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چکیده
ــدف  ــدا ه ــود. در ابت ــوب نمی ش ــر محس ــن بش ــرای ذه ــد ب ــی جدی ــگری، موضوع ــۀ گردش ــک، مقول ــدون ش ب
انســان جســتجوگر از گــردش روی زميــن، دســت  یافتــن بــه نقــاط دیده نشــده و بکــر بــود؛ ولــی امــروزه، تفریــح، 
تفــرج، ســياحت، زیــارت، گذرانــدن اوقــات فراغــت و ... بــه انگيزه هــای او افــزوده شــده اســت. هــدف اصلــی ایــن 
پژوهــش، ســنجش کارایــی و رتبه بنــدی شــاخص های طبيعــی و زیرســاخت های گردشــگری در شهرســتان های 
اســتان ایــام می باشــد. روش تحقيــق، کاربــردی و ماهيــت آن، توصيفــی- تحليلــی و مبتنی بر مطالعــات کتابخانه ای 
ــش، از  ــاخص هاي پژوه ــه ش ــوط ب ــاي مرب ــات و داده ه ــردآوري اطاع ــرای گ ــت. ب ــی اس ــی های ميدان و بررس
نتایــج سرشــماري عمومــي نفــوس و مســکن ســال 1392، جهــت تجزیــه و تحليــل اطاعــات در بخــش رتبه بنــدی 
ــر شــاخص هاي  ــرای شناســایي تأثي ــي تاپســيس، ب ــل سلســله مراتب ــورد پژوهــش، از مــدل تحلي شهرســتان های م
منتخــب در گردشــگری اســتان، از مــدل تحليــل بــرازش رگرســيوني در محيــط نرم افــزار spss و جهــت نمایــش 
توزیــع فضایــی- مکانــی از نرم افــزار  GISاســتفاده شــده اســت. تحليــل یافته هــا بــا مــدل تاپســيس، نشــان می دهــد 
کــه در بيــن گزینه هــای تحقيــق، شهرســتان ایــام، باالتریــن رتبــه را از نظــر شــاخص های منتخــب تحقيــق داراســت 
و شهرســتان های آبدانــان، ایــوان، مهــران، چــرداول، دهلــران، دره شــهر، ملکشــاهی، ســيروان و بــدره نيــز بــه ترتيب، 

رده هــای بعــدی را بــه خــود اختصــاص داده انــد. 

malekis@scu.ac.ir 1. دانشیار جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه شهید چمران اهواز                                                                  
parvezyan.a@gmail.com 1. کارشناس ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری از دانشگاه شهید چمران اهواز و نویسندة مسئول                             
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سنجش کارایی و رتبه بندی شاخص های طبیعی و ...

مقدمه و بيان مسئله
»بــدون شــک، مقولــۀ گردشــگری، موضوعــی جدیــد بــرای ذهــن بشــر محســوب نمی شــود. اینکــه انســان از 
ــری  ــوده اســت، ام ــد ب ــی کشــف ناشــناخته ها و مکان هــای جدی ــه واســطۀ حــس کنجــکاوی در پ ــاز ب دیرب
ثابت شــده در تاریــخ زندگــی بشــر اســت. در ابتــدا هــدف انســان جســتجوگر از گــردش روی زميــن، دســت 
ــه نقــاط دیده نشــده و بکــر بــود؛ ولــی گردشــگران امــروزه انگيزه هــای متفاوت تــری بــرای گام زدن   یافتــن ب
بــر ایــن کــرۀ خاکــی دارنــد و اهــداف آنهــا بــه تفریــح، تفــرج، ســياحت، زیــارت و گذرانــدن اوقــات فراغــت 
افزایــش یافتــه اســت« )زندیــه و گودرزیــان، 1393: 60(. »گردشــگري کــه در دنيــاي قدیــم، منحصــر بــه امــور 
زیــارت، پيام رســاني، مســافرت هاي اســتثنایي جاسوســان، ماجراجویــان و طالبــان علــم بــود، امــروزه بــه مثابــه 
یکــي از مســائل مهــم و مؤثــر اقتصــادي و یکــي از عوامــل برجســتۀ ارتباطــي، اجتماعــي و فرهنگــي در ســطح 
جهانــي، درخــور و توجه و بررســي اســت« )ســهمگين، 1384: 20(. »شــکل امــروزی گردشــگری از پدیده  های 
جنــگ جهانــی دوم اســت« )اردســتانی، 1387: 131(. »در ســال 1999 کنفرانــس ملــل متحــد دربــارۀ محيــط و 
توســعه و کنفرانــس زميــن در ریــو اظهــار کردنــد کــه ســفر و گردشــگري، بــه عنــوان یکــي از بخش هــاي 
اصلــي اقتصــاد، شــرایط مناســب و مثبتــي را بــراي رســيدن بــه توســعۀ پایــدار فراهــم مي آورد«)دبيلو.تــی.او، 
1378: 1(. »شــواهد تاریخــي فراوانــي دال بــر ایــن مدعــا وجــود دارد کــه گردشــگري از دیربــاز در ایــران، رونق 
داشــته« )موســایي و همــکاران، 1391: 26(؛ »امــا بــه شــکل امــروزی، از اواســط دهــۀ 40 وارد ایــران شــده اســت« 
ــه؛  ــد، رشــد و توســعه نيافت ــان کــه بای ــن کشــور، آنچن )اردســتانی، 1387: 131(. »صنعــت گردشــگري در ای
در نتيجــه موفقيــت چندانــي بــراي جــذب گردشــگر و دســتيابي بــه مزایــاي اقتصــادي، فرهنگــي، اجتماعــي 
و سياســي صــورت نگرفتــه اســت« )موســایي و همــکاران، 1391: 26(. اســتان ایــام از آن جهــت بــه عنــوان 
قلمــرو پژوهــش حاضــر، برگزیــده شــده اســت که بر اســاس آمــار و اطاعــات موجــود در حوزه هــای مختلف 
مؤثــر بــر گردشــگری؛ بــه ویژه زیرســاخت های گردشــگری، فاصلــۀ قابل ماحظــه ای را بــا اســتانداردهای ملی 
داراســت. عــدم ســرمایه گذاری، عــدم برنامه ریــزی بــرای فرهنگ ســازی در جهــت ممانعــت از تخریــب آثــار 
ــاارزش فرهنگــی، تنــوع قوميت هــا، چالش هــای مدیریتــی و ... از امــوری هســتند کــه  ملــی، تخریــب ابنيــۀ ب
پرداختــن بــه مقولــۀ گردشــگری را در ایــن اســتان اجتناب ناپذیــر کرده انــد؛ بــر ایــن اســاس، پژوهــش حاضــر به 

دنبــال پاســخگویی بــه ســؤاالت زیــر اســت:
1. مهمتریــن شــاخص های طبيعــی و زیرســاخت های گردشــگری در شهرســتان های اســتان ایــام 

کدام انــد؟ 
2. وضعيت پراکنش شاخص های گردشگری در شهرستان های استان ایام چگونه است؟

مبانی نظری
»گردشــگری، معــادل فارســی واژۀ توریســم در زبان هــای انگليســی، فرانســه و آلمان اســت. واژۀ توریســم از دو 
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سعید ملکی - علیرضا پرویزیان - هاجر احمدی

بخــش تشــکيل شــده اســت: تــور؛ بــه معنــای ســفر، گشــت، مســافرت، ســياحت و ایســم، پســوندی اســت کــه 
اشــاره بــه مکتــب یــا اندیشــۀ فلســفی، مذهبــی، سياســی، ادبــی و غيــره دارد؛ بنابرایــن، توریســم؛ یعنــی مکتبــی 
ــون فارســی،  ــۀ فکــری آن، ســياحت و گردشــگری اســت«)کاظمی و همــکاران، 1390: 23(. »در مت کــه پای
معادل هــای گوناگونــی بــرای واژۀ توریســم آمــده اســت؛ ماننــد: گردشــگری، جهانگــردی، ســياحت، تفریــح؛ 
ــۀ ممکــن، واژۀ  ــن گزین ــه نظــر می رســد کــه بهتری ــف، ب ــاد مختل ــن ابع ــا در نظــر گرفت ــی ایرانگــردی. ب حت
ــن بخش هــای توســعه و  ــوان یکــی از کليدی تری ــه  عن گردشــگری اســت« )موحــد، 2007: 43(. »توریســم، ب
پيشــرفت دنيــای امــروز، دارای آثــار مختلــف مثبــت و بســيار مهمی اســت؛ اما در مقابــل، اثرات منفی گســترش 
بی  رویــه توریســم، چــه از لحــاظ اقتصــادی، سياســی و فرهنگــی، چــه از جهــت زیســت محيطی غيرقابــل انــکار 
اســت« )زاهــدی، 1385: 39(. »گردشــگري مي توانــد باعــث افزایــش درآمــد مــردم در مقصــد شــود؛ زیــرا پولي 
کــه گردشــگران در مقصــد خــرج مي کننــد، درآمــد را بــاال مي بــرد و بــا وضــع ماليــات نيــز پایه هــاي مالياتــي 
در کشــور افزایــش می یابــد؛ همچنيــن مي توانــد بــر محيــط، تأثيــرات مثبــت یــا منفــي بگــذارد. بــا اســتفاده از 
ــاي  ــازي محيط ه ــازي و بازس ــظ و بهس ــه حف ــوان ب ــد، مي ت ــت مي آی ــه دس ــگري ب ــه از گردش ــدي ک درآم
گردشــگرپذیر پرداخــت. بــا ورود مســافر یــا گردشــگر بــه هر مــکان و به تبــع آن، افزایــش درآمد، بودجــۀ الزم 
بــراي حفــظ آثــار تاریخــي و بــه طــور کلــي، محيــط گردشــگرپذیر بــه دســت مي-آید«)گی.چــاک، 1385: 
320(. »تأثيــر گردشــگري بــر شــهر، هــم از نظــر فعاليــت مســافرتي و امــور زیربنایــي بــراي پذیــرش و اســکان 
گردشــگران و هــم از نظــر تأثيرپذیــري مســتقيم از آنها، بســيار درخــور توجه اســت« )حاجی-نــژاد و همکاران، 
1388: 94(. »بــر اســاس چهــار دهــه تحقيقــات بانــک جهانــي، گردشــگري، بــه عنــوان اهرمــي قدرتمنــد در امر 
توســعه مــورد تأیيــد قــرار گرفته اســت؛ بــه طوري کــه مــروري بر مبانــي نظري صنعت گردشــگري، نقــش این 
صنعــت را بــه عنــوان عاملــي تأثيرگذار بر توســعه نشــان مي دهــد. گردشــگري و ســفر، تغييراتي در ناخــود آگاه 
همگانــي و ســامانۀ ارزش هــاي فــردي، الگوهــاي رفتــار، ســاختار جامعــه، شــيوۀ زندگــي و کيفيــت زندگــي بــه 
وجــود مــي آورد« )همــان: 102(؛ »در واقــع مي تــوان گفــت کــه امــروزه گردشــگري، مفيدتریــن بخــش صنعتي 
ــر 100  ــغ ب جهــان اســت و حــدود 13 درصــد از توليــد ناخالــص ملــي را تشــکيل مي دهــد. ایــن صنعــت، بال
ميليــون کارمنــد و بيشــترین نيــروي انســاني را بــه کار مي گيــرد« )همــان: 103(. »بــه دليــل تأثيــر فرصت هــاي 
شــغلي ناشــي از گردشــگري بــر جمعيت پذیــري مناطــق و افزایــش تقاضــاي کاربري هــاي مســکوني، مقولــۀ 
اشــتغال، جایــگاه ویــژه اي در برنامه ریــزي کاربــري اراضــي شــهري دارد؛ چراکــه بــه واســطۀ ایجــاد مشــاغل 
اصلــي، مشــاغل تبعــي نيــز شــکل مي گيرنــد کــه البتــه هــر یــک از آنهــا در استقرارشــان بــه اراضي معينــي براي 
فعاليــت نيــاز دارنــد« )پورمحمــدي، 1387: 23(؛ »در واقــع گردشــگري، بــه مثابــه صنعتــي مؤثــر و تأثيرگــذار بر 
جوامــع، توانســته اســت توجــه سياســت گذاران و برنامه ریــزان را بــه خــود جلــب کنــد. ایــن صنعــت، فعاليتــي 
گســترده اســت کــه تأثيــرات اقتصــادي، اجتماعــي، فرهنگــي و زیســت محيطي مهمــي را بــا خــود بــه همــراه 
ــارۀ گردشــگری  دارد و هــر یــک در جــاي خــود، قابــل بحــث و بررســي اســت« )عليــزاده، 1382: 57(. »درب
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و پيامدهــای آن، نظریه هــای بســياری مطــرح شــده کــه یکــی از آنهــا نظریــۀ »ظرفيــت پذیــرش« اســت. ایــن 
نظریــه در بحــث زیســت محيطی گردشــگری، مفهومــی بســيار پراهميــت اســت و بيــان مــی دارد کــه با بــه پایان 
رســيدن )تکميــل شــدن( آن در یــک منطقــه، وجــود گردشــگران اضافــی بــه محيط زیســت آســيب می  رســاند 
و ميــزان رضایــت دیگــر گردشــگران نيــز تــا حــد قابــل توجهــی کــم می  شــود« )داس ویــل، 1386: 33(. »نتایــج 
مطالعــات، بيانگــر ایــن واقعيــت اســت کــه بــه دليــل ضعــف بنيــۀ مالــی، در اکثــر مــوارد بــرای ســرمایه گذاری 
در ســاخت هتل هــا، فروشــگاه های بــزرگ و ســایر زیربناهــای مــورد نيــاز گردشــگری، ســاکنان غيربومــی یــا 
خارجــی، وارد صحنــه می شــوند و اقــدام بــه ســرمایه گذاری می کننــد؛ حتــی اجنــاس مــورد نيــاز گردشــگران 
ــه  ــش از بعــد دیگــر، ب ــه آنجــا وارد می کنند«)توســيم، 1380: 239(. »کينــگ و همکاران را از ســایر مناطــق ب
بررســی دیــدگاه ســاکنان پرداخته انــد. آنهــا معتقدنــد کســانی کــه از فعاليت هــای گردشــگری، منافع شــخصی 
کســب می کننــد آن را خيلــی مثبــت ارزیابــی می نماینــد؛ امــا کســانی کــه منافع شــخصی عایدشــان نمی شــود، 
نگرشــی منفــی بــه آن دارند«)برایــان کينــگ و همــکاران، 1993: 665(. گردشــگری، در چارچــوب الگوهــای 
فضایــی خاصــی عمــل می کنــد و در راســتای انگيزه هــای متفاوتــی شــکل می گيــرد؛ جــدول شــمارۀ )1( برخی 

