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 دهیچك
ست کهه اامروزه صنعت گردشگری، به مثابه پدیده پویای جهانی و اجتماعی 

ریزی را بهرای برنامههطمئنی متواند چارچوب شناخت و تحلیل علمی آن می
صههنعت گردشههگری مههراهم سههازدح پههبوهه فاشههر بهها هههد  شناسههایی 

رسهتان های مؤثر بر وشعیت آینده گردشگری پایدار روسهتایی در شهپیشران
یهن ها بر یکدیگر انجام شهده اسهتح انیر و چگونگی تأثیرگذاری این پیشران

 لی و اکتشامیپبوهی، تحلیپبوهه از نظر ماهیت، بر اساس روش علم آینده
های کلیهدی و بر اساس هد  کاربردی است که در دو مرفله تعیین شاخص

بر  MicMacامزار ها بر اساس نرماز طریق روش دلفی و شناسایی پیشران
از  پایه روش تحلیل اثرات متقهاط  انجهام شهده اسهتح در ایهن راسهتا په 

گری نفهر از متصصصهین و نصاگهان گردشه 30برگزاری جلسات و بحث بها 
نتصهاب شهرستان نیر به عنوان جامعه آماری که تحقیق به صورت هدممنهد ا

ها بر اسهاس وشهعیت متغیر در قالب چهار بعد شناسایی شدح یامته 37شدند، 
ر وامهل دصفحه پراکندگی عوامل نشان داد، سیستم ناپایدار است و بیشهتر ع

ر مهل دعا 37اطرا  محور قطری صفحه پراکنده هستندح همچنهین از بهین 
پهذیری تأثیر ونظر گرمته شده، در نهایت با توجه به امتیاز بهایی تأثیرگهذار 

نهده عامل به عنوان خروجی میک مک و عوامهل پیشهران، در آی 13مستقیم 
شان تایج ننتوسعه پایدار گردشگری روستایی شهرستان نیر تأثیرگذار هستندح 

رزی زاد بصه کشاوعوامل جذب نیروی ما ،عامل پیشران 13دهد از بین می
ریت های گردشگری، امزایه مناوری، دریامت اعتاارات بانکی، مدیدر معالیت

های بصشی به اقتصاد و امهزایه مرصهتزمین روستایی، توزی  درآمد و تنوع
 رندتری داشغلی برای جوانان دارای تأثیرگذاری بایتری بوده و اهمیت بیش

 

پبوهی توسهعه روسهتایی، آینهدهگردشگری روستایی،  :كلیدی هایواژه

 ح، ، شهرستان نیرهای گردشگری پایدارپیشران
  
 

 

Abstract 
Nowadays, the tourism industry is a dynamic global and 

social phenomenon whose scientific knowledge and 

analysis can provide a reliable framework for planning 

the tourism industry. The aim of this study was to 

identify the drivers that affect the future status of 

sustainable rural tourism in Nir township and how these 

drivers affect each other. In terms of nature, this 

research is based on the method of futures research, 

analytical and exploratory science and is based on an 

applied goal. After holding meetings and discussions 

with 30 tourism experts and elites of Nir township as a 

statistical population, 37 variables were identified in 

four categories. Findings based on the condition of the 

scattering plate showed that the system is unstable and 

most of the factors are scattered around the diagonal axis 

of the plate. Out of 37 factors considered, due to the 

high impact score and direct impact, only 13 factors as 

the output of Mick Mac and drivers are influential in the 

future of sustainable development of rural tourism in Nir 

township. The results show that among the 13 driving 

factors, the following are more influential and important: 

factors of attracting surplus agricultural sector in tourism 

activities, increasing technology, receiving bank credits, 

rural land management, income distribution and 

diversification to the economy and increasing job 

opportunities for young people. 
 

Keywords: Rural Tourism, Rural Development, Future 

Research, Sustainable Tourism Drivers, Nir Township. 
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 مقدمه
کهه بهه  شهودیم لیتشهک ییهاتیاز عناصر و معال ی،گردشگر

 و گهذاردیم ریصنعت تهأث نیبر ا میمستق ریو غ میصورت مستق
تحول  مستلزمکشور  کیدر  یصنعت گردشگر تحول و توسعه

 ,Wai Gay)و عناصر آن اسهت هاتیمعال و توسعه در تمامی

سهازمان  یگهذارراسهتا مطهابق بها هد  نی(ح در ا48 :2003
د بتوانه یصنعت گردشگر بینی شده کهپیه یگردشگر یجهان
هفهت درصهد فجهم  ،یجههان یناخالص داخله دیدرصد تول 10

درصهد  30شهغل،  جهادیا تیهدرصهد ررم 10 ،یتجارت جههان
را محقههق  یخههدمات و هفههت درصههد کههل صههادرات جهههان

 (ح 60: 1399 ران،و همکا یاری)الهدینما

 ریهغ یهاسهازمان یاز سهو ییروسهتا یتوجه به گردشگر
از مشهار  یکهاهه بصشه یبهرا یدیهبه عنوان روش مف یدولت

محسهههوب  ییامههه  روسهههتاجو یاز مشهههککت کنهههون یناشههه
امروزه صنعت  ح(Ertuna& Kirbas, 2012: 19)دشویم

شهده  لیتاهد یدغدغهه جههان یک به طور خاص به یگردشگر
بهه عنهوان  یگردشهگر ،ییاز مناطق روسهتا یاریساست و در ب

 ت،یهمههاجرت و کهاهه جمع انیهاز جر یریجلهوگ یبرا یراه
 :Reid, 2018ذکر شده است) یبه زندگ دیاشتغال و ام جادیا

تواند با توسعه گردشگری می ،ییدر مناطق روستازیرا که (، 13
ها، کیفیت زندگی را گذاری در تجارت و زیرساختجذب سرمایه
 (ح Quandt et al, 2017: 79ارتقا بصشد)

رشد شهدید گردشهگران در منهاطق مههم و در جوامه       
کوچک و روستایی باعث ایجاد سوایتی در رابطهه بها پایهداری 
این نوع از گردشگری شده استح این در فالی است کهه مراکهز 
تاریصی از توسعه نابسامان گردشگری در معرض آسیب هسهتند 

ز های بیشهتری اکه این مهورد در ماهاهایی کهه دارای جاذبهه
های جهدی گردشگری هستند، بارزتر است و باعث ایجاد چاله

(ح از ایهن Russo, 2002: 166برای گردشگران شده است)
داشتن نگرش نو به روستاها و مسائل آن در قالب اههدا  و  رو

توانهد راهگشهای نگری میهای مشصص در پرتو آینهدهسیاست
تنگناهههایی باشههد کههه امههروزه جامعههه روسههتایی را در بههر 

؛ ایمههانی و رشههوی، 2: 1393است)موسههوی و همکههاران، گرمته
توسعه پایدار گردشگری عکوه بهر آنکهه بایهد (، زیرا 72: 1399

نیازهای جامعه محلی و گردشگران را برآورده نماید، باید باعهث 
ها برای نسل آینده شود و مدیریت مناب  ایجاد و ففظ توانمندی

را انجهام دههد و موجهب اقتصادی، اجتماعی و نیازهای اساسی 
ها و ففارت از مرآیندهای شهروری طایعهی، تنهوع اکوسیسهتم

