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 چکیده

 رویشدر کشور است. هدف پژوهش پ یمقاصد گردشگر ینتراز مهم یکیاستان مازندران 

 ینا بندییتدر استان مازندران و اولو ییروستا یتوسعه گردشگر یندهممکن آ یوهایسنار یبررس

 وهیهدف از ش ینبه ا یابیدست یاحتمال است. برا و یتبر اساس دو شاخص مطلوب یوهاسنار

 شده است.استفاده  یفاز یمراتبسلسله یلو روش تحل پژوهییندهو هنر آ علمدر  یونویسیسنار

 یشگرسالمت، گرد یتوسعه گردشگر یو؛پژوهش به مطلوب و محتمل بودن سه سنار ینا هاییافته

در  یگذاریهگرفت سرما یجهنت توانیم ینابراخوراک اشاره دارد و بن یبکر و گردشگر یروستاها

 تاندر اس ییروستا یتوسعه گردشگر یبرا یراهکار خوب تواندیم ناریوسه س ینحوزه تحقق ا

 مازندران باشد.

 مراتبی فازی،پژوهی، گردشگری روستایی، سناریونویسی، تحلیل سلسلهآیندههای کلیدی: واژه

 استان مازندران.

 

 

                                                           
 استادیار گروه مدیریت بازرگانی دانشگاه مازندران 1

 استادیار گروه مدیریت بازرگانی دانشگاه مازندران 2
 (khorshidian.radman@gmail.comدانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی دانشگاه مازندران )نویسنده مسئول: 3



 1395 پاییزدهم، جیهی م، شمارهپنجریزی و توسعه گردشگری، سال ی برنامه... مجله.............159

 

 مقدمه

غلب محققین حوزه گردشگری ، این صنعت در میان سایر صنایع بعد از نفت، دومین به تعبیر ا

نرخ رشد را دارد و از اینرو تنوع محصوالت و مقاصد گردشگری، از  نیترعیسر در عین حال وصنعت 

در جهان پرتالطم کنونی، (. 95: 1388 ی،هاشم وقشالق  یمنی)ا شودتبعات این فرایند محسوب می

اند که برای فرار از زندگی پرهیاهوی شهری و زندگی یی بدل شدههاانسانکانون تردد  روستاها به

کنند. امروزه، با توجه به دامنه تقاضا و نیازهای محیط روستایی، یمماشینی، به روستاها سفر 

بر اهمیت و جاذبه خاص آن افزوده  روزروزبهگردشگری روستایی رو به توسعه گذاشته است و 

ازنظر  ران،یموجود کشور ا یبر اساس برآوردها. از سوی دیگر (166 :1394 ،ساربان یدریح) شودیم

 5جزو  گردشگرینظر تنوع  و از ایجزء ده کشور اول دن یخیو تار 1یعیطب یگردشگر یهالیپتانس

وارثی، سرور شود )یکشور اول جهان محسوب م 2جزو  یدستعینظر تنوع صنا کشور اول جهان و از

ریزی در حوزه گردشگری روستایی را ها همه و همه اهمیت برنامهاین .(175: 1391ران، و همکا

بر  یمبتن یزیربرنامه یهاروش اتکا به ها،یو دگرگون راتییتغ شیبا افزاکند، اما گوشزد می

 ظهور و هاتیعدم قطع نیسنگ هیو سا هکالن کشور نبود یهاتیریمد ازین یجوابگو ،ینیبشیپ

 یایدر دن ندهیآ ینیبشیدگرگون کرد که پ یاگونهرا به تیوضع ز،یانگو شگفت وستهیناپ یادادهیرو

و  ندهیآ قیدق ینیبشیدر پ یی. عدم توانادیرسیمشکل به نظر م یامر زان،یربرنامه یبرا پرتحمل

دانش  یهاتیتا محققان از قابل هروزافزون باعث شد راتییتغ از یناش یهایدگیچیپ نیهمچن

 ینیبشیو پ یزیربرنامه یهاتیفعال را وارد بطن ینگارندهیبهره برده و آ یپژوهندهیوظهور آن

گسترش  کشورها از یاریبس انیسرعت در مبه ندهیدر عرصه مطالعات آ کردیرو نیتحوالت کنند. ا

 حضور گریدیعبارت. بهدیدرنورد زیمختلف علوم را ن یهاگذشت کمتر از دو دهه، عرصه و با افتی

 یکردیرو ازمندی، نهانهیها و گزفرصت شیو افزا داتیکاهش تهد نده،یدرروند تحوالت آ مؤثر

 .(4 :1386 ی،)خزائ سازدیرا فراهم م ندهیآ یدر رخدادها یاست که امکان کنشگر پژوهانهندهیآ

 ملعوا و الگوها منابع، جستجوی با که است هاییتالش یشامل مجموعه 2پژوهیآیندهفرایند 

 بازتاب پژوهیآینده. پردازدمی آنها برای ریزیبرنامه و بالقوّه هایآینده تجسّم به ثبات، یا تغییر

پژوهی برابر آینده .است« امروز»( از دل تغییر)یا ثبات« افرد» واقعیّت زایش چگونگی یدهنده

است که با  ه شدهبه این دلیل استفاد Futures جمع یاست. واژه «Futures Study» عبارت التین

مند و های نظامزنی، به گمانه«تنها یک آینده» جای تصوّرها و بهگیری از طیف وسیعی از روشبهره

موضوعات  .شودمبادرت می «رمتصوّ یچندین آینده» بلکه، «یک آینده» خردورزانه، در مورد نه تنها

برای دگرگونی از حال به  «مطلوب» و «محتمل» ،«ممکن»های ی گونهگیرنده بر پژوهی درآینده

                                                           
1 Ecotourism 

2 Futures studies 
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( در مورد ماهیت مقوله آینده پژوهی به 2001)1نینیلوتو. برخی از محققین از جمله آینده هستند

یاد  2مثابه علم یا هنر، تحقیقات ارزشمندی انجام داده اند و در نهایت از آن به عنوان آینده شناسی

 شود.ررسی میقرار گرفته و ب 3کرده که در حوزه فناوری اجتماعی

یژه وبهریزی بلندمدت در حوزه گردشگری و رو بر اساس نیاز به برنامهرو پژوهش پیشاز این

ی کشور هااستانترین مقاصد گردشگری گردشگری روستایی در استان مازندران که یکی از جذاب

که تا کنون در  4ریزی راهبردیجای بهره جستن از راهکارهای برنامهو کوشش شد تا به انجاماست، 

و از علم  5کرات استفاده شد، از روش سناریونویسیریزی در گردشگری روستایی از آن بهحوزه برنامه

ی این پژوهش هم دستاوردهای کمی و کیفی باعث شده هاروشپژوهی استفاده شود. ترکیب آینده

 خالقانه و نوآورانه و هم سنجیده و دقیق باشد.

