
 

 
 

 

 ريزي توسعه گردشگري برنامه
يافته در كشورهاي كمترتوسعه  

 ثمينه تاجري نسب
 
منافع اقتصادي اجتماعي گردشگري باعث شده است كه توسعه گردشگري هم 

يافته، جذاب  يافته و هم براي كشورهاي توسعه براي كشورهاي كمترتوسعه
درآمد ، سطح پايين زندگيتوسعه مانند  برخي از مشكالت كشورهاي درحال.باشد

حجم . ، با توسعه گردشگري قابل رفعندنرخ بيكاريباالو  نرخ رشد جمعيت، پايين 
نقطه به نقطه در  كم گردشگران، وابستگي به مقاصد گردشگرفرست، گردشگري

هاي گردشگري  اي، ماهيت توسعه و فصلي بودن، از ويژگي مقابل مدار منطقه
هاي توسعه كه هركدام  پارادايم. كند است كه پايداري آن را با چالش مواجه مي

شدند؛ نهايتاً به پايداري توسعه گردشگري  هاي قبلي مطرح  براي اصالح پاراديم
البته ممكن است در عمل مشكالتي . دانند ميپذير  پرداخته و آن را امكان

نشده بوجود آيد كه با نظارت و كنترل و كسب تجربه، قابل حل  بيني پيش
 .خواهند بود

 
توسط رستاك منتشر شده  استفاده شما جهتو متن فوق با رضايت نگارنده  ©

   .منبع از آن استفاده نماييدايشان و  ناماست، شايسته است با ذكر 

 
 



[ برنامه ريزي توسعه گردشگري در كشورهاي كمتر توسعه يافته: ثمينه تاجري نسب ] )علم گردشگري(رستاك  www.rastak.org 

 

 ١

  برنامه ريزي توسعه گردشگري در كشورهاي كمتر توسعه يافته
 

  1ثمينه تاجري نسب
  

  :مقدمه
مدت  هايي رشد، كم باشد؛ اما باز در طوالني گردشگري، صنعتي درحال رشد است و حتي اگر در دوره

ينانه ب اين ديدگاه واقع. دانند برخي گردشگري را نوشداروي مسائل توسعه منطقه مي. شود رشد ديده مي
بررسي اثرات مثبت و . توانند همراه با مضراتي اساسي همراه باشند نيست زيرا منافع گردشگري مي
  .كند كه تصميم در مورد توسعه گردشگري، بايد به دقت گرفته شود منفي گردشگري، مشخص مي

اصول هايي كه  سياست. ريزي شده انجام شود هاي برنامه مشي توسعه گردشگري بايد بر اساس خط
كه (مشكالت اجتماعي بدون اقتصادي قوي و درحال رشد . رفاه و شادماني مردم را در نظر دارند

هاي خوب گردشگري منجر به صنعتي  سياست. حل نخواهد شد) تواند ايجاد كند گردشگري مي
  .كند شود كه خود گردشگران را جذب مي رشد و حفظ منابع طبيعي و فرهنگي مي درحال
اگر با ديدي جامع نگاه كنيم، رابطه . راي توسعه پايدار و حفظ محيط، حياتي استريزي ب برنامه

گردشگري با جامعه، حكومت، مناطق و كشورها، نيازمند توجه به مسائل مختلفي است كه اهميت 
دهد كه توسعه گردشگري توانايي واقعي كردن  ريزي اطمينان مي برنامه. دهد ريزي را نشان مي برنامه

  .كاهش مضرات گردشگري را داردمنافع و 
سفر، حركت . هر سفري كه منجر به اقامت بيرون از خانه براي يك يا چند شب شود :گردشگري

انجام ... ها و مذاهب است كه با اهداف تفريح، كار و  ها، فرهنگ ها، زبان گروهي مردمي با انواع پيشينه
كنندگانش تعيين  ها و رفتارهاي شركت ليتاي اجتماعي است كه بر اساس فعا گردشگري پديده.شود مي
 :ها عبارتند از اين ويژگي. كند هايي دارد كه سهم آن را در توسعه مشخص مي شود و ويژگي مي

                                                 
  دانشگاه عالمه طباطبايي -مديريت جهانگردي ارشد يكارشناس ١

 فعاليتي تفريحي، همراه با فرار از امور عادي و آزادي از كار. 

