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شناسایی شد .در این سناریو ،سناریوی مطلوب با  9فرض و سناریوی بحرانیی
با  1فرض ارائه شد .همچنین ،این سناریو با داشتن  9وضعیت بینابین نشیان از
وضعیت متوسط عوامل مؤثر در توسعة گردشرری روستایی در منطقه دارد.
کلیدواژهها :توسعة پایدار ،گردشرری ،سناریونویسی  ،استان مازندران.
 .2مقدمه

در حال حاضر ،گردشرری بهعنوان یکی از بنرگترین و متنوعتیرین صینایع دنییا مطیر
است و رشد سریع آن تغییراا اجتماعی ،اقتصادی و محیطی فراوانی را به دنبال داشته است،
به همین دلیل ،به یم حوزۀ مهم مطالعاتی بین پژوهشرران مبدل شده است(تقوی و قلییپیور
سلیمانی ،1911 ،ص . 103 .گردشرری نقش مهمی در ترغیب سرمایهگذاری در زیرسیا ت-
ها ،ایجاد درآمد برای دولت و اشتغالزایی مستقیم و غیرمستقیم در سراسر دنییا داشیته اسیت
(سیلاک ،کنوز ،بالان و دینچو ،1611 ،1ص . 370 .این صنعت با ماهیت چندبعدی ود ،علاوه
بر تأمین نیاز گردشرران ،باعث تغییراا عمدهای در سیسیتم جامعیة مینبیان (دواییر ،ادواردز،
میشیلیس و ادلر ،1663 ،1ص 03 .و ایجیاد مناییای مهمیی در ابعیاد اجتمیاعی ،اقتصیادی و
زیستمحیطی در جهت رفع نیازهای زندگی جوامع شهری و منطقهای شیده اسیت (زونی ،
دن

و شیان  ،1661 ،9ص . 139 .به وری که از یم رف ،زمینه را برای بهبیود اشیتغال-

زایی و تنوع منابع درآمدی ،تنوع کارکردهای توسعهای و کیاهش نیابرابریهیای منطقیهای در
کشورها فراهم میکند (سبله ،1616،3ص ، 197 .و از رف دیریر ،مییتوانید رهییافتی بیرای
توسعة اقتصادی در قلمرو ملی و منطقهای باشد (گیاوتنی و نیجکم ،1660 ،0ص131 .؛ لی و
چان  ،1661 ،0ص . 111 .بنابراین ،بهعنوان یم فرصت مناسب برای صادراا ،کسب درآمد
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ارجی و کاستن از چالشهای اقتصادی در منا ق روستایی است (زن

و راین ،1611 ،1ص.

. 193
با توجه به اهمیت گردشرری و فعالیتهای پیرامونی آن در توسعة اقتصادی روستاها ،این
صنعت یکی از پیچیدهترین اجناء برنامهرینی در کشورهای در حال توسیعه و توسیعه نیافتیه
است (تقوایی و حسینی واه ،1930 ،ص . 3 .در واقع گردشیرری در بسییاری از کشیورهای
جهان ،یکی از پیچیدهترین کسب و کارهای بشری میباشید و بیهعنیوان فعیالیتی چنیدوجهی
دارای کارکردها و اثراا مثبت گوناگون است که از آن جمله میتوان به اشتغالزاییی ،کسیب
درآمد ،جذب ارز و تقویت زیرسا تها اشاره کرد (قیادری ،هادییانی ،محمیدی و ابیوبکری،
 ،1936ص . 13 .گردشرری روستایی با وعدۀ اشتغالزایی و درآمدزایی ،یکی از جذابتیرین
استراتژیهای توسعة پایدار در راستای بهبود رشد اقتصادی و بالا رفتن کیفیت زندگی افراد در
منا ق روستایی به نظر میرسد که میتواند در مفهوم گستردهتیری از توسیعه ،یعنیی رقابیت-
پذیری در روستاهایی که امروزه از آن به مننلة حلقة سیا تار اقتصیادی ییاد مییشیود ،نقیش
مؤثری را ایفا کند (ده ده زاده سیلابی و احمدی فرد ،1931 ،ص . 73 .بنابراین ،رقایتپیذیری
در هر زمینهای بدون دستیابی به برنامهرینیهای پابرجا و مبتنی بر راحی پیشرانها با رویکرد
آیندهپژوهی محور امکانپذیر نخواهد شد (شیووانجر  ،1313 ،1ص . 3 .لیذا منیا ق روسیتایی
برای اینکه بتوانند گردشرری روستایی را پایدار نره دارند ،نیازمند آن هسیتند تیا بیا رویکیرد
آیندهپژوهی مورد بررسی قرار گیرند که در سالهای ا یر مورد توجه کارشناسان ایین حیوزه
قرار گرفته است؛ زیرا برای توسعة این صنعت ،نه تنها شنا ت از وضع موجود ،بلکیه بهیره-
گیری از رویکردهای آینده پژوهی نین لازم و ضروری است.
منطقة مورد مطالعة این پژوهش ،استان مازندران است که با دارا بودن جاذبهها و ظرفیت-
های فراوان گردشرری یکی از قطبهای گردشرری کشور محسوب میشیود کیه هیر سیاله
پذیرای گردشرران بسیاری از اقصی نقاط کشور است .از اینرو ،تیدوین راهبردهیای توسیعة
گردشرری روستایی متناسب با واقعیتهای عینی ،مبتنی بر چهارچوب قانونمنیدیهیای عیام
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رویکرد آیندهپژوهی و جهتگیری برنامههای گردشرری روستایی ،بهعنوان گام مهمی جهیت
رشد و توسعة استان ضروری به نظر میرسد تا با اتمام آن بتوان چشمانیداز توسیعة مطلیوب
گردشرری ،در عرصههای روستایی و کانونهای منطقهای را محقق سا ت .لذا توسعة صنعت
گردشرری میتواند نقش مهم و تأثیرگذاری در رشد و توسعة روستاهای این استان ایفا کنید،
اما دستیابی دائم به این منایا و مطلوبیت ،زمانی امکانپذیر واهید بیود کیه بیا برنامیهریینی
صحیح و متمرکن بر آینده ،بستر این کار فراهم شود .بر این اساس ،هدف اصلی ایین تحقییق،
شناسایی عوامل مؤثر و بررسی مینان و نحوۀ اثرگذاری آن ها بر وضعیت آیندۀ توسعة پاییدار
گردشرری منا ق روستایی در منطقة مورد مطالعه است که میتوانید راهنمیایی بیرای تیدوین
راهبردهای اجرایی ،سیاسیتگیذاری ،برنامیهریینی و تحقیق آینیدۀ مطلیوب زیسیتپیذیری
روستاهای این استان باشد.
 .1پیشینة تحقیق

