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کشنده در توسعه عامل تحلیل اثر صنعت گردشگري به عنوان یک 
  اقتصادي و اشتغال با استفاده از رویکرد سیستم داینامیک

  
  2، علی حسنی1علی حاجی غالم سریزدي

 چکیده

با توسعه و  این عوامل. شنده شناخته می شوندک عواملکه به عنوان  وجود دارند در اقتصاد عواملی
عت گردشگري نیز صن .پیشرفت خود دیگر حوزه ها را نیز تحت تاثیر قرار داده و به دنبال خود می کشند

بیش از هر فعالیت اقتصادي و صنعتی دیگر در جهان موجب حرکت  کشندهبه عنوان یک عامل 
تر از تولیدات  تر و سریع حاصل از جهانگردي به مراتب بیشها شده است، مصارف و درآمدهاي  سرمایه

نشان  3مطالعات سازمان جهانی گردشگري .یابد ناخالص ملی و صادرات جهانی کاال و خدمات رشد می
دهد که صنعت گردشگري فرامرزي در پنج دهه اخیر از نرخ رشد باالتري نسبت به نرخ رشد صنایع  می

عنوان یک منبع درآمد و ایجاد اشتغال در سطح  گردشگري به .بوده استتولیدي و تجارت برخوردار 
دهد که در  برآوردهاي موجود نشان می .تواند راهی براي توسعه اقتصادي در قلمرو ملی باشد ملی، می

برخی کشورها، صنعت گردشگري سهم قابل مالحظه اي از تولید ناخالص داخلی را به خود اختصاص 
درصد و  2/8در کشور مکزیک سهم درآمد ناشی از گردشگران بین المللی حدود  براي نمونه. دهد می

وجه دیگري از اثرات مثبت . درصد از تولید ناخلص داخلی است 7/87در کشور مالدیو این سهم برابر 
هاي شوراي جهانی سفر و  بر اساس تخمین. گردشگري در حوزه اقتصادي ایجاد اشتغال است

درصد یا  7/10میالدي برابر  2002ردشگري از کل اشتغال در دنیا در سال ، سهم صنعت گ4گردشگري
این سهم باالي صنعت گردشگري از کل اشتغال بدان سبب است که این . میلیون نفر بوده است 255

موارد مذکور معطوف به تاثیرات مستقیم . است 5صنعت در مقایسه با تولید صنعتی و تجارت نسبتا کاربر
اي در رشد ملی  هنقش ارزند کشنده عاملبه عنوان یک تواند  میاما این صنعت . استصنعت گردشگري 

هاي جدید در جامعه، موجب فعال شدن  زیرا این صنعت با ایجاد یک سلسله فعالیت داشته باشد هاکشور
نیز در اقتصاد  6این صنعت آثار غیرمستقیم و القائی به عبارت دیگر .هاي اقتصادي خواهد شد سایر بخش

 هاي دیگر اقتصادي با توسعه صنعت توریسم، تقاضا براي سایر تولیدات و خدمات بخش. هاي ملی دارد
 نیز هاي ساختمانی هاي حمل و نقل، مواد غذایی، سوخت و انرژي، صنایع دستی و بخش بخشمانند 

ین ارز حاصل از جذب همچن. کند که به اثرات غیرمستقیم توریسم تعبیر شده است افزایش پیدا می
گیرد، بصورت هزینه هاي خانوار خود را  گردشگران که به شکل دستمزد در اختیار خانوارها قرار می

                                                             
  )Email: Ali84hagi@yahoo.com(دانشگاه علم و فرهنگ تهران MBAدانشجوي کارشناسی ارشد  * 1
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بنابراین . گردد ن تحت عنوان اثرات القائی توریسم تعبیر میدهد که از آ مجددا در اقتصاد نشان می
خود بر توسعه اقتصاد کشورها هم صنعت گردشگري با مجموعه اثرات مستقیم، غیر مستقیم و القائی 

از این رو در این مقاله با استفاده از . شود موثر است و سبب تحول در ساختار اقتصادي این کشورها می
هاي  ، مطالعه سیستمآنهدف است و مبتنی بر مدلسازي  تفکریک شیوه که ها  لیل دینامیکی سیستمتح

سعی در ترسیم مدل علت و معلولی اثرات صنعت گردشگري به  است اجتماعی -اقتصادي پیچیده 
کشنده بر اقتصاد و اشتغال داریم تا از این طریق حلقه هاي تقویت کننده که موجب عامل عنوان یک 

و  رشد اقتصادي و حلقه هاي تعادلی که موجب ثبات و پایداري اقتصادي می شوند را شناسایی نمائیم
  .ري هر چه بهتر از این صنعت ارائه نمائیمراه کارهایی جهت بهره بردا

  
  .کشنده عواملصنعت گردشگري،  سیستم داینامیک، :هاي کلیدي واژه

  
   مقدمه  - 1

شود و این صنعت  بدلیل اهمیت گردشگري از آن بعنوان یک صنعت نامبرده می   در سالیان اخیر
اندازه درآمد نفتی کشورمان ایران از  باشد که بسیاري از کشورها به به اندازه اي درآمدزا و پرسود می

  .این صنعت کم هزینه و پرسود درآمدزائی کرده اند
صنعت گردشگري و یا اصطالحاً صنعت توریسم، سومین صنعت مولد شغل و سرمایه بعد از 

ها، مسئولین  به همین دلیل در دهه هاي اخیر بسیاري از دولت. باشد صنعت نفت و خودرسازي می
بنظران با حساسیت بیشتري به گسترش این صنعت روي آورده اند و در تالش هستند اقتصادي و صاح

گردشگري در چند دهه . آورندسهم بیشتري از بازار جهانی این صنعت را براي جوامع خود به ارمغان 
این صنعت بعنوان یک . اخیر به یکی از مهمترین بخش هاي فعالیت اقتصادي کشورها تبدیل شده است

را به خود  %)9در حدود  2011در سال (انی بخش قابل توجهی از تولید ناخالص جهانسیستم جه
درآمد حاصل از  2020تا سال  بر اساس پیش بینی سازمان جهانی جهانگردي. اختصاص داده است

  . دیسخواهد رمیلیارد دالر  6/1توریسم بین الملل به 
برند و توجه  سرمایه و اشتغال زا نام میقتصاددانان از صنعت گردشگري بعنوان یک صنعت مولد ا

خاصی به این صنعت دارند لذا معتقدند توسعه صحیح گردشگري به لحاظ اقتصادي موجب افزایش ارز 
 ي خود در گردشگريها صاحبنظران علم اقتصاد معتقدند اگر کشوري بتواند از پتانسیل. آوري می شود

ی شگرفی در سطح به حرکت درآورد شاهد شکوفائ هاي این صنعت را در کشورش استفاده کرده و چرخ
  .دشد اقتصاد کشور خواه

جاذبه هاي باستانی و تاریخی و رتبه  10بر اساس گزارش سازمان جهانی گردشگري، ایران رتبه 
پنجم جاذبه هاي طبیعی را داراست با این وجود از لحاظ بهره برداري از این منابع در جایگاه مطلوبی 

سهم ایران با وجود رتبه ممتازش در جاذبه هاي جهانگردي از درآمد گردشگري  و قرار نگرفته است
و میزان نمودار زیر تعداد گردشگران خارجی وارد شده به ایران  .جهان حتی به یک درصد هم نمی رسد
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را طی سال هاي مختلف نشان می دهد که پیش بینی می شود در سال صاردات خدمات گردشگري 
  .برسدنفر  2438000 ایران به حدود بهگران خارجی گردشتعداد  2012

  
  تعداد گردشگران خارجی وارد شده به ایران و میزان صاردات خدمات گردشگري: 1شکل شماره

  
  ادبیات موضوع -2

سپس صنعت گردشگري و . را تشریح می نمائیم ١کشانه -چارچوب رانه  ابتدادر این قسمت 
وضعیت آن در جهان و در ایران را توضیح می دهیم و نهایتا به توصیفی از رویکرد سیستم داینامیک و 

