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 .1دانشیار شهرسازی ،دانشکدة معماری و هنر ،دانشگاه گیالن ،رشت ،ایران
 .2دانشجوی کارشناسی ارشد شهرسازی ،دانشکدة معماری و هنر ،دانشگاه گیالن ،رشت ،ایران

(تاریخ دریافت0931/10/01 :؛ تاریخ پذیرش)0931/10/00 :

چکیده
گردشگري یکي از ابزارهاي مهم توسعه در جهان شناخته شده است .بسیاري از کشوهاي جهان در سیاستها و برنامههاي کشورشان ،به
گردشگري به عنوان ابزاري مؤثر براي ادامة روند توسعة سیاسي ،فرهنگي و اقتصادي توجه خاصي مبذول ميکنند .این پژوهش در زمینةة
شناسایي عوامل اصلي و ترسیم آیندههاي باورکردني و مطلوب در آیندة گردشگري منطقهاي استان همدان بحث و بررسي ميکنةد .ایةن
پژوهش از لحاظ هدف کاربردي ،از نظر روش ،ترکیبي از روشهاي اسنادي و پیمایشي و از نظر ماهیت بر اساس روشهاي جدیةد علةم
آیندهپژوهي ،تحلیلي و اکتشافي است که با بهکارگیري ترکیبي از مدلهاي کمي و کیفي انجام گرفتةه اسةت .بةا توجةه بةه ماهیةت ایةن
پژوهش ،از روشهاي تحلیل ساختاري ،سناریونگاري و دلفي بهره گرفته شده است .نتایج ایةن پةژوهش نشةان داد  00عامةل اصةلي در
توسعة گردشگري آیندة استان همدان تأثیرگذار است .این عوامل بر اساس تحلیلهاي سناریونویسي به  00وضعیت احتمالي ميانجامنةد.
بعد از تحلیل وضعیتهاي احتمالي 0000 ،سناریو با احتمال وقوع ضعیف 00 ،سناریو باورکردنةي و  1سةناریو بةا احتمةال وقةوع قةوي در
توسعة گردشگري استان همدان شناسایي شد .در نهایت ،براي سناریوهاي مهم راهبردهایي براي توسعة گردشگري استان همةدان بیةان
شد.

کلیدواژگان
آیندهنگاري ،توسعة گردشگري ،سناریونگاري ،همدان.

* نویسندة مسئول ،رایانامهN.zali54@gmail.com :
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مقدمه و بیان مسئله
امروزه آیندهنگاری بهطور گستردهای بهکار گرفته میشود .این واژه طیف وسیعی از رویکردهایی
است که باعث بهبود فرایند تصمیمگیری میشوند ،رویکردهایی که تفکر دربارة آیندة بلندمدت را
به همراه دارند (خیرگو و شکری ،0931 ،ص .)001گردشگری نیز یکی از ابزارهای مهم توسعه در
جهان شناخته شده است و پیشبینی میشود بزرگترین صنعت جهان در قرن  10میالدی باشد
) .(Thabet, 2007, p.3بیتردید بسیاری از کشورهای جهان در رقابت نزدیک به دنبال کسب منابع
و مزایای بیشتر اجتماعی ،اقتصادی و سیاسی در کشورهای متبوع هستند (هال و جنکیتز،0931 ،0
ص ،)01بنابراین ،در سیاستها و برنامههای کشورشان ،به گردشگری بهعنوان ابزاری مؤثر در
ادامة روند توسعة سیاسی ،فرهنگی و اقتصادی توجهی خاص مبذول میکنند (ختایی و همکاران،
 ،0931ص.)9
تاریخ ،ایران را بهعنوان یکی از قدیمیترین تمددنهدای جهدان مدیشناسدد ،همنندین از ن در
وسعت ،هجدهمین کشور دنیا است و در نقشة جهدانی گردشدگری جایگداه منبصدربهفدردی دارد
(حیدری چیانه و همکاران ،0931 ،ص .)01استان همدان نیز یکی از مستعدترین مناطق گردشگری
کشور است و این برجستگی بیشتر بهعلت وجود بناهای باارزش تاریخی و قدمت آن است .استان
همدان بهعنوان یکدی از اصدلی تدرین مراکدز گردشدگری ایدران هرسدازه میزبدان تعدداد زیدادی از
گردشگر ان داخلی و خارجی است ،اما با وجود تمدنی غنی و داشتن آثار و ابنیة برجسته تاریخی و
مذهبی ،صنایع دستی متنوع و گسترده ،و مواهب طبیعی شاخص و کمن یر ،به دالیلدی نتوانسدته در
جذب گردشگران موفقیت به دست آورد (حمدی و همکاران ،0933 ،ص .)10بندابراین ،بدا توجده
به ماهیت پژوهش ،این تبقیق با هدف پاسخگویی به این پرسشها انجام گرفته است،عوامل اصلی
مؤثر بر توسعة آیندة گردشگری استان همدان کدامند؟ آیندههای ممکن ،مبتمل و مطلدوب اسدتان
همدان کدامند؟ آیا میتوان با توجه به قابلیتها و ظرفیتهای تاریخی و گردشگری استان همددان
1. Hall & Jenkins
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تدوین سناریوهای ممکن و انتخاب سناریوهای مطلوب را با بهکارگیری روشهدایی آینددهنگداری
دست یافت؟
مبانی نظری
آیندهنگاری

علم و هنر آیندهنگاری از اوایل دهة  11میالدی بهعنوان ابزار سیاستگذاری بهطور رسمی در چند
کشور مبدود بهویژه ژاپن بهکار گرفته شد ،وزی از اوایل دهة  31میالدی بهطور گسترده با
همکاری نهادهای بینازمللی برای توانمندسازی کشورها این روش بهکار گرفته شد و امروز
رویکرد غازب برنامهریزی علم و تکنوزوژی در اکثر کشورهای توسعهیافته است (ناظمی و قدیری،
 ،0931ص .)019بیان تعریف مشخص و دقیق از آیندهنگاری مشکل است ،زیرا اوالً تفاوت در
دیدگاههای افراد مختلف که آیندهنگاری را از حوزة مورد عالقة خود مینگرند ،وجود دارد ،ثانیاً
عمر کوتاه این دانش و سیر تجربههای گوناگون از این دانش باعث شده است مفهوم آیندهنگاری
پیدرپی تغییر یابد .بن مارتین به عنوان یکی از متقدمین و پیشروان ببث آیندهنگاری ،اوزین
تعریف از آیندهنگاری را که مورد پذیرش عمومی قرار گرفت ،در سال  0331به این شرح بیان
کرد« :آینده نگاری ،فرایند تالش سیستماتیک برای نگاه به آیندة بلندمدت علم ،تکنوزوژی ،مبیط
زیست ،اقتصاد و اجتماع میباشد که با هدف شناسایی تکنوزوژیهای عام نوظهور و تقویت
حوزههای تبقیقات استراتژیکی صورت میگیرد که احتماالً بیشترین منافع اقتصادی و اجتماعی را
به همراه دارند» (ناظمی و قدیری ،0931 ،ص.)11
مراحل آیندهنگاری

