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 چکیده

 ةتوساع رماثرر د هاایرانشناساایی پای ، پاووه  حارار از انجاا  هدف اهداف:

بار  هاای کلیادیرانمیزان اررگاااری پای کلی و طورهب ییروستا ینواح یگردشگر

 شاابورین یواقا  در بشا  زبرناان شارق ایاعل زباادیدروساتای  یگردشاگر توسعة

 .استصورت ناص به

-ایبر مطالعاات کتابشاناهیمبتن ،یلیتحل-یفتوصی شدهکاربردهق بهیروش تحق روش:

 لیاتحل سیو مااتر لفاید مدل چارچوب در نامهپرس  ،یدانمی هایهمشاهد ،یاسناد

منظاور، نیااباه اسات. زاردیاو ویمک و سنارکیم نگارندهآی افزاراررات متقاط  در نر 

در نظاران و صااحب یدانشاگاه ةنشبا 27بحث باا  ةیاول هایهجلس یپس از برگزار

چهاار در قالاب  ریامتغ 27 ق،یاتحق یآمار ةعنوان جامعبه ییروستا یگردشگر ۀحوز

                                                             
اهای مطالعه روست: موردزنان در گردشگری روستایی مشارکتتبیین »ی با عنوان دکتر مقالة حارر مستشرج از رسالة .7

  .است« گردشگری استان نراسان رروی
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 هاایلیاتحل . ساسس،شاد ییپاووه  شناساا ةیاول یرهاینوان متغعبه یکل بندیطبقه

 .دشانجا   گریکدیبر  رهایمتغ یوابستگ-ارر زانیسنج  م رایمرتبط ب

 یوابساتگ-ارار تیدر دو وراع L5 نشاان داد کاه شاان  هاالیتحل :/نتايجهاافتهي

 نیشاتریب ی، دارا30702و  07 یساطر یازهاایباا امت بیاترتبه میرمستقیو غ میمستق

 زانیام ةبا محاسب ن،همچنی. بودند گردشگری روستای دیزباد علیا در توسعة یاررگاار

 هاایهدف، شان  یگردشگری روستا ةتوسع ستمیدر س رهایمتغ ییجاهاحتمال جاب

L5 ،L3 ،L4، C4 و C5 در  ،میمساتق یاررگااار زانیانشسات م تیادر پان  اولو

 .تندقرار گرف ییجاهجاب تیورع

پارامترهاا   یاو توز نادارد یداریاپا تیورع محدوده یگردشگر ستمیس :یرگیجهینت

  دارد.ن یمناسب کردیرو

 .یاعل زبادید ،پووهیندهیآ ،ییروستا یگردشگر ،هاران یپ :هاواژهکلید

 مقدمه. 6

-شادن باه یکای از سااری نی، گردشگری و اقتصاد گردشگری درحال تبدیلدر عصر کنو

تارین ابزاری برای ایجاد درآمد ملّای اسات کاه از اصالیرشاد جهاان و تارین صانای  روباه

 پایاادار اساات ةو ارکاااان توساااع هاشااکلی جهااان و نیاااز از مفااااهیم، ارکااان اقتصاااد

در شرایطی که قرن بیستم به پایاان رسایده اسات، رو، ایناز ؛(2 ص. ،3073، 7)راتاسونگچای

راهبردهاای ؛ زیارا، اسات های متعاددی مواجاهروستایی با مسائل و چال  گردشگریهنوز 

همچون فقر، اشتغال، بهداشت،  مسائلی اندو نتوانسته اندآمیز نبودهموفقیت این زمینهدر گاشته 

 ،رحماانی، ملکای، ایماانی و بااقرزادهد )ناامنیت غاایی و پایداری محیط زیست را تاممین کن

روستایی  ةتوسع هب بار دیگرهای انیر است که در سال له باعث شدهئاین مس. (2، ص. 7937

راهکارهاا  ةمجریان حکومتی درصدد برآیند تا با ارائ ریزان وپردازان، برنامهو نظریه شودتوجه 

. هساتند گیار آنگریبان روستایی نواحی کهبکاهند از معضلات و مسائلی  جدید راهبردهایو 

حتای در و شاده اسات  توجاهبه آن نیراً در اغلب کشورهای جهان راهبردهایی که ااز یکی 

و گساترش  ، توساعهاسات داشاته نیازاست و نتاای  مببتای  شده اجرابرنی از این کشورها 

                                                             
1. Rattanasuwongchai 
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بارای گساترش گردشاگری  را لااز  هاایظرفیت که ای استگردشگری در نواحی روستایی

شود و ارر مببت توسعة روستایی شگری موجب توسعة روستایی میگرد ، توسعةواق در دارند.

  شود.می سبب توسعة صنعت گردشگری

ی فرهنگای، اقتصاادی و ترین تحرک اجتماعی با پیامدهابزرگ منزلةبهگردشگری صنعت 

، راساتادرایانآن در حال و آیناده اسات.  کردن توسعةمند ارربش همواره نیازفضایی متعدد، 

گردشگری به عوامل و شرایط گوناگونی وابسته است کاه باه شار   ریزی برای توسعةبرنامه

دهندۀ مهم دست یافت. این موراو  نشاان توان به اینمند و سانتاری آن مینظا کارگیری هب

زهای آیناده در فرایناد توساعة گردشاگری انداآینده پووهی و ررورت  تدوین چشم اهمیت

اساسی که (. یکی از موروعات مهم و 09، ص. 7930ده زاده سیلابی و احمدی فرد، است )ده

نگاری و تواناد باا آینادهادی شاهرها و روساتاها دارد و مینق  بسیار مهمی در توسعة اقتص

منجر شود، کیفیت زندگی افراد  های کلیدی به بهبود رشد اقتصادی و افزای رانطراحی پی 

اساا،، راینبا ؛(707 ، ص.7903)میرکتولی و مصاد،،  صنعت گردشگری است مقولة توسعة

سات از ا پووهای عباارتینادهتوسعة گردشاگری متناساب باا الگوهاای آماای  فضاایی و آ

 یستمحیطیز و جتماعیا دی،قتصااگونااااگون  دبعاا در ستاییرو ندگیز به نبششیدمطلوبیت

های محتمل را جانبه آیندهریزی همهطریق برنامهمدت و بلندمدت که ازهای کوتاه، میاندر افق

پایری مطلاوب ه از تحققک دهدارائه می ریزی رابرنامهقابلهای و بهترین آینده کندبررسی می

، 2، فار و اسنودنسلی؛ 50، ص. 7339، 7مکینتایر، هدرینگتون و اینسکیب)ند نیز برنوردار باش

کاه اشااره کارد  د، بایاد. با توجه به آنچه بیان ش(20، ص. 7937 ،9شوارتز؛ 070ص. ، 7335

 فهد با عمدتاً دیمتما یهالسا در انیرا در ستاییروگردشاااگری ساااعة تو یهاییزربرنامه

انجا  شده است که راهبرد مناسبی بارای  کشاورزیغیرفرینی رآکاو  ییزامددرآی، زنمندسااتو

، 7930داری، شاایان و ناوربش  رزمای، سجاسی قیا) استاشتغال و درآمد روستایی  ارتقای

کاه نحویشده اسات؛ بهنگرانه از این بش  پردانته های آینده( و کمتر به ارائه تحلیل05ص. 

