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دریافت مقاله1397/10/25 :

پذیرش مقاله1398/02/26 :

چکیده
گرد شگری یکی از صنایع رو به ر شد در آینده خواهد بود .برخالف ب سیاری از صنایع دیگر که متأثر از پی شرفت
فناوری ممکن ا ست کامالً تغییر ماهیت دهند ،گرد شگری حتی به شکل موجود هم میتواند سهم بزرگتری از
اقتصاد کشورها و شهرها داشته باشد .اما پتانسیل باالی گردشگری در اقتصاد شهری مانند شهر تهران ،مملو از
عدم قطعیتهایی اســـت که برای فهم بهتر آینده آن باید از روشهای آیندهنگاری اســـتفاده کرد .در این راســـتا
پژوهش حاضر میکوشد تا به آیندهنگاری صنعت گردشگری در شهر تهران بپردازد .محوریت مقاله حاضر بر روی
گرد شگران خارجی ا ست .از منظر روش تحقیق این پژوهش کاربردی و تو صیفی – تحلیلی ا ست و از روشهای
کارگاه آینده ،پانل خبرگان و سناریو نگاری بر ا ساس عدم قطعیتهای بحرانی بهره میبرد .با شنا سایی دو عدم
قطعیت کلیدی یعنی اقت صاد دولتی و روابط خارجی در نهایت ،تحقیق حا ضر به چهار سناریوی م ستقل برای آینده
گرد شگری شهر تهران ر سید که به ترتیب :تهرانِ مخوف ،تهران :میزبان مهمانان سرزده ،تهرانِ چ شمانتظار و
تهران :بازدید برای عموم آزاد نامگذاری شدند .یافتههای پژوهش ن شان میدهد که جز در سناریوی تهران :بازدید
برای عموم آزاد ،و ضعیت گرد شگری تهران خوب نی ست و این صنعت نمیتواند کمکی به اقت صاد شهری تهران
داشته باشد.
واژههای کلیدی :آیندهنگاری ،صنعت گردشگری ،سناریو نگاری ،گردشگری شهری ،شهر تهران.
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مقدمه
با شروع قرن بی ست و یکم ،گرد شگری یکی از پررونقترین فعالیتهای اقت صادی جهان به شمار میرود و بهقدری در
تو سعه اقت صادی و اجتماعی ک شورها اهمیت دارد که اقت صاددانان آن را صادرات نامرئی نام نهادهاند (بوذری و همکاران،
 .)64-63 :1392باتلر )2009(1اذعان دارد که صــنعت گردشــگری در بین فعالیتهای اقتصــادی جهان ،بینظیر اســت،
بهطوریکه از زمان ثبت گزارشهای ،ر شد م ستمری را ن شان داده ا ست ( )Butler,2009:346و تو سعه گرد شگری به
توســعه اقتصــادی جوامع کمک قابلتوجهی میکند ( .)Szpilko,2015:977بهگونهای که از آن بهعنوان محرك مهم
رشــد اقتصــادی در ســراســر جهان یاد میکنند ( )Henderson et al,2018:167و (غالمی و خلجی.)18 :1396،
کشورهایی که به دنبال کسب منابع و مزایای اجتماعی ،اقتصادی و سیاسی هستند ،در سیاستها و برنامههای کشورشان،
به گرد شگری بهعنوان ابزاری مؤثر در روند تو سعه سیا سی ،فرهنگی و اقت صادی توجهی خاص دارند (زالی و عطریان،
 .)108 :1395گردشــگری یک صــنعت منســجم منفرد نمیباشــد ،بلکه بهطور انتخابی تحت تأثیر بســیاری از فعالیتها و
بخشهای سنتی و در حال ظهور ،از ک شاورزی پایه گرفته تا صنایع خدماتی پی شرفته ،قرار میگیرد .هتلها ،متلها ،بار
اشتراکی ،مراکز کنفرانس ،مهمانخانهها ،مکان تختخواب و صبحانه ،رستورانها ،کافهها ،نمایشگاههای هنری ،پاركهای
تفریحی ،تئاتر ،جشــنوارهها ،خطوی هوایی ،تورهای اتوبوس ،کشــتیهای کروز (یا کشــتی گردشــگری و تفریحی) ،اجاره
اتومبیل ،گلگشــت یا پیادهروی تفریحی ،دوچرخهســواری ،پارك طبیعت ،مزارع پرطرفدار ،همه بخشــی از "گردشــگری"
هستند .گردشگری تماممقیاسهای جغرافیایی را از شرکتهای جهانی ،تا روستاهای کوهستانی دور افتاده و فروشندگان
ساحلی غیرقانونی ،پو شش میدهد ( .)Cole & Razak,2009:336بههرحال گرد شگری طیف و سیعی از آدمهایی را
در برمیگیرد که به دنبال آرامش ،دانش ،هیجان ،احیای روح ،پیوند با خانواده و طبیعت بینظیر یا فرار از روزمرگی هستند.
امکانات گردشگری ،به عنوان یک فعالیت تفریحی ،توسط مسافران تجاری ،مسافرین روزانه و ساکنین محلی به اشتراك
گذا شته می شود ( .)Cole & Razak,2009:336بنابراین ،گرد شگری بهعنوان ابزاری برای ر شد اقت صادی منطقه و
ایجاد ا شتغال ( ،)Sanches-Pereira et al,2017:3; Agovino,2017:58مؤثر شمرده می شود و برای به د ست
آوردن ارز خارجی ،باز سازی شهری و اخیراً از طریق اهداف تو سعه دوران رونق و صل  ،بهعنوان راهی برای غلبه بر فقر
( )But l er, 2009: 350از آن یاد میشـود و همینین بیانگر امنیت موجود در کشـور مقصـد اسـت ( Brendan,2016:
 .)239گرد شگری به سرعت در حال ر شد و تو سعه ا ست و تحوالت چ شمگیری را برای ب سیاری از ک شورها به ارمغان
میآورد ( .)Çi çek et al , 2017: 228بااینوجود گردشــگری نیاز به پشــتیبانی قوی جهت رشــد مداوم دارد که اغلب به
شکل یارانههای اقتصادی و سیاسی از طرف دولت در نظر گرفته می شوند ( .)Butler,2009:350با توجه به این رشد
مداوم و باورنکردنی گردشــگری ،به همراه پتانســیل آن برای دســتیابی به اهداف آرمانخواهانه ،حقیقتاً عجیب اســت که
آیندهنگران ،خواه از طریق توسعه روشهایی برای بررسی آینده طوالنیمدت گردشگری ،ادغام تجربه با مفاهیم گستردهتر
تو سعه ان سانی یا ارتبای با بیان ارزشهای ان سانی ،نهادها ،م صنوعات و فناوریها ،توجه کمی به این مو ضوع دا شتهاند
( .)Cole & Razak,2009:336در این میان با توجه به خالء موجود در این زمینه ،پیوند مطالعات آیندهپژوهی با
صنعت گرد شگری میتواند جایگاه درخوری برای پژوهش در عر صه گرد شگری شهری پدید آورد .با این تفا سیر هدف
عهده این پژوهش آیندهنگاری صنعت گردشگری در کالنشهر تهران با استفاده از روش سناریونویسی است.
شهر تهران کالنشهر گستردهای است که تا دو سده پیش به چناران افراشتهاش شناخته میشد و امروزه با برجهای سر به
فلک کشیدهاش خودنمایی میکند .شهر بزرگی که اقوام مختلف ایرانی را گرد هم آورده و فرهنگهای گوناگون را در کنار
یکدیگر قرار داده؛ ساختار پیییده و چندالیهای که ح ضور همزمان گذ شته و حال ،کهنه و نو ،سنتی و مدرن را به نمایش
گذارده ا ست .شهری که در آن صنعت و طبیعت در هم سایگیای نه چنان خو شایند به همزی ستی خود ادامه میدهد.
تهرآنهمیون دفتری از تاریخ معا صر جامعه ایرانی را به روی ما گ شوده ا ست .بیتردید بازخوانی این دفتر گ شوده برای
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ک سانی که از هر منظری به ارتقاء دانش و اعتالی بینش خود درباره ایران در سدههای معا صر عالقهمند با شند ،مفید و
جذاب است (فرجی راد و سید نصیری .)72 :1388،تهران واجد ظرفیت و پتانسیلهای متعدد گردشگری ملی و بینالمللی
ا ست ،که علیرغم حجم زیاد سفر در این شهر ،مغفول مانده و موردا ستفاده قرار نگرفته؛ طبیعت متنوع تهران ،زمینههای
غنی تاریخی ،جاذبههای تجاری ،حضور همزمان سبکهای مختلف معماری در کنار یکدیگر ،الیههای مختلف شهرسازی،
هر یک بهتنهایی میتواند بهانهای برای رونق بخشیدن به صنعت گردشگری باشد و این در حالی است که به نظر میرسد
