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 چکيده
 و روابط در مشارکت اهميت و است حرکت حال در يكديگر با مشارکت محور بر اجتماعي زندگي

 نمود تلقي اجتماعي زندگي اساسي عنصر را آن توان مي که است اي گونه به اجتماعي پيوندهاي

 به را گردشگري حاضر ي مقاله. دهد مي گسترش مختلف ابعاد در را تعامل و همكاري زمينه که

 و گسترش منظور به مردم ي سازنده نقش که داند مي محور انسان و خدماتي صنعتي عنوان

 به نگاه که است آن از حاکي پژوهش هاي يافته و نتايج. نمايد مي تلقي اهميت با آن ي توسعه

 کننده عرضه و کننده توليد نگاهي به گرايانه مصرف نگاهي از بايد گردشگري صنعت در مردم

 و سازي تصميم بخش وارد بايد گردشگري صنعت ي توسعه در مردم همچنين شود؛ تبديل

 احتمالي موانع و مشكالت با و بدانند اجرا بخش در حضور به موظف را خود تا شوند سياستگذاري

 گردشگري صنعت ي توسعه مختلف عوامل و عناصر به توجه با روي اين از. نمايند مبارزه

 شاخص و محور عنوان به مردمي و اجتماعي مشارکت افزايش منظور به پيشنهادي راهكارهاي

 .است شده ارائه توسعه
 

 .سياستگذاري مردم، اجتماعي، پيوندهاي گردشگري، مشارکت، :يديکل واژگان

 

 مقدمه

 تحوالتي زمين، سيماي در شگرف تغييراتي آوردن وجود به با گردشگري از مهمترين فعاليت هاي انسان معاصر است که همراه

فصل  ودر ساله همه که هايي و سرزمين نواحي وضعيت بررسي رهنگي و آداب و رسوم به وجود آورده است.در شرايط اقتصادي، ف بنيادي

 از تر مهم و چشمگيرتر بسيار آن ها در گردشگري از ناشي دهد تغييرات گردشگران قرار مي گيرند نشان مي بازديد مورد مختلف هاي

اشتغال  امروزه اهميت گردشگري از نظر اقتصادي و (.1380است )محالتي،  اقتصادي هاي فعاليت ساير گسترش از ناشي که است تغييراتي

هاي فراواني دارد و مي  مزيت محسوب کرد. گردشگري کشوري هر اقتصادي محرکه نيروي عنوان به را آن توان مي که است حدي زايي به

 کمي مهارت مي با محلي مردم بااليي نياز ندارد و مهارت و کارآموزيبه  صنعت اين در اشتغال چرا که باشد، اشتغال براي مهمي تواند منبع

 و اشتغال زايي، تأثيرات اقتصادي است که غير از مزاياي فعاليتي . گردشگري(Brown,2003)شوند کار به مشغول توانند در مشاغل خدماتي

نيازمند  توريست جذب زندگي اجتماعات بومي شد، اماتوان باعث سطح رفاه  دارد. با توسعه گردشگري مي بسياري فرهنگي و اجتماعي

 گردشگران مي باشد. در جذب آن ها نقش مشارکت مردمي يكي از مكانيزم هاي مختلفي است،
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 2رضازاده  مژگان ، 1پرست  مجیدی سجّاد

 .اجتماعی مددکاری کلینیک پژوهش مدیر کاربردی، _ علمی جامع دانشگاه استاد 1
 .بالینی روانشناسی ارشد کارشناس کاربردی، _ علمی جامع دانشگاه استاد 2

 

 پرست مجيدي سجّاد
Majidisajjad@gmail.com 

 

 

 

 گردشگري توسعه در مردمی و اجتماعی مشارکت نقش

 کشور
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 حدود 2000و در سال  ميليون نفر 25 ميالدي تقريبا   1950 در سال گردشگران دنيا مطابق برآورد سازمان جهاني جهانگردي، کل

 اين ميليون نفر رسيده است که از 905 به 2007 سال ميليون نفر رسيده است و در 842 به 2006 در سال ده است وبو نفر ميليون 700

خود اختصاص  درصد از گردشگران را به 4 درصد و خاورميانه 3 درصد، آفريقا 20درصد، آمريكا  22 اقيانوسيه و درصد، آسيا 51  تعداد، اروپا

 جاذبه سفر گردشگران خارجي به خاورميانه و ديدار از رشد کامل توجه1387جهاني جهانگردي در سال  سازمانداده اند. براساس گزارش 

 و براساس آخرين برآورد در سال منطقه به چهارمين قطب گردشگري جهان تبديل شود هاي گردشگري اين منطقه موجب شده که اين

توجه به وسعت، تاريخ و تمدن و جاذبه  گردشگران خارجي با جلب در ايران سهم پس اند. ميليون نفر به ايران سفر کرده 5/2، حدود 1387

)مثل تهيه امكانات رفاهي( و نرم  نيازمند تدابير مختلف در حوزه هاي سخت افزاري گردشگري ناچيز است و از اين رو، جلب گردشگر هاي

تفاوت هاي فرهنگي  دم در برخورد مناسب با گردشگران با توجه بهمر آوردن شرايط پذيرش گردشگر در کشور و آشنايي افزاري )مثل فراهم

در حوزه اقدامات نرم افزاري بايد  ياد مي کنند. برخي از صاحبنظران از توريسم به عنوان يك صنعت موجود( است و به همين خاطر،

اجتماعي،  است. يكي از اصول اوليه زندگي ساز همكاري که مشارکت مردمي يكي از جنبه هاي مهم روابط انساني و زمينه خاطرنشان کرد

تداوم زندگي در چنين جامعه اي دشوار  نسبت به يكديگر رويكرد مشارکت آميز نداشته باشند، داشتن مشارکت با يكديگر است و اگر افراد،

اجتماعي به گونه اي  وندهايحرکت است و اهميت مشارکت در روابط و پي زندگي اجتماعي بر محور مشارکت به يكديگر در حال خواهد بود.

