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 هاي ظرفیتهاي فراوان تاریخی و فرهنگی از  یزد به سبب وجود جاذبه استان :مقدمه

ن هدف ای .و ناشناخته فراوانی در عرصه گردشگري تاریخی برخوردار است شده شناخته

از بعد (پژوهش ارائه مدلی پویا از عوامل مؤثر بر توسعه گردشگري تاریخی استان یزد 

  .باشد می) گردشگران خارجی

و شناسایی عوامل مؤثر بر توسعه  شده انجامپس از مرور پیشینه تحقیقات  :ها روش

تم، هاي سیس و با استفاده از رویکرد پویایی مشخصترین این عوامل  گردشگري تاریخی، مهم

  .است شده سازي شبیهها ترسیم و  لی بین آنممدلی از این عوامل و روابط ع

 شده ارائهدر این پژوهش مدلی پویا از عوامل مؤثر بر توسعه گردشگري تاریخی : ها یافته

هاي  نتایج این پژوهش نشان داد که ضرورت جذب گردشگران تاریخی چالشی در سال. است

با استفاده . ردشگران عاملی کلیدي در این عرصه خواهد بودآینده و درپی آن جلب رضایت گ

  .است شده بررسیهاي علی و حساسیت این متغیرها  از این مدل، رفتار متغیرهاي کلیدي، حلقه

پیچیده بوده و شامل اي پویا و  گردشگران خارجی، مسئله مراجعه: گیري بحث و نتیجه

 ونقل حملکیفیت خدمات، جمعیت، سیستم هاي دولت،  مختلفی مانند سیاست تعامالت عوامل

ها و آگاهی از  نتایج این پژوهش نشان داد که متغیرهاي آموزش، وضعیت هتل. باشد می

نیازهاي گردشگران عوامل مهم و حساسی در ارتباط با مراجعه مجدد گردشگران خارجی به 

  .باشند استان یزد می
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  مقدمه

هاي  ردشگري و لزوم بررسی و تحقیق در مورد آن با توجه به نقشگ امروزه اهمیت

این فعالیت در دنیاي . کس پوشیده نیست مهم اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی بر هیچ

ترین عوامل تولید ثروت، کار، ایجاد پویایی، جابجایی  کنونی به صورت یکی از مهم

ورود گردشگران ). 1382اخالق،  مشبکی و ملک(ها درآمده است  ا و ثروت ملته انسان

شود که از این  هاي اقتصادي جدید می به هر کشور موجب درآمدزایی و ایجاد فرصت

  .)1386مداح، (شود  هاي مختلف فعال می در بخش هاي اقتصادي طریق سطح فعالیت

در . شود و درآمد محدود نمیهاي شغلی  یت و عظمت گردشگري به ایجاد فرصتاهم

گري قادر است منافع ریزي و توسعه از پیش اندیشیده شده، گردش صورت برنامه

مستقیم اقتصادي، اجتماعی، فرهنگی و محیطی را ایجاد و سهم مستقیم و غیر

  .)13850معصومی، (را در توسعه ملی ایفا کند  توجهی قابل

تاریخی و فرهنگی و درمانی در زمره  هاي فراوان طبیعی، ایران به سبب وجود جاذبه

ایران  ).2011جو و همکاران،  پاك( شود مستعدترین کشورهاي جهان محسوب می

فیض، طاهریان و (هاي گردشگري، تاریخی و مذهبی فراوانی است  داراي جاذبه

تواند  هاي اقتصادي و مدیریتی مناسب، میبا فراهم آوردن بسترکه ) 1390زارعی، 

هاي موفق مربوط  سیاست. هاي مهم گردشگران تاریخی شوداز مقصدتبدیل به یکی 

کنند  و کشور فراهم میمزایاي اقتصادي زیادي بر جامعه، ناحیه  تنها نهبه گردشگري 

در این حوزه، . کند توسعه فرهنگی، محیطی و اقتصادي پایداري را نیز ایجاد میبلکه 

هاي  تکارات پایدار در سیاستگذاران بسیار مهم است تا بتوانند اب براي سیاست

  .ترکیب کنند باهممربوط به گردشگري را 

در این راستا استان یزد نیز همانند کشور توجه جدي و کافی به این صنعت نداشته و 

، بلکه نشده انجامکافی  گذاري سرمایه تنها نهدر امر گردشگري تاریخی  خصوص به

رایطی است که استان یزد از شاین در . است نشده تدوینهاي روشنی نیز  سیاست

المللی  ه گردشگري بینصو ناشناخته فراوانی در عر شده شناخته هاي ظرفیت

هاي  توان گفت که یکی از راه توجه به اهمیت گردشگري تاریخی میبا . برخوردار است

تواند شناسایی عوامل مؤثر بر توسعه  براي توسعه این صنعت در استان میاساسی 

  .باشد هاي روشن در این حوزه تدوین سیاستاریخی در استان و صنعت گردشگري ت
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ریزي  اتفاقی و بدون وجود برنامه طور بهتجربه نشان داده است که هرکجا گردشگري 

محیطی و اجتماعی متعددي ظهور  و استراتژي مشخص توسعه یابد، مشکالت زیست

افتخاري و (شود  ت گردشگري بیشتر از فوائد آن میمشکال درازمدتو در  پیداکرده

  ).1385مهدوي، 

هاي سیستم در حوزه عوامل  که تاکنون پژوهشی با رویکرد پویایی با توجه به این

نشده است و با توجه به اهمیت موضوع،  مشاهدهمؤثر بر توسعه گردشگري تاریخی 

در جهت شناخت و بهبود  ند کمک مؤثري در اتخاذ تدابیرتوا تحلیل این عوامل می

هدف . ارتقاي وضعیت گردشگري تاریخی استان باشد درنهایتدار و  یتعوامل اولو

المللی تاریخی  این پژوهش ارائه مدلی پویا از عوامل مؤثر بر توسعه گردشگري بین

نوآوري اصلی این پژوهش . استان یزد و روابط علت و معلولی بین این عوامل است

ها در  این عوامل و بررسی آنهاي  کنش هاي برهم توجه همزمان به روابط و پیچیدگی

نتایج  و ر ادامه ضمن تشریح پیشینه پژوهش، روش تحقیقد. باشد مدلی پویا می

  .ل از پژوهش ارائه خواهد شدصحا

  