 تحت تأثير الگوهاي اجتماعي. 

 پاره و جند بخشيشدت متأثر از اقتصادي متنوع، چند  تحت حمايت و به. 

  العاده  هيجان، اصالت و فوق(وابسته به شرايط فيزيكي، اجتماعي و فرهنگي مقصد
  )بودن آن

  
چه در نظر يك نفر، ايجادكننده توسعه است؛ در نظر  توسعه مفهومي مبهم است زيرا آن :توسعه

ت و كيفيت زندگي توان گفت كه توسعه در مفهوم كلي، بهبود فرص اما مي. ديگري مفهومي منفي دارد
لذا  .اشاره دارددر آينده براي يك جامعه خاص مطلوب  شرايطبه است كه  فلسفي توسعه مفهومي.است

شود تا روندها و  كار گرفته مي و افزايشي است كه در مفهومي جامع به) كند(توسعه، روندي بلندمدت 
را در كشورهاي كمتر محيطي مرتبط با گردشگري  فرهنگي و زيست -مسائل اقتصادي، اجتماعي

  .يافته شامل شود توسعه

افزايش دسترسي و توزيع نيازهاي اساسي انساني؛ باالبردن : Todaroسه هدف توسعه از ديدگاه 
 .هاي اجتماعي و اقتصادي استاندارد زندگي؛ و ارتقاي طيف انتخاب

  
هاي آينده را از تأمين  كند؛ بدون اين كه نسل اي كه نيازهاي حال را برآورده توسعه :توسعه پايدار

  ))WCED،1987(كميسيون جهاني محيط و توسعه. (نيازهايشان واگذارد
  

آمارهاي بانك . با هر استاندارد مقايسه، اين كشورها فقير هستند :يافته كشورهاي كمتر توسعه
و هم ) يافته يافته و كمتر توسعه توسعه( هم تفاوت زياد توسعه اقتصادي ميان كشورها  IMFجهاني و

هايي مانند تجارت عليه كشورهاي كمتر  حركت. دهد ميزان بدهكاري مالي آنان را نشان مي
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اند كه بسياري از اين  يافته، فشارهاي جمعيت درحال افزايش، موانع تجارت، همگي باعث شده توسعه
  .كشورها از تجارت گريزان باشند

هاي خاصي است كه  ته، شامل تعيين ويژگيبندي كشورها به عنوان كمترتوسعه ياف پروسه گروه
ها را به بهترين شكل  هايي كه اين ويژگي كند و انتخاب شاخص يافته بودن را تعريف مي كمترتوسعه
پذير استفاده  ها با روشي انعطاف ها بايد ثبات داشته، منصفانه بوده و از شاخص شاخص. دهد نشان مي

همچنين، قدرت روش . گيري كنند مدت را اندازههاي ساختاري بلند ها بايد ضعف شاخص. كرد
ها بهره  اگر از  اصالحات گاه به گاه در شاخص. آوري داده و در دسترس بودن آن مهم است جمع

دهنده موانع  بگيريم، بينش بهتري از تحقيق در مورد توسعه اقتصادي، اطالعات به روز شده كه نشان
ها در سطح جهاني  بودن و قابل مقايسه بودن شاخصساختاري توسعه و پيشرفت است و در دسترس 

  . آيد بدست مي
درآمد كه ضعف ساختاري براي پيشرفت  كشورهاي كم: يافته اصل شناسايي كشورهاي كمترتوسعه

ثبات شاخص، بسيار مهم است و بدين معناست كه شاخص، در طول زمان با تغيير عوامل غير . دارند
  .مرتبط ديگر، تغيير نكند

دهد كه نمادهاي توسعه كشور، به طور  زماني رخ مي) يافته يافته به توسعه از كمتر توسعه( ترفيع 
لذا عدم تقارني ميان . گيري بهبود يافته باشد و كشور بتواند راه توسعه را براي خود پايدار سازد چشم

  :هاي شامل بودن و ترفيع وجود دارد شاخص
 آستانه ترفيع، باالتر از شمول است. 

