مجلهی برنامهریزی و توسعه گردشگری
سال هفتم ،شمارهی ،42بهار 7931
صفحات 8-91

چالشها و رویکردهای توسعهی گردشگری پایدار :از نظریه تا عمل
محمود ضیائی
دیاکو عباسی
تاریخ دریافت7931/71 /44 :

7

4

تاریخ پذیرش7931/79/48 :

چکیده
ژهایپیداکرده
توسعهیگردشگریپایداربهعنوانیکراهبردمدیریتیبرایمقصدهااهمیتوی 

توسعهی پایدار به

است .با این وجود بین مفهوم توسعه گردشگری پایدار و پارادایم اصلی یعنی 
ی پیرامون
لحاظ نظری و اجرایی گسستگیهایی وجود دارد.هدف اصلی این مقاله بحث و بررس 
توسعهی گردشگری پایدار است.

چالشهای نظری و عملی پیشروی مفهوم پارادایم 

مهمترین 
نهی تحقیق و نظریات این حوزه است .در این مقاله
روششناسی تحقیق مرور محتوایی پیشی 

توسعهیمقصدهایگردشگریدرطول

ییهای
توسعهیپایدارگردشگریوپویا 

سناریوهایمختلف
سه مسیر مجزای اورگانیک ،افزایشی و ترغیبی که بر اساس یک پراگماتیسم محیطی در نهایت
افتههای این تحقیق
یگیرد.در کنار مباحث نظری یاد شده ی 
یشوند ،نیز مورد بحث قرار م 
همگرا م 
توسعهی گردشگری پایدار از دو

چالشها و نقدهای مفهومی و اجرایی است که 

شناسایی مهمترین 
چالشهای چون ماهیت

عرضه با 
وجه عرضه و تقاضای گردشگری با آن مواجه است .از وجه  
ستمهای خارجی و از وجه تقاضا با
دهی سیستم گردشگری و وابستگی مقصد به کالن سی 
پی چی 
اندازهی واقعی بازار
تجربهی گردشگری و  
چالشهای چون ماهیت منحصر به فرد تولید و مصرف  

تقاضای گردشگری مواجه است .در پایان نیز برخی از مهمترین پیشنهادات و تکنیکهای اجرایی
سناریوهایتوسعهگردشگریپایداربرایموقعیتایرانارائهشدهاست.
ها،مدیریت،برنامهریزی.


یگردشگریپایدار،رویکردها،چالش
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مقدمه
جهانبهشمارمیرودودرمیانفعالیتهایبشریکه

گردشگرییکیازروبهرشدترینصنایع

تواندرزمرهمهمترینهاقلمداد


اند،بدونشکگردشگریرامی

اثراتمهمیبرمحیطزیستداشته
توسعهی پایدار ،پیوندی تنگاتنگ با محیط زیست دارد

کرد (زاهدی .)88 ،از آنجایی که ایدهی 
(ضیایی و همکاران )39 ،در سالهای اخیر ،به یک موضوع کلیدی برای مدیران و برنامهریزان
مقصدهای گردشگری و همچنین سیاستگذاران توسعهی گردشگری در سطوح مختلف
سیاستگذاری عمومی و خصوصی تبدیل شده است .بنابراین بیدلیل نیست که به این مفهوم و

کاربرد آن برای بخش گردشگری تا این اندازه توجه روزافزونی در مجامع دانشگاهی و تحقیقاتی
میشود .در واقع تمایل رو به رشد به توسعهی پایدار به عنوان یک رویکرد برنامهریزی برای

9
2
1
مقصدهای گردشگری (گان و وار 2002 ،؛ ویویر  )2002 ،ترغیب مجامع دانشگاهی و
علمی-پژوهشیبرایمطالعه وبررسیکاربردهایآندرمقصدهارادرپیداشتهاست(پیج،4کونل5
و همکاران  .)2008 ،با این وجود هر چند نزدیک به   20سال است که از مطرح شدن مفهوم
میگذرد ،با این حال توسعهی گردشگری پایدار1
پایداری در گزارش بروندلند 2در سال   1381
بحثداغوچالشیمحسوبمیشود(شارپلی2000b،8؛ویور،

()STDوپیامدهایآنهمچنانیک
10
).درواقعوفوروغنایپیشینهی

2001؛مکدونالد2003،3؛ویور2012،؛شارپلیوتلفر 2015،
تحقیقدراینحوزهممکناستبهظاهرحاکیازآنباشدکهمقصدهایگردشگریبهدرستیو
ریرادربرنامهریزیگردشگریبهکارمیبرند،اما،برخیاز

نقصرویکردتوسعهیپایدا


بهصورتبی
نویسندگانوصاحبنظراندرسالهایاخیرارتباطوپیوندیکهاصولواهدافتوسعهیپایداربه

یگردشگریمیتواندداشتهباشدانتقاداتوبحثهاییرا


لحاظمفهومیوعملیدربافتوزمینه
مطرحساختهاند(شارپلیوتلفر2015،؛سواربروک .)1338،11

هدفاصلیایننوشتاربحثوبررسیپیرامونمهمترینچالشهاییاستکهمفهومتوسعهی

گردشگریپایداردرپیوندباپارادایماصلیمنتجشدهازآنیعنیتوسعهیپایداربهلحاظنظریو

تردهیمهمتریندیدگاههاونقطه
دردنیایواقعیدارد.روشتحقیقبراساسمرورمحتواییگس 
نظراتصاحبنظرانبهناماینحوزهدرسالهایاخیراست.هدفدیگراینتحقیقبحثدرمورد

سناریوهای توسعهی گردشگری و چگونگی همگرایی و حرکت از موقعیتهای مختلف پایداری
1
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الوقوعتوسعهی


امدقریب
مقصدهابهسمترویکردگردشگریانبوهپایدار1یاSMTبهعنوانیکپی
گردشگریتحتتاثیریکپراگماتیسممحیطیمیپردازد(ویور.)2012a،2008b،2002،2000b،

در پایان پیشنهادات و تکنیکهای عملیاتی برای اجرای رویکردهای پایداری در گردشگری ارائه
بندیدرخصوصموضوعاتیادشدهخاتمهمییابد.


گردد.مقالهبابحثوجمع

می
مبانی نظری و پیشینه تحقیق
یاصولتوسعهیپایدارتوصیفمیکند


)شرایطیازگردشگریرابرپایه
گردشگریپایدار(ST
که در آن تمام تاثیرات احتمالی اقتصادی ،اجتماعی و محیطی که گردشگری میتواند به همراه
دهد(ویلیگو 2وهمکاران)2019،با

داشتهباشددرکنارنیازهایذینفعانراموردتوجهقرار 
می
توجه به رویکرد مقاله که موضوع توسعهی گردشگری پایدار است بنابراین از دیدگاه توسعهای،
توسعه یگردشگریپایداررویکردیمثبتبهمنظورکاهشتنشهاواصطکاکهایبهوجودآمدهدر

ارتباطپیچیدهیبینصنعتگردشگری،دیدارکنندگان،محیطوجوامعیکهمیزبانگردشگران

4
9
).درواقعزمانیکهازیکرویکردسرمایهداری

هستند،توصیفمیشود(برامویل ولین 2:1339،

کنندهی


شودازیکطرفگردشگریصنعتیمصرف

وازدیدگاهکالنبهصنعتگردشگرینگاهمی
5
شود.دادهها یا


خدماتمحسوبمی
کنندهی


خدماتومحصوالتوازطرفدیگریکبخشتولید
منابع اصلی برای تولید فعالیتهای گردشگری سایتهای تاریخی ،منابع طبیعی ،و میراث
هستند.بیشتریاشایدهمهمهیاینمنابعودادههابه

اجتماعی-فرهنگیموجوددریکمکان 2
صورتمستقیموغیرمستقیمبامحیطدرارتباطمتقابلند(یکنسی.)2014،1فعالیتگردشگری
دارایاثراتمتقابلودوسویهایمیانمحیطوگردشگریاست(ضیاییومیرزایی.)88،بنابراین

شاملدامنه ایازفعالیتهایوابستهبهمحیطاست.بهدلیلاینپیوندووابستگی

گردشگریاساسا"
نزدیک است که حفظ و پایداری منابع محیطی در طول ایجاد و اجرای فعالیتهای گردشگری از
گرایاناولیه(دههی


هایخاصمحیط

اهمیتباالییبرخورداراست.درواقعانعکاسدیدگاهونگرانی
8
یپیامدهایمحیطیتوسعهیگردشگری(دولینگ )1332،باعثپیدایش


)درباره
 1320و1310
3
داردرچارچوبتوسعهیگردشگری شد،کهدرادامهمفاهیمیچون

توسعهیپای

ورشدگفتمان 
محدودیتهای اکولوژیکی ،استفاده ی پایدار از منابع و تعریف ظرفیتهای تحمل و تاثیرات زیست
محیطیواجتماعی  -فرهنگیگردشگریدرسالهایاخیربهطورگستردهموردتوجهقرارگرفت
1
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آلیستیتوسعهیپایدارموجبشده


ماهیتذهنیایده
(شارپلی2003a،؛شارپلیوتلفر.)2015،اما،
تاهرگروهروشمتفاوتیرابرایمدیریتوبرنامهریزیمنابعطبیعیبرگزینندوتوافقیدراینباره

حاصل نگردد (ضیائی و همکارانشان .)39 ،در واقع اعتقاد بر این است که مدیریت و برنامهریزی
گردشگریدریکمقصدبدوندرنظرگرفتنزیستبومها،منابعفرهنگی-اجتماعیوتاریخیناقص

یفزایندهی


برهمیناساسبهموازاترشدوتوسعه
ومحکومبهخطاخواهدبود (یکنسی.)2014،
گردشگریدرسراسرجهان،نیازبهتوسعهگردشگریپایداربهیکموضوعجهانیتبدیلشدهاست.
دردهه 1330درراستاینظریهتوسعهیپایدارباتاکیدهمزمانبرپیامدهایمطلوبونامطلوب
گردشگری،حرکتازگردشگریانبوهبهسمترویکردگردشگریپایدارآغازشدهاست(قدمیو
علیقلیزاده .)80:1931 ،در واقع مفهوم توسعه گردشگری پایدار از اواسط دهه  30زمانی به یک
مفهوم با محبوبیت ویژه تبدیل شد که به عنوان یکی از مفاهیم کلیدی در استراتژی حفاظت
وگزارشبروندلندمطرحگردیدکهدرادامهدرسطوحمختلفبینالمللی،ملی،محلیو

جهانی 1
دهیهای برنامهریزی ،نمونههای موردی ،کدهای
صنعت ،اسناد سیاستگذاری ،ضوابط و جهت 
اخالقیبرایگردشگران،بیانیهیعملکردخوب 2ودیگرنشریاتهمهوهمهدرسطحوسیعیبا

تاکید بر موضوعات توسعه ی گردشگری پایدار تولید ،بازتولید و نشر پیدا کردند (شارپلی و تلفر،
 .)2015در گزارش بروندلند تعریفی بین نسلی در رابطه با توسعهی پایدار ارائه شد هر چند به
ساینتعریفتوسعهیگردشگریپایدار

یعملیاتیسازیاینمفهومبیاننشد(براسا


روشنینحوه
نیازهاینسلفعلیراتامینکردهبدونآنکهتوانایینسلهایآیندهبرایبرایتامیننیازهایشانبه

)توسعهیپایداررااحترامی

خطربندازد).شورایجهانیگردشگریومسافرت2010،WTTC( 9
تضمینشده به محیطهای زیست ،فرهنگها و اجتماعات محلی برابر دانسته ،به طوری که به

