فصلنامه علمی تخصصی پژوهشهای گردشگری و توسعه پایدار
سال چهارم ،شماره ( 1پیاپی ،)13 :بهار 1400

بررسی تاثیرگردشگری در فرآیند توسعه پایدار شهری با تاکید برنقش
فرهنگ

فاطمه شادالوئی
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تاریخ دریافت1399/12/24 :
تاریخ پذیرش1400/02/25 :
کد مقاله26027 :

چکـیده
امروزه توریسم فراتر از یك صنعت به مثابه یك پدیده پویاي جهاني و اجتماعي داراي پيچيدگي هاي خاص خویش است.
بسياري از کشورهاي پيشرفته ،گردشگري را بهترین راه اعتالي فرهنگ ،ایجاد تفاهم بين المللي و دستيابي به درآمدهاي
سرشار اقتصادي مي دانند .یکي از مهمترین اهدف توسعه گردشگري داخلي وخارجي ،توسعه فرهنگي و اجتماعي نواحي
مقصد است .وبه تبع آن رسيدن به توسعه پایدار مي باشد .تحقيق حاضر تاثير گردشگري در فرآیند توسعه پایدار شهري را
مورد بررسي قرار داده و نقشي که فرهنگ مي تواند به واسطه گردشگري و به طور اخص گردشگري شهري دراین فرآیند
برعهده بگيرد را مطالعه و تبيين نماید .بعبارت دیگر گردشگري (صنعت توریسم) برتوسعه پایدار شهري نقش داشته و
فرهنگ نيز بعنوان یکي از مولفه هاي توسعه در این ارتباط مي باشد .لذا ميتوان اینگونه عنوان نمود که ؛ فرهنگ با تاثير
پذیري از گردشگري مي تواند بر توسعه پایدار شهري نقش داشته باشد.

واژگـان کلـیدی :گردشگري ،توسعه پایدار ،فرهنگ ،شهر

 -1کارشناس ارشد تصویر سازی کامپیوتر ،دانشگاه تهران
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 -1مقدمه
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در ابتدا علل شکل گيري گردشگري شهري با دو عامل تجارت و فرهنگ مرتبط بوده است .درحال حاضردالیل گردشگران
براي سفر به شهرها متنوع است و آنها به دالیل متعددي از شهرها دیدن مي کنند:دیداردوستان وبستگان  ،بازدیدازموزه ها  ،رفتن
به تئاتر ،شرکت کردن در یك واقعه ورزشي ،دیدن مناظرو چشم اندازها  ،تفریح و سرگرمي ،خرید ،شرکت کردن در جلسات ،
بازدید از نمایشگاه ها و زیارت و مواردي ازاین قبيل.
گردشگري نقشي حياتي را در اقتصاد جهاني ایفا مي کند و ”فعاليتي است که در ایام فراغت انجام مي شود .فعاليتي چند بعدي
است و از آن با عنوان اميدبخش ترین صنعت کشورهاي جهان سوم یاد شده است .عواملي نظير پيشرفت در فناوري سفر ،احياء
جاذبه هاي گردشگري وغيره در امر توریسم دخيل هستند.
امروزه گردشگري به عنوان پدیده اي اجتماعي که به جهت اجتماعي اقتصادي اثرات بسياري در جوامع مقصد به جاي مي
گذارد ،مورد مطالعه محققين از رشته هاي علمي مختلف قرار مي گيرد .آنچه که از مطالعات ومشاهدات محققين رشته هاي جامعه
شناسي ،روان شناسي اجتماعي و مردم شناسي درزمينه گردشگري بر مي آید ،نقش محوري واساسي آن درعرصه اقتصادي وسایر
زمينه هاست.
گردشگري ،از فعاليت هاي مهم با پيامدهاي اقتصادي ،اجتماعي و محيطي در شهرهاست .سياست توسعه گردشگري،
رویکردي است که شهر با تاکيد بر آن مي تواند ضمن افزایش منافع آن ،تاثيرات منفي را به حداقل کاهش دهد .با گسترش پدیده
شهرنشيني به همراه افزایش درآمدهاي عمومي و نيز تغييرات سبك زندگي مردم ،انگيزه مسافرت و افزایش اهميت اوقات فراغت
براي تامين احتياجات روحي انسان به امري ضروري مبدل شد.این مهم منجر به ظهور پدیده اي جهاني به نام صنعت گردشگري
شده است .از سوي دیگر  ،محيط هاي شهري بعنوان مراکز تمدن ،فرهنگ ،سياست و گاه با ارزشمندترین منابع گردشگري چون
پارك ها ،چشم اندازهاي طبيعي وفضاهاي تاریخي محسوب مي شوند(سرایي)1392،
دراین ميان شهرها بعنوان مقصدگردشگري با فراهم آوردن هرچه بهتر شرایط پذیرایي و جذب گردشگر با عرضه و معرفي
جاذبه هاي توریستي خدمات مرتبط با آن مي توانند در رقابت باسایر مقاصدگردشگري از صنعت توریسم به فراخور امکانات و
ظرفيت خود بهره مند گردند .در طرف مقابل نيز شهر از نتایج و عواید حضور گردشگران در جهت تامين الزامات توسعه و حرکت به
سمت رشد و پویایي بهرمند خواهد گردید .که مي توان از آنها به حمایت هاي  ،اقتصادي ،فرهنگي ،سياسي و اجتماعي اشاره
داشت.
