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 ؛داریپا یگردشگر  ۀتوسع
 گذارانهاستیس الزامات و هاشاخصه ،یمبان

 1 یگردشگر یجهان سازمان 
 سین رمضانیح مترجم:     

 
 اردیپا یگردشگر عنوان با است یقیتحق اول، فصل آزاد ۀترجم حاضر، ۀمقال

 تیحما با و یگردشگر یجهان سازمان توسط قیتحق نیا.   2توسعه یسوبه
 ۀتوسع یبرا هایتوانمند شیافزا» ۀپروژ قالب در و اروپا ونیسیکم یمال

 و دانش شیافزا ق،یتحق نیا هدف. است دهیرس انجام به «داریپا یگردشگر
 اردد یسع ق،یتحق نیا. است داریپا یگردشگر رامونیپ یعموم یهاتیمسئول
 یهااستیس و هاستهیبا تحقق یمجرا از یگردشگر چگونه دهد نشان

 باشد، یاجتماع و یاقتصاد رشد یبرا مناسب یالهیوس تواندیم ،یاتوسعه
 یجا بر خود از را یطیمح و یفرهنگ ،یاجتماع یمنف آثار نیترکم کهیدرحال

 و داریپا یگردشگر مفهوم ابتدا مزبور، هدف تحقق منظوربه. گذاردیم
 تحقق در لیدخ یهاربخشیز و هابخش سپس اند،شده نییتب آن یهاشاخصه

 اصول ازآن،پس اند،شده یمعرف هاآن یهاتیمسئول و داریپا یگردشگر ۀتوسع
 یریگشکل یراستا در باهم هابخش متقابل روابط یروش  و یهنجار

 .اندشده انیب یاتوسعه یندهایفرا

 
 

 یاتوسعه یابزار مثابهبه داریپا یگردشگر. 1

 از یکی به یگردشگر  گذشته سال پنجاه یط در
 دهش لیتبد جهان یاقتصاد یهابخش نیتر بزرگ

 درصد 1 موجود یآمارها طبق که یاگونهبه است؛
 222 از شیب و( GDP) یجهان درآمد ۀسران از
. است داده اختصاص خود به را شغل ونیلیم

                                                             
1. UNWTO 

2. Sustainable Tourism for Development 

 رد مداوم طوربه ،یالمللنیب یگردشگر  یسفرها
 سال در و است نموده رشد گذشته انیسال طول

 هدیگرد بالغ سفر ونیلیم 2235 حدود به 2222
 سهم جذب در ایپو  یاقتصادها سهم. است

. تاس بوده ترشیب سفر زانیم نیا از یتر شیب
 لمل سازمان به وابسته یجهان یگردشگر  سازمان

 نیمب قاتیتحق و مطالعات ۀمؤسس

 74 رۀشما جستار ،چهارم سال ؛«نیمب یجستارها»

 22/22/2315:  انتشار خیتار
ISSN 2345-2382  
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 رخن با ساالنه یگردشگر  روند که است داده گزارش
 رسدیم نظر به و است شیافزا حال در درصد 5.5

 2.1 رقم به 2232 سال تا یشیافزا روند نیا
 درون و آمارها لحاظ با. برسد سال در سفر اردیلیم

 چند به ،یگردشگر  ۀنیزم در ینیبشیپ قابل راتییتغ
 : افتیدست توانیم  مشخص ۀجینت
 یایپو  و ندهیزا یهابخش از یکی به یگردشگر ( 2

 نیا در راتییتغ لذا است؛ شده لیتبد یاقتصاد
 کل در یمنف ای مثبت راتیتأث به منجر تواندیم حوزه

 است روشن. شود یاقتصاد یعملکردها ۀر یزنج
 وجبم تواندیم تیظرف نیا از ستهیشا ۀاستفاد که

 فقر زانیم کاهش و درآمدها شیافزا ،ییزااشتغال
 .  شود

 و توسعهدرحال یکشورها در یگردشگر  رشد( 2
 افتهیسعهتو  یکشورها از ترعیسر  افته،یتوسعه کمتر

 درصد 52 حدود آمارها طبق که یاگونهبه است؛
 رخ کشورها نیا در گردشگرانه یسفرها کل از
 توسعه،درحال یکشورها از یار یبس. دهندیم

 ۀحوز  در یتوجهقابل یهاتیمز  و هاارزش
 و رشد مستعد جهت،نیازا و دارند یگردشگر 

 یدارا کشورها نیا از یار یبس. هستند جهش
 با،یز  مناظر ،یهنر  ،یفرهنگ یهاتیمز 
 که هستند یمرتفع یهاکوه و وحشاتیح
 موردتوجه یگردشگر  مقاصد عنوانبه توانندیم

 .رندیگ قرار
 یکشورها از یار یبس در یگردشگر ( 3

 نابعم از یکی افته،یتوسعه کمتر و توسعهدرحال
 نیتر یاصل کشورها، نیا از گرید یبرخ در و عمده

 رو،نیازا است؛ یخارج یدرآمدها کسب منبع
 ۀتوسع در داریپا و دوام یدارا یمنبع یگردشگر 

 تواندیم کشورها آن در فقر کاهش و یاقتصاد
 یکی عنوانبه یگردشگر  یاثربخش و ییکارا. باشد

 از یار یبس در یاقتصاد ۀتوسع یهاشرانیپ از
 در مثال،عنوانبه. است شده مشاهده کشورها

 ی  اصل عوامل از یکی یگردشگر  ریاخ یهاسال
 در دور  پیک و ویمالد بوتسوانا، در یاقتصاد رشد

 .است بوده افتهیتوسعه کمتر یکشورها انیم
 ۀوسعت بر یگردشگر  مثبت راتیتأث رغمیعل
 از زین هابیآس از یبرخ کشورها، یاقتصاد

 از یبرخ به الا یذ. ابندییم نشئت یگردشگر 
 .شودیم اشاره یگردشگر  ۀتوسع یهابیآس
 آب راتییتغ بر مؤثر عوامل از یکی یگردشگر ( 2
 دیجد یآمارها طبق بر چراکه است؛ ییهوا و

 سطح در CO2 پخش و دیتول از درصد 5 حدود
 با مرتبط یهانقلوحمل به مربوط جهان

 .است گردشگرانه یهاتیفعال
 یهازباله از یناش یآب و یخاک یهایآلودگ( 2

 ،یگردشگر  صنعت از ماندهیبرجا تر و خشک
 .دباش نیآفر مشکل تواندیم مناطق از یبرخ یبرا
 کاناس و یدار هتل با مرتبط عیصنا و هاتیفعال( 3

 و بهاگران منابع ی  اصل کنندگانمصرف گردشگران
 . هستند یانرژ  و یآب ،ینیزم ر  یدناپذیتجد

