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 دهیچک
 های یکاست و یگردشگرصنعت  ۀدر توسعدر سطح عاملیت و ساختار  ینابرابر ۀمطالع رب یفلسف ین مقاله نگاهیا

و ضرورت  پردازد یم یگردشگردانش  یاساس های الگوو  ها یدگاهد یبررسبه  ،در این راستا .دارددانش گردشگری 
صنعت  ۀدر توسع ها ینابرابر ۀبر مطالع   یمبن ،ن مقالهیاهدف  .کند یمرا مطرح  نهین زمیدر ا یشناخت روشر ییتغ

 ۀمطالع درز یمتما یکردیور ،یسم انتقادیرئال، کلی قبل و بعد از انقالب اسالمی ۀدر دو دور رانیدر ا یگردشگر
 در ینابرابر ۀدکنندین عامالن که تولین مطالعه، روابط بیدر ا .کند یمارائه  یگردشگرصنعت  ۀتوسع در ینابرابر
که  (ی)سطح واقع یگردشگر های یاستسا ی سازوکار است: شده  یبند طبقه در سه سطح هستند  توسعه

 یمختلف برا یها روشبه را  ها دستورالعمل)سطح بالفعل( که  نفعانیو ذ عامالن و کند یمرا ارائه  ییها دستورالعمل
 پژوهشن یا .کنند یمر یتفس ،شده تجربه( ی)سطح تجرب فضادر  ،درحال حاضر و کند   بیان می ج مختلفید نتایتول

در را نفع یذ یها گروهمشارکت ران یدر ا یگردشگر ینابرابر ۀسم در مطالعیویتیپوز یهاکردیروکه نشان داد 
، کنند یمعمل  یمحلسطح فراتر از که گسترده  ییفضا-یاجتماع یروهاینو به  گیرد ینمدرنظر  یاست شهریس

ل مورد ی، پتانسیگردشگر ۀتوسع های یاستسفرصت برابر برآمده از که همچنین نشان داد . دهد   شان نمین یتوجه
نفعان و ی، ذینواح درنظرگرفتنبا  یا منطقهسم یتور یزیر برنامه .را دارد یدار گردشگریپا ۀج توسعیترو یاز براین

 ی، امرفضایی-یو اجتماع یاقتصاد یو کاستن از نابرابر ینیسرزمهمگرایی  ،یبخش   تعادل یبرار یکنشگران درگ
 است. یضرور
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 مقدمه

خود،  پژوهشی یمرزها یآن به ورا دنبال بهکه  استرشد و تکامل    روبه یگردشگر ۀنیر پژوهش در زمیاخ یها سالدر 

ام، یلی، هال و ولئو ؛ب 8002، الف 8002، یری)آ رفته است یشپ یشانه و انتقادیک بازاندیق آکادمیرش تحقیپذ یعنی

 ۀدر چند ده (.8000ب، ی)ترا است یداریپا یها شبکهن تکامل، ظهور یا یها نشانهاز  (.8002 -8002ب، یترا ؛8002

کادت،  ی)د ه استگرفتانجام  یدر گردشگر عدالتی یبو  یو با نابرابر (8002)نش،  یانتقاد ۀیبا نظر یاریآثار بس ،گذشته

 یها پژوهشرا در  یموضوع مهم یاجتماع ۀدر توسع ینابرابر یبررس(. 8002هال و براون،  ،8000سون، یهر ید ،0121

ی جیمشکل را، یمدن های یناآرامتصاص داده است. ، به خود اخیو اجتماع یاسیس های یناآرامل یدل   به یاجتماع یایجغراف

 (.0122ت، ی)اسم استمرتبط مختلف جهان  یها بخش ۀدر توسع یبا نابرابر است که

مواجه شده « کردیر روییتغ»بالقوه با  طور بهز ین ید دانش گردشگریبرال در تولینئول های یدگاهدبیشتر  ،در حال حاضر

هستند که  یدنبال آن نوع از دانش گردشگر   ، بهیاز پژوهشگران گردشگر یاریبس (.8001، یریب و آیکورو، ترای)آ است

ولس، یدسب-نزیگیه ؛8000، )کول و مورگان دار، متعهد استیو پا تر عادالنهک جهان یجاد یم به چالش ایمستق طور به

در  یگردشگرتحول  یندهایفرا، یسم انتقادیرئالکرد یاستفاده از رو بان مقاله یا (.8002لر، ینتلند و مینارت، میم ،8002

 سازوکارهای در ارتباط باکشور  یگردشگر و بخش ها یاستس ماهیت شناختهدف را با در کشور  قبل و بعد از انقالب

در راستای  .کند یمبررسی اقتصادی و فضایی در صنعت گردشگری  ،اجتماعی های ینابرابرایجاد  در نفعانیکنشگران و ذ

 ۀهم یبرا یعدالت اجتماعق گسترش یاز طر و توسعه یزیر برنامهبا استفاده از  تواند یم یت شهریریمد ،این هدف

 .کندکمک کشور  ینرخ رشد اقتصاد شیافزا و یبخش گردشگر یبازساز و به رشد ،یتیجمع یها بخش

 

 مبانی نظری

 یصنعت گردشگر ۀدر مطالع یفیتوص یرهایمتغ

. سوجا گذارد   تأثیر میدر مناطق خاص  و خاص یها دورهدر  یاساس یاجتماع هایسازوکارر ییتغ بر، یاجتماع یامدهایپ

ت معتقدند که ین واقعیسندگان معاصر به ایگر نوی(، و د8000فت )ین و تری(، ام0110(، شپرد )0122(، کوکران )0120)

 یها حوزهکه  دهد یم( نشان 0ر )شکل ی. مدل زجدا نیستندخود  ییو فضا یاجتماع یها مؤلفهاز  یاجتماع های یتفعال

مستقل از  ییو فضا یخیابعاد تار هستند. ناپذیر ییجداخود  یو مکان یزمان بندی یبترکدر  یاسیو س ی، اقتصادیاجتماع

 ست.یآن ن یبعد اجتماع

 
 یکنشگران صنعت گردشگر ییفضا-یمدل زمان. 6شکل 

 0767مپونگ، یمنبع: آچ



 996 یرانبه ا یبا نگاه یصنعت گردشگر ۀدر توسع ینابرابر یینتب

 ۀرابط ها آن یخیتار های ینهزمدر  ییایجغراف یها مکانو  یگردشگر های یتفعالن یکه ب دهد یمن مدل نشان یا

 وجود دارد. یکینزد

 

 یدر بخش گردشگر یل نابرابریه و تحلیمورد استفاده در تجز ینییتب یها مدل

 ل ضرورتیدالرا یز ؛وجود داشته باشد تنهایی به تواند ینم 0در شکل  یفیتوص یندهایبازخورد فرا ۀحلقطورکلی    به

)متغیرهای  فات باالیل توصیتکم یبرارا  شود یمکه بحث  (ی، انتقادیری، تفسی، ساختاریستیویتی)پوز ینییتب یها مدل

 است یعواملروشنگر  چراکه ؛اهمیت داردار یبس متفاوت های یدگاهد ۀن بخش از مقاله با ارائیا .دهد یمح یتوض، توصیفی(

 .کند یمتوجه  ،افتد یمران اتفاق یخاص در ا طور بهو  یدر صنعت گردشگر یطورکل بهکه  ینیمع یامدهایکه به علل پ

 

 در توسعه یدرمورد نابرابر ینییک چارچوب تبی عنوان بهسم یویتیپوز

است که توسط  ییندهایکشف فرا ین روش برایبهتر ،یبر آن است که روش علم یسم در علوم انسانیویتیپوز ۀفلسف

ق یو تصد یحس ۀبر تجرب   یمعتبر است که مبتن ین ادعاست که فقط دانشیبر ا   ین فلسفه مبتنی. ادهد یمرخ  یع انسانیوقا

سون و وال، ی)متشوند ن ییتب یل منطقیه و تحلیمشاهده و با تجز ،یتجرب صورت به یواقع یدادهایباشد و رو یقطع

0111.) 