از مهمتریــن آنهــا را نشــان می دهــد:

5 
 

 رّت خٛد ثٝ سا س٤ضاٖثش٘بٔٝ ٚ ٌزاساٖ ػ٥بػت تٛرٝ اػت تٛا٘ؼتٝ ،رٛأْ ثش ٌزاستأح٥ش ٚ ٔؤحش كٙٔت٣ ٔخبثٝ
 ثب سا ٣ٕٟٔ ٔح٣ٌ٥ ص٤ؼت ٚ فش٣ٍٙٞ ارتٕب٣ٓ، التلبد٢، اتتأح٥ش وٝ اػت ٌؼتشدٜ فٔب٥ِت٣ ،كٙٔت ا٤ٗ. وٙذ

 دسثبس٠» (.57 :1382 ٥ّٓضادٜ،)« اػت ثشسػ٣ ٚ ثحج لبثُ ،خٛد رب٢ دس ٤ه ٞش ٚ داسد ٕٞشاٜ ثٝ خٛد
ا٤ٗ اػت. « ُشف٥ت دز٤شؽ» ١ِ٘ش٤ آٟ٘ب٤ى٣ اص  وٝ ٜثؼ٥بس٢ ٌٔشح ؿذ ٞب٢ٝ ِ٘ش٤ ،ٌشدؿٍش٢ ٚ د٥بٔذٞب٢ آٖ

ثب ثٝ دب٤بٖ سػ٥ذٖ  داسد وٝ ٚ ث٥بٖ ٣ٔ ا٥ٕٞت اػتٔف٣ٟٔٛ ثؼ٥بس دش ،ٔح٣ٌ٥ ٌشدؿٍش٢ دس ثحج ص٤ؼت ِ٘ش٤ٝ
سػب٘ذ ٚ ٥ٔضاٖ سهب٤ت )تى٥ُٕ ؿذٖ( آٖ دس ٤ه ٌٔٙمٝ، ٚرٛد ٌشدؿٍشاٖ اهبف٣ ثٝ ٔح٥ي ص٤ؼت آػ٥ت ٣ٔ

 ا٤ٗ ث٥بٍ٘ش ،ٌٔبِٔبت ٘تب٤ذ» (.33: 1386)داع ٤ُٚ،  «ؿٛدد٤ٍش ٌشدؿٍشاٖ ٥٘ض تب حذ لبثُ تٛر٣ٟ وٓ ٣ٔ
 ٞب٢ ٞب، فشٚؿٍبٜٞتُ ػبخت دس ٌزاس٢ػشٔب٤ٝ ثشا٢ ٔٛاسد اوخش دس ،ٔب٣ِ ١ث٥ٙ هٔف د٥ُِ ثٝ وٝ اػت ٚال٥ٔت

 ثٝ الذاْ ٚ ؿٛ٘ذ ٣ٔ كحٙٝ ٚاسد ،خبسر٣ ٤ب غ٥شث٣ٔٛ ػبوٙبٖ ،ٌشدؿٍش٢ ٥٘بص ٔٛسد ص٤شثٙبٞب٢ ػب٤ش ٚ ثضسي
)تٛػ٥ٓ، «وٙٙذ٣ٔ ٚاسد آ٘زب ثٝ ٔٙبًك ػب٤ش اص سا ٌشدؿٍشاٖ ٥٘بص ٔٛسد ارٙبع حت٣ ؛وٙٙذ٣ٔ ٌزاس٢ػشٔب٤ٝ
 وٝ وؼب٣٘ ٔٔتمذ٘ذ آٟ٘ب .٘ذاٝ دشداخت ٖبػبوٙ د٤ذٌبٜ ثشسػ٣ ثٝ ،د٤ٍش ثٔذ اص ٕٞىبسا٘ؾ ٚ و٥ًٙ» .(239: 1380

 وٝ وؼب٣٘ أب ؛ٕ٘ب٤ٙذ ٣ٔ اسص٤بث٣ ٔخجت خ٣ّ٥ سا آٖ وٙٙذ٣ٔ وؼت ؿخل٣ ٔٙبفْ ،ٞب٢ ٌشدؿٍش٢فٔب٥ِت اص
. (665 :1993)ثشا٤بٖ و٥ًٙ ٚ ٕٞىبساٖ، «داس٘ذ آٖ ثٝ ٔٙف٣ ٍ٘شؿ٣ ،ؿٛدٓب٤ذؿبٖ ٣ٕ٘ ؿخل٣ ٔٙبفْ

٣ٔ ٔتفبٚت٣ ؿىُ ٞب٢ ا٥ٍ٘ضٜ ساػتب٢ دس ٚ وٙذ٣ٔ ُٕٓ خبك٣ فوب٣٤ اٍِٛٞب٢ چبسچٛة دس ،ٌشدؿٍش٢
 دٞذ:٘ـبٖ ٣ٔ سا آٟ٘ب ٟٕٔتش٤ٗ اص ثشخ٣ (1)ؿٕبس٠  رذَٚ ٥ٌشد؛

 ّبٕ گشدؿگشاىٗي اًگ٘ضُهْوتش اص ثشخٖ .(1)ؿوبسٓ  جذٍل
 ثٟذاؿت٣ -دسٔب٣٘ ٔؼبئُ سفْ خ٤ٛـبٚ٘ذاٖ ٚ دٚػتبٖ د٤ذاس

 تفش٤ح٣ ٚ دال٤ُ ؿخل٣ خش٤ذٞب٢ ٞب ٚ وٙفشا٘غ ٞبٕ٘ب٤ـٍبٜ دس حوٛس
 ٚسصؿ٣ ٔؼبئُ فش٣ٍٙٞ ٥ٔشاث اص ثبصد٤ذ

 آٔٛصؿ٣ ٔؼبئُ بستٔزٞج٣ ٚ ص٤ ػفشٞب٢
 اداس٢ ٚ سٚصا٘ٝ ػفشٞب٢ ٔحُ ٚ ٔشاػٓ دس حوٛس

 (123: 1390ؿٟبث٥بٖ، ): ٔأخز

 فٔب٥ِت ثش ٓٛأُ ٔح٣ٌ٥ تأح٥ش ٔح٥ي، ٚ ٌشدؿٍش٢ و٣ّ ١ساثٌ ،ٞب٢ ٌشدؿٍش٢دس ٚالْ ؿبخق»
 ٚه٥ٔت حفبُت ٚ استمب رٟت ٔٛسد ٥٘بص ٚاوٙؾ ٚ ٔح٥ي س٢ٚ ثش ٌشدؿٍش٢ كٙٔت تأح٥ش ٌشدؿٍش٢،

: 1381)وٛوٛػ٥غ ٚ ٔىغ، «آٚسد ٣ٔ فشاٞٓ سا ٔختّف ٌشدؿٍش٢ ٞب٢ ٔىبٖ دس دب٤ذاس٢ رٟت دس ػ٥ؼتٓ
 ٞب٥ّ٥ٖٔٛ دز٤شا٢ ػبِٝ ٞش وٝ آ٤ٙذ٣ٔ ؿٕبس ثٝ رٟبٖ ٌشدؿٍش٢ ٔمبكذ تش٤ٗدشث٥ٙٙذٜ اص ؿٟشٞب أشٚصٜ». (57
ِٔٙٛس رزة ث٥ـتش ٌشدؿٍشاٖ ثٝ  ٞب ثٝدِٚت» .(102 :1388 ٕٞىبساٖ، ٚ ٘ظاد حبر٣)« ٌشدؿٍش٘ذ ٘فش

 ٞبثشا٢ ٥ٟٔب ػبختٗ ا٤ٗ ٌٛ٘ٝ ٔح٥ي س٤ض٢، ثٝ ثش٘بٔٝ؛ ٕٞچ٥ٙٗ، وؼت دسآٔذ ثبالتشٞب٢ ٌشدؿٍشدز٤ش ٔىبٖ

»در واقــع شــاخص های گردشــگری، رابطــۀ کلــي گردشــگري و محيــط، تأثيــر عوامــل محيطي بــر فعاليت 
ــا و حفاظــت  ــاز جهــت ارتق ــورد ني ــش م ــط و واکن ــر روي محي ــر صنعــت گردشــگري ب گردشــگري، تأثي
وضعيــت سيســتم در جهــت پایــداري در مکان هــاي مختلــف گردشــگري را فراهــم مي آورد«)کوکوســيس و 
مکــس، 1381: 57(. »امــروزه شــهرها از پربيننده تریــن مقاصــد گردشــگري جهــان بــه شــمار مي آینــد کــه هــر 
ســاله پذیــراي ميليون هــا نفــر گردشــگرند« )حاجي نــژاد و همــکاران، 1388: 102(. »دولت هــا به منظــور جــذب 
بيشــتر گردشــگران بــه مکان هــاي گردشــگرپذیر؛ همچنيــن، کســب درآمــد باالتــر، بــه برنامه ریــزي  بــراي مهيا 
ســاختن ایــن گونــه محيط هــا اقــدام می کننــد؛ بنابرایــن، گردشــگري، توانســته اســت بــه عاملــي تأثيرگــذار در 
تغييــر شــکل فضایــي مکان هــاي مــورد بازدیــد، بــدل شــود و چهــرۀ ایــن مکان هــا را نيــز تغييــر دهــد؛ البتــه 
بایــد گفــت کــه تأثيــرات گردشــگري، تنهــا تأثيــرات مثبت نيســتند؛ بلکــه عدم نظــارت بــر چگونگي اســتفاده 
از محيط هــاي گردشــگرپذیر، مي توانــد آنهــا را تخریــب کند«)گریفيــن، 1378: 10(. »الزم اســت همــگام بــا 
ــۀ  ــز توجــه شــود و خواســت ها و نيازهــاي جامع ــداري آن ني ــه پای ــراي توســعۀ گردشــگري، ب ــزي ب برنامه ری

سنجش کارایی و رتبه بندی شاخص های طبیعی و ...
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ميزبــان نيــز در نظــر گرفتــه شــود«)دبيلو.تی.او، 1378: 1(. »همــگام بــا توجــه بــه جامعــۀ ميزبــان نيــز الزم اســت 
خواســت و نيــاز گردشــگران مــورد توجــه قــرار گيــرد؛ زیــرا تجربه هــاي شــخصي گردشــگر، کليــد موفقيــت 
در راهبــرد توریســم اســت؛ از ایــن رو، راهبــرد موفــق توریســم بایــد شــرایطي را فراهــم کنــد کــه گردشــگران، 
تجربه هاي خوشــایندي داشــته باشــند« )حاجی نــژاد و همــکاران، 1388: 92(. ابراهيم پور و همــکاران )1389( در 
مقالــه ای بــا عنــوان »عوامــل مؤثر بــر رضایــت و وفاداري گردشــگران در اســتان اردبيــل )مطالعۀ مــوردی: منطقۀ 
گردشــگري ســرعين(«، شــاخص های رضایتمنــدی و وفــاداري را بررســی کردنــد و بــه ایــن نتيجــه رســيدند که 
در بيــن عوامــل ســازمانی و محيطــی با رضایت گردشــگران؛ همچنيــن، بين ایــن عوامل و رضایت گردشــگران 
بــا وفــاداري، رابطــۀ مثبــت و معنــاداري وجــود دارد. کاظمــی و همــکاران )1390( نيــز در مقالــۀ خــود بــا عنــوان 
»تأثيــر تصویــر ذهنــی گردشــگران بــر ارزش ادراک شــده از شــهرهاي ســاحلی دریــاي خــزر بــا تأکيــد بر نقش 
واســط کيفيــت عوامــل ادراک شــده«، شــاخص های تصویــر ذهنــی، کيفيــت ادراک شــده عوامــل ملمــوس و 
ناملمــوس بــه همــراه ارزش ادراک شــده را بررســی کردنــد و نتيجــه گرفتنــد که کيفيت ادراک شــده، نســبت به 
ارزش ادراک شــده از مهمتریــن پيامدهــاي تصویــر ذهنــی گردشــگران اســت. چينگ فــو و پی چــون1  )2013(، 

آســتاني و همــکاران )1391( و... نيــز در ایــن زمينــه مطالعاتــی داشــته اند.
ــه  ــد؛ چنانک ــر کرده ان ــار نظ ــاخص های آن اظه ــگري و ش ــۀ گردش ــۀ عرض ــياري در زمين ــان بس »محقق
پيــرس2)1981( عرضــۀ گردشــگري را شــامل: جاذبه هــا، حمــل و نقــل، اقامتگاه ها و تســهيات پشــتيباني کننده؛ 
ــر  ــاخت ها در نظ ــه و زیرس ــد، بيم ــي، خری ــات تفریح ــي، خدم ــات بانک ــفر، خدم ــات س ــر خدم ــد: دفات مانن
می گيــرد. اینســکيپ3 ، شــش عامــل: جاذبه هــا و فعاليت هــا، تأسيســات اقامتــي، تســهيات و خدمــات 
جهانگــردي، حمــل و نقــل، زیرســاخت ها و عناصــر نهــادي را بــه عنــوان عوامــل عرضــه برشــمرده اســت. هــر 
یــک از ایــن عوامــل داراي اجــزا یــا عناصــري اســت کــه بــه ایــن شــرح بيــان شــده اند: جاذبه هــا و فعاليت هــا: 
ــواع ویــژه؛ تأسيســات اقامتــي: هتــل، مهمان پذیــر و هتل آپارتمــان؛ ســایر تســهيات و  طبيعــي، فرهنگــي و ان
خدمــات جهانگــردي: عمليــات ســفر و گــردش؛ تأسيســات پذیرایــي؛ مراکــز خریــد، بانک هــا و صرافي هــا؛ 
تســهيات و خدمــات درمانــي و پســتي؛ حمــل و نقل: هوایــي، جــاده اي، ریلي، آبي؛ ســایر زیرســاخت ها: آب، 
بــرق، دفــع زبالــه، ارتباطــات راه دور و عناصــر نهــادي: ســاختار ســازماني )بخــش دولتــي و بخــش خصوصــي(، 
قوانيــن و مقــررات مربــوط بــه جهانگــردي، برنامه هــا و ســازمان هاي تعليــم و تربيت، ســرمایۀ مالي براي توســعۀ 
جاذبه هــا، اســتراتژي بازاریابــي و تبليغــات و هماهنگي تشــکياتي و تســهيات ســفر« )ابراهيــم زاده، 1393: 36(. 
»اســميت4  )2000( گردشــگری را به عنــوان شــبکه ای مرتبــط و متشــکل از گردشــگرها و خدمــات مربــوط بــه 
آن تعریــف مي کنــد؛ خدماتــی کــه بــراي تســهيل ســفر، فراهم و از آنها اســتفاده مي شــود. گردشــگر، براســاس 
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فصلنامه علمي- ترويجي

مصوبــات ســازمان جهانــِي جهانگــردي، فــردي اســت کــه بــراي داشــتن اوقاتــي خــوش، حداقــل بــراي یــک 
شــب، بــه مســافرت بــرود. دربــارۀ جهانگــردان بين المللــي، ایــن مــدت نبایــد بيشــتر از یکســال و بــراي مســافران 
داخلــي، بيشــتر از شــش مــاه باشــد؛ همچنيــن، هــدف اصلــي گردشــگر از ســفر مي بایــد تنهــا بازدیــد از نقــاط 
دیدنــی باشــد، نــه اینکــه بــراي فعاليت هــاي مختلــف اقتصــادي، کســب منافــع مــادي و غيــره بــه منطقــه ســفر 

کــرده باشــد« )راودراد و حاجی محمــدی، 1389: 64(. 

