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  چکیده

 کار بازار جادیا با و بوده جهان سطح در ياقتصاد مطرح هاي¬حوزه جزو يگردشگر صنعت حاضر حال در

 و مختلف ياندازهاچشم لیتحل و بلندمدت يزیربرنامه. است نموده خود جذب را نفر ها¬ونیلیم جوش، و پرجنب

 تیموفق و شبردیپ تواند¬یم ممکن، حاالت يبرا یآمادگ و صنعت نیا روي¬شیپ یاحتمال يهاتیوضع

 را هرمزگان استان يگردشگر صنعت يهاندهیآ پژوهش نیا. کند لیتسه را یفرامل و یمل ،یمحل کالن يراهبردها

 نیتدو يبرا زاردیوویسنار از و یاصل يهارانشیپ ییشناسا يبرا ویانو افزارنرم و پیاست لیتحل از. دینمایم یبررس

 در که است ينگارندهیآ يمبنا بر و ختهیآم روش با و يکاربرد قاتیتحق نوع از پژوهش نیا. شد استفاده وهایسنار

یم دادهها يگردآور ابزار افته،یساختارمهین يمصاحبهها و يکتابخانها مطالعات. شودمی انجام اکتشافی سطح

 يبرا زاردیوویسنار از. دیگرد نییتع ها¬آن يبرا تیوضع 42 و ییشناسا يدیکل عامل 15 هاداده لیتحل با. باشد

 يمبنا بر ویسنار 6 محتمل يویسنار 18 نیب از تاً،ینها. شد استفاده گریکدی بر يدیکل عوامل متقابل اثرات لیتحل

 در طلوبم نسبتاً يروندها یکل طرهیس دهنده¬نشان هاتیوضع لیتحل. گرفت قرار یبررس مورد تیمطلوب زانیم

 با یبرخ و برسند کامل تیمطلوب حد به توانندینم عوامل یبرخ ساله 10 افق در و بوده استان يگردشگر ندهیآ

 سطح در شدهنیتدو يهاياستراتژ و کالن يهابرنامه مجدد ینیبازب به صنعت نیا ازین دهندهنشان رکود تیوضع

  .است یفیبالتکل از خروج و رشد يبرا یمل

  

  مقدمه

. دیــگرد مطــرح هــاســازمان در اصــلی لهأمســ عنوانبــه یدگیــچیپ و شد الطمپرت و ایپو یسازمان طیمح ،یفراصنعت دوره آغاز با

 .به وجــود آمــد رمنتظرهیغ و دیجد يهاچالش و رفت نیب از کنندهینیبشیپ هايروش اعتبار که افتی شدت چنانآن راتییتغ

 بــه هــاآن بــا مواجهــه يبــرا مناســب يراهکارهــا اتخاذ و ینیبشیپ لابرقیغ موارد از اجتناب جهت هاسازمان و عیصنا ،نیبنابرا

                                                             
 نویسنده مسئول  :saeid.saeidpour@gmail.com  
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 ســبب یآمــادگ نیــا. روي آوردند کند،یم فایا آن ياجرا در یمهم نقش ت،یقطععدم و زمان که ک،یاستراتژ يزیربرنامه فرآیند

 داریــپا يهــاياستراتژ کههایی سازمان یرقابت تیمز شود، دیتشد هاتیقطععدم چه هر. شودیم عیصنا يبرا یرقابت تیمز جادیا

   ).1385 همکاران، و زادهیحنف( ابدییم شیافزا زین اندکرده نیتدو راتییتغ برابر در را مقاوم و

 سدریم نظر به ن،یبنابرا. دهد ارائه نوآورانه يهاياستراتژ تواندیم که است باز و خالقانه کیاستراتژ تفکر تنها نتزبرگیم زعم به

ــیترک ازمنــدین ــا میهســت کیاســتراتژ يزیربرنامــه و کیاســتراتژ تفکــر روش دو هــر از یب  کــردیرو و شــفاف يهــاچارچوب ت

 طیشــرا لیتحل از پسها رو سازماناز این ).2003 گرانت، ؛2008 لوئت،یس و نگتونیتیو( شوند ادغام هم کنار در انهیعملکردگرا

 و هیــتجزحاصــل از  جینتا براساس و نییتعرا  شرکت بلندمدت اهداف ،شانرسالت و هاانآرم به توجه با حاصله، جینتا يبرمبنا و

  .دنینمایم اقدام سپس و انتخاب اهداف نیا به یابیدست جهت و شیوه را ياستراتژ نیبهتر ،صورت گرفته لیتحل

 روز ســرعت و رقابــت يهــاطیمح شــدن تردهیــچیپ چه هر و يفناور و علم مختلف يهاجنبه در عیسر يهاشرفتیپ به توجه با

 نیــا بــا ییارویــرو آمــاده مناســب يابزارهــا بــا را خــود ستیبایم الجرم هاسازمان قالب در افراد ها،آن تیماه و راتییتغ افزون

 از یکــو ی اســت ينگــارنــدهیآ ابزارهــا نیــا از یکی. دهند نشان واکنش یمقتض صورتبه و موقعبه بتوانند تا ندینما هایدگیچیپ

 اك،یــنیهرب( اســت ياســتراتژ نیتــدو يبــرا یســیونویسنار کــردیرو دارد، ییبسزا نقش نهیزم نیا در کهنگاري ي آیندههاروش

 یطــ مختلــف يهــاسازمان يهاياستراتژ نیتدو در ينگارندهیآ يابزارها از یکی عنوانبه ویسنار يزیربرنامه از استفاده ).2006

 يهــاکیتکن از اســتفاده نیبــ یهمبســتگ ینــوع کــه اســت آن از یحــاک تحقیقــات. ستا افتهی شیافزا شدت به ریاخ دهه کی

  ).1984 ماالسکا،( دارد وجود يتجار يهاطیمح یکل یثباتیب و يریناپذ ینیبشیپ ت،یقطععدم و ویسنار يزیربرنامه

 صــورت در کــه است يادهیپد يگردشگرد.گردیم یتلق يارز درآمد مهم منابع از یکی کشورها از ياریبس در يگردشگر امروزه

 جملــه از دیــتول عوامل از ياریبس اشتغال و یعموم رفاه ،یزندگ سطح ارتقاء د،یتول شیافزا به منجر تواندیم حیصح يزیربرنامه

تــالش بــراي  روایــناز باشــد وطبیعی، تاریخی و فرهنگی بسیار غنی مــی هايلحاظ موقعیت ایران به .گردد نیزم و هیسرما کار،

 يایــپو و ریــمتغ طیمحــ بــه توجــه بــا پــژوهش نیا انجام ن،یبنابرا. اي برخوردار استها از اهمیت ویژهبرداري از این فرصتهرهب

 بــا مواجهــه يبــرا سازمان يسازآماده به ازین و یجهان سطح در آن گاهیجا و کشور ياقتصاد رشد در يگردشگر تیاهم ،يامروز

ياستراتژ نیتدو و ينگارندهیآ يبرا موثر يابزار عنوانبه و،یسنار بر یمبتن يزیربرنامه ردکیرو اساس بر ندهیآ مختلف يهالیبد

 منطبــق بــا  هــاياســتراتژيبه دنبال پاسخ به این سوال است کــه  پژوهش نیا، با توجه به موارد فوق .ابدیمی ضرورت موثر يها

  باشد:داراي چهار هدف فرعی زیر می ،ز این رواو  باشد؟چه می هرمزگان استان يگردشگر صنعت هاي بدیلآینده

  يگردشگر صنعت در موثر یاصل يهامحرك نییتع - 

  یاصل يهامحرك اساس بر يگردشگر صنعت رويپیش يوهایسنار نیتدو - 

  يگردشگر مطلوب و محتمل ممکن، يهاندهیآ نییتع - 

 يشنهادیپ يوهایسنار اساس بر يگردشگر يبرا مناسب يهاياستراتژ نییتع - 
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 بیات موضوعاد

