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چکیده
در پژوهشهــای متعــدد مبهمبــودن مفهــوم گردشــگری پایــدار یکــی از موانــع پیادهســازی
آن بــوده و بــر بروزرســانی آن متناســب بــا مقتضیــات زمــان و مــکان تأکیــد شــده اســت؛
بنابرایــن هــدف از پژوهــش حاضــر ارائــۀ چارچــوب و الگــوی تفســیری گردشــگری پایــدار از
منظــر اقتصــادی بــوده اســت .ازای ـنرو بــا اســتفاده از مطالعــات انجامشــده و مصاحبههــای
نیمهســاختاریافته بــا خبــرگان (بــا روش نمونهگیــری هدفمنــد تــا رســیدن بــه اشــباع) بــه
تبییــن ابعــاد و مؤلفههــای ایــن مفهــوم و ســپس بــه تحلیــل پیچیدگــی و پویاییهــای میــان
آنهــا پرداختــه شــده اســت .بــا بهرهگیــری از تحلیــل محتــوا ،چهــار بعــد اصلــی شــامل
توزیــع تأثی ـرات مثبــت ،افزایــش درآمــد ،تــابآوری مشــاغل گردشــگری و کنتــرل تأثی ـرات
منفــی در قالــب  12بعــد فرعــی و  41شــاخص تعییــن شــده اســت .همچنیــن تعریــف
جامعتــری از مفهــوم گردشــگری پایــدار ارائــه شــده اســت :نوعــی گردشــگری کــه ضمــن
کســب درآمــد ،بــر توزیــع ثــروت بهدســتآمده ،کنتــرل آثــار منفــی و تــابآوری مشــاغل
گردشــگری نیــز متمرکــز اســت .ســپس بــا اســتفاده از تفکــر سیســتمی ،مــدل مفهومــی اقتصــاد
ّ
گردشــگری پایــدار ،براســاس روابــط علــی و معلولــی بیــن ابعــاد اصلــی و فرعــی ترســیم شــد
کــه بــا اصــاح و تأییــد خبــرگان بــه اشــباع رســید .الگــوی پیشــنهادی ،بــا تأکیــد بــر پیچیدگــی
و پویایــی سیســتم گردشــگری ،نشــان میدهــد کــه تغییــر یــک عامــل در ایــن سیســتم در کل
سیســتم تأثیــر میگــذارد .همچنیــن یافتههــا بیانگــر لــزوم اتخــاذ نگاهــی جامــع و سیســتمی
بــه اقتصــاد گردشــگری پایــدار و شبیهســازی و تحلیــل حساســیت ،قبــل از اعمــال هرگونــه
سیاســتهای مداخلــهای اســت.

مقدمه
توســعۀ گردشــگری مزایــای شناختهشــدهای دارد کــه در
ایــن زمینــه میتــوان بــه مــواردی همچــون ســهم آن در تولیــد
ناخالــص داخلــی و اشــتغال مســتقیم و القایــی در کشــور ،آشــنایی
بــا فرهنــگ و آدابورســوم مختلــف ،ایجــاد نشــاط و شــادابی در
جامعــه ،حفاظــت از میـراث فرهنگــی ملمــوس و ناملمــوس ،بهبــود
زیرســاختها و رفــاه جامعــۀ محلــی اشــاره کــرد .امــا در کنــار
ایــن فوایــد ،توســعۀ ناپایــدار ایــن صنعــت میتوانــد آســیبهای
جــدیای نیــز بــه محیــط پیرامــون ،جامعــۀ محلــی ،و یــا اقتصــاد
منطقــه وارد کنــد کــه مــواردی از قبیــل کاالییشــدن فرهنــگ ،نشــت
پــول ،تخریــب محیطزیســت ،آلودگــی صوتــی ،جابهجایــی مــردم
بومــی از محــل ســکونت خــود ،نارضایتــی جامعــۀ محلــی ،افزایــش
جرموجنایــت ،شــلوغی و ازدحــام و ...فقــط گوش ـهای از ایــن آثــار
منفــی اســت .بهتدریــج بــا افزایــش آگاهــی عمومــی و درک ایــن

آســیبها ،بهمنظــور کنتــرل آنهــا ،بحــث گردشــگری پایــدار
مطــرح شــد کــه مــورد توجــه بســیاری قــرار گرفــت .گردشــگری
پایــدار بــه معنــای برقــراری تعــادل میــان نیازهــای اقتصــادی،
زیســتمحیطی و اجتماعــی ـ فرهنگــی همــۀ ذینفعــان و
درنظرگرفتــن تأثیرات گردشــگری اســت (Rasoolimanesh et al.,
 .)2020امــا بهرغــم اســتقبال گســترده از بحــث گردشــگری پایــدار،
در عمــل ایــن مفهــوم بیشــتر بهصــورت آ کادمیــک مطــرح بــوده و
ّ
تاکنــون شــواهد کافــی دال بــر تحقــق آن بهشــکل فراگیــر یافــت
نشــده اســت ( .)Sharpley, 2020گرچــه اهمیــت گردشــگری
پایــدار در هــر ســه بعــد اقتصــادی،زیســتمحیطی و اجتماعــی
فرهنگــی درخــور توجــه اســت ،ولــی اغلــب تمرکــز پژوهشــگران و
برنامهری ـزان فقــط بــر بعــدزیس ـتمحیطی گردشــگری ق ـرار گرفتــه
اســت .ایــن مســئله میتوانــد بــه علــت مبهمبــودن مفهــوم پایــداری
از منظــر اقتصــادی و اجتماعــی فرهنگــی باشــد کــه خــود متأثــر از

 .1دانشجوی دکتری گردشگری ،گروه مدیریت جهانگردی ،دانشکده علوم انسانی ،دانشگاه علم و هنر ،یزد ،ایران (نویسندۀ مسئول)؛m.doosti@stu.sau.ac.ir

 .2استادیار و عضو هیئت علمی گروه اقتصاد ،دانشگاه میبد ،میبد ،ایران.
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سال دهم  ،شماره چهارم  ،زمستان 1400

