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A B S T R A C T 

Article Type: Research article 
Today, the tourism industry goes beyond an industry, as a dynamic 

global and social phenomenon that has its own complexity and the exact 

recognition and scientific analysis of this phenomenon can provide a 

safe framework for the planning of the tourism industry. Tourism is 

considered as the greatest social mobility with cultural, economic and 

spatial multiple effects which always needs to be effective in its current 

and future development. In this regard, planning for the development of 

tourism is dependent on the various factors and conditions that can be 

achieved if they are systematically and structurally applied. This topic 

indicates the importance of future research and tries to formulate the 

future need prospects in the development of tourism. Therefore, in this 

research, it has been tried to identify and analyze the key factors of 

tourism development. In this study, the first 36 factors in five different 

areas of socio-cultural, economic, management and planning, 

infrastructure-services and extracted natural factors were obtained 

through environmental and Delphi scanning techniques and then, using 

the Delphi method of administrators. The matrix of cross-component 

effects of the components has been formed. For the next step, the 

Micmac software is applied in matrix analysis. The results of the 

dispersion of variables in the scales of influence and dependent of 

factors in the Mick-Mac software indicate the system's instability in the 

tourism of case study and on that basis, five categories of variables were 

identified. Finally, considering the high point of direct and indirect 

effects of factors, thirteen major factors were identified as key factors in 

the development of tourism in the cities of Mazandaran province. 

Among these key factors of case study the variables of the infrastructure 

and services sector had the highest impact on tourism development of 

case study, while the natural factors had the least impact degree. 
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 مطالعدة ) پژوهد  آیندد   با رویکرد گردشگری ةبر توسع مؤثّرهای کلیدی تعیین پیشران

 (های استان مازندرانشهرستان موردی:

 *2فردنرگس احمدی، 8زاده سیالبیدهپروین ده

 ق اردبیلی، اردبیل، ایرانریزی شهری، دانشگاه محقّدکتری جغرافیا و برنامه آموختةدانش 8
 ریزی شهری، دانشگاه تهران، تهران، ایرانجغرافیا و برنامه یدکترپژوهشگر پسا 2

 چکیده  مشخّصات مقاله

 پژوهشی نوع مقاله:
کره   اسرت  اجتمرایی  و جهرانی  پویرای  پدیرد   مثابرة  بره  صرنعت،  یر   از فراترر  گردشگری صنعت امروزه

 ارچوب مطمئنری چ تواندمی پدیده این یلمی تحلیل و دقیق شناخت و دارد را خود خاصّ هایپیچیدگی

تررین تحررّا اجتمرایی برا      منزلرة برزر   این صرنعت بره   آورد. فراهم گردشگری صنعت ریزیبرنامه برای

کردن توسرعة آن در حراو و آینرده    پیامدهای فرهنگی، اقتصادی و فضایی متعدّد همواره نیازمند اثربخش

ط گونراگونی وابسرته اسرت کره     ریزی برای توسعة گردشگری، به یوامل و شررای است. در این راستا برنامه

توان به این مهرم دسرت یافرت. ایرن مونروع نشران از       ها، میمند و ساختاری آنکارگیری نظامبه شرط به

منظرور  اندازهای آینده در فرایند توسعة گردشگری دارد. بدینپژوهی و نرورت تدوین چشماهمّیّت آینده

ی مرثثّر برر توسرعة گردشرگری شناسرایی و      هرای کلیرد   در پژوهش حانر سعی بر آن است که پیشرران 

یامرل اوّلیّره در پرنو حروز       08 در نوشتار پیش رو ابتدا با تکنی  پویش محیطی و دلفری،  تحلیل شوند.

 خردماتی و یوامرل یعیعری    -ریزی، زیرسراختی  فرهنگی، اقتصادی، مدیریت و برنامه -مختلف اجتمایی 

در د. شر  هرا تشرکیل   ران، ماتریس اثرات متقایع مثلّفهبا استفاده از روش دلفی مدی ، سپساستخراج شده

هرا در محرور   . نتایو حاصل از پراکنردگی متغیّرر  شد م  انجاممی افزار نرم با ماتریستحلیل مرحلة بعد، 

ناپایداری سیسرتم در گردشرگری محردود      م ، بیانگرافزار می تأثیرگذاری و تأثیرپذیری یوامل در نرم

برا توجّره بره     تیر درنهاهمین اساس، پنو دسته متغیّر مورد شناسایی قرار گرفت. مورد مطالعه است و بر 

هرای کلیردی در   مثابة پیشرران امتیاز باالی اثرگذاری مستقیم و غیرمستقیم یوامل، سیزده یامل اصلی به

هرای مرورد   های اسرتان مازنردران شناسرایی شردند. از میران پیشرران      آیند  توسعة گردشگری شهرستان

های بخش زیرساختی و خدماتی بیشترین تأثیر را بر توسعة گردشرگری منرایق مرورد    یز، متغیّربررسی ن

 مطالعه و یوامل یعیعی کمترین درجة تأثیرگذاری را به خود اختصاص دادند.

 تاریخچة مقاله:
 8033آذر  20 دریافت

 8033 اسفند 38 پذیرش

 8031 خرداد 8دسترسی آنالین 

 ها:کلیدواژه
ای کلیدی، توسرعة گردشرگری،   هپیشران

 م ، مازندران.پژوهی، می آینده
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 مقدّمه

جهان امروز بره ابرزاری اصرلی     دهند یکی از نیروهای شکل مثابةهبدر قرن بیست و یکم صنعت خدمات گردشگری، 

از تولیرد   یدرصد با سهم نُه صنعت(. این 2338، 8دسعایلز -)هیگینز تعدیل شده است ت باالی زندگیفیّکی منظوربه

شرناخته شرده   دنیا در صنایع  ترین بزر  ازجمله 2383در ساو  ،دنیااشتغاو  از کلّ یدرصد هشتخالص داخلی و نا

 - و اقتصرادی ای  توسرعه آن برر کارکردهرای    ترأثیر و  صرنعت گردشرگری   زاییجنعه اشتغاو (.2380، 2اناندهاست )ه

 مناسب و راهعردی بررای توسرعه   یایگزینج مثابةهسعب شده که ب (2330، 0وس)هولج در منطقه یا کشور اجتمایی

یر    منزلرة بره توانرد  مری ؛ یعنی دمطرح شو های اقتصادی در حاو کاهش باشد،سود سایر بخش ویژه در زمانی کهبه

د )پراپلی  سریت بخشی بخشی به اقتصاد ملّ روند توسعه را با تنوع ،محصولیاقتصادی جایگزین در اقتصاد ت  فعّالیّت

همرراه   ناحیره  آن یعیعری  ویرژ   شرایط یا تاریخ با که زمانی گردشگری صنعت اهمّیّت .(12: 8013 یزدی و سقایی،

 گردشرگری  برزر   قطرب  بره  شردن  لیتعد توانایی یآسان به ،جاهب و مناسب هایریزیبرنامه با و شده دوچندان د،شو

 ،یشرانگها  نیویرورا،  لنردن،  پراریس،  مریالن،  رم، ونیز، همچون شهرهایی ترتیب شاهدبدین .داشت را خواهد کشور

 گردشرگر  میلیرون  چنردین  ساالنه جذب به قادر دبی هستیم که یعنی آن ایخاورمیانه مونةیا ن و غیره یبمعئ توکیو،

 مقاصرد  نیترر  مهرم  از یکری  مثابرة بره  شرهرها  گذشرته،  دهرة  چنرد  در روز اینا (.2: 2331، 4)راپلیهستند  ساو در

 بررسری را  یشرهر  یگردشرگر  پژوهشرگران  از بسریاری  آن، دنعراو به ده وش شناخته گردشگران نایم در گردشگری

   (.83: 2338 ،8؛ فوتوف2388 و همکاران، 3)ادوارد نداکرده

اجتمرایی، اقتصرادی،   محیطری،  نی، همرراه برا اثررات زیسرت    یافته و برد جهرا سازمان یفعّالیّت منزلةهگردشگری ب 

قررار   توجّره رکرز اسرت، مرورد    متم هرا نمعی که گردشرگری در آ فرهنگی و سیاسی در داخل و خارج مقصدها و جوا

و مصردر  تررین اجرزا    گیررد یکری از پیچیرده    که پیرامون آن شکل می هاییفعّالیّتگردشگری و  درمجموعگیرد.  می

ترین کسرب و کارهرای   یچیدهوجود پ (.48: 8333 ،3کننل)م  دهدمیمدرن را شکل  قوانین جهانی است که جامعة