  .تحقیقاتی که در زمینه صنعت گردشگري توسط سیستم داینامیک انجام شده می پردازیم

  کشانه در پژوهش هاي گردشگري-الگوي رانه -1-2
از اولین الگوهائی است که در تحقیقات گردشگري مورد استفاده قرار گرفته و  کشانه-انهرالگو 

این الگو ریشه در نظریه انگیزش مازلو . )٢٠١١ ,lee(گردد میالدي برمی 70سابقه آن به نیمه دوم دهه 
این . و از الگوهاي متداول و مورد توجه در بین پژوهشگران گردشگري است) ٢٠١١,.woo et al(دارد

و براي پاسخگوئی به طیف ) کشورهاي در حال توسعه و توسعه یافته(الگو در شرایط مختلف جغرافیائی 
  . متنوعی از سواالت پژوهشی در حوزه گردشگري مورد استفاده بوده است

شانه چنین عنوان داشته است که عوامل رانه اي علل ک-در تبیین مدل رانه) 2009(کازینسکی
. دهند سفر گردشگر و عوامل کشانه اي علل انتخاب یک مقصد معین توسط آن گردشگر را توضیح می

  .مورد تاکید قرار گرفته است)  2005(این نکته قبال نیز توسط یوون و اویسال

                                                             
١ Push-Pull Framework 
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کشانه را به مثابه یک -ته اول الگوي رانهدس. توان در دو دسته قرار داد میي این الگو را کاربردها
چارچوب تئوریکی و نظري پذیرفته و بر این اساس توجه اصلی آنها بر پژوهش پیرامون انگیزه هاي 

 & Grimm;٢٠١٢,Aris Anuar, et al(گردشگران در انتخاب یک مقصد گردشگري معین بوده است

Needhem,هاي داخلی براي اقدام به سفر و  محركبر این اساس عوامل رانه اي به عنوان  ).٢٠١٢
هاي بیرونی در انتخاب یک مقصد متصور بوده و هدف پژوهشگران  عوامل کشانه اي به عنوان محرك

بر این اساس می توان گفت  .عمدتا تعیین مهمترین این مولفه ها و ابعاد رانه اي یا کشانه اي بوده است
ز روزمرگی در مبداء، کشف چیزهاي نو، خود سنجی، پرستیژ گریز ا :برخی از عوامل رانه ایی عبارتند از

 ،انگیزه هاي فرهنگی و تجارب تازه :همچنین برخی از عوامل کشانه ایی عبارتند از. و تعامل اجتماعی
  .مقصد در وب سایت آژانس هاي گردشگري 1بروشورها و اوراق تبلیغاتی

چارچوب نظم دهنده تفکرات محقق و گروه کشانه به عنوان یک مدل و - در عین حال الگوي رانه
در این کاربرد دوم، اثر این عوامل بر طیفی از متغیرهاي . بندي متغیرهاي تحقیق هم مطرح بوده است

وابسته نظیر رضایت و دلبستگی گردشگران به مقصد توریستی نیز مورد بررسی قرار گرفته 
تواند در رمز  کشانه می-خالصه الگوي رانهدر کالمی . )٢٠١٢,Alegre & Cladera ;٢٠١١,Alegre(اند

هاي آنها موثر بوده و نتایج حاصل از کاربرد آن  گشائی از رفتارهاي پیچیده گردشگران و منطق انتخاب
گذاري  و نیز سیاست ٢نیز می تواند در تعیین بسته هاي گردشگريبه همراه رویکرد سیستم داینامیک 

  .)٢٠١٠,.Van Der Merwe et al(جلب سیاحان موثر باشد
عواملی وجود نیز در اقتصاد  کشانه در درون صنعت گردشگري-از طرف دیگر عالوه بر الگو رانه

این عوامل با توسعه و پیشرفت خود دیگر حوزه ها . دارند که به عنوان عوامل کشنده شناخته می شوند
. صنعت گردشگري است یکی از این عوامل. را نیز تحت تاثیر قرار داده و به دنبال خود می کشند

بیش از هر فعالیت اقتصادي و صنعتی دیگر در جهان  صنعت گردشگري نیز به عنوان یک عامل کشنده
تاثیرگذاري بر حوزه هاي مختلف اقتصادي و توسعه و رشد کشورهاي داراي صنعت گردشگري موجب 

  .شده است
  
  صنعت گردشگري -2-2

کلمات توریست و توریسم توسط سازمان ملل مورد  1937براي اولین بار بصورت رسمی در سال 
کشور انگلستان در . گردد استفاده قرار گرفت ولی پیشینه این صنعت به سالها قبل از این تاریخ برمی

میان کشورهاي اروپائی از اولین کشورهائی بود که به این صنعت روي آورد و با صنعتی شدن کشورها 
و با اختراع راه آهن این صنعت به یک صنعت بین . رواج یافتدر غرب فرهنگ توریسم در بین مردم 

. و بدین ترتیب این صنعت ابتدا در اروپا و سپس در سایر قاره ها گسترش یافت. المللی مبدل گردید

                                                             
١ Promotional Material 
٢ Tourist Product Bundles  
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ولی امروزه توجه دولتمردان و صاحبنظران بیش از پیش به این صنعت معطوف گردیده تا آن حد که 
  ).1390اژدري،(شود نظر گرفته می  بیش از بودجه هاي دفاعی در یهای براي توسعه این صنعت بودجه

در % 2.8صنعت گردشگري داراي رشدي در حدود  طبق گزارش شوراي جهانی سفر و گردشگري
پیش بینی می %  2.5می باشد که این رشد بیشتر از نرخ رشد جهانی اقتصاد که در حدود  2012سال 

تریلیون دالر  2ن است که صنعت گردشگري بطور مستقیم حدود ر آاین نرخ رشد بیانگ .شود می باشد
با به حساب آوردن . در جهان ایجاد می کندبصورت مستقیم میلیون شغل  100.3درآمد و در حدود 

 260تریلیون دالر درآمد ایجاد می کند و سبب ایجاد 6.5اثرات دیگر این صنعت گردشگري درحدود 
صنعت  .شغل یکی مربوط به گردشگري است 12عبارت دیگر در هر میلیون شغل می شود یا به 

بیلیون  743میلیون شغل،  GDP  ،255سهم در  تریلیون دالر 6.3در حدود  2011گردشگري در سال 
در بلند مدت نیز رشد . دالر سرمایه گذاري را بصورت مستقیم، غیرمستقیم و القایی ایجاد کرده است

میلیون شغل را ایجاد می کند  328شده است که  یپیش بین 2022سال تا % 4ساالنه صنعت در حدود 
شوراي جهانی سفر و (افزایش می دهد 10به  1و نسبت شاغلین در صنعت به کل اشتغال را 

  ). 2012،گردشگري
در و گردشگري کشور بررسی شده در گزارش سازمان جهانی شوراي سفر  181بندي بین  در رده

قرار دارد و نسبت به  33لص داخلی حاصل از گردشگري، کشور ایران در رتبه در تولید ناخا 2011سال 
  .دنیا قرار گرفته است 92و از نظر رشد اقتصادي در رتبه  128اقتصاد ملی در رتبه 
به تفکیک مقدار مستقیم، غیرمستقیم و القایی  GDPسهم صنعت گردشگري در  2نمودار شکل 

 سهم بخش% 6.3همانطور که از شکل مشخص است . را نشان می دهد 2012تا  2002در سال هاي 
از . بصورت مستقیم می باشد% 2.4حدود از این مقدار است که  2011در سال  GDPگردشگري در 

و مصر با  14هایی همچون ترکیه با رتبه از کشور 33ایران با رتبه GDPنظر سهم صنعت گردشگري در 
  ).2012،شوراي جهانی سفر و گردشگري(عقب تر می باشد 29رتبه 

  
  ایران GDPسهم گردشگري در  :2شکل شماره 
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میزان اشتغال زایی بصورت مستقیم، غیرمستقیم و القایی و همچنین سهم در  3نمودار شکل 
GDP  تعداد 2011همانطور که مشخص است در سال . به نمایش می گذارد 2011را در ایران در سال 