هاایی باا اقتصااد عناوان محادودههای گردشگری روستایی بهاز حوزهشتر این مطالعات در بی

                                                             
1  . McIntyre, Hetherington &, Inskeep 

2  . Slee, Farr & Snowdon 

3  . Shuwartiz 
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-این(؛ از52، ص. 7335، 7گااری مشش  و ناپایدار یاد شده است )تالنرعیف، فاقد سیاست

و  اقتصادی و اجتماعی نود را نادارد حیات چنین سکونتگاهی در بلندمدت توانایی ادامة رو،

باا کمتارین تهدیادهای های مشش  در عرصة گردشگری روساتایی، نداشتن سیاست دلیلبه

 شود.دچار بحران شدید میرو پی  

و  ای در جهاان پار از تغییارمنطقه ریزی شهری و جغرافیا و برنامه یرندگان حوزۀگتصمیم

پیوناد ینای و آماادگی بارای آیناده هساتند. یهای جدید پی تحول، نیازمند توسعه و رهیافت

ماک در ارتباا  باا ویوه رویکردهاایی نظیار الگاوی مطالعاات میاکپووهی بهیندهمطالعات آ

 ،7900 ،و قادیری )نااظمیاقتصادی شهرها و روستاها دارد ة همی در توسعمگردشگری نق  

کاارگیری هماراه باا هام باه راساتا،ایان. در(3، ص. 7935ناواه، ؛ تقوایی و حساینی00 ص.

لاه تحولااتی جم، ازسی در مطالعات گردشگری روستایینگاری و سناریونویرویکردهای آینده

 ریازی گردشاگریبه یکی از واژگان مهم در برنامهبود که در زمانی اندک در سطحی گسترده 

ریزی سناریو را در مطالعات محیطای اماری راروری برنامه تبدیل شد و لزو  توجه به مقولة

(؛ بنابراین، لاز  اسات 90، ص. 9307؛ رهنما و معروفی، 000، ص. 2772، 2جلوه داد )کابرگر

هاای متناساب در چاارچوب ریازیهایی، برنامهمدت چنین بحرانمقطعی و بلند رف  که برای

 گیرد. های گردشگری روستایی صورت نگرانه با تمکید بر حوزههای آیندهاندازنگاریچشم

دف روساتای ها 00  از یباا با یگفات کاه اساتان نراساان رراو دیامقدمه با نیبا ا 

حاوزه برناوردار  نیاحاصال از ا یدرآمدها  یافزا ةدر عرص ایوهیو ظرفیتاز  ،یردشگرگ

 ایاعل زبادیدروستای  ،رو  یپ اندازهایچشم و هاچال  قیدق یبررسجا برای نیاست که در ا

 راهباردیاز مطالعاات  یرگیاباا بهره بناابراین، ؛اسات شاده لیتحل یزبرنان شرق ش در ب

 ،متقاط  متعاادل یو اررگاار متقاط  یاررگاار هایسیحاصل از ماتر ایهیابیمک و ارزکیم

  است.شده  حوزه پردانته نیو بهبود عملکرد ا رر در ارتقاثم هایانر یپ ییبه شناسا

                                                             
1  . Talen 

2. Kaberger  
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 تحقیق پیشینۀ. 2

ولای در نصاوص  مطالعات متعددی در حوزه گردشگری روساتایی انجاا  گرفتاه اسات

ری روستایی تحقیقات اندکی صورت گرفته اسات کاه در پیشران های مورر بر توسعه گردشگ

 ذیل به برنی از آنها اشاره گردیده است.  

گردشاگری روساتایی در نراساان  هاایقابلیات»( در مقالة نود با عناوان 7935کدیور )

عرصة روستایی دارای قابلیت گردشاگری  MS- SWOT ،03گیری از الگوی با بهره «رروی

 ت گردشگری و بازارهای تقارا شناسایی کارد.ا در قالب محصولادر استان نراسان رروی ر

 زمان بیشترینجاذبه و هم ای بیشتریندار شدههطالعکه روستاهای م گیری نمودچنین نتیجه یو

 است.راهبردهای تهاجمی در این زمینه  وینمستلز  تداند که رف  آن رعف سانتاری بوده

 عوامال لیتحل» عنوانبا  یپووهش در( 7937) اریغی زاده و غیاروندمیرک ی، دهکرد یرمک

 هفات، «ارییابشتوچهارمحال اساتان انییروستا دگاهید از ییروستا گردشگری ةتوسع بر ررثم

 سات،یزطیمحا و یبهداشات اقتصاادی، ،یاجتماع-یفرهنگ مشارکت، ،یدولت زییربرنامه عامل

 اساتان نیا در گردشگری ةوسعت ثرر درم عواملرا از  و سودمندی غاتیتبل و آرام  و تیامن

 اند.همطرح کرد

تاامریر گردشااگری باار معیشاات »ای باا عناوان مطالعهدر  (7937)پور و احمدی جمعه

 گیری کردند کهنتیجه« پایادار روساتایی )مطالعاة موردی: روستای برغان شهرستان ساوجبلاغ(

 د مرتبط با گردشگری و نیازجه درآمسبب ایجاد اشتغال و درنتیگردشگری در روستای بزغان 

اماا  ،مانناد باغداری و ندمات شده است هاای روساتاییکمک باه رشاد برنای از فعالیات

دلیال به ،. همچناینشوندمیبرنی از نانوارها مشمول این تمریرها بسیار محدود هستند و تنها 

بارای کال گردشاگری، منااف  عماومی حاصال از گردشاگری  ویوۀنبود نهاد محلی و متولی 

 جامعاة محلای محقاق نشده است. 