 و تعامل را در ابعاد مختلف گسترش مي دهد. اساسي زندگي اجتماعي تلقي نمود که زمينه همكاري است که مي توان آن را عنصر
 

 پژوهش ضرورت و اهميت -1

کشورها محسوب تمام  توان آن را به منزلة نيروي محرك توسعة اقتصادي در گردشگري داراي پيامدهاي متفاوتي است که مي

 به تنهايي کشورها را از هم متمايز مي سازد، جاذبه هاي آنچه يافت که فاقد مواد اوليه براي گردشگري باشد. نمود. هيچ کشوري را نمي توان

شد و گردشگر باشد و از اين راه به ر شايسته در زمينة گردشگري مي تواند وارد کنندة جهانگردي است، بنابراين، هر کشوري با کوششي

 تأثير مي گذارد. دو صورت مستقيم و غيرمستقيم بر اقتصاد يك کشور باال بردن درآمد ارزي خود کمك کند. گردشگري به شكوفايي خود و

 مي کنند. کشور ديگر صرف پرداخت هزينه هاي مختلف ارزهايي که گردشگران هنگام اقامت در مستقيم:

منابع مهم تأمين ارزهاي  از آن کشور به کشور ديگر به عمل مي آورند که يكي از باز پرداخت هايي که براي عزيمت غيرمستقيم:

کشورهاي در  يكي از آثار مهم و مفيد پيشرفت گردشگري در (،51: 1381خارجي براي يك کشور درحال توسعه به شمار مي رود)رضواني، 

که  دانست که صنعت گردشگري بين المللي صنعتي است متخصص بايداستفاده از نيروي انساني مفيد و  حال توسعه، ايجاد فعاليت و کار و

اقتصادي و مشكالت اجتماعي به علت  تجربيات گذشته نشان داده است که عدم تعادل هاي اساسا  سالم و نافع تشخيص داده شده است و

گفت که توسعة آن همراه با  صنعت نمي توانذاتي خود گردشگري در مورد اين  برنامه ريزي هاي الزم بوده است، نه به علت ماهيت فقدان

توسعه مقايسه  را با ديگر صنايع، خصوصا  در کشورهاي درحال ولي بايد نتايج و منافع حاصل از سرمايه گذاري در آن مشكالت نخواهد بود،

 گردشگري در مقام مقايسه با صنايعمحيط زيست، به  که در عصر حاضر يعني دوران مبارزه با آلودگي نمود. عالوه بر نكات فوق، بايد افزود

طبيعي در ارتباط تنگاتنگ با  شود؛ بدين معنا که حفظ محيط زيست و زيبايي هاي مي ديگر، به عنوان صنعتي بدون آثار شديد آلودگي نگاه

 طورکلي، آثاري که گردشگري در کشورهاي مختلف، باقي مي گذارد، عبارتند از: جهانگردي هستند. به

 گردشگري توسط سياحان؛ طريق خريد و رهاوردهاي صدور کاال از 

 ايجاد خدمات مختلف براي استفاده گردشگران؛ 

 حمل و نقل؛ توسعه پيشرفت آژانس هاي مسافرتي و وسايل 

 خارجي؛ استفاده از درآمدهاي ناشي از سرمايه گذاري هاي 

 توسعة فرودگاه ها و راه ها؛ 

 ستاني و تاريخي و محيط زيست؛با ايجاد مؤسسات و مراکز حفظ و نگهداري آثار 

 گردشگري؛ توسعة مؤسسات ديگر وابسته به صنعت 

 (.10: 1378غيره)عشوندي، به وجود آمدن جاذبه هاي مختلف گردشگري و 

مشارکت عنصر اصلي و سازنده  در توسعه گردشگري، بايد خاطر نشان ساخت که در اين راستا، در خصوص نقش مشارکت مردم

 اجتماعي و کارکردهايي که براي جامعه دارد، ضرورت اهميت بحث مشارکت در تعامالت و مقوم آن است. امعهسرمايه اجتماعي در ج

ضرورت خود را از دست  بر مشارکت اجتماعي، ابزارهايي چون زور و کنترل رسمي پرداختن به آن را قابل توجه مي سازد. در فضاي مبتني

 بنابراين، مشارکت زمينه ساز اعتماد اجتماعي و همكاري اجتماعي به مبادالت در جامعه مي پردازند.در روابط  داده، افراد برپايه حُسن ظن
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روي،  متزلزل مي گردد. از اين اعضاء است؛ بطوري که با فقدان آن پيوندهاي مشترك بين اعضاي جامعه و حتي جوامع مختلف با يكديگر

 روانشناختي، اقتصادي و اجتماعي است. اي سياسي،ساخت که مشارکت داراي کارکرده توان خاطر نشان مي

 

 مشارکت -2
به  Participation مشارکت در فارسي به معناي انبازي، دخالت، اصل عالقمندي و توجه به مسئله است و معادل انگليسي آن

متفاوت، اما نزديك به  است. درك متخصصان و کارشناسان از مفهوم مشارکت« از نفس خويش چيزي غيرداشتن»، «با خود داشتن»معناي 

هم است. در اغلب تعاريف مشارکت، به مسئله شرکت در عمل تصميم گيري به عنوان يك رکن اساسي تاکيد شده است، اما در خصوص 

ساير جنبه هاي آن اتفاق نظر وجود ندارد. در مجموع در تعاريف، ماهيت و محتوي مشارکت وحدت نظر به چشم نمي خورد. به گونه اي که 

ياري از نويسندگان به ناممكن بودن ارائه تعريفي جهان شمول از مشارکت معتقدند. مروري به تعاريف مشارکت مي تواند ما را به سمت بس

 تعريفي جامع ياري دهد.

