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چکیده
امروزه صنعت گردشگري در دنیا یکی از منابع مهم درآمد و درعین حال از عوامل مؤثر در تبادالت فرهنگی بین
کشورهاست و به عنوان گسترده ترین صنعت خدماتی جهان جایگاه ویژهاي دارد .بوم گردي روستایی و عشایري
رویکردي جدید بوده که در سالهاي اخیر مطرح شده است .بومگردي سفري است مسئوالنه به منابع طبیعی که
حافظ محیط زیست بوده و باعث بهبود کیفیت زندگی بهره برداران می شود و حداقل آسیب را به منابع طبیعی و
فرهنگ منطقه وارد می کند .موضوع اثرات بوم گردي در سه حیطه اقتصادي ،اجتماعی و فرهنگی ،و زیست
محیطی مورد توجه می باشد .اثرات فرهنگی -اجتماعی مثبت و مهم بومگردي بر جوامع بومی می تواند خودکفایی
و تقویت اقتصاد محلی ،احترام بیشتر به جامعه محلی و فرهنگ آنها ،سرمایه گذاري مجدد درآمد بومگردي در منابع
فرهنگی ،تقویت و تداوم سنتهاي فرهنگی باشد .از مهمترین اثرات اقتصادي بومگردي می توان به منافع حاصل از
اشتغالزایی؛ تنوع فعالیتهاي شغلی ایجاد شده در بومگردي ،ارتقاء سطح زندگی مردم منطقه و بهبود امکانات و
زیرساختها اشاره کرد .همچنین با مدیریت و توسعه بومگردي در محیط هاي روستایی و عشایري میتوان از طریق
ایجاد اشتغال و بهبود وضع مالی بهره برداران  ،فشار وارده بر منابع طبیعی را کاهش داده و از تخریب منابع آب،
خاك و پوشش گیاهی جلوگیري کرد و فرسایش را کاهش داد .همچنین توسعه فعالیت هاي بومگردي می تواند
پیامدهاي منفی از جمله ازدیاد فشار بر منابع طبیعی ،تسهیالت و امکانات زیربنایی ،آشفتگی اجتماعی ،آسیب به
سنتهاي فرهنگی و آلودگی بصري و صوتی داشته باشد .می توان با راهبردهایی مثل جلب مشارکت بیشتر مردم در
فعالیت هاي بومگردي ،آموزش مردم جهت برقراري ارتباط مؤثر و حل تعارضات ،دادن اطالعات و آگاهی به
گردشگران از طرق مختلف اثرات منفی بوم گردي را تا حدي خنثی نمود.
کلمات کلیدی :بومگردی ،جوامع محلی ،توانمند سازی ،سنت های فرهنگی ،اشتغال

