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 گردشگری)مورد مطالعه: ناحیه اردیبل( هدف روستاهای آوری میزان تاب ارزیابی و سنجش

 1 خداپناه ومرثیک

 چکیده

گردشگري روستايي  .آيد بشمار مي ها براي نيل به توسعه پايدارساختريامروزه گردشگري يکي از منابع مهم توليد، درآمد، اشتغال و ايجاد ز    
ي روستاهاي هدف آورتابميزان  سنجش هدف با حاضر پژوهشه است. بعد مطرح گرديد به 50گرايشي نوين در گردشگري است، که از دهه 

 جامعه آماريتحليلي است،  -هدف کاربردي و بر اساس ماهيت توصيفياز لحاظ  شده است، هاي گردشگري ناحيه اردبيل انجامگردشگري در کانون
 آوردبر نفر 366 کوکران فرمول اساس برنمونه  حجم. دهدتشکيل مينفر جمعيت  4278با  روستاي هدف گردشگري استان اردبيل11 تحقيق را

آوري جهت بررسي تاب .شد عيتوز يا هيسهم يريگ نمونه روشاز  يمندبهره باکه به تناسب تعداد سرپرست خانوار موجود در هر روستا  ديگرد
ط نماگر بر اساس مطالعات ساير محققين بهره گرفته شد. روايي صوري پرسشنامه توس 33شاخص و  10روستاهاي مورد مطالعه از چهار بعد در قالب 

دهد که هاي ميداني نشان مينتايج حاصل از يافته، برآورد گرديد 81/0متخصصين مورد بررسي قرار گرفت و پايايي کل آن بر اساس آلفاي کرونباخ 
ط به بعد ( و کمترين مربو42/3است، بيشترين ميانگين مربوط به بعد اجتماعي) هاي متفاوتيآوري از ديدگاه روستائيان داراي ميانگينابعاد تاب
دهد هر يک از روستاها در نشان مي 2رکايمگيري روستاي مورد مطالعه بر اساس تکنيک تصميم11بنديسطح . همچنين ( است85/1اقتصادي)

رس و در اي که در باالترين سطح روستاي آلواآوري آنها تأثير داشته است به گونهآوري قرار داشتند که عوامل مختلفي بر تابسطوح متفاوتي از تاب
 ترين سطح روستاي کورعباسلو قرار داشت و ساير روستاها نيز در طيفي بين اين دو روستا قرار داشتند.پايين

 .يگردشگر سنجش، ،يگردشگر يروستاها ،يآورتاب ل،ياردب :واژگان کلیدی

 

 مقدمه

اقتصادي فراواني است که در صورت برنامه نواحي روستايي به عنوان کانون توليد کشور محسوب مي شود زيرا داراي قابليت هاي 
(. از 182:1396ها، اقتصاد پويا و متنوعي را در نواحي ياد شده پديد آورد)ورمزياري و ايماني، ريزي صحيح، مي توان با شکوفايي آن

ن کسب و کارهاي قابليت هاي موجود در نواحي روستايي، گردشگري است. گردشگري در بسياري از کشورهاي جهان، جزو پيچيده تري
زايي، کسب بشري است و به عنوان فعاليتي چندوجهي، داراي کارکردهاي گوناگون و مثبت است که از آن جمله مي توان به اشتغال

(. گردشگري در جهان داراي ابعاد بسيار مهم اقتصادي، اجتماعي، 102: 1390قادري و همکاران، درآمد و تقويت زيرساخت ها اشاره کرد)
اي به اين سو رشد مداوم و گسترده 1950شود که از دهه و سياسي است و از مهم ترين کسب و کارهاي اقتصادي محسوب ميفرهنگي 

(؛ به Petrosillo et al., 2006: 104-113داشته و هم اکنون جايگاه آن در ميان بزرگترين و سريع ترين بخش هاي اقتصاد جهان است)
درآمد در روستاها، از مهاجرت هاي روستا به شهرها و عواقب ناشي از آن جلوگيري نمايد و  طوري که قادر است ضمن تکميل کسري

امروزه صنعت گردشگري در دنيا به عنوان يکي از (. 83: 1389ثبات اقتصادي و جمعيتي را براي جوامع روستايي به دنبال آورد)سجاديان، 
براي بسياري از  يامالحظهخ رشدي شتابان، گسترش يافته و منبع درآمد قابل صنايع مطرح جهاني است که با نر نيترو متنوع نيترمهم
-گردد، به عنوان گستردهمي تبادالت فرهنگي بين کشورها محسوب ها فراهم آورده است. اين صنعت که يکي از عوامل مؤثر در دولت
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ترين کسب و کارهاي کشورهاي جهان، يکي از پيچيده گردشگري در بسياري از، اي استخدماتي جهان، حائز اهميت ويژه ترين صنعت
، ييزا توان به؛ اشتغالها مي بشري بوده و به عنوان فعاليتي چند وجهي داراي کارکردها و اثرات مثبت گوناگوني است که از جمله آن

(. 69: 1392، سرايي و شمشيري،93 :1399د)رحيمي پور و همکاران، اشاره کر...ها وکسب درآمد، جذب ارزهاي خارجي، تقويت زيرساخت
ي زيربرنامهي اقتصادي فراواني است که در صورت هاتيقابلشود زيرا داراي نواحي روستايي به عنوان کانون توليد کشور محسوب مي

توسعه صنعت (. 182: 1396اقتصاد پويا و متنوعي را در نواحي يا شده پديد آورد)ورمزيار و ايماني،  ها،آنصحيح، مي توان با شکوفايي 
 ,Sebele)روستايي قلمداد شود زايي و افزايش درآمد براي مردم مناطقتواند عاملي مهم در رفع فقر رشد اشتغالگردشگري مي

شان تاثيري مثبت بر  به بيان ديگر توسعه گردشگري و توسعه روستايي دو عامل مرتبط با يکديگرند که توسعه هر کدام(. 2010:143
نمود يافته و نظر  اي مهم و ضروريعنوان مسئله امروزه پارادايم پايداري به(. Arntzen.Setlhogile and Barnes, 2007)ديگري دارد

مورد ارتباط گردشگري و  هايي درهاي جهاني بحث جلب کرده است. به دنبال اين چالش مجامع جهاني را در طول دو دهه اخير به خود
هاي گردشگري با استفاده از ظرفيت گرديده و گسترش يافته است و کشورها در هر سطحي از توسعه حتوسعه پايدار در دهه گذشته مطر

