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چکیـده| امـروزه گردشـگری ماجراجويانـه سـريعترين بخش گردشـگری روبهرشـد در جهـان را دارد و
بهعنـوان یکـی از مهمتریـن ابزارهـای توسـعۀ پایـدار در کشـور میزبـان مـورد توجـه قـرار گرفته اسـت.
کویـر مرنجـاب در ایـران ،بهعنـوان یـک ناحیـۀ ممتاز ،قابلیت تبدیلشـدن بـه یک نمونۀ محرک توسـعۀ
پایـدار را دارد .عوامـل متعـددی بـر تحقـق ایـن مهـم تأثیرگذار هسـتند .این مقالـه قصد دارد بـا رویکرد
آیندهپژوهـی نشـان دهـد کـه چه مؤلفههایـی باعث میشـود گردشـگری ماجراجویانه به گونهای توسـعه
ص رشـد اقتصـادی را افزایش
یابـد کـه سـهم آن در رونـد توسـعۀ پایدار مقصد ،بهینه شـود؛ یعنی شـاخ 
داده و بـرای جامعـۀ بومـی رفـاه اجتماعـی بـه ارمغـان آورد ،ضمـن آنکـه مخاطـرات زیسـت محیطـی
نیـز کاهـش یابـد .در ایـن پژوهـش ،سـاخت مفاهیـم و الگوهـا بـا اسـتفاده از دو اسـتراتژی شناسـایی
پیشـرانهای کلیـدی بـا نرمافـزار میکمـک و سناریونویسـی بـا نـرم افـزار سـناریوویزارد انجام شـدهاند.
دوازده پیشـران کلیـدی از طریـق سـناریوهای سـازگار و قـوی بـرای هر متغیر در سـه وضعیـت مختلف
(تـداوم ،وخامـت و رشـد) تبییـن شـد .یک سـناریوی قوی و سـه سـناریو بـا سـازگاری باال کـه احتمال
وقـوع بیشـتری دارنـد ،حاکـی از تـداوم رونـد کنونـی در آینـدۀ میانمـدت اسـت .نتایج نشـان میدهد،
خصوصیسـازی در حـوزۀ گردشـگری ،بیشـترین ارزش سـازگاری را در بین دیگر وضعیتهـای احتمالی
داراست.
واژگان کلیدی| گردشـگری ماجراجویانه ،گردشـگری پایدار ،آیندهپژوهی ،عوامل پیشـران گردشـگری،
کویر مرنجاب.

مقدمـه | اهمیـت صنعـت توریسـم در توسـعۀ پایـدار ،موضوعـی
بدیهـی و تکـراری اسـت زیـرا بـرای بسـیاری از کشـورها از جمله
ایـران ،گردشـگری کاتالیـزوری بـرای توسـعۀ ملـی و منطقـهای و
بهترین راه توسـعه اسـت .توسـعۀ پایدار منتـج ،مهمترین هدف در
صنعـت گردشـگری و عاملـی مؤثـر بـرای مقابلـه با فقر به حسـاب
میآیـد؛ بـه علاوة آنکـه بهعنـوان یـک حـوزۀ اقتصـادی اهمیـت
فزاینـدهای در نظـام اقتصـادی جهـان یافتـه اسـت .در آینـدهای
نزدیـک ایـران بایـد سـهم اقتصـاد و تولیـد ناخالـص ملی خـود را
از ایـن صنعـت پویـا بیشـتر سـازد .ایجـاد فرصتهـای اشـتغال و
درآمدزایـی از طریـق تنـوع گردشـگری ،مناسـبترین گزینـه
بـرای توسـعۀ پایـدار اقتصـادی و اجتماعـی اسـت .طبـق گـزارش
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شـورای جهانی سـفر و گردشـگری ،1تولید ناخالـص داخلی اقتصاد
گردشـگری در سـال  10 /4 ،2019درصـد بـود کـه نشـاندهندۀ
سـودآوری ایـن صنعـت اسـت .در این سـال بیـش از  334میلیون
شـغل یعنـی از هـر ده نفـر ،یـک فـرد در سراسـر جهـان در حوزۀ
گردشـگری فعـال بـوده اسـت؛ همچنیـن از سـال  2014تا 2019
از هـر چهـار شـغل جدیـد ،یـک شـغل در ایـن حـوزه ایجاد شـده
اسـت .بـا شـیوع کوویـد  19در سـال  62 ،2020میلیـون شـغل
ازبینرفـت و جهـان بـا کاهش  18/5درصدی گردشـگر مواجه شـد،
همچنیـن سـهم تولیـد ناخالـص داخلـی کشـورها  49 /1درصـد
در مقایسـه بـا سـال  2019تنـزل یافـت .ایـن آمـار بـرای ایـران
قابلتوجـه اسـت و نشـان میدهـد گردشـگری خارجـی در سـال
 -86/7 ،2020نسـبت بـه سـال  ،2019و گردشـگری داخلـی
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 -44/1درصـد تحـت تأثیـر کوویـد  19و تحریمهـا کاهـش یافتـه
اسـت .از طـرف دیگـر ایران وعدۀ  20میلیون گردشـگر برای سـال
 2025را در سـند چشـمانداز داده اسـت ،2بـا ایـن وجـود ،آمارهـا
نشـان از عـدم تحقـق اهـداف و سیاسـتهای کالن دارد .بـه بـاور
محققـان ،گردشـگری هـدف اصلی توسـعه اسـت)(Bright, 2014
و پویایـی اقتصـادی و اجتماعـی از ایـن طریـق الزامـی میشـود.
بـه همیـن علـت ،شـناخت ابعـاد و ظرفیتهـای طبیعـی ،تاریخی
و فرهنگـی گردشـگری در فضـای ملـی ،شـهری و روسـتایی کـه
متناسـب بـا مؤلفههـای فرهنگـی کشـور باشـد از اهمیـت زیـادی
برخـوردار بـوده و گردشـگری ماجراجویانـه از آن جملـه اسـت.
عالقـه بـه ماجراجویـی ،پدیـدۀ اجتماعـی جدیـدی نیسـت و از
گذشـته بـا اکتشـاف مکانهـای جدیـد و ناشـناخته در ارتبـاط
بـوده اسـت .بـه عقیـدۀ وبـر ،ماجراجویی بـرای خطرکردن بسـیار
مهیـج اسـت و فـرد مهـارت و توانایـی خـود را در یـک موقعیت پر
خطـر میآزمایـد ) .(Weber, 2001, 363در حـال حاضر ،سـفرهای
مخاطرهآمیـز بـه مقصدهـای پرخطـر ماننـد کویـر ،غـار ،کـوه و
مناطـق بکـر زمیـن انجـام میشـود .محققـان زمانـی یک سـفر را
ماجراجویانـه میداننـد کـه سـه جـزء تعامل بـا طبیعـت ،ارتباط با
فرهنـگ و فعالیت بدنی را در خود داشـته باشـد ).(Beedie, 2003
ووجادیناویـچ ویژگیهایـی از قبیـل برآیند نامشـخص ،خطرپذیری
و چالـش ،پاداشهـای پیشبینـی شـده ،شبیهسـازی و هیجـان،
فـرار و جدایی ،اکتشـاف و شناسـایی ،جذب و تمرکز و احساسـات
متضـاد را مـورد بحـث قـرار میدهـد (Vujadinovic, Sabic,
.)JoksimovicGolic, Gajic, Zivkovik & Milincic, 2013
باکلـی ) (Buckley, 2004, 1428یکـی از بهتریـن تعاریـف تولیـد-
محـور از گردشـگری ماجراجویانه را ارائه داده اسـت« :گردشـگری
ماجراجویانـه ،عبـارت اسـت از تورهـای تجـاری و برنامهریـزی
شـدهای کـه جذابیـت آن بـه خاطـر فعالیتهـای فضـای بـاز و
ریسـکپذیر اسـت ،معمـوالً تجهیـزات تخصصـی نیـاز دارد و برای
مشـتریان تور بسـیار مهیج اسـت .شـخص ممکن اسـت به تنهایی
تجهیـزات را بـه کار انـدازد یـا ممکـن اسـت بهعنـوان سرنشـین
باشـد» .بنابرایـن گردشـگری ماجراجویانـه شـامل تفریحـات و
ورزشهـای ماجراجویانـه و یکـی از انواع گردشـگری مدرن اسـت؛
اغلـب در مناطـق بکـر و دور از هیاهـوی شـهری انجـام میشـود
3
کـه بهدلیـل عالقمنـدان خـاص آن ،گردشـگری عالیـق خـاص
نیـز قلمـداد میشـود ) .(Trauer, 2006, 183این نـوع ماجراجویی
خسـتگی و عـدم هیجان در زندگـی روزمره را جبـران میکند زیرا
مواجهشـدن بـا تهدیدهـا و ترسهـا بـرای فـرد لذتبخـش اسـت.
پیشـینۀ آیندهنـگاری در ایـران بـه برنامههـای عمرانـی پنجسـاله
و سـند چشـمانداز توسـعۀ کشـور در افـق  1404بازمیگـردد ،در
طـول تاریـخ ،بشـر همـواره بـا ایـن سـؤاالت روبـرو بـوده کـه چه
اتفاقـی در آینـده روی خواهـد داد و آیـا میتـوان آینـده را تغییـر
داد؟ محققـان در پاسـخ ،به دنبـال تبیین آینده به واسـطۀ مطالعۀ
18
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گذشـته و حـال برآمدنـد کـه غالبـاً بـر مبنـای تحلیـل روندهـای
گذشـته و تـداوم آن در آینـده به منظور دسـتیابی به کشـف ،ابداع
و ارزیابـی آینـدۀ ممکـن ،محتمل و مطلـوب بوده اسـت .این مقاله
قصـد دارد بـا رویکـرد آیندهپژوهی نشـان دهد که چـه مؤلفههایی
باعـث میشـود گردشـگری ماجراجویانـه بـه گونـهای توسـعه یابد
کـه سـهم آن در رونـد توسـعۀ پایـدار مقصـد ،بهینـه شـود؛ یعنی
شـاخص رشـد اقتصـادی را افزایـش دهـد و رفـاه اجتماعـی بـرای
جامعـۀ بومـی بـه ارمغـان آورد ،ضمـن آنکـه مخاطـرات زیسـت
محیطـی نیـز کاهـش یابد.