 تواند یمج ین نتاینکه ایل ایدل   ، بهشود یمدرنظر گرفته  میتعمو  معتبر باشد شود یم یتلق آنچه، یستیویتیوزرویکرد پدر 

محققان  یو تعصبات شخص ها ارزشاز  یناش ۀبالقو یامدهایپ که یدرحال ؛مشابه تکرار شوند یها روشبا استفاده از ابزار و 

 ،در توسعه یا منطقه یون است که برابریزاسیمدرن یمترادف با تئور ،سمیویتیپوز (.0121ت، ی)اسم شود یمده گرفته یناد

وضع موجود را  ،هین نظری. اآید   میدست    به یافتهن توسعهبه مناطق  ها قطب یشیپخشا آثارق یاز طرو  یعیطب طور به

 ییو مانند اعتقاد بازار آزاد بر توانا بیند یمند توسعه یاست در فرایس ۀمداخالت عمداز به یو خود را بدون ن کند یم یبانیپشت

 (.0111، ین و سانلیمارت ؛0111سون و وال، یمت ؛0111)مک کرچر،  متعادل در درازمدت است ۀبه توسع یابیدست

دار با زمان یمتوازن و پا ۀتوسعط ید شرایاست و قادر به تول یخاص منطق یها گروهنفعان، کنشگران و یذ های یتفعال

مختلف نشان  ی. مدارک و شواهد کشورهاگیرند یمرا برعهده  توسعه یندهایارها فری، متغیستیویتی. در مدل پوزیستن

 ؛8001)نود و والدو،  ش استیدولت، درحال افزا یاسیبا وجود مداخالت س یحت یا منطقه های ینابرابرکه  دهد یم

 های یتمحدودر ین است که تأثیست ایویتیگر پوزید های یتمحدوداز  یکی (.8001و پاترنوسترو،  ینسن، دمریستیکر

حاکم بر  علی نیقوان ۀیت به الیمتعدد واقع های یهال کاهشسم با یویتی. پوزگیرد یمده یدر عمل فرد را ناد یساختار

ارائه  ها یدهپدناقص و نادرست از  یری، تصویمعرفت تجرب ۀیمتعدد معرفت به ال های یهال کاهشآن  یدادها و در پیرو

از  یشواهد عنوان به یتجرب اثبات قابل یها داده یریکارگ بهاز  نیهمچن(. 12 -21: 0110، یان و عبدیکرده است )فتوت

 ازکند و  یبرقرار م یز مطلقیتما ،یو ارزش ین امور واقعیسم بیویتیپوز .(0111سون و وال، ی)مت کند یمت یت حمایواقع

 (.0120، باتامور)کند  یم جدا یق انسانیدانش را از عال رو ینا

 یفیر توصیمتغ عنوان به یو اقتصاد یت اجتماعیوضع ،از سن ی، در پژوهش گردشگررایج یستیویتیپوز یتئور

ح یو تفر یمشارکت در گردشگر یمردم را برا یی، توانایمنطق یرهای(، متغ8008امز )یلیشاو و و ۀ. به گفتکند یماستفاده 

د ناخالص یتول ۀن سرانیب یقو یهمبستگ 0112ون اروپا در سال یسیکم یک بررسیامز از یلی. شاو و وگیرند ینمدرنظر 

الت با یتعط یآمده است که تقاضا برا ین بررسیالت بهره بردند را نشان دادند. در ایکه از تعط یو نسبت افراد یداخل

 یزندگ ییکه در مناطق روستا یبزرگ و کسان یها خانوادهو افراد با  تر مسن. افراد یابد یمش ی، افزایش درآمد شخصیافزا

ن یب یتوجه قابل، اختالف آیند یمالت یبه تعط ها آن که یهنگام .الت دور از خانه بروندیکمتر احتمال دارد به تعط ،کنند یم



 6941زمستان ، 9 شمارة، 94 دورة ،یانسان یایجغراف یها پژوهش 990

الت یتعط یاز گردشگر ی، اشکال خاصیژهو بهوجود دارد و  یمختلف به گردشگر یو اقتصاد یاجتماع یها گروه یدسترس

معتقدند  ها آنالت مرتبط است. یبا گذران تعط یو اقتصاد یکه عوامل اجتماع کنند یمامز استدالل یلیوجود دارد. شاو و و

که در شغل  یکسان ۀانداز بهگران از همان نوع، یرماهر، بازنشستگان و دی، کارگران غدرآمد کم یاجتماع ۀطبق یها گروهکه 

در گذران  یکردند که نابرابر گیری یجهنت ها آن . درنهایت،الت نداردی، زمان تعطهستند مشغول یتیریو مد یا حرفه

)شاو و  مشارکت مرتبط است یها نرخالت و یشتر با انواع گذران تعطیب یو اقتصاد یاجتماع یها گروهان یالت در میتعط

 یاساس هایسازوکار کهچرا هستند؛ یفی، توصیستیویتیپوز یها مدل رسد یمبه نظر  .(28 -12: 8008امز، یلیو

 ندارد. ییجا ییها بحثن یجوامع در چن مشاهده قابل

 

 یبخش گردشگر یت مبنا در نابرابریعامل یها نییتب

دیدگاه . با توجه به پردازد یم یاجتماع یندهایابر برونداد فر و یرگذاریدر تأث یارزش یها قضاوتکرد به نقش ین رویا

 یانسان یها روش عنوان به یریتفس های یینتب یاساس های یژگیو(، از 22: 0112( و کامستاک )0122جانستون )

 یک پاسخگوی عنوان بهاست و نه  و انسان ک موجود متفکری عنوان بهفرد  یبر رو ها آنن است که تمرکز یا ،شده شناخته

 .وجود دارد یکیمکان یها روشاز  ینسبت به محرک که در برخ یصفات انسانبدون 

ق یآوردن درک عم   دست   به ،یجهدرنتو  یاجتماع های یدهپد ی، باورها و معانها ارزشبه دنبال شناخت  یریپژوهش تفس

 بشر است. یفرهنگ اتیو تجرب ها یتفعالاز 

ق مصاحبه با افراد نمونه در مطالعات پژوهش یاست و از طر یار اساسیبس یدر مطالعات گردشگر ین جنبه از تئوریا

صنعت  ۀات روزمریو گردشگران که در عمل یگردشگر یها سازماندهندگان،    نفعان، خدماتیذ تواند یمکه  یگردشگر

خود را  ۀروزمر های یتفعال ،انپژوهشگر ینفعان برایذ، در مصاحبه رود یمرند، انجام شود. انتظار یدر کشور درگ یگردشگر

گر ید های یستمسبر  ها آن یرتأثو  یگردشگر های یتفعالات خود را در یو تجرب یگردشگر های یاستس ۀنیدر زم

 یربنایز ،یاجتماع هایسازوکارر یغفلت از تأث یریکرد تفسیرو ۀ، ضعف عمدحال ینا با. مرتبط، مشخص کنند های یتفعال

 اقدامات مشخص مردم است.

 

 یدر بخش گردشگر ینابرابر ین ساختارییتب

که  هایی سازوکارد در ساختارها و یبا مشاهده   قابل های یدهپدن یین فرض استوار است که تبیبر ا ییساختارگرا ۀینظر

ن یین تصور تبیکه در ا ،یمعن   نیمشاهده هستند، دنبال شود. بد   یرقابلغاست و اغلب  یاجتماع های یدهپد ۀهم یربنایز

ق درک اعمال ی( و نه از طرشود یمست ها انجام یویتیکه توسط پوزطور همانده )یپد یق مطالعات تجربیاز طر تواند ینم

د فراتر از یکه محققان با کنند یمد. ساختارها استدالل یآ دست   بهه است( گرفت انجام یریمحققان تفس وسیلۀ   بهانسان )که 

 .حرکت کنند مشاهده   قابل ۀدید پدیتول یمولد مسئول برا های سازوکارافتن ی یبرا ،یو ظواهر سطح یروابط آمار

ضرورت  ۀیق نظریمورد انتظار خود را از طر یو خروج یاجتماع سازوکارت یمطالعه ماه ۀاجاز ،یپژوهش کردیرون یا

است  ییساختارگرا ۀیاز نظر ییها نمونه ،یوابستگ یسم ساختارگرا و تئوریمارکس (.12: 0122)جانستون،  دهد یم یعیطب

 ۀی، نظرمثال برای ( 8000نت )یلور و فلیت مورد بحث باشد. یگردشگر ۀتوسع یافتگین توسعه یندهایدر فرا تواند یمکه 

 های یاستسگر یتوسعه و دبر  تواند یمک ساختار است که ی المللی ینب داری یهسرماچرا نظام  ینکها منظور بهرا  یوابستگ

 .اند کرده، استفاده تأثیر بگذاردجهان سوم  یدر کشورها یگردشگر

ق قدرت یدر جامعه از طر یح وجود نابرابریتوض یکرد ساختارگرا را برای، رویاسیس ۀبر طبق یدتأکز با یگران نید

 یگردشگر های یاستس یراتتأثکه  یسندگانیان نویدر م (.0118)جانستون و توماس،  کار بستند   هطبقات حاکم ب یاسیس



