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تاریخ دریافت-17/9/91 :تاریخ پذیرش19/6/9 :

چکیده:
این مقاله سناریوهای آینده گردشگری شهر کرمان در افق  9395را با رویکرد آینده پژوهی شناسایی و تدوین
کرده است .دادهها با روشهای اسنادی و پیمایشی تهیه شده و در پردازش آنها از روش دلفی ،تحلیل ساختاری و
سناریونویسی استفاده شده است .جامعه آماری شامل پانزده نفر از نخبگان علمی و اجرایی شهر کرمان است که پس از
جلسات بحث اولیه  90وضعیت محتمل عوامل پیشران در تدوین سناریوها را وزن دهی و شناسایی کرده اند.
نتایج نشان میدهد  95درصد وضعیتهای گردشگری کرمان در آینده مطلوب و 25درصد ثابت و بحرانی است.
شهر کرمان با سه گروه از سناریوهای توسعه گردشگری در آینده روبروست .مطلوب ترین سناریو گروه اول
است که بر شالودۀ رقابت پذیری ،برنامه محوری و توسعه متوازن استوار است.

کلیدواژگان :گردشگری پایدار ،آینده پژوهی ،سناریونویسی ،کرمان.

 .1استاد گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری  ،دانشگاه پیام نور  ،تهران( .نویسندۀ مسئول)؛
aliakbariesmaeil@yahoo.com
 .2دانشیار گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری  ،دانشگاه پیام نور  ،تهران.
 .0دانشجوی دکتری ،جغرافیا و برنامه ریزی شهری  ،مرکز دکتری دانشگاه پیام نور  ،تهران.
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مقدمه
آیندهپژوهی در حوزه گردشگری با در اختیار قرار دادن دادههایی چون میزان ریسک ،موفقیت
و سرمایه مورد نیاز ،سازمانها و نهادهای مرتبط با گردشگری را در اخذ تصمیمات درست
یاری میرساند(بوهالیس و همکاران .)22، 2550، 9از سوی دیگر به منظور افزایش رقابت
پذیری و ایجاد مزیت نسبی در صنعت گردشگری چارهای جز پیشبینی آینده وجود
ندارد(آیتیکسن2551،2؛اسمال و همکاران.)2592،3آشکارترین نقطه شروع ،تفکر پیرامون انواع
بازارهای بازدیدکننده خواهد بود که به دنبال توسعه خود هستند(هیگینز.)9913 :2552،3
در آیندهای نزدیک،گردشگری جهانی به طور روزافزونی به سوی قطبی شدن پیش میرود که
ناشی از تأثیر شاخصهای اقتصادی متفاوت در مناطق مختلف جهان است .شاخص هایی که هم
الگوهای تقاضا و هم برخی روندهای درون مرزی را شکل میدهند(سازمان جهانی
گردشگری .)2593،0در این راستا فعالیت گردشگری در صورت برنامهریزی و مدیریتی
کارآمد و با رویکرد آیندهپژوهی  ،قادر است منافع مستقیم و غیر مستقیم اقتصادی ،اجتماعی و
فرهنگی فراوانی را برای ذینفعان فراهم کند .استفاده از سناریویگردشگری ابزار ارزشمندی
برای آزمایش خطمشی ،توسعه استراتژی و نوآوری صنعت گردشگری فراهم میآورد.
در مجموع پیش بینی آینده ،تصور و تجسم روندها و مسائل کلیدی و کاربرد آنها ،ما را به
تفکر پیرامون این مسائل وا میدارد :آنچه موجود است،آنچه ممکن است در میان مدت رخ
دهد و اینکه این عناصر چگونه تجارب و چشم اندازهای جدید گردشگری را به بار خواهند
آورد .بی شک کسب جایگاه شایسته در بخش گردشگری نیازمندکشف و شناسایی پیشدستانه
رویدادهای آینده این بازار است(رودا )2 :2593، 2بنابراین مهمترین مسئله در میدان رقابت رو به
رشد گردشگری،کسب بینش در مورد عدم قطعیتها و شناخت آیندههای بدیل و سپس
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جداسازی اولویت فعالیتها از طریق مطالعات آینده پژوهی به همراه تحلیلی از فرصتها و
چالشهای عوامل درگیر میباشد.
شهرکرمان با دارا بودن مجموعه متنوعی از پدیدههای طبیعی و جاذبههای باستانی وتاریخی
ظرفیت باﻻیی برای جذب گردشگر و توسعه صنعت گردشگری پایدار دارد .استفاده مطلوب و
مناسب از این ظرفیتها میتواند به توسعه و رشد جامعه محلی و توسعه اقتصادی شهرکرمان
کمک شایانی نماید .همچنین با توجه به ارزش آیندهپژوهی و سناریونگاری ،توسعه گردشگری
پایدار فرصت ساختاریافته برای نگاه به شرایط آینده گردشگری و تاثیرات گذشته و فعلی بر
توسعه گردشگری در آینده فراهم میآورد .در همین راستا این مقاله با هدف پاسخگویی به این
پرسش کلیدی انجام شده است که سناریوهای مطلوب برای توسعه گردشگری پایدار شهر
کرمان در آینده کدامند و چه مشخصههایی دارند؟

مبانی نظری پژوهش
گردشگری پایدار
گردشگری به عنوان یک پدیده انبوه ،بزرگترین تحرک اجتماعی در پهنه جغرافیایی جهان به
شمار میرود(علی اکبری .)955 : 9310،گردشگری یکی از صنایع رشدیافتة نیمة دوم قرن
بیستم است و اغلب به مثابة کلیدی برای رشد اقتصادی ،هم در کشورهای توسعه یافته و هم در
کشورهای درحال توسعه ،استفاده شده است(فونت و احجم .)23 :9111،9همچنین این فعالیت
به عنوان ابزاری قوی برای توسعه ،رشد و تنوع اقتصادی،اشتغال و غیره عمل میکند(گارائو 2و
همکاران .)23 :2599،به طوری که گردشگری در هزارۀ جدید به بزرگترین منبع درآمد جهانی
تبدیل شده(توحیدی )252 :2599،و طبق آمار سازمان جهانی گردشگری  ،تعداد گردشگران
در سرتاسر جهان بیش از یک میلیارد نفر بوده که مبلغی حدود  309میلیارد دﻻر را به طور
مستقیم وارد چرخة اقتصاد جهان کرده است (سازمان جهانی گردشگری  .)2593،در حال
حاضر  ،بسیاری از کشورها منافع اقتصادی و اجتماعی خود را از گردشگری دریافت میکنند و
1. Font and Ahjem
2. Garau