از من ر برنامهریزی ،اجرای مطازعات آیندهنگاری را میتوان به سه مرحله تقسیم کرد .در هریک از
این مراحل ،بخشی از فرایند انجام میگیرد .این تقسیمبندی در مطازعات بسیاری از کشورها مورد
استفاده قرار گرفته است .این سه مرحله عبارتاند از
.)Shin et al., 1999

( ;Martin, 1995; Martin & Johnston, 1999
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 مرحلة پیشآیندهنگاری :0در ایدن مرحلده ،مطازعدات آمدادهسدازی بدرای اجدرای مطازعداتآیندهنگاری انجام میگیرد .غازباً فعازیتهایی مانند تعیین اهداف ،توسعة مفاهیم آیندهنگاری
در میان مشارکتکنندگان ،تهیة منابع و مواد الزم را دربرمیگیرد.
 مرحلة اصلی آیندهنگاری :1در این مرحله روشهای اصلی هر آیندهنگاری مانند دزفی پیدادهمیشود .پرسشنامه برای مشارکتکنندگان و خبرگان ارسال میشود و پاسدخهدا ارزیدابی و
تبلیل میشود.
 مرحلة پسآیندهنگاری :9در این مرحله مطازعات مربوط به انتشار نتدای ،،اشداعة نتدای ،بدینسیاستگذاران ،حتی پیادهسازی نتای ،و بهرهبرداری از نتای ،انجام میگیرد.
بسیاری از مردم ،برنامهریزان و دوزتها هنگام برنامهریزی ،حداکثر چهار ازی پن ،سال آیندده را
در ن ر میگیرند .سیاستمداران تا انتخاب بعدی و بنگاههای کسبوکار تا پن ،سدال آیندده ،امدا در
زمانهایی که سرعت تغییر سرسامآور است ،زباظکردن آیندههای دور بسیار مهم به ن ر مدیرسدد.
در واقع ،آننه امروز انجام میدهیم ،در آفرینش دنیای پدن ،تدا بیسدت سدال آیندده تدثثیر بسدزایی
میگذارد .باید به خاطر داشته باشیم علیرغم پیوستگی و ارتباط گذشته ،حال و آینده ،تنها جایی که
میتوان تغییر داد ،همین امروز است (زازی ،0933 ،ص.)12
توسعة منطقهای

دسترسی به توسعة ملی و منطقهای آرمان بزرگ هر ملتی است و تبقق این مهم مستلزم آن است
که برنامهریزان و سیاستگذاران با شناخت دقیق وضعیت کشور و منطقه ،بهترین ازگوها را برای
تعیین مسیر توسعه انتخاب کنند (پورمبمدی و زازی ،0933 ،ص.)99
امر وزه اقتصاددانان براساس ن ریة رشد موازن در مناطق مختلف ،ضرورت برنامهریزی
منطقهای صبیح را برای رسیدن به توسعة متوازن مطرح میکنند و معتقدند توسعة متعادل منطقهای
1. Pre - Foresight
2. Foresight phase or main -foresight
3. Post - foresight
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بر آن است که بهترین شرایط و امکانات را برای توسعة جامع همة مناطق فراهم کند تا تفاوتهای
کیفی زندگی بینمنطقهای و درونمنطقهای را به حداقل برساند و در نهایت ،از بین ببرد (فالحتی و
احمدیان ،0931 ،ص .)019میسرا معتقد است که هدف همة فرایندهای توسعه و بهویژه توسعة
منطقهای ،رفاه انسان است .از این دیدگاه ،نهتنها افزایش رفاه بر حسب ارقام کلی را هدف میگیرد،
بلکه توزیع عادالنهتر آن بین نواحی مختلف و گروههای مردم را نیز شامل میشود .توسعة
منطقهای سه هدف را دنبال میکند :توزیدی ،اجتماعی و زیستشناختی .تالش توسعة منطقهای بر
آن است که بهترین شرایط و امکانات را برای توسعة جامع فراهم کرده ،تفاوت کیفیت زندگی
بینمنطقهای و درونمنطقهای را حداقل کند و در نهایت ،از میان بردارد (مخبر ،0921 ،ص .)11در
نهایت ،بانک جهانی در سال  ،0331تعریفی از توسعه بیان کرد« :هدف توسعه ،بهبود کیفیت
زندگی است؛ هر چند معموالً کیفیت زندگی بهویژه در کشورهای فقیر یعنی درآمد بیشتر ،زیکن
بهمراتب فراتر از آن است .این کیفیت باید دربرگیرندة آموزش بهتر ،استانداردهای باالتر بهداشتی
و غذایی ،فقر کمتر ،مبیط تمیزتر ،فرصتهای برابر ،آزادیهای فردی بیشتر و زندگی فرهنگی
غنیتر باشد (پورمبمدی و زازی ،0933 ،ص.)92
پیشینة تحقیق
مطازعات مربوط به آیندهپژوهی طیف گسترده و متنوعی از مطازعات را دربرمیگیرد .در ایدن میدان،
فقط برخی مطازعات بهطور مختصر و در حد ضرورت به شرح زیر بیان میشود:
ون تونن و همکاران ( )1199که مرکز بین ازمللی ترکیبی را در ماسدتریخت (هلندد) راهانددازی
کردهاند ،به نوعشناسی «انواع سناریو» پرداختهاند .آنها در نهایت ،پیشنهاد کردهاند که سه طبقده یدا
مبور جامع و عمده بر اساس «چرایی» (هدف پروژه)« ،چگونگی» (طرح فرایندد) و «چده چیدزی»
(مبتوا) وجود دارند و چهارده ویژگی خاص برای بیان مشخصدات سدناریو شناسدایی کردندد کده
میتوان برای مطازعة بیشتر حوزة سناریونویسی آنها را بهکار گرفت (مرکدز آینددهپژوهدی علدوم و
فندداوریهددای دفدداعی ،0933 ،ص .)01پترسددون و همکدداران ( )1119پژوهشددی را بددا عنددوان
«سناریونگاری :ابزاری برای مباف ت مبیط زیست در دنیای عدم قطعیت» ،سناریونگاری را شامل
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بهکارگیری چند سناریو متضاد برای کشف عدم قطعیتها و عواقب تصدمیمگیدریهدای امدروز در
آینده عنوان کردهاند .نتای ،پژوهش آنها سه مزیت اصدلی برنامدهریدزی بدر پایدة سدناریو را بدرای
حفاظت مبیط زیست ارائه می دهد که شامل افزایش درک از ابهامات مبهم ،اختالط چشماندازهای
مختلف برای برنامهریزی حفاظت از مبیط زیست ،و انعطاف پذیری بیشتر تصمیمگیریها در برابر
شگفتیها است ( .)Peterson et al., 2003, p.358بورجسون و همکاران سوئدی وی فنون سناریو را
براساس طبقه بندی آمارا از انواع مختلف آینده ،یعنی مبتمل ،ممکن و مرجع ،طبقدهبنددی کردندد.
سناریوهای پیشبینی و پیشگو بده ایدن پرسدش پاسدخ مدیدهندد« :چده اتفداقی خواهدد افتداد؟»،
سناریوهای اکتشافی به این پرسش پاسخ میدهند« :چه چیزی میتواند رخ دهدد؟» و سدناریوهدای
هنجاری به این پرسش پاسخ میدهند« :چگونه میتوان به یک هدف خاص رسید؟» آنها هر یدک
از این سه مورد را به دو زیر طبقه تقسیم کردهاند و در مجموع ،به شدش ندوع سدناریو رسدیدهاندد
(مرکز آینده پژوهی علوم و فناوریهای دفاعی ،0933 ،ص .)09نویسندة این مقازه ،در مقازة دیگری
با عنوان «آیندهنگاری راهبردی و سیاستگذاری منطقهای با رویکرد سناریونویسی» در سدال 0931
به ببث در زمینة توسعة آتی مناطق ،براساس سند چشماندداز ملدی و ن ریدة پایدة توسدعة اسدتان
آذربایجان شرقی پرداخته است که ابتدا  01عامل مبوری و مؤثر در فرایند توسعة استان اسدتخرا
و برای این عوامل براساس ایدة سناریونویسی  13وضعیت ممکن و مبتمل در آینده را تعریدف و
با نرمافزار سناریوویزارد 1 ،سناریو با احتمال باال 03 ،سناریو با احتمال وقوع متوسط و 130سناریو
با احتمال وقوع ضعیف استخرا و مورد تبلیل قرار داده اسدت (زازدی ،0931 ،ص .)10بهشدتی و
زازی در مقازهای با عنوان «شناسایی عوامل کلیدی توسعة منطقهای با رویکرد برنامهریدزی بدر پایدة
سناریو :مطازعة موردی استان آذربایجان شرقی» در سال  0933سعی دارند ضدمن طراحدی ازگدویی
برای شناسایی عوامل اصلی مؤثر بر روند توسعه در مقیاس منطقهای ،زمینة تهیه سناریوهای ممکن
و مبتمل در ده سال آینده استان آذربایجان شرقی را فراهم کنندد کده  12عامدل بدا روش دزفدی از
کارشناسان توسعة استان جمعآوری و با نرمافزار میکمک تبلیل شده است .سرانجام سیزده عامدل
به عنوان عوامل اصلی و پیشران توسعه ،شناسایی و وضعیت احتمازی آنها در ده سال آیندده بدرای
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تهیة سناریوها تدوین شده است (بهشتی و زازی ،0933 ،ص .)21طباطباییان و قددیری ( )0932در
مقازهای با عنوان «متغیرهای مؤثر بر انتخاب ابعاد در یک پروژة آیندهنگاری» ،متغیرهای تثثیرگذار ر
برخی از ابعاد یک پروژة آیندهنگاری ،از طریق مصاحبه با خبرگان و پیمدایش از طریدق پرسشدنامه
مشخص کردند که در انتها 10 ،متغیر که بر ابعاد انتخدابی ایدن پدژوهش تثثیرگذارندد ،شناسدایی و
میزان اهمیت آنها تعیین شد که بهصورت فهرستی از این متغیرها بیان شد (طباطباییدان و قددیری،
 ،0932ص.)23
معرفی محدودة مورد مطالعه
از ن ر موقعیت جغرافیایی ،استان همدان بین  99درجه و  13دقیقه تا  91درجه و  11دقیقه عدر
شمازی و  11درجه و  11دقیقه تا  13درجه و  91دقیقه طدول شدرقی قدرار دارد .اسدتان همددان از
زباظ جمعیت ،چهاردهمین استان کشور است و جمعیت آن بر پایة سرشماری سال  ،0931بازغ بر
 0٬113٬123نفر بوده است (سازنامة آمداری ،0931 ،ص ،)9و از زبداظ مسداحت ،بیسدتوسدومین
استان کشور مبسوب میشود که مساحت این استان  03139کیلومترمربع است .براسداس آخدرین
تقسیمات کشوری ،استان همدان شامل  3شهرستان بوده که مرکز این اسدتان شدهر همددان اسدت.
شکل  0موقعیت استان همدان در ایران را نشان میدهد.