 و یگردشگر  یهاگاهیپا ناسالم ۀتوسع( 7
 ی  نابود موجب توانندیم نامناسب یهاتیفعال
 نیهمچن. گردد حساس مناطق در یستیز  تنوع

 بر یمنف آثار جادیا  باعث تواندیم ضعف تیر یمد
 .شود یگردشگر  هدف مناطق یفرهنگ راثیم
 تیمحدود جادیا قیطر  از تواندیم یگردشگر ( 5

 و تیجنا دادن شیافزا زین و منابع به یدسترس در
 و هاسنت نمودن دیتهد زین و یجنس یهایکشبهره
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 بر یمنف یآثار  ،یفرهنگ و یاجتماع یهاارزش
 .گذارد یجا بر یمحل جوامع

 اقتصاد، از بخش کی یاقتصاد عملکرد( 5
پذیتأث مستعد همواره ،یگردشگر  همچون  از یر یر

 ،یاقتصاد طیشرا رینظ یعوامل است، بازار عوامل
 .یتیامن مالحظات و یعیطب حوادث

 را یادیز  یهاشغل یگردشگر  کهنیا باوجود( 4
 طیشرا همواره لکن دهدیم قرار دسترس در

 و رنددا حضور یاقتصاد بخش کی ۀکنندفیتضع
 . تسین یمبر  هابیآس دسته نیا از زین یگردشگر 

 ۀمالحظ نیا میبرشمرد باال در که ییهابیآس
 یگردشگر  ۀتوسع که دارد همراه به خود با را یجد

 و یزیر برنامه دقتبه یستیبا کشورها ۀهم در
 یگردشگر  کنترل و تیر یمد. شود تیر یمد

 در هاتیحاکم و هادولت که است آن مستلزم
 ،یگردشگر  بخش در فعاالن ریسا با مشارکت

 تیر یمد و کنترل یبرا را یروشن یهااستیس
 . ندینما ییاجرا و سیتأس

 
 داریپا یگردشگر ییربنایز اصول. 2

 نآ یگردشگر  بخش نیادیبن الزامات از یکی
 املش را داریپا یگردشگر  اصول یستیبا که است
 کزتمر  داریپا ۀتوسع اهداف به لین یرو بر و شود

 طیشرا دار،یپا یگردشگر  اصول درواقع،. دینما
 هب توجه و هستند یگردشگر  بخش عملکرد یکل
 یگردشگر  تیفعال شدن داریپا مستلزم هاآن

 .است
 
 

 متحد ملل یگردشگر  یجهان سازمان
(UNWTO ) مثابهبه را داریپا یگردشگر 

 ابعاد ۀهم به که است کرده فیتعر  یایگردشگر 
 ،یاقتصاد یآت و یکنون آثار ازجمله یگردشگر 
 مشخص یازهاین ،یگردشگر  ی  طیمح و یاجتماع

 امعجو  و ستیز طیمح مرتبط، عیصنا گردشگران،
 ییاهیدگیچیپ درواقع،.دارد توجه زبان،یم و یمحل

 وجود ملل یگردشگر  یجهان سازمان نگاه در که
 هاشار  مورد الا یذ که دارد نکات یبرخ به ارجاع دارد،

 :رندیگیم قرار
 یاهمؤلفه که یعیطب منابع از نهیبه ۀاستفاد •

 و دهندیم لیتشک را یگردشگر  ۀتوسع ی  دیکل
 ی  شناختبومستیز  یندهایفرا از ینگهدار 

 نوعت و یعیطب راثیم حفظ به کمک و ییربنایز 
 ؛یجانور  و یاهیگ
 ی  فرهنگـیاجتماع َاصالت به احترام و توجه •

 راثیم و ساختار نمودن حفظ زبان،یم جوامع
 و شانیا یسنت یهاارزش و یفرهنگ یزندگ

 یبرخوردار  و یفرهنگـدرون فهم با نمودن یهمراه
 ؛ییجو مسالمت و مدارا یۀروح از
 یندهایفرا یساز ادهیپ ت،یموفق به داشتن اهتمام •

 منافع کردن فراهم ،یاقتصاد مدتیطوالن
 ۀنیزم در فعاالن یتمام یبرا یاقتصادـیاجتماع

 جادیا منافع، ۀمنصفان عیتوز  و یگردشگر 
 و درآمد کسب فرصت و داریپا یشغل یهافرصت

 و زبانیم جوامع یبرا یاجتماع خدمات افتیدر 
 .جوامع نیا در فقر کاهش در مشارکت
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 ها و اهدافِ مندرج تحت عنوان گردشگری پایدارجدول شاخصه

 رشد و حیات اقتصادی

ادی  های اقتصفراهم نمودن رشد و حیات رقابتی  اقتصادی در مقاصد گردشگری و بنگاه
ایی ها بتوانند در درازمدت به شکوفای که این مناطق و بنگاهگونهمرتبط با این مناطق، به

 بخشیدن و آزادسازی منافع استحصال نشده بپردازند.  
رونق، رفاه و شکوفایی 

 ایمنطقه

های نهگونه که هزیشگری در رونق، رفاه و شکوفایی منطقۀ میزبان، بدینافزودن سهم گرد
 گردشگر در منطقه انجام شده و آثار اقتصادی آن در همان منطقه خود را نشان دهد.

 کیفیت شغلی

شده توسط گردشگری از نظر های ایجادشده و حمایتافزایش تعداد و کیفیت شغل
های شغلی بدون در دسترس بودن فرصتسطح پرداختی، شرایط ارائۀ خدمات و 

 مالحظۀ نژاد، قومیت یا هرگونه محدودیت بالدلیل دیگر

عدالت و برابری 

 اجتماعی

یع گستردۀ مزایای اقتصادی و اجتماعی ناشی شده از گردشگری برای همۀ پی جویی  توز
و  دها، درآمای که موجب ارتقای میزان فرصتگونهنفعان اجتماعی بهگیرندگان و ذی
 دهندۀ فقر شود.   خدمات کاهش

ارضای خاطر 

 گردشگران
 بخش و کامل برای گردشگرانای ایمن، رضایتمندی از تجربهفراهم نمودن بستر بهره

 کنترل محلی
یزی و تصمیمدرگیر نمودن و اجازه دادن به مجامع محلی در برنامه سازی دربارۀ ر

یت و توسعۀ آیندۀ گردشگری در منطقۀ   خودشان در مشارکت با دیگر همکارانمدیر

 بهروزی اجتماعی

یق استوار  حفاظت نمودن و استحکام بخشیدن به کیفیت زندگی در مجامع محلی از طر
ساختن ساختارهای اجتماعی و ایجاد دسترسی به منابع، تسهیالت و خدمات رفاهی و 

