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ABSTRACT
Today, tourism development in many developing countries is one of the effective ways for
economic and social development of rural areas, but due to the important role of this industry in the
development of urban and rural areas, there are always obstacles and problems that hinder
sustainable development. It becomes. Fereydunkenar International Wetland, which has a high
tourism potential due to the return of thousands of migratory birds from northern orbits to the
region, is managed by the local community in terms of ecosystem services. Unbalanced utilization
of ecosystem services of Fereydunkenar International Wetland, without awareness of renewable
potential and thresholds, changes the state of the ecosystem. To achieve sustainable and resilient
tourism in the study area, descriptive-analytical, documentary and questionnaire studies were used
in the scenario planning framework. In this study, first the variables and factors affecting tourism
resilience were identified using Literature review as well as the views of experts, which is in the
form of environmental analysis. After identifying the variables, the Impact Analysis Matrix
Questionnaire was distributed among academic elites who had sufficient expertise and experience
in wetland tourism issues, and it was asked to determine the variables based on the degree of
impact and effectiveness in the framework of the matrix of cross-effects. The scores were entered
into a crossover effect matrix to measure the impact and effectiveness (direct and indirect) of each
of the factors and their sub-variables with other factors, and to obtain the necessary graphs by
identifying the key driving forces. After identifying, the key driving forces, by entering them in the
MicMac software, scenarios compatible with sustainable and resilient tourism of the wetland in the
framework of 11 factors and 4 possible states imagined in a range from the most desirable to the
most undesirable situation. In the framework of risk scenarios, purpose and system were presented.
The extraction of relevant patterns indicates the instability of the system under study, the main
factor of which is beyond the institutionalized notion of the three basic pillars of sustainable
development rooted in institutional development. In other words, the lack of a specific framework
to reach an institutional setting is the most important factor stabilizing tourism activities in the
study area.
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Introduction
Tourism is an ancient phenomenon that has existed for a long time in human societies and has
gradually reached its technical, economic and social subject through various historical stages.
Today, the tourism industry in the world has become an important source of income and a huge
economic activity, as many development planners and policy makers refer to the tourism industry
as a key element of sustainable development. Tourism can cause huge economic and social changes
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in a society. In other hand Scenario building is one of the future research methods. In other words,
scenarios are a clear picture of the future through which planning can clearly see and recognize
environmental issues, challenges and opportunities. A scenario is not just a prediction of a
particular future, but a description of all possibilities. In fact, the scenario is a picture of a possible
future. Scenarios are a tool for analyzing policies and identifying future conditions, threats,
opportunities, needs and superior values. From the perspective of scenario planning in the present
study, an attempt was made to examine the future of sustainable tourism in the region.
Material and methods
The main method of data processing in this research was the cross-analysis matrix, which was
done using MICMAC scripting and future study. In this software, all the main components of a
system can be described with the help of interaction matrix. Also, by examining this relationship,
the main variables for evaluating the system can be shown. The degree of correlation is measured
by numbers between zero and three. The number zero indicates no effect, the number one means
weak effect, the number two indicates moderate effect and the number three indicates high effect. P
also indicates potential direct and indirect effects. Therefore, if the identified variables are n, a
matrix n × n is obtained in which the effects of the variables on each other are determined.
Results
In current study, four influential factors in direct and indirect vulnerability have been exactly
repeated. Specifically, the impact on institutional resilience and the three characteristics of the
network in creating structural holes (effective size, efficiency and constraint) are influenced by
influential factors. This shows that the unsustainability of the system under study from a tourism
perspective lies in institutional resilience; Where the three main indicators of the creation of
structural holes indicate the existence of a bureaucratic administrative and organizational system
and the desire for government sovereignty has caused instability. It seems that the lack of a
coherent organizational plan and the performance of the organizational network islands has caused
this instability from an institutional perspective. The results showed that the use of foresight system
is a precise approach to provide a framework for assessing sustainability from the perspective of
tourism activities. The results of the research indicate that sustainability in tourism activities from a
social, economic and ecological perspective, requires a fourth pillar called institutional. It seems
that the lack of a definite framework for reaching an institutional agreement is the most important
factor destabilizing tourism activities in the study area. The extraction of MICMAC patterns
indicates the unsustainability of the system under study, the main factor of which is rooted in
institutional development beyond the institutionalized notion of the three basic pillars of
sustainable development. A total of three scenarios can be extracted: A. Objective Scenario: This
scenario emphasizes the common factor of direct and indirect impact graphs, which is a variable of
tourist facilities and attractions. In this regard, it is clear that the resource-orientation view prevails
among the institutions involved instead of the central issue. In this view, the existence of tourist
attractions is emphasized only for the purpose of tourism in the region, while to determine the
purpose of tourism, the existence of a significant percentage and intensity of participation is
necessary. B- Risk scenario: Based on the observation of institutional resilience in the affected
area, it can be shown that the lack of institutional resilience in the region among the institutions
involved, tourism and management will be overshadowed and the institutional process will
continue. Existing will lead to habitat destruction. C. System Scenario: This scenario focuses
mainly on regulatory variables at the center of the graphs where social adaptation is located. This
scenario emphasizes the transfer of wetland tourism management to local communities whose
management environment and public discourse affect the issue of wetland tourism. In fact,
delegating wetland management to local communities will change regulatory and policy-making
processes and lead to participatory management.
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ارایه سناریوهای توسعه گردشگری تابآور و پایدار متکی بر جامعه محلی
با رویکرد آیندهنگاری :مورد مطالعه تاالب بینالمللی فریدونکنار
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چکیده
امروزه ،توسعه گردشگری در بسیاری از کشورهای در حال توسعه یکی از مسیرهای موثر
برای توسعه اقتصادی و اجتماعی روستای محسوب میشود ،اما با توجه به نقش مهم این
صنعت در توسعه مناطق شهری و روستایی همواره موانع و مشکالتی وجود دارد که مانع از
توسعه پایدار آن میشود .تاالب بینالمللی فریدونکنار که دارای پتانسیل گردشگری باال به
دلیل مراجعت هزاران پرنده مهاجر از مدارهای شمالی به این منطقه است ،از نظر خدمات
اکوسیستمی توسط جامعه محلی اداره میشود .بهرهبرداری نامتوازن و نامتعادل از خدمات
اکوسیستمی تاالب بینالمللی فریدونکنار ،بدون آگاهی از توان تجدیدپذیری و آستانهها،
باعث تغییر وضعیت اکوسیستم میشود .برای دستیابی به گردشگری پایدار و تابآور در منطقه
مورد مطالعه ،از مطالعات توصیفی -تحلیلی ،اسنادی و پرسشنامه در چارچوب سناریونویسی
میکمک استفاده گردید .در این پژوهش ،ابتدا متغیرها و عوامل تاثیرگذار بر تابآوری
گردشگری با استفاده از مطالعات کتابخانهای و همچنین ،نظر افراد صاحبنظر شناسایی شد که
در قالب تحلیل محیطی قرار میگیرد .پس از شناسایی متغیرها ،پرسشنامه ماتریس تحلیل
اثرات بین نخبگان دانشگاهی که دارای تخصّص و تجربة کافی پیرامون مسایل گردشگری
تاالب بودند ،توزیع گردید و خواسته شد تا در چارچوب ماتریس اثرات متقاطع ،متغیرها را بر
مبنای میزان تاثیرگذاری و تاثیرپذیری معین کنند .سپس ،امتیازها وارد ماتریس اثرات متقاطع
شد تا تاثیرگذاری و تاثیرپذیری (مستقیم و غیرمستقیم) هرکدام از عوامل و متغیرهای
زیرمجموعة آنان با دیگر عوامل سنجیده شود و بهعنوان خروجی با مشخص نمودن نیروهای
پیشران کلیدی ،نمودارهای الزم بهدست آید .همچنین ،پس از شناسایی نیروهای پیشران
کلیدی ،با واردکردن آنها در محیط نرمافزار  ،MICMACسناریوهای سازگار با گردشگری
پایدار و تابآور تاالب در چارچوب  11عامل و  4حالت ممکن تصور شده در طیفی از
مطلوبترین تا نامطلوبترین وضعیت ممکن ،در چارچوب سناریوهای ریسک ،هدف و سیستم
ارایه گردید .استخراج الگوهای مربوطه نشاندهنده ناپایداری سیستم مورد بررسی است که
عامل اصلی آن فرای تصور نهادینه شده در خصوص سه رکن اساسی توسعه پایدار ریشه در
توسعه نهادی دارد .بهعبارت دیگر ،فقدان یک چارچوب معین برای رسیدن به توافق نهادی
مهمترین عامل ناپایدارکننده فعالیتهای گردشگری در حوزه مورد بررسی است.
واژههای کلیدی :سناریوسازی ،گردشگری ،آیندهنگاری ،تابآوری ،میکمک.
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مقدمه
توسعه پايدار در حقیقت ايجاد تعادل میان توسعه و
محیط زيست است .در سال  1980براي نخستین بار نام
توسعه پايدار در گزارش سازمان جهانی حفاظت از منابع
طبیعی 1آمد .اين سازمان در گزارش خود با نام
استراتژي حفظ منابع طبیعی اين واژه را براي توصیف
وضعیتی به کار برد که توسعه نه تنها براي طبیعت مضر
نیست ،بلکه به ياري آن هم میآيد .پايداري میتواند
چهار جنبه داشته باشد که عبارتند از پايداري در منابع
طبیعی ،پايداري سیاسی ،پايداري اجتماعی و پايداري
اقتصادي .در حقیقت توسعه پايدار نه تنها بر جنبه
محیطزيستی تمرکز دارد ،بلکه به جنبههاي اجتماعی و
اقتصادي آن هم توجه میکند .توسعه پايدار محل تالقی
جامعه ،اقتصاد و محیطزيست است ( & Peeters
.)Dubois, 2010
گردشگري ،پديدهاي است کهن که از ديرباز در
جوامع انسانی وجود داشته است و به تدريج با طی
مراحل تاريخی مختلف به موضوع فنی ،اقتصادي و
اجتماعی خود رسیده است .امروزه ،صنعت گردشگري در
دنیا به يکی از منابع مهم درآمدي و يک فعالیت عظیم
اقتصادي تبديل شده است ،بهنحويکه بسیاري از برنامه-
ريزان و سیاستگزاران توسعه از صنعت گردشگري به
عنوان رکن اصلی توسعه پايدار ياد میکنند .گردشگري
میتواند باعث تحوالت عظیمی از لحاظ اقتصادي و
اجتماعی در يک جامعه شود ( Dolnicar & Leisch,
 .)2008سازمان جهانی گردشگري 2در سال ،1991
گردشگري را چنین تعريف میکند :گردشگري شامل
فعالیتهاي افراد است که به مکانهايی خارج از محیط
معمول زندگی خود مسافرت کرده و در آنجا براي
گذراندن اوقات فراغت ،کسبوکار و ديگر اهداف براي
کمتر از يک سال متوالی اقامت دارند .فرهنگ لغات
فارسی ،گردشگري را چنین تعريف میکند :در سفر
کردن و شناخت؛ مسافرت براي تفريح و سرگرمی؛ و
سفري که در آن مسافر به مقصدي میرود و سپس ،به

