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 چکیده

کردهدایپیاژهیوتیاهممقصدهایبرایتیریمدراهبردکیعنوانبهداریپایگردشگریتوسعه

است بهداریپایتوسعهیعنییاصلمیپاراداوداریپایگردشگرتوسعهمفهومنیبوجودنیابا.

داردوجودییهایگسستگییاجراوینظرلحاظ رامونیپیبررسوبحثمقالهنیایاصلهدف.

.استداریپایگردشگریتوسعهمیپارادامفهومیشرویپیعملوینظریهاچالشنیمهمتر

استحوزهنیااتینظروقیتحقینهیشیپییمحتوامرورقیتحقیشناسروش مقالهنیادر.

طولدریگردشگریمقصدهایتوسعهیهاییایپوویگردشگرداریپایتوسعهمختلفیوهایسنار

تینهادریطیمحسمیپراگماتکیاساسبرکهیبیترغویشیافزاک،یاورگانیمجزاریمسسه

قیتحقنیایهاافتهیشدهادیینظرمباحثکناردر.ردیگیمقراربحثموردزینشوند،یمهمگرا

دوازداریپایگردشگریتوسعهکهاستییاجراویمفهومینقدهاوهاچالشنیمهمترییشناسا

استمواجهآنبایگردشگریتقاضاوعرضهوجه تیماهچونیهاچالشباعرضهوجهاز.

باتقاضاوجهازویخارجیهاستمیسکالنبهمقصدیوابستگویگردشگرستمیسیدهیچیپ

بازاریواقعیاندازهویگردشگریتجربهمصرفودیتولفردبهمنحصرتیماهچونیهاچالش

استمواجهیگردشگریتقاضا ییاجرایکهایتکنوشنهاداتیپنیمهمترازیبرخزینانیپادر.
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 مقدمه

رودودرمیانفعالیتهایبشریکهجهانبهشمارمیگردشگرییکیازروبهرشدترینصنایع

هاقلمدادتواندرزمرهمهمتریناند،بدونشکگردشگریرامیاثراتمهمیبرمحیطزیستداشته

 )زاهدی، ایده88کرد آنجاییکه از محیطتوسعهی(. تنگاتنگبا پیوندی دزیستداریپایدار،

 همکاران، و سال39)ضیایی در یک( به اخیر، برنامههای و مدیران برای کلیدی ریزانموضوع

سیاست همچنین و گردشگری توسعهمقصدهای مختلفگذاران سطوح در گردشگری ی

بنابراینبیسیاست است. وگذاریعمومیوخصوصیتبدیلشده اینمفهوم به دلیلنیستکه

آنبرایبخشگر روزکاربرد توجه ایناندازه تحقیقاتیدشگریتا مجامعدانشگاهیو افزونیدر

توسعهمی به رشد به رو تمایل واقع در برنامهشود. رویکرد یک عنوان به پایدار برایی ریزی

)گان گردشگری وار1مقصدهای 2و ویویر2002، 9؛ و2002، دانشگاهی مجامع ترغیب )

5،کونل4وبررسیکاربردهایآندرمقصدهارادرپیداشتهاست)پیجپژوهشیبرایمطالعه-علمی

 همکاران، نزدیکبه2008و چند هر اینوجود با  .)20 مطرحشدنمفهوم از سالاستکه

گزارشبروندلند در 2پایداری سال توسعهمی1381در حال این با پایدارگذرد، گردشگری 1ی

(STDوپیامدهایآنهمچنانیک)8شود)شارپلیبحثداغوچالشیمحسوبمی،b2000،؛ویور

ویور،3،2003؛مکدونالد2001 ی(.درواقعوفوروغنایپیشینه10،2015؛شارپلیوتلفر2012؛

تحقیقدراینحوزهممکناستبهظاهرحاکیازآنباشدکهمقصدهایگردشگریبهدرستیو

برند،اما،برخیازریزیگردشگریبهکارمیریرادربرنامهیپایدانقصرویکردتوسعهبهصورتبی

یپایداربهنویسندگانوصاحبنظراندرسالهایاخیرارتباطوپیوندیکهاصولواهدافتوسعه

تواندداشتهباشدانتقاداتوبحثهاییرایگردشگریمیلحاظمفهومیوعملیدربافتوزمینه

(.11،1338؛سواربروک2015تلفر،اند)شارپلیومطرحساخته

هاییاستکهمفهومتوسعهیهدفاصلیایننوشتاربحثوبررسیپیرامونمهمترینچالش

یپایداربهلحاظنظریوگردشگریپایداردرپیوندباپارادایماصلیمنتجشدهازآنیعنیتوسعه

یمهمتریندیدگاههاونقطهتردهدردنیایواقعیدارد.روشتحقیقبراساسمرورمحتواییگس

هایاخیراست.هدفدیگراینتحقیقبحثدرموردنظراتصاحبنظرانبهناماینحوزهدرسال

توسعه سناریوهای گردشگری پایداریی مختلف موقعیتهای از حرکت و همگرایی چگونگی و
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یالوقوعتوسعهامدقریببهعنوانیکپیSMTیا1مقصدهابهسمترویکردگردشگریانبوهپایدار

(.b2000،2002،b2008،a2012پردازد)ویور،گردشگریتحتتاثیریکپراگماتیسممحیطیمی

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

 یابد.بندیدرخصوصموضوعاتیادشدهخاتمهمیگردد.مقالهبابحثوجمعمی

 

 مبانی نظری و پیشینه تحقیق

کندیاصولتوسعهیپایدارتوصیفمی(شرایطیازگردشگریرابرپایهSTگردشگریپایدار)

گردشگریمی محیطیکه اجتماعیو تاثیراتاحتمالیاقتصادی، آنتمام در همراهکه به تواند

 موردتوجهقرار نیازهایذینفعانرا کنار 2گودهد)ویلیمیداشتهباشددر با2019وهمکاران، )

توسعه موضوع که مقاله رویکرد به توسعهتوجه دیدگاه از استبنابراین پایدار گردشگری ای،ی

یگردشگریپایداررویکردیمثبتبهمنظورکاهشتنشهاواصطکاکهایبهوجودآمدهدرتوسعه

ارتباطپیچیده دیدارکنندگان، محیطوجوامعیکهمیزبانگردشگرانیبینصنعتگردشگری،

 داری(.درواقعزمانیکهازیکرویکردسرمایه4،1339:2ولین9شود)برامویلهستند،توصیفمی

یکنندهشودازیکطرفگردشگریصنعتیمصرفوازدیدگاهکالنبهصنعتگردشگرینگاهمی

یا5هاشود.دادهخدماتمحسوبمییکنندهخدماتومحصوالتوازطرفدیگریکبخشتولید

فعالیت تولید برای اصلی سایتمنابع گردشگری میراثهای و طبیعی، منابع تاریخی، های

بیشتریاشایدهمهمه2فرهنگیموجوددریکمکان-اجتماعی هابهیاینمنابعودادههستند.

1یصورتمستقیموغیرمستقیمبامحیطدرارتباطمتقابلند)یکنس فعالیتگردشگری2014، .)

(.بنابراین88ایمیانمحیطوگردشگریاست)ضیاییومیرزایی،دارایاثراتمتقابلودوسویه

ایازفعالیتهایوابستهبهمحیطاست.بهدلیلاینپیوندووابستگیشاملدامنه"گردشگریاساسا

 طولایجاد پایداریمنابعمحیطیدر اجرایفعالیتهایگردشگریازنزدیکاستکهحفظو و

یگرایاناولیه)دهههایخاصمحیطاهمیتباالییبرخورداراست.درواقعانعکاسدیدگاهونگرانی

(باعثپیدایش8،1332یگردشگری)دولینگیپیامدهایمحیطیتوسعه(درباره1310و1320

شد،کهدرادامهمفاهیمیچونیگردشگریداردرچارچوبتوسعهیپایتوسعه3ورشدگفتمان

استفاده اکولوژیکی، زیستمحدودیتهای تاثیرات و تحمل تعریفظرفیتهای و منابع از پایدار ی

فرهنگیگردشگریدرسالهایاخیربهطورگستردهموردتوجهقرارگرفت-محیطیواجتماعی
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یپایدارموجبشدهآلیستیتوسعهماهیتذهنیایده(.اما،2015؛شارپلیوتلفر،a2003)شارپلی،

ریزیمنابعطبیعیبرگزینندوتوافقیدراینبارهتاهرگروهروشمتفاوتیرابرایمدیریتوبرنامه

حاصلنگرد همکارانشان، )ضیائیو برنامه (.39د ایناستکهمدیریتو بر واقعاعتقاد ریزیدر

اجتماعیوتاریخیناقص-مها،منابعفرهنگیبوگردشگریدریکمقصدبدوندرنظرگرفتنزیست

ییفزایندهبرهمیناساسبهموازاترشدوتوسعه.(2014،)یکنسی ومحکومبهخطاخواهدبود

گردشگریدرسراسرجهان،نیازبهتوسعهگردشگریپایداربهیکموضوعجهانیتبدیلشدهاست.

اتاکیدهمزمانبرپیامدهایمطلوبونامطلوبیپایداربدرراستاینظریهتوسعه1330دردهه

گردشگری،حرکتازگردشگریانبوهبهسمترویکردگردشگریپایدارآغازشدهاست)قدمیو

 80:1931علیقلیزاده، اواسطدهه از گردشگریپایدار توسعه مفهوم واقع در یک30(. زمانیبه

ویژه محبوبیت با یکیمفهوم عنوان به که شد حفاظتتبدیل استراتژی در کلیدی مفاهیم از

ملی،محلیووگزارشبروندلندمطرحگردیدکهدرادامهدرسطوحمختلفبین1جهانی المللی،

سیاست اسناد جهتصنعت، و ضوابط برنامهدهیگذاری، نمونههای کدهایریزی، موردی، های

بیانیه تهمهوهمهدرسطحوسیعیباودیگرنشریا2یعملکردخوباخالقیبرایگردشگران،

موضوعاتتوسعه بر تلفر،تاکید )شارپلیو کردند پیدا نشر و بازتولید تولید، یگردشگریپایدار

توسعه2015 با رابطه تعریفیبیننسلیدر گزارشبروندلند در به(. چند شدهر ارائه یپایدار

یگردشگریپایدارساینتعریفتوسعهسازیاینمفهومبیاننشد)براسایعملیاتیروشنینحوه

هایآیندهبرایبرایتامیننیازهایشانبهنیازهاینسلفعلیراتامینکردهبدونآنکهتوانایینسل

شورایجهانیگردشگریومسافرت WTTC)9خطربندازد(. توسعه2010، احترامی( یپایداررا

محیطتضمین به فرهنگشده زیست، اجتماعاهای و بهها که طوری به دانسته، برابر محلی ت

فرهنگی(منتجگردد،اینتعریف-گانه)پایداریاقتصادی،زیستمحیطیواجتماعیپیامدهاییسه

مقبولیتگسترده درحالحاضراز دراجالسجهانیتوسعهa2012ایبرخورداراست)ویور، ی(.