 999 یرانبه ا یبا نگاه یصنعت گردشگر ۀدر توسع ینابرابر یینتب

 برامول و شارمن(، 0111نز )ی(، هال و جنک0110از آثار استوارت ) توان یم، اند دادهند توسعه را مورد بحث قرار یدر فرا

ن ی( اشاره کرد. ا8000) یبالوک، مونتفورد و استنل( و 8000a ،8000b) نیو گود ی، رویاشل(، 8000) کید(، 0111)

 های یاستسل یه و تحلیبدون تجز یصنعت گردشگر ۀتوسعرات در ییکه درک معنادار تغ دهند یمسندگان نشان ینو

دن به یبخش    ییفضا( مربوط به امتناع از یاسی)چارچوب س ییدگاه ساختارگرایضعف د ،حال ینا باست. ین یرپذ امکان یاساس

 است. یسم انتقادیرئال کردیرومباحث از  و یدر سطح واقع یت انسانیعامل

 

 انتقادیرئالیسم  مدل تبیین یکپارچه:

رخداد حوادث را به ظهور  یسم، چگونگیاست. رئال ی، بالفعل و تجربیسطح واقعه س بادر ارتباط  یسم انتقادیکرد رئالیرو

ن ییک تبیمشروط است.  یطیشرا وابسته به ها آنکه تحقق  دهد یما نسبت یاش یو ضرور یذات یعل یروهایصفات و ن

 یبرا (.20: 0122ط مشروط است )افروغ، یشرا یتجرب ییو شناسا یذات یعل یها قدرت ینظر ییمتضمن شناسا ،یتباکفا

 ییشناسا یبرا تواند یماست که  یکرد مهمیرو یستیکرد رئالیران، رویدر ا یر در اثرات صنعت گردشگرییدرک تغ

ن یا شده است.ن یتدو یگردشگر های راهبردو  ها دستورالعملکه در آن  کار گرفته شود   به یاسیو س یخیتار های ینهزم

درک  یصنعت گردشگر ۀتوسع یبرا یدولت ۀتوسع یها برنامهو  ها یاستسن، یت قوانیماه ۀبا مطالع توان یمرا  ها ینهزم

در سطح  یبخش گردشگر ۀروزمر های یتفعالن دولت( با ی)قوان یارتباط واقع ،کردیرو این(. 22 -21: 0122کرد )برانتلند، 

 (.8000ر: یسا ؛0121را ممکن خواهد کرد )باسکار،  یواقع

ه و یتجز یبرا یسطح واقع عنوان بهدولت که  های یاستسران از لحاظ یا یگردشگر ۀتحوالت توسع ،ن مقالهیدر ا

در سطح  یکنشگران گردشگر یواقع های یتفعال. شود یم یاز است، بررسیران، مورد نیا یل در بخش گردشگریتحل

 :آمده است 8شکل در که طور همان شوند،   آشکار میا بستر( یفضا ) یتجربکه در سطح  قرارگرفتهبالفعل 

 
 یاز کنشگران گردشگر یسطح   مدل سه. 0 شکل

 0767بوآتنگ،  -ینکیریمنبع: 

 

 منظور به یجاد مکانیکشور و مراکز استان، به ا یدر ادارات دولت ها یاستسو  ها دستورالعملکه  دهد یمن مدل نشان یا

 یندهایاکه فر دهد یممدل نشان  ،دوم(. یاسیس یفضا) دارد یازن یگردشگر های یاستسمرتبط با  یها داده یبررس

است که در نیاز نفعان یذ ۀاطالعات از هم یآور جمعدارد که در آنجا به نیاز ل سطح دوم یدرحال وقوع در شهرها به تشک
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ن یب وانفعاالت فعلن مدل، ی، ایتدرنها(. یاجتماع یفضاهستند )ل یدخ یگردشگر های یاستسمربوط به  گیری یمتصم

 .دهد یمنشان  ،هستندن شهرها یکه در ا فضای فیزیکی() در فضا یعنی یج را در سطح تجربید نتایتول ۀدو حوز

 یسازوکارهاافتن ی یکه برا یستیویتیقات پوزیتحق یها مدل، از یسم انتقادیکرد رئالیرو یسطح   سه شناسی یهست

منافع  و یبه اهداف اساس در رئالیسم ،نیبنابرا ؛در پس ظواهر برود، کامالً جداست تواند ینم ینییتب های سازوکارمربوط به 

 یها مدل(. 0121هاره و مادن،  ؛0122سارِ،  ؛0112هابرماس،  ؛0121شده است )باسکار، توجه  یاست گردشگریپنهان س

ت یبه جستجو در ماه یتوجه دارند و عالقه کم یظواهر سطح یف کمیبه توص هعمدطور   به یستیویتیقات پوزیتحق

آمار  یستیویتیپوز یقاتتحق (.8000ر، ی)سا دهند یم، نشان افتد یمده اتفاق یت پدیپنهان که در واقع یواقع سازوکار

، یجهدرنت، اند کردهن استفاده ییتب یرها برایمتغ و از آن دهد   می را ارائه یدر صنعت گردشگر یریگ اندازه قابل یها شاخص

 (.12: 8000ر، یف است )سایظواهر و توص یبر مبنا

 ر است:ین مقاله به شرح زیدر پرداختن به اهداف ا یستیکرد رئالیت رویاهم

در بخش  یرات واقعییکه بدون آن عوامل تغ کند یمرا برجسته  یاسیس-یخیکرد عوامل مهم تارین رویا .0

 ؛(8002د، یتوود و آکرویست )فلین درک قابل، یتحت بررس ۀمنطق یگردشگر

 (.12 -10: 8000)جونور،  کند یم یپنهان را بررس های یدئولوژیاخاص و  های یاستس یعلکرد، قدرت ین رویا .8

 دارند. یط واقعیاز به درک شراینفعان( نیت )ذی( و هم عاملها یاستسکه هم ساختار ) دهد یمر نشان یجدول ز
 

 نفعان(یذ یها تیفعال) ییگرا ارادهت/ یعامل ی( تئوریرگردشگ یها استیس) یساختار یپرداز هینظر یها وهیش. 6جدول 

 یابیساخت  یتئور ت مبنا(ی)عامل ییگرا اراده یتئور یساختار یتئور 

ف یتوص
 ساختار

ن ساختارها و فرهنگ، شکل و ییتع
 دیت شدیمحدود

 یدنظرتجددات قابل یساختارها، تول
نفعان مختار و یکنشگران، ذ، افراد

 مستقل هستند

ن یج ایاست و نتا یانجیک میساختار 
 دیبازتولمداوم  طور بهان آن را یجر

 .کند یم

ف یتوص
 تیعامل

. است اهمیت یب ،انتخاب کنشگران
هستند،  ین فرهنگالکنشگران، عام

 هستند. یخیا ابزار تاریط یان شرایقربان

. کنند یمرا  یکنشگران، انتخاب واقع
نفعان ی/ ذسهامدارانکنشگران/

 هستند. کننده   یینتع

 یتکفا باآگاه و  های یتعاملعوامل، 
عمل خود را  ۀشانیهستند که بازاند
 .کنند یمنظارت 

 0776، یانت و جریمنبع: بر

 

 یزمان ۀران از لحاظ دوریا یصنعت گردشگر ۀتوجه به تحوالت توسع منظور به یستیکرد رئالیرو ،در این تحقیق

 ۀکنند منعکس ،شوند یممشخص  یزمانی که در رشد گردشگر یها دوره. کار گرفته شد   بهقبل و بعد از انقالب( ) یخاص

 است. یصنعت گردشگر ۀدولت در توسع های یاستسر در ییتغ

 

 پژوهش یشناس روش

درنظر گرفته و فقط  )جدا از جامعه و ساختارشان( جداگانه صورت به، افراد را ینییتب یها مدلک از یهر محور این نوشتار،

 یها دادهدر استفاده از  ییگرا تجربه ۀدیسم، ایویتیکرد پوزیاز رو برای مثال، کنند. ارائه یجزئ در موارد هایی یینتب تواند یم

 یبرا .وام گرفته شود یامور صنعت گردشگر یت فعلیدر وضع یفیاطالعات توص ۀارائ منظور به تواند یم اثبات قابل ینیع

و مورد نظر مانند اشتغال، درآمد، مهارت، تعداد  ینیاطالعات ع یآور جمع ی، براتواند یم گرا تجربه یشناس روشمثال، 

ت ی. ماهکار گرفته شود   به یو مسائل مرتبط با صنعت گردشگر به کشور یستیان توری، حجم جرینان گردشگریکارآفر

