تحليل سيستمی توسعه گردشگری ايران مبتنیبر بازارهای
همسايه و ارائه مدل

1

تحليل سيستمی توسعۀ گردشگری ايران مبتنیبر بازارهای همسايه و ارائۀ مدل

..........................................................................................................................................................................................................

صنعــت گردشــگری ،بازارهــای
همســایه ،توســعه ،مدلســازی
پويــا ،رویکــرد پويايــی سيســتمی

مقدمه

وجــود ابعــاد و تأثیــرات گوناگــون و ذینفعــان 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 مینمایــد .لــذا ،در پژوهــش حاضــر ســعی
بــر آن اســت کــه بــا بهرهمنــدی از مدلســازی پویــا در قالــب روش تحلیــل
پویاییهــای سیســتمی ،مــدل توســعه گردشــگری کشــور بــا تأکیــد بــر بازارهــای
همســايه ارائــه داده شــود .در ایــن خصــوص ،بــا شبيهســازی رفتــاری عوامــل
مختلــف مســئله در محيــط نرمافــزار ونســیم و تجزيــه و تحليــل ابعــاد گوناگــون
آن ،ضمــن توصیــف وضعیــت صنعــت گردشــگری کشــور ،راهکارهایــی بــرای
دســتیابی بــه وضعیــت مطلــوب بهرهمنــدي از ايــن بازارهــا ارائــه شــده اســت.
مهمتریــن سياسـتهایی کــه بــرای بهبــود وضعيــت گردشــگری کشــور بــا اولويت
قــراردادن بازارهــای همســايه پیشــنهاد میشــود عبارتانــد از :بهبــود روابــط
بــا همســایگان و اولویتبخشــی بــه آنهــا در برنامههــای بازاریابــی ،تقویــت
زیرســاختها و سیاس ـتگذاری بــرای توســعه گردشــگری داخلــی بــرای همــه
اقشــار درآمــدی ،فرهنگســازی بهمنظــور تقویــت نــگاه عمــوم جامعــه ایرانــی
بــه گردشــگران همســایه ،افزایــش تســهیالت و امکانــات بــرای ســرمایهگذاری
داخلــی و خارجــی ،توجــه بــه تمــام ظرفیتهــای گردشــگری در تمــام نقــاط
بوکارهای گردشــگری
کشــور ،تســهیل و حــذف مقــررات زائــد بــرای ایجــاد کسـ 
و آسانســازي ســفر و بسترســازی بــرای تبــادالت مالــی بــا بازارهــای هــدف.
درنهایــت ،بــا توجــه بــه شبیهســازی ســناریوهای پیشــنهادی در مــدل پویــا
میتــوان اذعــان کــرد کــه اعمــال ایــن سیاسـتها موجبــات توســعه گردشــگری
کشــور در ســالیان آتــی را فراهــم خواهــد ســاخت.

گردشــگری یکــی از بزرگتریــن و ســریعترین بخشهــای
درحــال رشــد در اقتصــاد جهــان اســت كــه دســتاوردهای
اقتصــادی آن نقــش اساســی در فعالیتهــای اقتصــادی
جهانــی ،اشــتغالزایی ،افزايــش درآمــد صادراتــی و ارزش
افــزودۀ داخلــی دارد ( .)OECD, 2018: 11ايــن صنعــت،
بهمنزلــه پدیــدهای اجتماعــی و فرهنگــی منحصربهفــرد،
پویایــی و پیچیدگیهــای خــاص و ابعــاد گوناگونــی دارد
کــه بــا توجــه بــه زمــان و مــکان ،برنامهریــزی و ارزیابــی
خــاص و حساســی را میطلبــد و ایــن حساســیت ،زمانــی

فزونــی میگیــرد کــه ایــن مقولــه را در کشــورهای درحــال
توســعه و بــا شــرایط خــاص اقتصــادی ـ اجتماعــی نظیــر
ایــران جســتوجو کنیــم .ایــن پدیــده بــا ســازوکاری
درهمتنیــده و پنهــان در دهههــای اخیــر ،همــواره
باالتریــن رشــد را داشــته اســت و در ایــن میــان ،برخــی از
کشــورها توانســتهاند بــا شــناخت صحیــح ،دقیــق و علمــی
ایــن پدیــده ،برنامهریــزی مناســب و چارچوبهــای
مســتحکمی را فراهم کننــد (حیــدری چیانــه.)1382:61 ،
گردشــگری صنعتی اســت که وابســتگیهای متقابل در آن
در حــد زیــادی باالســت و ایجــاد روابــط مبتنیبــر همکاری
ماننــد شــبکهها در آن ،بیــش از آنکــه امری دلخواه باشــد،
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الزامــی مدیریتــی اســت ( .)Scott et al., 2008: 70ایــن
صنعــت بــا وجــود داشــتن اثرهــای ملمــوس اقتصــادی
ماننــد ایجــاد اشــتغال یــا گــردش مالــی در اقتصــاد آثــار
غیرمســتقیم فرهنگــی و اجتماعــی و حتــی سیاســی دارد
کــه توجــه و اهمیــت بــه هرکــدام از آنهــا موجــب میشــود
تــا سیاسـتگذاران و تصمیمگیــران آن را بهمنزلــه بخشــی
از برنــامۀ خــود بــرای پیشــرفت جوامــع ب ـهکار گیرنــد .بــا
توجــه بــه درگیــری گــروه وســیعی از عوامــل و کنشــکران
در سیســتم گردشــگری هــر کشــور ،لــزوم شــناخت و
دســتهبندی ایــن عوامــل و ذینفعــان و نحــوۀ تعامــل و
ارتبــاط آنهــا بســیار اهمیــت دارد.
درواقــع ،اجــزای سیســتم گردشــگری هرکــدام دارای
انگارههایــی ذهنــی از گردشــگریاند کــه ســبب
شــکلگیری رفتارشــان در عــرصۀ عمــل میشــود و
چنانچــه تفــاوت ایــن نگاههــا بــه صنعــت گردشــگری
متفــاوت و مختلف باشــد موجبــات بهوجودآمدن مســائلی
خواهــد شــد کــه ممکــن اســت بــه بزرگتریــن مانــع بــرای
پیشــرفت ایــن صنعــت تبدیــل شــود.
از روشهــای گوناگونــی بــرای تحليــل ابعــاد و اجــزای ايــن
صنعــت اســتفاده شــده اســت ،لیکــن «روش پویاییهــای
سیســتم» بهســبب جامعیتی که دارد بســیار مفیــد خواهد
بــود ،زیــرا در ايــن روش از ديــدگاه خطــی و يكطرفــه بــه
مســئله نــگاه نشــده اســت و بــا نــگاه غيرخطــی و توجــه
بــه بازخوردهــاي رفتــاري كل سيســتم ،مســئله تحليــل
میشــود (اســترمن.)1388 ،
مشــاهده و تحلیــل رفتار کلی صنعت گردشــگری در کشــور
نشــان میدهــد کــه ایــن صنعــت بــا وجــود پیشــرفتهایی
کــه بهویــژه در دو دهــه گذاشــته داشــته اســت ،همچنــان با
توپنجه نــرم میکنــد
مشــکالت و مســائل مختلفــی دس ـ 
کــه عمــدۀ آنهــا بــه رفتــار عوامــل ایــن صنعــت در داخــل
و مهمتــر از همــه نــگاه و جهتگیــری حاکمیــت بــه ایــن
پدیــده برمیگــردد.
در كشــور مــا از نظــر فرهنــگ گردشــگری ،عدم بلــوغ بخش
خصوصــی و داشــتن نــگاه صرفــ ًا بنگاهــی و کوتاهمــدت،
نبــود نمانــام (برنــد) ویــژۀ گردشــگری بــرای گردشــگران
داخلــی و ایرانگــردان خارجــی ،نداشــتن درک صحیــح از
بازارهــای هــدف و توجــه بــه مشــتری در بــازار گردشــگری،
مشــخصنبودن جایــگاه و وظایــف عوامــل در پیشــرفت
گردشــگری و در رأس آنهــا نــگاه و مدیریــت غیرتخصصی
و کوتاهمــدت در ایــن عرصــه ،مهمتریــن آفتهــای
کالن صنعــت گردشــگری محســوب میشــوند .امــا در
ایــن بیــن ،توجــه بــه بازارهــای منطقــهای و همســایه،
کــه بــه نوعــی بــازار اصلــی ورودیهــا بــه ایــران محســوب

میشــوند و بیــش از  86درصــد از ورودیهــای بــه کشــور از
همیــن بازارهــا هســتند ،بهصــورت ویــژه تجزیــه و تحلیــل
نشــده اســت .وجــود همســایگان مختلــف بــا تفاوتهــای
فرهنگــی ،دینــی ،قومیتــی ،سیاســی و درآمــدی گوناگــون
نیازمنــد بررسـیها و برنامههــای خاصــی بــرای هرکــدام از
ایــن بازارهاســت .بهنوعــی میتــوان گفــت هــدف از ايــن
مطالعه شناســايی عوامل اثرگــذار در توســعه و تقويت بازار
گردشــگران همســايه بهمنزلـ ه مهمتريــن بازارهــای کنونی
و آينــدۀ صنعــت گردشــگری در ايــران اســت .در ایــن
تحقیــق ســعی شــده اســت ،بــا آگاهــی از پیچیدگیهــا و
پویاییهــای صنعــت گردشــگری ،وظایــف تمامــی عوامــل
و کنشــگران صنعــت در ســطح کالن آن تبییــن شــود و
سیاســتهایی بــرای بهبــود و توســعه ایــن صنعــت در
راســتای تعییــن تکلیــف  ،بهمنزل ـ ه عوامــل کالن ،و ســایر
اجــزای سیســتم ،بهمنزلــ ه نقشآفرینــان در پیشــرفت
صنعــت گردشــگری ،بــا محوریــت بــازار گردشــگران
همســایه ارائــه شــود.

مبانی و چارچوب نظری

سیســتم مجموعــهای متعامــل از عناصــر اســت کــه
بهصــورت منســجم ســازماندهی شــده اســت تــا از ایــن
طریــق بــه اهــداف مشــخصی دســت یابــد .بنابرایــن ،هــر
سیســتم بایــد از ســه جــزء تشــکیل شــده باشــد :عناصــر،
روابــط متقابــل و هــدف /وظیفــه (مــدوز .)39:1392،تئــوری
سیســتمها در توصیــف انــواع سیســتمها ،صرفنظــر از
«ماهیــت» خــاص آنهــا ،مفیــد اســت .نظریه سیســتمها،
بهمنزلــه دانشــی بینرشــتهای ،امــکان مقایســه بیــن
سیســتمها را فراهــم میکنــد و مــا را توانمنــد میســازد تــا
بــا پیچیدگــی و حجــم انبــوه مفاهيــم گوناگــون مقابله کنیم
(.)Marion et al., 2019: 2
بــا توجــه بــه ماهیــت صنعــت گردشــگری کــه هــم در ُبعــد
تئوریــک دانشــی میانرشــتهای و حاصــل مجموعــهای
از حوزههاســت و هــم در ُبعــد اجرایــی بهنوعــی حاصــل
تعامــل مجموعـهای از اجــزا و ارکان اســت ،میتــوان گفــت
کــه رویکــرد سیســتمی بــه گردشــگری زمینــه تحلیــل و
تفســیر درســت ایــن پدیــده را فراهــم م ـیآورد.
یکــی از رویکردهــای درک گردشــگری ایــن اســت کــه
آن را سیســتمی درنظــر بگیریــم کــه نهتنهــا دربردارنــدۀ
کســبوکارها و گردشــگران اســت ،بلکــه جوامــع و
محیطهــا را نیــز دربــر دارد .برخــی از محققــان ایــن
مؤلفههــای مختلــف گردشــگری را بهصــورت بههــم
پیوســته تفســیر میکننــد و درنتیجــه «سیســتم
گردشــگری» را تشــکیل میدهنــد .بــرای مثــال ،گان

