
 

 

 
 

 

 گردشگري و پايداري
 ثمينه تاجري نسب
 

ترجمه فصل چهارم كتاب وار از خالصه فهرست  
Tourism and sustainability 

  
پايداري به عنوان بخشي اساسي از ايدئولوژي دنياي جديد است كه تمام 

در گردشگري، از واژه . تمايالت و روندهاي مرتبط با آن را نيز در بردارد
براي  "سبز"كاري اخالقي و كسب اعتبار  دادن درست پايداري براي نشان

زيست، كارمندان دولت،  طرفداران محيط. شود ها استفاده مي فعاليت
هاي محلي و حتي خود گردشگران، اين اصطالح را  سياستمداران، سازمان

 .برند كار مي با توجه به دريافت و ميل خود به
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  گردشگري و پايداري
 

 1ثمينه تاجري نسب

  گردشگري و پايداري
عنوان بخشي اساسي از ايدئولوژي دنياي جديد است كه تمام تمايالت و روندهاي پايداري به  .1

 .مرتبط با آن را نيز در بردارد
براي  "سبز"كاري اخالقي و كسب اعتبار  دادن درست در گردشگري، از واژه پايداري براي نشان .2

 . شود ها استفاده مي فعاليت
هاي محلي و حتي خود  ان، سازمانزيست، كارمندان دولت، سياستمدار طرفداران محيط .3

 .برند كار مي گردشگران، اين اصطالح را با توجه به دريافت و ميل خود به

  
  رشد در گردشگري انبوه

 ):در اثر توسعه تكنولوژي(هاي صنعت گردشگري  محرك .1
 ، )در قرن نوزدهم(آهن توسعه راه .1.1
 ) 1950پس از دهه (استفاده گسترده از ماشين شخصي  .1.2
  )1960پس از دهه (الجثه  عظيمجت هاي  .1.3

  
  
  

                                                 
  عالمه طباطباييدانشگاه  -، گرايش برنامه ريزيمديريت جهانگردي ارشد يكارشناس ١

  ها مدل
اين . هاي تشريحي توسعه گردشگري، نمي توان به نتيجه درستي رسيد بدون توجه به مدل .1

 :ها مدل
 دهند؛ يا هاي گردشگران را توضيح مي انگيزه .1.1
 دهند؛ يا نقش صنعت گردشگري را توضيح مي .1.2
 .دهند توسعه جامعه مقصد را توضيح مي .1.3

مانند مدل چرخه حيات محصول باتلر قصد دارد رفتار صنعت و جامعه مقصد را ها  برخي از مدل .2
 .در كنار هم توضيح دهد

گردشگر، ارائه كننده (عدم توضيح رابطه بين عناصر مختلف صنعت : ها انتقاد وارد به عموم مدل .3
 .و مفهوم گسترده فرآيندهاي توسعه) خدمات و جامعه محلي

 1989توسط والن اسميت در سال ) دهد از گردشگري نيز ارائه مي كه تعريفي(ها  يكي از اين مدل .4
                :بيان شده است

  T=L+I+M 
4.1. T=گردشگري 
4.2. L= داري براي كارمندان، بعد از جنگ  كه در كشورهاي غربي و سرمايه(زمان تفريح

 .)جهاني دوم افزايش پيدا كرد
4.3. I=كه در  شود؛ درحالي ميكه امروزه بيشتر براي شادي مصرف ) درآمد مازاد(درآمد خالص

 .است شده انداز براي امنيت آتي محسوب مي نيمه اول قرن بيستم به عنوان پس
4.4. M=عواملي هستند كه گردشگر را به شركت در تور : هاي مثبت محلي ها يا انگيزه مصوبه

اي خيالي نشأت  ها بسيار متفاوت هستند؛اما اغلب از انگيزه اين انگيزه. انگيزند برمي
هاي محليبه منظور ترغيب به سفر ممكن است مثبت باشند؛  ها و موقعيت انگيزه. (گيرند مي

 .)توانند منفي باشند هاي ناخوشايند زندگي گردشگر، مي ساختن جنبه اما از جهت منعكس
 :انتقادات وارد بر اين مدل .4.5
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اي از عوامل تاثيرگذار نشان  مدل بايد به صورت روابط عملكردي طيف گسترده .4.5.1
 . نه به صورت يك عبارت تساوي رياضي شود، داده

 .مدل مبهم است .4.5.2
 .است نگرفته ها مورد توجه قرار ساختار قدرت در فعاليت .4.5.3

به اهميت زمان تفريح در زندگي مدرن غربي اشاره كرده و مدل  1987كريپندورف در  .5
 .كند را پيشنهاد مي "سفر -وقت آزاد -خانه -كار"ساده

