طراحی الگوی تابآوری در صنعت گردشگری
براثر بیماری کووید 19

یحیی کمالی

1

DOI:10.22034/jtd.2021.273098.2270

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

گردشـکر ،گردشـگری ،گردشگری
پایـدار ،توسـعه ،اسـتان کرمان

هــدف از پژوهــش پی ـشرو شناســایی چالشهــای توســعۀ گردشــگری پایــدار
در اســتان کرمــان اســت .در ایــن پژوهــش ،بــا روش تحليــل مضمــون ،از طریــق
مصاحبــۀ نیمهسازماندهیشــده بــا متخصصــان دانشــگاهی و فعــاالن بخــش
خصوصــی و مصاحبههــای منتشرشــدۀ مدیــران اجرایــی در رســانهها ،تــاش
شــده اســت تــا چالشهــای توســعه ایــن صنعــت شناســایی شــود .نتیجــۀ مرحلــۀ
کدگــذاری بــاز شناســایی  85چالــش توســعۀ گردشــگری پایــدار اســتان کرمــان
اســت .در مرحلــۀ بعــد ،مفاهیــم بهدس ـتآمده از مرحلــۀ کدگــذاری بــار در هشــت
مضمــون دســتهبندی شــده اســت .1:چالشهــای سیاســتگذاری و برنامهریــزی،
 .2چالشهــای مدیریتــی و اداری .3 ،چالشهــای حملونقــل و ارتباطــات،
 .4چالشهــای هتلــداری و اقامــت .5 ،چالشهــای تبلیغــات و اطالعرســانی،
 .6چالشهــای زیرســاختها و امکانــات رفاهــی و تفریحــی .7 ،چالشهــای
آمــوزش و راهنمــای گردشــگران .8 ،چالشهــای زیســتمحیطی .هریــک از
مضاميــن دربرگیرنــدۀ چالشهایــی اســت کــه بــا یکدیگــر قرابــت مفهومــی دارنــد و
بعــد خاصــی از گردشــگری پايــدار اســتان كرمــان را تبییــن میكننــد.

مقدمه
گردشــگری بهمنزلــۀ پدیــدهای اجتماعــی و اقتصــادی
و فرهنگــی مــورد توجــه دولتهــا قــرار گرفتــه اســت و در
دهههــای اخیــر ،رشــد مــداوم و روزافزونــی داشــته اســت.
گردشــگری مــدرن بــا فراینــد توســعه مرتبــط اســت و اهــداف
گوناگونــی را دنبــال میکنــد .در ایــن فراینــد ،گردشــگری بــه
یکــی از اهــداف و جنبههــای اصلــی پیشــرفت اجتماعــی و
اقتصــادی تبدیــل شــده اســت .گســترش جهانــی گردشــگری
در کشــورهای توســعهیافته و صنعتــی موجــب رشــد فوایــد
اقتصــادی و اشــتغال در بخشهــای مرتبــط ،از میـراث فرهنگی
تـ�ا کشـ�اورزی و ارتباطات ،شـ�ده اسـ�ت (UNWTO, 2012:
 .)32صنعــت گردشــگری نقــش گســتردهای در توســعۀ
اقتصــادی ،افزایــش درآمــد ملــی ،ارزآوری ،افزایــش اشــتغال
و ارتبــاط و تعامــل فرهنگــی كشــورها دارد« .فعالیتهــای
گردشــگری ،بهعنــوان یــک صنعــت جهانــی ،آثــار گوناگونــی
بــر رونــد توســعۀ محلــی نیــز دارد .آثــار محلــی ایــن صنعــت

بــر بخــش گردشــگری جالــب توجــه اســت .فعالیتهــای
گردشــگری منافــع طبیعــی و انســانی جامعــه را ارتقــا
میدهــد» ( .)CSD, 1999: 3پیشبینــی میشــود ایــن
صنعــت در 6/5تریلیــون دالر از اقتصــاد جهانــی مشــارکتی
ً
غیرمســتقیم داشــته باشــد و تقریبــا 260میلیــون شــغل
مرتبــط بــا ایــن صنعــت وجــود دارد کــه حــدود یــک شــغل
از هــر دوازده شــغل موجــود اســت .ایــن آمــار برابــر اســت بــا
ِ
 9درصــد تولیــد ناخالــص جهانــی ،یکدوازدهــم اشــتغال،
 5درصــد از ســرمایهگذاری و  5درصــد از صــادرات جهانــی
(.)UNWTO, 2012: 33
گردشــگری صنعتــی بینبخشــی اســت کــه نیازمنــد
ارتبــاط و تعامــل گســترده بــا دیگــر بخشهــا اســت« .توســعۀ
گردشــگری متضمــن توجــه بــه توســعه در همــۀ ســطوح فردی،
ســازمانی ،ملــی و بینالمللــی اســت و پایــداری آن مســتلزم
اســتفاده از منابــع ،مدیریــت ،ســرمایهگذاری ،پیشــرفت
ّفنــاوری و تغییــر ســاختاری و نهــادی اســت کــه بــا نیازهــای
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فصلنامه علمی  -پژوهشی گردشگری و توسعه
سال یازدهم  ،شماره دوم ،تابستان 1401

حــال و آینــدۀ بشــر ســازگار باشــد .بــه اعتقــاد صاحبنظـران
گردشــگری ،مســیر دســتیابی بــه توســعۀ گردشــگری از
طریــق توجــه بــه دو دســته عوامــل میســر خواهــد بــود :الــف)
عوامــل اولیــۀ سیاســتگذاری ،صرفنظــر از موضــوع
سیاســتگذاری و ب) عوامــل تخصصــی گردشــگری».
(نــوری)5 :1384 ،
در مطالعــات سیاس ـتگذاری گردشــگری بایــد بــه دو
مفهــوم و زمینــه توجــه کــرد و بیــن آن دو تمایــز قائــل شــد:
 )1ســاختار و محتــوای سیاســت کــه پاســخ بــه ســؤال چــه
چیــز اســت )2 ،فراینــد و فرمــول سیاســتگذاری کــه بــه
سـ�ؤال چگونـ�ه پاسـ�خ میدهـ�د (McIntosh & Goeldner,
.)2011
عوامــل اولیــۀ سیاســتگذاری از دیــدگاه نــوری ()1384
نزدیــک بــه فراینــد و فرمــول سیاســتگذاری از دیــدگاه
مکینتــاش و گلدنــر ( )2011اســت .ایــن عوامــل نقــش
مهمــی در طراحــی فراینــد توســعۀ گردشــگری دارد و پــس
از طراحــی ایــن فراینــد بایــد بــه عوامــل تخصصــی صنعــت
گردشــگری توجــه و مســائل آن را حلوفصــل کــرد.
در نتیجــه ،بــرای شناســایی چالشهــا و ارائــۀ
راهکارهــای توســعۀ گردشــگری پایــدار در ســطح ملــی و
اســتانی بایــد از منظــر سیاســتگذاری عمومــی بــه تبییــن
عوامــل توســعۀ گردشــگری پایــدار در دو ســطح ملــی و
اســتانی پرداخــت .دربــارۀ عامــل توســعۀ گردشــگری در
ســطح ملــی مطالعــات فراوانــی انجــام شــده اســت کــه در
بخــش پیشــینۀ پژوهــش نمونههایــی از آن معرفــی شــده
اســت؛ امــا بــه توســعۀ گردشــگری پایــدار در اســتان کرمــان
بهویــژه از دیــدگاه سیاســتگذاری کمتــر توجــه شــده
اســت .اســتان کرمــان پهناورتریــن اســتان ایـران اســت کــه در
منطقــۀ جنــوب شــرقی ای ـران ،بــا داشــتن  23شهرســتان ،از
مزیتهــای بســیار زیــادی در حــوزۀ گردشــگری برخــوردار
اســت.این اســتان بــا داشــتن جغرافیــا و اقلیــم متنــوع در
بخشهــای شــمالی و جنوبــی و محصــوالت گوناگــون،
یکــی از مناطــق مهــم و درآمــدزای کشــور در حــوزۀ
گردشــگری بهشــمار میآیــد .ازایــنرو ،در ایــن پژوهــش،
بــا مصاحبــۀ نیمهسازماندهیشــده بــا متخصصــان
دانشــگاهی و فعــاالن بخــش خصوصــی و بررســی
مصاحبههــای منتشرشــدۀ مدیــران اجرایــی در رســانهها،
چالشهــای پیــشروی توســعۀ گردشــگری پایــدار اســتان
کرمــان شناســایی و بررســی شــده اســت.
پیشینۀ پژوهش
در زمینــۀ گردشــگری ،كــه در متــون علمــی
«جهانگــردی» و «توریســم» نیــز عنــوان شــده اســت،

كتابهــا و مقالههــا و پایاننامههــای متعــددی منتشــر شــده
اســت .پژوهشــگران رشــتههای اقتصــاد ،مدیریــت ،علــوم
اجتماعــی ،جغرافیــا ،علــوم اداری ،مهندســی محیطزیســت،
معمــاری ،شهرســازی و باستانشناســی هریــک از منظــر
رشــتۀ خــود بــه جنبههــای مختلــف صنعــت گردشــگری
پرداختهانــد .در ایــن بخــش بــه مرتبطتریــن پژوهشهــای ا
نجامشــده اشــاره میشــود.
ســعیدی و همــکاران ( )1391موانــع اساســی
سیاســتگذاری گردشــگری را از نظــر نخبــگان بررســی
کردنــد .نتایــج پژوهــش آنــان نشــان میدهــد کــه فــارغ از
کمبودهــا و موانــع فیزیکــی موجــود ،عوامــل و موانــع بســیار
مهمتــری در ایــن زمینــه وجــود دارد .برخــی نخبــگان علــت
اصلــی عــدم توســعۀ گردشــگری را در موانعــی همچــون
نبــود زیرســاختهای فیزیکــی و ســرمایهگذاری الزم
میداننــد؛ درحالیکــه برخــی دیگــر از موانــع فرهنگــی و
فکــری نــام میبرنــد.
نــوری ( )1384سیاســتهای دولــت در صنعــت
گردشــگری را بررســی و الگــوی توســعۀ پایــدار صنعــت
گردشــگری كشــور را طراحــی کــرده اســت .نتایــج پژوهــش
وی نشــان میدهــد کــه سیاســتهای گردشــگری در
هریــک از برنامههــای پنجســاله ،ازجملــه برنامــۀ ســوم
توســعه ،خــأ الگــوی سیاس ـتگذاری معیــن و بهخصــوص
فقــدان توجــه بــه شــاخصهای بنیادیــن سیاســتگذاری
همچــون تمرکــز و انســجام در اهــداف ،دیــدگاه نظاممنــد و
یکپارچــه در میــان سیاســتگذاران ،میــزان عملپذیــری
سیاســتها و نظــام پاســخگویی و ارزیابــی عملکــرد مؤثــر
وجــود داشــته اســت.
نجفپــور ( )1386علــل ناکامــی در توســعۀ
گردشــگری ایــران در برنامههــای مذکــور را در ســه
ســطح مدیریتــی ،عــدم انســجام در سیاســتگذاریها
و موازیکاریهــا و اطالعــات نامناســب بیــان کــرده و
متناســب بــا هــر ســطح از موانــع ،پیشــنهادهایی داده اســت.
حیــدری چیانــه ( )1383نشــان میدهــد کــه
سیاســتهای گردشــگری در ایــران بهنــدرت برخاســته
از الگوهــای رایــج آن بــوده و بیشــتر تحــت تأثیــر
مؤلفههــای سیاســی قــرار داشــته اســت .وی بــه ترتیــب
بهبــود سیاســتهای بینالمللــی ،مشــارکت و فعالیــت در
ســازمانهای بینالمللــی ،توســعۀ سیاســی ،و بهبــود نظــام
اداری را مهمتریــن اولویتهــای سیاســتگذاری بــرای
توســعۀ گردشــگری در ایـران شــناخته و پیشــنهاد داده اســت.
در ســطح اســتانی نیــز پژوهشهــای گوناگونــی انجــام
شــده اســت؛ ازجملــه صالحــی ( )1392توســعۀ پایــدار
گردشــگری اصفهــان را بــر اســاس مــدل «کــو »-KOمــورد
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ســنجش و ارزیابــی قـرار داده اســت .نتایــج پژوهــش او نشــان
میدهــد کــه ســطح پایــداری سیســتم انســانی از طبیعــی
باالتــر اســت .بهعــاوه ،مشــخض شــد کــه پایدارتریــن
شــاخص در کل مقصــد ،اختــال و آشــفتگی در حیاتوحــش
اســت کــه مربــوط بــه سیســتم طبیعــی اســت.
یافتههــای پژوهــش موحــد و کهــزادی ( )1389نشــان
میدهــد کــه کمبــود زیرســاختهای کافــی ،ضعــف
فعالیتهــای بازاریابــی ،و ضعــف مدیریــت گردشــگری
مهمتریــن موانــع اساســی توســعۀ گردشــگری کردســتان
اســت .همچنیــن عواملــی چــون وجــود جاذبههــای طبیعــی
و بازارچههــای مــرزی ،نقــاط قــوت و افزایــش تمایــل بــه
گردشــگری خریــد و پیوندهــای فرهنگــی نزدیــک کردهــای
اقلیــم خودمختــار کردســتان عــراق بــا کردهــای کردســتان
ایـران و تمایــل آنــان بــه بازدیــد از کردســتان ایـران ،فرصــت و
افزایــش تمایــل بــه ســفرهای خارجــی و ازبینرفتــن فرهنــگ
ســنتی و ...مهمتریــن تهدیدهــای پیــش روی گردشــگری
کردســتان شــناخته شــده اســت.
«بررســی وضعیــت گردشــگری در شــهر شــیراز در
راســتای توســعۀ پایــدار بــا اســتفاده از تکنیــک »SWOT
(ســرایی و شمشــیری« ،)1392 ،نقــد و بررســی توســعۀ
گردشــگری شــهر تهــران بــا رویکــرد توســعۀ پایــدار»
(قاســمخانی و فقیهــی )1392 ،از دیگــر پژوهشهایــی
اســت کــه بــا هــدف شناســایی عوامــل مؤثــر بــر توســعۀ پایدار
گردشــگری در ســطح اســتانی انجــام شــده اســت.
در زمینــۀ توســعۀ گردشــگری اســتان کرمــان نیــز
پژوهشهــای متعــددی انجــام شــده اســت .ایالقــی و
جهانبیــن ( )1395عوامــل مؤثــر بــر توســعۀ صنعــت
گردشــگری در ناحیــۀ سرآســیاب را بــا رویکــرد اکوتوریســم
پایــدار تحلیــل و ارزیابــی کــرده و راهکارهایــی ب ـرای توســعۀ
ایــن صنعــت در شــهر کرمــان ارائــه دادهانــد .نتایــج پژوهــش
آنــان نشــان میدهــد کــه ناحیــۀ سرآســیاب کرمــان ،بــا
وجــود برخورداربــودن از ظرفیتهــای بــاالی گردشــگری
در بخــش طبیعــی ،بــا کمبــود امکانــات زیربنایــی و رفاهــی،
ضعــف تبلیغــات ،تعــدد تصمیمگیـران و مشــکالت مدیریتــی
روبــهرو اســت.
یافتههــای پژوهــش شــرفی و همــکاران ( )1396نشــان
میدهــد کــه در بیــن دهســتانهای شهرســتان کرمــان،
باغیــن و محیآبــاد بیشــترین زیرســاخت گردشــگری
روســتایی و دهســتانهای گــروه و دهمیــرزا و هوتــک کمتریــن
زیرســاخت گردشــگری را دارنــد .در مجمــوع ،از نظــر داشــتن
زیرســاختهای گردشــگری روســتایی ،میــان دهســتانهای
شهرســتان کرمــان تــوازن برق ـرار نیســت و شــکافی ملمــوس
بهچشــم میخــورد.