تحليل سيستمی توسعه گردشگری ايران مبتنیبر بازارهای
همسايه و ارائه مدل

یکــی از نخســتین تعاریفــی کــه از گردشــگری بــا رویکــرد
سیســتمی بیــان شــده اســت توســط کــو ِر ُو 1در ســال 1967
بــوده اســت .وی گردشــگری را «مجموعــهای از روابــط
تعریفشــده ،خدمــات و تســهیالتی کــه بهعلــت حــرکات
خــاص انســانی ایجــاد میشــود توصیــف میکنــد» .او
بیــان میکنــد کــه گردشــگری مجموع ـهای بــزرگ شــامل
اجزایــی اســت ازجملــه .1 :حملونقــل :هوایــی ،ماشــین،
راهآهــن ،دریایــی و غیــره .2،اســکان :خانههــای اجــارهای،
هتلهــا ،متلهــا و خوابگاههــا .3 ،آژانسهــای مســافرتی،
 .4راهنمایــان تــور .5 ،رســتورانها ،کافینتهــا و ســایر
مؤسســات .6 ،مراکــز تجــاری فــروش ســوغات ،اقــام ســفر
و کاالهــای دیگــر کــه معمــو ً
ال مســافران مصــرف میکننــد.
 .7تولیدکننــدگان ســوغات و ســایرکاالهای مصرفــی و
موردنیــاز مســافر .8 ،هنرمنــدان تولیدکننــدۀ
صنایــع دســتی و  .9مراکــز تفریحــی و رفاهــی .وی در
ادامــه بــه تفصیــل بــه بررســی زیرمجموعههــای هرکــدام از
مــوارد مذکــور میپــردازد و بدیــن صــورت بــه تبییــن عناصر
و اجــزا سیســتم گردشــگری بــه شــیوۀ مناســب اقــدام
میکنــد (.)Lohmann & Netto, 2016: 4
بســیاری از محققــان و پژوهشــگران از الگــوی مطرحشــدۀ
وی و تبییــن اجــزای سیســتم گردشــگری کــه وی ارائــه
میدهــد ،در ســالهای بعــد اســتفاده و بهرهبــرداری
خواهنــد کــرد.
1. Cuervo

براســاس دیــدگاه اریــک الوس ( ،)1991مزایــای تفســیر
گردشــگری بهمنزلــه یــک سیســتم ،ایــن اســت کــه از
تفکــر تکبعــدی جلوگیــری میکنــد و چشــماندازی
چندرشــتهای را تســهیل میســازد .چنیــن رویکــردی بــه
موضــوع از ایــن نظــر مفیــد اســت کــه بــا انــواع دیدگاههــا
ازجملــه اقتصــاد ،روانشناســی ،جامعهشناســی،
انسانشناســی و جغرافیــای تفسیرشــدنی اســت.
در مــدل اریــک الوس که سیســتم گردشــگری را متشــکل از
انواعــی از عناصــر مختلــف میدانــد ،ورودیهــای مهــم بــه
سیســتم از منظــر زیس ـتمحیطی شــامل منابــع طبیعــی
و انســانی اســت کــه از طریــق تقاضــای مصرفکننــدگان در
سیســتم بــازار گردشــگری و سیاسـتهای دولتــی بهمنظور
افزایــش فعالیتهــای کارآفرینــی و ســرمایهگذاری داخلــی
در بخــش تشــویق میشــود .در سیســتم کلــی ،ســه
زیرسیســتم متمایــز خردهفروشــی ،مقصــد ،و حملونقــل
گردشــگری تشــخیص داده میشــود کــه همگــی بــا یکدیگر
همپوشــانی دارنــد.
در ایــن زیرسیســتمها ،کســبوکارهایی وجــود دارد کــه
بــرای تأمیــن نیازهــای گردشــگران راهانــدازی شــدهاند،
ماننــد توراپراتورهــا ،شــرکت هتلهــای بینالمللــی،
شــرکتهای هواپیمایــی جهانــی و شــرکتهای گردشــگری
محلــی .در زیرسیســتم فرعــی مقصــد ،بــر اهمیــت
جاذبههــای طبیعــی و فرهنگــی بهمنزلــه پایــهای بــرای
جــذب گردشــگران تأکیــد شــده اســت.
خروجیهــای سیســتم نشــان میدهــد کــه گردشــگری
تغییراتــی زیســتمحیطی و فرهنگــی بهبــار مــیآورد.
ایــن تغییــرات دوگانگــی اثــر گردشــگری را بــه ایــن معنــا
کــه میتواننــد مثبــت یــا منفــی باشــند نشــان میدهــد.
گردشــگری ممکــن اســت محیــط فیزیکــی را حفــظ یــا
آلــوده کنــد و نیــز تغییــرات مثبت و منفــی فرهنگــی ،مانند
فرصتهــای شــغلی بــرای زنــان ایجــاد کنــد یــا زنــان را بــه
فحشــا مجبــور ســازد .گردشــگری فرصتهــای اقتصــادی
بــرای جوامــع ایجــاد میکنــد ،امــا وابســتگی اقتصــادی بــه
گردشــگری را افزایــش میدهــد و تــورم قیمــت را بهوجــود
مــیآورد.
خروجــی دیگــر سیســتم ،کــه بــرای تضمیــن ســود
بوکارهای مبتنیبــر گردشــگری و کمــک بــه
کســ 
تأمیــن منافــع اقتصــادی دولــت ضــروری اســت،
رضایــت گردشــگر اســت .ســرانجام ،سیســتم گردشــگری
از تغییراتــی کــه در جامعــه ایجــاد میشــود تأثیــر
میپذیــرد (.)Holden, 2008: 9-10

فصلنامه علمی  -پژوهشی گردشگری و توسعه

سیستم گردشگری از دیدگاه کو ِر ُو

سیستم گردشگری از دیدگاه اریک الوس

سال نهم ،شماره چهارم ،زمستان 1399

( )1994گردشــگری را نظامــی تفســیر و بیــان میکنــد کــه
هــر بخشــی از آن بــه بخــش دیگــر مربــوط میشــود 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 تقلیلدهنــده و تقریبـ ًا جامع از عملیــات تجاری
خــود نیــاز دارنــد.
تصمیمــات و اقدامات انجامشــده توســط اجزای کسـبوکار
عواقبــی بــرای اجــزای دیگر سیســتم خواهــد داشــت .برای
مثــال ،تصمیــم یــک توراپراتور بــه مقصدی خــاص از برنامه
خــود ،بــرای کســبوکار و جامعــه محلــی در آن مقصــد،
عواقــب اقتصــادی و اجتماعــی دارد کــه بــه تجارتشــان
وابســته اســت ( .)Holden, 2008: 7در ایــن بیــن ،محققــان
زیــادی بــه تبییــن عناصــر صنعــت گردشــگری بــا رویکــرد
سیســتمی پرداختهانــد کــه در ادامــه بــه برخــی از آنهــا
اشــاره میشــود.
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نیــل الیپــر ( ،)1990ارائهدهنــدۀ شناختهشــدهترین
سیســتم گردشــگری در جهــان ،مدلــی پنجعنصــری
پیشــنهاد میدهــد کــه شــامل ســه عنصــر جغرافیایــی
اســت .1 :منطقــه تولیدکننــدۀ مســافر (مبــدأ یــا محیطی
کــه مســافران معمــو ً
ال زندگــی میکننــد .2 .منطقــه
حملونقــل کــه مبــدأ را بــه مقصــد متصــل میکنــد .و
.3منطقــه مقصــد گردشــگری .دو عنصــر دیگــر ایــن مــدل
عبارت اســت از .1 :گردشگر و  .2صنعت گردشگری (مراکز
گردشــگری ،مؤسســات اقامتــی و غیــره) .براســاس نظــر
وی ،تعامــل ایــن پنــج عنصــر تحتتأثیــر عوامــل محیطــی
خارجــی قــرار دارد و سیســتم بــه نوبــه خــود در محیطهای
مختلفــی تأثیــر میگــذارد (بــرای مثــال انســان اجتماعــی،
فرهنگــی ،اقتصــادی ،فیزیکــی ،سیاســی و حقوقــی و
غیــره) .مطابق ایــن رویکــرد ،تجربه گردشــگری در منطقه
مبــدأ آغــاز میشــود ،از طریــق منطقــه حملونقــل عبــور
میکنــد و بــه منطقــه مقصــد میرســد .در سیســتم الیپــر،
هــر عنصــر در تعامــل بــا سیســتم و تحتتأثیــر سیســتم
اســت کــه بــه وجــود محصــول گردشــگری کمــک میکنــد.
همچنیــن ،ایــن مــدل یک اصــل مهــم مطالعه گردشــگری
را نشــان میدهــد :رابطــه بیــن عناصــر مختلــف آن.

سیستم گردشگری از دیدگاه هال

در مــدل هــال ( )2008تأثیــرات گســتردۀ سیســتم
گردشــگری در منطــقۀ مبــدأ مســافران ،منطقــه مســیر
ترانزیــت و مقصــد گردشــگری بــه تصویــر کشــیده شــده
اســت .هــال بــه ایــن واقعیــت اشــاره میکنــد کــه تقاضــای
گردشــگری بهطــور کلــی تأثیــرات متفاوتی بــر روی منطقه
مبــدأ ،مســیر ترانزیــت و مقصــد ،هــم در ســطح افــراد و هم
جامعــه دارد.
درواقع ،در منطقه مســیر ترانزیت ،تأثیر عمدۀ گردشــگری
مربــوط بــه جنبههــای ناشــی از تحــرک و حملونقــل
اســت .ایــن امــر در افــراد و جوامع ،محیطزیســت و اقتصاد
تأثیــر میگــذارد .زمانیکــه گردشــگران بــرای خــوراک
و نوشــیدنی و بازدیــد از مقصــد موردنظــر خــود مکانــی را
برمیگزیننــد ،تعامــل بــا مــردم محلــی ناگزیــر تأثیراتــی را
ایجــاد میکنــد .آثــار زیســتمحیطی ناشــی از آلودگــی
و تأثیــرات اقتصــادی خریــد در منطقــه مســیر ترانزیــت
هــم بهوضــوح قابــل مشــاهده اســت .بنابرایــن ،میتــوان
نتیجــه گرفــت کــه حتــی اگــر گردشــگران فقــط از طریــق
مســیر ترانزیــت عبــور کننــد ،فعالیتهــای خــود را در ایــن
منطقــه بــا تأثیرگــذاری واقعــی انجــام میدهنــد.
بــا همزمانــی تولیــد و مصــرف محصــول گردشــگری در

مقصــد ،واضح اســت کــه تأثیر فعالیتهــای گردشــگری در
مقصــد نســبتبه هــر جــای دیگــر در سیســتم گردشــگری
بیشــتر خواهــد بــود .درحالیکــه تأثیــرات در ســطوح خــرد
و کالن و هــم از لحــاظ اجتماعــی و فرهنگــی ،محیطــی
و اقتصــادی لمسشــدنیاند ،حجــم آنهــا بــا افزایــش
فعالیتهــا بیشــتر میشــود ( .)Hall, 2008: 80بنابــر
دیــدگاه هــال ،مجموعــهای از عناصــر و اجــزا در تمــام
فراینــد و از منطقــه مبــدأ تــا مقصــد وجــود دارنــد کــه
سیســتم مقصــد را بهصــورت محصولــی راهبــری میکننــد
و درواقــع مجمــوع فعالیــت همــه ایــن عناصــر اســت کــه
ســبب فعالیــت مؤثــر هــر مقصــد میشــود.