  :است ر تكامل گردشگري را معرفي كردهسه عامل مهم رشد د 1985مورفي در  .6
 انگيزه، .6.1
 توانايي، و  .6.2
 .قابليت حركت و پويايي .6.3

 :وي ويژگي هاي هر يك از عوامل را از جهات .7
 انگيزش، .7.1
 توانايي و .7.2
 تحرك .7.3

  :هاي تاريخي در دوره
 شدن،  پيش از صنعتي .7.4
 دوران صنعتي، .7.5
 گرا و جامعه مصرف .7.6
 آينده .7.7

  .است شناسايي كرده
  :مرحله را براي توسعه گردشگري تايلند پيشنهاد كرده استسه  2001چنگ نوي در سال  .8

به .شود هيچ كنترلي اعمال نمي. گردد العاده آغاز مي با يك زيبايي فوق: مرحله اول .8.1
 .كارآفرينان ثروتمند اجازه داده مي شود كه هر گونه تجاوزي انجام دهند

بيت طبيعي خود را است، اما به سرعت جذا منطقه طبيعي بسيار مشهور شده: مرحله دوم .8.2
 .دهد مي دست از

آنچه باقيمانده را به صورت . است كلي نابود شده جذابيت و زيبايي طبيعي به: مرحله سوم .8.3
 .اند داده يك نماي فانتزي توسعه

اين مدل بيشتر بر اساس مشاهدات شخصي و تفسيرهاي سياسي است؛ تا تحقيقات دانشگاهي؛  .9
  .است استفاده قابلاما در برخي از كشورهاي جهان سوم 

  اصول اخالقي
) مانند اصول اخالقي كار(توانند الگوهاي رفتار گردشگر را از طريق مفاهيم ايدئولوژي  ها مي مدل .1

 . توضيح دهند) هاي افراد به عنوان اصول انگيزاننده فعاليت(يا سياسي 
ما عموماً براي ا. است ها در حال تنازع با مباحثات سياسي بوده البته اصول اخالقي كار مدت .2

 . است گرفته توضيح الگوهاي كاري كشورهاي صنعتي مورد استفاده قرار
كمرنگ شدن قدرت اصول اخالقي كار منجر به ايجاد و ظهور توجه به اصول اخالقي تفريح  .3

 .اين دو، طبيعتاً به هم وابسته هستند. شده است
جاي جستجوي صحت اخالقي و  جويي به اصول اخالقي تفريح زماني اهميت پيدا كردند كه لذت .4

 .بقاي اقتصادي در اصول اخالقي كار مورد توجه قرار گرفت
  :در حال حاضر اصول اخالقي تفريح دو وجه كامال متفاوت دارند .5

 غربي هاي حقوق بگير شهري .5.1
 .افراد محلي كه بايد در خدمت اصول اخالقي تفريح گروه اول باشند .5.2

 .داند تر از اصول اخالقي كار مي بسياري از موارد قوي باتلر اصول اخالقي تفريح را همسو و در .6
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با اصول )به عنوان توضيح رفتار گردشگر جهان اول(اصول اخالقي تفريح  1980از اوايل دهه  .7
كه به صورت يك رفتار در الگوهاي سفر، خصوصاً در كشورهاي جهان سوم (اخالقي حفاظت

 .ادغام گرديد) بود آمده در
اصول اخالقي تفريح، قدرت اقتصادي . بسيار به هم مرتبط هستنداين دو دسته اصولنيز  .8

گردشگران، واصول اخالقي حفاظت، توان يا خواست آنانرا براي تحميل قدرت به نواحي و جوامع 
  .دهد و افرادي كه دوست دارند مالقات كنند؛ نشان مي

آن تمام  كنند كه طبق يل و گرس معتقدند اصول اخالقي حفاظتيچارچوبي ايجاد مي ري .9
 :هاي بازاريابي و سفر موارد زير را رعايت كنند فعاليت

 افزايش آگاهي مردم در مورد محيط زيست، .9.1
 حداكثر ساختن منافع اقتصادي براي جوامع محلي، .9.2
 هاي فرهنگي، پرورش حساسيت .9.3
  .حداقل ساختن اثرات منفي گردشگري بر محيط طبيعي .9.4

ه رشد، توسعه، الگوها و انواع گردشگري دهنده نحو ساختار قدرت فرهنگي و اقتصادي نشان .10
  .است؛ زيرا روابط قدرت است كه اصول اخالقي مختلف را به وجود مي آورد

  
  رشد

، اثر زيادي بر جوامعگردشگرپذير  1960هاي سفر از دهه  افزايش شانس سفر و وجود بسته .1
 .است داشته