 مبانی نظري

 ،دهنــدهســامان علــم يمعنــا بــه »بــزرگ علــم« عنــوان و افتی ظهور کایآمر ییهوا يروین در ستمیب قرن اواسط در نگاريآینده

 زمــره در و اســت ییدانــا عصــر يابزارهــا نیتــريدیــکل از دانــش نیــا دیــتردیب. گرفت خود به را توسعه يبنا سنگ و مندهدف

 يهــاروش ).1386 پــدرام،( کــرد قلمــداد نــرم يهــادانش گــرید تیفعال محور و رانشیپ عنوانبه را آن توانیم نرم يهادانش

 روش ز:ا انــدعبارت هــاروش نیا .هستند متنوع يهاهدف خدمت در و گوناگون يهافرضپیش هیپا بر و متنوع ندهیآ ینیبشیپ

 لیــتحل روش خــود، با مشاوره روش، روند یابیبرون يهاروش ،SWOT لیتحل روش ،یطیمح شیپو روش موضوعات، شیمایپ

 ،یاتیــح يتکنولــوژ روش پانــل، روش ،یســیونویسنار روش، زیآمنبوغ بینیپیش ،یدلف روش ،يمغز طوفان روش، متقابل اثرات

 محتــوا، لیــتحل روش ،یشناســخــتیر لیتحل روش دن،یپائ روش، زیتر روش متون، یمعن روش ،يتکنولوژ ریمس نگاشتن روش

  ).1384 فردا، توسعه ادیبن( میتصم درخت روش و ،یعلم يپردازالیخ روش اختراع، ثبت لیتحل روش

 ویسنار خود کتاب در و،یسنار يزیربرنامه پدر و ندهیآ مطالعات گذارانانیبن از یکی کان هرمن: مبتنی بر سناریو ریزيبرنامه

 ییدادهایــرو یاحتمــال رهیــزنج ساختن روشن هدف با ندهیآ در یفرض اتفاقات ازاي مجموعه میترس: «کندیم فیتعر گونهنیا را

 را وهایســنار). 2000 گــودت،( »کنــد حرکــت نــدهیآ در یتیموقع سمت به یواقع و یفعل تیموقع از تا دهدیم امکان فرد به که

  ). 1993 ،لو هینگ فونتال( اندکرده فیتعر زین هااستیس و روندها بیترک از منتج لیبد يهاندهیآ

 کــاوش بــه ،یســیونویسنار فرآینــد در انــدرکار دست افراد تفکر دامنه گسترش هدف با بلکه کندینم ینیبشیپ را ندهیآ ویسنار

 وهایســنار در چــون هســتند هــاینــیبشیپ از متفــاوت وهایســنار). 2000گودت،( پردازدیم ندهیآ در یاحتمال تیموقع نیچند

 بــرآورد و هاراه نیترمحتمل ییشناسا ینیبشیپ هدف کهیدرحال شودیم یبررس قطعیتعدم از یشنا یاحتمال جینتا از يادامنه

 ازاي مجموعــه جــادیا بلکه ستین ندهیآ نیترمحتمل بینیپیش ویسنار ریزيبرنامه ن،یبنابرا). 2008 لکان،یپ( هاستقطعیتعدم

  .)2009 نسون،یلکیو( است یاحتمال يهاندهیآ

 بهتــر يهــايریگمیتصم هدف با ندهیآ درباره شانیذهن يهامدل انیب يبرا رانیمد توسط اغلب ویسنار يزیرامهبرن يهاکیتکن

قابلیــت ایــن  اما عمومــاًتوان براي هر نوع چارچوب زمانی طراحی کرد در حالت کلی سناریوها را می. ردیگیم قرار استفاده مورد

مــدت و طــوالنی ریزيبرنامــه). اســتفاده از ســناریو در 2001 مــارتلی،( ســتهــاي زمــانی طــوالنی مــدت بیشــتر اروش در بازه

  ). 2009 باربر،( کندتر با تغییرات شگرف را بیشتر میچه سریعاي استراتژیک، قابلیت سازگاري هر هدوراندیشی

 رشته يهاينوآور از یکی ویسنار بر یمبتن يزیربرنامه کردیرو اساس بر ياستراتژ نیتدو: تدوین استراتژي بر مبناي سناریو

 قــوت نقــاط بــر کــردیرو نیــا. کندیم غلبه زین يزیربرنامه و فرآیند بر یمبتن ياستراتژ مکتب دو نیب تعارض بر و بوده تیریمد

 قــرار مــدنظر را مختلف کیاستراتژ يهانهیگز و است خالقانه و باز يکردیرو یعنی دارد هیتک یسنت یروش به ویسنار يزیربرنامه

 يفرآینــد یعنــی دارد غلبــه زیــن یســنت یســیونویسنار ضــعف نقاط بر حال نیع در. دارد زین یمختلف ياندازهاچشم و دهدیم

 اعمــال نیبنــابرا و کنــدیم عمل یتیریمد خاص يابزارها اساس بر که دینمایم ارائه ویسنار نیتدو و یطراح يبرا کیستماتیس

 نیا. گرددیم لیتکم گرید کیاستراتژ نهیگز نیچند توسط که است یاصل ياستراتژ کی يکردیرو نیچن جهینت. است ساده آن

   .)2010 همکاران، و ولف( هستند مختلف يوهایسنار از برگرفته خود هاياستراتژ
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 جملــه از). 2007 ،و همکاران شاپیب( است دهیگرد ارائه گذشته سال 40 یط در ویسنار ریزيبرنامه يبرا یمختلف يکردهایرو

 لــتیم). 1996 شــوارتز،( باشــدیم 1وکاربشبکه جهانی کس مشاور شرکت و شل داچ الیرو کردیرو کردها،یرو نیا نیتربرجسته

 در همــه از شیبــ کــه يکردیرو دو. است کرده ينامگذار »یشرکت يویسنار نیتدو ییطال استاندارد« را کردهایرو نیا) 2003(

  ).2001 ،و همکاران چرماك( است شده ارائه کریشوم و دنیها درفون طتوس است شده استناد هاآن به یعلم متون و مقاالت

 ویســنار ریزيبرنامــه يبــرا یکل گام شش توانیم هاآناي مقابله یبررس با اما هستند یزاتیتما يدارا گرچها مختلف يکردهایرو

  :شد قائل ریز شرح به

 یمــ دهیــنام زین) 2003 شل،( »يساز آماده« که مرحله نیا در. است ویسنار پروژه دامنه فیتعر گام نیاول :دامنه فیتعر

 ایــ لیــتحل و هیــتجز حــدود ،یزمــان بــازه ماننــد وهایسنار از کدام هر اتیخصوص نییتع با هاياستراتژ و لیتحل یمبان شود

 گــرددیمــ میتنظــ و هیــته ویســنار پــروژه يبــرا یکلــ نهیزم مرحله، نیا در ،نیبنابرا. شودیم نییتع کنندهشرکت يهامیت

 ).1996 ،شوارتز ؛2003 ،شل ،2005 دن،یها درفون ،1995 کر،یشوم(

 و) 2003 ،شــل( »یشــگامیپ« مرحلــه بــه کریشــوم و وکارکســب یجهان شبکه شل، يکردهایرو ادغام با :ادراکات لیتحل 

 پــروژه کارانــدر دســت افــراد ادراك لیــتحل مرحلــه نیــا از هدف. میرسیم) 1995 کر،یشوم( »یاصل اننفعذي ییشناسا«

 ارائــه بــا دوم مرحلــه در و شــده ییشناســا ســازمان تیریمــد موجــود یذهنــ يهامدل ابتدا در کار نیا يبرا. است ویسنار

 رانیمــد ،یرونیب ادراکات برابر در یدرون مفروضات زدن محک با. شوندیم -گرفته چالش به هامدل نیا یرونیب يهادگاهید

 يهانقشــه مــورد در يتــریکلــ دگاهیــد و شــده خودآگاه مفروضات نیهمچن و یرونیب نانفعذي انتظارات و قیعال مورد در

