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 چكيده

 -ي اخير، صنعت گردشگري به يكي از صنايع با اهميت جهان و محركي براي پيشرفت اجتماعيطي چند دهه

انداز روشني را براي اين صنعت در المللي نيز چشماقتصادي مبدل شده است، روند صعودي تعداد گردشگران بين

محيطي، اقتصادي، با اهميت يافتن صنعت گردشگري، پيامدهاي زيست زمانهم. كشدهاي آينده به تصوير ميسال

با وجود پيامدهاي مثبت . توجه قرار گرفته استدر كانون فرهنگي آن نيز، بيش از پيش  - سياسي و اجتماعي

ريزي و مديريت نشود پيامدهاي نامطلوب بسياري نيز در پي بسيار، گردشگري اگر به صورت عقالني برنامه

به  كهبه حداقل رساندن پيامدهاي منفي احتمالي، مفهوم گردشگري پايدار مطرح شد  منظوربه .اشتخواهد د

واقعيت . فرهنگي توسعه گردشگري است -معناي ايجاد تعادل ميان سه بعد اقتصادي، زيست محيطي و اجتماعي

ها و به امضا رسيدن آنست كه با وجود مورد پذيرش قرارگرفتن پارادايم گردشگري پايدار و صدور بيانيه

هاي اخير، در حوزه توسعه گردشگري پايدار فاصله زيادي ميان حرف و عمل وجود هاي متعدد در سالتوافقنامه

در متون علمي مرتبط، به موانع . اندهاي مصوب، به نتايج مورد انتظار منتهي شدهدارد و تعداد اندكي از سياست

گيري از پژوهش كاربردي حاضر با بهره. پايدار اشاره شده استبسياري بر سر راه تحقق اصول گردشگري 

المللي و تجزيه و تحليل محتوايي مفاهيم و اي، مراجعه به بانك اطالعاتي نهادهاي معتبر بينمطالعات كتابخانه

نشدن  نهادينه ريشه بروز تمامي اين موانع را بايد در دو عامل كندهاي ثانويه گردآوري شده، استدالل ميداده

سيستم سنتي سياستگذاري  ناكارآمديو  هاي اخالقي افراد جامعهپايبندي به اصول پايداري در فرهنگ و ارزش

  اين مقاله حركت جوامع به سمت پذيرش پايبندي به اصول پايداري را مستلزم . گردشگري جستجو كرد
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هم . داندنظام آموزشي فعلي مي گيريهاي رسمي و غيررسمي آموزش و تغيير جهتفرهنگ سازي از طريق شيوه

هاي موجود تا حد زيادي به در حوزه گردشگري، ضعف و اجرايي نشدن سياست با اين استدالل كه چنين

اين مقاله گردد، ها و ناكارآمدي ساختار تمركزگراي سنتي سياستگذاري حاكم بر گردشگري بازميمحدوديت

سياستگذاري كارآمد بايد بر مبناي اصول آن شكل گيرد و يك كه يك نظام حكمروايي خوب را به عنوان مفهومي

  .نمايدرويكرد عملي براي حركت به سمت توسعه پايدار گردشگري پيشنهاد مي

  

  .سازي، سيستم سياستگذاري گردشگريگردشگري پايدار، موانع تحقق، فرهنگ: كليدواژگان
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  مقدمه

ترين هاي اقتصادي جهان، با سريعين بخشترطي شش دهه گذشته، صنعت گردشگري به يكي از بزرگ

طبق تخمين شوراي جهاني سفر و ). 2014، 1سازمان جهاني گردشگري(نرخ رشد مبدل شده است 

از %  6از توليد ناخالص داخلي جهاني، % 9ي كنندهگردشگري، امروزه صنعت سفر و گردشگري تأمين

هاي صورت از كل سرمايه گذاري% 9.2صادرات جهاني ويك يازدهم تمامي مشاغل موجود است و 

). 2014؛ سازمان جهاني گردشگري، 2013، 2مجمع جهاني اقتصاد(خود اختصاص داده است گرفته در جهان را به

 25اي داشته و از وقفهبي گاه، رشدبهرغم نوسانات گاهالمللي ورودي نيز، عليتعداد گردشگران بين

 1087و  1995ميليون نفر در سال  528،  1980ن نفر در سال ميليو 278به  1950ميليون نفر در سال 

هاي صورت گرفته در بينيدر شكل زير روند رشد واقعي و پيش. رسيده است 2013ميليون نفر در سال 

سازمان (ميالدي قابل مشاهده است 1950- 2030هاي المللي در فاصله سالمورد تعداد گردشگران بين

 ): 2014جهاني گردشگري، 

  
 )2014سازمان جهاني گردشگري، (الملليها در مورد تعداد گردشگران بينبينيروند رشد واقعي و پيش: 1شكل

  

سازمان ملل متحد، صنعت سفر و گردشگري را يكي از ده بخش اقتصادي با پتانسيل حركت به سمت 

3ماي كه ما خواهان آن هستيآينده«كند، در بيانيه اقتصاد سبز و پايدار معرفي مي
صنعت ) 2012(» 

هايي معرفي شده است كه قادر است نقش مهمي در تحقق سه بعد گردشگري به عنوان يكي از بخش

  ).2013سازمان جهاني گردشگري، (توسعه پايدار ايفا كند 

                                                
1. World Tourism Organization 
2. World Economic Forum 
3. The future we want 
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زمان با المللي واقعيتي غيرقابل انكار است، همامروزه مبدل شدن گردشگري به يك صنعت قدرتمند بين

فرهنگي آن  -محيطي، اقتصادي، سياسي و اجتماعيين صنعت، تمركز بر پيامدهاي زيستاهميت يافتن ا

 با اذعان به وجود پيامدهاي مثبت بسيار، گردشگري .)2008، 1مك كول و مويسي(يابد نيز افزايش مي

تواند جوامع را دچار مشكالت متعددي در ريزي و مديريت نشود، مياگر به صورت عقالني برنامه

 ).2013سازمان جهاني گردشگري، (محيط زيست، اقتصاد و مسائل اجتماعي و فرهنگي نمايد حوزه 

گيرند، پتانسيل بااليي براي ميراث طبيعي و فرهنگ محلي شكل مي مبنايهايي از گردشگري كه برگونه

