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 چکیده

-بررسیی میینان اثیرو  مؤثرکلیدی عوامل  شناساییهدف اصلی این تحقیق،  اهداف:

منطقیة پایدار گردشیرری منیا ق روسیتایی در آیندۀ توسعة ها بر وضعیت گذاری آن

-راهبردهیای اجراییی، سیاسیتی برای تدوین یتواند راهنمااست که می ورد مطالعهم

 مازنیدران پذیری روسیتاهای اسیتانمطلوب زیستآیندۀ رینی و تحقق برنامهگذاری، 

 باشد.

 اسیت. تحلیلیی -توصیفیروش از جهت کاربردی و  از نظر هدف نوع تحقیق :روش

نامه و مصیاحبه  اسیتفاده پرسش)ی و میدانیاکتابخانهروش  از هابرای گردآوری داده

 از کارشناسیان سیازمان مییرا  نفیر 36شیامل  آماری این تحقییقجامعة شده است. 

دانشراه است. بیرای تجنییه و تحلییل استادان و  ، گردشرری و صنایع دستیفرهنری

 .استفاده شد Morpholو  MICMACافنارها از نرمداده

گیذار بیر تقوییت متغییر کلیان اثیر 1تحقییق نشیان داد کیه  یهایافته: نتایج /هایافته

افینار مییم میم، میینان نیرم از هگردشرری روستایی در استان شناسایی و با اسیتفاد

 آمدهدسیتبهها تعیین شد. همچنیین شیا پ پرشیدگی آن یگذارثیرأی و تپذیرثیرأت

رهیا و عوامیل ی متغیرگیذاریتأثکه این امر مبیین ضیریب بالیای  است 33/13برابر با 

 ت.بر یکدیرر اس شدهانتخاب

عنوان بیه 11/06سناریو اول با داشتن اینرسی  ،بر اساس نتایج تحقیق گیری:نتیجه

نفیی  مثبیت و م)ترین سناریو در برابیر تغیییراا احتمیالیترین و مقاوممحتمل

D
O

I:
 1

0
.2

2
0
6
7
/g

eo
g
ra

p
h

y
.v

1
8
i1

.8
5
2
8
2

 

قال
م

ة 
شی

وه
پژ

 

 

 

mailto:z.sharifinia57@gmail.com


 چهارمای                                         شمارۀ سی و مجلّة جغرافیا و توسعة ناحیه                                                       111

 

فرض و سناریوی بحرانیی  9سناریوی مطلوب با شناسایی شد. در این سناریو، 

وضعیت بینابین نشیان از  9این سناریو با داشتن  ،شد. همچنین ض ارائهفر 1با 

 گردشرری روستایی در منطقه دارد.توسعة در  مؤثروضعیت متوسط عوامل 

 .، استان مازندراننویسیسناریو ،گردشرری ،پایدارتوسعة  :هاکلیدواژه 

 مقدمه .2

 تیرین صینایع دنییا مطیر وعترین و متنعنوان یکی از بنرگبه گردشرری ،در حال حاضر

 ،است و رشد سریع آن تغییراا اجتماعی، اقتصادی و محیطی فراوانی را به دنبال داشته است

 پیوری و قلیی)تقومهم مطالعاتی بین پژوهشرران مبدل شده است زۀحوبه یم  ،به همین دلیل

-رسیا تگذاری در زیگردشرری نقش مهمی در ترغیب سرمایه  .103 ، ص.1911 سلیمانی،

 مستقیم در سراسر دنییا داشیته اسیتزایی مستقیم و غیربرای دولت و اشتغال ها، ایجاد درآمد

بعدی  ود، علاوه با ماهیت چند این صنعت  .370 ص. ،1611، 1سیلاک، کنوز، بالان و دینچو)

)دواییر، ادواردز،  مینبیان ةجامعیای در سیسیتم مین نیاز گردشرران، باعث تغییراا عمدهأبر ت

مهمیی در ابعیاد اجتمیاعی، اقتصیادی و  یاییمنا جیادیاو   03 ص. ،1663، 1میشیلیس و ادلر

، )زونی  اسیت شیده ایمنطقهمحیطی در جهت رفع نیازهای زندگی جوامع شهری و زیست

-از یم  رف، زمینه را برای بهبیود اشیتغالبه  وری که   .913 ص. ،1661، 9دن  و شیان 

ای در هیای منطقیهای و کیاهش نیابرابریکارکردهای توسعه نوعدرآمدی، تزایی و تنوع منابع 

توانید رهییافتی بیرای ، میی رف دیریر از، و  197، ص. 3،6161)سبله دکنفراهم میکشورها 

لی و  ؛ 131، ص. 1660، 0نیجکمو  وتنی)گیا ای باشداقتصادی در قلمرو ملی و منطقه ةتوسع

کسب درآمد ان یم فرصت مناسب برای صادراا، وعن، بهبنابراین . 111، ص. 6116، 0ن اچ

                                                             
1. Ciolac, Csosz, Balan, & Dincu 

2. Dwyer, Edwards, Mistilis, & Adler 

3. Zhong, Deng & Xiang 

4. Sebele 

5  . Giaoutzi & Nijkamp 

6. Lee & Chang 
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 ، ص.1611 ،1ن  و راین)ز های اقتصادی در منا ق روستایی است ارجی و کاستن از چالش

193.  

این  اقتصادی روستاها، ةتوسعدر  های پیرامونی آنو فعالیت با توجه به اهمیت گردشرری

 نیافتیهی در حال توسیعه و توسیعه هادر کشور رینیترین اجناء برنامهپیچیدهیکی از صنعت 

در واقع گردشیرری در بسییاری از کشیورهای  . 3 ، ص.1930 ، واهینیحستقوایی و ) است

 وجهیعنیوان فعیالیتی چنیدو بیه باشیدمیترین کسب و کارهای بشری پیچیده یکی از جهان،

زاییی، کسیب اشتغالبه توان جمله میآن گوناگون است که از  دارای کارکردها و اثراا مثبت

 ،قیادری، هادییانی، محمیدی و ابیوبکری) دکرها اشاره درآمد، جذب ارز و تقویت زیرسا ت

تیرین ، یکی از جذابییازدرآمدزایی و اشتغال ۀوعدبا  روستایی گردشرری  .13 ص.، 1936

ر در راستای بهبود رشد اقتصادی و بالا رفتن کیفیت زندگی افراد د پایدار ةتوسعهای استراتژی

-یعنیی رقابیت ،تیری از توسیعهتواند در مفهوم گستردهکه می رسدبه نظر می منا ق روستایی

شیود، نقیش سیا تار اقتصیادی ییاد میی ةحلق ةمننلی که امروزه از آن به یپذیری در روستاها

