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چكيده
گردشگري را مي توان «صنعت سفيد» نام نهاد، زيرا بر خالف اغلب صنايع 
تفاهم  و  دوستي  زمينه ساز  انساني،  زيست  محيط  سازي  آلوده  بدون  توليدي، 
يكي  گردشگري  است.  مردم  براي  صفا  و  صلح  آورنده  ارمغان  و  ملت ها  بين 
در  بخصوص  گردشگري  است.  ملي  سطح  در  اشتغال  ايجاد  و  درآمد  منابع  از 
باشد،  كاهش  حال  در  اقتصادي  بخش هاي  ديگر  فعاليت هاي  سود  كه  زماني 
جايگزين مناسبي براي آنها و راهبردي براي توسعه است. براين مبنا دليل اصلي 
جديد  فرصت هاي  ارائه  و  درآمد  سطح  بودن  پايين  بر  غلبه  گردشگري  توسعه 
شغلي و تحوالت اجتماعي در جامعه است و مي تواند اميدهايي را براي كاهش 
فراهم  شده اند،  اقتصادي  ركود  دچار  نحوي  به  كه  نواحي  در  بخصوص  فقر 
آورد. ايجاد اشتغال، ارزآوري، تعادل منطقه اي، كمك به صلح جهاني، كمك به 
سرمايه گذاري در ميراث فرهنگي، بهسازي محيط، كمك به بهسازي زيستگاه هاي 
حيات وحش، توسعه نواحي روستايي داراي جاذبه هاي گردشگري و جلوگيري 
از برون كوچي جمعيت و مانند آن، از جمله مزاياي اين صنعت است. اين مقاله 
پس از تشريح موانع و اثرات منفي گردشگري، با استفاده از روش توصيفي- 
آن  براي  حلي  راه  ارايه  منظور  به  محور  اجتماع  گردشگري  تشريح  به  تحليلي 

پرداخته است.
واژه هاى كليدي: گردشگري، ظرفيت اجتماع، گردشگري اجتماع محور، 

مشاركت.  

مقدمه   
امروزه گردشگري به يكي از مهمترين منابع ايجاد شغل در جهان مبدل 
كالن  سرمايه گذاري هاي  ايجاد  و  تحريك  باعث  صنعت  اين  است.  شده 
بهبود  نيز  را  محلي  افراد  زندگي  شرايط  كه  است  شده  زيرساخت هايي  در 
مي بخشد. گردشگري از طريق ايجاد درآمدهاي مالياتي براي دولت ها نيز، 
منابع مالي مهمي را فراهم مي آورد. بسياري از مشاغل و كسب و كارهاي 
جديد از طريق گردشگري در كشورهاي در حال توسعه ايجاد شده اند كه اين 
امر سبب مي شود فرصت هاي اقتصادي عادالنه اي پيش آمده و از مهاجرت 
بر   (UNWTO,2007)كند جلوگيري  پرجمعيت  شهرهاي  به  روستايي  ساكنين 
همين مبنا، در بسياري از كشورها دولت ها و آژانس هاي توسعه با تشويق ها 
و حمايت هاي خود از گردشگري به عنوان ابزاري كليدي جهت دستيابي به 

(Hall and Jenkins,1998;Forstner,2004).توسعه استفاده كنند

اكنون در تمام جهان گردشگري را به عنوان گزينه اي بسيار مفيد براي 
ايجاد توسعه در كشورها و مناطق حاشيه اي يا روستايي نگاه مي كنند. دولت ها 
و آژانس هاي همكاري و توسعه در امر گردشگري سرمايه گذاري هاي كالني 
انجام داده اند. به عنوان مثال در اروپا، اي يو(EU) مدعي است كه طي 5 سال، 
پيش از 7 ميليارد يورو در پروژه هاي گردشگري هزينه كرده است. بخصوص 
پروژه هايي كه هدفشان ايجاد مشاغل و منابع درآمدي جايگزين براي مناطق 
روستايي است كه با چالش هايي مهم در زمينه ي حفظ كشاورزي سنتي مواجه اند. 
گردشگري  مناطق  توسعه  پروژه هاي  در  استراليا  دولت   (European Union,2003)

خود، طي 2 سال، بيش از 31 ميليون دالر هزينه كرده است.(AusIndustry,2005) در 
حالي كه بانك جهاني به تنهايي، 3 ميليارد دالر در پروژه هاي توسعه ي گردشگري 

(World Bank,2006).آفريقا سرمايه گذاري كرده است
تنها دولت ها و آژانس هاي همكاري و توسعه نيستند كه سرمايه گذاري هاي 
اصلي را انجام داده اند؛ افراد بومي نيز با اعتقاد بر اين كه گردشگري طيف 
وسيعي از منابع اجتماعي و اقتصادي را براي جوامع آن ها به ارمغان خواهد 
آورد، با صرف زمان، پول، تالش و اميد در اين بخش سرمايه گذاري كرده اند.

