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گردشــگری ،ســرمایهگذاری،
اشــتغال ،سیســتمهای پویــا

مقدمه

توســعه گردشــگری همــواره بهمنزلــه عاملــی مؤثــر در بهبــود و توســعه اقتصــادی
جوامــع و مقصدهــا مطــرح بــوده اســت .اشــتغالزایی ،تنوعبخشــی بــه
فرصتهــای اقتصــادی ،درآمدزایــی و شــکوفایی ملــی و محلــی را میتــوان از آثار
مثبــت توســعه گردشــگری بهشــمار آورد .امروزه بســیاری از کشــورها میکوشــند
بــرای توســعه اقتصــادی خــود شــیوههای جدیــدی بیابنــد .اگرچــه در مناطــق
گوناگــون موقعیتهــای متفاوتــی وجــود دارد ،امــا گردشــگری همــواره بهمنزلــه
عاملــی کلیــدی در توســعه اقتصــادی مدنظــر بــوده اســت .آمارهــا نشــان میدهــد
ایــران ازنظــر ســرمایهگذاری در صنعــت گردشــگری وضعیــت مناســبی نــدارد .بـا
وجــود ایــن ،براســاس ســند چشـمانداز توســعه بیستســاله ،ایــران بایــد تــا پایان
ســال  2025بــا جــذب درصــد قابلقبولــی از گردشــگران جهانــی درآمــد بیشــتری
از محــل گردشــگری بهدســت آورد .در پژوهــش پیــش رو ،تأثیــر ســرمایهگذاری
دولــت بــر ایجــاد اشــتغال در صنعــت گردشــگری بــا رویکــرد پویایــی سیســتمها
بررســی شــده اســت .بــهعبــارتدیگــر ،حجــم مشــاغل ایجادشــده در صــورت
ســرمایهگذاری اولیــه دولــت در صنعــت گردشــگری پیشبینــی شــده اســت .بــا
بهکارگیــری نرمافــزار ونســیم ( )Vensim PLE 7.3.5درمجمــوع شــش ســناریو ارائــه
شــده اســت ،ســپس هریــک از ســناریوها از منظــر میــزان ســرمایهگذاری الزم
و پتانســیل بــرای ایجــاد اشــتغال در صنعــت گردشــگری مقایســه و تحلیــل شــده
اســت5 .

شــمار قابلتوجهــی از کشــورها صنعــت گردشــگری
را صنعتــی پویــا و منبــع اصلــی درآمــد ،اشــتغال،
رشــد بخــش خصوصــی و توســعه ســاختار زیربنایــی
میداننــد .اگرچــه در مناطــق گوناگــون شــرایط متفــاوت
اســت ،گردشــگری همــواره عامــل مهمــی بــرای توســعه
اقتصــادی بهشــمار میآیــد (ابراهیمــی و خســرویان؛
نقــل از بابایــی ســمیرمی و همــکاران .)1393 ،براســاس
گــزارش ســازمان جهانــی گردشــگری ،ایــران درزمینــه
ســرمایهگذاری صنعــت گردشــگری در میــان کشــورهای
جهــان رتبــه قابلقبولــی نــدارد؛ ایــن درحالــی اســت کــه
مطابــق بــا ســند چش ـمانداز بیستســاله بایــد درزمینــه
گردشــگری  1/5درصــد کل گردشــگر و  2درصــد کل

درآمــد گردشــگری جهــان را در اختیــار داشــته باشــد
(پورکاظمــی و رضایــی.)1385 ،
امــروزه توســعه صنعــت گردشــگری ،بهویــژه بــرای
ل توســعه و کمتــر توســعهیافته
کشــورهای درحــا 
کــه بــا بحــران بیــکاری و محدودیــت منابــع ارزی و
اقتصــاد تکمحصولــی مواجهانــد ،اهمیــت بســزایی
دارد .همچنیــن گردشــگری ارتباطــات گســتردهای بــا
توســعه اقتصــادی دارد .از ســویی میتــوان فقــط بــه
شــاخصهای اقتصــادی بهمنزلــه منبــع درآمــد کشــورها
توجــه کــرد و از ســوی دیگــر میتــوان گردشــگری را
بهعنــوان بخشــی از خدمــات معرفــی کــرد.
پژوهــش پیــش رو بخشــی از پژوهــش جامعــی اســت کــه
بــه بررســی فراینــد و نتایــج حاصــل از شبیهســازی مــدل

 .1نویسندۀ مسئول :دانشیار دانشکدۀ فنی و مهندسی ،دانشگاه علم و فرهنگ ،تهران ،ایران ()jafari@usc.ac.ir؛

 .2استادیار دانشکدۀ علوم گردشگری ،دانشگاه علم و فرهنگ ،تهران ،ایران؛
 .3کارشناسی ارشد مهندسی صنایع ،دانشگاه صنعتی امیر کبیر ،تهران ،ایران؛

 .4کارشناسی ارشد مهندسی صنایع ،دانشگاه علم و فرهنگ ،تهران ،ایران؛
 .5پژوهش حاضر با حمایت مادی و معنوی معاونت توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت کار ،رفاه و تأمین اجتماعی و نیز با حمایت معنوی
معاونت گردشگری وزارت میراث فرهنگی ،گردشگری و صنایع دستی انجام شده است.

سال نهم ،شماره سوم ،پاییز 1399
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جعفری و همکاران

فصلنامه علمی  -پژوهشی گردشگری و توسعه

پویــای گردشــگری بــا تأکیــد بــر ظرفیــت اشــتغالزایی
صنعــت گردشــگری درنتیجــه ســرمایهگذاری پرداختــه
اســت .بهعبارتــی ،هــدف از ایــن پژوهــش بررســی تأثیــر
ســرمایهگذاری دولــت بــر ایجــاد اشــتغال در صنعــت
گردشــگری و پیشبینــی حجــم مشــاغل ایجادشــده
در صــورت ســرمایهگذاری اولیــه دولــت در ایــن
صنعــت اســت .در ایــن پژوهــش کــه بــا رویکــرد پویایــی
سیســتمها انجــام پذیرفتــه اســت ،مقادیــر ّاولیــه و نتایج
شبیهســازی مــدل ارائــه شــده و ســناریوهایی بــه همــراه
اولویــت و ظرفیــت مقایسـهای هریــک در ایجاد اشــتغال
پیشــنهاد شــده اســت.

مبانی نظری

تأثیر گردشگری در ایجاد اشتغال

سال نهم ،شماره سوم ،پاییز 1399

«اشــتغال گردشــگری» بهطــور خــاص مربــوط بــه
کاالهــا و خدماتــی اســت کــه از ســوی بازدیدکننــدگان
تقاضــا میشــود و بهوســیله صنعــت گردشــگری یــا
صنایــع دیگــر ایجــاد میشــود .اشــتغال گردشــگری را
میتــوان در قالــب «اشــتغال مســتقیم گردشــگری» و
«اشــتغال مســتقیم گردشــگری در صنعــت گردشــگری»
اندازهگیــری کــرد« .اشــتغال مســتقیم گردشــگری» بــه
مشــاغلی اشــاره دارد کــه مربــوط بــه مخــارج گردشــگری
اســت ،بهعــاوۀ مشــاغلی کــه در صنایــع غیرگردشــگری
ایجــاد شــدهاند« .اشــتغال مســتقیم گردشــگری در
صنعــت گردشــگری» بــه مشــاغلی اشــاره میکنــد کــه
فقــط بــه مخــارج گردشــگری در صنعــت و بخشهــای
گردشــگری مربــوط میشــوند (.)WTO, 2014
اگرچــه هــدف اصلــی و اولیــه توســعه گردشــگری
ایجــاد اشــتغال نیســت ،امــا چرخ ـهای ایجــاد میکنــد
کــه ســبب افزایــش ظرفیــت اشــتغال و درآمدزایــی
میشــود .ســیواس و ریلــی ( ،)1999در تحقیقــی
پیرامــون اشــتغال گردشــگری ،بــه ایــن موضــوع
اشــاره نمودهانــد کــه صنعــت گردشــگری را میتــوان
پناهگاهــی بــرای شــاغالن ســایر صنایــع بهشــمار آورد،
زیــرا کارکنــان ایــن بخــش معمــو ً
ال از طیــف گســتردهای
از صنایــع دیگــر آمدهانــد .یافتههــای پژوهــش مهــدوی
( )1382نیــز نشــان میدهــد کــه بین توســعه گردشــگری
و افزایــش اشــتغال زنــان و جوانــان ،جــذب نیــروی آزاد
بخــش کشــاورزی و افزایــش فرصتهــای شــغلی در
بخــش ساختمانســازی در منطقــه موردمطالعــه وی
رابطــه معنــاداری وجــود دارد .الندبــرگ و همــکاران
( )1383بــر ایــن نظرنــد کــه «اگــر منطقــه موردنظر جهت
توســعه گردشــگری دارای میــزان بیکاری باالیی باشــد،
مزایــای گردشــگری آشــکارتر خواهــد شــد .درآمــد