1. IUCN: International Union for Conservation of
Nature
2. WTO: World Tourism Organization

محل سکونت خود باز میگردد .در تعريفی ديگر،
گردشگري به جابجايی موقت مردم به مکانی خارج از
محل زندگی و کار معمولی شان اطالق شده است ،به-
طوريکه مسافران در مدت اقامت در مقصد ،فعالیتهايی
انجام میدهند و براي رفع نیازهاي آنها تسهیالت ويژه-
اي فراهم میشود .فعالیت گردشگري میتواند حمل و
نقل و جابه جايی مسافر ،حملونقل محلی ،اقامت،
تفريح ،تفرج ،تغذيه و خريد را در برگیرد .اين امر می-
تواند به سفر براي گذراندن اوقات فراغت ،کسبوکار و
بازديد از دوستان و بستگان مربوط باشد ( Gössling et
.)al., 2005
در حال حاضر توافقی عمومی دال بر پايدار بودن
گردشگري وجود دارد .با اين حال ،سوال در مورد
چگونگی دستیابی به اين موضوع ،مورد بحث است.
اکنون با مشخص شدن ناپايداريها و مضرات فراوان آنها
در مسـیر توسـعه ،انگاره پايـداري بـه عنـوان مسالهاي
مهم و ضروري نمود يافته و توجه مجامع جهانی را در
طـول دو دهـه اخیـر بـه خـود جلب کرده است .به
دنبال اين چالﺶهاي جهانی ،بحثهايی در خصـوﺹ
ارتبـاط گردشـگري و توسعه پايدار در دهه گذشته
مﻄرﺡ شده و گسترش يافته است .رهیافت گردشگري
پايدار ،گردشگري را در غالب مرزها بررسی مـیکنـد و
رابﻄـﺔ مثلثی میان جامعه میزبان و سرزمین آن را از
يکسو و جامعه میهمان (گردشـگران) را از سـوي ديگر
با صنعت گردشگري برقرار میسازد (شکل  )5-1و قصد
دارد فشار و بحران موجود بـین سـه ضلع مثلث را
تعديل و موازنهاي را در طوالنیمدت برقرار سازد
( .)Ghaderi, 2003گردشگري شکلهاي مختلفی
دارد که اکنون شکلی نـوين و برگزيده از گردشـگري بـا
عنوان گردشگري روستايی ،با هدف توسعه پايدار جوامع
محلی در نواحی روستايی و بهعنـوان ابزاري براي توسعه
اقتصادي و اجتماعی به يکی از مهمترين مشاغل مدرن
در منـاطﻖ روسـتايی ارتقا يافته است ( & Walpole
 .)Goodwin, 2000هر چند که گردشگري روستايی
در مجموع موضوع جديدي نیست اما اهمیت آن و نقشی
که در توسعه پايدار جوامع محلی ايفا میکند ،در سال-
هاي اخیر بیشتر مورد تﺄيید قرار گرفته است .سیستم-
هاي گردشگري داراي رفتار پر جنب و جوش و پیچیده
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هستند و اغلب به دنبال مسیرهاي غیرخﻄی میباشند
که از هر نوع پیﺶبینی سنتی فرار میکنند ( Baggio,
 .)2008تغییر تفکر در صنعت گردشگري به سمت
پايداري گردشگري و شامل سرمايهگذاري مجدد
درآمدهاي گردشگري است که میبايست جلوگیري-
کننده حرﺹ و طمع (،)Walker & Salt, 2012
ترويجکننده رفتار خود سازماندهی ( Olsson et al.,
 )2006و حافظ محیطزيست باشد ( & Casagrandi
.)Rinaldi, 2002
گردشگر

