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چکیده
توسعه مناطق نمونه گردشگری یکی از مهمترین مباحث مطرح شده در صنعت گردشگری است .بنابراین یکی از شروط الزم ب یار
برنامه ریزی و توسعه گردشگری ،شناسایی جایگاه مناطق از نظر بهره مندی از توانمندیهای گردشگری و اولوی یدنب ت    آنها ا بر
اساس معیارهای مختلف سرمایه گذاری و توسعه آنها است .هدف تحقیق حاضر اولوی د یراذگ هیامرس یدنب ت ر هنومن قطانم        
گردشگری شهرستان سوادکوه است .روش تحقیق توصیفی -تحلیلی و گردآوری اطالعات میدانی بوده اس وژپ نیا رد .ت ه زا ش
تکنیک دلفی برای شناسایی شاخصها ا و از تکنیک

 AHPج  قطانم رد یراذگ هیامرس یدنب تیولوا ته ن نوم هههههه ههههههههه گردش یرگ

  

شهرستان سوادکوه استفاده شده است .نتایج حاصل از تحقیق نشان داد که شاخص قرار داشتن در محور گردشگری و همجواری با ا
ن
ت دسترس سسی (  )0/ 0302کمت یر ننن وزن را در بین ن
ی  0/ 25ب ببیشت یر ننن وزن و ش خا صصص و یعض ت ت
دیگر جاذبههای گردشگری با وزن نسبی ی
شاخصهای مورد نظر در این پژوهش به خود اختصاص داده است ،همچنین بر اساس امتیاز نهایی گزینهها ،منطقه نمونه گردشگری
جوارم دارای بیشترین امتیاز ( )0/661و منطقه نمونه گردشگری گردنه سر (  )0/ 026دارای کمترین امتیاززز ج یراذگ هیامرس ته    
میباشد.

واژگان کلیدی :مناطق نمونه گردشگری ،سرمایه گذاری ،تحلیل سلسله مراتبی ،شهرستان سوادکوه

 -1این مقاله مستخرج از پایان نامه کارشناسی ارشد مطهره غالمی برنجستانکی در رشته جغرافیا و برنامه ریزی گردشگری دانشگاه آزاد اسالمی واحد ساری به راهنمایی
یباشد.
دکتر زهرا شریفی نیا با عنوان اولویت بندی سرمایه گذاری در مناطق نمونه گردشگری شهرستان سوادکوه با استفاده از تکنیک  AHPم 
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مقدمه
گردشگری به عنوان بزرگترین صنعت خدماتی دنیا ،نقش و جایگاه ویژهای در توسعه مناطق جغرافیایی دارد .ابع دا
و پیچیدگیهای صنعت گردشگری متناسب با مناطق جغرافیایی ،زمینههای ویژههای ب زیر همانرب یار ی تیریدم و      
گردشگری میطلبد ،بنابراین استفاده از تمامی ظرفیتهای برنامه ریزی گردشگری برای توسعه این صنعت ضرورتی
تهای گردش زا ،یرگ
انکارناپذیر است (توکلی و همکاران ،) 74 ، 1389 ،و شناسایی نواحی مناسب برای توسعه فعالی 
مهمترین موضوعها برای برنامه ریزی گردشگری است (فرج زاده اصل .) 11 ،4931 ،یکی از شکلهای رای همانرب ج   
ریزی گردشگری در کشور گزینش مناطقی با کارکردهای متنوع گردش رگ داصتقا درکراک هلمج زا یرگ دشگر ،ی      
کارکردهای کالبدی ،فرهنگی ،اجتماعی و زیبا شناختی است که در سطوح منطقهای و ملی سبب و لاغتشا هعسوت 
درآمد شود (محمودی و همکاران .) 42 4 ،2931 ،حداکثر بازدهی سرمایه گذاریها در بخش گردشگری ،در راس یات
دستیابی به توسعه محلی و منطقهای بدون انجام دادن مطالعات دقیق امکان سنجی ،سنجش امکان ،رازاب ،طیحم تا    
مقدار ظرفیتهای الزم و موجود ،مقدار توسعه تسهیالت و مانند آن در راس یعت یات ی ت ناوت یاراد قطانم ن وووو وووووس هع
امکان پذیر نیست .امروزه تجربیات نظری و اجرایی متعددی در سطح دنیا ب  یزیر همانرب ،هعلاطم یار و تیریدم       
مناطق گردشگری وجود دارد که همگام با پیشرفتهای فناوری روند صعودی دارند (محمو راکمه و ید ا ،ن    ،2931
یهای صنعت گردشگری سبب شده که در سالهای اخیر
 .)424این روند صعودی و مسائل جهانی مرتبط با پیچیدگ 
کها و مدلهای ترکیبی و جامع توجه شود ( .)Jerry Ho et al., 2010, 17روش تحلیل سلسله مراتب یکی ی   
به تکنی 
از تکنیکهای قدرتمند تصمیم گیری چند معیاره است که در سال  0 98 1از سوی محققی به نام توماس ساعتی ارائه
شد .فرایند تحلیل سلسله مراتبی یکی از فرایندهای جامع طراحی شده برای تص یم ممم گی هناگدنچ یاهرایعم اب یر     
است ،زیرا با این روش فرموله کردن مسئله به صورت سلسله مراتبی فراهم میشود .همچنین ،امکان در نظر گ نتفر
ی مختلف مانرب رد ی هه ههه ری تلاخد یز   
معیارهای مختلف کمی و کیفی در مسئله وجود دارد .در این فرایند ،گزینههای ی
میکنند و امکان تحلیل حساسیت روی معیارها و زیرمعیارها وجود دارد .فراین لس لیلحت د سل ههه هههه مراتب جت اب ی زز زززیه
مسائل مشکل و پیچیده آنها را به شکلی ساده تبدیل میکند و به حل آنها میپردازد .در این روش ،مس هلئ تص یم ممم
گیری به سطوح مختلف هدف ،معیارها ،زیرمعیارها ،و گزینهها تقسیم میشود تا تصمیم گیرنده بتواند بههه راحت رد ی
کوچکترین تصمیم دقت کند (طاهری بجگان و همکاران .) 114 ،3931 ،در گ یارجا یارب بسانم قطانم شنیز      
فعالیتهای گردشگری ،استفاده از معی را ش ششیوهای تجرب و هدش ه قطانم باختنا یارب .تسا یدربراک

من بسا

یشودد ک هیدب ه ی هرایعم تسا  ا یوس زا هدش هئارا ی   
گردشگری در سطح دنیا از معیارهای گوناگونی استفاده م 

      
    