 (Mu Nhit,2006)

براي  گردشگري  منافع  برآورد  كالن،  سرمايه گذاري هاي  اين  رغم  به 
از  بعضي  در  نيست.  آساني  كار  هميشه  بومي  جوامع  و  آژانس ها  دولت ها، 
اماكن تمامي سودي كه از طريق گردشگري به دست آمده، با اثرات زيانباري 
كه مي تواند با گردشگري همراه باشد، از ميان رفته است و در بسياري از 
مواقع سود حاصل از گردشگري تدريجي بدست آمده و بسيار متعادل بوده 
 (Moscardo,2005) .و معموالً محدود به گروه هاي خاصي از اجتماع شده است
به  نزديك  كه  داد  گزارش  پيمايشي  طي  پيرس(1)(1996)  مثال  عنوان  به 
گردشگري  كه  مي كنند  احساس  استراليا  شمال  در  روستايي  ساكنين   %80
فرصت هاي شغلي محلي را افزايش داده است. اين در حاليست كه متأسفانه 
90% افراد اثرات منفي گردشگري را افزايش هزينه هاي زندگي اذعان داشته 
و 63% معتقدند كه گردشگري به محيط بومي آنها لطمه وارد كرده است. ام 
بايوا و داركو(2)(2006) موقعيتي اين چنيني را در بررسي شان از گردشگري 
كه  گرفتند  نتيجه  آن ها  كرده اند.  توصيف  بتسوانا(4)  در  دلتا(3)  اكوانگو  در 
منافع گردشگري براي ساكنين محلي بسيار محدود بود، اما هزينه ها شامل: 
است.  شده  چشمگير  اجتماعي  نزاع  و  فرهنگي  فرسايش  محيطي،  آسيب 
شواهد گوياي آنند كه استفاده از گردشگري به عنوان ابزاري براي توسعه 
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هميشه نمي تواند بهترين گزينه باشد و انجام ارزيابي هاي بيشتر در اين زمينه 
(Mescardo,2009) .ضروري است

اثرات منفي گردشگري
بررسي هاي حاصل از 329 مطالعه ي موردي مربوط به توسعه گردشگري 
از 92 كشور مختلف، شمار زيادي از آثار منفي گردشگري را مشخص كرد. 
در كل، آثار منفي در بيش از 80% از اين 329 مطالعه موردي بررسي شدند. 

(Mescardo,2009).اين اثرات منفي مشتمل بر 5 زمينه كليدي اند
1- زوال محيطي

2- نزاع و درگيري
3- چالش هاي فرهنگي

4- تغيير زندگي روزمره 
5- نااميدي حاصل از عدم تحقق وعده ها، كه زماني به وجود مي آيد كه 

توسعه گردشگري از برآوردن منافع وعده داده شده ناتوان مي ماند. 
مطالعه  در  كه  محيطي  زوال  اثرات  از  مختلف  شكل هاي  از  بسياري 

موردي مشخص شده اند شامل موارد زير است:
• نابودي اكوسيستم، زماني كه زيرساخت هاي گردشگري ايجاد مي شوند.

• آلودگي و مشكالت ناشي از ضايعات موجود.
• تقليل منابع طبيعي در محيط كه شامل ذخاير غذايي و آبي مي شود.

• تغييرات در رفتار حيات وحش.
• معماري نامناسب تسهيالت گردشگري.

گروه دوم از اثرات منفي گردشگري در مورد نزاع و درگيري مي باشد. 
بيشترين مباحث مربوط به نزاع و درگيري متعلق به اعضاي اجتماع است. 
در واقع در تمامي اين مطالعه هاي موردي گروه هايي موجودند كه از جانب 
كه  موجودند،  آن ها  با  مقابله  در  نيز  گروه هايي  و  مي شوند،  حمايت  مقصد 
با گزينه هاي متنوع براي توسعه گردشگري مخالفند و اين دو گروه بر سر 
نتيجه  گزارشات  براساس  مي كنند.  رقابت  بالقوه  منافع  و  مختلف  بهره هاي 
روابط  و  اعتماد  رفتن  تحليل  سبب  مقصد،  جوامع  در  قدرت ها  بين  نزاع 
شده است. همچنين گردشگري موجب تغيير الگوهاي استخدام و درآمد در 
جوامع ميزبان شده است و اين امر مي تواند موجب شكل ديگري از نزاع بين 

اعضاي خانواده گردد.
جنسيتي  نقش هاي  در  تغييراتي  از  گزارش  مطالعاتي  موارد  از  بسياري 
گردشگري  زمينه ي  استخدام در  نتايج  كه از  مي دهند  خانواده  ها  و سنّي در 
كه  نزاع  از  ديگري  نوع  است.  بوده  فردي  استرس هاي  و  تنش ها  ايجاد  و 
فعاليت هاي  ديگر  و  گردشگري  ميان  نزاع  بود  شده  گزارش  مطالعات  در 
براي  پذيرايي  اسباب  كردن  فراهم  و  تفرجگاه ها  توسعه  بود.  اجتماعي 
گردشگران مي تواند دسترسي بومي را به اماكن خاص محدود كند، واثرات 
منفي بر نوع استفاده افراد بومي از اين اماكن هم جهت امرار معاش و هم 

براي تفريح داشته باشد.  
گروه سوم از اثرات منفي شناسايي شده مربوط به چالش هاي فرهنگي 
عاليق  دگرگوني شيوه هاي فرهنگي، ارائه و فروش مبتني بر  است. نياز به 
گردشگران از جمله مشكالت رايج است. در اين مورد اثرات منفي بسياري 