  ).2003 شل، ؛1995 کر،یشوم( آورندیم دست به ندهیآ درباره ممکن

 يرونــدها نیتــرمهم لیــتحل شــامل ویســنار بــر یمبتن يزیربرنامه عمده يکردهایرو یتمام :تیقطععدم و روند لیتحل 

 ییشناسا« و »یاصل يروندها ییشناسا« :مانند جداگانه گام دو در اوقات یبرخ مرحله نیا. تاس یرقطعیغ عوامل و صنعت

یمــ انجــام) 2005 دن،یــدرها فون( داده »لیتحل« قالب در واحد گام کی در ای) 1995 کر،یشوم( »یاصل يهاقطعیتعدم

 صنعت ای سازمان بر موثر رانشیپ عوامل نیترممه ویسنار میت و،یسنار بر یمبتن يزیربرنامه لیتحل از مرحله نیا در. ردیگ

 بــر تواننــدیمــ کهاي بالقوه ریتاث و تیاهم ،نیهمچن و قطعیتعدم زانیم برحسبرا  عوامل نیا سپس. ندینمایم لیتحل را

 يزیــربرنامــه در دیــبا شــرکت که یطیمح يهارانپیش نیترمهم بیترت نیا به تا کنندیم يبندرتبه باشند داشته سازمان

  ).1995 ،کریشوم ؛2003 ،شل ،2005 دن،یها درفون ؛1996 شوارتز،( گردند ییشناسا ردیبگ نظر در را هاآن خود

 توســعه از مرحلــه نیــا در. اســت ویســنار يزیربرنامه یسنت يکردهایرو يمرکز هسته يوسازیسنار مرحله :يسازویسنار 

 که شوندیم میتقس ییمجزا يوهایسنار به اندشده ییشناسا قبالً که یاصل يهاقطعیتعدم) 2005 دن،یها درفون( ویسنار

 رانپــیش عوامــل توســط بعد مرحله در هیاول يوهایسنار نیا. پردازدیم ندهیآ از یمختلف تیوضع انیب به هاآن از کدام هر

 يریتصــو بــه را حــال ظــهلح تواننــدیم که ییدادهایرو زین و ندهیآ درباره منسجم و محتمل هاییتیروا و شده کامل گرید

شرکت ادراك خود يخود به ویسنار خلق فرآیند). 2003 شل، ؛1996 شوارتز،( ندینمایم ارائه دهند، وندیپ ندهیآ از خاص

 از کــدام هر محتمل تبعات توسعه و ياستراتژ نیتدو یعنی يبعد مرحله يبرا ییمبنا و کرده باز را فرآیند نیا در کنندگان

 ).2003 شل، ؛1995 کر،یشوم( کندیم جادیا وهایسنار

                                                             
1 GBN 
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 زیــن) 2005 دن،یــهادر فــون( »ینشــیگز ریزيبرنامه« ای) 1996 شوارتز،( »کاربرد« که مرحله، نیا در :ياستراتژ فیتعر 

 مقابــل در هــاياســتراتژ تحلیل زین و ماتیتصم) 2005 دن،یهادر فون( »باد تونل« ای آزمودن به هاسازمان شود،یم دهینام

 يهــاتیموقع در و شــده تــرمستحکم سازمان يهاياستراتژ کار نیا با. پردازندیم اند،کرده یطراح که یمختلف يوهایسنار

 و نمــوده عمــلتر منعطــف تــا ســازدیمــ قــادر را رانیمد مرحله نیا). 1996 شوارتز،( گردندیم اجرا قابل ندهیآ از مختلف

  .ندینما آماده لیبد يهاياستراتژ يراب را خود بود خواهد یصورت چه به ندهیآ کهنیا برحسب

 یششم مرحله که دارند وجود شل داچ الیرو و یجهان وکارکسب شبکه يکردهایرو مانند یکم اریبس يکردهایرو :نظارت 

 در. اندشــده قائل) 2003 شل،( »نشانگر« و) 1996 شوارتز،( »راهنما و کنندهتیهدا يهاشاخص انتخاب« عنوان تحت زین

 یراتــییتغ ضــرورت حسب بر تا شوندیم نظارت و یابیارز بعد مرحله در و شده فیتعر ابتدا مختلف يهاشاخص مرحله نیا

 تکــرار و طیمحــ مســتمر نظــارت تیــاهم بــر زیــن) 2005( دنیــهادر فون و) 1995( کریشوم. ردیگ صورت هاياستراتژ در

  .اندهنمود دیتاک طیمح در دیشد راتییتغ بروز صورت در ویسنار يهافرآیند

ساله دارد که آغــاز آن  30حداقل اي دیرینه ،ریزي مقصد گردشگريدر صنعت گردشگري، سناریونویسی در برنامه گردشگري:

هاي گــردد. ویژگــی مشــترك مــدلمیبر »پژوهییندهآ«و ظهور  1980و اوایل دهه  1970در اواخر دهه » بدیل«به گردشگري 

هاي بــاالتر ارائــه تر با پویاییهاي بعدي روندهاي پیچیدهبینی آینده است. در مدلنسل اول سناریوهاي گردشگري، توسعه پیش

مان لحاظ شــده أهاي کمی و کیفی گردشگري توها جنبهنگري نیز برخوردار بود. در این مدلي از پسنگرآیندهعالوه بر  شد که

  . )2013(ولف،  بود

گیرد. موضوعاتی که در زمینه سناریونویســی و تدوین استراتژي صورت میهاي پیچیده، سناریونویسی همراه با در برخی از مدل

وریســم و و ت ی و تغییــرات اجتمــاعیشناس جمعیتتوسعه حمل و نقل،  :اند ازاند عبارتگردشگري اخیراً مورد توجه قرار گرفته

انجام گرفتــه  2030مرتبط تا سال هاي سناریوهاي زیادي نیز در مورد حجم گردشگري در جهان و فعالیت اکنونهمگردشگري. 

نویســی بررســی هاي بازاریابی گردشگري بر اســاس سناریوبندي بازار و روشدیگر جایگاه گردشگري و بخش تحقیقاتاست. در 

عی در تفســیر رونــدهاي جهــانی اي و ملی نیز در نگاشتن سناریوهاي گردشگري سهاي منطقه). پروژه2012یومن، (شده است 

در تدوین سناریوهاي گردشگري خود براي درك بهتر تبعات تغییــرات دمــا، رشــد که ) 2009بنیاد آینده انگلیس ( :مانند ؛دارند

، »رشــد و شــکوفائی«ســناریوهایی تحــت عنــوان  ،به جایگاه این صــنعت در بــازار توجهجمعیت و کمبود نفت و سایر منابع و با 

ها و قطعیتعــدمتدوین نمــوده اســت. بــا توجــه بــه افــزایش » شار کربنتوقف انت«و » پول و مزیت« ،»شدههاي تقسیمناآرامی«

  ریزي سناریو در گردشگري درخور توجه است.گذار توجه بیشتر به وضعیت فعلی برنامهروندهاي تاثیر

ریزي مقصد، حمل و نقــل و گردشــگري، توریســم و گردشــگري، برنامه :هاي مختلف گردشگري از جملهینهزمسناریونویسی در 

، اســتفاده از سناریونویســی 2012کار رفته است. طبق نظر گوسلینگ و اسکات در سال ه دشگري آینده، و گردشگران آینده بگر

قطعیت در صنعت گردشگري از پویایی باالیی برخوردار بوده و میزان عــدم داراي اهمیت روزافزونی در مطالعات گردشگري است.

