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چکیده
ــازی  ــع پیاده س ــی از موان ــدار یک ــگری پای ــوم گردش ــودن مفه ــدد مبهم ب ــای متع در پژوهش ه

ــت؛  ــده اس ــد ش کی ــکان تأ ــان و م ــات زم ــا مقتضی ــب ب ــانی آن متناس ــر بروزرس ــوده و ب آن ب

بنابرایــن هــدف از پژوهــش حاضــر ارائــۀ چارچــوب و الگــوی تفســیری گردشــگری پایــدار از 

ــا اســتفاده از مطالعــات انجام شــده و مصاحبه هــای  ــن رو ب ــوده اســت. ازای منظــر اقتصــادی ب

ــه  ــباع( ب ــه اش ــیدن ب ــا رس ــد ت ــری هدفمن ــا روش نمونه گی ــرگان )ب ــا خب ــاختار یافته ب نیمه س

ــان  ــای می ــی  و پویایی ه ــل پیچیدگ ــه تحلی ــپس ب ــوم و س ــن مفه ــای ای ــاد و مؤلفه ه ــن ابع تبیی

ــامل  ــی ش ــد اصل ــار بع ــوا، چه ــل محت ــری از تحلی ــا بهره گی ــت. ب ــده اس ــه ش ــا پرداخت آن ه

ــرات  ــرل تأثی ــگری و کنت ــاغل گردش ــاب آوری مش ــد، ت ــش درآم ــت، افزای ــرات مثب ــع تأثی توزی

ــف  ــن تعری ــت. همچنی ــده اس ــن ش ــاخص تعیی ــی و 41 ش ــد فرع ــب 12 بع ــی در قال منف

ــن  ــه ضم ــگری ک ــی گردش ــت: نوع ــده اس ــه ش ــدار ارائ ــگری پای ــوم گردش ــری از مفه جامع ت

ــاغل  ــاب آوری مش ــی و ت ــار منف ــرل آث ــت آمده، کنت ــروت به دس ــع ث ــر توزی ــد، ب ــب درآم کس

گردشــگری نیــز متمرکــز اســت. ســپس بــا اســتفاده از تفکــر سیســتمی، مــدل مفهومــی اقتصــاد 

ــی و معلولــی بیــن ابعــاد اصلــی و فرعــی ترســیم شــد 
ّ
گردشــگری پایــدار، براســاس روابــط عل

کیــد بــر پیچیدگــی  کــه بــا اصــاح و تأییــد خبــرگان بــه اشــباع رســید. الگــوی پیشــنهادی، بــا تأ

و پویایــی سیســتم گردشــگری، نشــان می دهــد کــه تغییــر یــک عامــل در ایــن سیســتم  در کل 

سیســتم تأثیــر می گــذارد. همچنیــن یافته هــا بیانگــر لــزوم اتخــاذ نگاهــی جامــع و سیســتمی 

ــه  ــال هرگون ــل از اعم ــیت، قب ــل حساس ــازی و تحلی ــدار و شبیه س ــگری پای ــاد گردش ــه اقتص ب

ــت. ــه ای اس ــت های مداخل سیاس

مقدمه
توســعۀ گردشــگری مزایــای شناخته شــده ای دارد کــه در 

ایــن زمینــه می تــوان بــه مــواردی همچــون ســهم آن در تولیــد 

ناخالــص داخلــی و اشــتغال مســتقیم و القایــی در کشــور، آشــنایی 

ــادابی در  ــاط و ش ــاد نش ــف، ایج ــوم مختل ــگ و آداب ورس ــا فرهن ب

جامعــه، حفاظــت از میــراث فرهنگــی ملمــوس و ناملمــوس، بهبــود 

ــار  ــا در کن ــرد. ام ــاره ک ــی اش ــۀ محل ــاه جامع ــاخت  ها و رف زیرس

ــیب های  ــد آس ــت می توان ــن صنع ــدار ای ــعۀ ناپای ــد، توس ــن فوای ای

ــاد  ــا اقتص ــی، و ی ــۀ محل ــون، جامع ــط پیرام ــه محی ــز ب ــدی ای نی ج

منطقــه وارد کنــد کــه مــواردی از قبیــل کاالیی شــدن فرهنــگ، نشــت 

ــی مــردم  ــی، جابه جای ــول، تخریــب محیط زیســت، آلودگــی صوت پ

بومــی از محــل ســکونت خــود، نارضایتــی جامعــۀ محلــی، افزایــش 

ــار  جرم وجنایــت، شــلوغی و ازدحــام و... فقــط گوشــه ای از ایــن آث

ــن  ــی و درک ای ــی عموم گاه ــش آ ــا افزای ــج ب ــت. به تدری ــی اس منف

آســیب  ها، به منظــور کنتــرل آن هــا، بحــث گردشــگری پایــدار 

ــگری  ــت. گردش ــرار گرف ــیاری ق ــه بس ــورد توج ــه م ــد ک ــرح ش مط

پایــدار بــه معنــای برقــراری تعــادل میــان نیازهــای اقتصــادی، 

و  ذی نفعــان  همــۀ  فرهنگــی  ـ  اجتماعــی  و   زیســت محیطی 

 Rasoolimanesh et al.,( درنظرگرفتــن تأثیرات گردشــگری اســت

2020(. امــا به رغــم اســتقبال گســترده از بحــث گردشــگری پایــدار، 

ــوده و  ــرح ب ــک مط کادمی ــورت آ ــتر به ص ــوم بیش ــن مفه ــل ای در عم

ــت  ــر یاف ــکل فراگی ــق آن به ش ــر تحق  ب
ّ

ــی دال ــواهد کاف ــون ش تاکن

ــگری  ــت گردش ــه اهمی ــت )Sharpley, 2020(. گرچ ــده اس نش

ــی  ــت محیطی و اجتماع ــادی،  زیس ــد اقتص ــه بع ــر س ــدار در ه پای

فرهنگــی درخــور توجــه اســت، ولــی اغلــب تمرکــز پژوهشــگران و 

 برنامه ریــزان فقــط بــر بعــد  زیســت محیطی گردشــگری قــرار گرفتــه 

اســت. ایــن مســئله می توانــد بــه علــت مبهم بــودن مفهــوم پایــداری 

از منظــر اقتصــادی و اجتماعــی فرهنگــی باشــد کــه خــود متأثــر از 
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ــن  ــت. همچنی ــه اس ــاخص  های مربوط ــاد و ش ــخص نبودن ابع مش

گردشــگری  اقتصــاد  بــه  بی توجهــی  می توانــد  دیگــر  علــت 

پایــدار به منزلــۀ سیســتمی پیچیــده و پویــا باشــد. مبهم بــودن 

ــواره  ــدار هم ــگری پای ــژه گردش ــدار و به وی ــعۀ پای ــاح توس اصط

 Torkington et( ــت ــوده اس ــرح ب ــدد مط ــای متع در پژوهش  ه

 al., 2020 ;Sharpley, 2020; Perkumienė et al., 2020;

ــوارد  ــن م ــۀ ای ــه هم Hernández Martínez et al., 2020( ک

می توانــد دلیلــی بــر تحقق نیافتــن توســعۀ پایــدار گردشــگری 

ــط  ــان و محی ــات انس ــی و تعام ــط اجتماع ــن رواب ــد. همچنی باش

ــر مفهــوم  ــد و ســبب تغیی از عوامــل پیچیدگــی گردشــگری پایدارن

ــوند؛  ــاوت می ش ــای متف ــا و زمان  ه ــدار در مکان ه ــگری پای گردش

ــور  ــدار به ط ــگری پای ــوم گردش ــه مفه ــت ک ــروری اس ــن رو ض ازای

ــی اســت  ــع گفتن ــی شــود )قدمــی ، 1394(، در واق مســتمر بازبین

شــرایط فعلــی بــا شــرایطی کــه مفهــوم توســعۀ پایــدار شــکل گرفتــه 

متفــاوت اســت و ضــروری اســت ایــن مفهــوم دوبــاره و متناســب 

ــای  ــا و نیازه ــن چالش  ه ــا درنظرگرفت ــر، ب ــر حاض ــرایط عص ــا ش ب

فعلــی تعریــف شــود و بــه ســمت   تــاب آوری تغییــر جهــت دهــد. 