از  گردشاگری اجتماعی اررهای ارزیابی به نوی  تحقیق در (7330) 7مونتگومری و رایان

عباارت بودناد  گردشگری ها، اررهایآن تحقیق نتای براسا،  پردانتند. محلی ساکنان دیدگاه

                                                             
1  . Ryan & Montgomery 
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 اجتماعی، تسهیلات تهیة اجتماعی، سرمایة تشویق محلی، ندمات جدید ایجاد شغل، ایجاد از:

 درحاین راننادگی افازای  جنایت، و جر  میزان کاه  ترافیک، صوتی و هایآلودگیوجود 

 کیفیت روستاها. کاه  و مستی

 ارزیاابی باه جغرافیاایی اطلاعات سیستم از استفاده با( 2772) 7مسی و سیمسسون اسکات،

 در ساحلی گردشگری بزرگ هایگاهاستراحت بر هاآن تمریر و دریاها سطح افزای  سناریوهای

 پاایریآسایب متفاوت میزان که داد نشان نتای  .ندپردانت کارائیب دریایۀ حوز کشور نوزده

 مقصادهای پایداری و رقابتی موقعیت واندتمی گردشگری هایزیرسانت در ساحلی نطو 

 .دهد تغییر ق متفاوتمناط در را ساحلی گردشگری

 اصلی هایمحرک شناسایی به ،2707 در توریسم عنوانبا  دنو کتاب در  (2772) 2یاومن

 تغییر پیامدهای وی پردانته است. 2707 سال در گردشگریجمله از جهان تحولات در آینده

 مصارف فناوری، همچون عناوینیۀ دربار وگوگفت و بحث به وکرده است  تحلیلوهتجزی را

 ت پردانته است.رقاب و اقتصادی امور ونقل،حمل وهوایی،آب تغییرات غاا،

 ساناریو تجسام گردشاگری، و فرصت بینی پی» ی با عنوانتحقیق در (7300) 9ینگرانشو

 و فراغتاوقات به مندهعلاق ریزانبرنامهبه  آینده شرایط توصیف با« 2777 تا 2777 سال برای

 هچا متولیاان کاه دهادخ مایپاسا پرس  این به آینده تغییرات با سازگاری برای گردشگری

 .دنشو محقق مناسب زمانی در روندها این تا نمایند اتشاذ رو پی  هایسال در را هاییتصمیم

های باید گفت پووه  حارر از حیث ماهیت و روش تحقیق تفاوت پیشینةبندی در جم 

 .شده در این حوزه دارداسی و ماهوی با سایر تحقیقات انجا اس

 شناسي تحقیقروش. 1

 روش تحقیق .6. 1

 .، کااربردی اساتو از نظار هادف تحلیلیبه لحاظ ماهیت،  تحقیقروش این مطالعه،  در

در که نبرگان و نشبگان علمی و اجرایی ها و نظرهای آوردن اطلاعات از دیدگاهدستهبرای ب

                                                             
1. Scott, Simpson & Sim 

2. Yeoman 

3. Schwaninger 
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مطالعاه از دانا  و و درباارۀ موراو  مورد مشاغول بودنادباه فعالیات محدودۀ موردمطالعه 

پووهشای  ،از نظار ماهیاتاین مطالعاه  ،. همچنیناستفاده شد ،ودندبتجربیات لاز  برنوردار 

 ها از فن دلفی استفاده شده است.تحلیل دادهواست و برای تجزیه

بنادی دانا  موجاود در نازد آوری و طبقاهجما یافته بارای فرایندی سانتار روش دلفی

در بین این افاراد و  هایینامهگروهی از کارشناسان و نبرگان است که از طریق توزی  پرس 

تعاداد  (.7335، 7)آدلر و زیگو گیردها و نظرهای دریافتی صورت میپاسخ شدۀبازنورد کنترل

. روش دلفای تحقیاق حارار دو دشاونفر مای 27تا  0کنندگان در تحقیق دلفی شامل شرکت

شده در های انجا آوری متغیرها با استفاده از پووه ، پس از جم اول مرحلةدر  :داردمرحله 

با روش  و اولیه از طیف وسیعی از کارشناسان و نشبگان استعلا  نظرهای منظور، بهاین حوزه

عناوان نموناة آمااری باهنفر از نشبگان علمی و اجرایای  27د، گیری غیرتصادفی هدفمننمونه

نامه بین و پرس  مطالعه دان  و شنانت لاز  را داشتندکه دربارۀ مورو  موردانتشاب شدند 

 تاا نظرهاای شدارائه  این افرادبه آمده بار دیگر دستهنتای  ب ،دو  ؛ در مرحلةها توزی  شدآن

 ماتریس چارچوب در تا شد نواسته هاآن از ،در صورت لزو  اصلاح کنند و همچنیننود را 

ر صف  طیف در اعداد با هاآن تمریرپایری و گااریرتمری میزان برمبنای هامتغیر به متقاط  اررات

، «راعیف تمریر»ی معن به، یک «تمریر بدون»ی معن بهصفر  امتیازدهی، این در. دهند امتیاز سه تا

 و مساتقیم گاااریارر» یمعنا باه P و« زیااد مریرتا» یمعنا سه به ،«متوسط تمریر» یمعن هدو ب

با اساتفاده  و ندشد وارد متقاط  ماتریس در امتیازها ،سسس. است «بالقوه صورتبه مستقیمرغی

 و عوامال از کادا ( هرمساتقیمرغی و مساتقیم) تمریرپایری و تمریرگااری مککمی افزارنر  از

 هاایداده متغیرهاای مجماو ) ندشاد سانجیده عوامال دیگر با هاآن ةمجموع زیر متغیرهای

 نشاان را تمریرپاایری میزان ها،ستون متغیرهای هایداده مجمو  و تمریرگااری میزان سطرها،

 باه نروجای عنوان به لاز  نمودارهای کلیدی پیشران نیروهای کردن مشش  اب و د(ندهمی

 د.مآ دست

                                                             
1  . Adler & Zigo 
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 مطالعهمعرفي قلمرو جغرافیايي مورد .2. 1

، روستایی پلکانی و از تواب  بش  زبرنان شرقی، شهرستان نیشابور در اساتان دیزباد علیا

 95ل شارقی و طاو ةدقیقا 70درجاه و  03 با مشتصات جغرافیاایینراسان رروی است که 

کیلومتری مشهد  37کیلومتری جنوب شرقی نیشابور و  07عرض شمالی، در  ةدقیق 5درجه و 

صاورت های بیناالود و باهکوههای جنوبی رشتهدامنهدر قرار گرفته است. این روستای ییلاقی 

هاوای آن در ومتار ارتفاا  دارد. آب 7307و از ساطح دریاا  ه استاستقرار یافت غربی-شرقی

مرکز آماار ایاران،  7930براسا، سرشماری سال ت. ها معتدل اسها سرد و در تابستانتانزمس

