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مقالۀ پژوهشی

راهبردها ،علل و چالشهای توسعۀ فرهنگی با رویکرد
*
توسعۀ گردشگری با استفاده از روش دادهبنیاد
ابوذر رضایی ،1محمدرضا کریمی  ،**2علیرضا ابراهیمپور
 .1پژوهشگر دکتری مدیریت و برنامهریزی فرهنگی ،گروه مدیریت ،واحد تهران جنوب ،دانشگاه آزاد اسالمی ،تهران ،ایران.
 .2استادیار ،گروه مدیریت امور فرهنگی ،دانشکدۀ اقتصاد و مدیریت ،واحد تهران جنوب ،دانشگاه آزاد اسالمی ،تهران ،ایران.
 .4استادیار ،گروه مدیریت امور فرهنگی ،دانشکدۀ اقتصاد و مدیریت ،واحد تهران جنوب ،دانشگاه آزاد اسالمی ،تهران ،ایران.
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تاریخ قرارگیری روی سایت1400/08/01:

چکیــده | توســعۀ فرهنگــی رشــد توســعۀ پایــدار در صنعــت گردشــگری را بــه همــراه خواهــد داشــت.
نقــش اصلــی توســعۀ گردشــگری ،کمــک بــه توســعۀ اقتصــادی ،اجتماعــی و فرهنگــی اســت و همچنیــن
توســعۀ فرهنگــی پایــدار را میتــوان بــا دســتیابی بــه توســعۀ گردشــگری کســب کــرد .یعنــی نهتنهــا خــود
گردشــگری بایــد پایــدار باشــد ،بلکــه بهطــور گســترده بایــد توســعۀ فرهنگــی پایــدار در دســتور کار قــرار
گیــرد .از آنجایــی کــه کشــورمان ایــران جــزو ده کشــور برتــر در حــوزۀ گردشــگری اســت و پتانســیلهای
فراوانــی در ایــن حــوزه دارد ،میتوانــد بــا شــناخت ظرفیتهــا و تدویــن اســترات ِژیهای دقیــق و درســت و
همچنیــن شــناخت چالشهــا و موانــع آن بــه کشــوری بــا رتبــۀ برتــر در صنعــت گردشــگری مبــدل شــود.
بنابرایــن بررســی راهبردهــا عملکــرد و پیامدهــای آن در صنعــت گردشــگری ضــروری بــه نظــر میرســد.
گردشــگری فرهنگــی در صــورت برنامهریــزی و مدیریــت پیامدهــای مثبتــی خواهــد داشــت .ایــن مقالــه بــا
هــدف شــناخت اســتراتژیها علــل و چالشهــای توســعۀ فرهنگــی بــر گردشــگری و بــا رویکــرد کیفــی و
بــا روش دادهبنیــاد و تکنیــک مصاحبــۀ بــاز و عمیــق و مطالعــۀ مقــاالت و اســناد مرتبــط انجــام شــده و طــی
ســه مرحلــۀ کدگــذاری بــاز ،کدگــذاری محــوری و کدگــذاری انتخابــی و بــا اســتفاده نــرم افــزار MAXQDA
دادههــا را تحلیــل کــرده اســت.

واژگان کلیدی| توسعۀ فرهنگی ،گردشگری ،گراندد تئوری.
مقدمـه| فرهنگ پدیدهای اسـت که از درونشـماری خاسـتگاههای
طبیعـی و نیروهای اجتماعی سرچشـمه میگیـرد .جغرافیای منطقه،
تاریـخ و رویدادهـای قـوم ،زبان ،ادبیـات و ادبیات در میـان مردم ،دین
و مذهـب ،آیینهای پرسـتش و شـیوۀ معیشـت مردمـان در پیدایش
فرهنـگ اثرگـذار اسـت و بدان جهـت میدهـد (پهلـوان.)49 ،1390،
* اين مقاله مستخرج از رسالۀ دكتري «ابوذر رضایی» با عنوان «استراتژیها ،علل و
چالشهای توسعۀ فرهنگی با رویکرد توسعۀ گردشگری با استفاده ازگراندد تئوری»
است كه به راهنمايي دكتر «محمد رضا کریمی» » و مشاورۀ دكتر «علیرضا ابراهیمپور»
در دانشكدۀاقتصاد و مدیریت دانشگاه «آزاد اسالمی واحد تهران جنوب» در حال انجام
است.
** نویسندۀ مسئول09121052184 ،drmohammadrezakarimi@gmail.com :