ــت  ــروری اس ــدا ض ــز ابت ــوم نی ــن مفه ــدد ای ــف مج ــرای تعری ب

اصــول سیاســی و اقتصــادی گردشــگری پایــدار شناســایی شــود و 

ســپس بــا تفکــری سیســتمی، مفهــوم گردشــگری پایــدار بازنگــری 

 .)McCool et al., 2013( شــود

ــی  ــت مطالعات ــته اس ــد، شایس ــان ش ــه بی ــه آنچ ــه ب ــا توج ب

ــون  ــاد گوناگ ــدار در ابع ــگری پای ــوم گردش ــام مفه ــع ابه ــرای رف ب

ــیر  ــداری، مس ــوم پای ــدن مفه ــن شفاف ترش ــا ضم ــود ت ــام ش انج

در  برنامه ریزی  هــای  و  مشــخص  نیــز  پایــدار  توســعۀ  تحقــق 

توســعۀ گردشــگری اســتفاده شــود. هــدف از پژوهــش حاضــر ایــن 

ــادی  ــاخص  های اقتص ــاد و ش ــای ابع ــن و احص ــا تبیی ــه ب ــت ک اس

ــه شــود و ســپس  ــر از آن ارائ ــدار، مفهومــی جامع ت گردشــگری پای

ــی و معلولــی بیــن آن هــا، چارچــوب و الگویــی 
ّ
بــا تبییــن روابــط عل

ــه  ــدار ارائ ــگری پای ــاد گردش ــتم اقتص ــی سیس ــی از پویای مفهوم

ــای  ــرای پژوهش  ه ــی ب ــد مبنای ــش می توان ــن پژوه ــج ای ــد. نتای کن

آتــی قــرار گیــرد تــا از ایــن طریــق نقشــی هرچنــد  انــدک در 

تحقــق توســعۀ پایــدار گردشــگری ایفــا کنــد. مؤلفــان در پژوهــش 

حاضــر درصــدد پاســخ بــه ایــن ســؤاالت اند کــه ابعــاد اقتصــادی 

ــد؟  ــد کدام ان ــر بع ــاخص  های ه ــد؟ ش ــدار کدام ان ــگری پای گردش

و الگــوی تفســیری پویایی  هــای سیســتم اقتصــاد گردشــگری 

چگونــه  به دســت آمده  مؤلفه هــای  و  ابعــاد  براســاس  پایــدار 

ــت؟ اس

ــات نظــری بررســی می شــود .  ــدا پیشــینۀ پژوهــش و ادبی ابت

ــح  ــده توضی ــه کار گرفته ش ــه، روش ب ــدی مقال ــش بع ــپس در بخ س

ــود. ــری می ش ــث و نتیجه گی ــان بح ــود و در پای داده می ش

مبانی نظری 
ــی و  ــط طبیع ــی در محی ــر منف ــود تأثی ــداری و نب ــئلۀ پای مس

ــی  ــی اساس ــه چالش ــا، ب ــت از آن ه ــه داری و مراقب ــی، و نگ فرهنگ

ــگری  ــب گردش ــت. در قل ــده اس ــل ش ــگری تبدی ــعۀ گردش در توس

ــرار دارد کــه اهــداف  ــی ق ــدار مجموعــه ای از ارزش هــای ضمن پای

ــد  ــه می کن ــن و یکپارچ ــی را معی ــی و فرهنگ ــادی، اجتماع اقتص

بــدون  پایــدار  گردشــگری   .)Kunasekaran et al., 2017(

ــتم  ها،  ــن سیس ــود در ای ــل موج ــا و عوام ــۀ نهاده ــن هم درنظرگرفت

ــت  ــاد، محیط زیس ــی، اقتص ــانی و اجتماع ــران انس ــه بازیگ ازجمل

 .)Tan et al., 2018( شــود  موفــق  نمی توانــد  بوم شناســی  و 

ــکلی  ــۀ ش ــدار را به منزل ــگری پای ــوان گردش ــر، نمی ت به عبارت دیگ

اســتثنایی از گردشــگری در نظــر گرفــت؛ بلکــه تمامــی بخش هــای 

ــات  ــه گاهی اوق ــند؛ گرچ ــدار باش ــد پای ــگری بای ــت گردش صنع

درحکــم هدفــی محاسبه نشــده و دســت نیافتنی در نظــر گرفتــه 

می شــود و بحث  هــای شــدیدی پیرامــون کاربــرد آن به منزلــۀ 

 Asmelash &( دارد  وجــود  دســت یافتنی  و  عملــی  هدفــی 

Kumar, 2019(. برنامــۀ محیط زیســت ســازمان ملــل متحــد1 و 

ســازمان جهانــی گردشــگری ســازمان ملــل متحد2 در ســال 2005 

ــه تعریــف کــرده اســت:  گردشــگری  گردشــگری پایــدار را این گون

کــه تأثیــرات اقتصــادی، اجتماعــی و  زیســت محیطی فعلــی و 

ــدگان،  ــای بازدیدکنن ــه و نیازه ــر گرفت  درنظ
ً
ــا ــود را کام ــدۀ خ آین

صنعــت، محیط زیســت و جوامــع میزبــان را برطــرف می کنــد 

ــم  ــک به زع ــان هری ــس از آن محقق )Roxas et al., 2020(، و پ

خــود برداشــتی از ایــن تعریــف داشــته اند کــه در ادامــه بــه برخــی 

ــود: ــاره می ش ــا اش از آن ه

گردشــگری پایــدار بــه فراینــدی اطــاق می  شــود کــه 

بــرآورده  را  آتــی  نســل  های  و  کنونــی  گردشــگران  نیازهــای 

پایــدار  گردشــگری   .)1396 همــکاران،  و  )دلشــاد  می کنــد 

مفهومــی چندبعــدی اســت کــه دربردارنــدۀ مســائل بوم شــناختی، 

ــور از  ــه منظ ــت، ک ــادی اس ــی و نه ــی، فرهنگ ــادی، اجتماع اقتص

بعــد محیطــی آن جلوگیــری از تخریــب منابــع طبیعــی اســت. بعــد 

اقتصــادی آن بــه افزایــش درآمــد جامعــۀ حاضــر، در عیــن تضمیــن 

درآمــد نســل  های آتــی اشــاره دارد. بعــد اجتماعــی آن بــه افزایــش 

ــد  ــردازد، بع ــری می پ ــت و براب ــی، امنی ــت اجتماع ــطح عدال س

فرهنگــی بــه ارتقــای فرهنــگ و ارزش هــای زیبایی شناســی مربــوط 

ــارکت  ــطح مش ــش س ــه افزای ــادی ب ــد نه ــت بع ــود و درنهای می ش

دارد  اشــاره  راهبــردی  تصمیم گیری  هــای  در  محلــی  جوامــع 

ــراری  ــه برق ــدار ب )شــاطریان و همــکاران، 1396(. گردشــگری پای

1. United Nations Environment Programme )UNEP(

2. United Nations World Tourism Organization )UNWTO(
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ــات  ــت اخاقی ــا، کیفی ــظ ارزش  ه ــن حف ــادل، همچنی ــوازن و تع ت

ــر  ــردازد و ب ــادی می پ ــت اقتص ــا مزی ــراه ب ــادی هم ــول اقتص و اص

 اقتصــادی تمرکــز 
ً
توســعۀ متعــادل و همه جانبــه به جــای نــگاه صرفــا

دارد )ناصــح و تقــوی، 1398(. پایــداری دربردارنــدۀ ســه رکــن 

اقتصــادی، اجتماعــی و  زیســت محیطی اســت و قــراردادن هم زمــان 

هــر ســه رکــن در یــک تعریــف، در درک مفهــوم چالش  هایــی را 

ــک  ــم تفکی ــا از ه ــن بخش  ه ــد ای ــن بای ــی آورد. بنابرای ــود م ــه  وج ب

ــی  ــی بیک ــی و موس ــوند )نصرالله ــی ش ــزا بررس ــر و مج و عمیق ت

ــه  ــم ک ــی می کنی ــی را بررس ــه پژوهش  های ــادی، 1394(. در ادام ده آب

بعــد اقتصــادی گردشــگری پایــدار را بــه طــور مجــزا از ســایر ابعــاد 

مطالعــه کرده انــد. در کتــب و پژوهش  هــای مرتبــط بــا پایــداری، کــه 

بــه معرفــی یــا توســعۀ شــاخص  های پایــداری گردشــگری یــا حتــی 

گاه بــه تدویــن پرســش نامه بــرای ســنجش پایــداری کلــی کســب وکار 

ــد شــاخص محــدود  ــه چن ــد، هریــک فقــط ب گردشــگری پرداخته ان

ــد و از جهــات دیگــر، از  ــداری اقتصــادی توجــه کرده ان ــۀ پای در زمین

ــر  ــع درآمــد گردشــگری در ســطح کشــور، فرصــت براب ــه توزی جمل

ــدول 1(.  ــد )ج ــت کرده ان ــط غفل ــوارد مرتب ــایر م ــفر و س س

پیشینۀ پژوهش
گردشــگری،  نظــام  پویایــی  الگــوی  بــا  ارتبــاط  در 

پژوهشــی  های  اندکــی یافــت شــد کــه در اینجــا بــه برخــی از 

اســت: شــده  اشــاره  آن هــا  مرتبط تریــن 

ــت  های  ــی سیاس ــکاران )1395( در پژوهش ــوک زاده و هم فرت

توســعۀ صنعــت گردشــگری در ایــران بــا اســتفاده از رویکــرد 

ــه،  ــن مطالع ــۀ ای ــد. در نتیج ــی کردن ــتم را بررس ــای سیس پویایی  ه

ایشــان الگویــی از پویایــی سیســتم صنعــت گردشــگری ایــران را ارائــه 

داده و بــه برخــی شــاخص  های اقتصــادی نیــز در الگــوی خــود اشــاره 

کردنــد، و درنهایــت پیشــنهادها و راهکارهایــی بــرای جذب گردشــگر 

ــه  ــادی ک ــاخص  های اقتص ــد. ش ــه کردن ــاد کان ارائ ــی در ابع خارج

ــار  ــد از: آث ــتند عبارت ان ــاره داش ــه آن اش ــه ب ــن مطالع ــان در ای ایش

ــه نفــت، ســهم گردشــگری در  ــکا ب تورمــی گردشــگری، کاهــش ات

درآمــد ملــی، وابســتگی اقتصــادی بــه گردشــگری، ســرمایه گذاری، 

تعــداد گردشــگر، قیمــت خدمــات و محصــوالت و رقابــت.

