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  چكيده

اولويت بندي جاذبه هاي گردشگري از  لحاظ پتانسيل جذب گردشگر در يك استان يا شهرستان، زمينه  را براي برنامه 
ريزي اصولي در ايجاد زير ساخت هاي گردشگري آماده مي كند. به گونه اي نقاط ضعف در مكان هايي كه در اولويت 

قاط ضعف، گام برداشته مي شود و هم چنين باعث مي بندي جايگاه ضعيفي دارند مشخص شده و در جهت رفع اين ن
شود مكان هايي مناسب براي گذراندن اوقات فراغت به گردشگران معرفي و شناسايي شود و گردشگران يك آشنا اوليه 

باشد كه مي نوشهرهاي گردشگري بندي جاذبهمقاله اولويتنسبت به مكان هاي گردشگري پيدا كنند. هدف از اين مقاله 
-F و F-AHPها از تركيب دو مدل وتحليل دادهيهتجزشده و براي ينتدوتحليلي و پيمايشي  -به روش توصيفي

TOPSIS  نفر از كارشناسان بخش گردشگري است كه با  25استفاده گرديده است. جامعه آماري اين پژوهش تعداد
براي سنجش پايايي پرسشنامه  كرون باخشده است. از ضريب آلفاي يآورجمعياز موردنار پرسشنامه اطالعات استفاده از ابز

 بازديد شهرستان نوشهر جهت گردشگري هايمكان فازي،مدل تاپسيس  از حاصل يجو نتا است شدهاستفاده 82/0به ميزان

يك، مجتمع  ) رتبه530/0امتياز (توريستي سي سنگان، با مجتمع تفريحي و  نمود: بنديزير اولويت ترتيب به گردشگران
)، 478/0امتياز () رتبه دوم، مجتمع تفريحي وتوريستي  سد  خاكي اويدر با 527/0تفريحي و توريستي سيترا با امتياز (

  ي سوم و چهارم قرار گرفتند.هارتبه )،465/0امتياز (با  مجتمع تفريحي و اقامتي  توسكا
  فازي، شهرستان نوشهر.بندي، تاپسيسهاي گردشگري، اولويتكليدي: جاذبهواژگان 
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  مقدمه

 آمايشي طرح يك تدوين مراحل از يكياست و  ينسرزم يعيدر جهت استفاده معقوالنه از منابع طب تالشي سرزمين، آمايش
ها و با مالك ينبالقوه سرزم توان و موجودي سنجش اكولوژيك توان ارزيابي باشد،مي سرزمين اكولوژيك توان ارزيابي

 يبرا ينسرزم ارزيابي اكولوژيك، توان ارزيابي هاي شاخه از يكي زيرااست  شده ريزيطرح يشمشخص و از پ معيارهاي
افزايش روز افزون و گسترش گردشگري در مناطق مختلف دنيا سبب  ).2: 1396(سنايي مقدم است يتوسعه گردشگر

به طوري كه،  برنامه ريزان را به خود جلب كند زرگ ترين صنعت جهان معرفي شود و توجهب شده گردشگري به منزله
ند خود اين صنعت به عنوان يكي ازفعاليت هاي اقتصادي كه پتانسيل بااليي دارد تبديل شده است كه با نيروي قدرتم

طيف گسترده اي از انواع  ).18: 1394سبب تغييرات در اقتصاد كشورهاي پيش  رفته و در حال توسعه مي شود(موسوي 
اشتغال در كسب و كارهاي مرتبط با مسافرت و گردشگري وجود دارد كه در ابعاد توسعه منطقه اي از منظر ايجاد مجموعه 

 TURNER and)مطالعه  .(Marcouiller and Xia, 2008:547)ارد اي متنوع از جريان هاي درآمدي تاثير مي گذ

SEARS, 2013)  نشان مي دهد كه گردشگري به دليل دارابودن پيوندهاي قوي اقتصادي و اجتماعي نقش مهمي در توزيع
اقتصاد مورد تحليل، يك  20مورد از  18مورد از كشورها يادآور مي شوند كه در  20درآمد دارد. به طوري كه، با بررسي 

انگين يك دالر صرف شده در كل اقتصاد تحريك مي دالر صرف در سفر و گردشگري، توليد كل اقتصادي را بيشتر از مي
دالر تاثير مثبت در توليد دارد  7/2كشور بررسي شده،  20كندبه طور متوسط، براي هر دالر صرف شده در گردشگري در 

دالر در  2/3(اين تاثير شامل اثرات غير مستقيم و القاء شده) است؛ اما براي هر دالر صرف شده در سفر و گردشگري، 
قتصاد ملي منافع بدست مي آيد كه بيانگر تاثيرات گسترده تر گردشگري بر هر واحد توليد ناخالص داخلي است كه بيشتر ا

از اين رو توسعه گردشگري به عنوان مجموعه از بخش هاي ارتباطات، خدمات مالي، آموزش و پرورش و معادن است. 
توسعه اين صنعت  ).21: 1395هاي اقتصادي جوامع دارد(تواليي  اي از فعاليت اقتصادي، تاثير بسزايي در تقويت بنيان

گذاري را ريزي و قانونهاي درگير با سياست دولت، برنامهالمللي و ملي گروهاي است كه عوامل توسعه بينفرايند پيچيده
 نمودن ارزشمند و مهياسازي با تا تالشند در كشورهاي مختلف . از اين رو(Tefler et al, 2008:80)گيرد در بر مي