هرا و اثررات مثعرت گونراگون مطررح      وجهی و دارای کارکردچنرد  یفعّالیّت مثابةبهصنعت گردشگری، آن را بشری در 

هرای انسرانی در تولیرد و    فعّالیّرت از  یا افتهی سازمانشکل  ش  گردشگریبی (.8033)قادری و همکاران،  ده استکر

ارزآوری و  ویرد   گردشرگری برا   (.23: 2333 ،1)جمراو و رابینسرون   اسرت  ق و جهانیموفّ اندازهبیشی تالو  مصرف

ترری  تواند در مفهوم گسرترده که می (2332، 3)هتن رسدنظر میتوسعه بههای  یژاسترات نیتر ابجذّیکی از  ،اشتغاو

نقرش   شرود، یساختار اقتصرادی یراد مر    منزلة حلقه یمد هپذیری در شهرها که امروزه از آن ب رقابت یعنی ،از توسعه

   (.832: 8013)توالیی، د کن را ایفا یمثثّر

رویکررد  هرا برا   احی پیشرران و معتنی بر یرّ پابرجا هایریزیبرنامه ای بدون دستیابی بهپذیری در هر زمینهرقابت 

 شریو  شرناخت و ارزیرابی واقعری حاصرل از      یراز؛ (4: 8313، 83)اسچوینگر پذیر نخواهد شدپژوهی محور امکانآینده

الدی مری  33 پژوهری از اوایرل دهرة   رویکررد آینرده  (. 8313، 88کراتس ) خواهد آمد تدسبهنگریستن یلمی به آینده 
                                                                                                                                                                          
1- Higgins-desbiolles 
2- Hanandeh 
3- Holjevac 
4- Rapley 
5- Edwards 
6- Pothof 
7- Maccannel 
8- Jamal & Robinson 
9- Hettne 
10- Schwaninger 

11- Coates 
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؛ ولری از اوایرل   دکرار گرفتره شر   ویژه در ژاپن بههیور رسمی در چندین کشور محدود بهگذاری بابزار سیاست منزلة به

مورد استفاده قرار گرفرت   سازی کشورهاتوانمند برای لمللیاور گسترده با همکاری نهادهای بینیمیالدی به 33 دهة

)زالری و   شرود ، یراد مری  افتره ی توسعهدر بیشتر کشورهای  هاریزیبرنامهرویکرد غالب  مثابةهاز آن ب تا جایی که امروزه

 .  (8033همکاران، 

م امل تغییرر یرا ثعرات بره تجسّر     هایی است که با واکاوی منابع، الگوها، یوبر مجمویه تالش پژوهی مشتملآینده 

(. در این میان یکی از مونرویات مهرم و اساسری    8030پردازد )مقیمی، ها میرای آنریزی به و برنامههای بالقوّآینده

هرای  احری پیشرران  نگرری و یرّ تواند با آینرده تصادی شهرها و روستاها دارد و میاق ی در توسعةکه نقش بسیار مهمّ

اسرت  ت گردشرگری  صرنع  گی افراد شود، مقولرة توسرعة  ت زندرفتن کیفیّنجر به بهعود رشد اقتصادی و باالکلیدی م

)میلرز و  نیازمنرد شرناخت    سرایر صرنایع، بسریار   این صنعت در مقایسه برا   یرا توسعةز؛ (8013و مصدق،  )میرکتولی

منطقره اسرت )تقروایی و     اقتصادی، اجتمایی و فرهنگی در مثثّرکافی از مسائل و یوامل  آگاهی و( 8: 2330، 8کینن

شرناخت ونرع    تنهرا  نره آن،  برر توسرعة   مرثثّر و شناخت کافی از مسائل و یوامل  آگاهیبرای (. 8038خواه، حسینی

ی کلیدی نیرز مطررح   هااحی پیشرانپژوهی و یرّیری از رویکردهای مدیریتی آیندهگبلکه بهره ،موجود نروری است

تنهرا برا    ،هرا و آکنده از یدم قطعیت ردر جهان پر از تغییرات و محیط سرشار از تغیی داشت که توجّهخواهد بود. باید 

برا تعیرین یوامرل    و با نگاه بره آینرده    یا سامانهکه درا  است( 8030پژوهی )مقیمی، رویکرد آیندهاین  یریکارگ به

 د.شو پذیر میامکانآتی صنایعی همچون گردشگری،  کلیدی در توسعة

 رایبر  واقع شرده اسرت   مثثّرنایق مختلف اندا در م هرچند هاییپژوهشنرورت بررسی این مونوع، در ایجاد  

ای گردشرگری منطقره   هرای براورکردنی و مطلروب در آینرد     ی و ترسیم آینرده توان به شناسایی یوامل اصلمثاو می

ای براسراس  منطقره  توسعة گردشگرین سناریوهای د. در این استان سعی شده است که تدویاستان همدان اشاره کر

پژوهری در گردشرگری شرهر کرمران، راهکارهرایی را      آینده(. بررسی 8033و یطریان،  پژوهی باشد )زالیآیندهاصوو 

پژوهری و  ز یریق رویکرد آیندهنامطلوب به مطلوب را در ابعاد مختلف ا ونعیّتمطلوب یا تعدیل  ونعیّتبرای حفظ 

هرای کلیردی ازسروی    نپیشررا  رائرة کرافی بره ا   توجّره (. یردم  8033و همکاران،  یاکعر ییلارائه داد ) مثثّرهای مدو

 ترر یمرل  قشرهر یاسروج موفّر    توسعة گردشگریهای حیاتی در شناسایی پیشران سعب شد که تدوین و پژوهشگران

ا بهتر نشان دهرد  پژوهی رتوانست رویکرد آیندهتوسعه و بهعود گردشگری منظور ادامه تدوین سناریونگاری بهد. درکن

ر نرورت وجود رویکردی جدیرد د  دهند در گردشگری نشانها ن تالش، ایتیدرنها(. 8038 ،خواه)تقوایی و حسینی

یکری از  ترتیرب پرژوهش حانرر    دینب .استها و مدیریت گردشگری در منایق ریزیرقابتی در برنامه تشدّ بهدنیای 

یررا  ز؛ کررد های مثعت این رویکررد انتخراب   ویژگی یریکارگ بهن مازندران را در یعنی استا ،مستعدترین منایق کشور

 هرای گردشرگری، موقعیّرت   هوایی و جاذبهوآب ازلحاظدر شماو کشور و سواحل دریای خزر،  یریقرارگاین استان با 

تراریخی و فرهنگری،    و سابقة یجغرافیای موقعیّت. این به خود اختصاص داده استها را نسعت به سایر استان ممتازی

صرنعت   اسرت؛ لرذا توسرعة    دهکرر این استان را چشمگیرتر  در توسعة گردشگریهای یعیعی، رشد و جاذبه بر افزون

ا دسرتیابی دائرم   امّر ؛ ندکهای این استان ایفا شهرستان ی در رشد و توسعةتأثیرگذارمهم و  نقشتواند  گردشگری می

ار ، بسرتر ایرن کر   ریزی صحیح و متمرکز برر آینرده  پذیر خواهد بود که با برنامهها زمانی امکانطلوبیتبه این مزایا و م

 هرای خراصّ  ریزی و با اسرتفاده از روش قصد دارد با تکیه بر دیدگاه نوین برنامهپیش رو پژوهش  بنابراین؛ دفراهم شو

 .ندکریزی های استان مازندران برنامهشهرستان توسعة گردشگری پژوهی، برایآینده

                                                                                                                                                                          
1- Miles & Keenan 
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 مورد بررسی نطقةی مفمعرّ
 هرار النّ نصرف یروو شررقی از    34° 23' ترا  33° 04' برین  و یرض شمالی 08° 03'تا  03° 43'بین استان مازندران 

از  ،از شماو به دریای مازنردران  .شده است کشور واقع یشماو مرکزین استان در قسمت . اگرینویچ قرار گرفته است

تهران و سمنان، از باختر و جنوب باختری بره گریالن و قرزوین و از خراور بره اسرتان گلسرتان         یها استانجنوب به 

کشرور را بره خرود     از مسراحت کرلّ   %48/8کیلومتر مربع وسرعت،   20338است. استان مازندران با مساحت  محدود

 88اسرتان مازنردران   . رسرد  یمر نفرر   2120838 بهت آن جمعیّ ،اساس آخرین آماربر (.8)شکل  اختصاص داده است

از: گلوگراه،   اند یعارترق به غرب این استان از ش یها . شهرستاندارددهستان  880بخش و  40شهر،  38شهرستان، 

