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جغرافیا و توسعه ،شمارۀ  ،58بهار 3199
تاریخ دریافت99/69/60 :
تاریخ پذیرش98/61/55 :
صفحات59-94 :

چکیده
گردشگری یکی از ابزارهای مهم توسعه در جهان شناخته شدهاست .استان گلستان بنا بر دارا بودن
منابع طبیعی ،تاریخی و فرهنگی ،منطقهای مستعد در توسعۀ صنعت گردشگری است و این اسنتان
باید در سیاستها و برنامههای آیندۀ خود ،توجه خاصی به گردشگری بهعنوان ابزاری مؤثر برای ادامۀ
روند توسعۀ سیاسی ،فرهنگی و اقتصادی داشته باشد؛ بنابرای ای تحقیق بنه تندوی سنناریوهای
توسعۀ منطقۀ گردشگری استان گلستان ،با رویکرد آیندهپژوهی میپنردازد .این پنژوه

ازححنا

هدف ،کاربردی و ازنظر روش ،ترکیبی از روشهای اسنادی و پیمایشی است .جامعۀ آماری ای تحقیق
شامل همۀ خبرگان و کارشناسانی است که در بخ

گردشگری از دانن

و تجربنۀ کنافی برخنوردار

هستند .روش نمونهگیری غیراحتماحی به دو روش نمونهگیری قضناوتی و گلوحنهبرفنی اسنت .ابنزار
گردآوری اطالعات ،پرسشنامه و مصاحبه با خبرگان بود .نتایج ای پژوه

براساس خروجی نرمافزارِ

میکمک نشان داد که  8عامل اصلی در توسعۀ گردشگری آیندۀ استان گلستان تأثیرگذار است کنه
خصوصی ،فرهنگ پذیرش گردشگر ،کارآفرینی در بخ

بهترتیب شامل :مشارکت بخ

تأسیس مراکز خرید ،امنیت گردشگران داخلی و خنارجی ،درآمند بخن

گردشگری،

گردشنگری و تأسیسنات

زیربنایی دوحت در صنعت گردشگری است .براساس دو معیار «شدت عدمقطعیت» و «میزان اهمیت»
واژههای کلیدی:
سناریونویسی،آیندهنگاری،صنعتگردشگری،
استان گلستان.

و از ترکیب دو محور عدمقطعیت «کارآفرینی بخ

گردشگری» و «فرهنگ پذیرش گردشگر» چهنار

سناریو برای چهار آیندۀ محتمل استان گلستان ،شناسایی و تدوی شد.

مقدمه
با افزایش سرعت پیچی دگی و گس ررگگی تغیی ر،
شاهد تداوم کاهش گقت و بهرهگیری از پ یش نگ ری
سنری «تک نقطهای (یعنی تصور از ف ر ه ا گرب ارۀ
نیروهای خارجی و برآورگ نریجهای خاص ب رای ی ک
عامل فرضی گر نقطهای خاص از آینده) خواهیم بوگ.
گرنریجه ما به ج ای پ یش نگ ری ت ک نقط های ،بای د
برروی گرک عمیق پویایی تغییر و آینده های ممک
ناشی از ای تغییرات ،تمرک ز کن یم .فراین د ت دوی
س ناریو ب ه بهر ری نح و ،ای وظیف ه را انج ام

میگهد) .(Godet, 1996: 164-171به ط ور منطق ی،
اگر آینده ممل و از ع دمقطعی ت ه ا و وض عیت ه ای
نامعلوم است ،پس آینده های قابلِ باوری ک ه احرم ا
رخداگ برابری گارند نیز گر ب ی آن ه ا وج وگ گارن د.
سناریوها ای آینده ه ا را بی ان ک رگه و روای ت ه ای
بدیلی گربارۀ موقعیت مرتبط آینده ارائ ه م یگهن د.
سناریوها با همدیگر عدمقطعیت موج وگ گر آین ده را
نشان میگهند.عناصر نسبراً مشخص و عدمقطعیت های
آینده را می توان با گسرهای از سناریوها تشریح کرگه
و براس اآ آن نس بت ب ه آین ده موض گرف ت و

 -3دانشجوی دکتری ،گروه کارآفرینی ،واحد علیآباد کتول ،دانشگاه آزاد اسالمی ،علیآباد کتول ،ایران
 -5دانشیار گروه مدیریت ،واحد علیآباد کتول ،دانشگاه آزاد اسالمی ،علیآباد کتول ،ایران (نویسنده مسئول)
 -1استادیار گروه مدیریت ،واحد علیآباد کتول ،دانشگاه آزاد اسالمی ،علیآباد کتول ،ایران
 -4استادیار گروه مدیریت ،واحد علیآباد کتول ،دانشگاه آزاد اسالمی ،علیآباد کتول ،ایران
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برنامهریزی کرگ) .(Fahey, 1998: 44گرگشگری یک ی
از ابزارهای مهم توسعه گر جهان ش ناخره ش دهاس ت و
پیشبینی میشوگ بزرگتری صنعت جهان گر قرن 12
میالگی باشد ) .(Thabet, 2007: 3توس عۀ گرگش گری،
بهویژه گر کشورهای کمررتوسعه یافره ،عامل مؤثری گر
مقابله با فقر است و موجب اف زایش گرآم د قش رهای
مخرلف ،کاهش بیکاری و رون ق اقرص اگی و گرنریج ه
بهبوگ کیفیت زندگی م رگم و اف زایش رف اه اجرم اعی
میشوگ (سازمان جهانی گرگشگری.)16 :2735 ،
بیان مسئله
حضور جاذبههای گرگشگری یکی از گالیل مسافرت
مرگم به یک مقصد خاص است .جاذبههای گرگش گری
باتوجه به ویژگیهای خاص و جذابیتهایی که گارن د،
میتوانند گرگشگران را از نقاط و سرزمی های گور ب ه
س مت خ وگ ج ذ کنن د .ه ر چق در جاذب هه ای
گرگشگری مرنوعتر ،منحصربهفرگتر و جذا تر باش ند،
از ق درت کش ش ب االتری برخ ورگار خواهن د ب وگ و
گرنریجه حوزۀ نفوذ بسیار وسی ت ری خواهن د گاش ت
(اسمعیلنژاگ و همک اران .)167 :2750 ،اس ران گلس ران
نیز یکی از مسرعدتری مناطق گرگشگری کشور اس ت
و همچون نگینی سبز و زمرگی  ،مانند گو اسران گیگر
شما  ،گیالن و مازندران تحت اقلیم معرد  ،سازگاری
خوبی با گرگشگران گر طو قرون و اعصار مرم اگی از
خوگ به نمایش گذاشره اس ت (ش اهکویی.)91 :2756 ،
گر اسران گلسران بهگلیل ساخرار طبیعی خ اص آن و
موقعیت جغرافیایی ویژهای ک ه گارگ ،عوام ل اقلیم ی،
توپ وگرافی ،پوش ش انب وه جنگل ی ،چش مان داز و
قابلی ته ای وی ژۀ طبیع ی نق ش برجس رهای گر
منطق هبن دی قط به ای گرگش گری ایف ا م یکنن د
(شاهکویی)99-90 :2756 ،؛ برنامهریزی بر پایۀ س ناریو
ترسیم نقشۀ گرس ت و گقی ق از آین ده نیس ت ،بلک ه
هدف آن اصالح و بهبوگ نظاممند تصمیمه ای مرب وط
به آینده است ،بهگونهایکه بروان پابرجایی سیاسته ا
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را گربرابر طیفی از چالشهای آینده آزموگ (وندرهی دن،
.)7 :2752
اهمیت بحث آینده نگاری گر صنعت گرگشگری باعث
شده از برنامه ریزی مبرنی بر سناریو به عن وان س رون
فقرات گرگشگری یاگ کنند ) .(Postma, 2015: 46ام ا
با وجوگ مطالعاتی که اخیرا گر ای ح وزه انج ام ش ده
است ،مطاالعات آینده نگاری گرگشگری و برنامهری زی
مبرنی بر سناریو هن وز گر گوران ابر دایی رش د خ وگ
هسرند که نیازمند توجه و گقت بیشرری گر ای زمینه
میباشد)(Postma, 2015: 48
بنابرای با توجه به امکان ات و پرانس یله ای طبیع ی،
فرهنگی و تاریخی ،صنای گس ری مرن وع و گس ررگه،
ای اس ران روزب هروز ش اهد رش د و توس عۀ ص نعت
گرگش گری اس ت؛ ازای رو بای د گر سیاس ته ا و
برنامههای آیندۀ خ وگ ،توج ه خاص ی ب ه گرگش گری
بهعنوان ابزاری مؤثر برای اگامۀ روند توس عۀ سیاس ی،
فرهنگی و اقرصاگی گاشره باشد .با توج ه ب ه ماهی ت
پژوهش ،سؤاالت و مسائلی که گر ای تحقی ق گرنظ ر
گرفره میشوگ ،ای است ک ه عوام ل م ؤثر ب ر آین دۀ
صنعت گرگشگری اسران گلسران چیست؟ آیا میتوان
ب ا توج ه ب ه قابلی ته ا و ظرفی ته ای ت اریخی و
گرگشگری اسران گلسران ،س ناریوهای مطل و را ب ا
بهکارگیری روشهایی آیندهنگاری تدوی کرگ؟

