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چکيده
امروزه فعاليت گردشگری بهعنوان ينی از پر درآمدترين فعاليتهای جهانی دارای ارزشهای اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی است
كه میتواند نقش مهمی در جهت توانمندسازی توسعه منطقه محروم به دنبال داشته باشد .هادف از ايان مطالعاه اولوياتبنادی
مناطق گردشگری در سطح استان كردستان به منظور معرفی در جهت سرمايهگذاری است تا بتواند زمينه مناسبی بارای تحارک
بخشی به اقتصاد منطقه و برنامهريزی بهتر برای توسعه مبتنی بر گردشگری در سطح استان باشد بنابراين به دنبال پاس گويی به
اين سوال كه كدام منطقه از لحاظ جاذبه گردشگری دارای بهترين شرايط سرمايهگذاری در توسعه منطقه مورد مطالعه میباشاد.
نوع تحقيق كاربردی ،روش مورد استفاده تحقيق توصيفی -تحليلی و برای گردآوری اطالعات از روشهای كتابخانهای و ميدانی
(پرسشنامه ،مشاهده و مصاحبه) استفاده شده است .به منظور تجزيه و تحليل دادهها از مدل واينور و تاپسي استفاده شده است.
يافتههای اين پژوهش نشان میدهد كه مناطق نمونه گردشگری مجموعه پارک تفريحی آبيدر ،درياچه زريوار ،روستای اورماان-
تخت هر كدام با ضريب  1/170 ،1/117و  1/013و رتبه  0 ،0و  3و از سوی ديگر ،مناطق نموناه گردشاگری درياچاه زرياوار،
مجموعه پارک تفريحی آبيدر و روستای اورمانتخت هر كدام با ضريب 1/800 ،1/870و  1/77و با رتبه  0 ،0و  3باا اساتفاده از
مدل تاپسي به ترتيب دارای بايترين سطوح برخورداری از معيارهای مورد نظر بودهاند.
كلمات كليدی :سرمايهگذاری ،توسعه اقتصادی ،مدل تاپسي