دراین خصوص نقش فرهنگ و فرهنگ شهروندي در جهت ارتقاء وزن و جاذبه شهري و هم راستایي با اهداف گردشگري و
نيل به توسعه شهري حائز اهميت مي باشد .چراکه مولفه فرهنگ نقشي موثر در جذب گردشگر داشته و تنها به صرف برخورداري
از امکانات و جاذبه هاي منحصر به فرد تضمين توفيق در این امر حاصل نخواهد شد.و مي بایست به لحاظ فرهنگي و اجتماعي
شهر و شهروندان آمادگي پذیرایي از ميهمانان خود را داشته باشند.

-2روش تحقیق
تحقيق حاضر از نظر هدف از نوع کاربردي است و از حيث ماهيت و روش توصيفي تحليلي ميباشد .با توجه به مؤلفه هاي مورد
بررسي ،ماهيت موضوع و اهداف تحقيق ،رویکرد حاکم بر پژوهش حاضر ،از نوع کاربردي و نظري ،روش انجام آن توصيفي-
تحليلي ،نوع تحليل ،کمي است .روش کتابخانه اي شامل مرور تحقيقات و مطالعات انجام شده در ارتباط با موضوع و استفاده از
آمارها و داده هاي مورد نياز براي بررسي و تحليل است .

-3پیشینه تحقیق
مجتبي کاظم پوریان و همکاران ( )1394پژوهشي را با عنوان نقش رسانه ها و وسایل ارتباط جمعي بر گسترش صنعت
گردشگري انجام داده اند .نتایج تحقيق بيان مي دارد که مهمترین راه تبليغات و نقش رسانه ها  ،اینترنت و صدا و سيما در جذب
گردشگر ،را مورد بررسي قرار داده اند .
صيدایي و همکار ( )1391در پژوهشي پيامدها و اثرات اقتصادي ،اجتماعي و فرهنگي حاصل از توسعه گردشگري را در شهر
کرمانشاه مورد بررسي قرارداده اند.
ضرابي و همکار ( ،)1390در پژوهش خود با عنوان ؛سنجش تاثيرات اقتصادي ،اجتماعي و فرهنگي و زیست محيطي توسعه
گردشگري از دیدگاه ساکنان  ،به بررسي گردشگري بر توسعه شهري شهرستان مشکين شهر پرداخته اند.
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فني  ،عليزاده و زحمتکش( )1392در تحقيقي با موضوع ؛ تاثيرات گردشگري بر توسعه پایدار شهري از نظر ساکنان (مورد
مطالعه :جزیره قشم) به تحقيق و بررسي اثرات اقتصادي ،اجتماعي و محيطي گردشگري برتوسعه شهر قشم براساس تجربيات و
نظرات ساکنان آن پرداخته اند.

-4مبانی نظری
-1-4شهر

-2-4گردشگری
واژه گردشگري نخستين بار در سال  1811در مجله انگليسي به نام اسپورتيگ ماگارین آمد .در آن زمان این لغت به معناي
مسافرت به منظور تماشاي آثار تاریخي و بازدید از مناظر طبيعت براي کسب لذت به کارمي رفت (محالتي)1381،
توریسم جمعي از پدیده ها و روابط ناشي شده از روابط متقابل گردشگران ،تامين کنندگان تجاري ،حکومت ها و جوامع ميزبان
در فرآیند جذب و ميزباني گردشگران و توریست است .امروزه ،افزایش جمعيت ،افزایش رفاه عمومي ،پيشرفت علوم و فنون،
افزایش زمان آزاد و فراغت ،تفکيك مقوله کار و فراغت و  ...همه و همه باعث رشد روزافزون سفر و جهانگردي شده است و
کشورهاي جهان به این واقعيت دست یافته اند که توجه ویژه به صنعت جهانگردي و تالش در جهت توسعه این صنعت باعث
کسب درآمدهاي هنگفت و منفعت هاي اضافي براي جوامع بومي و اقتصاد محلي به همراه داشته باشد(پاپلي یزدي
وسقایي)1392،گردشگري به سفرهایي گفته ميشود که توسط گردشگر بين مبدأ و مقصد به شرط عدم اشتغال و اقامت بيشتر از
شش ماه وکمتر از یك روز نباشد (رضواني)1386،
گردشگري نقشي حياتي را در اقتصاد جهاني ایفا مي کند و ”فعاليتي است که در ایام فراغت انجام مي شود .فعاليتي چند بعدي
است و از آن با عنوان "اميدبخش ترین صنعت کشورهاي جهان سوم یاد شده است .عواملي نظير پيشرفت در فناوري سفر ،احياء
جاذبه هاي گردشگري وغيره در امر توریسم دخيل هستند.