مروری بر مبانی نظری و پیشینۀ پژوه
موضوع آینده و شناخت بلندمدت آن گر برنامهریزی
شهری و منطقهای  ،از اهمیت فراوانی برخورگار است.
ای موضوع ،م دت مدی دی اس ت ک ه م ورگ ففل ت
برنامه ریزان ،به خصوص گانشگاهیان قرار گرفره است.
گر شرایط مرحو کنونی ،گر برنام ه ری زی ش هری و
منطقه ای ،مباحثی همچون تناسب کاربری ها ،ارتقای
شاخص های بهداشری و آموزشی ،احداث ش بکه ه ای
زیربنایی ،توسعۀ خدمات اجرماعی و مس ائلی از ای
قبیل ،چارچو برنامه ری زی گر آین ده نیس ت؛ بلک ه
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ازجمله الزامات و مقدمات برنامه ریزی توس عه اس ت.
گرواق  ،ابزارها و تکنیک های برنامه ریزی و همچن ی
فراین دی ک ه منج ر ب ه نریج ۀ عم ل برنام ه ری زی
می شوگ ،به شدت تح ت ت ثثیر نح وۀ انرخ ا و عم ل
برنامه ریز و گیدگاه او نسبت به آینده است
).(Miles & Michael, 2002: 2
گر ترس یم چش مان داز و س ناریوها ،چه ار س طح
آیندههای ممک  ،آیندهه ای ب اورکرگنی ،آین دهه ای
محرمل و آیندههای مرجح ی ا مطل و م ورگ ارزی ابی
قرار میگیرگ ).(Godet, 1996: 60
 آیندۀ ممک  :3هرچیزی اعم از خو یا بد ،محرم لیا بعید میتواند گر آینده رخ گهد .ای وضعیت شامل
تمامی وضعیتهای ممک است که میتواند گر آینده
محقق شوند هرچه ندانیم که هری ک چگون ه محق ق
میشوند ).(Voros, 2003: 14
 آیندۀ باورکردنی :5موقعیته ایی ک ه م یتوانن د گرآینده تحقق یابند؛ به عبارت گیگر گروهی از آیندههای
مرفاوت ک ه براس اآ گان ش فعل ی بش ر امک انپ ذیر
نیس رند ،گر ای گس ره ق رار م یگیرن د .ب رخالف
آیندههای ممک که شامل آیندههای مرناقض با اصو
و گانش بشری هسرند ،آیندهه ای ب اورکرگنی منطب ق
با ای اصو هسرند ).(Voros, 2003:100

02

 آیندههای محتمل :1آنچه به احرما بسیار زی اگ گرآینده به وق وع خواه د پیوس ت (مبرن یب ر اس رمرار
روندهای کن ونی گر آین ده) گرواق ب ه آن گس ره از
آیندههایی اشاره گارگ که احرم االً تحق ق م ییابن د؛
بهعنوان مثا  ،ب رونی ابی رون دهای فعل ی ،ازجمل ه
وض عیته ایی اس ت ک ه احرم ا تحق ق بیش رری
نسبتبه سایر وضعیتها گارند .برای ای نوع آیندهه ا
میت وان احرم االت مخرل ف تحق ق یافر ه را گرنظ ر
گرف ت ،چراک ه بعض ی آین دهه ا از س ایر آین دهه ا
محرملتر هسرند .ای گسره از آیندهها گر پاس ب ه
احرماال تحقق مییاب د؟» س اخره
ً
پرسش« :چهچیزی
میشوند.
 آیندههای مرجح 4یا مطلوب :5آنچه مطلو ت ری ومرجحتری رویداگ آینده به شمار میروگ .برخالف سایر
آیندهها که از نوع گانش شناخریاند ،ای نوع آین دهه ا
از نوع برانگیزانندهاند .ای آیندهها ناشی از قضاوته ای
ارزشی مخرلف هسرند؛ بنابرای آین دهه ا ب رای اف راگ
گوناگون مرفاوت است و ممک است آیندهای که برای
فرگ یا گروهی مطلو اس ت ،ب رای گیگ ران ن امطلو
باشد ) .(Voros, 2003: 102آیندههای مرجح گر پاس
به پرسش« :چهچیزی باید تحقق یاب د؟» معن ی پی دا
میکند ).(Amara, 1981: 13

شکل  :3انواع آیندهها و روابط بی آیندههای ممک  ،محتمل و مطلوب

تهیه و ترسیم :ناظمی و همکاران4 :2733 ،
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برنامه ری زی ب رای رش د و توس عۀ گرگش گری و
بهره گیری بهینه از امکانات و قابلیت های گرگش گری
گر گرجۀ او مسرلزم ش ناخت و ارزی ابی امکان ات و
پرانسل های گرگشگری به تفکیک حوزه ه ا و من اطق
جغرافیایی ویژه گر گرون هر منطقه ب زرگ ت ر اس ت.
ح وزه ه ای گرگش گری گرحقیق ت واح دهای
جغرافیایی -طبیعی و سیاسی با محدوگه های معیّ و
قابلیت ها و امکانات ویژۀ طبیعی و فرهنگ ی هس رند
که به لحاظ ساخرار توپوگرافی -مورفولوژیکی و تعدگ
و پیوسرگی امکانات طبیع ی -ت اریخی -فرهنگ ی و
همچن ی وج وگ تثسیس ات زیربن ایی و خ دماتی
می توانند فضای مناسبی برای برنامه ری زی و اج رای
پروژه های مرتبط با گرگشگری و اسرفاگۀ اقشار مرگم
باشند (شاهکویی.)99-90 :2756 ،
مطالعه گر حوزۀ سناریونویسی و آیندهپژوهی ،طی ف
وسیعی از مقاالت علمی و پ ژوهشه ای گانش گاهی را
گربرمیگیرگ .گر ای مقال ه تنه ا بخش ی از مطالع ات
انجامشدۀ گاخلی و خارجی ،گر ح وزۀ سناریونویس ی و
آیندهپژوهی مورگ توجه قرار گرفره است.
تقوایی و حس ینیخ واه ( ،)2750گر تحقیق ی ب ه
موضوع برنامهریزی توسعۀ صنعت گرگشگری مبرنیب ر
روش آیندهپژوهی و سناریونویس ی (مطالع ۀ م ورگی:
ش هر یاس و ) پرگاخرن د .ه دف پ ژوهش حاض ر،
آیندهپژوهی و سناریونگاری گر توسعه و بهبوگ ص نعت
گرگشگری شهر یاس و ب ر پای ۀ روش تحلی ل اث رات
مرقاط و  CIBاست .پژوهش گر س ه مرحل ۀ تعی ی
شاخصهای کلیدی از طری ق روش گلف ی ،شناس ایی
پیشرانهای حیاتی از طریق نرمافزار میکمک 2بر پایۀ
روش تحلیل اثرات مرقاط و ت دوی س ناریو ب ر پای ۀ
سناریو ویزارگ 1مبرنی بر روش سایب انجام گرفرهاست.
نرایج حاصل از پژوهش از می ان  73عام ل کلی دی3 ،
پیشران حیاتی ازجمله :شرایط آ وهوایی و اقلیم ،ط رح
1-Mic Mac
2-Scenario Wizard