پیامدهاییسهگانه(پایداریاقتصادی،زیستمحیطیواجتماعی-فرهنگی)منتجگردد،اینتعریف

).دراجالسجهانیتوسعهی

درحالحاضرازمقبولیتگستردهایبرخورداراست(ویور2012a،

5
پایدار )WSSD( 4که در سال  2002در ژوهانسبورگ برگزار شد ( ،Rio+10در ادامهی اجالس
زمین در ریو دژانیرو 2سال  )1332توسعهی گردشگری پایدار را ......افزایش منافع حاصل از
گردشگریبرای(جمعیت)جوامعمحلیکهانسجامزیستمحیطیوفرهنگیآنهاراحفظکند،
مللمتحدباموضوعتوسعهی

تعریفکردند(،IV،2002،WSSDص.)49یااخیرا" درکنفرانس 
پایدار(،)Rio+20اینموضوعمطرحشد:ماتاکیدداریمدرصورتیکهگردشگریبهخوبیمدیریت

تواندسهمچشمگیریدرسهبُعدتوسعهیپایدارداشتهباشدوهمچنینارتباط


وطراحیشودمی
یفرصتهایشغلیوتجاریباشد......بنابراینمابه


نزدیکیباسایربخشهاداشتهوبهوجودآورنده
1

World Conservation Strategy
Good practice
3
World travel & tourism council
4
World Summit on Sustainable Development
5
Johannesburg
6
Rio de Janeiro
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دنبالحمایتفزایندهخودازفعالیتهایگردشگریپایداروظرفیتسازیدراینحوزهبرایکمک

بهتوسعهیپایداردرکشورهایدرحالتوسعههستیم(شارپلیوتلفر .)498:2015،

کنفرانسها و گزارشهای مداوم و مستمر بینالمللی (کنفرانس  1312ملل متحد در مورد

محیطانسانی()UNCHEتااستراتژیحفاظتجهانی(،)1380،IUCNگزارشبرونتلند 1381و
گزارشهای  Rio20در سال  2019و کنفرانس   Rio21و )...انواع ویژهای از توسعهی گردشگری

معروف به توسعه ی گردشگری انبوه را به دلیل توجه کم یا عدم احترام به محیطهای فیزیکی و
اجتماعیوهمچنینرفتارهایغیرمسئوالنهیگردشگرانانبوهموردانتقادقراردادند.بعد

فرهنگی-
از آن بود که بیشتر ارائهدهندگان خدمات در صنعت گردشگری مانند محلهای اقامتی ،خطوط
یتوسعهیپایدارکردند.به

هواییوتورگرداناناقدامبهانطباقخودباسیاستهایمحیطگرایانه

1
یابستههایسفر

عنوانمثالگردانندگانتوربهطورفزایندهایمحصوالتویژه مانندتورهایاکو 

ریزیوراه اندازیکردند،یامقصدهایگردشگریباتاکیدبرگردشگریجایگزین


مسئوالنهرابرنامه
نبوهبهعنواننمونهیزشتوغیرسازگاربا

بهعنوانتنهانمونهیدرستوخوبوگردشگریا

محیطهای زیستی و اجتماعی-فرهنگی ،سیاستهای توسعهی خود را به سمت اجرای اصول و
شاخصهایتوسعه یپایداروکوچکمقیاسسوقدادند.اماخیلیزودمتوجهشدندکهخوبیابد

نیوبستهبهشرایطوموقعیتهای

بودن،زیبایازشت،کوچکیابزرگمقیاسبودنمفاهیمیذه
2
مختلف میتواند برداشتها و تفسیرهای متفاوت در  بر داشته باشد (باتلر 1333 ،؛ ویور2002 ،؛
).درادامهبااینپیشفرضکههرنوعگردشگریمستلزمهزینههاییاست،ویور

سینگ2012،9
)توسعهی

)بایکرویکردعلمیوتحتتاثیرپلتفرمهایتوسعهیگردشگریجعفر(2001

(2002
پایدار را با مدیریت استراتژیک پیوند داده به طوری که توسعهی پایدار را به حداقل رساندن
هایمستقیموغیرمستقیمدرعینحالبهبهینهسازیمنافعوابستهبهگردشگری،همدر


هزینه
سطح محلی و هم جهانی ،معرفی کرد .این تعریف ،باال بردن منافع اقتصادی ،زیست محیطی و
اجتماعیرادرخللتوسعه یگردشگریترویجداده،ودرعینحالتعریفیفرایتعریف

فرهنگی-
گویدکههزینهها ومنافعبالقوه،خوبیازشتبودن

بروندلندارائهمیدهد.اینتعریفبهمامی

توسعه همه به بافت و بستری بستگی دارد که توسعه در آن اتفاق میافتد ،و همچنین
یایناعتقاداستکهتوسعهیپایداریکپارادایم انطباقی استباتمامضعفهاو


دربرگیردنده
یپایدارزیستمحیطیوآستانههایتحملثابتوبدون


هایتوسعه

قوتهایش.بهطوریکهشاخص
مندازتوسعهیپایدارمناسب


تغییر،استراتژیحفطوضعموجودوتفسیرهایسختگیرانهوقانون
برای بافتهایی است که به لحاظ اکولوژیکی و زیست محیطی حساستر هستند ،تا جایی که
شاخصهای توسعهی پایدار منعطفتر و رویکرد سهلگیرانه از توسعهی پایدار و آستانههای تحمل

1

Eco-tours
Butler
3
Singg
2
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هایشهریومدرن،پیشنهادمیشود(برگرفتهازویور.)2002،2000 b،در


قابلتغییربرایمحیط
الشهاییکهدرچند
بخش هایبعدیبهتفصیلدرمورداینموضوعاتبحثشدهوبهمهمترینچ 

سالاخیرمتوجهمفهومتوسعهیپایداردرچارچوبگردشگریاستپرداختهخواهدشد .

روش تحقیق
روششناسی این نوشتار مرور محتوایی پیشینهی تحقیق است .این تحقیق با تاکید بر یک

رویکرد تحلیلی از دو وجه عرضه و تقاضای به بحث و شناسایی مهمترین نقدها و چالشهای
پردازد،کهیافتههایآندرقالبجداولیارئهشده


گردشگریبرایاتخاذمفهومتوسعهپایدارمی
است .این  تحقیق همچنین مروری بر مبانی نظری ،رویکردها و سناریوهای گردشگری پایدار به
عنوانابزاریمهمبرایارزیابیموقعیتوشرایطمقصدازلحاظپایداردارد.باتوجهبهماهیتچند
وجهی دو مفهوم گردشگری و پایداری ،روش تحقیق "مرور محتوایی" از طریق نظاممندسازی
یمطالعاتیمیتواندسهممهمیدرباالبردندانشمدیران


نظریاتمختلفاینحوزه
دیدگاههاو 

مقصدهایگردشگریازاینرویکردبرنامهریزیداشتهباشد.

چالشها و نقدهای مفهومی و اجرایی توسعهی گردشگری پایدار
با وجود مقبولیت گستردهی اصول و اهداف توسعهی گردشگری پایدار در سطوح مختلف
بینالمللی ،منطقه ای ،ملی و محلی با این حال هر گونه اقدام برای عملیاتیسازی این مفهوم در

مدیرت و برنامه ریزی مقصدها و کسب و کارهای گردشگری و همچنین گنجاندن گردشگری در
یپایدارباچالشهاوتنگناهاییمواجهاست.همچنینیکنقصواشکال


چارچوبمفهومتوسعه
مفهومیدرارتباطبیندومفهومگردشگریپایداروپارادایماصلییعنیتوسعهیپایداروجوددارد

(ویور2002 ،2008 ،؛ شارپلی و تلفر .)493  :2015 ،در ادامه به بررسی مهمترین چالشهای
مفهومیواجراییکهتوسعه یگردشگریپایدارازدووجهعرضهوتقاضاباآنمواجهاستپرداخته

میشود .

 .7چالشهای مفهومی
الف-چالشهای مفهومی از وجه عرضه :
1

نیازهاومبانیتوسعهیپایداراقتباسرویکردجامع بهتمامفرایند


روشناستیکیازپیش
زنجیره ی تولید محصوالت و خدمات است .این رویکرد ناشی از پیامدهای توسعهای فعالیتها و

فرایندهایی است که در چارچوب و متن اجتماعی-اقتصادی ،سیاسی و اکولوژیکی جهان انجام
می گیرند .در پیش گرفتن چنین رویکردی برای گردشگری با توجه به ماهیت جدا از هم ،چند

بخشی ،تحت تسلط بخش خصوصی و ویژگی سود محورانهی و منحصر به فرد سیستم تولید
Holistic approach

1
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محصول گردشگری ،در صورتی که نگوییم غیر ممکن اما تا حد زیادی بعید به نظر میرسد .به
هاییکهدراندازههای


یپایداردرتوسعه

طوریکهبراساساینویژگیاتخاذرویکردجامعتوسعه
افتد،نادیدهگرفتهمیشود،واینبهدلیلعدم


کوچکبرمبنایسایتومقصدهایمحلیاتفاقمی
تسلطاینمقصدهابربقیهیبخشهایسی ستمگردشگریاست.بهعنوانمثال،ارتباطبینمقصدها

یاسایتهایتوسعه یگردشگریبابقیهسیستمگردشگری مانند خطوطهواییبرایدستیابیبه

توسعه ی پایدار به چه نحوی خواهد بود .بنابراین با توجه به پیچیدگی و چند بخشی بودن

گردشگریوارتباطنزدیکآنباسایربخشهاوف عالیتهایاقتصادیدیگر،اتخاذیکرویکردجامع
برایدستیابیبهتوسعهپایدارحداقلبهلحاظمفهومیغیرقابلحصولاست.بنابراین،هرچنددر
صورتیکهیکمقصدیاسایتگردشگریویژهبتواندمعیارهایتوسعهیپایداررادردرونخود

تامینکند،اماخردهسیستمهایدیگردرچارچوبسیستمکالنگردشگریازقبیلسیستمحمل

ونقلسفرممکناستتحتکنترلمقصدنبودهوجداازخردهسیستممقصدباشد.
ازطرفیدرادامهپارادایموابستگی(1دربخشبعدیبهآنپرداختهخواهدشد)،اقتصادسیاسی
گردشگریمیتواندبهعنوانمانعیبرایتوسعهگردشگریپایدارقلمدادشود.درواقعباتوجهبه

ویژگی سیستم و ساختار گردشگری کنترل و مالکیت بخش اعظمی از صنعت گردشگری و
هایورودگردشگرانبینالمللیبهمقصدوابستگیذاتیاینسیستمرابهلحاظمفهومیبه


جریان
یعادالنهیبینو


کهتوسعه
اقتصادسیاسیجهانخارجازمقصداجتنابناپذیرمیسازد.بهطوری

بهعنواناصولمبناییتوسعهپایدارراتاحدزیادیبهچالشمیکشد.

فرانسلی2
از نقطه نظر آیندهنگری نیز (از دیگر اصول توسعهی پایدار) تمرکز بیشتر مدلهای مفهومی
یکسبوکارهاگردشگریبهجایتوسعهیبلندمدتوپایدارجامعهازطریقگردشگریبر


توسعه
پایداریخودگردشگریوسودآوریکوتاهمدتکسبوکارهایوابستهبهگردشگریتمرکزدارند
( یعنی تمرکز بر پایداری خود کسب و کارها و منابعی که تجارت گردشگری به آنها وابسته
است به جای پایدار جامعه از طریق توسعهی گردشگری)،واینبهاینمعنااستکهسهم
توسعهای گردشگری بر تقاضای آینده ی گردشگری حداقل به لحاظ مفهومی نمیتواند قابل

پیشبینیوتضمینشدهباشد.