 یز براین یریکرد تفسی. روشودل یتحلتجزیه و  اثبات قابل یتجرب یها دادهبا  تواند یمز ین یدر صنعت گردشگر ینیتکو

که  ینفعانی، اطالعات ذها داده یآور جمعو با استفاده از روش باز  شود   میکار گرفته    به یف تجربیتوص های یافتهل یتکم



 997 یرانبه ا یبا نگاه یصنعت گردشگر ۀدر توسع ینابرابر یینتب

ت یرا در مورد عل یفهم تواند یم یفیکاطالعات  این. آورد   میدست    است را به یگردشگر یواقع های یتفعال ۀدهند نشان

 .کندفراهم 

 های یاستسخاص مانند  یاجتماع های سازوکارنه یاما در زم ،افتد ینماتفاق  خألدر  ها یتعامل یاقدامات واقع

دولت  یاست گردشگرین مورد، سیمرتبط در ا ای ینهزمن رابطه به ساختار یز در این ییدگاه ساختارگرایدولت، د یگردشگر

 د خواهد بود.یخاص مف یها دورهران، در طول یدر ا

 تواند یمجامع  ینییتب ۀیک نظرین آشکار است که یباال، ا ینییتب یالگود از سه مورد یمف های یدهاگرفتن از    با وام

 یسم انتقادیکرد، رئالیرو ن سهیا ۀستیب شایرا دارا باشد. با ترک یو ساختار یری، تفسیتجرب یها جنبه زمان هم طور به

ب، یند ترکیاز فرا تواند یما تنها ین مزای(. ا8008دست آورد )جانسون،    ن ادغام بهیا یخود را برمبنا یستگیشا تواند یم

باشد که  یسم انتقادیکرد رئالیرو ید برمبنایبا یگردشگر ۀدر روند توسع و رانیدر ا یدار شود. امکان پژوهش کافیپد

 1( حاصل خواهد شد که در شکل ی، بالفعل و واقعی)تجرب یه از جهان اجتماعیال 1 ،شناسی یهستک یآن از  یستگیشا

 آمده است.

 
 یسم انتقادیاز مدل رئال یسطح   سه یشناس یهست .9شکل 

 67: 0777ر، یمنبع: سا

 

انه یگرا   دگاه اثباتید ، امادهد یمرا  یدر علوم اجتماع یعیعلوم طب یها روش، امکان استفاده از یسم انتقادیرئال الگوی

در  و یاجتماع ییگرا   بر ساخت را ییگرا اثبات، یسم انتقادی(. رئال012: 0122، یکی)بل کند یمرد  یلیدگاه بدیرا به سود د

و  ها یدهپدن یریز یل ساختارهایتحل ،کردین روی. در ابیند یمک یرتئوریو غ نگر یسطحار یق بسیتحق یها روش ۀنیزم

کال یک بعد رادی ،ه نداردیتک یو فقط بر اطالعات ظاهر آورد یموجود    را به ها یهنظراست که  یپنهان، عامل های سازوکار

 (.8002ران، دیگن و یر آن است )دییف جهان بلکه تغینه توص یریگ جهتن یا

 ییرا شناسا یو اجتماع یکیولوژی، بیکیزیف یها جهان، اما متفاوت یواقع یندهای، ساختارها و فرایسم انتقادیرئال

از دارد تا با علوم ین یعلوم اجتماع(. 8000ر، یکول) کند یمارائه  یو اجتماع یعیکرد واحد را به علوم طبیک روی و کند یم

از دارد تا با علوم ین یعین علوم طبیگرفته است. همچن یعت جایابد که چگونه جامعه در دل طبیب شود تا دریترک یعیطب

)محمدپور  کند یم یراتییچه تغ ییایا جغرافی یخی، تاریط خاص اجتماعیعت، در شرایابد که طبیب شود تا دریترک یاجتماع

 (.02: 0110گران، یو د
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 ها یافتهبحث و 

 رانیدر ا یگردشگر یها چالشو تحوالت توسعه  به ینگاه

سطح ) یرانادر کشور  یگردشگر ۀتوسعت یو وضع (ی)سطح واقع یگردشگر های یاستسن یروابط ب ین بخش به بررسیا

سطح ) یعموم یاست که توسط نهادها یمطالعات مربوط به نقش مهم گونه ینان ی. موضوع مرتبط با اپردازد یم (یتجرب

 عهده گرفته شده است.برران یا ۀت تحول در توسعیبر ماه یرگذاریتأثدر  بالفعل(

 -رانیمانند ا توسعه درحال یمخصوصاً کشورها -سم کشورها یمربوط به صنعت تور های یابیارزو  ها یلتحل، امروزه

ستم یشه به نفع سیهم یباز اقتصاد یاست درهایس که ییآنجا ازشوند و  یبررس یدر چارچوب اقتصاد جهان دیبا

 یامر توسعه درحال یسم در کشورهایتور ۀم دولت در توسعینظارت و دخالت مستق بنابراین، ؛شود یمتمام  داری یهسرما

 یدر کشورها یژهو به -سمید صنعت توریشکل جد (.011 -2: 0112ر و استبلر، ینکلی)س رسد یمبه نظر  یضرور

و ابعاد  یاسیکار، اقتصاد س المللی ینبد یم جدی، تقسیداریپا ،شدن یجهانمانند  میمفاه موازات بهد یهمواره با -توسعه درحال

سم، یمحصوالت صنعت تور ۀیته شدن یجهان (.0112)ماوفورث و مونت،  شود یبررس یمنطق یو در قالب ظرف یاجتماع

ن یا یدیتول های ینههز چراکه ؛شود یمتمام  توسعه درحال یشرفته و به ضرر کشورهایپ یبه نفع کشورها ،یتدرنها

 از (.182: 8000، دیگران)فالکنر و  شود یمر یسراز یافته توسعه یدوباره به کشورها توسعه درحال یصنعت در کشورها

 دخالت داده شوند. یمسائلن یچن بایدران، ین کشورها از جمله ایسم در ایصنعت تور یابیو ارز یدر بررس ،جهت ینا

جاد یمنابع ا ینتر مهماز  یکی عنوان بهو استفاده از آن  یگردشگر ۀاز ممالک جهان به توسع یاریبس به با توجه

 یها برنامهت الزم را در یگاه و موقعین صنعت در کشور جایت از آن دارد که ایحکا یآمار رسم متأسفانه، درآمداشتغال و 

(. 18: 0110، یپرداخته نشده است )غفار ه آنب یاقتصاد راهبرداست یک سی عنوان بهاورده و ین دست   به یکالن مل

ز یبا ما دارند ن یط مشابهیکه شرا یکوچک یبا کشورها یاز آن، حت یو درآمد ناش یتعداد جهانگردان ورود ،لیدل   نیبد

انکار  یامر یدولت در امور جهانگرد ۀ، مداخلرو ینا از .(0: 0122، یو جهانگرد یرانگردیست )سازمان این یسهمقا قابل

 ؛است یرپذ امکان یو قانون یقواعد اصول ۀیتنها در سا یگردشگر های یتظرفدار از تمام یپا یبردار بهرهاست و  یناشدن

حقوق گردشگران دارند  ۀنیرا در زم ینیاز همه وضع قوان تر مهمت و یثبات و امن ینتأمهستند که توان  ها دولترا تنها یز

 عنوان بهآن  ازد برعهده دارد که یجد یتیگذشته، مسئول های یتمسئولبر    عالوه ها حکومتامروزه  .(81: 0128ش، ی)بنادرو

 ۀدر توسع یاز علل و عوامل اساس یکی ی(. مقررات حقوق01: 0122نز، ین و جنکی)هال کال شود یماد ی« یجهانگرد»

، آن ییها حل راهو  ها یتمحدودتا با اتخاذ بر آن داشته کشورها را  عملکردن ی( ا1: 0122است )کارگر،  یصنعت گردشگر

گوناگون از  یرهای، تفسیتی، مشکالت امنیاسیس یثبات   بی(. 81: 0121و شورچه،  یت کنند )فرهودیدار هدایرا در جهت پا

(. 0121 ،یهستند )صمد یدکننده در امر گردشگری، از موانع تشدیاسیانات سین جریب نظر اختالف، یاسیاستقالل س

 یها شاخصداشته است. از جمله  یمنف یرتأثران یا یسپتامبر بر صنعت گردشگر 00انه پس از یخاورم یاسیس ثباتی یب

 یرا بر صنعت گردشگر یر منفیأثن تیشتریران بیا ۀیهمسا یسم است. جنگ در کشورهایجنگ و ترور ،یاسیس ثباتی یب

