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 چكيده

ي اقتصادي  هاي پوياي اقتصادي عصر حاضر، نقش مهمي در توسعهگردشگري به عنوان يكي از فعاليت
هاي  كند. گسترش گردشگري بر درآمد ملي، منابع ارزي، اشتغال و ديگر شاخصجوامع انساني ايفاء مي

در وسعه اقتصادي، كالن اقتصادي تأثيرگذار است. با توجه به اهميت اين موضوع و نقش گردشگري در ت
استان كشور ايران  16بندي  اين مطالعه سعي شده كه در ابتدا با استفاده از تكنيك تاپسيس به ارزيابي و رده

هاي رشد اقتصادي پرداخته شود و سپس با استفاده از هاي گردشگري و برخي از شاخصاز نظر انواع جاذبه
هاي رشد اقتصادي بررسي گردد.  ي گردشگري و شاخصها ي بين جاذبه تحليل رگرسيون چندمتغيره، رابطه

هاي  هاي فارس، تهران و خراسان رضوي از نظر دارا بودن جاذبه نتايج تحقيق بيانگر آن است كه استان
هاي  هاي انسان ساخت بيشتر از جاذبه جاذبه . واند ها را به خود اختصاص داده گردشگري، باالترين رتبه
 رشد اقتصادي را تحت تأثير قرار داده است.  هايطبيعي و تاريخي، شاخص

 TOPSISهاي رشد اقتصادي،  هاي گردشگري، شاخص جاذبه :يديكل واژگان
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 مقدمه 
 1950از سال است.  بوده برخوردار اي پيوسته رشد از گردشگري اخير، سال 60 طي در

ي جهاني به خود گرفت و در سطح بين المللي به صورت يك فعاليت  كه مسافرت جنبه
مطابق برآورد سازمان  افزوده شده است. ها گردشگرهر سال بر تعداد  مطرح شدعمومي 

3Fجهاني گردشگري

، گردشگري بين المللي با نرخ رشد 1950-2005در طي سال هاي  1
 2005ميليون در سال  806به  1950ليون گردشگر در سال مي 25درصد، از  5/6ساالنه 

، تعداد گردشگر ورودي در سطح جهان 2020شود تا سال  افزايش يافت. و پيش بيني مي
 ).2006ميليارد نفر خواهد رسيد (سازمان جهاني گردشگري،  5/1به 

مشكالت طرفداران توسعه گردشگري به اين فعاليت به عنوان ابزاري براي مقابله با 
نگرند. با توجه به ماهيت كاربري صنعت  هاي مقصد مي اقتصاد كالن در سرزمين

آورانه در جهان، اين صنعت همچنان بر محور نقش  هاي فن ، به رغم پيشرفتگردشگري
كه اين صنعت موجب اشتغال مستقيم در  به طوري ،قابل توجه نيروي انساني استوار است

هاي مالي، تبليغاتي، فني، غيرمستقيم در بسياري از فعاليتهاي صنعت و اشتغال  زيربخش
حقوقي، حمل و نقل، مواد غذايي، خدمات اداري، فروش، پزشكي و بهداشتي، هتلداري و 

4F(او شود مينظاير آن 

ي كه با مشكل بيكاري روبرو . اين ويژگي براي كشورهاي)2005، 2
خي و اجتماعي) براي توسعه هاي الزم (طبيعي، فرهنگي، تاري از توانايي و هستند

ي صنعت گردشگري با تمركز  توسعهبنابراين  گردشگري برخوردارند اهميت خاصي دارد.
بر ايجاد مراكز سرگرمي، فرهنگي و فراهم نمودن امكانات رفاهي به منظور جذب سرمايه 

 ها براي ترين برنامهنياز و توسعه كسب و كارهاي جديد به يكي از اساسي انساني مورد
5F( اسينجر بسياري از شهرها و مناطق تبديل شده است

6F؛ فرميكا و آيزال2000، 3

؛ 2006، 4
7Fشوماكر

8Fبانسال و ايسلت  ؛1994، 5

6 ،2004  .( 
دهد كه اين صنعت بررسي اثرات اقتصادي صنعت گردشگري در سطح جهان نشان مي

ميليون شغل  260تريليون دالر از اقتصاد جهاني مشاركتي غيرمستقيم داشته و حدود  5/6در 
باشد. اين آمار براي  شغل مي 12شغل از هر  1نيز در ارتباط با اين صنعت هستند كه حدودا 

                                                                                                                   
1. The United Nations World Tourism Organization 
2. oh 
3. Eisinger 
4. Formica & Uysal 
5. Shoemaker 
6. Bansal & Eiselt 
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 255درصد)،  9تريليون دالر از كل توليد ناخالص داخلي جهاني (3/6حدود  2011سال 
 2/1درصد) و  5گذاري (ميليارد دالر در سرمايه 743شغل)،  ميليون شغل (يك دوازدهم

9F(سازمان جهاني گردشگريدرصد) بوده است 5ركت در صادرات (تريليون دالر مشا

1، 
). اين امر منجر به افزايش اهميت صنعت گردشگري در بسياري از كشورها و به ويژه 2012

با داشتن تنوع آب و هوايي و  كشورهاي در حال توسعه شده است. با اين حال كشور ايران
هاي تاريخي و فرهنگي منحصر به فرد، سهم بسيار اندكي از  همچنين وجود مكان

ها و  گردشگري جهان را به خود اختصاص داده و تاكنون نتوانسته است از توانمندي
درآمد حاصل از  نظر از كه طوري هاي بالقوه خود استفاده مناسبي نمايد، بهظرفيت

 ). 1379نيست (اينانلو،  جهان هم اول كشور صد ء جز حتي گردشگري،
تاريخي  -هاي گردشگري (طبيعي، فرهنگي در اين مطالعه پس از شناسايي انواع جاذبه

) به TOPSISگيري چند معياره ( و انسان ساخت) سعي شده با استفاده از روش تصميم
ان، ايالم، كرمان، قزوين، بلوچست و هاي يزد، زنجان، اصفهان، سيستان بندي استان رتبه

بختياري،  و شرقي، چهارمحال رضوي، همدان، آذربايجان گلستان، اردبيل، تهران، خراسان
ي بين انواع جاذبه ها و سطح درآمد و  فارس و كردستان بپردازد و در نهايت وجود رابطه

 اشتغال را مورد بررسي قرار دهد. 
 