 .آباد، نور، نوشهر، چالوس، تنکابن و رامسربابلسر، محمود ، جویعار، بابل، آمل،سوادکوه، شهر قائمبهشهر، نکا، ساری، 

 هاروش د وموا
هرای اسرتان   گردشرگری شهرسرتان   آینرد   ونرعیّت برر   مثثّرترین یوامل پژوهی، مهمپژوهش حانر با رویکرد آینده

هردف   ازلحراظ  نوشرتار پریش رو  . کنرد را بررسی میاین یوامل  تأثیرگذاریمیزان و چگونگی را شناسایی و زندران ما

 تکنیر  تحلیلری اسرت. از    - بررسی، رویکرد حاکم بر آن روش توصریفی  مورد یها مثلّفهبه  توجّهاست و با کاربردی 

و بررای  اوّ ةمرحلر  در ایرن راسرتا در   .ده شده اسرت ها استفاها و شاخصتغیّربرای شناسایی م و دلفی پویش محیطی

 توسرعة گردشرگری   برر  مرثثّر یوامرل   ةنر یدرزم نتشرشدهپژوهشی و مروری م -یلمی رها از مقاالت آوری متغیّجمع

توزیرع شرد و   گردشگری  ص و خعره در حوز متخصّکارشناس  بین یافتهساختارنیمه نامةپرسش سپس ؛دشاستفاده 

برا   تأثیرپرذیری و  تأثیرگرذاری معنرای  هرا، بر تغیّرر بره م  8تا در چارچوب ماتریس اثرات متقرایع خواسته شد  هااز آن

 «دو» نرعیف؛  ترأثیر  ،«ی »، تأثیربدون  ةمنزل به «صفر»دهی امتیاز دهند. در این امتیاز سهتا  صفرایدادی در ییف 

و  تأثیرگرذاری  متقرایع وارد شرد ترا   هرا در مراتریس   سرپس امتیراز   ؛اسرت زیاد  تأثیرمعنای به «سه»و متوسط  تأثیر

 یریرپرذ یتأثو  تأثیرگرذاری بره امتیراز    توجّره برا   از یوامل سنجیده شود و هرکداممستقیم و غیرمستقیم  یریرپذیتأث

 دست آیند.های کلیدی بهیوامل، پیشران

 
 ی استان مازندرانها شهرستان. موقعیّت 1شکل 

                                                                                                                                                                          
 ةتوانرد برر پایر    بینری مری   ساده بود: آیا پریش  پرسشپاسخ به این  ةیجنت و دد کردنایجا 8388ساو  در هلمر الفا و گوردن ئودوررا ت روش این -8

سرازی و   یکپارچه ةسازی، مرحلاحتماو ةه، مرحللیّکشف اوّ ةاند از: مرحل درا چگونگی اثرات حوادث آینده باشد؟ مراحل اجرای این روش یعارت

 اجرا. ةمرحل
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محاسعات ماتریس تحلیل اثرات متقرایع، یراحری    هایی است که برایافزاریکی از بهترین نرم 8م افزار می  نرم 
مرورد نظرر را شناسرایی      هرای مهرم در حروز    مثلّفهها و تغیّراست که ابتدا م گونهافزار بدین روش این نرمشده است؛ 

خعرگران   یلةوسر هرا براهم بره   تغیّرر میزان ارتعراط میران ایرن م    سپس ها را در ماتریس اثرات وارد نموده و آن و کرده

 گذارنرد؛  مری  ترأثیر هرا  ر سرتون هرای موجرود د  تغیّرر روی م هرا های موجرود در سرطر  تغیّرشود. متشخیص داده می
؛ 88: 2330، 2)آرکراد و همکراران   ندهسرت ها، تأثیرپرذیر  های ستونتغیّرو م تأثیرگذارها، های سطرتغیّرمترتیب  بدین

 (.2دار متناظر آن نمایش داد )شکل نموتوان با  این ماتریس را می .(8: 2333، 0گوردن
ی قررار دارد. آیرا سیسرتم پایردار     ونعیّتروی این نمودار گویای آن است که سیستم در چه نحو  پراکنش یوامل  

هرای پایردار   اسرت. در سیسرتم   تأثیرگرذار تحلیرل یوامرل    سیستم بر نحو  ونعیّته از لیّاست یا ناپایدار؟ این فهم اوّ

؛ ندهسرت  براال و برخری دارای تأثیرپرذیری    تأثیرگرذاری یعنی برخی یوامرل دارای   ؛است Lرت صو پراکنش یوامل به
پرذیر و یوامرل مسرتقل مشراهده     ، یوامرل تأثیر تأثیرگرذار مجموع سه دسته یوامل درهای پایدار بنابراین در سیستم

 هرا یوامرل  سرت. در ایرن سیسرتم   ار اهای پایدتر از سیستم پیچیده ونعیّتپایدار های نادر سیستم ،مقابلشود. در می
(. 0ر مواقرع حرالتی بینرابینی دارنرد )شرکل      اند و یوامل در بیشتصفحه پراکنده حوو محور قطری بردار و در تمامی

هرا دخیرل   زیرا یوامرل بیشرتری در ایرن سیسرتم     ؛تر استهای پایدار پیچیدهنسعت به سیستم هاسیستمتحلیل این 

 -2 ؛تأثیرگرذار کننرده یرا    یوامل تعیرین  -8 اند از:شوند که یعارت م میسته تقسی. این یوامل درمجموع به پنو داست
 یوامرل تأثیرپرذیر یرا نتیجرة     -0؛ دنشرو  و هدف تقسیم میدو زیرمجمویه یوامل ریس   بهیوامل دووجهی که خود 

یوامرل   -3 ند وشرو یوامل مستقل که خود به دو بخش یوامل گسسته و یوامل اهرمی ثانویه تقسیم می -4سیستم؛ 
معنا، تخصّص و دانش خعرگان بر کمیّت کلّی ارجحیّت داشته و حجم نمونة مرورد نظرر   در مطالعات سناریو .تنظیمی

 (.81: 2330نفر باشد )گودت و همکاران،  23نعاید کمتر از 

 
 (121: 2002ها در تحلیل اثرات متقاطع )گودت، تأثیرپذیری متغیّر -. تأثیرگذاری 2شکل 

 
 پایداری یا ناپایداری سیستم .3شکل 

                                                                                                                                                                          
1- MicMac 

2- Arcade 

3- Gordon 
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گیرری هدفمنرد اسرتفاده شرده اسرت.      کنندگان، از روش نمونهشرکت منظور انتخاب آگاهانةبهحانر پژوهش  در 

ی نسرعت  کلّ ییا فهم وهی از خعرگان است که بررسی یمیقگیری هدفمند، انتخاب گرکاربردن روش نمونهاساس به

پرژوهش   آمراری  جامعرة ، با استناد به تونیحات باال (.8: 2333، 8)نیومن دپژوهش داشته باشن نامةبه ماهیت پرسش

هرای مرورد مطالعره،    گردشگری شامل کارشناسان شهرداری شهرستان نفر از کارشناسان خعره در حوز  33پیش رو 

ند. هسرت مطالعره   مرورد  ص در حروز  تید دانشرگاهی متخصّر  سازمان گردشگری و میرراث فرهنگری و برخری از اسرا    

 نامرة بررای آزمرون پایرایی پرسرش    د. کردنر  تأییرد  سری و ربررا استفاده  مورد نامةروایی پرسشنظر شناسان مورد کار

 پژوهش نیز از آلفای کرونعاخ بهره گرفته شده است.