و موانع، تحقیقات بیشتر و ایجــاد ابزارهــاي کمکــی بــراي تصــمیم هاچالشبر این  آن به شدت در حال افزایش است. براي غلبه

و قدم نهادن به سوي گردشگري پایدار و توسعه خــط مشــی  هاچالشگویی به این گیرندگان و ایجاد آمادگی بیشتر جهت پاسخ

  ).2013الزامی است (ولف، 
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 پیشینه تحقیق

اجتماعی، تکنولوژیکی و محیطــی را بــر ســناریوهاي آتــی گردشــگري در مقیــاس ) تاثیر عوامل سیاسی، اقتصادي، 2000هال (

تــا امــروز  70ه ) استفاده از سناریونویسی در گردشــگري پایــدار را از دهــ2012جهانی بررسی کرده است. گوسلینگ و اسکات (

مطالعــات آینــده حــوزه ر سناریونویســی ددهنــده آن اســت کــه نشــان) 1(جــدول  داخلی تحقیقاتمروري بر اند. بررسی نموده

 .هاي اخیر مورد توجه قرار گرفته استگردشگري در سال

 يگردشگر ندهیآ مطالعات نهیزم در یداخل مطالعات بر يمرور: 1 جدول

  عنوان
مدل/ ابزار گــردآوري 

  و تحلیل اطالعات
  هدف

 يامنطقه يگردشگر توسعۀ يوهایسنار نیتدو

: مطالعــه مــوردی (پژوهــنــدهیآ اصــول براساس

  )1395(زالی و عطریان، ) همدان استان

ــــتحل ــــاختاري، لی  س

  دلفی و ونگاريیسنار

 میترســ و اصلی عوامل ییشناسا

 مطلــوب و بــاورکردنی هايندهیآ

 ايمنطقــه گردشــگري ندةیآ در

  همدان استان

 بر یمبتن يگردشگر صنعت توسعه يزیربرنامه

مطالعــه سناریونویســی ( و یپژوهــنــدهیآ روش

) (تقوایی و حسینی خــواه، جموردي: شهر یاسو

1396(  

ــل  ونگاريیســنار و تحلی

  تاثیر متوازن

ـــ ـــل یشناساس ـــکل عوام  ي،دی

و ســناریوهاي  مؤثر يها شرانیپ

 صـــنعت توســـعه ممکـــن در

  اسوجی شهر يگردشگر

تــدوین ســناریوهاي عوامــل مــؤثر بــر توســعۀ 

گردشگري استان آذربایجان غربی با استفاده از 

  )1396اران، (موسوي و همک سناریو ویزارد

ــل  ونگاريیســنار و تحلی

  تاثیر متوازن

تدوین سناریوهاي عوامــل مــؤثر 

ــتان  ــعه گردشــگري اس ــر توس ب

  آذربایجان غربی

اي با رویکرد تلفیقی نگاري توسعه منطقهیندهآ

مطالعــه  SWOTتحلیــل  سناریونویسی و مدل

ــی و پورســهراب،  مــوردي: اســتان گــیالن (زال

1396(  

ــی، ــی دلف و  سناریونویس

 SWOTل مد

ــوب  شناســایی ســناریوهاي مطل

  گردشگري استان گیالن

ــدهیآ ــنعت ن ــگر ص ــتان يگردش ــتان اس : گلس

ي (الــداغی و شــنهادیپ يراهکارهــا و وهایسنار

  )1397همکاران، 

  سناریونویسی
صــــنعت شناساســــی آینــــده 

   گردشگري استان گلستان

 جــذب يوهایســنار يبنــد تیــاولو و ییشناسا

(آباده علویچــه،  هآباد ریعشا منطقه در گردشگر

  )1398محرابی، 

  سناریونویسی

شناسایی و تبیــین ســناریوهایی 

براي جذب گردشــگر در منطقــه 

   عشایر آباده

 در یســیونویسنار بر یمبتن پابرجا يزیر برنامه

 ۀمطالعــ( داریــپا یاجتمــاع يگردشــگر ةحــوز

(سرایی و علیزاده شورکی،  )بدیم شهر: يمورد

1398(  

ویســی و تحلیــل ونیسنار

  اثیر متوازنت

دوین ســـناریوهاي آینـــده تـــ

   گردشگري میبد

  هاي تحقیق حاضرمنبع: یافته
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 و ممکــن يهانــدهیآ یتمام ارائه ضمن که است شده استفاده زاردیوویسنار افزارنرم با یسیونویسنار کردیرو از حاضر پژوهش در

 قــرار کالن يهايزیربرنامه و ياستراتژ نیتدو يمبنا و گرددیم استخراج شتریب احتمال با یباورکردن يویسنار يتعداد محتمل،

 ییشناســا بــر عــالوه که است یسیونویسنار کردیرو با هرمزگان استان يگردشگر صنعت در پژوهش نیاول مطالعه نیا. ردیگیم

 هــر بــروز بــا متناســب يهاياستراتژ تینها در و صنعت نیا يروشیپ مختلف يهاندهیآ ،يدیکل اثرگذار عوامل و یفعل تیوضع

  .است نموده نیتدو را کدام

 

 شناسی تحقیقروش

ایــن باشــد. آمیخته می تحقیقاتآن جزو  پژوهشکاربردي بوده و روش  تحقیقاتاز نوع پژوهی دارد و ماهیت آینده پژوهشاین 

هــاي اصــلی راناز رویکرد کیفی با هدف درك و شناسایی روندهاي فعلی و آتی مورد نیاز در صنعت گردشــگري و پیش پژوهش

استفاده کــرده اســت. ایــن روش ریزان این صنعت هاي مدیران، مسئوالن و برنامهبر مبناي دیدگاهتاثیرگذار بر طراحی سناریوها 

موضوعات و مقوالت مرتبط انجام شــده ها از طریق شناسایی ه تفسیر آنگردد کو توصیفی می ارزشمند اطالعات کسب منجر به

   هایی رسید که در گسترش دانش نظري نقش داشته و نتایج کاربردي به دنبال دارند.به یافتهتوان و در نهایت می

انیــپا، مقاالت هرمزگان، استان و کشور يگردشگر تیسا نترنت،یا در(جستجو  ايآوري اطالعات از مطالعات کتابخانهبراي جمع

) و روش مصــاحبه نظــر مــورد يهاسازمان و هرمز و قشم ریزاج و بندرعباسروش میدانی (سفر به ، ها و نوشتارهاي مرتبط)مهنا

 1هايرانجهت شناسایی عوامل اصلی یا همان پیش ساختاریافته و رو در رو، تلفنی و از طریق ایمیل) استفاده شد و(از نوع نیمه

اســتفاده شــده  دســناریوویزار افزارمنر ،براي استخراج سناریوها و 3انویو افزارنرم و 2استیپ چارچوبمربوط به تدوین سناریوها از 

. رنــدیگ قــرار مــدنظر ســتیبایمــ حال و گذشته يروندها و،یسنار اساس بر ياستراتژ نیتدو و پژوهش تیماه ياقتضا به است.

 بــر يمــرور قالب در میمستق و يفرد مشاهدات و هیثانو بعامن راستا، نیا در. است تیارجح يدارا يمورد مطالعه روش نیبنابرا

عنــوان مــورد بــه آنبنابراین، استان هرمزگان و سازمان گردشــگري  .ردیگیم قرار پژوهش فرآیند جزء مصاحبه و موضوع اتیادب

  مطالعه انتخاب گردید. 

و  تعیــینمه ساختاریافته براي گردآوري داده، چارچوب کلی سواالت با توجه به مرور گسترده ادبیات پژوهش ین يهادر مصاحبه

جامعــه آمــاري . )شوندگان یکسان بودمصاحبه در مورد تمامی مصاحبه سؤاالت(مصاحبه با خبرگان اقدام شد گزاري سپس به بر

شامل مدیران، معاونان و کارشناسان ســازمان گردشــگري، صــنایع دســتی و میــراث فرهنگــی اســتان هرمزگــان واقــع در شــهر 

یســت اســتان، شــهرداري، اســتانداري و نخبگــان و زکارشناســان ســازمان محــیط، مــدیران و بندرعباس و جزایر قشــم و هرمــز

گویی به سواالت مصــاحبه نیمــهرفت دانش مورد نیاز براي پاسخکه احتمال میییاز آنجا باشد.یمدانشگاهی -کارشناسان علمی

بر استفاده شد.  هابراي انجام مصاحبهو گلوله برفی گیري غیراحتمالی قضاوتی یافته نزد افراد خاصی باشد، از روش نمونهساختار