 ماعی   و استثمار اجت کشیهای حمایتی و تأمینی، و پرهیز از هرگونه تحقیر یا بهرهنظام

 غنای فرهنگی
یخی، فرهنگی  معتبر، سنت مع ها و تمایزات جوامحترم شمردن و ارج نهادن به میراث تار

 میزبان

 یکپارچگی فیزیکی
های طبیعی، چه شهری و چه حفاظت نمودن و ارتقا بخشیدن به کیفیت مناظر و عرصه

یب فیزیکی و بصری محیط  روستایی و پرهیز از تخر

 تنوع بیولوژیکی
یستگاه وحش و کاستن از تخریب ها و حیاتحمایت از حفظ منابع و مناطق طبیعی، ز

 هاآن
 کاستن استفاده از منابع نادر و کمیاب در توسعه و اجرای امکانات و خدمات گردشگری  کارایی منابع

 پاکیزگی محیطی
ری های گردشگتوسط بنگاههوا، آب و زمین و کاهش دادن تولید زباله  کاستن آلودگی

 و گردشگران
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 یر گردشگ ۀتوسع یبرا که یاهداف به توجه با
 کار ۀبرنام که است مالحظهقابل میبرشمرد داریپا

 کار ۀنامبر  نیا. است عیوس اریبس داریپا ی  گردشگر 
 جوامع   و مقاصد یبرا یاقتصاد یایمزا جادیا یرو

 رقابت ۀنیزم کردن فراهم قیطر  از یگردشگر  هدف
 نیا. است متمرکز یگردشگر  ریپذ رشد تجارت و

 ارآث و شود شغل خلق موجب تواندیم کار، ۀبرنام
 .دهد کاهش را ستیز طیمح مخرب

 ۀنیزم در فعال بخش کی نیادیبن ۀصیخص
 ،یاقتصاد ابعاد بتواند که است آن یگردشگر 
 را یگردشگر  ی  طیمح و یفرهنگ ،یاجتماع

 نیا متقابل ۀرابط که دهد وندیپ هم به یاگونهبه
 در اردیپا یآثار  و رفتار تحقق به منجر باهم ابعاد
 خاطربدان صهیخص نیا تیاهم. گردد تیواقع

 یداقتصا یتیفعال عنوانبه یگردشگر  که است
 سالم، یطیمح داشتن اریاخت در به شدتبه

 ۀرندیپذ و روگشاده جوامع و یغن ییهافرهنگ
 یبرا یگردشگر  که یفرصت. است وابسته گردشگر

 نمودن فراهم خالل از شغل و درآمد شیافزا
 حضور ی  فرهنگ تجارب از گردشگران یبرخوردار 

 از یانمونه دینمایم جادیا یگردشگر  مقاصد در
 یاقتصاد و یاجتماع ،یفرهنگ ابعاد انیم وندیپ

 فیوظا از یکی ب،یترتنیبد. است یگردشگر 
 ارآث که است آن یگردشگر  ۀحوز  فعاالن نیسنگ

 یاجرا و توسعه ی  طیمح و یفرهنگ ،یاجتماع
 .ندینما مشخص را خود یهابرنامه

     
 یِگردشگر ۀتوسع در فعاالن روابط و نقش. 3

  داریپا

. است یچندُبعد تیفعال کی یگردشگر 
 طوربه یگردشگر  ۀنیزم در فعاالن از یار یبس

 آن اتتبع و آثار ریدرگ میرمستقیغ ای و میمستق
 یگردشگر  ۀحوز  یاصل فعاالن لیذ جدول. هستند

 به لین در را هاآن نقش و نموده ییشناسا را
 .است داده قرار مالحظه مورد داریپا یگردشگر 

 
 

 هاهای مندرج در ارتباط با آنهای فعال در بخش گردشگری و نقشجدول سازمان

 نقش در تحقق گردشگری پایدار  ها و نهادهای فعال و مرتبطسازمان

 المللی دستیار توسعۀ گردشگریفعاالن بین
 ریزانفعاالن چند سویۀ مرتبط با گردشگری و برنامه

 شده در موضوع گردشگریفعاالن در روابط متقابل تعریف

 ها وها در قالب سیاستسازی فعالیتیکپارچه و هماهنگ
 ایتوافقات توسعه

های کالن و خُرد دستیاری مالی و تکنیکی به چارچوب
 های فردی یا خصوصیها و پروژهگردشگری پایدار و برنامه

 حکومت ملی
 وزارت یا سازمان گردشگری

 هاسایر وزارتخانه
فعاالن حوزۀ گردشگری وابسته به بدنۀ حاکمیت نظیر 

 رت کشورنهاد دارای مجوز از وزاهای مردمسازمان

ها و راهبردهای توسعۀ گردشگری و اجرایِ طرح سیاست
 آن

ها و ارتباط دادن موضوع گردشگری به پهنۀ وسیع سیاست
راهبردهای حاکمیتی در عرصۀ اجتماع )فرهنگ، سیاست و 

 (اقتصاد
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سایر نهادهای حاکمیتی درگیر در موضوع گردشگری نظیر 
 زیستها یا سازمان محیطسازمان مراتع و جنگل

قانونمند نمودن، تنظیم و استانداردسازی روابط میان اجزای 
 دخیل در فرایند اجرا

 ریزیِ زیربنایی و توسعۀ مدیریت منابعبرنامه
سازی بستر مشارکت ایجاد ارتباطات، ارائۀ اطالعات و فراهم

 و فعالیت اقتصادی و بازاری 

 ای )نهادهای دولتیِ استانی(حکومت منطقه
 دولت محلی

 گذار محلی نظیر شوراهای محلیع حقوقی و قانونمجام
 های مقصد در مدیریت محلی )عمومی یا خصوصی(سازمان

دهی راهبرد محلی در راستای توسعۀ ریزی و جهتبرنامه
 پایدار گردشگری در منطقه

 هاها و دستورالعملاجرای سیاست
 توسعه و مدیریت زیربنایی در منطقه

ده، شنقش ساختاری تعریفمداخلۀ ساختاری متناسب با 
ها ایجاد هماهنگی و حمایت از اقدامات در چارچوب سیاست

 هاو برنامه

 بخش خصوصی و تجارت
 های تجاری گردشگریشرکت

های تجاری، دهندگان خدمات گردشگری نظیر هتلارائه
کنندگان خدمات المللی و فراهمدهندگان تورهای بینارائه

د کنندگان موابرای فعاالن در حوزۀ گردشگری نظیر تهیه
 مرزی                                                     مرزی یا برونغذایی درون

ت های اجرایی خدمارگذاری بر بخشنمایندگی، نفوذ و تأثی
 گردشگری

 مرزیمرزی و برونارتباط با بازارهای درون
 گذاری و پیشرفتهای توسعه، سرمایهفراهم نمودن زمینه

