
طراحی مدل وفاداری به برند مقصد گردشگر براساس نقش ترکیبی
 تجربۀ برند مقصد، شخصیت برند مقصد و ارزش ویژۀ برند مقصد 

از دیدگاه گردشگران خارجی
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تدوين سناريوهای پيش رو در زمينۀ آيندۀ توسعۀ گردشگری پايدار استان گيالن 

یلدا فتاح زاده1 ،   اسماعیل صالحی2 ،  مریم خستو3
    

1. دانشــجوی دکتــری شهرســازی، گــروه شهرسازی،دانشــکده معمــاری و شهرســازی،واحد قزویــن، دانشــگاه آزاد اســالمی، قزویــن، ایــران 
.

2. دانشــیار گــروه برنامه ریــزی و مدیریــت محیط زیســت، دانشــکدۀ محیــط زیســت، پردیــس فنــی دانشــگاه تهــران، تهــران، ایــران 
. tehranssaleh@ut.ac.ir مســئول(؛  )نویســندۀ 

ایــران. قزویــن،  اســالمی،  آزاد  دانشــگاه  قزویــن،  واحــد  شهرســازی،  و  معمــاری  دانشــکدۀ  شهرســازی،  گــروه  اســتادیار   .3 
4. پژوهــش حاضــر مســتخرج از رســاله دکتــری یلــدا فتــاح زاده بــا عنــوان »تبییــن سناریونویســی توســعه گردشــگری پایــدار اســتان گیــالن« 
در گــروه شهرســازی دانشــگاه آزاد اســالمی واحــد قزویــن بــه راهنمایــی آقــای دکتــر اســماعیل صالحــی و مشــاورۀ خانــم دکتر مریم خســتو اســت.

چکیده	
و  برنامه ریزی ها  علوم،  از  بسیاری  در  گسترده ای  به طور  آینده نگاری  امروزه 
سیاست گذاری ها به کار گرفته می شود. سناریونویسی، به منزله یکی از روش های 
تهدیدها،  شرایط،  شناخت  و  سیاست ها  تحلیل  برای  ابزاری  آینده پژوهی، 
فرصت ها، نیازها و ارزش های برتر آینده است. هدف از این پژوهش شناسایی 
سناریوهای ممکن و محتمل آیندۀ توسعه گردشگری پایدار استان گیالن در 
افق 1425 است. در پژوهش پیش رو، با بهره گیری از روش تحلیل ساختاری که 
یکی از روش های متداول و پذیرفته شدۀ آینده پژوهی است، با استفاده از نرم افزار 
میک مک، مؤلفه های توسعه گردشگری پایدار استان گیالن تحلیل شده است. در 
این راستا، ابتدا 38 مؤلفه در چهار بعد اصلی از میان اسناد فرادست و پژوهش های  
مرتبط با موضوع استخراج شده و با استفاده از نظر 26 نفر از افراد خبره و کارشناسان 
متخصص، ماتریس تأثیرات متقاطع تشکیل شده است. در ادامه، با استفاده از 
نرم افزار میک مک، دوازده پیشران اصلی مؤثر بر توسعه گردشگری پایدار استان 
شناسایی شده است. این عوامل براساس تحلیل های سناریونویسی به 36 وضعیت 
احتمالی می انجامند. نتایج نرم افزار سناریو ویزارد )Scenario Wizard( گویای این 
مطلب است که هفت سناریو، با سازگاری قوی، احتمال وقوع بیشتری در توسعه 
گردشگری پایدار آیندۀ استان دارند. سناریوی 1 بهترین سناریوی پیش برنده در 
جهت توسعه گردشگری پایدار استان گیالن است که همه دوازده عامل اصلی جزو 
عوامل مطلوب است و هیچ یک از عامل ها در حالت روند ایستا یا بحرانی قرار ندارد. 
در این سناریو همه عوامل اصلی روندی مثبت دارند و با گذشت زمان، تغییراتی 

مثبت در توسعه گردشگری پایدار استان گیالن ایجاد می کنند.
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 گردشــگری پایــدار، آینده پژوهی، 

سناریونویســی، گیالن 

مقدمه
برنامه ریــزی بــرای آینــده بــر اســاس نیازهــا یــا کمبودهــای 
ــور  ــرای حض ــبی ب ــی مناس ــرمایه مل ــی، س ــی فعل خدمات
موفــق در جهــان پیــش رو نیســت. بــرای ایفــای نقــش 
در آینــده ابتــدا بایــد، بــا اتــکا بــه رویکردهــای جدیــد 
و  توســعه  پیشــران های  جــدی  به طــور  برنامه ریــزی، 
تحــوالت آینــده براســاس مگاترندهــا و روندهای ناپیوســته 
سناریوســازی شــود و مســائل چالش برانگیز کنونی و آینده 
ــه واکاوی  ــای جامع ــا و توانمندی ه ــا قابلیت ه ــب ب متناس

ــود  ــزی ش ــده برنامه ری ــق در آین ــور موف ــرای حض ــود و ب ش
ــی،  ــای اجتماع ــکاران، 1397: 16(. نظام ه ــژاد و هم )احدن
طبیعــی و فرهنگــی تحت تأثیــر جهانی شــدن به ســرعت 
ــد. ایــن دگرگونی هــا ســبب شــکل گیری  درحــال دگرگونی ان
عدم قطعیت هــای گســترده می شــود کــه ضــرورت توجــه بــه 
ــتفاده  ــد )Kok et al., 2011: 838(. اس ــدان می کن ــده را دوچن آین
ــرای  ــه ای ب ــهری و منطق ــای ش ــناریو در زمینه ه ــیوۀ س از ش
مدل ســازی، برنامه ریــزی و درک توســعۀ فضایــی جایگزیــن، 
کــه بــا عــدم قطعیت هــای ذاتی همراه اســت، بســیار مناســب 

 .)Oana et al., 2011: 246( اســت
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تدوین سناریوهای پیش رو در زمینه آیندۀ توسعه
گردشگری پایدار استان گیالن 

112 صالحی  و  همکاران

اهمیــت  و  جایــگاه  بــه  توجــه  بــا  حاضــر،  عصــر  در 
همه جانبــه ای کــه پایــداری به منزلــه پارادایــم حاکــم در 
مقولــه توســعه به دســت آورده، توجــه و پرداختــن  به توســعه 
پایــدار گردشــگری ضــروری اســت. درواقــع گردشــگری 
گــذرگاه توســعه پایــدار تلقــی می شــود کــه بــا ماهیتــی 
گردشــگران،  نیــاز  برطرف کــردن  عالوه بــر  چندبعــدی، 
باعــث به وجودآمــدن تغییــرات عمــده ای در سیســتم جامعه 
میزبــان می شــود )Dwyer et al, 2009: 61(. گردشــگری پایــدار 
رونــدی بــرای دســتیابی بــه توســعۀ اقتصــادی عالوه بــر 
حفاظــت، نگــه داری و ارتقــای محیط زیســت درنظــر گرفتــه 
می شــود )شــفیعی و همــکاران، 1396: 96(. در ایــن میــان، 
یکــی از موضوعاتــی کــه نقــش اساســی در توســعه اقتصــادی 
طراحــی  و  آینده نگــری  بــا  و  دارد  روســتاها  و  شــهرها 
پیشــران های اصلــی بــه بهبــود رشــد اقتصــادی و باالرفتــن 
کیفیــت زندگــی افــراد منجــر می شــود، مقولــه توســعه 
صنعــت گردشــگری اســت. اهمیــت بحــث آینده پژوهــی در 
صنعــت گردشــگری باعــث شــده از برنامه ریــزی مبتنــی بــر 
ــا  ســناریو به منزلــه ســتون فقــرات گردشــگری یــاد کننــد. ب
توجــه بــه اهمیــت گردشــگری، لــزوم اســتفاده از مطالعــات 
ــر  ــی و دیگ ــان علم ــوی ذی نفع ــت از س ــن صنع ــده در ای آین
ذی نفعــان مرتبــط مــورد توجــه قــرار گرفتــه و بررســی هایی 
ــم زاده،  ــنی و رحی ــت )حس ــده اس ــام ش ــه انج ــن زمین در ای

 .)140  :1398
شــمال ایــران کــه یکــی از قطب هــای گردشــگری کشــور 
اســت، بــا برخــورداری از میراث هــای طبیعــی بی نظیــر، 
ــاس  ــد. براس ــذب می کن ــگر را ج ــا گردش ــاالنه میلیون ه س
شــاخص های جامعــه اکوتوریســم )TES( و ســازمان جهانــی 
گردشــگری )WTO(، گســترۀ جغرافیایــی هــر منطقــه بــه 
بین المللــی  گردشــگری  جاذبه هــای  دارای  گــروه  چهــار 
)مســافران خارجــی(، ملــی )مســافران داخلــی(، محلــی 
جاذبه هــای  فاقــد  و  ناحیــه ای(  و  منطقــه ای  )مســافران 
ایــن  در  گیــالن  اســتان  می شــود.  تقســیم  ســیاحتی 
تقســیم بندی دارای شــرایط جاذبــه گردشــگری بین المللی، 
ـ منطقــه ای اســت. به صراحــت می تــوان  ملــی، و محلی 
گفــت کــه جای جــای ایــن اســتان شــرایطی دارد کــه هــر نــوع 
مســافر بــا گرایش هــای گوناگــون را بــه خــود جــذب می کنــد. 
موفقیــت توســعه گردشــگری در هــر ناحیــه بــه تعــادل میــان 
جنبه هــای محیطــی، اقتصــادی، اجتماعــی و فرهنگــی 
نیــاز دارد کــه موجــب گردشــگری پایــدار شــود. ایــن همــه، 
اهمیــت برنامه ریــزی در حوزۀ گردشــگری شــهری را گوشــزد 
ــای  ــه روش ه ــکا  ب ــرات، ات ــش تغیی ــا افزای ــا ب ــد؛ ام می کن
نیــاز  جواب گــوی  پیش بینــی  بــر  مبتنــی  برنامه ریــزی 
مدیریت هــای کالن کشــور نیســت. درواقــع ســایه ســنگین 

