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چکیده
گردشگری شهری یکی از رایجترین و درآمدزاترین انواع گردشگری است .شهر اصفهان نیز به دلیل برخورداری از پتانسیلهای
متعدد و متنوع تاریخی_فرهنگی می تواند یکی از مقاصد اصلی گردشگری شهری باشد .توسعه گردشگری در شهر اصفهان در
اسناد باالدستی نظیر سند راهبردی توسعه اصفهان  2141و سند توسعه استان اصفهان نیز پیشبینی شده است .با این حال،
اصفهان نتوانسته است به حد مطلوب توسعه گردشگری شهری دست یابد .از این رو ،هدف اصلی پژوهش حاضر شناسایی
مهمترین مسائلی است که مانع از توسعه گردشگری در اصفهان شدهاند .این پژوهش با رویکرد کیفی انجام شد و دادههای این
پژوهش با تکنیک مصاحبه نیمهساختاریافته جمعآوری گردید .حجم نمونه به تعداد  22مصاحبه بر مبنای حد اشباع تعیین شد.
مصاحبه شوندگان از میان سه گروه نخبگان ،مسئوالن و فعاالن حوزه گردشگری با بهرهگیری از نمونهگیری هدفمند انتخاب
شدند .دادههای به دست آمده با استفاده از روش تماتیک تحلیل گردید .در فرایند تحلیل یک مسأله هسته و سه مسأله محوری
شناسایی شد .مسأله هسته «عدم اولویت گردشگری در سطح کالن» و مسائل اصلی شامل «مدیریت ناکارآمد و امتناع از
برنامهریزی»« ،گریز از سرمایهگذاری» و «محدودیتهای منابع انسانی» هستند .افزون بر این ،مشخص گردید که رویکرد غالب
در تعریف مسائل گردشگری رویکرد تضاد است.

کلیدواژهها :مسأله اجتماعی ،مسأله گردشگری ،رویکرد تضاد

 .2این مقاله برگرفته از طرحی پژوهشی با عنوان «شناسایی مهمترین مسائل گردشگری شهر اصفهان و زمینهیابی حوزههای گردشگری خالق و ارائه راهبرد بر
مبنای چارچوب گردشگری خالق» است که توسط گروه پژوهشی مطالعات گردشگری شهر و منطقه جهاد دانشگاهی واحد اصفهان به کارفرمایی معاونت
برنامهریزی و توسعه سرمایه انسانی شهرداری اصفهان به انجام رسیده است.
 . 2نویسنده مسئول،

Email: bagheri.nafise@gmail.com
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مقدمه
بر مبنای آمارهای شورای جهانی سفر و گردشگری 2در سال  2421سهم سفر و گردشگری در تولید
ناخالص داخلی در سطح دنیا به صورت مستقیم  2/3درصد و به صورت غیر مستقیم  2/3درصد بوده
است .پیشبینی میشود که این سهم از سال  2422تا  2422به صورت مستقیم تا  2/7درصد و به صورت
غیر مستقیم تا  9/9درصد افزایش یابد(شورای جهانی گردشگری و سفر .)2 : 2422 ،
پیش بینیهای سازمان جهانی گردشگری 2نیز حاکی از آن است که تا سال  2424تعداد گردشگران
بینالمللی رشد 1/1درصدی خواهد داشت و منطقه خاورمیانه از نظر ضریب جذب گردشگر بین المللی تا
سال 2434بعد از آفریقا رتبه دوم منطقهبندی جهانی گردشگری را کسب خواهد کرد .عالوه بر این ،آمار
نشان میدهد که از سال  2423تا  2422ورود گردشگر خارجی به ایران  33درصد رشد داشته که از
میانگین جهانی سرعت رشد گردشگری بیشتر بوده است .همچنین جذب سرمایهگذار خصوصی در بخش
گردشگری نیز در ایران  24تا  34درصد رشد پیدا کرده است (سازمان جهانی گردشگری.)2422 ،
به نظر میرسد در چنین شرایط مناسبی که سهم ایران از گردشگری در حال افزایش است ،اصفهان نیز به
دلیل پتانسیلهای تاریخی -فرهنگی و زیرساختی خود میتواند یکی از مقاصد منحصربهفرد گردشگری
شهری در سطح ملی و بینالمللی باشد .تعدد جاذبههای تاریخی_فرهنگی ،تنوع وسیع صنایع دستی،
زیرساختهای حمل و نقل ریلی ،هوایی و جادهای و وجود تاسیسات گردشگری نظیر هتل ،مهمانپذیر و
رستوران بخشی از پتانسیلهای اصفهان در زمینه گردشگری است.
افزون بر این ،توسعه گردشگری یکی از مسیرهاییست که در اسناد باالدستی برای اصفهان پیشنهاد شده
است .به عنوان نمونه سند راهبردی اصفهان  2141هدف «استانی برتر در صنعت گردشگری با اتکاء بر
منابع فرهنگی -هنری و طبیعی» و سند ملی توسعة استان در برنامه چهارم توسعه هدف «تقویت و تجهیز
صنعت گردشگری در سطح استانداردهای بینالمللی و تبدیل استان به عنوان قطب گردشگری کشور» را
مطرح نمودهاند .با این حال ،توسعه گردشگری در اصفهان تنها ضرورتی نیست که به دلیل اهمیت
گردشگری در کامیابی اقتصادی و سیاسی و اجتماعی مطمح نظر قرار گرفته باشد .بر مبنای سند ملی

)1. World Travel & Tourism Council (WTTC
)2. United Nations World Tourism Organization (UNWTO
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توسعة استان در برنامه چهارم توسعه آلودگیهای شدید آب ،هوا و خاك و سایر مشکالت زیست محیطی
از مسائل اساسی استان است .رویارویی اصفهان با مشکالت جدی محیط زیستی یکی از مهمترین دالیل
تغییر رویه موجود در تبدیل این شهر از شهری صنعتی به شهری گردشگری است.
با این حال ،دستیابی به جایگاهی ممتاز در گردشگری شهری هنوز برای اصفهان مهیا نشده است و
شهرهای کشورهای همجوار ،نظیر ترکیه و گرجستان ،علیرغم پتانسیلهای کمتر ،گوی سبقت را از
اصفهان ربوده اند .به همین دلیل مطالعه مسائلی که بر سر راه توسعه گردشگری شهر اصفهان قرار گرفتهاند
بسیار حائز اهمیت است.
مشکالت حوزه گردشگری در اصفهان طیف گستردهای را در بر میگیرد .این طیف مواردی مانند
مشکالت در حوزه اقامت ،پذیرایی ،حمل و نقل ،جاذبهها ،رویدادها ،خدمات مسافرتی و  ...را در بر دارد.
به عنوان مثال ،شهر اصفهان بر مبنای آمارنامه اصفهان در سال  72تنها یک هتل پنج ستاره و چهار هتل
چهارستاره دارد .در مقایسه ،شهر شیراز دارای چهار هتل پنج ستاره و هشت هتل چهار ستاره است
(آمارنامه اصفهان .)2372 ،در بخش حمل و نقل هوایی بر مبنای آمار شرکت فرودگاهها و ناوبری هوایی
کشور مجموع مسافران داخلی و خارجی جابهجا شده در اصفهان از حدود  2314444در سال  2391به
حدود  2222444در سال  2372رسیده است که رشدی حدود  244درصدی را نشان میدهد .در مقایسه،
این عدد در شیراز از حدود  2297444در سال  2391به حدود  3392444در سال  2372رسیده که حاکی
از یک افزایش  229درصدی است .آمارهای مذکور نشان از آن دارد که اصفهان در این حوزه نیز نتوانسته
است در مقابل یکی از شهرهای رقیب داخلی عملکرد موفقی داشته باشد (آمارنامه اصفهان.)2372 ،
مطابق آمارهای سازمان میراث فرهنگی ،صنایع دستی و گردشگری استان اصفهان تعداد گردشگران
خارجی از حدود  19344نفر در سال  2374به حدود  322444نفر در سال  2372رسیده است که رشدی
معادل  212درصد است .با این حال ،مقایسه این تعداد گردشگر با شهرهای پررونق دیگر در دنیا نشان
می دهد که این تعداد گردشگر بسیار ناچیز است .بر اساس آمار سازمان جهانی گردشگری در خصوص
گردشگری شهرها در سال  2422آتن حدود  3میلیون ،بارسلونا حدود  2میلیون و هنگ کنگ حدود 32
میلیون گردشگر خارجی دارند و رقابت با این شهرها در عرصه بینالملل کاری بسیار دشوار است.