مروری بر پژوهشهای پیشین

ماهيــت مســائل و چالشهــای گردشــگري در کشــورهای
مختلــف متفــاوت اســت و بیشــتر محققــان بــه بررســی
ابعــاد گردشــگری پایــدار پرداختهانــد ،امــا پژوهشهــای
صورتگرفتــه در ایــران بیشــتر در راســتای تبییــن تأثیرات
و تعامــات عناصــر سیســتم گردشــگری بــوده اســت و بــه
ایــن ابعــاد اهمیــت بیشــتری دادهانــد.
لطفــی و همــکاران ( ،)2000بــا رویکــرد پویایــی سیســتم،
آثــار اقتصــادي گردشــگری را بــر درآمــد ملــی مصر بررســی
کردهانــد .ایــن مقالــه بــر تجزیــه و تحلیــل تأثیــر اقتصــادی
درآمــد گردشــگری بــر اقتصــاد مصــر تمرکــز دارد .در ایــن
راســتا ،نظــریۀ اقتصــادی و مدلســازی ریاضــی درگیــر
در چنیــن ســناریوهایی موردبحــث قــرار گرفتهانــد ،امــا
تمرکــز اصلــی مقالــه ،تجمیــع و تفســیر ایــن وضعیــت بــا
اســتفاده از مدلهــای حلقــه ع ّلــی اســت .ســپس یــک
مــدل پویــا در پاورســیم ( )Powersimاجــرا میشــود کــه
در آن حرکتهــای پویــای غیرخطــی مهــم و اهمیــت تفکر
سیســتمها در ایــن چارچــوب درنظــر گرفتــه میشــود.
ایــن مــدل ،پویایــی گردشــگری در مصــر و تأثیــر آن بــر
تولیــد ناخالــص ملــی را مدنظــر قــرار میدهــد.
لــوال و همــکاران ( )2017بــه بررســی ابعــاد توســعه
اکوتوریســم پایــدار بــر رویکــرد پویایی سیســتم میپردازند
ی را کــه
و تأثیــرات اجتماعــی و اقتصــادی و محیطزیســت 
ایــن پدیــده بر جامعــه محلــی میگــذارد بررســی میکنند.
آنهــا ،در تحلیــل دادههــا ،بــه بررســی تفاوتهــای
اجتماعی ـ فرهنگــی و اقتصــادی جوامــع مختلــف براثــر
توســعه اکوتوریســم ،کمــک اکوتوریســم بــه فعالیتهــای
حفاظــت ،حمایــت محلــی بــرای حفاظــت و اکوتوریســم و
نیــز تأثیــر فعالیتهــای گردشــگری در توزیــع گونههــای
حیــات وحــش در تاســک کنیــر( 1منطقــهای در مالــزی)
1. Tasik Kenyir

تحليل سيستمی توسعه گردشگری ايران مبتنیبر بازارهای
همسايه و ارائه مدل
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1. Wamwara-Mbugua and Kamau
2. Nicholas C. Georgantzas
3. Cat Ba
4. Bonetti

5.Hongcun
6.Xidi
7.Gocheng
8. lijiang
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10. constructed culture
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میپردازنــد .هــدف آنــان از ایــن پژوهــش کمــک بــه درک
روابــط بیــن جامعــه ،منابــع طبیعــی و طبیعتگــردی
و کمــک بــه پرکــردن شــکاف دانــش اســت کــه مانــع از
ابتــکارات حفــظ تنــوع زیســتی میشــود .یافتههــای آنــان
گزینههــای مدیریتــی جایگزیــن را کــه بــرای منطقــه هــدف
ضــروری اســت توصیــه کــرده اســت.
صدارتــی ( ،)2015بــا بررســی  531مقالــه کــه مســتقیم یــا
غیرمســتقیم بــه کاربــرد پویایــی سیســتم در گردشــگری
و تجزیــه و تحلیــل مقــاالت بــا اســتفاده از  25معیــار
پرداختهانــد ،نشــان میدهــد کــه روش سیســتم پويــا
بــرای بررســی بســیاری از مشــکالت بــا تمرکــز ویــژهای بــر
حــوزۀ حملونقــل و ورزش و تفریــح اســتفاده شــده اســت.
همچنیــن ،ایــن پژوهــش نشــان میدهــد 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 میپردازنــد.
وامــوارا امبوگــوا و کامــاو )2011( 1بــه بررســی توســعه صنعت
گردشــگری در کنیــا میپردازنــد .آنه ـ ا بــا بررســی پدیــدۀ
اکوتوریســم در کشــورهای درحــال توســعه بیــان میکننــد
کــه رویکــرد پویایــی سیســتم ،از راه بررســی کل سیســتم و
تأثیــرات ،راهحلهــای بهتــری را بــرای توســعه گردشــگری
بــه تمامــی ســهامداران ارائــه میدهــد.
گئورگانتــزاس )2003( 2زنجيــرۀ ارزش هتـلداری در قبرس
را بررســی کــرده اســت كــه مشــمول زنجيــرۀ ارزش عرضــه و
تقاضــای صنعــت گردشــگری قبــرس اســت .تمركــز اصلــی
وی در ايــن پژوهــش بــر روابــط بيــن بخشهــای مختلــف
صنعــت و روابــط آنهــا بــا ســاير بخشهــای اجتماعــی،
اقتصــادی و زيســتمحيطی اســت و بــا اســتفاده از
مــدل شبيهســازی پويايیهــای سيســتم ،ســناريوهای
محتمــل بــرای چهــل ســال آينــدۀ گردشــگری در قبــرس را
پيشبينــي كــرده اســت.
مــای و مانــی ( )2010بــا اســتفاده از روش سيســتمی بــه
توســعه درك اشــتراكيافته بيــن ســرمايهگذاران در محــدودۀ
سيســتم گردشــگری منطقــه حفاظتشــدۀ «كــت بــا» 3در
ويتنــام پرداختنــد .مــدل ارائهشــده تصويــری از روابــط بين
مؤلفههــای تأثيرگــذار در توســعه پايــدار گردشــگری در ایــن
منطقــه را نشــان میدهــد.
بونتــی 4و همــکاران در پژوهــش خــود مدلــی مفهومــی
پیشــنهاد کردهانــد کــه بــه درک پدیدههــای مختلــف مربوط
بــه توســعه گردشــگری و درنتیجــه مطالعات و تحقیقــات در

ایــن زمینــه کمــک میکنــد (.)Lazzeretti & Petrillo, 2006: 24
فــو و همــکاران ( )2011بــه مطالعــه پایــداری صنعــت
گردشــگری در چیــن پرداختــه و از مــدل سیســتم پویــا
بهمنزلــه ابــزاری بــرای بررســی سیاســتهای دولــت در
توســعه پایــدار ایــن صنعــت در چیــن اســتفاده کردهانــد.
ايــن مــدل دربردارنــدۀ چهــار عامــل اساســی گردشــگر،
تســهيالت گردشــگری ،آثــار زيســتمحيطی و درآمــد
دولــت اســت.
وانــگ ( )2010بــه ارائــه چارچوبــی سيســتمی بــرای
نيروهــای مؤثــر در توســعه گردشــگری شــهری بــا اســتفاده
از اصــول پويايیشناســی سيســتم و ســپس بــه تفكيــك
زيرسيســتمها و تحليــل كاركردهــای آن و روابــط علــی بيــن
آنهــا پرداختــه اســت.
ژيانــگ و همــکاران ( )2010يــك مــدل پويايــی سيســتم
بــراي تحليــل آثــار ســرمايهگذاری در زيرســاختهای
حملونقــل بــر توســعه گردشــگری در روســتاهای باســتانی
هانگكــن 5و شــيدی 6در كشــور چيــن پيشــنهاد دادهانــد.
مــدل ارائهشــده بــه پيشبينــی آثــار كوتاهمــدت و
بلندمــدت توســعه حملونقــل كمــك میكنــد.
ران ( )2012در مطالعــه خــود بــه بهبــود درك ارزشهــاي
ذینفعــان مختلــف گردشــگری و تأثيــر آنهــا در توســعه
ايــن صنعــت بــا ارائه مدلــی سيســتمی بــرای نمونه مــوردی
منطقــه گوچنــگ 7از شــهر ليجيانــگ 8در چيــن میپــردازد.
طــی مراحــل مدلســازی ،شبيهســازی و آزمايــش مــدل،
عوامــل مختلفــی كــه در توســعه گردشــگری اثرگذارنــد
شناســايی شــده اســت كــه ايــن عوامــل شــامل شــهرت،
تبليغــات دهانبهدهــان ،رشــد اقتصــادی ،ظرفيــت
خدمــات گردشــگری ،منابــع طبيعــی ،مهاجــران ،فرهنــگ
اصيــل 9،فرهنــگ مــدرن و ایجادشــده 10اســت .ســپس بــه
آزمــودن مــدل و ارائــه و ارزيابــي سياســتهاي مختلــف
بــرای توســعه پايــدار گردشــگری پرداختــه و آثــار مثبــت و
منفــي حاصــل از سياس ـتهای ارائهشــده را ارزيابــی کــرده
اســت.
داس ( )2012نيــز تأثيــر ســه مــورد از ضروریتريــن
زيرســاختهای الزم بــراي توســعه گردشــگری يعنــی
جادههــا ،راهآهــن و امكانــات اقامتــی در توســعه گردشــگری
را ســنجيده اســت .بــه ايــن منظــور ،وی يــك مــدل
پويايیشناســی سيســتم شــامل ايــن ســه عامــل را ارائــه
داده اســت و مشــاهده میشــود كــه در اثــر افزايــش رضايــت
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گردشــگران از توســعه ايــن زيرســاختها ،جريــان ورودی
گردشــگران و درآمــد حاصــل از آن چنديــن برابــر میشــود.
ســپس برپایــه نتايــج شبيهســازی،راهبردهایی بــرای
توســعه در چنــد فــاز متوالــی ارائــه شــده اســت.
جاکولیــن ( )2017بــه بررســی رویکردهــای سیســتمی بــه
گردشــگری میپــردازد و بــر ایــن اســاس عناصــر صنعــت
گردشــگری را ترســیم میکنــد .در ادامــه بــا تمثیــل «کــوه
یــخ» تصویــری واضح از صنعــت گردشــگری ارائــه میدهد.
در پایــان رویکــرد سیســتمی ،مســئله پیچیــدهای ماننــد
صنعــت گردشــگری را بهمنزلــه یکــی از رویکردهــای
مطلــوب و کاربــردی ذکــر میکنــد.
اســعدی ( )1394بــر ارزیابــی دو گونــه از گردشــگری،
یعنــی گردشــگری ســامت و گردشــگری تاریخــی در
اســتان یــزد تمرکــز کــرده و بــا اتخــاذ رویکــرد پویایــی
سیســتم ،بــه ایــن نتیجــه دســت یافتــه اســت کــه
عواملــی همچــون وضعیــت سیاســی کشــور ،آمــوزش
هرچــه بیشــتر و بهتــر نیــروی انســانی ،قیمتگــذاری
و نظــارت مناســب بــر قیمــت هتلهــا ،شــاخصهای
فرهنگــی و دادن احســاس امنیــت بــه گردشــگران
خارجــی عوامــل بســیار تأثیرگــذاری در توســعۀ
گردشــگری هســتند.
اســفندیارپور بروجنــی ( )1392در پژوهشــی بــا
اســتفاده از مدلســازی دینامیکــی در قالــب روش
تحلیــل پویاییهــای سیســتم ،مســئله عــدم توفیــق
گردشــگری ایــران ،بــه خصــوص از منظــر جــذب
گردشــگر خارجــی ،در ابعــاد کالن و راهبــردی را مــدل
کــرده و بــا اســتفاده از شبیهســازی رفتــاری در محیــط
نرمافــزار و نســیم آن را تجزیــه و تحلیــل کــرده اســت.
وی بــه مدلــی دســت یافته اســت کــه صنعت گردشــگری
ایــران را توصیــف و بــا اســتفاده از شبیهســازی ،رفتــار
آن را در افــق زمانــی بیســت ســال آینــده پیشبینــی
کــرده اســت .در نهایــت ،سیاســتها و راهکارهایــی
بــرای بهبــود وضعیــت گردشــگری در ایــران ارائــه داده
اســت.
رضوانــی و مــرادی ( )1391بــر امکانســنجی توســعه
گردشــگری بــا رویگــرد سیســتمی در روســتاهای
حاشــیه کویــر میقــان اراک تمرکــز کردهانــد .یافتههــای
تحقیــق آنهــا نشــان میدهــد بــه دلیــل عــدم شــناخت
گردشــگران و نیــز فقــدا برنامــه بازاریابــی و تبلیغــات،
تقاضــای گردشــگری در وضــع موجــود در منطقــه در
حــد ضعیــف اســت .در نتیجــه ،بــا برنامهریــزی و
مدیریــت یکپارچــه فعالیــت هــای گردشــگری از جملــه
تبلیغــات و بازاریابــی و توســعه و تجهیــز زیــر ســاختها
و خدمــات گردشــگری ،میتــوان تقاضــا بــرای توســعه
گردشــگری در ســطح روســتاهای منطقــه را افزایــش
داد و از نقــاط قــوت درونــی و فرصتهــای بیرونــی در
راســتای توســعه گردشــگری بهــره کافــی بــرد.
ســخی ( )1390در تحقیــق خــود تــاش کــرده اســت تــا

