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 3چکیده
مهمی در ابعاد مختلف تواند تأثیرات گذاری جهت توسعه مناطق مستعد گردشگری میسرمایه

 عدم به را اطمینان گردشگری داشته باشد از این رو سرمایه گذاران باید منطقی عمل کنند و منطق

ترجیح دهند لذا در این پژوهش به ارزیابی وضعیت مناطق نمونه گردشگری قطب قصرشیرین  اطمینان

ای توسعه -یقات کاربردیجهت سرمایه گذاری منطقی پرداخته شده است. پژوهش حاضر از جمله تحق

نمونه و روش ابزار گردآوری اطالعات پرسشنامه باشد. میدانی می و اسنادی تحقیق آن روش است که

تعیین شاخص برای پژوهش حاضر  11ابتدا از طریق پرسشنامه دلفی باشد که گیری تصادفی ساده می

در و ی طراحی گردیده است، های بعدهای پژوهش پرسشنامه، سپس با عنایت به شاخصه استگردید

برای انتخاب گزینه  TOPSISگیری چند معیاره ادامه جهت رسیدن به اهداف پژوهش از تکنیک تصمیم

منطقه نمونه این پژوهش نتایج استفاده شده است. بر این اساس  هستندریسک کمتربرتر که دارای 

 2452/1، چهارقاپی با امتیاز 2228/1، سراب گلین با امتیاز 5228/1گردشگری آبشار پیران با امتیاز 

گذار باشند که واگذاری این مناطق به سرمایهبرتر قطب گردشگری قصرشیرین میی مناطق نمونه

از یک قرار دارند. ارزیابی صورت گرفته های بعدی و سایر مناطق در اولویتاست منطقی ارزیابی شده 

گذاری منطقی ن جهت سرمایهاارگذبه سرمایه گرهای مهم مدیریتی و از سوی دیسو در تصمیم گیری

 کمک خواهد نمود.
 

،  TOPSISگیری چند معیاره مناطق نمونه گردشگری، سرمایه گذاری، تکنیک تصمیم :کلیدی واژگان

 قصرشیرین
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 مقدمه

 طرح مسأله
عنوان یک ابزار و بهرود می شمار به حاضر قرن اقتصادی هایکهمحر بزرگترین از یکی توریسم

 و خارجی، داخلی منابع همزمان بکارگیری و ترکیب با که این صنعتطوریبه باشدمطرح میاقتصادی 

( و Doswill, 2005: 112) دارد دنبال بهرا  زیادی فرهنگی و محیطی زیست اقتصادی، اجتماعی، منافع

(Liu et al., 2006: 159) ای اهمیت گردشگری به اندازه. (111: 1955زاده، زاده و آقاسی)ابراهیم و

 8/1تعداد گردشگران به  2121بینی کرده است در سال است که سازمان جهانی گردشگری پیش

 و توریسم به متعلق جهان اقتصاد نقدینگی حجم از درصد 11 که حدود. بطوریرسدمی میلیارد نفر

 شودمی تأمین توریستی درآمدهای طریق از جهان مخارج کل از درصد 12 و توریسم است صنعت

که این امر باعث شده است  (.5: 1921)خالدی و همکاران، ( و 222: 1955)زیاری و خدادادی، 

 ریزیبرنامه آن گسترش برای دنیا کجای هر در ملی و ایمنطقه ریزان محلی،برنامه و مدیران از بسیاری

های گردشگری به مکان ویژه نگاه به عبارتی(. 81: 1952امین بیدختی و همکاران، ) نمایند تالش و

)سبک خیز و  دندار جغرافیایی مناطق در توسعه ایویژه جایگاه و درآمدزا که نقش پتانسیل عنوانبه

این مناطق در  گذاریسرمایه به عبارتی(. 29: 1921)فتوحی و همکاران، ( و 22: 1921همکاران، 

گذاری سرمایه. لذا باشد میزبان جوامع همه جانبه توسعه و رشد جهت در کارآمد ابزاری عنوانبه تواندمی

های تفریحی و گردشگری متنوع هستند موجب گسترش روابط بین در کشورهایی که دارای مکان

ین با ا .(Ash, 2005)( و 22: 1921)تقوایی و همکاران،  شودهای اقتصادی میو سایر فعالیت یبخش

 هایسیاست شامل ایمنطقه و ملی هایویژگی و شرایط تابع منطقه هر در گردشگری رونق رویکرد

 کیفیت و کمیت تاریخی، و طبیعی هایجاذبه منطقه، هر سیاسی و فرهنگی عوامل اجتماعی، دولت،

باعث توسعه لذا تالش جهت سرمایه گذاری در این مناطق  (.94: 1951)مداح،  شده است ارائه خدمات

عنوان یکی از کشورهای در حال  ایران به همه ابعاد گردشگری و توسعه جوامع محلی خواهد شد.

رسد ای نه چندان دور به پایان میعنوان منبع اصلی کسب درآمد در آیندهتوسعه که ذخایر نفتی آن به

کسب درآمد بجای منابع برای رسیدن به توسعه همه جانبه و پایدار و همچنین جایگزینی منابع جدید 

 :1921بیگی فیروزی،) باشدهای گردشگری خود مینفتی نیازمند استفاده از تمامی امکانات و قابلیت

تفکر ایجاد مناطق نمونه  ،توسعه گردشگری در کشورجدید جهت یکی از تفکرات در دهه اخیر (. 8

 1111به طوری که بیش از  است ها بودهگردشگری و توسعه مناطق مستعد گردشگری در استان

کر منطقی پیش رویم که با این تفچنانچه  منطقه نمونه گردشگری در کشور شناسایی شده است.