911

دوفصلنامه مطالعات اجتماعی گردشگری ،سال هشتم ،شماره پانزدهم ،بهار و تابستان 9911

گذشته از آمارهای ارائه شده نکته مهم مبحث کیفیت است .یافتههای «سند گردشگری کالنشهر اصفهان
در چشمانداز  »2141نشان از آن دارد که برخی از ابتداییترین زیرساختهای گردشگری در اصفهان هنوز
مهیا نشده است؛ مواردی مانند کمبود هتلها و مراکز اقامتی استاندارد ،امکانات ناکافی و کمکیفیت در
پاركها و اماکن گردشگری به ویژه امکاناتی نظیر سرویس بهداشتی ،فقدان موزه متناسب با شان اصفهان و
فقدان مسیرهای تعریف شده گردشگری در شهر اصفهان بخشی از مشکالت موجود در حوزه گردشگری
است.
حال سوال اصلی این است که این مشکالت از چه مسأله یا مسائلی سرچشمه میگیرند .در واقع پرداختن
به این مشکالت بدون درك مسأله اصلی این آسیب را در پی دارد که مشکالت دیگری گریبانگیر حوزه
گردشگری شود .نکته حائز اهمیت آن است که در بسیاری از موارد راه حل رفع مشکالت در جای دیگری
ورای آن مشکل نهفته است .به عنوان مثال آلتینای در تحقیقی که در سال  2444در خصوص مشکالت
بازاریابی ،حمل و نقل و اقامت در حوزه گردشگری انجام داد به این نتیجه رسید که این مشکالت در
قالب یک مسأله کلی یعنی مسأله عدم اعتماد به تصمیمات فدرالی قابل صورتبندی هستند و برای
برطرف کردن مشکالت گردشگری در زمینههای مذکور نیاز است که مسأله عدم اعتماد حل گردد
(آلتینای .)342 :2444 ،2به این دلیل ،انجام یک پژوهش مسألهشناسی که بتواند مشکالت حوزه گردشگری
را در اصفهان صورتبندی نموده و مسأله اصلی را کشف نماید ،ضروری است.
اغلب پژوهشهای صورت گرفته در مطالعه چالشهای گردشگری بر مشکالت حوزههای اقامت،
زیرساخت و تأسیسات ،جاذبهها ،فرهنگ گردشگرپذیری و تبلیغات متمرکز شدهاند .این پژوهشها عمدتاً
در سطح تحلیل مشکل متوقف شدهاند و نتوانستهاند مشکالت شناسایی شده را در قالب یک یا چند مسأله
صورتبندی نمایند .به همین دلیل ،تحلیلهای ارائه شده توسط این پژوهشها در حوزه تصمیمگیری و
برنامهریزی چندان کارآمد نیست .برنامهریزی موفق نیاز به دادهها و تحلیلهایی دارد که بر مبنای یک نگاه
کالن شکل گرفته باشند و افقهایی را به برنامهریزان نشان دهند که تاکنون از دید آنها پنهان مانده بودند.
پژوهش حاضر بر مسائل پیشروی برنامهریزی توسعه گردشگری تمرکز دارد .در واقع ،نقطه عطف این
پژوهش مطالعه مسائلی است که در مسیر برنامهریزی برای توسعه گردشگری قرار میگیرند و مانع ایجاد
1. Altinay
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یک نقشه راه برای گردشگری میشوند .مشکالتی که خود حوزه گردشگری با آنها دست به گریبان است
مسأله این پژوهش نیست .از سوی دیگر ،تا کنون پژوهشهای متعددی در حوزههای مختلف گردشگری
مشکالت فراوانی را شناسایی کردهاند؛ ولی پژوهش حاضر با یک نگاه مسألهیابی در پی تشخیص
مشکالت و صورتبندی آنها در قالب مسأله است .به عنوان مثال کمبود مراکز اقامتی یکی از مشکالت
حوزه گردشگری است ولی برنامهریزی در جهت حل این مشکل نیاز به بررسی ریشههای کمبود مراکز
اقامتی دارد .چنین نگاهی یک نگاه مسألهمحور است.
در این راستا ،پژوهش حاضر در پی آن است که با شناسایی مسائل حوزه گردشگری شهر اصفهان،
پیش نیازهای توسعه گردشگری در این شهر را فراهم سازد .این پژوهش با توجه به اینکه توسعه
گردشگری بیش از گذشته در دستور کار شهرداری ،شورای شهر و استانداری اصفهان قرار گرفته است
میتواند بسیار کاربردی باشد .از سوی دیگر شناسایی مسائل گردشگری از نگاه مسئولین این حوزه منجر
به شناخت نقاط مورد اختالف و مورد توافق مسئولین خواهد شد که نتایج بسیار سازندهای در
تصمیمگیریهای آتی حوزه گردشگری خواهد داشت و زمینه بهرهگیری از فرصتهای پیش رو را فراهم
خواهد آورد.
الرم به ذکر است فرایند شناسایی مسأله اغلب با روش کیفی انجام میشود؛ چراکه مسائل بر خالف
مشکالت الیهالیه هستند و نیازمند کاوشی عمیقند .عالوه بر این ،فرایند مسألهشناسی افزون بر تعریف
مسأله به شناسایی شرایط زمینهای بروز مسأله ،پیامدها و راهحلهای احتمالی آن نیز میپردازد.
ادبیات مفهومی
واژه گردشگری در کشورهای توسعهیافته از قرن نوزدهم و به ویژه از اوایل قرن بیستم که وسایل حمل و
نقل سریع جایگزین وسایل قدیمی شد از معنایی فردی به سوی کلیتی جمعی برای سفر تغییر ماهیت داد.
در عین حال ،به دلیل اینکه در روند و جریان فعالیتهای گردشگری فعالیتهای اقتصادی مختلفی
همچون حمل و نقل ،ساخت انواع وسایل نقلیه ،ساخت انواع وسایل صید و شکار تا جادهسازی ،صنایع
غذایی ،صنایع بسته بندی ،و صنایع دستی و نظیر آن مورد نیاز است واژه صنعت به عنوان پیشوند واژه
گردشگری به کار میرود (پاپلی یزدی و سقایی 29 :2374 ،و .)27
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اولین و مهم ترین ویژگی گردشگری این است که بر پایه عامل حرکت بنا شده و مبتنی بر دو عامل سفر و
اقامت است .از این رو ،هرچند گردشگری دارای تاثیرات پایداری است ولی ماهیتی موقتی دارد .از سوی
دیگر ،ترکیبی از گرایشها ،ارتباطها و تعاملهای اقتصادی و اجتماعی میان گردشگران و جوامع محلی
است .به همین دلیل تاثیرات مثبت و منفی عمدهای را به همراه دارد (حیدری.)32 :2397 ،
صنعت گردشگری در سطح کالن تابع تمام سازوکارهای سرمایهداری است و سرمایهداری بزرگترین
ذینفع در گسترش صنعت گردشگریست .گردشگری و اقتصاد پیرامون آن ،روند گذار از سنت به مدرنیته
و پسامدرن را در عرصه های اجتماعی ،اقتصادی و فرهنگی تسهیل کرده و عمال در همه این موارد موجب
ساختارشکنی شده است .یکی از ویژگیهای گردشگری در عصر پسامدرن آن است که پول و گردشگر از
مرکز به پیرامون حرکت میکند و اینچنین میتواند در افزایش عدالت اجتماعی و توزیع اجتماعی درآمدها
نقش موثری داشته باشد (پاپلی یزدی و سقایی .)22-9 :2374 ،ولی ،نباید فراموش کرد که گردشگری
میتواند ابزاری برای ادغام کشورهای درحالتوسعه و توسعه نیافته در اقتصاد جهانی باشد .ادغامی که در
نهایت به سود کشورهای توسعهیافته سرمایهداری خواهد بود.
صرفنظر از چنین انتقاداتی ،باید به خاطر داشت که در حال حاضر گردشگری فراتر از یک صنعت در
حال تبدیل شدن به یک پدیده جهانی با ابعاد سیاسی ،اقتصادی ،فرهنگی ،اجتماعی و محیطزیستی است.
از این رو ،نادیده گرفتن گردشگری در چنین فضایی میسر نیست.
در چنین شرایطی ورود به بازار گردشگری امری گریزناپذیر است ،ولی ورود و حضور موفقیتآمیز در این
بازار نیازمند دستیابی به حدودی از توسعه صنعت گردشگری و وجود یک برنامهریزی مدون در این حوزه
است .برنامهریزی به عنوان یک ابزار علمی ،به فعاالن حوزه گردشگری کمک میکند تا در یک فرایند
پیوسته و علمی ،بهترین مسیر توسعه گردشگری را در یک منطقه مشخص نمایند و این توسعه را در مسیر
پیشرفت سایر بخشها به کار گیرند (استینس و هالوران 2441 ،2به نقل از امین بیدختی و همکاران،2397 ،
 .)22در واقع ،بازار رقابتی صنعت گردشگری جایی برای مقصدهایی که بدون برنامهریزی وارد این صنعت
میشوند ندارد.

