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چکيده
آ ﯾﺎﻣ ﺶ ﺮﺳ ز ﻦﯿﻣ ﺮﺑ اي ﻪﻌﺳﻮﺗ

ﺮﮔ د ﺮﮕﺷ ي ﯽﻣﻮﺑ  ،ﻞﻣﺎﺷ د ﯽﺳﺮﺘﺳ ﻪﺑ ﻨﻣ ﻄ ﻪﻘ ﺎﺑ ا ﺎﺠﯾ د ﺷﺒ ﻪﮑ

ﺎﻣﺪﺧ ت ﺮﮔ د ﺮﮕﺷ ي ،آ ﻮﻣ زش و ﻢﯿﻠﻌﺗ
ﺮﮔ د ﺮﮕﺷ  ،ﺖﯾﺮﯾﺪﻣ

ﺎﻨﮐﺎﺳ ن ﻞﺤﻣ در راﺑﻄﻪ ﺎﺑ ﺮﮔ د ﺮﮕﺷ ي در ﻨﻣ ﻄ ﻪﻘ  ،ﺎﺑ زار ﯽﺑﺎﯾ و ﻪﻣﺎﻧﺮﺑ ﺎﻫ ي ﯽﻘﯾﻮﺸﺗ

ﺮﺑ اي ﺬﺟ ب

ا ﯽﺳﺎﺳ درآ ﯾﺎﻣ ﺶ ﺮﺳ ز ﻦﯿﻣ در راﺑﻄﻪ ﺎﺑ ﻪﺿﺮﻋ

ﺮﮔ د ﺮﮕﺷ ي،

وا ﺮﺟ اي ﻪﻨﯿﻬﺑ ﺮﻃ ح ﻪﻌﺳﻮﺗ

ﺮﮔ د ﺮﮕﺷ ي میباشد .او ﺖﯾﻮﻟ

ﺮﺑ ر ﯽﺳ جاذبههای ﺮﮔ د ﺮﮕﺷ ي ﻮﺟﻮﻣ د در ﮏﯾ

ﻨﻣ ﻄ ﻪﻘ میباشد .هدف از این تحقیق ارائه راهبردهای توسعه گردشگری شهری

ازدیدگاه آمایش سرزمین دراستان کردستان بوده ،تدوین شده است .روش ا ﺎﺠﻧ م ا ﻦﯾ
از اﺑـﺰار ﺳﺮﭘ ـﺶ ﻣﺎﻧ ـﻪ ﺑـﺮاي ﻤﺟ ـﻊ آوري ا ﺎﻋﻼﻃ ت ﻪﺑ
 483ﺮﻔﻧ میباشد .ﺮﺑ اي ﻦﯿﯿﻌﺗ

ﻞﻤﺣ و ﻞﻘﻧ

ﺐﺳﺎﻨﻣ  ،ا ﺰﻓ اﯾﺶ ﺖﯿﻔﯿﮐ

و ﺖﯿﻤﮐ

ﺎﮐ ر ر ﻪﺘﻓ ا ﺖﺳ

ﻖﯿﻘﺤﺗ ﻮﺗ ﺻ ﯽﻔﯿ  -ﯽﻠﯿﻠﺤﺗ ا ﺖﺳ

و ﺪﻌﺗ اد نمونههای ﺮﺑ ر ﯽﺳ

ﻪﮐ ﺑـﺎ اﺳـ ﺎﻔﺘ ده

ﺪﺷ ه در ﺪﺤﻣ ودة ﺮﻐﺟ ا ﯽﯾﺎﯿﻓ

ﻞﻣﺎﺷ

ﻢﺠﺣ ﻪﻧﻮﻤﻧ  ،از ﻮﻣﺮﻓ ل ﺮﮐﻮﮐ ان ا ﺎﻔﺘﺳ ده ﺪﺷ ه و ﺮﺑ اي ﻪﯾﺰﺠﺗ و ﻞﯿﻠﺤﺗ ا ﺎﻋﻼﻃ ت با تکنیک، SWOT

ضعفها و قوتها (عوامل درونی) و فرصتها و تهدیدها (عوامل خارجی) بررسی میشوند .او ﺪﻨﺑﺖﯾﻮﻟ ي راﻫﺒﺮدﻫـﺎي ﺳﻮﺗ ـ ﮥﻌ

ﺮﮔ دﺷـ ﺮﮕ ي تدوین شده با استفاده از مدل  AHPاولویت بندی میشوند و راهکارهایی برای تقویت این فعالیت در استان

کردستان ارائه میشود .ﺞﯾﺎﺘﻧ

تهای استخراج شده از نظرخبرگان و کارشناسان ،امکان
ﺮﺑ ر ﺎﻫﯽﺳ ﺎﺸﻧ ن میدهد با توجه به اولوی 

تها و همچنین موازنة فرصتها و تهدیدها در حد متوسط به پایین است؛ یعنی امکان بهره گیری از
استفاده از ضعفها و قو 
فرصتها و قوتهای موجود همراه باکمرنگ کردن ضعفها وتهدیدها وجود دارد ،اما این امر مستلزم برنامه ریزی و تقویت
تهای گردشگری دراستان کردستان و ارتقای آگاهیهای عمومی در این زمینه است.
زیرساخ 

واژگان کليدي :آمایش سرزمین ،گردشگری شهری ،استان کردستان ،مدل .SWOT-AHP

( -1نویسنده مسئول)somaye.rahimi733@gmail.com
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مقدمه
ﺎﻨﺑ ﺮﺑ ﻒﯾﺮﻌﺗ

آ ﯾﺎﻣ ﺶ ﺮﺳ ز ﻦﯿﻣ

ﯽﺳﺪﻨﻬﻣ  ،ﺎﺒﯿﺗﺮﺗ ت ﺮﻬﺑ ه وري ﻪﻨﯿﻬﺑ از ﺎﻫﺖﯿﻓﺮﻇ ي ا ﯽﻋﺎﻤﺘﺟ و ﻌﯿﺒﻃ ـﯽ ﺳـﺮز ﻦﯿﻣ ا ﺖﺳ

( ﻻﻮﻓ دي .)1 38 1،ﻪﮐ ﻪﺑ ﻮﻈﻨﻣ ر ا ﺎﺠﯾ د ﺎﺳ ز ﺎﻣ ن ﺮﺳ ز ﯽﻨﯿﻣ
ا ﯽﻋﺎﻤﺘﺟ و ﯽﻄﯿﺤﻣ
ﻮﻬﻔﻣ م را ﺮﺗﺞﯾ

ﺮﺳ ز ﻦﯿﻣ (نظامهای ﯽﯾﺎﻀﻓ ) ا ﺖﺳ

ﯽﻨﺘﺒﻣ ﺑـ ﻬﺑﺮ ـﺮه ﯿﮔ ـﺮي ﻨﯿﻬﺑ ـﻪ از ﻨﻣ ـ ﻊﺑﺎ و ظرفیتهای ﺎﺼﺘﻗ دي،
( ﺰﮐﺮﻣ

ﯽﻠﻣ آ ﯾﺎﻣ ﺶ ﺳـﺮز ﻦﯿﻣ  .) 1385 ،نظامهای ﯽﯾﺎﻀﻓ

تهای ﯽﯾﺎﻀﻓ  -ز ﯽﻧﺎﻣ  ،ﻞﮑﺸﺘﻣ
ﻮﺧ د« ،نظامهای ﺮﻐﺟ ا ﯽﯾﺎﯿﻓ » واقعی 

( ﻮﭘﺰﯾﺰﻋ ر و ﻦﺴﺤﻣ زاده .) 1389 ،ﻪﮐ ار ﺎﺒﺗ ط ﻰﻘﻄﻨﻣ و ﻰﻟﻮﻘﻌﻣ
ﮋﻧ اد و ﺎﮑﻤﻫ ران .) 1389 ،آ ﺶﯾﺎﻣ
ﻦﺘﻓﺎﯾ را ﯽﻫ

ﺮﺳ ز ﻦﯿﻣ  ،ارز ﯽﺑﺎﯾ

ﺮﺑ اي ﻖﯾﻮﺸﺗ و ﮏﻤﮐ

ﺮﺳ ز ﯽﻨﯿﻣ در ﺖﻬﺟ

ﻪﺑ
ﺮﺳ ز ﻦﯿﻣ

ﻦﯾﺮﺘﻤﻬﻣ

ﺎﯿﺻﻮﺼﺧ ت ﻪﻣﺎﻧﺮﺑ آ ﺶﯾﺎﻣ

ﺮﺳ ز ﻦﯿﻣ

ﯽﯾﺎﻀﻓ  ،ﯽﻓﺪﻫ

ا ﯽﻋﺎﻤﺘﺟ  ،ﯽﮕﻨﻫﺮﻓ و ﯽﺳﺎﯿﺳ
ا ﺖﺳ

ﺎﺗ ﺎﺑ

ﺖﺒﺴﻧ

ﻪﺑ ﺎﻫﺖﯿﻠﺑﺎﻗ و ﻊﺑﺎﻨﻣ
ﻊﻣﺎﺟ

ﺮﺳ ز ﻦﯿﻣ
ﻮﭼ ن ﺪﻋ ا ﺖﻟ
ﺮﺳ ز ﻦﯿﻣ

ﺮﮕﻧ ي -ﺖﯿﻔﯿﮐ
ﺮﻐﺟ ا ﯽﯾﺎﯿﻓ

ﺮﻐﺟ ا ﯽﯾﺎﯿﻓ

ﻪﯿﻠﮐ ﺎﻫﺖﯿﻟﺎﻌﻓ ي

ﯽﻌﯿﺒﻃ و ا ﯽﻧﺎﺴﻧ را آ ﺶﯾﺎﻣ
و ﺎﺳ ز ﯽﻫﺪﻧﺎﻣ

ﺮﺳ ز ﻦﯿﻣ

ﯽﯾﺎﻀﻓ

ﺎﯿﻣ ن ،ﺮﮔ د ﺮﮕﺷ ي ﯽﮑﯾ از ا ﺎﻌﺑ د ﺪﻨﭼ

ا ﺎﺠﯾ د ر ﺎﻓ ه ا ﺎﺼﺘﻗ دي،

ﺪﻌﺑ ي ﻪﻌﺳﻮﺗ ﯽﯾﺎﻀﻓ

ﻮﻣ رد ﺮﺑ ر ﯽﺳ  ،ﺖﯿﻠﺑﺎﻗ
ﯽﯾﺎﻀﻓ

ﺪﻨﯾﻮﮔﯽﻣ  .از

آن ا ﺖﺳ  .ﻞﻣﺎﻌﺗ آ ﺶﯾﺎﻣ

ینماید ﻪﮐ از ﻖﯾﺮﻃ
را د ﺎﺒﻧ ل م 

آن و در ﺎﭼ ر ﻮﭼ ب ﺪﯾﺎﭘ ار؛ ﺮﺘﺴﺑ ي ﺮﺑ اي ﻪﻌﺳﻮﺗ

ﺮﮔ د ﺮﮕﺷ ي در ﻪﻘﻄﻨﻣﺮﻫ از ﻖﯾﺮﻃ ا ﺎﮑﻣ ن ﯽﺠﻨﺳ

ﺐﺳﺎﻨﻣ

ﺮﺑ اي ا ﺰﻓ ا ﺶﯾ

و ﺪﯾﺎﭘ اري ﻮﺗ ان

ﻮﺘﻣ ازن و ﻤﻫ ﮓﻨﻫﺎ

تهای ﯽﯾﺎﻀﻓ
ﯽﮑﯾ از قابلی 
ﻪﻌﺳﻮﺗ

ﻢﻫ

ﯽﻌﯿﺒﻃ  ،ا ﯽﻋﺎﻤﺘﺟ  ،ا ﺎﺼﺘﻗ دي ،ﯽﮕﻨﻫﺮﻓ و ...ﻪﺑ ﻮﻈﻨﻣ ر

ﻪﻌﻣﺎﺟ ﺮﻬﺑ ه ﺮﺑ داران در ا ﺎﺨﺘﻧ ب ﯽﯾﺎﻫﻪﻨﯾﺰﮔ

یآید .در ا ﻦﯾ
ﺮﻓ ا ﻢﻫ م 

یباشد .در ﻪﺠﯿﺘﻧ در آ ﺶﯾﺎﻣ
ﻪﻘﻄﻨﻣ م 
ﯽﯾﺎﺳﺎﻨﺷ

ﻮﻋ ا ﻞﻣ

ازا ﺰﺟ ا ﯽﯾ

ﺪﻨﺘﺴﻫ

ﺎﺘﺧﺎﺳ ر ﻰﯾﺎﻀﻓ و ﺮﮑﻠﻤﻋ د آن و ﻮﺟ د دارد ( ﯽﻤﺗﺎﺣ

ﺮﺑ آورد ﺎﯿﻧ ز ﺎﻫ ي ﻪﻌﻣﺎﺟ ا ﺖﺳ  .ﻪﺑ ﯽﻧﺎﯿﺑ د ﺮﮕﯾ ﻮﺗ ز ﻊﯾ

ا ﺎﺼﺘﻗ دي -ا ﯽﻋﺎﻤﺘﺟ در ﻪﻨﻬﭘ
و ﻪﻌﺳﻮﺗ

ﺎﻈﻧ م ﺪﻨﻣ

ﻦﯿﺑ

ﻂﺒﺗﺮﻣ

ﻪﺑ

ﺎﯾ ﻪﺑ

ﺮﻓ ا ﻢﻫ آ ﺪﯾ .آ ﺶﯾﺎﻣ

ﺮﮔ د ﺮﮕﺷ ي ﺮﻫ
ﺮﺳ ز ﻦﯿﻣ

ﮏﯾ
ﻪﻘﻄﻨﻣ

درز ﻪﻨﯿﻣ

یگیرد تا از این طریق قابلیتهای توسعه
ﺮﮔ د ﺮﮕﺷ ي ﻮﺻ رت م 

گردشگری ،بازشناخته شود (.)pearce,2000,36
از اينرو توسعه صنعت گردشگري به عنوان يك راهبرد و استراتژي به منظور كاستن از عدم توازنهای منطقهای و
تها ،منابع و منافع ،ضرورتي اساسي و اجتناب
سرزميني و در جهت تعديل نابرابري ميان روستا و شهر از حيث فرص 
یرود و بايستي به عنوان يكي از محورهاي اساسي آمايش سرزمين مطرح و به طور همه جانبه مورد
ناپذير به شمار م 
بررسي و اجرا قرار گيرد ( .)Mills.2002: 42بنابراين ،تدوين چنين چشم اندازي نوين در زمينه توسعه صنعت
گردشگري در آمايش سرزمين ،نيازمند در نظرگرفتن مسائل ومقوالت بسيار مختلفي است كه در نظر نگرفتن هريك از
آنها و توجه بيش از حد به وضعيت موجود ،نتيجه مطلوب را دربرنخواهد داشت .به خصوص هنگامي كه موضوع
یآید ،براهميت وپيچيدگي رابطه آمايش سرزمين
جوامع شهري و روستا يي و تعامل بين انسان و طبيعت پيش م 
وگردشگري افزوده خواهد ( .)Getz.2001: 56امروزه صنعت گردشگری دردنیا سومین پدیده اقتصادی پویا بعد از
صنایع نفت وخودروسازی است .این صنعت در ابتدای قرن  21ازجایگاه واهمیت ویژهای برخوردارشده صنعت
کالن گردشگری به عنوان یکی ازصنایع مهم درایجاداشتغال ودرامدهای ارزی غیرنفتی موردتوجه اکثرکشورهای
جهان قراردارد .گردشگری نظام پیچیدهای است که ابعاد مختلف اقتصادی ،اجتماعی وفرهنگی ،زیست محیطی
یدهد ( .)oila et al, 2012: 569افزایش روز افزون وگسترش
وکالبدی زندگی انسانها را تحت تأثیر قرار م 
گترین صنعت جهان معرفی شود توجه برنامه
گردشگری درمناطق مختلف دنیا سبب شده گردشگری به منزلۀ بزر 
ریزان را به خود جلب کند ( .)Liu et al,2012,413این صنعت به یکی ازفعالیت های اقتصادی که پتانسیل باالیی

راهبردهای توسعه گردشگری شهری903 ...