ارائــۀ  بــر  از پژوهــش ایشــان تمرکــز  ازآنجاکــه هــدف 

ــاد  ــی ابع ــه تمام ــوده و ب ــی ب ــگر خارج ــذب گردش ــای ج راهکاره

ــان  ــد، امــا همچن ــز اشــاره نکرده ان ــدار نی اقتصــادی گردشــگری پای

نیــاز بــه پژوهش  هــای بیشــتر در زمینــۀ اقتصــاد گردشــگری پایــدار 

احســاس می شــود.

ــۀ  ــه ارائ ــی ب ــز در پژوهش ــکاران )2020( نی ــاس و هم روکس

چارچوبــی بــرای گردشــگری پایــدار بــا اســتفاده از تفکــر سیســتمی 

ــد  کی ــد تأ ــه کردن ــان ارائ ــه ایش ــیری ک ــوی تفس ــد. در الگ پرداختن

محققــان بــر ایجــاد مشــاغل ســودآور از طریــق اکوتوریســم، ایجــاد 

ــای  ــت ارتق ــدار، و درنهای ــعۀ پای ــرای توس ــان ب ــزه در ذی نفع انگی

ــه  ــی ک ــی از عوامل ــه برخ ــان ب ــت و در پای ــوده اس ــم ب اکوتوریس

ــد.  ــاره کرده ان ــوند اش ــگری می ش ــداری گردش ــف پای ــث تضعی باع

در الگــوی پیشــنهادی ایشــان، بــه برخــی از ابعــاد اقتصــادی 

اکوتوریســم اشــاراتی محــدود شــده اســت کــه عبارت انــد از: 

ــگران ورودی. ــداد گردش ــی و تع ــتغال محل ــادی، اش ــد اقتص عوای

واضــح اســت در پژوهــش روکســاس و همــکاران )2020( نیز 

بــه تمامــی ابعــاد اقتصــادی گردشــگری پایــدار اشــاره نشــده و حتــی 

شــاخص  های اقتصــادی از دیگــر شــاخص  ها تفکیــک نشــده اند 

و تنهــا اشــاراتی کلــی بــه ابعــاد تأثیرگــذاری اکوتوریســم در اقتصــاد، 

ــگر،  ــت گردش ــوزش، رضای ــون آم ــی همچ ــت و عوامل محیط زیس

ــت. ــده اس ــت و .... ش ــت ظرفی ــان، مدیری ــات دهان به ده تبلیغ

در ارتبــاط بــا ابعــاد و شــاخص  های اقتصــاد گردشــگری نیــز 

ــل اشــاره کــرد: ــه پژوهش  هــای ذی ــوان ب می ت

جدول ۱: بخشی از پیشینۀ پژوهش

شاخص  های اقتصادی گردشگری پایدارپدیدآورنده

Asmelash & Kumar )2019(اقتصادی، رونق محلی )کیفیت اشتغال، دوام )ماندگاری

& 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 تخت  ها در مکان  های اقامتی، سهم گردشگری در تولید ناخالص داخلی، متوسط 
هزینه کرد هر گردشگر، متوسط مدت اقامت

Agyeiwaah et al. )2017(اشتغال، دوام کسب وکار

Lee & Hsieh )2016(
اشتغال در گردشگری، قابلیت پس انداز 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 
نسل  های آینده را به خطر نیندازد.
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شاخص  های اقتصادی گردشگری پایدارپدیدآورنده

Blancas et al. )2010(

تعداد گردشگران ورودی به مناطق ساحلی، متوسط هزینۀ روزانۀ گردشگران آفتاب و ساحل، نسبت گردشگران 
در ماه  های اوج به گردشگران ماه   های افول، میزان اشغال برای اقامتگاه  های رسمی، نسبت نرخ متوسط میزان 

اشغال در فصل اوج به متوسط آن در فصل  های افول گردشگری، درصد تأسیسات رسمی اقامت در جهانگردی 
که در تمام سال بازند، نسبت اشتغال گردشگری به کل اشتغال، سرمایه گذاری  های عمومی در مسائل ساحلی.

Chris & Sirakaya )2006(.امکان سرمایه گذاری و اشتغال جامعۀ محلی، رشد اشتغال در گردشگری، درصد نشت پول

WTO )2004(
فصلی بودن گردشگری، نشت، اشتغال، مشارکت در حفظ منابع طبیعی، مزایای اقتصادی برای جامعه و مقصد، 

سهم گردشگری در کاهش فقر، رقابت پذیری مشاغل گردشگری.

میزان اشتغال زایی، میزان توزیع درآمد، میزان هزینه  های گردشگری برای مدیریت محلی، میزان تقاضای گردشگری.دلشاد و همکاران )1396(

پوراحمد و همکاران )1395(
میزان اشتغال زایی، میزان توزیع درآمد از طریق صنعت گردشگری، میزان هزینه  ها برای مدیریت محلی، میزان 

تقاضا برای گردشگری محلی، میزان مصرف انرژی و منابع شهری در گردشگری.

ضرغام بروجنی و   نیک بین )1391(
ساخت یا بهبود زیرساخت  ها، درآمدزایی، دسترسی به کاالها و خدمات، اشتغال زایی، اثر فزایندۀ گردشگری 

در سایر صنایع، توسعۀ منطقه ای متعادل، سامت عمومی اقتصاد جوامع میزبان.

تأثیر گردشگری در جامعۀ محلی، تأثیر گردشگری در منابع، تأثیر منابع در گردشگری، تأثیر منابع در جامعۀ محلی.قدمی و   علیقلی زاده فیروزجایی )1391(

رکن الدین افتخاری و همکاران )1389(
پایداری اقتصادی، پایداری ساختار تولید و خدمات گردشگری،

کیفیت فرآورده  ها و خدمات گردشگری.