1. Stynes & Halloran
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عدم توسعهیافتگی صنعت گردشگری میتواند منبعث از عوامل گوناگونی باشد .شناسایی این عوامل در
قالبی مسألهشناسانه به ما این امکان را میدهد که در سطح مشکل متوقف نشویم و همواره با یک نگاه
مثبت در پی راهحل و پاسخ باشیم .انجام مسألهشناسی نیازمند به دست آوردن درکی عمیق از مسأله است.
دو نوع مسأله را میتوان از هم تفکیک کرد )2 :مسأله تئوریک  )2مسأله اجتماعی .مسأله تئوریک ناشی از
انتقاد از تئوری است .در این معنا ،مسأله محصول بحث انتقادی از جمله آزمون تجربی تئوری است .مسأله
تئوریک ،ناظر بر تبیین و اغلب مبتنی بر شکست و ناکارآمدی یک تئوری در تبیین تئوری موجود در حل
مسائل جدید واقعه جدید است .به طورکلی اگر مشکل به تئوری برگردد ،مسأله تئوریک رخ می دهد ،اما
اگر در واقعیت شرایط بحث انگیز رخ دهد ،مسأله اجتماعی ظهور میکند (ساعی .)224 :2392 ،با این
توضیح میتوان ادعا کرد که مسأله گردشگری یک مسأله اجتماعی است و شرایط و الزامات شناسایی
مسأله اجتماعی را میتوان به مسأله گردشگری تسری داد.
در توضیح مفهومی مسأله باید گفت که منظور از مسأله ،مشاهده ناسازگاری در وضع موجود است .مسأله
زمانی ظهور میکند که نوعی آشفتگی یا اختالل در وضع موجود مشاهده شود .در واقع ،مسأله از مشاهده
ناسازگاری میان معرفت و واقعیت بر میخیزد (ساعی .)227 :2392 ،مسائل در مسیر تحوالت ،بر سر راه
توسعه ،یعنی بین وضعیت موجود و وضعیت مطلوب قرار میگیرند و مانع از تحقق اهداف میشوند
(عبداللهی و دیگران.)2 :2392 ،
فراهم کردن پیش زمینههای توسعه گردشگری نیازمند شناسایی مسائل گردشگری است .ضرورت شناسایی
مسائل گردشگری از آن جایی نشات میگیرد که تاکنون هر آنچه در باب گردشگری به بحث و گفتگو
گذاشته شده از حوزه مشکالت و چالشهای گردشگری فراتر نرفته و صورتبندی مشکالت در قالب
مسأله ،حلقه مفقوده این ماجراست .بدیهی است یافتن یک مسأله مراحلی دارد که ممکن است دستیابی
به آن را برای مدت طوالنی به تأخیر بیندازد .در رسیدن به مهمترین مسائل گردشگری شهر اصفهان تمرکز
اصلی بر حوزه توسعه گردشگری بوده است.
مسأله هرچه باشد برای حل آن دو راه بیشتر وجود ندارد .یکی را میتوان جزءگرایانه یا اصالحی نامید و
دیگری را کلگرایانه یا یوتوپیایی .راهحلهای کلگرایانه برآنند که حل مسأله اجتماعی وابسته به حل کلیه
مسائل اجتماعی در زمانی مفروض است و حل یک مسأله از آن حیث که در گرو حل همه مسائل است به
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آیندهای موکول میشود که بنیان جامعه حاضر زیر و زبر شده باشد .برعکس ،در راهحلهای جزءگرایانه
حل مسأله هرچند ممکن است فقط با حل آن مسأله ممکن نباشد ،اما میتوان با تغییر یکیدو مسأله وابسته
دیگر تغییر مطلوب را به وجود آورد (اباذری .)341 :2392 ،رویکرد این پژوهش نسبت به مسائلی که پیش
روی توسعه گردشگری وجود دارند رویکردی جزءگرایانه و اصالحی است .چراکه حل بسیاری از مسائل
گردشگری در گرو حل مسائل کالن کشوری است؛ با این حال ،چنین انتظاری ،انتظاری منفعالنه است که
موجب میشود فرصتها از دست برود.
لوزیک مسأله را وضعیتی میداند که غلط ،مشکلزا ،شایع و قابل تغییر باشد؛ همچنین تغییر و اقدام به
تغییر آن نیز منطقی به نظر برسد .به عبارت دیگر مسأله اجتماعی ناظر بر شرایطی منفی است و هنگامی
این واژه باید به کار برده شود که جامعه با زحمتی رو به رو است .مسأله ،دشوار ،جدی و ناظر بر شرایط
شایع و گستردهای است ،بدین معنا که تعداد بسیاری از افراد را در بر میگیرد و به آنها آسیب میزند.
همیشه در تصور مسأله اجتماعی باید دیدی خوشبینانه نسبت به امکان تغییر آن وجود داشته باشد و در
نهایت اینکه شرایطی است که تحت تأثیر انسانها ایجاد شده و بنابراین به وسیلهی خود انسانها نیز
میشود آن را تغییر داد (لوزیک.)22-23 :2371 ،2
پیشینه پژوهش
پژوهشهای صورت گرفته ،در مطالعه چالشهای گردشگری بر مشکالت حوزههای اقامت ،زیرساخت و
تاسیسات ،جاذبهها ،فرهنگ گردشگرپذیری و تبلیغات متمرکز شدهاند .این پژوهشها را میتوان در چهار
دسته قرار داد :پژوهشهایی با تمرکز بر مشکالت گردشگری اصفهان ،پژوهشهایی با تمرکز بر مشکالت
گردشگری در سطح ملی ،پژوهشهایی با تمرکز بر مشکالت گردشگری سایر نقاط ایران و پژوهشهای
خارجی.
در اصفهان ،زنگیآبادی و همکاران ( )2392گرانی قیمتها ،ترافیک ،کمبود پارکینگ ،کمبود آموزش
راهنمایان گردشگری ،کمبود مراکز اقامتی و وضعیت نامناسب آنها ،وضعیت نامناسب بهداشت ،عدم
رسیدگی به مراکز دیدنی و برخورد بد با گردشگران؛ «طرح پایه آمایش استان اصفهان» ( )2397عدم معرفی
1. Donileen R. Loseke
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مناسب جاذبهها و کمبود تاسیسات ،تجهیزات و زیرساختهای گردشگری ،عدم سرمایهگذاری در بخش
گردشگری و بیتوجهی به جاذبههای گردشگری ،و رنجبریان و همکاران( )2372جذابیت بهتر رقبای
جهانی ،تعارض میان فرهنگ گردشگران خارجی و مردم منطقه ،آلودگی و شرایط زیست محیطی ،تحریمها
و تبلیغات منفی کشورهای غربی نسبت به ایران ،تخریب تدریجی بناهای تاریخی به عنوان مشکالت
توسعه گردشگری مطرح شده است.
در سطح ملی ،شجاعی و نوری ( )2392خالء الگوی سیاستگذاری معین و به خصوص فقدان توجه به
شاخصهای بنیادین سیاستگذاری همچون تمرکز و انسجام در اهداف ،دیدگاه نظامند و یکپارچه در میان
سیاستگذاران ،میزان عملپذیری سیاستها و فقدان نظام پاسخگویی و ارزیابی عملکرد موثر؛ زارعی متین
و همکاران ( ،)2372چهار دسته مسائل سطح دولتی صنعت گردشگری ،مسائل بخش خصوصی صنعت
گردشگری ،مسائل ملی صنعت گردشگری و مسائل سطح بینالمللی صنعت گردشگری ،محرابی و
همکاران ( ) 2372وابستگی اقتصاد کلی به نفت و عدم نیاز به درآمدهای حاصل از گردشگری ،مظلومی و
جاللی ( )2373سه دسته عوامل زمینهای (عدم اطمینان محیطی ،انعطاف ناپذیری در سطح صنعت ،ضعف
رهبری ،فرایندهای اجرایی و عدم حمایت مدیران ارشد) ،محتوایی (ضعف در شناسایی مسائل استراتژیک،
اهداف و اولویتهای متعارض و درك نادرست از استراتژی در سطح صنعت) و فرایندی (زیرساختهای
فیزیکی نامناسب ،زیرساختهای ارتباطی و حمل و نقل نامناسب ،زیرساختهای اطالعاتی بیکیفیت،
منابع انسانی ناتوان ،سیاستهای مبهم اجرایی ،نظام ارزیابی نامتناسب ،نظام ارتباطات ناکارآمد ،تخصیص
غیربهینه منابع و وجود ناهماهنگی ،و ویسی و مهماندوست ( )2371امور کالن ملی را چالشهای پیش
روی توسعه گردشگری دانستهاند.
در سایر نقاط ایران ،مدهوشی و ناصرپور ( )2392چهار عامل تعدد مراکز تصمیمگیری ،ضعف بازاریابی،
ضعف امکانات زیربنایی و خدمات گردشگری و فقدان فرهنگ پذیرش گردشگر را چالشهای پیش روی
توسعه گردشگری لرستان ،حسینی و محمدی ( )2372فقدان نگرش اقتصادی به گردشگری را چالش پیش
روی توسعه گردشگری سلطانیه ،کرمی و همکاران ( )2374عدم توجه کافی دولت به مقوله گردشگری،
منابع انسانی ،تعصبات قومی و قبیلهای ،تغییرات اقلیمی و کمرنگ شدن جاذبههای فرهنگی را چالشهای
پیش روی توسعه گردشگری چهارمحال بختیاری ،شجاعی ( )2371مشکالت زیرساختی ،نحوه ارائه
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خدمات ،عدم سیاستگذاری مناسب دولت و بخش خصوصی در معرفی جاذبه های جزیره کیش ،عدم
توجه به نیازهای اساسی گردشگران ،عدم توسعهیافتگی زیرساختها و کمبود نیروهای آموزش دیده ماهر،
تعدد مراکز تصمیمگیری ،کافی نبودن قوانین و مقررات حمایتی الزم ،مدیریت ناکارآمد در زمینه تبلیغات و
بازاریابی را چالشهای پیش روی توسعه گردشگری کیش ،و علیزادهآذر و همکاران ( )2371موانع قانونی،
موانع اقتصادی و موانع کالبدی ،طبیعی و جغرافیایی را چالشهای پیش روی توسعه گردشگری مهاباد ذکر
کردهاند.
تامپسون 2و همکاران ( )2772محدودیتهای بخش گردشگری در حوزههایی مانند سیاستگذاری و اجرا،
سرمایه گذاری ،منابع انسانی ،بازارهای موجود و بالقوه گردشگری را چالشهای پیش روی توسعه
گردشگری گامبیا ،جانسون ،)2772( 2زیرساخت های گردشگری و مسائل تاریخی مرتبط با حکومت
کمونیستی چالشهای پیش روی توسعه گردشگری چکو اسلواکی ،آلتینای )2444( 3عدم اعتماد به تصمیم
فدرالی چالش پیش روی توسعه گردشگری قبرس ،امبایوا )2442( 1به حاشیه رانده شدن شرکتها و
سرمایه گذاران محلی ،نشت درآمدهای توریستی بوتسوانا به کشورهای توسعه یافته ،شکست در توسعهی
روستایی و کاهش فقر و ناکامی در حفظ محیط زیست را چالشهای پیش روی توسعه گردشگری
بوتسوانا ،و سیداحمدف )2421( 2عدم درك نهادهای دولتی از اهمیت تجارت گردشگری در توسعهی
اجتماعی و اقتصادی را چالش پیش روی توسعه گردشگری قزاقستان عنوان کردهاند.
سؤالهای پژوهش
مهمترین مسائل گردشگری شهر اصفهان کدامند؟
شرایط زمینهای بروز مسائل گردشگری چیست؟
رویکردهای غالب در تعریف مسأله گردشگری شهر اصفهان کدامند؟