گردشگري پايدار

جامعه ميزبان

محيط گردش

شکل  -1مثلث گردشگري پايدار ()Ghaderi, 2003

گردشگري يک فعالیت چند وجهی است و به تعداد
زيادي از عوامل وابسته و بر بسیاري از پديدهها تﺄثیرگذار
است .از طرف ديگر ،ضرورت زيرساختهاي گردشگري
در جوامع محلی توريستی و عدم اطمینان ناشی از
پیچیدگیهاي زيستمحیﻄی ،برنامهريزي و پیﺶبینی
آينده در اين مناطﻖ را با چالﺶهاي اساسی روبرو می-
کند .بهنحوي که برنامهنويسی سنتی ديگر نمیتواند به
آنها پاسخ داده و نیاز به يک رويکرد جديد مانند رويکرد
تحقیﻖ آينده ،پیﺶبینی آينده و توضیح راهحلهايی که
میتواند دسترسی به شرايط مﻄلوب را فراهم کند،
مﻄرﺡ شده است ( & Dadazade- Silabi
 .)Ahmadifard, 2019از طرف ديگر ،طبﻖ تعريف
اتحاديه جهانی حفاظت 1،گردشگري پايدار سفر و
بازديدي مسئوالنه از نظر زيستمحیﻄی به مناطﻖ-
طبیعی بهمنظور لذت بردن و قدردانی از طبیعت (و هر
ويژگی فرهنگی ،در گذشته و حال حاضر) است بهگونه-
اي که حفاظت را ترويج میکند ،تاثیر کمتر

1. World Conservation Union
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بازديدکنندگان را دارد و درگیري اجتماعی و اقتصادي
فعاالنه و سودمندانه مردم محلی را فراهم میکند
(.)World Conservation Union, 1996
گردشگري پايدار بايد از ابتدا برنامهريزي شود تا به نفع
ساکنان محلی باشد ،به فرهنگ محلی احترام بگذارد ،از
منابعطبیعی حفاظت کند و به گردشگران و ساکنان
محلی آموزش دهد .گردشگري پايدار میتواند همان
سود و مزاياي گردشگري متعارف 2را تولید کند ،اما
بیشترين سود عايد جامعه محلی میشود و همچنین،
منابعطبیعی و فرهنگ آن منﻄقه حفاظت میشود.
گردشگري پايدار تعمداً در تالش است تا تاثیرات منفی
گردشگري را به حداقل برساند و به حفاظت و رفاه
جامعه ،از لحاظ اقتصادي و اجتماعی کمک کند
(.)Zargham Boroujeni, 2013
تابآوري بٌعدي جديد و تحلیلی است که هنوز
تعريف قابل قبولی که مورد پذيرش همگان باشد براي
آن وجود ندارد ( .)Bujones et al., 2013مفهوم تاب
آوري در سال  1973توسط هولینگ مﻄرﺡ شد.
پژوهﺶهاي هولینگ با پیدايﺶ يک شاخص گمشده در
مفهوم تابآوري به نام "ظرفیت تغییر" مواجه شده که
اساس تابآوري است ( .)Coifman et al. 2007طبﻖ
تعريف هولینگ ،تابآوري عبارتاست از توانايی سیستم
براي جذب تغییرات در حالیکه هنوز مقاومت قبلی را
دارد (.)Holling, 1973; karrholm et al., 2014
از نظر فولکه ،تابآوري همیشه سیستم بازگشت به
گذشته يا تعادل نیست ،بلکه احتمال انﻄباق و دگرگونی
در وضعیت موجود و همچنین ،احتمال بقاء و تغییرات
در آينده را در بر خواهد داشت (.)Folke et al., 2010
 ،Carpenterتابآوري را ظرفیت يک سیستم زيست-
محیﻄی و اجتماعی براي جذب اختالل ،سازماندهی
مجدد و در نتیجه ،حفظ توابع ضروري میداند
( .)Carpenter, 2012انجمن بینالمللی طرﺡهاي محلی
محیطزيست 3،تابآوري را ظرفیت و توانايی يک جامعه
و مقاومت در برابر استرس ،زنده ماندن ،انﻄباق ،بازگشت
به عقب از يک بحران يا فاجعه تعريف میکند ( Stumpp,
2. Conventional tourism
)3. Local Government for Sustainability (ICLEI
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 .)2013اين تعاريف در دامنه و پیچیدگی متفاوت
هستند .فصل مشترك اين تعاريف ،تعريف تابآوري به-
عنوان توانايی يا ظرفیت براي مقابله با اختالل و انﻄباق
جوامع با اختالالت است .اين اختالل شکلهاي زيادي
همچون بحرانها ،سوانح و شوكها را شامل میشود.
اخیرا تابآوري در ادبیات گردشگري دانشگاهی به-
عنوان يک اصﻄالﺡ که جنبههاي اصلی پايداري را
دربرمیگیرد ،ظاهر شده است که در عینحال اثرات قابل
توجهی بر ظرفیت جوامع براي سازگاري و در نهايت،
حفظ نهادهاي گردشگري دارد .بحرانهاي ناشی از پیامد
فعالیتهاي انسانی و سوانح طبیعی میتواند با
تﺄثیرگذاري شديد برجوامع انسانی (سﻄح محلی تا
جهانی) همراه باشد .چنین محركها و تنﺶهاي
غیرمنتظرهاي میتواند هر نوع سیستمی را بیثبات
سازد .تالش زيادي براي درك ،حفظ و ارتقاء تابآوري

اين سیستمها به منظور توانمندسازي در برابر آشفتگیها
و اختالالت صورت گرفته است .تابآوري توانايی يک
سیستم براي جذب اختالالت و يادگیري و سازش در
زمان آشفتگی بهمنظور رشد و پويايی بیشتر است
( .)Holling, 1973; 1996قدرت ترکیبی سازگاري و
نوآوري ،ظرفیت سیستم را براي جذب اختالالت داخلی
(مثال نابرابري اجتماعی ،آشفتگی سیاسی) و خارجی
(مثالً تغییرات اقتصاد جهانی ،طوفانها) افزايﺶ میدهد.
تئوري تابآوري  4عامل مجزا را در اين فرآيند دخیل و
قابل اندازهگیري میداند که عبارتند از :تابآوري
اجتماعی ،تابآوري حکمرانی ،تابآوري اقتصادي و
تابآوري اکولوژيک .چهار حوزه پايداري که توسط
تئوري تابآوري (اجتماعی ،حکمرانی ،اقتصادي و
اکولوژيک) توصیف شد ،مبناي معیارهاي مرتبط با تاب-
آوري گردشگري متکی بر جامعه محلی بود (جدول .)1

جدول  -1چهار حوزه پايداري تعريف شده براساس معیارهاي تابآوري
معیار

حوزه

اعتماد

اجتماعی

شبکهها

روابط بین فردي که در آن افراد گره هاي شبکه هستند.