يکي  (.69: 1398)کرمي و بهرامي، نمايندخود مي زيستي روستاهايتوسعه در ابعاد اجتماعي، اقتصادي و محيط ريزي جهتاقدام به برنامه
هاي به وقوع پيوسته و  است و امروزه تجربه بحران آوري باشد، مقوله تابوردنظر ميهايي که براي رسيدن به توسعه پايدار م از مؤلفه
کرده ي سکونتگاهنواحي  يآورآور ساختن و تاببشريت را متوجه نياز به تاب است، ها حاصل شده  هاي تحميلي که در ادامه آن آسيب
در مقابل سوانح تغيير پيدا  يآورپذيري به افزايش تاب کاهش آسيبديدگاه غالب از تمرکز بر روي صرفاً  رو در حال حاضر از اين، است
بودن پتانسيل گردشگري، عالوه بر داشتن  به سبب دارا روستاهاي گردشگرياز سويي ديگر (. 390: 1400)شکري و همکاران، است کرده
ها قرار گرفته و در برخي موارد به سبب پايين هاي ناشي از اين توسعهمعرض آسيب هاي بالقوه در راستاي گردشگري و توسعه، درمقوله

دهد از الشعاع قرار مي را تحت روستاييان، زندگي يآورگردشگرپذير بودن عالوه بر مخاطرات ناشي از عدم تاب وآوري بودن ميزان تاب
گردشگري  به سبب توسعه روستاهاي گردشگريگردند. لذا در گردشگران خارجي و غيربومي نيز مي شدن پذير طرفي ديگر، سبب آسيب

بررسي ميزان  به همين دليل هاي احتمالي کاسته شودنيز توجه خاصي شود تا از مخاطرات ناشي از وقوع آسيب يآورتاب به مقوله بايد
گردشگري  روستاهايبا توجه به اينکه  در آنها ايفا کند، تواند نقشي اساسي در زمينه توسعه پايدار گردشگري مي روستاهاآوري اين  تاب

 بررسي ميزان تاب لذا ،باشندمي بوده و همچنين توان رسيدن به توسعه پايدار گردشگري را داراناحيه توريستي  روستاهاي ازناحيه اردبيل 
باتوجه به موارد فوق و تأثيرات توسعه  تواند نقشي اساسي در زمينه توسعه پايدار گردشگري در آنها ايفا کند،مي روستاهاآوري اين 

ميزان تاب آوري روستاهاي هدف گردشگري در  سنجشارزيابي و با هدف کلي حاضر پژوهش روستايي، آوري مناطقگردشگري برتاب
باشد: ميزان تاب آوري روستاهاي هدف گردشگري ناحيه اردبيل در چه مي دنبال پاسخگويي به اين پرسش انجام شده و به ناحيه اردبيل

 ند؟                                                                                                    سطحي از تاب آوري قرار دار

اي هساس شاخصري را براهاي فراواني در داخل و خارج صورت پذيرفته است که ميزان تاب آو، تحقيقآوريتابدر ارتباط با 
  زير اشاره نمود:قيقات حتتوان به آن ميله جم ازمختلفي مورد ارزيابي قرار داده اند که 

 تأکيدآوري مناطق روستايي در برابر مخاطرات طبيعي با اي به عنوان تبيين تاب( در مقاله1399مودودي ارخوندي و همکاران)
بعد زيرساختي زک درکه روستاهاي ورطوريسطح متوسط بوده بهبه اين نتيجه رسيدند که تاب آوري روستاهاي مورد مطالعه در برسيالب

-آباد، با قرارآوري مي باشند. همچنين روستاهاي علي زنگي و فتحو اجتماعي و روستاهاي علي آباد در بعد اقتصادي داراي بيشترين تاب

منطقه اي و ( در مقاله اي با عنوان ارزيابي ارتباط بين تاب آوري 1398باشند. قنبري)منطقه پرخطر، داراي کمترين تاب آوري ميگيري در
درصد از مساحت مدحوده مطالعاتي  62به اين نتيجه رسيده که  GISآسيب پديري محيطي در منطقه کرانه شرقي درياچه اروميه با استفاده از 

شير و در وضعيت آسيب پذيري زياد قرار گرفته است که الگوي توزيع فضايي آن عمدتاٌ در مرکز منطقه و در محدوده شهرستان هاي آذرشهر، عجب 

در  زلزله مخاطرههاي روستايي در برابر آوري سکونتگاهاي با عنوان تحليل فضايي تاب( در مقاله1398بدري و همکاران)اسکو است. 
آوري پايين هستند که مهم ترين علت آن وضعيت شهرستان مريوان به اين نتيجه رسيدند که روستاهاي مورد مطالعه داراي بافتي با تاب

ونتگاه ها از نظر عوامل دروني از جمله کيفيت پايين ساخت و ساز و اسکلت نامناسب بناها در اين مناطق مي باشد. بذرافشان نامناسب سک
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شهرستان پل  طبيعي مخاطراتاي با عنوان تحليل فضايي تفاوت هاي تاب آوري در نواحي روستايي در برابر ( در مقاله1397و همکاران)
هاي تحليلي برتاب آوري سکونتگاه( در1397ين نقاط شهري و روستايي وجود دارد. حاجي زاده و ايستگلدي)دختر،  تفاوت معناداري ب

نتايج نشان از تاب آوري پايين روستاهاي مورد مطالعه داشته  پرداختند زلزله برروستايي دهستان حومه واقع در شهرستان المرد با تأکيد 
-هاي بعدي قرار گرفتند.نهادي در رتبه -هاي اقتصادي، زيرساختي و مديريتيرين حد و شاخصبه گونه اي که شاخص اجتماعي در بيشت

پرداختند و به اين  بحراني آوري اجتماعي سکونتگاه هاي روستايي در شرايطهاي مؤثر برتابمؤلفه ( به ارزيابي1396کاظمي و عندليب)
اهاي بررسي شده در ابعاد مورد بررسي در سطح بسيار پايين مي باشد. برقي و نتيجه رسيدند که ميزان تاب آوري اجتماعي فرهنگي روست

اند که تاب آوري اجتماعي روستاها در چنين نتيجه گرفته زلزله( در سنجش تاب آوري محيطي روستاهاي در معرض خطر 1396همکاران)
( در مقاله اي با 1391د دارد. رمضان زاده و همکاران)داري وجوآوري رابطه مستقيم و معنيسطح مطلوب است. و بين ابعاد مختلف تاب