عدم قطعیت هــا و رویدادهــای ناپیوســته و شــگفت انگیز 
وضعیــت را به گونــه ای دگرگــون ســاخت کــه پیش بینــی 
آینــده در جهــان پــر هیاهــو بــرای برنامه ریــزان مشــکل 

می رســید.  به نظــر 
ــتان  ــی اس ــگری در نواح ــژه گردش ــگری و به وی ــوزۀ گردش ح
گیــالن کــه یکــی از جذاب تریــن مقاصــد گردشــگری کشــور 
اســت بــه برنامه ریــزی بلندمــدت کارا و مفیــد نیــاز دارد. بــر 
ــه  ــخ گویی ب ــدف پاس ــا ه ــش رو ب ــش پی ــاس، پژوه ــن اس ای
ایــن پرســش ها انجــام گرفتــه اســت: عوامــل اصلــی مؤثــر بــر 
چشــم انداز آینــدۀ توســعه گردشــگری پایــدار اســتان گیــالن 
ــر  ــر تأثی ــر یکدیگ ــه ب ــدر و چگون ــل چق ــن عوام ــد؟ ای کدام ان
می گذارنــد؟ چگونــه می تــوان بــا اســتفاده از روش هــای 
نویــن آینده پژوهــی و بــا توجــه بــه قابلیت ها و پتانســیل های 
گردشــگری اســتان گیــالن بــه تدویــن ســناریوهای ممکــن و 
انتخــاب ســناریوهای مطلــوب در افــق 1425 دســت یافــت؟

مروری بر ادبيات موضوع
و  ارزیابــی  بررســی،  اختــراع،  یــا  کشــف  آینده پژوهــی 
پیشــنهاد آینــده ای ممکــن، محتمــل و قابل ترجیــح اســت. 
دربــارۀ  مطالعــه  خواســتگاه  اولیــن  ولــز1  جــی.  اچ. 
ــبت  ــا2 )1859( نس ــس دو مولین ــر لویی ــه اث ــده را ب آین
آینده پژوهــی،  عرصــه  در   .)Sardar, 2010: 179( می دهــد 
به ویــژه آینده پژوهــی گردشــگری پایــدار، پرداختــن بــه 
ــد  ــدنی فراین ــزء جدانش ــرای آن، ج ــزی ب ــده و برنامه ری آین
آینده پژوهــی به شــمار مــی رود. در بیشــتر مــوارد پرداختــن 
ــا،  ــل رونده ــی و تحلی ــر پیش بین ــه ب ــدون تکی ــده ب ــه آین ب
به وجــود  برنامه هــا  اجــرای  در  بی شــماری  مشــکالت 
آورده اســت. ایــن مشــکالت اغلــب ناشــی از بی توجهــی 
بــه آثــار فّناوری هــای نوظهــور یــا درحــال ظهــور در زندگــی 
ــر  ــی مؤث ــل اصل ــران و عوام ــای پیش ــت از نیروه ــر و غفل بش
ــی  ــعه آت ــای توس ــا چالش ه ــکالت ی ــل مش ــهیل ح ــر تس ب
اســت. تصمیم گیــران و کارشناســان صنعــت گردشــگری 
ــعه  ــه توس ــد ب ــر و تحول ان ــال تغیی ــم درح ــه دائ ــان ک در جه
رهیافت هــای جدیــد پیش بینــی و آمادگــی بــرای آینــده نیاز 

ــد، 1398: 204(.  ــی مج ــد و نعیم ــی مج ــد )نعیم دارن
آنچــه در ایــن پژوهــش بــه کار مــی رود، روش سناریونویســی 
روش هــای  از  یکــی  سناریونویســی  می شــود.  نامیــده 
آینده پژوهــی و ابــزاری بــرای تحلیــل سیاســت ها و شــناخت 
ــر  ــای برت ــا و ارزش ه ــا، نیازه ــا، فرصت ه ــرایط، تهدیده ش
آینــده اســت )موســوی و همــکاران، 1396: 53(. در فرهنــگ 
لغــت، ســناریو طــرح کلــی وضعیــت طبیعــی یــا موردانتظــار 

1.H. G. Wells

2.Luis de Molina
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حــوادث عنــوان شــده اســت. اگــر ســناریو تخصصی تــر 
تعریــف شــود، داســتانی توصیفــی از بدیل هــای موجــه اســت 
 .)Ringland, 2006: 18( کــه بــه بخــش خاصــی از آینــده نظــر دارد
ــر  ــتان ها، تصاوی ــل و داس ــای بدی ــریح آینده ه ــناریوها تش س
یــا طرح هایــی دربــارۀ چگونگــی آشکارشــدن آینده انــد. 
ــدف  ــت و ه ــا اس ــر عدم قطعیت ه ــناریوها ب ــی س ــز اصل تمرک
ــذار  ــی و تأثیرگ ــای اصل ــایی عدم قطعیت ه ــناریوها شناس س
ــت.  ــازمان اس ــر س ــش روی ه ــردی پی ــای راهب در تصمیم ه
ــه پیامدهــای آن هــا در ســناریوها مشــخص  ــی ک تصمیم های
ــی  ــده ارزیاب ــای آین ــل، عدم قطعیت ه ــت و در مقاب ــده اس ش
می شــوند )رمضانی و همــکاران، 1396: 87(. ســناریونگاری، 
برخــالف برخــی روش هــای آینده پژوهــی، هیــچ ادعایــی 
دربــارۀ پیش بینــی قطعــی و مطمئــن آینــده نــدارد؛ امــا ایــن 
روش بــا اســتفاده از اطالعــات موجــود چندیــن داســتان 
منطقــی و منســجم را دربــارۀ جهــان آینــده تدویــن می کنــد.

دهه هــای 1960  در  گردشــگری  آینده پژوهــی  بــه  توجــه 
و 1970 در ایــاالت متحــدۀ امریــکا و اروپــا بــا تأکیــد بــر 
ــتیابی  ــد )Pos tma, 2015: 48(. دس ــاز ش ــا آغ ــی تقاض پیش بین
ــه عواملــی نظیــر ســاختار مناســب  ــه توســعۀ گردشــگری ب ب
ــن  ــانی، قوانی ــروی انس ــوزش نی ــزی و آم ــازمانی، برنامه ری س
و مقــررات گردشــگری و جــذب ســرمایه وابســته اســت. 
ــایۀ  ــر پ ــگری را ب ــرایطی از گردش ــدار )S t( ش ــگری پای گردش
ــن  ــه در آن، ضم ــد ک ــف می کن ــدار توصی ــعۀ پای ــول توس اص
آثــار  هــمۀ  بــه  نیازهــای  ذی نفعــان،  درنظرگرفتــن 
کــه  محیطــی  و  اجتماعــی  و  اقتصــادی  احتمالــی 
باشــد  داشــته  همــراه  بــه  اســت  ممکــن  گردشــگری 
ــعه  ــرای توس ــد )Waligo et al., 2015: 48(. ب ــه می کن توج
پایــدار و مناســب صنعــت گردشــگری، وجــود مدیریــت توانــا 
و منســجم و هماهنگــی بیــن بخش هــای دولتــی و خصوصــی 

بســیار مهــم اســت )تقوایــی و صفرآبــادی، 1390: 41(. 
جدول 1: پيشينۀ پژوهش

نتايج پژوهشعنوان پژوهشپژوهشگران

پیش بینی فرصت و گردشگری، تجسم )شوينگر )1984
سناريو برای سال 2000 تا 2010

شوينگر به بررسی روندهای محتمل در اوقات فراغت و گردشگری پرداخته است. در اين پژوهش، 
برنامه ريزان عالقه مند به فرصت های زمانی و گردشگری را برای سازگاری با تغییرات آينده تشويق 
می كند. او اين كار را با توصیف شرايط آينده انجام داده است. اين پژوهش برای پاسخ گويی به اين 

پرسش انجام شده است: »چه تصمیم هايی بايد از سوی متولیان در سال های پیش رو اتخاذ شود تا امیدوار 
باشیم در زمان مناسبی اين روندها محقق شود؟«

گوسلینگ و اسکات 
برنامه ريزی سناريوی گردشگری پايدار)2012(

اين دو پژوهشگر به معرفی نقش برجستۀ مدل های سناريونويسی در حوزۀ گردشگری و سیر 
تکاملی آن ها از نسل اول مدل های مبتنی بر پیش بینی سال های 1980 تا نسل جديد مدل های پیچیده، 

يک پارچه، سلسله مراتبی، پويا و حتی تطبیقی امروزی پرداخته اند. همچنین يک سری از مقاالت 
برنامه ريزی سناريوی جديد را معرفی كرده اند كه طیف وسیعی از موضوعات ازجمله تجزيه وتحلیل 
سناريوی تئوری پردازی، برنامه ريزی سناريوی خالف، سیستم های پشتیبانی اقتصاد سبز، سناريوهای 

تغییر آب و هوا )برای اسکی و گردشگری ساحلی(، ابزارهای سناريويی تعیین مقصد و مديريت 
انتقال را به منزلۀ ابزاری برای سناريوسازی پوشش می دهد.

گردشگری شهرهای كوچک و متوسط النگوار )2013(
در سال 2030

چهار سناريو متصور می شود: سناريوی مرجع، سناريوی توسعۀ پايدار )همکاری مشترک(، سناريوی 
توسعۀ قطبی )منطقه ای( و سناريوی ركود، درگیری و كاهش توسعه. النگوار با بیان سه فاكتور 

اصلی تأثیرگذار در توسعۀ ردشگری، يعنی امنیت، رقابت در استفاده از فنّاوری اطالعات و تغییرات 
آب و هوايی بیان می كند كه در همه حال تعداد گردشگران داخلی و خارجی رو به افزايش خواهد بود.