پیشینۀ پژوهش

علیرغـم مطالعـات قابلتوجـه پیرامـون انواع گردشـگری بـه ویژه
نـوع ماجراجویانـه در کشـورهای دیگـر ،تعداد پژوهشهـا در ایران
بسـیار انـدک اسـت .تنهـا در یـک مطالعـه ،خاکسـاری و دهقانـی
( )1393بـا بررسـی امـکان گردشـگری ماجراجویانـه در کویرهای
ایـران بـه ایـن نتیجـه رسـیدند کـه بـا توجـه بـه مشـخصهها و
ویژگیهـای یـک فعالیـت ماجراجویانـه ،پتانسـیل ماجراجویـی در
کویـر لـوت و دشـت کویـر وجـود دارد .دو پژوهش بـه ماجراجویی
ورزشـی میپردازنـد :کریمی ،سـلطانیان و بجانـی ( )1399با هدف
طراحـی مـدل توسـعۀ گردشـگری ورزشـی ماجراجویانه براسـاس
نظریـۀ دادهبنیـاد و اسـتفاده از روش کیفـی موانـع را موردتوجـه
قـرار داده و پیشـنهاد میکننـد کـه بـا توجه بـه شناسـایی عوامل
مؤثـر ،سیاسـتهای مدیریتـی در راسـتای پیشـبرد ایـن نـوع
گردشـگری تعییـن و اجـرا شـود .صفـاری ،حیـدری و لطیفیفـرد
( )1399بـا هـدف تبییـن تأثیـر مشـارکت پایـدار بـر گردشـگری
ماجراجویانـه ،موضوع توانمندسـازی زنـان را با کاربرد مدلسـازی
معـادالت سـاختاری واریانسمحـور انجـام داده و بـه ایـن نتیجـه
رسـیدهاند کـه در ایـران ،امـکان توانمندسـازی زنـان در ابعـاد
اجتماعـی ،اقتصـادی ،فیزیکـی و سیاسـی از طریـق مشـارکت
در فعالیتهـای ماجراجویانـه وجـود دارد .آنهـا بـه سـازمانهای
متولـی امـور زنـان پیشـنهاد میکننـد بهعنـوان راهبـردی جدیـد
بـه فراهمکـردن فرصتهـای مشـارکت زنـان در فعالیتهـای
جسـمانی و بـه طـور خـاص ،ماجراجویانه اقـدام کننـد .بهطورکلی
گردشـگری ماجراجویانه از منظر پژوهشـگران مغفول مانده اسـت،
از ایـن جهـت ،ایـن مقالـه در موضوع پژوهـش ،نوآورانه اسـت و بر
ایـن امـر تمرکـز دارد کـه ایـران از توانایـی باالیـی در گردشـگری
ماجراجویانـه در مناطـق کویـری ،کوهسـتان ،دریاهـا و دریاچههـا
بـرای گردشـگران حرفـهای برخـوردار اسـت .پـس ظرفیتهـا و
راهکارهـای اجرایـی توسـعۀ آن ،بیشـتر بایـد مـورد پژوهـش قرار
گیر د .