(ح بر ایهن مانها Kapera, 2018: 256مرهنگی شود) میراث

گیری در مههورد اینکههه پبوهی، بههرای تصههمیمرویکههرد آینههده
تواند به عنوان استراتبی ای روستایی میگردشگری در محدوده

 تاییان باشد، به کار گرمته شودمناسای برای توسعه روستا و روس
 (ح91: 1391پور، )جمعه

 یهاجاذبهه ،متعدد یشهرها و روستاهاوجود  با رانیکشور ا
 ایو بهالقو  گسهتردهبالفعهل  یههاتیو ررم گردشگری مراوان

از  یکیعنوان ه تواند بیماین و  دارد گردشگریگسترش  یبرا
ه مقایسهه کشهورهایی که حدیهآ شهمارمناب  درآمد بهه  نیترمهم
کنند با ترین مناب  اقتصادی خود را از گردشگری کسب میمهم

کشور ایهران کهه بهه درآمهدهای نفتهی متکهی اسهت، اهمیهت 
دهدح توسعه گردشگری اقتصادی توسعۀ گردشگری را نشان می

ل و در کشور عکوه بر ایجاد اشتغال، رونق صنای  دسهتی، فمه
ای را بهه درآمد و توسهعه منطقههنقل و صنای  وابسته، امزایه 

ه (ح این موشوع عکوه بهر آنکه112: 1398پور، دناال دارد)صالح
در سطح ملی اهمیت دارد، در سهطح محلهی نیهز توجهه بهه آن 
 شرورت داردح لذا توجه به آینده صهنعت گردشهگری در عرصهه

گذاری به درستی شهناخته شهده اسهت و در ایهن ککن سیاست
سههاله کشههور در زمینههۀ  20انداز چشههم عرصههه اقههداماتی ماننههد

، 1404میلیون گردشگر تا سال  20یامتن به گردشگری و دست
گذاری کههکن بیهانگر اهمیههت بههه ایههن امههر در زمینههه سیاسههت

 (ح 1391است)کروبی و همکاران، 
ه با بیل کدر این میان، شهرستان نیر از تواب  استان ارد     

بهه عنهوان یکهی از  داشتن روستاهای متعدد هد  گردشگری،
های گردشگری روستایی مطرح استح هر چنهد در زمینهه قطب

گردشگری روستایی دارای توسعه نسای بوده اسهت و مقصهدی 
شهود، ولهی های متعهدد شهناخته میبرای گردشگران در عرصه

ریزی، ههای برنامهههای مشهصص مهدیریتی و نظاممقدان رویه
ول گردشگری، تحه هایباعث شده است در رونق نسای معالیت

گیری فاصل نشودح لذا شروری است تا با شناسایی عوامل چشم
مهههم و تأثیرگههذار بههر توسههعه گردشههگری روسههتایی در ایههن 

 شود تا بتوان با کنتهرل عوامهلشهرستان، این امکان مراهم می
گری آل بهرای گردشهمنفی و یا تقویت عوامل مثات، آینده ایده

 رو و ستان مراهم شودح از ایهنروستایی شهرستان و در پی آن ا
با توجه به اهمیت موشوع، پبوهه فاشر بها ههد  شناسهایی 

های گردشگری پایدار روستایی در شهرستان نیر انجهام پیشران
 شده استح

در رابطه با گردشگری پایدار روستایی مطالعهات متعهدد و 
مراوانی در نقاط مصتلف جهان و ایران انجهام شهده اسهتح از 

ینده پبوهی نیز در فدود یک دههه اسهت جهای سوی دیگر آ
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خود را در ماافث توسعه روسهتایی از جملهه گردشهگری، بهاز 
نموده استح در پبوهه فاشر، بها مانها قهرار دادن مطالعهات 

های مهؤثر گردشهگری انجام شده، اقدام بهه بررسهی پیشهران
پایدار روستایی در شهرستان شده استح از جمله این مطالعات 

( است کهه بهه منظهور تهدوین 1395و عطریان) پبوهه زالی
ای بهر اسهاس اصهول سناریوهای توسعه گردشهگری منطقهه

پیشران بر  14پبوهی انجام دادند و به این نتیجه رسیدند آینده
آینده توسعه گردشگری استان همدان تأثیرگذار است کهه بهر 

سناریو نیز تدوین شدح در پبوهشی راهری و  41ها اساس آن
ههههای بندی پایهههداری معالیت( بهههه سههطح1398همکههاران)

گردشگری نوافی روستایی در شهرستان طارم پرداختندح نتایج 
ههها نشههان داد، روسههتاهای شههیت و ولیههدر دارای تحقیههق آن

ترین بایترین رتاه و پایداری و روستای دهاههار دارای پهایین
( در 1399یاری و همکهاران)سطح پایهداری بهوده اسهتح الهه

با هد  بازاریابی مقصدهای گردشگری روستایی  پبوهشی که
در ایران انجام دادند به این نتیجه رسیدند که الگوی بازاریابی 
گردشگری روستایی در ایران شامل چهار بعد تحلیل محیطی، 

ریزی عملیاتی و پیامدها است که ریزی بازاریابی، برنامهبرنامه
در پبوهشهی نگری اسهتح سازی آن نیاز بهه جهام برای پیاده

( به بررسی تهأثیر بهسهازی روسهتاهای 1399دیگر ابراهیمی)
هههد  گردشههگری بههر توسههعه پایههدار گردشههگری روسههتایی 
پرداختح او در این مطالعه دریامت که بهسازی بامت بهاارزش 
روستایی نقه مؤثری در توسهعه پایهدار صهنعت گردشهگری 

بهه آباد داردح همچنین بهرای رسهیدن روستای آبشاربیشه خرم
های اجتماعی، اهدا  مورد نیاز باید توجه ویبه به سایر بصه

 مرهنگی، اقتصادی و زیست محیطی شروری استح
ها و تدوین ( به شناسایی پیشران2011)1ینکار

سناریوهای پرکاربرد برای توسعه کشورهای نافیه مدیترانه 
های مؤثر ترین پیشراناقدام نمود و به این نتیجه رسید، مهم

توسعه گردشگری آینده این نافیه، امزایه جمعیت، رشد بر 
اقتصاد، بازاریابی، امنیت، مناوری اطکعات و میزان 

( در پبوهشی که 2015)2گذاری خارجی استح باکرچیسرمایه
شهری در  با هد  توسعه پایدار گردشگری در مناطق فاشیه

دهکده پلونز ترکیه انجام داد، دریامت که توسعه پایدار 
های متنوعی مانند جشنواره شگری روستایی با معالیتگرد

گردی و مواد غذایی های طایعتصنای  دستی خکق، ورزش

ههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه  

1. Lanquar 

2. Bakirci 

( در پبوهشی 2016)3یابدح آودیک و نیزگودامحلی رونق می
روی آینده توسعه گردشگری و های جدید پیهمرصت

سال  25تحویت اجتماعی، اقتصادی و سیاسی آن را بعد 
ها نشان داد تحویت ار دادندح نتایج تحقیق آنمورد بررسی قر

بر توسعه گردشگری لهستان تأثیر مثات داشته است و 
متغیرهای جهانی شدن، تغییرات آب و هوایی، رم  موان ، 

ترین معاکت نهادی، اقتصادی، اجتماعی و سازمانی مهم
در های آینده توسعه گردشگری شناخته شدندح پیشران