ــز  ــی اســت وجــه تمای ــان شــد، گفتن ــه آنچــه بی ــا توجــه ب ب

ایــن پژوهــش بــا پژوهش  هــای مرتبــط در ایــن حــوزه اتخــاذ 

رویکــردی کل نگــر بــه ایــن امــر اســت؛ به طــوری کــه تــاش شــد 

بــا بهره گیــری از نظــر خبــرگان، تــا حــد امــکان هیچ یــک از ابعــاد 

پایــداری اقتصــادی گردشــگری از نظــر دور نمانــد. همچنیــن مــدل 

ــاد  ــه اقتص ــه ب ــزوم توج ــر ل ــش حاض ــده در پژوه ــی ارائه ش مفهوم

گردشــگری پایــدار به منزلــۀ سیســتمی پیچیــده و پویــا را شــفاف تر 

می  کنــد و نشــان می دهــد کــه چگونــه هریــک از متغیرهــای الگــو 

ــد.  ــذار باش ــگری تأثیرگ ــادی گردش ــتم اقتص ــد در کل سیس می توان

روش پژوهش
الگــوی  کشــف  حاضــر  پژوهــش  هــدف  کــه  از آن رو 

ــتای  ــدف در راس ــاظ ه ــت، از لح ــدار اس ــگری پای ــاد گردش اقتص

ــای  ــدد احص ــرا درص ــرد؛ زی ــرار می گی ــافی ق ــای اکتش پژوهش  ه

ــر  ــت و از نظ ــر اس ــک متغی ــا ی ــط ب ــاخص  های مرتب ــاد و ش ابع

جهت گیــری پژوهــش از نــوع بنیــادی اســت؛ زیــرا پژوهــش 

به منظــور فهــم دقیــق ابعــاد اقتصــاد گردشــگری پایــدار انجــام شــده 

ــی  ــای کیف ــرۀ پژوهش  ه ــاظ روش در زم ــن از لح ــت. همچنی اس

ــیری  ــرد تفس ــوا و رویک ــل محت ــک تحلی ــرد و از تکنی ــای می گی ج

ــت.  ــده اس ــه ش ــره گرفت ــتم در آن به ــای سیس پویایی ه

به منظــور گــردآوری داده هــا نیــز از دو روش کتابخانــه ای 

و میدانــی اســتفاده شــده اســت؛ بــه  ایــن صــورت کــه ابتــدا 

مربوطــه  کلیدواژه هــای  از  اســتفاده  بــا  مرتبــط  پژوهش هــای 

و معتبــر  پایگاه هــای علمــی  فارســی و التیــن، در  زبــان  بــه 

ــش  ــده و پاالی ــات منتشرش ــی تحقیق ــا بررس ــد. ب ــت وجو ش جس

مــوارد مشــابه، مطالعــات مرتبــط بــا پژوهــش بــه شــرح جــدول  1ــ 

اســتفاده شــد کــه پــس از مطالعــۀ دقیــق، نــکات کلیــدی هریــک 

ــا  ــل داده ه ــور تکمی ــپس به منظ ــد. س ــخص ش ــد مش ــب ک در قال

ــد.  ــه ش ــره گرفت ــاختاریافته به ــه روش نیمه س ــه ب ــزار مصاحب از اب

جامعــۀ آمــاری پژوهــش در ایــن بخــش را خبــرگان و کارشناســان 

ــگری  ــاغل گردش ــان مش ــگاه و صاحب ــاتید دانش ــگری، اس گردش

ــه  ــیدن ب ــا رس ــد و ت ــه روش هدفمن ــری ب ــد. نمونه گی ــکیل دادن تش

ــت. ــه یاف ــا ادام ــباع داده ه ــری و اش ــباع نظ اش

درخصــوص حجــم نمونــه، کــه بــه روش نمونه گیــری 

هدفمنــد بــوده، ازآنجاکــه جامعــۀ آمــاری شــامل خبــرگان فعــال در 

زمینــۀ گردشــگری، اقتصــاد گردشــگری و همچنیــن صاحبــان حرفۀ 
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گردشــگری هســتند و بنــا بــه ترکیــب هــر دو دســته از خبــرگان و صاحبان 

مشــاغل گردشــگری، انتخــاب حجــم نمونــه بیــن 4 تــا 14 نفــر از افــراد 

.)Bhattacharya et al., 2013( ــد ــت می کن ــور کفای مذک

ــل  ــذاری و تحلی ــات، کدگ ــع آوری اطاع ــا جم ــان ب هم زم

ــۀ  ــه نتایــج، درخصــوص این کــه نمون ــا توجــه ب ــز انجــام شــد و ب نی

به این ترتیــب،  شــد.  تصمیم گیــری  باشــد  کســی  چــه  بعــدی 

ــای  ــا گروه ه ــپس ب ــاز و س ــگاهی آغ ــرگان دانش ــا خب ــه ب مصاحب

دیگــر تــا زمانــی ادامــه یافــت کــه محققــان بــه ایــن نتیجــه رســیدند 

کــه مضامیــن و حرف هــا تکــراری شــده و آنچــه بــه دفعــات شــنیده 

می شــود حــرف تــازه ای نیســت )اشــباع داده هــا(، و همچنیــن 

ــه  ــرای دســتیابی ب ــد کفایــت الزم ب ــی کــه به دســت آورده ان اطاعات

ــوع  ــب، در مجم ــری(. به این ترتی ــباع نظ ــر را دارد )اش ــدف مدنظ ه

11 نفــر )4 نفــر از کارشناســان گردشــگری، 4 نفــر از اســاتید 

ــش  ــگری( در پژوه ــاغل گردش ــان مش ــر از صاحب ــگاه و 3 نف دانش

ــد.  ــرکت کردن ش

به منظــور ســنجش روایــی و پایایــی یافته  هــای پژوهــش 

ــن  ــه در ای ــد ک ــه کرده ان ــددی ارائ ــای متع ــان روش  ه ــی، محقق کیف

پژوهــش، از وارســی مجــدد در مراحــل گوناگــون گــردآوری داده  هــا 

و کدگــذاری مســتقل به دســت نویســندگان و مقایســۀ نتایــج، و 

ــد. ــه ش ــره  گرفت ــوندگان به ــِی مصاحبه ش ــج نهای ــد نتای تأیی

ــور  ــدول 3(، به منظ ــنهادی )ج ــوب پیش ــۀ چارچ ــس از ارائ پ

ــه  ــتمی ب ــع و سیس ــگاه جام ــزوم ن ــر ل ــد ب کی ــتر و تأ ــفافیت بیش ش

ــی  ــی ـ معلول
ّ
ــط عل ــد رواب ــاش ش ــدار، ت ــگری پای ــاد گردش اقتص

ــش،  ــنهادی پژوه ــوب پیش ــت آمده از چارچ ــاد به دس ــای ابع برمبن

در الگــوی واحــدی بررســی و ارائــه شــود. بدین  منظــور، از رویکــرد 

ــه  ــا ب ــیری( )ی ــری )تفس ــکل روایتگ ــه ش ــتم1 ب ــای سیس پویایی ه

عبــارت دقیق تــر تفکــر سیســتمی2( اســتفاده شــد، و درنهایــت 

الگــوی پیشــنهادی بــا اســتفاده از نرم افــزار ونســیم رســم شــد و بــا 

تأییــد شــش نفــر از خبــرگان اقتصــاد گردشــگری )دو نفــر از خبــرگان 

ــرگان  ــر از خب ــدار، دو نف ــگری پای ــص گردش ــا تخص ــگاهی ب دانش

ــاالن  ــر از فع ــگری و دو نف ــاد گردش ــص اقتص ــا تخص ــگاهی ب دانش

صنعــت گردشــگری( بــه اشــباع رســید. نمونه گیــری در ایــن 

ــب، الگــوی  ــد انجــام شــد. به این ترتی ــه روش هدفمن ــز ب ــه نی مرحل

ــد و  ــح ش ــگاهی تصحی ــرگان دانش ــی از خب ــر یک ــا نظ ــنهادی ب پیش

ــا  ــاره ای ب ــر دوب ــچ تغیی ــدون هی ــده، ب ــوی تصحیح ش ــپس الگ س

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 

سیســتمی(  )تفکــر  روایتگــری  می شــود.  صرف نظــر  الگــو 

رویکــردی نویــن از پویایــی سیســتم اســت و بــرای توضیــح و 

ــر  ــد تفک ــد و وی ــود. آرنول ــرده می ش ــره  ب ــتم از آن به ــیر سیس تفس

ــی  ــل هم افزای ــای تجزیه وتحلی ــه ای از مهارت  ه ــتمی را مجموع سیس

تعریــف کردنــد کــه بــرای بهبــود قابلیــت شناســایی و درک سیســتم  ها، 

  پیش بینــی رفتارهــای آن هــا و ایجــاد تغییــرات در آن هــا، بــرای ایجــاد 

تأثیــرات مطلــوب اســتفاده می شــود؛ بدین معنــی کــه به جــای 

جداکــردن اجــزای سیســتم مطالعه شــده، بــا گســترش دیــدگاه خــود، 

ــد در  ــتمی واح ــوع و سیس ــۀ موض ــدد به منزل ــاالت متع ــل و انفع فع

ــا  ــه می شــود )Arnold & Wade, 2015(. درحقیقــت ب نظــر گرفت

ــد  اســتفاده از تفکــر سیســتمی درک بهتــری از مســئله به وجــود می آی

ــعه  ــزی توس ــم و  برنامه ری ــتی را فراه ــات سیاس ــکان مداخ ــه ام ک

بــرای سیســتم  های پیچیــده ای ماننــد گردشــگری را تســهیل می کنــد. 

اســتفاده از تفکــر سیســتمی در ایــن پژوهــش نیــز بــه سیاســت گذاران 

ــا را در  ــن متغیره ــی بی
ّ
ــط عل ــا رواب ــد ت ــازه می ده ــزان اج و  برنامه ری

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 )2020( اســت، کــه 

ــدار از  ــگری پای ــق گردش ــرای خل ــی ب ــۀ چارچوب ــور ارائ در آن به منظ

تفکــر سیســتمی بهــره بــرده اســت. 

یافته  های پژوهش

پــس از مطالعــه و بررســی چندین بــارۀ مصاحبه  هــا و پیشــینۀ 

پژوهــش، کدهــای مربوطــه مشــخص و در جــدول 2 ارائــه شــد. 