WSSD)4پایدار سال در که )2002 )5ژوهانسبورگدر شد ادامهRio+10برگزار در یاجالس،

دژانیرو ریو در 2زمین توسعه1332سال از( حاصل منافع افزایش را...... پایدار گردشگری ی

حفظکند، را گردشگریبرای)جمعیت(جوامعمحلیکهانسجامزیستمحیطیوفرهنگیآنها

یمللمتحدباموضوعتوسعهدرکنفرانس"(.یااخیرا49،صWSSD،2002،IVتعریفکردند)

ماتاکیدداریمدرصورتیکهگردشگریبهخوبیمدیریت(،اینموضوعمطرحشد:Rio+20پایدار)
یپایدارداشتهباشدوهمچنینارتباطگیریدرسهبُعدتوسعهتواندسهمچشموطراحیشودمی

غلیوتجاریباشد......بنابراینمابههایشیفرصتنزدیکیباسایربخشهاداشتهوبهوجودآورنده
                                                           
1 World Conservation Strategy 
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6 Rio de Janeiro 
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هایگردشگریپایداروظرفیتسازیدراینحوزهبرایکمکدنبالحمایتفزایندهخودازفعالیت
(.2015:498)شارپلیوتلفر،یپایداردرکشورهایدرحالتوسعههستیمبهتوسعه

گزارشکنفرانس و بینها مستمر و مداوم )کنفهای مورد1312رانسالمللی در متحد ملل

و1381،گزارشبرونتلند(IUCN،1380(تااستراتژیحفاظتجهانی)UNCHEمحیطانسانی)

سالRio20هایگزارش کنفرانس2019در Rio21و ویژه انواع توسعهو...( یگردشگریایاز

بمعروفبهتوسعه احترام عدم یا دلیلتوجهکم به را همحیطهایفیزیکیویگردشگریانبوه

یگردشگرانانبوهموردانتقادقراردادند.بعداجتماعیوهمچنینرفتارهایغیرمسئوالنه-فرهنگی

ارائه بیشتر که بود آن محلاز صنعتگردشگریمانند خطوطدهندگانخدماتدر هایاقامتی،

یپایدارکردند.بهیتوسعهههایمحیطگرایانهواییوتورگرداناناقدامبهانطباقخودباسیاست

هایسفریابسته1مانندتورهایاکوایمحصوالتویژهعنوانمثالگردانندگانتوربهطورفزاینده

اندازیکردند،یامقصدهایگردشگریباتاکیدبرگردشگریجایگزینریزیوراهمسئوالنهرابرنامه

نمونه بهعنواننمونهیدرستوخوبوگردشگریابهعنوانتنها بانبوه غیرسازگار یزشتو

اجتماعی و زیستی سیاست-محیطهای توسعهفرهنگی، وهای اصول اجرای سمت به را خود ی

یپایداروکوچکمقیاسسوقدادند.اماخیلیزودمتوجهشدندکهخوبیابدشاخصهایتوسعه

هاینیوبستهبهشرایطوموقعیتبودن،زیبایازشت،کوچکیابزرگمقیاسبودنمفاهیمیذه

)باتلرمختلفمی باشد داشته بر  تفسیرهایمتفاوتدر و برداشتها 2تواند ،1333 ویور، ؛2002؛

هاییاست،ویور(.درادامهبااینپیشفرضکههرنوعگردشگریمستلزمهزینه9،2012سینگ

ی(توسعه2001یگردشگریجعفر)(بایکرویکردعلمیوتحتتاثیرپلتفرمهایتوسعه2002)

توسعه که طوری به داده پیوند استراتژیک مدیریت با را رساندنپایدار حداقل به را پایدار ی

سازیمنافعوابستهبهگردشگری،همدرهایمستقیموغیرمستقیمدرعینحالبهبهینههزینه

بردنم باال اینتعریف، معرفیکرد. همجهانی، زیستمحیطیوسطحمحلیو اقتصادی، نافع

یگردشگریترویجداده،ودرعینحالتعریفیفرایتعریفاجتماعیرادرخللتوسعه-فرهنگی

میبروندلندارائهمی اینتعریفبهما زشتبودنگویدکههزینهدهد. خوبیا منافعبالقوه، و ها

ات آن در توسعه که دارد بستگی بستری و بافت به همه میتوسعه همچنینفاق و افتد،

هاواستباتمامضعفپارادایم انطباقییپایداریکیایناعتقاداستکهتوسعهدربرگیردنده

هایتحملثابتوبدونیپایدارزیستمحیطیوآستانههایتوسعهقوتهایش.بهطوریکهشاخص

یپایدارمناسبمندازتوسعهتغییر،استراتژیحفطوضعموجودوتفسیرهایسختگیرانهوقانون

حساس محیطی زیست و اکولوژیکی لحاظ به که است بافتهایی هسبرای کهتر جایی تا تند،

توسعههایتوسعهشاخص از سهلگیرانه رویکرد و منعطفتر آستانهیپایدار و هایتحملیپایدار

                                                           
1 Eco-tours 
2 Butler 
3 Singg 
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(.درb2000،2002 شود)برگرفتهازویور،هایشهریومدرن،پیشنهادمیقابلتغییربرایمحیط

هاییکهدرچندالشهایبعدیبهتفصیلدرمورداینموضوعاتبحثشدهوبهمهمترینچبخش

یپایداردرچارچوبگردشگریاستپرداختهخواهدشد.سالاخیرمتوجهمفهومتوسعه

 

 روش تحقیق

پیشینهروش محتوایی مرور نوشتار این یکشناسی بر تاکید با تحقیق این است. تحقیق ی

چالش و نقدها مهمترین شناسایی و بحث به تقاضای و عرضه وجه دو از تحلیلی هایرویکرد

هایآندرقالبجداولیارئهشدهپردازد،کهیافتهگردشگریبرایاتخاذمفهومتوسعهپایدارمی

این بهاست. پایدار سناریوهایگردشگری و رویکردها نظری، مبانی تحقیقهمچنینمروریبر

عنوانابزاریمهمبرایارزیابیموقعیتوشرایطمقصدازلحاظپایداردارد.باتوجهبهماهیتچند

 روشتحقیق پایداری، و گردشگری مفهوم دو محتوایی"وجهی نظام"مرور طریق مندسازیاز

تواندسهممهمیدرباالبردندانشمدیرانیمطالعاتیمینظریاتمختلفاینحوزههاودیدگاه

 ریزیداشتهباشد.مقصدهایگردشگریازاینرویکردبرنامه

 

 ی گردشگری پایدار ها و نقدهای مفهومی و اجرایی توسعه چالش

گسترده مقبولیت وجود توسعهبا اهداف و اصول سطی در پایدار گردشگری مختلفی وح

منطقهبین برایعملیاتیالمللی، اقدام گونه اینحالهر محلیبا ملیو سازیاینمفهومدرای،

برنامه همچنینگنجاندنگردشگریدرمدیرتو کارهایگردشگریو کسبو و ریزیمقصدها

کالهاوتنگناهاییمواجهاست.همچنینیکنقصواشیپایدارباچالشچارچوبمفهومتوسعه

یپایداروجودداردمفهومیدرارتباطبیندومفهومگردشگریپایداروپارادایماصلییعنیتوسعه

 2008)ویور، ،2002 تلفر، و شارپلی 2015؛  چالش(493: مهمترین بررسی به ادامه در های.

تپرداختهیگردشگریپایدارازدووجهعرضهوتقاضاباآنمواجهاسمفهومیواجراییکهتوسعه

شود.می

 . چالشهای مفهومی7

:های مفهومی از وجه عرضه چالش-الف

پیش مبانیتوسعهروشناستیکیاز و اقتباسرویکردجامعنیازها بهتمامفرایند1یپایدار

توسعهزنجیره پیامدهای از ناشی رویکرد این است. خدمات و محصوالت تولید وی فعالیتها ای

 که است اجتماعیفرایندهایی متن و چارچوب انجام-در جهان اکولوژیکی و سیاسی اقتصادی،

چندمی هم، از ماهیتجدا به توجه پیشگرفتنچنینرویکردیبرایگردشگریبا در گیرند.

محورانه سود ویژگی و بخشخصوصی تسلط تحت تولیدبخشی، سیستم فرد به منحصر و ی

                                                           
1 Holistic approach 
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م غیر نگوییم صورتیکه در میمحصولگردشگری، نظر به زیادیبعید حد تا بهمکناما رسد.

هایهاییکهدراندازهیپایداردرتوسعهطوریکهبراساساینویژگیاتخاذرویکردجامعتوسعه

شود،واینبهدلیلعدمافتد،نادیدهگرفتهمیکوچکبرمبنایسایتومقصدهایمحلیاتفاقمی

ستمگردشگریاست.بهعنوانمثال،ارتباطبینمقصدهایبخشهایسیتسلطاینمقصدهابربقیه

سایتهایتوسعه بقیهسیستمگردشگریمانندخطوطهواییبرایدستیابیبهیا یگردشگریبا

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

عالیتهایاقتصادیدیگر،اتخاذیکرویکردجامعگردشگریوارتباطنزدیکآنباسایربخشهاوف

برایدستیابیبهتوسعهپایدارحداقلبهلحاظمفهومیغیرقابلحصولاست.بنابراین،هرچنددر

بتواندمعیارهایتوسعه سایتگردشگریویژه درونخودصورتیکهیکمقصدیا در یپایداررا

ارچوبسیستمکالنگردشگریازقبیلسیستمحملهایدیگردرچتامینکند،اماخردهسیستم

 ونقلسفرممکناستتحتکنترلمقصدنبودهوجداازخردهسیستممقصدباشد.

)دربخشبعدیبهآنپرداختهخواهدشد(،اقتصادسیاسی1ازطرفیدرادامهپارادایموابستگی

دارقلمدادشود.درواقعباتوجهبهتواندبهعنوانمانعیبرایتوسعهگردشگریپایگردشگریمی

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

المللیبهمقصدوابستگیذاتیاینسیستمرابهلحاظمفهومیبههایورودگردشگرانبینجریان

یبینویعادالنهکهتوسعهسازد.بهطوریاقتصادسیاسیجهانخارجازمقصداجتنابناپذیرمی

 کشد.پایدارراتاحدزیادیبهچالشمیبهعنواناصولمبناییتوسعه2فرانسلی

آینده نظر نقطه توسعهاز اصول دیگر )از مدلنگرینیز بیشتر تمرکز هایمفهومییپایدار(

طریقگردشگریبریبلندمدتوپایدارجامعهازیکسبوکارهاگردشگریبهجایتوسعهتوسعه

پایداریخودگردشگریوسودآوریکوتاهمدتکسبوکارهایوابستهبهگردشگریتمرکزدارند

یعنی تمرکز بر پایداری خود کسب و کارها و منابعی که تجارت گردشگری به آنها وابسته )

واینبهاینمعنااستکهسهمی گردشگری است به جای پایدار جامعه از طریق توسعه ،)

آیندهتوسعه تقاضای بر گردشگری نمیای مفهومی لحاظ به حداقل گردشگری قابلی تواند

 بینیوتضمینشدهباشد.پیش

های مفهومی از وجه تقاضا چالش -ب

گردشگرینادیدهاغلبجنبه پایداریو مباحثارتباطبینمفهوم یتقاضایگردشگریدر

توسعهمیگرفته یعرضهوتقاضایگردشگریاستویگردشگریتحتتاثیرهردوجنبهشود.

یگردشگرینیازمندتمرکزبرهردویاینوجوهاست.درواقعاقتباسرویکردپایداریدرتوسعه

توسعه )محصولموفقیت عرضه بین که است انطباقهایی گرو در مدت بلند در گردشگری ی

                                                           
1 Dependency 
2 Equitable inter- and intra generational development 
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تقاضای و میگردشگری( گردشگریایجاد هدفگردشگری( یکیاز)بازار همینرابطه در شود.