روش شناسی تحقيق
پژوهــش حاضــر، بــه عنــوان یــک مطالعــۀ کاربــردي، بــا رویکــرد توصيفــي- تحليلــي بــه انجــام رســيده اســت. 
ــرای  ــه اي و ب ــات و اســناد کتابخان ــه اهــداف پژوهــش از مطالع ــا جهــت دســتيابي ب ــراي گــردآوري داده ه ب
ــه شــاخص هاي پژوهــش از ســالنامۀ آمــاري ســال 1392 اســتان  ــوط ب گــردآوري اطاعــات و داده هــاي مرب
ایــام و منابــع آمــاري اســتانداري اســتفاده شــده اســت. جهــت تجزیــه و تحليــل اطاعــات در بخــش رتبه بندی 
شهرســتان های مــورد پژوهــش، از مــدل تحليــل سلســله مراتبــي تاپســيس؛ بــرای شناســایي تأثيــر شــاخص هاي 
ــت  ــزار  spss و جه ــط نرم اف ــيوني در محي ــرازش رگرس ــل ب ــدل تحلي ــتان، از م ــگری اس ــب در گردش منتخ
ــرای ســنجش شــاخص های  ــزار GIS اســتفاده شــده اســت. ب ــز از نرم اف ــی ني ــی- مکان ــع فضای نمایــش توزی
گردشــگری اســتان ایــام، بــا اســتفاده از داده هــاي منــدرج در ســالنامۀ آماري اســتان و منابــع آماري اســتانداري 
اســتان، از 20 شــاخص فرعــي در قالــب 4 شــاخص کلــي: زیرســاخت های مذهبــی- فرهنگــی، راه و دسترســی، 
آموزشــی1  - بهداشــتی و فاکتورهــای طبيعــی اســتفاده شــده اســت. نمــودار شــمارۀ )1( مــدل مفهومــی تحقيــق 

ــد. ــان می ده را نش
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 ثخؾ ٚ دِٚت٣ )ثخؾ ػبصٔب٣٘ ػبختبس ٟ٘بد٢: ٓٙبكش ٚ دٚس ساٜ استجبًبت صثبِٝ، دفْ ثشق، آة، ٞب:ص٤شػبخت

 ثشا٢ ٔب٣ِ ١ػشٔب٤ تشث٥ت، ٚ ت٥ّٔٓ ٞب٢ػبصٔبٖ ٚ ٞبثش٘بٔٝ ٢،رٟبٍ٘شد ثٝ ٔشثٛى ٔمشسات ٚ لٛا٥٘ٗ خلٛك٣(،

: 1393صادٜ،  )اثشا٥ٞٓ« تؼ٥ٟالت ػفش ٚ تـى٥الت٣ ٕٞب٣ٍٙٞ ٚ ٚ تج٥ّغبت ثبصاس٤بث٣ اػتشاتظ٢ ٞب،ربرثٝ ١تٛػٔ
 آٖ ثٝ ٔشثٛى خذٔبت ٚ ٌشدؿٍشٞب اص ٔتـىُ ٚ ٔشتجي ا٢ٓٙٛاٖ ؿجىٝثٝ سا ( ٌشدؿٍش2000٢) 1اػ٥ٕت»(. 36

 ٔلٛثبت ثشاػبع ٌشدؿٍش، ؿٛد.٣ٔ اػتفبدٜ آٟ٘ب اص ٚ فشاٞٓ ،ػفش تؼ٥ُٟ وٝ ثشا٢ وٙذ؛ خذٔبت٣ٔ٣ تٔش٤ف
 ٔؼبفشت ثٝ ٤ه ؿت، ثشا٢ حذالُ خٛؽ، اٚلبت٣ داؿتٗ اػت وٝ ثشا٢ فشد٢ ٢،رٟبٍ٘شد رٟب٣ِ٘ ػبصٔبٖ

 ؿؾ ٔبٜ اص ث٥ـتش ،داخ٣ّ ٔؼبفشاٖ ثشا٢ ٚ ٤ىؼبَ اص ث٥ـتش ٘جب٤ذ ٔذت ا٤ٗ ا٣ِّّٕ،ث٥ٗ اٖرٟبٍ٘شد دسثبس٠ ثشٚد.
 ثشا٢ ا٤ٙىٝ ٘ٝ ثبؿذ، د٤ذ٣٘ ٘مبى اص ثبصد٤ذ تٟٙبثب٤ذ ٣ٔ ػفش اص ٌشدؿٍش اك٣ّ ٞذف ،؛ ٕٞچ٥ٙٗثبؿذ

ذ٢، ٔحٕ )ساٚدساد ٚ حبر٣« ٌٔٙمٝ ػفش وشدٜ ثبؿذ ثٝ غ٥شٜ ٚ ٔبد٢ ٔٙبفْ وؼت ،التلبد٢ ٔختّف ٞب٢ فٔب٥ِت
1389 :64 .) 

 

 تحق٘ق ؿٌبػٖسٍؽ
 ثشا٢ اػت. سػ٥ذٜ ا٘زبْ ثٝ تح٣ّ٥ّ -تٛك٥ف٣ س٤ٚىشد ثب، وبسثشد٢ ٌٔب١ِٔ ٤ه ٓٙٛاٖ ثٝ حبهش، دظٚٞؾ

 ثشا٢ ٌشدآٚس٢ ٚ ا٢وتبثخب٘ٝ اػٙبد ٚ ٌٔبِٔبت اص دظٚٞؾ اٞذاف ثٝ دػت٥بث٣ رٟت ٞب دادٜ ٌشدآٚس٢
 آٔبس٢ ٔٙبثْ ٚا٤الْ اػتبٖ  1392ػبَ  آٔبس٢ ػبِٙب١ٔ اص دظٚٞؾ ٞب٢ؿبخق ثٝ ٔشثٛى ٢ٞب دادٜ ٚ اًالٓبت

 ٔٛسد ٞب٢ثٙذ٢ ؿٟشػتبٖستجٝ ثخؾ دس اًالٓبت تح٥ُّ ٚ تزض٤ٝ رٟتاػت.  ؿذٜ اػتب٘ذاس٢ اػتفبدٜ
 ٌشدؿٍش٢ دس ٔٙتخت ٞب٢ؿبخق تأح٥ش ؿٙبػب٣٤ثشا٢  ؛تبدؼ٥غ ٔشاتج٣ ػّؼّٝ تح٥ُّ ٔذَ اص ،دظٚٞؾ

 ٥٘ض ٔىب٣٘ -رٟت ٕ٘ب٤ؾ تٛص٤ْ فوب٣٤ٚ  spss افضاس  ٘شْ ٔح٥ي دس سٌشػ٣٘ٛ٥ ثشاصؽ تح٥ُّ اص ٔذَ ،اػتبٖ
 ٢ٞب دادٜ اص اػتفبدٜ ثب ،ٞب٢ ٌشدؿٍش٢ اػتبٖ ا٤الْزؾ ؿبخقثشا٢ ػٙ اػت. ؿذٜ اػتفبدٜ GISافضاس اص ٘شْ
 ؿبخق 4 لبِت دس فش٣ٓ ؿبخق 20 اص ،اػتبٖ اػتب٘ذاس٢ آٔبس٢ ٔٙبثْ ٚ اػتبٖ آٔبس٢ ػبِٙب١ٔ دس ٔٙذسد

 اػتفبدٜ ثٟذاؿت٣ ٚ فبوتٛسٞب٢ ًج٣ٔ٥ - 2فش٣ٍٙٞ، ساٜ ٚ دػتشػ٣، آٔٛصؿ٣ -ٞب٢ ٔزٞج٣ص٤شػبخت :و٣ّ
 دٞذ.٘ـبٖ ٣ٔٔذَ ٔف٣ٟٔٛ تحم٥ك سا  (1)٠ ٕ٘ٛداس ؿٕبس .اػت ؿذٜ

 

 هذل هفَْهٖ تحق٘ق  .(1)ٓ ؿوبس ًوَداس

                                                           
1. Smith 

 ؿٛد.. اص ا٤ٗ ِ٘ش حبئض ا٥ٕٞت اػت وٝ دس صٔبٖ ت٥ٌٔالت تبثؼتب٣٘ ٚ ٥ٓذ ٘ٛسٚص ثٝ ٓٙٛاٖ اػىبٖ ٌشدؿٍشاٖ اػتفبدٜ ٣ٔ 2
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 1395، ٍ٘بس٘ذٌبٖ: تشػ٥ٓ

 
 TOPSIS هشاتجٖ ػلؼلِ تحل٘ل سٍؽ ػولکشدٕ هشاحل ٍ سٗبض٘بتٖ ػبختبس

ٔحممبٖ ٚ ٔٛسد اػتفبد٠ وٝ  ٘ذاسائٝ وشدسا  «آَٚؽ ؿجبٞت ثٝ ٌض١ٙ٤ ا٤ذٜس» 1981دس ػبَ  ،٤ٖٛ ٚ ٞٛاً٘
ا٘تخبث٣، ثب٤ذ وٕتش٤ٗ  ١ا٤ٗ ٔفْٟٛ اػتٛاس اػت وٝ ٌض٤ٙاػبع ا٤ٗ تى٥ٙه، ثش . لشاس ٌشفتوبسثشاٖ ٔختّف 

)ثذتش٤ٗ  آَ ٔٙف٣حُ ا٤ذٜ)ثٟتش٤ٗ حبِت ٕٔىٗ( ٚ ث٥ـتش٤ٗ فبكّٝ سا ثب ساٜ آَ ٔخجتحُ ا٤ذٜفبكّٝ سا ثب ساٜ
افضا٤ـ٣ ٤ب  ،حبِت ٕٔىٗ( داؿتٝ ثبؿذ. فشم ثش ا٤ٗ اػت وٝ ٌّٔٛث٥ت ٞش ؿبخق، ثٝ ًٛس ٤ىٙٛاخت

ٞب٢ اػتبٖ ؿٟشػتبٖ ٌشدؿٍش٢ دس ٞب٢ٞب٢ ًج٣ٔ٥ ٚ ص٤شػبختثٙذ٢ ؿبخقستجٝوبٞـ٣ اػت. رٟت 
ّ٘ٛ  .ذؿتـى٥ُ  ،ٚ ٔبتش٤غ اػتب٘ذاسد ٔم٥بعث٣ ،ٞب دادٜ ٥٘ض دس ادأٌٝشد٤ذ؛ ، تـى٥ُ ا٥ِٚٝا٤الْ، اثتذا ٔبتش٤غ 

ٞب٢ ٔتفبٚت  ػبص٢ ٔم٥بعرٟت ٤ىؼبٖ وٝ ثب اػتفبدٜ اص سٚؽ ٘ٛسْ ثٛدٜ ،ػبص٢ دس ا٤ٗ تى٥ٙهٔم٥بع ث٣
 ثشا٢ تزض٤ٝ ٚ تح٥ُّ دس ٔذَ اػتفبدٜ ؿذٜ اػت: ٞب دادٜ
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ijj
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 i (i=1,2,3,…m ) ١ّٕٓىشد ٌض٤ٙ j  ،ٚ  Xij اص ِ٘ش ؿبخق i ١ٌض٤ٙ ٠ؿذ ٔم٥بعٔمذاس ث٣ ijr،دس ا٤ٗ ساثٌٝ
خلٛك٥ت  nٌض٤ٙٝ ٚ  mصٔب٣٘ وٝ  ،دس ٚالْ ؛ثبؿذ دس ٔبتش٤غ تل٥ٕٓ ٣ٔ (j=1,2,3,…n) دس ساثٌٝ ثب ٥ٔٔبس

ٝ   ٘ـبٖ دادٜ ٣ٔ Xiٚرٛد داسد آِتش٘بت٥ٛٞب٢ ٔختّف ٚرٛد داس٘ذ وٝ ثب  ٝ  ،ؿٛد. ثرشا٢ ٞرش ٌض٤ٙر ا٢ اص ٔزٕٛٓر
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ٝ   ٘ـبٖ دادٜ ٣ٔ Xiٚرٛد داسد آِتش٘بت٥ٛٞب٢ ٔختّف ٚرٛد داس٘ذ وٝ ثب  ٝ  ،ؿٛد. ثرشا٢ ٞرش ٌض٤ٙر ا٢ اص ٔزٕٛٓر

1. از این نظر حائز اهمیت است که در زمان تعطیالت تابستانی و عید نوروز به عنوان اسکان گردشگران استفاده می شود.