ب -چالشهای مفهومی از وجه تقاضا 
اغلب جنبه ی تقاضای گردشگری در مباحث ارتباط بین مفهوم پایداری و گردشگری نادیده
یگردشگریتحتتاثیرهردوجنبهیعرضهوتقاضایگردشگریاستو


شود.توسعه
گرفته 
می
اقتباسرویکردپایداریدرتوسعه یگردشگرینیازمندتمرکزبرهردویاینوجوهاست.درواقع

موفقیت توسعه ی گردشگری در بلند مدت در گرو انطباقهایی است که بین عرضه (محصول

Dependency
Equitable inter- and intra generational development

1
2
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گردشگری) و تقاضای (بازار هدف گردشگری) گردشگری ایجاد میشود .در همین رابطه یکی از
موضوعاتچالشیتوسعه یگردشگریپایدارفرایندمنحصربهفردتولیدمحصولگردشگریاست.

1
بهطوریکهفرایندایجادیکمحصولگردشگریکهشاملچهارمرحلهاست(اسمیت ،)1334،با
دزمین،نیرویکار،وسرمایهآغازمیشود،سپساینموادیادادههای

دادههایامنابعاولیه 2مانن

اولیهبهدادههایمیانجی( 9تسهیالتفیزیکی)مانندپارکها،تفریحگاههایگردشگری،4و...تبدیل

می شود و در ادامه با پردازش بیشتر فرایند تولید محصول گردشگری در نتیجه دخالت دادههای

5
دیگر نظیر نیروی کار و اقدامات مدیریتی ،باعث ایجاد ستادههای میانجی یا ارائه خدمات به
گردشگران میشود :خدماتی مانند فعالیتهای هنری ،تورهای هدایتشده ،فستیوالها و رویدادهای
گردشگری،وخدماتاغذیهومحلاقامتی.درمرحلهنهاییفرایندتولید،دیدارکنند،ستادهمیانجی
یاهمانخدماتدریافتیراپردازشکردهوبهستادهنهایییاتجربهکهمحصولنهاییگردشگری
است تبدیل میکند .در واقع مرحله آخر فرایند تولید محصول گردشگری وجه متمایز صنعت
دهد،بهطوریکهمصرفکنندهبخشجداییناپذیرازفرایند


گردشگریباسایرصنایعرانشانمی
گردشگریاست.مصرفکنندهبهنوعیهمکارومشارکتکنندهدرتولیدمحصول

تولیدمحصول
نهاییگردشگرییاهمانتجربهاست،یابهقولیگردشگرانتجربیاتسفررامصرفمیکنندوخود

آنهابرایتولیدهمکاری 2میکنند،وماهیتاینتجربیاتبهفعالیتهایخودگردشگراندرفرایند

تولیدکاالها وخدماتگردشگریویژهبستگیدارد(شارپلی 2000b،وشارپلی)10:2003،ودر
صورت عدم حضور مصرفکننده ،فرایند تولید در سطح ستادههای میانجی باقی میماند.
یمحصولگردشگریپایدارنهتنهاتحتتاثیرصنعتگردشگریاستکهبخشهای


درواقعتوسعه
دهدبلکههمچنیننیازها،انتظارات،انگیزههاودرادامه


ایجادوتوسعهمی
پایهایاینمحصولرا

پیامدهایرفتارگردشگراننیزبرپایداریاناپایداربودناینمحصولتاثیرمیگذارند.اینموضوعتا

یگردشگریپایدارراباچالشمواجهمیسازد.بهطوری


حدزیادیبهلحاظمفهومیاجرایتوسعه
هایتوسعهرابهوجودمیآوردشایدخیلیهمنتواند


صنعتگردشگریکهدرسطحمحلیپایه
که
سازیجامعهایکه


ایگردشگران(کهتحتتاثیرفرایندهایاجتماعی

هایپایه

هاوارزش

برنگرش
درآنپروشیافتهاند)جهتبروزرفتارهایپایدارمصرفگردشگریتاثیربگذارند .




1

Smith
Primary inputs or resources
3
Intermediate inputs
4
Resort
5
Intermediate outputs
6
Co-creator
2
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 .4چالشهای اجرایی
الف -چالشهای اجرایی از وجه عرضه
هایتوسعهیگردشگریپایداردردنیایواقعی


هاحاکیازآناستکهاجرایسیاست

واقعیت
اختصاصاً برای بخش گردشگری اتفاق میافتد نه برای کلیت جامعه .در واقع آنهایی که عبارت
یگردشگریپایدارقراردادهاند


تعنوانتوسعه
گردشگریرامیاندوکلمهیتوسعهوپایداریتح

به احتمال زیاد مطمئن بودند که تحت هر شرایطی ،اصول منتج از گردشگری پایدار باید همان
اصولپارادایماصلیخودیعنیتوسعهپایدارباشد(هانتر.)129:1335،1بهعبارتدیگرگردشگری
پایدار باید ابزار بالقوه برای دستیابی به توسعه پایدار در سطح جامعه باشد نه صرفا" به دنبال
پایداریتجارتگردشگری،بهاینمعناکههرنوعگردشگریبایدالف -بهلحاظزیستمحیطی
سهمقابلتوجهیدرسیاستهاواهدافکالنتوسعهپایدارجامعهداشتهباشد.با

پایدارباشدب -
این حال چالش اصلی در این رابطه تبدیل شدن توسعهی گردشگری پایدار به توسعهی پایدار
خواهیمسیاستهای


درشرایطاجراودردنیایواقعیاست.بهعبارتدیگرزمانیکهمی
گردشگری
توسعهیگردشگریپایداررااجراکنیم،بیشتربهسمتیکرویکردتجاریمحورگردشگریحرکت

میکنیم ،و اهداف کالن توسعهی گردشگری پایدار به نگهداری و حفاظت از منابع طبیعی،

فرهنگیدریکمکانوفضایجغرافیاییتبدیلمیشودکهبهطورویژه

ساختهشدهواجتماعی-

کننده ی تجارت گردشگری در بلند مدت است ،به جای آنکه به دنبال بهینهسازی سهم


تضمین
گردشگریدرتوسعه یپایدارمقصدیامنطقهباشد.....یعنیبهعبارتدیگرهنوزاینموضوعمبهم

باقیماندهاستکه هدفپایداریگردشگریاستیاپایداریازطریقگردشگری (شارپلیوتفلر،
.)491:2015بهعنوانمثالدرتعریفیکهسازمانجهانیگردشگری()UNWTOاخیراپیشنهاد
داد  :ضوابط و اقدامات مدیریتی برای توسعهی گردشگری پایدار قابلیت اجرا در همهی انواع

گردشگریدرمقصدهایمختلفرادارد،شاملگردشگریانبوهوانوعمختلفگردشگریویژهیا
یپایداربهجنبههایزیستمحیطی،اقتصادیواجتماعی-فرهنگیاشارهدارد،به


دنج.اصولتوسعه
یتوسعه یپایداردربلندمدت ایجادتوازنبیناینابعاداست(سازمانجهانی


طوریکهالزمه
گردشگریمللمتحد  .)2019 a،امابایدتوجهداشتکهایندیدگاهروبهدرونسازمانجهانی
گردشگری(منظوردرونمقصد)نهتنهادرعملاصولاساسیتوسعهیگردشگریپایدارراتامین

نخواهدکرد،بلکهبیشتربهدنبالپایداریمنابعوامکاناتمحلیاستکهسودتجارتگردشگریرا
دربلندمدتتضمینخواهندکرد.چالشدیگروابستگیصنعتگردشگریبهسیستمهایخارجی

است .در واقع گردشگری تا حد زیادی تحت تاثیر ناآرامیها سیاسی -اجتماعی و تغییرات آب و
ه واییاستکهازکنترلمدیرتمقصدخارجاست.اینموضوعپیچیدگیوغیرقابلپیشبینی
بودن سیستم گردشگری را در عمل نشان خواهد داد .به طوری که سرو کار داشتن با چنین
Hunter

1
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سیستمی اجرای استراتژی توسعه ی پایدار را در دنیای واقعی غیر ممکن میسازد و داشتن یک
رویکرد کلنگر را برای اجرا این استراتژی میطلبد (برگرفته از ویور .)29-22 :2008 ،مشکل
دیگری  کهدررابطهبامفهومتوسعهگردشگریپایدارتفسیرهایمتنوعیاستکهدرمورداین
مفهوموجودداردبهطوریکهاغلبازیکشخصبهشخصدیگروازیکجامعهبهجامعهیدیگر

این تفاسیر میتواند متفاوت باشد .در واقع اعتقادات و دیدگاههای مردم بسته به نوع عالیق،
بینیدربارهیجهانپیرامونمتفاوتاست،بهطوریکهاین

شدهیآنها وجهان
تجربیاتانباشته 

1
اعتقادات و طرز تفکرات بر اساس پارادایم ساختگرایی اجتماعی از طریق فرایندهای اجتماعی
چارچوبروابطاجتماعیدرآنجامعهخاصساختهمیشود.بنابراینجایهیچ

سازیوسیاسیدر
هاوگفتمانهایمتنوعواغلبمتناقضیدررابطهباگردشگریپایدار

تعجبنداردکهمفهوم 
سازی

وجود داشته باشد .چالش بعدی ،اجرای این مفهوم در یک اسکیل 2جغرافیای و محلی در طول
دورههای خاصی از زمان است .به طوری که سیاستهایی که در یک اسکیل جهانی تدوین و به

اجرایگذاشتهمیشوندخواهناخواهپیامدهاییمحلیبهدنبالخواهدداشت،وبالعکساقداماتی

گیردمیتواندپیامدهایغیرقابلپیشبینیدرسطحجهانداشته


کهدریکاسکیلمحلیانجاممی
)درتعریفیکهدررابطهباپایداریارائهمیدهدتوأما"بربعدجهانی

باشد.همچنانکهویور(2012
و محلی پایداری تاکید دارد (برگرفته از سینگ  .)59-21 :2012 ،موضوع دیگر اینکه بر اساس
دیدگاهویور() 2001صنعتگردشگریانبوهدرحالحرکتبهسمتپایداریاست،البتهبیشتربه
یسرمایهداریبر


طلبانه
رهیضمنییاتَلَنگُرپارادایمیوتحتتاثیرانطباقفرصت
صورتیکاشا 
اساسیکالگویمصرف گراییهنجاری،تااینکهبخواهدبهصورتیکحرکتجدیویااینکهیک

تغییرپارادایمی(تغییراساسیدرجهانبینی)درمقصدهایگردشگریاتفاقافتادهباشد.بهطوری

گرایانسطحینگر،ادعاینگرانیدربارهیمسائلوتاثیراتصنعتگردشگریبرمحیطرا

کهم 
حیط
9
دارنداماتمایلیبهانطباقرفتارهاینامناسبخودبامحیطدردنیایواقعیندارند.بوکلی (2009
و  )2002با بررسی بررسی کدها ،دستورالعملها ،گواهینامهها ،جوایز و سایر اقدامات مرتبط با
پایداریبهخوبیاینتَلنگُرپارادایمیراتشریحمیکند.بهعنوانمثالدررابطهبااقداماتمرتبطبا
مدیریتزیستمحیطی،کسبوکارهاوشرکتهایصنعتگردشگریانبوهتنهااقداماتیرادراین
هایشرکتمیشود،


جوییمالیویاکاهشهزینه

دهندکهباعثصرفه

رابطهموردتوجهقرارمی
مانند دنبال کردن اقداماتی که در محلهای اقامتی با هدف کاهش مصرف آب و انرژی انجام
می دهند،یااینکهبیشتراینکسبوکارهاوشرکتهاازایناقداماتبهعنوانفرصتیتبلیغاتیدر