یگردشگریپایدارفرایندمنحصربهفردتولیدمحصولگردشگریاست.موضوعاتچالشیتوسعه

(،با1،1334بهطوریکهفرایندایجادیکمحصولگردشگریکهشاملچهارمرحلهاست)اسمیت

منابعاولیهداده یا نیرویکار،وسرمایهآغازمیمانن2ها هایشود،سپساینموادیادادهدزمین،

،و...تبدیل4)تسهیالتفیزیکی(مانندپارکها،تفریحگاههایگردشگری9هایمیانجیاولیهبهداده

نتیجهدخالتدادهمی فرایندتولیدمحصولگردشگریدر پردازشبیشتر با ادامه در و هایشود

نیرو نظیر ستادهدیگر ایجاد باعث مدیریتی، اقدامات و کار میانجیی به5های خدمات ارائه یا

تورهایهدایتگردشگرانمی فعالیتهایهنری، خدماتیمانند رویدادهایشود: و فستیوالها شده،

گردشگری،وخدماتاغذیهومحلاقامتی.درمرحلهنهاییفرایندتولید،دیدارکنند،ستادهمیانجی

کهمحصولنهاییگردشگریتجربهخدماتدریافتیراپردازشکردهوبهستادهنهایییایاهمان

می تبدیل صنعتاست متمایز وجه گردشگری محصول تولید فرایند آخر مرحله واقع در کند.

کنندهبخشجداییناپذیرازفراینددهد،بهطوریکهمصرفگردشگریباسایرصنایعرانشانمی

مصرفتولیدمحصول کنندهبهنوعیهمکارومشارکتکنندهدرتولیدمحصولگردشگریاست.

کنندوخودنهاییگردشگرییاهمانتجربهاست،یابهقولیگردشگرانتجربیاتسفررامصرفمی

کنند،وماهیتاینتجربیاتبهفعالیتهایخودگردشگراندرفرایندمی2آنهابرایتولیدهمکاری

در (و2003:10وشارپلی،b2000وخدماتگردشگریویژهبستگیدارد)شارپلی،تولیدکاالها

ماند.  های میانجی باقی می کننده، فرایند تولید در سطح ستاده صورت عدم حضور مصرف
هاییمحصولگردشگریپایدارنهتنهاتحتتاثیرصنعتگردشگریاستکهبخشدرواقعتوسعه

پایه انگیزهایجادوتوسعهمیایاینمحصولرا انتظارات، هاودرادامهدهدبلکههمچنیننیازها،

گذارند.اینموضوعتاپیامدهایرفتارگردشگراننیزبرپایداریاناپایداربودناینمحصولتاثیرمی

سازد.بهطورییگردشگریپایدارراباچالشمواجهمیحدزیادیبهلحاظمفهومیاجرایتوسعه

آوردشایدخیلیهمنتواندهایتوسعهرابهوجودمیصنعتگردشگریکهدرسطحمحلیپایهکه

ایکهسازیجامعهایگردشگران)کهتحتتاثیرفرایندهایاجتماعیهایپایههاوارزشبرنگرش

اند(جهتبروزرفتارهایپایدارمصرفگردشگریتاثیربگذارند.درآنپروشیافته







                                                           
1 Smith 
2 Primary inputs or resources 
3 Intermediate inputs 
4 Resort 
5 Intermediate outputs 
6 Co-creator 
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 شهای اجرایی. چال4
 از وجه عرضه  های اجرایی چالش -الف

یگردشگریپایداردردنیایواقعیهایتوسعههاحاکیازآناستکهاجرایسیاستواقعیت

میاختصاصاً اتفاق عبارتبرایبخشگردشگری آنهاییکه واقع در برایکلیتجامعه. نه افتد

اندیگردشگریپایدارقراردادهتعنوانتوسعهیتوسعهوپایداریتحگردشگریرامیاندوکلمه

همان باید گردشگریپایدار اصولمنتجاز شرایطی، تحتهر مطمئنبودندکه احتمالزیاد به

(.بهعبارتدیگرگردشگری1،1335:129اصولپارادایماصلیخودیعنیتوسعهپایدارباشد)هانتر

ب دستیابی برای بالقوه ابزار باید صرفاپایدار نه باشد جامعه سطح در پایدار توسعه دنبال"ه به

کههرنوعگردشگریبایدالف بهاینمعنا بهلحاظزیستمحیطی-پایداریتجارتگردشگری،

هاواهدافکالنتوسعهپایدارجامعهداشتهباشد.باسهمقابلتوجهیدرسیاست-پایدارباشدب

 رابطه این در چالشاصلی حال توسعهتبداین شدن توسعهیل به پایدار گردشگری پایداری ی
هایخواهیمسیاستدرشرایطاجراودردنیایواقعیاست.بهعبارتدیگرزمانیکهمیگردشگری

گردشگریحرکتیکرویکردتجاریمحوریگردشگریپایداررااجراکنیم،بیشتربهسمتتوسعه

توسعهمی کالن اهداف و نگهکنیم، به پایدار گردشگری طبیعی،ی منابع از حفاظت و داری

شودکهبهطورویژهفرهنگیدریکمکانوفضایجغرافیاییتبدیلمی-شدهواجتماعیساخته

بهینهکنندهتضمین دنبال به آنکه جای به مدتاست، بلند همسازیسیتجارتگردشگریدر

یپایدارمقصدیامنطقهباشد.....یعنیبهعبارتدیگرهنوزاینموضوعمبهمگردشگریدرتوسعه

)شارپلیوتفلر،هدفپایداریگردشگریاستیاپایداریازطریقگردشگریباقیماندهاستکه

اد(اخیراپیشنهUNWTO(.بهعنوانمثالدرتعریفیکهسازمانجهانیگردشگری)2015:491

  توسعهداد: برای مدیریتی اقدامات و همهضوابط در اجرا قابلیت پایدار گردشگری انواعی ی
انوعمختلفگردشگریویژهیا دارد،شاملگردشگریانبوهو گردشگریدرمقصدهایمختلفرا

بهفرهنگیاشارهدارد،-هایزیستمحیطی،اقتصادیواجتماعییپایداربهجنبهدنج.اصولتوسعه
است)سازمانجهانییتوسعهطوریکهالزمه توازنبیناینابعاد بلندمدتایجاد در یپایدار

 بایدتوجهداشتکهایندیدگاهروبهدرونسازمانجهانی(.a2019گردشگریمللمتحد، اما

نیگردشگریپایدارراتامیگردشگری)منظوردرونمقصد(نهتنهادرعملاصولاساسیتوسعه

نخواهدکرد،بلکهبیشتربهدنبالپایداریمنابعوامکاناتمحلیاستکهسودتجارتگردشگریرا

هایخارجیدربلندمدتتضمینخواهندکرد.چالشدیگروابستگیصنعتگردشگریبهسیستم

ناآرامی زیادیتحتتاثیر حد واقعگردشگریتا در سیاسیاست. تغییراتآبو-ها اجتماعیو

قابلپیشه غیر اینموضوعپیچیدگیو کنترلمدیرتمقصدخارجاست. بینیواییاستکهاز

چنین با داشتن کار سرو که طوری به داد. خواهد نشان عمل در را گردشگری سیستم بودن

                                                           
1 Hunter 
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ممکنمیسیستمیاجرایاستراتژیتوسعه دنیایواقعیغیر در را داشتنیکیپایدار و سازد

کل ررویکرد مینگر استراتژی این اجرا برای ا ویور، از )برگرفته 2008طلبد مشکل  (.22-29:

مفهومتوسعهگردشگریپایدارتفسیرهایمتنوعیاستکهدرموردایندیگری کهدررابطهبا

یدیگرمفهوموجودداردبهطوریکهاغلبازیکشخصبهشخصدیگروازیکجامعهبهجامعه

می تفاسیر دیدگاهتوانداین و اعتقادات واقع در باشد. عالیق،متفاوت نوع به بسته مردم های

وجهانشدهتجربیاتانباشته بهطوریکهاینبینیدربارهیآنها یجهانپیرامونمتفاوتاست،

اساسپارادایمساخت تفکراتبر طرز طریقفرایندهایاجتماعی1گراییاجتماعیاعتقاداتو از

شود.بنابراینجایهیچچارچوبروابطاجتماعیدرآنجامعهخاصساختهمیسازیوسیاسیدر

هایمتنوعواغلبمتناقضیدررابطهباگردشگریپایدارهاوگفتمانسازیتعجبنداردکهمفهوم

چالشبعدی باشد. داشته یکاسکیل،وجود در طول2اجرایاینمفهوم محلیدر جغرافیایو

زدوره بهطوریکهسیاستهایخاصیاز بهماناست. یکاسکیلجهانیتدوینو هاییکهدر

هاییمحلیبهدنبالخواهدداشت،وبالعکساقداماتیشوندخواهناخواهپیامداجرایگذاشتهمی

تواندپیامدهایغیرقابلپیشبینیدرسطحجهانداشتهگیردمیکهدریکاسکیلمحلیانجاممی

بربعدجهانی"دهدتوأما(درتعریفیکهدررابطهباپایداریارائهمی2012ور)باشد.همچنانکهوی

 سینگ، از )برگرفته دارد محلیپایداریتاکید 2012و اساس21-59: بر اینکه دیگر موضوع  .)

(صنعتگردشگریانبوهدرحالحرکتبهسمتپایداریاست،البتهبیشتربه2001دیدگاهویور)

تَلَنگُرپارادایمیوتحتتاثیرانطباقفرصترهصورتیکاشا داریبریسرمایهطلبانهیضمنییا

گراییهنجاری،تااینکهبخواهدبهصورتیکحرکتجدیویااینکهیکاساسیکالگویمصرف

بینی(درمقصدهایگردشگریاتفاقافتادهباشد.بهطوریتغییرپارادایمی)تغییراساسیدرجهان

یمسائلوتاثیراتصنعتگردشگریبرمحیطراگرایانسطحینگر،ادعاینگرانیدربارهحیطکهم

2009)9دارنداماتمایلیبهانطباقرفتارهاینامناسبخودبامحیطدردنیایواقعیندارند.بوکلی

 دستورالعمل2002و کدها، بررسی بررسی با گواهینامه( مرها، اقدامات سایر و جوایز باها، تبط

کند.بهعنوانمثالدررابطهبااقداماتمرتبطباپایداریبهخوبیاینتَلنگُرپارادایمیراتشریحمی

مدیریتزیستمحیطی،کسبوکارهاوشرکتهایصنعتگردشگریانبوهتنهااقداماتیرادراین

کاهشهزینهدهندکهباعثصرفهرابطهموردتوجهقرارمی شود،هایشرکتمیجوییمالیویا

محل در که اقداماتی کردن دنبال انجاممانند انرژی و آب کاهشمصرف هدف با اقامتی های

دهند،یااینکهبیشتراینکسبوکارهاوشرکتهاازایناقداماتبهعنوانفرصتیتبلیغاتیدرمی

دیده مصرفبرابر جوامعگان این در که هنجارهایی به پاسخ برای است،کنندگان گرفته شکل

می اینشرکتاستفاده معدودیاز واقعتعداد در سرمایهکنند. درگذاریها معنادار هاییجدیو

                                                           
1 Constructivism paradaim 
2 Scale 
3 Buckley 
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دادهزمینه انجام حفاظتزیستمحیطی مدیریتو مواردی بیشتر در آنها از شماری حتی اند.

