار است( .فنی ،علیزاده طولی ،زحمتکش )2911،گردشگری یکی از مهمترین
بخش های اقتصادی نه فقط در مورد کشورهای صنعتی ،بلکه برای کشور های در حال توسعه و نیز کشورهای عقب مانده است.
(شارپلی و همکار )2912،با توجه به رشد و اهمیت اقتصادی گردشگری در عصر جهانی شدن می توان این صنعت را ابزاری مناسب
برای توسعه اجتماعی و اقتصادی در مقصدها برشمرد .رایج ترین دلیل توسعه گردشگری به ویژه در میان کشورهای در حال توسعه
نیز همین است و به عنوان راهبرد توسعه محسوب میگردد .توریسم با نزدیک کردن مردم و فرهنگهای مختلف به یکدیگر ،نقش
مهمی در اقتصاد جهانی ایفا میکند .با افزایش دسترسی و سهولت حرکت در کشورها و آشنا شدن با فرهنگها ،بازار توریسم برای
برآورده کردن درخواست فزاینده پذیرش انواع مختلف مسافران توسعه یافته است( .کریمیان بستانی ،لطیفی پور )2917 ،گردشگری
می تواند با ایجاد و رشدو توسعه اقت صادی ،فرهنگی و اجتماعی و ثبات بخشیدن به کارکردهای شهری و نظم بخشیدن به کارکرد
آنها ،موجب فراهم آمدن فضای اعتماد و مشارکت کلیه شهروندان در امور شهر را بهرهمراه داشته باشد و که نتیجه آن افزایش و
ارتقاء سرمایه های اجتماعی شهری خواهد بود.

 -2پیشینه تحقیق
صیدایی و همکار( ) 2912در پژوهشی پیامدها و اثرات اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی حاصل از توسعه گردشگری را در شهر
کرمانشاه مورد بررسی قرارداده اند.
ضرابی و همکار( ،)2914در پژوهش خود با عنوان؛سنجش تاثیرات اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی و زیست محیطی توسعه
گردشگری از دیدگاه ساکنان ،به بررسی گردشگری بر توسعه شهری شهرستان مشکین شهر پرداخته اند.
شهابیان( ،)2914در پژوهش خود تحت عنوان؛ بررسی نقش و اثرات گردشگری در توسعه پایدار شهر؛ با تاکید بر ادراك
ساکنان به بررسی نقش و اثرات گردشگری در توسعه پایدار شهری را مورد بررسی قرار داده اند.
زهره فنی ،محمد علیزاده طولی و زینب زحمتکش( )2919در پژوهشی با عنوان  :تاثیرات گردشگری بر توسعه پایدار شهری از
نظر ساکنان (مورد مطالعه :جزیره قشم) به بررسی و تحقیق در خصوص بررسی اثرات اقتصادی ،اجتماعی و محیطی گردشگری
برتوسعه شهر قشم از منظر ساکنان آن اقدام نموده اند.
مریم کریمیان بستانی و محمد لطیفی پور( )2917در مقاله ای با موضوع  :واکاوی اثرات جهانی شدن بر توسعه اقتصاد شهری
با تاکید بر توریسم(مطالعه موردی :شهر شیراز) به بررسی و واکاوی اثرات جهانی شدن بر توسعه اقتصاد شهرشیراز با تاکید بر
توریسم پرداخته اند.

 -3روش تحقیق
روش تحقیق به کار رفته در این پژوهش تحلیلی -توصیفی با تمرکز بر داده ها و اطالعات و منابع کتابخانه ای و سایت ها و
منابع اینترنتی معتبر در دسترس است که از طریق مطالعه و فیش برداری و اخذ مستندات و تدوین که اطالعات جامع آنها به
تفصیل در بخش منابع و ماخذ نگاشته شده صورت پذیرفته است.
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 -4مبانی نظری و عملیاتی
 -1-4شهر
در حال حاضر ،تعاریف مختلفی از مکان شهری شده است که هیچ کدام به تنهایی رضایت بخش نیست .گاهی اوقات ،شهر بر
اساس فرهنگ شهری (تعریف فرهنگی) ،گاهی بر اساس کارکرد اداری( تعریف سیاسی -اداری) ،گاهی بر اساس افراد شاغل در
بخش غیر کشاورزی (شاخص اقتصادی) و گاهی بر اساس تعداد جمعیت (شاخص جمعیت شناختی) تعریف میشود .شهر در حیات
مدنی از سه رکن اصلی شهروند ،کالبد شهر و مدیریت شهری تشکیل میشود( .شارع پور)2912،
ساختار هر شهری تحت تأثیر نوع و میزان روابطی قرار می گیـرد کـه بـا محـیط طبیعـی یـا مصنوعی پیرامونی یا خارج از
پهنه شهری دارد .در واقع شـهر در شـبکه یـا سلسـله مراتبـی از روابط کالبدی ،عملکردی با محیط پیرامونی قرار گرفته است.