 نفر اعلا  شده است. شغل اصلی مرد  دیزبااد باغاداری اسات و برنای 377جمعیت دیزباد 

 . ازهساتند ارگانیاکمحصاولات بااغی  ةها در شاانبهترین ۀمحصولات آن در جهان در زمر

 و اصالی بافات و معمااری باه توانمی آن در گردشگری مهم هایجاذبه و روستا هایویوگی

 . اشاره کرد اکوتوریسم روستا و بوستان و پلکانی مشرف به رودنانه هاینانه با روستا سنتی

ری از اهمیتای عنوان یاک روساتای هادف گردشاگا، روستای دیزباد بههبا این توصیف  

نمایاد تاا باا رویکارد رروری می نبود اسناد فرداست گردشگریاما  اساسی برنوردار است،

هاای آن در نگاری باه تحلیال گردشاگری روساتایی و تبیاین اولویاتبر مطالعات آیندهمبتنی

 پردانته شود. ندههای آیریزیبرنامهمحدودۀ موردمطالعه برای 
 

 
 موقعیت بخش زبرخان شرقي و روستای ديزباد علیا -6شکل 

 7930 تحقیق،های برداری کل کشور و یافتهممنا: سازمان نقشه

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%A7%D9%86%DB%8C%DA%A9
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%A7%D9%86%DB%8C%DA%A9
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 تحقیق مباني نظری .4

جایی انسان در حجم مبابة فعالیت تبلور عینی جریان سرمایه و جابهگردشگری در جهان به

کاه ایگونهرشادی داشاته اسات؛ بههای انیر روند روبهههشود که در دگسترده محسوب می

میلیاون نفار در  7277به بی  از  7307میلیون نفر در سال  20مرزی از تعداد گردشگران برون

میلیارد دلاری رسایده اسات )ساازمان جهاانی گردشاگری،  7077با گردش مالی  2770سال 

بر بازار و رقابت در رشاد و توساعة  مبتنیداری و اقتصاد میان، سرمایه(. دراین50، ص. 2770

و تااروپود  اندشده گردشگری نق  انکارنشدنی دارند و در فعالیت اقتصادی گردشگری تنیده

، ص. 2773، 2؛ گیبسون707، ص. 7337، 7گیرند )برایتونشنانتی گردشگری را در برمیهستی

از  ناشی مشکلات انسانی، توسعة یهاشان  بهبود اقتصاد، به بششی(. به این اعتبار، تنو 020

 هاای روساتاییان،مهااجرت بازرگ، شهرهای ویوهبه شهرها ازحدبی  آلودگی و شدنصنعتی

 حفا  ها،گفتمان ها وفرهنگ تعامل زایی،اشتغال انسانی، نیروی کارآمدی و وریبهره افزای 

-روباه هااآن با مروزا که جهان هستند هاییدغدغه از پایدار توسعة درمجمو ، و زیستمحیط

بیابناد. درایان را ذکرشاده هایبه دغدغه پاسخ که هستند تلاش در کشورها از هریک روست.

 اقتصاد از نوی  رهایی نواستار و اندروی آورده اقتصادی سازیتنو  به که کشورهایی میان،

هستند  دجدی هایروش و هاراه نلق و آن هایشنانت راه وجویجست در هستند، ایپایهتک

؛ ساجادی و احمادی،  0، ص. 2777، 9لاا؛ فوسااتی و پاناه0، ص. 7907)افتشاری و قادری، 

 (.  700، ص. 7932

 لحااظ هاایی کاه باهویاوه آنباه کشورها اغلب که گردشگری است ها،روش این از یکی

 اندگنجانده نود ملی توسعة هایبرنامه در را آن هستند، مزیت برنوردار این از مکانی موقعیت

بششاند؛ بناابراین، اماروزه ظهاور  سرعت را نوی  ملی توسعة فرایند طریق بتوانند این از تا

نگرانه در ارتبا  با تحاول فضااهای گردشاگری و راهبردساازی باا هادف رفا  مفاهیم آینده

ریازی های فرارو و بهبود عملکرد چنین صانعتی، از اهمیتای اساسای در حاوزۀ برناماهچال 

                                                             
1. Britton  

2. Gibson  

3. Fossati & Panella  
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(. 90، ص. 2770، 7سرزمینی و روستایی برناوردار اسات )ریادر و باراون راهبردی فضاهای

اسا، و در ارتبا  با تحول فضایی در عرصة گردشگری، گردشگری روستایی و فرایناد براین

ای از توسعة آن عبارت است از هرگونه رویداد یا فرایندی که طی آن جمعیت درنور ملاحظه

های تااریشی، فرهنگای، گیری از موقعیتشاهده و بهرهمنظور ماطراف یا نارج از محدوده به

شاوند و حضاور آناان در محادوده، درآمادهای جا میهای بکر طبیعی جابهاقتصادی و جاذبه

شناسای کند. در چنین تعریفی، چال ای را نصیب ساکنان و بومیان محدوده میاقتصادی ویوه

رگاار کلیدی، تادوین ساناریوهای و های گردشگری روستایی، شناسایی عناصر اردقیق حوزه

راهبردهای مرتبط از اهمیتی اساسای برنوردارناد )حیادری، رهنماا، شاکوهی و ناوارزمی، 

 سنتی صنای  که کاه  است در حوزۀ روستایی تا حدی صنعت این (. اهمیت02، ص. 7930

 شاده اسات کاه باعث دهة گاشته طول سه در داریو جنگل معدن کشاورزی، ازقبیل روستا

 نودشاان اقتصاادی بستر و پایه تقویت برای هاییجایگزین وجویجست در روستایی جوام 

(. ماک703، ص. 7932ها گردشگری است )سجادی و احمادی، باشند که ازجملة این حوزه

 تاریناز اصاالی یکای عناوانبه روستایی گردشگری به توجه را امر این نتیجة 2آندرک و جن

آنادرک،  و جاناند )مککرده بیان محلی جوام  در اقتصادی سازی تنو به کنندهکمک صانای 

 هاایهزیناه معمولااً گردشاگری کاه معتقدند محققان از رو، بسیاری(؛ ازاین799، ص. 2770

 افزای  زمین، قیمت کاذب ندمات، افزای  و کالا قیمت افزای  نظیر میزبان جامعة اقتصادی

در باردارد  را باومی افاراد اشتغال در جاییجابه شغلی، هایفرصت بودنفصلی هزینة زندگی،

(. به این اعتبار باید اشاره نمود که تاکنون 2، ص. 7937نواد، )مولایی هشجین، دانلین و حسین