 استفاده مناسبی جهت و راهکارهای است داری سرمایه نظام هایفعالیت از ایشاخه گردشگری صنعت

 و بایسته مطمئناً به آنچه شایسته. (1951)چالز،  باشندمی خود خدادادی هایثروت و امکانات از بهتر
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باید به این امر توجه  در این زمینهلذا  .دست خواهیم یافتایران است در توسعه صنعت گردشگری 

 گردشگریمقصدهای از برخی منطقه، یک در که کندمی ایجاب زمانی و مالی هایکه محدودیت نمود

 هاینهاده و نمایند بیشتری دریافت تسهیالت و خدمات یابند، توسعه سریعتر دیگر برخی به نسبت

 (. 21: 1921ضیایی و شجاعی، ) یابد تخصیص آنها به بیشتر ایسرمایه

 

 اهداف پژوهش
 گردد.پژوهش به صورت ذیل مطرح میاهداف ، مطرح شده و مسئلهموضوع اهمیت  به توجه با 

 گردشگری قصرشیرینقطب در احداث مناطق نمونه گردشگری  های موثر جهتارزیابی شاخص 

 قصرشیرین نمونه گردشگری قطب های گردشگری در مناطق ظرفیتبندی اولویت 

 گذارانقطب گردشگری قصرشیرین جهت واگذاری به سرمایهدر  گردشگریبندی مناطق نمونهسطح 

 

 سواالت پژوهش
پاسیخ   این زمینه پژوهش حاضر در پیی با عنایت به موضوع پژوهش حاضر و مباحث مطرح شده در 

 باشد.ذیل می به سواالت
 ؟داردنه گردشگری بندی مناطق نموبیشترین تاثیر را در اولویت شاخص کدام 

گیذاری  قصرشییرین جهیت سیرمایه   گردشگری از مناطق نمونه گردشگری تحت پوشش قطب  ییک کدام 

 باشند.می باالتردارای پتانسیل 

در چیه سیطحی   از لحیا  توسیعه   قطب گردشگری قصرشییرین   تحت پوشش  گردشگریمناطق نمونه  

 قرار دارند؟

 

 شینه پژوهشپ

از مباحیث جالیب در   گیذاری در ایین منیاطق    و سیرمایه بندی و رتبهمناطق نمونه گردشگری بحث 

 بیه بررسیی   قسیمت از پیژوهش  ایین   درین مقولیه توجیه زییادی نشیده اسیت      که به ا گردشگری است

 پرداخته شده است.  ابعاد متفاوت آن و زمینه این در  ی مهم صورت گرفتههاپژوهش

کشور برگزیده از لحیا  گردشیگری نمیوده نتیایج      92بندی ( اقدام به رتبه1221) تانگ و رچانانوند

فرهنگی و هزینیه زنیدگی    -، زیبایی طبیعی، موقعیت اجتماعیآب و هوااین مطالعه نشان داده است که 

بندی منیاطق  به رتبه (1222) . بوکلیاست های مقصد گردشگری بودهعوامل موثر در جذابیت نیترمهم

( 1952) کدیور و سقایی .(Papageorgiou & Brotherton, 1999: 271) پردازداساس ظرفیت برد می بر

ری پایداری محییط بیه خطیر    اند که در صورت عدم ساماندهی مناطق گردشگبه این نتیجه دست یافته
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ی هیا ای از لحیا  جاذبیه  منطقیه اگر که  ( نشان داده1952) و دانشورزنجانی سی یپژوهش تقدافتد. می

شیود.  غنی باشد و به لحا  امکانات گردشگری به آن توجیه نشیود، بیا شکسیت مواجیه میی       گردشگری

 گییذاری توسییعه گردشییگری قییومی در روسییتاهای هییدف( بییه بررسییی اثر1952) و همکییاران حسییینی

استان سیمنان  گردشگری  مناطق نمونه یبندتیاولو به (1952) خواهصفاه وگردشگری استان کرمانشاه 

منیاطق نمونیه    ریتیأث ( بیه مطالعیه   1952) . تیوکلی و همکیاران  انید گیذار پرداختیه  هیجهت جذب سرما

هیای  اولویت( به 1952) و همکاران اند. عاشریگردشگری در محرومیت زدایی منطقه اورامانات پرداخته

( به بررسیی مفهیوم   1952) اکوتوریستی شهرستان ارومیه و ضیایی و شجاعیسرمایه گذاری در مناطق 

( بیه  1921) انید. افتخیاری و همکیاران   م نیو پرداختیه  عنوان یک مفهوسطح بندی مناطق گردشگری به

 رنجبردسیتنانی انید.  پرداختیه  های گردشگری در مناطق نمونه روستایی شهرسیتان بندی ظرفیتاولویت

منییاطق دشییگری و بنییدی منییاطق نمونییه گربییه رتبییه( 1921) دسییتنانیبییر و رحیمییی و رنج( 1921)

   .اندپرداخته اکوتوریسمی روستاهای هدف گردشگری استان چهارمحال و بختیاری

 

 و مبانی نظریا هدیدگاه ،مفاهیم

 گردشگری توسعه
 و تکاملی مراحل از عبور با نیافتگی توسعه و اولیه شرایط از جوامع آن طی که است فرایندی توسعه

: 1921)مومنی و صابر،  شد دنخواه تبدیل یافته توسعه جوامع بهو کیفی  کمی هایدگرگونی و تحمل

-مشی خط و ریزیاز برنامه برآمده ای،منطقه هر در گردشگری هایفعالیت بخشی رونق و توسعه (.152-151

توسعه صنعت گردشگری دارای ریزی مدون برنامه به عبارتی. شودمی تدوین منطقه آن برای که است هایی

)الوانی و پیروز بخت،  ،(54: 1952)طیبی و همکاران،  استشماری بیمزایای اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی 

و گردشگران، مردم منطقه شامل گردشگری صنعت در توسعه  همچنین عوامل مهم(. 112 :1958

 آورد که دروجود می ای را بهعامل، منطقهمیزان انطباق و همپوشی این سه  باشد کههای مقصد میویژگی

 (.24: 1921 )بیگی فیروزی، کندآن، توسعه همبافته تحقق پیدا می

 

 مناطق نمونه گردشگری

هیای مهیم   دلییل وجیود جاذبیه   اساس تعریف مناطق نمونه گردشگری محدودهایی هستند که به بر

منظور ارائه کلیه گردشگری به ساتیتأسی از امجموعهی توسعه، قابلیت احداث هالیو پتانسگردشگری 

ی مورد نیاز گردشگران در یک مکان واحد را دارد. محل ایجاد منطقه نمونه گردشگری و کاالهاخدمات 

زاده، تقیی ) ،(Tsai & et al, 2010: 118) باشد های و یا در تعامل متناسب با آنهاتواند در جوار جاذبهمی

1921 :22  .) 
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 تقسیم بندی مناطق نمونه گردشگری

 باشد.ذیل میشرح این تقسیم بندی به که شوند تقسیم مینوع  4گردشگری به مناطق نمونه 

ای است که با هدف جذب گردشگران خیارجی طراحیی   ی: منطقهالمللنیبمناطق نمونه گردشگری  (الف