سازمانهای ذی ربط جهانی تنها در سطح رهنمود کلی نمیتواند بر تمام شرایط خاص و متنوع کشو یمعت لباق ر م    
باشد .کشورها باید با توجه به تمام ویژگیهای طبیعی و انسانی خود بتوانند این معیارها را از شکل عام خارج ک در ه ه
ق نمونههه
ت من طا ق ق
ش و اهمیت ت
و به شرایط خاص خود تطبیق دهند (دانه کار و مجنونیان .) 13 ، 1383 ،با توجههه بههه نقش ش
ن فراین ،د
گردشگري در رونق گردشگري استان مازتدران و به ویژه جذب مشارکتهای خصوصی و غیر دولتی در این ن
از سال  1385تا کنون  61منطقه نمونه در استان تصویب رسیده است ،که تعداد  12منطقه نمونه گردشگری در س حط
ح اس ناتسرهش و نات   
یتوان شاهد توسعه گردش رگ ييي درسطح ح
شهرستان سوادکوه قرار دارد ،که با توسعه این مناطق ،م 
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باشیم .بنابراین پژوهش حاضر بر آن است تا بر اساس توان  12منطقه نمونه گردشگري در شهرستان سوادکوه از نظر
ی ای نومن قطانم ن ههه هههه گردش رگ ييي را
صهای تعیین شده و روش تحلیل سلسله مراتبی ی
سرمایه گذاری با توجه به شاخ 
یتواند از یک سو به گردشگران براي انتخاب مقاصد گردشگري و از سوي دیگر،،
اولویت بندي کند .این رتبه بندي م 
به برنامه ریزان گردشگری ،مدیریتهای مرتبط در این زمینه و سرمایه گذاران گردشگري کمک شایانی کند.
مبانی نظری
الگوهاي نوين توسعه بر مدار توسعه محلي و بهره گيري از تنوعهای مكانی -فضا يي استوار هستند؛ بنابراين ،شناسا يي
تها و توانمندیهای مختلف در سطوح خرد فضاهاي جغرافيا يي در كانون توجه برنامه ريزان توسعههه ق ار ررر دارد
ظرفی 
ع باا
(بدری و یارحصار .)5 ، 388 1 ،فارغ از کم و کیف منابع و داشتههای یک منطقه گردشگری ،به کارگیری آن من با ع ع
توجه به محدودیتهای مختلف اعم از زمان ،طبیعت ،نیروی انسانی و سرمایه ،همیشه و در همههه حاللل امکاننن پ یذ ررر
یرود ( Hall & Page,
نخواهد بود .بر این اساس قبل از هرگونه اقدام و تصمیم ،برنامه ریزی مهمترین گا ممم بش ام ررر م مم 

ق آن امری ی
ی
ت موفق ق
 .)2014, 321چرا که اصو ًالًال برنامه ریزی توریسم در کلیه سطوح برای دستیابی به توسعه و م یرید ت ت
اساسی است ،و شناسایی نواحی مناسب برای توسعه فعالیتهای توریستی ،از مهمترین موضوعها برای برنامه ریزی ی
ی
توریسم است (فرج زاده اصل .) 42 ،4931 ،امروزه اقتصاددانان بر اس ،فلتخم قطانم رد نزاوتم دشر هیرظن سا       
یکننددد و معتقدن لداعتم هعسوت د    
ضرورت برنامه ریزی منطقهای صحیح را برای رسیدن به توسعه متوازن مطرح م مم 
منطقهای بر آن است که بهترین شرایط و امکانات را برای توسعه جامع همه مناطق فراهم آورد تا تفاوتهاای کیفی
زندگی بین منطقهای و درون منطقهای را به حداقل برساند و نهایتًاًا از بین بب  در ( (فالحت ،نایدمحا و ی    .) 103 ،0931
یکی از راههای توسعه منطقهای سرمایه گذاری در مناطق مستعد گردشگری میباشد ب ره راذگ هیامرس یترابع ه

   

شخص حقیقی یا حقوقی غیردولتی است که مسئولیت تهیه طرحهای اجرایی و تأممین س مزال هیامر داجیا یارب ار    
زیرساختهای مورد نیاز از قبیل آب ،برق ،راه ،گاز و مخابرات در داخل منطقه را پذیرفت وقح هیلک و ه ق زا یشان 

  

سرمایه گذاری را در اختیار دارد (دفتر مناطق نمونه گردشگری .)3 ، 1389 ،بنابراین هر کشور متناس و طیارش اب ب
نیازهایش باید شرایط سرمایه گذاری (خصوصی -دولتی) را در مناطق مستعد برای توسعه منطقهای ف رد .دروآ مهار
ی جدید
یهای ی
این میان گردشگری به عنوان یک صنعت پویا که دارای نوعی ساختار شکنی است که این ساختارشکن 
به شکل امواج سریع درآمدهاند و اینجاست که زمان و دقایق برای فضاهای توانمند گردشگری ه رتدنمشزرا زور ر   
میشود (بدری و یاری حصار .) 61 ، 388 1 ،یکی از این طرحها تالش جه زیر همانرب ت ی جیا و  ا هنومن قطانم د       
گردشگری در مناطق مستعد میباشد .امروزه تجربیات نظری و اجرایی متعددی در سطح دنیا برای مطالع رب ،ه ر ،یس   
تهای فناوری روند صعودی دارن  د ( ( Tsai
برنامه ریزی و مدیریت مناطق گردشگری وجود دارد که همگام با پیشرف 

ت جلب ب
ب
 .)et al., 2010, 386بر اساس ماده  8قانون تشکیل سازمان میراث فرهنگی ،صنایع دستی و گردشگري جهت ت
سرمایه گذاران داخلی و خارجی مصوب  0 38 1/ 12 / 19ایجاد تأسیسات زیر بنایی و ایرانگردي و جه درگنا ييي و ارائههه
بهای گردشگري با تاکید بر مناطق کمتررر
یتواند در مناطق مستعد کشور و قط 
خدمات مناسب به جهانگردان ،دولت م 
توسعه یافته به متقاضی بخش غیردولتی اجازه تأسیس مناطق نمونه گردشگري را بدهد (دفتر مناطق نمونه گردشگری،
 .)2 ، 1389منطقه ویژه گردشگری به محدودهای اطالق میشود که ضمن دارا بو زا یبسانم هرتسگ ند

   جاذبههههاای
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فرهنگی و طبیعی ،در حال حاضر پذیرای گردشگران بوده و در آینده با توجه به سرمایه گذاریهای مناس رد هک یب   
آنها انجام خواهد شد انتظار میرود تعداد بسیار بیشتری از گردشگران داخلی و خارجی را ب بذج دوخ ه   