روستاي لتاک چشمه کيله تنکابن به اين نتيجه رسيدند که  زيخ ليسعنوان تاب آوري روستاهاي مناطق نمونه گردشگري در حوضه هاي 
در د. ، رودبارک و گاو پل قرار داردر رتبه اول به عنوان وضعيت تاب آوري قرار گرفت و در رتبه هاي بعدي روستاي کبود کاليه، لش سر

های  آوری و پایداری جوامع روستایی در تایوان پرداخته است. نتایج نشان داد که ویژگی به ارزیابی تاب( 2017)1پژوهشی دیگر وانگ

کرادوک  وهشآوری است. نتایج پژ باعث افزایش تاب ابیله ایجوامع روستایی مانند سازگاری با طبیعت، همکاری، ساختار قومی و ق

دهد که مشارکت و زلزله نشان می آوری در نواحی محلی و روستایی نیوزلند با تأکید بر در بررسی تاب( 2018)و همکاران 2هنری

ها باید قبل از وقوع  ها و شبکه آوری است. با این وجود تشکیل گروه ترین عوامل مؤثر بر افزایش تاب اجتماعی از مهم یسرمایه

هاي سکونتگاه آوريدر تاب يطيمحنقش مخاطرات ( در پژوهش بررسي2018)3دون فورد و لي .پذيرد رات صورتحوادث و مخاط
يري از طيف ذناپ جدايي نه بخش اند اجتماعي تعيين شده مخاطرات به عنوان رويدادهاي فيزيکي وبه اين نتيجه رسيدند که  روستايي

 يآورتاب يبه بررس نيشيکرد که همه مطالعات پ انيب نيتوان چنيشده م انيبه مطالب ب باتوجه .هستند زيست مردم و محيط بين روابط
جوامع در برابر  يآورتاب يابيارز ايمطالعات سنجش  نياز ا کيپرداخته اند و تنها نقطه مشترک هر يعيجوامع در مقابله با مخاطرات طب

 چهارگانهابعاد  در ييروستا مناطق يآورتاب زانيمبه سنجش  مزمانه نيشيپ مطالعات از کدامچيه يباشد ول ينوع مخاطره م کي
 باشد. يم دينو و جد ثيح نيمطالعه از ا نيو ا اند نپرداخته ييربنايو ز يکالبد ،ينهاد ،ياجتماع ،ياقصاد

 مبانی نظری 

يف يکپارچه و   شده است. اين واژه  تهگرف Resilioرود که از ريشة فهوم بازگشت به گذشته به کار ميبيشتر به م« آوريتاب»واژة 
هاي بنيادين هاي گوناگون و تفاوتآوري به دليل روشهاي موجود نيز در تعاريف تابواحدي از آن ارائه نشده است. بسياري از تفاوت

يستم براي جذب و آوري، ظرفيت يک ستاب(. 74: 1394پور و عادلي، ين حوزه است )داداشاهاي مطرح در موجود در رويکرد و ديدگاه
ود را حفظ کنند خي و ضروري ها بتوانند ساختارها و عملکردهاي اصلشده است؛ در عين اينکه سيستم مقابله با اختالالت و تغييرات وارد

(Pisano, 2012: 11؛ Mauriz et al, 2017: 1 ؛carleson et al, 2012: 12.) 

آوري هم به مرحلة پيش از کنند. تابها حفظ ميرا در مواجهه با بحرانآور عملکردها، ساختارها و هويت خود هاي تابسيستم
نطباق را براي ازگاري و اسها و هم به مواجهه و بازسازي پس از آنها مرتبط است. بر اين اساس، يک سيستم معيشتي، بايد قدرت بحران

 :سه دسته خالصه کرد اب آوري را مي توان بهرويکردهاي ت .جذب تغييرات و بازساخت خود در کمترين زمان ممکن داشته باشد
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3 -Dunford and Li 
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آوري و تاب بسط يافته کندبل تعريف ميقآوري را توانايي بازگشت به حالت که تاب پايداري: اين رويکرد در مطالعات اکولوژيکي -1
 د.کن عريف ميتکند، ذب جتحمل يا  تواندشود مي را به صورت مقدار اختاللي که يک سيستم قبل از اين که به حال ديگري منتقل

يه آن است و اول ه حالتبشار و برگشت فبازيابي: اين رويکرد درباره توانايي جامعه براي بازگشت به گذشته از تغيير يا عامل  -2
 .شود معياري است که با زمان صرف شده، يک جامعه براي بازيابي از تغيير اندازه گيري مي

به جاي بازگشت ساده به حالت قبل  اجتماعي و ظرفيت جامعه براي واکنش به تغيير است کهآوري گذار: بيشتر در ارتباط با تاب -3
موجود پايدارتر است. اين رويکرد بيشتر در ارتباط با سازگاري و انطباق جوامع  به معناي تغيير به حالت جديد باشد که در محيط تواندمي

که جنبه مشترک در همه رويکردهاي تاب آوري، توانايي و قابليت ايستادگي و گفتني است . (68:1400و احدنژاد،  محمديباحوادث است )
واکنش مثبت به تغييرات است. از بين رويکردهاي مذکور، دو رويکرد پايداري و بازيابي درکي قطعي از مفهوم تاب آوري دارند. به طوري 

سازد که بايک عامل تغيير با فشار ها را قادر ميگيرند که آنيکه اين رويکردها، تاب آوري يک جامعه روستايي را ويژگي ذاتي در نظر م
آور نيست. امّا در آور است يا تابانطباق يافته يا نيايد. در واقع اين دو رويکرد براين نکته تأکيد دارند که جامعه به عنوان يک کل، يا تاب

د. به طوري که، تاب آوري اجتماعي را ظرفيت افراد براي شوآوري اجتماعي و اکولوژيکي مشخص ميرويکرد گذار، تفاوت ميان تاب
يادگيري از تجارب و شرکت آگاهانه در يادگيري در تعامل با محيط اجتماعي و کالبدي در نظر مي گيرد. از اين رو، رويکرد گذار به نقش 

اسايي ويژگي هاي پوياي جوامع و تعامل دهد. همچنين، اين رويکرد به دنبال شنافراد در شکل دهي به خط سير تغير اهميت خاصي مي
 ,.Herreria et alکند)بين انسان و اکوسيستم بوده و به جاي تمرکز بر آسيب پذيري هاي جامعه به ظرفيت هاي سازگاري آن توجه مي

ه توسعه پايدار روستايي بنابراين با رويکرد گذار، جوامع تاب آور قادر است از تجاري تغييرات به وجود آمده جهت دستيابي ب(. 2006:135
هاي خالقانه و نوين در مواجهه با و عملکرد بهتر استفاده نموده و به جاي بقاء و حفظ خود در برابر عوامل تغيير يا فشار، مي تواند به روش