شکل  .1منطقة مورد مطالعه
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روش تحقیق
هر پژوهشی بر اساس روششناسی ویژهاش مسئلة تبقیق را بررسی میکند .این پژوهش از زبداظ
هدف کاربردی ،از ن ر ماهیت بر اساس روشهای جدید علدم آینددهپژوهدی ،تبلیلدی و اکتشدافی
است که با بهکارگیری ترکیبی از مدلهای کمی و کیفی انجام گرفتده اسدت .همنندین ،شدیوههدای
گردآوری اطالعات اسنادی و کتابخانهای است .دادههای کیفی با پرسشنامه باز و از طریق مصداحبه
و بررسی اسناد و داده های کمی مدورد اسدتفاده در ایدن پدژوهش بده صدورت عدددی و از طریدق
وزندهی پرسشنامههای دزفی تهیه شده است .پس از گردآوری شاخصها و متغیرها ،ماتریس آثدار
متقابل در دو مرحله تشکیل شد ،بهطوری که شاخصها در سطرها و ستونهای آن قرار گرفتهاندد.
برای تبلیل شاخصها و متغیرها نرمافزارهدای  Mic Macو  Scenario wizardبدهکدار گرفتده شدد.
فرایند تبقیق در شکل  1بیان شده است.
طراحي سبد سناریوها

تهیة پرسشنامة مرحلة

مباني نظري آیندهنگاري و
گردشگري

دوم

شناسایی عوامل اوزیة مؤثر در
شناسایی سناریوهای

دزفی متخصصان با استفاده از

مطلوب و باورکردنی

ماتریس آثار متقابل (پرسشنامة
مرحلة دوم)

با نرمافزار
Scenario wizard

بیان

تحلیل

راهبردها

یافتهها

توسعة گردشگری استان همدان

دزفی متخصصان با استفاده از ماتریس
آثار متقابل (پرسشنامه مرحلة اول)

شناسایی عوامل

روش تحلیل

اصلی با

ساختاري با

نرمافزار

نرمافزار
Mic Mac

Mic Mac

شکل  .2فرايند پژوهش در آيندهنگاري توسعة گردشگري منطقهاي استان همدان (نگارنده)1931 ،
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روش دلفی و تحلیل ساختاری
برای بهکارگیری روش دزفی ،در سده مرحلده پرسشدنامههدایی تهیده شدد ،مرحلدة اول ،شدامل 01
پرسشنامة باز است که در آن مهمترین عوامل مؤثر در توسعة گردشگری منطقهای استان همددان را
در موضوعات مبوری با درن رگرفتن حوزههای مختلف و همهجانبة توسدعة گردشدگری ،اعدم از
گردشگری تاریخی ،گردشگری طبیعدی ،گردشدگری فرهنگدی ،گردشدگری تفریبدی ،گردشدگری
ورزشی ،گردشگری هنری ،گردشگری مذهبی ،گردشگری سالمت ،گردشگری کاری و گردشگری
آموزشی و علمی در اختیار کارشناسان قرار داده ،که بده اسدتخرا کلدی عوامدل مدؤثر بدر توسدعة
گردشگری استان همدان انجامید .مرحلدة دوم ،شدامل  00پرسشدنامه بدرای تعیدین عوامدل اصدلی
تثثیرگذار بر توسعة گردشگری از طریق وزندهی است که توسط کارشناسان تکمیل شد .در مرحله
سوم با توجه به نتای ،بدهدسدتآمدده از پرسشدنامههدای مرحلدة دوم 00 ،پرسشدنامه بدرای تعیدین
وضعیت های احتمازی پیش روی در آیندة توسعة گردشگری استان همدان بدهکدار گرفتده شدد .در
نهایت ،با تهیة سناریوهای مطلوب و باورکردنی ،راهبردهدایی بدرای توسدعة گردشدگری در اسدتان
همدان بیان شده است.