نقه اعتماد در  (2018)4و همکاران پبوهشی دیگر کلیهر
 ،های خرد گردشگری روستاییایجاد مشارکت شاکه شرکت

های دریامتند که پیوند و ایجاد ارتااط و تعامل برای شرکت
خرد گردشگری روستایی به دلیل موقعیت منزوی روستاییان 

از  به سیستم اجتماعی بزرگترهای بیشتر  دسترسی برای
( نیز 2019)5لوئیز و آلساندروار استحبرخوردپیامدهای عمیقی 

به بررسی عوامل تأثیرگذار بر انگیزه  مسامران از گردشگری 
روستایی پرداختند و به این نتیجه رسیدند که سه انگیزه در 
ایجاد سفرهای روستایی نقه دارد که شامل گردشگری 
روستایی برای استرافت و مرار از مشارهای زندگی، تجربه 

ویی و رمت و برگشت برای یک تفریح جدید و ماجراج
( در 2021) 6یانگ و همکارانرمانتیک استح در نهایت 

پبوهشی به بررسی نقه گردشگری در تجدید فیات روستایی 
گردشگری با ها نشان داد، های آنپرداختندح نتایج بررسی

ارزش ده برابری از تولیدات کشاورزی به صنعت پیشرو در 
تادیل شده است و عکوه بر آنکه از منطقه مورد مطالعه 

کند در رشد وتوسعه استراتبی افیای روستایی فمایت می
 جوام  غیر شهری مفید بوده استح

ههای تهرین بصهامروزه صنعت گردشگری یکهی از مههم
اقتصادی جهان است که  رشد سریعی در توسعه اقتصادی را به 

ه عنوان ابزاری ها از آن بها و سازماندناال داشته است و دولت
برای توسعه و ففارت از محیط بها کمتهرین تهأثیر منفهی نهام 

(ح یکهی از ابعهاد Bhuiyan et al, 2013: 11) برنهدمی
عاهور از  دهنهد گردشگری، گردشگری روستایی است که نشان

اقتصاد تولید به اقتصاد ماتنی بر مصهر  در منهاطق روسهتایی 
یط، مناب  مرهنگهی است که ترکیای از محصویت مرتاط با مح

و امکانات محیط با کارکردهای مربوطه اعم از اقتصادی، زیست 

ههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه  

3. Awedyk & Niezgoda 

4. Kelliher, et al. 

5. Lewis & Alessandro 

6. Yang, et al. 
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: 1397محیطههی، تفریحههی و درمههانی اسههت)فیدری سههاربان ، 
شود کهه پایداری در صنعت گردشگری زمانی فاصل می (ح384

مناب  طایعی به صورت بهینه مورد استفاده قرار گیرد، صهحت و 
م  میزبان مهورد افتهرام قهرار مرهنگی جوا -اعتاارات اجتماعی

هههای اقتصههادی معتاههر و پایههدار تاههمین گیههرد و دوام معالیت
ها نشهان یبررس (ح2: 1399؛ رفیمی ، UNDP, 2012گردد)

 یبه عنوان عمل سازمانده یگردشگر داریپا هکه توسع دهدیم
 ،یروابهط اجتمهاع یجوامه  بها مقهررات و طرافه نهدهیآ یزندگ

بهه  یکهیزیم یو دقهت در اسهتفاده از ماها نهدهیدر آ یاقتصاد
محسهوب  طیمحه بیهبهدون تصر اهانسان به رم دنیمنظور رس

ای دیگهر، به باور عده (ح2: 1399 ،ی و همکارانانیشوند)رومیم
گردشگری پایدار روستایی در عمل، مطهابق بها اصهول توسهعه 
پایدار است کهه در آن بهه برابهری بهین نسهلی و درون نسهلی 

و اخکقههی دارد کههه ماتنههی بههر اصههول  رویکههردی جههام 
اجتماعی، اقتصهادی و کالاهدی و بهه  -محیطی، مرهنگیزیست

 (حTorres& Jarkko, 2014: 39سهمت توسهعه اسهت)
ههای جهذب ها و انگیزههای گردشگری بر مانای محرکنظریه

شهناختی شود؛ دسته اول که جناهه روانبه سه دسته تقسیم می
دارد، به وجود عواملی در خود مرد توجه دارد که باعث سفر امراد 

هایی اسهت کهه بهه شود؛ دسته دوم نظریهبه مقصد خاصی می
فر به مقصهد خاصهی وجود عواملی در مادا توجه دارد و باعث س

ها و عواملی در مقصد شود و دسته سوم نیز به وجود محرکمی
شود)سههاعی و اشههاره دارد کههه باعههث سههفر بههه آن مقصههد می

 (284: 1397اکاری، ؛ علی179: 1390همکاران، 
گذاران در رابطه با گردشگری پیوسته به مسائل سیاست     

ینده و رشد آن اصولی زیربنایی در خصوص آثار این صنعت در آ
گردشهگری  ،یمرهنگه - یاجتمهاع دگاهیهاز د کننهدحتوجهه می
گردشهگران و سهاکنان  ییهمگرا زانیم هیساب امزاروستایی 

 یزنهدگ وهیشه یهاو به تا  آن توجه بهه جاذبهه شودیم یمحل
کهه بهه  دههدیرا شکل م یاز گردشگر یدیشکل جد ییروستا

 و ناندرآمههد سههاک هیهمچههون امههزا یمثاتهه یامههدهایعلههت پ
در توسعه خواهد داشهت  یجوانان و زنان آثار یبرایی زااشتغال

ای از این پیامدها منجهر بهه تقویهت دسته (ح98: 1393 ،ینالی)ع
شود و به رهور دانهه دیگهری در خصهوص آینهده و آینده می

انجامدح یکی از مواردی که به اندیشی میگیری فوزه آیندهشکل
شههود، موشههوع ی جمعیههت منجههر میبینههتقویههت دانههه پیه

های هنجاری بود که تأثیر نیروی انسانی در آن قابل انکار آینده
توانهد بهر نیست، زیرا در بسیاری از اوقهات نیهروی انسهانی می

نیروی فاصل از روند گذشته غلاه کرده و آینده را دچار تغییرات 

، خواه؛ تقوایی و فسینی6: 1390جدی نماید)خیرگو و همکاران، 
توان گفت توسعه صنعت گردشهگری، یکهی از می (ح11: 1396

موشوعات اساسی و مههم اسهت کهه قابلیهت آن را دارد تها بها 
نگاری و طرافی سناریو بهه بهای رمهتن کیفیهت زنهدگی و آینده

: 1396خواه، بهاود رشد اقتصادی منجر شهود)تقوایی و فسهینی
 (ح9

شهمندانه پبوهی دانه تحلیهل، طرافهی و برپهایی هوآینده
هها اسهت کهه بها ای از تکشآینده است و مشتمل بر مجموعه

لگوهها ت و ااستفاده از تجزیه و تحلیل مناب ، عوامل متغیر یا ثاب
ههها ریزی بههرای آنهای بههالقوه و برنامهههبههه تجسههم آینههده

نگاری از اوایهل دههه (ح علم آینهده49: 1398پردازد)ویسی ، می
گذاری به طور رسمی در چند ستمیکدی به عنوان ابزار سیا 70

