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گذاری در قطب گردشگری  مناطق نمونه گردشگری جهت سرمایه بندی پژوهش حاضر با هدف اولویت
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 مقدمه 

 درآمد دولت، در مهمی نقش جهانگردی صنعت جهان، کشورهای اکثر در امروزه  

 بعدی چند تأثیرات که صنعتی عنوان به و نموده ایفا خارجی ارز تأمین و اشتغال ایجاد

 چند در فعالیت طوری که این به. (144: 18۳0فیروزآبادی، )خاتمی است مطرح دارد

شماعی و است ) داشته کشورها ایناحیه و ایمنطقه توسعة در ایسهم عمده اخیر دهه
( و هدایت و توسعه صنعت گردشگری یکی از منابع بسیار مهم 24: 18۳0وند، موسی

(. Dwyer et al, 2004:307) یک نیاز مطرح است عنوان باشد که بهمی کسب درآمد
 مقیاس در را ارز و پول انتقال و سرمایه حرکت دیگری صنعت هر از ت بیشاین صنع

طوری  (. به1۱: 1836 )توالیی، است گردیده سبب المللی بین و ملی ای،محلی، منطقه
عنوان کاتالیزوری کارآمد برای بازسازی و توسعه اجتماعی  از گردشگری به امروزه که

 در تواندمی فراتر از این گردشگری .(sharply, 2002: 233) کنند نواحی یاد می

 ثروت توسعه برای مهمیابزار  نیز  گذاری سرمایه و زایی لاشتغا های چارچوب گفتمان

 آن است هاینیازمند وجود مدیریت تخصصی برای درک همه ظرفیتباشد لذا 
(Weaver, 2006: 3). رهنگی، های فبا توجه به اینکه کشور ایران به لحاظ جاذبه

 ؛(8: 18۳0)بیگی فیروزی،  است نیا قرار گرفتهکشور اول د10تاریخی و طبیعی در رده 
و  )نصیری زادهبنامند مرز یک در جهانی را که ایران شده موجب هاجاذبه غنایهمین 

شمار، بر طبق آخرین آماری که  های بیاما با وجود پتانسیل(. 214: 1832 توتونچی،
ایران است  رسماً اعالم نموده183۳ران در سال گردشگری ایسازمان میراث فرهنگی و 

)سازمان میراث فرهنگی، صنایع است  کشور بدست آورده13۱را در بین  188رتبه 
است.  خود در زمینه گردشگری دست نیافته( و به جایگاه 18۳0، 1دستی و گردشگری

 هایفعالیت زا ایشاخه گردشگری رویم که صنعتبچنانچه با این تفکر منطقی پیش 

 هایثروت و امکانات از بهتر استفاده جهت مناسب و راهکاری است داری سرمایه نظام

ی به آنچه که بایسته و شایسته در صنعت گردشگر ( مطمئنا183۱ً)چالز،است  خدادادی
 و ابعاد تنوعهمچنین باید به این نکته توجه نمود که یافت.  باشد دست خواهیمایران می
 برای ایویژه هایزمینه جغرافیایی، مناطق با متناسب گردشگری صنعت هایپیچیدگی

 از (. یکی۱8: 183۳)توکلی و همکاران،  طلبد می گردشگری مدیریت و ریزی برنامه

                                                                                                                       
1- www.ichto.ir 
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 است، شده مطرح توسعه قابلیت و دارای محروم نواحی تقویت برای که راهبردهای

 توسعه برای الزم هایپتانسیلدارای  که است مناطقی گردشگری در و گسترش توسعه

توسعه گردشگری،  بسط و مهم راهکارهای از یکی راستا در این، هستند گردشگری
 صنعت های گردشگری است که گسترشدر مناطق دارای پتانسیل گذاریسرمایه

 عنوان به تواندمی دارند را گردشگر جذب بالقوه که پتانسیل هاییمکان در گردشگری

 شود کارگرفته به میزبان جوامع جانبه همه توسعه و رشد جهت در کارآمد ابزاری
 پراکندگی فضایی روی الگوی بر  موردی مطالعه(؛ ۳۳: 18۳0قوایی و همکاران، ت)

 فضاهای توسعه و گیریفضاهای گردشگری، فرآیندهای شکل و هازیرساخت

از متمرکز طور  به یابدمی نظم فضا در چگونه گردشگری این که به نسبت گردشگری
 در کشور ما توسعه و بهبود بخشد تواند صنعت گردشگری راکه میاست جمله عواملی 

 گذاری جهت توسعه این مناطق مستعد  اساس سرمایه براین (.2: 1833عبدالهی، )
در ایران کشور داشته باشد.  رمهمی در ابعاد مختلف گردشگری د تأثیراتتواند می

که قطب گردشگری  است گردشگری شناسایی شدهمنطقه نمونه  1000بیش از 
و از  باشدمنطقه نمونه گردشگری می1۱غربی استان کرمانشاه دارای  نات در شمالاوراما

اساس با توجه به  این باشد براقتصادی می گذاری جهت توسعه مناطق نیازمند سرمایه
گذاری زمینه  توان با سرمایهتعداد باالی مناطق نمونه گردشگری در این منطقه می

اساس استوار  این هدف این پژوهش برتوسعه گردشگری در این قطب را فراهم نمود. 
شده جهت  های تعیینی را با عنایت به شاخصاست که مناطق نمونه گردشگر

گذاری در مناطق بندی وضعیت سرمایه بندی نماید که اولویت گذاری اولویت سرمایه
رش امنیت، رفاه اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی نمونه گردشگری اثراتی هم چون گست

ن منطقه از استان ای داشت که در نهایت باعث توسعه اهدرا برای مردم منطقه در پی خو
  شد. کرمانشاه خواهد

شگری در کشور به چند سال اخیر با توجه به اینکه تفکر ایجاد مناطق نمونه گرد 
محدود لف مناطق نمونه گردشگری بسیار گردد بنابراین مطالعه راجع به ابعاد مختمی بر

 اشاره نمود. توان به مطالعات ذیلن مطالعات میبوده که از جمله ای
( به انتخاب مناطق نمونه گردشگری استان کهکیلویه و 1833)بدری و یاری حصاری 

ها، با استفاده از معیارهایی همچون ارزیابی ارزش بصری، تعداد جاذبه بویراحمد
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ت و نزدیکی به صهای گردشگر فرفضای قابل توسعه نزدیکی به کانون دسترسی آسان،
ند. ا هنمود یابی را مکان یمنطقه نمونه گردشگر 8مراکز خدماتی پرداخته که در نهایت 

جهت مناطق نمونه گردشگری بندی  اولویت هدر پژوهش خود ب (183۳) خواهصفاه
 یهااز روشداف پژوهش که برای رسیدن به اهاست  گذار پرداختههیجذب سرما

( به 183۳) توکلی و همکاران است. نمودهاستفاده  (MADM)شاخصه چند یریگمیتصم
با تخت  اوراماناتزدایی منطقه  مناطق نمونه گردشگری در محرومیت ریتأثمطالعه 

 پرداخته،زدایی  تبع آن محرومیت ایجاد اشتغال و بهدر  استفاده از شیوه ارزیابی مشارکتی
های گردشگری در مناطق نمونه  بندی ظرفیت اولویت( به 18۳0) و همکاران افتخاری

( در 18۳0) یبا استفاده از مدل تاپسیس پرداخته. رنجبردستنانروستایی شهرستان نیر 
بندی مناطق نمونه گردشگری در استان چهارمحال بختیاری با  پژوهش خود به رتبه
در هیچکدام از  شد که مشاهده همانطوراست.  پرداخته AHPاستفاده از تکنیک 

ونه گردشگری به مقوله مهم گرفته در زمینه مناطق نم های صورتپژوهش
زمینه این گرفته در  است و مطالعات صورت گذاری در این مناطق پرداخته نشده سرمایه
ری و مقوله گذا . لذا با توجه به بحث مهم سرمایهاست صورت کلی مطرح شده به عمدتاً

ای از این مهم و تأثیرات اقتصادی توسعه این مناطق به ابعاد تازهگردشگری  مناطق نمونه
 شود.در این پژوهش پرداخته می

 مبانی نظری

1متوازن رشد نظریه براساس اقتصاددانان امروزه 
 ضرورت مختلف، مناطق در 

 معتقدند و کنندمی مطرح متوازن توسعه به رسیدن برای صحیح را ای منطقه ریزی برنامه

 جامع توسعه برای را امکانات و شرایط که بهترین  است آن بر ای منطقه متعادل توسعه

 را ای منطقه درون و ای منطقه زندگی بین کیفی هایتفاوت تا آورد فراهم مناطق همه

یکی از  (.10۱-108: 18۳0و احمدیان،)فالحتی  ببرد بین از نهایتاً و برساند حداقل به
رتی عبا باشد بهگذاری در مناطق مستعد گردشگری می ای سرمایه منطقههای توسعه راه