و وينور ،استان كردستان

 -0استاديار گروه جغرافيا و برنامه ريزی روستايی دانشگاه زنجان
 -0دانشجوی دكتری جغرافيا و برنامه ريزی روستايی دانشگاه فردوسی مشهد
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مقدمه
شنل گردشگری در بستر محيط جغرافيايی صورت میگيرد كه متشنل از محيط طبيعی و فرهنگای  -اجتمااعی
است .هريک از اين دو محيط متشنل از عواملی هستند كه به نوعی بر گردشگری تأثيرگذار است و از آن تاأثير مای-
پذيرد (فنی و همناران .)0353 ،لذا سبب شده است از آن به عنوان ينی از پارادايمهای رشد و توسعه مقويت مختلف
اقتصادی -اجتماعی در اكثر كشورها مورد توجه خاص قرار گيرد ،به نحوی كه در زمينه رشد اقتصاادی ،كااهش نارخ
بيناری ،توليد درآمد ارزی و كاهش نابرابریهای شغلی ميان مناطق ،به ينی از راهبردهای مهم در اغلاب كشاورهای
جهان تبديل شده است .در طی نيم قرن اخير صنعت جهانگردی روند شتابان و پايداری را پشت سر گذاشته و با ارائاه
خدمات و فعاليتهای گوناگون به عنوان ينی از بزرگترين بخشهای اقتصادی جهان تبديل شده است .توساعه ايان
صنعت فرايند پيچيده ای است كه عوامل توسعه بينالمللی و ملی گروههای درگير با سياسات دولات ،برناماهريازی و
قانونگذاری را در بر میگيرد (تفلر و همناران .)0118 ،0از اين رو كشورهای مختلف در تالشاند تاا باا مهياساازی و
ارزشمند نمودن جاذبههای گردشگری در مناطق دارای پتانسيل ،فرصت رضايتمندی و بهرهمندی از ابعاد مثبات ايان
صنعت را فراهم سازند (روزنتراب و همناران .)0115 ،0در حال حاضر اين فعاليت مهم اقتصاادی ينای از بخاشهاای
مهم بازرگانی جهان محسوب میشود و درآمد ناشی از آن رتبه سوم بعد از درآمد صنعت نفات و خاودرو ساازی را دارا
میباشد (قادری0380 ،؛ يو ان وتو .)0118 ،3به عبارت ديگر ،اين صنعت به عنوان ينی از رشد يافتهترين صنايع قارن
بيست و ينم است و كليدی برای رشد اقتصادی ،در كشورهای توسعه يافته و در حال توسعه محسوب میشود (پسالت
توپولوس و همناران .)0100 ،0توسعه اين صنعت در كشورهای صنعتی ،موجب تنوع درآمدها و كاهش ناهمااهنگی در
اقتصاد میگردد و در كشورهای در حال توسعه ،فرصتی برای صادرات ،توليد ارز و ايجاد اشتغال به شمار میآيد (بوتچر
و گرين0555 ،0؛ هال .)0550 ،1در سالهای اخير ،اين صنعت باه عناوان صانعتی نوپاا تاأثيرات زياادی بار وضاعيت
اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی جهان داشته است .به طوری كه ،بيش از هر صنعت ديگری حركت و سرمايه و انتقاال
پول و ارز را در مقياسهای محلی ،منطقهای ،ملی و بينالمللی سبب شده است (تاوييی .)0380 ،در جهاان از آن باه
عنوان صادرات نامرئی نام برده شده است (رضوانی0371 ،؛ برقی و قنبری .)0388 ،اقتصاددانان معتقدند كه گردشگری
ينی از اميدبخشترين صنايعی است كه كشورهای غير توسعهيافته و در حال توسعه میتوانند از قابليتهای آن بارای
جانشينی ديگر صنايع و توسعه استفاده كنند .رشد روزافزون و شتابزده گردشگری موجب شاده ،بساياری از صااحب-
نظران ،قرن بيست و ينم را قرن گردشگری بنامند .همچنين سازمان گردشگری جهانی ( )WTOپيشبينی مایكناد
كه گردشگری بينالمللی با نرخ رشد  0درصد بهكار خود ادامه دهد و اروپا تا سال  0101همچنان پرجاذبهترين مناطق
گردشگری جهان خواهد ماند ولی سهم اين قاره از 11درصد در سال  0550به  01درصد تقليل خواهاد يافات .ايان در
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حالی است كه روند مسافرتهای دور اندكی بيشتر از مسافرتهای داخلی خواهد بود واز  08درصد در ساال  0550باه
 00درصد در سال 0101افزايش خواهد يافت (وتو .)0100 ،0همچنين طبق گزارش ساازمان جهاانی جهاانگردی ايان
صنعت01درصد توليد ناخالص و01درصد اشتغال جهان را به خود اختصااص داده اسات (ياو ان وتاو0118 ،؛ مريناو و
همناران ،0115،0وتو ،)0111،بنابراين اين صنعت از يک سو ،میتواند مشاغل گستردهای را ايجاد و يا مشاغل موجاود
را تقويت نمايد (تارلو .)0100،3از سوی ديگر ،میتواند طيف وسيعی از مزايا مانند توساعه زيربناايی ،سارمايهگاذاری و
فرصتهايی را در اختيار مردم محلی قرار دهد (اوكچا و همناران .)0100،0بناابراين اگار ايان صانعت باه درساتی در
راهبردهای توسعه منطقهای جای گيرد میتواند در زمينه توسعه منطقهای در كشور نقش باهسازايی در تناوع بخشای
اقتصادی و كاهش نابرابریهای منطقهای ايفا نمايد و در ارتباط تنگاتنگ با ساير بخشهای اقتصادی و با برنامهريزی
اصولی تحولی عظيم در اقتصاد مناطق مختلف كشور به همراه داشته باشد (طيبی و جباری.)0381 ،
اگر منطقه به عنوان محدوده جغرافيايی و اجتماعی -اقتصادی و به عنوان واحد سياسی -اداری يا تركيبی از آنها
با هويت مشخص تعريف شود (كالنتری .)0381،آرمان برنامهريزی منطقهای پيشبرد توسعه از «برای مردم» به ساوی
«با مردم» و در نهايت «توسط مردم» خواهد بود (صرافی .)0375 ،بنابراين اختالف سطح مياان روساتاها ،روساتاها و
شهرها ،شهرها و شهرها ،مناطق ،درون مناطق ،بين مناطق و كشورها جهت حصول به يک حداقل قابل قبول ملاى و
بينالمللى از نظر اقتصادى ،اجتماعى،كالبدى و ضرورت سرمايهگذارىهاى ملى و منطقاهاى و نگهداشات جمعيات در
پهنه سرزمين و استفاده از تننولوژى مناسب و نيل به توسعه پايدار ،خود به خود ضرورت برنامهريزى منطقهاى را بيش
از پيش اجتنابناپذير نموده است .در همين رابطه میتوان گفت منطقه بخشی از يک كشور است كه وحدت آن ناشی
از دادههای آب و هوايی ،گياهی ،ناهمواریها ،اقتصادی ،سياسی ،اداری و فرهنگی باشاد .گروهای از نظرياهپاردازان،
برنامهريزی منطقهای را كوششی در جهت بخشيدن كيفيتی زيبا به نيازهای اوليه تننولوژينی و محيطای بشار تلقای
مینمايند و گروهی ديگر برنامهريزی منطقهای را در راستای طراحی پروژههای مربوط به اسنان جمعيات ذكار مای-