 کارگیری خالقیت و نوآوری و خلق درآمد در منطقهبه
منعکس نمودن نتایج پایدار اقتصاد، اجتماع و محیط در 

 اییوضعیت توسعه و فرایندهای اجر

 مستخدمان و بدنۀ مرتبط
 طبقۀ کارگران و کارمندان و کارگزاران

 فرد فرد کارکنان در یک بخش

 نشان دادن عالئق کارکنان
 ریزی و توسعۀ منابع انسانیبرنامه
 جای درآمداعتماد بهسازی خدمتی قابلفراهم

 المللی، ملی و محلینهاد بینهای مردمسازمان
 سعۀ پایدارنهاد توهای مردمسازمان
وگو و زیست،گفتنهاد معطوف به محیطهای مردمسازمان
 فرهنگ
 نهاد معطوف به جامعه و ارتباطات اجتماعی مردمهایسازمان

 نمایاندن چارچوب عالئق متفاوت
 ریزی و توسعۀ راهبردیدرگیری و حضور در برنامه

از حمایتومنافع وعالئقهایهماهنگ نمودن چارچوب
 کاراجرای

 سازی و فراهم نمودن مهارت و کاردانی الزمظرفیت

 بدنۀ آموزشی و مهارتی
 ها، مدارس تخصصی و بدنۀ تعلیمیِ جامعهدانشگاه

 مؤسسات پژوهشی
 بدنۀ کارشناسیِ فنی و مهارتی و مشورتی 

 انباشت و پخش دانش
 حمایت سیاستی و توسعۀ راهبردی

 سازی و آموزشظرفیت
 نههای مشخص و کارشناساتوصیه

 اجتماع محلی
 های محلی و اجتماعیانجمن

 ساختارهای سنتی نظیر رئیس قبیله

گیری دربارۀ ریزی و تصمیمدرگیر شدن در برنامه
 گردشگری در سطح منطقه

یق اجتماعی در سطح اظهار نمودن و ارتباط دادن عال
 منطقه
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یافته نظیر زنان یا جوانان، بازرگانان های سازمانگروه
 داررسمی و غیررسمی محلی و زنان خانه

 پیگیری سود مشترک میان افراد اجتماع
 منظور تأمین سود دو جانبهتعامل دو سویه با گردشگران به

 های گردشگرانوصول درآمد از هزینه

 مشتریان یا گردشگران
 افراد گردشگر 

 ها و جوامعهای مشتری، باشگاهشبکه
 های جمعی ای و کاربران رسانهسفرهای رسانه

ن ای درهای فعالفراهم نمودن منبع اصلی درآمد برای بخش
 عرصه

جتماع زیست و اداشتن رفتاری مسئوالنه بالنسبه با محیط
 هامحلی در انتخاب سفر و فعالیت

ها دربارۀ مقاصد موضوعات مرتبط انتقال اطالعات و دیدگاه
 با توسعۀ پایدار گردشگری همراه با دقت و انصاف

 در را مدخالنیذ از کی هر نقش فوق جدول
 در آنچه. دهدیم نشان داریپا یگردشگر  ۀتوسع

 که میباش داشته توجه که است نیا است مهم نجایا
 آثار که دارد را آن ییتوانا مدخالنیذ از کی هر
 جادیا داریپا یگردشگر  تحقق ریمس در را یایمنف
 فیوظا کامل ندادن انجام با تواندیم ای و دینما

. شود اقدامات شکست و ضعف به منجر خود
 رد مؤثر طوربه است ممکن هادولت مثال،عنوانبه

 همداخل یگردشگر  ۀتوسع تیر یمد و یزیر برنامه
 یهااستیس ،یتجار  یهاشرکت ای نکنند

 گر،ید یسو از. ندینما یر یگیپ را یااستثمارگرانه
 کرد لحاظ گریکدی از منفک را مدخالنیذ دینبا

 نینهمچ. دید باهم ارتباط در را هاآن یستیبا بلکه
 داریاپ یگردشگر  به یابیدست ی  جد الزامات از یکی

 خود تیمسئول به یگردشگر  یهابنگاه که است آن
 یمحل جوامع و کارکنان ست،یز طیمح قبال در

 ،یمل و یمحل سطح در دولت. ندینما عمل
 نیقوان رینظ را یراهبرد یهاچارچوب و هااستیس
 رگذاریتأث مدخالنیذ عملکرد بر که ییهاهیرو  و

 یهاسازمان انیم نیا در. دینمایم جادیا است
 و روابط میتحک در یمهم اریبس نقش نهادمردم

 یهادگاهید جادیا و مدخالن یذ انیم یهماهنگ
 . ندینمایم فاءیا یکارشناس

 نیا داریپا یگردشگر  ییمبنا الزامات از یکی
 با یمؤثر  طوربه متنوع مدخالنیذ که است

 در لیدخ عناصر تیر یمد و یزیر برنامه در گریکدی
 یهمکار  هاپروژه یی  اجرا یهاتیفعال یاجرا

 یساختارها که دهدیم رخ یزمان اتفاق نیا. ندینما
 سطح در مؤثر مشارکت و یهماهنگ یبرا موجود

 .ابندی توسعه یمحل اهداف قالب در و یمل
  

 ۀتوسع یِاساس مسائل و یِدیکل موضوعات. 4

  داریپا یِگردشگر

 دار،یپا ی  گردشگر  ۀتوسع با مرتبط مباحث
 مهادا در که است یدیکل موضوع و هیپا پنج یدارا

 .رندیگیم قرار موردتوجه
 

 دولت و یگردشگر استیس. 1. 4

 یبازشناس با مباحث، از بخش نیا
 راهبرد کی یاجرا و داریپا ۀتوسع یهااستیس

 املش را داریپا ۀتوسع اصول که حیصر  و مشخص
 یهاساختار  به بخش نیا در. هستند مرتبط باشد

 توجه مؤسسات و هاوزارتخانه یعنی یدولت
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 توانندیم یدولت ینهادها چطور کهنیا و شود؛یم
 هک شوند مرتبط حکومت یفضا در گریکدی با

. اشدب ییکارا و داریپا یگردشگر  ۀتوسع آن ندیبرآ
 چگونه که شودیم توجه موضوع نیا به نیهمچن