 مباني نظري و پيشينه پژوهش
 هاي گردشگري و جاذبه گردشگري

ها به وقوع  شود كه در زمان سفر گردشگر ي گردشگري به فعاليتي اطالق مي واژه 
ريزي سفر، مسافرت به مكان ي همه چيز از قبيل برنامه پيوندد. اين واژه در برگيرنده مي

مورد نظر، اقامت در آنجا، بازگشت و يادآوري خاطرات سفر، بعد از بازگشت است. 
دهد، نظير  هايي است كه مسافر به عنوان بخشي از سفر، انجام ميشامل فعاليتهمچنين 

آيد. خالصه آنكه، خريدهاي انجام شده و تعامالتي كه ميان ميزبان و مهمان به وجود مي
ها و تأثيراتي است كه در طول سفر براي بازديدكننده، به وقوع  گردشگري تمامي فعاليت

10Fپيوندد (ميل و موريس مي

2 ،1992.( 

                                                                                                                   
1.WTO 
2. Mill & Morrison 
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11Fي الو  به گفته

هاي يك شهر، تصميم يك گردشگر را براي )، شهرت و جاذبه1993( 1
12Fدهد. كالرك بازديد از آنجا تحت تأثير قرار مي

13F) و فلوريدا2004( 2

) نماينده 2002( 3
هاي گردشگري منطقه كساني هستند كه معتقدند كه امكانات تفريحي، سرگرمي و جاذبه

 شود.  كه منجر به جذب كارآفرينان جوان مي ي تصويري است ايجاد كننده
14Fوربك -جانسن

گرفتن محيط شهري به عنوان يك محصول تفريحي،  نظر با در )1986( 4
هاي  عناصر گردشگري شهري را در سه گروه عناصر اصلي كه  خود به دو گروه مكان

فيزيكي هاي  هاي سرگرمي (ويژگي فعاليت (خدمات فرهنگي، ورزشي و سرگرمي) و زمينه
شود، عناصر ثانويه ( مانند: هتل ها،  فرهنگي شهر)  تقسيم مي -هاي اجتماعي شهر و ويژگي

هاو مراكز خريد) و عناصر جانبي (مانند: پاركينگ، مراكز اطالع رساني، تابلوها و  رستوران
در  شده پنج گروه عرضه) 1981(15F5 نقشه هاي راهنما و ...) طبقه بندي كرده است. پيرس

هاي گردشگري، حمل و  نمايد كه عبارتند از: جاذبه تم گردشگري را مطرح مييك سيس
هاي گردشگري وي همچنين جاذبه. ها نقل، تسهيالت، امكانات پشتيباني و ساير زير ساخت

عناصر فرهنگي مانند: -3عوامل انسان ساخت -2هاي طبيعي  ويژگي-1ي  را در سه دسته
ترين الگوي رايج .بندي كرده است حلي طبقهموسيقي محلي، فرهنگ عامه و غذاهاي م

، الگوي پيشنهادي هاي گردشگري مرتبط با انواع جاذبه مورد استناد در اغلب مطالعات
  .ارائه شده استذيل سازمان جهاني گردشگري است كه در 

 

                                                                                                                   
1. Low 
2. Clark 
3. Florida 
4. Jansen-Verbeke 
5. pearce 
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 )١٩٩٩هاي مناسب گردشگري (سازمان جهاني گردشگري، . جاذبه١شکل

 
هاي طبيعي موجود در مقصد، غالبا اولين موضوعي است كه  جاذبههاي طبيعي :  جاذبه

توان به  كند كه اصوال تركيب متنوعي از منابع طبيعي را مي توجه گردشگر را جلب مي
 .منظور ايجاد محيطي جذاب براي توسعه گردشگري به كار گرفت

: در صنعت گردشگري، فرهنگ به عنوان عامل جذب تاريخي -هاي فرهنگي جاذبه
ها، رويدادها و محصوالت  كنند، فعاليت كه سفر مي هايي گردشگركند. براي  عمل مي

هاي فرهنگي  گذارد. جاذبه فرهنگي، همچون نيرويي الهام بخش و جذاب بر آنان اثر مي
توان آنها را  ها و تبلورهاي بيروني و رسمي فرهنگ هر كشور است كه مي شامل تمام تجلي

 .ي عرضه كردديد، نمايش داد يا به نوع
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جذابيت، ش و هاي مصنوع داراي ارزبه كليه عناصر و پديده هاي انسان ساخت:جاذبه
16F(آشورت شود انسان ساخت گفته مي ي جاذبه

1 ،1989.(  
ي  مقصد نشان دهنده"رويكرد تقاضا محور گردشگري برگرفته از اين فرض است كه 

بخش بوده و نياز او به داشتن كه براي او رضايت تاحساسات، باورها و عقايد يك فرد اس
17F(هو و ريچي "سازد يك تعطيالت خاص را برآورده مي

2 ،1993 .( 
18Fجارويسو  مايو

هاي گردشگري تابعي از كنند كه جذابيت بسته)، پيشنهاد مي1981( 3
19Fاين رويكرد توسط ليپر منافع ادراك شده توسط بازديدكنندگان است.