تهران در شرایط کنونی از ظرفیت و پتان سیلهای گرد شگری خود بهره نمیبرد که این مهم نیازمند توجه و دقت نظر در
زمینه به سازی ،زنده سازی و مدیریت صحی شرایط محیطی ،اجتماعی و فرهنگی در را ستای تو سعه ،جذب و هدایت
گردشــگری در شــهر تهران اســت (فرجی راد و ســید نصــیری .)72 :1388،گردشــگری شــهر تهران هر چند دســتمایه
پژوهشهای چندی قرارگرفته ا ست ،اما تا آنجا که ازنظر محققان گذ شت تاکنون آیندهنگاری و تدوین سناریوهای پیش
روی آن موردپژوهش قرار نگرفتهاند.
علیاکبری و همکاران ( )1397پژوهشی تحت عنوان "شناسایی پیشرانهای مؤثر بر وضعیت آینده گردشگری پایدار شهر
کرمان با رویکرد آیندهپژوهی" انجام دادند .پژوهش حا ضر با رویکرد آیندهپژوه شی به شنا سایی مهمترین عوامل مؤثر بر
وضـــعیت آینده گردشـــگری پایدار کرمان و بررســـی میزان چگونگی تأثیرگذاری این عوامل بر یکدیگر میپردازد .نتایج
بهدســتآمده از انجام پژوهش نشــان میدهد ده عامل اصــلی کلیدی در آینده توســعه گردشــگری پایدار شــهر کرمان
تأثیرگذارند .از بین این عوامل ،رقابتپذیری تأثیرگذارترین عامل کلیدی در تو سعه گرد شگری پایدار شهر کرمان ا ست.
حذف موانع سفر ،گسترش فضای ساخته شده مرتبط با گردشگری ،تخریب محیط در اثر ساختوساز بیشازحد خانههای
دوم و مشارکت و همبستگی در درجات بعدی اهمیت قرار دارند.
زالی و عطریان ( )1395پژوهشــی تحت عنوان " تدوین ســناریوهای توســعه گردشــگری منطقهای بر اســاس اصــول
آیندهپژوهی (موردمطالعه :ا ستآنهمدان)" انجام دادند .نتایج این پژوهش ن شان داد  14عامل ا صلی در تو سعه گرد شگری
آینده استآنهمدان تأثیرگذار است .این عوامل بر اساس تحلیلهای سناریونویسی به  41و ضعیت احتمالی میانجامند .بعد
از تحلیل و ضعیتهای احتمالی 4111 ،سناریو با احتمال وقوع ضعیف 14 ،سناریو باورکردنی و  5سناریو با احتمال وقوع
قوی در توســعه گردشــگری اســتآنهمدان شــناســایی شــد .در نهایت ،برای ســناریوهای مهم راهبردهایی برای توســعه
گردشگری استانهمدان بیان شد.
شیخزاده ( )1394در مقالهای با عنوان مدل سازی عوامل مؤثر بر بهبود کیفیت زندگی با تأکید بر تأثیرات تو سعه صنعت
گردشگری (مطالعه موردی :شهر تهران) ،بدین نتیجه رسید که متغیرهای فرصت شغلی بیشتر ،درآمد سرانه باالتر ،توسعه
زیر ساختها ،افزایش سواد ،افزایش بهدا شت فردی و عمومی ،کاهش مهاجرت ،بهبود ت سهیالت فراغتی ،تبادل فرهنگ،
افزایش ســط آگاهی و افزایش تعامل با نواحی همجوار از عوامل اصــلی کیفیت زندگی هســتند که تحت تأثیر توســعه
صنعت گردشگری قرار میگیرند.
فامیل نوروزی و همکاران ( )1394به ارزیابی گردشـــگری شـــهری با تأکید بر توســـعه زیرســـاختهای گردشـــگری و
رقابتپذیری شهری در کالنشهر تهران پرداختند .نتایج این پژوهش نشان داد که رقابتپذیری گردشگری شهری تهران
در حوزه زیرساختهای شهربازی و مجتمعهای اقامتی نیاز شدید به توسعه دارد.
بوذری و همکاران ( )1392به تبیین نقش بازار بزرگ تهران در توسعه گردشگری شهری تهران پرداختند .نتایج نشان داد
که بازار بزرگ تهران با توجه به توانهای مختلف فضــایی در صــورت تدوین برنامهریزی راهبردی ،مدیریت مشــارکتی و
تأمین کمی و کیفی زیرســاختهای ارتباطی ،خدماتی و اطالعاتی میتواند نقش بســزایی در جذب گردشــگران داخلی و
خارجی داشته باشد.
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ایان یاومن ،)2012(1آینده پژوهش ســرشــناس در حیطه گردشــگری ،در کتاب خود تحت عنوان توریســم در  ،2050به
شناسایی محركهای اصلی آینده در تحوالت جهان تا سال  2050میپردازد .همینین دنیای گردشگری را در سال 2050
ترســـیم میک ند .وی پیامدهای تغییر را بهطور بحثانگیزی تجزیهوتحلیل میکند و به بحث و گفتگو درباره عناوینی
همیون فناوری ،مصرف ،غذا ،تغییرات آب و هوایی ،حملونقل ،امور اقتصادی و رقابت میپردازد.
مبانی نظری
گردشگری
گردشگری به فعالیتیهایی اطالق می شود که گردشگران برای دستیابی به اهداف کسبوکار ،گذراندن اوقات فراغت و یا
سایر اهداف شخصی به مقصد خارج از محیط معمول خود و در زمان سفر برای مدت کمتر از یک سال م شغول به آنها
ه ستند ( .)Li et al,2017:1همینین گرد شگری به معنای حرکت از یک مکان به مکان دیگر و بازگ شت ا ست که
دربرگیرنده همهچیز از قبیل برنامهریزی سفر ،م سافرت به مکان موردنظر و اقامت در آنجا ،بازگ شت و یادآوری خاطرات
است (نصراللهی و همکاران.)19 :1393،
در طول قرن گذ شته ،به این دلیل که مقوله حملونقل در سرعت ،ایمنی ،قابلیت اطمینان و آ سایش بهبودیافته ا ست ،به
افزایش گردشــگری کمک کرده اســت .این اثر با کاهش نســبی و حتی مطلق در هزینه ســفر و همینین افزایش میزان
تحرك شخصی از طریق استفاده از خودرو ،افزایشیافته است ( .)Butler,2009:353پیشرفت گردشگری باعث شده
که فعالیتهای حوزه گردشگری به یک فعالیت جهانی تبدیل شوند که دربرگیرنده بخشهایی از صنایع مختلف است که
با همدیگر همکاری میکنند تا نیازهای گردشـــگران را مرتفع ســـازند ( .)Marais et al,2017:1این پیشـــرفتها
گرد شگری را بهعنوان بزرگترین و مهمترین صنعت اقت صادی جهان ،که در تو سعه اقت صادی -اجتماعی ک شورها اهمیت
یافته ،موردتوجه مدیران و برنامهریزان محلی ،منطقهای و ملی قرار داده است (امیر فخریان و معینی.)207 :1396،
پیشــرفت گردشــگری و تأثیرگذاری و تأثیرپذیری از بخشهای مختلف زمینه توجه و ارتبای آن به رشــتههای مرتبط را
فراهم کرده است .چندین رشته که اخیراً به گردشگری توجه بیشتری داشتهاند عبارتاند از جغرافیا ،انسان شناسی ،اقتصاد
و علوم سیا سی .هر یک از این ر شتهها ،چ شمانداز جغرافیایی خود را اتخاذ کردند که به دنبال تو ضیحات تکامل ف ضایی
میباشند ،انسان شناسی که رابطه و میانجیگری میان میزبان و مهمانان را بررسی میکند ،اقتصاددانانی که مقدار تأثیرات
درآمد و اشتغال را میسنجند ،و اخیراً اکولوژیستهایی که به مطالعه اثرات زیستمحیطی گردشگری میپردازند.
بنابراین ،همانطور که در شکل  1آمده ا ست ،کریک2ا شاره میکند که هیچ ر شته واحدی نمیتواند تمام جنبههای یک
صنعت پیییده و پویا همیون گردشگری در یک نظریه واحد را نشان دهد (.)Butler,2009:339
انســانشــناســان فرهنگی مانند چمبرز3خاطرنشــان میکنند که تعداد کمی از فعالیتهای انســانی فراتر از گردشــگری،
پتان سیلی برای اف شای ت ضادها و نابرابری بین مردم ،با توجه به نقش «واسطهها» در رابطه بین «میزبانان» و «مهمانان»
دارند .مطالعات آینده و سایر پژوهشهایی که بهطور بالقوه میتواند به غنی سازی سیا ستهای گرد شگری کمک کند ،تا
حدودی در اینجا گنجاندهشــدهاند .همینین مونت4مالحظه کرد که" ،گردشــگری همهچیز اســت و همهچیز گردشــگری
است" (.)Butler,2009:339