در  .شــد مشــخصنمونــه  10دریافــت و تعــداد  اطالعــاتی خبرگــان و از خبرگان در دسترس درباره سایر متخصصان ،این اساس

  آماري ارائه شده است.  نمونهمشخصات  2جدول 

                                                             
1 Drivers 
2 STEEP 
3 NVivo 
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هاي هاي سازمانها و دیدگاهفرض انجام این پژوهش بر این اساس استوار است که استراتژي توان گفت کهدر خصوص روایی می

رعایــت چــارچوب شــروع، طــرح  :چــون یهــایاستفاده از تکنیــک براي افزایش قابلیت اعتماد مصاحبهثابت است.  گیرندهتصمیم

. پس از تحلیل ها و خودبازبینی پژوهشگر مدنظر قرار گرفتسواالت و پایان مصاحبه، جلوگیري از پراکندگی و تعصبات در پاسخ

آنچه که به دست آمده است بــا واقعیــت  انطباققرار گرفت تا از  خبرگاننفر از  سهدر اختیار هاي ثبت شده و دادهها، نتایج داده

وجــود در میان خبرگان ت التنوع ممکن از نظر سن، جنسیت و سطح تحصی حداکثرشد  تالش ،اطمینان حاصل شود. همچنین

  .دباش -داشته

 يآمار نمونه اتیخصوص :2 جدول

  سازمان  سمت
 سابقه

  فعالیت

مدرك 

  تحصیلی
  جنسیت

  مرد  کارشناسی ارشد  سال 12  گردشگري  *رئیس سازمان

  مرد  کارشناسی ارشد  سال 11  گردشگري  *مالی معاون

  زن  کارشناسی ارشد  سال 7  گردشگري  زیستمحیط معاون

  مرد  کارشناسی  سال 12  گردشگري  مسئول دفتر

  مرد  سی ارشدکارشنا سال 10  شهرداري  *ریزي و توسعهمعاون برنامه

  مرد  کارشناسی ارشد  سال 11  زیستمحیط  معاون

  مرد  دکتري  -  -  *نفر) 4خبرگان دانشگاهی (

  

ها بــه انجام و بررســی مصــاحبه هاي مکتوب ثبت شدند.ها از طریق یادداشت برداري و ضبط صدا در حین مصاحبه و ایمیلداده

ها و تعیین اولویت عوامل از تهی شد. مرحله بعدي فرآیند استخراج محركها منرانها و پیشفهرست بلند باالیی از انواع محرك

شوندگان بود. هدف از این کار، ایجاد مدل ذهنی مناسب در مورد عواملی است که بیشترین تاثیرگذاري را بــر نقطه نظر مصاحبه

عوامــل  :رسی شدند. منظور از عوامل بیرونــیدر قالب دو مقوله کلی عوامل بیرونی و درونی بر ،ها دارند. عواملگیريروند تصمیم

گذار در اجتماع است که بر روند سناریونویســی تــاثیر گذارنــد. عوامــل اجتماعی، اقتصادي، سیاسی، محیطی و تکنولوژیکی تأثیر

ي هازیست، شهرداري، سازمانسازمان محیط(نفعان است درونی یا سازمانی محصول عملکردهاي سازمان گردشگري و دیگر ذي

  ها، از تحلیل استیپ استفاده شد.بندي آنمردم نهاد و غیره). براي شناسایی عوامل اصلی و دسته

ي هاشــاخصعامــل در قالــب  98در مجمــوع تعــداد  مصــاحبه 10شده در ادبیات موضوع، و تحلیــل هاي انجامیبررسبر اساس 

 23 ،بنــدي عوامــل، در نهایــتحذف شــدند. بــا خوشــهي خارج از موضوع هابخشاستیپ و عوامل درون سازمانی شناسایی شد. 

  عامل اصلی شناسایی شد.

افــزار ، از نرمهــادادهو نیز تائید پایایی تفســیر  شدهبنديعوامل دسته يهادر مرحله بعد، به منظور اعتباریابی و تائید روایی یافته

اســت و ابــزاري مناســب بــراي مــدیریت، تحلیــل و هاي تحلیــل داده کیفــی یســتمسافــزار از جملــه انویو استفاده شد. ایــن نرم

-وارد نــرم ،هاي مصاحیهمتن). 2007؛ بازلی، 2003شود (بسیط، یماستفاده  هادادهبندي دهی اسناد است و براي دستهسازمان

ستفاده گردید. مضامین مورد نظر براي مصاحبه کدگذاري و در صورت وجود مضامین مشترك از همان کدهاي قبلی ا افزار انویو

ها، تحلیل، ترکیب و تلفیق کدها در قالب مفاهیم صورت گرفت. مفــاهیم شناســایی شــده بــر اســاس شد. پس از کدگذاري متن
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بر اساس این  بندي و چندین بار مورد بازنگري قرار گرفت.هاي اصلی و فرعی دستهبرداشت پژوهشگر از موضوع به صورت مقوله

  .شدندو مابقی حذف اصلی شناسایی  هايرانیشپعنوان مورد به 15، تنها اولیه هشدعامل شناسایی 23تحلیل از میان 

 پایــایی تعیین به خود دسناریوویزار افزارنرم شود.تائید می افزارنرمتوسط خود  سناریوویزارد، پایایی نتایجانویو و افزارهاي در نرم

 فاقد ورودي هايداده که صورتی در. دهدمی انجام متغیرها درونی اريسازگ تعیین با را کار این و کندمی اقدام ورودي هايداده

 .داد نخواهد ارائه را سناریوئی و خروجی هیچ ها،داده سازگاريعدم بدلیل افزارنرم این باشند، پایایی

 تجزیه و تحلیل

عنوان چهار نفــر از افــراد جامعــه آمــاري بــههاي محتمل براي عوامل، از پانل کارشناسان نظرخواهی شد. براي شناسایی وضعیت

عامــل کلیــدي  15بــراي  در نهایت،اند. با عالمت ستاره (*) مشخص شده 2پانل کارشناسان انتخاب شدند که در جدول شماره 

هاي محتمــل بــراي هــر عامــل محتمل در قالب طیف نامطلوب تا مطلوب تعیــین گردیــد. وضــعیت توضعی 42شناسایی شده، 

در هــا آن هايو زیرمجموعهعامل شناسایی شده  15 باشد.وضعیت متفاوت می 4تا  2ها بین ه و در مواردي تعداد آنمتفاوت بود

  ارائه شده است.  3جدول 

 هرمزگان استان يگردشگر ندهیآ در آن یاحتمال يهاتیوضع و يدیکل عوامل: 3 جدول

  ملزیرمجموعه هر عا  عامل کلیدي  زیرمجموعه هر عامل  عامل کلیدي

  مدیریت شیوه

  محورگرا و برنامهمدیریت توسعه

  کارانه و ضعیفمدیریت محافظه

مدیریت ضدتوسعه و ناکارآمــد (بحــران 

  مدیریتی)

ــــــــوانین و  ق

  مقررات (دولت)

  حمایتی

ــت محــدود ــدگی نســبی  -حمای بازدارن

  (بالتکلیفی)

  بازدارنده

تأمین بودجــه و 

  گذاريسرمایه

ز و هاي مــورد نیــاتأمین کامــل بودجــه

  جذب سرمایه از بخش خصوصی

تأمین نسبی بودجــه و برطــرف کــردن 

  گذاريبرخی موانع سرمایه

هاي عدم تأمین بودجه و فــرار ســرمایه

  بخش خصوصی

اکوسیســــتم و 

  محیط

  گردشگري سبز

  افزایش آگاهی نسبت به محیط زیست

  بی تفاوتی

  زیستاضمحالل محیط

  هازیرساخت

  هاتوسعه زیرساخت

  ادامه روند فعلی توسعه تدریجی و

ــف توســعه  ــال محــدودیت و توق اعم

  هازیرساخت

  مناطق آزاد

ـــاري ـــوي تج ـــب ق ـــگري -قط گردش

  اي جنوبفرامنطقه

  ايتوسعه تدریجی و ایفاي نقش منطقه

  سوزيرکود و فرصت

تعامل بــا دیگــر 

  هاسازمان

  تعامل سازنده

  اي مسائل)تنازع (پاره

  تعارض (بسیاري از مسائل الینحل)

