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5. پژوهش حاضر با حمایت مادی و معنوی معاونت توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت کار، رفاه و تأمین اجتماعی و نیز با حمایت معنوی 
معاونت گردشگری وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی انجام شده است.

چکیده	
توســعه گردشــگری همــواره به منزلــه عاملــی مؤثــر در بهبــود و توســعه اقتصــادی 
بــه  تنوع بخشــی  اشــتغال زایی،  اســت.  بــوده  مطــرح  مقصدهــا  و  جوامــع 
فرصت هــای اقتصــادی، درآمدزایــی و شــکوفایی ملــی و محلــی را می تــوان از آثار 
مثبــت توســعه گردشــگری به شــمار آورد. امروزه بســیاری از کشــورها می کوشــند 
ــرای توســعه اقتصــادی خــود شــیوه های جدیــدی بیابنــد. اگرچــه در مناطــق  ب
گوناگــون موقعیت هــای متفاوتــی وجــود دارد، امــا گردشــگری همــواره به منزلــه 
عاملــی کلیــدی در توســعه اقتصــادی مدنظــر بــوده اســت. آمارهــا نشــان می دهــد 
ایــران از نظــر ســرمایه گذاری در صنعــت گردشــگری وضعیــت مناســبی نــدارد. بــا  
 وجــود ایــن، براســاس ســند چشــم انداز توســعه بیست ســاله، ایــران بایــد تــا پایان 
ســال 2025 بــا جــذب درصــد قابل قبولــی از گردشــگران جهانــی درآمــد بیشــتری 
از محــل گردشــگری به دســت آورد. در پژوهــش پیــش رو، تأثیــر ســرمایه گذاری 
دولــت بــر ایجــاد اشــتغال در صنعــت گردشــگری بــا رویکــرد پویایــی سیســتم ها 
ــه  عبــارت  دیگــر، حجــم مشــاغل ایجاد شــده در صــورت  بررســی شــده اســت. ب
ســرمایه گذاری اولیــه دولــت در صنعــت گردشــگری پیش بینــی شــده اســت. بــا 
ــه  ــناریو ارائ ــش س ــوع ش ــیم )Vensim PLE 7.3.5( در مجم ــزار ونس ــری نرم اف به کارگی
ــرمایه گذاری الزم  ــزان س ــر می ــناریوها از منظ ــک از س ــپس هر ی ــت، س ــده اس ش
و پتانســیل بــرای ایجــاد اشــتغال در صنعــت گردشــگری مقایســه و تحلیــل شــده 

اســت. 5
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واژه های کلیدی:	
ســرمایه گذاری،  گردشــگری،   

پویــا سیســتم های  اشــتغال، 

مقدمه
شــمار قابل توجهــی از کشــورها صنعــت گردشــگری 
اشــتغال،  اصلــی درآمــد،  منبــع  و  پویــا  را صنعتــی 
رشــد بخــش خصوصــی و توســعه ســاختار زیربنایــی 
می داننــد. اگرچــه در مناطــق گوناگــون شــرایط متفــاوت 
اســت، گردشــگری همــواره عامــل مهمــی بــرای توســعه 
اقتصــادی به شــمار می آیــد )ابراهیمــی و خســرویان؛ 
نقــل از بابایــی ســمیرمی و همــکاران، 1393(. بر اســاس 
ــه  ــران در زمین ــگری، ای ــی گردش ــازمان جهان ــزارش س گ
ســرمایه گذاری صنعــت گردشــگری در میــان کشــورهای 
جهــان رتبــه قابل قبولــی نــدارد؛ ایــن درحالــی اســت کــه 
مطابــق بــا ســند چشــم انداز بیست ســاله بایــد در زمینــه 
و 2 درصــد کل  گردشــگر  کل  گردشــگری 1/5 درصــد 

ــد  ــته باش ــار داش ــان را در اختی ــگری جه ــد گردش درآم
)پورکاظمــی و رضایــی، 1385(.

بــرای  به ویــژه  امــروزه توســعه صنعــت گردشــگری، 
توســعه یافته  کمتــر  و  توســعه  درحــال   کشــورهای 
کــه بــا بحــران بیــکاری و محدودیــت منابــع ارزی و 
اقتصــاد تک محصولــی مواجه انــد، اهمیــت بســزایی 
ــا  ــترده ای ب ــات گس ــگری ارتباط ــن گردش دارد. همچنی
توســعه اقتصــادی دارد. از ســویی می تــوان فقــط بــه 
شــاخص های اقتصــادی به منزلــه منبــع درآمــد کشــورها 
توجــه کــرد و از ســوی دیگــر می تــوان گردشــگری را 

به عنــوان بخشــی از خدمــات معرفــی کــرد.
پژوهــش پیــش رو بخشــی از پژوهــش جامعــی اســت کــه 
بــه بررســی فراینــد و نتایــج حاصــل از شبیه ســازی مــدل 
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ــر ظرفیــت اشــتغال زایی  ــا تأکیــد ب پویــای گردشــگری ب
صنعــت گردشــگری در نتیجــه ســرمایه گذاری پرداختــه 
اســت. به عبارتــی، هــدف از ایــن پژوهــش بررســی تأثیــر 
ــت  ــتغال در صنع ــاد اش ــر ایج ــت ب ــرمایه گذاری دول س
گردشــگری و پیش بینــی حجــم مشــاغل ایجاد شــده 
ایــن  در  دولــت  اولیــه  ســرمایه گذاری  صــورت  در 
صنعــت اســت. در ایــن پژوهــش کــه بــا رویکــرد پویایــی 
سیســتم ها انجــام پذیرفتــه اســت، مقادیــر اّولیــه و نتایج 
شبیه ســازی مــدل ارائــه شــده و ســناریوهایی بــه همــراه 
اولویــت و ظرفیــت مقایســه ای هر یــک در ایجاد اشــتغال 

پیشــنهاد شــده اســت.

مبانی نظری
تأثیر گردشگری در ایجاد اشتغال

بــه  مربــوط  خــاص  به طــور  گردشــگری«  »اشــتغال 
ــدگان  ــوی بازدیدکنن ــه از س ــت ک ــی اس ــا و خدمات کااله
تقاضــا می شــود و به وســیله صنعــت گردشــگری یــا 
ــگری را  ــتغال گردش ــود. اش ــاد می ش ــر ایج ــع دیگ صنای
می تــوان در قالــب »اشــتغال مســتقیم گردشــگری« و 
»اشــتغال مســتقیم گردشــگری در صنعــت گردشــگری« 
ــه  اندازه گیــری کــرد. »اشــتغال مســتقیم گردشــگری« ب
مشــاغلی اشــاره دارد کــه مربــوط بــه مخــارج گردشــگری 
اســت، به عــالوۀ مشــاغلی کــه در صنایــع غیرگردشــگری 
ایجــاد شــده اند. »اشــتغال مســتقیم گردشــگری در 
ــه  ــد ک ــاره می کن ــاغلی اش ــه مش ــگری« ب ــت گردش صنع
ــای  ــت و بخش ه ــگری در صنع ــارج گردش ــه مخ ــط ب فق

.)WTO, 2014( گردشــگری مربــوط می شــوند
گردشــگری  توســعه  اولیــه  و  اصلــی  هــدف  اگرچــه 
ایجــاد اشــتغال نیســت، امــا چرخــه ای ایجــاد می کنــد 
کــه ســبب افزایــش ظرفیــت اشــتغال و درآمدزایــی 
تحقیقــی  در   ،)1999( ریلــی  و  ســیواس  می شــود. 
موضــوع  ایــن  بــه  گردشــگری،  اشــتغال  پیرامــون 
اشــاره نموده انــد کــه صنعــت گردشــگری را می تــوان 
پناهگاهــی بــرای شــاغالن ســایر صنایــع به شــمار آورد، 
زیــرا کارکنــان ایــن بخــش معمــواًل از طیــف گســترده ای 
از صنایــع دیگــر آمده انــد. یافته هــای پژوهــش مهــدوی 
)1382( نیــز نشــان می دهــد کــه بین توســعه گردشــگری 
و افزایــش اشــتغال زنــان و جوانــان، جــذب نیــروی آزاد 
بخــش کشــاورزی و افزایــش فرصت هــای شــغلی در 
بخــش ساختمان ســازی در منطقــه مورد مطالعــه وی 
رابطــه معنــاداری وجــود دارد. الندبــرگ و همــکاران 
)1383( بــر ایــن نظرنــد کــه »اگــر منطقــه  موردنظر جهت 
توســعه گردشــگری دارای میــزان بیکاری باالیی باشــد، 

ــد  ــد. درآم ــد ش ــکارتر خواه ــگری آش ــای گردش مزای

حاصــل از گردشــگری، هرچنــد ممکــن اســت از درآمــد 
ــع کمتــر باشــد، امــا بهتریــن  به دســت آمده از ســایر مناب
ــود، چراکــه  گزینــه ممکــن در شــرایط موجــود خواهــد ب
ضمــن افزایــش درآمدهــای مالیاتــی، بیــکاری را کاهــش 
داده و بــر کیفیــت زندگــی شــهروندان خواهــد افــزود. 
هزینــه فرصت گردشــگری تحت چنین شــرایطی ممکن 