مشــخصنبودن ابعــاد و شــاخصهای مربوطــه اســت .همچنیــن
علــت دیگــر میتوانــد بیتوجهــی بــه اقتصــاد گردشــگری
پایــدار بهمنزلــۀ سیســتمی پیچیــده و پویــا باشــد .مبهمبــودن
اصطــاح توســعۀ پایــدار و بهویــژه گردشــگری پایــدار همــواره
در پژوهشهــای متعــدد مطــرح بــوده اســت (Torkington et
;al., 2020 ;Sharpley, 2020; Perkumienė et al., 2020
 )Hernández Martínez et al., 2020کــه همــۀ ایــن مــوارد
میتوانــد دلیلــی بــر تحققنیافتــن توســعۀ پایــدار گردشــگری
باشــد .همچنیــن روابــط اجتماعــی و تعامــات انســان و محیــط
از عوامــل پیچیدگــی گردشــگری پايدارنــد و ســبب تغییــر مفهــوم
گردشــگری پایــدار در مکانهــا و زمانهــای متفــاوت میشــوند؛
ازایــنرو ضــروری اســت کــه مفهــوم گردشــگری پايــدار بهطــور
مســتمر بازبینــی شــود (قدمــی  ،)1394 ،در واقــع گفتنــی اســت
شـرایط فعلــی بــا شـرایطی کــه مفهــوم توســعۀ پایــدار شــکل گرفتــه
متفــاوت اســت و ضــروری اســت ایــن مفهــوم دوبــاره و متناســب
بــا ش ـرایط عصــر حاضــر ،بــا درنظرگرفتــن چالشهــا و نیازهــای
فعلــی تعریــف شــود و بــه ســمتتــابآوری تغییــر جهــت دهــد.
بــرای تعریــف مجــدد ایــن مفهــوم نیــز ابتــدا ضــروری اســت
اصــول سیاســی و اقتصــادی گردشــگری پایــدار شناســایی شــود و
ســپس بــا تفکــری سیســتمی ،مفهــوم گردشــگری پایــدار بازنگــری
شــود (.)McCool et al., 2013
بــا توجــه بــه آنچــه بیــان شــد ،شایســته اســت مطالعاتــی
بــرای رفــع ابهــام مفهــوم گردشــگری پایــدار در ابعــاد گوناگــون
انجــام شــود تــا ضمــن شفافترشــدن مفهــوم پایــداری ،مســیر
تحقــق توســعۀ پایــدار نیــز مشــخص و در برنامهریزیهــای
توســعۀ گردشــگری اســتفاده شــود .هــدف از پژوهــش حاضــر ایــن
اســت کــه بــا تبییــن و احصــای ابعــاد و شــاخصهای اقتصــادی
گردشــگری پایــدار ،مفهومــی جامعتــر از آن ارائــه شــود و ســپس
ّ
بــا تبییــن روابــط علــی و معلولــی بیــن آنهــا ،چارچــوب و الگویــی
مفهومــی از پویایــی سیســتم اقتصــاد گردشــگری پایــدار ارائــه
کنــد .نتایــج ایــن پژوهــش میتوانــد مبنایــی ب ـرای پژوهشهــای
آتــی قــرار گیــرد تــا از ایــن طریــق نقشــی هرچنــدانــدک در
تحقــق توســعۀ پایــدار گردشــگری ایفــا کنــد .مؤلفــان در پژوهــش
حاضــر درصــدد پاســخ بــه ایــن ســؤاالتاند کــه ابعــاد اقتصــادی
گردشــگری پایــدار کدامانــد؟ شــاخصهای هــر بعــد کدامانــد؟
و الگــوی تفســیری پویاییهــای سیســتم اقتصــاد گردشــگری
پایــدار براســاس ابعــاد و مؤلفههــای بهدســتآمده چگونــه
اســت؟
ابتــدا پیشــینۀ پژوهــش و ادبیــات نظــری بررســی میشــود.
ســپس در بخــش بعــدی مقالــه ،روش ب ـهکار گرفتهشــده توضیــح
داده میشــود و در پایــان بحــث و نتیجهگیــری میشــود.

مبانی نظری
مســئلۀ پایــداری و نبــود تأثیــر منفــی در محیــط طبیعــی و
فرهنگــی ،و نگــهداری و مراقبــت از آنهــا ،بــه چالشــی اساســی
در توســعۀ گردشــگری تبدیــل شــده اســت .در قلــب گردشــگری
پایــدار مجموع ـهای از ارزشهــای ضمنــی ق ـرار دارد کــه اهــداف
اقتصــادی ،اجتماعــی و فرهنگــی را معیــن و یکپارچــه میکنــد
( .)Kunasekaran et al., 2017گردشــگری پایــدار بــدون
درنظرگرفتــن همــۀ نهادهــا و عوامــل موجــود در ایــن سیســتمها،
ازجملــه بازیگــران انســانی و اجتماعــی ،اقتصــاد ،محیطزیســت
و بومشناســی نمیتوانــد موفــق شــود (.)Tan et al., 2018
بهعبارتدیگــر ،نمیتــوان گردشــگری پایــدار را بهمنزلــۀ شــکلی
اســتثنایی از گردشــگری در نظــر گرفــت؛ بلکــه تمامــی بخشهــای
صنعــت گردشــگری بایــد پایــدار باشــند؛ گرچــه گاهیاوقــات
درحکــم هدفــی محاسبهنشــده و دســتنیافتنی در نظــر گرفتــه
میشــود و بحثهــای شــدیدی پیرامــون کاربــرد آن بهمنزلــۀ
هدفــی عملــی و دســتیافتنی وجــود دارد (& Asmelash
 .)Kumar, 2019برنامــۀ محیطزیســت ســازمان ملــل متحــد 1و
ســازمان جهانــی گردشــگری ســازمان ملــل متحد 2در ســال 2005
گردشــگری پایــدار را اینگونــه تعریــف کــرده اســت :گردشــگری
کــه تأثیــرات اقتصــادی ،اجتماعــی وزیســتمحیطی فعلــی و
ً
آینــدۀ خــود را کامــا درنظــر گرفتــه و نیازهــای بازدیدکننــدگان،
صنعــت ،محیطزیســت و جوامــع میزبــان را برطــرف میکنــد
( ،)Roxas et al., 2020و پــس از آن محققــان هریــک بهزعــم
خــود برداشــتی از ایــن تعریــف داشــتهاند کــه در ادامــه بــه برخــی
از آنهــا اشــاره میشــود:
گردشــگری پایــدار بــه فراینــدی اطــاق میشــود کــه
نیازهــای گردشــگران کنونــی و نســلهای آتــی را بــرآورده
میکنــد (دلشــاد و همــکاران .)1396 ،گردشــگری پایــدار
مفهومــی چندبعــدی اســت کــه دربردارنــدۀ مســائل بومشــناختی،
اقتصــادی ،اجتماعــی ،فرهنگــی و نهــادی اســت ،کــه منظــور از
بعــد محیطــی آن جلوگیــری از تخریــب منابــع طبیعــی اســت .بعــد
اقتصــادی آن بــه افزایــش درآمــد جامعــۀ حاضــر ،در عیــن تضمیــن
درآمــد نس ـلهای آتــی اشــاره دارد .بعــد اجتماعــی آن بــه افزایــش
ســطح عدالــت اجتماعــی ،امنیــت و برابــری میپــردازد ،بعــد
فرهنگــی بــه ارتقــای فرهنــگ و ارزشهــای زیباییشناســی مربــوط
میشــود و درنهایــت بعــد نهــادی بــه افزایــش ســطح مشــارکت
جوامــع محلــی در تصمیمگیریهــای راهبــردی اشــاره دارد
(شــاطریان و همــکاران .)1396 ،گردشــگری پایــدار بــه برق ـراری
(1. United Nations Environment Programme )UNEP
)2. United Nations World Tourism Organization (UNWTO

تحلیل پیچیدگی و پویایی ابعاد و مؤلفههای گردشگری پایدار
از منظر اقتصادی با استفاده از الگوی تفسیری پویاییهای سیستم

جدول  :۱بخشی از پیشینۀ پژوهش
پدیدآورنده

شاخصهای اقتصادی گردشگری پایدار

)Asmelash & Kumar (2019

کیفیت اشتغال ،دوام (ماندگاری) اقتصادی ،رونق محلی

)& Ružić Amidžić (2018

نسبت بین تعداد گردشگران و ساکنان محلی ،میزان اشغال ظرفیت اسکان ،تعداد گردشگران در هر متر مربع
از ساحل در روز ،تعداد کل تختها در مکانهای اقامتی ،سهم گردشگری در تولید ناخالص داخلی ،متوسط
هزینهکرد هر گردشگر ،متوسط مدت اقامت

)Agyeiwaah et al. (2017

اشتغال ،دوام کسبوکار

)Lee & Hsieh (2016

اشتغال در گردشگری ،قابلیت پسانداز درآمد حاصل از گردشگری ،بهبود اقتصاد جامعۀ محلی به دلیل
گردشگری ،اشتغال محلی به بهبود کیفیت زندگی منجر شود ،کاهش مهاجرت مردم محلی ،گردشگری امنیت
نسلهای آینده را به خطر نیندازد.

