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چکیده	
وجــود ابعــاد و تأثیــرات گوناگــون و ذی نفعــان مختلــف دخیــل در توســعه 
گردشــگری ســبب پیچیدگــی و پویایــی رفتارهــای ایــن حوزه شــده اســت؛ امری 
کــه شــناخت صحیــح و دقیــق صنعــت گردشــگری و ارزیابــی و ارائــه راهکارهایــی 
بــرای بهبــود و توســعه آن را ضــروری می نمایــد. لــذا، در پژوهــش حاضــر ســعی 
بــر آن اســت کــه بــا بهره منــدی از مدل ســازی پویــا در قالــب روش تحلیــل 
پویایی هــای سیســتمی، مــدل توســعه گردشــگری کشــور بــا تأکیــد بــر بازارهــای 
ــل  ــاری عوام ــازی رفت ــا شبیه س ــوص، ب ــن خص ــود. در ای ــه داده ش ــایه ارائ همس
مختلــف مســئله در محیــط نرم افــزار ونســیم و تجزیــه و تحلیــل ابعــاد گوناگــون 
ــرای  ــی ب ــور، راهکارهای ــگری کش ــت گردش ــت صنع ــف وضعی ــن توصی آن، ضم
ــه شــده اســت.  ــه وضعیــت مطلــوب بهره منــدي از ایــن بازارهــا ارائ دســتیابی ب
مهم تریــن سیاســت هایی کــه بــرای بهبــود وضعیــت گردشــگری کشــور بــا اولویت 
ــط  ــود رواب ــد از: بهب ــود عبارت ان ــنهاد می ش ــایه پیش ــای همس ــراردادن بازاره ق
ــت  ــی، تقوی ــای بازاریاب ــا در برنامه ه ــه آن ه ــی ب ــایگان و اولویت بخش ــا همس ب
ــه  ــرای هم ــی ب ــگری داخل ــعه گردش ــرای توس ــت گذاری ب ــاخت ها و سیاس زیرس
اقشــار درآمــدی، فرهنگ ســازی به منظــور تقویــت نــگاه عمــوم جامعــه ایرانــی 
بــه گردشــگران همســایه، افزایــش تســهیالت و امکانــات بــرای ســرمایه گذاری 
ــاط  ــام نق ــگری در تم ــای گردش ــام ظرفیت ه ــه تم ــه ب ــی، توج ــی و خارج داخل
کشــور، تســهیل و حــذف مقــررات زائــد بــرای ایجــاد کســب و کارهای گردشــگری 
ــدف.  ــای ه ــا بازاره ــی ب ــادالت مال ــرای تب ــازی ب ــفر و بسترس ــازي س و آسان س
ــا  ــدل پوی ــنهادی در م ــناریوهای پیش ــازی س ــه شبیه س ــه ب ــا توج ــت، ب درنهای
می تــوان اذعــان کــرد کــه اعمــال ایــن سیاســت ها موجبــات توســعه گردشــگری 

کشــور در ســالیان آتــی را فراهــم خواهــد ســاخت.
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واژه های کلیدی:
 صنعــت گردشــگری، بازارهــای 
همســایه، توســعه، مدل ســازی 
پویــا، رویکــرد پویایــی سیســتمی

مقدمه  
گردشــگری یکــی از بزرگ تریــن و ســریع ترین بخش هــای 
درحــال رشــد در اقتصــاد جهــان اســت کــه دســتاوردهای 
ــادی  ــای اقتص ــی در فعالیت ه ــش اساس ــادی آن نق اقتص
جهانــی، اشــتغال زایی، افزایــش درآمــد صادراتــی و ارزش 
افــزودۀ داخلــی دارد )OECD, 2018: 11(. ایــن صنعــت، 
ــه پدیــده ای اجتماعــی و فرهنگــی منحصربه فــرد،  به منزل
پویایــی و پیچیدگی هــای خــاص و ابعــاد گوناگونــی دارد 
ــی  ــزی و ارزیاب ــکان، برنامه ری ــان و م ــه زم ــه ب ــا توج ــه ب ک
خــاص و حساســی را می طلبــد و ایــن حساســیت، زمانــی 

ــه را در کشــورهای درحــال  فزونــی می گیــرد کــه ایــن مقول
ــر  ــی نظی ـ اجتماع ــادی  ــاص اقتص ــرایط خ ــا ش ــعه و ب توس
ایــران جســت وجو کنیــم. ایــن پدیــده بــا ســازوکاری 
همــواره  اخیــر،  دهه هــای  در  پنهــان  و  درهم تنیــده 
باالتریــن رشــد را داشــته اســت و در ایــن میــان، برخــی از 
کشــورها توانســته اند بــا شــناخت صحیــح، دقیــق و علمــی 
چارچوب هــای  و  مناســب  برنامه ریــزی  پدیــده،  ایــن 
مســتحکمی را فراهم کننــد )حیــدری چیانــه، 1382:61(.
گردشــگری صنعتی اســت که وابســتگی های متقابل در آن 
در حــد زیــادی باالســت و ایجــاد روابــط مبتنی بــر همکاری 
ماننــد شــبکه ها در آن، بیــش از آن کــه امری دلخواه باشــد، 
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الزامــی مدیریتــی اســت )Scott et al., 2008: 70(. ایــن 
ــادی  ــوس اقتص ــای ملم ــتن اثره ــود داش ــا وج ــت ب صنع
ــار  ــاد آث ــی در اقتص ــردش مال ــا گ ــتغال ی ــاد اش ــد ایج مانن
غیرمســتقیم فرهنگــی و اجتماعــی و حتــی سیاســی دارد 
کــه توجــه و اهمیــت بــه هرکــدام از آن هــا موجــب می شــود 
تــا سیاســت گذاران و تصمیم گیــران آن را به منزلــه بخشــی 
ــا  ــد. ب ــه کار گیرن ــرای پیشــرفت جوامــع ب ــامۀ خــود ب از برن
ــکران  ــل و کنش ــیعی از عوام ــروه وس ــری گ ــه درگی ــه ب توج
در سیســتم گردشــگری هــر کشــور، لــزوم شــناخت و 
ــل و  ــوۀ تعام ــان و نح ــل و ذی نفع ــن عوام ــته بندی ای دس

ارتبــاط آن هــا بســیار اهمیــت دارد. 
درواقــع، اجــزای سیســتم گردشــگری هرکــدام دارای 
ســبب  کــه  گردشــگری اند  از  ذهنــی  انگاره هایــی 
و  می شــود  عمــل  عــرصۀ  در  رفتارشــان  شــکل گیری 
چنانچــه تفــاوت ایــن نگاه هــا بــه صنعــت گردشــگری 
متفــاوت و مختلف باشــد موجبــات به وجودآمدن مســائلی 
خواهــد شــد کــه ممکــن اســت بــه بزرگ تریــن مانــع بــرای 

ــود. ــل ش ــت تبدی ــن صنع ــرفت ای پیش
از روش هــای گوناگونــی بــرای تحلیــل ابعــاد و اجــزای ایــن 
صنعــت اســتفاده شــده اســت، لیکــن »روش پویایی هــای 
سیســتم« به ســبب جامعیتی که دارد بســیار مفیــد خواهد 
ــه  ــه ب ــی و یك طرف ــدگاه خط ــن روش از دی ــرا در ای ــود، زی ب
ــه  ــی و توج ــگاه غیرخط ــا ن ــت و ب ــده اس ــگاه نش ــئله ن مس
ــل  ــئله تحلی ــتم، مس ــاري کل سیس ــاي رفت ــه بازخورده ب

می شــود )اســترمن، 1388(.
مشــاهده و تحلیــل رفتار کلی صنعت گردشــگری در کشــور 
نشــان می دهــد کــه ایــن صنعــت بــا وجــود پیشــرفت هایی 
کــه به ویــژه در دو دهــه گذاشــته داشــته اســت، همچنــان با 
مشــکالت و مســائل مختلفــی دســت و پنجه نــرم می کنــد 
کــه عمــدۀ آن هــا بــه رفتــار عوامــل ایــن صنعــت در داخــل 
ــن  ــه ای ــت ب ــری حاکمی ــگاه و جهت گی ــه ن ــر از هم و مهم ت

ــردد.  ــده برمی گ پدی
در کشــور مــا از نظــر فرهنــگ گردشــگری، عدم بلــوغ بخش 
ــدت،  ــی و کوتاه م ــًا بنگاه ــگاه صرف ــتن ن ــی و داش خصوص
ــگران  ــرای گردش ــگری ب ــژۀ گردش ــد( وی ــام )برن ــود نمان نب
داخلــی و ایران گــردان خارجــی، نداشــتن درک صحیــح از 
بازارهــای هــدف و توجــه بــه مشــتری در بــازار گردشــگری، 
ــرفت  ــل در پیش ــف عوام ــگاه و وظای ــخص نبودن جای مش
گردشــگری و در رأس آن هــا نــگاه و مدیریــت غیرتخصصی 
آفت هــای  مهم تریــن  عرصــه،  ایــن  در  کوتاه مــدت  و 
کالن صنعــت گردشــگری محســوب می شــوند. امــا در 
ــایه،  ــه ای و همس ــای منطق ــه بازاره ــه ب ــن، توج ــن بی ای
کــه بــه نوعــی بــازار اصلــی ورودی هــا بــه ایــران محســوب 

می شــوند و بیــش از 86 درصــد از ورودی هــای بــه کشــور از 
همیــن بازار هــا هســتند، به صــورت ویــژه تجزیــه و تحلیــل 
نشــده اســت. وجــود همســایگان مختلــف بــا تفاوت هــای 
فرهنگــی، دینــی، قومیتــی، سیاســی و درآمــدی گوناگــون 
نیازمنــد بررســی ها و برنامه هــای خاصــی بــرای هرکــدام از 
ــن  ــدف از ای ــت ه ــوان گف ــی می ت ــت. به نوع ــن بازارهاس ای
مطالعه شناســایی عوامل اثرگــذار در توســعه و تقویت بازار 
گردشــگران همســایه به منزلــه  مهم تریــن بازارهــای کنونی 
و آینــدۀ صنعــت گردشــگری در ایــران اســت. در ایــن 
ــا و  ــی از پیچیدگی ه ــا آگاه ــت، ب ــده اس ــعی ش ــق س تحقی
پویایی هــای صنعــت گردشــگری، وظایــف تمامــی عوامــل 
و کنشــگران صنعــت در ســطح کالن آن تبییــن شــود و 
سیاســت هایی بــرای بهبــود و توســعه ایــن صنعــت در 
راســتای تعییــن تکلیــف ، به منزلــه  عوامــل کالن، و ســایر 
اجــزای سیســتم، به منزلــه  نقش آفرینــان در پیشــرفت 
گردشــگران  بــازار  محوریــت  بــا  گردشــگری،  صنعــت 

همســایه ارائــه شــود.

مبانی و چارچوب نظری
کــه  اســت  عناصــر  از  متعامــل  مجموعــه ای  سیســتم 
ــن  ــا از ای ــت ت ــده اس ــازمان دهی ش ــجم س ــورت منس به ص
طریــق بــه اهــداف مشــخصی دســت یابــد. بنابرایــن، هــر 
سیســتم بایــد از ســه جــزء تشــکیل شــده باشــد: عناصــر، 
روابــط متقابــل و هــدف/ وظیفــه )مــدوز، 1392: 39(. تئــوری 
ــر از  ــتم ها، صرف نظ ــواع سیس ــف ان ــتم ها در توصی سیس
»ماهیــت« خــاص آن هــا، مفیــد اســت. نظریه سیســتم ها، 
به منزلــه دانشــی بین رشــته ای، امــکان مقایســه بیــن 
سیســتم ها را فراهــم می کنــد و مــا را توانمنــد می ســازد تــا 
بــا پیچیدگــی و حجــم انبــوه مفاهیــم گوناگــون مقابله کنیم 

 .)Marion et al., 2019: 2(
بــا توجــه بــه ماهیــت صنعــت گردشــگری کــه هــم در ُبعــد 
ــه ای  ــل مجموع ــته ای و حاص ــی میان رش ــک دانش تئوری
ــل  ــی حاص ــی به نوع ــد اجرای ــم در ُبع ــت و ه از حوزه هاس
تعامــل مجموعــه ای از اجــزا و ارکان اســت، می تــوان گفــت 
ــل و  ــه تحلی ــگری زمین ــه گردش ــتمی ب ــرد سیس ــه رویک ک