اســت انــدک و یــا حتــی صفــر باشــد« )ص 3(.
بنــا بــه گــزارش شــورای جهانــی ســفر و گردشــگری1 
 2018 ســال  در  گردشــگری  صنعــت   ،)2019(
122٫891٫000 شــغل مســتقیم در جهــان ایجــاد کــرده و 
3/8 درصــد کل مشــاغل جهــان را به خود اختصــاص داده 
اســت. همچنیــن، آثــار مســتقیم صنعــت گردشــگری بــر 
تولیــد ناخالــص داخلــی جهانــی در ســال 2018 معــادل 
ــای  ــر پیش بینی ه ــا ب ــت. بن ــوده اس ــارد دالر ب 3/2 میلی
ســازمان های جهانــی همچــون شــورای جهانــی ســفر و 
گردشــگری )2019(، انتظــار مــی رود صنعــت گردشــگری 
ــتقیم  ــغل مس ــداد 154٫139٫000 ش ــال 2029 تع ــا س ت
ایجــاد کنــد. در مجمــوع ســه نــوع اشــتغال نیروی انســانی 
)نیــروی کار و مدیریــت( در مــورد گردشــگری قابل تفکیک 

ــت: اس
در  عمدتــًا  اشــتغال  نــوع  ایــن  اّولیــه:  اشــتغال   .1
فعالیت هایــی ایجــاد می شــودکه بــرای فراهــم آوردن 
زمینه هــا و اقدامــات پیــش از ســفر یــا در حین مســافرت 
)ماننــد فعالیــت مؤسســات گردشــگری و اطالع رســانی( 

الزم اســت.
ــه  ــتغال ک ــوع اش ــن ن ــا: ای ــن نیازه ــتغال در تأمی 2. اش
ســهم عمــده ای از اشــتغال در فعالیت هــای گردشــگری 
ــور  ــه به ط ــت ک ــی اس ــرد، در فعالیت های ــر می گی را درب
ــه  ــی ک ــا زمان ــگر را ت ــرۀ گردش ــای روزم ــتقیم نیازه مس
دامنــه  شــامل  و  می کنــد  تأمیــن  اســت  مقصــد  در 
گســترده ای از فعالیت هــا در حمل و نقــل، هتــل داری، 
ــی و  ــات تفریح ــه خدم ــا در ارائ ــتوران ها و فعالیت ه رس

می شــود. ورزشــی 
3. اشــتغال غیرمســتقیم: ایــن نــوع اشــتغال کــه بیشــتر 
ــا  ــان ب ــت هم زم ــط اس ــدی مرتب ــای تولی ــا فعالیت ه ب
ســرمایه گذاری در گردشــگری فراهــم می  آیــد. فعالیــت 
ــش از آن،  ــای پی ــه  فعالیت ه ــا و کلی ــاخت هتل ه در س
تولیــد وســایل حمل ونقــل )تــا جایــی کــه بــه گردشــگری 
مربــوط می شــود( و نیــز ســهم گردشــگری در ایجــاد 
اشــتغال  نــوع  ایــن  زمــرۀ  در  زیربنایــی  تأسیســات 
اســت. اشــتغال غیرمســتقیم، همان گونــه کــه از نــام آن 
پیداســت، به طــور مســتقیم و فقــط بــا فعالیت هــای 
گردشــگری مرتبــط نیســت بلکــه بــا نســبت حجــم 
ــه  کل تشــکیل ســرمایه  ســرمایه گذاری در گردشــگری ب
1. WTTC
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ــل از  ــی، 1373، نق ــود )زمان ــخص می ش ــاد مش در اقتص
بختیــاری و یزدانــی، 1389(.

گردشگری و افزایش درآمد دولت
اخــذ مالیــات یکــی از مهم تریــن منابــع درآمــد دولــت در 
هــر جامعــه اســت و مالیــات بــر فــروش حجــم عمــده ای از 
ایــن درآمــد مالیاتــی را تشــکیل می دهد. هم گردشــگران 
و هــم کســب و کارهای مرتبــط بــا گردشــگری بایــد مالیات 
ــد  ــه می کنن ــگران هزین ــه گردش ــی ک ــر پول ــد. اگ بپردازن
زیــاد باشــد، درآمدهــای مالیاتــی نیــز زیــاد خواهــد بــود. 
ــی  ــوارض گمرک ــروج، ع ــات خ ــا، مالی ــات فرودگاه ه مالی
هزینــه تهیــه روادیــد و نمونه هایــی از این دســت از جملــه 
بــه آن اشــاره کــرد. از  مــواردی اســت کــه می تــوان 
ســوی دیگــر، ضریــب تکاثــری درآمــد ناشــی از افزایــش 
درآمــد جامعــه ســبب خواهــد شــد کــه درآمــد مالیاتــی 
دولــت افزایــش یابــد )ســلیمی ســودرجانی و همــکاران، 
ــل از  ــات حاص ــعه یافته، مالی ــورهای توس 1390(. در کش
گردشــگری 10 درصــد کل مالیــات دریافتــی دولت هــا 
را تشــکیل می دهــد و ایــن رقــم بــرای اقتصادهــای 

.)WTO, 1998( گوچک تــر بــه 50 درصــد نیــز می رســد
اگرچــه برخــی فعــاالن حــوزۀ گردشــگری بــر ایــن نظرنــد 
کــه مالیــات بــر ارزش  افــزوده ســبب کاهــش رقابت پذیری 
تورهــای ورودی بــه کشــور می شــود، امــا بــه دولــت کمــک 
می کنــد تــا در توســعه زیرســاخت های گردشــگری کشــور 
ــگری  ــت گردش ــرای صنع ــم ب ــه ه ــد ک ــرمایه گذاری کن س
ــرا  ــود، زی ــد ب ــودمند خواه ــه س ــراد جامع ــرای اف ــم ب و ه
از بســیاری  هــم گردشــگران و هــم جامعــه میزبــان 
بهره منــد  گردشــگری  امکانــات  و  زیرســاخت ها  از 
می شــوند. همچنیــن، درنتیجــه تخصیــص بودجــه الزم 
بــه بازاریابــی و ترویــج گردشــگری، فراهم ســازی خدمات 
امنیــت  تأمیــن  گردشــگران،  مورد نیــاز  تســهیالت  و 
و ایمنــی بازدیدکننــده و همچنیــن نگــه داری منابــع 
طبیعــی و جاذبه هــای گردشــگری، توســعه موردنظــر 
میســر خواهــد شــد. ویــزا شــکل اصلــی دریافــت مالیــات 
ــود.  ــوط می ش ــا مرب ــروج از مرزه ــه ورود و خ ــه ب ــت ک اس
امــروزه شــمار کشــورهایی کــه سیاســت ویــزای مشــترک 
ــه  ــد رو  ب ــاذ کرده ان ــدت اتخ ــای کوتاه م ــرای اقامت ه را ب
ــه ســفرها  ــوط ب  افزایــش اســت. شــمار مالیات هــای مرب
به ویــژه ســفرهای هوایــی نیــز افزایــش یافتــه کــه مربــوط 
بــه ایمنــی، خدمــات ســفر و پروازهــای خروجــی اســت. 
ــاد  ــدف ایج ــا  ه ــا ب ــای بلیت ه ــز به ــع نی ــاره ای مواق در پ
ــد.  ــش می یاب ــت افزای ــا محیط زیس ــازگار ب ــای س رفتاره
بیشــتر مالیات هــاِی مربــوط بــه امکانــات هتل هــا و مراکــز 
اقامتــی، ماننــد مالیــات بــر نــرخ اشــغال بازدیدکننــدگان 

یــا  اقامتــی  و مالیات هــای مراکــز  اقامــت شــبانه  بــا 
مالیات هــای نــرخ اشــغال، داخلــی اســت و در درجــه اول 
ــداد  ــط در تع ــود و فق ــن می ش ــهری تعیی ــطوح ش در س
از  نمونه هایــی  می تــوان  کشــورها  از  انگشت شــماری 

ــرد. ــاهده ک ــا مش ــن مالیات ه ــرای ای ــی ب ــطوح مل س

اشتغال گردشگری در ایران
بنــا بــه گــزارش شــورای جهانــی ســفر و گردشــگری 
)2018(، در ســال 2017، ایــران از  نظــر ســهم گردشــگری 
در تولیــد ناخالــص داخلــی، در بیــن 185 کشــور، در 
جایــگاه 126 اُم قــرار گرفتــه اســت. در همین ســال، ســهم 
ســفر و گردشــگری در اشــتغال ایــران 1٫557٫500 شــغل 
ــال  ــا س ــداد ت ــن تع ــود ای ــی می ش ــت. پیش بین ــوده اس ب
2028، بــا نــرخ رشــد ســاالنه 1/5 درصــد، بــه 1٫914٫000 
شــغل افزایــش یابــد. در ســال 2017، آثــار مســتقیم 
ــد  ــر تولی ــگری ب ــت گردش ــی صنع ــتقیم و القای و غیرمس
ناخالــص داخلــی ایــران بــه ترتیــب 217٫565، 408٫824 
و 391٫92میلیــارد ریــال بــوده اســت. همچنیــن در زمینه 
اشــتغال، 552هــزار نفــر به طــور مســتقیم، 621هــزار 
نفــر به طــور غیرمســتقیم و 404هــزار نفــر درنتیجــه آثــار 
ــوند. ــه کار ش ــغول ب ــته اند مش ــگری توانس ــی گردش القای