08

فصلنامه علمی مطالعات مدیریت گردشگری ،سال پانزدهم ،شماره ،05تابستان 9911

درآمدهای گردشگری را برای توسعة زیرساختها به کار میبرند(اکلس و کاستا.)33 :9112،9
امروزه پارادایم پایداری به طور عام و در صنعت گردشگری به طور خاص بـه دغدغهای جهانی
تبدیل شده و در ادبیات توسعه گردشگری مفهوم پایداری به کانون اصلی مباحث علمی و
دانشگاهی جهان تبدیل شده است(میسن و وندربرگ.)2 :2552،2
طی دهه های اخیر ،دولتها به توسعة گردشگری پایدار به عنوان یکی از شیوه های مبارزه با
بیکاری و کسب درآمد تأکید میکنند (یفانتیدو و همکاران.)9925 :2592 ،3در واقع صنعت
گردشگری به عنوان فعالیتی که توان اثرگذاری بر فرآیند توسعة متوازن و خردورزانه را دارد،
مورد توجه طیف وسیعی از سیاستگذاران و برنامهریزان نظام های سیاسی و مدیران اجرایی در
کشورهای مختلف قرارگرفته است(ابراهیم زاده و همکاران .(959 :9399،گردشگری پایدار
مفهومی برآمده از اصول توسعه پایدار است که هدف اصلی آن برابری بین نسلی و درون نسلی
و رویکرد جامع و اخالقی به سمت توسعه مبتنی بر اصول زیست محیطی ،فرهنگی-اجتماعی و
اقتصادی است (تورس و جارکو .)39 :2593،3این نوع توسعه راهی جدید برای حوزههای در
حال توسعه فراهم میکند که ارتباطی همپیوند میان گردشگری و محیط فیزیکی ،اجتماعی،
فرهنگی و سیاسی احاطه کنندۀ آن برقرار میکند(شارپلی .)93 :2555،0توسعه گردشگری
پایدار نیازهای گردشگران فعلی و مناطق میزبان را برآورده و شانس آیندگان را حفظ و تقویت
میکند (ون در.)2550،2

آینده پژوهی
آینده اندیشی یا مطالعات آینده که از آن در زبان فارسی با عناوینی چون آینده نگری ،آینده
پژوهی  ،آینده شناسی و نظایر آن یاد می شود ،یک حوزه پژوهشی نسبتا نوپدید است که
قلمرو آن همه عرصه های معرفت نظری و تکاپوهای عملی آدمی را در بر میگیرد و نتایج آن
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میتواند تاثیرات گسترده ای در هر یک از این عرصه ها داشته باشد (پایا .)1 ،9393،آینده
پژوهی به عنوان یک ابزار پشتیبان برای برنامه ریزی بلندمدت ،در میان دولتها و کشورها
محبوبیت یافته است .زیرا اصل غیر قابل پیش بینی بودن آینده بدین معنا نیست که نگران آینده
نبود و تنها به بخت و اقبال تکیه کرد تا هر زمان بحران تازهای سر برآورد بدون طرح و برنامه
قبلی اقدام شود .بلکه این اصل حکم میکند که نسبت به آینده موضع مناسب تری اتخاذ شود
به نحوی که نه در پی تعیین پیشگوییهای آینده بود و نه امور را به سرنوشت واگذار و بدون
طرح و برنامه حرکت کرد (حاجیانی .)22 :9319،از مزایای بالقوه کاربرد آیندهپژوهی میتوان
توانایی در شناسایی و تفسیر تغییرات محیطی ،ارتقای فرایند برنامه ریزی راهبردی ،رشد قابلیت-
های ابتکاری و اجرای تصمیمات راهبردی را برشمرد(کونونیوک و گلینسکا .)230 :2590،9به
اعتقاد کاتس،2آیندهنگری فرایند کلی شناخت و ارزیابی اطالعات حاصل از نگریستن به جلو
است(کاتس.)35 :9190،
سناریونویسی به عنوان یکی از روشهای آیندهپژوهی ،ابزاری برای تحلیل سیاستها و شناخت
شرایط ،تهدیدها ،فرصتها  ،نیازها و ارزشهای برتر آینده است (اسمیت 3و دیگران،2552 ،
 )092؛ هدف سناریو کشف ،ایجاد و آزمون محیطهای آینده جایگزین سازگار است .سناریو
آینده واقعیتری برای تصمیمگیران ترسیم میکند و به آنها چگونگی آماده شدن برای
مخاطرههای آینده را میآموزد(گلن .)2 : 2551،3سناریو چهرۀ آینده است و پیشگویی نیست؛
هدف سناریوسازی ،گسترش تفکر دربارۀ آینده و عریضتر کردن طیف بدیلهایی است که
میتواند مورد نظر باشد .در سناریونویسی ،سناریوها به طرز ماهرانهای گزینههای گوناگون
آینده و چگونگی تحقق آنها را ترسیم میکند و انواع احتمالها دربارۀ آیندۀ موضوع را بیان
میکند (زیاری و دیگران .)99: 9312 ،هدف از به کارگیری سناریوها ،ایجاد فضایی از
ممکنها است که در آن کارایی سیاستهای اتخاذ شده در برابر چالشهای آینده در بوتة
آزمایش قرار میگیرند (عابدی جعفری و همکاران.)339: 9391،