مشارکت را شرکت داوطلبانه مردم در يك يا چند برنامه عمومي که فرض مي شود در توسعه « کميسيون اقتصادي آمريكاي التين»

 نقش دارند، تعريف مي کند. ملي

مشارکت عبارت است از: درگيري ذهني و عاطفي اشخاص در موقعيت »مي نويسد: « کيت ديويس»از قول « محمد علي طوسي»

هاي گوناگون، به گونه اي که آنان را برمي انگيزد تا براي دستيابي به هدف هاي گروهي ديگران را ياري دهند و در مسئوليت کار شريك 

 (. در اين تعريف سه نكته نهفته است:34: 1372طوسي، «)شوند.

 مشارکت فقط به کوشش بدني محدود نمي شود، بلكه شامل درگيري ذهني و عاطفي است. .1

 مشارکت، مردم را به ياري دادن ديگران برمي انگيزد. .2

 مشارکت، مردم را برمي انگيزد تا مسئوليت بپذيرند. .3

بيان شده است. اهميت اين تعريف به گونه اي است که از آن به « کوهن»و « آبهوف»ط يكي از کامل ترين تعاريف مشارکت توس

 عنوان يك تعريف استاندارد نام مي برند و امروزه در غالب منابع به آن استناد مي کنند. آبهوف و کوهن بيش از هر چيز به دخالت مردم در

رکت افراد در تصميم گيري، اجرا، ارزشيابي و تقسيم منافع حاصل از يك مشارکت يعني ش»فرآيند تصميم گيري تاکيد دارند و معتقدند 

 (.40: 1996آبهوف و کوهن، «)پروژه

از ديدگاه واژه شناسي، مفهوم مشارکت با تعاون، همياري و ديگر ياري متفاوت است. هرچند که در بعضي از متون، اين کلمات را به 

 صورت معادل به کار مي برند.

 رکت مردمموانع مشا -1-3
با وجود اهميت مشارکت مردم در تامين امنيت و تاکيد برنامه ريزان و کارشناسان بر ضرورت به کارگيري آن، جلب مشارکت مردم 

همواره با مسائل و مشكالت روبه رو است. موانع مشارکت از ديدگاه هاي مختلف بررسي شده است. اين ديدگاه ها را مي توان در سه دسته 

 يم بندي کرد:کلي ذيل تقس

مشارکت در مواردي هزينه بر است و نياز به سرمايه گذاري از ناحيه مشارکت کننده دارد، به الف( محدودیت هاي اقتصادي: 

همين دليل برخي از مردم با وجود عالقمندي نمي توانند مشارکت مادي داشته باشند. نهاد مشارکت جو بايد امكان مشارکت غيرمادي 

 بيني و فراهم کند.مردم را نيز پيش 

اجتماعي است. هر يك  _موانع مشارکت در جهان سوم عمدتا  فرهنگي  محدودیت هاي اجتماعی و هنجارهاي سنتی و فرهنگی: (ب

 از موارد ذيل مي تواند انگيزه مشارکت مردمي را کاهش دهد:

 مشارکت جو اعتماد و آگاهي  عدم آگاهي مردم نسبت به اهداف طرح ها و خصوصيات آن. مردم اگر به اهداف کالن نهاد

 نداشته باشند در آن مشارکت نمي کنند.

 .بي سوادي يا کم سوادي مردم 

 .رقابت و چشم هم چشمي که منجر به حسادت و کينه توزي شده و افراد را از کار جمعي دور مي کند 

 .عدم اعتماد و احتياط کاري 

  .نفع طلبي شخصي 

 (. 41: 1379سالكي، )دخالت هاي سياسی و تحميل مدیریت دولتی (ج

 موانع مشارکت مردمي را به سه دسته تقسيم مي کنند:« پيتر اوکلي و ديويد مارسدن»
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برنامه ريزي فوق متمرکز، مكانيزم هاي ناقص عرضه، فقدان هماهنگي هاي محلي، نامناسب بودن فناوري الف( موانع عملی: 

 .پروژه، بي ربط بودن محتواي پروژه، فقدان ساختارهاي محلي

به ويژه بعد از مطالعات فريره به اين مسئله تاکيد شده است. مواردي چون ترس از ابراز مخالفت، بيزاري از تملق موانع فرهنگی:  (ب

 گويي براي افراد غيربومي عوامل مهمي در کاهش سطح مشارکت مردم است.

ت مردم مي باشند. وجود برنامه ريزي هاي به ويژه روابط حاکم بر توليد و قدرت موانع جدي سر راه مشارکموانع ساختاري:  (ج

متمرکز و ديوان ساالري در ادارات نيز از جمله موانع بنيادي هستند و شرايط مشارکت را تعيين مي کنند)اوکلي و مارسدن، 

1380 :32.) 

 گونه شناسی مشارکت-2-3
هاي متفاوتي براي حضور مردم پيش بيني  مشارکت را به روش هاي گوناگون تقسيم بندي کرده اند. در نظام جامع مشارکت گونه

شده است تا هر مشارکت کننده بتواند متناسب با شرايط خود در برنامه هاي مورد نظر مشارکت کند. در يك تقسيم بندي مشارکت به دو 

 صورت فردي و گروهي تقسيم بندي مي شود:

 مشارکت فردي .1

و يا مسئول ارائه مي دهد و به اين ترتيب در تصميمات متخذه دخالت مي در اين نوع مشارکت فرد پيشنهادهاي خود را به کارگزار 

آن کند. مسئول مربوطه ممكن است پيشنهادها را بپذيرد يا نپذيرد. در اينجا فرد فقط وظيفه ارائه پيشنهاد را دارد و تصميم گيري در اجراي 