اند و در های اندکی درزمینة توسعة روستایی با تمکید بر ابعاد گردشاگری انجاا  شادهپووه 

هاا و روساتایی در چاارچوب مطالعاة شاان گاه به گردشگری همین مطالعات کم نیز هیچ

نگرانه و سناریو توجه نشده است. این امر زمانی معنادارتر نواهاد باود کاه رویکردهای آینده

ریازی گردشاگری روساتایی هماواره راهبردساازی و برناماه بدانیم جوام  مترقای در حاوزۀ

که از منظر متشصصان حوزۀ نحویاند؛ بههای اساسی نود قرار دادهسناریونگاری را از اولویت

                                                             
1. Reeder & Brown  

2. McGehee & Andereck  
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 کاه دهادمای روی سارعتباه زمانی گردشگری رشد صنعت و عمومی ریزی، پایرشبرنامه

 حمایات باشاد. بادون مطارح توساعه ملی و کلان هایاز سیاست جزئی عنوانبه گردشگری

داد  توساعه پایادار روشای باا را بتاوان گردشاگری که است تقریباً غیرممکن جامعه نفعانذی

 (.  95، ص. 2770، 7یتیو،)آندر

 های تحقیقيافته .5

 از پاس، گردشگری در روستای دیزباد علیابرای تحلیل میزان پایداری یا ناپایداری سیستم 

 فهرسات تیادرنها نمونه، افراد با آن گااشتن گووگفت به و ط محققتوس هیاول فهرستی ةیته

 هماراهباه ،آمادهدساتباه مطالعاات براساا، ساتمیس ینارج و یدانل یرهایمتغ از یهمگن

 .دش هیته n * n یسیماتر چارچوب در و( 7) جدول صورتبه هاآن هایرمجموعهیز
 

 هامتغیرهای پژوهش و کُدبندی آن -6جدول 

 7930های تحقیق، ممنا: یافته
 علائم متغیرها شاخص بندیطبقهعنوان  رديف

7 
 روابط قانونی و

 سیاستگزاری
L 

مادت گردشاگری روساتایی در سندهای بلندنبود قوانین مدون و  .7

 محدوده
L1 

نصوص توسعة گردشاگری نشدن قوانین حمایتی درروزرسانیبه. 2

 دیزباد علیاروستایی در 
L2 

-ای با قوانین و سیاستقوانین موجود و برنورد سلیقه اجرانشدن. 9

 گردشگری روستایی ةهای توسع
L3 

مقاررات مرباو  باه هاا و سیاسات به ناوآوری در نداشتناعتقاد .0

 گردشگری روستایی
L4 

بودن نهادهای مسئول به وظایف قانونی و مشارو  ناود در . متعهد0

 حوزۀ گردشگری روستایی و اجتناب از بروکراسی اداری
L5 

2 
اقامت، پایرایی و 

 نقلوحمل
C 

بهبود و توسعة های اقامت و پایرایی برای نبودن زیرسانتفراهم .7

 دشگریگر
C1 

بشاا   نداشااتنگااااری محاادود بشاا  دولتاای و تمایل. ساارمایه2

 به لحاظ سودآوری نامطلوب این بش نصوصی 
C2 

                                                             
1. Andriotis  
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 علائم متغیرها شاخص بندیطبقهعنوان  رديف

در  تساهیلات بهداشاتی. کمبود شدید مراکاز بهداشاتی، درماانی و 9

 دیزباد گردشگریروستای هدف 
C3 

 C4 نیازجایی موردهجابنقل، پارکینگ و وهای حمل. رعف زیرسانت0

ردشگران باه هنگاا  بازدیاد از محلی از گ . استقبال محدود ساکنان0

 روستا
C5 

برنامگی در حوزۀ اسکان و پایرایی توسط نهادهاای محلای و . بی5

 ایمنطقه
C6 

 C7 نوازی در سطح روستابه فرهنگ مهمان یتوجهبی. 0

 C8 ازی و تشریب هویت گردشگری محدوده. توسعة ویلاس0

9 

مشکلات شهری و 

گردشگری 

 روستایی
Z 

ساکونت  بارایباه کاانونی  تبدیل روستاهای هادف گردشاگری .7

 بازنشستگان
Z1 

توساعة  بارایشهری های موجود در محدودۀ گیری از چال . بهره2

 دیزبادگردشگری 
Z2 

یابیتبلیغات و بازار 0  P 

های گردشگری معرفی جاذبه برای. نداشتن تبلیغ و بازاریابی مناسب 7

 روستاهای هدف
P1 

 P2 مطالعهروستای مورد توجهی به برندسازی گردشگری در. بی2

 P3 ایسوی مقامات محلی و منطقهتبلیغاتی مشش  از راهبرد . نداشتن9

و ناااوآوری در تبلیاااغ  . نداشاااتن الگاااوی محاسااابة باااازنورد0

 محورگردشگری
P4 

گردشاگری  حاث توساعةای در بانهتوجهی باه بازاریاابی رسا. کم0

 روستایی محدوده
P5 

  

 از پس ها،آن ةرمجموعیز ریمتغ 27 همراهبه رهایمتغ از یاصل بندیدسته چهار منظور،نیابه

 پاووه  ةیااولی رهاایمتغ عناوانبه ،ییاجرا رانیمد و یدانشگاه نشبگان با جلسات یبرگزار

 یبارا رهایمتغ نیا از هرکدا  ،سسس. گرفت کلش 27 × 27 ابعاد با یسیماتر و شدند ییشناسا

 وشادند  یمعرفا ساتمیس باه نااص یِکدگااار چاارچوب در ماککیام افازارنر  به ورود

 .شدند فیتعر افزارنر  طیمح در زین هرکدا  هایرمجموعهیز



 790                        ...              گردشگری ةمثرر در توسع یدیکل یهاران یپ                   سال هفدهم               

 

 های ماتريس اولیهويژگي -2 جدول

 7930های تحقیق، ممنا: یافته
 27×  27  اندازة ماتريس

 2 اید تکرار دادهتعدا

 27 تعداد صفرها

 07 هاتعداد يک

 200 تعداد دوها

 727 هاتعداد سه

 7 هاPتعداد 

 027 جمع

 %2907/30 پُرشدگي شاخص

 

بار تکارار چارن  آمده برای متغیرها با دو دستتوان دریافت که شان  پُرشدگی بهمی

ریرگااری متغیرهاا ر مبین رریب بالای تمدهد که این امرا نشان میدرصد  29/30ای، عدد داده

د زار تحقیاق و تمییاکارایی ابا دهندۀشده بر یکدیگر است. این ورعیت نشانو عوامل انتشاب

ید آمده را تمیدستهاطلاعات ب درستیو  شده در سطح بسیار مطلوب استآوریاطلاعات جم 

شاده در ارزش محاسبه 027ی های جدول باید گفت که برمبنااسا، یافته، برکند. همچنینمی

حجم آماری دارای میازان  بیشترینمورد با  200ماتریس اولیة اررات متقاط  از سوی نشبگان، 

 مورد کم تمریر و 07مورد دارای تمریرگااری زیاد،  727اررگااری متوسط بوده است. همچنین، 

تقیم بالقوه( برابر باا صافر )اررگااری مس Pکه میزان حالیدر اند؛تمریر ارزیابی شدهمورد بی 27

 بوده است. 