حاصــل از گردشــگری ،هرچنــد ممکــن اســت از درآمــد
بهدس ـتآمده از ســایر منابــع کمتــر باشــد ،امــا بهتریــن
گزینــه ممکــن در شــرایط موجــود خواهــد بــود ،چراکــه
ضمــن افزایــش درآمدهــای مالیاتــی ،بیــکاری را کاهــش
داده و بــر کیفیــت زندگــی شــهروندان خواهــد افــزود.
هزینــه فرصت گردشــگری تحت چنین شــرایطی ممکن
اســت انــدک و یــا حتــی صفــر باشــد» (ص .)3
بنــا بــه گــزارش شــورای جهانــی ســفر و گردشــگری1
( ،)2019صنعــت گردشــگری در ســال 2018
 122.891.000شــغل مســتقیم در جهــان ایجــاد کــرده و
 3/8درصــد کل مشــاغل جهــان را به خود اختصــاص داده
اســت .همچنیــن ،آثــار مســتقیم صنعــت گردشــگری بــر
تولیــد ناخالــص داخلــی جهانــی در ســال  2018معــادل
3/2میلیــارد دالر بــوده اســت .بنــا بــر پیشبینیهــای
ســازمانهای جهانــی همچــون شــورای جهانــی ســفر و
گردشــگری ( ،)2019انتظــار مـیرود صنعــت گردشــگری
تــا ســال  2029تعــداد  154.139.000شــغل مســتقیم
ایجــاد کنــد .درمجمــوع ســه نــوع اشــتغال نیروی انســانی
(نیــروی کار و مدیریــت) درمــورد گردشــگری قابلتفکیک
اســت:
ً
 .1اشــتغال ّاولیــه :ایــن نــوع اشــتغال عمدتــا در
فعالیتهایــی ایجــاد میشــودکه بــرای فراهــمآوردن
زمینههــا و اقدامــات پیــش از ســفر یــا در حین مســافرت
(ماننــد فعالیــت مؤسســات گردشــگری و اطالعرســانی)
الزم اســت.
 .2اشــتغال در تأمیــن نیازهــا :ایــن نــوع اشــتغال کــه
ســهم عمــدهای از اشــتغال در فعالیتهــای گردشــگری
را دربــر میگیــرد ،در فعالیتهایــی اســت کــه بهطــور
مســتقیم نیازهــای روزمــرۀ گردشــگر را تــا زمانــی کــه
در مقصــد اســت تأمیــن میکنــد و شــامل دامنــه
لونقــل ،هتــلداری،
گســتردهای از فعالیتهــا در حم 
رســتورانها و فعالیتهــا در ارائــه خدمــات تفریحــی و
ورزشــی میشــود.
 .3اشــتغال غیرمســتقیم :ایــن نــوع اشــتغال کــه بیشــتر
بــا فعالیتهــای تولیــدی مرتبــط اســت همزمــان بــا
ســرمایهگذاری در گردشــگری فراهــم میآیــد .فعالیــت
در ســاخت هتلهــا و کلیــه فعالیتهــای پیــش از آن،
تولیــد وســایل حملونقــل (تــا جایــی کــه بــه گردشــگری
مربــوط میشــود) و نیــز ســهم گردشــگری در ایجــاد
تأسیســات زیربنایــی در زمــرۀ ایــن نــوع اشــتغال
اســت .اشــتغال غیرمســتقیم ،همانگونــه کــه از نــام آن
پیداســت ،بهطــور مســتقیم و فقــط بــا فعالیتهــای
گردشــگری مرتبــط نیســت بلکــه بــا نســبت حجــم
ســرمایهگذاری در گردشــگری ب ـ ه کل تشــکیل ســرمایه
1. WTTC
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گردشگری و افزایش درآمد دولت

اشتغال گردشگری در ایران

بنــا بــه گــزارش شــورای جهانــی ســفر و گردشــگری
( ،)2018در ســال  ،2017ایــران ازنظــر ســهم گردشــگری
در تولیــد ناخالــص داخلــی ،در بیــن  185کشــور ،در
جایــگاه ُ 126ام قــرار گرفتــه اســت .در همین ســال ،ســهم
ســفر و گردشــگری در اشــتغال ایــران  1.557.500شــغل
بــوده اســت .پیشبینــی میشــود ایــن تعــداد تــا ســال
 ،2028بــا نــرخ رشــد ســاالنه  1/5درصــد ،بــه 1.914.000
شــغل افزایــش یابــد .در ســال  ،2017آثــار مســتقیم
و غیرمســتقیم و القایــی صنعــت گردشــگری بــر تولیــد
ناخالــص داخلــی ایــران بــه ترتیــب 408.824 ،217.565
و 391.92میلیــارد ریــال بــوده اســت .همچنیــن درزمینه
اشــتغال552 ،هــزار نفــر بهطــور مســتقیم621 ،هــزار
نفــر بهطــور غیرمســتقیم و 404هــزار نفــر درنتیجــه آثــار
القایــی گردشــگری توانســتهاند مشــغول ب ـهکار شــوند.
براســاس گــزارش ســالنامه آمــاری میــراث فرهنگــی،
صنایعدســتی و گردشــگری ( )1396درزمینــه اشــتغال
پروژههــای بــه بهرهبــرداری رســیده براســاس حجــم
ســرمایهگذاری ،بیشــترین ســرمایهگذاری در استانهای
خراســان رضــوی و مازنــدران صــورت گرفتــه اســت.
همچنیــن تعداد مشــاغل ایجادشــده در اســتان خراســان
رضــوی بیشــتر از ســایر اســتانها بــوده اســت .ایــن در
حالــی اســت کــه میــزان اشــتغال ایجادشــده در اســتان
مازنــدران در مقایســه بــا اســتانهایی همچــون تهــران،
قــم ،گیــان و کرمــان (بــا مبلــغ ســرمایهگذاری بهمراتــب
پایینتــر) کمتــر بــوده اســت کــه البتــه توجــه بــه تعــداد
پروژههــای انجامشــده در ایــن اســتانها حائــز اهمیــت
اســت .گفتنــی اســت میــزان اعتبــارات تخصیصــی
بــرای بخــش زیرســاختها در ســال  1396رقــم
234.476میلیــون ریــال بــوده اســت کــه از ایــن مقــدار،
18.904میلیــون ریــال بــه مجتمعهــا141.202 ،میلیون
ریــال بــه کمپهــا و اردوگاههــا و 74.370میلیــون ریــال
بــه مناطــق نمونــه گردشــگری اختصــاص یافتــه اســت.
همچنیــن ســرمایهگذاری بخش خصوصی در تأسیســات
گردشــگری در ســال  1396رقــم 21.507میلیــارد ریــال
بــوده اســت.
همانگونــه کــه اشــاره شــد ،ایــران از نظــر اشــتغال
گردشــگری ،در مقایســه بــا ســایر کشــورهای جهــان
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اخــذ مالیــات یکــی از مهمتریــن منابــع درآمــد دولــت در
هــر جامعــه اســت و مالیــات بــر فــروش حجــم عمــدهای از
ایــن درآمــد مالیاتــی را تشــکیل میدهد .هم گردشــگران
بوکارهای مرتبــط بــا گردشــگری بایــد مالیات
و هــم کسـ 
بپردازنــد .اگــر پولــی کــه گردشــگران هزینــه میکننــد
زیــاد باشــد ،درآمدهــای مالیاتــی نیــز زیــاد خواهــد بــود.
مالیــات فرودگاههــا ،مالیــات خــروج ،عــوارض گمرکــی
هزینــه تهیــه روادیــد و نمونههایــی ازایندســت ازجملــه
مــواردی اســت کــه میتــوان بــه آن اشــاره کــرد .از
ســوی دیگــر ،ضریــب تکاثــری درآمــد ناشــی از افزایــش
درآمــد جامعــه ســبب خواهــد شــد کــه درآمــد مالیاتــی
دولــت افزایــش یابــد (ســلیمی ســودرجانی و همــکاران،
 .)1390در کشــورهای توســعهیافته ،مالیــات حاصــل از
گردشــگری  10درصــد کل مالیــات دریافتــی دولتهــا
را تشــکیل میدهــد و ایــن رقــم بــرای اقتصادهــای
گوچکتــر بــه  50درصــد نیــز میرســد (.)WTO, 1998
اگرچــه برخــی فعــاالن حــوزۀ گردشــگری بــر ایــن نظرنــد
کــه مالیــات بــر ارزشافــزوده ســبب کاهــش رقابتپذیری
تورهــای ورودی بــه کشــور میشــود ،امــا بــه دولــت کمــک
میکنــد تــا در توســعه زیرســاختهای گردشــگری کشــور
ســرمایهگذاری کنــد کــه هــم بــرای صنعــت گردشــگری
و هــم بــرای افــراد جامعــه ســودمند خواهــد بــود ،زیــرا
هــم گردشــگران و هــم جامعــه میزبــان از بســیاری
از زیرســاختها و امکانــات گردشــگری بهرهمنــد
میشــوند .همچنیــن ،درنتیجــه تخصیــص بودجــه الزم
بــه بازاریابــی و ترویــج گردشــگری ،فراهمســازی خدمات
و تســهیالت موردنیــاز گردشــگران ،تأمیــن امنیــت
و ایمنــی بازدیدکننــده و همچنیــن نگــهداری منابــع
طبیعــی و جاذبههــای گردشــگری ،توســعه موردنظــر
میســر خواهــد شــد .ویــزا شــکل اصلــی دریافــت مالیــات
اســت کــه بــه ورود و خــروج از مرزهــا مربــوط میشــود.
امــروزه شــمار کشــورهایی کــه سیاســت ویــزای مشــترک
را بــرای اقامتهــای کوتاهمــدت اتخــاذ کردهانــد ر و بــه
افزایــش اســت .شــمار مالیاتهــای مربــوط بــه ســفرها
بهویــژه ســفرهای هوایــی نیــز افزایــش یافتــه کــه مربــوط
بــه ایمنــی ،خدمــات ســفر و پروازهــای خروجــی اســت.
در پــارهای مواقــع نیــز بهــای بلیتهــا بــاهــدف ایجــاد
رفتارهــای ســازگار بــا محیطزیســت افزایــش مییابــد.
ـای مربــوط بــه امکانــات هتلهــا و مراکــز
بیشــتر مالیاتهـ ِ
اقامتــی ،ماننــد مالیــات بــر نــرخ اشــغال بازدیدکننــدگان
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در اقتصــاد مشــخص میشــود (زمانــی ،1373 ،نقــل از
بختیــاری و یزدانــی.)1389 ،