جام گرگشگری ،تثسیسات زیربنایی ،رسانهها ،خ دمات
رف اهی ،آگا و رس وم ،بخ ش خصوص ی و امنی ت را
بهعنوان عوامل و پیشرانه ای کلی دی توس عۀ ص نعت
گرگش گری ش هر یاس و مش خص م یکن د .یعق وبی،
منظری و آقامیری ( )2750با موضوع تعیی راهبرگهای
توسعۀ پای دار ص نعت گرگش گری ای ران ب ا اس رفاگه از
تکنیک مراسوات گرراسرای اهداف سند چشمان داز ای
صنعت ،ضم بررسی اهمیت توسعۀ گرگش گری پای دار
ایران سعی شده تا با بررس ی من اب آم اری گر زمین ۀ
وضعیت صنعت گرگشگری ایران ،بررسی اه داف س ند
چشمانداز صنعتگرگشگری گر افق  2464و مطالع ات
کرابخانهای نقاط قوت و ضعف و تهدیدها و فرصتهای
ایران گر صنعت گرگشگری شناسایی شوگ و با اسرفاگه
از نظر مدیران و صاحبنظران ای حوزه ،ای مشکالت
راسریآزمایی ش وگ .گرنهای ت ب ا اس رفاگه از تکنی ک
مراسوات و نرمافزار مراس وات ب ه معرف ی عم دهت ری
گالیل توسعهنیافر صنعت گرگشگری ایران پرگاخره و
راهکارهای اجرایی مرناسب با آنها پیشنهاگ میش وگ.
نرایج مطالعه نشان میگه د ک ه از مه مت ری گالی ل
توسعهنیافر صنعت گرگشگری ایران ،فق دان توس عۀ
مناسب زیرساختهایگرگشگری ،نبوگ انسجام قوانی ،
نبوگ برنامهریزیهای مشخص و واحد گر ای ص نعت و
اعما تحریمهای فر علیه ایران است.
زال ی و عطری ان ( ،)2759ب ه موض وع ت دوی
سناریوهای توسعۀ گرگشگری منطقهای براساآ اصو
آیندهپژوهی (مورگ مطالعه :اسران هم دان) پرگاخرن د.
هدف از ای پژوهش شناسایی عوامل اص لی و ترس یم
آین دهای ب اورکرگنی و مطل و گر آین دۀ گرگش گری
منطقۀ اسران همدان است .ای پژوه ش ازنظ ر روش،
ترکیب ی از روشه ای اس ناگی و پیمایش ی و ازنظ ر
ماهیت براساآ روشهای جدی د عل م آین دهپژوه ی،
تحلیلی و اکرش افی اس ت .گر ای تحقی ق  24عام ل
اص لی گر توس عۀ گرگش گری آین دۀ اس ران هم دان
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شناسایی میش وند ک ه ش امل سیاس ته ای گول ت،
ق وانی و مق ررات ،بوگج ه ،ط رح ج ام گرگش گری،
سیلس ته ای تش ویقی ،رس انه ،گان ش فن ی،
هماهنگسازی ،برنامههای آموزشی ،بخش خصوص ی،
فرهنگ ،تثسیسات زیربنایی ،رقاب ت و خ دماترف اهی
است که به  42وضعیت احرمالی منجر میشوگ .بعد از
تحلیل وضعیتهای احرمالی 4222 ،سناریو با احرما
وقوع ضعیف 24 ،سناریوی ب اورکرگنی و  9س ناریو ب ا
احرما وقوع قوی گر توسعۀ گرگشگری اسران همدان
شناس ایی م یش وند .زال ی ( )2756ب ه موض وع
آیندهنگاری راهبرگی و سیاس تگ ذاری منطق های ب ا
رویک رگ سناریونویس ی (اس ران آذربایج ان فرب ی)
پرگاخت .نرایج تحقیق نشان گاگ که  27عامل ازجمل ه
شیوۀ م دیریت ،تحقی ق و توس عه ،ش رایط مه اجرت،
س رمایهگ ذاری ،نق ش فرامل ی اس ران ،من اب آ ،
تکنولوژی ،بهرهوری ،تولیدات صنعری ،تولید ناخ الص،
زیرساختها ،تولید انرژی و فناوری اطالعات بر توسعۀ
اسران م ؤثر هس رند .آوگی ک و نیزگ وگا )1620( 2گر
تحقیقی به موضوع شناس ایی فرص ته ای جدی د گر
آین دۀ گرگش گری توریس م بع د از  19س ا گر
برنامهری زی ص نعت گرگش گری لهس ران ،پرگاخرن د.
هدف از ای مقاله ،نشانگاگن تغییرات شرایط سیاسی،
اقرصاگی ،اجرماعی بعد از  19سا گر کش ور لهس ران
است .نرایج نش ان م یگه د ک ه تغیی رات سیاس ی و
اقرص اگی ب ر روش آین دهنگ اری گر مطالع ات آین دۀ
توریسم با حفظ مرغیره ای اص لی چ ون پ یشبین ی،
مش ارکت ،عم ل ،ش بکهس ازی و چش مان داز ت ثثیر
میگذارگ .همچنی تغییرات سیاس ی و اجرم اعی نی ز
بر اقرصاگ گرگشگری تثثیر مسرقیم گارگ.
اینگر ،)1629( 1گر تحقیقی ب ه موض وع ت دوی و
توسعۀ سناریوها گر صنعت گرگشگری کش ور ن روژ ت ا
سا  1619پرگاخرند .هدف از تحقیق تجزیه و تحلیل
1-Awedyk & Niezgoda
2-Enger
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سناریو گرجهت طراحی صنعت گرگشگری است .نرایج
تحقیق شش عامل کلیدی را که شامل توسعۀ جه انی
اقرصاگ ناپایدار ،گیجیرا  ،تغیی رات آ وه وا ،تقاض ای
مصرفکننده ،برگشت بهموق گرگش گر ،تمرکزس ازی
جمعیت شناسایی میکند .گو عامل اقرصاگ و سیاس ت
ثابت گر نظر گرفر ه ش دهاس ت .پوس رما )1629( 7گر
تحقیقی به موض وع بررس ی برنام هری زی س ناریو ب ا
چشمانداز گرگش گری اروپ ا پرگاخرن د .ه دف از ای
تحقیق بررسی شیوۀ برنام هری زی س ناریو ب ا رویک رگ
آیندهنگاری گرگشگری اروپا است .روش تحقیق شامل
چشمانداز و اهداف منطقۀ تحقیق است .روششناخری
چارچو مفه ومی ب رای اج رای ش یوۀ برنام هری زی
سناریو است و عوامل کلی دی شناس اییش ده عب ارت
است از :ویژگیهای ساخراری انواع مخرلف کسبوکار،
فرهنگ و سبک کارآفرینی که گرنریج ۀ روش ی ب رای
آیندۀ مرکز توریسم اروپا توسعه مییابد.
کارلیس ل 4و همک اران ( ،)1629گر تحقیق ی ب ه
موضوع آیندهنگاری اسرراتژیک ب رای پیچی دگی ب ازار