ــی،  ــراث فرهنگ ــاری می ــالنامه آم ــزارش س ــاس گ بر اس
ــتغال  ــه اش ــگری )1396( در زمین ــتی و گردش صنایع دس
پروژه هــای بــه بهره بــرداری رســیده بر اســاس حجــم 
ســرمایه گذاری، بیشــترین ســرمایه گذاری در استان های 
خراســان رضــوی و مازنــدران صــورت گرفتــه اســت. 
همچنیــن تعداد مشــاغل ایجاد شــده در اســتان خراســان 
ــن در  ــت. ای ــوده اس ــتان ها ب ــایر اس ــتر از س ــوی بیش رض
ــه میــزان اشــتغال ایجاد شــده در اســتان  ــی اســت ک حال
ــا اســتان هایی همچــون تهــران،  مازنــدران در مقایســه ب
قــم، گیــالن و کرمــان )بــا مبلــغ ســرمایه گذاری به مراتــب 
ــه تعــداد  ــوده اســت کــه البتــه توجــه ب پایین تــر( کمتــر ب
ــت  ــز اهمی ــتان ها حائ ــن اس ــده در ای ــای انجام ش پروژه ه
اســت. گفتنــی اســت میــزان اعتبــارات تخصیصــی 
رقــم   1396 ســال  در  زیرســاخت ها  بخــش  بــرای 
ــوده اســت کــه از ایــن مقــدار،  ــال ب 234٫476میلیــون ری
18٫904میلیــون ریــال بــه مجتمع هــا، 141٫202میلیون 
ــال  ــون ری ــا و 74٫370میلی ــا و اردوگاه ه ــه کمپ ه ــال ب ری
بــه مناطــق نمونــه گردشــگری اختصــاص یافتــه اســت. 
همچنیــن ســرمایه گذاری بخش خصوصی در تأسیســات 
ــال  ــارد ری ــم 21٫507میلی ــال 1396 رق ــگری در س گردش

ــوده اســت.  ب
همان گونــه کــه اشــاره شــد، ایــران از نظــر اشــتغال 
گردشــگری، در مقایســه بــا ســایر کشــورهای جهــان 
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ــدارد.  ــرار ن ــی ق ــگاه مطلوب ــه، در جای ــی در منطق و حت
از آنجا کــه امــروزه یکــی از عمده ترین مشــکالت اجتماعی 
و اقتصــادی جامعــه ایــران معضــل بیــکاری و به ویــژه 
ــاز  ــود زمینه س ــوبۀ خ ــه به ن ــت، ک ــان اس ــکاری جوان بی
ــت،  ــه اس ــترده تری در جامع ــالت گس ــکالت و معض مش
بهره بــرداری بهینــه از فرصت هایــی کــه گردشــگری از 
منظــر اشــتغال زایی، درآمدزایــی و کارآفرینــی بــرای 
کشــور بــه همــراه دارد ضــروری اســت و بایــد هرچــه زودتر 
ــتور کار  ــود و در دس ــه ش ــه آن توج ــو ب ــن نح ــه بهتری و ب

برنامه ریــزان و سیاســت گذاران کشــور قــرار گیــرد.

پویایی شناسی سیستم ها
کامپیوترمحــور  روشــی  سیســتم ها  پویایی شناســی 
اســت کــه بــرای درک و تحلیــل رفتــار سیســتم در 
ضــروری  کار  ایــن  بــرای  دارد.  کاربــرد  زمــان  طــی 
اســت نخســت بــه روابــط علــت و معلولــی بیــن اجــزای 
سیســتم توجــه شــود )Sedarati, 2015(. به کارگیــری مــدل 
ــر  ــای مؤث ــی از رویکرده ــتم ها یک ــی سیس پویایی شناس
بــرای تصمیم گیــری و بهبــود تصمیم گیــری در خصــوص 
 )Vojtko & Vilfav á, 2015( سیســتم های پیچیــده اســت
ــا  رفتــار گذشــته و آینــدۀ سیســتم های پیچیــده فقــط ب
 وجــود اجــزا کنتــرل نمی شــود، بلکــه به وســیله تعامــالت 

.)Sterman, 2002( بیــن اجــزا صــورت می گیــرد
هــدف پویایی شناســی سیســتم ها بایــد بــر مشــکلی 
ــتم.  ــود سیس ــط خ ــه  فق ــد، ن ــز باش ــتم متمرک در سیس
ایــن پویایــی دو محــور مهــم دارد؛ اّول این کــه ایــن 
ــه  ــد و دوم این ک ــر می کن ــان تغیی ــی زم ــکالت در ط مش
وجــود  سیســتم ها  این گونــه  در  بازخــورد  ســاختار 
ـ حلقــوی در ســاختاردهی بــه مــدل  دارد. مــدل عّلی 
ذهنــی سیســتم و شــکل دهی بــه روابــط بیــن اجــزا 
ـ جریــان در  کمک  کننــده اســت. همچنیــن مــدل حالت 
ارائۀ دیدگاهــی بــرای وضعیــت داده هــا در سیســتم بــا 
ــاوت  ــت های متف ــا و سیاس ــرای تصمیم ه ــه اج ــه ب توج
)Sedarati, 2015(. از آنجاکــه گردشــگری و  مفیــد اســت 
مقاصــد آن ماهیــت سیســتمی پویــا دارد، رفتــار آن 
بازخــور  حلقه هــای  و  تعامــل  در  اجــزای  به وســیلۀ 
کنتــرل می شــود. بااین حــال، ایــن حــوزه بر اســاس 
ــود  ــای موج ــر داده ه ــه  ب ــا تکی ــی ب ــای پیش بین مدل ه
بــرای پیش بینــی رونــد آینــده برنامه ریــزی می شــود 

.)Mai and Smith, 2018(

مدل پویای گردشگری و اشتغال
ــدف  ــد و ه ــدۀ واقعیت ان ــاد ساده ش ــواره ابع ــا هم مدل ه
دیــدگاه  و  درک  به دســت آوردن  پویــا  مدل ســازی  از 

دربــارۀ روابــط متقابــل بــرای تعییــن خط مشــی های 
ممکــن بــرای بهبــود وضعیــت سیســتم اســت. با نمــودار 
علــت و معلولــی، روابــط عّلــی بیــن متغیرهــا نشــان داده 
می شــود. ایــن نمــودار دربردارنــدۀ حلقه هــای متعــددی 
ــتم  ــای سیس ــازی پوی ــرای مدل س ــی ب ــه مبنای ــت ک اس

ــت. اس
گردشــگری، با توجه بــه نقش های اقتصــادی، اجتماعی 
و فرهنگــی آن، اهمیــت بســیاری دارد و در جهان کنونی 
به صــورت یکــی از مهم تریــن عوامــل تولیــد ثــروت، کار، 
پویایــی، جابه جایــی انســان ها و ثــروت ملت هــا درآمــده 
اســت. ورود گردشــگران بــه هــر منطقــه ای موجــب 
درآمدزایــی و ایجــاد فرصت هــای اقتصــادی جدیــد 
اقتصــادی  فعالیت هــای  آن  به واســطۀ  کــه  می شــود 
در بخش هــای گوناگــون فعــال می شــود. پرداختــن 
ــاد  ــرای ایج ــدی ب ــع جدی ــه منب ــگری به منزل ــه گردش ب
اشــتغال، کســب درآمــد، درآمدهــای مالیاتــی بیشــتر، 
جــذب ارز و تقویــت زیرســاخت های اجتماعــی موجــب 
ــعدی  ــود )اس ــز می ش ــا نی ــایر حوزه ه ــعۀ س ــد و توس رش
روش  بــه  مدل ســازی   .)1394 اردکانــی،  ســعیدا  و 
پویایــی سیســتم ها ایــن امــکان را فراهــم می ســازد 
کــه ضمــن شناســایی عوامــل مؤثــر، روابــط مســتقیم و 
غیرمســتقیم و میــزان تأثیر هریک نیز شناســایی شــود. 
پویایی شناســی سیســتم ها بــا فرضیــه ای آغــاز می شــود 
ــا« شــناخته می شــود. ایــن  ــا عنــوان »فرضیــه  پوی کــه ب
فرضیــه عنوان کــردن یــک دغدغه و مشــکل اســت. برای 
مدل ســازی الزم اســت نخســت حــوزۀ مدنظــر مطالعــه 
شــود و هم زمــان، از طریــق مصاحبــه بــا خبــرگان، 
متغیرهــای مؤثــر در پاســخ بــه فرضیه شناســایی گــردد. 

ــوند. ــل می ش ــه تکمی ــا در ادام ــن متغیره ای

مروری بر تحقیقات و مدل های ارائه شده در زمینۀ 
اشتغال گردشگری

تاکنــون تحقیقــات متعــددی در داخــل و خــارج از کشــور 
ــه  ــام پذیرفت ــگری انج ــتغال گردش ــوع اش ــارۀ موض درب
اســت و هر یــک، بــا به کارگیــری روش هــا و مدل هــا و 
ــر  ــگری و تأثی ــه گردش ــه مقول ــدد، ب ــاخص های متع ش
آن در ایجــاد اشــتغال در مناطــق مختلــف پرداخته انــد. 
بــرای  مثــال، اســالمی و همــکاران )1393( بــه طراحــی 
مــدل اشــتغال گردشــگری ورزشــی پرداختنــد. آن هــا در 
مــدل معــادالت ســاختاری خــود انــواع اشــتغال حاصــل 
از گردشــگری را متغیرهــای مالک در نظــر گرفتند. نتایج 
تحقیــق آنــان نشــان داد کــه توســعه گردشــگری ورزشــی 
ــتغال زایی  ــر اش ــی داری ب ــت و معن ــتقیم، مثب ــر مس اث
و  »مســتقیم  و  فصلــی«  و  »مســتقیم  »مســتقیم«، 
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پاره وقــت« دارد، امــا بــر اشــتغال »مســتقیم و دائمــی« 
ایــن اثــر معنــی دار نشــده اســت. همچنیــن، اثر توســعه 
ــر اشــتغال زایی »غیرمســتقیم«،  گردشــگری ورزشــی ب
»فصلــی و پاره وقــت« نیــز مثبــت و معنــی دار بــوده 
ــن  ــی« ای ــتقیم و دائم ــتغال »غیرمس ــر اش ــا ب ــت، ام اس