  ديزباد علیا سیستم توسعۀ گردشگری در میمستق يوابستگ-یرگذاریتأث لیتحل. 6. 5

 های ماتریس اراراتشده در سطرها و ستونااریگ(، مقادیر ارزش7در چارچوب جدول )

( باید 2در جدول )آمده دستهدرک اعداد ب در زمینةمتقاط  به ازای هر متغیر بیان شده است. 

 دهنادۀکه جم  مقادیر هر سطر بیانگر میزان تمریرگااری و مقادیر هار ساتون نشاان اشاره کرد

بودن نهادهاای )متعهاد L5میان، شان  دیگر است. دراینشان  ها از میزان تمریرپایری آن

و اجتنااب از  مسئول باه وظاایف قاانونی و مشارو  ناود در حاوزۀ گردشاگری روساتایی
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قوانین موجود و برنورد  )اجرانشدن L3و عوامل  07سی اداری( با امتیاز نهایی سطری بروکرا

به ناوآوری  نداشتن)اعتقاد L4(، گردشگری روستایی های توسعةای با قوانین و سیاستسلیقه

گاااری محادود بشا  )سرمایه C2ها و مقررات مربو  به گردشگری روستایی(، در سیاست

 C5ش  نصوصای باه لحااظ ساودآوری ناامطلوب ایان بشا ( و ب نداشتنتمایلدولتی و 

 00کدا  باا امتیااز (، هرروستامحلی از گردشگران به هنگا  بازدید از  )استقبال محدود ساکنان

اناد. شاده در ایان پاووه  باودهی مستقیم بر دیگر متغیرهای بررسایدارای بیشترین اررگاار

نصاوص توساعة گردشاگری ماایتی در قاوانین ح نشدنروزرسانی)به L2همچنین، شان  

، بیشترین اررپایری از متغیرهای تحقیق داشته 07دیزباد( با امتیاز ستونی  روستای روستایی در

ای در وجهی به بازاریابی رساانهت)کم P5وابستگی عناصری همچون  ،های بعدیاست. در رده

-باه فرهناگ مهماان یتوجه)بی C7 ،00 امتیاز گردشگری روستایی محدوده( با بحث توسعة

تسهیلات  و یدرمان و یبهداشت مراکز دیشد کمبود) C3و  00امتیاز ( با روستانوازی در سطح 

اناد. در راساتای ماوارد قرار گرفته، 05( با امتیاز دیزباد یگردشگرروستای هدف  دربهداشتی 

رنگ نمایاانگر نطو  قرمز پُر (9( و )2)های که در شکل شده باید به این نکته اشاره کردبیان

 .  اررگااری قوی متغیرها بر یکدیگر هستند
 

 
ها در دادهدرصد  611وابستگي مستقیم با پوشش -کندگي متغیرها براساس میزان اثرگذاریپرا -2 شکل

 وضعیت اول

 7930، تحقیقهای ممنا: یافته
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ز سوی امتیازدهی مناسب ا و اهآن مبین انتشاب درستیکدیگر  بر اررگااریِ قوی متغیرها

گردشاگری در تاوجهی باه برندساازی )بای P2که تنها عامل ایگونهنشبگان انتشابی است؛ به

 .است تری ارزیابی شدهین، در سطح اررگااری پای90با امتیاز  مطالعه(محور مورد
 

 
ها در داده درصد 611وابستگي مستقیم با پوشش -پراکندگي متغیرها براساس میزان اثرگذاری -1 شکل

 یت دوموضع

 7930، تحقیقهای ممنا: یافته
 

 ديزباد سیستم توسعۀ گردشگری  در موابستگي غیرمستقی-. تحلیل تأثیرگذاری2. 5

، 2هاای توانمستقیم متغیرها، به های حاصل از تحلیل اررسنجی غیرمستقیم، داده در مرحلة

مسایرها و  وسایلةرها به اند و امکان مطالعه اررات غیرمستقیم متغیرسانده شده و غیره 0، 5، 0

راساتا، باا هدف، فراهم شده اسات. درایان یهای بازنورد در سیستم گردشگری روستاحلقه

ها بر یکادیگر کردن متغیرها، به نظم موجود در بین عناصر سیستم و میزان اررگااری آنمرتب

 .است شده ارائهمستقیم متغیرها وابستگی غیر-ماتریس ارر( 0شکل ) رد. درپی نواهیم ب
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 ديزباد علیا یروستا یگردشگر ستمیس درماتريس اثرگذاری مستقیم متقاطع  -4 شکل

 7930های تحقیق، ممنا: یافته
 

بار  های مربو  به اررگاااری و وابساتگی مساتقیم متغیرهااراستا، با توجه به تحلیلدراین

ونی هاای ساطری و ساتارزش وابساتگی غیرمساتقیم نیاز در چاارچوب-یکدیگر، بحث ارار

توان آن مین میزان اررگااری ها در مقابل کمتریارزشمحاسبه است و با شناسایی بیشترین قابل

 .( تحلیل کرد9صورت جدول )را به
 

 وابستگي غیرمستقیم متغیرهای پژوهش-اثرگذاری -1جدول 

 7930های تحقیق، ممنا: یافته

N° شاخص جمع مقادير ستون برای جمع مقادير سطری برای شاخص متغیر 

7 L1 50003 02990 

2 L2 02079 30700 

9 L3 37507 02900 

0 L4 37500 00259 

0 L5 30702 00039 

5 C1 07790 00032 

0 C2 05005 03000 

0 C3 05000 05902 

3 C4 02277 07373 

77 C5 00053 07507 
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N° شاخص جمع مقادير ستون برای جمع مقادير سطری برای شاخص متغیر 

77 C6 37000 00300 

72 C7 00005 00500 

79 C8 07030 00033 

70 Z1 37777 00997 

70 Z2 02703 00000 

75 P1 00707 00073 

70 P2 00079 00300 

70 P3 02057 05900 

73 P4 09220 03379 

27 P5 00777 00503 

 Totals 370 370 

 