عنوان  تاند را دارند معضلي كه از آن تحها ايجاد شدهاثرگذاري منفي بر منابعي كه خود بر مبناي آن

رويه منابع تجديدناپذير مصرف بي). 2008كول و مويسي، مك(شود خود تخريبي صنعت گردشگري ياد مي

اي و تغييرات آب و هوايي، در معرض هاي فسيلي، انتشار گازهاي گلخانهاز جمله آب، انرژي و سوخت

با جوامع محلي بر  هاي گياهي و جانوري، تهديد يكپارچگي فرهنگي، كشمكشخطر قرارگرفتن گونه

هاي اجتماعي و فرهنگي ها و سنتاي، افزايش جرم و جنايت و تهديد  ارزشسر منابع محدود منطقه

برنامه توسعه سازمان (جوامع تنها چند نمونه از پيامدهاي گردشگري مديريت نشده در يك مقصد است 

پيامدهاي منفي احتمالي، گردشگري  براي به حداقل رساندن). 2013سازمان جهاني گردشگري، ؛ 2013، 2ملل

تر از گردشگري است كه عموماً ماليم بايد همسو با اصول پايداري توسعه يابد، گردشگري پايدار شكلي

دهد و حق جوامع محيطي حساسيت نشان ميدر قبال پيامدهاي فرهنگي و زيست كوچك مقياس است،

اين نگرش ناشي از باور . شناسدمي رسميت ها را بهبومي براي مشاركت در تصميمات و سياستگذاري

هاي اجتماعي و بيوفيزيكي براي توسعه گردشگري و اين نكته است كه گردشگري وجود محدوديتبه

تواند يك جامعه را با اثرات منفي اجتماعي و زيست محيطي همچون هر فعاليت اقتصادي ديگر، مي

  ).2013برنامه توسعه سازمان ملل، ؛ 2008مك كول و مويسي، (خود، تحت شعاع قرار دهد 

  

  ادبيات تحقيق

  .شوددر اين بخش به تبيين مفاهيم كليدي تحقيق پرداخته مي

، )1999، 3سوربروك( ميالدي مصطلح شد 80عبارت گردشگري پايدار از اواخر دهه  :گردشگري پايدار

هاي فزاينده در نگراني داي امر،در ابت. گرددتر توسعه پايدار باز ميريشه گردشگري پايدار به مفهوم كلي

                                                
1. McCool and Moisey 
2. United Nations Development Program(UNDP) 
3. Swarbrooke 
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و گزارش  1زيست جهاني توسط نشرياتي چون بهار خاموش ريچل كارسون رابطه با وضعيت محيط

» اي كه ما خواهان آن هستيمآينده«راستا با بيانيه به گوش عموم رسيد، اين نشريات هم 2كالب رم

3كميسيون بروندتلند
اتخاذ پارادايم جديدي از  در گروي كردند بقاي نوع بشراستدالل مي) 1987( 

است و تنها روش موثر حفاظت از محيط زيست، در عين حال » توسعه پايدار«عنوان توسعه، تحت

دستيابي به پيشرفت  اقتصادي، فقرزدايي و احترام به حقوق بشر، گذار به يك پارادايم توسعه است كه 

كميسيون بروندتلند ). 2008كول و مويسي، مك(دهد يزمان مدنظر قرار متامين نيازهاي فعلي و آتي را هم

4بر اساس اين ايده مورفي
 ايم بلكه آنشكل گرفته است كه ما زمين را از پدرانمان به ارث نبرده) 1995(

  . )1999سوربروك، (ايم را از فرزندانمان به امانت گرفته

اكولوژي، اقتصاد، مديريت، علوم سياسي، هاي علمي نظير تدريج پارادايم توسعه پايدار در اكثر زمينهبه

توسعه پايدار به يك واقعيت، مستلزم پيوستن صنايع  تبديل. مورد توجه قرار گرفت... علوم اجتماعي و 

سازمان ملل متحد، گردشگري  .بزرگ جهان از جمله صنعت سفر و گردشگري به اين جريان فزاينده بود

ازگردشگري كه پيامدهاي اقتصادي، زيست محيطي و اجتماعي  نوعي«: كندگونه تعريف ميپايدار را اين

تامين دهد و در قبال اين پيامدها مسئول و متعهد است و به فعلي و آتي خود را كامال مدنظر قرار مي

برنامه توسعه . (»پردازدنيازهاي بازديدكنندگان، صنعت گردشگري، محيط زيست و جامعه ميزبان مي

پايداري به معني ايجاد تعادل ميان آمده است  5سايت سازمان جهاني گردشگريدر ). 2013سازمان ملل، 

مثلث طاليي گردشگري پايدار از . فرهنگي توسعه است - محيطي و اجتماعيسه بعد اقتصادي، زيست

  :سه بعد تشكيل شده است، گردشگري پايدار بايد

ده بهينه نمايد، از فرآيندهاي از منابع زيست محيطي كه عنصر كليدي توسعه گردشگري هستند استفا .1

 .زيست محيطي ضروري محافظت نمايد و به حفاظت از منابع طبيعي و تنوع زيستي كمك نمايد

فرهنگي جوامع  ميزبان احترام بگذارد، ميراث فرهنگي ملموس و ناملموس و -به اصالت اجتماعي .2

 .ي كمك كندها را حفظ كند و به ارتقاي تحمل و درك بين فرهنگارزش هاي سنتي آن

                                                
1. Rachel Carson’s Silent Spring 
2. Club of Rome Report 
3. Brundtland Comission 
4. Murphy 
5. http://sdt.unwto.org/content/about-us-5 
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اقتصادي  - هاي اقتصادي پايدار و بلند مدت، فراهم آمدن  و توزيع عادالنه منافع اجتماعياز فعاليت .3

هاي كسب درآمد و هايي چون ايجاد اشتغال پايدار، فرصتبراي تمامي ذينفعان از طريق روش

  .خدمات اجتماعي براي جوامع محلي و كمك به فقرزدايي اطمينان حاصل كند

  

  تئوري يا واقعيت؟: گري پايدارگردش

جهان امروز هنوز از نابرابري، فقر و . بايد اقرار كرد توسعه پايدار هنوز به يك واقعيت مبدل نشده است

بيش از (نيمي از جمعيت جهان  در حال حاضرحدوداً. محيطي رنج مي بردهاي اجتماعي و زيستبحران