 -2بعد کارکردی یا نقش و فعالیت شهر :به عناون مثال شهر زیارتگاهی ،شهر فرهنگی یا شهر سیاسی یا پایتخت و...
 -1بعد اندازه :در این مورد عامل جمعیت در اندازه شهر نقش مهمی دارد( .یاراحمدی)2971،

 -2-4گردشگری

سفر و در مکانی غیر از محیط عادی خود انجام می دهد ،این سفر بیش از یک سال طول نمی کشد و هدف سرگرمی و تفریح،
استراحت ،و فعالیت هایی از این قبیل است( .فنی ،علیزاده طولی ،زحمتکش )2911،و به سفرهایی گفته می شود که توسط گردشگر
بین مبدأ و مقصد به شرط عدم اشتغال و اقامت بیشتر از شش ماه وکمتر از یک روز نباشد (رضوانی)2911،
توریسم جمعی از پدیده ها و روابط ناشی شده از روابط متقابل گردشگران ،تامین کنندگان تجاری ،حکومت ها و جوامع
میزبان در فرآیند جذب و میزبانی گردشگران و توریست است .امروزه ،افزایش جمعیت ،افزایش رفاه عمومی ،پیشرفت علوم و فنون،
افزایش زمان آزاد و فراغت ،تفکیک مقوله کار و فراغت و  ...همه و همه باعث رشد روزافزون سفر و جهانگردی شده است و
کشورهای جهان به این واقعیت دست یافته اند که توجه ویژه به صنعت جهانگردی و تالش در جهت توسعه این صنعت باعث
کسب درآمدهای هنگفت و منفعتهای اضافی برای جوامع بومی و اقتصاد محلی به همراه داشته باشد(پاپلی یزدی و سقایی)2919،

 -3-4گردشگری شهری

سال ششم ،شماره ( 2پیاپی ،)53 :خرداد  ،0033جلد یک

واژه گردشگری نخستین بار در سال  2122در مجله انگلیسی به نام اسپورتیگ ماگارین آمد .در آن زمان این لغت به معنای
مسافرت به منظور تماشای آثار تاریخی و بازدید از مناظر طبیعت برای کسب لذت به کارمی رفت( .محالتی ،)2912،لغت توریسم از
کلمه تور به معنای دور زدن ،رفت و برگشت بین مبدا و مقصد و چرخش که از یونانی به اسپانیا ،فرانسه و نهایتا به انگلیس راه
یافت( .فنی ،علیزاده طولی ،زحمتکش )2911،سازمان جهانگردی  1WTOگردشگری را مجموعه کارهایی می داند که یک فرد در

مهمترین فضاهایی که مورد بازدید و اقامت گردشگران قرارمی گیرند فضاهای شهری هستند که از دیرباز جذاب ترین فضاها
را تشکیل می داده اند ،زیراپیشرفته ترین و کامل ترین قرارگاه های انسانی را تشکیل می دهند(کازس)2911،یکی از مهمترین
مقاصدی که روندهای گردشگری جهان را در دهه های گذشته تحت تاثیر قرار داده ،مراکز شهری است .رشد سفرهای کوتاه مدت
این مقاصد را به یکی از اصلی ترین مراکز گردشگری تبدیل نموده که تا حدودی تغییر سبک زندگی را در سال های اخیر نشان می
دهد .مردم مقاصد گردشگری را میخواهند که به راحتی و به سرعت قابل دسترسی باشند .این شرایط برای مقاصد نزدیک و قابل
دسترسی بسیار سودمند بوده و باعث توسعه گردشگری شهری شده است(رهنمایی)2917،
توریسم در قالب الگوهای خاص فضایی بوجود می آید و یکی از این الگوها گردشگری شهری است که "دسته ای از فعالیت
های اقتصادی با نتایج مهم اجتماعی ،اقتصادی و محیطی در شهرهای ویژه است"و صرفا مختص فعالیت های گردشگران که در
شهرها بوجود می آید نیست .بلکه نوع خاصی از گردشگری و بخش جدایی ناپذیر سنتی و صحیح زندگی شهری است که گروه
های مختلف گردشگر را براساس تنوع و گوناگونی مسافرت ها و انگیزه های گردشگری به سوی خود جذب می کند(رنجبر و
جرفی)2914،
گردشگری شهری درکشورهای پیشرفته پردرآمد ترین نوع گردشگری است و در زمینه های مختلف اقتصادی ،اجتماعی،
فرهنگی ،اکولوژیکی و غیره تاثیرات انکارناپذیری دارد.