است که از این تعداد ) از اشتغال کل% 5.7در حدود ( 1248000کل اشتغال در صنعت گردشگري برابر 
از کشورهایی همچون مصر با  30از نظر اشتغال ایران با رتبه. شغل مستقیم می باشد 462500حدود
  ).2012،شوراي جهانی سفر و گردشگري(عقب تر می باشد 21و ترکیه با رتبه  13رتبه 

  
  2011ایران در سال  GDPسهم گردشگري در اشتغال و : 3شکل شماره

  
  سیستم داینامیک -3-2

وي با انتشار سه کتاب . با کارهاي فارستر آغاز گردید 1950از دهه رویکرد سیستم داینامیک 
پویایی هاي صنعتی، پویایی هاي شهري و پویایی هاي جهان رویکرد سیستم معروف خود یعنی 

  .)١٩٦١,١٩٦٩,١٩٧١ ,Forrester(داینامیک را پایه گذاري کرد
این رویکرد واقعیت هاي جهان را که تاحدي از چشم جزنگر ما به دور است با اصل کل گرایی 

امروزه استفاده از مدلسازي آن هم مدلسازي ریاضی در بسیاري از رشته  .نمایش و به تصویر می کشد
). ٢٠٠٠ ,HamidiZadeh(هاي طبیعی، اجتماعی، صنعتی و کشاورزي کاربردهاي زیادي پیدا کرده است

اقتصادي و سپس  –ي اجتماعی اما نکته مهم یافتن ابزارهایی جهت درك پیچیدگی هاي سیستم ها
هاي مناسب براي بهبود این گونه سیستم هاست که رویکرد سیستم مدلسازي و طراحی سیاست 

بدرستی دیده، و با روشی مناسب برخورد کرده و را داینامیک به ما کمک می کند تا این پیچیدگی ها 
  ).١٩٦١ ,Forrester(مسائل درون سیستم ها را حل نمائیم

، تدوین )نمودار علت و معلولیترسیم (گام هاي این رویکرد شامل تعریف مسئله، مفهوم سازي
، شبیه سازي، ارزیابی و اعتبارسنجی مدل و آنالیز سیاست ها روي مدل می )ترسیم مدل جریان(مدل
  ). ٢٠٠٠ ,HamidiZadeh(باشد
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در گام مفهوم سازي ما حلقه هاي علّی که نشان دهنده روابط علت و معلولی و همچنین جهت 
نمودارهاي علت و معلولی . ا سیستم هستند را ترسیم می نمائیماثر این ارتباطات بین متغیرها و اجز

این نمودارها از سه مولفه تشکیل . ابزارهاي مناسبی جهت نمایش ساختار بازخوردي سیستم هستند
که رابطه علت و معلولی را نمایش : پیکان ها) 2. که همان اجزا سیستم هستند: متغیرها) 1: شده اند

حاجی غالم سریزدي، زارع (که جهت ارتباط را نمایش می دهند: ن هاعالمت پیکا) 3. می دهند
علت  Aبیانگر این است که متغیر  4شکل  علّی رادنمو. شکل زیر را در نظر بگیرید. )1391مهرجردي،

رابطه بین دو متغیر مثبت است یعنی در سمت چپ و ) است Aمعلول  Bبه عبارت دیگر (است Bوقوع 
بیانگر رابطه منفی می باشد  راسترابطه سمت و . می گردد B) کاهش(زایشباعث اف A) کاهش(افزایش

  .می گردد B) افزایش(باعث کاهش  A) کاهش(افزایش یعنی

                                                
  روابط علّی بین دو متغیر: 4شکل شماره 

یک حلقه بازخوردي، زنجیره بسته ایی از روابط  .روابط علت و معلولی نهایتا حلقه هاي علّی را می سازند
این حلقه ها به دو شکل حلقه  ).1388سنگه و همکاران، (علّی است که نهایتاً روي متغیر اولیه اثر می گذارد

 آن در عامل یک اگر که است دایره هایی مثبت، بازخور حلقه. می باشند) تعادلی(و حلقه منفی) تقویتی(مثبت

حلقه هاي مثبت منجر به تقویت . می کند جهت تقویت آن در را تغییرات دایره شود، داده تغییر جهت یک در
 یک اگر که است دایره هایی منفی، بازخور حلقه. و بزرگ شدن آنچه که در سیستم اتفاق می افتد می گردند

حلقه  .کندمی  مخالفت جهت آن در عامل آن تغییرات دایره با شود، داده تغییر جهت یک در آن در عامل
عبارت دیگر حلقه هاي  هب). ٢٠٠٠,Sterman(هاي منفی نقش خنثی کننده داشته و مخالف تغییر می باشند

حلقه هاي . تقویتی خود افزاینده هستند و منجر به رشد نمایی یا تنزل افسار گسیخته در طول زمان می شوند
ا و منشا پایداري و ثبات هستند بازخوردي تعادلی ساختارهاي هدف جو و متعادل کننده در سیستم ه

)Meadows,٢٠٠٩ .(  
پیچیده و پویا و از اجزا و عوامل مختلف تشکیل  از آنجا که صنعت گردشگري ذاتا سیستمی غیرخطی،

به  .استفاده از رویکرد سیستم داینامیک در بررسی آثار آن مفید می باشد) ١٩٩٩,McKercher(شده است
در زمینه استفاده از رویکرد سیستم داینامیک براي مطالعه صنعت گردشگري و آثار آن کارهاي همین دلیل 

امبوگوا و کاماو با استفاده از سیستم داینامیک به بررسی به عنون مثال . تحقیقاتی زیادي صورت گرفته است
سیستم داینامیک  احمدي و شاهقلیان مدل .)٢٠٠٥,Mbugua& Kamau(توسعه توریسم در کنیا پرداخته اند

 & Ahmadi(براي ارزیابی مدل بهره وري صنعت توریسم در استان فارس طراحی کرده اند

Shahgholian,با استفاده از سیستم داینامیک اثرات اقتصادي توریست را بر  موسکاردینی و الولر ،لطفی ).٢٠١١
به مطالعه پایداري صنعت توریسم  فو یان ).٢٠٠٠, Loutfi, Moscardini, Lawler(اقتصاد مصر بررسی کرده اند

در چین پرداخته است و از مدل سیستم داینامیک به عنوان ابزاري جهت بررسی سیاست هاي دولت براي 
جانگ، لی و چو به ترسیم مدل  ).٢٠١١,Yan Fo(توسعه پایدار صنعت توریسم در چین استفاده کرده است

A B

-

A B

+
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 ,Jiang( هاي حمل و نقل در توسعه گردشگري پرداخته اند دینامیکی براي بررسی سرمایه گذاري در زیرساخت

Li , Xu,آنها در جهت . بوش و مانی مدل دینامیکی از ذینفعان در توسعه گردشگري ترسیم کرده اند ).٢٠١٠
مدیریت پایدار توسعه صنعت گردشگري به دنبال یافتن راه حلی براي تامین نیازها و اهداف ذینفعان مختلف 

  ). ٢٠١١,Bosch & Maani(با هم می باشد برآمده اند داکه گاها در تض

  

  تصویر غنی سیستم -3
که یکی از این ابزارها تصویر غنی  دارد وجود مدل نمایش جهت مختلفی ابزارهاي داینامیک سیستم در

شکلی می باشد که زیر سیستم هاي یک سیستم و  تصویر غنی از سیستم .یا نمودار زیر سیستم ها می باشد
تصویر غنی یا همان نمودار زیر سیستم نشان دهنده ). ٢٠٠٩,Meadows( تعامالت بین آنها را نمایش می دهد

به عبارت دیگر این تصویر نشان دهنده بخش هاي اصلی یک ). ٢٠٠٠,Sterman(معماري کلی یک مدل است
می   غنی از متغیرها و موضوعات اصلی درگیر در سیستم مورد مطالعه مدل شبیه سازي بالقوه یا یک تصویر