نمايند (زياری .)0380 ،در همين رابطه انستد از جغرافيدانان معروف برای تعيين منطقهای ابتادا ،مراكازی را باا هادف
تعيين مناطق نفوذ آن تعيين كرد ،سپ با بررسی ويژگیهاای منااطق پيراماون در مركاز ،هماه مناانهاايی را كاه
مشخصات همگن و مشابه با ويژگیهای مركز داشتند حوزه نفوذ مركز مورد بررسی به شمار میآورد (زيااری.)0380 ،
بنابراين برنامهريزى منطقهاى و در نتيجه برنامهريزى آمايش سرزمين و برنامهريزى فضاايى باه مثاباه ابازارى باراى
اصالح و آرايش فضاى اقتصاد ملى و منطقهاى به كار بسته مىشوند و به دنبال رساندن جامعه به توسعه پايدار است.
توسعه اقتصادی در هر كشوری نيازمند سرمايهگذاری در بخشها و فعاليتهای مختلف اقتصادی آن كشور اسات
و بدون سرمايهگذاری در طرحهای زيربنايی و روبنايی ،نمیتوان انتظار گساترش اشاتغال ،تولياد و رفااه اقتصاادی را
داشت و برای تحقق اين مهم ،بسياری از كشورهای جهان ،تمايل شديدی به جذب سرمايهها پيادا كاردهاناد (كرمای
1 - WTO
2 - Moreno at al
3 - Tarlow
4 - Okech et al
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دهنردی و همناران .)0350 ،سرمايهگذاری در زيرساختهای گردشگری و استفاده از توانهای باالقوه منطقاهای باه
منظور جذب گردشگر ،ينی از راههای مناسب ،بدين منظور است (ابراهيم زاده و همنارن )0388 ،كاه از ياک طارف
دارای ويژگیهای بارز و منحصر به فرد خود ،بخش مهمی از فعاليتهای اقتصادی و توليدی كشورهای توسعه يافته و
در حال توسعه را به خود اختصاص داده اسات (ياو ان وتاو )0118 ،و از طارف ديگار ،باه عناوان ينای از نيروهاای
اقتصادی -اجتماعی بسيار مهم به حساب میآيد كاه دارای اهميات باينالمللای ژئاوپلتينی بسايار اسات و فضااهای
فرهنگی ،اجتماعی و جغرافيايی را میسازد و در بسياری از كشورها به عنوان نيرويی برای خوشبختی به حساب میآيد.
هزاران بازديدكنندهای كه برای گردش میآيند ،نه تنها پول همراه خود میآورند ،بلنه زندگی محلی را به وضاع بهتار
يا بدتری تغيير میدهند (روسانا .)0117 ،0بنابراين اين صنعت در پايان قرن بيست و ينم مايالدی در ردياف نخسات
صنايع كسب كننده درآمد صادراتی معرفی شده است كه رقم صادرات آن به حدود  881ميليارد دير بالغ میشود (وتو،
 .)0100بررسیها نشان داده است كه ارزهای به دست آمده از فعاليتهای گردشگری ،در تنظايم تاراز پرداخاتهاای
بسياری از كشورها ،به ويژه كشورهای در حال توسعه و كمتر توسعه يافته كه معمويً وابسته به اقتصاد تک محصاول-
اند ،مؤثر واقع شده است (كاظمی )0381 ،و در چهارچوب طرحهای آمايشی اعم از ملی ،منطقهای و محلی باه عناوان
ينی از ابزارها و مؤلفههای مهم توسعه و محروميت زدائی به شمار میرود (سازمان برنامه بودجه )0370 ،كه توانساته
نقش عمدهای در توانمندسازی مردم محلی و تنوع بخشی به رشد اقتصادی و ايجاد فرصتهای اشاتغال بارای ماردم
روستاها در ارتباط با ساير بخشهای اقتصادی ايفا كند (شريف زاده ،)0387 ،بنابراين توجه به گردشگری پايدار ،ريشاه
در مفاهيم توسعه پايدار دارد (پيگرام و واحب .)0110 ،0به طوری كه از يک طرف منجار باه ايجااد اشاتغال ،ارزآوری،
تعادل منطقهای ،كمک به صلح جهانی ،كمک به سرمايهگذاری محيط ،كمک به بهسازی زيستگاههای حيات وحاش،
توسعه مناطق دارای جاذبههای گردشگری و جلوگياری از بارون كاوچی مایشاود (طيبای0381 ،؛ صادر موساوی و
همناران .)0383 ،و از طرف ديگر ،پول و جمعيت را از مراكز تمركز و ثقل صنعتی به سوی نواحی پيرامونی ،روستاها و
جاذبههای طبيعی میكشاند (ديبايی .)0370 ،عالوه بر اين ،منافع صنعت گردشگری در توسعه منطقهای صرفاً در بهره
اقتصادی خالصه نمیشود بلنه از زوايای مختلفی همچون شناساندن فرهنگ داخلی به ديگر كشاورها نياز مایتواناد
مورد توجه قرار گيرد .ويژگیهای ساختار گردشگری هر منان به نوبه خاود از ياک طارف متاأثر از اهميات ،اعتباار،
ماهيت ،تنوع نقش وكاركرد مذهبی ،فرهنگی ،تفريحی ،تجاری و به طور كلی جاذبههای منانی آن اسات ،و از طارف
ديگر برگرفته و تأثير پذيرفته از ويژگیهای اجتماعی ،فرهنگی -اعتقادی و اقتصادی ساكنان محلی و گردشگران است
(ابراهيم زاده .)0388 ،بنابراين در چند سال اخير مطالعات متعاددی در زميناه گردشاگری در منااطق مختلاف كشاور
صورت گرفته كه به تعدادی از آنها اشاره شده است .افتخاری و همناران ( ،)0351در مقالهای با عنوان "نقش مناطق
نمونه گردشگری در توسعه مناطق عشايری (مطالعه موردی :منطقه نمونه گردشاگری الوناد همادان)" باا اساتفاده از
روشهای توصيفی -پيمايشی و براساس اسناد و مادارک كتابخاناهای و مطالعاات ميادانی در منطقاه ماورد مطالعاه
پرداختهاند .يافتههای اين تحقيق نشان داد كه مجتمع تقريحی توريستی گنجنامه با وجود آثار مثبت ،در بيشتر زمينهها
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دارای تأثيرات منفی در مناطق میباشد .قاليباف و شعبانی فرد ( )0351در مقالهای با عنوان "ارزياابی و اولوياتبنادی
جاذبههای گردشگری برای توسعه گردشگری شهری براساس مدلهای تصميمگيری چندمتغيره در شهر سانندج" باه
اين نتيجه رسيدند كه جاذبههای فرهنگی و تاريخی شهر سنندج نسبت به جاذبههاای ديگار دارای اولويات بيشاتری
برای توسعه و برنامهريزی است و مدل استفاده شده با سازگاری  1/18درصد نشان دهنده صاحت محاسابات و نتاايج
حاصل از اولويت بندی است .نوری و همناران ( ،)0350در مقالهای با عنوان "اولوياتبنادی قطابهاای گردشاگری
استان كرمانشاه براساس پتانسيل مناطق نمونه گردشگری با استفاده از روش تصميم گيری چند معياره تاپساي " باا
استفاده از روشهای توصيفی -تحليلی به اين نتيجه رسيدند كه مناطق نمونه گردشگری تحت پوشش قطب كرمانشاه
با ميزان  SL =/50008نسبت به ديگر مناطق در سطح بسيار خوب ،مناطق نمونه قطب اورامان با امتياز  1/00580در