گذراني  مدي خوش موج جزر و"پراسر در تحليل توصيفي خود، رشد جهاني گردشگري را  .2
 5ترين مقصد را اروپاي غربي و امريكاي شرقي دانسته و  وي مبدأ و مهم. نامد مي "پيراموني

  :كند مي سال گذشته را معرفي 100ناحيه پيراموني در 
 مديترانه غربي و فلوريدا .2.1

 مديترانه شرقي، شمال آفريقا،كاليفرنيا و كارائيب .2.2
 استرالياآفريقا، آسيا، امريكاي التين،  .2.3
 قطب جنوب .2.4
 ها ها و اقيانوس ساير نواحي بين قاره .2.5

در طي : الگويي تحليليبراي توضيح تغيير الگوها و روندهاي مصرف ارائه داد 1994وي در سال  .3
اجتماعي يك  -زمان، شكل خاصي از مصرف، مد يا شيوه زندگي در ساختار طبقات اقتصادي

رد تحسين، يك مد را القا و منتشر مي كند سپس يك شخصيت برتر مو. يابد جامعه گسترش مي
هاي برجسته به  در ادامه، گروه. گيرد هاي وسيعي از جامعه قرار مي كه مورد توجه و تقليد بخش

 .كنند سمت تجارب جديد و منحصربفرد مي روند و مقاصد جديدي را جستجو مي
4. UNWTO  از دو رشد صنعت گردشگري به بيش  2020پيش بيني كرده است كه تا سال

  . برابر افزايش پيدا خواهدكرد

  
  مشكالت به وجود آمده و ايجاد اشكال جديد گردشگري

هاي اخير بسيار نمايان  رشد گردشگري انبوه، طيفي از مشكالت را ايجاد كرد كه در سال .1
 :اند گشته

 تنزل زيست محيطي، اجتماعي و فرهنگي .1.1
 توزيع نابرابر منافع اقتصادي .1.2
 مستبدانهافزايش رفتارهاي  .1.3
 ها گسترش بيماري .1.4

 :عوامل موثر در ايجاد اَشكال جايگزين گردشگري .2
  شده، توجه به مشكالت ايجاد .2.1
 ،)نسبت به هدف تفريح( افزايش تعداد گردشگران آگاه  .2.2
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 اقتصادي در كشورهاي شمالي و به خصوص در كشورهاي آسيايي،-روند هاي اجتماعي .2.3
 اخالقي كار،جايگزيني اصول اخالقي تفريح به جاي اصول  .2.4
 روندهاي فرهنگي پسامدرن، و حتي .2.5
 .هاي خويش تالش جريان اصلي صنعت گردشگري براي يافتن مشروعيت براي فعاليت .2.6

 :بيني روندهاي قابل مشاده و پيش .3
 افزايش گردشگران مسئول، جايگزين و دوستدار طبيعت، .3.1
 افزايش ميزان سفر به كشورهاي جهان سوم، .3.2
هاي  ي جهان اول به موضوعات مرتبط با حركتعالقه گروهي از جمعيت كشورها .3.3

 .محيطي زيست -اجتماعي
مشكالت واژه . ( شود گيري مي عدم اطمينان از چيزي كه اندازه: گيري رشد از مشكالت اندازه .4

  )شناسي

  
  واژه شناسي

 .عكس العمل فرد در مخالفت با قرارگرفتن در انبوه: پايداري: كند بيان مي 1990اوري در سال  .1
  .اند ايمورد استفادهبراي توصيف اشكال جديد گردشگري بسيار متنوعواژه ه .2

  تعريف گردشگري جديد
به دليل عمر كوتاهي كه مطالعات انواع جديد گردشگري دارند، هيچ توافق مشخصي در مورد  .1

ها وجود ندارد؛ و اين عدم توافق ميان دولتمردن، مشاوران،  تعاريف و مرزهاي عملياتي آن
 .شود دانان به وضوح ديده ميمحققان و تورگر

فرهنگي، و  -است ميزان توجه هر نوع را به اثرات زيست محيطي، اقتصادي و اجتماعي كافي .2
 .رساني به افراد فقير بررسي كنيم نسبت به تعهد و مشاركت دادن افراد محلي و ميزان منفعت

 :اكوتوريسم .3

 .ها غربي شكلي برگزيده براي تفريح: از نظر بازيگران عمده جهان سوم .3.1
 . راهي براي حفاظت اكولوژيكي مقاصد جهان سوم: از ديدگاه مسئوالن جهان اول .3.2
 .باشد زيست كه منافع قابل توجهي را براي جامعه ميزبان به همراه داشته متمركز بر محيط .3.3

 :گردشگري پايدار .4

 .محيطي متمركز بر مباحث زيست  .4.1
ر نتيجه توسعه پايدار هدف گردشگري پايدار كاهش فقر نيست؛ بلكه اين مهم د .4.2