پیذیری رقایت ،بنابراین  .73 ص.، 1931 ،و احمدی فرد ده ده زاده سیلابی) ی را ایفا کندمؤثر

ها با رویکرد های پابرجا و مبتنی بر  راحی پیشراننیریای بدون دستیابی به برنامهمینهدر هر ز

منیا ق روسیتایی  لیذا.  3 ، ص.1313 ،1 شیووانجر) پذیر نخواهد شدپژوهی محور امکانآینده

رویکیرد تیا بیا  هسیتند، نیازمند آن دنداررا پایدار نره روستایی گردشرری  دنبرای اینکه بتوان

های ا یر مورد توجه کارشناسان ایین حیوزه که در سال دنمورد بررسی قرار گیر ژوهیپدهآین

-، بلکیه بهیرهموجودع نه تنها شنا ت از وض، این صنعت ةتوسعزیرا برای  ؛استقرار گرفته 

 است.لازم و ضروری  نین گیری از رویکردهای آینده پژوهی

-ها و ظرفیتجاذبه بودن دارابا است که استان مازندران  ،این پژوهش ةمطالعمورد  ةمنطق

سیاله  شیود کیه هیرهای گردشرری کشور محسوب مییکی از قطبگردشرری  فراوان های

 ةتوسیع، تیدوین راهبردهیای رواز این. پذیرای گردشرران بسیاری از اقصی نقاط کشور است

هیای عیام یقانونمنید مبتنی بر چهارچوبهای عینی، گردشرری روستایی متناسب با واقعیت

                                                             
1. Zeng & Ryan 

2. Schwaninger 
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 جهیتعنوان گام مهمی ، بهروستایی های گردشرریگیری برنامهپژوهی و جهترویکرد آینده

مطلیوب  ةتوسیعانیداز رسد تا با اتمام آن بتوان چشمضروری به نظر می استانة توسعرشد و 

صنعت  ةتوسعلذا  ای را محقق سا ت.های منطقههای روستایی و کانونگردشرری، در عرصه

روستاهای این استان ایفا کنید،  ةتوسعگذاری در رشد و ثیرأواند نقش مهم و تتیی مگردشرر

ریینی پذیر  واهید بیود کیه بیا برنامیهزمانی امکان ،اما دستیابی دائم به این منایا و مطلوبیت

ایین تحقییق،  اساس، هدف اصلیبر این  بستر این کار فراهم شود.آینده،  متمرکن برو  صحیح

پاییدار  ةتوسعۀ آیندوضعیت بر ها  گذاری آناثر ۀنحوو بررسی مینان و  مؤثرمل شناسایی عوا

ی بیرای تیدوین یتوانید راهنمیااست که می مورد مطالعه ةمنطقدر  روستایی گردشرری منا ق

 پیذیریزیسیتمطلیوب  ۀآینیدریینی و تحقیق برنامیهگیذاری، راهبردهای اجرایی، سیاسیت

 .باشدروستاهای این استان 

 تحقیق ةینپیش. 1

 شیده، انجیام موضیوع با ارتباط در که هاییپژوهش بررسی و مطالعه علمی تحقیق هر در

 ها،آن تکامل و توسعه و دیرران پژوهش نتایج به دستیابی بدونکه  چرا است، ضروری و لازم

تیرین بییش ،بنیابراین نیسیت. میسیر بهتیر تحلییل و تجنییه و مناسب پاسخ به رسیدن امکان

مربوط  روستاییگردشرری و گردشرری  ةتوسع ةنیزم صورا گرفته در کشور ما درمطالعاا 

 اسیت. شیده اشیارهبوده است که به تعدادی از این موارد  هاو همایش هانامهپایان ،به مقالاا

در در پژوهش  یود بیه ایین نتیجیه رسییدند کیه   1937)بهنادی، رهنما، جوان، و عنابستانی

. سیطح دشیانتخیاب  ندییاستان  یگردشرر ةتوسع یدیان عوامل کلعنو عامل به 16مجموع، 

 سیم،یتور ةتوسیعاعتباراا  پیهدفمند کردن تخص ،یمحل ةجامع یاقتصاد تیتوسعه و وضع

و  یفیو کاهش ک یو هوشمند،  شکسال یا لاع رسان ،نقل،  دماا و حمل رسا تیتورم، ز

 نیروابیط بی ةتوسیعو صیلا  د و امیردم نهیا یهاسازمان جامع، ر   ت،یامن ،یمنابع آب یکم

 پورسیهرابو  یزال بودند. ندیاستان  یگردشررة توسعبر  رگذاریتأث یدیاز عوامل کل یسازمان

ای اسیتان منطقه ةتوسععامل کلیدی در  10 که ند  در پژوهش  ود به این نتیجه رسید1930)

سیناریو  17. تیه شیدها در نظر گرفوضعیت محتمل در آینده برای آن 31د که نگیلان نقش دار
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روی سناریوهای ر های انجام شده ب. براساس تحلیلدشسناریو قوی استخراج  0باورکردنی و 

اسیتان ۀ آینیدقوی، سه سناریو اول شرایط مطلوب و دو سناریو آ ر شرایط بحرانیی را بیرای 

نهایت براساس نقاط قوا، ضعف، فرصت و تهدییدهای ارائیه شیده بیرای  رددهد. نشان می

-راهبردها و جهیت ،SWOT گیری از نتایج مدل تحلیلیم از سناریوهای قوی و با بهرههری

پیور و فرجی، نعمیت .شد ارائهاستان  ةتوسعهای کلان جهت تحقق سناریوهای مطلوب گیری

در  داریپا ستمیس میبه  دنیرس یبراکه  ندبه این نتیجه رسید دپژوهش  و  در 1930)عشریه

اول  ةدرجیدر  یطییحم سیتیزۀ زحیودر  ژهیو به رگذاریتأث یمنف توجه به اثراا ،یگردشرر

 جهیت بیه سیمیو ر یوجهی اثیراا دوبر کیاهش  دیبایدوم م ةمرحلقرار دارد و در  تیاهم

-مفهیوم نشیانه بیه توجیهر پژوهش  یود   د1930نصر) بودن، تمرکن شود. ینیبشیپ رقابلیغ

 بیرای ابیناری عنیوانییه شهر را لبدیکا هویت هایمؤلفه به توجه آن تبع به و شهری شناسی

 به گرفته صورا مطالعاا تحلیل ضمن بعدة مرحل . درگرفت نظر در پایدار گردشرریة توسع

-نشیانه پیشنهادی از ابنار استفاده با پایدار گردشرری به توجه راستای در پیشنهادی مدل ةارائ

 کالبدی هویت هایمؤلفه نماییباز با توانمی که آن بود از حاکی حاصل . نتایجپردا ت شناسی

 ةتوسیع اهداف از یکی که پایدار گردشرری راستای در شهری شناسینشانه به و توجه شهرها

در پژوهش  ود به این نتیجه رسیدند که   1611)1تیو اسم یمابرداشت.  گام باشدمی پایدار

کمبود  لیبه دل 1611 لیو تا اوا ستین داریپا  Cat Baۀریجندر  یگردشرر ةتوسع یفعل ریمس

  جیادیباعیث ا نییروبرو  واهید بیود و ا ییهاتیبا محدو  تیجمعاز حد  شیب یآب، آلودگ

یط زیسیت  واهید مح بیمنابع و تخر رفتن نیاز بیش، فرسا، نقل و حمل ةزمینمشکلاتی در 

در پژوهش  ود به این نتیجه رسییدند کیه چنیدین اسیتراتژی   1611)1نینگوداک و اویدشد. 