1. Thompson
2. Johnson
3. Altinay
4. Mbaiva
5. Seidanetova

229

شناسایی مهمترین مسائل گردشگری شهر اصفهان

روش تحقیق
این تحقیق از نظر هدف کاربردی و از نظر روش گردآوری داده کیفی است .به عبارت بهتر ،این پژوهش به
سنت روشی خاصی وابسته نیست .جمعیت مورد مطالعه شامل سه دسته نخبگان(متخصصان دانشگاهی در
حوزه گردشگری) ،فعاالن(هتلداران ،تورلیدرها ،مدیران و کارشناسان آژانسهای مسافرتی و کمپهای
گردشگری ،مدیران اتحادیه صنایعدستی) و مسئوالن (مدیران و کارشناسان سازمانهای مرتبط مانند سازمان
میراث فرهنگی ،صنایع دستی و گردشگری ،سازمان گردشگری شهرداری ،سازمان نوسازی و بهسازی،
استانداری) بود .به دلیل اینکه منبع و مبنای اصلی دادهها تجزیه و تحلیل ،نظرات کارشناسان و متخصصان
است ،شیوه نمونهگیری این پژوهش نمونه گیری هدفمند انتخاب شد.
جدول  .2مشخصات مصاحبهشوندگان
مشخصات مصاحبهشوندگان
تحصیالت

گروه

تعداد

دیپلم و لیسانس

2

فوق لیسانس

21

دکتری

2

نخبگان

9

مسئوالن

9

دستاندرکاران

24

جمع

22

منبع :یافتههای پژوهش

الزم به ذکر است که یکی از دشواریهای گروهبندی انجام شده در خصوص نخبگان ،مسئوالن و
دستاندرکاران همپوشانی این گروهها بود .به عبارت دقیقتر ،گاها یک نخبه دانشگاهی سمتی در
سازمان های مرتبط با گردشگری داشت و یا یک مسئول حوزه گردشگری به حوزه اجرای گردشگری وارد
شده و دست اندرکار نیز محسوب میشد .در این موارد مالك انتخاب وضعیت حال حاضر فرد که معرف
شغل کنونی او بود مالك تصمیم برای گروهبندی قرار گرفت.
مصاحبه نیمهساختیافته شیوه اصلی گردآوری دادهها بود .اعضای تیم پژوهشی در یک فرایند مستمر و
طوالنی به مصاحبه با افراد مذکور پرداختند .افراد مصاحبهشونده در طی یک روند خودانگیخته به مسائل
گردشگری شهر اصفهان پرداختند .طول مصاحبههای انجام شده از  74دقیقه تا  214دقیقه متغیر بود .در
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نهایت پس از انجام  22مصاحبه حد اشباع به دست آمد .تحلیل مصاحبهها همزمان با انجام مصاحبهها در
جریان بود .مصاحبهها با استفاده از تحلیل تماتیک مورد تحلیل قرار گرفتند.
یافتههای پژوهش
مهمترین مسائل گردشگری شهر اصفهان