 هایطرح تهیه مسئولیت که است دولتی غیر حقوقی یا حقیقی شخص گذار هر سرمایه
آب، برق،  قبیل از نیاز مورد هایزیرساخت ایجاد را برای الزم سرمایه تأمین و اجرایی

                                                                                                                       
1- Balanced growth theory 
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 را گذاری سرمایه از ناشی کلیه حقوق و پذیرفته را منطقه داخل در مخابرات و راه، گاز
 سرمایه که گفت توان می ساده عبارت یک (. در۱: 183۳احمدی، ) دارد اختیار در

 به و اقتصاد در معموالً .کسب نمایند را سودی خود پول از خواهندمی گذاران

عمل  منطقی گذاران مایه سر که است این بر فرض گذاری سرمایه در خصوص
 و دهندمی ترجیح اطمینان عدم به را اطمینان منطق گذاران سرمایه بنابراین کنند می

 ندارند ایعالقه ریسک به گذاران سرمایه گفت توانمی حالت این که در است طبیعی

 گذار سرمایه گریزند، یک ریسک گذاران سرمایه گفت که باید تر دقیق عبارت به

 را بیشتری بازده انتظار دریافت ریسک، قبول ازای در که است کسی گریز ریسک
زهایش باید کشور متناسب با شرایط و نیا ر(. بنابراین ه4۱: 183۳خواه، )صفاه دارد

 ای منطقهمناطق مستعد برای توسعه  ردولتی( را دـ  )خصوصی گذاری شرایط سرمایه
پویا که دارای نوعی  عنوان یک صنعت هم آورد. در این میان گردشگری بهفرا

 و انددر آمده عیسر امواج شکل به جدید هایشکنی است که این ساختارشکنی ساختار
 ارزشمندتر روز هر گردشگری توانمند فضاهای برای و دقایق زمان که اینجاست

ریزی ها تالش جهت برنامه(. یکی از این طرح61: 1833بدری و یاری حصار،) شودمی 
باشد مناطق نمونه گردشگری ونه گردشگری در مناطق مستعد میو ایجاد مناطق نم

ی توسعه، ها لیو پتانسهای مهم گردشگری هایی هستند که به دلیل وجود جاذبههمحدود
و منظور ارائه کلیه خدمات  گردشگری به ساتیتأسی از ا مجموعهقابلیت احداث 

محل ایجاد منطقه نمونه د. ننیاز گردشگران در یک مکان واحد را دار ی موردکاالها
 تجربیات یا در تعامل متناسب با آن باشد. امروزه، هاتواند در جوار جاذبهدشگری میگر

مدیریت  و ریزیبرنامه بررسی، مطالعه، برای دنیا در سطح متعددی اجرایی و نظری
 صعودی روند فناوری هایپیشرفت با همگام که دارد، وجود گردشگری مناطق

اساس ر(. ب86۱: 1833)محمودی نژاد و بمانیان،  و (Tsai & et al, 2010: 118)دارند
گذاری قابل عنوان یک فرصت سرمایه نمونه گردشگری بهنتایج مطالعات پایه، مناطق 

چهار   ند بود که این مناطق نمونه بهگذاران داخلی و خارجی خواهعرضه برای سرمایه
 دشون یمسطح زیر تقسیم 

ای است که با هدف جذب گردشگران ی: منطقهالملل نیبمناطق نمونه گردشگری ـ  الف
 هکتار خواهد بود.  800 شود حداقل مساحت خارجی طراحی و تجهیز می
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ی است که با هدف جذب گردشگران ایرانی ا منطقهمناطق نمونه گردشگری ملی:  ـ ب
 هکتار خواهد بود.  100و حداقل مساحت آن  شود یم زیو تجهاز سراسر کشور طراحی 

ای است که با هدف جذب گردشگران مناطق نمونه گردشگری استانی: منطقه ـ ج
 هکتار خواهد بود.  ۱0 شود و حداقل مساحت آن استانی طراحی و تجهیز می

ای که با هدف جذب گردشگران یک یا چند مناطق نمونه گردشگری محلی: منطقه ـد
 بود  هکتار خواهد 80حداقل مساحت آن  شود وشهرستان طراحی و تجهیز می

 (.23: 18۳0)افتخاری و همکاران،
گذاری در گردشگری، ابزاری برای توسعه  ا توجه به موارد گفته شده سرمایهب 

فرهنگی،  ـ و کاهش فقر است. این امر در کشورهایی که دارای آثار تاریخی ای منطقه
موجب گسترش روابط بین بخش های تفریحی و گردشگری متنوع هستند و مکان

المللی،  بین(. در عرصه Ash,2005) شودهای اقتصادی میگردشگری و سایر فعالیت
های مناسب های گردشگری، نیازمند شناسایی مکانگذاری در زنجیره فعالیت سرمایه
گذاری، بستگی به  های مکانی برای سرمایهگذاری و بازاریابی است و مزیت سرمایه

گذاری  (. همچنین میزان سرمایهKantaric,2007) ادی کشور میزبان داردایط اقتصشر
قابل  نهادهای غیرر، کیفیت در مناطق گردشگری، به اندازه بازار محلی، نرخ رشد بازا

گذاری در اجزاء  مات کارکنان وابسته است و سرمایهها و خدورود، کیفیت زیرساخت
داری، خدمات ها، خدمات هتلهتل ها،مختلف گردشگری از جمله ساخت اقامتگاه

بر سود عملیاتی و ایجاد اشتغال در جوامع میزبان و ایجاد  گردانی عالوه رنقل و تو و حمل
ثباتی  ها، بیهای ویژه همچون نرخ پایین اشتغال در هتلاقتصاد پویا در جامعه با ریسک

ذاری در گ مواجه است بنابراین سرمایه سیاسی و اقتصادی در کشورهای میزبان
های مختلف پوشش اطمینان برخوردار است لذا باید از روش گردشگری از ماهیت عدم

)عاقلی کهنه شهری،  ها، تضمین بانکی و موارد مشابه استفاده کردریسک از جمله بیمه
183۱ :1 .) 

 مدل مفهومی پژوهش حاضر 

مدل مفهومی  در این پژوهش جهت ارائه چارچوب نظری و درک بهتر به ارائه   
 مهم برای انجام  گامی تواند میطوری که ارائه این مدل  است به  پرداخته شده
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گذاری  ، گردشگری و سرمایههای آتی و روشن نمودن مفهوم توسعه اقتصادیپژوهش
با توجه به اینکه هر منطقه دارای اساس این مدل و  بر در مناطق نمونه گردشگری باشد.

عنوان یک فرصت  تواند بهها می ماری است و این جاذبهش های گردشگری بیجاذبه
مناطق ویژه گردشگری و نمودن لذا با مشخص  .جهت توسعه آن ناحیه محسوب گردد

د از اتالف سرمایه گذاری هستن جهت سرمایه اولویت باالتراینکه کدام مناطق دارای 
 .شد جلوگیری خواهد

 
  مدل مفهومی پژوهش. 0شکل 

جهت باید مناطق مستعد گردشگری شناسایی و تسهیالت الزم  بنابراین ابتدا 
شود. چنانکه این دیدگاه را درنظر  فراهمان گذار واگذاری این مناطق به سرمایه

ی برای کمترپذیری  ریسکنمونه گردشگری دارای شرایط بهتر، از  مناطق باشیم داشته
و نماید میگذاران  سرمایهکه این وضعیت کمک زیادی به  گذاری برخورداراند سرمایه

گذاری در  اساس سرمایه این بر. بردگذاری باال می جهت سرمایهگذاران را  انگیزه سرمایه
 گذاری  مناطق نمونه گردشگری با ریسک کمتر باعث جلوگیری از اتالف سرمایه

با  باشد.گذاری در این شرایط دارای توجیه اقتصادی می طوری که سرمایه شود بهمی
شد که  گردشگری خواهد جانبه در مناطق توسعه همه گذاری باعث رویکرد سرمایهاین 
 باشد.ای می توسعه اقتصادی و منطقه اثر آن ترین مهم
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 معرفی منطقه مورد مطالعه پژوهش 

مرکزیت  غربی استان کرمانشاه به در شمالمربع  کیلومتر4826منطقه اورامانات با وسعت 
(، 1863) های جوانروداست. در پی تقسیمات سیاسی شهرستان شهرستان پاوه قرار گرفته
( از این منطقه جدا شدند و 1831(، شهرستان روانسر)1830) شهرستان ثالث باباجانی