 هکتار خواهد بود.  911شود حداقل مساحت و تجهیز می

ی است که با هدف جذب گردشگران ایرانی از سراسیر کشیور   امنطقهمناطق نمونه گردشگری ملی:  (ب

 هکتار خواهد بود. 111و حداقل مساحت آن  شودیم زیو تجهطراحی 

طراحیی و  ای است که با هیدف جیذب گردشیگران اسیتانی     ج( مناطق نمونه گردشگری استانی: منطقه

 هکتار خواهد بود.   81شود و حداقل مساحت آن تجهیز می

ای که با هیدف جیذب گردشیگران ییک ییا چنید شهرسیتان        د( مناطق نمونه گردشگری محلی: منطقه

 (.1921هکتار خواهد بود)افتخاری و همکاران، 91شود و حداقل مساحت آن طراحی و تجهیز می

 

 گردشگریسرمایه گذاری در و  سرمایه گذار
 و اجرایی هایطرح تهیه مسئولیت که است دولتی غیر حقوقی یا حقیقی شخص سرمایه گذار هر

 در مخابرات و آب، برق، راه، گاز قبیل از نیاز مورد هایزیرساخت ایجاد را برای الزم سرمایه تأمین

. (8: 1952احمدی، ) دارد اختیار در را گذاری سرمایه از ناشی کلیه حقوق و پذیرفته را منطقه داخل

 عمل کنند بنابراین منطقی گذاران مایه سر که است این بر فرض گذاری سرمایه در و اقتصاد در معموالً

از سوی  .(41: 1952خواه، )صفاه دهندمی ترجیح اطمینان عدم به را اطمینان منطق گذارانسرمایه

 بخش گردشگریدیگر امروزه ارتباط مثبت بین رشد اقتصادی و گردشگری مشوق سرمایه گذاری در 

مستلزم شناسایی اول در گام زنجیره گردشگری  رتی سرمایه گذاری در اجزاء مختلفاست. به عباشده 

 1ارزش خالصآل دارای به عبارتی مکان ایدهباشد می گردشگریدر گذاری های مناسب سرمایهمکان

عاقلی کهنه ) غربالگری خواهد بود 3در معیارهای اولویت باالداخلی بیشتر و  2بیشتر، نرخ بازدهی

 . (8 :1951 شهری،

 معنیای  بیه  لغوی از نظر  دهخدا نامه لغت اولویت بندی در: 5و تصمیم گیری چند معیاره 4اولویت بندی

 آن توسیط  کیه  و مالکیی اسیت   معییار  اولوییت  .است تقدم و سبقت و و افضلیت تفوق و رجحان و برتری

 را شده یاد مقوالت از هر یک تاخر و تقدم و سنجندمی را هاپروژه و هااجرای برنامه ها،مشی خط ها،هدف

                                                
1- Net Present Value (NPV) 
2- Internal Rate of Return (IRR) Screening 
3- Screening 
4- Priority 
5- Tecnique for Order Preference by Similarity to Ideal Solution) MCDM( 
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هیای چنید   یکیی ازمیدل  ( 192: 1921)رحیمی و رنجبر دستنانی،  کندبیان میرا  مشابه موارد به نسبت

گییرد  بندی مورد استفاده قرار میی های چند معیاره جهت اولویتشاخصه مدیریتی که در تصمیم گیری

 نیازمنید  تکنییک  ایین  باشد.می  2MADMدر  جبرانی هایروش جمله باشد که ازمی 1TOPSIS تکنیک

بیه   را آن مناسیب  هایمقیاس از استفاده با باید کیفی هایشاخص برای و  است های کمیداده از استفاده

در سیال   9این روش توسط هوانگ و یون (.181: 1955نیری، )مهرگان و دهقان نمود تبدیل کمی مقادیر

 تیرین کوتیاه  انتخاب بندیمدل، با توجه به تعریف اولویت مطرح شده است. به عبارتی مفهوم این 1251

 با که مسائلی است حل منظوربه منفی آل ایده حل راه از فاصله دورترین مثبت و آلایده حل راه از فاصله

هیای منفیی   های مثبت )بهتیرین حالیت( و اییده آل   آلروبروست که ایده متعددی گیری تصمیم ضوابط

 (.922 :1921و موسوی، کند)حکمت نیاها محاسبه مییک از شاخص )بدترین حالت( را برای هر

ها و ماهیت موضوع، توصیفی رویکرد حاکم بر پژوهش حاضر با توجه به شاخص: روش شناسی پژوهش

باشید. در بخیش ادبییات    ای میی توسیعه  -تحلیلی است و بر مبنای هدف، از جمله تحقیقات کاربردی -

ابیزار  و  ای و میدانی استفاده شده استهای اسنادی، کتابخانهتحقیق، برای جمع آوری اطالعات از روش

 111برای تعیین حجم نمونیه   باشد.ه، مشاهده و فیش برداری میگردآوری اطالعات پرسشنامه، مصاحب

از پرسشینامه   22 تعیداد  جمعیا در نهاییت  اندکیه  انتخیاب شیده  نفر به روش نمونه گیری تصادفی ساده 

 در مناطق نمونیه گردشیگری   ریسم و کارشناسان سرمایه گذاریریزی توکارشناسان، صاحبنظران برنامه

 ردآوری شده است.گ کرمانشاه استانگردشگری و صنایع دستی اداره میراث فرهنگی 

 ازکیه   TOPSISاز تکنیک تصمیم گیری چند معیاره های حاصل از پرسشنامه بعد از پیمایش داده

میاتریس   ییک  در نظیر  میورد  مسئلهو استفاده شده  ای استشاخصه چند تصمیم گیری هایروش جمله

n×m که دارای، n و شاخص m که ( 12 -18: 1921آبادی و همکاران،)زنگی شودمی ارزیابی است گزینه

 به مسئله حل مراحلو  ه استاستفاده گردیداز آن در این پژوهش برای تجزیه و تحلیل عناصر موضوع 

 گردد.در ادامه پژوهش ارائه می باشدمی گام 5 شاملکه  TOPSISتکنیک  کمک

 تکنیک از پژوهش مهم  هایدستیابی به شاخصراستای اهداف پژوهش جهت  در: های پژوهششاخص

. هدف از تکنیک دلفی، جمع آوری اطالعات و کسب نظرات از کارشناسان به استاستفاده شده  4دلفی