 فراهم را صنعت اين مثبت ابعاد از منديبهره  فرصت پتانسيل، داراي مناطق در گردشگري هايجاذبه
و  شناسايي پتانسيل هاي گردشگري به عنوان يكي از منابع  بررسي لذا  (Rosentraub et al, 2009:759-770).سازند

مهم اقتصادي در ايجاد اشتغال، درآمد و كاهش فقر در سطح محلي و  بين المللي مي تواند  رهيافتي موثر در توسعه 
ال اقتصادي و مناطق د اراي استعداد به طور خاص شود و فعاليت مذكور زماني كه سود ديگربخش هاي اقتصادي در ح

). 26: 1394كاهش است جايگزين مناسبي جهت آن ها و راهبردي در توسعه پايدار تلقي مي گردد(خاكساري و عباسي 
اولويت بندي جاذبه هاي گردشگري از  لحاظ پتانسيل جذب گردشگر در يك استان يا شهرستان، زمينه  را براي بنابراين 

آماده مي كند. به گونه اي نقاط ضعف در مكان هايي كه در  برنامه ريزي اصولي در ايجاد زير ساخت هاي گردشگري
اولويت بندي جايگاه ضعيفي دارند مشخص شده و در جهت رفع اين نقاط ضعف، گام برداشته مي شود و هم چنين 
باعث مي شود مكان هايي مناسب براي گذراندن اوقات فراغت به گردشگران معرفي و شناسايي شود و گردشگران يك 
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منطقه مورد مطالعه به لحاظ جغرافيايي در حد  ).70: 1391ليه نسبت به مكان هاي گردشگري پيدا كنند(قنبري آشنا او
فاصل درياي خزر و رشته كوه البرز قرار دارد و بدليل موقعيت ارتباطي ممتاز متصل كننده سواحل شرقي و غربي درياي 

 يس، ترايس يستيتور هاي مجتمعشهرستان نوشهراز قبيل خزر بوده و به همين دليل مجتمع هاي گردشگري متعددي در 
و ... در اين محدوده ايجاد شده است. اين منطقه بواسطه قرارگيري در حدفاصل كوه هاي  توسكا، دريسد او،  سنگان.

البرز و درياي خزر، دارابودن موقعيت ارتباطي ممتاز بين سواحل غربي و شرقي درياي خزر، دارابودن تنوع پوشش گياهي 
به هاي گردشگري و زيرساخت هاي و اقليم مناسب، همجواري با مقاصد گردشگري ملي و همچنين بهره مندي از جاذ

ين ترمهمدر اين پژوهش به دنبال مناسب به عنوان يكي از مهمترين مقاصد گردشگري كشور مطرح است.  از اين رو 
  اهداف زير هستيم.

  گردشگران  استفاده جهت شهرستان نوشهر جاذبه گردشگري ترينمهم معرفي و شناسايي -
پي .اچ .اي و تاپسيس فازي مدل دو تركيبي نتايج اساس بر شهرستان گردشگري هايجاذبه ترينمهم از تهيه فهرستي -

  استان مازندران. به سفر از بهينه گردشگران استفادة جهت فازي
 

  پيشينه پژوهش

كه به  بنابراين در چند سال اخير مطالعات متعددي در زمينه گردشگري در مناطق مختلف كشور صورت گرفته است 
در تحقيقي  تحت عنوان اولويت  بندي مناطق نمونه  1392نوري و  تقي زاده  د ر سال :تعدادي از ان ها اشاره شده است

داراي نزديكي  بيش  813/0تيجه رسيدند كه سراب روانسر  با گردشگري جهت سرمايه گذاري و توسعه منطقه اي به اين ن
در تحقيقي تحت عنوان اولويت بندي  1393حاجي نژاد و همكاران در سال تري نسبت به وضعيت ايده ال مي  باشد.

 قطب هاي گردشگري و تدوين راهبرد توسعه منطقه اي مطالعه موردي استان كرمانشاه به اين نتيجه رسيدند كه منطقه
در  1393شكوهي و همكاران در سال نمونه گردشگري كنگاور در رتبه اول و اورامانات تخت در رتبه دوم قرار گرفتند. 

مطالعه موردي، آبشارهاي تحقيقي تحت عنوان ارزيابي و اولويت بندي آبشارهاي طبيعي به منظور توسعه اكو توريسم 
داراي  بهترين شرايط  194/0ر بيشه در شهرستان درود با كسب امتياز هفت گانه لرستان به اين نتيجه رسيده  اند كه آبشا

فكري به منظور سرمايه گذاري بوده و پتانسيل كافي در جهت معرفي به  عنوان يك منطقه نمونه گردشگري را دارا است.
م با استفاده  از در تحقيقي تحت عنوان اولويت بندي پهنه هاي مناسب توسعه اكو توريس  1395زاد  و وثوقي در سال 

Gis  به اين  نتيجه رسيده اند كه بخش مركزي شهرستان تالش  ازاولويت مناسبي براي سرمايه گذاري در  زمينه گردشگري
در تحقيقي تحت عنوان شناسايي  و اولويت بندي مناطق نمونه گردشگري 1396برخوردار است. عينالي و همكاران در سال 