 جنتای
 برا  توانرد مری  و دارد روسرتا  و شرهرها  اقتصادی توسعة در یمهمّ نقش بسیار که اساسی و مهم مونویات این از یکی

گردشرگری   صرنعت  توسرعة  مقولرة  شرود،  افرراد  زندگی تکیفیّ باالرفتن و اقتصادی رشد بهعود به منجر نگریآینده

سررعی شررده اسررت تررا بررا ترکیررب نگرررش سیسررتمی گردشررگری بررا رویکرررد  حانررر پررژوهش  رو دراز ایررن .اسررت

د ترا  شرو ناسرایی  هرای اسرتان مازنردران ش   شهرسرتان  توسرعة گردشرگری  بر  مثثّرهای کلیدی پیشران ،پژوهی آینده

بررای توسرعة ایرن صرنعت در     ای ریزی مسرنجم و یکپارچره  با واکاوی و شناسایی این یوامل کلیدی، برنامه تیدرنها

ای هر  شهرستان توسعة گردشگریبر  تأثیرگذار ةمثلّف 3در  تغیّرم 08در این راستا گیرد. مطالعه صورت  مورد محدود 

 .(2)جدوو  شد م می  افزار نرموارد  08*08کیل ماتریس و با تش (8)جدوو  استخراجاستان مازندران 

نظر گرفتره  در بار دوها تعداد تکراربوده و  08*08می  افزار می ، ابعاد ماتریس در نرمگرفته انجامهای در تحلیل 

 ،%33آن اسرت کره در بریش از     دهنرد  این میزان نشانکه  است %28/38شاخص پرشدگی ماتریس نیز ت. اسشده 

 204، 0اثررات متقرایع    دارای %28/88 رابطه معرادو  834ابطه، ر 320از مجموع اند. گذاشته تأثیرد بر یکدیگر موار

ایرن نترایو   د. نهست 8دارای اثرات متقایع  %01/80 رابطه معادو 313، 2دارای اثرات متقایع % 03/23 رابطه معادو

ر روابط زیاد است و روابط با شدّت زیاد، درصرد کمری را   بیانگر آن است که تعداد روابط با اثرگذاری کم نسعت به سای

از مجموع روابط تشکیل داده است. پس از تحلیل سازمان فضایی و مشخّصات سیسرتم گردشرگری محردود  مرورد     

 (.0شود )جدوو مطالعه، به تحلیل میزان اثرگذاری و اثرپذیری مستقیم یوامل پرداخته می

 ی استان مازندرانها شهرستانمؤثّر بر وضعیّت آیندة گردشگری ی عوامل اوّلیّة بند طبقه. 1جدول 

 عوامل گروه

 اجتماعی عوامل

 فرهنگی –

هرا و   هرا، کنفررانس  هرا، نمایشرگاه  وجرود جشرنواره   -0پرذیری؛  افزایش فرهنر  گرردش   -2ی و گردشگران؛ محلّجامعه آگاهی -8

 های مرتعط دانشگاهی.توسعة رشته -3دشگر؛ حسّ ایتماد گر -8آداب و رسوم؛  -3ی؛ دست عیصنا -4سمینارها؛ 

 عوامل اقتصادی
 -80 بازاریرابی؛  -82 پرذیری؛ رقابرت  -88 بودجره؛  میرزان  -83 هرا؛ هزینره  بودنمناسب -3خصوصی؛  بخش هایگذاریسرمایه -1

 امکانات. توزیع

عوامل 

ریزی و  برنامه

 مدیریت

. نیرروی انسرانی   81یرح جامع گردشگری؛  -83ارکت شهروندان؛ مش -88مدیریت تخصّصی؛  -83های کالن دولت؛ سیاست -84

 ها.هماهنگی سازمان -28های تشویقی؛ سیاست -23؛ امنیّت -83 ماهر؛

عوامل 

زیرساختی و 

 خدماتی

 -28زیربنرایی؛   تأسیسرات  -23شرعکة بهداشرتی و درمرانی؛     -24نقل شهری؛ وشعکة حمل -20ای؛ نقل منطقهوشعکة حمل -22

بانر  ایاّلیرات گردشرگری؛     -03های گردشرگری؛  دفاتر و آژانس -23یبّ سنّتی؛  -21تورهای گردشگری؛  -23فاهی؛ خدمات ر

   مرتعط با گردشگری.شد ساختهگسترش فضاهای  -02وجود مراکز خرید؛  -08

 عز شهریفضای س -08پوشش گیاهی و جانوری؛  -03وهوایی و اقلیم؛ شرایط آب -04منابع آب؛  -00 عوامل طبیعی

                                                                                                                                                                          
1- Neuman 
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 های ماتریس اثرات متقابل. تحلیل اوّلیّة داده2جدول 
 درصد پرشدگی جمع تعداد سه تعداد دو تعداد یک صفر تعداد تعداد تکرار ابعاد ماتریس شاخص

 28/38 320 834 204 313 030 2 08 مقدار

 میزان اثرگذاری و اثرپذیری مستقیم عوامل .3جدول 
 ردیف عوامل رگذاریتأثیمیزان  میزان تأثیرپذیری

 8 گردشگران و یمحلّجامعه آگاهی 28 03
 2 پذیریگردش فرهن  افزایش 42 43

 0 سمینارها و هاکنفرانس ها،نمایشگاه ها،جشنواره وجود 88 20
 4 دستی صنایع 83 88

 3 رسوم و آداب 08 03
 8 گردشگر ایتماد حسّ 23 48

 3 دانشگاهی مرتعط هایرشته ةتوسع 03 33

 - فرهنگی – ل اجتماعیجمع عوام 832 240

 1 خصوصی بخش یها یگذار هیسرما 30 24

 3 هاهزینه بودنمناسب 08 43

 83 بودجه میزان 03 43
 88 پذیریرقابت 83 42
 82 بازاریابی 23 34
 80 امکانات توزیع 48 43
 - اقتصادیجمع عوامل  243 234

 84 دولت کالن هایسیاست 28 23
 83 صیتخصّ مدیریت 23 42
 88 شهروندان مشارکت 23 28
 83 یرح جامع گردشگری 02 23
 81 ماهر انسانی نیروی 83 22
 83 امنیّت 33 03
 23 تشویقی هایسیاست 20 04
 28 هاسازمان هماهنگی 21 28
 - ریزیمدیریت و برنامهجمع عوامل  223 201

 22 ایمنطقه نقلوحمل شعکة 81 34
 20 شهری نقلوحمل ةعکش 30 01
 24 درمانی و بهداشتی شعکة 24 22
 23 زیربنایی تأسیسات 42 03
 28 رفاهی خدمات 33 38
 23 گردشگری تورهای 82 33
 21 تیسنّ یبّ 88 20
 23 گردشگری هایآژانس و دفاتر 23 38
 03 گردشگری الیاتایّ بان  08 34
 08 خرید مراکز وجود 00 03
 02 گردشگری با مرتعط  شد ساخته ضاهایف گسترش 83 40
 - جمع عوامل زیرساختی و خدماتی 332 483

 00 منابع آب 23 03
 04 وهوایی و اقلیمشرایط آب 38 88
 03 جانوری و گیاهی پوشش 08 21
 08 شهری سعز فضای 34 48
 - جمع عوامل طبیعی 833 883

 - جمع کل 1331 1331
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هرای هرر   و جمع سرتون  تأثیرگذاریمیزان  مثابة به تغیّرهای هر مجمع ایداد سطردر ماتریس تحلیل ساختاری،  

هرای بخرش   تغیّرر اسراس نترایو تحلیلری ایرن مراتریس، م     بردهرد.   را نشران مری   تغیّرمیزان تأثیرپذیری آن م تغیّرم

 تررین درجرة  کم یوامرل یعیعری  و  مطالعه منایق مورد توسعة گردشگریرا بر  تأثیربیشترین زیرساختی و خدماتی 

بسریار   تأثیرگرذاری در یرین  زیرساختی و خردماتی  های بخش تغیّراینکه م توجّهجالب  . نکتةاندرا داشته تأثیرگذاری

های کلیدی بره تحلیرل پایرداری و    آوردن پیشراندستهبرای ب در مرحلة بعد ند.داربسیار باالیی نیز  یریرپذیتأث ،باال

 که در قسمت روش پژوهش نیز تونیح داده شد، نحرو   گونه هماناین مرحله شود. در ناپایداری سیستم پرداخته می

 (.4)شکل  کندپایداری و ناپایداری سیستم را تعیین می ونعیّت ،هاتغیّرپراکنش م

 تروان  مری  های استان مازنردران شهرستان توسعة گردشگری بر مثثّر هایتغیّرم پراکندگی صفحة ونعیّت از آنچه

 چنرد  از غیرر  بره . انرد پراکنرده  قطری صرفحه  محور ایراف در هاتغیّرم بیشتر. است سیستم یداریناپا ونعیّت فهمید،

 کمرابیش  ونرعیّت از  هرا تغیّرم ةبقیر  هسرتند،  سیسرتم  در باالیی تأثیرگذاری دهند دارایمی نشان که محدود یامل

ناپایرداری   ونرعیّت بره   توجّره  های پیشین گفته شرد، برا  در قسمت آنچهبر بنا .برخوردارند یکدیگر به نسعت مشابهی

هرای تنظیمری،   تغیّرهرای دووجهری، م  تغیّرم، تأثیرگرذار کننرده یرا   هرای تعیرین  تغیّرم شرامل:  تغیّرنوع م 3 ،سیستم

 .ندستستقل در این سیستم قابل شناسایی هم هایتغیّرهای تأثیرپذیر یا نتیجه، متغیّرم

هرای تأثیرگذارنرد کره میرزان     تغیّرتررین م  هرای ورودی، اصرلی  تغیّرم مثابة به تأثیرگذارکننده یا های تعیینتغیّرم 