و امثال آن آثار لقاعده، داعش ا یها گروهکن یو همچن یانه، اسالم طالبانیسم در خاورمیران داشته است. تروریا

ران یاز جمله ا یاسالم یکشورها ۀمخدوش شدن چهرموجب کشور داشته و  یصنعت گردشگر یابیبر بازار ینامطلوب

در  8000که از  ییها شورشمنطقه، تظاهرات، اعتصابات و  یدر کشورها یاسیم سیرژ ثباتی یب ،گریشده است. از طرف د

ران، دیگو  ییشفا یگذاشته است )موسو یمنف یرتأثکل منطقه  یصنعت گردشگر در شده  شروع یمختلف عرب یکشورها

 است. یضرور ها آن یت برایجاد امنیت از گردشگران و ایحما برای ین و مقرراتین قوانیتدو ،نیبنابرا ؛(812: 0110

ران یامروز در کشور ا آنچهن مقوله است، یازمند توجه به تمام ابعاد این یدار گردشگریپا ۀبه توسع یابی، دستیاز طرف

شده است، منجر  یگردشگر ۀدر عرص یماندن از رقابت جهان   ( به عقبیعیطب ۀو تنوع گسترد یفرهنگ ی)با وجود غنا



 999 یرانبه ا یبا نگاه یصنعت گردشگر ۀدر توسع ینابرابر یینتب

، یجهان ۀن صنعت در عرصیت ایموفق یست. براین یدر امر گردشگر ینگرش به مسائل روز جهان ییرتغ  عدمجز  یزیچ

در مورد  ین کشور قانونیچ قسمت از قوانیدر ه یاست. از طرف یضرور یاو امر یحقوق ینتأمتوجه به خواست گردشگر و 

 حساب بهزبان یشهروندان کشور م ،ت دارد که گردشگرانین نکته اهمیتوجه به ا، درواقعوجود ندارد.  یحق گردشگر

 (.0120، ی)عامل آیند یم

سکوالر، وابسته به  ی(، حکومت0112) یش از انقالب اسالمیپتا  دهد یمنشان  یگردشگر ۀتحوالت توسع

 یگردشگر ۀاست حکومت، توسعین، سیبنابرا ؛ران برقرار بودیغرب در ا یها ارزشو هماهنگ با  یجهان داری یهسرما

 های یتفعالو  ها برنامه، رو ینا ازبود.  ییکایو آمر ییاروپا یو از کشورها یجذب گردشگران خارج ۀنیدر زم یژهو به

ش یافزا یجتدر به یرنفتیصادرات غ یاز آن نسبت به درآمدها یناش یارز یدا کرد و نسبت درآمدهایتوسعه پ یگردشگر

 .(2 -2: 0122)سرلک،  دیرس یرنفتیدرصد صادرات غ 2/01، به 0112 -0121 یها سال ین آن طیانگیافت و می

و مستقل با  یمذهب یکا و غرب جدا شد و حکومتیر کرد و از آمرییران تغی(، حکومت ا0112) یپس از انقالب اسالم

ران قرار داد یا ۀدر جامع یگذار قانون یرا مبنا یاسالم یها ارزشارها و ید، معیکار آمد. حکومت جد یرو یاسالم یتیهو

در  یژهو بهمتعارف در جهان،  یگردشگر ی، الگورو ینا از. شد یمز شامل یرا ن یو مقررات بخش گردشگر ها یاستسکه 

را  یو مذهب یاسالم یگردشگر یران که نوعیا یاسالم یمورد نظر حکومت جمهور ی، با الگویبخش گردشگران خارج

نسبت به  یران پس از انقالب اسالمیا ۀجامع یاسین، فرهنگ سیبر ا   ، در تعارض قرار گرفت. عالوهکرد یمه یتوص

در  .(012: 0120ا، ین   داشت )حافظ یمنف ی، نگرششدند یموارد  یو غرب ییاروپا یکه از کشورها یکسان یژهو بهان یخارج

، ها یمتحر مانندعوامل دیگر د و کرکشور را ناامن  ییایجغراف یط و فضایز محیران نیه این عوامل، جنگ عراق علیکنار ا

 یا منطقه یها رقابتشورها، کاز  یتوسط برخ المللی ینبران در نظام یاز ا یستیترور ۀغ چهریفعال، تبل یضد مل یها گروه

جذب  ۀدر حوز یژهو بهکشور  یشد که بخش گردشگرموجب ذکرشده به کشور شد. عوامل  یمانع جذب گردشگران خارج

ان ی، در میاز گردشگران خارج یناش یسهم درآمد ارز که یطور بهد، شوت و درآمد ی، دچار افت فعالیگردشگران خارج

 آنچه مشخص است یط ،ن درآمدیانگیم .(2: 0122افت )سرلک، یکاهش  شدت بهکشور  یرنفتیصادرات غ یدرآمدها

گر تفاوت یکدیبا  یران قبل و بعد از انقالب اسالمیدر ا یگردشگر یها برنامهو  ها یاستس، ها نگرش که دهد یمنشان 

 (.811 -882: 0121گذاشته است )سرلک،  یرتأث، یگردشگر یا مکانهمربوطه و  ییایجغراف ین تفاوت بر فضاهایدارد و ا

ش از انقالب بود که به یپ یچهارم عمران ۀاما تنها از برنام ،گذرد یمران یا یزیر برنامهپنجاه سال از عمر  اگرچه

 ،وجود داشت یزیر برنامههم که  ییها دوره یتوجه شد. در تمام یزیر برنامهدر قالب برنامه و  یصنعت گردشگر

ز ین ان ویآن به خارج یها جاذبهشناساندن کشور و  یغات برایضعف تبل یگردشگر یها برنامه یکاست ینتر عمده

در  یژهو بهش و پس از انقالب، یپ یها برنامه ۀسیبا مقا چراکه ؛است یرانیساختن آنان با نوع برخورد و فرهنگ ا   آگاه

گانه نسبت به یب یاز جانب کشورها یغات منفیل وجود تبلیدل   داست که بهیپ یروشن بهه بعد از انقالب یاول یها سال

غات یافته است. آنچه در تبلیار کاهش یکشور بس یاز لحاظ سهم جهان یحاصل از گردشگر یارز یانقالب، درآمدها

است. تا امروز همواره صحبت از « صینقا»از « موانع»ص یغفلت از تشخ ،جذب گردشگر مشهود استربارۀ گسترده د

 تأثیر یبز ین مسئوالن امر نیب یک باور عمومینبود  ،ارتباط  ینا درنشده است، هرچند  یص بوده و به موانع توجهینقا

 نبوده است.

ز در طول زمان رو به کاهش بوده است که ین یرنفتیدر کل صادرات غ یگردشگر یارز ین، سهم درآمدهایبر ا   عالوه

: 0121سرلک، شتر مشهود است )یب ،یزیر برنامههمان دوران رکود  یعنی 0122 -0112 یها سالمیان ن کاهش در یا

 یاول تا سوم عمران ۀبرنام ی. طوجود دارد یتوجه قابلنکات  یدر صنعت گردشگر یزیر برنامهدگاه یاز د ، اما(811 -882

 یآن صورت نگرفته است. البته ط یبرا یمدون و مستمر یزیر برنامهن بخش، ینداشتن ا   یل متولیدل   قبل از انقالب به
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و  یانقالب اسالم یروزیپبا اما  ،دست آمد   ز بهین هایی یشرفتپن صنعت شد و یبه ا یچهارم و پنجم توجه خاص یها برنامه

 یاول و دوم جمهور ۀبا شروع برنام و کرد یسپر یزیر برنامهازده سال را بدون ی، کشور یکالن اقتصاد یزیر برنامهنبود 

 افت.ی ای یژهوت ین بخش هویا ،یاسالم

 درآمدد و یتوسعه و رشد تول یها شاخصش یآن در افزا یاقتصادآثار ن صنعت، یبه ا ها دولتل توجه یدال ینتر مهماز  یکی

و  شود یمز ین یاقتصاد یها بخشگر یشدن د   د در جامعه، موجب فعالیت جدیک رشته فعالیجاد ین صنعت ضمن ایاست. ا یمل

منبع  عنوان بها را ین صنعت پویاز کشورها ا یاریبس ،رو ینا از د.داشته باش یا سازندهز اثرات ین یاصل ۀموازن یدر برقرار تواند یم

مشکل با توجه به  .(12 -12: 0122، ی)ل کنند یمبیان  ییربنایساختار ز ۀو توسع ی، رشد بخش خصوصییزا اشتغالدرآمد،  یاصل