ارتباط  ١ )تصویر بزرگ(در این مرحله با کمک تصویر غنی ).1391حاجی غالم سریزدي، زارع مهرجردي،(باشد
که سیستم ما جزئی از آن است  ٢و تعامل بین زیر سیستم هاي سیستم مورد نظر و همچنین ابر سیستم هایی

  .می دهیم را نشان
گوناگون و پیچیده اي تشکیل شده  گردشگري با توجه به ماهیت و محتواي آن از عوامل و بخش هاي

در نظر گرفته شود که با  مختلفبر این اساس گردشگري باید به صورت سیستمی مرکب از عوامل . است
ه بایستی آنها و کلی، عناصر و اجزایی قرار دارد ک هاي و زیر سیستم عواملداخل این . همدیگر مرتبط اند

تصویر غنی ذینفعان صنعت گردشگري را به  5شکل شماره  .)1390سقایی،(نها بدرستی دیده شودآ تعامل بین
  .نمایش می گذارد

  
  

  
  
  
  
  
  
  
  

  تصویر غنی ذینفعان صنعت گردشگري: 5شکل شماره
                                                             
١ Rich or Big picture  
٢ Sypersystems 

بخش حمل و 
 نقل

 بخش کشاورزي

گردشگري صنعت  

جاذبه هاي 
 گردشگري

صنعت بخش   بخش خدمات 

 دولت
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صنعت گردشگري یک رابطه دوطرفه با بخش صنعت، خدمات، دولت، همانطور که از شکل مشخص است  
  .کشاورزي، حمل و نقل و جاذبه هاي گردشگري دارد

توریست، بخش خدمات و منابع طبیعی فنل و انگل در چارچوب جامعی از اکوتوریسم که شامل سه مولفه 
 Fennel and Eagles(و رابطه تعاملی آنها می پردازند است به اهمیت جاذبه هاي گردشگري در جذب توریست

رابطه تعاملی صنعت گردشگري و جاذبه هاي گردشگري بیانگر این است که وجود جاذبه هاي ). ١٩٩٠,
باعث جذب گردشگران می شود و از به عنوان یک کشانه گردشگري مانند منابع طبیعی، آثار تاریخی و فرهنگی 

ع گردشگري و طرف دیگر ورود گردشگر به منطقه باعث افزایش درآمد و نهایتا سرمایه گذاري بر روي مناب
  .دگردتبلیغات این جاذبه ها می شود که باعث گسترش هر چه بیشتر این جاذبه هاي می 

از طرف دیگر حضور بیش از ظرفیت توریست در یک منطقه آثار منفی زیست محیطی و مخرب جاذبه  
ب مکان مصرف منابع، آلودگی، تخری به عنوان مثال سیگاال). ٢٠٠٥,Mbugua& Kamau(گردشگري داردهاي 

 ,Sigala(می داندآثار منفی توریست  را از تخریب جنگل ها و محوطه هاي طبیعیو  هاي تاریخی و فرهنگی

٢٠٠٨.(  
حضور گردشگران موجب افزایش تقاضا  .اردصنعت توریسم وابستگی شدیدي به خرید توسط گردشگران د

افزایش سطح تولید و  )1390پژوم،(می شودو در نتیجه افزایش تولید و رونق صنایع  صنعتیبراي محصوالت 
به عبارت . صنایع شده و این خود منجر به توسعه صنایع می گرددایجاد درآمد براي  باعثکاالها و خدمات 

 .می کندهاي تولید کشور به خصوص صنایع دستی   اي به توسعه بخش  کمک گستردهصنعت گردشگري دیگر 
از طرف دیگر افزایش درآمد  .جذب گردشگر عمل می کند و نهایتا توسعه صنایع خود به عنوان عاملی براي

) ٢٠٠٠, Loutfi, Moscardini, Lawler(حاصل از گردشگري اثر مثبت روي مصرف کاالها و محصوالت گذاشته
که فعالیت هاي هتل داري و رستوران، نشان می دهد تحقیق در ایران نتایج  .و توسعه تولید را منجر می شود

پوشاك و چرم، صنایع دستی و صنعت حمل و نقل داخلی بیشترین تاثیر را از مخارج  صنایع غذایی، صنایع
توریست هاي خارجی پذیرفته و بیشترین سهم از تولید، درآمد و اشتغال ایجاد شده را به خود اختصاص می 

  ).1378صباغ کرمانی، امیریان،(دهند
تواند به صورت  کارشناسان خود مینقل به حدي است که به اعتقاد بعضی  اهمیت ویژه بخش حمل و

بهبود حمل و نقل و زیرساخت هاي  ).1390نادرپور،(مطرح شود گردشگرياز ارکان اصلی  مجزا به عنوان یکی
 ترسی و سهولت در جابجایی شده و رفاه بیشتري را براي گردشگران به همراه داردسآن باعث افزایش د

)Gronau & Kagermeier از طرف دیگر درآمد . که این باعث افزایش حجم ورود گردشگران می شود )٢٠٠٧
 , Jiang, Li(حاصل از بخش گردشگري می تواند باعث افزایش سرمایه گذاري در بخش حمل و نقل شود

Xu,ن افزایش می یابدمرتبط با آحمل و نقل و مشاغل  ،همچنین بدلیل ایجاد تقاضا ).٢٠١٠.  
تجارت خدمات جهان را به % 30بخش خدمات می شود بطوریکه در حدود صنعت توریسم باعث توسعه 

از لحاظ سهم عوامل تولید از درآمد حاصل از توسعه  ).٢٠٠٨,Önder,Durgun(خود اختصاص داده است
درصد  14درصد مربوط به سود سرمایه و حدود  47به ترتیب ها  و رستوران ها در فعالیت هتل گردشگري

براي سرمایه گذاري در ها به خوبی گویاي مزیت صنعت گردشگري  این شاخص. مربوط به نیروي انسانی است
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از طرف دیگر بهبود امکانات رفاهی و خدماتی از جمله گزینه هاي افزایش . )1390محمدي،(بخش خدمات است
بوده و باعث افزایش ورود گردشگر و نهایتا توسعه صنعت گردشگري می  )کشانه ایی فاکتور(دهنده جذابیت

تامین نیازها و ن باعث توسعه بخش خدمات براي ل از آشود و توسعه صنعت گردشگري و افزایش درآمد حاص
  .تقاضاي حاصله می شود

یک طرف گردشگران  از .دمی شواثرات مثبت و منفی روي بخش کشاورزي ایجاد توسعه گردشگري باعث 
به غذا نیاز دارند به عبارت دیگر یکی از جاذبه هاي گردشگري غذاهاي سنتی و محلی می باشد که این محرك 

از طرف دیگر توسعه گردشگري در بعضی موارد به کاهش زمین کشاورزي و سرمایه . توسعه کشاورزي می شود
تبدیل زمین ها به زیرساخت هایی از جمله گذاري روي بخش کشاورزي و بجاي آن تمرکز بر گردشگري و 

به عنوان مثال طبق گزارش اداره منابع،  .حمل و نقل و هتل و مراکز رفاهی باعث کاهش کشاورزي می گردد
درصدي در بخش  0.02در توریسم خارجی در استرالیا باعث کاهش % 1استرالیا افزایش  گردشگريي و ژانر

  ).٢٠٠٩,Access Economics(کشاورزي استرالیا می شود

. داشته باشد گردشگري تواند نقش اساسی را در توسعه صنعت هاي می خش دولتی با ایجاد زیرساختب
می یکی از مهمترین وظایف بخش دولتی، مدیریت کالن و تعیین سیاست هاي کلی در این صنعت 

تشویق و حمایت بخش که می تواند ضمن بهره برداري و توسعه زیرساخت ها باعث ) 1390اژدري،(باشد
مد سعه صنعت گردشگري باعث افزایش درآاز طرف دیگر تو. خصوصی براي توسعه صنعت گردشگري گردد

  .دولت و درآمد ملی و نهایتا توسعه اقتصادي کشور می گردد
براي تمام آثار توریست چه  .تصویر غنی آثار مختلف صنعت گردشگري را نمایش می دهد 6شکل 