بــا اقامــت شــبانه و مالیاتهــای مراکــز اقامتــی یــا
مالیاتهــای نــرخ اشــغال ،داخلــی اســت و در درجــه اول
در ســطوح شــهری تعییــن میشــود و فقــط در تعــداد
انگشتشــماری از کشــورها میتــوان نمونههایــی از
ســطوح ملــی بــرای ایــن مالیاتهــا مشــاهده کــرد.
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و حتــی در منطقــه ،در جایــگاه مطلوبــی قــرار نــدارد.
ازآنجاکــه امــروزه یکــی از عمدهترین مشــکالت اجتماعی
و اقتصــادی جامعــه ایــران معضــل بیــکاری و بهویــژه
بیــکاری جوانــان اســت ،کــه بهنــوبۀ خــود زمینهســاز
مشــکالت و معضــات گســتردهتری در جامعــه اســت،
بهرهبــرداری بهینــه از فرصتهایــی کــه گردشــگری از
منظــر اشــتغالزایی ،درآمدزایــی و کارآفرینــی بــرای
کشــور بــه همــراه دارد ضــروری اســت و بایــد هرچــه زودتر
و بــه بهتریــن نحــو بــه آن توجــه شــود و در دســتور کار
برنامهریــزان و سیاســتگذاران کشــور قــرار گیــرد.

پویاییشناسی سیستمها
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پویاییشناســی سیســتمها روشــی کامپیوترمحــور
اســت کــه بــرای درک و تحلیــل رفتــار سیســتم در
طــی زمــان کاربــرد دارد .بــرای ایــن کار ضــروری
اســت نخســت بــه روابــط علــت و معلولــی بیــن اجــزای
سیســتم توجــه شــود ( .)Sedarati, 2015بهکارگیــری مــدل
پویاییشناســی سیســتمها یکــی از رویکردهــای مؤثــر
بــرای تصمیمگیــری و بهبــود تصمیمگیــری درخصــوص
سیســتمهای پیچیــده اســت ()Vojtko & Vilfav á, 2015
رفتــار گذشــته و آینــدۀ سیســتمهای پیچیــده فقــط بــا
وجــود اجــزا کنتــرل نمیشــود ،بلکــه بهوســیله تعامــات
بیــن اجــزا صــورت میگیــرد (.)Sterman, 2002
هــدف پویاییشناســی سیســتمها بایــد بــر مشــکلی
در سیســتم متمرکــز باشــد ،نــهفقــط خــود سیســتم.
ایــن پویایــی دو محــور مهــم دارد؛ ّاول اینکــه ایــن
مشــکالت در طــی زمــان تغییــر میکنــد و دوم اینکــه
ســاختار بازخــورد در اینگونــه سیســتمها وجــود
دارد .مــدل ع ّلی ـ حلقــوی در ســاختاردهی بــه مــدل
ذهنــی سیســتم و شــکلدهی بــه روابــط بیــن اجــزا
کمککننــده اســت .همچنیــن مــدل حالت ـ جریــان در
ارائۀ دیدگاهــی بــرای وضعیــت دادههــا در سیســتم بــا
توجــه بــه اجــرای تصمیمهــا و سیاســتهای متفــاوت
مفیــد اســت ( .)Sedarati, 2015ازآنجاکــه گردشــگری و
مقاصــد آن ماهیــت سیســتمی پویــا دارد ،رفتــار آن
بهوســیلۀ اجــزای در تعامــل و حلقههــای بازخــور
کنتــرل میشــود .بااینحــال ،ایــن حــوزه براســاس
مدلهــای پیشبینــی بــا تکیــهبــر دادههــای موجــود
بــرای پیشبینــی رونــد آینــده برنامهریــزی میشــود
(.)Mai and Smith, 2018

مدل پویای گردشگری و اشتغال

مدلهــا همــواره ابعــاد سادهشــدۀ واقعیتانــد و هــدف
از مدلســازی پویــا بهدســتآوردن درک و دیــدگاه

دربــارۀ روابــط متقابــل بــرای تعییــن خطمشــیهای
ممکــن بــرای بهبــود وضعیــت سیســتم اســت .با نمــودار
علــت و معلولــی ،روابــط ع ّلــی بیــن متغیرهــا نشــان داده
میشــود .ایــن نمــودار دربردارنــدۀ حلقههــای متعــددی
اســت کــه مبنایــی بــرای مدلســازی پویــای سیســتم
اســت.
گردشــگری ،با توجه بــه نقشهای اقتصــادی ،اجتماعی
و فرهنگــی آن ،اهمیــت بســیاری دارد و در جهان کنونی
بهصــورت یکــی از مهمتریــن عوامــل تولیــد ثــروت ،کار،
پویایــی ،جابهجایــی انســانها و ثــروت ملتهــا درآمــده
اســت .ورود گردشــگران بــه هــر منطقــهای موجــب
درآمدزایــی و ایجــاد فرصتهــای اقتصــادی جدیــد
میشــود کــه بهواســطۀ آن فعالیتهــای اقتصــادی
در بخشهــای گوناگــون فعــال میشــود .پرداختــن
بــه گردشــگری بهمنزلــه منبــع جدیــدی بــرای ایجــاد
اشــتغال ،کســب درآمــد ،درآمدهــای مالیاتــی بیشــتر،
جــذب ارز و تقویــت زیرســاختهای اجتماعــی موجــب
رشــد و توســعۀ ســایر حوزههــا نیــز میشــود (اســعدی
و ســعیدا اردکانــی .)1394 ،مدلســازی بــه روش
پویایــی سیســتمها ایــن امــکان را فراهــم میســازد
کــه ضمــن شناســایی عوامــل مؤثــر ،روابــط مســتقیم و
غیرمســتقیم و میــزان تأثیر هریک نیز شناســایی شــود.
پویاییشناســی سیســتمها بــا فرضیـهای آغــاز میشــود
کــه بــا عنــوان «فرضیــه پویــا» شــناخته میشــود .ایــن
فرضیــه عنوانکــردن یــک دغدغه و مشــکل اســت .برای
مدلســازی الزم اســت نخســت حــوزۀ مدنظــر مطالعــه
شــود و همزمــان ،از طریــق مصاحبــه بــا خبــرگان،
متغیرهــای مؤثــر در پاســخ بــه فرضیه شناســایی گــردد.
ایــن متغیرهــا در ادامــه تکمیــل میشــوند.