لــزوم داشــتن نگــرش سیســتمی در مســائل برنامهریــزی
و سیاســتگذاری توســعه گردشــگری کشــور نشــان داده
شــود .فعالیتهــای انجــام شــده در ایــن تحقیــق را میتوان
بــه دو مرحلــه اصلــی تقســیم کــرد:
در مرحلــه اول بــا بهــره گیــری از ادبیــات موجــود ونظــر خبــرگان گردشــگری کشــور ،بخشهــا و اجــزای
تشــکیل دهنــده سیســتم گردشــگری کشــور شناســایی
شــد هاند.
 مرحلــه دوم بــا روش پویاییشناســی سیســتم ،روابــطمطلــوب بیــن اجــزای شناســایی شــده در گام اول در
راســتای توســعه گردشــگری ایــران شناســایی شــد و
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
در اختیــار مدیــران و سیاســتگذاران ایــن عرصــه قــرار
دهــد.
صمــدی و همــکاران ( )1391در پژوهشــی مدلــی
دینامیکــی بــرای گردشــگری ایــران بــا نــگاه بــه افــق
 1404ترســیم کــرده انــد .نتایــج حاصــل از شبیهســازی
پیــش نوشــتههای مختلــف نشــان میدهــد کــه الزم
اســت بــرای رســیدن بههــدف چشــمانداز ،عــاوه
بــر هماهنگــی در عملکــرد زیــر سیســتمها بهطــور
هــم زمــان ،تالشهایــی در زمینــه بهبــود اثــر گــذاری
تبلیغــات در جــذب گردشــگرا ن ،آمــوزش هرچــه ســریعتر
کارکنــان ایــن صنعــت و افزایــش ظرفیتهــای موجــود
صــورت گیــرد.

روششناسیپژوهش

در حــال حاضــر مدلهــای شبيهســازی فراوانــی (از
مدلهــای كاربــردی ،نظــری ،تعاملــی و يادگيرنــدۀ
كيفــی و كمــی) بــا اســتفاده از روش «پویایــی سیســتم»
در حوزههــای كس ـبوكار ،اقتصــاد ،فرهنــگ ،جامعــه،
سياســت و امنيــت و غیــره ،طراحــی شــده و دریچــه
جديــدی بــرای رويارويــی بــا مســائل پيچيــده ،پيــش
روي پژوهشــگران قــرار گرفتــه اســت.
پويايیهــای سيســتم ،روششناس ـیای بــراي مطالعــه
و مديريــت سيســتمهای پيچيــده و داراي بازخــورد
اســت .ايــن سيســتمها در حوزههــای مرتبــط بــا علــوم
اجتماعــی ،اقتصــاد ،مديريــت و  ...حضــور دارنــد .ايــن
رويكــرد بــراي تجزيــه و تحليــل سيســتم و طراحــی
خطمش ـیها ب ـهكار م ـیرود و محقــق را قــادر میســازد
تــا ســاختار سيســتم را مــدل ســازد و روابــط ع ّلــی
غيرخطــی ميــان عناصــر كليــدی و زيرسيســتمهايی
را كــه آن عناصــر را در برمیگيرنــد ترســيم کنــد.
همچنيــن ،مدلســازی پويايــی سيســتمها بــه محقــق
ايــن اجــازه را ميدهــد تــا ســاختارهای بازخوردیــرا
كــه در سيســتم وجــود دارد شناســايی كنــد .هــدف
اصلــی ایــن روششناســی ،كســب معرفــت و بينــش
عميــق درمــورد كاركــرد سيســتم اســت تــا بدیــن روش،

تحليل سيستمی توسعه گردشگری ايران مبتنیبر بازارهای
همسايه و ارائه مدل

زمینۀ تخصصی

تعداد

زمینۀ تخصصی

تعداد

مدير و كارمند هتل

 6نفر

كارشناس مذهبي

 3نفر

كارمند شركت هواپيمايي

 2نفر

كارشناس مدلسازي پويا

 4نفر

مدیر و کارمند آژانس مسافرتي

 5نفر

)كارمند وزارت خارجه (سفیر ،کاردار ،امور روادید

 5نفر

كارشناس گردشگري

 8نفر

عضو هیئت علمی دانشگاه

 5نفر

گردشگران داخلي

 42نفر

)گردشگران خارجي (همسايه

27

کمــی یــا کیفــی
ابزارهــای گــردآوردی دادههــا بــا توجــه بــه ّ
بــودن تحقیــق متفــاوت اســت .بهطور کلــی پژوهــش حاضر
ازنظــر هــدف کاربــردی و ازنظــر طبقهبنــدی بــر مبنــای
ماهیــت و روش بــه نوعــی توصیفــی بــود .همچنیــن ،بــرای
گــردآوری دادههــا از دو روش کتابخان ـهای (شــامل بررســی
اســناد ،مــدارک ،مطالعــه کتــب و مقــاالت منتشرشــده
در زمینــه موضــوع تحقیــق و ســایر آمــار و اطالعاتــی کــه
بهنحــوی مفیــد بــوده اســت) و میدانــی (شــامل پرس ـشها
و مصاحبــه بــا خبــرگان ،کارشناســان و کاردانــان) اســتفاده
شــد .بهمنظــور ســنجش روایــی و پایایــی پژوهش ،بــا توجه
بــه اســتفاده از روش پویاییشناســی سیســتم ،مــدل نهايی
ازمنظــر ســاختاری و رفتــاری ارزیابــی شــد و در ایــن فراینــد
نظرهــای خبــرگان پژوهــش تعیینکننــده بــود.

یافتههایپژوهش

مســئله اصلــی تحقیــق حاضــر ارائــه مدلــی بــرای توســعه
گردشــگری ایــران از طریــق تمرکــز بــر کشــورهای همســایه
اســت .براســاس شــواهد موجــود از گردشــگران ورودی

بــه کشــورهای مختلــف میتــوان اذعــان کــرد کــه بیــش
از  80درصــد ورودیهــای بــه هــر کشــور از کشــورهای
همســایه یــا حــوزۀ منطقـهای 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  15کشــور همســایه (اعــم از آبــی و خاکــی)
و جمعیــت نزدیــک بــه  600میلیوننفــری همســایگان،
مؤلفههــای فراوانــی در توســعه گردشــگری دخیل هســتند.
ایــن مؤلفههــا هــم در ُبعــد تقاضــای ورودی بــه کشــور و
هــم در ُبعــد عرضــه خدمــات گردشــگری بــه گردشــگران در
داخــل متنــوع و متفاوتانــد .تنــوع فرهنگــی ،سیاســی،
اقتصــادی و اجتماعــی در بیــن همســایگان ایــران از یــک
طــرف و توانمندیهــای کشــور در حــوزۀ ارائــه خدمــات بــه
گردشــگران ،ظرفیتهــا و جاذبههــا و کنشــگران مختلــف
از طــرف دیگــر ســبب شــده اســت کــه مســئله طراحــی و
تنظیــم مــدل توســعه گردشــگری ایــران بــا چالشهــای
فراوانــی همــراه باشــد.
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بــه طراحــی سياســتهای بهبوديافتــه بــرای اجــرا در
سيســتم موردنظــر ،كمــك كنــد.
پويايیهــای سيســتم بـــا اســـتفاده از حلقـههـــای
بـــازخوردی علـــی ـ معلـــولی و مفـاهيمی چـــون تـأخير،
بـــه درون پيچيدگیهــا نفــوذ پيــدا میكنــد و بــا اســتفاده
از قابليتهــای رايانــهای و شبيهســازی ،پــس از
نمـــايش ســـاختار روابــط غيرخطــی سيســتمهای فنــی،
اجتماعــی و اقتصــادی (كاركــرد تبييــن) ،بــا توســل بــه
اهرمهــای واقعــی ،تغييــر و بهبــود را بــرای سيســتمها
بــه ارمغــان مــیآورد (كاركــرد سياســتگذاری و
سناريوســازی) (گــودرزی.)1390،
چندبعــدی گردشــگری
بهدلیــل ماهیــت پیچیــده و
ُ
و وجــود عوامــل و ذینفعــان گوناگــون در فراینــد
سیاســتگذاری و توســعه گردشــگری در ایــن پژوهــش
ســعی بــر آن شــد تــا بــا اســتفاده از ایــن رویکــرد بــه
تحلیــل و تبییــن موضــوع موردنظــر پژوهــش بپردازیــم.

جامعــه آمــاری ایــن پژوهــش شــامل کارشناســان،
متخصصــان ،فعــاالن حــوزۀ گردشــگری و افــرادی
بــود کــه بــه هــر نحــو خدماتشــان در راســتای تســهیل
مســافرت اســت .بــا توجــه بــه تمرکــز تحقیــق بــر
گردشــگران ورودی از كشــورهای همســايه بــه ایــران
ســعی بــر آن شــد کســانی بــرای نمونــه انتخــاب شــوند
کــه در زمینــه تحقیــق حاضــر دانــش یــا ســابقه عملیاتــی
داشــته باشــند .نمونــه آمــاری بهصــورت غيرتصادفــی و
هدفمنــد انتخــاب شــد و حجــم نمونــه برابر بــا  107نفــر بود.
بــا توجــه بــه ارتبــاط مؤثــری کــه بــا ایــن افــراد صــورت
پذیرفــت ،از نظرهــای آنهــا هــم در تکمیــل پرس ـشها
و هــم در تأییــد مراحــل و نتایــج نهایــی تحقیــق اســتفاده
شــد .بــه ایــن صــورت کــه بــا توجــه بــه فضــای گفتوگــو و
پرســش و پاسـخهایی کــه در ایــن زمینــه صــورت گرفــت
درنهایــت ،مــدل نهایــی ازنظــر آنهــا ارزیابــی و تأییــد
شــد.
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فصلنامه علمی  -پژوهشی گردشگری و توسعه

رویکــرد سیســتمی و نــگاه سیســتمی بــه ایــن پدیــدۀ
درحــال رشــد مــا را بــا زوایــا و مســائلی آشــنا میکنــد کــه
تحلیــل درســت و مناســب آنهــا میتوانــد گره از پیشــرفت
ایــن صنعــت در ایــران بــاز کنــد.
در ایــن تحقیــق در کنــار تجربیــات پژوهشــی و علمــی
محقــق ،ســعی شــد تــا از خبــرگان ایــن حــوزه بهویــژه
اســتادان دانشــگاه ،مســئوالن کنونــی و ســابق گردشــگری
در ســطح حاکمیــت ،دسـتاندرکاران و مجریــان خدمــات
گردشــگری و درنهایــت گردشــگران بهمنــزلۀ محــور همــه
فعالیتهــای گردشــگری ،پرســشها و مصاحبههایــی
صــورت گیــرد .ایــن مصاحبههــا غالبـ ًا بهصــورت مصاحبــه
بــاز انجــام شــده و محــور اصلــی پرس ـشهای مطرحشــده

بــر تصــور و تحلیــل گردشــگران ورودی از صنعــت
گردشــگری کشــور ،چالشهایــی کــه بــا آن روب ـهرو بــوده و
درنهایــت نــگاه بــه ایــران قبــل و بعــد از ســفر بــوده اســت.
همچنیــن ،پرس ـشهایی کــه از خبــرگان داخلــی صــورت
پذیرفــت بــر محــور ظرفیتهــای بازارهــای همســایه،
دیــدگاه و تصــور آنهــا از مردمــان و گردشــگران ایــن بازارها
و الزامــات و چارچوبهــای پیشــنهادی بــرای بهرهمنــدی
مؤثــر از ورودیهــای کشــورهای همســایه بــوده اســت.
بــر ایــن اســاس ســعی شــده اســت تــا مجمــوع روایتهــا
از گردشــگری و گردشــگران همســایه در ســه دســته کلــی
طبقهبنــدی شــود (جــدول .)2