  ترفيع، كشور بايد دو شاخص از سه اخص شمول را نداشته باشدبراي . 

 شمول، سريع اتفاق مي افتد اما ترفيع، پس از انتقالي ماليم. 
  

افتد، مشكالت عمومي را  دهد كه چگونه گردشگري اتفاق مي توضيح مي:توسعه گردشگري
  :اين روند تمكز دارددهد و بر سه جزء اصلي  حل مي كند و در چارچوب تنظيمي، راه شناسايي مي

 ها تدوين سياست  

. گيرد ريزي در ارتباط با آن شكل مي سياست گردشگري نقطه مرجعي است كه مالحظات برنامه
. كند سياست گردشگري پارامترها و رهنمودهايي براي تجهيز توسعه آينده بخش گردشگري ارائه مي

تواند صريح  سياست مي. كند مي در اصل سياست رهنمودهاي رسيدن به اهداف گردشگري را تعيين
  .باشد) غيرمكتوب(يا ضمني ) مكتوب(

 ريزي گردشگري برنامه  
. كنند يابي به اهداف توسعه گردشگري انتخاب مي گزاران براي دست هايي كه سياست روش
اين كار . افزاري يا سازماني باشد تواند نرم افزاري يا فيزيكي باشد و مي تواند سخت ريزي مي برنامه
تحليل تقاضا، تحليل : اي و محلي انجام شود و شامل مراحل زير است تواند در سطوح ملي، منطقه مي

بندي  بيني تقاضاي گردشگر، هزينه و بودجه هاي گردشگري، پيش در دسترس بودن و كيفيت دارايي
  .برنامه گردشگري، مسائل توسعه منابع انساني و بازاريابي

 ها اجراي برنامه 
شود؛ بايد سه جنبه ديگر را نيز دربرداشته  ا عملي كنيم؟ زماني كه برنامه پذيرفته ميچگونه برنامه ر

كند؟ يا  آيا برنامه، اهداف را تامين مي( روند نظارتي، يك )برنامه عملياتي( استراتژي اجرايك : باشد
هداف كند چگونه ا كه بيان مي فعاليت ارزيابي، و يك )نشده پيش خواهد آمد؟ بيني مشكالتي پيش

كند كه برنامه و اجراي آن  اين چرخه اطمينان حاصل مي. دستيابي شوند، تعديل شوند يا حذف شوند
  .تواند با شرايط و ترجيحات متغير بازار، هماهنگ شود شود و مي دائماً نظارت مي

  
  : اهداف توسعه گردشگري

 اقتصادي حاصلايجاد چارچوبي براي باالبردن استاندارد زندگي مردم از طريق منافع  .1
 ها و تجهيزات فراغتي به طور مشابه براي گردشگران و ساكنين توسعه زيرساخت .2
 .هر مركز گردشگري استاي كه مناسب  اطمينان از توسعه .3
 ايجاد برنامه توسعه سازگار با فلسفه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي دولت و جامعه ميزبان .4
 سازي رضايت گردشگران بيشينه .5
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  :يافته هاي كمتر توسعههاي كشور ويژگي
  عكس، يك بخش صنعتي بروابستگي اقتصادي به بخش كشاورزي و صادرات مواد اوليه و

 كوچك

  درآمد پايين و سطوح پايين سالمتي، تحصيالت يا سواد -سطح پايين زندگي 

 نرخ رشد جمعيت 

 نرخ بيكاريباال 

 المللي ها و سطح باالي بدهي بين مشكالت تراز پرداخت 

  نيافتگي هاي توسعه رويارويي با چالش جهت اجتماعي-ساختارهاي سياسيتجهيزنبودن. 

  ،مسائل وابسته به جنسيت 

  امنيت و ايمني پايين 

  و. ... 