گردشگری شهری صنعتی است که روز به روز بر اهمیت آن افزون می شود ،و آن بنا به دالیلی چون:
 پرسودترین فعالیت است؛ در شرایط صحیح نه تنها فاقد عواقب اکولوژیک است ،بلکه به احیای محیط منجر می شود؛ اشتغال زا است و باعث افزایش درآمد می شود( .مؤذنی)2911،1 - World Tourism Organization
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 -4-4سرمایه اجتماعی
در هرجامعه ای حداقل چهار خرده نظام؛ اجتماعی ،اقتصادی ،فرهنگی و سیاسی وجود دارد که در هر یک از این حوزه ها
کنشگران فردی و اجتماعی می توانند بـا رعایـت اصول و قواعد عمل جمعی مورد قبول درآن حوزه ها به چهار نوع سرمایه یعنی
سرمایه اجتماعی ،سرمایه اقتصادی ،سرمایه فرهنگی و سرمایه سیاسی مورد نیاز هر جامعه دست یابند( .بدیعیان ،نجفی ،عاشوری
رودپشتی )2912،سرمایة اجتماعی واژه ای است که درسالهای اخیر وارد حوزة علوم اجتماعی و اقتصادی شده و از این منظر دریچه
ای تازه را در تحلیل و علت یابی مسائل اجتماعی و اقتصادی گشوده است .سرمایه درمعنای عام خود داللت بر مجموعة دارایی ها،
امکانات ومنابع در اختیار داردکه در قالب و اشکال مختلف نمود پیدا میکند( .محمودی ،غفاری)2910،
در حال حاضر اصطالح سرمایه اجتماعی به یکی از مهمترین و پرکاربردترین مفاهیم در حوزه مطالعات اجتماعی مبدل گشته
است .سرمایه اجتماعی دارای مؤلفه ها و ابعاد فراوانی است که از میان آن ها سه بعد«اعتماد ،مشارکت وآگاهی» از ابعاد اصلی آن
بشمار می روند .مطالعات نشان می دهند که تقویت سرمایه اجتماعی باعث مشارکت و ارتباط فرد با افراد دیگر می شود و این به
نوبه خود ،نقش مهمی در بهبود کیفیت زندگی دارد( .قاسمی خوزانی)2910،

 -5-4توسعه شهری
سال ششم ،شماره ( 2پیاپی ،)53 :خرداد  ،0033جلد یک

توسعه شهر ی را می توان مبنای تجدید ساختارهای اقتصادی ،اجتماعی ،سیاسی ،فرهنگی وحقوقی شهری تلقی کرد که هدف
آن در درجه اول بهبودفرآیند شهرنشینی و روند شهرگرایی ،ترمیم محیط زیست شهری ،سامان مند کردن شهری وتقویت جنبه
های سیاسی اجتماعی و فرهنگی زندگی شهری دانست(صیدبیگی ،سرور و فرجی راد )2911،پرداختن به نظریات توسعه شهری هر
چند در حوزه گسترش شهر تعمیم و توصیف می یابد ،یادآور تفاوت ماهوی بین واژگان گسترش ،توسعه و پیشرفت است ،که هر
کدام معانی متفاوتی به ذهن متبادر می کنند .در مسایل شهری ،رشد شهری و توسعه شهری عمدتا با هم یکی فرض می شوند و
در منابع شهرسازی به کلمات و اصطالحات متعددی بر می خوریم که عبارتند از:گسترش فیزیکی ،گسترش کالبدی ،گسترش
مکان های شهری و(...بمانیان و محمودی نژاد )2917،توسعه شهری را به عنوان یک مفهوم فضایی می توان به معنی تغییرات
درکاربری زمین وسطح تراکم ،رفع نیازهای ساکنان شهردرزمینه مسکن ،حمل ونقل ،اوقات فراغت وغیره تعریف کرد( .مختارپور،
منطقی فسایی )2917،بسته به نوع توسعه ،توسعه شهری شامل گسترش ابعاد فیزیکی و تغییرات در عملکردها می شود .سابقا در
مورد توسعه شهری به تغییر در فضا(تحول فضاهای ساخته نشده به فضای شهری) ،همچون افزایش ابعاد فیزیکی محیط ساخته
شده اشاره می شد .رشد شهر به طورگسترده به نیروهای متخصص متکی است ،برای اینکه ناحیه شهری همواره مرکز فعالیت های