فصلنامه علمی  -پژوهشی گردشگری و توسعه

پیشینۀ پژوهش
در ارتبــاط بــا الگــوی پویایــی نظــام گردشــگری،
پژوهشــیهایاندکــی یافــت شــد کــه در اینجــا بــه برخــی از
مرتبطتریــن آنهــا اشــاره شــده اســت:
کزاده و همــکاران ( )1395در پژوهشــی سیاســتهای
فرتــو 
توســعۀ صنعــت گردشــگری در ایــران بــا اســتفاده از رویکــرد
پویاییهــای سیســتم را بررســی کردنــد .در نتیجــۀ ایــن مطالعــه،
ایشــان الگویــی از پویایــی سیســتم صنعــت گردشــگری ایـران را ارائــه
داده و بــه برخــی شــاخصهای اقتصــادی نیــز در الگــوی خــود اشــاره
کردنــد ،و درنهایــت پیشــنهادها و راهکارهایــی بـرای جذب گردشــگر

سال دهم  ،شماره چهارم  ،زمستان 1400

تــوازن و تعــادل ،همچنیــن حفــظ ارزشهــا ،کیفیــت اخالقیــات
و اصــول اقتصــادی همــراه بــا مزیــت اقتصــادی میپــردازد و بــر
ً
توســعۀ متعــادل و همهجانبــه بهجــای نــگاه صرفــا اقتصــادی تمرکــز
دارد (ناصــح و تقــوی .)1398 ،پایــداری دربردارنــدۀ ســه رکــن
اقتصــادی ،اجتماعــی وزیس ـتمحیطی اســت و ق ـراردادن همزمــان
هــر ســه رکــن در یــک تعریــف ،در درک مفهــوم چالشهایــی را
بــ ه وجــود مــیآورد .بنابرایــن بایــد ایــن بخشهــا از هــم تفکیــک
و عمیقتــر و مجــزا بررســی شــوند (نصراللهــی و موســی بیکــی
دهآبــادی .)1394 ،در ادامــه پژوهشهایــی را بررســی میکنیــم کــه
بعــد اقتصــادی گردشــگری پایــدار را بــه طــور مج ـزا از ســایر ابعــاد
مطالعــه کردهانــد .در کتــب و پژوهشهــای مرتبــط بــا پایــداری ،کــه
بــه معرفــی یــا توســعۀ شــاخصهای پایــداری گردشــگری یــا حتــی
گاه بــه تدویــن پرسـشنامه بـرای ســنجش پایــداری کلــی کسـبوکار
گردشــگری پرداختهانــد ،هریــک فقــط بــه چنــد شــاخص محــدود
در زمینــۀ پایــداری اقتصــادی توجــه کردهانــد و از جهــات دیگــر ،از
جملــه توزیــع درآمــد گردشــگری در ســطح کشــور ،فرصــت برابــر
ســفر و ســایر مــوارد مرتبــط غفلــت کردهانــد (جــدول .)۱

خارجــی در ابعــاد کالن ارائــه کردنــد .شــاخصهای اقتصــادی کــه
ایشــان در ایــن مطالعــه بــه آن اشــاره داشــتند عبارتانــد از :آثــار
تورمــی گردشــگری ،کاهــش اتــکا بــه نفــت ،ســهم گردشــگری در
درآمــد ملــی ،وابســتگی اقتصــادی بــه گردشــگری ،ســرمایهگذاری،
تعــداد گردشــگر ،قیمــت خدمــات و محصــوالت و رقابــت.
ازآنجاکــه هــدف از پژوهــش ایشــان تمرکــز بــر ارائــۀ
راهکارهــای جــذب گردشــگر خارجــی بــوده و بــه تمامــی ابعــاد
اقتصــادی گردشــگری پایــدار نیــز اشــاره نکردهانــد ،امــا همچنــان
نیــاز بــه پژوهشهــای بیشــتر در زمینــۀ اقتصــاد گردشــگری پایــدار
احســاس میشــود.
روکســاس و همــکاران ( )2020نیــز در پژوهشــی بــه ارائــۀ
چارچوبــی بـرای گردشــگری پایــدار بــا اســتفاده از تفکــر سیســتمی
پرداختنــد .در الگــوی تفســیری کــه ایشــان ارائــه کردنــد تأکیــد
محققــان بــر ایجــاد مشــاغل ســودآور از طریــق اکوتوریســم ،ایجــاد
انگیــزه در ذینفعــان بــرای توســعۀ پایــدار ،و درنهایــت ارتقــای
اکوتوریســم بــوده اســت و در پایــان بــه برخــی از عواملــی کــه
باعــث تضعیــف پایــداری گردشــگری میشــوند اشــاره کردهانــد.
در الگــوی پیشــنهادی ایشــان ،بــه برخــی از ابعــاد اقتصــادی
اکوتوریســم اشــاراتی محــدود شــده اســت کــه عبارتانــد از:
عوایــد اقتصــادی ،اشــتغال محلــی و تعــداد گردشــگران ورودی.
واضــح اســت در پژوهــش روکســاس و همــکاران ( )2020نیز
بــه تمامــی ابعــاد اقتصــادی گردشــگری پایــدار اشــاره نشــده و حتــی
شــاخصهای اقتصــادی از دیگــر شــاخصها تفکیــک نشــدهاند
و تنهــا اشــاراتی کلــی بــه ابعــاد تأثیرگــذاری اکوتوریســم در اقتصــاد،
محیطزیســت و عواملــی همچــون آمــوزش ،رضایــت گردشــگر،
تبلیغــات دهانبهدهــان ،مدیریــت ظرفیــت و  ....شــده اســت.
در ارتبــاط بــا ابعــاد و شــاخصهای اقتصــاد گردشــگری نیــز
میتــوان بــه پژوهشهــای ذیــل اشــاره کــرد:
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پدیدآورنده

شاخصهای اقتصادی گردشگری پایدار

)Blancas et al. (2010

تعداد گردشگران ورودی به مناطق ساحلی ،متوسط هزینۀ روزانۀ گردشگران آفتاب و ساحل ،نسبت گردشگران
در ماههای اوج به گردشگران ماههای افول ،میزان اشغال برای اقامتگاههای رسمی ،نسبت نرخ متوسط میزان
اشغال در فصل اوج به متوسط آن در فصلهای افول گردشگری ،درصد تأسیسات رسمی اقامت در جهانگردی
که در تمام سال بازند ،نسبت اشتغال گردشگری به کل اشتغال ،سرمایهگذاریهای عمومی در مسائل ساحلی.

)Chris & Sirakaya (2006

امکان سرمایهگذاری و اشتغال جامعۀ محلی ،رشد اشتغال در گردشگری ،درصد نشت پول.

)WTO (2004

فصلیبودن گردشگری ،نشت ،اشتغال ،مشارکت در حفظ منابع طبیعی ،مزایای اقتصادی برای جامعه و مقصد،
سهم گردشگری در کاهش فقر ،رقابتپذیری مشاغل گردشگری.