  
  :يافته هاي گردشگري در كشورهاي كمتر توسعه ويژگي

I. حجم كم  
هاي ناخالص  مطرح شد كه كشورها را بر اساس دريافتي 1973رويكرد حجمي ابتدا توسط برايدن در 

تفاوت . داخلي به عنوان بخشي از درآمد تجارت كاال به كشور گردشگري و غيرگردشگري تقسيم كرد
. هاي گردشگري است جا گردشگران ورودي و دريافتي حجم در اين. بر اساس دو شاخص بود

برايدن . شود خرج و حجم كم گردشگران پرخرج تقسيم مي ها به حجم باالي گردشگران كم دريافتي
از صادرات مرئي % 10درآمد ملي است يا % 5ها بيش از  داند كه دريافتي كشور گردشگري را جايي مي

  . از طريق گردشگري كسب شده

تواند  لل دريافتي كم مييكي از ع .ندرتوسعه، سهم كمي از گردشگري در جهان دا كشورهاي درحال
  . كنند توسعه كمتر هزينه مي اين باشد كه گردشگران كشورهاي درحال

  : ها عوامل موثر بر حجم و سطح دريافتي
  هاي غربي؛  ها و سازمان هاي كنترلي شركت فعاليت) 1
ظر، هاي توسعه دولت براي گردشگري، مثالً نوع بازار هدف يا مقياس توسعه مورد ن اهداف سياست) 2

  يا سياست عدم دخالت دولت در امور اقتصادي؛ 
  ميانگين مدت اقامت در مقصد؛ ) 3
  كرد گردشگران الگوهاي هزينه) 4
  

II. ماهيت توسعه گردشگري  
توان با هم  توسعه را نمي هيچ دو كشور درحال. ماهيت گردشگري بايد براي هر كشور مشخص باشد 

هاي متفاوتي  ختلفي از گردشگران وجود دارند كه انگيزههمچنين انواع م. ها مقايسه كرد از نظر جاذبه
  .دارند

  : در اينجا بايد به دو نكته توجه كرد
نوع گردشگراني كه دولت : دهد اي را پوشش مي ماهيت توسعه گردشگري، طيف بسيار گسترده) 1

گردشگري را هايي كه سيستم  قصد جذب آنان را دارد؛ تجهيزات و خدمات موجود در مقصد؛ سازمان
  .دهند؛ و تقاضاي بازارهاي فرستنده تحت تاثير قرار مي

برانگيز است؛ زيرا توافقي ميان پژوهشگران در  شناسي توسعه گردشگري هنوز بسيار بحث پويايي) 2
بعداً توسط ) 1964(رويكرد ژنتيكي فاستر . قبولي از رشد گردشگري وجود ندارد مورد شكل قابل

كند كه گردشگري روندي است كه نوعي اسباب تجمعي ايجاد  او بيان مي. شد تاييد) 1972(وود  گرين
  . كند كند و نهايتاً يك پايه اقتصادي جديد ايجاد مي مي

اكتشاف، پاسخ جامعه : كند اي براي توسعه گردشگري مطرح مي يك مدل سه مرحله) 1977(نارونها 
اش را از  يد، گردشگري نيروي محرك اوليهدر يك محيط تقريبا جد .اي شدن موسسه. محلي و ابتكار، 
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مرحله دوم با مانع كمبود منابع محلي قوي براي پايدار كردن توسعه . كند مبتكران محلي كسب مي
  .شود رود، زمينه براي مشاركت خارجي فراهم مي گونه كه انتظار مي همان. مواجه است

نترل و سهم از منافع گردشگري را از مفهوم كلي مدل اين است كه با توسعه صنعت، جامعه ميزبان ك
ديدگاه ديگري دارد و معتقد است نيروي محركه اين گردشگري، براي ) 1982(جنكينز . دهد دست مي

  .تحريك توسعه پايدار محلي كافي نيست
  : اند هاي محلي گردشگري دو دسته كند كه سيستم مكتب فكري ديگري بيان مي

  . ها كه رشدشان ارگانيك است آن) 1
  . شان از بيرون تحريك شده است آنان كه رشد اوليه) 2
) 1980(باتلر  "چرخه مناطق گردشگري"و ) 1978(استنفيلد  "هاي گردشگري چرخه مجتمع"

مرحله اكتشاف، توسعه و توجه، ركود، افول و يا احيا را  5باتلر . هايي از توسعه ارگانيك هستند نمونه
  . مطرح كرد

  :نكات
يافته، از خارج و بر اساس تقاضاي گردشگران توده  كشورهاي كمترتوسعهتوسعه گردشگري در 