تخصصی است و بنابراین اندازه شهر به مقدار محصول وکاالها و خدمات تهیه شده بستگی دارد( .زیاری)2911،

 -6-4گردشگری عامل توسعه شهری
توریسم جمعی از پدیده ها و روابط ناشی شده از روابط متقابل گردشگران ،تامین کنندگان تجاری ،حکومت ها و جوامع میزبان
در فرآیند جذب و میزبانی گردشگران و توریست است .امروزه ،افزایش جمعیت ،افزایش رفاه عمومی ،پیشرفت علوم و فنون،
افزایش زمان آزاد و فراغت ،تفکیک مقوله کار و فراغت و  ...همه و همه باعث رشد روزافزون سفر و جهانگردی شده است و
کشورهای جهان به این واقعیت دست یافته اند که توجه ویژه به صنعت جهانگردی و تالش در جهت توسعه این صنعت باعث
کسب درآمدهای هنگفت و منفعتهای اضافی برای جوامع بومی و اقتصاد محلی به همراه داشته باشد(پاپلی یزدی و سقایی)2919،
کسب وکار اقتصاد شهری و تعیین راه کارهای الزم جهت بهبود آن ،از جمله گام های اولیه برای دستیابی به راهبرد های
عملیاتی در بهبود فعالیت های اقتصادی به شمار می آید .از جمله بخش هایی که در عرصه اقتصادی جهان طی سال های اخیر از
رشد چشمگیر و خیره کننده ای برخوردار بوده و تا دو دهه آینده به پردرآمدترین و تأثیرگذارترین بخش اقتصادی کشورها تبدیل
خواهدشد صنعت گردشگری است( .صالحی ،خوشفر)2971،
در شهرهای توریستی ،گردشگری خود را در ساختار اقتصادی محکمی پایه گذاری می کند .در شهرهای گردشگرپذیر،
گردشگری ترقی دهنده رشد و توسعه های شهری است و در شهرهای غیرتوریستی ،این صنعت به عنوان یک فرصت مطرح است
و برنامه ریزان و مدیران شهری به ایجاد تصویرهای جدید از شهرها و افزایش جاذبه ها ی مقاصد نیازمند هستند .در ادبیات مربوط
به گردشگری ،رشد و توسعه شهرنشینی به عنوان یکی از عوامل مهم و موثر در پیدایش گردشگری محسوب می شود .به عبارتی
دیگر"یکی از عوامل موثر در توسعه گردشگری ،توسعه شهرنشینی است .بسط تاریخی گردشگری و تحقق آن از نقطه نظر
اجتماعی و اقتصادی بدون توجه به توسعه شهرنشینی امکان پذیر نیست( .رنجبر و جرفی)2914،
گردشگری جدیدترین صنعت دنیاست که با ویژگی خاص خود صنعتی پویا با آینده ای روشن تلقی می شود .بنابراین سرمایه
گذاری دراین صنعت در تمام کشورهای دارای جاذبه های جهانگردی رو به افزایش است .امروزه جذب گردشگران به رقابتی
فزاینده در بین نهادهای درگیر در صنعت گردشگری تبدیل شده است زیرا این صنعت نه تنها در پیشبرد اقتصاد ملی و درآمدهای
ارزی نقش دارد بلکه صنعتی است پاکیزه و عاری از آلودگی و در عین حال ایجاد کننده مشاغل جدید است و برای کشورهای
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دارای پتانسیل در این زمینه ،می تواند به مهمترین منبع کسب درآمد ارزی تبدیل شود مشروط بر اینکه برنامه ریزی صحیح و همه
جانبه توام با آینده نگری برای آن تنظیم و اجرا شود.
صنعت گردشگری امروزه به قدری در توسعه اقتصادی و اجتماعی کشورها اهمیت دارد که برای اغلب کشورها ،گردشگری
منبع مهمی برای فعالیت های تجاری ،کسب درآمد ،اشتغال زایی و مبادالت خارجی محسوب می شود از این رو بسیاری ازکشورها
درآمد اصلی خود را از این صنعت بدست می آورند( .ویسی)2919،
اصوالَ اشتغال در صنعت گردشگری دارای اشکال مختلفی است که عباتند از:
الف) اشتغال مستقیم :همانند اشتغال در هتل ها ،رستوران ها ،و...