خروجی مدل تبلیل اثر متقابل ،روابط بین متغیرها را نشان مدیدهدد کده ندرمافدزار میدکمدک
قابلیت تبدیل روابط به اشکال و نمودارهای ویژه را دارد و با امکانات خود تبلیل آسدان روابدط و
ساختار سیستم را امکانپذیر میکند .بهطور کلی ماتریسها و نمدودارهدای خروجدی ندرمافدزار دو
نوعاند :یکی ماتریس آثدار مسدتقیم متغیدرهدا و نمدودارهدای مربوطده و دیگدری مداتریس روابدط
غیرمستقیم متغیرها و نمودارهای مرتبط با آن ،در صورتی که در ماتریس اوزیه ،روابدط بدازقوه بدین
متغیرها نیز مشخص شده باشد ،نرم افزار ماتریس بازقوة مستقیم بین متغیرها و ماتریس روابط بازقوة
غیرمستقیم بین متغیرها را نیز در اختیار قرار میدهد .برای تبلیل نتدای ،در نخسدتین قددم بدا یدک
روش ساده میتوان دریافت که تثثیر متغیرها با درن رگرفتن تعداد گروههدای ارتبداطی در مداتریس
تشکیل شده ،قابلسنجش است .متغیدری کده بدر تعدداد مبددودی از متغیدرهدا اثدر مسدتقیم دارد،
تثثیرگذاری اندکی نیز در کل سیستم دارد .همة متغیرها و مبیط دربرگیرنددة آنهدا را مدیتدوان بدا
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نمایش در یک نمودار مفهومی یا یک مبور مختصدات (تدثثیرگدذاری– تدثثیرپدذیری) نمدایش داد
(زازی ،0933 ،ص .)32در شکل  9انواع متغیرها در مختصات نشان داده شدهاند.
متغیرهای دووجهی

ورودي

ریسک و شرط

تأثیرگذاري

متغیرهای تثثیرگذار

تنظیمکننده
خروجي

متغیرهاي قایل حذف و کم تأثیر

متغیرهای وابسته

متغیرهای مستقل

تأثیرپذیري
شکل  .9پالن تأثيرگذاري و تأثيرپذيري )(Godet, 1991, p.100

یافتههای تحقیق
عوامل اصلی مؤثر بر توسعة گردشگری استان همدان

ابتدا ،پرسشنامة باز برای استخرا کلی عوامل مؤثر بر توسعة گردشگری استان همدان در بین
کارشناسان و متخصصان گردشگری استان توزیع شد ،در این پژوهش انواع گردشگری اعم از
گردشگری تاریخی ،تفریبی ،مذهبی ،سالمت ،طبیعی و فرهنگی مدن ر قرار گرفته است که در
کشور ایران و استان همدان بیشتر بر گردشگری تاریخی و تفریبی است و سیاستگذاریهای این
پژوهش به این ابعاد تثکید میکند ،سپس ،با بررسی نتای ،دادههای حاصل از پرسشنامهها و بررسی
متون (شامل بررسی طرحهایی مانند مطازعات طرح جامع گردشگری استان همدان تهیهشده توسط
میراث فرهنگی ،صنایع دستی و گردشگری؛ مطازعات برنامة آمایش استان همدان تهیهشده توسط
معاونت برنامهریزی استانداری همدان؛ طرح مطازعات جامع توسعة استان همدان تهیهشده توسط
سازمان مدیریت و برنامهریزی استان همدان؛ و مطازعة کتابهایی مانند برنامهریزی و مدیریت
گردشگری شهری ،ماهیت گردشگری؛ برنامهریزی و توسعة گردشگری و جز آن) عوامل مؤثر بر
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توسعة گردشگری منطقهای استان همدان در  1بخش و  21عامل به شرح جدول  0تن یم شد.
سپس ،نرمافزار میکمک برای استخرا عوامل اصلی تثثیرگذار بر توسعة گردشگری استان بهکار
گرفته شد .تفکر اصلی حاکم بر این مدل تفکر سیستمی است .از این رو ،عوامل اصلی مؤثر بر
توسعة گردشگری استان همدان را در سطر و ستونهای ماتریسی با ابعاد ( )21*21قرار داده،
سپس برای ارزیابی تثثیر هر عامل بر عامل دیگر به صورت پرسشنامه به کارشناسان تبویل داده
شد .کارشناسان به ترتیب میزان تثثیرگذاری هر عامل در سطر را بر عامل در ستون ،براساس طیف
صفر تا سه (صفر = بیتثثیر؛  = 0تثثیرگذاری کم؛  = 1تثثیرگذاری متوسط و  = 9تثثیرگذاری زیاد)
ارزشگذاری کردهاند .در واقع ،آنها با این ارزشگذاری مشخص میکنند که هر عامل در آینده
چه اندازه میتواند بر عوامل دیگر در توسعة گردشگری منطقهای استان همدان تثثیرگذار باشد،
دادهها ابتدا وارد نرمافزار میکمک شد .سپس ،با توجه به نتای ،خروجی این نرمافزار نتای ،تبلیل
شد .درجة پرشدگی ماتریس  21/20درصد است .از مجموع  1111رابطة قابل ارزیابی در این
ماتریس 0912 ،رابطه عدد صفر بوده و به این معنا است که عوامل بر همدیگر تثثیر نداشته یا از
همدیگر تثثیر نپذیرفتهاند که این تعداد نزدیک به  13/31درصد کل حجم ماتریس را به خود
اختصاص داده است.
جدول  .1طبقهبندي شاخصهاي مؤثر بر توسعة گردشگري استان همدان

ردیف

گروه شاخصها

تعداد

0

شاخصهای اقتصادی (بازاریابی ،بودجه ،توزیع امکانات ،کارآفرینی ،بخش خصوصی ،رقابت)

2

شاخصهای برنامهریزی و مدیریت (برنامهریزی ،کاهش مبدودیتها ،سیاستهای کالن
1

دوزت ،مدیریت تخصصی ،هماهنگسازی سازمانها ،سازمانهای غیردوزتی ،مشارکت
شهروندان ،طرح جامع گردشگری ،دانش فنی ،نیروی انسانی ماهر ،مشاغل سنتی ،امنیت،