گرگشگری شهری مورگ مطالع ه بورنم وآ پرگاخرن د.
عوامل تثثیرگذار گرجهت جذ سرمایهگذار و گرگشگر
گر چشماندار بورنموآ شناسایی شدند که عبارتاند از
توسعۀ هر ل جدی د ،ح ذف مالی ات ،س رمایهگ ذاری
زیرساخری ،جذابیت ش هر ،ق وانی و مق ررات گول ت،
فرصت تحصیالت تکمیلی بی المل ل گر ای منطق ه،
گرک کیفیت خدمات ارائهشده ،امنی ت ب هوی ژه ب رای
جوان ان و نوجوان ان و می زان گسررس ی ب ه خ دمات.
واروم 9و همک اران ( ،)1622گر تحقیق ی ب ه موض وع
سناریوها و آیندههای ممک برای ص نعت گرگش گری
پرگاخرند .هدف از تحقی ق بررس ی فراین دها و نر ایج
اجرای یک سناریوی کاربرگی گر صنعت گرگشگری ب ا
چش مان داز  1616اس ت .نر ایج تحقی ق  4س ناریوی
3-Postma
4-Carlisle
5-Varum
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کاربرگی را شناسایی میکند که عبارتاند از سناریوی
او شامل گرآمد خ الص ب اال -اقام ت ط والنیم دت،
تجربۀ گرگشگری ،گرگشگری س المت ،س ناریوی گوم
شامل کمبوگ امکانات ،پیشرفت کند تکنولوژی ،گرآم د
ناخالص پایی  ،نوسان اقرصاگی ،سناریوی سوم ش امل
گسررسی ،گرآمد ناخالص ب اال ،کیفی ت ب اال و تن وع و
سناریوی چهارم شامل بیثباتی ،قیمت رقابری و گرآمد
ناخالص پایی است.
معرفی محدودۀ مورد مطاحعه
اسران گلسران با مساحت حدوگ  16703کیلومررِمرب
ب ی  70گرج ه و  19گقیق ه ت ا  73گرج ه و  3گقیق ۀ
عر شمالی از اسروا و  97گرج ه و  96گقیق ه ت ا 90
گرجه و  22گقیقۀ طو شرقی از نص فالنه ار گرین وی
قرار گرفره است .مساحت آن بیشرر از  36کشور جه ان
و  26اسران گیگر کشور است .ای اس ران ازش ما ب ه
جمهوری ترکمنسران ازشرق به اسران خراسان ازجنو
به اسران سمنان واز فر به اس ران وگری ای مازن دران
محدوگ میشوگ (شاهکویی .)91 :2756 ،براساآ آخ ری
تقسیمات اگاری و سیاسی کشور اس ران گلس ران از 24
شهرسران  15شهر  13بخش  06گهسران تشکیل شده
است (سایت مرکز آمار ایران.)2759 ،
براساآ تقسیمبندی سلسلهمراتبی اسران گلس ران
را م یت وان ب ا گرنظرگ رفر ویژگ یه ای طبیع ی و
امکانات مرفاوت گرگشگران به واح دها ی ا ح وزهه ای
کوچکتر گرگشگری تقسیم کرگ .مالکه ای اص لی و
اولی ۀ تفکی ک ح وزهه ای گرگش گری را توپ وگرافی،
مورفولوژی ،چشمانداز ،راهه ای ارتب اطی ،ن وع اقل یم،
پرانسیلهای خاص تفریحی-گرگش گری و تن وع آث ار
باسرانی و فرهنگی تشکیل میگهد؛ بنابرای م یت وان
اسران گلسران را گر یک تقسیمبندی اولیه به  4ک الن
ح وزۀ گرگش گری س احلی ،جلگ های ،جنگل ی و
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کوهسرانی و ارتفاعات و 25حوزۀ گرگشگری کوچکتر
تقسیم کرگ (شاهکویی.)99-90 :2756 ،
روششناسی تحقیق
ای پژوهش از لحاظ هدف کاربرگی ،ازنظ ر روش،
پیمایشی و ازنظر ماهیت براساآ روشهای جدید علم
آیندهپژوهی ،تحلیلی و اکرشافی است .جامع ۀ آم اری
ای پ ژوهش عب ارت اس ت از هم ۀ مرخصص ان و
خبرگ انی ک ه گر زمین ۀ مباح ث ص نعت گرگش گری
اسران از گانش و تجربۀ الزم و کافی برخورگار هس رند.
روش نمونهگیری ای پژوهش بهصورت فیراحرمالی به
گو روش گلولهبرفی و قضاوت ذهنی است .برای اس اآ
از یک گروه اولیه که براساآ قضاوت ذهنی و هدفمند
انرخا شدند ،خواسره میشوگ تا خبرگ ان م رتبط ب ا
موضوع را معرفی کنند .برای اساآ ،گروه اولیه ش امل
 3نفر انرخا شدند .سپس گر چه ار گور از هری ک از
خبرگان معرف یش ده خواس ره ش ده ت ا خبرگ انی را
براساآ تعریف جامعۀ آماری معرفی کنند؛ بنابرای گر
ای تحقی ق ،حج م نمون ه از قب ل مش خص نب وگه و
هنگام رسیدن به اش باع حج م نمون ه مش خص ش د.
گرنهایت  76خبره بهعنوان نمون ۀ آم اری شناس ایی و
انرخا شدند که مشخصات جمعیتشناخری آن ان گر
جدو  2ارائه شدهاست .پرسشنامهها (ماتریس مرقابل
و عدمقطعیت) بی 76نفر توزی شد که 15پرسشنامه
ع وگت گاگه ش د .اب زار گ رگآوری گاگهه ا را گر ای
پژوهش پرسشنامه و مصاحبه تشکیل میگهد .فراین د
پژوهش ش امل چه ار مرحل ه اس ت ک ه گر گ ام او
مرحلۀ نخس ت پ ژوهش ،محق ق ب ه بررس ی اگبی ات
مرتبط با موضوع پرگاخره است ک ه ش امل گو مبح ث
صنعت گرگشگری و آیندهپژوهی است .سپس گر گ ام
گوم پرسشنامه باز به روش نمونهگیری هدفمن د ب رای
اسرخرا کلی عوامل مؤثر بر توسعۀ گرگشگری اس ران
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مرحل ه شناس ایی تثثیرگ ذارتری و
نریج ۀ ای
تثثیرپذیرتری مرغیرها ب ر آین دۀ ص نعت گرگش گری
اسران گلسران است .ای مرغیرها خوگ وروگی مرحل ۀ
بعد هسرند و گر قالب پرسشنامۀ تحلیل عدمقطعیتها
گر اخریار خبرگان قرار میگیرند .نرایج حاص ل از ای
مرحل ه محوره ای س ناریوهای ص نعت گرگش گری را
تش کیل م یگهن د .ب رای اس اآ س ناریوها ش کل
میگیرند.