شنهاد به نحو گسترده اي در موسسات و کارخانجات فني به کار مي و مسئوليت عواقب آن بر عهده کارفرما است. مشارکت از طريق ارائه پي

ميليون پيشنهاد از طريق کارکنان و مردم به کارفرمايان و مديران ارائه مي شود که درصد قابل توجهي از  5/1رود. هر ساله در کشور ژاپن 

 (.23: 1379جزئي نيز نامگذاري کرده اند)سالكي،  آن ها به کار گرفته مي شود. مشارکت فردي را برخي از منابع به عنوان مشارکت

 مشارکت گروهی .2

در اين نوع مشارکت افراد با هم تصميم گيري مي کنند و در تصميمات متخذه سهيم مي شوند. در اين شيوه سهم افراد در تصميم 

(. 23مشارکت کامل نيز مطرح است)همان:  گيري و عواقب مربوط به آن برابر است. اين مشارکت به نوعي کامل و ايده آل است و به عنوان

 سس برايان جين مشارکت را به دو گونه تقسيم مي کند:

 الف( درگير شدن در یک کار بدون آگاهی از ماهيت کار
اين گونه مشارکت حاکي از يك دخالت کورکورانه در يك فعاليت است. به عنوان مثال، مشارکت در يك فعاليت به عنوان نيروي 

 فشار فرد ديگري بدون هرگونه مسئوليت.کار، تحت 

 ب( پذیرش بخشی از مسئوليت
در اين شيوه مشارکت، فرد بخشي از مسئوليت يك فرآيند را برعهده مي گيرد. به عبارتي مشارکت کننده به صورت فعال عمل مي 

 . (Brain, 2003: 4)کند

شده گونه هاي مختلف مشارکت و ويژگي هاي هر نوع را مشارکت را به هفت نوع تقسيم بندي مي کند. در جدول ارائه « تريف»

نشان مي دهد. در واقع از ديدگاه تريف هفت نوع مشارکت وجود دارد که جهت دستيابي به امنيت به سه نوع آن که عمر بالقوه طوالني تري 

 دارند)مشارکت کارکردي، مشارکت تعاملي و مشارکت بسيجي( نياز است.

 

 ارکت از دیدگاه تریف: انواع مش1جدول شماره 

ر

 دیف
 ویژگی ها نوع شناسی

 مشارکت انفعالي 1

مردم مشارکت مي کنند، در حالي که نمي دانند چرا در اين نوع 

مشارکت مديران پروژه نسبت به مسئله آگاهي دارند و برنامه را اجرا مي 

کنند. بدون آنكه به پاسخ مردم گوش دهند. اطالعاتي که در ميان گذاشته 

 شود، تنها متعلق به متخصصان حرفه اي است.مي 

2 
مشارکت در دادن 

 اطالعات

مردم در اين نوع مشارکت فقط اطالعات الزم را در اختيار محققان 

و مديران قرار مي دهند. در اين شرايط مردم فرصت نمي يابند که بر اين 

صحت جريان تاثير بگذارند، زيرا يافته ها در اختيارشان قرار نمي گيرد و 
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 آن ها هم وارسي نمي شود.

3 
مشارکت از طريق 

 مشورت

در اين مشارکت مردم از طريق مشورت، اطالعات را در اختيار 

مديران قرار مي دهند. مديران پروژه، مسائل و راه حل ها را مشخص مي 

کنند. اين فرآيند مشاوره اي، هيچ سهمي در تصميم گيري به مردم نمي 

هيچ اجباري ندارند تا نظرهاي مردم را به شورا  دهد و متخصصان حرفه اي،

 ببرند.

4 
مشارکت براي انگيزه 

 هاي مادي

مردم نيروي کار را در اختيار مجريان قرار داده و در مقابل پول 

دريافت مي کنند. بيشتر تحقيقات مزرعه اي در اين طبقه جاي مي گيرند. 

در آزمايش يا فرآيند  زيرا کشاورزان، مزرعه را در اختيار مي گذارند، اما

يادگيري دخالت نمي کنند. معموال  اين پديده، مشارکت ناميده مي شود. 

اما وقتي انگيزه ها پايان يابد، مردم چيزي ندارند که براي تمديد فعاليت ها 

 در اختيار گذارند.

 مشارکت کارکردي 5

مردم از طريق تشكيل گروه ها و نهادها با اهداف مشخصي در 

شرکت مي کنند. در اين نوع مشارکت غالبا  پيشگامان روستا  پروژه ها

 حضور دارند.

 مشارکت تعاملي 6

مردم در تجزيه و تحليل مسائل مشارکت مي کنند. اين شيوه 

مشارکت در نهايت منجر به اجراي طرح هاي عملي مي شود. در اين شيوه، 

 د.مردم در اجراي فعاليت ها سهيم بوده و نقش موثري ايفاء کنن

 مشارکت بسيجي 7
در اين شيوه مردم به صورت خودابتكاري و جمعي وارد عمل مي 

 شوند.