مقدمه

امروزه گردشگري به عنوان یکی از پیشروترین فعالیت هاي در حال رشد دنیا و ابزاري برراي افرزایش درآمرد ملری کشرورها
محسوب و به عنوان یکی از امید بخش ترین فعالیتهایی است که از آن به عنوان گذرگاه توسعه یاد مری کننرد .ایرن صرنعت
یکی از رشد یافته ترین صنایع نیمه دوم قرن بیستم می باشد و اغلب به عنوان کلید یا رمز رشد اقتصادي ،چه در کشرورهاي
توسعه یافته و چه در کشورهاي در حال توسعه به کار گرفته می شود .در حال حاضر دالیلی مانند رشرد روز افرزون جمعیرت،
توسعه مناطق مسکونی شهري و زندگی شهرنشینی ،افزایش آلودگی هاي صروتی در رابطره برا توسرعه تکنولرو ي ،افرزایش
روزهاي تعطیل و عوامل مشابه به ویژه در کالن شهرها مردم و شرهروندان را برر آن داشرته کره همرواره حتری بره عنروان
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پناهندگان زیستمحیطی به عرصه جنگلها ،دامان کوهها ،دشتها و طبیعت پناه برند ] .[6کشور ایران با توجه به برخورداري از
تمدن کهن و آثار تاریخی فراوان و جاذبه هاي فرهنگی -طبیعی به تصدیق سازمان یونسکو از نظرر دارا برودن جاذبره هراي
گردشگري در رتبه دهم جهان و در شمار پنج کشور نخست بهره مند از بیشترین تنوع اقلیمی در جهان است و این در حرالی
است که تنها یک صدم گردشگران خارجی را دار است بره گونره اي کره در سرال  ۱۳۸۳رتبره آخرر کشرورها را در سرازمان
جهانگردي جهانی از نظر جذب گردشگر و درآمد داشته است در حالی که با وجود رونق بخش گردشرگري در سرالهاي اخیرر
هنوز کشور ایران جایگاه شایسته خود را در بخش گردشگري بین المللی در سطح دنیا پیدا نکرده است ] .[5غناي جاذبه هرا
در ایران موجب شده است که آنرا جهانی در یک مرز بنامند و این جاذبه ها آنقدر متنوع است که تقریبا برراي هرر سرلیقه اي
انگیزه کافی براي سفر به این کشور به وجود می آورد .بیشتر کشورهاي در حال توسعه برا تنگناهراي زیرادي از جملره نبرود
برنامه ریزي توسعه مطلوب منطقه اي و محلی (که زیر بناي توسعه ملی است) ،توزیع نامناسب امکانات و تسرهیالت در کرل
کشور ،بیکاري و بی توجهی به محیط زیست و کمبود امکانات مالی و ارزي روبرو هسرتند .در ایرن زمینره گردشرگري نقرش
مهمی را در رشد و توسعه اقتصادي و افزایش درآمدهاي ملی و نیز کسب درآمدهاي ارزي ایفا می نمایرد ،ولری متاسرفانه بره
خاطر ارزیابی نامناسب محیط زیست ،بسیاري از مکان هاي گردشگري به سمت خود تخریبی پیش می روند.
بومگردي یا اکوتوریسم ) (Ecotourismیکی از زیرمجموعههاي صنعت گردشگري محسوب میشود که از دو بخش
Ecoبه معنی محیط زیست و  tourismبه معنی گردشگري تشکیل شده است .بوم گردي به معنی سرفر بره منراطق بکرر و
اغلب تحت حفاظت با هدف به حداقل رساندن تاثیرات حضور انسران در طبیعرت اسرت .بروم گرردي باعرث افرزایش دانرش
بازدیدکنندگان ،ایجاد منابع مالی براي حفاظت از آثار طبیعی و تراریخی ،ایجراد درآمرد برراي جامعرهي محلری و احتررام بره
فرهنگهاي مختلف و حقوق بشر میشود .امروزه پدیده گردشگري و بوم گردي ،به لحاظ درآمردزایی فرراوان آن ،بسرریاري
از کشرورهاي جهررران را بررررآن داشرررته کررره سررررمایه گرررذاري زیرررادي را بررره ایرررن بخررررش اختصررررا
دهند ] .[37به بیان دیگرر بومگردي یرا اکوتوریسرم بره عنروان یکری از ارکان مهم صنعت توریسرم و جهرانگردي جهرانی
است که توجه گردشگران و جهانگردان بسیاري را به خود جلب کرده اسرت ] .[3بره طروري کره از اواسرط دهره ،۱9۸0بوم
گردي سررتون اصررلی کشررورهاي توسررعه یافترره و در حررال توسررعه را تشررکیل مرریدهررد .وا ه بوم گردي پدیررده
اي نسرربتاً تررازه در صررنعت گردشگري است که تنها بخشی از کل این صنعت را تشکیل می دهد ] .[35بومگرردي ،نروع
جدیدي از گردشگري است که یک منبع مصرفی نیست ،بلکه براي افراد با خصوصیات ماجراجو و عالقمند به یادگیري مناسب
بوده و بر مکان هاي طبیعی ،فرهنگی و تاریخی که کمتر مرورد توجره هسرتند ،متمرکرز اسرت ] .[32, 33مقصرود از چنرین
جنبشی ،درك و فهم فرهنگ طبیعی و اجتماعی مناطق مشخصی است ] .[39هدف توسرعه بروم گرردي ،حفاظرت از منرابع
طبیعی ،از طریق کسب درآمد ،حفاظت از محیط ،آموزش و مشارکت مردم محلی است ] .[26و مبتنی بر این ایده اسرت کره
محیط ،یک منبع محلی است که ارزش اقتصادي از طریق جذب گرشگران فراهم می کنرد ] .[20, 24بره طرور مشرخ،،
بومگردي اغلب در اکوسیستم هاي طبیعی و شکننده قرار دارد و در معرض آسیب رسانی به دارایری هراي زیسرتمحیطری از
طریق انتشار زبالهها ،و خسارت به تنوع زیستمحیطی و زیستگاههاي حیات وحش است .بنابراین ،ایجاد اصول جهانی و ملی
جهت هدایت فعالیتهاي بومگردي به منظور توسعه موفق این حوزه ،به ویژه در کشورهاي در حال توسعه ضروري است .کشور
ما با برخورداري از انواع مختلف جاذبههاي گردشگري ،تاکنون نتوانسته از این مزیرت برهخوبی استفاده کند .برا وجرودي کره
منابع طبیعی کشور میتواند یکی از جاذبههراي ارزشرمند برراي جذب گردشگران داخلی و خارجی به شمار آیرد ،امرا برنامره-
ریزي براي استفاده از این شرایط هنوز در ابتداي راه است و کار مهم و اساسی براي بهرهبرررداري از جاذبررههرراي طبیعرری
صرورت نگرفترهاست (رخشانی نسب و ضرابی .)۱۳۸۸،بوم گردي به عنوان نوعی از گردشگري پایردار کره هرم بره حفاظرت
محیط زیست و هم به توسعه آن کمک می کند شناخته شده است .امروزه با گسترش گردشگري در مقیاس جهرانی ،حجرم
فعالیت ها و مشکالت به خصو به لحاظ شرایط زیست محیطی و کیفیت تجربه گردشرگران رو بره فزونری اسرت از یرک
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طرف این نوع فعالیت ها به دلیل ویژگی خا آنها (مصرف گرا بودن) به سوي پیامدهاي منفی و در جهرت ناپایردار سرازي
محیطهاي طبیعی و انسانی حرکت می کنند و از طرف دیگر با پیامدهاي مثبتی در حوزه محیط طبیعی و انسانی توأم هسرتند
که نادیده انگاشتن برنامه ریزي براي دست یابی به اثرات مثبت گردشگري را غیر ممکن مری سرازد .از ایرن رو مقصردهاي
گردشگري با اتخاذ محدودیتها و راهحل هاي مناسب در جهت توسعه پایدار گردشگري برآمده اند .البته باید در نظر داشت که
منافع توسعه اکوتوریسم دوسویه است به این معنا که ضمن ایجاد فرصت هاي شغلی براي مردم محلی ،مری توانرد شررایطی
مناسبی جهت حفاظت و استفاده پایدار از عرصه هاي طبیعی و تنوع زیستی را با حمایت مردم محلی و نیز گردشگران فرراهم
آورد  .با این وجود ،به رغم افزایش محبوبیت اکوتوریسم ،برخی معتقدند که سیاست گذاري هاي کنونی اکوتوریسم در بسیاري
از نقاط جهان ،منافع جوامع محلی را به درستی تأمین نمی کند .زیرا اغلب اوقات ،این مفهوم به درستی درك نشرده و بیشرتر
مورد سوءاستفاده قرار گرفته است .این گروه تنزل محیط زیست ،تخریب زیست بوم حیات وحش ،بی عدالتی اقتصرادي ،بری
ثباتی و تغییرات منفی اجتماعی –فرهنگی جوامع محلی را بخشی از مشکالت مرتبط با توسعه اکوتوریسم می داننرد .در ایرن
رابطه هر چند برخی محققین ابراز می کنند که در عمل اکوتوریسم در رسیدن به اهداف خود ناموفق است ،اما شواهد جهرانی
برآیندهاي مختلفی از اکوتوریسم را نشان می دهند  ،چنانچه نمونه هاي موفق آن کم نیستند] . [25مبتنی بر دیدگاههاي ارائه
شده ،توانمندسازي ساکنان محلی ،از اصول اساسی در توسعهي برنامههاي بروم گرردي در جوامرع محلری اسرت .در ادبیرات
مدیریت جوامع محلی و توسعه پایدار ،بر ایجاد بسرترهاي توانمندسراز تأکیرد زیرادي مری شرود .در واقرع بعرد از ناکارآمردي
رویکردهاي دولتمحور ،بسیاري از صاحبنظران بر مشارکت جوامع محلی در پرو ههاي توسعهاي اذعان نموده و اعتقاد دارند
این رویکرد توسعهاي ،نسخه اي موثر در جهت تسریع و تسهیل فرایند توسعه در این جوامع است ].[2
انواع توانمندسازي
توانمندسازي
اقتصادي