سنجش کارایی و رتبه بندی شاخص های طبیعی و ...
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TOPSIS ساختار ریاضياتي و مراحل عملکردي روش تحليل سلسله مراتبي
یــون و هوانــگ، در ســال 1981 »روش شــباهت بــه گزینــۀ ایــده آل« را ارائــه کردنــد کــه مــورد اســتفادۀ محققان 
و کاربــران مختلــف قــرار گرفــت. اســاس ایــن تکنيــک، بــر ایــن مفهــوم اســتوار اســت کــه گزینــۀ انتخابــی، 
بایــد کمتریــن فاصلــه را بــا راه حــل ایــده آل مثبــت )بهتریــن حالــت ممکــن( و بيشــترین فاصلــه را بــا راه حــل 
ایــده آل منفــی )بدتریــن حالــت ممکــن( داشــته باشــد. فــرض بــر این اســت کــه مطلوبيت هر شــاخص، بــه طور 
یکنواخــت، افزایشــی یــا کاهشــی اســت. جهــت رتبه بندی شــاخص های طبيعی و زیرســاخت های گردشــگری 
ــاس و  ــز داده هــا، بی مقي ــه ني ــد؛ در ادام ــه، تشــکيل گردی ــدا ماتریــس اولي ــام، ابت در شهرســتان های اســتان ای
ــوده  ــورم ب ــا اســتفاده از روش ن ــوع بی مقياس ســازی در ایــن تکنيــک، ب ماتریــس اســتاندارد، تشــکيل شــد. ن
کــه جهــت یکسان ســازی مقياس هــای متفــاوت داده هــا بــرای تجزیــه و تحليــل در مــدل اســتفاده شــده اســت:
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 1395، ٍ٘بس٘ذٌبٖ: تشػ٥ٓ

 
 TOPSIS هشاتجٖ ػلؼلِ تحل٘ل سٍؽ ػولکشدٕ هشاحل ٍ سٗبض٘بتٖ ػبختبس

ٔحممبٖ ٚ ٔٛسد اػتفبد٠ وٝ  ٘ذاسائٝ وشدسا  «آَٚؽ ؿجبٞت ثٝ ٌض١ٙ٤ ا٤ذٜس» 1981دس ػبَ  ،٤ٖٛ ٚ ٞٛاً٘
ا٘تخبث٣، ثب٤ذ وٕتش٤ٗ  ١ا٤ٗ ٔفْٟٛ اػتٛاس اػت وٝ ٌض٤ٙاػبع ا٤ٗ تى٥ٙه، ثش . لشاس ٌشفتوبسثشاٖ ٔختّف 

)ثذتش٤ٗ  آَ ٔٙف٣حُ ا٤ذٜ)ثٟتش٤ٗ حبِت ٕٔىٗ( ٚ ث٥ـتش٤ٗ فبكّٝ سا ثب ساٜ آَ ٔخجتحُ ا٤ذٜفبكّٝ سا ثب ساٜ
افضا٤ـ٣ ٤ب  ،حبِت ٕٔىٗ( داؿتٝ ثبؿذ. فشم ثش ا٤ٗ اػت وٝ ٌّٔٛث٥ت ٞش ؿبخق، ثٝ ًٛس ٤ىٙٛاخت

ٞب٢ اػتبٖ ؿٟشػتبٖ ٌشدؿٍش٢ دس ٞب٢ٞب٢ ًج٣ٔ٥ ٚ ص٤شػبختثٙذ٢ ؿبخقستجٝوبٞـ٣ اػت. رٟت 
ّ٘ٛ  .ذؿتـى٥ُ  ،ٚ ٔبتش٤غ اػتب٘ذاسد ٔم٥بعث٣ ،ٞب دادٜ ٥٘ض دس ادأٌٝشد٤ذ؛ ، تـى٥ُ ا٥ِٚٝا٤الْ، اثتذا ٔبتش٤غ 

ٞب٢ ٔتفبٚت  ػبص٢ ٔم٥بعرٟت ٤ىؼبٖ وٝ ثب اػتفبدٜ اص سٚؽ ٘ٛسْ ثٛدٜ ،ػبص٢ دس ا٤ٗ تى٥ٙهٔم٥بع ث٣
 ثشا٢ تزض٤ٝ ٚ تح٥ُّ دس ٔذَ اػتفبدٜ ؿذٜ اػت: ٞب دادٜ

2
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 i (i=1,2,3,…m ) ١ّٕٓىشد ٌض٤ٙ j  ،ٚ  Xij اص ِ٘ش ؿبخق i ١ٌض٤ٙ ٠ؿذ ٔم٥بعٔمذاس ث٣ ijr،دس ا٤ٗ ساثٌٝ
خلٛك٥ت  nٌض٤ٙٝ ٚ  mصٔب٣٘ وٝ  ،دس ٚالْ ؛ثبؿذ دس ٔبتش٤غ تل٥ٕٓ ٣ٔ (j=1,2,3,…n) دس ساثٌٝ ثب ٥ٔٔبس

ٝ   ٘ـبٖ دادٜ ٣ٔ Xiٚرٛد داسد آِتش٘بت٥ٛٞب٢ ٔختّف ٚرٛد داس٘ذ وٝ ثب  ٝ  ،ؿٛد. ثرشا٢ ٞرش ٌض٤ٙر ا٢ اص ٔزٕٛٓر

در این رابطه،  مقدار بی مقياس شدۀ گزینۀ i از نظر شاخص j ، و  Xij عملکرد گزینۀ m…,1,2,3=i(  i( در 
رابطه با معيار )n…,1,2,3=j( در ماتریس تصميم می باشد؛ در واقع، زمانی که m گزینه و n خصوصيت وجود 
دارد آلترناتيوهای مختلف وجود دارند که با Xi نشان داده می شود. برای هر گزینه، مجموعه ای از معيارها وجود 
دارد که مقدار آن به صورت Xij نشان داده می شود؛ به عبارتی Xij مقدار خصوصيت jام می باشد. برای محاسبۀ 

وزن شاخص های 50 گانه نيز از تکنيک آنتروپی استفاده شد که شامل مراحل زیر است؛
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ْ اjٔمرذاس خلٛكر٥ت    Xijثٝ ٓجربست٣   ؛ؿٛد٘ـبٖ دادٜ ٣ٔ ٥ٔٔXijبسٞب ٚرٛد داسد وٝ ٔمذاس آٖ ثٝ كٛست 
ورٝ ؿربُٔ ٔشاحرُ ص٤رش      ؿذاص تى٥ٙه آ٘تشٚد٣ اػتفبدٜ  ٥٘ض ٌب٘ٝ 50ٞب٢ ؿبخق ٔحبػج١ ٚصٖ ثشا٢ .ثبؿذ٣ٔ

 اػت؛ 
(                                                jEآ٘تشٚد٣ ) ٔحبػج١ ٔمذاساِف( 
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 ،هشة ٚ ٔبتش٤غ ٔٛصٖٚ ،ٞب، ٔمبد٤ش اػتب٘ذاسد ؿذٜ دس ٚصٖ ٔشثٛىٞش ٤ه اص ؿبخل٣ ٔحبػج١ ٚصٖثٔذ اص 
Si)آَ  ثشا٢ آِتش٘بت٥ٛ ا٤ذٜ ا٥ٔٔ٢بس فبكّٝ ،ٞب٢ اػتبٖ ا٤الْؿٟشػتبٖثشا٢ ٞش ٤ه اص  ،دس ادأٝ ؛تـى٥ُ ٌشد٤ذ ) 

Si)ٚ آِتش٘بت٥ٛ حذالُ  )  ٝٔٙبًكا٢، هش٤ت ا٤ِٛٚت ٞش ٤ه اص ٥ٔٔبسٞب٢ فبكّٝ ١دغ اص ٔحبػج ؿذ؛ٔحبػج 
 ٠دٞٙذ ٘ـبٖ 1ث٥ٗ كفش ٚ ٤ه دس ٘ٛػبٖ اػت.  ،هش٤ت ا٤ِٛٚتٔمذاس وٝ ٔحبػجٝ ٌشد٤ذ. الصْ ثٝ روش اػت 

ٞش  (Ci*)ا٢، هش٤ت ا٤ِٛٚت ٥ٔٔبسٞب٢ فبكّٝ ١دغ اص ٔحبػج ؛وٕتش٤ٗ ستجٝ اػت دٞٙذ٠ ٘ـبٖ 0ثبالتش٤ٗ ستجٝ ٚ 
 دس ا٤ٗ ساػتب ؛دس ٘ٛػبٖ اػت 1ٚ  0ث٥ٗ  ٔمذاس وٝ روش اػت ؿب٤بٖٔحبػجٝ ٌشد٤ذ.  ٞب٢ ا٤الْؿٟشػتب٤ٖه اص 

1;  Ci* ٖ0ثبالتش٤ٗ ستجٝ ٚ  دٞٙذ٠ ٘ـب;  Ci* ٖآ٤ذ:اص ًش٤ك ص٤ش ثٝ دػت ٣ٔ وٝ وٕتش٤ٗ ستجٝ اػت ٠دٞٙذ ٘ـب 

  
i

i
i i

dCL
d d



 
  

 ٠ٓالٚٝ ث ،آَ ٔٙف٣ آٖ ٌض٤ٙٝفبكّٝ اص ا٤ذٜثش آَ ٔٙف٣ ٞش ٌض٤ٙٝ  حبكُ تمؼ٥ٓ فبكّٝ اص ا٤ذٜ ، CLٔمذاس
 .ثبؿذ٣ٔآَ ٔخجت آٖ ٌض٤ٙٝ فبكّٝ اص ا٤ذٜ

 

 تحق٘ق جغشاف٘بٖٗ قلوشٍ

بعد از محاسبۀ وزن هر یک از شاخصی ها، مقادیر استاندارد شده در وزن مربوط، ضرب و ماتریس موزون، 
Si + تشکيل گردید؛ در ادامه، برای هر یک از شهرستان های استان ایام، معيار فاصله ای برای آلترناتيو ایده آل )

Si( محاسبه شد؛ پس از محاسبۀ معيارهای فاصله ای، ضریب اولویت هر یک از مناطق  − ( و آلترناتيو حداقل ) 
محاسبه گردید. الزم به ذکر است که مقدار ضریب اولویت، بين صفر و یک در نوسان است. 1 نشان دهندۀ 
باالترین رتبه و 0 نشان دهندۀ کمترین رتبه است؛ پس از محاسبۀ معيارهای فاصله ای، ضریب اولویت )*Ci( هر 

سعید ملکی - علیرضا پرویزیان - هاجر احمدی
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یک از شهرستان های ایام محاسبه گردید. شایان ذکر است که مقدار بين 0 و 1 در نوسان است؛ در این راستا 
Ci  =1* نشان دهندۀ باالترین رتبه و Ci  =0* نشان دهندۀ کمترین رتبه است که از طریق زیر به دست می آید:
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ْ اjٔمرذاس خلٛكر٥ت    Xijثٝ ٓجربست٣   ؛ؿٛد٘ـبٖ دادٜ ٣ٔ ٥ٔٔXijبسٞب ٚرٛد داسد وٝ ٔمذاس آٖ ثٝ كٛست 
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 ،هشة ٚ ٔبتش٤غ ٔٛصٖٚ ،ٞب، ٔمبد٤ش اػتب٘ذاسد ؿذٜ دس ٚصٖ ٔشثٛىٞش ٤ه اص ؿبخل٣ ٔحبػج١ ٚصٖثٔذ اص 
Si)آَ  ثشا٢ آِتش٘بت٥ٛ ا٤ذٜ ا٥ٔٔ٢بس فبكّٝ ،ٞب٢ اػتبٖ ا٤الْؿٟشػتبٖثشا٢ ٞش ٤ه اص  ،دس ادأٝ ؛تـى٥ُ ٌشد٤ذ ) 

Si)ٚ آِتش٘بت٥ٛ حذالُ  )  ٝٔٙبًكا٢، هش٤ت ا٤ِٛٚت ٞش ٤ه اص ٥ٔٔبسٞب٢ فبكّٝ ١دغ اص ٔحبػج ؿذ؛ٔحبػج 
 ٠دٞٙذ ٘ـبٖ 1ث٥ٗ كفش ٚ ٤ه دس ٘ٛػبٖ اػت.  ،هش٤ت ا٤ِٛٚتٔمذاس وٝ ٔحبػجٝ ٌشد٤ذ. الصْ ثٝ روش اػت 

ٞش  (Ci*)ا٢، هش٤ت ا٤ِٛٚت ٥ٔٔبسٞب٢ فبكّٝ ١دغ اص ٔحبػج ؛وٕتش٤ٗ ستجٝ اػت دٞٙذ٠ ٘ـبٖ 0ثبالتش٤ٗ ستجٝ ٚ 
 دس ا٤ٗ ساػتب ؛دس ٘ٛػبٖ اػت 1ٚ  0ث٥ٗ  ٔمذاس وٝ روش اػت ؿب٤بٖٔحبػجٝ ٌشد٤ذ.  ٞب٢ ا٤الْؿٟشػتب٤ٖه اص 

1;  Ci* ٖ0ثبالتش٤ٗ ستجٝ ٚ  دٞٙذ٠ ٘ـب;  Ci* ٖآ٤ذ:اص ًش٤ك ص٤ش ثٝ دػت ٣ٔ وٝ وٕتش٤ٗ ستجٝ اػت ٠دٞٙذ ٘ـب 
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 ٠ٓالٚٝ ث ،آَ ٔٙف٣ آٖ ٌض٤ٙٝفبكّٝ اص ا٤ذٜثش آَ ٔٙف٣ ٞش ٌض٤ٙٝ  حبكُ تمؼ٥ٓ فبكّٝ اص ا٤ذٜ ، CLٔمذاس
 .ثبؿذ٣ٔآَ ٔخجت آٖ ٌض٤ٙٝ فبكّٝ اص ا٤ذٜ

 

 تحق٘ق جغشاف٘بٖٗ قلوشٍ

مقدار CL ، حاصل تقسيم فاصله از ایده آل منفی هر گزینه بر فاصله از ایده آل منفی آن گزینه، به عاوۀ فاصله 
از ایده آل مثبت آن گزینه می باشد.