سازمان  یشنهادی. در بخش پاست گشا گره یصنعت گردشگر ۀاست، توسع برگرفتهشتر مناطق را دریران که بیدر ا یکاریب

 200000 کم دست یاست که بخش گردشگر شده  بینی یشپکشور  یاجتماع-یاقتصاد ۀسوم توسع ۀدر برنام ،یگردشگر

دچار  یت گردشگریپس از انقالب، فعال (.1: 0121، یبازرگان یها پژوهشمطالعات و  ۀسسؤد )مکنجاد یدر کشور ا یفرصت شغل

 یکاریکشور بر ب یگر اقتصادیدمشکالت کار شدند و مسائل و یت بین فعالیمرتبط با ا یشغل یها گروهاز  یاریرکود شد و بس

 ۀمورد توجه واقع نشد. از اواسط ده یکاریب معضل یبرا یحل راه عنوان به ،یطورجد به گاه یچه یت گردشگریفعال اما ،افزود

آن توجه  ییزا اشتغالدولت، به نقش  یاز سو یگردشگر یبرا یو اهداف ها یاستسن ییتوسعه، ضمن تع یها برنامه یط و 0120

 یق چندانین بخش توفیا در به اهداف توسعه یابیدر دست یو اجتماع ی، فرهنگیل وجود مشکالت اقتصادیدل   به اما ،شد یشتریب

 (.00: 0122، ینداشت )پرتو یکاریدر حل معضل ب ییبسزا یرتأثز ین بخش نیا ییزا اشتغال یژگیو ،نیبنابرا ؛حاصل نشد

 ییزا اشتغال ۀدرج ،ن صنعتین است که در درون اای یصنعت گردشگر یدر مورد کاربرگر ید توجه قابل ۀنکت

 ییزا اشتغالاز  مراتب به یدار رستورانربخش یدر ز ییزا اشتغال ۀ، درجبرای مثال گر متفاوت است.یکدیبا  ها بخشیرز

صنعت  یازهاین مقصد و نیکار در سرزمیت فعال بیجمع های ییتوانا عالوه بهکمتر است.  یخدمات اقامت بخشیرز

 یصنعت گردشگر های یژگیوکه از  وقت یمهناست. موضوع اشتغال  مؤثرن صنعت یا یواقع ییزا اشتغال، در یگردشگر

ن یت در ایفعال های یتجذاب ۀواسط به و ن صنعت ممکن است به هنگام رونق خودیا .د مورد توجه واقع شودیز باین ،است

آن  یواقع ییزا اشتغال ۀن صورت درجیخود جذب کند که در ا یسو بهرا  وکارها کسبر یکار فعال در سا یرویبخش، ن

نسبت به  یکمتر ای یهسرما ۀنیبا هز تواند یم یصنعت گردشگر (.811 -882: 0121چندان باال نخواهد بود )سرلک، 

 یها فرصتو دور از  درآمد کم یها گروهاز  یتوجه قابلبخش  ،ترتیب بدینابد و یگسترش  یصنعت های یتفعالاز  یاریبس

در  درآمد کم یها گروهاز  یتوجه قابلزنان سرپرست خانوار که بخش  یژهو بهبا اشتغال زنان،  عالوه بهرد. یرا دربرگ یشغل

 (.811 -882: 0121 )سرلک، شود   مین گروه از جامعه حل یا یکاری، مشکل بدهند یمل یتشکرا کشور 

دارد.  ای یژهوگاه یجهان سوم جا یها دولتان اهداف یدر م یژهو بهدرآمدها و مبارزه با فقر  ۀع عادالنیموضوع توز

حاصل کار و  ،یمنبع درآمد ینتر مهم. شود یمگفته  ینابرابر افراد به منابع درآمد یبه دسترس ،ع درآمدهایدر توز ینابرابر

 ینابرابر ۀمقابله با مسئل یبرا حل راهک ی عنوان به توان یم یصنعت گردشگر یت کاربریدولت است. به ماه یها کمک

با  ی، بهداشت و انرژونقل حمل مانند ییربناهایز ینتأم. اقدام دولت در مورد توجه کردع درآمد و مبارزه با فقر یدر توز

 ۀتوسع ،ترتیب دینب. کاهد یم ینابرابرو فقر  ۀاز دامن ،یجهدرنتشده و  یکشور منته ۀبه توسع یگردشگر ۀهدف توسع

با  ها دولتنه ین زمیدر ا اگرچهع درآمدها و مبارزه با فقر کمک کند، یشدن توزتر عادالنهبه هدف  تواند یم یگردشگر

ع یبا توز: »کند یماشاره  یشهر یگردشگر یاجتماع یبر اثرات منف یدتأک( با 0112) یمواجه هستند. ل هایی یتمحدود

ر افراد شهر ینسبت به سا ،دارندن صنعت یدر ا گذاری یهسرماکه توان  ی، کسانیحاصل از گردشگر یدرآمدهانابرابر 

 یبرابر نبودکنند ) یبردار بهرهشتر یا بیبهتر  آمده یشپ یها فرصتاز  توانند یمو  گیرند یمقرار  یت بهتریزبان در موقعیم

 (.082: 0110ان، ی)شهاب« و عدالت(
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ق یعم یها چالشل اتکا به درآمد نفت و وجود یدل   در اقتصاد کشور، به یو جهانگرد یگردشگرف بخش ینقش ضع

گاه یز جاین بخش و نیدولت در اپایین  گذاری یهسرماحاصل  ،ن امرین بخش است. ایا یزیر برنامهدر  یو فرهنگ یاسیس

 های یتدوحمل موانع و یدل   کشور به یاست. بخش خصوص یو گردشگر یجهانگرد ۀدر توسع یف بخش خصوصیضع

ران از یمتمرکز در ا یها دولت یخیساختار تارنداشته است.  یتوجه قابلت نقش ین فعالیک در ایجاد تحریدر ا ،متعدد

ده گرفته و یرا ناد یکشور منابع گوناگون محل یزیر برنامهده تا نظام ش موجب گرید یدرآمد نفت از سو بر یهتکو  سو یک

آن است که  یایتوسعه گو یها برنامهعملکرد  ،حال  ینع در(. 22: 0122باشد )مطوف،  ینفت متک یمحصول تکبر 

ار یبس یانرژ المللی ینب های یمتقکشور به صادرات نفت خام، اقتصاد ما در مقابل نوسان  ازحد یشب یوابستگ دلیل   به

 ،شنهاد شده استیپ ها بحراناز  یرفت برونراه  عنوان به ،یرنفتیصادرات غ ۀتوسع های یاستس موازات به .است پذیر یبآس

 یا و رمضانین   ت است )حافظین فعالیا یقانونمند و منظم برا ۀتوسع ۀک برنامین یتدو گرو در یاستین سیت چنیموفق اما

 (.21: 0128، یداراب

 گیری یمتصمسم، تعدد مراکز یتور ۀدیپد یبرا یعقالن یک چارچوب مفهومی نبودتوان به    ترین دالیل این امر می   از مهم

 یخاص کشورها یاسیاز اقتصاد س یناش یداخل های یداریناپاسم، یتور یها برنامهدولت در  رنگ کم، نقش گذاری یاستسو 

 سم ویتور یاقمار یها حسابستم یس نبود، ها یستتورن مربوط به یقوان خأل، ای یهناحسم یتور یزیر برنامه نبود، توسعه درحال

اشاره  یسم جهانیتور ۀعمد یها کانوناد با یز ۀو فاصل یفرهنگ یها سیستماطالعات  یاجتماع ی، ناسازگاریدانش فناور

مناسب و سازگار  یکردیرو ۀارائ گرو درران یسم در ایصنعت تور ۀتوسع. (12: 0128ر، یزاده دل   نیانه و حسیچ یدری)ح کرد

 .(2)شکل  ق استیعم یها پژوهشق و یدق ۀمطالعازمند ینن امر یآن است که ا ییایپو یبرا

 

 
 رانیدر ا یدر صنعت گردشگر ینابرابر یستیرئال یالگو. 9شکل 

 : نگارندگانمنبع
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 یبند طبقهبه دو دسته  یسم انتقادیبراساس روش رئال ،هستند توسعهج ینتا ۀدکنندیعامالن که تول میانروابط 

 :شود یم

را ارائه  ییها دستورالعمل ی( در صنعت گردشگری)سطح واقع یدر سطح مل یگردشگر های یاستسا ی سازوکار .0

 ؛کند یم

ج ید نتایتول یمختلف برا یها روشبه  ییها دستورالعمل)سطح بالفعل( که  ینفعان در سطح محلیسهامداران و ذ .8

