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چکیده
ــه  ــن، ب ــوه و جایگزی ــگری انب ــر گردش ــی دربراب ــر و یک ــق صف ــت منط حاکمی
ــوع  ــن ن ــت. ای ــده اس ــری انجامی ــتابزدۀ دیگ ــل و ش ــد کام ــی و تأیی ــل یک ــی کام نف
ــعۀ  ــوی توس ــز الگ ــن و تجوی ــاده انگاری در تبیی ــکۀ س ــل دو روی س ــرش در عم نگ
ــداری  ــای پای ــی جلوه ه ــرای معرف ــالش ب ــد. ت ــکیل می ده ــگری را تش ــدار گردش پای
ــا  ــت ت ــوان اس ــر لی ــۀ پ ــدن نیم ــی دی ــش، به نوع ــن پژوه ــوه در ای ــگری انب در گردش
ــداری  ــای پای ــه جنبه ه ــردی واقع گرایان ــا رویک ــر آن، ب ــالن زدن ب ــر بط ــای مه به ج
ــب،  ــا رویکــرد فراترکی ــد. پژوهــش ب ــدا کن ــج پی ــوه شــکل و تروی در گردشــگری انب
ــش  ــفی در دو بخ ــای فلس ــایی بنیان ه ــدف شناس ــا ه ــون و ب ــل مضم روش تحلی
ــن  ــد. در ای ــن ش ــوه تدوی ــگری انب ــداری در گردش ــت پای ــی تقوی ــتی و چرای چیس
پژوهــش، 704 کــد، 79 مضمــون پایــه و 37 مضمــون ســازمان دهنده ذیــل 8 
ــگری  ــتی گردش ــا چیس ــاط ب ــدند. در ارتب ــته بندی ش ــا و دس ــر احص ــون فراگی مضم
ــداری  ــد از: ۱. پای ــه عبارت ان ــدند ک ــزاع ش ــر انت ــون فراگی ــج مضم ــدار، پن ــوه پای انب
به  منزلــۀ یــک پیوســتار؛ ۲. پایــداری به  منزلــۀ مفهومــی فراگیــر؛ ۳. ریشــه های 
ــعۀ  ــوی توس ــدادن الگ ــدار؛ ۴. ترجیح ن ــوه پای ــگری انب ــکل گیری گردش ــک ش تئوری
ــوه  ــا واگرایــی گردشــگری انب ــا کوچک مقیــاس گردشــگری؛ ۵. همگرایــی ی ــزرگ ی ب
بــا جایگزیــن. دربــارۀ چرایــی گردشــگری انبــوه پایــدار، ســه مضمــون فراگیــر احصــا 
شــدند کــه عبارت انــد از: ۱) رشــد فزاینــدۀ گردشــگری هم زمــان از دو بعــد عرضــه 
و تقاضــا؛ ۲) دالیــل توجــه و تأمــل مجــدد بــه گردشــگری انبــوه؛ ۳) محدودیت هــای 
ــداری در  ــای پای ــن بن مایه ه ــی رود تبیی ــار م ــن. انتظ ــگری جایگزی ــوی گردش الگ
ــداری  ــۀ پای ــه رابط ــور را ب ــزان کش ــان و برنامه ری ــرش محقق ــوه نگ ــگری انب گردش
ــدار  ــعۀ پای ــرای توس ــان آن را ب ــای پنه ــد و ظرفیت ه ــر ده ــوه تغیی ــگری انب ــا گردش ب

آشــکار ســازد.5
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پایدار انبوه 

مقدمه 
ــوان  ــگری را می ت ــای گردش ــعه در مقصده ــوی توس الگ
ــا  ــاس ی ــوه6 و کوچک مقی ــاس یــا انب بــه دو گونــۀ بزرگ مقی
 .(۱۹۸  :۱۳۹۵ (شــارپلی،  کــرد  تقســیم بندی  جایگزیــن7 

بســیاری از اندیشــمندان پــس از مشــاهدۀ تأثیــرات نامطلــوب 
ــب  ــفر در غال ــۀ ۱۹۸۰، س ــوه در ده ــگری انب ــعۀ گردش توس
آشــنا8، رشــد  بــه مکان هــای  بــزرگ، مراجعــه  تورهــای 
ــه  ــر ب ــه کمت ــع، توج ــرداری از مناب ــوء بهره ب ــده، س کنترل نش
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ــدت،  ــگاه کوتاه م ــت محیطی، ن ــی/ زیس ــات اجتماع مالحظ
بخشــی و درنهایــت کنتــرل از راه دور را از ویژگی هــای ذاتــی 
گردشــگری انبــوه نامیدنــد و آن را عامــل اصلــی تأثیــرات منفی 
 Butler, 1990; Lane,) گردشــگری جهــان معرفــی کردنــد
1990(. ازایــن رو در زیــر چتــر پارادایــم توســعۀ پایــدار درپی 
ــات  ــراری از تبع ــوه و راه ف ــگری انب ــرای گردش ــی ب جایگزین
ــۀ  ــن به منزل ــگری جایگزی ــه گردش ــه ب ــد ک ــوب آن بودن نامطل
ــی در  ــیدند (Sharpley, 2009) ول ــکالت رس ل مش

ّ
ــال ح

عمــل دیــده مــی شــود کــه همچنــان بســیاری از مقصدهــای 
زیســت محیطی  و  اجتماعــی  مشــکالت  بــا  گردشــگری 
 ( ;۲۵۹Weaver, 2001 :۱۳۹۵ ،شــارپلی) روبــه رو هســتند
و چه بســا در مقصدهایــی کــه زیرســاخت های الزم فیزیکــی 
و فرهنگــی ندارنــد، تأثیــرات مخــرب گردشــگری جایگزیــن 
 Swarbroke, 2000: 6;( بیشــتر از گردشــگری انبــوه اســت
 Holden & Ewen, 2002; Mccool & Moisey, 2008;

 .  (Weaver, 2012
ــت  ــه ماهی ــد ک ــخص ش ــان، مش ــت زم ــس از گذش پ
ــوان  ــا عن ــه ب ــت ک ــر از آن اس ــگری پیچیده ت ــعۀ گردش توس
ــل شــعار »کوچــک  ــاس و ذی الگــوی گردشــگری کوچک مقی
ــعۀ  ــداف توس ــی اه ــوماخر،2 به تنهای ــت ش ــت«1 ارنس زیباس
ــز  ــه امــروز نی ــا ب ــد. چنیــن اســت کــه ت ــدار را محقــق کن پای
الگویــی  از ترجیــح  اتفــاق نظــر و جمع بنــدی روشــنی 
بــر دیگــری وجــود نــدارد و همچنــان نــزد اندیشــمندان 
گردشــگری به منزلــۀ چالشــی فکــری مطــرح اســت. هرچنــد 
ــعۀ  ــه توس ــد ک ــان می ده ــده نش ــای انجام ش ــه پژوهش ه ک
ــی  ــد جلوه های ــداول آن واج ــکل مت ــوه در ش ــگری انب گردش
از ناپایــداری اســت، امــا گردشــگری جایگزیــن نیــز به رغــم 
تمامــی حســن هایش، در عمــل به شــکل کامــل پایــدار نبــوده 
 Goodall, 1992; Clarke, 1997; Sharpley,( اســت 
63 :2008(. الگــوی توســعۀ گردشــگری انبــوه اگرچــه 
ــا ادعــای این کــه  واجــد ضعف هــا و کاســتی هایی اســت، ام
ــاید  ــت. ش ــه اس ــرد« ناعادالن ــن می ب ــا را از بی ــز زیب »همه چی
بهتــر باشــد یک بــار هــم کــه شــده از گردشــگری انبــوه دفــاع 
شــود و از منافــع فــراوان اقتصــادی و اجتماعــی آن ســخن بــه 
میــان آید. وعده هــای کاهــش فقــر در گردشــگری جایگزیــن 
ــی  ــم مانع ــد آن درحک ــرل رش ــت و کنت ــده اس ــق نش محق
بــرای مشــارکت کامــل جامعــۀ محلــی در تولیــد ثــروت 
و پیشــرفت عمــل کــرده اســت (باپیــری، ۱۳۹۵: ۲۱۴). 
ــد  ــی نمی توان ــا هــر ذهنیت ــن ب ازآنجاکــه گردشــگری جایگزی
ــرای  ــا ب ــز تالش ه ــد، تمرک ــوه باش ــگری انب ــن گردش جایگزی
ــعۀ  ــر توس ــرف ب ــی ص ــوب و بی توجه ــرایط نامطل ــالح ش اص

1. Small is Beutiful
2. Ernst Friedrich Schumacher

ــن  ــت (Cohen, 1987(. چنی ــر اس ــن واقع گرایانه ت جایگزی
ــگری  ــایند گردش ــای ناخوش ــی جنبه ه ــی تمام ــر اصالح تفک
 بــه شــکل گیری 

ً
معاصــر را از بیــن نمی بــرد، امــا حتمــا

ــش  ــه کاه ــد و ب ــک می کن ــب تر کم ــوه مناس ــگری انب گردش
ــود. ــر می ش ــاد منج ــکالت ح مش

واقعیــت آن اســت کــه تفکیــک ســهم هریــک از 
ــود  ــکالت موج ــروز مش ــن در ب ــا جایگزی ــوه ی ــای انب الگوه
ــی  ــت. ول ــده اس ــخت و پیچی ــا س ــگری دنی ــت گردش صنع
ــداری  ــت پای ــرای تقوی ــوان ب ــه می ت ــت ک ــن اس ــلم ای مس
ــه دلیــل روندهــای  در هــر دو الگــو تــالش کــرد. ایــن امــر ب
ــگری  ــای گردش ــه قابلیت ه ــی ب ــی و کم توجه ــود جهان موج
انبــوه حائــز اهمیــت اســت. بایــد توجــه داشــت کــه موضــوع 
ــی و  ــات جهان ــه در ادبی ــوه، چ ــگری انب ــداری در گردش پای
ــر  ــه کمت ــت ک ــی اس ــی، موضوع ــای داخل ــه در پژوهش ه چ
مطالعــه شــده اســت3 و بنیان هــای فلســفی آن، یعنــی چیســتی 
و چرایــی، بــه شــکل منســجم و روشــمند تبیین نشــده اســت4. 
اگرچــه گردشــگری ایــران بــا مشــکالت متــداول گردشــگری 
ــی  ــگری داخل ــوزۀ گردش ــا در ح ــت، ام ــه نیس ــوه مواج انب
ــرورت  ــه ض ــتیم5 ک ــل هس ــن معض ــاهد ای ــدی ش در مقاص
ــد.  ــان می ده ــور را نش ــوع در کش ــن موض ــه ای ــن ب پرداخت
ــخ داده  ــی پاس ــش اصل ــن پرس ــه ای ــر ب ــش حاض در پژوه
انبــوه  گردشــگری  فلســفی  بن مایه هــای  کــه  می شــود 

پایــدار6 کدام انــد؟

مبانی نظری و پیشینۀ پژوهش
انبــوه  گردشــگری  فلســفی  بنیان هــای  بررســی  در 
پایــدار ضــرورت دارد کــه دو بحــث اصلــی چیســتی و چرایــی 
 واکاوی شــود. در چیســتی، ماهیــت و در چرایــی، 

ً
عمیقــا

ضــرورت تأمــل دربــارۀ پایــداری در گردشــگری انبوه بررســی 
ــگری  ــاط گردش ــورد ارتب ــر، درم ــال های اخی ــود. در س می ش
و پایــداری تالش هــای علمــی فراوانــی شــده اســت تــا 
ــت را  ــن صنع ــداری در ای ــت پای ــی تقوی ــت و پیچیدگ اهمی

 Google scholarدر Sustainable Mass Tourism 3. جســت وجوی عبــارت
در عنــوان مقــاالت و در بــازه زمانــی ۲۰۲۰-۲۰۱۰ فقــط ۱6 یافتــه داشــته اســت. 
ــر، ۴۰۱   براب

ً
ــال ــرایط کام ــتجوی Alternative Tourism در ش ــه جس ــال آنک ح

یافتــه داشــت. تعــداد مقــاالت دانشــگاهی مرتبــط کــه بــه زبــان فارســی نــگارش 
شــده و در آن هــا بــه موضــوع پایــداری در گردشــگری انبــوه اشــاره ای مرتبــط شــده 

باشــد، نیــز از انگشــتان یــک دســت کمتــر اســت. 
۴. بــا علــم بــه این کــه »چگونگــی« نیــز از بنیان هــای فســلفی در هــر موضوعــی 

اســت، در ایــن مقالــه بــه آن پرداختــه نشــده اســت.
۵. گردشــگری انبــوه در قالــب گردشــگران ورودی در ایــران تجربــه نشــده اســت، 
امــا در بعــد گردشــگری داخلــی، به ویــژه در شــش ماهــة اول ســال، همــواره بــا آن 

ــد. ــرم می کن ــت وپنجه ن دس
 (SMT: Sustainable Mass Tourism) 6. اصطــالح گردشــگری انبــوه پایــدار
ــی از  ــدل مفهوم ــوان »م ــت عن ــود تح ــش خ ــور در پژوه ــد وی ــار دیوی را اولین ب

ســناریوهای توســعة مقصــد« در ســال ۲۰۰۰ مطــرح کــرد.
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نشــان دهــد (Buckley, 2012; Lesar et al., 2020( و 
آن را یکــی از ابزارهــای اصلــی بــرای تــداوم حیــات مقصدهــا 

.)Goffi et al., 2019) دانســته اند 
مــرور پژوهش هــای پیشــین در حــوزۀ پایــداری در 
گردشــگری نشــان می دهــد کــه رشــد فزاینــدۀ تقاضــا، تمایــل 
مقصدهــا بــرای تنوع  بخشــی بــه محصــوالت گردشــگری 
گاهــی  آ افزایــش  بــازار،  بیشــتر  به منظــور جــذب ســهم 
زیســت محیطی  و  اجتماعــی  مشــکالت  از  گردشــگران 
مقصدهــا،  در  مســئوالنه تر  رفتــار  مشــاهدۀ  و  جهانــی 
ــرش و  ــت پذی ــای ظرفی ــد در ارتق ــای جدی ــت فناوری ه ظرفی
ســطح پایــداری موجــب شــده اســت کــه اندک انــدک توجــه 
ــازی  ــوه و پایداری س ــگری انب ــه گردش ــاره ب ــمندان دوب اندیش
ــون  ــب مت ــق، غال ــینۀ تحقی ــرور پیش ــود. در م ــب ش آن جل
نگارش شــده در حــوزۀ پایــداری و گردشــگری انبــوه به صــورت 
ــوان  ــیدن می ت ــور نظم بخش ــدند. به منظ ــی ش ــد بررس نظام من

ــرد: ــته بندی ک ــی دس ــروه کل ــه گ ــه س ــا را ب آن ه
ــی  ــای مفهوم ــا تناقض ه ــه در آن ه ــی ک ۱. پژوهش های

توســعۀ پایــدار گردشــگری بررســی شــده اند و پژوهشــگران از 
ایــن راه ســعی کرده انــد اهمیــت گردشــگری انبــوه را اثبــات و 

برچســب »گونــۀ بــد« از آن را رفــع کننــد؛
هم گرایــی  رابطــۀ  آن  در  کــه  پژوهش هایــی   .۲
گردشــگری انبــوه و جایگزیــن اثبــات شــده اند و پژوهشــگران 
ایــن دو را قطب هــای مخالــف یک دیگــر در نظــر نمی گیرنــد؛
ــج  ــری از نتای ــا بهره گی ــا ب ــه در آن ه ــی ک ۳. پژوهش های
دو گــروه بــاال، فرایندهــای اجرایــی بــرای دســتیابی بــه پایداری 
شــده اند.  پیاده ســازی  و  شناســایی  انبــوه  گردشــگری  در 
ــن  ــده در ای ــای انجام ش ــروه اول و دوم، پژوهش ه ــبت گ به نس

گــروه بســیار محدودنــد. 
نــگاه اجمالــی بــه توالــی زمانــی توجــه اندیشــمندان بــه 
ــه اســت  ــن نکت ــن ای موضوعــات ســه گانۀ شناسایی شــده، مبی
ــات  ــه اثب ــوط ب ــای مرب ــه پژوهش ه ــتر ب ــته بیش ــه در گذش ک
ــه پژوهش هــای  ــوه و امــروزه بیشــتر ب اهمیــت گردشــگری انب
ــداری در  ــتیابی پای ــرای دس ــی ب ــن راهکارهای ــه یافت ــوط ب مرب

گردشــگری انبــوه امــروزه توجــه شــده اســت. 