  پژوهش پیشینه نظري

گیرد  در فرهنگ وبستر گردشگري به سفري که در آن مسافرتی به مقصدي انجام می

، 1973، 1وبستر(گردد  اطالق می ،برداردو سپس بازگشتی به محل سکونت را در 

واژه گردشگري از قرن  یافته توسعهاین در حالی است که در کشورهاي ). 1218.ص

سریع جایگزین وسایل  ونقل حملویژه از اوایل قرن بیستم که وسایل  نوزدهم و به

  .کلیتی جمعی براي سفر تغییر ماهیت داد سوي بهاز معناي فردي  شدقدیمی 

رسمی و قانونی  طوري بهنعت گردشگري در اکثر کشورها امروزه اصطالح ص

ها و ارتباطات ناشی از کنش  صنعت گردشگري مجموع پدیده. است مورداستفاده

هاي  ها و سازمان ها و جوامع میزبان، دانشگاه متقابل میان گردشگران، سرمایه، دولت

دیگر  ، پذیرایی و کنترل گردشگران وونقل حمل، در فرایند جذب، غیردولتی

گردشگري امروزه تبدیل به یک صنعت ). 3.، ص2009، 2واگنر(بازدیدکنندگان است 

المللی و محلی در  ش از صدها میلیون نفر در سطح بینبی دربرگیرندهجهانی شده که 

                                                           
1-Webster 
2- Wagner 
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ی انواع گردشگري، بازدید گونه شناس ازلحاظ. )3.، ص2003، 1میسون(است  هرسال

 درواقع. مجموعه گردشگري فرهنگی قرار دارندتاریخی در زیر -هاي فرهنگی از مکان

شود که بنیان  طرز تفکر و شیوه رفتار افراد می فرهنگ، موجب تغییرات اساسی در

گردشگري ). 1386کاظمی، (توسعه و رشد اقتصادي و اجتماعی بر آن استوار است 

اي ه اذبههایی که ج ت افراد از محل سکونتشان به مکانفرهنگی عبارت است از مسافر

ارضاي  منظور بهیابی به اطالعات و تجارب  دست قصد بهجایی  این جابه. فرهنگی دارند

گردشگري فرهنگی ). 1996، 2ریچاردز(شود  یازهاي فرهنگی گردشگران انجام مین

این موضوع در مورد . دهد قاضاي جهانی گردشگري را تشکیل میبخش مهمی از ت

گزارش وزارت فرهنگ و  پایهکه بر  اي نهگو بهیابد  ایران نیز مصداق میگردشگري 

اند، بر اساس  کرده گردشگرانی که از ایران بازدید می 1380ارشاد اسالمی در سال 

شوند که هر یک از آنها خود در قالب سه  داخلی و خارجی تقسیم میمبدأ به دو بخش 

از این میان . گیرند گردي جاي می نگی و مذهبی و طبیعتنوع گردشگران فره

گردشگري داخلی و چه خارجی  ◌ٔ درزمینهدشگري فرهنگی بیشترین میزان را چه گر

مهم  دوشاخهتوان به  گردشگري فرهنگی را می .)1390عظیمی و همکاران، ( دارد

در این بررسی . تقسیم کرد) زیارتی(و گردشگري دینی) میراث(گردشگري تاریخی 

قرار خواهد  دبررسیموردر حوزه گردشگري فرهنگی ) میراث(گردشگري تاریخی 

  .گرفت

اهمیت صنعت گردشگري و غناي فرهنگی مردم کشور ایران، لزوم توجه به 

اي و نیز رشد و  اي و ناحیه گردشگري تاریخی را جهت پیشبرد اهداف ملی، منطقه

گردشگري ).1390دادپور و رضازاده، (سازد  توسعه اقتصادي را در اذهان بارور می

توان فضاها و  آن می بر تکیهاست که با  فرهنگی گريیکی از انواع گردشتاریخی 

اندازي مجموعه گردشگري طراحی کرد تا بدان وسیله  هاي متفاوتی جهت راه کاربري

با طراحی یک معماري مدرن در قالب حفظ اصول معماري سنتی و بومی بتوان به 

توسعه ). 1377قهرمانی، (هاي گردشگري پرداخت  ها و سایت احیاي مجموعه

هاي اقتصادي، فرهنگی و ساماندهی فضاهاي  گیري بهره موجبردشگري تاریخی گ

شناسی، کشف و احیاي آثار تاریخی و کمک به  هاي باستان بهینه براي انجام فعالیت

                                                           
1- Mason 
2-Richards 
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ملتی  ورسوم آدابشناساندن فرهنگ و  درنهایترونق اقتصادي، ایجاد امنیت و 

  .شود میتاریخی هزارساله  باسابقه

  