1. Kononiuk & Glinska
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پیشینه پژوهش
آینده پژوهی و پیش بینی آینده دانشی نوپا است و پژوهشها در این زمینه به صورت روش مند
و با استفاده از فنون و روشهای کمی سابقه چندانی ندارد .در حوزه گردشگری ،انجام
پژوهشهای آینده اساسأ به دو دهة اخیر مربوط است.
مطالعه سازمان جهانی گردشگری( )9111از نخستین تحقیقات آیندهپژوهانه برای پیشبینی
تقاضای گردشگری سال  2525است که با هدف ارزیابی مقیاس تقاضای جهانی و منطقه ای
گردشگری ،اطالع رسانی در زمینه چگونگی توسعه گردشگری در آینده و شناسایی
محرکهای اصلی این تغییرات انجام شده است.
دراپر 9و همکاران(  )2551پروژه  2523گردشگری را تدوین کرده و در آن چشماندازها و
سناریوهای روشن از آیندههای ممکن و تغییرات گردشگری در آینده را نشان دادهاند .این
پروژه مطالعاتی سرعت تغییرات گردشگری را شتابان ،جهان را در تالطم و منابع را درحال
کمیاب شدن میداند .بعالوه پیشبینی کرده که تا اواسط دهه ، 2525افزایش 9/3میلیارد نفری
جمعیت جهان ،تقاضاهای جدید و چشمگیری در گردشگری ایجاد خواهد کرد .
راتکلیف وکراوزیک ) 2599( 2ضمن تأکید بر این نکته که برنامه ریزی و سیاستگذاری شهری
فاقد رویکرد آینده گرایانه موثر و کارآمد برای درک پیچیدگیهای محیطی ،پیشبینی و شکل
دادن به شرایط مورد نظر در آینده است ،چهار عامل را برای موفقیت برنامهریزی در پیشبینی
آینده ضروری میداند؛ تغییر سیستمهای ارزشی در جامعه ،برنامه ریزی استراتژیک شهر ،سند
چشم انداز شهر و مشارکت ذینفعان و شهروندان .آنان یادآور شدهاند که برنامه ریزی شهری
برای شکل دادن به آینده و مقابله با بحرانها باید از روشهای آینده پژوهی چون سناریونویسی
استفاده نماید.
مطالعه موریارتی )2592) 3سناریوهایی برای پیشبینی آینده گردشگری نیوزیلند در سال 2505
تعیین کرده است .این مقاله ابعاد رفتاری و تنشهای مختلفی که ممکن است میان دولت به
نمایندگی از جامعه ،افراد و منابع مورد نیاز هر یک از آنها رخ دهد و تأثیر این تنشها بر آینده
1. Draper
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گردشگری پیش بینی کرده است .در این پژوهش هر سناریو شامل فرآیندهایی است که با
معیارهای نظری به خوبی منطبق شده است .بعالوه ،این سناریوها شامل اقدامات و روشهایی
برای ارتقاء قابلیتها است تا فعاﻻن صنعت گردشگری نیوزیلند بتوانند سازمان یا شرکت خود
را در مقابل عدم قطعیتهای آینده بیشتر منعطف نمایند و از چالشها و فرصتهایی که ممکن
است در آینده رخ دهد ،بیشترین استفاده را بکنند.
زالی ( )9315در مقالة آیندهنگاری راهبردی و سیاستگذاری منطقهای با رویکرد سناریونویسی
توسعه آتی مناطق بر اساس سند چشم انداز ملی و نظریه پایه توسعه استان آذربایجان شرقی را
مطالعه کرده است .وی  93عامل موثر بر فرآیند توسعه استان را شناسایی کرده و بر اساس این
عوامل پنج سناریو با احتمال وقوع بسیار باﻻ 91 ،سناریو با احتمال وقوع متوسط به باﻻ و 219
سناریو با احتمال وقوع ضعیف استخراج کرده است .در پایان پس از بررسی سناریوهای با
احتمال وقوع باﻻ و متوسط معتقد است در صورت رخ دادن بهترین سناریو باز هم استان از نقطه
مطلوب و مورد نظر فاصله بسیار زیادی خواهد داشت.

معرفی محدودۀ مورد مطالعه
شهرکرمان ،مرکز استان و شهرستان کرمان با 93هزار هکتار مساحت و  032299نفر جمعیت در
سال  9310در ارتفاع  9200متری از سطح دریا واقع شده است .کرمان یکی از پنج شهر
فرهنگی و تاریخی ایران است و جایگاه درخور توجهی در تاریخ ایران دارد .وجود کوهستان
در شمال شهر و بیابان در قسمت شرق و غرب تنوع توپوگرافی در شهر ایجاد کرده است.
بعالوه ،وجود پستی و بلندی و تپه های درون شهر به طراحی فضاهای عمومی با جذابیت باﻻ
کمککرده است .در همین حال ،شهر کرمان به عنوان یکی از شهرهای باستانی ایران دارای
بناهایی با قدمت بیش از  2555سال است .بازار شهر کرمان و بافت یکپارچه اطراف آن یک
بافت هویت بخش شهری است که میتواند معرف هویت شهر کرمان و معماری اسالمی و
شرقی شهر باشد.
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(شکل :)1نقشه موقعیت و محدودۀ جغرافیایی شهر کرمان در کشور ،استان و شهرستان کرمان