توسط ساكنين محلي گزارش شده كه مربوط با دگرگوني هايي مي شود كه 
خارج از كنترل اين افراد است. در موارد ديگر مشكل اصلي كه ساكنين محلي 
با آن مواجه بودند، برعكس بوده و آن ناتواني در تغيير فرهنگ بود. استفاده 
دادن  نشان  غني تر  براي  آن ها  فرهنگ  و  محلي  مردم  از  خاصي  تصوير  از 
مقصد باعث شد كه ساكنين براي اين كه انتظارات گردشگران برآورده شود 
به شيوه ي خاصي از زندگي محدود شوند. الگوهاي استخدام در گردشگري 
فصل  موارد،  برخي  در  شد.  مقصد  فرهنگ  در  منفي  اثرات  بروز  باعث  نيز 
وفور(پيك) گردشگران با ايام مهم سنتي و آييني افراد محلي تقارن يافت؛ به 
خصوص سنت هاي مربوط به كشاورزي، كه اين امر سبب كاهش منابع الزم 
براي حفظ ديگر فعاليت ها و تنزلي چشمگير در شيوه هاي سنتي - فرهنگي 
گرديد. انقطاع ها در زندگي روزمره موجب ايجاد گروه چهارم از اثرات منفي 

گردشگري گرديد كه شامل موارد زير مي شود:
• انبوه رفت و آمدها وازدحام كلي.

• افزايش هزينه هاي زندگي.
• حضور بيگانگان در مراسم سنتي و تشريفات مذهبي.

• تغييراتي در كاربري اراضي كه موجب مهاجرت اجباري ساكنين به 
مناطق دورتر براي زندگي، كار و تفريح شد.

و  وعده ها  تحقق  از  نااميدي  گردشگري  منفي  اثرات  از  چهارم  گروه 
طرز تلقي منفي نسبت به گردشگري بود. اين امر نشأت گرفته از شكست 
است.  بوده  آن  وعده هاي  به  نكردن  عمل  و  گردشگري  توسعه  برنامه هاي 
كمتر بودن درآمد و مشاغل ايجاد شده از آنچه كه وعده داده شده بود جزء 
بيشترين نارضايتي ها در اين گروه بود. حتي جايي كه وعده ي ايجاد مشاغل 
را  مشاغل  اين  كه  است  آن  از  حاكي  گزارش ها  از  بسياري  يافت،  تحقق 
افراد تازه ورود يافته به مقصد به دست گرفته اند. زيرا آموزش هاي الزمي 
كه بايد به افراد محلي داده شود تا مهارت هايشان را افزايش دهند، هيچگاه 
و  كاري  ظرفيت  لحاظ  از  مشاغل  اين  از  بسياري  براين  عالوه  نشد.  انجام 
افزايش مهارتهاي حرفه اي در سطحي پايين و معموالً به صورت پاره وقت و 
فصلي بودند. آمار باالي شكست كسب و كارهاي كوچك نيز در گزارشات 
مطالعات موردي ديده مي شود كه اين امر ناشي از نبود مهارت ها و دانش 
نادرست  پيش بيني هاي  و  محلي،  كارهاي  و  كسب  مالكان  در  گردشگري 
در مورد تعداد گردشگران است كه براي توجيه توسعه گردشگري استفاده 

مي شد.
مي توان گفت برخي از اثرات منفي كه در اين مطالعات موردي، مورد 
بحث قرار گرفت، تا حد زيادي قابل پيشگيري بوده يا اينكه با برنامه ريزي 
صحيح مي توانستيم از ميزانشان كم نمائيم. اما اساسي ترين چالش در مديريت 
اثرات گردشگري اين است كه ما درك بسيار محدودي از اين اثرات داريم.

بر  گردشگري،  اثرات  مورد  در  شده  منتشر  تحقيقات  از  زيادي  بخش 
دامنه محدودي از بخش هاي گردشگري تمركز دارند. همچنين تمركز آنها بر 
مقاصد بزرگ مقياس گردشگري است.(Southgate and Sharpley,2002) به عالوه 
در تحقيق موجود بر خصوصيات ساكنين و همين طور به چگونگي رابطه ي 
به  مهمانان  فعاليت هاي  است.  شده  كمي  تمركز  بومي  ساكنين  با  آثار  اين 
عنوان مثال پيرس(1996) شمار زيادي از مطالعات مربوط به ادراك اجتماع 
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محلي از اثرات گردشگري را مورد بررسي قرار داد و از اين طريق فهرستي 
از متغيرهاي اكتشافي كه در اين مطالعات مورد توجه بودند را فراهم آورد. 
از ميان 12 متغير موجود در ليست، 10 مورد خصوصيات مربوط به ساكنين 
بود. مطالعات بسيار كمي در زمينه ي خصوصيات فرآيند توسعه گردشگري 
نسبت به اثرات انجام شده است. يكي از نتايج درك محدود از فرآيند توسعه 
گردشگري و چگونگي ارتباط آنها با اثرات آن، رويكردهايي يكسو گرايانه 
به اين امر است كه تعداد گردشگران در يك مقصد با اثرات منفي در مقصد، 

 (Andersen,1991).به خصوص اثرات منفي محيطي ارتباط دارد
بسيار  رويكرد  اين  كه  كرده اند  تأكيد  مطلب  براين  بسياري  نويسندگان 
ساده بوده و نقش مهم قوانين و حكومت را در مديريت اثرات گردشگري 
ناديده مي گيرد. همچنين اين رويكرد اثرات منفي مهم بر محيط را كه از نتايج 
حضور تعداد كم اما كنترل نشده ي گردشگران مي باشد را نيز ناديده مي گيرد. 
به طور خالصه، دانش ما از عوامل و فرآيندهاي مربوط به اثرات گردشگري 
در شماري از مناطق، بسيار محدود بوده و نيازمند توجه و تحقيقات بيشتري 

مي باشد. 
 