ب) اشتغال غیرمستقیم :که در بخش های عرضه کننده کاال همانند تولیدات کشاورزی ،شیالت و صنایع دستی میباشد.
ج) اشتغال القایی :شامل کسانی است که از درآمد افرادی که به طور مستقیم و غیرمستقیم در صنعت گردشگری فعالیت
میکنند پشتیبانی میشوند.
د) اشتغال در بخش ساختمان :شامل افرادی است که در بخش احداث تاسیسات و زیر ساخت های گردشگری فعالیت می
کنند.
در مجموع اثرات اقتصادی مستقیم و غیرمستقیم گردشگری درتوسعه شهری را می توان درموارد زیرخالصه کرد:
 ایجاد اشتغال و افزایش درآمد عمومی در سطح جامعه ورود سرمایه ها و سرمایه گذاری های خارجی به شهرها معرفی شهر به عنوان یک قطب گردشگیری افزایش تعداد شاغل در امور مرتبط با گردشگری رشد ساخت و ساز و نوسازی در سطح شهرها به کارگیری توانایی های موجود محلی(نوربخش وهمکار)2911،از آنجا که هدف مدیریت شهری ،تقویت فرایند توسعه شهری است به نحوی که در سطح متعارف جامعه زمینه و محیط
مناسبی برای زندگی راحت و کارآمد شهروندان ،به تناسب ویژگی های اجتماعی و اقتصادی فراهم شود .در قالب این هدف کالن
می توان سه هدف خرد فراگیر برای تمام سیستم های مدیریت شهری به شرح زیر تعیین کرد:
حفاظت ازمحیط فیزیکی شهر ،تشویق توسعه اقتصادی واجتماعی پایدار ،ارتقاء شرایط کار و زندگی کلیه شهروندان باتوجه ویژه
به افراد وگروه های کم درآمد( .سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور )2914،صنعت گردشگری به عنوان یکی از منابع درآمد
و ایجاد اشتغال در سطح ملی و منطقه ای می تواند رهیافتی برای توسعه اقتصادی و اجتماعی در قلمرو شهری و ملی باشد،
گردشگری به خصوص در زمانی که سود فعالیت های دیگر بخش های اقتصادی در حال کاهش می باشد ،جایگزین مناسبی برای
آنها و راهبردی برای توسعه است( .پاپلی یزدی و سقایی)2919،
امروزه گردشگری به عنوان پدیده ای اجتماعی که به جهت توسعه اجتماعی ،اقتصادی و فرهنگی اثرات بسیاری در جوامع
مقصد به جای می گذارد ( .پاپلی یزدی و سقایی )2919،به همین جهت توسعه گردشگری برای رشد اقتصادی و اجتماعی اهمیت
ویژه ای دارد که می توان آن را به منزله نیروی محرکه توسعه در تمام کشورها به حساب آورد .هیچ کشوری نیست که فاقد مواد
اولیه الزم برای توسعه گردشگری باشد .آنچه که کشورها را از همدیگر متمایز می سازد خود به تنهایی جاذبه گردشگری به
شمارمی رود .بنابراین هر کشور با کوشش درخور و سرمایه گذاری مناسب در زمینه گردشگری میتواند وارد کننده جهانگرد بوده و از
این راه به رشد خودکمک نماید .گردشگری پول و جمعیت را از مرکز ثقل صنعتی به سوی روستاها و نقاط طبیعی می کشاند و یا
تعداد زیادی را به سوی مراکز شهری روانه می سازد و این حرکت آنها باعث بازده مضاعف در اقتصاد کشورهای جهانگردپذیر
میشود .امروزه همه کشورهای دنیا در صددند تا از تمامی ظرفیت گردشگری خود به عنوان مدرن ترین صنعت دنیا برای توسعه
همه جانبه از جمله توسعه شهری بهره مند شوند .گردشگری در ابعاد مختلف از مباحثی است که توجه زیادی را به خود جلب کرده
است ،شاید یکی از دالیل پرداختن به جهانگردی گسترش ارتباطات و افزایش روز افزون تقاضا برای گردشگری و کنجکاوی و
