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  چکیده

 میستدارد در س یشکه در پ يرا آغاز کرده است و با وجود مشکالت متعدد یننو يعصر ید،با ورود به هزاره جد يصنعت گردشگر

 يها یشرانپ ییموضوع پژوهش حاضر با هدف شناسا یتآن افزوده شده است.  با توجه به اهم یتبر اهم یشاز پ یشب یجهان ياقتصاد

بر  پژوهش ینانجام شده است. ا ینن سرعشهرستا يدر بخش مرکز یپژوه یندهآ یکرددار با رویپا يگردشگر یندهآ یتموثر بر وضع

و  ياطالعات اسناد يگردآور یوهاست. ش یو اکتشاف یلیتحل پژوهی،یندهبر اساس روش علم آ یت،و از نظر ماه ياساس هدف کاربرد

 یدهنوز یقطر و از يبه صورت عدد یکم يهاگرفته شد و داده کاراسناد به  یبا پرسشنامه باز و بررس یفیک يهااست. دادهکتابخانه

گان نخب یار. سپس در اختیدگرد يآورها در ابعاد مختلف جمعها و مؤلفهکه در ابتدا شاخص ياشد. به گونه یهته یدلف يهاپرسشنامه

 یتا بر اساس تخصص خود عوامل یدگرد استتخصص داشتند قرار داده شد و از آنها درخو يکه در حوزه گردشگر یو دانشگاه ییاجرا

 سیعوامل از آنان خواسته شد در چارچوب ماتر ینا یی. در مرحله بعد از شناسایندنما ییگذار است را شناسا یرتأث یهاز بق یشترکه ب

 یتضعبر اساس و هایافتهدهند.   یازآنها با اعداد صفر تا سه امت یرپذیريو تأث یرگذاريتأث یزانم يعوامل، بر مبنا یناثرات متقاطع ب

 یناز ب نیصفحه پراکنده هستند. همچن يعوامل در اطراف محور قطر یشتراست و ب یدارناپا یستمنشان داد، سعوامل  یصفحه پراکندگ

مک،  یکم یعامل به عنوان خروج 23 یممستق یرپذیريو تأث یرگذارتأث يباال یازبا توجه به امت یتعامل در نظر گرفته شده، در نها 50

عوامل  یشران،عامل پ 23 یناز ب دهدینشان م یجهستند. نتا یرگذارتأث ینسرع يبخش مرکز ییروستا یدارپا يتوسعه گردشگر یندهدر آ

رخوردار ب یشتريب یتبوده و از اهم يباالتر یرگذاريتأث يدارا يآثار گردشگر يو بازساز یتامن یی،روستا يهامعابر و راه یتبهبود وضع

  بودند .

  

  بیان مسئله 

و  )El-Gohary, 2016:125شــود(یمین عوامل رشــد اشــتغال و توســعه اقتصــادي محســوب ترمهمعنوان یکی از بهگردشــگري 

شد و تنوعمی سازي مردم محلی، ر سانی و توانمند سعه منابع ان صادي، حل متواند در تو شی اقت صتبخ ضل بیکاري و خلق فر هاي ع

پذیري روستاها و غیره ها، جمعیتد زیرساختهاي روستائیان به شهرها، بهبو، کاهش مهاجرت)25: 1395(اعظمی و همکاران، شغلی
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 ها وریزي توسعه گردشگري، سیاستامروزه بیشتر کشورهاي پیشرو در برنامه. )154: 1395پور، حسروجردي و نوريتأثیرگذار باشد(

شگري در زمینه صی مد نظر قرار دادهراهبردهاي تعاملی و برنامه گرد ضلی و همکاران، اند(رحماهاي مختلف را به عنوان محور ا نی ف

بخشی  هاي غیر دولتی به عنوان روش مفیدي براي کاهشتوجه به گردشگري روستایی از سوي سازماندر این راستا،  ).58: 1397

ــوب می ــتایی محس ــکالت کنونی جوامع روس ــی از مش ــار ناش ــنعت Ertuna& Kirbas, 2012: 19گردد(از فش ) زیرا امروزه ص

شگري به طور خاص به  ست(گرد شده ا شگري ).Bel& Morse, 2013دغدغه جهانی تبدیل  سه با دیگر بخش در گرد هاي مقای

شمی امین،  ست(اعظمی و ها سیاري دارد که آن را به یک ابزار مؤثر براي از بین بردن فقر تبدیل نموده ا صادي مزایاي ب : 1396اقت

ها، تأمین تجارب کیفی براي جامعه میزبان و در کل بهبود ت) و سبب توسعه اقتصادي جامعه محلی، تأمین رفاه، بهبود زیرساخ100

ــود(کیفیت زندگی آنان می ــلی  با توجه به این. )Djekic, 2007: 129ش ــاورزي به عنوان محور اص که امروزه از اهمیت فعالیت کش

ست شد ا ستایی داراي روندي رو به ر شگري رو ست، گرد شده ا سته  ستایی کا سعه رو ها کاهش منابع برداريزیرا افزایش بهره ؛تو

طبیعی و رشد فزاینده جمعیت و به دنبال آن تهدید محیط زیست انسانی جوامع روستایی را در جهت تداوم رشد و ادامه حیات خود 

ها ). از آنجا که کشــور ایران داراي مراکز روســتایی متنوع با جاذبه82: 1397بخت، به منابع درآمدي دیگري ســوق داده اســت(خرم

)، شــناســایی و معرفی آنها در کســب درآمد بیشــتر و توســعه 154: 1391هاي بســیار اســت(رضــوانی و همکاران، و قابلیت فراوان

ها در جوامع روســتایی ترین چالش ) زیرا یکی از بزرگ166: 1395تواند گام مفید و مؤثر باشــد(برزگر و همکاران، گردشــگري می

ست. بنابراین سب درآمد ا شور، ک ص ،ک ستا متنوعهر چه اقت شد، بهرهاد رو صتگیري از قابلیتتر با شتها زمینه ایجاد فر ر در هاي بی

  ). 521: 1396شود(ویسی و همکاران، جهت دسترسی بیشتر فقراي روستایی به استانداردهاي زندگی فراهم می

ست سیا سائل آن در قالب اهداف و  ستاها و م شتن نگرش نو به رو شخص در پرتو آیندهدا شاي تنگناهایی ي مینگرهاي م تواند راهگ

 هاي پنج ساله و سندنگري به برنامهسابقه آینده). 2: 1393است(موسوي و همکاران، باشد که امروزه جامعه روستایی را در بر گرفته

شم شور در افق چ سعه ک ستراتژیک وگردد که باز می 1404انداز تو سند تفکر ا ستآینده اولین  . یکی از )34: 1390(زالی، نگاري ا

سناریو یا متن متفاوت در مورد آیندهروش سان معموالً دو یا چند  شنا ست که در آن، آینده  سناریو ا ه ک را هاي آینده نگري، تدوین 

ست شتر ا سناریوها، این امکان را فراهم می ؛تدوین می نمایند ،امکان احتمال یا وقوع آن بی سئوالن از آینده و زیرا تدوین  نماید تا م

هدف اصــلی ســناریوها، خلق تصــاویرکلی و  توان گفت) و می126: 1393مشــکالت احتمالی درك درســتی بیابند(رهنما و معروفی، 

 گیري در مورد این، براي تصمیمپژوهییندهرویکرد آ ،. بر این مبنا)Lindgren, 2003: 35کامل از محتویات احتمالی آینده است(

ستایی می شگري در یک محدوده رو شد، به کار گرفته که گرد ستائیان با ستا و رو سعه رو سبی براي تو ستراتژي منا تواند به عنوان ا

  ). 91: 1391پور و کیومرث، شود(جمعه

ستایی  شرایط بخش مرکزي مناطق رو صر به فرد طبیعی و  ستان اردبیل، با توجه به موقعیت منح سرعین واقع در ا ستان  شهر

ــمه ــیاري از هاي آب گرم و معدنی، یکی از قطبویژه جغرافیایی و وجود چش ــاله بس ــت و هر س ــگري در ایران اس هاي مهم گردش

هاي دیدنی قابلیت با توجه به پیشینه تاریخی، جاذبه ). همچنین97: 1396کنند(توالیی و همکاران، گردشگران به این مکان سفر می

سعه بخش اعظمی از انواع  شگريتو شد اما با توجه به برنامهرا دارا می گرد سته آنبا ست تاکنون نتوان ن طور که باید در ایریزي نادر

استفاده از  باهاي کلیدي در توسعه گردشگري مناطق روستایی شهرستان زمینه موفق عمل کند، بنابراین شناسایی عوامل و پیشران

ــت.علم آینده ــرورتی انکار ناپذیر اس ــع مطلوب ض ــتیابی به وض ــر در  پژوهی، در جهت دس با توجه به آنچه ذکر گردید پژوهش حاض
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شران ست که پی شده ا ضوع انجام  سخگویی به این مو ستاي پا شگرا ضعیت آینده گرد ستاهاي بخش هاي مؤثر بر و ري پایدار در رو

  مرکزي شهرستان سرعین چه عواملی هستند و چه تأثیري بر هم دارند؟

  