موانع موجود در راه توسعه مؤثر گردشگري
در جدول 1 شايع ترين مشكالت و موانع در راه توسعه مؤثر گردشگري 
به صورت خالصه آمده است. همچنين اين جدول نتايج كليدي بدست آمده 

از دو مطالعه مشابه منتشر شده را در ادبيات گردشگري ارائه مي دهد.
در نتايج هر سه مطالعه با موضوعات تكرار شده الگوهاي پايا و آشكاري 
مرتبط با رهبري محلي، مشاركت و همكاري در سرمايه گذاري محلي، نقش 
فقدان  و  ضعيف  برنامه ريزي  يا  برنامه ريزي  نبود  بيروني،  عامل هاي  منفي 
اطالعات مرتبط مخصوصًا با توجه به بازارها وجود دارد. در بررسي  مجدد 
الگوي رخداد همزمان اين موضوعات در پروژه هاي مطالعه نمايان شد كه 
است.  آمده   1 نگاره  در  الگو  اين  مي داد.  پيوند  هم  به  را  موضوعات  اين 
اين شكل چارچوبي مفهومي براي ادراك اين كه چگونه اين موانع تركيب 
مي شوند تا نتايج منفي از توسعه گردشگري به بار آيد، ارائه مي دهد. همان 
طور كه در نگاره ديده مي شود، تأثيري انباشته از موانع در مواردي كه در 
پايين چارچوب هستند ديده مي شود، كه به طور مستقيم به نتايج منفي و به 

طور غيرمستقيم به ديگر موانع مربوط است. 
در قسمت انتهايي نگاره، مانع مربوط به دانش، تجربه يا آگاهي محدود 
ساكنين  كه  كرد  مشخص  موارد  دقيق تر  تحليل  مي شود.  ديده  گردشگري 
از  درك  اغلب  محلي،  دولتي  كارمندان  و  كاركنان  خصوص  به  مقصد، 
كه  معني  بدين  دارند.  سيستم  يك  عنوان  به  گردشگري  عملكرد  چگونگي 
دامنه كامل گزينه هاي توسعه گردشگري شامل چه مواردي هستند؟ اثرات 
بالقوه گردشگري چه مواردي مي توانند باشند؟ و مهارت هاي الزم براي كار 
در گردشگري و بازارهاي بالقوه جهاني كه وجود دارند شامل چه مواردي 
مي شوند؟ در حالي كه فقدان چنين دانشي در ادبيات گردشگري وجود داشته 
است، اطالعات كمي نيز در مورد چگونگي حل اين مشكل وجود دارد. آنچه 
كه مورد نياز است، مطالعات موردي و ارزيابي هاي سيستماتيك روش هاي 

مختلف افزايش دانش گردشگري است. 

نگاره 1: روابط ميان موانع توسعه كارآمد گردشگري

الزم است بيان شود آنچه كه اينجا مورد نياز است آموزش يا تربيت براي 
كار در گردشگري نيست، بلكه داشتن آگاهي در زمينه گردشگري است. تا 
اين امكان را به ساكنين محلي بدهد كه به صورت فعال در تصميمات توسعه 
گردشگري نقش داشته باشند. فقدان دانش در زمينه گردشگري مانعي مهم 
توسعه  در  مشاركت  در  را  محلي  اجتماع  توانايي  مستقيمًا  تنها  نه  كه  است 
وجود  به  نيز  را  ديگر  مانع  دو  موجبات  بلكه  مي كند؛  محدود  گردشگري 
بيروني.  عامل هاي  تسلط  و  گردشگري  در  محلي  رهبري  فقدان  مي آورد: 
گونه اي از مطالعات در زمينه رهبري در گردشگري موجود است كه كمتر 
مؤثر  محلي  رهبري  براي  دانش  اهميت  مطالعات  اين  مي شوند.  انجام  نيز 
بيروني  عوامل  براي  محلي،  رهبران  وجود  بدون  مي دهد؛  جلوه  پررنگ  را 
گيرند.  دست  در  گردشگري  توسعه  فرآيند  در  را  قدرت  كه  است  آسان تر 
زماني كه افراد محلي را در گردشگري فاقد دانش و تخصص كافي به تصوير 
بكشند، اين قدرت ها مي توانند مجدداً افزايش پيدا كنند. بنابراين افراد محلي 
را نيازمند كمك عامل هاي بيروني از جمله مشاوران بازاريابي و گردانندگان 
محلي  مديران  اهميت  كه  هنگامي  گردشگري،  دانش  مانند  به  سازد.  تور 
در توسعه توريسم مشخص شد، مديران محلي مورد حمايت قرار گرفتند. 
كه  بودند  موفقي  كارآفرينان  اغلب  نيز  محلي  مديران  موردي،  مطالعات  در 
فرصت هاي كسب و كار محلي را گسترش داده و بيان مي داشتند كه داشتن 
اطالعات در زمينه افزايش اثر بخشي كارآفرينان محلي، در ايجاد نتايج بهتر 
جايي  بود.  خواهد  اهميت  حائز  محلي  اجتماع  براي  گردشگري  سوي  از 
كه در آن دانش محلي محدودي از گردشگري وجود دارد، رهبران محلي 
وجود  محلي  رهبري  هيچ  موارد  بعضي  در  يا  آمد  خواهند  وجود  به  كمي 
توسعه  تصميمات  در  را  قدرت  تعادل  بيروني  عامل هاي  و  داشت  نخواهد 
نيست  عجيب  شرايطي،  چنين  تحت  گرفت.  خواهند  دست  به  گردشگري 
كه اغلب برنامه هاي گردشگري انجام نشده و تالش كمي در راه هماهنگ 
ساختن عاليق سهامداران محلي انجام شود. بدون مكانيزم هاي هماهنگي و 
برنامه هاي مؤثر، حضور بخش محلي در توسعه گردشگري و يا شركت در 
كسب و كارهاي گردشگري براي اجتماع محلي بسيار دشوار خواهد بود. 