های پیشنهاد شد، اما در برنامه 1616تا سال Wielkopolska ةمنطقگردشرری در  ةوسعتبرای 

رینی سیناریو در گردشیرری توجیه پذیری و برنامهرینی انعطاف، برنامهپایدار ةتوسعقبلی به 

  در پژوهش  ود به این نتیجیه رسییدند 1610)9لوب، رجندرز، کاسرس و بوسمن. نشده بود

ها، روش جدییدی در گردشیرری و مرکن بر مفهوم سبم زندگی در هتلکه تفکر  راحی و ت

                                                             
1. Mai & Smith 

2. Awedyk & Niezgoda 

3. Lub, Rijnders, Caceres & Bosman 
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ی قطعیی ارائیه سیونویسنارهای روش دری باارزشهای ی را ایجاد کرده و جایرنیننوازمهمان

  دادند.

 شناسی تحقیق. روش4

 . روش تحقیق2. 4

 علیم جدید هایروشاساس  بر ماهیت جهت از و یکاربرد هدف،لحاظ  از حاضر قیتحق

گرفتیه  انجام کیفی یهامدل از ترکیبی یریکارگ به با که است یاکتشاف و تحلیلی ی،پژوهندهیآ

دهی بیه صورا گرفت و برای وزننامه باز و از  ریق مصاحبه های کیفی با پرسشدادهاست. 

از هیا و متغیرهیا ی تحلییل شیا پبیرادلفی اسیتفاده شیده اسیت.  ةنامپرسش ها ازشا پ

مم، جهیت انجیام افنار میمنرمشده است. بهره گرفته  Morpholو  Mic Mac یافنارهانرم

سهولت انجام تحلییل سیا تاری  منظور بهمحاسباا سنرین ماتریس اثراا متقابل و همچنین 

شناسیایی و  نظیر مورد ۀحوزرا در  هامؤلفهابتدا متغیرها و  افنارنرمدر این است.  شده ی راح

انند تحلیل اثراا وارد نموده و مینان ارتباط مییان ایین متغیرهیا بیا سپس آن را در ماتریسی م

-میی ریتیأثو متغیرهای موجود در سیطرها  شده دادهتوسط  برگان، تشخیپ  همربو  ۀحوز

هیای بدین ترتییب مجموعیه متغیرهیای داده  .13، ص.1930  واه،)تقوایی و حسینی گذارند

ی را نشیان ریرپیذیتأثها، مینان های متغیرهای ستونی و مجموعه دادهرگذاریتأثسطرها، مینان 

بیدون  ةمننلی بیهشود و عدد صیفر سه سنجیده می تا صفر واهد داد. مینان ارتباط اعداد بین 

 ریتیأث ةمننلیبه 9عیدد  تیدرنهامتوسط، و  ریتأثضعیف، عدد دو  ریتأث ةمننل به، عدد یم ریتأث

 بیه دسیت x*xباشد، یم میاتریس  x شدهشنا تههای تعداد متغیر اگر ،باشد. بنابراینزیاد می

 میوردهیای روش تحلیل اثراا متقابل به بررسی سیستم بر اساس Morpholآید. همچنین می

پذیری عوامل به روابط گذاری و اثرافنار علاوه بر نمایش ماتریس اثراین نرمپردازد. می مطالعه

 پیردازد.مشترکی با میم مم دارد، می تیابلقاین عوامل بر یکدیرر که  میرمستقیغمستقیم و 

 استان مازنیدران گردشرری ۀحوز نامتخصص و مدیران کارشناسان، ،تحقیق این آماری ةجامع

 مازنیدران، دانشیراه اسیاتید شیامل دسترسیی در تیایی 36ةنمونی از منظیور بیدین. باشیندمی

پیژوهش میرتبط بیا فعالییت و  ةحیطگردشرری جهاد دانشراهی که  ۀدکوهشپژپژوهشرران، 
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اسیتان و گردشیرری  یدسیتعیفرهنری، صنا کارشناسان سازمان میرا  اند وگردشرری داشته

 .دش  استفاده مازندران ۀموز ةکتابخانکل، معاونت و  ۀادار) مازندران

 مورد مطالعه  ةمنطق .1. 4

د حیدو کیلومترمربیع 3/19700 معیادل یدر شمال کشور و بیا وسیعتواقع استان مازندران 

 37درجیه و 90عیرض جغرافییاییبردارد. این اسیتان در درصد از مساحت کشور را در 30/1

شیرقی قیرار  ةدقیق16درجه و 03دقیقه تا  93درجه و 06و شمالی ةدقیق 93ودرجه 90 دقیقه تا

 هیایقطب ترینمهمیکی از  ،میلیون گردشرر 16سالانه بیش از  دارد. این استان با پذیرا بودن

از شیر  بیا اسیتان  ،از شمال با درییای  ینر ،موقعیت نسبینظر  ازدشرری کشور بوده و گر

سمنان، تهران، البرز و قنوین همسایه  هایاستانجنوب با  از غرب با استان گیلان و از ،گلستان

از سیطح  -17متیر و حیداقل ارتفیاع اسیتان  0076مازنیدران  . حداکثر ارتفاع اسیتانباشدمی

جبال البرز واقع در جنوب استان بنرگ و کوچم از سلسله باشد. صدها رودمیدریاهای آزاد 

، ص. 1939 ،رورده و داداشی رودبیاری) گردندمیزهکشی  و به دریای  نرسرچشمه گرفته 

 119از جمعیت سه میلییون و  1930 سال مسکن و نفوس سرشماری عمومیاساس  بر  .163

سه هنار  در بیش از درصد  37)هنار نفر 066 و یونمیل یمحدود  استان مازندرانهنار نفری 

جنرلی واقیع شیده  ةمنطق ةحاشیا روستای این استان در دا ل ی 1966 .روستا سکونت دارند