  مبانی نظري

سترده یپژوهندهیواژه آ ،امروزه سترده در برگیرنده واژه نیشود. ایبه کار گرفته م يابه طور گ ست که ییهادیدگاهاز اي طیف گ  بر ا

ـــم چرخهبهبود  ـــکر رگویبلندمدت را به همراه دارند (خ ندهیکه تفکر درباره آ ییکردهای؛ روگذارداثر می يریگمیتص : 1390 ،يو ش

گذاري گسترده در ژاپن به کار گرفته شد و در اوایل میالدي به عنوان یک ابزار سیاست 70پژوهی از اوایل دهه رویکرد آینده ).100

این روش  ).111: 1395ی مورد اســتفاده قرار گرفت(زالی و عطریان، المللمیالدي به طور گســترده با همکاري نهادهاي بین 90دهه 

صمیم ). رویکردهاي 503: 1396انگیزان و همکاران، هاي باور کردنی را مالحظه کنند(دلدهد تا طیفی از آیندهسازان امکان میبه ت

سیم می سته تق سبت به آینده به طور کلی به د سفی ن شامل شوندفل ست که از نیاز بهدهدا: اولین رویکرد  شته و حال ا  هایی از گذ

 ,Godetکند(آینده ممکن را تصــویرســازي می هاي احتمالی به ســويو راهآید آگاهی از مقصــد جهان و تغییر شــتابان به وجود می

سانت). دومین رویکرد مع2011 ست که ان سیله اموري به وجود آمده ا ست که آینده به و شی از  ایجاد آن راها رویاي قد ا دارند و نا

ــت که در آن نگرش افراد به آینده را یک پروژه بازتاب پرطنین آرمان ــوم ترکیبی از دو رویکرد قبلی اس ــت و رویکرد س ــهرها اس ش

هاي کردن طیف بدیلگسترش تفکر درباره آینده و عریض پژوهیآیندههدف  1). به باور پورتر31: 1392، و همکارانداند(فاتح راد می

شتمل بر روش143-144: 1397ست(رهنما و همکاران، مدنظر ا ست که با واکاوي منابع، ). از دیدگاه مقیمی آینده پژوهی م هایی ا

). بن مارتین 75: 1398فرد، زاده و احمديپردازد(ده دهریزي براي آنها میالگوها، عوامل تغییر یا ثبات به تجسم آینده بالقوه و برنامه

نگري فرآیند تالش براي نگاه به آینده بلندمدت علم، ن بحث ســناریونگاري معتقد اســت ســناریو و آیندهپردازااز نخســتین نظریه

سایی تکنولوژي شنا ست که با هدف  صاد و اجتماع ا ست، اقت صورت تکنولوژي، محیط زی ستراتژیک  هاي جدید و تقویت تحقیقات ا

  ). 109: 1395د(زالی و عطریان، گیرد که بیشترین منافع اقتصادي اجتماعی را به همراه دارمی

هاي علوم یافت و در کمتر از دو دهه، زمینه گســترش ســرعتبهاین رویکرد در میان بســیاري از کشــورها در عرصــه مطالعات آینده 

شمس و همکاران،  صه159: 1395مختلف را درنوردید( ست، ها که رویکرد آینده). یکی از عر شته ا شی بر آن تأثیر زیادي گذا پژوه

ست. در دهه ستایی ا شگري در مناطق رو صه گرد شگري در نواحعر سترش گرد سعه و گ شورهاي جهان، تو ی هاي اخیر در اغلب ک

یافته به یکی از نیروهاي اصلی براي رشد اقتصادي در توسعهو  توسعه حال درروستایی مورد توجه قرار گرفته است و در کشورهاي 

گذاران پیوسته به مسائل سیاست ،بر این اساس ).Alam & Paramati, 2016: 111-112شده است(یلتبدطول چند دهه گذشته 

شد و صوص ر صولی در خ صنعت در آینده توجه می زیربنایی و ا شود گردشگري بزرگترین بینی میبه طور کلی پیش کنند.آثار این 

سیاري از کشورهاي جهان میالدي باشد و یکی از ابزارهاي مهم توسعه در جهان شناخته شود. بی 21صنعت جهان در قرن  تردید ب

ــ ــتر اجتماعی، اقتص ــب منابع و مزایاي بیش ــتند. توجه به در رقابت نزدیک به دنبال کس ــورهاي متبوع هس ــی در کش ــیاس ادي و س

سازمان سوي  ستایی از  شگري رو شکالت کنونی  هاي غیر دولتی به عنوان روش مفیدي براي کاهشگرد شی از م شار نا شی از ف بخ

                                                           
1 - porter 
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سوب می ستایی مح شگري به طور خاص به دغدغه جهانی Ertuna& Kirbas, 2012: 19گردد(جوامع رو صنعت گرد ) زیرا امروزه 

) اشکال گوناگون گردشگري زمانی در چارچوب مفهوم گردشگري روستایی 1994(1). باور لنBel& Mors, 2013تبدیل شده است(

ستایی واقع گردند،  -1گیرند که جاي می سطح نواحی رو شد، بیانگر ویژگی -2در  ستایی با در مقیاس  -3هاي کارکردي نواحی رو

هاي گوناگون بر ویژگی -5با مردم و کســب و کارهاي روســتایی پیوند یابد و   -4هد، گاهی نواحی روســتایی رخ دمکانی و ســکونت

ستایی از قبیل ویژگی شد(بیات و بدري، نواحی رو شته با صاد و موقعیت مکانی آنها داللت دا هاي محیط، تاریخ، فرهنگ، اجتماع، اقت

ستایی عالوه بر آن169: 1397 شگري رو سیبکه تعادل را میان این اجزا برقرار می ). گرد سعی بر آن دارد تا آ هاي محیطی، کند، 

اجتماعی و فرهنگی وارده به جامعه را به حداقل برســـاند و عاملی براي ایجاد توســـعه پایدار و توزیع و پراکنش جهت حفظ منابع و 

را فراهم نماید. بنابراین گردشگري پایدار روستایی  هاي گردشگري، موجب رشد اقتصادي روستاها گردد و رضایت گردشگرانجاذبه

ستایی بهره سلیمانی هارونی و همکاران، برداري میاز منابع طبیعی در مناطق رو سازي مردم ) و می28: 1395کند( تواند در توانمند

سانی، تنوع سعه منابع ان صتمحلی و تو شد آن، خلق فر صادي و ر ضل بیکاريبخشی اقت شغلی و حل مع ستانداردهاي هاي  ، ارتقاي ا

هاي مختلف و کاهش مهاجرت زندگی از طریق تأمین شــکاف اجتماعی و پرکردن شــکاف بین نواحی شــهري و روســتایی در زمینه

ستایی به کالن شد(اعظمی و همکاران، شهرها نقش عمدهرو شته با سندگان ). به زعم عده25: 1395اي دا گردشگري پایدار اي از نوی

که به بســـط حوزه دید مردم جامعه و  نمایدهاي اجتماعی، شـــرایطی فراهم میاد امکان مبادالت فرهنگی و تعاملروســـتایی با ایج

اي دیگر گردشــگري ). به باور عدهIorio et al, 2010: 153وســعت نظر و غنی شــدن تجارب فرهنگی مردم روســتایی منجر گردد(

سعه پایدار صول تو ستایی در عمل مطابق با ا سلی رویکردي جامع و اخالقی  پایدار رو سلی و درون ن ست که در آن به برابري بین ن ا

 :torres& jarkko, 2014اجتماعی، اقتصادي و کالبدي است( -محیطی، فرهنگیدارد که به سمت توسعه و مبتنی بر اصول زیست

تهپژوهش  ).39 نده پژوهی پرداخ ـــگري و آی ـــی گردش به بررس عددي  ههاي مت له آن که از جم ند  بلوچی و پژوهش  :توانا میا

به این نتیجه دســت یافتند که  و ) را نام برد که به تحلیل نقش گردشــگري در توســعه نواحی روســتایی پرداختند1392خراســانی(

مکاران و ه انیعطرتوسعه و شکوفایی گردشگري روستایی نقش اساسی و سازنده در توسعه اجتماعی نواحی روستایی داشته است. 