استراتیگیا و كاتسونی 
)2015(

چارچوب تجزيه و تحلیل سناريوی 
سیاست راهبردی برای توسعۀ گردشگری 

پايدار نواحی كوچک پیرامون ايسلند 
)نمونۀ موردی: لفکادا ايسلند(

خواستار توسعۀ يک پارچه در ايسلند با تأكید بر بهره برداری از سرمايۀ گردشگری پايدار محلی است. 

كارلیسلی و همکاران 
)2016(

آينده پژوهی راهیردی برای مجموعۀ 
تجاری گردشگری شهری 
)نمونۀ موردی: بورنموث(

به ارائۀ سیستمی كل نگرانه و چندبعدی می پردازد كه اين سیستم ها با حمايت از يک پارچگی و 
پیوستگی در مشوق های سرمايه گذاری به شناسايی راهبرد های پیشنهادی كاربری زمین در گردشگری 

و اوقات فراغت كمک می كنند. 

آويدک و اسمولسکا 
)2017(

آينده نگاری  روش برنامه ريزی راهبردی 
تأثیرگذار در گردشگری

فرصت هايی كه توسط روش آينده نگاری در زمینۀ تغییرات محیط زيستی در صنعت گردشگری ارائه 
داده اند و همچنین مزايايی كه ممکن است با استفاده از برنامه ريزی سناريو به وجود بیايد را بیان می كند.

شمس و همکاران 
)1395(

تحلیل و ارزيابی كاربرد روش تحلیل 
سلسله مراتبی فازی در اولويت بندی 

سناريوهای توسعۀ گردشگری روستايی 
)مطالعۀ موردی: استان مازندران)

بهره گیری از شیوۀ سناريونويسی و روش تحلیل سلسله مراتبی فازی به محتمل بودن سه سناريو: 
توسعۀ گردشگری سالمت، گردشگری روستاهای بکر و گردشگری خوراک. نتايج نشان می دهد 

كه سرمايه گذاری در حوزۀ تحقق اين سه سناريو ممکن است راهکار خوبی برای توسعۀ گردشگری 
روستايی در استان مازندران باشد.

 زالی و عطریان

1395))

تدوين سناريوهای توسعۀ گردشگری 
منطقه ای بر اساس اصول آينده پژوهی 

)مورد مطالعه: استان همدان(

چهارده عامل اصلی در توسعۀ گردشگری آينده استان همدان تأثیر گذار است. اين عوامل براساس 
تحلیل های سناريونويسی به 41 وضعیت احتمالی می انجامند. در نهايت، برای سناريوهای مهم 

راهبردهايی برای توسعۀ گردشگری استان همدان ارائه شد.
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نتايج پژوهشعنوان پژوهشپژوهشگران

تقوايی و حسینی خواه 
)1396(

برنامه ريزی توسعۀ صنعت گردشگری 
مبتنی بر روش آينده پژوهی و 

سناريونويسی )مطالعۀ موردی: شهر 
ياسوج(

با بهره گیری از روش تحلیل آثار متقاطع و CIB، 8 پیشران حیاتی به منزلۀ عوامل و پیشران های اصلی 
توسعۀ صنعت گردشگری شهر ياسوج انتخاب شده است. در نهايت مطلوب ترين سناريو گزينش 
می شود كه مبتنی بر حفظ، تدوين، افزايش، تعامل، توسعه، رشد كمی و كیفی، افزايش و بهبود 

امنیت خواهد بود.

موسوی و همکاران 
)1396(

تدوين سناريوهای عوامل مؤثر بر توسعۀ 
گردشگری استان آذربايجان غربی با 

استفاده از سناريو ويزارد

تعداد 37 وضعیت احتمالی مختلف برای عوامل اصلی درنظر گرفته شد و سناريوهای خروجی 
سناريو ويزارد عبارت اند از: 4 سناريو با سازگاری باال، 1600 سناريو با سازگاری ضعیف و 672 
سناريوی ناسازگار. 4 سناريو سازگاری بیشتری در توسعۀ گردشگری آينده استان دارند و از بین 
4 سناريو، سناريوی 1 شرايط مطلوب و ايده آل )سناريوی پیش برنده(، سناريوی 2 يک سناريوی 
به نسبت مطلوب و حالت بینابینی دارد و سناريوی 3 و 4 وضعیت بحرانی و نامطلوب برای آيندۀ 

گردشگری استان دربردارند.

علی اكبری و 
همکاران )1397(

شناسايی پیشران های مؤثر  بر وضعیت 
آيندۀ گردشگری پايدار شهر كرمان با 

رويکرد آينده پژوهی

با بهره گیری از روش های تحلیل ساختاری میک مک و دلفی، از بین ده عامل اصلی در آينده توسعۀ 
گردشگری پايدار شهر كرمان، رقابت پذيری تأثیرگذارترين عامل اساسی در توسعۀ گردشگری 
پايدار شهر كرمان است. حذف موانع سفر، گسترش فضاهای ساخته شده مرتبط با گردشگری، 

تخريب محیط در اثر ساخت و ساز بیش از حد خانه های دوم و مشاركت و هم بستگی در درجه های 
بعدی اهمیت قرار دارند.

ده ده زاده سیالبی و 
احمدی فرد )1398(

تعیین پیشران های اصلی مؤثر بر توسعۀ 
گردشگری با رويکرد آينده پژوهی 

)مطالعۀ موردی: شهرهای استان 
مازندران(

سیزده عامل پیشران های اصلی توسعۀ گردشگری استان شناسايی شدند. از میان پیشران های اصلی، 
متغیر بخش زيرساختی و خدماتی بیشترين تأثیر را در توسعۀ گردشگری استان داشته اند.

روش پژوهش
کاربردی  هدف  با  پژوهش های  ازجمله  حاضر  پژوهش 
اساس  بر  ماهیت  نظر  از  پژوهش  روش  می شود.  محسوب 
اکتشافی  و  تحلیلی  آینده پژوهی،  علمی  جدید  روش های 
است که با به کارگیری ترکیبی از تحلیل های کّمی و کیفی انجام 

گرفته است.
متغیرهای پژوهش حاضر ابتدا از اسناد فرادست شامل طرح 
آمایش استان گیالن، طرح توسعه ناحیه غرب استان گیالن، 
شهر  راهبردی  توسعه  طرح  رشت،  شهری  مجموعه  طرح 
انزلی و همچنین مقاالت انجام شده در خصوص گردشگری 
پایدار استان گیالن استخراج شد. با بهره گیری از منابع مذکور 
و همچنین مصاحبه با کارشناسان متخصص در این حوزه 38 
شاخص اصلی توسعه گردشگری پایدار استان گیالن انتخاب 
شده است. برای محاسبه تعداد جامعه آماری کارشناسان 
خبره، فرمول یا رابطه دقیقی وجود ندارد. در این نوع روش ها 
دانش و تخصص خبرگان بر کّمیت آن ها ارجحیت دارد؛ اما 
نباید  کارشناسان  تعداد  عمومًا  سناریونگاری  مطالعات  در 
از  که  پژوهش  آماری  جامعه  بین  از  باشد.  نفر  از 25  کمتر 
مدیران فعال اجرایی استان و کارشناسان خبره در سطوح 
مختلف با تخصص های برنامه ریزی گردشگری، برنامه ریزی 
شهری و منطقه ای تشکیل شده است، تعداد 26 نفر حجم 
نمونه درنظر گرفته شده اند. متغیرهای پژوهش در چهار بعد 
ـ فرهنگی و اقتصادی( و  )زیست محیطی، کالبدی، اجتماعی 
38 شاخص )عامل( مرتبط تقسیم بندی شده اند )جدول 2( 
و برای هریک نشانگر کوتاه1 درنظر گرفته شده است. برای 
1 .Short Label

شناسایی مهم ترین عوامل تأثیرگذار در توسعه گردشگری 
از  استفاده  با  ساختاری  تحلیل  روش  گیالن  استان  پایدار 
انجام  برای  ادامه  در  شد.  گرفته  به کار  میک مک  نرم افزار 
تحلیل ها از نرم افزار سناریو ویزارد استفاده شده است. این 
نرم افزار برای انجام محاسبات پیچیدۀ سناریونویسی طراحی 
شده است. اساس کار این نرم افزار بر مبنای ماتریس های اثر 

متقابل )CIM( است.

جدول 2: متغيرهای پژوهش )مطالعات کتابخانه ای نگارندگان، علی اکبری
 و همکاران)1397(، زالی و عطريان )1395(، ده ده زاده سيالبی

 و احمدی فرد )1398((

نشانگر کوتاهعالمتشاخص هاابعاد

ت محیطی
زيس

Var1Cap envظرفیت تحمل محیط زيست

Var2Cha cliتغییر اقلیم

Var3Redu resكاهش منابع برگشت ناپذير

ارتقای سطح آگاهی های 
زيست محیطی

Var4Imp awa 

Var5Opti useاستفادۀ بهینه از زمین

كاهش میزان آسیب رسانی 
اكولوژيکی

Var6Redu dam

بهبود كیفیت محیط زيست شهری به 
سبب حضور گردشگران

Var7Que env

تخريب محیط در اثر ساخت و ساز 
بیش از حد خانه های دوم

Var8Dam env

شیوه های بهداشتی دفع زباله و 
پسماندها

Var9Sani sew
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نشانگر کوتاهعالمتشاخص هاابعاد