 گزارش. است هاي مختلفي توسط نويسندگان ارائه شده شناسي گونه. است تحريك شده
UNDP/ICAO)1977 ( واژه مهاجر و غيرمهاجر را به كار برده؛ گري)دوست و  آفتاب) 1970

اي را براي توصيف گردشگران به  اي و غيرموسسه سهموس) 1972(سفردوست را استفاده كرده و كوهن 
يك سر طيف، : دهند در واقع همه اين اصطالحات يكي هستند و دو گروه متمايز را نشان مي. كار برده

و در طرف ديگر، فردي است ) اي مهاجر، آفتاب دوست و موسسه(مند به رهايي است  يك فرد عالقه
كه سفر را براي ديدن، ) اي غيرمهاجر، سفردوست، غيرموسسه(كه بيشتر با كنجكاوي برانگيخته شده 

  .داند ها در محيطي متفاوت مي انجام دادن و تجربه كردن انواعي از فعاليت
گذاري كه يك دولت  ترين تصميم سياست سازي درآمد، مهم عالوه بر توجه به بيشينه ،ها بندي در طبقه

ها، كنترل  عيت، نوع گردشگران، ظرفيت اقامتگاهجم. جمعيت مورد نظر گردشگران استبايد بگيرد، 
  .كند صنعت و ميزان اثرات بر جامعه ميزبان را مشخص مي

يا سقفي براي جمعيت : توسعه، بايد بين دو گزينه غيرقابل جمع انتخاب كند دولت يك كشور درحال
مالي را كم اي را جذب كند و مشكالت اجتماعي احت گردشگران تعيين كند تا گردشگران غيرموسسه

يافته ممكن نيست چون گردشگري در آنها از خارج  اين كار عموما براي كشورهاي كمترتوسعه. كند
اما از آنجا كه توسعه گردشگري . مقياس برود يا به دنبال بازارهاي گردشگر بزرگ. شود هدايت مي

دهد؛  اثير قرار ميروندي تكاملي است، نه فوري؛ و چون تغيير در عالئق گردشگران سيستم را تحت ت
گاه الزم است . منطقي است كه بگوييم كه انتخاب ميان دو گروه دقيقا طبق نقشه پيش نخواهد رفت

  .براي حفظ نوع خاصي از گردشگري، مانع روند رشد شويم
. در سطح خرد، گاه تجربه فرهنگ كشور ميزبان ممكن نيست؛ خصوصا اگر تعداد گردشگران زياد باشد

  .شده شود تواند منجر به تجربه فرهنگي طراحي اي مي ردشگري موسسهاز طرف ديگر، گ
دانند؛ زيرا فرصت ايجاد ارتباط واقعي با  اي، نبود اصالت فرهنگي را چالش مي گردشگران غيرموسسه

  . كند لذا گردشگر مقصد رقابتي ديگري را انتخاب مي. گيرد جامعه ميزبان را از آنان مي
نياز زياد به اقامتگاه، . كند هايي را ايجاد مي العمل د گردشگران، عكسدر سطح كالن، افزايش تعدا

  .شود افراد مكان كنترل را به دفاتر خارجي واگذار كنند و وابستگي ايجاد شود باعث مي
تواند به خاطر هزينه سرانه كمتر، باعث كاهش درآمد شود؛ اين واقعه،  افزايش تعداد گردشگري، مي

شود زيرا پرداخت گردشگران،  همچنين اثر تكاثري درآمد كم مي. برد بين ميهاي شغلي را از  فرصت
  .شود در كشور مبدا انجام مي

  
III. اي گردشگري نقطه به نقطه در مقابل مدار منطقه  

يافته، سفرهاي نقطه به نقطه يعني از يك مبدا  سومين ويژگي گردشگري در كشورهاي كمترتوسعه
از ديدگاه انگيزه . طراف آن به شكل محدود استمشخص به يك مقصد مشخص يا نهايتا ا

هاي كافي براي جلب نظر هر دو گروه  توسعه، تجهيزات و جاذبه گردشگران، بيشتر كشورهاي درحال
هاي تاريخي، ساحل، فولكلور، آب و هواي خوب،  مكان: را دارد) دوست و سفردوست آفتاب(گردشگر 
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دهند  كنند زيرا محصولي كه ارائه مي مقصدي ايجاد مياما اين مقاصد، سفرهاي تك .... وحش و  حيات
  .مشابه ديگران است