يادگیري

انباشت دانﺶ درون يک شبکه از طريﻖ فعالیت هاي جمعی
مانند گفتگو ،تقلید و حل منازعات.

برابري
اشتراكگذاري دانﺶ
انعﻄافپذيري
حکمرانی
(نهادي)

خودسازماندهی
کنترل محلی
تسهیم قدرت
تنوع

اقتصادي

اکولوژيک

تعريف
جزء سﻄح اجتماعی سرمايه اجتماعی و مرتبط به خويشاوندي
و عضويت در جامعه است.

معیشت جايگزين

فرصت برابر در استفاده و دسترسی به منابع مشترك.
تبادل اطالعات شناخته شده که ممکن است منجر به ايجاد
اعتماد شود.
ساختار حکمرانی که شرايط يادگیري و مديريت سازشی براي
تغییر را فراهم میکند.
رفتار سازمانی محلی که توسط قوانین ،بودجه ،شبکه ها و
يادگیري مشارکتی پشتیبانی می شود.
ساز و کار ايجاد ظرفیت جامعه که به موجب آن مردم محلی
بر منابع قدرت دارند.
تصمیمگیري مشترك بین گروه هاي محلی و ملی و اجتماعی
و کاربران.
داشتن طیف گسترده اي از فرصت هاي اقتصادي براي
دسترسی به جريان درآمدي.
معیشت هاي پايدار از نظر محیط زيستی که منجر به
رفتارهاي غیرمصرفی میشود.

ممانعت از کسري

اتالف درآمد به دلیل وجود کارورها و اشخاﺹ خارجی

رشد اقتصادي

افزايﺶ جريانهاي درآمدي با حفظ توسعه کنترلشده محلی

طبیعی بودن

تاثیر حداقلی فعالیت هاي انسانی بر زمینسیما

توسعه زيرساخت

تﺄثیر انسانی بر زمینسیما از طريﻖ محیط هاي ساخته شده

تنوع زيستی

تنوع و گوناگونی جانداران در يک محیطزيست طبیعی

منابع
;Pelling & High, 2005; Adger, 2003
Thurlow, 2000
Donoghue & Sturtevant, 2007; Goodchild
et al., 2000;Olsson et al., 2006
;Cundhill, et al., 2005; Olsson, 2006
Schusler et al., 2003
;Adger, 2000; Berkes & Seikas, 2005
Marshall, 2007
Berkes, 2009; Chambers, 1994; Trosper,
2002
Folke et al., 2005; Gunderson & Light,
2006; Olsson et al. 2006
;Baggio, 2008; Carpenter et al., 2001
Olsson et al. 2006
;Garrod, 2003; Harris et al., 2000
Mitchell & Reid, 2001
Berkes, 2009; Plummer & Armitage,
& 2007; Plummer
FitzGibbon, 2004
& Adger, 2000; Holling, 2001; Margules
Pressey, 2000
Lebel et al., 2006; Plummer & Armitage,
2007; Salafsky & Wollenburg, 2000
;Choi &Sirakaya, 2006; Holling, 2001
Salafsky et al., 2001
;Adger, 2000; Butler, 2009
Tallis et al., 2008
Christensen et al., 1996; Ode et al., 2009
& Boers & Cottrell, 2007; Donoghue
Sturtevant, 2007
Alessa,
et
al.,
;2008
Folke,
2006;Gunderson, 2000

بابازاده خامنه و همکاران :ارايه سناريوهاي توسعه گردشگري تابآور و پايدار...