انداز  بیعی و زیبا سیالانه پیذیرای گردشیرران با بر ورداری از  بیعت بکر و چشمت که اس

 بسیاری از اقصی نقاط ایران هستند. 
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 استان مازندرانموقعیت  -2شکل

  1931استانداری مازندران، GIS  ا لاعاا و، فتر آمارما ذ: د

 مبانی نظری .3

بیه  یور گیذاری ابینار سیاسیت عنیوانبهمیلادی  76 ةدهاز اوایل  پژوهیندهیآعلم و هنر 

 بیهمیلیادی  36 ةدهیژاپن به کار گرفته شد، اما از اواییل  ژهیوبهرسمی در چند کشور محدود 

المللی برای توانمندسازی کشیورها ایین روش بیه کیار گسترده با همکاری نهادهای بین ر و

 افتهیتوسعهرینی علم و تکنولوژی در اکثر کشورهای رویکرد غالب برنامه هگرفته شد و امروز

پژوهیی، فراینید آینیدهبسیتر  در تعریف فرهنی  و . 119، ص.1910 )ناظمی و قدیری، است

فنیاوری را گیردآوری و  ۀدربیاررران مختلیف فمند است که انتظار بازیشده و هد سازماندهی

اقتصیادی و اجتمیاعی  ةتوسیعکند تا حامی آینده را تدوین می ۀدربارهای راهبردی اندازچشم

نویسیی یکیی از سیناریو ،بنیابراین . 01 ، ص.1930 ،موسوی، جلالیان و کهکی) شودگسترده 

ها، ها و شنا ت شرایط، تهدیداا، فرصتتحلیل سیاستپژوهی، ابناری برای های آیندهروش

 ةتوسیعریینی سیناریو بیا تأکیید بیر پیس برنامیه گردشرری است. ۀآیندهای نیازها و ارزش

 ةتوسیعممکین در تصیمیماا  ایینیدهگردشرری، روشی منظّم جهیت بیه تصیویر کشییدن آ
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 دنبال داشیته باشیدگردشرری کشورها به  ةتوسعواند نقش مهمی در تیگردشرری است که م

، یسیناریوها در گردشیرر ةارائی . با توجه به اهمیت 11 ، ص.1930 )تقوایی و حسینی  واه،

 اشیتغال و درآمد ایجاد برای منبعیعنوان به گردشرری اهمیت و نقش به ،کشورها از بسیاری

 این نسبی هایمنیت از گیریبهره برای را  ود اامناسب آنان از بسیاری جهینت درو  اندپی برده

 پیونید ،بنیابراین  .011 ، ص.1166 ،1ریید، اسیمیت و میم کلیوزکی) اندداده صنعت توسعه

-برنامه ةتوان تحولی شررف در عرصصنعت گردشرری را می ةتوسعو  یپژوهندهیآ مطالعاا

، علیم 1376دهة از به نحوی که  .330 ، ص.1939 ، با بایی)زرآبادی و  رینی مدرن دانست

ایین . دشیتبیدل  گردشیرری ةتوسیعهیای ی به ابناری کلیدی برای تدوین سیاستپژوهندهیآ

تیری بر یوردار شید و بسییاری از ، از گسیتردگی بییشایین سیوبیه  1316ةدهمطالعاا، از 

گردشیرری، مطالعیاا فراوانیی را  نررانهندهیآهای  ر  ةتهیکشورهای جهان در تلاش برای 

ی صنعت گردشرری، فراینیدی اسیت از تلیاش مینظم و پژوهندهیآ، انجام دادند. به این اعتبار

های پژوهش راهبردی و شناسایی حوزه هدف بابلندمدا  ۀآیندبرای نرریستن به  شدهحساب

های فراگیر گردشرری که ضمن در برگرفتن منافع اقتصادی و اجتماعی مردم، پیدایش فناوری

ی محیط گردشرری وارد نماید و با در نظیر هاهای ظرفیتکمترین  ساراا را نین به پتانسیل

ژو، لوه، برسان و )پایدار، سناریوهای مطلوب گردشرری را نین ارائه دهد ةتوسعگرفتن الروی 

نریاری و سناریونویسیی در رویکردهیای آینیده تمیامی ریکارگه ب  .391 ، ص.1،0133مارتین

-دهیدا امری ضروری جلوه میرینی سناریو ربرنامه ةمقولمطالعاا گردشرری، لنوم توجه به 

 ةارائییی گردشییرری و هالیپتانسییتوجییه بییه  ،نیبنییابرا . 909 ، ص.1166 ،9کییابرگررو  و )

ی ماننید هنید یکشیورها ةتجربیبهتر فراهم کند،  ۀآیندزمینه را برای تواند نراری آن میسناریو

ردشیرر کشیور و نیرر رو بیه رشید گدر این های گردشرری بررسی سناریودهد که نشان می

ای که راه درازی در پیش دارد گردشرری آن است، آینده روشنۀ آیند، حاکی از آن در ارجی 

هیای کند و تلاشبازی می های گردشرری نقش کلیدی را در این موفقیتزیرسا ت ةتوسعو 

                                                             
1. Reid, Smith & McCloskey 

2. Zhou, Loh, Bressan & Martin 

3. Roth & Kaberger 
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 ،1)اقبیال و سیامی بخشی از ایین تحقیق اسیت ،وزارا گردشرری در تسهیل وینای ورودی

 گردشیرری سیازمان توسط 1667 سال در که اسکاتلند 1616سناریوی ةمبرنا  .1، ص. 1610

پیج، یومن، کانل و  .شودمی تلقی یوسنار اجرای موفق هاینمونه از گرفت انجام اسکاتلند ملی

 و 1667 در سیال حمیل و نقیل بخیش وضیعیتک در بیرای سیناریو این نتایج از گرین وود

 ونقیل  و حمیل تلفییق برای یوسنار دوها . آنردندک استفاده 1610 توریسم برای آن ینیبشیپ

 و کردنید تدوین تجربه و گردشرری مختلف عواان جذب توانایی مقصد، ایجاد در گردشرری

 صنایع کلیدی فعانیینذ از متشکل کارگاهی در را سناریو دو این ،اعتبار و پایایی سنجش برای

و اسییتفن آل  گیینارش . 33. ص ،1616، 1یییومن، کانییل و گییرین وود)پیییج،  دادنیید ارائییه

-آن .گردشرری است ةحیط در سناریوسازی روش یریکارگ به از مثالی نین  1663)9همکاران

 فشیار و منییت و قیمت ،شده عیتوز ناآرامی شدن، شکوفا و ناگهانی سناریوی ترقی چهار ها