توانمندسازي
روانشناختی

چارچوبی برای تعیین تأثیر ابتکارات بومگردی در جوامع محلی ][36
نشانه هاي عدم توانمندسازي
نشانه هاي توانمندسازي
بیشترین منافع بوم گردي ،به نخبگان محلی ،بهره برداران غیر محلی و
بوم گردي منجر به ایجاد منافع اقتصادي پایدار براي
سازما نهاي دولتی می رسد .صرفاً تعداد اندکی از افراد یا خانواده ها به
جامعه محلی می شود .ارتقاي نقدینگی ،منجر به بهبود
مزایاي اقتصادي مستقیم از بوم گردي دسترسی پیدا کرده ،در حالی که
سیستم آب و ساخت خانه هایی با مصالح با دوام تر
سایرین به دلیل فقدان سرمایه و یا مهارتهاي مناسب ،نمی توانند در توزیع
خواهد شد.
منافع اقتصادي شریک شوند.
اعتماد به نفس بسیاري از اعضاي جامعه محلی به دلیل
شناخت بازدیدکنندگان از ارزشهاي فرهنگی ،آداب و بسیاري از افراد ،در منافع بوم گردي سهیم نمی شوند .این موضوع ،منجر
رسوم و سنت هایشان ارتقاء می یابد .افزایش اعتماد به به سرافکندگی ،بی عالقگی و دلسردي آن ها نسبت به خلق ابتکارات
نفس جامعه ،منجر به تمایل بیشتر آنها براي جستجوي محلی میشود.
فرصت ها در جهت آموزش و یادگیري میشود.

توانمندسازي
اجتماعی

برخی از افراد جامعه ،تحت تأثیر ارزش هاي غیر بومی قرار گرفته و
بوم گردي ،تعادل جامعه محلی را حفظ کرده و یا آن را
بنابراین ،از احترام به فرهنگ بومی ،بزرگان و ریش سفیدان کاسته می
افزایش می دهد .وقتی افراد و خانواده ها براي ایجاد یک
شود .به جاي همکاري ،افراد ،خانوادهها ،گروههاي قومی و یا اجتماعی و
کسب و کار موفق با یکدیگر همکاري می کنند ،انسجام
اقتصادي ،براي دستیابی به منافع بو مگردي با یکدیگر رقابت مخرب می
اجتماعی بهبود می یابد.
کنند.

توانمندسازي
سیاسی

انجمن ها و اتحادیه هایی که فعالیت هاي بوم گردي را جامعه داراي رهبري محلیِ استبدادي و خودخواهانه می شود .موسسات
دنبال می کنند ،زمینه ارائه نظرات گروه هاي اجتماعی از مجري و ناظر بر فعالیت هاي بوم گردي ،جامعه محلی را به عنوان اعضاي
قبیل زنان ،جوانان و دیگر گروه هاي محروم را فراهم منفعل قلمداد کرده ،و آنها را در فرایند تصمیم گیري مشارکت نمی دهند.
نموده و از این طریق ،فرصت هایی براي مشارکت این بنابراین ،اکثریت جامعه احساس می کنند که نمی توانند در رابطه با اینکه
ابتکارات بو مگردي چه باشد و چگونه طراحی شود ،ابراز نظر کنند.
گروه ها در ساختارهاي تصمیم گیري فراهم می شود.