1. Ian Yeoman
2 . Crick
3. Chambers
4. Munt
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فنی اقتصادی
اقتصادها و اقتصادسنجی
علم منطقهای -موقعیت ،مقیاس
اقتصادهای بومشناختی
مدیریت مهماننوازی
مالی -حسابداری ،معامالت ملکی و غیره
مدیریت تسهیالت ،منابع انسانی

علم زمین و جغرافیا
علم محیط
مدیریت سوان
تکنولوژی و توسعه

بازاریابی ،ارتباطات ،فناوری اطالعات
سفر -خطوی هوایی ،زمینی دریایی

علوم سیاست
برنامهریزی شهری ،منطقهای و ملی

مطالعات توسعه
علم مدیریت

جمعیتشناسی و جامع شناسی

فعالیتها -تورها ،نمایشها و غیره

فرهنگ و میراث مردمشناسی

طراحی ،چشمانداز ،تسهیالت

هنرنمایشی -تئاتر ،موسیقی

محل سکونت ،گشت زنی ،آپارتمان

وص
معماری و طراحی

سفر و گردشگری

سیاست

قانون
علم سیاسی
تاریخ
مطالعات آینده

زبانشناسی روابط
روانشناسی
اجتماع فرهنگی

شکل شماره  .1رشتههایی که بهطور بالقوه به مطالعات گردشگری کمک میکنند (.)Butler,2009:340