كور و تاپسيس به اين نتيجه رسيده  است كه با  استفاده  از مدل ويكور در راستاي توسعه منطقه اي با  استفاده  از مدل وي
مجموعه پارك تفريحي آبيدر، درياچه زريوار و روستاي اورامان تخت به ترتيب  در رتبه هاي اول تا سوم قرار گرفته اند 

ه زريوا، مجموعه پارك تفريحي از طرف ديگر رتبه بندي  با استفاده از مدل تاپسيس به اين  نتيجه رسيده  اند كه درياچ
) در پژوهشي تحت عنوان 1990تانگ و روچانود (ابيدر و اورامان تخت به ترتيب رتبه هاي اول تا سوم را كسب كردند.
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به اين نتايج دست يافتند كه كشورهاي آمريكا، تايلند، سوئيس،  "رتبه بندي جاذبه هاي گردشگري در سي و دو كشور"
اتريش به ترتيب بيشترين امتياز را از نظر جذابيت هاي توريستي دارا هستند و كشورهاي چين، هند،  استراليا، انگلستان و

در تحقيقي با  John Lee (2000)هنگ كنگ، يوگسالوي و فيليپين كمترين امتياز را از نظر جذابيت هاي توريستي دارند.
دشگري و ارتباط آن با توسعه و همچنين به انجام به بيان مفاهيم پايه گر "گردشگري و توسعه در جهان سوم "عنوان 

مطالعات موردي در كشورهاي جهان سوم پرداخته است و به به روز بودن اين مطالعات و ابعا اجتماعي، اقتصادي و 
محيطي گردشگري در كشورها تاكيد فراوان داشته است. در اين تحقيق نويسنده گردشگري بين المللي را فعاليتي پيچيده 

 chea andته و برنامه ريزي و مديريت را در حيطه گردشگري از عوامل مهم موفقيت در اين صنعت شمرده است..دانس

henge, 2007) ( در تحقيقي تحت عنوان ارزيابي مناطق توريستي (مطالعه موردي استانهاي جنوب غربي چين) با استفاده .
ت و مشاركت مردمي در بخش گردشگري پرداختند و به اين عامل توليد، بازار، صنع 4به بررسي  PCAو  AHPاز تكنيك 

نتيجه رسيدند كه استان هاي سيچوان و يونيان داراي بهترين شرايط، استان هاي چونگ كين و گوانگ ژي از وضعيت 
در  (Fayissa et al, 2007 ).متوسط و استان هاي گويي ژو از وضعيت ضعيفي جهت توسعه گردشگري بر خوردارند.

با عنوان تاثير گردشگري بر رشد اقتصادي و توسعه پايدار در افريقا به اين نتيجه رسيدند كه صنعت گردشگري تحقيقي 
 Suh et al, 2009 ).سهم قابل توجه اي از در سطح توليد ناخالص ملي در جهت توسعه پايدار كشور آفريقا داشته است. 

مورد  AHPبه مدل  با توجهسازد در تايوان را يم متأثرردشگر را گsssي كه انتخاب مقصد هامؤلفهدر تحقيقي با عنوان   (
براي  هامؤلفهين ترمهمو نتايج نشان داد كه دو عامل ديار دوستان و خويشاوندان و سالمتي شخصي از  انددادهبرسي قرار 

مراتبي ايالت سكيم ل سلسلهدر تحقيقي با عنوان فرايند تحلي(Kumar et al, 2010 ).باشد.يمبه تايوان  واردشدهگردشگر 
محيطي، گردي مورد ارزيابي قرار داده بودند به اين نتيجه رسيدند كه پنج شاخص ارزش زيستطبيعت ازنظرهند را 

بندي پيشنهاد محيطي را براي اولويتوحش و ظرفيت تحمل زيستيسم، توزيع حياتاكو توريسم، تنوع اكو تورجذابيت 
 دادند.

 

  
  مباني  نظري 

(مجله  1ي انگليسي به نام اسپورتينگ مارگازين)، در مجله1811ي گردشگري نخستين بار در سال (واژه در مباحث نظري
منظور تماشاي آثار تاريخي و بازديد از مناظر طبيعي براي كسب ورزش) آمد. در آن زمان اين لغت به معناي مسافرت به

ي اقتصادي، اجتماعي انكارناپذير هاتيواقعگردشگري يكي از  ).99: 1389رفت (صيدايي و هدايتي مقدم لذت به كار مي
جهت تمدد اعصاب، استراحت، آشنايي  هاانسانست به نيازهاي دروني دنياي كنوني ماست. اين فعاليت پاسخي ا

صنعت گردشگري يكي از سريعترين رشد را در بين  ).3: 1394(بريماني و همكاران هاييبايزي از مندبهرهو  هابافرهنگ
ورها به عنوان اولين بخش هاي اقتصادي در جهان در آغاز هزاره سوم را نشان داد. بنابراين، گردشگري براي برخي از كش

                                                           

1- Sporting Magazin  
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از ديدگاه  منبع كسب درآمد و ارز خارجي بوده و بسياري از اقتصادهاي محلي به شدت به گردشگري وابسته هستند.
 ŻEGLEŃ)مثبت، گردشگري منبع مهمي از درآمد و اشتغال را براي كشورها و مناطق كمتر توسعه يافته مهيا مي سازد

)27:2015and GRZYWACZ, .  گردشگري نه تنها به يك موتور  2ديدگاه سازمان جهاني گردشگري سازمان مللاز
و  2011رشد، بلكه به عنوان يك ژنراتور ايجاد كننده اشتغال است. به عنوان مثال، طبق نظرسنجي اقتصادي سال هاي 