1. System Dynamics
2. Systems Thinking

جدول ۲: شاخص  های اقتصاد گردشگری پایدار و منابع آن 

منابعشاخص  های مربوطه )کد(

اشتغال جامعۀ محلی1

;WTO )2004(
Chris & Sirakaya )2006(;

)Lee & Hsieh )2016(; Agyeiwaah et al. )2017(; Asmelash & Kumar )2019؛ 
پوراحمد و همکاران )1395(; رکن الدین افتخاری و همکاران )1389(؛ دلشاد و همکاران 

)1396(؛ قدمی و   علیقلی زاده فیروزجایی )1391(؛ مصاحبه با خبرگان

فرصت فروش صنایع دستی و محصوالت محلی2
;)2019(; WTO )2004( Asmelash & Kumar رکن الدین افتخاری و همکاران )1389(؛ 

مصاحبه با خبرگان

)Chris & Sirakaya )2006(; WTO )2004؛ مصاحبه با خبرگاناختصاص اولویت سرمایه گذاری به جامعۀ محلی3
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منابعشاخص  های مربوطه )کد(

مصاحبه با خبرگانجاذبه سازی در مکان  های کمتر شناخته شده4

مصاحبه با خبرگاناقدامات بازاریابی برای جذب گردشگر به مکان  های کمتر شناخته شده5

6
تمرکز بر توسعۀ گردشگری حامی فقرا، گردشگری اجتماعی و 

گردشگری داوطلبانه
رکن الدین افتخاری و همکاران )1389(؛ مصاحبه با خبرگان

7
تمرکز بر کاهش نابرابری فرصت سفر )سفرهای تشویقی، تسهیات 

سفر و ... (
مصاحبه با خبرگان

)WTO )2004; مصاحبه با خبرگانهمکاری  های تجاری8

)2004( WTO; مصاحبه با خبرگانحمایت از کســب وکارهای کوچک )مشاوره، تبلیغ، همکاری و ...(9

)WTO )2004; مصاحبه با خبرگانقیمت عادالنه10

مصاحبه با خبرگانارائۀ خدمات و محصوالت باکیفیت11

)2017( .Agyeiwaah et al؛ رکن الدین افتخاری و همکاران )1389(؛ مصاحبه با خبرگانکسب رضایت گردشگر12

)WTO )2004؛ مصاحبه با خبرگانتمایز و تخصص13

مصاحبه با خبرگانمیهمان نوازی14

مصاحبه با خبرگانجذب سرمایه خارجی15

مصاحبه با خبرگانجذب گردشگر خارجی16

مصاحبه با خبرگانارائۀ خدمات بیشتر17

مصاحبه با خبرگانخاقیت در افزایش جاذبه  ها18

)2004( WTO; رکن الدین افتخاری و همکاران )1389(؛ مصاحبه با خبرگانتنوع محصوالت19

تاش برای افزایش مدت اقامت20
)Asmelash & Kumar )2019(; Ružić & Amidžić )2018؛ قدمی و   علیقلی زاده 

فیروزجایی )1391(؛ مصاحبه با خبرگان

مصاحبه با خبرگانبخش بندی مشتریان و تعیین بازار هدف برمبنای حساسیت به قیمت21

)2017( .Agyeiwaah et al؛ دلشاد و همکاران )1396( مصاحبه با خبرگانمدیریت هزینه  ها22

;)Asmelash & Kumar )2019(; WTO )2004 مصاحبه با خبرگانتنوع گردشگری و توزیع آن در تمام فصول23

مصاحبه با خبرگانتخفیف  های فصلی24

)Lee & Hsieh )2016؛ مصاحبه با خبرگانپس انداز درخور توجه25

مصاحبه با خبرگانعرضۀ خدمات جانبی متناسب با توانایی  ها26

مصاحبه با خبرگانامکان دورکاری )در مواقع لزوم(27
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منابعشاخص  های مربوطه )کد(

مصاحبه با خبرگانتمرکز بر کسب درآمد از طریق ارائۀ خدمات الکترونیک28

)WTO )2004(; Lee & Hsieh )2016؛ مصاحبه با خبرگانمهاجرت نکردن مردم محلی از مکان  های جذاب گردشگرپذیر29

قدمی و   علیقلی زاده فیروزجایی )1391(؛ مصاحبه با خبرگانجلوگیری از افزایش قیمت بی رویۀ زمین  های مقصد توریستی30

31
جلوگیری از افزایش قیمت بی رویۀ محصوالت و خدمات در مناطق 

توریستی
قدمی و   علیقلی زاده فیروزجایی )1391(؛ مصاحبه با خبرگان

عرضۀ محصوالت داخلی32

Asmelash & Kumar )2019(؛ مصاحبه با خبرگان ؛)قدمی و   علیقلی زاده فیروزجایی )1391
Chris & Sirakaya )2006(;

WTO )2004(;
 

اشتغال داخلی33

ضرغام بروجنی و   نیک بین )1391(؛
Asmelash & Kumar )2019(

 ;WTO )2004(;
)Chris & Sirakaya )2006؛ 

قدمی و   علیقلی زاده فیروزجایی )1391(؛
 مصاحبه با خبرگان

34
ارائۀ محصول مفید به گردشگران؛ به نحوی  که چرخۀ اقتصادی 

پایداری به وجود آید
مصاحبه با خبرگان

مصاحبه با خبرگاناولویت سنجی توسعۀ گردشگری در کنار دیگر صنایع35

مصاحبه با خبرگانامکان سنجی توسعۀ گردشگری36

حفظ و ارتقای زیرساخت  ها37
ضرغام بروجنی و   نیک بین )1391(؛ )Lee & Hsieh )2016؛ قدمی و   علیقلی زاده فیروزجایی 

)1391(؛ مصاحبه با خبرگان

اختصاص بودجه به منظور اتخاذ رویکردهای سبز38
 ;)2016(; WTO )2004( Lee & Hsieh; پوراحمد و همکاران )1395(؛ قدمی و   علیقلی زاده 

فیروزجایی )1391(؛ مصاحبه با خبرگان

اختصاص بودجه به منظور جلب حمایت و رضایت جامعۀ محلی39
 ;)Lee & Hsieh )2016(; Blancas et al. )2010( ; Ružić & Amidžić )2018؛ 

رکن الدین افتخاری و همکاران )1389(؛ ضرغام بروجنی و   نیک بین )1391(؛ قدمی و   علیقلی زاده 
فیروزجایی )1391(؛ مصاحبه با خبرگان

)2016( Lee & Hsieh؛ قدمی و   علیقلی زاده فیروزجایی )1391(؛ مصاحبه با خبرگاناختصاص بودجه برای حفظ میراث فرهنگی40

41
جلب رضایت کارکنان )توجه به آموزش، مهارت و نشاط کارکنان، 
سطح حقوق پرداختی به ایشان، برابری جنسیتی در اشتغال و ...(

Agyeiwaah et al. )2017(;
WTO )2004(; Asmelash & Kumar )2019(مصاحبه با خبرگان 
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کدهــا،  از  دریافت شــده  اســتنباط  و  مفهــوم  براســاس 

مقوله  هــای فرعــی و اصلــی مرتبــط بــا اقتصــاد گردشــگری 

ــه  ــدول 3 خاص ــل در ج ــج حاص ــد و نتای ــخص ش ــدار مش پای

ــد. ــه ش و ارائ

جدول ۳: کدها و مقوله  های اقتصاد گردشگری پایدار )چارچوب پیشنهادی پژوهش( 

ابعاد اصلی 
اقتصادی گردشگری پایدار

 )مقولۀ اصلی(
شاخص  های مربوطه )کد(ابعاد فرعی )مقولۀ فرعی(

توزیع تأثیرات مثبت

مشارکت اقتصادی جامعۀ محلی
• اشتغال جامعۀ محلی	
• فرصت فروش صنایع دستی و محصوالت محلی 	
• اختصاص اولویت سرمایه گذاری به جامعۀ محلی	

توزیع ثروت در سطح کشور

• جاذبه سازی در مکان  های کمتر شناخته شده 	
• اقدامات بازاریابی برای جذب گردشگر به مکان  های کمتر شناخته شده	
• تمرکز بر توسعۀ گردشگری حامی فقرا، گردشگری اجتماعی و گردشگری داوطلبانه	
• تمرکز بر کاهش نابرابری فرصت سفر )سفرهای تشویقی، تسهیات سفر و ... (	

هم  افزایی
• همکاری  های تجاری	
•  حمایت از کسب وکارهای کوچک )مشاوره، تبلیغ، همکاری و ...( 	

افزایش درآمد

رقابت

• قیمت عادالنه	
• ارائۀ خدمات و محصوالت باکیفیت	
• کسب رضایت گردشگر	
• تمایز و تخصص	
• میهمان نوازی 	

افزایش درآمد ارزی )ورود پول جدید 
به چرخۀ اقتصاد داخلی(

• جذب سرمایۀ خارجی	
• جذب گردشگر خارجی	

سودآوری

• ارائۀ خدمات بیشتر	
• خاقیت در افزایش جاذبه  ها	
• تنوع محصوالت	
• تاش برای افزایش مدت اقامت	
• بخش بندی مشتریان و تعیین بازار هدف برمبنای حساسیت به قیمت 	
• مدیریت هزینه  ها	

تاب آوری مشاغل گردشگری

تاش برای کاهش فصلی بودن مشاغل 
گردشگری

• تنوع گردشگری و توزیع آن در همه ی فصول	
• تخفیف  های فصلی	

پیش بینی و مدیریت بحران

• پس انداز درخور توجه	
• عرضۀ خدمات جانبی متناسب با توانایی  ها	
• امکان دورکاری )در مواقع لزوم(	
• تمرکز بر کسب درآمد از طریق ارائه خدمات الکترونیک	

کنترل تأثیرات منفی

جلوگیری از آثار تورمی گردشگری
• مهاجرت نکردن مردم محلی از مکان  های جذاب گردشگرپذیر	
• جلوگیری از افزایش قیمت بی رویۀ زمین  های مقصد توریستی	
• افزایش قیمت بی رویۀ محصوالت و خدمات در مناطق توریستی	