  .گردشگري به دست مي آيد
 :محور گردشگري جامعه .5

  .به دنبال افزايش سهم و مشاركت مردم محلي .5.1
 :گردشگري اخالقي و تجارت منصفانه .6

سازي  افزايش منافع اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي براي جامعه محلي و كمينه: هدف .6.1
 .ميزان نشت اقتصادي است

اي قوي بين كشورهاي جهان  وفادار بوده و ساختارهاي مشاورهها به قوانين ملي  سياست .6.2
 .كنند اول و جهان سوم ايجاد مي

 .از نظر اكولوژيكي پايدار .6.3
 .احترام به حقوق انساني .6.4
  )كند اما رو به رشد(تغيير الگوهاي مصرف جهان سوم : تمركز اصلي .6.5

 :گردشگري مدافع فقرا .7

 .طريق توليد منافع خالص براي فقرا متمركز بر ايجاد توسعه براي مبارزه با فقر از .7.1
  .نقطه كانون توجه فقرا هستند .7.2
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  اصول پايداري در گردشگري
هيچ تعريف بي نقص، جامع و شاملي براي گردشگري پايدار وجود ندارد كه همگان آن را قبول  .1

 .داشته باشند
 .پايداري تنها در بستر ، كنترل و موقعيت تعريف كنندگان قابل معناكردن است .2
هاي گردشگران را براساس ميزان برآورده كردن معيارهاي پايداري  توان فعاليت پسمي .3

 .كنيم ارزيابي
  :شده است هاي تجربه موارد زير گلچيني از رويه .4

  پايداري اكولوژيكي
 .شود هاي گردشگران مشخصاً حس مي محيطي فعاليت نياز به رفع يا كاهش اثرات زيست .1
 :محيطي و پايداري است ي براي ارزيابي اثرات زيستمحاسبه ظرفيت بارگذاري روش مهم .2

فضاي الزم براي يك : بر اين مبنا محاسبه مي شود PCC) (ظرفيت بارگذاري فيزيكي .2.1
 )مثال يك متر مربع. (نفر تا در زمان خاص به طور آزادانه حركت كند

عواملي . ظرفيت بارگذاري فيزيكي اصالح شده است  (RCC)ظرفيت بارگذاري واقعي .2.2
 :شوند عبارتند از مد نظر قرار گرفته مي كه

 )(FPرطوبت  .2.2.1
 )(FEپذيري نسبت به فرسايش  آسيب .2.2.2
 )FS(درجه شيب  .2.2.3

RCC = PCC _ (100 – FP)/100 _ (100 – FE)/100 _ (100 – 
FS)/100 

ظرفيت بارگذاري فيزيكي اصالح شده براي   (ECC)ظرفيت بارگذاري موثر يا مجاز .2.3
 . است  (FM) آل مديريت موجود و ظرفيت مديريت ايدهمنظوركردن تفاوت ميان ظرفيت 

ECC = RCC _ FM  

بايد توجه داشت كه از مفهوم ظرفيت بارگذاري براي پوشاندن موانع اقتصادي و اجتماعي استفاده  .3
 .نشود) سوءاستفاده(

ر تغيي. اند شود كه گاهي دلخواهانه انتخاب شده عالوه، محاسبات بر مبناي مفروضاتي انجام مي به .4
 .توجهي در نتيجه نهايي داشته باشد تواند اثر قابل در يكي از اين مفروضات مي

  پايداري اجتماعي
در جذب دروندادها با وقوع كمترين ) محلي يا ملي(پايداري اجتماعي يعني توانايي يك جامعه  .1

  . ها عدم هماهنگي در فعاليت) يا هيچ(
ديد اجتماعي يا تشديد طبقات موجود، از اثرات منفي گردشگري در گذشته، ايجاد طبقات ج .2

 .)برند و كساني كه دور افتاده اند افزايش فاصله ميان كساني كه از گردشگري نفع مي. (است بوده
 .است گيري ظرفيت بارگذاري اجتماعي نيز مطرح شده پيشنهاداتي براي اندازه .3

  پايداري فرهنگي
نحوه تعامل، شيوه زندگي، آداب و رسوم و حتي با حفظ هماهنگي اجتماعي جامعه، روابط موجود،  .1

 .گيرند قرار مي) گاه غيرقابل بازگشت(ها، همه در معرض تغييري  سنت
جا كه فرهنگ، پوياست؛ هميشه و در همه موارد، تطبيق و تغيير فرهنگ اثري منفي فرض  از آن .2