3

در حال حاضر وجود تعداد دام بیش از ظرفیت از معضالت مراتع کشور است  .چراي مفرط باعث از بین رفتن پوشش گیاهی
و تخریب خاك شده و به دنبال آن فرسایش خاك شروع می شود و در صورت ادامه این وضعیت  ،صدمات جبران ناپذیري
به منابع طبیعی تجدید شونده و جامعه وارد می گردد  .با مدیریت و توسرعه گردشرگري در مراترع میتروان از طریرق ایجراد
اشتغال و بهبود وضع مالی بهره برداران  ،فشار وارده بر مراتع را کاهش داد  .همچنین از تخریب منابع آب ،خاك و پوشش
گیاهی جلوگیري کرد و فرسایش را کاهش داد ] .[9بو م گردي عشایري رویکردي جدید در مراتع بوده که در سرالهاي اخیرر
مطرح شده است .بوم گردي عشایري سفري است مسئوالنه به منابع طبیعی که حافظ محریط زیسرت بروده و باعرث بهبرود
کیفیت زندگی بهره برداران می شود و حداقل آسیب را به مراتع و فرهنگ منطقه وارد مری کنرد .ایرن شرکل از گردشرگري،
قعالیت هاي فراغتی انسان را عمدتا در طبیعت امکان پذیر می سازد و مبتنی بر مسافرت هراي تروام برا خرردي محصروالت
جوامع محل ،برداشت هاي فرهنگی ،معنوي ،دیدار و مطالعه از جاذبه هاي طبیعی و بهره گیري و لذت جویی از پدیرده هراي
متنوع آن است ] .[34همچنین اثرات مخرب حداقلی بر روي طبیعت وارد ساخته و به صورت مستقیم و غیر مستقیم از طریق
تامین درآمد براي اهاي محلی باعث حفظ میراث طبیعی و زیست محیطی ان منطقه مری گرردد ] .[2وجرود عشرایر و نحروه
زندگی آنها همچون عکس هاي با جذابیت بی حد و حصر و زیبایی خیره کننده در آلبوم طبیعت ،چشم هر بیننرده اي را مری
نوازد .وجود این شرایط که دور از قیل و قال زندگی شهري می باشد ،بستري مناسب را برراي گردشرگري فرراهم مری کنرد.
همچنین نوع زندگی کوچ نشینی که ایالت و عشایر را به عنروان دیردنی تررین جاذبره عصرر تکنولرو ي مطررح سراخته ،از
بزرگترین جاذبه هاي گردشگري فرهنگی در عصر حاضر است .عشایر به شیوه اي جذاب و باور نکردنری طری قرنهرا و سرال
هاي طوالتی اقدام به حفظ سنن و آداب و رسوم گذشته خود نموده اند و این اصالت به جاذبه اي برراي صرنعت گردشرگري
تبدیل شده است ] .[29نیل به توسعه در هر جامعه نیازمند توسعه همه جانبه و هماهنگ همه بخش هراي آن جامعره اسرت.
وجود منابع بالقوه و بالفعل در میان عشایر نیازمند فرصتی براي شکوفا شدن و به بار نشستن است که گردشگري عشایري برا
ره آورد هاي خود می تواند تا حدودي این فرصت را فراهم نماید ].[4
بوم گردي روستایی یکی از شاخه هاي صنعت گردشگري است ،که با توجه به ظرفیتها و جاذبره هراي طبیعری و فرهنگری
موجود در روستاها ،می تواند نقش مهمی در تجدید حیات روستاها ،ایجاد اشتغال و درآمد براي روستاییان ،حفاظرت از میرراث
طبیعی ،فرهنگی ،تاریخی و فرهنگی و در نهایت توسعه یکپارچه و پایدار روستایی داشته باشد .گردشگري با توجه به ماهیرت
مفهومی و ذاتی خود ،در برگیرنده ابعاد مختلفی به لحاظ اقتصادي ،اجتماعی -فرهنگری و محیطری مریباشرد کره مریتروان
تأثیرگذاري و تأثیرپذیري گردشگري را در هر دو بعد تحلیل کرد .بر این اساس تاکنون مطالعات بسیار متعرددي در رابطره برا
گردشگري و بوم گردي روستایی و ابعاد مخ تلف آن در کشور صورت گرفته است کره از رویکردهراي مختلرف ماننرد توسرعه
پایدار ،رویکرد اقتصادي ،رویکرد زیست محیطی ،رویکرد اجتماعی و  ...به بررسی و تحلیل گردشگري روستایی پرداخته شرده
است .اما نکته مهم اینکه ،گردشگري و خاصه بوم گردي روستایی با وجود برخورداري از ماهیتهاي متفاوت ،در همه شرایط
داراي بار فرهنگی عظیمی میباشد که میتروان از آن بره عنروان ماهیرت بنیرادي نررم افرزاري ،غیرر عینری ،بلنرد مردت و
خزشی گردشگري یاد کرد .این اثرگذاري و اثرپذیري فرهنگی در هر دو جامعه میزبان و میهمان مشاهده میشود که بستگی
به شرایط اجتماعی ،پذیرش یا رد آن متفاوت می باشد .تبادل فرهنگی در زمانی که ناهمسانی و نابرابري بین جامعه میزبران و
میهمان بیشتر باشد ،افزایش پیدا میکند که از جمله آن می توان به تأثیرات فرهنگی گردشگران شهري در منراطق روسرتایی
اشاره کرد .عالوه بر اینکه در همه گونه هاي گردشگري ،میتوان تبادالت فرهنگری را مشراهده کررد ،بلکره نروع خاصری از
گردشگري وجود دارد که ذات بنیادین آن فرهنگ و تبادالت فرهنگی است که از آن تحت عنوان گردشگري فرهنگ محرور
یاد می شود که کمتر در حوزه پژوهشی کشور به آن پرداخته شده است .این نوع گردشگري عمدتاً براي آشنایی با میراثهراي
هنري و فرهنگی ،آداب و رسوم ،بناهاي تاریخی و معماري صورت میگیرد ] .[22اما باید گردشگري در هر نوع و مقیاسری را
فعالیتی دو پهلو و یا در واقع ،به شمشیري دو لبه تشبیه نمود که از دید مثبت قادر است موجبرات پیشررفتهراي اجتمراعی-
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اقتصادي را فراهم آورد ،اما در ع ین حال ،رشد سریع و بی رویه آن ممکن است آن را به عامل اصلی تخریب محیط زیسرت و
نابودي هویت محلی و فرهنگ هاي بومی و سنتی جامعه میزبان تبدیل سازد .چرا که بیشترین سهم توسعه گردشگري متکری
بر جاذبهها و فعالیتهایی است که به محیط طبیعی ،میراث تاریخی و الگوهاي فرهنگی مناطق گردشگري مربوط مریشروند.
پس نظارت و پایش اثرات گردشگري به ویژه در بعد اجتماعی -فرهنگی به صرورت مثبرت و منفری ضرروري اسرت .اثررات
فرهنگی -اجتماعی مثبت و مهم گردشگري روستایی بر جوامع بومی عبرارت اسرت از خودکفرایی و تقویرت اقتصراد محلری،
احترام بیشتر به جامعه محلی و فرهنگ آنها ،سرمایه گذاري مجدد درآمرد گردشرگري در منرابع فرهنگری ،تقویرت و ترداوم
سنت هاي فرهنگی ،افزایش میزان درك مدارا بین فرهنگ ها به ویژه از طریق اجراي موسیقی ،عرضه صنایع دسرتی محلری،
نوع زندگی بومی ،مسکن و سایر تجربیات زندگی روستایی و اثرات فرهنگی -اجتماعی منفی گردشرگري برر جوامرع محلری
می تواند شامل محرومیت از برخی از مزایاي رفاهی براي جامعه میزبان ،فشار تقاضا براي منابع کمیاب ماننرد آب آشرامیدنی،
وابستگی بیش از اندازه نواحی میزبان به گردشگري ،رفتار نامناسب و عدم حساسیت فرهنگی گردشگران باشد ].[17
اثرات فرهنگی توسعه بوم گردی بر جوامع محلی روستایی و عشایری