 در 1616جهیان از تصیویری و دنکنمی ارائه گردشرری آتی سال 16برای  فسیلی  را)سو ت

  .13، ص. 1663، 3مورای ودرپر، گودمن، هاردی منت )دندهیم قرار مخا ب ا تیار

 های تحقیقیافته .5

قالیب نیرم  ازپژوهیی ینیدهآها و ا لاعاا به دست آمده از گیام برای تجنیه و تحلیل داده

 رگیذار بیرترین متغیرهیای اثافنارهای مرتبط استفاده شده است. به این ترتیب که در ابتدا مهم

. برای شناسایی این متغیرها شدشناسایی استان مازندران  در ییروستا یگردشرر داریپا ةتوسع

نهایت  تحقیق استفاده شده است. در ةپیشینگردشرری استان و  ةتوسعنظر کارشناسان، سند از 

و رینی، مدیریتی و نهادی اقتصادی، اجتماعی و فرهنری، برنامهشا پ  0متغیر در قالب  91

 .دش بیعی انتخاب 

                                                             
1. Iqbal & Sami 

2. Page, Yeoman, Connell, & Greenwood 

3. Stephen et al 

4. Draper, Goodman, Hardyment, & Murray 
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 متغیرهای مورد استفاده در تحقیق های وشاخص -2جدول

 تحقیق ةاستان مازندران و پیشین ة ، سند توسع1931با استفاده از منابع قابل دسترس) مأ ذ: نرارنده
 ردیف هاشاخص متغیرها

های های مردم نهاد، مدیریت محلی، قوانین و مقرراا کشوری، زیرسا ت سازمان

نیکی های نوین الکتروکارگیری روشه هی،  دماا رفاهی، تبلیغاا برندین ، برفا

 های تشویقیتبلیغاتی، سیاست

 1 نهادی -مدیریتی

ری بخش  صوصی، گذاالمللی، سرمایههای اقتصادی بینبودجه و اعتباراا، تحریم

 درآمدزایی، اشتغال
 1 اقتصادی

ری جشنواره برگنا  ر  جامع گردشرری، های کلان دولتی،سیاست رینی،فرآیند برنامه

 ها، تورهای گردشرریها، سمینارها و همایش
 9 برنامه رینی

های گیاهی، ونهها و آبشارها، گیی منطقه، اکوتوریسم منطقه، چشمهشرایط آب و هوا

 گونه های جانوری
 3  بیعی

انسانی مشارکت شهروندان، امنیت، نیروی بناهای تاریخی، زمانی، ی بین ساهمکار

های ی و بومی، تعلقاا اجتماعی، رسانهمتخصپ، آداب و رسوم محلی، صنایع دست

 های محلیمحلی و دولتی، رسانه

اجتماعی و 

 فرهنری
0 

 

 راحییی و متغیرهییا وارد  MICMACدر نییرم افیینار  91*91یییم مییاتریس  ،در فییاز دوم

هیا دارای ی و سیتونها دارای اثرگیذارگونه است که سیطرل ماتریس به این. شکدشماتریس 

 ۀنحیواثرپذیری هستند، سپس از کارشناسان  واسته شد امتیاز هر متغیر را وارد ماتریس کنند. 

امتیازدهی به متغیرها به این صورا است که صفر بدون اثرگذاری، یم اثرگذاری ضعیف، دو 

هایت  روجی د. در ننباش  متغیرهای بالقوه میP)اثرگذاری متوسط، سه اثرگذاری بالا و چهار

   است.1ه از ماتریس به شر  جدول)به دست آمد
 

 گردشگری روستایی استان مازندران ةتوسعویژگی های ماتریس  -1جدول

 1931، های تحقیق و محاسباا نرارنده ذ: یافتهمأ
یگذارارزش طیف  

 91 ماتریس ۀانداز

 1 هادادهچر ش 

 169 تعداد صفرها

 113 هامتعداد ی



 چهارمای                                         شمارۀ سی و مجلّة جغرافیا و توسعة ناحیه                                                       131

 

یگذارارزش طیف  

179 تعداد دوها  

 310 هاسهتعداد 

 6 بالقوه

 311 جمع کل

33/13 پایایی یا پایداری  

 

 MICMACافزارها در خروجی نرموتحلیل داده آمده ازتجزیهدستنقشه و نمودارهای به. 2. 5

توسیط  شیده ومیم افنار می متغیرها شناسایی و وارد ماتریس متقا ع نرم ،در این مرحله

 ةتوسع شد. سپس نمودار مربوط به متغیرهای تأثیرگذار و تأثیرپذیر بر داده هاکارشناسان امتیاز

قسمت تشیکیل یافتیه  0ن نمودار از. ایشدارائه استان مازندران  دریی روستا یگردشرر داریپا

  .1شکل)مینان اثرگذاری تعدادی از متغیرهاست ۀدهندنشاناست و هر قسمت 
 

 
 تأثیرگذاری میزان براساس متغیرها بندیناحیه -1شکل

 1937رهنما، شاکرمی و عباسی، خذ: مأ
 

 ةتوسع ترین متغیرهای راهبردیکلیدی ۀدهندنشان کلیدی : یا ورودی اول)متغیرهای ةناحی

-هیای بیینتحیریم شامل متغیرها . ایناست 1316افق در گردشرری روستایی استان مازندران

 است. آب و هوا و  بیعت منطقه های کلان دولت، قوانین و مقرراا کشوری،المللی، سیاست
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 و تأثیرپیذیری هیم که اندمتغیرهایی ۀدهندنشان دوم)متغیرهای دارای اثرگذاری بالا : ةناحی

که  گیرند به دلیل ایندارند. در واقع متغیرهایی که در این ناحیه قرار می تأثیرگذاری زیادی هم

تیوان تغیییراا ها میذاری بر روی آنگپذیری و اثرگذاری بالا هستند با سرمایهدارای انعطاف

امنیت، نییروی انسیانی  :اند ازعبارا متغیرها این .مثبت و اثرگذاری در روند فعلی ایجاد نمود

های محلیی و متخصپ، آداب و رسوم محلی، صنایع دستی و بومی، تعلقاا اجتماعی، رسانه

ها، تورهیای گردشیرری، ایشها، سمینارها و همدولتی، رسانه های محلی، برگناری جشنواره

ه های رفاهی،  دماا رفاهی، تبلیغاا برندین ، بیگذاری بخش  صوصی، زیرسا تسرمایه

 های نوین الکترونیکی تبلیغاتی.کارگیری روش

مینان  و کم تأثیرگذاری مینان که است متغیرهاییۀ دهندنشان نتیجه : سوم)متغیرهای ةناحی

 دارند، استان ریگردشر ةتوسع در راهبردی نقش متغیرها این ،واقع دارند. در زیاد پذیری تأثیر

اند از: دیرراست. این متغیرها عبارا متغیرهای سازندۀ آثار گرو در آینده در هاوضعیت آن اما

 .های گیاهی و جانوریها و آبشارها، بناهای تاریخی، گونهچشمه

کیه تأثیرگیذاری و  رهایی اسیتمتغی ۀدهندنشانپوشی : چشممتغیرهای قابل) چهارم ةناحی

حاکمی را که تغیییراا کمیی دارنید  یدارند. این متغیرها حرکاا یا روندهاتأثیرپذیری کمی 

، 1937 ،رهنما، شاکرمی و عباسی) شونددهند و اصطلاحاً متغیرهای مستقل نامیده مینشان می

های ری، سیاستاند از:  ر  جامع گردشرری، تورهای گردشر . این متغیرها عبارا101 ص.