روش پژوهش
با توجه به ماهیت پژوهش و افقی که برای برنامهریزی در نظر گرفته است (افق  ،) 9395روش
پژوهش مبتنی بر رویکرد آیندهپژوهی است .این پژوهش بر اساس هدف جزء پژوهشهای
کاربردی ،از نظر زمان جزو پژوهشهای آیندهگرا و به لحاظ ماهیت دادهها ،در زمره پژوهش-
های کیفی است.
در روش میدانی بنا به ماهیت موضوع از فنون و ابزارهای مختلف چون مصاحبه ،پنل خبرگان و
پرسشنامه استفاده شده است .دادههای کیفی با پرسشنامه باز از طریق مصاحبه و بررسی اسناد و
دادههای کمی به صورت عددی و از طریق وزندهی پرسشنامههای دلفی تهیه شده است.
برهمین اساس ،در گام نخست ،شاخصها و مؤلفههای تأثیرگذار (اقتصادی ،اجتماعی –
فرهنگی ،کالبدی) بر اساس مرور ادبیات و مطالعه پیشینه شناسایی شده است .پس از شناسایی
متغیّرهای اوّلیّه با استفاده از مدل دلفی با روش نمونهگیری گلوله برفی ،تعداد 90پرسشنامه بین
نخبگان اجرایی حیطة گردشگری و استادان دانشگاهی به عنوان جامعه آماری پژوهش توزیع
گردید.
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در پردازش دادهها ازتکنیکهای متعدد آیندهپژوهی از جمله تکنیک دلفی ،9تحلیل اثرات
متقابل ساختاری  2و سناریونویسی 3ترکیبی جامع برای تفهیم و تبیین آینده گردشگری پایدار و
برای تسهیل در پردازش دادههای کیفی از نرم افزار سناریوویزارد 3استفاده شده است که یک
ابزار کاربردی برای تحلیل دادههای کیفی در پژوهشهای میان رشته ای است.

شکل( -)2جایگاه تحلیل تأثیرات متقابل با هدف سناریونگاری

جدول شماره  9عوامل و پیشرانهای کلیدی مؤثر بر آینده گردشگری پایدار شهر کرمان را
نشان میدهد .این عوامل با نظرسنجی از کارشناسها ( وزن دهی در نرم افزار میک مک)
استخراج شده و به عنوان عوامل برتر و پیشرانهای کلیدی در سناریونویسی مورد استفاده قرار
گرفته است.
جدول( -)1عوامل کلیدی در توسعه آینده گردشگری پایدار شهر کرمان
ردیف

شاخصها

متغیرهای کلیدی

1

اقتصادی

رقابتپذیری

2

اقتصادی

حذف موانع سفر

3

زیست محیطی

تخریب محیط زیست

4

کالبدی

گسترش فضاهای ساخته شده گردشگری

5

اجتماعی

مشارکت و همبستگی
مأخذ :نتایج مطالعات
1. Delphi technique
2. Cross impact analysis
3. Scenario-base planning
4. ScenarioWizard

44

فصلنامه علمی مطالعات مدیریت گردشگری ،سال پانزدهم ،شماره ،05تابستان 9911

یافتههای پژوهش
تدوین وضعیتهای محتمل پیشرانهای کلیدی
در سناریونویسی بر مبنای عوامل پیشران ،به تعریف وضعیتهای محتمل برای تبیین چشم انداز
آینده گردشگری پایدارنیاز است .تحلیل دقیق شرایط پیش رو و تعریف وضعیتهای احتمالی
ﻻزمة اصلی تدوین سناریوها است .جدول  2وضعیتهای محتمل هر یک از عوامل پیشران در
کرمان را نشان میدهد که با نظرسنجی روش دلفی به دست آمده است.
(جدول :)2وضعیتهای محتمل عوامل پیشران چشم انداز آینده توسعه گردشگری کرمان
نام

وضعیتهای محتمل

عوامل کلیدی

اختصاری
 :A1رقابت با قطبهای اصلی گردشگری کشور و تبدیل شدن به
A

یک مقصد برتر گردشگری

رقابت پذیری

 :A2حفظ وضعیت موجود به عنوان قطب گردشگری منطقة جنوب
شرقی کشور به لحاظ حجم گردشگر پذیری.
 :A3نبود رقابت کارآمد همراه با انزوا و در حاشیه ماندن
گردشگری
 :B1رشد مثبت اقتصادی بخش گردشگری و افزایش توجه نهادها
و سازمانهای دولتی در حمایت از گردشگری

B

 :B2توسعه کند و تدریجی بخش گردشگری

حذف موانع سفر

 :B3فقدان برنامهریزی مشخص و جامع برای هدایت،توسعه و
نظارت بر توسعه گردشگری پایدار
C

تخریب

محیط

در  :A1جلوگیری از تخریب محیط طبیعی و کاهش تغییر کاربری

نتیجه ساخت و ساز اراضی کشاورزی
بیش از حد خانه دوم

 :A2ادامه وضع موجود
 :A3افزایش ساخت و ساز خانههای دوم در محور هفت باغ علوی
و منطقه سیدی و تخریب شدید اراضی کشاورزی و محیط طبیعی

D

گسترش

فضاهای  :A1برنامهریزی سیستمی و یکپارچه برای توسعة امکانات و

ساخته شده مرتبط با فضاهای گردشگری
گردشگری

 :A2ادامه وضع موجود و توسعه کند فضاهای گردشگری
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 :A3توقف و رشد منفی فضاهای ساخته شده گردشگری
 :A1افزایش سطح آگاهی و حس همکاری در بین مردم به همراه
E

مشارکت و همبستگی

تقویت فرهنگ گردشگرپذیری
 :A2آمادهسازی ذهنی و اجتماعی جامعه در پذیرش گردشگر
 :A3افزایش تعارضات فرهنگی بین گردشگران و مردم شهر و
شیوع ناهنجاریهای اجتماعی