 90کشور از جمله ژاپن بهه کهار گرمتهه شهد و در اوایهل دههه 
المللهی بهرای میکدی به طور گسترده با همکاری نهادهای بین

ه توانمندسازی کشورها به کار گرمتهه شهد و در فهال فاشهر به
ریزی و علوم و تکنولوژی در های برنامهرویکرد غالب در عرصه

: 1395گسهترش یامتهه اسهت)زالی و عطریهان،  بیشتر کشورها
وشوع م(ح بن ماترین به عنوان یکی از پیشروان و منتقدین 109
نگاری را بیهان کهرد و آن را نگاری، اولین تعریف از آینهدهآینده

لهم، مرآیند تکش سیستماتیک برای نگاه به آینهده بلندمهدت ع
ا ه بهتکنولوژی، اقتصاد، محیط زیست و اجتمهاع بیهان نمهود که
ههای هد  شناسایی تکنولهوژی عهام نورههور و تقویهت فوزه

گیهرد کهه منهام  اجتمهاعی و تحقیقات اسهتراتیک صهورت می
ز منظهر (ح ا57: 1398)نصهر،  اقتصادی بیشتری را به دناال دارد

پبوهی در سه مرفلهه قابهل تقسهیم ریزی، مطالعات آیندهبرنامه
در آن مطالعهات  نگاری کههآیندهاست و شامل الف: مرفله پیه

شود، ب: نگاری انجام میسازی برای اجرای مطالعات آیندهآماده
های اصهلی در نگاری که در این مرفله روشمرفله اصلی آینده

شهههود و  (  مرفلهههه نگاری ماننهههد دلفهههی پیهههاده میآینهههده
نگاری است و در این مرفله مطالعات مربوط به انتشار آیندهپ 

بهرداری از سهازی نتهایج و بهره، پیادهگذارینتایج بین سیاسهت
بصشهی، مهر و علی؛ نظم26: 1388)زالهی،  گیهردنتایج انجا می

 (ح63: 1400
 

 کار داده ها و روش
پههبوهه فاشههر از نظههر ماهیههت، بههر اسههاس روش علههم 

و بر اساس ههد  کهاربردی پبوهی، تحلیلی و اکتشامی آینده
با استح ای استح شیوه گردآوری اطکعات اسنادی و کتابصانه

وری آو تحلیل سهاختاری، بهه منظهور جمه  استفاده از تجزیه
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اطکعات و مشصص نمودن عوامل کلیهدی مهؤثر بهر توسهعه 
بعههد  4پایههدار گردشههگری روسههتایی در شهرسههتان نیههر، در 

اجتماعی، اقتصادی، کالاهدی و محیطهی بها اسهتفاده از روش 
فی و بررسی اسنادی استفاده شده استح در پبوهه فاشهر دل

گیری هدممند استفاده برای انتصاب فجم نمونه از روش نمونه
شده است که پبوهشگر بنابر زمینه معالیتی و تصصهص امهراد 

نمایهد و در پهبوهه اقدام به مراجعه به ایهن امهراد خاهره می
زی و رینفر از خارگان و متصصصین عرصهه برنامهه 30فاشر 

ریزی های مصتلف از جمله برنامههتوسعه روستایی با تصصص
ای مراجعه گردیهدح ریزی منطقهروستایی، گردشگری و برنامه

های پرسه نامه ماتری  متقاط  بود کهه ابزار گردآوری داده
ای تعیهین و روایهی متغیرهای آن بر اساس مطالعات کتابصانه
در مرفلهه ار گرمتح آن نیز توسط پانل نصاگان مورد تأیید قر

بعد، پ  از شناسهایی ایهن عوامهل از آنهان خواسهته شهد در 
بین عوامل، بر مانای میهزان  چارچوب ماتری  اثرات متقاط 

ها با اعهداد صهفر تها سهه امتیهاز تأثیرگذاری و تأثیرپذیری آن
دهندح عدد صفر بیانگر عهدم تهأثیر، عهدد یهک بیهانگر تهأثیر 

 بیانگر تأثیر زیهاد 3، عدد  توسطشعیف، عدد دو بیانگر تأثیر م
 یرههامتغ(  نیز نشان دهنده وجود رابطه بالقوه بهین pو فر )

ها به ههر استح پ  از امتیازدهی اعاای پانل، امتیازهای آن
یک از متغیرها در مهاتری  متقهاط  وارد شهد و در چهارجوب 

نگاری میههک مههک میههزان تأثیرپههذیری و امههزار آینههدهنرم
 از متغیرها محاساه شدح تأثیرگذاری هر یک

منظور سههولت انجهام تحلیهل بهه 1میک مهک امزارنرم     
ساختاری جهت انجام محاساات پیچیهده مهاتری  تحلیهل اثهر 

اعداد بین صهفر تها  متقاط  طرافی شدح میزان ارتااط متغیرها با
شودح عدد صفر بیهانگر عهدم تهأثیر، عهدد یهک سه سنجیده می

بیهانگر  3، عدد  دو بیانگر تأثیر متوسطبیانگر تأثیر شعیف، عدد 
دهند  وجهود رابطهه بهالقوه بهین ( نیز نشانpو فر ) تأثیر زیاد

 nشهده ییشناسااستح بنابراین اگهر تعهداد متغیرههای  یرهامتغ
از روابط بین متغیرها به دسهت  n×nمتغیر باشد، یک ماتری  

ر آن توان با نمهودار متنهاررا می آمدهماتری  به دست . آیدیم

ههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه  

 حبندیمنظور طاقهشرایب تحلیل اثر متقاط  به ماتری ح  1

یرگذاری هر متغیر بهر تأثنیز نمایه داد که در آن نمودار جهت 
صهورت عهددی، و میزان تأثیرگذاری به هادیگری توسط پیکان

اسهاس  شهودح در نهایهت بهردر بایی پیکهان نمهایه داده می
امهزار قهادر اسهت، عوامهل کلیهدی را توپولوژی متغیرها این نرم

مدل تحلیهل اثهر متقابهل در  بندی کندحها را رتاهاستصرا  و آن
دهد و بر اسهاس یمخروجی نهایی، روابط بین متغیرها را نشان 

 میک مک این قابلیت را دارد تا روابط را به نمودارها امزارنرمآن 

و اشکال ویبه تادیل کند و امکان تحلیل آسان ساختار و روابط 

ههای ی ماتری نمودارها و طورکلبه. یر نمایدپذامکانسیستم را 

خروجی نهرم امهزار شهامل دو دسهته مهاتری  اثهرات مسهتقیم 
نمودارهههای مربههوط و دیگههری مههاتری   و 2(MDI) متغیرههها

ی مهرتاط بها نمودارهاو  3(MII) روابط غیرمستقیم بین متغیرها
که در مهاتری  اولیهه، روابهط بهالقوه بهین یدرصهورت؛ آن است

روابط بهالقوه ، ماتری  امزارنرممتغیرها نیز مشصص شده باشد، 
و مههاتری  روابههط بههالقوه  4(MPDI) متغیرههها مسههتقیم بههین

 کنههدرا نیههز محاسههاه می 5(MPII) غیرمسههتقیم بههین متغیرههها
 4/1495وسعت  با شهرستان نیر(ح 76: 1399)ایمانی و رشوی، 