 .تشویقی، مشارکت و همکاری بین سازمانی

نظیر سیسیتم ایین متغیرهیا  از. ای یا نامعین استدهندۀ متغیرهای  وشهنشان :پنجمة ناحی

اند از: هیچ متغیری در این محدوده از نقشه وضعیتی نامعین در آینده دارند. این متغیرها عبارا

 مازندراناستان  گردشرری روستاییة توسعنی در جهت قرار نررفته و درواقع هیچ متغیر نامعی

 وجود ندارد.
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 افزار میک مکخروجی نمودار متغیرها از نرم -4شکل

 1931های تحقیق و محاسباا نرارنده، مأ ذ: یافته
 

 ارزیابی اثرگذاری مستقیم و غیرمستقیم متغیرها .1. 5

-قرار میی تحلیل و مورد تجنیه هامینان اثرگذاری مستقیم و غیرمستقیم متغیر ،در این گام

 ...و  0، 3، 9، 1هیای افینار بیه توانتوسیط نرم را هرکدام از روابط متغیرها گامگیرد. در این 

 شود.این اساس اثراا مستقیم متغیرها سنجیده می رسانده و بر

بودجیه و  نمودارها باید گفیت کیه متغیرهیای  3در تحلیل نمودار اثرگذاری مستقیم)شکل

های کلان، اقلیم و وضعیت آب و هوایی منطقه، قوانین گذاریسیاست ،یافتهباراا ا تصاصاعت

المللیی های بیینو مقرراا)با توجه به اسلامی بودن کشور ، نیروی انسانی متخصپ و تحریم

 ییروستا یگردشرر داریپا ةتوسعدر  مؤثر یدیعوامل کلرین اثرگذاری مستقیم بر تدارای بیش

 هستند.زندران استان ما در
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 اثرگذاری مستقیم متغیرها بر گردشگری روستاهای منطقه -3شکل

 1931های تحقیق و محاسباا نرارنده،  ذ: یافتهمأ
 

متغیرهای اکوتوریسم،  دماا رفاهی، بودجیه و  ،مشخپ است 3گونه که در شکل همان

کلان بیه ترتییب دارای های رینی، تبلیغاا برندین ، تعلق اجتماعی، سیاستاعتباراا، برنامه

آنچه در تحلیل این نمودارها مشیخپ  ،واقع در .ترین مینان اثرگذاری غیرمستقیم هستندبیش

بسیار کمتیر وجیود دارد و اکثیر متغیرهیایی کیه دارای اثرگیذاری  ةمیاناست، متغیر واسطه یا 

 .هم هستند مستقیم هستند دارای اثرگذاری غیرمستقیم
 

 
 قیم متغیرها بر گردشگری روستاهای منطقهمستاثرگذاری غیر -5شکل

 1931های تحقیق و محاسباا نرارنده، مأ ذ: یافته
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میم، متغیرهیای افینار مییم  نرم91*91)تحلیل ماتریس و از تجنیه در این مرحله و بعد

پایدار  ةتوسعترین مینان اثرگذاری  الپ بر که دارای بیش های اصلیکلیدی یا همان پیشران

ایین  ةمحاسیب ۀنحوواقع  . درشدمطالعه هستند شناسایی  منا ق موردستایی در گردشرری رو

 الپ اثرگذاری هر پیشران  از ا تلاف امتیاز بیین میینان اثرگیذاری و اثرپیذیری هیر )مینان

نظیر  یالپ اثرگیذاری  تیرین امتییاز ازبییش بیاپیشیران  1نهایت  و در شدپیشران مشخپ 

 . 9)جدول گرفتاستفاده قرار  احی سناریوها موردو در جهت  ر شدانتخاب  وشناسایی 
 

 های کلیدیپیشران -4جدول

 1931های تحقیق و محاسباا نرارنده،  ذ: یافتهمأ

 

های کلیدی، از کارشناسان  واسته شید  ترین پیشراندر این مرحله و بعد از شناسایی مهم

و و بر اساس درصد احتمیال  حی کنند را 16تا  1هایی بین فرض هاای هر کدام از پیشرانبر

و در گام بعدی این امتیازاا   3)جدول اتی بر حسب درصد داده شوداهمیت به هر کدام امتیاز

 ، تا سناریوها تدوین و  راحی گردد.شد Mopholوارد نرم افنار 

 خالص اثرگذاری میزان تأثیرپذیری میزان تأثیرگذاری متغیرها ردیف متغیرها

های پیشران

 کلیدی

 99 00 33 بودجه و اعتباراا 1

 19 79 10 برنامه رینی 1

 1 71 16 اکوتوریسم 9

 13 07 11 نیروی انسانی متخصپ 3

 90 06 10 قوانین و مقرراا 0

 11 01 73 های کلانسیاست 0

 11 01 73 مدیریت تخصصی 7

 19 00 71 های نوین تبلیغاتیروش 1
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 های اصلیشرانهای مطرح شده برای پیفرض -3جدول

 1931های تحقیق و محاسباا نرارنده، أ ذ: یافتهم
 H1 H2 H3 متغیر

های سیاست

 کلان کشوری

وضعیت کنونی با روند  ةادام

  30ننولی )%

سیاست دا لی  ةینتغییر رویه در زم

گذاری بر و  ارجی و تاثیر

  %10گردشرری منطقه)

های مرتبط با غییر سیاستت

موضوع گردشرری و جذب 

  16یشتر گردشرر)%ب

قوانین و 

مقرراا 

 کشوری

وضعیت موجود با همین  ةادام

  96قوانین و مقرراا موجود)%
  %6قوانین و مقرراا کشور)

تغییر در قوانین موجود در 

  10جهت بهتر شدن اوضاع)%

اکوتوریسم 

 منطقه

رینی در رونق بهتر برنامه

ة اکوتوریسم منطق

  %11گردشرری)

حفظ محیط  رینی در جهترنامهب

مورد ة زیست اکوتویسم منطق

  10)% مطالعه

از دست رفتن موقعیت کنونی 

اکوتوریسم منطقه با عدم 

  %36برنامه رینی مناسب)