) در قالب 1990(4
كند كه بيان مي و استهاي گردشگري توسعه داده شده ي از يك سيستم جاذبهمدل

ي  شوند، در حالي كه توسط انگيزهبه سمت يك جاذبه جذب يا كشيده نمي ها گردشگر
20F(راسنتروب شوند بخش است كشيده ميخود به سمت مكان يا رويدادي كه برايشان لذت

5 ،
 ).2(شكل  )2009

 
 هاي گردشگري ليپر. سيستم جاذبه٢شکل 

                                                                                                                   
1. Ashworth 
2. Hu & Ritchie 
3. Mayo & Jarvis 
4. Leiper 
5. Rosentraub 
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از سويي ديگر رويكرد عرضه محور گردشگري بر منابع موجود تمركز دارد كه براي 
ها و اند. اين عناصر، با سياست ارائه به بازديدكنندگان يك مقصد طراحي و آماده شده

شوند. موفقيت و عملكرد سه بخش دولتي، خصوصي و غيرانتفاعي هدايت و كنترل مي
ي  بسته به شناسايي صحيح اجزاء و عناصر بعد عرضه است. به گفتهتوسعه گردشگري وا

21Fگان

ها،  ريزي در اين زمينه، بايد دست كم پنج عنصر يعني جاذبه)، براي برنامه1994( 1
(راسنتروب،  حمل و نقل، خدمات، اطالعات و پيشبرد فروش مورد توجه قرار گيرند

ردشگري شامل كاالها، خدمات ). برخي معتقدند محصول قابل عرضه گ2(شكل ) 2009
غذايي، حمل و نقل، دفاتر سياحتي، امكانات سرگرمي و تفريحي و ساير خدمات مسافرتي 

22Fشود. مورفي مي

كند. ميل و  عرضه گردشگري معرفي مي ) نيز تركيب مشابهي براي1985( 2
23Fماريسون

 كنند.  ي مقصد تركيب مي ) جاذبه ها و خدمات را در واژه1992( 3

 
 )٤٢، ١٩٩٤، (گاننمايي از بعد عرضه گردشگري . ٣شکل 

 
24Fدر تحقيق حاضر از مدل سيستم گردشگري پيشنهاد شده توسط گان

استفاده ) 1994(4
مند و شده كه مبتني بر دو بخش عرضه و تقاضا است، در بخش تقاضا، جمعيت عالقه

متمكن به انجام سفر و گردش (اعم از بازارهاي داخلي و بين المللي) قرار دارند كه يا به 
هاي موجود در منطقه  يا جاذبهبه آن منطقه جذب شده و هاي مختلف خود  ي انگيزه وسيله
گردشگري (چه مربوط به ساكنين و  به بياني ديگر .جذب كرده است به سمت خود اآنها ر

ها به عنوان بخشي از يك سفر كاري يا ي تماشاي جاذبه ي انگيزه يا بازديدكنندگان) نتيجه

                                                                                                                   
1.Gunn 
2. Murphy 
3. Mill & Marrison 
4. Gunn 

http://tourismroham.com/%d8%b1%d8%a7%d8%a8%d8%b7%d9%87-%da%af%d8%b1%d8%af%d8%b4%da%af%d8%b1%db%8c-%d9%88-%d8%a7%d9%82%d8%aa%d8%b5%d8%a7%d8%af/
http://tourismroham.com/%d8%b1%d8%a7%d8%a8%d8%b7%d9%87-%da%af%d8%b1%d8%af%d8%b4%da%af%d8%b1%db%8c-%d9%88-%d8%a7%d9%82%d8%aa%d8%b5%d8%a7%d8%af/
http://tourismroham.com/%d8%b1%d8%a7%d8%a8%d8%b7%d9%87-%da%af%d8%b1%d8%af%d8%b4%da%af%d8%b1%db%8c-%d9%88-%d8%a7%d9%82%d8%aa%d8%b5%d8%a7%d8%af/
http://tourismroham.com/%d8%b1%d8%a7%d8%a8%d8%b7%d9%87-%da%af%d8%b1%d8%af%d8%b4%da%af%d8%b1%db%8c-%d9%88-%d8%a7%d9%82%d8%aa%d8%b5%d8%a7%d8%af/
http://tourismroham.com/%d8%b1%d8%a7%d8%a8%d8%b7%d9%87-%da%af%d8%b1%d8%af%d8%b4%da%af%d8%b1%db%8c-%d9%88-%d8%a7%d9%82%d8%aa%d8%b5%d8%a7%d8%af/
http://tourismroham.com/%d8%b1%d8%a7%d8%a8%d8%b7%d9%87-%da%af%d8%b1%d8%af%d8%b4%da%af%d8%b1%db%8c-%d9%88-%d8%a7%d9%82%d8%aa%d8%b5%d8%a7%d8%af/
http://tourismroham.com/%d8%b1%d8%a7%d8%a8%d8%b7%d9%87-%da%af%d8%b1%d8%af%d8%b4%da%af%d8%b1%db%8c-%d9%88-%d8%a7%d9%82%d8%aa%d8%b5%d8%a7%d8%af/
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منظور ديدار با اقوام و دوستان، تعطيالت و گذراندن تعطيالت آخر هفته است. بنابراين به 
ها را توسعه داد  هاي متنوعي از جاذبهي مورد نظر بايستي بسته اين گروه به منطقه جذب

كه نيازهاي دو گروه از بازديدكنندگان را كه تأكيد يكي بر كيفيت و ديگري بر  ايگونه هب
هاي ها است را برآورده نمود و در بخش عرضه فعاليت بخش تركيب خدمات و فعاليت
ناصر عرضه (جاذبه ها، حمل و نقل، خدمات، اطالعات، ي ع مختلف در جهت توسعه
 )2009(راسنتروب،  تواند بر جذب گردشگر مؤثر واقع شود پيشبرد فروش و ...) مي

 ).4(شكل
 

  گردشگري و اقتصاد
، 1384ترين نگاه به گردشگري در جهان معاصر رويكرد اقتصاد محور است (همايون،  رايج

آيد.  مي). گردشگري يكي از منابع عمده درآمدزايي و ايجاد اشتغال در جهان به شمار 23
 وجود دو طرفه و متقابل اي رابطه اقتصادي رشد و گردشگري توسعه به طوري كه بين

بيشتري  گردشگر از تعداد باشند برخوردار بيشتري اقتصادي رشد از شهرها چنانچه .دارد
 هستند و بالعكس.  برخوردار نيز

داشته باشد.  اشتغال افزايش بر مهمي تاثير تواند گردشگري و گردشگري مي صنعت
كنند آنهايي هستند كه كاركنانشان با  زايي ميهايي كه به طور مستقيم اشتغال شركت

هاي گردشگري سر و كار دارند.  در تماس بوده و به صورت مستقيم با تجربه ها گردشگر
هاي  هاي كشتيراني، آژانس هاي هواپيمايي، شركت هتلها، كاركنان خدمات غذايي، شركت