قلمرو جغرافيایی تحقيق
اســتان ایــام در باختــر کشــور ایــران و در ناحيــه ای کوهســتانی و نيمــه گــرم، قــرار گرفتــه و بــا 19044 کيلومتــر 
مربــع، در حــدود 1/2 درصــد مســاحت کل کشــور را تشــکيل داده اســت. این اســتان با مرکزیت شــهر ایــام، از 
غرب با کشــور عراق، از جنوب با اســتان خوزســتان، از شــرق با اســتان لرســتان و از شــمال با اســتان کرمانشــاه، 
همســایه اســت. اســتان ایــام، طبــق جدید تریــن تقســيم بندی، 10 شهرســتان دارد )امان پــور و همــکاران، 1394: 

16(. نقشــۀ شــمارۀ )1( موقعيــت شهرســتان های اســتان ایــام را در ســال 1392 نشــان می دهــد.
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، و٥ّٛٔتش ٔشثْ 19044ثب  ٚ لشاس ٌشفتٝ ،ا٢ وٛٞؼتب٣٘ ٚ ٥ٕ٘ٝ ٌشْ ٚ دس ٘بح٥ٝوـٛس ا٤شاٖ اػتبٖ ا٤الْ دس ثبختش 
اص غشة ثب  ،ؿٟش ا٤الْ ٤تٔشوض ثب اػتبٖا٤ٗ  دادٜ اػت.دسكذ ٔؼبحت وُ وـٛس سا تـى٥ُ  2/1حذٚد دس 

 ٕٞؼب٤ٝ ،ِشػتبٖ ٚ اص ؿٕبَ ثب اػتبٖ وشٔب٘ـبٜوـٛس ٓشاق، اص رٙٛة ثب اػتبٖ خٛصػتبٖ، اص ؿشق ثب اػتبٖ 
٘مـ١  (.16: 1394دٛس ٚ ٕٞىبساٖ،  )أبٖ ؿٟشػتبٖ داسد 10 ،ثٙذ٢تش٤ٗ تمؼ٥ٓرذ٤ذ ًجك ،ا٤الْاػتبٖ  اػت.
 .دٞذ٘ـبٖ ٣ٔ 1392ا٤الْ سا دس ػبَ  اػتبٖ ٞب٢ٔٛل٥ٔت ؿٟشػتبٖ (٠1 )ؿٕبس

 
  1991اٗالم دس ػبل  اػتبى ّبٕهَقؼ٘ت ؿْشػتبى .(1ٓ )ًقـٔ ؿوبس

 (1991 ،ًگبسًذگبى) :تشػ٘ن
 

 

 

  پظٍّؾّبٕ ٗبفتِ

 ثٝ تٛرٝ ثب ،اػتبٖ ا٤الْ دس ٌشدؿٍش٢ ٔٙتخت ٞب٢ؿبخق ثٙذ٢جٝتدشاوٙؾ ٚ س ٚه٥ٔت اسص٤بث٣ ثشا٢
 رذَٚؿذ.  ٔجبدست ٥ٌش٢ تحم٥كٔبتش٤غ تل٥ٕٓ تـى٥ُ ثٝ اػتبٖ، آٔبس٢ ػبِٙب١ٔ اص آٔذٜ دػت ثٝ آٔبسٞب٢

 دٞذ.٥ٌش٢ تحم٥ك سا ٘ـبٖ ٣ٔٔبتش٤غ تل٥ٕٓ (2) ٠ؿٕبس
11 

 

، و٥ّٛٔتش ٔشثْ 19044ثب  ٚ لشاس ٌشفتٝ ،ا٢ وٛٞؼتب٣٘ ٚ ٥ٕ٘ٝ ٌشْ ٚ دس ٘بح٥ٝوـٛس ا٤شاٖ اػتبٖ ا٤الْ دس ثبختش 
اص غشة ثب  ،ؿٟش ا٤الْ ٤تٔشوض ثب اػتبٖا٤ٗ  دادٜ اػت.دسكذ ٔؼبحت وُ وـٛس سا تـى٥ُ  2/1حذٚد دس 

 ٕٞؼب٤ٝ ،ِشػتبٖ ٚ اص ؿٕبَ ثب اػتبٖ وشٔب٘ـبٜوـٛس ٓشاق، اص رٙٛة ثب اػتبٖ خٛصػتبٖ، اص ؿشق ثب اػتبٖ 
٘مـ١  (.16: 1394دٛس ٚ ٕٞىبساٖ،  )أبٖ ؿٟشػتبٖ داسد 10 ،ثٙذ٢تش٤ٗ تمؼ٥ٓرذ٤ذ ًجك ،ا٤الْاػتبٖ  اػت.
 .دٞذ٘ـبٖ ٣ٔ 1392ا٤الْ سا دس ػبَ  اػتبٖ ٞب٢ٔٛل٥ٔت ؿٟشػتبٖ (٠1 )ؿٕبس

 
  1991اٗالم دس ػبل  اػتبى ّبٕهَقؼ٘ت ؿْشػتبى .(1ٓ )ًقـٔ ؿوبس

 (1991 ،ًگبسًذگبى) :تشػ٘ن
 

 

 

  پظٍّؾّبٕ ٗبفتِ

 ثٝ تٛرٝ ثب ،اػتبٖ ا٤الْ دس ٌشدؿٍش٢ ٔٙتخت ٞب٢ؿبخق ثٙذ٢جٝتدشاوٙؾ ٚ س ٚه٥ٔت اسص٤بث٣ ثشا٢
 رذَٚؿذ.  ٔجبدست ٥ٌش٢ تحم٥كٔبتش٤غ تل٥ٕٓ تـى٥ُ ثٝ اػتبٖ، آٔبس٢ ػبِٙب١ٔ اص آٔذٜ دػت ثٝ آٔبسٞب٢

 دٞذ.٥ٌش٢ تحم٥ك سا ٘ـبٖ ٣ٔٔبتش٤غ تل٥ٕٓ (2) ٠ؿٕبس

یافته های پژوهش 
بــراي ارزیابــي وضعيــت پراکنــش و رتبه بنــدی شــاخص هاي منتخــب گردشــگری در اســتان ایــام، بــا توجه به 
آمارهــاي بــه دســت آمــده از ســالنامۀ آمــاري اســتان، بــه تشــکيل ماتریــس تصميم گيــری تحقيق مبادرت شــد. 

جــدول شــمارۀ )2( ماتریــس تصميم گيــری تحقيــق را نشــان می دهــد.
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 گ٘شٕ تحق٘قهبتشٗغ تصو٘ن .(1) جذٍل ؿوبسٓ
 ٟٔشاٖ ّٔىـب٣ٞ ٥شٚاٖػ دّٞشاٖ ؿٟش دسٜ چشداَٚ ثذسٜ ا٤ٛاٖ ا٤الْ ثذا٘بٖآ ؿٟشػتبٖ 

صٗشػبخت هزّجٖ
-

فشٌّگٖ
 

C1 3 6 3 1 4 3 5 1 2 2 

C2 7 6 3 3 4 6 13 8 3 9 

C3 60 124 81 27 85 81 111 72 82 39 

C4 1 2 1 0 1 1 1 0 1 1 

C5 1 2 0 0 0 1 1 0 0 1 

صٗشػبخت ساُ ٍ 
دػتشػٖ

 

C6 150 224 86 50 277 150 358 65 92 213 

C7 0 50 12 0 63 19 2 0 0 57 

C8 140 236 122 100 256 189 532 124 135 284 

C9 150 70 21 0 223 31 208 0 92 63 

C10 0 23 9 0 0 0 0 0 0 0 

صٗشػبخت آهَصؿٖ
-

ثْذاؿتٖ
 

C11 7 39 8 4 10 6 9 6 4 4 

C12 16 31 17 11 38 16 31 20 9 8 

C13 56 105 65 30 91 55 76 85 44 45 

C14 24 55 16 12 26 16 29 25 15 12 

C15 10 31 11 3 14 10 3 10 6 2 

فبکتَسّبٕ طج٘ؼٖ
 C16 140 2823 100 0 1700 83 1556 30 20 1000 

C17 6 10 2 2 3 6 9 3 6 12 

C18 79981 102724 53454 32398 75462 50112 96550 22668 105022 23296 

C19 122843 70484 19327 12933 57133 30094 290056 22666 48480 110678 

C20 806 451 0 60 8 300 155 132 0 138 

 (1991هشکض آهبس اٗشاى، ): هأخز
ػبص٢ ؿٛد؛ دس ا٤ٗ سٚؽ، ٔم٥بعٔبتش٤غ دادٜ ثب٤ذ ث٣ ،اَٚ ١دس ٔشحّ ؛٥ٌش٢ٓٔبتش٤غ تل٥ٕ دغ اص تـى٥ُ

ٞب٢ ٔٛسد ثشا٢ ث٥بٖ ا٥ٕٞت ٘ؼج٣ ٥ٔٔبسٞب ٚ ؿبخق٥ٌشد. ػبص٢ ثب اػتفبدٜ اص ٘ٛسْ كٛست ٣ٔٔم٥بعّ٘ٛ ث٣
سٚؽ ص ٥ٔٔبس ا٘تخبث٣ ا 20د٣ٞ ثٝ ٖصثشا٢ ٚ ،ؾ. دس ا٤ٗ دظٚٞدوش٥٥ٔٗ تسا ٖ ٘ؼج٣ آٟ٘ب صاػتفبدٜ ثب٤ذ ٚ

٠ رذَٚ ؿٕبس٘ٛسْ ٚ  ٠ػبص٢ ؿذ ٔم٥بعث٣ ٔبتش٤غ ١٘ت٥ز (3)٠ ؿٕبس رذَٚ .تاػؿذٜ  آ٘تشٚد٣ ثٟشٜ ٌشفتٝ
 دٞذ.٘ـبٖ ٣ٔ ٞب سا ثب سٚؽ آ٘تشٚد٣ ؿبٖ٘ٛؿبخق ٚصٖ( 4)

 

 

 ًَسم ٓػبصٕ ؿذ هق٘بعثٖ هبتشٗغٔ ًت٘ج .(9) ٓؿوبسجذٍل 
 ٟٔشاٖ  ّٔىـب٣ٞ ٥شٚاٖػ دّٞشاٖ ؿٟش دسٜ چشداَٚ ثذسٜ ا٤ٛاٖ ا٤الْ ثذا٘بٖآ ؿٟشػتبٖ 

ــد بی مقياس ســازی شــود؛ در  ــۀ اول، ماتریــس داده بای پــس از تشــکيل ماتریــس تصميم گيــری؛ در مرحل
ایــن روش، نــوع بی مقياس ســازی بــا اســتفاده از نــورم صــورت می گيــرد. بــرای بيــان اهميــت نســبی معيارهــا 
و شــاخص های مــورد اســتفاده بایــد وزن نســبی آنهــا را تعييــن کــرد. در ایــن پژوهــش، بــرای وزن دهــی بــه 20 
معيــار انتخابــی از روش آنتروپــی بهــره گرفتــه شــده اســت. جــدول شــمارۀ )3( نتيجــۀ ماتریس بی مقياس ســازی 

شــدۀ نــورم و جــدول شــمارۀ )4( وزن شــاخص ها را بــا روش آنتروپــی شــانون نشــان می دهــد.

سعید ملکی - علیرضا پرویزیان - هاجر احمدی
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 گ٘شٕ تحق٘قهبتشٗغ تصو٘ن .(1) جذٍل ؿوبسٓ
 ٟٔشاٖ ّٔىـب٣ٞ ٥شٚاٖػ دّٞشاٖ ؿٟش دسٜ چشداَٚ ثذسٜ ا٤ٛاٖ ا٤الْ ثذا٘بٖآ ؿٟشػتبٖ 

صٗشػبخت هزّجٖ
-

فشٌّگٖ
 

C1 3 6 3 1 4 3 5 1 2 2 

C2 7 6 3 3 4 6 13 8 3 9 

C3 60 124 81 27 85 81 111 72 82 39 

C4 1 2 1 0 1 1 1 0 1 1 

C5 1 2 0 0 0 1 1 0 0 1 

صٗشػبخت ساُ ٍ 
دػتشػٖ

 

C6 150 224 86 50 277 150 358 65 92 213 

C7 0 50 12 0 63 19 2 0 0 57 

C8 140 236 122 100 256 189 532 124 135 284 

C9 150 70 21 0 223 31 208 0 92 63 

C10 0 23 9 0 0 0 0 0 0 0 

صٗشػبخت آهَصؿٖ
-

ثْذاؿتٖ
 

C11 7 39 8 4 10 6 9 6 4 4 

C12 16 31 17 11 38 16 31 20 9 8 

C13 56 105 65 30 91 55 76 85 44 45 

C14 24 55 16 12 26 16 29 25 15 12 

C15 10 31 11 3 14 10 3 10 6 2 

فبکتَسّبٕ طج٘ؼٖ
 C16 140 2823 100 0 1700 83 1556 30 20 1000 

C17 6 10 2 2 3 6 9 3 6 12 

C18 79981 102724 53454 32398 75462 50112 96550 22668 105022 23296 

C19 122843 70484 19327 12933 57133 30094 290056 22666 48480 110678 

C20 806 451 0 60 8 300 155 132 0 138 

 (1991هشکض آهبس اٗشاى، ): هأخز
ػبص٢ ؿٛد؛ دس ا٤ٗ سٚؽ، ٔم٥بعٔبتش٤غ دادٜ ثب٤ذ ث٣ ،اَٚ ١دس ٔشحّ ؛٥ٌش٢ٓٔبتش٤غ تل٥ٕ دغ اص تـى٥ُ

ٞب٢ ٔٛسد ثشا٢ ث٥بٖ ا٥ٕٞت ٘ؼج٣ ٥ٔٔبسٞب ٚ ؿبخق٥ٌشد. ػبص٢ ثب اػتفبدٜ اص ٘ٛسْ كٛست ٣ٔٔم٥بعّ٘ٛ ث٣
سٚؽ ص ٥ٔٔبس ا٘تخبث٣ ا 20د٣ٞ ثٝ ٖصثشا٢ ٚ ،ؾ. دس ا٤ٗ دظٚٞدوش٥٥ٔٗ تسا ٖ ٘ؼج٣ آٟ٘ب صاػتفبدٜ ثب٤ذ ٚ

٠ رذَٚ ؿٕبس٘ٛسْ ٚ  ٠ػبص٢ ؿذ ٔم٥بعث٣ ٔبتش٤غ ١٘ت٥ز (3)٠ ؿٕبس رذَٚ .تاػؿذٜ  آ٘تشٚد٣ ثٟشٜ ٌشفتٝ
 دٞذ.٘ـبٖ ٣ٔ ٞب سا ثب سٚؽ آ٘تشٚد٣ ؿبٖ٘ٛؿبخق ٚصٖ( 4)

 

 

 ًَسم ٓػبصٕ ؿذ هق٘بعثٖ هبتشٗغٔ ًت٘ج .(9) ٓؿوبسجذٍل 
 ٟٔشاٖ  ّٔىـب٣ٞ ٥شٚاٖػ دّٞشاٖ ؿٟش دسٜ چشداَٚ ثذسٜ ا٤ٛاٖ ا٤الْ ثذا٘بٖآ ؿٟشػتبٖ 