اثرات فرهنگی گردشگري ،تغییراتی است که در هنر ،عادات ،رسوم و معماري مرردم سراکن جامعرهي میزبران ر مریدهرد.
اصطالح «اثرات اجتماعی -فرهنگی» را به معناي تغییراتی بکار میبرند که در تجربههاي روزانه ارزشها ،شریوهي زنردگی و
محصوالت هنري و فکري جامعهي میزبان ر میدهد .این تغییرات بلندمدتتر است و در نتیجره رشرد و توسرعهي صرنعت
گردشگري (گردشگري) ر میدهد ] .[18به هر حال تجربیات گوناگون نشان داده که گردشگري ،فرهنگ و جامعه میزبران
گردشگر را تحت تأثیر قرار میدهد .امروز در بسیاري از کشورهاي آسیایی ،آفریقایی ،آمریکاي الترین یرا خاورمیانره ،صرنعت
گردشگري به فنون و تولید اقالم بسیار زیادي از کاالها و صنایع دستی رونقی دوباره بخشیده است ] .[17با توجره بره اینکره
تأثیرات فرهنگی گردشگري بسیار گسترده است .به طور کلی گردشگري فرهنگی در هر منطقه میتواند داراي آثار مثبت زیر
باشد ]:[1
 دوباره کشف کردن و اهمیت یافتن امتیازات و آثار فرهنگی گمشده ساکنان محلی امکان تشخی ،و توسعه آگاهی هاي منطقه اي در بعد فضایی و هویت فرهنگی و توسعه فزاینده یک احساس خوب تعلرقبه یک فرهنگ
 ایجاد زیربناهاي اقتصادي در یک دوره بلندمدت افزایش اشتغال در یک اقتصاد در حال رکوداز جمله تأثیرات مثبت گردشگري در مناطق روستایی در ابعاد فرهنگی ،حفظ و گسترش ارتباطات فرهنگی است ،در صرورتی
که فرهنگ یک جامعه فرهنگ غالب باشد و مردم محلی به ارزشها و هنجارهراي فرهنگری و سرنن و آداب و رسروم خرود
احترام بگذارند ،آنگاه ارتباطات و تبادالت فرهنگی جنبه مثبت می یابند و فرهنگ جامعه مهمران و میزبران بره دلیرل تالقری
فرهنگها ،جنبه هاي مثبت آن را تقویت می کنند و سعی در جایگزینی جنبره هراي منفری برا مثبرت دارنرد .مسرئله تهراجم
فرهنگی ،استحاله فرهنگی و تخریب آثار فرهنگی به دلیل استفاده بیش از حد از و خرابکاريهاي گردشرگران کرم اطرالع از
جمله مضرات گردشگري فرهنگی است .ولی مضرات احتمالی نباید مانع توسعه گردشگري فرهنگی گردد .آموزش و کنترل و
نظارت و محافظت هم براي جامعه میزبان و هم میهمان ،میتواند گردشگري فرهنگی را پایدار نماید ] .[11به طرور کلری در
بررسی آثار منفی توسعه گردشگري بر فرهنگ جامعه میزبان ،برخی نویسندگان به تجاري شدن یرا کراالیی شردن فرهنرگ
جامعه میزبان اشاره می کنند ،بدین معنا که ساکنان محصوالت فرهنگی خود را آن گونه کره مرورد پسرند گردشرگران باشرد،
عرضه میکنند .مهم ترین پیامد منفی در محیط انسان ساخت ،مشکالت فرهنگی است که بر اثرر تالقری دو فرهنرگ جامعره
میزبان و میهمان به وجود میآید و سبب تغییر الگوهاي فرهنگ بومی مریشرود ] .[15از ایرن رو ،در مطالعره آثرار و تبعرات
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فرهنگی منفی گردشگري ،باید به فرهنگ زدایی و تأثیر فرهنگی منفی گردشگران بر مردم بومی ،آثار منفری کراالیی شردن
فرهنگ و آثار فرهنگی مادي و معنوي که در آن روابط اجتماعی بنابر قوانین داد و ستد بازار شکل میگیرد و تحلیل میشرود
یا جهانی سازي که در آن ویژگیهاي فرهنگی ،شخصی میشوند ،توجه داشت .از جمله مهرمتررین آثرار و پیامردهاي منفری
گردشگري بر جامعه میزبان عبارتند از:
 تخریب آثار فرهنگی :ممکن است دیدار بیش از حد گردشگران از مکانهاي تاریخی و تراریخی و باسرتانی مهرم ،موجربویرانی تدریجی آن ها شود .این ویرانی ممکن است ناشی از بی توجهی به ظرفیت پذیري محل مزبور یا حاصل فعالیرتهراي
سودجویانه گردشگران نا فرهیخته باشد.
 استحاله فرهنگی :با توجه به شکنندگی خا میراث فرهنگی ممکن است توسعه گردشگري موجب صدمه دیردن اصرالتالگوهاي فرهنگی محلی گردد .مردم محلی که به شیوه سنتی زندگی می کنند ،ممکن است در تمراس برا گردشرگران برراي
همیشه دچار استحاله شوند.
 تهاجم فرهنگی :ممکن است به واسطه افراط در ایجاد جذابیت گردشگري و برخورد بیش از حد تجارت مآبانه با جلوه هايفرهنگی در مقاصد گردشگري ،اعتبار و اصالت مناسک مذهبی ،عادات و سنن ،جشنها و نمایشها ،صنایع دستی ،موسیقی و
سایر الگوهاي فرهنگی از دست برود ،و به عبارتی ارزش هاي محلی مبدل به کاال شود .بعالوه ممکن است به واسطه مصرف
گرایی گردشگران ،مردم م قاصد گردشگري به ویژه جوانان دچرار عارضره تشربه بره بیگانگران شروند و از الگوهراي رفتراري
گردشگران تقلید کنند؛ تقلیدي که بدون شناخت تفاوت پیشینه هراي فرهنگری و موقعیرت اجتمراعی -فرهنگری گردشرگران
صورت می گیرد .همچنین ممکن است به واسطه نامتوازن شدن تبادالت میران گردشرگران و مرردم محلری ،رفتارهراي ضرد
اجتماعی در جوانان بروز کند
 ناهنجاري فرهنگی :ممکن است به واسطه تفاوت زبان و عادات و سنن بین ساکنان محلی و گردشگران ،سوء تفراهمهرا وبرخوردهایی بروز نماید.
اثرات اجتماعی توسعه بوم گردی بر جوامع محلی روستایی و عشایری