دارد تبدیل شده است ( .)Garcia Melon et al2012: 41که با نیروی قدرتمند خود سبب تغییرات در اقتصاد
یشود ( .)Alipour & Kaboudi2011: 333بارونق جهانی صنعت
کشورهای توسعه یافته و کمتر توسعه یافته م 
گردشگری ،تعدادفزاینده ای ازمناطق در کشورهای در حال توسعه اهمیت گردشگری را به منزلۀ عامل مهم در
توسعۀ اقتصاد منطقهای درک کردهاند ( .)Yang & Fik2014: 144سازمان جهانی گردشگری از کشورهای آسیا و
اقیانوس آرام به منزلۀ پتانسیلی بزرگ برای ورود به بازار صنعت گردشگری جهانی نام برده و با توسعۀ مدیریت یک
پارچۀ گردشگری تا سال  0202ساالنه  61میلیارد دالر درآمد عاید این مناطق خواهد شد (.)Liu et al2013: 95
بدین ترتیب ،این صنعت یکی از ارکان مهم اقتصاد جهان کنونی را در برمی گیرد و سرمایه گذاری در این صنعت،
یشود (رامشت و فیض الهی .)2 :2931،ازنظراقتصادی ،گردشگری عالوه
یها محسوب م 
پربازدهترین سرمایه گذار 
یگردد ،دربعد کالن انتفاع چند بعدی کل کشور رانیز
براینکه ،موجب انتفاع اقشار مختلف جامعه ازاثرات مثبتان م 
یشود (افتخاری وهمکاران .) 46 1- 123 :2931 ،ﺎﺑ ﻪﺟﻮﺗ ﻪﺑ ا ﺖﯿﻤﻫ
موجب م 
اﺻـ ﯽﻠ

دوﻟـﺖ درراﺳـ ﺎﺘ ي رﻓـ ﺮﺤﻣﻊ و ﯿﻣ ـﺖ وا ﺠﯾ ـﺎد

درﺳـ ﺸﭼﺪﻨ ـﻢاﻧـﺪاز ﺴﯿﺑ ـﺖ ﺳـ ﮥﻟﺎ
ﮥﻟﻮﻘﻣ

ﺮﮔ د ﺮﮕﺷ ي ا ﺖﺳ ؛ ﻦﯿﻨﭽﻤﻫ

ﺮﺤﻣ ك ﺎﻫ ي ﻪﻌﺳﻮﺗ

ﻪﻠﺌﺴﻣ وا ﻨﯾ ﻪﮑ
و ﻖﻘﺤﺗ

فهای ﻦﯿﯿﻌﺗ
هد 

( ﺖﺳﺎﯿﺳ

ﻠﮐ ـﯽ آﻣـ ﺶﯾﺎ

ﺪﺷ ه

ﺸﮐ ـﻮر ﻬﺑ ـﺮه ﯿﮔ ـﺮي از ﺗـﻮان منطقههای ﺮﺤﻣ وم ،ﻪﺑ و ﮋﯾ ه در شهرها وروستاها،
تهای آ ﺶﯾﺎﻣ
ﺮﺑ ﮥﯾﺎﭘ ﺿـﻮا ﻂﺑ  ،ﻈﺣﻼﻣ ـﺎت ،سیاس 

ﺮﺳ ز ﻦﯿﻣ

ﮥﯾﺮﻈﻧ ﮥﯾﺎﭘ ﮥﻌﺳﻮﺗ ا ﺎﺘﺳ ن

کردستان ورا ﺮﺒﻫ دﻫـﺎي آ ﺸﯾﺎﻣ ـﯽ ﻣﺪﻨﻠﺑ ـﺪت ﺳﻮﺗ ـ ﮥﻌ ﺨﺑ ـ ﺮﮔﺶ دﺷـ ﺮﮕ ي ( ﻮﺼﻣ ب ﻮﺷ راي آ ﺶﯾﺎﻣ
وظیفهها و ﻮﻣﺄﻣ ر ﺖﯾ

ﯽﮑﯾ

ازرو ﺮﮑﯾ دﻫـﺎي

ﺎﻫﺎﻀﻓ ي شهری ورو ﯽﯾﺎﺘﺳ

ا ﺎﺘﺳ ن کردستان ﺮﺑ

ﯾﺎﭘ ـﮥ ﺳﻮﺗ ـ ﮥﻌ ﺶﺨﺑ

ﺮﺳ ز ﻦﯿﻣ ) ،ﯽﮑﯾ از

ﺮﮔ د ﺮﮕﺷ ي ا ﻮﺘﺳ ار ا ﺖﺳ

ﺳـﺮز ﻦﯿﻣ ا ﻏﻼﺑ ـﯽ ﻘﻣ ـﺎم ﻈﻌﻣ ـﻢ رهبری ،کمیته آمایش مجمع تشخیص مصلحت نظام.) 1385 ،

از این رو برنامه ریزی ،هدایت و توسعة صنعت گردشگری به منزلة یکی از منابع بسیار مهم کسب درآمد و ایجاد
یشود ،اما
اشتغال ،که تأثیرات اجتماعی ،فرهنگی و زیست محیطی فوق العاده ای نیز دارد ،به منزلة یک نیاز مطرح م 
هدایت این فرایند با شناخت علمی قابلیتها و تنگناهای موجود در هر منطقه از کشور میسر است.
یهای منحصر
استان کردستان نیز به منزلۀ یکی از مناطق مهم مستعد گردشگری درایران ،به دلیل برخورداری از ویژگ 
به فرد تاریخی ،فرهنگی ،مذهبی ،و طبیعی طی دورههای مختلف تاریخی در سطح ملی و بین المللی از
تهای توسعه گردشگری
یهای باالیی برای جلب گردشگران برخورداراست ،اما به لحاظ توانها و زیرساخ 
توانمند 
یخورد .ایجاد صنعت گردشگری پایدار بستگی به دستیابی به
تفاوت زیادی بین مناطق مختلف این استان به چشم م 
تهای مناسب دارد .در این راستا ،حوزة گردشگری استان کردستان با توجه به داشتن مناطق ممتاز گردشگری
زیرساخ 
یهای فرهنگی خاص منطقه و همچنین وجود مرز رسمی با کشور عراق و بازارچههای مرزی
و آداب و رسوم و ویژگ 
یتواند بر اقتصاد منطقه تأثیر درخور توجهی
تهای بسیار زیادی برای جذب گردشگر دارد که درمجموع م 
و ،...قابلی 
داشته باشد .با وجود این ،شواهد حاکی از عدم رونق صنعت گردشگری در این حوزه است .به خصوص برنامههای
موجود توفیقی در جذب گردشگران عالقه مند به طبیعت و طبیعت گردی نداشتهاند .بنابراین ،برای کاهش تأثیرات
منفی امایش گردشگری استان کردستان و بهره گیری از منافع آن باید به ارزیابی و تدوین استراتژی اقدام کرد .درنتیجه،
فها،
تها ،ضع 
یهای توسعة پایدار گردشگری با توجه به قو 
هدف اصلی این تحقیق ارزیابی و تدوین استراتژ 
تها ،تهدیدها و تعیین موقعیت استراتژیک بخش گردشگری استان کردستان است .وبه این سؤاالت پاسخ دهد
فرص 
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که :راهبردهای توسعه گردشگری استان کردستان از دیدگاه آمایش سرزمین کدامند؟ بررسی و ارزیابی منابع امایش
یباشد؟
سرزمین برای توسعه صنعت گردشگری درتوسعه استان کردستان چه م 
پیشینه تحقیق
عظیمی آملی و قنبری ،)5931( ،در نقالهای تحت عنوان آسیب شناسی توسعه گردشگری با ،رویکرد آمایش سرزمین
(نمونه مورد مطالعه :شهرساحلی سرخرود) ،مورد مطالعه قرارداده وبه این نتیجه رسیدهاند که توسعه گردشگری
یها وبیم هایی ازتهدید وتخزیب هویت ،محیط زیست ومیراث
درشهرساحلی سرخرود موجب پدید آمدن نگران 
یها وترافیک برای ساکنان محلی
طبیعی ،تاریخی وفرهنگی ،افزایش قیمت زمین ونابسامانی دررابطه با دسترس 
گردیده است .به طوری که مقابله با اثرات ناشی از رشد گردشگری کنترل نشده وبی برنامه ،نیازمند روشها وشیوه
های صحیح برنامه ریزی ،طراحی .مدیریت درست این مکانهاست.
ویسی ونازکتبار ( ،)1931درمقاله ای تحت عنوان آسیب شناسی توسعه صنعت گردشگری با توجه به مالحظات
یهای
آمایش سرزمین موردمطالعه استان خراسان رضوی ،مورد مطالعه قرارداده وبه این نتیجه رسیدهاند که توانمند 
بالقوه وبالفعل این استان درزمینه جاذبههای تاریخی-فرهنگی است واین موضوع با منطقه بندی گردشگری در طرح
جامع کشور ،تطبیق کاملی دارد.
ویسی وپور اصغر ( ،)0931در مقالهای تحت عنوان آمايش سرزمين مبنا يي براي توسعه صنعت گردشگري پايدارمورد
مطالعه استان خراسان رضوی ،مورد مطالعه قرارداده وبه این نتیجه رسیدهاند که آمايش سرزمين در رابطه با
تهای جاذبههای گردشگري در اين استان انجام
گردشگري دراستان خراسان رضوي در چارچوب امكان سنجي قابلی 
گرفته و بر اين مبنا با شناسا يي جاذبههای گردشگري در يك بستر فضا يي و انتخاب جاذبههای هدف براساس
یسازد كه مطالعات بعدي آمايش سرزمين در
یها ضروري م 
صهای مدنظر ،انجام گرفته است .انجام اين بررس 
شاخ 
پيرامون گردشگري در اين استان با اخذ رويكردهاي منسجم ،سعي بر آن داشته باشد كه تمامي عوامل و اجزاء مرتبط با
آمايش سرزمين را در رابطه با گردشگري ،مورد توجه قرار دهند.
دومنیگز و همکاران (  ) 2014در پژوهش خود به رقابت پذیری مقاصد گردشگران و مقایسۀ دو کشور اسپانیا و
استرالیا پرداختند .این پژوهش براساس تجربۀ گردشگران از مقاصد گردشگری دو کشور انجام گرفته است .نتایج
تهای مناسب از اهمیت زیادی
یدهد که در استرالیا کیفیت خدمات ،برندهای تجاری ،و زیرساخ 
حاصل نشان م 
برای جذب گردشگر برخوردار است و آب و هواو ساختارهای محلی توریستی مهمترین موضوع در جذب گردشگر
در اسپانیا هستند.
ترواینن وهمکاران (  ) 2014درپژوهشی مقاصدگردشگران درشمال الپلند فنالندرا با هدف ترجیحات محیط زیست و
محل اقامت گردشگران بررسی کردند در نظرسنجی از  054 1گردشگر داخلی وخارجی ،پاسخ دهندگان
تهای سبز ،دسترسی آسان به سایت محل اقامت خود ،وکیفیت محیط
برمواردارتباط محل اقامت باطبیعت ،زیرساخ 
زیست درانتخاب مقصدخود تأکید کردند.
هیانگ و پینگ (  ) 2012در تحقیق خود با مدل فازی و  TOPSISبه ارزیابی رقابت در صنایع گردشگری در 9
کشورجنوب شرق آسیا پرداختند .این مطالعه در سال  2009با استفاده از  6معیار (در دسترس بودن جاذبهها ،حمل
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ونقل مناسب ،قیمت مناسب ،امنیت ،بازار عرضۀ محصوالت ،مناظر طبیعی) و  15زیر شاخص که از سوی
یدهد که در
شهای مختلف وزن بندی شدهاند و در نهایت ارزیابی انجام گرفته است .نتایج نشان م 
کارشناسان در بخ 
رتبه بندی از بین  9کشور ،بر اساس معیارهای یادشده ،به ترتیب چین ،ژاپن ،هنگ کنگ ،مالزی ،تایلند ،سنگاپور،
تایوان ،کره ،و فیلیپین بهترین عملکرد را به خود اختصاص دادهاند.
مبانی نظری تحقیق
آ ﺶﯾﺎﻣ