جدول  :2مجموع روایتها از گردشگری و گردشگران همسایه
سال نهم ،شماره چهارم ،زمستان 1399

روایت گردشگران همسایه از وضعیت گردشگری ایران
� نبود تابلوها و عالئم راهنمایی و رانندگی برای استفاده از وسیلۀ نقلیۀ شخصی
� نبود تسهیالت و شرایط الزم برای استفاده از وسایل شخصی
� نبود راهنمای گردشگری به زبان گردشگر مهمان
� نگاه بد جامع محلی به گردشگران بهویژه همسایهها
� نبود خدمات رضایتبخش در بُعد پذیرایی و اقامت
� عدم همکاری وزارت خارجه با تسهیالت ویزا

� تسری پارهای از ناهنجاریهای هر گردشگر به تمامی افراد آن کشور
� نبود زیرساخت حملونقل با کیفیت و قیمت مناسب
� نبود نظام قیمتگذاری استاندارد و سلیقهای بودن قیمتها
� نبود زیرساخت اقامتی رضایتبخش در همه جای کشور

روایت مردم و بخش خصوصی از گردشگران همسایه
� نگاه عمومی بد به گردشگران همسایه
� باالبردن نرخها و قیمتها در رویارویی با افراد غریبه
� عدم تعریف درست از گردشگر
� دستانداختن گردشگران همسایه و نگاه از باال به پایین
� تصور اینکه گردشگران همسایه برای مباحث خالف عرف (جنسی)
به ایران سفر میکنند
� بیگانهستیزی و عربستیزی ایرانیان
� نگاه کارگر و گدابودن به همسایگان شرقی و شبهقاره

� دراختیارنگذاشتن ظرفیتهای خدماتی به گردشگران همسایه
بهسبب پایینبودن سطح فرهنگ سفر
� مسئولیتپذیرنبودن گردشگران همسایه در قبال
ارائۀ خدمات اجارهای و اقامتی
� کمخرجکردن گردشگران همسایه در ایران
� غالببودن انگیزۀ زیارت در هدف سفر از ایران
دردسرداشتن تورهای ورودی از کشورهای همسایه
(امنیتی ،اجتماعی و فرهنگی)

روایت سیاستگذاران در سطح کالن از گردشگران همسایه
� عامل ایجاد مسائل اجتماعی (فساد و بزهکاری و  )...در حواشی شهرها
� کم خرجکردن گردشگران همسایه
� ضعف کلی فرهنگ سفر مسافران ورودی همسايه
� عدم بازگشت برخي از افراد به كشور خود پس از ورود به ايران(بهویژه شرقیها)
� مشکالت مالی و انتقال پول
� گردشگرنبودن و نداشتن فرهنگ گردشگری
� عدم تفکیک وظایف و مسئولیتها در جذب و میزبانی
� زیارتیبودن انگیزۀ سفر و عدم پوشش گونههای گردشگری
از گردشگران همسایه
� چالشهای امنیتی و سیاسی با کشورهای همسایه
� عدم ورود نهادهای مختلف به جذب گردشگران همسایه
� نابودی زیرساخت و منابع گردشگری (توسط داخلیها و همسایهها)
� وجود دیدگاههای متناقض در زمینۀ توسعۀ گردشگری
� ورود بیشتر در شرایط نابسامانی اقتصادی کشور برای خرید ارزان
� وجود نگاههای غالب اقتصادی و فرهنگی به توسعۀ گردشگری
� کاهش ارزش پول ملی عامل ورود همسایگان
بین گروههای مختلف تصمیمگیران

تحليل سيستمی توسعه گردشگری ايران مبتنیبر بازارهای
همسايه و ارائه مدل

ایــن روایتهــا بهنوعــی کهنالگوهایــی هســتند کــه
از ناخــودآگاه جمعــی بیــرون میآینــد و تصمیمهــا و
برنامهریزیهــای موجــود بــر ایــن مبنــا اتخــاذ میشــوند.
ایــن روایتهــا بــه ایــن دلیــل کهنالگــو (یــا کالنروایــت)
شــمرده میشــوند کــه در غالــب جامعــه آمــاری بــر آن تأکید
یــا بــه مضامیــن آنهــا اشــاره شــده اســت؛ بــه عبارتــی بیــن
آنهــا مشــابهت وجــود دارد.

در ادامــه ســعی بــر آن شــده اســت تــا بــا توجــه بــه شــناخت
كلــي از سيســتم گردشــگری ورودی از همســايگان ،نمــودار
علت ـ معلولــی بــا توجــه بــه فرضیههــای دینامیکــی و نــگاه
ذینفعــان ترســیم شــود .در ایــن ارتبــاط و بــا توجــه بــه
مــوارد ذکرشــده ،نمــودار ع ّلــی و نمــودار جریــان بهصــورت
شــکل  2ترســیم شــد.

شکل  :2نمودار ع ّلی و معلولی مسئلۀ پژوهش

سال نهم ،شماره چهارم ،زمستان 1399

شکل  :1زیربنای مسائل گردشگری براساس روایتها

فصلنامه علمی  -پژوهشی گردشگری و توسعه

بــا بررســی و تحلیــل روایتهــای مختلــف در حــوزۀ
گردشــگری بــا تأکیــد بــر کشــورهای همســایه،

میتــوان کالنروایتهایــی را بهمنزلــه زیربنــای مســائل
گردشــگری در ایــن حــوزه مطــرح کــرد (شــکل .)1
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فصلنامه علمی  -پژوهشی گردشگری و توسعه

نمــودار ع ّلــی  2حاصــل ترکیــب حلقههــای ع ّلــی و معلولــی
گوناگونــی اســت که به تشــريح سيســتم پويای گردشــگران
ورودی بــه كشــور میپــردازد .در ادامــه برخــی از مهمتریــن

حلقههــای ايــن سيســتم تشــریح و تبییــن میشــوند.
شــکل  3حلقــه .R1را نمایــش میدهــد:

سال نهم ،شماره چهارم ،زمستان 1399

شکل  :3حلقۀR1

بــر مبنــای حلقــه R1میتــوان گفــت کــه بــه هــر میــزان کــه
ســطح روابــط سیاســی کشــور بــا همســایگان افزایــش یابد
و ایــن ســطح بــه عادیســازی روابــط بیــن ملتهــا ارتقــا
یابــد ،ایــن امــر منجــر میشــود تــا نــگاه جامعــه ایرانــی
بــه گردشــگران همســایه بهبــود یابــد و ســبب شــود تــا
انگارههــای ذهنــی جامعــه ایرانــی بــه همســایگان خــود
واقعیتــر شــود و در رویارویــی بــا آنهــا بهمنزلــه گردشــگر
شــرایط بهتــری بــرای میزبانــی از آنهــا فراهــم شــود
تــا رضایــت گردشــگر همســایه ورودی از ســفر بــه ایــران
افزایــش یابــد و موجــب تکــرار ســفر و تعریــف از ایــران و
مــردم میزبــان شــود .مهمتریــن خروجــی ایــن فراینــد
ایــن اســت کــه گردشــگران ورودی بــه کشــور از کشــورهای

همســایه افزایــش مییابنــد و افزایــش رفتوآمدهــای
بیــن همســایگان ،امنیــت منطقــهای را ارتقــا میدهــد.
درنتیجــه ،بــا افزایــش امنیــت در منطقــه ســطح روابــط
بیــن کشــورهای منطقــه نیــز افزایــش مییابــد .درنهایــت،
خروجــی ارتبــاط ایــن عناصــر ســبب افزایــش ســطح
ارتبــاط بیــن کشــورها و ملتهــا خواهد شــد و در پیشــرفت
و توســعه صنعــت گردشــگری مؤثــر خواهــد بــود .بــا ایــن
رویکــرد میتــوان گفــت ســفر و گردشــگری بیــن ملتهــای
همســایه بهمنــزلۀ ابــزار دیپلماســی عمومــی خواهــد بــود
و ايــن امــر بــه افزایــش امنیــت منطقــهای و پیشــرفت و
توســعه گردشــگری منجــر خواهــد شــد.

شکل  :4حلقۀ B1

تحليل سيستمی توسعه گردشگری ايران مبتنیبر بازارهای
همسايه و ارائه مدل

فصلنامه علمی  -پژوهشی گردشگری و توسعه

ایــن نمــودار گویــای ایــن مطلــب اســت کــه افزایــش
گردشــگران ورودی بــه کشــور ســبب میشــود تــا بنگاهــای
بخــش خصوصــی کــه ارائهدهنــدگان خدمــات گردشــگری
هســتند بهدنبــال بازدهــی زودبــازده و ســریع باشــند.نتیجه
مســتقیم ایــن طــرز تفکــر باالرفتــن قیمتهاســت .بــا
افزایــش قیمــت خدمــات و محصــوالت گردشــگری ،شــمار
گردشــگران ورودی کاهــش مييابــد ،زیــرا ایــن بنگاههــا
بــا نــگاه كوتاهمــدت خــود بــه دنبــال ایــن امــر هســتند تــا
بــا افزایــش قیمتهــا ،هزینههــای خــود را جبــران کننــد؛

درنتیجــه ســعی میکننــد از تعــداد گردشــگران کنونــی
بیشــترین بازدهــی و ســود را داشــته باشــند .در ادامــه بــا
توجــه بــه ترســیم نمــودار علــت ـ معلولــی و تشــریح برخــی
از مهمتریــن حلقههــای آن ،نمــودار حالــت ـ جریــان بــرای
مســئله تحقیــق کــه بــه عبارتــی مــدل مطلــوب روابــط و
تعامــل بیــن اجــزای سیســتم اســت ،در شــکل  5نمایــش
داده شــده اســت .اعتبارســنجی مــدل روابــط بیــن اجــزا
بــا اســتفاده از آزمونهــای مختلفــی کــه در ادامــه بحــث
خواهــد شــد ارزیابــی میشــود.
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شکل  :5نمودار حالت ـ جریان مسئلۀ پژوهش

اعتبارسنجی و تست مدل

اعتبارســنجی مدلهــای مربــوط بــه سیســتمهای
اجتماعــی مفهومــی ابهامبرانگیــز اســت کــه همــواره در بوته
نقــد قــرار داشــته اســت .ایــن موضــوع درمــورد مدلهــای
پویایــی سیســتم بهدلیــل اهمیــت راهبــردی ســؤاالتی
کــه ایــن مــدل بــدان پاســخ میدهــد و نیــز ســادگی درک
مدلهــا و نتایــج کلــی آنهــا بیشــتر صــادق اســت .در
زمینــه اعتبــار ایــن مدلهــا ،بهطــور طبیعــی نقــد و تحلیــل
بیشــتری انجــام شــده اســت .فارســتر ( )1961معتقد اســت
کــه «اهمیــت یــک مــدل بــه نحــوۀ عملکــرد آن در جهــت
رســیدن بــه هــدف خــود ،بســتگی دارد» .همچنیــن،
هانتینگتــون و همــکاران ( )1982درمــورد مدلســازی
سیاســتها معتقــد اســت« :هــدف اصلــی از مدلســازی
سیاس ـتها بایــد کســب بینــش و معرفتــی بصیرتــی باشــد
کمــی فراهــم میکننــد نــه اعــداد و ارقــام
کــه ایــن مدلهــای ّ
دقیقــی کــه کــه بــرای هــر ســناریوی معیــن تولیــد میکنند»
(سوشــیل ،1393 ،ص .)294

اعتبارســنجی مدلهــای پویاییشناســی سیســتم بــرای
ایجــاد اطمینــان از درســتی و ســودمندی هــر مــدل اســت.
از آنجــا کــه طراحــی هــر مــدل بــا هــدف رســیدگی بــه
مشــکالت و رفــع آنهــا در زمینههــای متفــاوت اســت،
مــدل طراحیشــده بهمنظــور تطابــق بــا واقعیــت ســنجش
میشــود .فراینــد اعتبارســنجی و آزمــون مــدل از همــان
ابتــدای مدلســازی آغــاز میشــود .طــی ایــن مراحــل
بررســی ســاختار مــدل و ســاختار سیســتم واقعــی ،توجــه
بــه ابعــاد معــادالت مختلــف و همخوانــی آنهــا بــا یکدیگــر
و اینکــه آیــا مــدل ایجادشــده بــرای دســتیابی بــه هــدف
موردنظــر مناســب اســت ،مدنظــر قــرار میگیــرد (صمــدی
و همــکاران.)1391 ،
بــرای ارزیابــی و بهبــود مدلهــای پویــا ،آزمونهــای
بســیاری طراحــی شــدهاند کــه در ادامــه بــه چنــد نمونــه از
آنهــا کــه بــرای ارزیابــی مــدل ایــن پژوهــش مــورد اســتفاده
قــرار گرفتهانــد پرداختــه ميشــود:
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تست تأیید ساختاری

فصلنامه علمی  -پژوهشی گردشگری و توسعه

پــس از آنکــه جریــان اصلــی مــدل ترســیم شــد ،مرحلــه
فرمولهنویســی آغــاز میشــود .در ایــن مرحلــه نــوع
روابــط بیــن اجــزای مــدل بهصــورت ریاضــی در نرمافــزار
تعریــف میشــود .ایــن تســت بعــد از تکمیلشــدن مــدل

بــا اســتفاده از نرمافــزار انجــام میگیــرد و هرگونــه عــدم
انطبــاق و ناســازگاری ســاختاری مــدل را نمایــش میدهد.
در ادامه،نتیجــه تأییــد ســاختاری مــدل بهصــورت نمــودار
در شــکل  6نشــان داده شــده اســت.

