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 چکیده 
 است. د،مقص مندیرقابت یکنندهعوامل تعییناز  یبه درک واقع یابیدستیکی از چالشهای مهم مدیران گردشگری 

ت آن برای دستیابی به موقعیتکامل  یدهد و چگونگ یدر آن رخ م یگردشگرتوسعه که  یانهیاست زم بنابراین مهم
ت که اس (معیارها و زیرمعیارها) هاییهدف این مطالعه تعیین اهمیت نسبی مشخصه .رقابتی به درستی ارزیابی شود

است. برای گذاری برای توسعه و سرمایه مندی مقصدهای مزیتهای نسبی نه لزوما رقابتی در فرایند رقابتکنندهتعیین
تجارت  نهیدر زم به عنوان روشی نوآورانه و کاربردی MCDAگیری تصمیم روشتحلیل و ارزیابی مقصدها از 

های منبع محور ( با تاکید بر مزیتTDCگردشگری )مندی مقصد رقابت در ترکیب با مدل یگردشگرمقصدهای 
کارشناس  11گیری قضاوتی، گردشگری سه منطقه نمونه گردشگری استفاده شده است. با استفاده از روش روش نمونه

زیرمعیار بر  13معیار و  1اند. ی گردشگری و آشنا با مناطق نمونه در این تحقیق مشارکت داشتهو متخصص با تجربه
اصلی این تحقیق مورد استفاده قرار گرفت.  هایی تحقیق موجود و مشاوره با خبرگان به عنوان مشخصهیشینهاساس پ

و همچنین  "های طبیعی، اجتماعی فرهنگی و فیزیکی منطقهویژگی"های تحقیق نشان داد که معیار بر طبق یافته
در  نوازی و تمایل مردم برای مشارکتباالی مهمان یکرده و روحیهدسترسی به منابع انسانی توانمند و تحصیل"معیار 
از اهمیت  411قبول کمتر از  ( قابلIRدرصد و نرخ ناسازگاری ) 1411و  0114به ترتیب با ارزیابی  "ی گردشگریتوسعه

ه حساب گذاری گردشگری بو سرمایه نسبی به مراتب باالتری در سنجش مزیت نسبی مناطق مورد مطالعه برای توسعه
منطقه گردشگری دیگر از اولویت باالتری برای توسعه  1درصد نسبت به  0414آید. منطقه دریاچه مهاباد با می

ی ی در ترکیب با الگوهای رقابتمندی مقصدهای گردشگرگیری چند معیارهگردشگری ارزیابی شد. در پایان مدل تصمیم
ابی ی گردشگری ارزیسنجی مناطق برای توسعهمزیتمندی و به عنوان یک ابزار اثربخش برای ارزیابی توان رقابت

 شود.  می
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   . مقدمه1

: رقابتمندی 1ت گردشگری( در چاپ دهم کتاب محبوب خود با نام تجار180، ص 1414) و همکارانش 1هالوی   
المللی صنعت گردشگری به ترکیب بهینه از عناصر فیزکی )شامل: جاذبه، مقصدهای گردشگری در تجارت بین

امکانات، محل اقامتی، چشم انداز و..( در کنار ویژگیهای غیر ملموستر )اتمسفر و روحیه مردم محلی( و تصویر 
دارد. اما دستیابی به این مهم و توسعه گردشگری و در ادامه  آن مقصد از دیدگاه بازار هدف گردشگری بستگی

شک به ترکیبی درست از زیرساختها، فعالیتها، خدمات و ایجاد و المللی بیرشد تجارت گردشگری در سطح بین
(. چنین ترکیبی مستلزم 1413و همکاران،  9ی با کیفیت سفر به گردشگران بستگی دارد )مایکلتحویل تجربه

( تاکید دارند، به xiص  1411) 4و تلفر 1و بلند مدت گردشگری است، به طوری که شارپلی 0ریزی منسجمبرنامه
اجتماعی جوامع به ویژه در -اقتصادی موازات اهمیت جهانی تجارت گردشگری و سهم گردشگری در توسعه

ر سطح تجارت مندی مقصدهای گردشگری به ویژه دریزی برای رقابتکشورهای در حال توسعه، برنامه
باید بر  ی گردشگریریزی مناسب برای توسعهالمللی از اهمیت باالیی برخوردار شده است. از طرفی برنامهبین

ست اموفقیت مقصد گردشگری در بلند مدت  کنندهمبنای درک درست و عمیق از عواملی باشد که اساساً تعیین
ی المللی گردشگری، وظیفهرعت در حال اشباع تجارت بینس (. در واقع در بازار به1411و همکاران،  4)گولدنر

 3و رقابتی 8توانند مزیتهای نسبیاساسی مدیران مقصدهای گردشگری این است که درک کنند چگونه می