 طریق ازدر این پژوهش که  باشدریزی میگیری و برنامهمنظور تسهیل فرایند حل معضل تصمیم

 استفاده شده استگردشگری  امر رنامه ریزاننفر از افراد صاحبنظر و ب 11پرسشنامه باز از نظرات 

  .(1 )جدول

                                                
1- Technique for Order Preference by Similarity to Ideal 

2- Mutiple Attribute Decision Making 

3- Hoyang & Yon 

4- Delphi 
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 مشخصات پاسخگویان در تکنیک دلفی -3 جدول
 دیپلم کارشناس )گردشگری ( کارشناس ارشد برنامه ریزی توریسم دکتری) صاحبنظر(

8 8 1 1 
 

توسیط  شیاخص اصیلی بیرای ادامیه پیژوهش       11 هیای پیژوهش  پرسشنامهبا پیمایش  در نهایتکه 

طراحیی   ی اصیلی هیا های بعدی نیز بر اساس این شاخصانتخاب و پرسشنامهکارشناسان و صاحبنظران 

 (.2) جدول دهدهای تایید شده مبنای پژوهش حاضر را تشکیل می. به عبارتی شاخصه استگردید
 

 یدلف کیپژوهش براساس تکن هایشاخص تیوضع یابیارز -2 جدول
 عوامل  نام شاخص ردیف

1 

 یا ویژگی یک در شدن واقع

گردشگری  های جاذبویژگی
 آن یا مجاور

 مشهور، افراد زادگاه قدیمی، باروی و برج ها،)آرامگاه تاریخی الف( جاذبه

 نبرد(  های تاریخی ومیدان خاص مکان ،قدیمی های سکونتگاه
ها، جنگل، مراتع، رودخانه )کوهها، طبیعی و زیبا عوارض و ها ب( پدیده

 وحش و.. حیات و دریاچه، چشمه، سواحل
هنری،  هایباستانی، نمایشگاه هایقومی، مکان و فرهنگی هایج( جاذبه
 ها و... ، موزه اولیه هایزیستگاه

2 
 هوایی و آب شرایط بودن دارا

ای)اقلیم ناحیه خاص
 (مناسب گردشگری

خورشیدی، و  تابش هوا، رطوبت، وزش باد، شدتحرارتی)دمایالف( اثرات
 موج( طول میزان

 آسا، وسیل ممتد هایآزاردهنده، بارش و غبارهای فیزیکی)گرد ب( اثرات

 نامناسب( و آزار دهنده هوای و ناخوشایند رطوبت

 تعداد و زیبا ابرهای وجود خورشید، مطلوب شناختی) تابش زیبا ج( اثرات

 ( مناسب آفتابی ساعات

 وضعیت بصری مناطق 9
،تعداد و نوع جاذبه ها در منطقه) جاذبه های طبیعی، تاریخی، چشم اندازها 

 فرهنگی،  تجاری و.....(
 توسعه مناطق و گذاری سرمایه برای کافی زمین مساحت کافی 4

8 
وضعیت دسترسی و 
 تسهیالت و خدمات

کیفیت جاده، فاصله تا مرکز استان، فاصله تا مرکز شهرستان، الف( نوع و
 شهرفاصله تا نزدیکترین 

 ب( خدمات درمانی، اقامتی، پست، حمل ونقل، بانکی، پزیرایی

2 
 عملی یا بودن دسترس در

های توسعه زیرساخت بودن
 مناطق

 گاز، جاده و.. آب اشامیدنی، برق، تلفن،

1 
تجانس جاذبه منطقه با 

 محیط اطراف
 تاریخی و... طبیعی، مذهبی و فرهنگی،

 اثرات زیست محیطی 5
 مناطق به شناختی، صدمه بوم هوا، صدا، اختالالت )آب، آلودگی عدم

 زمین( کاربری مشکل و محیطی راتباستانی، خط
 میزان درآمدزایی، اشتغال مستقیم، اشتغال غیر مستقیم تأثیرات اقتصادی 2
 امنیت اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و جانی و... های امنیتیکیفیت شاخص 11
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 محدوده و قلمرو پژوهش

درصید از مسیاحت کیل     48/1کیلومترمربع حیدود   28/24429گستره استان کرمانشاه با مساحتی 

، )سیالنامه آمیاری اسیتان کرمانشیاه     شهرستان در غرب کشیور قیرار دارد   14باشد که با ایران را دارا می

بیا  اس بر این اس های زیادی استهای گردشگری دارای پتانسیلاستان کرمانشاه در همه زمینه  (.1921

قطب گردشگری تقسیم  8های صورت گرفته در طرح جامع گردشگری، استان به توجه به تقسیم بندی

دهنید. قطیب گردشیگری    می قرار پوشش تحت هایی راها شهرستانشده است که هر کدام از این قطب

شیامل   قرار گرفته که کرمانشاه استان غربهای گردشگری استان در قصرشیرین به عنوان یکی از قطب

 (.1)شکل باشدهای قصرشیرین، گیالنغرب و سرپل ذهاب میشهرستان

 

 
 موقعیت جغرافیایی قطب گردشگری قصرشیرین      -3 شکل

 

هر کدام از این مناطق که باشد میمنطقه نمونه گردشگری  11قطب گردشگری قصرشیرین شامل 

اساس  بر .باشندتجاری فراوان میفرهنگی، -های اکوتوریسمی، ژئوتوریسمی، تاریخیدارای جاذبه

منطقه دارای برد استانی  1دارای برد محلی، نمونه گردشگری منطقه  2مساحت هر کدام از این مناطق 

 (.9)جدول  باشدو یک منطقه دارای برد ملی می
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 های مناطق نمونه گردشگری قطب گردشگری قصرشیرینویژگی -1جدول

 ظرفیت برد وسعت)هکتار( شهرستان مناطق نمونه گردشگری

 محلی 98 سرپل ذهاب آبشار پیران

 محلی 91 قصرشیرین چم امام حسن

 محلی 21 گیالنغرب سراب گلین

 محلی 91 قصرشیرین چارقاپی

 محلی 21 سرپل ذهاب تنگ حمام

 ملی 111 گیالنغرب سدگیالنغرب

 محلی 21 سرپل ذهاب سراب گرم

 استانی 11 قصرشیرین های قصرشیریننخلستان

 محلی 91 قصرشیرین بازی دراز

 محلی 28 گیالنغرب سراب مورت

 محلی 91 گیالنغرب منطقه دیره

 