09

سیاستهای تشویقی)
9
1
1

شاخصهای زیرساختی (شبکة حملونقل منطقهای ،شبکة حملونقل شهری ،شبکة بهداشتی و
درمانی ،تثسیسات زیربنایی)
شاخصهای تبلیغاتی (روشهای نوین ،رسانهها ،تنوعبخشی)
شاخصهای خدماتی (خدمات رفاهی ،مراکز تفریبی ،تورهای گردشگری ،استانداردسازی،
دفاتر گردشگری ،طب سنتی ،زیباسازی ،بانک اطالعات گردشگری ،مراکز خرید)

1
9
3
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ادامة جدول  .1طبقهبندي شاخصهاي مؤثر بر توسعة گردشگري استان همدان

ردیف

گروه شاخصها

تعداد

شاخصهای اجتماعی و فرهنگی (جشنوارهها ،نمایشگاهها ،کنفرانسها و سمینارها ،صنایع
دستی ،مراسم آیینی ،فرهنگ پذیرش گردشگر ،رویدادهای ورزشی ،روابط عمومی مسئوالن،
2

برنامههای آموزشی ،بهداشت عمومی ،تعامل با دانشگاهها ،موزهها ،آداب و رسوم ،حس اعتماد

11

گردشگر ،آثار فرهنگی – تاریخی ،قومیت ،جمعیت ،قوانین و مقررات گردشگری ،توسعة
دانشگاهها ،خاطرة جمعی)
1

شاخصهای طبیعی (مبیط زیست ،منابع آب ،منابع آالینده ،فضای سبز شهری ،اقلیم)

1

انتخاب نهایی عوامل اصلی مؤثر بر توسعة استان

از میان  21عامل بررسیشده در این پژوهش 01 ،عامل بهعنوان عوامل اصلی مؤثر بر توسعة
گردشگری استان همدان انتخاب شده است .همانطور که در شکل پراکندگی متغیرها مشخص
است  3عامل از این عوامل در ناحیة اول قرار گرفته است که میزان تثثیرگذاری باالیی و از کمترین
تثثیرپذیری برخوردار هستند .این عوامل به ترتیب میزان اثرگذاری شامل طرح جامع گردشگری،
بودجه ،سیاستهای کالن ،رسانهها ،سیاستهای تشویقی ،قوانین و مقررات گردشگری ،دانش
فنی ،هماهنگسازی سازمانها و برنامههای آموزشی است .دو عامل خدمات رفاهی ،رقابت با
توجه به خازص میزان اثرگذاریشان جزء عوامل اصلی انتخاب شدند .اما سه عامل اقلیم ،کاهش
مبدودیتها و بانک اطالعات گردشگری با توجه به خازص میزان اثرگذاری باید جزء عوامل
اصلی انتخاب شوند ،اما با توجه به شکل  1و مبل قرارگیری این عوامل (اقلیم :در ناحیة چهارم و
جزء متغیرهای مستقل ،دو عامل کاهش مبدودیتها و بانک اطالعات گردشگری در ناحیة پنجم
و جزء متغیرهای تن یمی) نمیتوانند جزء متغیرهای اصلی باشند .اما سه عامل تثسیسات زیربنایی،
فرهنگ پذیرش گردشگر و بخش خصوصی با توجه به اهمیت آنها و ن ر کارشناسان جایگزین
سه عامل یادشده شدند .این انتخاب نشاندهندة میزان اهمیت این عوامل است که با توجه به
شرایط استان همدان ضروری است به این عوامل توجه شود .از میان  01عامل انتخابشده01 ،
عامل در هر دو آثار مستقیم و غیرمستقیم ،با اندکی تفاوت در رتبة تکرار شدهاند و چهار عامل
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(خدمات رفاهی ،مدیریت ،نیروی انسانی ماهر و رقابت) در آثار غیرمستقیم جایگزین (برنامههای
آموزشی ،فرهنگ پذیرش گردشگر ،برنامهریزی و هماهنگسازی سازمانها) شدهاند.

شکل  .4پراکندگي متغيرها متناسب با ميزان تأثيرگذاري و تأثيرپذيري آنها

شکل  .1روابط مستقيم بين متغيرها (آثار بسيار ضعيف تا بسيار قوي)
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وضعیتهای احتمالی عوامل اصلی

برای هر یک از عوامل اصلی ،وضعیتهای احتمازی پیش روی گردشگری استان همدان مشخص
شد .بدین من ور از کارشناسان متخصص در زمینة گردشگری ن رخواهی شد .در نهایت ،با بررسی
نتای ،،برای  01عامل اصلی 10 ،وضعیت احتمازی مشخص شد.
جدول  .2عوامل اصلي و وضعيتهاي احتمالي پيش روي آن درآيندة پيش روي گردشگري استان همدان

عوامل اصلي مؤثر بر توسعة
گردشگري استان
سیاستهای کالن دوزت

قوانین و مقررات گردشگری

بودجه

طرح جامع گردشگری

سیاستهای تشویقی

رسانهها

دانش فنی

وضعیت

زیرمجموعة هر عامل

خوشبینانه

افزایش توجه نهادها سازمانهای دوزتی در حمایت گردشگری

بینابین

بازنگری دوزت در زمینة برنامهریزی و حمایت از گردشگری

بدبینانه

بیثباتی و تغییرات سیاستگذاریهای دوزت در گردشگری

خوشبینانه

ایجاد چارچوب منسجم برای قوانین و مقررات گردشگری

بینابین

تسهیل در روند اجرای مقررات گردشگری موجود

بدبینانه

وضع قوانین مبدودکنندة گردشگری

خوشبینانه

افزایش سهم گردشگری از بودجة استان

بینابین

برطرفکردن موانع اداری در تخصیص اعتبارات

بدبینانه

کاهش تخصیص اعتبارات الزم

خوشبینانه

اجرای طرح جامع گردشگری

بینابین

تسریع در تهیة طرح جامع گردشگری

بدبینانه

ناهماهنگی سازمانها در تهیة طرح جامع

خوشبینانه

افزایش اعطای تسهیالت مازی مناسب جهت توسعة بخش
گردشگری در استان

بدبینانه

کاهش توجه دوزت به سیاستهای تشویقی گردشگری

خوشبینانه

تنوعبخشی توسعة شبکههای اطالعرسانی

بینابین

تهیة اقالم تبلیغاتی با شیوهای سنتی و با کیفیت کم

بدبینانه

ایجاد مبدودیت در شبکههای اطالعرسانی موجود

خوشبینانه

استفادة گسترده از فناوری اطالعات

بینابین

استفادة متوسط از فناوری اطالعات

بدبینانه

گرایش به استفاده از حازتهای سنتی

تدوین سناریوهای توسعة گردشگری منطقهای براساس اصول آیندهپژوهی (مورد مطالعه :استان همدان)
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ادامة جدول  .2عوامل اصلي و وضعيتهاي احتمالي پيش روي آن درآيندة پيش روي گردشگري استان همدان