آنان را از  شود؛ اما پايداري فرهنگي يعني مردم بتوانند آن دسته از عناصر فرهنگي كه نمي
 .ساخته، حفظ كنند سايرين متمايز مي

 :عناصر اصلي گردشگري پايدار .3
 كنترل مضرترين اثرات ، .3.1
 تاكيد بر رفتار مسئوالنه گردشگران، .3.2
 .جلوگيري از تحريف فرهنگ محلي .3.3

 . تر است گيري آن سخت شوند و لذا اندازه اثرات فرهنگي، بيشتر در بلندمدت مشخص مي .4
 .است شناسان و سايرين مستند شده خي جوامع محلي توسط جامعهاز بين رفتن فرهنگ بر .5
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  پايداري اقتصادي
هاي ناشي از حضور و  پايداري اقتصادي يعني كسب سطحي از منافع اقتصادي كه هم هزينه .1

شده براي  رساني به گردشگران را پوشش دهد و هم درآمدي متناسب با مسائل حاصل خدمت
 .جامعه ميزبان توليد كند

محيطي، اگر  آيد كه بدون توجه به ميزان خسارات اجتماعي، فرهنگي و زيست ه نظر ميگاه ب .2
ها را خنثي كند؛ قابل قبول  اي باشد كه خسارات را جبران و نارضايتي سودآوري اقتصادي به اندازه

 .است
 .كاهد اما بايد توجه داشت كه شرايط اين فاكتور، هرگز از اهميت ساير فاكتورها نمي .3

  وزشعنصر آم
تفاوت مهم انواع جديد گردشگري با گردشگري رايج و متداول، وارد كردن عنصر آموزش به  .1

 .فعاليت است
منظور، آموزش دانشگاهي نيست؛ بلكه كافيست يكي از اهداف فعاليت، ايجاد درك بهتري از  .2

 . نحوه كار محيط طبيعي و انساني باشد
هاي  كار پتانسيل آن را دارد كه نابرابرياين . كسي كه از اين عنصر نفع مي برد، مهم است .3

 .توسعه گردشگري را عمق بخشد
 : هاي برگزار شده، منظور از آموزش عمدتاً دو چيز بوده است در كنفرانس .4

آموزش فقط براي  -هاي جامعه ميزبان روشنگري گردشگران جديد در مورد فرهنگ و نُرم .4.1
 .خودش

  . كنند طبقه مياني بازديدكننده را برآورده هاي آموزش ميزبانان تا بهتر بتوانند خواسته .4.2
تنها . است تاكنون به نياز آموزشي سكنه جامعه ميزبان درمورد گردشگران توجه كمي شده .5

تشويق مي كند تا اطالعات در مورد گردشگران بين كساني كه مورد بازديد ) 1987(كريپندورف 
 .اند؛ انتشار يابد قرارگرفته

 :جامعه ميزبان در مورد گردشگران و گردشگري با ارائه اطالعات جامع به .6
 رود، بين مي  ها از بسياري از سوءتفاهم  .6.1
 شود، از ايجاد حس تعارض و پرخاشگري جلوگيري مي .6.2
 گيرد، و رفتارهاي موافق و همدردانه شكل مي .6.3
 .نوازي و ارتباط با گردشگران خلق مي شود اساس بهتري براي ميهمان .6.4

گران به ميزبانان، سابقه آنان، كشورشان، زندگي روزانه شان معرفي گردش: هدف اين اطالعات .7
  .، علل سفر و الگوهاي رفتاري آنان)شرايط كار و مسكن(

هاي آموزشي، ارائه اطالعات فني در مورد نحوه انجام درست اكوتوريسم است؛ كه  نوع ديگر داده .8
  .نددان دانيم اما ديگران نمي دهنده اين تصور است كه ما مي البته نشان

 
  مشاركت محلي

بيشتر بحث بر سر ميزان . عموما در مورد نياز به مشاركت جامعه محلي توافق وجود دارد .1
 .مشاركت و كنترل است

مطرح  8در فصل self-mobilizationانواع مختلف مشاركت از مشاركت انفعالي گرفته تا  .2
 .شده است

كنترل كنندگان "يا  "هدف گردشگري"بحث در مورد موقعيت جامعه ميزبان به عنوان  .3
  .دچار تضاد مي شود "گردشگري

انواع جديد گردشگري با اهداف "با  "گردشگري توده مرسوم"اين مساله به تفاوت ميان  .4
 .گردد برمي "پايداري

هاي  حتي شايد كنترل مراجع محلي بر روي فعاليت. در هر دو مورد، مساله كنترل يكسان است .5
 .انواع جديد گردشگران باشدهاي  مشتريان توده بيش از فعاليت
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  عنصر حفاظت
 .زيستي يا فرهنگي تاكيد دارند هاي خاص تنوع انواع جديد گردشگري بر حفاظت از جنبه .1
 :كند محيطي را به دو گروه تقسيم مي اين ديدگاه، طرفداران حفظ منابع زيست .2