در  شهود ودرصد ازکل اسهتان را شهامل می 8/33کیلومتر مرب  
دقیقهه عهرض  2 درجهه 38و دقیقه طول شهرقی  59درجه  47

متهر  1450 واق  و ارتفاع این شهرسهتان از سهطح دریهاشمالی 
 بها جنوب طر  از با سراب، غرب طر  از این شهرستاناستح 

شهرستان اردبیل و از طهر  شهمال بها  با شرق طر  میانه، از
کیلهومتری جنهوب  32و در  استارتفاعات کوه ساکن همسایه 

درصد از مسافت استان  7شهرشتان نیر  غرب اردبیل قرار داردح
 1395را به خود اختصاص داده استح براساس سرشماری سهال 

درصهد  32که از این تعداد نفر است  20864جمعیت شهرستان 
 اندحدرصد در نقاط روستایی سکونت داشته 68در نقاط شهری و 

شهرستان نیر بر اسهاس آخهرین تقسهیمات کشهوری دارای دو 
مرکههزی اسههتح بصههه مرکههزی دارای دو  بصههه کههورائیم و

دهستان دورسونصواجه و رشاقلی قشکق است و بصه کورائیم 
نیز دارای سه دهستان مهماندوست، یورتچی شرقی و یهورتچی 

 ح(1395)مرکز آمار ایران، غربی است

ههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه  

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 شهرستان نیر در استان اردبیل. 1شکل

 

  جینتا ریشرح و تفس
 لیتحل یها و برادر پبوهه فاشر پ  از وارد کردن پرسشنامه

بهر اسهاس  رههایاز متغ کیارزش هر  زانیموشوع مورد نظر، م
په  از  جینتها د،شهوارد  Micmacامزار پانل نصاگان در نرم
درصهد  100 تیاثرات متقاط  از مطلوب یاچهار بار چرخه داده

اسهتح در  پرسشهنامهمطلهوب  یهیروا انگریهکه ب د،شبرخوردار 
 زانیهم نیهدرصهد و ا 43/90 یپرشهدگ زانیهفاشر م  یماتر

درصهد مهوارد، بهر  90است که عوامل مورد نظهر در  نیا انگریب

از مجمهوع  دهدینشان م جینتا نیاندح همچنداشته ریتأث گریکدی
را داشهتند،  یابیهارز تیهقابل  یمهاتر نیهرابطه که در ا 1238
اند نداشته یریرپذیو تأث یرگذاریتأث گریکدیرابطه عوامل بر 131

رابطهه  362 گهرید یصفر بودح از سهو یاثرگذار یو روابط دارا
اسهتح  فیشهع یرگذاریتأث یکه به معن دهدیرا نشان م 1عدد 
متوسهط  ریبهوده و نشهانگر تهأث 2عهدد  یرابطه دارا 384تعداد 

ن یهبوده که ا 3 یرابطه عدد دارا 492 تینهاعوامل است و در 
 (ح1عوامل است)جدول  ادیز ریتأث  دهندعدد نشان

 

 هامتقاط  آن راتیها و تأثداده هیاول  یماتر لیتحل .1جدول

 ماتریس شاخص
تعداد 

 چرخش
 تعداد صفر

تعداد 

 یک
 تعداد دو

تعداد 

 سه

تعداد 
p 

 کل
درجه 

 پرشدگی

 % 43/90 1238 0 492 384 362 131 4 37 مقدار

 1400های پبوهه، منا : یامته    

 
در پبوهه فاشر در ماتری  متقاط ،  میزان تأثیرگهذاری 
از طریق جم  عدد سطرهای هر عامل و میهزان تأثیرپهذیری از 

 37شهود، بهر ایهن اسهاس از طریق جم  ستونی مشهصص می
پیشههران گردشههگری پایههدار روسههتایی مههورد بررسههی در ابعههاد، 
اقتصادی، اجتماعی، کالاهدی و محیطهی، بها توجهه بهه مقهادیر 
اثرپذیری و اثرگذاری و بر اسهاس امتیازههای بهه دسهت آمهده 

بنهدی شهدند و دو نهوع گهرا  و تحلیهل تهأثیراتمتغیرها رتاه

(ح 2تقیم و دیگری تأثیرات غیرمستقیم را ارائهه شهدند)جدولمس
شود متغیرهای جذب نیروی همانگونه که در جدول مشاهده می
ههای گردشههگری، امههزایه مهازاد بصههه کشههاورزی در معالیت

مناوری، دریامت اعتاارات بانکی، مدیریت زمین روستایی، توزی  
اشهتغال  هایبصشی بهه اقتصهاد و امهزایه مرصهتدرآمد، تنوع

برای جوانان از اثرگذارترین متغیرها هستند که در بهاود روابهط 
 سیستم نقه مهمی دارندح 
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 میزان اثرگذاری و اثرپذیری مستقیم متغیرهای گردشگری پایدار روستایی. 2جدول

 عوامل بعد
میزان 

 تأثیرگذاری

میزان 

 تأثیرپذیری
 عوامل بعد

 میزان

 تأثیرگذاری

میزان 

 تأثیرپذیری

 اقتصادی

جذب نیروی مازاد بصه 
های کشاورزی در معالیت

 گردشگری

414 403 

 کالادی

مدیریت زمین 
 روستایی

379 380 

 386 383 دریامت اعتاارات بانکی
های زیرساخت

 مراغتی و تفریحی

291 310 

 367 364 توزی  درآمد
سیمای راهری و 

 نواز معماریچشم

287 290 

 370 364 تنوع بصشی به اقتصاد

ساخت وسازهای بدون 
برنامه برای جذب 

 ردشگرگ

260 266 

های امزایه مرصت
 اشتغال برای جوانان

364 364 

امزایه مااهای 
ساخته شده در ارتااط 

 با گردشگری

241 233 

 368 360 های شغلیتنوع مرصت
دسترسی مناسب به 

 فمل و نقل

241 253 

 203 199 ردشگریگبازسازی آثار  359 360 صنای  دستیتقویت 

 147 145 ار اصلی و مرعییبهاود مع 308 299 اشتغال امراد بومی و غیربومی

جذب زنان روستایی در 
 های گردشگریمعالیت

299 304 

 محیطی

دسترسی به خدمات 
 بهداشتی

299 265 

 اجتماعی
 

 387 387 امزایه مناوری
آوری و دم  جم 
 های سطحیآب

287 288 

 289 283 تغییر کاربری اراشی 361 349 های تشویقیسیاست

معالیت های تالیغاتی 
 برای جذب گردشگر

337 349 
تصریب و کاهه 

 تنوع زیستی

257 221 

 213 226 دم  مناسب زباله 276 276 نیروی انسانی ماهر

 214 203 مناب  آب 269 260 امنیت

نمایشگاه و برگزای 
 جشنواره

249 261 
 یستزآموزش 

 محیطی مدیران

188 161 

 221 218 مشارکت و هماستگی

اندازهای چشم
نظیر نسات به کم

 مناطق دیگر

168 167 

ففظ آداب و رسوم سنتی 
 روستایی

195 192 
پوشه گیاهی و 
 جانوری متنوع

149 148 

 تیهای غیردولسازمان
معال در زمینه 

 گردشگری

153 153 

های وجود جاذبه
 طایعی منحصر به مرد

 های آب گرم()چشمه

130 125 

بروشورهای راهنمای 
 اقلیم و جو منطقه

115 106 

 1400های پبوهه، منا : یامته
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بر اساس نحوه پهراکنه  ستمیس یداریو ناپا یداریفالت پا
 ییهاسهتمیح در سدشویمشصص م یدر صفحه پراکندگ رهایمتغ