مروری بر تحقیقات و مدلهای ارائهشده درزمینۀ
اشتغال گردشگری

تاکنــون تحقیقــات متعــددی در داخــل و خــارج از کشــور
دربــارۀ موضــوع اشــتغال گردشــگری انجــام پذیرفتــه
اســت و هریــک ،بــا بهکارگیــری روشهــا و مدلهــا و
شــاخصهای متعــدد ،بــه مقولــه گردشــگری و تأثیــر
آن در ایجــاد اشــتغال در مناطــق مختلــف پرداختهانــد.
بــرایمثــال ،اســامی و همــکاران ( )1393بــه طراحــی
مــدل اشــتغال گردشــگری ورزشــی پرداختنــد .آنهــا در
مــدل معــادالت ســاختاری خــود انــواع اشــتغال حاصــل
از گردشــگری را متغیرهــای مالک درنظــر گرفتند .نتایج
تحقیــق آنــان نشــان داد کــه توســعه گردشــگری ورزشــی
اثــر مســتقیم ،مثبــت و معنــیداری بــر اشــتغالزایی
«مســتقیم»« ،مســتقیم و فصلــی» و «مســتقیم و
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پارهوقــت» دارد ،امــا بــر اشــتغال «مســتقیم و دائمــی»
ایــن اثــر معنـیدار نشــده اســت .همچنیــن ،اثر توســعه
گردشــگری ورزشــی بــر اشــتغالزایی «غیرمســتقیم»،
«فصلــی و پارهوقــت» نیــز مثبــت و معنــیدار بــوده
اســت ،امــا بــر اشــتغال «غیرمســتقیم و دائمــی» ایــن
اثــر معن ـیدار نشــده اســت.
بختیــاری و یزدانــی ( ،)1389بــا بهرهگیــری از مــدل
رگرســیونی ،تأثیــر صنعــت گردشــگری در اشــتغال
و رشــد اقتصــادی کشــور را بررســی کردنــد .نتایــج
حاصــل از تخمیــن مــدل و تحلیــل دادههــا نشــان
داد کــه بــه ازای ورود هــر بیســت گردشــگر بهصــورت
مســتقیم یــک شــغل و بــه ازای ورود هر شــش گردشــگر
مجموعـ ًا (مســتقیم و غیرمســتقیم) یــک شــغل جدیــد
ایجــاد میشــود.
عیســیزاده و قدســی ( )1383نیــز بــه محاســبه
ضرایــب اشــتغالزایی بخــش گردشــگری در اقتصــاد
ایــران پرداختنــد .ایــن محققــان در پژوهــش خــود،
بــا بهرهگیــری از جــدول داده ـ ســتاندۀ ســال ،1380
اشــتغال مســتقیم و غیرمســتقیم و القایــی بخشهــای
مرتبــط بــا گردشــگری و همچنیــن ضرایــب نــوع
اول و دوم اشــتغال در ایــن بخشهــا را محاســبه
کردنــد .نتایــج نشــان داد کــه بخــش عمدهفروشــی و
خردهفروشــی رتبــه نخســت را در ایجــاد اشــتغال در
اقتصــاد کشــور دارد.
میرزایــی و همــکاران ( )1389نیــز در پژوهشــی دربــارۀ
تأثیــر گردشــگری بــر اشــتغال در منطقــه اورامانــات
کرمانشــاه چنیــن نتیجــه گرفتنــد کــه بیــن توســعه
صنعــت گردشــگری و اشــتغال رابــطۀ معنــیداری
وجــود دارد و صنعــت گردشــگری موجــب افزایــش
میــزان اشــتغال جوانــان در منطقــه موردمطالعــه شــده
اســت .همچنیــن بــه ایــن نتیجــه دســت یافتنــد کــه
صنعــت گردشــگری در منطقــه فرصتهــای شــغلی
بیشــتری از ســایر بخشهــای اقتصــادی ایجــاد کــرده
اســت.
تــاج علــی ( )1380بــا همیــن مــدل (داده ـ ســتانده)
تأثیــرات اقتصــادی گردشــگری در ایــران را بررســی
لونقــل،
کــرد .وی نتیجــه گرفــت کــه بخشهــای حم 
هتــل و رســتورانداری بیشــترین میــزان اشــتغال و
درآمــد را ایجــاد کردهانــد.
رفیعــی دارانــی و براتــی ( )1393بــا روش راس و
بهروزرســانی جــدول داده ـ ســتانده تأثیــر صنعــت
گردشــگری در ایجــاد اشــتغال در اســتان خراســان
رضــوی را بررســی کردنــد .نتایــج تحقیــق ایشــان حاکــی
از آن اســت کــه افزایــش یکدرصــدی ســرمایهگذاری
در صنعــت گردشــگری (هتــل و رســتوران)  51351نفــر

اشــتغال در اقتصــاد اســتان ایجــاد میکنــد.
محققــان دیگــری همچــون فرشــتلینگ و هــورواث
( ،)1999آتــان و آرســانتورک ( ،)2012رومــرو و تخــادا
ـوکا 2و همــکاران (،)2003
( ،)2011پولــو و وال (ِ ،)2008کـ ِ
وســت و گمیــج ( )2001و صبــاغ کرمانــی و امیریــان
( )1379از مــدل داده ـ ســتانده بــرای بررســی تأثیــرات
اقتصــادی گردشــگری ،ازجملــه اشــتغال ،اســتفاده
کردهانــد .صفــوی و همــکاران ( )1396نیــز ،بهمنظــور
بررســی وضعیــت اشــتغال در بخــش گردشــگری اســتان
گیــان در بــازۀ زمانــی  1375تــا  ،1390مدلهــای تغییــر
مکان ـ ســهم و ضریــب مکانــی و ضریــب آنتروپــی را
بـهکار گرفتنــد .نتایــج پژوهــش آنــان نشــان داد که بخش
گردشــگری در اســتان گیــان اشــتغالزایی مثبــت دارد.
کادیالیــا و کوســووا ( )2013در پژوهشــی میــزان اشــتغال
حاصــل از ســرریزهای بخش گردشــگری در ســایر صنایع
را بررســی کردنــد .آنــان ،بــا اســتفاده از دادههــای 43
منطقــه شــهری آمریــکا بیــن ســالهای  1987تــا 2006
و تخمیــن تابــع تقاضــای پویــای نیــروی کار ،تأثیــرات
بخــش گردشــگری در اشــتغال  22صنعــت دیگــر (بهجــز
هتـلداری) را تحلیــل کردنــد .نتایــج ایــن تحقیق نشــان
داد کــه بــه ازای فــروش هــر صــد اتــاق اضافــی در یــک
منطقــه ،دو تــا پنج شــغل جدیــد در هــر صنعت دیگــر آن
منطقــه بهجــز هتــلداری ایجــاد میشــود.
اربابیــان و همــکاران ( )1393نیــز ،در پژوهــش خــود
دربــارۀ تأثیــر گردشــگری در توســعۀ کارآفرینــی ،مــدل
اقتصادســنجی را بــهکار گرفتنــد .یافتههــای ایشــان
نشــان داد کــه بیــن گردشــگری و توســعۀ کارآفرینــی
رابــطۀ مثبــت و معنــیداری وجــود دارد.
در پژوهــش دیگــری بــا موضــوع بررســی رابطــه توســعه
گردشــگری ،رشــد اشــتغال و کاهــش بزهــکاری در
شهرســتان بنــدر انزلــی بــا اســتفاده از روش رگرســیون،
فتــحاهللزاده و شــریفی چابکــی ( )1395بــه ایــن نتیجــه
دســت یافتنــد کــه بیــن توســعه گردشــگری و اشــتغال و
کاهــش بزهــکاری رابــطۀ معنــیداری وجــود دارد.
از ســوی دیگــر ،پژوهشهــای متعــددی بــا رویکــرد
پویایــی سیســتمها پیرامــون موضوعــات مرتبــط بــا
گردشــگری صــورت گرفتــه اســت ،امــا هنــوز تحقیــق
جامعــی بــا بهکارگیــری ایــن مدلهــا درزمیــنۀ اشــتغال
گردشــگری بهویــژه در ایــران انجــام نشــده اســت.
پیزیتوتــی و همــکاران ( ،)2017در پژوهشــی بــا موضــوع
سناریونویســی بــرای مدیریــت گردشــگری ازطریــق
مــدل پویاییشناســی ،مدلهایــی پویــا در زمینههــای
بــرق ،کاال ،زمیــن و زیرســاختهای اقامتــی بهصــورت
میانمــدت و بلندمــدت ارائــه کردنــد .از ســوی دیگــر،
1
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کردنــد .اســعدی و ســعیدا اردکانــی ( )1394در تحقیــق
خــود مدلــی پویــا بــرای توســعه گردشــگری تاریخــی در
شــهر یــزد ارائــه کردنــد .صمــدی و همــکاران ()1391
نیــز ،بــرای چش ـمانداز  1404ایــران ،مدلــی دینامیــک
بــرای صنعــت گردشــگری کشــور طراحــی نمودنــد.
تحقیقــات صورتگرفتــه در ایــن زمینــه بــه شــرح جدول
 1اســت.

مــای و اســمیت ( ،)2018بهمنظــور سناریونویســی
بــرای توســعه گردشــگری بــا مــدل پویاییشناســی در
ویتنــام ،مدلهــای پویــا را در حوزههــای اقتصــادی،
محیطزیســت ،جمعیــت و منابع طبیعی بـهکار گرفتند.
ووتکــو و ولفــوا ( )2015نیــز در پژوهــش خــود دربــارۀ
توســعه پایــدار منطقـهای ،مــدل ع ّلی ـ حلقــوی مبتنــی
بــر جنبههــای فرهنگــی و ســرمایهای و گردشــگران ارائــه
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3

توریسم پایدار منطقهای

2015

عمومی

مدل علّی ـ حلقوی برپایۀ جنبههای فرهنگی ،سرمایهای،
گردشگران و غیره

4

ارائۀ مدلی پویا جهت توسعۀ گردشگری
تاریخی (استان یزد)

1394

ایران

گردشگری بهمنزلۀ رکن جدید اشتغال و درآمد مطرح شده و
موارد مؤثر در این حوضه :آموزش ،آیتی و خدمات عمومی