از  افرادي كه طرفدار انواع جديد گردشگري بوده و رابطه پول گردشگران با حفاظت .2.1
 .دهند هاي محيطي و فرهنگي را شرح مي پديده

دانند و معتقدند بهترين راه حفاظت،  افرادي كه مضرات گردشگري را فراتر از منافع آن مي .2.2
اين گروه اكوتوريسم را نوع جديدي از . جلوگيري از اثرات مخرب گردشگران است

 .داند امپرياليسم اكولوژيكي مي

  
  در گردشگريو توسعه پايدار  21دستوركار 

را بيان  21هاي توسعه پايدار در قرن  ، يك برنامه عملياتي جهاني است كه اولويت21دستوركار  .1
 . كند مي

 :گذارد از دو طريق بر گردشگري اثر مي 21دستوركار  .2
گردشگري خصوصاً به عنوان عامل ايجاد پتانسيل براي توسعه پايدار در جوامع خاص  .2.1

 .است شناسايي شده
، بر 21ها و اصول مديريتي مطرح شده در دستور كار مشي قانوني، خطچارچوب  .2.2

 .شوند گردشگريموثر بوده و باعث اصالح بسياري از اثرات آن مي
 :، دولت ها بايد21طبق دستوركار  .2.3

اي را به مسائل مربوط به گردشگري منعطف  گذاري و يارانه هاي قيمت سياست .2.3.1
 .كنند

 .قتصادي ايجاد كنندبا ايجاد و تقويت گردشگري، تنوع ا .2.3.2
 .هايي جهت حفاظت از مناطق مورد تهديد طراحي كنند مكانيسم .2.3.3

 .زيست بكوشند هاي گردشگري و تفريحيِ هماهنگ با محيط در ترفيع فعاليت .2.3.4
 :هاي صنعتي و تجاري بايد شركت .2.4

 .محيطي اقتباس كنند هاي زيست از كدهاي رفتاري بهترين نمونه .2.4.1
 .صوالت و روندها مطمئن شونداز مديريت مسئوالنه و اخالقي مح .2.4.2
 .باشند سعي در افزايش خودگرداني داشته .2.4.3

 :، بيان مي كند21آردن كالرك، منتقد دستوركار  .3
كاري  محيطي بيشتر طفره مي رود تا راه در مورد مسائل اقتصادي و زيست 21دستوركار  .3.1

 .ارائه دهد
 :21دو جنبه مورد نقد دستوركار  .3.2

محيطي و اجتماعي  هاي زيست كردن هزينه اليزهتأييد اصولي كه تشويق به اكسترن .3.2.1
 .كند مي

 .كند تأييد اين ديدگاه كه تنها آزادسازي تجارت، توسعه پايدار را ايجاد مي .3.2.2
 :آزادسازي تجارت مي تواند باعث رشد اقتصادي شود، اما .3.3

شده، براي  مكانيسم خودكاري وجود ندارد كه ضمانت كند ثروت حاصل .3.3.1
 .مي شودگذاري  زيست سرمايه محيط

 .است) اگر ممكن باشد(تر از بازسازي آن  زيست، ارزان گيري از تخريب محيط پيش .3.3.2
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  ابزار پايداري در گردشگري
 حفظ مناطق .1

 :تحت حفاظت قرار گرفتن سطح بيشتري از سرزمين به عنوان .1.1
 پارك ملي، .1.1.1
 پارك شهر، .1.1.2
 هاي بيولوژيكي، اندوخته .1.1.3
 مناطق داراي زيبايي ويژه طبيعي، .1.1.4
 اهميت خاص علمي،مناطق داراي  .1.1.5
 ...و  .1.1.6

 .گاهي نيز يكپارچه شدن انسان و طبيعت، به جاي جداسازي آنان پيشنهاد شده است .1.2

 قوانين صنعتي .2

 :به صورتهاي زير بر گردشگري تاثير دارند .2.1
 هايي بر سر راه برنامه ريزي، از طرف دولت محلي محدوديت .2.1.1
 هاي اقتصادي، از طرف دولت ملي قوانين مربوط به فعاليت .2.1.2
 هاي تخصصي ت مرتبط، از طرف انجمنمقاال .2.1.3
 المللي المللي، از طرف مجامع بين ها و رهنمودهاي بين موافقتنامه .2.1.4

المللي، خصوصاً آنها كه  اما توافقات بين. بديهي است كه قوانين دولتي، ذاتاً سياسي هستند .2.2
 .اجرا مواجه هستند شوند؛ با كمبود ضمانت از طرف جامعه علمي مطرح مي