تفســیر درســت ایــن پدیــده را فراهــم مــی آورد.
یکــی از رویکردهــای درک گردشــگری ایــن اســت کــه 
ــدۀ  ــا دربردارن ــه نه تنه ــم ک ــر بگیری ــتمی درنظ آن را سیس
و  جوامــع  بلکــه  اســت،  گردشــگران  و  کســب وکارها 
محیط هــا را نیــز دربــر دارد. برخــی از محققــان ایــن 
به هــم  به صــورت  را  گردشــگری  مختلــف  مؤلفه هــای 
»سیســتم  درنتیجــه  و  می کننــد  تفســیر  پیوســته 
گردشــگری« را تشــکیل می دهنــد. بــرای مثــال، گان 
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)1994( گردشــگری را نظامــی تفســیر و بیــان می کنــد کــه 
هــر بخشــی از آن بــه بخــش دیگــر مربــوط می شــود و هیــچ 
مدیــر یــا مالکــی درگیــر در نظــام گردشــگری، کنتــرل کامــل 
سرنوشــت خــود را نــدارد؛ بــه همیــن دلیــل، مدیــران درگیر 
در هــر بخــش از ایــن نظــام بــه درک پیچیدگــی آن و داشــتن 
دیدگاهــی تقلیل دهنــده و تقریبــًا جامع از عملیــات تجاری 

ــد. ــاز دارن ــود نی خ
تصمیمــات و اقدامات انجام شــده توســط اجزای کســب وکار 
عواقبــی بــرای اجــزای دیگر سیســتم خواهــد داشــت. برای 
مثــال، تصمیــم یــک توراپراتور بــه مقصدی خــاص از برنامه 
ــد،  ــی در آن مقص ــه محل ــب وکار و جامع ــرای کس ــود، ب خ
عواقــب اقتصــادی و اجتماعــی دارد کــه بــه تجارتشــان 
وابســته اســت )Holden, 2008: 7(. در ایــن بیــن، محققــان 
زیــادی بــه تبییــن عناصــر صنعــت گردشــگری بــا رویکــرد 
ــا  ــی از آن ه ــه برخ ــه ب ــه در ادام ــد ک ــتمی پرداخته ان سیس

ــود. ــاره می ش اش

سيستم گردشگری از ديدگاه کوِرُو
ــرد  ــا رویک ــگری ب ــه از گردش ــی ک ــتین تعاریف ــی از نخس یک
سیســتمی بیــان شــده اســت توســط کــوِرُو1 در ســال 1967 
بــوده اســت. وی گردشــگری را »مجموعــه ای از روابــط 
ــرکات  ــت ح ــه به عل ــهیالتی ک ــات و تس ــده، خدم تعریف ش
خــاص انســانی ایجــاد می شــود توصیــف می کنــد«. او 
ــامل  ــزرگ ش ــه ای ب ــگری مجموع ــه گردش ــد ک ــان می کن بی
اجزایــی اســت ازجملــه: 1. حمل ونقــل: هوایــی، ماشــین، 
راه آهــن، دریایــی و غیــره، 2. اســکان: خانه هــای اجــاره ای، 
هتل هــا، متل هــا و خوابگاه هــا، 3. آژانس هــای مســافرتی، 
ــایر  ــا و س ــتوران ها، کافی نت ه ــور، 5. رس ــان ت 4. راهنمای
مؤسســات، 6. مراکــز تجــاری فــروش ســوغات، اقــالم ســفر 
و کاالهــای دیگــر کــه معمــواًل مســافران مصــرف می کننــد. 
7. تولیدکننــدگان ســوغات و ســایرکاالهای مصرفــی و 
تولیدکننــدۀ  هنرمنــدان   .8 مســافر،  موردنیــاز 
صنایــع دســتی و 9. مراکــز تفریحــی و رفاهــی. وی در 
ادامــه بــه تفصیــل بــه بررســی زیرمجموعه هــای هرکــدام از 
مــوارد مذکــور می پــردازد و بدیــن صــورت بــه تبییــن عناصر 
و اجــزا سیســتم گردشــگری بــه شــیوۀ مناســب اقــدام 

 .)Lohmann & Netto, 2016: 4( می کنــد 
بســیاری از محققــان و پژوهشــگران از الگــوی مطرح شــدۀ 
ــه  ــه وی ارائ ــگری ک ــتم گردش ــزای سیس ــن اج وی و تبیی
بهره بــرداری  و  اســتفاده  بعــد  ســال های  در  می دهــد، 

ــرد. ــد ک خواهن

1. Cuervo

سيستم گردشگری از ديدگاه اريک الوس
ــیر  ــای تفس ــک الوس )1991(، مزای ــدگاه اری ــاس دی براس
گردشــگری به منزلــه یــک سیســتم، ایــن اســت کــه از 
چشــم اندازی  و  می کنــد  جلوگیــری  تک بعــدی  تفکــر 
چندرشــته ای را تســهیل می ســازد. چنیــن رویکــردی بــه 
ــا  ــواع دیدگاه ه ــا ان ــه ب ــت ک ــد اس ــر مفی ــن نظ ــوع از ای موض
جامعه شناســی،  روان شناســی،  اقتصــاد،  ازجملــه 

انسان شناســی و جغرافیــای تفسیرشــدنی اســت. 
در مــدل اریــک الوس که سیســتم گردشــگری را متشــکل از 
انواعــی از عناصــر مختلــف می دانــد، ورودی هــای مهــم بــه 
سیســتم از منظــر زیســت محیطی شــامل منابــع طبیعــی 
و انســانی اســت کــه از طریــق تقاضــای مصرف کننــدگان در 
سیســتم بــازار گردشــگری و سیاســت های دولتــی به منظور 
افزایــش فعالیت هــای کارآفرینــی و ســرمایه گذاری داخلــی 
ســه  کلــی،  سیســتم  در  می شــود.  تشــویق  بخــش  در 
زیرسیســتم متمایــز خرده فروشــی، مقصــد، و حمل ونقــل 
گردشــگری تشــخیص داده می شــود کــه همگــی بــا یکدیگر 

ــد. ــانی دارن هم پوش
در ایــن زیرسیســتم ها، کســب وکارهایی وجــود دارد کــه 
ــده اند،  ــدازی ش ــگران راه ان ــای گردش ــن نیازه ــرای تأمی ب
بین المللــی،  هتل هــای  شــرکت  توراپراتورهــا،  ماننــد 
شــرکت های هواپیمایــی جهانــی و شــرکت های گردشــگری 
اهمیــت  بــر  مقصــد،  فرعــی  زیرسیســتم  در  محلــی. 
ــرای  ــه ای ب ــه پای ــی به منزل ــی و فرهنگ ــای طبیع جاذبه ه

ــت. ــده اس ــد ش ــگران تأکی ــذب گردش ج
خروجی هــای سیســتم نشــان می دهــد کــه گردشــگری 
تغییراتــی زیســت محیطی و فرهنگــی به بــار مــی آورد. 
ــا  ــن معن ــه ای ــگری را ب ــر گردش ــی اث ــرات دوگانگ ــن تغیی ای
ــد.  ــان می ده ــند نش ــی باش ــا منف ــت ی ــد مثب ــه می توانن ک
ــا  ــظ ی ــی را حف ــط فیزیک ــت محی ــن اس ــگری ممک گردش
آلــوده کنــد و نیــز تغییــرات مثبت و منفــی فرهنگــی، مانند 
فرصت هــای شــغلی بــرای زنــان ایجــاد کنــد یــا زنــان را بــه 
فحشــا مجبــور ســازد. گردشــگری فرصت هــای اقتصــادی 
بــرای جوامــع ایجــاد می کنــد، امــا وابســتگی اقتصــادی بــه 
گردشــگری را افزایــش می دهــد و تــورم قیمــت را به وجــود 

ــی آورد. م
بــرای تضمیــن ســود  کــه  خروجــی دیگــر سیســتم، 
بــه  کمــک  و  گردشــگری  مبتنی بــر  کســب و کارهای 
اســت،  ضــروری  دولــت  اقتصــادی  منافــع  تأمیــن 
رضایــت گردشــگر اســت. ســرانجام، سیســتم گردشــگری 
تأثیــر  می شــود  ایجــاد  جامعــه  در  کــه  تغییراتــی  از 

 .)Holden, 2008: 9-10( می پذیــرد 
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سيستم گردشگری از ديدگاه نيل اليپر
شناخته شــده ترین  ارائه دهنــدۀ   ،)1990( الیپــر  نیــل 
پنج عنصــری  گردشــگری در جهــان، مدلــی  سیســتم 
ــی  ــر جغرافیای ــه عنص ــامل س ــه ش ــد ک ــنهاد می ده پیش
اســت: 1. منطقــه تولیدکننــدۀ مســافر )مبــدأ یــا محیطی 
کــه مســافران معمــواًل زندگــی می کننــد. 2. منطقــه 
ــد. و  ــل می کن ــد متص ــه مقص ــدأ را ب ــه مب ــل ک حمل ونق
3.منطقــه مقصــد گردشــگری. دو عنصــر دیگــر ایــن مــدل 
عبارت اســت از: 1. گردشگر و 2. صنعت گردشگری )مراکز 
ــر  ــاس نظ ــره(. براس ــی و غی ــات اقامت ــگری، مؤسس گردش
وی، تعامــل ایــن پنــج عنصــر تحت تأثیــر عوامــل محیطــی 
خارجــی قــرار دارد و سیســتم بــه نوبــه خــود در محیط های 
مختلفــی تأثیــر می گــذارد )بــرای مثــال انســان اجتماعــی، 
فرهنگــی، اقتصــادی، فیزیکــی، سیاســی و حقوقــی و 
غیــره(. مطابق ایــن رویکــرد، تجربه گردشــگری در منطقه 
مبــدأ آغــاز می شــود، از طریــق منطقــه حمل ونقــل عبــور 
می کنــد و بــه منطقــه مقصــد می رســد. در سیســتم الیپــر، 
ــتم  ــر سیس ــتم و تحت تأثی ــا سیس ــل ب ــر در تعام ــر عنص ه
اســت کــه بــه وجــود محصــول گردشــگری کمــک می کنــد. 
همچنیــن، ایــن مــدل یک اصــل مهــم مطالعه گردشــگری 

را نشــان می دهــد: رابطــه بیــن عناصــر مختلــف آن.

سيستم گردشگری از ديدگاه هال
سیســتم  گســتردۀ  تأثیــرات   )2008( هــال  مــدل  در 
ــیر  ــه مس ــافران، منطق ــدأ مس ــقۀ مب ــگری در منط گردش
ــده  ــیده ش ــر کش ــه تصوی ــگری ب ــد گردش ــت و مقص ترانزی
اســت. هــال بــه ایــن واقعیــت اشــاره می کنــد کــه تقاضــای 
گردشــگری به طــور کلــی تأثیــرات متفاوتی بــر روی منطقه 
مبــدأ، مســیر ترانزیــت و مقصــد، هــم در ســطح افــراد و هم 

ــه دارد.  جامع
درواقع، در منطقه مســیر ترانزیت، تأثیر عمدۀ گردشــگری 
مربــوط بــه جنبه هــای ناشــی از تحــرک و حمل ونقــل 
اســت. ایــن امــر در افــراد و جوامع، محیط زیســت و اقتصاد 
تأثیــر می گــذارد. زمانی کــه گردشــگران بــرای خــوراک 
ــی را  ــد از مقصــد موردنظــر خــود مکان و نوشــیدنی و بازدی
برمی گزیننــد، تعامــل بــا مــردم محلــی ناگزیــر تأثیراتــی را 
ــی  ــی از آلودگ ــت محیطی ناش ــار زیس ــد. آث ــاد می کن ایج
ــت  ــیر ترانزی ــه مس ــد در منطق ــادی خری ــرات اقتص و تأثی
ــوان  ــل مشــاهده اســت. بنابرایــن، می ت هــم به وضــوح قاب
ــر گردشــگران فقــط از طریــق  نتیجــه گرفــت کــه حتــی اگ
مســیر ترانزیــت عبــور کننــد، فعالیت هــای خــود را در ایــن 

ــا تأثیرگــذاری واقعــی انجــام می دهنــد. منطقــه ب
بــا هم زمانــی تولیــد و مصــرف محصــول گردشــگری در 

مقصــد، واضح اســت کــه تأثیر فعالیت هــای گردشــگری در 
مقصــد نســبت به هــر جــای دیگــر در سیســتم گردشــگری 
بیشــتر خواهــد بــود. درحالی کــه تأثیــرات در ســطوح خــرد 
ــی  ــی، محیط ــی و فرهنگ ــاظ اجتماع ــم از لح و کالن و ه
و اقتصــادی لمس شــدنی اند، حجــم آن هــا بــا افزایــش 
بنابــر   .)Hall, 2008: 80( می شــود  بیشــتر  فعالیت هــا 
دیــدگاه هــال، مجموعــه ای از عناصــر و اجــزا در تمــام 
ــه  ــد ک ــود دارن ــد وج ــا مقص ــدأ ت ــه مب ــد و از  منطق فراین
سیســتم مقصــد را به صــورت محصولــی راهبــری می کننــد 
ــه  ــت ک ــر اس ــن عناص ــه ای ــت هم ــوع فعالی ــع مجم و درواق