نیروی انسانی 

 متخصپ

عدم استفاده از نیروهای 

 ةمتخصپ در جهت توسع

  %97گردشرری منطقه)

  %16روند کنونی) ةادام

رینی در جهت استفاده رنامهب

های متخصپ در از نیرو

گردشرری  ةجهت توسع

  %10منطقه)

 رینیبرنامه

های تدوین  راحی برنامه

 ةبلندمدا در جهت توسع

  %10گردشرری منطقه )

وضعیت کنونی با روندی  ةادام

  %10تر) ضعیف

رینی کوتاه دوین برنامهت

-ر مدا و عدم موفقیت  

  %19گردشرری) ةهای توسع

مدیریت 

 تخصصی
  %10خصپ )کمبود مدیران مت

عدم استفاده از مدیران کاربلد و 

  %13صاحب فن)
  %10وضعیت فعلی) ةادام

های روش

 نوین تبلیغاا

های نوین گیری از روشبهره

جهانی تبلیغاتی در جهت 

  %11گردشرری) ةتوسع

  %93روند فعلی) ةادام

عدم برنامه رینی در جهت 

توسعه و معرفی برندین  

ه گردشرری و منطقه با استفاد

  %10از تبلیغاا نوین)

بودجه و 

 اعتباراا

گذاری افنایش اعتباراا سرمایه

  %13از  ریق بخش  صوصی)
  %11وضعیت موجود) ةادام

هش مینان اعتباراا به دلیل کا

های بین المللی در تحریم

  %36آینده)
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 های اصلیهای مطرح شده برای پیشرانفرض -3جدول ادامة

 1931محاسباا نرارنده،  های تحقیق وما ذ: یافته
 H4 H5 متغیر

 های کلان کشوریسیاست
 ةگذاری عواملی  ارج از سازمان بر رویتاثیر

  16کنونی سیاست ها)%
  6های کلان کشور )%یاستس

 قوانین و مقرراا کشوری
تدوین و  راحی قوانین مخصوص موضوع 

  %10گردشرری)

بدتر شدن روند کنونی قوانین و 

  %16مقرراا)

  %6اکوتوریسم منطقه)  %13روند کنونی) ةادام کوتوریسم منطقها

  %6نیروی انسانی متخصپ)  %17تغییر در روند کنونی با روندی تدریجی) نیروی انسانی متخصپ

 رینیبرنامه
رینی در جهت افنایش اشتغال و برنامه

  %90درامدزایی گردشرری منطقه )
  %6برنامه رینی)

 مدیریت تخصصی
ری از مدیران متخصپ و بومی بهره گی

  %91منطقه)
  %6مدیریت تخصصی)

 روش های نوین تبلیغاا
-نبود برنامه برای آشنایی با شیوهعدم آگاهی و 

  %19های نوین معرفی برند گردشرری)
  %6های نوین تبلغیاا)روش

 بودجه و اعتباراا

سازی اعتباراا شهر مرکنی و همسان

شرری گرد ةروستاهای منطقه جهت توسع

  %16همنمان منطقه)

  %-1بودجه و اعتباراا)

 

 ،شیدهاز سیناریوهای  راحی شیدهر متغیر تعییین  هایکه امتیاز آن از بعد ،در این مرحله

سیناریو دارای  3066شیده تعیداد  سناریو ارائه 16666نهایت از بین  و در  روجی گرفته شد

سیناریو کیه دارای بالیاترین  16اد سناریو و با توجه به رقم بالای این تعد شدشناسایی  ،اعتبار

و در گام بعدی  شدسناریوی اول بودند انتخاب  16در بین و  %36مینان اینرسی و تکرار بالای 

با توجه به بالا بودن اینرسی دو سناریوی اول و تکرارپذیری بالا در سناریوهای بعدی به عنوان 

   .0جدول)سناریوهای پایه مورد تحلیل قرار گرفت

ترین ترین و مقیاومعنیوان محتمیلبیه 11/06سناریوی اول: این سناریو با داشتن اینرسیی 

حیائن اهمییت در سیناریو  ةمثبت و منفی  شناسایی شد. نکت)ا احتمالیایریسناریو در برابر تغ

این  ،اند. همچنینشده فرض ارائه 1فرض و سناریوی بحرانی با  9اول؛ سناریوهای مطلوب با 

 گردشرری ةتوسع در مؤثرعوامل  وضعیت بینابین نشان از وضعیت متوسط 9داشتن  سناریو با
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با اهمیت این موضوع این است که اگر در ایین سیه وضیعیت  ةنکتو  منطقه دارد روستایی در

رانی حرکیت رینی مناسبی صورا نریرد گردشرری منطقه به سمت وضعیت بحبینابین برنامه

ایین سیناریوهای بینیابین را بیه سیمت  ،رینی درستبرنامه توان با واهد کرد و بالعکس می

 مطلوبیت سو  داد. 
 

 سناریوی اول -5جدول

 1931های تحقیق و محاسباا نرارنده، ذ: یافتهمأ 
 عامل کلیدی وضعیت سناریو سناریو ردیف

1 
 صوصی با توجه به  بخش  ریق از گذاریسرمایه اعتباراا افنایش

 سودآوری صنعت گردشرری
 بودجه و اعتباراا وبمطل

 برنامه رینی مطلوب منطقه گردشرری درآمدزایی و اشتغال افنایش جهتدر  رینیبرنامه 1

9 
 رینیبرنامه عدم با منطقه اکوتوریسم کنونی موقعیت رفتن دست از

 مناسب
 اکوتوریسم بحرانی

 بحرانی منطقه گردشرری ةتوسع جهت در متخصپ نیروهای ازه استفاد عدم 3
ی انسانی نیرو

 متخصپ

 قوانین و مقرراا بینابین موجود مقرراا و قوانین همین با موجود وضعیت ةادام 0

0 
سیاست های دا لی و  ةدر زمینننولی) روند با کنونی وضعیت ةادام

 ارجی  
 های کلانسیاست بینابین

7 
 ةمنطقه در جهت رشد و توسع بومی و متخصپ مدیران از گیریبهره

 هاگردشرری روستا
 مدیریت تخصصی مطلوب

 بینابین روند فعلی و نبود استراتژی مناسب در این حوزهة ادام 1
های نوین روش

 تبلیغاتی

 

  به مانند سناریوی اول از وضعیت ثباا و 06)این سناریو با داشتن اینرسی :سناریوی دوم

دیریت تخصصی های مربوط به پیشران مفرض ةزمینو فقط در  پایداری بالایی بر وردار است

که در این سناریو تعداد سناریوهای فاجعه نسبت  ها بوده است. به  وریدارای تغییر در فرض

