
طراحی مدلی برای افزایش درآمد حاصل از عرضه خدمات گردشگری

 )رویکرد پویایی شناسی سیستم ها(

19
عه

وس
 و ت

ی
گر

دش
 گر

ی
هش

ژو
ی - پ

لم
ه ع

نام
صل

ف
14

01
یز 

 پائ
م،

سو
ره 

ما
، ش

م 
ده

یاز
ل 

سا

طراحی مدلی برای افزایش درآمد حاصل از عرضة خدمات گردشگری
 )رویکرد پویایی شناسی سیستم ها(

حمید زادمهر1، عالیه کاظمی2، حامد شکوری گنجوی3، مهناز حسین زاده4، سیدحسین حسینی5

DOI:10.22034/jtd.2021.276233.2291

zadmehr.hamid@gmail.com 1. دانشجوی دکتری مدیریت صنعتی/ تحقیق در عملیات دانشکده مدیریت دانشگاه تهران، تهران، ایران )نویسنده مسئول(؛
2. دکتری تخصصی و دانشیار مدیریت صنعتی/ تحقیق در عملیات دانشکده مدیریت دانشگاه تهران، تهران، ایران

3. دکتری تخصصی و دانشیار مهندسی سیستم های اقتصادی، اجتماعی، دانشکده مهندسی صنایع و سیستم ها، دانشگاه تهران، تهران، ایران
4. دکتری تخصصی و دانشیار مدیریت صنعتی/ تحقیق در عملیات دانشکده مدیریت دانشگاه تهران، تهران، ایران

5. دکتری تخصصی مهندسی صنایع دانشکده مهندسی صنایع و سیستم ها دانشگاه تهران، تهران، ایران
6. United Nation World Tourism Organization )UNWTO(.
7. World Travel & Tourism Council

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

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
.

تاریخ دریافت:  1399/12/16
تاریخ پذیرش:  1400/04/11

واژه های کلیدی:
صنعت  سیستم ها،  پویایی شناسی 
صنعت  ارزش  زنجیره  گردشگری، 
زیرسیستم ها،  نمودار  گردشگری، 

ی و معلولی
ّ
حلقه های عل

چکیده
ــل ارزآوری  ــه دلی ــت و ب ــد اس ــم درآم ــع مه ــان از مناب ــگری در جه ــت گردش صنع
ــر ایــن حــوزه می توانــد ســهم گردشــگری را در  بــاالی گردشــگری ورودی، تمرکــز ب
تولیــد ناخالــص ملــی کشــورها افزایــش دهــد. ازایــن رو، در ایــن تحقیــق بــه بررســی 
صنعــت گردشــگری ایــران پرداختــه و تــاش شــده تــا حوزه هــای گوناگــون خدمــات 
گردشــگری، نظیــر گردشــگری ســامت، زیارتــی، فرهنگــی و تفریحــی پوشــش داده 
شــود. بــا توجــه بــه وجــود ابعــاد و تأثیــرات گوناگــون و ذی نفعــان متعــدد دخیــل در 
توســعه گردشــگری، کــه بــه پیچیدگــی و پویایــی رفتارهــای ایــن حــوزه منجــر شــده، 
ــتفاده  ــتم ها اس ــی سیس ــوژی پویایی شناس ــت از متدول ــن صنع ــل ای ــور تحلی به منظ
ــار  ــت چه ــوان تح ــا بت ــد ت ــعه داده ش ــی توس ــیم مدل ــزار ونس ــت. در نرم اف ــده اس ش
ســناریوی تســهیل صــدور ویــزا بــرای گردشــگران، بســیج کلیــه امکانــات رســانه ای 
و تبلیغاتــی کشــور ـ اعــم از خصوصــی و دولتــی ـ تولیــد گســترده واکســن کرونــا یــا 
ــش  ــروس و افزای ــن وی ــل از ای ــگری حاص ــای گردش ــع محدودیت ه واردات آن و رف
ظرفیت هــای ســرویس های مختلــف گردشــگری، نتایــج اجــرای سیاســت ها را 
ــی در  ــت های حمایت ــرای سیاس ــه اج ــد ک ــان می ده ــج نش ــت. نتای ــث گذاش ــه بح ب
ــان  ــود و هم زم ــرف ش ــا برط ــدا کرون ــد ابت ــت و بای ــر نیس ــی مؤث ــدت به تنهای کوتاه م
تبلیغــات بــه همــراه تســهیل ورود گردشــگر بــه کشــور صــورت پذیــرد و پــس از آن، 
بــا تأخیــر پنج ســاله بــرای توســعه ظرفیــت زیرســاخت های گردشــگری بــا اولویــت 

توســعه خدمــات اقامتــی اقــدام کــرد. 

مقدمه
صنعــت  تأثیــرات  و  نقــش  نمی تــوان  امــروزه 
ــی  ــت. در برخ ــده گرف ــری را نادی ــع بش ــگری در جوام گردش
جوامــع تأثیــرات مثبــت گردشــگری چشــمگیرتر و در برخــی 
دیگــر، تأثیــرات منفــی نمــود بیشــتری دارنــد )ایمانــی 
خوشــخو و همــکاران، 1395(. صنعــت گردشــگری یکــی از 
ــده ای  ــه در آین ــت ک ــر اس ــرن حاض ــای ق ــن پدیده ه مهم تری
به شــمار  اولیــن صنعــت مهــم جهــان  نزدیــك،  بســیار 
ــادی،  ــرات اقتص ــر تأثی ــت عاوه ب ــن صنع ــت. ای ــد رف خواه

عامــل مهمــی در پیشــبرد اهــداف اجتماعــی و فرهنگــی 
اســت )اســعدی و همــکاران، 1399(. همچنیــن گردشــگری 
بــه نیــروی محــرک اقتصــادی در توســعه پایــدار تبدیــل شــده 
ــویق  ــعه را تش ــال توس ــورهای درح ــیاری از کش ــت و بس اس
توســعه  بــرای  را  گردشــگری  سیاســت های  تــا  می کنــد 

.)UNWTO1,2013( اقتصــادی خــود بهبــود بخشــند
براســاس گــزارش شــورای جهانــی ســفر و گردشــگری2 
)2018( در بســیاری از کشــورها، ســفر و گردشــگری یکی از 
ــر  ــی رود و عاوه ب ــمار م ــادی به ش ــم اقتص ــای مه فعالیت ه
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ــی  ــتقیم و القای ــرات غیرمس ــاد، تأثی ــتقیم در اقتص ــر مس تأثی
ــگری در  ــی گردش ــازمان جهان ــای س ــق آماره ــز دارد. طب نی
ســال 2019، حــدود یــک میلیــارد و ۴۵۹میلیــون ســفر 
بین المللــی ثبــت شــده اســت کــه ایــن تعــداد ســفر، 
درآمــدی حــدود ۱/487 میلیــارد دالر عایــد کشــورهای 
میزبــان کــرده اســت. حــال اگــر درآمــد حاصــل از صــادرات 
کاال را از طریــق گردشــگران در میــزان درآمــد حاصــل از 
گردشــگری نیــز محاســبه کنیــم، مشــخص خواهــد شــد کــه 
ــی  مبلغ ــه  ن زا و ر ل  ــا س ــن  ی ا ر  د ــگری  ش گرد ــت  صنع
دالر درآمدزایــی کــرده اســت.  رد  میلیــا  4 ن  میــزا بــه 
عاوه بــر درآمدزایــی هنگفــت، صنعــت گردشــگری تأثیــرات 
ــل اشــتغال زایی،  شــگرفی در دیگــر جبنه هــای اقتصــاد از قبی
ــح و  ــراری صل ــت و برق ــط زیس ــظ محی ــر، حف ــش فق کاه
ــدار ایــن  آشــتی در ســطح جهــان خواهــد داشــت. رشــد پای
صنعــت مؤیــد ایــن مطلــب اســت کــه در ســال های پیــش رو 
کشــورهایی موفــق خواهنــد بــود کــه بتواننــد گــوی رقابــت را 
ــوده و گردشــگران بیشــتری جــذب  در عرصــه گردشــگری رب
ــه  ــود دارد ک ــال وج ــن احتم ــورت ای ــن ص ــر ای ــد؛ در غی کنن
ــه  ــا ادام ــت و ب ــن صنع ــر ای ــعه پیش بینی پذی ــد و توس ــا رش ب
ــزان  ــع می ــگران و بالطب ــادی از گردش ــم زی ــد، حج ــن رون ای
ــگری  ــی از گردش ــادی ناش ــای اقتص ــمگیری از درآمده چش
بــه ســمت کشــورهایی ســرازیر شــود کــه برنامه ریــزی 

ــد. ــه کنن ــه ارائ ــن زمین ــی در ای ــتانه و دقیق پیش دس

ــز  ــران نی ــگری در ای ــت گردش ــر، صنع ــال حاض درح
به منزلــه یکــی از صنایــع جــذاب در راســتای افزایــش تولیــد 
ــئوالن و  ــت و مس ــه اس ــرار گرفت ــر ق ــی مدنظ ــص داخل ناخال
ــش  ــرای افزای ــزی ب ــال برنامه ری ــور درح ــد کش ــران ارش مدی
ــاس  ــورند. براس ــت در کش ــن صنع ــل از ای ــای حاص درآمده
ــی  ــع جهان ــگری مجم ــری گردش ــزارش رقابت پذی ــن گ آخری
ــا  ــران ب ــت، ای ــده اس ــر ش ــال 2019 منتش ــه در س اقتصاد1،ک
 هم ســطح بــا 