كنند از  هايي كه در اين بخش كار مي ، كاركنان مراكز تفريحي و فروشگاهگردشگري
هايي كه مواد و  شركت كنند و زايي مي اشتغال كه به صورت مستقيم جمله واحدهايي هستند

ها و  هاي ساختماني كه هتل كنند، شركت ها را تأمين مي نياز رستوران ملزومات مورد
كننده اتومبيل، قطار و هواپيما از نظر درآمد به  هاي توليد سازند، شركت ها را مي جاده

. )1387(نوبخت،  يندنما صورت غيرمستقيم براي نهادهاي گردشگري اشتغال زايي مي
شود كه بخشي از اين  گردشگري عالوه بر ايجاد اشتغال، موجب رشد درآمد ملي مي

 شود. درآمد به صورت درآمد ارزي حاصل مي
 
 
 

http://tourismroham.com/%d8%b1%d8%a7%d8%a8%d8%b7%d9%87-%da%af%d8%b1%d8%af%d8%b4%da%af%d8%b1%db%8c-%d9%88-%d8%a7%d9%82%d8%aa%d8%b5%d8%a7%d8%af/
http://tourismroham.com/%d8%b1%d8%a7%d8%a8%d8%b7%d9%87-%da%af%d8%b1%d8%af%d8%b4%da%af%d8%b1%db%8c-%d9%88-%d8%a7%d9%82%d8%aa%d8%b5%d8%a7%d8%af/
http://tourismroham.com/%d8%b1%d8%a7%d8%a8%d8%b7%d9%87-%da%af%d8%b1%d8%af%d8%b4%da%af%d8%b1%db%8c-%d9%88-%d8%a7%d9%82%d8%aa%d8%b5%d8%a7%d8%af/
http://tourismroham.com/%d8%b1%d8%a7%d8%a8%d8%b7%d9%87-%da%af%d8%b1%d8%af%d8%b4%da%af%d8%b1%db%8c-%d9%88-%d8%a7%d9%82%d8%aa%d8%b5%d8%a7%d8%af/
http://tourismroham.com/%d8%b1%d8%a7%d8%a8%d8%b7%d9%87-%da%af%d8%b1%d8%af%d8%b4%da%af%d8%b1%db%8c-%d9%88-%d8%a7%d9%82%d8%aa%d8%b5%d8%a7%d8%af/
http://tourismroham.com/%d8%b1%d8%a7%d8%a8%d8%b7%d9%87-%da%af%d8%b1%d8%af%d8%b4%da%af%d8%b1%db%8c-%d9%88-%d8%a7%d9%82%d8%aa%d8%b5%d8%a7%d8%af/
http://tourismroham.com/%d8%b1%d8%a7%d8%a8%d8%b7%d9%87-%da%af%d8%b1%d8%af%d8%b4%da%af%d8%b1%db%8c-%d9%88-%d8%a7%d9%82%d8%aa%d8%b5%d8%a7%d8%af/
http://tourismroham.com/%d8%b1%d8%a7%d8%a8%d8%b7%d9%87-%da%af%d8%b1%d8%af%d8%b4%da%af%d8%b1%db%8c-%d9%88-%d8%a7%d9%82%d8%aa%d8%b5%d8%a7%d8%af/


 

)۱۸، ۲۰۰۲گان، (هاي گردشگري  . مدل جاذبه۴شکل    
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اگر منطقه مورد بررسي «نويسد:  الند برگ در زمينه نقش گردشگري در اشتغال مي
داراي ميزان بيكاري بااليي باشد، مزاياي گردشگري آشكارتر جهت توسعه گردشگري 

چند ممكن است از درآمد به دست آمده از د شد. درآمد حاصل از گردشگري، هرخواه
ساير منابع كمتر باشد، اما بهترين گزينه ممكن در شرايط موجود خواهد بود، چرا كه ضمن 

ر كيفيت زندگي شهروندان خواهد افزايش درآمدهاي مالياتي، بيكاري را كاهش داده و ب
افزود. هزينه فرصت گردشگري تحت چنين شرايطي ممكن است اندك و يا حتي صفر 

 )1383(برگ، » باشد
اگر منافع گردشگري در سطح جوامع و مناطق يك كشور به درستي توزيع شود 

توسعه  ). به همين دليل93، 1385تواند سطح زندگي مردم را بهبود بخشد (پاپلي يزدي،  مي
گردشگري، به ويژه در كشورهاي كمتر توسعه يافته، عامل مؤثري در مقابله با فقر است و 
موجب افزايش درآمد قشرهاي مختلف، كاهش بيكاري و رونق اقتصادي و در نتيجه بهبود 

 ).6، 1385شود (كاظمي،  كيفيت زندگي مردم و افزايش رفاه اجتماعي مي
 

 پژوهشپيشينه 
هاي گردشگري انجام شده كه  بندي براساس جاذبه ي رتبه مطالعات داخلي اندكي در زمينه 

 شود.  در ذيل به برخي از آنها اشاره مي
هاي استان  بندي شهرستان رتبه"تحقيقي را با عنوان  1392امانپور و همكاران در سال 

اند.  نجام دادها "TOPSISهاي گردشگري با استفاده از مدل  خوزستان از لحاظ شاخص
هاي استان خوزستان براساس برخي از  بندي شهرستان هدف از انجام اين پژوهش، رتبه

گيري از مدل تاپسيس بوده است. نتايج تحقيق نشان  عوامل مؤثر در جذب گردشگر با بهره
ي تاريخي، فرهنگي و مذهبي و وجود مناطق  داد كه: استان خوزستان با داشتن صدها جاذبه

ها  بندي شهرستان گذاري كالن در اين صنعت را دارد و رتبه ابليت توسعه و سرمايهجنگي، ق
هاي اهواز، دزفول و شوشتر از باالترين رتبه برخوردار  ي اين است كه شهرستان نشان دهنده
شهرستان باقيمانده از نظر توسعه يافتگي در وضعيت  15ها يعني  ي شهرستان بوده و بقيه

 ضعيفي قرار دارند. 
ها  بندي ميزان برخورداري جاذبه رتبه"اي با عنوان  مطالعه 1392حاجي نژاد نيز در سال 