ن و ی بر پیشینه تحقیق، به گردشگری روستایی و جایگاه آدر پژوهش حاضر پس از مرور

ی جمالپژوهی و فرآیند آن پرداخته خواهد شد، سپس پس از بررسی اهمچنین علم و هنر آینده

 نتها نیزاد. در روش استفاده در این پژوهش بیان می شو موردمطالعهمنطقه  عنوانبهاستان مازندران 

 ود.شاده واهد شد به سه پرسش اصلی که در زیر آمده، پاسخ دهای پژوهش کوشش خبا بیان یافته

  برای توسعه گردشگری روستایی استان مازندران ممکن هستند؟ ییوهایسنارچه 

  هستند؟ ترمحتملکدام سناریوهای ممکن توسعه گردشگری روستایی استان مازندران 

 تر هستند؟وبکدام سناریوهای ممکن توسعه گردشگری روستایی استان مازندران مطل 

 ؟اندکدمترین سناریوهای توسعه گردشگری روستایی استان مازندران ترین و محتملمطلوب 

 

 مبانی نظری

های سنتی اقتصادی در مناطق روستایی همچون تضعیف فعالیتگردشگری روستایی: 

ی راهکارهای جدید ریکارگبهکشاورزی، معدن و جنگل طی سه دهه پیشین، ضرورت جستجو و 

های تولیدی در مناطق روستایی را ی به فعالیتبخشتنوعهای اقتصادی و تقویت پایه جهت

های اخیر طی سال(. در این راستا 697: 2009همکاران،  و 6ضروری نموده است )برد شیازپشیب

های الزم برای کمک به جوامع ترین صنایعی که از پتانسیلیکی از مهم عنوانبهگردشگری روستایی 

 7گریمکاست ) قرارگرفته موردتوجه، استهای اقتصادی برخوردار ر راستای توسعه فعالیتمحلی د

                                                           
1 Niiniluoto 

2 Futurology 

3 Social Technology 

4 Strategic planning  
5 Scenario planning  
6 Byrd 

7 McGehee 
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در مقیاس جهانی گردشگری روستایی یکی از اشکال روبه رشد بخش  (.98: 2004، 1و آندرک

 مسئلهپذیر نیست؛ این و یکسان از آن امکان شمولجهانتعریفی  ارائهآید که یمگردشگری به شمار 

های گوناگون نواحی روستایی در کشورهای مختلف است، غلبه زیادی به دلیل ویژگیتا حدود 

است ینی روستانشالگوهای خاصی از گردشگری در نواحی مختلف و تعاریف گوناگون از روستا و 

اعتقاد بر این است که اگر گردشگری روستایی به نحو مناسبی  (.14: 1393رضوانی و بیات، )

ی و حصول به پایداری توسعه در افتگیتوسعهتواند محرکی در فرایند ت شود، میریزی و مدیریبرنامه

های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، نواحی روستایی و نیز پایداری جوامع محلی در تمامی زیرشاخه

 .(55: 1381 ی،مرادنژاد و زادهفی)شرمحیطی و همچنین خود صنعت گردشگری باشد زیست

های مختلف گردشگری روستایی شامل حوزه وسیعی از فعالیتانواع گردشگری روستایی: 

های خاصی را برای گردشگران داشته باشند؛ توان جذابیتها میشود که هر یک از آنمی

بودن اکولوژیکی، دستیابی به  فردمنحصربهمتفاوتی همچون های ، گردشگران با انگیزهگریدعبارتبه

های فرهنگی یا کیفیت فضا و محیط نواحی روستایی و... های ماجراجویی ویژه، دیدن جذابیتفرصت

کارگروه جوامع  1986در سال  .(5: 1385 ی،مهدو و یافتخار نیالد)رکن شوندیموارد روستاها 

های بلکه انواع فعالیت گردشگری در مزارع را گردشگری کشاورزی دانست فقطنه، 2اروپایی

ی گنجاند. روستایی ممکن است به گردشگری در نواحی روستایی را در تعریف گردشگری روستای

های روزمره که گردشگر را درگیر فعالیت 3های کشاورزی و مزرعه مربوط شود و اگروتوریسمفعالیت

مانند شکار،  شودیمی و خارج از مزرعه مربوط کشاورزریغهای کند و یا به فعالیتکشاورزی می

هنر عامه مردم روستایی )یزدانی  ی و دیدنسواراسبوگذار در طبیعت و حضور در روستا، گشت

 (.103: 1388زنگنه و همکاران، 

 باشند:های گوناگون گردشگری روستایی میموارد زیر پهنه

 قرار دارد. یکیاکولوژ یهاطور عمده در تعامل با جاذبهبه طبیعی: گردشگری 

 ست.ا ییمردم روستا یو باستان یفرهنگ یراثم یخ،با فرهنگ، تار مرتبط ی:فرهنگ یگردشگر 

 ند )همان یعیطب یهااست که عالوه بر تعامل با جاذبه یاز گردشگر نوعی ی:بوم یگردشگر

 یهاا جاذبهبمل در تعا یزمردم که خود ن یاجتماع یو هنجارها یها و ...( با زندگرودخانه، کوهستان

 .باشدیدر ارتباط م باشند،یفوق م یعیطب

 و  ردهک یدهکده زندگ یگردشگران در خانوارها ی،نوع گردشگر ینا در :یادهکده یگردشگر

 .کنندیروستا مشارکت م یو اجتماع یاقتصاد هاییتدر فعال

                                                           
1 Andereck 

2 Commission of the European Communities 

3 Agroturism 
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 یور یمنف یامدهایپ یجادگردشگران بدون ا ی،نوع گردشگر ینا در ی:کشاورز یگردشگر 

 شارکتمدر آن  یاو  باشندیدر تعامل م یکشاورز یسنت هاییتفعال یا یزبانمناطق م یستماکوس

 .(1383کنند. )اشتری مهرجردی، یم

 

 

 پژوهیفرایند آینده

عقالنی  لمی وعتوان یک فرآیند دانست. در این فرآیند، هدف استفاده از روش پژوهی را میآینده

آن   دهد که اجزایبرای دیدن، نگاشتن و ساختن آینده است. این فرایند در یک سیستم روی می

 اند از:عبارت

 ی استها و مواد اطالعاتورودی سیستم شامل تمام داده شته و حال(:ورودی )اطالعات گذ

اتی از ها و اطالعپژوهی نیازمند دادهکنند. مطالعات آیندهکه وضعیت گذشته و حال را توصیف می

هان طح جهمه تحوالت و تغییرات کوچک و جزئی در حوزه همه علوم است. لذا رصد رخدادها در س

 (.115: 1386زاده و همکاران، پژوهی الزامی است )مظلومت آیندهبرای افزایش دقت مطالعا

در سیستم تعاملی،  پژوهی(:های آیندهها از طریق اجرای روشپردازش )تحلیل داده

از  پژوهی هم عبارتشود. پردازش در مطالعات آیندهورودی پس از پردازش به خروجی تبدیل می

ه از ا استفادده بو آگاهی و هم ارائه تفاسیر مختلف از آین ها و اطالعات ورودی به دانشتبدیل داده

و ایده  است های عقالنی است. با توجه به این واقعیت که جهان آینده دارای ابعاد گوناگونیروش

معرفی  های مختلف هر حوزه است،پردازی علمی در مورد آینده، نیازمند اشراف علمی به جنبه

ن ، چوشود. از سوی دیگرهای مختلف انجام میمتخصصان حوزه هایآینده ممکن از طریق گفتمان