ﺮﺳ ز ﻦﯿﻣ دروا ﻊﻗ

ﻪﻘﻄﻨﻣ اي ا ﺖﺳ
از ﻻﺎﺑ و ﻦﯿﯾﺎﭘ

ﻞﻣﺎﺷ ا ﺪﻗ ا ﺎﻣ ت ﯽﻫﺪﻧﺎﻣﺎﺳ و ﺎﻈﻧ م ﯽﺸﺨﺑ

ﻪﮐ ﺮﺑ ا ﺎﺳ س ﺪﺗ و ﻦﯾ ا ﻦﯾﺮﺗﯽﻠﺻ

ﺎﻬﯾﺮﯿﮔﺖﻬﺟ ي ﻪﻌﺳﻮﺗ ﺪﻨﻠﺑ
ﺎﯿﻣ ن ﻪﺳ

ا ﻼﻘﻧ ب ﺮﮔﯽﻣﺮﺑ دد ﻪﮐ ﺎﺸﻧ ند ﺪﻨﻫ ه ﺎﮕﯾﺎﺟ ه و ا ﺖﯿﻤﻫ
ﺮﺳ ز ﻦﯿﻣ ا ﺎﺠﯾ د ﺎﻌﺗ دل ﻦﯿﺑ
یشود ،ﯽﻨﻌﯾ
م
ﻪﻌﺳﻮﺗ

ﻪﺳ

ﺮﺼﻨﻋ ا ﺎﺴﻧ ن ،ﺎﻀﻓ و ﺖﯿﻟﺎﻌﻓ

ﻮﻬﻔﻣ م آ ﺶﯾﺎﻣ

ﯽﻘﯿﻔﻠﺗ از ﻪﺳ

ﻮﻨﻋ ان ﮏﯾ

ﺎﯿﻣ ن رو ﺘﺳ ﺎ و ﺮﻬﺷ از ﺚﯿﺣ

ﺮﺳ ز ﻦﯿﻣ

آ ﺶﯾﺎﻣ

ﺮﻄﻣ ح و ﻪﺑ

و ﺖﻟﻮﻬﺳ
درآ ﺪﻣ و ا ﺰﻓ ا ﺶﯾ

و ﺐﯿﮐﺮﺗ

ﺮﺷ ا ﻂﯾ

ﺢﻄﺳ

یتر ﺐﯿﻏﺮﺗ
طوالن 

ﺐﺳﺎﻨﻣ

ﯽﺳﺎﻨﺷ ا ﺖﺳ

ﻪﺒﻧﺎﺟ

و ﻞﯾﺎﻤﺗ

یکند .ﻦﯿﻨﭽﻤﻫ
م

ﻊﻤﺠﺗ

ﻪﮐ ﻪﻌﺳﻮﺗ آن ﻮﻤﻫ اره ﻪﺑ ا ﺰﻓ ا ﺶﯾ
ﻮﻨﻋ ان ﮏﯾ

ﺖﻌﻨﺻ

ﻪﺑ

و ا ﺮﺟ ا ﺮﻗ ار ﺮﯿﮔ د

از ﻪﻠﻤﺟ جاذبههای ﺮﮔ د ﺮﮕﺷ ي و

ﺎﻨﮐﺎﺳ ن ﯽﻠﺤﻣ

در

در ﺎﭼ ر ﻮﭼ ب آ ﺶﯾﺎﻣ

ﺬﺟ ب ﺮﮔ د ﺮﮕﺷ ي ،ﺎﻫﺪﻣﺎﯿﭘ ي
ﮏﯾ

ﺮﮔ د ﺮﮕﺷ ي ﺪﯾﺎﭘ ار،

ﻪﺑ

ﺮﺳ ز ﻦﯿﻣ

یتواند زمینههای
م

ﺐﺟﻮﻣ

د ﻪﺘﺳ

ﺬﺟ ب ﺮﮔ د ﺮﮕﺷ ان ﺮﺘﺸﯿﺑ ي ﻪﺑ ﻪﻘﻄﻨﻣ
ﺶﻫﺎﮐ

جاذبهها ًﺎﻋﻮﻧ ﻪﺑ

ﺪﻨﺑ ي

ﺎﺟ ذ ﻪﺑ

ﺪﺷ ه و آ ﺎﻬﻧ

هزینههای ﻻزم ﺮﺑ اي ا ﺎﺠﯾ د

ﺮﺑ اي ﺎﺳ ز ﯽﻫﺪﻧﺎﻣ برنامههای ﺮﮔ د ﺮﮕﺷ ي ،ﯽﺒﺳﺎﻨﻣﺮﺘﺴﺑ را ﺮﻓ ا ﻢﻫ

ﯽﻄﯿﺤﻣ و ﺪﺒﻟﺎﮐ ي را ﺖﺤﺗ

ﺮﺑ اي ﺎﯿﺴﺑ ري از ﺎﻫﻻﺎﮐ و ﺎﻣﺪﺧ ت ﺮﮔ د ﺪﯾ ه ا ﺖﺳ

یرود و ﯽﺘﺴﯾﺎﺑ
ﺎﻤﺷ ر م 

ﻮﻣ رد ﺮﺑ ر ﯽﺳ

ر ﺎﻓ ه خانوادهها و ﺮﺧﻻﺎﺑ ه د ﯽﺑﺎﯿﺘﺳ

ﺮﺳ ز ﻦﯿﻣ

ﻞﯾﺪﻌﺗ

ﺮﺑﺎﻧ ا ﺮﺑ ي

ﺮﯾﺬﭘ ي ﺮﮔ د ﺮﮕﺷ دروا ﺢﻄﺳﺪﺣ ؛ ﺎﺴﯿﺳﺎﺗ ت ز ﯽﯾﺎﻨﺑﺮﯾ -

یآورد ( .)murphy, 2004: 85ﺮﮔ د ﺮﮕﺷ ي ﻢﺘﺴﯿﺳ پیچیدهای ا ﺖﺳ
م
ﯽﮕﻨﻫﺮﻓ  ،ا ﺎﺼﺘﻗ دي ،ﯽﺳﺎﯿﺳ  ،ز ﺖﺴﯾ

(و ﺪﯿﺣ ي.) 373:76 1،

صهای ﻮﻓ ق ﺮﻓ ا ﻢﻫ آورد .ﻮﻄﺑ ر ﯽﻠﮐ
شاخ 

یانجامد و ﻦﯿﻨﭼﻢﻫ
در ﻪﻘﻄﻨﻣ م 

دارد و در ﺎﻬﻟﺎﺳ ي ا ﺮﯿﺧ ﻪﺑ

ﻮﻃ ر ﻪﻤﻫ

ﻪﻧﻮﮔ ا ﺎﮑﻣ ن ﯽﺠﻨﺳ

ﺎﻫ ي ﺮﮔ د ﺮﮕﺷ ي در ﺎﭼ ر ﻮﭼ ب ا ﺎﮑﻣ ن ﯽﺠﻨﺳ وآ ﺶﯾﺎﻣ

ﺪﯿﻟﻮﺗ و ﺮﺼﻣ ف ا ﺖﺳ

ﻪﻟﻮﻘﻣ " ﻪﻣﺎﻧﺮﺑ و ﻪﻣﺎﻧﺮﺑ ر ﺰﯾ ي" ﻪﺘﺴﺟﺮﺑ

ﺪﻋ م ﻮﺗ ازن منطقهای و ﺮﺳ ز ﯽﻨﯿﻣ و در ﺖﻬﺟ

د ﯽﺳﺮﺘﺳ ؛ ﺖﯿﻓﺮﻇ

ﻮﺻ رت ﺮﯿﮔ د ( .)Williams,.2000: 77ا ﻦﯾ

تهای ﺐﺳﺎﻨﻣ
زیرساخ 

ﺪﺷ ه ا ﺖﺳ

ﻪﮐ در ار ﺎﺒﺗ ط ﺎﺑ ا ﺎﺴﻧ ن ﮥﻟﻮﻘﻣ " ﺖﯾﺮﯾﺪﻣ "

و ا ﺎﺼﺘﻗ د ،ﺮﻐﺟ ا ﺎﯿﻓ و ﻪﻌﻣﺎﺟ

ﯽﻫﺎﮕﺘﻧﻮﮑﺳ ؛ پتانسیلهای ﯽﮕﻨﻫﺮﻓ

ﺮﮔ د ﺮﮕﺷ ي درا ﺎﻐﺘﺷ ل ،ﺢﻄﺳ

را ﻪﺑ ا ﺖﻣﺎﻗ

ﺮﺳ ز ﻦﯿﻣ و ﻪﻘﺑﺎﺳ ﻪﯿﻬﺗ و ﺪﺗ و ﻦﯾ آن ﻪﺑ

ﺎﻬﻟﺎﺳ ي ﻞﺒﻗ از

و ارا ﻪﺋ

صهای ﺐﺳﺎﻨﻣ
یتواند ﺎﺑ ﻪﺟﻮﺗ ﻪﺑ شاخ 
ﺮﮔ د ﺮﮕﺷ ي م 

ﺮﯿﭘ ا ﻮﻣ ن آن؛ را ﺎﻬﻫ ي ار ﯽﻃﺎﺒﺗ

را در ﻖﯿﻔﻠﺗ

ﺎﻣﺪﯿﭼ ن ﯽﻘﻄﻨﻣ

ﺎﻫﺖﯿﻟﺎﻌﻓ در

تها ،ﻊﺑﺎﻨﻣ و ﻊﻓﺎﻨﻣ  ،ﺮﺿ ور ﯽﺗ ا ﯽﺳﺎﺳ و ا ﺎﻨﺘﺟ ب ﺮﯾﺬﭘﺎﻧ ﻪﺑ
فرص 

( .)mills,2002:ا ﺎﮑﻣ ن ﯽﺠﻨﺳ

ﯽﺒﺳﺎﻨﻣ

ﻒﯾﺮﻌﺗ

را ﺮﺒﻫ د ﻪﺑ ﻮﻈﻨﻣ ر ﺶﻫﺎﮐ

از ﻮﺤﻣ ر ﺎﻫ ي ا ﯽﺳﺎﺳ

ا ﺎﺼﺘﻗ دي؛ ا ﺎﻧﺎﮑﻣ ت

ﻢﻠﻋ

ﻪﻣﺎﻧﺮﺑ ر ﺰﯾ ي ﮓﻨﻫﺎﻤﻫ

ودر را ﻪﻄﺑ ﺎﺑ ﺖﯿﻟﺎﻌﻓ

ﺖﯾﺮﯾﺪﻣ

ﻖﯿﻔﻠﺗ

ﺮﺳ ز ﻦﯿﻣ در ﺎﻈﻧ م ﻪﻣﺎﻧﺮﺑ ر ﺰﯾ ي ﻮﺸﮐ ر ا ﺖﺳ  .ﻮﻬﻔﻣ م آ ﺶﯾﺎﻣ

و دررا ﻪﻄﺑ ﺎﻀﻓﺎﺑ ﺚﺤﺑ "ا ﻢﯿﻠﻗ " ﺮﻄﻣ ح ا ﺖﺳ

ﺮﮔ د ﺮﮕﺷ ي ﻪﺑ

ﻮﻨﻋ ان ﯽﮑﯾ

آ ﺶﯾﺎﻣ

ﻪﻣﺎﻧﺮﺑ ر ﺰﯾ ي ﯽﯾﺎﻫ
و ﺪﻣﺪﻨﻠﺑ ت

ﺮﺼﻨﻋ ا ﺎﺴﻧ ن ،ﺎﻀﻓ و ﺖﯿﻟﺎﻌﻓ

یکند .در ﺎﻈﻧ م ﻪﻣﺎﻧﺮﺑ ر ﺰﯾ ي ا ﺮﯾ ان آ ﺶﯾﺎﻣ
ﺮﺳ ز ﻦﯿﻣ را ﺮﻓ ا ﻢﻫ م 

ﺮﻄﻣ ح ا ﺖﺳ

ﺪﻣ ت ﻮﺸﮐ ردر ﺐﻟﺎﻗ

یها و ﺪﺤﻣ ود یتهای ﻪﻘﻄﻨﻣ اي در ﮏﯾ
و ﻪﯿﮑﺗﺎﺑ ﺎﻫﺖﯿﻠﺑﺎﻗﺮﺑ  ،توانمند 

یگیرد ا ﻦﯾ رو ﺮﮑﯾ د ز ﻪﻨﯿﻣ ﻞﻣﺎﻌﺗ
ﻮﺻ رت م 
ﻪﺻﺮﻋ

ﻪﺑ ﺎﻀﻓ ي ﯽﻌﯿﺒﻃ  ،ا ﯽﻋﺎﻤﺘﺟ و ا ﺎﺼﺘﻗ دي در ﻮﻄﺳ ح ﯽﻠﻣ و

ﻪﮐ ا ﺎﻌﺑ د ﻒﻠﺘﺨﻣ

ز ﯽﮔﺪﻧ انسانها ا ﻢﻋ از ا ﯽﻋﺎﻤﺘﺟ ،

تأثیر ﻮﺧ د ﺮﻗ ار داده ا ﺖﺳ  .در وا ﻊﻗ

ﺰﯿﻣ ان ا ﺎﻐﺘﺷ ل و درآ ﺪﻣ

ﯽﻠﻣ

ﮏﻤﮐ

ﺮﮐ ده و ﺐﺟﻮﻣ

و در ﺎﺒﻣ دﻻت ﯽﮕﻨﻫﺮﻓ  ،ر ﺪﺷ ا ﯽﻋﺎﻤﺘﺟ و ﻢﻫﺎﻔﺗ
ﻮﺳ دآور ﺎﺑ درآ ﺪﻣ

ﺮﮔ د ﺮﮕﺷ ي ،ﺖﻌﻨﺻ

ﺎﺷﺮﺳ ر ارزي ،ﻮﻣ رد ﻪﺟﻮﺗ ﯽﻣﺎﻤﺗ

ﯽﻠﻣ

ا ﺎﺠﯾ د ﺎﺿﺎﻘﺗ
ﻢﻬﺳ عمدهای

ﻮﺸﮐ ر ﺎﻫ ي ﺎﻬﺟ ن ﺮﻗ ار
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(الیوتو  .) 21 : 1379ﺮﮔ د ﺮﮕﺷ ي ﺮﺑ اي ﻪﺑ ﻪﺠﯿﺘﻧ ر ﺪﯿﺳ ن ا ﺪﻫ اف ﻮﻣ رد ﺮﻈﻧ