  پژوهش پیشینه تجربی

هاي اقتصادي و اجتماعی  اخیر، رشد و توسعه گردشگري در فعالیت قرن نیمدر طی 

گردشگري در حال رشد است و حتی اگر در ). 2009، 1شارپلی(بوده است  توجه قابل

برخی . شود رشد دیده می مدت طوالنیهایی رشد، کم باشد؛ اما باز در  دوره

بینانه نیست  این دیدگاه واقع. دانند می داروي مسائل توسعه منطقه را نوش گردشگري

بررسی اثرات مثبت . اساسی باشند مضراتیتوانند همراه با  زیرا منافع گردشگري می

کند که تصمیم در مورد توسعه گردشگري، باید  و منفی گردشگري، مشخص می

  .گرفته شود دقت به

 ازجملهروبنایی  گذاري، موانع جغرافیایی و مسائل مشکالت اجتماعی، کمبود سرمایه

عوامل بازدارنده صنعت گردشگري در  عنوان بهدر جاي خود ... امنیت، تبلیغات و 

ها، مراکز  چنین کمبود بسترهاي الزم اجتماعی مانند هتل هم. آید می حساب بهمنطقه 

باشد که  تنگناهاي اجتماعی فعلی می ازجملهگردشگري، آثار فرهنگی و نظایر آن 

  ).1386دوالبی و شیخی، اسالمی (باشد  ریزي می ا نیازمند برنامهه توسعه و بهبود آن

به یکی از ارکان  شدن تبدیلگردشگري و اقتصاد گردشگري در حال حاضر، در حال 

ریزان و  اصلی اقتصاد تجاري جهان است، افزون بر این بسیاري از برنامه

سعه پایدار یاد رکن اصلی تو عنوان بهتوسعه نیز از صنعت گردشگري  گذاران سیاست

ها و  ریزي اصولی و مناسب و شناسایی مزیت در این راستا با برنامه. کنند می

بخشی به اقتصاد ملی کمک  توان به توسعه ملی و تنوع هاي گردشگري، می محدودیت

  ).1385افتخاري و مهدوي، (کرد 

نیاز  یک عنوان بهافزایش روزافزون تعداد گردشگران، گویاي تبلور یافتن گردشگري 

بنابراین امروزه . همین امر ضریب تأثیرگذاري گردشگري را افزایش داده است. است

تواند حیات اقتصادي، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی  گردشگري با توان مضاعفی می

مجموعه  عنوان بهبر این اساس توسعه گردشگري . جوامع را تحت تأثیر قرار دهد

                                                           
1-Sharpley 
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هاي اقتصادي جوامع دارد  تقویت بنیان در بسزاییهاي اقتصادي، تأثیر  فعالیت

  .)1386کاظمی، (

منبع جدیدي براي ایجاد اشتغال، کسب  عنوان بهبنابراین مطالعه نقش گردشگري 

هاي اجتماعی که  درآمد، درآمدهاي مالیاتی بیشتر، جذب ارز و تقویت زیرساخت

ر شود موضوع مهمی به شما  هاي اقتصادي می موجب رشد و توسعه سایر حوزه

  .اند برداري از این موقعیت برآمده آمده و امروزه اکثر کشورها درصدد بهره

گردشگري  موردها و مطالعات فراوانی در کشورهاي مختلف جهان در  پژوهش

به  2013در سال  1نمونه لطفی و موسکاردینی عنوان به. صورت پذیرفته است

این بررسی با  در. ندا اقتصاد در تقویت گردشگري پرداختهتأثیر  وتحلیل تجزیه

ریاضی، تأثیر اقتصادي گردشگري در  سازي مدلهاي اقتصاد و  استفاده از تئوري

). 2013لطفی و موسکاردینی، (است  قرارگرفته وتحلیل تجزیهاقتصاد یونان مورد 

این مقاله . پردازد به بحث توسعه پایدار براي اقتصاد نیجریه می 2013در سال  2آینی

. بررسی کند یک گزینه براي ترقی اقتصاد نیجریه عنوان بهشگري را قصد دارد که گرد

ها  داده وتحلیل تجزیهنتایج . است شده استفادهآوري داده  از روش کمی براي جمع

 وباشد و منبعی از درآمد  می نشان داده است که گردشگري عامل بالقوه ترقی اقتصاد

و مینگ  3چی تانگ). 2013آینی، (باشد  المللی می شغلی و درآمدهاي بین هاي فرصت

تریانی که سیستم رضایت مش هاي با استفاده از رویکرد پویایی 2012در سال  4هانگ

چی تانگ و مینگ (اند  سازي و ارزیابی کرده کنند را مدل به موزه ملی مراجعه می

گردشگري صورت  ◌ٔ درزمینهگوناگونی نیز در داخل ایران  تحقیقات ).2012هانگ، 

  :نمونه به موارد زیر اشاره کرد عنوان بهتوان  ه میپذیرفته ک

یکی از  عنوان به شیراز شهر کالنو شمشیري در پژوهشی به بررسی شرایط سرایی 

توسعه  سنجی امکان منظور بهترین مراکز تاریخی فرهنگی کشور  ترین و غنی بزرگ

داخته گردشگري در جهت شکوفایی و توسعه پایدار در ابعاد مختلف در منطقه پر

ه ارائ به 1392اکبري و مهدوي در سال افتخاري، ). 1390سرایی و شمشیري، (است 

بر این  .اند ریزي راهبردي توسعه گردشگري پایدار روستایی پرداخته الگوي برنامه

                                                           
1-Moscardini 
2-Ayeni 
3-CHih-Tung 
4- Ming-Hung 
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- شناسی توصیفی  شهاي اسنادي و میدانی و نیز، رو ا بررسیباساس، پژوهش 