12 
 

ت هزّجٖ
صٗشػبخ

-
فشٌّگٖ

 C1 0/28 0/56 0/28 0/09 0/37 0/28 0/47 0/09 0/19 0/19 

C2 0/32 0/27 0/14 0/14 0/18 0/27 0/59 0/37 0/14 0/41 

C3 0/23 0/48 0/32 0/11 0/33 0/32 0/43 0/28 0/32 0/15 

C4 0/30 0/60 0/30 0/00 0/30 0/30 0/30 0/00 0/30 0/30 

C5 0/35 0/71 0/00 0/00 0/00 0/35 0/35 0/00 0/00 0/35 

صٗشػبخت ساُ ٍ 
دػتشػٖ

 C6 0/25 0/37 0/14 0/08 0/46 0/25 0/59 0/11 0/15 0/35 

C7 0/00 0/49 0/12 0/00 0/62 0/19 0/02 0/00 0/00 0/56 

C8 0/18 0/31 0/16 0/13 0/33 0/24 0/69 0/16 0/17 0/37 

C9 0/41 0/19 0/06 0/00 0/61 0/08 0/57 0/00 0/25 0/17 

C10 0/00 0/93 0/36 0/00 0/00 0/00 0/00 0/00 0/00 0/00 

صٗشػبخت آهَصؿٖ
-

ثْذاؿتٖ
 C11 0/16 0/89 0/18 0/09 0/23 0/14 0/20 0/14 0/09 0/09 

C12 0/23 0/45 0/24 0/16 0/55 0/23 0/45 0/29 0/13 0/12 

C13 0/26 0/48 0/30 0/14 0/42 0/25 0/35 0/39 0/20 0/21 

C14 0/29 0/67 0/19 0/15 0/32 0/19 0/35 0/30 0/18 0/15 

C15 0/25 0/77 0/27 0/07 0/35 0/25 0/07 0/25 0/15 0/05 

فبکتَسّبٕ طج٘ؼٖ
 

C16 0/04 0/75 0/03 0/00 0/45 0/02 0/41 0/01 0/01 0/26 

C17 0/28 0/47 0/09 0/09 0/14 0//28 0/42 0/14 0/28 0/56 

C18 0/36 0/46 0/24 0/14 0/34 0/22 0/43 0/10 0/47 0/10 

C19 0/35 0/20 0/05 0/04 0/16 0/09 0/82 0/06 0/14 0/31 

C20 0/80 0/45 0/00 0/06 0/01 0/30 0/15 0/13 0/00 0/14 

 (1991، ًگبسًذگبى): هأخز
 سٍؽ آًتشٍپٖ ؿبًَىاػتفبدُ اص ّب ثب ؿبخص ٍصى .(4)ٓ ؿوبسجذٍل 

ؿٟشػ 
 تبٖ

 ٟٔشاٖ ّٔىـب٣ٞ ٥شٚاٖػ دّٞشاٖ ؿٟش دسٜ چشداَٚ ثذسٜ ا٤ٛاٖ ا٤الْ ثذا٘بٖآ

ت هزّجٖ
صٗشػبخ

-
فشٌّگٖ

 C1 0/10 0/20 0/10 0/03 0.13 0/10 0/17 0/03 0/07 0/07 

C2 0/11 0/10 0/05 0/05 0.06 0/10 0/21 0/13 0/05 0/15 

C3 0/08 0/16 0/11 0/04 0.11 0/11 0/15 0/09 0/11 0/05 

C4 0/11 0/22 0/11 0/00 0.11 0/11 0/11 0/00 0/11 0/11 

C5 0/17 0/33 0/00 0/00 0.00 0/17 0/17 0/00 0/00 0/17 

صٗشػبخت ساُ ٍ 
دػتشػٖ

 C6 0/09 0/13 0/05 0/03 0.17 0/09 0/22 0/04 0/06 0/13 

C7 0/00 0/25 0/06 0/00 0.31 0/09 0/01 0/00 0/00 0/28 

C8 0/07 0/11 0/06 0/05 0.12 0/09 0/25 0/06 0/06 0/13 

C9 0/17 0/08 0/02 0/00 0/26 0/04 0/24 0/00 0/11 0/07 

C10 0/00 0/72 0//28 0/00 0/00 0/00 0/00 0/00 0/00 0/00 

ؿٖآهَصت ػبخصٗش
ثْذا -
ؿتٖ

 

C11 0/07 0/40 0/08 0/04 0/10 0/06 0/09 0/06 0/04 0/04 

C12 0/08 0/16 0/09 0/06 0/19 0/08 0/16 0/10 0/05 0/04 
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ت هزّجٖ
صٗشػبخ

-
فشٌّگٖ

 C1 0/28 0/56 0/28 0/09 0/37 0/28 0/47 0/09 0/19 0/19 

C2 0/32 0/27 0/14 0/14 0/18 0/27 0/59 0/37 0/14 0/41 

C3 0/23 0/48 0/32 0/11 0/33 0/32 0/43 0/28 0/32 0/15 

C4 0/30 0/60 0/30 0/00 0/30 0/30 0/30 0/00 0/30 0/30 

C5 0/35 0/71 0/00 0/00 0/00 0/35 0/35 0/00 0/00 0/35 

صٗشػبخت ساُ ٍ 
دػتشػٖ

 C6 0/25 0/37 0/14 0/08 0/46 0/25 0/59 0/11 0/15 0/35 

C7 0/00 0/49 0/12 0/00 0/62 0/19 0/02 0/00 0/00 0/56 

C8 0/18 0/31 0/16 0/13 0/33 0/24 0/69 0/16 0/17 0/37 

C9 0/41 0/19 0/06 0/00 0/61 0/08 0/57 0/00 0/25 0/17 

C10 0/00 0/93 0/36 0/00 0/00 0/00 0/00 0/00 0/00 0/00 

صٗشػبخت آهَصؿٖ
-

ثْذاؿتٖ
 C11 0/16 0/89 0/18 0/09 0/23 0/14 0/20 0/14 0/09 0/09 

C12 0/23 0/45 0/24 0/16 0/55 0/23 0/45 0/29 0/13 0/12 

C13 0/26 0/48 0/30 0/14 0/42 0/25 0/35 0/39 0/20 0/21 

C14 0/29 0/67 0/19 0/15 0/32 0/19 0/35 0/30 0/18 0/15 

C15 0/25 0/77 0/27 0/07 0/35 0/25 0/07 0/25 0/15 0/05 

فبکتَسّبٕ طج٘ؼٖ
 

C16 0/04 0/75 0/03 0/00 0/45 0/02 0/41 0/01 0/01 0/26 

C17 0/28 0/47 0/09 0/09 0/14 0//28 0/42 0/14 0/28 0/56 

C18 0/36 0/46 0/24 0/14 0/34 0/22 0/43 0/10 0/47 0/10 

C19 0/35 0/20 0/05 0/04 0/16 0/09 0/82 0/06 0/14 0/31 

C20 0/80 0/45 0/00 0/06 0/01 0/30 0/15 0/13 0/00 0/14 

 (1991، ًگبسًذگبى): هأخز
 سٍؽ آًتشٍپٖ ؿبًَىاػتفبدُ اص ّب ثب ؿبخص ٍصى .(4)ٓ ؿوبسجذٍل 

ؿٟشػ 
 تبٖ

 ٟٔشاٖ ّٔىـب٣ٞ ٥شٚاٖػ دّٞشاٖ ؿٟش دسٜ چشداَٚ ثذسٜ ا٤ٛاٖ ا٤الْ ثذا٘بٖآ

ت هزّجٖ
صٗشػبخ

-
فشٌّگٖ

 C1 0/10 0/20 0/10 0/03 0.13 0/10 0/17 0/03 0/07 0/07 

C2 0/11 0/10 0/05 0/05 0.06 0/10 0/21 0/13 0/05 0/15 

C3 0/08 0/16 0/11 0/04 0.11 0/11 0/15 0/09 0/11 0/05 

C4 0/11 0/22 0/11 0/00 0.11 0/11 0/11 0/00 0/11 0/11 

C5 0/17 0/33 0/00 0/00 0.00 0/17 0/17 0/00 0/00 0/17 

صٗشػبخت ساُ ٍ 
دػتشػٖ

 C6 0/09 0/13 0/05 0/03 0.17 0/09 0/22 0/04 0/06 0/13 

C7 0/00 0/25 0/06 0/00 0.31 0/09 0/01 0/00 0/00 0/28 

C8 0/07 0/11 0/06 0/05 0.12 0/09 0/25 0/06 0/06 0/13 

C9 0/17 0/08 0/02 0/00 0/26 0/04 0/24 0/00 0/11 0/07 

C10 0/00 0/72 0//28 0/00 0/00 0/00 0/00 0/00 0/00 0/00 

ؿٖآهَصت ػبخصٗش
ثْذا -
ؿتٖ

 

C11 0/07 0/40 0/08 0/04 0/10 0/06 0/09 0/06 0/04 0/04 

C12 0/08 0/16 0/09 0/06 0/19 0/08 0/16 0/10 0/05 0/04 
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C13 0/09 0/16 0/10 0/05 0/14 0/08 0/12 0/13 0/07 0/07 

C14 0/10 0/24 0/07 0/05 0/11 0/07 0/13 0/11 0/07 0/05 

C15 0/10 0/31 0/11 0/03 0/14 0/10 0/03 0/10 0/06 0/02 

فبکتَسّبٕ طج٘ؼٖ
 

C16 0/02 0/38 0/01 0/00 0/23 0/01 0/21 0/00 0/00 0/13 

C17 0/10 0/17 0/03 0/03 0/05 0/10 0/15 0/05 0/10 0/20 

C18 0/12 0/16 0/08 0/05 0/12 0/08 0/15 0/04 0/16 0/04 

C19 0/16 0/09 0/02 0/02 0/07 0/04 0/37 0/03 0/06 0/14 

C20 0/39 0/22 0/00 0/03 0/00 0/15 0/08 0/06 0/00 0/07 

 (1991، ًگبسًذگبى): هأخز
ا٤ٗ ٔبتش٤غ، ٔبتش٤غ  ؛ؿٛد ٣ٔ هشة ،ػبص٢ٔم٥بعٞب دس ٔبتش٤غ ث٣ؿبخق ٚصٖٔبتش٤غ  ،دس ٔشاحُ ثٔذ

 ،ٚ ٔٙف٣ آٟ٘ب ٔخجت َآ ا٤ذٜ ١آَ ٔخجت ٚ ٔٙف٣ ٚ فبكّدػت آٚسدٖ ا٤ذٜٝ ٔٛصٖٚ ٘بْ داسد. ثٔذ اص ث ٠ؿذ ٔم٥بع ث٣
ٞشچٝ  ؛ث٥ٗ كفش ٚ ٤ه اػت ،ٔمذاس آٖ .ؿٛدآَ ٔحبػجٝ ٣ٔحُ ا٤ذٜ ٞش ٌض٤ٙٝ ثٝ ساٜ(  CLٔمذاس٥ٔضاٖ ٘ضد٤ى٣ )

 ٠تٛاٖ ٔـخق وشد. رذَٚ ؿٕبسٞش ٤ه سا ٣ٔ ١ثبؿذ ٚ ستجساٞىبس ثٟتش ٣ٔ ،تش ثبؿذا٤ٗ ٔمذاس ثٝ ٤ه ٘ضد٤ه
 دٞذ.٘ـبٖ ٣ٔ تبدؼ٥غٔذَ ثب اػتفبدٜ اص سا ٞب٢ اػتبٖ ا٤الْ ثٙذ٢ ٟ٘ب٣٤ ؿٟشػتبٖستجٝ( 5)

 تبپؼ٘غهذل ّبٕ اػتبى اٗالم ثب اػتفبدُ اص ثٌذٕ ًْبٖٗ ؿْشػتبىستجِ .(1)ٓ جذٍل ؿوبس
 هْشاى هلکـبّٖ ػ٘شٍاى دّلشاى ؿْش دسُ چشداٍل ثذسُ اَٗاى اٗالم آثذاًبى ؿْشػتبى

 CL 0/339 0/862 0/321 0/014 0/256 0/177 0/226 0/049 0/103 0/279 هقذاس

 4 8 9 6 7 5 10 3 1 2 ستجِ

 (1991، ًگبسًذگبى): هأخز 
 ثب ا٤الْ ؿٟشػتبٖ ،تحم٥ك ٞب٢ٌض٤ٙٝ ث٥ٗ دس وٝ دٞذ٘ـبٖ ٣ٔ Topsis ٔذَ اص اػتفبدٜ ثب ٞب ٤بفتٝ تح٥ُّ

آثذا٘بٖ،  ٞب٢ػتبٖؿٟش ،آٖ اص ثٔذ. داسدٞب٢ ٔٙتخت تحم٥ك اص ِ٘ش ؿبخق سا ثبالتش٤ٗ ستجٝ 862/0 ٥ٔب٥ٍ٘ٗ
، 321/0، 339/0ثٝ تشت٥ت ثب اسصؽ ٚص٣٘  ،ٚ ثذسٜػ٥شٚاٖ  ،، ّٔىـب٣ٞؿٟش دسٜا٤ٛاٖ، ٟٔشاٖ، چشداَٚ، دّٞشاٖ، 

؛ ا٘ذدادٜ اختلبف خٛد ثٝ سا ثٔذ٢ٞب٢ سدٜ 014/0ٚ  049/0، 103/0، 177/0، 226/0، 256/0، 279/0
 .اص أت٥بص ث٥ـتش٢ ثشخٛسداس اػتٞب ؿٟشػتبٖ٘ؼجت ثٝ ػب٤ش  خٛد ثٝ د٥ُِ ٔشوض٤ت ا٤الْ ؿٟشػتبٖ ،ثٙبثشا٤ٗ

افضاس ٘شْدس ٔح٥ي ا٢ ٌٔٙمٝ -تح٥ُّ ٔىب٣٘، ٞب ثب اػتفبدٜ اص ٔذَ تبدؼ٥غثٙذ٢ ٟ٘ب٣٤ ؿٟشػتبٖدغ اص ستجٝ
GIS .ٞب٢ اػتبٖ ٞب٢ ٌشدؿٍش٢ دس ؿٟشػتبٖا٢ ؿبخقٌٔٙمٝ -تح٥ُّ ٔىب٣٘ (2)٠ ٘مـ١ ؿٕبس ا٘زبْ ؿذ

 دٞذ.ا٤الْ سا ٘ـبٖ ٣ٔ

در مراحل بعد، ماتریس وزن شاخص ها در ماتریس بی مقياس سازی، ضرب می شود؛ این ماتریس، ماتریس 
بی مقياس شدۀ موزون نام دارد. بعد از به دست آوردن ایده آل مثبت و منفی و فاصلۀ ایده آل مثبت و منفی آنها، 
ميزان نزدیکی )مقدار CL ( هر گزینه به راه حل ایده آل محاسبه می شود. مقدار آن، بين صفر و یک است؛ هرچه 
این مقدار به یک نزدیک تر باشد، راهکار بهتر می باشد و رتبۀ هر یک را می توان مشخص کرد. جدول شمارۀ )5( 