ﻪﺘﻓﺮﮔ ا ﺖﺳ

ﻂﯿﺤﻣ  ،ا ﺎﯿﺣ ء و ﺎﺒﺛ ت ا ﺎﺼﺘﻗ دي ﻮﺟ ا ﻊﻣ و ﻪﻌﺳﻮﺗ ﺎﺠﺗ رت ﺮﮔ د ﺮﮕﺷ ي در ﺎﯿﻘﻣ س ﮏﭼﻮﮐ
وا ﻪﺘﺴﺑ ا ﺖﺳ
آ ﺶﯾﺎﻣ

( .)getz,2001: 74ﺮﺑ آورد ا ﻦﯾ را ﺮﺒﻫ د ﺎﻫ ﺎﺗ ز ﯽﻧﺎﻣ ا ﺎﮑﻣ ن ﺮﯾﺬﭘ ا ﺖﺳ

ﺮﺳ ز ﻦﯿﻣ در ﻊﯿﻤﺠﺗ فعالیتهای ﺮﮔ د ﺮﮕﺷ ي و ﻮﺟ د دا ﻪﺘﺷ ﺪﺷﺎﺑ  ،ﺎﺗ ﺎﺑ ﯽﯾﺎﺳﺎﻨﺷ

ﺮﮔ د ﺮﮕﺷ ي ،را ﺎﮑﻫ ر ﺎﻫ ي ﻻزم در ﻦﯿﯿﺒﺗ منطقهای ﻪﻌﺳﻮﺗ
ﺮﮔ د ﺮﮕﺷ ي را در ﮏﯾ
ﺖﻓﺮﮔ

ﻪﻘﻄﻨﻣ

ﺮﻐﺟ ا ﯽﯾﺎﯿﻓ

ﻪﮐ در آن جاذبههای ﯽﺑ

ﻪﮐ

ﻞﻣﺎﺷ

ﺮﮔ د ﺮﮕﺷ ي ا ﺬﺧ

ﻮﺧ د ﻪﺑ ﺪﯾﺎﭘ اري و ﺖﻇﺎﻔﺣ
ﻪﺑ

ﻮﻨﻋ ان ﮏﯾ

ﻮﯿﺷ ه ﻞﻤﻋ

ﻪﮐ ﮏﯾ

ﺮﮕﻧ ش منطقهای در ز ﻪﻨﯿﻣ

ﻖﻃﺎﻨﻣ

ﺪﻌﺘﺴﻣ و گونههای ﻒﻠﺘﺨﻣ

یتوان ا ﺎﮑﻣ ن ﯽﺠﻨﺳ
ﺮﮔ دد .در ا ﻦﯾ را ﺎﺘﺳ م 

ﺪﻌﺗ اد ز ﺎﯾ دي از ﻮﻋ ا ﻞﻣ ا ﯽﻠﺻ و ﯽﺗﺎﯿﺣ

یتواند ﺪﻌﺗ اد ﯽﺒﺳﺎﻨﻣ از ﺎﺑ زد ﺎﮔﺪﻨﻨﮐﺪﯾ ن ﺮﯿﻏ
ﺮﯿﻈﻧ ي ﻪﮐ م 

یباشند در ﺮﻈﻧ
ﺮﺑ اي ﻪﻌﺳﻮﺗ م 
ﯽﻠﺤﻣ را ﺬﺟ ب ﺪﻨﮐ و ﻮﺟ د

دارد (.)holland,2003: 102
یهای مدل سوات
ویژگ 
لهای محیطی ودرونی و خلق
مدل سوات ،یکی از ابزارهای مهم مدیریت راهبردی است که در فرایند تجزیه و تحلی 
یشود .هرچند کاربرد رایج این مدل دربرنامه ریزی
راهبردهای متناسب باشرایط محیطی و درونی به کار برده م 
یآورد تا درتجزیه و
راهبردی ،سازمانهای تولیدی وخدماتی است ،ویژگی منحصربه فرد آن ،این امکان را فراهم م 
یها شامل انعطاف پذیری ،استفاده
لهای موضوعات مختلف در سطوح فراسازمانی نیزبه کاربرده شود .این ویژگ 
تحلی 
ازیک موقعیت قوی یا غلبه بریک موقعیت ضعیف ،توانایی نمایش ارتباط میان عوامل مختلف و سهولت انجام دادن و
سودمندی بالقوۀ آن است (حاتمی نژاد و همکاران.) 76 - 59 :5931،
فرایند تحلیل سلسله مراتبی
مدلهای تصمیم گیری چندمعیاره به دو دستة کلی مدلهای تصمیم گیری چندهدفه و مدلهای تصمیم گیری
یشوند .فرایند تحلیل سلسله مراتبی ،یکی از مدلهای تصمیم گیری چندشاخصه است که در آن،
چندشاخصه تقسیم م 
یشود
یشوند و درمورد آنها نوعی اولویت بندی انجام م 
تعدادی گزینه (راهبرد یا راهکار) تجزیه و تحلیل م 
یرود.
(مؤمنی .)5 :1931،این مدل ،برای استخراج مقایسة نسبی از مقایسة زوجی دادههای گسسته و پیوسته به کار م 
این مقایسه هاممکن است برای اندازه گیری واقعی به کار رود یا اینکه نشان دهندۀ وزن نسبی ترجیحات باشد (قدسی
پور .)5-2 : 1389 ،درواقع ،این فرایند ،یک سنتز ریاضی و یک شیوۀ جبری تصمیم گیری با مقیاس نسبی است .در این
تهای
صهای مختلف و ضوابط و معیارهای چندگانه با ساخ 
روش ،با استفاده ازیک شبکة سیستمی ،شاخ 
چندسطحی ،اولویت برای رتبه بندی با تعیین اهمیت گزینههای مختلف یک فرایند تصمیم گیری پیچیده به کار
یرود .روش  AHPبر سه اصل تجزیه ،مقایسة دودویی یا جفتی ،جمع بندی و اولویت بندی گزینهها استوار است.
م
روش پژوهش
ﻖﯿﻘﺤﺗ

روش ا ﺎﺠﻧ م ا ﻦﯾ

ﯽﻔﯿﺻﻮﺗ  -ﯽﻠﯿﻠﺤﺗ و ﯽﺸﯾﺎﻤﯿﭘ ا ﺖﺳ  .در ا ﻦﯾ روش ا ﺪﺘﺑ ا ﻪﺑ ﻮﻈﻨﻣ ر ر ﺪﯿﺳ ن ﻪﺑ

ﺨﺸﻣ ﺺ ﺎﻫﺪﻨﺳ ي ﻻﺎﺑ د ﯽﺘﺳ
ﺮﺑ ر ﯽﺳ

ﺪﺷ  .ﺲﭙﺳ

و در ﺖﯾﺎﻬﻧ

ﺶﻘﻧ

ﺎﭼ ر ﻮﭼ ب ﺮﻈﻧ ي

تهای ﻠﮐ ـﯽ آﻣـ ﺮﺳﺶﯾﺎ ز ﻦﯿﻣ
ﺮﯿﻈﻧ  ،ﮥﯾﺮﻈﻧ ﮥﯾﺎﭘ ﮥﻌﺳﻮﺗ ا ﺎﺘﺳ ن ،ﯿﮔﺖﻬﺟ ـﺮي ﻫـﺎ و سیاس 

و ﻮﻣﺄﻣ ر ﺖﯾ

ﺎﻫﺎﻀﻓ ي شهری در را ﺎﺘﺳ ي ﻖﻘﺤﺗ را ﺮﺒﻫ د ﺎﻫ ي ﮥﯾﺮﻈﻧ ﮥﯾﺎﭘ  ،ﮥﻌﺳﻮﺗ ا ﺎﺘﺳ ن ﻞﯿﻠﺤﺗ

فها ،ﺻﺮﻓ ـﺖ هاو ﯾﺪﻬﺗ ـ ﺎﻫﺪ  ،را ﺮﺒﻫ دﻫـﺎيﺗ ﺳﻮ ـ ﺮﮔﮥﻌ دﺷــ ﺮﮕ ي ﺸﻣ ــ ﺺﺨ
تها ،ضع 
ﺎﺑ ﻪﺟﻮﺗ ﻪﺑ قو 

ﺪﺷ
و
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او ﯾﻮﻟ ــ ﻨﺑﺖ ــﺪي ﺷــﺪ .روش ﻤﺟ ــﻊآوري ا ﻋﻼﻃ ــﺎت دراﯾــﻦ ﯿﻘﺤﺗ ــﻖ ،روش ﻤﺟ ــﻊآوري ﻪﻧﺎﺨﺑﺎﺘﮐ اي -ﯽﺸﯾﺎﻤﯿﭘ
ا ﺖﺳ

و از ﻦﻓ

ﻖﯿﻘﺤﺗ اﺳـ ﺎﻔﺘ ده ﺪﺷ  .ﺪﺤﻣ ودة ﺮﻐﺟ ا ﯽﯾﺎﯿﻓ

ﻪﺒﺣﺎﺼﻣ و ﺮﮕﺸﺳﺮﭘ ي در ا ﻦﯾ

ﺮﺑ ر ﯽﺳ ﺷـﺪه در اﯾـﻦ ﯿﻘﺤﺗ ـﻖ

استان کردستان از استانهای باﻫـﺪف ﺮﮔ دﺷـ ﺮﮕ ي در سطح کشور ا ﺖﺳ  .نمونههای ﺮﺑ ر ﯽﺳ

ﺪﺷ ه از ﯿﻣ ـﺎن ﻣـﺮدم

شهرهای استان ،ﺷـﻮراي اﺳـ ﯽﻣﻼ و ﺎﮐ ر ﺳﺎﻨﺷ ـﺎن شهری وا ﯽﻧﺎﺘﺳ ا ﺎﺨﺘﻧ ب و ﺮﺑ اي ﻦﯿﯿﻌﺗ

ﻢﺠﺣ ﻪﻧﻮﻤﻧ  ،از ﻮﻣﺮﻓ ل ﺮﮐﻮﮐ ان

ﻮﻣﺮﻓ ل ﺎﺑ ﺮﻬﺑ ه ﺮﯿﮔ ي از ﺢﻄﺳ ا ﺎﻨﯿﻤﻃ ن  95درصد ،ﺐﯾﺮﺿ
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ا ﺎﻔﺘﺳ ده ﺪﺷ ه ا ﺖﺳ  .در ا ﻦﯾ
ﻢﺠﺣ

ﻤﻧ ﻧﻮ ـﻪ ﺮﺑ اﺑـﺮ ﺑـﺎ  384ﻧﻮﻤﻧ ـﻪ ﻦﯿﯿﻌﺗ

شهای ﻪﻘﺒﻃ اي و
ﺪﺷ  .روش ﺮﯿﮔﻪﻧﻮﻤﻧ ي ﺎﺑ ﻪﺟﻮﺗ ﻪﺑ ﺪﻌﺗ اد نمونهها رو 

ﺎﺼﺗ د ﯽﻓ ا ﺎﺨﺘﻧ ب ﺪﺷ  .ﻦﯿﻨﭽﻤﻫ  ،ﺮﺑ اي ﻪﯾﺰﺠﺗ و ﻞﯿﻠﺤﺗ دادهها و ا ﺎﻋﻼﻃ ت ﻪﺑ د ﺖﺳ
ا ﺎﻔﺘﺳ ده ﺪﺷ  .وزن ﯽﯾﺎﻬﻧ
ﺷـ ﺎﯾﺎ ن ذﮐـﺮ ا ﺖﺳ
ﯿﺗﺮﺗ ـب ا ﺖﺳ

ﻪﮐ ر ﮥﺒﺗ

آ ﺪﻣ ه از ﺪﻣ ل ﻮﺳ ات ()SOWT

ﺎﯿﻌﻣ ر ﺎﻫ در ا ﻦﯾ روش ﺮﺑ آ ﺪﻨﯾ ﺮﻈﻧ يات مردم شهرستان هاو ﺎﮐ ر ﺎﺳﺎﻨﺷ ن ﯽﻠﺤﻣ و منطقهای اﺳـﺖ.

ﻮﺤﻧ ة ا ﺎﯿﺘﻣ زد ﯽﻫ ( ﺐﯾﺮﺿ ) ﻪﺑ

ﺗـ ﯾﺎ ـﮏ ا ﺖﺳ  .ر ﮥﺒﺗ

ﺎﻄﺧ  5درصد ،وار ﺲﻧﺎﯾ

از ﻮﻋ ا ﻞﻣ

ﮏﯾﺮﻫ

ﺎﺧ ر ﯽﺟ و دا ﯽﻠﺧ

ﺎﻬﭼ ر ﻪﺑ ( ﻮﻗ ت و ﺖﺻﺮﻓ

ﯾﺪﻬﺗ ـ ﺎﻋﺪ دي) و ر ﮥﺒﺗ ﮏﯾ ( ﻒﻌﺿ

ﺪﮐﺮﻫ ام از ﻮﻋ ا ﻞﻣ دا ﯽﻠﺧ و ﺎﺧ ر ﯽﺟ در ا ﻦﯾ

و ﺪﯾﺪﻬﺗ

ﺎﺑ ﻪﺟﻮﺗ ﻪﺑ

ﺪﯿﻠﮐ ي و ﺎﻋ دي ﻮﺑ دن ﮏﯾﺮﻫ

ﻖﯿﻘﺤﺗ

ﺪﻋ دي ﻦﯿﺑ

ﺮﻔﺻ

از ﻮﻋ اﻣـﻞ ﺑـﻪ اﯾـﻦ

ﺪﯿﻠﮐ ي) ر ﮥﺒﺗ ﺳـﻪ (ﻗـﻮت و ﺻﺮﻓ ـﺖ ﻋـﺎدي) ر ﺒﺗ ـﮥ دو (ﺿـ ﻒﻌ

و

ﺪﯾﺪﺷ ) ا ﺎﺼﺘﺧ ص ﺪﯿﭘ ا ﺮﮐ ده است .در نهایت ا ﺮﺘﺳ ا ﮋﺗ ي ﺎﻫ ي ﯽﯾﺎﺳﺎﻨﺷ وسپس

از طریق فرایند تحلیل سلسله مراتبی  AHPبا استفاده از نرم افزار  Expert Choiceارز ﯽﺑﺎﯾ

ﺪﺷ ه و راهبردها اولویت

بندی شدند.
بحث ویافتهها
قلمرو جغرافیایی تحقیق
استان كردستان درمجاورت بخش خاوري كشور عراق قرار دارد .مركز استان كردستان شهر سنندج است كه در
فاصله  520كیلومتری جنوب غربی تهران قرار دارد.
اين استان كه در دامنهها و دشتهای پراكنده سلسله کوههای زاگرس مياني قرار دارد از شمال به استانهاي آذربايجان
یشود.
غربي و زنجان ،از خاور به همدان و زنجان ،از جنوب به استان كرمانشاه و از باختر به كشور عراق محدود م 
استان كردستان از نظر جغرافيا يي بين  34درجه و  44دقيقه تا  36درجه و  30دقيقه عرض شمالي و  45درجه و 31
دقيقه تا  48درجه و  61دقيقه طول خاوري قرار دارد .اين استان از لحاظ جغرافياي طبيعي تحت تأثیر جريان هواي
یآورد .تمام نواحي استان در بهارو تابستان آب و هوا يي خنک
گرم و سرد بوده و اقلیمهای گوناگوني را به وجود م 
و معتدل و در زمستان سرد و برفي دارد .براساس سرشماري عمومي نفوس ومسكن سال  ، 13 95جمعيت استان
كردستان  1. 603 .110نفر برآورد شده است.
در این استان مجموعًاًا  10شهرستان 29 ،شهر 31 ،بخش و  86دهستان و  697 1آبادی دارای سكنه و  87 1آبادی خالی
از سكنه است .شهرستانهای استان عبارتند از :سنندج ،سقز ،مریوان ،بانه ،بیجار ،سروآباد ،قروه ،كامیارن ،دیواندره
ودهگالن كه هریك از این شهرستانهادارای آثار فرهنگی و باستانی بوده و در مریوان دریاچه زریوار كه بزرگترین و
تنها دریاچه آب شیرین ایران است قرار دارد.
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تصویر شماره  :1موقعیت استان کردستان در کشور
منبع :نگارندگان

.