تهیه و تحلیل سبد سناریوهای احتمالی در آینده
 90وضعیت محتمل برای  0عامل پیشران طراحی شده است .تعداد وضعیتهای محتمل هر
عامل بر اساس میزان پیچیدگی شرایط در  3حالت تعریف شده است .با طراحی وضعیتها و
تهیه ماتریس متقاطع  ،90 * 90پرسشنامهای تهیه و در اختیار متخصصان قرار گرفته است .آنان
با طرح این سئوال که اگر هر یک از وضعیتهای 90گانه اتفاق بیفتد چه تأثیری بر وقوع و یا
عدم وقوع سایر وضعیتها خواهد داشت ،به تکمیل پرسشنامه بر اساس وزندهی بین  3تا -3
پرداخته و میزان تأثیرگذاری هر کدام از وضعیتها را بر سیستم مشخص کردند .بر اساس
دادههای وارد شده ،سناریوهای زیر استخراج شده است:
 سناریوهای بسیار قوی 2:سناریو سناریوهای با سازگاری باﻻ (سناریوهای باورکردنی)93 :مورد سناریوهای ضعیف 2533:سناریوآنچه به نظر منطقی میرسد و میان سناریوهای محدود قوی و سناریوهای وسیع ضعیف قرار
دارد ،سناریوهای با سازگاری 9است .فاصله یک در واقع گسترش پهنه سناریوهای قوی به
اندازه یک واحد به سمت سناریوهای ضعیف است که در شکل  9نمایش داده شده است.
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(نمودار -)1نحوه انتخاب سناریوهایی با سازگاری یک از میان انبوه سناریوها
مأخذ( :زالی)1311 ،

تحلیل سناریوهای منتخب و محتمل آینده گردشگری پایدار شهر کرمان
نرم افزار سناریوویزارد از میان وضعیتهای محتمل و متعدد آینده گردشگری پایدار شهر
کرمان احتمال وقوع  93سناریو را بیش از سایر سناریوها دانسته و احتمال وقوع سایر سناریوها
را در حد بسیار ناچیز و ضعیف ارزیابی کرده است .سناریوها از هم کنشی بین وضعیتهای
هریک از عوامل در ارتباط با وضعیتهای هر یک از عوامل دیگر استخراج شده است .بررسی
اولیه سناریوهای93گانه حاکی از سیطره نسبی تعداد وضعیتهای ایستا (ادامه روند موجود) در
برنامهریزی و توسعه گردشگری پایدار شهر کرمان است .در ادامه برای تحلیل وضعیتهای
احتمالی توسعه گردشگری پایدار شهر کرمان هر یک از سناریوهای محتمل بررسی میشود.
جدول 3که به ماتریس صفحه سناریو معروف است وضعیتهای ممکن را به تفکیک سناریو و
عامل کلیدی نشان میدهد .برای تسهیل در درک شرایط صفحه سناریو و وزن شرایط مطلوب
و نامطلوب ،این صفحه براساس وضعیتهای عوامل کلیدی در سه وضعیت تقسیم و با رنگهای
مشخص تعریف شده است (جدول.)3
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جدول( -)3تعریف مفهوم رنگها ،اعداد و وضعیتها در صفحه سناریو
امتیاز

رنگ

وضعیت

ویژگی

3

سبز

مطلوب

روندهای مطلوب جهت بسترسازی و تحقق

1

زرد

بینابین(ایستا)

روند تغییرات بسیار کند و آرام،حفظ وضع موجود

-3

قرمز

بحرانی

عدم برنامه ریزی اصولی و عدم پایداری در ابعاد 4

گردشگری پایدار با رویکرد رقابتپذیری و حذف
کامل موانع سفر

گانه و عدم امکان توسعه گردشگری ،رکود گردشگری

درک کیفی از صفحه سناریوها از طریق جایگزینی وضعیتها با طیفی از عناوین مطلوب تا
بحرانی انجام شده تا وضعیت توسعه گردشگری پایدار شهر کرمان را به تفکیک سناریو و عامل
کلیدی به طور شفاف نشان دهد.
جدول( - )4وضعیت هریک از عوامل به تفکیک هر سناریو براساس طیف  3گانه از مطلوب تا بحرانی
سناریوها

رقابت پذیری

حذف موانع
سفر

گسترش فضاهای

مشارکت و

تخریب محیط زیست

در نتیجه ساخت و ساز ساخته شده مرتبط

همبستگی

با گردشگری

جامعه میزبان

خانههای دوم
سناریوی اول

مطلوب

مطلوب

ایستا

مطلوب

مطلوب

سناریوی دوم

مطلوب

مطلوب

ایستا

مطلوب

ایستا

سناریوی سوم

مطلوب

مطلوب

بحرانی

مطلوب

ایستا

سناریوی چهارم

مطلوب

ایستا

بحرانی

مطلوب

مطلوب

سناریوی پنجم

مطلوب

ایستا

بحرانی

مطلوب

ایستا

سناریوی ششم

مطلوب

ایستا

ایستا

مطلوب

ایستا

سناریوی هفتم

مطلوب

مطلوب

بحرانی

ایستا

مطلوب

سناریوی هشتم

مطلوب

مطلوب

بحرانی

ایستا

ایستا

سناریوی نهم

مطلوب

مطلوب

ایستا

ایستا

ایستا

سناریوی دهم

مطلوب

مطلوب

بحرانی

ایستا

مطلوب

سناریوی یازدهم

بحرانی

ایستا

بحرانی

ایستا

ایستا

سناریوی دوازدهم

مطلوب

ایستا

ایستا

ایستا

ایستا

سناریوی سیزدهم

بحرانی

ایستا

بحرانی

ایستا

بحرانی
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برای درک وضعیتها براساس امتیازی که به هریک ازآنها داده شده ( 3تا  )-3اعداد به جای
وضعیتها جایگزین شده تا زمینه درک کمی از صفحه سناریوها فراهم شود .بنابراین عدد 3به
جای سناریوهای مطلوب ،صفر بینابین(ایستا) و  -3بحرانی جایگذاری شده است .مجموع
اعداد برای هر سناریو در جدول 0نشان داده شده است .همانطور که در این جدول مالحظه
میشود سناریوهای اول و دوم دارای بیشترین امتیاز میباشند.
جدول ( -)5مجموع امتیاز هر عامل پیشران به تفکیک هر سناریو
سناریوها