گلس ران گر ب ی  3نف ر از کارشناس ان و مرخصص ان
گرگشگری اسران توزی م یش وگ .ب های ترتی ب گر
مرحلۀ او از پژوهش بر پایۀ مصاحبههای اکرشافی ب ا
خبرگان و گلفی مرخصص ان ،عوام ل م ؤثر ب ر آین دۀ
گرگشگری اسران گلس ران شناس ایی م یش وند .ای
مصاحبهها بههمراه مطالعات کرابخان های انج امش ده،
امکان طراحی پرسشنامه تحلیل اثرات مرقابل را فراهم
میساخت که توس ط کارشناس ان ازطری ق وزنگه ی
گرجهت شناسایی ع دمقطعی ته ا تکمی ل م یش وگ.

جدول  :3اطالعات جمعیتشناختی خبرگان

س

مدرک

میزان سابقۀ فعالیت

جنسیت

کارشناسی

کارشناسیارشد

گکرری

کمرر از 76

بی  76تا 46

بی  46تا 96

باالی 96

زن

مرگ

زیر  9سا

بی  9تا 26

بی  26تا 16

باالی  16سا

فراوانی

4

21

27

7

25

9

1

26

25

9

29

3

2

گرصد

%24

%42

%49

6/26

6/09

6/23

6/63

6/79

6/09

6/23

6/91

6/13

/674
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تجزیه و تحلیل و یافتههای تحقیق
شناسایی عوامل مؤثر بر آیندۀ صنعت گردشگری
عوام ل و مرغیره ای تثثیرگ ذار از گو منب اص لی
اسرخرا م یش وند ک ه ای گو منب عب ارتان د از:
مطالعات مربوط ب ه اگبی ات موض وع و مص احبهه ای

نیمهساخراریافره (پرسشنامه باز) ب ا خبرگ ان موض وع
که براساآ نرایج حاصل از گلفی مرخصصان و بررس ی
مر ون و اگبی ات تحقی ق ،عوام ل م ؤثر ب ر ص نعت
گرگشگری اسران گلسران گر  9عامل و  14مرغی ر ب ه
شرح جدو  1تنظیم شد.

جدول  :5فهرست عوامل مؤثر بر صنعت گردشگری استان گلستان

رگیف

عوامل و مرغیرهای تثثیرگذار

تعداگمرغیرها

2

عوامل اقرصاگی (رقابت بخشخصوصی با یکدیگر،مشارکت بخش خصوصی ،کارآفرینی گرگشگری ،گرآمد گرگشگری)

4

1

عوامل سیاسی (امنیت،قوانی و مقررات گرگشگری ،سیاستهای تشویقی گولت ،تثسیسات زیربنایی گولت ،روابط
سیاسی با کشورهای همسایه ،حمایت زیستمحیطی مسئوالن ،اسراندارگسازی خدمات)

3

7

عوامل طبیعی (آ و هوای اسران ،ساخرار جغرافیایی اسران ،ضایعات ،جنگل و مناب طبیعی)

4

4

عواملفرهنگی و اجرماعی (برنامههای آموزشی گرگشگری ،رویداگهای ورزشی ،جشنوارهها و نمایشگاهها ،فرهنگ
پذیرش ،مراکز خرید ،هرلها ،رسرورانها و اقامرگاهها)

0

9

عوامل فناوری (کیفیت شبکههای اجرماعی ،روشهای نوی تبلیغات ،امکانات حملونقل گر اسران)

7

مثخذ  :نگارندگان2753 ،

00

گرای مرحله ابر دا پرسش نامهه ای تحلی ل ت ثثیرات
مرقابل گر قالب ماتریسهای ت ثثیرات طراح ی ش دند.
هر گرایه از ماتریس نش انگهن دۀ ش دت تثثیرگ ذاری
مرغیر سطر بر سرون است .امریازهای گاگهشده توس ط
پانل خبرگان گر ماتریس زیر نشان گاگه شدهاس ت .گر
هر مورگ مروسط امریازه ای گاگهش ده گرنظ ر گرفر ه
شدهاست .روابط می ان عوام ل گر گامن ه می ان  6و 7
تعیی میشوند .بیشرری شدت تثثیرگذاری یک عامل
کلیدی بر عامل کلیدی گیگر میتوان د براب ر  7باش د.
محاس بات انج امش ده گرخص وص پرسش نامهه ا
نشانگهندۀ ای است که بیشرری تثثیرگذاری براب ر 7
است .به ای ترتیب ،بهطور مروسط هر عام ل مر ثثر از
 14عامل کلیدی گیگر بوگه است .پرسشنامه بهص ورت
ماتریس  14×14طراحی شد و بی  76نفر از خبرگان
که از روش نمونهگیری گلول هبرف ی شناس ایی ش دند،
توزی شد که از ای میان  15پرسشنامه تکمی ل ش د.
براساآ تحلیلها و خروجیه ای حاص ل از ن رماف زار
میکمک ،مرغیرها گر پ نج گس ره ب ه ق رار زی ر قاب ل
گسرهبندی هسرند:
 متغیرهای تعیی کننده یا تأثیرگذار :ای مرغیرهابیش رر تثثیرگ ذار ب وگه و کمر ر تثثیرپ ذیر هس رند؛
بنابرای سیسرم بیشرر به ای مرغیره ا بس رگی گارگ.
ای مرغیرها گر قسمت شما ِفربی نموگار نش ان گاگه
میشوند .مرغیرهای تثثیرگذار بحرانیت ری مؤلف هه ا
هسرند ،زیرا تغییرات سیسرم وابسره ب ه آنهاس ت و
میزان کنرر بر ای مرغیره ا بس یار مه م اس ت .از
طرف گیگر ،ای مرغیرها بهعن وان مرغیره ای وروگی
سیسرم هسرند .گر میان ای گسره از مرغیرها ،افل ب
مرغیرهای محیطی یا بافری را که بهشدت بر سیس رم
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تثثیرگذارن د م یت وان یاف ت .ای مرغیره ا توس ط
سیسرم قابل کنرر نیسرند ،زی را خ ار از سیس رم
قرار گارند و بیشرر بهعنوان ع املی از اینرس ی عم ل
میکنند (بهشری و زالی.)99 :2756 ،
 متغیرهای ریسک :ای مرغیرها گر نم وگار ح و وحوش خط قطری ناحیۀ ش ما ِش رقی ق رار گارن د و
ظرفیت بسیار باالیی برای تب دیلش دن ب ه ب ازیگران
کلیدی سیسرم را گارا هسرند.
 متغیرهای ثانویه :ای مرغیرها با وجوگ اینکه ک امالًمس رقل هس رند ،ب یش از آنک ه تثثیرپ ذیر باش ند،
تثثیرگذارند .آنها گر قس مت جن و ِفرب ی نم وگار و
باالی خط قطری قرار گارن د و م یتوانن د ب هعن وان
نقاطی برای سنجش و بهعنوان معیار بهکار روند.
 متغیرهای مستقل :ای مرغیرها گارای تثثیرگ ذاریو تثثیرپذیری پایینی هسرند و گر قسمت جنو ِفربی
نم وگار ق رار گارن د .ب ا توج ه ب ه ماهی ت ناپای داری
سیسرم بهنظر میرسد که بخشی از ای مرغیره ا گر
ای قسمت از صفحه گارای ماهیت خروج ی سیس رم
هسرند و باید بهن وعی آنه ا را مرغیره ای خروج ی
نامید.
 متغیرهای تنظیمی :ای مرغیرها گر نزگیک ی مرک زثقل نموگار قرار گارند و گرواق حالت تنظیمی گاشره
و گاهی بهعنوان اهرمی ثانویه عم ل م یکنن د .ای
قابلارتقا به مرغیرهای تثثیرگذار ،مرغیره ای
ِ
مرغیرها
تعیی کننده و یا مرغیرهای ه دف و ریس ک هس رند
) .(Saricam et al, 2012: 141
گر ای مرحل ه ب ا اس رفاگه از ن رماف زار می کم ک
خروجی گاگههای پرسشنامۀ مرحل ۀ قب ل را ب هگس ت
میآوریم که به شرح شکل زیر است.
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شکل  : 5نمودار تأثیرات مستقیم بی عوامل و روابط بی عوامل

تهیه و ترسیم  :نگارندگان2753 ،

همچنی گراف تثثیرات مسرقیم بدی صورت است:

شکل  :1گراف تأثیرات مستقیم بی عوامل و روابط بی عوامل

تهیه و ترسیم :نگارندگان2753 ،
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با توجه ب ه ماهی ت ج دو مخرص ات و خروج ی
اثرات مسرقیم ،هم انط ور ک ه گر ش کل  1مالحظ ه
میشوگ ،وضعیت کلی آیندۀ صنعت گرگشگری اس ران
گلسران بدی شرح است :مرغیرهای وروگی گر قسمت
شما ِفربی شامل سیاستهای تشویقی گولت ،حمایت
زیستمحیطی مسئوالن ،برنامههای آموزشی گرگشگری
و رواب ط سیاس ی ب ا کش ورهای همس ایه ب هعن وان
مرغیرهای تعیی کننده و تثثیرگذار ش ناخره م یش وند.
گرسوی گیگر نموگار قسمت شما ِشرقی آن مرغیره ای
مشارکت بخش خصوص ی ،ق وانی و مق ررات گول ت،
فرهن گ پ ذیرش گرگش گر ،ک ارآفرینی گر بخ ش
گرگشگری ،تثسیس مراکز خرید ،امنی ت گرگش گران،
گرآمد بخش گرگشگری و تثسیسات زیربنایی ب هگلی ل
پرانسیل باالیی که برای تبدیلشدن به بازیگران اص لی
گارند و با توجه به ویژگ ی ناپای دار خ وگ ،ی ک نقط ۀ
انفصا بالقوه ب رای سیس رم محس و م یش وند و از
آنها با عنوان مرغیرهای ریسک یاگ میکنند .گر بخش

جنو ِفربی باالی خط قطری شاهد مرغی ری نیس ریم.
گر بخش جنو ِفربی پایی خ ط قط ری مرغیره ایی را
نظارهگر هسریم که از حداقل تثثیرگذاری و تثثیرپ ذیری
برخورگارند و بهنوعی گارای کمتری گخال ت و ت داخل
گر کار سیسرم هسرند .ضایعات ،جنگل و مناب طبیعی
و ساخرار جغرافیایی اسران گر ای گروه قرار گارن د .گر
قسمت مرک ز ثق ل نم وگار مرغیره ای رقاب ت بخ ش
خصوصی با یکدیگر ،اسراندارگس ازی خ دمات گول ت،
آ وهوا ،رویداگهای ورزشی ،جشنوارهها و نمایشگاهها،
هرلها ،رسرورانها و اقامرگاهه ا ،کیفی ت ش بکهه ای
اجرم اعی ،روشه ای ن وی تبلیغ ات و امکان ات
حملونقل حالت تنظیم ی گاش ره و قابلی ت ارتق ا ب ه
مرغیرهای تثثیرگذار یا تعی ی کنن ده و ی ا مرغیره ای
هدف و ریسک را گارند .شکل  7روابط بی مرغیره ا را
گر قالب گراف نشان م یگه د و بی انگر ش دت رواب ط
گوسویه بی مرغیرهاست .برای اساآ جایگاه ه ر ی ک
از مرغیرها گر جدو  7طبقهبندی میشوگ:

جدول :1جایگاه هریک از عوامل در نقشه تأثیرگذاری -تأثیرپذیری

رگیف

طبقهبندی مرغیرها
عوامل تعیی کننده
یا تثثیرگذار

1

عوامل ریسک

7
4

عوامل ثانویه
عوامل مسرقل

9

عوامل تنظیمی

2

طبقهبندی عوامل
سیاستهای تشویقی گولت ،حمایت زیستمحیطی مسئوالن ،برنامههای آموزشی گرگشگری،
روابط سیاسی با کشورهای همسایه
مشارکت بخش خصوصی ،قوانی و مقررات گولت ،فرهنگ پذیرش گرگشگر ،کارآفرینی گر بخش
گرگشگری ،تثسیس مراکز خرید ،امنیت گرگشگران ،گرآمد بخش گرگشگری ،تثسیسات زیربنایی
ضایعات ،جنگل و مناب طبیعی ،ساخرار جغرافیایی اسران
رقابت بخش خصوصی با یکدیگر ،اسراندارگسازی خدمات گولت ،آ وهوا ،رویداگهای ورزشی،
جشنوارهها و نمایشگاهها ،هرلها ،رسرورانها و اقامرگاهها ،کیفیت شبکههای اجرماعی ،روشهای
نوی تبلیغات ،امکانات حملونقل

مثخذ :نگارندگان2753 ،

خروجی نرمافزار می کم ک 3 ،عام ل را از ب ی 14
عامل شناساییشده ب هعن وان عوام ل کلی دی نه ایی
شناسایی کرگ که باعنوان عوامل ریسک گر رگی ف گوم
جدو فوق نشان گاگه شدهاست .نرایج ای بخ ش گر
قال ب پرسش نامۀ گیگ ری گر اخری ار خبرگ ان ق رار

میگیرگ تا عدمقطعیتها و اهمیتهای مربوط ب ه ه ر
مرغی ر را تعی ی کنن د .ب ه ای ترتی ب مرغیره ای
انرخ ا ش ده ب همنظ ور طراح ی پرسش نامهه ای
عدمقطعیت که گر باال به آنه ا اش اره ش دهاس ت ،گر
جدو زیر خالصه شدهاست:

05
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جدول  :4متغیرها و عواملی که دارای تأثیرگذاری شدیدی بر صنعت گردشگری هستند ،بهترتیب میزان شدت

رگیف

مرغیرها و عوامل تثثیرگذار شدید

جم سطر و سرون

2

امنیت گرگشگران گاخلی و خارجی گر منطقه

53

1

گرآمد بخش گرگشگری

54

7

کارآفرینی گر بخش گرگشگری

57

4

فرهنگ پذیرش گرگشگر گر اسران

56

9

تثسیس مراکز خرید گر اسران

35

0

تثسیسات زیربنایی گولت گر صنعت گرگشگری

35

3

قوانی و مقررات گولت گرجهت تسهیل صنعت گرگشگری

33

مشارکت بخش خصوصی گر صنعت گرگشگری

33

3
مثخذ :نگارندگان2753 ،

چ ون تع داگ مرغیره ای شناس اییش ده براب ر 14
بوگهاست ،پس ابعاگ ماتریس تثثیرات مرقاب ل براب ر ب ا
 14×14است .ماتریس براساآ شاخصهای آم اری ب ا
 1بار چرخش گاگهای از مطلوبیت و بهینهشدگی%266
برخورگار بوگه که حاکی از روای ی ب االی پرسش نامه و
پاس های آن است.
سناریوهای آیندۀ صنعت گردشگری استان گلستان

س ناریوها گر رویک رگ ع دمقطعی ته ای بحران ی
براساآ تقاط  1محور عدمقطعیری ساخره میش وند
که گارای بیش رری ع دمقطعی ت و اهمی ت هس رند.
بهای ترتیب ترکیب  1شاخص اهمیت و ع دمقطعی ت

میتواند مهمتری محورهای سناریو را تعیی کن د .گر
اگامه ابردا با اسرفاگه از نرایج پرسشنامهه ا ،چ ارچو
سناریوها مشخص میشوگ و سپس هریک از سناریوها
فنیسازی میشوگ و پرسشهای اصلی گر ه ر س ناریو
مورگ بررسی قرار میگیرند.
یافتههای مرحلۀ اول :تعیی چارچوب سناریوها

نرایج بهگستآمده از پرسشنامهه ای ع دمقطعی ت
گر جدو زیر بهصورت خالصه ذکر ش دهان د .گر ای
ج دو ض ر  1ش اخص ع دمقطعی ت و اهمی ت گر
سرون مسرقلی نشان گاگه شدهاست.