برابر دیدهگان مصرفکنندگان برای پاسخ به هنجارهایی که در این جوامع شکل گرفته است،
گذاریهایی جدی و معنادار در

استفاده میکنند .در واقع تعداد معدودی از این شرکتها سرمایه
1

Constructivism paradaim
Scale
3
Buckley
2
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زمینهی مدیریت و حفاظت زیست محیطی انجام دادهاند .حتی شماری از آنها در بیشتر موارد

اقدامات و شاخصهای زیستمحیطی را که دنبال میکنند به ندرت تناسبی با قوانین و مقررات
زیستمحیطیداشتهویابایکشرایطرضایتبخشتوسعهیپایدارمقصدهمخوانیدارد.برخی

رادارند(برنامههاییکهمهمانانرا

ازاینشرکتهاادعایاجرایبرنامههاییبانام"تجلیلسبز "1

تشویق میکند تا به موضوعات زیست محیطی احترام بگذارند) ،این در حالی است که هیچ
گذارییااقدامیمالیجدیازجانباینشرکتهابرایپیشبرداینبرنامههاانجامنگرفتهو


سرمایه
یتبلیغاتیداشتهوباهدفباالبردنوجهیاجتماعیاینشرکتهادرنزدمیهمانانشانو


تنهاجنبه
العملهاوکدهایاخالقنیزتعدادزیادیازآنها
گیرد.دررابطهبادستور 


جامعهمقصدصورتمی
ابهامات فراوانی دارند و اساسا" از ناحیهی گردانندگان تورهای گردشگری غیر قابل اجرا تلقی
میشوند(ویور،2001،سارینین،2002،2بولکی2009،و،2002گانینگام9وگرابوسکی.)1338،4

در واقع دنبال کردن موضوعات پایداری به قول ویور ( 2002و  )2012نه به صورت عمیق و نه
گستردهدردنیایواقعیدنبالنمی شود.عدمدنبالکردنگستردهبهاینمعناکهتعدادمعدودیاز

شرکتهاوسازمان هایگردشگریبهطورجدیبهموضوعپایداریتعهددارندو منظورازعمیق

درمیانشرکتهاوسازمانهایگردشگری

نبودنایناستکهاجرایبرنامههاواقداماتپایداری 

بیشتر به صورت انتخابی و بنا بر دالیل اقتصادی یا تبلیغاتی است (جدول شماره  ،1چالشهای
مفهومیواجراییتوسعهیگردشگریپایدار) .














1

Green kudos

2

Saarinen
Gunningham
4
Grabosky
3
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جدول ( :)7چالشهای مفهومی و اجرایی توسعهی گردشگری پایدار از ابعاد عرضه و تقاضا 
ابعاد

مفهومی 

اجرایی 



گردشگری

ماهیت پیچیدهی سیستم
(ویوور :2002 ،2008،شارپلی و تافلر،
)2015
سیاسی

وابستگی مقصد به اقتصاد
بینالمللی (شارپلی و تافلر :2015 ،هایر،


:2000ویوور)2002،2008،
تمرکز مدلهای توسعهی کسب و کارهای
مدت(شارپلی،

گردشگری بر اهداف کوتاه 
2000ب2003،؛شارپلیوتافلر)2015،
وابستگی به کالن سیستمهای
خارجی(ویوور )2008،2002،

تمرکز مدیریت مقصدها بر توسعهی پایدار
گردشگری به جای توسعه گردشگری پایدار در
عمل(شارپلیوتافلر2015،؛هانتر)1335،
تفسیرهای مبهم و متفاوت از این مفهوم در زمان
اجرا(سینگ)2012،
اسکیلهای مختلف جغرافیایی مقصدها (سینگ،
)2012
نداشتن جدیت الزم در میان کسب و کارهای
گردشگری (ویوور2001 ،؛ ساآرین2002 ،؛ باکلی،
،2009گیومگانوگراباسکی )1338،



اندازهی واقعی بازار گردشگری پایدار(ویلر1332 ،؛

مصرف

ماهیت منحصر به فرد فرایند
شارپلیوتافلر)2015،
تجربهیگردشگری

کنندهیگردشگری


ماهیتمصرف
گردشگری(شارپلیو

ماهیتتولیدمحصول
 تامین نیازهای شخصی یا نیازهای مقصد(مازار و
تافلر:2015،اسمیت )1334،
زانگ2010،؛اسواربروکوهورنر )1333،

وجه 



عرضه 




تقاضا



منبع:نگارندگان 

ب -چالشهای اجرایی از وجه تقاضا
دهه ای است که مفسرین گردشگری تاکید دارند که افزایش تعداد گردشگران و
تقریبا   2
بازارهای گردشگری باعث شده است که گردشگران در فرایند مصرف محصول گردشگری
رویکردهایمناسبومنطبقبامحیطرادنبالکنند.بهعبارتدیگر،اینمفسرینبیانمیکنندکه

گردشگرانسنتیوانبوهجایخودرابهگردشگرانآگاه،باتجربهوفعالدادهاند،یعنینوعیتغییر

درنگرش  گردشگراناتفاقافتادهاست.اماچالشاصلیکهاینجاوجوددارداندازهوارزشواقعی

بازار گردشگری پایدار و اکو توریسم است و همچنین دیدگاه و رفتار واقعی گردشگران در زمان
خرید بسته ی سفر ،در دنیای واقعی و حضور در مقصد مورد بحث است .در واقع بیشتر پیش
فرضهای توسعه  گردشگری پایدار بر این موضوع استوار است که گردشگران به پیامهای کدهای
رفتاری و اخالقی گردشگری پایدار و ضوابط عملکردهای مسئوالنه در قبال با موضوعات
دهندوآنهابهطورمداومشیوههایدرستو


اجتماعیوزیستمحیطیپاسخمثبتمی
فرهنگی-
پایداریرادرطرزرفتارگردشگریخوداتخاذمیکنند.اماآیاواقعا"دردنیایواقعیاینگونهعمل
،مهماستبدانیمدرصورتیکهفکربکنیمگردشگرانافرادیغیرازمصرفکنندگان

میکنند؟اوال"
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تجربهی گردشگری هستند ،دچار یک اشتباه استراتژیک شدهایم .اینکه از گردشگران در جایگاه

مصرفکنندگان گردشگری انتظار الگوها و شیوههای رفتاری در جایگاه یک جامعهشناس،

گراراداشتهباشیمکهبهدنبالارتقاءفرهنگهامحلی،سهیمشدندر


شناسیایکمحیط

انسان
توسعه ی محلی و ...هستند ،شاید انتظار درستی نباشد .اینکه انتظار داشته باشیم گردشگران در

زمان حضورشان در مقصد و عملکردهایشان به عنوان گردشگر در قبال با پیامدهای توسعهی
گوهستنددیگاهیبیشازحدسادهانگارانهاست.کمترگردشگری


گردشگریآگاهیداشتهوپاسخ
1
ازتاثیراتگردشگریخودبرجامعهمیزبانآگاهاست(رایان ،)1331:5،بهطوریکههمنیازهایی
را که مبنای سفرشان را شکل داده تامین کنند ،و از طرف دیگر سهمی هم در توسعهی
اجتماعی -اقتصادی جامعه محلی داشته باشد .هر چند تعداد زیادی از تحقیقات در سالهای اخیر
حاکی از آن است که مصرفکنندگان گردشگری حاضرند برای محصوالت گردشگری که حداقل
تاثیرات زیست محیطی دارند و حفاظت زیست محیطی را ترویج میدهند پول بیشتری پرداخت
میکنند(گودوین 2وفرانسیس)2009،9یاتحقیقیکهدرمیانگردشگرانبریتانیایی،آمریکاییو

درصدآنهاحاضرندبراییکسفردوهفتهای 150،دالر

استرالیاییانجامگرفتنشاندادکه 10
بابتاقامتدرهتلیکهنگرشهایمسئوالنهدرقبالبامحیطزیستدارندبیشترپرداختمیکنند

(تایز .) 2002 ،4با این حال در عمل شواهد کمی حاکی از رفتارهای پایدار گردشگران در دنیای
واقعیاست.بهعنوانمثالباوجوداینکه30درصدمردمانگلیساعتقاددارندکهمناطقروستایی
بخشمهمیازمیراثفرهنگیبریتانیااستوبایدبههرقیمتیازآنمحافظتکردبااینوجود
درصدگردشگرانانگلیسیکهبهاینمناطقسفرمیکنندخیلیهمرفتارهایمسئوالنهازخود

80
کنند.بهطوریکهنگرانیهایزیست


هایشخصیبهاینمناطقسفرمی

ندوباماشین
بروزنمیده

شود.یافتههایتحقیقاتی


کننددرعملکمتردیدهمی

فرهنگیکهآنهاادعامی
محیطیواجتماعی-
کهدرسال 2008انجامگرفتنشاندادکهمهمترینموضوعبرای 49درصدگردشگراندرزمان
انتخابو حضوردرمقصدهزینهبودهاست.تحقیقدیگردرهمانسالنشانمیدهدکهگردشگران
انگلیسیبیشتربهدنبالتامیننیازهایشخصیشانهستندتااینکهدرفکررفعیاکمکبرایتامین
نیازهایمردممحلیواینکهبهاینموضوعتوجهداشتهباشندکهفعالیتهایآنهاسهمیدرتوسعهی

8
اقتصادیمنطقهمقصدداشتهباشد(ویلر104:1332،5؛سواربروک2وهورنر201:1333،1؛مازار و
زونگف2010،3؛شارپلیوتلفر.)922-925:2015،بنابراینهرچندتعدادبیشماریازتحقیقات
1

Ryan
Goodwin
3
Francis
4
TIES
5
Wheeller
6
Swarbrooke
7
Horner
8
Mazar
9
Zhong
2
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یسبزمردماستامادرعملشواهدنشانمیدهد که


گرایانه

هایمصرف

حاکیازنگرشهاوارزش
بیشازنیمیازآنهاییکهادعایارزشهایپایداروسبزداشتندهرگزایناعتقاداترادررفتار

مصرفخودنشانندانند .
بههرترتیبتوسعه یگردشگریپایدارنیازمنداتخاذعملکردهایمصرفگردشگریپایداراست

و این نیازمند یک پارادایم اجتماعی با تاکید بر شیوهای پایدار رفتاری به عنوان عنصر مبنایی
توسعهی پایدار است (یوسن1331 ،1؛ شارپلی )2003b ،2000a ،یا طراحی و تمرکز بر عرضهی

محصوالت گردشگری سبز به جای تاکید بر مصرکنندگان سبز شاید راهکار مناسبتری باشد.
همچنیندرمطالعاتانجامگرفته(صفارحیدری )32،پایداریگردشگریرادرگروتحولدرفهم
ماازسنتهایفرهنگیجوامعیاستکهبرایگردشگراندارایجاذبهاست .
رویکرد پیشنهادی به توسعهی گردشگری پایدار؟
ونحوهعملیاتیسازیتوسعهپایداریدر

هاییکهدررابطهبامفهوم 

باوجودمسائلوچالش
چارچوبگردشگریوجوددارد،اماهمچناناینپارادایمتوسعهایدرچارچوبمدیریتگردشگری

درحالرشدبودهوتقریبابهبلوغمفهومیخودرسیدهاست.بعدازجنگجهانیدومسیررشد
هایاپلتفرمهای

کردهایتوسعهایگردشگریراجعفری( 1338و)2001تحتعنواندیدگاه

روی
2
توسعهیگردشگریمطرحساخت،شامل-1:طرفدارانه (بین120و-1350حمایتازگردشگری

به عنوان ابزاری برای کسب منافع اقتصادی ،فرهنگی-اجتماعی و زیست محیطی) -2،محتاطانه9
(اواخر  1320و اوایل  -1310بحث در مورد توسعهی گردشگری غیرقانونمند و بدون ضابطه که
میتواند هزینهها و تاثیرات منفی اقتصادی ،فرهنگی-اجتماعی و زیست محیطی به همراه داشته