(Terriff, 1999: 21) 
 

 گردشگري -3

لغت گردشگري از کلمه ي تور به معناي گشتن اخذ شده که ريشه در لغت التين تورنس به معناي دور زدن، رفت و برگشت بين 

(. از گردشگري 98: 1390اسپانيايي و فرانسه و در نهايت به انگليسي راه يافته است)عبدالمنافي، مبدا و مقصد مي باشد که از يوناني به 

تعارف متعددي ارائه شده است که از جمله مي توان گفت که گردشگري فرآيندها، فعاليت ها و پيامدهاي ناشي از ارتباطات و تعامل بين 

: 1389ن و محيط هاي اطراف که درگير شده مي باشد)سليماني هاروني و همكاران، گردشگران، فروشندگان و دولت ميزبان، جوامع ميزبا

از گردشگر بيان مي دارد که گردشگر کسي  1964(. تعريف سازمان ملل براساس پيشنهاد کنفرانس بين المللي ترانسپورت در سال 214

رزش و يا زيارت به کشوري غير از کشوري که در آن اقامت دارد است که به منظور تفرج، بازديد از نقاط ديدني، معالجه، مطالعه، تجارت، و

ماه بيشتر نباشد. در تعريف ديگر ماتيسن و وال بيان مي  6ساعت کمتر و از  24سفر مي کند مشروط بر اينكه حداقل مدت اقامت او از 

ي بيرون از خانه صرف نموده و اقامت نمايند، نمايند که گردشگري حرکت معاصر مردم است براي اينكه اوقات فراغت خود را در مكان هاي

-Gunn, 2004: 85)فعاليت هايي است که طي اقامتشان انجام مي دهند و نيز تسهيالتي است که متناسب با نيازهايشان ايجاد مي شود

101). 

 گردشگري به دو صورت مستقيم و غير مستقيم بر اقتصاد يك کشور تاثير مي گذارد:

 جهانگردان هنگام اقامت در کشور ديگر صرف پرداخت هزينه هاي مختلف مي کنند.ارزهايي که مستقيم: 

بازپرداخت هايي که براي عزيمت از آن کشور به کشور ديگر به عمل مي آورند که يكي از منابع مهم تامين ارزهاي غيرمستقيم: 

 (.53-70 :1389خارجي براي يك کشور درحال توسعه به شمار مي رود)هزارجريبي و همكاران، 

 انواع گردشگري -1-4
 (:52: 1389گردشگري انواع مختلفي دارد که از بين آن ها مي توان به موارد زير اشاره نمود)خاني، 

عبارت است از جهانگردي تجاري که به وسيله ي شرکت هاي بزرگ جهانگردي ساماندهي مي شوند و بازارهاي  گردشگري انبوه:

 خاص خود را داراست.
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ن گردشگري به سه گردشگري فرهنگي و ماجراجويانه، گردشگري عادي و گردشگري طبيعت گرا تقسيم شده اي گردشگري فام:

 است.

سازمان جهاني گردشگري، گردشگري فرهنگي را حرکت انسان با انگيزه ي صرفا  فرهنگي مانند تورهاي گردشگري فرهنگی: 

دهاي فرهنگي، بازديد از سايت ها و بناها، سفر با ماهيت تحصيلي يا هنر و تحصيلي، يادگيري هنري، مسافرت براي فستيوال ها و ساير رويدا

 (.49-69: 1388زيارت تعريف مي نمايد)حمدي و همكاران، 

در هر جامعه کساني هستند که به انجام دادن کارهاي متهورانه و مخاطره آميز عالقه ي وافري دارند. گردشگري ماجراجویانه: 

افرت هاي ماجراجويانه به اين نياز دروني خود پاسخ مي دهند. چنين گرداشگراني مي خواهند از راه هاي جديد يا برخي از اين افراد با مس

 غيرعادي مهارت ها و توانايي هاي جسمي خود را در مواجهه با سختي ها و دشواري ها بيازمايند.

ما  با طبيعت سروکار ندارد مانند بازديد از آثار در گردشگري عادي مقصد انتخابي الزاگردشگري عادي و گردشگري طبيعت گرا: 

باستاني و جذابيت هاي تاريخي و مذهبي، شرکت در فستيوال هاي فرهنگي، ديدار با دوستان و بستگان. گردشگري طبيعت گرا تاکيد بر 

: 1389ت)راودراد و همكاران، جاذبه هاي طبيعي و پناه بردن به آغوش طبيعت زيبا و تحسين و درك لذت بردن از جاذبه هاي طبيعي اس

81-61.) 

 اثرات گردشگري -2-4

گردشگري مي تواند اثرات مثبت و منفي اقتصادي، زيست محيطي و فرهنگي اجتماعي داشته باشد؛ البته اين موضوع بستگي دارد 

به مواردي از اثرات مثبت و به اينكه گردشگري چگونه توسعه يافته و چگونه برنامه ريزي و مديريت شده است. براين اساس در جدول زير 

 منفي آن اشاره شده است.

 

 : پيامدهاي مثبت و منفی اقتصادي،  زیست محيطی و فرهنگی اجتماعی گردشگري2جدول شماره 

 پيامدهاي اقتصادي

 پيامدهاي بالقوه مثبت اقتصادي گردشگري پيامدهاي بالقوه منفي اقتصادي گردشگري
  در مقاصد گردشگريافزايش شاخص قيمت کاالها و خدمات 

 .تعارض بين عرضه و تقاضاي زمين و بي عدالتي در تقسيم آن 

  هزينه هاي اقتصادي باال جهت گسترش آن در مناطق در حال

 توسعه

 افزايش قيمت امالك محلي 

 عدم توازن اقتصادي در صورت انحصار در منطقه خاص 

 تغيير مالكان زمين از بومي به غيربومي 

  در نتيجه ي فصلي بودن گردشگريپايين بودن سطح درآمد 

 افزايش هزينه هاي زندگي ساکنان منطقه 

 جابجايي در اشتغال افراد بومي 

  وابستگي شديد منطقه به صنعت گردشگري و يك بعدي شدن

 فعاليت هاي اقتصادي در منطقه.