 است گشته عمالً اورامانات به چهار شهرستان با مرزهای سیاسی مختص خود تقسیم
 چهار اورامانات با، منطقه 183۱سرشماری  اساس ر(. ب2شکل: ) (8: 18۳0)میری، 

 بوده جمعیت نفر 1۳۳۱۱4 باباجانی( دارای وثالث روانسر، جوانرود، )پاوه، شهرستان

 را جمعیت کمترین درصد 20 با باباجانی و ثالث بیشترین درصد 82 با جوانرود که

 (. 64: 1833)میرزایی،  است داشته

 
 موقعیت منطقه مورد مطالعه  . 2لشک

منطقه 1۱مناطق نمونه گردشگری تحت پوشش قطب گردشگری اورامانات شامل  
 های پاوه، روانسر، ثالث باباجانی وباشد که در سطح شهرستاننمونه گردشگری می

فرهنگی و  ـ های طبیعی، تاریخیدارند. جاذبه این مناطق شامل جاذبه  جوانرود قرار
 (.1:)جدول باشد تجاری می

  



 
 

 خصوصیات مناطق نمونه گردشگری قطب گردشگری اورامانات در شمال غربی استان کرمانشاه. 1جدول

 ظرفیت برد وسعت)هکتار( قابلیت های گردشگری شهرستان نام منطقه نمونه

 محلی ۰۴ های آبیتاریخی، علمی، ورزشاکوتوریسم، ژئوتوریسم،  پاوه داالنی
 ملی ۰۴۴ ژئوتوریسم، اکوتوریسم، آگروتوریسم، روستایی روانسر قوری قلعه

 محلی ۰۴ تجاری ـ گردشگری عشایرـ  اکوتوریسم پاوه نودشه
 استانی ۵۷ اکوتوریسم روانسر سراب روانسر

 محلی ۰۷ روستایی ـ ژئوتوریسم ـ اکوتوریسم جوانرود شروینه
 محلی ۵۷ تاریخی ـ آگروتوریسمـ  روستاییـ  اکوتوریسم پاوه هجیج
 محلی ۵۷ فرهنگی ـ اکوتوریسم پاوه شمشیر

 محلی ۰۴ ژئوتوریسم، اکوتوریسم، آگروتوریسم ثالث باباجانی چشمه ریزه
 محلی ۰۴ اکوتوریسم، ژئوتوریسم ثالث باباجانی ازگله بمو
 محلی ۵۴ ژئوتوریسمـ  اکوتوریسم روانسر ویس القرن
 محلی ۵۷ اکوتوریسم ثالث باباجانی مامیشان

 محلی ۵۴ فرهنگی ـ اکوتوریسم ثالث باباجانی سفید برگ
 محلی ۰۴ ژئو توریسمـ  اکوتوریسم پاوه بید میری
 استانی ۰۴ تجاری ـ  جنگ ـ  ژئوتوریسم ـ اکوتوریسم پاوه نوسود

 استانی ۷۴ اکوتوریسم پاوه بوزین مرخیل

 (1۹۳1)سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی وگردشگری استان کرمانشاه:
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در ث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری شده توسط سازمان میرا منطقه تعیین1۱از  
منطقه نمونه 8در شهرستان پاوه،  گردشگری منطقه نمونه ۱قطب گردشگری اورامانات، 

منطقه نمونه در شهرستان ثالث باباجانی و تنها یک منطقه نمونه  4در شهرستان روانسر، 
ردشگری قوری منطقه نمونه گ(. در بین مناطق 1)جدول شده  تان جوانرود واقعدر شهرس

 د.و سایر مناطق تحت پوشش دارای برد استانی و محلی هستنقلعه دارای برد ملی 
 المللی بینو مناطق درصد محلی ۱8درصد استانی، 20ملی، مناطق درصد ۱کلی  طور به
برد و ظرفیت مناطق  توان میگذاری در این مناطق  ر منطقه وجود ندارد که با سرمایهد

 (. 8)شکل  گردشگری را باال برد نمونه

 
  ظرفیت برد مناطق نمونه گردشگری قطب گردشگری اورامانات . 7شکل

 شناسی پژوهش روش

 آوری  مله تحقیقات کاربردی، از نظر جمعپژوهش حاضر از نظر هدف، از ج 
آوری  برای جمعباشد. ها، از نوع پیمایشی و به لحاظ اطالعات کمی و کیفی میداده

یل پرسشنامه، مصاحبه استفاده های میدانی از قبای، بررسیاطالعات از مطالعات کتابخانه
ریزی برنامه نظران را کلیه کارشناسان، صاحب آماری این پژوهشجامعه . است شده

گذاری در مناطق نمونه گردشگری استان  توریسم، مسئوالن و کارشناسان سرمایه
گیری  روش نمونه نفر به100دهند که برای تعیین حجم نمونه کرمانشاه تشکیل می

دن به اهداف پژوهش رسی پرسشنامه برای سه دستهاند که انتخاب شده تصادفی ساده
 آوری گردید. پرسشنامه جمع66 است که جمعاً گردیده طراحی

اساس  های پژوهش یک پرسشنامه باز بربه شاخص یابی دستبرای دیگر  از سوی

73% 

20% 7% 0% 

 محلی

 استانی 

 ملی

 بین المللی
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آوری  عبارتی هدف از تکنیک دلفی، جمع است به طراحی گردیده 1تکنیک دلفی
 ایند حل معضل اطالعات و کسب نظرات از کارشناسان به منظور تسهیل فر

ین اجزا و عناصر اصلی ا ترین مهماساس  باشد براینریزی میگیری و برنامهتصمیم
)حکمت نیا و  باشداالت پرسشنامه و متخصصین میتکنیک عبارتند از پرسشنامه، سؤ

نفر از کارشناسان و 11از نظرات (. در این پژوهش 888 -82۱: 18۳0موسوی، 
مبنای یک  ( که در نهایت بر2)جدول است گردیدهاستفاده نظران گردشگری  صاحب

 پژوهش ارزیابی گردید. مهم برای ادامه شاخص 10ال باز تعداد ؤس

 مشخصات پاسخگویان در تکنیک دلفی .2  جدول

 دیپلم کارشناس )گردشگری ( کارشناس ارشد برنامه ریزی توریسم دکتری) صاحبنظر(

۵ ۵ 1 3 

 
دهی به  ی دیگر جهت امتیازآمده پرسشنامه دست بههای شاخصسپس با استفاده از  

است  ها در منطقه و در زمینه احداث مناطق نمونه گردشگری طراحی گردیدهشاخص
تعیین  100تا  0مبنای  ها بردهی به این شاخص دهی، مبنای وزن که برای راحتی امتیاز

ام پیمایش شود که در هنگ 100ها طوری که مجموع امتیاز شاخص است به گردیده
 جهت نام بی و مجزا ایپرسشنامه است. سپس تبدیل گردیده 1تا  0نتایج پرسشنامه به 

 صاحب، مدیران اختیار درنمونه گردشگری در منطقه مورد مطالعه  مناطق بندی اولویت

 قرار دانشگاهی تحصیالت با گردشگری و گذاری سرمایه حوزه کارشناسان و نظران

 10 به توجه با منطقه هردارند  گردشگری مناطق از ی که شناخت  اساس بر تا گرفت
بندی  رتبه روایی پرسشنامه. ضمناً باید متذکر شد شود امتیازدهی100  تا 0 از شاخص

بعد از پیمایش  .باشد یمقابل قبول  است که ارزیابی شده ۱۳/0من ای اسپیربا ضریب رتبه
گیری چند معیاره  از تکنیک تصمیم های پژوهشی حاصل از پرسشنامههاداده

TOPSIS طوری که  دهنده موضوع استفاده گردید به تشکیلتحلیل عناصر  و برای تجزیه
است و مبنای استفاده در تکنیک  ها استفاده شدهنتایج پرسشنامه دلفی در تعیین شاخص

( 6 و 8) دوم که در جدول  است و سپس نتایج پرسشنامه معیاره شده گیری چند تصمیم
 و ایجاد ماتریس  ها شاخصتعیین وزن هر یک از است در مرحله سوم برای  آمده

                                                                                                                       
1- Delphi 
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های حاصل از گردید. همچنین با پیمایش داده TOPSISوارد تکنیک  مقیاس وزینبی
وارد  شاخص mآلترناتیو و  nاساس  ها برماتریس دادهپرسشنامه سوم نمرات خام 

  (.4)جدول  است شده

  TOPSIS چند معیارهگیری  تصمیم تکنیک

1(MCDM) معیاره چند گیری تصمیم 
 علوم و عملیات در تحقیق هایحوزه از یکی  

ها به جای استفاده گیری (. در این تصمیم21: 1836)ساعتی و همکاران، است  مدیریت
 )بیورانی و آید از یک معیار سنجش از چندین معیار سنجش استفاده به عمل می