4
تطابقگرایانه (اواخر 1310واوایل -1380درپاسخ بهرویکردسختگیرانهیپلتفورم
باشد)  -9،
محتاطانه ،این رویکرد انطباق فرایندهای توسعهی گردشگری با شرایط زیست محیطی و
اجتماعی-فرهنگیدرهرشرایطیرامطرحساخت،دراینجاگردشگریجایگزینوکوچکمقیاس
به عنوان تنها راه حل دستیابی به توسعهی پایدار در هر شرایطی معرفی شد) و در نهایت
 -4دانش-محور( 5اواخر 1380واوایل -1330باشکلگیرینوعیرئالیسممحیطیدرمواجهبا
توسعهدرمیانذینفعانتوسعهگردشگریوباتاکیدبراینپیشفرضکههرنوعگردشگریشامل
گردشگریجایگزینوبزرگمقیاسمیتواندتاثیراتمثبتومنفیبههمراهداشتهباشد،متوجه

تواندتنهاگزینهمناسببرایتوسعهدرهرشرایطوبستریباشد


گزیننمی
شدندکهگردشگریجای
و داشتن یک رویکرد کلنگر و سیستماتیک با تمرکز بر روشهای علمی میتواند راهگشای یک
1

IUCN

2

Advocacy
Cuationary
Adaptancy
5
Knowledge-based
3
4
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توسعه یموفقدربلندمدتباشد).اینپلتفرمهاچارچوبیمفیدبرایدرکبهترچگونگیتمرکزو

دهدوبااینپبشفرضکهظهورهرپلتفرمبه


یگردشگریپایداررابهمامی
کاربردمفهومتوسعه
معنای آن نیست که پلتفرمهای گذشته محو شده یا اثربخشی خود را از دست دادهاند ،جعفری
( )2001تاکید میکند که این پلتفرمها در چارچوب گردشگری در دنیای کنونی در همزیستی
نزدیکیباهمقراردارندوباظهوردیدگاهدانش-محورسیرحرکترویکردهابهپیادهسازیمفهوم
انطباقیوانعطافپذیرتر حرکت

توسعه یگردشگریپایداردردنیایواقعیبهسمتیکرویکرد

کردهاست.بهطوریکهمقصدهادرصورتیکهبخواهنددرهرشرایطوبسترتوسعهایخودرادر

قید و بند اهداف  و اصول اجرای گردشگری پایدار که در قالب گردشگری جایگزین  و کوچک
توانندازتمامظرفیتهاوسرمایههاییکمنطقهبهره


کندمحدودکنند،نمی

مقیاسانعکاسپیدامی
بردهوتوسعهیبلندمدتباتاکیدبررویکرد معیشتپایدار )SLA( 1داشتهباشند،جاییکهبه

توسعه از رویکرد مردم فقیر و کیفیت زندگی مردم نگاه میکند (کارنی .)19 :2002 ،2بر اساس
پلتفرم دانش-محور هر دو سبک توسعهی گردشگری چه بزرگ مقیاس و چه کوچک مقیاس
میتواندتحتشرایطهایخاصومتناسبپایدارباشد .

9
مدل مبنایی گسترهی سناریوهای توسعهی مقصد با تاکید بر یک دیدگاه دانشمحور و
گیهاییکهدررابطهبا
رغمپیچیده 


).علی
انعطافپذیرتوسطویورارائهشد(2008،2002،2000a
توانمندسازی جامعه وجود دارد ،این مدل به برنامهریزان گردشگری این امکان را میدهد که به
شانراارزیابیکنند.مدلمبناییگستردهیسناریوهای


پایداری
صورتدورهایموقعیتووضعیت

توسعهی مقصد تصویری بزرگ و گسترده به ما میدهد که امکان این ارزیابی را برای ما مهیا

میسازد.سناریوهابراساسمعیارهایمقیاستوسعهومیزانیاشدتیاتراکمتوسعه درمقصدو

اندازهایکهمقصدبرمقررا توضوابطتوسعهپایداریتاکیدداردطراحیوتدوینشدهاست.در

سناریویمبناییبرایتوسعهیمقصدپیشنهادمیشود،سناریویگردشگریجایگزین

اینمدل4
سنجیده )DAT( 4رویکردی سختگیرانه به مدیریت و توسعهی گردشگری داشته و بر مبنای
سعهگردشگریپایدارمیپردازد.دراینرویکردسعیبرآن

چارچوبهایقانونیوضابطهمندبهتو

است تا با تهیه و تدوین قوانین و ضوابط محدود کننده ،مقصد گردشگری را در یک شرایط
گردشگری جایگزین حفظ کند .رویکرد گردشگری جایگزین موقعیتی )CAT( 5یا گردشگری
یتوسعهی


درمراحلاولیهوناشناخته
مندشاملمقصدهاییمیشودکههنوز 


جایگزینغیرضابطه
خود قرار داشته و در این مقصدها گردشگری کوچک مقیاس جریان دارد بدون آنکه مقررات یا
ضوابطخاصیدررابطهباپایداریوضعشدهباشدویابهاجرادرآیدوشدتتوسعهیگردشگریدر

Sustainable livelihood approach
Carney

1
2

9اینبخشبهطورویژهبرگرفتهازکتابگردشگریپایدارویور(2008وص)143-144است .
Deliberate alternative tourism
Circumstantial alternative tourism

4
5
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اینمقصدهاپاییناست.دراینمقصدهاعلیالظاهردرآیندهدنبالهروگردشگریجایگزینسنجیده

خواهند بود ،البته نه به صورت قوانین و مقررات از پیش تدوین شده .پیشرفت و توسعهی
غیرقانونمندگردشگریجایگزینموقعیتیوافزایشغیراصولیورودگردشگران،اینمناطقرابه
سمت گردشگری انبوه ناپایدار ( )UMTکه جزء  Sشکل مدل مشهور چرخهی حیات مقصدهای
گردشگریباتلراست،پیشمیبرد(باتلر.)1380،1اینمقصدهاازمقیاسبزرگتریبرخورداربودهو
وبهاجرادرنیاوردهاند.درواقع

قوانینو مقرراتخاصیدررابطهباتوسعهیپایدار وضعنکرده 
گردشگریانبوهناپایدارنقطهمقابلگردشگریانبوهپایداراست(.)SMTگردشگریانبوهپایداربه
شرایطیکهدرآنبهلحاظنظریمقصدهابامقیاسبزرگوشدتتوسعهباالبودهودرعینحال
قوانینومقرراتیباهدفحفظپایداریمقصددربلندوجودداشتهودرمقصدبهاجرادرمیآید.

درواقعبراساساینمدلهریکا زاینرویکردهایاسناریوهاشرایطیازپایداریدریکمقصدرا
نشان میدهند که این احتمال وجود دارد جامعهی مقصد با ارزیابی و درک وضعیت پایداری
مقصدشانشرایطوقابلیتتبدیلازوضعیتیبهوضعیتدیگررامهیاکنند.درادامه ،ویوردرسال
 2012بالحاظکردناصالحاتیدرمدلمبناییخودوباتاکیدبریکپراگماتیسممحیطی،مدل
"مسیرهایافزایشی،اورگانیکوترغیبیبهسمتموقعیت " SMTراارائهمیدهد(شکل.)1وی
این دیدگاه را مطرح ساخت که حرکت به سمت موقعیت ، SMTتحت تاثیر یک پراگماتیسم
قریبالوقوع برای بیشتر مقصدهای گردشگری
محیطی و یک رویکرد اصالحی ،پیامدی مطلوب و  
است.براساسایندیدگاه،صنعتگردشگریانبوهنیزدرحالحرکتبهسمتپایداریاست،البته
طلبانهی سرمایهداری) تا اینکه

بیشتر به صورت یک  تَلَنگُر پارادایمی( 2تحت تاثیر انطباق فرصت
بخواهد به صورت یک تغییر پارادایمی( 9تغییر اساسی در جهانبینی) این اتفاق بیفتد (سینگ،
.)21:2012درواقعمقصدهایگردشگریتحتسناریوهاورویکردهایمختلفمدیریتیکهمنشاء
همگیآنها گردشگریجایگزینموقعیتییا  CATاستدرطولسهمسیرمجزابهسمتSMT
حرکت میکنند .عملکرد این مسیرها ،مدلی تکمیلی برای چارچوب یا مدل مبنایی گستردهی
نحوهیحرکتدرطولاین 9مسیربراساسسبک
سناریوهایتوسعهیمقصدهااست.شکل  1

مدیریتی که ذینفعان یک مقصد دنبال میکنند را نشان میدهد که در آن حرکت تدریجی یک
مقصدگردشگریکهدرشرایطCATاستباهرسبکمدیریتیدرنهایتمقصدرابهسمتSMT
حرکتخواهدکرد .



1

Butler
Paradigm nudge
3
Paradigm shift
2
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شکل  . 7مسیرهای افزایشی ،اورگانیک و ترغیبی به سمت گردشگری انبوه پایدار (ویور )4774

 .7مسیر اورگانیک :دراینحالتحرکتاز CATبهسمت UMTدرمسیریاورگانیکورشدی
گیردکهبازنجیرهیمشارکت،توسعه،تحکیموافولباتلرانطباقبیشتریدارد


بازارمحورانهقرارمی
).دراینحالتتنهاگزینهبرایاحیاءبلندمدتمقصدگردشگریجهتگیریمجدد

(ویور2000a،
مقصدازطریقتدوینمقرراتوقوانیندولتیواعمالبرخیاز محدودیتهاوحرکتبهسمت
 SMTاست .چنین جهتگیری مجددی در شرایط گردشگری انبوه کالسیک با توجه به رسیدن
مقصدبه نقطه یبحران،بابحثهاوحمایتهایمکرریکهازرویکردپایدارشکل میگیرد،ترویج
می شود .به طوری که اغلب فشارهای طرفداران محیط زیست ،رسیدن مقصد به نقطهی بحران،

اختالل در عملکرد مقصد ،نارضایتی بومی و کاهش نرخ ورود گردشگران به مقصد باعث حرکت
چنینمقصدهاییبهسمتافولوناپایداریمیشود،بهطوریکهموقعیتUMTرابهیکموقعیت

ناپایدار و حالتی انتقال تبدیل میکند که در نهایت مدیریت مقصد ناگذیر شرایط دستیابی به
کنندهی

پایداری را از طریق نوآوری ،ترویج کارآفرینی محلی و تدوین قوانین و مقررات ترغیب
گردشگریپایداررادرخودبهوجودآوردوبهسمتسناریویSTMپیشرود .4.مسیر افزایشی:
مسیرافزایشییاتدریجینقطهمقابلمسیرارگانیکاست.باپیشرفتفعالیتهایگردشگریدر

یکمقصد،CATمدیرانمقصدسعیمیکنندباتدوینوبهاجرادرآوردنقوانینسفتوسخت
حفاظت از داراییهای طبیعی و فرهنگی در مقصد ،یک حس مکانی منحصر به فرد ،زندگی با
کیفیت،ومزیترقابتیمحسوسبهوجودآورند.درادامههمیناقداماتبهخودیخودممکناست
منجر به جذب دیدارکنندگان بیشتر به مقصد گردد ،به طوری که فشارهایی را متعاقبا" بر
محیطهای اجتماعی-فرهنگی و زیست محیطی وارد خواهد آورد .چنین مقصدهایی برای حفظ