وگو و تدستیابی به آینده محتمل، نیازمند همکاری مردم و عمومی شدن آینده محتمل است، گف

لوم است )مظ« پژوهیفرآیند آینده»دهنده بحث میان مردم و نخبگان یکی دیگر از اجزای تشکیل

 (.115: 1386زاده و همکاران، 

پژوهی وضعیت آینده است؛ خروجی آینده های ممکن، محتمل و مطلوب(:)آینده خروجی

فرض کلیدی بینی، اما منعطف است. منعطف است، چون مطابق پیشپیشوضعیت که غیرقابل

ند و حی کنتوانند آن را با اقدامات هدفمند خود طراآینده امری است که مردم می»پژوهی آینده

های هپژوهی، تفاسیر و اید(. محصول آینده115: 1386همکاران،  )مظلوم زاده و« شکل دهند

 گوناگون در مورد جهان آینده است. این محصول سه نوع است:

تصور یا که عبارت است از هر چیز قریب به ذهن یا دور از ذهن، قابل: 1آینده ممکن

پژوهی است که مکن، محصولی از آیندهموغریب که ممکن است در آینده رخ دهد. آینده عجیب

                                                           
1 possible future 
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توسط هر کس اعم از مردم بدون تخصص و نخبگان ارائه دادنی است. درواقع آینده ممکن، امکان هر 

باشند کند، اما الزم است که آن تصویرها عقالنی و علمی نوع تصور در مورد آینده را فراهم می

 (.116: 1386مظلوم زاده و همکاران، )

ده ممکنی که بیشترین احتمال را برای رخ دادن در که عبارت است از آین :1آینده محتمل

آینده دارد. آینده محتمل، تصور و تصویری از آینده است که به روش علمی نشان داده شود، امکان 

 (.116: 1386زاده و همکاران، وقوع آن زیاد است )مظلوم

ای که امعهها و خواست جکه عبارت است از آینده محتملی که مطابق آرمان: 2آینده مطلوب

شود، بهتر، زیباتر و برتر است. مطلوبیت یک آینده به مطابقت آن پژوهی برای آن انجام میدر آینده

ها و هنجارهای هر جامعه بستگی دارد، الزم است متخصصان در مطالعات خود نشان دهند با ارزش

زم برای تغییر تحول که چه زمان و چگونه الزم است که مردم به مباحثه کشیده شوند تا زمینه ال

 (.116: 1386ها و سایر عوامل ثابت فراهم شود )مظلوم زاده و همکاران، ارزش

 

 یشینه تحقیقپ

توان یم اندجستهپژوهی در گردشگری بهره یی که از علم آیندههاپژوهشیکی از اولین  عنوانبه

سناریو برای سال بینی فرصت و گردشگری، تجسم پیش»با عنوان  (1984) 3به پژوهش شوینگر

زمانی و گردشگری بین  5هایمحتمل در فرصت 4اشاره کرد که به بررسی روندهای« 2010تا  2000

کند که هدف این پژوهش ارائه تصویری قطعی پردازد. شوینگر بیان میمی 2010و  2000های سال

مند به عالقه ریزانها نیست، بلکه در پژوهش کوشش شده است که برنامهاز توسعه در این سال

های زمانی و گردشگری را برای سازگاری با تغییرات آینده یاری دهد و این کار را با توصیف فرصت

چه »شرایط آینده انجام خواهد داد و در پژوهش کوشش کرده است به این پرسش پاسخ دهد که 

م تا در زمان های پیش رو اتخاذ شود تا امیدوار باشیهایی باید توسط متولیان در سالتصمیم

در  6(. همچنین در پژوهش دیگری که وندورن1984)شوینگر، « مناسبی این روندها محقق شود

انجام « بینی بلندمدت گردشگریسناریونویسی، روشی برای پیش»( با عنوان 1986ها )همین سال

ی در ریزی بلندمدت در صنعت گردشگری و کارآمدی روش سناریونویسداد، به بیان اهمیت برنامه

ها هایی از آنهای سناریونویسی و بیان مثالبندی روشکرده و به معرفی و دستهاین راستا اشاره

                                                           
1 probable future 

2 preferable future 

3 Schwaninger 

4 Trends 
5 Leisure 
6 van Doorn 
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( در پژوهشی با نام 2007) 1ریچینزها (. در ادامه این تالش1986پرداخته است )وندورن، 

با هدف ارزیابی « های گردشگریسناریوهای توسعه گردشگری جوامع و کاربرد آن در پژوهش»

به تدوین مجموعه از سناریوها گردشگری جوامع در  هاآنجوامع با توجه به نوع توسعه گردشگری 

تر به توصیف یقعم صورتبهدست زده است و بر اساس آن  مناطق ساحلی شرق استرالیا

گیری حکمرانی محلی اثرگذار هستند یمتصمیی پرداخته است که بر هانگرشو  هاچهارچوب

مدیریت مقصد و »( در پژوهشی با عنوان 2009و همکاران ) 2همچنین داویر(. 2007)ریچینز، 

با بررسی عناصر کلیدی در صنعت گردشگری به تشریح نحوه « سرمایه برای گردشگری آینده

پرداخته است )داویر و  2020دهی صنعت گردشگری جهان در سال ها بر شکلاثرگذاری این پیشران

 (.2009همکاران، 

ریزی گردشگری ی برنامهی متعددی درزمینههاپژوهشی اخیر در کشور هاسال خوشبختانه در

ریزی یکرد برنامهروکه با  اندکردهکوشش  هاپژوهششده است، اما بیشتر این روستایی انجام

پژوهی به توان یافت که با رویکرد آیندهیمراهبردی با مسئله مواجه شوند و کمتر پژوهشی را 

پژوهی گری روستایی پرداخته باشد، البته با توجه به نوظهور بودن دانش آیندهموضوع توسعه گردش

ریزی بلندمدت در هایی که نه بر مبنای کاربرد برنامهنماید. یکی از پژوهشیماین پدیده طبیعی 

های بلندمدت موجود از نظر توجه به گردشگری گردشگری روستایی بلکه بر مبنای نقد برنامه

تحلیل جایگاه »که با عنوان ست ( ا1393رفته است، پژوهش رضوانی و بیات )روستایی شکل گ

« ی توسعه ملیسالههای پنجهای کالن توسعه کشور با تأکید بر برنامهگردشگری روستایی در برنامه

به نگارش در آمده و با استفاده از شیوه اسنادی و تحلیل متون توسعه، کوشش کرده جایگاه 

های این ی کشور مورد ارزیابی قرار دهد، یافتههای کالن توسعهرا در برنامهگردشگری روستایی 

ی چهارم توسعه گردشگری روستایی جایگاه مشخص و قانونی در دهد که تا برنامهیمپژوهش نشان 

برنامه توسعه کشور نداشته است و در برنامه پنجم برای نخستین بار حمایت از گردشگری روستایی 

است دستی و گردشگری مطرح گردیده یعصناتیارات سازمان میراث فرهنگی، در چارچوب اخ

یونویسی در حوزه سنارهایی که از روش (. از سوی دیگر یکی از پژوهش1393رضوانی و بیات، )