دلشاد و همکاران ()1396

میزان اشتغا لزایی ،میزان توزیع درآمد ،میزان هزینههای گردشگری برای مدیریت محلی ،میزان تقاضای گردشگری.

پوراحمد و همکاران ()1395

میزان اشتغا لزایی ،میزان توزیع درآمد از طریق صنعت گردشگری ،میزان هزینهها برای مدیریت محلی ،میزان
تقاضا برای گردشگری محلی ،میزان مصرف انرژی و منابع شهری در گردشگری.

ضرغام بروجنی ونیکبین ()1391

ساخت یا بهبود زیرساختها ،درآمدزایی ،دسترسی به کاالها و خدمات ،اشتغالزایی ،اثر فزایندۀ گردشگری
در سایر صنایع ،توسعۀ منطقهای متعادل ،سالمت عمومی اقتصاد جوامع میزبان.

قدمی وعلیقلیزاده فیروزجایی ()1391

تأثیر گردشگری در جامعۀ محلی ،تأثیر گردشگری در منابع ،تأثیر منابع در گردشگری ،تأثیر منابع در جامعۀ محلی.

رکنالدین افتخاری و همکاران ()1389

پایداری اقتصادی ،پایداری ساختار تولید و خدمات گردشگری،
کیفیت فرآوردهها و خدمات گردشگری.

بــا توجــه بــه آنچــه بیــان شــد ،گفتنــی اســت وجــه تمایــز
ایــن پژوهــش بــا پژوهشهــای مرتبــط در ایــن حــوزه اتخــاذ
رویکــردی کلنگــر بــه ایــن امــر اســت؛ بهطــوری کــه تــاش شــد
بــا بهرهگیــری از نظــر خبــرگان ،تــا حــد امــکان هیچیــک از ابعــاد
پایــداری اقتصــادی گردشــگری از نظــر دور نمانــد .همچنیــن مــدل
مفهومــی ارائهشــده در پژوهــش حاضــر لــزوم توجــه بــه اقتصــاد
گردشــگری پایــدار بهمنزلــۀ سیســتمی پیچیــده و پویــا را شــفافتر
میکنــد و نشــان میدهــد کــه چگونــه هریــک از متغیرهــای الگــو
میتوانــد در کل سیســتم اقتصــادی گردشــگری تأثیرگــذار باشــد.
روش پژوهش
ازآنرو کــه هــدف پژوهــش حاضــر کشــف الگــوی
اقتصــاد گردشــگری پایــدار اســت ،از لحــاظ هــدف در راســتای
پژوهشهــای اکتشــافی قــرار میگیــرد؛ زیــرا درصــدد احصــای
ابعــاد و شــاخصهای مرتبــط بــا یــک متغیــر اســت و از نظــر
جهتگیــری پژوهــش از نــوع بنیــادی اســت؛ زیــرا پژوهــش
بهمنظــور فهــم دقیــق ابعــاد اقتصــاد گردشــگری پایــدار انجــام شــده
اســت .همچنیــن از لحــاظ روش در زمــرۀ پژوهشهــای کیفــی

جــای میگیــرد و از تکنیــک تحلیــل محتــوا و رویکــرد تفســیری
پویاییهــای سیســتم در آن بهــره گرفتــه شــده اســت.
بهمنظــور گــردآوری دادههــا نیــز از دو روش کتابخانــهای
و میدانــی اســتفاده شــده اســت؛ بــه ایــن صــورت کــه ابتــدا
پژوهشهــای مرتبــط بــا اســتفاده از کلیدواژههــای مربوطــه
بــه زبــان فارســی و التیــن ،در پایگاههــای علمــی و معتبــر
جســتوجو شــد .بــا بررســی تحقیقــات منتشرشــده و پاالیــش
مــوارد مشــابه ،مطالعــات مرتبــط بــا پژوهــش بــه شــرح جــدول۱ـ
اســتفاده شــد کــه پــس از مطالعــۀ دقیــق ،نــکات کلیــدی هریــک
در قالــب کــد مشــخص شــد .ســپس بهمنظــور تکمیــل دادههــا
از ابــزار مصاحبــه بــه روش نیمهســاختاریافته بهــره گرفتــه شــد.
جامعــۀ آمــاری پژوهــش در ایــن بخــش را خبــرگان و کارشناســان
گردشــگری ،اســاتید دانشــگاه و صاحبــان مشــاغل گردشــگری
تشــکیل دادنــد .نمونهگیــری بــه روش هدفمنــد و تــا رســیدن بــه
اشــباع نظــری و اشــباع دادههــا ادامــه یافــت.
درخصــوص حجــم نمونــه ،کــه بــه روش نمونهگیــری
هدفمنــد بــوده ،ازآنجاکــه جامعــۀ آمــاری شــامل خبــرگان فعــال در
زمینــۀ گردشــگری ،اقتصــاد گردشــگری و همچنیــن صاحبــان حرفۀ
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یافتههای پژوهش
پــس از مطالعــه و بررســی چندینبــارۀ مصاحبههــا و پیشــینۀ
پژوهــش ،کدهــای مربوطــه مشــخص و در جــدول  ۲ارائــه شــد.
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گردشــگری هســتند و بنــا بــه ترکیــب هــر دو دســته از خبــرگان و صاحبان
مشــاغل گردشــگری ،انتخــاب حجــم نمونــه بیــن  4تــا  14نفــر از افـراد
مذکــور کفایــت میکنــد (.)Bhattacharya et al., 2013
همزمــان بــا جمــعآوری اطالعــات ،کدگــذاری و تحلیــل
نیــز انجــام شــد و بــا توجــه بــه نتایــج ،درخصــوص اینکــه نمونــۀ
بعــدی چــه کســی باشــد تصمیمگیــری شــد .بهاینترتیــب،
مصاحبــه بــا خبــرگان دانشــگاهی آغــاز و ســپس بــا گروههــای
دیگــر تــا زمانــی ادامــه یافــت کــه محققــان بــه ایــن نتیجــه رســیدند
کــه مضامیــن و حرفهــا تکـراری شــده و آنچــه بــه دفعــات شــنیده
میشــود حــرف تــازهای نیســت (اشــباع دادههــا) ،و همچنیــن
اطالعاتــی کــه بهدســت آوردهانــد کفایــت الزم ب ـرای دســتیابی بــه
هــدف مدنظــر را دارد (اشــباع نظــری) .بهاینترتیــب ،در مجمــوع
 11نفــر ( 4نفــر از کارشناســان گردشــگری 4 ،نفــر از اســاتید
دانشــگاه و  3نفــر از صاحبــان مشــاغل گردشــگری) در پژوهــش
شــرکت کردنــد.
بهمنظــور ســنجش روایــی و پایایــی یافتههــای پژوهــش
کیفــی ،محققــان روشهــای متعــددی ارائــه کردهانــد کــه در ایــن
پژوهــش ،از وارســی مجــدد در مراحــل گوناگــون گــردآوری دادههــا
و کدگــذاری مســتقل بهدســت نویســندگان و مقایســۀ نتایــج ،و
نهایــی مصاحبهشــوندگان بهــرهگرفتــه شــد.
تأییــد نتایــج
ِ
پــس از ارائــۀ چارچــوب پیشــنهادی (جــدول  ،)3بهمنظــور
شــفافیت بیشــتر و تأکیــد بــر لــزوم نــگاه جامــع و سیســتمی بــه
ّ
اقتصــاد گردشــگری پایــدار ،تــاش شــد روابــط علــی ـ معلولــی
برمبنــای ابعــاد بهدســتآمده از چارچــوب پیشــنهادی پژوهــش،
در الگــوی واحــدی بررســی و ارائــه شــود .بدینمنظــور ،از رویکــرد
پویاییهــای سیســتم 1بــه شــکل روایتگــری (تفســیری) (یــا بــه
عبــارت دقیقتــر تفکــر سیســتمی )2اســتفاده شــد ،و درنهایــت
الگــوی پیشــنهادی بــا اســتفاده از نرماف ـزار ونســیم رســم شــد و بــا
تأییــد شــش نفــر از خبــرگان اقتصــاد گردشــگری (دو نفــر از خبــرگان
دانشــگاهی بــا تخصــص گردشــگری پایــدار ،دو نفــر از خبــرگان
دانشــگاهی بــا تخصــص اقتصــاد گردشــگری و دو نفــر از فعــاالن