در  یسیونویسنار کردیبا رو يامنطقه يتوسعه گردشگر يگذاراستیو س يراهبرد ينگار ندهیآ«با عنوان  ی دیگرپژوهش، در )1394(

فی و نجاست.  رگذاریاستان همدان تأث ندهیآ يدر توسعه گردشگر يدیاند که چهارده عامل کل دهیرس جهینت نی، به ا»استان همدان

به  ،سی آثار توسعه گردشگري بر بهبود جوامع روستایی شهرستان چناران انجام دادند) در پژوهشی که به قصد برر1395همکاران(

سیدند شاخص :این نتیجه ر شگري در  سعه گرد ستائیان تأثیر تو سالمت و امنیت اجتماعی و بهبود آگاهی و آموزش رو هاي ارتقاء 

ساربان( شی دیگر حیدري  ست. در پژوه شته ا ستایی 1396اندکی دا سعه اجتماعی مناطق رو شگري در تو سی اثرات گرد ) به برر

شکین ستان م ضات و اختالفات، شهر انجام داد و دریافت در دو گروه مورد مطالشهر عه بین متغیرهاي عدالت اجتماعی، کاهش تعار

یت ؛ اما بین متغیرهاي تقودار وجود نداردپذیري اجتماعی و مشارکت اجتماعی با متغیر وابسته ارتباط معناتعاون اجتماعی، مسئولیت

ت اجتماعی، وضعیت اشتغال، وضعیت هاي آموزشی، توانمندسازي، انسجام اجتماعی، رضایت از زندگی، دسترسی به خدمازیرساخت

و همکاران  یفرجهاي مدنی، کیفیت زندگی و امنیت شغلی با متغیر وابسته ارتباط معنادار وجود دارد. تحصیالت،  عضویت در تشکل

سی ، )1396( شگر یآثار مثبت و منف یستمیس لیتحلبه برر سعه گرد پژوهش  جینتا ی پرداختند وپژوه ندهیآ کردیبا رو رانیا يتو

                                                           
1 - Lane 
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) نیز به 1397ایمانی و همکاران( قرار دارد. تیدرجه اول اهم رد ،یطیمح ستیدر حوزه ز ژهیبه و رگذار،یتأث یدهد آثار منفینشان م

هاي بومی و سنتی در توسعه پایدار گردشگري روستایی در منطقه سواد کوه مازندران پرداختند و به این بررسی و تحلیل نقش آین

هاي بومی و سنتی فراوانی در محدوده مورد مطالعه وجود دارد که با توجه به استقبال و ذهنیت مردم محلی، ه آییننتیجه رسیدند ک

  تواند ایجاد نماید.هاي واقعی توسعه پایدار گردشگري روستایی را میزمینه

ستایی در جو2012(1خلیل و همکاران ستایی رومانی انجام ) در پژوهشی که به منظور بررسی میزان نفوذ گردشگري رو امع رو

سرمایه سئولین از  شور م سیدند که در این ک شگري حمایت میدادند به این نتیجه ر ستائیان با فعالیتگذاري در گرد هاي کنند و رو

) 2013(2کنند، اما گردشگري روستایی هنوز در مراحل اولیه قرار دارد. ریچارد و دنیزهاي گردشگري استفاده میکارآفرینانه از قابلیت

نیز در پژوهشی به قصد بررسی گردشگري و کیفیت زندگی روستائیان دریافت که گردشگري باعث بهبود کیفیت زندگی روستائیان 

ــتائیان گردیده اســت و در مقابل داراي تأثیرات منفی در زمینه  ــعه محلی، کاهش فقر، بهبود آموزش و ســالمتی روس در زمینه توس

) در پژوهشی با هدف بررسی آثار اجتماعی و فرهنگی گردشگري 2014(3ط و ... گردیده است. سینگالها، آلودگی محیافزایش قیمت

داراي آثار مثبت و منفی بوده است و آنان نسبت به آینده زندگی خود خوشبین  بر زندگی مردم دریافت که گردشگري از دیدگاه آنان

بررسی اثرات گردشگري بر امنیت و احساس همبستگی بین ساکنان  ) در تحقیق خود که با هدف2015(4هستند. وسنام و همکاران

ـــاس امنیت  ـــتگی و پیوند عاطفی داراي تأثیر مثبت در احس ـــیدند که همبس در دو ایالت مکزیکو انجام دادند، به این نتیجه رس

ست. شگران ا سی دیدگاه2018(5کامیلري گرد شی که با هدف برر ستراتژیک در بازاریابی ) در پژوه هاي دوم انجام هدف خانههاي ا

  گردد.هاي دوم، باعث ایجاد ناپایداري فرهنگی  در مناطق هدف گردشگري میداد، دریافت که افزایش رشد مالکیت خانه

  

  پژوهش روش

ساس روش علم آینده ساس هدف کاربردي و از نظر ماهیت، بر ا شیوه روش این پژوهش بر ا ست.  شافی ا پژوهی، تحلیلی و اکت

هاي کیفی با پرسشنامه باز و از طریق مصاحبه و بررسی اسناد به کار گرفته شد است. دادهاي طالعات اسنادي و کتابخانهگردآوري ا

ا در هها و مؤلفهاي که در ابتدا شاخصهاي دلفی تهیه شد؛ به گونهدهی پرسشنامههاي کمی به صورت عددي و از طریق وزنو داده

شتند قرار داده شد  آوري گردید،ابعاد مختلف جمع سپس در اختیار نخبگان اجرایی و دانشگاهی که در حوزه گردشگري تخصص دا

 این در انلپ اعضاي و از آنها درخواست گردید تا بر اساس تخصص خود عواملی که بیشتر از بقیه تأثیر گذار است را شناسایی نمایند.

شگري،  شرایط واجد افراد از نفر 30 هدفمند، احتمالی غیر گیرينمونه صورت به پژوهش سازمان میراث فرهنگی و گرد و فعال در 

در مرحله بعد، پس از شناسایی این عوامل از آنان خواسته شد در چارچوب  .شدند انتخاب دانشگاه، استانداري و بخشداري تاداناس

صفر بیانگر  ماتریس اثرات متقاطع سه امتیاز دهند. عدد  صفر تا  بین عوامل، بر مبناي میزان تأثیرگذاري و تأثیرپذیري آنها با اعداد 

)  نیز نشــان دهنده وجود pو حرف( بیانگر تأثیر زیاد 3، عدد  عدم تأثیر، عدد یک بیانگر تأثیر ضــعیف، عدد دو بیانگر تأثیر متوســط

                                                           
1 - Khalil et al 
2 -Richard& Dennis 
3 -Singla 
4 - Woosnam et al 
5 -Camilleri 
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  .است یرهامتغرابطه بالقوه بین 

نگاري میک مک میزان تأثیرگذاري و افزار آیندهامتیازهاي اعضــاي پانل در ماتریس متقاطع وارد گردید و در چارجوب نرم ،هایتدر ن

شد. سنجیده  ساختاري جهت انجام به 1میک مک افزارنرم تأثیرپذیري هر یک از عوامل نماگرهاي آن  سهولت انجام تحلیل  منظور 

شود. عدد صفر بین صفر تا سه سنجیده می داعدا . میزان ارتباط متغیرها باشدده ماتریس تحلیل اثر متقاطع طراحی یمحاسبات پیچ

) نیز نشــان دهنده pو حرف( بیانگر تأثیر زیاد 3، عدد  بیانگر عدم تأثیر، عدد یک بیانگر تأثیر ضــعیف، عدد دو بیانگر تأثیر متوســط

س یرهامتغوجود رابطه بالقوه بین  سااگر تعداد متغیرهاي  ،ت. بنابراینا شد، یک ماتریس  nشده ییشنا از روابط بین  n×nمتغیر با

یرگذاري تأثتوان با نمودار متناظر آن نیز نمایش داد که در آن نمودار جهت را می آمدهماتریس به دســت . آیدیممتغیرها به دســت 

سط پیکان ساس  بر ،شود. در نهایتصورت عددي، در باالي پیکان نمایش داده میبهو میزان تأثیرگذاري  هاهر متغیر بر دیگري تو ا

ــتخراج و آنتوپولوژي متغیرها این نرم ــت، عوامل کلیدي را اس مدل تحلیل اثر متقابل در خروجی  کند. بنديها را رتبهافزار قادر اس

و اشکال ویژه  این قابلیت را دارد تا روابط را به نمودارهامیک مک  افزارنرمدهد و بر اساس آن یمنهایی، روابط بین متغیرها را نشان 

ستم را  سی ساختار و روابط  سان  ار هاي خروجی نرم افزیسماتری نمودارها و طورکلبه. یر نمایدپذامکانتبدیل کند و امکان تحلیل آ

ـــتقیم متغیرها( ـــته ماتریس اثرات مس ـــامل دو دس ـــتقیم بین نمودارهاي مربوطه و دیگري ماتریس  و MDI(2ش روابط غیرمس

ستنمودارهاو  MII(3متغیرها( صورت؛ ي مرتبط با آن ا شد، یدر شده با شخص  که در ماتریس اولیه، روابط بالقوه بین متغیرها نیز م

ـــتقیم بینافزارنرم ـــتقیم بین متغیرهاMPDI(4 )متغیرها( ، ماتریس روابط بالقوه مس را نیز  MPII(5و ماتریس روابط بالقوه غیرمس

  .کندمی محاسبه

  معرفی منطقه مورد مطالعه

 4درجه تا  48دقیقه و  56و در مسیر دره گسلی و محدوده سرعین در دامنه شرقی کوه سبالن  گردشگري اي وشهرستان کوهپایه

 15فاصله درجه عرض شمالی قرار دارد. این شهرستان در  38دقیقه و  9درجه تا  37دقیقه و  8درجه طول شرقی و از  48دقیقه و 

که از شــمال به کوه ســبالن و از شــرق به اردبیل، از غرب به نیر و از جنوب به بالیغلو  متصــل  واقع اســت کیلومتر از شــهر اردبیل

شهرستان داراي مساحت  گردد.می ست. راه 4شهر و  1بخش، 2کیلومتر،  490این  ستایی آن جمع دهستان ا کیلومتر  108هاي رو

سفالت و  کیلومتر 105که از این میزان   ستان اردبیل،  3ان آ سالنامه آماري ا ست( سه ا شو شکل 1395کیلومتر راه  موقعیت 1). 