آثار در این مقاله روي چه اجتماعی، فرهنگی و سیاسی آثار مستقیم و غیر مستقیم وجود دارد که ما  ،اقتصادي
  .می کنیم بیشتر تمرکزاقتصادي 

 نگیهفر تبادل گردشگران انبوهدر زمینه آثار فرهنگی گردشگري با توسعه صنعت گردشگري و با ورود 

کشورها با فرهنگ هاي مختلف آشنا می شوند به عبارت  افزایش می یابد و مردم مختلف مناطق و اهکشور میان
و فرهنگ کشورها می  ها و آداب و رسوم گذشتگان عاملی جهت زنده نگه داشتن سنت دیگر گردشگري

البته اگر . که این موجب تقویت و نشر فرهنگ جامعه به کشورهاي مختلف می شود )1390،محمد پور(باشد
 به موجب بدون برنامه فرهنگی مناسب گردشگران وارد یک منطقه شوند بدلیل معیارهاي فرهنگی مختلف 

 کردن سست نتیجه در و محلی عادات و رسوم به توجه عدم میزبان، جامعه اخالقی نظم اساس افتادن خطر

  .)1389،محالتی یگانه(دنشومی  محلی زندگی روش اديبنی
بهبود صنعت گردشگري به مقدار زیادي به ثبات سیاسی و ارتباطات سیاسی کشورها در جهان بر می 

زدایی بین کشورها و ایجاد تفاهم، وفاق و صلح  همچنین راهی براي تنشاز طرف دیگر این صنعت  .گردد
  .)1390،محمد پور(المللی است بین

از آثار اجتماعی صنعت گردشگري می توان به آثار اشتغال و افزایش سطح زندگی مردم که منجر به 
به عبارت دیگر با توسعه صنعت گردشگري استاندارد سطح زندگی افراد . کاهش بزه و جرم می شود اشاره کرد

  .باال می رود و این منجر به کاهش جرائم اجتماعی و بهبود امنیت اجتماعی می گردد
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صنعت گردشگري حجم وسیعی . گردد می میزبانهاي کشور اقتصادي شکوفایی موجب گردشگري صنعت
از فعالیت هاي مختلف اقتصادي را به طور مستقیم در بر می گیرد؛ از جمله می توان به صنعت هلتداري، 

تنها موجب توسعه توسعه بخش گردشگري نه . اشاره کرد ، تفریحی انات و تاسیسات اقامتیرستوران داري، امک
این فعالیت ها می شود بلکه در اثر وجود روابط متقابل بین بخشی، تمام بخش هاي اقتصادي با درجات 

بدین ترتیب تزریق هر واحد پولی از طریق ورود گردشگران به . متفاوتی تحت تاثیر مثبت آن قرار می گیرند
آن مقدار در بخش هاي مختلف اقتصادي به طور  چرخه اقتصادي کشور موجب ایجاد تولیدي به میزان بیشتر از

این صنعت آثار غیرمستقیم و القائی نیز در اقتصاد هاي ملی به عبارت دیگر . مستقیم و غیر مستقیم می شود
هاي  بخشبا توسعه صنعت توریسم، تقاضا براي سایر تولیدات و خدمات بخش هاي دیگر اقتصادي مانند . دارد

نیز افزایش پیدا می کند که به  هاي ساختمانی سوخت و انرژي، صنایع دستی و بخش حمل و نقل، مواد غذایی،
همچنین ارز حاصل از جذب گردشگران که به شکل دستمزد در . اثرات غیرمستقیم توریسم تعبیر شده است

ز آن اختیار خانوارها قرار می گیرد، بصورت هزینه هاي خانوار خود را مجددا در اقتصاد نشان می دهد که ا
بنابراین صنعت گردشگري با مجموعه اثرات . )٢٠٠٣,Ennew(تحت عنوان اثرات القائی توریسم تعبیر می گردد

مستقیم، غیر مستقیم و القائی خود بر توسعه اقتصاد کشورها هم موثر است و سبب تحول در ساختار اقتصادي 
  .این کشورها می شود

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  تصویر غنی آثار صنعت گردشگري: 6شکل شماره
  

  مدل علت و معلولی سیستم -4
 6و ) مثبت(تییحلقه تقو 9این مدل شامل  .کل سیستم را نمایش می دهد علت و معلولی مدل 7شکل 

نمودار که عبارتند از نمودار بخش  5در ادامه هر یک از این حلقه ها که در . می باشد) منفی(حلقه تعادلی
  .صنعت، خدمات، دولت، کشاورزي و نمودار آثار منفی توضیح داده می شود

 صنعت گردشگري

اقتصاديآثار  آثار فرهنگی   

 آثار اجتماعی آثار سیاسی

 اثرات مستقیم

 مستقیمغیر اثرات 

 القاییاثرات 
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  ار علت و معلولی کل سیستمدنمو : 7شماره شکل

  
  بخش صنعت نمودار -1-4

  
اثر القایی را نشان : رنگ سبز –اثر غیرمستقیم : رنگ قرمز -اثر مستقیم: رنگ آبی(صنعت نمودار بخش:  8شکل شماره

  .)می دهد

تعداد گردشگران

تقاضا براي کاال و
محصوالت داخلی

+

تولید و توسعه صنعتی

+

اشتغال

+

درآمد ملی

رفاه جامعه

+

+

تعداد گردشگران داخلی +
توجه به فراغت

+

افزایش استاندارد زندگی

تغییر در مقدار و نوع
مصارف

+ +

+

درآمد صنعتی
+

+

صرفه جویی مقیاس

+

+

تعداد گردشگران خارجی
+

سیاست هاي حمایتی

سرمایه گذاري خصوصی و
خارجی

++

+

تقاضا براي خدمات

افزایش بنگاه هاي
خدماتی

+

درآمد بنگاه هاي خدماتی

+

+

+

+

جذابیت گردشگري

زیرساخت هاي
گردشگري

+

سرمایه گذاري دولت در سایر
زیرساخت ها

+

سرمایه گذاري دولت
+

درآمد دولت

ارزآوري

+

مالیات
+

آموزش نیروي انسانی
سرمایه گذاري در حمل و

نقل

زیرساخت هاي حمل و
نقل

+

بهبود امکانات آموزشی +
افزایش توانایی

اشتغال زایی و درآمدزایی

+
+

تامین نیازهاي انسانی

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

نیاز به مشارکت محلی

اشتغال محلی

+

عدم مهاجرت به شهرها

توزیع عادالنه ثروت

+

توسعه روستاها

+

زمین هاي کشاورزي
تولیدات کشاورزي

+
++درآمد بخش کشاورزي

+

نیاز به مواد غذایی
+

+ +

-

منابع گردشگري

ظرفیت پذیرش
گردشگري

+مازاد تقاضا از عرضه

+تقاضا

عرضه -

تخریب منابع

+

-

فشار بر روي منابع
مصرف منابع(طبیعی )

آلودگی

تخریب فرهنگی

+

کاهش ناهنجاري ها
+

درآمد حاصل از حمل و
نقل

-

میزان(میزان حمل و نقل 
+(جابجایی

بازاریابی و تبلیغات
آگاهی از جاذبه ها

+

+

ظرفیت فرهنگی بومی -

-

+

+ +

درآمد بخش>
کشاورزي< +

درآمد حاصل از حمل و>
نقل<

+

< اشتغال محلی<

+

< تعداد گردشگران<

+

< رفاه جامعه<
+

+

+

+

< درآمد دولت< +

قیمت کاال و خدمات
+

+

+
-

تقاضا داخلی +
+

هزینه هاي
گردشگري -

-

تعداد گردشگران

تقاضا براي کاال و
محصوالت داخلی

+

تولید و توسعه صنعتی 
اشتغال+

درآمد ملی+

رفاه جامعه

+

+

تعداد گردشگران داخلی
+

توجه به فراغت
+

افزایش استاندارد زندگی 

تغییر در مقدار و
نوع مصارف

+

+

+

درآمد صنعتی  +
+

صرفه جویی مقیاس 

+

+

تعداد گردشگران خارجی 
+

سیاست هاي حمایتی 

سرمایه گذاري خصوصی و 
خارجی 

+

+

+

قیمت کاال و خدمات +
+

-
تقاضا داخلی

+

هزینه هاي
گردشگري

-

-

B1

R1

R2
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با افزایش تعداد گردشگران داخلی و خارجی تقاضا براي کاال و  مشاهده می کنید 8شکل  درهمانطور که 
افزایش تقاضا . )٢٠١١,Bosch & Maani(افزایش می یابدتقاضا براي محصوالت محلی مخصوصا خدمات داخلی 