کنند

یشونددد
(رضوانی .) 331 ،4931 ،این مناطق بر اساس ظرفیت در چهار سطح بین المللی ،ملی ،استانی و محلی تعیین م 
ی از جمل :ه
ی مراکززز خ یتامد  ،،رف یها  ،،فرهنگی ی
(شماعی و همکاران .) 28 ،0931 ،هر منطقههه نمونههه گردش اراد یرگ ی ی
واحدهای اقامتی ،پذیرایی ،خرید ،تولید و عرضه صنایع دستی و فرهنگی ،هنری ،تفریحی ،ورزشی ،پارکهاا و س یا ررر
خدمات گردشگری خواهد بود (توکلی و همکاران .)18 ، 1389 ،اجزای مناطق نمونه گردشگری عملکردهای متنوع و
مکمل دارند و میان این اجزا تعامل کارکردی متقابل برقرار است .محدوده منطقه نمونه غیر محصور اس یازجا و ت   
یکننددد .منظو زا ر
آن با توسعه هماهنگ و به هم پیوسته ،طیف وسیعی از خدمات مختلف را به گردشگگگران ارائه م مم 
سطح منطقه نمونه ،دامنه اثرگذاری منطقه نمونه از نظر ترکیب و تنوع جاذبهها ،خدمات و می یارب نآ تیباذج ناز    
طیفهای مختلف بازار گردشگری است و منظور از درجه منطقه نمونه ،رتبه یا پایهای اس هنومن قطانم هب هک ت      
ح بن اهدصقم ید یی یی
ی
یشود (ضیایی و همک ،نارا  .) 85 ،3931سطح ح
گردشگری سطوح مختلف در چهار درجه اعطا م 
یتوان به نوعی ،بخشی از فرایند برنامه ریزی فضایی در یک منطقه دانست چرا که هدف برنامه ریزی ی
ی
گردشگری را م 
فضایی ،شناخت منابع سرزمین و چگونگی بهره برداری از این منابع همراه با پیش بینی وضعیت آینده استقرار مطلوب
ی
انسان و عملکرد وی در طبیعت به منظور تأمین رشد معقول ،متوازن و مطلوب اقتصادی بر پهنه سرزمین و جلو ریگ ی ی
بهای تخریبی و منفی در فضای سرزمین است (معصومی اش ،یروک
از بروز عدم تعادل و بازتا 

 .) 47 ،1931بایددد در

ک س حط ،،
نظر داشت که سطح بندی گردشگری مفهوم متفاوتی از منطقه بندی گردشگری است ،به طو ک یر هه ههه در یک ک
شها و گونههای متفاوت گردشگری (تاریخی ،فرهنگی ،طبیعت گرا ،تجاری ،مذهبی و )...
چندین منطقه  /مقصد با نق 
ف من قطا ،،
ی مختلف ف
سها و متغیرهای ی
یها ،تجان 
یتواند وجود داشته باشد .عالوه بر این در مفهوم سطح بندی ،همگرای 
م
ح ق ار ررر
ک سطح ح
خیلی اثرگذار نیستند بلکه این توان توسعه گردشگری است که مقصدهای مختلف یک منطقه را در یک ک
یدهد .در سطح بندی گردشگری؛ مقصدهایی با قابلیتها و توانهای گردشگری هم ارزش و هم تراز در یک سطح ح
ح
م
یگیرند نه آن که در ساختار عمودی رتبه بندی شوند (کاظمی .) 85 ،2931 ،گردشگري برخالف ساير زيربخش
قرار م 
های فعاليتي از خصلت ساختار شكني برخوردار است؛ به اين مفهوم كه پول و گردشگر از مركز بههه پيراموننن حركت ت
ت
یکند؛ يعني كي
م

جريان مداو ِمِم سرمايه و انسان از مركز به پيرامون وجودد دارد (پ و یدزی یلپا

،ییاقس     .)01 ،3931

امروزه ارتباط مثبت بین رشد اقتصادی و گردشگری مشوق سرمایه گذاری در بخش گردشگری شده است .به عبارتی
سرمایه گذاری در اجزاء مختلف زنجیره گردشگری در گام اول مستلزم شناسایی مکانهای مناسب سرمایه گذاری در
شتر و اولویت باال در
شتر ،نرخ بازدهی داخلی بی 
یباشد به عبارتی مکان ایده آل دارای ارزش خالص بی 
گردشگری م 
معیارهای غربال گری خواهد بود (نوری و تقی زاده .) 78 ،2931 ،سرمایه گذاری در گردشگری ابزاری برای توس هع
ی -فرهنگ و ،ی مکانننهاای تفریح و ی
منطقهای و کاهش فقر است .این ام ت راثآ یاراد هک ییاهروشک رد ر ار خی ییی یی ییییی
یشود ( Ashe,
گردشگری متنوع هستند موجب گسترش روابط بین بخش گردشگری و سایر فعالیتهای اقتصادی م 

 .)2005, 1در عرصه بین المللی سرمایه گذاری در زنجیره فعالیتهای گردشگری نیازمند شناسایی مکانهای مناسب

اولویت بندی سرمایه گذاری در مناطق59 ...

سرمایه گذاری و بازاریابی است و مزیت مکانی برای سرمایه گذاری بستگی به شرایط اقتصادی کشو نابزیم ر    دارد
(.)Kantarci, 2007, 821
پیشینه
بدری و یاری حصاری ( ) 388 1در تحقیقی با بهره گیری از تکنیک  AHPو معیارهایی چو دادعت ،یرصب شزرا ن    
جاذبه گردشگری ،دسترسی آسان ،فضای قابل توسعه ،نزدیکی به کانونهاای گردش کیدزن ،تسرف رگ ی هب 

زکارم      

خدماتی پشتیبان و حجم تقاضا به این نتیجه رسیدند که مناطق گردشگری چشمه بلقیس ،کوهگل و منطق هچایرد ه   
سد کوثر به عنوان مناسبترین گزینهها برای انتخاب به عنوان مناطق نمونه گردشگری و تهیه طرح جامع گردشگری
در استان کهگیلویه و بویر احمد هستند .نوری و همکاران ( )1931در پژوهشی با بهره گی یسپات کینکت زا یر س و 
یهای ج ذا ببب گردش رگ ييي یاا مج وا ررر آن ،دارا بودننن ش ششرایط آب و
معیارهایی چون واقع شدن در یک ویژگی یا ویژگ 
هوایی خاص ناحیهای ،وضعیت بصري مناطق ،مساحت کافی ،وضعیت دسترسی و تسهیالت و خدمات ،در دس رت سسس
تهای مناطق ،تجانس جاذبه منطقه با محیط اطراف ،اثرات زیست محیطی ،تأثیرات
بودن یا عملی بودن توسعه زیرساخ 
صهای امنیتی به این نتیجه رسیدند که مناطق نمونه گردشگری تحت پوشش قطب کرمانشاه
اقتصادي و کیفیت شاخ 
نسبت به دیگر مناطق در سطح بسیار خوب ،مناطق نمونه اورامانات در رتبه دوم و در سطح متوسط و س قطانم ریا   
در سطوح بعدی استان کرمانشاه ارزیابی شدههانددد .نو یقت و یر    زاده ( )3931در مطالعهههای ب  ا ااس کینکت زا هدافت   
تاپسیس به اولویت بندی مناطق نمونه گردشگری قطب گردشگری قصر شیرین پرداختند ،که بر ای راشبآ ساسا ن    
پیران با امتیاز  ،0/ 8265سراب گل  اب نی ا زایتم    