10 / دوره بيست و يكم، شماره هشتاد و دوم

اين امر موجب محدود شدن پتانسيل اثرات مثبت گردشگري شده و از طرف 
ديگر مي تواند اثرات منفي را تشديد كند. تحقيقات بيشتر و اطالعات بهتر 
در مورد گزينه هاي متفاوت در زمينه مشاركت جوامع محلي در گردشگري 
از طريق مكانيزم هاي هماهنگي، همكاري و ديگر فرصت هاي مشاركت در 

 (Mescardo,2009) .جوامع، براي غلبه بر اين موانع مفيد خواهد بود

ظرفيت اجتماع
توسعه  راه  در  مانع  بنيادي ترين  طوركلي  به  چيست؟  اجتماع  ظرفيت 
مؤثر گردشگري، فقدان دانش در زمينه گردشگري است. اين فقدان دانش 
در زمينه گردشگري عنصري كليدي است كه منجر به رهبري محلي محدود، 
سرمايه گذاري هاي  در  ناچيز  مشاركت  و  كم  همكاري  مؤثر،  برنامه ريزي 
براي  اجتماع  ظرفيت  يا  آمادگي  عناصر  تمامًا  عامل،  اين  مي شود.  محلي 
شركت در توسعه گردشگري است. مفهوم ظرفيت اجتماع، توجهات كمي را 
در ادبيات گردشگري به خود جلب كرده است. هر چند اين مفهوم در ديگر 
زمينه هاي توسعه به خصوص سالمتي و بهداشت، آموزش و كشاورزي به 

طور گسترده اي مورد استفاده قرار گرفته است.
در جدول 2 گزيده هايي از تعاريف ظرفيت اجتماع كه خصوصيات و 
زمينه هاي مشترك دارند فراهم شده است. دو ايده ي كليدي در تمام تعاريف 
در جدول 2 مشترك هستند:(i) اين كه ظرفيت اجتماع در مورد توانايي و 
توانايي  و  دانش  اين  از  كه  اين  و   (ii).است اجتماع  خود  در  جمعي  دانش 
در تعريف مشكالت و گزينه هاي برآمده از اجتماع و توسط اجتماع استفاده 
مي شود. بنابراين ظرفيت اجتماع، پيش شرطي براي هر فعاليت ديگر است.

جدول2: گزيده هاي تعاريف مربوط به ظرفيت اجتماع
منبعتعريف

به سطوح رقابت، توانايي و مهارت  هاي الزم براي 
تعيين اهداف مربوطه و دستيابي به آن ها، ظرفيت 

اجتماع گفته مي  شود.

بالنيت(6)،2006، 
141p.

- ظرفيت اجتماع، توانايي افراد، سازمان ها و جوامع در 
مديريت امور خود و كار جمعي براي افزايش و حفظ 

تغييرات مثبت مي  باشد.

هان اسلو(7)، 
p.2 ،2002

- ظرفيت اجتماع ميزان درجه  اي است كه يك اجتماع 
مي  تواند فعاليت ها را توسعه داده، اجرا كرده و حفظ كند 

تا سالمتي را در اجتماع افزايش دهد.

اسميت(8)، 
p.332001و

- ظرفيت اجتماع شامل دارايي  ها و خصوصياتي مي  شود 
كه اجتماع به واسطه آن ها مي  تواند زندگي افرادش را 
بهبود بخشد. ظرفيت اجتماع توانايي تعريف، ارزيابي، 

تحليل، و عمل به و... امور مهم است.

الوارك(9)، 2005، 
267

يكي از خصوصيات مهم ظرفيت اجتماع اين است كه بخشي از آن مبتني 
بر سرمايه اجتماعي است. با توجه به وود هاوس(10)(2006)، سرمايه اجتماعي 
به اين صورت مي تواند تعريف شود: منابعي كه فرد مي تواند بر پايه روابط 
بين افراد اجتماع و سطوح اطمينان و پيوستگي كه در اجتماع وجود دارد به 
آن ها دسترسي داشته و از آنها استفاده كند. به اين ترتيب، سرمايه اجتماعي 
جزئي مهم است كه موجبات كار جمعي كه محور ظرفيت اجتماع است را 
فراهم مي آورد. در كنار تعريف ظرفيت اجتماع و توصيف خصوصيات آن، 
خود  به  را  قلمروهايي  نيز  آموزش  و  كشاورزي  سالمتي،  زمينه  در  فعاليت 

جدول 1: ابعاد كليدي توسعه گردشگري 
موانع توسعه مؤثر گردشگري 

بازديد مطالعات موردي
بلك من(5) (2004)ويلسون(2000)
مشكالتعوامل موفقيتعوامل موفقيت

موضوعات مشترك در تمام مطالعات
- تسلط عامل  هاي بيروني
- كنترل عامل  هاي بيروني

- كنترل يا مشاركت محدود اجتماع
- فقدان هماهنگي بين سهامداران اجتماع و نزاع 

بين آنان
- ارتباطات محدود با سيستم هاي توزيع گردشگري
- تكيه بر عوامل بيروني براي دستيابي به اطالعات 