ً
نمــره میانگیــن ۳/۴ در رتبــه 89 جهــان و تقریبــا

کشــورهایی از قبیــل صربســتان، نیکاراگوئــه، تانزانیــا و لبنــان 
تلقــی شــده اســت. ایــران به رغــم آن کــه مقصــدی ارزان بــرای 
گردشــگران خارجــی اســت و از حیــث جذابیــت ســایت های 
ــز  ــرار دارد و نی ــان ق ــتم جه ــه هش ــی در رتب ــی و فرهنگ میراث
دربردارنــده منابــع طبیعــی گوناگــون و تنــوع اقلیمــی اســت، 
ــان  ــگر در جه ــذب گردش ــبی در ج ــگاه مناس ــته جای نتوانس
ــده و  ــی های انجام ش ــه بررس ــه ب ــا توج ــه ب ــد؛ البت ــب کن کس
بــا توجــه بــه رونــد فعلــی ورود گردشــگر بــه کشــور، کــه در 
ــگری در  ــت، گردش ــده اس ــیده ش ــر کش ــه تصوی ــودار 1 ب نم
ــعه  ــراوان، توس ــوه ف ــای بالق ــود ظرفیت ه ــم وج ــران به رغ ای
ــگر  ــون گردش ــور )20 میلی ــم انداز متص ــن چش ــه و بی نیافت
ــا  ــد ـ ب ــق دارن ــت تحق ــه قابلی ــی ک ــق 1404( و اهداف در اف
ــود دارد و  ــیاری وج ــه بس ــی ـ فاصل ــای فعل ــه رونده ــه ب توج
ــه  ــران را ب ــای ارزی ای ــی از درآمده ــهم اندک ــگری س گردش

ــت.  ــاص داده اس ــود اختص خ

1. Travel and Tourism Competitiveness Report, 2019, World Economic Forum.

نمودار 1: برآورد رشد تعداد گردشگران ورودی به ایران از سال 1385 – 1404

ــران و  ــیعی از بازیگ ــف وس ــری طی ــه درگی ــه ب ــا توج ب
کنشــگران در سیســتم گردشــگری یــک کشــور، لزوم شــناخت 
ــل و  ــوه تعام ــان و نح ــران و ذی نفع ــن بازیگ ــته بندی ای و دس
ــز اهمیــت اســت. درواقــع اجــزای  ــاط آن هــا بســیار حائ ارتب
از  ذهنــی ای  انگاره هــای  هریــک  گردشــگری  سیســتم 
ــا در  ــار آن ه ــکل گیری رفت ــب ش ــه موج ــد ک ــگری دارن گردش

ــه  ــا ب ــن نگاه ه ــاوت ای ــه تف ــود و چنانچ ــل می ش ــه عم عرص
ــات  ــد، موجب ــف باش ــاوت و مختل ــگری متف ــت گردش صنع
ــه  ــت ب ــن اس ــه ممک ــد ک ــد ش ــائلی خواه ــدن مس به وجودآم
ــع بــرای پیشــرفت ایــن صنعــت تبدیــل شــود  بزرگ تریــن مان
)الجــوردی و همــکاران، 1399: 2(. همچنیــن فقــدان ابزاری 
قدرتمنــد بــرای ســاخت الگویــی جامــع، به منظور نشــان دادن 
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ــود دارد.  ــق وج ــور دقی ــگری به ط ــتم های گردش ــج سیس نتای
ــرد  ــازی و کارب ــه پیاده س ــن مقال ــی از ای ــدف اصل ــن، ه بنابرای
اســت.  در صنعــت گرشــگری  پویایی شناســی سیســتم ها 
ــور  ــگری کش ــت گردش ــی صنع ــزای اصل ــه اج ــه ب ــا توج ب
بــا  کــه  هســتیم  آن  به دنبــال  رقابت پذیــری،  گــزارش  در 
مدل ســازی سیســتمی از صنعــت گردشــگری ایــران بــا توجــه 
بــه وضعیــت سیاســی و اجتماعــی حاکــم بــر کشــور و وجــود 
ــا  ــش آن ه ــال افزای ــه احتم ــی، ک ــوع بین الملل ــای متن تحریم ه
ــا  ــه ب ــم ک ــه دهی ــت هایی ارائ ــم سیاس ــود دارد، بتوانی ــز وج نی
اجــرای متولیــان دولتــی و حاکمیتــی گردشــگری کشــور در گام 
ــگری در گام  ــوزه گردش ــادی ح ــاالن اقتص ــی آن، فع اول و درپ
ــم و  ــدار کشــور دســت یابی ــه توســعه گردشــگری پای بعــدی ب
ــرخ ورود گردشــگران خارجــی، گردشــگری  ضمــن افزایــش ن
داخلــی را نیــز رونــق بخشــیم و درنهایــت بــه افزایــش درآمــد 

ــم. ــت یابی ــگری دس ــات گردش ــه خدم ــل از عرض حاص

مبانی نظری و مروری بر مطالعات گذشته
ــد  ــش درآم ــق افزای ــئله تحقی ــه مس ــه این ک ــه ب ــا توج ب
حاصــل از عرضــه خدمــات گردشــگری بــه گردشــگران 
خارجــی اســت، دو رویکــرد متفــاوت بــرای رســیدن بــه ایــن 
ــر  ــی و مبتنی ب ــرد کّم ــی رویک ــت؛ یک ــوان داش ــور می ت منظ
بهینه ســازی تحــت عنــوان مدیریــت درآمــد1 اســت کــه 
نگاهــی جزئی نگــر بــه مســئله دارد. رویکــرد دیگــر، رویکــرد 
سیســتمی و نــگاه کل گرایانــه بــه موضــوع اســت. بــا توجــه بــه 
ماهیــت مســئله و بهره بــردن از سیســتم روش شناســی های 
ــه  ــتم ها3 به منزل ــی سیس ــاب پویایی شناس ــا انتخ ــتمی2 ب سیس
ــن  ــق و همچنی ــئله تحقی ــا مس ــب ب ــتمی متناس ــرد سیس رویک
بررســی اســتفاده ایــن رویکــرد در صنعــت گردشــگری، مزایــا 
و معایــب و شــکاف مطالعاتــی در ایــن حــوزه و زمینه هــا بــرای 

ــد. ــایی ش ــوع شناس ــن موض ــه در ای ــق نوآوران تحقی
کیــد بــر مراحــل فراینــد مدل ســازی پویایی شناســی  بــا تأ
پویایی شناســی  کاربــرد  در  آنچــه  درمــورد  سیســتم ها، 
سیســتم ها در گردشــگری انجــام شــده ، تحلیل هــای زیــر 
ــای  ــی جنبه ه ــور بررس ــا به منظ ــن بحث ه ــوند. ای ــه می ش ارائ
ــگری  ــتم ها در گردش ــی سیس ــرد پویایی شناس ــون کارب گوناگ
ایجــاد شــده اند. هــدف از ایــن تحقیــق پاســخ بــه ایــن ســؤال 
ــف  ــگری تعری ــده در گردش ــائل پیچی ــور مس ــه چط ــت ک اس
ــازی  ــرای مفهوم س ــی ای ب ــای دینامیک ــه ویژگی ه ــده اند و چ ش
سیســتم گردشــگری شناســایی شــده اســت. عاوه برایــن، رفتار 
و ســناریوهای  آزمون هــا  براســاس  گوناگــون  سیســتم های 

ــت. ــده اس ــی ش ــده بررس تعریف ش

1. Revenue Management (RM)

2. SYSTEM OF SYSTEMS METHODOLOGIES (SOSM)
3. Systems Dynamics

ــاور واکــر و همــکاران )1998( نیروهــای محــرک  ــه ب ب
ــورد  ــری در م ــد و یادگی ــکل می دهن ــت را ش ــگری صنع گردش
ــرای  ــی ب ــت آوردن دیدگاه ــا در به دس ــه م ــد ب ــا می توان آن ه
ــتم  ــن زیرسیس ــامل چندی ــگری ش ــد. گردش ــک کن ــده کم آین
ــم  ــتم ها به ه ــن سیس ــی ای ــت و تمام ــته اس ــع وابس ــا صنای ی
پیوســته اند و در یــک زمــان کار می کننــد. اکثــر مقــاالت 
ــای  ــا زیربخش ه ــاص ی ــای خ ــر روی بخش ه ــده ب بررسی ش
 در برخــی مقــاالت 

ً
صنعــت گردشــگری متمرکــز بودنــد؛ مثــا

درمــورد  خــاص  به طــور  و  حمل ونقــل  بخــش  درمــورد 
مطالعــه  فــرودگاه  ترمینــال  یــا  هوایــی  صنعــت خطــوط 
 Liehr et al., 2001; Agusdinata & de( کــرده بودنــد
 Klein, 2002; Peterson et al., 2007; Manataki,
 .)& Zografos, 2010; Pierson & Sterman, 2013
در  بخش هــا  تأثیرگذارتریــن  از  یکــی  حمل ونقــل  بخــش 
ــگران  ــیاری از پژوهش ــه بس ــوری ک ــت؛ به ط ــگری اس گردش
کرده انــد؛  کار  مطالعــه  بــه  مربــوط  موضوعــات  دربــاره 
ــردش  ــور گ ــی، به منظ ــوط هوای ــت خط ــال در صنع ــرای مث ب
تأثیــر بســزایی در  بــازار می توانــد  تغییــر در  کســب وکار، 
ــن  ــامل چندی ــا ش ــه فرودگاه ه ــد. ازآنجاک ــته باش ــد داش درآم
ذی نفــع و اپراتورنــد، ســوء عملکــردی کوچــک در هــر بخــش 
ــی  ــی از نارضایت ــکات ناش ــروز مش ــه از ب ــتم ها، ب از زیرسیس
 Manataki, & Zografos,( می شــود  منجــر  مســافران 
ــار  ــوج انفج Manataki, & Zografos, 2010 ;2009(. م
حادثــه ای امنیتــی می توانــد موجــب ســقوط در صنایــع هوایــی 
 Peterson et al.,( شــود  تأمیــن  زنجیره هــای  و  تجــاری 
ــن  ــازی در ای ــت بین المللی س ــر اهمی ــن ب 2007(. عاوه برای
کیــد شــده و ایــن نشــان می دهــد کــه ممکــن اســت  صنعــت تأ
ــد  ــته باش ــراه داش ــه هم ــز ب ــگری را نی ــازار گردش ــانات ب نوس