در هر تحقیق علمی مطالعه و بررسی پژوهشهایی که در ارتباط با موضیوع انجیام شیده،
لازم و ضروری است ،چرا که بدون دستیابی به نتایج پژوهش دیرران و توسعه و تکامل آنها،
امکان رسیدن به پاسخ مناسب و تجنییه و تحلییل بهتیر میسیر نیسیت .بنیابراین ،بییشتیرین
مطالعاا صورا گرفته در کشور ما در زمینة توسعة گردشرری و گردشرری روستایی مربوط
به مقالاا ،پایاننامهها و همایشها بوده است که به تعدادی از این موارد اشیاره شیده اسیت.
بهنادی ،رهنما ،جوان ،و عنابستانی( 1937در پژوهش یود بیه ایین نتیجیه رسییدند کیه در
مجموع 16 ،عامل به عنوان عوامل کلیدی توسعة گردشرری استان ییند انتخیاب شید .سیطح
توسعه و وضعیت اقتصادی جامعة محلی ،هدفمند کردن تخصیپ اعتباراا توسیعة توریسیم،
تورم ،زیرسا ت حمل و نقل ،دماا ،ا لاع رسانی و هوشمند ،شکسالی و کاهش کیفی و
کمی منابع آبی ،امنیت ،ر جامع ،سازمانهای میردم نهیاد و اصیلا و توسیعة روابیط بیین
سازمانی از عوامل کلیدی تأثیرگذار بر توسعة گردشرری استان یند بودند .زالی و پورسیهراب
( 1930در پژوهش ود به این نتیجه رسیدند که  10عامل کلیدی در توسعة منطقهای اسیتان
گیلان نقش دارند که  31وضعیت محتمل در آینده برای آنها در نظر گرفتیه شید 17 .سیناریو
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باورکردنی و  0سناریو قوی استخراج شد .براساس تحلیلهای انجام شده بر روی سناریوهای
قوی ،سه سناریو اول شرایط مطلوب و دو سناریو آ ر شرایط بحرانیی را بیرای آینیدۀ اسیتان
نشان میدهد .در نهایت براساس نقاط قوا ،ضعف ،فرصت و تهدییدهای ارائیه شیده بیرای
هری م از سناریوهای قوی و با بهرهگیری از نتایج مدل تحلیلی ، SWOTراهبردها و جهیت-
گیری های کلان جهت تحقق سناریوهای مطلوب توسعة استان ارائه شد .فرجی ،نعمیتپیور و
عشریه( 1930در پژوهش ود به این نتیجه رسیدند که برای رسیدن به یم سیستم پایدار در
گردشرری ،توجه به اثراا منفی تأثیرگذار به ویژه در حیوزۀ زیسیت محیطیی در درجیة اول
اهمیت قرار دارد و در مرحلة دوم میباید بر کیاهش اثیراا دو وجهیی و ریسیم بیه جهیت
غیرقابل پیشبینی بودن ،تمرکن شود .نصر( 1930در پژوهش یود توجیه بیه مفهیوم نشیانه-
شناسی شهری و به تبع آن توجه به مؤلفههای هویت کالبدی شهر را ییهعنیوان ابیناری بیرای
توسعة گردشرری پایدار در نظر گرفت .در مرحلة بعد ضمن تحلیل مطالعاا صورا گرفته به
ارائة مدل پیشنهادی در راستای توجه به گردشرری پایدار با استفاده از ابنار پیشنهادی نشیانه-
شناسی پردا ت .نتایج حاصل حاکی از آن بود که میتوان با بازنمایی مؤلفههای هویت کالبدی
شهرها و توجه به نشانهشناسی شهری در راستای گردشرری پایدار که یکی از اهداف توسیعة
پایدار میباشد گام برداشت .مای و اسمیت 1611(1در پژوهش ود به این نتیجه رسیدند که
مسیر فعلی توسعة گردشرری در جنیرۀ  Cat Baپایدار نیست و تا اوایل  1611به دلیل کمبود
آب ،آلودگی بیش از حد جمعیت با محدویتهایی روبرو واهید بیود و ایین باعیث ایجیاد
مشکلاتی در زمینة حمل و نقل ،فرسایش ،از بین رفتن منابع و تخریب محیط زیسیت واهید
شد .اویدک و نینگودا 1611(1در پژوهش ود به این نتیجه رسییدند کیه چنیدین اسیتراتژی
برای توسعة گردشرری در منطقة  Wielkopolskaتا سال 1616پیشنهاد شد ،اما در برنامههای
قبلی به توسعة پایدار ،برنامهرینی انعطافپذیری و برنامهرینی سیناریو در گردشیرری توجیه
نشده بود .لوب ،رجندرز ،کاسرس و بوسمن 1610(9در پژوهش ود به این نتیجیه رسییدند
که تفکر راحی و تمرکن بر مفهوم سبم زندگی در هتلها ،روش جدییدی در گردشیرری و
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مهماننوازی را ایجاد کرده و جایرنینهای باارزشی در روشهای سناریونویسی قطعیی ارائیه
دادند.
 .4روششناسی تحقیق
 .2 .4روش تحقیق

تحقیق حاضر از لحاظ هدف ،کاربردی و از جهت ماهیت بر اساس روشهای جدید علیم
آیندهپژوهی ،تحلیلی و اکتشافی است که با به کارگیری ترکیبی از مدلهای کیفی انجام گرفتیه
است .دادههای کیفی با پرسشنامه باز و از ریق مصاحبه صورا گرفت و برای وزندهی بیه
شا پها از پرسشنامة دلفی اسیتفاده شیده اسیت .بیرای تحلییل شیا پهیا و متغیرهیا از
نرمافنارهای  Mic Macو  Morpholبهره گرفته شده است .نرمافنار میممم ،جهیت انجیام
محاسباا سنرین ماتریس اثراا متقابل و همچنین به منظور سهولت انجام تحلییل سیا تاری
راحی شده است .در این نرمافنار ابتدا متغیرها و مؤلفهها را در حوزۀ مورد نظیر شناسیایی و
سپس آن را در ماتریسی م انند تحلیل اثراا وارد نموده و مینان ارتباط مییان ایین متغیرهیا بیا
حوزۀ مربو ه توسط برگان ،تشخیپ داده شده و متغیرهای موجود در سیطرها تیأثیر میی-
گذارند (تقوایی و حسینی واه ،1930 ،ص . 13.بدین ترتییب مجموعیه متغیرهیای دادههیای
سطرها ،مینان تأثیرگذاری و مجموعه دادههای متغیرهای ستونها ،مینان تأثیرپیذیری را نشیان
واهد داد .مینان ارتباط اعداد بین صفر تا سه سنجیده میشود و عدد صیفر بیه مننلیة بیدون
تأثیر ،عدد یم به مننلة تأثیر ضعیف ،عدد دو تأثیر متوسط ،و درنهایت عیدد  9بهمننلیة تیأثیر
زیاد میباشد .بنابراین ،اگر تعداد متغیرهای شنا تهشده  xباشد ،یم میاتریس  x*xبیه دسیت
میآید .همچنین  Morpholبر اساس روش تحلیل اثراا متقابل به بررسی سیستمهیای میورد
مطالعه میپردازد .این نرمافنار علاوه بر نمایش ماتریس اثرگذاری و اثرپذیری عوامل به روابط
مستقیم و غیرمستقیم این عوامل بر یکدیرر که قابلیت مشترکی با میم مم دارد ،میپیردازد.
جامعة آماری این تحقیق ،کارشناسان ،مدیران و متخصصان حوزۀ گردشرری استان مازنیدران
میباشیند .بیدین منظیور از نمونیة 36تیایی در دسترسیی شیامل اسیاتید دانشیراه مازنیدران،
پژوهشرران ،پژوهشکدۀ گردشرری جهاد دانشراهی که حیطة فعالییت و پیژوهش میرتبط بیا
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فرهنری ،صنایعدسیتی و گردشیرری اسیتان