( است، این پژوهش که با عنوان 1393گردشگری بهره گرفته است پژوهش قدمی و شعبانی )

 «اضی مقاصد گردشگری، نمونه موردی: بخش مرکزی نوشهرتحلیل سناریو تغییرات کاربری ار»

های تغییرات کاربری زمین در بخش مرکزی شهرستان نوشهر منتشر شده است، به بیان سناریو

(. پژوهش دیگری که از 1393یک مقصد مهم گردشگری پرداخته است )قدمی و شعبانی،  عنوانبه

 ( با عنوان1388فر )ده است پژوهش حیدریپژوهی و گردشگری همزمان بهره بردو حوزه آینده

است. این پژوهش با تأکید بر « یبر گردشگر یدمعاصر با تأک یانهدر خاورم شدنیو جهان ینسرزم»

                                                           
1 Richins 

2 Dwyer 
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یانه پرداخته است خاورمزدایی و بازسرزمینی شدن به بررسی آینده گردشگری در دو روند سرزمین

 (.1388فر، )حیدری

 

 روش تحقیق

 صویریپژوهی به دست دادن تصویری از آینده است، تشد هدف روش آینده که بیان طورهمان

حله در مر وبه تصویر بکشد  موردپژوهشترین حالت بتواند آینده ممکن را برای محدوده یدرکلکه 

یان بمچنین ههای ممکن برجسته کند. یندهآتر را در پهنه تر و مطلوبهای محتملیندهآبعد بتواند 

شود، یمفته گکشند سناریو یمآینده را برای ما به تصویر  آنچهپژوهی به ت آیندهشد که در ادبیا

کسب  برای دهنده تصویر ما از آینده هستند. در این پژوهشیلتشکیگر سناریوها عناصر دعبارتبه

 است: شدهاستفادهپژوهی از دو گام دستاورد فرآیند آینده

ین مرحله برای گردآوری سناریوها از روش در ا یوهای ممکن(:سنارگام اول )گردآوری 

و  نظرانصاحببا  رودرروهای بهره گرفته شد. این روش شامل مجموعه مصاحبه 1مشاوره و رایزنی

تا نظر افراد در خصوص مسائل آینده و اشکال ممکن،  گرددیمکه در آن تالش  استخبرگان 

بایستی تمام تالش  کنندهمصاحبه ی گردد. در این روشآورجمعمحتمل و مطلوب آن استخراج و 

شفاف  کامالا  سؤاالتبه کار بندد و  شوندهمصاحبهخود را در راستای دریافت اطالعات و نظرات دقیق 

برای گردآوری  موردنظرجامعه آماری (. 2003، 2آساکولبپرسد )را از مخاطبانش  مندنظامو 

. داشتن سابقه اجرایی حداقل پنج سال ندابودهی گردشگری روستایی سناریوها افراد خبره درزمینه

در حوزه گردشگری روستایی یا داشتن سابقه پژوهشی مدون به مدت پنج سال در حوزه گردشگری 

داشتند، یمروستایی دو شرطی بود که افراد برای عضویت در جامعه آماری باید یکی از آن دو را 

گیری های نمونهبوده است که یکی از روشی برفگلولهیری گنمونهگیری در این پژوهش روش نمونه

ی سناریوها تعداد آورجمعگیری هدفمند است. در انتهای فرآیند های نمونهمتوالی از مجموعه روش

نفر یک تکراری شدن سناریوها و  35نفر رسید، دلیل توقف بر روی  35اعضای نمونه آماری به 

 .همچنین ارجاع مجدد افراد به نفرات قبلی بوده است
 

 استان مازندران ییروستا یممکن گردشگر یوهای(: سنار1جدول )

                                                           
1 Consultation 

2 Assakul 

 عنوان شرح اجراشدهنمونه 

ته
دس

 

های اخیر سار در سالتحت عنوان خوشه
 در کشور گسترش و توسعه یافتند

ی هااقامتگاهی روستایی به هاخانهتبدیل 
ی که معرف فرهنگ و سنت منطقه گردبوم

 هستند.

های اقامتگاه
ت یگردبوم

ام
اق
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 استان مازندران ییروستا یممکن گردشگر یوهای(: سنار1جدول )ادامه 

 های پژوهشمنبع: یافته

 

شده توسط پژوهشگران بررسی یگردآورپس از پایان فرآیند مشاوره و رایزنی، مجموعه اطالعات 

قرار گرفت، سپس کوشش  موردمطالعه شدهمطرحو مبانی نظری مربوط به هر یک از سناریوهای 

                                                           
1 Eco hotel 

2 Ecocamp 

گلی مازندران ی خونهگردبومدر اقامتگاه 
کلبه ترکمن در استان گلستان و در بوم

 در حال انجام است

 یی که دانش آموزان طی اقامتهااردوگاهایجاد 
با سنت، آیین، سبک زندگی و کار  هاآندر 

 .شوندیمروستاییان آشنا 

اردوگاه آموزشی 
 روستایی

ه در سال هتل کویری بالی اشاره کرد ک
در منطقه خور و بیابانک استان  1388

 است شدهسیتأساصفهان 

که ضمن سازگاری با  1هااکوهتلایجاد 
طبیعت و بافت روستا بتواند خدمات رفاهی 

 کند. ارائهمناسبی را به گردشگران 

 های سازگارهتل

 درآبادیحاکوکمپ کویری متین آباد، 
راگه ی، نهبندان در خراسان جنوب

 دیلمان گیالن و نرفسنجا

امکان اقامت در  2هاییاحداث اکوکمپ
های سبک و موقت را در اختیار سازه

 .دهندیمگردشگری قرار 

 اقامتگاه موقت

 عنوان شرح اجراشدهنمونه 

ته
دس

 

 موزه میراث روستایی گیالن

روستایی که در آن احداث موزه روباز 
نمونه کوچکی از یک روستا بازسازی 

و اهالی این روستا کارمندان این  شودیم
 موزه هستند.

 موزه

به
اذ

ج
 

هنوز روستاهای بکر زیادی در استان 
 کهآنمازندران هستند ولی به دلیل 

 هدف گردشگری نبودند بکر مانند.

بودن  نخوردهدستایجاد جاذبه بر محور 
روستا و حفظ این جاذبه بافت و فرهنگ 

 پایدار با رونق گردشگری صورتبه

 روستای بکر

 یگاوزبان در روستاگل جشنواره
 یمراسم گشت، جنت رودبار رامسر

 مردییلهگ

ی فرهنگی هاجشنوارهطراحی و توسعه 
 ی مختلفهامناسبدر روستا به 

 جشنواره فرهنگی

ی موجود در استان نمونه هاآبگرم
ریو هستند که اولیه این سنا

 با خدمات دیگر کامل شوند توانندیم

خدمات در راستای سالمت در  ارائه
محیط روستا با توجه به امکانات طبیعی و 

 انسانی روستا

گردشگری 
 سالمت

در چابکسر  رستوران خاور خانم
 یالنگ

 عنوانبهتمرکز بر تنوع خوراک روستایی 
 هاخوراکاین نوع  ارائهیک جاذبه و 

 خوراک
ک

ورا
 خ

د و
ری

خ
 

ینی و کارگاه آموزش جشن پرتقال چ
 یالندر استان گ بومیلهدر گ ینمدمال

مشارکت دادن گردشگر در فرآیند ساخت 
و فرآوری محصول و سوغات در کنار 

 فروش آن

 گردشگری کار

ی هفتگی در استان هابازارچه
بسیارند ولی هدف گردشگری 

 نیستند

با  ی هفتگیهابازارچهسامان دادن به 
 هدف جذب گردشگر

 بازارچه هفتگی
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یسی شوند، در ادامه از درون نمونه آماری، پنج نفر بازنواریو شده در قالب سنیگردآورشد اطالعات 