.)Agusdinata & De Klein, 2002(
گردشــگران دائــم از حمل ونقــل شــهری و بزرگراه هــا 
اســتفاده می کننــد و تأثیــر مســتقیمی در آن هــا دارنــد. از 
ــاخت و  ــر، س ــک، تأخی ــگران، ترافی ــور گردش ــای حض پیامده
ــه  ــی توج ــرات آب وهوای ــال، تغیی ــت. درعین ح ــه داری اس نگ
بــه انتشــار گازهــای گلخانــه ای مربــوط بــه گردشــگری را نیــز 
 Egilmez & Tatari, 2012;( بــه خــود جلــب کــرده اســت

.)Trappey et al., 2012; Guzman et al., 2013
ــرای  ــی ب ــای گوناگون ــگری، بخش ه ــت گردش در صنع
ــد.  ــود را دارن ــاص خ ــرات خ ــه تأثی ــود دارد ک ــت وج فعالی
ــرات گردشــگری  ــزاس4 )2003(، تأثی براســاس نظــر گئورگانت
در جامعــه، محیــط زیســت و اقتصــاد می توانــد بحث برانگیــز 
باشــد. همچنیــن تأثیــرات مخــرب گردشــگران در محیــط 
زیســت و مقصــد از یک ســو و انتظــارات گردشــگران از ســوی 
ــد  ــا یکدیگرن ــه ب ــت ک ــی اس ــائل مهم ــل و مس ــر، عوام دیگ

4. Georgantzas
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 Van den Bergh & Nijkamp, 1994;( تضادنــد  در 
.)  Semeniuk et al., 2010

نویســندگان بــر اهمیــت مدیریت ایــن مناطــق و تمامی 
کیــد کرده انــد. اســتفاده از  فعالیت هــای مرتبــط بــا آن تأ
زمیــن، توســعه شــهری و تغییــرات هیدرولوژیکــی مشــکاتی 
اســت کــه بــا توجــه بــه تأثیــرات منفــی آن هــا بایــد در مقصــد 
 Fernández et al., 2005;( ــود ــه ش ــه آن توج ــرل و ب کنت
Woodside, 2009(. تأثیــر بازدیدکننــدگان در مقصدهایــی 
ــن  ــته اند ممک ــی آن وابس ــع طبیع ــه مناب ــی ب ــردم محل ــه م ک
 Chen, 2004; Peterson et( اســت مشکل ســاز باشــد

.)al., 2007; Panzeri et al., 2013
و  حساســیت  بــه  توجــه  بــا  میراثــی  ســایت های 
اهمیتشــان بــه توجــه ویــژه مقامــات و دولت هــا نیــاز دارنــد. 
ایــن محل هــا روزبــه روز گردشــگران بســیاری را جــذب 
می کننــد و تأثیــر عمــده ای در اقتصــاد منطقــه ای و رفــاه مــردم 
دارنــد. داشــتن طرحــی مدیریتــی بــرای چنیــن مناطقــی حائز 
ــب وکارها  ــات و کس ــه تعام ــم هم ــا بتوانی ــت ت ــت اس اهمی
را کنتــرل کنیــم )Xu & Dai, 2012(. اســتیو1 )2002( 
درمــورد نقــش مؤثــر نظــر ذی نفعــان در تصمیم گیــری 
ــردی  ــزی راهب ــی و برنامه ری ــت محیط ــت زیس ــرای سیاس ب
ــدار  ــگری ناپای ــر گردش ــن، تأثی ــد. عاوه برای ــح می ده توضی
ــگران  ــروه گردش ــیل گ ــد. س ــرب باش ــیار مخ ــد بس می توان
تحصیل نکــرده بــه مقصــدی حســاس می توانــد عواقــب 
ــع،  ــظ مناب ــور حف ــن، به منظ ــد. بنابرای ــته باش ــیاری داش بس
ــت  ــدار الزم اس ــگری پای ــعه گردش ــرای توس ــی ب چارچوب

 .)Xing & Dangerfield, 2010(
بــا توجــه بــه شــیوع ویــروس همه گیــر کرونــا و تبعــات 
ــاز  ــق و نی ــد تحقی ــول فراین ــگری در ط ــت گردش آن در صنع
ــه بررســی تأثیــرات ایــن ویــروس در صنعــت گردشــگری،  ب
ــه از آن  ــد ک ــام ش ــوص انج ــتقلی در این خص ــات مس مطالع
ــکاران2 )2020(  ــکیر و هم ــه اس ــه مقال ــوان ب ــه می ت جمل
اشــاره کــرد. اســکیر و همــکاران پژوهشــی را بــا عنــوان 
گردشــگری  صنعــت  و  مســافرت  در   19 کوویــد  تأثیــر 
ــا  ــات ب ــن تحقیق ــره اولی ــش در زم ــن پژوه ــد. ای ــام دادن انج
ــت  ــد 19 در صنع ــری کووی ــوه همه گی ــر بالق ــوع تأثی موض
از  اســتفاده  بــا  پژوهــش،  ایــن  در  اســت.  گردشــگری 
و  تحلیــل  بــه  سیســتم ها  پویایی شناســی  مدل ســازی 
ــه  ــد 19 پرداخت ــا کووی ــط ب ــای داده ای مرتب ــی پارامتره بررس
ایــن همه گیــری در صنعــت گردشــگری در کل  تأثیــر  و 
ــه  ــن مطالع ــان در ای ــت. محقق ــده اس ــن زده ش ــا تخمی دنی
ــتر از  ــری بیش ــای همه گی ــته بحران ه ــد در گذش ــان دادن نش
طریــق شــوک های خــاص انجــام می شــد و بخش هــای 

1. Stave

2. Skare

گردشــگری داخلــی را در معــرض شــوک های ناگــوار بــزرگ 
ــی  ــن م ــی از بی ــوک های داخل ــه ش ــی ک ــی داد و زمان ــرار م ق
ــا  ــه احی ــا بافاصل ــر(، ورودی ه ــی صف ــوارد آلودگ ــت )م رف
ــت  ــاوت اس ــی متف ــد 19 کم ــران کووی ــی بح ــدند، ول می ش
ــا  ــگری در دنی ــت گردش ــم صنع ــد ترمی ــر می رس ــه نظ و ب
بعــد از ایــن بحــران، از زمــان ریــکاوری یــا ترمیــم معمــول 
ــه  ــن مطالع ــج ای ــد. نتای ــول بکش ــتر ط ــاه بیش ــی ده م یعن
نشــان می دهــد کــه سیاســت های پشــتیبانی خصوصــی 
و عمومــی بــرای حصــول اطمینــان از ایجــاد ظرفیــت و 
ــال های  ــفر در س ــگری س ــش گردش ــی بخ ــداری عملیات پای
ــد.  ــا یکدیگــر هماهنــگ عمــل کنن ــد ب ــا 2021 بای 2020 ت
کوویــد 19 ثابــت کــرد کــه شــیوع همه گیــری تأثیــر مخــرب 
بیشــتری به نســبت آنچــه ارزیابــی و در مطالعــات نشــان داده 
ــران  ــگری دارد و مدی ــفر و گردش ــت س ــت در صنع ــده اس ش
ــری را در  ــن همه گی ــرات ای ــت تأثی ــا دق ــد ب ــت بای ــن صنع ای
ــک  ــت ریس ــد مدیری ــای جدی ــعه روش ه ــب وکار و توس کس
کننــد.  ارزیابــی  مشــابه  بحران هــای  بــا  مقابلــه  بــرای 
افزون بــر این هــا الزم اســت در طــول ســال های 2020 و 
2021 بــرای مراقبــت از ســطوح عملیاتــی بخــش گردشــگری 
ــا  ــی ب ــی و عموم ــی خصوص ــت های حمایت ــفر سیاس و س

ــند. ــگ باش ــر هماهن یکدیگ

روش پژوهش
می شــود.  مشــاهده  تحقیــق  فراینــد   1 شــکل  در 
ــار و  ــل آم ــتفاده از تحلی ــا اس ــش، ب ــن پژوه ــدم اول ای در ق
ارقــام موجــود و مطالعــه وضــع فعلــی روندهــای طی شــده، 
داخلــی  بخــش  دو  در  گردشــگری  صنعــت  وضعیــت 
و خارجــی )کشــورهای هــدف( بررســی شــده اســت. 
پیشــین  مطالعــات  جســت وجوهای  براســاس  ادامــه  در 
ــگری و  ــای گردش ــئله و حوزه ه ــاد مس ــا ابع ــده ت ــاش ش ت
ــن  ــوند. در ای ــی ش ــا بررس ــا و راهکاره ــن چالش ه همچنی
ــوژی  ــا متدول ــه ب ــت ک ــی اس ــا مطالعات ــت ب ــش اولوی بخ
بخــش  در  شــده اند.  انجــام  سیســتم ها  پویایی شناســی 
ــا روش  ــرگان ب ــه، از نظــر خب دیگــر از انجــام مطالعــات اولی
مســئله  ابعــاد  نیمه ســاختاریافته،  مصاحبه هــای  انجــام 