جدول 1: دسته بندی اهم پژوهش های مرتبط با موضوع پژوهش

بنیان فلسفی موضوع اصلی پژوهش عنوانسالپژوهشگر

ریوردان
ُ
بررسی اهداف توسعۀ پایدارمحیط زیست گرایی1981ا

چرایی
بررسی مفهوم توسعۀ پایدارتوسعۀ پایدار؛ کشف تناقضات1987ردکلیفت

دیدگاه های گوناگون به توسعۀ گردشگری۱۳۹۰جعفری و همکاران
تردید در وجود محض گونه خوب یا بد 

گردشگری 

1990باتلر
گردشگری جایگزین: امید کامروایی یا 

اسب تروژان
تردید در کارکرد گردشگری جایگزین

چیستی و چرایی اثبات تأمل مجدد در گردشگری انبوهچارچوبی از رویکردهای توسعۀ پایدار1997کالرک

2000ویور
مدل مفهومی سناریوهای توسعۀ 

مقصدها

مقایسۀ ویژگی های گردشگری انبوه با 

جایگزین

چیستیتعریف گردشگری انبوهفرهنگ جامع گردشگری2000جعفری 

ویور
 2000-

 2004

سناریوهای توسعۀ گردشگری در 

مقصدها
خط سیر مسیرهای توسعۀ مقصدها 

چیستی، چرایی و 

چگونگی
2001ویور

اکوتوریسم به منزلۀ شکلی از گردشگری 

تردید در کارکرد گردشگری جایگزینانبوه: تناقضات یا حقیقت

چراییفهم انگیزه ها در اکوتوریسم2002هولدن و اون

بررسی مفهوم توسعۀ پایدارپیاده سازی STD در جزایر کوچک2002تویینگ وارد و باتلر

چیستی تعریف گردشگری انبوهگردشگری، سفر و مهمان نوازی2003مدلیک

بررسی مفهوم توسعۀ پایدارفرصت ها، تأثیرات و تغییرات گردشگری2006وال و ماتیسون
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بنیان فلسفی موضوع اصلی پژوهش عنوانسالپژوهشگر

2006ژینگ
اکتشاف پایداری گردشگری انبوه با 

رویکرد پویایی سیستمی
مدل سازی جریان گردشگری انبوه

چرایی و 

چگونگی

چیستیبررسی اهداف توسعۀ پایدارسرمایه داری؛ موضوعی جهانی2007ُپریت

مقدمه ای بر توسعۀ پایدار2008راجرز و همکاران

بررسی مفهوم توسعۀ پایدار

چرایی

2008شارپلی و تلفر
توسعۀ گردشگری در کشورهای درحال 

توسعه
چیستی و چرایی

توسعۀ گردشگری و محیط زیست۱۳۹۵شارپلی

2011ژینگ و دانگرفیلد
مدل سازی پایداری گردشگری انبوه 

در جزایر
مدل سازی جریان گردشگری انبوه

چرایی و 

چگونگی

2012ویور

مسیرهای ارگانیک، افزایشی و ترغیبی به 

سمت موقعیت گردشگری انبوه پایدار 

)SMT(

خط سیر مسیرهای توسعۀ مقصدها 
چرایی و 

چگونگی

2014ویور
دیالکتیک گردشگری انبوه پایدار به سوی 

اثبات تأمل مجدد در گردشگری انبوهگردشگری انبوه هدایت شده

تفکر مجدد درمورد گردشگری انبوه2015واینیکا

چیستی و چرایی 2016هرناندز و همکاران
ارتباط درونی بین گردشگری روستایی 

و انبوه
ارتباط میان گردشگری انبوه با اکوتوریسم 

2017ویور و لوتن
پارادایم بازدیدهای نوین در مناطق 

حفاظت شده

1393ضیائی و همکاران
توسعۀ پایدار گردشگری از دیدگاه دو 

مکتب ایده آلیسم و پراگماتیسم

ارتباط بین برداشت های متعدد از توسعۀ 

چیستی و پایدار به مکاتب و پارادایم های فکری

چرایی
1397ضیایی و عباسی

مشکالت و رویکردهای توسعۀ 

گردشگری پایدار: از نظریه تا عمل
مشکالت توسعۀ گردشگری پایدار

روش شناسی تحقیق
بــرای یافتــن بنیان هــای فلســفی گردشــگری انبــوه 
پایــدار در ادبیــات تحقیــق، در ایــن پژوهــش کیفــی از 
رویکــرد فراترکیــب1 و روش تحلیــل مضمــون2 اســتفاده شــده 
ــد از پژوهش هــای پیشــین  اســت. مطالعــه و بررســی نظام من
ــر،  ــد. به عبارت دیگ ــام ش ــب انج ــرد فراترکی ــای رویک برمبن
ــن  ــای ورودی ای ــۀ داده ه ــات به منزل ــایر مطالع ــای س یافته ه
ــج  ــا، نتای ــب آن ه ــس از ترکی ــدند و پ ــاب ش ــش انتخ پژوه
جدیــدی حاصــل شــد کــه پاســخ پرســش  اصلــی مقالــه بــود. 
فراینــد غربالگــری و رســیدن بــه منابــع نهایــی در ادامــه شــرح 
1. Meta Synthesis
2. Thematic Analysis

داده شــد. به منظــور شناســایی و تحلیــل مضامیــن از مراحــل 
پیشــنهادی بــراون و کالرک3 (2006) اســتفاده شــد کــه 
ــا،  ــردآوری داده ه ــایی و گ ــۀ شناس ــج مرحل ــد از پن عبارت ان
مضامیــن،  شــناخت  و  جســت وجو  اولیــه4،  کدگــذاری 
مضامیــن.  شــبکۀ  تحلیــل  و  مضامیــن  شــبکۀ  تشــکیل 
ــر داده شناســایی  ــی مبتنی ب ــه روش اســتقرایی یعن ــن ب مضامی
شــدند و دربردارنــدۀ هــر دو نــوع مضامیــن مشــهود و مکنــون 
ــیم  ــن و ترس ــایی مضامی ــذاری، شناس ــد کدگ ــد. فراین بودن
ــخۀ ۹.۰.۲۰  ــی آی5 نس ــزار اطلس ت ــن در نرم اف ــبکۀ مضامی ش

3. Braun & Clarke 
4. Initial Coding or Open Coding
5. Atlasti
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ــه  ــه در ادام ــر مرحل ــای ه ــات و ویژگی ه ــد. اقدام ــام ش انج
ــد.  ــرح داده ش ش

مرحلۀ 1: شناسایی و گردآوری داده ها
ــی،  ــع اصل ــه شــامل ســه گام شناســایی مناب ــن مرحل ای
فراینــد  داده هاســت.  مکتوب کــردن  و  منابــع  گــردآوری 

غربالگــری و شناســایی منابــع اصلــی از ادبیــات تحقیــق 
(کتــاب، رســاله و مقالــه) برمبنــای دو معیــار عنــوان و چکیــده 
ــط، 596  ــای مرتب ــت وجوی کلیدواژه ه ــا جس ــد. ب ــام ش انج
ــوان،  ــری عن ــس از غربالگ ــد و پ ــایی ش ــه شناس ــع اولی منب
ــی  ــا بررس ــت ب ــد. درنهای ــخیص داده ش ــط تش ــع مرتب 83 منب
دقیق تــر چکیــدۀ ایــن منابــع، 41 منبــع نهایــی انتخــاب شــدند. 

جدول 2: فرایند انتخاب منابع اصلی داده ها

تعداد منابع پس از 
غربالگری چکیده

تعداد منابع پس از 
غربالگری عنوان

تعداد منابع 
اولیه

واژه های کلیدی
پایگاه های 
اطالعاتی

موتور 
جست وجو

41۸۳۵۹6

توسعۀ گردشگری پایدار
	پایداری و گردشگری انبوه

گردشگری انبوه در برابر گردشگری جایگزین
Sustainability and mass tourism
Mass tourism vs. alternative 
tourism
Sustainable mass tourism
Sustainable mass tourism 
development
Sustainable mass tourism model

Taylor and 
Francis
Researchgate.
net
SAGEPUB
books.google.
com
Elsevier 
Wiley
CABI
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 Google
Scholar

مرحلۀ 2: کدگذاری اولیه
در ایــن مرحلــه، کدگــذاری اولیــه براســاس تجزیــۀ 
ــوع  ــا موض ــودن ب ــه مرتبط ب ــروط ب ــی و مش ــن اصل ــل مت کام
و قلمــرو تحقیــق انجــام شــد. در ایــن مقالــه، ابتــدا 753 کــد 
شناســایی شــد کــه پــس از حــذف و ادغــام کدهــای تکــراری 
و مشــترک، تعــداد آن هــا بــه 704 کــد کاهــش یافــت. کدهــا از 

ــد.  ــن1 و برســاخته از متن2بودن ــه مت ــوع متصــل ب دو ن

مرحلۀ 3: جست وجو و شناخت مضامین
برقــراری ارتبــاط بیــن کدهــا و تشــکیل مضامیــن و 
ــن  ــی در ای ــن دو گام اصل ــی مضامی ــش و بازبین ــن پاالی همچنی
مرحلــه هســتند. در ایــن مرحلــه، کدهایــی بــا مفاهیم مشــترک به 
یکدیگــر ارتبــاط داده شــدند و به تدریــج مضمون هــای مشــخص 
را شــکل دادنــد. پژوهشــگر رفــت و برگشــت در میــان داده هــا و 
مضامیــن را دائــم انجــام داد. درحقیقــت در ایــن مرحلــه، گام های 

اولیــه بــرای ترکیــب داده هــا بــا یکدیگــر برداشــته شــد. 

1. Code in Vivo
2. Constructed Code

شکل 1: برقراری ارتباط بین کدها و تشکیل مضامین اولیه در محیط نرم افزار
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مرحلۀ 4: تشکیل شبکۀ مضامین
ــرل  ــد از کنت ــه عبارت ان ــن مرحل ــی در ای گام هــای اصل
هم خوانــی مضامیــن بــا کدهــا، مرتب کــردن مضامیــن، 
و  فراگیــر  و  ســازمان دهنده  پایــه،  مضامیــن  دســته بندی 
مضامیــن،  شــبکۀ  مضامیــن.  شــبکۀ  ترســیم  همچنیــن 
مضامیــن پایه1(کدهــا و نــکات اصلــی متــن)، مضامیــن 
ــص  ــب و تلخی ــت آمده از ترکی ــازمان دهنده2(مضامین به دس س
عالــی  فراگیــر3 (مضامیــن  مضامیــن  و  پایــه)  مضامیــن 
ــم  ــۀ کل) را نظ ــن به مثاب ــر مت ــم ب ــول حاک ــدۀ اص دربرگیرن
قالــب نقشــه های  ایــن مضامیــن در  می بخشــد. ســپس 
ــه  ــن س ــک از ای ــتۀ هری ــن برجس ــیم و مضامی ــی ترس گرافیک
ســطح همــراه بــا روابــط میــان آن هــا در قالــب شــبکه نشــان 
ایــن  در   .(1390 همــکاران،  و  (جعفــری  می شــوند  داده 
پژوهــش، 79 مضمــون پایــه، 37 مضمــون ســازمان دهنده و 

ــدند.  ــایی ش ــر شناس ــون فراگی 8 مضم

یافته های تحقیق
هشــت  ســازمان دهنده،  مضمون هــای  ترکیــب  از 
مضمــون فراگیــر شناســایی شــدند کــه جامعیــت الزم را 
ــن  ــبکۀ مضامی ــتند. ش ــا داش ــۀ کده ــش دادن هم ــرای پوش ب
ــۀ  ــداری به منزل ــده عبارت انــد از: ۱) پای ــر شناسایی ش فراگی
یــک پیوســتار؛ ۲) پایــداری به منزلــۀ مفهومــی فراگیــر؛ 
 (۴ پایــدار؛  انبــوه  گردشــگری  تئوریــک  ریشــه های   (۳
ترجیح نــدادن الگــوی توســعۀ بــزرگ یــا کوچک مقیــاس؛ 
ــن؛  ــوه و جایگزی ــگری انب ــی گردش ــا واگرای ــی ی ۵) هم گرای
ــه  ــد عرض ــان از دو بع ــگری هم زم ــدۀ گردش ــد فزاین 6) رش
ــگری  ــه گردش ــدد ب ــر مج ــه و تفک ــل توج ــا؛ ۷) دالی و تقاض
ــن.  ــگری جایگزی ــوی گردش ــای الگ ــوه؛ ۸) محدودیت ه انب
ــی  ــش یعن ــش  پژوه ــخ  پرس ــت پاس ــن درحقیق ــن مضامی ای

ــد. ــوه پایدارن ــگری انب ــی گردش ــتی و چرای چیس

1. Basic Theme
2. Organizing Theme
3. Global Theme

شکل 2: شبکۀ مضامین فراگیر ترسیم شده در محیط نرم افزار

مرحلۀ 5: تحلیل شبکۀ مضامین
ــر  ــن فراگی ــن، مضامی ــبکۀ مضامی ــایی ش ــس از شناس پ
بیــن  ارتبــاط  تــا  تحلیــل شــده اند  و  بررســی  یک به یــک 
کدهــا، مضامیــن و الگــوی شناسایی شــده در داده هــا عمیق تــر 
ــبکۀ  ــای ش ــاس یافته ه ــش، براس ــن بخ ــود. در ای ــف ش توصی
ــش  ــوع در دو بخ ــفی موض ــه های فلس ــر، ریش ــن فراگی مضامی