شاخص دنبالمیهایزیستاقداماتو که قمحیطیرا ندرتتناسبیبا به مقرراتکنند وانینو

یپایدارمقصدهمخوانیدارد.برخیزیستمحیطیداشتهویابایکشرایطرضایتبخشتوسعه

ادعایاجرایبرنامه اینشرکتها ناماز 1تجلیلسبز"هاییبا
دارند)برنامه" هاییکهمهمانانرارا

می حاتشویق در این بگذارند(، احترام محیطی زیست موضوعات به تا هیچکند که است لی

هاانجامنگرفتهوگذارییااقدامیمالیجدیازجانباینشرکتهابرایپیشبرداینبرنامهسرمایه

یاجتماعیاینشرکتهادرنزدمیهمانانشانویتبلیغاتیداشتهوباهدفباالبردنوجهتنهاجنبه

دررابطهبادستورجامعهمقصدصورتمی ایاخالقنیزتعدادزیادیازآنهاهاوکدهالعملگیرد.

اساسا و دارند فراوانی ناحیه"ابهامات تلقیاز اجرا قابل غیر گردشگری تورهای گردانندگان ی

(.4،1338وگرابوسکی9،گانینگام2002و2009،بولکی،2،2002،سارینین2001شوند)ویور،می

( قولویور واقعدنبالکردنموضوعاتپایداریبه 2002در نه2012و بهصورتعمیقو نه )

شود.عدمدنبالکردنگستردهبهاینمعناکهتعدادمعدودیازگستردهدردنیایواقعیدنبالنمی

وسازمان عمیقشرکتها از منظور هایگردشگریبهطورجدیبهموضوعپایداریتعهددارندو

اقداماتپایدارینبودنایناستکهاجرایبرنامه و وسازمانها میانشرکتها هایگردشگریدر

 شماره تبلیغاتیاست)جدول یا اقتصادی دالیل بر بنا و انتخابی صورت به چالشهای1بیشتر ،

یگردشگریپایدار(.مفهومیواجراییتوسعه
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ی گردشگری پایدار از ابعاد عرضه و تقاضا های مفهومی و اجرایی توسعه (: چالش7جدول )

 ابعاد

وجه 
اجراییمفهومی

عرضه

 پیچیده گردشگریماهیت سیستم ی

2008)ویوور، تافلر،2002، و شارپلی :

2015) 

 سیاسی اقتصاد به مقصد وابستگی

بین تافلر، و )شارپلی هایر،2015المللی :

  (2008،2002:ویوور،2000

 توسعه مدلهای کارهایتمرکز و کسب ی

 کوتاه اهداف بر مدت)شارپلی،گردشگری

  (2015؛شارپلیوتافلر،2003ب،2000

 سیستم کالن به هایوابستگی

(2002،2008خارجی)ویوور،

 توسعه بر مقصدها مدیریت پایدارتمرکز ی

در پایدار گردشگری توسعه جای به گردشگری

  (1335؛هانتر،2015عمل)شارپلیوتافلر،

  در اینمفهوم متفاوتاز زمانتفسیرهایمبهمو

 (2012اجرا)سینگ،

 ،سینگ( مقصدها جغرافیایی مختلف اسکیلهای

2012) 

 کارهای و کسب میان در الزم جدیت نداشتن

 )ویوور، 2001گردشگری ساآرین، باکلی،2002؛ ؛

(1338،گیومگانوگراباسکی،2009

تقاضا

 مصرف فرایند فرد به منحصر ماهیت

 یگردشگریتجربه

 گردشگری)شارپلیوماهیتتولیدمحصول

(1334:اسمیت،2015تافلر،

 اندازه گردشگریپایدار)ویلر، بازار ؛1332یواقعی

 (2015شارپلیوتافلر،

 یگردشگریکنندهماهیتمصرف 

 و مقصد)مازار نیازهای یا شخصی نیازهای تامین

(1333؛اسواربروکوهورنر،2010زانگ،

منبع:نگارندگان

 
 از وجه تقاضا جراییهای ا چالش -ب

 ودهه2تقریبا گردشگران تعداد افزایش که دارند تاکید گردشگری مفسرین که است ای

گردشگری محصول مصرف فرایند در گردشگران که است شده باعث گردشگری بازارهای

کنندکهرویکردهایمناسبومنطبقبامحیطرادنبالکنند.بهعبارتدیگر،اینمفسرینبیانمی

اند،یعنینوعیتغییرگردشگرانسنتیوانبوهجایخودرابهگردشگرانآگاه،باتجربهوفعالداده

اماچالشاصلیکهاینجاوجوددارداندازهوارزشواقعیدرنگرش گردشگراناتفاقافتادهاست.

واقعیگردشگرا رفتار و همچنیندیدگاه توریسماستو اکو و گردشگریپایدار زمانبازار ندر

بسته پیشخرید بیشتر واقع در است. بحث مورد مقصد در حضور و واقعی دنیای در سفر، ی

پیامهایکدهایفرضهایتوسعه به گردشگران استکه استوار اینموضوع بر پایدار گردشگری

موضوعات با قبال در مسئوالنه عملکردهای ضوابط و پایدار گردشگری اخالقی و رفتاری

هایدرستودهندوآنهابهطورمداومشیوهاجتماعیوزیستمحیطیپاسخمثبتمی-نگیفره

دردنیایواقعیاینگونهعمل"کنند.اماآیاواقعاپایداریرادرطرزرفتارگردشگریخوداتخاذمی

ندگانکن،مهماستبدانیمدرصورتیکهفکربکنیمگردشگرانافرادیغیرازمصرف"کنند؟اوالمی



 7931بهار، چهارمبیست و ی  م، شمارههفتریزی و توسعه گردشگری، سال ی برنامه. مجله.....47



استراتژیکشدهتجربه یکاشتباه دچار جایگاهیگردشگریهستند، گردشگراندر از اینکه ایم.

شیوهمصرف و الگوها انتظار گردشگری جامعهکنندگان یک جایگاه در رفتاری شناس،های

راداشتهباشیمکهبهدنبالارتقاءفرهنگشناسیایکمحیطانسان هامحلی،سهیمشدندرگرا

گردشگراندرتوسعه باشیم داشته انتظار اینکه درستینباشد. انتظار شاید هستند، یمحلیو...

توسعه پیامدهای با قبال در گردشگر عنوان به عملکردهایشان و مقصد در حضورشان یزمان

انگارانهاست.کمترگردشگریگوهستنددیگاهیبیشازحدسادهگردشگریآگاهیداشتهوپاسخ

(،بهطوریکههمنیازهایی1،1331:5اثیراتگردشگریخودبرجامعهمیزبانآگاهاست)رایانازت

توسعه در هم سهمی دیگر طرف از و کنند، تامین داده شکل را سفرشان مبنای که یرا

سالهایاخیر-اجتماعی تحقیقاتدر زیادیاز هرچندتعداد باشد. اقتصادیجامعهمحلیداشته

مصرفحاکیا آناستکه حداقلز برایمحصوالتگردشگریکه کنندگانگردشگریحاضرند

ترویجمی حفاظتزیستمحیطیرا دهندپولبیشتریپرداختتاثیراتزیستمحیطیدارندو

(یاتحقیقیکهدرمیانگردشگرانبریتانیایی،آمریکاییو9،2009وفرانسیس2کنند)گودوینمی

دالر150ای،درصدآنهاحاضرندبراییکسفردوهفته10فتنشاندادکهاسترالیاییانجامگر

کنندبابتاقامتدرهتلیکهنگرشهایمسئوالنهدرقبالبامحیطزیستدارندبیشترپرداختمی

4)تایز دنیای2002، گردشگراندر رفتارهایپایدار عملشواهدکمیحاکیاز اینحالدر با .)

درصدمردمانگلیساعتقاددارندکهمناطقروستایی30وانمثالباوجوداینکهواقعیاست.بهعن

بخشمهمیازمیراثفرهنگیبریتانیااستوبایدبههرقیمتیازآنمحافظتکردبااینوجود

کنندخیلیهمرفتارهایمسئوالنهازخوددرصدگردشگرانانگلیسیکهبهاینمناطقسفرمی80

هایزیستکنند.بهطوریکهنگرانیهایشخصیبهاینمناطقسفرمیندوباماشیندهبروزنمی

هایتحقیقاتیشود.یافتهکننددرعملکمتردیدهمیفرهنگیکهآنهاادعامی-محیطیواجتماعی

درصدگردشگراندرزمان49انجامگرفتنشاندادکهمهمترینموضوعبرای2008کهدرسال

دهدکهگردشگرانحضوردرمقصدهزینهبودهاست.تحقیقدیگردرهمانسالنشانمیانتخابو

انگلیسیبیشتربهدنبالتامیننیازهایشخصیشانهستندتااینکهدرفکررفعیاکمکبرایتامین

ینیازهایمردممحلیواینکهبهاینموضوعتوجهداشتهباشندکهفعالیتهایآنهاسهمیدرتوسعه

و8؛مازار1،1333:201وهورنر2؛سواربروک5،1332:104قتصادیمنطقهمقصدداشتهباشد)ویلرا

3زونگف بنابراینهرچندتعدادبیشماریازتحقیقات922-2015:925؛شارپلیوتلفر،2010، .)
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کهدهدیسبزمردماستامادرعملشواهدنشانمیگرایانههایمصرفحاکیازنگرشهاوارزش

آنهاییکهادعایارزش دررفتاربیشازنیمیاز هایپایداروسبزداشتندهرگزایناعتقاداترا

مصرفخودنشانندانند.

یگردشگریپایدارنیازمنداتخاذعملکردهایمصرفگردشگریپایداراستبههرترتیبتوسعه

پایدا شیوهای بر تاکید با اجتماعی یکپارادایم نیازمند این مبناییو عنصر عنوان رفتاریبه ر

است)یوسنتوسعه 1یپایدار ،1331 شارپلی، a2000؛ ،b2003عرضه بر تمرکز طراحیو یا ی(

محصوال بر تاکید جای به سبز گردشگری باشد.ت مناسبتری راهکار شاید سبز مصرکنندگان

درگروتحولدرفهمراپایداریگردشگری(32همچنیندرمطالعاتانجامگرفته)صفارحیدری،

.ماازسنتهایفرهنگیجوامعیاستکهبرایگردشگراندارایجاذبهاست

 