ــد. ــخص ش ــی و مش بررس
بخش هــای  از  به دســت آمده  نتایــج  براســاس 
ذکرشــده، تعریــف مســئله و همچنیــن فرضیــات پویــا 
ــر مســئله  ــی حاکــم ب ــه ســاختار کل مشــخص شــد. در ادام
درنظرگرفتــن  و  زیرسیســتم ها  نمــودار  ترســیم  طریــق  از 
زیرسیســتم های اصلــی اثرگــذار تشــریح شــد. به منظــور 
شناســایی رفتارهــای دینامیکــی و متغیرهــای اثرگــذار در 
ــی 

ّ
افزایــش درآمــد صنعــت گردشــگری، حلقه هــای عل

ــا  ــد. ب ــیم ش ــودار آن ترس ــت نم ــیم و درنهای ــی ترس ـ معلول
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توجــه بــه این کــه رویکــرد انجــام ایــن مطالعــه در بخش هــای 
صنعــت  ارزش  زنجیــره  حداکثــری  بررســی  ذکرشــده، 
ــی  ــی و دینامیک ــازی کّم ــور شبیه س ــت، به منظ ــگری اس گردش
ایــن صنعــت از نمــودار انباشــت جریــان اســتفاده شــده اســت. 
ــا  ــد ت ــیم ش ــزار ونسیم1ترس ــتفاده از نرم اف ــا اس ــودار ب ــن نم ای

ــد وضــع  ــه رون ــی ادام ــر پیش بین ــاس آن، عــاوه ب ــوان براس بت
ــرای  ــرات اج ــخص تأثی ــناریوهای مش ــاس س ــود، براس موج
ــش درآمــد صنعــت گردشــگری  ــر افزای ــود ب پیشــنهادهای بهب

را شبیه ســازی کــرد.

1. Vensim

شکل 1: فرایند انجام پژوهش

ساختار کالن مفهومی عوامل مؤثر در افزایش 
درآمد حاصل از عرضه خدمات گردشگری

بــا توجــه بــه اثرگــذاری عوامــل متعــدد اثرگذار بــر درآمد 
ــی آن  ــگری، تحلیل وبررس ــات گردش ــه خدم ــل از ارائ حاص
بــدون دراختیارداشــتن الگویــی کــه بتوانــد ضمــن دســته بندی 
ایــن عوامــل، نحــوه اثرگــذاری و شــدت اثــر هریــک از عوامــل 

 غیرممکــن اســت. در ایــن بخــش، 
ً
مؤثــر را تبییــن کنــد تقریبــا

ــه بررســی مدل هــای موجــود در ادبیــات موضــوع  ــا توجــه ب ب
جمع بنــدی  یــک  گوناگــون،  تحلیل هــای  و  گزارش هــا  و 
ــل  ــد حاص ــذار در درآم ــتم های تأثیرگ ــر سیس ــی از نظ مفهوم
از ارائــه خدمــات گردشــگری صــورت پذیرفتــه کــه در شــکل 

ــود. ــاهده می ش 2 مش



عه
وس

 و ت
ی

گر
دش

 گر
ی

هش
ژو

ی - پ
لم

ه ع
نام

صل
ف

زادمهر و همکاران 24

14
01

یز 
 پائ

م،
سو

ره 
ما

، ش
م 

ده
یاز

ل 
سا

شکل  2: ساختار مفهومی عوامل مؤثر در افزایش درآمد حاصل از ارائه خدمات گردشگری

زیرسیستم های شناسایی شده عبارت اند از:
زیرسیســتم  ایــن  حاکمیــت:  یرسیســتم  ز  )۱
دربرگیرنــده متغیرهــای مؤثــر در عملکــرد حاکمیــت در 
ــای آن  ــش درآمده ــگری و افزای ــت گردش ــت از صنع حمای
ــور، زیرسیســتم  ــی در کش ــاختار حاکمیت ــاس س ــت. براس اس
نهادهــای  و  دولتــی  نهادهــای  بخــش  دو  بــه  حاکمیــت 

اســت. شــده  تقســیم بندی  )ســمن ها(  مردم نهــاد 
و  سیاســی  اقتصــادی/  عوامــل  یرسیســتم  ۲(ز
ــرون زای حاکــم  محیطــی: ایــن زیرسیســتم شــامل عوامــل ب
بــر صنعــت گردشــگری اســت. بــرای مثــال وضعیــت شــرایط 
ــور  ــزایی در حض ــر بس ــای ارز تأثی ــه نرخ ه ــادی ازجمل اقتص
ــر  ــت. از دیگ ــد داش ــور خواه ــی در کش ــگران خارج گردش
ــی و  ــرایط سیاس ــگری، ش ــتم گردش ــر در سیس ــل موث عوام
ارتباطــات بینالمللــی اســت. یکــی از مهم تریــن عوامــل 
مؤثــر محیطــی، کــه در ایــن زیرسیســتم در نظــر گرفتــه شــده، 
از  اســت.  زیســت محیطی  خطــرات  و  بیماری هــا  وقــوع 
ــا تأثیــر بســیار منفــی  ابتــدای ســال ۹۹ شــیوع پاندمــی کرون
در صنعــت گردشــگری کشــور و جهــان داشــت. متغیرهــای 
ــرون زا و  ــورت ب ــتم به ص ــن زیرسیس ــده در ای ــر گرفته ش درنظ

ــود. ــه می ش ــر گرفت ــدل در نظ ــارج از م خ

زیرسیســتم،  ایــن  در  گردشــگری:  تقاضــای   )۳
ــگران  ــش گردش ــه دو بخ ــگری ب ــات گردش ــان خدم متقاضی
ــی  ــگران داخل ــده اند. گردش ــیم ش ــی تقس ــی و خارج داخل
ــن  ــافران اماک ــی و مس ــافران زیارت ــامل مس ــی ش ــور کل ــه ط ب
ــت  ــی اس ــن درحال ــود. ای ــد ب ــگری خواهن ــی و گردش فرهنگ
کــه در بخــش گردشــگران خارجــی عاوه بــر مــوارد ذکرشــده 
متقاضیــان خدمــات ســامت و همچنیــن خدمــات تجــاری 
ــد ارزی را  ــتم درآم ــن زیرسیس ــد. ای ــد ش ــه خواهن ــز اضاف نی
بــرای سیســتم درآمــد گردشــگری بــه همــراه خواهــد داشــت.
ــن  ــگری: ای ــات گردش ــه خدم ــتم عرض یرسیس ۴( ز
ــه خدمــات گردشــگری  زیرسیســتم بخش هــای مختلــف ارائ
بخش هــای  مهم تریــن  از  می گیــرد.  دربــر  را  کشــور  در 
ــت  ــی اس ــامت و درمان ــات س ــگری، خدم ــات گردش خدم
و شــامل گردشــگران خارجــی اســت کــه از کشــورهای 
بیمارســتانی  خدمــات  و  ســفر  مــا  کشــور  بــه  هــدف 
دریافــت می کننــد. بخــش دیگــر خدمــات گردشــگری 
ــدش  ــه مقص ــت ک ــی اس ــی و مذهب ــات زیارت ــامل خدم ش
ــت. از  ــم اس ــهد و ق ــه مش ــور ازجمل ــی کش ــهرهای مذهب ش
ــت  ــگ و اقام ــات هتلین ــگری، خدم ــات گردش ــر خدم دیگ
خدمــات ســرگرمی و تفریحــی اســت. بخــش مهــم دیگــری 
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ــی دارد  ــر مهم ــگری تأثی ــت گردش ــره ارزش صنع ــه در زنجی ک
ارائــه خدمــات آنایــن و مجــازی اســت کــه شــامل خدمــات 

ــت. ــن اس ــیون آنای ــازی رزرواس ــای مج توره
ایــن زیرسیســتم  یرسیســتم درآمــد گردشــگری:  ز
ــی  ــدف اصل ــرا ه ــت؛ زی ــر اس ــش حاض ــع پژوه ــش مرج بخ
انجــام ایــن پژوهــش بررســی چگونگــی افزایــش درآمــد 
ــد،  ــن درآم ــت. ای ــگری اس ــات گردش ــه خدم ــل از ارائ حاص
ــی،  ــات درمان ــه خدم ــون ارائ ــی همچ ــل از بخش های حاص
ــن  ــد از اماک ــه بازدی ــت، هزین ــگ و اقام ــات هتلین ــه خدم ارائ
و  و طبیعــی، خریــد صنایــع دســتی  تاریخــی  فرهنگــی، 
ــت. ــل اس ــل از حمل ونق ــد حاص ــی و درآم ــوالت بوم محص
زیرسیسـتم زیرساخت های گردشـگری: زیرساخت های 
گردشـگری مبنـای ارائـه خدمـات و درنتیجـه کسـب درآمدنـد.  
هرچـه کمیت و کیفیـت آن ها باالتر باشـد، ظرفیـت ارائه خدمات 
و حضـور گردشـگران بیشـتر می شـود و درنتیجـه درآمد بیشـتری 
حاصـل خواهـد شـد. چنانچـه کیفیـت ارائـه خدمـات مطلـوب 
باشـد، بـه تبلیغـات دهان به دهـان منجـر می شـود و گردشـگران 

بیشـتری را جـذب می کنـد.

مدل مفهومی عّلی و معلولی از عوامل مؤثر در 
افزایش درآمد ارائه خدمات گردشگری

ــی و معلولــی و ارتباطــات 
ّ
در ایــن بخــش، حلقه هــای عل

متغیرهــای دینامیکــی بــه یکدیگــر تشــریح می شــود.