جلوگیری از نشت پول
• عرضۀ محصوالت داخلی	
• اشتغال داخلی	
• ارائۀ محصول مفید به گردشگران به نحوی که چرخۀ اقتصادی پایداری به وجود آید	

پرهیز از اقتصاد تک محصولی 
)وابستگی شدید اقتصادی به 

گردشگری(

• اولویت سنجی توسعۀ گردشگری در کنار دیگر صنایع	
• امکان سنجی توسعۀ گردشگری	

حفظ و ارتقای سرمایه  هایی که تداوم 
اشتغال بسته به وجود آن هاست

• حفظ و ارتقای زیرساخت  ها	
• اختصاص بودجه به منظور اتخاذ رویکردهای سبز 	
• اختصاص بودجه به منظور جلب حمایت و رضایت جامعۀ محلی	
• اختصاص بودجه برای حفظ میراث فرهنگی 	
• جلب رضایت کارکنان )توجه به آموزش، مهارت و نشاط کارکنان، سطح حقوق 	

پرداختی به ایشان، برابری جنسیتی در اشتغال و ...(
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پــس از مشخص شــدن  ابعــاد اقتصــاد گردشــگری پایــدار در 

ــتم  ــی سیس ــنهادی پیچیدگ ــوی پیش ــم الگ ــور رس ــدول 3، به منظ ج

ــم. ــف می کنی ــدار را توصی ــگری پای ــاد گردش اقتص

گفتنـی اسـت کـه پایـداری اقتصـاد گردشـگری یـک زنجیـرۀ 

ارزش خطـی نیسـت؛ بلکه سیسـتمی پیچیده و پویاسـت کـه افزایش 

یـا کاهـش یـک عامـل آن می توانـد موجب تغییـر دیگر عوامل شـود. 

بـرای شفاف ترشـدن ارتباطـات در این سیسـتم، در ادامه تاش شـده 

درحـد امـکان پویایـی آن به تصویر کشـیده شـود. 

به منظـور رسـم الگـوی پیشـنهادی، نخسـت تأثیـر دو عامـل 

»توزیـع تأثیـرات مثبـت گردشـگری« و » تأثیرات منفی گردشـگری« 

در اقتصـاد گردشـگری پایـدار در شـکل 1 ارائه شـده اسـت. عامِت 

+ روی پیکان  هـا نشـان دهندۀ تأثیـر هم راسـتا و عامِت – نشـان دهندۀ 

تأثیـر معکـوس عامـل اول )علـت( در عامـل دوم )معلـول( اسـت. 

در شـکل 1، هرچـه توزیـع تأثیـرات مثبـت گردشـگری بیشـتر شـود، 

پایـداری اقتصادی بیشـتر می شـود؛ بنابراین روی ایـن پیکان عامت 

+ درج شـده اسـت کـه این می توانـد نتیجـۀ برنامه ریـزی دقیق تر برای 

دسـتیابی به رشـد اقتصـادی پایدار باشـد.

شکل ۱: سیستم اقتصاد گردشگری با دو عامل توزیع تأثیرات مثبت و تأثیرات منفی 

توزیـع  بیـن  1 مشـاهده می شـود،  در شـکل  کـه  همان گونـه 

حلقـۀ  گردشـگری،  منفـی  تأثیـرات  و  گردشـگری  مثبـت  تأثیـرات 

ارتباطـی وجود دارد و نشـان دهندۀ ارتباط دوسـویه بین ایـن دو متغیر 

اسـت. ایـن مطلـب از آنجـا ناشـی می شـود کـه مشـارکت جامعـۀ 

محلـی، اشـتغال ایشـان در گردشـگری، و توزیـع ثـروت حاصـل از 

گردشـگری در کشـور موجـب رضایـت جامعـۀ محلـی و درنتیجـه 

به این ترتیـب  و  می شـود  گردشـگری  توسـعۀ  از  ایشـان  حمایـت 

میـان  ناسـازگاری  میـزان  و  یافتـه  افزایـش  مقصـد  تحمـل  ظرفیـت 

به عبارت دیگـر،  می یابـد؛  کاهـش  محلـی  جامعـۀ  و  گردشـگران 

توزیـع ثـروت )تأثیـرات مثبت گردشـگری( باعـث کنترل آثـار منفی 

گردشـگری می شـود. 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 2، 

ابعـاد فرعـی نیـز بـه تصویر کشـیده شـده  اسـت:

شکل ۲: سیستم اقتصاد گردشگری پایدار با افزوده شدن برخی ابعاد فرعی 
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براســاس شــکل 2، مشــارکت جامعــۀ محلــی به ســبب 

ــار  ــرل آث ــه کنت  ب
ً
ــتقیما ــرمایه، مس ــظ س ــول و حف ــت پ ــش نش کاه

از  حمایــت  همچنیــن  می شــود.  منجــر  گردشــگری  منفــی 

ــرات مثبــت گردشــگری  ــع تأثی ــا موجــب توزی کســب و کارهای نوپ

ــود.  ــی می ش ــۀ محل ــتر جامع ــارکت بیش ــور و مش ــطح کش در س

و  داخلــی  ســرمایه گذاری  افزایــش  موجــب  نیــز  هم افزایــی 

ــور  ــطح کش ــروت در س ــع ث ــود. توزی ــول می ش ــت پ ــش نش کاه

عاملــی اســت کــه رضایــت جامعــۀ محلــی را در پــی دارد. افزایــش 

ــرت  ــتی و مهاج ــای توریس ــای مقصده ــت زمین  ه ــۀ قیم بی روی

مــردم محلــی از ایــن مکان  هــا موجــب نارضایتــی ایشــان و 

بنابرایــن  می شــود؛  ایشــان  حمایــت  ازدســت رفتن  درنتیجــه 

بــه مکان  هــای توریســتی موجــب کاهــش  رویکــرد کاالیــی 

ــت رفتن  ــگری، ازدس ــتغال گردش ــی در اش ــۀ محل ــارکت جامع مش

ــود. ــگری می ش ــی گردش ــار منف ــش آث ــت افزای ــرمایه و درنهای س

در ادامه با افزوده شدن دو عامل »افزایش درآمد« و 

»تاب آوری مشاغل گردشگری« در شکل 3 به الگوی کامل تری از 

این سیستم می رسیم.

شکل ۳: سیستم اقتصاد گردشگری پایدار با افزوده شدن تاب آوری مشاغل گردشگری و افزایش درآمد 

ــی  ــار منف ــرل آث ــرای کنت ــۀ الزم ب ــد، هزین ــش درآم ــا افزای ب

گردشــگری تأمیــن می شــود؛ بنابرایــن افزایــش درآمــد بــه کاهــش 

ــکاری  ــن هم ــود. همچنی ــر می ش ــی گردشــگری منج ــرات منف تأثی

از  و  درآمــد می شــود  افزایــش  و هم افزایــی، موجــب  متقابــل 

ــاد  ــتر اقتص ــداری بیش ــه پای ــتقیم ب ــورت غیرمس ــق به ص ــن طری ای

ــداز  ــث پس ان ــد باع ــش درآم ــود. افزای ــر می ش ــگری منج گردش

ــد  ــع درآم ــاد منب ــرای ایج ــۀ الزم ب ــن هزین ــده و همچنی ــتر ش بیش

ــه  ــد ک ــم می کن ــگری را فراه ــب وکار گردش ــار کس ــی در کن جانب

ــگری را در  ــاغل گردش ــتر مش ــاب آوری بیش ــوارد ت ــن م ــی ای تمام

پــی دارد. در شــکل 4، ابعــاد افزایــش درآمــد و   تــاب آوری مشــاغل 

ــت. ــده اس ــزوده ش اف
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شکل ۴: الگوی پیشنهادی پژوهش: الگوی تفسیری پویایی  های سیستم اقتصاد گردشگری پایدار 

و  کارکنــان  نارضایتــی  محلــی،  جامعــۀ  حمایت نکــردن 

ــبب  ــب، س ــاخت های نامناس ــده و زیرس ــی تخریب ش ــط طبیع محی

ــگری و  ــای گردش ــش جذابیت  ه ــگر، کاه ــت گردش ــش رضای کاه

ــا  ــش مــدت اقامــت ی ــه افزای درنتیجــه تمایل نداشــتن گردشــگران ب

بازدیــد مجــدد و یــا توصیــۀ مقصــد بــه دیگــران می شــود؛ درنتیجــه 

ازدســت رفتن ســرمایه بــه  شــکل غیرمســتقیم به ســبب کاهــش 

ــه  ــوب، ب ــد نامطل ــر مقص ــاد تصوی ــگران و ایج ــرد گردش هزینه ک

کاهــش ســودآوری گردشــگری و ناپایــداری اقتصــادی گردشــگری 

ــای  ــتری و ارتق ــاداری در مش ــق وف ــن خل ــود. همچنی ــر می ش منج

ــت  ــود کیفی ــت وی، بهب ــب رضای ــق جل ــد )از طری ــر مقص تصوی

تمایــل  افزایــش  موجــب   )... و  تخصــص  تمایــز،  خدمــات، 

گردشــگر خارجــی بــه بازدیــد از مقصــد و درنتیجــه افزایــش درآمــد 

می شــود.  ارزی 

در شــکل 4 الگــوی پیشــنهادی پژوهــش مشــاهده می شــود 

ــرگان در  ــه خب ــی )ک ــی و فرع ــاد اصل ــی ابع ــدۀ تمام ــه دربردارن ک

مرحلــۀ تحلیــل محتــوا بــه آن اشــاره داشــته اند( و ارتبــاط بیــن آن هــا 

ــد  ــی بیش ازح ــز از پیچیدگ ــل پرهی ــه دلی ــه ب ــود؛ در حالی ک می ش

ــی  ــو چشم پوش ــتر الگ ــط بیش ــاخص  ها و بس ــزودن ش ــو، از اف الگ

کرده ایــم.