بخش هاي مختلف جامعه، ، اين بخش توانايي ايجاد اشتغال مستقيم و غيرمستقيم در مقياس وسيع را دارد كه براي 2012
 7تا  6اين سازمان  از نيروي كار متخصص تا غير متخصص قابل استفاده است.طبق آمارهاي ارايه شده در اين سال ها،

درصد از كل مشاغل جهان را به طور مستقيم و ميليون ها نفر به طور غير مستقيم از طريق اثر چندگانه گردشگري بكار 
، موجب افزايش باشنديمي مستعدي هانهيزمتوسعه گردشگري در كشورهايي كه داراي  .(Jaswal, 2014:3)گرفته است 

در شوديمي توجهقابلاقتصادي  هايفعاليتارز خارجي و گردش منظم مالي و تنوع  صورتبهكار و درآمدهاي ملي 
ي طبيعي، فرهنگي و اجتماعي خود، از نوع خاصي از هايتوانمندبه فراخور استعدادها و  هيهر ناحكشورها  گونهنيا

گردشگري به  عنوان يك فعاليت ).45: 1393ازديدگاه شربتي(.)4: 1394همكاران  و د(بريمانيخواهد ش مندبهرهگردشگري 
نمايد. به بخشي به اقتصاد ملي تسريع  اقتصادي جايگزين ذر يك اقتصاد تك محصولي مي تواند روندتوسعه رابا تنوع

).گردشگري به عنوان دومين صنعت درآمد زاي جهان بعد از نفت با توجه به به اثرات 25: 1395شمس  الديني  عقيده (
كاركردي سكونتگاههاي انساني اعم -اجتماعي فراواني كه دارد توانسته تحولي شگرف در عرصه ساختاري-مثبت اقتصادي

ن صنعت كه از آن به عنوان اميد بخش ترين راهبرد توسعه كشورهاي جهان از نواحي شهرها و روستاهها داشته باشد اي
ساختن گردشگري پايدارتر، صرفا در جهت كنترل و مديريت اثرات منفي صنعت گردشگري  ز اين رواسوم ياد مي شود.

صادي و اجتماعي نيست. بلكه گردشگري در موقعيت بسيار ويژه اي است كه جوامع محلي را قادر مي سازد تا از لحاظ اقت
به نفع خود از منابع دردسترس انساني و طبيعي استفاده گرده و با افزايش آگاهي ها و حمايت از حفاظت از محيط زيست 
اقدام كنند. از اين منظر در بخش گردشگري، توسعه اقتصادي و حفاظت از محيط زيست نبايد به عنوان نيروهاي مخالف 

، مدير اجرايي سازمان جهاني گردشگري، در  Luigi Cabriniاين رابطه، به گفته  . در(UNDP, 2005:2)هم ديده شود 
گردشگري فرهنگي سريعتر از ساير بخش هاي گردشگري در حال رشد است و نرخ رشد "گردهمايي گردشگر در بلژيك 

  .(Parker, 2007:3)آن از كل گردشگري در سراسر جهان بوضوح بيشتر است 

  

  توسعه گردشگريرويكردهاي  

با توجه به گستردگي و درگير بودن عناصر متعدد و متنوع در فعاليتهاي صنعت گردشگري، تاكنون روديكردها و ديدگاههاي 
ريزي فعاليتهاي گردشگري شكل گرفته مختلفي به منظور درك و تبيين عملكردي اين مجموعه جهت هماهنگي و برنامه

  است:است. اين رويكردها به شرح ذيل 

                                                           

2 - United Nation Wolrd Tourism Organisation (UNWTO) 
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رويكرد توليدي: اين رويكرد به مطالعه تولبدات مختلف صنعت گردشگري، چگونگي رونق و افزايش توليدات، -1
  پردازد.بازاريابي و شرايط مصرف كننده مي

شود. در واقع اين رويكرد اي طوالني مدت را شامل ميرويكرد تاريخي: تجزيه و تحليل فعاليتهاي گردشگري دربازه -2
  پردازد.ها ميدرباره روند تكامل، پيشرفت، نزول و بررسي تغييرات عناصر درگير گردشگري مانند: تغيير سليقه به تحقيق

گيرد. اين رويكرد به مطالعه تاثيرات رويكرد جغرافيايي: رويكرد جغرافياي گسترده وسيعي از مطاللعات را در بر مي -3
ات محيطي مانند: تغييرات چشم اندازها و كاربري اراضي، تغييرات گردشگري بروي مناطق هدف گردشگري از جمله: تغيير

  پردازدفرهنگي و محيطي گردشگري مي-و حركات جمعيت و روشن نمودن تاثيرات مثبت و منفي اقتصادي، اجتماعي
نظر قرار رويكرد اجتماعي: در اين رويكرد، رفتارهاي اجتماعي گردشگران الگوههاي مشاركت و تاثير آنها بر جامعه مد-4

).رويكرد مديريتي: به بررسي روند مديريت سازمانهاي گردشگري در جهت پاسخگويي به 35: 1390گيرد.(كاظمي،مي
  پردازد.الگوهاي متغيير تقاضا در جامعه مي