هاي استان مازندران با استفاده از رويكرد  هاي گردشگري در مراكز شهرستان و زير ساخت
ي وي، سطح بندي براساس برخي از  انجام داد. هدف مطالعه "تحليل عوامل استراتژيك
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باشد. نتايج  مي TOPSISردشگر شهري با بهره گيري از مدل عوامل مؤثر در جذب گ
ها قرار گرفته است.  ها و زير ساخت  نشان داد كه شهرستان ساري در مقام اول از نظر جاذبه

هاي دوم و سوم  هاي تنكابن و سواد كوه با اختالف بسيار كم در مقام همچنين شهرستان
هاي استان  در بيش از نيمي از شهرستانهاي به دست آمده،  باشد. اختالف كم رتبه مي

ها و امكانات در سراسر استان  ي توزيع نسبتا يكنواخت جاذبه مازندران، نشان دهنده
 31دهد در مجموع تعداد  نشان مي SWOTباشد. همچنين نتايج تحليل ماتريس هاي  مي

و ها  ضعف و تهديد به عنوان محدوديت 25ي قوت و فرصت به عنوان مزيت و  نقطه
 تنگناهاي پيش روي اين استان جهت گسترش گردشگري قابل شناسايي است. 

ي اهميت نقش  همچنين بررسي تأثيرات اقتصادي صنعت گردشگري بيان كننده
اي كه توسط ميرزايي و  هاي گردشگري بر رشد اقتصادي منطقه بوده است. مطالعه جاذبه

ه بين توسعه صنعت گردشگري و )، در اين زمينه انجام شد نشان داد ك1389همكاران (
اشتغال رابطه معناداري وجود دارد و صنعت گردشگري باعث افزايش اشتغال جوانان شده 

هاي مختلف گردشگري  دهد كه از بين فعاليت هاي تحقيق نشان مي عالوه براين، يافته .است
ه و اشتغال ها بيشتر بود سهم حمل و نقل از نظر ايجاد اشتغال در مقايسه با ساير فعاليت
25Fگردشگري در منطقه فصلي بوده است. همچنين زيواس و همكاران

) بر اين باورند 1999( 1
شود و  كه صنعت گردشگري به عنوان پناهگاهي براي شاغلين ساير صنايع محسوب مي

اند. آنان همچنين معتقدند  كارگران اين بخش معموال از طيف وسيعي از صنايع ديگر آمده
كه اشتغال اين صنعت به عنوان جاذب و قابل دسترس براي افرادي با موجودي مختلف 

)، با عنوان 1386ي ديگري كه توسط ميراج ( شود. در مطالعه نساني ظاهر ميسرمايه ا
انجام شد، نشان داد كه  "هاي گردشگري استان سمنان بر پويايي اشتغال بررسي اثر جاذبه"

ميليون گردشگر در  12استان سمنان چون در بين شهرهاي تهران و مشهد كريدور عبور 
كند و با توجه به اين كه هر گردشگر  آنها را جذب مينفر از  53965سال است ساالنه فقط 

كند در نتيجه از اين راه  ريال در استان هزينه مي 320000در يك شبانه روز به طور متوسط 
نفر  948شود كه با آن امكان ايجاد اشتغال براي  ميليون ريال درآمد كسب مي 12329,24

  است.
 
 

                                                                                                                   
1. Szivas et al 
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 روش پژوهش
هاي كشور ايران  جامعه آماري تحقيق، استانلي است. تحلي -روش تحقيق حاضر توصيفي

مورد از آنها مورد بررسي  16باشد كه به دليل محدوديت اطالعاتي در اين تحقيق تنها  مي
بلوچستان، ايالم،  و هاي يزد، زنجان، اصفهان، سيستان اند كه عبارتند از استان قرار گرفته

شرقي،  رضوي، همدان، آذربايجان نكرمان، قزوين، گلستان، اردبيل، تهران، خراسا
هاي مرتبط با در راستاي هدف پژوهش، دادهبختياري، فارس و كردستان.  و چهارمحال

ها و ميزان اشتغال با  هاي طبيعي، تاريخي و انسان ساخت و متوسط درآمد خانوادهجاذبه
ان ها، نشريات، گزارش مراجع ذي صالح (سازم ي آماري استان استفاده از سالنامه

گردشگري، ميراث فرهنگي، فرهنگ و ارشاد اسالمي، استانداري و ...)، كتب و مقاالت 
 TOPSISها از روش بندي استانآوري و سپس به منظور رتبهجمع1390موجود در سال 

 استفاده شده است. 
م گيري چند شاخصه است (مؤمني، يروش تاپسيس يكي از بهترين مدل هاي تصم

26Fهوانگ و يون) كه نخسين بار 1387

هاي چند روش) آن را معرفي كردند. در 1981( 1
ي برتر است (كهنسال و  بندي و انتخاب گزينهشاخصه از جمله تاپسيس، هدف، رتبه

ي انتخابي، بايد كمترين  ). اساس اين مدل بر اين مفهوم استوار است كه گزينه1387رفيعي، 
را با راه حل ايده آل منفي (بدترين  فاصله را با راه حل ايده آل مثبت و بيشترين فاصله

حالت ممكن) داشته باشد. فرض بر اين است كه مطلوبيت هر شاخص به طور يكسان 
افزايش يا كاهش مي يابد؛ نمره هاي تاپسيس بين صفر و يك است، هر چه شاخص 

). 1387تاپسيس به يك نزديك تر باشد نشان دهنده ايده آل بودن رتبه آن است (مؤمني، 
 راحل اين روش به ترتيب زير است:كه م

گزينه. در صورتي  mمعيار و  nبراساس   (A)گيري  گام اول: تشكيل ماتريس تصميم
مقياس  ها از مقياس يكساني برخوردار نباشند، اولين كار نرمااليز كردن و يا بي كه داده

 ي زير است.  بر اساس رابطه  (N)ها  داده  كردن
a 11        a12        …         a1n 

AIJ =    a 21        a22      …      a2n                    N = aij / √∑aij
2
 

.             .           .           . 
a m1       a m2          a m2        a mn 

 

                                                                                                                   
1. Hwang and Yoon 
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ها كه از طريق مدل آنتروپي صورت گرفته است و  گام دوم: وزن دهي به شاخص
 ).172، 1391مؤمني، (ساختار آن به شرح زير است 