ــود. ــد می ش ــر مقص ــر ه ــت مؤث ــبب فعالی س

مروری بر پژوهش های پيشين
ماهیــت مســائل و چالش هــای گردشــگري در کشــورهای 
ــی  ــه بررس ــان ب ــتر محقق ــت و بیش ــاوت اس ــف متف مختل
ــای  ــا پژوهش ه ــد، ام ــدار پرداخته ان ــگری پای ــاد گردش ابع
صورت گرفتــه در ایــران بیشــتر در راســتای تبییــن تأثیرات 
و تعامــالت عناصــر سیســتم گردشــگری بــوده اســت و بــه 

ایــن ابعــاد اهمیــت بیشــتری داده انــد. 
لطفــی و همــکاران )2000(، بــا رویکــرد پویایــی سیســتم، 
آثــار اقتصــادي گردشــگری را بــر درآمــد ملــی مصر بررســی 
کرده انــد. ایــن مقالــه بــر تجزیــه و تحلیــل تأثیــر اقتصــادی 
درآمــد گردشــگری بــر اقتصــاد مصــر تمرکــز دارد. در ایــن 
ــر  ــی درگی ــازی ریاض ــادی و مدل س ــریۀ اقتص ــتا، نظ راس
ــا  ــد، ام ــرار گرفته ان ــث ق ــناریوهایی موردبح ــن س در چنی
تمرکــز اصلــی مقالــه، تجمیــع و تفســیر ایــن وضعیــت بــا 
ــک  ــپس ی ــت. س ــی اس ــه عّل ــای حلق ــتفاده از مدل ه اس
ــه  ــود ک ــرا می ش ــیم )Powersim( اج ــا در پاورس ــدل پوی م
در آن حرکت هــای پویــای غیرخطــی مهــم و اهمیــت تفکر 
ــود.  ــه می ش ــر گرفت ــوب درنظ ــن چارچ ــتم ها در ای سیس
ــر  ــر آن ب ــر و تأثی ــگری در مص ــی گردش ــدل، پویای ــن م ای

ــد. ــرار می ده ــر ق ــی را مدنظ ــص مل ــد ناخال تولی
توســعه  ابعــاد  بررســی  بــه   )2017( همــکاران  و  لــوال 
اکوتوریســم پایــدار بــر رویکــرد پویایی سیســتم می پردازند 
ــه  ــتی  را ک ــادی و محیط زیس ــی و اقتص ــرات اجتماع و تأثی
ایــن پدیــده بر جامعــه محلــی می گــذارد بررســی می کنند. 
تفاوت هــای  بررســی  بــه  داده هــا،  تحلیــل  در  آن هــا، 
ــر  ــف براث ــع مختل ــادی جوام ــی و اقتص ـ فرهنگ اجتماعی 
ــه فعالیت هــای  توســعه اکوتوریســم، کمــک اکوتوریســم ب
حفاظــت، حمایــت محلــی بــرای حفاظــت و اکوتوریســم و 
ــای  ــع گونه ه ــگری در توزی ــای گردش ــر فعالیت ه ــز تأثی نی
ــزی(  ــه ای در مال ــر1 )منطق ــک کنی ــش در تاس ــات وح حی

1. Tasik Kenyir
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ــه درک  ــک ب ــش کم ــن پژوه ــان از ای ــدف آن ــد. ه می پردازن
روابــط بیــن جامعــه، منابــع طبیعــی و طبیعت گــردی 
و کمــک بــه پرکــردن شــکاف دانــش اســت کــه مانــع از 
ابتــکارات حفــظ تنــوع زیســتی می شــود. یافته هــای آنــان 
گزینه هــای مدیریتــی جایگزیــن را کــه بــرای منطقــه هــدف 

ــت. ــرده اس ــه ک ــت توصی ــروری اس ض
ــه کــه مســتقیم یــا  ــا بررســی 531 مقال صدارتــی )2015(، ب
ــگری  ــتم در گردش ــی سیس ــرد پویای ــه کارب ــتقیم ب غیرمس
از 25 معیــار  بــا اســتفاده  و تجزیــه و تحلیــل مقــاالت 
پرداخته انــد، نشــان می دهــد کــه روش سیســتم پویــا 
ــا تمرکــز ویــژه ای بــر  بــرای بررســی بســیاری از مشــکالت ب
حــوزۀ حمل ونقــل و ورزش و تفریــح اســتفاده شــده اســت. 
همچنیــن، ایــن پژوهــش نشــان می دهــد کــه در اســتفاده 
از روش سیســتم پویــا در بخــش گردشــگری رونــد صعــودی 
وجــود دارد و تحقیقــات بیشــتری بــا ایــن روش بــه تبییــن 

وضعیــت گردشــگری در آینــده می پردازنــد. 
وامــوارا امبوگــوا و کامــاو1 )2011( بــه بررســی توســعه صنعت 
ــا بررســی پدیــدۀ  گردشــگری در کنیــا می پردازنــد. آن هــا  ب
اکوتوریســم در کشــورهای درحــال توســعه بیــان می کننــد 
کــه رویکــرد پویایــی سیســتم، از راه بررســی کل سیســتم و 
تأثیــرات، راه حل هــای بهتــری را بــرای توســعه گردشــگری 

ــه می دهــد.  ــه تمامــی ســهام داران ارائ ب
گئورگانتــزاس2 )2003( زنجیــرۀ ارزش هتــل داری در قبرس 
را بررســی کــرده اســت کــه مشــمول زنجیــرۀ ارزش عرضــه و 
تقاضــای صنعــت گردشــگری قبــرس اســت. تمرکــز اصلــی 
ــف  ــای مختل ــن بخش ه ــط بی ــر رواب ــش ب ــن پژوه وی در ای
ــی،  ــای اجتماع ــایر بخش ه ــا س ــا ب ــط آن ه ــت و رواب صنع
از  اســتفاده  بــا  و  اســت  زیســت محیطی  و  اقتصــادی 
مــدل شبیه ســازی پویایی هــای سیســتم، ســناریوهای 
محتمــل بــرای چهــل ســال آینــدۀ گردشــگری در قبــرس را 

ــت. ــرده اس ــي ک پیش بین
ــه  ــتمی ب ــتفاده از روش سیس ــا اس ــی )2010( ب ــای و مان م
توســعه درك اشــتراك یافته بیــن ســرمایه گذاران در محــدودۀ 
ــا«3 در  ــت ب ــدۀ »ک ــه حفاظت ش ــگری منطق ــتم گردش سیس
ویتنــام پرداختنــد. مــدل ارائه شــده تصویــری از روابــط بین 
مؤلفه هــای تأثیرگــذار در توســعه پایــدار گردشــگری در ایــن 

منطقــه را نشــان می دهــد.
بونتــی4 و همــکاران در پژوهــش خــود مدلــی مفهومــی 
پیشــنهاد کرده انــد کــه بــه درک پدیده هــای مختلــف مربوط 
بــه توســعه گردشــگری و درنتیجــه مطالعات و تحقیقــات در 

1. Wamwara-Mbugua and Kamau
2. Nicholas C. Georgantzas
3. Cat Ba
4. Bonetti

.)Lazzeretti & Petrillo, 2006: 24( ایــن زمینــه کمــک می کنــد
فــو و همــکاران )2011( بــه مطالعــه پایــداری صنعــت 
گردشــگری در چیــن پرداختــه و از مــدل سیســتم پویــا 
به منزلــه ابــزاری بــرای بررســی سیاســت های دولــت در 
ــد.  ــتفاده کرده ان ــن اس ــت در چی ــن صنع ــدار ای ــعه پای توس
ــگر،  ــی گردش ــل اساس ــار عام ــدۀ چه ــدل دربردارن ــن م ای
تســهیالت گردشــگری، آثــار زیســت محیطی و درآمــد 

دولــت اســت.
بــرای  سیســتمی  چارچوبــی  ارائــه  بــه   )2010( وانــگ 
نیروهــای مؤثــر در توســعه گردشــگری شــهری بــا اســتفاده 
از اصــول پویایی شناســی سیســتم و ســپس بــه تفکیــك 
زیرسیســتم ها و تحلیــل کارکردهــای آن و روابــط علــی بیــن 

ــت.  ــه اس ــا پرداخت آن ه
ــتم  ــی سیس ــدل پویای ــك م ــکاران )2010( ی ــگ و هم ژیان
زیرســاخت های  در  ســرمایه گذاری  آثــار  تحلیــل  بــراي 
حمل ونقــل بــر توســعه گردشــگری در روســتاهای باســتانی 
ــد.  ــنهاد داده ان ــن پیش ــور چی ــیدی6 در کش ــن5 و ش هانگک
و  کوتاه مــدت  آثــار  پیش بینــی  بــه  ارائه شــده  مــدل 

بلندمــدت توســعه حمل ونقــل کمــك می کنــد. 
ــاي  ــود درك ارزش ه ــه بهب ــود ب ــه خ ران )2012( در مطالع
ــعه  ــا در توس ــر آن ه ــگری و تأثی ــف گردش ــان مختل ذی نفع
ایــن صنعــت بــا ارائه مدلــی سیســتمی بــرای نمونه مــوردی 
منطقــه گوچنــگ7 از شــهر لیجیانــگ8 در چیــن می پــردازد. 
طــی مراحــل مدل ســازی، شبیه ســازی و آزمایــش مــدل، 
عوامــل مختلفــی کــه در توســعه گردشــگری اثرگذارنــد 
ــهرت،  ــامل ش ــل ش ــن عوام ــه ای ــت ک ــده اس ــایی ش شناس
ظرفیــت  اقتصــادی،  رشــد  دهان به دهــان،  تبلیغــات 
خدمــات گردشــگری، منابــع طبیعــی، مهاجــران، فرهنــگ 
اصیــل،9 فرهنــگ مــدرن و ایجادشــده10 اســت. ســپس بــه 
آزمــودن مــدل و ارائــه و ارزیابــي سیاســت هاي مختلــف 
بــرای توســعه پایــدار گردشــگری پرداختــه و آثــار مثبــت و 
منفــي حاصــل از سیاســت های ارائه شــده را ارزیابــی کــرده 

ــت. اس
ضروری تریــن  از  مــورد  ســه  تأثیــر  نیــز   )2012( داس 
یعنــی  گردشــگری  توســعه  بــراي  الزم  زیرســاخت های 
جاده هــا، راه آهــن و امکانــات اقامتــی در توســعه گردشــگری 
مــدل  یــك  وی  منظــور،  ایــن  بــه  اســت.  ســنجیده  را 
ــه  ــل را ارائ ــه عام ــن س ــامل ای ــتم ش ــی سیس پویایی شناس
داده اســت و مشــاهده می شــود کــه در اثــر افزایــش رضایــت 
5.Hongcun
6.Xidi
7.Gocheng
8. lijiang
9. authentic culture
10. cons tructed culture
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طاليی شکری  و همکاران 6

گردشــگران از توســعه ایــن زیرســاخت ها، جریــان ورودی 
گردشــگران و درآمــد حاصــل از آن چندیــن برابــر می شــود. 
ســپس برپایــه نتایــج شبیه ســازی،راهبردهایی بــرای 

ــت. ــده اس ــه ش ــی ارائ ــاز متوال ــد ف ــعه در چن توس
جاکولیــن )2017( بــه بررســی رویکردهــای سیســتمی بــه 
ــت  ــر صنع ــاس عناص ــن اس ــر ای ــردازد و ب ــگری می پ گردش
گردشــگری را ترســیم می کنــد. در ادامــه بــا تمثیــل »کــوه 
یــخ« تصویــری واضح از صنعــت گردشــگری ارائــه می دهد. 
در پایــان رویکــرد سیســتمی، مســئله پیچیــده ای ماننــد 
رویکردهــای  از  یکــی  به منزلــه  را  گردشــگری  صنعــت 

ــد. ــر می کن ــردی ذک ــوب و کارب مطل
ــگری،  ــعدی )1394( بــر ارزیابــی دو گونــه از گردش اس
یعنــی گردشــگری ســالمت و گردشــگری تاریخــی در 
ــی  ــرد پویای ــاذ رویک ــا اتخ ــرده و ب ــز ک ــزد تمرک ــتان ی اس
بــه ایــن نتیجــه دســت یافتــه اســت کــه  سیســتم، 
ــوزش  ــور، آم ــی کش ــت سیاس ــون وضعی ــی همچ عوامل
ــذاری  ــانی، قیمت گ ــروی انس ــر نی ــتر و بهت ــه بیش هرچ
و نظــارت مناســب بــر قیمــت هتل هــا، شــاخص های 
گردشــگران  بــه  امنیــت  احســاس  دادن  و  فرهنگــی 
توســعۀ  در  تأثیرگــذاری  بســیار  عوامــل  خارجــی 