 ی گردشگری پایدار؟  رویکرد پیشنهادی به توسعه

وجودمسائلوچالش مفهومبا رابطهبا عملیاتیهاییکهدر نحوه سازیتوسعهپایداریدرو

ایدرچارچوبمدیریتگردشگریچارچوبگردشگریوجوددارد،اماهمچناناینپارادایمتوسعه

درحالرشدبودهوتقریبابهبلوغمفهومیخودرسیدهاست.بعدازجنگجهانیدومسیررشد

جعفری)کردهایتوسعهروی پلتفرم(تحتعنواندیدگاه2001و1338ایگردشگریرا یا هایها

حمایتازگردشگری-1350و120)بین2طرفدارانه-1یگردشگریمطرحساخت،شامل:توسعه

فرهنگی اقتصادی، ابزاریبرایکسبمنافع عنوان زیستمحیطی(،-به 9محتاطانه-2اجتماعیو

 اوایل1320)اواخر توسعه-1310و مورد کهبحثدر بدونضابطه و یگردشگریغیرقانونمند

هزینهمی فرهنگیتواند تاثیراتمنفیاقتصادی، و داشته-ها همراه زیستمحیطیبه اجتماعیو

 4گرایانهتطابق-9باشد(، اوایل1310)اواخر پاسخبهرویکردسختگیرانه-1380و یپلتفورمدر

ای توسعهمحتاطانه، فرایندهای انطباق رویکرد ون محیطی زیست شرایط با گردشگری ی

فرهنگیدرهرشرایطیرامطرحساخت،دراینجاگردشگریجایگزینوکوچکمقیاس-اجتماعی

توسعه به دستیابی حل راه تنها عنوان نهایتبه در و شد( معرفی شرایطی هر در پایدار ی

باشکلگیرینوعیرئالیسممحیطیدرمواجهبا-1330واوایل1380واخر)ا5محور-دانش-4

توسعهدرمیانذینفعانتوسعهگردشگریوباتاکیدبراینپیشفرضکههرنوعگردشگریشامل

تواندتاثیراتمثبتومنفیبههمراهداشتهباشد،متوجهگردشگریجایگزینوبزرگمقیاسمی

درهرشرایطوبستریباشدتواندتنهاگزینهمناسببرایتوسعهگزیننمیشدندکهگردشگریجای

کل داشتنیکرویکرد روشو بر تمرکز سیستماتیکبا و راههایعلمیمینگر گشاییکتواند
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یموفقدربلندمدتباشد(.اینپلتفرمهاچارچوبیمفیدبرایدرکبهترچگونگیتمرکزوتوسعه

فرضکهظهورهرپلتفرمبهدهدوبااینپبشیگردشگریپایداررابهمامیهکاربردمفهومتوسع

پلتفرم دستدادهمعنایآننیستکه از را اثربخشیخود یا شده محو جعفریهایگذشته اند،

می2001) تاکید پلتفرم( این که همزیستیکند کنونیدر دنیای در چارچوبگردشگری در ها

محورسیرحرکترویکردهابهپیادهسازیمفهوم-ارندوباظهوردیدگاهدانشنزدیکیباهمقرارد

دنیایواقعیبهسمتیکرویکردتوسعه در انعطافیگردشگریپایدار حرکتپذیرترانطباقیو

ایخودرادرکردهاست.بهطوریکهمقصدهادرصورتیکهبخواهنددرهرشرایطوبسترتوسعه

اهداف بند و کوچکقید و  قالبگردشگریجایگزین در که پایدار اجرایگردشگری اصول و

هاییکمنطقهبهرهتوانندازتمامظرفیتهاوسرمایهکندمحدودکنند،نمیمقیاسانعکاسپیدامی

تاکیدبربردهوتوسعه 1معیشتپایداررویکرد یبلندمدتبا (SLA)جاییکهبه داشتهباشند،

می نگاه کیفیتزندگیمردم و فقیر مردم رویکرد از )کارنیتوسعه 2کند ،2002 اساس19: بر .)

دانش توسعه-پلتفرم سبک دو هر مقیاسمحور کوچک چه و مقیاس بزرگ چه گردشگری ی

.تواندتحتشرایطهایخاصومتناسبپایدارباشدمی

گستره مبنایی سناریومدل توسعهی مقصدهای دانش9ی دیدگاه یک بر تاکید وبا محور

هاییکهدررابطهباگیرغمپیچیده(.علیa2000،2002،2008انعطافپذیرتوسطویورارائهشد)

برنامه به اینمدل دارد، وجود میتوانمندسازیجامعه بهریزانگردشگریاینامکانرا دهدکه

یسناریوهایشانراارزیابیکنند.مدلمبناییگستردهپایداریایموقعیتووضعیتصورتدوره

میتوسعه ما به گسترده بزرگو تصویری مهیایمقصد ما برای را ارزیابی این امکان که دهد

درمقصدو مقیاستوسعهومیزانیاشدتیاتراکمتوسعهسازد.سناریوهابراساسمعیارهایمی

توضوابطتوسعهپایداریتاکیدداردطراحیوتدوینشدهاست.درایکهمقصدبرمقررااندازه

پیشنهادمیشود،سناریویگردشگریجایگزینیمقصدسناریویمبناییبرایتوسعه4اینمدل

توسعهDAT)4سنجیده و مدیریت به سختگیرانه رویکردی مبنای( بر و داشته گردشگری ی

اینرویکردسعیبرآنسعهگردشگریپایدارمیمندبهتوچارچوبهایقانونیوضابطه در پردازد.

شرایط یک در را گردشگری مقصد کننده، محدود ضوابط و قوانین تدوین و تهیه با تا است

موقعیتی جایگزین گردشگری رویکرد کند. حفظ جایگزین گردشگریCAT)5گردشگری یا )

ییتوسعهدرمراحلاولیهوناشناختهشودکههنوزمندشاملمقصدهاییمیجایگزینغیرضابطه

مقرراتیا بدونآنکه گردشگریکوچکمقیاسجریاندارد اینمقصدها در و داشته قرار خود

یگردشگریدرضوابطخاصیدررابطهباپایداریوضعشدهباشدویابهاجرادرآیدوشدتتوسعه

                                                           
1 Sustainable livelihood approach 
2 Carney 

(است.143-144وص2008اینبخشبهطورویژهبرگرفتهازکتابگردشگریپایدارویور)9
4 Deliberate alternative tourism 
5 Circumstantial alternative tourism 
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روگردشگریجایگزینسنجیدهآیندهدنبالهالظاهردراینمقصدهاپاییناست.دراینمقصدهاعلی

توسعه و پیشرفت شده. تدوین پیش از مقررات و قوانین صورت به نه البته بود، یخواهند

به غیرقانونمندگردشگریجایگزینموقعیتیوافزایشغیراصولیورودگردشگران،اینمناطقرا

( ناپایدار UMTسمتگردشگریانبوه جزء که )Sچرخه یحیاتمقصدهایشکلمدلمشهور

(.اینمقصدهاازمقیاسبزرگتریبرخورداربودهو1،1380برد)باتلرگردشگریباتلراست،پیشمی

توسعه رابطهبا مقرراتخاصیدر وضعنکردهقوانینو نیاوردهیپایدار در بهاجرا واقعو در اند.

(.گردشگریانبوهپایداربهSMTگریانبوهپایداراست)گردشگریانبوهناپایدارنقطهمقابلگردش

شرایطیکهدرآنبهلحاظنظریمقصدهابامقیاسبزرگوشدتتوسعهباالبودهودرعینحال

آید.قوانینومقرراتیباهدفحفظپایداریمقصددربلندوجودداشتهودرمقصدبهاجرادرمی

زاینرویکردهایاسناریوهاشرایطیازپایداریدریکمقصدرادرواقعبراساساینمدلهریکا

می جامعهنشان دارد وجود احتمال این که پایداریدهند وضعیت درک و ارزیابی با مقصد ی

ویوردرسال مقصدشانشرایطوقابلیتتبدیلازوضعیتیبهوضعیتدیگررامهیاکنند.درادامه،

مدلدرمدلمبناییخودوباتاکیدبریکپراگماتیسممحیطی،بالحاظکردناصالحاتی2012
(.وی1راارائهمیدهد)شکل"SMTمسیرهایافزایشی،اورگانیکوترغیبیبهسمتموقعیت"

 موقعیت سمت به حرکت که ساخت مطرح را دیدگاه پراگماتیسمSMTاین یک تاثیر ،تحت

پیامدیمطلوبو اصالحی، یکرویکرد الوقوعبرایبیشترمقصدهایگردشگریقریبمحیطیو

است.براساسایندیدگاه،صنعتگردشگریانبوهنیزدرحالحرکتبهسمتپایداریاست،البته

پارادایمی تَلَنگُر بهصورتیک انطباقفرصت2بیشتر اینکهیسرمایهطلبانه)تحتتاثیر تا داری(

پارادایمی صورتیکتغییر به جهان)تغ9بخواهد اساسیدر )سینگ،ییر بیفتد اتفاق این بینی(

(.درواقعمقصدهایگردشگریتحتسناریوهاورویکردهایمختلفمدیریتیکهمنشاء2012:21

 گردشگریجایگزینموقعیتییا بهسمتCATهمگیآنها SMTاستدرطولسهمسیرمجزا

می چحرکت برای تکمیلی مدلی مسیرها، این عملکرد گستردهکنند. مبنایی مدل یا یارچوب

شکلسناریوهایتوسعه است. مسیربراساسسبک9یحرکتدرطولایننحوه1یمقصدها

نشانمیمدیریتیکهذینفعانیکمقصددنبالمی آنحرکتتدریجییککنندرا دهدکهدر

SMTهسمتاستباهرسبکمدیریتیدرنهایتمقصدرابCATمقصدگردشگریکهدرشرایط

حرکتخواهدکرد.







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

 

درمسیریاورگانیکورشدیUMTبهسمتCATدراینحالتحرکتاز. مسیر اورگانیک: 7

یمشارکت،توسعه،تحکیموافولباتلرانطباقبیشتریداردگیردکهبازنجیرهبازارمحورانهقرارمی

گیریمجدد(.دراینحالتتنهاگزینهبرایاحیاءبلندمدتمقصدگردشگریجهتa2000)ویور،

اعمالب قوانیندولتیو طریقتدوینمقرراتو محدودیتمقصداز وحرکتبهسمترخیاز ها

SMTچنینجهت رسیدناست. به توجه کالسیکبا شرایطگردشگریانبوه گیریمجددیدر

نقطه پایدارشکلمیمقصدبه رویکرد وحمایتهایمکرریکهاز بحثها با ترویجیبحران، گیرد،

رسیدنمقصمی اغلبفشارهایطرفدارانمحیطزیست، طوریکه به نقطهشود. به یبحران،د

باعثحرکت مقصد گردشگرانبه کاهشنرخورود نارضایتیبومیو مقصد، عملکرد اختاللدر

رابهیکموقعیتUMTشود،بهطوریکهموقعیتچنینمقصدهاییبهسمتافولوناپایداریمی

می تبدیل انتقال حالتی و شرایطناپایدار ناگذیر مقصد مدیریت نهایت در که بهکند دستیابی

ترغیب مقررات و قوانین تدوین و محلی کارآفرینی ترویج نوآوری، طریق از را یکنندهپایداری

. مسیر افزایشی: 4پیشرود.STMگردشگریپایداررادرخودبهوجودآوردوبهسمتسناریوی

پیشرفتفعالیت با تدریجینقطهمقابلمسیرارگانیکاست. ردشگریدرهایگمسیرافزایشییا

کنندباتدوینوبهاجرادرآوردنقوانینسفتوسخت،مدیرانمقصدسعیمیCATیکمقصد

دارایی باحفاظتاز زندگی فرد، به منحصر یکحسمکانی مقصد، در فرهنگی و هایطبیعی

کیفیت،ومزیترقابتیمحسوسبهوجودآورند.درادامههمیناقداماتبهخودیخودممکناست

متعاقبا را فشارهایی که طوری به گردد، مقصد به بیشتر دیدارکنندگان جذب به بر"منجر

اجتماعیمحیط حفظ-های برای مقصدهایی چنین آورد. خواهد وارد زیستمحیطی و فرهنگی

حالت سهمیههایمقابلهممکناستاستراتژیDATوضعیتدر قبیله غیرایاز بندیرسمیو
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آنمق امارسمیدیدناز پیشبگیرند. آموزشدیدارکنندگاندر و بازاریابی، فعالیتهایضد صد،

یطبیعیبرایرشدوکسبمنافعهاواقداماتی،وانگیزههایناشیازاتخاذچنینشاخصموفقیت

اقتصادیموردانتظارناشیازورودتعدادبیشتریازگردشگران،باعثاتخاذتصمیماتیمبنیبرباال

هایظرفیتتحملبرایافزایشرشددرمقصدخواهدشد.مسیرافزایشیرابخوبیمیانهبردنآست

1یحفظونگهداریجهانیاتحادیه2هایملیسطحهایباحفاظتباالمانندپارکتواندرمحیط

پارک مدیران درآمدهایدیدارکنندگان، به وابستگی رفتن موازاتباال به کرد. هایملیمشاهده

شودبهپارکایازاینپارکهایملیمربوطمیکنند.نمونهاغلباستراتژیرشدبیشتررادنبالمی

نفردر1290000به1313نفردرسال120000،جاییکهتعداددیدارکنندگاناز2ملیگاالپاگوس

(.دراینجامنظوراین2019رسیدهاست)گاالپیگوس،2019درسال2050000وبه2003سال

بلکهخطسیریکه است، شرایطفعلیگردشگریانبوه گاالپاگوسدر گردشگریدر نیستکه

نتیجه سمت به مشابه مناطق بیشتر در دارد میوجود حرکت یکسانی ازی زیادی تعداد کند.