رقابت

حذف

تخریب محیط

گسترش فضاهای

مشارکت و

پذیری

موانع سفر

زیست در نتیجه

ساخته شده مرتبط

همبستگی

ساخت و ساز

با گردشگری

جامعه میزبان

امتیاز

خانههای دوم
سناریوی اول

3

3

0

3

3

12

سناریوی دوم

3

3

0

3

0

9

سناریوی سوم

3

3

-3

3

0

6

سناریوی چهارم

3

0

-3

3

3

6

سناریوی پنجم

3

0

-3

3

0

3

سناریوی ششم

3

0

0

3

0

6

سناریوی هفتم

3

3

-3

0

3

6

سناریوی هشتم

3

3

-3

0

0

3

سناریوی نهم

3

3

0

0

0

6

سناریوی دهم

3

3

-3

0

3

6

سناریوی یازدهم

-3

0

-3

0

0

-6

سناریوی دوازدهم

3

0

0

0

0

3

سناریوی سیزدهم

-3

0

-3

0

-3

-9
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گروه بندی و تحلیل سناریوهای منتخب
سناریوهای گروه اول :حاکم بودن بهترین شرایط ممکن توسعه گردشگری
پایدار،رقابتپذیری ،برنامه محوری و توسعۀ متوازن
این گروه شامل سناریوهای اول و دوم است و بهترین و مطلوبترین شرایط ممکن برای توسعه
پایدار گردشگری شهر کرمان است .در این گروه حالت بحرانی وجود ندارد و عامل
متمایزکنندۀ آنها تفاوت در میزان حاﻻت مطلوب و ایستا است .به عالوه ،از نظر فراوانی
بیشترین تعداد وضعیت مطلوب را در بین سناریوهای دیگر گروهها دارد؛ به طوری که 25
درصد حالتها مطلوب 35 ،درصد ایستا و صفر درصد حالت بحران است .مقایسة درصد
فراوانی حالت مطلوب و بحران این گروه با گروههای دیگر نشاندهندۀ وضعیت مناسب پیش
روی گردشگری پایدار شهر در این گروه است .ویژگی این سناریوها موقعیتیابی و وجهسازی
برای شهرکرمان ،فراهم کردن فرصتهای سرمایهگذاری ،رفاه عمومی و افزایش درآمد برای
جامعه محلی ،ایجاد اشتغال پایدار ،افزایش بازاریابی و تبلیغات در جذب گردشگر ،توسعه
امکانات تفریحی ،ایجاد زیرساختهای ارتباطی مناسب و توسعه امکانات حمل و نقل ،افزایش
سرمایهگذاری در بخشهای اقامتی ،تعامل و ارتباط جامعه میزبان و میهمان ،تصمیمات
مشارکتی ،فرهنگ و هویت محلی،کاهش جرایم و افزایش امنیت ،انسجام اجتماعی و
خانوادگی ،هویت سازی و تعلق اجتماعی وضعیتهایی است که در دو سناریو مشترک و تنها
در یک مورد تفاوت دارند .در همین حال ،ادامه ساخت و ساز تدریجی خانههای دوم ،تداوم
سرمایهگذاری در ساخت خانههای دوم و تخریب تدریجی محیط زیست ،عوامل مشترک بین
دو سناریو است که برای آینده گردشگری پایدار شهر کرمان تهدید محسوب میشود .به طور
کلی سناریوهای این گروه مشخص کنندۀ حالتهای مثبت و مناسب پیش روی گردشگری
شهر کرمان است.
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جدول( -)6ویژگی سناریوهای گروه اول از مجموعه سناریوهای باورکردنی
وضعیت

گروه

سناریوها میانگین امتیاز

ویژگی
توسعه همه جانبه گردشگری پایدار

حاکم بودن بهترین

اول

2.4

12

شهر ،رقابت پذیری و افزایش

گروه اول

شرایط ممکن جهت

درآمدهای حاصل از

دارای

توسعه گردشگری پایدار،

گردشگری،حذف موانع

مطلوبیت

رقابت پذیری،برنامه

سفر،توسعه فرهنگی و افزایش

محوری و توسعة متوازن

آگاهی مردم
توسعه بهینه گردشگری پایدار
دوم

1.1

9

شهر،رقابت پذیری و افزایش
درآمدهای حاصل از
گردشگری،حذف موانع سفر

سناریوهای گروه دوم  :روند تغییرات بسیار کند و آرام ،حفظ وضع موجود
در این گروه 1سناریو مشاهده میشودکه شامل سناریوهای سوم تا دهم و سناریوی دوازدهم
است .در این گروه عوامل متمایزکننده سناریوها تفاوت در میزان حالتهای مطلوب ،ایستا و
بحرانی است .این گروه از نظر فراوانی ،بیشترین تعداد وضعیت ایستا را در بین سناریوهای دیگر
گروهها دارد.
مقایسة درصد فراوانی حالت مطلوب و بحران این گروه با گروههای دیگر نشان دهندۀ وضعیت
تقریبأ ایستا در آینده گردشگری شهر کرمان است .میزان اثرگذاریهای این گروه تفاوت
زیادی با اثرگذاری سناریوهای گروه اول و سوم دارد .این گروه شامل ،ویژگیهای حفظ
وضعیت موجود به عنوان قطب گردشگری منطقة جنوب شرقی کشور از نظر حجم گردشگر-
پذیری ،توسعه کند و تدریجی وضع موجود ،بالتکلیفی و عدم نوآوری در نحوۀ جذب
گردشگر ،ادامه وضع موجود و توسعه کند فضاهای گردشگری،آماده سازی ذهنی و اجتماعی
جامعه در پذیرش گردشگر ،فضاهای نامناسب اقامتی و زیرساختهای ضعیف گردشگری
است.