پژوهی بودند، انتخاب و نتایج تحلیل برای که از خبرگان حوزه گردشگری و آشنا به دانش آینده

قرار گرفت، همچنین جهت بهره گرفتن از روش  هاآنسناریو در اختیار  عنوانبهاعتبار سنجی 

ی نیز با مشاوره بنددستهکه این  ی گردندبنددستهبود تا سناریوها  تحلیل سلسله مراتبی فازی الزم

 ی از خبرگان انجام شد.نفرپنجهمین گروه 

ی هاتفرصی مختلف هابخشتعداد یازده سناریو حاصل شد که هر یک به  در انتهای گام اول

ی هاندهیآضای ، الزم به ذکر است تمام فپرداختندیمی در گردشگری روستایی استان گذارهیسرما

 توانیمتعدادی، بلکه  تنهانهممکن گردشگری روستایی محدود به این یازده سناریو نیست و 

ناریو سازده یگفت این  توانیمتنها  نیبنابراسناریو به این فهرست یازده موردی افزود،  تینهایب

 سناریوها از نیترطلوبمو  نیترمحتمل، جزو اندشدهارائهدیدگاه خبرگان  واسطهبهکه  جهتازآن

 .هستند مازندرانهای گردشگری روستایی استان بین سناریوهای ممکن در مورد فرصت

ی کن گردشگردر انتهای گام اول که بیانگر آینده مم شدهاستخراج( یازده سناریو 1در جدول )

 است. شدهارائهروستایی استان مازندران هستند 

در این مرحله برای سنجش مطلوبیت و  حتمل(:)استخراج آینده مطلوب و م دوم گام

که  2استفاده شد. روش تحلیل سلسله مراتبی 1روش تحلیل سلسله مراتبی فازیاحتمال سناریوها از 

ی است. هدف بندرتبههای رایج ابداع شد، یکی از روش« 3توماس ال ساتی»توسط  80ی در دهه

: 1382حاج کریمی،است )شاخص  nر اساس ها بی آنبندرتبهگزینه و  mروش یادشده ارزیابی 

روشی بسیار ساده را برای بسط فرایند تحلیل سلسله مراتبی به فضای  1992در سال  4(. چانگ191

ساعتی و با  5فازی ارائه داد. این روش که مبتنی بر میانگین حسابی نظرات خبرگان و روش نرماالیز

اصغرپور، گرفت )د، مورد استقبال محققین قرار بو شدهدادهاستفاده از اعداد مثلثی فازی توسعه 

1392 :360.) 

در این گام از میان نمونه آماری ده نفر از خبرگان که بر گردشگری روستایی استان مازندران 

یوها انتخاب شدند، در این مرحله به سناراشراف کافی داشتند برای سنجش مطلوبیت و احتمال 

یوها به خبرگان سناردو پرسشنامه مقایسه زوجی  شدهاستخراجهمراه دفترچه حاوی یازده سناریو 

ها مورد سازی آنیادهپشد که در یکی میزان مطلوبیت سناریوها و در دیگری میزان احتمال  ارائه

ها پاسخ 6نامه ضریب سازگاریهای هر پرسشارزیابی قرار گرفت. جهت سنجش همگرایی پاسخ

                                                           
1 Fuzzy Analytical Hierarchy Process  
2 Analytical Hierarchy Process 

3 Thomas L. Saaty 

4 Chang 

5 Normalization 

6 CR 
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یدنظر به خبره تجدبود برای  1/0بیش از  هاآنازگاری یی که ضریب سهانامهپرسشو  محاسبه

ی فازی هادادهی قطعی به هادادهجهت تبدیل  (.177: 1383مربوطه بازگردانده شد )مهرگان، 

 ( استفاده شد.2شده در جدول )یانبمثلثی از قاعده 

 
 یمثلث یبه فاز یاعداد قطع یل(: قاعده تبد2جدول )

اعداد قطعی اعداد فازی معکوس اعداد  5 (6و5و4) (1/4و1/5و1/6)

1 (1و1و1) (1و1و1) 6 (7و6و5) (1/5و1/6و1/7)

2 (3و2و1) (1/1و1/2و1/3) 7 (8و7و6) (1/6و1/7و1/8)

3 (4و3و2) (1/2و1/3و1/4) 8 (9و8و7) (1/7و1/8و1/9)

4 (5و4و3) (1/3و1/4و1/5) 9 (9و9و9)  (1/9و1/9و1/9)
 (361: 1392منبع: اصغرپور )

 یوهااز سنار یکها و هر دسته یاز(: امت3جدول )

احتمالسناریومطلوبیت

0.567اقامت0.37

0.371اقامتگاه های بوم گردی0.159

0.101اردوگاه آموزشی روستایی0.105

0.012هتل های سازگار0.028

0.183اقامتگاه موقت0.077

0.32جاذبه0.499

0.003موزه0.042

0.113روستای بکر0.167

0.102جشنواره فرهنگی0.145

0.102گردشگری سالمت0.145

0.113خرید و خوراک0.132

0.057خوراک0.085

0.015گردشگری کار0.035

0.041بازارچه هفتگی0.013
 

 های پژوهشمنبع: یافته

 

شده استفاده یهندس گیرییانگینم خبرگان از از شدهینظرات گردآور یبجهت ترکدر آخر 

ضمن در نظر  یهندس یانگینم گیرد،یصورت نسبت صورت مبه یزوج یساتازآنجاکه مقا یراز ،است

(. 179: 1383مهرگان، ) یدنمایرا ارائه م یانگینم ینبهتر یاضینظر ر از ،گرفتن قضاوت هر فرد

ی نهایی هر سناریو برای دو هاوزنگیری جهت محاسبه های حاصل از این میانگیننسبتسپس 



 1395 پاییزدهم، جیهی م، شمارهپنجریزی و توسعه گردشگری، سال ی برنامه... مجله.............169

 

( به نمایش در 3یت نتیجه این فرآیند در جدول )درنهایر مطلوبیت و احتمال استخراج شد و متغ

 آمده است.

 

 هانتایج و یافته

آید مجموع یازده سناریو به دست آمده درباره آینده ممکن گردشگری آنچه در ادامه می

 روستایی استان مازندران است که در سه دسته اقامت، جاذبه و خرید و خوراک گردآوری شده است.