 و یعموم بخش موجود، یسازوکارها و ساختارها
 را یمحل جوامع در مدخالنیذ ریسا و یخصوص

 .دینمایم خود ندیفرا ریدرگ
 

 رقابت و یگذارهیسرما ،یاقتصاد ییکارا. 2. 4

 کارها،وکسب به مباحث از بخش نیا
 ۀچرخ در آزاد تجارت تیموقع و یگذار هیسرما

 ۀتوسع در ریدرگ عوامل انیم موجود یاقتصاد
 به مباحث نیا ضمن در. دارد توجه یگردشگر 

 ،یمحل اقتصاد ها،تیفعال یاقتصاد یامدهایپ
 صورتبه داریپا و ُخرد یهاوکارکسب و عیصنا

 طوربه مباحث، از بخش نیا در. شودیم توجه یکل
 ۀرائا و دیتول تیفیک بازار، به یدسترس خاص،
 یاقتصاد بخش هر ی  ر یپذانعطاف و خدمت

 ازیموردن یهاداده نیهمچن. ردیگیم قرار موردتوجه
 ۀتوسع ندیفرا تیر یمد و یزیر برنامه جهت

 .شوندیم ییشناسا یگردشگر 
 

 یۀسرما و مناسب کار یروین یریکارگبه. 3. 4

 یانسان

 ۀنندیآفر  عنوانبه یگردشگر  ی  اساس نقش
 مشارکت ی  دیکل وجوه از یکی یشغل یهافرصت

 زا بخش نیا. است داریپا ۀتوسع در یگردشگر 
 منابع یزیر برنامه ۀمقول با مرتبط یتاحدود مباحث

 وندش داده پاسخ ازهاین که یاگونهبه است یانسان
 طیراش و تیفیک ۀمقول با مرتبط زین یحدود تا و

 یابیارز . شوندیم دیتول که است ییهاشغل
 یکارآموز  مناسب ۀنیزم یساز فراهم و هامهارت

 .مودن توجه بدان یستیبا که است یخاص موضوع
 

 یاجتماع یهمبستگ جادیا و فقر کاهش. 4. 4

 یگردشگر  نقش یرو بر مباحث، از بخش نیا
 دیتمه با مباحث نیا. دارند تمرکز فقر کاهش در

 هاکیتکن یر یکارگبه و یگردشگر  ۀحوز  در یاهداف
 ،یگردشگر  ی  ر یگشکل در لیدخ ارزش ۀر یزنج و
 هستند؛ یراهبرد یکردیرو  ییشناسا دنبالبه

 یابر  الزم مقدمات مباحث، از بخش نیا نیبنابرا
 یمنافع از ممکن سطح نیتر شیب آوردن دست به

 .دینمایم یمعرف را انجامندیم فقر کاهش به که
 ل،یذ یامرحله چند سازوکار بر یمبتن مقدمات نیا

 : شوندیم تحقق قابل و  ییشناسا
 تدارکات و منابع یهارهیزنج توانمندساختن (2

 ؛یمحل
 ؛یررسمیغ بخش با یهمکار  (2
 مبنا؛ اجتماع یهاتیخالق ۀتوسع (3
 یابر  یگردشگر  از حاصل منافع تیامن نیتأم (7

 .فعاالن
   

 یفرهنگ و یعیطب طیمح یداریپا. 5. 4

 راثیم و یگردشگر  انیم مهم وندیپ ۀمالحظ
 بخش نیا یدیکل موضوع ،یفرهنگ و یعیطب

 هااستیس به مباحث از بخش نیا درواقع،. است
 و یعیبط یی  ربنایز  یۀسرما توانندیم که ییرفتارها و

 به نیهمچن دارد؛ توجه ندینما حفظ را یفرهنگ
 تیامن زین و بایز  مناطق در یگردشگر  تیر یمد

 نیا در یگردشگر  از یناش منافع   خلق انیجر 
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 یرو بر بخش نیا خاص توجه. پردازدیم مناطق
 ارسازگ و یگردشگر  محتمل ی  بیتخر  آثار کاهش

 طیمح راتییتغ با یگردشگر  یهاتیفعال نمودن
 .است وهواآب و یعیطب

 

 ها با اهداف گردشگری پایدارها و زیربخشپیوند بخش

 اهداف کاری هر بخش های گردشگری پایدارزیربخشها و بخش

 گردشگری و حاکمیت گذاریسیاست. 1
 های توسعهها و برنامه. جایگاه گردشگری در سیاست1. 1
 . سیاست گردشگری و چارچوب تنظیمی2. 1
 . ترتیبات حاکمیتی و نهادیِ گردشگری3. 1

برای نیل به گردشگری  شدهارائههدف  12تمام 
 پایدار

 گذاری و رقابت اقتصادیعملکرد، سرمایه .2
 . سنجش و مقایسۀ سهم گردشگری در اقتصاد1. 2
 محیطی وکارکسبگذاری و . تجارت، سرمایه2. 2
 . عالمت تجاری، بازار و موقعیت محصول3. 2
 پذیری، امنیت و مدیریت مخاطرات. برگشت4. 2

 . رشد و حیات اقتصادی1
 . رونق و شکوفایی محلی2
 ای خاطر گردشگر . ارض5

 . اشتغال، کار درخور و شایسته و سرمایۀ انسانی3
 ریزی برای منابع انسانی و شرایط کار. برنامه1. 3
ها و فراهم آوردن زمینۀ کارآموزی و . ارزیابی مهارت2. 3

 کارورزی

 . کیفیت اشتغال3

 . کاهش فقر و ایجاد همبستگی اجتماعی4
 اهش فقر از طریق گردشگری. یک رویکرد یکپارچه برای ک1. 4
. توانمند ساختن عوامل ابتدایی )مقدمات( مؤثر در 2. 4

 گیریِ گردشگریشکل
های فعال در زمینۀ . متشکل و همبسته نمودن گروه3. 4

 گردشگری
  های اجتماعی. جلوگیری از آسیب4. 4

 . رونق و شکوفایی محلی2
 . عدالت و برابری اجتماعی4
 . کنترل محلی6
 بهروزی اجتماعی. 7

 فرهنگی و طبیعی محیط پایداری. 5
 . پیوند وثیق گردشگری با میراث طبیعی و فرهنگی1. 5
 . تمرکز روی تغییرات آب و هوایی2. 5
. افزایش پایداری توسعۀ گردشگری و عملکردهای مرتبط با 3. 5

 آن
 . ارزیابی و رصد آثار گردشگری4. 5

 . غنای فرهنگی8
 استحکام مادی . ایجاد همبستگی و9

 . تنوع بیولوژیکی11
 . کارایی منابع11
 . پاکیزگی محیطی12
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 یاتوسعه مداخالت یاجرا و ییشناسا مراحل. 5

 در مداخله کی یاجرا و یطراح ،ییشناسا
 افتن  ی تحقق یهاتیظرف شیافزا یراستا

 یدارا ندیفرا کی مثابهبه تواندیم دار،یپا ی  گردشگر 
 عشرو  تیموقع یابیارز  از که شود مالحظه مراتب