سال نهم ،شماره چهارم ،زمستان 1399

شکل  :6نتیجۀ تأیید ساختاری مدل پژوهش

آزمونهای بازتولید رفتار

1

ایــن آزمونهــا رفتــار ایجادشــده ازســوی مــدل را بــا رفتــار
سیســتم واقعــی مقایســه میکننــد؛ بــه عبــارت دیگــر:
«رفتــار مــدل تــا چــه حــد بــا رفتــاری کــه از سیســتم واقعــی
ازنظــر ایجــاد نشــانهها ،ایجــاد تنــاوب ،مرحلهبنــدی
نســبی ،ســبکهای متعــدد و مشــخصههای رفتــاری
مشــاهده میشــود ،همخوانــی دارد؟» .مــدل بایــد
نشــانههای مســئله ازقبیــل کاهش ســهم بازار گردشــگری،
افــت ســوددهی و غیــره را کــه انگیــزۀ ایجــاد آن بودهانــد

دوبــاره تولیــد کنــد (سوشــیل.)304 :1393 ،
همانطــور 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 بهدلیــل توجــه کشــور
بــه گردشــگری ،و هــم قیمــت خدمــات در ایــران و درنهایت
انگیــزۀ همســایگان از ســفر بــه ایــران بــوده اســت .نمــودار
تولیدشــدۀ  1بهوســیله مــدل نیــز بــا توجــه به اهمیـتدادن
بــه مــوارد فــوق در آینــده ایــن رونــد را مثبــت پیشبینــی
میکنــد:

نمودار  :1پیشبینی رشد گردشگران ورودی توسط مدل
1. Behavior – Rrproduction tests

تحليل سيستمی توسعه گردشگری ايران مبتنیبر بازارهای
همسايه و ارائه مدل

تحلیلحساسیت

فصلنامه علمی  -پژوهشی گردشگری و توسعه

تحلیــل حساســیت ســازوکاری بــرای ایجــاد یقیــن در
تحلیلهــای مبتنیبــر مــدل و سیاســتهای پیشــنهادی
اســت .تحلیــل حساســیت بــه ایــن ســؤال پاســخ میدهــد
کــه «مــدل تــا چــه حــد بــه تغییــر در مقادیــر پارامترهــا و
تغییرات جزئی آشــکار در ســاختار مدل حساســیت دارد؟».
اگــر مشــخص شــود که مــدل بــه تغییــرات معقــول ،بیــش از
انــدازه حســاس اســت ،آنــگاه اعتمــاد بــه نتایــج حاصــل

از ایــن مــدل دشــوار اســت .از آنجایــی کــه الزم نیســت
پارامترهــای مــدل ،مقادیــری یکتــا منطبــق بــر سیســتم
واقعــی داشــته باشــند و معمــو ً
ال در یــک دامنــه امکانپذیــر
قــرار دارنــد ،بنابرایــن ،مدلهــای حســاس بهمنزلــه
ابــزاری بــرای بررســی سیاسـتهای مختلف،کمــک زیــادی
نمیکنــد (سوشــیل ،1393 ،ص .)294
بدیــن منظــور ،مــدل تحلیــل حساســیت بــر روی برخــی از
متغیرهــای خروجــی بــه شــکل نمــودار  2انجــام گرفــت:
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نمودار  :2تحلیل حساسیت متغیرهای خروجی مدل پژوهش

در نمــودار  2نشــان داده شــده اســت کــه چنانچــه ده درصــد
بــه ميــزان ظرفیــت پذیــرش گردشــگری در اماکــن زیارتــی
افــزوده شــود ،منطقــ ًا پيشبينــی میشــود كــه تفــاوت
چندانــي در تعــداد گردشــگران زیارتــی بهوجــود نیایــد ،كــه
پــس از شبيهســازي ،خروجــی مــدل ايــن پيشبينــي را
تأییــد کــرد.

اعمالسناریوهایپیشنهادی

بــا توجــه بــه فرضیههایــی کــه در مــدل در ارتبــاط بــا
آنهــا 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 سیاسـتها بــر متغیــر اصلــی مــدل ،کــه
همــان گردشــگران ورودی بــه ایــران بــا تأکید بر همســایگان
اســت ،تبییــن شــده اســت.
سیاســت راهبــردی مهمــی کــه بــه نوعــی میتــوان گفــت

ســناریوهای پیشــنهادی مبتنیبــر آنانــد ،افزایــش
ســهم گردشــگری از میــزان درآمــد ناخالــص ملــی و تنــوع
درآمدهــای کشــور بــا توجــه بــه ظرفیتهــای ایــن حــوزه
در كشــور اســت .بــر ایــن مبنــا ســناریورهای سیاســتی زیــر
بــرای ایــن امــر پیشــنهاد میشــود:

ســناریوی  :1بهبــود روابــط بــا همســایگان و اولویتبخشــی
بــه آنهــا در برنامههــای بازاریابــی

ازآنجاکــه یکــی از مؤلفههــای مهــم در انتخــاب مقصــد برای
ســفر ُبعــد مســافت اســت و معمــو ً
ال افــراد بــه مکانهــا و
توآمــد بــه آن مقصــد،
مقاصــدی ســفر میکننــد کــه رف 
زمــان کمــی از مــدت مســافرت را بگیــرد .بــا درنظرداشــتن
ایــن گــزاره ،در بیشــتر کشــورها برنامهریــزی بــرای جــذب
گردشــگران همســایه و همجــوار در اولویــت اصلــی اســت.
وجــود پیوندهــای عمیــق فرهنگــی و تمدنــی و تنــوع
همســایگان در ابعــاد مختلــف اعــم از درآمــد ،فرهنــگ و...
نیازمنــد برنامههــای متنوعــی بــرای جــذب آنهاســت.
نکتــه گفتنــی ،نبــود سیاس ـتگذاری مــدون و برنامهریــزی
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صحیــح بــرای جــذب آنهــا در دهههــای گذشــته و
ســاماندهی انبــوه گردشــگران ورودی ازاین کشورهاســت.
شناســایی ظرفیتهــای پنهــان گردشــگران همســایه و
اولویتبخشــی بــه آنهــا ازســوی دســتاندرکان صنعــت
از یکســو و برقــراری ارتبــاط سیاســی مفیــد و مؤثــر در
ایــن راســتا از ضروریــات توســعه بازارهــای منطقــهای
اســت .همچنیــن ،بــا توجــه بــه تنــوع همســایگان بــا آداب
و ارزشهــای بومــی متفــاوت ،محتــوای تبلیغاتــی بــرای
هرکــدام از آنهــا نیازمنــد دقــت و انجــام مطالعــات عمیــق
آن بــازار اســت .ایجــاد روابــط عمیــق بــا همســایگان
ســبب ارتبــاط همگرایــی بیشــتر امــت اســام و زمینــه
توســعه همهجانبــه کشــورهای منطقــه بهویــژه ایــران
اســامی بــا توجــه بــه ظرفیتهــای بالقــوۀ آن خواهد شــد.
درمجمــوع ،میتــوان گفــت تقویــت روابــط بــا همســایگان
بهمنزلــه بازارهــای اصلــی گردشــگر ورودی و همچنیــن
اولویتبنــدی هرکــدام از ایــن بازارهــا در گونههــای
مختلــف ظرفیتهــای گردشــگری کشــور و درنهایــت تهیــه
برنامــه و محتــوای بازاریابــی متناســب بــا هرکــدام از آنها،
میتوانــد بــه افزایــش گردشــگران ورودی از ایــن کشــورها
بــه ایــران منجــر شــود.

ســناریوی  :2تقویــت زیرســاختها و سیاســتگذاری در
توســعۀ گردشــگری داخلــی بــرای همــۀ اقشــار درآمــدی

تقویــت زیرســاختهای گردشــگری داخلــی و بسترســازی
برای مســافرت و ســفرکردن همه اقشــار درآمدی در کشــور
از شــرایط و ملزومــات توســعه گردشــگری در کشــور اســت،
چراکــه مهمتریــن اثــر اقتصــادی گردشــگری در هــر کشــور
گــردش مالــی اســت کــه در اثــر مســافرت و جابهجایــی
افــراد آن کشــور اتفــاق میافتــد و ازطرفــی ،ســفر و
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
بیشــک نتایــج مثبتــی در جــذب گردشــگران همســایه
دارد ،زیــرا بیشــتر همســایگان (بهاســتثنای همســایگان
حــوزۀ خلیــج فــارس) شــرایط درآمــدی مشــابهی ماننــد
مــردم کشــور ايــران دارند.نکتــه گفتنــی در ایــن ســناریو
ایــن اســت کــه توســعه زیرســاختها بایــد بهنحــوی باشــد
کــه ســبب تســهیل ســفرهای خانوادگــی شــود ،زیرا بیشــتر
مســافرتهای جامعــه ایرانــی و همســایگانی کــه بــه ایــران
مســافرت میکننــد ،ســفرهای همــراه بــا خانــواده اســت.
از ســویی دیگــر ،بیشــتر ایــن مســافرتها بــا وســایل
حملونقــل شــخصی اتفــاق میافتــد و بــرای ایــن منظــور
میتــوان گفــت توســعه زیرســاختهای جــادهای و اقامتــی
بــا کیفیــت و قیمــت مناســب اولویــت بیشــتری دارد.