جهانگردی فرهنگی اشـاره بـه جذابیتهای فرهنگـی آن جامعه دارد.
در مناطـق در حـال توسـعه مثـل ایـران ایـن جذابیتهـا بـه صـورت
اماکـن زیارتـی ،هنرهـای دسـتی و میـراث فرهنگـی قابـل مشـاهده
اسـت .جهانگـردی فرهنگی فرصتهایـی را به وجود مـیآورد که افراد
متعلـق بـه فرهنگهـای گوناگون بتواننـد یکدیگـر را درک کنند و به
غنـای فرهنـگ یکدیگـر پـی ببرنـد؛ البته گاهی هـم ایـن کار موجب
سـوء تفاهـم و یأس طرفین می شـود (وای-گـی .)57 ،1382 ،در واقع
جهانگـردی در چنـد دهۀ اخیـر نقش بارزی در فرهنگگرایی توسـعه
داشـته اسـت (همـان .)۲۸۹ ،آثـار باسـتانی و کهـن هر کشـور معرف
فرهنـگ خـاص آن کشـور اسـت ،ایـن آثـار ارزشهای معنوی بسـیار
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راهبردها ،علل و چالشهای توسعه فرهنگی با رویکرد توسعۀ گردشگری با استفاده از روش داد هبنیاد | ابوذر رضایی و همکاران
زیـادی بـرای آن کشـور دارد ،که در نتیجه باعث جلب و جذب دیگران
جهت بازدید و شـناخت آن جاذبه ها و آثار میشـود (رضوانی،1374 ،
 )52در جریان گردشـگری فرهنگی جنبههـای معنوی فرهنگ بومی
و همچنیـن تبلـور عینی آن به عنـوان میراث فرهنگـی از پارامترهای
اساسـی هسـتند که به شـدت دارای اهمیت اقتصادی بوده و اطالعات
آن بـه صـورت دیـداری منتقل میشـود (بانـی فیـس.)145 ،1380 ،
توسـعۀ فرهنگي فرايندي اسـت كه نميتواند از خارج كسـب شـود يا
همچـون هديهاي توسـط ديگـران كريمانه اهدا شـود (افـروغ،1385 ،
.)17
جهانگـردی و توسـعۀ فرهنگی بـه نوعی در رشـد هویتهای فرهنگی
«بومـی و ملـی» مؤثر اسـت .بخـش دیگـری از عناصر و لوازم توسـعۀ
فرهنگـی جوامـع از طریـق جهانگردی و گردشـگری شـکل میگیرد.
گردشـگری فرهنگـی دیـدن جاذبههـای فرهنگـی خـاص همچـون
میـراث فرهنگـی ،مکانهـای تاریخـی ،نشـانههای زیباشـناختی و
فرهنگـی ،دیـدن هنرهـا و نمایشهـا تعریـف میشـود .کشـور ایـران
کـه دارای تواناییهـای بالقـوۀ عظیمی در زمینههای زیسـتمحیطی،
تاریخـی ،میـراث فرهنگـی و غیـره اسـت نمیتوانـد و نباید بـه دلیل
مسـائل سیاسـی و نگرانیهـای فرهنگی-اجتماعـی خـود را از ایـن
جریـان اقتصـادی دور نگـه دارد .و همچنیـن بایـد سـعی شـود عالقۀ
مـردم جهـان بـرای حضـور در ایـران بیشـتر شـود (رضوانـي،1374 ،
.)234
بر این اسـاس راهکارهای موجود در جامعه که منجر به بسـط توسـعۀ
فرهنگـی و جهانگـردی میشـوند ،میتـوان بـه «برگزاری جشـنها و
جشـنوارههای ملـی و محلـی ،برپایـی نمایشـگاههای بینالمللـی،
سـمینارها و کنفرانسهـای فرهنگـی ،آموزشهـای فرهنگـی مرتبط
بـا مسـائل جهانگـردی و توسـعۀ رشـتههای توریسـم و هتلـداری در
دانشـگاهها ،بسـط و اشـاعۀ کتب مرتبط بـا آداب و رسـوم هر منطقه،
آشـنایی و آمـوزش الزم بـه مـردم جامعـه بـرای برخـورد فرهنگـی با
جهانگـردان و همچنیـن ارائـۀ آگاهـی به افـراد جامعه برای شـناخت
مناطـق جهانگـردی خـارج از جامعـۀ خـود ،آشـنایی بـا روحیـات و
فرهنگهـای ملـل دیگر اشـاره کـرد .همگـی ایـن مـوارد از ملزومات
توسـعۀ فرهنگی از طریق جهانگردی هستند (وای-گی.)165 ،1382 ،
ایران جاذبههای بسـیاری دارد که آن را در فهرسـت ده کشـور تاریخی
جهـان و پنـج کشـور دارای بیشـترین تنـوع زیسـتی و جانـوری قرار
داده اسـت ،اما متأسـفانه هنوز نتوانسـته بـه جایگاه شایسـتۀ خود در
صنعت گردشـگری جهان دسـت پیدا کند .رسـانهها نیز در این راسـتا
بايـد از مرزهـاي سـازماني عبـور كـرده و بـا حرفهایگـري و تخصص،
مديران و كاركنان سـازمانهاي گردشـگري را از فوايد حضور گردشـگر
در جامعه آگاه سـازند و شـيوههاي برخورد با آنـان را بياموزند (ضرغام
بروجنـی و حیـدری .)15 ،1395 ،سیاسـت فرهنگـی مملکت ،محتاج
برنامهریزیهـای دامنـهدار ،سـرمایهگذاری هـای بـزرگ و درازمـدت،
پژوهشهـای متنـوع و طوالنـی اسـت از جملـه بایـد بـه کشـور و
مردمانی فکر کرد که سـنخیت فرهنگی مشـترکی با ما دارند .در این
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میان کشـورهای خاورمیانه ،هندوسـتان ،جمهوریهای آسـیای میانه
و آسـیای شـرقی را نبایـد از نظر دور داشـت (بیک محمـدی،1380 ،
 .)177کشـور مـا دارای تواناییهـای بسـیاری در زمینههای مختلف و
بـا تنـوع آبوهوایـی گوناگـون و چهـار فصـل اسـت کـه در هر فصلی
از سـال منطقـهای مناسـب بـرای گردشـگری دارد .در بُعدفرهنگـی
نیـز ترکیبـی از چنـد فرهنگ و تنوع زیسـتی اسـت (کروبـی،1395 ،
 .)5هـدف ایـن مقاله تحلیل گردشـگری فرهنگـی در اسـترات ِژیهای
توسـعۀ فرهنگی و علل توسـعۀ فرهنگی با رویکرد گردشـگری ،ارتباط
گردشـگری با توسـعۀ فرهنگی و همچنیـن چالشهـا و موانع موجود
پیـش پای صنعت گردشـگری در کشـور اسـت.