دنبالمیکشورها را عنوانمثالبوتانیکاستراتژیافزایشیسنجیده به 9کنند. تعداد از ،200

در1332دیدارکنندهدرسال4000به4بهصورتافزایشی1314دیدارکنندهدرسال و رسید،

و2012درسال1000000و2011برایسال2010،250000درسال950000سالهایاخیربه

 سال ب2019در گردشگریبوتان1120203ه )مونیتور 5رسید ،2019 باتلر. مسیر ترغیی:9(.

طولچرخه1380) انحرافاتیدر که پیبرد اینموضوع به می( وجود به آید.یحیاتمقصدها

2هایآنیتفریحگا"انحرافاتومشکالتیکهدرطیآن
هایهایقطبازطریقاجرایاستراتژی"

شودبههاییدراینرابطهمربوطمییافتند.مثالهاتوسعهمیدولترشدگردشگریتحتحمایت

کهازطریقیک1کانکون والنگودوکروسیلون)فرانسه(، توسعهریزی فشرده برنامه)مکزیک( ی،

دهندهمنطقه شکل که محیطی زیست و اجتماعی مشکالت از شد سعی و یافت ترویج یای

اجتناب ارگانیکبود ترغیبیبهسمتگردشگریانبوه مسیر چنینشرایطیحرکتاز در شود.

DATتواندبهسمتتاحدزیادیدشوارودورازواقعیتاستامامقصدمیSMTحرکتکندواز

طریقنوآوریوترویجکارآفرینیومشارکتمردمیبهسمتحالتگردشگریانبوهپایدارحرکت

 کند.

 

 

 

                                                           
1World Conservation Union Category II 
2 Galápagos 
3 Bhutan 
4 Incrementally 
5 Bhutan Tourism Monitor 
6 Instant resorts 
7 Cancún 
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 جرایی سناریوهای توسعه گردشگری پایدار برای ایرانپیشنهادات، ابزارها و تکنیکهای ا

توانندابزارهایاثربخشیبرایجهتدادنومدلهاوچارچوبهایارائهشدهدربخشهایقبلیمی

توسعه توسعهمدیریت سناریوهای و رویکردها سمت به کشور گردشگری مقصدهای پایداری ی

یگردشگریدرایراندیدگاههایمختلفیوجوددارد.بهطوریباشند.هرچنددررابطهباتوسعه

یگردشگریدرکشورحامیانیداردکهگردشگریراابزاریبرایپویاییوزیکطرفتوسعهکها

دانندوخیلیهمبهپیامدهاویواحیاءاقتصادیکشوروایجاددرآمدهایارزیمیکمکبهتوسعه

شودکهدیدگاهایندستهبیشتربهرویکردیگردشگریتوجهینمیتاثیراتمنفیناشیازتوسعه

توسعه طرفدارانه اوایلدهه )پارادایم20یگردشگریدر شباهتدارد جنگجهانیدوم از بعد

ازطرفدیگرعدهمدرنیستوپلتفورمطرفدارانهتوسعه تاکیدبرایهمیگردشگری(. تاثیراتبا

اجتماعیوزیستمحیطیداشتهباشد-یگردشگریازابعادفرهنگیمنفیکهممکناستتوسعه

یگردشگریبااحتیاطبیشترینگاهکنند)کهدیدگاهآنهامشابهرویکردپلتفورمبهموضوعتوسعه

توسعهمحتاطانه عدهی است(. گردشگری توسعهی از دَم مدام که هم گردشای پایدار وی گری

درقبالباآورودیتتوأمبارعایتمقرراتوقوانینمحدزنندودیدگاهسختگیرانهکوچکمقیاسمی

گردشگریتوسعه بر تاکید با انطباقی پلتفورم با )مشابه دارند کشور گردشگری مقصدهای ی

پیشنهادمی(جایگزین باوجودایندیدگاهها اما ورونیازبهگرددباتوجهبهموقعیتکنونیکش.

آوری،ایجاداشتغالایجاددرآمدهاوساختاراقتصادینوین،کاهشوابستگیبهدرآمدهاینفتی،ارز

هایکمکبهایناهدافتواندبهعنوانیکیازتنهاگزینهوبهبودفضایکارآفرینی،گردشگریمی

ومزیتهاینسبیاینبخشیاجتماعیعملکند)باتوجهبهظرفیتهابلندمدتاقتصادیوتوسعه

ازطرفدیگرمی تاکیدبریکرویکردعلمیووضعقوانینوضوابطاقتصادیدرکشور(، تواندبا

بایکهایطبیعی،فرهنگیوارزشیدرمقصدعملکنند،بهاینمعناکهمرتبطباحفاظتازدارایی

یگردشگریانهبهموضوعتوسعهودانشمحورهایعلمیانعطافپذیرترومبتنیبرروشرویکرد

درکشورنگاهشود،همچنانکهمدلسناریوهایتوسعهزمینهمحورویوربرآنتاکیددارد،مناسب

فرهنگی جغرافیاییو تنوع وسعتو استبرایکشوریبه یکدیدگاه–آن با اجتماعیایران

استراتژی پذیریو زمینانعطاف شرایطو متناسببا انطباقی موضوعههای به مناطق و یزونها

توسعه مسیر در همهپایداری تمرکز که طوری به کرد. پیدا ورود گردشگری مقصدهایی ی

قابلانعطاف پارادایممبناییواحدغیر و بسترهایمختلفبریکرویکرد شرایطو گردشگریبا

ازیمناطقایهمهتواندنیازهایتوسعهگردشگریپایداروکوچکمقیاسنمی تامینکردهو را

برداریکرد،بهاینبهرهمدتایبلندظرفیتهایگردشگریاینمناطقدرجهتایجادمنافعتوسعه

مفهوم کهتمرکزبیشازحدبربعدپایداردر ازدستیابیبهاهداف"یپایدارتوسعه"معنا را ما

الگوهایمختلفایبازمیکالنتوسعه باید بلکه بافتگردشگرییتوسعهدارد، مناطقو هایدر

یزیستیوتعاملنزدیکباهمقرارگیرند.بهعنوانمثالدرحاشیهمختلفدرکنارهمودرهم
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یکبافتمدرنشهریمانندتهران،مشهد،تبریزو....کهخیلیهمخبریازمحیطهایبکرحساس

اجتماعی یا -طبیعی منطقه مشابه نیست نیازی22فرهنگی استراتژیتهران اتخاذ وبه ها

یگردشگریپایداردرریزیتوسعهسناریوهایسختگیرانهومقرراتیقویبرایمدیریتوبرنامه

می بسترهایی چنین در نیستیم. مناطق توسعهاین قالب در طرفدارانه رویکرد یک با یتوان

ما به مطالعاتبازار امکانسنجیو صورتیکه در ایجادگردشگریبزرگمقیاس، به دهد، اجازه

شرایطیهتل چنین در دیگر عبارتی به گردد. اقدام ..... بزرگو موضوعی پارکهای بزرگ، های

سوقSMTتوانباانتخابیکمسیرترغیبی،توسعهمقصدگردشگریرابهسمتانبوهپایداریامی

 مورد در اما فرهنگیداد. و محیطی زیست حساسیت با مناطق و پیشنهاداج-مقصدها تماعی،

آوررابرایتروضوابطمحدودیتهایسختگیرانه،استراتژیگرددبااتخاذیکپارادایممحتاطانهمی

یگردشگریوضعکردهوتوسعهچنینمقصدهاییرابایکرویکردافزایشیدرمسیرتوسعهتوسعه

DATترغیبی ارگانیکیا چنینشرایطیانتخابیکمسیر در داد. ممکناستباعثشودقرار

تجربهکردهوهزینهخیلیزودمقصدیکدوره ناپداررا ناپذیریراهایجبرانیگردشگریانبوه

متوجهمقصدکند.دراینبخشضروریاستبدانیمکهاینپارادایممبناییتوسعهاستکهتعیین

ایمتوسعهبایدتحتکندمسیرتوسعهگردشگریبهچهسمتوسوییحرکتکند،ونوعپارادمی

آنشکلمی توسعهدر بستریباشدکه اینموضوعتاثیر بایدبه مدیرانمقصدهایکشور گیرد.

ایناحیهیامنطقهباشدتوجهداشتهباشندکهنوعپارادایمتوسعهبایدمنبعثازبافتوبسترتوسعه

است)شکل"ار/گردشگرمحورباز"یا"محصول/جامعهمحور"یرویکردکهدرادامهتعیینکننده

2:)



 
 گان( ی سبک بازاریابی و استراتژی توسعه )ماخذ نگارنده کننده : چارچوب تعیین4شکل 



پارادایمتوسعه دارندمناسباستکه یکبافتمدرنشهریقرار در ایآنهامقصدهاییکه

و ایجاد با گردشگری هدف بازارهای با متناسب محورانه بازار یکدیدگاه با و باشد طرفدارانه

دستکاریدرعرضهمحصولگردشگریخوددرمسیرترغیبییاارگانیکقدمبگذارند.بهاینمعنا

گیرد.تاجاییهاوانتظاراتگردشگرانمبنایتدویناستراتژیبازاریابیمقصدقرارمیاستهکهخو

پارادایممبناییتوسعه مقصدهایگردشگریبا جامعهکه یا مقصد یکرویکرد با ییمحتاطانه،

هدف دنبال به محورانه نیچمیزبان خاصو جایگزین بازارهای مقصدهایشان1گذاری متناسببا

اجتماعیدراینجوامعاست.-کتکنند،واینبهدلیلبافتحساسزیستمحیطیوفرهنگیحر
                                                           
1 Niche 
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تاثیراتگردشگری نسبتبه آنها افزایشآگاهی مسئول، آموزشگردشگران بر اینمقصدها در

ممکن شود.تاکیدداشتهوبرکموکیفورودگدشگرانبهاینمقصدهامحدودیتهاییاعمالمی

ییافتهودرطقهبهطورهمزماندومقصدبادوپارادایمورویکردمتقاوتتوسعهاستدریکمن

تواندمیزانپایبندییکناحیهمقصدرایکیازتکنیکهاییکهمیکنارهمهمزیستیداشتهباشند.

SMTبهصورتعملکردیوبصریبهرویکردهای استانداردهایی است که نشاندهدDATیا

تکنیکیکهبخشعمومیباهمکاریتهیهوتدوینمیو مقیاس توسعه برای سطح، نوع شود.