هســتند. گردشــگری 
بــا  پژوهشــی  در   )1392( بروجنــی  اســفندیارپور 
روش  قالــب  در  دینامیکــی  مدلســازی  از  اســتفاده 
تحلیــل پویایی هــای سیســتم، مســئله عــدم توفیــق 
جــذب  منظــر  از  خصــوص  بــه  ایــران،  گردشــگری 
گردشــگر خارجــی، در ابعــاد کالن  و راهبــردی را  مــدل 
کــرده  و بــا اســتفاده از شبیه ســازی رفتــاری در محیــط 
ــت.  ــرده اس ــل ک ــه و تحلی ــیم آن را تجزی ــزار و نس نرم اف
وی بــه مدلــی دســت یافته اســت کــه صنعت گردشــگری 
ــار  ــازی، رفت ــتفاده از شبیه س ــا اس ــف و ب ــران را توصی ای
ــی  ــده پیش بین ــال آین ــت س ــی بیس ــق زمان آن را در اف
کــرده اســت. در نهایــت، سیاســت ها و راهکارهایــی 
ــه داده  ــران ارائ ــرای بهبــود وضعیــت گردشــگری در ای ب

ــت.  اس
رضوانــی و مــرادی )1391( بــر امکان ســنجی توســعه 
روســتاهای  در  سیســتمی  رویگــرد  بــا  گردشــگری 
حاشــیه کویــر میقــان اراک تمرکــز کرده انــد. یافته هــای 
تحقیــق آن هــا نشــان می دهــد بــه دلیــل عــدم شــناخت 
ــات،  ــی و تبلیغ ــه بازاریاب ــدا برنام ــز فق ــگران و نی گردش
تقاضــای گردشــگری در وضــع موجــود در منطقــه در 
و  برنامه ریــزی  بــا  نتیجــه،  در  اســت.  ضعیــف  حــد 
مدیریــت یکپارچــه فعالیــت هــای گردشــگری از جملــه 
تبلیغــات و بازاریابــی و توســعه و تجهیــز  زیــر ســاخت ها 
ــعه  ــرای توس ــا ب ــوان تقاض ــگری، می ت ــات گردش و خدم
ــش  ــه را افزای ــتاهای منطق ــطح  روس ــگری در س گردش
ــی در  ــای بیرون ــی و فرصت ه ــوت درون ــاط ق داد و از نق

ــرد. ــی ب ــره کاف ــگری به ــعه گردش ــتای توس راس
ســخی )1390( در تحقیــق خــود تــالش کــرده اســت تــا 

لــزوم داشــتن نگــرش سیســتمی در مســائل برنامه ریــزی 
و سیاســتگذاری توســعه گردشــگری کشــور نشــان داده 
شــود. فعالیت هــای انجــام شــده در ایــن تحقیــق را می توان 

بــه دو مرحلــه اصلــی تقســیم کــرد:
-در مرحلــه اول بــا بهــره گیــری از ادبیــات موجــود و 
ــزای  ــا و اج ــور، بخش ه ــگری کش ــرگان گردش ــر خب نظ
تشــکیل دهنــده سیســتم گردشــگری کشــور شناســایی 

شــده اند.
- مرحلــه دوم بــا  روش پویایی شناســی سیســتم، روابــط 
مطلــوب بیــن اجــزای شناســایی شــده در گام اول در 
ــد و  ــایی ش ــران شناس ــگری ای ــعه گردش ــتای توس راس
پــس از اعمــال نظرهــای کارشناســان بــا اســتفاده از 
نــرم افــزار و نســیم چارچــوب نهایــی مــورد نظــر ترســیم 
شــد تــا نقشــه راهــی را بــرای توســعه گردشــگری کشــور 
ــرار  ــه ق ــن عرص ــتگذاران ای ــران و سیاس ــار مدی در اختی

دهــد.
مدلــی  پژوهشــی  در   )1391( همــکاران  و  صمــدی 
ــق  ــه اف ــگاه ب ــا ن ــران ب ــگری ای ــرای گردش ــی ب دینامیک
1404 ترســیم کــرده انــد. نتایــج حاصــل از شبیه ســازی 
پیــش نوشــته های مختلــف نشــان می دهــد کــه الزم 
عــالوه  چشــم انداز،  به هــدف  رســیدن  بــرای  اســت 
به طــور   سیســتم ها  زیــر  عملکــرد  در  هماهنگــی  بــر 
ــذاری  ــر گ ــود اث ــه بهب ــی در زمین ــان، تالش های ــم زم ه
تبلیغــات در جــذب گردشــگرا ن، آمــوزش هرچــه ســریع تر 
کارکنــان ایــن صنعــت  و افزایــش ظرفیت هــای موجــود 

ــرد. ــورت گی ص

روش شناسی پژوهش
در حــال حاضــر مدل هــای شبیه ســازی فراوانــی )از 
یادگیرنــدۀ  و  تعاملــی  نظــری،  کاربــردی،  مدل هــای 
کیفــی و کمــی( بــا اســتفاده از روش »پویایــی سیســتم« 
در حوزه هــای کســب وکار، اقتصــاد، فرهنــگ، جامعــه، 
سیاســت و امنیــت و غیــره، طراحــی شــده و دریچــه 
ــش   ــده، پی ــائل پیچی ــا مس ــی ب ــرای رویاروی ــدی ب جدی

ــت.  ــه اس ــرار گرفت ــگران ق روي پژوهش
ــراي مطالعــه  پویایی هــای سیســتم، روش شناســی ای ب
بازخــورد  و داراي  پیچیــده  و مدیریــت سیســتم های 
ــا علــوم  اســت. ایــن سیســتم ها در حوزه هــای مرتبــط ب
اجتماعــی، اقتصــاد، مدیریــت و ... حضــور دارنــد. ایــن 
رویکــرد بــراي تجزیــه و تحلیــل سیســتم و طراحــی 
خط مشــی ها بــه کار مــی رود و محقــق را قــادر می ســازد 
تــا ســاختار سیســتم را مــدل ســازد و روابــط عّلــی 
غیرخطــی میــان عناصــر کلیــدی و زیرسیســتم هایی 
کنــد.  ترســیم  برمی گیرنــد  در  را  عناصــر  آن  کــه  را 
ــق  ــه محق ــتم ها ب ــی سیس ــازی پویای ــن، مدل س همچنی
ایــن اجــازه را مي دهــد تــا ســاختارهای بازخوردیــرا 
کــه در سیســتم وجــود دارد شناســایی کنــد. هــدف 
اصلــی ایــن روش شناســی، کســب معرفــت و بینــش 
عمیــق درمــورد کارکــرد سیســتم اســت تــا بدیــن روش، 
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ــرا در  ــرای اج ــه ب ــت های بهبودیافت ــی سیاس ــه طراح ب
ــد. ــك کن ــر، کم ــتم موردنظ سیس

حلقـه هـــای  از  اســـتفاده  بـــا  سیســتم  پویایی هــای 
بـــازخوردی علـــی ـ معلـــولی و مفـاهیمی چـــون تـأخیر، 
بـــه درون پیچیدگی هــا نفــوذ پیــدا می کنــد و بــا اســتفاده 
از  پــس  شبیه ســازی،  و  رایانــه ای  قابلیت هــای  از 
نمـــایش ســـاختار روابــط غیرخطــی سیســتم های فنــی، 
ــه  ــل ب ــا توس ــن(، ب ــرد تبیی ــادی )کارک ــی و اقتص اجتماع
ــتم ها  ــرای سیس ــود را ب ــر و بهب ــی، تغیی ــای واقع اهرم ه
و  سیاســت گذاری  )کارکــرد  مــی آورد  ارمغــان  بــه 

)گــودرزی،1390(. سناریوســازی( 
گردشــگری  چندُبعــدی  و  پیچیــده  ماهیــت  به دلیــل 
فراینــد  در  گوناگــون  ذی نفعــان  و  عوامــل  وجــود  و 
سیاســتگذاری و توســعه گردشــگری در ایــن پژوهــش 
ــه  ــرد ب ــن رویک ــتفاده از ای ــا اس ــا ب ــد ت ــر آن ش ــعی ب س
تحلیــل و تبییــن موضــوع موردنظــر پژوهــش بپردازیــم.

کارشناســان،  شــامل  پژوهــش  ایــن  آمــاری  جامعــه 
افــرادی  و  گردشــگری  حــوزۀ  فعــاالن  متخصصــان، 
ــهیل  ــتای تس ــان در راس ــو خدماتش ــر نح ــه ه ــه ب ــود ک ب
بــر  تحقیــق  تمرکــز  بــه  توجــه  بــا  اســت.  مســافرت 
گردشــگران ورودی از کشــورهای همســایه بــه ایــران 
ــوند  ــاب ش ــه انتخ ــرای نمون ــانی ب ــد کس ــر آن ش ــعی ب س
کــه در زمینــه تحقیــق حاضــر دانــش یــا ســابقه عملیاتــی 
داشــته باشــند. نمونــه آمــاری به صــورت غیرتصادفــی و 
هدفمنــد انتخــاب شــد و حجــم نمونــه برابر بــا 107 نفــر بود. 
ــراد صــورت  ــا ایــن اف ــه ب ــری ک ــه ارتبــاط مؤث ــا توجــه ب ب
پذیرفــت، از نظرهــای آن هــا هــم در تکمیــل پرســش ها 
و هــم در تأییــد مراحــل و نتایــج نهایــی تحقیــق اســتفاده 
شــد. بــه ایــن صــورت کــه بــا توجــه بــه فضــای گفت وگــو و 
پرســش و پاســخ هایی کــه در ایــن زمینــه صــورت گرفــت 
ــد  ــی و تأیی ــا ارزیاب ــر آن ه ــی ازنظ ــدل نهای ــت، م درنهای

شــد.

جدول 1: ويژگی های جمعيت شناختی مصاحبه شوندگان

تعداد زمینۀ تخصصی تعداد زمینۀ تخصصی

6 نفر كارشناس مذهبي  3 نفر   مدير و كارمند هتل

2 نفر كارشناس مدل سازي پويا  4 نفر   كارمند شركت هواپیمايي

5 نفر )كارمند وزارت خارجه )سفیر، كاردار، امور رواديد  5 نفر   مدير و كارمند آژانس مسافرتي

8 نفر  عضو هیئت علمی دانشگاه  5 نفر  كارشناس گردشگري

27 )گردشگران خارجي )همسايه گردشگران داخلي  42 نفر

ابزارهــای گــردآوردی داده هــا بــا توجــه بــه کّمــی یــا کیفــی 
بــودن تحقیــق متفــاوت اســت. به طور کلــی پژوهــش حاضر 
ــای  ــر مبن ــدی ب ــر طبقه بن ــردی و ازنظ ــدف کارب ــر ه ازنظ
ماهیــت و روش بــه نوعــی توصیفــی بــود. همچنیــن، بــرای 
ــه ای )شــامل بررســی  گــردآوری داده هــا از دو روش کتابخان
اســناد، مــدارک، مطالعــه کتــب و مقــاالت منتشرشــده 
ــه  ــی ک ــار و اطالعات ــایر آم ــق و س ــوع تحقی ــه موض در زمین
به نحــوی مفیــد بــوده اســت( و میدانــی )شــامل پرســش ها 
و مصاحبــه بــا خبــرگان، کارشناســان و کاردانــان( اســتفاده 
شــد. به منظــور ســنجش روایــی و پایایــی پژوهش، بــا توجه 
بــه اســتفاده از روش پویایی شناســی سیســتم، مــدل نهایی 
ازمنظــر ســاختاری و رفتــاری ارزیابــی شــد و در ایــن فراینــد 

ــود. نظرهــای خبــرگان پژوهــش تعیین کننــده ب

يافته های پژوهش 
ــرای توســعه  ــی ب ــه مدل مســئله اصلــی تحقیــق حاضــر ارائ
گردشــگری ایــران از طریــق تمرکــز بــر کشــورهای همســایه 
اســت. براســاس شــواهد موجــود از گردشــگران ورودی 

ــش  ــه بی ــرد ک ــان ک ــوان اذع ــف می ت ــورهای مختل ــه کش ب
از 80 درصــد ورودی هــای بــه هــر کشــور از کشــورهای 
همســایه یــا حــوزۀ منطقــه ای آن کشــور هســتند. ایــن امــر 
درمــورد بســیاری از کشــورهای پیشــرو در ایــن صنعــت 
نیــز صــادق اســت. درمــورد کشــوری بــا پهنــاوری و بزرگــی 
ایــران بــا داشــتن 15 کشــور همســایه )اعــم از آبــی و خاکــی( 
و جمعیــت نزدیــک بــه 600 میلیون نفــری همســایگان، 
مؤلفه هــای فراوانــی در توســعه گردشــگری دخیل هســتند. 
ایــن مؤلفه هــا هــم در ُبعــد تقاضــای ورودی بــه کشــور و 
هــم در ُبعــد عرضــه خدمــات گردشــگری بــه گردشــگران در 
ــی،  ــی، سیاس ــوع فرهنگ ــد. تن ــوع و متفاوت ان ــل متن داخ
ــک  ــران از ی ــایگان ای ــن همس ــی در بی ــادی و اجتماع اقتص
طــرف و توانمندی هــای کشــور در حــوزۀ ارائــه خدمــات بــه 
ــف  ــگران مختل ــا و کنش ــا و جاذبه ه ــگران، ظرفیت ه گردش
ــی و  ــئله طراح ــه مس ــت ک ــده اس ــبب ش ــر س ــرف دیگ از ط
ــای  ــا چالش ه ــران ب ــگری ای ــعه گردش ــدل توس ــم م تنظی