تفحص در دیگر فرهنگ ها از یک طرف و آثار اقتصادی ،اجتماعی ،فرهنگی و سیاسی بویژه در برخی از مناطق گردشگری از طرف
دیگر باشد .طوری که درآمد حاصل از جهانگردی نقش اساسی در رشد اقتصادی و فرهنگی جوامع دارد .در دهه های گذشته
گردشگری همواره رو به رشد و در حال متنوع شدن ویکی از بزرگترین بخش های اقتصاد جهان بوده است( .ویسی)2919،

 -7-4عوامل موثر بر صنعت گردشگری
گسترش جهانگردی و دستیابی به این درآمدهای کم نظیر ،بدون توجه به زیرساخت های مورد نیاز این صنعت امکان پذیر
نیست .در صنعت گردشگری بخش دولتی و خصوصی مکمل همدیگر هستند و نبود یکی از آنها باعث ناکارآمدی وجود دیگری می
شود .لذا باید بخش دولتی و بخش خصوصی هر یک در جایگاه خود قرار بگیرند تا شاهد رشد و شکوفایی این صنعت باشیم .بخش
دولتی با ایجاد زیر ساخت ها می تواند نقش اساسی را در توسعه این صنعت داشته باشد .یکی از مهمترین وظایف بخش دولتی،
مدیریت کالن و تعیین سیاست های کلی دراین صنعت می باشد که با گسترش جاده ها ،تجهیز فرودگاه ها و ترمیم و اصالح
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سیستم های حمل و نقل زمینه های امنیت و آرامش خاطر گردشگران را ایجاد کنند .با وضع قوانین و مقررات بسترسازی جهت
ایجاد امنیت روانی و اجتماعی برای گردشگران و جهانگردان که فاکتور مکمل و بسیار مهمی در راستای توسعه صنعت گردشگری
است صورت گیرد .به توسعه منابع انسانی و ایجاد مراکز آموزشی تخصصی بپردازند .با تدوین قوانین حمایتی از سرمایه گذاری در
این صنعت راه را برای سرمایه گذاران داخلی و خارجی هموار سازند .با تبلیغات و اطالع رسانی زمینه های الزم را برای سفر
گردشگران به کشور ایجاد کنند .می توان به این نتیجه رسید که مدیریت کالن و متخصص در صنعت گردشگری حرف اول را
میزند .برنامه ریزی بلند مدت و کوتاه مدت به همراه مدیریت استراتژیک می تواند زمینه های الزم جهت توسعه و گسترش این
صنعت در پیش داشته باشد .بخش خصوصی با احساس امنیت اقدام به سرمایه گذاری می کند و با در نظر گرفتن طرح جامع
گردشگری که توسط مدیریت کالن تدوین شده است باید طرح های خود را به اجرا بگذارند .ساخت هتل ها و تاسیسات گردشگری
و ایجاد دفاتر خدمات مسافرتی و ارائه تورهای گردشگری و اطالعات به گردشگران جهت سفر به شهرهای مختلف کشور دامنه
توسعه صنعت توریسم و گردشگری را گسترش میدهند و منجر به پویایی گردشگری در کشور خواهند شد (یزدانی ،علیپور و
همکاران.)2917،
به طور کلی گردشگری دارای سه جنبه است :حفاظت از محیط زیست ،حفظ منابع و میراث فرهنگی و حرمت و احترام به
جوامع در بعد فرهنگی نهادهای محلی می توانند از این ظرفیت خود استفاده نمایند و با جلب و حضور مشارکتی مردم ،جوانان ،و
نوجوان ،در جشن ها ،انواع گردهم آیی ها ی اجتماعی ،برپایی نمایشها و معرفی فرهنگهای گوناگون ،،اشکال گوناگون ،تعامالت
اجتماعی و فرهنگی و هر آنچه مظهر تنوع فرهنگی و قومی یک ملت است می توانند در چنین فضاهایی زمینه های جلب
گردشگران ،داخلی و خارجی را فراهم سازند .نهادها و تشکلهای مردم نهاد ،به عنوان بازوان ،قدرتمند ارگان های دولتی و
خصوصی از ظرفیت باالیی به خصوص درحوزه سیاست گذاری ،برنامه ریزی و اجرای پروژه های گردشگری برخوردار می باشند.