ــود. ــف می ش ــل و توصی ــی تحلی ــتی و چرای چیس

چیستی گردشگری انبوه پایدار
پایداری به منزلۀ مفهومی فراگیر

ــازی 149  ــزاع و مفهوم س ــر از انت ــون فراگی ــن مضم ای
ــده  ــل ش ــازمان دهنده حاص ــون س ــار مضم ــه و چه ــد اولی ک

ــود.  ــاهده می ش ــکل 3 مش ــه در ش ــت ک اس
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شکل 3: نمایش کدها و مضامین تشکیل دهندۀ مضمون فراگیر »پایداری به منزلۀ مفهومی فراگیر« در محیط نرم افزار

وام دار  گردشــگری،  در  پایــداری  بن مایــۀ  و  ریشــه 
 Swarbroke, 2006;( ــت ــدار اس ــعۀ پای ــوم کالن توس مفه
Niñerola et al., 2019). توســعه ای کــه بنابــر تعریــف 
ــل  ــازمان مل ــت س ــط زیس ــعه و محی ــیون توس ــزارش کمیس گ
ــن1  ــدون به خطرانداخت ــر را ب ــل حاض ــای نس ــد نیازه می توان
ــازد  ــرآورده س ــش ب ــن نیازهای ــرای تأمی ــی ب ــل آت ــی نس توانای
)United Nations, 1987: 15). هماننــد ســایر علــوم، بــه 
ــز به ســرعت مدنظــر  ــدار در گردشــگری نی مفهــوم توســعۀ پای
ــفیعی  ــد )Jafari, 2000: 567؛ ش ــد ش ــت و تأیی ــرار گرف ق
ــی  ــدف بلندمدت ــم ه ــداری درحک ــکاران، 1395) و پای و هم
ترســیم شــد کــه صنعــت گردشــگری آن را جســت وجو 

 .(Lesar et al., 2020) می کنــد 
ارائــه  متعــددی  تعاریــف  پایــدار  گردشــگری  از 
شــده اســت (Huang et al., 2019(. ســازمان جهانــی 
اقتصــادی،  تأثیــرات  قــراردادن  مدنظــر  بــر  گردشــگری 
اجتماعــی و زیســت محیطی فعلــی و آتــی و برطرف کــردن 
ــت  ــط زیس ــدگان، محی ــدگان، عرضه کنن ــای بازدیدکنن نیازه
ــع  ــن مناف ــی آن را تأمی ــد دارد.2 برخ کی ــان تأ ــع میزب و جوام
اقتصــادی بــرای همــۀ ذی نفعــان در نظــر می گیرنــد؛ بــا 
ــر منفــی نگــذارد  ــع نســل های آتــی تأثی ــد کــه در مناب ایــن قی
)Swarbroke, 2000:18; Hunter, 2002: 5(. برخــی آن 
ــاندن  ــوب و به حداکثررس ــرات نامطل ــاندن تأثی را به حداقل رس

1. Compromising
2. www.unwto.com. 2021.

از  برخــی  و  دانســته   )Weaver, 2014) مثبــت تأثیــرات 
ــد و  ــه آن داده ان ــی ب ــی و مکان ــد زمان ــم قی ــران ه صاحب نظ
گردشــگری ای را پایــدار می داننــد کــه بتوانــد در یــک منطقــه، 
 Jafari,) ایــن ویژگــی را بــرای مــدت نامحــدودی حفــظ کنــد

 .(2000: 567
پایــدار  توســعۀ  مفهــوم  پژوهشــگران  از  بســیاری 
ــض،  ــی متناق ــدار، مفهوم ــعۀ پای ــون توس ــگری را همچ گردش
چالش برانگیــز، مبهــم و دارای تعاریــف متعــدد دانســته اند 
ــد دارد  ــدار و منتق ــزان طرف ــک می ــه ی ــه ب ــد ک ــان دادن و نش
 Redclift, 1987; Twining-Wardویلیامــز،1388؛)
 & butler, 2002; Lew et al., 2004; Rogers et al.,
معنایــی،  به لحــاظ   .)2008; sharpley, 2009; 2020
ــزی  ــت. چی ــدت اس ــم اندازی بلندم ــد چش ــداری نیازمن پای
ــی  ــری جاودان ــد و عم ــادوام باش ــد ب ــت بای ــدار اس ــه پای ک
 Wall) داشــته باشــد. در مقابــل توســعه بــر تغییــر داللــت دارد
Mathieson, 2006: 290 &(. ابهــام در ایــن اســت کــه آیــا 
ــد  ــه می توان ــت ک ــعه ای اس ــای توس ــه معن ــدار ب ــعۀ پای توس
ــا  ــت ی ــعه اس ــا توس ــت ب ــت اولوی ــن حال ــد در ای ــدار باش پای
به معنایــی توســعه ای اســت کــه به ســبب محدودیت هــای 
 sharpley,(می شــود محــدود  زیســت محیطی  پایــداری 

)2009: 113
بــه بــاور رابینســون3 )2004) از دیربــاز بیــن طرفــداران 
حفاظــت از منابــع طبیعــی یــا پیــروان جنبــش رمانتیــک ـ کــه 

3. Robinson
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ــدون  ــر و ب ــورت بک ــی به ص ــق طبیع ــه داری مناط ــی نگ درپ
ــرداری  ــداران بهره ب ــا طرف ــتند ـ ب ــرداری هس ــه بهره ب هیچ گون
ــط  ــت از محی ــی مراقب ــه درپ ــی ـ ک ــع طبیع ــدار از مناب پای
زیســت و طبیعــت همــراه بــا اســتفادۀ بهینــه از آن انــد ـ تمایــز 
وجــود دارد. موضــع گــروه اول، طرفــداری از تغییــر ارزش ها و 
ســبک زندگــی اســت؛ درحالی کــه موضــع گــروه دوم، ترویــج 
دســتاوردهای کارآمــد و کاربســت راهکارهــای فناورانه اســت 
 O’Riordan, زاهدی و نجفــی، 138۴؛ تصدیقــی، 1382؛)

)1981; Sharpley, 2009: 109
بــه بــاور لیلــز1 (1991) بــه زبــان ســاده توســعۀ پایــدار 
تابعــی از پایــداری بــه همــراه توســعه اســت. جنبــۀ پایــداری 
ایــن معادلــه ثابــت اســت. پــس بــا توجــه بــه منابــع محــدود 
و شــکنندۀ منابــع طبیعــی، کــه بشــریت بــه آن وابســته اســت، 
 .)Sharpley, 2020) بایــد در توســعه تعــادل حاصــل شــود
م بشــری اســت. 

ّ
چشــم انداز پایــداری هــدف اساســی و مســل

ــد  ــود، فراین ــرح می ش ــه مط ــردرگمی و مناقش ــه س ــی ک جای
دســتیابی بــه ایــن هــدف اســت (Porritt, 2007(. بــه نظــر 
ــدار  ــعۀ پای ــرد توس ــودن رویک ــه غالب ب ــه ب ــا توج ــد ب می رس
کیــد بــر هریــک  در عصــر فعلــی، ایــن تناقــض مفهومــی و تأ

از مواضــع همچنــان ادامــه داشــته باشــد. 
نکتــۀ اصلــی مغفول مانــده ایــن اســت کــه به رغــم همــۀ 
ــد  ــی و تفســیرپذیری ضــرورت دارد در فراین مشــکالت معنای
ــن  ــری ای ــت و فراگی ــه جامعی ــدار ب ــگری پای ــعۀ گردش توس
مفهــوم توجــه شــود، جامعیتــی کــه آن را بــه توســعۀ گونــه ای 
خــاص از گردشــگری محــدود نمی دانــد و بــه اشــکال 
ــه  ــد. چنان ک ــالق نمی کن ــت اط ــد و زش ــب ب ــر برچس دیگ
ــگری  ــازی از گردش ــه مفهوم س ــمندان هرگون ــی از اندیش برخ
ــوه و  ــم از انب ــگری، اع ــکال گردش ــۀ اش ــامل هم ــدار را ش پای
ــعۀ  ــه توس ــده ب ــازگار و کمک کنن ــه س ــد، ک ــن می  دانن جایگزی
 Butler, 1990; Clarke, 1997; Jafari, ) پایــدار باشــد
 2000: 567; Liu, 2003: 461; Weaver, 2012,
ــه  ــی ک Harrison & Sharpley, 2017: 5 ;2017(. نگاه
ســازمان جهانــی گردشــگری را بــرآن داشــت تــا گردشــگری را 
ابــزاری بــرای توســعۀ پایــدار قلمــداد کنــد و اذعــان کنــد کــه 
ــگری  ــعۀ گردش ــی توس ــای مدیریت ــتورالعمل ها و اقدام ه دس
ــت.2  ــدنی اس ــا اجراش ــا و مقصده ــۀ گونه ه ــدار در هم پای
ــن  ــدار ای ــگری پای ــعۀ گردش ــی در توس ــر مفهوم ــس از نظ پ
قابلیــت وجــود دارد کــه اندیشــمندان و مدیــران صنعــت 
ــن تقویــت  ــج گردشــگری جایگزی ــار تروی گردشــگری در کن
پایــداری در گردشــگری انبــوه را نیــز مطالعــه و مطالبــه کننــد. 

1 .Leles
2. www.unwto.com, 2021

پایداری به منزلۀ یک پیوستار
پیوســتار«  به منزلــۀ  پایــداری  »فراگیــر  مضمــون 
ــازمان دهندۀ  ــون »س ــه و دو مضم ــد اولی ــه از 37 ک انتزاع یافت
پیوســتاربودن گردشــگری پایــدار« و »منطــق اشــتباه صفــری و 
یکــی در پذیــرش یــا رد نــوع خاصــی از گردشــگری« تشــکیل 
شــده اســت. در ادامــه ایــن مضمــون شــرح داده شــده اســت. 
الگوهــای  توســعۀ  در  رایــج  خطاهــای  از  یکــی 
گردشــگری، نــگاه صفــر و یکــی بــه موضــوع پایــداری 
ــتانداردی  ــدار، اس ــعۀ پای ــوم توس ــه مفه ــال آن ک ــت؛ ح اس
واحــد و مطلــق نــدارد. در مقابــل توســعۀ پایــدار، پیوســتاری3 
ــران  ــدات بازیگ ــطح تعه ــرش و س ــاس نگ ــه براس ــت ک اس
 Niñerola( صنعــت گردشــگری بــه آن شــکل می گیــرد
et al., 2019(؛ موضوعــی کــه پیش تــر هانتــر4)1994) 
ــاره  ــه آن اش ــود ب ــای خ ــم در پژوهش ه ــر5)1997) ه و ترن
ایــن  مدیــران  اگــر   .)Swarbroke, 2000: 6) کرده انــد 
نکتــۀ به ظاهــر ســاده را به خوبــی درک نکننــد، اقدامــات 
ــت و  ــت اس ــد نادرس ــی آن می آین ــه درپ ــی ک ــا عملکردهای ی
درنهایــت نتایجــی را کــه بــرای توســعۀ گردشــگری الزم اســت 

.)Wilkinson, 2012) تأمیــن نخواهنــد کــرد

جدول 3: درجه های مختلف پیوستار پایداری 
)Swarbroke, 2000: 7(

ویژگیدرجۀ پایداری

خیلی ضعیف

و  رشــدگرا  منفعت طلــب۱؛  و  انســان مدار 
ــع  ــری از مناب ــع. بهره گی ــتفاده از مناب ــوء اس س
انجــام  باالتریــن حــد ممکــن  در  طبیعــی 
ــق  ــن اســت کــه ازطری ــر ای می شــود. فــرض ب
فّناورانــه،  نوآوری هــای  و  اقتصــادی  رشــد 
ــی  ــرمایۀ طبیع ــن س ــت۲ بی ــی بی نهای جایگزین

اســت. امکان پذیــر  به خوبــی  انســانی  و 

ضعیف

طرفــدار  منفعت طلــب؛  و  انســان مدار 
حراســت۳ از منابــع؛ رشــد (اقتصــادی) تعدیــل 
ــت درون  ــای عدال ــود. برمبن ــت می ش و مدیری
و بیــن نســلی، درمــورد انتقــال هزینــه و منافــع 
نــگاه  در  دارد.  وجــود  مالحظاتــی  توســعه 
ــی  ــرمایۀ طبیع ــن س ــت بی ــی بی نهای جایگزین
و انســانی بــه دلیــل شــناخت بیشــتر از برخــی 
ســرمایه های حیاتــی جهــان (ماننــد الیــۀ ازن، 
ــرمایۀ  ــی). س ــتم های طبیع ــی از اکوسیس برخ
انســانی بــه شــکل ثابــت یــا در طــول زمــان بــه 
ــرات  ــود. تأثی ــزوده می ش ــی اف ــرمایۀ طبیع س
ــادی  ــرات اقتص ــت محیطی از تأثی ــی زیس منف

تمایــز داده می شــود.

3. Spectrum
4. Hunter
5. Terner
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ویژگیدرجۀ پایداری

قوی

دیــدگاه محیط گــرا (اکوسیســتمی)؛ حامــی 
یکپارچگــی  حفــظ  منابــع؛  از  حفاظــت۴ 
ــت  ــی اس ــتم ها ارزش اصل ــرد اکوسیس عملک
و اســتفاده از منابــع انســانی ارزش ثانویــه 
ــتر  ــی بیش ــع گروه ــه مناف ــد. ب ــمار می آی به ش
اهمیــت  مصرف کننــدگان  فــردی  منافــع  از 
بیــن  و  درون  عدالــت  بــه  می شــود.  داده 
ــتن  ــار تمیزگذاش ــت. در کن ــد اس ــلی پایبن نس
بیــن تأثیــرات زیســت محیطی و اقتصــادی، 
ــروی از  ــۀ پی ــۀ نتیج ــدار به منزل ــاد پای ــه اقتص ب
ــاور دارد؛  ــت ب ــی ثاب ــای طبیع ــون دارایی ه قان
رشــد اقتصــادی و جمعیتــی نزدیــک بــه صفــر 

ــت ــم) اس ــیار ک (بس

خیلی قوی

اخــالق  و  اکوسیســتم  دوســتدار  و  حامــی 
تاجایی کــه  منابــع  از  زیســتی۵؛ حفاظــت 
اســتفاده از منابــع طبیعــی بــه حداقــل برســد. 
ــی  ــا ارزش ذات ــت ی ــوق طبیع ــه حق ــد ب تعه
غیرانســانی؛ مخالــف  زنــدۀ  ارگانیســم های 
رشــد اقتصــادی و خواهــان کاهــش جمعیــت 

ــانی. انس

)Swarbroke, 2000: 7(
نکتــۀ حائــز اهمیــت دیگــر، پیاده ســازی و تقویــت 
ــراد و  ــرای اف ــه ب ــت ک ــدی اس ــگری فراین ــداری در گردش پای
نهادهــای درگیــر آن، بی شــک ســفری آنــی، زودگــذر، خطــی 
و ممتــد نخواهــد بــود. بســیاری از مقصدهــا براســاس شــیوۀ 
مدیریــت، رفتــار گردشــگران و عوامــل متعــدد اثرگــذار بیرونــی 
ــت هایی را در  ــت و برگش ــان، رف ــول زم ــت در ط ــن اس ممک
ــه  ــه ای ک ــند، نکت ــته باش ــداری داش ــف پای ــای مختل درجه ه
به شــکلی متفــاوت در »ســناریوهای عمومــی توســعۀ مقصــد« 
دیویــد ویــور (2000، 2014( نیــز بــه آن اشــاره شــده اســت. 