5

طراحی مدلی دینامیک برای صنعت
گردشگری در ایران

1390

ایران

مدل پیشبینی تا افق 1404

درخصــوص اهمیــت گردشــگری و ظرفیــت چشــمگیر
آن در توســعه و شــکوفایی اقتصــادی ،پژوهشــگران
متعــددی در مناطــق گوناگــون جهــان پژوهش و بررســی
کردهانــد و هریــک از زاویــهای خــاص و بــا رویکــرد و
هــدف و روشــی مشــخص بــه نتایــج نســبت ًا مشــابهی
دســت یافتهانــد .بیشــتر پژوهشهــای داخلــی و
خارجــی تأثیــر زیــاد توســعه گردشــگری بر اشــتغالزایی
(بهویــژه اشــتغالزایی غیرمســتقیم) را نتیجــه
گرفتهانــد .ازنظــر روششناســی نیــز اغلــب پژوهشهــا
بــر بهکارگیــری روشهــای ریاضــی بهویــژه جــداول
داده ـ ســتانده یــا ماتریــس حســابداری اجتماعــی کــه
پایــه و اســاس آن جــداول داده ـ ســتانده اســت تمرکــز
بیشــتری داشــتهاند .مدلهــای اقتصادســنجی نیــز در
تحقیقــات پیشــین بــهکار گرفتــه شــده اســت .ایــن در
حالــی اســت کــه تحقیقــات چندانی مشــخص ًا بــا رویکرد
پویایــی سیســتمها بــه مقولــه اشــتغال در گردشــگری
نپرداختهانــد و دامنــه بررســی تحقیقــات بــه موضوعــات
کلیتــر همچــون برنامهریــزی و توســعه گردشــگری یــا
موضوعــات پایداری در گردشــگری محدود شــده اســت.
در پژوهــش پیــش رو تــاش شــده ،ضمــن کاهــش
ایــن شــکاف ،از ظرفیــت بــاالی سیســتمهای پویــا در

طراحــی مدلــی بهینــه بــرای اشــتغال گردشــگری در
کشــور بهرهگیــری شــود.

روششناسی پژوهش

ایــن پژوهــش ازنظــر هــدف کاربــردی اســت .بــرای
انجــام پژوهــش ،ابتــدا مــروری بــر ادبیــات گردشــگری
و پویاییشناســی سیســتمها صــورت گرفتــه و ســپس
نحــوۀ مدلســازی تشــریح شــده اســت .پـسازآن ،مدل
ی شــده و ســناریوهایی اســتخراج
ارائهشــده اعتبارســنج 
شــده اســت .در پایــان ،ســناریوها مقایســه و ارزیابــی
شــده و نهایتــ ًا ســناریوهای منتخــب مؤثــر معرفــی
شــدهاند.

معرفی متغیرهای بهکاررفته در مدل

ایــن مــدل بــا توجــه بــه دو گــروه گردشــگر داخلــی و
خارجــی در بخشهــای گشــت ،حملونقــل ،اقامــت،
خــوراک ،تفریحــی ورزشــی ،خدمــات درمانــی ،خریــد
ســوغاتی ،خریــد کاال و لــوازم و ســایر بخشهــای
مرتبــط تقســیمبندی شــده و مقادیــر هزینـهای هریــک
و پتانســیل اشــتغال بــرای حــوزه بــه ازای گردشــگر
ورودی شبیهســازی شــده اســت .همچنیــن در بخــش

ایجاداشتغالصنعتگردشگریبارویکردپویاییسیستمها

بعد مــالی و سرمایهگذاری
تورم

حجم سرمایهگذاری دولتی

حجم تبلیغات در حوزۀ گردشگری

حجم سرمایهگذاری خصوصی

متوسط جذب گردشگر در اثر
تبلیغات

حجم سرمایۀ زیرساختهای گردشگری
حجم مالیات در صنعت گردشگری
بعد هزینۀ و سفر

هزینۀ کل سفرها

خانوارهای سفررفته

هزینۀ سفرهای ورودی

خانوارهای سفرنرفته

هزینۀ سفرهای داخلی

تعداد سفرها بدون اقامت شبانه

هزینه/درآمد حوزههای گردشگری

تعداد سفرها با اقامت شبانه

حجم درآمد شاغالن صنعت
گردشگری

تعداد شاغالن حوزۀ گردشگری

میشــود .ایــن مــورد بهواســطۀ ســرمایهگذاریهای
بخــش دولتــی و خصوصی اســت کــه با تبلیغات گردشــگر
جــذب میکنــد .همینطــور ،رضایتمنــدی گردشــگران
را افزایــش میدهــد و گردشــگران بیشــتری را جــذب
میکنــد.

نمودار  :1مدل ع ّلی ـ حلقوی پژوهش

مطابــق بــا ســاختار کلــی پویایــی سیســتمها ،نمــودار
جریــان ظرفیتهــای توســعۀ صنعــت گردشــگری در

نمــودار  2ارائــه میشــود.

سال نهم ،شماره سوم ،پاییز 1399

در ادامــه ،ایــن ابعــاد در دو مــدل بهصــورت ع ّلی ـ حلقوی
کمــی میشــود.
و حالت ـ جریــان بررســی کیفــی و ّ
همانطــور کــه در نمــودار  1مشــاهده میشــود ،مــدل
ع ّلی ـ حلقــوی بــا شــروع از جمعیــت ســفررفتۀ داخلــی
و تفکیــک آن بــه دودســتۀ بــدون اقامــت شــبانه و بــا
اقامــت شــبانه ،همچنیــن گردشــگران ورودی ،شــروع

جدول  :2متغیرهای بهکاررفته در مدل
فصلنامه علمی  -پژوهشی گردشگری و توسعه

دیگــر ،از بعــد ســرمایهگذاری زیرســاخت و تبلیغــات،
ایــن حــوزه مدلســازی شــده و درنهایــت حجم ســرمایۀ
موردانتظــار بــرای تبلیغــات و زیرســاخت بهطورکلــی
تعییــن شــده اســت.
مــدل طراحیشــده ،بــرای بخشهــای ســرمایهگذاری،
تبلیغــات ،مالیــات و تعــداد و مخــارج گردشــگران داخلــی
و ورودی ،تعــداد مشــاغلی را کــه بــا توجــه بــه ظرفیــت
ایــن صنعــت میتــوان راهانــدازی کــرد بررســی و تحلیــل
میکنــد .متغیرهــای بهکاررفتــه در ایــن مــدل کــه از
ادبیــات موضــوع اســتخراج شــده در قالــب جــدول 2
تفکیــک میشــود.

159

160

جعفری و همکاران

فصلنامه علمی  -پژوهشی گردشگری و توسعه
نمودار  :2نمودار جریان ظرفیتهای توسعۀ صنعت گردشگری با رویکرد پویایی سیستمها
سال نهم ،شماره سوم ،پاییز 1399

جدول  :3مقادیر ا ّولیۀ متغیرها/پارامترهای در مدل جریان (برای سال پایۀ )1396
عنوانمتغیر/پارامتر

مقدار

واحد سنجش

تعداد گردشگر داخلی

1.194.060.000

نفر روز

کلدرآمد/هزینهسفرهایداخلی

33.923

میلیارد تومان

تعداد گردشگر خارجی (ورودی)

5.113.524

نفر

کل درآمد /هزینه گردشگر خارجی (ورودی)

25.593

میلیارد تومان

هزینه/درآمدکلصنعتگردشگری

59.517

میلیارد تومان

تعداد شاغالن مستقیم و غیرمستقیم صنعت گردشگری

1.190.330

نفر

متوسطقیمتدالر

3850

تومان

متوسطهزینهکردهرگردشگرخارجی

1300

دالر

هزینه ایجاد هر شغل در صنعت گردشگری

50.000.000

تومان

هزینه جذب هر گردشگر خارجی

13

دالر

نرخ ثابت افزایش گردشگران
داخلی و خارجی

1/5

درصد

جذب هر گردشگر خارجی در اثر تبلیغات

12

دالر

تأثیر درآمدهای گردشگری بر جذب سرمایهگذاری خارجی*

-

-

تأثیر درآمدهای گردشگری بر جذب سرمایهگذاری بخش خصوصی**

-

-

*براسـاس پژوهـش محنتفـر ( ،)1395بـا افزایش یکمیلیون دالر درآمد حاصل از گردشـگری ،سـرمایهگذاری مسـتقیم خارجی بهانـدازۀ  0/051درصد افزایش مییابد( .یعنی بـه ازای هر
 ۹۵,۰۹۸,۰۳۹,۲۱۵تومان درآمد حاصل از گردشـگری ،یک واحد سـرمایهگذاری مسـتقیم خارجی انجام میشـود).

** در صنعـت گردشـگری ترکیـه ،سـهم سـرمایهگذاران بخشهـای خصوصـی ،خارجـی و دولتـی بـه ترتیـب  75درصـد 15 ،درصـد و  10درصـد اسـت (سـهم سـرمایهگذاری بخـش

خصوصـی  5برابـر سـهم سـرمایهگذاری بخـش خارجـی اسـت؛ یعنـی بـه ازای هـر  ۱۹,۰۱۹,۶۰۷,۸۴۳تومـان درآمـد حاصـل از گردشـگری ،یـک واحد سـرمایهگذاری بخـش خصوصی

شـکل میگیـرد).