رتبه دوم و در سطح متوسط و ساير مناطق در سطوح بعدی قرار دارناد .كااظمی و همنااران ( ،)0350در مقالاهای باا
عنوان "تدوين و اولويت بندی استراتژیهای مناسب توسعه گردشگری پايدار (مطالعاه ماوردی :اساتان لرساتان)" باا
استفاده از روشهای توصيفی -تحليلی و ميدانی به اين نتيجه رسيدند "ايجاد اشتغال" و "افزايش قيمت امالک" باه
ترتيب مهمترين نيروها در بين نيروهای ترغيب كننده و بازدارنده بودند .در ميان استراتژیهای ارائه شاده؛ باا ضاريب
 1/1803با تأكيد بر بهرهگيری بهينه و هدفمند از افزايش انگيزه مسافرت در بين مردم در جهت بهرهبرداری از جاذبه-
ها و فرآوردههای توريستی به منظور ايجاد اشتغال و درآمد برای مردم استان به عنوان بهترين استراتژی پيشنهاد می-
گردد .زنگی آبادی و همناران ( )0350در مقالهای با عنوان "تحليل فضايی شاخصهای توسعه گردشگری با اساتفاده
از مدل تاپسي  ،مطالعه موردی :شهرستانهای استان اصفهان" به اين نتيجه رسايدند كاه در باين شهرساتانهاای
استان ،شهرستان اصفهان با ضريب اولويت ،1/87در سطح فارا برخاوردار و شهرساتانهاای خمينایشاهر ،خوانساار،
دهاقان ،تيران و كرون ،فالورجان ،گلپايگان ،چادگان و نطنز با ضريب اولويت  1/0تا  1/1117در سطح فرو برخاوردار
يا محروم قرار گرفتهاند.
حيدری و همناران ( ،)0350در مقالهای با عنوان "بررسی و تحليل الگوی رفتااری گردشاگران در دسترسای باه
جاذبههای شهری با استفاده از  GISمطالعه موردی :شهر شيراز" با استفاده از روشهای ،ميدانی و توصايفی-تحليلای
بوده و دادههای اوليه به صورت پيمايشی از طريق پرسشنامه تهيه و به پايگاه داده در  GISتبديل گرديادهاناد .نتاايج
پژوهش نشان میدهد الگوی رفتاری گردشگران در شهر شيراز بهينه است به گونهای كه ميانگين طول مسير انحرافی
كه گردشگران در سطح شهر شيراز طی مینمايند 03 ،كيلومتر است .در اين پژوهش باا اساتفاده از اصاول و ضاوابط
شهرسازی و گردشگری ،بهينهترين مسيرها و سطوح گردشگری در شهر شيراز پيشنهاد شده است.
شم و همناران ( ،)0350در پژوهش خود تحت عنوان " تحليل و ارزيابی كاربرد روش تحليل سلساله مراتبای
فازی در اولويت بندی سناريوهای توسعه گردشگری روستايی ،مطالعه موردی :استان مازندران" باا اساتفاده از روش-
های كتابخانهای و ميدانی به اين نتيجه رسيدند كه مطلوب و محتمل بودن سه سناريو؛ توساعه گردشاگری ساالمت،
گردشگری روستاهای بنر و گردشگری خوراک اشاره دارد و بنابراين میتوان نتيجه گرفات سارمايهگاذاری در حاوزه
تحقق اين سه سناريو میتواند راهنار خوبی برای توسعه گردشگری روستايی در استان مازندران باشد.
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عينالی و همناران ( ،)0350در پژوهش خود تحت عنوان تحليل اثرگذاری جاذبههای گردشگری استان لرستان و
اولويتبندی آنها در راستای سرمايهگذاری و توسعه منطقهای با استفاده از روشهای كتابخانهای و ميدانی به اين
نتايج رسيدند كه نشان دهنده تفاوت زياد در سطح برخورداری مناطق نمونه پيشنهادی است ،به طوری كه مناطق
نمونه مورزرين و قلعه فلکايفالک به ترتيب با ضريب  1/15برخوردارترين و مناطق نمونه مخملكوه و كمالوند به
ترتيب با ضريب  1/13و  1/10به عنوان كم برخوردارترين گزينهها در بين مناطق نمونه گردشگری استان لرستان
بودهاند.
قليج خانی و احمدی ( ،)0350در مقاله خود تحت عنوان "اولويتبندی و سطحبندی استراحتگاههاای گردشاگری
بينراهی" با استفاده از روش های كتابخانهای و ميدانی به اين نتيجه رسيدند كه بسط طرح توسعه سطوح استراحتگاه
و بررسی موضوع با عنوان هدف قرار گرفتن استان گلستان به عنوان استان مقصد گردشگری از مهمترين پيشانهادها
نگارندگان در راستای ادامه تحقيق حاضر و تنامل منظور تحقيق میباشد.
استان كردستان به عنوان ينی از مناطق مستعد جهت توسعه گردشگری كشور به شمار میرود و ساينه پاذيرای
بخش زيادی از گردشگران داخلی میباشد .اين استان عالوه بر جاذبههای طبيعی ،تاريخی ،فرهنگی و مذهبی میتواند
از اقليم معتدل و امنانات تقريبا مناسب به عنوان عوامل مؤثر در جذب گردشگران باشد .هدف از اين مقالاه اولويات-
بندی جاذبههای گردشگری در راستای سرمايهگذاری بهينه و اقتصاادی جهات توساعه منطقاهای و پاسا گاويی باه
سوايت زير میباشد :كدام مناطق به لحاظ جاذبههای گردشگری دارای شرايط بهتری برای سرمايهگذاری است؟ كدام
يک از مناطق هدف گردشگری استان كردستان از پتانسيل باايتری باه منظاور توساعه زيرسااختهاای گردشاگری
برخوردار میباشد؟
مواد و روشها
تحقيق حاضر از نوع كاربردی و مبتنی بر روش توصيفی -تحليلی است .برای گردآوری دادهها و اطالعاات ماورد
نياز ،از روشهای ميدانی با تأكيد بر مشاهده و بازديد از منطقه و جاذبههای گردشگری و تنميال پرسشانامه در ماورد
بهرهمندی آنها از خدمات و زيرساختها 0استفاده شده است .برای تجزيه و تحليل دادهها از مادل تشاابه باه راهحال
ايدهآل 0بهره گرفته شده است (در مدل تاپسي  ،ماتري  n  mكه دارای  mگزينه و  nمعيار يا شاخص میباشد.
در اين الگوريتم ،فرض بر اين است كه مطلوبيت هر شاخص به طور يننواخت افزايشی يا كاهشی است .بدان صاورت
كه بهترين ارزش موجود از يک شاخص نشان دهنده ايدهآل مثبت بوده و بدترين ارزش موجود از آن مشخص كنناده
ايدهآل منفی خواهد بود .همچنين شاخصها مستقل از هم هستند .در ضمن فاصله يک گزينه از ايدهآل مثبت يا منفی
ممنن است به صورت اقليدسی از توان دوم و يا به صورت مجموع قدر مطلق از فواصل خطای (معاروف باه فواصال
 -0در تدوين مورد استفاده در اين تحقيق از طرح پژوهشی «مناطق نمونه و جاذبههای گردشگری استان كردستان» ،سازمان گردشگری ،ميراث فرهنگی و صنايع دستی اساتان
كردستان (به عنوان كارفرما) استفاده شده است.
)2 - Technique for Order Preference by Similarity to Ideal Solution (TOPSIS