گردشگری  شکل گیری  تئوریک  ریشه های 
انبوه پایدار 

اولیــه  کــد   60 انتــزاع  از  فراگیــر،  مضمــون  ایــن 
مطالعــۀ  »روش شناســی  ســازمان دهندۀ  مضمــون   ۳ و 
ــدار«، »تئوری هــای اصلــی شــکل گیری  ــوه پای گردشــگری انب
گردشــگری انبــوه پایــدار« و »ســناریوهای توســعۀ مقصدهــای 
ادبیــات  بررســی  اســت.  آمــده  به دســت  گردشــگری« 
مقالــۀ  نــگارش  زمــان  تــا  کــه  نشــان می دهــد  تحقیــق 
ــه و الگــوی اصلــی مرتبــط  ــه هفــت نظری ــوان ب حاضــر، می ت
بــا موضــوع گردشــگری انبــوه و پایــداری اســتناد کــرد. 
رویکردهــای توســعۀ گردشــگری پرفســور جعفــری (1989)، 
الگــوی مبنایــی ســناریوهای توســعۀ مقصدهــای گردشــگری 
ــدار  ــوه پای ــگری انب ــه گردش ــرا ب ــیرهای همگ )2000)، مس

از   (2014) هدایت شــده  انبــوه  گردشــگری  و   (2012(
ــر  ــد باتل ــات مقص ــه حی ــدۀ چرخ ــوی اصالح ش ــور، الگ وی
ــد (2009) و  ــرمایه های مقص ــای س ــعه برمبن )2006)، توس
ــن  ــوان قوی تری ــه (2017) شــارپلی را می ت گاهان گردشــگری آ
نظریه هــای علمــی مطــرح شــده دانســت. در ادمــه هریــک از 

می شــوند. داده  شــرح  به اختصــار  نظریه هــا  ایــن 
ارتبــاط  بــرای  ریشــه های علمــی  در جســت وجوی 
ــن  ــای آغازی ــی از نظریه ه ــوه، یک ــگری انب ــداری و گردش پای
بــه   (1989) جعفــری  پرفســور  رویکردهــای  محکــم  و 
روندهــای توســعۀ گردشــگری اســت. ایشــان روندهــای 
محتاطانــه،  طرفدارانــه،  رویکــرد  چهــار  در  را  توســعه 
ــاس  ــد. براس ــته بندی کرده ان ــور1 دس ــه و دانش مح تطابق گرایان
ــوه  ــگری انب ــداری و گردش ــن پای ــۀ بی ــته بندی، رابط ــن دس ای
کــرد،  شناســایی  دانش محــور  رویکــرد  در  می تــوان  را 
ــی  ــارج از جزم اندیش ــد، خ ــگاه نظام من ــا ن ــه ب ــردی ک رویک
ــگری  ــد گردش ــا ب ــوب ی ــۀ خ ــته بندی گون ــدی، دس و تک بع
را فقــط ابهــام می دانــد و بــاور دارد براســاس مدیریــت و 
ــی  ــرات منف ــش تأثی ــکان کاه ــده، ام ــزی اندیشیده ش برنامه ری
ــود دارد  ــت آن وج ــرات مثب ــت تأثی ــوه و تقوی ــگری انب گردش
 Weaver, تــراب احمــدی، 1391: 3۸-36؛ (ضیایــی و 
ــه  ــود ک ــم ش ــرایطی فراه ــکان دارد ش ــن، ام 2000(. بنابرای
ــس،  ــود و برعک ــک ش ــداری نزدی ــه پای ــوه ب ــگری انب گردش
گردشــگری جایگزیــن، کــه در ظاهــر بــا اصــول توســعۀ پایــدار 
ــدار گســترش  ــه شــکل ناپای ــر اســت، ب گردشــگری همخوان ت
ــری  ــۀ نظ ــا و خردمای ــری مبن ــور جعف ــته بندی پرفس ــد. دس یاب

ــد.  ــور ش ــرات وی ــژه تفک ــمندان به وی ــایر اندیش س
مقصدهــای  در  توســعه  الگوهــای   (2006) ویــور 
ــه چهــار ســناریوی کلــی دســته بندی می کنــد  گردشــگری را ب
خودجــوش،2  جایگزیــن  گردشــگری  از:  عبارت انــد  کــه 
گردشــگری جایگزیــن هدفمنــد،3 گردشــگری انبــوه ناپایــدار4 و 
گردشــگری انبــوه پایــدار.5 ایــن چهــار ســناریو، بــر دو محــور 
مقــررات6 و تراکــم7 ترســیم شــده اند و شــدت آن از کــم تــا زیاد 
در نظــر گرفتــه شــده اســت. غالــب مقصدهــای گردشــگری، 
ــن  ــگری جایگزی ــروه گردش ــی، در گ ــی طبیع ــژه در نواح به وی
خودجــوش قــرار می گیرنــد. گردشــگری انبــوه ناپایــدار نتیجــۀ 

1 . Advocacy, Cautionary, Adaptancy and Knowledge-based 
platform
2. Circumstantial Alternative Tourism (CAT)
3. Deliberate Alternative Tourism (DAT)
4. Unsustainable Mass Tourism (UMT)
5 . Sustainable Mass Tourism (SMT)
ــررات و  ــن و مق ــع قوانی ــان وض ــور هم ــر، منظ ــارت دقیق ت ــه عب Regulation .6 : ب
میــزان کنترلــی اســت کــه مدیــران بــرای تنظیــم توســعة گردشــگری اعمــال می کننــد. 
ــه  ــد ک ــان می ده ــاالت نش ــایر مق ــور در س ــات وی ــی نظری Intensity  .7 :بررس
ــی  ــی و مکان ــازه زمان ــاس و حجــم گردشــگران اســت کــه در ب منظــور همــان مقی

ــوند. ــر می ش ــد حاض ــک مقص ــخصی در ی مش
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توســعۀ گردشــگری در مقصدهایــی اســت کــه کنتــرل و 
نظــارت کافــی بــر آن هــا نیســت و بیــش از ظرفیــت پذیــرش 
ــدۀ  ــد پذیرفته ش ــت محیطی و ح ــی، زیس ــی ـ فرهنگ اجتماع
ــوه  ــگری انب ــوری گردش ــد. در تئ ــترش یافته ان ــرات گس تغیی
ــاالی  ــم ب ــد تراک ــی مانن ــامل ویژگی های ــدار (SMT) ش پای
گردشــگران، ابعــاد بزرگ مقیــاس در اقتصــاد گردشــگری، 
ــاالی جامعــۀ محلــی، حفــظ مشــتریان و  کنتــرل و نظــارت ب
ــور  ــت (Weaver, 2006). وی ــی اس ــاری بوم ــویق معم تش
ــن  ــک از ای ــا در هری ــی از مقصده ــی واقع ــان نمونه های ــا بی ب

ــت.  ــرح داده اس ــا را ش ــی آن ه ــل جابه جای ــا، دالی موقعیت ه
نکتــۀ حائــز اهمیــت ایــن اســت کــه ایــن ســناریوها قابلیــت 
ــه  ــت ک ــن بدان معناس ــد. ای ــر را دارن ــه یکدیگ ــدن ب تبدیل ش
برنامه ریــزی، می تــوان گردشــگری  و  براســاس مدیریــت 
جایگزیــن خودجــوش و گردشــگری انبــوه ناپایــدار را بــه 
ــدار  ــوه پای ــگری انب ــد و گردش ــن هدفمن ــگری جایگزی گردش
تغییــر داد. البتــه پرواضــح اســت کــه ایــن مســیرها می تواننــد 

ــد. خــالف جهــت هــم حرکــت کنن

)Weaver, 2000( 1شکل 4: مدل مبنایی سناریوهای توسعه در مقصدهای گردشگری

1. A Broad Context Model of Destination Development 
2. Organic, Incremental and Induced PathsScenarios

بــا اعمــال اصالحاتــی  ادامــه، ویــور (2012)  در 
»مســیرهای  الگــوی  و  ارتقــا  را  خــود  مبنایــی  الگــوی 
 »SMT ــه ســمت موقعیــت ارگانیــک، افزایشــی و ترغیبــی2 ب
ــیرهای  ــت مس ــو، او درحقیق ــن الگ ــد. در ای ــه می ده را ارائ
ــناریوی  ــه س ــناریویی ب ــت از س ــر وضعی ــرای تغیی ــن ب ممک
دیگــر را تبییــن کــرده اســت و در مقالــه چرایــی بــاور حرکــت 
 (SMT) ســایر موقعیت هــا بــه گردشــگری انبــوه پایــدار
ــتر  ــرای بیش ــوع ب ــب الوق ــوب و قری ــدی مطل ــۀ پیام را به منزل
مقصدهــای گردشــگری شــرح می دهــد. بــه بــاور او، کمیابــی 
گاهــی از  منابــع طبیعــی، گســترش فناوری هــای ســبز، آ
ــی  ــی، محیط گرای ــی جهان ــرات اقلیمــی، بحران هــای مال تغیی
نهادینه شــده (ســاختارمند) و ارتقــای ضریــب نفــوذ اینترنــت، 

پیدایــش پایــداری را به منزلــۀ هنجــار اجتماعــی تســهیل 
ــا هنجــار کالن تــر رشــد دلخــواه (اقتصــادی)  می کننــد کــه ب
ــدار در  ــوه پای ــگری انب ــت. گردش ــدن اس ــال ترکیب ش درح
امتــداد ایــن ســه مســیر و بــه شــکل تکاملــی درحــال پیدایــش 
اســت. هــر مســیر الزامــات مدیریتــی و برنامه ریــزی خــاص 
ــر  ــت تأثی ــی را تح ــت تدریج ــن حرک ــور ای ــود را دارد. وی خ
فرصت طلبانــۀ  انطبــاق  و  محیطــی3  عمل گرایــی  نوعــی 
ســرمایه داری می دانــد. براســاس ایــن الگــو، گردشــگری 
انبــوه نیــز درحــال حرکــت بــه ســمت پایــداری اســت. 
ــتر  ــت بیش ــن حرک ــه ای ــاور دارد ک ــور (2006) ب ــه وی البت
ــود  ــی) خ ــات تدریج ــر پارادایمی4(اصالح لنگ

َ
ــورت ت به ص

را نشــان می دهــد تــا این کــه بخواهــد به شــکل تغییــری 

3. Environmental Pragmatism
4. Paradigm Nudge
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بیفتــد  اتفــاق  جهان بینــی)  در  بنیــادی  پارادایمی1(تغییــر 
گردشــگری  مقصدهــای  درواقــع   .(27  :2012  ,Singh(
ــت  ــی اس ــون مدیریت ــای گوناگ ــناریوها و رویکرده ــت س تح
کــه منشــاء همگــی آن هــا گردشــگری جایگزیــن خودجــوش 

ــی  ــا حرکت ــزا و ب ــیر مج ــه مس ــول س ــت و در ط )CAT) اس
تدریجــی بــه ســمت موقعیــت گردشــگری انبــوه پایــدار 
)SMT) حرکــت می کننــد (ضیایــی و عباســی، 1397). 

1. Paradigm Shift
2. Enlightened Mass Tourism

)Weaver, 2012( شکل 5: مسیرهای رسیدن به گردشگری انبوه پایدار

ــا  ــوه و ب ــگری انب ــر گردش ــز ب ــا تمرک ــور (2014) ب وی
رویکــرد اصــالح و بهبــود نظریــۀ خــود، اصطالح »گردشــگری 
انبــوه هدایت شــده«2 را جایگزیــن »گردشــگری انبــوه پایــدار« 
ــده«  ــوه هدایت ش ــگری انب ــوب »گردش ــد. او در چارچ می کن
ــا  ــوه را ب ــن و انب ــگری جایگزی ــدن گردش ــی ترکیب ش چگونگ
اقتبــاس از باتلــر (1991) بــه کمــک منطــق دیالکتیکــی تبییــن 
هدایت شــده  انبــوه  گردشــگری  روش،  ایــن  در  می کنــد. 
به منزلــۀ »ســنتز«ی درحــال تکامــل اســت کــه از »تــز« 
ــرمایه گرایی  ــول س ــای اص ــوه برمبن ــگری انب ــه گردش ــاز ب نی
اصــول  مبتنی بــر  جایگزیــن  گردشــگری  »آنتی تــز«  و 
ــوه  ــگری انب ــاور او، گردش ــه ب ــت. ب ــده اس ــی برآم اخالق گرای
ــام  ــق و ادغ ــه از تلفی ــت ک ــارن اس ــنتزی نامتق ــده س هدایت ش
 صرفــۀ مقیــاس و نــوآوری 

ً
بهتریــن مزیت هــای هریــک، مثــال

ــه  ــوه و الزامــات اخالقــی و متعهدان رقابتــی در گردشــگری انب
بــه محیــط زیســت در گردشــگری جایگزیــن شــکل می گیــرد 
)Weaver, 2014: 131(. در پایــان شــایان ذکــر اســت 
ــته های  ــام در نوش ــر ن ــن تغیی ــی ای ــاوت و چرای ــزام، تف ــه ال ک
ویــور چنــدان مشــخص نیســت و ضــرورت دارد کــه در آینــده 

تکمیــل شــود.3مدل چرخــۀ حیــات مقصــد (TALC(4باتلــر 
ــه  ــای به کاررفت ــن مدل ه ــهورترین و تخصصی تری ــی از مش یک
ــی  ــی، زمان ــدل فضای ــن م ــت. ای ــگری اس ــات گردش در ادبی
ــد  ــگاه مقص ــان دادن جای ــرای نش ــا ب ــن ابزاره ــی از بهتری یک
ــۀ 1980،  ــس از ده ــگری ب.پ. پ ــعۀ گردش ــد توس در فراین
 Baum, 1998; Butler,( نویســندگان  و  نظریه پــردازان 
 2004; Cole, 2009, 2012; Douglas, 1997; Garay
 & Cànoves, 2011; Getz, 1992 in Yang and Fik,
ــد و  ــتفاده کردن ــدل اس ــن م ــرات از ای ــیاری به ک 2014) بس
ــکاران،  ــور و هم ــد (ابراهیم پ ــش آن زدن ــه ویرای ــت ب گاه دس
همــکاران،  و  مهــدوی  Lagiewski, 2006: 29؛  1399؛ 
اصالح شــده،  الگوهــای  مرتبط تریــن  از  یکــی   .(1393
ــه  ــداری را ب ــوم پای ــه مفه ــت ک ــد4 (2006) اس ــوی بوی الگ
ــای  ــرد آن را در پارک ه ــرده و کارب ــه ک ــوی TALC اضاف الگ
ملــی کانــادا نشــان داده اســت (Boyd, 2006: 125). بویــد 
معتقــد اســت پایــداری در هریــک از مراحــل چرخــۀ حیــات 
ــه  ــور مقابل ــد به منظ ــی مقص ــاس توانای ــت براس ــن اس ممک
ــه  ــی، ک ــا اجتماع ــت محیطی ی ــادی، زیس ــارهای اقتص ــا فش ب

ــر 2020 هــم  3. دانشــجو در پرســش خــود از ایشــان در اکتب
پاســخ محکمــی دریافــت نکــرد.