گردشگری شهری

گرد شگری شهری شاخهای جدید در مطالعات گرد شگری ا ست که از اوایل دهه  90با نظریههای آ شورث وارد ادبیات
گردشگری شده است ( .)Shoval,2011:1599گردشگری شهری بهعنوان یک شکل مهم گردشگری برای حمایت از
تو سعه اقت صادی و فرهنگی از منظر شهری به ر سمیت شناخته شده ا ست ( .)Carlisle et al,2016:81گرد شگری
شهری مفهوم گ ستردهای دارد و همه نوع فعالیتهای تفریحی را که در شهرها اتفاق میافتد ،شامل می شود .شهرها
نهتنها مراکز اقتصادی ،فرهنگی و سیاسی منطقهای به شمار میروند ،بلکه مراکز گردشگری منطقهای نیز هستند ( Wei
 .)et al,2005:173زیرا مهمترین فضاهایی که مورد بازدید و اقامت گردشگران قرار میگیرند فضاهای شهری هستند
که از دیرباز جذابترین فضاها را تشکیل میدادهاند ،زیرا پیشرفتهترین و کاملترین قرارگاههای انسانی ر ا تشکیل میدهند
و دربردارنده مراکز مهم اقت صادی ،علمی ،تفریحی ،پز شکی و غیره ه ستند .در سرا سر جهان شهرهای بزرگ مهمترین
مقاصد توریستی را تشکیل میدهند (فنی و همکاران .)40 :1393،بنابراین میتوان گفت گردشگری شهری جایگاه خاصی
در اقتصــاد کشــورها دارد و نقش فعال و مؤثر در ارتقاء ســاختار اقتصــادی -اجتماعی و محیطی کشــورها بازی میکند
( .)Carlisle et al,2016:81نا صر گرد شگری شهری به دو بخش اولیه و ثانویه تق سیم می شود .عنا صر اولیه همان
جاذبههای شهری هستند که گردشگران را به خود جلب میکنند اما عناصر ثانویه آن دسته از خدمات و امکانات را شامل
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میشود که رفاه گردشگران را فراهم میکند مانند هتلها ،مسافرخانهها ،رستورانها و غیره (باقری و المع.)104 :1396 ،
بنابراین گردشگری شهری ،ترکیب پیییدهای از فعالیتهای مختلف با ویژگیهای محیطی ،میزان توانمندی و کشش شهر
در جذب گرد شگران و ارائه خدمات ا ست و کارکرد گذران اوقات فراغت و گرد شگری بهعنوان یکی از کارکردهای ا صلی
یک شهر مدنظر قرارگرفته می شود ( .)Anuar et al,2011:478میتوان خاطرن شان شد که ،ف ضای گرد شگری
شهری ،ف ضایی ا ست که منابع گرد شگری در آن وجود دارد و الگوی رفتاری گرد شگران تابعی از منابع گرد شگری مانند
جاذبهها ،محل اقامت ،امکانات و خدمات است .الگوی رفتاری در محیط شهری متناسب با ویژگیهای اقتصادی ،اجتماعی
و فرهنگی و بهطورکلی تابعی از فضای گرد شگری و فضای شهری است و برح سب پدیدههای اجتماعی ،ساختار ف ضایی
گردشگری جدای از ساختار فضایی تغییر میکند (فیروزی و زادولی خواجه.)31 :1396،
آیندهپژوهی در صنعت گردشگری