سناريوسازي يکی از روشهاي آيندهپژوهی است .به-
عبارت ديگر ،سناريوها تصوير روشنی از آينده هستند که
برنامهريزي به کمک آنها میتواند مسايل ،چالﺶها و
فرصتهاي محیط را به روشنی ببیند و بشناسد .يک
سناريو ،تنها پیﺶبینی يک آينده خاﺹ نیست بلکه
توصیف همه احتماالت است .در واقع ،سناريو تصويري از
آينده ممکن و محتمل است .سناريو ابزاري براي تحلیل
سیاستها و شناخت شرايط ،تهديدات ،فرصتها ،نیازها
و ارزشهاي برتر آينده است ( & Ebrahimi Fini
 .)Shabbiri, 2018اگر سناريو شامل همه تصاوير ممکن
آينده باشد ،میتواند ابزار قدرتمندي براي برنامهريزي
بهشمار آيد ،چنانکه با بهرهبرداري و بهکارگیري اين
سناريو ،بهخوبی میتوان به استقبال آينده رفت .هدف
يک سناريو دستیابی به محتملترين آينده و يا محتمل-
ترين مسیر از میان راههاي پیچیده نیست ،بلکه
مجموعهاي از متغیرها ،اتفاقها ،پويايی سیستم و
پیامدهاي صنعتی آنهاست .در انتخاب يک سیاست
درست بهمنظور رسیدن به هدفی مهم ،تدوين سناريو
گام نخست بهشمار میآيد .در حقیقت براي درك اين
که آينده پژوهی چه چیز را براي گردشگري رقم خواهد
زد ،به تفکر پیرامون مسايل و موضوعات و محدوده
بیرونی گردشگري وجود دارد .آيندهنگاري را فرايندي
سیستماتیک و مشارکتی براي گردآوري اطالعات (راجع
به) آينده و ايجاد چشم انداز میان مدت تا بلندمدت
براي اثرگذاري بر تصمیمات زمان حال و انجام فعالیت-
هاي مشترك تعريف کردهاند ( .)Wijaya, 2020آينده-
نگاري را میتوان حاصل تالقی  3دسته از مفاهیم در
حوزههاي مختلف يعنی برنامهريزي يا برنامهريزي
استراتژيک ،آيندهانديشی و شبکهسازي يا توسعه
سیاست دانست ( .)Omidi Shahabad et al., 2009آينده
نگاري برآمده از نیاز «آمادگی براي آينده؛ يعنی بهکار
بردن منابع به بهترين وجه ممکن براي دستيابی به
مزيت رقابتی»« ،بهبود کیفیت زندگی» و «توسعه
پايدار» است.
تا کنون مﻄالعات تجربی زيادي در زمینه آينده-
پژوهی مساله گردشگري پايدار صورت نگرفته است.
 Ebrahimi Fini & Shabbiriدر سال  1397در
پژوهشی با عنوان «ارايه تصوير آينده توسعه آموزش
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اکوتوريسم در ايران مبتنی بر روش آيندهپژوهی و
سناريونويسی» به آيندهپژوهی و سناريونگاري در توسعه
آموزش اکوتوريسم ايران در بیست سال آينده بر پايه
تحلیل اثرات متقاطع پرداختند .اين پژوهﺶ در سه
مرحله :تعیین شاخصهاي کلیدي از طريﻖ روش دلفی،
شناسايی پیشرانهاي حیاتی بر پايه روش تحلیل اثرات
متقاطع و تدوين سناريو انجام گرفته است .در نهايت ،از
 1۶متغیر کلیدي منتخب ،از روش تحلیل ساختار و نرم-
افزار  ،MICMACدو پیشران "تغییر گفتمان گردشگري
در مقیاس داخلی" و "روند رو به رشد تکنولوژي ،در
نتیجه تغییر در شیوه کسب اطالعات ،سازماندهی
تعﻄیالت و اوقات فراغت" انتخاب و بر اساس آنها چهار
سناريو در مورد آينده توسعه آموزش اکوتوريسم تعیین
گرديد (.)Ebrahimi Fini & Shabbiri, 2018
 ،)2019( Dadazade- Silabi and Ahmadifardبا
ترکیب نگرش سیستم گردشگري با رويکرد تحقیقاتی
آينده ،حامیان اصلی توسعه گردشگري در استان
مازندران را شناسايی کردند .نتايج تحقیﻖ نشان داد که
وضعیت صفحه پراکندگی متغیرهاي تﺄثیر در توسعه
گردشگري در شهرهاي استان مازندران وضعیت ناپايدار
سیستم است .با توجه به ناپايداري سیستم ،پنج متغیر
شامل عوامل تعیین کننده يا متغیرهاي تﺄثیرگذار،
متغیرهاي دو طرفه ،متغیرهاي نظارتی ،متغیرهاي
وابسته يا نتیجه ،متغیرهاي مستقل در اين سیستم
شناسايی شدند .سرانجام ،پس از انجام تجزيه و تحلیل
هاي مختلف وابستگی و نفوذ مستقیم و غیرمستقیم3۶ ،
عامل رتبه بندي شدند و در نهايت 13 ،عامل بهعنوان
عوامل اصلی توسعه گردشگري در استان مازندران
انتخاب شدند ،)2018( Aliakbari et al .با کاربرد آينده-
پژوهی در گردشگري استان کرمان موفﻖ به شناسايی
پیشرانهاي مﻄلوب و نامﻄلوب شدندPoloei et al .
( ،)2019نیز از طريﻖ تحلیل عاملی اکتشافی معیارهاي
موثر در توسعه گردشگري سالمت کشور در افﻖ 1414
را مشخص ( 28معیار) و نهايتاً بهوسیله روش مدلسازي
ساختاري تفسیري ،عوامل کلیدي موثر و سنگ زيربنايی
حوزه گردشگري سالمت کشور ( 13معیار) و روابط آنها
با يکديگر را استخراج کردند،)2019( Maleki et al. .
نیز در تحقیقی در حوزه گردشگري از رويکرد
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سناريونگاري براي پیﺶبینی آينده ساختار گردشگري
در استان قم استفاده کردند.
امروزه ،اين اطالعات وجود ندارد که چه شرايﻄی
براي ايجاد و بهبود تابآوري و پايداري گردشگري (به-
ويژه گردشگري متکی به جامعه محلی) براي خﻄه
شمال کشور مورد نیاز است؟ بهمنظور دستیابی به پاسخ
اين سوال عمیﻖ و وسیع ،تاالب بینالمللی فريدونکنار
که داراي پتانسیل گردشگري باال بهدلیل مراجعت
هزاران پرنده مهاجر از مدارهاي شمالی به اين منﻄقه
است ،انتخاب شد .از سوي ديگر ،اين منﻄقه با ارزش از
نظر خدمات اکوسیستمی توسط جامعه محلی اداره می-
شود که نشان از مناسب بودن منﻄقه براي بررسی
پايداري و تابآوري گردشگري متکی به جامعه محلی
دارد .مجموعه تاالبهاي فريدونکنار با نام کامل
"آببندانهاي فريدونکنار ،ازباران و سرخرود" بر
شالیزارهاي واقع در جلگه خزر در شهرستانهاي
محمودآباد ،فريدونکنار و بابلسر استان مازندران واقع
شده است .اين تاالب دربرگیرنده مجموعهاي از آببندان-
هاي مصنوعی با آب شیرين با نوسان تراز آب فصلی
می باشد و تغییرات عمﻖ آن تابع میزان استفاده از آب
تاالب براي کشاورزي است .تاالبهاي فريدونکنار ضمن
استقرار بر شالیزارهاي منﻄقه ،همواره شاهد بهرهبرداري
از پرندگان مهاجر توسط مردم بومی نیز بوده است.
بنابراين ،يکی از پرچالﺶترين مناطﻖ تحت مديريت
سازمان حفاظت محیطزيست محسوب میشود و با اين
وجود تا کنون هیچ برنامه يا الگوي مديريتی مشارکتی
براي حل مشکالت پیﺶروي آن و جلب همیاري جوامع
محلی که از اثربخشی مستمر برخوردار باشد ،براي آن
تدوين نشده است ( .)Babazadeh et al., 2015در
تحقیقی مشابه با عنوان تحلیل عوامل کلیدي موثر بر
شکلدهی الگوي آمايﺶ فضاهاي روستايی با رويکرد
آيندهنگاري ،عوامل اقتصاد روستايی ،ويژگیهاي مناطﻖ،
چشمانداز روستايی ،مديريت روستايی ،ظرفیت محلی،
مشارکت روستايیان و سرمايه اجتماعی بهعنوان نیروهاي
پیشران کلیدي مورد توجه قرار گرفت ( Omidi
.)Shahabad et al., 2009
بهرهبرداري نامتوازن و نامتعادل از خدمات
اکوسیستمی تاالب بینالمللی فريدونکنار ،بدون آگاهی

از توان تجديدپذيري و آستانهها ،باعث تغییر وضعیت
اکوسیستم میشود .آگاه بودن از آستانههاي بحرانی بین
وضعیتهاي مختلف سیستمهاي زنده میتواند بهطور
بالقوه در ارايه هشدار پیشگیرانه از تغییر قريبالوقوع
مفید باشد .در بیشتر موارد ،مردم از آستانهها زمانی آگاه
میشوند که از آنها عبور کردهاند و اغلب منافع محیط-
زيستی ،بدون راه بازگشت به وضعیت پیشین سیستم ،از
دست میروند .تابآوري را میتوان بهصورت فاصلهاي
بین يک وضعیت سیستم و يک آستانه بحرانی بیان کرد.
اين فاصله که همان تابآوري سیستم است ،در پاسخ به
تغییرات فاکتورهاي اجتماعی -اکولوژيک در طول زمان
متفاوت است.
روششناسی