 PIJي  محاسبه )1(
Pij  = aij / ∑aij 

 محاسبه مقدار آنتروپي براي هر معيار  )2(
EJ = -K ∑ PIJ lnPIJ    ,  K = 1/ ln m 

mتعداد گزينه ها = 
 محاسبه عدم اطمينان براي هر معيار  )3(

dj = 1-EJ 
 محاسبه وزن معيارها )4(

WJ = dj / ∑dj 
از مرحله دوم، راه حل ايده  V(V=W*N)گام سوم: بعد از به دست آوردن ماتريس 

 آوريم.  آل مثبت و ايده آل منفي را به دست مي
VJ

در هر ستون )  = + V ( بهترين مقادير ماتريس   
VJ

در هر ستون )  = - V ( بدترين مقادير ماتريس   
 به دست آيد.-dj و ايده آل منفي +dj گام چهارم: فاصله هر گزينه تا ايده آل مثبت 

Di
+ = √∑ (vij – vj

+ )2 
Di

- = √∑ (vij – vj
- )2 

ها را  كنيم كه رتبه را به ترتيب از بزرگ به كوچك مرتب مي CLگام پنجم: مقادير 
 ). 4و 3دهد (جدول  نشان مي

CL = DI
- / DI

- + DI
+ 

 
 هاي پژوهش يافته
گيري چند  هاي تصميم تر اشاره شد، اولين گام در استفاده از روش طور كه پيش همان

ها و  ماتريس، معيارهاي سنجش جاذبهگيري است. در اين  شاخصه، تشكيل ماتريس تصميم
 هاي ذكر شده هستند. هاي مورد بررسي استان هاي رشد اقتصادي و گزينه شاخص
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 ماتريس مقادير نرمال شده )١(دول ج
 هاي گردشگري جاذبه هاي رشد اقتصادي شاخص

 استان
 متوسط درآمد اشتغال

هاي  جاذبه
 انسان ساخت

هاي  جاذبه
 تاريخي

هاي  جاذبه
 طبيعي

 يزد ٠٩/١٠ ١٤/٥٤ ٤٦/٥٤ ٦٣/٥٥ ٨١/٤
٦/١ ٠٨/٣E زنجان ٠٨/١ ٠٨/٤ ٠٥/١٣ 
 اصفهان ٦٩/٢ ٤٧/٧٠ ٨٨/١٤١ ٧٤/٤٥ ٦٣/٧
 سيستان و بلوچستان ٩٠/١١ ٦٨/٣ ٣٠/٥٩ ۸۸/۳ ٥٠/٥
 ايالم ٢٨/١٤ ١٠/١٥ ٥٦/٥ ٣٥/٥١ ١٥/٣
 کرمان ١٦/١١ ٤٩/١٨ ٩٦/١٩٧ ٩٠/٢١ ۹۹/۵
 قزوين ٥١/٠ ٧٩/٢٥ ٩٦/١٦ ٣٢/٧١ ٣٦/٥
 گلستان ٦١/١٢٣ ٢٦/٧ ٠٢/٦٠ ٠١/٥٤ ٤٠/٥
 اردبيل ٦٧/٨٠ ٧١/٦ ٣٩/٢٠ ٩٥/٧١ ٢٢/٥
 تهران ٥٥/٥ ٢٣/٢٤ ٤١/١٣٤٣ ٣٦/٩٠ ٧٢/١١
 خراسان رضوي ٠٤/٥ ٨٩/٣٤ ٤٢/٣٦٠ ٢٧/٤٨ ٥٩/٩
 همدان ٢٩/٥ ٩٨/٦ ٣٦/٥٥ ٨٨/٥١ ٢٩/٧
 آذربايجان شرقي ٢٥/١٨ ٢٨/٣٤ ١٥/١٥١ ٢٢/٣٤ ٧٦/٣
 چهارمحال و بختياري ٠٦/١٣ ٤٢/٢ ٧٦/١١ ٠٧/٣٠ ٦٠/٣
 فارس ٦٤/٢٧ ٠١/٥٨ ٠٨/١٧٦١ ٩٣/٧٨ ٠٢/٧
 کردستان ٥٢/٢ ٩٣/٥ ٣٩/١٣ ٥٦/١١ ٧٤/٧

 )۱۳۹۲هاي تحليل تحقيق ( منبع. يافته
 

گونه كه گفته شد، در اين تحقيق براي تعيين وزن معيارها از روش آنتروپي شانون  همان
استفاده شده است. محاسبات مربوطه، با توجه به روش آنتروپي و در محيط نرم افزار اكسل 

 دهد:  انجام گرفته است. جدول زير نتايج حاصل را نشان مي

 وزن معيارها )٢(جدول

 درآمد اشتغال 
هاي  جاذبه

 انسان ساخت
هاي  جاذبه

 تاريخي
هاي  جاذبه

 طبيعي
EJ ۹۹۳۷/۰ ۹۶۶۴/۰ ۸۶۷۲/۰ ۹۵۶۰/۰ ۹۱۷۵/۰ 
dj ۰۰۶۳/۰ ۰۳۳۵/۰ ۱۳۲۸/۰ ۰۴۴۰/۰ ۰۸۲۵/۰ 

WJ ۰۳۷۴/۰ ۱۹۹۵/۰ ۵۱۲۱/۰ ۱۶۹۹/۰ ۳۱۸۱/۰ 
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به  تا ايده آل مثبت و ايده آل منفي  هر گزينهفاصله ي  ها پس از محاسبه ي استان رتبه
 دهد. ها را نشان مي اين رتبه 4و  3هاي  دست آمد. جدول