 0/ 6995و چهارق  اب یبا ا زایتم    

 0/ 6489من ترب هنومن قطا ر بطق      

گردشگری قصر شیرین معرفی شدند .خوش نظر و همکاران ( )2931در پژوهشی با بهره گی کینکت زا یر   

 AHPو

معیارهایی چون مستعد بودن منطقه ،چشم انداز زیبا ،توجه مسئوالن به اشتغال زایی ،دسترس طیحم ،ناسآ ی ی ،مارآ 
امنیت اجتماعی ،آگاهی باالی مردم منطقه ،مهم و یزاون نا

ظا هاگشیامن داجیا ه نتشاد را د رد هک 

ن قطانم م هنو   

      

گردشگری شهرستان سمیرم به ترتیب آبشار سمیرم ،زیدین علی و ونک با اولویتهای  1تا  3ش یارب یرتهب طیار    
سرمایه گذاری دارند .جاللی و خادم الحسینی ( )4931در تحقیقی مناطق نمونه گردشگری استان کرمان را با استفاده
از تکنیک تحیل عاملی و  49شاخص سطح بندی نمودند ،و به این نتایج دست یافتند که از می نا عاملللهاای درنظر
گرفته شده عامل زیرساخت اقامتی -فرهنگی با مقدار  71/ 47موثرترین عامل و تأممین سو اب تخ    مق راد
اثرترین بودهاند ،و مناطق نمونه قلعه دخت و راپوج ،ر

 یبوط به ات کی حطس رد بیترت

 1/ 41کم

د رظن زا هس اا اااااااا ااااااااااارا بو ند

زیرساختهای گردشگری و بهترین شرایط جهت سرمایه گ ینارمع تایلمع و یراذ     م ممیباشنددد .رنجبر دس انت ننی
( )0931در پایان نامه خود با استفاده از تکنیک سلسله مراتبی  AHPاقدام به اولویت بندی مناطق نمون یرگشدرگ ه   
استان چهار محال و بختیاری نموده است .نتایج نشان داد که منطق ب ناماس یرگشدرگ هنومن ه ا بیرض  او تیول        
 0/ 0945بین  15منطقه نمونه گردشگری استان بیشترین امتیاز را بدست آورده ،در نتیجه بهت تهج ار طیارش نیر    
سرمایه گذاریها و عملیات عمرانی دارا میباشد .همچنین دو منطقه نمون ایس و راغریپ یرگشدرگ ه س ظ در ر تیف      
یبایست در این مورد تجدید نظر نماید .دان و گ
تبدیل شدن به مناطق گردشگری در سطح ملی را داشته و سازمان م 
همکاران (  ) 2002در ارزیابی جاذبههای طبیعی برای گردشگری بیان داش یس هک دنت س بایزرا مت ی یدنب تیولوا و 
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ممکن است به گردشگران در انتخاب مکانها ،افزایش رضایتمندی و تشویق آن کمک هنالوئسم لمع هب نا ک .دن

     

همچنین مدیران درک بهتری از نحوه عملکرد در این سایتها به دست آورند .در ای هلسلس راتخاس کی هلاقم ن      
مراتبی برای ارزیابی مناطق حفاظت شده از طریق تخصیص اولویت به عناصر مختلف ساختار پیشنهاد و با استفاده از
کهای ویکتوریا در استرالیا به چهار سطح دسته بندی شد.
روش انحراف استاندارد ،پار 
پژوهش حاضر به لحاظ ه براک ،فد ر و ید

ی -تحلیل تسا ی  ... ..روش گ یروآدر
فیصوت ،شور و تیهام رظن زا ییی یی ییییی

اطالعات کتابخانهای و میدانی و ابزار گردآوری فیش برداری و پرسشنامه است ..جامع ک لماش یرامآ ه ااا اااارشناس نا
سازمانهای فعال در گردشگری بود که تعداد  20نفر به عنوان حجم نمونه انتخاب شدند .با توج چیه هک نآ هب ه     
گونه معیار و شاخص مشخصی از سوی سازمان برای اولویت بندی مناطق نمونه گردشگری جهت س یراذگ هیامر   
ارائه نشده است ،لذا با تبیین مبانی نظری و پیشینه تحقیق و با بهره گی یفلد کینکت زا یر     ش خا صصصهاای م ثؤ ررر در
سرمایه گذاری مناطق نمونه گردشگری انتخاب و با استفاده از مدل تحلیل سلسله مراتبی ( )AHPبه اولوی یدنب ت   
مناطق پرداخته شد.
تکنیک دلفی :دلفي ،از نيمه دهه  0 96 1به عنوان كي

ف گس درت ه های از
روش مهم علمي شناخته شد و اكنون براي طيف ف

یشود .دلفي رو كي رد يا روشي
سؤاالت آينده محور و پيچيده ،و در طيف گستردهای از زمینهها و دیسیپلینها استفاده م 
سيستمات كي

در تحقيق براي استخراج نظرات از كي

رسيدن به اجماع گروهي از طريق كي

گروه متخصصان در مورد كي

موضوع يا كي

سؤال اس  .ت ووو ياا

سري از راندهاي پرسشنامهای با حفظ گمنامي پاسخ دهندگان ،و فيدبك نظرات

به اعضاي پانل است .منظور از اجماع ،رسيدن به اتفاق نظر در مورد كي

ش ب ار ييي مشخصصص س تخا ن ن
ن
ايده و گاهه تالش ش

تفاوتها است .اجماع به معني يافتن پاسخ صحيح نيست ،بلكه صرفًاًا توافق شركت كنندگان در كي
موضوع است .آمارهای اصلی استفاده شده در مطالعات دلفی ان زاد ه ههاای مرکزززی (می و هنایم ،نیگنا

ص در
سطح خاص ص
 )امن ا و تس   

شاخصهای پراکندگی (انحراف معیار و محدوده میان چارکی) اس  ت ( (احم راکمه و ید ا ،ن     .) 175 - 179 ، 387 1در
این پژوهش تعداد  20نفر از کارشناسان سازمانهای مرتبط با بخش گردشگری شهرستان سو ار لناپ یاضعا هوکدا