صنعــت گردشــگری) بــه اشــباع رســید .نمونهگیــری در ایــن
مرحلــه نیــز بــه روش هدفمنــد انجــام شــد .بهاینترتیــب ،الگــوی
پیشــنهادی بــا نظــر یکــی از خبــرگان دانشــگاهی تصحیــح شــد و
ســپس الگــوی تصحیحشــده ،بــدون هیــچ تغییــر دوبــارهای بــا
تأییــد پنــج نفــر دیگــر بــه اشــباع نظــری و اشــباع داده رســیده شــد.
گفتنــی اســت کــه در رویکــرد روایتگــری ،ازآنجاکــه هــدف
تنهــا توصیفــی از پیچیدگــی و پویایی سیســتم اســت از اعتبارســنجی
الگــو صرفنظــر میشــود .روایتگــری (تفکــر سیســتمی)
رویکــردی نویــن از پویایــی سیســتم اســت و بــرای توضیــح و
تفســیر سیســتم از آن بهــره بــرده میشــود .آرنولــد و ویــد تفکــر
سیســتمی را مجموعــهای از مهارتهــای تجزیهوتحلیــل همافزایــی
تعریــف کردنــد کــه بـرای بهبــود قابلیــت شناســایی و درک سیســتمها،
پیشبینــی رفتارهــای آنهــا و ایجــاد تغییـرات در آنهــا ،بـرای ایجــاد
تأثیــرات مطلــوب اســتفاده میشــود؛ بدینمعنــی کــه بهجــای
جداکــردن اجـزای سیســتم مطالعهشــده ،بــا گســترش دیــدگاه خــود،
فعــل و انفعــاالت متعــدد بهمنزلــۀ موضــوع و سیســتمی واحــد در
نظــر گرفتــه میشــود ( .)Arnold & Wade, 2015درحقیقــت بــا
اســتفاده از تفکــر سیســتمی درک بهتــری از مســئله بهوجــود میآیــد
کــه امــکان مداخــات سیاســتی را فراهــم وبرنامهریــزی توســعه
بـرای سیســتمهای پیچیــدهای ماننــد گردشــگری را تســهیل میکنــد.
اســتفاده از تفکــر سیســتمی در ایــن پژوهــش نیــز بــه سیاسـتگذاران
ّ
وبرنامهریــزان اجــازه میدهــد تــا روابــط علــی بیــن متغیرهــا را در
نظــر گرفتــه و مداخــات را براســاس درک جامــع از چگونگی سیســتم
اقتصــاد گردشــگری پایــدار اعمــال کنــد .نمونــۀ کاربــرد ایــن رویکــرد
در گردشــگری پژوهــش روکســاس و همــکاران ( )2020اســت ،کــه
در آن بهمنظــور ارائــۀ چارچوبــی بــرای خلــق گردشــگری پایــدار از
تفکــر سیســتمی بهــره بــرده اســت.
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•ارائۀ محصول مفید به گردشگران بهنحوی که چرخۀ اقتصادی پایداری به وجود آید
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•حفظ و ارتقای زیرساختها
•اختصاص بودجه بهمنظور اتخاذ رویکردهای سبز
•اختصاص بودجه بهمنظور جلب حمایت و رضایت جامعۀ محلی
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تحلیل پیچیدگی و پویایی ابعاد و مؤلفههای گردشگری پایدار
از منظر اقتصادی با استفاده از الگوی تفسیری پویاییهای سیستم

همانگونـه کـه در شـکل  ۱مشـاهده میشـود ،بیـن توزیـع
تأثیـرات مثبـت گردشـگری و تأثیـرات منفـی گردشـگری ،حلقـۀ
ارتباطـی وجود دارد و نشـاندهندۀ ارتباط دوسـویه بین ایـن دو متغیر
اسـت .ایـن مطلـب از آنجـا ناشـی میشـود کـه مشـارکت جامعـۀ
محلـی ،اشـتغال ایشـان در گردشـگری ،و توزیـع ثـروت حاصـل از
گردشـگری در کشـور موجـب رضایـت جامعـۀ محلـی و درنتیجـه
حمایـت ایشـان از توسـعۀ گردشـگری میشـود و بهاینترتیـب

ظرفیـت تحمـل مقصـد افزایـش یافتـه و میـزان ناسـازگاری میـان
گردشـگران و جامعـۀ محلـی کاهـش مییابـد؛ بهعبارتدیگـر،
توزیـع ثـروت (تأثیـرات مثبت گردشـگری) باعـث کنترل آثـار منفی
گردشـگری میشـود .از طرفی حمایت سـاکنان از توسعۀ گردشگری
موجب مشـارکت بیشـتر ایشـان در مشـاغل گردشگری شـده که خود
بـه معنـای توزیـع تأثیـرات مثبـت گردشـگری اسـت .در شـکل ،۲
ابعـاد فرعـی نیـز بـه تصویر کشـیده شـد ه اسـت:

شکل  :۲سیستم اقتصاد گردشگری پایدار با افزودهشدن برخی ابعاد فرعی
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شکل  :۱سیستم اقتصاد گردشگری با دو عامل توزیع تأثیرات مثبت و تأثیرات منفی
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پــس از مشخصشــدن ابعــاد اقتصــاد گردشــگری پایــدار در
جــدول  ،۳بهمنظــور رســم الگــوی پیشــنهادی پیچیدگــی سیســتم
اقتصــاد گردشــگری پایــدار را توصیــف میکنیــم.
گفتنـی اسـت کـه پایـداری اقتصـاد گردشـگری یـک زنجیـرۀ
ارزش خطـی نیسـت؛ بلکه سیسـتمی پیچیده و پویاسـت کـه افزایش
یـا کاهـش یـک عامـل آن میتوانـد موجب تغییـر دیگر عوامل شـود.
بـرای شفافترشـدن ارتباطـات در این سیسـتم ،در ادامه تالش شـده
درحـد امـکان پویایـی آن به تصویر کشـیده شـود.
بهمنظـور رسـم الگـوی پیشـنهادی ،نخسـت تأثیـر دو عامـل