 14در ) مسئوالنم روستا، گردشگران، مرد( کننده مشارکتتحلیلی و از سه گروه 

ها در ابعاد اقتصادي، اجتماعی،  هاي آن روستاي دهستان لواسان کوچک و دیدگاه

رودي در لنگ مطیعی .)1392، مهدويافتخاري و ( است قرارگرفته موردبررسیمحیطی 

. ثر بر توسعه گردشگري روستایی پرداخته استبررسی عوامل مؤ به 1391 سال

و با  قرارگرفتها توجه به اسناد و منابع موجود مدنظر ب وردبررسیمهاي   شاخص

نواحی  ريهاي گردشگ جاذبه روش تاپسیس اکستریوتئوري ختلفیق ه از استفاد

 ه استشهرستان ورزقان را مشخص کرد گذاري در بخش  روستایی مستعد سرمایه

اثرات بررسی  به 1390در سال  میرطالبی و شکوري. )1391مطیعی لنگرودي، (

تجربه کشورهاي . اند هوایی بر توسعه گردشگري پرداخته ونقل حملسازي آزاد

ته ثیر زیادي داشأهوایی بر توسعه گردشگري ت ونقل حملدهد تحول  مختلف نشان می

هوایی داخلی، اجراي  ونقل حملثر در تحول ؤترین عوامل م یکی از مهم. است

. فدار اقتصاد آزاد ریشه داردهاي طر هاي آزادسازي است که در نظریه سیاست

هوایی داخلی در  ونقل حملعدم پیروي از الگوهاي آزادسازي که دهد  ها نشان می یافته

 ونقل حملایران موجب شده تا در عمل، صنعت گردشگري در سطح داخلی نتواند از 

خوارزمی به . )1390میرطالبی و شکوري، ( هوایی در جهت توسعه خود استفاده کند

 1380 -1338هاي  ابطه علی بین گردشگري و تجارت در ایران طی سالبررسی ر

، ها روند گردشگران ورودي به ایران طی این سال بررسیوي پس از . خته استپردا

متقاضی یعنی کشورهاي آلمان، فرانسه، انگلستان،  از بین ده کشور عمده کشور هفت

 ها در تخمین آن هاي سالیانه ها انتخاب و از دادهندوستان، ژاپن، پاکستان و ترکیه ر

 طرفه یکعلی  که رابطه ه استدااین تحقیق نشان دنتایج . الگوها استفاده کرده است

  .است برقرار) از تجارت به گردشگري(و گردشگري بین تجارت 

  

  روش بررسی

 کارگیري بهاین تحقیق از منظر هدف تحقیق کاربردي است چون در این تحقیق هدف 

در حوزه گردشگري است تا هاي مسائل واقعی  نظري در موقعیتمفاهیم  آزمون و

ضمناً تحقیق از حیث . حلی براي توسعه گردشگري تاریخی پیشنهاد کرد بتوان راه
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ین تحقیق به ها یک تحقیق توصیفی است زیرا در ا چگونگی بدست آوردن داده

دشگري در بین عوامل مختلف در حوزه گرتوصیف و تفسیر شرایط و روابط موجود 

که هدف مطالعه عمیق موضوع توسعه  آنجااست و از  شده پرداختهتاریخی 

  .گردشگري و عوامل مؤثر بر آن است، این تحقیق یک تحقیق موردي است

جامعه آماري این پژوهش را خبرگان صنعت گردشگري در استان یزد تشکیل 

بازه . است شده فادهاستنمونه  عنوان بهدهند و از یازده نفر از خبرگان در دسترس  می

بوده است که پس  1392تا  1384زمانی که این پژوهش به آن پرداخته است از سال 

. است شده استفادهبینی ده سال آینده  پیش جهت ازآناز تأیید روایی و پایایی مدل 

جهت دستیابی به . ها مصاحبه نیمه ساختاریافته بوده است آوري داده ابزار جمع

 شده استفادههاي توصیفی و تحلیلی  ین پژوهش ابتدا از روشاهداف پژوهش، در ا

به بررسی  شده انجاماست که در این مرحله با توجه به اطالعات موجود و تحقیقات 

پس از . است شده پرداختهوضعیت گردشگري تاریخی و عوامل مؤثر بر توسعه آن 

ي پژوهش، نحوه در مرحله بعد. است شده استخراجمصاحبه با خبرگان، عوامل نهایی 

تأثیر این عوامل برهم بررسی و سپس مدل توسعه گردشگري تاریخی با استفاده از 

  .است شده سازي شبیهو ترسیم افزار ونسیم  و نرمهاي سیستم  روش پویایی

  

  هاي پژوهش یافته

 داراي و پیچیده هاي سیستم مدیریت و مطالعه براي روشی سیستم،ي ها پویایی

 افراد که است الزم سیستم یک مختلف هاي بخش بین تعامالت علت به. بازخورداست

 از تواند می فقط درك این. کنند درك سیستمی نگرش با را سیستم رفتار تا کنند تالش

 .دآی دست به سیستم یک قالب در ها آن بین ارتباط و اجزا همه شناخت و مطالعه طریق

ي ها پویایی سازي مدل از هدف. باشند می واقعیت شده ساده ابعاد همواره ها مدل

 تابتوان سیستماست روابط مورد در دیدگاهی و درك آوردن دست به سیستم،

  .کرد بررسی را سیستم بهبود براي ممکن هاي مشی خط

شود تا ساختار یک سیستم  هاي سیستم از ابزارهایی استفاده می در تکنیک پویایی

علول و نمودار جریان دو ابزار نمودار علت و م. براي درك بهتر آن نمایش داده شود

با استفاده از نمودار علت و معلول، روابط علی بین متغیرها . مهم در این راستا هستند
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نمودار علت و معلولی مسئله این پژوهش طبق نظر . شود نشان داده می سادگی به

  .است شده دادهنشان  1و در شکل  شده تهیهخبرگان 

 - نمودار علی که اینبا توجه به . چندین حلقه است معلولی متشکل از - هر نمودار علی

قرار دارد، برخی از متغیرهاي  سیستمهاي  سازي پویایی معلولی مبنا و اساس مدل

  .شود مختصر شرح داده می طور بهبکار رفته در این مدل 

  

 کیفیت درك شده و کیفیت مورد انتظار گردشگران

دمات، مفهوم انتظارات و ادراکات ، در بخش خ2و زیتامل 1با توجه به نظرات ووس 

زیرا رضایت مشتري از تفاوت بین انتظارات و . کنند مشتري نقش مهمی را بازي می

؛ 2008ووس و همکاران، (گیرد  ها از خدمات دریافت شده نشأت می ادراکات آن

در این پژوهش، مقصود از انتظارات مشتري، تمایالت ). 1993زیتامل و همکاران، 

باشد که تحت تأثیر عواملی مانند نیازهاي شخصی گردشگران،  ان میذهنی گردشگر

  .باشد تجربیات قبلی و عوامل موقعیتی می

  