بر مبنای یافتههای پژوهش مهمترین مسائلی که بر سر راه توسعه گردشگری شهر اصفهان قرار گرفتهاند را
میتوان در سه مقوله اصلی قرار داد :مدیریت ناکارآمد و امتناع از برنامهریزی ،گریز از سرمایهگذاری و
محدودیتهای منابع انسانی .این مسائل همگی حول مسأله اصلی «عدم اولویت گردشگری در سطح کالن»
شکل گرفتهاند« .عدم اولویت گردشگری در سطح کالن» به معنای آن است که گردشگری در سطح کالن
کشور به عنوان یک فعالیت ارزشمند تلقی نمیشود .بخشی از این عدم اهمیت به دلیل وجود صنعت نفت
است .در واقع ،بخش عظیمی از هزینههای کشور از طریق صنعت نفت تامین میشود و به همین دلیل
احساس نیاز جدی در خصوص گردشگری پدید نیامده است .عدم احساس نیاز به درآمدهای غیرنفتی
موجب شده است که گردشگری به حاشیه رانده شود .مصاحبهشونده شماره  9در مورد این موضوع چنین
میگوید« :نفت یک مسأله جدی در ایران است .برای آن وزارتخانه ایجاد شده و این وزارتخانه از نهادهای
نظارتی مانند ارشاد مستقل است .این موضوع به این دلیل است که نفت درآمدزایی باالیی دارد ولی
گردشگری نه».
از سوی دیگر ،نفت و صنایع وابسته به آن ،صنعت خودرو ،صنایع وابسته با معادن ،صنایع مونتاژ و ...
صنایعی به نسبت زودبازده هستند ولی این وضعیت در مورد گردشگری صادق نیست .گردشگری صنعتی
دیربازده است .به عبارت دقیقتر ،برای اینکه گردشگری به مرحله سوددهی برسد سرمایهگذاری و زمان
قابلتوجهی مورد نیاز است .از سوی دیگر فعالیتی که نتیجه آن یک موجودیت عینی مانند کاال است به
عنوان فعالیت تولیدی قلمداد میشود .افزون بر دو مورد مذکور ،گردشگری صنعتی آمیخته با فرهنگ
است .آمیختگی با فرهنگ موجب شده است که حساسیتهای موجود در خصوص فرهنگ به گردشگری
نیز تسری پیدا کند و مسیر توسعه این صنعت را با دشواری مواجه نماید .همه این موارد موجب شده است
که گردشگری اولویت تصمیمگیران مملکتی نباشد.
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منبع :یافتههای پژوهش

شرایط زمینهای بروز مسائل
منظور از شرایط زمینهای بروز مسائل شرایطی است که مسائل در متن آن ایجاد میشود و گسترش پیدا
میکند .شرایط زمینهای علت بروز مسائل نیستند بلکه وجوهی کلی و پیشینهای هستند که مسائل از آنها
سرچشمه میگیرند(رابینگتن و واینبرگ.)24 :2373 ،2
ناکارآمدی مدیریت و امتناع از برنامهریزی
ناپایداری سازمانی
مدیریت ناپایدار

توسعه گردشگری در گرو مدیریتی هدفمند و برنامهریزی شده است ولی در شرایط کنونی حوزه
گردشگری از چنین مدیریتی محروم است .یکی از دالیل این مسأله «سایه سنگین سیاست بر گردشگری»
است .بخشی از این سیاستزدگی ناشی از «پیوند عمیق گردشگری و فرهنگ» است .در واقع ،زمانی که
یک حیطه به عنوان حیطه فرهنگی شناخته میشود ،مرزها و خط قرمزهای این حیطه نیز در خصوص آن
اعمال میگردد .تسلط حوزه سیاسی بر سازمان متولی گردشگری یکی از دالیل وجود «مدیران مستأجر»
است .مصاحبهشونده شماره  2در این مورد میگوید« :در تمام دولتها همیشه حاشیههای سیاسی ما
سنگین بوده و فرد مناسب گردشگری وجود نداشته و سازمان ما حیات خلوت برای کسانی که میآیند و
میروند بوده است» .از سوی دیگر ،انتصابات سیاسی موجب میشود که مدیران در نتیجه قرار گرفتن در
1. Earl Rubington & Martin. S. Weinberg
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یک سیر پیوسته و منطقی پیشرفت انتخاب نشوند و به همین دلیل تجربه الزم را کسب نکنند .در واقع ،این
«مدیران بیگذشته» نمی توانند از آینده سهمی داشته باشند .در حقیقت این مدیران ،آگاهند که برای مدت
کوتاهی مدیر خواهند بود؛ به همین دلیل احساس نیاز نسبت به تعیین چشمانداز و اهداف و تعریف دقیق
مسیر حرکت در این مدیران ایجاد نمیشود».
ناپایداری اقتصادی

اداره کل میراث فرهنگی درآمد قابلتوجهی ندارد وخودکفا نیست .مصاحبه شونده شماره  9در این
خصوص میگوید« :دست سازمان گردشگری در جیب خودش نیست ولی سازمانهای دیگر نظیر اداره
آب و برق دستشان در جیب خودشان است .به همین دلیل قدرت هم دارند؛ ولی سازمان ما قدرت ندارد
و نهادهای دیگر مثل شهرداری و اتاق بازرگانی به این دلیل در کار سازمان دخالت میکنند» .عالوه بر این،
بودجهای که به این اداره کل اختصاص داده میشود نیز بسیار ناچیز است .به همین دلیل میراث فرهنگی
ناتوان از انجام وظایفیست که بر آن محول شده است.
ناهماهنگی بین سازمانی

اعتقاد بر این است که برنامهریزی در جهت توسعه گردشگری نیازمند عملکرد هماهنگ و موثر
سازمانهای درگیر است .با این حال ،اغلب مصاحبهشوندگان بر آن بودند که هماهنگی بین سازمانهای
مذکور حداقلی ،ناپایدار و ناکارآمد است .به عنوان مثال احداث هتل هما در جوار کوه صفه سالهاست به
دلیل عدم هماهنگی و توافق بین شهرداری ،سازمان حفاظت محیطزیست ،اداره کل میراث فرهنگی،
بانکها و  ...بالتلکیف مانده است .این مسأله به دالیل مختلف روی میدهد« .ناسازگاری اولویتهای
سازمانی»« ،فقدان انعطافپذیری سازمانی» و «عملکرد جزیرهای متولیان متعدد» در اصفهان از جمله عوامل
موثر در ناهماهنگی بین سازمانی است.
فقدان برنامه هدفمند

مسأله «فقدان برنامه هدفمند» یکی از کلیدیترین مسائل حوزه گردشگری است .اگر بخواهیم نگاهی
منظمتر به این مسأله داشته باشیم میتوانیم مسأله «فقدان برنامه هدفمند» را در دو سطح کالن و خرد مطرح
نماییم .در سطح کالن اسناد فرادست مطرح هستند .در برخی از این اسناد مانند اصفهان  2144و اصفهان
 72چشماندازها تا اندازهای حالت شعاری دارند و از واقعیتهای شهر اصفهان در زمینه گردشگری به دور
هستند .برخی دیگر از اسناد مانند طرح جامع توسعه گردشگری و سند گردشگری کالنشهر اصفهان مورد
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توجه سازمانهای درگیر در حوزه گردشگری مانند سازمان میراث فرهنگی ،شهرداری ،اتاق بازرگانی و
آموزش و پرورش نیستند.
«فقدان برنامه هدفمند» بر مبنای مصاحبههای انجام شده به دالیلی نظیر«عدم توافق در خصوص وظایف
سازمانی»« ،عدم توافق در خصوص اولویتها» و «ناکارآمدی قوانین» صورت میگیرد.