ی
کالبد

رعايت نظام مندی در ساخت و سازها و 
كیفیت كالبدی

Var10Phy qua

Var11Den popتراكم جمعیت در مناطق گردشگرپذير

تغییر كاربری اراضی بر اثر 
فعالیت های گردشگری

Var12Cha lan

گســترش فضاهای ساخته شده مرتبط 
با گردشگری

Var13Dev spa

 تطابق ساخت و ساز با فرهنگ بومی و
محیط طبیعی ناحیۀ موردنظر

Var14Cons t

كاهش سايت های مناطق گردشگری 
واقع در مناطق خطرناک و ريسک پذير

Var15Redu tour

 Var16Inc infraافزايش تأسیسات زيربنايی

Var17Des spaطراحی مناسب فضاها و زيباسازی منطقه

Var18Reco tourبازسازی آثار گردشگری

افزايش زيرساخت های حمل و نقل 
منطقه ای )جاده ای و هوايی(

Var19Inc trans

ی
ی - فرهنگ

امع
اجت

 مشاركت و هم بستگی گروه ها و
ساكنان محلی

Var20Part loca

 تعداد نهادهای غبررسمی و غیردولتی
مرتبط با فعالیت های گردشگری

Var21Cons info

 ارتقای سطح فرهنگ عمومی ناحیۀ
موردنظر در جذب گردشگر

Var22Imp cul

 اطالع رسانی مردم در ارتباط با اهمیت
وجود گردشگران در ناحیۀ موردنظر

Var23Awar 

Var24Feas t seasبرگزاری جشنواره های فصلی و فرهنگی

 افزايش فنّاوری به خصوص در صنعت
حمل و نقل

Var25Inc tec

 حمايت از امنیت و سالمت اجتماعی
شهروندان

Var26Sup sec

Var27Localiبومی سازی

Var28Aga retمیزان تمايل گردشگران به بازگشت دوباره

Var29Cus tآداب و رسوم و ارزش های بومی

ی
صاد

اقت

 میزان اشتغال زايی در مشاغل سودآور
بخش گردشگری

Var30Empl

Var31Vari jobتنوع فرصت های شغلی

Var32Priv capمیزان سرمايه گذاری های بخش خصوصی

 تعداد فعالیت ها و بنگاه های
گردشگری فعال

Var33Acti corpo

 تقويت اقتصاد محلی و تنوع بخشی
طوالنی مدت اقتصادی

Var34Econo

Var35Competiرقايت پذيری

Var36Red poveكاهش فقر و فقرزدايی

 میزان گسترش بازارهای تولیدی محصوالت
محلی به واسطۀ توسعۀ گردشگری

Var37Prod mar

Var38Pres faciارائۀ تسهیالت برای جذب سرمايه گذار

محدودۀ موردمطالعه
ــا  ــه ب ــت ک ــالن اس ــتان گی ــش اس ــن پژوه ــی ای ــرو مکان قلم
مســاحت 14711 کیلومترمربــع، 0/9 درصــد از مســاحت 
کشــور را دربــر گرفتــه اســت. موقعیــت جغرافیایــی ایــن 
ــه  ــه و 27 دقیق ــا 38 درج ــه ت ــه و 34 دقیق ــتان در 36 درج اس
ــه و 34  ــا 50 درج ــه ت ــه و 53 دقیق ــمالی و 48 درج ــرض ش ع
دقیقــه طــول شــرقی از نصف النهــار قــرار دارد. جمعیــت 
اســتان گیــالن در ســال 1395 براســاس آخریــن سرشــماری 
عمومــی نفــوس و مســکن 2.530.696 نفــر بــرآورد شــده 
اســت. اســتان گیــالن براســاس آخریــن تقســیمات کشــوری 
ــهر،  ــش، 52 ش ــتان، 43 بخ ــال 1395 دارای 16 شهرس در س
109 دهســتان و 2583 آبــادی دارای ســکنه و 332 آبــادی 

ــت.  ــکنه اس ــی از س خال
برخــورداری از ویژگی هــای مناســب طبیعــی و اکولوژیــک 
ــی  ــی و فرامل ــادی مل ــی و اقتص ــات اجتماع ــراه ارتباط به هم
موقعیــت ممتــازی بــه ایــن اســتان بخشــیده اســت. ازآنجاکه 
ــرمایه های  ــواع س ــه ای از ان ــامل مجموع ــعه ش ــل توس عوام
)طبیعــی و مکانــی، فرهنگی و اجتماعی، انســانی و دانشــی، 
اقتصــادی، کالبــدی( اســت، در ادامــه بــه چنــد نمونــه به طــور 
خالصــه اشــاره می شــود: وجــود جنگل هــای هیرکانــی، 
تــاالب انزلــی و دیگــر تاالب هــا و پناهگاه هــای حیات وحــش، 
وجــود کریــدور ســاحلی خــزر بــا امــکان ارتبــاط زمینی کشــور 
بــا شــرق اروپــا، وحــدت اجتماعــی چشــمگیر بــا وجــود تنــوع 
زیــاد قومیتــی، تدابیــر بــوم آورد در زیســت و فعالیــت پایــدار 
تاریخــی در گیــالن، رتــبۀ ســوم کشــوری در تراکــم جمعیــت 
اســتانی و وجــود تعامــالت فشــردۀ درون منطقــه ای، قابلیــت 
طبیعــی تولیــد با بهــره وری بــاالی محصــوالت ویژه، اشــتیاق 
ملــی بــه ســرمایه گذاری در گردشــگری و اســکان در اســتان، 
ــزر و  ــاحل خ ــران در س ــاری ای ــه آزاد تج ــا منطق ــود تنه وج
ــژۀ اقتصــادی درحــال شــکل گیری، برخــورداری  مناطــق وی
ــات زیرســاختی ملــی و منطقــه ای،  نســبتًا مناســب از امکان
وجــود نواحــی و ســکونت گاه های بومــی بــا مناظــر زیبــا 
در کوهســتان و دشــت و مناســب بودن بــرای گردشــگری 
طبیعت محــور و بوم گــردی )ســازمان برنامــه و بودجــه اســتان 

ــالن، 1397(. گی

يافته های پژوهش
پــس از شناســایی متغیرهــای موردبررســی، بــا تشــکیل 
نرم افــزار  در   38*38 ابعــاد  بــا  متقاطــع  آثــار  ماتریــس 
میک مــک، میــزان ارتبــاط ایــن متغیرهــا )میــزان تأثیــر 
هریــک از عوامــل بــر ســایر عوامــل( توســط کارشناســان 
نتایــج  طبــق  می شــود.  داده  تشــخیص  متخصــص 
مطلوبیــت  درجۀ  میک مــک،  نرم افــزار  از  به دســت آمده 
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از  بــار چرخــش داده ای  بــا دو  آثــار مســتقیم  ماتریــس 
مطلوبیــت و بهینه شــدگی 100 درصــد برخــوردار بوده اســت 
ــن  ــان ای ــده متخصص ــخ های داده ش ــاالی پاس ــی ب ــه روای ک

می دهــد. نشــان  را  حــوزه 

 )MDI( جدول 3: درجۀ مطلوبيت ماتريس آثار مستقيم

وابستگی
 )Dependence(

 تأثیر
(Influence)

 تکرار
)Iteration(

%9694%1

%100100%2

انجام گرفتــه،  از تحلیل هــای  به دســت آمده  نتایــج  بنابــر 
اســت  درصــد  ماتریــس 81/23269  پرشــدگی  شــاخص 
کــه ایــن میــزان نشــان دهندۀ آن اســت کــه در بیــش از 
82 درصــد، مــوارد بــر یکدیگــر تأثیــر گذاشــته اند. از مجمــوع 
1192 رابطــه قابل ارزیابــی در ایــن ماتریــس، 252 رابطــه 
عددشــان صفــر اســت. ایــن نشــان می دهــد کــه عوامــل بــر 
همدیگــر تأثیــر نگذاشــته یــا از همدیگــر تأثیــر نپذیرفته اند. 
عــدد 345 رابطــه یــک اســت، بــه  ایــن معنــی کــه تأثیــر کمــی 
بــر هــم دارنــد. عــدد 585 رابطــه دو اســت، بدیــن معنــی کــه 
رابطــه تأثیرگــذار نســبتًا قــوی دارنــد. 262 رابطــه با عدد ســه 
نشــان می دهنــد کــه روابــط عامل هــای اصلــی بســیار زیــاد 

ــد. ــادی دارن اســت و تأثیرگــذاری و تأثیرپذیــری زی

 )MDI( جدول 4: ويژگی های تأثيرات مستقيم

 ابعادشاخص
ماتريس

 تعداد
تکرار

بدون 
تأثیر 
)صفر(

تأثیر 
اندک 
)يک(

تأثیر 
میانه 
)دو(

تأثیر 
زياد 
)سه(

 میزانجمع
پرشدگی

3838*3822523455852621192%82/54848

نمــودار 1 پراکندگــی متغیرهــا را نشــان می دهــد کــه در میان 
عوامــل موردبررســی، در مجمــوع پنــج متغیــر از گروه هــای 
مختلــف جــزو متغیرهــای تأثیرگــذار شناســایی شــدند: 
اطالع رســانی مــردم دربــارۀ اهمیــت وجــود گردشــگران 
در ناحیــه موردنظــر، مشــارکت و هم بســتگی گروه هــا و 
ــت  ــوص در صنع ــّاوری به خص ــش فن ــی، افزای ــاکنان محل س
حمل و نقــل، کاهــش ســایت های مناطــق گردشــگری واقــع 
در مناطــق خطرنــاک و ریســک پذیر، تخریــب محیــط در اثــر 

ساخت و ســاز بیــش از حــد خانه هــای دوم.
در میــان عوامــل موردبررســی، در مجمــوع 22 متغیــر از 
ــایی  ــی شناس ــای دووجه ــزو متغیره ــف ج ــای مختل گروه ه