مازندران (ادارۀ کل ،معاونت و کتابخانة موزۀ مازندران استفاده شد.
 .1 .4منطقة مورد مطالعه

استان مازندران واقع در شمال کشور و بیا وسیعتی معیادل  19700/3کیلومترمربیع حیدود
1/30درصد از مساحت کشور را در بردارد .این اسیتان در عیرض جغرافییایی 90درجیه و37
دقیقه تا  90درجهو 93دقیقة شمالی و 06درجه و 93دقیقه تا  03درجه و16دقیقة شیرقی قیرار
دارد .این استان با پذیرا بودن سالانه بیش از  16میلیون گردشرر ،یکی از مهمترین قطبهیای
گردشرری کشور بوده و از نظر موقعیت نسبی ،از شمال با درییای ینر ،از شیر بیا اسیتان
گلستان ،از غرب با استان گیلان و از جنوب با استانهای سمنان ،تهران ،البرز و قنوین همسایه
میباشد .حداکثر ارتفاع اسیتان مازنیدران  0076متیر و حیداقل ارتفیاع اسیتان  -17از سیطح
دریاهای آزاد میباشد .صدها رود بنرگ و کوچم از سلسلهجبال البرز واقع در جنوب استان
سرچشمه گرفته و به دریای نر زهکشی میگردند (رورده و داداشی رودبیاری ،1939 ،ص.
 . 163بر اساس سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال  1930از جمعیت سه میلییون و 119
هنار نفری استان مازندران حدود یم میلیون و  066هنار نفر( 37درصد در بیش از سه هنار
روستا سکونت دارند 1966 .روستای این استان در دا ل یا حاشیة منطقة جنرلی واقیع شیده
است که با بر ورداری از بیعت بکر و چشم انداز بیعی و زیبا سیالانه پیذیرای گردشیرران
بسیاری از اقصی نقاط ایران هستند.
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شکل -2موقعیت استان مازندران
ما ذ :دفتر آمار ،ا لاعاا و  GISاستانداری مازندران1931 ،

 .3مبانی نظری

علم و هنر آیندهپژوهی از اوایل دهة  76میلادی بهعنیوان ابینار سیاسیتگیذاری بیه یور
رسمی در چند کشور محدود بهویژه ژاپن به کار گرفته شد ،اما از اواییل دهیة  36میلیادی بیه
ور گسترده با همکاری نهادهای بین المللی برای توانمندسازی کشیورها ایین روش بیه کیار
گرفته شد و امروزه رویکرد غالب برنامهرینی علم و تکنولوژی در اکثر کشورهای توسعهیافته
است (ناظمی و قدیری ،1910 ،ص . 119.در تعریف فرهنی

و بسیتر آینیدهپژوهیی ،فراینید

سازماندهی شده و هدفمند است که انتظار بازیرران مختلیف دربیارۀ فنیاوری را گیردآوری و
چشماندازهای راهبردی دربارۀ آینده را تدوین میکند تا حامی توسیعة اقتصیادی و اجتمیاعی
گسترده شود (موسوی ،جلالیان و کهکی ،1930 ،ص . 01 .بنیابراین ،سیناریونویسیی یکیی از
روشهای آیندهپژوهی ،ابناری برای تحلیل سیاستها و شنا ت شرایط ،تهدیداا ،فرصتها،
نیازها و ارزشهای آیندۀ گردشرری است .پیس برنامیهریینی سیناریو بیا تأکیید بیر توسیعة
گردشرری ،روشی منظّم جهیت بیه تصیویر کشییدن آینیدهای ممکین در تصیمیماا توسیعة
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گردشرری است که میتواند نقش مهمی در توسعة گردشرری کشورها به دنبال داشیته باشید
(تقوایی و حسینی واه ،1930 ،ص . 11 .با توجه به اهمیت ارائیة سیناریوها در گردشیرری،
بسیاری از کشورها ،به نقش و اهمیت گردشرری بهعنوان منبعی برای ایجاد درآمد و اشیتغال
پی بردهاند و در نتیجه بسیاری از آنان مناسباا ود را برای بهرهگیری از منیتهای نسبی این
صنعت توسعه دادهاند (ریید ،اسیمیت و میم کلیوزکی ،1661 ،1ص . 011 .بنیابراین ،پیونید
مطالعاا آیندهپژوهی و توسعة صنعت گردشرری را میتوان تحولی شررف در عرصة برنامه-
رینی مدرن دانست (زرآبادی و با بایی ،1939 ،ص . 330 .به نحوی که از دهة ،1376علیم
آیندهپژوهی به ابناری کلیدی برای تدوین سیاستهیای توسیعة گردشیرری تبیدل شید .ایین
مطالعاا ،از دهة 1316بیه ایین سیو ،از گسیتردگی بییشتیری بر یوردار شید و بسییاری از
کشورهای جهان در تلاش برای تهیة ر های آیندهنررانه گردشیرری ،مطالعیاا فراوانیی را
انجام دادند .به این اعتبار ،آیندهپژوه ی صنعت گردشرری ،فراینیدی اسیت از تلیاش مینظم و
حسابشده برای نرریستن به آیندۀ بلندمدا با هدف شناسایی حوزههای پژوهش راهبردی و
پیدایش فناوری های فراگیر گردشرری که ضمن در برگرفتن منافع اقتصادی و اجتماعی مردم،
کمترین ساراا را نین به پتانسیلهای ظرفیتها ی محیط گردشرری وارد نماید و با در نظیر
گرفتن الروی توسعة پایدار ،سناریوهای مطلوب گردشرری را نین ارائه دهد(ژو ،لوه ،برسان و
مارتین ،1330،1ص . 391 .به کارگیری تمیام رویکردهیای آینیدهنریاری و سناریونویسیی در
مطالعاا گردشرری ،لنوم توجه به مقولة برنامهرینی سناریو را امری ضروری جلوه میدهید-
(رو