ميليون نفر به آب سالم دسترسي  800، 1برندسر ميدالر به 2.5با درآمد روزانه كمتر از  )سه ميليارد نفر

ميليون نفر در اثر مسائل مرتبط با بهداشت، آب و فاضالب جان خود را از دست  3.4ندارند و ساليانه 

سازمان بهداشت (دهد ومير در كشورهاي در حال توسعه رخ ميدرصد از اين آمار مرگ 99كه  دهندمي

بيست درصد (، ثروتمندان جهان 2005آمده است در سال  3يت مشكالت جهانيدر سا ).2008، 2جهاني

كه اند در حاليرا به خود اختصاص داده درصد از مجموع مصرف شخصي 76.6بيش از  )جمعيت جهان

دهند در شواهد نشان مي. درصد بوده است 1.5اين رقم براي بيست درصد جمعيت فقير جهان، تنها 

ادامه  .اندهاي اجتماعي در حال افزايشان، فاصله درآمدي وطبقاتي و نابرابريبسياري از كشورهاي جه

هاي اكولوژيكي منابع تجديدناپذير و برهم زدن تعادل سيستم روند كنوني و استفاده مديريت نشده از

رو خواهد شد، افزون بر اين، سازمان هاي پيشمحيطي بسياري در سالهاي زيستموجب وقوع بحران

ميليارد افزايش يابد، اين به معناي  9به  2050ميلياردي جهان تا سال 7زند جمعيت تحد تخمين ميملل م

4نيستند است كه در حال حاضر نيز پاسخگوي نيازهاي جمعيت كنوني ايجاد تقاضاي بيشتر براي منابعي
. 

توسعه پايدار  حجم قابل توجهي از متون علمي در رابطه با مفهوم) 1987(پس از كميسيون بروندتلند 

هاي متعددي در رابطه با ها و توافقنامهو بيانيه) 2009و همكاران،  5گوسلينگ(گردشگري توليد شد 

توان به توسعه پايدار توسط سياستگذاران كشورهاي مختلف جهان به امضا رسيد كه از آن جمله مي

6هاي رشدمحدوديت
7، راهبرد حفاظت از جهان)1972( 

1ك ما، آينده مشتر)1980(
، دستورالعمل )1987(

                                                
1. http://www.globalissues.org/article/26/poverty-facts-and-stats#src18 
2. World Health Organization 
3. Global Issues 
4. http://www.un.org/en/sustainablefuture/sustainability.shtml 
5. Gossling 
6. limits to growth 
7. world  conservation strategy 
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2ويكمحلي بيست
3، منشور النزارت براي توسعه پايدار)1992( 

، اجالس جهاني توسعه )1995(

4پايدار
رغم مورد پذيرش واقع شدن از سوي بسياري ها بهها و توافقنامهاشاره كرد، اين بيانيه... و ) 2002(

اند صورت موثر به اجرا گذاشته شدهالمللي، به ندرت درعمل به ها و نهادهاي بينبسياري از دولت

توسعه گردشگري پايدار فاصله زيادي ميان  در حوزهواقعيت آن است كه . )2011و همكاران،  5عليپور(

  ها و طرح هاي جامع بسياري در حوزه گردشگري پايدار ايجاد ، سياستحرف و عمل وجود دارد

  ).2010و همكاران،  6ياساراتا(اند هاند اما به ندرت به اهداف و نتايج مطلوب دست يافتشده

  

  روش پژوهش

گيري از مطالعات گيرد و با بهرههاي كاربردي قرار ميپژوهش حاضر از نظر هدف، در دسته پژوهش

المللي و تجزيه و تحليل محتوايي مفاهيم و اي، مراجعه به بانك اطالعاتي نهادهاي معتبر بينكتابخانه

، با نگرشي انتقادي به مفهوم گردشگري پايدار و موانع و راهكارهاي هاي ثانويه گردآوري شدهداده

  .تحقق آن مي پردازد

  

 هاي پژوهشيافته

نهادينه در اين بخش، پس از مرور ادبيات موجود در حوزه موانع تحقق گردشگري پايدار، دو عامل 

سيستم  سنتي  ناكارآمديو  هاي اخالقي افراد جامعهنشدن پايبندي به اصول پايداري در فرهنگ و ارزش

  عنوان موانع اصلي تحقق گردشگري پايدار به تفصيل مورد بررسي قرارسياستگذاري گردشگري به

  .گرددگيرند و بر اين مبنا، پيشنهاداتي جهت حركت به سمت تحقق گردشگري پايدار ارائه ميمي 

  

  موانع كليدي تحقق گردشگري پايدار

ها تحت عنوان موانع تحقق گردشگري توان يافت كه از آني را ميبا مرور متون علمي، عوامل متعدد

پايدار ياد شده است، در متون علمي مرتبط، به موانعي نظير نگرش و چارچوب اخالقي افراد جامعه، 

                                                                                                                       
 

1.our common future 
2. local agenda  
3. Lanzarote Charter for Sustainable Tourism 
4. world summit on sustainable development 
5. Alipour 
6. Yasarataa 
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  دهي همه ذينفعان درمراحل مختلف نفعان جامعه، عدم مشاركتتوزيع نامتناسب قدرت ميان ذي

هي به نحوه و كيفيت تعامل ذينفعان، ارجحيت دادن نظام سياستگذاري به توجگيري و اجرا، بيتصميم

هاي مالحظات اقتصادي،  اجماع ضعيف و همكاري سطحي و ناكارآمد ذينفعان، تغييرات سريع نظام

ساالري هاي مختلف حكومت، ديوانحكومتي، منازعات سياسي، فقدان اراده و يكپارچگي ميان بخش

توجهي به لزوم پرداختن به اصولي چون پاسخگويي، همكاري موثر و و بي حكومتي، منازعات سياسي

اشاره شده است ... بيني و گرايي و كوتهيكپارچگي، مشاركت محلي و مبارزه با تبعيض، خويش و قوم
  ). 2010؛ ياساراتا و همكاران، 2008، 3؛ دادز و گريسي2010، 2؛ دادز و باتلر2012، 1دادز؛ 2011عليپور و همكاران، (

گونه كه پيشتر اشاره شد، در بسياري از موارد توسعه گردشگري پايدار در حد يك گفتمان و شعار همان