ایرانمنــش و جهانبیــن ( )1395در پژوهشــی نقــش
گردشــگری را در توســعۀ پایــدار شــهری بــا تمرکــز بــر منطقــۀ
چهــار شــهر کرمــان بررســی کردنــد و راهکارهــای تقویــت
نقــش گردشــگری پایــدار در منطقــه را در قالــب شــاخصهای
چهارگانــۀ عملکــردی ،کالبــدی ،اجتماعی ـ فرهنگــی و
زیباییشــناختی پیشــنهاد دادنــد.
کریمپــور ریحــان و شــریف جاهــد ( )1396در
صــدد تدویــن راهبردهــای اجرایــی و مؤثــر بهمنظــور توســعۀ
پایــدار صنعــت گردشــگری منطقــۀ شــهداد برآمدنــد .نتایــج
نمایانگــر آن اســت کــه ایــن منطقــه در بخــش گردشــگری
در محیــط خارجــی بــا فرصتهــا و در محیــط داخلــی بــا
قــدرت روبــهرو اســت .ایــن پژوهشــگران نتیجــه گرفتهانــد
کــه منطقــۀ شــهداد قابلیــت بســیار زیــادی بــرای توســعه و
ارتقــای ظرفیتهــای گردشــگری و تبدیلشــدن بــه مقصــد
گردشــگری توســعهیافته دارد.
در پژوهشهــای خارجــی نیــز نمونههایــی وجــود
دارد كــه توســعۀ گردشــگری در منطق ـهای خــاص را بررســی
کردهانــد .گییــو و همــکاران ( )2013در پژوهشــی بــا عنــوان
«چالشهــای گردشــگری پایــدار در جوژایگــو میـراث طبیعــی
جهــان در غــرب چیــن» بــا دو چالــش روبهروینــد :از طرفــی،
طــرفداران محیطزیســت بــه ایــن مســئله معترضانــد و از
ســوی دیگــر ،بخــش اقتصــادی خواهــان رونــق ایــن منطقــه
در جهــت جــذب گردشــگران بیشــتر اســت .ایــن پژوهــش در
دو بخــش انجــام شــده اســت :برشــمردن تغیی ـرات محیطــی
در پــی افزایــش حجــم گردشــگری و ارائــۀ راهکارهایــی
ب ـرای ایجــاد و توســعۀ گردشــگری پایــدار در ایــن پهنــه .ایــن
پژوهشــگران محدودکــردن تعــداد گردشــگران و آمــوزش
ســاکنان و گردشــگران بــرای مدیریــت گردشــگری پایــدار را
پیشــنهاد کردهانــد).
استیفنســون و علــی نایــت ( ،)2010در اثــری بــا عنــوان
«صنعــت گردشــگری دوبــی و آثــار اجتماعــی آن :مفاهیــم
اجتماعــی و چالشهــای پایــدار» ،بــا توجــه بــه اینکــه بیــش
از  70درصــد از جمعیــت دوبــی غیربومــی اســت ،نتیجــه
گرفتنــد کــه ایــن جامعــه در آینــده احتمــاأل بــا چالشهــای
فرهنگــی روب ـهرو خواهــد شــد .بــا ایــن وضعیــت و بیمیلــی
مــردم بــه پذیــرش فرهنــگ غــرب ،ایــن کشــور بایــد دســت بــه
اقدامــات فــوری بزنــد؛ از آن جملــه ،گســترش پژوهشهــای
تجربــی پیرامــون تأثی ـرات گردشــگری در فرهنــگ و اجتمــاع
جامعــه.
حکیــم و همــکاران ( )2012چالشهــای حفــظ تنــوع
زیســتی و توســعۀ گردشــگری پایــدار در جزیــرۀ ســوالویۀ
شــمالی اندونــزی را بررســی کردنــد .آنــان دریافتنــد کــه
محیــط طبیعــی ایــن منطقــه ،بهعلــت تعــداد زیــاد گردشــگر
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و آلودگیهــای شــیمیایی و بیولــوژی ،آســیب دیــده و
تنــوع زیســتی منطقــه دچارخســارات فراوانــی شــده اســت.
بدیــن منظــور ،راههــای متنوعــی ارائــه کردهانــد ،ازجملــه
نشــاندادن تنــوع زیســتی روی نقشــه ،طراحــی مناطقــی
بـرای حفاظــت از تنــوع زیســتی ،حفاظــت از مناظــر دریایــی
و طبیعــی ضعیــف ،تهیــۀ نرمافزارهایــی بــرای شــناخت
زیســتبومهای طبیعــی و همچنیــن آمــوزش آ کادمیــک
مرتبــط و قانونگــذاری ب ـرای حفاظــت از برخــی نقاطــی کــه
تنــوع زیســتی شــایانتوجهی دارنــد.
جارویــس و همــکاران ( )2010در مقال ـهای بــا عنــوان
«دســتاوردها و چالشهــای گواهــی گردشــگری پایــدار:
مطالعــۀ مــوردی عضویــت در طــرح تجــاری گردشــگری
ســبز ( )GTBSدر غــرب انگلســتان» بــا اســتفاده از روش
مصاحبــه بــا مؤسســات گردشــگری و مهمانپذیرهــا بــه
نتایــج متعــددی دســت یافتنــد ،ازجملــه تأثی ـرات محیطــی،
مالحظــات مالــی ،فرصتهــای بازاریابــی ،بــه رســمیت
شــناختن برنــد ،ارتباطــات عمومــی ،مســئولیتهای اخالقــی
فــردی و مالحظــات سیاســی و اینکــه چــه عوامــل داخلــی
و خارجــی از عضویــت در طــرح تجــاری گردشــگری ســبز
جلوگیــری میکنــد .پژوهشــگران بــه ایــن نتیجــه رســیدند
کــه اعضــای ایــن ســازمان بــه هزینــه و بوروکراســی پیچیــده
معترضانــد و خواهــان پشــتیبانی ب ـرای افزایــش بازاریابــی و
دریافــت توصیــه در زمینــۀ تجــاری از ســوی ایــن مؤسسـهاند.
بررســی پیشــینۀ پژوهــش بیانگــر افزایــش مطالعــات
در زمینــۀ مســائل راهبــردی توســعۀ گردشــگری در داخــل
و خــارج از ایــران اســت .در ایــن مطالعــات ،بهویــژه
مطالعــات خارجــی ،گردشــگری پایــدار بیــش از گذشــته
مــورد توجــه قــرار گرفتــه و پژوهشهــای متعــددی دربــارۀ
آثــار و راهکارهــای پایــداری گردشــگری انجــام شــده اســت
کــه عمــدۀ ایــن پژوهشهــا مربــوط بــه جغرافیایــی مشــخص
و محــدود اســت ،زی ـرا هــر منطقــۀ جغرافیایــی ویژگیهــای
زیســتمحیطی خاصــی دارد .دربــارۀ اســتان کرمــان نیــز
در ســالهای اخیــر پژوهشهایــی انجــام شــده اســت کــه
یــا بــه یــک شهرســتان یــا منطقــۀ خــاص پرداختهانــد یــا
ویژگیهــای عمومــی گردشــگری اســتان کرمــان .آنچــه ایــن
پژوهــش را از پژوهشهــای مزبــور متمایــز میســازد ،نقطــۀ
تمرکــز آن اســت کــه بهجــای تأکیــد بــر ســطح ملــی ،بــر
ســطح اســتانی بهویــژه اســتان کرمــان متمرکــز شــده اســت.
همچنیــن ،در تجزیهوتحلیــل دادههــا بــر راهبــرد کیفــی
تأکیــد شــده و از دادههــای گوناگــون ازجملــه گزارشهــای
موجــود و مصاحبــه بــا ذینفعــان و سیاســتگذاران حــوزۀ
گردشــگری اســتان اســتفاده شــده اســت .نــوآوری پژوهش در
ایــن اســت کــه بــا روش كیفــی و مصاحبــه بــا فعــاالن صنعت

گردشــگری و متخصصــان دانشــگاهی توســعۀ گردشــگری
پایــدار بــه بررســی چالشهــای توســعۀ پایــدار گردشــگری
اســتان پرداختــه اســت .اســتفاده از ایــنروش کمــک میکنــد
تــا چالشهــای شناساییشــده و پیشــنهادهای ارائهشــده
نزدیــک و منطبــق بــا زمینــۀ جامعــۀ هــدف (اســتان کرمــان)
باشــد .ایــن ویژگــی باعــث میشــود کــه چالشهــا ،بیــش
از آنکــه بیرونــی و ناشــی از مدلهــای نظــری ارائــه شــده
باشــد ،متکــی و برآمــده از واقعیتهــا و ویژگیهــای
اســتان کرمــان باشــد .تفــاوت ایــن پژوهــش رویکــردش بــه
پدیــدۀ گردشــگری در اســتان اســت کــه مبتنــی بــر الگــوی
توســعۀ پایــدار گردشــگری اســت .همچنیــن ،بــا تأکیــد بــر
رویکــردی آسیبشناســانه ،بــر شناســایی چالشهــای
توســعۀ گردشــگری پایــدار در اســتان کرمــان متمرکــز شــده
اســت.
مبانی نظری
توســعۀ پایــدار گردشــگری عبــارت اســت از گســترش
صنعــت گردشــگری و جــذب گردشــگران بــه كشــور
بــا اســتفاده از منابــع موجــود ،بهگونــهای كــه ضمــن
پاســخدادن بــه نیازهــای اقتصــادی ،اجتماعــی ،فرهنگــی و
ضوابــط قانونــی جامــع و انتظــارات گردشــگران ،وحــدت و
یكپارچگــی و هویــت فرهنگــی و ســامت محیطزیســت،
تعــادل اقتصــادی و رفــاه مردمــان كشــور و میهمانــان آنهــا
را بهطــور متــوازن و پیوســته در حــد بهینــه تأمیــن كنــد
(الوانــی و پیروزبخــت .)132-131 :1385 ،در تعریــف
گردشــگری پایــدار بــر ســه مســئلۀ مهــم تأكیــد میشــود:
 )1كیفیــت :گردشــگری پایــدار تجربــهای باكیفیــت بــرای
گردشــگر فراهــم میکنــد .همچنیــن باعــث میشــود كیفیــت
زندگــی جامعــۀ میزبــان بهبــود یابــد و كیفیــت محیــط نیــز
حفــظ شــود )2 .حفــظ و دوام :گردشــگری پایــدار ســبب دوام
منابــع طبیعــی میشــود كــه اســاس و پایــۀ وجــود آن اســت.
همچنیــن ،حفــظ و دوام فرهنــگ جامعــۀ میزبــان را كــه منشــأ
تجــارب ارزنــدۀ آن میشــود تضمیــن میكنــد )3 .تعــادل:
گردشــگری پایــدار بیــن نیازهــای صنعــت گردشــگری و
حمایــت از محیطزیســت جامعــۀ محلــی نوعــی تعــادل
و تــوازن بــر قــرار میكنــد .در جهانگــردی پایــدار ،بیــن
هدفهــای متقابــل مشــترك گردشــگران ،جامعــۀ میزبــان و
مقصــد یــا محلــی كــه پذیـرای افـراد اســت نوعــی همــكاری
و اشــتراك مســاعی بهوجــود میآیــد؛ درحالیكــه در
گذشــته ایــن عوامــل هدفهــای متفــاوت و گاهــی متضــاد
داشــتند (لــی.)28-27 :1387 ،
دســتهبندیهای گوناگونــی از دیدگاههــای نظــری
دربــارۀ گردشــگری وجــود دارد .در یــک دســتهبندی ،چهــار
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دیدگاههــای نظــری دربــارۀ توســعۀ گردشــگری ارائــه شــده
اســت (الوانــی و پیروزبخــت:)81-80: 1385 ،
 .1دیــدگاه حمایتــی مثبــت :در ایــن دیــدگاه،
گردشــگری صنعتــی مولــد درنظــر گرفتــه میشــود کــه
یاریدهنــدۀ اقتصــاد و توســعۀ کشــورها اســت .در دورانــی
کــه ب ـرای اغلــب کشــورها مســائل اقتصــادی دارای اهمیــت
اســت و گردشــگری عاملــی در جــذب منافــع خارجــی
و افزایــش قــدرت ارزی بهشــمار میآیــد ،ایــن دیــدگاه
طــرفداران بســیاری دارد .در ایــن نگــرش ،جنبههــای
اقتصــادی گردشــگری بســیار بااهمیــت تلقــی میشــود
و سیاســتگذاران بــه نقــش مهــم آن در رفــع مشــکالت
اقتصــادی کشــورها توجــه میکننــد .دیــدگاه حمایتــی بــه
توســعۀ هرچــه بیشــتر تأسیســات و امکانــات جلــب گردشــگر
اهمیــت میدهــد و از ایــن طریــق میکوشــد مشــکالت
اقتصــادی جامعــه را بــه حداقــل برســاند .در دیــدگاه حمایتــی
مثبــت ،دولــت نبایــد در امــور اجرایــی توســعۀ جهانگــردی
دخالــت کنــد ،بلکــه نقــش آن تصویــب و اتخــاذ سیاس ـتها
و قانونهایــی اســت کــه از توســعۀ گردشــگری حمایــت کنــد.
ایــن دیــدگاه در دهــۀ  1960طــرفداران بســیاری داشــت.
 .2دیــدگاه نظارتــی :در اواخــر دهــۀ  1960و اوایــل
دهــۀ  1970نظریــات سیاســتمداران چپگــرا در تقابــل
بــا اندیشــۀ توســعۀ آزاد گردشــگری مطــرح شــد .آشکارشــدن
برخــی ضایعــات گســترش گردشــگری بــه ایــن دیــدگاه قــوت
بخشــید کــه بایــد از توســعۀ مهارگســیختۀ گردشــگری بــا
ً
اهــداف صرفــا اقتصــادی جلوگیــری شــود .ازایــنرو نقــش
نظارتــی دولــت بســیار اهمیــت یافــت .طــرفداران ایــن دیدگاه
معتقــد بودنــد کــه اگــر توســعۀ گردشــگری بــا نظارتهــای
دولــت همـراه نباشــد ،بــا مبانــی توســعۀ پایــدار و حفــظ منابــع
طبیعــی ،تاریخــی ،فرهنگی و انســانی کشــورها مغایــرت دارد.
در برخــی از کشــورها ،توســعۀ ناپایــدار گردشــگری بهمنظــور
مقاصــد اقتصــادی زودبــازده بــه تخریــب منابــع طبیعــی و
نــزول ارزشهــای اضافــی منجــر شــده بــود .ایــن مشــکالت
ایجــاب میکــرد کــه دولتهــا ب ـرای حفــظ منافــع بلندمــدت
کشورهایشــان و پاســداری از منابــع آن ب ـرای نس ـلهای آتــی
و جلوگیــری از ســقوط اخالقیــات در جامعــه بــر صنعــت
گردشــگری نظــارت کننــد.
 .3دیــدگاه ســازگاری :در ایــن دیــدگاه کــه در
دهــۀ  1980مطــرح شــد دخالــت دولــت در فعالیتهــای
گردشــگری بهطــور ضمنــی پذیرفتــه شــده بــود .بــر
اســاس ایــن نظریــه ،دولتهــا میکوشــند تــا بــا اتخــاذ
سیاس ـتهای مناســب گردشــگری ب ـرای کشــور خــود نوعــی
ســازگاری میــان مصالــح جمعــی و توســعۀ گردشــگری ایجــاد
کننــد و بهجــای محدودســاختن گردشــگری ،توســعۀ آن را بــا