 توسعه و ارتقاي شاخص هاي توسعه در مناطق درحال توسعه 

 ويژه افزايش تقاضا براي خدمات و کاالهاي 

 جذب تعداد زيادي نيروي کار به دليل کارگربر بودن صنعت 

  تسريع حمل و نقل محلي و ارتقاي سطح دسترسي ها به

 بازارهاي محلي

  تقويت بنيه اقتصادي و فعاليت هاي کشاورزي منطقه 

 افزايش بازرگاني درون مرزي 

 ايجاد بازارهاي جديد براي توليدات محلي 

 متنوع سازي اقتصاد محلي 

 ش فقرکاه 

 پيامدهاي زیست محيطی

 پيامدهاي بالقوه مثبت زيست محيطي گردشگري پيامدهاي بالقوه منفي زيست محيطي گردشگري
 .توليد زباله، آلودگي هوا، آب صدا و مناظر 

 از هم گسيختگي زيست بومي 

 بروز مشكالت کاربري زمين 

  ايجاد تاسيسات فيزيكي و به زير ساخت و ساز رفتن اراضي

 کشاورزي

 آلودگي و حجم زياد آمد و شد 

 تمرکز ناکارآمد خدمات رفاهي 

 ي تاريخي موجودنوسازي ساختمان ها و آثار و سايت ها 

 ايجاد انگيزه و اقدام براي برنامه ريزي و مديريت محيط طبيعي 

 حفاظت مستمر و دائم محيط 

  بهبود پرداخت ها براي حفاظت از سايت هاي باستاني و

 تاريخي

 توسعه زيرساخت ها 

 افزايش آگاهي ساکنين نسبت به محيط طبيعي و فرهنگي 
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 صدمه به سايت هاي باستاني و تاريخي و نواحي ديدني ديگر 

 وارد آمدن فشار بيش از حد به توان محيط زيست 

  تخريب جنگل ها، تاالب ها و ساير زيست گاه هاي منحصر به

 فرد و خاص.

 کمك به حفاظت از منابع طبيعي 

  محيطبه سازي 

 پيامدهاي فرهنگی اجتماعی

 پيامدهاي بالقوه مثبت فرهنگي اجتماعي گردشگري پيامدهاي بالقوه منفي فرهنگي اجتماعي گردشگري
  عدم انعكاس مناسب فرهنگ و آداب و رسوم منطقه بازديد

 شده

  پوشش نامناسب گردشگران در مواردي و اثرات منفي بر

 بوميان

 فرهنگ و آداب و رسوم  متاثر ساختن جامعه ميزبان از

 گردشگران

 امكان افزايش ناامني و هرج و مرج در منطقه 

 تشديد تضاد اجتماعي بين طبقات مختلف مردم 

  امكان رايج شدن کاالهاي لوکس و گسترش مصرف گرايي 

 به خطر افتادن غناي فرهنگي و اصالت فرهنگي جامعه 

 تغيير نحوه ي زندگي افراد بومي کشور ميزبان 

 آمدي بوميان و گردشگران منجر به اثرات نمايشي مي فاصله در

 گردد

 گسترش تبادالت فرهنگي بين گردشگران و افراد بومي 

  رشد شخصيت و شكوفايي استعدادها و ارتقاء سطح دانش و

 آگاهي ساکنين

  بهبود عدالت بين مردان و زنان از جهت دستيابي به فرصت

 هاي شغلي

  اجتماعي جامعه ميزبان و توسعه روابط فكري، فرهنگي و

 مهمان

 شناخت مردم از فرهنگ و تمدن کشورهاي ديگر 

 حفظ و اشاعه ي هنرهاي سنتي و آداب و رسوم باستاني 

 احياء هويت فرهنگي و احساس غرور ملي 

 بهبود کيفيت زندگي جامعه ميزبان 

  ايجاد تحول، نوسازي و معرفي فرهنگ محلي 

 (1385منبع: )معصومی، 
 

 نيازهاي مشارکتپيش  -3-4
با وجود اهميت مشارکت، تحقق عملي آن همواره با چالش هايي روبه رو است. برخي از اين چالش ها به دليل فراهم نبودن زمينه و 

 بستر مناسب براي مشارکت مردم است. بنابراين، براي تحقق مشارکت پيش نيازهاي ذيل الزم و ضروري است:

ئوالن در سطوح مختلف مبني بر اينكه مهم ترين و اصولي ترين روش در توليد و حراست از وجود باور و اعتقاد راسخ براي مس .1

 امنيت، مشارکت مردم است.

 برقراري ارتباط قوي و مستمر با مشارکت کنندگان. .2

 ترويج روحيه تعاون و مشارکت در مردم. .3

 باشد. بسته نبودن سيستم و تشكيالت اجرايي، در سيستم بايد جايي براي مشارکت مردم .4

 فراهم کردن زمينه مشارکت مردم در برنامه ريزي و تصميم گيري. .5

بر اين اساس مي توان گفت که تاکيد بر اهميت مشارکت، لزوما  به معناي تداوم مشارکت نيست. مشارکت در صورت وجود شرايط 

 ه مشارکت مردمي ضروري مي داند:(. برايان جين چهار عامل را در دستيابي ب114: 1375مناسب تحقق مي پذيرد)صديق اورعي، 

 وجود ایدئولوژي مشارکت .1

قبل از مشارکت بايد اخالق دموکراتيك در جامعه نهادينه شده و به عنوان يك فرآيند پويا در جامعه واقعيت پيدا کند. فقدان 

نخبگان سياسي، اقتصادي و ايدئولوژي مشارکت مهم ترين مشكل مشارکت در کشورهاي جهان سوم است. در اين کشورها قدرت در دست 

محلي است. در اين صورت امكان مشارکت مردم در جامعه فراهم نبوده است. لذا اولين قدم تحقق مشارکت، تقسيم قدرت سياسي، اقتصادي 

 و اجتماعي بين دولت و مردم است. براي ايجاد ايدئولوژي مشارکت بايد سه اقدام صورت گيرد:

 الف( اعتماد به مردم

اري بعضي از مظاهر قدرت به مردم و اعتماد به ان ها در تصميم گيري هاي محلي امكان مشارکت گروه هاي ضعيف بدون واگذ

 ضعيف در جامعه وجود ندارد.