ــی همــراه باشــد.  فراوان
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رویکــرد سیســتمی و نــگاه سیســتمی بــه ایــن پدیــدۀ 
ــا زوایــا و مســائلی آشــنا می کنــد کــه  درحــال رشــد مــا را ب
تحلیــل درســت و مناســب آن هــا می توانــد گره از پیشــرفت 

ــاز کنــد. ایــن صنعــت در ایــران ب
در ایــن تحقیــق در کنــار تجربیــات پژوهشــی و علمــی 
محقــق، ســعی شــد تــا از خبــرگان ایــن حــوزه به ویــژه 
اســتادان دانشــگاه، مســئوالن کنونــی و ســابق گردشــگری 
در ســطح حاکمیــت، دســت اندرکاران و مجریــان خدمــات 
گردشــگری و درنهایــت گردشــگران به منــزلۀ محــور همــه 
فعالیت هــای گردشــگری، پرســش ها و مصاحبه هایــی 
صــورت گیــرد. ایــن مصاحبه هــا غالبــًا به صــورت مصاحبــه 
ــاز انجــام شــده و محــور اصلــی پرســش های مطرح شــده  ب

صنعــت  از  ورودی  گردشــگران  تحلیــل  و  تصــور  بــر 
گردشــگری کشــور، چالش هایــی کــه بــا آن روبــه رو بــوده و 
درنهایــت نــگاه بــه ایــران قبــل و بعــد از ســفر بــوده اســت. 
همچنیــن، پرســش هایی کــه از خبــرگان داخلــی صــورت 
پذیرفــت بــر محــور ظرفیت هــای بازارهــای همســایه، 
دیــدگاه و تصــور آن هــا از مردمــان و گردشــگران ایــن بازارها 
و الزامــات و چارچوب هــای پیشــنهادی بــرای بهره منــدی 
مؤثــر از ورودی هــای کشــورهای همســایه بــوده اســت. 
ــا مجمــوع روایت هــا  ــن اســاس ســعی شــده اســت ت ــر ای ب
از گردشــگری و گردشــگران همســایه در ســه دســته کلــی 

طبقه بنــدی شــود )جــدول 2(. 

جدول 2: مجموع روايت ها از گردشگری و گردشگران همسايه

روايت گردشگران همسايه از وضعيت گردشگری ايران

� نبود تابلوها و عالئم راهنمايی و رانندگی برای استفاده از وسیلۀ نقلیۀ شخصی
� نبود تسهیالت و شرايط الزم برای استفاده از وسايل شخصی

� نبود راهنمای گردشگری به زبان گردشگر مهمان 
� نگاه بد جامع محلی به گردشگران به ويژه همسايه ها
� نبود خدمات رضايت بخش در بُعد پذيرايی و اقامت

� عدم همکاری وزارت خارجه با تسهیالت ويزا

� تسری پاره ای از ناهنجاری های هر گردشگر به تمامی افراد آن كشور
� نبود زيرساخت حمل ونقل با كیفیت و قیمت مناسب

� نبود نظام قیمت گذاری استاندارد و سلیقه ای بودن قیمت ها
� نبود زيرساخت اقامتی رضايت بخش در همه جای كشور

روايت مردم و بخش خصوصی از گردشگران همسايه

� نگاه عمومی بد به گردشگران همسايه
� باالبردن نرخ ها و قیمت ها در رويارويی با افراد غريبه

� عدم تعريف درست از گردشگر
� دست انداختن گردشگران همسايه و نگاه از باال به پايین

� تصور اين كه گردشگران همسايه برای مباحث خالف عرف )جنسی(
 به ايران سفر می كنند

� بیگانه ستیزی و عرب ستیزی ايرانیان
� نگاه كارگر و گدابودن به همسايگان شرقی و شبه قاره

� دراختیارنگذاشتن ظرفیت های خدماتی به گردشگران همسايه
 به سبب پايین بودن سطح فرهنگ سفر 

� مسئولیت پذيرنبودن گردشگران همسايه در قبال
 ارائۀ خدمات اجاره ای و اقامتی

� كم خرج کردن گردشگران همسايه در ايران 
� غالب بودن انگیزۀ زيارت در هدف سفر از ايران

دردسرداشتن تورهای ورودی از كشورهای همسايه
 )امنیتی، اجتماعی و فرهنگی(

روايت سياست گذاران در سطح کالن از گردشگران همسايه

� كم خرج كردن گردشگران همسايه
� عدم بازگشت برخي از افراد به كشور خود پس از ورود به ايران)به ويژه شرقی ها(

� گردشگرنبودن و نداشتن فرهنگ گردشگری
� زيارتی بودن انگیزۀ سفر و عدم پوشش گونه های گردشگری

� چالش های امنیتی و سیاسی با كشورهای همسايه
� نابودی زيرساخت و منابع گردشگری )توسط داخلی ها و همسايه ها(
� ورود بیشتر در شرايط نابسامانی اقتصادی كشور برای خريد ارزان

� كاهش ارزش پول ملی عامل ورود همسايگان

� عامل ايجاد مسائل اجتماعی )فساد و بزهکاری و ...( در حواشی شهرها
� ضعف كلی فرهنگ سفر مسافران ورودی همسايه

� مشکالت مالی و انتقال پول
� عدم تفکیک وظايف و مسئولیت ها در جذب و میزبانی

 از گردشگران همسايه
� عدم ورود نهادهای مختلف به جذب گردشگران همسايه
� وجود ديدگاه  های متناقض در زمینۀ توسعۀ گردشگری

� وجود نگاه های غالب اقتصادی و فرهنگی به توسعۀ گردشگری
 بین گروه های مختلف تصمیم گیران
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حــوزۀ  در  مختلــف  روایت هــای  تحلیــل  و  بررســی  بــا 
همســایه،  کشــورهای  بــر  تأکیــد  بــا   گردشــگری 

می تــوان کالن روایت هایــی را به منزلــه زیربنــای مســائل 
گردشــگری در ایــن حــوزه مطــرح کــرد )شــکل 1(.

کــه  هســتند  کهن الگوهایــی  به نوعــی  روایت هــا  ایــن 
و  تصمیم هــا  و  می آینــد  بیــرون  جمعــی  ناخــودآگاه  از 
ــوند.  ــاذ می  ش ــا اتخ ــن مبن ــر ای ــود ب ــای موج برنامه ریزی ه
ــت(  ــا کالن روای ــو )ی ــل کهن الگ ــن دلی ــه ای ــا ب ــن روایت ه ای
شــمرده می شــوند کــه در غالــب جامعــه  آمــاری بــر آن تأکید 
یــا بــه مضامیــن آن هــا اشــاره شــده اســت؛ بــه عبارتــی بیــن 

ــود دارد. ــابهت وج ــا مش آن ه

در ادامــه ســعی بــر آن شــده اســت تــا بــا توجــه بــه شــناخت 
کلــي از سیســتم گردشــگری ورودی از همســایگان، نمــودار 
ـ معلولــی بــا توجــه بــه فرضیه هــای دینامیکــی و نــگاه  علت 
ــه  ــه ب ــا توج ــاط و ب ــن ارتب ــود. در ای ــیم ش ــان ترس ذی نفع
مــوارد ذکرشــده، نمــودار عّلــی و نمــودار جریــان به صــورت 

شــکل 2 ترســیم شــد.

شکل 1: زيربنای مسائل گردشگری براساس روايت ها

شکل 2: نمودار عّلی و معلولی مسئلۀ پژوهش
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نمــودار عّلــی 2 حاصــل ترکیــب حلقه هــای عّلــی و معلولــی 
گوناگونــی اســت که به تشــریح سیســتم پویای گردشــگران 
ورودی بــه کشــور می پــردازد. در ادامــه برخــی از مهم تریــن 

حلقه هــای ایــن سیســتم تشــریح و تبییــن می شــوند. 
شــکل 3 حلقــهR1. را نمایــش می دهــد:

بــر مبنــای حلقــهR1 می تــوان گفــت کــه بــه هــر میــزان کــه 
ســطح روابــط سیاســی کشــور بــا همســایگان افزایــش یابد 
ــا  ــا ارتق ــن ملت ه ــط بی ــازی رواب ــه عادی س ــطح ب ــن س و ای
ــی  ــه ایران ــگاه جامع ــا ن ــود ت ــر می ش ــر منج ــن ام ــد، ای یاب
ــا  ــود ت ــبب ش ــد و س ــود یاب ــایه بهب ــگران همس ــه گردش ب
ــود  ــایگان خ ــه همس ــی ب ــه ایران ــی جامع ــای ذهن انگاره ه
واقعی تــر شــود و در رویارویــی بــا آن هــا به منزلــه گردشــگر 
شــرایط بهتــری بــرای میزبانــی از آن هــا فراهــم شــود 
ــران  ــه ای ــفر ب ــایه ورودی از س ــگر همس ــت گردش ــا رضای ت
ــران و  ــف از ای ــفر و تعری ــرار س ــب تک ــد و موج ــش یاب افزای
ــد  ــن فراین ــی ای ــن خروج ــود. مهم تری ــان ش ــردم میزب م
ایــن اســت کــه گردشــگران ورودی بــه کشــور از کشــورهای 

همســایه افزایــش می یابنــد و افزایــش رفت وآمدهــای 
ــد.  ــا می ده ــه ای را ارتق ــت منطق ــایگان، امنی ــن همس بی
ــط  ــطح رواب ــه س ــت در منطق ــش امنی ــا افزای ــه، ب درنتیج
بیــن کشــورهای منطقــه نیــز افزایــش می یابــد. درنهایــت، 
خروجــی ارتبــاط ایــن عناصــر ســبب افزایــش ســطح 
ارتبــاط بیــن کشــورها و ملت هــا خواهد شــد و در پیشــرفت 
ــا ایــن  ــود. ب و توســعه صنعــت گردشــگری مؤثــر خواهــد ب
رویکــرد می تــوان گفــت ســفر و گردشــگری بیــن ملت هــای 
همســایه به منــزلۀ ابــزار دیپلماســی عمومــی خواهــد بــود 
ــرفت و  ــه ای و پیش ــت منطق ــش امنی ــه افزای ــر ب ــن ام و ای

ــد. ــد ش ــر خواه ــگری منج ــعه گردش توس

R1شکل 3: حلقۀ

B1 شکل 4: حلقۀ
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ایــن نمــودار گویــای ایــن مطلــب اســت کــه افزایــش 
گردشــگران ورودی بــه کشــور ســبب می شــود تــا بنگاهــای 
بخــش خصوصــی کــه ارائه دهنــدگان خدمــات گردشــگری 
هســتند به دنبــال بازدهــی زودبــازده و ســریع باشــند.نتیجه 
مســتقیم ایــن طــرز تفکــر باالرفتــن قیمت هاســت. بــا 
افزایــش قیمــت خدمــات و محصــوالت گردشــگری، شــمار 
ــا  ــن بنگاه ه ــرا ای ــد، زی ــش مي یاب ــگران ورودی کاه گردش
ــا  ــتند ت ــر هس ــن ام ــال ای ــه دنب ــود ب ــدت خ ــگاه کوتاه م ــا ن ب
ــا افزایــش قیمت هــا، هزینه هــای خــود را جبــران کننــد؛  ب

درنتیجــه ســعی می کننــد از تعــداد گردشــگران کنونــی 
ــا  ــه ب ــند. در ادام ــته باش ــود را داش ــی و س ــترین بازده بیش
ـ معلولــی و تشــریح برخــی  توجــه بــه ترســیم نمــودار علــت 
ـ جریــان بــرای  از مهم تریــن حلقه هــای آن، نمــودار حالــت 
ــط و  ــوب رواب ــدل مطل ــی م ــه عبارت ــه ب ــق ک ــئله تحقی مس
تعامــل بیــن اجــزای سیســتم اســت، در شــکل 5 نمایــش 
ــزا  ــن اج ــط بی ــدل رواب ــنجی م ــت. اعتبارس ــده اس داده ش
ــث  ــه بح ــه در ادام ــی ک ــای مختلف ــتفاده از آزمون ه ــا اس ب

ــود. ــی می ش ــد ارزیاب ــد ش خواه

اعتبارسنجی و تست مدل 
سیســتم های  بــه  مربــوط  مدل هــای  اعتبارســنجی 
اجتماعــی مفهومــی ابهام برانگیــز اســت کــه همــواره در بوته 
نقــد قــرار داشــته اســت. ایــن موضــوع درمــورد مدل هــای 
پویایــی سیســتم به دلیــل اهمیــت راهبــردی ســؤاالتی 
ــادگی درک  ــز س ــد و نی ــخ می ده ــدان پاس ــدل ب ــن م ــه ای ک
مدل هــا و نتایــج کلــی آن هــا بیشــتر صــادق اســت. در 
زمینــه اعتبــار ایــن مدل  هــا، به طــور طبیعــی نقــد و تحلیــل 
بیشــتری انجــام شــده اســت. فارســتر )1961( معتقد اســت 
ــت  ــرد آن در جه ــوۀ عملک ــه نح ــدل ب ــک م ــت ی ــه »اهمی ک
رســیدن بــه هــدف خــود، بســتگی دارد«. همچنیــن، 
و همــکاران )1982( درمــورد مدل ســازی  هانتینگتــون 
ــازی  ــی از مدل س ــدف اصل ــت: »ه ــد اس ــت ها معتق سیاس
سیاســت ها بایــد کســب بینــش و معرفتــی بصیرتــی باشــد 
کــه ایــن مدل هــای کّمــی فراهــم می کننــد نــه اعــداد و ارقــام 
دقیقــی کــه کــه بــرای هــر ســناریوی معیــن تولیــد می کنند« 

)سوشــیل، 1393، ص 294(.