مصالــح و منافــع کشــور هماهنــگ ســازند .در ایــن دیــدگاه،
توســعۀ پایــدار گردشــگری راهنمــای عمــل مدی ـران اســت و
سیاســتهای دولــت نیــز بــر همیــن مبنــا طراحــی و اجــرا
میشــود.
 .4دیــدگاه دانشمــدار :در ایــن دیــدگاه کــه از
دهــۀ  1980بــه بعــد شــکل گرفــت رویکردهــای علمــی
ً
بــه گردشــگری جایگزیــن دیدگاههــای صرفــا اقتصــادی و
سیاســی شــد .در ایــن دیــدگاه ،تصمیمهــای سیاســی دربــارۀ
توســعۀ گردشــگری بــر مبنــای پژوهشهــای علمــی اتخــاذ
میشــد و سیاســتگذاری منطقــی بــا توجــه بــه ارزیابــی
علمــی نتایــج توســعۀ گردشــگری صــورت میگرفــت.
در ایــن دیــدگاه دانشمــدار ،بــر تأســیس دانشــکدهها
و پژوهشــکدههای گردشــگری و توســعۀ پژوهشهــای
گردشــگری تأکیــد میشــد .بــر اســاس همیــن دیــدگاه بــود
کــه رشــتۀ گردشــگری بهعنــوان رشــتۀ مســتقل علمــی در
جهــان مطــرح شــد.
گردشــگری پایــدار مفهومــی چندبعــدی اســت کــه
ابعــاد بومشــناختی ،اقتصــادی ،اجتماعــی ،فرهنگــی و نهــادی
را دربــر میگیــرد .در ایــن چارچــوب ،چالشهــای توســعۀ
گردشــگری پایــدار عبــارت اســت از :چالشهــای محیطــی
بــه شــکل مقاومــت در برابــر ازبینرفتــن منابــع طبیعــی و
محیطــی؛ چالــش اقتصــادی بــه شــکل افزایــش درآمــد جامعۀ
کنونــی درحالیکــه درآمــد نس ـلهای آینــده را تضمیــن کنــد؛
چالــش اجتماعــی بــه شــکل ارتقــای عدالــت اجتماعــی،
امنیــت ،برابــری؛ چالــش فرهنگــی بهصــورت محافظــت
و ارتقــای فرهنگهــا و ارزشهــای زیباشــناختی؛ چالــش
نهــادی بــه شــکل ارتقــای مشــارکت جوامــع محلــی در
تصمیمگیـ�ری راهبـ�ردی ( .)Fokiali et al., 2006: 27در
گردشــگری پایــدار تــاش بــر ایــن اســت کــه ضمــن بــرآوردن
نیازهــای نســل کنونــی و آینــده ،بیــن ســود کوتاهمــدت و
محافظــت از محیــط ،پاســداری از هویــت فرهنگــی و ارتقــای
مزایــای اقتصــادی در بیــن جوامــع توســعهیافته و درحــال
توس��عه ت��وازن برق��رار ش��ود (Sinclair & Jayawardena,
.)2003: 404
بهگفتــۀ دبیــرکل ســازمان جهانــی گردشــگری ،تعییــن
ســال  2017بــه نــام «ســال جهانــی گردشــگری پایــدار:
اب ـزار توســعه» فرصتــی اســت بینظیــر ب ـرای کمــک بیشــتر
گردشــگری بــه تحقــق مفهــوم پایــداری (از هــر ســه جنبــۀ
اقتصــادی و اجتماعــی و زیســتمحیطی) و موجــب
میشــود آگاهــی عمومــی دربــارۀ ابعــاد صنعتــی کــه ارزش
حقیقــی آن اغلــب دســتکم گرفتــه میشــود افزایــش یابــد.
 11درصــد از آمــار اشــتغال (مســتقیم یــا غیرمســتقیم) در
جهــان متأثــر از صنعــت گردشــگری اســت .تبلیغــات ف ـراوان
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و آمارهــای جــذاب از میــزان کســب درآمــد و اشــتغالزایی
ْ
گردشــگری کشــورها و مناطــق دورافتــاده و کمتــر
ناشــی از
توســعهیافته را هرچــه بیشــتر بــه فکــر ســرمایهگذاری در
ایــن زمینــه میانــدازد .امــا برخــی از خبرهــا و آســیبهای
زیســتمحیطی و منابــع در جهــان نشــان میدهــد کــه
سیاســتگذاران و ســرمایهگذاران کشــورها در حفــظ و
حراســت از منابــع گردشــگری موفــق نبودهانــد .ازایــنرو،
شــکی نیســت کــه متولیــان و سیاســتگذاران بــا همــکاری
ویــژۀ کارشناســان ،ســرمایهگذاران بخــش خصوصــی
و دولتــی در اســتحکام و توجــه بــه منابــع گردشــگری
میکوشــند ،چــرا کــه در آینــدهای نهچنــدان دور ابــزاری
بــرای توســعه در دســت نخواهنــد داشــت ،مگــر بــا
بهرهگرفتــن از شــعار «گردشــگری پایــدار؛ ابــزاری بــرای
توســعۀ هرچــه بیشــتر اقتصــاد» (صرامــی فروشــانی،
.)295-296 :1397
 .5اصول و شاخصهای گردشگری پایدار
درســال  ،۱۹۹۶گروهــی از متخصصــان بــه مجموعــه
اصولــی بــرای اندازهگیــری پیشــرفت در جهــت توســعۀ
پایــدار دســت یافتنــد کــه بــه «اصــول بالجیــو» شــناخته شــده
اســت:
ـ توســعۀ پایــدار بایــد در زمینــۀ خــاص خــود بهطــور
روشــن تعریــف شــود.
ـ پایــداری بایــد در معنــای کلــی آن دیــده شــود ،شــامل
اقتصــادی ،اجتماعــی و زیس ـتمحیطی.
ـ مفهــوم برابــری بایــد در هــر رویکــردی بــه توســعۀ
پایــدار دیــده شــود.
ـ افــق زمانــی بایــد بــا توجــه بــه مقیــاس زمانــی
بومســازگان (اکوسیســتم) و انســانی باشــد و مقیــاس فضایــی
بایــد شــامل تأثیـرات محلــی و دوربــرد در افـراد و بومســازگان
باشــد.
ـ پیشــرفت در جهــت توســعۀ پایــدار بایــد بــر اســاس
ســنجش تعــداد محــدودی از شــاخصهای مبتنــی بــر
اندازهگیــری اســتاندارد باشــد.
ـ روشهــا و دادههــای بهدســتآمده بــرای ارزیابــی
پیشــرفت بایــد در دســترس همــه باشــد.
ـ پیشرفت باید به اطالع همه برسد.
ـ مشارکت گسترده الزم است.
ـ ســنجش چندبــاره بهمنظــور تعریــف روندهــا بایــد
امکانپذیــر باشــد.
ـ از ظرفیــت رســمی بهمنظــور نظــارت بــر پیشــرفت
توســعۀ پایــدار اطمینــان حاصــل شــود.
در دســتهبندی دیگــری ،اصــول گردشــگری پایــدار بــه
شــرح زیــر تبییــن شــده اســت:

●اســتفادۀ پایــدار از منابــع :حفــظ منابــع (طبیعــی
اجتماعــی فرهنگــی) و اســتفادۀ پایــدار از آن بســیار مهــم و
بــه معنــای تجــارت در بلندمــدت اســت.
●جلوگیــری از مصــرف بیشازحــد و اتــاف :جلــو
هزینههــای بازســازی و زیانهــای واردشــده بــر محیــط را
میگیــرد و كیفیــت گردشــگری را ارتقــا میدهــد.
● حفــظ تنــوع :حفــظ و ارتقــای تنــوع طبیعــی و
اجتماعــی و فرهنگــی ب ـرای پایــداری بلندمــدت گردشــگری
اهمیــت ویــژهای دارد و پایگاهــی انعطافپذیــر را بــرای
صنعــت گردشــگری بهوجــود مــیآورد.
●برنامهریــزی :گســترش و توســعۀ گردشــگری در
چارچــوب برنامهریــزی راهبــردی محلــی و ملــی قــرار
میگیــرد ،تأثیــرات محیطزیســتی را نیــز مدنظــر قــرار
میدهــد و بــر پایایــی بلندمــدت گردشــگری میافزایــد.
●حمایــت از نظــام اقتصــاد محلــی :گردشــگری كــه
فعالیتهــای اقتصــادی محلــی بســیاری را حمایــت میکنــد
و پوشــش میدهــد و ارزشهــا و هزینههــای محیطزیســت
را دربــر میگیــرد ،عالوهبــر حمایــت از نظامهــای اقتصــادی
جلــو تخریــب محیطزیســت را میگیــرد.
●مشــاركت جوامــع محلــی :مشــاركت كلــی جوامــع
محلــی در بخــش گردشــگری نهتنهــا بــه نفــع خــود آنهــا
و محیــط اســت ،تنــوع تجربــۀ گردشــگری را نیــز افزایــش
میدهــد.
●مشــاوره بــا ذینفعــان و عامــۀ مــردم :مشــاوره بیــن
صنعــت گردشــگری و مجامــع و ســازمانهای محلــی مهــم
اســت ،البتــه در صورتــی كــه دوشــادوش هــم كار كننــد و
اختالفــات منافــع را كنــار بگذارنــد.
●آمــوزش خدمــه :آمــوزش خدمــه كــه گردشــگری
پایــدار را وارد روشهــای انتقــال میكنــد و در كنــار آن،
اســتخدام خدمــۀ محلــی در تمامــی مقاطــع ســبب بهبــود
كیفیــت صنعــت گردشــگری میشــود.
 lمســئولیت بازاریابــی صنعــت گردشــگری :ازآنجاكــه
بازاریابــی اطالعــات كاملــی را در اختیــار گردشــگران
قــرار میدهــد ،نهتنهــا ســبب افزایــش احتــرام بــه محیــط
فرهنگــی ،اجتماعــی و طبیعــی نواحــی دیدنــی میشــود،
رضایــت مشــتری را نیــز افزایــش مــی دهــد.
●پژوهــش :پژوهــش درحــال پیشــرفت و نظــارت بر آن
ِ
از طریــق صنعــت ،بــا اســتفاده از جمـعآوری مؤثــر اطالعات
و تجزیهوتحلیــل آن نهتنهــا بــه حلوفصــل مشــكالت
کمــک میكنــد ،مزایایــی را نیــز بــرای مقاصــد و صنعــت و
مشــتریان دربــر خواهــد داشــت (لوســمدن.)378 :1380 ،
دســتهبندیهای گوناگونــی از شــاخصهای
گردشــگری پایــدار ارائــه شــده اســت .در یــک دســتهبندی،
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لزاده و همــکاران ( )42 :1390شــاخصهای توســعۀ
اســماعی 
گردشــگری پایــدار را بهصــورت زیــر تقســیمبندی کردهانــد:
ـ شــاخصهای بومشــناختی :تنــوع زیســتی ،مصــرف
منابــع ،بومســازگانها ،آلودگیهــای محیطــی ،دفــع
ضایعــات ،پوشــش گیاهــی و ایمنــی.
ـ شــاخصهای اقتصــادی :اشــتغال ،رفــاه اقتصــادی،
کارایــی اقتصــادی ،مصــرف انــرژی وحملونقــل.
ـ شــاخصهای اجتماعــی :مشــارکت ،آمــوزش،
ســامت ،عدالــت ،امنیــت ،جمعیــت و میــزان رضایــت
گردشــگران.
ـ شــاخصهای نهــادی :دسترســی بــه اطالعــات و
ارتباطــات ،نهادهــای محلــی ،علــم و ّفنــاوری.
ـ شــاخصهای فرهنگــی :میــزان وفــاداری بــه
آدابورســوم راســتین محلــی ،می ـزان حفــظ هویــت محلــی،
ســطح انتظــارات.
مرجــع اصلــی شــاخصهای گردشــگری 1فهرســت
شــاخصهای گردشــگری پایداراســت کــه ســازمان جهانــی
گردشــگری در ســال  2004تعریــف کــرده و شــامل یــک
مجموعــه شــاخصهای گزینششــده ،طبقهبنــدی و
مطالعــات مــوردی دربــارۀ مســائل پایــداری اســت .فهرســت
جدیــد ســازمان جهانــی گردشــگری دربردارنــدۀ توصیــف
حــدود پنجــاه مســئلۀ اصلــی پایــداری و پیشــنهادهایی
بــرای شــاخصها بهمنظــور اندازهگیــری مســائل اســت.
نمونههــای کاربــردی ملمــوس ب ـرای هــر مســئله وجــود دارد
و حــدود بیســت مطالعــۀ مــوردی ب ـرای چارچــوب کاربــردی
کامــل از شــاخصها در مقصدهــای مختلــف فراهــم شــده
اســت .مســائل پایــداری در ابعــاد اجتماعی ـ فرهنگــی،
اقتصــادی ،محیطــی ،مدیریتــی و جهانــی گروهبنــدی شــدهاند
و دامنــۀ وســیعی از موضوعــات از رضایــت جامعــۀ محلــی
تــا مدیریــت منابــع طبیعــی ،فصلیبــودن ،اشــتغال ،امنیــت
و بهداشــت ،فراینــد برنامهریــزی و ...را دربــر میگیــرد.
ایــن فهرســت مســائل و شــاخصهای آنهــا نســخهای ب ـرای