2(MODM)  هدفه گیری چندهای تصمیمبه دو دسته مدلو ( 18۳: 1833غفران،
و  

  کلی طور . بهباشد( قابل تقسیم میMADM) 0شاخصه گیری چند های تصمیممدل
 گزینه انتخاب منظور به شاخصه چند هایمدل و طراحی منظور به هدفه چند هایمدل
 ها آن از عوامل بندی اولویت برای که هاییتکنیک از شوند. یکیمی استفاده برتر

 تکنیک (. این1۱: 183۳و همکاران،  )زیاری باشدمیTOPSIS  شود مدل می استفاده

 از یهمجموع  TOPSIS است. تکنیک (MADM) در جبرانی های روش جمله از

 (. 1۱۱، 1833نیری:  مهرگان و دهقان) نمایدمی دریافت گیرنده تصمیم از را هاوزن

 مدل، مطرح شده است. مفهوم این 4توسط هوانگ و یون 1۳۳2این روش در سال 

 آل ایده حل راه از فاصله دورترین مثبت و آلایده حل راه از فاصله ترین کوتاه انتخاب

 روبروست متعددی گیری تصمیم ضوابط با که مسائلی است حل به منظور منفی
گیری  تصمیم هایروش (. این شیوه مفیدترین۳۱: 18۳0زنگی آبادی و همکاران، )

 (.4)شکل  است واقعی جهان مسایل بررسی معیاره در چند

                                                                                                                       
1- Multi Criteria Decision Making 
2- Multiple Objective Decision Making 
3- Mutiple Attribute Decision Making 
4- Hoyang & Yon 
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  های چند معیارهدر تصمیم گیری Topsis جایگاه تکنیک. 4شکل 

 های پژوهشهای حاصل از پرسشنامههمانطور که گفته شد در این پژوهش داده 
جهت گردشگری مرحله مناطق نمونه  3شده و بعد از طی  TOPSISوارد تکنیک 

آل برای بی به وضعیت ایدهاند و نزدیکی نسبندی شدهگذاری اولویت سرمایه
 .است ی در هر منطقه نمونه به دست آمدهگذار سرمایه

 هاتجزیه وتحلیل داده

 های پژوهشارزیابی شاخص 

 10اساس پرسشنامه دلفی  براست  همانطور که در روش پژوهش مشخص گردیده  
ریزان گردشگری برای ادامه پژوهش تأیید  نظران و برنامه توسط صاحب شاخص
ها داده اساس پیمایش باشد برها یکسان نمیاست اما از آنجا که اهمیت شاخص گردیده
اند. در اینجا باید متذکر شد مبنای اصلی برای دهی شده های پژوهش وزنشاخص

دهی  دلیل راحتی در امتیاز این امر بهباشد که می 100تا  0ها دهی شاخص مجموع وزن
تبدیل  1تا  0ها به مبنای اولیه است و هنگام پیمایش داده  اولیه پرسشنامه لحاظ شده

 (8)جدول است شکل گرفتهاساس آن  ضر براساس پژوهش حااست که  گردیده
دهد ها در این پژوهش پایه پژوهش حاضر را تشکیل میعبارتی انتخاب شاخص به
های پژوهش حاضر است در مرحله سوم ( که امتیاز شاخص8نتایج جدول)تی عبار به

شده  که نتایج حاصل شود( میVمقیاس وزین )وارد ماتریس بی  TOPSISتکنیک 
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  شود.( در مناطق نمونه گردشگری می۱باعث ایجاد جدول استاندارد موزون )جدول 
های  ویژگی یا ویژگی یک در شدن شاخص واقع دهدآمده نشان می دست نتایج به 

در رتبه اول، شاخص وضعیت دسترسی و 1۱/0آن با امتیاز  جاذب گردشگری یا مجاور
های امنیتی با امتیاز در رتبه دوم ، شاخص کیفیت شاخص 18/0تسهیالت و خدمات با امتیاز

  (.۱(، )شکل 8)جدول  اندگرفتهها قرار در رتبه سوم و سپس به ترتیب سایر شاخص12/0

 های پژوهشارزیابی شاخص . 7 دولج

 
ها در ارتباط با مناطق نمونه گردشگری منطقه اورامانات نشان پیمایش دادههمچنین  

ها در ها در مناطق نمونه گردشگری اورامانات با امتیاز شاخصداد که امتیاز شاخص
دار در زمینه  باشند. تنها اختالف معنیبرابر می تقریباًگردشگری انتخاب مناطق نمونه 

ه مناطق نمونه گردشگری تحت ک است (۱)شاخص وضعیت خدمات و تسهیالت
شده و نیازمند  مانات در این زمینه ضعیف ارزیابیقطب گردشگری اوراپوشش 

 (.۱)شکل  باشدمیهای جهت احداث امور زیربنایی و تسهیالت گذاری سرمایه
های گیری مناطق نمونه گردشگری اورامانات در کنار جاذبهجود قراردر واقع با و 

منطقه 1۱های گردشگری در توان بستر مناسب را برای گسترش فعالیتگردشگری می
و گردشگری استان ایجاد میراث فرهنگی سازمان شده توسط  گردشگری معرفینمونه 

های طبیعی، ای سرمایهنهادی و احی گذاری در خدمات زیرساختی، نمود و با سرمایه

 نام شاخص ردیف
ها در امتیاز شاخص

 احداث مناطق نمونه
ها در امتیاز شاخص

 قطب اورامانات

0 
های جاذب گردشگری یا  ویژگی یا ویژگی یک در شدن واقع

 آن مجاور
11/3 12/3 

2 
 )اقلیم گردشگری ایناحیه خاص هوایی و آب شرایط بودن دارا

 مناسب(
1/3 12/3 

 321/3 321/3 وضعیت بصری مناطق 7
 312/3 36۵/3 مساحت کافی 4
 362/3 10/3 وضعیت دسترسی و تسهیالت و خدمات ۵
 322/3 321/3 های مناطقتوسعه  زیرساخت بودن عملی یا بودن دسترس در 6
 386/3 366/3 تجانس  جاذبه منطقه با محیط اطراف 3
 380/3 311/3 اثرات زیست محیطی 8
 312/3 384/3 تأثیرات  اقتصادی 2

 11/3 12/3 های امنیتی کیفیت شاخص 01



  74بندی مناطق نمونه گردشگری جهت...    اولویت

بسترهای مناسب را با توجه به اصول توسعه پایدار و گردشگری  فرهنگی تاریخی
از استان  این قسمت ررا د ای منطقهپایدار مدیریت نمود و با این رویکرد توسعه 

 کرمانشاه مشاهده نمود.

 

نمونه گردشگری  ها در احداث مناطق با امتیاز شاخص مناطقمقایسه امتیاز شاخص .۵شکل
  اورامانات

گذاری در مناطق نمونه گردشگری شمال غربی استان  بندی سرمایه اولویت
 TOPSISتکنیک ز کرمانشاه با استفاده ا

 TOPSIS گیری  تصمیم از تکنیک در ادامه پژوهش جهت رسیدن به نتایج مطلوب 
  استفاده گردیدهبندی وضعیت مناطق نمونه گردشگری منطقه اورامانات  برای اولویت

 گردد.بندی می گذاری  اولویت اساس آن مناطق  جهت سرمایه است که بر
 .است  به عبارتی مراحل ذیل جهت رسیدن به اهداف پژوهش صورت گرفته

که در این  باشد میآل  وسیله شباهت به وضعیت ایده بندی به مرحله اول: اولویت 
گیرد. به عبارتی اصل اساسی شاخص مورد ارزیابی قرار می nمکان به وسیله  mروش 

TOPSIS آل  ارای کمترین فاصله از وضعیت ایدهاین است که گزینة انتخابی باید د
)بدترین حالت( باشد و این  آل منفی ( و دورترین فاصله از وضعیت ایده)بهترین حالت

و  (14: 18۳0همکاران، )نسترن و  بندی عوامل است بندی و اولویتخود معیار درجه
 (. ۳2: 183۳)نسترن و همکاران، 
 (1شاخص) رابطه  mآلترناتیو و  nاساس  ها برتشکیل ماتریس داده

0
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 مناطق
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گردشگری  

 اورامانات
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                                                                               (1رابطه)
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در هر منطقه است که در واقع ماتریس پایه ما در اینجا امتیاز هر شاخص گردشگری 

ی های حاصل از پرسشنامهعبارتی با پیمایش یافته است. به آمده دست به نمونه گردشگری
 گذاری سرمایه حوزه کارشناسان و نظران صاحب، مدیرانپژوهش که توسط 
 (4) ولیه پژوهش در قالب جدولاست ماتریس ا آوری شده گردشگری استان جمع