ســناریوی  :3فرهنگســازی بــرای تقویــت نــگاه عمــوم
جامعــۀ ایرانــی بــه گردشــگران همســایه

یکــی از بزرگتريــن چالشهــای توســعه گردشــگری در
ایــران ،نــوع نــگاه جامعــه ایرانــی بــه همســایگان و مــردم
ایــن کشورهاســت .در ایــن بــاره متأســفانه رســانه ملــی و
ســایر رســانههای داخلــی نیــز در تقویــت ایــن نــگاه بســیار
اثرگذارنــد و دائمــ ًا آن را بســط میدهنــد .نــگاه جامعــه
ایرانــی بــه همســایگان و بــه عبارتــی نــگاه از بــاال بــه پاییــن
بــه آنهــا ســبب شــده اســت کــه جامعــه ایرانــی و حتــی
مســئوالن عالــی کشــور بــه مــردم کشــورهای همســایه
بهمنزلــه گردشــگر نــگاه نکننــد و تعریــف آنهــا از گردشــگر
باعــث شــده اســت کــه همســایگان در دایــرۀ آن تعریــف
گنجانــده نشــوند .بــا وجــود اینکــه بیشــتر کشــورهای
پیشــرو در حــوزۀ گردشــگری اولویــت توســعه گردشــگری
خــود را برمبنــای برنامهریــزی بــرای جــذب همســایگان
خــود گذاشــتهاند ،در کشــور مــا بــا توجــه بــه تعریفــی کــه
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 شــیوههای ارائــه خدمــات گردشــگری و
نحــوۀ برخــورد کالمــی نیــز خــود را نشــان میدهــد .آنچــه
در ایــن خصــوص اهیمــت دارد ایــن اســت کــه مســئوالن
عالــی کشــور بایــد بــه ایــن امــر آگاه باشــند کــه تقویــت نــگاه
مثبــت جامعــه ایرانــی بــه همســایگان ،در حوزههــای
مختلــف بهویــژه در حــوزۀ گردشــگری بســیار اثرگذار اســت
و جامعــه ایرانــی میتوانــد میزبان ـیای درخــور شــأن هــر
گردشــگر از ملتهــای همســایه انجــام دهــد .بازتــاب اخبار
منفــی بهویــژه ناامنــی در ایــن کشــورها و همچنیــن تفاخــر
بیــش از انــدازه بــه ســابقه تاریخــی و تقویــت هویــت ملــی
ایرانیــان ،بــدون مالحظــات منطق ـهای میتوانــد اثرهــای
منفــی بــرای آینــدۀ توســعه گردشــگری در کشــور داشــته
باشــد .بدیــن منظــور ،رســانههای داخلــی و در رأس آنهــا
رســانه ملــی بایــد تدبیــری بیندیشــد و در راســتای همدلی
و همراهــی جامعــه ایرانــی بــا مردمــان همســایه و میزبانــی
مطلــوب از آنهــا گام بــردارد و از گردشــگری بهمنزلــه بســتر
و ابــزاری بــرای وحــدت امــت اســامی و همگرایی اســامی
ملتهــای منطقــه بهــره گیــرد.

ســناریوی  :4افزایــش تســهیالت و امکانــات بــرای
ســرمایهگذاری داخلــی و خارجــی

دولــت بایــد شــرایطی را فراهــم کنــد کــه بــا توجه به شــرایط
اقتصــادی کشــور و رویارویــی بــا تورمهــای دورهای ،کــه
تأثیر مســتقیمی در رفتار و الگوی ســفر گردشگران داخلی
و خارجــی دارد ،امنیــت ســرمایهگذاری افزایــش یابــد.
مهمتریــن عامــل اعتمادســاز در ایــن زمینه مشخصشــدن

تحليل سيستمی توسعه گردشگری ايران مبتنیبر بازارهای
همسايه و ارائه مدل

گردشــگری در جمهــوری اســامی ایــران رویــهای ســنتی
داشــته اســت؛ به ایــن صورت که همیشــه شــهرهای خاصی
بهمنزلــه مقاصــد و نمادهــای گردشــگری ایــران معرفــی
میشــدند و در تبلیغــات داخلــی و خارجــی نیــز جاذبههــا
و ظرفیتهــای ایــن شــهرهای خــاص ترویــج شــده اســت.
نکتــه قابــل تأمــل در ایــن زمینــه این اســت که این شــهرها و
ظرفیتهــای گردشــگری آنهــا بــدون درنظرگرفتــن برخــی
شــرایط ،بــه ایــن دلیــل بهمنزلــه مقصــد گردشــگری معرفی
میشــدندکه بــرای گردشــگران اروپایــی جذابیــت داشــتند.
امــا کشــور مــا بهســبب تنــوع جاذبههــای مختلــف در انــواع
گردشــگری ،صرفــ ًا بــه گردشــگری فرهنگی ـ تاریخــی یــا
مذهبــی محــدود نمیشــود .وجــود ظرفیتهــای فــراوان
جــذب گونههــای مختلــف گردشــگر در سراســر کشــور ،مــا
را بــه ایــن امــر رهنمــون میســازد کــه سیاســتگذاریها
و برنامهریزیهــا را بــه صورتــی انجــام دهیــم کــه نخســت،
همــه اســتانهای کشــور از ایــن توســعه بهرهمنــد شــوند و
دوم،همــه ظرفیتهــای موجــود و قابــل ارائــه بــه گردشــگر،
رشــد متوازنی داشــته باشــند .بــا توجه بــه مطالب ذکرشــده
بایــد گفت کــه سیاسـتگذاري گردشــگری کشــور بایــد برای
مقاصــد جدیــد و نوظهــور و بــا تأکیــد بــر همــه جــای کشــور و

یکــی از مشــکالت حــوزۀ کســبوکار در ایــران و بهویــژه
حــوزۀ گردشــگری تعــدد مراکــزی اســت کــه ایجــاد هــر
فعالیتــی نیازمنــد اخــذ مجــوز از آنهاســت .ایــن تعــدد
مراکــز در بســیاری از مــوارد مهمتریــن مانــع بــرای خالقیــت
و ایدهپــردازی درخصــوص گردشــگری اســت .وجــود
توپاگیر باعــث میشــود فراینــد ایجــاد هــر
مقــررات دســ 
کسـبوکار 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
ـان از قــوه بــه فعــل درآمــدن هــر ایــده تــا
دولــت ،مــدت زمـ ِ
عملیاتیشــدن آن را بــه حداقــل کاهــش دهــد و در ایجــاد
کســبوکارهای ايــن حــوزه ســریع باشــد کــه ایــن امــر بــا
حــذف قوانیــن و مقــررات زائــد و همچنیــن حــذف برخــی
نهادهــای غیرضــروری از فراینــد مجوزدهــی بــه نتیجــه
خواهــد رســید .همچنیــن ،در بســیاری از مــوارد ایــن
ایدههــای نــو بــا مخالفــت فعــاالن ســنتی آن حــوزه روبـهرو
میشــود کــه در ایــن شــرایط نیــز دولــت بایــد بــا تدابیــر
خــاص موانــع را بــر طــرف کنــد.

ســناریوی  :7آسانســازی ســفر و بسترســازی بــرای تبــادالت
مالــی بــا بازارهــای هــدف

یکــی از مهمتریــن مؤلفههایــی کــه باعــث جذابیــت ســفر
بــه ایــران و انتخــاب آن از بیــن مقاصــد مختلــف میشــود،
هزینههــای پاییــن مســافرت بــه ایــران اســت .گفتنی اســت
کــه ایــن مؤلفــه بــرای همســایگان بیــش از گردشــگران
غربــی جذابیــت دارد .همچنیــن آسانســازی ســفر یکــی
از عواملــی اســت کــه بهصــورت مســتقیم در گردشــگری
داخلــی اثرگــذار اســت .بــا توجــه بــه ســطح درآمــد ســرانه
و دهکهــای مختلــف درآمــدی در کشــور و کشــورهای
همســایه بایــد بــه ســمت فراهمکــردن بســترهایی رفــت
کــه هــمۀ اقشــار بتواننــد بــه مســافرت بپردازنــد و ایــن امــر
درمــورد کشــورهای همســایه هــم صــادق اســت .از دیگــر
مســائلی کــه تأثیــر مســتقیمی بــر ســفر بــه ایــران ازســوی
کشــورهای مختلــف بهویــژه همســایگان دارد ،امــکان الزم
بــرای تبــادالت مالــی راحــت و بــدون دغدغــه بــا ایــران
اســت ،زیــا بهســبب تحریمهــای بینالمللــی ،بســیاری
از گردشــگران ورودی ،در انتقــال ارز بــه داخــل کشــور بــا
مشــکل مواجهانــد تــا آنجــا کــه ایــن عامــل بهمنزلــه یکــی
از محدودیتهــای ســفر بــه کشــور تلقــی میشــود .در ایــن
راســتا ،کشــور بایــد بــا تدابیــری ماننــد پیمانهــای پولــی

فصلنامه علمی  -پژوهشی گردشگری و توسعه

ســناریوی  :5توجــه بــه همــۀ ظرفیتهــای گردشــگری در
همــه جــای کشــور

ســناریوی  :6تســهیلگری و حــذف مقــررات زائــد بــرای
بوکارهای گردشــگری
ایجــاد کســ 
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تکلیــف دولــت بــا صنعــت گردشــگری اســت .اینکــه واقعـ ًا
دولــت بــه ایــن صنعــت و ظرفیتهــای آن بهمنزلــه فرصــت
مینگــرد یــا خیــر ،در تصمیــم ســرمایهگذار بســیار مؤثــر
اســت .ضمــن آنکــه بایــد بــه ایــن مســئله نیــز توجه کــرد که
فراهمکــردن شــرایط ســرمایهگذاری بــرای ســرمایهگذار
خارجــی نبایــد صنعــت گردشــگری کشــور را بــا نشــت
درآمــد (بازگشــت ســود حاصــل از فعاليتهــای گردشــگری
بــه كشــور ســرمايهگذار) مواجــه کنــد و هوشــمندی در ایــن
زمینــه بســیار اهمیــت دارد .آنچــه در حــوزۀ ســرمایهگذاری
میتــوان بــدان توجــه کــرد ،بسترســازی بــرای اســتفاده
از منابــع داخلــی بهویــژه داراییهــای خــرد مــردم اســت.
همچنیــن ،میتــوان بــا ایجــاد بســترهای مناســب بــرای
ســرمایهگذاران خــرد خارجــی ،زمیــنۀ حضــور بیشــتر
و تکــرار سفرشــان را فراهــم آورد؛ ایــن امــر میتوانــد بــا
اعطــای ویزاهــای بلندمــدت و بسترســازی بــرای خریــد
و اجــارۀ مــدتدار امــاک و مســتغالت در مناطــق نمونــه
گردشــگری کشــور ،فراهــم شــود .ضمــن اینکــه بــا توجــه
بوکارهای نوپــا
بــه گســترش ف ّنــاوری اطالعــات و کســ 
(اســتارتآپها) بســتر الزم و مشــوقهای کافــی بایــد بــرای
ایــن جنــس از ســرمایهگذاریهای خــرد بیشــتر فراهــم
شــود.

متناســب بــا مخاطبــان هدفــی باشــد کــه بــر اســتفاده از
جاذبههــای گوناگــون آنهــا تأکیــد میشــود.
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دوجانبــه بــا کشــورهای مختلــف يــا از طريــق بســترهايی
ماننــد ارزهــاي ديجيتــال ،در جهــت برطرفکــردن ایــن
محدودیــت گام بــردارد.
بــا توجــه بــه ســناریوهای پیشــنهادی بــرای توســعه

گردشــگری ایــران بــا محوریت همســایگان ،در ادامه ســعی
شــده بــا اعمــال ایــن ســناریوها بهمنزله بســتهای سیاســتی
تأثیــر آنهــا بــر چنــد مــورد از مؤلفههــای کلیــدی توســعه
گردشــگری اعمــال شــود.

سال نهم ،شماره چهارم ،زمستان 1399
نمودار  :3تأثیر سیاستهای پیشنهادی بر چند مؤلفۀ کلیدی توسعۀ گردشگری

بــا توجــه بــه نمــودار  ،3درمجمــوع میتــوان اذعــان کــرد که
اعمــال ســناریوهای پیشــنهادی بهمنزلــه سیاســتهای
اجرایــی تأثیــر مســتقیمی در گردشــگران ورودی بــه
ایــران بهمنزلــه متغیــر اصلــی تحقیــق خواهــد داشــت
و بهکارگیــری ايــن سياســتها در عمــل زمینــه رونــق و
توســعه گردشــگری را فراهــم خواهــد آورد .بــرای مثــال،
بعــد از وزندهــی بــه ایــن ســناریوها و اعمال آنهــا بهمنزله
سیاســت اجرایــی ،تأثیــرات آنهــا در مؤلفــه رضایــت
متفــاوت خواهــد بــود ،ولــی اعمــال آنهــا بیشــک موجــب
رونــق گردشــگری داخلــی و بهویــژه افزایــش ورودیهــای
کشــور از کشــورهای همســایه خواهــد شــد.