و کییابرگر ،1661 ،9ص . 909 .بنییابراین ،توجییه بییه پتانس ییلهای گردشییرری و ارائ یة

سناریونراری آن میتواند زمینه را برای آیندۀ بهتر فراهم کند ،تجربیة کشیورهایی ماننید هنید
نشان میدهد که بررسی سناریوهای گردشرری در این کشیور و نیرر رو بیه رشید گردشیرر
ارجی در آن ،حاکی از آیندۀ روشن گردشرری آن است ،آیندهای که راه درازی در پیش دارد
و توسعة زیرسا تهای گردشرری نقش کلیدی را در این موفقیت بازی میکند و تلاشهیای

1. Reid, Smith & McCloskey
2. Zhou, Loh, Bressan & Martin
3. Roth & Kaberger

مجلّة جغرافیا و توسعة ناحیهای

136

شمارۀ سی و چهارم

وزارا گردشرری در تسهیل وینای ورودی ،بخشی از ایین تحقیق اسیت (اقبیال و سیامی،1
 ،1610ص . 1 .برنامة سناریوی 1616اسکاتلند که در سال  1667توسط سیازمان گردشیرری
ملی اسکاتلند انجام گرفت از نمونههای موفق اجرای سناریو تلقی میشود .پیج ،یومن ،کانل و
گرین وود از نتایج این سیناریو بیرای درک وضیعیت بخیش حمیل و نقیل در سیال  1667و
پیشبینی آن برای توریسم  1610استفاده کردند .آنها دو سناریو برای تلفییق حمیل و نقیل و
گردشرری در ایجاد مقصد ،توانایی جذب انواع مختلف گردشرری و تجربه تدوین کردنید و
برای سنجش پایایی و اعتبار ،این دو سناریو را در کارگاهی متشکل از ذیینفعان کلیدی صنایع
ارائییه دادنیید (پیییج ،یییومن ،کانییل و گییرین وود ،1616 ،1ص . 33 .گیینارش اسییتفن آل و
همکاران 1663(9نین مثالی از به کارگیری روش سناریوسازی در حیطة گردشرری است .آن-
ها چهار سناریوی ترقی ناگهانی و شکوفا شدن ،ناآرامی توزیع شده ،قیمت و منییت و فشیار
سو ت(فسیلی را برای  16سال آتی گردشرری ارائه میکنند و تصیویری از جهیان 1616در
ا تیار مخا ب قرار میدهند(درپر ،گودمن ،هاردی منت و مورای ،1663 ،3ص. 13 .
 .5یافتههای تحقیق

برای تجنیه و تحلیل دادهها و ا لاعاا به دست آمده از گیام آینیدهپژوهیی از قالیب نیرم
افنارهای مرتبط استفاده شده است .به این ترتیب که در ابتدا مهمترین متغیرهیای اثرگیذار بیر
توسعة پایدار گردشرری روستایی در استان مازندران شناسایی شد .برای شناسایی این متغیرها
از نظر کارشناسان ،سند توسعة گردشرری استان و پیشینة تحقیق استفاده شده است .در نهایت
 91متغیر در قالب  0شا پ اقتصادی ،اجتماعی و فرهنری ،برنامهرینی ،مدیریتی و نهادی و
بیعی انتخاب شد.

1. Iqbal & Sami
2. Page, Yeoman, Connell, & Greenwood
3. Stephen et al
4. Draper, Goodman, Hardyment, & Murray
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جدول -2شاخصهای و متغیرهای مورد استفاده در تحقیق
مأ ذ :نرارنده با استفاده از منابع قابل دسترس( ، 1931سند توسعة استان مازندران و پیشینة تحقیق
ردیف

شاخصها

1

مدیریتی  -نهادی

1

اقتصادی

9

برنامه رینی

3

بیعی

متغیرها

سازمان های مردم نهاد ،مدیریت محلی ،قوانین و مقرراا کشوری ،زیرسا تهای
رفاهی ،دماا رفاهی ،تبلیغاا برندین  ،به کارگیری روشهای نوین الکترونیکی
تبلیغاتی ،سیاستهای تشویقی

0

اجتماعی و
فرهنری

بودجه و اعتباراا ،تحریمهای اقتصادی بینالمللی ،سرمایهگذاری بخش صوصی،
درآمدزایی ،اشتغال
فرآیند برنامهرینی ،سیاستهای کلان دولتی ،ر جامع گردشرری ،برگناری جشنواره
ها ،سمینارها و همایشها ،تورهای گردشرری
شرایط آب و هوایی منطقه ،اکوتوریسم منطقه ،چشمهها و آبشارها ،گونههای گیاهی،
گونه های جانوری
همکاری بین سازمانی ،بناهای تاریخی ،مشارکت شهروندان ،امنیت ،نیروی انسانی
متخصپ ،آداب و رسوم محلی ،صنایع دستی و بومی ،تعلقاا اجتماعی ،رسانههای
محلی و دولتی ،رسانههای محلی

در فییاز دوم ،یییم مییاتریس  91*91در نییرم افیینار  MICMACراحییی و متغیرهییا وارد
ماتریس شد .شکل ماتریس به اینگونه است که سیطرها دارای اثرگیذاری و سیتونهیا دارای
اثرپذیری هستند ،سپس از کارشناسان واسته شد امتیاز هر متغیر را وارد ماتریس کنند .نحیوۀ
امتیازدهی به متغیرها به این صورا است که صفر بدون اثرگذاری ،یم اثرگذاری ضعیف ،دو
اثرگذاری متوسط ،سه اثرگذاری بالا و چهار( Pمتغیرهای بالقوه میباشند .در نهایت روجی
به دست آمده از ماتریس به شر جدول( 1است.
جدول -1ویژگی های ماتریس توسعة گردشگری روستایی استان مازندران
مأ ذ :یافتههای تحقیق و محاسباا نرارنده 1931،
ارزشگذاری