تگی غیرمساتقیم باین وابسا-شده دربارۀ سانج  میازان اررگاااریدر راستای مطالب بیان

وجهای و باافتی در ایان سیساتم در اصر دور و نیز با توجه به نق  عنمحوعناصر گردشگری

ه حالات تری نسابت باتوان پی برد که توزی  متغیرها از الگوی یکنوانتمی، (0)قالب شکل 

صافحة وزی  مطلاوب متغیرهاا در تماامی تبر ه علاوهکایگونهمستقیم برنوردار بوده است؛ به

 .استدادنی راحتی تششی ها نیز بهمتغیرها و محل قرارگیری آن های متفاوتنمودار، شکل
 

 
 وجهي متغیرهاا توجه به ماهیت دوابستگي غیرمستقیم بو-ذاریاساس میزان اثرگتوزيع متغیرها بر -5 شکل

 7930، تحقیقهای ممنا: یافته
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و وابساتگی غیرمساتقیم متغیرهاا  گرفتاه، نماودار اررگاااریهای صاورتمتناظر با تحلیل

 .است (5) صورت شکلبه
 

 
 هاداده درصد 611پوشش  وابستگي غیرمستقیم با-راکندگي متغیرها براساس میزان اثرگذاریپ -1شکل 

 7930، تحقیقهای ممنا: یافته
 

سیسـتم توسـعۀ گردشـگری  جايي متغیرها درهحسب میزان احتمال جابها بربندی شاخصرتبه. 1. 5

  روستای ديزباد علیا

سازی بارای شناساایی منظور زمینهوه ، بهشده در پوهای انجا با توجه به مجمو  تحلیل

، در گردشگری دیزبااد علیااران کلیدی در سیستم گردشگری روستاهای هدف نیروهای پی 

حساب ت مستقیم، غیرمستقیم و بالقوۀ متغیرهاا بربندی تمریراکه به رتبه این قسمت لاز  است

اساا،، در چاارچوب ینها در سیستم توجه شود؛ برهمجایی احتمالی این شان همیزان جاب

متغیرهای پاووه  پردانتاه یم و غیرمستقیم اررگااری و وابستگی مستق( به تحلیل 0جدول )

در پن  اولویات نشسات   C5و L5 ،L3 ،L4 ،C4های شان  ،بندیشده است. در این رتبه

زان اند. همچنین، بیشترین میجایی متغیرها قرار گرفتههمیزان اررگااری مستقیم در ورعیت جاب

اسات.   Z2و  L2 ،P5 ،C7 ،C3مربو  باه متغیرهاای ستگی مستقیم بین عناصر پووه  واب

ری غیرمساتقیم شان  اولیة اررگااا پن ، شودکه در جدول مشاهده میگونهمیان، هماندراین

 و فقط امتیازهای مربو  به آنان با یکدیگر متفاوت است.  نظیر گونة مستقیم هستند
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 جايي متغیرهاهحسب میزان جابها براخصبندی شرتبه -4جدول 

 7930، تحقیقهای ممنا: یافته

Rank Label 
Direct 

influence 
Label 

Direct 

dépendance 
Label 

Indirect 

influence 
Label Indirect 

dépendance 

7 L5 000 L2 000 L5 002 L2 002 

2 L3 022 P5 022 L3 022 P5 070 

9 L4 022 C7 077 C2 022 L7 077 

0 C4 022 C3 077 C5 073 C3 077 

0 C5 022 Z2 501077 L4 070 Z2 030 

 

  نگرانهتولید سناريوهای گردشگری روستايي با رويکرد آينده .4. 5

بنادی طبقاه چهاارگرفته در این پووه ، از مجماو  های صورتبه مجمو  تحلیل با اتکا

، پس از ورود متغیرها 27 × 27با ابعاد شده از متغیرهای تحقیق در چارچوب ماتریسی تشکیل

هاا در چاارچوب کادا  از آنهای عددی مرباو  باه هرمک و محاسبة ارزشافزار میکبه نر 

ای ان کلیدی در راسترپی  هشتریس تحلیل اررات متقاط ، و مات 9تا سیستم امتیازدهی صفر 

چاارچوب ساناریوهای  ( و در0صورت جدول )به راهبردیتبیین متغیرهای پووه  در قالبی 

های پاووه  در دو مربو  به بیان اولویت اسا،، در قسمتشناسایی و تفکیک شدند؛ براین

اناد؛ تکارار شاده متفااوتهاای عامل کلیادی در اولویات 3حالت مستقیم و غیرمستقیم، این 

هاای متفااوت در دو طارف تکارار های یکسان با اولویاتگفت که شان  ترتیب بایداینبه

که نحویدهد؛ بهشده را ارائه میبیانهای ف( درک درستی از توصی0اند. در ادامه، جدول )شده

بش   ی دیزباد علیا،گردشگری روستایی در روستافتن نیاتحققترین عامل مهمنبود این عناصر 

 آید.زبرنان شرقی به حساب می
 

 د علیاديزبا روستای گردشگری ۀتوسع رد ثرؤم رانشیپ یروهاین -5جدول 

 7930، تحقیقهای ممنا: یافته
علامت 

 اختصاری
 عوامل کلیدی تأثیرگذار مستقیم

علامت 

 اختصاری
 عوامل کلیدی تأثیرگذار غیرمستقیم

L5  تعهد کامل نهادهای مسئول به وظایف L5 نونی ل به وظایف قاتعهد نسبی نهادهای مسئو
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علامت 