ایجاداشتغالصنعتگردشگریبارویکردپویاییسیستمها

تشخیص و تشریح سناریوها

جـدول  4نگاهی اجمالی بـر پارامترهـای قابلتغییر،
مقادیـر و سـناریوهای متعـدد آن دارد .همانگونـه
کـه در ایـن جـدول نیـز پیداسـت ،میـزان مداخـلۀ
دولـت (وزارت تعاون ،کار و رفـاه اجتماعی) در قالب
سـرمایهگذاری و تزریـق جریـان پولـی بـه سیسـتم،
درصـد افزایـش یـا کاهـش سـرمایهگذاری دولـت،
درصـد (سـهم) تبلیغـات بـرای جـذب گردشـگران
خارجـی و داخلـی از میـزان سـرمایهگذاری دولـت،
درصـد اسـتفاده از مالیـات درآمدهـای صنعـت
گردشـگری در افزایـش سـرمایه و درصـد اسـتفاده از

فصلنامه علمی  -پژوهشی گردشگری و توسعه

یافتهها

سال نهم ،شماره سوم ،پاییز 1399

سـایر اطالعاتـی کـه بهعنـوان وضعیـت فعلـی صنعت
گردشـگری در ایـن مدلسـازی اسـتفاده شـده بـه
صـورت زیـر اسـت:
تـا پایـان شـهریورماه  1397تعـداد کل شـاغالن
کشـور حـدود 24میلیـون نفـر بـوده اسـت .مطابـق
بـا ُنـرم جهانـی ،تعـداد شـاغالن ایـران در صنعـت
گردشـگری بایـد در حـدود 2میلیـون و 400هـزار نفر
باشـدکه درحـال حاضـر حـدود 1میلیـون و 200هزار
نفـر از شـاغالن ایـران در صنعت گردشـگری مشـغول
بـه فعالیتانـد (فاصلـه حـدود یکمیلیـون و
200هـزار نفـر با ُنـرم جهانـی) .بنابر گزارش سـازمان
جهانـی گردشـگری ،سـهم صنعـت گردشـگری از کل
تولیـد ناخالـص داخلـی ایـران در سـال  2017حدود
۳۰میلیـارد و ۷۰۰میلیـون دالر (از 420میلیـارد و
548میلیـون دالر) بـوده اسـت (معـادل  ۷/۳درصـد
از کل تولیـد ناخالـص داخلـی کشـور) کـه حـدود
12میلیـارد و 616میلیـون دالر بـا نـرم جهانـی فاصله
دارد.

مالیـات درآمدهـای شـاغالن صنعـت گردشـگری در
افزایـش سـرمایه پارامترهـای قابلتغییـر در مـدل
انتخـاب شـدهاند .پارامترهـای مداخلـهای نشـان
میدهـد کـه دولـت از چـه زمانـی بـه سـرمایهگذاری
در سیسـتم اقـدام کـرده و در چـه زمانـی (مصـادف
بـا خودکارشـدن سیسـتم) بـه مداخلـه مسـتقیم
در قالـب تزریـق جریـان پـول خاتمـه خواهـد داد.
همچنیـن میـزان سـرمایهگذاری دولـت از یکهـزار
تـا سـههزارمیلیارد تومـان قابلتغییـر اسـت .ایـن
میـزان سـرمایهگذاری در بهجریانافتـادن یـا
تسـریع رونـد جریـان نقدینگـی در درون سیسـتم و
ایجـاد میـزان اشـتغال موردنظـر مؤثـر اسـت.
درخصـوص سـرمایهگذاری درزمینـه تبلیغـات،
ضریـب (سـهم)  3درصـد درنظـر گرفتـه شـده
اسـت و در برخـی از سـناریوها بـهکار مـیرود.
منظـور از ضریـب (سـهم) تبلیغـات درصـدی از کل
سـرمایهگذاری دولـت اسـت کـه بـه فعالیتهـای
تبلیغاتـی و بازاریابـی بـرای جـذب گردشـگران
خارجـی و داخلـی اختصـاص مییابـد .ازآنجاکـه
جـذب گردشـگران خارجـی بهعلـت هزینهکـرد
زیادتـر و اثرگـذاری بیشـتر بـر جریانـات درآمـدی
و ارزآوری و اشـتغالزایی اهمیـت فراوانـی دارد،
درنظرگرفتـن پارامتـر تبلیغـات کمک شـایانتوجهی
بـه تسـریع جریانـات در سیسـتم موردنظـر خواهـد
کـرد.
در برخـی از سـناریوها ،نـرخ اسـتفاده از مالیـات در
افزایـش سـرمایهگذاری  25درصـد درنظر گرفته شـده
اسـت .ایـن مالیـات را عاملان و کارگـزاران سیسـتم
پرداخـت میکننـد کـه موجـب درآمدزایـی بـرای
دولـت میشـود و دوبـاره در سیسـتم سـرمایهگذاری
و بازتوزیـع میگـردد .منظـور از تسـهیالت ،وامهایـی
اسـت کـه بـرای ایجـاد یـا توسـعه کسـبوکارهای
مرتبـط بـا صنعت گردشـگری بـه افراد اعطا میشـود.
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جدول  :4مقادیر پارامترها و متغیرهای سناریوهای پیشنهادی
فصلنامه علمی  -پژوهشی گردشگری و توسعه

عنوان

سناریوها

سال نهم ،شماره سوم ،پاییز 1399

پارامترها و متغیرهای تصمیمگیری

سناریوی 0

سناریوی 1

سناریوی 2

سناریوی 3

سناریوی 4

سناریوی 5

سناریوی 6

مقدار ا ّولیه تعداد نفر روز سفر
گردشگران داخلی در سال 1396

1.194.060.760

1.194.060.760

1.194.060.760

1.194.060.760

1.194.060.760

1.194.060.760

1.194.060.760

متوسط هزینهکرد هر نفر روز
سفر در سال (1396تومان)

28.410

28.410

28.410

28.410

28.410

28.410

28.410

مقدار ا ّولیه تعداد گردشگران
خارجی در سال (1396نفر)

5.113.524

5.113.524

5.113.524

5.113.524

5.113.524

5.113.524

5.113.524

متوسط هزینهکرد هر گردشگر
خارجی در سال (1396دالر)

1.300

1.300

1.300

1.300

1.300

1.300

1.300

متوسط قیمت دالر در سال
(1396تومان)

4.850

4.850

4.850

4.850

4.850

4.850

4.850

میزان سرمایهگذاری و مداخلۀ 
دولت (میلیارد تومان)

0

1000

1000

1000

2000

2000

0

نرخ ثابت افزایش یا کاهش
سرمایهگذاری دولت (درصد)

0

0

0

+10

-10

-10

0

سهم تبلیغات از سرمایهگذاری
دولت (درصد)

0

0

3

3

3

3

0

مقدار سرمایۀ مستقل بازاریابی و
تبلیغات (میلیارد تومان)

50

درصد اخذ مالیات از صنعت
گردشگری (درصد)

0

0

0

0

0

3

0

درصد اخذ مالیات از شاغالن
صنعت گردشگری (درصد)

0

0

0

0

0

1

0

ضریب استفاده از مالیاتهای
صنعت گردشگری (درصد)

0

0

0

0

0

25

0

نسبت سرمایۀ آوردۀ بخش
خصوصی به سرمایۀ آوردۀ دولتی

0

 2به 1

 2به 1

 2به 1

 2به 1

 2به 1

0

مقایسه سناریوها
پـس از شبیهسـازی و اجـرای مـدل ،نتایـج بهدسـتآمده
بـرای سـناریوهای مختلـف به شـرح زیر تجزیـهو تحلیل
شـده است.
ـ تعـداد شـاغالن مسـتقیم و غیرمسـتقیم صنعـت
گردشـگری
پیشبینـی تعـداد کل شـاغالن مسـتقیم و غیرمسـتقیم
صنعـت گردشـگری در جدول  5ارائه شـده اسـت .مطابق
با اطالعـات جـدول و نمودارهای ذکرشـده و درصورتیکه
مداخلـهای در صنعـت گردشـگری صـورت نگیـرد ،تعداد
شـاغالن صنعـت گردشـگری در پایـان چشـمانداز 1404
و بـا رشـد سـاالنۀ 1/2درصـدی (مطابـق بـا پیشبینـی
گزارش شـورای جهانی سـفر و گردشگری در سـال)2017
بـه عدد  1.341.000نفر میرسـد .با اجرای سـناریوی ،5
در پایان سـال 1404صنعت گردشـگری شـاهد بیشترین
تعـداد شـاغالن مسـتقیم و غیرمسـتقیم (2.321.000
نفـر) خواهـد بـود .بـرای اجـرای سـناریوی  ،5دولـت در
سـال 1398بـا اعطـای دوهزارمیلیـارد تومـان تسـهیالت

بوکارهای
سـرمایهگذاری بـه متقاضیـان راهانـدازی کسـ 
مربـوط بـه حوزههـای اصلـی گردشـگری (بخشهـای
لونقـل ،اقامـت ،خوراکـی ،فرهنگـی و
تـور و گشـت ،حم 
تفریحـی ،درمانـی ،سـوغات و )...و کاهـش 10درصـدی
سـرمایهگذاری سـاالنه تا سـال  ،1404تخصیص  3درصد
از حجـم سـرمایهگذاری دولـت بـرای بازاریابـی و تبلیـغ
جاذبههای گردشـگری ایـران برای گردشـگران خارجی و
داخلـی و تخصیص بخشـی از درآمدهای مالیاتی صنعت
گردشگری به کارآفرینی و توسعه زیرساختها در صنعت
گردشـگری کشـور مداخله میکنـد .درصورتیکـه فرایند
قانونـی و اداری تخصیـص بخشـی از درآمدهـای مالیاتی
صنعت گردشـگری بـه کارآفرینی و توسـعه زیرسـاختها
طوالنـی باشـد و اجـرای آن امکانپذیـر نباشـد ،اجـرای
سناریوهای  6 ،2 ،3 ،4و  1به ترتیب در اولویتهای بعدی
قـرار دارد .درصورتیکـه تخصیص و اعطای تسـهیالت به
کسـبوکارهای حـوزۀ گردشـگری امکانپذیـر نباشـد،
اجـرای سـناریوی 6بیشـترین تعـداد شـاغالن را در سـال
 1404خواهـد داشـت ( 1.709.000نفـر).