شوند؛ زيرا اين كشورها سعي در  اما در گردشگري مداري در منطقه دو يا چند كشور بازديد مي
. تري كسب كنند توانند تجربه خود را در محيط گسترده اند و گردشگران مي ها داشته سازي جاذبه متنوع

  .هاي مختلف است ي مداري، ايجاد زيرساخت در قسمتالزمه گردشگر
  

IV. بازارهاي فرستنده  
است كه تقاضا براي  ديده شده. گيرند كه مردم به چه مقاصدي سفر كنند بازارهاي فرستنده تصميم مي

ويور، . (شود يافته، بر اساس تورهاي گردشگري انبوه از بيرون تحريك مي كشورهاي كمترتوسعه
از . ه باعث وابسته شدن به يك بازار و ضعيف شدن مقصد و وابستگي آن مي شوداما اين مسال) 1982

  .تواند خطرساز باشد نيز مي) ساحل(طرفي وابسته شدن كشور به يك محصول خاص 
  

V. فصلي بودن  
هاي تعطيالت كشور  زمان: فصلي بودنيا كوتاه بودن فصل گردشگري به دو عامل بستگي دارد

كند كه اين دو عامل باعث  مطرح مي) 1979(هوت  ون. هوايي مقصدگردشگرفرست و شرايط آب و 
نيافتگي غيبت  كمبود گردشگري داخلي، به علت توسعه. شود عدم تعادل ميان عرضه و تقاضا مي

عالوه بر نوسان : داند بودن را يك عيب مي سازمان ملل فصلي. كند گردشگران خارجي را جبران نمي
  .دم استفاده از ظرفيت توليد از معايب فصلي بودن گردشگري استزياد درآمد، بيكاري فصلي و ع

ها استفاده  هايي غير از آن مانند كنفرانس توان از امكانات گردشگري براي فعاليت از ديد مديريتي، مي
گذاري براي  هاي قيمت توان از سياست گذاري، مي از ديد سرمايه) 1980برگ،  ويك و هاي هوي. (كرد

انتقال تقاضا از فصل شلوغي به خلوتي، يكي از راهكارهاي مفيد براي . فاده كردافزايش سود است
  )1984تيسدل، . (كاعش معايب است

توسعه كه توجه بيشتر به برآورده كردن نيازهاي اوليه است، گردشگري صنعتي  در كشورهاي درحال
شگري به بهبود سالمت يافته، ارزش گرد اما در كشورهاي توسعه. پردازد است كه به ثروتمندان مي

يافته، گردشگري فعاليتي اجتماعي با نتايج  در كشورهاي توسعه. جسمي و روحي ساكنين است
  ! توسعه، گردشگري فعاليتي اقتصادي با نتايج اجتماعي است اقتصادي است؛ اما در كشورهاي درحال

  
  :توسعه ها در مورد نقش گردشگري در روند توسعه جهان درحال ديدگاه
مائده آسماني از بهشت براي اقتصاد شكننده : مانند اربس. دانند گردشگري را نوشدارو مي برخي

نبود اين منابع، كشور را مجبور . دارند) مالي و مهارتي(كه كمبود منابع توسعه   توسعه كشورهاي درحال
  . المللي متكي شود هاي بين كند تا به كمك مي

  : تظار استاثرات مثبت گردشگري در دو سطح مورد ان
 رشد اقتصادي از طريق درآمدهاي تبادل خارجي و افزايش درآمد دولت : كالن يا ملي 

 اي متعادل بهبود رفاه مردم با ايجاد شغل، توزيع درآمد و توسعه منطقه: سطح خرد يا محلي . 
  