 اقامت

ی هااقامتگاهاین سناریو به امکان توسعه  ی:گردبوم یهابه اقامتگاه ییروستا یهاخانه یلتبد

ی هاشاخصهی خانه ایست که از گردبوم اقامتگاهی در استان مازندران اشاره دارد. منظور از گردبوم

 شدهآراستهی بومی هاخانهباشد و معماری داخلی آن بر اساس شکل داخلی  مندبهرهمعماری بومی 

 کنندیمانی میزب هاستآنو در آن اهالی خانه از مسافر مانند کسی که مهمان خانواده  باشد

ی هاسالی در گردبومهای . اقامتگاه(1: 1393 ی،و گردشگر دستییعصنا ی،فرهنگ یراث)سازمان م

سار به فعالیت خود ادامه و تحت مجموعه خوشه اندافتهیتوسعهی در ایران اگسترده صورتبهاخیر 

 .دهندیم

های روستایی برای ی اردوگاهزانداراهاین سناریو به امکان  :توسعه اردوگاه آموزشی روستایی

آموزان طی چند روز زندگی در روستا در کنار روستاییان آموزان اشاره دارد که در آن دانشدانش

کودکان و  کهنیاعالوه بر  هااردوگاه. در این شوندیمآشنا  هاآنمشارکتی با فرآیند زندگی  صورتبه

، در انجام کارهای کنندیمط روستا ارتباط برقرار با طبیعت و محی ها و بازدیدهانوجوانان طی دوره

در  اکنونهماین رویداد  اجراشده. نمونه (1391)غزتی خراسانی، کنند روستا به ساکنین کمک می

 کلبه ترکمن در استان گلستان در حال انجام است.گلی مازندران و در بومی خونهگردبوماقامتگاه 

هایی در طبیعت ین سناریو به امکان ایجاد و گسترش هتلا یعت:سازگار با طب یهاهتل یجادا

 ستیزطیمح با های چون سازگاریویژگی هااکو هتلی استانداردها نظر گرفتناشاره دارد که با در 

 منطقه، ایجاد مردم فرهنگ حفظ و طبیعی، احترام منابع ی، حفظشناختبوم منطقه، پایداری طبیعی

کارکنان  و محلی مردم گردشگران، یمندتیرضا سطح و افزایش محلی جامعه برای اقتصادی منافع

به هتل کویری  توانیمدر ایران  اکو هتلیک  عنوان(. به1389 و همکاران، یلی،)خل را دارا باشند

 است. شدهسیتأسدر منطقه خور و بیابانک استان اصفهان  1388بالی اشاره کرد که در سال 

پردازند که جهت اقامت این سناریو به این امکان می عت:های موقت در طبیتوسعه اقامتگاه

امکان دیگری هم وجود دارد که آن  هااکو هتلگردی و های بومگردشگران عالوه بر دو گزینه خانه

ایجاد  توان بهمی هااقامتگاهای از این نمونه عنوانبههای موقت و فصلی است. گیری از اقامتگاهبهره

ی است برای برپا کردن چادر امحوطه دیآیبرم اکو کمپکه از نام  طورهماند. اشاره کر هااکوکمپ

و خدمات رفاهی مشخصی را در اختیار گردشگران  استی گردبومی هاجاذبهدر مکانی که دارای 
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 اندبرپاشدههای اخیر چندین اکوکمپ در کشور (. در سال2014اکوکمپ،  1)فیالدلفیا دهدیمقرار 

ی، نهبندان در خراسان جنوب درآبادیحآن جمله اکوکمپ کویری متین آباد، اکوکمپ  از توانیمکه 

 و اکوکمپ دیلمان گیالن اشاره کرد. راگه رفسنجان اکوکمپ

 جاذبه

ه با ک پردازندیماین سناریو به این امکان  :موزه یجادا یلهوسفرهنگ محور به یتوسعه گردشگر

 یک جاذبه برای جذب عنوانبهن از فرهنگ بومی تواهای گوناگون میایجاد و ساخت موزه

ای از ونهن نمکه در آ استهای روبازی ها، موزههای این موزهگردشگران استفاده کرد، یکی از نمونه

شود و یکوچک بازسازی م صورتبهو سبک زندگی و ...  ورسومآدابروستاهای یک اقلیم با تمام 

ا ابعاد بر و اهالی روستا که کارمندان موزه هستند، دیدا توانند از نزدیک بابازدیدکنندگان می

 اجراشده نمونه عنوانبهتوان یمگوناگون زندگی روستایی آشنا شوند. موزه میراث روستایی گیالن را 

 .(1389)مطیعی لنگرودی و همکاران،  این سناریو نام برد

 ساخت بکر قبل از یاهادر روست یتوسعه گردشگر یوسنار ینهدف اگردشگری روستاهای بکر: 

 ،استاهبر اساس جاذبه بکر بودن رو شودیکوشش م یوسنار ینها است، در ادوم در آن یهاخانه

رند به دا ییآشنا یدارپا یکه با روش گردشگر یو گردشگران یابدروستاها توسعه  یندر ا یگردشگر

نافع مبودن روستا و  نخوردهدست یتنسبت به اهم یرساناطالعبا سپس  ند،منطقه جذب شو ینا

کل  و دندشآگاه  یدارپا یروستا از منافع توسعه گردشگر ینساکنکه  از آن کوشش خواهد شد یناش

در  ییارسبکر ب . روستاهایشود یمنبافت روستا ا یبدوم و تخر یهادر برابر توسعه خانه روستا

 یگرجاذبه گردش یک عنوانو به شوندیشناخته م یاستان مازندران هستند که هر از چند گاه

به دوم جاذ یهاساخت خانه یلبه دل یاهجوم گردشگران  یلبه دل یا یو پس از مدت شوندیمطرح م

 .شوندیداده و دگرگون مبکر بودن خود را ازدست

 یوارسن ینا یمبنا بر ی:فرهنگ یهاجشنواره یجترو یلهوسفرهنگ محور به یتوسعه گردشگر

استان  در ییروستا یتوسعه گردشگر یجاذبه برا یکعنوان به هایینآ ها، مراسم وجشنواره یبرگزار

 یتسن هاییینمراسم و آ یرسانبا توسعه و گسترش و اطالع یگردعبارتمازندران مطرح است، به

 یخیارت دهایدارابطه با رو درگوناگون که  یهاجشنواره یو اجرا یطراح یامازندران و  یروستاها

ذبه گردشگران جا یمحصول خاص روستا هست، کوشش خواهد شد برا یکت فصول برداش یاروستا 

ار رامسر جنت رودب یگاوزبان در روستاگل جشنواره (.1393 ی و همکارانممقان ی)ادب شود یجادا

ن درامازن یاز روستاها یکه در بخش مردییلهگ یاکنون مراسم گشتهم ین، همچنشودمی برگزار

ورف  راسمماست که گردشگران از  یچند سال ینخود را دارد، همچن نیدکنندگابازد شودیبرگزار م

 .کنندیکرده و در انجام آن مشارکت م یآب اسک استقبال خوب یچال روستا

                                                           
1 Philadelphia 
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ساخت و انسان یعیطب هاییتاز ظرف یریگبه امکان بهره یوسنار این سالمت: یتوسعه گردشگر

از  یکیاست،  ییروستا یگردشگر یذبه براجا یکعنوان سالمت به یگردشگر یجادا یروستاها برا

که در  یسنت یهاحمام یگریاست و د یبا خواص درمان یعیآب گرم طب یهاچشمه هاییتظرف

اند، منظور از شده متروکهها آن یشتراکنون بوجود دارد و هم اناستان مازندر یاز روستاها یاریبس

را در  یتا روح یه از درمان جسماز خدمات است ک یاگسترده یفسالمت ط یخدمات گردشگر

 یاهیگ یهانوشاز ارائه داروها و دم تواندیو م (1392 یران،سالمت ا ی)مرکز گردشگر گیردیبرم

در  یخدمات ینچن کهی. درصورتشودمکمل را شامل  یهااز طب یاگسترده یفگرفته تا ماساژ و ط

موجب جذب گردشگران  یرد،ها قرار گحمامها و آرام و چشمه یطامکانات روستا مانند مح یگرکنار د

 یمعدنمازندران که از امکان چشمه آب یاز روستاها یدر چند اکنونهم به روستاها خواهد شد.