ــت. ــده اس ــی دار نش ــر معن اث
بختیــاری و یزدانــی )1389(، بــا بهره گیــری از مــدل 
رگرســیونی، تأثیــر صنعــت گردشــگری در اشــتغال 
و رشــد اقتصــادی کشــور را بررســی کردنــد. نتایــج 
حاصــل از تخمیــن مــدل و تحلیــل داده هــا نشــان 
ــورت  ــگر به ص ــت گردش ــر بیس ــه ازای ورود ه ــه ب داد ک
مســتقیم یــک شــغل و بــه ازای ورود هر شــش گردشــگر 
مجموعــًا )مســتقیم و غیرمســتقیم( یــک شــغل جدیــد 

ایجــاد می شــود. 
محاســبه  بــه  نیــز   )1383( قدســی  و  عیســی زاده 
ــاد  ــگری در اقتص ــش گردش ــتغال زایی بخ ــب اش ضرای
ــود،  ــش خ ــان در پژوه ــن محقق ــد. ای ــران پرداختن ای
ــال 1380،  ــتاندۀ س ــدول داده ـ س ــری از ج ــا بهره گی ب
اشــتغال مســتقیم و غیرمســتقیم و القایــی بخش هــای 
نــوع  ضرایــب  همچنیــن  و  گردشــگری  بــا  مرتبــط 
محاســبه  را  بخش هــا  ایــن  در  اشــتغال  دوم  و  اول 
ــی و  ــش عمده فروش ــه بخ ــان داد ک ــج نش ــد. نتای کردن
ــتغال در  ــاد اش ــت را در ایج ــه نخس ــی رتب خرده فروش

اقتصــاد کشــور دارد. 
میرزایــی و همــکاران )1389( نیــز در پژوهشــی دربــارۀ 
ــات  ــه اورامان ــتغال در منطق ــر اش ــگری ب ــر گردش تأثی
کرمانشــاه چنیــن نتیجــه گرفتنــد کــه بیــن توســعه 
معنــی داری  رابــطۀ  اشــتغال  و  صنعــت گردشــگری 
وجــود دارد و صنعــت گردشــگری موجــب افزایــش 
میــزان اشــتغال جوانــان در منطقــه موردمطالعــه شــده 
ــه  ــد ک ــت یافتن ــه دس ــن نتیج ــه ای ــن ب ــت. همچنی اس
صنعــت گردشــگری در منطقــه فرصت هــای شــغلی 
ــرده  ــاد ک ــادی ایج ــای اقتص ــایر بخش ه ــتری از س بیش

ــت.  اس
ــتانده(  ــدل )داده ـ س ــن م ــا همی ــی )1380( ب ــاج عل ت
تأثیــرات اقتصــادی گردشــگری در ایــران را بررســی 
ــل،  ــای حمل و نق ــه بخش ه ــت ک ــه گرف ــرد. وی نتیج ک
هتــل و رســتوران داری بیشــترین میــزان اشــتغال و 

درآمــد را ایجــاد کرده انــد.
و  راس  روش  بــا   )1393( براتــی  و  دارانــی  رفیعــی 
صنعــت  تأثیــر  ـ ســتانده  داده  جــدول  به روزرســانی 
خراســان  اســتان  در  اشــتغال  ایجــاد  در  گردشــگری 
رضــوی را بررســی کردنــد. نتایــج تحقیــق ایشــان حاکــی 
از آن اســت کــه افزایــش یک  درصــدی ســرمایه گذاری 
ــر  ــتوران( 51351 نف ــل و رس ــگری )هت ــت گردش در صنع

اشــتغال در اقتصــاد اســتان ایجــاد می کنــد.
محققــان دیگــری همچــون فرشــتلینگ و هــورواث1 
ــادا  ــرو و تخ ــالنتورک )2012(، روم ــان و آرس )1999(، آت
)2011(، پولــو و وال )2008(، ِکــِوکا 2و همــکاران )2003(، 
وســت و گمیــج )2001( و صبــاغ کرمانــی و امیریــان 
ــرات  ــی تأثی ــرای بررس ــتانده ب ـ س ــدل داده  )1379( از م
اســتفاده  اشــتغال،  ازجملــه  گردشــگری،  اقتصــادی 
کرده انــد. صفــوی و همــکاران )1396( نیــز، به منظــور 
بررســی وضعیــت اشــتغال در بخــش گردشــگری اســتان 
گیــالن در بــازۀ زمانــی 1375 تــا 1390، مدل هــای تغییــر 
ـ ســهم و ضریــب مکانــی و ضریــب آنتروپــی را  مکان 
بــه کار گرفتنــد. نتایــج پژوهــش آنــان نشــان داد که بخش 
گردشــگری در اســتان گیــالن اشــتغال زایی مثبــت دارد.
کادیالیــا و کوســووا )2013( در پژوهشــی میــزان اشــتغال 
حاصــل از ســرریزهای بخش گردشــگری در ســایر صنایع 
را بررســی کردنــد. آنــان، بــا اســتفاده از داده هــای 43 
ــا 2006  منطقــه شــهری آمریــکا بیــن ســال های 1987 ت
ــرات  ــروی کار، تأثی ــای نی ــای پوی ــع تقاض ــن تاب و تخمی
بخــش گردشــگری در اشــتغال 22 صنعــت دیگــر )به جــز 
هتــل داری( را تحلیــل کردنــد. نتایــج ایــن تحقیق نشــان 
ــک  ــی در ی ــاق اضاف ــد ات ــر ص ــروش ه ــه ازای ف ــه ب داد ک
منطقــه، دو تــا پنج شــغل جدیــد در هــر صنعت دیگــر آن 

ــود.  ــاد می ش ــل داری ایج ــز هت ــه به ج منطق
اربابیــان و همــکاران )1393( نیــز، در پژوهــش خــود 
ــدل  ــی، م ــعۀ کارآفرین ــگری در توس ــر گردش ــارۀ تأثی درب
اقتصادســنجی را بــه کار گرفتنــد. یافته هــای ایشــان 
نشــان داد کــه بیــن گردشــگری و توســعۀ کارآفرینــی 

رابــطۀ مثبــت و معنــی داری وجــود دارد. 
ــا موضــوع بررســی رابطــه توســعه  در پژوهــش دیگــری ب
در  بزهــکاری  کاهــش  و  اشــتغال  رشــد  گردشــگری، 
شهرســتان بنــدر انزلــی بــا اســتفاده از روش رگرســیون، 
ــه  ــن نتیج ــه ای ــی )1395( ب ــریفی چابک ــح  اهلل زاده و ش فت
دســت یافتنــد کــه بیــن توســعه گردشــگری و اشــتغال و 

ــود دارد. ــی داری وج ــطۀ معن ــکاری راب ــش بزه کاه
از ســوی دیگــر، پژوهش هــای متعــددی بــا رویکــرد 
پویایــی سیســتم ها پیرامــون موضوعــات مرتبــط بــا 
ــق  ــوز تحقی ــا هن ــت، ام ــه اس ــورت گرفت ــگری ص گردش
جامعــی بــا به کارگیــری ایــن مدل هــا در زمیــنۀ اشــتغال 
اســت.  نشــده  انجــام  ایــران  در  به ویــژه  گردشــگری 
پیزیتوتــی و همــکاران )2017(، در پژوهشــی بــا موضــوع 
سناریونویســی بــرای مدیریــت گردشــگری از طریــق 
ــای  ــا در زمینه ه ــی پوی ــی، مدل های ــدل پویایی شناس م
ــورت  ــی به ص ــاخت های اقامت ــن و زیرس ــرق، کاال، زمی ب
ــر،  ــوی دیگ ــد. از س ــه کردن ــدت ارائ ــدت و بلندم میان م
1. Frechtling & Horvath
2. Kweka
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جدول 1: پژوهش های مرتبط در زمینۀ گردشگری و پویایی سیستم ها

توضیحاتکشورسالعنوان مقالهردیف

سناریونویسی	برای	مدیریت	گردشگری1
ارائة	مدل	های	پویا	در	زمینه	های	برق،	کاال،	زمین	و	اکوادور2016	با	مدل	پویایی	شناسی

زیرساخت	های	اقامتی	به	صورت	میان	مدت	و	بلندمدت

سناریونویسی	برای	توسعة	گردشگری2
ارائة	مدل	های	پویا	در	حوزه	های	اقتصادی،	محیط	زیست،	ویتنام2018	با	مدل	پویایی	شناسی

جمعیت	و	منابع	طبیعی

مدل	علّی	ـ	حلقوی	برپایة	جنبه	های	فرهنگی،	سرمایه	ای،	عمومی2015توریسم	پایدار	منطقه	ای3
گردشگران	و	غیره

ارائة	مدلی	پویا	جهت	توسعة	گردشگری	4
گردشگری	به	منزلة	رکن	جدید	اشتغال	و	درآمد	مطرح	شده	و	ایران1394تاریخی	)استان	یزد(