«توزیـع تأثیـرات مثبـت گردشـگری» و « تأثیرات منفی گردشـگری»
عالمت
در اقتصـاد گردشـگری پایـدار در شـکل  ۱ارائه شـده اسـت.
ِ
عالمت – نشـاندهندۀ
 +روی پیکانهـا نشـاندهندۀ تأثیـر همراسـتا و
ِ
تأثیـر معکـوس عامـل اول (علـت) در عامـل دوم (معلـول) اسـت.
در شـکل  ،۱هرچـه توزیـع تأثیـرات مثبـت گردشـگری بیشـتر شـود،
پایـداری اقتصادی بیشـتر میشـود؛ بنابراین روی ایـن پیکان عالمت
 +درج شـده اسـت کـه این میتوانـد نتیجـۀ برنامهریـزی دقیقتر برای
دسـتیابی به رشـد اقتصـادی پایدار باشـد.
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براســاس شــکل  ،۲مشــارکت جامعــۀ محلــی بهســبب
ً
کاهــش نشــت پــول و حفــظ ســرمایه ،مســتقیما بــه کنتــرل آثــار
منفــی گردشــگری منجــر میشــود .همچنیــن حمایــت از
کس ـبوکارهای نوپــا موجــب توزیــع تأثی ـرات مثبــت گردشــگری
در ســطح کشــور و مشــارکت بیشــتر جامعــۀ محلــی میشــود.
همافزایــی نیــز موجــب افزایــش ســرمایهگذاری داخلــی و
کاهــش نشــت پــول میشــود .توزیــع ثــروت در ســطح کشــور
عاملــی اســت کــه رضایــت جامعــۀ محلــی را در پــی دارد .افزایــش
بیرویــۀ قیمــت زمینهــای مقصدهــای توریســتی و مهاجــرت

مــردم محلــی از ایــن مکانهــا موجــب نارضایتــی ایشــان و
درنتیجــه ازدســترفتن حمایــت ایشــان میشــود؛ بنابرایــن
رویکــرد کاالیــی بــه مکانهــای توریســتی موجــب کاهــش
مشــارکت جامعــۀ محلــی در اشــتغال گردشــگری ،ازدســترفتن
ســرمایه و درنهایــت افزایــش آثــار منفــی گردشــگری میشــود.
در ادامه با افزودهشدن دو عامل «افزایش درآمد» و
«تابآوری مشاغل گردشگری» در شکل  ۳به الگوی کاملتری از
این سیستم میرسیم.

سال دهم  ،شماره چهارم  ،زمستان 1400

شکل  :۳سیستم اقتصاد گردشگری پایدار با افزودهشدن تابآوری مشاغل گردشگری و افزایش درآمد

بــا افزایــش درآمــد ،هزینــۀ الزم بــرای کنتــرل آثــار منفــی
گردشــگری تأمیــن میشــود؛ بنابرایــن افزایــش درآمــد بــه کاهــش
تأثی ـرات منفــی گردشــگری منجــر میشــود .همچنیــن همــکاری
متقابــل و همافزایــی ،موجــب افزایــش درآمــد میشــود و از
ایــن طریــق بهصــورت غیرمســتقیم بــه پایــداری بیشــتر اقتصــاد
گردشــگری منجــر میشــود .افزایــش درآمــد باعــث پسانــداز

بیشــتر شــده و همچنیــن هزینــۀ الزم بــرای ایجــاد منبــع درآمــد
جانبــی در کنــار کســبوکار گردشــگری را فراهــم میکنــد کــه
تمامــی ایــن مــوارد تــابآوری بیشــتر مشــاغل گردشــگری را در
پــی دارد .در شــکل  ،۴ابعــاد افزایــش درآمــد وتــابآوری مشــاغل
افــزوده شــده اســت.

تحلیل پیچیدگی و پویایی ابعاد و مؤلفههای گردشگری پایدار
از منظر اقتصادی با استفاده از الگوی تفسیری پویاییهای سیستم
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حمایتنکــردن جامعــۀ محلــی ،نارضایتــی کارکنــان و
محیــط طبیعــی تخریبشــده و زیرســاختهای نامناســب ،ســبب
کاهــش رضایــت گردشــگر ،کاهــش جذابیتهــای گردشــگری و
درنتیجــه تمایلنداشــتن گردشــگران بــه افزایــش مــدت اقامــت یــا
بازدیــد مجــدد و یــا توصیــۀ مقصــد بــه دیگـران میشــود؛ درنتیجــه
ازدســترفتن ســرمایه بــ ه شــکل غیرمســتقیم بهســبب کاهــش
هزینهکــرد گردشــگران و ایجــاد تصویــر مقصــد نامطلــوب ،بــه
کاهــش ســودآوری گردشــگری و ناپایــداری اقتصــادی گردشــگری
منجــر میشــود .همچنیــن خلــق وفــاداری در مشــتری و ارتقــای
تصویــر مقصــد (از طریــق جلــب رضایــت وی ،بهبــود کیفیــت
خدمــات ،تمایــز ،تخصــص و  )...موجــب افزایــش تمایــل
گردشــگر خارجــی بــه بازدیــد از مقصــد و درنتیجــه افزایــش درآمــد
ارزی میشــود.
در شــکل  ۴الگــوی پیشــنهادی پژوهــش مشــاهده میشــود
کــه دربردارنــدۀ تمامــی ابعــاد اصلــی و فرعــی (کــه خبــرگان در
مرحلــۀ تحلیــل محتــوا بــه آن اشــاره داشــتهاند) و ارتبــاط بیــن آنهــا
میشــود؛ درحالیکــه بــه دلیــل پرهیــز از پیچیدگــی بیشازحــد
الگــو ،از افــزودن شــاخصها و بســط بیشــتر الگــو چشمپوشــی
کردهایــم.

بحث و نتیجهگیری
پژوهـش حاضـر ،تالشـی اسـت بـرای ارائـۀ چارچـوب و الگـوی
تفسـیری جامعتـر از مفهـوم گردشـگری پایـدار از منظـر اقتصـادی.
بههمینمنظـور ،ابعـاد اصلـی و فرعـی و همچنیـن شـاخصهای
مربوطـه بـا بهرهگیـری از نظـر خبـرگان شناسـایی شـد .در
تجزیهوتحلیـل محتـوا پـس از بررسـی دقیـق مطالعـات قبلـی و متن
مصاحبههـا 41 ،کـد (شـاخص) بـرای اقتصـاد گردشـگری پایـدار
مشـخص شـد 9 .شـاخص اول مربـوط بـه «توزیـع تأثیـرات مثبـت
گردشـگری» اسـت کـه در سـه بعـد فرعـی «مشـارکت اقتصـادی
جامعـۀ محلـی»« ،توزیـع ثـروت در سـطح کشـور» و «همافزایـی»
جـای میگیـرد .پـس از آن 13 ،شـاخص مرتبـط با «افزایـش درآمد»
اسـت کـه در ابعـاد فرعـی «رقابـت»« ،افزایـش درآمدهـای ارزی»
و «سـودآوری» جـای میگیـرد 6 .شـاخص بعـدی بـا «تـابآوری
کسـبوکارهای گردشـگری» مرتبـط اسـت کـه ابعـاد «تلاش بـرای
کاهـش فصلیبـودن گردشـگری» و «پیشبینـی و مدیریـت بحـران»
را دربـر دارد و درنهایـت  13شـاخص مرتبـط بـا «کنتـرل آثـار منفـی
گردشـگری» اسـت کـه در چهـار بعـد فرعـی «جلوگیـری از آثـار
تورمـی گردشـگری»« ،جلوگیری از نشـت پـول»« ،پرهیـز از اقتصاد
تکمحصولـی» و «حفـظ و ارتقـای سـرمایههایی کـه تداوم اشـتغال
بسـته بـه وجـود آنهاسـت» مدنظـر قـرار گرفـت.