مبانی نظری

این مقاله مبتنی بر نظریۀ دادهبنیاد اسـت .متغیرهای موردبررسـی
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نتیجـۀ تحلیـل محتـوای تحقیقـات انجامشـده و نظرخواهـی
از خبـرگان بـه روش دلفـی اسـت .همچنیـن موضـوع توسـعۀ
گردشـگری ماجراجویانـه بـا رویکرد گردشـگری خلاق موردتوجه
قـرار گرفتـه اسـت .همـراه بـا تحـوالت جدید در توسـعۀ پایـدار و
مدیریت گردشـگری ،دیگر اسـتفاده از تجارب پیشین برای بررسی
مقصـد کافـی نیسـت ،بنابرایـن ،مشـارکت در فرهنگهـای محلی
و بهرهبـرداری از منابـع طبیعـی بـا هـدف کنـش خالقانه و کسـب
تجربههـای جدید میان میزبان و گردشـگر الزامی اسـت .ازایننرو،
درک روشـن از مفهـوم گردشـگری خلاق ،راه را برای توسـعۀ این
نـوع خـاص فراهـم خواهـد سـاخت .مفهوم گردشـگری خلاق 4از
سـال  1993با دیـدگاه پیـرس و باتلـر )(Pearce & Butler, 1993
مطـرح شـد و بهعنـوان نسـل سـوم گردشـگری بعد از گردشـگری
سـاحل با هدف گذران اوقات فراغت و سـپس گردشـگری فرهنگی
بـا هـدف تماشـای فرهنگ و موزهها قـرار میگیـرد ).(Kim, 2013
ریچـاردز و ریمونـد ) (Richards & Raymond, 2000از محققـان
و بسـطدهندگان ایـن مفهـوم ،بیـان میکننـد کـه هـر مقصـد
قـادر اسـت ترکیبـی خـاص از دانـش ،مهـارت ،میـراث ملمـوس،
سـرمایة اجتماعـی و فضایـی را بهعنـوان پتانسـیل ویـژه بـرای
فعالیـت خالقانـه ارائـه کنـد ،بـه همیـن دلیـل گردشـگری خالق،
شـکلی از گردشـگری فرهنگـی اسـت .ریچـاردز در توضیـح رابطۀ
بیـن گردشـگری و خالقیـت ،مخصوصـاً بـا توجـه بـه پیامدهـای
تغییـر خلاق در گردشـگری ،از هـر دو لحـاظ تولیـد و مصرف ،به
اسـتراتژیهای مداخلـهای درحالتحـول توجـه دارد .ایـن مفهـوم
بـا شـعار موزههـای کمتـر ،میدانهـای بیشـتر ،5بـر تعامل بیشـتر
گردشـگر بـا محیـط فرهنگـی جوامـع محلـی و یا محیـط طبیعی
تأکیـد دارد .بـه بیان دیگر ،این نوع خاص گردشـگری ،مشـاهدهای
مشـارکتی اسـت کـه حـواس پنجگانۀ گردشـگر را در خلـق تجربۀ
او از زیسـتبوم درگیـر میکنـد و حاصـل تعامـل جامعـۀ میزبـان
و تقاضـای گردشـگر اسـت (بسـتهنگار ،حسـنی و خاکـزار بفرویی،
 .)1396درواقـع ،تجربـهای لذتبخـش ،ژرف و بدیـع را بـرای
گردشـگران در پیونـد بـا جامعـۀ بومـی فراهـم مـیآورد .برخـی
محققـان گردشـگری خلاق را نه لزوماً سـفر به مکانهـای جدید،
بلکـه داشـتن نگرشـی نـو دانسـتهاند و معتقدنـد فـارغ از منافـع
حاصـل از گردشـگری ،ایـن شـیوۀ نویـن ،مـدار فرهیختگـی را در
مقصـد ،ایجـاد میکنـد ).(Soria & Molendowska-Ruiz, 2014
در صـد سـال اخیـر ،ایران به واسـطۀ تمـدن کهن و منابـع طبیعی
خـود همـواره از جملـه مقاصـد گردشـگری میـراث فرهنگـی بوده
اسـت .در حـال حاضـر ،صنعـت گردشـگری ابعـاد تازهای بـه خود
گرفتـه و وارد سـطحی انتزاعـی و ذهنـی شـده اسـت؛ عناصـر
مختلفـی ماننـد گردشـگر ،جامعـۀ میزبـان ،شـرکتهای تجاری و
محیـط دارد و بـا توجـه به انگیـزه ،جاذبههـای مقصـد ،حملونقل
و سـایر مؤلفههـا ،انـواع متنوع و گسـتردۀ گردشـگری همچون نوع
ماجراجویـی شـکل گرفته اسـت .در اینمیـان ،نواحی گردشـگری

بایـد بـا شـناخت و پیونـد ایـن عناصـر بـا مدیریـت هوشـمند و
خلاق بـرای کاهـش پیامدهـای منفـی اجتماعـی ،اقتصـادی و
زیسـتمحیطی ،جنبههـای تـازهای از توسـعۀ گردشـگری پایدار را
فعـال کنـد .همچنیـن سیاسـتگذاران و مدیـران گردشـگری باید
بداننـد که با توسـعۀ گردشـگری پایـدار مبتنی بـر مدیریت خالق،
دفعـات و زمـان حضور گردشـگر در منطقـه افزایش پیـدا میکند،
در نتیجـه ،بـا افزایـش منافـع اقتصـادی ،آسـیبها و پیامدهـای
گردشـگری بـه حداقـل ممکـن کاهـش خواهـد یافت.