ار( بوده و در ميزان و تغييرات)گذ گونه جوامع، خود قادر به شکل دادن به خط سيرتغييرات عکس العمل نشان داده و افراد موجود در اين
در اين پژوهش با  (.Eser,2002:150-161گردد، نقش اساسي و مرکزي داشته باشند)نوع اثر يا پيامدي که بوسيله تغييرات ايجاد مي

ميزان تاب آوري روستاهاي هدف گردشگري در استان اردبيل در ابعاد مختلف تاب  عنايت به مباحث نظري، جهت سنجش
( 1شکل) پژوهش مورد استفاده قرار گرفت.  ها تدوين و درهاي آنکالبدي و نهادي( مشخص، شاخص تماعي،آوري)اقتصادي، اج

 .دهد و عملياتي پژوهش را نمايش مي فرآيند مدل مفهومي
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 مدل مفهومی تحقیق   (:1شکل) 

 (1400)منبع: نگارنده،   

 روش پژوهش

ميزان  سنجشارزيابي و هدف آن  و بوده يتحليلو  توصيفينوع  ازي، موردبررسموضوع  ومسئله ماهيت به وجه تبا  حاضر، تحقيق
 ميداني و کتابخانه اي وشر دو از اطالعات و داده ها گردآوري براي .باشدمي تاب آوري روستاهاي هدف گردشگري در استان اردبيل

نفر جمعيت  مي باشد.  4278روستاي هدف گردشگري در ناحيه اردبيل با 11، شاملحاضر ري تحقيقآما جامعه .است شده بهره گرفته
ا با انوار موجود در هر روستخکه به تناسب تعداد سرپرست نفر برآورد گرديد،  366حجم نمونه مورد مطالعه بر اساس فرمول کوکران 

 .(2)جدولشد.  عيتوز يا هيسهم يرياز روش نمونه گ يمندبهره

 

 

 

 

  

ابعاد و شاخص های 

 تاب آوری

  

 اجتماعی

 اقتصادی

 کالبدی

 نهادی

  

  

  

  

  

عملکردنهادی 

 سرزمین

 بستر نهادی

 کاربری

 دسترسی به خدمات

 زیرساخت ها

 اشتغال

  

 معیشت

  

 ارزش امالک

  

اثرات فرهنگی و 

 ی  گردشگریاجتماع

  

اثرات روحی و 

 روانی گردشگری

  

 سرمایه اجتماعی

  

 گردشگری هدف روستاهای در تاب آوری ارزیابی و سنجش

 تدوین مبانی نظری تحقیق بررسی پیشینه تحقیق 

 یآور تاب یها نماگر و ها شاخص ابعاد، ییشناسا

 

 تاب آوری روستاهای هدف گردشگری ناحیه اردبیل 

  

 

ی نماگرها با استفاده از تکنیک وزن ده
 آنتروپی شانون 

 

با  روستاهاآوری  بندی وضعیت تاب سطح
 استفاده از تکنیک میرکا
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 (: جامعه آماری و حجم نمونه مورد مطالعه2جدول)

 نمونه خانوار تعداد جمعیت روستا

 18 94 165 سردابه

 74 389 1642 آالديزگه

 64 340 573 آتشگاه

 33 175 306 بيله درق

 9 46 73 کنزق

 49 258 498 آلوارس

 29 154 231 کلخوران ويند

 23 120 210 گلستان

 24 127 202 ايالنجوق

 7 36 57 کورعباسلو

 37 193 321 قره شيران

 366 1932 4278 جمع کل

 1400، نگارنده، 1395منبع: سرشماري سال 

تفاده در روش اي و پرسشنامه بوده است. ابزار مورد اس گويي به سواالت تحقيق به صورت کتابخانهها براي پاسخروش گردآوري داده 
ه ب پژوهش گران  هاي مورد نياز ب ر اس اس مطالع ات س ايرت سنجش متغيرهاي تحقيق از شاخصپيمايشي پرسشنامه بوده است که جه
 (.3بهره گرفته شد)جدول نماگر  33شاخص و  10تاب آوري در قالب چهار بعد،اي که متغير صورت تلفيقي استفاده گرديد به گونه

 ها و نماگرهای مورد مطالعه(: شاخص3جدول)

 نماگر شاخص بعد متغیر

تا
ی

ور
ب آ

 

 اقتصادی

 ارزش امالک
A1ميزان تغيير ارزش اقتصادي زمين و مسکن در طي ده سال اخير-  A2 تاثير نقش گردشگري روستا در افزايش قيمت امالک-A3  فزايش قيمت امالک

 ر کاربري زمين کشاورزي ميزان تغييA4 -ناشي از ورد گردشگران به روستا

ان رضايت از سطح قيمتي ميزA8 -ايش ميزان پس اندازافزA7 -رضايتمندي از ايجاد شغلA6 -د در اثر ورود گردشگران به روستاميزان افزايش درآمA5 اشتغالمعیشت و
 سوپرمارکت ها

 اجتماعی

ميزان B4 -ه تر و خشکفکيک زبالميزان ت B3-يزان تالش براي توليد کمتر زبالهم B2-امکان ارائه واحدهاي اقامتي با هزينه منطقي و مناسبB1 سرمایه اجتماعی
 مسئوليت پذيري اجتماعي

اثرات روحی و روانی 

 گردشگری
B5براي روستاييان يزان سود و فايده گردشگريم- B6روستاييان بر آسايش و آرامش ميزان تاثير منفي گردشگري 

فرهنگی اثرات

 اجتماعی گردشگری
B7توسط اهالي بوميگرايي و الگوبرداري از مسافران  ميزان رواج فرهنگ مصرف- B8ورود گردشگران به  اعي تحت تاثيرهاي اجتم ميزان افزايش ناهنجاري
 روستا

 نهادی
 عملکرد نهادی

C1سوپرمارکت هاهاي نظارتي در نظارت بر قيمت  ميزان موفقيت سازمان- C2مغازه هاهاي نظارتي بر بهداشت و کيفيت خدمات  سازمان کيفيت نظارت-

C3  هاي نظارتي بر هزينه اقامت واحدهاي اقامتي سازمانميزان نظارت دقيق- C4در نظافت و پاکسازي روستاها ميزان رضايت از عملکرد دهياري ها 

 روستاهاي  پروژه به مشارکت در اجراي روستاييانيزان ترغيب مC6 -به استفاده از وسايل حمل ونقل عمومي روستاييانميزان تشويق C5 بستر نهادی