تصویر شماره  :2موقعیت شهرستانهای استان کردستان
منبع :نگارندگان

راهبردهای توسعه گردشگری شهری315 ...
جدول شماره  :1ا ﺎﻧﺎﮑﻣ ت و ﺎﺟ ذ ﺎﻫﻪﺑ ي ﺮﮔ د ﺮﮕﺷ ي ﻮﺟﻮﻣ د در استان کردستان
عملکرد

نام جاذبهها
له ا
پوشش گیاهی و جنگ 
پارك جنگلی آبیدر
منطقه اورامان
دریاچه زریوار
دریاچه سد وحدت
آبشاربل

طبیعی

چهل چشمه
چشمه باباگرگر
سراب وینسار
سراب قروه
آبشاركویله
چشمه آب تلخ (پیرصالح)
چشمه كواز
چشمه خاور آباد
چشم قم چقای
چشمه هفت آسیاب
مسجد جامع سنندج
امام زاده پیر عمر
امام زاده هاجر خاتون
امام زاده پیر محمد

مذهبی

قرآن نگل
مسجد داراالحسان
مسجد دومناره
مراسم پیرشالیار
بازار سنندج
عمارت آصف یا خانه کرد
عمارت خسرو آباد

تاریخی

عمارت وکیل
عمارت مشیر دیوان
قلعه باستانی زیویه
قلعه باستانی قمچقای
غار باستانی کرفتو
یور
کتیبه تنگ 
حمام خان
موزهی سنندج
حمام قسالن

فرهنگی

صنایع دستی
غذاهای سنتی
منبع :یافتههای پژوهش

جغرافیای انسانی
نهای
شرايط آب و هوايی و جغرافيايی کوهستانهای زاگرس و ارتباط اين نواحی با قلمروهای پست و سرزمی 
گرمسيری واقع دربخش های غربی و جنوب غربی آن همراه با پيوستگی اکولوژ کي ی اين مناطق با کي ديگر و وجود
علف زارهای وسيع و غنی و نواحی سردسيری و گرمسيری ،از ديرباز شرايط مناسب و مطلوبی را برای پيدايش و
تکوين حيات کوچ نشينی و تداوم آن در اين منطقه به وجود آورده است .هم چنين در کردستان گرايش به کوچ نشينی
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تها و اقوام مهاجم،
در مقاطعی از تاريخ ،همزمان با رخدادهايی مانند زلزلههای ويرانگر ،هجوم طوايف و دول 
گهای ايران و عثمانی و ...افزايش يافته است (ایرانی و همکاران.)1931،
جن 
تقسیمات سیاسی استان
یدهد .بر اساس آخرين تقسيمات کشوری در سال
تقسيمات سياسی استان کردستان را نشان م 
 ، ۱۳۸۸اين استان دارای  ۱۰شهرستان ۲۵ ،شهر ۲۷ ،بخش ۸۴ ،دهستان و  ۱۹۰۰روستاست.

نقشه  :1تقسيمات سياسی استان کردستان
منبع :نگارندگان

جمعیت استان
بر اساس آخرین سرشماری مركز آمار ایران در سال  ،0931استان كردستان  1493645هزار نفر جمعیت دارد كه 66
درصد شهری و  34درصد را جمعیت روستایی تشكیل میدهد .تراكم نسبی جمعیت معادل  .2 15نفر در كیلومتر
مربع است .از  1436680هزار نفر جمعیت  6ساله و باالتر استان 77.56 ،درصد با سوادند كه این نسبت در مناطق
یباشد .جمعیت  10ساله و باالتر شاغل استان به تعداد 420
شهری  1 83.1درصد و در مناطق روستایی  70درصد م 
هزار نفر كه  0 7.5 2درصد آن در بخش كشاورزی 24 ،درصد در بخش صنعت  40.3درصد در بخش خدمات و 8.2
درصد فعالیت نامشخص و اظهار نشده دارند (ایرانی و همکاران.)1931،
پراکندگی و تراکم جمعيت استان
یدهد؛ در حالی  2/ 04درصد از کل
مساحت استان کردستان فقط  1/17درصد از مساحت کل کشور را تش يک ل م 
یباشد وازاين
جمعيت کشور را در خود جای داده است .تراکم جمعيت استان کردستان  50 /9نفر در کيلومتر مربع م 
نظر کي ی از پرتراکمترین استانهای کشور از نظر جمعيت است.

راهبردهای توسعه گردشگری شهری317 ...

نقشۀ  :2تراکم نسبی جمعيت استان کردستان منبع :نگارندگان

جغرافیای اقتصادی استان
یشود .عالوه بر اين ،برخورداری از
بهای مهم کشاورزی و دامپروری ايران محسوب م 
استان کردستان کي ی از قط 
منابع غنی معدنی (فلزی و غير فلزی) و نيروی انسانی متخصص از کي

سو و موقعيت بسيار مناسب جغرافيايی و

همسايگی با کشور عراق به عنوان کي ی از بازارهای هدف و همچنين مسير مناسب ترانزيتی در اتصال بنادر جنوب به
شمال غرب کشور از سوی ديگر ،اين استان را از نظر اقتصادی در جايگاه ممتازی قرار داده است.
یهای بخش کشاورزی
توانمند 
آب و هوای مناسب برای کشت انواع محصوالت کشاورزی و پرورش دام و طيور ،پرورش آبزيان و زنبورداری به
استان کردستان جايگاه ویژهای بخشيده است .اين استان با بارش ساالنه حدود  ۵۰۰ميلی متر (بيش از دو برابر ميانگين
بترین استانهای کشور ماست؛ به طوری که با  1/7درصد مساحت 3/5،درصد حجم
بارش ساالنه ايران) کی از ُپُپر آ 
یکند.
بارندگی کشور را دريافت م 

یشود .منابع آب استان عالوه بر چشم اندازها و
 ٪7از منابع آب کشور توسط حوضههای آبگير استان کردستان تأمين م 
مناظر زيبا ،زمینههای مناسبی برای کشاورزی ،دامپروری ،صنعت ،شيالت و ...را فراهم کرده است (ایرانی و

همکاران.)1931،
یهای بخش صنعت و معدن
توانمند 
صنايع مهم استان کردستان عبارتاند از :کارخانههای سيمان ،ذوب آهن و فوالد ،کاشی و سرام کي  ،انواع سنگ نما،
بتن و فرآوردههای بتنی ،تراکتور سازی ،صنايع غذايی و فرآوردههای تبديلی ،مواد شيميايی ،فرش ،منسوجات و
پوشاک و...
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یهای استان در بخش خدمات
توانمند 
یهای استان در زمینههای کشاورزی و صنعتی ،برخورداری از  ۲۳۰کيلومتر مرز مشترک با کشور
با توجه به توانمند 
عراق و هم چنين وجود سه بازارچه مرزی فعال در استان ،زمینههای مناسبی برای تجارت در ابعاد داخلی و خارجی
فراهم شده است .بازارچههای مرزی سيران بند بانه ،باشماق مريوان و سيف سقز به همراه گمرکات فعال در استان
(گمرک سنندج ،مريوان و بانه) در زمينه صادرات و واردات کاال به کشورهای آسيايی و اروپايی از طريق تجار،
یهای مرزنشينان ،فعالاند (ایرانی و همکاران..)1931،
توليدکنندگان ،پيله وران و تعاون 
نقش مردم در توسعه اقتصادی
وجود نيروی انسانی جوان ،تحصيل کرده ،کارآمد ،مستعد و عالقه مند به فناوری نوين و در کنار آن وجود منابع
شهای مختلف اقتصادی است .در استان
سرشار طبيعی و ذخاير فراوان استان زمينه ساز رشد و شکوفايی استان در بخ 
عهای فنی
جهت تأمين نيروی انسانی مورد نياز ،مراکز آموزش عالی متعددی فعالاند ضمن اين که مراکز و مجتم 
وحرفه ای در زمینههای مختلف از جمله الکترون کي

و رايانه ،صنايع دستی (فرش ،نازک کاری و ،)..صنايع غذايی و

یدهند .اين شرايط مناسب ،زمينه ورود بخش خصوصی را به
تهای فنی الزم را به متقاضيان ارائه م 
تبديلی و ..مهار 

یهای
تهای اقتصادی استان به ويژه بخش صنعت فراهم کرده است .به طوری که  ٪ ۹۰از سرمايه گذار 
عرصه فعالی 

شهای مختلف استان از طريق بخش خصوصی انجام میگیرد .استان برای جلب سرمايه گذاری در
صنعتی در بخ 
زمینههایی مانند :صنايع غذايی ،ماشين آالت و ادوات کشاورزی ،صنايع الکتر کي ی ،صنايع چرم و ...وضعيت بسيار
مساعدی دارد (ایرانی و همکاران.)1931،
تجزیه وتحلیل یافتهها
ﻪﺑ ﻮﻈﻨﻣ ر ارا ﮥﺋ را ﺎﮑﻫ ر ﺎﻫ و ﻦﯿﯿﺒﺗ و ﻞﯿﻠﺤﺗ را ﺮﺒﻫ دﻫـﺎي ﺳﻮﺗ ـ ﮥﻌ
ﺎﻬﭼ ر ﮥﻧﺎﮔ

ﻮﺳ ات ( )SWOTدر را ﺎﺘﺳ ي ﺶﻫﺎﮐ

ﺮﮔ دﺷـ ﺮﮕ ي ﺤﻣ ـﺪودة ﺮﺑ رﺳـﯽ ﺷـﺪه ،ﺷـ ﻮﻋﺖﺧﺎﻨ ا ﻞﻣ

ﺎﻫﻒﻌﺿ  ،ﺎﻫﺪﯾﺪﻬﺗ و ﺒﻬﺑ ـﻮد

تها و ﺻﺮﻓ ـ ﻫﺖ ـﺎ اﻣـﺮي ﺎﻨﺘﺟ ب ﻮﺷﯽﻣﯽﻘﻠﺗﺮﯾﺬﭘﺎﻧ د .ﺮﺑ ا ﻦﯾ
قو 

تها و ﺎﻫﺖﺻﺮﻓ ﻪﺑ ﻮﻈﻨﻣ ر ﯿﻌﺗ ـ ﻦﯿ
ﺎﻨﺒﻣ  ،ﻪﺑ مهمترین قو 

را ﺮﺒﻫ دﻫـﺎي زﯾـ ﺟﻮﺗﺮ ـﻪ ﺪﺷ ه ا ﺖﺳ :
 -ارا ﮥﺋ را ﺮﺒﻫ د ﺎﻫ ي ﯽﻤﺟﺎﻬﺗ

ﯽﻨﺘﺒﻣ

 -ﻦﯿﯿﺒﺗ مهمترین فرصتهای ﺶﯿﭘ

ﺮﺑ ﺮﻬﺑ ه ﺮﯿﮔ ي از ﺮﺗﺮﺑ ي ﺎﻫ ي ر ﯽﺘﺑﺎﻗ .
فهای درو ﯽﻧ از ﻖﯾﺮﻃ ارا ﮥﺋ را ﺮﺒﻫ د ﺎﻫ ي ﺎﺑ ز ﺮﮕﻧ ي.
روبه ﻮﻈﻨﻣ ر ر ﻊﻓ ضع 

تهای درون ﻪﯿﺣﺎﻧ اي ﻪﺑ ﻮﻈﻨﻣ ر ر ﻊﻓ ﺎﻫﺪﯾﺪﻬﺗ ي ﺮﺑ ون ناحیهای ﺎﺑ ﺪﯿﮐﺄﺗ ﺮﺑ را ﺮﺒﻫ د ﺎﻫ ي ﻮﻨﺗ ع ﯽﺸﺨﺑ .
 ﻦﯿﯿﺒﺗ قو  -ارا ﮥﺋ را ﺮﺒﻫ د ﺪﺗ ا ﯽﻌﻓ

ﻪﺑ ﻮﻈﻨﻣ ر ر ﻊﻓ آ ﺮﯾﺬﭘﺐﯿﺳ ي ﻪﯿﺣﺎﻧ اي.