نهادهای مردمی به عنوان ،جایگزینی مناسب برای دولت می توانند نقش حفاظتی از میراث فرهنگی و جاذبه های گردشگری را
برعهده بگیرند .آنها می توانند ازظرفیت اعتمادسازی ،مشارکتی و تعاملی خود استفاده نمایند و سرمایه گذاری کالنی را در راستای
توسعه گردشگری به سمت عناصر و جاذبههای گردشگری شهری سوق دهند .تشکل های مردم نهاد در بسیاری از زمینه ها در
حوزه محیط زیست ،میراث فرهنگی و گردشگری گامی جلوتر از دستگاه های دولتی در حفظ میراث قدیمی و کهن برداشته اند .از
طرف دیگر نهادهای محلی با توجه به ظرفیت و ازطرفی همکاری با دولت قادر خواهند بود تا درحوزه هایی مانند میراث فرهنگی و
گردشگری فعالیت های بسیار خوبی صورت گیرد به نحوی که فعالیت این تشکل ها می تواند از واردآمدن گزند وآسیب به
بافتهای تاریخی شهری ممانعت نمایند .که این امر به دنبا خود گردشگری پایدار شهری را به ارمغان ،میآورد( .کالنتری خلیل
آباد ،پوراحمد و همکاران)2913،

 -8-4توسعه و سرمایه اجتماعی
آنچه از تعاریف متعدد سرمایه اجتماعی برمی آید این است که این مفهوم در بردارنده مفاهیمی همچون اعتماد ،همکاری و
روابط متقابل بین اعضای یک گروه است .به نحوی که ،سرمایه اجتماعی ،سبب میشود گروه به سمت ارزش ها و هنجار های
تحسین و مثبت شده در جامعه گام بردارد .مفهوم سرمایه اجتماعی درکنار منابع مالی و نیروی انسانی از عوامل تأثیرگذار بر ارتقای
سطح توسعه در جوامع انسانی برشمرده می شود .بنابر تعبیر پیر بوردیو ،سرمایه به هر نوع قابلیت ،مهارت و توانایی اطالق می شود
که فرد می تواند در جامعه به صورت انتسابی ویا اکتسابی به آن دست یافته و در روابطی که با سایرگروه ها و افراد دارد .بتواند
درجهت پیشبرد موقعیت خویش بهره مند شود( .موحدمجد )2911،کلمن ازسرمایه اجتماعی یک تعریف کارکردی ارائه داده است
که تأثیر سرمایه اجتماعی بر سرمایه اقتصادی را از طریق سرمایه انسانی و توسعه می داند .به اعتقاد وی تأثیرسرمایه اجتماعی
برسرمایه اقتصادی مستقیم نیست ،بلکه سرمایه اجتماعی ابتدا سبب تولیدسرمایه انسانی وتوسعه شده و سپس از طریق این دو،
سرمایه اقتصادی را ایجاد میکند .به اعتقاد فوکویاما سرمایه اجتماعی ،نظامی از ارزش ها و هنجارهای اخالقی را فراهم می سازد
که به واسطه آن جامعه از فروپاشی اخالقی و مبتال شدن به انواع انحرافات اجتماعی مصون می ماند و بدین ترتیب سالمت
اجتماعی جامعه سبب رشد خواهدشد( .درستی ،ادیبی سده و ادهمی )2917،به طور معمول آنچه توسعه و رشد برپایه آن بنا نهاده
شده است شامل سرمایه طبیعی ،فیزیکی و انسانی است که بعنوان ثروت یک جامعه شناخته می شود .اما این سه نوع سرمایه فقط
بخشی از فرآیند رشد را تعیین می کنند .پس برای بررسی اختالف رشد میان کشورهایی که ازنظر سه سرمایه موصوف دارای
وضعیت یکسان و مشابهی هستند .باید درپی حلقه مفقوده ای بودکه آن سرمایه اجتماعی می باشد( .پناهی و اشرف )2914،توجه به
موضوع سرمایه اجتماعی( )social capitalدر سالهای اخیر در محافل و بروشورهای علمی و دانشگاهی جهان روند رو به
گسترش سریعی داشته همانند سایر حوزه های اقتصاد ،توجه به نقش مهم سرمایه اجتماعی ،ضروری می نماید .به نظر می رسد که
رشد ،عالوه بر نیاز به سرمایه مادی(پول ،امکانات و تجهیزات)وسرمایه انسانی(نیروهای متخصص و توانمند) ،نیازمند به سرمایه
اجتماعی است .سرمایه اجتماعی به پیوندها ،ارتباطات مبتنی براعتماد میان مجموعه های انسانی وسازمانی به عنوان منبعی ارزشمند
اشاره داردکه باخلق هنجارها و اعتماد متقابل موجب تحقق اهداف اعضا میشود( .الوانی و شیروانی )2913 ،کاربرد نظریه سرمایه
اجتماعی بدون توجه به محیط ،بعدها و شرایط اجرای آن ،ناقص است .بازنگری در مفهوم و شناخت د قیق اجزای آن با توجه تبیین