رتبه بندی نهایی شهرستان های استان ایام را با استفاده از مدل تاپسيس نشان می دهد.
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C13 0/09 0/16 0/10 0/05 0/14 0/08 0/12 0/13 0/07 0/07 

C14 0/10 0/24 0/07 0/05 0/11 0/07 0/13 0/11 0/07 0/05 

C15 0/10 0/31 0/11 0/03 0/14 0/10 0/03 0/10 0/06 0/02 

فبکتَسّبٕ طج٘ؼٖ
 

C16 0/02 0/38 0/01 0/00 0/23 0/01 0/21 0/00 0/00 0/13 

C17 0/10 0/17 0/03 0/03 0/05 0/10 0/15 0/05 0/10 0/20 

C18 0/12 0/16 0/08 0/05 0/12 0/08 0/15 0/04 0/16 0/04 

C19 0/16 0/09 0/02 0/02 0/07 0/04 0/37 0/03 0/06 0/14 

C20 0/39 0/22 0/00 0/03 0/00 0/15 0/08 0/06 0/00 0/07 

 (1991، ًگبسًذگبى): هأخز
ا٤ٗ ٔبتش٤غ، ٔبتش٤غ  ؛ؿٛد ٣ٔ هشة ،ػبص٢ٔم٥بعٞب دس ٔبتش٤غ ث٣ؿبخق ٚصٖٔبتش٤غ  ،دس ٔشاحُ ثٔذ

 ،ٚ ٔٙف٣ آٟ٘ب ٔخجت َآ ا٤ذٜ ١آَ ٔخجت ٚ ٔٙف٣ ٚ فبكّدػت آٚسدٖ ا٤ذٜٝ ٔٛصٖٚ ٘بْ داسد. ثٔذ اص ث ٠ؿذ ٔم٥بع ث٣
ٞشچٝ  ؛ث٥ٗ كفش ٚ ٤ه اػت ،ٔمذاس آٖ .ؿٛدآَ ٔحبػجٝ ٣ٔحُ ا٤ذٜ ٞش ٌض٤ٙٝ ثٝ ساٜ(  CLٔمذاس٥ٔضاٖ ٘ضد٤ى٣ )

 ٠تٛاٖ ٔـخق وشد. رذَٚ ؿٕبسٞش ٤ه سا ٣ٔ ١ثبؿذ ٚ ستجساٞىبس ثٟتش ٣ٔ ،تش ثبؿذا٤ٗ ٔمذاس ثٝ ٤ه ٘ضد٤ه
 دٞذ.٘ـبٖ ٣ٔ تبدؼ٥غٔذَ ثب اػتفبدٜ اص سا ٞب٢ اػتبٖ ا٤الْ ثٙذ٢ ٟ٘ب٣٤ ؿٟشػتبٖستجٝ( 5)

 تبپؼ٘غهذل ّبٕ اػتبى اٗالم ثب اػتفبدُ اص ثٌذٕ ًْبٖٗ ؿْشػتبىستجِ .(1)ٓ جذٍل ؿوبس
 هْشاى هلکـبّٖ ػ٘شٍاى دّلشاى ؿْش دسُ چشداٍل ثذسُ اَٗاى اٗالم آثذاًبى ؿْشػتبى

 CL 0/339 0/862 0/321 0/014 0/256 0/177 0/226 0/049 0/103 0/279 هقذاس

 4 8 9 6 7 5 10 3 1 2 ستجِ

 (1991، ًگبسًذگبى): هأخز 
 ثب ا٤الْ ؿٟشػتبٖ ،تحم٥ك ٞب٢ٌض٤ٙٝ ث٥ٗ دس وٝ دٞذ٘ـبٖ ٣ٔ Topsis ٔذَ اص اػتفبدٜ ثب ٞب ٤بفتٝ تح٥ُّ

آثذا٘بٖ،  ٞب٢ػتبٖؿٟش ،آٖ اص ثٔذ. داسدٞب٢ ٔٙتخت تحم٥ك اص ِ٘ش ؿبخق سا ثبالتش٤ٗ ستجٝ 862/0 ٥ٔب٥ٍ٘ٗ
، 321/0، 339/0ثٝ تشت٥ت ثب اسصؽ ٚص٣٘  ،ٚ ثذسٜػ٥شٚاٖ  ،، ّٔىـب٣ٞؿٟش دسٜا٤ٛاٖ، ٟٔشاٖ، چشداَٚ، دّٞشاٖ، 

؛ ا٘ذدادٜ اختلبف خٛد ثٝ سا ثٔذ٢ٞب٢ سدٜ 014/0ٚ  049/0، 103/0، 177/0، 226/0، 256/0، 279/0
 .اص أت٥بص ث٥ـتش٢ ثشخٛسداس اػتٞب ؿٟشػتبٖ٘ؼجت ثٝ ػب٤ش  خٛد ثٝ د٥ُِ ٔشوض٤ت ا٤الْ ؿٟشػتبٖ ،ثٙبثشا٤ٗ

افضاس ٘شْدس ٔح٥ي ا٢ ٌٔٙمٝ -تح٥ُّ ٔىب٣٘، ٞب ثب اػتفبدٜ اص ٔذَ تبدؼ٥غثٙذ٢ ٟ٘ب٣٤ ؿٟشػتبٖدغ اص ستجٝ
GIS .ٞب٢ اػتبٖ ٞب٢ ٌشدؿٍش٢ دس ؿٟشػتبٖا٢ ؿبخقٌٔٙمٝ -تح٥ُّ ٔىب٣٘ (2)٠ ٘مـ١ ؿٕبس ا٘زبْ ؿذ

 دٞذ.ا٤الْ سا ٘ـبٖ ٣ٔ

تحليل یافته ها با استفاده از مدل Topsis نشان می دهد که در بين گزینه های تحقيق، شهرستان ایام با ميانگين 
0/862 باالترین رتبه را از نظر شاخص های منتخب تحقيق دارد. بعد از آن، شهرستان های آبدانان، ایوان، مهران، 
چرداول، دهلران، دره شهر، ملکشاهی، سيروان و بدره، به ترتيب با ارزش وزنی 0/339، 0/321، 0/279، 0/256، 
0/226، 0/177، 0/103، 0/049 و 0/014 رده های بعدی را به خود اختصاص داده اند؛ بنابراین، شهرستان ایام به 

سعید ملکی - علیرضا پرویزیان - هاجر احمدی
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فصلنامه علمي- ترويجي

دليل مرکزیت خود نسبت به سایر شهرستان ها از امتياز بيشتری برخوردار است. پس از رتبه بندی نهایی شهرستان ها 
با استفاده از مدل تاپسيس، تحليل مکانی- منطقه ای در محيط نرم افزار GIS انجام شد. نقشۀ شمارۀ )2( تحليل 

مکانی- منطقه ای شاخص های گردشگری در شهرستان های استان ایام را نشان می دهد.
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 ّبٕ اػتبى اٗالمّبٕ گشدؿگشٕ دس ؿْشػتبىإ ؿبخصهٌطقِ -تحل٘ل هکبًٖ .(1)ٓ ًقـٔ ؿوبس

 (1991ًگبسًذگبى، )تشػ٘ن: 
 

 ٞب٢ؿبخق اص ٤ه ٞش وبسا٣٤ ٥ٔضاspssٖ  افضاس٘شْ دس ٔح٥ي سٌشػ٣٘ٛ٥ ثشاصؽ ٔذَ اص اػتفبدٜ ثب ادأٝ دس
 اػتبٖ دس ٚه٥ٔت ٌشدؿٍش٢ و٣ّ سٚ٘ذ ثب ٞبؿبخق ا٤ٗ ساث١ٌ ٚ تأح٥ش دسر١ ؿذٖ ٔـخق ثشا٢ ٔٙتخت

 ٚ ٔؼتمُ ٔتغ٥ش ٓٙٛاٖ ثٝ اك٣ّ چٟبسٌب١٘ ٞب٢ؿبخق وٝ اػت روش ثٝ الصْ ٌشفت. لشاس اسص٤بث٣ ٔٛسد
 ٔتغ٥ش ٓٙٛاٖ ثٝ ،ػتٞبؿبخق ا٤ٗ دس ٌشدؿٍش٢ اػتبٖ ٞب٢ؿبخق وُ ٔزّٕٛ وٝ تّف٥م٣ ٞب٢ؿبخق
 ػٌح ثب چٟبسٌب٘ٝ ٞب٢ؿبخق تٕب٣ٔ وٝ داسد آٖ اص حىب٤ت ،آٔذٜ دػت ثٝ ٘تب٤ذ ؿذ. ٌشفتٝ ِ٘ش دس ٚاثؼتٝ

 رذَٚ) داس٘ذ ٔؼتم٥ٓ تأح٥ش اػتبٖ سٚ٘ذ ٌشدؿٍش٢ دس وبسا٣٤ دس ٣ٍٕٞ ٚ ٞؼتٙذ ٔٔٙبداس% 100 ا٥ًٕٙبٖ
 .(٠6 ؿٕبس

 گشدؿگشٕ ّبٕؿبخصهتغ٘شٓ  چٌذ سگشػًَٖ٘ تحل٘ل ّبٕآهبسُ .(6)ٓ جذٍل ؿوبس
R R  تؼذٗل ؿذُ   هجزٍسR  اًحشاف هؼ٘بس هجزٍس 

000/1  000/1  000/1  654/11  

 (1991 ،هحبػجبت ًگبسًذگبى): هأخز

در ادامه با استفاده از مدل برازش رگرسيوني در محيط نرم افزار  spss ميزان کارایی هر یک از شاخص هاي 
منتخب براي مشخص شدن درجۀ تأثير و رابطۀ این شاخص ها با روند کلي وضعيت گردشگری در استان مورد 
ارزیابي قرار گرفت. الزم به ذکر است که شاخص هاي چهارگانۀ اصلي به عنوان متغير مستقل و شاخص هاي 
تلفيقي که مجموع کل شاخص هاي گردشگری استان در این شاخص هاست، به عنوان متغير وابسته در نظر گرفته 
شد. نتایج به دست آمده، حکایت از آن دارد که تمامي شاخص هاي چهارگانه با سطح اطمينان 100% معنادار 

هستند و همگي در کارایی روند گردشگری در استان تأثير مستقيم دارند )جدول شمارۀ 6(.
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 ّبٕ اػتبى اٗالمّبٕ گشدؿگشٕ دس ؿْشػتبىإ ؿبخصهٌطقِ -تحل٘ل هکبًٖ .(1)ٓ ًقـٔ ؿوبس

 (1991ًگبسًذگبى، )تشػ٘ن: 
 

 ٞب٢ؿبخق اص ٤ه ٞش وبسا٣٤ ٥ٔضاspssٖ  افضاس٘شْ دس ٔح٥ي سٌشػ٣٘ٛ٥ ثشاصؽ ٔذَ اص اػتفبدٜ ثب ادأٝ دس
 اػتبٖ دس ٚه٥ٔت ٌشدؿٍش٢ و٣ّ سٚ٘ذ ثب ٞبؿبخق ا٤ٗ ساث١ٌ ٚ تأح٥ش دسر١ ؿذٖ ٔـخق ثشا٢ ٔٙتخت

 ٚ ٔؼتمُ ٔتغ٥ش ٓٙٛاٖ ثٝ اك٣ّ چٟبسٌب١٘ ٞب٢ؿبخق وٝ اػت روش ثٝ الصْ ٌشفت. لشاس اسص٤بث٣ ٔٛسد
 ٔتغ٥ش ٓٙٛاٖ ثٝ ،ػتٞبؿبخق ا٤ٗ دس ٌشدؿٍش٢ اػتبٖ ٞب٢ؿبخق وُ ٔزّٕٛ وٝ تّف٥م٣ ٞب٢ؿبخق
 ػٌح ثب چٟبسٌب٘ٝ ٞب٢ؿبخق تٕب٣ٔ وٝ داسد آٖ اص حىب٤ت ،آٔذٜ دػت ثٝ ٘تب٤ذ ؿذ. ٌشفتٝ ِ٘ش دس ٚاثؼتٝ

 رذَٚ) داس٘ذ ٔؼتم٥ٓ تأح٥ش اػتبٖ سٚ٘ذ ٌشدؿٍش٢ دس وبسا٣٤ دس ٣ٍٕٞ ٚ ٞؼتٙذ ٔٔٙبداس% 100 ا٥ًٕٙبٖ
 .(٠6 ؿٕبس

 گشدؿگشٕ ّبٕؿبخصهتغ٘شٓ  چٌذ سگشػًَٖ٘ تحل٘ل ّبٕآهبسُ .(6)ٓ جذٍل ؿوبس
R R  تؼذٗل ؿذُ   هجزٍسR  اًحشاف هؼ٘بس هجزٍس 

000/1  000/1  000/1  654/11  

 (1991 ،هحبػجبت ًگبسًذگبى): هأخز
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 گشدؿگشٕ ّبٕؿبخصچٌذگبًٔ  سگشػَ٘ى ٍاسٗبًغ تحل٘ل .(7)جذٍل ؿوبسٓ 
 ٕهؼٌبداس ػطح Fکو٘ت  ه٘بًگ٘ي هشثؼبت آصادٕ دسجٔ هجوَع هشثؼبت تغ٘٘ش دٌّذُ هٌبثغ

372/4210 سگشػًَٖ٘ اثش  4 488/16841  . 000/0  

000/0 ثبق٘وبًذُ  120 000/0  

372/4210 هجوَع  124 - 

 (1991هأخز: )هحبػجبت ًگبسًذگبى، 

 ٚاحذ تغ٥٥ش ٤ه ٞش وٝ ؿٛد٣ٔ ، ٔـخق٥ٔضاٖ  ٚؿذٜ اػتب٘ذاسد  هشا٤ت ثٝ تٛرٝ ( ثب8) ؿٕبس٠ رذَٚ دس
 ،فش٣ٍٙٞ -ٔزٞج٣ ؿبخقدس ٚاحذ  257/0، ًج٣ٔ٥ ؿبخقٚاحذ دس  ٥ٔ269/0ضاٖ  ثٝ ،٥ٔٔبس ا٘حشاف دس