 اختصاری
 عوامل کلیدی تأثیرگذار مستقیم

علامت 

 اختصاری
 عوامل کلیدی تأثیرگذار غیرمستقیم

قانونی و مشرو  نود در حوزۀ گردشگری 

 روستایی و اجتناب از بروکراسی اداری

 و مشرو  نود در حوزۀ گردشگری روستایی

 و اجتناب از بروکراسی اداری

L3 
ا ای باجرای قوانین موجود و برنورد سلیقه

های توسعة گردشگریقوانین و سیاست  
L3 

ای قوانین موجود و برنورد سلیقه اجرانشدن

ریهای توسعة گردشگبا قوانین و سیاست  

L4 

ها و مقررات ی در سیاستاعتقاد به نوآور

در محور مربو  به گردشگری روستایی 

 مطالعهمورد

C2 

گااری محدود بش  دولتی و سرمایه

به لحاظ  بش  نصوصی نداشتنتمایل

 سودآوری نامطلوب این بش 

C2 

مایل گااری متوسط بش  دولتی و تسرمایه

ب بش  نصوصی به لحاظ سودآوری مطلو

 این بش 
C5 

کنان محلی از گردشگران استقبال محدود سا

 به هنگا  بازدید از روستا

C5 
ه هنگا  استقبال ساکنان محلی از گردشگران ب

 بازدید از روستا
L4 

ها و به نوآوری در سیاست نداشتناعتقاد

 مقررات مربو  به گردشگری روستایی 

C1 
ی های اقامت و پایرایبودن زیرسانتفراهم

بهبود و توسعة گردشگری برای  
C1 

ی های اقامت و پایراینبودن زیرسانتاهمفر

بهبود و توسعة گردشگری برای  

C3 
نقل، پارکینگ و وهای حملتوسعة زیرسانت

 نیازجایی موردهجاب
C3 

 نقل، پارکینگ ووهای حملرعف زیرسانت

یازجایی موردنهجاب  

Z2 
 های موجود در محدودۀگیری از چال بهره

توسعة گردشگری دیزباد برایشهری   
P4 

در  نداشتن الگوی محاسبة بازنورد و نوآوری

محورگریتبلیغ گردش  

P3 
ت تبلیغاتی مشش  از سوی مقاما راهبرد

ایمحلی و منطقه  
P3 

وی تبلیغاتی مشش  از س راهبردنداشتن 

ایمقامات محلی و منطقه  

 سناریوی بحران --- سناریوی مطلوب ---

 

 هاگیری و پیشنهادنتیجه .1

قرن بیستم به پایان رسیده است، هنوز گردشاگری روساتایی باا مساائل و  در شرایطی که

اند و آمیز نبودهموفقیت راهبردهای گاشته در این زمینه، زیرا است؛های متعددی مواجه چال 

زیسات را اشت، امنیت غاایی و پایاداری محایطمسائلی همچون فقر، اشتغال، بهد اندنتوانسته

باار دیگار باه توساعة روساتایی  های انیر ث شده است که در سالله باعاین مسئد. نتممین کن
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راهکارها  مجریان حکومتی در صدد برآیند تا با ارائةریزان و پردازان، برنامهو نظریه توجه شود

 . با ایاننواحی گریبانگیر آن هستندکه این  بکاهند های جدید، از معضلات و مسائلیراهبردو 

ۀ گردشاگری حاوز 07ودن بای  از ن نراسان رراوی باا دارابات که استاگف ها بایدصیفتو

ای در عرصة افزای  درآمدهای حاصال از ویوه روستایی در مناطق گوناگون نود، از ظرفیت

انادازهای هاا و چشامبررسی دقیق چال  پووه  برای این حوزه برنوردار است که در این

در بش  زبرنان شرقی اساتان  ا، محور گردشگری دیزباد علیی گردشگری روستاییرو پی 

هاای و ارزیاابی ماکمیاکی راهباردگیری از مطالعاات با بهره منظوربدیناست.  یل شدهتحل

هاای شناسایی پیشران به ،های اررگااری متقاط  و اررگااری متقاط  متعادلحاصل از ماتریس

گیاری از باا بهاره ،راساتادرایان شد. و بهبود عملکرد این حوزه پردانته کلیدی مثرر در ارتقا

نفر از نشبگان علمی و اجرایی که درباارۀ موراو   27گیری غیرتصادفی هدفمند، روش نمونه

عنوان نموناة ، بهمطالعه و محدودۀ گردشگری دیزباد علیا دان  و شنانت لاز  را داشتندمورد

ه در هاای انجاا  شادآوری متغیرها از پووه آماری انتشاب شدند. در مرحلة اول برای جم 

 نواساته هااآن از شد و ی توزافراد نمونه  بین نامهپرس  27د. در ادامه استفاده ش این حوزه

بنادی چهاار دساتهباه ، 27 × 27ماتریسی با ابعاد متقاط ،  اررات ماتریس چارچوب در تا شد

 ابا هااآن تمریرپاایری و تمریرگاااری میزان برمبنای هاآن متغیر زیرمجموعة 27همراه به اصلی

ودن نهادهاای )متعهادب L5شاان   . نتای  نشاان داد کاهدهند امتیاز 9صفر تا طیف در اعداد

و اجتنااب از  مسئول باه وظاایف قاانونی و مشارو  ناود در حاوزۀ گردشاگری روساتایی

قوانین موجود و برنورد  )اجرانشدن L3و عوامل  07بروکراسی اداری( با امتیاز نهایی سطری 

به ناوآوری  نداشتناعتقاد) L4(، گردشگری روستایی های توسعةیاستای با قوانین و سسلیقه

گاااری محادود بشا  )سرمایه C2ها و مقررات مربو  به گردشگری روستایی(، در سیاست

 C5بش  نصوصای باه لحااظ ساودآوری ناامطلوب ایان بشا ( و  نداشتنتمایلدولتی و 

 00کدا  باا امتیااز ، هر(روستاید از محلی از گردشگران به هنگا  بازد )استقبال محدود ساکنان

شاده در ایان پاووه  بودناد؛ ی مستقیم بار دیگار متغیرهاای بررسیدارای بیشترین اررگاار

ری و وابستگی مستقیم و غیرمساتقیم اررگاا( به تحلیل 0اسا،، در چارچوب جدول )برهمین

در   C5و L5 ،L3 ،L4 ،C4هاای بندی شاان . در این رتبهمتغیرهای پووه  پردانته شد
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اناد. جایی متغیرهاا قارار گرفتاههپن  اولویت نشست میزان اررگااری مستقیم در ورعیت جاب

، L2 ،P5همچنین، بیشترین میزان وابستگی مستقیم بین عناصر پووه  مربو  باه متغیرهاای 

C7 ،C3  وZ2 پووه  در دو حالت  هایمربو  به بیان اولویت اسا،، در قسمتبود؛ براین

ترتیب های متفاوت تکارار شادند؛ بادینعامل کلیدی در اولویت 3و غیرمستقیم، این  مستقیم

اناد. هاای متفااوت در دو طارف تکارار شادههای یکساان باا اولویاتگفت که شان باید 

 اند از:شود که عبارتراستا، پیشنهادهایی ارائه میدراین

 دوده؛ر در محاصلاح و بهبود شیوۀ تبلیغات مربو  به جاب و تکرار گردشگ 

 یرایی برای بهبود و توسعة گردشگری؛های اقامت و پاودن زیرسانتبفراهم 

 گااری بش  دولتای و بشا  نصوصای در بشا  گردشاگری افزای  سرمایه

  ؛روستایی

 گردشگری روستایی نراسان رروی دوین اسناد قانونی و فرادست توسعةت. 
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