پژوهﺶ حاضر کاربردي و اطالعات مرتبط به شیوه
پیمايﺶ گردآوري شده است .جامعه آماري پژوهﺶ را
جوامع محلی پیرامون مجموعه تاالبی فريدونکنار
تشکیل میدهند که به نوعی از خدمات تاالب بهره-
برداري میکنند .منﻄقه تاالبی فريدونکنار در موقعیت
جغرافیايی  3۶درجه و  38دقیقه تا  3۶درجه و 42
دقیقه عرض شمالی و  52درجه و  2۶دقیقه تا  52درجه
و  3۶دقیقه طول شرقی واقع شده است (شکل  )2و
داراي شاخصهاي کنواسیون رامسر از جهت تنوع
پرندگان مهاجر و گونههاي پرندگان فهرست حفاظتی
( IUCNبحرانی و در معرض انقراض) بهويژه درناي
سیبري حائز اهمیت میباشد ( .)Rahbar, 2002مﻄابﻖ
طبقهبندي رامسر تاالبهاي فريدونکنار در طبقه  3از
تاالبهاي انسانساخت قرار دارد که از نوع تاالب
مصنوعی با آب شیرين و دايمی میباشد.
پس از طراحی پرسشنامهها ،در مرحله پیﺶآزمون
تعداد  25پرسشنامه در جامعه محلی توزيع شد .با
استفاده از فرمول کوکران ،حجم نمونه مورد نیاز (تعداد
پرسشنامه) براي جامعه آماري محدود برابر  230تن
محاسبه شد .در اين تحقیﻖ ،براي گردآوري دادههاي
مورد نیاز يک پرسشنامه محقﻖ ساخت بر اساس طیف
لیکرت استفاده شد که يک مقیاس اندازهگیري بهعنوان
ابزار سنجﺶ ادراك ساکنان از چهار حوزه تابآوري می-
باشد.
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شکل  -2محدوده تاالبهاي بینالمللی فريدونکنار

روش اصلی دادهپردازي در اين تحقیﻖ ماتريس
تحلیل اثرات متقابل بود که با استفاده از نرمافزار
 MICMACسناريونويسی و پیﺶبینی آينده انجام
شد .اين روش جهت انجام محاسبات پیچیده ماتريس
اثرات متقاطع طراحی شده است .در اين روش نخست
بايد متغیرها و مﺆلفههاي مهم در حوزه مورد نظر
شناسايی و در ماتريسی مانند ماتريس تحلیل اثرات وارد
گردند .سپس میزان ارتباط اين متغیرها با حوزه
موردنظر مشخص شود .بدين ترتیب متغیرهاي موجود
در سﻄرها بر متغیرهاي موجود در ستونها تاثیر می-
گذارند؛ متغیرهاي سﻄرها تاثیرگذار و متغیرهاي
ستونها تاثیرپذيرند ( .)Ariyani & Fauzi, 2019با
تحلیل  MICMACو شناسائی عوامل اصلی میتوان
روابط بین متغیرها را نیز بررسی کرد و به تهیه سناريوي
آينده پرداخت .بهعبارت ديگر ،تشکیل يک ماتريس دو
در دوي اثر 1و قدرت 2منجر به شکلگیري چهار فضاي
تصمیم براي استخراج سناريو می شود .در اين نرمافزار
میتوان با کمک گرفتن از ارتباط ماتريسی ،همه مﺆلفه-
هاي اصلی يک نظام را تشريح کرد .همچنین ،میتوان با
1. Influence
2. Power

بررسی اين ارتباط ،متغیرهاي اصلی را براي ارزيابی نظام
نشان داد .میزان ارتباط ،با اعداد بین صفر تا سه
سنجیده میشود .عدد صفر بهمنزله نداشتن تاثیر ،عدد
يک به معناي تاثیر ضعیف ،عدد دو نشاندهنده تاثیر
متوسط و عدد سه نشانگر تاثیر زياد است P .هم
اثرگذاري مستقیم و غیرمستقیم را به صورت بالقوه نشان
میدهد .بنابراين ،اگر متغیرهاي شناسايیشده  nباشد،
ماتريس  n×nبهدست میآيد که در آن ،تاثیرات متغیرها
بر يکديگر مشخص میشود (.)Nazmifar, 2018

یافته ها
شناسايی شاخصهاي اوليه و تشکيل ماتريس اثرات
متقاطع

طبقهبندي شاخصهاي موثر در گردشگري تاالب در
چارچوب يک ماتريس  11×11صورت گرفت .به اين
منظور 5 ،دستهبندي اصلی (تابآوري ،تسهیالت
گردشگري ،جاذبههاي گردشگري ،آسانی دسترسی و
انسجام سازمانی) از متغیرها همراه با  11متغیر
زيرمجموعه آنها ،پس از برگزاري جلسات با نخبگان
دانشگاهی بهعنوان متغیرهاي اولیه پژوهﺶ شناسايی
شدند .در ادامه ،با وارد کردن متغیرها به نرمافزار
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دستهبندي متغیرها به همراه جمع مقادير ارزشگذاري-
شده در سﻄرها و ستونهاي ماتريس متقاطع به ازاي هر
متغیر بیان شده است .پیرامون درك اعداد به دست
آمده در اين جدول ،بايستی اشاره نمود که جمع مقادير
هر سﻄر ،بیانکننده میزان اثرگذاري و مقادير هر ستون
نشاندهند میزان تاثیرپذيري آن متغیر است (جدول .)3
بر همین اساس ،متغیر جاذبههاي گردشگري با 25
امتیاز ،داراي بیشترين ضريب تاثیرگذاري بر ديگر
متغیرها بوده است .همچنین ،درجه مرکزيت و آسانی
دسترسی و تابآوري اقتصادي در رتبههاي بعدي میزان
تاثیرگذاري قرار گرفتهاند .در اين میان کمترين میزان
تاثیرگذاري مربوط به اندازه موثر و کارآيی و محدوديت
بود .از سوي ديگر ،متغیرهاي کارآيی با  24امتیاز ،اندازه
موثر با  23امتیاز و تابآوري نهادي با  21امتیاز داراي
بیشترين تاثیرپذيري از ديگر متغیرها بودهاند و کمترين
میزان تاثیرپذيري نیز مربوط به درجه مرکزيت در
ارتباط با گردشگري تاالب است.