 است. بر مبنای آن ارزیابی شده TOPSISاست که اولین مرحله از تکنیک  دست آمده به

 های گردشگری مناطق نمونه گردشگری قطب اوراماناتماتریس اولیه شاخص .4 جدول

X10 X9 X8 X7 X6 X5 X4 X3 X2 X1 
 شاخص 

 نام مناطق نمونه گردشگری         
 داالنی 88/3 18/3 82/3 1/3 02/3 ۵2/3 62/3 61/3 ۵2/3 68/1

 سراب روانسر 88/3 81/3 8۵/3 12/3 1۵/3 8/3 6۵/3 62/3 16/3 2/1

 قوری قلعه 20/3 18/3 21/3 84/3 61/3 1/3 82/3 62/3 81/3 82/1

 چشمه ریزه 81/3 11/3 61/3 62/3 01/3 ۵/3 61/3 64/3 60/3 32/1

 شروینه 1۵/3 11/3 11/3 10/3 46/3 ۵8/3 11/3 61/3 66/3 83/1

 ازگله بمو 18/3 14/3 61/3 6۵/3 08/3 ۵2/3 18/3 64/3 6۵/3 ۵8/1

 هجیج 26/3 8/3 21/3 81/3 ۵4/3 68/3 22/3 62/3 12/3 23/1

 نودشه 2۵/3 80/3 1/3 82/3 ۵6/3 16/3 2/3 11/3 12/3 26/1

 القرنویس  88/3 86/3 2/3 86/3 ۵4/3 6۵/3 81/3 60/3 62/3 2/1

 بوزین مرخیل 86/3 81/3 84/3 14/3 42/3 62/3 81/3 61/3 ۵4/3 8۵/1

 بیدمیری 80/3 84/3 10/3 62/3 02/3 6۵/3 11/3 ۵4/3 ۵0/3 32/1

 نوسود 82/3 80/3 8۵/3 82/3 44/3 60/3 8/3 66/3 62/3 27/1

 شمشیر 24/3 82/3 2۵/3 8/3 ۵1/3 12/3 82/3 61/3 66/3 2۵/1

 سراب مامیشان 81/3 8/3 16/3 14/3 40/3 64/3 66/3 ۵6/3 42/3 82/1

 سراب سفید برگ 8۵/3 18/3 11/3 16/3 41/3 60/3 18/3 ۵8/3 ۵2/3 88/1

 
مقیاس( از طریق  )بی ها و تشکیل ماتریس استاندارد مرحلة دوم: استاندارد نمودن داده

 (2)رابطه 
( شده که 4های خام )جدول  در این مرحله، اقدام به استاندارد و یکدست نمودن داده 



  72بندی مناطق نمونه گردشگری جهت...    اولویت

 است.         ( آمده۱نتایج در جدول )

 (2رابطه)

 استاندارد کردن دادهای خام مناطق نمونه گردشگری اورامانات. ۵جدول 

X10 X9 X8 X7 X6 X5 X4 X3 X2 X1 

 شاخص

 نام مناطق نمونه         

 داالنی 26/3 2۵/3 21/3 24/3 16/3 2/3 20/3 20/3 2/3 2/1

 سراب روانسر 26/3 28/3 28/3 21/3 02/3 02/3 22/3 26/3 0/3 23/1

 قوری قلعه 21/3 2۵/3 0/3 28/3 02/3 28/3 22/3 26/3 02/3 23/1

 چشمه ریزه 24/3 24/3 22/3 20/3 12/3 2/3 22/3 2۵/3 2۵/3 24/1

 شروینه 22/3 24/3 24/3 21/3 24/3 20/3 2۵/3 26/3 26/3 26/1

 ازگله بمو 20/3 20/3 22/3 2۵/3 2/3 2/3 26/3 2۵/3 26/3 03/1

 هجیج 28/3 26/3 00/3 22/3 28/3 21/3 0/3 26/3 01/3 22/1

 نودشه 28/3 21/3 00/3 21/3 22/3 0/3 0/3 21/3 28/3 22/1

 ویس القرن 26/3 28/3 0/3 22/3 28/3 26/3 21/3 24/3 21/3 23/1

 بوزین مرخیل 2۵/3 26/3 28/3 2۵/3 22/3 2۵/3 21/3 20/3 21/3 26/1

 بیدمیری 24/3 21/3 24/3 20/3 2/3 26/3 20/3 2/3 21/3 24/1

 نوسود 26/3 21/3 28/3 21/3 20/3 2۵/3 26/3 2۵/3 21/3 28/1

 شمشیر 28/3 26/3 0/3 21/3 0/3 22/3 22/3 26/3 26/3 28/1

 سراب مامیشان 26/3 26/3 2۵/3 2۵/3 22/3 2۵/3 22/3 21/3 12/3 2۵/1

 سراب سفید برگ 2۵/3 2۵/3 24/3 26/3 21/3 2۵/3 26/3 22/3 2/3 26/1

 

مقیاس و ایجاد ماتریس بی ها شاخصمرحلة سوم: تعیین وزن هر یک از 
  (Vوزین )

 ها وزن شاخص الف( تعیین

ها در مناطق نمونه گردشگری یکسان نیست براساس از آنجایی که اهمیت شاخص 
ر شوند که بهای موثر در ایجاد مناطق نمونه گردشگری وزن داده میامتیاز، شاخص

. همانطور که شوددهی می گردشگری وزنها کلیه مناطق نمونه اساس وزن این شاخص
های پژوهش ( براساس پیمایش پرسشنامه6های جدول)افتهاست ی ه شدهقبال توضیح داد
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 دهد.ها اساس پژوهش حاضر را تشکیل میاست که امتیاز این شاخص دست آمده به

 ها شاخصاوزان  .6 جدول

 
( به صورت استاندارد موزون ۱) جدول ر( نتایج د۱با اعمال این اوزان در جدول )ب( 

 آمده است.

 جدول استاندارد موزون مناطق نمونه گردشگری قطب اورامانات .3جدول 

X10 X9 X8 X7 X6 X5 X4 X3 X2 X1 

 شاخص
نام            

 مناطق نمونه
 داالنی 3442/3 32۵/3 324۵/3 31۵6/3 3238/3 3124/3 31۵1/3 3111/3 3168/3 124/1
 سراب روانسر 3442/3 328/3 32۵4/3 311۵/3 3۵31/3 301/3 314۵/3 32/3 32۵2/3 1724/1
 قوری قلعه 34۵2/3 32۵/3 3210/3 3182/3 3416/3 3211/3 3121/3 32/3 3268/3 1724/1
 چشمه ریزه 438/3 324/3 2332/3 3142/3 3241/3 3124/3 314۵/3 3121/3 321/3 1288/1
 شروینه 3014/3 324/3 3218/3 311۵/3 3012/3 3220/3 316۵/3 32/3 3218/3 1702/1
 ازگله بمو 3021/3 320/3 32332/3 3162/3 326/3 3124/3 3111/3 3122/3 3218/3 1214/1
 هجیج 3416/3 326/3 3221/3 3140/3 3064/3 3261/3 3128/3 32/3 326/3 1748/1
 نودشه 3416/3 321/3 30330/3 311۵/3 3011/3 3221/3 3128/3 3231/3 320۵/3 1748/1
 ویس القرن 3442/3 328/3 3210/3 3188/3 3064/3 32۵2/3 3118/3 3184/3 3226/3 1724/1
 بوزین مرخیل 342۵/3 326/3 32۵4/3 311۵/3 3286/3 3242/3 3118/3 3111/3 3116/3 1702/1
 بیدمیری 3438/3 321/3 3218/3 3142/3 326/3 32۵2/3 31۵1/3 31۵4/3 3116/3 1288/1
 نوسود 3442/3 321/3 32۵4/3 311۵/3 3222/3 3242/3 3111/3 3122/3 3226/3 1776/1
 شمشیر 3416/3 326/3 3210/3 311۵/3 302/3 3281/3 3121/3 32/3 3218/3 1776/1
 سراب مامیشان 3442/3 326/3 3221/3 311۵/3 3286/3 3242/3 314۵/3 31۵4/3 31۵2/3 17/1

 سراب سفید برگ 342۵/3 32۵/3 3218/3 3162/3 3210/3 3242/3 3111/3 3162/3 3168/3 1702/1
 

آل مثبت و ایده آل ی ایدهها حالتمرحلة چهارم و پنجم: مشخص نمودن 
 (.3جدول حالت هر شاخص) نیتر نییپامنفی)باالترین و 

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

 (8رابطه )
      

 njijij vvvvmiJjVJjVA ,...,...,,...2,1max,min 21       
 ( 4رابطه )