 رههایمتغ یقهرار دارنهد، چهون پراکنهدگ داریهناپا تیکه در وشع
و  یریرپهذیاز تأث ینینهابیاسهت و فالهت ب یاطرا  محور قطهر

عوامهل  ییاسارو شن نیاز ا گذارند،یم هیرا به نما یرگذاریتأث
 یبرقرار استح ول یادهیچیپ طیو شرا سازدیرا مشکل م یدیکل

 الفاهای یتهیندر  Lبه صورت  رهایمتغ  یتوز دار،یپا ستمیدر س
 یبای و برخ یرگذاریتأث یدارا رهایاز متغ یاست، که در آن برخ

که بر  2بای هستندح مطابق با شکل  یریرپذیتأث یدارا زین گرید
بههر  یریرپههذیو تأث رگههذاریتأث یرهههایغمت تیاس وشههعهاسهه

شده است و  میترس ریدر شهرستان ن ییروستا داریپا یگردشگر
 امهتیدر توانیذکر شده است، م 3که در جدول ریشرح هر متغ

اطهرا   رهایمتغ شتریاست و ب داریدر فالت ناپا ستمیس تیوشع
نسهات بهه  یمشهابه تیاند و وشهعپراکنهده شهده یمحور قطر

 گریکهدیهها نسهات بهه دارند و مقط شعف و شدت آن گریهمد
 تفاوت داردح

 

 
 های فاصل از ماتری  روابط مستقیم تأثیرگذاری و تأثیرپذیرینحوه پراکنه پیشران. 2شکل

 میبهه چههار نهوع تقسه یریبر اساس نحوه قرارگ رهایتغم
چهارگانههه پههکن  یاز نههواف یکههیدر  کیههکههه هر ندشههویمهه
 رگهذاریتأث یرههایقهرار دارنهدح متغ یریرپهذیو تأث یرگذاریتأث
ههها مطههرح هسههتند،  کههه در آن یورود یرهههایعنوان متغبههه
بایتر قرار دارد و  یدر سطح یریرپذینسات به تأث یرگذاریتأث
 نیها تیح موقعندیآیم شماربه  رگذاریتأث یرهایمتغ نیتریلاص
 انگریهنمهودار اسهت کهه ب یدر قسهمت شهمال غربه رهایمتغ
 گهریاسهتح دسهته د ستمیها بر کل سگسترده آن یرگذاریتأث
 میهستند که بهه دو گهروه تقسه یدووجه یرهایمتغ رها،یمتغ
 یرگذاریتأث یو هد  هستند که دارا سکیو شامل ر شوندیم

 نیها یکه بر رو یرییبوده و هر گونه تغ ییبای یریرپذیو تأث
خود قهرار  ریتحت تأث زیرا ن رهایمتغ ریسا رد،یانجام گ ارهیمتغ

 ریرپهذیوابسته و تأث یرهایمتغ ،یرهایمتغ گریح دسته ددهدیم
بهای  اریبسه یریرپهذیو تأث نییپا یرگذاریتأث یهستند که دارا

هها در آن گاهیح جاندیآیم شمار به زین جهیهستند و عامل و نت
 زیهمستقل ن یرهاینمودار قرار دارندح متغ یقسمت جنوب شرق

قهرار  ینییها در سهطح پهاآن یریرپذیو تأث یرگذاریتأث زانیم
 یدر قسمت جنهوب غربه ستم،یآن در پراکنه س گاهیداردح جا

 گههریدر د یواکنشه گونهههچیقهرار دارد و ه یصهفحه پراکنههدگ
در  یمهیتنظ یرههایمتغ تیهح در نهاکننهدینم جهادیا رهایمتغ

عنوان مواقه  بهه یاطرا  مرکز نمودار واق  هستند و در برخه
( عمههل سههکیهههد  و ر فی)شههع هیههثانو یاهرمهه یرهههایمتغ
را  یدووجه ایو  رگذاریتأث یرهایارتقا به متغ تیو قابل کنندیم

 (ح3دارا هستند)جدول
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 صفحه پراکنه یهاهیموجود در ناف یهاشرانیپ .3جدول

 انواع پیشران ناحیه پیشران
های نافیهه اول: پیشران
 )تأثیرگذار( ورودی

 تقویت صهنای  -3ارات بانکی؛ دریامت اعتا -2های گردشگری؛ زاد بصه کشاورزی در معالیتجذب نیروی ما-1
ذب زنهان ج -7 های شغلی برای جوانان؛مزایه مرصتا -6وزی  درآمد؛ ت -5ه اقتصاد؛ تنوع بصشی ب -4دستی؛ 

 های گردشگریحروستایی در معالیت

های نافیهه دوم: پیشران
 دووجهی)تأثیرپذیر(

دسترسهی بهه  -4ی ماهر و متصصهص؛ نیروی انسان -3های شغلی؛ تنوع مرصت -2وستایی؛ رمدیریت زمین -1
 اشتغال امراد-7های سطحی؛ آوری و دم  آبجم  -6نواز؛ و معماری چشم سیمای راهری -5خدمات بهداشتی؛ 
های تالیغاتی برای عالیتم-10های تشویقی؛ سیاست-9های مراغتی و تفریحی؛ زیرساخت -8بومی و غیر بومی؛ 

 جذب گردشگرح

های نافیه سهوم: پیشران
 وابسته)نتیجه(

 فهظف -3های غیردولتی معال در زمینه گردشگری؛ ازمانس -2نظیر نسات به مناطق دیگر؛ اندازهای کمچشم-1
-8صریهب و کهاهه تنهوع زیسهتی؛ ت-7منیهت؛ ا -6م  مناسب زبالهه؛ د -5مناب  آب؛  -4آداب و رسوم سنتی؛ 

 مشارکت و هماستگیح

های نافیههههه پیشههههران
 چهارم: مستقل

هاود معابر اصلی ب-4جانوری؛  پوشه گیاهی و-3محیطی مدیران؛ آموزش زیست-2گردشگری؛  بازسازی آثار-1
 روشورهای راهنمای اقلیم و جو منطقهحب -6ای طایعی منحصربه مرد؛ هوجود جاذبه -5و مرعی؛ 

های نافیه پنجم: پیشران
 تنظیمی

سازهای بدون برنامه برای جذب وساخت-3شگاه و جشنواره؛ برگزاری نمای-2به فمل و نقل؛  دسترسی مناسب-1
 غییر کاربری اراشیحت-5شده؛ مزایه مااهای ساختها-4گردشگر؛ 

 1400های پبوهه، یامتهمنا :   
 

 رههایمتغ گهاهیو جا ستمیس یداریو ناپا یداریبعد از آنکه پا
 راتیمشههصص شههد، تههأث یرگههذاریو تأث یریرپههذیدر نمهودار تأث

ههر  یو انتهها ی شهودنشان داده م گریبر همد رهایمتغ میمستق

 ریمتغ یجهت اثرگذار انگریشده و بن دادهشان کانیپ کیخط با 
 (ح3)شکل است

 