روش پژوهش

ایـن پژوهـش از نظـر روش ،کیفـی و از نظـر هـدف کاربـردی و
نوآورانه اسـت ،سـناریوها اکتشافی هسـتند و با بهرهمندی از روش
دلفـی بـه دسـت آمدند .سـاخت مفاهیـم و الگوها با اسـتفاده از دو
6
اسـتراتژی شناسـایی پیشـرانهای کلیـدی بـا نرمافـزار میکمک
و سناریونویسـی بـا نرمافـزار سـناریوویزارد 7انجـام شـد ه اسـت .از
ً
کاملا نـو اسـت .آیندهپژوهـی دانـش
نظـر روش ایـن پژوهـش
طراحـی ،تحلیـل و ترسـیم هوشـمندانۀ آینده و چگونگـی مواجهه
بـا ایـن پدیـدۀ ناموجـود اسـت .یکـی از روشهـای آیندهپژوهـی،
تدویـن سـناریو اسـت که در آن معمـوالً دو یا چند سـناریو یا متن
متفاوت در مورد آیندۀ موضوع نگاشـته میشـود کـه احتمال وقوع
آن بیشـتر اسـت ،پـس ابـزاری برای تحلیل سیاسـتها و شـناخت
شـرایط ،تهدیدهـا ،فرصتها ،نیازهـا و ارزشهای برتر آینده اسـت
) .(Smith, Reid & McCloskey, 2007, 587ایـن رویکـرد فرصتی
بـرای مدلسـازی و انعـکاس آیندههـا ،سـازمانها و نظامهـای
اجتماعـی سـاختاریافته فراهـم میکنـد .یکـی از مهمتریـن
مزیتهـای سـناریوها ،آگاهسـازی سیاسـتگذاران و فعـاالن عرصۀ
گردشـگری از عدم قطعیت آینده اسـت؛ زیرا صنعت گردشـگری را
منعطـف و نوآورتـر میسـازد و بـه برنامهریزی بر اسـاس پسـرانها
و پیشـرانهای توسـعه یـاری میرسـاند .ازایـنرو ،گسـترش تفکر
دربـارۀ آینـده ،شناسـایی طیفـی از بدیلهـای جایگزیـن ،ترسـیم
انـواع احتمالهـا و پیشبینـی چالشهـای آینـده از خصیصههـای
سناریونویسـی اسـت .بهطورکلـی ،فراینـد برنامهریـزی سـناریو
مبتنـی بر پنج مرحله اسـت کـه عبارتاند از :شناسـایی زمینههای
سـناریو؛ شناسـایی عوامـل کلیـدی؛ تحلیـل عوامل کلیـدی؛ تولید
سـناریو و انتقـال سـناریو ) .(Kosow & Gabner, 2008, 25در
ابتـدا ،زمینههـای سـناریو با اسـتفاده از شـاخصهای گردشـگری
ماجراجویانـه ،متغیرهـای بومـی و مؤلفههایـی که توسـط محققان
گردشـگری در ایـران و جهـان مـورد اسـتفاده قـرار گرفتـه بـود،
شناسـایی شـدند (جـدول  .)1جامعـۀ آمـاری تحقیـق ،فعـاالن و
شـاغالن و گردشـگران حرفـهای صنعت گردشـگری ایـران و حجم
نمونـة متشـکل از  ۳۰نفـر از کارشناسـان و فعـاالن گردشـگری
بهویـژه گردشـگری ماجراجویانـه اسـت .متغیرهـا از طریـق
مطالعـۀ تحقیقـات پیشـین گـردآوری شـدند؛ سـپس پرسشـنامۀ
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واکاوی پیشرانهای مؤثر و تدوین سناریوهای توسعۀ گردشگری ماجراجویانه در کویر مرنجاب | ناهید عبدلی
جدول  .1متغیرهای بهدستآمده با روش اسنادی و دلفی .مأخذ :نگارندگان.
ابعاد

شاخص

عوامل

منبع

اقتصادی

بازاریابی
گردشگری

تبلیغات و ترویج

(صادقیان ،کیانی و غالمی ()1399؛ محرمزاده ،گنجی ایمچه ،حسینی و گنجی ایمچه ()1399؛
خاکساری و دهقانی ()1393

رضایت گردشگر و وفاداری جامعة بومی

خاکساری و دهقانی ()1393؛ )Buckley (2004); Asmelash & Kumar (2020

مدیریت یکپارچۀ برند

) Buhalis (2000؛ میرتقیان رودسری ()1398

استفاده از فناوریهای پیشرفته و توسعۀ گردشگری
مجازی

ضرغام بروجنی و صداقت ()1397؛ خاکساری و دهقانی ()1393؛ )Buhalis (2000

مدیریت هوشمند و خالق

صابریفر ()1399؛ صادقیان و همکاران ()1399؛ )Chol (2003

خصوصیسازی

ضرغام بروجنی و صداقت ()1397؛ کشاورز ()1398

رفاه و امنیت اقتصادی

ضرغام بروجنی و صداقت ()1397؛ محرمزاده و همکاران ()1399؛ )Farid (2015

توسعۀ زیرساختها

رضوانی ،بدری و اهلل ترابی ()1398؛ صادقیان و همکاران ()1399؛ خاکساری و دهقانی ()1393

سیاستها و قوانین

ضرغام بروجنی و صداقت ()1397؛ صابریفر و نیت مقدم ()1397؛ ) Joppe (2018؛
)Du Cros (2001

استانداردسازی

میرتقیان رودسری ()1398؛ خاکساری و دهقانی ()1393؛ )Bowitz & Ibenholt (2009
ضرغام بروجنی و صداقت ()1397؛ )Carter, Thok, O’Rourke & Pearce (2015

پایداری

مدیریت
گردشگری
مدیریت اقتصادی

پایداری
سیاسی

حکمرانی

پایداری
اجتماعی و
فرهنگی

آموزش

آموزش و توانمندسازی

سرمایة اجتماعی

مشارکت و انسجام ذینفعان

ضرغام بروجنی و صداقت ()1397؛ صابریفر ()1399؛ )Chen & Chou (2019؛
)Seyfi, Hall & Fagnoni (2018

کیفیت زندگی

کیفیت زندگی جامعۀ بومی

ضرغام بروجنی و صداقت ()1397؛ خاکساری و دهقانی ()1393؛ )Yun & Zhang (2016

نگرش و
هویتبخشی

ادراک و نگرش جامعۀ بومی

) Carter, Thok, O’Rourke & Pearce (2015؛)Buckley (2004؛
)Chen & Chou (2019

هویتبخشی به جامعۀ بومی

ضرغام بروجنی و صداقت ()1397؛ صادقیان و همکاران ()1399

مدیریت و برنامهریزی سبز

ضرغام بروجنی و صداقت ()1397؛ ) Omar (2013؛)Du Cros, (2001

ارزیابی اثرات زیستمحیطی

ضرغام بروجنی و صداقت ()1397؛ خاکساری و دهقانی ()1393؛ )Omar (2013

حفاظت از منابع گردشگری (تنوع زیستی ،منابع طبیعی،
میراث فرهنگی)

صادقیان و همکاران ()1399؛ خاکساری و دهقانی ()1393؛ )Yun & Zhang (2016

پایداری
زیستمحیطی

مدیریت و
برنامهریزی
حفاظت

ماتریـس تحلیـل متقاطـع بـا هـدف شناسـایی عوامـل مؤثـر و
میـزان ارتبـاط میـان متغیرهـا در اختیـار خبـرگان قـرار گرفـت.
متغیرهـای موجـود در سـطرها بر متغیرهـای موجود در سـتونها
تأثیـر میگذارنـد؛ بدینترتیـب سـطرها تأثیرگـذار و سـتونها
تأثیرپذیرنـد ).(Arcad, Godet, Meunire & Roubelat, 2003, 61
بـا روش تحلیـل اثـرات متقابـل در نرمافـزار میکمـک یـک مـدل
جامـع از متغیرهـا در ابعـاد حکمرانـی ،اقتصادی و زیسـتمحیطی
و اجتماعـی سـنجیده شـد؛ درنهایـت ،بـا پرسشـنامهای دیگـر،
سـناریوها بهدسـت آمدنـد.