ایجاداشتغالصنعتگردشگریبارویکردپویاییسیستمها
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جدول  :5پیشبینی تعداد شاغالن صنعت گردشگری در اجرای سناریوهای مختلف (میلیون نفر)
سال
1404

1403

1402

1401

1400

1399

1398

1397

1396

709/1

595/1

1/483

372/1

263/1

245/1

1/226

1/208

1/19

سناریوی 6

321/2

138/2

1/940

727/1

495/1

361/1

1/226

1/208

19/1

سناریوی 5

267/2

095/2

1/909

706/1

485/1

361/1

1/226

1/208

19/1

سناریوی 4

046/2

858/1

1/686

529/1

386/1

303/1

1/226

1/208

19/1

سناریوی 3

911/1

777/1

643/1

511/1

380/1

303/1

1/226

1/208

19/1

سناریوی 2

701/1

621/1

542/1

462/1

383/1

305/1

1/226

1/208

19/1

سناریوی 1

341/1

321/1

302/1

282/1

263/1

245/1

1/226

1/208

19/1

سناریوی ( 0پایه

ـ نرخ افزایش شاغالن صنعت گردشگری
پیشبینـی نـرخ افزایـش شـاغالن صنعت گردشـگری
در جـدول  6ارائـه شـده اسـت .براسـاس اطالعـات

موجـود و بـا هـدف ایجـاد بیشـترین شـغل جدیـد در
سـال  ،1400بـه ترتیـب اجرای سـناریوهای ،3 ،4 ،5
 6 ،2و  1در اولویـت قـرار دارنـد.

سال

شمارۀ سناریو

1404

1403

1402

1401

1400

1399

1398

1397

1396

115.700

114.000

112.300

110.700

109.000

18.670

18.390

18.120

0

سناریوی 6

170.300

183.000

197.500

213.600

231.800

133.900

134.800

18.120

0

سناریوی 5

158.600

171.000

186.600

203.000

221.300

123.400

134.800

18.120

0

سناریوی 4

206.200

188.200

171.800

157.000

143.400

82.690

76.590

18.120

0

سناریوی 3

135.700

134.500

133.400

132.300

131.200

76.870

76.590

18.120

0

سناریوی 2

80.110

79.820

79.520

79.230

78.950

78.670

78.390

18.120

0

سناریوی 1

20.110

19.820

19.520

19.230

18.950

18.670

18.390

18.120

0

سناریوی ( 0پایه)

ایجـاد بیشـترین شـغل جدیـد در سـال  ،1400بـه
ترتیـب اجـرای سـناریوهای  6 ،2 ،3 ،4 ،5و  1در
اولویـت قـرار دارنـد.

نمودار  :3پیشبینی روند افزایش شاغالن بخش تور و گشت صنعت گردشگری (نفر)

سال نهم ،شماره سوم ،پاییز 1399

جدول  :6پیشبینی نرخ افزایش شاغالن صنعت گردشگری در اجرای سناریوهای مختلف (نفر)

ـ نرخ افزایش شاغالن بخشهای صنعت گردشگری
پیشبینـی نـرخ افزایـش شـاغالن بخشهـای صنعت
گردشـگری در نمودارهـای  3تـا  10بـه نمایـش
درآمـده اسـت .براسـاس اطالعـات موجـود و با هدف

فصلنامه علمی  -پژوهشی گردشگری و توسعه

شمارۀ سناریو
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جعفری و همکاران

فصلنامه علمی  -پژوهشی گردشگری و توسعه
نمودار  :4پیشبینی روند افزایش شاغالن بخش حملونقل صنعت گردشگری (نفر)

سال نهم ،شماره سوم ،پاییز 1399
نمودار  :5پیشبینی روند افزایش شاغالن بخش اقامت صنعت گردشگری (نفر)

نمودار  :6پیشبینی روند افزایش شاغالن بخش خوراکی و دخانی صنعت گردشگری (نفر)

ایجاداشتغالصنعتگردشگریبارویکردپویاییسیستمها

165

فصلنامه علمی  -پژوهشی گردشگری و توسعه

نمودار  :7پیشبینی روند افزایش شاغالن بخش فرهنگی و تفریحی صنعت گردشگری (نفر)

سال نهم ،شماره سوم ،پاییز 1399

نمودار  :8پیشبینی روند افزایش شاغالن بخش درمانی صنعت گردشگری (نفر)

نمودار  :9پیشبینی روند افزایش شاغالن بخش خرید سوغاتی صنعت گردشگری (نفر)
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فصلنامه علمی  -پژوهشی گردشگری و توسعه
نمودار  :10پیشبینی روند افزایش شاغالن بخش خرید کاال و لوازم صنعت گردشگری (نفر)

حجم سرمایۀ صنعت گردشگری
سال نهم ،شماره سوم ،پاییز 1399

پیشبینی مقدار و نرخ افزایش سرمایۀ صنعت گردشگری در نمودارهای  11و  12نمایش داده شده است

نمودار  :11پیشبینی حجم سرمایۀ صنعت گردشگری در اجرای سناریوها ( : Tهزار میلیارد تومان)

نمودار  :12پیشبینی نرخ افزایش حجم سرمایۀ صنعت گردشگری در اجرای سناریوها ( :Tهزار میلیارد تومان)

ایجاداشتغالصنعتگردشگریبارویکردپویاییسیستمها

ـ مقدار سرمایهگذاری دولت در صنعت گردشگری

فصلنامه علمی  -پژوهشی گردشگری و توسعه

پیشبینـی مقـدار سـرمایهگذاری دولـت (وزارت
تعـاون ،کار و رفـاه اجتماعـی) بـرای اعطـای وام و توسـعه
زیرسـاختهای صنعـت گردشـگری در اجرای سـناریوها
در نمـودار  13نمایـش داده شـده اسـت .در سـناریوهای
 1و  ،2دولـت هرسـاله مبلـغ یکهزارمیلیـارد تومـان در
قالـب اعطـای وام بـه متقاضیـان کسـبوکارهای مرتبـط
بـا صنعـت گردشـگری سـرمایهگذاری میکنـد .در
سـناریوی  ،3سـرمایهگذاری دولـت در سـال ّاول بـا مبلـغ
یکهزارمیلیـارد تومـان آغـاز میشـود و هـر سـال 10

درصـد بـه آن اضافـه میگـردد .در سـناریوی  ،4دولـت بـا
سـرمایۀ ّاولیـه دوهزارمیلیـارد تومـان بهمنظـور افزایش
اشـتغال و رونـق اقتصـاد صنعـت گردشـگری در سیسـتم
مداخلـه میکنـد و رفتهرفتـه بـا شـیب  10درصـد از
مداخلـه در سیسـتم خـودداری میکند و توسـعه اقتصاد
و اشـتغال صنعـت گردشـگری را بـه بخـش خصوصـی
واگـذار مینمایـد .در سـناریوی  ،6دولـت هـر سـال مبلغ
پنجاهمیلیـارد تومـان فقـط بـرای بازاریابـی و تبلیغـات
جاذبههـا و ظرفیتهـای گردشـگری سـرمایهگذاری
میکنـد.
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سال نهم ،شماره سوم ،پاییز 1399

نمودار  :13پیشبینی مقدار سرمایهگذاری دولت برای اعطای وام و توسعۀ زیرساختهای صنعت ( T:هزارمیلیارد تومان و  B:میلیارد تومان)

ـ مقدار و روند سرمایهگذاری بخش خصوصی

پیشبینـی حجـم سـرمایهگذاری بخـش خصوصـی
در پایـان سـال  1404و همچنیـن نـرخ افزایـش حجـم
سـرمایهگذاری بخـش خصوصـی در نمودارهـای  14و 15
ارائه شـده اسـت .مقـدار آوردۀ سـرمایه بخـش خصوصی
تابعـی از مقـدار سـرمایهگذاری دولـت و حجـم سـرمایه
صنعـت گردشـگری اسـت .بـا افزایـش حجـم سـرمایه
صنعـت گردشـگری سـرمایهگذاران بخـش خصوصـی و
سـرمایهگذاران خارجـی تمایـل بیشـتری بـرای حضـور و
فعالیـت در صنعـت گردشـگری مییابنـد

نمودار  :14پیشبینی حجم سرمایهگذاری بخش خصوصی
در پایان سال  T:( 1404هزارمیلیارد تومان)
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فصلنامه علمی  -پژوهشی گردشگری و توسعه
نمودار  :15پیشبینی روند افزایش سرمایهگذاری بخش خصوصی ( : Tهزارمیلیارد تومان)

سال نهم ،شماره سوم ،پاییز 1399

ـ تعداد و روند افزایش گردشگران خارجی

پیشبینـی تعداد گردشـگران خارجـی در پایان
سـال  1404و همچنین نرخ افزایش گردشگران
خارجـی در نمودارهـای  16و  17نمایـش داده
شـده اسـت .سـناریوهای  5و  6بیشـترین نـرخ
افزایـش تعـداد گردشـگران خارجـی را دارند.