کالبدی 

 ناییزیرب

 کاربری
D1 براي اسکان گردشگران هاپاسخگو بودن تعداد سوئيت-D2 راضي کشاورزي و باغاتثرات گردشگران و فعاليت هاي گردشگري بر تغيير کاربري ا- 

D3 برخي از روستائيانميزان اسکان مسافران در منزل 

 خدمات بهدسترسی
D4قصابي، ميوه فروشي يا بازار ميوه و تره باروضعيت دسترسي سريع و آسان به خدماتي مانند نانوايي ،- D5 سترسي سريع و آسان به خدماتي مانند دوضعيت

 کيفيت خدمات رساني اورژانسD6 -نانوايي، قصابي، ميوه فروشي يا بازار ميوه و تره بار

 زیرساخت ها
D7لتاثير گردشگري بر بهبود و گسترش راهها و سيستم حمل و نق- D8يستم حمل و نقل عموميکيفيت عملکرد س- D9ضعيت دسترسي به پارکينگ و

 در جمع آوري زباله ها دهياري هاکيفيت عملکرد  -سهولت دسترسي به جايگاه سوختD10  -هاي عمومي

 398: 1400منبع: شکري فيروزجاه و همکاران، 

يلي زياد، زياد، متوسط، کم، خيلي ک م( انج ام اي ليکرت)خهاي بسته و در قالب طيف پنج گزينهطراحي پرسشنامه اساساً با سوال     
گرديد. روايي پرسشنامه توسط پانل صاحب نظران متخصص و مجرب در اين حيطه مورد بررسي قرار گرفت و تأييد گرديد. جهت تعي ين 
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که نشان دهن ده اي ن ام ر برآورد گرديد  81/0آوري پرسشنامه در منطقه توزيع گرديد و ضريب پايايي تاب 25پايايي پرسشنامه نيز تعداد 
 (.4است که پرسشنامه مذکور از پايايي مناسبي برخوردار است و توانايي سنجش متغيرهاي تحقيق را دارد)جدول 

 میزان ضریب پایایی تاب آوری محاسبه شده برای پرسشنامه (: 4جدول)

 کل  یکالبد نهادی اجتماعی اقتصادی ابعاد

 81/0 81/0 81/0 82/0 79/0 ییایپا بیضر

 1400ده ، منبع: محاسبات نگارن                                                                                             

اي ت ک نمون ه tهاي توزيع شده از رگرسيون چند متغيره جهت تأثير متغيرهاي مستقل بر وابس ته، از آزم ون جهت تحليل پرسشنامه
 گيريبندي روس تاها از تکني ک تص ميمجه ت س طح آوري به ره گرفت ه ش د.هاي ت ابه روستائيان درباره شاخصجهت بررسي ديدگا

MAIRCA  شود:ارائه شده است، در شش مرحله انجام مي 2014استفاده شده است. اين تکنيک که در سال 

 گام اول: تشکيل ماتريس تصميم

  (AiP)گام دوم: تعيين ارجحيت بر اساس انتخاب گزينه ها

      

 
 (Tp) گام سوم: محاسبات عناصر ماتريس ارزيابي نظري  

    گام چهارم: تعيين معادله ارزيابي واقعي

 

 (G) گام پنجم: محاسبه ماتريس شکاف کل

         (Q) گام ششم: محاسبه مجموع مقادير نهايي شکاف کل

 

 محدوده موردمطالعه

 36درجه و 38دقيقه تا  55درجه و  37 جغرافيايي در مختصات لومترمربعيک 2/4735 احتبه مس کشور ياردبيل در شمال غرب استان
 26بخش،  10شهرستان،  4 که داراي .شده است واقعدقيقه طول شرقي  38درجه و  48دقيقه تا  46درجه و  47دقيقه عرض شمالي و 

 آبادي داراي سکنه هست.  344دهستان و 
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 موقعیت روستاهای هدف گردشگری ناحیه اردبیل(: 2شکل )                  

 (1400منبع: نگارنده، )

 هاو تحلیل یافتهتجزیه 

نفر را  334در بين حجم نمونه بيانگر اين است که  شدهعيتوزرسشنامه پ 366هاي توصيفي پژوهش بر اساس نتايج حاصل از يافته     
نفر  162يعني  بيشترين فراواني پاسخگويان شدهگرفتهز بين چهار رده سني در نظر . اداده بودندنفر را زنان به خود اختصاص  32مردان و 
ختصاص داده بود. از لحاظ ميزان تحصيالت ني ز از ب ين چه ار احجم نمونه را به خود  درصد 09/40قرار داشتند که  سال 41-50در رده 

ر مقط ع تحص يلي دنف ر  140ا ب التر، بيشترين فراواني پاسخگويان مقطع تحصيلي ابتدايي و بيسواد، زير ديپلم، فوق ديپلم، ليسانس و با
اي تک نمونه tز آزمون اآوري روستاهاي هدف گردشگري در ابعاد چهارگانه در ادامه پژوهش جهت بررسي وضعيت تابديپلم قرار داشت. 

اشد. ب ا توج ه مي ب 13/2 بهره گرفته شد. نتايج کلي آزمون تي يک طرفه براي وضعيت تاب آوري روستاهاي مورد مطالعه مبين ميانگين
اشد بنابراين م ي ت وان بکه مربوط به سطح متوسط طيف ليکرت مي  3به اين که ميانگين مشاهده شده تاب آوري روستاها کمتر از عدد 

اص ل از بق نت ايج حآوري در مجوعه روستاهاي مورد مطالعه در سطح پايين تاب آوري ارزي ابي م ي گ ردد. مط ا گفت وضعيت کلي تاب
داري د. س طح معن يبدس ت آم  85/1و اقتصادي  27/2، کالبدي13/2، نهادي 42/3ميانگين بعد اجتماعي،  5آزمون تي يک طرفه جدول

ز ع دد نگين بعد اجتم اعي ااال و پايين در سطح منفي قرار دارند، همچنين مياکمتر است و کرانه ب %5از سطح خطاي آزمون تمام شاخص
اير ابعاد در حد ر دارد ولي ساز نظر روستائيان در وضعيت مطلوب تري قرا توان گفت بعد اجتماعيسه حد مطلوب بيشتر است، بنابراين مي

 ست.اروستاهاي مورد مطالعه تأثيرگذار  آوريمطلوب قرار ندارند و اين موضوع از نظر روستائيان در کاهش تاب
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 ایتک نمونه t(: نتایج آزمون 5جدول)