وبسا٣٤  دس ػٙزؾ ثٟذاؿت٣، -آٔٛصؿ٣ؿبخق دس ٚاحذ  233/0ساٜ ٚ دػتشػ٣ ٚ ؿبخق دس ٚاحذ  248/0
 ٞب ؿبخق ١ٕٞ وٝ اػت حب٣ِ ا٤ٗ دس ٚ وٙذ٣ٔ ا٤زبد تغ٥٥ش ا٤الْ اػتبٖ ٞب٢ٌشدؿٍش٢ ؿٟشػتبٖسٚ٘ذ 
 ٌزاس٘ذ.٣ٔ تأح٥ش ٌشدؿٍش٢ اػتبٖ دس فشا٤ٙذ ٚ ٞؼتٙذ ٔٔٙبداس

 گشدؿگشٕ ّبٕؿبخصسگشػًَٖ٘  ضشاٗت آهبسٓ .(8) ؿوبسٓ جذٍل

 ًبم هتغ٘ش
اػتبًذاسدؿذُ ضشاٗت غ٘شاػتبًذاسد ضشاٗت

 
t 

 ػطح
 B  خطب B داسٕبهؼٌ

000/1 ساُ ٍ دػتشػٖ  000/0  248/0  157/19  000/0  

000/1 طج٘ؼٖ  000/0  269/0  225/18  000/0  

000/1 فشٌّگٖ -هزّجٖ  000/0  257/0  365/19  000/0  

000/1 ثْذاؿتٖ -آهَصؿٖ   000/0  233/0  313/19  000/0  

 (1991هأخز: )هحبػجبت ًگبسًذگبى، 

 

 ٍ پ٘ـٌْبدات گ٘شًٕت٘جِ

ثٝ ثخـ٣ اص اٞذاف التلبد٢، فش٣ٍٙٞ ٚ ٤ب ثٝ آػب٣٘ تٛاٖ  ٣ٔ ،آٖ ١ِٔٙش٢ وٝ اص دس٤چثٝ ٓٙٛاٖ ٌشدؿٍش٢، 
 ثشخٛسداس اػت ٚٞب٢ ٔٙحلش ثٝ فشد٢ رزاث٥تاص ا٣ِّّٕ  سلبثت ث٥ٗ ١دس كحٙ ،حت٣ ػ٥بػ٣ دػت ٤بفت

٥ٔالد٢، ثٝ ٓٙٛاٖ ٤ه ّٓٓ ٤ب  70 ١تب د٥ؾ اص دٞرٟبٍ٘شد٢  .ؿٛد وـٛسٞب٢ سل٥ت ٔحؼٛة ٣ٔ ٠ثشي ثش٘ذ
ٓٙٛاٖ فٔب٥ِت٣  اؽ فمي ثٝؿٙبختٝ ثٛد ٚ تب صٔبٖ ثشٚص د٥بٔذٞب٢ ٔٙف٣ٚ ٘بٌٔشح ٘ـذٜ دظٚٞـ٣ ٔؼتمُ،  ١سؿت

سنجش کارایی و رتبه بندی شاخص های طبیعی و ...
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در جدول شمارۀ )8( با توجه به ضرایب استاندارد شده و ميزان  ، مشخص مي شود که هر یک واحد تغيير در 
انحراف معيار، به ميزان 0/269 واحد در شاخص طبيعی، 0/257 واحد در شاخص مذهبی- فرهنگی، 0/248 واحد 
در شاخص راه و دسترسی و 0/233 واحد در شاخص آموزشی- بهداشتی، در سنجش کارایی روند گردشگری 
شهرستان هاي استان ایام تغيير ایجاد مي کند و این در حالي است که همۀ شاخص ها معنادار هستند و در فرایند 

گردشگری استان تأثير مي گذارند.

15 
 

 گشدؿگشٕ ّبٕؿبخصچٌذگبًٔ  سگشػَ٘ى ٍاسٗبًغ تحل٘ل .(7)جذٍل ؿوبسٓ 
 ٕهؼٌبداس ػطح Fکو٘ت  ه٘بًگ٘ي هشثؼبت آصادٕ دسجٔ هجوَع هشثؼبت تغ٘٘ش دٌّذُ هٌبثغ

372/4210 سگشػًَٖ٘ اثش  4 488/16841  . 000/0  

000/0 ثبق٘وبًذُ  120 000/0  

372/4210 هجوَع  124 - 

 (1991هأخز: )هحبػجبت ًگبسًذگبى، 

 ٚاحذ تغ٥٥ش ٤ه ٞش وٝ ؿٛد٣ٔ ، ٔـخق٥ٔضاٖ  ٚؿذٜ اػتب٘ذاسد  هشا٤ت ثٝ تٛرٝ ( ثب8) ؿٕبس٠ رذَٚ دس
 ،فش٣ٍٙٞ -ٔزٞج٣ ؿبخقدس ٚاحذ  257/0، ًج٣ٔ٥ ؿبخقٚاحذ دس  ٥ٔ269/0ضاٖ  ثٝ ،٥ٔٔبس ا٘حشاف دس

وبسا٣٤  دس ػٙزؾ ثٟذاؿت٣، -آٔٛصؿ٣ؿبخق دس ٚاحذ  233/0ساٜ ٚ دػتشػ٣ ٚ ؿبخق دس ٚاحذ  248/0
 ٞب ؿبخق ١ٕٞ وٝ اػت حب٣ِ ا٤ٗ دس ٚ وٙذ٣ٔ ا٤زبد تغ٥٥ش ا٤الْ اػتبٖ ٞب٢ٌشدؿٍش٢ ؿٟشػتبٖسٚ٘ذ 
 ٌزاس٘ذ.٣ٔ تأح٥ش ٌشدؿٍش٢ اػتبٖ دس فشا٤ٙذ ٚ ٞؼتٙذ ٔٔٙبداس

 گشدؿگشٕ ّبٕؿبخصسگشػًَٖ٘  ضشاٗت آهبسٓ .(8) ؿوبسٓ جذٍل

 ًبم هتغ٘ش
اػتبًذاسدؿذُ ضشاٗت غ٘شاػتبًذاسد ضشاٗت

 
t 

 ػطح
 B  خطب B داسٕبهؼٌ

000/1 ساُ ٍ دػتشػٖ  000/0  248/0  157/19  000/0  

000/1 طج٘ؼٖ  000/0  269/0  225/18  000/0  

000/1 فشٌّگٖ -هزّجٖ  000/0  257/0  365/19  000/0  

000/1 ثْذاؿتٖ -آهَصؿٖ   000/0  233/0  313/19  000/0  

 (1991هأخز: )هحبػجبت ًگبسًذگبى، 

 

 ٍ پ٘ـٌْبدات گ٘شًٕت٘جِ

ثٝ ثخـ٣ اص اٞذاف التلبد٢، فش٣ٍٙٞ ٚ ٤ب ثٝ آػب٣٘ تٛاٖ  ٣ٔ ،آٖ ١ِٔٙش٢ وٝ اص دس٤چثٝ ٓٙٛاٖ ٌشدؿٍش٢، 
 ثشخٛسداس اػت ٚٞب٢ ٔٙحلش ثٝ فشد٢ رزاث٥تاص ا٣ِّّٕ  سلبثت ث٥ٗ ١دس كحٙ ،حت٣ ػ٥بػ٣ دػت ٤بفت

٥ٔالد٢، ثٝ ٓٙٛاٖ ٤ه ّٓٓ ٤ب  70 ١تب د٥ؾ اص دٞرٟبٍ٘شد٢  .ؿٛد وـٛسٞب٢ سل٥ت ٔحؼٛة ٣ٔ ٠ثشي ثش٘ذ
ٓٙٛاٖ فٔب٥ِت٣  اؽ فمي ثٝؿٙبختٝ ثٛد ٚ تب صٔبٖ ثشٚص د٥بٔذٞب٢ ٔٙف٣ٚ ٘بٌٔشح ٘ـذٜ دظٚٞـ٣ ٔؼتمُ،  ١سؿت

نتيجه گيری و پيشنهادات
ــه بخشــی از اهــداف اقتصــادی،  ــه آســانی ب ــوان ب ــوان منظــری کــه از دریچــۀ آن، می ت ــه عن گردشــگری، ب
فرهنگــی و یــا حتــی سياســی دســت یافــت، در صحنــۀ  رقابــت بين المللــی از جذابيت هــای منحصــر بــه فــردی 
ــۀ 70  ــش از ده ــا پي ــب محســوب می شــود. جهانگــردی ت ــدۀ کشــورهای رقي ــرگ برن برخــوردار اســت و ب
ميــادی، بــه عنــوان یــک علــم یــا رشــتۀ پژوهشــی مســتقل، مطــرح نشــده و ناشــناخته بــود و تــا زمــان بــروز 
پيامدهــای منفــی  اش فقــط بــه  عنــوان فعاليتــی صنعتــی- اقتصــادی، مــورد توجــه قــرار می   گرفــت. ایــن پيامدهــا 
نشــان دهندۀ ارتبــاط مســتقيم تأثيــرات جهانگــردی بــا ميــزان رشــد صنعت جهانگــردی و ســفرها بــود. »تخریب 
محيــط زیســت بــه واســطۀ احــداث هتل هــا و اقامتگاه هــای جدیــد و ســایر فعاليت هــای جهانگــردی، افزایــش 
فحشــا و مصــرف مــواد مخــدر و مصرفــی شــدن فرهنــگ در مقاصــد جهانگــردی، فقــر و بيــکاری کارگــران 
بومــی در فصــول کــم مســافر و ...« از مهمتریــن پيامدهــای منفــی گردشــگری بودنــد کــه در ابتــدای راه )دهــۀ 

70م( مــورد مطالعــه قــرار گرفتنــد. 
پژوهش حاضر، بيست شاخص گردشگری را در بخش طبيعی و زیرساخت های فرهنگی- مذهبی، آموزشی 
- بهداشتی و راه و دسترسی در شهرستان های استان ایام، مورد بررسی قرار داد. تحليل یافته های ناشی از وزن دهی 
با آنتروپی شانن نشان می دهد که تأثيرگذارترین فاکتورها در شهرستان های ایام، آبدانان، ایوان، بدره، چرداول، 
دره شهر، دهلران، سيروان، ملکشاهی و مهران، به ترتيب، شاخص های طول راه اصلی عریض، فضای سبز و 
ذخيره گاه جنگلی، خانۀ بهداشت، طول راه اصلی بزرگراه، نمایشگاه کتاب، مرتع، آموزشگاه ابتدایی و جنگل 
و پارک عمومی می باشد که بيشترین امتياز، مربوط به شاخص های طول راه اصلی عریض با ميانگين 0/224 و 
پارک جنگلی طبيعی با ميانگين 0/102 است؛ کمترین امتياز نيز به شاخص های مسجد و حسينيه با ارزش وزنی 

سعید ملکی - علیرضا پرویزیان - هاجر احمدی
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0/009 و آموزشگاه ابتدایی با ارزش وزنی 0/008 اختصاص دارد. تحليل یافته ها با استفاده از مدل تاپسيس نيز نشان 
می دهد که در بين گزینه های تحقيق، از لحاظ برخورداری از شاخص های منتخب، شهرستان های ایام، آبدانان و 
ایوان در وضعيت مناسب، مهران، چرداول، دهلران و دره شهر در وضعيت نيمه مناسب و ملکشاهی، سيروان و بدره 
در وضعيت نامناسب قرار دارند؛ همچنين نتایج تحليل رگرسيوني نشان می دهد که شاخص طبيعی با ميزان بتای 
0/269، شاخص مذهبی- فرهنگی با ميزان 0/257، شاخص راه و دسترسی با ميزان 0/248 و شاخص آموزشی- 

بهداشتی با ميزان 0/233 در سنجش کارایی روند گردشگری شهرستان هاي استان ایام تغيير ایجاد مي کنند.
با توجه به مستندات بررسی شده، می توان گفت که در حال حاضر، شهرستان های استان ایام، فاقد یک 
برنامۀ جامع جهت ایجاد، حفاظت و نگهداری از زیرساخت های گردشگری هستند؛ اگرچه نهادهای مرتبط با 
گردشگری؛ بخصوص ادارۀ کل ميراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان و شهرداری های نقاط شهری 
شهرستان، اقدام به برنامه ریزی جهت تأمين و حفظ پتانسيل های گردشگری در بخش زیرساخت ها می کنند؛ ليکن 
این برنامه ها در چارچوب ماحظات سياسی و اجتماعی محدود شده اند و به بررسی های متناسب با گردشگری 
پایدار و پتانسيل های موجود نمی پردازند. در اصل، بخشی از این مشکات، ناشی از نبود یک نگرش سيستمی و 
علمی به نيازهای مردم و ظرفيت موجود و عدم انطباق برنامه ها و سياست ها با محيط می باشد که در صورت بروز 
چنين شرایطی؛ حتی صرف هزینه ها و تاش برنامه ریزان نيز نمی تواند وضعيت پيش آمده را بهبود بخشد. با توجه 
به مطالب ذکر شده و به منظور تعادل بخشی شاخص های گردشگری مذکور در سطح شهرستان های استان ایام، 

موارد ذیل پيشنهاد مي شوند:
- آموزش همگانی و ارتقای فرهنگ جوامع در راستای حفظ و نگهداری از زیرساخت ها و استفادۀ کارا از 

آنها جهت پایداری و توسعۀ صنعت گردشگری و جذب گردشگر و توریست داخلی و خارجی؛
- ارزیابی آسيب پذیری زیرساخت های گردشگری در برابر خطرات؛ 

- استفاده از اصول مدون و راهبردی جهت حفظ سرمایه های ملی؛ به ویژه زیرساخت های گردشگری؛
- بهسازی و افزایش مقاومت زیرساخت های گردشگری براساس اصول و ضوابط مدون مبتنی بر حفظ و 

ایمنی؛
- جذب نيروی انسانی متخصص جهت افزایش فعاليت و کارایی سازمان های مرتبط؛ بخصوص ادارۀ کل 

ميراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان و شهرداری های نقاط شهری شهرستان؛
- حفظ اماکن متبرکه در شهرستان ایام؛

- ایجاد تأسيسات و زیرساخت ها در شهرستان های ایوان، سيروان، ملکشاهی و بدره؛
- باال بردن تعداد نمایشگاه ها و کتابخانه های عمومی در شهرستان های بدره، سيروان و ملکشاهی؛

- توسعۀ زیرساخت ها در شهرستان های محروم استان جهت توسعه و رونق صنعت گردشگری.

سنجش کارایی و رتبه بندی شاخص های طبیعی و ...
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