بازار
- فقدان برنامه ريزي رسمي يا برنامه ريزي رسمي 

محدود
اجتماع  روي  از  گردشگري  در  رهبري  فقدان   -

محلي
- فقدان مهارت  ها و سرمايه محلي
- زيرساخت هاي ضعيف/ محدود

- خاص بودن نوع مطالعات
- انتظارات نادرست از منافع و آگاهي محدود از 

اثرات منفي بالقوه

- حمايت از توسعه دولت محلي
- حمايت گسترده اجتماع 

بين  همكاري  و  هماهنگي   -
سهامداران و كارآفرينان

- كمك تكنيكي و اطالعاتي براي 
ارتقاي گردشگري

- برنامه  ريزي استراتژيك
- رهبري مناسب

- سرمايه كافي براي توسعه
- همكاري مؤثر گردشگر محلي

كلي  تجربه  بر  تمركز   -
بازديدكننده در توسعه محصول

- كنترل دولت محلي بر توسعه
مشاركت  باالي  سطوح   -

اجتماع
ميان  همكاري  و  هماهنگي   -

سهامداران
سيستم  هاي  با  مناسب  روابط   -

توزيع گردشگري
- تحقيقات بازار و برنامه  ريزي

عمل  براي  دقيق  برنامه  هاي   -
و اجرا

- حمايت از رهبران محلي
و  آموزش  از  دولت  حمايت   -

طرح  هاي سرمايه  اي
- سرمايه  گذاري در زيرساخت 

حمل و نقل
- توسعه مناسب زمينه  ها

خاص  تجربيات  شناسايي   -
براي بازديدكنندگان

بيروني  كنترل  با  اجتماع  مخالفت   -
بر توسعه

يا  محدود  هماهنگي  مكانيزم  هاي   -
فقدان اين گونه مكانيزم  ها

- اجرا نشدن برنامه  ها
- از دست دادن رهبران محلي
- فقدان سرمايه/حمايت مالي

خصوص  (به  محدود  زيرساخت   -
وسايل آسايش و راحتي)

- دامنه  اي وسيع از اثرات منفي
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اختصاص داده است كه به هنگام عملي ساختن ايجاد ظرفيت نيازمند توجه 
است.

اين موضوع شامل موارد زير است:
• دانش و توانايي در تعريف و ارائه پيشنهاداتي در زمينه راه حل مشكالت

• توانايي ارزيابي دقيق فعاليت ها و پروژه هاي پيشنهادي
• رهبري و كارآفريني محلي

• مهارت هاي مديريتي و تكنيكي خاص در مناطق هدف
• پيوستگي اجتماع و شبكه ها

• همكاري هاي دو جانبه با سازمان بيروني
• منابع و زيرساخت ها و 

• انگيزه و اطمينان

ظرفيت سازي اجتماع به منظور توسعه گردشگري
چطور مي توانيم فرآيند توسعه گردشگري را بهبود بخشيده و منافع آن 
را براي مقاصد در حال توسعه افزايش دهيم؟ پاسخ به اين سؤال افزايش 
ادبيات  است.  گردشگري  برنامه ريزي  فرآيند  آغاز  از  پيش  اجتماع  ظرفيت 
و  آموزش  بهداشت،  و  سالمتي  به  مربوط  بخش هاي  از  تحقيق  شواهد  و 
از  پيش  اجتماع  ظرفيت  ساخت  در  را  كليدي  عناصر  اهميت  كشاورزي، 
گزينش يا پي گيري گزينه ها يا برنامه هاي توسعه را مشخص مي كند. نگاره2 

مدلي براي دستيابي به اين هدف ارائه مي كند. 
استاندارد  رويكردهاي  از  شده  ساده  نسخه اي  راست،  سمت  در 

گردشگري، آورده شده است.
اين رويكرد با اين فرضيه آغاز مي شود كه شكلي از گردشگري مطلوب 
بوده و بايد توسعه پيدا كند يا توسعه پيدا خواهد كرد. قدم هاي اصلي در 
چنين رويكردي شامل تشخيص سهامداران و نقش آن ها در ارائه و تعيين 
در  منابع  شناسايي  براي  سهامداران  اين  با  مشورت  گردشگري،  گزينه هاي 
در  اطالعات  اين  از  استفاده  سپس  و  گردشگري  توسعه هاي  براي  دسترس 
اين برنامه هاي راهبردي شامل  اجراي برنامه هاي راهبردي مي باشد. معموالً 
مباحث مربوط به زيرساخت، نيازهاي آموزشي و آگاهي اجتماع مي شود. اما 
اين مباحث با مضمون حمايت از طرح هاي توسعه گردشگري و نه به منظور 

ارزيابي انتقادي، شكل مي گيرند. 
كه  داده  ارائه  گردشگري  برنامه ريزي  از  متفاوت  رويكردي  نگاره2 
اين  مخصوصًا  مي دهد.  پيوند  هم  به  اجتماع  توسعه  ادبيات  از  را  مفاهيمي 
مورد  در  كه  اين  از  پيش  گردشگري  دانش  پايه  افزايش  يا  ايجاد  مدل، 
گردشگري تصميماتي گرفته شود را در اولويت قرار مي دهد. همچنين اين 
رويكرد شامل مرحله ارزيابي دقيق در مقابل ديگر گزينه هاي توسعه مي شود 
و آشكارا گزينه ي حذف گردشگري به طور كلي از برنامه ها را مدنظر قرار 
رويكرد  شود،  انتخاب  گزينه  يك  عنوان  به  گردشگري  كه  زماني  مي دهد. 
استراتژي هايي  و  برنامه ها  سمت  به  را  توجهات  اجتماع  در  ظرفيت  ايجاد 
اجتماع  ظرفيت  تمام  براي  كه  شده  شناسايي  قلمروهاي  كه  مي كند  هدايت 
ضروري است، و شامل رهبران و كارآفرينان محلي، مكانيزم هاي هماهنگي، 

شبكه ها و همكاري هاي متساوي(دو جانبه) مي شود را افزايش دهد.