عوامل اصلي مؤثر بر توسعة
گردشگري استان
هماهنگسازی سازمانها

برنامههای آموزشی

بخش خصوصی

تثسیسات زیربنایی

فرهنگ پذیرش گردشگر

رقابت

خدمات رفاهی

وضعیت

زیرمجموعة هر عامل

خوشبینانه

پویایی مطلوب تعامالت سازنده بین نهادها

بینابین

پویایی اندک تعامالت سازنده بین نهادها

بدبینانه

رشد بیشتر تعارضات نسبت به تعامالت بین نهادها

خوشبینانه

گسترش و تجهیز مراکز آموزش عازی

بینابین

ایجاد برنامههای آموزشی برای ارتقای نیروی انسانی شاغل گردشگری

بدبینانه

کاهش نیروی متخصص و آموزشدیده در استان

خوشبینانه

افزایش نقش بخش خصوصی برای سرمایهگذاری در گردشگری استان

بینابین

حمایت از سرمایهگذاران فعلی برای توسعه و تکمیل پروژههای گردشگری

بدبینانه

خرو سرمایه و نبود انگیزه برای سرمایهگذاری در عرصههای گردشگری

خوشبینانه

برنامهریزی سیستمی و یکپارچه برای توسعة تثسیسات زیربنایی

بینابین

نوسازی و بهبود تثسیسات زیربنایی گردشگری استان

بدبینانه

فرسودگی و تضعیف تدریجی تثسیسات زیربنایی

خوشبینانه

افزایش سطح آگاهی و حس همکاری در بین مردم

بینابین

آمادهسازی ذهنی و اجتماعی جامعه در پذیرش گردشگر

بدبینانه

افزایش تعارضات فرهنگی بین گردشگران و مردم استان

خوشبینانه

رقابت با قطبهای اصلی گردشگری کشور

بینابین

حفظ وضعیت موجود بهعنوان قطب اول گردشگری منطقة غربی کشور به
زباظ حجم گردشگرپذیری

بدبینانه

نبود رقابت کارآمد

خوشبینانه

توسعة مناسب خدمات رفاهی گردشگری (ادامة روند کنونی)

بینابین

استانداردسازی خدمات و امکانات موجود

بدبینانه

کاهش خدمات رفاهی در مناطق گردشگری استان

بحث و نتیجه
تجزیه و تحلیل و تهیة سبد سناریوها

بعد از طراحی وضعیتهای احتمازی ماتریس متقاطع تهیه شد ،که یک ماتریس  10*10ایجاد شده
که مانند مرحلة قبل در تعیین عوامل اصلی ،به صورت پرسشنامه مفصل در اختیار متخصصان قرار
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گرفت و متخصصان با طرح این پرسش که «اگر هر یک از وضعیتهای  10گانه در استان اتفاق
افتد ،چه تثثیری بر وقوع یا عدم وقوع سایر وضعیتها خواهد داشت»؟ پرسشنامه را براساس سه
ویژگی توانمندساز ،بیتثثیر و مبدودیتساز تکمیل کردند و با در

ارقام  9تا  -9میزان

تثثیرگذاری هریک از وضعیتها را بر سیستم مشخص کردند .با جمعآوری دادهها که توسط
متخصصان گردشگری در استان انجام گرفت ،امکان بهکارگیری نرمافزار سناریوویزارد ایجاد شد.
نرمافزار سناریوویزارد مورد استفاده در این پژوهش نسخة  1109است .انت ار میرود از ترکیب 10
وضعیت برای  01عامل حداقل  903میلیون سناریوی ترکیبی از بین آنها استخرا شود که شامل
همة احتماالت ممکن در آیندة پیشروی توسعة گردشگری استان است که ازبته این نتای ،به هیچ
وجه امکان تبلیل ،سیاستگذاری و برنامهریزی را ندارد و صرفاً استفادة آماری دارد .براساس
تبلیل دادههای حاصل از پرسشنامه ،تعداد سناریوها به شرح زیر است:
 سناریوی قوی یا مبتمل 1 :سناریو سناریو با سازگاری باال یا باورکردنی 01 :سناریو سناریوهای ضعیف 1000 :سناریونتای ،نشان میدهد  1سناریو با احتمال وقوع بسیار باال در شرایط پیشروی توسعة گردشگری
استان وجود دارد .این نرمافزار هیچ تثکیدی بر اینکه سناریوها از طیفهای گوناگون انتخاب
شوند ،ندارد و فقط براساس روابط منفی تثثیرگذار و مثبت تثثیرگذار سناریو را طراحی میکند.
بنابراین ،سناریوهای انتخابشده میتوانند کامالً مطلوب یا کامالً ببرانی باشند .سناریوهای ضعیف
این پژوهش  1000سناریو است که به ن ر میرسد اعتماد به سناریوهای ضعیف غیرمنطقی است و
همینطور سیاستگذاری و برنامهریزی برای آنها کاری غیرعملی ،غیرممکن و غیرمنطقی است.
بنابراین ،منطقی است که بین سناریوهای مبدود قوی و سناریوهای وسیع ضعیف ،سناریوهای با
سازگاری  0را در ن ر بگیریم که بر این اساس ،تعداد  01سناریو معقول و منطقی برای برنامهریزی
و سیاستگذاری در اختیار پژوهش قرار گرفت.