جغرافیای موردمطالعه

در ايـران شـرايط جغرافيايـي و کالبـدی مطلوبـي براي پیشـرفت
گردشـگري ماجراجويانـه وجـود دارد .يكـي از نواحـی توانمنـد،
مناطـق كويـري اسـت .کویرهـا خلـوت ،بکـر و بـه مراكز شـهري
نزديك هسـتند .اسـتان اصفهان  24شهرسـتان 51 ،بخش106 ،
شـهر و  131دهسـتان دارد و کویـر مرنجـاب واقع در شهرسـتان
آران و بیـدگل اسـت .ایـن کویـر از شـمال بـه دریاچـۀ نمـک در
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آران و بیـدگل ،از غـرب بـه بیابـان و کویـر آب شـیرین ،از شـرق
بـه بیابـان پشـت ریـگ و پارک ملـی کویـر و از جنوب بـه بیابان
بنـد ریـگ و تپههـای ماسـهای روان میرسـد (تصویـر  .)1ارتفاع
متوسـط کویـر مرنجاب از سـطح آبهـای آزاد در حـدود  ۸۵۰متر
اسـت .اعتـدال نسـبی بهویـژه در فصـل پاییـز و زمسـتان ،تنـوع
جاذبههـای گردشـگری ،تنـوع گونههـای جانـوری و پوشـش
گیاهـی مناطـق کویـری فضـای مناسـبی را جهـت گردشـگری
ماجراجویانـه در ایـن منطقـه فراهـم مـیآورد .عـوارض طبيعـي
كويرهـاي ايـران متعـدد و متنوعانـد .از ايـن بيـن ميتـوان بـه
رشـتهتپه يـا رشـتهكوههاي ماسـهاي اشـاره كـرد کـه علاوه
بـر داشـتن منظـرۀ زيبـا ،بـراي ورزش اسـكي ماسـهاي بسـيار
مسـاعد هسـتند .تپههـاي ماسـهاي پراكنـده بـه اشـكال مختلف
هاللـي و شمشـيري شـكل هسـتند .روی تپههـاي ماسـه بـادي
گيـاه وجـود دارد .دشـتهاي پوشـيده از پوشـشهاي متفـاوت
(ريگـي ،قلوهسـنگي ،سـنگي ،ماسـهاي) ،ديگـر پديـدۀ موجـود
در كويرهـاي ايـران هسـتند (كردوانـي .)1383 ،وجـود معـادن
کاربـردی و تجديدپذيـر نمك يكـي ديگر از جاذبههـاي كويرهاي

مجلۀ گردشگری فرهنگ / 28-17 ،)10(3 ،پاییز 1401
ايـران اسـت کـه منظرههـای زیبایـی را خلـق میکنـد (كردواني،
.)1375

یافتههای پژوهش

••شناسایی عوامل کلیدی

شـاخصها و متغیرهـا در چهـار بعـد پایـداری سیاسـی ،اقتصادی،
اجتماعی-فرهنگـی و زیسـتمحیطی بـا اسـتفاده از روش دلفی به
دسـت آمدنـد .پرسشـنامههای بـرای ارزیابـی ،در اختیـار  30نفـر
از خبـرگان گردشـگری ماجراجویانـه قـرار گرفـت .اینچنیـن48 ،
کـد ،چهـار مقولـۀ اصلـی (ابعـاد) و  10مقولـۀ فرعـی (شـاخص) و
 18متغیـر در قالـب جـدول  1بـا کمک محققـان تعریـف و نهایی
شـدند .بـا هـدف تعییـن اهمیـت پاسـخها از طیـف امتیـاز 0 - 3
(بیتأثیـر=  ،0تأثیـر کـم=  ،1تأثیـر متوسـط=  2و تأثیـر زیـاد= )3
اسـتفاده شد.
یـک ماتریـس  18 * 18در جـدول  2تشـکیل شـد و در نرمافـزار
میکمـک بـر اسـاس میانگیـن امتیـازات دادهشـده بـه پیشـرانها
موردتحلیـل قـرار گرفـت .از مجمـوع  300رابطـۀ ارزیابیشـده در
ایـن ماتریـس 24 ،رابطـه صفـر شـد ،بدیـن معنـا که عوامـل تأثیر
متقابلـی نداشـتند 141 .عـدد یـک 137 ،رابطـه عـدد دو و 22
رابطـه عدد سـه هسـتند.
مطابـق جـدول  3با دو بـار چرخش ،دادهای ماتریـس از مطلوبیت
و بهینهسـازی  100درصـد برخـوردار شـد کـه حاکـی از روایـی
بـاالی پرسشـنامه و پاسـخهای آن اسـت.

••ارزیابی اثرگذاری و اثرپذیری مستقیم و غیرمستقیم

اطالعـات مجموع سـطرها و سـتونها برای هرکـدام از متغیرها در
جدول  4مشـخص شـد .سـطرها اثرگذاری و سـتونها تأثیرپذیری
را نشـان میدهنـد .طبقهبنـدی امتیـازات گویـای آن اسـت کـه
هشـت عامـل (مديريـت يکپارچـۀ برنـد ،اسـتفاده از فناوريهـاي
پيشـرفته و توسـعۀ گردشـگري مجـازي ،مديريـت هوشـمند و
خلاق ،خصوصيسـازي ،توسـعۀ زيرسـاختها ،سياسـتگذاری
و قوانيـن ،استانداردسـازي ،مديريـت و برنامهريـزي سـبز) دارای
ارزش تأثیرگـذاری مسـتقیم و مثبـت هسـتند .بیشـترین سـطح
تأثیرگـذاری را متغیـر سیاسـتها و قوانین و کمتریـن آن را متغیر
رضايت گردشـگر و وفاداري جامعة بومي دارد .در مقابل بیشـترین
سـطح تأثیرپذیری برای مشـارکت و انسـجام ذينفعـان و کمترین
سـطح تأثیرپذیـری نیـز مربـوط بـه مديريـت يکپارچة برند اسـت.

••رتبهبندی پیشرانها

بهدلیـل فقـدان امتیـاز احتمـال ،رتبهبنـدی متغیرهـا بـه صـورت
مسـتقیم و غیرمسـتقیم ارائـه میشـود .متغیرهـا در جـدول
نسـبتهای یکطرفـه قـرار گرفتنـد ،تـا آنکـه تنهـا میـزان
تأثیرپذیـری را ارائـه دهنـد .در بیـن  18متغیـر ،متغیرهـای
سیاسـتگذاری و قوانیـن ،مشـارکت و انسـجام ذينفعـان و
استانداردسـازی دارای رتبـة اول تـا سـوم و بهعنـوان مهمتریـن

تصویر  .1نقشۀ موقعیت جغرافیایی کویر مرنجاب در شهرستان آران و بیدگل.
مأخذ :سازمان نقشهبرداری کشور.

پیشـرانهای مؤثـر (تصویـر  )2بر توسـعة گردشـگری ماجراجویانه
شـناخته شـدند.