يجاد ، اها در تراز پرداخت،تاثيرارزآوري:به عنوان ابزاري براي توسعه، عبارتند ازگردشگريعلل انتخاب 
، رشد زياد صنعت، توزيع مجدد كسب درآمد، راهي براي گذاري خارجي سرمايه ، كمك به جذباشتغال

 و صنعت محدودهاي طبيعي رايگان، وبراي كشورهايي كه  ثروت، نبود موانع تجاري، زيرساخت
  !تنها گزينه موجود: اند المللي وابسته هاي بين به كمكدارند و طبيعي ناچيز  منابع

بين و جديد  ياقتصادايجاد يك سبك : گردشگري سازمان جهانياز نظر  نقش گردشگري در توسعه
، يافته يافته و كمترتوسعه كشورهاي توسعهفزايندهميان كمك به از بين بردن فاصله اقتصادي ، المللي

. توسعه ايجاد سرعت يكنواخت پيشرفت و توسعه اقتصادي و اجتماعي به خصوص در كشورهاي درحال
 .استتغييرات سياسي و اقتصادي  عاملبلكه  ،كاتاليزور براي توسعه تنها يكگردشگري نه 
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  هاي توسعه پارادايم
  

از جامعه :كند هاي زير ايجاد مي توسعه اجتماعي اقتصادي كه مسير تحولي را در زمينه: مدرنيسم
تأثير ساختار خانواده، سنتي به سمت جامعه مدرن، از كشاورزي به صنعت، از روستا به شهر، كاهش 

يك كشور براي توسعه مراحلي را پشت سر .شده هاي شناخته تضاد و تقابل سازمان ها با سنت
 جامعه سنتي، شرايط مورد نياز براي جهش، جهش، حركت به سوي بلوغ، عصر مصرف انبوه:گذارد مي

يد ناخالص ملي خود در طرفداران مراحل رشد اقتصادي معتقدند كشورها بايد براي حفظ و ارتقاي تول
پردازان  دانند و نظريه شدن مي برخي مدرنيسم را روند غربي.تالش كنند رشد اقتصاديجهت رسيدن به 

وابستگي معتقدند كه مدرنيسم، در واقع يك ايدئولوژي براي توجيه مشاركت غربيان و تسلط و 
 . توسعه است ها بر دنياي درحال استيالي آن

  

  وابستگي
ها را در موقعيت  توسعه، آن داخلي و خارجي سياسي، اقتصادي و سازماني كشورهاي درحالساختارهاي 

المللي براي كشورها درآمد  گردشگري بين.دهد يافته قرار مي وابستگي نسبت به كشورهاي توسعه
  : ها با دو مشكل مواجه هستند اما دولت. كند خارجي و اشتغال ايجاد مي

  حفظ درآمدها در كشور هايي براي كمبود مكانيسم) 1
  . نياز دولت به برآورده كردن نيازهاي گردشگران در حد استاندارد و جلب اطمينان و حفظ آنان) 2

در صورت موجودبودن و باكيفيت (توليد داخلي . شود اما تامين كاال و خدمات باعث نشت اقتصادي مي
دوكد، . (شود يابد، نشت كمتر مي هرچه گردشگري بيشتر توسعه. تواند مشكل را كاهش دهد مي) بودن

1992 (  

برقراري ارتباطي . موسسات بزرگ گردشگري نيز نقش مهمي در رونق بخشيدن به يك مقصد دارند
اما بايد توجه داشت كه . توسعه كمك زيادي خواهد كرد مناسب با چنين موسساتي، به كشور درحال

ري مالكيت خارجي در اين صنعت، باعث برت.اين موسسات، تمامي خدمات را از خارج تامين نكنند
پيرامون و عدم جذب كامل  -توسعه در قالب يك رابطه مركز درحال وابستگي ساختاري كشورهاي 

 .شود منافع گردشگري مي

  
 آزادسازي اقتصادي نو

آورد كهاز اقتصاد كالن بخش عرضه،  وجود مي نو يك تئوري نيوكالسيك اقتصادي به آزادسازي
محوري و  - هاي دولتي، صادرات سازي سازمان ي آزاد در تخصيص منابع، خصوصيبازارهاي رقابت

يافتهطرفداري  توسعه گذاران خصوصي كشورهاي توسعه به جذب سرمايه تشويق كشورهاي درحال
سازي، نقش دولت در توانمندسازي بخش گردشگري و تشويق به مشاركت  عالوه بر خصوصي.كند مي