حلقــه اثــر تبلیغــات رســمی بــر درآمــد گردشــگری: 
در ایــن حلقــه، اثــر هزینه کــرد در تبلیغــات رســمی ارائــه 
ــش  ــال در بخ ــرکت های فع ــودآوری ش ــزان س ــر می ــات ب خدم
گردشــگری بررســی شــده اســت. براســاس نمــودار 2، هنگامی 
کــه بــر روی انجــام تبلیغــات رســمی هزینــه شــود، خدمــات 
گردشــگری براســاس این کــه مخاطبــان تبلیغــات بخــش 
داخلــی و خارجــی باشــد، جذابیــت گردشــگری و اســتفاده از 
ــد. ایــن موضــوع باعــث  ــران افزایــش می یاب خدمــات آن در ای
ــات  ــتفاده از خدم ــان اس ــت مخاطب ــان جمعی ــود از می می ش
گردشــگری کشــور، هــم جمعیــت مســتعد گردشــگری و هــم 
تعــداد گردشــگران یعنــی افــرادی کــه قصــد ســفر بــه ایــران را 
ــداد  ــش تع ــد )Leung, 2020(. افزای ــش ده ــد افزای می کنن
گردشــگران داخلــی و خارجــی بــه اســتفاده بیشــتر از خدمات و 
ســرویس های گردشــگری منجــر خواهــد شــد. ایــن خدمــات 
ــود و  ــد ب ــگری خواه ــش گردش ــی بخ ــودآوری اصل ــان س هم
درنتیجــه ســودآوری شــرکت های فعــال در بخــش گردشــگری 
افزایــش خواهــد یافــت. در ادامــه ســودآوری بیشــتر می توانــد 

 در بخــش تبلیغــات رســمی هزینــه شــود. 
ً
مجــددا

تبلیغــات  انجــام  رســمی  تبلیغــات  از  مقصــود 
معرفــی  مرجــع،  از وب ســایت های  اســتفاده  تلویزیونــی، 
تورهــای  بین المللــی،  و  داخلــی  گردشــگری  خدمــات 
مجــازی و ویدئــو کلیپ هــای معرفــی خدمــات و غیــره اســت 

)Murphy, 2019(

نمودار 2: حلقه اثر تبلیغات رسمی بر درآمد گردشگری
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درآمــد  بــر  دهان به دهــان  تبلیغــات  اثــر  حلقــه 
ــر تبلیغــات  ــه بررســی اث گردشــگری: در حلقــه نمــودار 3، ب
دهان به دهــان گردشــگران داخلــی و خارجــی بــر درآمــد 
ــه،  ــن حلق ــاس ای ــت. براس ــده اس ــه ش ــگری پرداخت گردش
چنانچــه جذابیــت گردشــگری در ایــران افزایــش یابــد، 
ــگر  ــه گردش ــن تجرب ــش و ای ــگری رضایت بخ ــه گردش تجرب
ــود.  ــل می ش ــود منتق ــون خ ــتعد پیرام ــراد مس ــایر اف ــه س ب

دهان به دهــان  تبلیغــات  گردشــگری  جذابیــت  بنابرایــن، 
افزایــش می یابــد و درنتیجــه هــم جمعیــت مســتعد و هــم تعــداد 
 .)& Lee, 2019 Hwang( گردشــگران را افزایــش می دهــد
تعــداد بیشــتر گردشــگران داخلــی و خارجــی اســتفاده از 
خدمــات و ســرویس های گردشــگری را بیشــتر می کنــد و 

درنتیجــه درآمــد بیشــتری حاصــل می شــود. 

نمودار 3: حلقه اثر تبلیغات دهان به دهان بر درآمد گردشگری
حلقــه اثــر قیمــت ارز بــر درآمــد گردشــگری: در ایــن 
ــرکت های  ــد ش ــر درآم ــت ارز ب ــر قیم ــی اث ــه بررس ــه، ب حلق
فعــال در بخــش گردشــگری پرداختــه شــده اســت. همان طــور 
کــه در نمــودار 4 ماحظــه می شــود، هرچــه قیمــت ارز بــاال 
رود جذابیــت ســفر بــه ایــران بــرای گردشــگران خارجــی بــه 
دلیــل ارزان شــدن ریــال در برابــر ســایر ارزهــا بیشــتر خواهــد 
ــگران  ــت گردش ــش جمعی ــث افزای ــوع باع ــن موض ــد. ای ش
ــط  ــزان متوس ــاس می ــد. براس ــد ش ــی خواه ــتعد خارج مس

درآمــد حاصــل از حضــور یــک گردشــگر میــزان ســودآوری 
شــرکت های فعــال در بخــش گردشــگری بیشــتر شــده و ایــن 
ــور  ــی کش ــص داخل ــد ناخال ــد تولی ــث رش ــرکت ها باع ش
ــت  ــتری دریاف ــهم بیش ــور س ــد و از GDP کش ــد ش خواهن
خواهنــد کــرد. همچنیــن تعــداد بیشــتر گردشــگران خارجــی 
ــه  ــود و درنتیج ــور می ش ــه کش ــدن ارز ب ــتر واردش ــث بیش باع

.)Nur et al., 2019( قیمــت ارز را تعدیــل می کنــد

نمودار 4: اثر قیمت ارز بر درآمد گردشگری



طراحی مدلی برای افزایش درآمد حاصل از عرضه خدمات گردشگری

 )رویکرد پویایی شناسی سیستم ها(
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درحقیقــت در ایــن شــکل ســه حلقــه هم زمــان ترســیم 
شــده اســت. یــک حلقــه بــه دینامیــک افزایــش جذابیــت ســفر 
و افزایــش ســودآوری اشــاره دارد کــه حلقــه تقویت کننــده 
اســت. حلقــه بعــدی اثــر میــزان ورود ارز بــه کشــور اســت کــه 
ایــن موضــوع حلقــه ای کاهنــده اســت و بــه کاهــش جذابیــت 
ــرخ ارز منجــر می شــود.  ــه دلیــل تعدیــل ن ــران ب ــه ای و ســفر ب
ــعه  ــه توس ــت و ب ــده اس ــه ای کاهن ــم حلق ــر آن ه ــه آخ حلق
ــر  ــران در براب ــال ای ــت ری ــه تقوی ــور و درنتیج ــادی کش اقتص

ســایر ارزهــا اشــاره دارد.
خدمــات  ارائــه  ظرفیت هــای  توســعه  اثــر  حلقــه 
بــر درآمــد گردشــگری: براســاس نمــودار 5، زمانــی کــه 
ــن  ــند، ای ــته باش ــبی داش ــودآوری مناس ــال س ــرکت های فع ش
ســود می توانــد بــر روی توســعه ظرفیــت ارائــه خدمــات 
اثرگــذار باشــد و به نوعــی بــر توســعه ظرفیــت ســرمایه گذاری 
شــود. براین اســاس، بــه دلیــل تفــاوت میــزان و نــرخ بازگشــت 
ســرمایه گذاری در هــر حــوزه، خدمــات گوناگــون جــدا ذکــر 
شــده اند. یکــی از ایــن خدمــات، ســرویس دهی بــه مســافران 
طبیعــی  و  فرهنگــی  تفریحــی،  مکان هــای  گردشــگران  و 
ــده  ــز گنجان ــاری نی ــافران تج ــوزه مس ــن ح ــه در ای ــت ک اس

ــری  ــش دیگ ــت )Olimovich et al., 2020(. بخ ــده اس ش
ــه در  ــت ک ــگ اس ــت و هتلین ــت اقام ــات، ظرفی ــن خدم از ای
جذابیــت ســفر بــه ایــران نقــش بســزایی دارد. خدمــات زیارتی 
و بازدیــد از اماکــن مقــدس یکــی دیگــر از مقاصــد گردشــگران 
ــر  در کشــور اســت کــه گردشــگران داخلــی و خارجــی را درب
می گیــرد. امــا در حــوزه خدمــات درمانــی و ســامت جامعــه 
هــدف فقــط گردشــگران خارجــی هســتند. حمل ونقــل و 
ــت  ــر جذابی ــه ب ــت ک ــری اس ــم دیگ ــل مه ــت آن، عام ظرفی
ســفر بــه ایــران می افزایــد. خدمــات پایــه گردشــگری هماننــد 
خدمــات تــور رزرو آنایــن خدمــات رســتوران و کافــه از 
ــت  ــه ظرفی ــت ک ــگری اس ــات گردش ــای خدم ــر بخش ه دیگ
ــده  ــه ش ــر گرفت ــه در نظ ــورت جداگان ــه به ص ــن حلق آن در ای
ــش  ــی، افزای ــور کل ــت )Pechlaner et al., 2019(. به ط اس
جذابیــت ســفر بــه ایــران براســاس افزایــش ظرفیت هــای ارائــه 
ــر  ــی منج ــی و خارج ــگران داخل ــذب گردش ــه ج ــات ب خدم
ــد.  ــش می ده ــات را افزای ــتفاده از خدم ــزان اس ــود و می می ش
ــه  ــت و درنتیج ــودده اس ــده س ــرکت های ارائه دهن ــات ش خدم
آن هــا می تواننــد ســود حاصــل خــود را بیشــتر در توســعه 

ــد. ــه کنن ــود هزین ــتیک خ ــی و لجس ــای فیزیک ظرفیت ه

نمودار5: حلقه اثر توسعه ظرفیت های ارائه خدمات بر درآمد گردشگری

حلقــه اثــر همه گیــری پاندمــی کرونــا بــر درآمــد 
ــا  ــی کرون ــری پاندم ــر همه گی ــه اث ــه ب ــن حلق ــگری: ای گردش
بــر درآمــد گردشــگری کشــور اشــاره دارد )نمــودار 6(. از 
ــاز و  ــی آغ ــیوع جهان ــا ش ــا ب ــاری کرون ــال ۹۹ بیم ــدای س ابت
ــه  ــی ک  هنگام