تواندازآنبراینظارتوکنترلعمکردهاواقداماتبخشخصوصیجامعهعلمیودانشگاهیمی

استراتژی به بسته ایناستانداردها نوع کند. استفاده مقصد توسعه فرایند یپایدارهایتوسعهدر

همانطورکهاشارهشدازاهدافکالنوپلتفورم"گرایانه(کهمعموالیاسهلگیرانهمقصد)سخت

گیرانههایسختشوندمتفاوتخواهدبود.مقصدهاییکهاستراتژیمبناییتوسعهمقصدناشیمی

اتخاذمی (بهطورمعمولمقصدهاییبا20،ص2002کنندبراساسدیدگاهویور)بهپایداریرا

هایباستانیوهایحساسطبیعییافرهنگیهستند)مانندپارکهایملیکشوریاتپهبافتوزمینه

توسعه یک حتی که طوری به و..(، تاریخی فعالیتسایتهای مقیاس کوچک بای مرتبط های

استهزینه اجتماعیگردشگریممکن پیشبینی غیرقابل بار-های به زیستمحیطی و فرهنگی

یپایدارتاکیدبیشتریشدهوچنینمفهومتوسعه"پایداری"یبرجنبهبیاورد.درچنینشرایطی

اساساتوسعه "ای یا رویکردها تطابقبا و وگرایانهپلتفورمهایمحتاطانه دارد، بیشتری سازگاری

DATسناریویتوسعهباید ترکیبیاز DATیا بافتهایSMTو شرایطیهمکهکهبا در باشد.

کند.گرایانهبهگردشگریپایداررادنبالمیهایسهلستیممقصداستراتژیشهریومدرنمواجهه

یشودوجنبهیگردشگریبزرگمقیاستدوینمیدرچنینشرایطیاستاندارهابراییکتوسعه

میتوسعه"ایتوسعه" بیشتریپیدا نمود پایدار متعاقبای و طرفدارانه پلتفورم یا رویکرد و کند

(.9گردد)شکلیپایدارگردشگریدرچنینبافتهاییپیشنهادمیرایتوسعهبSMTسناریوی
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ی نوع استانداردهای توسعه بر مبنای بافت، رویکرد و استراتژی توسعه  کننده . چارچوب تعیین9شکل 

 گان( )ماخذ نگارنده



تراکممیانواعاستانداردهایتوسعهگردشگری تواندشاملاستادنداردهایاعمالمحدویتدر

اندازهبناهاوساختوساز،استانداردهایتعدادمحل هایاقامتیدرواحدکیلومتر،کنترلارتفاع،

استانداردهایزون عقبنشینیسازه، استانداردهایانطباقزونتوسعهباترکیبرنگآنها، بندی،

اینهااندازومعماری،اصالتچشم استانداردهایسروصدا،دسترسیعمویبهبرخیمناطقو.....

تمایزSMTویکمقصدبارویکردDATتواندبینیکمقصدبارویکردهمهموضوعاتاستکهمی

هایمتنوعقائلشود.لزومتدوینچنیناستاندارهاییبرایکشوریبهوسعتایرانبابافتهاوزمینه

برایهمینمنظورمی .9توانمشابهالگویشکلومختلفتوسعهیکضرورتانکارناپذیراست.

یدبررویکردهایاستانداردهایتوسعهگردشگریتعریفکرد،کهدریکسرطیفباتاکطیفبسته

DATاستراتژیسختگیرانه استانداردهایتوسعهو پایداری، به مقرراتمحور و محدودیتآور تر،

یطیفیکفرهنگیتدوینگردد،وباتاکیدبرمیانه-برایمحیطهایحساساکولوژیکیواجتماعی

یگردشگریوسعه(استانداردهایتSMTوDATرویکردترکیبیبینابینیومتعادلتر)بینرویکرد

 یکرویکرد طیفبا انتهایدیگر در و تدوینکرد سیاستهایSMTرا و استانداردها تدوین به

یاستانداردیبراییکزونتوسعهبرایایجادترتوسعهپرداخت.بهعنواننمونهبستهگیرانهسهل

تعدادمحدودو25تا12 تراکمپایین، مقدارواحدکمپینگگردشگریدرهکتاربا درصد90با

سطحاشغالوفضایبازبیشترواستانداردهایعقبنشینیبهویژهازخطوطساحلیومناظرو

بااندازهایطبیعیواکولوژیکیکهنقشمهمیدرطراحیپایدارمناظرمیچشم توانندایفاکنند،

بهعبارتدیگراستانداررویکردبینابینیمی دفاصلهوفضایبازکهبینتواندتطابقداشتهباشد.

تواندمتفاوتباشد،کهایناندازطبیعیمیمجموعههایاقامتییاتفریحیباخطساحلییاچشم

(تاجاییکهدرDATمتر)رویکرد500فاصلهدربرخینواحیساحلیخلیجفارسودریایخزر

(باشد.بهUMTوتاحدیSMTمتر)رویکرد12تواندتنهابرخیدیگرازنواحلیاینسواحلمی

عنوانمثالاینموضوعبهویژهدرموردسواحلجنوبیایرانبرایجلوگیریازآلودگینوریبه

هایجانوریمانندالکپشتپوزهعقابیدرخلیجفارسکهجهتوجودانواعخاصونادرگونه

رکتبهسمتدریابهسمتهایآنهادرزمانتولد)یهجایحممکناستمنجربهگمراهیجوجه
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نورساحلحرکتکنند(گرددکهاهمیتاستانداردهایعقبنشینیتاسیساتگردشگریدراین

سواحلدوچندانخواهدکرد.

هاورنگهایبومیدررابطهباپایداریفرهنگی،همنواییوسازگاریبنابامعماری،مصالح،نرم

اجتماعی-توسعهدرمحیطهایحساسفرهنگیDATدایاست.براساسرویکردارایاهمیتویژه

محیط و منطقه سبکمعماری با باید سایتتوسعه منظر طراحی و بنا بیرونی محیط طراحی

هارمونیداشتهباشد.اینموضوعبهویژهدرموردایرانباتوجهبهوسعتجغرافیاییپیرامونسایت

شود،بهاینصورتکهبستهبهایبرخوردارمیوتنوعمعماریوفرهنگیخاصآنازاهمیتویژه

ویژگی و مناطق ایجادنوع برای مناسب استانداردهای باید بومی فرهنگهای خرده معماری های

استانداردهای  هایاقامتیتدوینگردد.درهمینرابطهمفهومهایگردشگریوانواعمحلابنیه

پایداریاکولوژیکیوفرهنگیمناطقداشتهباشد.تواندتاثیرمعناداریدرنیزمیاصالت طراحی 

آنمواجه با ایجادسایتهایگردشگریدرکشور رابطهبا معضالتیکهدرحالحاضردر یکیاز

هستیمعدمتوجهبهتوپوگرافیواصالتبسترطبیعیومحیطیدرطراحیاینسایتهااست.بهاین

طبیعیطر بستر به اغلببدونتوجه یکرویکردصورتکه با و گرفته بولدزر احیسایتانجام

شود.بهعبارتدیگرمحورانهتصمیمبهساختوسازدرمحیطهایطبیعیواکولوژیکیگرفتهمی

بازار یکدیدگاه با سایت توپوگرافی و بافتفیزیکی به توجه بدون طراحی کار اول مرحله در

گیردسپسبستروسایتاجرایپروژهرابرایاجرایآنمحورانهوغیرپایداروباتراکمباالانجاممی

خاکبرداری تخریبمیطرح بسترو توپوگرافیو اصالتاکولوژیکی، توجهیبه آنکه بدون کنند،

اندازیامحیطپیرامونیهمخوانیندارد.چنینحالتیطبیعیداشتهباشندودرنهایتهمباچشم

برد.درحالیکهطراحیپایداردرچنینشرایطیحکممیUMTاغلبمقصدهارابهسمتموقعیت

اتخاذکردهواستانداردهایطراحیسازگاربامحیطپیرامونوSMTیاDATهایکندرویکردمی

ازیگردشگریسازیتوسعهسیاستپراکندهتوپوگرافیوبسترطبیعیسایتتوسعهتدوینگردد.

ابزارهایکنترلتوسعهدرسطحم منطقهدیگر توانداستراتژیمناسبیبرایایاستکهمیلیو

دررابطهبا ازدحامورودگردشگراندریکمنطقهیامحورمشخصباشد. جلوگیریاز کاهشیا

ایراندرشرایطفعلیاکثرتورهایورودیبهکشوردرمحورمرکزوکالنشهرهاییچونتهران،

هاییطیکهبتوانبااتخاذچنینسیاستیمناطقومکاناصفهان،شیرازو...متمرکزاست،درشرا

برایورویگردشگرانورودیوداخلیبازتعریفکردازیکطرفمی تواندبهتوزیعجدیدیرا

روی بر گردشگریرا ازدحام و فشار طرفدیگر از و کمککرد کشور درآمدهایگردشگریدر

ط کاهشدهد. را دیگر زونهای و مناطق از استراحتگاههابرخی ایجاد برای آمایشسرزمین رح

ومناطقنمونه یگردشگریدرسطحکشوربامشارکتوبالقوهیاشهرکهایگردشگریدرقطبها

تکنیکتوانداستراتژیاثربخشیبرایاجرایاینسیاستباشد.گذارانبخشخصوصیمیسرمایه

تمرکزپراکنده سازییا از استفاده مکانیدیدارکنندگانبا طیففرصتهایROSابزار زمانیو یا
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طبقه1تفریحی به که در تفریحی کالسهای شهری2بندی فضاهای تا بکر فضاهای از گروه

تقاضاهایتفریحیبامی انطباقانواعمختلفتمایالتو منظور یکچارچوبسازمانیبه پردازد،

نواحیگردشگریاست.