••پایداری و ناپایداری سیستم

شـیوۀ توزیـع و پراکنـش متغیرهـا در صفحـه پراکندگـی نشـان
از میـزان پایـداری و ناپایـداری سیسـتم اسـت .در تحلیـل اثـرات
متقابـل ،در مجمـوع دو نوع پراکنـش وجود دارد .در سیسـتمهای
پایـدار پراکنـش متغیرها به شـکل  Lاسـت ،یعنی برخـی متغیرها
دارای تأثیرگـذاری بـاال و برخی تأثیرپذیری باال هسـتند .همچنین
در این سیسـتم ،سـه گروه متغیر بسـیار تأثیرگذار ،متغیر مسـتقل
و متغیرهـای خروجـی وجـود دارنـد .در سیسـتم ناپایـدار متغیرها
حـول محـور قطـری صفحـه پراکنـده هسـتند و بیشـتر مواقـع
حالـت بینابینـی دارنـد .در ایـن سیسـتم ،متغیرهـای تأثیرگـذار،
متغیرهـای دووجهـی (ریسـک و هـدف) ،متغیرهـای تنظیمـی،
متغیرهـای تأثیرپذیـر یـا نتیجـۀ سیسـتم و متغیرهـای مسـتقل
جـای دارند ،صفحـة پراکندگـی متغیرهای مؤثر بـر وضعیت آیندۀ
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جدول  .2تحلیل اولیة دادههای ماتریس اثرات متقابل .مأخذ :نگارندگان.
اندازة ماتریس

تعداد تکرار

صفرها

یکها

دوها

سهها

کل

پرشدگی

18

2

24

141

137

22

300

92/52

جدول  .3درجة مطلوبیت و بهینهشدگی ماتریس .مأخذ :نگارندگان.
چرخش

وابستگی

تأثیر

1

 97درصد

 94درصد

2

 100درصد

 100درصد

تصویر  .2رتبهبندی عوامل پیشران براساس میزان تأثیرپذیری مستقیم و غیرمستقیم .مأخذ :نگارندگان.

توسـعة گردشـگری ماجراجویانه در هر دو نقشـۀ اثرات مسـتقیم و
غیرمسـتقیم نشـاندهندۀ وضعیـت تقریبـاً پایدار سیسـتم و عموماً
بـا تأثیرات باالسـت (تصاویـر .)6-3

••منطقهبندی عوامل اثرگذار و اثرپذیر مستقیم

نتایـج حاصـل از خروجـی میکمـک نـوع اثـر و رابطـۀ متغیرها را
نشـان میدهـد ،بدیـن معنا که بـا تعیین جایـگاه هـر متغیر درون
جـدول و ارتبـاط آن بـا سـایر متغیرهـا ،نـوع و میـزان اثرگـذاری
تعییـن میشـود .ایـن مهـم در جهـت ارائـة برنامههـای مدیریتی،
نقـش حیاتـی دارد .خروجیهـای حاصـل در پنـج دسـتۀ ذیـل
منطقهبنـدی میشـود (تصویـر  -1 :)7عوامـل تعیینکننـده
یـا تأثیرگـذار؛  -۲عوامـل دووجهـی ریسـک و هـدف؛  -۳عوامـل
تأثیرپذیـر یـا نتیجـۀ سیسـتم؛  -۴عوامـل مسـتقل در دو بخـش
عوامـل گسسـته و عوامـل اهرمـی ثانویـه و  -۵عوامـل تنظیمـی.
منطقـۀ یـک :ایـن متغیرهـا بیشـتر محیطـی هسـتند و باالتریـن
تأثیرگـذاری ،کمتریـن تأثیرپذیـری و بحرانیتریـن متغیرهـا را
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دربـردارد ،بـه عبـارت دیگـر ،آنهـا بقیـۀ سیسـتم را تحـت تأثیـر
قـرار میدهنـد و قابلکنتـرل نیسـتند .سیاسـتها و قوانیـن،
خصوصیسـازی ،مدیریـت هوشـمند و خلاق ،استانداردسـازی،
توسـعۀ زیرسـاختها ،مدیریـت و برنامهریـزی سـبز و مدیریـت
یکپارچـۀ برنـد از بیـن  18عامـل پیشـران در ایـن منطقـه جـا
گرفتنـد.
منطقـۀ دو :متغیرهـای دووجهـی دارای باالتریـن تأثیرگـذاری و
تأثیرپذیـری هسـتند و بـه لحـاظ ماهیـت غیرپایدارنـد .هرگونـه
اقـدام روی ایـن متغیرهـا ،پیامدهایـی بـرای دیگـر متغیرهـا
دارد .ایـن امـر باعـث بازخـورد نسـبت بـه متغیرهـای دووجهـی
و تقویـت یـا کاهـش اثرگـذاری در سـایر متغیرهاسـت ..تعـداد
کمـی از متغیرهـای دووجهـی دلیـل پایـداری سیسـتم هسـتند.
همانطورکـه در تصویـر  7مشـهود اسـت ،متغیرهـای آمـوزش
و توانمندسـازی و مشـارکت و انسـجام ذینفعـان در محـدودۀ
ریسـک هسـتند و متغیـر هـدف وجـود نـدارد .همچنیـن ،متغیر
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جدول  .4میزان تأثیرات مستقیم و غیرمستقیم متغیرها بر همدیگر .مأخذ :نگارندگان.
ردیف

عوامل

اثرگذاری غیرمستقیم

اثرگذاری مستقیم

تأثیرپذیری

تأثیرگذاری

تأثیرپذیری

تأثیرگذاری

1

تبليغات و ترويج

18857

14122

27

20

2

رضايت گردشگر
و وفاداري جامعۀ
بومي

22032

11609

32

16

3

مديريت يکپارچۀ
برند

12217

18650

18

27

4

استفاده از
فناوريهاي
پيشرفته و توسعۀ
گردشگري
مجازي

18281

20865

27

30

5

مديريت هوشمند
و خالق

13272

21112

19

31

6

خصوصيسازي

13272

21112

19

31

7

رفاه و امنيت
اقتصادي

21387

13879

31

20

8

توسعۀ
زيرساختها

18498

21354

26

31

9

سياستها و
قوانين

12169

23478

17

34

10

استانداردسازي

17790

22321

25

32

11

آموزش و
توانمندسازي

21069

21821

31

31

12

مشارکت و
انسجام ذينفعان

24928

22658

26

33

13

کيفيت زندگي
جامعة بومي

20473

15154

30

21

14

ادراک و نگرش
جامعة بومي

22215

17046

32

25

15

هويتبخشي به
جامعة بومي

22215

170466

32

25

16

مديريت و
برنامهريزي سبز

15372

18953

23

28

17

ارزيابي اثرات
زيستمحيطي

17513

16750

26

25

18

حفاظت از منابع
گردشگري (تنوع
زيستي ،منابع
طبيعي ،ميراث
فرهنگي)

20553

14183

30

21

کل

481

481

481

481

اسـتفاده از فناوریهـای پیشـرفته و توسـعۀ گردشـگری مجازی،
متغیـری دووجهـی اسـت.
منطقـۀ سـه :ایـن محـدوده بیانگـر متغیرهایـی بـا کمتریـن
تأثیرگـذاری و تأثیرپذیـری (نزدیـک به صفر) اسـت .ایـن متغیرها
متشـکل از روندهـای مشـخص یـا عواملـی اسـت کـه تقریبـاً بـه

تصویر  .3نقشة اثرگذاری و اثرپذیری مستقیم .مأخذ :نگارندگان.