در ابتدا علل شکل گيري گردشگري شهري با دو عامل تجارت و فرهنگ مرتبط بوده است .درحال حاضردالیل گردشگران
براي سفر به شهرها متنوع است و آنها به دالیل متعددي از شهرها دیدن مي کنند:دیداردوستان وبستگان  ،بازدیدازموزه ها  ،رفتن
به تئاتر ،شرکت کردن در یك واقعه ورزشي ،دیدن مناظرو چشم اندازها  ،تفریح و سرگرمي ،خرید ،شرکت کردن در جلسات ،
بازدید از نمایشگاه ها و زیارت و مواردي ازاین قبيل .هر یك از این علل ممکن است فقط سهم کوچکي از بازدیدها را شرح دهند.
به طور آشکاري این سهم از شهري به شهر دیگر متفاوت است .به هرحال بسياري از سفرها چند هدفي است و یا اینکه انگيزه
ثانویه قوي براي آنها وجود دارد .شهرها،افراد را از همه سنين جذب مي کنند،اگرچه هرگروه سني فعاليت هاي متفاوت خاص
خودش را دارا است(.رنجبر،جرفي)1390،
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از نظر تعریف شهر و مکان شهري  ،تفاوت زیادي بين کشورها وجود دارد .در حال حاضر ،تعاریف مختلفي از مکان شهري
شده است که هيچ کدام به تنهایي رضایت بخش نيست .گاهي اوقات ،شهر بر اساس فرهنگ شهري (تعریف فرهنگي) ،گاهي بر
اساس کارکرد اداري( تعریف سياسي -اداري) ،گاهي بر اساس افراد شاغل در بخش غير کشاورزي (شاخص اقتصادي) و گاهي بر
اساس تعداد جمعيت (شاخص جمعيت شناختي) تعریف ميشود .شهربه مثابه بخشي ازسلسله مراتب سيستم قضایي و تقسيمات
سياسي  -جغرافيایي هر کشور براساس شاخصه هاي مختلفي مانند؛ نوع حکومت ،مدیریت ،سطح آگاهي ،عالقه مندي اجتماعي و
مشارکت مردم در نظام تصميم گيري و...شکل مي گيرد(.شارع پور)1391،
شهرها به عنوان مهمترین مقصد توریستي در جهان نقش هاي متعددي برعهده دارند :آنها به عنوان دروازه ورود به کشور،
مرکزي براي احساس راحتي و اساسي براي گردش در نواحي روستایي عمل مي کنند .عالوه بر این ،نواحي شهري مقاصدي
نيستند که جمعيت با هم براي فعاليت هاي اقتصادي ،فرهنگي و سياسي متمرکز مي شوند؛ آنها نقش مهمي به عنوان مرکز فعاليت
هاي توریستي دارند .شهرهاي توریستي به علت تجمع زیر ساخت ها و نهادهاي مدني مي توانند مکان ایده الي جهت جذب
گردشگران داخلي و خارجي به حساب آیند .محيط هاي شهري هم به عنوان مبدأ و هم به عنوان مقصد حرکت هاي گردشگري از
اهميت زیادي برخوردارهستند و مبدأ و مقصد بودن آن بستگي به ميزان جاذبه هاي موجود در آنها دارد ،ولي این شهرها اگرتاریخي
باشند ،به علت وجود جاذبه هاي مختلف تاریخي ،باستاني ،فرهنگي ،مذهبي و موزه اي و ایجاد امکانات رفاهي ،فرهنگي ،بازرگاني،
ارتباطي و ...به عنوان مقصدي براي حرکت هاي گردشگري در اولویت هستند(.رنجبر،جرفي)1390،
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چهار مشخصه عمومي پذیرفته شده براي شهرها :تراکم هاي فيزیکي باالي ساختارها ،مردم ،کارکردها و عدم تجانس هاي
اجتماعي و فرهنگي ،اقتصاد چند کارکردي ،مرکزیت فيزیکي در درون شبکه هاي منطقه اي و درون شهري است .وقتي که شهرها
به عنوان چنين مکاني مطرح شود ،گردشگري توسعه پيدا مي کند ،این پيچيدگي به طرز تفکيك ناپذیري ماهيت و
ساختارگردشگري شهري را تشکيل داده و به آن خصوصياتي مي دهد که آن را از انواع گردشگري متمایز مي سازد "نواحي شهري
که به علت آن جاذبه هاي تاریخي و فرهنگي بسياري دارند ،غالبا مقاصدگردشگري مهمي محسوب مي شوند .عالوه بر این حتي
درصورتي که جاذبه هاي گردشگري در مناطق غير شهري واقع باشند ،از آنجایي که شهرها به پيرامون خود خدمات مي دهند ،در
رابطه با گردشگري قرار مي گيرند .لذا حجم زیادي از امکانات گردشگري در شهرها متمرکز مي شوند(.پاپلي یزدي وسقایي)1385،
یکي از مهمترین مقاصدي که روندهاي گردشگري جهان را در دهه هاي گذشته تحت تاثير قرار داده ،مراکز شهري است.