بودجه سالیانه

گردشگران تاریخی

محیط سیاسی

جذابیت

محیط فرهنگی

++

+

اخذ ویزا شاخص امنیت

نرخ ارز

+

-

+

نرخ بیکاري

-

جمعیت  +

تعداد بیکاران

+

شکاف کیفیت خدمات

IT تسهیالت

+

آموزش

+

+تعداد تخت

تعداد هتل ها

حمایت از سرمایه گذار 

اشباع بازار هتلداري

+

-
+

شاخص سودآوري

متوسط عمر مفید 

هتل ها
میزان اشغال تختها+

+

+

قیمت هتلها

متوسط قیمت هتلها

+

+
-

تعداد تولد

تعداد مرگ و میر

مهاجرت از استانمهاجرت به استان

-

+
+-

میزان اشتغال در صنعت 

گردشگري

میزان اشتغال در سایر 

صنایع استان 

-
-

میزان اشتغال درهتلداري

میزان اشتغال در سایر قسمتهاي 

صنعت گردشگري 

++

+

+

ظرفیت استان براي اسکان

گردشگران

+

ظرفیت شبکه حمل و نقل استان

براي پذیرش گردشگران 

+

تقاضاي سفر به استان

+

توسعه شبکه حمل و نقل 

زمینی استان

توسعه حمل و نقل هوایی 

استان

++

+
رضایت 

-

+

+

کیفیت درك شده

کیفیت مورد انتظار

نیازهاي گردشگران

ازدحام و شلوغی

زیرساخت و خدمات 

عمومی 

نیروي انسانی متخصص

سرمایه گذاري 
+ +

+

+

+

+
-

-

+

+

+

-

زمان

تعداد کل گردشگران

استان

گردشگران سالمت+

+

سایر گردشگران 

+

ایجاد فرصت هاي شغلی 
+

+

قدرت خرید 

+

شاخص بھ روز بودن
خدمات درماني

+
-

-

++

شاخص قیمت مراكز
درماني

-

شاخص كیفیت خ�دمات
مراكز درماني

+

+وضعیت بیمھ

+

ظرفیت مراكز درماني

+

میزان اشتغال در
مراكز درماني

مدت زمان انتظار

ھزینھ معالجھ غلط

احساس امنیت

B1

R1

  
 له تحقیقمعلولی مسئ -نمودار علی -1 نمودار

  

  

                                                           
1-Voss 
2 -Zeithaml 
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 :و نیروي انسانی متخصص ، زیرساخت و خدمات عمومیITآموزش، زیرساخت 

ی بر شکاف بین کیفیت درك شده هسته اصلی سیستم خدمات است و تأثیر مهم

قاي کیفیت خدمات، زمان با ارت بنابراین هم. اکات گردشگران داردانتظارات و ادر

زیرساخت فناوري اطالعات مستلزم . )2010، 2و یان 1سیح(شود  شکاف کوچکتر می

گذاري  هست که سیاستباشد و یکی از عواملی  اجرا میبودجه زیادي براي طراحی و 

 ).2010و همکاران،  3تی(هاي دولتی است  ن در دست بنگاهي ارتقا و بهبود آدر راستا

هاي آموزشی براي راهنمایان تور و همچنین  مقصود از آموزش، برگزاري دوره

 ها عامل زیرساخت. باشد در حوزه گردشگري می کرده تحصیلد افرا وپرورش آموزش

هاي تاریخی  به نحوه دسترسی گردشگران به اماکن و سایتو خدمات عمومی 

نیروهاي متخصص و ماهري که بتوانند نیازهاي گردشگران را تأمین کنند  .پردازد می

  .در کیفیت خدمات درك شده دارند توجهی قابلنیز نقش 

معلولی وجود دارد که به تشریح دو - علّی  معلولی فوق چندین حلقه-در نمودار علّی

  .کنیم ها بسنده می حلقه از میان این حلقه

شود با افزایش تعداد گردشگران استان، نرخ  که مشاهده می طور همان: B1حلقه 

هاي  نرخ هتل. یابد ها افزایش می قیمت هتل درنتیجه. یابد ها افزایش می اشغال تخت هتل

از سویی دیگر . یک منطقه بر تمایل گردشگران تاریخی براي عزیمت تأثیر منفی دارد

اي افزایش یابد، جمعیت آن ناحیه نیز افزایش  هر چه تعداد گردشگران تاریخی منطقه

به آن مناطق زیرا افراد بیشتري در پی بدست آوردن کار و یا درآمد بهتر . یابد می

و  شده تأسیسبا افزایش جمعیت یک منطقه مراکز درمانی بیشتري . کنند مهاجرت می

با افزایش ظرفیت مراکز درمانی این نواحی، تعداد گردشگران سالمت افزایش  درنتیجه

  .شود یابد که این خود موجب افزایش کل تعداد گردشگران یک منطقه می می

د گردشگران تاریخی در یک منطقه، مهاجرت به آن به همراه افزایش تعدا: R1حلقه 

 آنجابه  یافته اختصاصبا افزایش جمعیت یک ناحیه، بودجه . یابد منطقه نیز افزایش می

گذاري بیشتري براي پرورش نیروهاي متخصص انجام  نیز افزایش و سرمایه

شود تا کیفیت درك شده گردشگران ارتقا  این نیروي متخصص باعث می. شود می

                                                           
1-Hsieh 
2-Yuan 
3-Thi 
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افزایش رضایت گردشگران موجب بازدید . ها افزایش یابد رضایت آن درنتیجهافته و ی