هاي  شده از طرف جوامع مرتبط با صنعت، عموماً در جلوگيري از فعاليت لقوانين اعما .2.3
 . اند غيراخالقي و غيرقانوني موثرتر بوده

هاي عمومي به  ترتيب، حق شراكت خصوصي، كاهش مخارج عمومي، انتقال دارايي بدين .2.4
سازي صنعت، و حمايت از تجارت آزاد، كليد رونق جهاني  دست بخش خصوصي، خصوصي

 .زيست هستند محيط و حفظ

 هاي مديريت بازديدكنندگان تكنيك .3

 بندي،  زون .3.1
 هايي براي منصرف كردن افراد از مناطق شكننده،  ايجاد جاذبه .3.2
 سازي بازديدكنندگان پراكنده .3.3
 شده بندي هاي كانال جريان .3.4
 ها ورود ممنوع .3.5
 .)استتكنيكي كه مورد توافق همگان (ممانعت از ورود وسايل موتوري به مناطق طبيعي  .3.6
 گذاري متنوع ساختار قيمت .3.7

 محيطي ارزيابي اثرات زيست .4

هاي ورودي، گاه ذهني، اما  انتخاب داده. محيطي، علمي قطعي نيست ارزيابي اثرات زيست .4.1
 .  كننده است بسيار تعيين

 :هاي موجود انواع تكنيك .4.2
 تكنيك همپوشاني .4.2.1
 ها ماتريس .4.2.2
 هاي رياضي مدل .4.2.3
 تحليل هزينه فايده .4.2.4
 جغرافيايي هاي اطالعات سيستم .4.2.5
 محيطي حسابرسي زيست .4.2.6
 گذاري محيطي و صدور جواز نشانه .4.2.7
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 محاسبه ظرفيت بارگذاري .5

عالوه، خود توسعه  به. گيرد كننده قرار تواند تحت تأثير نظر محاسبه ظرفيت بارگذاري نيز مي .5.1
 :انواع ظرفيت بارگذاري. تواند در مقدار آن تغيير ايجاد كند مي

 ظرفيت بارگذاري فيزيكي .5.1.1
 بارگذاري اكولوژيكي ظرفيت .5.1.2
 ظرفيت بارگذاري اجتماعي .5.1.3
 محيطي ظرفيت بارگذاري زيست .5.1.4
 ظرفيت بارگذاري واقعي .5.1.5
 ظرفيت بارگذاري موثر .5.1.6
تر از ظرفيت  كه امروزه رايج(قبول كننده حدود تغييرات قابل هاي تعيين تكنيك .5.1.7

 .)بارگذاري هستند

 هاي مشاركتي و مشورتي تكنيك .6

نيازهاي توسعه پايدار است، روشهاي زير براي ترفيع از آنجا كه مشاركت محلي از  .6.1
 :شوند هاي آنان به كار گرفته مي مشاركت مردمي و ارزيابي ادراكات، نظرات و ارزش

 ها گردهمايي .6.1.1
ها، تفسير  كه به علت تنوع نظرات، انتظارت و ارزش(مطالعه ميداني نظرات عموم  .6.1.2

 .)آن بسيار دشوار است
 مطالعه ميداني ترجيحات ملي .6.1.3
 روش ارزيابي تصادفي .6.1.4
كه مشكل آن، ظاهري بودن مشورت با مردم است و در واقع از (تكنيك دلفي  .6.1.5

 .)شود نظرات متخصصين استفاده مي
 .ها جديد و در معرض تحريف يا خطا هستند البته اين تكنيك .6.2

 كدهاي رفتار .7

 .كدهاي رفتار براي تاثيرگذاري بر نظرات و تعديل رفتارها ايجاد شده اند .7.1
 .كدهاي قانوني، بسيار نادرند. تمامي آنان، اختياري هستند تقريباً .7.2
 :هاي زير تدوين شوند كدها مي توانند براي گروه .7.3

 گردشگران .7.3.1
 صنعت .7.3.2
 )دولت يا جامعه(ميزبانان  .7.3.3

 :مشكالت رايج در استفاده از كدهاي رفتار .7.4
 نظارت و كنترل آنان، .7.4.1
براي بهبود رويه  تعارض ميان كدها به عنوان نوعي بازاريابي يا تالشهاي واقعي .7.4.2

 گردشگري،
 گذاري يا خودگرداني داوطلبانه صنعت، و بحث بر سر قانون .7.4.3
 .تغييرپذيري ميان كدها و نياز به همكاري .7.4.4

 هاي پايداري شاخص .8

شاخصهاي موجود، جامع نيستند؛ بلكه به عنوان آزمايش، طراحي شده و در سطح محلي  .8.1
 .اند شده كار گرفته به