پراکندگی قرار دارنرد   صفحة شماو غرب ها در ناحیة ر کمتر است. آنشان بسیاها نسعت به تأثیرگذاری رپذیری آنتأثی

رفترار    کننرد  هرای کلیردی و تعیرین   تغیّرم منزلة ها بهتغیّرها وابسته است. این م ت به آنشدّ و پایداری سیستم نیز به

 شوند.   سیستم محسوب می

 
 مک(افزار میکنمودار پالن اثرگذاری عوامل )خروجی نرم .4شکل 
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های استان مازندران بیانگر ناپایرداری  شهرستان توسعة گردشگریبر  مثثّری هاتغیّرکه الگوی پراکندگی مآنجا  از 

هرا در  تغیّروجرود م  زیررا  ؛رسد نظر میناحیه بعید بهباال در این  با درجة تأثیرگذاربنابراین وجود یوامل  سیستم است؛

هرای بخرش   گرذاری سررمایه  تغیّرمطالعه، تنها م یامل مورد 08ها دارد. در بین  تماین ناحیه حکایت از پایداری سیس

 د. نروع بعردی  کنر مری  تأییرد  سیسرتم را دوبراره  دست آمد. این امر نیز ناپایداری هب تأثیرگذار تغیّرم مثابةخصوصی به

و تأثیرپرذیری   تأثیرگرذاری هرا از  تغیّرند. این مهست یدووجههای تغیّر، متأثیرپذیریو  تأثیرگذاریها در گراف تغیّرم

تروان بره    ها را میتغیّرها را ایجاد خواهد کرد. این متغیّرها واکنش سایر مروی آنبرخوردار هستند و هر یملی  ییباال

 د.  بندی کر یمتقس های هدفتغیّرهای ریس  و متغیّرم دو دستة

شناسرایی   یدووجهر هرای  تغیّرهای مختلرف جرز  م  از گروه تغیّرم هشتمجموع در ،بررسی ن یوامل موردایمدر  

هرای گردشرگری، گسرترش    نقرل شرهری، تور  وحمرل  ی، شرعکة انقل منطقره وحمل ها شامل شعکةتغیّردند. این مش

 یریپرذ  رقابرت اقلریم و   هروایی، و سرعز، شررایط آب   ، فضرای یخدمات رفاهمرتعط با گردشگری،  شد فضاهای ساخته

هرای اهرمری ثانویره    تغیّرم مثابة ر دارند و در برخی مواقع بههای تنظیمی در ایراف مرکز ثقل نمودار قراتغیّربودند. م

ی هرا تغیّرم یریرپرذ یتأثو  تأثیرگذاریکنند. در گراف  های ریس  نعیف( یمل میتغیّرهای هدف نعیف و متغیّر)م

زیربنرایی، افرزایش    تأسیسرات ، امنیّرت  چهار یامرل شرامل   ،های استان مازندرانشهرستان توسعة گردشگریر ب مثثّر

بره   هرا قابرل ارتقرا   تغیّردسرت آمدنرد. ایرن م   ههای تنظیمری بر  تغیّرم منزلةپذیری و توزیع امکانات به  گردشفرهن

هرای تأثیرپرذیر یرا نتیجره     تغیّر، مشرده  ییشناسرا هرای  تغیّرهستند. نوع بعردی م  یدووجهو یا  تأثیرگذارهای تغیّرم

 .  استتأثیرپذیری  – تأثیرگذاریپالن  جنوب شرقیها در نمودار، تغیّرگاه این مد. جاینهست

 آگراهی ر پرژوهش حانرر یوامرل،    باال هسرتند. د بسیارپایین و تأثیرپذیری بسریار  تأثیرگذاریها دارای تغیّراین م 

هرا، میرزان   بودن هزینههای مرتعط دانشگاهی، مناسبرشته دشگر، توسعةایتماد گر ن، حسّی و گردشگرامحلّجامعه

هرای  تغیّرم مثابرة الیات گردشگری بره بان  ایّ ردشگری وهای گصی، دفاتر و آژانسی و مدیریت تخصّبودجه، بازاریاب

 یوامرل مرورد   یریذرپر یتأثو  تأثیرگذاریدر گراف  شده ییشناساهای تغیّرخرین مآدست آمدند. هیا نتیجه ب ریرپذیتأث

جنروب  که در قسرمت   دارندری پایینی و تأثیرپذی تأثیرگذاریها میزان تغیّرند؛ این مهستهای مستقل تغیّربررسی، م

هرا  ها، کنفرانسها، نمایشگاهوجود جشنواره هایِتغیّرپژوهش، ماند. در این  گرفته ها قرارتغیّرپراکندگی م صفحة یغرب

دشرگری،  های کالن دولت، مشارکت شهروندان، یررح جرامع گر  داب و رسوم، سیاستآ - دستیصنایع - و سمینارها

، وجرود مراکرز   یسرنت  یبّبهداشتی و درمانی  ها، شعکةانهای تشویقی، هماهنگی سازمنیروی انسانی ماهر، سیاست

گونره   چهرا هری  تغیّرهرای مسرتقل شناسرایی شردند ایرن م     تغیّرم منزلةنابع آب، پوشش گیاهی و جانوری بهخرید، م

 کنند. ها ایجاد نمیتغیّرواکنشی در دیگر م

، در پرنو  مر  افزار می در نرم شده ییشناساهای تغیّرم روابط مستقیم و غیرمستقیم هرکدام از چگونگی و نحو  

هرا، روابرط نرعیف، میانره و قروی برین       از این پوشرش  هرکدامند. شدتحلیل  %833و  %33، %33، %23، %3 پوشش

دهرد،  نعیف نشان میها را از بسیارقوی تا بسیارتغیّرم تأثیراتتمامی  %833د. چون پوشش ندهان میها را نشتغیّرم

   .(3)شکل  8شودنشان داده می %833شش در این قسمت گراف اثرگذاری یوامل با پو

در قالرب   ها بر یکدیگر است. ایرن گرراف  دهند  روابط بین متغیّرها و چگونگی اثرگذاری آنگراف اثرگذاری نشان 
، 2 ، متوسّرط )میانره(  8، نعیف2گیری تأثیرات بسیارنعیفشود. در این گراف، اندازهخطوط قرمز و آبی نشان داده می

                                                                                                                                                                          
هرا نیرز در   رمتغیّر   شود. شمارر نشان داده میر و سپس ینوان متغیّمتغیّ  ابتدا با شمار ،درا بهتر و ونوح بیشتر گراف برای در این قسمت، -8

 نشان داده شده است. 0و  8جدوو 

2- Weakest Influences 
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  اثرگذاری شردید یوامرل برر همردیگر     دهند نشان، خطوط قرمز درواقعوجود دارد.  4و تأثیرات بسیارقوی 0قوینسعتاً
در مرحلره بعرد بررای اسرتخراج      .دهد یمتوسّط تا نعیف را نشان است و خطوط آبی، با تفاوت در نخامت، روابط م

ی )مسرتقیم  ریرپرذ یتأثلحاظ تأثیرگذاری و  نظر به های موردبندی متغیّرجایی و همچنین رتعهیوامل پیشران، به جابه

 (.4شود )جدوو پرداخته می( میرمستقیغو 

 

 
 مک(میک افزار نرم)خروجی  تغیّرم حسب شمارةبر %100با پوشش  مستقیم اثرگذاری گراف چرخة .1 شکل

 

 
 مک(افزار میک نرم)خروجی  تغیّرحسب عنوان م% بر100گراف چرخة اثرگذاری مستقیم با پوشش  .3شکل 

                                                                                                                                                                          
1- Weak Influences 
2- Moderate Influences 
3- Relatively Strong Influences 
4- Strongest Influences 
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 های استان مازندرانهای کلیدی مؤثّر بر توسعة گردشگری شهرستان. پیشران4جدول 