سیر و سیاحت عاملی براي برقراري ارتباط با همنوعان و سایر اقوام و ملل بوده و موجب تحکریم و تقویرت مبرانی زنردگی
اجتماعی میشود .از طریق سیر و سفر آدمی با آداب و سنن ،اعتقرادات و تحروالت فرهنگری ،سیاسری و اقتصرادي جوامرع
گوناگون آشنا شده و از فرهنگ آنان برترینها را به عنوان محاسن ارتباط اجتماعی برمیگزیند .این تعامالت دو جانبه بوده و
سبب تبادل عقاید دینی ،علمی و تبلیغی میشود .مقصود از اثرات اجتماعی گردشگري ،تغییراتی است کره در زنردگی مرردم
جامعه میزبان گردشگر ر می دهد و این تغییرات بیشتر به سبب تماس مستقیم اهرالی و سراکنان آن دیرار و گردشرگران
صورت می گیرد .گردشگري از دید جامعهشناسی و روانشناسی سبب رشد شخصیت و شکوفایی استعداد ،نوآوري و خالقیت،
وسعت نظر ،بسط افق دید ،افزایش دانش و فهم ما از فرهنگ جامعه میزبان ،غناي تجارب فرهنگی ،حفظ ارزشرها و سرنن
ملی و فائق آمدن بر خودمحوري و وحدت خانواده انسانی میشود ] .[8گسترش آلودگیهاي رفتاري ،تعارضات و ناهنجاریهاي
ناشی از تهاجمات فرهنگی گردشگران از یک سو و ضعف ضوابط محدودکننده در میان گردشگران و جامعه میزبان از دیگر
سو ،سبب ایجاد اخالل در این فراگرد مهم ارتباطی و بروز آثار مخرب فرهنگی میشرود .میرزان ایرن اثررات بره تفاوتهراي
فرهنگی گردشگران و سیستم ارزشی و الگوي رفتاري جامعه میزبان بستگی دارد .از دیگر آثار منفی اجتمراعی و فرهنگری
گردشگري تغییر در سنن آداب و ابزار نهادینه فرهنگ محلی و به گونهاي تخریب آنها میباشد که بر گرفته شده از تجراري
شدن برخی جنبه هاي مادي و معنوي است ].[14, 12, 28, 30, 38
 -ارتقاي استاندارد زندگی مردم
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 بهبود ارتباط مردم با گردشگران حفظ هویت فرهنگی و سنتی منطقه کاهش مهاجرت بهبود شاخ ،هاي اقتصادي و اجتماعی افزایش اعتماد به نفس ،موفقیت طلبی ،تمایل به مخاطره ،نوآوري و کنترل شخصی متغیرهاي بهبود انگیزش ،انتقادپذیري ،خالقیت ،مشارکت اجتماعی ،توانمندسازي ،انسجام اجتماعی و مسئولیت پذیري کیفیت محیط ،فعالیت و اشتغال ،مسکن ،سالمت و رفاه ،درآمد ،ثروت ،مشارکت و همبستگی و بهزیستی فردي ارتقاي شاخ ،هاي سالمت ،توانمندسازي فقراي روستایی و افزایش رضایتمندي بهبود عملکرد گروهی ،کسب مهارت ها و دانش جدید از سوي همدیگر ،اهتمام به عضویت در تعراونی هراي روسرتایی وافزایش قدرت
 مشارکت اجتماعی ،تعاون اجتماعی و تقویت زیر ساخت هاي آموزشی افزایش دانش و آگاهی روستایی و افزایش تعامل اجتماعی روستایی تقویت زیرساخت هاي آموزشی ،تقویت زیرساخت هاي اجتماعی ،یکپارچگی و انسجام اجتماعی جامعه محلی و تقویت مشارکت اجتماعیاثرات اقتصادی توسعه بوم گردی بر جوامع محلی روستایی و عشایری

کشورها و جوامع به صورت فزایندهاي به این حقیقت پی برده اند که براي وضع اقتصادي خود باید ابتکار عمل به خرج دهند
ودر صدد یافتن راههاي تازه اي برآیند .اگرچه در نواحی مختلف دنیا شرایط متفاوت است ،ولری همرواره صرنعت گردشرگري
عاملی براي پیشرفت وضع اقتصادي بوده است .این فعالیت در دنیاي کنونی به صورت یکی از مهمترین عوامل تولید ثرروت،
کار ،ایجاد پویایی ،جابهجایی انسانها و ثروت ملتها درآمدهاست .مطالعات نشان دادهاند که بین رشد وتوسعه صنعت توریسرم و
رشد و توسعه اقتصادي کشورها رابطه مثبت و معنیداري وجود دارد .زمرانی کره گردشرگران اقردام بره مسرافرت مینماینرد،
مجموعهاي از فعل و انفعاالت اقتصادي شروع میشود .این فعالیت ،عوامل گوناگون تولید را بهخدمت گرفته و با طیف وسیعی
از فعالیتها درارتباط است .در این صنعت جاذبهها و تسهیالتخدمات رفاهی به عنوان کاال به گردشگران عرضره شرده و نیراز
آنها به دیدار منطقه و جاذبههاي آن به عنروان تقاضرا بشرمار میررود .بنرابراین میتروان عنروان کررد کره گردشرگري داراي
مزایاي اقتصادي براي نرواحی مختلرف اسرت .کره مهمتررین اثررات سرازنده اقتصرادي گردشرگري را در زمینرههراي زیرر
میتوانیافت] : [5, 7,14
 منافع حاصل از اشتغالزایی؛ درآمدزایی بوم گردي؛ منافع حاصل از مالیتهاي اخذ شده از فعالیتهاي گردشگري و ایجاد امکانات براي جامعه؛ حفظ آثار باستانی ،ابنیههاي تاریخی و جاذبههاي طبیعی به عنوان منابع درآمدزاي اقتصادي؛ تنوع فعالیتهاي شغلی ایجاد شده در بوم گردي ارتقاء سطح زندگی مردم منطقه بهبود امکانات و زیرساختها -توسعه صنایعدستی و فعال شدن صنایع قدیمی و فراموش شده.
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بوم گردي داراي اثرات اقتصادي مثبت و منفی میباشد ،که اثرات مثبتی که گردشگري براقتصاد دارد بسیار قابل توجه
از تر آثار منفی آناست به طور کلی گردشگري به عنوان عامل اقتصادي عمده و بسریار مروثر در سرالهاي اخیرر مرورد توجره
قرارگرفته است و گسترش آن میتواند فعالیتهاي اقتصادي و مشراغل گونراگونی را در منراطق مختلرف بوجرودآورد .کره ایرن
فرصتهاي شغلی بیشتر خدماتی هستند .بنابراین گسترش گردشگري باعث روي آوردن مرردم بره فعالیتهراي سرازنده ،رونرق
اقتصادي و کاهش فقر میشود؛ که گسترش خدمات اجتماعی و رشد سرمایه گذاري را در مناطق درپی خواهدداشرت .الزم بره
ذکراست ،آن دسته از مردم و عرضه کنندگان خدمات و کاال که در صف مقدم قرار دارند از آثار مسرتقیم بروم گرردي متنفرع
میشوند .و در رده بعدي کسانی که کمتر فعالیت دارند ،منتفع هستند و از آثار غیر مستقیم گردشگري بهرهمنرد میشروند و بره
همین ترتیب ردههاي بعدي از این آثار غیر مستقیم بهرهمند میشوند بنابراین رابطره اقتصراد و گردشرگري رابطره اي بسریار
نزدیک و جدانشدنی است ،زیرا بوم گردي پدیدهاي است اقتصادي و به مجردي اینکه افراد اقدام به سفر میکنند یک سلسرله
فعل و انفعاالت اقتصادي شروع میشود که هر یک از آنها آثار خود را در چشم اندازهاي جغرافیایی برجا میگذارد.
اثرات زیست محیطی توسعه بوم گردی بر جوامع محلی روستایی و عشایری