 میانگین سطح معناداری tنمره  مولفه ها
 سطح اطمینان

 کرانه باال کرانه پایین

 232/0 318/0 85/1 000/0 763/10 اقتصادی

 237/0 327/0 42/3 000/0 361/4 اجتماعی

 -252/0 -372/0 13/2 0002/0 -383/7 نهادی

 245/0 313/0 27/2 000/0 638/9 کالبدی

 -114/0 146/0 41/2 000/0 344/4 کل تاب آوری

 1400،  محاسبات نگارندهمنبع: 

 ن د متغي ره جه تدر پژوهش حاضر بنابر هدف در نظر گرفته شده براي تحقيق، جهت بررسي تاب آوري از ض ريب رگرس يون چ    
ده د. يافت ه ه ا ا نشان م ير( نتايج حاصل از اين آزمون 6ستقل در متغير وابسته استفاده گرديد. جدول)بررسي سهم يک يا چند متغير م

عد اجتم اعي ب ا ض ريب بت اي از بين ابعاد چهارگانه تاب آوري ب 95/0داري آزمون با سطح اطمينان دهد با توجه به سطح معنينشان مي
 412/0عد نهادي نيز ب ا تبي ين بکند. آوري را تبيين مياز کل واريانس تاب 536/0است و  بيشترين تأثير را بر متغير وابسته داشته 741/0

ر نظر گرفته شده کمت رين ت أثير را از بين ابعاد د 384/0متغيير وابسته، در مرتبه دوم تأثيرگذاري قرار داشت. بعد اقتصادي با ضريب بتاي 
 کند.از واريانس را تبيين مي 174/0آوري داشته است و تنها هاي تابدر تبيين مؤلفه

 های تاب آورینتایج ضریب رگرسیون چند متغیره مؤلفه (: 6جدول )

 داريمعني ضريب تعيين تعديل شده  2Rضريب تعيين ضريب رگرسيون ابعاد

 000/0 172/0 174/0 384/0 اقتصادی

 000/0 536/0 536/0 741/0 اجتماعی

 000/0 412/0 412/0 542/0 نهادی

 000/0 315/0 316/0 476/0 لبدیکا

 1400،  محاسبات نگارندهمنبع: 

 نماگرهاز اه هرکدام مربوط ب يوزن ده يخبرگان علم ديدگاهبراساس  ،گرهانما ييمحاسبه ارزش نهادر اين مرحله از پژوهش پس از 
 .(7)جدولديانجام گرد

 دیدگاه خبرگانبر اساس  یآورتاب ی(: وزن نماگرها7جدول)

 

A8 A7 A6 A5 A4 A3 A2 A1 نماگر 

 وزن 0459/0 0352/0 0428/0 0394/0 0481/0 0356/0 0335/0 0470/0

B8 B7 B6 B5 B4 B3 B2 B1 نماگر 

 وزن 0346/0 0496/0 0494/0 0425/0 0375/0 0425/0 0370/0 0427/0

 
C6 C5 C4 C3 C2 C1 نماگر 

 وزن 0370/0 0426/0 0423/0 0328/0 0363/0 0472/0

D10 D9 D8 D7 D6 D5 D4 D3 D2 D1 نماگر 

 وزن 0413/0 0427/0 0447/0 0393/0 0453/0 0460/0 0453/0 0393/0 0433/0 0470/0

 1400،  محاسبات نگارندهمنبع: 

ده اده شد يهاارزش نيب تالفاخ نييتع امکان که نماگرهاست ارزش اختالف دامنه محاسبه ند،يفرآ نيا در ها گام نياز مهمتر يکي
نماگر با  کيه اده شده بد ازيامت ينرباالت اختالف زانيکند که ميم نييتع مرحله، نيا گريد ي. به عبارتدينما يتوسط نخبگان را فراهم م

 شده است:استفاده  ريمحاسبه آن از روش ز يچقدر است و برا ازيامت نيکمتر
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ارزش  نيبرابر کمتر و  iارزش نماگر  نيبرابر باالتر  برابر دامنه اختالف ارزش هر نماگر،  Dفرمول نيدر ا 
 است. iنماگر 

دهي نماگرها نم ود. گيري، در ابتدا بايد اقدام به وزنهاي تصميمبندي روستاها بر اساس تکنيکدر اين بخش از پژوهش جهت سطح
اي ب ين ص فر و دامن ه روپيضريب آنت (.8ها وزن خاصي تعلق گرفت)جدولروش آنتروپي شانون به هر يک از نماگراستفاده از بنابراين با 

تع ادل در توزي ع  دهنده ع دم يک دارد، هر چه مقدار آن به يک نزديکتر باشد نشانگر توزيع عادالنه و هرچه به صفر نزديکتر باشد نشان
رت دقي ق مي زان نظ اه که بيشترين وزن متعلق ب  هاي متفاوتي بودنددهد نماگر پژوهش داراي وزنهمانگونه که جدول نشان مي است.

مغ ازه ت و کيفيت خدمات هاي نظارتي بر بهداش کيفيت نظارت سازمان(، 0465/0)هاي نظارتي بر هزينه اقامت واحدهاي اقامتي سازمان
ا ب  س ط اه الي ب وميوتگراي ي و الگ وبرداري از مس افران  ميزان رواج فرهنگ مصرف و کمترين وزن نيز متعلق به نماگر( 0463/0)ها

 بوده است. 0352/0

 آوری بر اساس تکنیک آنتروپی شانوننماگرهای تاب (: وزن8جدول)

 

A8 A7 A6 A5 A4 A3 A2 A1 نماگر 

 وزن 0424/0 0417/0 0396/0 0376/0 0364/0 0416/0 0372/0 0418/0

B8 B7 B6 B5 B4 B3 B2 B1 نماگر 

 وزن 0373/0 0365/0 0414/0 0372/0 0371/0 0364/0 0352/0 0369/0

 
C6 C5 C4 C3 C2 C1 نماگر 

 وزن 0356/0 0463/0 0465/0 0362/0 0453/0 0394/0

D10 D9 D8 D7 D6 D5 D4 D3 D2 D1 نماگر 

 وزن 0414/0 0394/0 0395/0 0387/0 0389/0 0377/0 0387/0 0381/0 0363/0 0390/0

 1400،  محاسبات نگارندهمنبع: 