  

خها از آمارهای میانگین و انحراف معیار استفاده گردید.
تشکیل دادهاند و جهت آنالیز پاس 
تکنیک  :AHPیکی از کارامدترین تکنیکهای تصمیم گیری چندمعیاره فرایند تحلیل سلسله مراتبی است ک یارب ه   
اولین بار توسط توماس آل ساعتی در سال  0 98 1مطرح شد .این تکنیک بر اساس مقایسههای زوجی بنا نه هدش هدا   
یدهد .این روش بر اصول زیر پایه گذاری شده است:
است و امکان بررسی سناریوهای مختلف را به مدیران م 
ایجاد ساختار سلسله مراتبی (در سطر اول هدف نهایی مساله ،در سطر دوم معیارهای چندگانهههای کههه گزینههههاا را
ی در
تعریف میکند (اگر معیارهای فرعی نیز وجود داشته باشد در این سطر قرار میگیرد) و گزینههای تص یم مممگیری ی
یگیرد)
سطر آخر قرار م 
تبیین وزن معیارها و زیرمعیارها (برای تبیین ضریب اهمیت (وزن) معیارها و زیرمعیارها آنهاا را دو ب مه اب ود ه    
یکنیم .مبنای مقایسه در این امر مقیاس نه کمیتی ساعتی است (جدول )1
مقایسه م 

اولویت بندی سرمایه گذاری در مناطق16 ...
جدول ( )1مقیاس نه کمیتی ساعتی برای مقایسه دودویی معیارها
توضیح

امتیاز (شدت اهمیت)

تعریف

1

اهمیت مساوی

دو معیار اهمیت مساوی دارند.

3

اهمیت اندکی بیشتر

اهمیت  iاندکی بیشتر از  jاست

5

اهمیت بیشتر

اهمیت  iبیشتر از  jاست

7

اهمیت خیلی بیشتر

اهمیت  iاندکی خیلی بیشتر از  jاست

9

اهمیت مطلق

اهمیت خیلی بیشتر  iنسبت به  jبه طور قطعی به اثبات رسیده است.

8 ،6 ،4 ،2

ترجیحات بینابین

تهای میانه وجود دارد.
هنگامی که حال 

تعیین ضریب اهمیت گزینهها(فرایند به دست آوردن وزن گزینهها نسبت به هر یک از معیاره هیبش اهرایعمریز و ا    
تعیین ضریب اهمیت معیارها نسبت به هدف است.
تعیین امتیاز نهایی (اولویت) گزینهها (در این مرحله ،از تلفیق ضرایب اهمیت معیارها و گزینهها ،امتیاز نه یا ی ره    
یشود)
یک از گزینهها تعیین م 
= امتیاز نهایی گزینه j

ی فراین لس لیلحت د سل رد یراگزاس یسررب ناکما یبتارم ه     
تهای ی
بررسی سازگاری در قضاوتها(یکی از مزیت ت
  

ب ناس قیرط زا یراگزا   
قضاوتهای انجام شده برای تعیین ضریب اهمیت معیارها و زیرمعیارهاست .بنابراین ض یر ب ب
یشود:
رابطه ذیل محاسبه م 

یگردد.
که در آن  CIشاخص سازگاری ماتریس مقایسه زوجی بوده و با استفاده از را بطه زیر برآورد م 

یگردد.
پارامتر  RIتحت عنوان شاخص تصادفی نیز از جدول  2استخراج م 
N
R.I

جدول ( )2مقادیر متناظر برای شاخص  RIبر اساس بعد ماتریس
2
0

3
0/ 58

4
0/9

5
1/ 12

6
1/ 24

7
1/ 35

8
1/ 41

9
1/ 45

021
1/ 49

11

12

13

14

15

1/ 51

1/ 48

1/ 56

1/ 57

1/ 59

ت م ممیآیددد.
ی بو  ند ( ( )R.Iب سد ه تت تت
ص تص فدا ی ی
ضریب ناسازگاری ( )I.Rاز تقسیم شاخص ناسازگاری ( )I.Iبه ش خا ص ص
چنانچه این ضریب کوچکتر یا مساوی  0/1باشد سازگاری در قضاوتها مورد قبول است وگرنه باید در قضاوتها
تجدید نظر شود (ابراهیم زاده و موسوی.) 273 -582 ،5931 ،
محدوده مورد مطالعه
ن
شهرستان سوادکوه با مساحتی حدود  2078کیلو متر مربع برابر  8/ 74درصد مساحت استان ،را در بر م ممیگیردد .این ن
شهرستان در بخش مرکزی استان مازندران در دامنه شمالی کوههای البرز مرکزی در بین عرض جغرافیایی  49دقیقههه
 35درجه تا  23دقیقه و  63درجه نیمکره شمالی و در بین طول جغرافیایی  93دقیقه و  25درجه تاا  14دقیقههه و 53
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درجه نیمکره شرقی و در ارتفاع  800الی  900متری از سطح دریا واقع شده است .شهرستان سو وکدا هه از ش ام للل بههه
ی
ق بههه شهرس ات ننن س را ی ی
ل و از شرق ق
شهرستان قائم شهر ،از جنوب به شهرستان فیروزکوه ،از غرب بههه شهرس ات ننن بابل ل
محدود میشود .جدول شماره  3خصوصیات مناطق نمونه گردشگری شهرستان سوادکوه ،نقش هرامش ه     1موقعیت
شهرستان سوادکوه در استان مازندران نقشه شماره  2موقعیت مناطق نمونه گردشگری را در شهرستان سوادکوه نشان
یدهد.
م

نقشه ( )1موقعیت شهرستان سوادکوه در استان مازندران منبع :نگارندگان6931 ،

نقشه ( )2موقعیت مناطق نمونه گردشگری در شهرستان سوادکوه منبع :نگارندگان6931 ،

اولویت بندی سرمایه گذاری در مناطق63 ...
جدول ( )3خصوصیات مناطق نمونه گردشگری شهرستان سوادکوه
منطقه نمونه گردشگری

مساحت (هکتار)

ظرفیت برد

فاصله تا مرکز استان (کیلومتر)