سال دهم  ،شماره چهارم  ،زمستان 1400

شکل  :۴الگوی پیشنهادی پژوهش :الگوی تفسیری پویاییهای سیستم اقتصاد گردشگری پایدار

226

دوستی ایرانی و دهقان خاوری

فصلنامه علمی  -پژوهشی گردشگری و توسعه
سال دهم  ،شماره چهارم  ،زمستان 1400

درمجمــوع براســاس یافتههــای پژوهــش مشــخص شــد کــه
اقتصــاد گردشــگری پایــدار دارای چهــار بعــد اصلــی اســت کــه
عبارتانــد از :توزیــع تأثیـرات مثبــت ،افزایــش درآمــد،تــابآوری
مشــاغل گردشــگری ،و کنتــرل آثــار منفــی گردشــگری .تعاریــف
موجــود در زمینــۀ گردشــگری پایــدار همــواره بــر مشــارکت جامعــه
و حفــظ منابــع ب ـرای نس ـلهای آتــی در عیــن بهرهگیــری صحیــح
از آنهــا در زمــان حــال اشــاره داشــتهاند (Rasoolimanesh et
 .)al., 2020بهعبارتدیگــر ،توزیــع تأثیــرات مثبــت ،افزایــش
درآمــد و کنتــرل آثــار منفــی ـ کــه در چارچــوب پیشــنهادی ایــن
پژوهــش بــه آنهــا اشــاره شــد ـ بــا تعاریــف موجــود از گردشــگری
پایــدار مطابقــت دارد (گرچــه در پژوهــش حاضــر تــاش شــده
اســت ایــن مــوارد گســتردهتر و شــفافتر تقســیمبندی و تفســیر
شــود) .بهگونــهای دقیقتــر میتــوان دربــارۀ مطابقــت یافتههــای
پژوهــش حاضــر بــا پژوهشهــای پیشــین (مســتقیم یــا ضمنــی)
بــه مــوارد زیــر اشــاره کــرد:
توزیــع تأثیــرات مثبــت گردشــگری (دلشــاد و همــکاران،
1396؛ ضرغــام بروجنــی و نیکبیــن1391 ،؛ رکنالدیــن
افتخــاری و همــکاران)1389WTO, 2004 ; ،؛ مشــارکت
اقتصــادی جامعــۀ محلــی (پوراحمــد و همــکاران1395 ،؛ قدمــی
و علیقلــیزاده فیروزجایــی1391 ،؛ & WTO, 2004; Chris
Sirakaya, 2006; Lee & Hsieh, 2016; Agyeiwaah et
;)Asmelash & Kumar, 2019 al., 2017؛ توزیــع تأثیــرات
مثبــت گردشــگری در ســطح کشــور (پوراحمــد و همــکاران،
1395؛ ) Ružić & Amidžić, 2018؛ همافزایــی (WTO,
)2004؛ افزایــش درآمــد (پوراحمــد و همــکاران1395 ،؛ WTO,
)2004; Agyeiwaah et al., 2017؛ رقابــت (رکنالدیــن
افتخــاری و همــکاران)WTO, 2004; 1389 ،؛ ســودآوری
(پوراحمــد و همــکاران1395 ،؛ رکــن الدیــن افتخــاری و همکاران،
1389؛ & WTO, 2004; Agyeiwaah et al., 2017; Ružić
)Amidžić, 2018; Asmelash & Kumar, 2019؛ تــاش
بــرای کاهــش فصلیبــودن گردشــگری (قدمــی و علیقلــیزاده
فیروزجایــی1391WTO, 2004; Blancas et al., 2010;،
)Agyeiwaah et al., 2017; Asmelash & Kumar, 2019؛
کنتــرل آثــار منفــی گردشــگری (Lee & Hsieh, 2016; Ružić
& Amidžić, 2018؛ دلشــاد و همــکاران1396 ،؛ ضرغــام
بروجنــی و نیکبیــن)1391 ،؛ آثــار تورمــی گردشــگری (قدمــی و
یزاده فیروزجایــی1391،؛ )Lee & Hsieh, 2016؛ نشــت
علیقلــ 
یزاده فیروزجایــی1391 ،؛ ;WTO, 2004
پــول (قدمــی و علیقلــ 
)Chris & Sirakaya, 2006; Asmelash & Kumar, 2019
یزاده فیروزجایــی 1391،؛
و محافظــت از ســرمایه (قدمــی وعلیقلــ 
پوراحمــد و همــکاران1395 ،؛ ضرغــام بروجنــی ونیکبیــن1391 ،؛
;WTO, 2004; Lee & Hsieh, 2016; Agyeiwaah et al., 2017
.)Ružić & Amidžić, 2018; Asmelash & Kumar, 2019