 ، MICMACاقدام به تعريف هرکدام از متغیرها با
توجه به زيرمجموعهها و ماهیت آنها شد و سپس ،با
تشکیل ماتريس اثرات متقاطع در گام بعدي ،از نخبگان
خواسته شد تا به امتیازدهی شاخصهاي مورد بررسی
برحسب میزان تاثیرگذاري و تاثیرپذيري آنها بپردازند.
همانگونه که در قسمت روش پژوهﺶ بیان گرديد ،به
متغیرهاي مورد تحقیﻖ ،امتیازهايی از  0تا  3با توجّه به
شدّت اثرات و  Pبا در نظر گرفتن اثرات بالقوه داده شد.
با اتکا به يافتههاي بهدست آمده از جدول  ،2میتوان
گفت که شاخص پُرشدگی بهدست آمده براي متغیرها با
 28بار تکرارچرخﺶ دادهاي ،عدد  72/7درصد را نشان
میدهد که اين امر ،مبین ضريب باالي تاثیرگذاري
متغیرها و عوامل انتخاب شده بر يکديگر
است( .)Nassreddine and Anis, 2014اين وضعیت
نشاندهنده کارايی ابزار تحقیﻖ و تﺄيید اطالعات جمع-
آوريشده به وسیلﺔ پرسشنامههاي توزيعشده مﻄلوب
است و صحت اطالعات بهدست آمده را تﺄيید میکند
(جدول  .)2مﻄابﻖ جدول  ،2بر مبناي ارزش کل
محاسبهشده در ماتريس اولیه اثرات متقاطع از سوي
نخبگان 35 ،مورد با باالترين حجم آماري داراي میزان
اثرگذاري ضعیف بوده است .همچنین 32 ،مورد داراي
تاثیرگذاري متوسط 22 ،مورد بیتاثیر و  21مورد با تاثیر
زياد ارزيابی شدهاند .در ادامه ،در چارچوب جدول ،3

جدول  -2ويژگیهاي ماتريس اولیه
اندازه
ماتريس

تعداد
تکرار

تعداد
صفرها

تعداد
يک-
ها

تعداد
دوها

تعداد
سهها

تعداد
pها

جمع

11×11

28

22

35

32

21

0

88

جدول  -3طبقهبندي اولیه متغیرها
رديف

دستهبندي

تعداد شاخصها

تابآوري

4

2

تسهیالت گردشگري

1

19

3

جاذبههاي گردشگري

1

25

10

4

آسانی دسترسی

1

21

14

آسانی دسترسی ()access

22

5

درجه مرکزيت ()degree

5

انسجام سازمانی

4

3

23

اندازه موثر ()effect size

3

24

کارآيی ()efficiency

۶

19

محدوديت ()constrain

جمع

11

-

-

1

جمع سﻄرها

جمع ستونها

15

14

تابآوري اجتماعی ()social

متغیرها

9

21

تابآوري نهادي ()institutional

20

13

تابآوري اقتصادي ()economic

19

9

تابآوري اکولوژيک ()ecological

10

تسهیالت گردشگري ()facilities
جاذبههاي گردشگري ()attractions

شاخص
پرشدگی
72/7
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تحليل تأثيرات غيرمستقيم متغيرها بر يکديگر

در اين روش هرکدام از روابط متغیرها توسط نرم-
افزار به توان دو رسانده شده و بر اين اساس ،اثرات
غیرمستقیم متغیرها سنجیده میشود .آنچه از مقايسه
نتايج تحلیل اثرات مستقیم و غیرمستقیم بهدست آمده
اين است که صرفاً چند شاخص معدود ،اثرات
غیرمستقیم فراوانی بر سیستم دارند و ردهبندي عوامل
کلیدي را تحت تﺄثیر قرار دادهاند .از جمله اين شاخصها
میتوان به عامل تسهیالت اشاره نمود که داراي
اثرگذاري مستقیم رتبه اول و اثرگذاري غیرمستقیم رتبه
اول است و افزايﺶ محسوسی را تجربه کرده است
( .)Kumar & Sharma, 2018عالوه بر آن ،عامل درجه
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مرکزيت بهعنوان يک سنجه مهم شبکه اجتماعی
انسجام سازمانی رتبه دوم را به خود اختصاﺹ داده
است .علیرغم وجود تغییراتی جزيی در ماتريس ،بايستی
اشاره نمود که اين تغییرات بسیار جزيی بوده و آنچه از
اين تحلیلها مدنظر اين تحقیﻖ بوده يافتن عوامل
کلیدي مﺆثر بر گردشگري تاالب است که بر اساس نتايج
رتبههاي اول ،هم در اثرات مستقیم و هم در اثرات
غیرمستقیم تفاوت چندانی با همديگر ندارند و عوامل با
تﺄثیر باال با چند پله جابجايی عیناً تکرار شده و 2
شاخص اول هر دو گروه موجود و بالقوه تقريبا يکسان
هستند (شکل 3و شکل .)4

شکل  -3تحلیل اثر-وابستگی غیر مستقیم بین متغیرها
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شکل  -4پراکندگی متغیرها بر اساس تاثیرات غیرمستقیم در محورهاي تاثیرگذاري و تاثیرپذيري

میدهد آنچه در قالب لزوم تابآوري نهادي مﻄرﺡ است،
ايجاد فرصتهاي برابر بهرهگیري از ظرفیت درآمدزايی
جاذبههاي گردشگري و تالش براي جلب مشارکت
سازمانی براي تامین مالی و تسهیالت مربوطه است .آن
چیزي که جامعه محلی به تنهايی ياراي مقابله با آن را
نخواهد داشت.

نتايج مندرج در شکل  5نشان میدهدکه تابآوري
اکولوژيک بیشترين تعامل را با جاذبههاي گردشگري
برقرار کرده است و از طرف ديگر آسانی دسترسی و
درجه مرکزيت (که نشاندهنده موقعیت شبکه است) نیز
با يکديگر ارتباط دارند که هر دو رابﻄه منﻄقی است .از
طرف ديگر ،معین شد که بین جاذبههاي گردشگري و
تسهیالت يک اثر بینابینی مستتر است .اين يافته نشان

وابستگی
Classement
par dépendance

Variable

Variable

Rank

10 - Efficiency

10 - Efficiency

1

6 - facilities

6 - facilities

1

9 - EffectSiz

9 - EffectSiz

2

7 - access

8 - degree

2

2 - institutio

2 - institutio

3

8 - degree

11 - Constrain

11 - Constrain

4

1 - SOCIAL

1 - SOCIAL

5

7 - access

7 - access

6

3 - economic

3 - economic

7

6 - facilities

5 - attraction

8

5 - attraction

6 - facilities

9

4 - ecological

4 - ecological

10

8 - degree

8 - degree

11

Variable

Rank

© LIPSOR-EPITA-MICMAC

Variable

© LIPSOR-EPITA-MICMAC

تاثیر
Classify variables according
to their influences

7 - access

3

3 - economic

3 - economic

4

5 - attraction

4 - ecological

5

4 - ecological

5 - attraction

6

1 - SOCIAL

1 - SOCIAL

7

2 - institutio

2 - institutio

8

11 - Constrain

11 - Constrain

9

9 - EffectSiz

9 - EffectSiz

10

10 - Efficiency

10 - Efficiency

11

شکل -5رتبهبندي و تغییرات عوامل اثرگذار و تاثیرپذير
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تحليل تأثيرات مستقيم متغيرها بر یکدیگر
از میان  11عامل بررسی شده در اين تحقیﻖ 11
عامل اصلی بهعنوان عوامل کلیدي مﺆثر بر تابآوري
گردشگري تاالب انتخاب شدند .در بین عوامل کلیدي
تﺄثیرگذار با اهمیتتر ،هم در تﺄثیرات مستقیم و هم
تﺄثیرات غیرمستقیم  9عامل مشترك وجود دارد .به-
عبارتی ،بررسی روابط مستقیم عوامل مختلف نشان می-
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دهد که تمام  9عامل در جايگاه نخست در تﺄثیرات
مستقیم عیناً در تﺄثیرات غیرمستقیم با تغییر اندك در
رتبه آنها تکرار شدهاند .تنها عامل تابآوري اکولوژيک
صرفا در تاثیرگذاري مستقیم کمتر وجود دارد و در
عوض در تﺄثیرگذاري غیرمستقیم وجود دارد )شکل  ۶و
.)7