جدول  . 9وضعيت هر يک از عوامل به تفکيک سناريوها و طيف سهگانة مطلوب تا بحران

عوامل سیاست
کالن
سناریوها

قوانین و
مقررات

بودجه

دولت گردشگري

طرح جامع سیاستهاي
گردشگري

تشویقي

رسانهها

دانش

هماهنگسازي

برنامههاي

فني

سازمانها

آموزشي

بخش

تأسیسات

خصوصي زیربنایي

فرهنگ
پذیرش

رقابت

گردشگر

خدمات
رفاهي

سناریوی اول

مطلوب

مطلوب

مطلوب

مطلوب

مطلوب

مطلوب

مطلوب

مطلوب

ایستا

مطلوب

مطلوب

ایستا

مطلوب مطلوب

سناریوی دوم

ایستا

مطلوب

مطلوب

مطلوب

مطلوب

مطلوب

مطلوب

مطلوب

ایستا

مطلوب

مطلوب

ایستا

مطلوب مطلوب

سناریوی سوم

ایستا

مطلوب

مطلوب

مطلوب

مطلوب

مطلوب

ایستا

مطلوب

ایستا

مطلوب

مطلوب

ایستا

مطلوب مطلوب

مطلوب

مطلوب

مطلوب

مطلوب

مطلوب

مطلوب

مطلوب

ایستا

مطلوب

مطلوب

ایستا

ایستا

مطلوب

مطلوب

مطلوب

مطلوب

مطلوب

مطلوب

مطلوب

مطلوب

ایستا

مطلوب

مطلوب

ایستا

ایستا

مطلوب

سناریو ششم

ایستا

مطلوب

مطلوب

مطلوب

مطلوب

مطلوب

ایستا

مطلوب

ایستا

مطلوب

مطلوب

ایستا

ایستا

مطلوب

سناریوی هفتم

مطلوب

مطلوب

مطلوب

مطلوب

مطلوب

مطلوب

مطلوب

مطلوب

ایستا

مطلوب

ایستا

ایستا

ایستا

مطلوب

سناریوی هشتم

مطلوب

مطلوب

مطلوب

مطلوب

مطلوب

مطلوب

مطلوب

مطلوب

ایستا

مطلوب

ایستا

ایستا

ایستا

ایستا

سناریوی نهم

ایستا

مطلوب

مطلوب

مطلوب

مطلوب

مطلوب

مطلوب

مطلوب

ایستا

مطلوب

ایستا

ایستا

ایستا

ایستا

سناریوی دهم

ایستا

مطلوب

مطلوب

مطلوب

مطلوب

مطلوب

ایستا

مطلوب

ایستا

مطلوب

ایستا

ایستا

ایستا

ایستا

سناریوی یازدهم

ببران

ببران

مطلوب

ایستا

مطلوب

ببران

ایستا

ببران

ایستا

ایستا

ایستا

ببران

ایستا

ایستا

سناریوی دوازدهم ببران

ببران

مطلوب

ببران

مطلوب

ببران

ایستا

ببران

ایستا

ایستا

ایستا

ببران

ایستا

ایستا

سناریوی سیزدهم ببران

ببران

ببران

ببران

ببران

ایستا

ببران

ببران

ببران

ببران

ببران

ببران

ببران

ببران

ببران

ببران

ببران

ببران

ببران

ببران

ببران

ببران

ببران

ببران

ببران

ببران

ببران

ببران

سناریوی چهارم مطلوب
سناریوی پنجم

سناریوی
چهاردهم

ایستا
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گروهبندی و تحلیل سناریوهای منتخب

در مجموع  01سناریوی باورکردنی پیش روی استان وجود دارد که بیشتر سناریوها در وضعیت
مطلوب قرار گرفتهاند که این نشاندهندة وضعیت امیدوارکننده پیشروی توسعة گردشگری استان
است .سناریوهای ممکن بهوضوح به تفکیک سناریو و عوامل اصلی برای تسهیل درک شرایط در
صفبة سناریو نشان داده شده است که برای درک وضعیتها براساس امتیازی که به هر یک از
وضعیتها بین  9تا  -9داده شده است ،نسبت به جایگزینی اعداد بهجای وضعیتها اقدام شد و
برای درک کیفی از صفبة سناریو از طریق جایگزینی وضعیتها با طیفی از عناوین مطلوب تا
ببران وضعیت و جایگاه توسعة گردشگری استان به تفکیک سناریو و هر عامل اصلی نشان داده
شده است .از مجموع  032وضعیت حاکم بر صفبة سناریو تعداد  010حازت و  10/19درصد
وضعیت مطلوب ،تعداد  11حازت و  13/13درصد در حازت ایستا و تعداد  93حازت و 03/93
درصد وضعیت ببرانی را نشان میدهد .این وضعیت نشان میدهد بیش از نیمی از حازتهای
موجود در صفبة سناریو در حازت مطلوب قرار دارند و پس از آن حازت ایستا و در نهایت ،حازت
ببرانی کمترین میزان را به خود اختصاص داده است.

15

 10مطلوب
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بحران
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شکل  .6نسبت وضعيتهاي احتمالي توسعة گردشگري استان در آينده به تفکيک هر سناريو

تدوین سناریوهای توسعة گردشگری منطقهای براساس اصول آیندهپژوهی (مورد مطالعه :استان همدان)
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با توجه به قرابت سناریوها ،میتوان آنها را به سه گروه تقسیم کرد که هر یک از گروهها شامل
چند سناریو با ویژگیهای تقریباً مشترک با تفاوت کم در یک یا چند وضعیت از میان  01عامل
اصلی میباشند .این گروهها به شرح زیرند:
 سناریوهای مطلوب (شامل سناریوهای)01 ،3 ،3 ،2 ،1 ،1 ،9 ،1 ،1 ،0 : سناریوهای ایستا (شامل سناریوهای 00 :و )01 سناریوهای ببران (شامل سناریوهای 09 :و )01از میان 01سناریوی باورکردنی پیش روی استان تعداد 01سناریو با وضعیت مطلوب وجود دارد
که شرایط امیدوارکنندهای را برای توسعة گردشگری استان در آینده نشان میدهد ،همننین1 ،
سناریو حازت ایستا و  1سناریو حازت ببران را در آینده نشان میدهد .گروهبندی سناریوها به
شرح زیر است:
سناریوهای گروه اول :شرایط مطلوب با رویکردهای مبتنی بر رقابتپذیری ،برنامهمحوری ،قانونمندی و
دانشمحوری

این گروه شامل سناریوهای اول تا دهم است و بهترین و مطلوبترین شرایط ممکن برای
گردشگری استان را شامل میشود .در این گروه حازت ببرانی وجود ندارد و عامل متمایزکنندة
آنها تفاوت در میزان حاالت مطلوب و ایستا است .این گروه به زباظ فراوانی بیشترین تعداد
وضعیت مطلوب را بین سناریوهای دیگر گروهها به خود اختصاص داده است .بهطوری که 11
درصد میزان حازتها مطلوب ،همننین 91 ،درصد حازت ایستا و صفر درصد حازت ببران را
نشان میدهند .مقایسة درصد فراوانی حازت مطلوب و ببران این گروه با گروههای دیگر
نشاندهندة وضعیت مناسب پیش روی استان در این گروه است .ویژگی این سناریوها افزایش سهم
بودجة گردشگری ،افزایش اعطای تسهیالت مازی ،ایجاد برنامههای آموزشی نیروهای انسانی شاغل
است که در همة سناریوها مشترک است و ایجاد چارچوب منسجم قوانین و مقررات گردشگری،
اجرای طرح جامع ،تنوعبخشی شبکههای اطالع رسانی ،پویایی مطلوب تعامالت سازنده بین نهادها،
افزایش نقش بخش خصوصی ،آمادهسازی ذهنی و اجتماعی جامعه وضعیتهایی هستند که در ده
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سناریو مشترک و تنها در یک مورد تفاوت دارند .بهطور کلی و در مجموع ،سناریوهای این گروه
مشخصکنندة حاالت مثبت و مناسب پیش روی استان همدان است.
سناریوهای گروه دوم :روند تغییرات بسیار کند و آرام ،حفظ وضع موجود

در این گروه دو سناریو مشاهده میشود که سناریوهای یازدهم و دوازدهم است .در این گروه
عوامل متمایزکننده ،تفاوت در میزان حاالت مطلوب و ایستا و ببران است .این گروه از ن ر
فراوانی ،بیشترین تعداد وضعیت ایستا را در بین سناریوهای دیگر گروهها به خود اختصاص داده
است .مقایسة درصد فراوانی حازت مطلوب و ببران این گروه با گروههای دیگر نشاندهندة
وضعیت تقریباً ایستا پیش روی استان در این گروه است .میزان تفاوت اثرگذاریهای این گروه
تفاوت زیادی با گروه اول و گروه سوم دارد .این گروه شامل ویژگیهای بیثباتی و تغییرات
سیاستگذاریهای دوزت ،وضع قوانین مبدودکننده ،افزایش سهم بودجة گردشگری ،افزایش
اعطای تسهیالت مازی مناسب ،ایجاد مبدودیت در شبکههای اطالعرسانی ،استفادة متوسط از
فناوری اطالعات ،رشد بیشتر تعارضات نسبت به تعامالت ،ایجاد برنامههای آموزشی نیروهای
انسانی شاغل ،حمایت از سرمایهگذاران فعلی ،نوسازی و بهبود تثسیسات زیربنایی گردشگری،
افزایش تعارضات فرهنگی ،حفظ وضعیت موجود بهعنوان قطب اول گردشگری منطقه،
استانداردسازی خدمات و امکانات موجود است .این دو سناریو فقط در وضعیت طرح جامع با
یکدیگر متفاوتند که سناریو یازدهم به تسریع در تهیة طرح جامع ،و سناریو دوازدهم به ناهماهنگی