تصویر  .4نقشة اثرگذاری و اثرپذیری مستقیم بالقوه .مأخذ :نگارندگان.

تصویر  .5نقشة اثرگذاری و اثرپذیری غیر مستقیم .مأخذ :نگارندگان.
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تصویر  .6نقشة اثرگذاری و اثرپذیری غیرمستقیم بالقوه .مأخذ :نگارندگان.

سیسـتم متصل نیسـتند و روابط بسـیار کمـی با آن دارنـد .نمودار
فاقـد چنیـن متغیـری اسـت.
منطقـۀ چهـار :ایـن ناحیـه ،متغیرهـای تأثیرپذیـر یـا خروجـی را

تصویر  .7منطقهبندی عوامل پبشران .مأخذ :نگارندگان.
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نشـان میدهـد .ایـن متغیرهـا دارای تأثیرگذاری کمتر و بیشـترین
تأثیرپذیری هسـتند و بهوسـیلة متغیرهای محـدودۀ یک و دو تحت
تأثیـر قـرار میگیرند .متغیرهـای ادراک و نگرش جامعـۀ بومی ،رفاه
و امنیـت اقتصـادی ،کیفیـت زندگـی جامعـة بومی ،هویتبخشـی،
مدیریـت و برنامهریـزی سـبز ،حفاظـت از منابـع گردشـگری (تنوع
زیسـتی ،منابع طبیعـی ،میراث فرهنگی) در این محـدوده جا دارند.
منطقـۀ پنجـم :ایـن ناحیـه ،متغیرهـای تنظیمکننـده را نشـان
میدهـد .دربـارۀ ایـن متغیرهـا هیچگونه نظـری نمیتوان داشـت.
ارزیابـی اثـرات زیسـت محیطـی ،در ایـن محدوده اسـت.
متغیرهـای اسـتراتژیک :متغیرهایـی بـا قابلیـت دسـتکاری و
کنتـرل هسـتند که بـر پویایـی و تغییر سیسـتمتأثیـر میگذارند.
متغیرهای ارزیابی اثرات زیسـت محیطی ،آموزش و توانمندسـازی،
هویتبخشـی و مشـارکت و انسـجام ذینفعـان ،بـه ترتیـب عوامل
کلیدی هسـتند.

سناریونویسی با سناریوویزارد

سـناریوها در چهـار سـطح آیندههـای ممکن ،باورکردنـی ،محتمل
و مطلـوب مـورد ارزیابی قـرار میگیرند:
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آینـدۀ ممکـن :هـر اتفاقی اعـم از خوب یـا بد ،محتمل یـا بعید که
امـکان دارد در آینده رخ دهد.
آینـدۀ باورکردنـی :موقعیتهایـی کـه میتواننـد در آینـده محقـق
شـوند امـا با دانـش فعلـی بشـر امکانپذیر نیسـتند.
آینـدۀ محتمـل :بـه احتمـال بسـیار زیـاد بـا اسـتمرار روندهـای
کنونـی بـه وقـوع خواهـد پیوسـت.
آینـدۀ مطلـوب :مطلوبتریـن و ارجحتریـن رویداد آینده به شـمار
مـیرود .برخلاف سـایر آیندههـا کـه از نـوع دانـش شـناختیاند،
ایـن آینـده برانگیزاننده اسـت ).(Voros, 2003
گردشـگری تأثیـرات بسـیاری بـر وضعیـت اقتصـادی ،اجتماعـی،
فرهنگـی جامعۀ میزبـان میگذارد؛ پس با توجه بـه مزایا و منافعی
کـه دارد ،الزم اسـت برنامهریـزی و مدیریـت هدفمند گردشـگری
شـکل گیـرد .امـروزه اسـتفاده از روشهـای نویـن آیندهپژوهی به
خصـوص ،سناریونویسـی بـه منظور ارائـۀ راهبردهـای انعطافپذیر
و قابلتحقـق رایج اسـت .در پرسشـنامۀ دیگـری 12 ،متغیر حاصل
از مناطـق یـک ،دو و اسـتراتژیک بهعنـوان پیشـرانهای کلیـدی
تدویـن شـد و در اختیـار محققـان قـرار گرفـت تـا از ایـن طریق،
سـناریوهای سـازگار و قـوی گردشـگری ماجراجویانـه را تبییـن
کننـد .هـر متغیـر با طیفـی از وضعیتهـای مختلف در سـه حالت
تـداوم ،وخامـت و رشـد قـرار میگیـرد .درواقـع ،ایـن وضعیتهـا
مربـوط بـه هریـک از پیشـرانها هسـتند و راهبردهایـی بـرای
توسـعۀ گردشـگری ماجراجویانـه در آینـدهای قلمـداد میشـوند
کـه احتمـال وقـوع دارنـد .وضعیتهـای مختلفـی بـرای  12عامل
کلیـدی مؤثـر بـر توسـعۀ گردشـگری ترسـیم شـد .از ترکیـب این
تعـداد وضعیتهـای احتمالی 3560 ،سـناریوی ترکیبی اسـتخراج
شـد که شـامل همـۀ وضعیتهـای احتمالی آینده از قـوی ،ضعیف
و سـازگار هستند.
بر طبق جدول  5سـناریوهای ارائهشـده ،یک سـناریوی قوی و سـه
سـناریو بـا سـازگاری بـاال و احتمـال وقـوع بیشـتر دارند کـه نتایج
همـۀ آنهـا حاکـی از تداوم رونـد کنونـی در آیندۀ میانمدت اسـت.
طبـق نتایـج بهدسـتآمده ،خصوصیسـازی در حـوزۀ گردشـگری،
بیشـترین ارزش سـازگاری را در بیـن دیگـر وضعیتهـای احتمالی
داراسـت .گردشـگری ماجراجویانـه در اقلیمهایـی کـه ظرفیتهای
مناسـب بـرای فعالیتهای مهیـج دارند ،قابلتوجه اسـت .همانطور
کـه محققان نشـان دادهانـد ،بهبود کیفیـت زندگی جامعـۀ میزبان،
تأمیـن تجـارب کیفـی بـرای گردشـگران و حفـظ کیفیـت محیـط
زیسـت از آثـار بااهمیـت گردشـگری پایـدار اسـت .سـناریوها تداوم
وضعیت کنونی را نشـان میدهند .بهترین سـناریوی پیشـران برای
توسـعۀ گردشـگری ،یک سـناریوی قوی اسـت که  12عامل کلیدی
آن ،جـزء عوامـل مطلـوب هسـتند .کوچکتریـن تغییـر و تحـول در
سیاسـتها و قوانیـن حاکـم و خصوصیسـازی ،راهگشـای تحوالت
اساسـی اسـت و نتایـج قابلتوجهی خواهد داشـت.