آوري از تکني ک هاي ت اببندي روس تاها ب ر اس اس ش اخصه که در بخش روش پژوهش ذکر گرديد، جه ت س طحهمان گون     
MAIRCA زين ه را گانتخاب  استفاده گرديد. لذا پس از تشکيل ماتريس تصميم، فرض اصلي اين است که تصميم گيرنده احتماالت هر
بر هس تند. س پس م اتريس ها با هم برا AiP هاي خاص برابر است يعني تمامگيرد و تمام ترجيحات با توجه به انتخاب گزينهدر نظر نمي

 )ijtp (س ارزيابي نظريها است. عناصر ماتريتعداد کل گزينهm تعداد معيارهاي کل، n ايجاد مي شود n*m با فرمت )pT (ارزيابي نظري

در مرحله بعد اق دام ت. مي شود که در زير آورده شده اسمحاسبه  )W (و وزن معيارها AiP هايبه عنوان ضريب ارجحيت به عنوان گزينه
با توجه  (X) ميم اوليهو عناصر ماتريس تص (TP) با ضرب عناصر ماتريس ارزيابي نظري (Tr) محاسبه عناصر ماتريس ارزيابي واقعيبه 

ب ه  G اتريسعناص ر م . اي منفي اس تگيرد که معادله اول براي معيارهاي مثبت و معادله دوم براي معيارهبه معاددالت زير صورت مي
نهايي را براي ه ر  ت مقاديرو در نهاي شوندمحاسبه مي (trij) و ارزيابي هاي واقعي (tpij) عنوان تفاوت )فاصله( بين ارزيابي هاي نظري

 روس تاآن  ،اش دکمتر ب تاوسهر ردر واقع هر چقدر مقادير نهايي براي  ،شوندرتبه بندي مي روستاهاآوريم و بر اساس آن گزينه بدست مي
دهد، روستاي ن ميتنظيم شده است نشاMAIRCA بر اساس نتايج نهايي تکنيک 9همان گونه که جدول .رتبه برتر را کسب خواهد کرد

 ده د س هنين نتايج نش ان ميآوري قرار دارند. همچدر باالترين سطح تاب 273/0و آتشگاه با  023/0، آالديزگه 017/0آلوارس با ميزان 
 ترين سطح تاب آوري قرار دارند. ( در پايين618/0( و ايالنجوق)891/0(، کنزق)983/0روستايي کورعباسلو ايالنجوق)
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 MAIRCA گیرید مطالعه بر اساس تکنیک تصمیمبندی روستاهای مور(: سطح9جدول)

Q روستا Q روستا Q روستا Q روستا 

 آلوارس 017/0 بيله درق 482/0 سردابه 752/0 کنزق 891/0

 کورعباسلو 983/0
 آالديزگه 023/0 کلخوران ويند 641/0 قره شيران 713/0

 آتشگاه 273/0 گلستان 385/0 ايالنجوق 618/0

 1400،  محاسبات نگارندهمنبع: 

  تکنیک میرکامطابق  روستاهاآوری  بندی وضعیت تاب مقادیر سطح(: 10)جدول

 وضعیت تاب آوری روستا (Qمقدار )

 کامالً تاب آور 0 - 2/0

 نسبتاً تاب آور 2/0 – 4/0

 درحال تاب آوری 4/0 – 6/0

 تاب آوری پایین 6/0 – 8/0

 عدم تاب آوری 8/0 – 1

ش به نمايتايي روسآوري تاب وضعيت براساس روستاهاي گردشگري ناحيه رابندي و نقشه امتياز نهايي، رتبه، طبقه( 11)جدول     

را به  و دوم رتبه اولتيب به تر( Q)ازامتياساس  برو آالديزگه  روستاهاي آلوارسبه نتايج ارائه شده در اين جدول،  توجهگذاشته است. با

ترين شرايط  وباند، مطل ار گرفتهکه در اين تحقيق مورد مطالعه قر روستاهاي گردشگري ناحيهنسبت ب ه ساير اند. و  خود اختصاص داده
برابر  در بيشتريومتو تاب و مقا دنگردمي تلقي« آورکامالً تاب»روستاهاباشد و نسبت به ساير دارا مي روستاييآوري را از نظر تاب

يران و سردابه در ند، قره شلخوران ويروستاهاي آتشگاه، گلستان، بيله درق، ايالنجوق، کبا ورود گردشگران دارد.  روستانيازهاي افزايش
 اين د بررسي درهاي موراخصشاساس مجموعه بر روستاهاي کنزق و کورعباسلو نيزاند. گرفتهقرارآوري وضعيت نسبتاً و پايين تاب

 اند.گرفته  جاي« آوري عدم تاب»را دريافت کرده و در طبقه روستايي آوري تاب تحقيق آخرين رتبه

 بندی آنها ها و رتبه امتیاز نهایی گزینه(: 11)جدول
 روستاها (Qزینه ها )امتیاز نهایی گ رتبه وضعیت تاب آوری

 آلوارس 017/0 1 کامالً تاب آور

 آالديزگه 023/0 2 کامالً تاب آور

 آتشگاه 273/0 3 نسبتاً تاب آور

 گلستان 385/0 4 نسبتاً تاب آور

 بيله درق 482/0 5 درحال تاب آوري

 ايالنجوق 618/0 6 تاب آوري پايين

 کلخوران ويند 681/0 7 تاب آوري پايين

 قره شيران 713/0 8 ري پايينتاب آو

 سردابه 752/0 9 تاب آوري پايين

 کنزق 891/0 10 عدم تاب آوري

 کورعباسلو 983/0 11 عدم تاب آوري

 1400،  محاسبات نگارندهمنبع: 
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  وضعیت تاب آوری روستاهای هدف گردشگری در ناحیه مورد مطالعه (:3شکل)

 (1400)منبع: يافته هاي نگارنده، 

 یریگنتیجه

اساس نتايج آزمون بردر روستاهاي هدف گردشگري در ناحيه اردبيل آوري هاي اين تحقيق در بررسي وضعيت تابطور کلي يافتهبه 
آوري ضعيف و تحمل پايين نتايج از تاب آوري چندان مساعد نبوده و همچنينطرفه بيانگر اين است که وضعيت کلي تاب تي يک

نتايج کلي آزمون  عظيم گردشگران در شرايط اوج سفر حکايت دارد. حجم مقابل مسائل ناشي از حضوردر  روستاهاي گردشگري ناحيه
مي باشد. با توجه به اين که ميانگين مشاهده شده  13/2مطالعه مبين ميانگين  آوري روستاهاي موردتي يک طرفه براي وضعيت تاب
توان گفت وضعيت کلي تاب آوري در باشد، بنابراين ميسط طيف ليکرت ميکه مربوط به سطح متو 3تاب آوري روستاها کمتر از عدد 