 های پژوهشتحلیل یافته
 های موثر در انتخاب مناطق نمونه گردشگری جهت توسعه سرمایه گذاریبندی شاخصاولویت

نمونیه گردشیگری و   هیای میوثر در توسیعه سیرمایه گیذاری در منیاطق       به منظور تعییین شیاخص  

برای پژوهش حاضر تعیین گردیید   شاخص 11پاسخگویی به سوال اول پژوهش، بر اساس تکنیک دلفی 

 ( آمده است.4) های حاصل از پرسشنامه امتیاز هر شاخص در جدولدادهکه بر اساس پیمایش

 
 های پژوهشارزیابی شاخص -4جدول

 ها در احداث مناطق نمونهامتیاز شاخص شاخص

1 11/1 

2 1/1 

9 121/1 

4 128/1 

8 19/1 

2 121/1 

1 122/1 

5 111/1 

2 154/1 

11 12/1 
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، 11/1با امتیاز  های جاذب گردشگریویژگی یا ویژگی یک در شدن بر این اساس شاخص واقع

امنیتی با امتیاز  شرایط بودن و دارا 19/1شاخص وضعیت دسترسی و تسهیالت و خدمات با امتیاز 

باشد و سایر های موثر در سرمایه گذاری در یک منطقه نمونه گردشگری میباالترین شاخص 12/1

 (.4)جدول های بعدی قرار دارندها در اولویتشاخص
 

گذاری در مناطق نمونه گردشگری قطب گردشگری قصرشیرین با استفاه های سرمایهتعیین اولویت

 TOPSISگیری چند معیاره از تکنیک تصمیم

 قابلییت  مهیم میدیریتی،   هیای گیریتصمیم در شاخصه چند گیریتصمیم هایتکنیک کارگیری به 

داده و منیاطق مسیتعد گردشیگری کیه دارای وضیعیت بهتیر جهیت         افزایش را گیریتصمیم اطمینان

نماید. بر این اسیاس در ایین قسیمت از پیژوهش بیا اسیتفاده از       میباشند را مشخص گذاری میسرمایه

بیه  های پیژوهش  های حاصل از پرسشنامهو ارزیابی دادهمرحله  5طی  TOPSISگیری تکنیک تصمیم

عبارتی نتیایج ایین ارزییابی در پیی     . بهپرداخته شده استگذاری ارزیابی وضعیت مناطق جهت سرمایه

 باشد.پاسخگویی به سوال دوم پژوهش می

 ص.شاخ mآلترناتیو و  nها بر اساس مرحلة اول: تشکیل ماتریس داده

در واقع، ماتریس پایه ما در اینجا همان امتیاز هر شاخص گردشگری برای هر منطقه نمونه  

 عنوان شاخص خام قلمداد شده است. گردشگری بوده که به
 

 های گردشگری مناطق نمونه گردشگری قطب قصرشیرینماتریس اولیه شاخص -5 جدول

X10 X9 X8 X7 X6 X5 X4 X3 X2 X1 

 شاخص
 

 مناطق

92/1  99/1  92/1  91/1  99/1  91/1  94/1  99/1  9/1  سراب گلین 94/1 

22/1  94/1  22/1  92/1  9/1  22/1  9/1  9/1  21/1  9/1 
نخلستانهای 
 قصرشیرین

9/1  9/1  9/1  22/1  22/1  91/1  22/1  91/1  92/1  سراب گرم 92/1 

91/1  25/1  22/1  91/1  25/1  22/1  25/1  25/1  25/1  حسنچم امام 22/1 

92/1  21/1  22/1  9/1  99/1  91/1  9/1  91/1  25/1  چهار قاپی 92/1 

92/1  91/1  9/1  9/1  92/1  99/1  9/1  21/1  22/1  تنگ حمام 9/1 

91/1  94/1  99/1  94/1  92/1  9/1  92/1  92/1  91/1  آبشار پیران 99/1 

9/1  25/1  25/1  92/1  22/1  28/1  9/1  22/1  91/1  منطقه دیره 92/1 
91/1  91/1  22/1  25/1  92/1  21/1  9/1  22/1  91/1  سدگیالنغرب 92/1 

 سراب مورت 91/1 91/1 25/1 25/1 9/1 91/1 25/1 9/1 25/1 22/1

 بازی دراز 25/1 21/1 21/1 25/1 21/1 21/1 21/1 25/1 24/1 22/1
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( که 1))بی مقیاس( از طریق رابطة  ها و تشکیل ماتریس استانداردمرحلة دوم: استاندارد نمودن داده

( شده که نتایج در 8های خام جدول )مرحله، اقدام به استاندارد کردن و یکدست کردن دادهدر این 

 ( آمده است.2) جدول

                                                                          (1) رابطه

 


m

i
ij

ij

ij

a

a
R

1

2
  

 

 شیرینراستاندارد کردن دادهای خام مناطق نمونه گردشگری قطب قص -6جدول 

X10 X9 X8 X7 X6 X5 X4 X3 X2 X1 

 شاخص
 مناطق 

 سراب گلین 22/1 59/1 55/1 51/1 45/1 22/1 15/1 22/1 24/1 51/1

5/1 21/1 82/1 51/1 21/1 48/1 11/1 15/1 19/1 51/1 
نخلستانهای 
 قصرشیرین

 سراب گرم 54/1 51/1 52/1 14/1 45/1 82/1 22/1 82/1 85/1 52/1

 حسنچم امام 12/1 12/1 18/1 12/1 44/1 82/1 12/1 82/1 84/1 58/1

 چهار قاپی 51/1 11/1 51/1 12/1 81/1 22/1 18/1 82/1 89/1 51/1

 تنگ حمام 51/1 5/1 12/1 12/1 81/1 24/1 18/1 82/1 21/1 55/1

 آبشار پیران 55/1 54/1 24/1 5/1 41/1 28/1 52/1 29/1 21/1 54/1

 منطقه دیره 51/1 58/1 11/1 12/1 92/1 82/1 5/1 84/1 84/1 52/1

 سدگیالنغرب 54/1 54/1 18/1 11/1 42/1 28/1 11/1 81/1 21/1 52/1

 سراب مورت 59/1 54/1 19/1 11/1 41/1 29/1 11/1 82/1 84/1 5/1

 بازی دراز 12/1 14/1 11/1 1/1 41/1 88/1 22/1 84/1 41/1 5/1

 