 ب( ایجاد روحيه خوداتکایی در مردم
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در اين راستا يك فهم مشارکت فقط با تشويق خوداتكايي و افزايش اعتماد به نفس در مردم انجام مي شود. تغيير گرايشات مردم 

 ضرورت حياتي براي مشارکت و توسعه است.

 ج( اقدامات گروهی و تشکيل انجمن
گروه هاي ضعيف جامعه به صورت فردي، خود را ناتوان در مشارکت در طرح ها مي بينند، اما هنگامي که به صورت گروهي وارد 

   عمل مي شوند، تمايل بيشتري به مشارکت دارند.

 کت و وجود موسسات مشارکتیبعد سازمانی مشار .2

فقدان نهاد مناسب با برنامه هاي ارائه شده، يكي از مشكالت اساسي امنيت در کشورهاي جهان سوم است. در اين کشورها، برنامه 

 هاي به ظاهر دقيقي طراحي مي شود، اما به علت نبودن نهاد و موسسه توانمند، امكان اجرا و نظارت بر آن ها محدود است.

مسئله بعد از ايجاد ايدئولوژي مشارکت، ايجاد موسسات مشارکتي است. اين موسسات يك هدف عمده دارند و آن تعديل اولين 

قدرت در سطوح باال و گسترش آن در سطوح پايين جامعه است. نقطه شروع چنين حرکتي تمرکز زدايي است که معموال  با مخالفت هايي از 

رو است. تاسيس سازمان هاي خودجوش مردمي و شرکت هاي خصوصي تعاوني چنانچه کنترل آن ها طريق ساختار مديريتي باالدست روبه 

 به دست مردم باشد، عامل مهمي در گسترش مشارکت مردم است.  

 فراهم کردن اطالعات کافی و ایجاد شبکه اطالع رسانی .3

افتد. مردم بايد در خصوص فرآيند کار، نتايج  بدون وجود اطالعات کافي، حتي اگر موسسات مشارکتي باشند، مشارکت اتفاق نمي

 احتمالي آن و موارد ديگر اطالعات داشته باشند.

 دسترسی به منابع فنی و اعتباري   .4

عالوه بر مواردي که به آن ها اشاره شد، براي مشارکت نياز به نيروي انساني و بودجه کافي است. در بسياري از موارد مردم بايد به 

 .(Brain, 2003: 8-9)يي مادي برسند تا بتوانند در فعاليتي مشارکت کننددرجاتي از توانا

 در زمينه بسترسازي براي مشارکت مردمي مي توان به چهار مرحله ي زير اشاره نمود:

 بسترسازي براي نظام دهی به مشارکت مردم .1

 الف( تدوين ضوابط و آيين نامه ها براي اجراي نظام مشارکت؛

 نظام مشارکت؛ب( هدف گذاري براي 

 ج( ايجاد سازمان براي تشكيل نظام و هويت آن؛

 د( آموزش مداوم براي مجريان و دست اندرکاران نظام مشارکت.

 تکامل تدریجی نظام مشارکت .2

 الف( شروع داوطلبانه نظام مشارکت؛

 ب( شروع نظام مشارکت از سيستم ارائه پيشنهاد به عنوان ساده ترين روش مشارکت داوطلبانه؛

 حرکت مشارکت از شكل فردي به گروهي. ج(

 مدیریت و اداره نظام مشترک .3

 الف( وجود سازمان معين و فعال براي مشارکت؛

 ب( تمرکز امور مربوط به مشارکت در سازمان مربوطه؛

 ج( داشتن اختيار کافي براي حل و فصل مربوط به مشارکت.

 تکامل تدریجی مشارکت .4

 مشارکت گروهي؛الف( سوق دادن مشارکت فردي به سمت 

 (.73: 1374ب( سازماندهي گروه هاي مشارکتي در سازمان)حاج موسي، 

 

 یافته هاي پژوهش -5

مشارکت مردمي به عنوان يكي از شاخص هاي توسعه سياسي و مظاهر دموکراسي به شكل حضور پرشور مردم در انتخابات و ساير 

ور و مشارکت، بدون شك مي تواند يكي از مهمترين عوامل توسعه گردشگري فعاليت هاي اجتماعي مورد توجه مي باشد. توجه به اين حض

 نيز قلمداد شود. مشارکتي که تاکنون مورد غفلت قرار گرفته و بايد آن را حلقه ي مفقوده ي توسعه ي صنعت گردشگري دانست.
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دم به منظور گسترش و توسعه ي آن گردشگري به عنوان صنعتي خدماتي و انسان محور است از اين روي نبايد نقش سازنده ي مر

ه را ناديده گرفت. نگاه به مردم در اين صنعت بايد از نگاهي مصرف گرايانه به نگاهي توليد کننده و عرضه کننده تبديل شود. مردم در توسع

ند و با مشكالت و ي صنعت گردشگري بايد وارد بخش تصميم سازي و سياست گذاري شوند تا خود را موظف به حضور در بخش اجرا بدان

موانع احتمالي مبارزه نمايند. از اين روي با توجه به عناصر و عوامل مختلف توسعه ي صنعت گردشگري بايد مشارکت اجتماعي و مردمي را 

 به عنوان محور و شاخص توسعه در نظر بگيريم. 