طیف

91

اندازۀ ماتریس

1

چر ش دادهها

169

تعداد صفرها

113

تعداد یمها
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ارزشگذاری

طیف

917

تعداد دوها

310

تعداد سهها

6

بالقوه

311

جمع کل

13/33

پایایی یا پایداری

 .2 .5نقشه و نمودارهای بهدستآمده ازتجزیه وتحلیل دادهها در خروجی نرمافزارMICMAC

در این مرحله ،متغیرها شناسایی و وارد ماتریس متقا ع نرمافنار می میم شیده و توسیط
کارشناسان امتیازها داده شد .سپس نمودار مربوط به متغیرهای تأثیرگذار و تأثیرپذیر بر توسعة
پایدار گردشرری روستایی در استان مازندران ارائه شد .این نمودار از 0قسمت تشیکیل یافتیه
است و هر قسمت نشاندهندۀ مینان اثرگذاری تعدادی از متغیرهاست(شکل. 1

شکل -1ناحیهبندی متغیرها براساس میزان تأثیرگذاری
مأخذ :رهنما ،شاکرمی و عباسی1937 ،

ناحیة اول(متغیرهای ورودی یا کلیدی  :نشاندهندۀ کلیدیترین متغیرهای راهبردی توسعة
گردشرری روستایی استان مازندران در افق 1316است .این متغیرها شامل تحیریمهیای بیین-
المللی ،سیاستهای کلان دولت ،قوانین و مقرراا کشوری ،آب و هوا و بیعت منطقه است.
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ناحیة دوم(متغیرهای دارای اثرگذاری بالا  :نشاندهندۀ متغیرهاییاند که هیم تأثیرپیذیری و
هم تأثیرگذاری زیادی دارند .در واقع متغیرهایی که در این ناحیه قرار میگیرند به دلیل این که
دارای انعطاف پذیری و اثرگذاری بالا هستند با سرمایهگذاری بر روی آنها میتیوان تغیییراا
مثبت و اثرگذاری در روند فعلی ایجاد نمود .این متغیرها عبارااند از :امنیت ،نییروی انسیانی
متخصپ ،آداب و رسوم محلی ،صنایع دستی و بومی ،تعلقاا اجتماعی ،رسانههای محلیی و
دولتی ،رسانه های محلی ،برگناری جشنوارهها ،سمینارها و همایشها ،تورهیای گردشیرری،
سرمایهگذاری بخش صوصی ،زیرسا تهای رفاهی ،دماا رفاهی ،تبلیغاا برندین  ،بیه
کارگیری روشهای نوین الکترونیکی تبلیغاتی.
ناحیة سوم(متغیرهای نتیجه  :نشاندهندۀ متغیرهایی است که مینان تأثیرگذاری کم و مینان
تأثیر پذیری زیاد دارند .در واقع ،این متغیرها نقش راهبردی در توسعة گردشرری استان دارند،
اما وضعیت آنها در آینده در گرو آثار سازندۀ متغیرهای دیرراست .این متغیرها عبارااند از:
چشمهها و آبشارها ،بناهای تاریخی ،گونههای گیاهی و جانوری.
ناحیة چهارم (متغیرهای قابلچشمپوشی  :نشاندهندۀ متغیرهایی اسیت کیه تأثیرگیذاری و
تأثیرپذیری کمی دارند .این متغیرها حرکاا یا روندهای حاکمی را که تغیییراا کمیی دارنید
نشان میدهند و اصطلاحاً متغیرهای مستقل نامیده میشوند (رهنما ،شاکرمی و عباسی،1937 ،
ص . 101 .این متغیرها عبارا اند از :ر جامع گردشرری ،تورهای گردشرری ،سیاستهای
تشویقی ،مشارکت و همکاری بین سازمانی.
ناحیة پنجم :نشاندهندۀ متغیرهای وشهای یا نامعین است .از نظیر سیسیتم ایین متغیرهیا
وضعیتی نامعین در آینده دارند .این متغیرها عبارا اند از :هیچ متغیری در این محدوده از نقشه
قرار نررفته و درواقع هیچ متغیر نامعینی در جهت توسعة گردشرری روستایی استان مازندران
وجود ندارد.
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شکل -4خروجی نمودار متغیرها از نرمافزار میک مک
مأ ذ :یافتههای تحقیق و محاسباا نرارنده1931 ،

 .1 .5ارزیابی اثرگذاری مستقیم و غیرمستقیم متغیرها

در این گام ،مینان اثرگذاری مستقیم و غیرمستقیم متغیرها مورد تجنیه و تحلیل قرار میی-
گیرد .در این گام هرکدام از روابط متغیرها را توسیط نرمافینار بیه توانهیای  0 ،3 ،9 ،1و ...
رسانده و بر این اساس اثراا مستقیم متغیرها سنجیده میشود.
در تحلیل نمودار اثرگذاری مستقیم(شکل 3نمودارها باید گفیت کیه متغیرهیای بودجیه و
اعتباراا ا تصاصیافته ،سیاستگذاری های کلان ،اقلیم و وضعیت آب و هوایی منطقه ،قوانین
و مقرراا(با توجه به اسلامی بودن کشور  ،نیروی انسانی متخصپ و تحریمهای بیینالمللیی
دارای بیشترین اثرگذاری مستقیم بر عوامل کلیدی مؤثر در توسعة پایدار گردشرری روستایی
در استان مازندران هستند.
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شکل -3اثرگذاری مستقیم متغیرها بر گردشگری روستاهای منطقه
مأ ذ :یافتههای تحقیق و محاسباا نرارنده1931 ،

همانگونه که در شکل  3مشخپ است ،متغیرهای اکوتوریسم ،دماا رفاهی ،بودجیه و
اعتباراا ،برنامه رینی ،تبلیغاا برندین  ،تعلق اجتماعی ،سیاستهای کلان بیه ترتییب دارای
بیشترین مینان اثرگذاری غیرمستقیم هستند .در واقع ،آنچه در تحلیل این نمودارها مشیخپ
است ،متغیر واسطه یا میانة بسیار کمتیر وجیود دارد و اکثیر متغیرهیایی کیه دارای اثرگیذاری

مستقیم هستند دارای اثرگذاری غیرمستقیم هم هستند.