آیندهپژوهی روندهای آتی و پیشبینی تغییرات و رقابتپذیری سازمانها و صنایع در آینده را موردبررسی قرار میدهد .این
اقدامات در برخورد با عدم قطعیتهای محیطی و تغییرات سریع از طریق خالقیت و ایجاد فر صتهای غیرمنتظره و پیش
رفتن در یک اقتصــاد پویا میباشــد ( .)Varum et al,2011:19با توجه به اهمیت گردشــگری ،اســتفاده و اهمیت
مطالعات آینده در این صـــنعت توســـط ذینفعان علمی و دیگر ذینفعان مرتبط در این صـــنعت موردتوجه قرارگرفته و
برر سیهایی در این زمینه انجام شده ا ست (Yeoman et al,2005; McMahon- Hay & Yeoman, 2005
; .)Beattie,2007; Pan et al, 2008توجه به آیندهنگاری گردشگری در دهه  1960و  1970در ایاالتمتحده آمریکا
و در اروپا با تأکید بر پیش بینی تقاضــا ،آغاز شــد .اما به دلیل عدم صــحت و ضــرورت کاهنده ،این روش بهتدریج در دهه
 1980و  1990جذابیت خود را از د ست داد ( .)Postma,2015:48آرم سترانگ1در سال  ،1972روند احتمالی پدیده رو
به رشد گردشگری بینالمللی و مشکالت روش شناختی پیشبینی را موردبحث قرارداد ( .)Armstrong,1972:115در
ســال  1979نتایج پژوهشــی توســط هرمان کان2تحت عنوان '' توریســم همینان بهعنوان شــماره  ''31مطرح گشــت
( .)Kahn,1979:86در همان ســال ،مقاالت پیتر شــوکلفورد معاون پژوهشــی در  ،UNWTOنیازهای تحقیقاتی این
صنعتِ دارای رشد سریع را مطرح کرد که معتقد بود گردشگری تا سال  2000میالدی به بزرگترین صنعت منفرد جهانی
تبدیل می شود ( .)Shackleford,1979:32وی خاطرن شان کرد که بهرغم پایین بودن سط تو سعه گرد شگری ،اما
نگاه اکثر مردم به تعطیالت به عنوان امری ضروری و همینین کاهش ساعات کاری ،گردشگری را افزایش خواهد داد .در
نهایت ،بورکارت این پر سش را مطرح کرد که آیا تورم و کمبود انرژی ،ر شد گرد شگری را متوقف میکند یا خیر .وی به
این نتیجه رســـید که کمبود انرژی ،احتماالً به گردشـــگری «ســـازمانیافته» بهجای گردشـــگری انفرادی میانجامد و
بهاحتمالزیاد ،جریانهای توزیع مجدد توریســتی از مقصــدهای ســنتی به کشــورهای کمتر توســعهیافته روی میدهد و
بهمحض این که نقش اجتماعی گردشگری به رسمیت شناخته شود ،مشارکت دولت افزایش مییابد ( Burkart,1979:
 .)258در سال  2000مقاله مالیتر (در ژورنال  )Foresightدرباره بخشهای در حال ر شد اقت صادی در هزاره سوم بحث
کرده و ا ستدالل کرد که اوقات فراغت تا سال  2015میالدی بر اقت صاد ایاالتمتحده ت سلط خواهد یافت ( Molitor,
 .)2000:425م قا له جد یدتر کوه4در ژور نال پیشبینی تکنولوژی و تغییر اجت ماعی 5در مورد تأثیر توریســـم بر رشـــد
اقت صادی و نوآوری های تکنولوژیکی ،با تأثیرات اولیه و ثانویه در گرد شگری ،بحث میکند .شماره اخیر ژورنال آیندهنگر6
دارای یک مقاله نسبتاً پرهیجان در مورد '' آینده گردشگری فضایی'' .در این مقاله اشارهشده است که سفر فضایی تجملی
1. Armstrong
2. Herman Kahn
3. Tourism still heading for number 1
4. Koh
5. Technological Forecasting and Social Change
6. Futurist
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در حال حا ضر از بهترین نوع گرد شگری ا ست و میلیونها نفر م شتاق آزمودن آن ه ستند ( .)Koh,2007:129اگرچه
این پژوهشها و پیشبینیها ،ممکن است نقش کوچکی در گردشگری داشته باشد ،اما محرکی برای نوآوریهایی در یک
بازار رقابتی است که موجب میگردد صنعت به دنبال تمایالت ،پیشرفتها و توسعه استراتژیهای فعال باشد ( Buhalis
 .)& Costa,2006:127موســســه آینده گردشــگری اروپا1میخواهد نقش مهمی در توســعه مطالعات آیندهنگاری و
برنامهریزی مبتنی بر سناریو در گرد شگری ،برای حرفهای سازی رویکرد و آموزش متخ ص صان معا صر و آینده ،ایفا کند
( .)Postma,2015:48اهمیت بحث آیندهنگاری در صــنعت گردشــگری باعث شــده از برنامهریزی مبتنی بر ســناریو
بهعنوان ستون فقرات گردشگری یاد کنند ( .)Postma,2015:46اما باوجود مطالعاتی که اخیراً در این حوزه انجام شده
اســـت؛ مطالعات آیندهنگاری گردشـــگری و برنامهریزی مبتنی بر ســـناریو هنوز در دوران ابتدایی رشـــد خود هســـتند
( )Postma,2015:48که نیازمند توجه و دقت نظر بیشــتری در این زمینه میباشــد .از این منظر پژوهش حاضــر نیز
تال شی برای واردکردن ادبیات و کارکردهای علمی و عملی آیندهنگاری به حوزه گرد شگری ا ست و نیز میکو شد تا یک
نمونه خوب برای تدوین سناریو در حوزه گردشگری شهری باشد.
روش پژوهش
در پژوهش های آیندهنگاری «روش» از دو منظر موردتوجه قرار میگیرد .اول از منظر تحقیق و پژوهش و دوم از منظر
آیندهنگاری .بدین ســبب روشهای آیندهنگاری چون در قالب یک پژوهش انجام میشــوند ،باید مبتنی بر اصــول روش
پژوهش علمی باشــند و چون آیندهنگاری هســتند باید چارچوب و ترکیب روشهای آیندهنگاری در آنها مشــخص شــود
(طاهری دمنه .)1396 ،روش تحقیق حاضـــر به لحا هدف کاربردی اســـت .برای جمعآوری دادههای موردنیاز از روش
مطالعات کتابخانهای برای شناسایی لیست اولیه پیشرانهای تغییر ،عوامل کلیدی تغییر و نشانگرهای تغییر استفاده شد و
این لیست اولیه در پانل خبرگان موردبحث و بررسی قرارگرفته تا در نهایت عدم قطعیتهای بحرانی شناسایی و در مرحله
سناریو نگاری موردا ستفاده قرار گیرند .قبل از برگزاری پانلهای خبرگان ،سه کارگاه آموز شی در خ صوص آیندهپژوهی
برگزار شد تا آیندهنگاری و روشهای آن معرفی شده و اع ضاء پانل با آنها آ شنا شوند .همینین از بین  26نفر از افرادی
که در کارگاهها شرکت میکردند در نهایت  17نفر از افراد عالقهمند که م شارکت بی شتری در کارگاهها دا شتند ،به روش
نمونهگیری هدفمند انتخاب و به پانل خبرگان دعوت شدند .مشخصات جمعیت شناسی این هفده نفر در جدول شماره یک
آمده است.

ردیف
1
2
3
4

جدول شماره  .1مشخصات جمعیت شناختی پانل خبرگان
توصیف
ویژگی
ده نفر مرد ،هفت نفر زن
جنسیت
سه نفر کارشناسی 8 ،نفر کارشناسی ارشد ،شش نفر دکتری
مقطع تحصیلی
سه نفر شهرسازی ،دو نفر مدیریت ،یک نفر جامعهشناسی ،یک نفر معماری ،یک نفر آیندهپژوهی ،نه نفر
مدرك تحصیلی
گردشگری
سابقه فعالیت در حوزه گردشگری همگی بین دو تا پانزده سال

همینین پژوهش حاضــر از منظر شــیوه گردآوری اطالعات کیفی اســت .روشهای کارگاه آینده ،پانل خبرگان و ســناریو
ن گاری با رویکرد عدم قطع یت های بحرانی یا ،GBN2بهعنوان روش های آی ندهن گاری و در ترک یب با ی کدیگر در این
پژوهش مورداستفاده قرار گرفتند .آیندهنگاری برحسب تعریف ،یک فعالیت مشارکتی است که باید مبتنی بر بهترین شواهد
و قضــاوتهای موجود باشــد .به همین دلیل کارگاه آینده و پانل خبرگان بهعنوان گونههایی از آیندهپژوهی مشــارکتی در
)1. European Tourism Futures Institute )ETFI
)شبکه جهانی کسبوکار( 2. Global Business Network
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ب سیاری از پروژههای آیندهنگاری در مرکز فرایند قرار دارند (طاهری دمنه .)1396 ،فرایند انجام پژوهش در نمودار شماره
یک آمده است:
مطالعات