شناسایی و اولویتبندی جاذبههای گردشگری در راستای توسعه منطقهای

218

بلوكی) محاسبه گردد ،كه اين امر بستگی به تبادل و جايگزينی در بين شاخصهاا دارد .در ايان باين ،گزيناه بهيناه،
گزينهای خواهد بود كه كمترين فاصله از راه حل ايدهآل و در عين حال دورترين فاصله از راه حل ايدهآل منفی داشاته
باشد (طاهرخانی.)0385 ،
مدلهای بهينهسازی از دوران نهضت صنعتی در جهان و بهخصوص از زمان جنگجهانی دوم همواره مورد توجاه
برنامهريزان بوده است .تأكيد اصلی مدلهای كالسيک بهينهساز بر وجود يک معيار سنجش (يا يک تابع هدف) باوده
است .در دهههای اخير محققين توسعه و برنامهريزی به مدلهای تصميمگيری چند معياره بارای تصاميمگياری روی
آوردند (طاهرخانی .)0385 ،ادبيات گستردهای درباره مساائل انتخااب پاروژه و اولوياتبنادی آنهاا وجاود دارد كاه در
برگيرنده روينردهای متعددی در اين زمينه است و جنبههای گوناگون مسئله يا مشنل را در نظر می گيارد .تصاميم-
گيری چندمعياره به طور گسترده در رتبهبندی يا انتخاب يک يا چند گزينه از بين مجموعهای از گزينههای موجاود باا
رعايت معيارهای متعدد كه معمويً با هم مغاير هستند ،باهكاار مایرود (هاواناگ و همنااران .)0580 ،در ايان راساتا
تننيک تاپسي و وينور به عنوان يک روش تصميمگيری چند شاخصه ،روشی سااده ولای كارآماد در اولوياتبنادی
محسوب میگردد كه در سال  0553توسط چن و هوانگ با ارجاع به كار هوانگ و ياون ( )0580مطارح شاده اسات.
دنگ و همناران در بيان قابليتهای تاپسي به عنوان يک روينرد چند معياره ،موارد زير را در نظر گرفته است:


داشتن مفهوم منطقی و قابل درک



ساده بودن محاسبات



توانايی باي در نشان دادن مراحل انجام كار برای اجرای بهتر كاركردهای مجموعاه بارای هرياک از معيارهاای
ارزيابی در يک شنل و رابطه ساده رياضی



وارد كردن وزنهای انتخابی به صورت مقايسهای برای هريک از پديدهها يا اهداف در فرآيند مقايسه

در مدل تاپسي  ،ترجيح موضوعی معمويً به وسيله تصميمگيریهای مبتنای بار تجربياات شخصای ،ترجيحاات
سازمانی كارفرما ،دانش و درک مسئله از طريق تننيکهای استنباط ترجيحای مانناد فرآيناد تحليال سلساله مراتبای
) (AHPتعيين میشود كه تحت عنوان وزندهی از آن يااد مایشاود كاه در مطالعاه اسااس وزندهای متغيرهاا بار
ترجيحات سازمانی كارفرما استوار است.
منطقه مورد مطالعه

استان كردستان در موقعيت جغرافيايی بين  00درجه و  30دقيقه تا  08درجه و  01دقيقه طاول جغرافياايی و 30
درجه و  00دقيقه تا  31درجه و  31دقيقه عرض جغرافيايی و با  08030كيلومتر مربع وسعت ،حدود  %0/7از مسااحت
در مجاورت مرز كشور عرا قرار گرفته است و مرزهای شمالی ،شمال شرقی ،و شرقی و جنوب آن در داخل كشاور را
استانهای آذربايجان غربی ،زنجان ،همدان و كرمانشاه تشانيل مایدهناد ،براسااس آماارگيری و آخارين تقسايمات
كشوری در سال  ، 0351استان كردستان دارای  5شهرستان 03 ،شهر 07 ،بخش و  83دهستان اسات .شاهر سانندج
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مركز استان است و شهرستانهای آن شامل سقز ،بانه ،بيجار ،قروه ،مريوان ،سنندج ،كامياران ،ديواندره و سروآباد مای
باشد( .نقشۀ شماره  .)0اين استان به طور كلی تحت تأثير دو جريان عمده گرم و سرد قرار دارد و اقليمهای گوناگون را
به وجود میآورد .بيشترين ميزبان بارش جوی در ناحيه غربی حدود  811ميلیمتر در سال و كمترين ميازان بارنادگی
آن در ناحيه شرقی حدود  011ميلیمتر در سال است و به سبب برخاورداری از شارايط مناساب آب و هاوايی و قارار
گرفتن در مسير راههای ارتباطی ينی از كانونهای زيست بشر ،در دوران بيش از تاري بوده است .همچنين از لحااظ
قدمت و سابقه تاريخی ،دارای جاذبه تاريخی ،مذهبی و طبيعی زيادی بوده است كه هر ساله گردشگران زياادی را باه
خود جلب میكند.