4. Tourism Area Life Cycle
5. Boyd
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از ترکیــب فعالیت هــای موجــود و عملکردهــای گوناگــون 
ــل می شــود، تشــخیص داده  شــود. براســاس  ــر آن هــا تحمی ب
شــاخص های شناسایی شــده در چرخــۀ حیــات مقصــد، 
مقصدهــای  در  کــه  کــرد  نتیجه گیــری  چنیــن  می تــوان 
به منزلــۀ  پایــداری،  موضــوع  دربــارۀ  انبــوه  گردشــگری 
ــه  ــک ب ــد و نزدی ــۀ رش ــر مرحل  از اواخ

ً
ــال ــزوده، عم ارزش اف

ــم  ــد ـ اع ــرایط مقص ــرا ش ــود؛ زی ــث می ش ــوغ بح ــۀ بل مرحل
از تعــداد گردشــگران و تأسیســات ایجادشــده ـ به حــدی 
خواهــد رســید کــه می تــوان آن را در زمــرۀ مقصدهــای 
ــار دو پیشــنهاد باتلــر،  ــوه قلمــداد کــرد. در کن گردشــگری انب
از  بهره گیــری  و  انسان ســاخت  جاذبه هــای  خلــق  یعنــی 
 ،)Butler, 2006: 8) استفاده نشــده  طبیعــی  جاذبه هــای 
تقویــت پایــداری درحکــم رویکــردی مدیریتــی نیــز ازجملــه 
ــای1  ــرای احی ــد ب ــران می توانن ــه مدی ــت ک ــی اس راهکارهای

ــد.  ــز کنن ــر آن تمرک ــوه ب ــگری انب ــای گردش مقصده
گردشــگری  شکســت خوردن  ادعــای  بــا  شــارپلی 
ــعۀ  ــرای توس ــی ب ــدگاه جایگزین ــی دی ــرا، درپ ــدار در اج پای
گردشــگری اســت تــا رابطۀ بیــن توســعه، گردشــگری و محیط 
زیســت را ســامان دهــد. وی هدفــش از طــرح ایــن دیــدگاه را 
ــتر  ــی بیش ــد و بررس ــر، نق ــردی عمل گرایانه ت ــنهاد رویک پیش
و ایجــاد پلــی بیــن گفتمان هــای علمــی و دشــواری های 
ــد.  ــوان می کن ــگری عن ــعۀ گردش ــا در توس ــی مقصده اجرای
برهمین اســاس، دیــدگاه ســرمایه های مقصــد2 را مطــرح 
ــن  ــه ای ــرای شــکل دادن ب ــادی شــارپلی ب ــد. فــرض بنی می کن
 فعالیــت اقتصــادی 

ً
دیــدگاه ایــن اســت کــه گردشــگری اساســا

اســت. ایــن نظریه پــرداز معتقــد اســت که توســعۀ گردشــگری 
بایــد براســاس بهره بــرداری از ســرمایه ها باشــد، بــه شــیوه ای 
ــاکنان  ــه س ــده ب ــی، اهمیت دهن ــای محل ــدۀ نیازه ــه بازتابن ک
و ســازگار بــا خواســته های گردشــگران باشــد. او شــش 
ســرمایۀ انســانی، طبیعــی، اجتماعــی ـ فرهنگــی، اقتصــادی، 
ــارپلی  ــمرد. ش ــد برمی ش ــرای مقص ــی را ب ــاوری و سیاس فّن
پایــداری از نــگاه مقصــد را برخــالف مفاهیــم ایدئولوژیکــی 
ــد  ــرمایه های مقص ــد س ــده، در ذات فراین ــارج تحمیل ش از خ
ــرمایه ها،  ــه س ــته ب ــا، بس ــت مقصده ــد اس ــد و معتق می دان
نیازهــا و اهدافشــان، ممکــن اســت مســیرهای گوناگــون 
ــد  ــان چن ــا بی ــارپلی ب ــد. ش ــال کنن ــگری را دنب ــعۀ گردش توس
ــن و شــواهدی  ــی خــود را تبیی ــدگاه ذهن مطالعــۀ مــوردی، دی
ــانی  ــرمایۀ انس ــه س ــد؛ چنان ک ــرح می کن ــد آن مط ــرای تأیی ب
کوبــا در پزشــکی، ســرمایۀ سیاســی در بلــک پــول انگلســتان، 
ــی  ــرمایه های طبیع ــی و س ــی در دب ــی و مال ــرمایۀ سیاس س
ــعۀ  ــیر توس ــدۀ مس ــل تعیین کنن ــان را عام ــی در بوت و فرهنگ

1. Rejuvenation
2. Destination Capitals

 Sharpley,) اســت  دانســته  ایــن مقصدهــا  گردشــگری 
 .(2009: 175-198

ــوه در  ــگری انب ــاب گردش ــون در کت ــارپلی و هریس ش
ــدۀ  ــرای آین ــی را ب ــوی جایگزین ــک (2017) الگ ــای کوچ دنی
گردشــگری انبــوه پیشــنهاد می دهنــد. آن هــا گردشــگری 
انبــوه فعلــی را بــه مجموعــه ای از فرایندهــا وابســته می داننــد 
کــه بــه راه خــود ادامــه می دهــد. پایبنــدی بــه الگــوی متــداول 
ــی  ــه موقعیت ــگری ب ــد گردش ــث ش ــگری باع ــعۀ گردش توس
گردشــگری  منفــی  پیامدهــای  زیــرا  برســد؛  پرمخاطــره 
به طــور فزاینــده ای از مزایــای آن فراتــر رفــت. آن هــا معتقدنــد 
ــوی  ــاس الگ ــه براس ــوه، ک ــگری انب ــد گردش ــل رش در مقاب
ــرای  ــه3 ب گاهان ــردی آ ــد رویک ــرد، بای ــکل می گی ــی ش صنعت
ــابه  ــرد، مش ــن رویک ــود. در ای ــیم ش ــگری ترس ــعۀ گردش توس
ــد  ــئوالنه« نامیده ان ــگری »مس ــعۀ گردش ــی توس ــه برخ آنچ
ــان  ــل جه ــان در مقاب ــئولیت انس )Goodwin, 2011(، مس
طبیعــی مشــخص می شــود و از اســتفادۀ عاقالنــۀ منابــع 
بــه نفــع متقابــل بشــریت و طبیعــت دفــاع می کنــد. در 
ــی  ــص (یعن ــای خال ــۀ مزای ــی به منزل ــد مزایای ــگری بای گردش
همــۀ منافــع و هزینه هــا) در نظــر گرفــت کــه بــه همــۀ 
ــاغالن و  ــگری، ش ــب وکارهای گردش ــم از کس ــان ـ اع ذی نفع
عرضه کننــدگان، محیــط زیســت و جامعــه ـ به شــکل فراگیــر 
Harrison & Sharpley, 2017: 237-) ــرد ــق می گی تعل
ــه  گاهان ــرد آ ــری رویک ــتاورد نظ ــک و دس ــارۀ کم 238(. درب
ــد  ــان می کنن ــون بی ــارپلی و هریس ــوه، ش ــگری انب ــه گردش ب
ــل  ــم راه ح ــن ه ــه ای ــد ک ــار کنن ــد اظه ــدان می توانن ــه منتق ک
ایــده آل دیگــری ـ جایگزیــن ـ بــرای توســعۀ گردشــگری 
اســت. از طرفــی شــباهت های آشــکاری بیــن »رویکــرد 
ــود  ــور وج ــده« وی ــوه هدایت ش ــگری انب ــه« و »گردش گاهان آ
ــگری  ــۀ گردش گاهان ــرد آ ــت رویک ــخص اس ــه مش دارد. آنچ
بــرای آن کــه در ادبیــات گردشــگری، در قامــت نظریــه، 
ــه و اســتدالل های  ــد ادل ــده نشــان دهــد نیازمن خــود را در آین
ــای  ــبت نظریه ه ــز آن به نس ــاد متمای ــا ابع ــت ت ــری اس قوی ت

ــوند. ــایی ش ــابه شناس مش

کوچک   گردشگری؛  توسعۀ  الگوی  کدام 
مقیاس یا بزرگ مقیاس

ــه و دو  ــد اولی ــاس 57 ک ــر براس ــون فراگی ــن مضم ای
ــاس  ــگری بزرگ مقی ــوی گردش ــازمان دهندۀ »الگ ــاخص س ش
در برابــر کوچک مقیــاس« و »نبــود رابطــۀ مطلــق میــان 
ــۀ  ــد. در ادام ــایی ش ــاس« شناس ــگری و مقی ــداری گردش پای

پژوهــش ایــن مضمــون توصیــف می شــود. 

3. Conscious Approach
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مفهــوم جــذاب »کوچــک زیباســت« شــوماخر (1974) 
در واکنــش بــه پیامدهــای نگران کننــدۀ رشــد ســریع اقتصــادی 
ــد  ــی دوم مطــرح شــد. در نظــر وی، تولی پــس از جنــگ جهان
از  انــدک  اســتفادۀ  بــا  و  کوچک تــر  واحدهــای  در  بایــد 
ــریت را  ــای بش ــر، نیازه ــیلی و تجدیدناپذی ــوخت های فس س
ــن مردم محــور باشــد و خالقیــت انســان  ــد، همچنی ــن کن تأمی
را تســهیل کنــد. اندیشــۀ شــوماخر تأثیــر مانــدگاری در نظریــۀ 
توســعه به ویــژه رویکردهــای توســعۀ »جایگزیــن« داشــته 
ــه در  ــود ک ــه ب ــت (Weaver, 2012: 85-89). این گون اس
ــوه  ــگری انب ــدان گردش ــیاری از منتق ــۀ 1980، بس ــل ده اوای
ــای  ــی از ویژگی ه ــۀ یک ــت« را به منزل ــک زیباس ــر »کوچ تفک
بنیادیــن گردشــگری جایگزیــن یــا توســعۀ پایــدار گردشــگری 
بــر  الگــو  ایــن  بودنــد  در نظــر گرفته انــد؛ زیــرا معتقــد 
مالکیــت و مشــارکت محلــی و همچنیــن پایــداری فرهنگــی و 
ــی  ــای منف ــه پیامده ــد ب ــد دارد و می توان کی ــت محیطی تأ زیس
 Harrison,) بــازار گردشــگری به ســرعت واکنــش نشــان دهــد

.)2012: 80-84
ــد و  ــول ندارن ــوق را قب ــد ف ــم رون ــدان ه ــی از منتق برخ
الگــوی گردشــگری کوچک مقیــاس را مســتعد بســیاری از 
مشــکالتی می داننــد کــه در گردشــگری انبــوه نیــز وجــود دارد 
ــدار  ــگری پای ــعۀ گردش ــه توس ــد ک ــاد دارن ــل، اعتق و در مقاب
ــز1 )2002)  ــود. بیگ ــامل ش ــم ش ــوه را ه ــگری انب ــد گردش بای
ــوه  ــگری انب ــر گردش ــورد تأثی ــی، درم ــک جهان ــزارش بان در گ
نمی رســد  به نظــر  کــه  کــرد  نتیجه گیــری  چنیــن  پایــدار 
از  مؤثرتــر  اشــتغال زایی  در  کوچک مقیــاس  شــرکت های 
ــن (2006)  ــد. گودوی ــل کنن ــاس عم ــرکت های بزرگ مقی ش
و میشــل و اشــلی2 (2010) معتقدنــد اگرچــه نمونه هــای 
موفقــی از گردشــگری کوچک مقیــاس، به ویــژه در مرحلــۀ 
ــال  ــورهای درح ــی در کش ــود، ول ــده می ش ــعه دی ــن توس آغازی
ــه  ــرد ک ــام ب ــوان ن ــا را می ت ــادی از آن ه ــای زی ــعه نمونه ه توس
منجــر بــه ناپایــداری اقتصــادی شــده اند. در رد برتــری مطلــق 
ــر الگــوی  ــاس ب ــا مطلوبیــت همیشــگی الگــوی کوچک مقی ی
بزرگ مقیــاس گردشــگری می تــوان چنیــن اســتدالل کــرد:

۱. انــدازۀ بنگاه هــای کوچــک چقــدر اســت؟ ایــن 
ــا  ــه بنگاه ه ــه ب ــتگی دارد ک ــردی بس ــه و رویک ــه زاوی ــورد ب م
می توانــد  مــکان  یــک  در  بنــگاه  یــک  می شــود.  نــگاه 
ــر  ــی دیگ ــا مکان ــه ب ــی در مقایس ــد، ول ــاس باش کوچک مقی

(Harrison, 2012: 84)؛  باشــد  بزرگ مقیــاس 
کوچــک  بنگاه هــای  در  اقتصــادی  نشــت  شــاید   .۲
ــا  ــد. ام ــر باش ــد، کمت ــی دارن ــت محل ــه مالکی ــگری، ک گردش
دســتمزدها و آمــوزش در مجتمع هــای گردشــگری، کــه حتــی 

1. Biggs
2. Mitchell & Ashley

ــت؛  ــر اس ــتر و بهت  بیش
ً
ــاال ــد، احتم ــی دارن ــت خارج مالکی

نتیجــه ای کــه در مطالعــۀ تطبیقــی در کشــور فیجــی به خوبــی 
خــود را نشــان داد )Harrison, 2012: 83)؛

 بیــان می شــود کــه کســب وکارهای کوچــک 
ً
۳. معمــوال

گردشــگری زیبــا هســتند؛ چراکــه در محیــط زیســت تأثیــرات 
ــی  ــی در برخ ــن پیش فرض ــاید چنی ــد. ش ــری دارن ــی کمت منف
ــص  ــاس کالن ناق ــی در مقی ــد، ول ــت باش ــات درس از تأسیس
اســت. در گردشــگری، هزینــه همیشــه بــا انــدازه برابــر نیســت؛ 
ــل  ــیدنی ها. در حمل ونق ــذا و نوش ــت، غ ــورد اقام ــژه درم به وی
ــا  ــورد هزینه ه  درم