 محقق شدنكه پيشتر ذكر شد مانع  انعيمو باقي مانده است و با واقعيت فاصله دارد، اگرچه تمامي

وز تمامي اين موانع را بايد ريشه بر كنداستدالل مي ، اين مقالههستندگردشگري مبتني بر اصول پايداري 

و » هاي اخالقي افراد جامعهنهادينه نشدن پايبندي به اصول پايداري در فرهنگ و ارزش« در دو عامل

  .جستجو كرد »سيستم سنتي سياستگذاري گردشگري ناكارآمدي«

  

  هاي اخالقي افراد جامعهنهادينه نشدن پايبندي به اصول پايداري در فرهنگ و ارزش 

كه توسعه پايدار به همان اندازه كه يك مفهوم سياسي و علمي است يك ارزش اخالقي نيز  نستبايد دا

تالش ما بر اين بوده است كه نشان دهيم بقا و رفاه  «: در بيانيه كميسيون بروندتلند آمده است. هست

»نوع بشر منوط به موفقيت ما در نهادينه كردن اصول پايداري در نظام اخالقي جهاني است
گونه همان 4

5كه پارالتو
گيري يك نگرش دلسوزانه نسبت به محيط زيست كه منجر به شكل«: كنداشاره مي) 2004(

تر است كه فرد از طريق باورها و نظام ارزشي و اعتقادي شخصي تغييرات رفتاري شود زماني محتمل

آل اجتماعي و سياسي ايده عنوان يك الزام  قانوني يا يككه اين نگرش بهخود انگيخته شود و نه اين

شوند افراد جامعه براي جهان پيرامونشان اهميت اخالقيات سبب مي). 2009دادز و باتلر، (» تحميل شود

اي را برگزينند هاي جايگزين، گزينهقائل شوند، در سبك زندگي خود تغيير ايجاد كنند و از ميان گزينه

ها و توسعه پايدار اغلب تاكيد زيادي بر نقش ارزشدر . راستا با نظام اخالقي شخصيشان استكه هم

                                                
1. Dodds 
2. Butler 
3. Graci 
4. http://www.balticuniv.uu.se/index.php/1d-what-we-believe-in--our-values-and-sustainable-development  
5. Parlato 
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توجه به اهميت برانگيختن احساسات و عواطف افراد جامعه نيز در . شوداخالقيات افراد جامعه مي

تاكنون رويكردهاي موجود در رابطه با ترويج . بحث محقق كردن اصول توسعه پايدار كليدي است

سوي توسعه اند، اما متمايل كردن جامعه به حركت بهاقتصاد بودهپايداري، بيشتر بر مبناي علوم طبيعي و 

كند، توسعه پايدار زماني از شكل يك هاي عقالني و علمي طلب ميپايدار چيزي فراتر از استدالل

  شود كه در وهله اول آگاهي جامعه در اين حوزه توسط گفتمان و شعار به يك واقعيت مبدل مي

آموزش ارتقا يابد و در مرحله بعد اين دانش و آگاهي به باور تبديل شود هاي رسمي و غيررسمي شيوه

و در نظام ارزشي جامعه نهادينه گردد و در نهايت با ايجاد فرهنگ جهاني تعهد به اصول پايداري است 

مبدل  شدن توسعه پايدار به يك واقعيت مستلزم آن است . گرددكه حركت در مسير پايداري محقق مي

  .بر مغزها، قلب هاي افراد جامعه نيز در اين فرآيند درگير شوندكه عالوه 

 
 
 
 
 
 
 

پذير است، براي هزاران سال جوامع انساني ثابت محقق شدن اصول پايداري در جوامع انساني امكان

هاي پايداري بلندمدت نظام. اند زندگي به شيوه پايدار و در تعادل با محيط طبيعي ممكن استكرده

فرهنگي جوامع بومي ريشه در سيستم آموزش بومي داشت كه انسان و محيط طبيعي را به  اقتصادي و

شد رويكرد جوامع بومي به آموزش سبب مي. نمودهم وابسته وكامالً در ارتباط با يكديگر تعريف مي

كم متاسفانه، دانش و نظام فكري حا. انسان و محيط طبيعي از طريق فرهنگ با يكديگر پيوند داده شوند

اند و بر جوامع بومي در اثر عواملي چون استعمار، صنعتي شدن و جهاني شدن روز به روز تضعيف شده

كنند محيط طبيعي و فرهنگ تا زماني با اند كه تاكيد مياي جايگزين شدهبينانههاي كوتهتوسط ديدگاه

  .ارزشند كه از لحاظ اقتصادي مولد باشند

گيري نظام آموزشي معاصر است پايداري، نيازمند تغيير جهت حركت جوامع به سمت پذيرش فرهنگ 

هاي آينده در آموزش موثرترين و قدرتمندترين ابزاري است كه جوامع در مواجهه با چالشچراكه 

پذيري افراد آموزش جهت ايجاد فرهنگ پايبندي به اصول پايداري و افزايش مسئوليت. اختيار دارند

نهادينه كردن اصول . ي، در قبال ساختن يك آينده پايدار، حياتي استهاي سنجامعه از تمامي گروه

پايداري در نظام ارزشي افراد، بايد از سنين پايين  آغاز گردد و در محتواي دروس مدارس گنجانده 

در رابطه با آموزش، ارتقاي آگاهي و پرورش آمده  21دستورالعمل  36در همين راستا  در فصل . شود

ارتقا دادن آگاهي 

جامعه

گذار جامعه از دانستن به

باور داشتن 

نهادينه سازي فرهنگ اجتماعي تعهد به 

اصول پايداري

  )2014حققان، م(ملزومات حركت جامعه به سمت توسعه پايدار: 2شكل
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ش شامل آموزش رسمي و غيررسمي، ارتقاي آگاهي عمومي و پرورش جهت دستيابي به آموز... «: است

ها، ايجاد مهارتها و رفتارهاي همسو با ها و نگرشآگاهي زيست محيطي و اخالقي،  تغيير در ارزش

» ...گيري ضروري استدهي موثر جوامع در فرآيندهاي تصميمتوسعه پايدار و هم چنين براي مشاركت

  ).2002، 1يونسكو(

محيطي و اجتماعي در بسياري از كشورهاي جهان امروزه ارتقاي آگاهي جامعه در رابطه با مسائل زيست