شــدند. متغیرهای دووجهی دو ویژگی مشــترک تأثیرگذاری 
و تأثیرپذیــری زیــاد دارنــد و هــر تغییــری بــر ایــن متغیرها در 
ســایر متغیرهــا نیــز واکنــش و تغییــری ایجــاد خواهــد کــرد: 
میزان اشــتغال زایی در مشــاغل ســودآور بخش گردشــگری، 
میــزان ســرمایه گذاری های بخــش خصوصــی، کاهــش فقر و 
فقرزدایــی، تنــوع فرصت های شــغلی، رقابت پذیــری، میزان 
گســترش بازارهــای تولیــدی محصــوالت محلــی به واســطه 
بنگاه هــای  و  فعالیت هــا  تعــداد  گردشــگری،  توســعه 
و  فصلــی  جشــنواره های  برگــزاری  فعــال،  گردشــگری 
فرهنگــی، افزایــش زیرســاخت های حمل و نقــل منطقــه ای 
ــش  ــگری، افزای ــار گردش ــازی آث ــی(، بازس ــاده ای و هوای )ج
تأسیســات زیربنایــی، تطابــق ساخت و ســاز با فرهنــگ بومی 
و محیــط طبیعــی ناحیــه موردنظــر، رعایــت نظام منــدی در 
ساخت و ســازها و کیفیــت کالبدی، اســتفادۀ بهینــه از زمین، 
کاهــش منابــع برگشــت ناپذیر، کاهــش میــزان آسیب رســانی 
اکولوژیکــی، ظرفیــت تحمــل محیط زیســت، ارتقــای ســطح 
آگاهی هــای زیســت محیطی، بهبــود کیفیــت محیط زیســت 
شــهری به ســبب حضــور گردشــگران، طراحــی مناســب 
ــق  ــت در مناط ــم جمعی ــه، تراک ــازی منطق ــا و زیباس فضاه
ــا  گردشــگرپذیر، گســترش فضاهــای ساخته شــدۀ مرتبــط ب

گردشــگری.
متغیرهــای میــزان تمایــل گردشــگران بــه بازگشــت دوبــاره، 
طوالنی مــدت  تنوع بخشــی  و  محلــی  اقتصــاد  تقویــت 
اقتصــادی و ارائــه تســهیالت بــرای جــذب ســرمایه گذار 
ــن  ــوند. ای ــداد می ش ــه قلم ــا نتیج ــر ی ــای تأثیرپذی متغیره
متغیرهــا دارای تأثیرپذیــری بســیار زیــاد از سیســتم و 

تأثیرگــذاری بســیار کــم در سیســتم اند.
بهداشــتی  شــیوه های  متغیرهــای  حاضــر،  پژوهــش  در 
دفــع زبالــه و پســماندها، تغییــر اقلیــم، حمایــت از امنیــت و 
ســالمت اجتماعــی شــهروندان، آداب ورســوم و ارزش هــای 
بومــی، تعــداد نهادهــای غیررســمی و غیردولتــی مرتبــط بــا 
فعالیت هــای گردشــگری، ارتقــای ســطح فرهنــگ عمومــی 
ــتقل  ــای مس ــگر متغیره ــذب گردش ــر در ج ــه موردنظ ناحی
شناســایی شــدند. ایــن متغیرهــا تأثیرگــذاری و تأثیرپذیری 

کمــی دارنــد.
در نمــودار تأثیرگــذاری و تأثیرپذیــری متغیرهــای مؤثــر 
بــر توســعه گردشــگری پایــدار اســتان گیــالن، دو عامــل 
ــگری، و  ــای گردش ــر فعالیت ه ــر اث ــی ب ــری اراض ــر کارب تغیی
بومی ســازی به منزلــه متغیرهــای تنظیمــی به دســت آمــد. 
ــرار  ــودار ق ــل نم ــز ثق ــراف مرک ــی در اط ــای تنظیم متغیره
دارنــد. ایــن متغیرهــا قابلیــت  ارتقا بــه متغیرهــای تأثیرگذار 

ــد.  ــی دارن ــا دووجه ی
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نمودار 1: پراکندگی متغيرها و جايگاه آن ها در محور تأثيرگذاری ـ تأثيرپذيری 

نمودار 2: تأثيرات مستقيم بين عوامل 
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بــا بهره گیــری از روش تحلیــل تأثیــرات متقابل/ ســاختاری، 
میــزان تأثیرگــذاری عوامــل بــر یکدیگــر مشــخص می شــود. 
آینــدۀ  وضعیــت  در  تأثیرگــذار  کلیــدی  عوامــل  ســپس 
توســعه گردشــگری پایــدار اســتان گیــالن اســتخراج و 
تحلیــل و بررســی می شــود. در جــدول 5، ســهم عوامــل 
از کل اثرگــذاری و اثرپذیــری بــر اســاس آثــار مســتقیم و 
غیرمســتقیم نشــان داده شــده اســت. در میــان ایــن عوامل، 

عامــل تراکــم جمعیــت در مناطــق گردشــگرپذیر بیشــترین 
تأثیــر را در توســعه گردشــگری پایــدار اســتان داشــته اســت. 
نکــتۀ شــایان ذکــر ایــن اســت کــه همــه دوازده عامــل 
تأثیرگــذار مســتقیم با بیشــترین ســهم در جــدول اثرگــذاری 
مســتقیم در عوامــل اصلــی تأثیرگذار غیرمســتقیم نیــز تکرار 
ــعه  ــر در توس ــی مؤث ــران های اصل ــدول 6 پیش ــده اند. ج ش
آینــدۀ گردشــگری پایــدار اســتان گیــالن را نشــان می دهــد.

جدول 5: فهرست متغير های توسعۀ گردشگری پايدار استان گيالن از نظر ميزان تأثيرگذاری مستقيم و غيرمستقيم 

 اثرگذاریمتغیررتبه
 اثرگذاریمتغیرمستقیم

غیرمستقیم

336تراكم جمعیت در مناطق گردشگرپذير334تراكم جمعیت در مناطق گردشگرپذير1

335میزان سرمايه گذاری های بخش خصوصی325ارتقای سطح آگاهی های زيست محیطی2

327میزان اشتغال زايی در مشاغل سودآور بخش گردشگری325میزان اشتغال زايی در مشاغل سودآور بخش گردشگری3

321رقابت پذيری325میزان سرمايه گذاری های بخش خصوصی4

321استفادۀ بهینه از زمین321استفادۀ بهینه از زمین5

313افزايش زيرساخت های حمل و نقل منطقه ای317رقابت پذيری6

 اطالع رسانی مردم دربارۀ اهمیت وجود گردشگران در ناحیۀ312گسترش فضاهای ساخته شدۀ مرتبط با گردشگری7
311موردنظر

311ارتقای سطح آگاهی های زيست محیطی312افزايش زيرساخت های حمل و نقل منطقه ای8

310مشاركت و هم بستگی گروه ها و ساكنان محلی312مشاركت و هم بستگی گروه ها و ساكنان محلی9

310گسترش فضاهای ساخته شدۀ مرتبط با گردشگری312برگزاری جشنواره های فصلی و فرهنگی10

308برگزاری جشنواره های فصلی و فرهنگی308كاهش میزان آسیب رسانی اكولوژيکی11

307كاهش میزان آسیب رسانی اكولوژيکی308اطالع رسانی مردم دربارۀ اهمیت وجود گردشگران در ناحیۀ موردنظر12

299بازسازی آثار گردشگری299بهبود كیفیت محیط زيست شهری به سبب حضور گردشگران13

294بهبود كیفیت محیط زيست شهری به سبب حضور گردشگران299بازسازی آثار گردشگری14

289كاهش فقر و فقرزدايی291افزايش تأسیسات زيربنايی15

288طراحی مناسب فضاها و زيباسازی منطقه291طراحی مناسب فضاها و زيباسازی منطقه16

287تعداد فعالیت ها و بنگاه های گردشگری فعال291كاهش فقر و فقرزدايی17

285افزايش تأسیسات زيربنايی286تطابق ساخت و ساز با فرهنگ بومی و محیط طبیعی ناحیۀ موردنظر18

283رعايت نظام مندی در ساخت و سازها و كیفیت كالبدی286تعداد فعالیت ها و بنگاه های گردشگری فعال19

 تطابق ساخت و ساز با فرهنگ بومی و محیط طبیعی ناحیۀ278تخريب محیط در اثر ساخت و ساز بیش از حد خانه های دوم20
278موردنظر

275تخريب محیط در اثر ساخت و ساز بیش از حد خانه های دوم278رعايت نظام مندی در ساخت و سازها و كیفیت كالبدی21

254تنوع فرصت های شغلی256تنوع فرصت های شغلی22

250ظرفیت تحمل محیط زيست252ظرفیت تحمل محیط زيست23

248افزايش فنّاوری به خصوص در صنعت حمل و نقل252افزايش فنّاوری به خصوص در صنعت حمل و نقل24

 كاهش سايت های مناطق گردشگری واقع در مناطق خطرناک25
 كاهش سايت های مناطق گردشگری واقع در مناطق خطرناک243و ريسک پذير

242و ريسک پذير

237كاهش منابع برگشت ناپذير234كاهش منابع برگشت ناپذير26
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 اثرگذاریمتغیررتبه
 اثرگذاریمتغیرمستقیم

غیرمستقیم

 میزان گسترش بازارهای تولیدی محصوالت محلی به واسطۀ27
 میزان گسترش بازارهای تولیدی محصوالت محلی به واسطۀ234توسعۀ گردشگری

231توسعۀ گردشگری

224تغییر كاربری اراضی بر اثر فعالیت های گردشگری221بومی سازی28

219میزان تمايل گردشگران به بازگشت دوباره217تغییر كاربری اراضی بر اثر فعالیت های گردشگری29

218بومی سازی212میزان تمايل گردشگران به بازگشت دوباره30

216ارائۀ تسهیالت برای جذب سرمايه گذار208شیوه های بهداشتی دفع زباله و پسماندها31

210تقويت اقتصاد محلی و تنوع بخشی طوالنی مدت اقتصادی208ارائۀ تسهیالت برای جذب سرمايه گذار32

208شیوه های بهداشتی دفع زباله و پسماندها204ارتقای سطح فرهنگ عمومی ناحیۀ موردنظر در جذب گردشگر33

202تغییر اقلیم204تقويت اقتصاد محلی و تنوع بخشی طوالنی مدت اقتصادی34

 ارتقای سطح فرهنگ عمومی ناحیۀ موردنظر در جذب199تغییر اقلیم35
201گردشگر

 تعداد نهادهای غبررسمی و غیردولتی مرتبط با فعالیت های36
196تعداد نهادهای غیررسمی و غیردولتی مرتبط با فعالیت های گردشگری186گردشگری