  قبابازار و ر

  افزایش سهم در بازار و رقابت باال

  حفظ سهم در بازار

  ورود رقباي جدید و کاهش سهم بازار

  مشتریان

  ارزش محور

  سالیق ترکیبی

  هزینه محور

  پرسنل
  توانمند و داراي مهارت کافی

  هاي الزمفاقد مهارت و توانمندي
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ـــــــهر  آوازه ش

ــــــــــد ( مقص

 گردشگري)

  مشهور و مثبت

  عدم اشتهار

  ه با بار منفیبدنام و همرا

ــــــا و آژانس ه

  هانمایندگی

  فعالیت در جهت توسعه گردشگري

صرفاً محدود بــه اخــذ روادیــد وصــدور 

  بلیت

  رویدادها

  خلق رویدادها

  از رویدادها برداريبهره

ـــــــــاوري   بی توجهی به رویدادها فن

  اطالعات

ــک و  ــت الکترونی ــیع دول ــتقرار وس اس

  شهروند الکترونیک

العــاتی و هــاي اطرشد تدریجی فناوري

  ارتباطی

  عدم توسعه و کاربرد ضعیف

  هاي بیشتراعمال محدودیت

  شرایط اقلیمی

  تغییرات فصلی و آب و هوایی جزئی

  تغییرات نسبی منفی

  تغییرات شدید و ناگهانی

  

از طریــق  آمــده -هــاي بــه دســتبنــدي و تحلیــل داده مدیران و اولویــت ها از طریق مصاحبه با کارشناسان وي دادهآورجمعبا 

 نــامه بــ تمییالگــور از نرم افــزاراینسناریو ویزارد فراهم گردید.  افزارنرمو شناسایی عوامل اصلی، امکان استفاده از  انویو افزارنرم

ایــن . باشــندمی ویســنار هايکیتکن يبرا استاندارد يابزار متقابل ریتاث يهاروش. کندیم استفاده 1ل متوازن تاثیر متقابلیتحل

 ســازگار يوهایســناردر قالــب  نــدهیآ از یرفتنیپــذ هايوضعیت استنتاج به منظور را افتهیساختار يندهایفرآ از يتعداد هاوشر

  .باشدمی کیستماتیس انفعاالت و فعل و تعامالت درباره خبرگان يهاقضاوت هیپا بر و آورندمی فراهم

. دیــگرد دزاریوویسنار افزارنرم وارد شده فیتعر عوامل. شد فیعرت شدهییشناسا عامل 15 يبرا یاحتمال تیوضع 42 مجموع در

 نیــا يهاســلول کردن پر يبرا. شود نییتع متوازن تاثیر متقابل سیماتر در مختلف عوامل يگذارریتاث تا بود الزم مرحله نیا در

 عــدم ایــ وقــوع بــر تواندیم يریتاث هچ گانه 42 عوامل از کدام هر وقوع که شود -داده پاسخ سوال نیا به باید ،42×42 سیماتر

تــاثیر +: 3( -3 تــا +3 فیــط قالــب در بــرهم عوامل ياثرگذار س،یماتر نیا چارچوب براساس باشد؟ داشته هاتیوضع ریسا وقوع

: تــاثیر متوســط -2: تــاثیرکم معکــوس، -1+: تاثیر کم مستقیم؛ صفر: عــدم تــاثیر؛ 1: تاثیر متوسط مستقیم؛ +2شدید مستقیم؛ 

 ب،یــترت نیــا بــه .شــد انجــام) نفــر 4( شــوندگانمصاحبه نیب از کارشناسان پانل مشارکت با: تاثیر شدید معکوس) -3؛ معکوس

  .شودیم مشخص هاتیوضع بودن سازتیمحدود ای اثریب ،يتوانمندساز یژگیو

ســناریوي  247ناریو با سازگاري بــاال و س 18 افزارنرماین  تینها در ،و اجراي آن بعد از وارد نمودن میزان تاثیر در سناریوویزارد

 يویســنار 247. وجــود دارد اســتان يگردشگر صنعت بر باال اریبستاثیر  ازیامت با ویسنار 18 به عبارت دیگر، ضعیف را ارائه داد.

 هــایبررســ از تعــداد، نیــا يگذاراستیس و لیتحل بر بودنو زمان يدشوار به توجه با که دارند وجود زین فیضع احتمال با گرید

 يهاتیوضــع بــر نــامطلوب يهاتیوضــع ینســب طرهیســ دهندهنشان گانه 18 يوهایسنار هیاول يهایبررس .شدند گذاشته کنار

 هیــاول جــهینت. هســتند تیمطلوب سمت به شرفتیپ روند و مطلوب يهایژگیو يدارا زین وهایسنار از يتعداد البته. است مطلوب

  . است استان يگردشگر توسعه ریمس در عمده يهاچالش وجود دهنده نشان وهایسنار لیتحل

داده  -5+ تــا 5ها امتیــاز بــین براي درك وضعیت و ایجاد زمینه کمّی از صفحه سناریوها، بر اساس طیف به هر یــک از وضــعیت

امتیــاز  .ددتســهیل گــربه جاي تعریف وضعیت در جدول سناریوها، از اعداد اســتفاده شــد تــا تفســیر نتــایج  ،شد. به این ترتیب

                                                             
1 CIB 
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هاي چندگانه عوامل مختلــف بــر بنابراین با توجه به این جدول، وضعیت آورده شده است. 4اختصاصی به هر وضعیت در جدول 

  گانه مطلوبیت تا بحران، مشخص شدند. اساس طیف پنج

 ویسنار صفحه در هاتیوضع و اعداد مفهوم فیتعر: 4 جدول

  امتیاز  وضعیت  ویژگی

  5  بسیار مطلوب  هاشرایط ممکن در گردشگري استان و تحقق ماموریتحاکم بودن بهترین 

روندهاي مطلوب جهت تحقــق اهــداف، حــذف موانــع توســعه و فــراهم شــدن 

  هابسترهاي الزم براي تحقق ماموریت
  3  روند مطلوب

  0  بالتکلیفی)(ایستایی   بالتکلیفی در وضعیت گردشگري استان، رشد تدریجی و پروژه محوري

  -3  در آستانه خطر  رفتها، رشد گاهی و گاهی منفی، عقب ماندگی و پسرفتن از ماموریتفاصله گ

، حــاکم شــدن شــرایط ریزيبرنامــهمــداوم، فاجعــه  رفــتبحران مدیریتی، پس

  ، عدم تحقق اهدافهابخشنامطلوب در همه 
  -5  بحران

 

 6(وضــعیت داراي رونــد مطلــوب  16، )درصــد 11(وضعیت کامالً مطلــوب  30وضعیت حاکم بر صفحه سناریو،  270از مجموع 

 35 و )درصــد 62/19(وضــعیت در آســتانه خطــر و بحــران  53، )درصــد 50(وضعیت در حالت ایستا و بالتکلیفی  136 ،)درصد

و بــر  بنــديسناریوهاي باورکردنی بر اســاس میــزان مطلوبیــت رتبــه 5جدول . در باشدمی )درصد 13(وضعیت در حالت بحران 