لهای اخیر مدلها و چارچوبهای (. در سا1411و همکاران،  14مقصدهای گردشگری را پایدار و ارتقاء بخشند )زوو
ریزی برای توسعه تجارت گردشگری تبدیل ( به یکی از مهمترین ابزارهای برنامهTDCsرقابتمندی مقصدها )

(. یکی 1441، 10؛ ماننت1449، 19و کیم 11؛ دویر1449؛ ریچی و کراچ، 1414و همکاران،  11اند )مانند: زهررشده
)بر اساس  TDCیا  11عوامل رقابتمندی مقصدهای گردشگری از اهداف اصلی این مطالعه معرفی چارچوب

جهت  14(MCDAگیری چند معیاره )پیشینیه تحقیق( و ارزیابی این عوامل در تلفیق با روش تحلیل تصمیم
های مختلف تحلیلی برای دشگری است. در میان مدلگیری برای توسعه مناطق گرریزی و تصمیمبرنامه
در  18و کراچ 14ترین آنها مدل رقابتمندی که ریچیی مقصدهای گردشگری بدون شک جامعریزی توسعهبرنامه
ی عوامل را که ممکن است در بلند مدت به (. این مدل همه143، ص. 1441دادند )وانهوف، ارائه  1449سال 

تواندکمک کند در قالب یک چارچوب می 13المللیبه ویژه در سطح بینگردشگری موفقیت مقصدهای 
گیری مقاله سعی بر آن شده تا با تاکید بر یک رویکرد تلفیقی با بهره ریزی منسجم ارائه داده است. در اینبرنامه
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سازی با بخشی از مدل کراچ و به عملیاتی در اقدام (MCDA)گیری چند معیاره های تحلیل تصمیماز روش
ی گردشگری از نقطه نظر مزیتهای نسبی آنها پرداخت. بندی مناطق نمونه( به ارزیابی و اولویت1449ریچی )

( برای تحلیل رقابتمندی مقصدهای گردشگری دو موضوع 1411) 9و ژانگ ،1، گو1ی ژانگبه طوری که به گفته
ارزیابی و دوم انتخاب روشی برای ارزیابی آن مدل است. هر چند این مقاله به  مهم وجود دارد: انتخاب مدل

 ی داخلی و خارجی به تحلیل رقابتمندی مقصدها و مناطقدنبال آن نیست که مانند بیشتر مطالعات انجام گرفته
ری چند گیمکنندگان بپردازد، بلکه در پی آن است تا با کمک روش تصمیگردشگری و آن هم از دیدگاه دیدار

(، به ارزیابی مناطق و مقصدهای 1449در تلفیق با مدل مقصدهای رقابتی ریچی و کراچ ) MCDAمعیاره 
گردشگری را که در ابتدای راه توسعه قرار دارند و اغلب ناشناخته مانده اند، بپردازد. به طوری که نقطه شروع 

تاکید بر دو نوع مزیت قابل تعریف موفقیت مقصد با شود که مدل با این فرض پایه ای شروع می

کراچ و ریچی  این بحث را مطرح کردند که رقابتمندی مقصدهای گردشگری  مزیت نسبی و رقابتی. است:

مقصد و منابع گردشگری که مقصد در اختیار دارد( و مزیتهای رقابتی  0هایبه مزیتهای نسبی )موهبات یا انباشت
یزی ربع برای ایجاد ارزش افزوده تجاری و اقتصادی مدیریت و برنامه)اینکه مقصد چگونه این موهبات و منا

کند(. به طوری که مزیتهای نسبی یک منطقه شامل منابع و موهبتهای طبیعی، فرهنگی یا انسان ساخت که می
 در دسترس یک منطقه یا مقصد گردشگری است، که به پشتیبانی آنها برای ایجاد مزیتهای رقابتی آنها را توسعه
میدهند. هدف از انجام این مطالعه بررسی و ارزیابی مزیتهای نسبی مناطق مستعد توسعه گردشگری است نه 

( این مناطق در ابتدای راه توسعه گردشگری بوده و مقصدهای 1384) 1مزیتهای رقابتی، زیرا بر اساس مدل باتلر
 گذاری الزم برای ایجاد ارزشو سرمایه المللی گردشگری ناشناخته بوده و عواملبه ویژه در سطح تجارت بین

افزوده تجاری و مزیتهای رقابتی در آنها شکل نگرفته است. بنابراین مطالعه در رابطه با ارزیابی برای تعیین 
مزیتهای رقابتی مناطقی که در ابتدای راه توسعه هستند راه به جایی نمی برد و در شرایط فعلی باید به ارزیابی 

پرداخت. همچنان که هالوی و همکاران  ( آنها19-14، ص 4کراچ و ریچیسبی )بعد اول مدل ابعاد مزیتهای ن
( تاکید دارند ایجاد زیرساختهای فیزیکی مانند جاده، امکانات گردشگری و غیر فیزیکی، بازاریابی یا 1414)

ک در کنار هم به ایجاد ی آموزش منابع انسانی )به عنوان عوامل ایجاد کننده مزیتهای رقابتی( و....، می توانند