عدد کمتیر شیده  1تر شده است و از تعداد سناریوهای مطلوب عدد بیش 1به سناریوی قبلی 

بت بیه سیناریوی اول نسی یتیرگفت این سناریو از وضیعیت بحرانیی توانمی ،است. بنابراین
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-ایین دو سیناریو نشیان ،سناریوهای بعدی در %11و با توجه به تکرار بالای  وردار است بر

 گردشرری روستاهای مورد مطالعه هستند.ة توسعبینی شده برای پیش ۀآیندوضعیت  ۀدهند
 

 سناریو دوم -6 جدول

 1931های تحقیق و محاسباا نرارنده، مأ ذ: یافته

 سناریو ردیف
وضعیت 

 سناریو
 یعامل کلید

1 
 صوصی با توجه به  بخش  ریق از گذاریسرمایه اعتباراا افنایش

 سودآوری صنعت گردشرری
 بودجه و اعتباراا مطلوب

 رینیبرنامه مطلوب منطقه گردشرری درآمدزایی و اشتغال افنایش جهت در رینیبرنامه 1

9 
 رینیبرنامه عدم با منطقه اکوتوریسم کنونی موقعیت رفتن دست از

 مناسب
 اکوتوریسم بحرانی

 نیروی انسانی متخصپ بحرانی منطقه گردشرری ةتوسع جهت در متخصپ نیروهای از استفاده عدم 3

 قوانین و مقرراا بینابین موجود مقرراا و قوانین همین با موجود وضعیت ةادام 0

0 
های دا لی و ة سیاستدر زمینننولی) روند با کنونی وضعیت ةادام

 ارجی  
 های کلاناستسی بینابین

 مدیریت تخصصی بحرانی فن صاحب و بلد کار مدیران از استفاده عدم 7

 های نوین تبلیغاتیروش بینابین روند فعلی و نبود استراتژی مناسب در این حوزه ةادام 1

 

 گیری و پیشنهادهانتیجه .6

آثیار هیای انسیانی اسیت کیه گردشرری در جهان معاصر یکی از پویاترین فعالییت ۀپدید

کنییم ی و سیاسیی آن در جهیانی کیه زنیدگی مییطیمحسیتیزاقتصادی، اجتماعی، فرهنری، 

ای نقش مهمی را منطقه ةتوسعآورده است و در  به وجودی زیادی را ها دگرگونی و تحولاا

 بیرده نامی جوامع افتریتوسعهیکی از رویکردهای مهم  عنوانبهی که از آن اگونهبه ،ایفا نموده

گیذاری و بررسی مینان اثیر مؤثرشناسایی عوامل کلیدی  د. لذا هدف از پژوهش حاضر،شومی

در استان مازندران بیود و پایدار گردشرری منا ق روستایی در  ةتوسع ۀآیندها بر وضعیت آن

 ،نهیادی -میدیریتیناریونراری و اسیتفاده از متغیرهیای این تحقیق تلاش شد بیا رویکیرد سی

 ۀآینیدی را در جهیت بهبیود یسیناریوها بیعی و اجتماعی و اقتصادی  ،یینربرنامه ،اقتصادی
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هیای ابتدا متغیرها و قابلییت، گردشرری روستایی در استان مازندران تدوین کرد. بدین منظور

گذاری گردشرری روستایی بر تقویت گردشرری اسیتان مازنیدران از نظیراا کارشناسیان اثر

 .شد جشناسایی و استخرا

امتیاز دادند. بیا  هابه این قابلیت MICMACافناران در ماتریس متقا ع نرمکارشناس سپس

بار چیر ش  1با  هاتغیرمشا پ پرشدگی برای  ،افناربه  روجی به دست آمده از نرمتوجه 

گذاری زیادی متغیرها بیر یکیدیرر ثیرأد تؤیاین امر مدرصد به دست آمد.  33/13ای عدد داده

 دهد.دست آمده از نظر نخبران را نشان می است و کارایی ا لاعاا به

گردشیرری روسیتایی در اسیتان شناسیایی و بیا  ةتوسیعگذار بر متغیر کلان اثر 1 ،بنابراین

ها تعیین شد. سپس با استفاده آن یگذارثیرأو ت یپذیرثیرأمم، مینان تنرم افنار میماز استفاده 

-هایی  راحی شد و ارتبا اا فرضفرض دسته 1ن برای هر یم از متغیرها ساکارشنا از نظر

هیای نهیایی سیناریو Morphol افنارهای متغیرها سنجیده شد. در گام نهایی با استفاده از نرم

بینابین، مطلوب و میانیه تیدوین شید.  ،سطح بحرانی 3. سناریوهای تدوین شده درشدتدوین 

عنیوان بیه 11/06شیتن اینرسیی با دادو سناریو معرفی شد، به  وری که سناریو اول  ،بنابراین

مثبت و منفی  شناسایی شید. ایین )ا احتمالیاریترین سناریو در برابر تغیترین و مقاوممحتمل

گردشرری ة توسعدر  مؤثروضعیت بینابین نشان از وضعیت متوسط عوامل  9سناریو با داشتن 

اریوی اول از وضیعیت   به مانند سن06)سناریو دوم با داشتن اینرسیروستایی در منطقه دارد. 

های مربوط به پیشیران میدیریت فرض ةزمینثباا و پایداری بالایی بر وردار است و فقط در 

که در این سیناریو تعیداد سیناریوهای ها بوده است. به  وریتخصصی دارای تغییر در فرض

عدد  1تر شده است و از تعداد سناریوهای مطلوب عدد بیش 1فاجعه نسبت به سناریوی قبلی 

ت به سناریوی نسب یترتوان گفت این سناریو از وضعیت بحرانیمی ،کمتر شده است. بنابراین

سناریو اول بهترین سناریو را به  یود ، هاتحلیل داده به با توجه ،بنابرایناول بر وردار است. 

ه پیشنهاد دادگردشرری روستایی در استان مازندران  ةتوسعتبیین ا تصاص داده است و برای 

یی بیه شیر  هاشینهادیپگردشرری روستایی استان مازندران  ةتوسعدر راستای بهبود  شود.می

 شود.ذیل ارائه می
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گردشیرری  ةتوسع بر مؤثرهای توجه جدی مدیران گردشرری استان مازندران به پیشران -1

 ریق بخش  صوصی با توجیه بیه  گذاری ازافنایش اعتباراا سرمایهروستایی استان و 

 سناریوهای مطلوب می باشد. ءآوری صنعت گردشرری که جنسود

سیناریوهای  ءمنطقه که جن گردشرری و درآمدزایی اشتغال افنایش جهت در رینیبرنامه -1

 مطلوب است.
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