ــرای  ــتم ب ــی سیس ــای پویایی شناس ــنجی مدل ه اعتبارس
ایجــاد اطمینــان از درســتی و ســودمندی هــر مــدل اســت. 
از آنجــا کــه طراحــی هــر مــدل بــا هــدف رســیدگی بــه 
مشــکالت و رفــع آن هــا در زمینه هــای متفــاوت اســت، 
مــدل طراحی شــده به منظــور تطابــق بــا واقعیــت ســنجش 
ــان  ــدل از هم ــون م ــنجی و آزم ــد اعتبارس ــود. فراین می ش
ابتــدای مدل ســازی آغــاز می شــود. طــی ایــن مراحــل 
بررســی ســاختار مــدل و ســاختار سیســتم واقعــی، توجــه 
بــه ابعــاد معــادالت مختلــف و هم خوانــی آن هــا بــا یکدیگــر 
ــدف  ــه ه ــتیابی ب ــرای دس ــده ب ــدل ایجادش ــا م ــه آی و این ک
موردنظــر مناســب اســت، مدنظــر قــرار می گیــرد )صمــدی 

و همــکاران، 1391(.
آزمون هــای  پویــا،  مدل هــای  بهبــود  و  ارزیابــی  بــرای 
بســیاری طراحــی شــده اند کــه در ادامــه بــه چنــد نمونــه از 
آن هــا کــه بــرای ارزیابــی مــدل ایــن پژوهــش مــورد اســتفاده 

قــرار گرفته انــد پرداختــه مي شــود:

شکل 5: نمودار حالتـ  جريان مسئلۀ پژوهش
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تست تأييد ساختاری
پــس از آن کــه جریــان اصلــی مــدل ترســیم شــد، مرحلــه 
نــوع  مرحلــه  ایــن  در  می  شــود.  آغــاز  فرموله نویســی 
ــزار  ــی در نرم اف ــورت ریاض ــدل به ص ــزای م ــن اج ــط بی رواب
تعریــف می شــود. ایــن تســت بعــد از تکمیل شــدن مــدل 

ــدم  ــه ع ــرد و هرگون ــام می گی ــزار انج ــتفاده از نرم اف ــا اس ب
انطبــاق و ناســازگاری ســاختاری مــدل را نمایــش می دهد. 
در ادامه،نتیجــه تأییــد ســاختاری مــدل به صــورت نمــودار 

ــت. ــده اس ــان داده ش ــکل 6 نش در ش

شکل 6: نتيجۀ تأييد ساختاری مدل پژوهش

آزمون های بازتوليد رفتار1
ایــن آزمون هــا رفتــار ایجادشــده ازســوی مــدل را بــا رفتــار 
ــر:  ــارت دیگ ــه عب ــد؛ ب ــه می کنن ــی مقایس ــتم واقع سیس
»رفتــار مــدل تــا چــه حــد بــا رفتــاری کــه از سیســتم واقعــی 
ازنظــر ایجــاد نشــانه ها، ایجــاد تنــاوب، مرحله بنــدی 
نســبی، ســبک های متعــدد و مشــخصه های رفتــاری 
بایــد  مــدل  دارد؟«.  همخوانــی  می شــود،  مشــاهده 
نشــانه های مســئله ازقبیــل کاهش ســهم بازار گردشــگری، 
ــد  ــاد آن بوده ان ــزۀ ایج ــه انگی ــره را ک ــوددهی و غی ــت س اف

دوبــاره تولیــد کنــد )سوشــیل، 1393: 304(.
همان طــور کــه پیــش از ایــن اشــاره شــد، میــزان ورود 
گردشــگران همســایه بــه کشــور ما در یــک دهۀ گذشــته روند 
رو بــه رشــدی داشــته و ایــن امــر هــم به دلیــل توجــه کشــور 
بــه گردشــگری، و هــم قیمــت خدمــات در ایــران و درنهایت 
انگیــزۀ همســایگان از ســفر بــه ایــران بــوده اســت. نمــودار 
تولیدشــدۀ 1 به وســیله مــدل نیــز بــا توجــه به اهمیــت دادن 
ــد را مثبــت پیش بینــی  ــه مــوارد فــوق در آینــده ایــن رون ب

می کنــد:

1. Behavior – Rrproduction tes ts

نمودار 1: پيش بينی رشد گردشگران ورودی توسط مدل
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تحليل حساسيت
تحلیــل حساســیت ســازوکاری بــرای ایجــاد یقیــن در 
ــنهادی  ــت های پیش ــدل و سیاس ــر م ــای مبتنی ب تحلیل ه
اســت. تحلیــل حساســیت بــه ایــن ســؤال پاســخ می دهــد 
ــا و  ــر پارامتره ــر در مقادی ــه تغیی ــد ب ــه ح ــا چ ــدل ت ــه »م ک
تغییرات جزئی آشــکار در ســاختار مدل حساســیت دارد؟«. 
اگــر مشــخص شــود که مــدل بــه تغییــرات معقــول، بیــش از 
ــل  ــج حاص ــه نتای ــاد ب ــگاه اعتم ــت، آن ــاس اس ــدازه حس ان

از ایــن مــدل دشــوار اســت. از آنجایــی کــه الزم نیســت 
ــتم  ــر سیس ــق ب ــا منطب ــری یکت ــدل، مقادی ــای م پارامتره
واقعــی داشــته باشــند و معمــواًل در یــک دامنــه امکان پذیــر 
به منزلــه  حســاس  مدل هــای  بنابرایــن،  دارنــد،  قــرار 
ابــزاری بــرای بررســی سیاســت های مختلف،کمــک زیــادی 

نمی کنــد )سوشــیل، 1393، ص 294(.
بدیــن منظــور، مــدل تحلیــل حساســیت بــر روی برخــی از 

متغیرهــای خروجــی بــه شــکل نمــودار 2 انجــام گرفــت:

نمودار 2: تحليل حساسيت متغيرهای خروجی مدل پژوهش

در نمــودار 2 نشــان داده شــده اســت کــه چنانچــه ده درصــد 
بــه میــزان ظرفیــت پذیــرش گردشــگری در اماکــن زیارتــی 
افــزوده شــود، منطقــًا پیش بینــی می شــود کــه تفــاوت 
چندانــي در تعــداد گردشــگران زیارتــی به وجــود نیایــد، کــه 
ــي را  ــن پیش بین ــدل ای ــی م ــازي، خروج ــس از شبیه س پ

تأییــد کــرد.

اعمال سناريوهای پيشنهادی
بــا توجــه بــه فرضیه هایــی کــه در مــدل در ارتبــاط بــا 
آن هــا بحــث شــد، ســناریوهایی بــرای توســعه و پیشــرفت 
گردشــگری کشــور پیشــنهاد شــد کــه خبــرگان حــوزۀ 
گردشــگری نیــز بــه بحــث و بررســی دربــارۀ آن پرداختنــد. 
در ایــن بخــش بــا تحلیــل حساســیت ســناریوهای مختلف، 
نتیجــه اعمــال ایــن سیاســت ها بــر متغیــر اصلــی مــدل، کــه 
همــان گردشــگران ورودی بــه ایــران بــا تأکید بر همســایگان 

ــت. ــده اس ــن ش ــت، تبیی اس
ــت  ــوان گف ــی می ت ــه نوع ــه ب ــی ک ــردی مهم ــت راهب سیاس

افزایــش  آن انــد،  مبتنی بــر  پیشــنهادی  ســناریوهای 
ســهم گردشــگری از میــزان درآمــد ناخالــص ملــی و تنــوع 
ــوزه  ــن ح ــای ای ــه ظرفیت ه ــه ب ــا توج ــور ب ــای کش درآمده
در کشــور اســت. بــر ایــن مبنــا ســناریورهای سیاســتی زیــر 

ــود:  ــنهاد می ش ــر پیش ــن ام ــرای ای ب
ــا همســايگان و اولويت بخشــی  ســناريوی 1: بهبــود روابــط ب

ــی ــای بازارياب ــا در برنامه ه ــه آن ه ب
ازآنجاکــه یکــی از مؤلفه هــای مهــم در انتخــاب مقصــد برای 
ــا و  ــه مکان ه ــراد ب ــواًل اف ــت و معم ــافت اس ــد مس ــفر ُبع س
ــد،  ــه آن مقص ــد ب ــه رفت و آم ــد ک ــفر می کنن ــدی س مقاص
زمــان کمــی از مــدت مســافرت را بگیــرد. بــا درنظرداشــتن 
ــرای جــذب  ــزی ب ــزاره، در بیشــتر کشــورها برنامه ری ایــن گ
گردشــگران همســایه و هم جــوار در اولویــت اصلــی اســت. 
وجــود پیوندهــای عمیــق فرهنگــی و تمدنــی و تنــوع 
همســایگان در ابعــاد مختلــف اعــم از درآمــد، فرهنــگ و... 
نیازمنــد برنامه هــای متنوعــی بــرای جــذب آن هاســت. 
نکتــه گفتنــی، نبــود سیاســت گذاری مــدون و برنامه ریــزی 
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و  گذشــته  دهه هــای  در  آن هــا  جــذب  بــرای  صحیــح 
ســامان دهی انبــوه گردشــگران ورودی ازاین کشورهاســت. 
شناســایی ظرفیت هــای پنهــان گردشــگران همســایه و 
ــت  ــت اندرکان صنع ــوی دس ــا ازس ــه آن ه ــی ب اولویت بخش
ــر در  ــد و مؤث ــی مفی ــاط سیاس ــراری ارتب ــو و برق از یک س
ایــن راســتا از ضروریــات توســعه بازارهــای منطقــه ای 
اســت. همچنیــن، بــا توجــه بــه تنــوع همســایگان بــا آداب 
ــرای  ــی ب ــوای تبلیغات ــاوت، محت ــی متف ــای بوم و ارزش ه
هرکــدام از آن هــا نیازمنــد دقــت و انجــام مطالعــات عمیــق 
آن بــازار اســت. ایجــاد روابــط عمیــق بــا همســایگان 
ــه  ــالم و زمین ــت اس ــتر ام ــی بیش ــاط هم گرای ــبب ارتب س
توســعه همه جانبــه کشــورهای منطقــه به ویــژه ایــران 
اســالمی بــا توجــه بــه ظرفیت هــای بالقــوۀ آن خواهد شــد. 
درمجمــوع، می تــوان گفــت تقویــت روابــط بــا همســایگان 
ــن  ــگر ورودی و همچنی ــی گردش ــای اصل ــه بازاره به منزل
گونه هــای  در  بازارهــا  ایــن  از  هرکــدام  اولویت بنــدی 
مختلــف ظرفیت هــای گردشــگری کشــور و درنهایــت تهیــه 
برنامــه و محتــوای بازاریابــی متناســب بــا هرکــدام از آن ها، 
ــه افزایــش گردشــگران ورودی از ایــن کشــورها  ــد ب می توان

ــه ایــران منجــر شــود.  ب
ــت گذاری در  ــاخت ها و سياس ــت زيرس ــناريوی 2: تقوي س