تدوین سناریوهای مؤثر بر آینده گردشگری پایدار شهرکرمان …
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جدول( -)2ویژگی سناریوهای گروه دوم از مجموعه سناریوهای باورکردنی

گروه

سناریوها میانگین امتیاز ویژگی

وضعیت

سوم

1.2

6

چهارم

1.2

6

پنجم

0.6

3

ششم

1.2

6

توسعه کند و تدریجی وضع موجود ،
بالتکلیفی و عدم نوآوری در نحوۀ
جذب گردشگر ،کاهش تصمیمات
مشارکتی
توسعه کند و تدریجی وضع موجود
،بالتکلیفی و عدم نوآوری در نحوۀ
جذب گردشگر ،کاهش تصمیمات
مشارکتی
توسعه کند و تدریجی وضع موجود
،بالتکلیفی و عدم نوآوری در نحوۀ
جذب گردشگر ،کاهش تصمیمات
مشارکتی ،فضاهای نامناسب اقامتی،

گروه دوم
روند
ایستا و
ادمهوضع
موجود

روند تغییرات بسیار
کند و آرام ،توسعه
کند

و

زیرساختهای ضعیف گردشگری
توسعه کند و تدریجی وضع موجود
،بالتکلیفی و عدم نوآوری در نحوۀ

تدریجی

جذب گردشگر ،کاهش تصمیمات

گردشگری پایدار

مشارکتی
هفتم

1.2

6

هشتم

0.6

3

نهم

1.2

6

توسعه کند و تدریجی وضع موجود
،بالتکلیفی و عدم نوآوری در نحوۀ
جذب گردشگر ،کاهش تصمیمات
مشارکتی
توسعه کند و تدریجی وضع موجود
،بالتکلیفی و عدم نوآوری در نحوۀ
جذب گردشگر ،کاهش تصمیمات
مشارکتی ،فضاهای نامناسب اقامتی،
زیرساختهای ضعیف گردشگری
توسعه کند و تدریجی وضع موجود
،بالتکلیفی و عدم نوآوری در نحوۀ
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جذب گردشگر ،کاهش تصمیمات
مشارکتی
دهم

1.2

6

دوازدهم

0.6

3

توسعه کند و تدریجی وضع موجود
،بالتکلیفی و عدم نوآوری در نحوۀ
جذب گردشگر ،کاهش تصمیمات
مشارکتی
توسعه کند و تدریجی وضع موجود
،بالتکلیفی و عدم نوآوری در نحوۀ
جذب

گردشگر،کاهش

تصمیمات

مشارکتی ،فضاهای نامناسب اقامتی،
زیرساختهای ضعیف گردشگری،

سناریوهای گروه سوم :شرایط بحرانی و نامطلوب ،عدم امکان توسعۀ گردشگری
پایدار
این گروه از سناریوها معرف وضعیت بحرانی است که با موانع و مشکالت زیادی در توسعه
گردشگری پایدارکرمان همراه است .این گروه دو سناریوی یازدهم و سیزدهم را شامل
میشود .عامل متمایز کننده این گروه از سناریو تفاوت در میزان حالت مطلوب ،ایستا و بحرانی
است .به عالوه بیشترین فراوانی وضعیت بحران را بین سناریوهای دیگر گروهها دارد؛ به
طوریکه سهم حالتهای مطلوب صفر درصد ،حالت ایستا  05درصد و حالت بحرانی  05درصد
است .مقایسة درصد فراوانی حالتهای مطلوب و بحرانی این گروه با گروههای دیگر نشان-
دهندۀ وضعیت بحرانی گردشگری شهر کرمان در این گروه از سناریو است .از دست دادن
بازارهای هدف ،تخریب منابع گردشگری ،اعمال محدودیتها و رکود گردشگری ،رشد منفی
اقتصاد گردشگری ،فرصتسوزی و جایگزینی شهرهای رقیب گردشگری  ،بورس بازی شدید
زمین ،مخاطرات اکوسیستم حوزه مقصد ،تخریب و زوال منابع طبیعی ،تخریب زمین کشاورزی
 ،کاهش اشتغال و کاهش اثر تکاثری از جمله ویژگیهای این گروه از سناریوها است.

تدوین سناریوهای مؤثر بر آینده گردشگری پایدار شهرکرمان …
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جدول( -)1ویژگی سناریوهای گروه سوم از مجموعه سناریوهای باورکردنی
گروه

سناریوها میانگین امتیاز

وضعیت

ویژگی
وضعیت در آستانه

گروه سوم

عدم برنامه ریزی اصولی و یازدهم

-1.2

-6

شرایط بحرانی و عدم پایداری در ابعاد  4گانه
نامطلوب،عدم امکان و
توسعة
پایدار

عدم

امکان

زمینههای مرتبط با

توسعه

گردشگری پایدار

گردشگری گردشگری  ،رکود کامل همه
بخشهای گردشگری

بحرانی در تمامی

وضعیت در آستانه
سیزدهم

-1.1

-9

بحرانی در تمامی
زمینههای مرتبط با
گردشگری پایدار

بررسی وضعیت عوامل کلیدی در ترکیب سناریوها
اگر شرایط مطلوب،ایستا و بحرانی را با امتیازهای طیفی از نمرات ( 3تا  )- 3در هر عامل
کلیدی و برای کل سناریوهای 93گانه جمع کنیم ،میانگین آنها نشان دهنده وضعیت کلی هر
عامل در آینده گردشگری پایدار خواهد بود .براساس محاسبات انجام شده عامل رقابتپذیری
با میانگین  ، 0/3بهترین شرایط و بیشترین اثرگذاری را در توسعه گردشگری پایدار شهر کرمان
دارا است (جدول  .)1زیرا رقابتپذیری تعیینکننده توانایی شهرهای گردشگرپذیر در خلق
ثروت بیشتر نسبت به رقباء در بازار گردشگری است .حذف موانع سفر از نظر مطلوبیت در رتبه
دوم وضعیتهای احتمالی قرار دارد.
پیشران گسترش فضاهای ساخته شده مرتبط با گردشگری با میانگین امتیاز  3/2سومین عامل
مطلوب در میان عوامل کلیدی است؛ ایجاد و توسعه امکانات تفریحی ،ایجاد زیرساختهای
ارتباطی مناسب و توسعه امکانات حمل و نقل و افزایش سرمایهگذاری در تاسیسات اقامتی از
جمله دﻻیل مهم مطلوبیت این پیشران است.
در بین عوامل پیشران که وضعیت بحرانی دارند عامل تخریب محیط زیست در نتیجه ساخت و
ساز خانههای دوم با میانگین امتیاز  -3/9بدترین شرایط در رتبه بندی عوامل  0گانه پیشران
دارد .بورس بازی زمین ،مخاطرات اکوسیستم حوزه مقصد و تخریب منابع طبیعی و زمین
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کشاورزی ،از جمله دﻻیلی است که این پیشران را به یک عامل بحران ساز در توسعه
گردشگری تبدیل کرده است.
عامل کلیدی و پیشران مشارکت و همبستگی نیز با میانگین امتیاز  9/9بیانگر وضعیت نه چندان
مطلوب ،ایستا و تداوم وضعیت موجود با گرایش وضعیت در آستانه بحران است .عدم تعامل
میان جامعه میزبان و میهمان ،افزایش جرم و جنایت و بزهکاری ،تخریب منابع گردشگری و
ناامنی و سلب آسایش گردشگران از جمله مهمترین وضعیتهای بحرانزا برای این عامل
میباشد.
جدول ( -)9رتبه بندی عوامل کلیدی بر اساس میزان شرایط مطلوب تا بحرانی
عامل کلیدی