یپیشنهاداتوبرخیازتکنیکهاوابزارهاعملیاتیطریقهدفازنوشتناینبخشارائهبههر

یگردشگریپایداربود.هدفاینبودتادرکناربحث،تعریفومفهومسازیسازیسیاستتوسعه

هایاجراییرویکردهایگردشگرییگردشگریپایدارورویکردهایمربوطبهآنبهجنبهتوسعه

پایدا عملبدوننظریه"شودبهطوریکهگفتهمیرنیزهرچندبهصورتخالصهپرداختهشود.
یبدونعملهماناندازهناقصاستکهبسیارارزشمندترازنظریهبدونعملاست.درواقعنظریه

)منبعناشناس(."عملبدوننظریه.ایندوبایدباهمحرکتکنند

 

 گیری بحث و نتیجه

بردنهاینظریوعملیپیشرویبهرهپیرامونچالشایننوشتارباهدفاصلیبحثوبررسی

یپایداردرچارچوبصنعتگردشگریتدوینشدهاست.دراینمقالهنشاندادهازپارادایمتوسعه

یاصولوشودکههرچندرویکردگردشگریپایداربهظاهربهصورتمنطقیمنعکسکنندهمی

وعرضهافتوسعهاهد ابعادتقاضا بهلحاظمفهومیواجراییاز یگردشگریبایپایداراستاما

یپایداردرمفهوماصلیخوداصولیهاییمواجهاست.بهطوریکهاگرچهپارادایمتوسعهچالش

کل توسعهچون وجود این با دهد می ترویج را نگری آینده و فرانسلی و بین عدالت ینگری،

سیاسیگر اقتصاد به گردشگری وابستگی دلیل به نظری لحاظ به و عمل در پایدار دشگری

یخارجیوهمچنیننگاهروبهدروندرفرایندمدیریتمقصدوهایپیچیدهالمللیوسیستمبین

این دستیابیبه دارد، فرد به ویژگیمنحصر تولیدمحصولگردشگریماهیتو مصرفو اینکه

سازد.یغیرممکنمیاصولراتاحد

سناریوهایتوسعه مورد اینمقالههمچنینبهبحثدر پرداختهشدهدر یگردشگریپایدار

اینپیش )است. ویور اعتقاد بر بنا فعلی مقصدهایگردشگری که دارد بهa2012فرضوجود )

 سمت به تدریجی وجSMTصورت به زیادی حد تا موضوع این هستند. همگرایی حال وددر

ینوعیمباحثهوجدلدراینزمینهاستوآنبهجهتپیوندیاستکههمیشهبیندوآورنده

مفهومگردشگریانبوهوناپایداریدرمیانشمارزیادیازمجامعدانشگاهیوعلمیوجودداشته

دربیشترگفتمان اینحال، با واقع2هایاست. موضوعمهمحولاینبحثاستکهآیا اًمربوطه،

پایداریتنهادرقالبگردشگریجایگزینوکوچکمقیاسقابلحصولاست؟ویااینکهآیااصالً

توانددرهرشرایطوبافتیمارابهپایداریبهویژهازبعداقتصادیوگردشگریجایگزینخودمی

                                                           
1 Recreation opportunity spectrum 
2 Discource 
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کهاعتقادبرایناستکهتجارتگردشگرتوسعه یانبوهوایبرساند؟دالیلموجهیوجوددارد،

اند،هرچندبرایداشتنیآنحرکتخودرادرجهتپایداریشروعکردهمقصدهایشکلدهنده

پیشبینیبهتربهلحاظاقتصادیودربافتمقصدوبهصورتیتدریجیوبراساسیقابلآینده

محیط کنندهیک منعکس که عملی یکگرایی طلبیی فرصت تاثیر تحت پارادایمی تَلَنگُر

دنبالمی1داریرشدیسازگارتربامحیطسرمایه کنندونهبهصورتیکتغییرپارادایمیضدرا

می.2رشد نقشیکه گردشگریجایگزینو خود مورد طرفیدر از توسعه. در یگردشگریتواند

 عدهایمعتقدند)شارپلی، ،b2000پایداردریکمنطقهداشتهباشدبحثهایفراوانیوجوددارد.

یابهعبارتیگردشگریجایگزینبهخودیخودکهگردشگریپایدار(2015؛شارپلیوتفلر،2003

هاوموهبتهاییکمنطقهبرایتوسعهبرداریازسرمایهدربرخیازمقصدهامانعیبالقوهبرایبهره

محوراستکه،گردشگریجایگزینیکرویکردغربیاست.برخیازدالیلآنهاایناستکهاوالً

شودکهمقصدهاراازیکموقعیتتوسعهیافتهمدرندورکردهودرهمانحالتسنتیوباعثمی

استنگهمی یافتهجذابتر کشورهایتوسعه برایگردشگراناز اولیهکه یافته توسعه دارد،کمتر

یدااستکوچک،منافعاقتصادیگردشگریجایگزینوکوچکمقیاسهمچنانکهازاسمشپثانیاً

یگردشگریجایگزینمشابهگردشگریانبوههایازسیستمتولیدتجربه،بخشمقیاساست،ثالثاً

هایرزرو،پروازهایچارتریو....المللی،سیستمهایبازاریابیبینبهخودیخودوابستهبهسیستم

ایلمردممحلیبرایکسبهاییاززمانتمیگردشگریجایگزیندرطولدوره،توسعهاست،رابعاً

منافعبیشترازگردشگریورشدرابهچهنحویپاسخخواهدداد.اینهاوبسیاریدیگرازموضوعات

همهبحثهاییهستندکهاثربخشیگردشگریجایگزینبرایدستیابیبهاهدافتوسعهدربیشتر

زیرسوالمی برایهمیناستکهبیشترمقصدهمناطقمقصدهارا بااهرچنددرابتداصرفاًبرد.

یگردشگریخودراشروعمیکنندولیدرادامهتوسعهDATیکرویکردقانونمدار،محدودکننده

دربرخیاززونهایوSMTهایبهموازاترشدبیشتر)ازلحاظاقتصادی(بهسمتاجرایسیاست

(کهاصولSLA)9معیشتپایدارکنند.درواقعمقصدهابااتخاذیکرویکردمیمناطقخودحرکت

ایکندبایدبهدنبالاستفادهازتمامظرفیتهاومنابعسرمایهتوسعهراازمنظرمردمفقیرنگاهمی

هایاجتماعی،اقتصادی،زیستمحیطی،تکنولوژیکی،انسانی،مالیوفیزیکیدرخودشاملسرمایه

توسعه فرایند مقصدها واقع در باشند. گردشگری توسعهی انتخابمیبرای خود دری که کنند

شوند،کههریکازاینتغییراتبانهایتباتاکیدبریکرویکرداصالحیبهیکسمتهمگرامی

گرفتاری و )ارگانیک(،موضوعات اساسمالحظاترشد بر اینکه به بسته متنوعی مدیریتی های

هایاینمسیرطیشود،مواجههستند.پویاییمقررات)افزایشی(،یاترکیبیایندوباهم)ترغیبی(

جاشدهوازجامعهدراینرابطهبدیهیاست.درمسیرترغیبی،بهطورمبناییوتعمدیجامعهجابه

                                                           
1 Growth-friendly paradigm nudge 
2 Growth-hostile paradigm shift 
3 Sustainable livelihoods approach 
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شوند،ودرادامهنیازمندآنهستندکهمحیطیبهترمحیطاصلیخودتاحدزیادیدوروآوارهمی

بازآفر بزرگتر و حد1ینیبراییکجمعیتجدید تا جامعه انسجام ارگانیک، یکمسیر در شود.

دوبارهخدشهزیادیسهواً احیاء یکمرحله در دیگر بار جامعه استکه آن نیازمند و شده، دار

قرارگیرد.جامعهدرمسیرافزایشیتوانمندشدهوبرایانتقالازیکفرایندمداوم2سازیمستحکم

تقویت رشد برای مستحکاممی9تطبیقی کردن، بازآفرینی سهگردد. هر جامعه تقویت و سازی،

حالتموقعیتاولیهنیازمنداستراتژی از را جامعه استتا آناستهایمدیریتیمجزا ایکهدر

تغییردادهوبهسمتجلوپیشببرد.تخریبشده،تضعیفشده،یابیشازحدحفاظتشدهیعنی

هاییتواندازطریقسیاست،جایگزینیمردمبومیمی4گزینیترغیبیبهعنوانمثالدرشرایطجای

هایجدیدرشدوسازیکارآفرینیدرقطبکهاولویتدسترسیبهاشتغالوآموزشبرایمحلی

جاییکهتقویتافزایشیتوسعه تا انجامگیرد، شود، ممکناست5یبهمردمجامعهمقصدداده

هاوتکنولوژیجدیدبرایباالبردنسطحمراجعهودیدنازواسطهشاملارتقاءمیزاندسترسیبه

مقصدانجامگیرد.

یگردشگریپایداروجوددارد.اینموضوعقابلبحثدیگردیدگاههایاستکهدرموردتوسعه

یگردشگریپایداربیشتررویکردیدرونمقصدیوبیشتربراندازه،حجمدیدگاههادرموردتوسعه

یگردشگریپایداردرتوسعهوضوابطوراهکارهایمدیریتیدرسطحمقصدتاکیددارندوتوسعه
توسعه به گردشگریعمل پایدار میی توسعهتبدیل مادر پارادایم اجرای و برایشود پایدار ی

شود.بهعبارتدیگرزمانیکهمااقداماتخودرابرایاجرایگردشگریدرعملدستنیافتنیمی

انجاممیستهایتوسعهسیا رویکردگردشگریمحوربهخودیگردشگریپایدار دهیماقداماتما

نگهمی هدفحفظو و فرهنگیگیرد منابعطبیعی، ساختهشده-داریاز ایاستکهاجتماعیو

یپایدارمقصدتجارتگردشگریمقصدبهآنهاوابستهاستنهتمرکزبرسهمگردشگریدرتوسعه

مفهوم توسعهدر ازکالن منظور که دارد وجود مبهم بحث این استهمچنان همین برای ای.

"پایداریگردشگری"یگردشگریپایدار،توسعه طریقگردشگری"استیا کهاگر"پایداریاز ،
ایم)شارپلییپایدارعملنکردهپایداریگردشگریباشدتاحدزیادیبهاهدافتئوریمادرتوسعه

(.2015وتلفر،
هاتواندسهممهمیدرباالبردندانشمدیرانمقصدها،سایتهاییمیمطرحکردنچنینبحث

زون قابلتأملیچونبرنامهو موردموضوعاتمهمو در ریزیبرایاجرایهایگردشگریکشور

پویاییتوسعه و اینیگردشگریپایدار و باشد، هایمدیریتیبرایمقصدهایگردشگریداشته

ریزیانرابهپژوهشگرانداخلیکشوربدهدکهبادیدیوسیعتروبلندمدتبهموضوعبرنامهامک

                                                           
1 Reinvented 
2Reinvigoration 
3 Reinforced 
4 Induced displacement 
5 Incremental reinforcement 
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"شودکهاساسایگردشگریبپردازند.درکلمباحثهاصلیدراینرابطهازآنجاآغازمیبرایتوسعه

گردشگریپایدارنهازعمقونهازگستردگیک افیدراقداماتمربوطبهاصطالحهمهجامطرحِ

تن بر پایداری زیبای روکش که طوری به نیست، برخوردار انبوه گردشگری صنعت چارچوب

محیطعرضه قالب در که گردشگری قولیی به یا و است منعکسشده فراگیر ظاهری گرایی

گراقبالظاهریبهمحیطزیستاستبایدازطرفتقاضایگردشگرینیزعمقوشخصیتنمایان

 در کند. موردآنصحبتمیپیدا پارادایمیکهدر ایناستکهاینتَلَنگُر شودتنهاواقعمنظور

کنندگاننیزبهصورتزمانیبهیکحرکتاساسیوتغییردرپارادایممنجرخواهدشدکهمصرف

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

کنندگاندوراهحلپیشنهادیبرایمصرفهایصدورگواهینامهیکوبرنامهسخنگوهایکاریزمات

پایانذکرایننکتهضروریاستکه در برایتشویقوترغیببهسمتاینتحولاساسیاست.

ریزیومدیریتبرایاجرایآنگیبرنامهیپایدارگردشگریدرکشوردرگروچگونهیتوسعهآینده

است.بهطوریداقتصادی،اجتماعی،فرهنگیوزیستمحیطیاینرویکردتوسعهباتاکیدبرابعا

سازیآندرسطحمقصدهایگردشگریباچالشهاوتنگناهاییمواجهاستکهحلآنهاکهپیاده

مطالعه میتحقیقو چند  طلبد.علمیبیشتریرا هر همضروریاستکه بیانایننکته البته

هاییدستکردنموضوعتوسعهپایداریبامسائلوچالشسازیوعملیاتیمفهومگردشگریبرای

اینپارادایمتوسعه اینحال، با ایدرچارچوبمدیریتوپژوهشگردشگریدربهگریباناست،

بهسمتیکبلوغمفهومیدرحالحرکتاست."حالرشدبودهوتقریبا
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