 نیا. گرددیم ختم رفتارها یابیارز  به و شودیم
 از که دباش یسنجش و درک به ناظر یستیبا یابیارز 

 ،یابیارز  ۀچرخ نیا. است مدنظر ندهیآ تیموقع
 تواندیم عملکرد یابیارز  سپس و اجرا ،یطراح

 طبق و جیتدر به اهداف تا ابدی ادامه مستمراا 
 .شوند محقق هاینیبشیپ

 دنیفرا تیر یمد یالگو از مقتبس چرخه نیا
 یاتوسعه یهاپروژه در که است پروژه یچرخش

 1هپروژ ۀچرخ تیر یمد. ردیگیم قرار استفاده مورد
(PCM  )فیتوص یبرا که است یاصطالح 

 یهاهیرو  فیتوص زین و یتیر یمد یهاتیفعال
 هب پروژه کی یزندگ ۀچرخ طول در یساز میتصم

 تیر یمد ۀچرخ در موجود مراحل. رودیم کار
 .     اندآمده یروشنبه لیذ نمودار در پروژه

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 مراحل از کی هر یکل خطوط ادامه، در
 اختصاربه باال، نمودار در مندرج ۀگانشش

 تر،شیب اتیجزئ با سپس. رندیگیم قرار مورداشاره
 .شوندیم داده حیتوض کی هر

 داریپا ۀتوسع ندیفرا تیر یمد ۀچرخ. 2
 مرحله، نیا. شودیم آغاز یابیارز  با یگردشگر 

 تیموقع یابیارز  از مندنظام یندیفرا ۀدربردارند
 نآ در یگردشگر  داریپا ۀتوسع که است یکشور 

 .است موردنظر
                                                             

1. Project Cycle Management 

 ۀتوسع ندیفرا تیر یمد ۀچرخ دوم، ۀمرحل. 2
 که را کشور ی  محل یهاتیموقع ،یگردشگر 
 تیرفظ یدارا یگردشگر  ۀتوسع کردیرو  با متناسب
 نیا. دینمایم ییشناسا هستند یگردشگر 

 تیظرف که هستند ییهاتیموقع ها،تیموقع
 را داریپا یگردشگر  یطراح و وسازساخت ۀتوسع

 .هستند دارا
 ها،تیموقع از یستیل صیتشخ از پس. 3

 انتخاب شوند یر یگیپ است الزم که ییهامداخله

 هاانتخاب مداخله

 ارزیابی موقعیت کشور

 رفتارهای معینارزیابی 

 اجرای رفتارها

 تنظیم رفتارها

 برای مداخله شناسایی محیط
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 ییهاتیمز  لحاظ با هامداخله انتخاب. شوندیم
 ۀعتوس یراستا در را کنشگران توانندیم که است

 طوربه نیهمچن رسانند؛ یار ی یگردشگر 
 دولت یهابرنامه با تناسب در هامداخله مشخص،

 املعو  گرید کهنیا کما شوند؛یم میتنظ و انتخاب
 نابع،م به توجه رینظ هامداخله انتخاب در رگذاریتأث

 و منابع بودن   دسترس در و موضوعات ترتب
 .رندیگ قرار موردتوجه دیبا امکانات،

 در هامداخله نیا است الزم نش،یگز  از پس. 7
 تحقق. رندیگیجا رفتارها از یروند قالب

 قالب در یگردشگر  ۀتوسع به منجر یهامداخله
 تدول با تعامل در مشخص، کامالا  یرفتارها یبرخ

 اب مرتبط( افراد ای نهادها و هاسازمان) کنشگران و
 . است سریم یگردشگر  ۀمقول

 از یزمان ۀباز  کی بتوانند دیبا رفتارها. 5
 با روندها، تیر یمد. ندینما فیتعر  را عملکرد

 و ملواز  مستمر گزارش و شفاف یر یپذتیمسئول
 مورد یستیبا اقدامات، یاجرا یهایستگیبا
 .رندیگ قرار یر یگیپ

 ۀکنند محقق یرفتارها یاجرا یابیارز . 5
 از یمعمول و متعارف روند   یستیبا ها،مداخله

 اتفاق، نیا یبرا. سازد آشکار را اقدامات یاجرا
 ۀلیوسبه که ییهاشاخص و ارهایمع است الزم

 را هاتیفعال آثار و یخروج ،یورود توانیم هاآن
 . آورد دست به دیسنج

 
 
 

                                                             
1. self-assessment 

2. master plan 

 ازهاین صیتشخ و تیموقع یابیارز. 1. 5

 روش بر یمبتن ت،یموقع یابیارز  ندیفرا
 و هابخش آن اساس بر که است یایشناس

 ترشیپ یگردشگر  در لیدخ یهاربخشیز 
 مشخصات. شدند ستیل و ییشناسا
 بر ها،ربخشیز  از کی هر یبرا یشناختروش

 قابل هاپرسش و موضوعات از یامجموعه اساس
 یبرا دتواننیم هاپرسش نیا پاسخ. هستند نییتب

 فادهاست مورد منطقه ای کشور کی تیموقع یابیارز 
 . رندیگ قرار

 هارسشپ به پاسخ و یابیارز  ی  ر یگشکل ندیفرا
 ش،رو  انتخاب. افتد اتفاق تواندیم روش چند به
 رددا اریاخت در کشور هر که یمنابع و تیموقع به

 انتخاب قابل یهاروش از یبرخ. است وابسته
 :از اندعبارت

  1ی  ابیارز  ـ خود اساس بر یابیارز  ندیفرا •
 شود؛ استوار یگردشگر  ۀحوز  فعاالن و تیحاکم

 باشد؛ دییتأقابل که یاگونهبه
 را خود عملکرد توسعه، در مشاور یهامجموعه •

 کنند؛ یابیارز  یردولتیغ و یدولت فعاالن با وندیپ در
 د؛ر یگ عهده به را یابیارز  مستقل کارگروه کی •

 یبرا یضرور  اطالعات از یر یچشمگ زانیم
 زا سؤاالت به دادن پاسخ و یابیارز  به یدهشکل

 .شوندیم نیتأم دسترس در و موجود اسناد قیطر 
 :از اندعبارت یدیکل اسناد

 یاتوسعه یراهبردها و هااستیس •
 یگردشگر   2کالن ۀنقش و راهبردها ها،استیس •
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 و تجارت با مرتبط یراهبرد و یاسیس اسناد •
 املش ،یانسان منابع با مرتبط ای و ؛یگذار هیسرما

 منابع و طیمح با مرتبط ای و ؛ 2تیترب و 1آموزش
  فرهنگ و وهواآب راتییتغ بر مشتمل ،یعیطب
 و حیلوا) یگردشگر  با مرتبط مصوب نیقوان •