شوند، اما هاي عمومي از اخبار مرتبط مطلع ميمورد توجه قرار گرفته است، اغلب مردم  از طريق رسانه

بينند، مشكل آل مييك رويكرد ايدهعنوان عنوان يك  ضرورت و نياز فوري كه بهتوسعه پايدار را نه به

اصلي در اينجاست كه آگاهي و دانش اين افراد به باور مبدل نشده است و در نتيجه نظام ارزشي و 

دانند و در جايگاه يك ناظر خارجي به آموزشي مدرن، خود را جزئي از نظام اكولوژيكي جهان نمي

هاي رسمي و غيررسمي ن افراد بايد از طريق شيوهنگرش و نظام اعتقادي اي. نگرندهاي موجود ميبحران

 .اي كه انسان خود را نه محور نظام هستي كه بخشي از آن تلقي كندگونهآموزش متحول گردد به

جهت  بايد جامعه محلي و تمامي ذينفعان درگير در اين صنعت، در حوزه گردشگري نيز گردشگران

 به عنوان مثال .اده شوندو با اصول پايداري آموزش دهمسهاي اخالقي ارزشفرهنگ و  نهادينه كردن 

2اي پايدارآموزش و يادگيري براي آينده«عنوان در سايت برنامه آموزشي يونسكو تحت
كه همسو با » 

شكل گرفته است، بر اهميت آموزش و آگاهي  )2002( اجالس سازمان ملل در رابطه با توسعه پايدار

ثابت شده است اگر گردشگران از . اكيد بسياري شده استبخشي در توسعه پايدار گردشگري ت

تواند رفاه هايي كه گردشگري ميها در مورد شيوهپيامدهاي گردشگري به خوبي مطلع شوند وآگاهي آن

تر به تعطيالت جوامع را افزايش دهد و از ميراث فرهنگي و طبيعي حفاظت كند افزايش يابد مسئوالنه

از گردشگري كه كيفيت محيط زيست و توسعه پايدار جوامع انساني را در  روند و نسبت به انواعيمي

3شوندپي دارند از نظر اخالقي متعهد مي
.  

  

  ناكارآمدي سيستم سنتي سياستگذاري گردشگري

هاي سنتي سياستگذاري نيز بازنگري در شيوه فرهنگ پايبندي به اصول پايداري، عالوه برنهادينه كردن

در حال ). 2008بازلمن و همكاران، (توسعه به سمت پايداري حياتي است گيري جهت تغيير جهت

                                                
1. United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization 
2. Teaching and Learning for a Sustainable Future 
3. http://www.unesco.org/education/tlsf/mods/theme_c/mod16.html 
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هاي بسياري در رابطه با سياستگذاري گردشگري و حجم قابل توجهي از اطالعات در حاضر پژوهش

هاي رابطه با گردشگري پايدار وجود دارد، اما فقط تعداد محدودي پژوهش در حوزه اجراي سياست

در حوزه توسعه گردشگري شد پيشتر گفته .پايدار انجام شده است گردشگري باالخص گردشگري

1گونه كه اليوتهمان. پايدار فاصله زيادي ميان حرف و عمل، تئوري و اقدامات عملي وجود دارد
 

  شوند تصميمات مديريتي از كاغذي كه بر آن نوشته مي ها وسياست«: اشاره كرده است) 1997(

علت اصلي اجرايي نشدن يك . )2010دادز و باتلر، (» مرحله اجرا درآيندكه به ترند مگر آنارزشكم

2گونه كه هالسياست را بايد در سيستم سياستگذاري مولد آن جستجو كرد چراكه همان
اشاره ) 2008(

ها بايد در و قابليت اجرايي داشتن سياستاند  كرده است سياست و اجراي سياست دو روي يك سك

در حوزه گردشگري، ضعف و اجرايي نشدن . سياستگذاري مدنظر قرارگيرد تمام مراحل فرآيند

ها و ناكارآمدي ساختار سنتي سياستگذاري حاكم بر سياستهاي موجود تا حد زيادي به محدوديت

هايي دارد كه مانع سيستم سنتي سياستگذاري حاكم بر گردشگري محدوديت. گرددگردشگري بازمي

ترين اين هايي قابليت اجرايي داشته باشند، سه مورد از مهمنين نظامهاي خروجي چشوند سياستمي

  :ها به شرح زيرندمحدوديت

  اجتماعي و زيست محيطي -دادن به مالحظات اقتصادي نسبت به مالحظات فرهنگيارجحيت −

ل دهي موثر تمامي ذينفعان در نتيجه ساختار تمركزگراي سلسله مراتبي سياستگذاري و اعماعدم مشاركت −

  هاي نفوذنفوذ وكنترل دولت مركزي و گروه

  عدم توجه به فرآيندها، نحوه و كيفيت تعامل ذينفعان −

  :در ادامه به تشريح سه محدوديت نظام سنتي سياستگذاري گردشگري پرداخته خواهد شد −

  اجتماعي و زيست محيطي -ارجحيت دادن به مالحظات اقتصادي نسبت به مالحظات فرهنگي −

هاي رسانه ها، احزاب سياسي وايدئولوژي نئوليبرال، اغلب نهادهاي دموكراتيك، حكومتدر نتيجه غلبه  −

اند، سيستم سنتي سياستگذاري در حوزه گردشگري نيز از جمعي جهاني، بر رشد اقتصادي متمركز شده

ويژه در در اولويت قرار گرفتن بعد اقتصادي به). 2008و همكاران،  3بازلمن(اين قاعده مستثني نبوده است 

شود كه به قيمت ناديده گرفته شدن مالحظات هايي ميگيري سياستسطوح  حاكميتي، منجر به شكل

اجتماعي و زيست محيطي، رشد اقتصادي را در پي دارند، چنين رشدي با مفهوم توسعه پايدار در تضادي 

واقعيت در اثر غلبه  آل توسعه پايدار را در سمت چپ و آنچه دردر شكل زير حالت ايده. آشكار است

                                                
1. Elliot 
2. Hall 
3. Bosselmann 
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اتحاديه حفاظت (توان مشاهده كرد بعد اقتصادي بر دو بعد ديگر رخ داده است را در سمت راست، مي

  ):2006، 1جهاني

 
  )2006اتحاديه حفاظت جهاني، ( توسعه پايدار در تئوري و در عمل: 3شكل

  