رويكرد اقتصادي: گردشگري را به عنوان فعاليت اقتصادي اين رويكرد گردشگري را به عنوان يك صنعت (مشابه -5
گيرند و با نگرش اقتصلدي برتوسعه و بازاريابي تاكيد دارد. در رويكرد اقتصادي، گردشگري به فعاليتي گر) ميصنايع دي

زايي، تحقيقات، تواند توسط دولت به عنوان ابزاري براي نيل به اهداف عيني رشد اقتصادي، اشتغالشود كه مياطالق مي
اقتصادي به اين موضوع كه چه كساني از توسعه گردشگري سود برده  بازاريابي و كمك به ارتقاي آن استفاده در رويكرد

هاي عمده رويكرد اقتصادي، استفاده از بازاريابي براي جذب گردشگري شود. يكي از ويژگيبينند، توجهي نميو يا زبان مي
نمايد. از آنجا كنند تامين مياست كه بتواند بيشترين منافع اقتصادي را براي مقصدي كه منابع ويژه گردشگران را تعيين مي

كنند، و اهداف اقتصادي، كه هم دولت و هم صنعت ، برمطالعات چندباره رقابت بين محصوالت و بازارها تاكيد مي
سازد كه اين موضوع كه از توسعه گردشگري، برعالئق اجتماعي و اكولوژيكي اولويت دارند. اين رويكرد، مشخص نمي

ميالدي كه انقالب  1980رويكرد سيسمي: از دهه  -5).16: 1387شوند(رضواني، ي متصرر ميچه كساني منتفع و چه كسان
صنعتي به وقوع پيوست و به انقالب تكنولوژي ارتباطي يا عصر اطالعات شهرت پيدا كرده نگرش سيستمي، به عنوان 

مي يا نگرش همه جانبه همه ). در رويكرد سيست16: 1388آبشخور فكري دوران جديد، رو به گسترش نهاد (صيدائي، 
اي است گسترده، يك گيرند، زيرا سيستم واژهاجزاي تشكيل دهنده يك مجموعه و ارتباط متقابلشان مورد بررسي قرار مي

اي از فعل و انفعاالت پيچيده در ميان عناصري است كه در تعامل با همديگر هستند(موسوي سيستم شامل شامل مجموعه
. سيستم توسط برتاالنفي اينگونه تعريف گرديده: مجموعه عناصري كه در ارتباط متقابل هستند )5-4: 1395و همكاران 

اند. بنابراين سيستم از مجموعه از اجزاي تشكيل شده به عبارتي ديگر مجموعه از اجزاي كه در هدف يا اهدافي مشترك
يك سيستم چنانچه جزئي دچار اختالل گردد اند، در كه با همديگر داراي ارتباط متقابلي جهت تحقق اهدافي مشخص

گردد، البته اين توصيف به معني نفي تغيير و تحول در يك سيستم سايز اجزا و در نتيجه كل سيستم دچار اختالل مي
نميباشد زيرا كه جامعه و محيط علم فناوري و فرهنگي دائما در حال تغييراند. رويكرد سيستمي با دو نوع سيستم باز و 

انرژي تاثير پذيري ) با  –هاي بسته فعل و انفعال (تبادل ماده شود. در سيستم باز بر خالف سيستمبسته شناخته ميسيستم 
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گيرد. همانند: سيستم گردشگري براي نمونه: بازيگران اين عرصه از جمله هتلها، تقاضايشان با محيط بيروني صورت مي
  . Lamont,2008: 4)گردد (ار نوسان ميتوجه به تغييرات محيطي و يا حمالت تروريستي دچ

  منطقه مورد مطالعه 

اي معتدل، مرطوب و كوهستاني سرد و نيمه مرطوب است و اقتصادي اين اهالي آب و هوايي جلگه دارايشهرستان نوشهر
دقيقه دقيقه عرض  47درجه و  35بين  شهرستان نوشهر .باشدبرپايه كشاورزي، دامداري و صنعت گردشگري استوار مي

است . اين استان در قسمت شمال مركزي  دقيقه طول شرقي از نصف النهار گرينويچ قرار گرفته 34درجه و  50و   شمالي
شرق به گيالن و قزوين و از  از غرب بهكشور واقع و از شمال به درياي مازندران ، از جنوب به استانهاي تهران و سمنان 

درصد كل مساحت استان  2/7كيلو متر مربع وسعت حدود  5/1716شهرستان نوشهر با  . به استان گلستان محدود است
  ا به خود اختصاص داده است.مازندران ر

  

  
  موقعيت جغرافيايي منطقه مورد مطالعه -1شكل 
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  روش پژوهش

 از هدف، به لحاظ روينازا است، گرفتهانجام نوشهر شهرستان گردشگري يهاجاذبه بندييتاولو منظوربه پژوهش اين

 ميداني اسنادي مطالعه اطالعات يك يآورجمع ازلحاظ و كيفي تحقيقات نوع از روش، و ماهيت ازنظر و كاربردي نوع

 از نفر 25 نظرات ارشناسان،كويژه  پرسشنامه تهيه با )؛ 2تحقيق جدول ( هايشاخص وزن تعيين جهت است. محققان

 محاسبه تحقيق پارامتر 8 نهايي وزن -AHP F مدل از استفاده با و شده جويا را شهرستان گردشگري با مرتبط كارشناسان

 .شد گرفته كار به شهرستان، گردشگري هايجاذبه بنديجهت اولويت ،فازيتاپسيس مدل در شدهمحاسبه اوزان و گرديد 
 تبيين و تفسير منظوربه و است شدهاستفاده Excel افزارنرم از هاداده وتحليليهتجز و هاشاخص وزن تعيين جهت