جوارم

365

ملی

56 /4

آالشت

50

محلی

105

ورسک

30

استانی

102

گردنه سر

500

محلی

151

اندرکلی

011

استانی

051

بین المللی

64 /7

کمرپشت

50

ملی

95 /1

شورم است

50

ملی

18/3

گ د وک

50

ملی

115

البرز

42

برنجستانک

001

ملی

44

ازادمهر

01

استانی

70 /1

چم چم

01

استانی

80 /6

منبع :سازمان میراث فرهنگی ،صنایه دستی و گردشگری استان مازندران6931 ،

یافتهها
شناسایی شاخصهای مؤثر در انتخاب مناطق نمونه گردشگری جهت توسعه سرمایه گذاری با استفاده ازتکنیک
دلفی
قبل از شروع به کار مراحل دلفی ،به بررسی پیشینه تحقیق پرداخته شد .بر اساس سوابق تحقیق شاخصهای مؤثر در
انتخاب مناطق نمونه گردشگری جهت توسعه سرمایه گذاری در جدول  4آمده است.
صهای مؤثر در انتخاب مناطق نمونه گردشگری جهت توسعه سرمایه گذاری بر اساس پیشینه تحقیق
جدول ( )4شاخ 
دسترسی آسان ،امنیت اجتماعی

خوش نظر ،رحیمی و تقدیسی ()2931

دسترسی آسان ،فضای قابل توسعه ،نزدیکی به کانونهای گردشگر فرست ،نزدیکی به مراکز خدماتی پشتیبان

بدری و یاری حصار () 388 1

تتهاییی
مساحت کافی ،وضعیت دسترسی و تسهیالت و خدمات ،در دسترس بودن یا عملی بودن توسعههه زیرس خا ت 

نوری و تقی زاده ()3931

صهای امنیتی
مناطق ،کیفیت شاخ 
منبع :مطالعات نگارندگان139 6 ،

در مرحله اول تعداد  20پرسشنامه باز در اختیار اعضای پانل قرار داده شد ،که شامل یک سؤال باز به این شرح بودد:
به نظر شما شاخصهای مؤثر در انتخاب مناطق نمونه گردشگری جهت توسعه سرمایه گذاری در شهرستان سوادکوه
کدام است؟ در این مرحله  15نفر از  20نفر پاسخگو به پرسشها جواب دادند ،و گویه های مشابه به صور تتت یککک
ی حاصللل از پرسش مان ههه اول در
گویه خالصه شد .در مرحله دوم گویه های حاصل از پیشینه تحقیق بعالوه گویه های ی
قالب طیف لیکرت پنج گزینه ای ( =1خیلی کم =2 ،کم =3 ،متوسط =4 ،زیاد =5 ،خیلی زیاد) به منظور تعیین می از ننن
اهمیت آنها ،در اختیار کارشناسانی قرار گرفت که در مرحله اول مشارکت داشتهاند ،کههه در  9گویه ،،اجماععع قوووی

( )SD >1بین اعضای پانل به وجود آمد .در مرحله سوم شاخصهای با  SD <1به تعداد  5گویه حذف گردیدند .و

ت گردیددد (ج ود للل  .)5انح ار ففف معیاررر
ی باا  SD>1دریافت ت
ت گویههه ه یا ی ی
مجددًاًا نظر اعضای پانل درباره میزان اهمیت ت
ی از 0/ 85
پاسخهای اعضا درباره شاخصهای مؤثر در انتخاب مناطق نمونه گردشگری جهت توسعه س یامر ههه گ راذ ی ی
ل بههه
ی پانل ل
در مرحله دوم به  0/ 74در مرحله سوم کاهش یافته است ،بنابراین میتوان گفت که اتفاق نظر بین اعضای ی
دست آمده است.
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جدول ( )5میانگین ،انحراف معیار نظرات کارشناسان درباره میزان اهمیت شاخصهای مؤثر در انتخاب
مناطق نمونه گردشگری جهت توسعه سرمایه گذاری
میانگین

انحراف معیار

ردیف

شاخص

1

افزایش انگیزه بخش خصوصی برای سرمایه گذاری در مناطق نمونه گردشگری ()X1

4/ 40

0/36

2

بهای بزرگ جمعیتی در نزدیکی مناطق نمونه گردشگری به عنوان کانونهای گردشگر فرست ()X2
وجود قط 

4/ 53

0/ 64

3

دارا بودن مساحت و فضای کافی برای ایجاد و گسترش تاسیسات مرتبط با گردشگری ()X3

4/ 73

0/ 59

4

نزدیکی به مراکز خدماتی پشتیبان برای تأمین نیازهای خدماتی گردشگران ()X4

4/ 53

0/ 64

5

کترین شهر ،نوع و کیفیت جاده و )X5( )...
وضعیت دسترسی (فاصله تا مرکز استان ،شهرستان و نزدی 

4/ 67

0/ 72

6

وجود امنیت و ثبات اقتصادی ،فرهنگی ،اجتماعی و سیاسی در مناطق نمونه گردشگری ()X6

4/ 47

0/ 74

7

تهای موجود در مناطق نمونه گردشگری ()X7
تبلیغات و بازار یابی جهت معرفی ظرفیتها و فرص 

4/ 47

0/ 92

8

تها (آب ،برق ،تلفن و  )...در مناطق نمونه گردشگری ()X8
در دسترس بودن و عملی بودن توسعه زیرساخ 

4/ 27

0/ 80

9

قرار داشتن در محور گردشگری و همجواری با دیگر مقاصد و جاذبههای گردشگری (جاذبههای طبیعی ،تاریخی ،فرهنگی و )X9()...

4/ 33

0/ 98

منبع :یافتههای تحقیق139 6 ،

اولویت بندی مناطق نمونه گردشگری شهرستان سوادکوه بر اساس تکنیک AHP

پس از تعیین شاخصهای مؤثر در انتخاب مناطق نمونه گردشگری جهت توسعه سرمایه گذاری ،به منظوررر اولویت
بندی مناطق نمونه گردشگری شهرستان سوادکوه از فرايند تحليل سلسله مراتبي بهره گرفته شد.
پیاده سازی مدل AHP

تش يك ل ساختار سلسله مراتبي از مساله تحقيق
اولين گام در فرايند تحليل سلسله مراتبي  AHPتش يك ل ساختار سلسله مراتبي از مساله تحقيق است .اين س اتخا ررر از
سه سطح تش يك ل شده است در نخستين سطح ،هدف مطالعه (انتخاب مناطق نمونه گردشگری جهت توسعه س یامر ههه
گذاری) ،در سطح دو معيارهاي مورد نظر (جدول  )5و در آخرين سطح سلسله مراتبي مناطق نمونه گردش رگ ییی به
عنوان گزینههای مورد ارزيابي جاي گرفتهاند (شکل .)1

شکل ( )1ساختار سلسه مراتبی اولویت بندی مناطق نمونه گردشگری شهرستان سوادکوه
منبع :مطالعات نگارندگان6931 ،

محاسبه درصد سازگاری معیارها
ی بههه
ی در ارزش دهی ی
انجام دقیق مكان یابی با استفاده از معیارهای منتخب در روش  ،AHPمنوط به وجود س راگزا ی ی
یباشد.
آنها وابسته است .میزان سازگاری محاسبه شده در این پژوهش برابر با  ،0/ 054کمتر از  1و مورد قبول م 

اولویت بندی سرمایه گذاری در مناطق65 ...