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نقش سرمایه اجتما عی در فرایند توسعه ضروری است .فرآیند توسعه مستلزم مشارکت وسیع همه شهروندان می باشد .واین امر
وظیفه نهادها می باشد .امروزه اعتقاد بر این است که بعد اجتماعی و مولفه نهادی توسعه پایدار ،بویژه نهادها و سرمایه اجتماعی،
اهمیت خاصی درفرآیند رشد اقتصادی و توسعه پایدار دارند( .صمدی)2911،
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با درنظر گرفتن توان ،و ظرفیت محدود بستر اکولوژیک شهرها ،توسعه پایدار شهری با توجه به ویژگی های محلی و محیطی
در همین قالب و بارعایت اصول اساسی توسعه پایدار ،امکان ،پذیرخواهد بود .بسیاری از کشورهای پیشرفته ،گردشگری را بهترین
راه اعتالی فرهنگ ،ایجاد تفاهم بین المللی و دستیابی به درآمدهای سرشار اقتصادی می دانند .جابه جایی و حرکت انسان ها به
جز تاثیرات فرهنگی و روحی ،ثمرات اقتصادی عظیمی دارد در حا ل حاضر بسیاری از کشورها منافع اقتصادی و اجتماعی خود را از
گردشگری شهرهای خود دریافت می کنند و درآمدهای گردشگری را برای توسعه زیرساخت های شهری بکار می برند .گردشگری
در اثرگذاری و اثرپذیری متقابل با شهر و در یک سیستم انسان -محیط میتواند منجر به توسعه پایدار شهر شود .با توجه به اینکه
توسعه پایدار به عنوان جریانی مداوم در تغییرات اقتصادی -اجتماعی و زیست محیطی برای افزایش و ترقی رفاه مستمر کل اجتماع
تعریف می شود و پویشی چند بعدی است( .فنی ،علیزاده طولی ،زحمتکش )2911،صنعت گردشگری عالوه بر ارتقای فرهنگ و
عناصر وابسته به آن ،پویایی جریان های مولّد اقتصاد شهری منتج از جذب گردشگران داخلی وخارجی را فراهم کرده است .نحوه
ی هزینه گردشگران ،یکی از مباحث مورد توجه در فرایند اقتصادگردشگری است .به طور کلی هزینه های یک گردشگر در مقصد،
شامل مواردی چون هزینه ی غذا و خوراك ،تفریحات ،بازدید ،تردد و حمل و نقل ،اقامت ،گشت و گذار ،خدمات ارتباطی ،خدمات
شهری و مانند آن است( .بدری ،طیبی)2912،
با عنایت به آنچه عنوان گردید صنعت توریسم یا گردشگری شهری ،با تاثیر بر اقتصاد ،فرهنگ و روابط اجتماعی شهر در
دوسطح محلی و ملی ،و بروز رسانی و تغییرات الزامی که به جهت باقی ماندن و خارج نشدن از میدان رقابت جذب گردشگر باسایر
شهر ها بایستی همواره اعمال نماید .می تواند یکی از عوامل مهم در توسعه شهری به لحاظ کالبدی ،اقتصادی ،فرهنگی و
اجتماعی و حتی سیاسی داشته باشد .با امعان نظر به آنچه در خصوص موضوع توسعه شهری ذکر گردید؛ مدیریت شهری باتوجه به
وظایف و تکالیفی که بر عهده دارد در جهت توسعه و پیشرفت شهر ها می تواند نقش اساسی داشته باشد .و با طراحی و برنامه
ریزی دقیق موضوعات مرتبط با رشد و توسعه شهری در زمینههای اجتماعی و فرهنگی و روابط شهروندی و همچنین تعیین نقش
وکاربری فضاها و معماری شهری و سازمان دهی سیما و منظرشهری ،سیستم حمل و نقل شهری مناسب ،ارائه خدمات مطلوب
شهری در حوزه های رفاهی و تفریحی و سایر خدمات مربوطه که موجب ایجاد فضای مناسب جهت جذب گردشگر و توسعه
صنعت توریسم داشته باشد .نقش مهمی در رشد و توسعه شهری خواهد داشت .با توجه به اینکه؛ یکی از اثرات مطلوب پیشرفت و
توسعه شهری افزایش و ارتقاء سرمایه اجتماعی نزد شهروندان را به همراه خواهد داشت .می توان با به کار گیری فنون مناسب با
مدیریت شهری گردشگری در جهت تو سعه شهر در راستای ارائه خدمات مطلوب به شهروندان و جلب نظرگردشگران به شهر را
داشت .و نتیجتاً اینکه صنعت گردشگری می تواند با تاثیر مستقیم بر توسعه شهری در زمینه های گونان که ذگر گردید .بر زایش و
ارتقاء سرمایه های اجتماعی شهری تاثیر گذار بوده و نقش مهمی در این خصوص داشته باشد.
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