  دهد.جغرافیایی شهرستان سرعین را نشان می

                                                           
  بنديمنظور طبقهضرایب تحلیل اثر متقاطع به ماتریس -١ 

2 Matrix of Direct Influences 
3 Matrix of Indirect Influences 
4 Matrix of Potential Direct Influences 
5 Matrix of Potential Indirect Influences 
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  موقعیت جغرافیایی محدوده مورد مطالعه: 1شکل 

  هایافته

شراندر این پژوهش که جهت  سایی پی ستایی، شنا شگري پایدار رو شده هاي کلیدي گرد ستفاده از روش دلفی از انجام  ست با ا ا

سان در بخش 30نظرات  شنا ست.نفر از کار شده ا شان  هاي مختلف بهره گرفته  ضاي پنل) ن صل از نمونه مورد مطالعه(اع نتایج حا

شکیل دادندیم ضاي پنل را مردان ت شتر اع شامل می  63که  دهد که بی ضا را  صد از اع صصگردد. از لحاظ در شتر افراد از  ،تخ بی

شگاه مد سین دان ستایی بودبودندنفر  12 شاملو ر شگري رو ستا و گرد صین  ،همچنین .و زمینه فعالیت آنها رو ص شت نفر از متخ ه

. از لحاظ میزان تحصیالت از بین داري فعالیت داشتندنفر در بخش 4سازمان میراث فرهنگی و گردشگري، شش نفر در استانداري و 

  .نفر داراي مدرك دکتري بودند 15دکتري، بیشترین اعضاي پنل با  سه مقطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و

سش ضوع، پس از وارد کردن پر ستبهیزان ارزش ها، منامه جهت تحلیل مو  میک مک افزارنرمدر  هاشاخصبراي هر یک از  آمدهد

درصــد برخوردار گردید، که بیانگر روایی مطلوب  100ي اثرات متقاطع از مطلوبیت ادادهچرخش  باروارد گردید، نتایج پس از ســه 

درصد موارد، عوامل مورد نظر بر یکدیگر  92دهد بیش از یمدرصد است که نشان  84/92پرسشنامه است. میزان پرشدگی ماتریس 

شتهتأثیر  سوي دیگر از مجموع انددا شتند،  رابطه که در این ماتریس قابلیت 2321. از  صفر  179ارزیابی را دا رابطه داراي اثرگذاري 

 تعدد یک که به معنی تأثیرگذاري ضعیف اس ،اند. همچنینکه عوامل بر یکدیگر تأثیرگذاري و تأثیرپذیري نداشته دهدنشان می که

شامل می 563 ست و  893، تعداد گردیدرابطه را  سط عوامل ا  865یت نها دررابطه داراي عدد دو بوده که این عدد  بیانگر تأثیر متو

  ).1(جدول دهنده تأثیر زیاد عوامل استرابطه عدد داراي سه بوده که این عدد نشان
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  ها و تأثیرات متقاطع آنها: تحلیل ماتریس اولیه داده1جدول 

 ماتریس شاخص
تعداد 

 تکرار

تعداد 

 صفر

تعداد 

 یک

تعداد 

 دو

تعداد 

 سه

تعداد 

p 
 کل

درجه 

 پرشدگی

 % 84/92 2321 0 865 893 563 179 3 50 مقدار

  1398هاي پژوهش، منبع: یافته

  

به محاســبه رابطه بین متغیرها اقدام گردید و بر اســاس آن براي هر عامل یک امتیاز در  ، میک مک افزارنرمبا اســتفاده از  ،در ادامه

دست آمده متغیرها بر اساس تأثیرگذاري و تأثیرپذیري به صورت مستقیم و غیر ه بر اساس امتیازهاي ب ،نظر گرفته شد. به دنبال آن

ــتقیم رتبه ــبندي میمس ــتقیم را ارائه میگردند و دو نوع گراف و تحلیل تأثیرات مس اقع در دهد. در وتقیم و دیگري تأثیرات غیرمس

ستون سیله جمع  سطرهاي هر نماگر و تأثیرپذیري به و ساس جمع  ساختاري، میزان تأثیرگذاري بر ا ر هاي هر نماگماتریس تحلیل 

  .)2(جدول شودنشان داده می

  

  در گردشگري پایدار روستایی متغیرها: میزان اثرگذاري و اثرپذیري مستقیم 2جدول 

  میزان تأثیرپذیري میزان تأثیرگذاري عوامل  میزان تأثیرپذیري میزان تأثیرگذاري عوامل

ـــی 81 67  آداب و رسوم ـــاه ـــاي آگ ـــق ـــاي ارت ه

 محیطیزیست

106 88 

ســطح تراکم ترافیک در ارتباط  94 84 ها و سمینارهاوجود جشنواره

 با گردشگري

94 100 

نه چا لت در زنی قدرت  خا و د

 گیريتصمیم

محیطی مدیران آموزش زیســت 104 72

 گردشگري

100 99 

ارتقا سطح استانداردهاي زندگی 

 مردم

 86 77 تخریب منابع طبیعی 99 118

تبـادل فرهنگی میـان مردم بـا 

 گردشگران

هاي طبیعی منحصر وجود جاذبه 103 80

ـــمه هاي آب  به فرد مانند چش

 گرم

132 103 

 94 81 تنوع پوشش گیاهی و جانوري 118 121 همبستگیمشارکت و 

نان محلی از  الگوبرداري ســــاک

 رفتار گردشگران

 93 78 آوري و دفع آبهاي سطحیجمع 101 60

جاد انگیزه   نابع در ای یت م کیف

 گردشگران براي سفر دوباره

 107 73 تخریب و کاهش تنوع زیستی 106 79

 100 87 حمل و نقل 84 61 طرح جامع گردشگري

 98 68 تغییر کاربري اراضی  99 92 هاي فرهنگیآسیب به ارزش

صنعت  میزان مهاجرت مرتبط با 

 گردشگري

 103 72 سیستم مناسب دفع فاضالب 103 82
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غیر دولتی فعال در  هايسازمان 

 حوزه گردشگري 

 92 72 افزایش پسماند و فاضالب 110 113

ریزي و ســـنگفرش کردن شـــن 107 121 گذاري بخش خصوصیسرمایه

 معابر

74 102 

ید در  99 112 هامناسب بودن هزینه جد فاده از دانش  ـــت اس

 ساخت و ساز

114 109 

قدیمی  104 119 بازاریابی هاي  فت  با نا و  حفظ ب

 روستا

79 108 

ـــعیت معابر و راه 85 102 توزیع امکانات هاي بهبود وض

 روستایی

141 113 

 113 138  امنیت 98 105 هاي شغلیافزایش فرصت

 95 104 بهبود شبکه آبرسانی 97 90 افزایش اشتغال زنان

 92 136 بازسازي آثار گردشگري 94 101 کاهش بیکاري جوانان

شده  94 120 بهبود وضعیت فقر در روستاي ساخته  ضاهاي  سترش ف گ

 مرتبط با گردشگري

125 95 

لی و  ح م ــــاد  قتص قویــت ا ت

 بخشی اقتصاديتنوع

هاي  تراکم 95 134 تا ـــ جمعیت در روس

 گردشگر پذیر

113 100 

 89 91 بهبود شبکه تلفن ثابت 94 126 توزیع درآمد

 96 117 بهبود شبکه تلفن همراه 101 86 رونق صنایع دستی

مات   101 130 هاي شغلیتنوع فرصت خد ـــترس بودن  در دس

 اسکان

118 103 

اشتغال افراد غیربومی در مشاغل 

 کلیدي گردشگري

ــاخت و  92 97 تخریب محیط در اثر س

 ساز خانه دوم

82 103 

  1398هاي پژوهش، منبع: یافته

هاي ناپایدار وضــعیت نحوه پراکنش نماگرها در صــفحه پراکندگی، بیانگر حالت پایداري و ناپایداري ســیســتم اســت. در ســیســتم

اي برقرار اســت، زیرا پراکندگی نماگرها اطراف محور قطري اســت و حالت بینابینی از تأثیرپذیري و تأثیرگذاري را به نمایش پیچیده

در زبان انگلیسی است، و  Lسازد. اما در سیستم پایدار، توزیع نماگرها به صورت گذارند که شناسایی عوامل کلیدي را مشکل میمی

که بر  2به این مفهوم اســت برخی از عوامل داراي تأثیرگذاري باال و برخی دیگر نیز داراي تأثیرپذیري باال هســتند. مطابق با شــکل 

ست، می شده ا سیم  سرعین تر ستان  شهر ستایی در  شگري پایدار رو ضعیت نماگرهاي تأثیرگذار و تأثیرپذیري بر گرد ساس و توان ا

ست و بیشتر نماگرها اطراف محور قطري پراکنده شدهدریا سیستم در حالت ناپایدار ا سبت بهفت وضعیت   اند  و وضعیت مشابهی ن

  همدیگر دارند و فقط ضعف و شدت آنها نسبت به یکدیگر تفاوت دارد.
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  : پایداري و ناپایداري سیستم2شکل   

 

گردند که هریک در یکی از نواحی چهارگانه پالن تأثیرگذاري و تأثیرپذیري یمتغیرها بر اساس نحوه قرارگیري به چهار نوع تقسیم م

که در آنها تأثیرگذاري نســبت به تأثیرپذیري در ســطحی   ورودي مطرح هســتند متغیرهاي عنوانبه متغیرهاي تأثیرگذار قرار دارند.