یکــی از ابعــاد فرعــی کــه در پژوهشهــای پیشــین هیــچ
اشــارهای بــه آن نشــده اقتصــاد تکمحصولــی اســت .منظــور
از اقتصــاد تکمحصولــی در اینجــا تکیــه بــر گردشــگری
بهمنزلــۀ عامــل اصلــی اقتصــاد کشــور اســت ،کــه بــا توجــه بــه
افتوخیزهــای گردشــگری ،در بحرانهــای اخیــر ،بهویــژۀ
مســئلۀ شــیوع ویــروس کوویــد  19و تأثیــر آن در اقتصــاد صنعــت
گردشــگری ،توجــه بــه ایــن موضــوع بیشازپیــش حائــز اهمیــت
اســت؛ زیــرا مواجهــه بــا چنیــن بحرانهایــی (درصــورت
پیشبینــی و کنترلنکــردن) ،بیشــک مشــکالت اقتصــادی
بســیاری بــه همــراه خواهــد داشــت .همچنیــن گرچــه مــواردی
همچــون ســودآوری بلندمــدت و کاهــش فصلیبــودن ،یــا
ثبــات اقتصــادی در برخــی پژوهشهــا مدنظــر بــوده اســت؛
ولــی هی ـچگاه در تعاریــف گردشــگری پایــدار ،اشــارۀ مســتقیمی
بــه مســئلۀ پیشبینــی و مدیریــت بحــران ،یــا تــابآوری
کس ـبوکارهای گردشــگری نشــده اســت؛ بنابرایــن گفتنــی اســت
چارچــوب پیشــنهادی پژوهــش تعریــف کاملتــری از گردشــگری
پایــدار از منظــر اقتصــادی ارائــه میدهــد کــه عبــارت اســت از:
نوعــی از گردشــگری کــه ضمــن کســب درآمــد ،بــر توزیــع ثــروت
حاصلــه ،کنتــرل آثــار منفــی وتــابآوری مشــاغل گردشــگری نیــز
متمرکــز اســت.
همچنیــن در بحــث شــاخصها نیــز تــاش شــد کــه بــه
مــوارد جدیــدی همچــون تــاش ب ـرای کاهــش نابرابــری فرصــت
ســفر ،افزایــش جاذبــه در مناطقــی کــه کمتــر شــناخته شــده توجــه
شــود .بهعبارتدیگــر ،تــاش شــد تــا مفهــوم عدالــت اقتصــادی
نیــز در بحــث توزیــع ثــروت حاصــل از گردشــگری نمایانتــر
شــود .درمجمــوع نتایــج ایــن بخــش از پژوهــش (چارچــوب
پیشــنهادی) ،مفاهیــم پایــداری اقتصــادی و عدالــت اقتصــادی را
نیــز در تعریــف گردشــگری پایــدار لحــاظ و بــه اهمیــت آنهــا از
دیــد خبــرگان گردشــگری اشــاره میکنــد.
پــس از مشخصشــدن ابعــاد و شــاخصهای اقتصــاد
گردشــگری پایــدار ،بهمنظــور شــفافیت بیشــتر و تأکیــد بــر لــزوم
نــگاه جامــع و سیســتمی بــه اقتصــاد گردشــگری پایــدار ،الگــوی
تفســیری اقتصــاد گردشــگری پایــدار (بــا درنظرگرفتــن ابعــاد اصلــی
و فرعــی) ،و بــا بهرهگیــری از رویکــرد تفســیری پویاییهــای
سیســتم بــه تصویــر کشــیده شــد و خبــرگان آن را تأییــد کردنــد.
یافتههــای ایــن قســمت از پژوهــش ،بیانگــر وجــود سیســتمی
پیچیــده و پویــا در اقتصــاد گردشــگری پایــدار اســت؛ بهنحــوی
کــه تغییــر یــک عامــل میتوانــد کل سیســتم را تحــت تأثیــر
قــرار دهــد .بهعبارتدیگــر ،بهمنظــور مدیریــت مؤثــر اقتصــاد
گردشــگری ،بایــد نــگاه و تفکــر سیســتمی بــه مســئله داشــت و
نمیتــوان ارتبــاط میــان عوامــل را بهصــورت خطــی و ســاده
فــرض کــرد .گرچــه صحبــت از اقتصــاد گردشــگری پایــدار در
پژوهشهــای بســیاری مطــرح شــده و درمــورد برخــی از ابعــاد آن
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کیانــی فیضآبــادی ،زهــره و رجبــی نهوجــی ،میثــم (.)1395
بررســی سیاســتهای توســعه صنعــت گردشــگری در ایــران بــا
اســتفاده از رویکــرد پویاییهــای سیســتم .فصلنامــۀ علمــی-
پژوهشــی سیاســتگذاری عمومــی.119-93 ،)۱(۲ ،
قدمــی ،محســن ( .)1394آسیبشناســی چالشهــای
توســعۀ پایــدار گردشــگری .مجلــۀ مطالعــات توســعه اجتماعــی
ایــران.97-85 ،)۱(۸ ،
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و گاه ارتبــاط بیــن دو یــا چنــد عامــل بحــث شــده ،ولــی ازآنجاکــه
کمتــر از پیچیدگــی روابــط و پویایــی آن در گــذر زمــان بحــث شــده،
پژوهشــی در ایــن زمینــه ـ کــه بتــوان نتایــج آن را بــا نتایــج ایــن
بخــش از پژوهــش مقایســه کــرد ـ یافــت نشــده اســت.
الگــوی پیشــنهادی ایــن پژوهــش ،بــا اشــاره بــه جزئیــات آثــار
منفــی گردشــگری از منظــر اقتصــادی و تأکیــد ویــژه بــرپیشبینــی
ّ
و کنتــرل بحــران و همچنیــن روابــط علــی و معلولــی در سیســتم،
تــاش دارد نــگاه متفاوتــی بــه گردشــگری پایــدار بینــدازد؛
بهنحــوی کــه تأثیــرپیشبینــی و مدیریــت بحـران و نقــش مدیریــت
اقتصــادی گردشــگری در حفاظــت از ســرمایه (طبیعــی ،انســانی،
زیرســاختها و  ،)...آثــار تورمــی و اقتصــاد تکمحصولــی را
بــر افزایــش درآمــد و توزیــع آثــار مثبــت گردشــگری مدنظــر ق ـرار
میدهــد؛ زی ـرا مواجهــه بــا بح ـران مســئلهای اســت کــه میتوانــد
هــر کســبوکار را تــا مــرز ورشکســتگی و خســارتهای مالــی
جبرانناپذیــر پیــش ببــرد ،ولــی تمرکــز بــر آن در پژوهشهــای
پیشــین بســیار کمرنــگ دیــده میشــود .همچنیــن تأثیــر حفاظــت
از ســرمایهها و مســائلی از قبیــل نشــت و آثــار تورمــی در سیســتم
اقتصــاد گردشــگری پایــدار ،اهمیــت توجــه بــه پویایــی و پیچیدگــی
اقتصــاد گردشــگری را نشــان میدهــد؛ در راســتای یافتههــای
پژوهــش ،بــه مدی ـران وبرنامهری ـزان صنعــت گردشــگری پیشــنهاد
میشــود در برنامهریزیهایــی کــه بهنحــوی موجــب تغییــر
هریــک از ابعــاد اقتصــاد گردشــگری پایــدار میشــود ،تحلیــل
حساســیت بعــد مربوطــه و تأثیــر آن در کل سیســتم را مدظــر ق ـرار
دهنــد.
دربــارۀ محدودیتهــای پژوهــش نیــز مــوارد ذیــل پیشــنهاد داده
شــده اســت:
 )۱بــا توجــه بــه ابهــام گســتردۀ مســئلۀ گردشــگری پایــدار،
نتایــج پژوهــش حاضــر بیشــتر مبنایــی بــرای پژوهشهــای
آتــی بهشــمار میآیــد کــه میتوانــد بــا مطالعــات گســتردهتر
تکمیلتــر شــود و بــا مشخصشــدن جزئیــات امــور ،ســهم
بیشــتری در رفــع ابهــام مســئله داشــته باشــد؛
 )۲در ایــن پژوهــش تمرکــز محققــان بــر شــفافترکردن
و کاهــش ابهــام گردشــگری پایــدار از منظــر اقتصــادی،
هم ـراه بــا ارائــۀ الگــوی تفســیری آن بــا اســتفاده از رویکــرد
تفســیری پویاییهــای سیســتم بــوده اســت .بهعبارتدیگــر،
اعتبارســنجی و تحلیــل حساســیت الگــوی پیشــنهادی مدنظــر
نبــوده اســت؛ درنتیجــه شبیهســازی و تحلیــل حساســیت
الگــو در دنیــای واقعــی بــا درنظرگرفتــن یــک بــازه زمانــی،
بهمنزلــۀ موضوعــی بــرای پژوهشهــای آتــی پیشــنهاد
میشــود؛
 )۳همچنیــن چارچــوب و الگــوی پیشــنهادی ایــن پژوهــش

بهصــورت کلــی ارائــه شــده اســت؛ درنتیجــه تفکیــک ایــن
چارچــوب بـرای اعمــال خــط مشـیها در ســطح کسـبوکار
و در قالــب مطالعــۀ مــوردی ،بــرای پژوهشهــای آتــی
پیشــنهاد میشــود؛
 )۴شبیهســازی و تحلیــل حساســیت الگــوی پیشــنهادی
پژوهــش نیازمنــد دسترســی بــه دادههــای مربوطــه در بازههــای
زمانــی متفــاوت اســت؛ ازایــنرو پیشــنهاد میشــود ثبــت
دادههــای اقتصــادی گردشــگری کشــور (مرتبــط بــا الگــوی
مدنظــر) در پایــگاه دادهای فراگیــر ،در دســتور کار مدیــران و
برنامهری ـزان ایــن صنعــت ق ـرار گیــرد تــا زمینــۀ آیندهپژوهــی
و سناریونویســی بــا اســتفاده از الگــوی مدنظــر میســر شــود.
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