131آداب ورسوم و ارزش های بومی134آداب ورسوم و ارزش های بومی37

108حمايت از امنیت و سالمت اجتماعی شهروندان104حمايت از امنیت و سالمت اجتماعی شهروندان38

جدول 6: پيشران های اصلی مؤثر در توسعۀ آيندۀ گردشگری پايدار استان گيالن 

متغیررتبه

تراكم جمعیت در مناطق گردشگرپذير1

ارتقای سطح آگاهی های زيست محیطی2

میزان اشتغال زايی در مشاغل سودآور بخش گردشگری3

میزان سرمايه گذاری های بخش خصوصی4

استفادۀ بهینه از زمین5

رقابت پذيری6

گسترش فضاهای ساخته شده مرتبط با گردشگری7

افزايش زيرساخت های حمل و نقل منطقه ای8

مشاركت و هم بستگی گروه ها و ساكنان محلی9

برگزاری جشنواره های فصلی و فرهنگی10

كاهش میزان آسیب رسانی اكولوژيکی11

اطالع رسانی مردم دربارۀ اهمیت وجود گردشگران در ناحیۀ موردنظر12

مؤثــر  اصلــی  پیشــران   عامــل  از شناســایی دوازده  پــس 
گیــالن،  اســتان  پایــدار  گردشــگری  آینــدۀ  توســعه  در 
وضعیت هــای احتمالــی بــرای هریــک از عوامــل اصلــی درنظر 
گرفتــه شــده اســت. ایــن وضعیت هــا بــرای هریــک از عوامــل 
متفــاوت از ســایر عامل هــا اســت کــه طیفــی از وضعیت هــای 
ــر  ــتان درب ــدار اس ــگری پای ــعه گردش ــارۀ توس ــف را درب مختل
می گیــرد. مجمــوع 36 وضعیــت احتمالــی بــرای دوازده عامل 
اصلــی مشــخص شــد کــه ایــن وضعیت هــا انواعــی از شــرایط 
مطلــوب تــا نامطلــوب را شــامل می شــود. بــا مشخص شــدن 

وضعیت هــای احتمالــی، 

ــی  ــل طراح ــاز متقاب ــس آث ــورت ماتری ــش نامه ای به ص پرس
می شــود و در اختیــار متخصصــان قرار می گیــرد. متخصصان 
فقــط تأثیــرات مســتقیمی را اعمــال می کننــد کــه وضعیت ها 
بــر هــم می گذارنــد. ایــن تأثیرگــذاری را بــا اعــدادی از 3 تــا 3- 

نشــان می دهنــد. 
جدول 7: عوامل اصلی و وضعيت های احتمالی عوامل تعيين کنندۀ توسعۀ 

گردشگری پايدار استان گيالن 

عالمتنوع وضعیتوضعیت های احتمالیعوامل اصلیرديف

 تراكم جمعیت در1
مناطق گردشگرپذير

 افزايش تراكم جمعیت در
مناطق گردشگرپذير

 وضعیت
مطلوب

A1

 ادامه روند تراكم جمعیت در
A2وضعیت ايستا  مناطق گردشگرپذير

 كاهش تراكم جمعیت در
A3وضعیت بحرانیمناطق گردشگرپذير

2
 ارتقای سطح
 آگاهی های

زيست محیطی

 آموزش و افزايش سطح
آگاهی های شهروندان

 وضعیت
مطلوب

B1

 روند رو به كاهش سطح
آگاهی های شهروندان

 وضعیت نسبتا
بحرانی

B2

 بحران آموزش در جهت
 ارتقای سطح آگاهی های
زيست محیطی شهروندان

B3وضعیت بحرانی
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عالمتنوع وضعیتوضعیت های احتمالیعوامل اصلیرديف

3
 میزان اشتغال زايی در

 مشاغل سودآور بخش
گردشگری

 افزايش فرصت های شغلی در
حوزۀ گردشگری

 وضعیت
مطلوب

C1

 ادامه روند استفاده نکردن
 از فرصت های شغلی

 به وجودآمده در بخش
گردشگری

 وضعیت نسبتا
بحرانی

C2

 كاهش و وخیم ترشدن
 وضعیت اشتغال افراد

 بومی در مشاغل مرتبط با
گردشگری

C3وضعیت بحرانی

4
 میزان

 سرمايه گذاری های
بخش خصوصی

 افزايش )پررنگ شدن(
 نقش بخش خصوصی

 در سرمايه گذاری بخش
گردشگری استان

 وضعیت
مطلوب

D1

 حمايت از سرمايه گذاران
 فعلی برای تکمیل پروژه های

فعلی
D2وضعیت ايستا

 نبود انگیزه و خارج كردن
 سرمايه برای سرمايه گذاری

در بخش گردشگری
D3وضعیت بحرانی

استفادۀ بهینه از زمین5

 برنامه ريزی در جهت استفادۀ
بهینه از زمین

 وضعیت
مطلوب

E1

 ادامۀ روند بی توجهی به
 اهمیت مقولۀ استفادۀ بهینه

از زمین

 وضعیت نسبتا
بحرانی

E2

 بی توجهی به استفادۀ بهینه
E3وضعیت بحرانیاز زمین

رقابت پذيری6

 افزايش رقابت با قطب های
اصلی گردشگری كشور

 وضعیت
مطلوب

F1

 حفظ وضعیت موجود به
 عنوان يکی از اصلی ترين

قطب های گردشگری
F2وضعیت ايستا

F3وضعیت بحرانینبود رقابت كارآمد و مفید

7
 گسترش فضاهای

 ساخته شدۀ مرتبط با
گردشگری

 توسعۀ فضاهای ساخته شدۀ
مرتبط با گردشگری

 وضعیت
مطلوب

G1

 ادامۀ وضعیت شناخت
 ناكافی گردشگران نسبت به
 فضاهای ساخته شدۀ مرتبط با

گردشگری

 وضعیت نسبتا
بحرانی

G2

 كاهش فضاهای ساخته شده
G3وضعیت بحرانیمرتبط با گردشگری

 افزايش زيرساخت های8
حمل و نقل منطقه ای

 برنامه ريزی در جهت توسعۀ
 زيرساخت های حمل و نقل

منطقه ای

 وضعیت
مطلوب

H1

 ادامۀ روند بی توجهی
 مسئوالن مرتبط به نقش

 زيرساخت های ارتباطی در
توسعۀ گردشگری استان

 وضعیت نسبتا
بحرانی

H2

 فرسودگی و تضعیف
 تدريجی زيرساخت های

حمل و نقل منطقه ای
H3وضعیت بحرانی

عالمتنوع وضعیتوضعیت های احتمالیعوامل اصلیرديف

9
 مشاركت و هم بستگی

 گروه ها و ساكنان
محلی

 افزايش آگاهی و مشاركت
ساكنان محلی

 وضعیت
مطلوب

I1

 كم رنگ شدن مشاركت و
همکاری در میان افراد بومی

 وضعیت نسبتا
بحرانی

I2

 نبود مشاركت و همکاری
I3وضعیت بحرانیساكنان و گروه های محلی

 برگزاری جشنواره های10
فصلی و فرهنگی

 افزايش تعداد و همچنین
 كیفیت برگزاری

جشنواره های فصلی

 وضعیت
مطلوب

J1

 آگاهی بسیار كم مردم
 و مسئوالن از اهمیت و

 نقش جشنواره های فصلی
 و فرهنگی در توسعۀ

 گردشگری استان

 وضعیت نسبتا
بحرانی

J2

 بی   توجهی و ناديده گرفتن
J3وضعیت بحرانیپتانسیل های اقلیمی و فرهنگی

11
 كاهش میزان
 آسیب رسانی
اكولوژيکی

 افزايش توجه و آگاهی
 گردشگران دربارۀ مسائل

اكولوژيکی

 وضعیت
مطلوب

K1

 ادامۀ وضعیت نامطلوب فعلی
 در زمینۀ تخريب مناطق

 گردشگری و آسیب رسانی
به آن

K2وضعیت ايستا

 افزايش بی توجهی
 گردشگران به مسائل
 اكولوژيکی مناطق

گردشگری

K3وضعیت بحرانی

12

 اطالع رسانی مردم
 دربارۀ اهمیت وجود
 گردشگران در ناحیۀ

موردنظر

 افزايش سطح آگاهی
 مردم دربارۀ اهمیت وجود

گردشگران

 وضعیت
مطلوب

L1

 آماده سازی اجتماعی جامعه
L2وضعیت ايستادر جهت جذب گردشگران

 كاهش سطح آگاهی
 افراد بومی از فوايد جذب

گردشگران در منطقه
L3وضعیت بحرانی

بــا توجــه بــه این کــه هــدف ایــن پژوهــش تهیــه ســناریوهای 
ــل  ــه دوازده عام ــوط ب ــی مرب ــت احتمال ــن از 36 وضعی ممک
اصلــی اســت، انتظــار مــی رود بیــش از 531.441 ســناریوی 
ترکیبــی از بیــن ایــن وضعیت هــا اســتخراج شــود کــه همــه 
توســعه  پیــش روی  آینــدۀ  در  احتمالــی  وضعیت هــای 
گردشــگری پایــدار را شــامل می شــود. نتایــج نرم افــزار 
ســناریو ویــزارد حاکــی از آن اســت کــه هفــت ســناریو، 
ــعه  ــتری در توس ــوع بیش ــال وق ــوی، احتم ــازگاری ق ــا س ب
گردشــگری پایــدار آینــده اســتان دارنــد. جــدول 8 تابلــوی 
ســناریوهای احتمالــی را همــراه بــا وضعیت هــای احتمالــی 
از نظــر مطلــوب یــا بحرانــی بــودن نشــان می دهــد. در 
ایــن تابلــوی ســناریو، رنــگ ســبز وضعیــت مطلــوب، رنــگ 
ــت  ــز وضعی ــگ قرم ــوب و رن ــبتًا نامطل ــد و نس ــد کن زرد رون
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از  می دهــد.  نشــان  را  احتمالــی  وضعیت هــای  بحرانــی 
بیــن ایــن هفــت ســناریوی محتمــل، ســه ســناریو وضعیــت 
مطلــوب دارنــد: ســناریوی 1 و 2 و 3. چهــار ســناریوی 4، 5، 
ــازگاری  ــدول 9 ارزش س ــد. ج ــوب دارن ــت نامطل 6 و 7 وضعی
وضعیت هــای احتمالــی مربــوط بــه هریــک از عوامــل اصلــی 

به دســت آمده، توســعه  نتایــج  بنابــر  را نشــان می دهــد. 
ــترین  ــگری، بیش ــا گردش ــط ب ــدۀ مرتب ــای ساخته ش فضاه
ارزش ســازگاری را در بیــن دیگــر وضعیت هــای احتمالــی 

دارد.