متغيرهاي  بر اساسي، موردبررس شاخص هشت امتيازهاي ،شهرستان نوشهر هاي گردشگريمكان از يك هر وضعيت
، بسيار يت، بااهميت، بااهميتبااهم يتفاوت تا حدوداهميت، بيكم تا حدودي كم يتكم، اهم يلياهميت خزباني 

  ) به دست آمده است.4). اهميت نهايي شاخص طبق جدول (3است جدول ( شده بندييمتقس
  در تحقيق مورداستفادهي هاشاخص: 2جدول 

X1  تعداد گردشگران  
X2  هتل، مراكز بهداشتي درماني و...)رفاهي (تسهيالت و خدمات  
X3  پوشش گياهي، تنوع جاذبه و...)جاذبه (پتانسيل اطراف  
X4  كيفيت جاده، فاصله از مركز شهرستان و...)دسترسي (سهولت  
X5  مختلف سالقابليت جذب گردشگر در فصول  
X6 برق، آب آشاميدني، پاركينگ و...)تأسيسات (ها و يرساختز  

X7  يرمستقيم و...)غاشتغال مستقيم و اقتصادي (اثرات  
X8  زيست و...)يطمحآلودگي محيطي (يستزاثرات  

  .1396هاي تحقيق،منبع: يافته

  : متغيرهاي زباني براي اهميت معيارها3جدول 

متغير 
  زباني

  تعريف مقدار فازي  متغير زباني  تعريف مقدار فازي

اهميت 
  خيلي كم

 )0,5، 0,7، 0,9(  بااهميت يتا حدود  )0، 0، 0,1(

اهميت 
  كم

 )0,7، 0,9، 1(  يتبااهم )0، 0,1، 0,3(

تا 
حدودي 

  يتاهمكم

 )0,9، 1، 1(  بسيار يتبااهم )0,1، 0,3، 0,5(

  )0,3، 0,5، 0,7(  تفاوتيب

  ها بدين ترتيب به دست آمد:نهايي شاخصاهميت 
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 هاوزن فازي هر يك شاخص :4جدول 

 )0,9، 1، 1(  تعداد گردشگران

 )0,5، 0,7، 0,9(  هتل، مراكز بهداشتي درماني و...)رفاهي (تسهيالت و خدمات 

 )0,9، 1، 1(  پوشش گياهي، تنوع جاذبه و...)جاذبه (پتانسيل اطراف 

 )0,7، 0,9، 1(  جاده، فاصله از مركز شهرستان و...)كيفيت دسترسي (سهولت 

 )0,7، 0,9، 1(  قابليت جذب گردشگر در فصول مختلف سال

 )0,9، 1، 1(  برق، آب آشاميدني، پاركينگ و...)( يساتتأسها و يرساختز

 )0,5، 0,7، 0,9(  يرمستقيم و...)غاشتغال مستقيم و اقتصادي (اثرات 

 )0,5، 0,7، 0,9(  زيست و...)يطمحآلودگي ( يطيمحيستزاثرات 

 1396هاي پژوهش،يافتهمنبع: 

  بحث و يافته ها

  ها اراده خواهد شد:آل فازي را شرح داده، سپس به تحليل دادهابتدا تكنيك تشابه به گزينة ايده بارهيندرا
استفاده كرد (پور  توانيمعيارهاي عيني و ذهني مها و زمان از شاخصصورت همآل بهدرروش شباهت به گزينة ايده

دهد (فرجي بندي به دست ميعالوه ذاتاً ازآنجاكه مدل تاپسيس بهترين نتيجه را در ارتباط با رتبه) و به114: 1389، يطاهر
شده است. تشابه به شناخته جاذبه هاي گردشگري منتخب يبنداين روش براي سطح .)81: 1388، يرضا عل ،بارسبك

شوند صورت فازي بيان ميهاي متعلق به هر شاخص بهآل فازي روشي است كه در آن عناصر ماتريس يا وزنگزينة ايده
ها (زيرا روش دلفي فازي نتايج را گذاري شاخصروش دلفي فازي در ارزش يريكارگكه خود برهاني است بر علت به

هاي متفاوتي بهره گرفت توان از روشد). براي انجام عمليات تاپسيس به شيوة فازي، ميدهصورت فازي به دست ميبه
مراحل انجام روش ). Sun and Lin, 2008, 3است (» چن و هوانگ« يلهوسشده بهها روش وضعآن ينتركه از متداول

 kگزينه و  nبر اساس  هاادهدتشكيل ماتريس  :گيرييمتشكيل ماتريس تصم -مرحلة اول باشديم صورتينمذكور بد
 شاخص.