  .دهد شده و تعداد گردشگران را افزایش می دهان به دهانمجدد و تبلیغات 

پس از تهیه نمودار علت و معلولی، نمودار جریان مسئله تحقیق بدست آمده و در 

  .است شده دادهنشان  2نمودار 

ھتل ھاي
برنامھ ریزي

شده براي
تأسیس ھتل ھاي جدیدساخت

نرخ تأسیس ھتلھاي
جدید

تإثیر سودآوري بر
تأسیس ھتلھاي جدید

سودآوري

تعداد كل تخت
ھا

عرضھ تختھاي جدید كاھش در تخت ھا

متوسط تعداد تخت
براي ھر ھتل

نرخ اشغال

ھتل ھاي جدید
ساختھ ش�ده

ھتل ھاي تعطیل شده

تعداد تخت اشغال ش�ده
در ماه

تأثیر سودآوري بر اتمام
ساخت ھتلھا

ظرفیت اسكان در ماه

متوسط عمر ھتل ھا

تعداد
گردشگران

ورود گردشگران

تعداد سایر گردش�گران

میزان شلوغي و
ازدحام

<Time>

جذابیت

شكاف كیفیت
خدمات

كیفیت مورد انتظار كیفیت دریافت شده

سرمایھ گذاري
بودجھ ساالنھ

شاخص وضعیت
محیط سیاس�ي

شاخص امنیت

قیمت ھتل ھا

قدرت خرید

نرخ تبادل ارز

تأثیر نرخ اشغال بر
قیمت ھتل ھا

متوسط قیمت ھتل ھا

شاخص قیمت خدمات
درماني

شاخص كیفیت خدمات
درماني شخص در دس�ترس

بودن

تعداد گردشگران
تاریخي

نرخ ورود گردشگران
تاریخي

تعداد ھتل ھا

شاخص وضعیت
فرھنگي

جمعیت

نرخ تولد نرخ مرگ و میر

مھاجرت بھ

مھاجرت از

نرخ بیكاري

نیروي كار در
صنعت

گردشگري

اشتغال در صنعت
گردشگري

بازنشستگي در ص�نعت
گردشگري

نیروي بیكار ترك كار در صنعت
گردشگري

بازگشت مجدد بھ كار

نیروي كار در
سایر صنایع

اشتغال در س�ایر
صنایع

ترك كار در سایر
صنایع

اشتغال در ھتل ھا

اشتغال در مراكز
درماني

اشتغال در مراكز
تاریخي

اشتغال در سایر بخ�ش
ھاي صنعت

میزان شلوغي و>
<ازدحام

الزامات ویزا

ظرفیت شبكھ حمل و نقل براي
پذیرش گردشگران جدید

تقاضاي سفر

ظرفیت براي پذیرش
گردشگران جدید

حداكثر ظرفیت براي
اسكان

تقاضاي گردشگران
براي اقامت

ظرفیت حمل و نقل
ھوایي

ظرفیت شبكھ حمل و
نقل زمیني

كل ظرفیت حمل
و نقل

بھبود وضعیت حمل و
نقل زمیني

بھبود وضعیت حمل و
نقل ھوایي

<تعداد گردشگران>

وضعیت بیمھ

<Time>

ھزینھ ھا

IT  تسھیالت

آموزش

افزایش در ھزینھ حمل و
نقل زمیني

افزایش در ھزینھ حمل
و نقل ھوایي

شاخص بھ روز بودن
خدمات درماني

<Time>

اشباع بازار

حمایت از سرمایھ گذار

تعداد گردشگران
سالمت

رضایت

نیروي انساني ماھر

خدمات عمومي و
زیرساختھا

نیازھاي گردشگران

ظرفیت مراكز درماني

تعداد گردشگران>
<تاریخي

  دار جریان مسئله تحقیقنمو -2نمودار  

  

اعتبار ساختاري مدل بر اعتماد رفتاري آن اولویت دارد و تنها زمانی که ساختار مدل 

، 2و گیـل  1شـی ( قـرارداد  موردبررسیتوان اعتبار رفتار مدل را  داراي اعتبار است می

 شـده  آوري جمـع هـاي   تـوان بـه کمـک داده    هاي سیستم را مـی  هاي پویایی مدل). 2005

میدانی و با استفاده از ادبیات موجود به شکلی تعدیل کرد و اعتبـار بخشـید   صورت  به

 3ایوانز(هاي مختلف توسعه داد  سازي و ابزاري را براي تست کردن سناریوها و شبیه

حـد نهــایی    بــراي دسـتیابی بــه اطمینـان از ایــن مـدل، از آزمــون   ). 2001و همکـاران،  

در این آزمون . شود افزار ونسیم انجام می منر وسیله بهاین آزمون . است شده استفاده

پـس از اجـرا   . شـود  بیشترین و کمترین مجاز براي هر یک از متغیرها، وارد مـدل مـی  

هــا و توابــع درســتی  هــیچ خطــایی روي ندهــد و فرمــول کــه درصــورتیکــردن مــدل، 

                                                           
1-Shi 
2-Gill 
3-Evans 
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در  این تأیید. کند ساختاري تأیید می ازنظرافزار درستی مدل را  باشند، نرم شده نوشته

  .است شده دادهنشان  3 نمودار

 

  
 افزار نرمتأیید ساختاري مدل در  -3 نمودار

  

الزم است به این نکته اشاره شود که کاربرد اصلی رویکرد پویایی سیستم  اینجادر 

در مواردي است که رفتار پدیده در اثر پویایی طبیعی و تعامالت متغیرهاي درونزاي 

که سیستم روند  با فرض این توان می نیزورد در این م. باشد ایجادشدهسیستم 

سیستم براي تحلیل سیستم  هاي کند از روش پویایی عمومی و طبیعی خود را طی می

در طول این تحقیق باید این فرض مهم را مدنظر داشت که مقادیر . استفاده کرد

پس . شوند طی تعامالت با یکدیگر مقدارشان تعیین می اي مالحظه قابلسیستم در حد 

آوري اطالعات از منابع علمی و نظرخواهی از خبرگان ارتباط بین اجزاي  از جمع

و  برقرارشدههاي ریاضی یا توابع عددي با یکدیگر  مختلف سیستم به کمک فرمول

هاي مربوط به  که ابتدا از داده ترتیب این به. است قرارگرفتهرفتار مدل مورد مشاهده 

ا توجه به منطبق بودن و ب شده استفادهورودي مدل  عنوان به 1392تا  1384هاي  سال

 شده سازي شبیه 1400تا  1392هاي  سال سازي با واقعیت، این مدل براي نتایج شبیه

عوامل مؤثر بر توسعه گردشگري سازي  شبیه مدل و پس از اجرا کردن .است
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نشان  4 نموداراین رفتار در . است شده مشاهدهدل رفتار متغیرهاي کلیدي م تاریخی،