پیشینۀپژوهش

نیکبیـن و همـکاران (نیکبیـن ،ضرغـام بروجنـی ،صالحـی امیـری،
محمدخانـی و غفاری )1399 ،در پژوهش خود با عنوان «مدل سـازی
پیامدهـای توسـعه پایدار گردشـگری فرهنگـی؛ رویکـرد آمیخته» ،به
شناسـایی پیامدهای توسـعة پایدار گردشـگری فرهنگی بـا دیدگاهی
کلنگـر و طراحـی مدل ارتباطـات میان آنها پرداختهانـد .این پژوهش
بـا روش آمیختـة اکتشـافی انجـام شـده اسـت .بـرای مدلسـازی
پرسـشنامهای طـرح شـده کـه در آن نظـر یـازده خبـره در حـوزة
گردشـگری فرهنگـی بـا روش نمونهگیـری هدفمنـد و گلولـه برفـی،
منعکس شـده اسـت .نتایـج ایـن پژوهش بـه دسـتهبندی پیامدهای
توسـعة پایـدار گردشـگری در مقصدهـای فرهنگی و طراحـی مدل بر
این اسـاس در شـش سطح انجامید .سـرانجام مدل پیشنهادی تفسیر
شـده و سـطوح و ارتباطـات میـان ابعـاد آن تجزیـه و تحلیـل شـده و
راهکارهایـی بـرای پایـداری پیامدهای مثبـت و جلوگیـری از تأثیرات
منفـی در مقصدهـای فرهنگی ارائه شـده اسـت.
بحرینی ( )1399در پژوهشـی با عنوان «گردشگری فرهنگی و توسعۀ
پایدار» ،معتقد است امروزه مقولۀ گردشگری به طور عام و گردشگری
فرهنگـی بـه صورت خاص میـزان قابل توجهی از تولیـد ناخالص ملی
و داخلـی کشـورهای جهـان را خود به اختصاص میدهد .گردشـگری
و اقتصـاد گردشـگری در حـال تبدیل شـدن بـه یکـی از ارکان اصلی
اقتصـاد تجـاری جهان اسـت .افـزون بر ایـن بسـیاری از برنامهریزان و
سیاسـتگذاران ،از صنعـت گردشـگری بـه عنـوان رکن اصلـی پایدار
یـاد میکنند .در این راسـتا گردشـگری فرهنگی نیـز جزئی از صنعت
گردشـگری به حسـاب میآیـد .در ایـن مقاله با طرح این پرسـش که
گردشـگری فرهنگی چه تأثیری بر توسـعۀ پایدار دارد ،تالش خواهیم
کـرد ،بـا اسـتفاده از روش تحقیـق مبتنی بر مطالعـات کتابخانهای ،به
تأثیر آن بپردازیم.
وثوقی ،آرام و سـلمانی ( ،)1391در مقالهای با عنوان «موانع سـاختاری
در جهـت شـکلگیری و ارتقـاء توسـعۀ فرهنگـی در ایـران ،چالشها
و راهکارهـا» ،معتقدنـد توسـعۀ فرهنگـی یکـی از شـاخصهای اصلی
خودبـاوری جامعـه اسـت ،توسـعۀ فرهنگـی در قالـب اهمیـت دادن
بـه ارزشهـای محلـی و ملـی بایـد بتوانـد از طریـق برنامهریزیهـای
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فرهنگـی و اجتماعـی بـه نیازهـای معنوی و مـادی افـراد جامعۀ خود
پاسـخ دهد .یافتههـای تحقیق نشـان میدهد ،وضعیت شـاخصهای
فرهنگـی و بـه عبارتـی وضعیـت توسـعه فرهنگـی ایـران در شـرایط
مسـاعد و مطلوبی نیسـت و از جمله عوامل تأثیرگـذار بر این وضعیت
مقـوالت فرهنـگ سـنتی ،سـنت ایرانـی ،فرهنـگ اسـتبداد و تأخـر
فرهنگـی اسـت .نتایـج بهدسـت آمـده حاکـی از آن اسـت ،فرهنـگ
برآمـده از نظـام نامـوزون و ناهمگـون جامعـه ایـران ،بـه عنـوان مانع
سـاختاری رونـد و فراینـد توسـعه و توسـعۀ فرهنگی در جامعـه ایران
بوده اسـت.
ضرغـام بروجنـی و حیـدری ( ،)1395در پژوهش خود با عنوان «تأثير
رسـانههاي نويـن بـر توسـعۀ اسـتراتژيهاي گردشـگري» به بررسـي
كاركردهـا و ويژگیهـاي رسـانههاي نويـن در جامعه و اسـتراتژیهاي
گردشـگري ،سـند چشـمانداز گردشـگري ،الگوهاي نظـري ارتباطات
توسـعه و مديريـت گردشـگري میپردازنـد .مهمتريـن دسـتاورد اين
تحقيـق ،ارائـۀ مدلي اسـت كـه تأثير كاركردهـاي رسـانههاي نوين بر
توسعۀ اسـتراتژيهاي گردشـگري مبتني بر فناوري اطالعات را نشان
داده است.
در پژوهـش عبدی و کاوسـی ( )1393با عنـوان «طراحی و ارائۀ الگوی
سـنجش توسـعۀ فرهنگی در کشـور ایـران با اسـتفاده از نظریـۀ داده
بنیاد» ،طراحی مدلهای سـنجش توسـعۀ فرهنگـی مقولۀ فرهنگ و
مدیریـت فرهنگـی یکی از موضوعاتی اسـت که امروزه توجه بسـیاری
از صاحـب نظـران و دسـت اندرکاران مدیریـت را به خـود جلب کرده
اسـت .در ایـن مقالـه بـه موضـوع ضرورتهـای توجـه بـه فرهنـگ
پرداختـه میشـود .تأثیـر فرهنـگ در شـکل گیـری حـوادث بـزرگ
اجتماعـی در دنیـا ،نقـش فرهنگ در شـکل گیری و اسـتمرار انقالب
مبـارک اسلامی ،اهمیت فرهنـگ از دیدگاه امام خمینـی (ره) و مقام
معظـم رهبـری ،عصر جهانی شـدن و لزوم توجه جدی بـه آن ،تهاجم
فرهنگـی و ضـرورت ایفای نفش فعـال ،ضرورت رویکرد مهندسـی در
کنتـرل پدیدههـای فرهنگـی ،لزوم وحدت حـوزه و دانشـگاه در مقوله
فرهنـگ ،مدیریـت فرهنگـی ،تنـوع فرهنگـی ،گسـتردگی موضوعات
فرهنگـی و نقـش فرهنگ در ایجاد توسـعه ،از ضرورتهایی میباشـد
کـه در ایـن مقالـه مورد بررسـی قرار گرفته اسـت.

سؤاالت پژوهش

این پژوهش به دنبال پاسخگویی به سؤاالت زیر است:
 .1چـه دالیلـی بـرای پرداختن بـه مقولۀ توسـعۀ فرهنگی بـا رویکرد
گردشـگری وجود دارد؟
 .2چـه عواملـی میتوانـد بـر توسـعۀ فرهنگی بـا رویکرد گردشـگری
اثر بگـذارد؟
 .3بسـترها و زمینههای اساسـی توسـعۀ فرهنگی از طریق گردشگری
چه مواردی اسـت؟
 .4چالشها و موانع صنعت گردشگری کدامند؟

مبانی نظری
••فرهنگ

فرهنـگ بُعـد عمومی نشـأت گرفتـه از همان اندیشـۀ تایلر اسـت که
«فرهنـگ را مجموعـه ای از تواناییها ،شـناخت ،باورها ،اشـیا ،فنون و
هنرهـا و قوانیـن میداننـد کـه هر انسـانی از جامعهای کـه در آن عضو
اسـت ،دریافت میکنـد (ریویـر.)45 1379 ،

••توسعه

توسـعۀ فرایندی اسـت پیچیده که طی آن جامعه از یک دورۀ تاریخی
بـه دورۀ جدیـدی منتقل میشـود و ایـن فرایند در هر مرحله از رشـد
در تمامـی مراحـل زندگـی اثرگـذار اسـت ،بنابرایـن توسـعه مفهومی
اسـت ارزشـی کـه همـراه بـا فرضهایـی هنجـاری از الگـوی انتزاعی
جامعه داللـت دارد (رسـولی.)41 ،1392 ،

••توسعۀفرهنگی

توسـعۀ فرهنگـی بـا تأکید بـر هویـت فرهنگی ،بهینهسـازی شـرایط
فرهنگـی ،و رشـد کمـی و کیفـی مسـائل مربوط بـه خود میباشـد و
بـه اخلاق و آداب و سـنن جامعـه بهبود میبخشـد و بر رونق بـازار و
فنـون دانـش و تکنیک میافزاید (نظیرپـور .)44 ،1387 ،توسـعه بايد
ريشـه در فرهنـگ خـود يعنـي ريشـه در هويـت دينـي و تاريخـي و
فرهنگی ،خود داشـته باشـد (افـروغ .)26 ،1385 ،وظیفۀ ملتهاسـت
کـه بـا توسـعۀ فرهنگ خود هر مقـدار توسـعه را که به دسـت آوردند
تثبیـت نماینـد و فرهنـگ خـود را برای توسـعۀ پایدار مسـلح نمایند.
توسـعه یـا عدم توسـعه از خـارج به هیچ کشـوری تحمیل نمیشـود
خـود جامعـه بایـد توسـعه را رقـم بزنـد و سیسـتم ارزشـی حاکـم بر
جامعـه در ایـن میان نقـش برجسـتهای دارد (هاینتیگتون بـه نقل از
دوازده امامـی .)28 ،1390 ،توسـعۀ فرهنگـی فراینـدی اسـت که طی
آن تغییراتـی در حوزههـای ادراکی ،شـناختی و ارزشـی در گرایشها،
باورهـا و رفتارهـای افراد جامعه به وجود میآید (غفـاری.)50 ،1384 ،
یکی از راههای گسـترش توسـعۀ فرهنگی در جوامع ،شـناخت میراث
فرهنگـی و ارزشهـای بومـی و محلـی آن جامعه اسـت ،گردشـگری
یکـی از لـوازم این شـناخت میباشـد .در توسـعۀ توریسـم به مسـئلۀ
فرهنـگ توجه خاصـی میشـود (رضوانـی.)52 ،1374 ،