رشد سفرهاي کوتاه مدت این مقاصد را به یکي از اصلي ترین مراکز گردشگري تبدیل نموده که تا حدودي تغيير سبك زندگي را
در سال هاي اخير نشان مي دهد .مردم مقاصد گردشگري را ميخواهند که به راحتي و به سرعت قابل دسترسي باشند .این شرایط
براي مقاصد نزدیك و قابل دسترسي بسيار سودمند بوده و باعث توسعه گردشگري شهري شده است(رهنمایي و همکاران)1387،
مهمترین فضاهایي که مورد بازدید و اقامت گردشگران قرارمي گيرند فضاهاي شهري هستند که از دیرباز جذاب ترین فضاها
را تشکيل مي داده اند ،زیراپيشرفته ترین و کامل ترین قرارگاه هاي انساني را تشکيل مي دهند(کازس )1382،و دربردارندة مراکز
مهم اقتصادي ،علمي ،تفریحي ،پزشکي و غيره هستند .در سراسر جهان شهرهاي بزرگ مهم ترین مقاصد توریستي را تشکيل مي
دهند .امروزه صنعت گردشگري بویژه شاخه شهري آن ،جایگاه خاصي در اقتصاد کشورها دارد و نقش فعال و موثر در ارتقاء ساختار
اقتصادي -اجتماعي و محيطي کشورها بازي ميکند(.فني،عليزاده طولي و زحمتکش)1392،
دسته اي از فعاليت هاي اقتصادي با نتایج مهم اجتماعي ،اقتصادي و محيطي در شهرهاي ویژه است  .وصرفا مختص فعاليت
هاي گردشگران که در شهرها بوجود مي آید ،نيست .بلکه نوع خاصي ازگردشگري و بخش جدایي ناپذیر سنتي و صحيح زندگي
شهري است که گروه هاي مختلف گردشگر را براساس تنوع و گوناگوني مسافرت ها و انگيزه هاي گردشگري به سوي خود جذب
مي کند .گردشگري شهري درکشورهاي پيشرفته پردرآمد ترین نوع گردشگري است و در زمينه هاي مختلف اقتصادي ،اجتماعي،
فرهنگي ،اکولوژیکي و غيره تاثيرات انکارناپذیري دارد(.رنجبر،جرفي)1390،

-4-4توسعه پایدار شهری
توسعه که در لغت به معناي خروج از "لفاف و پوشش" ،وسعت دادن ،فراخ کردن ،بهترشدن و قدرتمندشدن است(.کرباسيان؛
 )1388توسعه پایدار و توسعه پایدار شهري طي دهه هاي اخير به تدریج به پارادایم نوین و مسلطي در ادبيات نظري و علمي رایج
در باب توسعه و برنامه ریزي شهري تبدیل شده است .این پارادیم اگرچه ناظر به برداشت ها و تفسيرهاي گوناگون مي باشد  ،اما
در مجموع بر پایداري و استمرار توسعه براي همگان و نسل هاي آینده طي زمان و بر همه جانبه نگري ابعاد پيچيده اقتصادي،
اجتماعي و زیست محيطي فرآیند توسعه در سطح یك کشور یا شهر تاکيد دارد(.فيروزبخت،ابراهيمي و همکاران)1391،
مایکل تودارو در بيان ابعاد توسعه ،این پدیده را جریاني چندبعدي مي داند؛ که مستلزم تجدید سازمان و جهت گيري مجموعه
ي نظام اجتماعي و اقتصادي کشور است و عالوه بر بهبود وضع درآمدها ،توليد آشکار ،متضمن تغييرات بنيادي در ساخت هاي
اجتماعي ،نهادي و اداري و نيز طرز تلقي عامه و در بيشتر موارد ،حتي آداب و رسوم واعتقادات است (علوي؛)1386
اصطالح توسعه که ابتدا توسط پژوهشگران و سياست گذاران آمریکایي مطرح و (در ميان آنان) محبوبيت یافت و سپس به
سرعت به اروپا و به ویژه به کشورهاي کمتر صنعتي جهان معرفي شد ،علي رغم مفهوم نارساي آن در سطح جهان ،به بحث عمده
سازمان هاي بين المللي تبدیل شد (موالنا؛)1384
توسعه ابعاد مختلفي دارد؛ اما توسعه باید پایدار ،همه جانبه ،متوازن و درون زا باشد .براي رسيدن به چنين توسعه اي باید همه
ابعاد توسعه را شناخت و براساس آن برنامه ریزي متقن و دقيقي پي ریزي کرد .انواع توسعه را مي توان تحت عنوان توسعه
فرهنگي تعریف کرد(.یزداني،عليپور و همکاران)1397،
توسعه پایدار ،یعني تأمين نياز هاي نسل حاضر بدون به مخاطره انداختن امکانات نسل هاي آینده براي تأمين نياز هاي
خودشان و ناظر بر این ایده است که به طور همزمان با توسعه اقتصادي ،اجتماعي و سياسي ،به ویژه به منظور تأمين منافع بي
بضاعت ترین افراد جامعه ،توأم شود .ایده توسعه پایدار در برداشتي منسجم از محيط زیست و توسعه نمود مي یابد .توسعه پایدار را