  .است شده داده

  

  
 له تحقیقرفتار متغیرهاي کلیدي مسئ -4 نمودار

  

محیط ورود گردشگران تاریخی تحت تأثیر  نرخ شود، طور که مشاهده می همان

با توجه به نرخ ارز، جذابیت سیاسی، محیط فرهنگی، قدرت خرید گردشگران 

دریافت شده و میزان  ماتها، شاخص امنیت، کیفیت خد هاي تاریخی، قیمت هتل مکان

، شوند به استان بیشتر می واردشدهگران هرچه تعداد گردش. باشد می ها آنرضایت 

هاي شغلی  فرصت درنتیجه. شود وزه انجام میگذاري بیشتري در این ح سرمایه

هر چه . یابد میزان مهاجرت به استان افزایش میشود و بنابراین  خوبی فراهم می

و  یافته افزایشآن تنوع فرهنگی جامعه میزبان نیز  تبع بهیابد،  جمعیت افزایش می

از سویی . شود ردشگران تاریخی افزوده میبه جذابیت جامعه براي ورود گ درنتیجه

و  یافته افزایشمیزبان هاي زندگی در جامعه  ر، به همراه افزایش جمعیت، هزینهدیگ

ز عوامل منفی در ورود یابد که یکی ا انجام اعمال غیرقانونی افزایش می درنتیجه

هاي شغلی که در ارتباط با  همچنین فرصت .گردشگران به استان خواهد بود

شده که این  غیربومیشود، بیشتر موجب اشتغال افراد  ردشگري تاریخی ایجاد میگ
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سازي مدل پویا  نتایج شبیه. باشد ی براي مهاجرت افراد به استان میخود عامل

سیاست خاصی در مورد وضعیت گردشگري  که رتیدرصودهد  نشان می شده ارائه

میزان ورود در استان یزد و خصوصاً گردشگري تاریخی بکار گرفته نشود، 

میزان رضایت گردشگران تحت تأثیر . روند نزولی خواهد داشتگردشگران تاریخی 

رضایت  که اینبا توجه به . باشد شده از خدمات دریافت شده میکیفیت درك 

 را جهت ارتقا هایی سیاستبایست  ، میقرارگرفتهدر سطح پایینی  گردشگران نسبتاً

ن تاریخی، مربوط به عامل مهم دیگر در ورود گردشگرا. کیفیت خدمات ارائه کرد

زان ها، می داري از طریق تعداد هتل یستم هتلزیرس. باشد داري می زیرسیستم هتل

ها نقش مهمی را در ورود  هتلدر  شده ارائهها و خدمات  اشتغال ایجاد کرده، قیمت هتل

. ها تحت تأثیر زمان خواهد بود قیمت هتل. کنند به استان ایفا میگردشگران 

. شوند ردشگران بیشتري به استان وارد میدر برخی از فصول خاص گ دیگر عبارت به

هایی که  کنند و در زمان االتري را لحاظ میببه نسبت ها نیز قیمت  ، هتلها در این زمان

کمتر  باقیمتات خود را ها نیز خدم شوند، هتل گران کمتري به استان وارد میگردش

کنند، در کنار  جعه میها مرا ها به هتل شگرانی که در این زمانلیکن گرد .کنند ارائه می

کنند که تأثیر منفی بر  تر و محدودتري نیز دریافت می تر، خدمات ضعیف قیمت ارزان

ها براي اسکان گردشگران تابعی از تعداد  داد تختتع. ورود گردشگران خواهد داشت

شود تا  گذاران عاملی است که موجب می حمایت از سرمایه. باشد هاي موجود می هتل

لیکن . گذاري در این بخش از صنعت گردشگري افزایش یابد ها براي سرمایه تمایل آن

نیاز استان به  بنابراین باید به میزان. وضعیت اشباع بازار یک مسئله ناگزیر است

عمر . گذاران پیش نیاید ها دقت نمود تا بحث اشباع بازار و ورشکستگی سرمایه هتل

ها عامل دیگري است که در این مدل به آن توجه شده است و در نظر  مفید هتل

ها در  هتل برساختنشاخص سودآوري عامل مهم دیگري است که . است شده گرفته

ها در سطح استان افزایش یابد، میزان  چه تعداد هتلهر . گذارد سطح استان تأثیر می

همچنین در بخش وضعیت . یابد یداري افزایش م توسط بخش هتل ایجادشدهاشتغال 

هوایی و زمینی استان در  ونقل حملاستان به ظرفیت و کیفیت سیستم  ونقل حمل

  .پذیرش و جذب گردشگران توجه شده است
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هاي مختلف  مسئله تحقیق، سیاستپس از مشاهده وضعیت فعلی متغیرهاي 

ها بر  به این منظور پنج سناریو براي تحلیل سیاست. گرفت خواهدقرار  موردبررسی

  :گیرد قرار می موردتوجهسازي  اساس نتایج شبیه

  بهبود روابط خارجی و سهولت در صدور ویزا: سناریو اول

  بهبود شاخص فرهنگی: سناریو دوم

  انسانی آموزش بهتر نیروي: سناریو سوم

  ها کاهش قیمت هتل: سناریو چهارم

 بهبود سطح تسهیالت ارتباطات و فناوري اطالعات: سناریو پنجم

  .است شده دادهنتایج این سناریوها بر روي متغیرهاي کلیدي مدل نشان  5در نمودار 
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 نتایج اجراي سناریوها -5نمودار 

  

تحقیق دیده شد، سناریو سوم  با توجه به رفتارهایی که از متغیرهاي کلیدي مسئله

در جلب  تري توجه قابلتر و  نسبت به چهار سناریو پیشنهادي دیگر نقش مهم

تعداد گردشگران سالمت خارجی استان یزد با توجه به . گردشگران بیشتر را دارد

هاي آینده نیز در صورت ثابت  نمودار آن رفتار رو به رشدي را دارد و در سال
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هاي مختلف  سازي سیاست پیاده. ن روند ادامه خواهد دادماندن شرایط به همی