وضعیت در حالت  DATممکن است استراتژیهای مقابلهای از قبیله سهمیهبندی رسمی و غیر
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رسمی دیدن از آن مق صد ،فعالیتهای ضد بازاریابی ،و آموزش دیدارکنندگان در پیش بگیرند .اما
هاواقداماتی،وانگیزهیطبیعیبرایرشدوکسبمنافع


هایناشیازاتخاذچنینشاخص

موفقیت
اقتصادیموردانتظارناشیازورودتعدادبیشتریازگردشگران،باعثاتخاذتصمیماتیمبنیبرباال
انه هایظرفیتتحملبرایافزایشرشددرمقصدخواهدشد.مسیرافزایشیرابخوبیمی
بردنآست 
اتحادیهیحفظونگهداریجهانی1

هایباحفاظتباالمانندپارکهایملیسطح2


تواندرمحیط
مشاهده کرد .به موازات باال رفتن وابستگی به درآمدهای دیدارکنندگان ،مدیران پارکهای ملی
ایازاینپارکهایملیمربوطمیشودبهپارک


کنند.نمونه

اغلباستراتژیرشدبیشتررادنبالمی
ملیگاالپاگوس،2جاییکهتعداددیدارکنندگاناز120000نفردرسال1313به1290000نفردر
سال 2003وبه 2050000درسال 2019رسیدهاست(گاالپیگوس.)2019،دراینجامنظوراین
نیست که گردشگری در گاالپاگوس در شرایط فعلی گردشگری انبوه است ،بلکه خط سیری که
وجود دارد در بیشتر مناطق مشابه به سمت نتیجهی یکسانی حرکت میکند .تعداد زیادی از
کشورها یک استراتژی افزایشی سنجیده را دنبال میکنند .به عنوان مثال بوتان ،9از تعداد 200
دیدارکنندهدرسال 1314بهصورتافزایشی 4به 4000دیدارکنندهدرسال 1332رسید،ودر
سالهایاخیربه 950000درسال 250000،2010برایسال 2011و 1000000درسال 2012و
در سال  2019به 1120203رسید (مونیتور گردشگری بوتان .9 .)2019 ،5مسیر ترغیی :باتلر
( )1380به این موضوع پی برد که انحرافاتی در طول چرخهی حیات مقصدها به وجود میآید.
هایقطبهای


ازطریقاجرایاستراتژی
تفریحگاهایآنی "2

انحرافاتومشکالتیکهدرطیآن"
هاییدراینرابطهمربوطمیشودبه


یافتند.مثال

هاتوسعهمی
رشدگردشگریتحتحمایت 
دولت
،توسعهی

کانکون( 1مکزیک)والنگودوکروسیلون(فرانسه)،کهازطریقیکبرنامهریزی فشرده
منطقه ای ترویج یافت و سعی شد از مشکالت اجتماعی و زیست محیطی که شکل دهندهی

گردشگری انبوه ارگانیک بود اجتناب شود .در چنین شرایطی حرکت از مسیر ترغیبی به سمت
تاحدزیادیدشوارودورازواقعیتاستامامقصدمیتواندبهسمتSMTحرکتکندواز

DAT
طریقنوآوریوترویجکارآفرینیومشارکتمردمیبهسمتحالتگردشگریانبوهپایدارحرکت
کند.

1

World Conservation Union Category II

2

Galápagos
Bhutan
4
Incrementally
5
Bhutan Tourism Monitor
6
Instant resorts
7
Cancún
3
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پیشنهادات ،ابزارها و تکنیکهای اجرایی سناریوهای توسعه گردشگری پایدار برای ایران
مدلهاوچارچوبهایارائهشدهدربخشهایقبلیمیتوانندابزارهایاثربخشیبرایجهتدادنو

مدیریت توسعه ی مقصدهای گردشگری کشور به سمت رویکردها و سناریوهای توسعهی پایدار
باشند.هرچنددررابطهباتوسعه یگردشگریدرایراندیدگاههایمختلفیوجوددارد.بهطوری

زیکطرفتوسعه یگردشگریدرکشورحامیانیداردکهگردشگریراابزاریبرایپویاییو

کها
یواحیاءاقتصادیکشوروایجاددرآمدهایارزیمیدانندوخیلیهمبهپیامدهاو


کمکبهتوسعه
یگردشگریتوجهینمیشودکهدیدگاهایندستهبیشتربهرویکرد


تاثیراتمنفیناشیازتوسعه
طرفدارانه توسعهی گردشگری در اوایل دهه  20بعد از جنگ جهانی دوم شباهت دارد (پارادایم
یگردشگری).ازطرفدیگرعدهایهمباتاکیدبر تاثیرات


مدرنیستوپلتفورمطرفدارانهتوسعه
منفیکهممکناستتوسعهیگردشگریازابعادفرهنگی-اجتماعیوزیستمحیطیداشتهباشد

بهموضوعتوسعه یگردشگریبااحتیاطبیشترینگاهکنند(کهدیدگاهآنهامشابهرویکردپلتفورم

محتاطانهی توسعهی گردشگری است) .عدهای هم که مدام دَم از توسعهی پایدار گردشگری و

ودیتآوردرقبالبا
زنندودیدگاهسختگیرانهتوأمبارعایتمقرراتوقوانینمحد 


کوچکمقیاسمی
توسعه ی مقصدهای گردشگری کشور دارند (مشابه با پلتفورم انطباقی با تاکید بر گردشگری

.اماباوجودایندیدگاههاپیشنهادمیگرددباتوجهبهموقعیتکنونیکشورونیازبه

جایگزین)
ایجاددرآمدهاوساختاراقتصادینوین،کاهشوابستگیبهدرآمدهاینفتی،ارزآوری،ایجاداشتغال

تواندبهعنوانیکیازتنهاگزینههایکمکبهایناهداف


وبهبودفضایکارآفرینی،گردشگریمی
بلندمدتاقتصادیوتوسعهیاجتماعیعملکند(باتوجهبهظرفیتهاومزیتهاینسبیاینبخش

اقتصادیدرکشور)،ازطرفدیگرمیتواندباتاکیدبریکرویکردعلمیووضعقوانینوضوابط

مرتبطباحفاظتازداراییهایطبیعی،فرهنگیوارزشیدرمقصدعملکنند،بهاینمعناکهبایک

انهبهموضوعتوسعهیگردشگری

هایعلمی ودانشمحور


انعطافپذیرترومبتنیبرروش
رویکرد 
درکشورنگاهشود،همچنانکهمدلسناریوهایتوسعهزمینهمحورویوربرآنتاکیددارد،مناسب
آن است برای کشوری به وسعت و تنوع جغرافیایی و فرهنگی – اجتماعی ایران با یک دیدگاه
انعطاف پذیری و استراتژیهای انطباقی متناسب با شرایط و زمینهی زونها و مناطق به موضوع
پایداری در مسیر توسعه ی گردشگری ورود پیدا کرد .به طوری که تمرکز همهی مقصدهای
گردشگریباشرایطوبسترهای مختلفبریکرویکرد و پارادایممبناییواحدغیرقابلانعطاف
ایهمهیمناطق راتامینکردهواز


تواندنیازهایتوسعه

گردشگریپایداروکوچکمقیاسنمی
بهرهبرداریکرد،بهاین
ظرفیتهایگردشگریاینمناطقدرجهتایجادمنافعتوسعهایبلندمدت 

توسعهیپایدار" ماراازدستیابیبهاهداف

معناکهتمرکزبیشازحدبربعدپایداردرمفهوم"
توسعهی گردشگری در مناطق و بافتهای

کالن توسعهای بازمیدارد ،بلکه باید الگوهای مختلف 
زیستیوتعاملنزدیکباهمقرارگیرند.بهعنوانمثالدرحاشیهی


مختلفدرکنارهمودرهم
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یکبافتمدرنشهریمانندتهران،مشهد،تبریزو....کهخیلیهمخبریازمحیطهایبکرحساس
طبیعی یا اجتماعی-فرهنگی نیست مشابه منطقه  22تهران نیازی به اتخاذ استراتژیها و
ریزیتوسعهیگردشگریپایداردر


سناریوهایسختگیرانهومقرراتیقویبرایمدیریتوبرنامه
این مناطق نیستیم .در چنین بسترهایی میتوان با یک رویکرد طرفدارانه در قالب توسعهی
گردشگری بزرگ مقیاس ،در صورتی که امکانسنجی و مطالعات بازار به ما اجازه دهد ،به ایجاد
هتل های بزرگ ،پارکهای موضوعی بزرگ و  .....اقدام گردد .به عبارتی دیگر در چنین شرایطی

می توانباانتخابیکمسیرترغیبی،توسعهمقصدگردشگریرابهسمتانبوهپایداریاSMTسوق

داد .اما در مورد مقصدها و مناطق با حساسیت زیست محیطی و فرهنگی-اجتماعی ،پیشنهاد
تروضوابطمحدودیتآوررابرای


هایسختگیرانه

،استراتژی

گرددبااتخاذیکپارادایممحتاطانه

می
توسعه یگردشگریوضعکردهوتوسعهچنینمقصدهاییرابایکرویکردافزایشیدرمسیرتوسعه

  DATقرار داد .در چنین شرایطی انتخاب یک مسیر ارگانیک یا ترغیبی ممکن است باعث شود
هایجبرانناپذیریرا


یگردشگریانبوهناپدارراتجربهکردهوهزینه

خیلیزودمقصدیکدوره
متوجهمقصدکند.دراینبخشضروریاستبدانیمکهاینپارادایممبناییتوسعهاستکهتعیین
می کندمسیرتوسعهگردشگریبهچهسمتوسوییحرکتکند،ونوعپارادایمتوسعهبایدتحت

تاثیر بستری باشد که توسعه در آن شکل میگیرد .مدیران مقصدهای کشور باید به این موضوع
توجهداشتهباشندکهنوعپارادایمتوسعهبایدمنبعثازبافتوبسترتوسعهایناحیهیامنطقهباشد

کهدرادامهتعیینکنندهیرویکرد"محصول/جامعهمحور" یا"بازار/گردشگرمحور" است(شکل

 :)2


شکل  :4چارچوب تعیینکنندهی سبک بازاریابی و استراتژی توسعه (ماخذ نگارندهگان)


مقصدهایی که در یک بافت مدرن شهری قرار دارند مناسب است که پارادایم توسعهای آنها
طرفدارانه باشد و با یک دیدگاه بازار محورانه متناسب با بازارهای هدف گردشگری با ایجاد و
دستکاریدرعرضهمحصولگردشگریخوددرمسیرترغیبییاارگانیکقدمبگذارند.بهاینمعنا
هاوانتظاراتگردشگرانمبنایتدویناستراتژیبازاریابیمقصدقرارمیگیرد.تاجایی

کهخو 
استه
که مقصدهای گردشگری با پارادایم مبنایی توسعهی محتاطانه ،با یک رویکرد مقصد یا جامعهی
میزبان محورانه به دنبال هدفگذاری بازارهای جایگزین خاص و نیچ 1متناسب با مقصدهایشان
حرکتکنند،واینبهدلیلبافتحساسزیستمحیطیوفرهنگی-اجتماعیدراینجوامعاست.
Niche

1
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در این مقصدها بر آموزش گردشگران مسئول ،افزایش آگاهی آنها نسبت به تاثیرات گردشگری
تاکیدداشتهوبرکموکیفورودگدشگرانبهاینمقصدهامحدودیتهاییاعمالمیشود .ممکن