شکل  -۶تحلیل اثر-وابستگی مستقیم بین متغیرها

جدول  -7پراکندگی متغیرها بر اساس تﺄثیرات مستقیم در محورهاي تﺄثیرگذاري و تﺄثیرپذيري
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بر اساس يافتههاي تحقیﻖ میتوان نشان داد که سه
سناريو قابل استخراج است ( Kumar and Sharma,
:)2018
الف -سناريوي هدف :اين سناريو بر عامل مشترك
گرافهاي تاثیرات مستقیم و غیرمستقیم تاکید دارد که
متغیر تسهیالت و جاذبههاي گردشگري است .در اين
ارتباط مشخص است که ديدگاه منبع محوري در بین
نهادهاي درگیر بهجاي مساله محوري غلبه دارد .در اين
ديدگاه وجود جاذبههاي گردشگري بهتنهايی براي
هدفگذاري گردشگري در منﻄقه مورد تاکید است ،در
حالیکه براي تعیین هدف گردشگري وجود درصد و
شدت قابل توجهی از مشارکت ضروري است .اين نکته
ضروري است که وجود سنجه درجه مرکزيت در اين ربع
خود گواه اين مدعاست که به اشتراكگذاري منابع الزم
که سائﻖ رفتاري 1کنشگران را شکل میدهد در اين
قسمت در کنار جاذبههاي گردشگري قرار گرفته است.
ب -سناريوي ريسک :بر مبناي مشاهده تابآوري
نهادي در ناحیه تﺄثیرپذيري میتوان نشان داد که فقدان
تابآوري نهادي در منﻄقه در بین نهاديهاي درگیر،
موضوع گردشگري و مديريت الزم تحتالشعاع قرار
خواهند گرفت و ادامه روند نهادي موجود به تخريب
زيستگاهها منجر خواهد شد.
ج -سناريوي سیستم :عمدت ًا اين سناريو بر
متغیرهاي تنظیمی در مرکز گرافها متمرکز است جايی
که تابآوري اجتماعی در آن قرار گرفته است .اين
سناريو بر واگذاري امور مديريت گردشگري تاالب به
جوامع محلی که فضاي مديريت آن و گفتمان عمومی
موضوع گردشگري تاالب را تحت تاثیر قرار میدهد،
تاکید دارد .در واقع ،واگذاري مديريت تاالب به جوامع
محلی روندهاي تنظیمی و سیاستگذاري را تغییر داده و
بهسوي مديريت مشارکتی رهنمون میکند.
بحث و نتيجهگيري

با توجه به نتايج ،سیستم مورد مﻄالعه ناپايدار است
و پراکنﺶ عوامل عمدت ًا حول محور قﻄري صفحه صورت
1. behavioral driver

گرفته است ( ،)Kumar & Sharma, 2018و عوامل
داراي تﺄثیرات دوگانه بوده و عوامل تﺄثیرپذير از سوي
ديگر ،داراي تﺄثیرگذاري زيادي هستند .بههمین دلیل،
در اين تحقیﻖ ،چهار عامل تﺄثیرپذير در تﺄثیرپذيري
مستقیم و غیرمستقیم عینا ً تکرار شده است .بهطور
مشخص تاثیرپذيري در تابآوري نهادي و سه ويژگی
شبکه در ايجاد چالههاي ساختاري (اندازه موثر ،کارايی و
محدوديت) عوامل تاثیرپذير مستتر شدهاند .اين موضوع
نشان میدهد که ناپايداري سیستم مورد بررسی از منظر
گردشگري در تابآوري نهادي نهفته است؛ جايی که سه
شاخص اصلی ايجاد چالههاي ساختاري مبین وجود يک
نظام بروکراتیک اداري و سازمانی و میل به حاکمیت
دولتی سبب ناپايداري شده است .بهنظر میرسد فقدان
يک برنامه منسجم سازمانی و عملکرد جزيرهاي شبکه
سازمانی سبب اين ناپايداري از منظر نهادي شده است.
نتايج تحقیﻖ نشان داد که استفاده از سیستم آينده
نگاري رويکردي دقیﻖ براي ارايه چارچوب ارزيابی
پايداري از منظر فعالیت هاي گردشگري است .نتايج
تحقیﻖ مبین اين اطالعات است که پايداري در فعالیت
هاي گردشگري از منظر اجتماعی ،اقتصادي و اکولوژيک،
نیازمند رکن چهارم تحت عنوان نهادي است .بهنظر می-
رسد فقدان يک چارچوب معین براي رسیدن به توافﻖ
نهادي مهمترين عامل ناپايدارکننده فعالیتهاي
گردشگري در حوزه مورد بررسی است .استخراج
الگوهاي  MICMACنشاندهنده ناپايداري سیستم
مورد بررسی است که عامل اصلی آن فراي تصور نهادينه
شده در خصوﺹ سه رکن اساسی توسعه پايدار ريشه در
توسعه نهادي دارد .گردشگري بهطور گسترده بهعنوان
عاملی مﺆثر در توسعه اقتصادي و اجتماعی به ويژه در
کشورهاي کمتر توسعه يافته در نظر گرفته میشود .با
اين حال و با وجود پذيرش تقريباً جهانی از گردشگري
به عنوان يک گزينه توسعه ،سﻄح توسعه اقتصادي و
اجتماعی ناگزير به معرفی و ارتقاء بخﺶ گردشگري در
بخﺶ کشاورزي و روستايی است .آنچه از نتايج تحقیﻖ
برمیآيد نظام حکمرانی فعلی در جامعه محلی مورد
مﻄالعه بر اساس نظام حکمرانی بروکراتیک شکل گرفته
و از اينرو تقارن ماتريسی دال بر ناپايداري سیستم مويد
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مسايل و مشکالتی که در تحقیﻖ حاضر بهصورت
 برخی از آنها در،منسجم و يکپارچه احصاء شده
.پژوهﺶهاي ديگر بهصورت پراکنده به دست آمده است

Dadazade- Silabi and Ahmadifard
،)2018(Aliakbari et al. ،)2019(
 نیز در پژوهﺶهاي،)2019( Maleki et al.،)2019(
.خود به نتايج مشابهی دست يافتند
Poloei et al

اين مﻄلب است که نیاز به رويکردهاي مشارکت محلی
 نتیجه کلی.براي پايدار سازي سیستم احساس میشود
، عامل يادشده موثر در گردشگري تاالب11 اينکه از
 جاذبههاي گردشگري و انسجام،عوامل محیطزيستی
سازمانی در آنها نیز تکرار شده است
با بررسی پژوهﺶهاي مشابهی که وجوه اشتراکی با
 اين موضوع قابل استنباط است که،تحقیﻖ حاضر دارند
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