  . حائز اهميت است
  

  ايگزينتوسعه ج
راهبر  -گرا است كه توجه به مفاهيمي چونتوسعه خود الگوي توسعه جايگزين رويكردي گسترده و عمل

اجتماعي،  هايي براي توسعه ايجاد فرصت(محوري، نيازهاي اساسي  و متمركز بر خودباوري، مردم
توانمندسازي، ، )با مشاركت جامعه محلي(، تئوري توسعه محلي )روحي و فيزيكي شخصيت انسان

گيري، نقش زنان در توسعه، رويكرد روند يادگيري، رويكرد  محلي بر روند تصميم كنترل جامعه
زيست، پايداري و رابطه  نهاد، محيط مشاركت، رويكرد انعطاف ساختاري، سازمان هاي غيردولتي و مردم

  .زيست و سياست دارد محيط
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توسعه گردشگري دارد و توسط محققان گردشگري  الگوي جايگزين، پتانسيل زيادي براي استفاده در
توسعه بومي گردشگري، توانمندسازي جامعه محلي در روند : است شدت مورد استفاده قرار گرفته به

 .گيري، نقش زنان در گردشگري و توسعه گردشگري پايدار تصميم

اس بودن، مشاركت مقي توسعه با مالكيت محلي، كوچك: هاي گردشگري جايگزين عبارتند از استراتژي
 جامعه محلي و پايداري محيطي و فرهنگي

هاي مديريت بازديدكنندگان،ارزيابي  حفظ مناطق، قوانين صنعتي، تكنيك: ابزار پايداري در گردشگري
هاي مشاركتي و مشورتي، كدهاي رفتار، تحليل  محيطي،محاسبه ظرفيت بارگذاري،تكنيك اثرات زيست

 .ده و تجارت منصفانه در گردشگري استبودجه كربن و ردپاي برجاي مان
  

  فاكتورهاي اصلي موفقيت
 كننده داشته باشد تواند نقشي تسريع مداخله مناسب دولت كه مي . 

 وجود اجزاء اصلي يك توسعه گردشگري موفق 

 نقاط مرجعي كه بر اساس آن موفقيت گردشگري ارزيابي شود. 

 گيري از  شاره دارد و ما را در بهرهنقاط مرجعي كه به تجربيات گردشگري در حال توسعه ا
 .كند تجربه آنان كمك مي

 هاي توسعه ملي  اين موارد محيط را براي توسعه گردشگري هماهنگ با اهداف و سياست
 .كند فراهم مي

. محيطي و حتي سياسي دارد توسعه گردشگري اثراتي با ماهيت اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي، زيست
نظارت شامل سطوح فعاليت، سود فروشندگان، منافع . كند بيشتر مشخص مياين اثرات لزوم نظارت را 

يافته كه منابع محدودند، بحث بر سر  در كشورهاي كمتر توسعه.گذاران، شرايط منابع طبيعي سرمايه
  . استفاده محتاطانه منابع و بهترين استفاده، بحثي اقتصادي و سياسي است

  

  گيري نتيجه
است كه هر الگو، در پاسخ به كمبود و نقدهاي  توسعه را پشت سر گذاشتهتوسعه گردشگري، الگوهاي 

ترين الگوست؛ مشاركت جامعه  در توسعه پايدار كه آخرين و كامل. بود وجود آمده وارد بر الگوي قبل به
  .بخشي در صنايع مختلف، حائز اهميت است محلي و ارتباطات ميان

باشد و در  دشگري و راهكارهاي توسعه وجود داشتهممكن است فاصله زيادي ميان اصول توسعه گر
اي است كه بايد طيف وسيعي از  گونه ماهيت توسعه به. اجراي پيشنهادات، موانع زيادي ديده شود

اما بايد در . دهد محيطي، اقتصادي و اجتماعي را مورد توجه قرار مالحظات اجتماعي، فرهنگي، زيست
شود؟چه كسي روند را  برد؟ چه كسي متضرر مي كسي نفع مي تمامي مراحل توجه داشته باشيم كه چه

كسي  كسي و توسط چه بايد بدانيم توسعه براي چهشود؟ گونه مشاركت حداكثر مي كند؟ و چه كنترل مي
  .شود انجام مي
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