 .است یجادشدهها اچشمه ینا یاستفاده از خواص درمان یبرا ییهابرخوردار هستند مجموعه

 

 )تغذیه( خرید و خوراک

 یکعنوان به توانیمختلف خود م یهاخوراک یدنخوردن و چش :خوراک یتوسعه گردشگر

 یبخش درآمدزا یکعنوان خوراک به یبه تمرکز بر گردشگر یوسنار ینبخش مهم از سفر باشد، ا

بخش  توانیبه گردشگران م یو بوم یمحل یهاکه  با ارائه خوراک داردیم یاناشاره و ب یگردشگر

واقع  رستوران خاور خانم(. 1393ی، ثانیحالج) ردک یجادا ییروستا یرا صنعت گردشگر یدرآمد پر

 یغذاها ییروستا یطیکه در مح یی استهانمونه موفق از رستوران یک یالندر چابکسر استان گ

 کند.یآن منطقه را ارائه م یمحل
اشاره دارد  ییهامجموعه یجادبه ا یوسنار این :کار یتوسعه فروش سوغات با توجه به گردشگر

نقش داشته  ییمحصوالت روستا یبرداشت و فرآور یندشگران بتوانند خود در فرآکه در آن گرد

و برداشت آن  یخود در فرآور کهینواسطه ارا به برندیکه با خود م یسوغات یدباشند و لذت خر

و  اشاره کرد مزارع خود برداشتبه  تواندیم التح ینتراند دوچندان کند، در سادهمشارکت داشته

محصوالت و  یداز تول یاصورت موزه زندهباشد که به یاشامل مجموعه تواندیتر متردهدر حالت گس

ساخت و  ینددر فرآ یمصورت مستقو به یدهدخود گردشگر آموزش و باشد ییروستا دستییعصنا

ینی در قالب جشن پرتقال چ یتفعال ینا اکنونهم (.1391، یزادهمحصول مشارکت دارد )عل یفرآور

 شود.یانجام م یالندر استان گ بومیلهگ یگرددر اقامتگاه بوم ینمدمالکارگاه آموزش  و همچنین
 یدهبه امکان سامان یوسنار این ی:هفتگ ییبازارچه روستا یلهوستوسعه فروش سوغات به

که بتواند  یاگونهاشاره دارد به شودیاکنون در استان مازندران برگزار مکه هم یهفتگ یهابازارچه

 اکنونهم .(1388)شفیعی ثابت و براتی طرقی،  یدگردشگران درآ یدخر یبرا یاصورت جاذبهبه

 برایها کمتر بازارچه ینا یدر استان مازندران در حال برگزار است ول یاریبس یهفتگ یهابازارچه

 .شوندیبرگزار م یمحل یداربا هدف خر یشترو ب شوندیجذب گردشگر برگزار م
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 های تحقیقها و یافتهتحلیل دادهوهتجزی

 
 یتاز نظر احتمال و مطلوب یوهاسنار بندییتاولو یج(: نتا4جدول )

0.371اقامتگاه های بوم گردیروستای بکر0.167

0.183اقامتگاه موقتاقامتگاه های بوم گردی0.159

0.113روستای بکرجشنواره فرهنگی0.145

0.102جشنواره فرهنگیگردشگری سالمت0.145

0.102گردشگری سالمتاردوگاه آموزشی0.105

0.101اردوگاه آموزشیخوراک0.085

0.057خوراکاقامتگاه موقت0.077

0.041بازارچه هفتگیموزه0.042

0.015گردشگری کارگردشگری کار0.035

0.012هتل های سازگارهتل های سازگار0.028

0.003موزهبازارچه هفتگی0.013
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 منبع: یافته پژوهش 

 

، سالمت یتوسعه گردشگراست سناریوهای  شدهمشخص( نیز 4که در جدول ) گونههمان

ترین محتمل عنوانبهی گردومب یهابه اقامتگاه ییروستا یهاخانه یلتبدو  گردشگری روستاهای بکر

یعت، موقت در طب یهاتوسعه اقامتگاهترین سناریوها مشخص شدند. همچنین سه سناریو و مطلوب
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فرهنگ محور  یتوسعه گردشگری آموزشی روستایی و هااردوگاه، توسعه خوراک یتوسعه گردشگر

 تمل قرار دارند.ی نیز در گستره آینده مطلوب و محفرهنگ یهاجشنواره یجترو یلهوسبه

 

 

 
 (: موقعیت هر یک سناریوها از نظر مطلوبیت و احتمال1) شکل

 یافته پژوهشمنبع: 

 

 گیری و پیشنهاداتنتیجه

 عنوانبهیری از ابزار سناریو گبهرهکه مشاهده شد پژوهش پیش رو توانسته با  طورهمان

ی موجود در حوزه هاپژوهش میان خألی، اگونهبهدهنده تصویر کالن آینده یلتشکی واحدها

ی توسعه هاروشو  ابزارهای موجود یا وارد هاپژوهشگردشگری روستایی را پر نماید، چرا که 

ی را بررسی کنند و هاشاخصکلی  صورتبهکند یمشوند و کوشش ینمگردشگری روستایی 

ی دیگر به شوند، یا از سویممنتهی  هاشاخصای برای افزایش یا کاهش یهتوصیجه به درنت

پردازند و از این نظر یمگونه یا روش از توسعه گردشگری روستایی ی و بررسی یکسنجامکان

 توانند نگاه کالنی به توسعه گردشگری روستایی داشته باشند. ینم

ی مختلف توسعه گردشگری هاگونهدر مقابل در این پژوهش کوشش شد با استخراج و بررسی 

یری از دیدگاه گبهرهمسئله بررسی شود و از سوی دیگر بتواند با ی مختلف هاجنبهروستایی، 

است را  شدهاشاره هاآنی متعدد به هاپژوهشی مطلوبی که در هاشاخصضمنی  صورتبهخبرگان 
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را به تابلو راهنمایی بر  توان این پژوهشیمرو ینازای ممکن توسعه به کار ببندد. هاراهبرای ارزیابی 

عه گردشگری روستایی استان مازندران تشبیه کرد که عالوه بر توصیف کلی ی توسچندراهسر 

ها با چه احتمالی به مقصد مطلوب یک از راهکدامکند این اطالعات که یمی پیش رو، کوشش هاراه

 را در اختیار مخاطب قرار دهد. ختم خواهد شد

و کارآفرینان در  اندرکارانستدعالوه بر این نمونه آماری این پژوهش که متشکل از هر دو گروه 

حوزه گردشگری روستایی و هم اساتید و پژوهشگران در این حوزه بودند، موجب گردیده تا در 

بین افراد این دو گروه صورت بگیرد،  نظراتسناریوها تبادل افکار و  برگشت و رفتفرآیند 

ی خود را محک هاطرحوهشگران یگر هم مدیران اجرایی وکارآفرینان توانستند با دانش پژدعبارتبه

در حوزه گردشگری روستایی  اندرکاردستهای نوآورانه افراد یدهاو  هاطرحبزنند و هم پژوهشگران با 

گذاران در حوزه یاستسمدیران و  مورداستفادهتواند یمهای این پژوهش یافته تنهانهآشنا شدند. 