شکل  .2مسأله مدیریت ناکارآمد و امتناع از برنامهریزی

منبع :یافتههای پژوهش

گریز از سرمایهگذاری
فرهنگ مغایر سرمایهگذاری

سرمایهگذاری در حوزه گردشگری نیازمند سرمایههای کالن است .از این رو ،چنین سرمایهگذاریهای
کالنی ریسک باالیی را نیز به همراه دارد .با این حال ،یافتههای این پژوهش نشان از آن دارد که در اصفهان
جسارت و ریسکپذیری در این حوزه بسیار کم است.
خلقیات ضد توسعه

از جمله دالیل پنهانی که سبب عدم ریسکپذیری سرمایهگذاری در حوزه گردشگری شده است باورهای
فرهنگی مردم اصفهان است .برخی از «خلقیات ضدتوسعه» ،مانند اعتقاد به شور چشمی ،سوءظن به
سرمایه داران ،حسادت منافع دیگران ،و منفعت طلبی فردی و اولویت دادن به مقاصد شخصی موانعی بر
سر راه سرمایهگذاری هستند .مصاحبه شونده شماره  2در این زمینه میگوید« :فعالین گردشگری استان
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اجازه نمیدن کسی بیاد .من سراغ دارم میخواسته طرف هتل بسازه گفتن نکنی اینکارو .مثال مشورت کرده
با یه هتلدار .بهش میگه صرف نمیکنه نساز .میگن بذار ما منفعتمون رو ببریم یه وقتی هتلمون خالی موند.
این تلقی که بذار خودم باشم بقیه نیان مانع هست ...میخایم در فاصله دوکیلومتری مون کسی نباشه که این
آفت پیشرفته و سرمایهگذاری رو دچار بحران کرده».
فقدان افق دید بلندمدت

«فقدان افق دید بلندمدت» نیز از موارد فرهنگی مانع سرمایهگذاری است .بدین معنا که افرادی که در این
حوزه سرمایهگذاری میکنند بر بازدهی سریع آن متمرکز شده و در نتیجه به اهداف بلندمدت و پروژههای
عظیم وقعی نمینهند .مصاحبهشونده شماره  9نیز در همین زمینه میگوید« :گردشگری صنعتی زودبازده
نیست و نگاه بیصبرانه برای سوددهی مانع از سرمایهگذاری در این بخش میشود».
اقتصاد و سیاست مغایر سرمایهگذاری
کمبود تسهیالت اقتصادی

به بیان افراد مورد مصاحبه علیرغم اینکه نهادها و بخشهای مرتبط در این حوزه تسهیالت کمی را در
اختیار سرمایهگذاران قرار میدهند؛ دریافت مالیات ،عوارض ،ارزش افزوده ،نرخ باالی سودهای بانکی
جهت استقراض و ...همچنان پا برجاست .از طرف دیگر طرحهای حمایتی و تشویقی الزم و کافی نیز
وجود ندارد .مصاحبهشونده شماره  1در این مورد میگوید14« :ساله در اصفهان به جز چند مورد هتل
ساخته نشده و ظرفیتی اضافه نشده ...چرا هتل اجالس خوابیده؟ ...اگه میام هتل بسازم شما وام  21درصد
رو کم کن .تخفیف بده.»...
عدم امنیت سرمایه

«فقدان امنیت سرمایه» مسألهای سیاسی و اقتصادیست که در توسعه گردشگری نقشی کلیدی دارد .در
مواقعی که با «عدم امنیت برای سرمایهگذاری» روبرو هستیم با فرار سرمایه و از طرف دیگر با عدم
سرمایهگذاری خارجی در این هنرصنعت مواجه می شویم .فرار سرمایهای که در آن پتانسیلهای سرمایه یا
در دیگر حوزهها به کار گرفته شده یا در همان حوزه گردشگری منتها در شهرهایی غیر از اصفهان سرمایه-
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گذاری میشوند .عالوه بر فرار سرمایه داخلی ،سرمایهگذاریهای خارجی نیز که میتوانند سبب
اشتغالزایی و استفاده از فرصتهای آن شود نیز از دست داده میشود .مصاحبهشونده شماره  3در این
زمینه میگوید« :بخش خصوصی سرمایه زیادی میخواد ،ثبات اقتصادی و امنیت میخواد».
تأثیر گروههای نفوذ بر عدم سرمایهگذاری

در این بین «تاثیر گروههای نفوذ بر فرار سرمایه» شایان توجه است .وقتی نگرش این گروهها به سمت
موافقت با گردشگری نیست و آن را سرمایهگذاری در امور ضد فرهنگی میدانند و به آن نگاهی همچون
هجمه فرهنگی دارند ،تاثیر چنین نگرشی مانع از به کارگرفتن سرمایه در این حوزه میشود .افراد نیز
ترجیح میدهند سرمایههای خود را در امور دیگری که چنین بینش و دید منفیای نسبت بدان وجود ندارد
به گردش درآورند.
تسلط بخش دولتی بر بخش خصوصی

در موارد بسیاری بخش خصوصی نیازمند حمایت و همکاری بخش دولتی است؛ اما در صحنه عمل این
دو بخش به گونهای جداگانه عمل مینمایند و در نهایت نیز از فرصت همکاری و هم اندیشی باز میمانند.
از سوی دیگر در برخی موارد در این پروژهها بخش خصوصی و دولتی به عنوان رقیب وارد صحنه
میشوند که نتیجه آن در اکثر موارد شکست بخش خصوصی است .چراکه بخش دولتی از رانتهایی
برخوردار است که بخش خصوصی فاقد آن است.
بوروکراسی مغایر سرمایهگذاری

بوروکراسی به معنای سیستم کارکردهای عقالنی و قانونمند است و در هر حوزهای برای جلوگیری از بی-
هنجاری نیاز و التزام به قوانین و مقررات الزم و ضروری است .اما زمانیکه این قوانین دست و پا گیر و
انعطافناپذیر هستند موانعی برای سرمایهگذاری در امر گردشگری میشوند .پروسههای فرسایشی کسب
مجوز ،پروانه ساخت ،جواز ،و ...رفت و برگشتهای مکرر به اداره دارایی ،مالیات ،عوارض نوسازی و...
نمونههایی از این موانع هستند .بنابراین میتوان گفت تعدد قوانین و مقررات و یا به عبارتی ترافیک قانون
روند سرمایهگذاری را با محدودیت مواجه میسازد.
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شکل  .3مسأله گریز از سرمایهگذاری

منبع :یافتههای پژوهش

محدودیتهای منابع انسانی
ضعف آموزش نیروی انسانی
ضعف آموزشهای رسمی

ضعف آموزشهای رسمی را میتوان در دو مبحث «ضعف آموزشهای مدرسهای» و «ضعف آموزشهای
دانشگاهی» مطرح نمود .مصاحبه شونده شماره  22در این مورد میگوید« :کتاب هنر مدارس سالهاست
که هیچ تغییری نکرده و هیچ آموزشی هم در مورد صنایع دستی نداره».
افزون بر مورد مذکور« ،ضعف آموزشهای دانشگاهی» یکی دیگر از موانع توسعه گردشگری است .کیفیت
پایین آموزش های دانشگاهی در حوزه گردشگری و همچنین گسستگی این دانش از حوزه کاربرد و اجرا
از مهمترین دالیل بروز این مسأله است .مصاحبهشونده شماره  29در این خصوص میگوید« :توی
دانشگاه رشتههای مختلف رو تدریس میکنند .یه ترم رو  19ساعت تعریف میکنند .بعد میخوان تو این
 19ساعت قلمزنی آموزش بدن .بعد فردا این شخص میشه کارشناس صنایع دستی».
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ضعف تجربی فارغالتحصیالن دانشگاهی را همچنین میتوان ناشی از گسست میان دانشگاهیان و از فعاالن
غیردانشگاهی دانست .مشکل عمده ،گسستگی این دو حوزه ،یعنی دانش از تجربه است .در حالی که
دانشگاه از نقص آموزشهای تجربی و عملی رنج میبرد ،فعاالن غیردانشگاهی نیز از نقص دانش به روز و
علمی رنج میبرند.
ضعف آموزشهای تخصصی