 (یقانون یهاطرح
: یگردشگر  بخش بر مؤثر یۀاول نیقوان ریسا •
 ار،ک ۀحوز  با مرتبط یبخش ن  یقوان و هانامهنییآ

 هاآن مانند و ستیز طیمح و یزیر برنامه
 یگردشگر  سازمان و وزارت ۀانیسال یهاگزارش •
 یگردشگر  فعاالن ۀبدن و
 بخش عملکرد با مرتبط یآمار  اطالعات •

 یگردشگر 
 یهاگاهیپا و یجیترو  اطالعات و مطالب •
 موجود ینترنتیا

 باال، اطالعات و هاداده ۀمالحظ بر عالوه
 هامشاوره از یامجموعه با یابیارز  ی  اصل ندیفرا

 مستلزم هامشاوره نیا اخذ. بود خواهد همراه
 ۀنیزم در فعال یاصل یهاگروه عملکرد ۀمشاهد

 ازجمله است؛ یگردشگر 
 یگردشگر  سازمان ای وزارت •
 یمل یهاسازمان یعنی یگردشگر  ی  رسم ۀبدن •

 یگردشگر 
 یهاسازمان یعنی یدیکل یهاوزارتخانه ریسا •

 تجارت، ،یمال امور توسعه، قبال در مسئول
 راثیم و ستیز طیمح کار، یروین استخدام

 یعیطب و یفرهنگ

                                                             
1. education 

2. training 

 یهادهان یعنی یگردشگر  با مرتبط یدولت فعاالن •
 یارتقا و ستیز طیمح موضوع در فعال
 هاآن مانند و یگذار هیسرما

 یامنطقه مسئوالن •
 یگردشگر  یخصوص بخش مؤسسات •
 ،فقر توسعه، ۀنیزم در فعال نهادمردم مؤسسات •

 ستیز طیمح و یگذار هیسرما
 زشآمو  و قیتحق با ریدرگ مؤسسات و هادانشگاه •

 یگردشگر 
 با یابیارز  ندیفرا که است مهم نیا ،یابیارز  در

 و یسراسر  یر یتصو  بتواند تا شود انجام سرعت
 ییشناسا را ضعف نقاط و آورد دست به کالن

 یهاچالش و ازهاین که است آن ترمهم و دینما
 .دهد وندیپ یمل یهاتیاولو  با را شدهییشناسا
 بخش جامع   لیتحل و یابیارز  نیهمچن

 ۀنقش و راهبرد به لین یبرا یامقدمه ،یگردشگر 
 کی به ازین قت،یحق در. است یگردشگر  کالن

 در مداخله هنگام به یابیارز  و لیتحل نیچن
 . شودیم درک و ییشناسا ،ینیع تیواقع

 تیر یمد ۀچرخ ییشناسا ۀمرحل ب،یترتنیبد
 ،یروش لحاظ به. دهدیم رخ یابیارز  یپ در پروژه

 یامشاوره ۀجنب که را اطالعات از دسته آن توانیم
 هانامهپرسش از یامجموعه لیتکم قالب در دارند

 به اشندب هاپرسش به کوتاه یهاپاسخ بر مشتمل که
 .        آورد دست
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 هامداخله انتخاب. 2. 5

 استخراج از پس هامداخله انتخاب ندیفرا
. شودیم یر یگیپ یابیارز  جینتا از یطوالن یستیل

 (الف ۀشاخص سه ۀمالحظ با یانتخاب یهامداخله
( ب موجود، یهااستیس بافت با تناسب
 انتخاب بودن، اثرگذار( ج و بودن ریپذتحقق

 مذاکرات موضوع   یستیبا مداخالت. شوندیم
 موضوع با ریدرگ یهابخش ریسا و دولت انیم

 کی اب اقدام یاصل ۀنقط درواقع،. باشند یگردشگر 
 .شودیم شروع انتخاب

 خابانت یبرا موجود یاستیس و یراهبرد بافت
 یهاهیال  قالب در ها،آن ی  بندتیاولو  و اقدامات

 زا یبرخ ادامه، در. شود مالحظه تواندیم یمختلف
 رقرا موردتوجه است الزم که یایدیکل موضوعات

 :است شده آورده رندیگ
 و یسراسر  یهاتیمز  و هاتیاولو  ها،استیس •
 یاتوسعه تیفعال ۀکنندکمک که یایربخشیغ

 زا یزیتجو  یهااستیس مثال،عنوانبه. هستند
 که یمل ای یامنطقه ای یجهان یهاسازمان یسو

 .ندهست یاتوسعه یهاتیفعال ی  استیس بستر
 توافق مورد دولت با مذاکرات در که ییهابرنامه •

 یادار  یازهاین به ناظر هابرنامه نیا. اندگرفته قرار
 ترشیپ یگردشگر  موضوع در که هستند یتیاولو 

 مداخالت و اقدامات ستیل. اندشده ییشناسا
 تا ندیانم مطابقت تیاولو  یدارا یازهاین با یستیبا

 هر در که ییهایکاست نمود حاصل نانیاطم بتوان
 قرار موردتوجه اندشده انگاشته مهم منطقه
 .اندگرفته

 در که توسعه یراهبردها و هااستیس ریسا •
 زین اندگرفته قرار توافق مورد گرید موضوعات

 یر یگجهت نیهمچن. شوند مالحظه یستیبا
 زین و توسعه یراستا در دولت ۀشدمشخص

 دیبا اندشدهییشناسا نهیزم نیا در که ییازهاین
 و موجود یهااستیس ۀمالحظ. شوند مالحظه

 آن یبرا شده،ییشناسا ت  یاولو  یدارا یازهاین
 ای تعارض از بتوان تیوضع لیتحل با که است

 هب و نمود زیپره هاتیفعال در یمواز  اقدام ای تزاحم
 ۀتوسع موضوع در جامع و کالن راهبرد کی

 .دیرس یگردشگر 
 از که یگردشگر  مشخص یهاطرح و هاپروژه •

 ی  یشناسا. شوند مالحظه دیبا زین موجودند قبل
 یخوببه ترشیپ که یاشدهفیتعر  یهاهپروژ

 در همچنان لکن اندشده قیتحق و مطالعه
 ابند،یب اجراشدن امکان تا هستند منابع یجستجو

 .است مهم اریبس
 ستا الزم توسعه ۀنیزم در فعاالن ریسا تیوضع •
 یبرخ در هاآن است ممکن چراکه شود؛ دهید

 ای داشته معاونت یگردشگر  با مرتبط یهاهپروژ
 .ندینما مشارکت ندهیآ در باشند مندعالقه

 قابل اقدامات و هامداخله از یامجموعه
 .است مداخله رفتار تیماه به مربوط انتخاب،

 به توجه با دیبا مداخالت انتخاب رو،نیازا
 :باشد لیذ مالحظات

 آن ی  توانمند مشخص، ۀمداخل کی مناسب اثر •
 رییغت جادیا و توسعه اهداف به یابیدست در مداخله