جدول  :5ترکیب اهمیت و شدت عدمقطعیت بهترتیب اهمیت و شدت نتیجهگیریشده در ای تحقیق

رگیف

عدمقطعیت

اهمیت

شدت

ضر اهمیت و شدت

2

فرهنگ پذیرش گرگشگر گر اسران

31/30

2/72

263/41

1

کارآفرینی گر بخش گرگشگری

32/56

2/13

264/37

7

گرآمد بخش گرگشگری

35/72

2/23

51/35

4

تثسیس مراکز خرید گر اسران

39/30

2/67

33/24

9

مشارکت بخش خصوصی گر صنعت گرگشگری

34/24

6/53

32/51

0

امنیت گرگشگران گاخلی و خارجی گر منطقه

36/05

6/37

93/03

3

قوانی و مقررات گولت گرجهت تسهیل صنعت گرگشگری

03/26

6/31

45/67

3

تثسیسات زیربنایی گولت گر صنعت گرگشگری

01/57

6/91

71/31

مثخذ :نگارندگان2753 ،
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براساآ یافرههای ذکرشده گر جدو باال ،مشخص
میشوگ که  1عدمِقطعیت «فرهنگ پذیرش گرگشگر»
و «کارآفرینی گر بخش گرگشگری» بهعلت برخورگاری
کارآفرینی در بخ

از بیشرری مقدار از حاص ل ض ر ش دت و اهمی ت،
محورهای سناریوهای ای تحقیق را تشکیل میگهند.

گردشگری

سناریوی دوم

سناریوی اول

عدمفرهنگ

فرهنگ پذیرش

پذیرش گردشگر

گردشگر
سناریوی

سناریوی سوم

چهارم

عدمکارآفرینی در بخ
گردشگری
شکل  :4چارچوب سناریوهای صنعت گردشگری استان گلستان

تهیه و ترسیم  :نگارندگان2753 ،

با توجه به شکل باال سناریوهای صنعت گرگشگری اسران گلسران به شرح جدو ذیل است:
جدول  :0انتخاب سناریوها

سناریو

محور عدمقطعیت کارآفرینی بخش گرگشگری

محور عدمقطعیت فرهنگ پذیرش گرگشگر

2

کارآفرینی بخش گرگشگری

فرهنگ پذیرش گرگشگر

1

کارآفرینی بخش گرگشگری

عدمفرهنگ پذیرش گرگشگر

7

عدمکارآفرینی بخش گرگشگری

عدمفرهنگ پذیرش گرگشگر

عدمکارآفرینی بخش گرگشگری

فرهنگ پذیرش گرگشگر

4
مثخذ :نگارندگان2753 ،

یافتههای مرحلۀ دوم :تدوی سناریوها
پس از تعیی چ ارچو س ناریوها ،الزم اس ت ت ا
مهمتری ویژگیهای صنعت گرگش گری گر هری ک از
سناریوها مورگ بررسی قرار گیرند.

بدی منظور از روشهای مراجعه به خبرگ ان نی ز
بهره گرفره شد .گو روش پانل خبرگان و مصاحبهه ای
عمیق ازجمله مهمتری روشهای اسرفاگه شدهاست.

32
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سناریوی اول :کارآفرینی در طرحهنای گردشنگری

میش وگ .چنانچ ه فرهن گ گرگش گران ب رای جامع ۀ

استان و فرهنگ پذیرش گردشگران از منطقۀ میزبان

میزب ان الگ و ش وگ ،س اکنان ب ه تقلی د کورکوران ه از

گر ای سناریو جوام

میزب ان ب ر ای

ام ر واق ف

فرهنگ مهمانان میپرگازند.

هسرند که فرهنگها گر جوام مخرلف یکسان نیس ت

گر ای سناریو گر آینده ،برنامۀ آموزشی برای ایجاگ

و بازگیدکنن دگان ،گرص ورتی احس اآ ارزش مندی و

فرهنگ پذیرش گرگش گر گر جوام

میزب ان ک اهش

لذت میکنن د ک ه احس اآ کنن د م ورگ اس رقبا و

مییابد ،بهطوریکه افراگ بومی به وسوس ۀ گرآم دزایی

س ناریو،

هرچه بیشرر از گرگشگران ،فرهنگ برخورگ گرست ب ا

گر آینده نقش گولت و سیاسته ای آن گر ارتب اط ب ا

گرگشگر را ناگیده گرفر ه و از روشه ای فیرق انونی و

توسعۀ گرگشگری افزایش مییابد و صنعت گرگشگری

فیرمعقوالنه به بهرهبرگاری از مناب موجوگ میپرگازن د

مورگ حمایتهای گولت و گس رگاهه ای وابس رهب ه آن

که ای خوگ به افزایش جُرم و جنای ت و ش کلگی ری

قرار خواهد گرفت و گولت با محدوگکرگن کم که ای

فرهنگ فلط محلی گام میزند .سرمایهگ ذاری اف راگ

خوگ به سایر بخشها بهویژه بخش کشاورزی ،م رگم را

خارجی گر مناطق بومی خوگ باع ث اف زایش تعص بات

ب ه ف روش زم ی هایش ان ب ه هر لگاران و س ایر

قومی و قبیلهای شده ،بهطوریک ه ب رای خ ار ک رگن

سرمایهگ ذاران و فع االن ص نعت گرگش گری تش ویق

ای سرمایهگذاران گر منطقه ،نقش جذ گرگش گر گر

میکند و از ای طریق نیروی کار محل ی ،خواس ره ی ا

توسعۀ اقرصاگی منطقه را ناگیده بگیرن د و نریج ۀ آن،

ناخواس ره ب ه س مت مش افل و خ دمات گرگش گری

رفرارهای ناگرست و پرخاشگرانه با گرگشگران خواه د

بهعنوان بیشرری تولیدکنندۀ ش غل گر منطق ه س وق

شد.

خوشآمدگویی میزبان قرار گرفرهاند .گر ای

خواهد گاگ و مرگم مجبور میشوند برای امرارِمع اش و
تثمی گرآمد ،بهگلیل محدوگیت فرصته ای ش غلی از
مشافل ای صنعت اسرقبا کنند.

سننناریوی سننوم :عنندمکننارآفرینی در طننرحهننای
گردشگری استان و عدمفرهنگ پذیرش گردشگران
از منطقۀ میزبان