بدلیل عدم توانایی طرف عرضه در کوتاه مدت منجر به افزایش قیمت هاي کاال و خدمات شده و این خود باعث 
نجا که هزینه هاي گردشگري عامل مهمی در تصمیم گیري براي آاز . افزایش هزینه هاي گردشگري می شود

حلقه (ي گردشگري منجر به کاهش تعداد گردشگران می شودسفر به منطقه مقصد می باشد افزایش هزینه ها
B1 .(  

توسعه صنعتی شده و عرضه را ایش تقاضا منجر به تولید بیشتر، رونق و از طرف دیگر در بلند مدت افز
اند که ضریب فزاینده تولید در صنعت جهانگردي ایران معادل  محاسبات انجام شده نشان داده .افزایش می دهد

است که این رقم بدان معنا است که اگر یک واحد پولی توسط جهانگردان در ایران هزینه و وارد چرخه  6/1
قتصادي که به صورت هاي مختلف ا واحد پولی در بخش 6/1اقتصادي کشور شود، باعث ایجاد تولیدي به میزان 

هاي  مقایسه این اثر با ضریب فزاینده سایر بخش. مستقیم یا غیرمستقیم با آن در ارتباط هستند، خواهد شد
با ضریب (و ساختمان) 16/2با ضریب (دهد که صنعت گردشگري ایران پس از صنایع غذایی اقتصادي نشان می

صنعت براي  این ي ن قرار دارد که نشان از قابلیت باالهاي اقتصاد ایرا در رتبه سوم در بین تمام بخش) 72/1
ي ثابت هزینه ها نحجم تولید بیشتر باعث سرشکن شد .)1390محمدي،(ایجاد رونق اقتصادي در کشور است

روي مقدار تولید بیشتر شده و باعث صرفه جویی مقیاس و نهایتا کاهش بهاي تمام شده کاال و خدمات می 
در نتیجه در بلند مدت تعداد . اهش هزینه هاي گردشگري در بلند مدت نشان می دهدگردد و این خود را با ک

همچنین تولید بیشتر و توسعه صنعتی منجر به افزایش اشتغال و درآمد ملی می . گردشگران افزایش می یابد
دهد  هاي مختلف اقتصادي نشان می محاسبات انجام شده در مورد ضریب فزاینده اشتغال در بین بخش .شود

هاي کشاورزي، صنایع غذایی و ساختمان در رتبه  قدرت اشتغال زایی صنعت گردشگري در ایران بعد از بخش
با افزایش رفاه . رفاه جامعه را افزایش می دهندافزایش اشتغال و درآمد ملی  .)1390محمدي،(چهارم قرار دارد

مورد توجه قرار می گیرد و این تعداد مردم سطح استاندارد زندگی جامعه افزایش یافته و اوقات فراغت 
 تقویت منظور به ممارست و تمرین مبناي تواند می داخلی گردشگري. گردشگران داخلی را افزایش می دهد

 گردشگران از پذیرایی براي مناسبی بستر بلندمدت در و شده محسوب کشور در گردشگري ايه زیرساخت

خصوص گردشگري داخلی باید اشاره کرد که در حال حاضر  ردهمچنین ). 1390کاظمی،(کند ایجاد را خارجی
شود در آینده رشد  شود که برآورد می انجام می میلیون سفر با انگیزه گردشگري در کشور 50نه بیش از  ساال
 یافت تقاضا براي سفرهاي گردشگري نیز افزایش خواهد با افزایش سطح رفاه جامعهزیرا  .داشته باشدیی  باال

همچنین با افزایش سطح رفاه و استاندارد زندگی در مقدار تولید و نوع تولید تغییر ایجاد  .)1390محمدي،(
و تقاضا داخلی کاال و خدمات را افزایش می دهد که این خود منجر به  )٢٠١١,Ahmadi & Shahgholian(شده

حلقه (اثر القایی می نامند همانطور که قبال اشاره شد این اثر را. توسعه بیشتر صنعت و تولید بیشتر می گردد
R1.(  

عدم تمایل گردشگري در ایران از آنجا که یکی از مشکالت و تنگناهاي متعدد در راه رشد و توسعه صنعت 
 می باشدحمایت ناکافی دولت  و گذاري در این بخش به علت عدم سودآوري بخش خصوصی به سرمایه
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با توسعه صنعتی و تولید بیشتر که منجر به افزایش درآمد بخش صنعت و درآمد ملی می شود  )1390پژوم،(
که این باعث ثبات و پایداري در این بخش می سیاست هاي حمایتی دولت از این بخش افزایش می یابد 

یه و سرمایه گذاري بیشتري چه بصورت دولتی و چه بصورت خصوصی و همچنین سرما) ٢٠١١,Yan Fo(گردد
 گذاري خارجی در این بخش افزایش می یابد که این خود منجر به توسعه و تولید بیشتر صنعتی می گردد

)R2.(  
  

  بخش خدمات نمودار -2-4
به . این نمودار نیز مانند نمودار قبل می باشد که از دو حلقه تقویتی و یک حلقه تعادلی تشکیل شده است

صنعت گردشگري . عبارت دیگر در این نمودار با افزایش تعداد گردشگر بخش خدمات تحت تاثیر قرار می گیرد
نیز مانند بخش تولید عمل این بخش . )1390پژوم،(دنیا محسوب می شود گسترده ترین صنعت خدماتی در

در برخی موارد بطوریکه  )B2(می کند که در کوتاه مدت با افزایش هزینه ها تعداد گردشگران را کم می کند
نمی توان ایران را یک کشور توریستی تعریف به عنوان عاملی می باشد که قیمت هاي گران خدمات گردشگري 

و القایی خود باعث رونق صنعت گردشگري و افزایش تعداد  ولی در بلند مدت از طریق آثار غیرمستقیم کرد
گذاري را افزایش داده، به  رود جهانگرد به ایران سرمایهو .)R3,4(گردشگران چه داخلی و خارجی می گردد

هاي غذاخوري مجهز  سالن گذاري در زمینه احداث اقامتگاه، گذاران را تشویق به سرمایه خصوص سرمایه
  ).٢٠٠٨,Önder,Durgun(مد ملی می گرددر نتیجه باعث افزایش اشتغال و درآد. دکنمی ... و  راهی بین

  
  خدمات نمودار بخش:  9شکل شماره

  

تعداد گردشگران

اشتغال

درآمد ملی

رفاه جامعه

+

+

تعداد گردشگران داخلی +
توجه به فراغت +

افزایش استاندارد زندگی

تغییر در مقدار و نوع
مصارف

+ +

+
صرفه جویی مقیاس

+

تعداد گردشگران خارجی
+

سیاست هاي حمایتی

سرمایه گذاري خصوصی و
خارجی

++

تقاضا براي خدمات

افزایش بنگاه هاي
خدماتی

+

درآمد بنگاه هاي خدماتی

+

+

+

+

قیمت کاال و خدمات
++

-
تقاضا داخلی +

هزینه هاي گردشگري

-
-

+
+

B2

R3

R4
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  دولت نمودار -3-4

  
  دولت نمودار:  10شکل شماره

باید هزینه پرداخت  شود بل خدماتی که به وي ارائه میدر مقا شود امی که جهانگرد وارد کشور میهنگ
محصولی یعنی درآمد نفتی  تواند جایگزین اقتصاد تک لذا این صنعت می. کند و این پرداخت ارزي خواهد بود