 (V)مقیاس وزین و ایجاد ماتریس بی هاشاخصمرحلة سوم: تعیین وزن هر یک از 

ها در مناطق نمونه گردشگری یکسان نیست ها: از آنجایی که اهمیت شاخصالف( تعیین وزن شاخص

ها کلیه اساس وزن این شاخصر های پژوهش وزن داده شده که بهمانطور که گفته شد شاخص

 (.1 )جدول شوددهی میمناطق نمونه این پژوهش وزن
 

 های پژوهشوزن شاخص -7جدول 
X10 X9 X8 X7 X6 X5 X4 X3 X2 X1 شاخص 

 امتیاز  11/1 1/1 121/1 128/1 19/1 121/1 122/1 111/1 154/1 12/1
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 ( استاندارد موزون آمده است.5) جدولر ( نتایج د2) ب( با اعمال این وزن در جدول
 

 جدول استاندارد موزون مناطق نمونه گردشگری قصرشیرین جهت سرمایه گذاری -8جدول 

X10 X9 X8 X7 X6 X5 X4 X3 X2 X1 
 شاخص

 مناطق  

1954/1  1211/1  1242/1  1214/1  19211/1  1419/1  1221/1  1221/1  19/1  1815/1  سراب گلین 

1954/1  1258/1  1229/1  1211/1  1221/1  1911/1  1128/1  1219/1  121/1  181/1  
نخلستانهای 

 قصرشیرین

192/1  1282/1  1291/1  1111/1  1251/1  1419/1  1155/1  1252/1  192/1  1844/1  سراب گرم 

1912/1  1298/1  1229/1  1214/1  1211/1  1911/1  1152/1  1284/1  125/1  1429/1  چم امام حسن 

1954/1  1222/1  1229/1  1125/1  19211/1  1451/1  1128/1  1252/1  125/1  1844/1  چهار قاپی 

1954/1  122/1  1291/1  1125/1  1911/1  1422/1  1128/1  1248/1  122/1  181/1  تنگ حمام 

1912/1  1258/1  1284/1  1224/1  1911/1  192/1  1215/1  1921/1  191/1  1821/1  آبشار پیران 

192/1  1298/1  1218/1  1211/1  1251/1  1928/1  1128/1  1229/1  191/1  1844/1  منطقه دیره 

1912/1  1221/1  1229/1  1154/1  1911/1  1981/1  1128/1  1229/1  191/1  1844/1  سدگیالنغرب 

1945/1  1298/1  1291/1  1154/1  19/1  192/1  1152/1  1284/1  191/1  1821/1  سراب مورت 

1945/1  1211/1  1218/1  1115/1  1211/1  1981/1  1152/1  1248/1  121/1  1412/  بازی دراز 

 

 نیترنییپا)باالترین و  ی ایده آل مثبت و ایده آل منفیهاحالتمرحلة چهارم و پنجم: مشخص نمودن 

 حالت هر شاخص(
      (2) رابطه

 
        njijij vvvvmiJjVJjVA ,...,...,,...2,1min,max 21 

 (9) رابطه

          njijij vvvvmiJjVJjVA ,...,...,,...2,1max,min 21 
 

 شیرینرآل مثبت و منفی در مناطق نمونه گردشگری قطب قصهای ایدهحالت -3جدول 
X10 X9 X8 X7 X6 X5 X4 X3 X2 X1 -- 

1954/1 1258/1 1284/1 1224/1 192/1 1451/1 1221/1 1921/1 192/1 1815/1 A
 

1945/1 1211/1 1218/1 1111/1 1211/1 1928/1 1152/1 1248/1 121/1 1412/1 A
 

) آلآلترناتیو ایدهای برای مرحلة ششم: تعیین معیار فاصله


isوآلترناتیو حداقل ) (


is:) 

 

 (9رابطه )  miVVS
n

j

jiji ...,2,1;
1

2
 





 
 (4) رابطه  miVVS

n

j

jiji ...,2,1;
1

2
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 های ایده آل مثبت و منفی در قطب قصرشیرینفاصله هر منطقه نمونه از حالت -31جدول


is 


is 
 مناطق نمونه قطب گردشگری

 سراب گلین 115245/1 112591/1

 های قصرشیریننخلستان 11899/1 118421/1

 سراب گرم 122411/1 119912/1

 چم امام حسن 115191/1 111159/1

 چهار قاپی 111259/1 112111/1

 تنگ حمام 119249/1 112122/1

 پیرانآبشار  112484/1 148122/1

 منطقه دیره 112191/1 112581/1

 سدگیالنغرب 1129/1 111812/1

 سراب مورت 118448/1 111424/1

 بازی دراز 122522/1 112229/1

 

 آل( به وضعیت ایدهAi) iمرحلة هفتم: محاسبة نزدیکی نسبی گزینه 

 

miSL (8رابطه )
SS

S
SL i

ii

i

i ...2,1;10; 


 







 
 

نزدیکی نسبی هر منطقه نمونه گردشگری به وضعیت ایده آل جهت سرمایه گذاری در قطب  -33جدول 

 گردشگری قصرشیرین

 رتبه بندی سطح بندی

isl 

مناطق نمونه قطب 
 گردشگری

 سراب گلین 2228/1 2 خوب

 های قصرشیریننخلستان 8822/1 4 متوسط

 سراب گرم 9948/1 2 ضعیف

 چم امام حسن 91122/1 11 ضعیف

 چهار قاپی 2452/1 9 خوب

 تنگ حمام 8452/1 8 متوسط

 آبشار پیران 5228/1 1 خوب ربسیا

 منطقه دیره 9412/1 5 ضعیف

 سدگیالنغرب 4182/1 2 متوسط

 سراب مورت 4148/1 1 ضعیف

 بازی دراز 11822/1 11 بسیار ضعیف
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1دهد کهمی ترتیب اولویت نشانبندی مناطق نمونه بهرتبه 

isl دهندة باالترین وضعیت نشان

0و 

isl دهنده کمترین است. با توجه به میزاننیز نشان 
iSLدست آمده مناطق نمونه بر، به 

خوب  ،2/1تا  4/1، متوسط 4/1 تا 2/1، ضعیف 2/1تا  1)بسیار ضعیف  اساس طیف لیکرت به طبقه