حوزه توسعه گردشگري هايي در اين محدوديت نظام سياستگذاري سنتي كه منجر به ايجاد سياست

پايدار شده است كه قابليت اجرايي ندارند توسط محققان بسياري مورد اشاره قرار گرفته است از آن 

2سوال -جمله مي توان به فايوس
3، هاشيموتو)1997(، اليوت)1996(

4و بيانچي) 1999( 
اشاره ) 2004( 

هاي سياسي مديريت) ساله 4- 5(دت مبسياري از محققان اين محدوديت را ناشي از دوره كوتاه. نمود

مدت و زود بازده اقتصادي نظير شود مقامات سياسي بر اهداف كوتاهدانند، اين مسئله موجب ميمي

ترند و رضايت اذهان اشتغالزايي و توسعه مشاغل در كوتاه مدت تمركز كنند چرا كه عيني و ملموس

محيطي زمانبر، تدريجي و نگي و زيستفره -عمومي را درپي دارند، از طرفي تحوالت اجتماعي

بخش خصوصي نيز با تمركز . رسندسال به نتيجه مي 10ديربازده هستند و عموماً در بازه زماني بيش از

  ).2009دادز و باتلر، (زند بر بازگشت سرمايه و سودآوري اقتصادي در كوتاه مدت به اين معضل دامن مي

  

نتيجه ساختارتمركزگراي سلسله مراتبي سياستگذاري و اعمال نفوذ عدم مشاركت دهي موثرتمامي ذينفعان در

  ههاي نفوذوكنترل دولت مركزي وگرو

محدوديت ديگر نظام سنتي سياستگذاري حاكم بر گردشگري عدم مشاركت دهي موثر ذينفعان در 

تعادل  جاداي مفهوم توسعه پايدار در ذات خود با ذينفعان و. هاستفرايند سياستگذاري و اعمال سياست

  ).1999سوربروك، (ها مرتبط است ميان منافع آن

                                                
1. World Conservation Union 
2. Fayos-Sola 
3. Hashimoto 
4. Bianchi 
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ريزان و مديران قرار مفهوم مشاركت اجتماعي براي نخستين بار در دهه نود ميالدي مورد پذيرش برنامه

4كوري). 3،2001؛ استيلمن1998، 2؛كينگ و فلتي1997، 1كارتر و دارلو(گرفت 
كند استدالل مي) 2001(

هاي رشد يافته به حقوق بيني توجه دموكراسيذينفعان نتيجه قابل پيشاهميت يافتن مشاركت 

  توان در دليل ديگر اين روند را مي. هاي بيشتر براي آنهاستشهروندان، در نتيجه تعريف مسئوليت

دهي ذينفعان اشكال و سطوح رسمي و مشاركت. اعتمادي جامعه نسبت به سياستگذاران جستجو كردبي

  تواند شامل جلسات عمومي، مي دهي ذينفعاندارد، اشكال مختلف مشاركتغيررسمي متعددي 

هاي كاري، همكاري، گروههاي متمركز، شور و مشورت عمومي، هاي مشورتي، نظرسنجي، گروهكميته

  ).2007، 5برد(مطالعات اجرايي وكميته هاي تجديد نظر شهروندي باشد 

طبق . كنندسطوح يكساني از مشاركت را ايجاد نميدهي، بايد توجه داشت كه اشكال مختلف مشاركت

سازي، مشورت كردن، مشاركت آگاه 6المللي براي مشاركت عموميطيف مشاركت عمومي انجمن بين

دهي عمومي هستند و هرچه طيف به كردن و توانمندسازي سطوح مختلف مشاركتدادن، همكاري

د جامعه در فرآيندهاي سياستگذاري افزايش سمت توانمندسازي پيش برود سطح و كيفيت مشاركت افرا

اشاره به اين نكته حائز اهميت است كه ). 2007المللي براي مشاركت عمومي، انجمن بين(يابد مي

شود كه در تمامي مراحل سياستگذاري و نه فقط در مراحل دهي ذينفعان زماني موثر واقع ميمشاركت

7برامول و شرمان. مشاركت داده شوند ابتدايي
دهي ذينفعان و اجماع و همكاري منافع مشاركت )1999(

  :)2008، 8كريموقلو و سيراسي(شمرند ميان آنها را چنين برمي

 .رساندنفعان در درازمدت را به حداقل مياحتمالي ميان ذي هاي حل و فصل منازعاتاين همكاري هزينه .1

گر به ذينفعان قدرت تاثيرگذاري بيشتري روابط همكارانه از نظر سياسي مشروعيت بيشتري خواهند داشت ا .2

 .دهندبر تصميماتي دهند كه زندگي آنها را تحت شعاع قرار مي

بخشد، و توجه هم ها و اقدامات مرتبط با اجراي سياستها را بهبود مياين همكاري هماهنگي ميان سياست .3

نتايج حاصله به احتمال . هدزمان به پيامدهاي اقتصادي، زيست محيطي و اجتماعي گردشگري را ارتقا مي د

 .بسيار زياد پايدار و كارآمدتر خواهند بود

                                                
1. Carter & Darlow 
2. King & Feltey 
3. Steelman 
4. Curry 
5. Byrd 
6. International Association for Public Participation 
7. Bramwell and Sharman 
8. Kerimoglu and Ciraci 
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  هاي ذينفعان مختلف يك مقصد، ايجاد ارزش افزوده افزايي دانش، بينش و تواناييهمكاري از طريق هم .4

منجر ها در ميان ذينفعان معتقدند به اشتراك گذاشته شدن ايده) 1991(١عنوان مثال روبرتز و بردليكند، بهمي

 .به فهم عميقتر مشكالت مي گردد و در نتيجه سياستهاي خالقانه و موثرتري حاصل مي شوند

گيرند حقيقت آن است كه فرآيندهاي سياستگذاري كه مشاركت طيف وسيعي از ذينفعان را دربرمي

هاي متمركز فرآيندهايي تعاملي، تدريجي و زمانبر هستند اما نتايج چنين فرآيندهايي به نسبت ساير فرآيند

 )2008كريموقلو و سيراسي، ؛2008هال، (غيرمشاركتي، به مراتب امكان بيشتري براي اجرايي شدن دارند 