سازمانها در تهیة طرح جامع اختصاص یافته است.
سناریوهای گروه سوم :شرایط بحرانی و نامطلوب ،عدم امکان توسعة گردشگری

این گروه از سناریوها وضعیت ببران را شامل میشود و شامل دو سناریو سیزدهم و چهاردهم
میشوند .در این گروه عوامل متمایزکننده ،تفاوت در میزان حاالت مطلوب و ایستا و ببران است.
این گروه از ن ر فراوانی ،بیشترین تعداد وضعیت ببران را بین سناریوهای دیگر گروهها به خود
اختصاص داده است ،بهطوری که صفر درصد میزان حازتهای مطلوب 9 ،درصد حازت ایستا و 31
درصد حازت ببران را نشان میدهند .مقایسة درصد فراوانی حازت مطلوب و ببران این گروه با
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گروههای دیگر نشاندهندة وضعیت ببران در پیش روی استان در این گروه است .از جمله
ویژگیهای این گروه از سناریوها میتوان به بیثباتی و تغییرات سیاستگذاریهای دوزت ،وضع
قوانین مبدودکننده ،کاهش تخصیص اعتبارات الزم ،ناهماهنگی سازمانها در تهیة طرح جامع،
کاهش توجه دوزت به سیاستهای تشویقی ،گرایش به بهکارگیری حازتهای سنتی ،رشد بیشتر
تعارضات نسبت به تعامالت ،کاهش نیروی متخصص و آموزشدیده ،خرو سرمایه و نبود انگیزه،
فرسودگی و تضعیف تدریجی تثسیسات زیربنایی ،افزایش تعارضات فرهنگی ،نبود رقابت کارآمد،
کاهش خدمات رفاهی گردشگری اشاره کرد .این سناریوها در همة وضعیتها مشابه یکدیگرند ،به
غیر از حازت رسانهها در سناریو سیزدهم که وضعیت آن تهیة اقالم تبلیغاتی با شیوهای سنتی که
حازت ایستا را نشان می دهد و در سناریوی چهاردهم در همین حازت وضعیت ایجاد مبدودیت در
شبکههای اطالعرسانی که حازت ببران را نشان میدهد.
پیشنهادها
به ن ر میرسد با برگزاری نمایشگاهها و همایشهای اختصاصی در سطح ملی برای شناساندن
ظرفیتهای گردشگری استان همدان در ایران ،مانند جشنوارههای فرش ،سفال ،توجه به صنایع
دستی از طریق استانداردسازی رشتهها ،تقویت دورههای آموزشی و ایجاد تشکلها و مجتمعهای
صنایع دستی مانند مجتمعهای قازیبافی و بهبافی ،سفالگری ،منبتکاری ،ایجاد سیستمی مدون
برای تبلیغات و معرفی فرصتهای توسعة استان ،توسعة آموزش عازی و تبقیقاتی و درمانی به
علت موقعیت مواصالتی استان و توجه ویژه به اکوتوریسم (طبیعتگردی) در استان بتواند با
راهبردهایی به شرح زیر مزیت نسبی گردشگری در استان همدان را تقویت کرد.
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جدول  . 4راهبردها و جهتگيريهاي کالن براي دستيابي به توسعة گردشگري منطقهاي استان

اقتصادی

تبلیغات

اجتماعی  -فرهنگی

خدمات

زیرساختی

 اصالح و ارتقای عملکرد جاذبهها وتثسیسات اقامتی موجود ،احداث و تکمیل
زیربناها ،گسترش امکانات ارتباطی و
استانداردکردن خدمات گردشگری استان در
همة زمینهها
 ایجاد امکانات اقامتی ،هم از ن ر موقعیتمکانی و هم از ن ر سطح هزینه برای اقشار
گوناگون با سطوح درآمدی و سلیقههای
مختلف
 تطبیق امکانات و خدمات وضع موجود برضوابط و استانداردهای مصوب
 تنوعبخشی به امکانات ،فعازیتها و خدماتگردشگری

برنامهریزی و مدیریت

راهبردها و جهتگیريهاي کالن
حوزهها
 افزایش سهم بودجههای عمرانیگردشگری استان
سرمایهگذاری
فرصتهای
 معرفیگردشگری به سرمایهگذاران
 تشویق و ترغیب بخش خصوصی ازطریق اعمال سیاستهای حمایتی ن یر
معافیتهای مازیاتی و عوار در زمینة
ایجاد و توسعة مراکز فرهنگی ،هنری و
ورزشی در استان
 ایجاد امنیت سرمایهگذاری در سطح استان برنامهریزی برای گسترش صنایع دستی وسایر مشاغل وابسته ،به من ور اشتغالزایی
و ایجاد درآمد پایدار
 تغییر چارچوب سازمانی و اصالح قوانیندستوپاگیر با توجه به رعایت مقررات
دوزتی و نیازهای گردشگری استان
 تدوین و اجرای قوانین شفاف ،جامع ومعقول گردشگری
 آموزش نیروهای متخصص برای شناساییو شناساندن قابلیتهای گردشگری استان
 فرهنگسازی و آموزش مردم بومی برایبرخورد با گردشگران

حوزهها

راهبردها و جهتگیريهاي کالن
 تهیه و توزیع مجموعهای از اقالم تبلیغاتیشامل نقشه ،کتابنه ،بروشور ،CD ،و ...از
جاذبهها و مراکز طبیعی ،توسط سازمان
میراث فرهنگی و گردشگری استان
 ایجاد تبلیغات صبیح و تهیة برنامههایرسانهای در زمینة معرفی جاذبههای
گردشگری در سطح استان
 تنوعبخشی و توسعة برنامههای تبلیغاتی برایمعرفی جاذبههای گردشگری استان
 افزایش تبلیغات و فعازیتهای آگاهسازی دررسانهها پیرامون مزیتهای گردشگری در
استان
 ایجاد هماهنگی در تهیة طرح جامعگردشگری استان با حفظ و گسترش
ارزشهای شهری ،مبیطی و کارکردهای
گردشگری
 بهکارگیری مدیریت شایسته و کارآمد دربرنامهریزی گردشگری جلب همسویی و
هماهنگی همة دستگاههای اصلی زیرساختی
در کارگروه گردشگری ،میراث فرهنگی،
آمایش و توسعة پایدار برای رشد و
شکوفایی گردشگری استان
 توسعة امکانات زیربنایی و زیرساختهایاستان متناسب با استعداد گردشگری
 افزایش اعتبارات برای بهسازی و گسترشراهها و سرویسهای حمل و نقلی استان
 استفاده از مشارکت بخش خصوصی دراحداث تثسیسات و زیرساختهای
گردشگری استان
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