ميتوان به بازساخت بلندمدت سيستمي براي احيا و ساخت مجدد آن سيستم تعبير کرد(.درستي و همکاران)1397،
توسعه پایدار شهري نيازمند شناسایي محدودیت هاي محيطي براي فعاليت هاي انساني در ارتباط با شهرها و تطبيق روش
هاي طراحي در این محدودیت هاست .در این نظریه موضوع نگهداري منابع براي حال و آینده از طریق استفاده بهينه از زمين و

وارد کردن ضایعات به منابع تجدید ناپذیر مطرح است.توسعه پایدار ،به حداقل رساندن مصرف منابع تجدید نشونده در راس اهداف
خود و استفاده پایدار از منابع تجدید شونده ،جذب ظرفيت هاي محلي و پاسخگویي به نيازهاي بشر را مد نظر قرار ميدهد .در
اجالس جهاني برلين( )2000توسعه شهري پایدار به شکل زیر تعریف مي شود:ارتقاي کيفيت زیست شهري ،در بخش هاي
اکولوژیك ،فرهنگي ،سياسي ،تاسيساتي ،اجتماعي و اقتصادي بدون اعمال هرگونه فشاري بر نسل هاي آینده که در نتيجه کاهش
سرمایه هاي طبيعي و انحصارات محلي پدید مي آید(زاهدي)1385،
توسعه پایدار شهري ،توسعه اي است که از نظر زیست محيطي قابل سکونت و زندگي  ،از نظر اقتصادي قابل دوام و از نظر
اجتماعي ،داراي برابري و توجه به خواست و نظر مردم باشد .به عبارت دیگر توسعه پایدار شهري به حفظ تعادل هاي زیست
محيطي محدود نمي شود  .الزمه آن پایداري اجتماعي ،اقتصادي ،مدیریتي و عدالت اجتماعي است ( .نظریان،شوهاني)1390،

-5-4نقش فرهنگ در توسعه پایدار شهری
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توسعه داراي ابعاد مختلف اجتماعي،اقتصادي،محيطي،فرهنگي و سياسي است که در ارتباط با هم فرایند توسعه را شکل
ميدهد .از آنجا که عوامل فرهنگي نقش ارزندهاي در توسعه پایدار دارد و هویت فرهنگي و برخورداري از فرهنگي بالنده و پيشرو از
عوامل ضروري و اساسي براي تحقق توسعه پایدار است،برنامهریزي توسعه پایدار باید براساس فرهنگهاي مختلف صورت
پذیرد.فرهنگ عامل اصلي به بياني موتور توسعه پایدار است که بدون توجه به آن برنامههاي توسعه موفقيت چنداني نخواهد
داشت.فرهنگ به عنوان یك عامل تعيين کننده رفتاري همواره در عرصه اجتماع مطرح است،چرا که در آن یك مجموعه عقاید،
سنتها ،باورها ،الگوهاي رفتاري و دریك کلمه بينش انسان متبلور ميباشد.این فرهنگ است که اولویتهاي انسان را در دستيابي
به اهداف مادي و معنوي و معيار نيك و بد،صحيح و غلط،زشت و زیبا را معين ميکند.فرهنگ،اجتماعات و جوامع را از هم متمایز
ميکند و به انسانها حس هویت و تعلق خاطر،همبستگي ،حق و تکليف،وفاداري و...ميبخشد(.حقيقي،علي محمد)1388،
فرهنگ به عنوان یك عامل تعيين کننده رفتاري همواره در عرصه اجتماع مطرح است،چرا که در آن یك مجموعه
عقاید،سنتها،باورها ،الگوهاي رفتاري و در یك کلمه بينش انسان متبلور ميباشد .این فرهنگ است که اولویتهاي انسان را در
دستيابي به اهداف مادي و معنوي و معيار نيك و بد،صحيح و غلط ،زشت و زیبا را معين ميکند.فرهنگ ،اجتماعات و جوامع را از هم
متمایز ميکند و به انسانها حس هویت و تعلق خاطر ،همبستگي ،حق و تکليف ،وفاداري و...ميبخشد .پایداري توسعه اي است که
نيازهاي انسان امروز را برآورده ميکند ،نيازهایشان از بين ببرد .باید توجه داشت که پایداري مجموعه اي از وضعيتهاست که در
طول زمان دوام دارد و توسعه فرایندي است که طي آن پایداري ميتواند اتفاق بيفتد .وجود رابطه و پيوند قوي ميان فرهنگ و ایجاد
یك چارچوب توسعه پایدار اقتصادي  -اجتماعي در این زمينه تأثير بسياري دارد .امروزه رشد شهرنشيني و شهرگرایي در جهان رو
به افزایش است و اینروند تا مرحله تثبيت خود به مرز حداکثر ادامه مييابد .توسعه شهري زماني پویا خواهد بود که در ارتباطنزدیك