وضعیت عوامل کلیدی در

میانگین

ترکیب سناریوها
رقابت پذیری

22

5/4

حذف موانع سفر

21

4/2

گسترش فضاهای ساخته شده مرتبط با گردشگری

11

3/6

همبستگی و مشارکت

9

1/1

تخریب محیط زیست در نتیجه ساخت و ساز

-24

-4/1

خانههای دوم

تدوین سناریوهای مؤثر بر آینده گردشگری پایدار شهرکرمان …
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ساخته شده مرتبط با
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تخریب محیط زیست
در نتیجه ساخت و
ساز خانه های دوم
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0
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نمودار( -)3وضعیت عوامل کلیدی در ترکیب سناریوها

نتیجهگیری
نتایج این مقاله نشان میدهد سه دسته سناریو شامل سناریوهای خیلی قوی ،سناریوهای
باورکردنی با سازگاری باﻻ و سناریوهای ضعیف برای برنامه ریزی و توسعه گردشگری شهر
کرمان در افق  9395امکانپذیر است که هر یک وضعیت متفاوتی برای توسعة گردشگری شهر
کرمان در آینده ترسیم میکند.
سناریوهای گروه اول مطلوبترین شرایط برای توسعة گردشگری بر مبنای رقابتپذیری ،برنامه
محوری و توسعه متوازن ایجاد میکند و حرکت در فضای این سناریو امکان دستیابی به اهداف
چشم انداز را بیش از دیگر سناریوها میسر میسازد .پیادهسازی این سناریو اثر قابل توجهی در
تقویت رقابتپذیری گردشگری از طریق بخشهای خصوصی و دولتی و افزایش سرمایه-
گذاری در گردشگری شهری دارد .افزون بر آن  ،جذب سرمایه و سرمایهگذاران و اشتغال و
کارآفرینی در بخش گردشگری افزایش مییابد و آثار توسعة اقتصاد گردشگری آشکار می-
شود .به دنبال افزایش رقابتپذیری و جذب سرمایهگذاری در زمینة گردشگری ،فضاها و
زیرساختهای گردشگری به عنوان زیرمعیار بخش کالبدی در دو بخش زیربنایی و روبنایی
توسعه مییابد و زمینه دسترسی به زیرساختهای ضروری چون تأسیسات اقامتی و پذیرایی،
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فرودگاهها و حمل و نقل ریلی و زمینی فراهم میآید؛ واضح است توسعة زیرساختها و
افزایش توان رقابت پذیری بخش گردشگری خود زمینه ساز حذف موانع سفر در آینده خواهد
بود.
دو عامل مشارکت جامعة میزبان و تخریب محیط زیست در نتیجة ساخت و سازهای
گردشگری عوامل ایستای فضای سناریوها هستند که به تداوم روند و وضعیت موجود در
سیستم گردشگری شهر دامن میزند .پایین بودن ضریب مشارکت جامعه محلی به دلیل آگاهی
اندک شهروندان از مزیتهای اقتصادی گردشگری و ناشناخته بودن بخش گردشگری در نظام
برنامهریزی و توسعه شهری است.
تخری ب زیست محیطی ناشی از ساخت و سازهای گردشگری به ویژه در اراضی پیرامون شهر،
اگرچه برای توسعه گردشگری مفید است اما اثرات منفی زیستمحیطی به دنبال دارد.
بنابراین در برنامهریزی برای سازماندهی آینده فضای گردشگری شهر کرمان ،توجه به این نکته
ضروری است که پیشرانهای کلیدی و مؤثر همیشه در درون محیط سیستم گردشگری نیستند و
در مواردی خارج از سیستم قرار دارند .این عوامل کالن شدیدأ در سیستم گردشگری شهر
تاثیرگذارند و از آنجایی که قادرند تغییرات اساسی در گردشگری شهر ایجاد کنند وجودشان
برای توسعه گردشگری حیاتی و ضروری است.
بهطورکلی با توجه به متغیرهای کلیدی و کالن وضعیتهای احتمالی در افق  9395و تأثیر آنها
بر بهرهبرداری از قابلیتهای اولویتدارگردشگری پایدار شهرکرمان میتوان انتظار داشت که
سناریوها ،چشماندازها ،هدفگذاریها ،تاکتیکها ،راهبردها ،سیاستهای اجرایی و برنامههای
اقدام ،به مراتب واقع بینانه ،عاقالنه و اصولیتر شده و با درجة اعتبار باﻻتری تدوین شوند .در
واقع شناخت نظاممند این تأثیرات به مثابه بستر اصلی سناریونویسی ،برنامهریزان گردشگری و
مدیران شهری را قادر میسازد با کمترین ریسک در مواجهه با آیندۀ پیش روی گردشگری،
تصمیم گیری کنند.
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