موارد	مؤثر	در	این	حوضه:	آموزش،	آی	تی	و	خدمات	عمومی	

طراحی	مدلی	دینامیک	برای	صنعت	5
مدل	پیش	بینی	تا	افق	1404ایران1390گردشگری	در	ایران

ــمگیر  ــت چش ــگری و ظرفی ــت گردش ــوص اهمی درخص
آن در توســعه و شــکوفایی اقتصــادی، پژوهشــگران 
متعــددی در مناطــق گوناگــون جهــان پژوهش و بررســی 
کرده انــد و هر یــک از زاویــه ای خــاص و بــا رویکــرد و 
ــابهی  ــبتًا مش ــج نس ــه نتای ــخص ب ــی مش ــدف و روش ه
و  داخلــی  پژوهش هــای  بیشــتر  یافته انــد.  دســت 
خارجــی تأثیــر زیــاد توســعه گردشــگری بر اشــتغال زایی 
نتیجــه  را  غیرمســتقیم(  اشــتغال زایی  )به ویــژه 
ــد. از نظــر روش شناســی نیــز اغلــب پژوهش هــا  گرفته ان
بــر به کارگیــری روش هــای ریاضــی به ویــژه جــداول 
ــه  ــی ک ــابداری اجتماع ــس حس ــا ماتری ــتانده ی ـ س داده 
ــز  ــت تمرک ــتانده اس ـ س ــداول داده  ــاس آن ج ــه و اس پای
بیشــتری داشــته اند. مدل هــای اقتصادســنجی نیــز در 
ــن در  ــت. ای ــده اس ــه ش ــه کار گرفت ــین ب ــات پیش تحقیق
حالــی اســت کــه تحقیقــات چندانی مشــخصًا بــا رویکرد 
ــگری  ــتغال در گردش ــه اش ــه مقول ــتم ها ب ــی سیس پویای
نپرداخته انــد و دامنــه بررســی تحقیقــات بــه موضوعــات 
ــا  ــگری ی ــعه گردش ــزی و توس ــون برنامه ری ــر همچ کلی ت
موضوعــات پایداری در گردشــگری محدود شــده اســت. 
در پژوهــش پیــش رو تــالش شــده، ضمــن کاهــش 
ــا در  ــتم های پوی ــاالی سیس ــت ب ــکاف، از ظرفی ــن ش ای

ــگری در  ــتغال گردش ــرای اش ــه ب ــی بهین ــی مدل طراح
کشــور بهره گیــری شــود.

روش شناسی پژوهش
ایــن پژوهــش از   نظــر هــدف کاربــردی اســت. بــرای 
ــر ادبیــات گردشــگری  انجــام پژوهــش، ابتــدا مــروری ب
ــپس  ــه و س ــورت گرفت ــتم ها ص ــی سیس و پویایی شناس
نحــوۀ مدل ســازی تشــریح شــده اســت. پــس از آن، مدل 
ارائه شــده اعتبارســنجی  شــده و ســناریوهایی اســتخراج 
ــی  ــه و ارزیاب ــناریوها مقایس ــان، س ــت. در پای ــده اس ش
 شــده و نهایتــًا ســناریوهای منتخــب مؤثــر معرفــی 

شــده اند.

معرفی متغیرهای به کار رفته در مدل
ــی و  ــگر داخل ــروه گردش ــه دو گ ــه ب ــا توج ــدل ب ــن م ای
ــت،  ــل، اقام ــت، حمل ونق ــای گش ــی در بخش ه خارج
ــی، خریــد  خــوراک، تفریحــی ورزشــی، خدمــات درمان
بخش هــای  ســایر  و  لــوازم  و  کاال  خریــد  ســوغاتی، 
مرتبــط تقســیم بندی شــده و مقادیــر هزینــه ای هریــک 
و پتانســیل اشــتغال بــرای حــوزه بــه ازای گردشــگر 
ــش  ــن در بخ ــت. همچنی ــده اس ــازی ش ورودی شبیه س

سناریونویســی  به منظــور   ،)2018( اســمیت  و  مــای 
ــی در  ــدل پویایی شناس ــا م ــگری ب ــعه گردش ــرای توس ب
ویتنــام، مدل هــای پویــا را در حوزه هــای اقتصــادی، 
محیط زیســت، جمعیــت و منابع طبیعی بــه کار گرفتند. 
ــارۀ  ــود درب ــش خ ــز در پژوه ــوا )2015( نی ــو و ولف ووتک
ـ حلقــوی مبتنــی  توســعه پایــدار منطقــه ای، مــدل عّلی 
بــر جنبه هــای فرهنگــی و ســرمایه ای و گردشــگران ارائــه 

کردنــد. اســعدی و ســعیدا اردکانــی )1394( در تحقیــق 
خــود مدلــی پویــا بــرای توســعه گردشــگری تاریخــی در 
ــکاران )1391(  ــدی و هم ــد. صم ــه کردن ــزد ارائ ــهر ی ش
ــک  ــی دینامی ــران، مدل ــم انداز 1404 ای ــرای چش ــز، ب نی
بــرای صنعــت گردشــگری کشــور طراحــی نمودنــد. 
تحقیقــات صورت گرفتــه در ایــن زمینــه بــه شــرح جدول 

ــت.  1 اس
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نمودار 1: مدل عّلی ـ حلقوی پژوهش

دیگــر، از بعــد ســرمایه گذاری زیرســاخت و تبلیغــات، 
ایــن حــوزه مدل ســازی شــده و در نهایــت حجم ســرمایۀ 
موردانتظــار بــرای تبلیغــات و زیرســاخت به طور کلــی 

ــت.  ــده اس ــن ش تعیی
ــرمایه گذاری،  ــای س ــرای بخش ه ــده، ب ــدل طراحی ش م
تبلیغــات، مالیــات و تعــداد و مخــارج گردشــگران داخلــی 
ــت  ــه ظرفی ــه ب ــا توج ــه ب ــاغلی را ک ــداد مش و ورودی، تع
ایــن صنعــت می تــوان راه انــدازی کــرد بررســی و تحلیــل 
می کنــد. متغیرهــای به کاررفتــه در ایــن مــدل کــه از 
ادبیــات موضــوع اســتخراج شــده در قالــب جــدول 2 

 تفکیــک می شــود.

جدول 2: متغیرهای به کار رفته در مدل

بعد مــالی و سرمایه گذاری

حجم سرمایه گذاری دولتیتورم

حجم سرمایه گذاری خصوصیحجم تبلیغات در حوزۀ گردشگری

 متوسط جذب گردشگر در اثر
حجم سرمایۀ زیرساخت های گردشگریتبلیغات

حجم مالیات در صنعت گردشگری

بعد هزینۀ و سفر

خانوارهای سفر رفتههزینۀ کل سفرها

خانوارهای سفر نرفتههزینۀ سفرهای ورودی

تعداد سفرها بدون اقامت شبانههزینۀ سفرهای داخلی

تعداد سفرها با اقامت شبانههزینه/درآمد حوزه های گردشگری

 حجم درآمد شاغالن صنعت
تعداد شاغالن حوزۀ گردشگریگردشگری

ـ حلقوی  در ادامــه، ایــن ابعــاد در دو مــدل به صــورت عّلی 
می شــود.  کّمــی  و  کیفــی  بررســی  ـ جریــان  حالت  و 
ــدل  ــود، م ــاهده می ش ــودار 1 مش ــه در نم ــور ک همان ط
ـ حلقــوی بــا شــروع از جمعیــت ســفررفتۀ داخلــی  عّلی 
ــا  ــبانه و ب ــت ش ــدون اقام ــتۀ ب ــه دو  دس ــک آن ب و تفکی
ــروع  ــگران ورودی، ش ــن گردش ــبانه، همچنی ــت ش اقام

به واســطۀ ســرمایه گذاری های  مــورد  ایــن  می شــود. 
بخــش دولتــی و خصوصی اســت کــه با تبلیغات گردشــگر 
جــذب می کنــد. همین طــور، رضایتمنــدی گردشــگران 
را افزایــش می دهــد و گردشــگران بیشــتری را جــذب 

می کنــد.

ــودار  ــتم ها، نم ــی سیس ــی پویای ــاختار کل ــا س ــق ب مطاب
جریــان ظرفیت هــای توســعۀ صنعــت گردشــگری در 

نمــودار 2 ارائــه می شــود.
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نمودار 2: نمودار جریان ظرفیت های توسعۀ صنعت گردشگری با رویکرد پویایی سیستم ها

*بر اسـاس پژوهـش محنت فـر )1395(، بـا افزایش یک میلیون دالر درآمد حاصل از گردشـگری، سـرمایه گذاری مسـتقیم خارجی به انـدازۀ 0/051 درصد افزایش می یابد. )یعنی بـه ازای هر 
95,098,039,215 تومان درآمد حاصل از گردشـگری، یک واحد سـرمایه گذاری مسـتقیم خارجی انجام می شـود.( 

** در صنعـت گردشـگری ترکیـه، سـهم سـرمایه گذاران بخش هـای خصوصـی، خارجـی و دولتـی بـه ترتیـب 75 درصـد، 15 درصـد و 10 درصـد اسـت )سـهم سـرمایه گذاری بخـش 
خصوصـی 5 برابـر سـهم سـرمایه گذاری بخـش خارجـی اسـت؛ یعنـی بـه ازای هـر 19,019,607,843 تومـان درآمـد حاصـل از گردشـگری، یـک واحد سـرمایه گذاری بخـش خصوصی 

شـکل می گیـرد(.