در ﺎﭼ ر ﻮﭼ ب ﺪﻣ ل ﻮﺳ ات ﺮﻣ ا ﻞﺣ

ﺪﺗ و ﻦﯾ ا ﺮﺘﺳ ا ﮋﺗ ي ﺎﻫ ي ﮥﻌﺳﻮﺗ

ﺮﮔ د ﺮﮕﺷ ي ﺪﺤﻣ ودة ﺮﺑ ر ﯽﺳ ﺷـﺪه ﺑـﻪ ﺷـﺮح ز ﺮﯾ

ا ﺖﺳ :
ﻦﯿﯿﻌﺗ

تها وضعف ها) و خارجی (فرصت و تهدیدها)
ﻮﻋ ا ﻞﻣ دا ﯽﻠﺧ (قو 

ﺮﺑ ا ﺎﺳ س ﺮﺑ ر ﯽﺳ و ﺖﯿﻌﺿ

فها ﺎﻫﺖﺻﺮﻓ
تها و ضع 
ﻂﯿﺤﻣ درو ﯽﻧ و ﺮﯿﺑ وﻧـﯽ ﺤﻣ ـﺪودة ﺮﺑ رﺳـﯽ ﺷـﺪه ،ﻋﻮﻤﺠﻣ ـﮥ قو 

و ﺎﻫﺪﯾﺪﻬﺗ ي ا ﺬﮔﺮﺛ ار ،ﯽﯾﺎﺳﺎﻨﺷ شدهاند ﻪﮐ ﻪﺑ

ﺮﺷ ح ﺪﺟ ول ﺎﻫ ي  2و  3ا ﺖﺳ .

راهبردهای توسعه گردشگری شهری913 ...
جدول شماره  :2ﺲﯾﺮﺗ
شاخص

ﻮﻋ ا ﻞﻣ دا ﯽﻠﺧ ( ﻮﻗ ت و ﻒﻌﺿ ) ﺮﮔ د ﺮﮕﺷ ي شهری شهرستانهای استان کردستان.

ارز ﯽﺑﺎﯾ

ضریب

عوامل داخلی
ﺮﻬﺑ ه ﺪﻨﻣ ي از ﻣﺪﺧ ﺎت ﺪﻬﺑ ا ﯽﺘﺷ  ،آ ﻮﻣ ز ﯽﺷ در شهرستانها
شها و ﺰﻧ اع در ﻦﯿﺑ شهرو شهرستانهای ﻢﻫ
ﻮﺒﻧ د تن 
ﻻﺎﺑ در ﻦﯿﺑ

ا ﺎﺠﺴﻧ م و ﻞﻣﺎﻌﺗ ا ﯽﻋﺎﻤﺘﺟ

ﻮﺟ ار
ﺮﻣ دم منطقه

ﺎﻨﮐﺎﺳ ن شهر و و ﻮﺟ د رو ﮥﯿﺣ ﺎﻌﺗ ون و ﺎﮑﻤﻫ ري ﻦﯿﺑ

دسترسی مناسب به منابع وجاذبه های گردشگری در محدوده منطقه نمونه

قوت

ﺎﺟ ذ ﮥﺑ بهره ﺪﻨﻣ ي از ﻢﺸﭼ ا ﺪﻧ ازز ﺎﺒﯾ از ﺎﻫﻪﻠﻗ و ﻮﮐ ه ﺎﻫ ي ﯽﮕﻨﺳ ( ﻪﺑ

ﻮﻨﻋ ان ﮏﯾ

ﺮﮔ د ﺮﮕﺷ ي) و ا ﺎﮑﻣ ن انجام فعالیتهای ورزشی

(کوهنوردی وپیاده روی و )...
و ﻮﺟ د رو ﮥﯿﺣ ﺎﻤﻬﯿﻣ ن ﻮﻧ ازي و ﺮﯾﺬﭘ ش ﺮﮔ د ﺮﮕﺷ در ﻦﯿﺑ
ﺮﻬﺑ ه ﺪﻨﻣ ي از ا ﺎﻧﺎﮑﻣ ت او ﻪﯿﻟ در ﺰﻧ د ﯽﮑﯾ

ﺮﻣ دم ﯽﻠﺤﻣ

ﮥﻘﻄﻨﻣ ﻮﻤﻧ نه

ﻮﺒﻤﮐ د ﺎﻣﺪﺧ ت و ﺎﺘﺧﺎﺳ ر ﺎﻫ ي ز ﯽﯾﺎﻨﺑﺮﯾ و ﻒﻌﺿ

ﺎﺘﺧﺎﺳ ر ﺎﻫ ي ار ﯽﻃﺎﺒﺗ و ﻞﻤﺣ نقل

کمبود برنامههای فرهنگی و هنری در منطقه
ﯽﻔﯿﮐ و ﯽﻤﮐ

ﻒﻌﺿ
ﻒﻌﺿ
ضع ف

ﺎﻣﺪﺧ ت ز ﯽﺘﺧﺎﺳﺮﯾ و ﻼﯿﻬﺴﺗ ت ر ﯽﻫﺎﻓ

ﺮﮔ د ﺮﮕﺷ ي و ﺒﻧ ﻮد اقامتگاههای ﻮﻤﻋ می

یها ﻪﺑ
برخی از شهرها ﻪﺑ ﺎﺤﻟ ظ ﺮﻬﺑ ه ﺪﻨﻣ ي ﺎﻫ و ﺢﻄﺳ دسترس 

یهای ﺖﯾﺮﯾﺪﻣ
ﺎﻧ ر ﯽﯾﺎﺳ توانای 

ر ت به

./06

ﺎﻣﺪﺧ ت ر ﺎﻓ هی

ﺮﮔ د ﺮﮕﺷ ي در ز ﮥﻨﯿﻣ ﻪﻣﺎﻧﺮﺑ ریزی ا ﺮﺟ ا و ﺎﻐﯿﻠﺒﺗ ت

کمبود نیروی انسانی آموزش دیده در امر گردشگری

امتیاز

./24

4

./06

3

./18

./08

3

./24

./08

3

./24

./05

4

./2

./09

3

./27

./05

3

./15

./.09

1

./09

./08

2

./16

./06

1

./06

./07

1

./07

./06

2

./12

./05

2

./10

1

جمع

2/55

منبع :یافتههای پژوهش

ارز ﯽﺑﺎﯾ و ﻪﯾﺰﺠﺗ و ﻞﯿﻠﺤﺗ
درا ﻦﯾ

ﻮﻋ ا ﻞﻣ دا ﯽﻠﺧ و ﺎﺧ ر ﯽﺟ

ﻪﻠﺣﺮﻣ ﺎﺑ ا ﺎﻔﺘﺳ ده از ﺲﯾﺮﺗﺎﻣ

دا ﯽﻠﺧ و ﺎﺧ ر ﯽﺟ

ارز ﯽﺑﺎﯾ

ﯽﯾﺎﺳﺎﻨﺷ واو ﺖﯾﻮﻟ

ﻮﻋ ا ﻞﻣ دا ﯽﻠﺧ و ﺎﺧ ر ﯽﺟ  ،ﮏﯾﺮﻫ

بندی شده بودند ،ارزیابی ووزن دهی شد.

ﺟﺪول شماره  :3ماتریس ارز ﯽﺑﺎﯾ
شاخص

ﻮﻋ ا ﺮﯿﺑﻞﻣ و ﯽﻧ ( ﺖﺻﺮﻓ

ﺎﻫ و ﺎﻫﺪﯾﺪﻬﺗ ) ﺮﮔ د ﺮﮕﺷ ی شهر شهرستانهای استان کردستان.

عوامل خارجی
ا ﺰﻓ ا ﺶﯾ

( ﺮﻃ ح ﻊﻣﺎﺟ

ا ﺎﮑﻣ ن ا ﺎﻔﺘﺳ ده از ا ﺎﺒﺘﻋ رات ﯽﻠﻣ و ا ﯽﻧﺎﺘﺳ
ﻮﺧﺮﺑ رداري از ﺖﻣﺪﻗ

ﯽﻠﻣ

ﺮﮔ د ﺮﮕﺷ ي ﻮﺸﮐ ر و ﺮﻃ ح ﻊﻣﺎﺟ

ﻪﺑ ﻮﻈﻨﻣ ر ار ﺎﻘﺗ ء و ﻮﺒﻬﺑ د ﺖﻌﻨﺻ

و ﮥﻘﺑﺎﺳ ﺎﺗ ر ﯽﺨﯾ و ﺮﯿﮔﻞﮑﺷ ي ﺖﯾﻮﻫ

ﺮﮔ د ﺮﮕﺷ ي استان)

ﺮﮔ د ﺮﮕﺷ ي در ﻪﻘﻄﻨﻣ

ا ﯽﻋﺎﻤﺘﺟ و ﺮﻓ هنگی

ﺰﻧ د ﯽﮑﯾ

ﺮﮔ د ﺮﮕﺷ ي مرزی

قهای ﯽﻟﺎﻣ و وام ﺎﻫ ي ﺪﻣﺪﻨﻠﺑ ت دو ﺖﻟ
مشو 
ﻮﺒﻧ د ز ﻪﻨﯿﻣ
ﯽﺑ

ﺮﺑ اي ﻪﯾﺎﻣﺮﺳ

ﺬﮔ اري ﺶﺨﺑ

ﯽﺻﻮﺼﺧ

ﺎﺳ زي ﻻزم در ﻮﺼﺧ ص ﺬﺟ ب ﺮﮔ د ﺮﮕﺷ و ﻮﺒﻧ د ﺮﻃ ح ﺎﻫ و پروژههای ﺮﻤﻋ ا ﯽﻧ

ﻮﻀﺣ ر ﺪﺻﺎﻘﻣ ر ﯽﺒﯿﻗ درا ﺎﺘﺳ ن و ﻮﻧ ا ﯽﺣ
تهای دو ﯽﺘﻟ
ﯽﻬﺟﻮﺗ سیاس 

ﺖﺒﺴﻧ

ﺮﯿﭘ ا ﯽﻧﻮﻣ در ﺬﺟ ب ﺮﮔ د ﺮﮕﺷ ان وا ﺖﻣﺎﻗ
ﻪﺑ

ﺮﮔ د ﺮﮕﺷ ي رو ﯽﯾﺎﺘﺳ

ﻢﺠﺴﻨﻣ

و ﺮﯾﺬﭘ ا ﯽﯾ ازآن ﺎﻫ

ﻪﻘﻄﻨﻣ

ﻮﺒﻧ د ﮋﭘ و ﺶﻫ  ﺎﻫ ي ﺎﮐ ر ﺮﺑ دي در ﻮﺼﺧ ص ﻪﻣﺎﻧﺮﺑ ر ﺰﯾ ي ﺬﺟ ب ﺮﮔ د ﺮﮕﺷ ﺎﺑ رو ﺮﮑﯾ د ﻪﻣﺎﻧﺮﺑ ر ﺰﯾ ي ﺎﻀﻓ یی
تهدیدات

./09

4

./36

./05

4

./2

./09

3

./27

از ﻦﯿﺑ ر ﻦﺘﻓ فرهنگهای ﯽﻣﻮﺑ و ﺪﺗ ا ﻞﺧ ا ﯽﻋﺎﻤﺘﺟ  ،ﯽﮕﻨﻫﺮﻓ

ﯽﺷﺎﻧ از و ﻮﺟ د ﺮﮔ د ﺮﮕﺷ

4

./07

موقعیت جغرافیایی
ﺎﺑ زار ﺎﻫ ي ا ﯽﻠﺻ

ضریب

ر ت به

امتیاز

./05

راههای د ﯽﺳﺮﺘﺳ ز ﯽﻨﯿﻣ در ﺎﺳ ل ﺎﻫ ي ا ﺮﯿﺧ

تو ﻪﺟ ﻪﺑ ﻪﻘﻄﻨﻣ در ﺎﻫﺪﻨﺳ ي ﺮﻓ اد ﺖﺳ

فرصتها

از ﻮﻋ ا ﻞﻣ ا ﺮﺘﺳ ا ﮏﯾﮋﺗ

ﮐـﻪ در ﺲﯾﺮﺗﺎﻣ

ﻮﻋ ا ﻞﻣ

./21

./09

4

./34

./06

4

./24

./04

2

./24

./08

1

./08

./06

1

./06

./05

2

./1

./07

1

./07

1

جمع

./2

2/57
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ﻪﯾﺰﺠﺗ و ﻞﯿﻠﺤﺗ دادهها ﺮﮕﻧﺎﯿﺑ ا ﻦﯾ ا ﺖﺳ
ﻮﺑ ده ﻪﮐ ﺎﺸﻧ ن د ﺪﻨﻫ ة ا ﻦﯾ ا ﺖﺳ
ﻮﻋ ا ﻞﻣ

ﻪﮐ ا ﺎﯿﺘﻣ ز ﻞﺻﺎﺣ از ارز ﯽﺑﺎﯾ

ﻪﮐ ﻮﻗ ت ﺎﻫ ي ﺎﻈﻧ م ﺮﺑ ﺿـ ﻫﻒﻌ ـﺎيآن ﺒﻠﻏ ـﻪ دارد .ا ﯿﺘﻣ ـﺎز ﺻﺎﺣ ـﻞ از ارز ﯽﺑﺎﯾ

تها و ﺎﻫﺪﯾﺪﻬﺗ ) ﺮﺑ ا ﺮﺑ ﺎﺑ  2/ 57به د ﺖﺳ
ﺎﺧ ر ﯽﺟ (فرص 

ﺎﻈﻧ م ﺎﮕﺘﻧﻮﮑﺳ ه ﺮﺑ ر ﯽﺳ

فها) ﺮﺑ ا ﺮﺑ ﺎﺑ 2/ 55
تها و ضع 
ﻮﻋ ا ﻞﻣ دا ﯽﻠﺧ (قو 

آ ﺪﻣ  .ا ﻦﯾ ارزش ﺸﻧ ـﺎن د ﻨﻫ ـﺪة اﯾـﻦ ا ﺖﺳ

ﺪﺷ ه ﺮﺑ ﺎﻫﺪﯾﺪﻬﺗ ي آن ﻪﺒﻠﻏ دارد .ﺎﺑ ﻪﺟﻮﺗ ﻪﺑ اﯾـﻦ ﺘﻧ ـ ﺞﯾﺎ  ،ﻣـ ﺗﯽ ـﻮان ﺖﻔﮔ

و ﺖﯿﻌﺿ

ﻈﻧ ـﺎم ﺣـ ﻢﮐﺎ اﺳـﺖ وﺑـﺮاي ﺳﻮﺗ ـ ﻪﻌ و ﯾﻮﻘﺗ ـﺖ ﺳﻮﺗ ـ ﺮﮔﮥﻌ دﺷـ ﺮﮕ ي ،ﺎﯿﻧ ز ﻨﻣ ـﺪ ﺮﻃ اﺣـﯽ را ﺮﺒﻫ د ﯽﯾﺎﻫ ا ﺖﺳ