افزایش تعداد گردشگران خارجی باعث افزایش ورود ارز به کشور می شود و از طرف  10با توجه به شکل . گردد
ارزآوري باعث . ش خروج آنها و کاهش خروج ارز می باشددیگر افزایش تعداد گردشگران داخلی به معنی کاه

همانطور که از . )١٩٩٢ ,Pearce(مد دولت می شودفزایش درآا نتوازن تجاري و ثبات اقتصادي و همچنی
نمودارهاي قبلی دیدیم توسعه صنعت، خدمات و بخش هاي دیگر باعث افزایش مالیات دولت و نهایتا درآمد 

مد ملی از یک طرف از طریق افزایش درآ. ملی را افزایش می دهددولت می گردد و افزایش درآمد دولت درآمد 
  ). R5(اثر القایی منجر به افزایش گردشگر داخلی می شود

باشد و به دو دسته کلی؛ منابع  ها، خدمات و صنایع مختلف می صنعت گردشگري تلفیقی از فعالیت
منابع جهانگردي شامل منابع طبیعی، منابع فرهنگی و منابع . جهانگردي و زیرساختها تقسیم می شود

اختها در برگیرنده زیرس. باشند که خود به نحوي اشکال مختلف جهانگردي را ایجاد می نمایند ساخت می انسان
هاي  شوند و به طور عمده شامل سیستم تمامی ساخت و سازهاي زیربنایی و روبنایی یک کشور محسوب می

ها، اقامتگاه  هاي بهداشتی، حمل و نقل هوایی، زمینی، زیرزمینی، دریایی واجزاي آن، هتل ، سیستم ارتباطی
 ، مراکز)بازارهاي سنتی و مدرن(، مراکز خریدشیدنی هانو ها،کمپینگ ها، رستورانها، کارخانه هاي تهیه غذا و

تواند نقش اساسی  می گردشگري هاي ساخت خش دولتی با ایجاد زیرب). 1390نادرپور،(باشند می ...و  تفریحی
با افزایش درآمد ملی سرمایه گذاري دولت در بخش هاي مختلف از جمله . را در توسعه این صنعت داشته باشد

، زیرساخت هاي گردشگري و حتی آموزشی افزایش می )٢٠١٠,Jiang, Li , Xu(حمل و نقلزیرساخت هاي 
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ها تابعی از تعداد  زیرساخت. با افزایش سرمایه گذاري دولت زیرساخت هاي گردشگري بهبود می یابد. یابد
بهبود می  که با افزایش سرمایه گذاري و تعداد گردشگران زیرساخت ها. گردشگران و سرمایه گذاري می باشد

بهبود زیرساخت ها منجر به افزایش جذابیت کشور شده که این خود منجر به افزایش تعداد گردشگران . یابند
  ).R6(شده و باز ارزآوري به کشور را افزایش می دهد

اطالعی  فقدان نیروي انسانی کارآزموده و متخصص امور جهانگردي در دفاتر ایرانگردي و جهانگردي و بی 
) 1390پژوم،(یکی از ضعف هاي صنعت گردشگري می باشد بگی کادر شاغل در موسسات جهانگرديتجر و بی
سرمایه گذاري در بخش آموزش منجر به افزایش توانایی و مهارت نیروي انسانی کشور شده که این منجر به که 

و از طریق اثر القایی منجر که این دو نیز رفاه جامعه را افزایش داده . خود اشتغالی و درآمد زایی افراد می شود
  ).R7(به افزایش گردشگر و توسعه صنعت گردشگري می شود

  
  بخش کشاورزي نمودار -4-4

  
  کشاورزي نمودار بخش:  11شکل شماره

با افزایش تعداد  .اثر توسعه صنعت گردشگري داراي دو اثر مثبت و یک اثر منفی بر بخش کشاورزي است
در . )٢٠٠٦,McCatty & Serju(گردشگران نیاز به مواد غذایی مخصوصا غذاي سنتی و بومی زیاد می شود

تحقیقی یکی از گله هاي گردشگران اروپایی از ایران یکنواختی و تکراري بودن غذاهاي رستوران ها بود و آنها 
ند رولی که مردم عادي در خانه هایشان می خواشاره می کردند که مایل به خوردن غذاهاي سنتی و معم

نجر به افزایش تولیدات کشاورزي می تمایل به مواد غذایی سنتی م .)1390ایمانی خوشخو و جاودانه، (هستند
افزایش افزایش کشاورزي درآمد این بخش را افزایش داده و منجر به افزایش درآمد ملی و به سبب آن . گردد

  ).R8(طریق اثر القایی باعث جذب بیشتر گردشگر داخلی می گردد رفاه جامعه می شود که از
از طرف دیگر با افزایش تعداد گردشگر و نیاز به زیرساخت هاي گردشگري، زیرساخت هاي کشاورزي از 
جمله زمین کشاورزي تبدیل به هتل و امکانات گردشگري دیگر می شود که این به عنوان یک عامل منفی از 

  ).B3(می کاهدتولیدات کشاورزي 
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گردشگري به مشارکت جوامع محلی نیاز اساسی دارد چرا که بهترین و توانمندترین راهنمایان تورهاي 
گردشگري کسی نیست جز بومیان ساکن این مناطق که به راحتی می توانند هدایت چنین تورهاي تخصصی را 

به کالن شهرها نیز نقش اساسی ایفا  برعهده گیرند و همین مساله در کاهش مهاجرت هاي بی رویه روستائیان
می کند و در این راستا چرخ بسیاري از مراکز اقامتی در دورافتاده ترین نقاط کشور به حرکت در خواهد آمد و 

   ).1390پژوم،(زایی، ارتقاي سطح زندگی مردم روستایی خواهد شد باعث اشتغال
با افزایش تعداد گردشگر و توسعه صنعت گردشگري نیاز به مشارکت  در نتیجه همانطور که اشاره شد

این اثر از یک طرف اشتغال کشور و رفاه جامعه را . محلی بیشتر شده و باعث اشتغال زایی محلی می شود
چون گردشگر در هر مرحله . افزایش می دهد و از طرف دیگر باعث عادالنه تر توزیع شدن درآمد می گردد

محاسبات نشان می دهد که توسعه توریسم در . به تولیدکننده به طور مستقیم پرداخت می کند وجوه خود را
توزیع عادالنه درآمد و درآمد زایی در  ).1378صباغ کرمانی، امیریان،(ایران باعث بهبود توزیع درآمد خواهد شد

نق روستاها و افزایش روستاها منجر به کاهش مهاجرت به کالن شهرها از روستاها شده که این باعث رو
   ).R9(نهایتا روستاهاي توسعه یافته جذابیت گردشگري را افزایش می دهد. جذابیت و توسعه روستاها می گردد

  
  آثار منفی نمودار -5-4

  
  منفی نمودار آثار:  12شکل شماره

 در گردشگري صنعت رشد .آثار منفی گردشگري را در سه حلقه تعادلی نشان می دهد 12شکل شماره 

 دیگري و گردشگري ايه جاذبه از کشور ره برخورداري :دارد بستگی اساسی عامل دو به پیشرفته ايهکشور

از جاذبه هاي کشور افزایش می یابد در  گردشگرانبا افزایش تبلیغات آگاهی . و بازاریابی تبلیغات امر به توجه
ایی در کشور وجود  بلیغات ضعف عمدهالبته در رابطه با ت .نتیجه گردشگران بیشتري جذب کشور می شوند

به عنوان مثال در تحقیقی از گردشگران اروپایی سفر کرده به ایران مشخص شد گردشگران اروپایی . دارد
شناخت چندانی از صنایع دستی ایران ندارند درصورتی که ایران از نظر تنوع صنایع دستی بسیار غنی می 

ا افزایش گردشگر میزان حمل و نقل چه از نظر تعداد و چه از نظر ب). 1390ایمانی خوشخو و جاودانه، (باشد
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 ,٢٠٠٨ ,Sigala(می گردد ...و  لودگی هوا، آلودگی صوتیآمسافت افزایش می یابد که در بلند مدت باعث 

Dickinson and Robbins که این خود از جذابیت کشور کاسته و باعث کاهش گردشگر در بلند مدت  )٢٠٠٨
  ).B4(می گردد