طقهبهطورهمزماندومقصدبادوپارادایمورویکردمتقاوتتوسعهییافتهودر

استدریکمن
یکیازتکنیکهاییکهمیتواندمیزانپایبندییکناحیهمقصدرا

کنارهمهمزیستیداشتهباشند.
بهصورتعملکردیوبصریبهرویکردهای SMTیا DATنشاندهداستانداردهایی است که
تهیهوتدوینمیشود.تکنیکیکهبخشعمومیباهمکاری

برای سطح ،نوع و مقیاس توسعه 
جامعهعلمیودانشگاهیمی تواندازآنبراینظارتوکنترلعمکردهاواقداماتبخشخصوصی

در فرایند توسعه مقصد استفاده کند .نوع این استانداردها بسته به استراتژیهای توسعهی پایدار
یاسهلگرایانه)کهمعموال" همانطورکهاشارهشدازاهدافکالنوپلتفورم

مقصد(سختگیرانه 

هایسختگیرانه


شوندمتفاوتخواهدبود.مقصدهاییکهاستراتژی

مبناییتوسعهمقصدناشیمی
بهپایداریرااتخاذمیکنندبراساسدیدگاهویور(،2002ص)20بهطورمعمولمقصدهاییبا

هایحساسطبیعییافرهنگیهستند(مانندپارکهایملیکشوریاتپههایباستانیو


بافتوزمینه
سایتهای تاریخی و ،)..به طوری که حتی یک توسعهی کوچک مقیاس فعالیتهای مرتبط با
گردشگری ممکن است هزینههای غیرقابل پیشبینی اجتماعی-فرهنگی و زیست محیطی به بار
مفهومتوسعهیپایدارتاکیدبیشتریشدهوچنین

برجنبهی"پایداری" 

بیاورد.درچنینشرایطی
توسعهای اساسا" با رویکردها یا پلتفورمهای محتاطانه و تطابقگرایانه سازگاری بیشتری دارد ،و

سناریویتوسعهباید  DATیاترکیبیاز  DATو  SMTباشد.درشرایطیهمکه کهبابافتهای
گرایانهبهگردشگریپایداررادنبالمیکند.


هایسهل

ستیممقصداستراتژی
شهریومدرنمواجهه
شودوجنبهی


یگردشگریبزرگمقیاستدوینمی

درچنینشرایطیاستاندارهابراییکتوسعه
توسعهی پایدار نمود بیشتری پیدا میکند و رویکرد یا پلتفورم طرفدارانه و متعاقبا

توسعهای" 

"
رایتوسعهیپایدارگردشگریدرچنینبافتهاییپیشنهادمیگردد(شکل .)9

سناریویSMTب
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شکل  .9چارچوب تعیینکننده ی نوع استانداردهای توسعه بر مبنای بافت ،رویکرد و استراتژی توسعه
(ماخذ نگارندهگان)


میتواندشاملاستادنداردهایاعمالمحدویت درتراکم
انواعاستانداردهایتوسعهگردشگری  
ساختوساز،استانداردهایتعدادمحلهایاقامتیدرواحدکیلومتر،کنترلارتفاع،اندازهبناهاو

ترکیبرنگآنها،عقبنشینیسازه،استانداردهایزونبندی،استانداردهایانطباقزونتوسعهبا

اصالتچشماندازومعماری  ،استانداردهایسروصدا،دسترسیعمویبهبرخیمناطقو.....اینها

همهموضوعاتاستکهمیتواندبینیکمقصدبارویکردDATویکمقصدبارویکردSMTتمایز

قائلشود.لزومتدوینچنیناستاندارهاییبرایکشوریبهوسعتایرانبابافتهاوزمینههایمتنوع

ومختلفتوسعهیکضرورتانکارناپذیراست.برایهمینمنظورمیتوانمشابهالگویشکل.9

طیفبسته هایاستانداردهایتوسعهگردشگریتعریفکرد،کهدریکسرطیفباتاکیدبررویکرد

 DATو استراتژی سختگیرانه تر ،محدودیت آور و مقررات محور به پایداری ،استانداردهای توسعه
فرهنگیتدوینگردد،وباتاکیدبرمیانهیطیفیک

برایمحیطهایحساساکولوژیکیواجتماعی-
وسعهیگردشگری
رویکردترکیبیبینابینیومتعادلتر(بینرویکردDATو)SMTاستانداردهایت 
را تدوین کرد و در انتهای دیگر طیف با یک رویکرد  SMTبه تدوین استانداردها و سیاستهای
ترتوسعهپرداخت.بهعنواننمونهبستهیاستانداردیبراییکزونتوسعهبرایایجاد


گیرانه

سهل
 12تا  25واحدکمپینگگردشگریدرهکتارباتراکمپایین،تعدادمحدودوبامقدار 90درصد
سطحاشغالوفضایبازبیشترواستانداردهایعقبنشینیبهویژهازخطوطساحلیومناظرو
اندازهایطبیعیواکولوژیکیکهنقشمهمیدرطراحیپایدارمناظرمیتوانندایفاکنند،با


چشم
رویکردبینابینیمیتواندتطابقداشتهباشد.بهعبارتدیگراستانداردفاصلهوفضایبازکهبین

اندازطبیعیمیتواندمتفاوتباشد،کهاین


مجموعههایاقامتییاتفریحیباخطساحلییاچشم
فاصلهدربرخینواحیساحلیخلیجفارسودریایخزر 500متر(رویکرد)DATتاجاییکهدر
برخیدیگرازنواحلیاینسواحلمیتواندتنها 12متر(رویکرد SMTوتاحدی)UMTباشد.به

عنوانمثالاینموضوعبهویژهدرموردسواحلجنوبیایرانبرایجلوگیریازآلودگینوریبه
جهتوجودانواعخاصونادرگونههایجانوریمانندالکپشتپوزهعقابیدرخلیجفارسکه

ممکناستمنجربهگمراهیجوجههایآنهادرزمانتولد(یهجایحرکتبهسمتدریابهسمت
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نورساحلحرکتکنند)گرددکهاهمیتاستانداردهایعقبنشینیتاسیساتگردشگریدراین
سواحلدوچندانخواهدکرد .
دررابطهباپایداریفرهنگی،همنواییوسازگاریبنابامعماری،مصالح،نرمهاورنگهایبومی

دارایاهمیتویژهایاست.براساسرویکرد DATتوسعهدرمحیطهایحساسفرهنگی-اجتماعی

طراحی محیط بیرونی بنا و طراحی منظر سایت توسعه باید با سبک معماری منطقه و محیط
پیرامونسایت هارمونیداشتهباشد.اینموضوعبهویژهدرموردایرانباتوجهبهوسعتجغرافیایی

ایبرخوردارمیشود،بهاینصورتکهبستهبه


وتنوعمعماریوفرهنگیخاصآنازاهمیتویژه
نوع مناطق و ویژگیهای معماری خرده فرهنگهای بومی باید استانداردهای مناسب برای ایجاد

هایگردشگریوانواعمحلهایاقامتیتدوینگردد.درهمینرابطهمفهوم استانداردهای


ابنیه
نیزمیتواندتاثیرمعناداریدر پایداریاکولوژیکیوفرهنگیمناطقداشتهباشد.

اصالت طراحی
یکیازمعضالتیکهدرحالحاضردررابطهباایجادسایتهایگردشگریدرکشورباآنمواجه
هستیمعدمتوجهبهتوپوگرافیواصالتبسترطبیعیومحیطیدرطراحیاینسایتهااست.بهاین
صورت که اغلب بدون توجه به بستر طبیعی طراحی سایت انجام گرفته و با یک رویکرد بولدزر
محورانهتصمیمبهساختوسازدرمحیطهایطبیعیواکولوژیکیگرفتهمیشود.بهعبارتدیگر

در مرحله اول کار طراحی بدون توجه به بافت فیزیکی و توپوگرافی سایت با یک دیدگاه بازار
محورانهوغیرپایداروباتراکمباالانجاممیگیردسپسبستروسایتاجرایپروژهرابرایاجرایآن
طرح خاکبرداری و تخریب میکنند ،بدون آنکه توجهی به اصالت اکولوژیکی ،توپوگرافی و بستر
طبیعیداشتهباشندودرنهایتهمباچشماندازیامحیطپیرامونیهمخوانیندارد.چنینحالتی

میبرد.درحالیکهطراحیپایداردرچنینشرایطیحکم
اغلبمقصدهارابهسمتموقعیت UMT
کندرویکردهای DATیا  SMTاتخاذکردهواستانداردهایطراحیسازگاربامحیطپیرامونو


می
سازیتوسعهیگردشگری از


سیاستپراکنده
توپوگرافیوبسترطبیعیسایتتوسعهتدوینگردد.
ایاستکهمیتوانداستراتژیمناسبیبرای


لیومنطقه
دیگرابزارهایکنترلتوسعهدرسطحم
کاهشیاجلوگیریازازدحامورودگردشگراندریکمنطقهیامحورمشخصباشد.دررابطهبا
ایراندرشرایطفعلیاکثرتورهایورودیبهکشوردرمحورمرکزوکالنشهرهاییچونتهران،
یطیکهبتوانبااتخاذچنینسیاستیمناطقومکانهای

اصفهان،شیرازو...متمرکزاست،درشرا
جدیدیرابرایورویگردشگرانورودیوداخلیبازتعریفکردازیکطرفمیتواندبهتوزیع

درآمدهای گردشگری در کشور کمک کرد و از طرف دیگر فشار و ازدحام گردشگری را بر روی
برخی از مناطق و زونهای دیگر را کاهش دهد .طرح آمایش سرزمین برای ایجاد استراحتگاهها
وبالقوهیگردشگریدرسطحکشوربامشارکت

یاشهرکهایگردشگریدرقطبهاومناطقنمونه 

گذارانبخشخصوصیمیتوانداستراتژیاثربخشیبرایاجرایاینسیاستباشد .تکنیک


سرمایه

پراکندهسازییاتمرکز زمانی و مکانی دیدارکنندگان با استفاده از ابزار  ROSیا طیف فرصتهای
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تفریحی 1که به طبقهبندی کالسهای تفریحی در  2گروه از فضاهای بکر تا فضاهای شهری
می پردازد ،یک چارچوب سازمانی به منظور انطباق انواع مختلف تمایالت و تقاضاهای تفریحی با

نواحیگردشگریاست .
طریقهدفازنوشتناینبخشارائهیپیشنهاداتوبرخیازتکنیکهاوابزارهاعملیاتی

بههر 
سازیسیاستتوسعه یگردشگریپایداربود.هدفاینبودتادرکناربحث،تعریفومفهومسازی

یگردشگریپایدارورویکردهایمربوطبهآنبهجنبههایاجراییرویکردهایگردشگری


توسعه
بهطوریکهگفتهمیشود"عملبدوننظریه

پایدا رنیزهرچندبهصورتخالصهپرداختهشود.

بسیارارزشمندترازنظریهبدونعملاست.درواقعنظریهیبدونعملهماناندازهناقصاستکه

عملبدوننظریه.ایندوبایدباهمحرکتکنند"(منبعناشناس) .
بحث و نتیجهگیری
هاینظریوعملیپیشرویبهره بردن


پیرامونچالش
ایننوشتارباهدفاصلیبحثوبررسی

ازپارادایمتوسعه یپایداردرچارچوبصنعتگردشگریتدوینشدهاست.دراینمقالهنشانداده

شودکههرچندرویکردگردشگریپایداربهظاهربهصورتمنطقیمنعکسکنندهیاصولو


می
یپایداراستامابهلحاظمفهومیواجراییازابعادتقاضاوعرضهیگردشگریبا


افتوسعه
اهد
هاییمواجهاست.بهطوریکهاگرچهپارادایمتوسعهیپایداردرمفهوماصلیخوداصولی


چالش
چون کل نگری ،عدالت بین و فرانسلی و آینده نگری را ترویج می دهد با این وجود توسعهی
گر دشگری پایدار در عمل و به لحاظ نظری به دلیل وابستگی گردشگری به اقتصاد سیاسی
المللیوسیستمهایپیچیده یخارجیوهمچنیننگاهروبهدروندرفرایندمدیریتمقصدو


بین
اینکه مصرف و تولید محصول گردشگری ماهیت و ویژگی منحصر به فرد دارد ،دستیابی به این
سازد .