شناسایی

کتابخانهای

خبرگان /

شناسایی عوامل
کلیدی تغییر

شناسایی
پیشرانها

تدوین
سناریوها
شکل شماره  .1فرایند انجام پژوهش

وندر هیجن ) 2005(1اعتقاد دارد سناریو بهترین زبان ممکن برای م سائل راهبردی ا ست ،چرا که هم آیندههای متفاوت را
نشان میدهد و هم درك مشترکی از وضعیت برای افراد می سازد تا تصمیمهای درستی برای اجرا در آینده بگیرند .هدف
از نگارش ســناریو تشــخیص مؤلفههای تغییری اســت که اثر زیادی بر صــنعت میگذارند ،اما پیامد آنها معین نیســت.
بهطورمعمول ،ســناریوها در نوعی ماتریس دوبعدی ســاخته میشــوند که با یکدیگر متفاوتاند (قاضــی نوری و همکاران،
 .)774 :1395سناریوهای ارائهشده در این پژوهش اکتشافی هستند.
محدوده موردمطالعه
شهر تهران با و سعت حدود  730کیلومترمربع بین  34دقیقه و  35درجه تا  59دقیقه و  35درجه عرض شمالی و  5دقیقه
و  51درجه تا  53دقیقه و  51درجه طول شرقی واقع شده ا ست .طبق سر شماری سال  1395جمعیت شهر تهران معادل
 8.693.706نفر میبا شد .ارتفاع شهر تهران از سط دریا در حدود  900تا  1800متر ا ست .بر ا ساس گزارش اخیر م ستر
کارت ،تهران در ســال  2009میزبان  646هزار گردشــگر خارجی بود که در ســال  2012این میزان به  1 /11میلیون نفر
رسید .همینین افزایش م ستمر ورود گردشگران خارجی به این شهر موجب شده است آمار این گردشگران در سالهای
 2015و  2016به ترتیب به  1 /51و  1 /64میلیون توری ست افزایش یابد .بااینهمه ،بی شترین م سافران خارجی به تهران
را از سال  2012به این سو ،اتباع عراقی ت شکیل میدهند .در سال  2012حدود  305هزار عراقی اقامت شبانه در تهران
داشتند که این میزان در سال  2016به  487هزار نفر رسیده است .پس از عراق ،آذربایجانیها دومین مسافران مهم وارد
شــده به تهران بودهاند (روزنامه دنیای اقتصــاد ،دوم آبان ماه  .)1396تهران بیش از صــد مکان گردشــگری را در خود
جایداده ا ست که از این میان میتوان به جاذبههای گرد شگری مذهبی مانند شاه عبدالعظیم و امامزاده داوود ا شاره کرد.
1. Kees Van der Heijden

آیندهنگاری صنعت گردشگری در شهر تهران

143

همینین جاذبههای طبیعی مانند توچال و ســـد لتیان ،جاذبههای تاریخی مانند کا ها ،میدانها و موزهها و نیز باغهای و
بوستانها جزئی از میراث گردشگری شهر تهران هستند.
بحث و یافتهها
برای تدوین ســناریو باید ابتدا فهرســتی از عوامل کلیدی به دســت آورد .بدین منظور از روش تحلیل محیطیPEST1
استفاده شد .نتایج این تحلیل که بامطالعه پیشینه پژوهش ،مطالعات کتابخانهای و نظرسنجی از خبرگان به سرانجام رسید
در نهایت منجر به فهرستی از عوامل کلیدی مطابق با جدول شماره دو شد.
جدول شماره  .2عوامل کلیدی تأثیرگذار بر آینده صنعت گردشگری در شهر تهران
بهبود روابط خارجی با کشورهای دیگر (عامل سیاسی)
اقتصاد وابسته به نفت و خام فروشی (عامل اقتصادی)
دیدگاه امنیتی دولت به گردشگری (عامل سیاسی)
تصدیگری دولت در صنعت گردشگری (عامل سیاسی)
استفاده از فناوریهای اطالعاتی در شناساندن پتانسیلهای گردشگری شهر تهران
فرهنگ عمومی در پذیرش گردشگر (عامل اجتماعی)
(عامل فناورانه)
نوآوری کسبوکارهای داخلی در حوزه گردشگری (عامل فناورانه) زیرساخت صنعت مانند هتلها و مراکز اقامتی (عامل اقتصادی)
تفکیک قائل شدن بین گردشگر داخلی و خارجی از حیث سلیقه (عامل اجتماعی)
زیرساختهای حملونقل مانند فرودگاهها (عامل اقتصادی)
پررنگ شدن م سائل حوزه محیطزی ست در افکار عمومی (عامل روند رو به رشد سالمندی در جهان (عامل اجتماعی)
اجتماعی)
سیاه نمایی از ایران در رسانههای بیگانه (عامل سیاسی)
رشد مفهوم اقتصاد مبتنی بر تجربه (عامل اقتصادی)
ضــعف تهران در معرفی خود بهعنوان مقصــد گردشــگری (عامل پایتخت سیاسی بودن تهران (عامل سیاسی)
اجتماعی)