� � � ��11 ⋯ ��1�⋮ ⋱ ⋮��
� ⋯ ��
�
� 

��در اين ماتريس � � ��� , �� , �) (j )j= 1, 2, …, n در رابطه با معيار i )i= 1, 2, …, mعملكرد گزينة  ��
 .باشديم

يري از روابط گبهرهمشخص گردد و با  ���و حداقل ���بدين منظور الزم است ابتدا حداكثر ميزان هر ستون  -مرحلة دوم
�كهيطوربهمثلثي باشند،  صورتبهي ماتريس اقدام شود اگر اعداد فازي استانداردسازذيل، به  ����, ���, ���� ��� 

�بيشترين و  ����, ���, توان از طريق توابع ذيل اقدام به يمازات را به خود اختصاص داده باشند كمترين امتي ��� ����
  استانداردسازي ماتريس تصميم نمود.
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�̃� � ���� � , !�� � ,  �� �" � 			 ��∗ � max �  مثبت يهاشاخص �

�̃� � ���(��� , ��
(

!�� , ��
(

 ��" � 			 ��� � min � منفي يهاشاخص 	�

+, � -�̃�.
/� → 		1 � 1,2, … , 3									4 � 1,2, … , 3 

+, � � �̃11 ⋯ �̃1�⋮ ⋱ ⋮�̃
� ⋯ �̃
�
� 

 آمده است.دستتعيين ماتريس وزن: كه از طريق روش تحليل سلسله مراتبي دلفي فازي به -مرحلة سوم

56 � 7891, 892, … ,89�: 
كرد را از طريق تابع ذيل محاسبه  اردوزنتوان ماتريس استاندارد يمپس از تشكيل ماتريس استاندارد،  -مرحلة چهارم

  تشكيل ماتريس وزني:). 145: 1386نوري و همكاران، (
;, � �̃� . 89� 

  صورت زير خواهد بود:دار بهبنابراين ماتريس تصميم فازي وزن
;, � -v�>?.@/A → i � 1, 2, … ,m; j � 1, 2, … , n 

;, � � D�11 ⋯ D�1�⋮ ⋱ ⋮D�
� ⋯ D�
�
� 

  ):¯FPIS,A) و حل ضد ايده آل فازي (*FPIS,Aفازي (يافتن حل ايده آل  -مرحلة پنجم
�∗ � ED�1

∗, D�2
∗, … , D��∗F 												→ 											 ;, ∗ � G��HD��IJ �� � ED�1

�, D�2
�, … , D���F 									→ 											 ;,� � G13HD���J 

  .باشديها متمام گزينه از بين iبدترين مقدار معيار  ��Dو  هاينهاز بين تمام گز iبهترين مقدار معيار  ∗�Dكه 
  ها:محاسبة فواصل مثبت و منفي گزينه -مرحلة ششم

را دو  Bو  A كهيبريم درصورتبراي محاسبة فاصلة بين دو عدد فازي در نوع اعداد فازي مثلثي، از رابطة زير بهره مي
 صورت مقادير فرضي زير در نظر بگيريم:عدد فازي به

�K � ��1, �1, �1� L, � ��2, �2, �2� 
  ها چنين به دست خواهد آمد:فاصلة بين آن

M��, L� � N1
3
7��2 O �1�2 P ��2 O �1�2 P ��2 O �1�2: 

 خواهد شد:آل منفي استفاده آل و ضد ايدهضمن آنكه در اين مرحله از روابط زير به ترتيب براي حل ايده

Q∗ � RS
�

�T1

�D�� , D�∗� → 1 � 1,2, … ,G 

Q� � RS
�

�T1

�D�� , D��� → 1 � 1,2, … ,G 
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ذيل برآورد مشود محاسبه  آل را كه از طريق تابعتوان نزديكي نسبي هر گزينه به ايدهدر مرحله نهايي مي -مرحلة هفتم
  ). محاسبة شاخص شباهت:Hwang, 1992: 104; Ching-liang, 1996: 305كرد (

U∗ � Q�Q� P Q∗ 
  ها با شاخص شباهت بيشتر شرايط بهتري رادارند.رتبه بندي گزينه ها: گزينه -مرحلة هشتم

 شدهدادهترين آنان روش بسط ي متفاوتي بهره گرفت كه از متداولهاتوان از روشبراي انجام عمليات به شيوه تاپسيس مي
شناسي از طريق معيارهاي اساس در مقاله حاضر براي عملياتي كردن روشاست. براين » چن و هوانگ«يله وسبه
هاي مختلفي نفر از كارشناسان حوزه گردشگري توزيع و تكميل شد. روش 30اي طراحي و بين نامه، پرسشآمدهدستبه

يد بر همساني تأكبا  كرون باخ روش آلفاي هاآنترين ين و رايجترمعروفنامه وجود دارد كه براي سنجش پايايي پرسش
محاسبه صورت گرفت كه در آن  SPSSافزار با استفاده از اين روش و با كمك نرم شدهانجامدروني است. در تحقيق 

يله كارشناسان تعيين و به هر شاخص وسبههاي پيشنهادي نيز است. وزن شاخص آمدهدستبه 83/0ضريب كل آلفا 
  وزن دهي شدند. هاشاخص AHPلسله مراتبي تخصيص داده شد و از طريق روش تحليل س

 
  در حالت فازي مثلثي هاي گردشگريشاخصنمايش گرافيكي 

V6 WX � �Y, Z, [� � � \13E�1, �2, … , ��F 
� � ∑ ���T�^  
� � \��E�1, �2, … , ��F 

هاي گردآمدة ها از دادهارتباط با شاخص)، در مناطق گردشگري( هاينهمنظور مقايسة گزگونه كه بيان آن نيز گذشت، بههمان
تر در شده است. به عبارت سادهشده است كه درجة عضويت هركدام در نمودار فوق نشان دادهاستفاده منطقهمربوط به هر 