یکی از مهمترین خالءهای آموزشی ،در مورد فعاالن مستقیم حوزه گردشگری ،یعنی نیروهای خدماتی یا
عملیاتی ،بازاریان و تورلیدرها احساس میشود .نیروهای خدماتی و عملیاتی ،همچون رانندگان وسایل
نقلیه عمومی ،کارمندان و کارگران پایانههای مسافرتی و فرودگاهها و پرسنل رستورانها و هتلها ،از جمله
فعاالن مستقیم حوزه گردشگری محسوب میشوند که با وجود نقش مهمی که در توسعه گردشگری ایفا
میکنند ،اما توانمندسازی حرفهای آنان از نظر آموزشهای تخصصی ،همواره مورد غفلت واقع شدهاست.
مصاحبه شونده شماره  29در این مورد میگوید« :فنی و حرفهای در کشور مسئولیت بخش آموزش رو
داره ولی میراث هم دورههایی میگذاره که فقط خودش قبول داره ،هیچ کدوم از اینها باهم هماهنگ
نیستند».
منفعتاندیشی کارفرمایان و عدم اقبال به آموزش تخصصی منابع انسانی یکی دیگر از عواملی است که
منجر به ضعف آموزش و توانمندسازی نیروهای خدماتی -عملیاتی میگردد .بهعنوان مثال ،عدم استقبال
هتلداران و رستورانداران از استخدام نیروهای متخصص و آموزشدیده و روی آوردن آنها به نیروی کار
عادیِ فاقد تخصص و فاقد توقع مالی باال ،نمونهای از رفتارهای منفعتاندیشانه کارفرمایان در خصوص
آموزش نیروهای خدماتی -عملیاتی می باشد.
ضعف آموزش عمومی

منظور از آموزش عمومی ،نهادینه کردن فرهنگ میزبانی در شهروندان و فرهنگ مهمانی در گردشگران
است.
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آموزش گردشگران و آشناسازی آنها با حقوق و وظایف خود در کشورهای مقصد از موارد مهمی است که
هم در مبادی توریستی و هم مقاصد توریستی ،باید مورد توجه قرار گیرد .میتوان گفت یکی از دالیل
بیتوجهی نسبت به آموزش گردشگران در ایران ،نبود نگاه حرفهای به پدیده گردشگری و ناکارآمدی
سازوکارهای قانونی حمایت از گردشگر است.
جنبه دیگر آموزش که باید مورد توجه قرار گیرد ،قوانین و تکالیفی است که گردشگران موظف به رعایت
آنها در مقصدهای گردشگری هستند .هر کشور و شهر گردشگرپذیری ،هنجارهای رفتاری ،اخالقی و
اعتقادی مشخصی در قبال اجتماع ،محیط زیست و اقتصاد خود را دارد ،که ضروری است از طریق شیوه-
های مختلف آموزشی و تبلیغی این موارد برای گردشگران توضیح داده شوند.
ضعف عملکرد نیروی انسانی
ناآشنایی با فرهنگ گردشگران

عالوه بر نیروهای خدماتی -عملیاتی ،بازاریان و راهنماها( تورلیدرها) ،از فعاالن دیگری محسوب میشوند
که توریست به طور مستقیم با آن ها در تعامل کالمی و اقتصادی قرار دارد و رفتار و منش آنها در رکود یا
رونق گردشگری تأثیر بسزایی دارد.
بازاریان در عرضه محصوالت خود موفق نیستند .بازاریان به عنوان یک تولیدکننده صنایعدستی میبایست
صفر تا صد فرآیند تولید یک اثر هنری را بدانند ،بر زبان بینالمللی تسلط داشته باشند ،برای مشتری
توضیح دهند و حتی فضایی را فراهم نمایند که مراحل ساخت صنایع دستی به صورت عملی برای مشتری
نمایش داده شود؛ .مصاحبه شونده  24تجربه خود در این زمینه را اینگونه توصیف میکند« :توریست که
میاد من خودم وایمیسم براشون توضیح می دم ،حتی براشون انجام می دم ،اونوقت کسی که اصال اطالعی
از کار هنری نداره ،عاشق و مجذوب این کار میشه».
ضعف بازاریان در خصوص سلیقهشناسی مخاطب و عدم تولید صنایع دستی مبتنی بر تلفیق فرهنگ بومی
و سلیقه توریست خارجی نیز در این زمینه قابل طرح است .مصاحبهشونده شماره  27در این مورد
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میگوید« :مردم اروپا اطالعات هنریشون باال و بهروزه .کسی که میاد توی ایران می فهمه این طرح صنایع
دستی از سده  22 ،23هست که هی داره تکرار می شه .گردشگردنبال یه حرف جدید تو صنایع دستیه».
بهرهگیری از افراد غیر متخصص

تورلیدرها ،دارای بیشترین ارتباط با گردشگران در طول سفر هستند .یکی از مهمترین مشکالتی که در
مورد تورلیدرها با آن مواجه هستیم ،نداشتن تخصص ،دانش و اطالعات کارآمد و بهروزِ تورلیدرها در
مورد گردشگری است چراکه تورلیدرها بیشتر از رشتههای غیرمرتبط وارد حوزه گردشگری شدهاند.
مسائل و مشکالتی از جمله ،عدم ثبات شغلی ،عدم استخدام و نداشتن حق بیمه ،بیکاری فصلی به دلیل
رکود گردشگری در برخی ماههای سال ،به کارگیری تنها یک تورلیدر برای کل سفرهای یک تور در ایران،
کمی درآمد نسبت به خدمات ارائه شده توسط تورلیدر در طول سفر ،واسطهگری تهران در هدایت تورها
به عنوان اولین مقصد گردشگری و در نتیجه استفاده از تورلیدرهای تهرانی و بیکاری تورلیدرهای محلی،
عدم تمایل برخی از تورهای خارجی (مثل تورهای چینی یا لهستانی) به استفاده از تورلیدر داخلی ،نبود
سامانه تخصیص تورلیدر به تورهای گردشگری ،حذف تورلیدرهای محلی2به بهانه عدم توانایی در
پرداخت حق و حقوق عادالنه به آنها موجب رویآوردن به برخی راههای غیر اخالقی همچون دریافت
حق کمیسون از بازاریان شده است.