ً
ــوال ــاس معم ــای مقی ــی صرفه ه ــون کل قان

ماننــد  انبــوه  حمل ونقــل  از  اســتفاده  و  می شــود  اعمــال 
هواپیماهــای  به نســبت  بــزرگ  هواپیماهــای  به کارگیــری 
اغلــب  هــم  و  اســت  مقرون به صرفه تــر  هــم  کوچــک 
ــن  ــد. همچنی ــت وارد می کن ــط زیس ــه محی ــری ب ــیب کمت آس
بزرگ مقیــاس  تأسیســات  در  کــه  مقیاســی،  صرفه هــای 
گردشــگری نهادینــه شــده اند، حفاظــت محیطــی را بــه دنبــال 
دارنــد. بــرای نمونــه هتلــی ســیصداتاقه (بزرگ مقیــاس)، 
می شــود،  اداره  بین المللــی  اســتانداردهای  براســاس  کــه 
ــا  ــر و ب ــه ای کوچک ت ــه، در عرص ــل ده اتاق ــی هت ــر س در براب
ــد  ــه می کن ــات ارائ ــان خدم ــه مهمان ــر ب ــیار کمت ــی بس تخریب

)Harrison, 2012: 84)؛ 
ــس  ــک جن ــه از ی ــدگان هم ــگران و مصرف کنن ۴. گردش
و  فــردی  پیچیدگی هــای  از  تابعــی  آن هــا  رفتــار  نیســتند. 
اجتماعــی اســت. آیــا همــۀ گردشــگران بــرای تأسیســات 
کوچک تــر بیشــتر از تأسیســات بزرگ تــر ارزش قائل انــد؟ 
پاســخ منفــی اســت. برخــی تأسیســات کوچک مقیــاس را 
ترجیــح می دهنــد و برخــی گونــۀ بزرگ مقیــاس را. گویــی 
مجتمــع  یــک  اســت.  نهفتــه  بیننــده  چشــم  در  زیبایــی 
ــدی  ــت مقص ــن اس ــاحلی ممک ــروصدای س ــگری پرس گردش
ایــده آل بــرای بخشــی از بــازار گردشــگری و مکانــی نامناســب 
 Butler, 2012:) ــد ــر باش ــای دیگ ــیاری از بخش ه ــرای بس ب

 .(1394 قدمــی،  94-90؛ 
ــد مفهــوم شــوماخر  ــد کــه در پیون ــن باورن ــر ای برخــی ب
ــی دو  ــرا وقت ــد بیشــتر دقــت شــود؛ زی ــداری بای ــا مفهــوم پای ب
فاصلــۀ  از یکدیگــر  بررســی می شــود،  به تفصیــل  نظریــه 
زیــادی می گیرنــد. همان طــور کــه پیش تــر مطــرح شــد 
 )Wheeller, 1993; Butler, 2012; Butcher, 2003(
نیســت،  برابــر  پایــداری  بــا  به خودی خــود  کوچک بــودن 
 از ابعــاد فرهنگــی 

ً
ــه لزومــا ــه از بعــد اقتصــادی و ن بی شــک ن

و زیســت محیطی. افــراد در مکانــی نامناســب، بســته بــه 
فعالیتشــان، ممکــن اســت در محیــط و جمعیــت تأثیــر منفــی 
ــرار  ــتی ق ــکان درس ــه در م ــا زمانی ک ــند ت ــته باش ــتری داش بیش
دارنــد. تعــداد افــراد به تنهایــی پاســخی بــرای مشــکالت 
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ــکل اند.  ــی از مش  بخش
ً
ــا ــه مطمئن ــتند، اگرچ ــداری نیس پای

۵. بــه بــاور هــال1)2009) تــالش بــرای کاهــش 
و  ضداجتماعــی  کوچک تــر،  ســطوح  بــه  گردشــگری 
نیســت؛  پذیرفتنــی  کلــی  به طــور  و  اســت  تبعیض آمیــز 
ــر  ــطح پایین ت ــل س ــه دلی ــا ب ــی از مقصده ــر برخ ــی اگ حت
ــه  ــدی ب ــن فراین ــد. چنی ــر آین ــه نظ ــر ب ــی زیبات ــتفاده، کم اس
ــورت  ــه  ص  ب

ً
ــا ــد و تقریب ــش می ده ــا را افزای ــرانۀ هزینه ه س

اجتناب ناپذیــری بســیاری از مــردم را از بــازار خــارج می کنــد 
و گردشــگری را بــه انــدازۀ بازارهــای دهه هــای 1920، 1930 

 .(Butler, 2012: 90-94) رســاند  خواهــد   1950 و 
ــح  ــه ترجی ــیدن ب ــگری و رس ــعۀ گردش ــن در توس بنابرای
کلــی و پایــدار بــرای مقصدهــا، اســتدالل »کوچــک یــا 
ــاط دادن  ــدارد و ارتب ــا ن ــود معن ــت«، به خودی خ ــزرگ زیباس ب
پایــداری فقــط بــه انــدازه و مقیــاس فعالیــت، چنــدان علمــی 
ــا کوچــک  ــزرگ ی ــدازۀ ب ــد. نســخۀ توســعۀ ان ــه نظــر نمی آی ب
ــه  ــت و ب ــدنی نیس ــا تجویزش ــۀ مقصده ــرای هم ــادگی ب به س
ویژگی هــای متعــدد فیزیکــی، اجتماعــی، اقتصــادی و حتــی 
سیاســی مقصــد بســتگی دارد. بنابرایــن، باید از اثبات تناســب 
کوچــک = زیبــا و بــزرگ = زشــت پرهیــز و از محکومیــت یــا 
ــودداری  ــگری خ ــاص گردش ــواع خ ــۀ ان ــتایش پیش فرضان س
ــزرگ  ــت، ب ــا نیس  زیب

ً
ــا ــک حتم ــه کوچ ــور ک ــود. همان ط ش

 زشــت نیســت. بنابرایــن، الگــوی کوچک مقیــاس 
ً
هــم حتمــا

ــت  ــر اولوی ــر یکدیگ ــگری ب ــعۀ گردش ــاس توس ــا بزرگ مقی ی
و برتــری نــدارد. از نظــر مدیریتــی این کــه مقیاس هــای 
ــند  ــدار باش ــا و پای ــد زیب ــر دو می توانن ــزرگ ه ــک و ب کوچ

ــد  ــدی باش ــدف جدی ــد ه ــه می توان ــن نکت ــت دارد. ای اهمی
ــه آن  کــه بایــد در برنامه ریــزی  مقصدهــا فهــم و بــرای نیــل ب

تــالش شــود.

ارتباط گردشگری انبوه با گردشگری جایگزین؛ 
هم گرایی یا واگرایی

ــگری  ــی گردش ــا واگرای ــی ی ــِر »هم گرای ــون فراگی مضم
ــد  ــه از 114 ک ــزاع یافت ــن« انت ــگری جایگزی ــا گردش ــوه ب انب
اولیــه و 6 مضمــون ســازمان دهنده اســت کــه بــه شــرح 
ــه تبییــن  ذیــل توصیــف می شــود. یکــی از موضوعاتــی کــه ب
ــک  ــدار کم ــوه پای ــگری انب ــت گردش ــتی و ماهی ــر چیس بهت
ــوه  ــگری انب ــی گردش ــا واگرای ــی ی ــی هم گرای ــد، بررس می کن
بــا گردشــگری جایگزیــن اســت. آیــا ایــن دو می تواننــد 
ــی  ــه نف ــر ب ــی منج ــود یک ــا وج ــند ی ــر باش ــل یکدیگ مکم
و  محتاطانــه  دیدگاه هــای  براســاس  می شــود؟  دیگــری 
انطباقــی جعفــری (2001)، برخــی معتقدنــد کــه گردشــگری 
جایگزیــن و انبــوه دو قطــب مخالــف در پیوســتار گردشــگری 
هســتند (Clarke, 1997(. طرفــداران گردشــگری جایگزیــن 
ــد و  ــز می کنن ــوه تمرک ــگری انب ــرات گردش ــر مض  ب

ً
ــا عموم

ایــن نکتــه را فرامــوش می کننــد کــه همــواره گردشــگری انبــوه 
برنامه ریزی شــده  و گردشــگری جایگزیــن  برنامــه  بــدون 
ــگری  ــک گردش ــب در تقســیم بندی و تفکی نیســتند. بدین ترتی
ــان دو بخــش  ــاط می ــه تعامــل و ارتب ــز ب ــن نی ــوه و جایگزی انب

توجــه نمی شــود. 

1. Hall

جدول 4: مقایسۀ ویژگی های گردشگری انبوه و جایگزین به منزلۀ دو قطب مخالف 

گردشگری جایگزینگردشگری انبوهویژگی

بازار

بدون بازار مشخص (از همه جا)بازارهای مشخصمبدأ

کوچک تر و محدود به گروه های خاصبزرگ تر و عمومیاندازۀ بازار

انفرادی، گروه های کوچک دوستانه و خانوادگیتورهای سازمان دهی شدهالگوی سفر

برون گراتردرون گراترشخصیت

عالیق ویژه، تجربه گراییتفریح، استراحت (3s(انگیزۀ اصلی

بدون الگوی زمانیمنطبق بر فصل های اوج و رکود سفرتراکم زمانی

کید بر استانداردهامصرف گرایی کنترل شده/ مصرف تولیدات محلیباال و تأ

انعطاف پذیر ثابتبرنامۀ سفر

الگوی رفتاری
راحت/ منفعل/ پرسروصدا/ خرید/ 

بازدید از جاذبه 

مطالبه گر/ مسئول/ آرام/ توجه به سوغات/

 بازدید از مردم
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گردشگری جایگزینگردشگری انبوهویژگی

راهبردهای 

توسعه

کوچک مقیاس/ درون زابزرگ مقیاس/ برون گراالگوی توسعه

پایین و پراکنده در سطح مقصدباال و متمرکز در چند جاذبۀ اصلیتراکم مکانی

تدریجیسریعسرعت توسعه

مرمت و احیای بناهای موجودبناهای جدیدساخت وساز

سرمایه گذار محلیسرمایه گذار خارجی یا غیربومیتوسعه دهنده

نیروی کار محلیواردات نیروی کارنیروی کار

جاذبه 

مناطق بکر، دارای اصالتعمومی، ساختگی6ویژگی

کید تاحدودی تجاری شدهبه شدت تجاری شدهتأ

گردشگران و ساکنان محلیتنها گردشگران یا بیشتر گردشگرانمورد توجه

بیشتر مناطق روستاییبیشتر مناطق شهریموقعیت

اقامتگاه

کوچک مقیاسبزرگ مقیاساندازه

پراکنده در مناطق مختلفمتمرکز بر پهنه های گردشگریساختار فضایی

زیاد/ پایینکم/ باالتعداد و تراکم

سبک بومی، سازگار با محیط سبک بین المللی، تجاریمعماری

بومی، کسب وکارهای کوچکغیربومی، شرکت های بزرگمالکیت

اثرات

مکمل فعالیت های موجودمسلط بر اقتصاد محلینقش گردشگری

بیشتر درون منطقه ایبیشتر برون منطقه ایارتباط 

تأثیرات زیست محیطی و اجتماعیتأثیرات اقتصادیتمرکز

محدودگستردهنشت

یست و فرهنگ  کمزیادفشار بر محیط ز

زیاداندکمشارکت جامعۀ محلی

یب تکاثری باالپایینضر

یت مدیر

یزی منطقه ای و محلیملی و منطقه ایسطح برنامه ر

جامعۀ محلی/ کنترل کمتراز راه دور/ خارجی/ تحت کنترلنظارت

حداقل، کار راه انداز بخش خصوصیمقررات
گسترده، برای کاهش تأثیرات منفی در جامعۀ 

محلی

مداخلۀ عمومیبازار آزادسیاست

کیدات رفاه و پایداری جامعۀ محلی، یکپارچه، کالنرشد اقتصادی، سود، بخشی نگریتأ

کیفیت و تمایزصرفه به مقیاس/ قیمتمزیت رقابتی 

طبیعی و اصیلآموزش دیده و استانداردمهارت کارکنان

 Sharpley & Telfer, 2008: 39-40 quote from Butler, 1990 Weaver, 2000:218; Lane,) اقتبــاس از
)1990; Ch & Hall, 2008: 65
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ــردی،1  ــی بوم گ ــر منطق ــور (2001) از نظ ــاور وی ــه ب ب
ــت و  ــه در واقعی ــن، چ ــگری جایگزی ــاخص گردش ــاد ش نم
چــه در انتــزاع می توانــد گونــه ای از اشــکال گردشــگری انبــوه 
محســوب شــود، نــه عکــس آن؛ زیــرا گردشــگری جایگزیــن، 
ویژگی هــای  از  بســیاری  آســان،2  بوم گــردی  به ویــژه 
ــداف  ــدگان، اه ــداد بازدیدکنن ــون تع ــوه همچ ــگری انب گردش
ــت  ــی صف ــه برخ ــات را دارد؛ تاجایی ک ــطح خدم ــفر و س س
ــن3 (2002)  ــور و لوت ــد. وی ــردی افزوده ان ــه بوم گ ــوه را ب انب
ــرای دریافــت  ــد بوم گــردان سازمان دهی شــده ب نشــان می دهن
ــای  ــه فعالیت ه ــد ب ــول روز حاضرن ــینه، در ط ــت بیش رضای
ــدت)  ــاده روی بلندم ــردی (پی ــی طبیعت گ ــخت و تخصص س
ــل،  ــام مفص ــی (ش ــات و امکانات ــب ها از خدم ــد و ش بپردازن
 در 

ً
ــد کــه معمــوال ماســاژ، تخت هــای راحــت) اســتفاده کنن

 .(Weaver, 2014: 13) ــود ــده می ش ــوه دی ــگری انب گردش
ــه  ــد ک ــن باورن ــر ای ــی ب ــور (2004) برخ ــر وی ــه نظ ب
ــت؛  ــوه نیس ــگری انب ــین گردش ــن جانش ــگری جایگزی گردش
ــن، کــه اغلبشــان  ــرا شــمار اندکــی از گردشــگران جایگزی زی
ــع  ــب مناف ــبب جل ــد، س ــکیل می دهن ــول تش ــراد متم را اف
بــه محیــط زیســت  مالــی و درنتیجــه خســارت کمتــر 
طبیعــی می شــوند. بااین حــال، نمی تــوان انتظــار داشــت 
ــگاه آن را  ــده و جای ــف ش  متوق

ً
ــال ــوه کام ــگری انب ــه گردش ک

ــرا  ــد؛ زی ــاص ده ــود اختص ــه خ ــن ب ــگری جایگزی گردش
پروژه هــای  جغرافیایــی  پراکنــش  بــودن،  کوچک مقیــاس 
گردشــگری جایگزیــن و خاص بــودن مشــتریان مانــع از ایــن 
ــوه  ــگری انب ــرای گردش ــبی ب ــن مناس ــه جایگزی ــود ک می ش