تعیین وزن و ضريب اهمیت معیارهای پژوهش
پس از تكمیل پرسشنامهها ،جهت آماده سازی اطالعات ،دیدگاههای کارشناسان گردشگری را با هم ترکیب و اق اد ممم
به محاسبه میانگین هندسی ،تعیین وزن و ضریب اهمیت معیارهای پژوهش نمودیم .در این مرحله پرسشنامه معیارها
دو به دو با هم مقایسه شدند (مقایسه به صورت کمی و اهمیت یك معیار بر دیگری با اعداد  9-1تعیین گردید) این
مقایسه برای تمامی معیارها به صورت دو به دو انجام شد (جدول  6و نمودار .)1
جدول ( )6ضریب اهمیت معیارهای پژوهش
ضریب اهمیت

معیارها
افزایش انگیزه بخش خصوصی برای سرمایه گذاری در مناطق نمونه گردشگری

اولویت

0/ 067

6

0/040

8

0/ 203

2

نزدیکی به مراکز خدماتی پشتیبان برای تأمین نیازهای خدماتی گردشگران

0/ 083

5

کترین شهر ،نوع و کیفیت جاده و )...
وضعیت دسترسی (فاصله تا مرکز استان ،شهرستان و نزدی 

0/ 030

9

وجود امنیت و ثبات اقتصادی ،فرهنگی ،اجتماعی و سیاسی در مناطق نمونه گردشگری

0/ 28 1

4

تهای موجود در مناطق نمونه گردشگری
تها و فرص 
تبلیغات و بازار یابی جهت معرفی ظرفی 

0/150

7

تها در مناطق نمونه گردشگری
در دسترس بودن و عملی بودن توسعه زیرساخ 

0/441

3

0/ 250

1

بهای بزرگ جمعیتی در نزدیکی مناطق گردشگری به عنوان کانونهای گردشگر فرست
و قط 
دارا بودن مساحت و فضای کافی برای ایجاد و گسترش تاسیسات مرتبط با گردشگری

قرار داشتن در محور گردشگری و همجواری با دیگر مقاصد و جاذبههای گردشگری
منبع :یافتههای تحقیق139 6 ،

نمودار ( )1وزن دهي به معیارهای پژوهش
منبع :یافتههای تحقیق139 6 ،

بر اساس جدول  6شاخص قرار داشتن در محور گردشگری و همجواری با دیگر مقاصد و جاذبههای گردشگری باا
وزن نسبی  0/52بیشترین وزن و شاخص وضعیت دسترسی (  )0/ 0302کمترین وزن را در بین شاخصهاای مورد د
نظر در این پژوهش به خود اختصاص داده است.
تبیین ضريب اهمیت گزینهها
 12منطقه نمونه گردشگری شهرستان سوادکوه بر اساس هر یک از شاخصها طبق نظر کارشناس هسیاقم مه اب نا     
ی  x2 ،0/ 220باا وزن مک ینا
صهای  x1باا وزن مک نا ی ی
گردیدند .مطابق جدول  7جوارم در شاخ 
مکانی  x4 ،0/552با وزن مکانی  x5 ،0/512باا وزن مک ینا
 x8 ،0/ 224ب اا ا وزن مک ینا   

 0/ 210و آالشت   

در ش صخا   

 x6 ،0/ 228باا وزن مک ینا

 x3 ،0/ 77 1باا وزن

 x7 ،0/ 189باا وزن مک ینا

 x9ب یناکم نزو ا       0/ 58 1در رتب هه ه اول و گدو رد ک   

شاخصهای  x3 ،x1و  x7به ترتیب با وزن مکانی  0/ 018 ،0/ 017و  ،0/ 015گردنه سر در شاخصهاای x6 ،x4 ،x2

و  x9به ترتیب با وزن مکانی  0/ 017 ،0/ 018 ،0/ 020و  ،0/ 035االشت در شاخص  x5با وزن مکانی  0/ 016و کمر
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پشت در شاخص  x8با وزن مکانی  0/ 026در رتبه آخر از نظر اهمیت قرار گرفتهاند (نمودارهای  2تا .)01
تعیین امتیاز نهایی (اولویت) گزینهها
ق به
در نهایت با ترکیب و تلفیق امتیازهای به دست آمده هر یك از مناطق نمونه گردشگری میزان امتیاز نهایی من طا ق ق
دست آمد .نتایج منتج از امتیاز نهایی گزینهها در جدول  8آمده است .بر اساس این جدول منطقه نمونههه گردش یرگ
یباشد.
شترین امتیاز (  )0/ 166و منطقه نمونه گردشگری گردنه سر (  )0/ 026دارای کمترین امتیاز م 
جوارم دارای بی 
صهای مورد مطالعه
جدول ( )7ضریب اهمیت هر یک از مناطق نمونه گردشگری بر اساس شاخ 
شاخص

X1

مناطق نمونه گردشگری

وز ن

X3

X2

اولویت

وز ن

اولویت

X5

X4

وز ن

اولویت

وزن

اولویت

وزن

اولویت

جوارم

0/ 220

1

0/ 77 1

1

0/552

1

0/512

1

0/ 228

1

آالشت

0/ 103

3

0/ 034

01

0/ 07 1

3

0/ 08 1

4

0/ 016

12

0/ 109

2

0/240

9

0/ 082

5

0/170

7

0/ 023

11

گردنه سر

0/640

8

0/ 020

12

0/ 023

11

0/ 018

12

0/ 025

01

ورسک
اندرکلی

0/ 102

4

0/ 136

2

0/ 101

4

0/ 094

6

0/ 105

4

البرز

0/ 101

5

0/ 111

5

0/841

2

0/ 122

2

0/ 078

5

کمرپشت

0/ 038

11

0/ 029

11

0/ 027

01

0/ 025

01

0/ 034

9

0/001

6

0/ 111

4

0/ 038

9

0/ 050

9

0/240

8

0/ 017

12

0/440

8

0/ 018

12

0/ 020

11

0/ 069

6

0/040

01

0/ 064

7

0/ 064

8

0/ 062

8

0/ 054

7

چم چم

0/ 074

7

0/ 111

6

0/ 064

7

0/ 097

5

0/ 133

3

ازادمهر

0/340

9

0/ 115

3

0/ 067

6

0/ 111

3

0/051

2

شورم است
گ د وک
برنجستانک
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صهای مورد مطالعه
ادامه جدول ( )7ضریب اهمیت هر یک از مناطق نمونه گردشگری بر اساس شاخ 
شاخص