با توسعه فرهنگي و در واقعبخشي جدایيناپذیر از آن باشد .حيات کالبدي ،بيتوسعه فرهنگي نامتعادل خواهد بود؛چنانکه نمونه بارز آن
را در شکست مدرنيسم در عرصه معماري و شهرسازي ميبينيم .از اینرو ،توسعه آنگاه پایدار و ماندگار خواهد بود که همگان آن را به
صورت یك فرهنگ بپذیرند یا باصطالح «مقبوليت عام» یابد و مشارکت غير رسمي آحاد یك ملت را در برگيرد (.زراعت
پيشه،حسيني)1393،
فضاي شهر محصول فرهنگ است که از طریق فرایندهاي طبيعي نظام یافته و انسان ،شرایط اجتماعي ،سياسي و فرهنگي
جامعه آن را شکل ميدهد .فضاي شهري حامل و آیينه فکر ،فرهنگ ،طبيعت و منعکس کننده طيف اهداف اجتماعي،
فناوري،ارزشها و نهادهاي انساني است .یکي از مهمترین شاخص هاي توسعه پایدار شهري ،آگاهي و دانش و به عبارتي جامع تر
عوامل فرهنگي است .توسعه پایدار شهري فقط زماني پایدار و ماندگار خواهد شد که همه شهروندان آن را به صورت یك فرهنگ
بپذیرند .به عبارت دیگر توسعه پایدار شهري در صورتي تحقق مييابد که بستر و زمينه اجرایي آن یعني آگاهي و دانش کافي
شهروندان و نحوه نگرش آنان به اهداف و استراتژي هاي توسعه فراهم شود(.موسي کاظمي،رهنمایي،فيروزنيا،گلپایگاني)1393،

-6-4تاثیرات فرهنگی گردشگری بر مقصد گردشگری
صنعت گردشگري عالوه بر اثرات فرهنگي داراي آثار اقتصادي و اجتماعي قابل مالحظه اي مي باشد.ایجاد اشتغال و دستيابي
به درآمد ارزي پایدار و مناسب و همچنين شناخت متقابل فرهنگي در راستاي صلح و وفاق بين المللي از آثار اقتصادي و اجتماعي
این صنعت است .مقصود از اثرات اجتماعي گردشگري ،تغييراتي است که در زندگي مردم جامعه ميزبان گردشگري رخ ميدهد .واین
تغييرات بيشتر به سبب تماس مستقيم اهالي و ساکنان آن دیار و گردشگران صورت ميگيرد و مقصود از اثرات فرهنگي تغييراتي
است که در هنر،عادات ،رسوم و معماري مردم ساکن جامعه ميزبان رخ ميدهد.این تغييرات بلندمدت است و در نتيجه ي رشد و
توسعه صنعت گردشگري رخ خواهد داد .از آنجا که نتيجه یا ره آورد صنعت گردشگري موجب تغييراتي در زندگي روزانه و فرهنگ
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جامعه ميزبان ميشود .اصطالح اثرات اجتماعي  -فرهنگي را به معناي تغييراتي بکار مي برند که در تجربه هاي روزانه ارزش ها،
شيوه هاي زندگي و محصوالت هنري و فکري جامعه ميزبان رخ ميدهد(.ميسون)1387 ،
گردشگري در بستر محيط جغرافيایي صورت ميگيرد که متشکل از محيط طبيعي و فرهنگي  -اجتماعي است .هریك از این
دو محيط متشکل از عواملي هستند که به نوعي بر گردشگري تاثيرگذار است و از آن تاثير ميپذیرد(ميسون)1387 ،
جابه جایي و حرکت انسان ها به جز تاثيرات فرهنگي و روحي،ثمرات اقتصادي عظيمي دارد .امروزه توریسم فراتر از یك
صنعت به مثابه یك پدیده پویاي جهاني و اجتماعي داراي پيچيدگي هاي خاص خویش است  .بسياري از کشورهاي پيشرفته،
گردشگري را بهترین راه اعتالي فرهنگ ،ایجاد تفاهم بين المللي و دستيابي به درآمدهاي سرشار اقتصادي مي دانند .در واقع
مهمترین هدف توسعه گردشگري داخلي وخارجي ،توسعه اقتصادي و اجتماعي نواحي مقصد است.در حا ل حاضر بسياري از
کشورها منافع اقتصادي و اجتماعي خود را از گردشگري شهرهاي خود دریافت مي کنند و درآمدهاي گردشگري را براي توسعه
زیرساخت هاي شهري بکار مي برند(.فني،عليزاده طولي و زحمتکش)1392،
بنا بر این ؛گردشگري ،فرهنگ و جامعه ميزبان گردشگر را تحت تاثير قرار ميدهد .گردشگري از ميراث فرهنگي منطقه
حفاظت ميکند و همچنين سعي بر حفظ و ارتقاي الگوهاي فرهنگي در زمينه موسيقي ،رقص و تئاتر ،لباس ،هنر و صنایع دستي،
آداب و رسوم ،سبك زندگي و سبك معماري که از جمله جاذبه هاي مهم گردشگري است داشته و به وسيله گسترش گردشگري،
زمينه حفظ و ارتقاي آنها را فراهم مي سازد.امروزه در بسياري از کشورهاي آسيایي ،آفریقایي ،آمریکاي التين یا خاورميانه ،صنعت