بحث و نتیجه گیری
الگـوی  و  ارائـۀ چارچـوب  بـرای  پژوهـش حاضـر، تاشـی اسـت 

تفسـیری جامع تـر از مفهـوم گردشـگری پایـدار از منظـر اقتصـادی. 

شـاخص  های  همچنیـن  و  فرعـی  و  اصلـی  ابعـاد  به همین منظـور، 

در  شـد.  شناسـایی  خبـرگان  نظـر  از  بهره گیـری  بـا  مربوطـه 

تجزیه وتحلیـل محتـوا پـس از بررسـی دقیـق مطالعـات قبلـی و متن 

مصاحبه هـا، 41 کـد )شـاخص( بـرای اقتصـاد گردشـگری پایـدار 

مشـخص شـد. 9 شـاخص اول مربـوط بـه »توزیـع تأثیـرات مثبـت 

اقتصـادی  بعـد فرعـی »مشـارکت  گردشـگری« اسـت کـه در سـه 

جامعـۀ محلـی«، »توزیـع ثـروت در سـطح کشـور« و »هم افزایـی« 

جـای می گیـرد. پـس از آن، 13 شـاخص مرتبـط با »افزایـش درآمد« 

اسـت کـه در ابعـاد فرعـی »رقابـت«، »افزایـش درآمدهـای ارزی« 

و »سـودآوری« جـای می گیـرد. 6 شـاخص بعـدی بـا »تـاب آوری 

کسـب وکارهای گردشـگری« مرتبـط اسـت کـه ابعـاد »تـاش بـرای 

کاهـش فصلی بـودن گردشـگری« و »پیش بینـی و مدیریـت بحـران« 

را دربـر دارد و درنهایـت 13 شـاخص مرتبـط بـا »کنتـرل آثـار منفـی 

گردشـگری« اسـت کـه در چهـار بعـد فرعـی »جلوگیـری از آثـار 

تورمـی گردشـگری«، »جلوگیری از نشـت پـول«، »پرهیـز از اقتصاد 

تک محصولـی« و »حفـظ و ارتقـای سـرمایه  هایی کـه تداوم اشـتغال 

بسـته بـه وجـود آن هاسـت« مدنظـر قـرار گرفـت.
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درمجمــوع براســاس یافته  هــای پژوهــش مشــخص شــد کــه 

ــه  ــت ک ــی اس ــد اصل ــار بع ــدار دارای چه ــگری پای ــاد گردش اقتص

عبارت انــد از: توزیــع تأثیــرات مثبــت، افزایــش درآمــد،   تــاب آوری 

ــف  ــگری. تعاری ــی گردش ــار منف ــرل آث ــگری، و کنت ــاغل گردش مش

موجــود در زمینــۀ گردشــگری پایــدار همــواره بــر مشــارکت جامعــه 

ــرای نســل  های آتــی در عیــن بهره گیــری صحیــح  ــع ب و حفــظ مناب

 Rasoolimanesh et( ــته اند ــاره داش ــال اش ــان ح ــا در زم از آن ه

al., 2020(. به عبارت دیگــر، توزیــع تأثیــرات مثبــت، افزایــش 

ــن  ــنهادی ای ــوب پیش ــه در چارچ ــی ـ ک ــار منف ــرل آث ــد و کنت درآم

پژوهــش بــه آن هــا اشــاره شــد ـ بــا تعاریــف موجــود از گردشــگری 

ــده  ــاش ش ــر ت ــش حاض ــه در پژوه ــت دارد )گرچ ــدار مطابق پای

ــیر  ــیم بندی و تفس ــفاف تر تقس ــترده  تر و ش ــوارد گس ــن م ــت ای اس

ــای  ــت یافته  ه ــارۀ مطابق ــوان درب ــر می ت ــه ای دقیق  ت ــود(. به گون ش

ــی(  ــا ضمن ــتقیم ی ــین )مس ــای پیش ــا پژوهش  ه ــر ب ــش حاض پژوه

بــه مــوارد زیــر اشــاره کــرد:

ــکاران،  ــاد و هم ــگری )دلش ــت گردش ــرات مثب ــع تأثی توزی

رکن الدیــن  1391؛  و   نیک بیــن،  بروجنــی  ضرغــام  1396؛ 

مشــارکت  ; 1389WTO, 2004(؛  همــکاران،  و  افتخــاری 

اقتصــادی جامعــۀ محلــی )پوراحمــد و همــکاران، 1395؛ قدمــی 

 WTO, 2004; Chris & 1391؛  فیروزجایــی،  و   علیقلــی زاده 

 Sirakaya, 2006; Lee & Hsieh, 2016; Agyeiwaah et

;Asmelash & Kumar, 2019 al., 2017(؛ توزیــع تأثیــرات 

مثبــت گردشــگری در ســطح کشــور )پوراحمــد و همــکاران، 

 WTO,( هم افزایــی  Ružić & Amidžić, 2018 (؛  1395؛ 

  WTO, 2004(؛ افزایــش درآمــد )پوراحمــد و همــکاران، 1395؛

)رکن الدیــن  رقابــت  Agyeiwaah et al., 2017 ;2004(؛ 

ســودآوری  ;WTO, 2004(؛   1389 همــکاران،  و  افتخــاری 

)پوراحمــد و همــکاران، 1395؛ رکــن الدیــن افتخــاری و همکاران، 

  WTO, 2004; Agyeiwaah et al., 2017; Ružić & 1389؛

 Amidžić, 2018; Asmelash & Kumar, 2019(؛ تــاش 

بــرای کاهــش فصلی بــودن گردشــگری )قدمــی و علیقلــی زاده 

 1391WTO, 2004; Blancas et al., 2010;،فیروزجایــی

 Agyeiwaah et al., 2017; Asmelash & Kumar, 2019(؛ 

 Lee & Hsieh, 2016; Ružić( ــار منفــی گردشــگری ــرل آث کنت

ضرغــام  1396؛  همــکاران،  و  دلشــاد  Amidžić, 2018 &؛ 

ــی و  ــگری )قدم ــی گردش ــار تورم ــن، 1391(؛ آث ــی و نیک بی بروجن

علیقلــی زاده فیروزجایــی،1391؛ Lee & Hsieh, 2016(؛ نشــت 

 WTO, 2004; پــول )قدمــی و علیقلــی زاده فیروزجایــی، 1391؛

 )Chris & Sirakaya, 2006;  Asmelash & Kumar, 2019

ــی،1391 ؛  ــی زاده فیروزجای ــی و   علیقل ــرمایه )قدم ــت از س و محافظ

پوراحمــد و همــکاران، 1395؛ ضرغــام بروجنــی و   نیک بیــن، 1391؛  

 WTO, 2004; Lee & Hsieh, 2016; Agyeiwaah et al., 2017;