 هاي گردشگري ها براساس جاذبه بندي استان رتبه )٣(جدول
  + CL d- d اولويت

 يزد ٦٩/٨٧٤ ٧١١/٢٦ ٠٢٩٦/٠ ٩
 زنجان ٠٦/٨٩٦ ٨٥٣/٣ ٠٠٤٣/٠ ١٦
 اصفهان ٠٧/٨٣٠ ٧٦٢/٧٠ ٠٧٥٨/٠ ٦
 سيستان و بلوچستان ٢٦/٨٧٢ ٧٦٢/٢٧ ٠٣٠٨/٠ ۸
 ايالم ٧/٨٩٩ ٨٨٢/٤ ٠٠٥٤/٠ ١٤
 کرمان ٣/٨٠١ ٦٢٦/٩٨ ١٠٩٦/٠ ٤
 قزوين ٠٣/٨٩٤ ٠٦٠١/٧ ٠٠٧٨/٠ ١٢
 گلستان ١٦/٨٧١ ٠٧٩/٤٨ ٠٥٢٣/٠ ٧
 اردبيل ٥٥/٨٩١ ٦١٩/٢٦ ٠٢٩/٠ ١٠
 تهران ٣/٢١٧ ١١/٦٨٥ ٧٥٩٢/٠ ٢
 خراسان رضوي ٢٨/٧١٨ ٨١/١٨١ ٢٠٢/٠ ٣
 همدان ٣٦/٨٧٤ ٥٢٥/٢٥ ٠٢٨٤/٠ ١١
 آذربايجان شرقي ١٣/٨٢٥ ٩٦١/٧٤ ٠٨٣٣/٠ ٥
 چهارمحال و بختياري ٥٧/٨٩٦ ١٠٣٦/٥ ٠٠٥٨/٠ ١٣
 فارس ٥٩٨/٣٠ ٠٧/٨٩٩ ٩٦٧١/٠ ١
 کردستان ٨٧/٨٩٥ ١٠٤/٤ ٠٠٤٦/٠ ١٥

 )۱۳۹۲هاي تحليلي تحقيق ( منبع. يافته
 

هاي  دهد كه استان ) نشان مي3جدول (ها در  بندي استان مقادير به دست آمده از رتبه
فارس، تهران و خراسان رضوي به ترتيب باالترين رتبه را از نظر برخورداري از انواع 

اند و  هاي گردشگري كه براي ما قابل شناسايي بوده است، به خود اختصاص داده جاذبه
وردارند. البته بايد ها برخ ترين رتبه دستان و ايالم به ترتيب از پايينهاي زنجان، كر استان

هايي كه در هر استان وجود دارد  بندي با توجه به مجموع جاذبه متذكر شد كه اين رتبه
هاي  انجام شده است و ممكن است يك استان مثال استان خراسان رضوي با توجه به داده

 هاي تاريخي بيشتري نسبت به استان تهران برخوردار باشد در حالي كه ) از جاذبه1جدول (
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هاي انسان ساخت به نسبت كمتري داشته باشد كه در كل منجر به قرار گيري آن در  جاذبه
 ي پايين تري شده است.  رتبه

بندي  هاي رشد اقتصادي رتبه هاي مذكور با توجه به شاخص ) استان4جدول ( در همچنين
 اند.  شده

 هاي رشد اقتصادي بندي استان ها براساس شاخص رتبه )٤(جدول 
  + CL d- d اولويت

 يزد ٢١١٧٣٣ ١/٢٩١٦ ٠١٣٥/٠ ٥
 زنجان ١٩٩٩٨٢ ٦/١٤٦٦٦ ٠٦٨٣/٠ ١٥
 اصفهان ٢١٣٨٥٠ ٥٥٧/٧٩٨ ٠٠٣٧٢/٠ ٣
 سيستان و بلوچستان ١٩١٦٣٥ ٢٣٠١٤ ١٠٧٢٢/٠ ۱۲
 ايالم ٢١١٦٨٢ ٩/٢٩٦٦ ٠١٣٨٢/٠ ٨
 کرمان ١٦٩٩٣٥ ٥/٢٤٧١٣ ٢٠٨٣/٠ ١٤
 قزوين ٤١٨٧٨/٠ ٢١٤٦٤٨ ١ ٤
 گلستان ٢١٢٥٣٥ ٣٥/٢١١٣ ٠٠٩٨٥/٠ ٦
 اردبيل ٢١١٥٤٧ ٣٨/٣١٠١ ٠١٤٤٥/٠ ١٠
 تهران ٢١٣٠٥٢ ١١/١٥٩٧ ٠٠٧٤٤/٠ ١
 خراسان رضوي ٢١٠٦٧٥ ٣٩٧٤ ٠١٨٥/٠ ٩
 همدان ٢١٤٦٤٩ ٩٣٩/٧ ٠ ٧
 آذربايجان شرقي ٢١١٥٠٥ ٨٥/٣١٤٣ ٠١٤٦٥/٠ ١١
 چهارمحال و بختياري ١٧٧٤١٥ ٤/٣٧٢٣٣ ١٧٣٤٦/٠ ١٣
 فارس ٢١٣٦٩٦ ٣٤/٩٥٢ ٠٠٤٤٤/٠ ٢
 کردستان ٢٠٧٣٥٩ ٥٢/٧٢٨٩ ٠٣٣٩٦/٠ ١٦

 )۱۳۹۲هاي تحليلي تحقيق ( منبع. يافته 
هاي  دهد كه استان هاي رشد اقتصادي نشان ميها براساس شاخصبندي استاننتايج رتبه

هاي رشد اقتصادي به خود تهران، فارس و اصفهان به ترتيب باالترين رتبه را از نظر شاخص
ترين  هاي كرمان، زنجان و كردستان به ترتيب از پايين اند. در حالي كه استاناختصاص داده

 ها برخوردارند.  رتبه
هاي  دهد كه هر يك از استان نشان مي 4و 3ي مقادير به دست آمده از جداول  مقايسه

 هاي متفاوتي قرار دارند. مثال استان كرمان با اين كه از مورد بررسي از نظر دو عامل در رتبه
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هاي گردشگري رتبه چهارم را به خود اختصاص داده، اما از نظر  نظر برخورداري از جاذبه
 ي چهاردهم قرار دارد.  رشد اقتصادي (درآمد، اشتغال) در رتبه

زايي و سطح  هاي گردشگري بر ميزان اشتغال بخش بعدي به بررسي تأثير انواع جاذبه
از آزمون همبستگي و رگرسيون چند متغيره پردازد. به منظور بررسي اين رابطه  درآمد مي