توســعۀ گردشــگری داخلــی بــرای همــۀ اقشــار درآمــدی
تقویــت زیرســاخت های گردشــگری داخلــی و بسترســازی 
برای مســافرت و ســفرکردن همه اقشــار درآمدی در کشــور 
از شــرایط و ملزومــات توســعه گردشــگری در کشــور اســت، 
چراکــه مهم تریــن اثــر اقتصــادی گردشــگری در هــر کشــور 
ــی  ــافرت و جابه جای ــر مس ــه در اث ــت ک ــی اس ــردش مال گ
و  ســفر  ازطرفــی،  و  می افتــد  اتفــاق  کشــور  آن  افــراد 
مســافرت همــه اقشــار جامعه بــه افزایش نشــاط و شــادابی 
شــهروندانش منجــر خواهــد شــد. از ســوی دیگــر، توجــه 
بــه گردشــگری داخلــی اســاس و پایــه توســعه گردشــگری 
در هــر کشــور اســت. ایــن نــوع نــگاه بــه توســعه گردشــگری 
ــایه  ــگران همس ــذب گردش ــی در ج ــج مثبت ــک نتای بی ش
ــایگان  ــتثنای همس ــایگان )به اس ــتر همس ــرا بیش دارد، زی
ــد  ــابهی مانن ــدی مش ــرایط درآم ــارس( ش ــج ف ــوزۀ خلی ح
ــناریو  ــن س ــی در ای ــه گفتن ــران دارند.نکت ــور ای ــردم کش م
ایــن اســت کــه توســعه زیرســاخت ها بایــد به نحــوی باشــد 
کــه ســبب تســهیل ســفرهای خانوادگــی شــود، زیرا بیشــتر 
مســافرت های جامعــه ایرانــی و همســایگانی کــه بــه ایــران 
مســافرت می کننــد، ســفرهای همــراه بــا خانــواده اســت. 
از ســویی دیگــر، بیشــتر ایــن مســافرت ها بــا وســایل 
حمل ونقــل شــخصی اتفــاق می افتــد و بــرای ایــن منظــور 
می تــوان گفــت توســعه زیرســاخت های جــاده ای و اقامتــی 

بــا کیفیــت و قیمــت مناســب اولویــت بیشــتری دارد.

ــوم  ــگاه عم ــت ن ــرای تقوي ــازی ب ــناريوی 3: فرهنگ س س
ــايه ــگران همس ــه گردش ــی ب ــۀ ايران جامع

یکــی از بزرگ تریــن چالش هــای توســعه گردشــگری در 
ــه همســایگان و مــردم  ــی ب ــگاه جامعــه ایران ــوع ن ایــران، ن
ــاره متأســفانه رســانه ملــی و  ایــن کشورهاســت. در ایــن ب
ســایر رســانه های داخلــی نیــز در تقویــت ایــن نــگاه بســیار 
اثرگذارنــد و دائمــًا آن را بســط می دهنــد. نــگاه جامعــه 
ایرانــی بــه همســایگان و بــه عبارتــی نــگاه از بــاال بــه پاییــن 
ــی  ــی و حت ــه ایران ــه جامع ــت ک ــده اس ــبب ش ــا س ــه آن ه ب
ــایه  ــورهای همس ــردم کش ــه م ــور ب ــی کش ــئوالن عال مس
به منزلــه گردشــگر نــگاه نکننــد و تعریــف آن هــا از گردشــگر 
ــف  ــرۀ آن تعری ــایگان در دای ــه همس ــت ک ــده اس ــث ش باع
گنجانــده نشــوند. بــا وجــود این کــه بیشــتر کشــورهای 
پیشــرو در حــوزۀ گردشــگری اولویــت توســعه گردشــگری 
ــایگان  ــذب همس ــرای ج ــزی ب ــای برنامه ری ــود را برمبن خ
ــه تعریفــی کــه  ــا توجــه ب خــود گذاشــته اند، در کشــور مــا ب
در ذهــن جامعــه ایرانــی دربــارۀ گردشــگر وجــود دارد، نــوع 
نــگاه عمــوم مــردم و حتــی مســئوالن بــه گردشــگران غربــی 
در مقایســه بــا گردشــگران همســایه بســیار متفاوت اســت. 
ایــن امــر حتــی در شــیوه های ارائــه خدمــات گردشــگری و 
نحــوۀ برخــورد کالمــی نیــز خــود را نشــان می دهــد. آنچــه 
ــه مســئوالن  ــن اســت ک در ایــن خصــوص اهیمــت دارد ای
عالــی کشــور بایــد بــه ایــن امــر آگاه باشــند کــه تقویــت نــگاه 
مثبــت جامعــه ایرانــی بــه همســایگان، در حوزه هــای 
مختلــف به ویــژه در حــوزۀ گردشــگری بســیار اثرگذار اســت 
ــر  ــأن ه ــور ش ــی ای درخ ــد میزبان ــی می توان ــه ایران و جامع
گردشــگر از ملت هــای همســایه انجــام دهــد. بازتــاب اخبار 
منفــی به ویــژه ناامنــی در ایــن کشــورها و همچنیــن تفاخــر 
بیــش از انــدازه بــه ســابقه تاریخــی و تقویــت هویــت ملــی 
ایرانیــان، بــدون مالحظــات منطقــه ای می توانــد اثرهــای 
ــرای آینــدۀ توســعه گردشــگری در کشــور داشــته  منفــی ب
باشــد. بدیــن منظــور، رســانه های داخلــی و در رأس آن هــا 
رســانه ملــی بایــد تدبیــری بیندیشــد و در راســتای هم دلی 
و همراهــی جامعــه ایرانــی بــا مردمــان همســایه و میزبانــی 
مطلــوب از آن هــا گام بــردارد و از گردشــگری به منزلــه بســتر 
و ابــزاری بــرای وحــدت امــت اســالمی و همگرایی اســالمی 

ملت هــای منطقــه بهــره گیــرد. 
بــرای  امکانــات  و  تســهيالت  افزايــش   :4 ســناريوی 

خارجــی و  داخلــی  ســرمايه گذاری 
دولــت بایــد شــرایطی را فراهــم کنــد کــه بــا توجه به شــرایط 
ــه  ــای دوره ای، ک ــا تورم ه ــی ب ــور و رویاروی ــادی کش اقتص
تأثیر مســتقیمی در رفتار و الگوی ســفر گردشگران داخلی 
و خارجــی دارد، امنیــت ســرمایه گذاری افزایــش یابــد. 
مهم تریــن عامــل اعتمادســاز در ایــن زمینه مشخص شــدن 
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تکلیــف دولــت بــا صنعــت گردشــگری اســت. این کــه واقعــًا 
دولــت بــه ایــن صنعــت و ظرفیت هــای آن به منزلــه فرصــت 
ــر  ــیار مؤث ــرمایه گذار بس ــم س ــر، در تصمی ــا خی ــرد ی می  نگ
اســت. ضمــن آن کــه بایــد بــه ایــن مســئله نیــز توجه کــرد که 
فراهم کــردن شــرایط ســرمایه گذاری بــرای ســرمایه گذار 
خارجــی نبایــد صنعــت گردشــگری کشــور را بــا نشــت 
درآمــد )بازگشــت ســود حاصــل از فعالیت هــای گردشــگری 
بــه کشــور ســرمایه گذار( مواجــه کنــد و هوشــمندی در ایــن 
زمینــه بســیار اهمیــت دارد. آنچــه در حــوزۀ ســرمایه گذاری 
ــتفاده  ــرای اس ــازی ب ــرد، بسترس ــه ک ــدان توج ــوان ب می ت
ــت.  ــردم اس ــرد م ــای خ ــژه دارایی ه ــی به وی ــع داخل از مناب
ــرای  ــب ب ــترهای مناس ــاد بس ــا ایج ــوان ب ــن، می ت همچنی
ســرمایه گذاران خــرد خارجــی، زمیــنۀ حضــور بیشــتر 
ــا  ــد ب ــر می توان ــن ام ــم آورد؛ ای ــان را فراه ــرار سفرش و تک
ــد  ــرای خری ــازی ب ــدت و بسترس ــای بلندم ــای ویزاه اعط
ــه  ــق نمون ــتغالت در مناط ــالک و مس ــدت دار ام ــارۀ م و اج
ــا توجــه  گردشــگری کشــور، فراهــم شــود. ضمــن این کــه ب
بــه گســترش فّنــاوری اطالعــات و کســب و کارهای نوپــا 
)اســتارت آپ ها( بســتر الزم و مشــوق های کافــی بایــد بــرای 
ایــن جنــس از ســرمایه گذاری های خــرد بیشــتر فراهــم 

شــود.
ــه همــۀ ظرفيت هــای گردشــگری در  ســناريوی 5: توجــه ب

همــه جــای کشــور
ــنتی  ــه  ای س ــران روی ــالمی ای ــوری اس ــگری در جمه گردش
داشــته اســت؛ به ایــن صورت که همیشــه شــهرهای خاصی 
ــی  ــران معرف ــگری ای ــای گردش ــد و نماده ــه مقاص به منزل
ــا  ــز جاذبه ه ــی نی ــی و خارج ــات داخل ــدند و در تبلیغ می ش
و ظرفیت هــای ایــن شــهرهای خــاص ترویــج شــده اســت. 
نکتــه قابــل تأمــل در ایــن زمینــه این اســت که این شــهرها و 
ظرفیت هــای گردشــگری آن هــا بــدون درنظرگرفتــن برخــی 
شــرایط، بــه ایــن دلیــل به منزلــه مقصــد گردشــگری معرفی 
می شــدندکه بــرای گردشــگران اروپایــی جذابیــت داشــتند. 
امــا کشــور مــا به ســبب تنــوع جاذبه هــای مختلــف در انــواع 
ــا  ــی ی ـ تاریخ ــگری فرهنگی  ــه گردش ــًا ب ــگری، صرف گردش
ــراوان  ــای ف ــود ظرفیت ه ــود. وج ــدود نمی ش ــی مح مذهب
جــذب گونه هــای مختلــف گردشــگر در سراســر کشــور، مــا 
ــت گذاری ها  ــه سیاس ــازد ک ــون می س ــر رهنم ــن ام ــه ای را ب
ــه صورتــی انجــام دهیــم کــه نخســت،  و برنامه ریزی هــا را ب
همــه اســتان های کشــور از ایــن توســعه بهره منــد شــوند و 
دوم،همــه ظرفیت هــای موجــود و قابــل ارائــه بــه گردشــگر، 
رشــد متوازنی داشــته باشــند. بــا توجه بــه مطالب ذکرشــده 
بایــد گفت کــه سیاســت گذاري گردشــگری کشــور بایــد برای 
مقاصــد جدیــد و نوظهــور و بــا تأکیــد بــر همــه جــای کشــور و 

ــتفاده از  ــر اس ــه ب ــد ک ــی باش ــان هدف ــا مخاطب ــب ب متناس
ــود.  ــد می ش ــا تأکی ــون آن ه ــای گوناگ جاذبه ه

ــرای  ــد ب ــررات زائ ــذف مق ــهيل گری و ح ــناريوی 6: تس س
ــگری ــب و کارهای گردش ــاد کس ايج

یکــی از مشــکالت حــوزۀ کســب وکار در ایــران و به ویــژه 
ــر  ــاد ه ــه ایج ــت ک ــزی اس ــدد مراک ــگری تع ــوزۀ گردش ح
ــدد  ــن تع ــت. ای ــوز از آن هاس ــذ مج ــد اخ ــی نیازمن فعالیت
مراکــز در بســیاری از مــوارد مهم تریــن مانــع بــرای خالقیــت 
وجــود  اســت.  گردشــگری  درخصــوص  ایده پــردازی  و 
ــر  ــاد ه ــد ایج ــود فراین ــث می ش ــت و پاگیر باع ــررات دس مق
کســب وکار مــدت زمــان زیــادی را به خــود اختصــاص دهد و 
از ایــن طریــق، کارآفریــن ایــن حــوزه را دچــار فرســایش کند 
و انگیــزه بــرای ادامــه کار را ازبیــن ببــرد. در ایــن ارتبــاط باید 
دولــت، مــدت زمــاِن از قــوه بــه فعــل درآمــدن هــر ایــده تــا 
ــاد  ــد و در ایج ــش ده ــل کاه ــه حداق ــدن آن را ب عملیاتی ش
ــا  ــر ب ــن ام ــه ای ــد ک ــریع باش ــوزه س ــن ح ــب وکارهای ای کس
ــد و همچنیــن حــذف برخــی  حــذف قوانیــن و مقــررات زائ
نهادهــای غیرضــروری از فراینــد مجوزدهــی بــه نتیجــه 
خواهــد رســید. همچنیــن، در بســیاری از مــوارد ایــن 
ایده هــای نــو بــا مخالفــت فعــاالن ســنتی آن حــوزه روبــه رو 
ــر  ــا تدابی ــد ب ــت بای ــز دول ــرایط نی ــن ش ــه در ای ــود ک می ش

ــر طــرف کنــد. ــع را ب خــاص موان
ســناريوی 7: آسان ســازی ســفر و بسترســازی بــرای تبــادالت 