ﺲﯾﺮﺗﺎﻣ

ﻪﮐ ﺎﻫﺖﺻﺮﻓ ي
ﯽﺑﻮﻠﻄﻣ ﺑـﺮ
ﻪﮐ ﺎﺑ ﻪﯿﮑﺗ ﺮﺑ

 023فصلنامه علمی – پژوهشی جغرافیا (برنامهریزی منطقهای) ،سال نهم ،شماره دوم ،بهار 8931

تهای دا ﯽﻠﺧ از ﺎﻫﺖﺻﺮﻓ ي ﺎﺧ ر ﯽﺟ ا ﺎﻔﺘﺳ ده ﺪﻨﮐ  .در ا ﻦﯾ
قو 

ﻮﻋ ا ﻞﻣ

فهای ﺮﻃ ح و و ﺖﯿﻌﺿ
ﻮﺼﺧ ص ﺎﺑ ﻪﺟﻮﺗ ﻪﺑ هد 

دا ﻠﺧ ـﯽ و ﺧـﺎر ﯽﺟ ( ﻘﻧ ـﺎط ﻗـﻮت ﻫـﺎو ﺻﺮﻓ ـﺖ) را ﺒﻫ ـﺮد ﺳﺎﻨﻣ ـﺐ ،را ﺒﻫ ـﺮد ﺪﺣ ا ﺮﺜﮐ  -ﺪﺣ ا ﺮﺜﮐ ا ﺖﺳ  .در ﺮﻃ ا ﯽﺣ
ﺮﯿﻈﻧ بهره ﻨﻣ ـﺪ ي از خدمات بهداشتی -اموزشی در شهرها با

ﺎﻫﺖﺳﺎﯿﺳ ز ﺮﯾ را ﺮﺒﻫ د ﺪﺣ ا ﺮﺜﮐ  -ﺪﺣ ا ﺮﺜﮐ  ،ﻮﻋ ا ﻞﻣ دا ﯽﻠﺧ

امتیاز (  ،)./ 36دسترسی مناسب با منابع و جاذبههای گردشگری در محدوده منطقه نمونه با امتیاز (  ،)./ 32وعوامل
خارجی نظیر توجه به منطقه گردشگری در سندهای فرادست (طرح جامع ملی گردشگری کشور وطرح جامع ملی
گردشگری استان) ،با امتیاز (  )./ 36و نزدیکی به بازارهای اصلی گردشگری مرزی با همان امتیاز (  )./ 36بسیار پر
اهمیت است.
جدول شماره  :4ارزیابی نهایی عوامل درونی وبیرونی (.)IE
عوامل داخلی

عوامل خارجی
تهدیدات ()T

فرصت ()O

ضعف ()W

قوت ()S

WO
2/97
راهبردهای انطباقی

ST
2/42
راهبردهای اقتضایی

WT
1/.7
راهبرد تدافعی

SO
4/32
راهبرد تهاجمی

./47
ترکیب عوامل

2/37

1/95

./6
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ﻢﯿﺳﺮﺗ ( ﻦﯿﯿﺒﺗ و ﻞﯿﻠﺤﺗ ) را ﺮﺒﻫ د ﺎﻫ ي ﮥﻌﺳﻮﺗ
ﺎﺑ ﻪﺟﻮﺗ ﻪﺑ ﺞﯾﺎﺘﻧ
را ﺮﺒﻫ د ﺎﻫ ﻪﺑ

ﺮﻣ ا ﻞﺣ

ﺮﮔ د ﺮﮕﺷ ي شهری

ﺒﻗ ﯽﻠ  ،ﺪﯾﺎﺑ ﻪﺑ را ﺮﺒﻫ د ﺎﻫ ي ز ﺮﯾ ﺎﺑ در ﺮﻈﻧ دا ﻦﺘﺷ در ﮥﺟ ا ﺎﺸﺘﯿﻤﻫ ن در ا ﺮﺟ ا ،ﻪﺟﻮﺗ

ﺮﺷ ح ز ﺮﯾ ا ﺖﺳ

ﻮﺷ د .ا ﻦﯾ

(جدول )5
فها و ﺎﻫﺪﯾﺪﻬﺗ ).
ضع 

را ﺮﺒﻫ د ﺪﺗ ا ﯽﻌﻓ ( ﺎﺑ ﺪﻫ ف ﺶﻫﺎﮐ

تها و فرصتها)
را ﺮﺒﻫ د ﯽﻤﺟﺎﻬﺗ ( ﺎﺑ ﺪﻫ ف ﺮﻬﺑ ه ﺮﯿﮔ ي از قو 
ﺎﻫﻒﻌﺿ )

را ﺮﺒﻫ د ا ﯽﻗﺎﺒﻄﻧ ( ﺎﺑ ﺪﻫ ف ﺮﻬﺑ ه ﺮﯿﮔ ي از ﺎﻫﺖﺻﺮﻓ ﺮﺑ اي ﺶﻫﺎﮐ

را ﺮﺒﻫ د ا ﯽﺿﺎﺒﻘﻧ ( ﺎﺑ ﺪﻫ ف ﺮﻬﺑ ه ﺮﯿﮔ ي از ﻮﻗ ت و کاهش تهدیدها).
جدول شماره  :5را ﺮﺒﻫ د ﺎﻫ ي ﮥﻌﺳﻮﺗ
عوامل

داخلی

و

ﺮﮔ د ﺮﮕﺷ ي در ﺪﺤﻣ ودة ﺮﺑ ر ﯽﺳ شده.

قوتها

ضعفها

استراتژی تهاجمی

استراتژی انطباقی

عوامل خارجی
فرصتها

آموزش و ساماندهی فضائی کالبدی و اجتماعی
ا ﺎﺠﯾ د ﺎﺳ زو ﺎﮐ ر ﺐﺳﺎﻨﻣ

ﺮﺑ اي ﻪﯾﺎﻣﺮﺳ

ارتقاء سطح بهره مندی شهرها از خدمات عمومی ،زیرساختی ،ارتباطی
دو ﯽﺘﻟ

ﺬﮔ اري ﺶﺨﺑ

و

ﯽﺻﻮﺼﺧ

درز ﮥﻨﯿﻣ ﻼﯿﻬﺴﺗ ت ،ﺎﻣﺪﺧ ت ﺮﮔ د ﺮﮕﺷ ي و فعالی 
تهای مولد واشتغالزا
ﺎﺳﺮﺘﺴﺑ زي درزﻣ ﮥﻨﯿ ﺮﯾﺬﭘ ش ﺮﮑﻠﻤﻋ د ﺎﻫ ي ﺪﯾﺪﺟ برای شهرها
ار ﺎﻘﺗ ء و ﮥﻌﺳﻮﺗ ﮓﻨﻫﺮﻓ

ﺮﮔ د ﺮﮕﺷ ي و ا ﺎﺠﯾ د ﯽﮕﺘﺴﺒﻤﻫ

ﻦﯿﺑ

ﮥﻌﻣﺎﺟ ﯽﻠﺤﻣ و

ﺖﯾﻮﻘﺗ

و ﻮﺗ ا ﺎﺳﺪﻨﻤﻧ زي ﺖﯾﺮﯾﺪﻣ

ﯽﻠﺤﻣ

در ﺮﻓ آ ﺪﻨﯾ

استراتژی تدافعی

آ ﺎﻫﻦﯿﯾ ي ﯽﻠﺤﻣ  ،ﺎﻫﺮﻨﻫ و ورزشهای بومی

ﺎﮕﯾﺎﺟ ه ﻖﻃﺎﻨﻣ

ﺮﮔ د ﺮﮕﺷ ي (ا ﺎﺘﺳ ن و ﻪﻘﻄﻨﻣ ) ﺎﺑ ﻪﺟﻮﺗ ﻪﺑ

ﺮﺘﺴﮔ ش ﺎﻫﺰﮐﺮﻣ ي ﺎﻬﻣ رت آ ﻮﻣ زي ﻪﺑ
ﻮﻀﺣ ر ر ﺎﺒﯿﻗ ن

ﻮﻈﻨﻣ ر ﺖﯿﺑﺮﺗ

ﺮﯿﻧ وي ا ﯽﻧﺎﺴﻧ

ﺺﺼﺨﺘﻣ

ﻮﺻ رت ر ﯽﻤﺳ

و ﺮﯿﻏ ر ﯽﻤﺳ

ﻪﺑ

تهای
و ﺮﻫﺎﻣ در ز ﺎﻫﻪﻨﯿﻣ ي فعالی 

ﺮﮔ د ﺮﮕﺷ ي

ﺮﮔ دﺷ ﺮﮕ ي
ﻢﯿﮑﺤﺗ

ﺖﯾﻮﻘﺗ

ﺎﺘﺧﺎﺳ ر ﺖﯾﺮﯾﺪﻣ

ﺶﻘﻧ

ﺮﮔ د ﺮﮕﺷ ي در ﺎﮑﻣ نهای شهری
ﮥﻌﺳﻮﺗ

ﺮﮔ د ﺮﮕﺷ ي ﻪﻘﻄﻨﻣ

استراتژی انقباضی
ا ﺎﯿﺣ ء و ﺖﯾﻮﻘﺗ

ﯽﯾﺎﻀﻓ

رو ﯽﯾﺎﺘﺳ
ا ﻼﺻ ح و ﺖﯾﻮﻘﺗ

ﺮﮔ د ﺮﮕﺷ ي
تهدیدات

ﺖﯾﻮﻘﺗ

و ﮥﻌﺳﻮﺗ ﻞﻣﺎﻌﺗ

ﻦﯿﺑ کانونهای ﺮﻬﺷ ي و سکونتگاههای

ﺎﮕﯾﺎﺟ ه رو ﺎﺘﺳ در ﺮﻃ ح ﺎﻫ و پژوهشهای ﮥﻌﺳﻮﺗ ﻪﻘﻄﻨﻣ اي و محلی

ﺎﺳﺮﺘﺴﺑ زي در را ﺎﺘﺳ ي ﺪﻧﻮﯿﭘ
وفرهنگ های بومی و محلی
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ﺖﯿﻟﺎﻌﻓ

ﺮﮔ د ﺮﮕﺷ ي ﺎﺑ

ﺖﯾﻮﻘﺗ

ن ها
آیی 

راهبردهای توسعه گردشگری شهری123 ...

یها با استفاده از مدل فرایند تحلیل سلسله مراتبی
اولویت بندی استراتژ 
در ادامه ،با توجه به اطالعات موجود ،راهبردهای تدوین شده با مدل  AHPارزیابی و اولویت بندی شدند .مرحلة اول:
ابتدا مسئله را به یک درخت سلسله مراتبی تبدیل کردیم تا به وسیلة روش  AHPقابل ارزیابی باشد .همان گونه که در
نمودار  1قابل مشاهده است ،هدف انتخاب بهترین راهبرد توسعة گردشگری استان کردستان ،در سطح اول معیارها
تها و تهدیدها) در سطح دوم و فاکتورها در سطح سوم مدل
فها ،فرص 
تها ،ضع 
یگیرد و گروههای سوات (قو 
قرار م 
یگیرند .ﺎﺑ ﻪﺟﻮﺗ ﻪﺑ ا ﻪﮑﻨﯾ در ﮥﻠﺣﺮﻣ
قرار م 

ﻞﺒﻗ

در ﺖﯿﻌﻗﻮﻣ

ا ﺮﺘﺳ ا ﮋﺗ ي ﯽﻤﺟﺎﻬﺗ ( )SOقرارگرفتهایم ،را ﺮﺒﻫ د ﺎﻫ ي

(اﺳـ ﺮﺘ ا ﮋﺗ ي) ،ا ﺘﺳ ﺎﻔ ده ﺪﻧﻮﺷ ه عبارتاند از :آ ﻮﻣ زش و ﯽﻫﺪﻧﺎﻣﺎﺳ
ا ﺠﯾ ـﺎد ﺎﺳ زو ﺎﮐ ر ﺐﺳﺎﻨﻣ

ﯽﺋﺎﻀﻓ  -ﺪﺒﻟﺎﮐ ي و ا ﯽﻋﺎﻤﺘﺟ

در شهرها.2 .

ﺮﺑ اي ﺬﮔﻪﯾﺎﻣﺮﺳ اري ﺨﺑ ـﺶ دو ﺘﻟ ـﯽ و ﺻﻮﺼﺧ ـﯽ در ز ﻨﯿﻣ ـﮥ ﺴﺗ ـ ﻼﯿﻬ ت ،ﺧـ ﺎﻣﺪ ت ﺮﮔ دﺷـ ﺮﮕ ي

و فعالیتهای ﺪﻟﻮﻣ و ا ﺎﻐﺘﺷ ل زا .3 .ﺎﺳﺮﺘﺴﺑ زي در ز ﮥﻨﯿﻣ ﺮﯾﺬﭘ ش ﺮﮑﻠﻤﻋ د ﺎﻫ ي ﺪﯾﺪﺟ ﺮﺑ اي شهرها؛  .4ار ﺎﻘﺗ ء و ﮥﻌﺳﻮﺗ
ﮓﻨﻫﺮﻓ

ﺮﮔ د ﺮﮕﺷ ي و ا ﺎﺠﯾ د ﯽﮕﺘﺴﺒﻤﻫ

ﻦﯿﺑ

ﮥﻌﻣﺎﺟ ﯽﻠﺤﻣ و ﺮﮔ د ﺮﮕﺷ ان.