  .چراكه ذينفعان درجه تعهد و مالكيت بيشتري نسبت به طرح و فرآيندهاي تعريف شده دارند

  

  عدم توجه به فرآيندها، نحوه وكيفيت تعامل ذينفعان

گرا متمايل است و هاي توليد محور و نتيجهحوزه گردشگري به سمت برنامه نظام سنتي سياستگذاري در

در نتيجه چنين نگرشي در چنين . توجه چنداني به فرآيندها و چگونگي رسيدن به هدف نهايي ندارد

كه ذينفعان براي آن. شودهاي سياستگذاري توجه اندكي به نحوه و كيفيت تعامالت ذينفعان مينظام

صورت موثري در توسعه گردشگري دخيل شوند، ضروري است به دو پرسش اساسي گردشگري به 

  ):2007برد،(زير پاسخ داده شود 

 در توسعه گردشگري چه افراد و سازمان هايي را مي توان ذينفع محسوب كرد؟ .1

 چگونه بايد اين ذينفعان را در فرآيندهاي توسعه گردشگري دخيل كرد؟ .2

ست ابتدا تعريفي از اصطالح ذينفع ارائه داده شود، هر فرد يا در پاسخ به پرسش نخست، ضروري ا

تاثير دستيابي سازمان به اهدافش تاثير قرار دهد و يا تحتگروهي كه قادر باشد عملكرد سازمان را تحت

  هاي در حوزه گردشگري پايدار، ذينفعان شامل سازمان. حساب آوردتوان ذينفع بهقرار گيرد را مي

هاي محلي و سازمانهاي مديريت مقصد، كسب هاي ملي، حكومتك به توسعه، حكومتالمللي كمبين

المللي، ملي در سطح بين(هاي غيردولتي و كارهاي بخش خصوصي، كارمندان و نهادهاي مرتبط، سازمان

  همچنين  و )گردشگران(كنندگان ، نهادهاي آموزش و پرورشي، جامعه محلي، مصرف)و محلي

  ).2013سازمان جهاني گردشگري، (شوند هاي آينده مينسل

در پاسخ به پرسش دوم، به تعريف ساختاري براي سياستگذاري در حوزه گردشگري نيازمنديم كه 

ساختاري كه . گرددشود و تامين منافع آنها لحاظ ميدرچارچوب آن صداي تمامي ذينفعان شنيده مي

                                                
1. Roberts and Bradley 
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ها درفرآيند سياستگذاري دهي تمامي آنطه مشاركتها را به واسكه تعهد ذينفعان به سياستعالوه براين

  .دهدكند، نحوه تعامل موثرآنها را نيز مورد توجه قرار ميتضمين مي

عنوان مفهومي كه يك نظام سياستگذاري كارآمد بايد بر مبناي اصول را به 1اين مقاله حكمروايي خوب

زي موفق توسعه پايدار گردشگري ريآن شكل گيرد و يك رويكرد عملي براي حركت به سمت برنامه

گردد، حكمروايي در رابطه با اين است كه چه نخست تعريفي از حكمروايي ارائه مي. كندپيشنهاد مي

حكمروايي در . گيرندتاثير تصميمات قرار ميكنند و چه كساني تحتگيري ميكساني و چگونه تصميم

 پردازد به فرآيندها نيز توجه داردان ميگيرندگذات خود عالوه بر اينكه به ذينفعان و تصميم

حكمروايي و ساختارهاي مبتني بر آن مشاركتي، مبتني بر توافق جمعي، پاسخگو، ). 2011شفيعي،(

  حكمروايي اطمينان حاصل . شفاف، موثر، كارآمد، عادالنه، فراگير و مبتني بر حاكميت قانون هستند

ا و اقشار ضعيف جامعه شنيده شود و در قبال تامين هكند كه فساد به حداقل برسد، صداي اقليتمي

 ).2011عليپور و همكاران، (نيازهاي نسل فعلي و آتي پاسخگوست 

حكمروايي خوب شكل كارآمدتر و به روزتر حكمروايي است كه در پاسخ به نيازهاي متغير جوامع به 

كنيم حكمروايي خوب را  وجود آمده است، اگر حكمروايي را تعامالت مابين ذينفعان مختلف تعريف

اي دانست كه از طريق آن تعامالت موثر حكومت، جامعه مدني و بخش خصوصي به توان شيوهمي

تر توان به صورت يك فرآيند مطلوبحكمروايي خوب را مي). 2011شفيعي،(پيوندد وقوع مي

يند تعريف نمود كه آتر، به اجرا در ميهاي مطلوبسياستگذاري و همچنين فرآيندي كه طي آن سياست

  .بر اصولي چون مشاركت، پاسخگويي، شفافيت، عدالت و كارآمدي استوار است

حكمروايي و توسعه پايدار، كودكان يك دوره : انداشاره داشته) 2005(و همكاران2 گونه كه كمپهمان

اين وجود  با ميالدي ظهور كردند 80مشترك در اواخر دهه  تاريخي هستند و هردو مفهوم با خصوصيات

با در نظر  ).3،2011ليگي(هنوز تعريف مشخصي از حكمروايي براي توسعه پايدار ارائه نشده است 

اجتماعي متعدد  -هاي اقتصادياي چندوجهي و دربرگيرنده بخشگرفتن اين نكته كه گردشگري پديده

قدرتمند و ذينفعان مختلف است حركت به سمت گردشگري پايدار نيازمند يك سيستم حكمروايي 

هاي اخير مورد توجه زمان با اهميت يافتن گردشگري، حكمروايي در گردشگري نيز در سالهم. است

 . قرار گرفته است

                                                
1. Good Governance 
2. Kemp 
3. Ligay 
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گذاري گردشگري اكثر كشورهاي موفق جهان در حوزه گردشگري، با هاي اخير نظام سياستدر دهه

ي سلسله مراتبي حاكم بر تمركزگرا است و نظام سنتي بودهروبرو  و اصوليك تغيير در مفهوم 

چرا تر مبتني بر اصول حكمروايي خوب جايگزين شده است گردشگري با نظام سياستگذاري منعطف

گرفتند هاي سياستگذاري سنتي شكل ميهايي كه در چارچوب سيستمشد سياستكه به كرات ديده مي

مقايسه سيستم سنتي  در ادامه به .گردنددر مرحله اجرايي شدن با مشكالت بسياري مواجه مي