نگاره 2: مدلي براي ايجاد ظرفيت در اجتماع براي تصميمات 
توسعه گردشگري

اين فعاليت ها به موازات برنامه هاي خاص براي گردشگري انجام شده 
برنامه هاي  اجراي  منظور  به  تنها  نه  را  مقصد  اجتماع  توانايي هاي  بايد  و 

گردشگري باال ببرد، بلكه خود بايد كنترلشان را از برنامه ها حفظ كنند. 
به طور كلي مي توان گفت: اين مدل بيانگر اين است كه خألهايي مهم در 
دانش هاي مرتبط با دستيابي به اهداف تعيين شده در رويكرد ظرفيت سازي 
در اجتماع براي توسعه گردشگري كه در نگاره 2 نشان داده شده وجود دارد. 
در اين مدل سه ناحيه اصلي وجود دارد كه مي تواند فهم ما را از اين عارضه 

مهم بهبود بخشد:
• فهم ما از فرآيندهايي كه منجر به اثرات مختلف گردشگري مي شود.  

• فهم ما از راه هاي مؤثر به منظور افزايش دانش جمعي در گردشگري، به 
نحوي كه توانايي ما را در برنامه ريزي براي گردشگري و ارزيابي دقيق آن 

برنامه ها بهبود بخشد. 
• درك ما از مكانيزم هاي مختلف براي بهبود مشاركت اجتماع در گردشگري، 

كه شامل توسعه همكاري ها، كارآفرينان و رهبران گردشگري مي شود.

معيار موفقيت گردشگري اجتماع- محور
در حالي كه مطالعات تحقيقي بسياري در زمينه جستجوي معيار موفقيت 
 (Li,2004;Tosun,2003;Brown,1998) براي گردشگري اجتماع محور انجام شده

اما اين زمينه نيازمند تحقيقات بيشتري مي باشد.
معيار ارزيابي موفقيت گردشگري اجتماع- محور كه توسط متخصصان 

پيشنهاد شده در 6 عامل اصلي خالصه شده است:
به  را  اجتماع  از  وسيعي  ميزان  مشاركت  عمًال  بايد  گردشگري  نوع  اين   •

همراه داشته باشد.
• منافعي كه از گردشگري اجتماع- محور بدست آمده اند بايد عادالنه در 

اجتماع مقصد توزيع شود.



12 / دوره بيست و يكم، شماره هشتاد و دوم

• مديريت مناسب و دقيق گردشگري ضروري است.
بيرون  حمايت زيادي را از  همكاري ها و  بايد  محور  اجتماع  گردشگري   •

اجتماع داشته باشد.
• يگانگي مكان بايد در پايداري و حفظ مقصد مورد مالحظه قرار بگيرد.

• حفاظت محيطي نبايد ناديده گرفته شود.
از ميان 6 عامل كه توسط پاسخ دهندگان جوامع با گردشگري اجتماع- 
همه  از  بيشتر  محلي»  مشاركت  و  «حمايت  شده اند  مشخص  موفق  محور 
و  تعهد  گردشگري  نوع  اين  مديريت  و  توسعه  منظور  به  بود  شده  تكرار 
مشاركت وسيع محلي مهم شمرده شده اند. پاسخ دهندگان نمونه هايي را از 
جوامعي كه نهادهاي قانوني غيرانتفاعي تشكيل داده اند ارائه نموده اند كه اين 
جنبه، جنبه اي براي كنترل موفق گردشگري در جوامع آن هاست. در آزمايش 
اين امر، مشخص شده كه جوامع بايد بر فرصت ها تمركز كنند تا از طريق 
برنامه ريزي ارائه شده يا مديريت كسب و كارهاي گردشگري خودشان در 

پروژه هاي گردشگري شركت داشته باشند.
دستيابي مردم محلي به منافع، دومين عامل مهم بود. توزيع منافع ضروري 
بوده و منفعت بايد به تمام بخش هاي اجتماع مي رسيد، منافع مي توانند هم 
اجتماعي و هم اقتصادي باشند، نمونه هاي منافع كه توسط متخصصان بيان 
را  محلي  معيشت  كه  بود  اجتماع  به  جديد)  (درآمد  پول  ترزيق  شامل  شد 
بهبود بخشيده، فرصت هاي جديدي در منطقه ايجاد مي كرد و اجتماع را از 

فقر رهانده و اشتغال زايي مي كرد.
دستيابي  براي  كليدي  معياري  از  يكي  نيز  گردشگري  مناسب  مديريت 
به موفقيت بود برخي نمونه هايي كه در اين زمينه ارائه شدند برنامه ريزي و 
مديريت مناسب و تبليغات و بازاريابي صحيح بودند. اكثر متخصصان توسعه 
آهسته و دقيق را پيشنهاد دادند تا بدين گونه اجتماع محلي زمان كافي براي 