 رتبه
 میرمستقیغ مستقیم

 تأثیرگذاری یّرمتغ تأثیرگذاری متغیّر

 302 خدمات رفاهی 384 خدمات رفاهی 8

 333   مرتعط با گردشگریشد ساختهگسترش فضاهای  342 فضای سعز شهری 2

 333 شهری سعز فضای 333 گردشگری با مرتعط  شد ساخته فضاهای گسترش 0

 330 ایمنطقه نقلوحمل شعکة 333 یریپذ رقابت 4

 413 پذیریرقابت 431 ایمنطقهونقل  حمل شعکة 3

 403 گردشگری تورهای 434 گردشگری تورهای 8

 433 وهواییآب شرایط 483 وهواییشرایط آب 3

 018 نقل شهریوشعکة حمل 011 گذاری بخش خصوصیسرمایه 1

 032 خصوصی بخش گذاریسرمایه 011 شهری نقلوحمل شعکة 3

 083 امنیّت 088 امنیّت 83

 033 زیرساختی تأسیسات 033 پذیریگردش فرهن  افزایش 88

 231 توزیع امکانات 033 زیرساختیتأسیسات  82

 218 پذیریافزایش فرهن  گردش 033 امکانات توزیع 80

رسراند، جمرع   بار بره تروان مری   مراتریس را چنرد   ،افرزار  نررم به اینکه برای محاسعات اثرهای غیرمستقیم  توجّهبا  

شرود.   آن با اثرهرای مسرتقیم دشروار مری     سةو مقای دیآ یدرمایداد چندرقمی  ،یمی غیرمستقهااثرگذاری و اثرپذیری

هرزار ارائره   دهیم را در مقیراس  افزار، جدوو سهم یوامل براساس اثرهای مستقیم و غیرمستقبرای رفع این مشکل نرم

یوامرل از ایرن یردد     از هرکردام و سرهم   شرده  محاسعههزار دهها ، مجموع اثرگذاری و اثرپذیریاین اساسدهد. برمی

بیشرترین سرهم را در اثرگرذاری مسرتقیم و      خردمات رفراهی   تغیّرر م سیسرتم اسرت.   سرهم آن از کرلّ    دهند نشان

برا انردکی    آمرده در اثرگرذاری مسرتقیم   دسرت ههرای کلیردی بر   همچنین تمرامی پیشرران   ؛داشته استغیرمستقیم 

 (.4جدوو ) اند.جایی در اثرگذاری غیرمستقیم تکرار شده هجاب

 ثبح
از بسریاری   توجّره اقتصراد جهرانی     دهنرد های شرکل فعّالیّتترین یکی از اصلی مثابةمروزه گردشگری بهاکه  از آنجا

آوردن دسرت هریزی گردشرگری در راسرتای افرزایش سرهم اقتصرادی و بر      برنامه ده است،کرکشورها را به خود جلب 

 توجّره مرورد   جوامع مختلرف  در توسعهاصلی نیازهای ین پیشتریکی از اصلی منزلةبه در این زمینه، بازارهای جهانی

دارای ابعراد گونراگون اسرت. یکری از      ،بعدی برودن و چند گیدلیل گستردریزی گردشگری بهنامه. برقرار گرفته است

رویکردهرای متفراوتی    .اسرت  این صنعت برای توسعة آیند  ریزی، برنامهریزی گردشگریبرنامه مطرح درابعاد اصلی 

مربوط بره   هایپژوهشین رویکردها که تاکنون در یکی از ا .مطرح شده است گردشگری توسعة آیند ریزی برنامه در

بره   توجّره نررورت   .پژوهری اسرت   اساس رویکرد آیندهبر ریزیبرنامه ،قرار نگرفته است توجّهچندان مورد گردشگری 

پرذیرد و برر   می تأثیره است و از ابعاد زیادی گونترچ تفعّالیّ که گردشگری دشوناشی می از آنجاپژوهی رویکرد آینده

 شرهرهای  گردشرگری در  هرای زیرسراخت  وجرود  لرزوم  ،از سروی دیگرر  و گرذارد  مری  ترأثیر هرم   یرادی های زپدیده

 مشرکل  برا  شرهرها  ایرن  در را آینرده  بینیپیشهمگی  محیطی، هایپیچیدگی از ناشی ایمینان یدم و گردشگرپذیر

بره رویکرردی    توجّره نعوده و لرزوم   به آن پاسخگویی به قادر دیگر تیسنّ ریزیبرنامه که یا ونهگ به ،است مواجه کرده

ی در راهکارهرای  تعیرین  و آینرده  بینری پریش تا با  ده استرا مطرح کرپژوهی ن رویکرد آیندهجدید و جایگزین همچو

سعی شده اسرت ترا برا ترکیرب     رو  پیشپژوهش  رو دراز این. را هموار ساخت مطلوب شرایط به بتوان دسترسی آن،
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هرای  شهرسرتان  توسرعة گردشرگری  بر  مثثّرهای کلیدی پیشران ،پژوهی نگرش سیستمی گردشگری با رویکرد آینده

ریرزی مسرنجم و   برنامره  ،برا واکراوی و شناسرایی ایرن یوامرل کلیردی       تیر درنهاترا   دشوشناسایی  استان مازندران

 گیرد.د  مورد مطالعه صورت ای برای توسعة این صنعت در محدو پارچهیک

هرای فراوانری صرورت گرفتره کره      بر آن، پژوهش مثثّرو یوامل  توسعة گردشگریهای اخیر در ارتعاط با در ساو 

دهرد کره در بیشرتر    در ایرن حروزه نشران مری     شرده  انجرام باالی این مونوع دارد. بررسی مطالعات  اهمّیّتنشان از 

جرای رویکررد   هه و بر شرد سیسرتمی بررسری ن   صرورت  به توسعة گردشگریر ب مثثّریوامل  ،گرفتههای صورتپژوهش

ها تنهرا بره بررسری    همچنین در این پژوهش شده است؛ توجّهنگارانه، بیشتر بر ونع موجود و فعلی گردشگری آینده

توسرعة  برخری یوامرل محردود در     تأثیرگرذاری بره میرزان    تیر نهادرنقاط داخلی و خارجی سیسرتم گردشرگری و   

 تنهرا  نره شده است. این در حالی است که در این پژوهش برا اسرتخراج و بررسری مجمروع یوامرل       توجّه گردشگری

 ،بره ایرن روابرط    توجّره ه ترا برا   شرد نیرز از همردیگر بررسری     آن یریرپرذ یتأثیوامل، بلکه نحوه و میزان  تأثیرگذاری

 د.ها حاصل شوها باالترین بهرهریزی روی فاکتورها و یواملی صورت گیرد که از آن برنامه

پژوهری   را با رویکرد آینده توسعة گردشگریریزی برای در راستای پژوهش حانر، تعداد اندکی از مطالعات، برنامه 

هرای  به ماهیت این رویکرد که در بیشرتر مروارد حالرت اکتشرافی دارد، در پرژوهش      توجّهاند. با قرار داده توجّهمورد 

سیستم گردشرگری،   بر آیند  مثثّرانجام گرفته است، نمن بررسی یوامل برای منایق مختلفی  هرکدامکه  ذکرشده

دسرت  پیشرران کلیردی بره    مثابرة ی از یوامرل بره  نروع خاصّر   ،مورد بررسی و شرایط حاکم بر آن  متناسب با محدود

هی و زیربنرایی، توزیرع امکانرات، خردمات رفرا      تأسیساتهوایی، ویامل اقلیم و شرایط آب ،در پژوهش حانر اند. آمده

اسرتان   .هرای اسرتان مازنردران شناسرایی شردند     در گردشرگری شهرسرتان   تأثیرگذاریوامل برخی از  منزلةبه امنیّت

و قطرب گردشرگری    هرای برترر   گردی جرز  اسرتان  یعیعی و جغرافیایی در بخش یعیعتت لحاظ موقعیّ مازندران به

کننرد،   از این استان دیردن مری   اوقات فراغتدن گذران منظور بهها گردشگر  میلیون هرسالهد و شو کشور محسوب می

هرای  یکری از پیشرران   مثابرة  به و فضای سعز شهری هواییوو شرایط آب همین یامل نیز بایث شده است یامل اقلیم

 فی شود.مهم در این محدوده معرّبسیار

منرافع اقتصرادی آن   یرابی  زیادی بر جهرت  تأثیرشود و رنایت گردشگران ی خدماتی محسوب میفعّالیّتگردشگری  

هرای   نیازمنردی  تأمینهای مناسب، خدمات رفاهی، دارد. دستیابی به مزیت نسعی در این بخش نیازمند ایجاد زیرساخت

. ایرن فراینرد نیازمنرد    (30: 8013 و همکراران،  پرور ابرراهیم ) گردشگران و ایجاد تسرهیالت مطلروب گردشرگری اسرت    

را  توسرعة گردشرگری   تسرهیالت مرورد نیراز، زمینرة     تأمینایجاد و  از راهگرا به بخش گردشگری است تا رویکردی نظام

هرای فرراوان   جاذبره  ایران از درآمد جهانی گردشگری باوجود انداحانر نیز، آمار گویای سهم بسیار در حاوفراهم کند. 