انگر ی نمودار است که بیشمال غربدر قسمت  نماگرها. موقعیت این آیندتأثیرگذار به حساب می نماگرها ترینباالتر قرار دارد و اصلی

  ).3یرگذاري کالن آنها بر کل سیستم است(جدول تأث

  

  یرگذار بر گردشگري پایدار روستایی با استفاده از روش میک مکتأث: نماگرهاي 3جدول 

  نماگر شاخص

  )EC9بخشی اقتصادي(تقویت اقتصاد محلی و تنوع، )EC8بهبود وضعیت فقر در روستاي(، )EC7کاهش بیکاري جوانان(  اقتصادي

ــی ــاع ــم ــت   -اج

  فرهنگی

  )So &Cul 4ارتقا سطح استانداردهاي زندگی مردم(

  )EN2محیطی(هاي زیستارتقاي آگاهی  محیطی

 PHگردشگري( گسترش فضاهاي ساخته شده مرتبط با، )PH & IN 7بازسازي آثار گردشگري(، )PH & IN 6بهبود شبکه آبرسانی (  کالبدي

& IN 8( ،)بهبود شبکه تلفن همراهPH & IN 11(  

  1398هاي پژوهش، منبع: یافته

  

سیم می سک(متغیرهاي دووجهی به دو گروه تق شامل ری سمتدر شوند و  شرق ق )، و خط قطري قرار دارند اطرافنمودار  یشمال 

یرپذیري باالیی هستند و هر تغییري بر روي تأثیرگذاري و تأثواقع هستند) بوده و داراي صفحه  شمال شرقی قطر هدف(که در پائین

  )4 دهد(جدولاین متغیرها انجام گیرد، سایر متغیرها را نیز تحت تأثیر خود قرار می
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  : نماگرهاي دو وجهی گردشگري پایداري روستایی با استفاده از روش میک مک4جدول

  نماگر شاخص

  )EC12هاي شغلی(تنوع فرصت، )EC3بازاریابی(، )EC1گذاري بخش خصوصی(سرمایه  اقتصادي

  )So &Cul 12هاي غیر دولتی فعال در حوزه گردشگري در حوزه گردشگري(سازمان، )So &Cul 6مشارکت و همبستگی(  فرهنگی  -اجتماعی

  )EN6(هاي طبیعی منحصر به فرد مانند چشمه هاي آب گرم  وجود جاذبه  محیطی

ستفاده از دانش جدید  کالبدي ساز( ا ساخت و  ضعیت معابر و راه، )PH & IN 2در  ستایی(بهبود و  so(، امنیت)PH & IN 4هاي رو

& cal 13( ،)تراکم جمعیت در روستاهاي گردشگر پذیرPH & IN 9( ،)در دسترس بودن خدمات اسکانPH & IN 12(  

 1398هاي پژوهش، منبع: یافته

  

 جنوب متقس در قرار دارد. جایگاه آن در پراکنش سیستم، آنها در سطح پایینی تأثیرپذیري و تأثیرگذاري میزان مستقلتغیرهاي م

  .)5کنند(جدول نمی ایجاد نماگرها دیگر در واکنشی گونههیچ قرار دارد و پراکندگی صفحه غربی

 

  : متغیرهاي مستقل گردشگري پایداري روستایی با استفاده از روش میک مک5جدول

  نماگر شاخص

  )EC6اشتغال زنان(افزایش   اقتصادي

  )So &Cul 9طرح جامع گردشگري  (، )So &Cul 2ها و سمینارها(وجود جشنواره، (So &Cul 1)آداب و رسوم  فرهنگی  -اجتماعی

ـــش گیاهی و جانوري(، )EN5تخریب منابع طبیعی(  محیطی ـــطحی(جمع، )EN7تنوع پوش تغییر کاربري ، )EN8آوري و دفع آبهاي س

  )EN11اراضی(

  )PH & IN 1ریزي و سنگفرش کردن معابر(شن  کالبدي

  1398هاي پژوهش، منبع: یافته

  

اه آنها در آیند. جایگیم حســـاببهیرپذیري بســـیار باال هســـتند وعامل نتیجه نیز تأثیرگذاري پایین و تأثداراي ریرپذیتأثمتغیرهاي 

  ).5قسمت جنوب شرقی نمودار قرار دارند(جدول 

 

  گردشگري پایداري روستایی با استفاده از روش میک مک : متغیرهاي تأثیرپذیر5جدول

  نماگر شاخص

  )EC11رونق صنایع دستی(  اقتصادي

عی تمــا ج   -ا

  فرهنگی

ـــگران(، )So &Cul 3گیري(زنی و دخالت در تصـــمیمافزایش قدرت چانه الگوبرداري ، )So &Cul 5تبادل فرهنگی میان مردم با گردش

  )So &Cul 11میزان مهاجرت مرتبط با صنعت گردشگري(، )So &Cul 7ساکنان محلی از رفتار گردشگران(

  )EN12(، سیستم مناسب دفع فاضالب)EN9تخریب و کاهش تنوع زیستی(، )EN1تخریب محیط در اثر ساخت و ساز خانه دوم(  محیطی

  )PH & IN3حفظ بنا و بافت هاي قدیمی روستا(، )PH & IN 1ریزي و سنگفرش کردن معابر(شن  کالبدي

  1398هاي پژوهش، منبع: یافته
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ستند و در برخی مواقع بهمیتنظمتغیرهاي  سک) ی در اطراف مرکز نمودار واقع ه ضعیف هدف و ری عنوان متغیرهاي اهرمی ثانویه (

  ).6تأثیرگذار و یا دووجهی را دارا هستند(جدول  و قابلیت ارتقا به متغیرهاي کنندعمل می

  

  گردشگري پایداري روستایی با استفاده از روش میک مک: نماگرهاي تنظیمی 6جدول

  نماگر شاخص

  )EC7(کاهش بیکاري جوانان، )EC6افزایش اشتغال زنان(، )EC5هاي شغلی(افزایش فرصت  اقتصادي

  فرهنگی-اجتماعی
  آسیب به ار

  )So &Cul 10هاي فرهنگی  (زش

  )EN10(، حمل و نقل)EN4محیطی مدیران گردشگري(زیست آموزش، )EN3سطح تراکم ترافیک در ارتباط با گردشگري(  محیطی

  --  کالبدي

  1398هاي پژوهش، منبع: یافته

 

ـــاخص ـــتم و انواع ش ـــیس ها تعیین گردید و جایگاه متغیرها در نمودار تأثیرگذاري و تأثیرپذیري بعد از آنکه پایداري و ناپایداري س

شود و انتهاي هر خط با یک پیکان نشان داده شده و بیانگر جهت داده میمشخص شد، تأثیرات مستقیم متغیرها بر همدیگر نشان 

 ).3اثرگذاري متغیر است(شکل 

  

  )قوي بسیار تأثیرات( یکدیگر بر )MDIنماگرها( مستقیم : اثرات3شکل 

  
  

ــبات اثرهاي مســتقیم ــاندنرم افزار ماتریس را چندبار به توان می ،با توجه به آنچه ذکر گردید، براي محاس  خابانتاز بین عوامل . رس

ستفاده قرار گرفت، پس از  شده شهرستان سرعین مورد ا یله وسبهیازدهی و تحلیل امتکه جهت بررسی گردشگري پایدار روستایی 

ـــدند(جدولمتغیر به 23مدل میک مک،  ـــان می همان). 7عنوان عوامل کلیدي انتخاب ش عامل  23از بین  :دهدگونه که جدول نش
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شده، پنج عامل  ستخراج  ضعیت معابر و راها ستاییبهبود و سرویس ،هاي رو ضعیت  شتیبهبود و سازي آثار گردشگري، هاي بهدا  ،باز

یر را بیشترین تأثهاي طبیعی منحصر به فرد مانند چشمه هاي آب گرم  وجود جاذبه وبخشی اقتصادي تقویت اقتصاد محلی و تنوع

  اند.هبر گردشگري پایدار روستایی داشت

  

  بیشترین میزان اثرگذاري مستقیم و غیر مستقیم عامل برتر با 23فهرست : 7جدول

ــــــر   عامل کلیدي  ردیف اث

  مستقیم

یر   عامل کلیدي غ ثر  ا

  مستقیم

ـــعیــت معــابر و راه 285  هاي روستایی  بهبود وضعیت معابر و راه  1 هــاي بهبود وض

  روستایی  

283 

 273  امنیت 279    امنیت  2

ــاد محلی و تنوع 275  بازسازي آثار گردشگري  بهسازي و   3 ــیتقویت اقتص  بخش

  اقتصادي  

272 

 269  بازسازي آثار گردشگري  بهسازي و  271  بخشی اقتصادي  تقویت اقتصاد محلی و تنوع  4