بد و اين موضوع به نگاه مسئوالن هر منطقه اهميت مشارکت اجتماعي به ويژه در روستاها و شهرهاي کوچكتر نمود بيشتري مي يا

اعم از دولتي و خصوصي گره خورده است. جلب مشارکت افراد بومي، بويژه جوانان منطقه نه تنها به توسعه اقتصادي و اشتغالزايي در هر 

دادن مردم از طريق نشست منطقه کمك شاياني خواهد نمود. جلب مشارکت مردمي مي تواند به شكل دخالت دادن و به مورد مشورت قرار 

هاي مختلف با اقشار مردم بويژه اقشار تاثيرگذار در هر منطقه، در سياست گذاري ها براي توسعه گردشگري منطقه توسط شوراهاي شهر و 

وسعه روستا اشاره کرد تا در کنار طرح مسائل و مشكالت، مزاياي منطقه را به ايشان يادآور شوند در اين صورت مردم مشارکت در ت

گردشگري منطقه ي خود را همانند هر رويداد اجتماعي ديگر که به حضور ايشان نياز است بر خود فرض خواهند دانست. بدون شك قبل از 

طرح اين موضوعات، بسترسازي هاي فرهنگي، نيازسنجي و ايجاد زيرساخت هاي جلب مشارکت افراد محلي يكي از گام هاي بنيادي خواهد 

 دي را تحت تاثير قرار مي دهد.بود که مراحل بع

برنامه ريزي اجتماعي و فرهنگي با حضور مردم در قالب تشكل هاي خودجوش که از پيشينه و پايه قوي در جمهوري اسالمي ايران 

اين با برخوردار است و جلب نظر و دعوت از ذي نفعان محلي از ديگر نكاتي است که از موارد جلب مشارکت مردمي مي تواند باشد. بنابر

تقويت مشارکت مردم در اين حوزه و تشريح اهداف و برنامه هاي در نظر گرفته شده براي مردم هر منطقه راه به سوي توسعه و نيل به 

 اهداف چشم انداز و قانون توسعه نيز تسهيل مي گردد.

 

 راهبردهاي پيشنهادي -6

ر و در نهايت، توسعه گردشگري بسيار موثر و مفيد است، وجود مشارکت اجتماعي و مردمي در تمايل مجدد گردشگران براي سف

زيرا همانگونه که در مقاله حاضر مشخص گرديد، مشارکت داراي کارکردهاي مختلفي در صنعت گردشگري برعهده دارد که هر يك از 

ان پيشنهادات زير را به منظور کارکردهاي مختلف مي تواند سهمي را در جلب گردشگران داخلي و خارجي ايفاء نمايد. از اين روي مي تو

 افزايش سطح مشارکت اجتماعي و مردمي در صنعت گردشگري ارائه نمود:

 تعيين عوامل موثر بر مشارکت مردمي و اجتماعي در توسعه گردشگري پايدار 

 ي مرتبط با تعيين گونه شناسي مشارکت مردمي به جهت شناسايي نحوه مشارکت مطلوب جامعه در گردشگري و فرآيند تصميم گير

 آن

 ارائه آگاهي هاي الزم درباره ي ارزش هاي مذهبي، باورها و اعتقادات گردشگران در قالب کدهاي اخالقي به افراد مرتبط با گردشگران 

 برنامه ريزي آموزشي جهت ارتقاء سطح دانش و معلومات مرتبط با گردشگري و کارآفريني در جامعه هدف 

 جهت توسعه گردشگري در جامعه هدف شناسايي و بررسي وضعيت ذي نفعان 

 توسعه نهادها و سازمان هاي مرتبط در کشور براي آموزش مردم به منظور بهره گيري بهينه و هدفمند از منافع و اثرات مثبت توريسم 

  بومي سازي الگوهاي آموزش روش هاي مشارکتي، فرآيندهاي تصميم گيري و الگوهاي اجرايي گردشگري جامعه محور براساس

 خصوصيات جامعه هدف

  برنامه ريزي صحيح و اجرايي به منظور توسعه ي مشارکت مردمي در صنعت گردشگري 

 حمايت حكومتي از لحاظ مالي، علمي و سياست گذاري و ارتباط بين سطح ناحيه اي و ملي در برنامه ريزي توسعه گردشگري 

 .افزايش مشارکت ذي نفعان در برنامه ريزي، اجرا و مديريت 

 تقويت مهارت هاي مناسب بين برنامه ريزان جهت درك بهتر نگرش هاي مشارکتي 

  تقويت فرهنگ پذيرش مسافر در بين افراد جامعه بومي و نهادينه کردن آن توسط ذي نفعان بخش دولتي با آموزش هاي صحيح و

ي تواند دستاوردهاي اقتصادي و سياست هاي تشويقي مناسب و سپس هدايت جريان هاي گردشگري به مناطق بومي نشين خود م

اجتماعي مثبتي براي جامعه ميزبان به همراه داشته باشد و همچنين موجب ارتقاي سطح کيفي زندگي جامعه ميزبان شود و منافع آن 

 ها را در اجراي برنامه ريزي توسعه گردشگري پايدار را تامين کند.

 گردشگري تعريف فرآيندهايي جهت تقسيم عادالنه سودهاي حاصل از 

 ايجاد سياست هايي جهت تقويت نهادهاي قدرتمند بومي 
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 برنامه ريزي جهت تقويت علمي و آگاهي بيشتر جهت دست اندرکاران صنعت گردشگري 

 ترويج استفاده از فناوري هاي مناسب، روزآمد، کارآ و ارتباط با بازار هدف 

 از طريق دوره هاي آموزشي کوتاه مدت، ميان مدت و بلند مدت با  باالبردن سطح مهارت و تخصص افراد جامعه بومي به ويژه جوانان

هدف آماده کردن آن ها براي اتخاذ شغل هاي صنعت گردشگري و ارائه خدمات هرچه پايدارتر به گردشگران. با اتخاذ چنين رويه هايي 

 مي توان از مهاجرت بي رويه جوانان بومي هر منطقه جلوگيري نمود.

 هت دسترسي عادالنه به منابع مورد استفاده در صنعت گردشگريتدوين سياست هايي ج 

 انجام مطالعات و پژوهش هاي ميداني به منظور برنامه ريزي و اجرا  در بخش گردشگري 

 مراجع
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