شکل  -نقشه موقعيت سياسی استان كردستان

نتايج
با توجه به اينكه تحقيق ،مقابله بين فنر و انديشه اوليه با واقعيتها و حقايق موجود است ،بنابراين در اين تحقيق
جهت پاس گويی به سؤايت و سنجش درستی تحقق اوليه تحقيق و واقعيتهاا ،اطالعاات و دادههاا از منطقاه ماورد
مطالعه به شرح جدول  0جمعآوری گرديده و شاخصهای ماتري ارائه گرديد .يافتههای اين پاژوهش باا اساتفاده از
روش توصيفی -تحليلی و ميدانی (پرسشنامه) انجام شد .به اين ترتيب كه ابتدا اطالعات و آمار مورد نياز در ارتباط باا
زيرساختهای مربوط به گردشگری در سطح استان مورد مطالعه و جمعآوری گرديد .سپ از طريق مدل تاپساي و
واينور به رتبهبندی جاذبههای گردشگری استان و تعيين ضريب اهميت هر يک از شاخصها پرداخته شد.
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شاخصهای مورد نظر عبارتند از :وضعيت دسترسی ،كيفيت راه ،موقعيت اقليمی منطقه ،وضعيت توپوگرافی ،تناوع
پوشش گياهی ،تنوع و كيفيت منابع آب ،زيربناهای اولياه منطقاه ،تأسيساات اقاامتی-پاذيرايی ،تساهيالت خادماتی،
تجهيزات ورزشی -تفريحی ،تنوع جاذبههای گردشگری ،گستردگی بازارها (محلی تا بينالمللی) ،ماههای گردشاگری،
فاصله از مركز استان و شهرستان .
برای تعيين وزن شاخصها ابتدا با طرح پرسشنامه ،از نظرات كارشناسان استفاده گردياده اسات .باه طاوری كاه
نظرات كارشناسان جمع شده و از آنها ميانگين گرفته شده است و از آن به عنوان وزن مرجع استفاده شده و در مرحله
بعد از تننيک  AHPاستفاده شده است .به عبارت ديگر ،در تعيين وزن هريک از شاخصها از ترجيحاات و وزنهاای
ارائه شده از طرف سازمان گردشگری ،ميراث فرهنگی و صنايع دستی اساتان كردساتان باه عناوان كارفرماای طارح
پژوهشی «مناطق نمونه و جاذبههای گردشگری استان كردستان» استفاده شده است .البته يزم به ذكر اسات كاه در
مورد وزنها با كارشناسان گردشگری مجتمعهای گردشگری استان كردستان نيز تبادل نظر شده كه در جدول زير باه
آن اشاره شده است.
با توجه به ضريب وزنها ،متغيرها در ماتري ها ضريب شاده و مااتري دادههاای اساتاندارد ،پا از وزندهای
مشخص شده است و برای وزندهی از روش تحليل سلسله مراتبی با استفاده از مرحله  0آن كاه تعياين اهميات هار
معيار بر اساس مقياس  5كميتی ساعتی میباشد بهره گرفته شده است.
جدول  : 0اولويتبندی جاذبههای گردشگری منطقه مورد مطالعه با استقاده از تننيک تاپسي انجام گرفته اسات
كه برای تعيين رتبهبندی آن بر مبنای روش ال پی متريک توسعه يافته است .همچنين اين مدل نشان می دهاد كاه
مناطق نمونه گردشگری درياچه زريوار ،مجموعه پارک تفريحی آبيدار و روستای اروماانتخات هار كادام باا ضاريب
 1/800 ،1/870و  1/771هر كدام به ترتيب رتبه كه به دليل دسترسی به خدمات و زيرساختهای بهتر و باا داشاتن
جاذبههای تاريخی و طبيعی رتبههای  0 ،0و  3را به خود اختصاص دادهاند ولی مناطق نمونه گردشگری بازار قاديمی
سقز ،بازار مرزی باشما و منطقه حفاظت شده بيجار با ميزان  1/ 308 ،1/030و 1/370كمترين رتبههاا را در منطقاه
نمونه گردشگری در منطقه مورد مطالعه به خود اختصاص داده اند.
تحليل فضايی گزينههای مناطق نمونه گردشگری استان كردستان با در نظر گرفتن معيارهای مورد نظر بهمنظاور
تعيين ضريب جايگاه هر يک از  01منطقه نمونه گردشگری استان كردستان كه با استفاده از تننيک واينور محاسابه
شده است نشان میدهد كه تفاوت معناداری ميان گزينههاای پيشانهادی وجاود دارد .باهطاوری كاه منااطق نموناه
گردشگری مجموعه پارک آبيدار در شهرستان سنندج ،درياچه زريوار در شهرستان مريوان توجه به منحصر بهفرد بودن
جاذبهها و معروفيت بينالمللی آنها و استقرار واحدهای خدماتی ،پذيرايی -اقاامتی ،ارائاه خادمات زيرسااختی وغياره
منطقه روستای اورمانتخت بهدليل برخورداری از امنانات شهر و جاذبه تاريخی ديدنی به ترتيب با ضريب برخورداری
 1/013 ،1/170 ،1/117دارای بايترين سطح برخورداری از معيارهای مورد نظر بودهاند .از طرفی ديگر مناطق نموناه
گردشگری پيشنهادی قرآننگل و بازار قديمی سقز پايينتريين رتباه باه ترتياب باا ساطح برخاورداری از معيارهاای
تأثيرگذار بهترتيب 1/853و  1/877كم برخوردارترين گزينهها در بين مناطق نمونه گردشگری استان لرستان بودهاند.
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جدول  -6اولويتبندی جاذبههای گردشگری استان كردستان با مدل وايکور
مناطق نمونه گردشگری

پالنگان
بازار مرزی باشما
درياچه زريوار
درياچه سدشهيدكاظمی
قلعه باستانی زيويه
درياچه سدقشال
بازار قديمی سقز
موزه سنندج
بازار سرپوشيده بيجار
مسجد جامع سنندج

مقدار

رتبه

ويکور

ويکور

1/771
1/817
1/170
1/000
1/337
1/330
1/877
1/301
1/008
1/051

01
08
0
5
8
7
05
1
0
01

مناطق نمونه گردشگری

روستای اورمانتخت
مجموعه پارک آبيدار
غار باستانی كرفتو
عمارت خسروآباد
قرآن نگل
منطقه حفاظت شده بيجار
منطقه سارال
منطقه چهلچشمه
اورمان
قلعه باستانی قمچقان

مقدار
ويکور

1/013
1/117
1/700
1/118
1/853
1/101
1/101
1/138
1/018
1/815

رتبه ويکور

3
0
00
00
01
00
00
03
0
07

مأخذ :يافتههای تحقيق 0353

نتيجهگيری و پيشنهادات
گردشگری بهعنوان صنعتی نوپا در سالهای اخير تأثيرات زيادی بر وضعيت اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی جهان
داشته است .ايجاد اشتغال ،ارزآوری ،تعادل منطقهای ،كمک باه صالح جهاانی ،كماک باه سارمايهگاذاری در مياراث
فرهنگی ،بهسازی محيط ،كمک به بهسازی زيستگاههای حياتوحش ،توسعه نواحی دارای جاذباههاای گردشاگری و
جلوگيری از برون كوچی جمعيت و مانند آن ،از جمله مزايای اين صنعت بوده است .به عبارت ديگار ،گردشاگری باه
عنوان ينی از پايههای اقتصاد ،می تواند نقش مهمی در توسعه و پيشرفت مناطق به عهده داشته باشد و بهعنوان ينی
از راهبردها و عوامل توسعه در مناطق ،اهميت بسزايی دارد و اهميت آن زمانی است كاه بتواناد در توساعه پايادار باه
تنظيم روابط بين سه عنصار جامعاه ميزباان (سااكنين محلای) ،ناواحی طبيعای (مناان گردشاگری) و توريساتهاا
(گردشگران) بپردازد كه اين خود از اثرات گردشگری است .اين صنعت در چارچوب طرحهاای آمايشای اعام از ملای،
منطقهای و محلی ينی ابزارها و مؤلفههای مهم توسعه و محروميت زدائی به شمار میرود كه مهمترين عوامل عمران
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ناحيهای است.