جدول 3: مقادیر اّولیۀ متغیرها/پارامترهای در مدل جریان  )برای سال پایۀ 1396(

واحد سنجش مقدار عنوان متغیر/پارامتر

نفر روز 1٫194٫060٫000 تعداد گردشگر داخلی

میلیارد تومان 33٫923 کل درآمد/هزینه سفرهای داخلی

نفر 5٫113٫524 تعداد گردشگر خارجی )ورودی(

میلیارد تومان 25٫593 کل درآمد/ هزینه گردشگر خارجی )ورودی(

میلیارد تومان 59٫517 هزینه/ درآمد کل صنعت گردشگری

نفر 1٫190٫330 تعداد شاغالن مستقیم و غیر مستقیم صنعت گردشگری

تومان 3850 متوسط قیمت دالر

دالر 1300 متوسط هزینه کرد هر گردشگر خارجی

تومان 50٫000٫000 هزینه ایجاد هر شغل در صنعت گردشگری

دالر 13 هزینه جذب هر گردشگر خارجی

درصد 1/5
نرخ ثابت افزایش گردشگران

 داخلی و خارجی

دالر 12 جذب هر گردشگر خارجی در اثر تبلیغات

- - تأثیر درآمدهای گردشگری بر جذب سرمایه گذاری خارجی*

- - تأثیر درآمدهای گردشگری بر جذب سرمایه گذاری بخش خصوصی**
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سـایر اطالعاتـی کـه به عنـوان وضعیـت فعلـی صنعت 
بـه  شـده  اسـتفاده  مدل سـازی  ایـن  در  گردشـگری 

صـورت زیـر اسـت:
شـاغالن  کل  تعـداد   1397 شـهریورماه  پایـان  تـا 
مطابـق  اسـت.  بـوده  نفـر  24 میلیـون  حـدود  کشـور 
صنعـت  در  ایـران  شـاغالن  تعـداد  جهانـی،  ُنـرم  بـا 
گردشـگری بایـد در حـدود 2 میلیـون و 400 هـزار نفر 
باشـدکه درحـال حاضـر حـدود 1 میلیـون و 200 هزار 
نفـر از شـاغالن ایـران در صنعت گردشـگری مشـغول 
و  یک میلیـون  حـدود  )فاصلـه  فعالیت انـد  بـه 
200 هـزار نفـر با ُنـرم جهانـی(. بنابر گزارش سـازمان 
جهانـی گردشـگری، سـهم صنعـت گردشـگری از کل 
تولیـد ناخالـص داخلـی ایـران در سـال 2017 حدود 
و  420 میلیـارد  )از  دالر  ۷۰۰ میلیـون  و  ۳۰ میلیـارد 

درصـد   ۷/۳ )معـادل  اسـت  بـوده  دالر(  548 میلیـون 
حـدود  کـه  کشـور(  داخلـی  ناخالـص  تولیـد  کل  از 
12 میلیـارد و 616 میلیـون دالر بـا نـرم جهانـی فاصله 

دارد.

یافته ها
و تشریح سناریوها تشخیص 

جـدول 4 نگاهی اجمالی بـر پارامتر هـای قابل تغییر، 
همان گونـه  دارد.  آن  متعـدد  سـناریوهای  و  مقادیـر 
نیـز پیداسـت، میـزان مداخـلۀ  ایـن جـدول  کـه در 
دولـت )وزارت تعاون، کار و رفـاه اجتماعی( در قالب 
بـه سیسـتم،  سـرمایه گذاری و تزریـق جریـان پولـی 
دولـت،  سـرمایه گذاری  کاهـش  یـا  افزایـش  درصـد 
گردشـگران  جـذب  بـرای  تبلیغـات  )سـهم(  درصـد 
خارجـی و داخلـی از میـزان سـرمایه گذاری دولـت، 
صنعـت  درآمدهـای  مالیـات  از  اسـتفاده  درصـد 
گردشـگری در افزایـش سـرمایه و درصـد اسـتفاده از 

مالیـات درآمدهـای شـاغالن صنعـت گردشـگری در 
مـدل  در  قابل تغییـر  پارامترهـای  سـرمایه  افزایـش 
نشـان   مداخلـه ای  پارامترهـای  شـده اند.  انتخـاب 
می دهـد کـه دولـت از چـه زمانـی بـه سـرمایه گذاری 
زمانـی )مصـادف  و در چـه  کـرده  اقـدام  در سیسـتم 
مسـتقیم  مداخلـه  بـه  سیسـتم(  خودکارشـدن  بـا 
داد.  خواهـد  خاتمـه  پـول  جریـان  تزریـق  قالـب  در 
از یک هـزار  همچنیـن میـزان سـرمایه گذاری دولـت 
ایـن  اسـت.  قابل تغییـر  تومـان  سـه هزار میلیارد  تـا 
یـا  به جریان افتـادن  در  سـرمایه گذاری  میـزان 
تسـریع رونـد جریـان نقدینگـی در درون سیسـتم و 

اسـت. اشـتغال موردنظـر مؤثـر  میـزان  ایجـاد 
تبلیغـات،  در زمینـه  سـرمایه گذاری  در خصـوص 
گرفتـه  شـده  در نظـر  درصـد   3 )سـهم(  ضریـب 
مـی رود.  بـه کار  سـناریوها  از  برخـی  در  و  اسـت 
کل  از  درصـدی  تبلیغـات  )سـهم(  ضریـب  از  منظـور 
فعالیت هـای  بـه  کـه  اسـت  دولـت  سـرمایه گذاری 
گردشـگران  جـذب  بـرای  بازاریابـی  و  تبلیغاتـی 
ازآنجاکـه  می یابـد.  اختصـاص  داخلـی  و  خارجـی 
هزینه کـرد  به علـت  خارجـی  گردشـگران  جـذب 
درآمـدی  جریانـات  بـر  بیشـتر  اثرگـذاری  و  زیادتـر 
دارد،  فراوانـی  اهمیـت  اشـتغال زایی  و  ارزآوری  و 
در نظرگرفتـن پارامتـر تبلیغـات کمک شـایان توجهی 
خواهـد  موردنظـر  سیسـتم  در  جریانـات  تسـریع  بـه 

کـرد.
در برخـی از سـناریوها، نـرخ اسـتفاده از مالیـات در 
افزایـش سـرمایه گذاری 25 درصـد در نظر گرفته شـده 
اسـت. ایـن مالیـات را عامـالن و کارگـزاران سیسـتم 
بـرای  درآمدزایـی  موجـب  کـه  می کننـد  پرداخـت 
دولـت می شـود و دوبـاره در سیسـتم سـرمایه گذاری 
و بازتوزیـع می گـردد. منظـور از تسـهیالت، وام هایـی 
کسـب و کارهای  توسـعه  یـا  ایجـاد  بـرای  کـه  اسـت 
مرتبـط بـا صنعت گردشـگری بـه افراد اعطا می شـود.
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مقایسه   سناریوها
پـس از شبیه سـازی و اجـرای مـدل، نتایـج به دسـت آمده 
بـرای سـناریوهای مختلـف به شـرح زیر تجزیـه  و تحلیل 

شـده است.
ـ تعـداد شـاغالن مسـتقیم و غیرمسـتقیم صنعـت 

گردشـگری
پیش بینـی تعـداد کل شـاغالن مسـتقیم و غیرمسـتقیم 
صنعـت گردشـگری در جدول 5 ارائه شـده اسـت. مطابق 
با اطالعـات جـدول و نمودارهای ذکر شـده و درصورتی که 
مداخلـه ای در صنعـت گردشـگری صـورت نگیـرد، تعداد 
شـاغالن صنعـت گردشـگری در پایـان چشـم انداز 1404 
و بـا رشـد سـاالنۀ 1/2درصـدی )مطابـق بـا پیش بینـی 
گزارش شـورای جهانی سـفر و گردشگری در سـال 2017( 
بـه عدد 1٫341٫000 نفر می رسـد. با اجرای سـناریوی 5، 
در پایان سـال 1404 صنعت گردشـگری شـاهد بیشترین 
و غیر مسـتقیم )2٫321٫000  تعـداد شـاغالن مسـتقیم 
نفـر( خواهـد بـود. بـرای اجـرای سـناریوی 5، دولـت در 
سـال 1398 بـا اعطـای دوهزارمیلیـارد تومـان تسـهیالت 

سـرمایه گذاری بـه متقاضیـان راه انـدازی کسـب و کارهای 
)بخش هـای  گردشـگری  اصلـی  حوزه هـای  بـه  مربـوط 
تـور و گشـت، حمل و نقـل، اقامـت، خوراکـی، فرهنگـی و 
تفریحـی، درمانـی، سـوغات و...( و کاهـش 10درصـدی 
سـرمایه گذاری سـاالنه تا سـال 1404، تخصیص 3 درصد 
از حجـم سـرمایه گذاری دولـت بـرای بازاریابـی و تبلیـغ 
جاذبه های گردشـگری ایـران برای گردشـگران خارجی و 
داخلـی و تخصیص بخشـی از درآمدهای مالیاتی صنعت 
گردشگری به کارآفرینی و توسعه زیرساخت ها در صنعت 
گردشـگری کشـور مداخله می کنـد. درصورتی کـه فرایند 
قانونـی و اداری تخصیـص بخشـی از درآمدهـای مالیاتی 
صنعت گردشـگری بـه کارآفرینی و توسـعه زیرسـاخت ها 
طوالنـی باشـد و اجـرای آن امکان پذیـر نباشـد، اجـرای 
سناریوهای 4، 3، 2، 6 و 1 به ترتیب در اولویت های بعدی 
قـرار دارد. درصورتی کـه تخصیص و اعطای تسـهیالت به 
نباشـد،  امکان پذیـر  گردشـگری  حـوزۀ  کسـب وکارهای 
اجـرای سـناریوی 6 بیشـترین تعـداد شـاغالن را در سـال 

1404 خواهـد داشـت )1٫709٫000 نفـر(.