رفراهی و   ماتدمحصروو بیرنش مردیران و امکانرات و خر      تنهرا . ایرن امرر   (83: 8030 آن است )نصراللهی و همکراران، 

حانرر  . در پرژوهش  (20: 8038 نرژاد و همکراران،  است )حاجی گردشگرانخدمات به  های موجود برای ارائةزیرساخت

 ونقرل  حمرل  های گردشگری، شرعکة ، تورزیربنایی، توزیع امکانات و خدمات رفاهی تأسیساتهای فاکتور شدن مطرحنیز 

، وفراداری و تمایرل بره بازدیرد     این یوامل را در جذب، ماندگاری یّتاهمّهای کلیدی، پیشران مثابةبه ایشهری و منطقه

هرا، گسرترش فضراهای    های کلیردی در بخرش خردمات و زیرسراخت    یکی از فاکتور. دهد گردشگران را نشان می دوبار 

توسرعة   مثابرة پیشرران کلیردی در آینرد     ایرن یامرل بره   پیش رو که در پژوهش  استمرتعط با گردشگری  شد ساخته

هرا و  بخرش خردمات، زیرسراخت    بره اینکره   توجّره بنرابراین برا   ؛ دست آمدههای استان مازندران بشهرستان شگریگرد

بسرزایی برر تقانرای     ترأثیر آورد و زیربنایی بیشترین حجم درآمدزایی را برای جوامع میزبان بره ارمغران مری    تأسیسات

 گیرد.های منسجمی در این زمینه صورت ریزینامهمورد مطالعه بر ، الزم است در محدود گذاردجای میهگردشگری ب
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 کره  اسرت  دیمتعردّ  فاکتورهرای  و یناصرر  هماهنر   و مناسب یملکرد گرو در گردشگری پایدار رشد و تقیّموفّ 

 اسرت  «گردشرگری  مقصردهای  و گردشرگران  امنیّرت » فاکتورهرا  ایرن  نیتر مهم از یکی دارند تنگاتنگی ارتعاط باهم

 امرروزه (. 8013صرادقی ده چشرمه و بابرایی فارسرانی،      ؛8013، مقدم صیدایی و هدایتی ؛8033)متقی و همکاران، 

 میران . آیرد می شماربه جهان در گردشگری توسعة استراتژی تدوین در اصل ترینزیربنایی و نیتر مهم مثابة به امنیّت

 در خشرونت  یریکرارگ  بره  و امنینرا  بروز هرگونه و دارد وجود شده فیتعر ایرابطه امنیّت و توسعه ثعات، گردشگری،

هرای  در ایرن پرژوهش نیرز، یکری از پیشرران      .سرازد مری  وارد صنعت این به یریناپذ جعران هایزیان مختلف سطوح

هرای  یکری از گرام  نرابراین  ب ؛اسرت  امنیّرت های استان مازندران، یامرل  گردشگری شهرستان کلیدی و مهم در آیند 

برقرراری و تضرمین    ،یرور خراص  مورد مطالعه بره  یور یام و در محدود به در بهعود صنعت توریسم در ایران اساسی

 .استی آن عد داخلی و ملّعد خارجی و هم در بُفراگیر، هم در بُ امنیّت

، یامرل رقابرت و   بسرزایی داشرت   اهمّیّرت هرای مرورد مطالعره    شهرستان توسعة گردشگریی که در یامل دیگر 

 گردشرگری  تقانای کنند تعیین از یوامل یکی نیز پذیریرقابت های. شاخصی بودهای بخش خصوصگذاریسرمایه

 ایرن  که است صنعت یرنة بخش ونعیّت یتمطلوب دهند ها نشانشاخص این در جایگاه بودنمطلوب چراکه ؛است

 ؛8033یطریران،  )زالری و   دشرو  صرنعت  بررای  تقانرا  ایجراد  موجرب  وبخشرد   ارتقرا  را گردشگری تواند برندمی امر

 در راسرتای  کره  گردشرگری  درآمرد  از ایرران  بایسرتة  سهم تأمین در مازندران استان .(8033و همکاران،  یکعرا ییل

 مازنردران  اسرتان  اقتصراد  در گردشرگری  صرنعت  به توجّهکند و  ایفا یمثثّر نقش تواندمی شود،می تالش آن قتحقّ

 .داشرت  خواهرد  استان توسعة تیدرنها و سرانه درآمد و اشتغاو افزایش استان، اقتصادی ونع در بهعود یبسزای تأثیر

 و سرفر  توسرعة  ،پرذیری رقابرت  هرای شاخص شناسایی داد، انجام توانمی زمینه این در که کارهایی نیتر مهم از یکی

 آن، برمعنرای  و این استان مطرح رقابتی توان از دقیق و درست تصویری باید بنابراین؛ است استان این در گردشگری

د. در بسریاری از مروارد   بنردی شرو  تاستان مازندران اولویّر  گردشگری صنعت رقابتی توان افزایش برای مالز اقدامات

اسرت.   صنعت گردشگری نیازمند مشارکت بخش خصوصری  کردن و توسعةاوفعّ منظورریزی بهنیز، برنامه شده مطرح

 .کندمی تأیید های آن راحانر و یافتهلحاظ نظری، روایی پژوهش  لحاظ تجربی و چه بهتمامی این موارد نیز چه به

دلیرل  پایردار بره   توسرعة گردشرگری  بیان کررد کره    توانمیپیش رو پژوهش  اساس نتایو حاصل ازبر درمجموع 

همرراه دارد،  محیطری کره بره   و زیسرت سیاسری  مثعت و منفی اقتصادی، اجتمایی، فرهنگی،   آن و آثار بالقوّ اهمّیّت

نرروری  ریرزی و مردیریت   فرایند برنامه های اصولی از راهخاذ سیاستاتّ لذا یر نخواهد بود؛پذریزی امکانبدون برنامه

بسیاری در حراو   تأثیریواملی که  - در این پژوهش آمده دست بههای کلیدی از پیشران آگاهیبنابراین با ؛ خواهد بود

ات، ، بسریو منرابع و امکانر   یده سازمان ریزی،از یریق برنامه دمدیریت شهری بای - سیستم گردشگری دارند و آیند 

هرای مرورد   پایدار گردشگری در شهرسرتان  دستیابی به توسعة راستایهای الزم در ههدایت و کنترو یملیات را زمین

 مطالعه فراهم سازد.

 گیرینتیجه
گردشرگری   صرنعت  رشرد  و توسرعه  در آینرده  تأثیرگرذار  راهعردهرای  شناسرایی  و تعیرین  پژوهش حانر برا هردف  

کره در راسرتای شناسرایی و تعیرین      از آنجا نگاری صورت گرفته است.های استان مازندران با رویکرد آیندهرستانشه

پژوهری همچرون دیگرر رویکردهرا ابزارهرای یلمری و       با رویکرد آینده توسعة گردشگریبر  مثثّرهای کلیدی پیشران

ترایو  اسراس ن . برانتخراب شرده اسرت    تحلیرل براال  م ، برای انجرام  می  افزار نرم، در این پژوهش استالزم منطقی 

توسرعة  لیردی بررای   هرای ک پیشرران  مثابرة یامرل بره   سریزده ، م افزار می در نرم آمده از تحلیل ساختاریدست هب
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 سرعز  یفضرا ، خدمات رفراهی  ترتیب شاملها بهپیشران نیا های استان مازندران انتخاب شدند.شهرستان گردشگری

 ای، تورهرای منطقره  نقرل وحمرل  پرذیری، شرعکة  گردشگری، رقابرت  با مرتعط شد اختهس فضاهای شهری، گسترش

 فرهنر   ، افرزایش امنیّرت شرهری،   ونقرل حمل بخش خصوصی، شعکة یگذار هیسرماهوایی، وگردشگری، شرایط آب

 زلرة منهمچنین یوامل بخش خردماتی و زیرسراختی بره    امکانات بودند؛ زیرساختی و توزیع تأسیساتپذیری، گردش

دست آمدند. دستیابی به مزیت نسرعی در بخرش   همطالعه ب مورد ها در آیند  گردشگری محدود تغیّرم نیرگذارتریتأث

هرای گردشرگران و ایجراد تسرهیالت مطلروب      نیازمنردی  ترأمین هرای مناسرب،   گردشگری نیازمند ایجاد زیرساخت

 ترأمین شرگری اسرت ترا از یریرق ایجراد و      گررا بره بخرش گرد   گردشگری است. این فرایند نیازمند رویکردی نظرام 