گذاري در حوزه گردشگري  گذاري و سرمایه تواند بر روي میزان جذب سرمایه می

استان مؤثر باشد که در کنار آن با توجه به بهبود سطح زندگی جمعیت نیز افزایش 

  .خواهد یافت

ادیر مربوط به عوامل توان مق تحلیل حساسیت مدل، فرایندي است که طی آن می

زاي مدل را تغییر داد و سپس میزان حساسیت سایر متغیرهاي مدل را نسبت به  برون

. باشد سازي مونت کارلو می الزمه تحلیل حساسیت، شبیه. این تغییر مشاهده کرد

پذیر  امکان 1افزار ونسیم پالس نرم. اي.ال.سازي با کمک نسخه پی اجراي این شبیه

تر عوامل مؤثر بر توسعه گردشگري  تر و جامع بررسی دقیق ورمنظ به. باشد می

. است شده انجامزا مدل تحلیل حساسیت  تاریخی، بر روي تمامی متغیرهاي برون

کارلو و تحلیل  سازي مونت شود، نتیجه شبیه مشاهده می 8الی  6هاي  نموداردر  آنچه

ها، نمودارهاي  داد شکلتع زیادشدنباشد که به دلیل  حساسیت برخی از این عوامل می

  .مربوط به سایر متغیرها در مقاله آورده نشده است

  

  
  حساسیت متغیر تعداد گردشگران تاریخی نسبت به عامل تعداد مراکز درمانی -6 نمودار

  

                                                           
1
Vensim PLE plus 
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  گردشگران حساسیت متغیر تعداد گردشگران تاریخی نسبت به عامل نیازهاي -7 نمودار

  

  
  

 گردشگران تاریخی نسبت به عامل آموزشحساسیت متغیر تعداد  -8 نمودار

  

  و پیشنهادها گیري نتیجه

نرخ رشد اقتصادي . گردشگري و سفر بخش مهمی در اقتصاد جهان هستند

که این روند  رسد میتر از رشد اقتصاد جهانی بوده است و به نظر  گردشگري سریع

دي در هر توسعه اقتصا اصوالً ).OECD ،2010(هاي آینده هم ادامه یابد  دهه در

هاي مختلف اقتصادي آن کشور  ها و فعالیت گذاري در بخش کشوري نیازمند سرمایه

گردشگري یکی از منابع عمده درآمدزایی و ایجاد اشتغال در جهان به شمار . است

رضوانی، (کنند  صنعت اول دنیا یاد می عنوان بهبسیاري از آن  که طوري بهآید  می
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دارد و  سروکارهاي انسانی  وع گردشگري با سیستمکه موض با توجه به این). 1374

کنند،  گیري یک گردشگر ایفا می عواطف و احساسات نقش بسیار مهمی را در تصمیم

  .شود تلقی می ساختاریافته غیراین موضوع یک مسئله پیچیده، پویا و 

ثر بر توسعه روابط علت و معلولی بین عوامل مؤ اندکی در حوزه هاي بررسیتاکنون 

هاي  پویایی رویکرد هاي قابلیتترین  یکی از مهم. است شده انجاماریخی دشگري تگر

سازي سیستم و تست  و معلولی بین عوامل، قابلیت شبیهروابط علت  سیستم، توجه به

در این پژوهش نیز مدلی پویا از روابط  .باشد سناریوهاي مختلف بر روي سیستم می

نتایج این پژوهش . است شده ارائهتاریخی  علی بین عوامل مؤثر بر توسعه گردشگري

هاي مختلف خود را براي توسعه  کند تا بتوانند سیاست گذاران کمک می به سیاست

ترین سیاست را  ست کرده و مناسبصنعت گردشگري تاریخی بر روي این مدل ت

سازي، استفاده از تحلیل حساسیت آن  همچنین مزیت دیگر این نوع مدل. انتخاب کنند

با توجه  .باشد ها می و این به معنی حرکت به سمت اثربخشی بیشتر سیاست اشدب می

اي که  شود که صنعت گردشگري تاریخی از توسعه مالحظه میسازي  به نتایج شبیه

توان به پایین بودن  از دالیل این ضعف می. باشد شایسته آن است برخوردار نمی

گذاري در ساخت  براي سرمایه رضایت گردشگران، فقدان بسترهاي اقتصادي مناسب

با . هتل، تبلیغات خارجی منفی در مورد وضعیت سیاسی و امنیتی ایران اشاره کرد

رشد و توسعه گردشگري  منظور بهو تحلیل حساسیت مدل، رفتار متغیرها به توجه 

هاي  مانند برگزاري نمایشگاهشود که راهکارهایی دیپلماتیک  تاریخی پیشنهاد می

شود؛ امنیت  اتخاذ خارجیمنفی  بلیغاتت تراي از بین بردن مشکالبالمللی  بین

گسترش و ارتقا یابد؛ خدمات  ونقل حملتأمین شود؛ شبکه  خوبی بهگردشگران 

  .در این حوزه بکار گرفته شوند دیده آموزشداري بهبود یابد و افراد متخصص و  هتل

توان به وجود  مله میاز آن ج. هایی روبرو بوده است این پژوهش نیز با محدودیت

خبرگان محدود در حوزه گردشگري تاریخی و در دسترس نبودن آمار و اطالعات 

  .دقیق در مورد برخی از عوامل مدل اشاره کرد

هاي  هاي مشابهی را براي سایر حوزه شود مدل به سایر پژوهشگران نیز پیشنهاد می

همزمان در  صورت بهر گردشگري طراحی کنند تا به بررسی عوامل مثبت و منفی مؤث

را با  شده ارائهتوانند مدل  همچنین می. قالب یک سیستم نگریسته و تحلیل شود
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توسعه گردشگري یک  چراکههاي نرم توسعه دهند  روش ازجملههاي دیگري  تکنیک

حل مناسبی براي چنین مسائلی  هاي نرم راه بوده و مدل ساختاریافته غیرله ئمس

 .باشند می
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