شکل -5اثرگذاری غیرمستقیم متغیرها بر گردشگری روستاهای منطقه
مأ ذ :یافتههای تحقیق و محاسباا نرارنده1931 ،
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در این مرحله و بعد از تجنیه و تحلیل ماتریس( 91*91نرمافینار مییممیم ،متغیرهیای
کلیدی یا همان پیشرانهای اصلی که دارای بیشترین مینان اثرگذاری الپ بر توسعة پایدار
گردشرری روستایی در منا ق مورد مطالعه هستند شناسایی شد .در واقع نحوۀ محاسیبة ایین
مینان( الپ اثرگذاری هر پیشران از ا تلاف امتیاز بیین میینان اثرگیذاری و اثرپیذیری هیر
پیشران مشخپ شد و در نهایت  1پیشیران بیا بییشتیرین امتییاز از نظیر یالپ اثرگیذاری
شناسایی و انتخاب شد و در جهت راحی سناریوها مورد استفاده قرار گرفت(جدول . 9
جدول -4پیشرانهای کلیدی
مأ ذ :یافتههای تحقیق و محاسباا نرارنده1931 ،
ردیف

متغیرها

میزان تأثیرگذاری

میزان تأثیرپذیری

خالص اثرگذاری

متغیرها

1

بودجه و اعتباراا

33

00

99

1

برنامه رینی

10

79

19

9

اکوتوریسم

16

71

1

پیشرانهای

3

نیروی انسانی متخصپ

11

07

13

کلیدی

0

قوانین و مقرراا

10

06

90

0

سیاستهای کلان

73

01

11

7

مدیریت تخصصی

73

01

11

1

روشهای نوین تبلیغاتی

71

00

19

در این مرحله و بعد از شناسایی مهمترین پیشران های کلیدی ،از کارشناسان واسته شید
برای هر کدام از پیشرانها فرضهایی بین  1تا  16راحی کنند و بر اساس درصد احتمیال و
اهمیت به هر کدام امتیازاتی بر حسب درصد داده شود (جدول 3و در گام بعدی این امتیازاا
وارد نرم افنار  Mopholشد ،تا سناریوها تدوین و راحی گردد.
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جدول -3فرضهای مطرح شده برای پیشرانهای اصلی
مأ ذ :یافتههای تحقیق و محاسباا نرارنده1931 ،
متغیر

H1

سیاستهای

ادامة وضعیت کنونی با روند

کلان کشوری

ننولی (30%

قوانین و
مقرراا
کشوری
اکوتوریسم
منطقه

نیروی انسانی
متخصپ

ادامة وضعیت موجود با همین
قوانین و مقرراا موجود(96%

تخصصی
روشهای
نوین تبلیغاا

و ارجی و تاثیرگذاری بر

موضوع گردشرری و جذب

گردشرری منطقه(%10

بیشتر گردشرر(16%

قوانین و مقرراا کشور(%6

تغییر در قوانین موجود در
جهت بهتر شدن اوضاع(10%

برنامهرینی در رونق بهتر

برنامهرینی در جهت حفظ محیط

اکوتوریسم منطقة

زیست اکوتویسم منطقة مورد

اکوتوریسم منطقه با عدم

گردشرری(%11

مطالعه (10%

برنامه رینی مناسب(%36
برنامهرینی در جهت استفاده

عدم استفاده از نیروهای
متخصپ در جهت توسعة

ادامة روند کنونی(%16

گردشرری منطقه(%97

بلندمدا در جهت توسعة
گردشرری منطقه (%10

مدیریت

تغییر رویه در زمینة سیاست دا لی

تغییر سیاستهای مرتبط با

از دست رفتن موقعیت کنونی

تدوین راحی برنامههای
برنامهرینی

H2

H3

کمبود مدیران متخصپ (%10

ادامة وضعیت کنونی با روندی
ضعیف تر(%10
عدم استفاده از مدیران کاربلد و
صاحب فن(%13

بودجه و
اعتباراا

از ریق بخش صوصی(%13

تدوین برنامهرینی کوتاه
مدا و عدم موفقیت ر -
های توسعة گردشرری(%19
ادامة وضعیت فعلی(%10
عدم برنامه رینی در جهت

ادامة روند فعلی(%93

توسعة گردشرری(%11
افنایش اعتباراا سرمایهگذاری

جهت توسعة گردشرری
منطقه(%10

بهرهگیری از روشهای نوین
جهانی تبلیغاتی در جهت

از نیروهای متخصپ در

توسعه و معرفی برندین
گردشرری و منطقه با استفاده
از تبلیغاا نوین(%10
کاهش مینان اعتباراا به دلیل

ادامة وضعیت موجود(%11

تحریمهای بین المللی در
آینده(%36
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ادامة جدول -3فرضهای مطرح شده برای پیشرانهای اصلی
ما ذ :یافتههای تحقیق و محاسباا نرارنده1931 ،
متغیر

سیاستهای کلان کشوری

H4

تاثیرگذاری عواملی ارج از سازمان بر رویة
کنونی سیاست ها(16%

H5

سیاستهای کلان کشور (6%

تدوین و راحی قوانین مخصوص موضوع

بدتر شدن روند کنونی قوانین و

گردشرری(%10

مقرراا(%16

اکوتوریسم منطقه

ادامة روند کنونی(%13

اکوتوریسم منطقه(%6

نیروی انسانی متخصپ

تغییر در روند کنونی با روندی تدریجی(%17

نیروی انسانی متخصپ(%6

قوانین و مقرراا کشوری

برنامهرینی
مدیریت تخصصی
روش های نوین تبلیغاا

برنامهرینی در جهت افنایش اشتغال و
درامدزایی گردشرری منطقه (%90
بهره گیری از مدیران متخصپ و بومی
منطقه(%91
عدم آگاهی و نبود برنامه برای آشنایی با شیوه-
های نوین معرفی برند گردشرری(%19

برنامه رینی(%6
مدیریت تخصصی(%6
روشهای نوین تبلغیاا(%6

همسانسازی اعتباراا شهر مرکنی و
بودجه و اعتباراا

روستاهای منطقه جهت توسعة گردشرری

بودجه و اعتباراا(%-1

همنمان منطقه(%16

در این مرحله ،بعد از آن که امتیازهای هر متغیر تعییین شید از سیناریوهای راحیشیده،
روجی گرفته شد و در نهایت از بین  16666سناریو ارائه شیده تعیداد  3066سیناریو دارای
اعتبار ،شناسایی شد و با توجه به رقم بالای این تعداد سناریو  16سیناریو کیه دارای بالیاترین
مینان اینرسی و تکرار بالای  %36و در بین  16سناریوی اول بودند انتخاب شد و در گام بعدی
با توجه به بالا بودن اینرسی دو سناریوی اول و تکرارپذیری بالا در سناریوهای بعدی به عنوان
سناریوهای پایه مورد تحلیل قرار گرفت(جدول. 0
سناریوی اول :این سناریو با داشتن اینرسیی  06/11بیهعنیوان محتمیلترین و مقیاومترین
سناریو در برابر تغییراا احتمالی(مثبت و منفی شناسایی شد .نکتة حیائن اهمییت در سیناریو
اول؛ سناریوهای مطلوب با  9فرض و سناریوی بحرانی با  1فرض ارائه شدهاند .همچنین ،این
سناریو با داشتن  9وضعیت بینابین نشان از وضعیت متوسط عوامل مؤثر در توسعة گردشرری
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روستایی در منطقه دارد و نکتة با اهمیت این موضوع این است که اگر در ایین سیه وضیعیت
بینابین برنامه رینی مناسبی صورا نریرد گردشرری منطقه به سمت وضعیت بحرانی حرکیت
واهد کرد و بالعکس میتوان با برنامهرینی درست ،ایین سیناریوهای بینیابین را بیه سیمت
مطلوبیت سو داد.
جدول -5سناریوی اول
مأ ذ :یافتههای تحقیق و محاسباا نرارنده1931 ،
ردیف