تور گردشگري به فنون و توليد اقالم بسيار زیادي از کاالها و صنایع دستي رونقي دوباره بخشيده است.تاثيرات فرهنگي و اجتماعي
گردشگري بسيار گسترده است.در زیر به چند مورد از آنها اشاره مي کنيم:
 توسعه گردشگري جرم و جنایت و سایر انحرافات اجتماعي را کاهش ميدهد. ایجاد امکانات و جاذبه هاي جدید مثل امکانات فرهنگي ،ورزشي. گردشگري باعث توسعه رابطه فرهنگي و تحکيم وحدت ملي ميشود. سطح زندگي مردم ارتقاء مي یابد و به بهبود خدمات و امکانات اجتماعي کمك مينماید(.یزداني،عليپور و همکاران)1397،به طور کلي گردشگري داراي سه جنبه است:
حفاظت از محيط زیست  ،حفظ منابع و ميراث فرهنگي و حرمت و احترام به جوامع در بعد فرهنگي نهادهاي محلي مي توانند
از این ظرفيت خود استفاده نمایند و با جلب و حضور مشارکتي مردم ،جوانان ،و نوجوان،در جشن ها ،انواع گردهم آیي ها ي
اجتماعي ،برپایي نمایش ها و معرفي فرهنگ هاي گوناگون ،،اشکال گوناگون  ،تعامالت اجتماعي و فرهنگي و هر آنچه مظهر تنوع
فرهنگي و قومي یك ملت است مي توانند در چنين فضاهایي زمينه هاي جلب گردشگران ،داخلي و خارجي را فراهم سازند.
نهادهاي مردمي به عنوان ،جایگزیني مناسب براي دولت مي توانند نقش حفاظتي از ميراث فرهنگي و جاذبه هاي گردشگري را
برعهده بگيرند .آنها مي توانند از ظرفيت اعتمادسازي ،مشارکتي و تعاملي خود استفاده نمایند و سرمایه گذاري کالني را در راستاي
توسعه گردشگري به سمت عناصر و جاذبه هاي گردشگري شهري سوق دهند.تشکل هاي مردم نهاد در بسياري از زمينه ها در
حوزه محيط زیست ،ميراث فرهنگي و گردشگري گامي جلوتر از دستگاه هاي دولتي در حفظ ميراث قدیمي و کهن برداشته اند .از
طرف دیگر نهادهاي محلي با توجه به ظرفيت و از طرفي همکاري با دولت سبب شده اند تا در حوزه هایي مانند ميراث فرهنگي و
گردشگري فعاليت هاي بسيار خوبي صورت گيرد به نحوي که فعاليت این تشکل ها در مواردي از وارد آمدن گزند و آسيب به بافت
هاي تاریخي شهري ممانعت کرده است .که این امر به دنبا خود گردشگري پایدار شهري را به ارمغان  ،مي آورد( .کالنتري خليل
آباد ،پوراحمد و همکاران )1395،

نتیجه گیری
حد مورد نياز مقوله هاي پایداري ،تعاد ل و کيفيت جامعه عبارت است از اینکه؛ اوال جامعه باید شاداب ،یعني مفهوم مدنيت را
در خود درك کرده باشد ،به عبارت دیگر مردم از زندگي در آن اجتماع راضي باشند و در حالي که مشارکت گسترده اي در اداره امور
دارند ،مفهوم حقوق شهروندي و برابري در روح آن اجتماع تجلي یافته باشد .محيط قابل زیست نيز نشان از تعادل و کيفيت
اکوسيستم هاي محلي مانند هوا ،آب ،خاك و غيره داشته و نحوه ارتباط انسان و طبيعت را مشخص مي سازد و بر پایداري منابع و
ظرفيت محيط تأکيد دارد .در نهایت اقتصاد شایسته به معني در جریان بودن حداقل درصدي از درآمدهاي عام اقتصادي در جامعه
است ،که قابليت تامين بنيادي و اساسي نيازهاي اوليه و روزمره ساکنان را داشته باشد .براین اساس توسعه پایدار تنها در صورتي
دست یافتني است که این سه بعد یعني ؛ حقوق شهروندي ،محيط زیست واقتصاد باهم ترکيب شوند(شهابيان)1390،
گردشگري شهري در صورتي ميتواند به توسعه پایدار شهر کمك نماید که در راستاي اهداف و زمينه هاي پایداري که بدان
اشاره گردید باشد .به طور کلي توسعه پایدا ر شهر مرهون تعامالت پایدار ،سازنده و نظام وار انسان با انسان (در ابعاد مختلف) و
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انسان با محيط (در بعد طبيعي و اکولوژیکي) آن مي باشد .تعامالتي که بر اثر آن در طول زمان ،شهراز نظر زیست قابل سکونت ،از
نظر اقتصادي با دوام و از نظر اجتماعي همبسته و از نظر کالبدي زیبا ميگردد.