••ضرورت توسعۀ فرهنگی

در بررسـی توسـعۀ فرهنگـی باید به کیفیت سـطح زندگـی و فرهنگ
جـاری در یـک جامعـه اشـاره کـرد ،بـر این اسـاس وظیفـۀ اصلی هر
برنامـۀ توسـعۀ فرهنگی بـرآورده کـردن نیازهای فرهنگـی آن جامعه
اسـت ،تـا از ایـن طریـق مـردم بـه کاالهـای فرهنگـی که بـه زندگی
و رشـد فرهنـگ آنهـا دوام میبخشـند دسترسـی داشـته باشـند.
براسـاس نگـرش توسـعهگرایانه بـه فرهنـگ ،برخـی از اندیشـمندان،
جامعهشناسـان و انسانشناسـان از بُعـد ویژگـی اجتماعـی و فرهنگی
تأکیـد بـر ایـن دارنـد کـه توسـعه ایجـاد نوعـی زندگـی پرثمـر برای
فرهنـگ و تکامـل فرهنگـی یـک جامعـه اسـت؛ و میتـوان گفت که

پاییز 1400

شمارۀ 6

51

راهبردها ،علل و چالشهای توسعه فرهنگی با رویکرد توسعۀ گردشگری با استفاده از روش داد هبنیاد | ابوذر رضایی و همکاران
بُعد توسـعۀ انسـان به دسـتیابی ارزشهای فرهنگی خاص توجه ویژه
دارد (جهانگیـری ،لهسـاییزاده و منصوریـان.)۹ ،1389 ،

••صنعتفرهنگ

توسـعۀ صنعـت توریسـم و جهانگـردی را بـه نوعی میتـوان تحمیل
صنعـت فرهنگـی نامیـد .ایـن صنعـت عمدتـاً در اختیـار کشـورهای
پیشـرفتۀ صنعتـی و غربـی اسـت .دکتـر سـروش وضعیـت کنونـی
فرهنـگ مـا را در ارتبـاط بـا فرهنگ غـرب متأثر از سـه فرهنگ ملی
یـا ایرانـی ،غربـی و دینی یا اسلامی میداند و معتقد اسـت که ضمن
حفـظ هویـت ملـی و دینـی هویت سـوم مـا در شـناخت و ارتبـاط با
فرهنـگ غربی اسـت وی مـی افزاید ما بـا فرهنگ غربی بیـش از یک
قرن و نیم اسـت که آشـنا شـده ایم؛ علم و فلسـفه و ارزشهای غربی
بـه همـراه نهادهای سیاسـی و تکنولـوژی و ...آنها در میان مـا راه پیدا
کـرده و بـه خانههـای مـا نیـز رسـیده اسـت و در ذهن و عیـن ما نیز
اثرگذاشـته اسـت (کاجی.)166 ،1392 ،

••توسعۀ فرهنگی و جهانگردی

یکی از راههای گسـترش توسـعۀ فرهنگی در جوامع  ،شـناخت تاریخ
صنعـت گردشـگری (جدول  )1و همچنین شـناخت میـراث فرهنگی
و ارزشهـای بومـی و محلـی ان جامعه اسـت .در توسـعۀ توریسـم به
مسـئلۀ فرهنـگ توجـه خاصـی میشـود .رابطـۀ توسـعۀ فرهنگـی و
جهانگـردی فقـط بـه رابطـۀ مردم و اشـیاء یـا انـواع فرهنگهـا و آثار
کهـن و نظایـر آن محدود نمیشـود .بلکـه رابطۀ معنـوی فرهنگ که
شـامل آگاهـی از روشها و کردارهاسـت و جنبههـای مختلف زندگی
مثـل هنـر ،روابط انسـانی ،اقـوام مختلـف و همچنین مسـافرت مردم
جهـت آگاهـی از آنچه کـه در دنیایی امروز میگذرد نقش بسـیار مهم
و ارزنـدهای در گسـترش توسـعۀ فرهنگی ملل مختلـف ایفا میکند»
(رضوانی .)52 ،1374 ،رابطۀ جهانگردی و توسـعۀ فرهنگی را میتوان
در جهانگـردی فرهنگـی مطالعـه کـرد .جهانگردی فرهنگی اشـاره به
جذابیتهـای فرهنگـی آن جامعـه دارد .در مناطـق در حـال توسـعه
مثـل ایـران این جذابیتها به صـورت اماکن زیارتی ،هنرهای دسـتی،
فعالیـت های فرهنگی «محلی -منطقهای -ملی» قابل بررسـی اسـت
(وای-گـی.)57.1382 ،

••نظریۀ مکتب کالسیک و نئوکالسیک در ارتباط با
گردشگری

بـا توجـه بـه یکـی بـودن اصـول و پایههـای مکتـب کالسـیک و
نئوکالسـیک و بـاور هـر دو مبتنـی بـر عـدم دخالـت دولـت ،مواضع
ایـن مکاتـب درخصـوص صنعـت گردشـگری و سـازوکارهای آن
مواضـع واحـدی خواهـد بـود .نظـر پیـروان این مکاتـب در مـورد این
صنعـت ،بـا توجه بـه اصول کلـی آنان مبتنی بـر عدم دخالـت دولت،
خصوصیسـازی ،پیـروی از اصـل بـازار آزاد و رقابـت کامـل میباشـد،
چـرا کـه نیروهـای بـازار آزاد و رقابتـی ،خود به شـکلی عمل میکنند
کـه تعـادل بـه صـورت خـودکار برقـرار میشـود .بنابرایـن نیـازی به
دخالـت دولـت و هدایـت امـور به دسـت آن نیسـت .بر اسـاس اصول
ایـن مکاتـب ،ایـن نتیجه حاصل میشـود کـه دولت مجاز بـه دخالت
52

شمارۀ  6پاییز 1400

در صنعـت گردشـگری و امـور مربـوط بـه آن نخواهـد بـود ،البته باید
اذعـان داشـت کـه ایـن مکاتب با نقـش نظارتـی دولـت مخالفتی نیز
نداشـته ،و بخشهـای خصوصـی مجازنـد با توجه به اصل جسـتجوی
حداکثـر سـود مطلـوب ،رفتـار عقالئی ،تصمیمگیـری بهینـه و آزادی
نامحـدود نظـام عرضه و تقاضا ایـن صنعت را به حالت تعـادل درآورند
(نوربخـش و اکبرپـور سراسـکانرود.)25 ،1389 ،