جدول 8: تابلوی سناريوهای سازگار توسعۀ گردشگری پايدار استان گيالن 

Scenario No. 1 Scenario No. 2 Scenario No. 3 Scenario No. 7 Scenario No. 6 Scenario No. 4 Scenario No. 5

 تراكم جمعیت در مناطق گردشگرپذير:
افزايش تراكم جمعیت در مناطق گردشگرپذير

 تراكم جمعیت در مناطق گردشگرپذير:
كاهش تراكم جمعیت در مناطق گردشگرپذير

ارتقای سطح آگاهی های 
 زيست محیطی:

آموزش و افزايش سطح 
آگاهی های شهروندان

 ارتقای سطح آگاهی های زيست محیطی:
بحران آموزش در جهت ارتقای سطح آگاهی های زيست محیطی 

شهروندان

 ارتقای سطح آگاهی های زيست محیطی:
آموزش و افزايش سطح آگاهی های شهروندان

 میزان اشتغال زايی در مشاغل سودآور بخش گردشگری:
افزايش فرصت های شغلی در حوزۀ گردشگری

 میزان اشتغال زايی در مشاغل سودآور بخش گردشگری:
كاهش و وخیم تر شدن وضعیت اشتغال افراد بومی در مشاغل مرتبط با گردشگری

 میزان سرمايه گذاری های بخش خصوصی:
افزايش )پررنگ شدن( نقش بخش خصوصی در سرمايه گذاری بخش 

گردشگری استان

 میزان سرمايه گذاری های بخش خصوصی:
نبود انگیزه و خارج كردن سرمايه برای سرمايه گذاری در بخش گردشگری

 استفادۀ بهینه از زمین:
برنامه ريزی در جهت 
استفاده بهینۀ از زمین

 استفادۀ بهینه از زمین:
سطح آگاهی بسیار كم 
از اهمیت مقولۀ استفادۀ 

بهینه از زمین

 استفۀدۀ بهینه از زمین:
درنظرنگرفتن مقولۀ استفادۀ بهینه از زمین و بی توجهی به آن

استفادۀ بهینه از 
 زمین:

برنامه ريزی در جهت 
استفادۀ بهینه از زمین

 استفادۀ بهینه از زمین:
سطح آگاهی بسیار كم دربارۀ 
اهمیت مقولۀ استفادۀ بهینه از 

زمین

 رقابت پذيری:
افزايش رقابت با قطب های اصلی گردشگری كشور

 رقابت پذيری:
نبود رقابت كارآمد و مفید

 گسترش فضاهای ساخته شدۀ مرتبط با گردشگری:
توسعه فضاهای ساخته شدۀ مرتبط با گردشگری

 گسترش فضاهای ساخته شدۀ مرتبط با گردشگری:
كاهش فضاهای ساخته شدۀ مرتبط با گردشگری

 افزايش زيرساخت های حمل و نقل منطقه ای:
برنامه ريزی در جهت توسعۀ زيرساخت های حمل و نقل منطقه ای

 افزايش زيرساخت های حمل و نقل منطقه ای:
فرسودگی و تضعیف تدريجی زيرساخت های حمل و نقل منطقه ای

 مشاركت و هم بستگی گروه ها و ساكنان محلی:
افزايش آگاهی و مشاركت ساكنان محلی

 مشاركت و هم بستگی گروه ها و ساكنان محلی:
نبودمشاركت و همکاری ساكنان و گروه های محلی

 برگزاری جشنواره های فصلی و فرهنگی:
افزايش تعداد و همچنین كیفیت برگزاری جشنواره های فصلی

 برگزاری جشنواره های فصلی و فرهنگی:
بی   توجهی و ناديده گرفتن پتانسیل های اقلیمی و فرهنگی

كاهش میزان آسیب رسانی 
 اكولوژيکی:

افزايش توجه و آگاهی 
گردشگران دربارۀ مسائل 

اكولوژيکی

 كاهش میزان آسیب رسانی اكولوژيکی:
افزايش بی توجهی گردشگران به مسائل اكولوژيکی مناطق 

گردشگری

 كاهش میزان آسیب رسانی اكولوژيکی:
افزايش توجه و آگاهی گردشگر بهنا مسائل اكولوژيکی

 اطالع رسانی مردم دربارۀ اهمیت وجود گردشگران در ناحیۀ موردنظر:
افزايش سطح آگاهی مردم دربارۀ اهمیت وجود گردشگران

 اطالع رسانی مردم دربارۀاهمیت وجود گردشگران در ناحیه موردنظر:
كاهش سطح آگاهی افراد بومی در ارتباط با فوايد جذب گردشگران در منطقه
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جدول 9: ارزش سازگاری مربوط به وضعيت های احتمالی

عوامل اصلی وضعیت های احتمالی  ارزش
سازگاری

گسترش فضاهای ساخته شدۀ 
مرتبط با گردشگری

توسعۀ فضاهای ساخته شدۀ مرتبط با 
گردشگری 72

میزان اشتغال زايی در مشاغل 
سودآور بخش گردشگری

افزايش فرصت های شغلی در حوزۀ 
گردشگری 69

رقابت پذيری افزايش رقابت با قطب های اصلی 
گردشگری كشور 51

تراكم جمعیت در مناطق 
گردشگرپذير

افزايش تراكم جمعیت در مناطق 
گردشگرپذير 48

افزايش زيرساخت های 
حمل و نقل منطقه ای

برنامه ريزی در جهت توسعۀ 
زيرساخت های حمل و نقل منطقه ای 48

برگزاری جشنواره های فصلی 
و فرهنگی

افزايش تعداد و همچنین كیفیت 
برگزاری جشنواره های فصلی 39

مشاركت و هم بستگی گروه ها و 
ساكنان محلی

افزايش آگاهی و مشاركت ساكنان 
محلی 33

استفادۀ بهینه از زمین برنامه ريزی در جهت استفادۀ بهینه 
از زمین 30

میزان سرمايه گذاری های بخش 
خصوصی

افزايش )پررنگ شدن( نقش بخش 
خصوصی در سرمايه گذاری بخش 

گردشگری استان
27

كاهش میزان آسیب رسانی 
اكولوژيکی

افزايش توجه و آگاهی گردشگران 
دربارۀ مسائل اكولوژيکی 27

ارتقای سطح آگاهی های 
زيست محیطی

آموزش و افزايش سطح آگاهی های 
شهروندان 12

اطالع رسانی مردم دربارۀ اهمیت 
وجود گردشگران در ناحیۀ 

موردنظر

افزايش سطح آگاهی مردم دربارۀ 
اهمیت وجود گردشگران 3

بحث و نتيجه گيری 
گردشــگری به ســرعت درحــال رشــد و توســعه اســت و 
تحوالت چشــمگیری را برای بســیاری از کشــورها بــه ارمغان 
مــی آورد. یکــی از ابعــاد اصلــی مطــرح در برنامه ریــزی 
گردشــگری، برنامه ریــزی بــرای توســعه آینــدۀ ایــن صنعــت 
ــی  ــائل اصول ــه مس ــته ب ــد پیوس ــت گذاران بای ــت. سیاس اس
و زیربنایــی در خصــوص رشــد، جهــت و آثــار صنعــت 
گردشــگری در آینــده توجــه کننــد. رویکردهــای متفاوتی در 
برنامه ریــزی توســعه آینــده گردشــگری مطــرح شــده اســت. 
یکــی از ایــن رویکردهــا کــه تاکنــون در پژوهش هــای مربــوط 
ــه  ــرار نگرفت ــه ق ــورد توج ــدان م ــدار چن ــگری پای ــه گردش ب
اســت، برنامه ریــزی بــر اســاس رویکــرد آینده پژوهــی اســت. 
اســتان گیــالن، بــا برخــورداری از موقعیــت خــاص طبیعــی و 
بهره منــدی از مواهب محیط زیســتی بی شــمار، اکوسیســتم 
ــای  ــن قطب ه ــی از مهم تری ــتان یک ــن اس ــی دارد. ای باارزش
ــگری در  ــه ای گردش ــرایط جاذب ــور، داری ش ــگری کش گردش
ســطح جهانــی، ملــی و منطقــه ای و محلی اســت و مســافران 