شکل  -رتبهبندی جاذبههای گردشگری در محدوده مورد مطالعه

در اين فرايند انتقال دانش ،اطالعات ،پول و غياره در كناار سارمايهگاذاریهاای دولات در قالاب ارائاه خادمات
زيرساختی و نيز سرمايهگذاریهای بخش عمومی و خصوصی در شنل تسهيالت اقامتی -پذيرايی ،خدمات گردشگری
و غيره منجر به شنوفايی اقتصادی مناطق پيرامونی شده و در نهايت منجر به بهبود شرايط اقتصادی -اجتماعی آنها
می شود و زمينه را برای نيل به توسعه پايدار منطقه فراهم میسازد .بهطوری كه امير حاجیلاو و همنااران ( )0350در
مطالعه خود با عنوان "ارزيابی و اولويتبندی اثرات گردشگری در سطح ملی با استفاده از تننياک تاپساي "باه ايان
نتايج رسيدند كه بين پيامدهای گردشگری بيشترين آثار مثبت مربوط به ابعاد اقتصادی و اجتماعی و كمترين پيامادها
مربوط به اثرات محيطی میباشد .همچنين رحيمی و رنجبر ( ،)0350در تحقيق خود با عنوان "ارزيابی و اولويتبنادی
جاذبههای اكوتوريسم (روستاهای هدف گردشگری استان چهارمحال و بختياری) ،ضمن بررسی نظريههای مختلف ،به
اين نتيجه رسيدند كه روستاهای ده چشمه ،هوره و آتشگاه باه ترتياب از شارايط بهتاری باه منظاور سارمايهگاذاری
برخوردار هستند و به ترتيب اولويت  0تا  3را به خود اختصاص داده و ساير روستاها در اولويتهای بعدی قرار دارند كه
در اين ميان روستای دزک اولويت آخر (اولويت  )00را به خود اختصااص داده اسات .عيناالی و همنااران ( ،)0387در
مطالعه خود با عنوان "اولويت بندی مناطق نمونه گردشگری استان زنجان در راستای توسعه منطقهای" به اين نتيجاه
رسيدند كه مناطق نمونه گردشگری گنبدسلطانيه ،غاركتلهخور ،سد كينهورس ،پنجهعلی و سد تهام باه ترتياب دارای
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بايترين سطوح برخورداری از معيارهای مورد نظر برای جذب سرمايهگذاری در منطقه مورد مطالعه بوده است .بنابراين
اين تحقيق با پژوهش حاضر همسويی خاصی دارد .لذا به منظور اولويتبندی مناطق نمونه گردشگری مطالعاه حاضار
انجام شد و در نهايت مشخص گرديد با استفاده از تننيک واينور مناطق نمونه گردشگری مجموعاه پاارک تفريحای
آبيدار ،درياچه زريوار ،روستای اورمانتخت هر كدام با ضريب  1/170 ،1/117و  1/013و رتبهی  0 ،0و  3و از ساوی
ديگر ،با استفاده از مدل تاپسي مناطق نمونه گردشگری درياچه زريوار ،مجموعه پاارک تفريحای آبيادار و روساتای
اورمانتخت هر كدام با ضريب 1/800 ،1/870و  1/77و با رتبه  0 ،0و  3به ترتيب دارای بايترين سطوح برخاورداری
از معيارهای مورد نظر بودهاند كه از دييل انتخاب اين جاذبهها میتوان به موارد زير اشاره كرد :از يکسو به دليل دارا
بودن امنانات بيشتر و نزديک بودن به مركز شهر ،جذب سرمايههای خصوصای ،تبلياغ رساانههاای اساتان در ماورد
جاذبهها ،دسترسی به خدمات و تسهيالت بهداشتی و زيربنايی ،نسبت به ديگر جاذبههاا را دارا باوده اسات و از ساوی
ديگر به دليل دسترسی به جاذبهها و داشتن آب و هوای مساعد و طبيعت بنر توانسته است هر ساله زمينه گردشگران
فراوانی در سطح كشور را به خود جذب كند .همچنين بر اين اساس در اين استان بايد مناطقی كاه از نزدينای نسابی
كمتری به وضعيت ايدهآل برخوردارند را تقويت و مناطقی كه رتبه بايتری دارند را برای واگذاری باه سارمايهگاذاران
آماده كرد؛ چون واگذاری مناطق با رتبه پايين به سرمايهگذار و سرمايهگاذاری توساط سارمايهگاذاران در داخال ايان
مناطق ،توجيه اقتصادی نداشته و باعث اتالف منابع و عدم تحقق اهاداف خواهاد شاد .از ساوی ديگار برناماهريازان
گردشگری استان با بهكارگيری روشهای كمّی ،همچون روشهای تصميمگيری چندشاخصه در تصاميمگياریهاای
مديريتی ،میتوانند قابليت اطمينان تصميمگيری را افزايش دهند.ننته قابل ذكر اين است كه ،اين مقاله به تركياب دو
مدل تاپسي و واينور پرداخته است كه برای دستيابی به تصميمات كارآتر ،ضعف هار ياک باا نقااط قاوت ديگاری
جبران میشود و بهتر میتوان در راستای سرمايهگذاری در مناطق مورد مطالعه قدم برداشت.
صنعت گردشگری را به عنوان يک سياست و راهبرد ملّی ،بايد توسعه داد :ترغيب افراد به ايرانگاردی باا تبليغاات
مناسب ،اعطای تسهيالت و ايجاد صندو های گردشگری توسط سازمانهای مرتبط كه به توسعه صنعت گردشاگری
ايران میانجامد و كردستان از آن بیبهره نخواهد ماند توزيع ينسان زيرساختهای گردشگری در ساطح شهرساتان-
های استان كردستان و ايجاد تعادل منطقهای در اين زمينه؛
 -0گردشگری بهعنوان شاخصی برای توسعه در منطقه مورد مطالعه ،میتواند راهبردی در جهت شناخت اساتعداد
و توانمندیهای استان و گسترش خردمندانه برای جاذبهها كه بايد از استانداردهای ويژه توسعه گردشاگری بهارهمناد
باشند رونق پيدا كند.
-0ارتقای كيفيت زيرساختهای موجود برای افزايش رضايت گردشگران و جذب بيشتر گردشگردر مناطق نموناه
گردشگری
-3توجه ارگانهای محلی و خصوصی برای سرمايهگذاری در جاذبههای گردشگری مناطق پارک تفريحی آبيادار،