ً
ــا ــد. طبیعت ــز وارد ش ــا نی ــور م ــه کش ــه ب درنتیج

یــک بیمــاری همه گیــر در جهــان شــیوع می یابــد، اولیــن 
بخــش آســیب پذیر، گردشــگری خواهــد بــود و جذابیــت 
ــد.  ــش می ده ــی کاه ــور کل ــگری را به ط ــرای گردش ــفر ب س

ایــران نیــز از ایــن قاعــده مســتثنا نبــوده و درنتیجــه همه گیــری 
پاندمــی کرونــا از جذابیــت ســفر بــه ایــران بــرای گردشــگران 
کاهــش   .)Prideaux et al., 2020( می کاهــد  خارجــی 
دهان به دهــان  تبلیغــات  کــه  می شــود  باعــث  جذابیــت 
کاهــش یابــد و ایــن موضــوع بــر جمعیــت گردشــگران مســتعد 
ــداد  ــش تع ــذارد. کاه ــی بگ ــر منف ــی اث ــگران خارج و گردش
ــرکت های  ــودآوری ش ــش س ــث کاه ــی باع ــگران خارج گردش
ــرکت ها در  ــن ش ــود و ای ــگری می ش ــش گردش ــال در بخ فع
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ــن تبلیغــات رســمی  دو حــوزه توســعه زیرســاخت و همچنی
 Hoque et( امــکان ســرمایه گذاری را نخواهنــد داشــت
ــاخت  ــعه زیرس ــرمایه گذاری نکردن در توس al., 2020(. س
ــد و  ــش نمی ده ــگری را افزای ــات گردش ــه خدم ــت ارائ ظرفی

درنتیجــه جذابیــت ســفر بــه ایــران کاهــش می یابــد. مشــابه 
همیــن دینامیــک در کاهــش تبلیغــات رســمی خدمــات 

ــود دارد. ــز وج ــگری نی گردش

نمودار 6: اثر همه گیری پاندمی کرونا بر درآمد گردشگری

ــگری  ــت از توسعهگردش ــت حاکمی ــر حمای ــه اث حلق
ــودآوری  ــه س ــی ک ــودار 7، زمان ــاس نم ــد آن: براس ــر درآم ب
ــن  ــد، ای ــاد باش ــگری زی ــش گردش ــال در بخ ــرکت های فع ش
صنعــت توجــه حاکمیــت را جلــب می کنــد و حمایــت 
حاکمیــت را افزایــش می دهــد. در بخــش توســعه گردشــگری 
خارجــی ایــن امــکان وجــود دارد کــه تــا زمانــی کــه حاکمیت 
قصــد حمایــت از صنعــت را داشــته باشــد، ســفر بــه ایــران و 
صــدور ویــزا و اقامــت بــرای گردشــگران خارجــی کشــورهای 
هــدف را تســهیل کنــد. بی شــک ایــن موضــوع بــر جذابیــت 
ســفر بــه ایــران بــرای گردشــگران خارجــی می افزایــد و 
جمعیــت گردشــگران مســتعد و گردشــگران خارجــی را 

ــب  ــتری نصی ــودآوری بیش ــت س ــد و درنهای ــش می ده افزای
 .)Kasivairavan, 2019( می کنــد  فعــال  شــرکت های 
از طرفــی دیگــر حاکمیــت می توانــد حمایت هــای مالــی 
و غیرمالــی را بــرای توســعه ظرفیت هــای ارائــه خدمــات 
ــعه  ــر توس ــوع ب ــن موض ــه ای ــرد ک ــر بگی ــگری در نظ گردش
ــذار  ــگری اثرگ ــات گردش ــای خدم ــاخت ها و ظرفیت ه زیرس
بــوده و درنتیجــه در حوزه هــای ســیاحت و زیــارت، خدمــات 
درمانــی و تجــاری، توســعه ظرفیــت بیشــتری رخ دهــد. 
ــه  ــفر ب ــت س ــش جذابی ــث افزای ــا باع ــن ظرفیت ه  ای

ً
ــا طبیعت

ــش  ــال در بخ ــرکت های فع ــودآوری ش ــود و س ــران می ش ای
گردشــگری را افزایــش می دهــد.

نمودار7: اثر حمایت حاکمیت از توسعه گردشگری بر درآمد 
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حلقــه اثــر آمــوزش و فرهنگ ســازی بــر ســودآوری 
ســودآوری  هرچــه   ،8 نمــودار  براســاس  گردشــگری: 
باشــد،  بیشــتر  گردشــگری  حــوزه  در  فعــال  شــرکت های 
شــرکت ها می تواننــد بخشــی از ســود خــود را صــرف آمــوزش 
ــتفاده از  ــت اس ــزان رضای ــا می ــد ت ــود کنن ــانی خ ــروی انس نی
خدمــات گردشــگری و درنتیجــه کیفیــت ارائــه خدمــات 
ــب  ــث جل ــرکت باع ــودآوری ش ــن س ــود. همچنی ــتر ش بیش
توجــه حمایــت حاکمیــت می شــود و درنتیجــه حاکمیــت 

ــد در جوامــع محلــی مناطــق گردشــگری، برنامه هــای  می توان
فرهنگ ســازی را اجــرا کنــد تــا بــا گردشــگران داخلــی و 
خارجــی برخــورد مناســب شــود و فرهنــگ گردشــگری در ایــن 
مناطــق جــاری شــود. درنتیجــه میــزان رضایــت گردشــگران از 
ــود  ــتر می ش ــور بیش ــگری در کش ــات گردش ــتفاده از خدم اس
ــه  ــا ب ــش آن ه ــه رضایت بخ ــال تجرب ــر انتق ــوع ب ــن موض و ای
دیگــران و انجــام تبلیغــات دهان به دهــان اثــر مثبــت دارد 

 .)Zhang, 2020(

نمودار 8: حلقه اثر آموزش و فرهنگ سازی بر سودآوری گردشگری

ساختار مدل سازی
از نمــودار انباشــت جریــان به منظــور شبیه ســازی کّمــی 
ــناریوهای  ــاس س ــپس براس ــد. س ــتفاده ش ــا اس ــات پوی فرضی
مختلــف، راهکارهــای بهبــود بررســی شــد. در ایــن پژوهــش، 
ــازه شبیه ســازی  ــه و همچنیــن ب ــازه زمانــی مدل ســازی ماهان ب

از فروردیــن 1395 تــا اســفند 1410 در نظــر گرفتــه شــد.
جمعیــت گردشــگران خارجــی از کشــورهای هــدف بــه 

ــده اند: ــیم بندی ش ــته تقس ــه دس س
ــت  ــامل جمعی ــش ش ــن بخ ــدف: ای ــت ه ۱( جمعی
هــدف گردشــگری در کشــورهای هــدف اســت. در ایــن 
ــان،  ــتان، آذربایج ــه، افغانس ــراق، ترکی ــورهای ع ــق، کش تحقی
ترکمنســتان، بحریــن، کویــت و هنــد در نظــر گرفتــه شــده اند. 
ــن  ــود از ای ــگری: مقص ــتعد گردش ــت مس ۲( جمعی
ــران ســفر  ــه ای ــار ب ــرادی هســتند کــه حداقــل یک ب بخــش، اف

ــد. ــفر دارن ــرای س ــی ب ــزی قطع ــا برنامه ری ــد ی کرده ان
۳( جمعیــت گردشــگر: ایــن بخــش دربرگیرنــده تمامــی 
گردشــگران خارجــی کشــور، از مبــدأ کشــورهای هــدف اســت 

کــه در بــازه زمانــی درحــال گردشــگری در ایــران هســتند. 
بخــش خدمــات قابــل ارائــه بــه گردشــگران خارجــی بــه 
شــش دســته تقســیم شــده اســت. در ادامــه بــه تشــریح هریــک 

ــود: ــه می ش پرداخت
۱( خدمــات حمل ونقــل: خدمــات حمل ونقــل از 
ــش،  ــن پژوه ــت. در ای ــگری اس ــات گردش ــن خدم بنیادی تری
ظرفیــت حمل ونقــل هوایــی، ریلــی و جــاده ای )اتوبوس هــای 
VIP( درحکــم ظرفیــت خدمــات حمل ونقــل بــه گردشــگران 

خارجــی مــد نظــر قــرار گرفتــه اســت. 
ــه  ــات پای ــات، خدم ــن خدم ــه:1 ای ــات پای ۲( خدم

1. Service Capacity
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ــات  ــد از خدم ــده و عبارت ان ــه ش ــر گرفت ــگری در نظ گردش
ــه و... . ــتوران، کاف ــور، رس ــت ت دریاف

۳( خدمــات هتلینــگ و اقامــت: ایــن خدمــت جــزء 
ــیاری  ــر بس ــه تأثی ــت ک ــگری اس ــات گردش ــن خدم اصلی تری
در رضایــت گردشــگران و افزایــش تبلیغــات دهان به دهــان 

دارد. 
۴( خدمات گردشــگری ســامت:1به دلیــل اختاف 
گردشــگری  کشــور،  بیمارســتانی  تجهیــزات  و  ارز  نــرخ 
ــا  ســامت یکــی از گزینه هــای جــذاب گردشــگران اســت ت
ضمــن ســیاحت، بتواننــد از خدمــات ســامت نیــز اســتفاده 
کننــد. در ایــن بخــش، ظرفیــت بیمارســتان هایی کــه بیمــاران 

ــه اســت.  ــرار گرفت ــد مــد نظــر ق ــرش می کنن خارجــی پذی
بخــش  یارتی:2ایــن  ز گردشــگری  خدمــات   )۵
شــامل ظرفیــت ارائــه خدمــت بــه زائــران مکان هــای مقــدس 
و مذهبــی )مشــهد، قــم و ...( اســت. بخــش شــایان توجهــی 

زیارتــی تشــکیل  را گردشــگری  از گردشــگری خارجــی 
می دهــد. 