که مشخص شده  طورهمان. بر این اساس انددهیگردبندی سطح (1تا  5/1خوب بسیار ،5/1تا  2/1

است منطقه نمونه آبشار پیران با 

iSL  بیشتر نسبت به دیگر مناطق دارای برد بیشتر و در وضعیت

و چهارقاپی با  2228/1و منطقه نمونه سراب گلین با امتیاز  باشدیمگذاری بسیار خوب جهت سرمایه

 گردشگری . همچنین مناطق نمونهاندگرفتهگذاری قرار در سطح خوب برای سرمایه 2452/1امتیاز 

مناطق اند. غرب در وضعیت متوسط ارزیابی شدهنشیرین، تنگ حمام و سد گیالری قصهانخلستان

های بعدی و وضعیت دیره، سراب گرم، چم امام حسن در رتبهسراب مورت، منطقه نمونه گردشگری 

در سطح بسیار ضعیف iSL 11822/1بازی دراز با  نمونه گردشگری . منطقهاندگرفتهضعیف قرار 

 (.9و 2)شکل  باشدجهت سرمایه گذاری می ییپذیری باالارزیابی شده است و دارای ریسک

 

 
 گذاری مناطق نمونه قطب گردشگری قصرشیرین جهت سرمایهبندی رتبه -2شکل 

 

گذاری در سرمایه ،پژوهش و جهت پاسخگویی به سوال دوم پژوهش حاصل از هایبا توجه به یافته 

گذاری باشد و سرمایهمناطق نمونه گردشگری آبشار پیران، سراب گلین، و چهارقاپی در اولویت باال می

گذاری در شوند و سرمایهی قصرشیرین و تنگ حمام متوسط ارزیابی میهادر مناطق نمونه نخلستان

آل نزدیک شوند بنابراین در وضعیت فعلی و باید به وضعیت ایده صادی نداشتهبقیه مناطق توجیه اقت

 (.9)شکل  باشداری در این مناطق منطقی نمیگذسرمایه

0

0.2

0.4

0.6

0.8

1
سراب گلین

های نخلستان

قصرشیرین

سراب گرم

چم امام حسن

چهار قاپی

آبشار پیرانتنگ حمام

منطقه دیره

سدگیالنغرب

سراب مورت

بازی دراز
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 سطح بندی نهایی مناطق نمونه  قطب گردشگری قصرشیرین جهت سرمایه گذاری -1شکل 

 

درصد مناطق نمونه  2طورکلی اساس طیف لیکرت به برو اساس سطح بندی صورت گرفته  برلذا  

 درصد 21خوب،  درصد در سطح 15گردشگری قطب گردشگری قصرشیرین در سطح بسیار خوب، 

 در سطح بسیار ضعیف قرار گرفته است.درصد  2و  ضعیفدرصد در سطح  91 ،در سطح متوسط

درصد مناطق نمونه قطب گردشگری  42بنابراین با توجه به سوال سوم پژوهش در شرایط فعلی 

درصد در سطح متوسط به باال قرار دارند بنابراین در  84درسطح ضعیف و بسیار ضعیف قرار دارند و 

 گردد.در شرایط ضعیف ارزیابی میشرایط کنونی مناطق نمونه نمونه گردشگری 

 

 گیریو نتیجهبندی جمع
منطقه نمونه گردشگری هفتمین استان کشور از لحا  تعداد مناطق  81استان کرمانشاه با وجود 

 باشد این استانکرمانشاه می باشد که این نشان از توان باالی گردشگری در استاننمونه گردشگری می

قطب گردشگری تقسیم شده است، قطب گردشگری  8( به 1954) بر اساس طرح جامع گردشگری

باشد که نیازمند های گردشگری استان میمنطقه نمونه گردشگری یکی از قطب 11قصرشیرین با 

سعه گردشگری در این مناطق باشد بنابراین جهت توگذاری جهت توسعه گردشگری میسرمایه

نطقی توجیه اقتصادی داشته و سبب توسعه مناطق گذاری با ریسک پایین و سرمایه گذاری مسرمایه
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های توسعه مناطق نمونه گردشگری قصرشیرین توسعه سرمایه گردد. لذا یکی از راهنمونه گردشگری می

تواند توسعه بیشتر و گذاری منطقی با ریسک پایین میباشد که سرمایهگذاری در این مناطق می

ی پژوهش در مناطق نمونه هان اساس و با عنایت به شاخصد. بر ایایمداومی را در مناطق ایجاد نم

، شاخص 11/1های گردشگری با امتیاز قطب قصرشیرین شاخص قرارگیری در کنار جاذبهگردشگری 

های امنیتی با امتیاز و شاخص کیفیت شاخص 19/1وضعیت دسترسی و تسهیالت و خدمات با امتیاز 

گذاری در (. بنابراین جهت توسعه سرمایه4 )جدول اندگرفتههای اول تا سوم قرار در اولویت 12/1

به توسعه نواحی داد که از این طریق  ها را توسعهباید این شاخص مناطق نمونه گردشگری در این قطب

همچنین در این قسمت از پژوهش به سوال اول پژوهش پاسخ داه شده است. لذا  خواهد شدکمک 

باشد میگذاری شناسایی مناطق مستعد جهت سرمایهپژوهش حاضر یکی از اهداف  چنانکه گفته شد

که  گذاری مشخص گردیدمناطق مستعد و توانا جهت سرمایه سوال دوم پژوهش هدف وا اساس که بر

، چهار قابی 2228/1، سراب گلین 5228/1منطقه نمونه گردشگری آبشار پیران با امتیاز ین اساس برا

باشند و سرمایه گذاری در این مناطق گذاری میریسک کمتر جهت سرمایهسه منطقه برتر با  2252/1

(. همچنین مناطق 11)جدول شودباشد و از اتالف منابع و سرمایه گذاری جلوگیری میمنطقی می

نمونه گردشگری سراب مورت، منطقه دیره، سراب گرم، چم امام حسن در وضعیت ضعیف قرار دارند و 

در سطح بسیارضعیف ارزیابی شده و دارای ریسک پذیری باال  iSL11822/1 منطقه بازی دراز با

(. بنابراین 4 و 9)شکل  ی شده استگذاری در آنان در شرایط فعلی غیر منطقی ارزیابباشد و سرمایهمی

( مناطق نمونه گردشگری قطب گردشگری قصرشیرین رتبه بندی 11)جدول  اساس نتایج پژوهش بر

اند و مناطق که دارای میزانهشد

iSLگذاری برخوردارند آلی برای سرمایهباشند از شرایط ایدهباالتر می

مبنای سوال سوم  های پژوهش بربا توجه به یافتهو سایر مناطق در سطوح بعدی قرار گرفته است. 