آوري از ديدگاه روستائيان داراي ابعاد تاب گردد. همچنينآوري ارزيابي ميمجوعه روستاهاي مورد مطالعه در سطح پايين تاب
( و کمترين ميانگين مربوط به بعد 42/3است، به طوري که بيشترين ميانگين مربوط به بعد اجتماعي) هاي متفاوتيميانگين

از نظر روستائيان در  توان گفت بعد اجتماعي. ميانگين بعد اجتماعي از عدد سه حد مطلوب بيشتر است، بنابراين مي( است85/1اقتصادي)
ر حد مطلوب قرار نداشته و تري قرار دارد. ساير ابعاد نيز باتوجه به اين که داراي ميانگين کمتري از حدمطلوب دارند لذا دوضعيت مطلوب

مطالعه بر اساس روستاي مورد11بنديسطحآوري روستاهاي مورد مطالعه تأثيرگذار است. اين موضوع از نظر روستائيان در کاهش تاب

ود را به خ و دوم رتبه اولبه ترتيب ( Q)امتيازاساس  برو آالديزگه  روستاهاي آلوارسدهد که گيري ميرکا نشان ميتکنيک تصميم

نيازهاي برابر افزايش بيشتري در و تاب و مقاومت ندگردمي تلقي« آورکامالً تاب»روستاهاي ناحيهو نسبت به ساير اند.  اختصاص داده
روستاهاي آتشگاه، گلستان، بيله درق، ايالنجوق، کلخوران ويند، قره شيران و سردابه در وضعيت نسبتاً و د. نبا ورود گردشگران دار روستا

 آخرين رتبه پژوهش هاي مورد بررسي در ايناساس مجموعه شاخصبر روستاهاي کنزق و کورعباسلو نيزاند. گرفتهقرارآوري ن تابپايي
هاي تحقيقات تحليل تطبيقي پژوهش حاضر با يافته اند.گرفته  جاي« آوري عدم تاب»سطحرا دريافت کرده و در روستايي آوري تاب

( مبني بر ميزان تاب آوري اجتماعي فرهنگي روستاهاي 1396کاظمي و عندليب)هاي پژوهش نتايج با يافتهکند که انجام شده بيان مي
حاجي زاده و (، 1400شکري فيروزجاه و همکاران)تر بوده است، همسو نمي باشد. با نتايج پژوهش بررسي شده در سطح پايين
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مبني برتفاوت ميزان تاب آوري در بين مناطق  (1391اده و همکاران)رمضان ز ( و همچنين2016(، رضايي و همکاران)1397ايستگلدي)
آوري  ها با عوامل مؤثر بر سطح مطلوب تابو مقايسه آن( 2018)هنري و همکاران(، 2017)همچنين بر اساس نتايج وانگهمسو است. 
دهد که مي ها نشانقايسة نتايج با ساير پژوهشتوان گفت در اين زمينه نيز مشابهت و همخواني وجود دارد. نتيجة کلي از م اجتماعي، مي

تري قرار دارد. بعد التري قرار دارد و بعد اجتماعي به دليل ساختار ويژة جوامع روستايي در سطح با همواره بعد نهادي در سطح پايين

 .تأثير داردآوري  هاي مکاني نيز در ميزان و سطح تابوه تفاوتالعه کالبدي و اقتصادي نيز متغير بوده است. ب
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 منابع

 ستاهاي موردي سرعين و رو ري مطالعهريزي توسعه پايدار با تأکيد بر گردشگ برنامه(، 1390)نژاد، مهناز قلي استعالجي، عليرضا؛ اهلل
 .129-144(، صص30)9، ، فصلنامه جغرافيااطراف

 (تحليل تاب 1398بدري، سيدعلي؛ کريم زاده، حسين؛ سعدي، سيما و کاظمي، نسرين ،) اي روستايي در برابر هآوري سکونتگاه
 .1، شماره6، سالنشريه تحليل مخاطرات محيطيمخاطره زلزله مطالعه موردي: شهرستان مريوان، 

 (تحليل فضايي تفاوت هاي تاب1397بذرافشان، جواد؛ طوالبي نژاد، مهرشاد و طوالبي نژاد، ميثم ،)  آوري در نواحي شهري و روستايي
 .116-135، صص 1ره، شما9، دورهفصلنامه پژوهش هاي روستايييعي مورد مطالعه: شهرستان پلدختر، در برابر مخاطرات طب

 (سنجش تاب آوري محيطي روستاهاي در معرض خطر 1396برقي، حميد؛ هاشمي، صديقه و جعفري، نسرين ،)لزله مطالعه موردي ز
 .1، شماره6، ساليمجله پژوهش و برنامه ريزي روستايدهستن معجزات در شهرستان زنجان، 

 (تحليلي بر تاب آوري سکونتگاه هاي روستايي با تأکي1397حاجي زاده، فاضل و ايستگلدي، مصطفي ،) وردي: مد بر زلزله مطالعه
 ، بهار.1، شماره5، دورهمجله مديريت مخاطرات محيطيدهستان حومه شهرستان المرد، 

 (سنجش ظرفيت هاي1394داداش پور، هاشم و عادلي، زينب ،)  ،نامه مديريت بحراندو فصلتاب آوري در مجموعه شهري قزوين ،
 .8شماره

 (بررسي مزيت ها و محدوديت هاي توسعه ک1389راست قلم، مهدي؛ خليل مقدم، بيژن و حيدري، رسول ،) انون هاي گردشگري
 .126، ص12و  11، شماره فصلنامه مطالعات جهانگردي،  SWOTشهرستان شهر کرد با استفاده از تحليل

 (1399رحيمي پور، بهاره؛ ظاهري، محمد؛ کريم زاده، حسين ،)دار يپاتوسعه ثر برهاي کليدي مؤ شناسايي و تحليل پيشران
توسعه  صلنامه برنامه ريزي وف(، گردشگري شهرستان سقزي هدفموردي: روستاهامطالعه)يپژوهآينده رويکردروستايي باگردشگري
 .93، ص35، شماره9، دورهگردشگري

 آوري روستاهاي (، تاب1391معصوم، مجتبي)زاده لسبوئي، مهدي؛ بدري، سيدعلي؛ عسگر، علي؛ سلماني، محمد و قديريرمضان
مه کيله ستاهاي چشگيري چند شاخصه مطالعه موردي: روخيز براساس روش تصميمهاي سيلمناطق نمونه گردشگري در حوضه
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