روش پژوهش

در ایـن مقالـه از روش داده بنیـاد (گراندد تئوری) اسـتراوس و کوربین
اسـتفاده شـده اسـت .از جمله مفروضات اساسـی نظریۀ دادهبنیاد این
اسـت که دادههـای حاصل از نظریههای گذشـته نباید جریان تحقیق
فعلـی و جمـعآوری دادهها را تحت تأثیر قـرار داده و جهتدهی نماید.
مرحلـۀ اولیۀ تحقیـق دادهبنیـاد ماهیتی اکتشـافی دارد (فراسـتخواه،
 .)45 ،1399دادههـای ایـن پژوهـش از دو طریـق جمـعآوری شـد،
روش اول مصاحبـه بـا  14نفـر از متخصصـان ،اسـتادان دانشـگاه
در حـوزۀ گردشـگری کـه در جـدول  2مشـخص شـده اسـت و نیـز
مقاالت معتبر علمی پژوهشـی بـا موضوع گردشـگری و مصاحبههای
نیمهسـاختاریافته و عمیـق همچنین روش نمونهگیـری نیز به صورت
گلولـه برفی انجام شـد.
بالفاصله پس از اتمام مصاحبه ،نسخهنویسـی انجام شـد تا در تحلیل
دادهها اسـتفاده شـود .در این راسـتا جهت کدگذاری از نرمافزار تحلیل
کیفـی دادهها ( )MAXQDAاسـتفاده شـد .در مرحلـۀ اول کدگذاری
بـاز ،بالـغ بـر  400کـد بـاز  /مفهـوم اسـتخراج شـد متـن مصاحبـه
سطربهسـطر مفهومبنـدی شـد .در مرحلـۀ کدگـذاری محـوری ،ایـن
مفاهیم کنار یکدیگر گذاشـته شـد و براسـاس همپوشـانی معنایی به
صـورت مقـوالت محوری درآمد و درنهایت مقـوالت عمده در مقولهای
جدیـد بـه نـام مقولـۀ هسـتهای در سـطحی انتزاعیتـر از دو مرحلـۀ
پیشـین حاصل شد.

یافتههایپژوهش

بـا توجـه بـه شـرایط علتهـا ،زمینـه ،مداخلهگـران و اسـتراتژی و
پیامدهای آن در توسـعۀ گردشـگری پرداخته شـد .در ابتدا با خواندن
مقـاالت حـوزۀ توسـعۀ فرهنگی و سـپس مقـاالت حوزۀ گردشـگری،
مناسـبت بیشـتری بـا اهـداف پژوهـش احسـاس شـد ،این کدهـا در
نهایـت بـه شـرح جـدول  3تنظیم شـد.
بـا توجـه بـه مـدل اسـتراوس و کربین مقـوالت به صـورت محورهای
زیـر کدبندی و دسـتهبندی شـدند:
 اسـتراتژی :مشـارکت مردم/بـه سـازی/بازاریابی و تبلیغات/ایجـادالگوهـای فرهنگی/تشـویق سـرمایهگذاری؛
 شـرایط علّـی :ایجـاد آگاهـی /تناسـب برنامههای توسـعه بـا نیازها/تأمیـن خواسـت گردشـگران /برگـزاری جشـنوارهها /آمـوزش و
توانمندسـازی نیروهـای انسـانی مرتبـط؛
 -زمینهها :شناخت ظرفیتها /تأکید بر قومیتها؛
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جدول  .1دورهبندي تاريخ گردشگري از نظر مورفي .مأخذMMawforth & Munt, 1998, 83. :
دوره

انگيزه

مؤلفهها

ميزان تحرك

پيشا ـ صنعتي

جستجو ،تجارت ،زيارت  /مذهب آموزش و
بهداشت

تعداد كم مسافران ،به اندازهاي كه ثروتمند بودن،
نفوذ داشتند و از دريا اجازۀ سفر داشتند

كند و غير قابل اطمينان خطرناك

صنعتي

تأثير آموزش و پرورش ،چاپ راديو ،فرار از شهر
و كار به سوي امپراطوريهاي استعمار

درآمد بيشتر ،فراغت بيشتر ،تورهاي سازمانيافته

هزينة پايين حملونقل و امنيت آن

جامعة مصرفي

تأثیر ارتباطات ديداري جامعۀ روزمره و فرار از
كار و بيگانگي زندگي

هفتۀ كاري كوتاهتر ،درآمد اختياري خريد و فروش
تودهاي بستههاي مسافرتي

رشد جابجايي فردي كارآمد و سريع

آينده

تعطيالت بهمثابۀ يك حق و ضرورت و تركيب
آن با تجارت و يادگيري

تهيۀ تسهيالت توسط خود فرد خانواده كوچكتر،
هر دو نفر خانواده مزدبگير ،روند جمعيتي به
سمت توجه به گروههاي مسافرتي

سوختهاي جايگزين حملونقل كارآمدتر؛
استفاده از حملونقل عمومي اشكال متنوع
مسافرت

جدول  .2مشخصات کلی شرکتکنندگان در مصاحبه .مأخذ :نگارندگان.
شماره

سن

جنسیت

تخصص

1

60

مرد

استاد دانشگاه

2

50

مرد

استاد دانشگاه

3

45

مرد

استاد دانشگاه و فعال حوزۀ گردشگری

4

44

مرد

استاد دانشگاه ،هنرمند ،نقاش

5

42

زن

گردشگر و فعال فرهنگی

6

40

مرد

استاد دانشگاه ،فعال فرهنگی

7

39

مرد

پژوهشگر حوزۀ گردشگری ورزشی

8

؟

مرد

عکاس ،گردشگر ،باستانشناس

9

39

مرد

عکاس و طبیعت گرد

10

39

مرد

کوهنورد و کارشناس میراث فرهنگی

11

38

مرد

گشتبر (تور لیدر)

12

؟

زن

هنرمند و دوستدار طبیعت

13

؟

مرد

پژوهشگر مسائل اجتماعی

14

28

مرد

دانشجو ،عکاس

جدول  .3تفکیک مفاهیم و دستهبندی براساس کدهای انتخابی .مأخذ :نگارندگان.
تفکیک مفاهیم و دستهبندی آنها بر اساس کدهای انتخابی
ضرورت شناخت ظرفیتها و مناطق گردشگری /تأثیرگذاری جاذبههای فرهنگی /اهمیت و ضرورت برگزاری جشنوارههای فرهنگی /اطالعرسانی کافی /نیروی انسانی کارآزموده و
متخصص /زنده شدن فرهنگهای بومی محلی /حمایت از فرهنگ سنتی و بومی
تسهیالت الزم برای وارد کردن و تولید تجهیزات و تأسیسات /نظارت کافی در زمینۀ نگهداری و حفظ اماکن باستانی و تاریخی /تسهیالت الزم برای فعاالن گردشگری و حوزۀ
توریسم /بودجۀ کافی /بازاریابی و تبلیغات /درآمدزایی گردشگري با استفاده از فضای مجازی /ایجاد زیربناهاي اقتصادي /توسعۀ صادرات غیرنفتی -درآمد حاصل از مالیات
شناخت کامل این حوزه /تأکید رسانهها برگردشگري /استفاده از فناوریهای نوین تربیت و
آموزش نیروی انسانی متخصص /تأکید بر هنجارهای فرهنگی جامعۀ ایرانی /نیاز به یک برنامۀ جامع استراتژیک /هماهنگی بین سازمانها و ارگانهای دولتی
نشاط فرهنگی /افزایش هویت فرهنگی /نشاط اجتماعی /شناخت تمدن ایرانی و جغرافیایی