نمودار  :16پیشبینی تعداد گردشگران خارجی
در پایان سال  M:( 1404میلیون نفر)

نمودار  :17پیشبینی روند افزایش تعداد گردشگران خارجی ( : Mمیلیون نفر)

ایجاداشتغالصنعتگردشگریبارویکردپویاییسیستمها
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ـ تعداد و روند افزایش نفر سفرهای داخلی

169

پیشبینـی تعـداد و رونـد افزایـش نفـر سـفرهای داخلـی در
پایـان سـال  1404و همچنیـن نـرخ افزایـش نفـر سـفرهای
داخلی در نمودارهای  18و  19نشـان داده شـده اسـت .روند
افزایـش تعـداد نفـر سـفرهای داخلـی بسـیار مالیـم اسـت و
فقـط در سـناریوی  6شـیب افزایشـی بیشـتری دارد.

نمودار  :18پیشبینی تعداد نفر سفرهای داخلی
در پایان سال  : B( 1404میلیارد نفر سفر)

سال نهم ،شماره سوم ،پاییز 1399

نمودار  :19پیشبینی روند افزایش تعداد نفر سفرهای داخلی ( : Bمیلیارد نفر سفر)

جمعبندی و ارائۀ راهکارهای پیشنهادی

بـا توجه بـه بازخـورد مثبت بیشـتر حلقههای مـدل ع ّلی
ـ حلقـوی مسـئله موردپژوهش ،اگر هریـک از متغیرهای
مـدل بهطـور طبیعـی یـا ازطریـق مداخلـه دولـت تغییـر
یابـد ،کل سیسـتم در فراینـدی پویـا و چندمرحلـهای
بـه حرکـت درمیآیـد و بـه رشـد و تکامـل خـود ادامـه
میدهـد .افزایـش گردشـگران داخلـی و خارجی موجب
افزایـش درآمـد صنعـت گردشـگری میشـود کـه بهنوبـه
خـود سـبب ترغیـب سـرمایهگذاران بخـش خصوصـی و
سـرمایهگذاران خارجی در صنعت گردشگری و درنتیجه
توسـعه و تکمیـل زیرسـاختهای صنعـت گردشـگری
و افزایـش فرصتهـای اشـتغال خواهـد شـد .توسـعه و
تکمیـل زیرسـاختهای صنعـت گردشـگری در چرخـه

ع ّلـی و حلقـوی مثبـت موجب جذب بیشـتر گردشـگران
داخلـی و خارجـی و افزایش درآمد شـاغالن و درآمدهای
صنعـت گردشـگری میشـود .بـا افزایش درآمد شـاغالن
و صنعـت گردشـگری ،امـکان دریافـت مالیـات از حـوزۀ
گردشـگری و بازتوزیـع بخشـی از درآمدهـای مالیاتـی در
توسـعه و تکمیل زیرسـاختها فراهم میشود؛ بنابراین،
دولـت میتوانـد بـا مداخله ّاولیـه ازطریق سـرمایهگذاری
مسـتقیم یـا ازطریـق بازتوزیـع بخشـی از درآمدهـای
مالیاتی صنعت گردشـگری سیسـتم را به حرکـت درآورد
و سـپس ،بـا توجـه بـه سـودآوری و جذابیـت صنعـت
گردشـگری ،بازیگـران بخـش خصوصی (سـرمایهگذاران
داخلـی و خارجـی) سـکاندار هدایـت بخشهـای اصلی
صنعت گردشـگری شـوند.
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مطابـق بـا اطالعـات جـداول و نمودارهـای ارائهشـده،
بـا اجـرای سـناریوی  ،5صنعـت گردشـگری کشـور در
پایـان سـال  1404بیشـترین تعـداد شـاغالن مسـتقیم
و غیرمسـتقیم را خواهـد داشـت ،یعنـی 2.321.000
نفـر (میانگیـن سـاالنه ایجـاد شـغل جدیـد143.500 :
نفـر) .بـرای اجـرای سـناریوی  ،5دولـت در سـال 1398
بـا اعطـای مبلـغ دوهزارمیلیـارد تومـان تسـهیالت
سـرمایهگذاری بـه متقاضیـان راهاندازی کسـبوکارهای
مربـوط بـه حوزههـای اصلـی گردشـگری و کاهـش
10درصـدی سـرمایهگذاری سـاالنه تـا سـال ،1404
تخصیـص  3درصـد از حجم سـرمایهگذاری بـه بازاریابی
و تبلیـغ جاذبههـای گردشـگری ایـران برای گردشـگران
خارجـی و داخلـی و تخصیـص بخشـی از درآمدهـای
مالیاتـی صنعـت گردشـگری بـه کارآفرینـی و توسـعه
زیرسـاختها در صنعـت گردشـگری کشـور مداخلـه
میکنـد .درصورتیکـه فراینـد قانونـی و اداری تخصیص
بخشـی از درآمدهـای مالیاتـی صنعـت گردشـگری بـه
کارآفرینی و توسـعه زیرسـاختها طوالنی باشد و اجرای
آن امکانپذیـر نباشـد ،اجرای سـناریوی ( 4با پتانسـیل
ایجـاد تعـداد  2.267.000نفـر شـغل) ،سـناریوی ( 3بـا
پتانسـیل ایجاد تعداد  2.046.000نفر شغل) ،سناریوی
( 2بـا پتانسـیل ایجـاد تعـداد  1.911.000نفـر شـغل)،
سـناریوی ( 6بـا پتانسـیل ایجـاد تعـداد 1.709.000
نفـر شـغل) و سـناریوی ( 1بـا پتانسـیل ایجـاد تعـداد
 1.701.000نفـر شـغل) به ترتیـب در اولویتهای بعدی
قـرار دارنـد .درصورتیکـه تخصیص و اعطای تسـهیالت
بـه کسـبوکارهای حوزۀ گردشـگری امکانپذیر نباشـد،
سـناریوی  6بـا کمتریـن سـرمایهگذاری از سـوی دولـت
اجراشـدنی اسـت .بـرای اجـرای سـناریوی  ،6دولـت از
سـال  1398و سـاالنه با تزریق مبلغ پنجاهمیلیارد تومان
فقـط در بخش بازاریابـی و تبلیغ جاذبههای گردشـگری
ایـران بـرای گردشـگران خارجـی و داخلـی مداخلـه
میکنـد.
بـا توجـه بـه پتانسـیلها و ظرفیتهـای ایجـاد اشـتغال
حوزههـای گوناگـون صنعـت گردشـگری ،بخشهـای
بازاریابـی و تبلیغـات ،حملونقـل ،خوراکـی ،درمانـی،
صنایعدسـتی و سـوغاتی ،واحدهـای اقامتـی ،تـور و
گشـت ،امـور فرهنگـی ،تفریحی و ورزشـی بـه ترتیب در
اولویـت اعطـای تسـهیالت و حمایـت از کسـبوکارهای
مربوطه هسـتند.
راهکارهـای توسـعه و شـکوفایی صنعـت گردشـگری
کشـور عبارت اسـت از :سـرمایهگذاری درزمینه طراحی
و راهانـدازی کمپیـن ملـی و بینالمللـی بازاریابـی و

تبلیغـات تهاجمـی؛ تسـهیل رونـد صـدور ویـزا ،بهویـژه
ویزاهـای فرودگاهـی؛ سـرمایهگذاری در بهبود و توسـعه
زیرسـاختهای گردشـگری اعـم از راههـای ارتباطـی،
لونقـل ،فرودگاههـا ،مراکـز اقامتـی ،تفریحگاههـا
حم 
و خدمـات مرتبـط بـا آیتـی در گردشـگری؛ تشـویق و
تسـهیل سـفرهای داخلـی؛ فرهنگسـازی؛ آمـوزش و
توانمندسـازی شـاغالن؛ استانداردسـازی خدمـات در
بخشهـای گوناگـون گردشـگری اعـم از حملونقـل،
اقامـت ،پذیرایـی و مراکـز تفریحـی؛ افزایـش مشـوقها
بـرای ترغیـب بخـش خصوصـی بـه سـرمایهگذاری
(تخصیـص زمین برای سـاخت هتـل ،تفریحـگاه و غیره
بـه سـرمایهگذاران بـا اجارهبهـای انـدک بـه مـدت 49
سـال)؛ ایجـاد پنجـرۀ واحـد (یـک مرحلـهای) اعطـای
مجوزهـای ایجـاد و توسـعه کسـبوکارها.
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