ها و آداب و رسوم گذشتگان و همچنین راهی براي  جهانگردي عاملی جهت زنده نگه داشتن سنت
ردشگران را گهمچنین ). 1390،محمد پور(المللی است زدایی بین کشورها و ایجاد تفاهم، وفاق و صلح بین تنش

با افزایش تعداد  دانست اما سفیران خوبی براي معرفی و انتقال فرهنگ و هنر ایران به دیگر کشورهامی توان 
گردشگر بدلیل ورود افراد با فرهنگ هاي مختلف اگر ظرفیت فرهنگی بومی توسعه نیافته باشد آثار مخربی بر 

و با افزایش عالوه بر اشتغال زائی و ایجاد درآمد،  از طرف دیگر توسعه صنعت گردشگري. فرهنگ می گذارد
 دبایکاهش می مچون مشکالت امنیتی، فرهنگی و اجتماعی ها ه بسیاري از ناهنجاري ،رفاه و آموزش

نهایتا تخریب فرهنگی باعث از بین رفتن یکی . که این باعث کاهش تخریب فرهنگی می گردد )1390اژدري،(
  ).B5(از منابع مهم گردشگري کشور که همان فرهنگ ایرانی است می گردد

از طرف دیگر توسعه صنعت گردشگري باعث افزایش تعداد گردشگران باعث افزایش تقاضا می شود و 
با افزایش زیرساخت ها . افزایش سرمایه گذاري در این بخش و توسعه زیرساخت هاي گردشگري می شود

از طرف . یشتر گردد با از بین رفتن منابع روبرو می شویماگر تقاضا از عرضه ب. یش می یابدعرضه گردشگري افزا
منابع طبیعی با افزایش مصرف فشار وارد می کند که این نیز منجر به  دیگر افزایش تعداد گردشگر بر روي

 افزایش دنبال به ).B6(می کاهد رو نهایتا از جذابیت کشو )٢٠٠٥,Mbugua& Kamau(تخریب منابع شده

 برجاي زیست محیط بر نامطلوبی اثرات نیز گردشگري و توریسم مسئله طبیعی، منابع روي بر فشار و جمعیت

منابع  به دلیل عوارض منفی آن بر محوطه ها و صنعت گردشگري .)1389،محالتی یگانه سیامک(گذارد می
اعالم سال تنوع . طبیعی از یک سو و تخریب در سایت هاي فرهنگی و تاریخی مورد بازنگري قرار گرفته است

  .شاید از جمله موارد این بازنگري است  2010زیستی و شعار توریسم و تنوع زیستی در سال 
  

  نتایج -5
ابزارهاي تصویر غنی و با کمک رویکرد سیستم داینامیک و کشانه و - الگو رانهین مقاله با استفاده از ادر 

  .پرداختیمبر توسعه اقتصادي و اشتغال در کشور نمودار علت و معلولی به تاثیر گردشگري 
هاي کالن  ها و شاخص آن بر کمیت آثار مستقیم و غیرمستقیمترین پیامد رونق گردشگري  برجسته

این پیامدها از یک سو با افزایش سطح تولید کاالها و خدمات و ایجاد درآمد براي عامالن . می باشداقتصادي 
هاي   کند و از سوي دیگر با ایجاد فرصت هاي اقتصادي وابسته به گردشگري بازدهی خود را نمایان می فعالیت

گذارد، بلکه بهبود وضعیت اشتغال که یکی  دي را به نمایش میشغلی جدید نه تنها بخشی از موفقیتهاي اقتصا
هاي ویژه توسعه گردشگري به سبب ضریب فزاینده اشتغال آن است، بهبود شرایط اجتماعی و کاستن   از مزیت
  . ها و عوارض اجتماعی ناشی از بیکاري نیروي انسانی را نیز در پی دارد از آسیب

تاثیر این صنعت از جهات مختلف قابل بررسی قابل مشاهده است همانطور که در مدل علت و معلولی 
 :عبارتند ازاست که 
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     و ایجاد توازن تجاري ورود ارز به کشور  -
      ...و بخش ها از جمله بخش صنعت، خدمات و  اشتغال در بسیاري از زمینه ها -
  توزیع عادالنه ثروت در کشور و پایداري اقتصادي -
            سیستم هاي حمل و نقلبهبود فعال شدن و  -
 در بخش هاي مختلف صنعت گردشگري و به تبع آن بخش هاي خدماتی و صنعتی  افزایش سرمایه گذاري -

  و دیگر تولیدات صنعتی )صنایع دستی و محصوالت فرهنگی(افزایش تولیدات محلی و بومی و صنعتی  -
  )ایر خدمات مرتبطهتل سازي و س(افزایش میزان سرمایه گذاري بخش خصوصی   -

راه کارهایی جهت بهره برداري  نهایتا با توجه به نمودارهاي ترسیم شده می توان راه هاي زیر را به عنوان
  :هر چه بهتر از این صنعت ارائه نمائیم

 تبلیغات و اطالع رسانی جاذبه هاي گردشگري به جهان 

 برنامه ریزي صحیح در توازن بین عرضه و تقاضا 

 با برنامه ریزي صحیح و مدبرانه...  فی فرهنگی، زیست محیطی و کنترل آثار من 

 توسعه روستاها از طریق صنعت گردشگري 

  سرمایه گذاري در تسهیالت زیربنایی و روبنایی 

  برنامه ریزي جامعه جهت بهره برداري همه جانبه از بخش هاي خدماتی و  صنعتی، کشاورزي از
 گردشگري

  حمایت دولت از سرمایه گذاري بخش خصوصی و خارجیتعامل بخش دولتی و خصوصی و  
  
  منابع

پویایی شناسی سیستم تفکر سیستمی و مدل "، )2000( میرزایی دریانی، شهرام و همکاران: ، ترجمه.استرمن، جان د
  . 28، چاپ دوم، انتشارات ترمه، ص "سازي براي جهان پیچیده

  ).در حال چاپ( ،"پویایی هاي سیستمی "). 1390( حییزارع مهرجردي، ی؛ لیغالم سریزدي، ع حاجی
پنجمین فرمان در میدان عمل استراتژي ها و ").1388(، و همکارانهديو همکاران، ترجمه خادمی گراشی، م ،یترسنگه، پ

  .130-131انتشارات آریاناقلم،"ابزارهاي ایجاد سازمان یادگیرنده 
 وبالگ شخصی .هاي سرمایه گذاري در صنعت گردشگري ایران مزیت ) .1390( یونس ،محمدي

)www.uonsm.blogfa.com(  
 زیست محیط بر توریسم آثار و ساحلی ايهرهش در پایدار هتوسع ايهبردهرا هارائ و بررسی). 1389( سیامک ،محالتی یگانه

  . 1389اسفند  www.aftabir.com( ،7(آفتاب سایت به ارسالی مقاالت .آن پایدار هتوسع و ريهش
  . 90فروردین  lostring.ir ،31 :.منبع . ریزي و توسعه صنعت توریسم در ایران برنامه .)1390( شورش ،محمد پور

 www.aftabir.com( ، 5(آفتاب سایت به ارسالی مقاالت مقایسه رونق توریسم در ایران و مالزي،). 1390( مرتضی ،کاظمی
  .1390دي 

بررسی اثرات اقتصادي توریسم در جمهوري اسالمی ایران با استفاده از تحلیل ). 1378(سعید  امیریان، مجید؛ صباغ کرمانی،
  . 1378،  83- 57پژوهشنامه بازرگانی، . ستانده - داده
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- فصلنامه علمی. میزان رضایت گردشگران اروپایی از تجربه سفر به ایران). 1390(علی  جاودانه، ؛محمد حسین ایمانی خوشخو،
  . 1390،  زمستان 1پژوهشی گردشگري و توسعه، شماره 

 نقش و تاثیر صنعت گردشگري بر اشتغال ملی و منطقه اي، وبالگ ،)1390(،مه تاج ،پژوم
)1http://dokh.persianblog.ir/page/( 
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