  :شودسياستگذاري حاكم بر گردشگري و سيستم معاصر مبتني بر اصول حكمروايي خوب پرداخته مي

 دادن مالحظات اقتصادي برارجحيتـ در نظام سنتي، سياستگذاري بر مبناي ايدئولوژي غالب بر جامعه 

پذيرد، مي فشار صورتهاي و گروه دولت نظارتـ و تحت محيطي مالحظات اجتماعي و زيست

محدود و كنترل ها سياستو اعمال در فرآيند سياستگذاري گردشگري حوزه  مختلف ذينفعانمشاركت 

  در اختيار دولت و  ها منحصراًعالوه بر اين، از آنجا كه سياستگذاري و اعمال سياست .شده است

دارد، در قبال تصميمات و اقدامات خود هاي فشار است و نظارت واقعي بر عملكرد آنها وجود نگروه

رساند و در نهايت پذيري را به حداقل ميانحصار، رقابت. نفعان جامعه پاسخگو نيستنددر برابر ساير ذي

  .گرددها و تصميمات اتخاذ شده ميمنجر به كاهش كارآمدي و قابليت اجرايي شدن سياست

نفعان جامعه و علت عدم مشاركت  تمامي ذي گيرند بههايي كه در چنين چارچوبي شكل ميسياست

در مرحله اجرايي شدن  ،هاعدم تعهد ذينفعان به اعمال سياست، در نتيجه هادرنظر گرفته نشدن منافع  آن

گذاري سنتي گردشگري تأمين منافع و انتظارات هاي سياستخروجي نظام. خواهند شد با مشكل مواجه

. عنوان يك محصول لوكس و انحصاري استات گردشگري بههاي نفوذ و ارائه خدمدولت و گروه

هايي كه در نتيجه آنها توسعه ناپايدار گردشگري را در بسياري از مقاصد گردشگري جهان شاهد سياست

  .ايمبوده
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  )2014محققان، ( نظام سياستگذاري سنتي گردشگريشمايي از : 4شكل

  

ند كه بر مبناي ايدئولوژي غالب حاكم بر جامعه و شدن دار هايي در نهايت قابليت اجراييسياست

گيري شكل گرفته باشند، در سيستم معاصر نفعان در سطوح مختلف تصميممشاركت تمامي ذي

نقش دولت به نظارت بر . سياستگذاري گردشگري، ايدئولوژي غالب همسو با اصول توسعه پايدار است

خروجي . شودمحدود مي فرآيندنفعان درگير در يسازي ذدهي و هماهنگگذاري و جهتسياست فرآيند

نفعان از جمله دولت و مردم و ارائه چنين نظام سياستگذاري سياستهايي است كه  تامين منافع همه ذي

مشاركت تمامي ذينفعان . كندعنوان يك محصول همگاني و عمومي را تضمين ميخدمات گردشگري به

ها، تعهد آنها به سياستها و اجراي موفق سياستها را تضمين گذاري و اعمال سياستدر فرآيند سياست

در قبال تصميمات و اقدامات خود  طبيعتاً ،گرددوقتي به تمامي ذينفعان مسئوليتي محول مي. خواهد كرد

مشاركت از سويي بحث عدالت را در پي خواهد . نفعان پاسخگو و مسئول خواهند بوددر برابر ساير ذي

عادالنه به همان ميزاني  نفعان در صحنه حضور دارند و طي يك فرآيند شفاف و داشت چراكه همه ذي

در چنين نظام هايي خارج شدن سياستگذاري و اعمال سياستها از . كه استحقاق دارند منتفع خواهند شد

همچنين توجه به نحوه و كيفيت تعامالت ذي نفعان، كارآمدي  انحصار دولت و گروههاي نفوذ و

  .دهدخاذ شده را به طرز محسوسي ارتقا ميسياستهاي ات
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  )2014محققان، ( مبتني بر اصول حكمروايي خوب نظام سياستگذاري گردشگري معاصرشمايي از : 5شكل

  

  گيرينتيجه

توان در دو عامل اصلي نهادينه نشدن اين ريشه عدم تحقق اصول گردشگري پايدار در جوامع را مي

توجهي به ضرورت ايجاد يك فرهنگ پايبندي به اصول ي جوامع و بياصول در نظام اخالقي و ارزش

ايجاد فرهنگ . پايداري و همچنين ضعف نظام سياستگذاري سنتي حاكم بر گردشگري جستجو كرد

پايداري مستلزم افزايش آگاهي جامعه نسبت به ضرورت حركت به سوي سبك زندگي همراستا با 

گنجاندن اين اصول در نظام ارزشي و اعتقادي افراد جامعه به  اصول پايداري، تبديل آگاهي به باور و

ها را به تعهد به اين اصول گونه اي است كه عالوه بر منطق و استدالل عقالني، احساسات افراد نيز آن

آموزش رسمي و غيررسمي موثرترين ابزاري است كه جوامع براي ايجاد اين تحول در اختيار . وادارد

گيري هاي نظام سياستگذاري سنتي حاكم بر گردشگري موجب شكلدوديتاز سويي مح. دارند

دادن به بعد اقتصادي هايي شده است كه در اكثر موارد قابليت اجرايي ندارند، ارجحيتسياست

توجهي به فرآيند و چگونگي تعامالت دهي موثر تمامي ذينفعان جامعه و بيتوسعه، عدم مشاركت

حكمروايي . هاي نظام سنتي سياستگذاري گردشگري استونه از محدوديتمابين ذينفعان تنها چند نم

عنوان مفهومي كه يك نظام سياستگذاري كارآمد بايد بر مبناي اصول آن شكل توان بهخوب را مي

ريزي موفق توسعه پايدار گردشگري پيشنهاد گيرد و يك رويكرد عملي براي حركت به سمت برنامه

توسعه پايدار به «: انداشاره داشته) 2007(گونه كه كمپ و همكاران ست هماندر نهايت بايد دان. نمود

توسعه . گيري توسعه است و به معناي رسيدن به يك حالت مطلوب ايستا نيستمعناي تغيير جهت

هاي پايدار يك فرآيند مداوم پيشرفت اجتماعي است كه همواره مستلزم مراحل گذار و خالقيت

  ).2011ليگي،(» ... بود  نظاممند متعدد خواهد
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