X10 X9 X8 X7 X6 X5 X4 X3 X2 X1 شاخص 

 هاامتیاز شاخص 11/3 1/3 321/3 36۵/3 10/3 321/3 366/3 311/3 384/3 12/3



  28بندی مناطق نمونه گردشگری جهت...    اولویت

 شاخص در مناطق نمونه گردشگری قطب اوراماناتر های ایده آل مثبت و منفی هحالت. 8 جدول

X10 X9 X8 X7 X6 X5 X4 X3 X2 X1 شاخص 

3048/3 3268/3 32/3 3121/3 301/3 3۵31/3 3188/3 30/3 328/3 3416/3 
A 

3288/3 3168/3 31۵4/3 314۵/3 3124/3 3238/3 3140/3 32/3 320/3 3438/3 
A  

ی برای آلترناتیو ایده آل)ا فاصلهمرحلة ششم: تعیین معیار  

iSLوآلترناتیو حداقل ) 
(

iSL (با استفاده از رابطه )( آمده است.۳نتایج در جدول)( که 6و  ۱ 

                                  (۱رابطه)  miVVSL
n

j

jiji ...,2,1;
1

2
 



  

                                         (6رابطه)  miVVSL
n

j

jiji ...,2,1;
1

2
 



 

  های ایده آل مثبت و منفیفاصله مناطق نمونه گردشگری از حالت .2جدول 

 )بهترین و بدترین وضعیت( 

 


iSL
 

 اورامانات مناطق نمونه قطب گردشگری

 داالنی 301۵0/3 101018/1

 سراب روانسر 331220/3 174337/1

 قوری قلعه 314224/3 123827/1

 چشمه ریزه 3028۵1/3 118224/1

 شروینه 32626/3 10۵61۵/1

 ازگله بمو 3042۵1/3 1022۵2/1

 هجیج 311342/3 122440/1

 نودشه 310681/3 12۵6۵۵/1

 ویس القرن 312۵12/3 17084۵/1

 بوزین مرخیل 326824/3 107۵64/1

 بیدمیری 303۵1۵/3 11210۵/1

 نوسود 3202۵8/3 106۵37/1

 شمشیر 3148۵6/3 177237/1

 سراب مامیشان 328122/3 108276/1

 سراب سفید برگ 30311/3 100۵7/1
 

که نتایج  (۱رابطه) آل ( به وضعیت ایدهAi) iمرحلة هفتم: محاسبة نزدیکی نسبی گزینه 
 ( آمده است.10) در جدول

miSL (۱رابطه)
SS

S
SL i

ii

i

i ...2,1;10; 











 



iSL



  22ـ سال هشتم ـ تابستان 22شماره  مدیریت گردشگریفصلنامه مطالعات   22

 ارزیابی وضعیت سرمایه گذاری در مناطق نمونه گردشگری شمالغربی استان کرمانشاه .01جدول 

 رتبه بندی  سطح بندی سرمایه گذاری 

iSL 
 مناطق نمونه قطب گردشگری اورامانات

 سراب روانسر 810/3 1 بسیارخوب

 شمشیر 62۵1/3 2 خوب

 قوری قلعه 6636/3 0 خوب

 نودشه 6۵22/3 4 خوب

 هجیج 6002/3 ۵ خوب

 ویس القرن 6120/3 6 خوب

 بوزین مرخیل 4831/3 1 متوسط

 نوسود 4388/3 8 ضعیف

 سراب مامیشان 0212/3 2 ضعیف

 شروینه 0121/3 13 ضعیف

 سراب سفید برگ 2122/3 11 ضعیف

 ازگله بمو 2۵26/3 12 ضعیف

 بیدمیری 228/3 10 ضعیف

 داالنی 2121/3 14 ضعیف

 چشمه ریزه 2331/3 1۵ بسیار ضعیف
 

رتبه بندی آلترناتیوها براساس میزان مرحله هشتم،  

iSL : 1در این راستا


isl  نشان
0ودهندة باالترین رتبه 



isl0


isl  نیز نشان دهنده کمترین رتبه است. در نهایت، با توجه به
میزان 

islتا 0بر اساس طیف لیکرت به طبقه)بسیار ضعیف  گردشگری ، مناطق نمونه
(  1تا  3/0،بسیار خوب 0/ 3تا  6/0،خوب  6/0تا  4/0، متوسط 0/ 4تا 2/0ضعیف ، 2/0

 ( آمده است.10تایج حاصله در جدول)که ن  دهیگردسطح بندی 
318/0دهد منطقه نمونه گردشگری سراب روانسر با نتایج نشان میبر این اساس  



iSL  جهت سرمایه نسبت به دیگر مناطق دارای ظرفیت بیشتر و در سطح بسیار خوب
 (، قوری قلعه6۳۱۱/0ارزیابی شده است و مناطق نمونه گردشگری شمشیر)گذاری 

های در اولویت (61۳8/0(، ویس القرن)6882/0هجیج)(، 6۱22/0(، نودشه)6606/0)
( در سطح 4301/0)ا امتیازاند. بوزین مرخیل ببعدی و در سطح خوب ارزیابی شده

و مناطق نمونه نوسود، سراب مامیشان،  برای سرمایه گذاری ارزیابی شده استمتوسط 
شروینه، سراب سفید برگ، ازگله بمو، بید میری، داالنی در سطح ضعیف ارزیابی 

ضعیف ارزیابی شده  اریبسو منطقه نمونه گردشگری چشمه ریزه در سطح  اند شده
 (.  6)شکل ( و 10) جدول است



  28بندی مناطق نمونه گردشگری جهت...    اولویت

 
  غربی استان کرمانشاه گذاری در مناطق نمونه گردشگری شمالارزیابی وضعیت سرمایه .6شکل

همچنین بر اساس ارزیابی صورت گرفته در مناطق نمونه گردشگری اورامانات از  
درصد 88درصد آنان در سطح بسیارخوب، ۱منطقه نمونه گردشگری 1۱مجموعه 

درصد در سطح بسیار ضعیف برای ۱عیف و درصد ض46درصد متوسط، ۱خوب، 
 (.۱)شکل  اندگذاری ارزیابی شده سرمایه

 

سطح بندی درصد سرمایه گذاری در مناطق نمونه گردشگری شمال غرب استان . 3 شکل
 کرمانشاه 

نزدیکی نسبی به  ی که ازگردشگرمناطق نمونه  اساس نتایج پژوهش حاضر بر 
واگذاری به سرمایه گذاران  گذاری و سرمایه برایباشد میبرخوردار وضعیت ایده آل 

 آل برخوردارکه از نزدیکی نسبی کمتری به وضعیت ایده مناطقی و باشندمناسب می

باشند و سرمایه گذاری در این مناطق ریسک برای سرمایه گذاری نامناسب میهستند 
انات برای درصد مناطق نمونه گردشگری اورام 4۱باالیی دارد بر اساس این تحلیل 

درصد مناطق نمونه در این قطب  ۱8اند و سرمایه گذاری مناسب ارزیابی شده
 مناطق چنانچه (.۱)شکل اندگردشگری برای سرمایه گذاری نامناسب ارزیابی شده

 و نداشته اقتصادی توجیه ،ان واگذار شودگذار نمونه گردشگری با رتبه پایین به سرمایه

0
0/2
0/4
0/6
0/8
 داالنی1

 سراب روانسر
 قوری قلعه

 چشمه ریزه

 شروینه

 ازگله بمو
 هجیج

 ویس القرن نودشه
 بوزین مرخیل
 بیدمیری

 نوسود

 شمشیر

 سراب مامیشان
 سراب سفید برگ
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مناطق نمونه گردید. لذا  خواهد توسعه  اهداف تحقق عدم و منابع اتالف باعث
گردشگری سراب روانسر، شمشیر، قوری قلعه، نودشه، هجیج و ویس القرن در اولویت 

باشند و سایر مناطق بر حسب نخست برای سرمایه گذاری و توسعه گردشگری می
 (.3)شکلاند گرفتههای بعدی قرار  ویت بندی صورت گرفته شده در رتبهاول

 
غرب  گذاری در مناطق نمونه گردشگری شمال وضعیت سرمایهبندی نهایی  اولویت .8 شکل

  استان کرمانشاه

ریزان و  برنامه که گرفت نتیجه توان یمبندی صورت گرفته  اولویت به عبارتی با 
 مقاصد در ابتدا که باشند داشته توجه مهم باید به ایناستان  گردشگری کشور و مدیران

 یهایشاخص فراهم شود چون متنوع و جذاب گردشگری محصول باید گردشگری
 آسان، دسترسی امکان زیربنایی، های گردشگری، ساختارهایچون جاذبههم