، بيشترين �كمترين ميزان رضايت را منطقه صورت منفك براي هر به مناطق گردشگريارتباط با معيارهاي مختلف در 
منظور پرهيز از اطالة سخن، از آوردن محاسبات شده است. اينك بهدر نظر گرفته �و ميانگين نظرات را  �ضايت را ميزان ر

با استفاده  شدهيهاي گردآورخروجي نتايج حاصل از تحليل داده شوديو جداول مربوط به هر مرحله خودداري و سعي م
  با ابعاد مختلف سنجيده شود:آل فازي در ارتباط از روش شباهت به گزينة ايده
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  F.TOPSIS: نتايج محاسبات مربوط به روش 5جدول
 نهايي ∗Q� Q  ∑  شباهت

  پارك نويد نوشهر  110/6  184/5  29/11  460/0
  مجتمع تفريحي و  توريستي  سيترا  350/5  934/5  29/11  527/0
  مجتمع تفريحي و توريستي  سي سنگان  391/5  058/6  44/11  530/0
  درياچه خضر نبي روستاي نيمور  197/6  706/4  90/10  435/0
  مجتمع اقامتي و تفريحي توسكا  898/5  084/5  98/10  465/0
مجتمع  تفريحي  و توريستي  سد خاكي   719/5  440/5  16/11  478/0

  آويدر

  .1396تحقيقهاي منبع: يافته
  

  .هاي گردشگري شهرستان نوشهربندي جاذبهاولويت :6جدول
  رتبه  شباهت  يهاجاذبه

  2  527/0  مجتمع تفريحي و توريستي سيتر ا
  5  460/0  نويد نوشهرپارك 

  1  530/0  مجتمع  تفريحي  توريستي  سي سنگان
  6  435/0  درياچه خضرنبي روستاي  نيمور
  4  465/0  مجتمع تفريحي و اقامتي  توسكا

مجتمع تفريحي و   توريستي  سد  خاكي 
  اويدر

478/0  3  

  1396 هاي تحقيقمنبع: يافته

  
  

  نتيجه گيري 

-شبكه تحليل فرآيند يكپارچه هايروش تركيب يارِ،معچند  گيريتصميم هاييكتكن يريكارگبه پژوهش اين هدف

يراحمد بوده است. بوي گردشگري استان كهگيلويه و هاجاذبهبندي يتاولوارزيابي و  براي فازيو تاپسيس اي
ها تدوين ، شرايط دروني و بيروني جاذبهذكرشدههاي هاي گردشگري بايد بر اساس شاخصجاذبهبندي اولويت

بندي براي توسعه با استفاده يتاولوگردد. براي اين منظور شناخت وضعيت موجود و جايگاه فعلي هر جاذبه براي 
 منظوربهيري چندمعياره گيمتصمي هامدلاز الگوهاي مناسب سنجش و ارزيابي نقش اساسي دارد، توجه به 

ها از طريق نظرات كارشناسان اهميت بااليي يافته ي به شاخصوزن دههاي مختلف و ي ابعاد و شاخصپوشانهم
يد است، تأكبندي كه در آثار جهاني نيز مورد هاي ارزيابي و اولويتها و تكنيكاست. بر اين اساس يكي از روش

هايي مانند گيري متعارف براي تبيين مسئلههاي تصميمل اينكه امروزه مدلروش ارزيابي چند متغيره است. به دلي
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- هاي تصميمرو از مدلينازاي است، چندان كارايي ندارد، چندبعداي ها كه مسئلهبندي جاذبهبندي و سطحاولويت

هاي ينهگزگيرنده را با معيارها و اهداف و يمتصمچندين  زمانهميارهاي استفاده شد كه امكان ورود معگيري چند 
هاي متفاوت فازي با اهداف، معيارها و گزينهآورند. بنابراين در پژوهش حاضر، مدل تاپسيسگوناگون فراهم مي

كارشناسان  ازنظرقرار گرفت. در ادامه  مورداستفاده شهرستان نوشهرهاي گردشگري بندي جاذبهبراي اولويت
از طريق روش مقايسه زوجي  آمدهدستبههاي يت وزندرنهاش و اهميت معيارها استفاده شد و براي تعيين ارز

يج نتا محاسبه گرديد. F-AHPمراتبي ها از طريق روش تحليل سلسلهتركيب شدند و وزن نهايي شاخص باهم
سي  و توريستيبه ترتيب مجتمع تفريحي  شدهانجاماجراي مدل نشان داد كه بر اساس معيارها و محاسبات 

مجتمع تفريحي ) رتبه دوم، 527/0يك، مجتمع تفريحي و توريستي سيترا با امتياز ( ) رتبه530/0امتياز (سنگان، با 
ي هارتبه )،465/0امتياز (با  مجتمع تفريحي و اقامتي  توسكا)، 478/0امتياز (با و   توريستي  سد  خاكي اويدر 

 موردمطالعهي گردشگري منطقه هاجاذبهنتايج حاصل از مطالعات ميداني در سطح قرار گرفتند. سوم و چهارم
ي خوببهگيري چند شاخصه، توانسته هاي تصميميكتكنروشي كارآمد از  عنوانبهفازي نشان دادند كه مدل تاپسيس

ي خوببههاي حاصل از مطالعات ميداني هكه يافتيطوربهبندي كند، ها را در منطقه مطالعاتي تبيين و اولويتجاذبه
  هاي موجود منطبق هستند.با واقعيت
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