  .اندشدهبندي گروه اندو برحسب رتبه و درصدي که کسب نموده ها به یکدیگربت آنمبناي قرا

 تینامطلوب تا تیمطلوب زانیم اساس بر یباورکردن يوهایسنار يبندرتبه :5 جدول

  سناریوها
ــــد  درص

  امتیاز
  وضعیت کلی  گروه  شرایط

  اول  روند بسیار مطلوب  80  سناریوي دوم
بــوده  الشرایط بسیار مطلوب و ایــده

  نیست.مطلوب صد ولی صددر

  روند مطلوب  33/57  اول سناریوي

  دوم

ــحاکم ــب تی ــدها ینس ــبتاً يرون  نس

 بــر مــوثر عوامــل یبرخــ در مطلــوب

  يگردشگر
  روند مطلوب  28  سناریوي هفتم

ـــــــــناریوي  س

  سیزدهم
  روند بسیار آرام یا حفظ حالت  33/9

  سوم

 در ایــ ییســتایا حالــت در هاتیوضع

 هايدرصــد بــا یجیتــدر افــت حالت

 ییســتایا رونــد و دارنــد قــرار زینــاچ

  است حاکم

ـــــــــناریوي  س

  هجدهم
  روند بسیار آرام یا حفظ حالت  66/6

ـــــــــناریوي  س

  دوازدهم
  روند نامطلوب تدریجی  -33/1

  روند نامطلوب تدریجی  -33/9  سناریوي پنجم

  در آستانه بحران  -66/22  سناریوي هشتم

  چهارم

ــ ریتصــو ــامطلوب یذهن  يدتاحــ و ن

 و تنــازع ،يگردشــگر مقصد از یمنف

 از ياپــاره مانــدن نحــلیال و تعارض

 را نفعيذ يهاسازمان نیب موضوعات

  در آستانه بحران  -66/26  سناریوي پانزدهم

ـــــــــناریوي  س

  چهاردهم
  در آستانه بحران  -28
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  .دهدیم نشان  در آستانه بحران  -28  سناریوي ششم

  راندر آستانه بح  -28  سناریوي نهم

  در آستانه بحران  -33/29  سناریوي سوم

ـــــــــناریوي  س

  شانزدهم
  در آستانه بحران  -33/29

  در آستانه بحران  -40  سناریوي چهارم

  در آستانه بحران  -48  سناریوي هفدهم

  پنجم  بحران کامل  -33/77  سناریوي یازدهم

ــت در هاتیوضــع از کــدامچیهــ  حال

 تیوضــع در عوامل و ستندین مطلوب

  .دارند قرار بحران آستانه ای بحران

  

 را هــاآن ياربــ مناســب استراتژي انتخاب و تحلیل کیفیت است ممکن ،رو این ازو  بود خواهد گیرزمان بسیار سناریو 18 تحلیل

ت تــرین حالــحالــت ایســتا و محتمــل تــرینمحتمــل و بدبینانــه بینانــه،خوش سناریوي چهار ،دلیل همین به. کند نقصان دچار

 ســناریوي بینانــه،خوش سناریوي ها توسط پانل کارشناسان پیشنهاد گردید.هاي مرتبط با آنو استراتژي شدند انتخابنامطلوب 

 محتمل، سناریويو  دارد را وبلنامط حاالت بیشترین که است سناریوئی بدبینانه، سناریوي و ،مطلوب حاالت بیشترین که است

  .باشند هاوضعیت فراوانی بیشترین جزو آن ايهوضعیت تمامی که است سناریوئی

این دو سناریو نسبت به دیگــر ســناریوها داراي بیشــترین : )1بینانههاي محتمل (خوشسناریوي اول و دوم، بهترین حالت

یــن روي گردشگري استان هستند. روندهاي حاکم بر اترین سناریوهاي پیشترین و مهمهاي کامالً مطلوب بوده و محتملحالت

گردشــگران  زیســت و افــزایش تعــدادگذاري، حمایت از گردشگري، توجه به محیطها و سرمایهسناریوها حاکی از افزایش بودجه

محور است. در صورت وقوع چنین سناریوهایی که احتمال وقوع نسبتاً باالیی هم دارنــد، بایــد نقــاط ضــعف و قــوت آنهــا -ارزش

  استراتژي زیر براي این سناریوها پیشنهاد گردید: ،بنابراین تدوین گردد. هاي مناسببررسی و در نهایت استراتژي

هاي هاي محیطــی، اقتصــادي و جاذبــهچه بیشتر از پتانسیلگیري هر اي و فراملی با بهرهطقهرقابت در عرصه من ارتقاي سطح - 

 الخصوص گردشگري ساحلی و دریایی در مناطق آزادگردشگري استان علی

 ي جدید و در عین حال تالش براي حفظ سهم در بازارشناسایی بازارها - 

 فنــاورياز ایــن  نهادهاي وابسته و اســتفاده حــداکثربکارگیري همه جانبه فناوري اطالعات و ارتباطات در درون سازمان و در  - 

 براي معرفی تصویري مطلوب از گردشگري استان

واالت مشتریان و افــزایش ســطح خــدمات اینترنتــی و برگــزاري گویی به سهاي اینترنتی و خدمات آنالین، پاسخایجاد پایگاه  - 

 تورهاي مجازي

 ايهاي محلی و منطقهها در معرفی فستیوالبازاریابی رویدادها و استفاده از رسانه - 

هاي تشویقی بر اساس تعداد تورهاي برگــزار شــده و هاي مسافرتی و گردشگري به طرح مارکوپولو و ارائه طرحپیوستن آژانس - 

  اقامت گردشگرانمدت 

                                                             
1 Optimistic 



    203   هاي بخش گردشگري در بازتولید گردشگري مذهبی از طریق میانجی سرمایه اجتماعی ...تدوین استراتژي

این سناریو در واقع ادامه وضعیت موجود و روندهاي فعلی اســت. گرچــه در ایــن : ترین حالت ایستاسناریوي سوم، محتمل

ر بــه ایجــاد شــرایط بحرانــی در توانــد منجــتوجهی به سه عامــل در آســتانه خطــر میسناریو وضعیت بحرانی وجود ندارد اما بی

هاي دیگــر گرا بــدون وجــود ســرمایه و همکــاري ســازماناست که مدیریت توســعه اینیو موید مدت گردد. شرایط این سناربلند

  کارشناسان استراتژي زیر را پیشنهاد نمودند: لذا، تواند در پیشبرد اهداف خود چندان موفق عمل کند.نمی

هاي الزم بــا دریافــت بودجــهمجلس و دولت از طریق نمایندگان و پافشــاري بــراي  تالش براي جلب حمایت قانونی بیشتر در - 

 اعمال نفوذ از طریق نمایندگان و احزاب

هاي مشترك و تعیــین اهــدافی کــه مــورد با ایجاد کارگروهفزایش قدرت در روابط بین سازمانی ایجاد فضایی براي گفتمان و ا - 

 باشدنفعان توافق اکثریت ذي

 هاي استان به طور گستردهها و تبلیغات و معرفی جاذبهتالش براي ایجاد فرهنگ گردشگري و گردشگرپذیري از طریق رسانه - 

یبانی و حمایت از بخش خصوصــی تگذاران بخش خصوصی و جلب حمایت دولت براي پشبراي جلب سرمایه ایجاد فضاي امن - 

 از سویی دیگر قانون اساسی 144در راستاي بند 

هاي توسعه سازمان به دانشگاه و تامین منــابع از پروژهسپاري برخی شناسان و خبرگان دانشگاهی و برونهمکاري بیشتر با کار - 

 هااز بستر این همکاري کردهانسانی تحصیل

 زیست و لزوم حفظ آنافزایش آگاهی عمومی نسبت به محیطهاي مردم نهاد با هدف تشکیل سازمان - 

پیشبردي و آموزشی بــا هــدف  هايمهبرنا اجرايکارگیري افراد شایسته و ت از کار در سازمان گردشگري و باي مثبارائه وجهه - 

  1هاکنان در سازمان و در آژانسافزایش مهارت کار

شــود. در این سناریو، هیچ نوع مطلوبیت یا حتی روند مطلوبی مشــاهده نمی: ترین حالت نامطلوبسناریوي چهارم، محتمل

هاي دیگــر عوامــل چنــدان دور از وجود وضعیتبا اینکه تعداد وضعیت بحرانی در این حالت فقط شامل رقابت و بازار است که با 

ا در آستانه خطر و بحران هستند. استراتژي پیشــنهادي بــه صــورت عوامل در حالت ایستایی و بالتکلیفی ی غالباما  ذهن نیست

  باشد:زیر می

 تجدید نظر در ساختار مدیریت و انتصاب مدیران بر اساس شایستگی - 

هاي هیجانی، تضمین امنیت سرمایه، بازنگري در قــوانین مالیــاتی و جی با ایجاد مشوقگذاري خارفراهم نمودن زمینه سرمایه - 