علل پرداختن به توسعۀ فرهنگی با رویکرد گردشگری:
 منابـع غنی فرهنگـی /تعیین و عینیت الگوهای فرهنگـی /رویاروییفرهنگـی /غنای فرهنگی /قدرتنمایی فرهنگـی /تقابل فرهنگی /منابع
فرهنگی /مالکیت فرهنگی؛
 -بسـترها و زمینههای(اسـتراتژی) توسـعۀ فرهنگـی بـا رویکـرد

گردشـگری :فراوانـی بسـتر تاریخـی و فرهنگـی /مردم خوشسـیرت/
جغرافیـای خـاص ،شـناخت ظرفیتهـا.
 چالشهـا و موانـع توسـعۀ فرهنگی و گردشـگری :ناتوانـی در ایجادجاذبه /فرسـودگی /فرسـودگی مکانهـا (هتل-جاده حملونقـل و/)...
اعمـال نفوذ افراد غیر متخصص در حوزۀ گردشـگری /تبلیغات بسـیار
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راهبردها ،علل و چالشهای توسعه فرهنگی با رویکرد توسعۀ گردشگری با استفاده از روش داد هبنیاد | ابوذر رضایی و همکاران
ضعیـف و ایدئولوژیک /عدم به کارگیری شـهروندان /عدم مسـئلهیابی
مشـارکتی بـا شـهروندان /موازیکاریهـای اداری /وجود  25سـازمان
و مرکـز دولتـی در حـوزۀ فرهنگـی /مـوازیکاری شـدید /حضـور
معنـادار افـراد خاص سـطح پایین مثـل معتـادان متجاهر /ولگـردان/
دزدان /لمپنهـا /افغانهـا در اماکـن مذهبـی و تاریخـی که به چشـم
میخـورد .در جـدول  4مقـوالت ،مفاهیم و کدهای محـوری خروجی
از نرمافـزار  MAXQDAمشـخص شـده اسـت.

بحث و نتیجهگیری

مـدل مفهومـي نهتنهـا بـه معنـای بارگرفتـن فکـر و شـهودی کـردن
اندیشـهها (مفهومها) اسـت بلکه همچنین فرمولبندی آنها را در درون
یـک طرح منطقي نظـامدار و تبیینـي ایجاب میکند .نقشـۀ مفهومی
خروجی کدگذاری انتخابی در تصویر  1نشـان داده شـده اسـت .توسعۀ
فرهنگی ،خاصیت ملی دارد و در درون هر کشـور و جامعۀ خاص انجام
میشـود .به عبارت دیگر توسـعۀ فرهنگی در هر کشـور با کشـورهای
دیگـر متفـاوت اسـت و کشـور میتواند مبتنـی بر سـنتهای تاریخی
خـود ،توسـعۀ فرهنگـی خاص خود را داشـته باشـد .توسـعۀ فرهنگی
نیازمنـد برنامهریـزی و سیاسـتگذاری فرهنگی ،پژوهشهـای ژرف و
تطبیقی اسـت بدون این پژوهشها اقدامات فرهنگـی فاقد دروننگری
و بیبهـره از غنـای الزم خواهـد بـود .امـروزه بـرای برتـر بـودن در کرۀ
آبـی خاکـی باید فرهنـگ را تقویت کـرد .فرهنگ اگر صادر شـود هیچ
قدرتـی نمیتوانـد مانـع آن شـود و این ذات فرهنگ اسـت کـه همه را
به سـمت دوسـتی و عشـق فرا میخواند صنعت گردشـگری در دنیای
امـروز بسـیار قدرتمند اسـت ،در واقـع گفتمان غالـب در اکنون جهان،
گفتمـان فرهنگـی است.گردشـگری میتوانـد اشـاعۀ فرهنگـی را کـه
سـازمانهای عریـض و طویـل نمیتواننـد انجام دهند یا بـا هزینههای
بسـیار گـزاف بـرای دولتهـا محقـق میشـود را کاملتـر و کارآمدتـر
محقـق سـازد .بـا توجه بـه جاذبههـای گوناگـون گردشـگری در ایران
بایـد ایـن صنعـت جـای صنعـت نفـت را بگیـرد ،در غیـر ایـن صورت
کشـور ما دچار خسـران جدی خواهد شـد .همانطـور که مقام معظم
رهبـری در حـوزۀ فرهنـگ و تکیه بر توان داخلی همیشـه حساسـیت
جـدی داشـتهاند و همـواره بر این مهـم تأکید فرمودنـد الزم و ضروری
اسـت کـه دسـتاندرکاران حـوزۀ فرهنـگ از صنعـت توریسـم و اثری
کـه ایـن صنعـت بر فرهنـگ و اقتصـاد میگـذارد آگاه باشـند و بدانند
کـه برای رسـیدن به کشـوری توسـعهیافته باید از اقتصـاد نفت فاصله
گرفـت و یکـی از راههای رسـیدن به این آرزو  ،تقویت صنعت توریسـم
اسـت ،زیـرا تالش بـرای جذب گردشـگران میتواند برای هر کشـوری
جذب سـرمایه و تبلیغ فرهنگ آن کشـور به دیگران باشـد .امروزه هر
یـک نفر گردشـگر برابر چند بشـکه نفت برای کشـور مـا ارزآوری دارد.
ایـن جذب سـرمایه به همراه اشـاعۀ فرهنگی که توسـط هر گردشـگر
انجـام میگیـرد فقط با توسـعۀ فرهنگی انجـام خواهد گرفت .توسـعۀ
فرهنگـی در هر کشـوری بسـتگی به اجـرای آن دارد فرهنـگ ،اقتصاد
و محیـط زیسـت ارتبـاط معنـاداری با برنامهریزی و توسـعۀ پایـدار در
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گردشـگری داشـته و از عوامـل دخیـل در این فرایند اسـت .در کشـور
مـا بافت اجتماعی بعـد چند فرهنگی و شـاید قومیت-فرهنگی نقش
پررنگـی یافتـه اسـت .فرهنگ پدیـدهای ارتباطـی اسـت و این ماهیت
تبـادل آن را بـه وسـیلۀ فراینـد ارتبـاط امکانپذیر میسـازد .نگاهی به
واژۀ گردشـگر نیز نشـان از ارتباط جدید گردشـگر با محیطی متفاوت
از محیـط قبلـی او میدهـد کـه ایـن ارتبـاط ممکـن اسـت اقتصادی
فرهنگـی و یـا تجاری باشـد .این صنعت با زندگی مردم عجین شـده و
درخواسـتها و تمایالت انسـانی در آن اثرگذار و از آن اثرپذیر اسـت به
همیـن دلیـل مورد توجه دولت هاسـت .کشـور ما نیز همـگام با جهان
گامهایـی را در ایـن زمینـه برداشـته اسـت ،البتـه انتقاداتـی هـم بوده
اسـت .کارشناسان ،مشـکالت فرهنگی رخداده در صنعت گردشگری را
نه به دلیل فرهنگ ایرانی-اسلامی بلکه محصول سیاسـتگذاریهای
غلـط و برنامهریـزی های غیـر اصولی دسـتگاههای مسـئول میدانند.
توسـعۀ گردشـگری در جامعـۀ پورالیسـم (وجـود خردهفرهنگهـا) ما
نیازمنـد مطالعـۀ عمیـق تمـام فرهنگهـا و بررسـی و دقـت نظـر در
رفتار و سـلوک و سـنن اقوامـی دارد که در کل ایـران زندگی میکنند.
قومیتهـای مختلـف ایرانـی حامل فرهنگها و سـنن منحصـر به فرد
خویـش و تـا حـدودی متفـاوت از یکدیگرنـد .پراکندگی این اقـوام در
ایـران بـه آن حـال و هوای خاصـی داده اسـت و آنچه سیاسـتگذاری
و برنامهریـزی کالن کشـور بایـد بـه آن توجه کنـد برنامهریزی صنعت
گردشـگری متناسـب بـا هر کـدام از ایـن فرهنگهاسـت .غریبنوازی
بـه نوعـی از جامعۀ ما رخت بر بسـته اسـت و ما با تعامـل با غریبههای
هـم وطـن نیـز بـا چالـش جـدی مواجـه هسـتیم ،بنابرایـن نیازمنـد
شـناخت و تحلیـل مؤلفههـا ،شـاخصها و اسـترات ِژیهای توسـعۀ
فرهنگی با رویکرد گردشـگری هسـتیم تـا در اقتصـاد کالن این حوزه
سـهمی داشـته باشـیم .جاذبههای گردشـگری خارجی و حتی داخلی
همانند آثار باسـتانی ،اماکن تاریخی ،اماکـن مذهبی ،منابع طبیعی و...
وجود مبارک شـاعرانی چون سـعدی و حافظ ،خیام ،عطار نیشـابوری،
حکیم ابوالقاسـم فردوسـی و ...باغهای زیبای ایرانی  ،شهرهای تاریخی
ماننـد کاشـان ،شـیراز ،مراغه ،همـدان و ...وجـود اقـوام و قبایل متعدد
درکل کشـور ،وجود چهار فصل ،موزهها ،تخت جمشـید ،نقش رسـتم،
نقش رجب ،پاسـارگاد ،طاق بسـتان و  ...بسـیاری دیگر از پتانسیلهای
گردشـگری ایران میتواند سـبب جذب گردشـگران شـود.