هاي طبیعی منحصــر به فرد مانند وجود جاذبه  5

  چشمه هاي آب گرم  

هاي طبیعی منحصــر به وجود جاذبه 266

  فرد مانند چشمه هاي آب گرم  

269 

 258  در دسترس بودن خدمات اسکان   262  سیستم دفع فاضالب  6

 258  توزیع امکانات   254    حمل و نقل  7

گســترش فضــاهاي ســاخته شــده مرتبط با   8

  گردشگري  

گسترش فضاهاي ساخته شده مرتبط  252

  با گردشگري  

250 

 249  بهبود وضعیت فقر در روستاي   244  مشارکت و همبستگی    9

 247  گذاري بخش خصوصی  سرمایه 244  گذاري بخش خصوصی  سرمایه  10

 246  مشارکت و همبستگی   242  بهبود وضعیت فقر در روستاي    11

 243  بازاریابی 240  بازاریابی  12

ـــتانداردهاي زندگی  238  ارتقا سطح استانداردهاي زندگی مردم    13 ـــطح اس ارتقا س

  مردم  

242 

 235  بهبود شبکه تلفن همراه   238  در دسترس بودن خدمات اسکان    14

 235  در دسترس بودن خدمات اسکان   236  بهبود شبکه تلفن همراه    15

 232  ها  مناسب بودن هزینه 230  استفاده از دانش جدید در ساخت و ساز    16

ــــازمــان  17 غیر دولتی فعــال در حوزه هــاي س

  گردشگري

مان 228 عال در ســـاز هاي غیر دولتی ف

  حوزه گردشگري

229 

ساخت و  228  تراکم جمعیت در روستاهاي گردشگر پذیر    18 ستفاده از دانش جدید در  ا

  ساز  

229 

تراکم جمعیت در روستاهاي گردشگر  226  ها  مناسب بودن هزینه  19

  پذیر  

223 
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 217  هاي شغلی  افزایش فرصت 214  محیطی  هاي زیستارتقاي آگاهی  20

 211  سیستم دفع فاضالب 212  هاي شغلی  افزایش فرصت  21

 209    حمل و نقل 210  بهبود شبکه آبرسانی    22

 208  بهبود شبکه آبرسانی   206  توزیع امکانات    23

  1398هاي پژوهش، منبع: یافته

  

ــده در بخشبا توجه به مباحث  ــت و توزیع و پراکنش مطرح ش ــعیت ناپایدار اس ــتم مورد مطالعه در وض ــیس هاي قبل، س

پذیر نیز  تأثیر مل  ند و عوا ـــت نه هس گا تأثیرگذاري دو عه در اطراف محور قطري قرار دارد و داراي  طال هاي مورد م ماگر ن

ــند. مطابق یافتهمی ــته باش ــتم داش ــیس عامل به عنوان عوامل تأثیرپذیر  23، 8هاي جدولتوانند تأثیرگذاري زیادي در س

ــت، که پنج عامل  ــده اس ــتگیانتخاب ش ــارکت و همبس ــعیت معابر و راه، مش ــتاییبهبود وض ــعیت  ،هاي روس بهبود وض

شتیسرویس شگريسازمان ،هاي بهدا ساز   و هاي غیر دولتی فعال در حوزه گرد ساخت و  ستفاده از دانش جدید در  به ا

  شناخته شدند. عنوان اثرپذیرترین عوامل

  

  نهایی انتخاب غیرمستقیم) و و تاثیرپذیر(مستقیم کلیدي :  عوامل8جدول

ـــر   عامل کلیدي ـــی ـــأث ت

  پذیرمستقیم

ــــر   عامل کلیدي ــــی ــــأث ت

  پذیرغیرمستقیم

 237  مشارکت و همبستگی   238  مشارکت و همبستگی  

 228    امنیت 228  هاي روستایی  بهبود وضعیت معابر و راه

 227  هاي روستاییبهبود وضعیت معابر و راه 228    امنیت

مان عال در حوزه ســـاز هاي غیر دولتی ف

  گردشگري

ــازمان 222 هاي غیر دولتی فعال در حوزه س

  گردشگري

220 

ــاخت و  220  استفاده از دانش جدید در ساخت و ساز   ــتفاده از دانش جدید در س اس

  ساز  

220 

 218  حفظ بنا و بافت هاي قدیمی روستا   218  حفظ بنا و بافت هاي قدیمی روستا  

 216  تخریب و کاهش تنوع زیستی   216  گذاري بخش خصوصی  سرمایه

 215  گذاري بخش خصوصی  سرمایه 216  تخریب و کاهش تنوع زیستی  

ــگران  کیفیت منابع در ایجاد انگیزه  گردش

  براي سفر دوباره  

یزه   214 گ ن یجــاد ا بع در ا منــا فیــت  ی ک

  گردشگران براي سفر دوباره  

214 

زنی و دخــالــت در افزایش قــدرت چــانــه

  گیري  تصمیم

نه 210 چا قدرت  لت در افزایش  خا زنی و د

  گیري  تصمیم

210 

 209  بازاریابی 210  بازاریابی

ـــروجود جاذبه 208  تبادل فرهنگی میان مردم با گردشگران   به  هاي طبیعی منحص

  فرد مانند چشمه هاي آب گرم

208 
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 208  در دسترس بودن خدمات اسکان   208  میزان مهاجرت مرتبط با صنعت گردشگري  

ــاز خانه  ــاخت و س تخریب محیط در اثر س

  دوم  

تخریب محیط در اثر ســـاخت و ســـاز  208

  خانه دوم  

208 

ـــر به فرد وجود جاذبه هاي طبیعی منحص

  مانند چشمه هاي آب گرم  

 207تبادل فرهنگی میان مردم با گردشگران   208

ـــنعــت  208  دفع فاضالبمناسب سیستم  میزان مهــاجرت مرتبط بــا ص

  گردشگري  

207 

 207  دفع فاضالب مناسب سیستم 208  در دسترس بودن خدمات اسکان  

 207  ریزي و سنگفرش کردن معابر  شن 206  ریزي و سنگفرش کردن معابر  شن

 204  هاي شغلی  تنوع فرصت 204  الگوبرداري ساکنان محلی از گردشگران  

 204    حمل و نقل 204  رونق صنایع دستی  

 204  رونق صنایع دستی   204  هاي شغلی  تنوع فرصت

 203  الگوبرداري ساکنان محلی ازگردشگران   202  سطح تراکم ترافیک 

 203  سطح تراکم ترافیک 202    حمل و نقل

  1398هاي پژوهش، منبع: یافته

ـــعیت معابر و راهعوامل کلیدي تأثیرگذاري و تأثیر پذیري، عواملی مانند:  ،هاي جداولتوجه به یافته با ـــتایی بهبود وض  ،هاي روس

شمه هاي آب گرموجود جاذبهامنیت،  صر به فرد مانند چ ضالب، حمل و نقل، هاي طبیعی منح سب دفع فا ستم منا سی شارکت و ،  م

 واستفاده از دانش جدید در ساخت و ساز    ،در دسترس بودن خدمات اسکان ،بازاریابی، گذاري بخش خصوصیسرمایه ، همبستگی

ـــازمان ـــگريس ، در تأثیرگذاري داراي رتبه باال بودند و در تأثیرپذیري نیز رتبه باال را به خود هاي غیر دولتی فعال در حوزه گردش

  ن توجه به این عوامل در کنترل سیستم در جهت رسیدن به مطلوبیت و پایداري ضروري است.اختصاص داده بودند، بنابرای

  

 گیري نتیجه

ساس یافته شگري  هاي پژوهش بیانگر تأثیرگذاري عواملنتایج خروجی میک مک بر ا صادي، اجتماعی و محیطی بر گرد کالبدي، اقت

ست به گونه شتند. از 23شده عامل در نظر گرفته  50اي از بین پایدار ا شترین تأثیرگذاري را دا شگري منطقه بی بین  عامل بر گرد

سایر عوامل  9زیرساختی ،  -عوامل عامل کالبديعامل،  23این  سبت به  عامل را به خود اختصاص داده که داراي اهمیت بیشتري ن

ه در رابط رهنگی و سپس محیطی قرار داشت.ف -است و در جایگاه بعدي عوامل اقتصادي قرار داشتند و به دنبال آن عوامل اجتماعی

ي هاسطح استانداردهاي زندگی مردم و سازمان يمشارکت و همبستگی، ارتقا هاي اجتماعی و فرهنگی، چهار عامل امنیت،با پیشران

شته ت گردشگري ضعیاند. عوامل اقتصادي از لحاظ تأثیرگذاري بر وغیر دولتی فعال  تأثیر بیشتري بر گردشگري پایدار روستایی دا

پایدار روستایی در مرتبه دوم اهمیت قرار داشت، زیرا از بین عوامل کلیدي نهایی، شش عامل پیشران در گروه عوامل اقتصادي قرار 

صاد محیلی و تنوع شش عامل، عامل تقویت اقت شتند و در بین این  شترین دا ستقیم بی ستقیم و غیر م صورت م صادي به  شی اقت بخ

گري روستایی سرعین دارا است. در این میان عوامل محیطی کمترین تأثیر را بر گردشگري پایدار روستایی سرعین تأثیر را بر گردش
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هاي زیست محیطی در بین عوامل هاي طبیعی، سیستم دفع فاضالب و ارتقاي آگاهیدارا بوده است، زیرا تنها سه عامل وجود جاذبه