 گمرکی

 هاي آنکاهش محدودیت در عرصه فناوري اطالعات و ارتباطات و تاکید بر توسعه و استفاده از قابلیت - 

 زیست و افزایش مناطق تحت حفاظتهاي ویژه براي حفظ محیطکارگروه تشکیل - 

 زیست و آثار حفاظت شده منطقهگران محیطهاي قانونی بیشتر، جرایم نقدي سنگین براي تخریبمایتتالش براي جلب ح - 

 هاي نیمه کاره دولتی به بخش خصوصی با تضمین برگشت سرمایهواگذاري پروژه - 

 برداري از فصول پیک سالاي و بهرهتوسعه بازار در داخل کشور و به صورت منطقه - 

  محور با هدف حفظ گردشگران فعلیهگردشگران هزینحمایت از گردشگري محلی و  - 
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این دو سناریو با اخذ بیشترین رتبه روند نــامطلوب، داراي : )1هاي محتمل (بدبینانهسناریوي پنجم و ششم، بدترین حالت

ود نــدارد و بالتکلیفی یا در آستانه بحران هستند. در این دو سناریو هیچ نــوع نقطــه قــوتی وجــ بیشترین تعداد عوامل بحرانی و

وقــوع ایــن دو با این تفاوت که شدت و تعــداد رونــدهاي نــامطلوب بیشــتر اســت.  عف آنها مشابه سناریوي چهارم هستنقاط ض

ي بحران هستند، کامالً دور از ذهــن بــوده و ها تمامی شرایط بحرانی یا در آستانهسناریو که سناریوهاي بدبینانه هستند و در آن

  هاي مقتضی کنار گذاشته شدند.ها و تدوین استراتژيند بررسیاز این جهت از ادامه رو

 را آینده گردشگري استان در وقوع ها، احتمالوضعیت از متفاوتی هايترکیب با باورکردنی سناریوي 18 دهد کهنشان می نتایج

 ســناریوها ایــن از کمتــري عدادت کهاین با دیگر سناریوهاست.  از بیشتر سناریوهاي مثبت وقوع احتمال خوشبختانه، که دارند

 شــرایط تحقــق احتمــال ولــی دهنــدمی -نشان را نامطلوب هايگانه حالت 18 از سناریوهاياي عمده بخش و هستند مطلوب

بــا نگــاهی کلــی بــه وضــعیت ســناریوها و  .است مطلوب شرایط تحقق احتمال ازتر پایین مراتب به بحرانی درگردشگري استان

قــرار دارنــد. هرچنــد » رونــد مطلــوب«شود که بیشتر سناریوهاي پیش رو در وضعیت ئه شده، مشخص مینمودارها و جداول ارا

رســد رونــد مطلــوب بــر رونــد مطلوب نیز در این میان قابل توجه هستند اما با احتساب مجموع عوامــل بــه نظــر میروندهاي نا

  نامطلوب سیطره دارد.

  و پیشنهادات گیريیجهتن

 ها،سازمان گرید با تعامل ها،رساختیز ،يگذارهیسرما و بودجه نیتأم ت،یریمد وهیش :ازي شده عبارتند هاي اصلی شناسامحرك

 آزاد، منــاطق ط،یمحــ و ستمیاکوس ،)دولت( مقررات و نیقوان ،یمیاقل طیشرا دادها،یرو ،)يگردشگر مقصد( شهر آوازه ان،یمشتر

وضــعیت ممکــن اســتخراج  270هــا، که بر مبنــاي ایــن محــرك اطالعات يفناور و ها،یندگینما و هاآژانس پرسنل، رقبا، و بازار

ســه ســناریوي بــا لحــاظ نمــودن مطلوبیــت، سناریوي سازگار با امتیاز تاثیر متقابل بــاال انتخــاب شــدند.  18گردید. از بین آنها 

  خوشبینانه، محتمل و بدبینانه مورد تحلیل قرار گرفت. 

 بالتکلیفــی بــا مطلوبیــت کــم اســتدهنده حاکمیت وضعیت ایســتایی و شگري استان، نشانعلی حاکم بر گردتحلیل روندهاي ف

حاکی از سیطره کلی روندهاي نسبتاً مطلوب در آینده گردشگري استان است. هر چنــد بــروز  ،نتایجتدریجی و آهسته).  (توسعه

هاي مطلــوب کمتــر ها در مقایسه بــا بــدیلآنشرایط بحرانی و ایستا در برخی عوامل کلیدي دور از ذهن نیست اما درصد وقوع 

موضــوع در که ایــن  ي بحران یا مطلوبیت صددرصد نیستهاي آتی داراقابل توجه این است که هیچ کدام از وضعیت نکته است.

 فرآینــد بــر مــؤثر و اصــلی بــازیگران عامل کلیدي 15 هرمزگان استان در گردشگري مجموع، در است. عقالنیکامالً  عالم واقع

 اگرچه نیز استان رويپیش احتمالی سناریوهاي و مناسب نیست چندان عوامل این فعلی وضعیت که هستند توسعه این صنعت

  دور از انتظار نیست. بحرانی شرایط وقوع ولی دهندمی نشان مطلوب را شرایط وقوع به فراوانی امیدهاي

برخــوردار بــوده اســت. بــا اي شدهاز پیش تعیینهاي ز استراتژيتوسعه کشور اهاي سازمان گردشگري همواره در راستاي برنامه

و نبود هماهنگی و همخــوانی ها محیطی و شدت تغییرات در عوامل موثر بر تدوین این استراتژيهاي توجه به افزایش پیچیدگی

رســد. ایــن روري بــه نظــر میهــا ضــتــدوین آن هاي سازمان و شــیوهدر استراتژي بین نتایج واقعی و آرمانی، نیاز به تجدید نظر

 عنوانبــهتوانــد ها، میریزي مبتنی بر سناریو در سازمانبه واسطه روش انجام آن و استفاده از رویکرد نسبتاً نوین برنامه پژوهش

                                                             
1 Pessimistic 
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گیرندگان تصمیم هاي ذهنی مدیران وتر و نیز رویکردي براي تحلیل و بازشناسی مدلهاي قويچارچوبی براي تدوین استراتژي

  کار رود. ه ان بنفعذيسایر هاي اصلی سازمان و آشنایی با خواسته

گــذار دیگــري بــه غیــر از عوامــل حاضــر در مطالعات آتی، با توجه به تغییرات فزاینده محیطی، احتمــاالً رونــدها و عوامــل تاثیر

تــوان ن گردد. از این رویکرد میها ممکن است سناریوهاي کمابیش متفاوتی تدوید و در نهایت با تحلیل آنخواهند ششناسایی 

ها، نحــوه رانهاي متفاوت استفاده کرد. استخراج پیشهاي گردشگري مناطق دیگر و حتی سازماندر تدوین سناریوهاي سازمان

تواننــد در هاي انتخاب شده نیز هــر کــدام میهاي سناریونویسی، همکاري جامعه آماري و نمونهها، کیفیت کارگاهگردآوري داده

  روجی کار اثرگذار باشند. خ

سلســله ها وجود دارد. با توجه به ســاختار مختلفی براي تدوین سناریوها، کمیّت و کیفیت و نحوه تحلیل آنهاي و مدلها روش

شود محققــان عالقمنــد بــه ایــن می توصیههاي تابع، سازمان هاي کلی براياستراتژي يغ و القاو ابالها مراتبی حاکم بر سازمان

و در قالــب تر خود را بــه صــورت گســترده پژوهش دامنه ،هاي مناسبتر و تدوین استراتژي، جهت ترسیم سناریوهاي قويهحوز

هاي تابع بررسی نماینــد. بــه ایــن را در قالب سازمانها سازمان گردشگري کل کشور انجام دهند و میزان موفقیت این استراتژي

  گردد.انجام نشد نیز قابل اجرا می پژوهشو که در این گام ششم یعنی اجرا و نظارت سناری ،ترتیب
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