عنوان
سناریوها

سناریوی 6سناریوی 5سناریوی 4سناریوی 3سناریوی 2سناریوی 1سناریوی 0

ی
یر

م گ
می

تص
ی 

ها
یر

متغ
 و 

ها
تر

رام
پا

مقدار	اّولیه	تعداد	نفر	روز	سفر	
1,194,060,7601,194,060,7601,194,060,7601,194,060,7601,194,060,7601,194,060,7601,194,060,760گردشگران	داخلی	در	سال	1396

متوسط	هزینه	کرد	هر	نفر	روز	
28,41028,41028,41028,41028,41028,41028,410سفر	در	سال	1396)تومان(

مقدار	اّولیه	تعداد	گردشگران	
5,113,5245,113,5245,113,5245,113,5245,113,5245,113,5245,113,524خارجی	در	سال	1396)نفر(

متوسط	هزینه	کرد	هر	گردشگر	
1,3001,3001,3001,3001,3001,3001,300خارجی	در	سال	1396)دالر(

متوسط	قیمت	دالر	در	سال	
13964,8504,8504,8504,8504,8504,8504,850)تومان(

میزان	سرمایه	گذاری	و	مداخلة	
0100010001000200020000دولت	)میلیارد	تومان(

	نرخ	ثابت	افزایش	یا	کاهش
100-10-10+000	سرمایه	گذاری	دولت	)درصد(

سهم	تبلیغات	از	سرمایه	گذاری	
0033330دولت	)درصد(

مقدار	سرمایة	مستقل	بازاریابی	و	
50تبلیغات	)میلیارد	تومان(

درصد	اخذ	مالیات	از	صنعت	
0000030گردشگری	)درصد(

درصد	اخذ	مالیات	از	شاغالن	
0000010صنعت	گردشگری	)درصد(

ضریب	استفاده	از	مالیات	های	
00000250صنعت	گردشگری	)درصد(

نسبت	سرمایة	آوردۀ	بخش	
20	به	21	به	21	به	21	به	21	به	01خصوصی	به	سرمایة	آوردۀ	دولتی

جدول 4: مقادیر پارامترها و متغیرهای سناریوهای پیشنهادی
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جدول 6: پیش بینی نرخ افزایش شاغالن صنعت گردشگری در اجرای سناریوهای مختلف )نفر(

شمارة سناریو
سال

1396 1397 1398 1399 1400 1401 1402 1403 1404

سناریوی 6 0 18,120 18,390 18,670 109,000 110,700 112,300 114,000 115,700

سناریوی 5 0 18,120 134,800 133,900 231,800 213,600 197,500 183,000 170,300

سناریوی 4 0 18,120 134,800 123,400 221,300 203,000 186,600 171,000 158,600

سناریوی 3 0 18,120 76,590 82,690 143,400 157,000 171,800 188,200 206,200

سناریوی 2 0 18,120 76,590 76,870 131,200 132,300 133,400 134,500 135,700

سناریوی 1 0 18,120 78,390 78,670 78,950 79,230 79,520 79,820 80,110

سناریوی 0 )پایه( 0 18,120 18,390 18,670 18,950 19,230 19,520 19,820 20,110

نمودار 3: پیش بینی روند افزایش شاغالن بخش تور و گشت صنعت گردشگری )نفر(

جدول 5: پیش بینی تعداد شاغالن صنعت گردشگری در اجرای سناریوهای مختلف )میلیون نفر(

شمارۀ سناریو
سال

1396 1397 1398 1399 1400 1401 1402 1403 1404

سناریوی 6 1/19 1/208 1/226 245/1 263/1 372/1 1/483 595/1 709/1

سناریوی 5 19/1 1/208 1/226 361/1 495/1 727/1 1/940 138/2 321/2

سناریوی 4 19/1 1/208 1/226 361/1 485/1 706/1 1/909 095/2 267/2

سناریوی 3 19/1 1/208 1/226 303/1 386/1 529/1 1/686 858/1 046/2

سناریوی 2 19/1 1/208 1/226 303/1 380/1 511/1 643/1 777/1 911/1

سناریوی 1 19/1 1/208 1/226 305/1 383/1 462/1 542/1 621/1 701/1

سناریوی 0 )پایه 19/1 1/208 1/226 245/1 263/1 282/1 302/1 321/1 341/1

ـ نرخ افزایش شاغالن صنعت گردشگری
پیش بینـی نـرخ افزایـش شـاغالن صنعت گردشـگری 
اطالعـات  بر اسـاس  اسـت.  شـده  ارائـه   6 جـدول  در 

موجـود و بـا هـدف ایجـاد بیشـترین شـغل جدیـد در 
سـال 1400، بـه ترتیـب اجرای سـناریوهای 5، 4، 3، 

2، 6 و 1 در اولویـت قـرار دارنـد.

ـ نرخ افزایش شاغالن بخش های صنعت گردشگری
پیش بینـی نـرخ افزایـش شـاغالن بخش هـای صنعت 
نمایـش  بـه   10 تـا   3 نمودارهـای  در  گردشـگری 
درآمـده اسـت. بر اسـاس اطالعـات موجـود و با هدف 

بـه   ،1400 سـال  در  جدیـد  شـغل  بیشـترین  ایجـاد 
در   1 و   6  ،2  ،3  ،4  ،5 سـناریوهای  اجـرای  ترتیـب 

اولویـت قـرار دارنـد.



عه
وس

 و ت
ی

گر
دش

 گر
ی

هش
ژو

ی - پ
لم

ه ع
نام

صل
ف

13
99

یز 
پای

م، 
سو

ره 
ما

، ش
هم

ل ن
سا

جعفری  و  همکاران  ایجاد اشتغال صنعت گردشگری با رویکرد پویایی سیستم ها  164

نمودار 5: پیش بینی روند افزایش شاغالن بخش اقامت صنعت گردشگری )نفر(

نمودار 6: پیش بینی روند افزایش شاغالن بخش خوراکی و دخانی صنعت گردشگری )نفر(

نمودار 4: پیش بینی روند افزایش شاغالن بخش حمل ونقل صنعت گردشگری )نفر(
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نمودار 7: پیش بینی روند افزایش شاغالن بخش فرهنگی و تفریحی صنعت گردشگری )نفر(

نمودار 8: پیش بینی روند افزایش شاغالن بخش درمانی صنعت گردشگری )نفر(

نمودار 9: پیش بینی روند افزایش شاغالن بخش خرید سوغاتی صنعت گردشگری )نفر(
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نمودار 11: پیش بینی حجم سرمایۀ صنعت گردشگری در اجرای سناریوها )T : هزار میلیارد تومان(

نمودار 12: پیش بینی نرخ افزایش حجم سرمایۀ صنعت گردشگری در اجرای سناریوها )T: هزار میلیارد تومان(

حجم سرمایۀ صنعت گردشگری
پیش بینی مقدار و نرخ افزایش سرمایۀ صنعت گردشگری در نمودارهای 11 و 12 نمایش داده شده است

نمودار 10: پیش بینی روند افزایش شاغالن بخش خرید کاال و لوازم صنعت گردشگری )نفر(



167جعفری  و  همکاران  ایجاد اشتغال صنعت گردشگری با رویکرد پویایی سیستم ها 
عه

وس
 و ت

ی
گر

دش
 گر

ی
هش

ژو
ی - پ

لم
ه ع

نام
صل

ف
13

99
یز 

پای
م، 

سو
ره 

ما
، ش

هم
ل ن

سا

نمودار 13: پیش بینی مقدار سرمایه گذاری دولت برای اعطای وام و توسعۀ زیرساخت های صنعت  ):T هزار میلیارد تومان و :B میلیارد تومان(

نمودار 14: پیش بینی حجم سرمایه گذاری بخش خصوصی 

در پایان سال T:( 1404 هزار میلیارد تومان(

ـ مقدار سرمایه گذاری دولت در صنعت گردشگری
)وزارت  دولـت  سـرمایه گذاری  مقـدار  پیش بینـی 
تعـاون، کار و رفـاه اجتماعـی( بـرای اعطـای وام و توسـعه 
زیر سـاخت های صنعـت گردشـگری در اجرای سـناریوها 
در نمـودار 13 نمایـش داده شـده اسـت. در سـناریوهای 
1 و 2، دولـت هر سـاله مبلـغ یک هزار میلیـارد تومـان در 
قالـب اعطـای وام بـه متقاضیـان کسـب وکارهای مرتبـط 
در  می کنـد.  سـرمایه گذاری  گردشـگری  صنعـت  بـا 
سـناریوی 3، سـرمایه گذاری دولـت در سـال اّول بـا مبلـغ 
سـال 10  هـر  و  می شـود  آغـاز  تومـان  یک هزار میلیـارد 

درصـد بـه آن اضافـه می گـردد. در سـناریوی 4، دولـت بـا 
سـرمایۀ اّولیـه دو هزار میلیـارد تومـان به منظـور افزایش 
اشـتغال و رونـق اقتصـاد صنعـت گردشـگری در سیسـتم 
از  درصـد   10 شـیب  بـا  رفته رفتـه  و  می کنـد  مداخلـه 
مداخلـه در سیسـتم خـودداری می کند و توسـعه اقتصاد 
بخـش خصوصـی  بـه  را  گردشـگری  اشـتغال صنعـت  و 
واگـذار می نمایـد. در سـناریوی 6، دولـت هـر سـال مبلغ 
پنجاه میلیـارد تومـان فقـط بـرای بازاریابـی و تبلیغـات 
سـرمایه گذاری  گردشـگری  ظرفیت هـای  و  جاذبه هـا 

می کنـد.