 .است
 موضوع با مرتبط یکارها درآمدن اجرا به •

 .است زمان از یادوره گذر مستلزم یگردشگر 
 عمناب به هم و یمال منابع به هم منابع ساحت در •

 .است ازین یانسان
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 الزم مداخالت یاجرا زمان در که یخدمات •
 .باشند دسترس در دیبا هستند

 ۀحوز  فعاالن نمودن توانمند در هامداخله آثار •
 .باشد ریپذمشاهده دیبا یگردشگر 

 
 و هامداخله  1یبندصورت و یساز مندقاعده. 3. 5

 رفتارها

 انتخاب مداخله یبرا یمناطق که یزمان
 در شدهمشخص یازهاین شودیم تالش شوند،یم

 و هامداخله از یخاص ی  بندصورت قال
 وجود به را یمشخص یرفتارها که یزیر برنامه

 ۀنحو  یشناسروش. شوند داده پاسخ آوردیم
 درون ،یموضوع هر با متناسب ،مداخله

. دهدیم ارائه ییهاشنهادیپ ،یکار  یهاربخشیز 
 انیم مذاکره و مالحظه مورد یستیبا هاشنهادیپ نیا

 ؛باشند یگردشگر  ۀنیزم در فعاالن ریسا و دولت
 افتنی تحقق شروع نقاط هاشنهادیپ نیا چراکه

 موجب است قرار که هستند ییرفتارها و مداخله
 .شوند موجود تیوضع بهبود

 ار  رفتارها یکل رئوس ،یشناختروش لحاظ به
 یدبنطبقه یکل صورتبه توانیم لیذ شکل به

 :نمود
 یتیحاکم یندهایفرا و ساختارها نمودن تیتقو  •
 یگذار استیس و یاستیس ۀتوسع •
 و راهبردها به دنیبخش بهبود و نمودن آماده •

 یموضوع و ییایجغراف مختلف سطوح در هانقشه
 هانقشه و راهبردها ها،استیس یاجرا •
 و موضوعه نیقوان نمودن تیتقو  و یبازخوان •
 هانامهنییآ

                                                             
1. formulation 

 دانش رشد گزارش و مطالعات قات،یتحق انجام •
 مرتبط موضوعات در
 و هاداده انتشار ۀنحو  و مجموعه نمودن لیتکم •

 اطالعات
 موانع رفع و ازهاین نمودن ییشناسا •
 یهاشبکه و ارتباطات به دنیبخش توسعه •

 فعاالن انیم یارتباط
 مشخص، یهاپروژه رساندن انجام به و یطراح •

 نمونه و شگامیپ یهاهپروژ ازجمله
 نظام تیر یمد نمودن تیتقو  و ساختن برقرار •

 یابزارها و یگردشگر  با رابطه در موجود روابط
 االنفع به ارائه قابل یهامشوق ازجمله آن ی  استیس

 یگردشگر  ۀحوز 
گاه به دنیبخش ارتقا •  نمودن مستحکم و یآ

 هست که نوع هر از ارتباطات
 و یعموم یهایتوانمند جادیا و دادن آموزش •

 .فعاالن در خاص
 
 هاتیفعال یِابیارز و اجرا. 4. 5

 و تناظر در فیوظا انجام تیماه و اندازه
 و مداخله ی  محور  هدف با کامل تناسب

 شوند، انجام دیبا راستا آن در که ییهاتیفعال
 رینظ ها،تیفعال یبرخ. شودیم فیتعر 

 ممکن هاپروژه و هانقشه یاجرا و یساز آماده
 یبرخ .انجامندیب طول به شتریب ای و سال کی است

 فعاالن یتوانمندساز  رینظ ها،تیفعال از گرید
. شوند لیتکم ماه کی از کمتر ظرف در ممکن

 مختلف یهاوهیش به مداخالت انجام ۀنحو 
 سطتو  ماا یمستق یبرخ رسند؛ انجام به توانندیم
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 انیم یقراردادها قالب در گرید یبرخ و دولت
 به یگردشگر  ۀحوز  یخصوص فعاالن با دولت

 انجام یبرا که یروش هر در. رسندیم سرانجام
 تیر یمد به تیموفق شود،یم انتخاب تیفعال

 لزوم هب ترشیپ. دارد یبستگ پروژه مؤثر و موفق
 یساختارها تیر یمد و تیحاکم ینیآفر نقش

 ها،تیفعال یتمام. میکرد اشاره موضوع با مرتبط
 نظام اساس بر ،یکاف وضوح با و دقتبه دیبا

 است، دهشرفتهیپذ و مصوب که یتیمسئول میتقس
 کیستماتیس و مندنظام ندیفرا. شوند یطراح
 دیبا هاپروژه انجام روند از یر یگگزارش و یبررس

 و رصد. ردیپذ صورت پروژه انجام مکان خود در
 انیپا تا آغاز ۀمرحل همان از دیبا روندها یابیارز 

 منظم، و موقع به رصد یبرا.باشد شده یطراح
 عمقط سه هر که یایکاربرد یهاشاخصه یستیبا

ایفراور  ایخروج ،  1ه ا آثار و  2ه  را  3رفتاره
 .نمود ییشناسا را کنندیم یابیارز 

  

مثابه برنامۀ کار رشد سبز، خاتمه: گردشگری به

 سوی آیندهراهی به

 ابعاد نییتب در قیتحق نیا که یکردیرو 
 یر گردشگ و توسعه متقابل وندیپ ی  شناختروش

 مستحکم ۀتوسع یبرا ییمبنا دهد،یم ارائه
 ،قیتحق نیا در. آوردیم فراهم ندهیآ در یگردشگر 

 یهاتیمسئول حدود نییتب با است شده یسع
 ۀحوز  در لیدخ یهاربخشیز  و هابخش

 و یار یدست حدود باهم، اسیق در ،یگردشگر 
 یشناختروش اصول زین و بخش هر کمک

 داریپا یگردشگر  ۀتوسع ۀنیزم در یگذار استیس
 و وندیپ به کردیرو  نیا در. شوند نییتب یخوببه

 جوامع و یفرهنگ یهاطیمح عت،یطب روابط
 ۀعتوس یاقتصاد ندیفرا به یدهشکل در زبانیم

 است مدنظر همواره آنچه و شده، توجه یگردشگر 
 بیر تخ به منجر تنهانه یگردشگر  ۀتوسع است آن
 ودنش زبانیم جوامع و یفرهنگ طیمح عت،یطب در

.انجامدیب هاآن داریپا ۀتوسع و رشد به بلکه
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