رای گردشگران در انتخاب محیطی ب عیت اقتصادی و زیستهای امنیتی، وضشاخص 
براین باید بنا .ایجاد خواهد نمود گذاریسرمایه انگیزه گذاران مقاصد و نیز برای سرمایه

 ایجاد این مناطقر را د بنایی زیر امکانات و هازیرساخت از جمله امکانات از برخی

 و درآمد ایجاد نهایت در و گردشگر جذب و گذار جذب سرمایه قابلیت تا نماید
 گردد.  های بلند مدت حاصلریزی شده در افقبرنامه اهداف تحقق
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 و ارائه پیشنهادهاگیری نتیجه

تواند مشوق سرمایه گذاری در مثبت بین رشد اقتصادی و گردشگری میارتباط  
های بخش گردشگری باشد. در حال حاضر سرمایه گذاری در گردشگری شیوه

باشد که در مناطق نمونه گردشگری می ها گذاریمختلفی دارد که یکی از این سرمایه 
 می محسوب هنگامی اصولی و عل گردشگریهای سرمایه گذاری در کنار جاذبه

 های از روشهای علمی صورت پذیرد بر این اساس یکی اساس روش رگردد که بمی
 باشد میی مدیریتی ها یریگ تصمیم در شاخصه چند گیری مدیریتی، تکنیک تصمیم

داده است در این راستا پژوهش حاضر از  افزایش را گیریتصمیم اطمینان قابلیت که
تواند کمک زیادی به نتایج آن میگردد که میهای کاربردی محسوب سری پژوهش

ید لذا بر اساس همین هدف قطب های مدیریتی و اقتصادی نماتصمیم گیری
های گردشگری استان کرمانشاه که دارای گردشگری اورامانات به عنوان یکی از قطب

های پژوهش یافتهاست باشد انتخاب گردیده باالترین تعداد مناطق نمونه گردشگری می
است که توان باالی مناطق نمونه گردشگری اورامانات و واقع شدن این  آنکی از حا

تواند به عنوان یک نیروی محرک اقتصادی در منطقه های بکر میمناطق در کنار جاذبه
-باشند. همچنین مناطق نمونه تحت پوشش قطب گردشگری اورامانات از نظر شاخص

باشد، دارای پتانسیل الزم میگردشگری  های ارزیابی شده برای احداث مناطق نمونه
باشد دارای کمترین امتیاز میدر آن تنها شاخصی که قطب گردشگری اورامانات 

به توسعه  توان میکه با سرمایه گذاری در این زمینه  استتسهیالت و خدمات زیر بنایی 
 جهنتی توان یمرتبه بندی صورت گرفته  (. همچنین با۱این مناطق کمک نمود) شکل 

 باشند داشته توجه مهم باید به این استان گردشگری کشور و ریزان برنامه که گرفت

فراهم شود  متنوع و جذاب گردشگری محصول باید گردشگری مقاصد در ابتدا که
های گردشگری برای گردشگران در انتخاب چون محصول جذاب در کنار جاذبه

ایجاد خواهد نمود. رتبه بندی  گذاریسرمایه انگیزه گذاران مقاصد و نیز برای سرمایه
منطقه نمونه  که دهد میصورت گرفته در مناطق نمونه گردشگری اورامانات نشان 

گردشگری سراب روانسر نسبت به بقیه مناطق نمونه دارای نزدیکی نسبی باالتری به 
باشد کهوضعیت ایده آل برای سرمایه گذاری می

iSL  باشد و مناطق می 318/0آن
نمونه گردشگری شمشیر، قوری قلعه، نودشه، هجیج، ویس القرن به ترتیب دارای 
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باالترین میزان 

iSL (6۳۱۱/0 ،6606/0 ،6۱22/0 ،6882/0 ،61۳8/0) های و در اولویت
بعدی و در سطح خوب، بوزین مرخیل با 

iSL (4301/0 در سطح متوسط، مناطق )
نمونه نوسود، سراب مامیشان، شروینه، سراب سفید برگ، ازگله بمو، بید میری، داالنی 

با میزان 

iSL (4033/0 ،8۳۱2/0 ،8۱2۱/0 ،2۱2۳/0 ،2۱۳6/0 ،223/0 ،2121/0 در )
گردشگری چشمه و منطقه نمونه  اند شدهسطح ضعیف برای سرمایه گذاری ارزیابی 

ریزه با میزان 

iSL  (2001/0 در سطح )و  10)جدول  ضعیف ارزیابی شده است اریبس
درصد مناطق نمونه دارای شرایط 4۱های این پژوهش (. براساس یافته3و  6شکل 

گذار تحویل  توان این مناطق را به سرمایهباشند و میمناسب تر برای سرمایه گذاری می
باشد و گذاری می درصد مناطق دارای وضعیت نامناسب برای سرمایه۱8اد. و د

 عدم و منابع اتالف باعث وگذاری در این مناطق با ریسک باال همراه است  سرمایه

بردن توان مناطق و  ریزان گردشگری با باال شد بنابراین برنامه خواهد اهداف تحقق
گذاری را آماده و  باید شرایط سرمایه آل ایده کردن مناطق نمونه به وضعیت زدیکن

گذار واگذار کنند. در ادامه به ارائه  ه سرمایهرا بگردشگری سپس مناطق نمونه 
پیشنهاداتی استراتژیک جهت توسعه این مناطق و واگذاری این مناطق به سرمایه 

 پردازیم.گذاران می
ارای نزدیکی د ای کهریزان و مدیران گردشگری کشور باید مناطق نمونه برنامه (1

را تقویت و مناطق مستعد را به سرمایه گذاران باشند ل میآکمتر به وضعیت ایده
 بخش خصوصی و دولتی واگذار نمایند.

در منطقه امتیاز تسهیالت و خدمات زیربنایی  های پژوهشیافته به توجه با (2
امکانات باید جهت توسعه بنابراین  ترین حد ارزیابی شده است در پاییناورامانات 

برنامه ریزی اساسی صورت زیربنایی و وضعیت خدمات گردشگری در این مناطق 
 پذیرد.

در مناطق  گردشگری بازنگری به نحوه سرمایه گذاری و توزیع امکانات، خدمات (8
 نمونه گردشگری اورامانات 

ح ودر سطدرصد مناطق نمونه گردشگری  ۱8با توجه به اینکه در پژوهش حاضر  (4
مناطق به  اند لذا در شرایط فعلی واگذاری اینشدهضعیف ارزیابی ضعیف و بسیار 

دولت باید ابتدا با این تفکر شود میباعث اتالف در سرمایه گذاری  انسرمایه گذار
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 سپس این مناطق را به انجام دهد و گذاری پایه را در این مناطق سرمایه
قبل از واگذاری  رددبنابراین توصیه می گ گذاران خصوصی واگذار نماید.سرمایه

های اساسی نظیر آب، برق، گاز، تلفن، پارکینگ، زیرساختاین مناطق 
 گردد.ایجاد  در این مناطق  های بهداشتی و...  توسط دولت سرویس

 اینکه در دستورالعمل احداث مناطق نمونه گردشگری قید گردیده است به توجه با (۱

 تحقق تا دارد عهده بر را نمونه منطقه ابتدای تا ها زیرساخت ایجاد وظیفه دولت

 شود. خودداریاورامانات در منطقه  جدید مناطق معرفی از این هدف

مناطق نمونه گردشگری در قطب اورامانات در سطح درصد  ۱با توجه به اینکه  (6
جهت تحکیم سازی و جلوگیری از نزول این باید اند  بسیار خوب ارزیابی شده

  .طراحی گردد کییهای استراتژمناطق برنامه ریزی

در سطح خوب و متوسط درصد مناطق  ۱و  88های پژوهش به ترتیب براساس یافته (۱
هایی اساسی ریزیبرنامهباید مناطق اند لذا جهت توسعه پایدار این ارزیابی شده

 صورت گیرد.