ــد.  باش
در جســت وجوی رابطــۀ گردشــگری انبــوه و جایگزیــن 
(دو گونــۀ گردشــگری بــه ظاهــر متضــاد امــا بالقــوه مکمــل) 
باتلــر (1992) و ویــور (2014) از منطــق دیالکتیــک هگلــی 
ــی  ــی آت ــت هم گرای ــد اس ــور معتق ــد. وی ــره گرفته ان ــز به نی
ــرا  ــت؛ زی ــر اس ــن اجتناب ناپذی ــوه و جایگزی ــگری انب گردش
ــکار  ــده ای آش ــور فزاین ــک به ط ــف هر ی ــوت و ضع ــاط ق نق
ــور  ــر اســت. وی ــی آن هــا تحقق ناپذی ــه مواضــع قطب ــکا ب و ات
)2001) و هرنانــدز4 و همــکاران (2016) بــه رابطۀ دوســویۀ 
ــد  ــان دادن ــد و نش ــن پرداخته ان ــوه و جایگزی ــگری انب گردش
ــگری  ــای گردش ــازار تقاض ــد ب ــوه می توان ــگری انب ــه گردش ک
جایگزیــن را بــرای بلندمــدت تأمیــن کنــد و درمقابــل، 
تنــوع محصــوالت  بــه  گردشــگری جایگزیــن می توانــد 
ــری از طبیعــت  ــد و مشــاهده و یادگی ــوه بیفزای گردشــگری انب
را بــرای گردشــگران بــه ارمغــان آورد. بنابرایــن، می تــوان 

1. Ecotourism
2. Soft Ecotourism
3. Lawton
4. Hernandez 

ــرای  ــینی ب ــب و جانش ــن رقی ــگری جایگزی ــه گردش ــت ک گف
گردشــگری انبــوه نیســت، بلکــه درحقیقــت مکمــل آن 
ــگری  ــردی، گردش ــعۀ طبیعت گ ــه توس ــد ب ــت و می توان اس
فرهنگــی و گردشــگری در مناطــق حفاظت شــده کمــک 
ضــرورت  بنابرایــن   .)Weaver, 2012: 85-89) کنــد 
ــوه و  ــگری انب ــگری، گردش ــد گردش ــتم واح ــا در سیس دارد ت
ــه  ــزا ب ــوه هم اف ــاد بالق ــۀ ابع ــت کم به منزل ــن را دس جایگزی
ــزی و  ــول برنامه ری ــل را در اص ــن اص ــیم و ای ــمیت بشناس رس
مدیریــت گردشــگری بــرای هــر مقصــد بگنجانیــم. ایــن نکتــه 
ــتقیم و  ــورت مس ــا به ص ــۀ مقصده ــه هم ــد ک ــان می ده نش
غیرمســتقیم بــا هــر دو نــوع گردشــگری تالقــی دارنــد و ایــن 
ــد. ــاد کنن ــی ایج ــای مثبت ــت ظرفیت ه ــن اس ــا ممک تقاطع ه

ب( چرایی گردشگری انبوه پایدار
رشد فزایندۀ گردشگری هم زمان از عرضه و تقاضا
ــون  ــه و ۲ مضم ــد اولی ــر از 24 ک ــون فراگی ــن مضم ای
و  گردشــگری«  جریــان  تقاضــای  »رشــد  ســازمان دهندۀ 
»تمایــل روزافــزون مقصدهــا بــرای رشــد« انتــزاع یافتــه 
اســت. واقعیــت جریــان امــروز گردشــگری ایــن اســت 
ــش  ــال افزای  درح

ً
ــا ــی دائم ــگران بین الملل ــم گردش ــه حج ک

بیست ســاله  داده هــای  بررســی  کــه  به گونــه ای  اســت؛ 
)۲۰۰۰-2019) مبیــن اضافه شــدن میانگیــن 40میلیــون 
گردشــگر در هــر ســال اســت (WTO, 2020(.5 ایــن عــدد 
ــن کشــورها درحــال  فقــط شــامل گردشــگرانی اســت کــه بی
ــر  ــی را درب ــگران داخل ــی گردش ــش کّم ــافرت اند و افزای مس
ــخ  ــرای پاس ــدی ب ــای جدی ــع آن، مقصده ــه تب ــرد. ب نمی گی
بــه ایــن حجــم بــاال درحــال شــکل گیری هســتند. همچنیــن 
گردشــگری در عرصــۀ بین المللــی صنعــت دانســته می شــود 
و مهم تریــن اصــل در صنعــت، نــگاه اقتصــادی بــه آن اســت. 
بنابرایــن بی شــک تعــداد و حجــم گردشــگر بــرای ســودآوری 
ــا  ــتر مقصده ــاق در بیش ــن اتف ــل ای ــت دارد و در عم آن اهمی
بــرای  دلیــل  قانع کننده تریــن  به بیان دیگــر،  می دهــد.  رخ 
ــوۀ  ــش بالق ــعه، نق ــرد توس ــۀ راهب ــگری به منزل ــرش گردش پذی
آن در اقتصــاد اســت کــه منبــع درآمــد ارزی و اشــتغال 
کشــورهای  به ویــژه   ،)Sharpley, 2009: 40) کشــورها 
درحــال توســعه، به شــمار مــی رود. بنابرایــن، ضــرورت 
ــن  ــا و همچنی ــدۀ تقاض ــد فزاین ــت رش ــرای مدیری ــه ب دارد ک
انــواع گردشــگری  بــه  نیــاز مقصدهــا، در کنــار توجــه 
ــر پایدارترکــردن  ــا ب کوچک مقیــاس، اقداماتــی انجــام شــود ت

ــند.  ــذار باش ــم اثرگ ــوه ه ــگری انب گردش

5. www.unwto.com. 2020.
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دالیل توجه و تفکر مجدد به گردشگری انبوه
یکــی از مضامیــن فراگیــری کــه در بخــش چرایــی 
ــر  ــون فراگی ــت مضم ــده اس ــته بندی ش ــوه دس ــگری انب گردش
دالیــل توجــه و تفکــر مجــدد بــه گردشــگری انبــوه اســت کــه 
از 111 کــد اولیــه و 6 کــد ســازمان دهنده انتــزاع یافتــه اســت. 
بــرای  آینــده  در  می توانــد  گردشــگری  کــه  فرصت هایــی 
منافــع اقتصــادی، زیســت محیطــی و اجتماعــی فراهــم ســازد 
ــود.  ــه می ش ــروز گرفت ــه ام ــتگی دارد ک ــی بس ــه تصمیم های ب
ــق  ــص، منطب ــد ناق ــه ای، هرچن ــم برنام ــالش کنی ــم ت می توانی
بــر اصــول و فلســفۀ پایــداری بــرای توســعۀ گردشــگری تنظیــم 
کنیــم یــا خــود را کنــار بکشــیم و اجــازه دهیــم تــا گردشــگری 
خودجــوش رشــد کنــد و بــرای رخ دادن بهتریــن اتفاقــات، فقط 
نظاره گــری امیــدوار باشــیم. اگــر در دوران رشــد گردشــگری، 
جهت گیری هــای روشــنی بــرای توســعۀ پایــدار تعریــف 
نیایــد  به دســت  دیگــری  نشــوند، شــاید هرگــز فرصــت 
)Edgell et al., 2008: 130(. در این بــاره، ویــور (2014) 
بــه شــکل هوشــمندانه ای ایــن پرســش را مطــرح می کنــد کــه 
ــمند  ــدار ارزش ــگری پای ــردن گردش ــرای دنبال ک ــالش ب ــا ت آی
 حواس پرتــی ای بی ثمــر اســت؟ او هــم 

ً
اســت یــا صرفــا

ــج   نتای
ً
ــال ــردن آن عم ــه رهاک ــد ک ــابه می کن ــری مش نتیجه گی

Weaver, 2014: 510-) را تشــدید می کنــد ناپایــداری 
ــازی  ــه مفهوم س ــه هرگون ــم ک ــد بپذیری ــی بای 521(. از طرف
ــن قابلیــت را داشــته باشــد کــه  ــد ای ــدار بای از گردشــگری پای
همــراه بــا گردشــگری جایگزیــن، تمایــل بــه خلــق گردشــگری 
انبــوه پایــدار نیــز داشــته باشــد. برخــی از صاحب نظــران بــاور 
ــون و در اغلــب اوقــات، مراکــز دانشــگاهی و  ــد کــه تاکن دارن
نهادهــای غیردولتــی »فیــل داخــل اتــاق«1 را نادیــده گرفتنــد و 
ــدند،  ــز ش ــدار متمرک ــاس پای ــای کوچک مقی ــر روی طرح ه ب
 Harrison &) شــرایطی کــه نمی تــوان از آن دفــاع کــرد

 .(Sharpley, 2017: 6
ــه  ــزرگ، ک ــرکت های ب ــه ش ــد ک ــن باورن ــر ای ــی ب برخ
ــبت  ــت به نس ــت، در واقعی ــان اس ــوه در دستش ــگری انب گردش
ــد  ــرار دارن ــری ق ــرایط بهت ــاس در ش ــرکت های کوچک مقی ش
ــا  ــه آن ه ــی ب ــوان مال ــد. ت ــهیل کنن ــدار را تس ــات پای ــا اقدام ت
ــع  ــی مناب ــی و ارزیاب ــای آموزش ــه برنامه ه ــد ک ــازه می ده اج
ــماند و  ــودآور پس ــر و س ــیوه هایی مؤث ــه ش ــد و ب ــرا کنن را اج
 Weaver, 2000; 2012;( مــواد زائــد را بازیافــت کننــد
و  مکانــی  تمرکــز   .)Goodall, 1992; Clarke, 1997
ــان  ــه آن صرفه هــای مقیــاس مزیت هــای واقعــی هســتند کــه ب
کمــک می کننــد اقدامــات انطباقــی تقویت کننــدۀ پایــداری را 

ــد.  ــام دهن ــر انج راحت ت

1. “Elephant in the Room”

ــه  ــی فرصت طلبان ــانه هایی از انطباق ــور (2007) نش وی
را در گردشــگری انبــوه به نســبت روندهــا و تحــوالت فّنــاوری 
ــرمایه داری و  ــی س ــای اساس ــه ارزش ه ــد ک ــایی می کن شناس
رشــد را تهدیــد نمی کننــد. تــداوم نوآوری هــای فّناورانــه بــرای 
بهره گیــری از انرژی هــای پــاک و صرفه جویــی در انــرژی 
همچــون اســتفاده از پنل هــای خورشــیدی و المپ هــای 
کم مصــرف، سیســتم های جدیدتــر پســماند و فاضــالب، 
قیمــت  افزایــش  آن،  بازچرخانــی  و  خاکســتری  آب هــای 
مــوارد  برخــی  از  اســتفادۀ مجــدد  منابــع تجدیدناپذیــر، 
مصرفــی (ماننــد حوله هــا در هتــل)، ارتقــای حساســیت های 
زیســت محیطی در بیــن عمــوم مــردم و ســایر ابتــکارات 
ــه  ــد ادام ــن رون ــه ای ــت ک ــی از آن اس ــت محیطی حاک زیس
همچنیــن   .)Weaver, 2012: 85-89) یافــت  خواهــد 
پذیــرش مســئولیت اجتماعــی شــرکت ها فرصــت بزرگــی 
بــرای تعهــدات اخالقــی فراهــم ســاخته تــا در ســطحی 
باالتــر ارتقــای پایــداری در گردشــگری انبــوه نیــز دنبــال شــود 

.)Weaver, 2012: 63-74(

محدودیت های الگوی گردشگری جایگزین
ایــن مضمــون فراگیــر برآمــده از 76 کــد اولیــه و 
واقعــی  کارکــرد  در  »تردیــد  ســازمان دهندۀ  مضمــون   ۳
گردشــگری جایگزیــن«، »گردشــگری جایگزیــن به منزلــۀ 
»معایــب  و  انبــوه«  گردشــگری  سیســتم  از  بخشــی 
ــه  ــه ب ــت ک ــگری« اس ــاس گردش ــب وکارهای کوچک مقی کس

می شــود.  توصیــف  ذیــل  شــرح 
ــدار  ــعۀ پای ــد واژۀ توس ــز مانن ــن نی ــگری جایگزی گردش
اســت  ایــن  اصلــی  پرســش  اســت.  تفســیرپذیر  بســیار 
کــه ایــن نــوع گردشــگری جایگزیــِن چیســت؟ بی شــک 
ــی  ــت، ول ــگری نیس ــای گردش ــۀ گونه ه ــرای هم ــی ب جایگزین
دســت کم جایگزینــی بــرای نامطلوب تریــن گونــۀ گردشــگری 
اســت. ترویــج گونــه ای از گردشــگری به منزلــۀ راه حلــی 
ــترده و  ــعۀ گس ــی از توس ــه ناش ــدد، ک ــکالت متع ــرای مش ب
طوالنی مــدت گردشــگری اســت، به نوعــی شــبیه تبلیــغ بــرای 
ــه  ــی ک ــت. موضوع ــی اس ــیر جوان ــوش دارو و اکس ــروش ن ف
باتلــر (1990) فقــط سه ســال پــس از نشــر گــزارش برانتلنــد 
در مقالــۀ شــجاعانه اش، از آن بــا عنــوان اســب تروجــان2 نــام 
می بــرد. ارزش واقعــی گردشــگری جایگزیــن ایــن اســت کــه 
ــگری  ــیدن روی گردش ــز کش ــط قرم ــرای خ ــالش ب ــای ت به ج
انبــوه و تــالش بــرای جایگزین شــدن، بــرای بهبــود مشــکالت 

موجــود گردشــگری واقع بینانه تــر تــالش کنــد.
ایــن ادعــا، کــه گردشــگری جایگزیــْن جانشــینی بــرای 
ــود  ــا ش ــه ادع ــت ک ــن اس ــد ای ــت، مانن ــوه اس ــگری انب گردش

2. Trojan Horse
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 Weaver, 2017:) سرانگشــت جانشــین باالتنــه1 اســت
نبایــد  و  نمی توانیــم  مــا  واقع گرایانــه،  حالــت  در   .)66
گردشــگری انبــوه را حــذف کنیــم؛ زیــرا گردشــگری جایگزین 
از نظــر اقتصــادی، پاســخ بــه نیازهــای بــازار یــا حتــی 
ــود.  ــوه ش ــگری انب ــن گردش ــد جایگزی ــتیبانی،2 نمی توان پش
ازآنجاکــه ســهم کمــی از بازدیدکننــدگان در حلقۀ گردشــگری 
جایگزیــن قــرار می گیــرد، ایــن الگــو کوچک تــر از آن اســت 
ــا  ــی ی ــاد محل ــعۀ اقتص ــی در توس ــایان توجه ــش ش ــه نق ک
 Butler,) بهبــود کیفیــت زندگــی ســاکنان داشــته باشــد
1990(. جوامــع بومــی کوچــک فاقــد منابــع و مهارت هــای 
الزم بــرای رقابــت در جــذب و ارضــای نیاز جریانــی مکفی از 
گردشــگران هســتند. همچنیــن شــرکت های کوچک مقیــاس، 
ــن را تشــکیل   هســتۀ اصلــی گردشــگری جایگزی