نتیجهگیری

گردشــگری یکــی از ظرفیتهــای مزیــتدار ایــران اســت
کــه در سیاســتهای کلــی و اســناد باالدســتی کشــور بــر
لــزوم اســتفاده از آن تأکیــد شــده اســت .ایــن صنعــت در
چهــار دهــه گذشــته و پــس از پیــروزی انقــاب اســامی در
ســال 1357رونــدی بــا چالش ،اما روبهرشــد داشــته اســت.
آنچــه هــم اکنــون بــا آن مواجهایم رســیدن بــه درک اهمیت
توجــه بــه این صنعــت در ســطوح مختلف حاکمیت اســت.
در ایــن بیــن ،توجــه بــه گردشــگران همســایه بهمنزلــه
ظرفیــت اصلــی گردشــگری ورودی بــه ایــران بیشازپیــش
اهمیــت دارد .مشــاهدات آمــاری نشــان میدهــد رونــد

تحليل سيستمی توسعه گردشگری ايران مبتنیبر بازارهای
همسايه و ارائه مدل
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روبهرشــد گردشــگران ورودی بــه ايــران از کشــورهای
همســایه بعــد از ســال  2000میــادی محســوس بــوده
اســت .در ایــن پژوهــش ســعی بــر آن شــده تــا بــا اســتخراج
عوامــل اصلــی و مؤثــر در صنعــت گردشــگری کشــور و بــا
تأکیــد بــر همســایگان ،فرضیههــای دینامیکــی و اجــزای
مــدل جریــان تدویــن شــوند و درنهایــت ســناریوهایی بــرای
توســعه گردشــگری ارائــه شــود .محــور قــراردادن بازارهــای
همســايه ،بهمنزلــه بــازار اصلــي و هــدف گردشــگری ايــران،
از مهمتريــن تتمایــزات ايــن تحقيــق بــا پژوهشهــای
پيشــين بــود .همچنیــن ،ســعی شــده اســت ،بــا تأکیــد بــر
بازارهــای اصلــی گردشــگری کشــور و ظرفیتهــای پنهــان
ایــن بازارهــا بــرای ایــران ،ســطوح مختلــف مســئله ارزیابــی
شــود .بررســی دیدگاههــای ذینفعــان اصلــی در ایــن زمینه
کــه بــه کشــف کالنروایتهــای عوامــل درگیــر و تبییــن
ذهنیتهــای آنهــا منجــر و موجــب ارائــه ســناریوهای
پیشــنهادی شــده اســت ،از ديگــر تمایــزات ايــن تحقيــق
بــا پژوهشهــای پيشــين اســت .داشــتن پویایــی و افــق
زمانــی مشــخص از ویژگیهایــی اســت کــه میتــوان نتایــج
اعمــال ســناریوها را مشــاهد کــرد تــا از ایــن طریــق بــه
نتیجــه تصمیمــات سیاســتی خــود بیشازپیــش آگاهــی
یافــت .آنچــه مســلم اســت اینکــه تحقیــق حاضــر یکــی
از نخســتین پژوهشهایــی اســت کــه بــا رویکــرد پويایــی
سیســتم بــه گردشــگران همســایه پرداختــه اســت و بــرای
کمالیافتــن بــه انجــام مطالعاتــی نیازمنــد خواهــد بــود تــا
بهصــورت جزئــی بــه تکتــک بازارهــای همســایه بپــردازد.
یکــی از اصلیتریــن مزایــای ایــن تحقیــق در مقایســه بــا
پژوهشهــای پیشــین اســتخراج کالنروایتهــای جامعــه
ایرانــی دربارۀ همســایگان اســت .یافتــن ایــن کالنروایتها
کــه بــه نوعــی انــگارۀ جامعــه ایرانــی بــه گردشــگری اســت
یکــی از مهمتریــن عوامــل بــرای سیاســتگذاری شــمرده
میشــود.
هــدف از مدلســازی سیســتمهای پویــا بهدســتآوردن
درک و دیدگاهــی اســت کــه به فهم عمیق از اجزای سیســتم
منجــر شــود .تــا از ایــن طریــق سیاس ـتگذاران بتواننــد بــا
درک پیچیدگیهــای هــر مســئله راهکارهایــی ارائــه دهنــد
کــه بتــوان نتایــج را تاحــدود زیــادی پیشبینیپذیــر کــرد.
در پایــان ،بــرای توســعه صنعــت گردشــگری کشــور ،بــا
توجــه بــه بازارهــای همســایه ،پیشــنهادهایی اجرایــی
ارائــه میشــود :انجــام مطالعــات عمیــق درمــورد بازارهــای
کشــورهای همســایه بهصــورت مجــزا و شــناخت نیازهــا و
ســایق آنها بــرای مســافرت؛ طراحــی محتــوای تبلیغاتی
و بازاریابــی ویــژه بــرای هرکــدام از بازراهــای همســایه

بهصــورت مجــزا؛ بسترســازی بــرای مســافرت بــه ایــران
بــا حــذف روادیــد خانوادگــی و ارائــه ویزاهــای بلندمــدت؛
زمینهســازی بــرای جلــب ســرمایهگذاری خــرد داخلــی
و خارجــی در پروژههــای مختلــف گردشــگری؛ طراحــی
مســیرهای جدید گردشــگری و تســهیل ورود همسایگان به
ایــران از طریق اتومبیلهای شــخصی با محوریت ســفرهای
خانوادگــی و گروهــی؛ تنظیــم و اجراییکــردن پیمانهــای
رســانهای بــا همســایگان ،بــرای تصویرســازی مثبــت ایــران
بیــن همســایگان و همچنیــن مردمــان همســایه در ایــران
و بهعباتــی تصویرســازی مثبــت از خاورمیانــه؛ برگــزاری
رویدادهــای مختلــف فرهنگــی و ورزشــی بــا همــکاری
همســایگان بــرای تقویــت ارتباطــات فرهنگــی ملــت ایــران
بــا ملتهــای همســایه؛ در اولویــت قــراردادن گردشــگری
داخلــی و بــازار 80میلیونــی کشــور بــرای طرحهــای توســعه
گردشــگری؛ ایجــاد مشــوقهای مالیاتــی و تســهیل شــرایط
بوکارهای گردشــگری؛ یکپارچهکــردن
ایجــاد کســ 
بوکارهای جدیــد؛
مجوزهــا بــرای تســهیل در ایجــاد کس ـ 
تقویــت زیرســاختهای ف ّنــاوری اطالعــات بــرای تســهیل
ســفر و اســتفاده از اماکــن و ظرفیتهــای گردشــگری؛ ایجاد
شــبکههای جدیــد رادیو و تلویزیــون با همکاری کشــورهای
همســایه بــرای تبلیــغ و ترویــج فرهنــگ و تمــدن اســامی؛
افزایــش آگاهــی عمومــی درمــورد ظرفیتهــای گردشــگری
و تولیــد محتــوای آموزشــی بــرای دانشآمــوزان مقاطــع
مختلف و دانشــجویان؛ تســهیل مبادالت مالی و انتقــال ارز
بیــن ایــران و کشــورهای مختلــف بــا اســتفاده از پیمانهــای
پولــی دوجانبــه یا ایجــاد پــول واحد بــا محوریت کشــورهای
اســامی یــا ایــران.
نبــود آمــار دقیــق و قابــل اتــکا ،دشــواري امــكان برقــراري
ارتبــاط بــا گردشــگران همســایه و در دســترس نبــودن
مســئوالن و فعــاالن صنعــت گردشــگری کشــور و نبــود
پژوهشهــای کافــی دربــارۀ ظرفیتهــای بــازار گردشــگران
همســایه از مهمتریــن موانــع پژوهــش حاضــر بهشــمار
میرونــد.
همچنیــن ،بــه دیگــر محققــان توصیــه میشــود ،بــا توجــه
بــه گوناگونــی انــواع گردشــگری و همچنین تنوع کشــورهای
همســایه بــا ویژگیهــای مختلــف ،ظرفیتهــای گوناگــون
گردشــگری کشــور اعــم از ســامت ،زیارتــی ،ورزشــی،
طبیعتگــردی و ...را بــا توجــه به نیازهــای بازار کشــورهای
همســایه مــورد پژوهــش قــرار دهنــد تــا از ایــن طریــق بــرای
گونههــای مختلــف گردشــگری بــا توجه بــه تنوع کشــورهای
همســایه سیاس ـتهای علمــی و عملــی ارائــه دهنــد.
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اســترمن ،جــان.د .)1388( .پوياييشناســي كســبوكار.
ترجمــه کــورش برارپــور و همــكاران .تهــران :ســمت.
اســعدی ،میرمحمــد ( .)1394طراحــی مــدل توســعه
گردشــگری بــا رویکــرد متدولــوژی سیســتمهای نــرم و
پویایــی سیســتم (مــورد مطالعــه اســتان یــزد) .رســاله
دکتــری دورۀ مدیریــت سیســتمها .دانشــگاه تربیــت
مــدرس.
اســفندیارپور بروجنــی ،ســیما ( .)1392مدلســازی
پویاییهــای صنعــت گردشــگری ایــران جهــت ارائــه
راهکارهــا و اســتراتژیهای توســعه و تأثیــر آن بــر امنیــت
ملــی .پایاننامــه کارشناســی ارشــد مهندســی صنايــع.
دانشــگاه مالــک اشــتر.
حیــدری چیانــه ،رحیم و حســینزاده دلیر ،کریــم (.)1382
«جســتاری پیرامــون ارزیابــی صنعــت توریســم در ایــران».
مجلــه جغرافیــا و برنامهریــزی ،ش  ،13ص .94 -59
داس ویــل ،راجــر ( .)1379مدیریــت جهانگــردی ،مبانــی
راهبردهــا و آثــار .ترجــمۀ ســیدمحمد اعرابــی و داوود
ایــزدی .تهــران :دفتــر پژوهشهــای فرهنگــی.
رضوانــی ،محمدرضــا و مــرادی ،مهرنــوش (.)1391
"امکانســنجی توســعه گردشــگری بــا رویکــرد سیســتمی
در روســتاهای حاشــیه کویر میقان اراک" .فصلنامه اقتصاد
قضــا و توســعه روســتایی ،دوره  ،1شــماره  ،2ص 40-15
ســخی ،آســیه ( .)1390شناســایی اجزای نظام گردشگری
ایــران جمهــوری اســامی ایــران و تعییــن اثــرات متقابــل
آنهــا .پایاننــامۀ کارشناســی ارشــد مدیریــت جهانگردی.
دانشــگاه عالمــه طباطبایی
سوشــيل ،داگالس ( .)1393پویاییهــاي سيســتم:
رويكــردی كاربــردی بــرای مســائل مديريتــی .ترجمــه
ابراهيــم تيمــوری ،عليرضــا نورعلــی و نريمــان ولــیزاد.
تهــران :انتشــارات دانشــگاه علــم و صنعــت.
صمــدی ،علیحســین ،مصلــح شــیرازی ،علینقــی و
روحــی ،آناهیتــا (« .)1391طراحــی یــک مــدل داینامیــک
بــرای صنعــت گردشــگری در ایــران بــا اســتفاده از رویکــرد
پویاییشناســی سیســتم بــرای افــق ایــران .»1404
فصلنامــه مدلســازی اقتصــادی ،دورۀ  ،6شــمارۀ ،1
ص 65ـ.89
گــودرزی ،ســهيل ( .)1390ارائــه سياســتها و
اســتراتژیهايی بــرای كنتــرل و كاهــش پديــده اســكان
غيررســمی در اســتان تهــران :بــا اســتفاده از رويكــرد
پويايیشناســی سيســتم .پاياننامــه كارشناســی ارشــد
 MBAدانشــكدۀ مديريــت و فناوریهــای نــرم ،دانشــگاه
صنعتــی مالــك اشــتر.

مــدوز ،دنــا اچ .)1392( .تفکــر سیســتمی .ترجمــه عــادل
آذر و حامــد فــاح تفتــی .تهــران :انتشــارات دانشــگاه امــام
صــادق(ع).
مرعشــی ،ســیدجعفر ،بلیــغ ،وحیــده و غیاثآبــادی،
علــی ( .)1391تفکــر سیســتمی و ارزیابــی کارآمــدی آن
در مدیریــت جامعــه و ســازمان .ویراســت ســوم .تهــران:
انتشــارات ســازمان مدیریــت صنعتــی.
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