هماهنگ كردن خويش با روند داشته باشد.
همكاري و حمايت در گردشگري از سوي درون و بيرون اجتماع نيز 
مهم قلمداد مي شد. مقاصد موفق در گردشگري اجتماع محور ممكن است 
از پشتيباني متخصصان مانند مردمي كه در كسب و كار گردشگري مشغول 
يگانگي  بگيرد.  كمك  رسانه ها  و  سياسي  و  اقتصادي  پشتيباني هاي  هستند، 

مكان نيز معياري مهم در موفقيت شمرده مي شد. 
مقاصد گردشگري اجتماع - محور بايد جاذبه هاي مخصوص به خودشان 
را داشته باشند. براي مثال رويدادهاي فرهنگي، جاذبه هاي انسان- ساخت، 
اماكن تاريخي يا حتي توزيع اطالعات برجسته مي تواند براي اجتماع يگانگي 

به ارمغان آورد.
آخرين عاملي كه بيان شد حفاظت محيطي بود. توافق متخصصان براين 
بود كه توسعه گردشگري اجتماع -محور بايد موجب توسعه آگاهي محيطي 

نيز براي اجتماع شود. 
افراد  براي  يا  دارند  محيط  حفاظت  براي  سازمان هايي  مقاصد  برخي 
اجتماع و ديداركنندگان امكانات آموزشي فراهم مي كنند. اعتقاد براين است 
اجتماع -  گردشگري  راهبرد در  مهمترين  كه  پايدار  توسعه  ترفيع  براي  كه 

محور است، بايد اين عامل ضروري باشد.
عنوان  به  مكرراً  اجتماع»  «منافع  و  اجتماع  مشاركت  كه  شود  ذكر  بايد 

معيار اصلي براي گردشگري اجتماع محور موفق نام برده شده اند. 
دو  از  حداقل  گردشگري  توسعه  در  اجتماع  مشاركت  ديگر،  بياني  به 
مشاركت  و  تصميم گيري  فرآيند  در  مشاركت  است:  بررسي  قابل  ديدگاه 
ارائه  با   (1998) براوون(11)   .(Timothy,1999) گردشگري  توسعه  منافع  در 

شواهدي از اين بيانات حمايت كرده است.
از  كه  مقياس  كوچك-  گردشگري  كه  هستند  براين  مبني  شواهد  اين 
زندگي  استانداردهاي  بهبود  در  بيشتري  پتانسيل  مي كنند  استفاده  مشاركين 
روستايي داشته و مهاجرت افراد روستايي را به شهرها كاهش داده، موجب 
احياي دوباره جوامع روستايي شده و بي عدالتي هايي را كه در ساختار توزيع 

درآمد وجود دارد جبران مي كند. 
بنابراين مشاركت اجتماع بايد همزمان با ايجاد منافع براي اجتماع باشد 

تا موفقيت آميز شمرده شود.
تورگردانندگان،  (تصميم گيران،  سهام داران  ديگر  از  محقق  همچنين 
ديداركنندگان و جوامع) خواست تا معيار موفقيت شان را در زمينه گردشگري 

اجتماع - محور بيان كنند. 
نتايج با عواملي كه پيش از اين گزارش شده به ميزان زيادي مطابقت 
گردشگري  داراي  مقاصد  كه  مي كند  مشخص  عمومي  توافق  اين  و  داشتند 
و  داده  مشاركت  توسعه  فرآيند  در  را  اجتماع  اعضاي  بايد  محور  اجتماع- 

منافع را به طور وسيعي در اجتماع توزيع كنند.
به عالوه، معيار سهامداران مشخص مي كند كه گردشگري اجتماع- محور 
موفق بايد منابع فرهنگي و محيطي اجتماع را در كنار رضايت گردشگران 
حفظ كرده و از آن مراقبت به عمل آورند. همچنين پاسخ دهندگان برارزش 

تبادل فرهنگي تأكيد داشتند. 

جدول 3: گام هايي به سوي توسعه گردشگري اجتماع محور

اولويت اول:
شناسايي منابعي كه در اجتماع وجود دارد.

فراهم كردن موجبات مشاركت افراد در كارها همگي با هم
اولويت دوم:

آگاه ساختن اجتماع از هزينه  ها و منافع گردشگري
توسعه برنامه گردشگري با اهداف و مقاصد مشخص

تشكيل ساختار سازماني
استفاده از منابع و حمايت اجتماع در توسعه گردشگري

شناسايي رهبر كليدي براي هدايت امور

اولويت سوم:
توسعه برنامه آموزش و تعليم در اجتماع

استفاده از نهادهاي اصلي به منظور ارائه كمك  هاي تخصصي به افراد محلي

بازبيني  براي  راهبردي  عنوان  به  مي تواند  پيشنهادي  موفقيت  معيار  اين 
روند پيشرفت پيشقدمان گردشگري اجتماع - محور استفاده شود.
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نگاره 3: گام هاي اولويت  بندي شده براي مشاركت اجتماع

نتيجه گيري
به  توسعه  آژانس هاي  ديگر  و  دولت ها  سوي  از  گردشگري  اغلب 
و  سياست ها  مي شود.  انتخاب  يا  شده  حمايت  آن  بالقوه  مثبت  اثرات  دليل 
استراتژي هاي مختلف هم براي ترغيب اين اثرات مثبت و هم براي كنترل يا 

رهايي از نتايج مثبت مورد استفاده قرار مي گيرند. 
يكي از اين استراتژي هاي ظرفيت سازي گردشگري اجتماع محور است، 
كه تأكيد اصلي آن بر بهبود دانش اجتماع از گردشگري، مشاركت محوري 

اجتماع، تأكيد بر دولت محلي، مشاركت زنان و غيره است.
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