 
 (قوی بسیار تأثیرات) یکدیگر بر (MDIنماگرها) مستقیم اثرات. 3 شکل
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 شهران،یپ یرهایدر ادامه پبوهه فاشر جهت استصرا  متغ
از  یمهورد بررسه یرههایمتغ یبنهدرتاه نیو همچن ییبه جابجا

 دشاقدام  میمستق ریو غ میمستق یریرپذیو تأث یرگذاریلحاظ تأث
 ح(4)شکل

 

  

 میمستق ریمستقم و غ یعوامل بر اساس اثرگذار یبندو رتاه ییجاهجاب .4 شکل

 م،یمسهتق یمحاساات اثرها یبرا د،شبا توجه به آنچه ذکر 
عوامهل  نیح از بهرسهاندیرا چندبار به تهوان م  یامزار ماترنرم

 کینرم امزار م لهیوسبه لیو تحل یازدهیشده پ  از امتانتصاب 
شهرستان  یدر روستاها داریپا یگردشگر یمک که جهت بررس

عنوان عوامهل بهه ریهتغم سهیزدهمورد استفاده قرار گرمهت،   رین
(ح همانگونهه کهه جهدول نشهان 4)جهدول انتصاب شدند یدیکل

عامل استصرا  شهده، پهنج عامهل جهذب  ین سیزدهاز ب دهدیم
 ،یگردشههگر یهههاتیدر معال یمههازاد بصههه کشههاورز یرویههن

بصشهی تنوع و ییروسهتا نیزم تیریمد ،یاعتاارات بانک امتیدر
 داریهپا یرا بر گردشهگر ریتأث نیشتریدرآمد ب  یتوز و اقتصادی

 اندحداشته ییروستا

Rank

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

Variable

27 - Ph9

32 - En5

14 - So5

37 - En10

21 - Ph3

29 - En2

3 - Eco3

15 - So6

26 - Ph8

33 - En6

31 - En4

30 - En3

12 - So3

13 - So4

25 - Ph7

1 - Eco1

17 - So8

18 - So9

11 - So2

16 - So7

19 - Ph1

20 - Ph2

23 - Ph5

10 - So1

2 - Eco2

6 - Eco6

8 - Eco8

4 - Eco4

5 - Eco5

9 - Eco9

36 - En9

7 - Eco7

24 - Ph6

22 - Ph4

34 - En7

28 - En1

35 - En8

Variable

27 - Ph9

32 - En5

14 - So5

37 - En10

15 - So6

21 - Ph3

26 - Ph8

3 - Eco3

29 - En2

33 - En6

31 - En4

12 - So3

13 - So4

30 - En3

17 - So8

1 - Eco1

25 - Ph7

18 - So9

23 - Ph5

19 - Ph1

16 - So7

20 - Ph2

11 - So2

10 - So1

6 - Eco6

2 - Eco2

8 - Eco8

9 - Eco9

4 - Eco4

5 - Eco5

7 - Eco7

36 - En9

24 - Ph6

34 - En7

22 - Ph4

28 - En1

35 - En8

©
 L

IP
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O
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-E
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A

-M
IC

M
A

C

Classement par dépendance

Rank

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

Variable

7 - Eco7

11 - So2

6 - Eco6

21 - Ph3

2 - Eco2

5 - Eco5

8 - Eco8

3 - Eco3

4 - Eco4

13 - So4

17 - So8

1 - Eco1

9 - Eco9

32 - En5

27 - Ph9

26 - Ph8

30 - En3

19 - Ph1

14 - So5

15 - So6

25 - Ph7

33 - En6

12 - So3

20 - Ph2

23 - Ph5

31 - En4

10 - So1

29 - En2

22 - Ph4

18 - So9

35 - En8

37 - En10

16 - So7

28 - En1

24 - Ph6

34 - En7

36 - En9

Variable

7 - Eco7

11 - So2

6 - Eco6

21 - Ph3

5 - Eco5

3 - Eco3

2 - Eco2

8 - Eco8

13 - So4

4 - Eco4

17 - So8

27 - Ph9

1 - Eco1

9 - Eco9

26 - Ph8

19 - Ph1

30 - En3

14 - So5

15 - So6

25 - Ph7

32 - En5

12 - So3

23 - Ph5

20 - Ph2

33 - En6

10 - So1

29 - En2

31 - En4

22 - Ph4

18 - So9

37 - En10

35 - En8

16 - So7

28 - En1

24 - Ph6

34 - En7

36 - En9

©
 L

IP
S

O
R

-E
P
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A

-M
IC

M
A

C

Classify var iables according to their  influences
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 میمستق ریو غ میمستق یاثرگذار زانیم نیشتریعامل برتر با ب13مهرست  .4 جدول

 عامل کلیدی ردیف
اثر 

 مستقیم
 عامل کلیدی

اثر غیر 

 مستقیم
مازاد بصه کشاورزی در جذب نیروی  1

 های گردشگریمعالیت
جذب نیروی مازاد بصه کشاورزی در  414

 های گردشگریمعالیت
403 

 387 امزایه مناوری 387 امزایه مناوری 2

 386 دریامت اعتاارات بانکی 383 دریامت اعتاارات بانکی 3

 380 مدیریت زمین روستایی 379 مدیریت زمین روستایی 4

 370 تنوع بصشی به اقتصاد 364 درآمدتوزی   5

 368 های شغلیتنوع مرصت 364 تنوع بصشی به اقتصاد 6

 367 توزی  درآمد 364 های اشتغال برای جوانانامزایه مرصت 7

 364 های اشتغال برای جوانانامزایه مرصت 360 های شغلیتنوع مرصت 8

 361 های تشویقیسیاست 360 تنوع بصشی به اقتصاد 9

 359 تنوع بصشی به اقتصاد 349 های تشویقیسیاست 10

 349 های تالیغاتی برای جذب گردشگرمعالیت 337 های تالیغاتی برای جذب گردشگرمعالیت 11

 310 فریحیتهای مراغتی و زیرساخت 299 تفریحی های مراغتی وزیرساخت 12

 308 غیر بومی اشتغال امراد بومی و 299 اشتغال امراد بومی و غیر بومی 13

 1400های پبوهه، منا : یامته    

 

 گیریبحث و نتیجه
 ای توسعه پیدا کردهدر طول چند دهه اخیر، گردشگری به گونه

ار است که در سراسر جهان به عنوان یک صنعت مورد توجه قر
بیکهاری، تواند بسیاری از مشهککت از قایهل گرمته است و می

د و پایین بودن سطح سرانه و درآمد در کشهورها را جاهران کنه
زایی، رشد بصه خصوصهی، توسهعه زیرسهاخت و زمینۀ اشتغال

بهه  توجهه بسیاری موارد دیگر را به دناال داشته باشدح ایران بها
هههها و ههههای متفهههاوت، مرهنگگسهههتردگی جغرامیههها و اقلیم

اطق روسهتایی ر منههای غنهی دنظیر و جاذبهاندازهای بیچشم
بهه  باعث جذب گردشگران بسیاری شده استح بنابراین با توجه
های اهمیت موشوع پبوهه فاشر با هد  شناسهایی پیشهران
ده شهکلیدی گردشگری پایدار روستایی در شهرستان نیر انجام 