در بسیاري از مناطق جهان ،زیباییهاي طبیعی وجذابیتهاي محیطزیست ،علت اولیه و اصلی برراي جلرب توریسرتها و
توسعه صنعت گردشگري است .بنابراین بستر اصلی فعالیتهاي مربوط به گردشگري محیط میباشد .ایرن امرر باعرث گردیرده
توریسم و گردشگري تاثیرات عمده اي بر محیطزیست نهد ،هرچند گردشگري آثار مثبتی براي مناطق جاذب توریست ایجراد
میکند .که از مهمترین تاثیرات مثبت گردشگري بر محیطزیست شامل موارد ]:[21, 27, 31
 کمک به حفظ ناحیه هاي طبیعی و حیات وحش ،از جمله محیطهاي دریرایی ،احرداث پارکهرا و حفاظرت گاههراي ملری ومنطقهاي.
 کمک به حفظ مناطق باستانی و تاریخی بهعنوان جاذبههاي توریستی. کمک به اصالح کیفیت محیطی ناحیهها .چراکه توریستها عالقمند به بازدیرد از مکانهراي جرذاب ،تمیرز و بردون آلرودگیهستند .توریسم انگیزه پاکسازي محیطها را از طریق کنترل آلودگی هوا ،آب ،صوتی و بصرري و زیباسرازي ظراهري کلری
محیط با طراحی و ساخت مناظر وساختمانهاي مناسب ،ایجاد میکند.
 افزایش آگاهی محیطی محلی .زمانی که ساکنان ،به خصو جوانران ،عالقره توریسرتها را درحفرظ و نگهرداري مشراهدهمیکنند ،آنها شروع به درك اهمیت حفظ محله هاي خود را میکنند.
 افزایش انواع آلودگیها (آب ،مرتع ،جنگل و محیط زندگی( افزایش و پراکندگی زباله توسط گردشگران تغییر کاربري اراضی شهري و روستایی مناطق گردشگري تغییر الگوي مسکن در محیط شهر و روستا تخریب منابع طبیعی(باغات و جنگلهاي منطقه) فشار بر امکانات و خدمات موجود در منطقه از بین رفتن منظر و زیبایی روستا) آلودگی بصري)بوم گردي عالوه بر اثرات مثبت بر محیطزیست،اما متاسفانه گسترش بیرویه صنعت گردشگري نیز همانند هر فعالیت
لجام گسیخته بشري ،آثارمنفی و پیامدهاي سوئی براي سیستم زیست بروم بره همرراه آورده و خسرارات فرراوان را بره هروا،
آب،زمین ،پوشش گیاهی و فضاي سبز ،حیات وحشو ...وارد مینماید .بنابراین در دهه هاي اخیر منافع اقتصادي گردشگري برا
خسارتهاي فراوان زیست محیطی همراه بوده است و در اغلب موارد،این خسارتها از طریق توریسم انبوه بر محیطزیسرت وارد
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شده است به طوریکه تا اواخر دهه  ،۱970گردشگري به عنروان فعرالیتی طالیری و بردون دود معرفری و همرواره پیامردهاي
مطلوب ومنابع ویژه اقتصادي آن مورد تاکید بوده است.اما از دهه  ۱9۸0یافته ها و گزارشات متعدد پیرامون پیامدهاي زیسرت
محیطی ،اجتماعی وفرهنگی نامطلوب گردشگري را مورد تایید قراردادند از این دهه به بعد اثرات نامطلوب گردشگري به ویژه
اثرات نامطلوب زیستمحیطی گردشگري و آسیب به اکوسیستمهاي طبیعی ،ب هاین علت که گردشگري بستر اصلی انجرام
فعالیتهاي توریستی میباشد به تنها دغدغه محققان این حوزه مبدل گشت ].[16
نتیجه گیری

توسعه یافتگی یک کشور ،ساختار دولتی و سیاسی ،میزان رشد صنعت گردشگري و میزان توانمندي در سطح محلی،
در تعیین خط مشی ها و رویه هاي مربوط به این حوزه بسیار موثر است .به علت مشکالت تولید در بخش کشاورزي،
متخصصان همواره بر اهمیت توسعه ي گردشگري روستایی تاکید کرده اند .بوم گردي روستایی یکی از انواع گردشگري می
باشد که با بسیاري از الگوهاي دیگر گردشگري پیوند دارد ،ولی وجه مشخصه آن استقرار در نواحی روستایی است .این نوع
گردشگري که امروزه یکی از مردمی ترین اشکال گردشگري محصوب می شود به عالوه گردشگري فعالیتی است که قابلیت
هاي زیادي براي ایجاد کسب و کارهاي جدید دارد و می تواند به توسعهي اشتغال زایی و کارآفرینی کمک کند .البته باید
اذعان داشت که گردشگري به تنهایی نمی تواند جوابگوي همه نیازهاي روستاییان باشد و باید در ارتباط تنگاتنگ با سایر
بخش هاي اقتصادي و با برنامه ریزي اصولی قرار گیرد .بنابراین یکی از موضوعات حیاتی توسعه جوامع روستایی ،تحقق
معیشت مطلوب ،متنوع و امن براي جوامع و مردم محلی است .به عبارت دیگر با تحقق چنین شرایطی می توان به معیشت
پایدار در جوامع روستایی دست یافت .معیشت شامل توانایی ها (ذخایر ،منابع و میزان دسترسی) و فعالیت هاي مورد نیاز براي
استفاده از زندگی است .نتایج تحقیقات مختلف نشان داده که بوم گردي توانسته است در توانمند سازي جوامع محلی
روستایی و عشایري تغییراتی ایجاد کند .اگر بومگردي درست و اصولی برنامهریزي و مدیریت شود میتواند در اشتغالزایی
کشاورزان و دامداران و در نتیجه کاهش فشار بر منابع طبیعی بخصو مراتع تأثیرگذار باشد .این درحالیست که سازمان
جهانی جهانگردي رشد سالیانه صنعت جهانگردي را بین  ۳/4تا  6/7درصد پیشبینی کرده است که بومگردي با رشد سالیانه
 ۳0تا  40درصد بیشترین رشد را در بخشهاي مختلف گردشگري خواهد داشت .بنابراین بوم گردي میتواند بهعنوان
گزینهاي مناسب در بحثهاي توانمندسازي بهره برداران در نظام کشاورزي و منابع طبیعی کشور مطرح باشد .اما آنچه مهم
است در فرایند برنامهریزي و توسعه بومگردي ،مشارکت مردم محلی امري اجتنابناپذیر است و تصمیمگیريها باید در جهت
حفظ منافع اقتصادي -اجتماعی و زیستمحیطی جوامع محلی باشد.
مراجع