   ر روستایی تأثیرگذار بودند.پیشران جاي داشتند و بر وضعت گردشگري پایدا

ها هاي روستایی است که سایر بخشترین عوامل تأثیرگذار بر وضعیت گردشگري پایدار روستایی، بهبود وضعیت معابر و راهاز عمده

شگران به را تحت تأثیر خود قرار می ستا را جهت رفت و آمد گرد سی به رو ستر ستم حمل و نقل و د سی شبکه معابر،  دهد. بهبود 

دهد و زمینه حضور و رفت و آمد گردشگران به روستاهاي دوردستی که روستا و همچنین مردم روستایی را تحت تأثیر خود قرار می

ستندداراي جاذبه ستائیان را حل میفراهم می ،هاي متعددي ه شتی رو شکالت معی سیآورد و م ستر سب و نماید. وجود د هاي منا

دهد، زیرا وجود امنیت عالوه بر آنکه موجب حفاظت گردشــگران در مقابل دزدي افزایش میمطلوب، ضــریب امنیت را در روســتاها 

ساعات کار و عبور و گردد، در تمامی حوزهمی شگري مانند حمل و نقل، امنیت اجتماعی، نحوه فعالیت، محدودیت  صنعت گرد هاي 

آورد و زمینه ، امکان دسترسی به آثار گردشگري را فراهم میهاي مناسب ارتباطیراه ،دهد. از سوي دیگرمرور را تحت تأثیر قرار می

سیلتقویت اقتصاد محلی و تنوع اهش هاي منطقه، افزایش درامد و کبخشی به اقتصاد روستا از طریق کاهش بیکاري، شناسایی پتان

هاي آب گرم اســت که به عنوان فقر را به دنبال دارد. یکی دیگر از عوامل کلیدي مؤثر بر آینده گردشــگري روســتایی، وجود چشــمه

صر به فرد در منطقه در نظر گرفته می ست و زمینه جاذبه طبیعی منح سیاري از نقاط مختلف ا شگران ب ساله پذیراي گرد شود و هر 

صنعت را در آینده به دنبال دارد؛ این امر نیازمند بهره سعه این  ساختبرداري متو سعه زیر سب و تو ستنا سع. هاي آن ا  هرونق و تو

سترش می صورتی گ ستایی در  شگري در مناطق رو ستگی بین مردم و یا مردم و گرد شارکت و همب یابد و تداوم خواهد یافت که م

ضوع عالوه بر آن شد. این مو شته با سئولین وجود دا ضور  م شارکت و ح ستائیان به همراه دارد، باعث م صادي براي رو که منافع اقت

 گردد، به دنبال دارد.و توسعه پایدار می آگاهانه که منجر به گردشگري پایدار

گردد که گذاري بخش خصوصی یکی از عوامل مهمی محسوب میدر کنار عوامل ذکر شده در جهت رونق گردشگري، سرمایه

شگري،گذاران سرمایه صه گرد سبی را در کنار جاذبه با همکاري و فعالیت در عر تاریخی و  هايامکانات رفاهی، تفریحی و اقامتی منا

صنعت گردشگري  و زمینهکنند، میطبیعی کشور فراهم  را به دنبال خواهد افزایش حضور گردشگران خارجی و افزایش ارزآوري از 

شت. ضرورتی  ،بنابراین دا ستایی دارد،  سی و محیطی آن و اثراتی که بر جامعه رو سیا صادي،  شناخت ابعاد مختلف اجتماعی، اقت

هاي فرهنگی و طبیعی هاي طبیعی، چشم اندازهاي اکولوژیکی، منابع محیطی سودآور، جاذبهاخت پتانسیلبا شن ناپذیر است.اجتناب

 .هاي اقتصادي تاثیر زیادي داشته و موجب اشتغال و کسب درآمد در سطح کشور گرددتواند از جنبهو فقط آثار با ارزش محیطی می

هاي مناسب، باعث جلوگیري از مهاجرت روستائیان هاي الزم و زمینهبا ایجاد زیرساخت و ارتقاي استاندرها، توسعه مناطق روستایی

 خواهد شد.به شهرها، تثبیت جمعیت در روستاها و همچنین ساماندهی و رفع مشکل این قشر 

شگران یازهاي گردها و همچنین نها، قابلیتبراي رسیدن به وضع مطلوب گردشگري پایدار روستایی باید درك صحیحی از پتانسیل

شد شته با ستاي ارتقاي این امر .و جامعه محلی وجود دا شمهگذاري بر روي سرمایه در را شگري ي آب گرم بههاچ عنوان برند گرد

، توریست و توسعه گردشگري را به همراه داشته باشد کردن ارزهاي حاصل از گردشگري که جذب ریسرازشهرستان جهت جذب و 

ضرورت تل شویق به  ،همچنین گردد.قی میبه عنوان یک  صه گذاران سرمایهت صی در جهت همکاري و فعالیت در عر صو بخش خ

ــتاي بهبود ــگري در راس ــبی را در کنار جاذبه گردش ــتایی هاي تاریخی و طبیعی امکانات رفاهی، تفریحی و اقامتی مناس مناطق روس

ستان، زمینه صنعت گردشگري شهر شگران خارجی و افزایش ارزآوري از  سوي دیگر را به همراه دارد. افزایش حضور گرد بیشتر  ،از 
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 ریزي اساسی و تالشباشد، این عامل نیازمند برنامهیمروستاهاي شهرستان با کمبود و یا کیفیت پایین سیستم دفع فاضالب روبرو 

ستاهاي  شرب دیگر رو صفیه و توزیع آب  ستانبراي تأمین، ت سات موجود براي دفع و نگهداري و بهره شهر سی صحیح از تأ برداري 

  .باشدیفاضالب م یبهداشت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



88      فصلنامه علمی پژوهشی برنامه ریزي و توسعه گردشگري                                                          2ي . شماره9. دوره 1399تابستان 

  منابع

 )سین سلیمانی، عادل؛ علی بیگی، امیرح شمتی جدید، مهدي؛  شماره اول، )، میراث و 1395اعظمی، امیر؛ ح سال اول،  شگري،  گرد

 .24-42صص

 )شمی امین، ناهید سی؛ ها ستاهاي ملهم1396اعظمی، مو ستایی، مطالعه موردي: رو شت پایدار رو شگري بر معی دره و )، اثرات گرد

 .97-112، صص23آباد همدان، فضاي گردشگري، سال ششم، شماره ترخین

 صري سی و تحلیلی بر نقش و جایگاه آئین)1397منش، علی؛ مهدي، علی(ایمانی، بهرام؛ نا سعه پایدار ، برر سنتی در تو هاي بومی و 

ستان مازندران، نگرش سوادکوه در ا ستایی، مورد مطالعه: منطقه  شگري رو شماره دوم، گرد سال دهم،  سانی،  هاي نو در جغرافیاي ان

 .87-105صص 

 )سین ضایی، طیبه؛ جانبابانژاد، محمدح صادق؛ ر ستایی، مورد مطالعه:  )، اثرات1395برزگر،  سعه پایدار رو شگري محلی در تو گرد

 .165-187روستاي فارسیان، میراث و گردشگري، دوره یک، شماره سه، صص 

 )ــانی، محمدامین ــتایی، مطالعه موردي: ناحیه گرگان، 1392بلوچی، عثمان؛ خراس ــعه نواحی روس ــگري در توس )، تحلیل نقش گردش

 .91-112انسانی، سال پنجم، شماره سوم، صص  هاي نو در جغرافیايشهر، نگرشنیک

 )بندي بازار گردشگري رد نواحی روستایی با تدکید بر عوامل انگیزشی، مورد مطالعه: حوضه )، بخش1397بیات، ناصر؛ بدري، سیدعلی

 .167-186، صص 49، شماره 18آبریز رودخانه کالن مالیر، تحقیقات کابردي علوم جغرافیایی، سال 

 شماره 20ریزي و آمایش فضا، دوره هاي توسعه روستاهاي ایران، برنامه)، پیشران1395اکبر؛ سلطانی، ناصر؛ آفتاب، احمد(تقیلو، علی ،

 .1-28چهارم، صص 

 )سماعیل سلیمانی، محمد؛ جهانی دولت آباد، رحمان؛ جهانی دولت آباد، ا سیمین؛  شارکت جوامع محلی در 1396توالیی،  )، نقش م

 .95-113، شماره یک، صص 49هاي جغرافیاي انسانی، دوره ار، مورد مطالعه: سرعین، پژوهشصنعت گردشگري پاید

 شگري بر دارایی1390پور، محمود؛ کیومرث، نرجس(جمعه سی اثرات گرد شت ها و فعالیت)، برر شتی مردم در چارچوب معی هاي معی

  .87-119، صص 17ي، سال  هفتم، شماره پایدار گردشگري، مورد مطالعه: روستاي زیارت، مطالعات مدیریت گردشگر

 شهرستان مشگین1396ساربان، وکیل(حیدري ستایی، مورد مطالعه:  شهر، )، بررسی اثرات گردشگري در توسعه اجتماعی مناطق رو

 .171-186، صص 25آمایش جغرافیایی فضا، سال هفتم، شماره 

 شاخص )، تحلیل و پهنه1397بخت، احمدعلی(خرم ستفاده از  ستان جهرم با ا شهر ستایی  شگري رو سعه گرد بندي اثرات اقلیم در تو

TCI 81-98، صص 39، شماره 11، فصلنامه جغرافیاي طبیعی، سال.  