پیشنهاداتآتی

 حوزۀ گردشـگری بسـیار وسـیع ،جذاب و دوستداشـتنی اسـت کهپژوهشـگر همواره کشـف میکنـد و میتوانـد پژوهشـگر را غافلگیر و
هیجـانزده کنـد بنابرایـن توصیـه میشـود بچههـای عالقهمنـد وارد
این حوزه شـوند.
 پتانسـیل فرهنگـی و تاریخـی همـۀ جغرافیـای ایـران نیازمنـدپژوهشهـای حقیقـی اسـت و بایـد تمامـی آن از طریـق پژوهـش
اسـتخراج شـود.
 -بـه دالیـل متعـددی از جملـه غنـای فرهنگـی ایـران و وجـود
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تاریخـی ،موضوعـات نـو و بکـری را در خـود چـون مرواریـدی غلتان
پنهان کرده اسـت .عالقهمندان و پژوهشگران و دانشجویان تحصیالت
تکمیلـی میتوانند این موضوعات را دریابنـد و قدمهای محکمی را در
این حـوزه بردارند.

خردهفرهنگهـای بسـیار دسـت پژوهشـگران بـرای انتخـاب حـوزۀ
مـورد عالقۀ خود در صنعت گردشـگری فرهنگی باز اسـت موضوعات
کارنشـده فراوان اسـت و پژوهشـگران را به سـمت خود فرا میخواند.
 جغرافیـای پهنـاور و فرهنـگ غنـی بـه اضافـۀ پتانسـیل فرهنگی وجدول  .4مقوالت ،مفاهیم وکدهای محوری خروجی  .MAXQDAaمأخذ :نگارنده.
کدگذاری محوری

استراتژی
(راهبردها)

علتها

زمینهها

کدها

نشانهها

مشارکت مردم

توجه به ارزشهای بومی و محلی در توسعۀ گردشگری و نقش مردم در گسترش فرهنگ گردشگری /تأکید بر رونق
گردشگری شهرهای مرزی /توسعۀ گردشگری داخلی و ارائۀ تصویر مطلوب از قابلیتهای گردشگری ایران /زنده کردن
مراسم تاریخی پارسی /تأکید بر هنجارهای فرهنگی جامعۀ ایرانی

بهسازی

بهسازی محیطهای گردشگری و تفریحی /تسهیالت الزم برای وارد کردن تجهیزات و تأسیسات

بازاریابی و تبلیغ

وضعیت بازاریابی و تبلیغات ضعیف گردشگری

ایجاد الگوی فرهنگی

بازتولید فرهنگی /غنای فرهنگی

تشویق به سرمایهگذاری

ایجاد تسهیالت برای گردشگری /عدم تمایل سرمایهگذاری در حوزۀ گردشگری /عدم اختصاص بودجۀ مناسب و کافی

ایجاد آگاهی

ایجاد آگاهی بیشتر در جامعه و ضرورت شناخت ظرفیتها و مناطق گردشگری /احترام به فرهنگ اقوام و قومیتها/
استفادۀ آموزشی از مکانهای تاریخی و فرهنگی /عدم اطالعرسانی کافی از جاذبههای گردشگری

تناسب برنامههای توسعۀ
فرهنگی با نیازهای کشور

تناسب برنامۀ توسعۀ پایدار با فرهنگ جامعه و تناسب آن با مناطق هدف /نبود یک برنامۀ جامع و استراتژیک /مشخص
نبودن هدفها و سیاستهای گردشگری /عدم وجود دید راهبردی در مدیران

تأمین خواست گردشگران

گردشگری که به هاوایی میرود نمیتواند خواست خود را در ایران پیدا کند بنابراین ضروری است که برنامهریزی صحیح
و منطبق با سیاستهای کلی کشور اتخاذ شود /رضایت از تجهیزات و امکانات در مقاصد گردشگری /آزادیهای فردی و
اجتماعی

برگزاری جشنوارهها

اهمیت و ضرورت برگزاری جشنوارههای فرهنگی در مقاصد گردشگری

آموزش و توانمندسازی
نیروهای انسانی مرتبط

فقدان نیروی انسانی کارآزموده و متخصص /وجود پتانسیل و سرمایههای تاریخی و میراث فرهنگی /اعمال نفوذ افراد غیر
متخصص در حوزۀ گردشگری /تبلیغات بسیار ضعیف و ایدئولوژیک

وجود منابع فرهنگی

منابع غنی فرهنگی ،تاریخی و میراث فرهنگی /قدرتنمایی فرهنگی با نگاه گردشگری با توجه به ظرفیت کشور /اماکن
مذهبی

شناخت
ظرفیتها

تأکید بر
قومیتها

استراتژیک

شناخت مسئولین از فرصتهاي گردشگري به عنوان شاخص مهم توسعۀ فرهنگی /ایجاد و ظرفیتسازی مناسب
شبکههای مجازی /رفت و آمد کشورهای عربی حاشیۀ خلیج فارس و دیگر کشورهای اسالمی و غیر اسالمی .شیراز و
قطب پزشکی کشور