1
1
9

سناریو

افنایش اعتباراا سرمایهگذاری از ریق بخش صوصی با توجه به
سودآوری صنعت گردشرری
برنامهرینی در جهت افنایش اشتغال و درآمدزایی گردشرری منطقه
از دست رفتن موقعیت کنونی اکوتوریسم منطقه با عدم برنامهرینی
مناسب

وضعیت سناریو

عامل کلیدی

مطلوب

بودجه و اعتباراا

مطلوب

برنامه رینی

بحرانی

اکوتوریسم
نیروی انسانی

3

عدم استفاده از نیروهای متخصپ در جهت توسعة گردشرری منطقه

بحرانی

0

ادامة وضعیت موجود با همین قوانین و مقرراا موجود

بینابین

قوانین و مقرراا

بینابین

سیاستهای کلان

مطلوب

مدیریت تخصصی

0
7
1

ادامة وضعیت کنونی با روند ننولی(در زمینة سیاست های دا لی و
ارجی
بهرهگیری از مدیران متخصپ و بومی منطقه در جهت رشد و توسعة
گردشرری روستاها
ادامة روند فعلی و نبود استراتژی مناسب در این حوزه

بینابین

متخصپ

روشهای نوین
تبلیغاتی

سناریوی دوم :این سناریو با داشتن اینرسی( 06به مانند سناریوی اول از وضعیت ثباا و
پایداری بالایی بر وردار است و فقط در زمینة فرضهای مربوط به پیشران مدیریت تخصصی
دارای تغییر در فرضها بوده است .به وری که در این سناریو تعداد سناریوهای فاجعه نسبت
به سناریوی قبلی  1عدد بیشتر شده است و از تعداد سناریوهای مطلوب  1عدد کمتیر شیده
است .بنابراین ،میتوان گفت این سناریو از وضیعیت بحرانییتیری نسیبت بیه سیناریوی اول
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بر وردار است و با توجه به تکرار بالای  %11در سناریوهای بعدی ،ایین دو سیناریو نشیان-
دهندۀ وضعیت آیندۀ پیشبینی شده برای توسعة گردشرری روستاهای مورد مطالعه هستند.
جدول  -6سناریو دوم
مأ ذ :یافتههای تحقیق و محاسباا نرارنده1931 ،
ردیف

1

سناریو

افنایش اعتباراا سرمایهگذاری از ریق بخش صوصی با توجه به

وضعیت
سناریو

عامل کلیدی

مطلوب

بودجه و اعتباراا

مطلوب

برنامهرینی

بحرانی

اکوتوریسم

3

عدم استفاده از نیروهای متخصپ در جهت توسعة گردشرری منطقه

بحرانی

نیروی انسانی متخصپ

0

ادامة وضعیت موجود با همین قوانین و مقرراا موجود

بینابین

قوانین و مقرراا

بینابین

سیاستهای کلان

7

عدم استفاده از مدیران کار بلد و صاحب فن

بحرانی

مدیریت تخصصی

1

ادامة روند فعلی و نبود استراتژی مناسب در این حوزه

بینابین

روشهای نوین تبلیغاتی

1
9

0

سودآوری صنعت گردشرری
برنامهرینی در جهت افنایش اشتغال و درآمدزایی گردشرری منطقه
از دست رفتن موقعیت کنونی اکوتوریسم منطقه با عدم برنامهرینی
مناسب

ادامة وضعیت کنونی با روند ننولی(در زمینة سیاستهای دا لی و
ارجی

 .6نتیجهگیری و پیشنهادها

پدیدۀ گردشرری در جهان معاصر یکی از پویاترین فعالییتهیای انسیانی اسیت کیه آثیار
اقتصادی ،اجتماعی ،فرهنری ،زیسیتمحیطی و سیاسیی آن در جهیانی کیه زنیدگی مییکنییم
تحولاا و دگرگونی های زیادی را به وجود آورده است و در توسعة منطقهای نقش مهمی را
ایفا نموده ،بهگونهای که از آن بهعنوان یکی از رویکردهای مهم توسعهیافتری جوامع نام بیرده
میشود .لذا هدف از پژوهش حاضر ،شناسایی عوامل کلیدی مؤثر و بررسی مینان اثیرگیذاری
آنها بر وضعیت آیندۀ توسعة پایدار گردشرری منا ق روستایی در استان مازندران بیود و در
این تحقیق تلاش شد بیا رویکیرد سیناریونراری و اسیتفاده از متغیرهیای میدیریتی -نهیادی،
اقتصادی ،برنامهرینی ،بیعی و اجتماعی و اقتصادی سیناریوهایی را در جهیت بهبیود آینیدۀ
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گردشرری روستایی در استان مازندران تدوین کرد .بدین منظور ،ابتدا متغیرها و قابلییتهیای
اثر گذاری گردشرری روستایی بر تقویت گردشرری اسیتان مازنیدران از نظیراا کارشناسیان
شناسایی و استخراج شد.
سپس کارشناسان در ماتریس متقا ع نرمافنار MICMACبه این قابلیتها امتیاز دادند .بیا
توجه به روجی به دست آمده از نرمافنار ،شا پ پرشدگی برای متغیرها با  1بار چیر ش
دادهای عدد  13/33درصد به دست آمد .این امر مؤید تأثیرگذاری زیادی متغیرها بیر یکیدیرر
است و کارایی ا لاعاا به دست آمده از نظر نخبران را نشان میدهد.
بنابراین 1 ،متغیر کلان اثرگذار بر توسیعة گردشیرری روسیتایی در اسیتان شناسیایی و بیا
استفاده از نرم افنار میممم ،مینان تأثیرپذیری و تأثیرگذاری آنها تعیین شد .سپس با استفاده
از نظر کارشناسان برای هر یم از متغیرها  1دسته فرضهایی راحی شد و ارتبا اا فرض-
های متغیرها سنجیده شد .در گام نهایی با استفاده از نرمافنار  Morpholسیناریوهیای نهیایی
تدوین شد .سناریوهای تدوین شده در 3سطح بحرانی ،بینابین ،مطلوب و میانیه تیدوین شید.
بنابراین ،دو سناریو معرفی شد ،به وری که سناریو اول با داشیتن اینرسیی  06/11بیهعنیوان
محتملترین و مقاومترین سناریو در برابر تغییراا احتمالی(مثبت و منفی شناسایی شید .ایین
سناریو با داشتن  9وضعیت بینابین نشان از وضعیت متوسط عوامل مؤثر در توسعة گردشرری
روستایی در منطقه دارد .سناریو دوم با داشتن اینرسی( 06به مانند سناریوی اول از وضیعیت
ثباا و پایداری بالایی بر وردار است و فقط در زمینة فرضهای مربوط به پیشیران میدیریت
تخصصی دارای تغییر در فرضها بوده است .به وریکه در این سیناریو تعیداد سیناریوهای
فاجعه نسبت به سناریوی قبلی  1عدد بیشتر شده است و از تعداد سناریوهای مطلوب  1عدد
کمتر شده است .بنابراین ،میتوان گفت این سناریو از وضعیت بحرانیتری نسبت به سناریوی
اول بر وردار است .بنابراین ،با توجه به تحلیل دادهها ،سناریو اول بهترین سناریو را به یود
ا تصاص داده است و برای تبیین توسعة گردشرری روستایی در استان مازندران پیشنهاد داده
میشود .در راستای بهبود توسعة گردشرری روستایی استان مازندران پیشینهادهایی بیه شیر
ذیل ارائه میشود.