ً
ــا کــه عمدت

ــد  ــان داده ان ــت را نش ــاالی شکس ــرخ ب ــابقۀ ن ــد، س می دهن
 Naumov & Green, 2014: 1; Weaver, 2014:(
از:  عبارت انــد  آنــان  اصلــی  مشــکالت   .)510-521
شناســایی بــازار، دســتیابی بــه آن به تنهایــی و حفــظ بــازار در 
انــدازۀ قابــل قبــول بــرای بهره بــرداری بلندمــدت؛ موضوعــی 
کــه اگــر برطــرف نشــود، باتلــر ادامــۀ رونــد را امیــد واهــی3 

.)Butler, 1990( می خوانــد 
جایگزیــن  گردشــگری   (2014) ویــور  نظــر  از 
ــوه باشــد،  ــدۀ ویژگی هــای گردشــگری انب ــد دربرگیرن نمی توان
ــگری  ــۀ گردش ــود را به منزل ــی خ ــت اصل ــه هوی ــدون این ک ب
جایگزیــن بــه خطــر نینــدازد. او معتقــد اســت که گردشــگری 
آن کــه  از  بیشــتر  خــود،  حقیقــی  معنــای  در  جایگزیــن 
ــت؛  ــوه اس ــگری انب ــۀ4 گردش ــد دنبال ــتقل باش ــی مس هویت
ــگری  ــرس5 )1992) گردش ــۀ پی ــه گفت ــاره ب ــا اش ــه ب چنان ک
جایگزیــن بــدون خدمــات ترانزیــت، کــه شــرکت های بــزرگ 
ــن  ــون ای ــدارد. هم اکن ــود ن ــد، وج ــه می کنن ــل ارائ حمل ونق
ــام  ــترده در نظ ــی گس ــی و مال ــی، اطالعات ــبکه های ارتباط ش
بــازار انبــوه جهانــی وجــود دارنــد کــه گردشــگری جایگزیــن 
ــد  ــت می کن ــت دریاف ــا خدم ــت و از آن ه ــه آن هاس ــته ب وابس
.)Weaver, 2012: 85-89; 2014: 131; 2017: 66(
عالوه برایــن، در طــول زمــان در گردشــگری جایگزیــن 
ناپایــداری  از  نشــانه هایی  انبــوه  گردشــگری  ماننــد  نیــز 
نمایــان شــده اســت و پایــداری ذاتــی آن بســیار محــل بحــث 
 Butler, 1990; Smith & Eadington, 1992;( اســت 
اشــلی  و  میشــل  و   (2006) گودویــن   .)Jafari, 2001
)2010) و بوچــر (2009) درمــورد پایــداری اقتصــادی 

1. A Fingertip is an Alternative to a Torso
2. Logistic
3. Pious Hope
4. Appendage
5. Peers

و اشــتغال زایی گردشــگری جایگزیــن، کــه از مهم تریــن 
اهــداف و ملموس تریــن انتظــارات جوامــع محلــی بــرای 
مطــرح  را  تردیدهایــی  اســت،  آن  توســعۀ  در  مشــارکت 
 :۱۳۹۵ بوچــر،  (Harrison, 2012: 80-84؛  کرده انــد 
۲۱۴-۲۱۳(. عملکــرد در مقیاس هــای کوچــک حاکــی از 
قــدرت محــدود چانه زنــی و ســطح پاییــن تجربــه و مهــارت 
مربــوط بــه گردشــگری اســت کــه احتمــال شــکل گیری 
اســتانداردهای ضعیــف خدمــات و نارضایتــی بازدیدکننــدگان 

را افزایــش می دهــد. 
از طرفــی بســترهایی کــه گردشــگری جایگزیــن تمایــل 
ــر  ــق بک  مناط

ً
ــا ــا دارد، عمدت ــعه در آن ه ــش و توس ــه گزین ب

و دســت نخوردۀ طبیعــی و اجتماعــی هســتند کــه میــزان 
ــتر از  ــیار بیش ــگران بس ــور گردش ــا از حض ــیب پذیری آن ه آس
ــود6  ــه مکلئ ــرای نمون ــت. ب ــاده اس ــداول و آم ــای مت مقصده
تمــاس  مختل کننــدۀ  و  ناخوانــده   ماهیــت  بــه   (1998(
میــان گردشــگران و ســاکنان محلــی و تضادهــای جوامــع در 
توزیــع منافــع اشــاره دارد. باتلــر (1992) بــه افزایــش خطــر 
ــدگان در  ــت وگذار بازدیدکنن ــل گش ــه دلی ــی ب ــای منف پیامده
مکان هــای بکــر و شــکننده و ِبکــن و هــی7)2012) از ســرانۀ 
ــط  ــی محی ــای جهان ــل هزینه ه ــفرها در تحمی ــن س ــاالی ای ب
زیســت ازطریــق تولیــد کربــن و بوچــر (2003) در حمایــت 
بــا  جامعه محــور  پروژه هــای  از  (ِان جــی او)  ســمن ها 
ــبک  ــظ س ــه حف ــه ب ــاره دارد ک ــتی اش ــای امپریالیس گرایش ه
زندگــی ســنتی بــدون درنظرگرفتــن آرمان هــای ســاکنان آن هــا 
ــر  ــر (1990) و ویل ــه باتل ــت ک ــن اس ــود. چنی ــر می ش منج
ــرد 

ُ
)1991) شــرایط گردشــگری جایگزیــن را فقــط راه حــل خ

ــد  ــان کرده ان ــگری بی ــان گردش ــکالت کالن جری ــرای مش ب
ــکل کالن و  ــه مش ــال آن ک )Weaver, 2012: 85-89(. ح
ــدار  ــه و ناپای ــرف بی روی ــد و مص ــی، تولی ــاس جهان در مقی

 .(Sharpley, 2020) ــت ــگری اس گردش

بحث و نتیجه گیری 
تبییــن چیســتی و چرایــی پایــداری در گردشــگری 
انبــوه، رســالت اصلــی و دغدغــۀ مهــم ایــن پژوهــش بــود کــه 
ــا روش تحلیــل مضمــون، اندیشــه های مرتبــط  تــالش شــد ب
ــا  ــوع ت ــای موض ــته بندی و زوای ــگری، دس ــات گردش در ادبی
حــد امــکان روشــن شــود. در ارتبــاط بــا چیســتی و ماهیــت 
ــده  ــن شناسایی ش ــا و مضامی ــدار، کده ــوه پای ــگری انب گردش
ــون  ــدند. مضم ــته  بندی ش ــر دس ــون فراگی ــج مضم ــل پن ذی
ــد و  ــف ش ــر« توصی ــی فراگی ــوان مفهوم ــه عن ــداری ب »پای
نشــان داده شــد کــه گردشــگری انبــوه نیــز ذیــل مفهــوم 

6. Macleod
7. Becken & Hay
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ــه دارد.  ــه و مطالب ــت مطالع ــدار قابلی ــگری پای ــعۀ گردش توس
به منزلــۀ پیوســتار« کمــک می کنــد  مضمــون »پایــداری 
ــا  ــف ت ــف از ضعی ــک طی ــدار ی ــگری پای ــه گردش ــم ک بپذیری
ــازی آن  ــه پیاده س ــت ک ــری اس ــرد و تفک ــت. رویک ــوی اس ق
ــگری  ــه گردش ــف ب ــان مختل ــف دارد. ذی نفع ــدت و ضع ش
پایــدار دیدگاه هــای متفاوتــی دارنــد. افــراد فعــال در صنعــت 
ــاالن  ــانه ها، فع ــد و رس ــه آن دارن ــادی ب ــگاه اقتص ــتر ن بیش
ــرات  ــه تأثی ــان ب ــتر نگاهش ــت محیطی بیش ــی و زیس اجتماع

زیســت محیطی و اجتماعــی اســت. 
ــش،  ــده در پژوه ــر شناسایی ش ــون فراگی ــومین مضم س
گردشــگری  شــکل گیری  تئوریــک  »ریشــه های  مضمــون 
ــه و الگــوی  ــان کــرد کــه هفــت نظری ــود و بی ــوه پایــدار« ب انب
ــوم  ــاد مفه ــه ابع ــود دارد ک ــش وج ــات پژوه ــر در ادبی معتب
گردشــگری انبــوه پایــدار را می تــوان از آن هــا اســتخراج کــرد. 
ــی  ــون »هم گرای ــده، مضم ــر انتزاع ش ــن فراگی ــر مضامی از دیگ
ــن«  ــگری جایگزی ــا گردش ــوه ب ــگری انب ــی گردش ــا واگرای ی
بــود کــه نشــان داد برخــالف تصــور واگرایــی، ایــن دو الگــو 
ــون  ــف مضم ــن در توصی ــتند. همچنی ــرا هس ــم هم گ ــا ه ب
ــاس  ــا کوچک مقی ــزرگ ی ــعۀ ب ــوی توس ــح الگ ــدم ترجی »ع
گردشــگری« گفتــه شــد کــه مقیــاس کوچــک (جایگزیــن) یــا 
ــود  ــگری به خودی خ ــای گردش ــودن بنگاه ه ــوه) ب ــزرگ (انب ب
تأثیــری در پایــداری و ناپایــداری نــدارد. برخی از اندیشــمندان 
ــدار  ــد کــه گردشــگری پای ــه را القــا کرده ان و نهادهــا ایــن نکت
ــه  ــت ک ــگری اس ــی از گردش ــوع خاص ــازی ن ــط پیاده س فق
و  حســاس اند  اجتماعــی  و  زیســت محیطی  تأثیــرات  بــه 
بــر محصــوالت و خدمت دهندگانــی داللــت دارنــد کــه 
 کوچک مقیــاس هســتند. ایــن ســوءتفاهم خطرناکــی 

ً
معمــوال

ــه  ــدار ب ــگری پای ــارت گردش ــه عب ــم ک ــد بپذیری ــت. بای اس
معنــای گردشــگری مبتنــی بــر اصــول توســعۀ پایــدار اســت. 
ــوع  ــه ن ــگری و ن ــتم گردش ــد در کل سیس ــالح بای ــن اصط ای
خاصــی از گردشــگری و بــه شــکل عملــی اجــرا شــود. از نظر 
مدیریتــی آنچــه اهمیــت دارد ایــن اســت کــه هــر دو می تواننــد 
پایــدار ـ زیبــا ـ باشــند. ایــن نکتــه می توانــد هــدف جدیــدی 
باشــد کــه در برنامه ریــزی  مقصدهــا فهــم و بــرای نیــل بــه آن 

تــالش شــود. 
در ادامــه پاســخ بــه پرســش اصلــی پژوهــش و مرتبــط 
ــگری  ــداری در گردش ــوع پای ــه موض ــن ب ــی پرداخت ــا چرای ب
ــون  ــه مضم ــل س ــده ذی ــن شناسایی ش ــا و مضامی ــوه، کده انب
فزاینــدۀ گردشــگری  دســته بندی شــدند. »رشــد  فراگیــر 
هم زمــان در ابعــاد عرضــه و تقاضــا«، عملکــرد ناقــص و 
ــا  ــن ب ــگری جایگزی ــوی گردش ــض الگ  متناق

ً
ــا ــج بعض نتای

ــوی  ــای الگ ــون »محدودیت ه ــل مضم ــداری ذی ــول پای اص
گردشــگری جایگزیــن« و همچنیــن مضمــون »توجــه و تأمــل 

ــم  ــی محک ــی ادله های ــوه« همگ ــگری انب ــه گردش ــدد ب مج
ــداری در  ــوع پای ــه موض ــن ب ــتن و پرداخت ــرای اهمیت داش ب
گردشــگری انبــوه بوده انــد. نکتــه ای کــه در پژوهش هــای 
ســینگ (2012) و ویــور (2012 2014,) به منزلــۀ یافتــۀ 
کیــد شــده اســت. بنابرایــن، اندیشــیدن بــرای  علمــی تأ
ــراوان دارد  ــی ف ــوه اهمیت ــگری انب ــداری در گردش ــت پای تقوی
ــد  کی ــر آن تأ ــر ب ــش حاض ــه پژوه ــت ک ــی اس ــن موضوع و ای

ــت. ــته اس داش
گردشــگری  در  پایــداری  بــه  اهمیــت دادن  و  بیــان 
انبــوه، به هیچ وجــه نفــی قابلیت هــا و تــالش گردشــگری 
جایگزیــن بــرای رســیدن بــه توســعۀ گردشــگری پایــدار 
نیســت. مهــم پرده برداشــتن از غفلتــی اســت کــه نســبت بــه 
ــر  ــوه طــی پنــج دهــۀ اخی ــداری در گردشــگری انب تحقــق پای
ــی  ــوع، به نوع ــن موض ــه ای ــن ب ــت. پرداخت ــده اس ــام ش انج
دیــدن نیمــۀ پــر لیــوان اســت. هــدف ایــن اســت کــه به جــای 
ــود  ــور بهب ــه به منظ ــردی واقع گرایان ــل آن، رویک ــکار کام ان
گردشــگری انبــوه شــکل گیــرد. در ایــن پژوهــش تــالش شــد 
ــرد  ــتفاده ک ــا اس ــی ظرفیت ه ــد از تمام ــه بای ــود ک ــت ش ثاب
ــه  ــی ب ــوه، حت ــم گردشــگری انب ــا و مفاهی ــر در فراینده و تغیی
شــکل انــدک و تدریجــی، نیــز حائــز اهمیــت اســت، نکتــه ای 
کــه بــا افــکار کوهــن (1987( و ویــور (2006, 2014) 
منطبــق اســت. گردشــگری انبــوه در کنــار مضــرات، مزایــای 
چشــمگیر و گســترده ای دارد کــه درصــورت مدیریــت مناســب 
ــژه در  ــگری، به وی ــعۀ گردش ــرای توس ــد ب ــه می توان و یکپارچ
ــه  ــه ای ک ــد. نکت ــش باش ــعه، اثربخ ــال توس ــورهای درح کش
ــور  ــواربروک (2000(، وی ــر (1990)، اس ــای باتل ــا یافته ه ب
و   )2009) شــارپلی  و  تلفــر   ،)2017  ;2000  ;2012(

ــت.  ــارپلی )2009) همسوس ش
در پایــان نویســندگان امیدوارنــد کــه ایــن پژوهــش، کــه 
در نــوع خــود اولیــن پژوهــش در حــوزۀ مطالعــات گردشــگری 
انبــوه در ایــران اســت، توانســته باشــد بنیــان و دســت مایه ای را 
بــرای انجــام مطالعــات تکمیلــی در حــوزۀ نظــری و اجرایــی 

توســعۀ گردشــگری انبــوه پایــدار فراهــم آورد.

منابع
ــین  ــژاد، حس ــه، حاتمی ن ــت الل ــاری، کرام ــد، زی ــور، اح ابراهیم پ

ــرای  ــنهادی ب ــم پیش ــد (۱۳۹۹). الگوریت ــد، احم و پوراحم

ــات.  ــه حی ــگری در چرخ ــد گردش ــگاه مقص ــخیص جای تش

ــهری. 7)1)، ۳۵-۱۷. ــگری ش گردش

باپیــری، جعفــر (۱۳۹۵). اندیشــه های فلســفی در گردشــگری. 

ــه.  ــران: مهکام ته
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