های پهبوهه نتایج خروجی میک مک بهر اسهاس یامتهه استح
 تمههاعی، کالاههدی واقتصههادی، اج بیههانگر تأثیرگههذاری عوامههل

ای از بهین محیطی بر گردشگری پایدار روستایی است به گونهه
 عامل بهر گردشهگری منطقهه 13عامل در نظر گرمته شده،  37

زده بیشترین تأثیرگذاری را داشهتندح همچنهین از بهین ایهن سهی
نهه  وعامل، عوامل متغیرهای اقتصادی بیشترین نقه را داشته 

سات نه که دارای اهمیت بیشتری متغیر را به خود اختصاص داد
 به سایر عوامل استح

 
اولین عامل کلیدی تأثیرگذار بر گردشگری پایدار روستایی، 

ههای وابسهته بهه جذب نیروی مازاد بصه کشاورزی در معالیت
گردشگری بود که میزان اثرگذاری آن بیشهتر از سهایر عوامهل 

در  بودح این موشوع بیانگر این است کهه گردشهگری روسهتایی
های پیشتاز اقتصادی تادیل شده است فاشر  به یکی از معالیت

تواند نقه مهمی در ایجاد اشتغال برای جمعیت روسهتایی و می
سهاز توسهعه پایهدار اعم زنهان، مهردان و جوانهان باشهد و زمینه

های دیگری از روستایی شودح همچنین در بعد اقتصادی پیشران
بصشهی بهه یه  درآمهد، تنوعجمله دریامت اعتاارات بهانکی، توز

های شههغلی بههرای جوانههان، تنههوع اقتصههاد، امههزایه مرصههت
های شغلی و اشتغال امراد بومی و غیر بهومی بهر آینهده مرصت

گردشگری پایدار روستایی تأثیرگذار بودندح این وشهعیت بیهانگر 
بازتاب اهمیت عوامل اقتصادی در این منطقه اسهت کهه نشهان 

زمانی به اههدا  خهود ای، تنها دهد تداوم هر معالیت توسعهمی
یابد که برای مردم محلی و جامعه روسهتایی منهام  و دست می

امتیازات اقتصادی به همراه داشته باشد، تا از این طریق زمینهه 
ها، کاهه مهاجرت روسهتاییان بهه شههرها، بهاهود زیرسهاخت

امنیت مراهم شودح اگرچهه در بیشهتر روسهتاهای منطقهه مهورد 
و تهاریصی وجهود دارد، ولهی کماهود  های طایعهیمطالعه جاذبه

هها های مناسب مان  رونق این معالیتامکانات و ناود زیرساخت
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توانهد زمینهه ها میبوده استح در این راستا، توجه به این قابلیت
مناسههای بههرای جههذب نیههروی  مههازاد بصههه کشههاورزی در 

ههای وابسهته بهه آن باشهدح از جملهه ایهن گردشگری و معالیت
اندازهای طایعهی در گرم و چشهمهای آبوجود چشمهها قابلیت

چهار روستای هد  گردشگری شهرسهتان اسهت کهه در کنهار 
های طایعی و مرهنگهی ایهن قابلیهت را دارد زمینهۀ سایر جاذبه

 توسعه کارآمرینی و ایجاد اشتغال را مراهم نمایدح
دهد در بین عوامل اجتماعی، سه متغیر ها نشان مییامته    
ههای تالیغهاتی های تشهویقی و معالیتمناوری، سیاست امزایه

برای جذب گردشگر، نقه مهمی در آینهده گردشهگری پایهدار 
ل عوام روستایی داشتندح مناوری و امزایه بکارگیری آن یکی از

های تالیغاتی برای جهذب شود که بر معالیتمهمی محسوب می
توانهد میگردشگر تأثیرگذار است؛ زیرا بکارگیری مناوری نهوین 

ر های گردشهگری و ددر شناساندن، تالیغات و بازاریابی جادذبهه
زایی و توسعه اقتصهادی نقهاط نهایت توسعه گردشگری، اشتغال

 تهوان اینگونههروستایی را به همراه داشته باشدح در فقیقهت می
ی مناوری نقه کلیدی و مهم در صنعت گردشگربیان کرد که  

بههرای مومقیههت در صههنعت دارد و ادغههام آن بهها گردشههگری 
ر در بعد کالاهدی نیهز دو متغیه گردشگری بسیار شروری استح

های مراغتهی و تفریحهی بهه مدیریت زمین روستا و زیرسهاخت
یدار عنوان متغیرهای پیشران نقه مهمی در آینده گردشگری پا

های گردشههگری زیرسههاخت روسههتایی شهرسههتان نیههر داشههتندح
شهتر و زمینهه ورود بیکند یامکان توسعه گردشگری را مراهم م

ستراتبیک ا، بنابراین باید یک برنامه کندگردشگران تشویق می
 و مدیریت خوب وجود داشته باشد تا هر مقصهد گردشهگری بها

امکانههات و همچنههین خههدمات مههورد نیههاز بتوانههد از  ارائههه
اولهین ح ثری داشهته باشهدؤنگهداری مه تفریحیهای زیرساخت

ویبه در ه یها مجتمه  گردشهگری بهههد  از افداث هر اقامتگا
توانهد بهر هایی اسهت کهه میمناطق روستایی، ایجاد زیرساخت

 حثیرگذار باشدأاشتغال منطقه و نیز در سطح ککن ت

تههوان بیههان نمههود، نقههه بنههدی کلههی میدر یههک جم 
گردشگری در توسعه روستایی در اصل اقتصادی اسهت کهه در 

ردار است، زیرا با ایجاد و توسعه روستایی از اهمیت باییی برخو
رونق گردشگری روستایی، نیازها و تقاشاهای جدیدی از سهوی 

شود و تقاشها نسهات بهه گردشگران و جامعه میزبان مطرح می
کنهدح در ایهن راسهتا خدمات، امکانات و کایها امزایه پیهدا می

رونق گردشگری، محیط روستا را تادیل بهه یهک محهیط پویها 
سیدن به وشه  مطلهوب گردشهگری پایهدار کندح لذا برای رمی

های روستاها و نیازهای روستایی باید درک صحیحی از پتانسیل

بنابراین شناخت گردشگران و جامعه روستایی وجود داشته باشدح 
ابعاد مصتلف اجتماعی، اقتصادی، محیطی و کالادی و اثراتی که 

با شهناخت  ناپذیر استحبر جامعه روستایی دارد، شرورتی اجتناب
های طایعی، چشم اندازهای اکولوژیکی، مناب  محیطهی پتانسیل

های مرهنگهی و طایعهی و مقهط آثهار بها ارزش سودآور، جاذبهه
یر زیهادی داشهته و أثهای اقتصهادی تهتواند از جناهمحیطی می

در این راستا  .دشوموجب اشتغال و کسب درآمد در سطح کشور 
ده بهینه بهه عمهل آیهد، زیهرا های گردشگری استفاباید از توان

های توسههعه روسههتاهای ایههن نافیههه بهها دارا بههودن توانمنههدی
گردشگری، قابیلت تادیل شدن به منهاطق جهذب گردشهگر را 
دارندح به همین منظور برای رسیدن به توسعه پایدار، همکاری و 

پذیری کلیه اجزا صنعت گردشگری ماننهد روسهتاییان، مسئولیت
 طلادحرا می مسئوین و گردشگران
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