انجام شده است. نتايج تجزيه و تحليل   SPSS 20كه با استفاده از نرم افزار  استفاده شده 
 آورد.  يك ديد كلي از وجود و شدت اين روابط را براي ما فراهم مي

 ي بين انواع جاذبه هاي گردشگري و سطح درآمد مردم رابطه )٥(جدول 
 R Beta t Sig 

 ۲۳۴/۰ ۲۶۰/۰ ۲۹۸/۰ ۲۱۱/۰ هاي طبيعي جاذبه
 ۵۶۱/۰ ۵۹۹/۰ ۱۵۵/۰ ۲۹۹/۰ هاي تاريخي جاذبه

هاي انسان  جاذبه
 ساخت

۵۹۰/۰ ۵۵۰/۰ ۲۰۷/۲ ۰۴۹/۰ 

 )1392هاي تحليلي تحقيق ( منبع. يافته
كند.  )، همبستگي بين متغيرها را گزارش مي5نشان داده شده در جدول ( Rضريب 

، همبستگي دو متغير 211/0هاي طبيعي و سطح درآمد  برابر  همبستگي دو متغير جاذبه
هاي انسان  و همبستگي دو متغير جاذبه299/0هاي تاريخي و سطح درآمد برابر  جاذبه

همان ضريب استاندارد  (B)ضريب بتا شده است. و  590/0ساخت و سطح درآمد برابر 
%) 95/0(سطح اطمينان  05/0از  (sig)بزرگتر و سطح معناداري  (t)است. هرچه بتا و تي 

كوچكتر باشد بدين معنا است كه متغير مستقل (طبيعي، تاريخي و انسان ساخت) تأثير 
هاي طبيعي  تأثير جاذبه sigشديدتري بر متغير وابسته (سطح درآمد) دارد. با توجه به مقادير 

شده است و  5/0و تاريخي معني دار نشده است زيرا سطح معناداري اين متغيرها بيشتر از 
 هاي انسان ساخت تأثير مستقيم و معني داري بر سطح درآمد مردم دارد.  تنها جاذبه

 هاي گردشگري و ميزان اشتغال ي بين انواع جاذبه رابطه) ٦(جدول
 R Beta t Sig 

 ۵۹۵/۰ -۵۴۷/۰ -۱۳۳/۰ -۶۵/۰ هاي طبيعي جاذبه
 ۹۹۲/۰ ۰۱۰/۰ ۰۰۳/۰ ۲۶۹/۰ هاي تاريخي جاذبه

هاي انسان  جاذبه
 ساخت

۵۶۰/۰ ۵۵۲/۰ ۱۱۱/۲ ۰۵۶/۰ 

 )1392هاي تحليلي تحقيق ( منبع. يافته
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هاي مختلف  ارتباط بين جاذبهي  ) نشان دهنده6در جدول ( R مقادير ضريب همبستگي
هاي انسان ساخت بيشترين تأثير را بر اشتغال  ها، جاذبه در ميان انواع جاذبه و اشتغال است.

تواند تا  هاي انسان ساخت مي تنها جاذبه sigداشته است. با توجه به مقادير سطح معني داري 
  حدودي تأثير مثبت و معني داري بر ميزان اشتغال داشته باشد.  

 
 گيري نتيجه

هاي فارس، تهران و خراسان رضوي از نظر دارا بودن  نتايج حاكي از آن است كه استان
هاي  اند و به ترتيب استان هاي گردشگري، باالترين رتبه را به خود اختصاص داده جاذبه

كرمان، آذربايجان شرقي، اصفهان، گلستان، سيستان و بلوچستان، يزد، اردبيل، همدان، 
گيرند.  هاي بعدي قرار مي ياري، ايالم، كردستان و زنجان در رتبهقزوين، چهارمحال و بخت
ي دوم و و  ي اول، فارس در رتبه هاي رشد اقتصادي؛ تهران در رتبه همچنين از نظر شاخص

هاي اصفهان، قزوين، يزد، گلستان، همدان، ايالم، خراسان رضوي، اردبيل،  در ادامه استان
، چهارمحال و بختياري، كرمان، زنجان و كردستان آذربايجان شرقي، سيستان و بلوچستان

 اند.  تري قرار گرفته هاي پايين در رتبه
هاي رشد اقتصادي نيز نشان  هاي گردشگري و شاخص ي بين جاذبه بررسي رابطه

هاي طبيعي و  هاي انسان ساخت نسبت به دو نوع جاذبه دهد كه شدت تأثير تعداد جاذبه مي
هايي با  تاريخي بر سطح درآمد مردم بيشتر بوده است و احتمال آن وجود دارد كه استان

هاي انسان ساخت به  ي جاذبه  صادي، بتوانند از طريق توسعهبندي ضعيف از نظر رشد اقت رتبه
 ايجاد اشتغال و درآمدزايي بپردازند. 

دستيابي به توسعه گردشگري به عواملي همچنين بايستي به اين مطلب اشاره شود كه 
ريزي و آموزش نيروي انساني، قوانين و مقررات  نظير ساختار مناسب سازماني، برنامه

سرمايه وابسته است. براي ايجاد توسعه پايدار و مناسب صنعت گردشگري و جذب 
گردشگري، وجود يك مديريت توانا و منسجم و هماهنگي بين بخش دولتي و خصوصي 

ها،  بسيار حائز اهميت است. در اين خصوص بخش دولتي مسئوليت هماهنگي سياست
ررات صنعت گردشگري، ريزي، تهيه آمار و انجام پژوهش، تعيين استانداردها و مق برنامه

ريزي و آموزش نيروي  گذاري، انجام برخي خدمات بازاريابي، برنامه ايجاد انگيزه سرمايه
بخش خصوصي نيز مسئوليت توسعه تجاري،  را بر عهده دارد، انساني براي گردشگري
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احداث و اداره محل اقامت گردشگران، ارائه تسهيالت و ديگر خدمات گردشگري و 
 داراست.ي اين اماكن و تسهيالت را بازاريابي برا

هاي گردشگري، ميراث فرهنگي، فرهنگ  در نهايت الزم است كه از مسئولين سازمان
اند،  و ارشاد اسالمي و استانداري شهرستان يزد كه ما را در انجام اين پژوهش ياري نموده

 سپاسگزاري نماييم.
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