تجــاری،  فرهنگــی،  گردشــگری  خدمــات   )۶
طبیعــی،  جغرافیــای  داشــتن  به ســبب  یحی:3ایــران  تفر
قدمــت و امــکان تاریخــی همــواره مدنظــر گردشــگران 
ــد  ــه قص ــه ب ــرادی ک ــن، اف ــت. عاوه برای ــوده اس ــی ب خارج
کســب وکار بــه کشــور ســفر می کننــد نیــز به نوعــی گردشــگر 
خارجــی محســوب می شــوند؛ چراکــه از خدمــات هتلینــگ 

می کننــد. اســتفاده  حمل ونقــل  و 
به منظــور محاســبه میــزان جذابیــت گردشــگری در 
ایــران، از دو مفهــوم مــدل انتشــار بــاس اســتفاده شــده اســت. 
در ایــن مــدل، جمعیــت کل بــه دو بخــش مســتعد و جمعیــت 
هــدف تقســیم می شــود. تقســیم جمعیــت در ایــن پژوهــش 

بــه شــرح شــکل 3 اســت. 

H مناد .1

R مناد .2

CRC مناد .3

شکل 3: زنجیره جمعیتی مدل سازی ریاضی سیستمی

براســاس دو مفهــوم تبلیغــات رســمی و تبلیغــات 
ــبه  ــران محاس ــه ای ــفر ب ــت س ــزان جذابی ــان، می دهان به ده
ــه ایــران از  شــده اســت. فــرض شــده کــه جذابیــت ســفر ب
ــامت،  ــات س ــور خدم ــفر به منظ ــت س ــش جذابی ــه بخ س
خدمــات زیارتــی و خدمــات تفریحــی، فرهنگــی و تجــاری 
تشــکیل شــده کــه از طریــق مــدل پایــه انتشــار بــاس، یعنــی 
ــده  ــبه ش ــان محاس ــات دهان به ده ــمی و تبلیغ ــات رس تبلیغ

اســت.

ــه این کــه هــدف انجــام پژوهــش حاضــر  ــا توجــه ب ب
افزایــش درآمــد ناشــی از ارائــه خدمــات گردشــگری اســت، 
ــا  براســاس تعــداد گردشــگر حاضــر در کشــور، متناســب ب
ــر،  ــش مدنظ ــه بخ ــر در س ــر نف ــه ازای ه ــت ب ــزان ظرفی می
ــر  ــا در ه ــزان تقاض ــا می ــده ت ــراز ش ــگر اف ــت گردش جمعی
بخــش به دســت آیــد. نمــای کلــی نمــودار انباشــت جریــان 

ایــن پژوهــش بــه شــرح شــکل 4 اســت.



طراحی مدلی برای افزایش درآمد حاصل از عرضه خدمات گردشگری

 )رویکرد پویایی شناسی سیستم ها(

31
عه

وس
 و ت

ی
گر

دش
 گر

ی
هش

ژو
ی - پ

لم
ه ع

نام
صل

ف
14

01
یز 

 پائ
م،

سو
ره 

ما
، ش

م 
ده

یاز
ل 

سا

شکل 4: نمودار انباشت جریان
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اعتبارسنجی
ــل از  ــج حاص ــنجی نتای ــه اعتبارس ــش، ب ــن بخ در ای
مــدل پرداختــه می شــود. بدین منظــور از دو روش آزمــون 
شــرایط حــدی و آزمــون بازتولیــد رفتــار اســتفاده شــده 
اســت. بــرای انجــام روش آزمــون شــرایط حــدی، ابتــدا میزان 
ــد.  ــرار داده ش ــر ق ــر صف ــران براب ــه ای ــگر ب ــرخ ورود گردش ن
بــا صفرشــدن ورودی گردشــگر بــه ایــران، میــزان گردشــگران 

ــور  ــفر، از کش ــام س ــس از اتم ــج پ ــور به تدری ــر در کش حاض
خــارج شــده و متغیــر انباشــت گردشــگران خارجی در کشــور 
ــز  ــت نی ــد صنع ــزان درآم ــن می ــرد؛ بنابرای ــل ک ــر می ــه صف ب
به تدریــج بــه صفــر میــل خواهــد کــرد )نمــودار 9(. بــا نبــود 
ــتفاده  ــی بی اس ــای فعل  ظرفیت ه

ً
ــا ــور، عم ــگر در کش گردش

ــد  ــش خواه ــت آن کاه ــتهاک، ظرفی ــر اس ــر اث ــده و ب مان
ــودار 10(. ــت )نم یاف

در روش آزمــون بازتولیــد رفتــار )نمــودار 11(، براســاس 
داده هــای تاریخــی تــا ســال ۱۳۹۹، خروجی هــای مــدل 
ــا ورود  ــد. ب ــی ش ــی بررس ــای تاریخ ــر داده ه ــاق آن ب و انطب

داده هــای تاریخــی در مــدل و مقایســه آن بــا خروجــی مــدل، 
ــبی  ــت مناس ــدل از دق ــی م ــه خروج ــد ک ــه ش ــه گرفت نتیج

ــت. ــوردار اس برخ

نمودار 9: نمودار گردشگر خارجی در ایران و نمودار درآمد کل صنعت در حالت صفرشدن نرخ ورودی گردشگر

نمودار 10: نمودار ظرفیت ارائه خدمت در حالت صفرشدن نرخ ورودی گردشگر

نمودار 11: نمودار تعداد گردشگر خارجی در کشور و نمودار ظرفیت هتلینگ در کشور در مقایسه با داده تاریخی
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نتایج شبیه سازی
از  حاصــل  نتایــج  ارائــه  ضمــن  بخــش،  ایــن  در 
شبیه ســازی در حالــت پایــه )وضــع موجــود( بــه طــرح 
ــاس،  ــت. براین اس ــده اس ــه ش ــل پرداخت ــناریوهای محتم س
ــت: ــده اس ــه ش ــر گرفت ــل در نظ ــرح ذی ــه ش ــناریو ب ــار س چه
ســناریو 1: تســهیل صــدور ویــزا بــرای گردشــگران 
خارجــی: در ایــن ســناریو فــرض شــده کــه دولــت بــه 
گردشــگران خارجــی ـ از مبــدأ کشــورهایی کــه بیشــترین 
حضــور گردشــگر در کشــور را دارنــد ـ به منظــور افزایــش 
ــرای  ــناریو، اج ــن س ــد. در ای ــک کن ــران کم ــه ای ــفر ب ــرخ س ن
ــت.  ــده اس ــی ش ــت بررس ــد کل صنع ــر درآم ــت ب ــن سیاس ای
بــا  کــه  فــرض شــده  ایــن ســناریو  در  ســناریو 2: 

ــم  ــور ـ اع ــی کش ــانه ای و تبلیغات ــات رس ــه امکان ــیج کلی بس
از خصوصــی و دولتــی ـ میــزان اطاع رســانی و تبلیغــات 
ــا  ــان بیشــتری ب ــژه در کشــورهای هــدف بیشــتر و مخاطب به وی
ظرفیت هــا و امکانــات گردشــگری کشــور آشــنا شــوند. 

ــی  ــه پاندم ــده ک ــرض ش ــناریو، ف ــن س ــناریو 3: در ای س
کرونــا بــا تولیــد گســترده واکســن داخلــی یــا واردات واکســن 
محدودیت هــای  و  شــود  کنتــرل   1400 ســال  پایــان  در 

ــد.  ــام برس ــه اتم ــروس ب ــن وی ــل از ای ــگری حاص گردش
ــر روی  ــه ب ــده ک ــرض ش ــناریو ف ــن س ــناریو 4: در ای س
گردشــگری  متعــدد  ســرویس های  ظرفیت هــای  افزایــش 

ــود.  ــز ش تمرک

جدول 1: تعاریف سناریوها

یوردیف نام متغیرنام سنار
تغییر در 
یو 1 سنار

مقدار در 
یو 2 سنار

یو 3 مقدار در سنار

1
تسهیل صدور ویزا برای 

گردشگران خارجی
Iran Travel Rate20 % افزایش-

2
افزایش تبلیغات و 

اطاع رسانی مجازی
 Adoption from

Advertisement - R
-

 % 40
افزایش

3
اتمام پاندمی کرونا در پایان 

سال 1400
Corona Effect--

از ماه 71 تا 75 به ۰/۱ و از 75 تا 
179 صفر

ظرفیت سازی4

 Construction ratio
Transportaion

Construction ratio Resort
 Construction ratio special

service
Construction ratio R/CRC/H

20 % افزایش--

ــن  ــد ای ــه درآم ــا ب ــی کرون ــروز پاندم ــودار 12، ب ــاس نم براس
صنعــت صدمــه جــدی وارد کــرده و مطابــق مــدل پایــه )رونــد 
ــان  ــد زم ــین نیازمن ــد پیش ــزان درآم ــه می ــت ب ــود( بازگش موج
اســت. کوتاه مدت تریــن ســناریو بــرای افزایــش فــوری درآمــد 
ــد واکســن در کشــور  ــا تولی صنعــت گردشــگری، دسترســی ی
اســت کــه تــا پایــان ســال 1400 بــه ایــن پاندمــی خاتمــه دهد. 
در ایــن صــورت مطابــق ســناریو، رشــد چشــمگیر و بازگشــت 
ــه  ــل این ک ــه دلی ــه ب ــت. اگرچ ــور اس ــه متص ــد اولی ــه درآم ب
حلقــه اثرگــذار در افزایــش درآمــد تقویت کننــده اســت، 
ــه دارد  ــت اولی ــه حمای ــاز ب ــا نی ــر کرون ــر اث ــد ب ــش درآم کاه
ــد  ــی نتوان ــا به تنهای ــروس کرون ــع وی ــد رف ــر می رس ــه نظ و ب