1. Local Guides
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شکل  .1مسأله محدودیتهای منابع انسانی

منبع :یافتههای پژوهش

رویکرد تعریف مسأله گردشگری
یافتههای پژوهش نشان از آن دارد که اکثریت مصاحبهشوندگان در تعریف مسائل گردشگری رویکردی
تضادی دارند .یکی از متغیرهایی که به نظر میرسد با شمار زیادی از مسائل اجتماعی ارتباط تنگاتنگی
دارد نابرابری در جامعه ،اجتماع یا نظام جهانی است .نابرابری هنگامی رخ میدهد که برخی انسانها،
گروهها ،سازمانها و جوامع پول ،قدرت و منزلتی بیش از دیگران داشته باشند (کرون .)23 :2374 ،2در
رویکرد تضاد علت ریشهای مسائل اجتماعی تضاد ارزشها یا منافع است .گروههای مختلف چون منافع
متفاوتی دارند رودرروی یکدیگر قرار میگیرند و به مجرد اینکه این رودررویی خود را به شکل تضاد
متبلور سازد مسأله اجتماعی متولد میشود (رابینگتن و واینبرگ .)22 :2373 ،به عبارت دقیقتر،
مصاحبهشوندگان بر آن بودند که بسیاری از مسائل حوزه گردشگری ناشی از تضاد منافع میان طرفهای
درگیر گردشگری است .تضاد منافع شهرداری و ادارهکل میراث فرهنگی ،صنایع دستی و گردشگری ،تضاد
میان ارزشهای گروههای ذینفوذ مذهبی و فعاالن حوزه گردشگری ،تضاد منافع میان صاحبان صنایع
1. James A. Crone
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بزرگ مانند صنایع نفت ،پتروشیمی و خودرو و فعاالن حوزه گردشگری از جمله تضادهای قابل ذکر
هستند .در زیر نمونه تضاد منافع میان شهرداری و ادارهکل میراث فرهنگی ،صنایع دستی و گردشگری به
تفصیل توضیح داده خواهد شد.
اغلب افراد مصاحبهشونده مخالف اقدامات شهرداری در حوزه گردشگری هستند .شهرداری به دلیل
راهاندازی تورهای گردشگری به دخالت در امور آژانسها ،به دلیل استخدام راهنماهای گردشگری به
دخالت در کار تورلیدرها ،به دلیل اسکان مسافران در شهر و مبحث خانههای اجارهای به دخالت در امور
هتلها ،به دلیل انجام پژوهش در حوزه گردشگری ،خرید و مرمت ابنیه تاریخی و اقدام به تاسیس سازمان
گردشگری به دخالت در امور اداره کل میراث فرهنگی ،صنایعدستی و گردشگری و به دلیل برگزاری
رویدادهای ملی و بینالمللی در فصلهای پرگردشگر به دخالت در بازار گردشگری متهم است.
مخالفان دخالت شهرداری در امر گردشگری بر این باورند که نقش شهرداری در توسعه گردشگری صرفا
محدود به فراهمآوری زیرساختهاست و شهرداری به لحاظ قانونی نقشی در امور گردشگری ندارد.
در مقایسه با منتقدان شهرداری ،گروهی نیز هستند که نقش شهرداری را در توسعه گردشگری مهم و مؤثر
میدانند .در نظر این افراد حضور شهرداری در حیطه گردشگری نه از سر منفعتطلبی که به دلیل ناتوانی
و ضعف سازمان میراث رخ داده است .به عنوان مثال ایفای نقش سازمان نوسازی و بهسازی در مرمت
ابنیه تاریخی به این دلیل است که میراث تمکن مالی انجام چنین کاری را دارا نیست.
بحث و نتیجهگیری
به نظر میرسد تمامی مسائلی که گردشگری به نوعی با آن دست به گریبان است از «عدم اولویت
گردشگری در سطح کالن» ناشی میشود .این یافته با یافتههای ویسی و مهماندوست ( ،)2371در تحقیقی
با عنوان «بررسی موانع توسعه صنعت گردشگری بینالمللی در ایران با تأکید بر گردشگری ورودی» نیز
انطباق دارد .همانگونه که به طور مفصل در خصوص مسائل گردشگری توضیح داده شد ،مسائل
گردشگری در سه بخش «مدیریت ناکارآمد و امتناع برنامهریزی»« ،گریز از سرمایهگذاری» و «معضلهمندی
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منابع انسانی» قابل طرح هستند .با این حال ،هر سه مسأله مذکور ریشه در «عدم اولویت گردشگری در
سطح کالن» دارند.
مسأله اصلی «عدم اولویت گردشگری در سطح کالن» ریشه در چند مورد دارد .وابستگی به صنعت نفت،
همانگونه که در بخش قبل در خصوص آن صحبت شد ،یکی از دالیل بروز این مسأله است .این یافته با
آنچه محرابی و همکاران ( )2372در پژوهشی با عنوان در تحقیقی با عنوان «بررسی موانع توسعه صنعت
گردشگری در جمهوری اسالمی ایران» ادعا کردهاند نیز تطابق دارد .با این حال ،اینگونه به نظر میرسد که
دلیل جامعتری برای بروز این مسأله وجود داشته باشد .در واقع ،این مسأله کالن ناشی از دورافتادگی
اقتصاد ایران از اقتصاد جهانی است .در اقتصاد کشاورزی انسانها نیازهای خود را از زمین تأمین میکردند.
در دوران صنعتی اقتصاد بر پایه تولید کاالی صنعتی قرار گرفت .در مرحله سوم ،اقتصاد صنعتی به سمت
خدمات گام برداشت و هماکنون که در چهارمین مرحله قرار دارد ،این خدمات به شکلی تازه و به عنوان
تجربه ارائه میشوند (قادری و دیگران .)3 :2372 ،این مراحل در اقتصاد جهانی در حالی تجربه میشود که
اقتصاد ایران تقریبا در میانه مرحله دوم و سوم قرار گرفته است .توسعه گردشگری نیازمند اقتصادی است
که حداقل در مرحله سوم قرار داشته باشد.
از سوی دیگر ،پیوند گردشگری و فرهنگ نیز موجب شده است که گردشگری در اولویت توسعه کشور ما
قرار نگیرد .نهادهای متولی فرهنگ بیشتر جنبه نظارتی دارند و تولید عناصر فرهنگی جدید و بهروزرسانی
عناصر فرهنگی موجود در دستورشان قرار ندارد .از این رو ،هر فعالیتی که به نظر رسد چارچوبهای
نظارتی آنها را با تنش مواجه کند از آن جلوگیری میشود .بار سنگین سیاست بر شانههای گردشگری نیز
از همین مسأله ناشی میشود .در این راستا ،شجاعی و نوری ( ،)2392زارعی متین و همکاران (،)2372
محرابی و همکاران ( ،)2372و علیزادهآذر و همکاران ( )2371نیز در پژوهشهای خود به موانع فرهنگی
توسعه گردشگری اشاره کردهاند.
افزون بر این ،فقدان دولت محلی که همه امور شهر را بر عهده بگیرد و مانع از تضاد شود دلیل بخش
زیادی از چالشهای حوزه گردشگری است .اختالفات میان سازمان میراث فرهنگی ،صنایعدستی و
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گردشگری با شهرداری برآمده از فقدان یک دولت محلی است .در واقع ،تا زمانی که این شیوه مدیریتی
گسسته به سمت یک دولت محلی حرکت نکند اختالفات موجود حل نخواهد شد.
اولویت مسائل کالن در گردشگری به معنای آن نیست که راهکار این مسائل نیز در سطح کالن نهفته
است .راهکار این مسائل کالن را میتوان در سطح خرد جستجو کرد؛ به عبارت دقیقتر ،اتخاذ یک رویکرد
مناسب نسبت به گردشگری میتواند راهی به سوی حل مسائل کالن باشد .بر مبنای آنچه در زمینه مسائل
گردشگری شهر اصفهان به دست آمد به نظر میرسد که از میان رویکردهای موجود در گردشگری
رویکردی مناسب است که بتواند ورای مسائل کالن گردشگری برای خود حاشیه امنی فراهم نماید.
چنین رویکردی بایستی از چند ویژگی مشخص برخوردار باشد .در ابتدا نیاز است که رویکردی اتخاذ
گردد که از نظر مدیریتی بتواند در سطوح خرد نیز محقق شود .به عبارت دقیقتر ،یکی از مسائل اساسی
گردشگری در اصفهان مسائل مرتبط با مدیریت و برنامهریزی است .واقعیت آن است که تغییر روند
مدیریت و برنامهریزی در ایران ب ه آسانی و در آینده نزدیک ممکن نیست .از این رو ،بهتر است رویکردی
انتخاب شود که به سطح جامعه نزدیکتر باشد و بتواند در استقاللی نسبی از سطوح کالن به موجودیت
خود ادامه دهد.
افزون بر مسأله مدیریت و برنامهریزی ،مسأله سرمایهگذاری نیز یکی از مسائل کالن است که حل آن در
عین اینکه غیرممکن نیست ولی بسیار دشوار است .به همین دلیل نیاز است رویکردی در گردشگری اتخاذ
شود که نیازمند سرمایهگذاریهای کالن نباشد و بتواند با سرمایههای خرد به اهداف خود جامه عمل
بپوشاند .عالوه بر دو مورد مذکور ،رویکرد انتخابی بایستی بتواند از نیروهای انسانی اجتماعات محلی به
عنوان نیروی انسانی خود بهره ببرد و در طی یک فرایند اجرایی افراد اجتماع محلی را در امر گردشگری
آموزش دهد.
در نهایت ،یکی از مشکالت بسیار آسیبزا در حوزه گردشگری عدم توسعه زیرساختها و تاسیسات
گردشگری است .به این خاطر ،رویکرد انتخابی نسبت به گردشگری باید به گونهای باشد که بتواند
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علی رغم وجود مشکالت بسیار در اقامت ،پذیرایی ،حمل و نقل و  ...توجه گردشگر را به اصفهان جلب
نماید و نگاهی را نسبت به گردشگری ارائه دهد که سویههای لوکس گردشگری در آن کمرنگتر باشد.
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