مجلّة جغرافیا و توسعة ناحیهای

961

شمارۀ سی و چهارم

 -1توجه جدی مدیران گردشرری استان مازندران به پیشرانهای مؤثر بر توسعة گردشیرری
روستایی استان و افنایش اعتباراا سرمایهگذاری از ریق بخش صوصی با توجیه بیه
سودآوری صنعت گردشرری که جنء سناریوهای مطلوب می باشد.
 -1برنامهرینی در جهت افنایش اشتغال و درآمدزایی گردشرری منطقه که جنء سیناریوهای
مطلوب است.
 -9توجه به برنامهرینی مناسب برای استفاده از موقعیت کنونی اکوتوریسم منطقه.
 -9تقویت و ارتقاء سیستمهای مدیریت توسعة پایدار گردشرری و ارائة آموزشهای مختلف
به مدیران و مردم محلی در سطو مختلف اقتصادی ،اجتماعی و زیستمحیطی.
کتابنامه
 .1بهنادی ،ص؛ رهنما ،م .ر؛ جوان ،ج .و عنابستانی ،ع .ا . 1937( .شناسایی عوامل کلیدی میوثر بیر
توسعه گردشرری با رویکرد آینده نراری ،مطالعه موردی :استان یند .فصلنامه مطالعاا جغرافیایی
منا ق شم .1 .01-97 ، 3(99 ،ا
 .1تقوایی ،م .و حسینی واه . 1930( . ،برنامهرینی توسعة صنعت گردشرری مبتنی بر روش آینده-

پژوهی و سناریونویسی ،مطالعة موردی :شهر یاسوج .فصلنامة برنامهرینی و توسیعة گردشیرری،
.9 .1-96 ، 19(0

 .9تقوی ،م .و قلیپور سلیمانی ،ع . 1911( .عوامل مؤثر بر رشد صنعت گردشرری ایران .پیژوهش-
های اقتصادی.101-171 ، 9(3 ،
 .3ده ده زاده سیلابی ،پ .و احمدیفرد ،ن . 1931( .تعییین پیشیرانهیای کلییدی میؤثر بیر توسیعة

گردشرری با رویکرد آیندهپژوهی ،مطالعیة میوردی :شهرسیتانهیای اسیتان مازنیدران .جغرافییا و
پایداری محیط.79-13 ، 96(3 ،
 .0رهنما ،م .ر؛ شاکرمی ،ک .و عباسی . 1937( . ،شناسایی و تحلیل پیشرانهای میؤثر بیر توسیعة
منطقهای استان البرز با رویکرد برنامهرینی سناریومبنا .آمایش سرزمین.193-100 ، 11(16 ،
 .0رورده ،ه؛ باعقیده ،م .و داداشی رودباری ،ع . 1939( .بررسیی اثیر توپیوگرافی بیر پتانسییل اقلییم
گردشرری ،مطالعة موردی :استان مازندران ،مجلة برنامهرینی و توسعة گردشرری-117 ، 11(9 ،
.166
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 .7زالی ،ن .و پورسهراب ،آ . 1930( .آیندهنراری توسعة منطقهای با رویکرد تلفیقی سناریونویسیی و
مدل تحلیلی SWTO؛ مطالعة موردی :استان گیلان .برنامهریینی و آمیایش ف،یا-116 ، 37(11 ،
.113
 .1زرآبادی ،ز.س .و با بایی ،س.س . 1939( .ساماندهی سکونتراههای روستایی شهرستان دماوند
بر اساس شا پهای شبکة منطقهای با بهرهگیری از تکنیم تاپسییس .فصیلنامیة پیژوهشهیای
روستایی.330-300 ، 11(0 ،
 .3فرجی ،ا؛ نعمیتپیور ،م .و عشیریه ،ا . 1930( .تحلییل سیسیتمی اثیراا مثبیت و منفیی توسیعة
گردشرری ایران با رویکرد آیندهپژوهی .دو فصلنامة مطالعاا اجتماعی گردشرری-113 ، 3(0 ،
.101
 .16قادری ،ر؛ هادیانی ،ز؛ محمدی ،ک .و ابوبکری ،ط . 1936( .استراتژیهای برنامهریینی منطقیهای

گردشرری با استفاده از تکنیم SWO؛ مطالعة موردی :شهرستان پیرانشهر .فصلنامة برنامهریینی
منطقه ای.17-36 ، 1(1،
 .11موسوی ،م.ن؛ جلالییان ،ا .و کهکیی ،ف ، 1930( .تیدوین سیناریوهای عوامیل میؤثر بیر توسیعة
گردشرری استان اذربایجان غربی با استفاده از سناریو وینارد .گردشرری شهری.01-33 ، 9(3 ،
 .11ناظمی ،ا .و قدیری ،ر . 1910( .آیندهنراری از مفهوم تا اجرا .تهران :مرکن صنایع نوین.
 .19نصر ،ط . 1930( .جایراه نشانه شناسی شهر ایرانی در گردشرری در راستای آیندهپژوهی برنامیه-
رینی شهری و توسعة پایدار .فصلنامة برنامهرینی منطقهای.113-166 ، 13(0 ،
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