 سروجردي، مدینه؛ نوري ستایی با 1395پور، مهدي(خ شگري رو سبت به گرد ستائیان ن ستفاده از نظریه رفتار )، تحلیل  نگرش رو ا

شت، برنامهبرنامه ستان مرود شهر شده، مورد مطالعه: بخش درودزن  شماره ریزي  سال پنجم،  شگري،  سعه گرد صص 19ریزي و تو  ،

174-153. 

 شکر رگو،یخ صور،  سعه فرا، )1390( نبیز ،يمن ستیس ندیتو ستفاده از راهبرد آ يگذار ا صلنامهي، نگار ندهیبا ا ش -یعلم ف  یپژوه

 .71-102، صص 42، شماره 11دوره  ،ینظام تیریمد

 سن(دل شریف؛ نوروزي، ح سهراب؛ کریمی، محمد سایی عدم قطعیتنگاري توسعه منطقه)، آینده1396انگیزان،  شنا هاي اي به روش 

 .497-512، صص48کلیدي، موردمطالعه: استان کهگیلویه و بویراحمد، مدیریت شهري، شماره 

 ــران1398فرد، نرگس(يزاده، پروین؛ احمدده ده ــگري با رویکرد آینده)، تعیین پیش ــعه گردش پژوهی، مورد هاي کلیدي مؤثر بر توس

  .73-89مطالعه: استان مازندران، جغرافیا و پایداري محیط، دوره نهم، شماره یک، صص 



    89   ...با رویکرد آینده پژوهی شناسایی پیشران هاي مؤثر بر وضعیت آینده گردشگري پایدار   

 )ید فرآیند کاالیی شدن فضا، هاي دوم در تشد)، نقش گردشگري خانه1397رحمانی فضلی، عبدالرضا؛ سجادي، ژیال؛ صدیقی، صابر

  .56-82، صص 27ریزي و توسعه گردشگري، سال هفتم، شماره هاي روستایی شهرستان محمود آباد، برنامهمطالعه موردي: عرصه

 )ــعید؛ رحیم اف، حمید ــا؛ جعفري مقدم، س ــوانی، محمدرض ــگري بر تقویت نگرش1391رض هاي کارآفرینانه در مناطق )، تأثیر گردش

  .153-174، صص 10هاي روستایی، سال سوم، شماره وهشروستایی، پژ

 )سی، حامد شاکرمی، کیان؛ عبا شران1397رهنما، محمدرحیم؛  سایی و تحلیل پی شنا سعه منطقه)،  ستان البرز با هاي مؤثر بر تو اي ا

  .139-166، شماره یک، صص 10ریزي سناریو مبنا، آمایش سرزمین، دوره رویکرد برنامه

 ضایی1393معروفی، ایوب( رهنما، محمدرحیم؛ سعه ف سناریوهاي تو سی  شهر بوکان، برنامه -)، تحلیل و برر ریزي و آمایش کالبدي 

 .125-146، شماره سوم، صص 18فضا، دوره 

 )ست1390زالی، نادر سیا سال گذاري منطقه)، آینده نگاري راهبردي و  سی، مطالعات راهبردي،  سناریونوی شماره 14اي با رویکرد   ،

 .33-54ص چهارم، ص

 )پژوهی، مطالعه موردي: استان اي بر اساس اصول آینده)، تدوین سناریوهاي توسعه گردشگري منطقه1395زالی، نادر؛ عطریان، فروغ

  .107-131، صص 1سال هشت، شماره همدان، آمایش سرزمین، 

 )مرکز آمار ایران.1395سالنامه آماري استان اردبیل ،(  

  سازه1395پور، بهمن؛ برادران، مسعود؛ غنیان، منصور(خسرويسلیمانی هارونی؛ خدیجه؛ سبت به )،  ساکنان ن هاي مؤثر بر نگرش 

 .27-41گردشگري روستایی، مورد مطالعه: شهرستان ایذه، میراث و گردشگري، سال اول، شماره دوم، صص

 کردیبا رو يمنطقه ا يگردشگر توسعه يگذار تاسیو س يراهبرد ينگار ندهیآ، )1394نادر ( ،یزال ن،ینورالد ،یمیفروغ، عظ ان،یعطر 

  . النیدانشگاه گ ،يدانشکده هنر و معمار ،يشهرساز گروه ارشد ینامه کارشناس انیپا ،: استان همدان)ي(نمونه مورد یسیونویسنار

 سطی، لیال(فاتح صرالهی و ضا؛ ن سی و )، درآمدي بر مبانی معرفت1392راد، مهدي؛ جلیلوند، محمدر سی آیندهروششنا پژوهی، شنا

  .27-52مطالعات آینده پژوهی، سال دوم، شماره هشتم، صص 

 دهنیآ کردیبا رو رانیاي توسعه گردشگر یاثرات مثبت و منف یستمیس لیتحل ،)1396( هیعشر دینعمت پور، محمد، ام ن،یام ،یفرج 

 .151-189 سال پنجم، شماره نهم، صص ،يگردشگر یدوفصلنامه مطالعات اجتماع ی،پژوه

 )سیده پروین؛ برومندان، فریبا سوي،  سیدروح اله؛ مو سوي،  سومین )، آینده1393مو ستایی،  سعه رو شی کاربردي در تو پژوهی دان

  پژوهی، تهران.همایش ملی آینده

 مطالعه: )، بررســی آثار توســعه گردشــگري بر بهبود جوامع روســتایی، مورد 1395اي، فاطمه(نجفی، ســعید؛ میکائیلی، جواد؛ خواجه

 .81-98، صص 21شهرستان چناران، فصلنامه جغرافیایی فضاي گردشگري، سال ششم، شماره 

 )ستوار، عدنان صدیق قربانی، محمد؛ دا سی، فرزاد؛  شت پس)، تحلیل اثر بازارچه1396وی ستایی، مورد کرانههاي مرزي بر معی هاي رو

 .521-532روستایی، دوره هشت، شماره سه، صص هاي مطالعه: بخش خاومیرآباد شهرستان مریوان، پژوهش

 Alam, Md. Samsul ; Paramati, Sudharshan Reddy (2016), The impact of tourism on income inequality in 

developing economies: Does Kuznets curve hypothesis exist?, Annals of Tourism Research 61, pp 111-126. 

 Bell, S & Morse, S. (2013). Measuring Sustainability: Learning From Doing, Routledge. 

 Camilleri, M. A (2018), Strategic Pperspectives in Ddestination Mmarketing, IGI Global. 

 Djekic, S. (2007). Some Structures and Principles of Sustainable Rural Tourism;  Available on ceeol. com/ 

aspx/ getdocument. aspx? logid= 5& id288 aaebe-4192-43b1-9627. 



90      فصلنامه علمی پژوهشی برنامه ریزي و توسعه گردشگري                                                          2ي . شماره9. دوره 1399تابستان 

 El-Gohary, Hatem (2016), Halal tourism, is it really Halal?, Tourism Management Perspectives 19 , PP124–

130 

 Ertuna, B., Kirbas, G. (2012). Localcommunity Involment In Rursl Tourism Development: The Case Of 

Kastamoun, Turkey. Revista De Turismoy Patrimomio Cultural. Vol 10,No 2, PP 17-24. 

 Godet, M. (2011), Memory Of The Future List Of Fundamental Futures Texts. Available At:  

Http://En.Laprospective.Fr/Memory-Of-The-Future.Html. 

 Iorio, M. Andrea. C (2010), Rural tourism and livelihood strategies in Romani, Journal of Rural Studies, 26: 

152 – 162. 

 Khalil, F.I., Sambotin, L., Mayer, M., Jitaru, D. and Tirchi ,S (2012), Study on the influence of rural tourism 

on the environment, Journal Lucrari stiintifice, Universitateade stiinte Agricole si Medicina Veterinara a 

Banatului, Timisoara,  Seria I, Management Agricol,14 (4): 261-264. 

 Lindgren, M & Bandhold, H (2003), Scenario Planning The link between future and strategy. 

 Richard, J & Dennis, M (2013), Recreation, tourism, and rural well-being, Washington, DC: US Department 

of Agriculture, Economic Research Service. No. 7, pp:1-38. 

 Singla, M (2014), A case study on socio-cultural impacts of tourism in the city of Jaipur, Rajasthan: India. 

Journal of Business Management & Social Sciences Research, 3 (2), pp 10-23. 

 Torres-Delgado, A- & Saarinen, J (2014) Using indicators to assess sustainable tourism development: a 

review, Tourism Geographies: An International Journal of Tourism Space, Place and Environment, 16:1, 31-

47. 

 Woosnam, K. M., Shafer, C. S., Scott, D., & Timothy, D. J (2015), Tourists perceived safety through 

emotional solidarity with residents in two Mexico–United States border regions. Tourism Management, 46(0), 

263-273. 

 

  