از میان عوامل کلیدی تغییر برخی علت و برخی دیگر معلول ه ستند .نیروهای پی شران2در پ شت عوامل کلیدی قرار دارند
و بهنوعی علت بوده و بر عوامل کلیدی تأثیرگذارند .الزم ا ست تا از میان عوامل کلیدی تغییر ،پی شرانها شنا سایی شوند.
برای شناسایی پیشران ها از جلسات پانل استفاده شد .البته باید متذکر شد که در اینجا عیناً عوامل باال تکرار نخواهند شد
بلکه در فرایند ذهن انگیزی ممکن اســـت به علل ایجادکننده عوامل کلیدی پرداخته شـــود تا در نهایت پیشـــرانهای
ایجادکننده عوامل باال شناسایی شوند .بدین ترتیب پس از جلسه ذهن انگیزی جدول شماره سه تنظیم و نهایی شد.
جدول شماره  .3پیشرانهای تغییر در حوزه گردشگری شهر تهران
افزایش تقاضا برای سفر در کل دنیا :افزایش سط ثروت بهطورکلی و افزایش سالمندی تقاضا برای سفر را افزایش خواهد داد.
روابط خارجی :تهران پایتخت ایران ا ست .بنابراین انبوهی از گرد شگران خارجی که به این شهر میآیند بهعنوان دیپلمات و بهمنظور انجام مأموریتهای
سیا سی به تهران سفر می کنند .رونق گرد شگری خارجی در تهران متأثر از روابط خارجی ایران ا ست .هرچقدر روابط به سمت بهبود برود گرد شگری در
تهران رونق بیشتری خواهد گرفت.
کسبوکارهای نوآفرین :گردشگری بسیار مبتنی بر خالقیت و نوآفرینی است .بنابراین کسبوکارهای فعال در این حوزه میتوانند با نوآوری و خالقیت به
این بازار رونق بدهند .اقتصاد مبتنی بر تجربه حامی نوآفرینی در حوزه گردشگری است و گردشگران از ایدههای جدید در حوزه گردشگری در شهر تهران
استقبال میکنند.
آزادیهای گردشگر :موانع فرهنگی و دیدگاه حاکمیت در حفظ شئون فرهنگی برای گردشگران خارجی
اقت صاد دولتی :به اعتقاد ب سیاری از خبرگان ،اقت صاد دولتی که متکی بر درآمد نفت با شد تأثیر ب سزایی بر ر شد یا عدم ر شد گرد شگری خواهد دا شت .به
اعتقاد خبرگان تا زمانی که دولت متکی بر درآمدهای حاصل از فروش نفت و مشتقات نفتی است در عمل گردشگری رونق نخواهد گرفت.
زیرســـاختهای شـــهر تهران :زیرســـاختهای شـــهر تهران چه ازنظر حملونقل مانند فرودگاهها و خطوی ریلی و چه ازنظر اقامتگاهها و هتلها عوامل
تعیینکننده هستند

1. Political, economical, social, technological
2. Driving forces
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بهمنظور تشخیص عدم قطعیتهای کلیدی از میان لیست پیشرانهای باال از پرسشنامه استفاده شد .از خبرگان حاضر در
پانل خواسته شد تا پیشرانها را بر اساس دو شاخص میزان ابهام و اهمیت تأثیرگذاری ،نمره دهی کنند .ابهام و اهمیت در
طیف لیکرت سهتایی (ابهام زیاد ،متوسط و کم) و (اهمیت تأثیرگذاری زیاد ،متوسط و کم) نمره دهی میشوند .سپس ،هر
یک از مقیاسهای لیکرت به مقیاس عددی تبدیل شدند .عدد یک معرف ابهام و اهمیت زیاد ،عدد  0/5معرف ابهام یا
اهمیت متوسط و عدد  0/1معرف ابهام یا اهمیت کم که جدول شماره چهارضرب آنها را در یک مقیاس  3×3به نمایش
گذاشته است .بدین ترتیب میزان اهمیت عدم قطعیت از طریق رابطه  1به دست میآید.
جدول شماره  .4ماتریس محاسبه امتیاز عدم قطعیت
نفر i

خیلی مبهم
متحمل
خیلی بعید

بسیار مهم
1
0/5
0/1


اهمیت متوسط
0/5
0/25
0/05

اهمیت کم
0/1
0/05
0/01

رابطه )1
که در این رابطه 𝑟𝑖𝑗 ،امتیاز عدم قطعیت ارزیابی شده توسط خبره  jبرای عامل  iاست که  iبرابر عدد ترتیبی عامل کلیدی
و ( i ∈)1 ,mاســـت m ،معرف تعداد عوامل کلیدی و  jنشـــاندهنده عدد ترتیبی خبره ( j ∈)1 ,nو  nمعرف تعداد
خبرگان است 𝛼𝑖𝑗 .میزان ابهام عامل  iارزیابی شده توسط خبره  jو 𝑗𝑖𝛽 میزان اهمیت عامل  iارزیابی شده توسط خبرهj
است .متوسط امتیاز هر عامل کلیدی از رابطه  2محاسبه میشود و برای رتبهبندی آنها به کار میرود که در آن 𝑖𝑅 امتیاز
عدم قطعیت عامل  iاست.
رابطه )2
𝑗𝑖𝛽 𝑗𝑖𝛼 = 𝑗𝑖𝑟

𝑛

1
𝑗𝑖𝛽 𝑗𝑖𝛼 ∑ =
𝑛
𝑗=1

𝑗𝑖𝑟∑𝑛𝑗 = 1
𝑛

= 𝑖𝑅

رتبهبندی عدم قطعیتها بر ا ساس امتیاز شان انجام میگیرد و دو عامل اول بهعنوان مهمترین آنها و منطق ت شکیل
سناریوها انتخاب می شود (قاضی نوری و همکاران .)778 :1395،ازآنجاکه میزان متوسط دو شاخص اهمیت و ابهام 0/25
اســت ،این مقدار حد عدم قطعیت در نظر گرفته میشــود و عواملی که مقدار آنها بیشــتر از  0/25باشــد ،عدم قطعیت
محسوب میشوند .از سوی دیگر دو عاملی که بیشترین مقدار را داشته باشند بهعنوان عدم قطعیت کلیدی شناساییشده و
در سناریوها موردا ستفاده قرار میگیرند .جدول زیر پی شرانهای تغییر و امتیاز هرکدام بر ا ساس رابطه شماره دو را ن شان
میدهد.
جدول شماره  .5نمره عدم قطعیت هرکدام از پیشرانها
نمره عدم قطعیت
پیشرانهای تغییر
0/4
افزایش تقاضا برای سفر در کل دنیا
0/8
روابط خارجی
0/5
کسبوکارهای نوآفرین
0/3
آزادیهای گردشگر
0/8
اقتصاد دولتی
0/6
زیرساختهای شهر تهران

بهاینترتیب دو عدم قطعیت کلیدی که در تدوین سناریوها موردا ستفاده قرار خواهند گرفت .1 ،روابط خارجی و  .2اقت صاد
دولتی خواهند بود .بر این مبنا چهار سناریوی زیر طراحی شدند.
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اقتصاد وابسته به نفت