مدیــران گردشــگری نیســت بلکــه راهنمایــی بــرای انتخــاب
مرتبطتریــن مســائل بــه مقصــد و داشــتن دیــدگاه روشــن از
کاربــرد شــاخصها و روشهــای اندازهگیــری آنهــا اســت.
 .6زیرســاختها و عوامــل مؤثــر در صنعــت
گردشــگری
زﻳﺮﺳﺎﺧﺖﻫﺎی ﮔﺮدﺷﮕﺮی ﻋﻮاﻣﻠﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻗﺼﺪ
توســعۀ ﺧﺪﻣﺎت و بهرهمنــدی ﮔﺮدﺷﮕﺮان و ﻣﺴﺎﻓﺮان ﻳـﺎ
ﻣﻴﻬﻤﺎﻧﺎن از آن ،ﻃﺒﻖ ﺿﻮاﺑﻂ ،ایجــاد ﻣﻲﺷﻮنــد .مهمتریــن
زیرســاختﻫـﺎی ﮔﺮدﺷـﮕﺮی ﺗأﺳﻴﺴﺎت اﻗﺎﻣﺘﻲ (ﻫﺘﻞﻫﺎ و
ﻣﺴﺎﻓﺮﺧﺎﻧﻪﻫﺎ و  ،)...اماکــن ﭘﺬﻳﺮاﻳﻲ ﺑﻴﻦراﻫﻲ و رﺳﺘﻮران ،دﻓﺎﺗﺮ
ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺴﺎﻓﺮﺗﻲ ،ﻧﻤﺎﻳﺸﮕﺎهــﻫﺎی ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ و ﻫﻨﺮی ،ﭘﺎركــﻫﺎی
ﻋﻤـﻮﻣﻲ ،خدمــات حــوزۀحملونقــل و ارتباطــات ماننــد
ﺗﻌـﺪاد وﺳﺎﻳﻞ نقلیــۀ درونﺷﻬﺮی ﻋﻤﻮﻣﻲ ،وســایل ارتباطــی
ماننــد تلفــن و اینترنــت ،ﻓﺮﺻﺖهــای ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬاری و ﻣﻨﺎﻃﻖ
ﻧﻤﻮنــۀ ﮔﺮدﺷﮕﺮی اســت (شــماعی و موســیوند.)1390 ،
ﮔﺮدﺷﮕﺮی ،ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻫﺮ ﻣﻮﺿﻮع ﭼﻨﺪﺑﻌﺪی دﻳﮕﺮ ،ﻳﻚ
ﺳﻴﺴﺘﻢ اﺳﺖ .ازآنجاکــه ﻫﺮ ﺳﻴﺴﺘﻢ از اﺟﺰاﻳﻲ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲﺷﻮد،
ﮔﺮدﺷﮕﺮی ﻧﻴـﺰ ﻋﻨﺎﺻـﺮ و اﺟﺰاﻳﻲ دارد ﻛﻪ پــس از ﺗﺮﻛﻴﺐ بــا
ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﻳـﻚ ﻛﻠﻴـﺖ را ﺑـﻪوﺟـﻮد ﻣــیآورند (تقوایــی و اکبری،
 .)53: 1387درك درﺳﺖ ﻫﺮ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺑﻪ ﺷﻨﺎﺧﺖ اﺟﺰا و ﻛﻠﻴـﺖ
آن ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪ اﺳـﺖ .ﺑـﺮ اﻳـﻦ اﺳـﺎس ،ﻧﻈـﺎم ﮔﺮدﺷـﮕﺮی ﻣﺘﺸﻜﻞ
از ایــن ﻋﻨﺎﺻﺮ اﺳﺖ :ﺟﺎذﺑﻪﻫﺎ و ﻓﻌﺎﻟﻴﺖهــای گردشــگری،
مراکــز اﻗﺎﻣﺘﻲ ،ﺗﺴﻬﻴﻼت و ﺧﺪﻣﺎت ﺣﻤﻞوﻧﻘﻞ ،ﻣؤﺳﺴﺎت،
تــأﺳﻴﺴﺎت زﻳﺮﺑﻨﺎﻳﻲ ،ﺗﺴﻬیـلات گردشـ�گری (Inskeep,
 .)1991:29ایــن دیــدگاه صنعــت گردشــگری را بهمثابــۀ یــک
سیســتم درنظــر میگیــرد .صنعــت گردشــگری ســاختاری
بینرشــتهای دارد و زنجیــرهای از مشــاغل خدماتــی و تولیــدی
را دربــر میگیــرد .ایــن زنجیــرۀ خدمــات تحــت تأثیــر عوامــل
مختلفــی اســت .در واقــع هریــک از عوامــل مؤثــر در صنعــت
گردشــگری خــود دربرگیرنــدۀ بخشــی از آن زنجیــرۀ خدماتــی
اســت .شــکل  1عوامــل اصلــی مؤثــر در صنعــت گردشــگری
را نشــان میدهــد.
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عالوهبــر دســتهبندی گفتهشــده کــه بــر اســاس ســه
عنصــر گردشــگر ،جاذبههــای گردشــگری و جامعــۀ میزبــان
شــکل گرفتــه اســت ،ترایــب نیــز عوامــل مؤثــر در ســاختار
گردشــگری و چرخــۀ آن را بــه شــرح زیــر بیــان میکنــد:
 .1ســرمایه و عوامــل اقتصــادی .2 ،عوامــل ایدئولوژیک
و سیاســی و روابــط بینالمللــی .3 ،عوامــل اجتماعــی،
فرهنگــی و دینــی .4 ،زیرســاختهای امنیتــی و انتظامــی،
 .5عوامــل طبیعــی .6 ،مجموعــۀ میــراث فرهنگــی،
 .7پیشــینۀ تاریخــی .8 ،زیرســاختهای توســعهای،
 .9آمــوزش و ّ .10فن��اوری (.)Tribe, 1997:32
ایــن دســتهبندی س ـهگانه از عوامــل و زیرســاختهای
مؤثــر در صنعــت گردشــگری ازایــنرو ارائــه شــده اســت
کــه نشــان دهــد ادبیــات علمــی حــوزۀ گردشــگری همــواره
دیدگاههایــی را ب ـرای دس ـتیابی بــه توســعه در ایــن صنعــت
مطــرح کــرده اســت .پژوهشــگران در پژوهــش پی ـشرو ،در
کدگــذاری و شناســایی چالشهــای توســعۀ گردشــگری
پایــدار اســتان کرمــان ،در کنــار اســتناد بــه متــن مصاحبههــا
و ســایر دادههــای گردآوریشــده ،بــه نظریههــا و عوامــل
مؤثــر بــر ایــن صنعــت نیــز رجــوع کردهانــد و در نامگــذاری
چالشهــا و دســتهبندی آنهــا از ایــن ادبیــات نظــری بهــره
گرفتهانــد.
روش پژوهش
در ایــن پژوهــش چالشهــای توســعۀ گردشــگری
پایــدار اســتان کرمــان بررســی شــده و راهکارهــای عملیاتــی
در ایــن زمینــه ارائــه شــده اســت .روش بهکاررفتــه در ایــن
پژوهــش تحلیــل مضمــون بــوده اســت« .تحلیــل مضمــون
روشــی اســت کــه هــم بـرای بیــان واقعیــت و هــم بـرای تبیین
آن بــهکار مــیرود .تحلیــل مضمــون روشــی بــرای تعییــن،
تحلیــل و بیــان الگوهــای موجــود در درون دادههــا اســت.
ایــن روش فراینــدی بــرای تحلیــل دادههــای متنــی اســت و
دادههــای پراکنــده و متنــوع را بــه دادههــای غنــی و تفصیلــی
تبدی��ل میکن��د» ( .)Braun & Clark, 2006: 78مراحــل
تحلیــل مضمــون بــه شــرح زیــر اســت:
مرحلــۀ اول ،آشــنایی بــا دادههــا :بــرای اینکــه
پژوهشــگر بــا عمــق و گســترۀ محتوایــی دادههــا آشــنا شــود
الزم اســت خــود را در آنهــا غوط ـهور ســازد .غوطهورشــدن
ً
در دادههــا معمــوال شــامل بازخوانــی مکــرر دادههــا و
خوانــدن دادههــا بهصــورت فعــال (یعنــی جســتوجوی
معانــی و الگوهــا) اســت.
مرحلــۀ دوم ،ایجــاد کدهــای اولیــه :ایــن مرحلــه
شــامل ایجــاد کدهــای اولیــه از دادههــا اســت .دادههــای
کدگذاریشــده از واحدهــای تحلیــل (مضمونهــا)

متفاوتانــد .کدهــا اجــزای اصلــی تحلیــل مضمونانــد
و در واقــع «نــام» یــا «برچســبهایی» هســتند کــه توســط
پژوهشــگر بــه قســمتی (یــک جملــه یــا پاراگـراف) از دادههــا
اطــاق میشــوند و بــا ســؤالهای پژوهــش ارتبــاط زیــادی
دارنــد.
مرحلــۀ ســوم ،جســتوجوی مضامیــن :ایــن مرحلــه
پــس از کدگــذاری کل متــن دادههــا آغــاز میشــود و شــامل
دســتهبندی کدهــای مختلــف در قالــب مضمونهــای
بالقــوه و مرتبکــردن همــۀ خالصههــای کدگذاریشــده
در قالــب مضمــون مشــخص اســت .در واقــع ،پژوهشــگر
تحلیــل کدهــای خــود را شــروع میکنــد و درنظــر میگیــرد
کــه چگونــه کدهــای مختلــف بــرای ایجــاد یــک مضمــون
کلــی ترکیــب میشــوند.
مرحلــۀ چهــارم ،بازبینــی مضمونهــا :ایــن مرحلــه
زمانــی شــروع میشــود کــه پژوهشــگر مجموعــهای
از مضمونهــا را ایجــاد کــرده اســت و اکنــون آنهــا را
بازبینــی میکنــد .ایــن مرحلــه شــامل دو مرحلــۀ بازبینــی و
تصفیــۀ مضمونهــا اســت .مرحلــۀ اول بازبینــی در ســطح
خالصههــای کدگذاریشــده اســت .در مرحلــۀ دوم اعتبــار
مضمونهــا در ارتبــاط بــا مجموعــۀ دادههــا بررســی
میشــود.
مرحلــۀ پنجــم ،تعریــف و نامگــذاری مضمونهــا:
مرحلــۀ پنجــم زمانــی شــروع میشــود کــه یــک نقــش
رضایتبخــش از مضمونهــا وجــود داشــته باشــد.
پژوهشــگر ،در ایــن مرحلــه ،مضمونهایــی را کــه بــرای
تحلیــل ارائــه کــرده اســت تعریــف و بازبینــی مجــدد
میکنــد .
مرحلــۀ ششــم ،تهیــۀ گ ـزارش :نــگارش پژوهشهــای
تحلیــل مضمــون از مرحلــۀ اول آغــاز میشــود و در طــی
فراینــد تحقیــق ادامــه مییابــد .ایــن کار باعــث میشــود
تحلیــل دادههــا و نــگارش گـزارش پژوهــش همزمــان انجــام
شــود و پژوهشــگر همــواره درحــال رفتوبرگشــت دادههــا و
گزارشدهــی باشــد.
دادههــای ایــن پژوهــش بــا اســتفاده از روشهــای
مختلفــی گــردآوری شــده اســت:
 .1روش اســنادی و اســتفاده از پژوهشهــا ،گزارشهــا
و مصاحبههــای مقامــات ســازمانهای دولتــی و خصوصــی
مرتبــط بــا توســعۀ گردشــگری اســتان کرمــان.
 .2مصاحبــۀ نیمهسازماندهیشــده بــا متخصصــان
دانشــگاهی و فعــاالن صنعــت گردشــگری اســتان کرمــان.
ســؤاالت مصاحبههــا بــر اســاس بررســی پیشــینۀ
پژوهــش و نظریههــای مرتبــط بــا توســعۀ گردشــگری تدویــن
شــده اســت .ســؤاالت اولیــه ســیزده ســؤال بــود کــه بهتدریــج

شناسايي چالشهای توسعۀ گردشگری پایدار در استان کرمان

جدول  :1تعداد دادههای پژوهش

1

پژوهشهای مرتبط با صنعت گردشگری
استان کرمان

14

2

گزارشهای خبری و مصاحبههای مسئوالن
گردشگری استان در رسانهها

10

3

مصاحبۀ نیمهسازماندهیشده با متخصصان
دانشگاهی استان کرمان1

18

4

مصاحبۀ نیمهسازماندهیشده با فعاالن
صنعت گردشگری استان کرمان

11

نمونهگیــری پژوهــش از نــوع هدفمنــد اســت.
نمونهگیــری هدفمنــد کــه نمونهگیــری غیراحتمالــی ،هــدفدار
یــا کیفــی نیــز نامیــده میشــود بــه معنــای انتخــاب هــدفدار
واحدهــای پژوهــش بـرای کســب اطالعــات یــا دانــش اســت
(رنجبــر و همــکاران .)238 :1391 ،فراینــد کدگــذاری بــاز و
محــوری بــه پیدایــش مجموعــهای از مضامیــن میانجامــد
کــه الگــوی ارتبــاط خاصــی میــان هــر مضمــون و مفاهیــم آن
ً
مشــخصشــده اســت .مثــا در ایــن پژوهــش ،در تعــدادی
از مصاحبههــا بــه ضعــف و کمبــود مراکــز اقامتــی مناســب
گردشــگری در اســتان کرمــان اشــاره شــده اســت .هریــک از
مصاحبهشــوندگان ایــن مســئله را بــا عبارتهــای مختلفــی
تبییــن کردهانــد .پژوهشــگر ایــن عبارتهــا را در قالــب
ضعــف و کمبــود مراکــز اقامتــی کدگــذاری کــرده اســت؛
بهعبارتــی ،یــک مفهــوم از دادههــا اســتخراج کــرده اســت.
ایــن فراینــد مســتلزم بررســی دقیــق و جملهبهجملــۀ دادههــا
بــود کــه ریزتریــن نــوع تجزیهوتحلیــل محســوب میشــود.
همزمــان بــا انجــام کدگــذاری ،اســناد مقایســه
شــد و موضوعــات جدیــدی بهدســت آمــد .ایــن مســائل
یادداشــتبرداری شــد و بــرای تجزیهوتحلیــل یافتههــای
پژوهــش بــهکار رفــت .در ادامــه ،کدهایــی کــه بــا هــم
ارتبــاط مفهومــی داشــتند تحــت عنــوان مضمــون دســتهبندی

یافتههای پژوهش
اســتان کرمــان ،بــا دربرگرفتــن بیــش از  ۱۱درصــد از
وســعت ایـران بــا حــدود  ۱۸۳۲۸۵کیلومترمربــع ،پهناورتریــن
اســتان ایــران اســت کــه در منطقــۀ جنــوب شــرقی کشــور،
بــا داشــتن  23شهرســتان ،از مزیتهــای بســیار زیــادی در
حــوزۀ گردشــگری برخــوردار اســت .جمعیــت ایــن اســتان،
طبــق سرشــماری ســال  ،1395ســه میلیــون و 164هــزار
و  718نفــر گ ـزارش شــده اســت .ایــن اســتان ،بــا دارابــودن
جغرافیــا و اقلیــم متنــوع در بخشهــای شــمالی و جنوبــی و
محصــوالت گوناگــون ،یکــی از مناطــق مهــم و درآمــدزای
کشــور در حــوزۀ گردشــگری بهشــمار میآیــد.
اســتان کرمــان همچنیــن بیــش از  ۶۶۰اثــر ملــی
ثبتشــده دارد و از اســتانهای تاریخــی ای ـران اســت .اســتان
کرمــان هفــت اثــر ثبتشــده در میــراث جهانــی یونســکو
دارد کــه رتبــۀ نخســت در ای ـران اســت .مرکــز اســتان کرمــان
کالنشــهر کرمــان اســت کــه مهمتریــن شــهر جنــوب شــرقی
کشــور و از شــهرهای بــزرگ ایــران بهشــمار مــیرود
«اســتان كرمــان دارای 36هتــل و هتلآپارتمــان31 ،
مهمانپذیــر 143 ،دفتــر خدمــات مســافرتی 135 ،واحــد
بینراهــی 40 ،مجتمــع گردشــگری 6 ،اقامتــگاه ســنتی3 ،
پانســیون و  398راهنمــای تــور اســت» (فرخــی.)1398 ،

سال یازدهم  ،شماره دوم ،تابستان 1401
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و پــس از انجــام پنــج مصاحبــه تعــداد ســؤاالت بــه ده کاهــش
یافــت .دو ســؤال جدیــد اضافــه شــد و پنــج ســؤال بهعلــت
ارتبــاط مفهومــی در هــم ادغــام شــد.
مصاحبههــا بهصــورت حضــوری و مکاتبــهای انجــام
شــد و از مصاحبهشــوندگان خواســته شــد بــر اســاس
تخصــص و تجربــۀ خــود چالشهــای توســعۀ پایــدار
گردشــگری اســتان کرمــان را تبییــن و راهکارهــای متناظــر بــا
آنهــا را معرفــی کننــد.
در جــدول  ،1تعــداد منابــع دادههایــی کــه در ایــن
پژوهــش کدگــذاری شــده بــه تفکیــک ذکــر شــده اســت.

شــدند .در ایــن فراینــد هشــت مضمــون بــرای چالشهــای
توســعۀ پایــدار گردشــگری اســتان کرمــان ایجــاد شــد .ایــن
تقســیمبندی موجــب کشــف روابــط و تنظیــم یافتههــای
پژوهــش شــد.
کرســول بـرای اعتبــار یــا روایــی پژوهــش کیفــی هشــت
راهبــرد پیشــنهاد میکنــد کــه رعایــت دســتکم دو مــورد
بــرای پژوهــش اعتبــاری پذیرفتنــی ایجــاد میکنــد .در ایــن
پژوهــش دو راهبــرد بــهكار گرفتــه شــده اســت )1 :درگیــری
طوالنیمــدت پژوهشــگر بــا فضــای پژوهشــی و مشــاهدات
مــداوم بــا افـراد موضــوع پژوهــش ،فراگیــری فرهنــگ آن محیط
و کنتــرل بدفهمیهــای ناشــی از مداخلههــای پژوهشــگر یــا
مطلعــان؛  )2مثلثســازی از طریــق گــرداوری شــواهد از
منابــع مختلــف شــامل تئوریهــای گوناگــون ،پژوهشــگرهای
متعــدد ،منابــع اطالعاتــی متنــوع و شــیوههای گوناگــون.
مثلثســازی بــه اســتفاده از منابــع متعــدد دادههــا بــرای
ترســیم نتایــج دربــارۀ آنچــه حقیقیــت را تشــکیل میدهــد
اشــاره دارد (طباطبایــی و همــکاران .)666 :1392 ،در ایــن
پژوهــش از مثلثســازی منابــع دادههــا و مثلثســازی
محقــق بــرای كدگــذاری دادههــا ،نامگــذاری مفاهیــم و
دســتهبندی مفاهیــم در مضامیــن پنجگانــه اســتفاده شــده
اســت.
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آثــار و ظرفیتهــای حــوزۀ گردشــگری اســتان کرمــان
را میشــود در یــک دســتهبندی کلــی بــه چنــد حــوزه
تقســیم کــرد:
 )1گردشــگری تاریخــی کــه شــامل ابنیــه و مکانهــای
متعــدد تاریخــی و باســتانی از دورههــای کهــن تــا دورۀ معاصر
اســت (ماننــد بقایــای تمــدن جیرفــت ،ارگ بــم و رایــن،
روســتای تاریخــی میمنــد ،گنبــد جبلیــه ،بــاغ شــاهزاده ،بــاغ
فتحآبــاد ،مقبــرۀ خواجــه اتابــک ،بناهــای تاریخــی شــهر کرمــان).
 )2گردشــگری در حــوزۀ طبیعــت (اکوتوریســم) کــه
در ایــن زمینــه اســتان کرمــان دارای وســعت زیــاد و تنــوع
آبوهوایــی اســت و در همــۀ فصــول ســال میتوانــد میزبــان
گردشــگران باشــد .چالــۀ لــوت ،جازموریــان ،درۀ راگــه،
پــارک ملــی خبــر و مناطــق نمونــۀ گردشــگری از جاذبههــای
مهــم گردشــگری طبیعــی در اســتان کرمــان اســت .وجــود
کوههــا ،آبشــارها و روســتاهای نمونــۀ گردشــگری کرمــان را
بــه یکــی از جاذبههــای متنــوع گردشــگری طبیعــی کشــور
تبدیــل کــرده اســت .گردشــگری نجــوم ،بهعلــت شــرایط
جغرافیایــی و آســمان کرمــان نیــز از ظرفیتهــای گردشــگری
اســتان کرمــان اســت کــه حالتــی بینبخشــی دارد و در حــوزۀ
گردشــگری علمــی نیــز قــرار میگیــرد.
 )3گردشــگری فرهنگــی کــه بهعلــت وجــود
فرهنگهــا و اقــوام گوناگــون و شــیوههای زندگــی روســتایی و
عشــایری جذابیــت زیــادی بـرای عالقهمنــدان بــه گردشــگری
فرهنگــی دارد.
 )4گردشــگری مذهبــی نیــز بهعلــت وجــود مســاجد
متعــدد از دورههــای تاریخــی گوناگــون و امامزادههــا و
زیارتگاههــا یکــی از جذابتریــن حوزههــای گردشــگری
در اســتان کرمــان اســت .عالوهبرایــن ،وجــود مقبــرۀ عارفــان
نــامدار ازجملــه مقبــرۀ شــاه نعمتاللــه ولــی زمینــۀ توســعۀ
گردشــگری عرفانــی را نیــز فراهــم میکنــد.