های بستهتوسعه مناطق نمونه گردشگری  مسئولین گردشگری استان باید جهت (3
بندی و سطح بندی صورت تواند با کمک رتبه این امر مینمایند ، تدوین کامل

 گرفته در زمینه مناطق نمونه گردشگری محقق گردد.
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  منابع

 قوانین دستورالعمل مجموعه"ها،طرح و گذاری سرمایه (، معاونت1088)...ا رحمت احمدی، 

 . "1088مقررات و

های  (، اولویت بندی ظرفیت1023) فاطمهافتخاری، عبدالرضا، پور طاهری، مهدی، مهدویان،  
 08 -20، صص24گردشگری مناطق روستایی شهرستان نیر، جغرافیا و توسعه، شماره 

نه گردشگری با استفاده از مناطق نمو انتخاب(، 1088) ارسطو، ،سیدعلی، یاری حصار ،بدری 
 20دوره  ، فصلنامه تحقیقات جغرافیایی،استان کهگیلویه و بویراحمد نمونه موردی: AHP روش

 .84-۵۵، صص(2۵)شماره 

(، تدوین استراتژی توسعه صنعت گردشگری استان لرستان بر 1023بیگی فیروزی، اله یار) 
یان نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت (، پاANPای ) و فرآیند تحلیل شبکه SWOTاساس تحلیل 

مدیریت تحول، به راهنمایی دکتر مهدی کاظمی، دانشگاه سیستان و بلوچستان، صص  ـ بازرگانی
161. 
معیاره  چند گیری تصمیم مدل کارگیری به و (، تبیین1088بیورانی، حسین، غفران، علی) 

TOPSIS فصلنامه کارآگاه دوره بزهکاری،  و جرم منظر از شهری مختلف مناطق بندی رتبه برای
 .1۵3-101، صص 8، شماره  دوم سال دوم

 هایدهکده یابی (، مکان1023تقوایی، مسعود، تقی زاده، محمد مهدی، کیومرثی، حسین)  

 دریاچه ساحل موردی: )نمونه SWOTمدل و جغرافیایی اطالعات سیستم از استفاده با گردشگری

 ،1023 تابستان ،2 شماره ، 42 پیاپی شماره ،22 ، سالمحیطی ریزی برنامه و جغرافیا مجلهکافتر(، 
 .123-22صص 

 در گردشگری نمونه مناطق (، تأثیر1082توکلی، مرتضی، کیانی، اکبر، هدایتی، صالح ) 

کردستان(،  تخت اورامان منطقه :موردی )مطالعه اجتماعات محلی دیدگاه از زدایی محرومیت
 .(24-10صص  1082پاییز  ششم، شماره ،دوم ای سال منطقه و شهری های پژوهش و مطالعات

 .تهران معلم، تربیت دانشگاه انتشارات ،گردشگری صنعت بر مروری  (،1086سیمن) توالیی، 
، ترجمه رضا تهرانی، عسگر نوربخش، چاپ مدیریت سرمایه گذاری(، 1081چالز، جونز) 

 .چهارم، نگاه دانش، تهران

(، کاربرد مدل در جغرافیا با تاکید بر برنامه 1023) میرنجفحکمت نیا، حسن، موسوی،  
 .، چاپ دوم، یزدانتشارات علم نوینای،  ریزی شهری و ناحیه

جهانگردان  دیدگاه از اصفهان شهر تاریخی اماکن بندی(، رتبه1023) خاتمی فیروز آبادی، علی 
 هفتم سال جهانگردی مطالعات پژوهشی  علمی فصلنامهآریان،  روش از استفاده با شرقی اروپای

 .160تا  141 ، صفحات23زمستان  و پائیز 16 شماره

 بندی مناطق نمونه گردشگری استان چهارمحال(، رتبه1023) رنجبردستنانی، محمود 

http://uijs.ui.ac.ir/jgr/browse.php?a_code=A-10-127-4&slc_lang=fa&sid=1&sw=
http://uijs.ui.ac.ir/jgr/browse.php?a_code=A-10-127-4&slc_lang=fa&sid=1&sw=
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، رشته جغرافیا، گرایش برنامه نامه کارشناسی ارشد پایان،  AHPوبختیاری با استفاده از تکنیک
 .ی دکتر داریوش رحیمی، دانشگاه اصفهانریزی توریسم، به راهنمای

 یافتگی توسعه درجه بر (، تحلیلی1023) زنگی آبادی، علی، علیزاده، جابر، احمدیان، مهدی 

 نو هاینگرش فصلنامه، AHPوTOPSIS تکنیک  از استفاده با شرقی آذربایجان استان های شهرستان

 .03 شماره چهارم، سال ،انسانی جغرافیای در

 بندی رتبه و (، بررسی1082) کبری کمال، سرخ سیدمحمود، زنجیرچی، اهلل، کرامتزیاری،  

 فصلنامه تاپسیس، تکنیک از استفاده با رضوی خراسان استان های شهرستان یافتگی توسعه درجه

 .03-11ص ، 42 شماره ،انسانی جغرافیای هایپژوهش

 (.1021) و بلوچستان سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان سیستان

 (.1021) سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان کرمانشاه

کمک  به گروهی (، تصمیم گیری1086) ماربینی، عادل، ماکوئی، احمد حاتمی ساعتی، صابر، 
TOPSIS  ،04-21، صص 10شماره 4، سالمجله ریاضیات کاربردی واحد الهیجانفازی. 

 لحاظ از اصفهان استان هایشهرستان بندی سطح (،1023) وندموسیشماعی، علی، جعفر، 

های شهری و مطالعات و پژوهش، AHPو  TOPSISمدل  از استفاده گردشگری با های زیرساخت
 .43 -20، شماره دهم، ص ای منطقه

بندی مناطق نمونه گردشگری به منظور سرمایه بررسی و اولویت(، 1082) صفاه خواه، یوسف
 .واحد سمنان دانشگاه آزاد اسالمی  ،ارشد یان نامه کارشناسیپا ،در استان سمنانگذاری 

مجموعه (، چالشهای سرمایه گذاری در گردشگری، 1081) عاقلی کهنه شهری، لطفعلی 
  .مقاالت همایش سرمایه گذاری در گردشگری

 گردشگری؛ های جاذبه به شیراز قدیم بافت کارکرد نقش تبدیل(، 1088) عبدالهی، علمدار 
گرایش برنامه ریزی شهری، به  ـ، رشته جغرافیا ارشد یان نامه کارشناسیپا، آینده اکنون، گذشته،

 .ستان و بلوچستانیدانشگاه سراهنمایی دکتر زهره هادیانی، 
 سرمایه های اولویت تعیین و اقتصادی (، بررسی1023) فالحتی، علی، احمدیان، تحسین 

، دوره جدیدسال هیجدهم ایدوفصلنامه اقتصاد و توسعه منطقهکرمانشاه،  استان صنعتی در گذاری
 .12۵-133، صص 2شماره

(، مبانی برنامه ریزی و توسعه گردشگری 1088) محمودی نژاد، هادی، بمانیان، محمد رضا
 .، چاپ اولانتشارات هله/طحانروستایی، 

 جهت  BSC-TOPSISمنسجم  (، رویکرد1088) نیری، محمود دهقان مهرگان، محمدرضا،

 ،2شماره ،1 دوره ،صنعتی مدیریتتهران.  استان های دانشگاه برتر مدیریت  هایدانشکده ارزیابی
 .168 تا 1۵0 صص

( گروه بندی 1082موسوی، سید حجت، پور خسروانی، محسن، محمودی محمد آبادی، طبیه)
مطالعات ، TOPSISای نبکاهای شمال شرقی کویر سیرجان با استفاده از الگوریتم  مقایسه
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 .13۵-81، صص 1، شمارهجغرافیایی مناطق خشک

اورامانات  منطقة در اشتغال بر روستایی گردشگری توسعة (، تأثیر1088) میرزایی، رحمت
 .16 -42، صص 4، شماره فصلنامه روستا و توسعهکرمانشاه، 

 ید بر امکان سنجی)با تاک منطقه اورامانات یبر گردشگر یلیتحل (،1023) رهیده سمی، سیریم
، جغرافیا ارشد یان نامه کارشناسیپاپاوه،  یس نمونه موردی( با استفاده از تاپسیمناطق گردشگر

 .ستان و بلوچستانیدانشگاه سدکتر جواد بذرافشان،  ریزی روستایی، به راهنماییبرنامه  گرایش

 و تحلیل در تاپسیس تکنیک (، کاربرد1082) نسترن، مهین، ابوالحسنی، فرحناز، ایزدی، ملیحه
فصلنامه جغرافیا اصفهان(،  شهری مناطق : موردی شهری )مطالعة مناطق توسعةپایدار بندی اولویت

 .133-80، صص 2، شمارهریزی محیطیو برنامه 

 یل و سطح بندیتحل (،1023، حسن زاده، محمد مهدی، کهزادی، اسفندیاری )نیمه نسترن،
، TOPSISره یر احمد با استفاده از مدل چند متغیه و بویلویدر استان کهگ یگردشگر یهالیپتانس

 .ندار دانشگاه آزاد واحد همدایو توسعه پا یگردشگر یش ملین همایاول
 مجموعه مقاالت اشتغال، و جهانگردی (،1082توتونچی، جهانگیر) رضا، حمید زاده، نصیری

 دانشگاه عالمه ایران، اسالمی جمهوری در جهانگردی های توسعه برنامه و هاسیاست بررسی سمینار

 .جهانگردی، تهران و ایرانگردی سازمان و طباطبائی
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