درياچه زريوار ،روستای اورمانتخت
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 -0انتقال سرمايه و پول در مقياسهای محلی و منطقهای ،در جاذبههای گردشگری بهخصوص جاذباههاای كاه
پتانسيل خوبی برای سرمايهگذاری دارند مانند پارک تفريحی آبيدار ،درياچه زريوار ،روستای اورمانتخت
 -0استفاده ار توانهای طبيعی در جهت رونق گردشگری و ورود گردشگران به اين جاذبهها
منابع
ابراهيم زاده ،ع .و آقاسی زاده ،ع .0388 .تحليل عوامل مؤثر بر گسترش گردشگری در ناحيه ساحلی چابهار با اساتفاده
از مدل راهبردی سوت ،مطالعه و پژوهشهای شهری و منطقهای.008-017 :)0(0 ،
امير حاجلو ،ا ،.توييی ،س ،.زنگانه ،ا .و زنگانه ،ا .0350 .ارزيابی و اولويتبندی اثارات گردشاگری در ساطح ملای باا
استفاده از تننيک  ،Topsisفصلنامه برنامهريزی منطقهای.00-01 :)01(3 ،
برقی ،ح .و قنبری ،ی .0388 .نقش صنعت گردشگری در توسعه و احيای صنايع دستی در استان اصافهان ،مجموعاه
مقايت همايش بين المللی صنايع دستی و ارتباط با صنعت توريسم 05 ،و  31مهر ،دانشگاه اصفهان.
توييی ،س .0380 .مروری بر صنعت گردشگری ،چاپ اول ،نشر دانشگاه تربيت معلم ،تهران 030 ،ص.
حيدری ،ر ،صفر پور ،م ،آذری ،ک .0350 .بررسی و تحليل الگوی رفتااری گردشاگران در دسترسای باه جاذباههاای
شهری با استفاده از  GISمطالعه موردی :شهر شيراز ،مجله پژوهش و برنامه ريزی شهری.0-00 :)00(0 ،
رحيمی ،د .و رنجبر دستنانی ،م .0350 .ارزيابی و اولويتبندی جاذبه هاای اكوتوريسام روساتاهای هادف گردشاگری
استان چهار محال و بختياری ،مطالعات و پژوهشهای شهری و منطقهای.030-001:)00(0 ،
رضوانی ،م .ر .0371 .توسعه گردشگريی روستايی ،تهران ،انتشارات دانشگاه تهران 011 ،ص.
ركنالدين افتخاری ،ع .و پورطاهری ،م .و آقا محمدی ،م .0351 .نقش مناطق نموناه گردشاگری در توساعه منااطق
عشايری (مطالعه موردی :منطقه نمونه گردشگری الوند شهرستان همدان) ،مجله گردشگری و توسعه-70 :)0(0 ،
.05
زنگی آبادی ،ع ،.پورعيدی وند ،ل ،.حيادری پاور ،ا .و مصالحی ،م .0350 .تحليال فضاايی شااخصهاای توساعه ی
گردشگری با استفاده از مدل  TOPSISTمطالعه موردی :شهرستانهای استان اصفهان ،مجلهی جغرافيا و توسعه
شهری.00-73 :)0(0 ،
زياری ،ک .0380 .اصول و روشهای برنامهريزی منطقهای ،انتشارات دانشگاه يزد ،چاپ چهارم 000 ،ص.
سازمان برنامه و بوجود .0370 .صنعت جهانگردی در ايران ،انتشارات سازمان برنامه و بودجه.
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شريف زاده ،ا .و راد نژاد ،ه .0387 .توسعه پايدار و گردشگری روستايی ،ماهنامه اقتصاد جهاد ،خرداد و تيار مااه001 ،و
.10-00 :000
شم  ،ش .ر ،.حسينی ،ا .ح .و خورشيديان ،ر .0350 .تحليل و ارزيابی كاربرد روش تحليل سلساله مراتبای فاازی در
اولويتبندی سناريوهاس توسعه گردشگری روستايی ،مطالعه موردی :استان مازندران ،مجله برنامه ريزی و توسعه
گردشگری.008-078 :)08(0 ،
صدر موسوی ،م .و دخيلی كهنمويی ،ج .0383 .درآمد بر برنامهريزی تفريحگاههای توريستی ،نشاريه دانشانده علاوم
انسانی و اجتماعی ،دانشگاه تبريز.011-50 :07 ،
صرافی ،م .0375 .مبانی برنامهريزی توسعه منطقهای ،دفتر آمايش سرزمين و برنامهريزی منطقهای ،سازمان ماديريت
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Abstract
Today, tourism is an activity is one of the high income activities in the world
that has economic, social and cultural development values and it can play an
important role in the development of underdeveloped regions. The purpose of this
study is the prioritization of tourist areas of Kurdistan. The study seeks to answer
which of the tourist attraction regions have better conditions for direct investment
and development. The type of this research study is applied descriptive analytical
method of research, and library and field study methods (observation, interviews,
and questionnaires) were used for collecting data. In order to analyze data VIKOR
and TOPSIS models were used. The results using TOPSIS indicate that the samples
areas for tourism such as the Abider, Zarivar Lake, Village Oraman Takht
amusement park each have a coefficient of 0.007, 0.071, and .103 and with rank of
1, 2 and 3 and the other samples tourism areas Zarivar Lake, Abider tourism area,
and Village Oraman Takht amusement park each with a coefficient of 0.872, 0.851
and 0.77 and with rank 1, 2 and 3 respectively.
Keywords: Economic investment, economic development, VIKOR and
TOPSIS models, the Kurdistan Province.
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