 )5اســتان کرمــان ظرفیــت فراوانــی در جــذب
گردشــگری حــوزۀ ســامت دارد و وجــود پزشــکان متخصــص
و چنــد دانشــگاه علــوم پزشــکی ظرفیــت الزم بــرای ایــن
حــوزه را فراهــم میکنــد.
در ایــن بخــش ،مفاهیــم و مضامیــن پژوهــش (هــر
مفهــوم بیانگــر یــک چالــش توســعۀ پایــدار گردشــگری
اســتان کرمــان اســت) در قالــب جــدول نشــان داده میشــود؛
بــه ایــن ترتیــب کــه در کنــار هــر مفهــوم نمونــۀ دادههایــی
(نقلقــول از مصاحبههــا و دیگــر منابــع استفادهشــده) کــه
هــر مفهــوم بــر اســاس آن شــکل گرفتــه اســت ارائــه میشــود.
پــس از هــر جــدول ،توضیــح و تفســیر مربــوط بــه هــر مفهــوم
ارائــه شــده و بــه نمونههــای بیشــتری از دادههــای پژوهــش
اشــاره شــده اســت .ترســیم جــداول بــر اســاس مقــوالت
پژوهــش انجــام شــده اســت (هریــک از مقــوالت پژوهــش
شــامل دســتهای از چالشهــای توســعۀ گردشــگری پایــدار
اســتان کرمــان اســت) .بهعبارتــی ،آن دســته از چالشهــای
توســعۀ گردشــگری پایــدار اســتان کرمــان کــه بــا یکدیگــر
ارتبــاط و همخوانــی دارنــد در یــک مضمــون و در کنــار هــم
قــرار گرفتهانــد.
چالشهایمربوطبهمضمونسیاستگذاری
وبرنامهریزی
برخــی از چالشهــای استخراجشــده از دادههــای
پژوهــش در مضمــون سیاســتگذاری و برنامهریــزی
دســتهبندی شــد ه اســت .منظــور از چالشهــای
سیاســتگذاری و برنامهریــزی چالشهایــی اســت
کــه مربــوط بــه روشهــا و محتــوای سیاســتگذاری و
برنامهریــزی در زمینــۀ توســعۀ گردشــگری پایــدار اســتان
کرمــان اســت .مفاهیــم و نمونــۀ دادههــای مربــوط بــه هریــک
در جــدول  2نشــان داده شــده اســت.

جدول  :2دادهها و مفاهیم مربوط به مضمون سیاستگذاری و برنامهریزی
مفهوم

نمونۀ دادهها

فقدان برنامۀ جامع و راهبردی

برنامۀ جامع و راهبردی در قالب طرحهای اجرایی در زمینۀ توسعۀ گردشگری استان کرمان وجود ندارد (مصاحبۀ .)1398 ،1

فقدان برنامۀ راهبردی و عملیاتی

نبود برنامۀ راهبردی و عملیاتی در زمینۀ توسعۀ گردشگری و فقدان چشمانداز توسعۀ گردشگری استان کرمان یکی از
مشکالت مهم این حوزه است (مصاحبۀ .)1398 ،2

قوانین و مصوبات مشکلساز

قوانین و مصوبات مشکلساز برای کسانی که در زمینۀ صنعت گردشگری فعالیت میکنند یکی از چالشهای
این حوزه است (مصاحبۀ .)1398 ،1

مغفولماندن آییننامههای بخش
گردشگری

بسیاری از آییننامههای بخش گردشگری از جمله تدوین سند گردشگری استان تاکنون مغفول مانده است .عالوهبر این
حوزه و با توجه به ظرفیتهای موجود در استان ،پیشنهاد تدوین همۀ آییننامههای مربوط به فضای کسبوکار
بزاده.)1396 ،
را مطرح کردهایم (طبی 

تغییر دولتها و تغییر سیاستها

تغییر دولتها به تغییر سیاستها منجر میشود و این چالشی مهم است .تحوالت سیاسی به کاهش و افزایش
گردشگر منجر میشود (مصاحبۀ .)1389 ،5

شناسايي چالشهای توسعۀ گردشگری پایدار در استان کرمان

بیاستفادهماندن مزیتها و ظرفیتهای
گردشگری

تنوع کشاورزی ،تنوع آبوهوا ،جاذبههای طبیعی و تاریخی ،دمای بیسابقۀ  76درجه در کویر کرمان و برداشت پسته
از جمله مزیتهای استان کرمان برای جذب گردشگر است که بیاستفاده مانده و در بسیاری از نقاط دنیا معیاری برای
جذب توریسم است .تنوع شیرینی و غذای کرمان شگفتانگیز است و باید شیرینی و غذای سنتی شهر مشخص ،نهادینه
و معرفی شود (کرمانی.)1398 ،

اولویتنبودن گردشگری

مدیران گردشگری ما باید تکلیف این سؤال اساسی را مشخص کنند که آیا رونق صنعت گردشگری جزو اولویتهای
توسعه در استان کرمان قرار دارد یا نه .پس از اینکه پاسخ به این سؤال کالن و اساسی مشخص شد ،باید به سراغ سایر
ً
چالشها رفت .مثال اگر پاسخ سؤال اول مثبت بود باید مشخص شود که آیا تمامی حوزههای صنعت گردشگری مدنظر
است یا فقط حوزههای خاصی( ...مصاحبۀ .)1389 ،6

ضعف رقابت در گردشگری

یکی از چالشهای مهم توسعۀ گردشگری این است که در این زمینه نتوانستهایم رقابت ایجاد کنیم (مصاحبۀ .)1389 ،5

فصلیبودن گردشگری

زنگ گردشگری درکشور ما ایام عید نواخته میشود و دیگر کمرنگ میشود .الزم است در سایر فصول سال هم از آن
حمایت شود (مصاحبۀ .)1398 ،9

بیتوجهی به کسبوکار گردشگری
روستاییان

ً
نبود تخصیص یا کمبود بودجه در برخی بخشها مثال آموزشهای کسبوکار برای افرادی که تازه وارد گردشگری شدهاند،
مثل روستاییان (مصاحبۀ .)1389 ،13

نبود اطالعات کافی دربارۀ
زیرساختهای گردشگری

نبود اطالعات کافی و درست دربارۀ زیرساختهای گردشگری بهمنظور برنامهریزی برای آینده یکی از چالشهای مهم
توسعۀ گردشگری استان است (مصاحبۀ .)1389 ،13

کلیگرایی در تصمیمگیریها

کلیگرایی در تصمیمگیریها یکی از چالشهای مهم توسعۀ گردشگری استان است .در بسیاری موارد نمیتوان نتایج را
تعمیم داد .چالشهای سایتهای تاریخی و هتل با سایتهای طبیعی متفاوت است (مصاحبۀ .)1389 ،13

کمبود ایدههای توسعۀ گردشگری

نبود مدیران کارآمد و متخصص و وجود مدیرانی که ایده و خالقیت ندارند و نگاهشان همیشه به برنامهها و بودجههای
مرکز است (مصاحبۀ تور .)1398 ،2

چالشهای مربوط به مضمون مدیریتی و اداری
برخــی از چالشهــای استخراجشــده از دادههــای
پژوهــش در مضمــون مدیریتــی و اداری دســتهبندی شــده
اســت .چالشهــای مدیریتــی و اداری بــه چالشهایــی گفتــه

میشــود کــه بــه ویژگیهــای مدیــران و ســاختار مدیریتــی
و اداری حــوزۀ گردشــگری اســتان کرمــان مرتبــط اســت.
مفاهیــم و نمونــۀ دادههــای مربــوط بــه هــر مفهــوم در جــدول
 3نشــان داده شــده اســت.

جدول  :3دادهها و مفاهیم مربوط به مضمون مدیریتی و اداری
مفهوم

نمونۀ دادهها

ناهماهنگی بین سازمانهای دولتی

یکی از چالشهای مهم توسعۀ گردشگری استان کرمان ناهماهنگی در همکاری بین سازمانهای دولتی ذیربط در صنعت
گردشگری است و تصمیمگیریهای منفک این سازمانها مانع توسعۀ گردشگری است (مصاحبۀ .)1398 ،1

بیتجربگی نیروی انسانی

در مؤسسات گردشگری استان کرمان ،کادر اداری در مواردی بیتجربه و کماطالعاند (مصاحبۀ .)1398 ،1

سیاسیبودن مدیران گردشگری

مدیران باید نگرش مثبت به گردشگری داشته باشند و از وابستگیهای سیاسی به دور باشند (مصاحبۀ .)1389 ،5

مرکزگرایی مدیران گردشگری

نبود مدیران کارآمد و متخصص و وجود مدیرانی که ایده و خالقیت ندارند و نگاهشان همیشه به برنامهها و بودجههای
مرکز است (مصاحبۀ تور .)1398 ،2

ضعف تخصصگرایی در گردشگری

نکته و چالش دوم تخصصگرایی در صنعت گردشگری و بهخصوص در بخش مدیریت گردشگری است که باید تجدیدنظر
کلی دربارۀ آن صورت گیرد (مصاحبۀ .)1389 ،6

اعمال سلیقۀ مدیران

عالوهبر بخشنامههایی که در این زمینه وجود دارد ،اعمال سلیقه از سوی مسئوالن و کارشناسان زیاد است (مصاحبۀ .)1398 ،10

فصلنامه علمی  -پژوهشی گردشگری و توسعه

بیتوجهی به ابعاد مختلف گردشگری

مدیران ارشد ما هنوز به تعریفی جامع از گردشگر ،صنعت گردشگری و حوزههای مختلف این صنعت دست نیافتهاند.
بهعبارتی برای مدیران ارشد گردشگری هنوز این سؤاالت اساسی پاسخ روشنی ندارد (مصاحبۀ .)1389 ،6
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مفهوم

نمونۀ دادهها

ضعف نظارت بر قیمتها

ً
نظارتی بر قیمتهای فروشگاهها در پارکها وجود ندارد .مثال قیمتها در جنگل قائم و بوستان مادر که از پارکهای شلوغ کرمان
است در برخی روزها افزایش زیادی پیدا میکند .گاهی قیمتها بیش از  100درصد افزایش مییابد (مصاحبۀ .)1398 ،7

نبود نظارت و خالقیت

برخی از چالشهای گردشگری ریشه در مدیریت و نظارت و نبود خالقیت دارد که بدون بودجه هم قابل حل است
(مصاحبۀ .)1398 ،7

کمبود نقدینگی فعاالن گردشگری

ً
از سویی افرادی که به فعالیت در حوزۀ گردشگری عالقهمندند معموال با مشکل کمبود نقدینگی روبهرو میشوند و مشکالت
عدیدهای که در دریافت وام از نظام بانکی با آن مواجهاند سبب انصراف عالقهمندان فعالیت در این حوزه میشود
(مصاحبۀ .)1398 ،8

پیچیدگی دریافت تسهیالت
گردشگری

پیچیدگی مسیر دریافت تسهیالت برای توسعۀ خدمات و اماکن الزم در گردشگری برای سرمایهگذاران یکی از مشکالت مهم
این صنعت است .برای دریافت تسهیالت در استان کرمان پس از ارائۀ طرح و تأیید آن باید به تهران مراجعه شود
(مصاحبۀ تور .)1398 ،5

کمبود بودجۀ آموزش کسبوکار
گردشگری

ً
عدم تخصیص بودجه یا کمبود آن در برخی بخشها ،مثال آموزشهای کسبوکار برای افرادی که تازه وارد گردشگری شدهاند،
مثل روستاییان (مصاحبۀ .)1389 ،13

ضعف دانشگاه علمی کاربردی میراث
فرهنگی

دانشگاه علمی کاربردی میراث فرهنگی از غنای کافی برخوردار نیست ،به نیروی انسانی و توانمندی آن توجه کافی نمیشود و
پستهای مدیریتی را غیرکرمانیها اداره میکنند (مصاحبۀ .)1398 ،10

وضعیت متزلزل حفاظت از آثار و
محوطههای تاریخی

استان کرمان ،در مقایسه با استانهایی مانند یزد ،اصفهان و حتی خراسان جنوبی ،در حفاظت از آثار و محوطهها و ابنیۀ
تاریخی وضعیتی بسیار متزلزل دارد (مصاحبۀ .)1398 ،11

رابطۀ یکسویۀ سازمانهای مردمنهاد
با سازمان میراث فرهنگی

سوءمدیریتهایی وجود داشته است و تاکنون ارتباطی که با سازمان میراث فرهنگی داشتهایم یکطرفه بوده است؛ به این معنی
که اگر آنان  30درصد از ما حمایت کردهاند ما  70درصد از میراث فرهنگی کرمان حمایت کردهایم (پورشعبان. )1397 ،

نبود حمایت مالی سازمان میراث
فرهنگی از سازمانهای مردمنهاد

متأسفانه از سوی سازمان بازخورد نداشتهایم؛ اما تاکنون کوتاه نیامدهایم .با وجود وضعیت و شرایط نامناسب اقتصادی از
جیب هزینه کردهایم ،چرا که سازمان میراث فرهنگی حتی یک ریال کمک نکرده است (پورشعبان.)1397 ،

چالشهای مربوط به مضمون حملونقل پژوهــش در مضمــونحملونقــل و ارتباطــات دســتهبندی
شــده اســت .ایــن مفاهیــم و نمونــۀ دادههــای مربــوط بــه هــر
و ارتباطات
برخــی از چالشهــای استخراجشــده از دادههــای مفهــوم در جــدول  4نشــان داده شــده اســت.
جدول  :4دادهها و مفاهیم مربوط به مضمونحملونقل و ارتباطات
مفهوم

نمونۀ دادهها

ضعف ایمنیحملونقل

ازجمله مشکالت مهم توسعۀ گردشگری کرمان ایمننبودن وسایل نقلیه و جادهها است .در مواردی این وسایلحملونقل
راحت و زیبا نیستند (مصاحبۀ .)1398 ،1

فقدان پارکینگ مناسب

برخی از جاذبههای گردشگری استان کرمان فاقد راه ارتباطی مناسب است یا پارکینگ مناسبی در اطراف آنها وجود ندارد
(مصاحبۀ .)1398 ،4