تهران :میزبان مهمانان
سرزده

تهرانِ مخوف

روابط خارجی فعال با

روابط خارجی غیرفعال

مرزهای گشوده

با مرزهای بسته
تهران :بازدید برای
عموم آزاد

تهرانِ چشم انتظار

اقتصاد غیرنفتی
بر اساس دو عدم قطعیت بحرانی در نهایت باید به چهار سناریو دستیافت .این چهار سناریو در ادامه تشری شدهاند .الزم
به ذکر است که در مورد اسامی این چهار سناریو در پانل خبرگان بحث و تبادلنظر شد و در نهایت سناریوها بهاینترتیب
روایت شدند.
ســناریوی اول :تهرانِ مخوف .پایتخت یک کشــور نفتی با مرزهایی بســته .گردشــگرانی که به این شــهر میآیند بیشــتر
به ضرورت و برای انجام کاری فوری به تهران سفرکردهاند .اقامتها کوتاه است .هتلها معموالً زیر ظرفیت کار میکنند و
هتلآپارتمانها و هتلهای کمتر شــناختهشــده اصـالً اوضــاع خوبی ندارند چون کســانی که بهضــرورت به تهران میآیند
معموالً ترجی میدهند همان مدت کم را در یک هتل پنج ستاره بگذرانند تا ازهرجهت خیال شان راحت با شد .و ضعیت
اماکن دیدنی بهمراتب بدتر است .مسافران خارجی تهران ترجی میدهند چند ساعت هم اگر وقت اضافه دارند در فرودگاه
و منتظر پرواز خروج از تهران بگذرد تا در شهر دور بزنند .اینگونه خیال میکنند زودتر از این شهر مخوف خواهند رفت.
تبلیغات علیه ایران در رسانههای دیگر کشورها باعث شده که مسافران تهران بینهایت محتای عمل کنند.
سناریوی دوم :تهران :میزبان مهمانان سرزده .مرزها بر روی کشورهای دیگر گشوده شده است .روابط ایران با کشورهای
دنیا در سط خوبی قرار دارد و از نشان دادن ایران بهعنوان یک کشور ترسناك در رسانهها خبری نیست .اما اقتصاد کشور
هنوز بر مدار نفت میگردد .همین م سئله باعث شده ا ست که برای گرد شگری و مهمتر از آن اقت صاد گرد شگری برنامه
من سجمی در تهران وجود ندا شته با شد .بنابراین گرد شگران تهران بی شتر شبیه مهمانان سرزدهای ه ستند که هر چند
وجودشان باعث خوشحالی است اما برای آمدن آنها ،ماندنشان و بهرهبرداری اقتصادی از آنها در راستای بهبود اقتصاد
شهر تهران برنامه مدونی وجود ندارد .اقت صاد نفتی باعث شده است که دولت نیازی به توسعه صنعت گرد شگری نبیند و
ال
هیچ قدم عملی در این زمینه بر نمیدارد .اقتصاد نفتی دولت را معتاد دالرهای نفتی کرده است و گروههای فشار نیز عم ً
نمیگذارند دولت در حوزه گردشگری سیاستگذار باشد.
سناریوی سوم :تهرانِ چشم انتظار .هر چند اقتصاد از قید وابستگی به نفت آزادشده است اما هنوز کشور نتوانسته درهای
خودش را بر روی ک شورهای دیگر باز کند و دیپلما سی فعالی دا شته با شد .دولت به شدت تالش میکند تا گرد شگری را
رونق دهد .همهچیز مهیا ا ست ،اما گرد شگری در کار نی ست .در ست مثل سرزمین والت دیزنی بدون کودکان .تهران قدر
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هرروز گردشگر خارجی را میداند ،آماده پذیرایی است ،اقتصاد شهر به شدت نیاز به آمدن گردشگران دارد ،اما کشور هنوز
نتوانسته با دنیا از در آشتی درآید .وضعیتی شکننده که هرروز سختتر و سختتر میشود .دولت بهشدت در تالش است تا
محدودیتهای سفر به ایران و پایتخت را بردارد .اما چندد ستگی در سیا ستهای ک شور و نگرانیهای بهظاهر فرهنگی
برخی نهادها ،کار را برای دولت سخت کرده است .دولت به شدت به درآمدهای حاصل از گردشگری احساس نیاز میکند
اما گردشگری الزاماتی میخواهد که بایستی از قبل به آنها فکر میشد.
سناریوی چهارم :تهران :بازدید برای عموم آزاد .اینجا به شت عدن صنعت گرد شگری در شهر تهران است .یک وضعیت
شاید بی سابقه در طول تاریخ .اقتصاد کشور متکی بر نفت نیست و قدر گردشگر را میداند .از سوی دیگر درهای کشور باز
ه ستند و روابط دیپلما سی فعاالنه بهپیش میروند .هتلها در هر سطحی از قبل رزرو می شوند .اماکن دیدنی پر ا ست از
گرد شگرانی که با خیال راحت از قدم زدن در شهری امن ،دوربین به د ست م شغول عکا سیاند و عجلهای برای رفتن از
تهران ندارند .حتی هتلآپارتمانهای کوچک هم رونق دارند .بهتازگی دولت برای تجهیز و گســـترش فرودگاه بینالمللی
امام خمینی تهران اقدام کرده است .گردشگران خارجی کمک قابلتوجهی به اقتصاد شهر تهران میکنند و معموالً مقصد
بعدی آنها شهرهای دیگر ایران است.
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گرد شگری بهطورکلی و گرد شگری در شهر تهران به صورت خاص رشد قابلتوجهی خواهند کرد .در سه سناریوی دیگر
که بههرحال یا وابستگی به نفت همینان ادامه دارد یا روابط خارجی پویا و قوی شکل نگرفته ،گردشگری توسعه نخواهد
یافت .از منظر راهبردی پیشــرانهای تغییر با عزم و اراده ملی ارتبای وثیق دارند .بنابراین تا حد زیادی توســعه صــنعت
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آیندهپژوهانه ،گردشــگری یکی از معدود صــنایع حال حاضــر اســت که نهتنها در آینده در ســایه فناوری ناپدید یا کمرنگ
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پتان سیل این را دارد که در صورت بهبود روابط خارجی به صورت کلی و حرکت به سمت اقت صاد غیرنفتی ،ر شد ب سیار
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