.۱

.2
.۳
.4

ادبی ممقانی ،م ،.خانی ،ف ،.سجاسی قیداري ،ح ،.فرخی سیس ،س .۱۳9۳ .ارزیرابی اثررات توسرعه گردشرگري فرهنرگ
محور در تغییرات اجتماعی -فرهنگی مقاصد روستایی (مطالعه موردي :بخش کرن – دهسرتان سرولقان) .برنامره ریرزي
فضایی .55-7۸ :)2( 4
ازکیا ،م ،.ایمانی ،ا .۱۳90 .توسعه پایدار روستایی ،نشر اطالعات ۳42 :ص.،
امیر احمدي ،ا ،.مظفري ،ح .۱۳9۱ .تحلیل پهنه هاي مناسب توسعه اکوتوریسم در استان زنجران برا اسرتفاده از سیسرتم
اطالعات جغرافیایی) ، (GISتحقیقات جغرافیایی.۱۳5-۱50 :)۳( 27 ،
انصاري ،و ،.حیدري ،ق ،.مجاوریان ،س.م ،.رستگار ،ش .۱۳9۸ .اثر توسعه گردشگري عشرایري برر شاخصرهاي معیشرت
پایدار مرتعدارن (مطالعه موردي ،مناطق عشایري الر ،البرز مرکزي) ،مجله مرتع.294-۳05:)2( ۱۳ ،
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 .5باباخانزاده ،ا .۱۳92 .بررسی اثرات اقتصادي ،اجتماعی – فرهنگی و زیست محیطی توسعه گردشگري بر منطقه اورامانات،
مجله علمی – پژوهشی برنامه ریزي فضایی ،سال سوم ،شماره۱46-۱59 :۳
 .6پیر محمدي ،ز ،.فقیهی ،ج ،.زاهدي امیري ،ق ،.شریفی ،م .۱۳۸9 .ارزیابی تروان زیسرت محیطری متناسرب برا رویکررد
طبیعت گردي در جنگلهاي زاگرس (مطالعه موردي :سامان عرفی چم حاجی جنگل کاکا رضا۔لرستان)،فصرلنامه علمری -
پژوهشی پژوهشات جنگل و صنوبر ایران.26۱-2۳0:)2 (۱۸ ،
 .7تقدیسی ،ا ،.سلطانی ،زا ،.کیانی .۱۳92 . ،نقش اکوتوریسرم در فرصرتهاي شرغلی و افرزایش درآمرد (نمونرۀ مروردي:
شهرستان خوانسار) ،فصلنامه تحقیقات جغرافیایی ،سال بیست و هشتم ،شماره .۱۳7-۱52 :4
 .۸توالیی ،س ..۱۳۸5 .مروري بر صنعت گردشگري ،تهران :دانشگاه تربیت معلم ،چاپ اول.
 .9حسینی توسل ،م ،.کهندل ،ا ،.مرتضایی فریزهندي ،ق ،.ارجمند راد ،م .۱۳۸9 .تعیین سرایت طبیعرت گرردي در مرترع برا
استفاده از  GISو تلفیق بهینه معیارها ،کاربرد سنجش ازدور و سیستم اطالعات جغرافیایی دربرنامره ریرزي-96 :)2( ۱ ،
.۸5
 .۱0رخشانی نسب ،ح.ر ،.ضرابی ،ا .۱۳۸۸ .چالش ها و فرصت هاي توسعه اکوتوریسم در ایران .فصلنامه فضراي جغرافیرایی.
.4۱-55 :)2۸( 9
 .۱۱رضوانی ،م.ر .۱۳۸7 .توسعه گردشگري روستایی با رویکرد گردشگري پایدار ،انتشارات دانشگاه تهران.
 .۱2رضوانی ،م.ر ،.جعفري مقدم ،س ،.رحیم اف ،ح .۱۳9۱ .تاثیر گردشگري بر تقویت نگررش هراي کارآفرینانره در منراطق
روستایی؛ مطالعه موردي :مقایسه روستاهاي ابر و ابرسج-شهرستان شاهرود ،فصلنامه پژوهش هاي روستایی ،سال سروم،
شماره دوم.۱5۳-۱74 :
 .۱۳ضرابی ،ا ،.اسالمی پریخانی .۱۳90 . ،تاثیرات اقتصادي ،اجتمراعی-فرهنگری و زیسرت محیطری توسرعه گردشرگري
مطالعه موردي :شهرستان مشکین شهر ،پژوهش هاي جغرافیاي انسانی.۳7-52 :
 .۱4غفاري ،س.ا ،.ترکی هرچگانی ،م .۱۳۸۸ .نقش گردشگري در توسعۀ اجتماعی-اقتصادي مناطق مطالعه موردي روستایی
استان چهار محال بختیاري بخش سامان ،فصلنامه روستا و توسعه ،سال  ، ۱2شماره.۱۱۳-۱26 :2 .
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