فقدان سامانۀ اطالعات جغرافیایی

سامانۀ اطالعات جغرافیایی برای اطالع از محل پارکینگها و سایر امکانات گردشگری بهصورت آنالین در دسترس
گردشگران نیست (مصاحبۀ .)1398 ،2

پراکندگی جاذبههای گردشگری

با توجه به اینکه ظرفیتهای گردشگری استان در سطح منطقه پراکنده است .ارائۀ خدمات مطلوب در حوزۀحملونقل و
ارتباطجمعی ضروری است (مصاحبۀ .)1389 ،12

آسیبپذیری راهها در برابر حوادث
غیرمترقبه

آسیبپذیری بسیاری از راههای زمینی در مخاطرات مثل سیل و زلزله و ریزش کوه ،نبود راه ارتباطی تلفن و اینترنت در برخی
مناطق دورافتادۀ گردشگری مثل روستاهای اطراف شهداد (مصاحبۀ .)1389 ،13

قرارداشتن کرمان در انتهای مسیر
گردشگری

قرارداشتن کرمان در انتهای مسیر گردشگری نیز از دیگر مشکالت محسوب میشود؛ یعنی وقتی گردشگری به کرمان آمد،
چون بعد از آن مقصدی برای گردشگری تعریف نشده است ،باز هم باید مسیری را که آمده است برگردد و این کار دشواری
است .بنابراین برای رفع این مشکل باید پروازهای مناسبی پیشبینی شود (سیاوشی.)1394 ،

شناسايي چالشهای توسعۀ گردشگری پایدار در استان کرمان

نبود پرواز خارجی مستقیم

نبود پرواز خارجی مستقیم به استان کرمان یکی از مهمترین مشکالت پیشروی توسعۀ گردشگری پایدار استان کرمان است
(مصاحبۀ تور .)1398 ،5

نوسان قیمت بلیتهای پرواز

نوسانات بیشازحد قیمت بلیتهای پرواز به استان کرمان چالش بزرگ دیگری برای صنعت گردشگری استان کرمان است
(مصاحبۀ تور )1398 ،5

قرارداد با آژانسهای مسافرتی
غیرکرمانی

متأسفانه امکان رقابت آژانسهای کرمان با آژانسهای مسافرتی تهران وجود ندارد و بیشتر با آژانسهای تهران قراداد بسته
میشود و کرمانیها کمتر مورد توجه قرار میگیرند (مصاحبۀ .)1398 ،10

ضعف اینترنت مراکز اقامتی

زیرساختها در حوزۀ اینترنت هتلها و بومگردی بهخوبی فراهم نشده است (مصاحبۀ .)1398 ،10

ضعف ارتباطات در مناطق دورافتادۀ
گردشگری

نبود راه ارتباطی تلفن و اینترنت در برخی مناطق دورافتادۀ گردشگری مثل روستاهای اطراف شهداد(مصاحبۀ .)1389 ،13

اســت .ایــن مفاهیــم و نمونــۀ دادههــای مربــوط بــه هــر مفهــوم
در جــدول  5نشــان داده شــده اســت.

جدول  :5دادهها و مفاهیم مربوط به مضمون هتلداری و اقامت
مفهوم

نمونۀ دادهها

فقدان هتلهای بومی

هتلهای متناسب با زیستبوم و هتلهای سنتی متفاوت از جوامع صنعتی و مدرن در استان کرمان وجود ندارد .خود این نوع هتلها
جذابیت گردشگری دارند (مصاحبۀ .)1398 ،1

ضعف کمپهای کوهنوردی و
طبیعتگردی

مراکز اقامتی و هتلهای کرمان وضعیت مناسبی دارند اما در مجاورت برخی مقاصد گردشگری مثل کلوتهای شهداد یا کمپهای
کوهنوردی و طبیعتگردی وضعیت مطلوب نیست و الزم است تسهیالتی در اختیار هتلداران و عالقهمندان قرار گیرد تا این مراکز
اقامتی توسعه یابند (مصاحبۀ .)1398 ،4

کمبود ظرفیت اقامت

در حوزۀ هتلداری در سالهای اخیر تعداد گردشگران بیش از ظرفیت مکانهای اقامتی بوده است و این حوزه توسعه پیدا نکرده
است (مصاحبۀ .)1389 ،5

کمبود اقامتگاههای مناسب

نبود اقامتگاهها و هتلهای مناسب در استان برای پذیرش ظرفیت زیاد گردشگری .گفتنی است ،استان کرمان فقط یک هتل پنجستاره
دارد (مصاحبۀ تور .)1398 ،5

تضمین امنیت استراحتگاهها

نیاز اساسی این نوع گردشگری تضمین امنیت و استراحتگاههای بینراهی مطمئن است (مصاحبۀ .)1389 ،6

ضعف نیروی انسانی هتلداری

نیروی انسانی در هتلداری بهخوبی آموزش داده نشده است (مصاحبۀ .)1398 ،10

نبود سامانۀ یکپارچۀ معرفی
امکانات اقامتی استان

نبود سامانۀ یکپارچۀ معرفی امکانات اقامتی استان یکی از مشکالت اصلی گردشگرانی است که وارد استان کرمان میشوند
(مصاحبۀ .)1389 ،13

زیادبودن هزینۀ اقامت

زیادبودن هزینۀ اقامتگاهها نسبتبه کیفیت با توجه به کمبود خدمات از چالشهای مهم توسعۀ گردشگری است (مصاحبۀ تور .)1398 ،2

بعد مسافت اقامتگاه و
جاذبههای گردشگری

فاصلۀ بیشازحد هتلها و اقامتگاههای مناسب با سایتهای گردشگری برای استفادۀ گردشگران از مشکالت گردشگری استان
کرمان است (مصاحبۀ تور .)1398 ،5

مســئلۀ اقامــت یکــی از مهمتریــن مســائل موردتوجــه
ً
گردشــگران اســت .معمــوال گردشــگران ،پیــش از آغــاز ســفر،
حملونقــل و اقامــت را پیشبینــی میکننــد و برنامهریزیهــای
الزم را انجــام میدهنــد؛ درنتیجــه هرگونــه چالشــی در ایــن
زمینههــا باعــث انصــراف گردشــگران میشــود.

در زمینــۀ هتــلداری و مســئلۀ اقامــت ،چالشهــای
متعــددی در مصاحبههــا بیــان شــده اســت .برخــی از ایــن
چالشهــا مربــوط بــه ّ
کمیــت و برخــی مربــوط بــه کیفیــت
مراکــز اقامــت گردشــگران در اســتان کرمــان اســت.

سال یازدهم  ،شماره دوم ،تابستان 1401
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چالشهــای مربــوط بــه مضمــون تبلیغــات
و اطالعرســانی
برخــی از چالشهــای استخراجشــده از دادههــای

پژوهــش در مضمــون تبلیغــات و اطالعرســانی دســتهبندی
شــده اســت .ایــن مفاهیــم و نمونــۀ دادههــای مربــوط بــه هــر
مفهــوم در جــدول  6نشــان داده شــده اســت.

جدول  :6دادهها و مفاهیم مربوط به مضمون تبلیغات و اطالعرسانی

سال یازدهم  ،شماره دوم ،تابستان 1401

مفهوم

نمونه داده ها

ناشناختهبودن کرمان

استان کرمان هنوز ناشناخته است .این استان از شرق تا غرب و از شمال تا جنوب ،تمدنها و ظرفیتهای فراوانی در خود
نهفته است که با برنامهریزی و تبلیغات اصولی میشود استان کرمان را به مقصد نهایی برای گردشگران تبدیل کرد
(مصاحبۀ .)1389 ،12

تصویر غیرواقعی از استان کرمان

متأسفانه بسیاری از جاذبههای گردشگری استان کرمان ناشناخته مانده است و تصویری که از استان کرمان در ذهن
ً
گردشگران داخلی و خارجی وجود دارد خیلی منطبق با واقع نیست .شخصا شاهد تعجب و شگفتی بسیاری از مسافران
پس از ورود به استان کرمان بودهام .در نتیجه الزم است جاذبههای گردشگری کرمان به شکل مطلوبتری تبلیغ شود
(مصاحبۀ .)1398 ،4

ضعف تبلیغات گردشگری

برنامههای تبلیغاتی متنوعی برای معرفی جاذبههای گردشگری نداریم یا محدودیت در این زمینه وجود دارد .سیستم واحدی
برای تبلیغات و بازاریابی گردشگری برای استان کرمان وجود ندارد (مصاحبۀ .)1398 ،1

فقدان فرهنگ فضای مجازی
در تبلیغات گردشگری

فرهنگ فضای مجازی برای استفاده در تبلیغات گردشگری شکل نگرفته است (مصاحبۀ .)1398 ،2

ضعف تبلیغات بومگردیها

ً
مراکز بومگردی در استان درحال شکلگیری است اما هیچ تبلیغی انجام نمیشود تا مردم با آن آشنا شوند .من که تقریبا پیگیر
ً
این مسائل هستم تازه دو هفته پیش متوجه شدم که مثال در رفسنجان دو سه مرکز بومگردی وجود دارد .بومگردیها که از
نظر محیط راحت و دنج و از نظر خدمات و هزینهها مزیتهای خوبی نسبت به هتلها و مسافرخانهها و رستورانها دارند
ناشناخته ماندهاند (مصاحبۀ .)1398 ،7

ضعف تبلیغات جهانی
گردشگری کرمان

متأسفانه دربارۀ کرمان و آثار گردشگری آن تبلیغات کمی در جهان شده است (مصاحبۀ .)1398 ،10

جامعنبودن تبلیغات گردشگری

تبلیغ جاذبههای گردشگری استان بهصورت کامل و جامع صورت نمیگیرد ،حال آنکه تبلیغات چه بهصورت چاپ در
روزنامهها و مجالت و چه بهصورت پخش تلویزیونی در افزایش سطح آگاهی افراد و شناخت آنان تأثیر بسزایی دارد و در
جذب گردشگر مؤثر خواهد بود .این مورد نیز نیازمند توجه بیشتری از سوی مسئوالن ذیربط است (مصاحبۀ تور .)1398 ،1

نشــدهاند .در مــواردی حتــی مــردم بومــی اســتان از وجــود
برخــی جاذبههــا در اســتان کرمــان اطــاع ندارنــد و در
ً
مجمــوع گردشــگران ورودی بــه اســتان کرمــان عمدتــا از
وجــود ایــن جاذبههــای متنــوع دچــار حیــرت میشــوند.

یکــی از عوامــل مؤثــر بــر جــذب گردشــگر ،تبلیــغ
جاذبههــا و زیرســاختهای گردشــگری اســت .در صــورت
فراهمبــودن زیرســاختها ،اگــر تبلیغــات و اطالعرســانی
گردشــگری بهخوبــی انجــام نشــود و گردشــگران تصویــر
روشــنی از وضعیــت گردشــگری منطقــه نداشــته باشــند
چالشهای مربوط به مضمون زیرساختها
دس ـتیابی بــه اهــداف توســعۀ گردشــگری میســر نمیشــود.
یکــی از چالشهــای مهــم توســعۀ گردشــگری و امکانات رفاهی و تفریحی
برخــی از چالشهــای استخراجشــده از دادههــای
اســتان کرمــان ،کــه در مصاحبههــای پژوهــش و گفتههــای
گردشــگران و فعــاالن صنعــت گردشــگری کرمــان مــورد پژوهــش در مضمــون زیرســاختها و امکانــات رفاهــی و
توجــه و تأکیــد جــدی قــرار گرفتــه اســت« ،منطبقنبــودن تفریحــی دســتهبندی شــده اســت .ایــن مفاهیــم و نمونــۀ
تصــور گردشــگران بــا واقعیــت جاذبههــای گردشــگری دادههــای مربــوط بــه هــر مفهــوم در جــدول  7نشــان داده
اســتان کرمــان» اســت .ایــن دیــدگاه مؤیــد ایــن اســت کــه شــده اســت.
جاذبههــای گردشــگری اســتان کرمــان بهخوبــی معرفــی
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فقدان رستوران استاندارد برای گردشگران
خارجی

رستوران استاندارد برای گردشگران خارجی نداریم و با استانداردهای جهانی فاصله داریم (مصاحبۀ .)1389 ،5

فقدان رستوران مناسب در مجاورت جاذبهها

ً
وضعیت زیرساختهای گردشگری در شهرستانهای استان خوب نیست .یعنی شما یک غذاخوری نسبتا خوب پیدا
نمیکنید .این معضل در روزهای تعطیل بیشتر میشود .بر اساس تجربههای شخصی ،من در شهرهای بم ،شهداد و
راین که از مراکز مهم گردشگری استان هستند با این معضل مواجه بودهام (مصاحبۀ .)1398 ،7

ارائهندادن خدمات در قبال هزینۀ بلیت

پول بلیت و ورودی برای برخی از مراکز دریافت میکنند ولی کوچکترین خدماتی ارائه نمیشود.

ضعف روشنایی و امکانات بهداشتی پارک ها

فصلنامه علمی  -پژوهشی گردشگری و توسعه

مفهوم

نمونه داده ها

برخی از پارکهای موجود حتی المپ برای روشنایی ندارند ،برای نمونه ،پارک شهرک نیکزاد .گردشگر حق دارد در
پارکی استراحت کند که روشنایی داشته باشد ،سرویس بهداشتیهایش شیر سالم و المپ داشته باشد و تمیز باشد
(مصاحبۀ .)1398 ،7

کمبود بخش درمانی فعال

کمبود بخش درمانی فعال در حوزۀ گردشگری مانند محور گردشگری هفتباغ از مشکالت مهم این حوزه است
(مصاحبۀ تور .)1398 ،2

مشکالت تجهیز خانههای قدیمی بهعنوان
زیرساخت گردشگری

خانههای قدیمی زیادی در شهر کرمان وجود دارد که خیلیها ترغیب میشوند این مکانها را تعمیر ،تجهیز و برای
رستوران و اقامتگاه استفاده کنند اما این خانهها در تملک میراث فرهنگی است و میراث فقط یکسال اجازۀ واگذاری
میدهد که برای سرمایهگذاران به صرفه نیست (سیاوشی.)1394 ،

نبود باغوحش استاندارد

در استان کرمان زیرساختهای گردشگری در بعد تفریحی ،مثل باغوحش استاندارد ،وجود ندارد (مصاحبۀ .)1398 ،1

ضعف امکانات تفریحی جاذبههای
برونشهری

امکانات تفریحی در مجاورت جاذبههای گردشگری شهری وضعیت خوبی دارد اما دربارۀ جاذبههای روستایی و دور از
مراکز شهری وضعیت مطلوب نیست (مصاحبۀ تور .)1398 ،7

کمبود تابلوهای راهنمای گردشگری

نبود تابلوهای راهنمای مناطق تفریحی ،سیاحتی ،باستانی ،تاریخی و گردشگری برای هدایت گردشگران به مناطق
گردشگری از مشکالت این استان است .گفتنی است حتی خود مردم استان کرمان از وجود بیشتر سایتهای گردشگری
موجود در استان کرمان بیخبرند (مصاحبۀ تور .)1398 ،5

ضعف امکانات گردشگری مجاور جاذبهها

بیشتر سایتهایهای گردشگری استان کرمان فاقد همه یا بیشتر امکانات و تأسیسات و زیرساختهای الزم گردشگری
ً
استان است .مثال سایت مهم شهداد فاقد همۀ زیرساختها و تأسیسات گردشگری است (مصاحبۀ تور .)1398 ،5

نبود امکانات در زمینۀ جاذبۀ
گردشگری نجوم

آسمان کرمان خود یک جاذبه است،اما برای دیدن ستارهها تلسکوپی در این شهر وجود ندارد ،درحالیکه میتوان یک روز
را برای دیدن ستارههای کویر به جهان معرفی کرد اما در کرمان و ایران به این مباحث پرداخته نشده است (کرمانی.)1398 ،

صــرف وجــود جاذبههــای گردشــگری موجــب رونــق
گردشــگری نمیشــود .برخــورداری جاذبههــای گردشــگری
از امکانــات رفاهــی و تفریحــی قابلیــت جــذب گردشــگران
را افزایــش میدهــد ،باعــث رونــق اقتصــاد محلــی میشــود،
اشــتغال ایجــاد میکنــد و زمینــۀ توســعۀ گردشــگری را
فراهــم میکنــد .ازایــنرو توجــه بــه زیرســاختهای رفاهــی
و تفریحــی محــل جاذبههــای گردشــگری هــر منطقــه بایــد
مــورد توجــه ســازمانهای ذیربــط قــرار گیــرد.