توان مخاطب اصلی این پژوهش را یم گردشگری روستایی استان مازندران قرار گیرد، بلکه

یی هستند که هاطرحگذاران حوزه گردشگری روستایی عنوان کرد که به دنبال یهسرماکارآفرینان و 

 یدار گردشگری روستایی باشد. پاتوسعهدر حین عملیاتی بودن در راستای 

روستایی  کننده آینده مطلوب و محتمل گردشگرییانبهای این پژوهش که بر اساس یافته

این  قراردادگذاران یهسرماتوان پیش پای کارآفرینان و استان مازندران است، راهبرد مشخصی که می

گذاری باشند که هنوز مورد هجوم گردشگری یهسرمااست که در جستجوی یافتن روستاهایی برای 

یکی از  عنوانبهی بکر روستاها؛ چرا که سناریو گردشگری اندنگرفتهانبوه و غیرپایدار قرار 

 است. شدهانتخابین سناریوهای گردشگری ترمحتملین و ترمطلوب

یدار پاتوسعهی به روستاییان در مورد منافع رساناطالعاز سوی دیگر در گام اول با آموزش و 

ی توسعه ناگهانی و ناپایدار گردشگری تصویر از آینده مطلوب را پیش چشم جامعه جابهگردشگری 

 بکشند. محلی به تصویر

محور توسعه گردشگری در  عنوانبهتواند یمی یک مرکز گردشگری سالمت اندازراهعالوه بر این 

ی هاسالسالی، در یانمروستا قرار گیرد، چرا که از یک نظر با ورود جمعیت جوان جامعه به سن 

ی مکمل نیز هاآینده کشور با افزایش تقاضای شدید برای خدمات سالمت روبرو خواهیم بود که طب

این خدمت بر عهده بگیرند و از سوی دیگر گردشگرانی که برای  ارائهمی بایستد سهم خود را در 

ممکن است به بافت و فرهنگ  ترکمشوند تا تفریح و تفرج، یمی جسم روح وارد روستا سازپاک

ات طبیعی تواند بر اساس امکانیمروستا لطمه وارد کنند، این مرکز گردشگری سالمت روستایی 

ی مانند حمام که در بیشتر اسازهتواند از یمکند یا  ارائهدرمانی ی و یا گلدرمانآبروستا خدمات 

و یا بر اساس  گیرد، استفاده کندیمقرار  مورداستفادهکمتر  اکنونهمروستاهای مازندران موجود و 

 بافت روستا از نو طراحی شود.
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های اقامت ینهگزگردی از میان دیگر ی بومهااقامتگاهش های پژوهبر اساس یافتهیان مدر این 

ی بکر به دلیل دخیل روستاهادر  هاآناست. از سوی دیگر توسعه  ترمحتملو  ترمطلوبگردشگران 

کردن مستقیم جامعه محلی در چرخه اقتصادی گردشگری باعث جلب حمایت روستاییان از 

 یدار گردشگری خواهد شد.پاتوسعه

به  شدنلیتبدی الزم برای استانداردهاهای روستایی در مواردی که خانه توانیمهمچنین 

گردی را ندارند و یا به هر دلیل ممکن است جامعه محلی به پذیرش گردشگر در ی بومهااقامتگاه

 توانیمجایگزین کرد. به آن دلیل که  توانیمی موقت را هااقامتگاهخانه خود راقب نباشند، گزینه 

ها و سازه های موقت مانند چادر یا کاروان را خارج از محدوده مسکونی روستا برپا کرد، اکوکمپ

 کمترین آسیب را به بافت روستا خواهند زد. 

و ارزانی تا پذیرش گردشگری توسط جامعه  مدتکوتاه حلراه تواندیمموقت  اقامتگاهاز سویی 

با طراحی و  توانیماین میان  در گردی باشد.می روستایی به اقامتگاه بوهاخانه شدنلیتبدمحلی و 

یک رویداد از آن  عنوانبهبه یک جشنواره فرهنگی هم  هاآنو تبدیل  هاسنتو  هانییآبازآفرینی 

برای جذب گردشگران و معرفی روستا استفاده کرد و هم از سوی دیگر باعث زنده ماندن و پویایی 

 کهیدرصورتان و گردشگران در فرآیند جشنواره فرهنگ روستا شد و همین مشارکت روستایی

 بخشد.  لیتسهی انجام شود ممکن است روند پذیرش گردشگر را در روستا درستبه

ی دیگر برای هامحرک عنوانبهاز گردشگری خوراک و اردوگاه آموزشی  توانیمدر این میان 

خصص کارشناسان از خواص اگر بتوان با استفاده از ت خصوصبهتوسعه گردشگری استفاده کرد؛ 

 ی استفاده کرد.تندرستخدمات جنبی برای گردشگری سالمت و  عنوانبهی محلی هاخوراک

ی انتخاب شود که بتواند بیشترین اگونهبهدر این پژوهش کوشش شده که نمونه آماری  هرچند

دهد ولی و بهترین نظرات را در مورد سناریوهای گردشگری روستایی استان مازندران به دست 

به پیماید و ممکن  توانستیمبرد اندیشه خبرگان دخیل در این پژوهش تا افق محدودی را  تیدرنها

ی جدیدی را پیش هاافقاست همین پژوهش با نمونه آماری متفاوت و در مقاطع زمانی دیگر بتواند 

از  ترکپارچهیو  ترشفاف، ترخالقانهچشم گردشگری روستایی استان مازندران بگشاید و تصویری 

توان گفت یمین ؛ بنابراآینده مطلوب و محتمل گردشگری روستایی استان مازندران در اختیار دهد

همین پژوهش در مقاطع زمانی مختلف بارها و بارها قابل تکرار است و با تکرار آن ممکن است 

 اندازهای نوین را اکتشاف کند.چشم

به سه دسته تقسیم  توانیمپیشنهاد کرد را  وانتیمیی که در راستای این تحقیق هاپژوهش

کار هبدر این پژوهش، دسته دوم:  شدهکشفی سناریوهای بازارسنجی و سنجامکانکرد، دسته اول: 

برای کشف آینده مطلوب  هااستانی گردشگری و در دیگر هاحوزهروش این پژوهش در دیگر  بستن

در این  شدهمطرحی اجراشده از سناریوهای هاونهنمی شناسبیآسو محتمل و دسته سوم: بررسی و 

 پژوهش
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