نتیجهگیری

مقالـۀ حاضـر بـا اسـتفاده از دو تکنیـک شناسـایی پیشـرانهای
کلیـدی و سناریونویسـی بـه منظور تحلیـل آیندۀ توسـعۀ پایدار و
خلاق گردشـگری ماجراجویانـه در کویـر مرنجاب ،بـا هدف تالش
بـرای تبدیـل ایـن ناحیـه بـه یـک مقصـد گردشـگری بینالمللـی
انجـام شـد .گردشـگری در نواحـی دورافتـاده و بکـر حائـز اهمیت
اسـت؛ زیـرا بـا توسـعۀ گردشـگری ماجراجویانـه معنـای اوقـات
فراغـت و تفریـح تغییـر میکنـد .گردشـگران همـراه بـا گـذران
فراغـت و یادگیـری ،سـعی میکننـد تـا زندگـی روزمـرۀ خـود را
معنـا بخشـند .ایـن دیدگاهی اسـت که تغییـر مفاهیـم را از طریق
توسـعۀ پایـدار و تحوالت تکنیکی میسـر میداند و ذهن و اندیشـۀ
ن را هـدف میگیـرد .رویکـرد جامـع و آیندهنگـر نسـبت بـه
انسـا 
واقعیـت نواحـی کوچکمقیـاس ،راهحـل مناسـبی بـرای توسـعۀ
ذرهبینانـة گردشـگری اسـت .توسـعۀ گردشـگری ماجراجویانـه به
طـور فزاینـدهای دلیـل باالرفتـن قابلیت زیسـت نواحی مسـتعد و
بهبـود شـرایط زندگـی جوامـع بومـی اسـت .ازایـنرو ،بایـد بـرای
رسـیدن بـه نتایـج دلخـواه و هدفمنـد از فرصـت سـرمایهگذاری
خصوصـی اسـتفاده کرد .بهبود کسـب وکارهـای خانوادگی بومیان
در حـوزۀ گردشـگری ،برنامهریـزی در سـطح کالن و خرد و اجرای
سیاسـتهای پایـدار گردشـگری ،زمینههـای همگرایـی و ارتبـاط
نزدیـک جامعـۀ میزبـان و گردشـگر را فراهـم میسـازد .مسـیر
توسـعۀ گردشـگری در سـایر کشـورها گویـای ایـن امـر اسـت که
بـرای دسـتیابی به پیشـرفت ،سـازوکاری مبتنی بر اصول اساسـی
برآمده از مبانی ارزشـی ،فرهنگی و شـناختی آنها تعریف میشـود
و قوانیـن و سیاسـتهای گردشـگری در پیونـد با سـایر برنامههای
توسـعهای هسـتند .تحلیـل نخبـگان ایـن اسـت که سیاسـتهای
گردشـگری بـا اهـداف و ظرفیتهـای موردنظـر فعاالن ایـن حوزه
همراسـتا و متـوازن نیسـت .نتایـج مطالعـات پیشـین و مصاحبـه
بـا نخبـگان نشـان میدهـد کـه شـرایط جغرافیایی کویـر مرنجاب
و ویژگیهـای اقتصـادی و اجتماعـی آران و بیـدگل یـک فرصـت
ایـدهآل بـرای آینـده اسـت .بنابراین ضروری اسـت کـه مؤلفههای
اقلیـم و مخاطـرات محیطی به درسـتی تحلیل و پیشبینی شـوند.
ایـن گـزارش ،راهنمایی بـرای برنامهریـزان و محققان گردشـگری
ماجراجویانـه اسـت تـا جایـگاه متغیرهـا نسـبت بـه یکدیگـر
را بسـنجند .همانطورکـه بیـان شـد ،مهمتریـن چالشهـای
گردشـگری سیاسـتهای حاکـم هسـتند کـه بـر سـایر مؤلفههـا
اثرگذارانـد .توسـعۀ خالقانـۀ زیسـتبوم زمانـی موفـق خواهـد بود
کـه از بدنـۀ جامعـه بـه قوانیـن کارآمد برسـیم .در این زمـان ،یک
کل منسـجم از جامعـۀ بومـی شـکل میگیـرد و با افزایـش میزان
مشـارکت ،سـرمایۀ اجتماعـی و فرهنگـی تقویـت میشـود .نتایـج
نشـان میدهـد کـه شـیوۀ حکمرانـی شـاخصی کلیـدی و اثرگذار
در مسـیر سـرمایهگذاری اسـت .سـرانجام بـا پایانیافتـن مخاطرۀ
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واکاوی پیشرانهای مؤثر و تدوین سناریوهای توسعۀ گردشگری ماجراجویانه در کویر مرنجاب | ناهید عبدلی
جهانـی همهگیـری کووید ،19بسـیاری از کشـورها اقتصـاد خود را
اصلاح میکننـد تـا خسـارتهای ناشـی از ایـن بحـران اقتصادی
را جبـران کنند .بهسـازی حوزۀ گردشـگری سـبب ايجاد اشـتغال،
افزايـش تولیـد ناخالـص داخلـی و در نهايت رفاه و بهبـود وضعيت
معيشـتي مردم میشـود .درنتیجـه ،پويايي اقتصاد روسـتايي ایران
از طريـق رشـد انـواع فعاليتهـاي گردشـگری امري الزامي اسـت.
درنهایـت راهکارهـا و پیشـنهاداتی ارائـه میشـود.
 -1بازنگـری در سیاسـتها و قوانیـن حاکم بر گردشـگری ایران با
هدف تسـهیل جذب انواع گردشـگر بهویژه گردشـگران حرفهای؛

 -2تسریع روند خصوصیسازی در گردشگری؛
 -3مدیریـت و برنامهریزیهـای منسـجم در سـطح میانـه و خـرد
و یکپارچهکـردن نظـام گردشـگری ایران؛
 -4مطالعـه و بررسـی شـاخصهای جهانـی گردشـگری و نسـبت
آنهـا بـا موقعیـت ایران؛
 -5بررسی گردشگری نوین با تأکید بر گردشگران حرفهای؛
 -6شناسـایی ظرفیتهـای گردشـگری مناطق جغرافیایـی و ارائۀ
طرحهـای توسـعه با هـدف کاهـش مخاطرات زیسـتتبوم.
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