 .درا فراهم کن توسعة گردشگری تسهیالت مورد نیاز، زمینة

لمری و مناسرب   هرای ی گیرری از روش مند بره گردشرگری و بهرره   این جایگاه نیز نیازمند نگرش نظامرسیدن به  

هرای   یق گردشرگری و جاذبره  داشتن منا صرف بهتوان رقیب امروز نمیدر دنیای پر چراکه مدیریت این صنعت است؛

یران امرر   ت متولّدر اولویّ هابحث ماندگاری گردشگر بیش از سایر مقوله و امروزه داقدام کربه جذب گردشگر  ،یعیعی

هرای  زمینره  ،های اسرتراتژی   ریزی همراه برنامهت بهمدّت و کوتاهمدّهای بلندریزیبنابراین بایستی با برنامه؛ قرار دارد

 ق این مهم اگرچره در راستای تحقّد. های گردشگری فراهم کرتوسعه و گسترش این صنعت و زیرساخت برای الزم را

هرایی  و پیشرران  انردازها  چشرم  از توانمی ،آینده برای نظر تعادو و بحث یجا به اامّ ،کرد بینیپیش را آینده تواننمی

ریرزی دقیرق و   برنامره  بنرابراین بایرد  ؛ دهنرد مری  ارائره  ممکرن  هرای آینده از روشنی و وانح تصاویر که کرد استفاده

مرورد مطالعره    این پژوهش که نقش بسزایی در آیند  گردشگری محردود  ی کلیدی هاپیشران جمی درخصوصمنس

 توسرعة  هرای موجرود،  ها و ظرفیرت گیرد تا نمن استفاده از پتانسیل نگارانه صورتبر رویکرد آینده دیتأکداشتند، با 

برر   دیر تأکپژوهی و شدن معاحث آیندهپررن در این زمینه  د.شو ریپذ امکانها ر این شهرستاند نیز پایدار گردشگری

تصرمیمات   گررفتن فضای پریش رو و   سازیهای دولتی و خصوصی حوز  گردشگری را در شفافاین رویکرد، سازمان

ت و برترری نسرعت بره    قیّهمچنین در صنایع در حاو تغییر و رقابتی همچون گردشگری، موفّ ؛رسانددرست یاری می

 پذیر نخواهد بود.بدون چنین درکی امکان نعایدیگر رق

، تصرمیمات  حانر پژوهش در آمده دست بههای کلیدی دادن پیشراننظر قرار با مدّ پژوهی وبا اتخاذ رویکرد آینده 

دفمنرد قررار   دار شرده و در مسریر ه  صنعت گردشرگری جهرت   های مدیریت شهری در راستای توسعةریزیو برنامه

ی مترقّر  توسرعة گردشرگری   تردوین برنامرة   ازجملره تصمیمات و انجام اقداماتی  گرفتنراستا با  نیدر اخواهد گرفت. 

حذف تصرویر   ها و تعامالت تعلیغاتی برایو استفاده از رسانه امنیّتارتقای  پذیری؛های رقابتشاخص یارتقا منظور به

هرای  مشارکت بخش خصوصری و جرذب سررمایه    های الزم براین زمینهردکدر منطقه؛ فراهم امنیّترست فقدان ناد

رونق هرچره بیشرتر صرنعت گردشرگری؛      منظورزیربنایی به تأسیساتاین بخش؛ افزایش خدمات و امکانات رفاهی و 

پرذیری  لتحمّ به ظرفیت و آستانة توجّه نیو همچنای منطقه ونقل حملو تقویت  ونقل حملگذاری در بخش سرمایه

بیشرتر   هرچره  هرای توسرعة  توان زمینهمی ستیز طیمحایق گردشگری شهر برای جلوگیری از تخریب و آلودگی من

 د.صنعت گردشگری را در محدود  مورد مطالعه فراهم آور

گردشرگری در   جانعرة ت در دستیابی بره اهرداف همره   قیّکه موفّ اشتدتوان اذیان بندی این پژوهش میدر جمع 

هرا وابسرته   ریزی دقیق برای این پیشرران ازندران، به تعامل مستمر بین یوامل کلیدی و برنامههای استان مشهرستان

نظرر   و پیشرران و مردّ   تأثیرگرذار ریزان و مردیران شرهری بره یوامرل     سوی برنامهکافی از توجّهیعارت دیگر، به؛ است

ل مطلروب گردشرگری   ق، توسرعه و تکامر  بسترهای الزم را برای تحقّر  ،هادادن این یوامل کلیدی و روابط بین آنقرار

 د.فراهم خواهد کر
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 اسرتان  در گردشرگران  وفراداری  و رنرایت  برر  مرثثّر  یوامل .(8013نورمحمد ) یعقوبی، میریلی؛ سیدنقوی، حعیب؛ پور،ابراهیم

-32 (،84) 3، (جهرانگردی  مطالعرات ) گردشگری مدیریت مطالعات .سریین گردشگری منطقة موردی مطالعة اردبیل

83. 

 سمت. :تهران .مفاهیم( گردشگری )ماهیت و .(8013پاپلی یزدی، محمدحسین؛ سقایی، مهدی )

پژوهری و  ریرزی توسرعة صرنعت گردشرگری معتنری برر روش آینرده       برنامره  .(8038خرواه، حسرین )  تقوایی، مسعود؛ حسینی

 .1-03(، 20) 8، ریزی و توسعة گردشگریبرنامه موردی: شهر یاسوج(. ةی )مطالعسیونویسنار

 .معلم تیتربدانشگاه  :تهران .مروری بر صنعت گردشگری .(8013توالیی، سیمین )

ارزیابی سطح برخرورداری توسرعة خردمات و امکانرات رفراهی       .(8038رنا )فرد، فایمه؛ یلیزاده، محمدنژاد، یلی؛ اسالمحاجی

 0، شناسری شرهری   هرای بروم  ی پرژوهش پژوهش –وفصلنامة یلمی د های استان فارس.گردشگری در مراکز شهرستان
(3 ،)23-8. 

وهشری، مطالعرة   پژای براسراس اصروو آینرده   تدوین سناریوهای توسعة گردشرگری منطقره   .(8033زالی، نادر؛ یطریان، فروغ )

 .833-808(، 8) 1، آمایش سرزمین موردی: استان همدان.

 صرنعت  یا منطقره  همرایش  توسرعة گردشرگری.   در تامنیّر  نقرش  .(8013چشمه، مهرداد؛ بابایی فارسرانی، میرثم )  صادقی ده
 .8-83، شهر ینیخم واحد اسالمی آزاد دانشگاه - شهر ینیخم، توریسم

 .33-883(، 1) 4، یلوم اجتمایی گردشگری. توسعة در امنیّت نقش .(8013زهرا ) مقدم، هدایتی ،اسکندر دیس صیدایی،

هرای مرثثّر برر ونرعیّت آینرد  گردشرگری       شناسایی پیشران .(8033ال )آبادی، لیی، اسماییل؛ پوراحمد، احمد؛ جالواکعر ییل

 .838-831(، 14) 3، گردشگری و توسعه .پژوهشیپایدار شهر کرمان با رویکرد آینده

ای گردشگری با اسرتفاده  های منطقهریزیاستراتژی برنامه .(8033قادری، رنا؛ هادیانی، زهره؛ محمدی، کاوه؛ ابوبکری، یاهر )

 .23-43(، 8) 8، ایریزی منطقهبرنامه .)مطالعة موردی: شهرستان پیرانشهر( SWOTی  از تکن

 گردشرگران : مروردی  نمونرة  خرارجی  توسرعة گردشرگری   در امنیّت نقش .(8033متقی، سمیرا، صادقی، محمد، داللت، مراد )

 .33-38(، 8) 0، گردشگری شهری .یزد شهر خارجی

یرزی شرهری، معمراری و صرنعت     رپژوهری در رویکردهرای نظرری بره برنامره     سی آیندهشنامعرفت .(8030مقیمی، ابوالفضل )

 .33-834 (،01) 84، مدیریت شهری ساختمان.

 دسرتی )پرژوهش   رونرق صرنایع   در آن نقرش  و روستایی گردشگری ونعیّت بررسی .(8013رانیه ) مصدق، میرکتولی، جعفر؛

 .803-834(، 3) 2، ایمنطقه و ی شهریهاو پژوهش مطالعات .جنوبی( استرآباد دهستان: موردی

مطالعرات   .هرای گردشرگری  های کشور برحسب جاذبهبندی استانرده .(8030نصراللهی، زهرا؛ جهانعازی، ندا؛ ناصری، یاهره )
 .83-03(، 21) 3، مدیریت گردشگری )مطالعات جهانگردی(
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