تر از  درك است؛ لذا براي افراد، قابل  شده مشاركت محلي استفادهها از  در ايجاد اين شاخص .8.2
 .المللي هستند هاي كلي و بين شاخص

كه عموماً در اين دنياي اقتصادي، مورد بي (حتي نياز به در نظر گرفتن فاكتورهاي زير .8.3
 .باعث اصالح فاكتورهاي مورد نظر نشده است) توجهي است

نيازهاي اوليه بشر، دسترسي به تجهيزات، عدم دسترسي به : فاكتورهاي اجتماعي .8.3.1
 خشونت و ظلم، دسترسي به روند تصميم گيري؛

 تنوع حيات فرهنگي؛: فاكتورهاي فرهنگي .8.3.2
 .استفاده از منابع، آب، آلودگي و تنوع حيات طبيعي: محيطي فاكتورهاي زيست .8.3.3
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 تحليل بودجه كربن و ردپاي برجاي مانده .9

و تنها، ) منابع تجديدنشدني(فاده از سرمايه زمين شناختي يعني عدم است پايداري بوم .9.1
 ).سود ساليانه زمين(استفاده از بخشي از منابع طبيعي تجديدشدني 

 !كند دهد كه  انسان هر سال، سه برابر توليد ساليانه زمين را استفاده مي مطالعات نشان مي .9.2
گيري پايداري هستند  شناختي و ردپاي تعطيالت، ابزاري براي اندازه هاي ردپاي بوم تكنيك .9.3

 .كه بايد تقويت و اصالح شوند
هاي مسافرتي، داد و ستد انتشار كربن  هاي مورد استفاده برخي شركت يكي ازتكنيك .9.4

سهميه شركتهاي سهيم مشخص است و هر شركت مي تواند سهم خود را فروخته . است
 .يا در صورت نياز، از سهميه ديگران خريداري كند

چنين . تواند تكنيك پايداري مورد استفاده در آينده باشدسهميه كربن فردي مي  .9.5
 .آورد هايي، مسئوليت پايداري را تا سطوح فردي پايين مي روش

با كاشت درخت (كنند  ها نيز، برخي براي جبران كربن توليدشده تالش مي در سطح شركت .9.6
شود  آيا مي(ستند؟ ها چه اندازه قابل اطمينان و ماندگار ه اما بايد ديد كه اين تالش...) و 

در ضمن تشويق افراد به پروازهاي مكرر به دورترين نقاط، براي كاهش انتشار كربن و 
 )گرم شدن زمين تالش كرد؟

 تجارت منصفانه در گردشگري .10

كند  تجارت منصفانه چالشي براي تئوري و عملكرد اقتصاد سنتي است كه تالش مي .10.1
نه بر اساس (ها  و فعاليت) سازي سود بيشينهنه بر اساس (قيمت كاال را براساس اصول 

 .كند تعيين) ها سازي هزينه كمينه
 .تواند تكنيكي براي برقراري پايداري از طريق توزيع مجدد منافع باشد تجارت منصفانه مي .10.2
است،  شده هايي كه براي ايجاد درك عميقي از تجارت منصفانه در گردشگري انجام تالش .10.3

 .شد بررسي خواهد 7در فصل 

 
  رود؟ پايداري در گردشگري به كجا مي

از آنجا كه تعريف دقيق مفهوم پايداري مانند بسياري مفاهيم ديگر، ممكن نيست؛ بايد از اصول  .1
باشيم كه اين اصول مي تواند تحت تأثير منافع  حال توجه داشته عين آن استفاده كنيم و در

 .شود كننده، مورد تحريف واقع استفاده
شود؛ اما  تر و معنادارتري از پايداري منجر مي گيري به تحليل دقيق هاي اندازه كاستفاده از تكني .2

 .ها و نارسايي آنان آگاه بود بايد از محدوديت
هاي خود را با هدف كاهش  مشي المللي بايد خط ها و موسسات بين صنعت گردشگري، دولت .3

 .توسعه نابرابر و پيشبرد پايداري همسو كنند
به سياسي داده نشود، پايداري توسط گردانندگان بزرگ صنعت و صاحبان اگر به گردشگري جن .4

 .تمايل به چنين روندي آشكار است. شد سرمايه به بازي گرفته خواهد
هاي  گرفتن كنترل فرصت زمان با اين روند در كشورهاي جهان سوم، تمايل زيادي در بدست هم .5

دانند، اما از اين واژه  حق ويژه خود مي شود كه گويي پايداري را گردشگري توسط جامعه ديده مي
 .شود قاعده استفاده مي بي) مانند ديگران(

 