ــد.  ــذب می کن ــود ج ــوی خ ــف را به س ــای مختل ــا گرایش ه ب
ــعه  ــر در توس ــی مؤث ــل اصل ــدا عوام ــر ابت ــش حاض در پژوه
گردشــگری پایــدار اســتان گیــالن شناســایی شــد، ســپس، 
ــی  ــران  اصل ــک، دوازده پیش ــزار میک م ــتفاده از نرم اف ــا اس ب
مشــخص شــد: تراکــم جمعیــت در مناطــق گردشــگرپذیر، 
میــزان  زیســت محیطی،  آگاهی هــای  ســطح  ارتقــای 
اشــتغال زایی در مشــاغل ســودآور بخش گردشــگری، میزان 
ــه از  ــتفادۀ بهین ــی، اس ــش خصوص ــرمایه گذاری های بخ س
زمیــن، رقابت پذیــری، گســترش فضاهــای ساخته شــدۀ 
مرتبــط بــا گردشــگری، افزایــش زیرســاخت های حمل و نقل 
منطقــه ای، مشــارکت و هم بســتگی گروه هــا و ســاکنان 
محلــی، برگــزاری جشــنواره های فصلــی و فرهنگــی، کاهش 
مــردم  اطالع رســانی  اکولوژیکــی،  آسیب رســانی  میــزان 
ــارۀ اهمیــت وجــود گردشــگران در ناحیــه موردنظــر. در  درب
ــه  ــات ب ــی از مطالع ــداد اندک ــر، تع ــش حاض ــتای پژوه راس
ــرد  ــا رویک ــدار ب ــگری پای ــعه گردش ــرای توس ــزی ب برنامه ری
آینده پژوهــی توجــه کرده انــد. نتایــج ایــن پژوهــش بــا 
پژوهــش نصــر )1398( درخصــوص پیشــران های اصلــی 
مؤثــر بــر توســعۀ گردشــگری پایــدار در بعــد مشــارکت 
ــذار  ــل تأثیرگ ــت عام ــا در هف ــت؛ ام ــو اس ــهروندان همس ش
دیگــر کــه عوامــل هشــت گانه اصلــی توســعه گردشــگری 
شناســایی شــده اند همســو نیســت. شــایان ذکــر اســت 
ــرده  ــش نام ب ــر پژوه ــر ب ــیۀ مؤث ــدۀ اول ــل شناسایی ش عوام
ســی عامــل بــود. در پژوهــش شــمس و همــکاران )1395(، 
یافته هــا مبتنی بــر توجــه بیشــتر بــر ســرمایه گذاری در بخش 
گردشــگری ســالمت، روســتاهای بکــر و خــوراک اســت. در 
پژوهــش ده ده زاده و احمدی فــرد )1398(، پیشــران های 
اصلــی شــامل ایــن مــوارد بودنــد: خدمــات رفاهــی، فضــای 
ــا  ســبز شــهری، گســترش فضاهــای ساخته شــدۀ مرتبــط ب
گردشــگری، رقابت پذیــری، شــبکۀ حمل و نقــل منطقه ای، 
ــرمایه گذاری  ــی، س ــرایط آب و هوای ــگری، ش ــای گردش توره
ــت،  ــهری، امنی ــل ش ــبکه حمل و نق ــی، ش ــش خصوص بخ
افزایــش فرهنــگ گردشــگرپذیری، تأسیســات زیرســاختی، 
توزیــع امکانــات. در ایــن بررســی چهــار عامــل میــزان 
رقابت پذیــری،  خصوصــی،  بخــش  ســرمایه گذاری های 
فضاهــای ساخته شــدۀ مرتبــط بــا گردشــگری، افزایــش 
زیرســاخت های حمل و نقــل منطقــه ای همســو بــوده، امــا در 

ســایر عوامــل همســو نبــوده اســت. 
نتایــج پژوهــش حاضــر حاکــی از آن اســت کــه از هفــت 
ســناریوی محتمــل، ســه ســناریو وضعیــت مطلــوب دارنــد: 
ســناریوی 1 )قوی تریــن و مطلوب تریــن ســناریو(: ایــن 
سناریو بیشــترین مطلوبیت را به نسبت  سایر ســناریوها دارد 
و دارای شــرایط مطلــوب و ایدئــال )ســناریوی پیش برنده( در 
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جهــت توســعه گردشــگری پایــدار اســت. همــه دوازده عامــل 
اصلــی مطلوب انــد و هیچ یــک در حالــت رونــد ایســتا یــا 
بحرانــی قــرار ندارنــد. وضعیت هــای احتمالــی انتخاب شــده 
ــم  ــش تراک ــد از افزای ــده عبارت ان ــناریوی پیش برن ــن س در ای
جمعیــت در مناطــق گردشــگرپذیر، آموزش و افزایش ســطح 
آگاهی هــای شــهروندان، افزایــش فرصت هــای شــغلی در 
ــش  ــش بخ ــدن( نق ــگ ش ــش )پررن ــگری، افزای ــوزۀ گردش ح
خصوصــی در ســرمایه گذاری بخــش گردشــگری اســتان، 
ــش  ــن، افزای ــه از زمی ــتفادۀ بهین ــت اس ــزی در جه برنامه ری
رقابــت بــا قطب هــای اصلــی گردشــگری کشــور، توســعه 
ــا گردشــگری، برنامه ریــزی  فضاهــای ساخته شــدۀ مرتبــط ب
ــه ای،  ــل منطق ــاخت های حمل و نق ــعه زیرس ــت توس در جه
افزایــش آگاهــی و مشــارکت ســاکنان محلــی، افزایــش تعــداد 
ــه  ــش توج ــی، افزای ــنواره های فصل ــزاری جش ــت برگ و کیفی
ــش  ــی، افزای ــائل اکولوژیک ــارۀ مس ــگران درب ــی گردش و آگاه

ســطح آگاهــی مــردم دربــارۀ اهمیــت وجــود گردشــگران. 
ســناریوی 2 و 3 )ســناریوهای مطلــوب(: ایــن ســناریوها، 
بــه لحــاظ فراوانــی، بیشــترین تعــداد وضعیــت مطلــوب 
ــارت  ــناریوها عب ــن س ــی ای ــد. ویژگ ــناریوها دارن ــن س را بی
اســت از افزایــش تراکــم جمعیــت در مناطــق گردشــگرپذیر، 
آگاهی هــای  ســطح  ارتقــای  جهــت  در  آمــوزش  بحــران 
ــغلی  ــای ش ــش فرصت ه ــهروندان، افزای ــت محیطی ش زیس
در حــوزۀ گردشــگری، افزایــش )پررنــگ شــدن( نقــش بخش 
خصوصــی در ســرمایه گذاری بخــش گردشــگری اســتان، 
ــور،  ــگری کش ــی گردش ــای اصل ــا قطب ه ــت ب ــش رقاب افزای
توســعه  فضاهــای ساخته شــدۀ مرتبــط بــا گردشــگری، 
ــل  ــاخت های حمل و نق ــعه زیرس ــت توس ــزی در جه برنامه ری
ــی،  ــاکنان محل ــارکت س ــی و مش ــش آگاه ــه ای، افزای منطق
ــی،  ــنواره های فصل ــزاری جش ــت برگ ــداد و کیفی ــش تع افزای
افزایــش بی توجهــی گردشــگران بــه مســائل اکولوژیکــی 
ــارۀ  ــردم درب ــی م ــطح آگاه ــش س ــگری، افزای ــق گردش مناط
اهمیــت وجــود گردشــگران. این دو ســناریو فقــط در وضعیت 
اســتفادۀ بهینــه از زمین با یکدیگــر متفاوت اند: در ســناریوی 
دوم ســطح آگاهــی بســیار کــم دربــارۀ اهمیــت مقوله اســتفادۀ 
بهینــه از زمیــن و در ســناریوی ســوم درنظرنگرفتــن موضــوع 

ــه آن. ــی ب ــن و بی توجه ــه از زمی ــتفادۀ بهین اس
ایــن  نامطلــوب(:  )ســناریوهای   7 و   6  ،5  ،4 ســناریوی 
ســناریوها به لحــاظ فراوانــی بیشــترین تعــداد وضعیــت 
بحرانــی و نامطلــوب را در بیــن ســناریوها دارنــد. در بیــن 
ــناریویی  ــن س ــم بحرانی تری ــناریوی هفت ــناریوها، س ــن س ای
ــر  ــی را درب ــدی بحران ــل کلیاصلی ــه دوازده عام ــه هم ــت ک اس
می گیــرد. ویژگی هــای ایــن ســناریو عبــارت اســت از کاهــش 
تراکــم جمعیــت در مناطــق گردشــگرپذیر، بحــران آمــوزش 

زیســت محیطی  آگاهی هــای  ســطح  ارتقــای  جهــت  در 
شــهروندان، کاهــش اشــتغال و وخیم تــر شــدن وضعیــت 
اشــتغال افــراد بومــی در مشــاغل مرتبط بــا گردشــگری، نبود 
ــش  ــرمایه گذاری در بخ ــرمایه از س ــردن س ــزه و خارج ک انگی
گردشــگری، درنظرنگرفتــن مقولــه اســتفادۀ بهینــه از زمیــن 
ــش  ــد، کاه ــد و مفی ــت کارآم ــود رقاب ــه آن، نب ــی ب و بی توجه
ــا گردشــگری، فرســودگی و  فضاهــای ساخته شــدۀ مرتبــط ب
تضعیــف تدریجــی زیرســاخت های حمل و نقــل منطقــه ای، 
نبــود مشــارکت و همــکاری ســاکنان و گروه هــای محلــی، 
ــش  ــی، افزای ــی و فرهنگ ــیل های اقلیم ــن پتانس نادیده گرفت
بی توجهــی گردشــگران بــه مســائل اکولوژیکــی مناطــق 
گردشــگری، کاهــش ســطح آگاهــی افــراد بومــی دربــارۀ فواید 

ــه. ــگران در منطق ــذب گردش ج
از بیــن ســناریوهای مطلــوب، ســناریوی 1 شــرایط مطلــوب 
توســعه  جهــت  در  را  پیش برنــده(  )ســناریوی  ایدئــال  و 
ــدار اســتان گیــالن دارد. همــه دوازده عامــل  گردشــگری پای
اصلــی مطلوب انــد و هیچ  کــدام در حالــت رونــد ایســتا یــا 
بحرانــی قــرار ندارند. ســناریوهای 2 و 3 نیــز وضعیت مطلوب 
ــد کــه  را نشــان می دهنــد. ســناریوهای 4، 5، 6 و 7 بحرانی ان
در میــان آن هــا، ســناریوی 7 نامطلوب تریــن ســناریویی 
اســت کــه همــه دوازده عامــل اصلــی بحرانــی را دربــر می گیرد 
ــه  ــا آن مواج ــده ب ــتان در آین ــگری اس ــت گردش ــن اس و ممک

شــود. 
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