.)Ružić & Amidžić, 2018; Asmelash & Kumar, 2019

ــچ  ــین هی ــای پیش ــه در پژوهش  ه ــی ک ــاد فرع ــی از ابع یک

اشــاره ای بــه آن نشــده اقتصــاد تک محصولــی اســت. منظــور 

گردشــگری  بــر  تکیــه  اینجــا  در  تک محصولــی  اقتصــاد  از 

ــه  ــه ب ــا توج ــه ب ــت، ک ــور اس ــاد کش ــی اقتص ــل اصل ــۀ عام به منزل

به ویــژۀ  اخیــر،  بحران  هــای  در  گردشــگری،  افت وخیزهــای 

مســئلۀ شــیوع ویــروس کوویــد 19 و تأثیــر آن در اقتصــاد صنعــت 

ــت  ــز اهمی ــش حائ ــوع بیش ازپی ــن موض ــه ای ــه ب ــگری، توج گردش

)در صــورت  بحران  هایــی  چنیــن  بــا  مواجهــه  زیــرا  اســت؛ 

اقتصــادی  مشــکات  بی شــک  کنترل نکــردن(،  و    پیش بینــی 

ــواردی  ــه م ــن گرچ ــت. همچنی ــد داش ــراه خواه ــه هم ــیاری ب بس

یــا  فصلی بــودن،  کاهــش  و  بلندمــدت  ســودآوری  همچــون 

ثبــات اقتصــادی در برخــی پژوهش  هــا مدنظــر بــوده اســت؛ 

ــتقیمی  ــارۀ مس ــدار، اش ــگری پای ــف گردش ــچ گاه در تعاری ــی هی ول

یــا   تــاب آوری  بحــران،  مدیریــت  و  مســئلۀ   پیش بینــی  بــه 

کســب و کارهای گردشــگری نشــده اســت؛ بنابرایــن گفتنــی اســت 

چارچــوب پیشــنهادی پژوهــش تعریــف کامل تــری از گردشــگری 

ــت از:  ــارت اس ــه عب ــد ک ــه می ده ــادی ارائ ــر اقتص ــدار از منظ پای

نوعــی از گردشــگری کــه ضمــن کســب درآمــد، بــر توزیــع ثــروت 

حاصلــه، کنتــرل آثــار منفــی و   تــاب آوری مشــاغل گردشــگری نیــز 

ــت. ــز اس متمرک

ــه  ــه ب ــد ک ــاش ش ــز ت ــاخص  ها نی ــث ش ــن در بح همچنی

ــرای کاهــش نابرابــری فرصــت  مــوارد جدیــدی همچــون تــاش ب

ســفر، افزایــش جاذبــه در مناطقــی کــه کمتــر شــناخته شــده توجــه 

ــت اقتصــادی  ــا مفهــوم عدال ــاش شــد ت شــود. به عبارت دیگــر، ت

ــر  ــگری نمایان ت ــل از گردش ــروت حاص ــع ث ــث توزی ــز در بح نی

شــود. درمجمــوع نتایــج ایــن بخــش از پژوهــش )چارچــوب 

ــادی را  ــت اقتص ــادی و عدال ــداری اقتص ــم پای ــنهادی(، مفاهی پیش

ــه اهمیــت آن هــا از  نیــز در تعریــف گردشــگری پایــدار لحــاظ و ب

ــد. ــاره می کن ــگری اش ــرگان گردش ــد خب دی

اقتصــاد  شــاخص  های  و  ابعــاد  مشخص شــدن  از  پــس 

ــزوم  ــر ل ــد ب کی ــدار، به منظــور شــفافیت بیشــتر و تأ گردشــگری پای

ــدار، الگــوی  ــه اقتصــاد گردشــگری پای ــگاه جامــع و سیســتمی ب ن

تفســیری اقتصــاد گردشــگری پایــدار )بــا درنظرگرفتــن ابعــاد اصلــی 

و فرعــی(، و بــا بهره گیــری از رویکــرد تفســیری پویایی  هــای 

ــد.  ــد کردن ــرگان آن را تأیی ــد و خب ــیده ش ــر کش ــه تصوی ــتم ب سیس

ــتمی  ــود سیس ــر وج ــش، بیانگ ــمت از پژوه ــن قس ــای ای یافته  ه

ــوی  ــت؛ به نح ــدار اس ــگری پای ــاد گردش ــا در اقتص ــده و پوی پیچی

کــه تغییــر یــک عامــل می توانــد کل سیســتم را تحــت تأثیــر 

ــاد  ــر اقتص ــت مؤث ــور مدیری ــر، به منظ ــد. به عبارت دیگ ــرار ده ق

ــت و  ــئله داش ــه مس ــتمی ب ــر سیس ــگاه و تفک ــد ن ــگری، بای گردش

نمی تــوان ارتبــاط میــان عوامــل را به صــورت خطــی و ســاده 

ــدار در  ــگری پای ــاد گردش ــت از اقتص ــه صحب ــرد. گرچ ــرض ک ف

پژوهش  هــای بســیاری مطــرح شــده و درمــورد برخــی از ابعــاد آن 
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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، 

ــن  ــج ای ــا نتای ــج آن را ب ــوان نتای ــه بت ــه ـ ک ــن زمین ــی در ای پژوهش

ــت. ــده اس ــت نش ــرد ـ یاف ــه ک ــش مقایس ــش از پژوه بخ

ــار  ــات آث ــه جزئی ــاره ب ــا اش ــش، ب ــن پژوه ــنهادی ای ــوی پیش الگ

کیــد ویــژه بــر   پیش بینــی  منفــی گردشــگری از منظــر اقتصــادی و تأ

ــتم،  ــی در سیس ــی و معلول
ّ
ــط عل ــن رواب ــران و همچنی ــرل بح و کنت

بینــدازد؛  پایــدار  گردشــگری  بــه  متفاوتــی  نــگاه  دارد  تــاش 

به نحــوی کــه تأثیــر   پیش بینــی و مدیریــت بحــران و نقــش مدیریــت 

اقتصــادی گردشــگری در حفاظــت از ســرمایه )طبیعــی، انســانی، 

زیرســاخت  ها و ...(، آثــار تورمــی و اقتصــاد تک محصولــی را 

ــر افزایــش درآمــد و توزیــع آثــار مثبــت گردشــگری مدنظــر قــرار  ب

ــد  ــا بحــران مســئله ای اســت کــه می توان ــرا مواجهــه ب می دهــد؛ زی

ــی  ــارت  های مال ــتگی و خس ــرز ورشکس ــا م ــب وکار را ت ــر کس ه

جبران ناپذیــر پیــش ببــرد، ولــی تمرکــز بــر آن در پژوهش  هــای 

ــر حفاظــت  ــن تأثی ــده می شــود. همچنی ــگ دی پیشــین بســیار کم رن

ــار تورمــی در سیســتم  ــل نشــت و آث از ســرمایه  ها و مســائلی از قبی

اقتصــاد گردشــگری پایــدار، اهمیــت توجــه بــه پویایــی و پیچیدگــی 

اقتصــاد گردشــگری را نشــان می دهــد؛ در راســتای یافته  هــای 

ــزان صنعــت گردشــگری پیشــنهاد  ــران و  برنامه ری ــه مدی پژوهــش، ب

تغییــر  موجــب  به نحــوی  کــه  در  برنامه ریزی  هایــی  می شــود 

ــل  ــود، تحلی ــدار می ش ــگری پای ــاد گردش ــاد اقتص ــک از ابع هری

حساســیت بعــد مربوطــه و تأثیــر آن در کل سیســتم را مدظــر قــرار 

ــد. دهن

ــنهاد داده  ــل پیش ــوارد ذی ــز م ــش نی ــای پژوه ــارۀ محدودیت  ه درب

ــت: ــده اس ش

ــدار،  ــگری پای ــئلۀ گردش ــتردۀ مس ــام گس ــه ابه ــه ب ــا توج 1( ب

ــای  ــرای پژوهش  ه ــی ب ــتر مبنای ــر بیش ــش حاض ــج پژوه نتای

ــا مطالعــات گســترده  تر  ــد ب ــد کــه می توان ــی به شــمار می آی آت

ــهم  ــور، س ــات ام ــدن جزئی ــا مشخص ش ــود و ب ــر ش تکمیل  ت

ــع ابهــام مســئله داشــته باشــد؛ بیشــتری در رف

2( در ایــن پژوهــش تمرکــز محققــان بــر شــفاف  ترکردن 

و کاهــش ابهــام گردشــگری پایــدار از منظــر اقتصــادی، 

ــرد  ــتفاده از رویک ــا اس ــیری آن ب ــوی تفس ــۀ الگ ــا ارائ ــراه ب هم

ــر،  ــت. به عبارت دیگ ــوده اس ــتم ب ــای سیس ــیری پویایی ه تفس

اعتبارســنجی و تحلیــل حساســیت الگــوی پیشــنهادی مدنظــر 

نبــوده اســت؛ درنتیجــه شبیه ســازی و تحلیــل حساســیت 

ــی،  ــازه زمان ــک ب ــن ی ــا درنظرگرفت ــی ب ــای واقع ــو در دنی الگ

پیشــنهاد  آتــی  پژوهش  هــای  بــرای  موضوعــی  به منزلــۀ 

می شــود؛

ــش  ــن پژوه ــنهادی ای ــوی پیش ــوب و الگ ــن چارچ 3( همچنی

ــن  ــک ای ــه تفکی ــت؛ درنتیج ــده اس ــه ش ــی ارائ ــورت کل به ص

چارچــوب بــرای اعمــال خــط مشــی  ها در ســطح کســب وکار 

آتــی  پژوهش  هــای  بــرای  مــوردی،  مطالعــۀ  قالــب  در  و 

پیشــنهاد می شــود؛

4( شبیه ســازی و تحلیــل حساســیت الگــوی پیشــنهادی 

پژوهــش نیازمنــد دسترســی بــه داده هــای مربوطــه در بازه هــای 

ــت  ــود ثب ــنهاد می ش ــن رو پیش ــت؛ ازای ــاوت اس ــی متف زمان

ــوی  ــا الگ ــط ب ــور )مرتب ــگری کش ــادی گردش ــای اقتص داده ه

ــران و  ــتور کار مدی ــر، در دس ــگاه داده ای فراگی ــر( در پای مدنظ

ــۀ آینده پژوهــی  ــا زمین ــرد ت ــرار گی ــن صنعــت ق ــزان ای برنامه ری

ــود. ــر ش ــر میس ــوی مدنظ ــتفاده از الگ ــا اس ــی ب و سناریونویس
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