ـ مقدار و روند سرمایه گذاری بخش خصوصی
خصوصـی  بخـش  سـرمایه گذاری  حجـم  پیش بینـی 
در پایـان سـال 1404 و همچنیـن نـرخ افزایـش حجـم 
سـرمایه گذاری بخـش خصوصـی در نمودارهـای 14 و 15 
ارائه شـده اسـت. مقـدار آوردۀ سـرمایه بخـش خصوصی 
تابعـی از مقـدار سـرمایه گذاری دولـت و حجـم سـرمایه 
افزایـش حجـم سـرمایه  بـا  صنعـت گردشـگری اسـت. 
صنعـت گردشـگری سـرمایه گذاران بخـش خصوصـی و 
سـرمایه گذاران خارجـی تمایـل بیشـتری بـرای حضـور و 

فعالیـت در صنعـت گردشـگری می یابنـد
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نمودار 16: پیش بینی تعداد گردشگران خارجی

 در پایان سال M:( 1404 میلیون نفر(

نمودار 17: پیش بینی روند افزایش تعداد گردشگران خارجی )M : میلیون نفر(

نمودار 15: پیش بینی روند افزایش سرمایه گذاری بخش خصوصی )T : هزارمیلیارد تومان(

ـ تعداد و روند افزایش گردشگران خارجی
پیش بینـی تعداد گردشـگران خارجـی در پایان 
سـال 1404 و همچنین نرخ افزایش گردشگران 
خارجـی در نمودارهـای 16 و 17 نمایـش داده 
شـده اسـت. سـناریوهای 5 و 6 بیشـترین نـرخ 

افزایـش تعـداد گردشـگران خارجـی را دارند.
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نمودار 18: پیش بینی تعداد نفر سفرهای داخلی

 در پایان سال B( 1404 : میلیارد نفر سفر(

نمودار 19: پیش بینی روند افزایش تعداد نفر سفرهای داخلی )B : میلیارد نفر سفر(

ـ تعداد و روند افزایش نفر سفرهای داخلی
پیش بینـی تعـداد و رونـد افزایـش نفـر سـفرهای داخلـی در 
پایـان سـال 1404 و همچنیـن نـرخ افزایـش نفـر سـفرهای 
داخلی در نمودارهای 18 و 19 نشـان داده شـده اسـت. روند 
افزایـش تعـداد نفـر سـفرهای داخلـی بسـیار مالیـم اسـت و 

فقـط در سـناریوی 6 شـیب افزایشـی بیشـتری دارد.

جمع بندی و ارائۀ راهکارهای پیشنهادی
بـا توجه بـه بازخـورد مثبت بیشـتر حلقه های مـدل عّلی 
ـ حلقـوی مسـئله موردپژوهش، اگر هر یـک از متغیرهای 
مـدل به طـور طبیعـی یـا از طریـق مداخلـه دولـت تغییـر 
پویـا و چندمرحلـه ای  یابـد، کل سیسـتم در فراینـدی 
بـه حرکـت درمی آیـد و بـه رشـد و تکامـل خـود ادامـه 
می دهـد. افزایـش گردشـگران داخلـی و خارجی موجب 
افزایـش درآمـد صنعـت گردشـگری می شـود کـه به نوبـه 
خـود سـبب ترغیـب سـرمایه گذاران بخـش خصوصـی و 
سـرمایه گذاران خارجی در صنعت گردشگری و در نتیجه 
و تکمیـل زیرسـاخت های صنعـت گردشـگری  توسـعه 
و افزایـش فرصت هـای اشـتغال خواهـد شـد. توسـعه و 
تکمیـل زیرسـاخت های صنعـت گردشـگری در چرخـه 

عّلـی و حلقـوی مثبـت موجب جذب بیشـتر گردشـگران 
داخلـی و خارجـی و افزایش درآمد شـاغالن و درآمدهای 
صنعـت گردشـگری می شـود. بـا افزایش درآمد شـاغالن 
و صنعـت گردشـگری، امـکان دریافـت مالیـات از حـوزۀ 
گردشـگری و بازتوزیـع بخشـی از درآمدهـای مالیاتـی در 
توسـعه و تکمیل زیرسـاخت ها فراهم می شود؛ بنابراین، 
دولـت می توانـد بـا مداخله اّولیـه از طریق سـرمایه گذاری 
درآمدهـای  از  بخشـی  باز توزیـع  از طریـق  یـا  مسـتقیم 
مالیاتی صنعت گردشـگری سیسـتم را به حرکـت درآورد 
بـه سـودآوری و جذابیـت صنعـت  توجـه  بـا  و سـپس، 
گردشـگری، بازیگـران بخـش خصوصی )سـرمایه گذاران 
داخلـی و خارجـی( سـکان دار هدایـت بخش هـای اصلی 

صنعت گردشـگری شـوند.
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مطابـق بـا اطالعـات جـداول و نمودارهـای ارائه شـده، 
بـا اجـرای سـناریوی 5، صنعـت گردشـگری کشـور در 
پایـان سـال 1404 بیشـترین تعـداد شـاغالن مسـتقیم 
یعنـی 2٫321٫000  داشـت،  خواهـد  را  غیرمسـتقیم  و 
نفـر )میانگیـن سـاالنه ایجـاد شـغل جدیـد: 143٫500 
نفـر(. بـرای اجـرای سـناریوی 5، دولـت در سـال 1398 
تسـهیالت  تومـان  دو هزار میلیـارد  مبلـغ  اعطـای  بـا 
سـرمایه گذاری بـه متقاضیـان راه اندازی کسـب وکارهای 
کاهـش  و  گردشـگری  اصلـی  حوزه هـای  بـه  مربـوط 
 ،1404 سـال  تـا  سـاالنه  سـرمایه گذاری  10درصـدی 
تخصیـص 3 درصـد از حجم سـرمایه گذاری بـه بازاریابی 
و تبلیـغ جاذبه هـای گردشـگری ایـران برای گردشـگران 
از درآمدهـای  و تخصیـص بخشـی  و داخلـی  خارجـی 
توسـعه  و  کارآفرینـی  بـه  گردشـگری  صنعـت  مالیاتـی 
مداخلـه  کشـور  گردشـگری  صنعـت  در  زیرسـاخت ها 
می کنـد. درصورتی کـه فراینـد قانونـی و اداری تخصیص 
بخشـی از درآمدهـای مالیاتـی صنعـت گردشـگری بـه 
کارآفرینی و توسـعه زیرسـاخت ها طوالنی باشد و اجرای 
آن امکان پذیـر نباشـد، اجرای سـناریوی 4 )با پتانسـیل 
ایجـاد تعـداد 2٫267٫000 نفـر شـغل(، سـناریوی 3 )بـا 
پتانسـیل ایجاد تعداد 2٫046٫000 نفر شغل(، سناریوی 
2 )بـا پتانسـیل ایجـاد تعـداد 1٫911٫000 نفـر شـغل(، 
 1٫709٫000 تعـداد  ایجـاد  پتانسـیل  )بـا   6 سـناریوی 
نفـر شـغل( و سـناریوی 1 )بـا پتانسـیل ایجـاد تعـداد 
1٫701٫000 نفـر شـغل( به ترتیـب در اولویت های بعدی 
قـرار دارنـد. درصورتی کـه تخصیص و اعطای تسـهیالت 
بـه کسـب وکارهای حوزۀ گردشـگری امکان پذیر نباشـد، 
سـناریوی 6 بـا کمتریـن سـرمایه گذاری از سـوی دولـت 
 اجراشـدنی اسـت. بـرای اجـرای سـناریوی 6، دولـت از 
سـال 1398 و سـاالنه با تزریق مبلغ پنجاه میلیارد تومان 
فقـط در بخش بازاریابـی و تبلیغ جاذبه های گردشـگری 
مداخلـه  داخلـی  و  خارجـی  گردشـگران  بـرای  ایـران 

می کنـد.
بـا توجـه بـه پتانسـیل ها و ظرفیت هـای ایجـاد اشـتغال 
بخش هـای  گردشـگری،  صنعـت  گوناگـون  حوزه هـای 
بازاریابـی و تبلیغـات، حمل ونقـل، خوراکـی، درمانـی، 
و  تـور  اقامتـی،  واحدهـای  سـوغاتی،  و  صنایع دسـتی 
گشـت، امـور فرهنگـی، تفریحی و ورزشـی بـه ترتیب در 
اولویـت اعطـای تسـهیالت و حمایـت از کسـب وکارهای 

هسـتند. مربوطه 
گردشـگری  صنعـت  شـکوفایی  و  توسـعه  راهکارهـای 
کشـور عبارت اسـت از: سـرمایه گذاری در زمینه طراحی 
و  بازاریابـی  بین المللـی  و  ملـی  کمپیـن  راه انـدازی  و 

تبلیغـات تهاجمـی؛ تسـهیل رونـد صـدور ویـزا، به ویـژه 
ویزاهـای فرودگاهـی؛ سـرمایه گذاری در بهبود و توسـعه 
از راه هـای ارتباطـی،  زیرسـاخت های گردشـگری اعـم 
تفریحگاه هـا  اقامتـی،  مراکـز  فرودگاه هـا،  حمل و نقـل، 
و خدمـات مرتبـط بـا آی تـی در گردشـگری؛ تشـویق و 
تسـهیل سـفرهای داخلـی؛ فرهنگ سـازی؛ آمـوزش و 
استانداردسـازی خدمـات در  توانمندسـازی شـاغالن؛ 
حمل ونقـل،  از  اعـم  گردشـگری  گوناگـون  بخش هـای 
اقامـت، پذیرایـی و مراکـز تفریحـی؛ افزایـش مشـوق ها 
سـرمایه گذاری  بـه  خصوصـی  بخـش  ترغیـب  بـرای 
)تخصیـص زمین برای سـاخت هتـل، تفریحـگاه و غیره 
مـدت 49  بـه  انـدک  اجاره بهـای  بـا  سـرمایه گذاران  بـه 
سـال(؛ ایجـاد پنجـرۀ واحـد )یـک مرحلـه ای( اعطـای 

و توسـعه کسـب وکارها. ایجـاد  مجوزهـای 
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