گر ای

سناریوی دوم :کارآفرینی در طرحهنای گردشنگری

س ناریو ع واملی چ ون فص لیب وگن،

استان و عدمفرهنگ پذیرش گردشنگران از منطقنۀ

فیرتخصصی بوگن و گشواری مشافلی که ب ه س اکنان

میزبان

مح و م یش وگ ،ض عف بنی ۀ م الی س اکنان گر

گر ای سناریو گرگشگری یک پدیدۀ فراگی ر اس ت

سرمایهگذاری برای توسعۀ امکانات زیربنایی و روبن ایی

ک ه ب هط ور مس رقیم و فیرمس رقیم گر ک ارآفرینی و

ای

ص نعت و همچن ی مش ارکتنداش ر آنه ا گر

اشرغا نقش گارگ؛ گرحالیکه گر س ایر ح وزهه ا ای

سیاستگذاری و تص میمگی ریه ایی گر ای

خصوصیت کمرر گی ده م یش وگ .گرگش گری از نظ ر

باع ث م یش وگ ت ا انگی زه و تمای ل گر بخ ش

اشرغا و ایجاگ بسررهای اشرغا گر جایگاه باالیی قرار

سرمایهگذاری و کارآفرینی صنعت گرگشگری کمرن گ

گارگ و شمار افراگی که گر گرگشگری میتوانن د فع ا

شوگ .همچنی گر آین ده س ختگی ریه ای گول ت و

شوند ،زیاگ است .گر ای س ناریو محص والت فرهنگ ی

عدمحمایت آن گرخص وص اعط ای مجوزه ای الزم و

آنگون ه ک ه م ورگ پس ند گرگش گران اس ت ،عرض ه

تسهیالت و مان تراشی بر س ر راه ط رحه ای اجرای ی

زمین ه،
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گرگش گری باع ث گلس رگی و ی ثآ و ناامی دی
کارآفرینان و کسانی که انگیزه و تمایل ب ه فعالی ت گر
ای صنعت را گارند ،میشوگ.
نبوگ سیاستهای تشویقی و بسرهه ای حم ایری از
اماک و مراکز گرگشگری ،تفریحی و م ذهبی ،ک اهش
جذابیت برای گرگشگران را فراهم میآورگ .بیت وجهی
و کماهمیتشمرگن بناهای تاریخی و میراث فرهنگ ی،
عدمتخصیص بوگجۀ الزم بهمنظور مرمت و احیای ای
بناها و اطالعرسانی اهمیت و ارزش ای آثار م ذهبی و
فرهنگی به گرگشگران ،رفرهرفر ه از لیس ت و مقاص د
گرگشگری گرگشگران و مسافران حذف خواه د ش د و
انگی زۀ الزم را از کارآفرین ان ب رای س رمایهگ ذاری و
ایجاگ کسبوکارها و گرآمدزایی را گر ای بخش خواهد
گرفت.
سناریوی چهنارم :عندمکنارآفرینی در طنرحهنای
گردشگری استان و فرهنگ پنذیرش گردشنگران از
منطقۀ میزبان

گر ای سناریو ،گر آینده سرمایهگ ذاری گر عرص ۀ
توریسم چندی م ان خواه د گاش ت .نخس ت آنک ه،
سمت تقاضا گر صنعت گرگشگری بهشدت تح تت ثثیر
عوامل فی ر اقرص اگی اس ت؛ ب ه ای معن ا ک ه وق وع
بیثباتیهای سیاسی ،تروریسم و گسررش بیماریهای
خ اص ،ازجمل ه مس ائلی هس رند ک ه م یتوانن د ب ه
آسیبپذیری ج دی ص نعت جه انگرگی ی ک منطق ه
منجر شوند .از سوی گیگر ،کاالها و خدمات تولیدش ده
گر گرگشگری عمدتاً فیرقابل انبارکرگن هسرند و ای
ویژگی بهگلیل ماهیت خدماتیبوگن آن است .ب ه ای
ترتیب روش میشوگ که مسئلۀ نوسان عرضه و تقاض ا
گر گرگشگری بسیار حساآتر از سایر صنای تولی دی
است .فصلیبوگن نیز گیگر ویژگی گرگشگری است .گر
صنعت توریسم تالشها باید گرجهت کاهش نوس انات
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فصلی و گورهای یا مرعاگ کرگن تقاضاها گر زمانه ای
مخرلف باشد.
شلوغبوگن بیش از حد یک هرل گر فصلی از س ا
و خل وتب وگن ب یش از ان دازۀ آن گر فص لی گیگ ر،
مقرونبهصرفه و صالح نیس ت .کارشناس ان همچن ی
یاگآور شدهاند که گر آینده س رمایهگ ذاری گر ص نعت
گرگشگری نیازمند توسعۀ زیرس اخته ای اقرص اگی،
فراهمکرگن شرایط اجرماعی مناس ب و بهب وگ رواب ط
سیاسی با س ایر کش ورها خواه د ب وگ .ع دمش ناخت،
فقدان مطالعات امکانسنجی یا تحلیل هزین ۀ منفع ت
گر طرحه ای گرگش گری ،فق دان اس رفاگه از نی روی
انس انی کارآم د ،تص ورات منف ی گرگش گران گرب ارۀ
شرایط امنیری کشور ،تبلیغات نامناسب ،نارساییه ای
محلهای اسرقرار ،موان حملونقل ،خدمات نامناس ب
فروگگاهی و نقش ناکارآم د گول ت و نهاگه ای گولر ی
مثل بان که ا ،از عم دهت ری مش کالت ای ص نعت
بهشمار خواه د آم د .گر ای س ناریو ب ی توس عه و
فرهنگ ارتباط نزگیکی وجوگ گارگ .ب ه عب ارت گیگ ر،
توسعۀ ملی بهویژه توسعۀ اقرصاگی ،مسرلزم رفراره ای
خاص گر زمینههای مخرل ف زن دگی انس انی اس ت و
شدیداً به فرهنگ و باوره ای فرهنگ ی وابس ره اس ت.
گرواق فرهنگ تغییرات اساسی گر طرز تفک ر و ش یوۀ
رفر ار ب هوج وگ م یآورگ ک ه بنی ان توس عه و رش د
اقرصاگی و اجرماعی بر آن اسروار است.
نتیجه
نرایج حاصل از یافرههای تحقیق براساآ مطالعات
اگبیات تحقیق و نظرات خبرگان اسران گلسران نش ان
گاگ که  14عامل ب ر آین دۀ ص نعت گرگش گری م ؤثر
هسرند و از ای می ان 3 ،عام ل پیش ران ک ه ش دت
تثثیرگذاری بیشرری گارند ،شناسایی شدند که ای 3
عامل ،شامل فرهن گ پ ذیرش گرگش گر ،ک ارآفرینی،
تثس یس مراک ز خری د ،مش ارکت بخ ش خصوص ی،
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امنیت ،قوانی و مقررات و تثسیس ات زیربن ایی اس ت.
نر ایج ب هگس تآم ده از ای تحقی ق گرب ارۀ عوام ل
زیرس اخته ا ،ق وانی و مق ررات ،مش ارکت بخ ش
خصوصی ،فرهنگ پذیرش گرگشگر (اسران گلسران) با
نرایج تحقیقات زالی و عطریان (اسران هم دان) ،زال ی
(اسران آذربایجان فربی) ،تقوایی و حسینیخواه (ش هر
یاسو ) ،پوسرما (اروپ ا) ،کارلیس ل (ش هر بورنم وآ)
همسو است .همچن ی نر ایج حاص ل از ای تحقی ق
گربارۀ عامل آ وهوا ب ا نر ایج تحقی ق اینگ ر (کش ور
نروژ) ،تقوایی و حسینیخ واه (ش هر یاس و ) ه مس و
اس ت .نر ایج حاص ل از تحلی ل عوام ل پیش ران گر
عامل فرهن گ
ِ
پرسشنامۀ عدمقطعیت نشان گاگ که گو
پذیرش گرگش گر و ک ارآفرینی گرگش گری گر اس ران
گلسران عدمقطعیت باالتری گارند و ای گو عام ل ب ا
نرایج تحقیقات زالی و عطریان و پوسرما مش ابه اس ت.
از ترکیب ای گو عامل ،چهار آیندۀ محرمل را میتوان
برای آیندۀ صنعت گرگشگری اسران گلس ران ،ترس یم
کرگ (شکل  .)4برای هرکدام از ای چهار حالت ،چه ار
سناریو تدوی شد؛ بنابرای میتوان نریجه گرف ت ک ه
گر اسران گلسران گو عامل فرهنگ پذیرش گرگشگر و
کارآفرینی گرگشگری قابلیت پیشبینی کمرری گارن د،
اما از میان ای چهار آین دۀ محرم ل ،آین دۀ م رجح و
مطل و ب رای ص نعت گرگش گری اس ران گلس ران،
آین دهای اس ت ک ه فرهن گ پ ذیرش گرگش گر و
کارآفرینی گرگشگری از اهمیت باالیی برخورگار باش د
(سناریوی او ) و الزمۀ رسیدن به ای آین دۀ مطل و
آن است که گول ته ا ب ا همک اری بخ ش خصوص ی،
برنامههای ترویج فرهنگ گرگش گری را اج را کنن د و
مس ئوالن اس ران ب ا اج رای بس رهه ای حم ایری،
تشویقهای مالیاتی ،تسهیالت مالی ،قوانی و مق ررات
گرس ت و برنام هه ای انگیزش ی س عی گر اف زایش
کارآفرینی گر ای صنعت ارزن ده و گرآم دزا را گاش ره
باشند.
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