نمودارشماره  :1درخت سلسله مراتبی موضوع جهت انتخاب بهترین راهبرد منبع :یافتههای پژوهش

مرحلة دوم :در این مرحله ،مقایسات زوجی بین گروهها برمبنای معیار قراردادن هدف (انتخاب بهترین راهبرد) با یک
مقیاس  1تا  9انجام گرفت .سپس با استفاده از نرم افزار  Expert Choiceدرجة اهمیت هر گروه به دست آمد .نمودار
تها بیشترین وزن را
یدهد که همان گونه که مشخص است فرص 
 2وزن مقایسات زوجی گروههای سوات را نشان م 
درراهبرد های توسعة گردشگری مذهبی دزفول دارند .در ردیف آخر این جدول ،نسبت ناسازگاری ( )CRمشخص
یگیرد؛ زیرا
شده که برای سنجش اعتبار مقایسهها کاربرد دارد و اگر بیشتر از  ./1بود ،باید مقایسهها دوباره صورت م 
تها ناسازگاری وجود دارد .در این مرحله از بررسی مسئلة پژوهش ،ضریب ناسازگاری  ./ 00035به دست
در قضاو 
تهای انجام شده درمورد معیارهاست .شایان ذکر است که این نرم افزار ،درجة
آمد که نشانگر قابل قبول بودن قضاو 
سهای مقایسة زوجی ،به دست آوردن
یکند .هدف ما از هریک از ماتری 
تها را از بردار مقدار ویژه محاسبه م 
اهمی 
یآوریم.
بردار  wiاست .در ادامه ،درجة اهمیت هریک از معیارها را در گروهها به دست م 
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یرسد .وزن دادن
مرحلة سوم :بعدازوزن دادن به معیارهای تصمیم گیری ،نوبت به وزن دادن به گزینهها (آلترناتیوها) م 
به گزینهها ،به معنای تعیین میزان اولویت راهبردها با توجه به هریک از معیارهای تعریف شده است .به این منظور،
ابتدا باید ماتریس داوری هریک از راهبردها با توجه به معیارهای  1تا  nبه ترتیب ساخته شود و به تعداد معیارها
ماتریس داوری داشته باشیم .وزن نهایی هریک از راهبردها نسبت به هریک از معیارهای مورد مطالعه مشخص
یشود.
م

یدهد ،اهمیت راهبردها از جهت معیارها با
مرحلة چهارم :آن گونه که اطالعات تهیه شده در مرحلة سوم نشان م 
یشود که به اصل ترکیب سلسله مراتبی ساعتی
یکدیگر متفاوت است .در این مرحله ،از مجموعه محاسباتی استفاده م 
یهای سطوح سلسله مراتب را
یدهد که همة داور 
معروف است .نتیجة این محاسبات ،یک بردار اولویت به دست م 
دربردارد .با داشتن وزنهای معیارها و وزن راهبردها در مراحل قبل ،وزن اولویت ترکیبی هریک از راهبردها به صورت
جدول  6به دست آمد.
ﺪﺟ ول شماره  :6وزن نهایی راهبردهای دوین شده
so

راهبردها
وزن نسبی محاسبه شده

./ 321

wo

st

./ 242

wt
./022
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ﺮﯿﮔﻪﺠﯿﺘﻧ ي و ﺎﻬﻨﺸﯿﭘ د ﺎﻫ
ﺮﺳ ز ﻦﯿﻣ  ،ﺮﮔ د ﺮﮕﺷ ي ﻪﺑ

در آ ﺶﯾﺎﻣ

ﻮﻨﻋ ان ﮏﯾ

ارز ﺪﻨﻤﺷ و ر ﺪﺷ ﺪﻨﺑﺎﯾ ه در ز ﻪﻨﯿﻣ ر ﺖﻓﺎﯿﻫ

ﺶﺨﺑ

داراي ﺮﻄﺧ ات و هزینههای ﺮﺘﻤﮐ ي در ز ﻪﻨﯿﻣ

ﻪﯾﺎﻣﺮﺳ

یباشد .آ ﺶﯾﺎﻣ
در ﻪﺴﯾﺎﻘﻣ ﺎﺑ د ﺮﮕﯾ پروژهها م 

ﺮﺳ ز ﻦﯿﻣ

ﺖﯿﻔﯿﮐ

و ﺖﯿﻤﮐ

ﻪﮑﺒﺷ

ﻞﻤﺣ و ﻞﻘﻧ

ﺐﺳﺎﻨﻣ  ،ا ﺰﻓ ا ﺶﯾ

ﺮﮔ د ﺮﮕﺷ ي در ﻪﻘﻄﻨﻣ  ،ﺎﺑ زار ﯽﺑﺎﯾ و برنامههای ﯽﻘﯾﻮﺸﺗ
یباشد .او ﺖﯾﻮﻟ
ﺮﮔ د ﺮﮕﺷ ي م 
ﻮﺟﻮﻣ د در ﮏﯾ

ا ﯽﺳﺎﺳ در آ ﺶﯾﺎﻣ

یباشد ﻪﮐ در ﺐﻟﺎﻗ
ﻪﻘﻄﻨﻣ م 

ﻮﺼﺤﻣ ل ﺮﮔ د ﺮﮕﺷ ي ﻪﺑ

ﻮﻨﻋ ان ﻪﺿﺮﻋ وا ﯽﮕﺘﺴﺑ

ﺮﮔ د ﺮﮕﺷ  ،دارد .از ا ﻦﯾ رو در آ ﺶﯾﺎﻣ
ا ﻞﺻ

ﺎﯿﻨﺑ د ﻦﯾ

ﻞﮑﺷ

ﺬﮔ اري ﺎﺑ ﻪﺟﻮﺗ ﻪﺑ در د ﺘﺳ ﺮس ﻮﺑ دن ﻊﺑﺎﻨﻣ و ﻦﯿﯾﺎﭘ
ﺮﺑ اي ﻪﻌﺳﻮﺗ

ﺮﮔ د ﺮﮕﺷ ي ﯽﻣﻮﺑ  ،ﻞﻣﺎﺷ د ﯽﺳﺮﺘﺳ

ﺎﻣﺪﺧ ت ﺮﮔ د ﺮﮕﺷ ي ،آ ﻮﻣ زش و ﻢﯿﻠﻌﺗ
ﺮﺑ اي ﺬﺟ ب ﺮﮔ د ﺮﮕﺷ  ،ﺖﯾﺮﯾﺪﻣ

ﺮﺳ ز ﻦﯿﻣ در را ﻪﻄﺑ ﺎﺑ ﻪﺿﺮﻋ

ا ﺎﮑﻣ ن ﯽﺠﻨﺳ
ﻞﻣﺎﮐ

ا ﺎﺼﺘﻗ دي ﺮﻄﻣ ح ﻮﺑ ده و

ﻪﻌﺳﻮﺗ

تها
ﻮﺑ دن قیم 
ﻪﺑ ﻪﻘﻄﻨﻣ ﺎﺑ ا ﺎﺠﯾ د

ﺎﻨﮐﺎﺳ ن ﻞﺤﻣ در را ﻪﻄﺑ ﺎﺑ

و ا ﺮﺟ اي ﻪﻨﯿﻬﺑ

ﺮﻃ ح ﻪﻌﺳﻮﺗ

ﺮﮔ د ﺮﮕﺷ ي ،ﺮﺑ ر ﯽﺳ جاذبههای ﺮﮔ د ﺮﮕﺷ ي

یگیرد .ا ﺎﮑﻣ ن ﯽﺠﻨﺳ
یها ا ﺎﺠﻧ م م 
ﺮﮔ د ﺮﮕﺷ ي ،ا ﻦﯾ بررس 

ﻪﺑ و ﻮﺟ د ﺎﺟ ذ ﻪﺑ

ﺮﮔ د ﺮﮕﺷ ي و ﺶﺠﻨﺳ

ﺖﯿﻠﺑﺎﻗ

آن ﺮﺑ اي ﺬﺟ ب

ﺮﺳ ز ﻦﯿﻣ در را ﻪﻄﺑ ﺎﺑ ﺮﮔ د ﺮﮕﺷ ي ،ﺎﮔ م اول ﺮﺑ ر ﯽﺳ جاذبههای ﺮﮔ د ﺮﮕﺷ ي ﻪﺑ

ﻮﻨﻋ ان

یباشد .درمقالة حاضر ،راهبردهای برنامه ریزی گردشگری
ﺮﯿﮔ ي ﺎﯾﺮﺟ ن ﺮﮔ د ﺮﮕﺷ ي ﺮﻄﻣ ح م 

بارویکرد امایش در استان کردستان ،از طریق تجزیه و تحلیل عوامل خارجی وداخلی مؤثر بر گردشگری مذهبی این
شهر ،با ماتریس  SWOTو مدل برنامه ریزی راهبردی کمی تعیین و مشخص شد .سپس راهبردهای مذکور در
گروههای چهارگانه ،با استفاده از فرایند تحلیل سلسله مراتبی  AHPکه مدلی کیفی براساس مقایسة زوجی است
تها وتهدیدها با توجه به
تها و نیز موازنة فرص 
فها و قو 
اولویت بندی شدند .مطابق نتایج ،استفاده از ضع 
تهای
تها و قو 
اولویتهای استخراج شده از نظر کارشناسان در حد متوسط است؛ یعنی امکان بهره گیری از فرص 
فها وتهدیدها وجود دارد ،اما این امر مستلزم برنامه ریزی و تقویت
موجود ،همراه با کمرنگ کردن ضع 
یتوان عامل مهمی در هدایت این بخش از گردشگری به سوی
تهاست .برنامة جامع گردشگری شهر را م 
زیرساخ 

راهبردهای توسعه گردشگری شهری323 ...

تها
تهای آن دانست .همچنین با توجه به نتایج فرایند تحلیل سلسله مراتبی ،فرص 
وضعیت مطلوب ومتناسب با ظرفی 
تها به
یترین نقش را در توسعة گردشگری در استان کردستان دارند و چنانچه با بهره گیری از قو 
مهمترین و قو 
فهای گردشگری دراستان کردستان جبران شود ،این
تها ،ضع 
تقویت آنها پرداخته شود و با استفادۀ مناسب از فرص 
ییابد.
شیوه از گردشگری دراین استان توسعه م 
در ﻮﻤﺠﻣ ع ،ﻪﺑ ﻮﻈﻨﻣ ر ر ﺪﯿﺳ ن ﻪﺑ ﻪﻌﺳﻮﺗ

یبایستی ﻮﻣ ارد و ﺎﮑﻧ ت ز ﺮﯾ
ﺮﺳ ز ﻦﯿﻣ  ،م 

ﺮﮔ د ﺮﮕﺷ ي ﺎﺑ ﻪﺟﻮﺗ ﻪﺑ مسائل آ ﺶﯾﺎﻣ

ﻮﻣ رد ﻪﺟﻮﺗ ﺮﻗ ار ﺮﯿﮔ د:
ﺎﺑ ﺮﺘﺴﮔ ش آ ﻮﻣ زش ﯽﻨﻓ و ا ﺎﻔﺘﺳ ده از شیوهها و ﻮﻟﻮﻨﮑﺗ ژي ﻦﯾﻮﻧ

 ار ﺎﻘﺗ ي ﺮﻬﺑ ه وري ﺮﺳ ز ﻦﯿﻣﺎﮐ ر ﺮﯿﮔ ي ﺢﯿﺤﺻ نهادهها و ﯽﻤﻠﻋ
ا ﺎﺠﻧ م ﺎﻌﻟﺎﻄﻣ ت ﻦﯿﯿﻌﺗ
ﻈﻧ ﺮ ﻆﻔﺣ

ﺪﯿﻟﻮﺗ .

ﺰﯿﻣ ان ﺎﺿﺎﻘﺗ ي ﺎﺑ زد ﺎﮔﺪﻨﻨﮐﺪﯾ ن در ا ﺎﻔﺘﺳ ده از ﺮﻇﺎﻨﻣ

رو ﯽﯾﺎﺘﺳ و ﺮﻬﺷ ي ﺮﻤﻫ اه ﺎﺑ ﺖﯿﻓﺮﻇ
ﺮﯿﻣ اث ﯽﮕﻨﻫﺮﻓ

ﺮﮐ دن ﺮﻣ ا ﻞﺣ

ﻒﻠﺘﺨﻣ

ﺪﯿﻟﻮﺗ ا ﺎﺼﺘﻗ دي و ﻪﺑ

ﺎﺳ زي ﺮﯾﺬﭘ ش ا ﯽﻋﺎﻤﺘﺟ ا ﯽﻟﺎﻫ

ﺎﺗ ر ﯽﺨﯾ  -ﯽﻌﯿﺒﻃ

و ﺮﺗ و ﺞﯾ

ﺮﮔ د ﺮﮕﺷ ي

ﺮﺑ اي ﺎﮐ ر ﺮﺑ ي ﻮﺟﻮﻣ د در ﺪﺤﻣ وده ﻮﻣ رد ﻪﻌﻟﺎﻄﻣ از

ﯽﻠﺤﻣ و ﯽﻣﻮﺑ ،

 -ا ﺎﺠﻧ م ﺎﻌﻟﺎﻄﻣ ت د ﻖﯿﻗ در ﺎﻬﺳﺎﯿﻘﻣ ي ﺺﺨﺸﻣ

ﻪﺑ

ﻮﻈﻨﻣ ر ﺖﯿﻓﺮﻇ

حهای ﻪﻌﺳﻮﺗ و ز ﺎﻬﺘﺧﺎﺳﺮﯾ و
ﺎﺳ زي ا ﺮﺟ اي طر 

ﻮﻋ ا ﻞﻣ ز ﯽﯾﺎﻨﺑﺮﯾ ً ،ﺎﺻﻮﺼﺧ در ﻖﻃﺎﻨﻣ وا ﺪﺟ ﻮﺗ ان ا ﺎﻣ ﺪﻗﺎﻓ ﺎﺴﯿﺳﺎﺗ ت و ﺰﯿﻬﺠﺗ ات ﺐﺳﺎﻨﻣ ،
حهای ﻊﻣﺎﺟ وا ﯽﺠﻨﺴﻧﺎﮑﻣ و ﻞﯿﺴﻧﺎﺘﭘ
 ﻪﯿﻬﺗ طر ﯽﻌﯿﺒﻃ  ،ا ﯽﻋﺎﻤﺘﺟ  ،ﯽﮕﻨﻫﺮﻓ

ﻪﻌﺳﻮﺗ

ﯽﺠﻨﺳ ا ﺎﻫﻮﮕﻟ ي ﮔﺮد ﺮﮕﺷ ي ﺖﻬﺟ

تهای
ﯽﯾﺎﺳﺎﻨﺷ و ارز ﯽﺑﺎﯾ ظرفی 

ﺮﮔ د ﺮﮕﺷ ي.
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