ــد.  ــودی کن ــی را صع ــگری خارج ــد گردش رون
و  اطاع رســانی  افزایــش  تبلیغــات،  ســناریوی  در 
اگرچــه می توانــد  به ویــژه در فضــای مجــازی،  تبلیغــات 
ــع  ــه رف ــود، چنانچ ــد ش ــش درآم ــث افزای ــدت باع در کوتاه م

پاندمــی کرونــا بــا رونــد فعلــی پیــش رود، نمی توانــد چنــدان 
ــی را  ــع مال ــی، مناب ــع تبلیغات ــرف مناب ــد و ص ــذار باش اثرگ
ــوان در ســایر  ــر قــرار می دهــد و نمی ت بیش ازپیــش تحــت تأثی

کــرد.  ســرمایه گذاری  حوزه هــا 
ــه  ــت ب ــه درنهای ــزا، ک ــدور وی ــهیل ص ــناریوی تس در س
ــور  ــود، همان ط ــر می ش ــور منج ــه کش ــفر ب ــرخ س ــش ن افزای
ــر را  ــترین تأثی ــود بیش ــاهده می ش ــر مش ــای زی ــه در نموداره ک
ــاس  ــگری دارد. براین اس ــت گردش ــای صنع ــد درآمده در رش
بــا تســهیل صــدور ویــزا و حــذف  حاکمیــت می توانــد 
روادیــد میــان کشــورهای هــدف، کمــک شــایانی بــه صنعــت 

ــد.  ــگری کن گردش
در ســناریوی افزایــش ظرفیــت، اگرچــه افزایــش ظرفیــت 
در درازمــدت می توانــد تأثیــر مناســبی در افزایــش درآمــد 
کوتاه مــدت  در  امــا  باشــد،  داشــته  ســرمایه  بازگشــت  و 
اســت،  مشــخص  مــدل  خروجــی  از  کــه  همان طــور 
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نمی توانــد درآمدهــا را چنــدان تغییــر دهــد و دســت کم 
ــی  ــذاری چندان ــناریو اثرگ ــن س ــده، ای ــاله آین ــق پنج س در اف
نــدارد؛ چراکــه ظرفیــت فعلــی بیــش از تقاضــا بــوده و اگــر تــا 

ــرد،  ــورت نپذی ــی ص ــت خاص ــش ظرفی ــده افزای ــال آین پنج س
ــود.  ــد ب ــت خواه ــاز صنع ــخ گوی نی ــی پاس ــت فعل ظرفی

نمودار 12: نمودار درآمد کل صنعت گردشگری خارجی و نمودار تعداد گردشگران خارجی تحت سناریوهای مختلف

نمودار 13: نمودار تعداد گردشگران خارجی تحت سناریوهای مختلف

نموادر 14: نمودار ظرفیت های ارائه خدمات تحت سناریوهای مختلف
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نتیجه گیری 
ــه  ــورت ادام ــه درص ــت ک ــی از آن اس ــدل حاک ــج م نتای
رونــد موجــود در همــه حوزه هــا به ویــژه در رونــد کنتــرل 
ویــروس کرونــا، درآمــد صنعــت در افــق شبیه ســازی بــه 670 
ــگران  ــداد گردش ــن تع ــید. همچنی ــد رس ــون دالر خواه میلی
خارجــی در حــدود 368 هــزار گردشــگر در مــاه خواهــد بــود 
و بیشــترین تقاضــا در حــوزه گردشــگری فرهنگــی ـ تفریحــی 
بــا تعــداد 210 هــزار نفــر خواهــد بــود. بیشــترین محدودیــت 
ــات  ــه خدم ــوط ب ــگری مرب ــات گردش ــای خدم در ظرفیت ه
هتلینــگ اســت کــه در افــق شبیه ســازی نیازمنــد توســعه 

اســت. 
و  تبلیــغ  انجــام  ســناریوها،  تحلیــل  براســاس 
افزایــش  بــر  به تنهایــی  نمی توانــد  صــرف،  اطاع رســانی 
درآمدهــا اثرگــذار باشــد و برعکــس، درصورتــی کــه حمایتــی 
صــورت نپذیــرد، بــروز پاندمــی کرونــا بــه همــراه هزینه هــای 
ــس  ــه عک ــد نتیج ــب درآم ــد در کس ــات می توان ســنگین تبلیغ
ــرای جــذب  ــن ســناریو ب داشــته باشــد. در کوتاه مــدت، بهتری
درآمــد تســهیل ورود گردشــگران خارجــی بــه کشــور، تســهیل 
صــدور یــا حــذف روادیــد اســت کــه ایــن موضــوع بیشــترین 
اثرگــذاری را در کوتــاه مــدت می توانــد در درآمــد ایــن صنعــت 

ــد.  ــته باش داش
بخش هــای  در  ظرفیــت  ایجــاد  و  ظرفیــت  افزایــش 
در  نمی توانــد  به تنهایــی  گردشــگری  خدمــات  مختلــف 
فعلــی  باشــد؛ چراکــه ظرفیــت  جــذب گردشــگر مؤثــر 
ــادار فاصلــه دارد.  ــا ســطح بهــره وری معن ــوده و ت بی اســتفاده ب
نتایــج شبیه ســازی نشــان می دهــد کــه افزایــش ظرفیــت 
در ماه هــای پایانــی ســال 1410 می توانــد در کنــار ســایر 
ــد در  ــناریو بای ــن س ــن، ای ــد. بنابرای ــذار باش ــا اثرگ حمایت ه
ــدت  ــای کوتاه م ــام حمایت ه ــس از انج ــدت و پ ــد بلندم دی

ــود.  ــام ش انج
ــه  ــن ضرب ــه اصلی تری ــا، ک ــی کرون ــکل پاندم ــل مش ح
اگرچــه در  وارد کــرده،  درآمــد گردشــگری کشــور  بــه  را 
ــود؛  ــل ش ــر ح ــیار زودت ــت بس ــن اس ــی ممک ــطح جهان س
ــرای  ــی را ب ــده مطلوب ــود آین ــد موج ــه رون ــرض ادام ــا ف ــا ب ام
ــناریوی  ــن در س ــرد؛ بنابرای ــور ک ــوان تص ــت نمی ت ــن صنع ای
ــان  ــا پای ــا ت ــروس کرون ــدن وی ــرض برطرف ش ــا ف ــا، ب کرون
ســال 1400، می تــوان امیــد داشــت کــه درآمــد صنعــت 
ــته  ــمگیری داش ــد چش ــد رش ــا بتوان ــایر حمایت ه ــار س در کن
ــهیل  ــد. تس ــران کن ــز جب ــته را نی ــارت های گذش ــد و خس باش
ورود گردشــگران بــه کشــور موضــوع مؤثــر دیگــری اســت کــه 
ــگری  ــل از گردش ــای حاص ــد درآمده ــدت می توان در کوتاه م

ــد.  ــش ده ــی را افزای خارج

ــی  ــای حمایت ــه ابزاره ــت ک ــوان گف ــدی می ت در جمع بن
بــرای برون رفــت از بحــران کنونــی، کــه تحــت تأثیــر پاندمــی 
کرونــا ایجــاد شــده، به تنهایــی نمی توانــد مؤثــر باشــد و 
حتــی بــا فــرض اینکــه پاندمــی کرونــا در ســال آتــی برطــرف 
شــود، حمایت نکــردن از صنعــت نمی توانــد رونــد رشــد 
ــب  ــد به ترتی ــه بای ــد؛ بلک ــودی کن ــت را صع ــای صنع درآمده
ــات  ــه تبلیغ ــان ب  هم زم

ً
ــا ــرد؛ ثانی ــرف ک ــی را برط  پاندم

ً
اوال

گســترده و تســهیل ورود گردشــگر خارجــی اقــدام کــرد، ســپس 
ــعه  ــت توس ــا اولوی ــت ب ــعه ظرفی ــه توس ــاله ب ــر پنج س ــا تأخی ب

ــدام کــرد.  ــگ اق خدمــات هتلین
ــرای  ــر ب ــنهادهای زی ــر، پیش ــش حاض ــان پژوه در پای

ــق ارائــه می شــود: ــن تحقی توســعه ای
تخصیــص  داخلــی،  گردشــگران  درنظرگرفتــن  بــا 
ظرفیــت میــان گردشــگران داخلــی و خارجــی به ویــژه در 
ــتی  ــه سیاس ــوان ب ــا بت ــود ت ــه ش ــفرها، مطالع ــک س ــان پی زم
ــت  ــگری دس ــات گردش ــای خدم ــازی ظرفیت ه ــرای بهینه س ب

ــت. یاف
بــا ارزیابــی اقتصــادی شــاخه های مختلــف گردشــگری 
ایــن موضــوع بررســی شــود کــه ســرمایه گذاری در کــدام 
ــه ارمغــان  ــرای صنعــت ب حــوزه بیشــترین رشــد درآمــدی را ب

ــد آورد.  خواه
میــزان جذابیــت  فــازی،  از معــادالت  اســتفاده  بــا 
درک شــده از ســفر بــه ایــران بــا دقــت بیشــتری محاســبه شــود. 
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