بومشناختی

آب و هوای معتدل .منابع طبیعی

تاریخی

فروانی بستر تاریخی ،فرهنگی ،مذهبی
پتانسیل تاریخی و میراث فرهنگی

فرهنگی

ضرورت شناخت ظرفیتها و مناطق گردشگری /جذابیت شهری و روستایی

تکثرگرایی
فرهنگی

وجود کثرت فرهنگی و اقوام و قومیتها و خردهفرهنگها

معناسازی

پیامدها

توسعۀ
فرهنگی

معناسازی در بستر جامعه و شناخت اهمیت و درک جایگاه گردشگری در دنیای امروز
گسترش تعامالت اجتماعی و اشاعۀ فرهنگی

آگاهی به
سرمایههای
فرهنگی

برخورد مثبت با جاذبههای گردشگری ،افزایش هویت فرهنگی و بهبود و توسعۀ عدالت اجتماعی

مدیریت بومی

مدیریت بومی (معنای عام)

ترویج دوستی

احساس دوستی با کشورهای مسلمان و غیر مسلمان

رونق اقتصادی

رونق اقتصادی ،پویایی اقتصادی غیر نفتی

فضای باز
فرهنگی

فضای فرهنگی پویا و اشاعۀ فرهنگی /پدیدههای مثبت فرهنگی و نشاط اجتماعی /ایجاد تسهیالت برای گردشگری

احساس تعلق
اجتماعی

غرور ملی ،هویت ملی

پاییز 1400

شمارۀ 6

55

راهبردها ،علل و چالشهای توسعه فرهنگی با رویکرد توسعۀ گردشگری با استفاده از روش داد هبنیاد | ابوذر رضایی و همکاران
تصویر  .1نقشه مفهومی خروجی کدگذاری انتخابی  .مأخذ :نگارندگان.

فهرستمنابع

••افروغ ،عماد .)1385( .چالشهاي فرهنگي ايران .بازتاب اندیشه.)78( ،
••بانی فیس ،پرسیال .)1380( .مدیریت گردشگری فرهنگی (ترجمۀ محمود عبداهلل زاده).
تهران:دفترپژوهشهایفرهنگی.
••بحرینی ،بدریه .)1399( .گردشگری فرهنگی و توسعۀ پایدار .پژوهشهای گردشگری و
توسعۀ پایدار.62-53،)1(3،
••بیک محمدی ،حسن .)1380( .فرهنگ شهرنشینی و توسعۀ پایدار .مجلۀ علوم انسانی
دانشگاهسیستانوبلوچستان،ویژهنامۀجغرافیاوتوسعه.)13(،
••پهلوان،چنگیز.)1390(.فرهنگشناسی،گفتارهاییدرزمینۀفرهنگوتمدن.تهران:نی.
••دوازدهامامی،حمید.)1390(.طراحیبرنامۀاستراتژیکتوسعۀفرهنگاصفهان(پایاننامۀ
منتشرنشدۀدکتریمدیریتفرهنگی).دانشگاهآزاداسالمی،واحدعلومتحقیقات،تهران.
••رسولی ،اسحق .)1392( .طراحی الگوی مدیریت بازاریابی فرهنگی با رویکرد توسعۀ
فرهنگی(رسالۀدکتریمدیریتفرهنگی).دانشگاهآزاداسالمی،واحدعلومتحقیقات،تهران.
••رضوانی ،علی اصغر .)1374( .جغرافیا و صنعت توریسم .تهران :دانشگاه پیام نور.
••ریویر ،کلود .)۱۳۷۹( .درآمدی بر انسانشناسی (ترجمۀ ناصر فکوهی) .تهران :نی.
••ضرغام بروجنی ،حمید و حیدری ،اصغر .)1395( .تأثیر رسانههای نوین بر توسعۀ
استرات ِژیهای گردشگری در راستای اهداف سند چشمانداز  20سالۀ کشور ،افق ،1404
میراث و گردشگری.25-13 ،)2(1 ،
••عبدی ،مصطفی و کاوسی ،اسماعیل .)1393( .طراحی و ارائۀ الگوی سنجش توسعۀ
فرهنگی در کشور ایران با استفاده از نظریۀ داده بنیاد .مطالعات توسعۀ اجتماعی ایران،)1(7،
.110-93

••غفاری،غالمرضا .)1384(.نظریههایاجتماعیمعاصربارویکردتوسعه.تهران:علم.
••فراستخواه ،مسعود .)1399( .روش تحقیق کیفی در علوم اجتماعی با تأکید بر «نظریۀ
برپایه»(گرانددتئوری).تهران:آگاه.
••کاجی ،حسین .)1392( .کیستی ما از روشنفکری ایرانی .تهران :روزنه.
••کروبی،مهدی.)1395(.شناختفرهنگملل،بیستکشوربرترصنعتگردشگری.تهران:
دانشگاهعالمهطباطبایی.
یزاده ،عبدالعلی و منصوریان ،محمدکریم .)1389( .عوامل
••جهانگیری ،جهانگیر؛ لهسای 
اجتماعی ،اقتصادی و فرهنگی مؤثر بر الگوی مصرف آب در میان شهروندان شیراز .مطالعات
اجتماعی ایران.49،)1(4،
••نظیرپور،محمدتقی.)1387(.ارزشهاوتوسعه.تهران:پژوهشگاهفرهنگواندیشۀاسالمی.
••نوربخش ،مرتضی و اکبر پور سراسکانرود ،محمد .)1389( .نقش گردشگری شهری در
توسعۀاقتصادیکالنشهرها.اقتصادوبرنامهریزیشهری،ویژهنامۀاقتصادگردشگریشهری،
.35-20 ،)1(2
••نیکبین ،مهنا؛ ضرغام بروجنی ،حمید؛ صالحی امیری ،سید رضا؛ محمدخانی ،کامران و
غفاری ،فرهاد .)1399( .مدل سازی پیامدهای توسعه پایدار گردشگری فرهنگی؛ رویکرد
آمیخته .گردشگری و توسعه.234-214،)1(9،
••وای-گی ،چاک .)1382(.جهانگردی در چشمانداز جامع (ترجمۀ علی پارسیان و سید
محمداعرابی).تهران:دفترپژوهشهایفرهنگی.

Tourism and Sustainability.

• Mawforth‚ M. & Munt‚ I. (1998).

London: Routledge.

COPYRIGHTS
Copyright for this article is retained by the authors with publication rights granted to Tourism
of Culture journal. This is an open access article disributed under the terms and conditions of
the Creative Commons Attribution License (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).

نحوۀ ارجاع به این مقاله
رضایی ،ابوذر؛ کریمی ،محمدرضا و ابراهیمپور ،علیرضا  .)1400( .راهبردها ،علل و چالشهای توسعۀ فرهنگی با رویکرد توسعۀ
گردشگری با استفاده از روش دادهبنیاد .گردشگری فرهنگ.56-49 ،)6(2 ،
DOI: 10.22034/tco.2021.306642.1053
URL: http://www.toc-sj.com/article_139677.html

56

شمارۀ  6پاییز 1400