چالشهــای مربــوط بــه مضمــون آمــوزش

و راهنمــای گردشــگران
برخــی از چالشهــای استخراجشــده از دادههــای
پژوهــش در مضمــون آمــوزش و راهنمــای گردشــگران
دســتهبندی شــده اســت .ایــن مفاهیــم و نمونــۀ دادههــای
مربــوط بــه هــر مفهــوم در جــدول  8نشــان داده شــده
اســت.

سال یازدهم  ،شماره دوم ،تابستان 1401

ضعف دسترسی به خودپرداز

دسترسی به منابع مالی و دستگاه خودپرداز بسیار کم است .برای مثال ،روستای شفیعآباد شهداد (مصاحبۀ .)1389 ،13
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فصلنامه علمی  -پژوهشی گردشگری و توسعه
سال یازدهم  ،شماره دوم ،تابستان 1401

مفهوم

نمونه داده ها

ضعف زبان انگلیسی راهنمایان

بسیاری از لیدرها و هتلداران و کارشناسان فعال در زمینۀ گردشگری به زبان انگلیسی تسلط ندارد
(مصاحبۀ .)1398 ،1

ضعف اطالعات راهنمایان گردشگری

عدم حضور کارشناسان زبده در اماکن تاریخی بهشدت احساس میشود .کارشناسان حاضر نمیتوانند به
سؤاالت تاریخی و باستانشناسی مردم پاسخ دهند و این مسئله را از نزدیک شاهد بودم
(مصاحبۀ .)1398 ،9

استفادهنکردن از راهنمایان محلی

فرهنگ گردشگری استان هنوز در استفاده از راهنمایان محلی گردشگری توسعه نیافته است
(مصاحبۀ .)1398 ،2

محدودیت زمان بازدید راهنمایان
گردشگری

راهنمای گردشگران در بسیاری موارد وجود ندارد یا ساعتهای بازدید و زمان حضور راهنمایان محدود
است (مصاحبۀ .)1389 ،5

کمبود راهنما در مراکز تاریخی

تاریخی که از مهم ترین جاذبههای گردشگری استان کرمان هستند ،فاقد
براساس تجربه شخصی ،مراکز
ِ
راهنما که درباره آن مراکز به گردشگران توضیح دهد تا با آگاهی این بناها را نگاه کنند .نصب یک تابلو
معرفی با فونت  ۱۰در ورودیها کافی نیست .مردم حوصله ایستادن و خواندن آنها را ندارند
(مصاحبه .)1398 ،7

ضعف آموزش سازمان میراث فرهنگی
در مدارس

اولین چالش در این زمینه گردشگری مدارس است .میراث فرهنگی در مدارس حضوری کمرنگ دارد و
در سرفصلهای درسی مدارس این مسئله کمرنگ است (مصاحبۀ .)1398 ،9

ضعف موسسات آموزش راهنمایان
گردشگری

استادان و مدرسانی که در حوزههای تاریخ و تمدن آگاهی و معرفت الزم را داشته باشند به اندازۀ کافی
نیستند و این موضوع در وضعیت آموزشی مؤسساتی که درحال حاضر عهدهدار برگزاری دورههای آموزشی
ً
تورلیدری هستند کامال مشهود است (مصاحبۀ .)1398 ،11

کاربردینبودن آموزش و فقدان
آموزشهای پیوسته

فقدان آموزشهای پیوسته از بلندمدت برای دستاندرکاران گردشگری ،کاربردینبودن برخی آموزشها،
فقدان نیازسنجی بر اساس کاستیها از مشکالت مهم در این زمینه است (مصاحبۀ .)1389 ،13

مشکل اشتغال راهنمایان گردشگری

نبود اشتغال پویا برای راهنمایان گردشگری بهمنظور ایجاد اشتیاق به ادامۀ فعالیت در این زمینه از
چالشهای مهم است (مصاحبۀ تور .)1398 ،2

گردشــگران کــه دربــارۀ گردشــگران خارجــی نمــود
مییابــد ،تســلط راهنمایــان بــه زبــان خارجــی اســت
تــا بتواننــد اطالعــات الزم را دربــارۀ آثــار و جاذبههــای
گردشــگری بهخوبــی منتقــل کننــد .در ایــن زمینــه ،در
یکــی از مصاحبههــا آمــده اســت« :بســیاری از تورلیدرهــا و
هتـلداران و کارشناســان فعــال در زمینــۀ گردشــگری بــه زبــان
انگلیســی تســلط ندارنــد (مصاحبــۀ .)1398 ،2

یکــی از مهمتریــن اهــداف گردشــگران ،افزایــش
اطالعــات و دانــش دربــارۀ مکانهــا و جاذبههایــی اســت
کــه از آن بازدیــد میکننــد .دســتیابی بــه ایــن اطالعــات
مســتلزم ایــن اســت کــه در محــل جاذبههــای گردشــگری
امکانــات الزم وجــود داشــته باشــد و افـرادی حضــور داشــته
باشــند کــه ایــن اطالعــات را بــا شــیوۀ مناســب در اختیــار
گردشــگران قـرار دهنــد .ایــن کار بــر عهــدۀ مفسـران ســازمان
ً
میـراث فرهنگــی و راهنمایــان گردشــگری اســت کــه معمــوال
چالشهایمربوطبهمضمونمحیطزیست
در محــل جاذبههــای گردشــگری یــا در کل مســیر گردشــگری
برخــی از چالــش استخراجشــده از دادههــای پژوهــش
اطالعــات الزم را در اختیــار گردشــگران قــرار میدهنــد.
در مصاحبههــای پژوهــش برخــی از چالشهــای در مضمــون محیطزیســت دســتهبندی شــده اســت .ایــن
توســعۀ گردشــگری پایــدار اســتان کرمــان بــه ایــن مضمــون مفاهیــم و نمونــۀ دادههــای مربــوط بــه هــر مفهــوم در جــدول
ارتبــاط داشــت .یکــی از نــکات مرتبــط بــا بحــث راهنمــای  9نشــان داده شــده اســت.
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جدول  :9دادهها و مفاهیم مربوط به مضمون محیط زیست

طوفانهای شن و ماسه

طوفانهای شن و ماسه در برخی مناطق استان کرمان که سایتهای گردشگری تاریخی و طبیعی بسیاری دارند
از چالشهای محیطزیستی گردشگری استان کرمان است (مصاحبۀ تور .)1398 ،5

تغییر کاربری زمینهای کشاورزی

یکی دیگر از چالشهای گردشگری کرمان ،تغییر کاربری زمینهای کشاورزی و روستایی است که گردشگری
این حوزه را تهدید میکند (مصاحبۀ .)1398 ،2

گستردگی استان کرمان

گستردگی استان کرمان باعث میشود گردشگران برخی مقاصد گردشگری را در سفر خود از دست بدهند
(مصاحبۀ .)1398 ،4

آسیبهای زیستمحیطی کلوتها

در کلوتها آسیبهای جدی زیستمحیطی وجود دارد (مصاحبۀ .)1389 ،5

اسکان نامناسب و تخریب
محیطزیست

نبود زیرساختهای مناسب در حوزههای گردشگری ،اماکن خدماتی در محلها و حضور گردشگران باعث
استفادۀ ناصحیح از محیطزیست شده و اسکان نادرست گردشگران باعث ایجاد آسیب به محیطزیست شده
است (مصاحبۀ .)1389 ،12

گردشگری انبوه و نابودی محیطزیست

نابودی گونههای نادر گیاهی و جانوری بخاطر گردشگری انبوده از چالشهای برخی سایتهای گردشگری
استان است(مصاحبه .)1389 ،13

آلودگی مقاصد گردشگری

آلودگی و انباشت زباله در مقاصد گردشگری ،ازبینرفتن خاک ،جداشدگی اکولوژیکی و مهاجرت از
چالشهای دیگر است (مصاحبۀ .)1389 ،13

بــرای دســتیابی بــه اهــداف پژوهــش ،ابتــدا توســعۀ
گردشــگری پایــدار اســتان کرمــان متغیــر وابســته درنظــر
گرفتــه شــده اســت .ســپس چالشهــای توســعۀ پایــدار
گردشــگری در قالــب مضامیــن هشــتگانه شناســایی شــده
اســت .1 :سیاســتگذاری و برنامهریــزی .2 ،مدیریتــی و
اداری.3 ،حملونقــل و ارتباطــات .4 ،هتــلداری و اقامــت،

 .5تبلیغــات و اطالعرســانی .6 ،زیرســاختها و امکانــات
رفاهــی و تفریحــی .7 ،آمــوزش و راهنمــای گردشــگران،
 .8زیســتمحیطی .ایــن چالشهــا ،بهعنــوان متغیرهــای
مســتقل و مؤثــر ،توســعۀ گردشــگری پایــدار اســتان کرمــان را
تبییــن میکننــد .در جــدول  10مضامیــن پژوهــش و مفاهیــم
تشــکیلدهندۀ هریــک از آنهــا نشــان داده شــده اســت.

جدول  :10مضامین پژوهش و مفاهیم تشکیلدهندۀ آن

مضامین

مفاهیم (چالشهای توسعۀ گردشگری پایدار استان کرمان)

سیاستگذاری و
برنامهریزی

 )1فقدان برنامۀ جامع و راهبردی؛  )2فقدان برنامۀ راهبردی و عملیاتی؛  )3قوانین و مصوبات مشکلساز؛  )4مغفولماندن
آییننامههای بخش گردشگری؛  )5تغییر دولتها و تغییر سیاستها؛  )6بیتوجهی به ابعاد مختلف گردشگری؛
 )7بیاستفادهماندن مزیتها و پتانسیلهای گردشگری؛  )8اولویتنبودن گردشگری؛  )9ضعف رقابت در گردشگری؛
 )10فصلیبودن گردشگری؛  )11بیتوجهی به کسبوکار گردشگری روستاییان؛  )12نبود اطالعات کافی دربارۀ
زیرساختهای گردشگری؛  )13کلیگرایی در تصمیمگیریها؛  )14کمبود ایدههای توسعۀ گردشگری

مدیریتی و اداری

 )1ناهماهنگی بین سازمانهای دولتی؛  )2بیتجربگی نیروی انسانی؛  )3سیاسیبودن مدیران گردشگری؛  )4مرکزگرایی
مدیران گردشگری؛  )5ضعف تخصصگرایی در گردشگری؛  )6اعمال سلیقۀ مدیران؛  )7ضعف نظارت بر قیمتها؛  )8نبود
نظارت و خالقیت؛  )9کمبود نقدینگی فعاالن گردشگری؛  )10پیچیدگی دریافت تسهیالت گردشگری؛  )11کمبود بودجۀ
آموزش کسبوکار گردشگری؛  )12ضعف دانشگاه علمی کاربردی سازمان میراث فرهنگی؛  )13وضعیت متزلزل حفاظت
از آثار و محوطههای تاریخی؛  )14رابطۀ یکسویۀ سازمانهای مردمنهاد با سازمان میراث فرهنگی؛  )15فقدان حمایت مالی
سازمان میراث فرهنگی از سازمانهای مردمنهاد

حملونقل و
ارتباطات

 )1ضعف ایمنیحملونقل؛  )2فقدان پارکینگ مناسب؛  )3فقدان سامانۀ اطالعات جغرافیایی؛  )4پراکندگی جاذبههای
گردشگری؛  )5آسیبپذیری راهها در برابر حوادث غیرمترقبه؛  )6قرارداشتن کرمان در انتهای مسیر گردشگری؛  )7نبود پرواز
خارجی مستقیم؛  )8نوسان قیمت بلیتهای پرواز؛  )9قرارداد با آژانسهای مسافرتی غیرکرمانی؛  )10ضعف اینترنت مراکز
اقامتی؛  )11ضعف ارتباطات در مناطق دورافتادۀ گردشگری

فصلنامه علمی  -پژوهشی گردشگری و توسعه

وجود گردوغبار

وجود گردوغبارهای فصلی یکی از معضالت محیطزیستی استان کرمان است که باعث کاهش جذب
گردشگر در برخی فصول سال میشود (مصاحبۀ .)1398 ،2
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مضامین

مفاهیم (چالشهای توسعۀ گردشگری پایدار استان کرمان)

هتلداری و اقامت

 )1فقدان هتلهای بومی؛  )2ضعف کمپهای کوهنوردی و طبیعتگردی؛  )3کمبود ظرفیت اقامت؛  )4کمبود اقامتگاههای
مناسب؛  )5امنیت استراحتگاهها؛  )6ضعف نیروی انسانی هتلداری؛  )7نبود سامانۀ یکپارچۀ معرفی امکانات اقامتی استان؛
 )8زیادبودن هزینۀ اقامت؛  )9بعد مسافت اقامتگاهها و جاذبههای گردشگری

تبلیغات و
اطالعرسانی

 )1ناشناختهبودن کرمان؛  )2تصویر غیرواقعی از استان کرمان؛  )3ضعف تبلیغات گردشگری؛  )4فقدان فرهنگ فضای
مجازی در تبلیغات گردشگری؛  )5ضعف تبلیغات بومگردیها؛  )6ضعف تبلیغات جهانی دربارۀ گردشگری کرمان؛
 )7جامعنبودن تبلیغات گردشگری

زیرساختها و
امانات رفاهی و
تفریحی

 )1فقدان رستوران استاندارد برای گردشگران خارجی؛  )2فقدان رستوران مناسب در مجاورت جاذبهها؛  )3ارائهنکردن خدمات
در قبال هزینۀ بلیت؛  )4ضعف روشنایی و امکانات بهداشتی پارکها؛  )5ضعف دسترسی به خودپرداز؛  )6کمبود بخش
درمانی فعال؛  )7مشکالت تجهیز خانههای قدیمی بهعنوان زیرساخت گردشگری؛  )8نبود باغوحش استاندارد؛
 )9ضعف امکانات تفریحی جاذبههای برونشهری؛  )10کمبود تابلوهای راهنمای گردشگری؛  )11ضعف امکانات
گردشگری مجاور جاذبهها؛  )12نبود امکانات در زمینۀ جاذبۀ گردشگری نجوم

آموزش و راهنمای
گردشگران

 )1ضعف زبان انگلیسی راهنمایان؛  )2ضعف اطالعات راهنمایان گردشگری؛  )3استفادهنکردن از راهنمایان محلی؛
 )4محدودیت زمان بازدید راهنمایان گردشگری؛  )5کمبود راهنما در مراکز تاریخی؛  )6ضعف آموزش میراث گردشگری در
مدارس؛  )7ضعف مؤسسات آموزش راهنمایان گردشگری؛  )8کاربردینبودن آموزش و فقدان آموزشهای پیوسته؛
 )9مشکل اشتغال راهنمایان گردشگری

زیستمحیطی

 )1وجود گرد وغبار؛  )2طوفانهای شن و ماسه؛  )3تغییر کاربری زمینهای کشاورزی؛  )4گستردگی استان کرمان؛
 )5آسیبهای زیستمحیطی کلوتها؛  )6اسکان نامناسب و تخریب محیطزیست؛  )7گردشگری انبوده و نابودی
محیطزیست؛  )8آلودگی مقاصد گردشگری