ن یب یا واسطه. شهرها نقش دهند یمح یرا توض ،شده تجربه( یدرحال حاضر در شهرها )سطح تجرب ومختلف 

و  ای یهناحد در سطوح کالن، یبا ها یابیارز ،نیبنابرا؛ دارد یج آن در سطوح محلیو نتا یمل ۀگسترد های یاستس

سم یتور یزیر برنامهمفهوم  ۀ، توسعن راستایا در(. 11: 0128ر، یزاده دل   نیانه و حسیچ یدریرند )حیانجام گ یمحل

 ،یا منطقه یزیر برنامهاست.  یآن ضرور هایراهبردن ییران و تعیسم در ایطرح جامع تور ۀبرنام میاندر یا منطقه

و کاستن از  ینیسرزم یو هدف آن تعادل بخش گیرد   انجام می المللی ینبو  ی، ملیاست که در سطح محل یندیافر

ن سطوح یشود که در ا یزیر برنامه یو مل یا منطقهد در سطوح یبا یاست. گردشگر یو اجتماع یاقتصاد ینابرابر

و تمام  یالت، عوامل سازمانیتسه یساختار، استانداردها یها طرح، یگردشگر ۀتوسع های یاستسبه  یزیر برنامه

در  یرشد گردشگر یبرا یزیر برنامه. شود یممربوط  یت جهانگردیریو مد توسعه یگر الزم برایعناصر د

مفهوم  (.010: 0121)حامد،  اهمیت دارد همنطقک یک کشور با ی یو الگوها ها طرحکالن،  ۀتوسع های یاستس

، ی)بلوم کار برود   هرمتمرکز بیغ ۀتوسع یزیر برنامهاست و در مسائل ین سیدر تدو تواند یم یگردشگر ۀمنطق

از اصول  یا مجموعه یانسان ۀمنطق (.02: 8000لور، یآرمسترانگ و ت ؛21: 8000ران، دیگو  یکوئتز ؛0112

ان ین بیمعادل ا یانسان ۀف از منطقین تعریا(. 122: 0112)مامفورد،  است یو فرهنگ ی، اقتصادییایجغراف

 یکه شامل اجزا ای یچیدهپت یاست، کل ییایجغراف-یت اجتماعیک کلینکه منطقه یبر ا   یمبن ،است یستیرئال

ف ی. در تعرشود ینم ا تجربهیر ی، تفسها انسان یهدفمند یاست. منطقه فقط از رو یو فرهنگ ییای، جغرافیاقتصاد

ه شده ت دادیاهم یمسائل اقتصاد به و هم ییایمسائل جغراف به هم ،ییایجغراف-یساختار اجتماع عنوان بهمنطقه 

 (.082: 0122، ییکپارچه است )شکویافت یره یهمواره دارا یا منطقه یایجغراف. است

 

 داریپا یو گردشگرسم یرئال یبیکرد ترکیرو

موجب  ی، نشان از آن دارد که گردشگرتوسعه درحال یبر کشورها یگردشگر یرتأثمطالعات سازمان ملل درمورد 

از طرف  اما ،ده استیمختلف قوت بخش ین کشورهایرا ب یده و مبادالت فرهنگشزبان یم یکشورها یاقتصاد ییشکوفا

 یرندۀدربرگ یشهر یداریمفهوم پا(. 0: 0122نگتن، یدیز شده است )این محیطی یستزو  یاجتماع یها خللگر، موجب ید

 اند عبارت یدار شهریپا یاست گردشگریس ینتر مهماست.  یو کالبد ی، فرهنگی، اجتماعی، اقتصادیطیتعامل عوامل مح

ر مقاصد یو تصو ی، محلیفرهنگ های یژگیوج یزبان، ترویجوامع م یت زندگیفیو اصالح ک یمحل ۀتوسع یاز: ارتقا

که هم  زیست یطمحت یفیساکنان، حفظ ک یت زندگیفیو ک یت تجارب گردشگریفیک یازهاین نیب یهماهنگ ،یگردشگر

، یدار شهریپا ۀبه توسع یزان شهریر   ران و برنامهی، جلب نگرش مدهستند  وابستهزبان و هم گردشگران به آن یم ۀجامع

زبان و یو اشتغال جوامع م یور بهرهت، ی، امنی، برابریعدالت اجتماع یی، تمرکززداها گذاری یاستسدرنظرگرفتن ثبات در 

 یرمادیو غ یانگر اقدامات مادیب محیطی یستز یداریپا (.21: 0122، یو اکبر یی)تقوا کند یمدا یگردشگران ضرورت پ

فراهم  یسازمان های یستمسو  یگردشگر نفعانیت مقررات روابط ذی، رعازیست یطمحاز آثار  یدیکل یاست که اطالعات

ولت، یجورنو  ی)هنر است زیست یطمحگرفته در    اقدامات صورت یور بهرهو  یاثربخشاز  یفیتعار ۀدهند نشانو  آورد یم

 دارد یبستگز ین یداخل یاسیط سیاوضاع و شرا یداریبه پا توسعه درحال یسم در کشورهایتور ۀتوسع (.022: 8002
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 یکه سازگار یستمیخاص خود هستند، س یاجتماع-یفرهنگستم یس یدارا جهان سوم یکشورها (.21: 0118سون، ی)هر

 ،رو ینا از. رسد یمنظر    به ینه ضرورین زمیمشخص در ا یفرهنگ های یاستسن یندارد. تدو یسم جهانیبا تور یچندان

 یتوجه جد ها آن یریپذ انعطاف یها جنبهبه  بایدران، یسم در ایتور ۀتوسع هایراهبردو  ها یاستسن یه و تدویهنگام ته

بر  یاثرات منف تنها نهدار یپا یاست. گردشگر یدرون یدارین نوع کشورها، ناپایدر ا المللی ینبخصوص در سطح    به ،شود

 ها آنت یبه تقو یعیو طب یث فرهنگیبا موار ۀبلکه در تعامل سازند ،گذارد ینم یجا به زیست یطمحجامعه و  ،فرهنگ

 .کند یم یادآورینده یآ یها نسل یرا برا ها آنحفظ و پاسداشت  یت همگانیپرداخته و مسئول

نفعان و نه یذ یجمع یها تالشد بر یدار بایپا یگردشگر ۀن است که امکان توسعیبر ا   ین مطالعه مبتنین ایهمچن

 یچارچوبکه دانسته  یسلطه گر ۀرا عرص ها سازمان، یانتقاد یکردهایرو(. 1باشد )شکل  یمبتن یفرد یها تالش

 یجو سلطه یروهاین نیافراد را از ا تواند یماست که  یه مفهومیکردها، نظرین رویدر ا عالوه به. گیرند   میکال یراد

در  ی، نقش مهمیزبان از اثرات گردشگریادراک ساکنان شهر م ،گرید یاز سو (.012 :0122لر، ی)م کندرها  یسازمان

 (.010: 0110ان، یشهرها دارد )شهاب ۀتوسع یداریسنجش پا

 

 
 است ینفعان گردشگرین ذیروابط ب ةدهند نشاناست که  یک مدل هنجاری. 7شکل 

 0774بوآتنگ، -ینکیریمنبع: 

 

باشد،  شده  یطراحاز باال  یا کلیجامع  یزر برنامهک ینکه توسط یا یجا به یدر صنعت گردشگر ینابرابر ۀمطالع

 (.8008)جانسون،  عناصر ساده استف یتوص ن وییدر سطح پا یشروع عنوان به

ران یا ۀجامع یبرا یگردشگردر صنعت  ینابرابر ۀمطالعمطلوب  ین نوشتار، الگویدر ا شده مطرحبه مباحث  توجهبا 

 ییرد. شکوفاین چارچوب انجام گید در ایبا ها یزیر برنامهو  ها گذاری یاستساست و  داریپا یانتقاد یگردشگر یالگو

ران در دو یا یها جاذبهل منابع و یمستلزم تبد ،خاص صورت به یخارج یعام و گردشگر صورت بهران یدر ا یگردشگر

 یگردشگر یحضور موفق در بازار جهان و است که تحقق هدف یفتعر قابل یاحتیس-یارتیزو  یفرهنگ-یخیتار ۀحوز

ن یاست فعال در ایو اتخاذ س یا منطقهن یو ب یا منطقه های یهمکارازمند ین ،یمل های یتظرفاز  یریگ بهرهبر    عالوه

 ۀدار که در درون توسعیپا یبر گردشگر یدتأکو  زیست یطمحو  یگردشگر ۀبا توجه به رابط ،بر آن   عالوهنه است. یزم