فعلی در سطح ضعیف ارزیابی پژوهش مناطق نمونه گردشگری قطب گردشگری قصرشیرین در شرایط 

اند. ح ضعیف و بسیار ضعیف ارزیابی شدهمناطق نمونه گردشگری در سط درصد 42شوند چون می

ای امکان ارتقاء این مناطق در آیندهگذاری منطقی صورت پذیرد بنابراین چنانچه در این مناطق سرمایه

های صورت گرفته در این حاضر با پژوهشوجه تمایز پژوهش نه چندان دور امکان پذیرد خواهد بود. 

های مدیریتی ریزیباشد و به برنامههای کاربردی میزمینه این است که پژوهش حاضر از سری پژوهش

 نماید.و مقوله سرمایه گذاری )با ریسک کمتر( کمک می

 

 پیشنهادها
گردشگری مانند وام گذاران جهت توسعه سرمایه گذاری مناطق ارائه تسهیالت تشویقی به سرمایه 

 و تسهیالت ویژه
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 و انجام مناطق از یک هر روی بر را جامع گردشگری مطالعات نمونه منطقه انتخاب از قبل  

 باشد گردشگریمهم  هایشاخص دارای که شود معرفی نمونه عنوانبه ایمنطقه

 این تحقق تا دارد عهده بر را نمونه منطقه ابتدای تا هازیرساخت ایجاد وظیفه دولت اینکه به توجه با 

 .نماید خودداری استان و قطب گردشگری قصرشیرین در جدید افزایش مناطق و معرفی هدف از

 مناطق در اقامت قصد که گردشگرانی رفاه جهت کافی تجهیزات با کوهستانی هایکمپینگ ایجاد 

 .دارند کوهپیمایی را هایورزش و ژئوتوریسم هایقابلیت با نمونه گردشگری

گردشگری  نمونه مناطق انتخاب در استان گردشگری و فرهنگی میراث سازمان مجدد بازنگری لزوم 

 گذاریجهت سرمایه

ریزی در شرایط فعلی مدیران گردشگری استان منطقی است که بر روی مناطق مستعد برنامه 

 ی شگری پیران، سراب گلین و چهار قاپکنند مانند منطقه نمونه گرد

های ها و روششود در ارزیابی مناطق نمونه گردشگری از دادهگردشگری توصیه میبه مدیران  

 های خود استفاده نمایند.کمی در تصمیم گیری

 عنوان دو اهرم موثر در توسعه مناطق نمونه گردشگری در نظر گرفته شود.تبلیغات و بازاریابی به 

 جذب گردشگران منظور به ردشگریگ نمونه منطقه در هر محلی رسوم و آداب معرفی و شناسایی 

 این مناطق حفظ جهت تالش و بومی فرهنگ ترویج و مناطق این به ویژه

گیری از موقعیت استراتژیکی مناطق نمونه گردشگری قطب قصرشیرین در همجواری با کشور بهره 

 عراق و راه کربال

 

 منابع
موثر بر گسترش گردشگری در ناحیه ساحلی . تحلیل عوامل 1955زاده، عبداله. آقاسی ،زاده، عیسیابراهیم -1

ای، سال اول، شماره ی شهری و منطقههاپژوهشمطالعات و ، SWOT چابهار با استفاده از مدل راهبردی

 اول، اصفهان.

گردشگری مناطق های . اولویت بندی ظرفیت1921افتخاری، عبدالرضا، پورطاهری، مهدی، مهدویان، فاطمه. -2

 ، زاهدان.24رافیا و توسعه، شماره روستایی شهرستان نیر، جغ

 صنعت در راهبردی بازاریابی . آمیخته1952مجتبی، نظری، ماشاله. اکبر، زرگر، سیدامین بیدختی، علی -9

 ، تهران.9 گردشگری، مدیریت مطالعات راهبردی، شماره

تدوین استراتژی توسعه صنعت گردشگری استان لرستان بر اساس تحلیل  .1921 یار.بیگی فیروزی، اله -4

SWOT و فرآیند تحلیل شبکه( ایANP کاظمی، مهدی، دانشگاه سیستان و بلوچستان، دانشکده مدیریت ،)

 مدیریت تحول، -و اقتصاد، گروه مدیریت بازرگانی

وستایی الگویی در برنامه ریزی روستایی، . توریسم ر1952دانشور عنبرانی، فاطمه.  تقدیسی زنجانی، سیمین، -8
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 ، مشهد.5 ای، شمارهمجله جغرافیا و توسعه ناحیه

 استفاده با گردشگری هایدهکده یابی . مکان1921زاده، محمدمهدی، کیومرثی، حسین.تقوایی، مسعود، تقی -2

 برنامه و جغرافیا کافتر(، مجله دریاچه ساحل موردی: )نمونه SWOT مدل و جغرافیایی اطالعات سیستم از

 ، اصفهان.42 پیاپی شماره محیطی، ریزی

مورد مطالعه: استان کرمانشاه(، نوری، ری ایران )بندی مناطق نمونه گردشگرتبه .1921 زاده، زهرا.تقی -1

 .ریزی محیطی، گروه جغرافیای طبیعیغالمرضا، دانشگاه سیستان و بلوچستان، دانشکده جغرافیا و برنامه

 از زدایی محرومیت در گردشگری نمونه مناطق . تأثیر1952کیانی، اکبر، هدایتی، صالح. توکلی، مرتضی،  -5

 و شهری هایپژوهش و کردستان(، مطالعات تخت اورامان منطقه :موردی )مطالعه اجتماعات محلی دیدگاه

 اصفهان. ،2 شمار دوم، ای سالمنطقه

 تهران چهارم ، دانش، چاپ نگاه ، نوربخش، عسگر تهرانی، رضا گذاری،سرمایه . مدیریت1951جونز.  چالز، -2
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