یغیرممکنمی
اصولراتاحد
در این مقاله همچنین به بحث در مورد سناریوهای توسعهی گردشگری پایدار پرداخته شده
است .این پیش فرض وجود دارد که مقصدهای گردشگری فعلی بنا بر اعتقاد ویور ( )2012aبه
صورت تدریجی به سمت  SMTدر حال همگرایی هستند .این موضوع تا حد زیادی به وجود
آورنده ینوعیمباحثهوجدلدراینزمینهاستوآنبهجهتپیوندیاستکههمیشهبیندو

مفهومگردشگریانبوهوناپایداریدرمیانشمارزیادیازمجامعدانشگاهیوعلمیوجودداشته
است.بااینحال،دربیشترگفتمانهای 2مربوطه،موضوعمهمحولاینبحثاستکهآیاواقعاً

پایداریتنهادرقالبگردشگریجایگزینوکوچکمقیاسقابلحصولاست؟ویااینکهآیااصالً
گردشگریجایگزینخودمی توانددرهرشرایطوبافتیمارابهپایداریبهویژهازبعداقتصادیو


Recreation opportunity spectrum
Discource

1
2
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توسعه ایبرساند؟دالیلموجهیوجوددارد،کهاعتقادبرایناستکهتجارتگردشگریانبوهو

یآنحرکتخودرادرجهتپایداریشروعکردهاند،هرچندبرایداشتن


مقصدهایشکلدهنده
یقابل پیشبینیبهتربهلحاظاقتصادیودربافتمقصدوبهصورتیتدریجیوبراساس


آینده
یک محیطگرایی عملی که منعکس کنندهی یک تَلَنگُر پارادایمی تحت تاثیر فرصت طلبی
رادنبالمیکنندونهبهصورتیکتغییرپارادایمیضد

سرمایهداریرشدیسازگارتربامحیط 1

رشد ..2از طرفی در مورد خود گردشگری جایگزین و نقشی که میتواند در توسعهی گردشگری
پایداردریکمنطقهداشتهباشدبحثهایفراوانیوجوددارد.عدهایمعتقدند(شارپلی،2000b،
2003؛شارپلیوتفلر)2015،کهگردشگریپایداریابهعبارتیگردشگریجایگزینبهخودیخود
برداریازسرمایههاوموهبتهاییکمنطقهبرایتوسعه


دربرخیازمقصدهامانعیبالقوهبرایبهره
است.برخیازدالیلآنهاایناستکهاوالً،گردشگریجایگزینیکرویکردغربی محوراستکه
باعثمی شودکهمقصدهاراازیکموقعیتتوسعهیافتهمدرندورکردهودرهمانحالتسنتیو

کمتر توسعه یافته اولیه که برای گردشگران از کشورهای توسعه یافته جذابتر است نگه میدارد،
ثانیاً ،منافعاقتصادیگردشگریجایگزینوکوچکمقیاسهمچنانکهازاسمشپیدااستکوچک
هایازسیستمتولیدتجربهیگردشگریجایگزینمشابهگردشگریانبوه


،بخش
مقیاساست،ثالثاً
المللی،سیستمهایرزرو،پروازهایچارتریو....


هایبازاریابیبین

بهخودیخودوابستهبهسیستم
یگردشگریجایگزیندرطولدورههاییاززمانتمایلمردممحلیبرایکسب


،توسعه
است،رابعاً
منافعبیشترازگردشگریورشدرابهچهنحویپاسخخواهدداد.اینهاوبسیاریدیگرازموضوعات
همهبحثهاییهستندکهاثربخشیگردشگریجایگزینبرایدستیابیبهاهدافتوسعهدربیشتر
مناطقمقصدهارازیرسوالمیبرد.برایهمیناستکهبیشترمقصدهاهرچنددرابتداصرفاً با

توسعهیگردشگریخودراشروعمیکنندولیدرادامه

یکرویکردقانونمدار،محدودکنندهDAT
بهموازاترشدبیشتر(ازلحاظاقتصادی)بهسمتاجرایسیاستهایSMTدربرخیاززونهایو

9
میکنند.درواقعمقصدهابااتخاذیکرویکردمعیشتپایدار ()SLAکهاصول
مناطقخودحرکت 

کندبایدبهدنبالاستفادهازتمامظرفیتهاومنابعسرمایهای


توسعهراازمنظرمردمفقیرنگاهمی
خودشاملسرمایههایاجتماعی،اقتصادی،زیستمحیطی،تکنولوژیکی،انسانی،مالیوفیزیکیدر

فرایند توسعهی گردشگری باشند .در واقع مقصدها برای توسعهی خود انتخاب میکنند که در
نهایتباتاکیدبریکرویکرداصالحیبهیکسمتهمگرامیشوند،کههریکازاینتغییراتبا

موضوعات و گرفتاری های مدیریتی متنوعی بسته به اینکه بر اساس مالحظات رشد (ارگانیک)،
اینمسیرطیشود،مواجههستند.پویاییهای

مقررات(افزایشی)،یاترکیبیایندوباهم(ترغیبی)
جامعهدراینرابطهبدیهیاست.درمسیرترغیبی،بهطورمبناییوتعمدیجامعهجابهجاشدهواز

1

Growth-friendly paradigm nudge
Growth-hostile paradigm shift
3
Sustainable livelihoods approach
2
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محیطاصلیخودتاحدزیادیدوروآوارهمیشوند،ودرادامهنیازمندآنهستندکهمحیطیبهتر

1
برای یک جمعیت جدید و بزرگتر بازآفرینی شود .در یک مسیر ارگانیک ،انسجام جامعه تا حد
خدشه دار شده ،و نیازمند آن است که جامعه بار دیگر در یک مرحله احیاء دوباره

زیادی سهواً 
2
مستحکمسازی  قرارگیرد.جامعهدرمسیرافزایشیتوانمندشدهوبرایانتقالازیکفرایندمداوم

تطبیقی برای رشد تقویت 9میگردد .بازآفرینی کردن ،مستحکامسازی ،و تقویت جامعه هر سه
نیازمند استراتژیهای مدیریتی مجزا است تا جامعه را از حالت موقعیت اولیهای که در آن است
یعنیتخریبشده،تضعیفشده،یابیشازحدحفاظتشدهتغییردادهوبهسمتجلوپیشببرد.
4
تواندازطریقسیاستهایی


،جایگزینیمردمبومیمی
بهعنوانمثالدرشرایطجایگزینیترغیبی
کهاولویتدسترسیبهاشتغالوآموزشبرایمحلیسازیکارآفرینیدرقطبهایجدیدرشدو

5
توسعه یبه مردمجامعه مقصد دادهشود،انجامگیرد،تاجایی کهتقویتافزایشی ممکناست

واسطههاوتکنولوژیجدیدبرایباالبردنسطحمراجعهودیدناز

شاملارتقاءمیزاندسترسیبه
مقصدانجامگیرد .
موضوعقابلبحثدیگردیدگاههایاستکهدرموردتوسعهیگردشگریپایداروجوددارد.این

دیدگاههادرموردتوسعهیگردشگریپایداربیشتررویکردیدرونمقصدیوبیشتربراندازه،حجم

توسعهیگردشگریپایداردر

توسعه  وضوابطوراهکارهایمدیریتیدرسطحمقصدتاکیددارندو
عمل به توسعهی پایدار گردشگری تبدیل میشود و اجرای پارادایم مادر توسعهی پایدار برای
گردشگریدرعملدستنیافتنیمی شود.بهعبارتدیگرزمانیکهمااقداماتخودرابرایاجرای

یگردشگریپایدارانجاممی دهیماقداماتمارویکردگردشگریمحوربهخود


ستهایتوسعه
سیا
میگیرد و هدف حفظ و نگهداری از منابع طبیعی ،فرهنگی-اجتماعی و ساخته شدهای است که

تجارتگردشگریمقصدبهآنهاوابستهاستنهتمرکزبرسهمگردشگریدرتوسعهیپایدارمقصد

در مفهوم کالن توسعه ای .برای همین است همچنان این بحث مبهم وجود دارد که منظور از
توسعهیگردشگریپایدار" ،پایداریگردشگری" استیا"پایداریازطریقگردشگری"،کهاگر


یپایدارعملنکردهایم(شارپلی


پایداریگردشگریباشدتاحدزیادیبهاهدافتئوریمادرتوسعه
وتلفر .)2015،
تواندسهممهمیدرباالبردندانشمدیرانمقصدها،سایتها

مطرحکردنچنینبحثهاییمی

و زون های گردشگری کشور در مورد موضوعات مهم و قابل تأملی چون برنامهریزی برای اجرای
توسعهی گردشگری پایدار و پویاییهای مدیریتی برای مقصدهای گردشگری داشته باشد ،و این

انرابهپژوهشگرانداخلیکشوربدهدکهبادیدیوسیعتروبلندمدتبهموضوعبرنامهریزی

امک
Reinvented

1
2

Reinvigoration

3

Reinforced
Induced displacement
5
Incremental reinforcement
4
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یگردشگریبپردازند.درکلمباحثهاصلیدراینرابطهازآنجاآغازمیشودکهاساسا"


برایتوسعه
اقداماتمربوطبهاصطالحهمهجامطرحِگردشگریپایدارنهازعمقونهازگستردگیکافیدر
چارچوب صنعت گردشگری انبوه برخوردار نیست ،به طوری که روکش زیبای پایداری بر تن
عرضهی گردشگری که در قالب محیطگرایی ظاهری فراگیر منعکس شده است و یا به قولی

نمایان گراقبالظاهریبهمحیطزیستاستبایدازطرفتقاضایگردشگرینیزعمقوشخصیت

پیداکند.در واقع منظورایناستکهاینتَلَنگُرپارادایمی کهدرموردآنصحبتمیشودتنها
زمانیبهیکحرکتاساسیوتغییردرپارادایممنجرخواهدشدکهمصرفکنندگاننیزبهصورت

جدی به سمت محصوالت و مقصدهای گردشگری پایدار واقعی گرایش پیدا کنند .استفاده از
هایصدورگواهینامه برایمصرفکنندگاندوراهحلپیشنهادی


یکوبرنامه
سخنگوهایکاریزمات
برایتشویقوترغیببهسمتاینتحولاساسیاست.درپایانذکرایننکتهضروریاستکه
یپایدارگردشگریدرکشوردرگروچگونهگیبرنامهریزیومدیریتبرایاجرایآن


یتوسعه

آینده
داقتصادی،اجتماعی،فرهنگیوزیستمحیطیاینرویکردتوسعه است.بهطوری

باتاکیدبرابعا
کهپیاده سازیآندرسطحمقصدهایگردشگریباچالشهاوتنگناهاییمواجهاستکهحلآنها

تحقیق و مطالعه علمی بیشتری را میطلبد .البته بیان این نکته هم ضروری است که هر چند
کردنموضوعتوسعهپایداریبامسائلوچالشهاییدست

سازیوعملیاتی 


مفهوم
گردشگریبرای
بهگریباناست،بااینحال،اینپارادایمتوسعهایدرچارچوبمدیریتوپژوهشگردشگریدر

حالرشدبودهوتقریبا"بهسمتیکبلوغمفهومیدرحالحرکتاست .
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