در  ییوهوا   رات آبییاست و تغ یالزام المللی ینبو  یا منطقه های یهمکارن امر یتحقق ا ی، براشود یمف یدار تعریپا

راث یران و میا یگاه فرهنگی(. با توجه به جا811: 0121، یدیکرده است )مج ین تعامل را ضروریر ایاخ یها دهه
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 د.کنز توجه ین یا منطقهبه سطح  یبر سطح مل   عالوه یگردشگر گذاری یاستسد در یران بایرامون، ایپ یمشترک کشورها

 یمردم محل یکه به توانمندساز یداریپا کردیرو .حفاظت از منابع اتخاذ شود یبرا یدیکرد جدیرو باید نهین زمیدر ا

 یگردشگر یها پروژه تمامی یو اجرا گیری یمتصم، یزیر برنامهق مشارکت در یت منطقه از طریریو استفاده از آنان در مد

 .(2)شکل  دارد یدتأک

 

 
 داریپا یگردشگر یستیمدل رئال. 1شکل 

 : نگارندگانمنبع

 

ه ین نظری. اشوندر یپژوهش درگ یها سوژهممکن است با  پژوهش های یافتهده است که ین ایبر ا   یمبتن یانتقاد ۀینظر

 شود یمنند، منجر یر مثبت را ببییضرورت تغ که یطور به ،خودشان های یتفعال یشیبازاند یبرا ها یتعامل بینی یشپبه 

 روی یشپ یاز مسائل فعل یبرخ یمنف های یابیارزد یشامل تول چراکه ؛است یه، هنجارین نظریا (.8002ر، ی)ساو

 یبرا یادراک بهتر ،هین نظریا .کند یمه ی، تناقضات مرتبط با وضع موجود را توجیانتقاد ۀیموضوعات پژوهش است. نظر

 .کند یمرا ارائه  کنیم یم یکه در آن زندگ یفعل یط منفیکه به بهبود شرا یعوامل

ن مدل ی. ادهد یم، نشان داده استل ین مقاله را تشکیا یکه چارچوب نظر یدیاز سه عنصر کل یریتصو (2)شکل 

 یمشاهدات تجرب پیمرتبط در  یاجتماع سازوکار. شود   می یآور جمع ،یتجرب یها دادهکه  دهد یمنشان  یمفهوم

 یاجتماع هایسازوکاربه  یگردشگرنفعان یتوسط ذ ،ر مختلفیدرمورد تفاس ها دادهد خواهد شد. یمشخص و سپس بازتول

یت، درنها. شود   می یآور جمعدرک متقابل،  منظور بهو سپس  شود یممرتبط  ،است یگردشگر های یاستسنجا یکه در ا

 (2). شکل شود   بحث و تحلیل میدار یپا ۀو ضرورت توسع یانتقاد ۀیچارچوب نظر وت موجود یمشکالت مرتبط با وضع

در  یو انتقاد ینییر، تبی، تفسیتجرب یها مؤلفهارتباط  یک مدل متوازن برای عنوان بهممکن است  آنچه از یک طرح کلی

درک تحول  یبرا یکه سه جزء اطالعات پژوهش دهد یمن مدل نشان ی. ادهد یمح شده باشد را نشان یروند پژوهش تشر

-یری، تفسگرا تجربه یها مؤلفهچگونه  و دیگر اینکه از استیکشور مورد ن ۀکمک به توسع منظور به ،یبخش گردشگر

در کشور، گرد  یپنهان بخش گردشگر یندهایااز فر یآوردن درک درست   دست   به یبرا یو انتقاد یی، ساختارگرایگفتمان

ج ینتا یوجود برار وضع مییتغ یبرا ،تیر اشکال حماید و سایدانش جد ۀکه ارائ دهد یمنشان  یانتقاد ۀمؤلف. آیند یمهم 

 است. یضروربهتر 
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 داریپا ۀکرد توسعیبا رو یگردشگر یانتقاد ۀمطالع یبرا یاز چارچوب مفهوم یکل ینما. 9شکل 

 : نگارندگاننبعم

 

و  یدر بخش گردشگر یا عمده یها تفاوت تواند یمتوسعه  های یاستسمانند  یاجتماع های سازوکاری، طورکل به

 یبخش   خدمت به منافع یکه ممکن است برا هاییسازوکار اول، وجود دارد: هاسازوکارجاد کند. دو نوع از یمردم ا یزندگ

که  هاییسازوکارو دوم،  ینابرابر ۀتوسع های یاستس( مانند نظمی یبو  ومرج هرجبر مفهوم    یمبتن های سازوکارباشد )

 (.0112هال،  ،0121ر، یرا ارتقا دهند )سا یکپارچه و عدالت اجتماعی ۀتوسع تواند یم

 

 یریگ جهینت

و خاص  طور به رانیعام و در ا طور به یبخش گردشگر ۀدر توسع ینابرابر ۀمطالع درمورد ین مقاله چارچوب مفهومیا

 های یاستسن یبه روابط مهم بنسبت  توجه جلب یدر تالش براو  کرده است یبررس ها آنه با همواج یرا برا هایی راهبرد

 متناسب با یراحت بهه علم است ک ۀفلسف ینوع ،یسم انتقادیرئالاست. ، فقر یسازمان، ییفضا های ینابرابرتوسعه و کاهش 

 .کند یمرا ارائه  یدر صنعت گردشگر ینابرابر یدیکل یها جنبه یاز برخ ینییتب های یدگاهدو  است یداریپا اتقیتحق

در  ینابرابر ۀن در مطالعییاست که تبده ین ایبر ا   یمبتن ،شود یم یمعرفن مقاله یکه در ا یسم انتقادیکرد رئالیرو

کرد تنها یهر رو زیرا ؛انجام شود فرد منحصربه یکردهایک از رویهر در داری یمعن طور به تواند ینم یگردشگر ۀتوسع

که فقط در اضداد مضاعف و  یق اجتماعیکه هر تحق یمعن   . بدینابدی کاهشا ناقص ی یجزئ های یهنظربه  تواند یم

، مطالعات بزرگ یشناخت جامعهو  ی، اقتصادیو فرهنگ ییای، جغرافینییا تبی یفیتوص انندباشد )م یکیالکتید صورت به

ند یو فرا یگردشگر ۀمطرح در توسع های یدگاهداز  یبخش تواند یما بلندمدت(، تنها ی مدت کوتاه، یا محلی یا منطقه

(، یفی)توص ید تجربیدر کشور با هتوسع ،دوره نیدر ا یپژوهش گردشگردستورالعمل  بنابراین، ؛پژوهش را پوشش دهد

ن یت ارتباط بیاهم ها بحثن ی، ایا منطقه ۀدگاه توسعیدار( باشد. از دیپا ۀبر توسع   ی)مبتن یز انتقادیو ن (ینیی)تب یریتفس

( را نشان یت کالن در سطح کشور )ملیاز وضع یبه درک کل یابیدست منظور به( ی)محل ییخرد فضا یواحدها یها داده

 .دهد یم

عمل )سطح  های سازوکار عنوان بهران یا یگردشگر های یاستسکه نقش  شدنشان داده  نیهمچن ،ن مقالهیدر ا

و  یاست که با تحوالت بزرگ اقتصاد یران کشوریده گرفت. ایناد توان ینمرا  یصنعت گردشگر ۀدر توسع( یواقع

 تواند یمنقش دولت  ،شوددرک  یستیک مقصد توری عنوان بهران، یا ل کاملیمثبت مواجه شده است و اگر پتانس یاجتماع

، دولت )سطح بالفعل، کنشگران( یمدن ۀو جامع یا حرفه ۀدولت، جامع یعنی یا جامعه. از سه بخش هر باشدار مهم یبس

 ن راستا،یدر ااست.  یواقع های یتفعال ۀق ارائیاز طر ها فرصتجاد یا یبرا مؤلفه نیو توانمندتر ترین یادیبناست که 
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)حق به  با حداکثر سهم کنشگران ۀهم یط مناسب برایک محیمداوم  طور بهد یبا یو استان یمحل یدولت یساختارها

 یسم کشورهایصنعت تور یابیارز ،نیبنابرا ؛ران ارائه دهندیا یدر مناطق استان یصنعت گردشگر ۀدر توسع شهر(

ن یرد. همچنیر انجام گینفعان و کنشگران درگی، ذها گروه، ینواح گرفتننظررد با بایدران یا یژهو به توسعه درحال

 است. یضرور ی، امریو اجتماع یاقتصاد یو کاستن از نابرابر ینیسرزم یبخش   تعادل یبرا یا منطقهسم یتور یزیر برنامه
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