X6

مناطق نمونه گردشگری

وز ن

X7

اولویت

وز ن

X8

اولویت

وزن

X9

اولویت

وزن

اولویت

جوارم

1

0/ 189

0/ 224

1

0/ 210

1

0/ 101

3

آالشت

2

0/741

0/141

3

0/ 07 1

4

0/ 58 1

1

5

0/ 089

0/ 080

6

0/ 131

2

0/ 57 1

2

گردنه سر

12

0/ 017

0/440

7

0/ 032

01

0/ 035

12

اندرکلی

7

0/ 075

0/440

8

0/ 069

7

0/ 055

01

البرز

6

0/ 077

0/180

5

0/ 089

5

0/ 094

4

11

0/ 020

0/140

9

0/ 026

12

0/ 072

6

4

0/ 105

0/ 182

2

0/ 055

8

0/ 092

5

گ د وک

9

0/ 054

0/ 015

12

0/ 029

11

0/ 060

9

برنجستانک

01

0/140

0/ 096

4

0/ 033

9

0/940

11

چم چم

8

0/ 067

0/120

11

0/ 084

6

0/ 062

7

ازادمهر

3

0/ 113

0/ 024

01

0/ 28 1

3

0/ 060

8

ورسک

کمرپشت
شورم است
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اولویت بندی سرمایه گذاری در مناطق67 ...

نمودار ( )2وزن مناطق نمونه گردشگري بر اساس شاخص(X1

نمودار ( )3وزن مناطق نمونه گردشگري بر اساس شاخص ()X2

نمودار ( )4وزن مناطق نمونه گردشگري بر اساس شاخص ()X3
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نمودار ( )5وزن مناطق نمونه گردشگري بر اساس شاخص ()X4

نمودار ( )6وزن مناطق نمونه گردشگري بر اساس شاخص ()X5

نمودار ( )7وزن مناطق نمونه گردشگري بر اساس شاخص ()X6

اولویت بندی سرمایه گذاری در مناطق69 ...

نمودار ( )8وزن مناطق نمونه گردشگري بر اساس شاخص ()X7

نمودار ( )9وزن مناطق نمونه گردشگري بر اساس شاخص ()X8

نمودار ( )01وزن مناطق نمونه گردشگري بر اساس شاخص ()X9
منبع :یافتههای تحقیق139 6 ،
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جدول ( )8امتیاز نهایی و اولویت بندی مناطق نمونه گردشگری شهرستان سوادکوه
مناطق نمونه گردشگری

امتیاز نهایی

اولویت

جوارم

0/ 166

1

آالشت

0/001

2

ورسک

0/ 088

4

گردنه سر

0/ 026

12

اندرکلی

0/ 073

7

البرز

0/ 090

3

کمرپشت

0/ 035

11

شورم است

0/ 076

6

گ د وک

0/ 035

01

0/940

9

چم چم

0/ 067

8

ازادمهر

0/ 077

برنجستانک

5
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نمودار ( )11امتیاز نهایی و اولویت بندی مناطق نمونه گردشگری شهرستان سوادکوه
منبع :یافتههای تحقیق139 6 ،

نتیجه گیری
يکي از عوامل رشد اقتصادي در صنعت گردشگري ايجاد زيرساخت در مناطق نمونه گردشگري جهت جذب س هيامر
یشود
یباشد .لذا در اين زمينه م 
گذار ،ايجاد جاذبه گردشگري در اين مناطق و به تبع آن جذب گردشگر و ارز آوري م 
ن ت خيرا ييي انجا ممم داد و مکانننهاایی کههه داراي پتانسيل ل
ل
تحقيقات گستردهای بر روي مناطق نمونه گردشگري و ام کا ن ن
شتری در زمينه گردشگري هستند را شناسا يي نموده و در قالب بستههای سرمايه گ راذ ييي تما ممم جوان قطنم ب هه ههه را
بی 
بررسي کرده و طرحهای پيشنهادي با ميزان مشخص سرمايه گذاري ،اشتغال ،نقطه سر به سر ،نرخ بازده و غيره را تهيه
و به صورت جامع در اختيار سرمايه گذار قرار داد .سطح بندی مناطق نمونه گردشگری به عنوان یک ابزار مدیریتی در
یتواند مناطق نمونه گردشگری را در حصول بههه توسعههه پای اد ررر گردش رگ ی ی
ی
برنامه ریزی گردشگری مطرح است و م 
ی  9ش  صخا
کمک نماید .در این پژوهش ابتدا با استفاده از تکنیک دلفی اقدام بههه شناس یا ی ی

ش انگیزهه بخششش
( (اف یاز ش ش

خصوصی برای سرمایه گذاری ،وجود قطبهای بزرگ جمعیت ومن قطانم یکیدزن رد ی ن شدرگ ه گر راد ،ی ااا اااااااا بودننن
ت دسترس ،ی
مساحت و فضای کافی برای توسعه تاسیسات گردشگری ،نزدیکی به مراکز خ یعضو ،نابیتشپ یتامد تتت تتت
ن در محوررر
وجود امنیت ،تبلیغات و بازار یابی ،در دسترس بودن و عملی بودن توسعه زیرس خا تتتهاا و ق ار ررر داشتن ن
ی
ن پرسش مان ههه مقایسههه دودویی ی
گردشگری) گردید .سپس با بهره گیری از فرایند تحلیل سلسله مراتبی اقدام به ت یود ن ن

اولویت بندی سرمایه گذاری در مناطق17 ...
شاخصها شده است .پس از محاسبه ضریب سازگاری قضاوتها (  ،)/ 054جهت پیاده سازی پاسخها در مدل AHP

اقدام به محاسبه میانگین هندسی شاخصها گردید .با تعیین ضریب اهمیت معیارها مشخص گردید که شاخص قرار
داشتن در محور گردشگری با امتیاز  0/52در رتبه اول و شاخص وضعیت دسترسی با امتیاز  0/ 030در رتبه آخر قرار
گرفته است .پس از تبیین ضریب اهمیت گزینهها برای هر یک از  12منطقه نمونه گردشگری و تلفیق و ترکیب امتیاز
ی نش ک داد نا هه ههه در س اتسرهش حط نن ننن
ج نه یا ی ی
آنها ،اقدام به اولویت بندی مناطق نمونه گردشگری ش تسا هد  ... ..نت یا ج ج
سوادکوه ،منطقه نمونه گردشگری جوارم اولویت اول و منطقه نمونه گردشگری گردنه سر اولویت آخر را در جذ ببب
سرمایه گذاری به خود اختصاص داده است.
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