مالــی بــا بازارهــای هــدف
ــفر  ــت س ــث جذابی ــه باع ــی ک ــن مؤلفه های ــی از مهم تری یک
بــه ایــران و انتخــاب آن از بیــن مقاصــد مختلــف می شــود، 
هزینه هــای پاییــن مســافرت بــه ایــران اســت. گفتنی اســت 
کــه ایــن مؤلفــه بــرای همســایگان بیــش از گردشــگران 
ــی  ــفر یک ــازی س ــن آسان س ــت دارد. همچنی ــی جذابی غرب
از عواملــی اســت کــه به صــورت مســتقیم در گردشــگری 
ــا توجــه بــه ســطح درآمــد ســرانه  داخلــی اثرگــذار اســت. ب
و دهک هــای مختلــف درآمــدی در کشــور و کشــورهای 
ــت  ــترهایی رف ــردن بس ــمت فراهم ک ــه س ــد ب ــایه بای همس
کــه هــمۀ اقشــار بتواننــد بــه مســافرت بپردازنــد و ایــن امــر 
ــر  ــت. از دیگ ــادق اس ــم ص ــایه ه ــورهای همس ــورد کش درم
مســائلی کــه تأثیــر مســتقیمی بــر ســفر بــه ایــران ازســوی 
کشــورهای مختلــف به ویــژه همســایگان دارد، امــکان الزم 
ــران  ــا ای ــه ب ــدون دغدغ ــت و ب ــی راح ــادالت مال ــرای تب ب
اســت، زیــا به ســبب تحریم هــای بین المللــی، بســیاری 
ــا  ــور ب ــل کش ــه داخ ــال ارز ب ــگران ورودی، در انتق از گردش
ــه یکــی  ــا آنجــا کــه ایــن عامــل به منزل ــد ت مشــکل مواجه ان
از محدودیت هــای ســفر بــه کشــور تلقــی می شــود. در ایــن 
ــی  ــا تدابیــری ماننــد پیمان هــای پول ــد ب راســتا، کشــور بای
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ــق بســترهایی  ــا از طری ــا کشــورهای مختلــف ی دوجانبــه ب
ــن  ــردن ای ــت برطرف ک ــال، در جه ــاي دیجیت ــد ارزه مانن

ــردارد. ــت گام ب محدودی
بــه ســناریوهای پیشــنهادی بــرای توســعه  بــا توجــه 

گردشــگری ایــران بــا محوریت همســایگان، در ادامه ســعی 
شــده بــا اعمــال ایــن ســناریوها به منزله بســته ای سیاســتی 
تأثیــر آن هــا بــر چنــد مــورد از مؤلفه هــای کلیــدی توســعه 

گردشــگری اعمــال شــود.

نمودار 3: تأثير سياست های پيشنهادی بر چند مؤلفۀ کليدی توسعۀ گردشگری

بــا توجــه بــه نمــودار 3، درمجمــوع می تــوان اذعــان کــرد که 
ــت های  ــه سیاس ــنهادی به منزل ــناریوهای پیش ــال س اعم
بــه  ورودی  گردشــگران  در  مســتقیمی  تأثیــر  اجرایــی 
ایــران به منزلــه متغیــر اصلــی تحقیــق خواهــد داشــت 
و به کارگیــری ایــن سیاســت ها در عمــل زمینــه رونــق و 
ــال،  ــرای مث ــد آورد. ب ــم خواه ــگری را فراه ــعه گردش توس
بعــد از وزن دهــی بــه ایــن ســناریوها و اعمال آن هــا به منزله 
سیاســت اجرایــی، تأثیــرات آن هــا در مؤلفــه رضایــت 
متفــاوت خواهــد بــود، ولــی اعمــال آن هــا بی شــک موجــب 
رونــق گردشــگری داخلــی و به ویــژه افزایــش ورودی هــای 

کشــور از کشــورهای همســایه خواهــد شــد. 

نتيجه گيری
ــت  ــران اس ــت دار ای ــای مزی ــی از ظرفیت ه ــگری یک گردش
ــر  ــور ب ــتی کش ــناد باالدس ــی و اس ــت های کل ــه در سیاس ک
ــت در  ــن صنع ــت. ای ــده اس ــد ش ــتفاده از آن تأکی ــزوم اس ل
چهــار دهــه گذشــته و پــس از پیــروزی انقــالب اســالمی در 
ســال 1357رونــدی بــا چالش، اما روبه رشــد داشــته اســت. 
آنچــه هــم اکنــون بــا آن مواجه ایم رســیدن بــه درک اهمیت 
توجــه بــه این صنعــت در ســطوح مختلف حاکمیت اســت. 
ــه  ــایه به منزل ــگران همس ــه گردش ــه ب ــن، توج ــن بی در ای
ظرفیــت اصلــی گردشــگری ورودی بــه ایــران بیش ازپیــش 
ــد  ــد رون ــان می ده ــاری نش ــاهدات آم ــت دارد. مش اهمی
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کشــورهای  از  ایــران  بــه  ورودی  گردشــگران  روبه رشــد 
همســایه بعــد از ســال 2000 میــالدی محســوس بــوده 
اســت. در ایــن پژوهــش ســعی بــر آن شــده تــا بــا اســتخراج 
ــا  ــور و ب ــگری کش ــت گردش ــر در صنع ــی و مؤث ــل اصل عوام
ــزای  ــی و اج ــای دینامیک ــایگان، فرضیه ه ــر همس ــد ب تأکی
مــدل جریــان تدویــن شــوند و درنهایــت ســناریوهایی بــرای 
توســعه گردشــگری ارائــه شــود. محــور قــراردادن بازارهــای 
همســایه، به منزلــه بــازار اصلــي و هــدف گردشــگری ایــران، 
از مهم تریــن تتمایــزات ایــن تحقیــق بــا پژوهش هــای 
پیشــین بــود. همچنیــن، ســعی شــده اســت، بــا تأکیــد بــر 
بازارهــای اصلــی گردشــگری کشــور و ظرفیت هــای پنهــان 
ایــن بازارهــا بــرای ایــران، ســطوح مختلــف مســئله ارزیابــی 
شــود. بررســی دیدگاه هــای ذی نفعــان اصلــی در ایــن زمینه 
کــه بــه کشــف کالن روایت هــای عوامــل درگیــر و تبییــن 
ذهنیت هــای آن هــا منجــر و موجــب ارائــه ســناریوهای 
ــق  ــن تحقی ــزات ای ــر تمای ــت، از دیگ ــده اس ــنهادی ش پیش
ــق  ــی و اف ــتن پویای ــت. داش ــین اس ــای پیش ــا پژوهش ه ب
زمانــی مشــخص از ویژگی هایــی اســت کــه می تــوان نتایــج 
اعمــال ســناریوها را مشــاهد کــرد تــا از ایــن طریــق بــه 
ــی  ــش آگاه ــود بیش ازپی ــتی خ ــات سیاس ــه تصمیم نتیج
ــی  ــر یک ــق حاض ــه تحقی ــت اینک ــلم اس ــه مس ــت. آنچ یاف
ــی  ــرد پویای ــا رویک ــه ب ــت ک ــی اس ــتین پژوهش های از نخس
سیســتم بــه گردشــگران همســایه پرداختــه اســت و بــرای 
کمال یافتــن بــه انجــام مطالعاتــی نیازمنــد خواهــد بــود تــا 
به صــورت جزئــی بــه تک تــک بازارهــای همســایه بپــردازد. 
ــا  ــه ب ــق در مقایس ــن تحقی ــای ای ــن مزای ــی از اصلی تری یک
پژوهش هــای پیشــین اســتخراج کالن روایت هــای جامعــه 
ایرانــی دربارۀ همســایگان اســت. یافتــن ایــن کالن روایت ها 
ــه گردشــگری اســت  ــی ب ــگارۀ جامعــه ایران ــه نوعــی ان کــه ب
ــمرده  ــت گذاری ش ــرای سیاس ــل ب ــن عوام ــی از مهم تری یک

می شــود.
هــدف از مدل ســازی سیســتم های پویــا به دســت آوردن 
درک و دیدگاهــی اســت کــه به فهم عمیق از اجزای سیســتم 
منجــر شــود. تــا از ایــن طریــق سیاســت گذاران بتواننــد بــا 
درک پیچیدگی هــای هــر مســئله راهکارهایــی ارائــه دهنــد 
کــه بتــوان نتایــج را تاحــدود زیــادی پیش بینی پذیــر کــرد. 
ــا  ــور، ب ــگری کش ــت گردش ــعه صنع ــرای توس ــان، ب در پای
توجــه بــه بازارهــای همســایه، پیشــنهادهایی اجرایــی 
ارائــه می شــود: انجــام مطالعــات عمیــق درمــورد بازارهــای 
ــا و  ــناخت نیازه ــزا و ش ــورت مج ــایه به ص ــورهای همس کش
ســالیق آن ها بــرای مســافرت؛ طراحــی محتــوای تبلیغاتی 
و بازاریابــی ویــژه بــرای هرکــدام از بازراهــای همســایه 

ــران  ــه ای ــافرت ب ــرای مس ــازی ب ــزا؛ بسترس ــورت مج به ص
ــدت؛  ــای بلندم ــه ویزاه ــی و ارائ ــد خانوادگ ــذف روادی ــا ح ب
زمینه ســازی بــرای جلــب ســرمایه گذاری خــرد داخلــی 
و خارجــی در پروژه هــای مختلــف گردشــگری؛ طراحــی 
مســیرهای جدید گردشــگری و تســهیل ورود همسایگان به 
ایــران از طریق اتومبیل های شــخصی با محوریت ســفرهای 
خانوادگــی و گروهــی؛ تنظیــم و اجرایی کــردن پیمان هــای 
رســانه ای بــا همســایگان، بــرای تصویرســازی مثبــت ایــران 
بیــن همســایگان و همچنیــن مردمــان همســایه در ایــران 
ــزاری  ــه؛ برگ ــت از خاورمیان ــازی مثب ــی تصویرس و به عبات
رویدادهــای مختلــف فرهنگــی و ورزشــی بــا همــکاری 
همســایگان بــرای تقویــت ارتباطــات فرهنگــی ملــت ایــران 
ــگری  ــراردادن گردش ــت ق ــایه؛ در اولوی ــای همس ــا ملت ه ب
داخلــی و بــازار 80میلیونــی کشــور بــرای طرح هــای توســعه 
گردشــگری؛ ایجــاد مشــوق های مالیاتــی و تســهیل شــرایط 
یک پارچه کــردن  گردشــگری؛  کســب و کارهای  ایجــاد 
ــد؛  ــرای تســهیل در ایجــاد کســب و کارهای جدی مجوزهــا ب
تقویــت زیرســاخت های فّنــاوری اطالعــات بــرای تســهیل 
ســفر و اســتفاده از اماکــن و ظرفیت هــای گردشــگری؛ ایجاد 
شــبکه های جدیــد رادیو و تلویزیــون با همکاری کشــورهای 
همســایه بــرای تبلیــغ و ترویــج فرهنــگ و تمــدن اســالمی؛ 
افزایــش آگاهــی عمومــی درمــورد ظرفیت هــای گردشــگری 
ــع  ــوزان مقاط ــرای دانش آم ــی ب ــوای آموزش ــد محت و تولی
مختلف و دانشــجویان؛ تســهیل مبادالت مالی و انتقــال ارز 
بیــن ایــران و کشــورهای مختلــف بــا اســتفاده از پیمان هــای 
پولــی دوجانبــه یا ایجــاد پــول واحد بــا محوریت کشــورهای 

اســالمی یــا ایــران.
ــل اتــکا، دشــواري امــکان برقــراري  نبــود آمــار دقیــق و قاب
ارتبــاط بــا گردشــگران همســایه و در دســترس نبــودن 
مســئوالن و فعــاالن صنعــت گردشــگری کشــور و نبــود 
پژوهش هــای کافــی دربــارۀ ظرفیت هــای بــازار گردشــگران 
همســایه از مهم تریــن موانــع پژوهــش حاضــر به شــمار 

می رونــد.
همچنیــن، بــه دیگــر محققــان توصیــه می شــود، بــا توجــه 
بــه گوناگونــی انــواع گردشــگری و همچنین تنوع کشــورهای 
ــون  ــا ویژگی هــای مختلــف، ظرفیت هــای گوناگ همســایه ب
گردشــگری کشــور اعــم از ســالمت، زیارتــی، ورزشــی، 
طبیعت گــردی و... را بــا توجــه به نیازهــای بازار کشــورهای 
همســایه مــورد پژوهــش قــرار دهنــد تــا از ایــن طریــق بــرای 
گونه هــای مختلــف گردشــگری بــا توجه بــه تنوع کشــورهای 

همســایه سیاســت های علمــی و عملــی ارائــه دهنــد. 
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