ایجاد و توسعه انواع مراکز اقامتي مدرن ،فضاهاي تفریحي و سرگرمي ،فضاهاي خرید بزرگ شهري ،موزه ها و مراکز فرهنگي
و هنري بویژه فرهنگ و هنر بومي با هدف توسعه گردشگري ،موجب بهره مند شدن ساکنين شهر و گردشگران شهري از این
خدمات خواهند بود.
بنابراین ؛ درحال حاضر با توجه به گستردگي مدیریت شهري درکالن شهرهاي کشورها ،بهره گيري از جاذبه هاي توریستي،
مي تواند نقش موثري در معرفي شهرها به عنوان یك جاذبه گردشگري جهاني و تاثير فراواني در اقتصاد این شهرها داشته باشد.
ایجاد و توسعه فضاهاي شهري مناسب ،بازسازي فضاهاي به ظاهر متروك و مرده براي احيا جنبه هاي کهن جامعه از جمله آثار
توسعه گردشگري شهري است( .نوربخش)1389،
گردشگري در اثرگذاري و اثرپذیري متقابل با شهر و دریك سيستم انسان -محيط ميتواند منجر به توسعه پایدار شهر شود .با
توجه به اینکه توسعه پایدار به عنوان جریاني مداوم در تغييرات اقتصادي -اجتماع ي و زیست محيطي براي افزایش و ترقي رفاه
مستمر کل اجتماع تعریف مي شود و پویشي چند بعدي است ،توسعه گردشگري زماني پایدار و منجر به توسعه پایدار شهري مي
شود که مخرب نبوده و امکان حفظ منابع آب و خاك ،منابع ژنتيکي ،گياهي و جانوري را براي آیندگان فراهم آورد .در واقع
گردشگري پایدار ،گردشگري است که بتواند در محيط در زماني نامحدود ادامه یابد؛ از نظر انساني و فيزیکي به محيط زیست
صدمه نزد و به توسعه سایر فعاليت ها و فرایندهاي اجتماعي لطمه اي وارد نکند.
گردشگر به عنوان عنصري هوشمند و انساني و به منزله ورودي هاي مهم یك سيستم شهري مي تواند اثرات مثبتي در ابعاد
مکاني -فضایي و زمينه ساز توسعه پایدار شهر داشته باشد .ضمن اینکه شهر و مدیران شهري ني ز در ارتباط متقابل و در راستاي
بسترسازي مناسب جهت حداکثر بهره گيري از مزایاي مذکور ناگریز از تامين ساختها ،زیرساخت ها و تقویت کارکردهاي مناسب و
متناسب در شهر و پسکرانه آن هستند( .کاظمي،مهدي)1386(،
با عنایت به نطالبي که در این نوشتار بدان اشاره گردید گردشگري مي تواند با اثر گذاري بعنوان مولفه اي مهم در فرهنگ
هاي دو جامعه ميزبان (مقصد) و ميهمان (گردشگر)  ،ضمن اینکه موجبات اعتال و ارتقاي فرهنگي حاصل از تعامل و برهم کنش
متقابل فرهنگي گردد .موجب بروز زمينه هاي رشد و توسعه شهر را فراهم نماید.چراکه؛توسعه داراي ابعاد مختلف
اجتماعي،اقتصادي،محيطي،فرهنگي و سياسي است که در ارتباط با هم فرایند توسعه را شکل ميدهد .از آنجا که عوامل فرهنگي
نقش ارزندهاي در توسعه پایدار دارد و هویت فرهنگي و برخورداري از فرهنگي بالنده و پيشرو از عوامل ضروري و اساسي براي
تحقق توسعه پایدار است،برنامهریزي توسعه پایدار باید براساس فرهنگهاي مختلف صورت پذیرد.فرهنگ عامل اصلي به بياني
موتور توسعه پایدار است که بدون توجه به آن برنامههاي توسعه موفقيت چنداني نخواهد داشت.
گردشگري مي تواند ؛ با ارتقاء و تاثير پذیري فرهنگي ضمن بهبود معشيت و اقتصاد شهري در مقاصد گردشگري (با ایجاد
برنامه هاي متنوع و جذاب فرهنگي خاص خود در جذب گردشگر) در ایجاد جامعه اي امن به لحاظ تامين امنيت گردشگران که به
واسطه آن نيز مقصد گردشگري از آن بهر مند خواهد شد .همچنين سایر موارد که که به صورت مستقيم و غير مستقيم از فرهنگ
تاثير پذیر مي باشند .منجر به ارتقاء  ،رشد و توسعه شهري گردد.
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