چالشهــای دستهبندیشــدۀ توســعۀ گردشــگری
پایــدار اســتان کرمــان بــر اســاس قلمــرو موضوعــی بــه
هشــت مضمــون عمــده تقســیم شــده اســت .دســتهبندی
چالشهــا در ایــن هشــت مضمــون براســاس مطالعــۀ پیشــینۀ
پژوهــش ،ســؤالهای ذکرشــده در مصاحبههــای پژوهــش و
اســتنباط و تفســیر پژوهشــگر صــورت گرفتــه اســت .ایــن
ســه عامــل در فراینــد پژوهــش ســاخته و پرداختــه شــدهاند
و بــه ســازماندهی چالشهــای توســعۀ گردشــگری پایــدار
اســتان کرمــان در ایــن هشــت مضمــون انجامیدهانــد .ایــن
هشــت مضمــون هشــت موضــوع و متغیــر عمــدۀ توســعۀ
گردشــگری پایــدار اســتان کرمــان اســت .دســتیابی بــه
توســعۀ گردشــگری پایــدار اســتان کرمــان مســتلزم شــناخت
ایــن چالشهــا و چارهاندیشــی بــرای رفــع آنهــا اســت.
نتیجهگیری
هــدف از ایــن پژوهــش شناســایی چالشهــای توســعۀ
گردشــگری پایــدار در اســتان کرمــان و ارائــۀ توصیههــای
سیاســتی در ایــن زمینــه بــوده اســت .بــرای دســتیابی بــه
ایــن هــدف ،بهجــای تکیــه بــر نظریههایــی کــه ممکــن
اســت بــا جامعــۀ مطالعهشــده قابــل انطبــاق نباشــند و
توضیــح روشــنی ب ـرای پدیــدۀ مطالعهشــده نداشــته باشــند،

تــاش شــده اســت دادههــای پژوهــش از طریــق مصاحبــۀ
نیمهسازماندهیشــده بــا متخصصــان دانشــگاهی و
فعــاالن بخــش گردشــگری گــردآوری شــود .عالوهبرایــن،
نوشــتهها و مصاحبههــای فعــاالن بخــش گردشــگری و
مدیــران دولتــی حــوزۀ گردشــگری کــه در رســانهها منتشــر
شــده اســت مــورد بررســی ق ـرار گرفتــه اســت .ایــن دادههــا
بــا اســتفاده از روش تحلیــل مضمــون تجزیهوتحلیــل شــده
اســت .نتیجــۀ مرحلــۀ کدگــذاری بــاز ،کــه حاصــل بررســی
جزءبهجــزء دادههــای پژوهــش اســت ،شناســایی  85چالــش
توســعۀ گردشــگری پایــدار اســتان کرمــان اســت .هریــک از
ایــن چالشهــا یــک مفهــوم شــناخته میشــوند .ایــن مفاهیــم
برآمــده از متــن دادههــای مورداســتفاده در پژوهشانــد .نقــش
پژوهشــگر مفهومســازی بــر اســاس دادههــا اســت و البتــه
نظــر خــود را بــر دادههــا تحمیــل نمیکنــد .بهعبارتــی،
مفاهیــم پژوهــش در فراینــد تفکــر اســتقرائی و از پاییــن
بــه بــاال کشــف و شناســایی میشــوند .در مرحلــۀ بعــد،
مفاهیــم بهدســتآمده از مرحلــۀ کدگــذاری بــار در هشــت
مضمــون دســتهبندی شــدهاند كــه در واقــع هشــت دســتۀ
چالشــی هســتند کــه بــر دس ـتیابی بــه توســعۀ گردشــگری
پایــدار در اســتان کرمــان تأثیــر میگذارنــد )1 :چالشهــای
سیاســتگذاری و برنامهریــزی )2 ،چالشهــای مدیریتــی
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و اداری ) )3 ،چالشهــای حملونقــل و ارتباطــات)4 ،
چالشهــای هتــلداری و اقامــت )5 ،چالشهــای تبلیغــات
و اطالعرســانی )6 ،چالشهــای زیرســاختها و امکانــات
رفاهــی و تفریحــی )7 ،چالشهــای آمــوزش و راهنمــای
گردشــگران و  )8چالشهــای زیســتمحیطی.
هریــک از ایــن دســتهها تحــت عنــوان یــک مضمــون
معرفــی شــد ه اســت و هریــک از مضامیــن دربرگیرنــدۀ
چالشهایــی اســت کــه بــا یکدیگــر قرابــت مفهومــی دارنــد و
بعــد خاصــی از صنعــت گردشــگری را تبییــن میکننــد .پــس
از شناســایی چالشهــا ،دســتهبندی و تبییــن رابطــۀ آنهــا،
تصویــر منســجمی از متــن و زمینــۀ گردشــگری پایــدار اســتان
کرمــان بهدســت آمــده اســت.
مقایســۀ نتایــج بــا پیشــینۀ موجــود و بررســی میــزان
تفاوتهــا و شــباهتهای آن بــا پیشــینۀ پژوهــش روایــی
درونــی و قابلیــت اطمینــان پژوهــش مــوردی را افزایــش
میدهــد .همانطــور کــه پیشــینۀ پژوهــش نشــان میدهــد،
ً
تقریبــا تمامــی پژوهشهایــی کــه دربــارۀ توســعۀ گردشــگری
در اســتان کرمــان انجــام پذیرفتهانــد از نظــر قلمــرو مکانــی
پژوهــش یــا منطقــۀ موردمطالعــۀ گردشــگری رویکرد بخشــی،
ناحیــهای و اســتانی دارنــد؛ یعنــی یــا بخــش خاصــی از
گردشــگری یــا منطقــۀ جغرافیایــی خاصی از اســتان را بررســی
کردهانــد .همچنیــن ،اغلــب رویکــرد رشــدگرا /اقتصادمحــور،
یــا رویکــرد فیزیکی ـ فضایــی یــا اجتماعیمحــور را اتخــاذ
کردهانــد و کمتــر رویکــرد توســعۀ پایــدار گردشــگری را اتخــاذ
کردهانــد .عالوهبرایــن ،در پژوهشهــای پیشــین ،دیــدگاه
کالن راهبــردی و سیاســتگذارانه بــه توســعۀ گردشــگری
اســتان کمتــر مــورد توجــه ق ـرار گرفتــه اســت.
از نــگاه دانشــوران حــوزۀ پژوهــش گردشــگری،
چهــار رویکــرد بــه گردشــگری وجــود دارد )1 :رویکــرد
رشــدگرا کــه در آن گردشــگری بهمثابــۀ اهــرم و ابــزار بهبــود
شــاخصهای اقتصــادی جامعــه تلقــی میشــود؛  )2رویکــرد
فیریکی ـ فضایــی کــه در آن گردشــگری بهعنــوان پدیــدۀ
فضایــی و منبــع مورداســتفاده در ســاماندهی فضاهــا مطالعــه
میشــود؛  )3رویکــرد اجتماعیمــدار کــه در آن گردشــگری
پدیــدهای بــرای شــکوفایی و بهبــود شــرایط زیســتی جوامــع
شــناخته میشــود؛  )4رویکــرد توســعۀ پایــدار گردشــگری
کــه در آن گردشــگری بهمثابــۀ ابــزاری توانمنــد در اجــرای
سیاســتهای پایــدار بررســی و تحلیــل میشــود .در ایــن
رویکــرد ،گردشــگری بایــد مبتنــی بــر روشهــای پایــدار،
پیوســته و اجراشــدنی در ســطوح ملــی و منطقــهای باشــد و
بهمنزلــۀ بخشــی از سیاسـتهای کالن اقتصــادی و اجتماعــی
کشــور مؤثــر واقــع شــود ( ایرانمنــش و جهانبیــن:1395 ،
 .)3همچنیــن در ایــن رویکــرد ،توســعۀ پایــدار گردشــگری

دارای ســه جنبــۀ حفاظــت از محیطزیســت ،حفــظ منابــع و
می ـراث فرهنگــی ،و احت ـرام بــه جوامــع اســت .ایــن رویکــرد
از دهــۀ  1990حرکــت خــود را از گردشــگری انبــوه بــه ســوی
گردشــگری پایــدار آغــاز کــرد و مغهــوم توســعۀ پایــدار
وارد ادبیــات گردشــگری شــد (عظیمــی آملــی و قنبــری،
.)164 :1395
بنابرایــن ،ایــن پژوهــش از چنــد بعــد از پژوهشهــای
پیشــین در قلمــرو گردشــگری اســتان کرمــان متمایــز
میشــود :نخســت ،فراتررفتــن از رویکــرد بخشــی و ناحیـهای
و پرداختــن بــه پدیــدۀ گردشــگری و شناســایی چالشهــا و
همچنیــن ارائــۀ راهکارهایــی ب ـرای توســعۀ حــوزۀ گردشــگری
در اســتان .دومیــن تمایــز اتخــاذ رویکــرد مبتنــی بــر
توســعۀ پایــدار گردشــگری در شناســایی چالشهــا و ارائــۀ
راهکارهــا اســت .ســومین موضوعــی کــه ایــن پژوهــش را از
پژوهشهــای پیشــین متمایــز میســازد حــوزۀ موضوعــی
اســت کــه بــر آن متمرکــز شــده اســت .درحالیکــه تمامــی
آثــار پیشــین بــر حــوزۀ موضوعــی خــرد و محــدود بــه یــک
ناحیــه یــا مقصــد گردشــگری خــاص متمرکــز شــدهاند ،در
ایــن پژوهــش چالشهــا و موانعــی کــه بــر ســر راه توســعۀ
گردشــگری پایــدار در اســتان کرمــان وجــود دارد از منظــر
حــوزۀ سیاســتگذاری شناســایی شــده اســت .روش
بهکاررفتــه در ایــن پژوهــش آن را از دیگــر آثــار اشارهشــده
متمایــز میســازد .در ایــن پژوهــش ،از تحلیــل مضمــون
بهعنــوان یــک راهبــرد پژوهــش کیفــی در تحلیــل دادههــا
اســتفاده شــده اســت .ایــن روش ،بهجــای پیشفرضهــای
نظــری ،بــه دادههــا و میــدان اولویــت میدهــد .همچنیــن
رویکــرد تــازهای بــرای نگــرش بــه موضــوع موردمطالعــه
فراهــم مـیآورد و پژوهشــگر را بــه مرحلـهای از شــناخت داده
میرســاند کــه میتوانــد بــه دادههــای گردآوریشــده معنــا و
مفهــوم بخشــد .اســتفاده از ایــنروش کمــک کــرده اســت کــه
تصویــر ارائهشــده از چالشهــای توســعۀ گردشــگری پایــدار
اســتان کرمــان برآمــده از متــن و زمینــۀ جامعــۀ موردمطالعــه
باشــد تــا نظریههــای از پیــش طراحیشــده .عالوهبرایــن،
کاربــرد ایــن روش باعــث میشــود تصویــر ارائهشــده بیشــتر
حالــت نوآورانــه داشــته باشــد تــا بهرهگیــری از نظریههــای
آزمونشــدۀ پیشــین .در نتیجــه ،چالشهــای شناساییشــده
و توصیههــای ارائهشــده کــه در هشــت مضمــون دســتهبندی
شــده تاکنــون بــه ایــن شــکل در پژوهشــی منتشــر نشــده
اســت و برآمــده از رأی و نظــر متخصصــان و فعــاالن حــوزۀ
گردشــگری بــوده اســت و قابلیــت آن را دارد کــه در فراینــد
سیاســتگذاری توســعۀ گردشــگری پایــدار اســتان کرمــان
مــورد توجــه ق ـرار گیــرد .در مجمــوع ،ایــن پژوهــش از نظــر
روش مطالعــه ،رویکــرد سیاســتگذارانه بــه مســئله ،توجــه
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بــه ابعــاد محیطزیســتی و توســعۀ پایــدار و توجــه بــه مســائل
گردشــگری در ســطح کالن اســتان کرمــان یافتههایــی جدیــد
را پیــشرو قــرار داده اســت.
منابع
لزاده ،حســن ،صرافــی ،مظفــر و توکلینیــا ،جمیلــه
اســماعی 
( .)1390تحلیلــی بــر رویکــرد گردشــگری در اجتماعــات
محلــی .علــوم محیطــی.119-142 ،)2(9 ،
الوانــی ،ســیدمهدی و پیروزبخــت ،معصومــه ( .)1385فراینــد
مدیریــت جهانگــردی .دفتــر پژوهشهــای فرهنگــی.

سال یازدهم  ،شماره دوم ،تابستان 1401

ایرانمنــش ،فرحنــاز و جهانبیــن ،نیمــا ( .)1395بررســی نقــش
و اثــرات توســعۀ پایــدار در گردشــگری شــهری .کنفرانــس
بینالمللــی مهندســی معمــاری و شهرســازی ،تهــران.
https://civilica.com/doc/484381

ســعیدی ،علیاصغــر ،بهشــتی ،ســیدمحمد و رضوانــی ،رضــا
( .)1391موانــع اساســی سیاس ـتگذاری گردشــگری از نظــر
نخبــگان.برنامهریــزیوتوســعۀگردشــگری.56-33،)2(1،
سیاوشی ،مهدی ( .)1394از راهاندازی انجمن اکوتوریسم تا مشکالت
سد راه توسعۀ گردشگری استان کرمان .خبرگزاری دانشجویان
ایران(ایسنا)https://www.isna.ir/news/94071912486،
شــرفی ،حجتالــه ،جعفــری ،مرضیــه و قاســمی ،مســلم (.)1396
ماهیــت ســطحبندی زیرســاختهای گردشــگری
روســتایی بــا اســتفاده از رویکــرد رافســت (مطالعــۀ مــوردی:
دهســتانهای شهرســتان کرمــان) .جغرافیــا و توســعۀ
ناحیــهای.121-101 ،)28(۱۵ ،
شــماعی ،علــی و موســیوند ،جعفــر ( .)1390ســطحبندی
شهرســتانهای اســتان اصفهــان از لحــاظ زیرســاختهای
گردشــگری بــا اســتفاده از مــدل  topsisو  .AHPمطالعــات
و پژوهشهــای شــهری و منطقــهای.40-23 ،10 ،

ایالقــی حســینی ،محســن و جهانبیــن ،نیمــا ( .)۱۳۹۵ارزیابــی
عوامــل مؤثــر در توســعه صنعــت گردشــگری بــا رویکــرد
اکوتوریســم پایــدار مطالعــه مــوردی :ناحیــه سرآســیاب-
کرمــان .مطالعــات جغرافیــا ،عمــران و مدیریــت شــهری،
.49-38 ،)2(2

صالحــی ،راضیــه ( .)1392ارزیابــی شــاخصهای توســعۀ
پایــداری گردشــگری شــهر اصفهــان .پایاننامــۀ کارشناســی
ارشــد رشــتۀ برنامهریــزی گردشــگری ،دانشــکدۀ علــوم
اجتماعــی ،دانشــگاه تهــران.

پورشعبان ( .)1397توسعۀ گردشگری کرمان با دنده سنگین
میراثیها و سرعتبخش خصوصی .شبکۀ اطالعرسانی
راهداناhttp://www.dana.ir/news/1433048.html،

صرامــی فروشــانی ،شــهرزاد ( .)1397بررســی عوامــل مؤثــر بــر
گردشــگری و توســعۀ اقتصــادی پایــدار .پژوهشهــای
جدیــد در مدیریــت و حســابداری.308-293 ،۱۹ ،

تقوایــی ،مســعود و اکبــری ،محمــود ( .)1387مقدمــهای بــر
برنامهریــزی و مدیریــت گردشــگری .تهــران :انتشــارات
پیــام علــوی.

طباطبایــی ،امیــر ،حســنی ،پرخیــده ،مرتضــوی ،حامــد و
طباطبایــی چهــر ،محبوبــه ( .)1392راهبردهایــی بــرای
ارتقــای علمــی در تحقیقــات کیفــی .مجلــه دانشــگاه علــوم
پزشــکی خراســان شــمالی.670-663 ،)3(5 ،

حیــدری چیانــه ،رحیــم ( .)1383ارزیابــی برنامهریــزی صنعــت
توریســم در ایـران .رســالۀ دكتــری ،دانشــكدۀ علــوم انســانی
و اجتماعــی ،دانشــگاه تبریــز.
رنجبــر ،هــادی ،حقدوســت ،علیاکبــر ،صلصالــی ،مهــوش،
خوشــدل ،علیرضــا ،ســلیمانی ،محمدعلــی و بهرامــی،
نســیم ( .)1391نمونهگیــری در پژوهشهــای کیفــی:
راهنمایــی بــرای شــروع .مجلــه دانشــگاه علــوم پزشــکی
ارتــش جمهــوری اســامی ایــران.250-238 ،)3(10 ،
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