سهمی قابل  تواندمقصد جذاب گردشگری کمک کنند. چنین ارزیابی هایی با یک چارچوب علمی می

بندی سایتها و مناطق دارای در ارتقاء دانش مدیران مقصدهای گردشگری برای ارزیابی و اولویت ایمالحظه

ی عهی مطال آورانهطوری که وجه نوهد داشت، بهگذاری گردشگری خوای و سرمایههای نسبی برای توسعهمزیت
گیری در تواندبه بهبود تصمیمشناسی که با ترکیب دو مدل میحاضر نیز اتخاذ این رویکرد و استفاده از روش
 تحلیل و ارزیابی مناطق گردشگری کمک کند. 
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ی گردشگری هستند یا وسعههای الزم برای تمناطق مورد بررسی در این تحقیق دارای منابع و موهبت      
بیان دیگر از مزیت نسبی باالتری نسبت به مناطق پیرامون خود برای توسعه گردشگری برخوردار هستند، به 

 1ایشوند و هر یک دارای یک منبع هستهی گردشگری مصوبه دولت محسوب میطوری که جزء منطق نمونه
دشگری هستند. این مناطق در مراحل اولیه توسعه ی گربا محوریت تاریخ، فرهنگی یا طبیعی برای توسعه

اند که بخواهیم بر اساس معیارهای مدلهای رقابتمندی مزیتهای گردشگری قرار داشته و به موقعیت نرسیده
ردشگری پذیر در گهای رقابتپذیر و مدلرقابتی انها را ارزیابی کنیم. این مقاله در ابتدا مروری بر مفاهیم رقابت

ند گیری چهای تصمیمالملل خواهد داشت. در بخش بعدی به بررسی روشرویکرد تجارت بین بر اساس یک
ی منطقه نمونه 9پردازد. در ادامه معرفی کوتاهی از معیاره برای تحلیل رقابتپذیر مقصدهای گردشگری می

اد رزیابی پرداخته خوگردشگری واقع در شهرستان مهاباد )استان آذربایجان غربی( و دالیل انتخاب آنها برای ا
گیری ( در ترکیب با مدل تحلیل تصمیم1449شد. سپس با استفاده از مدل جامع رقابتمندی کراچ و ریچی )

( به ارزیابی مهمترین عوامل رقابتمندی این مقصدها از بعد مزیت سنجی آنها برای MCDAچنده معیاره )
ه پایان بندی مقاله بی نتایج تحقیق و جمعیز با ارائهورود به تجارت گردشگری پرداخته خواهد شود. در پایان ن

 رسد.  می

 . ادبیات موضوع 2

 (TDC). مفهوم رقابتمندی مقصد گردشگری 1.2

بسیاری از کشورهای جهان برای کسب منافع بیشتر اجتماعی، اقتصادی و سیاسی خود با هم در رقابت    
سطح شرکتها نیز، وقتی کسب و کارها به سطح متعدد  (. در1933اکبری و همکاران، تنگاتنگی هستند )علی

زاده و عبدی، افتد )فضلالمللی شدن وارد شوند، الجرم تغییرات مهمی در فرایندها، نتایج و عملکرد اتقاق میبین
سازد. در این میان در سالهای اخیر از گردشگری به (، که موجبات رقابتمندی آنها در این سطح را مهیا می1934

 المللی استفاده میشود. مفهوم رقابتمندی در گردشگری از علمان یک ابزار مهم برای دستیابی به رقابت بینعنو
ی مورد مطالعه المللاست تا جایی که این مفهوم به طور گسترده در سطح ملی و بین شده گرفته تیعار بهاقتصاد 

برای دستیابی  1مدیریت ملل و کسب و کارها (.  این مفهوم به چگونه1411قرار گرفته است )زوو و همکاران، 
(. به 034، ص. 1411، 0و کابالرو 9المللی تاکید دارد )بریسبه کلیت توانمندیهای خود جهت رشد و منفعت بین

توانایی یک کشور یا کسب و کار به منظور خلق ارزش افزوده و افزایش ثروت از  "این صورت که رقابتمندی
فرایندها، جذابیتها و نیز با استفاده از انسجام این روابط در قالب یک مدل اجتماعی  طریق مدیریت دارایی ها و

( ارائه شد، جزء اولین مدلهایی 1384و 1334) 1(. مدلی که توسط پورتر1334شود )پورتر، تعریف می "و اقتصادی
ت این مدل این اسبود که در سطح کسب و کارهای مختلف مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت. موضوع اصلی 

های بهتری را به منظور رقابت مداوم از طریق ارتقاء درجه فرایندها و محصوالت شرکت که شرکت باید شیوه
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ای ریزی بازاریابی و استراتژی هدر جهت خلق مزیت رقابتی، پیدا کند. در واقع رقابتمندی اغلب مفاهیم برنامه
(. در رابطه با تجارت گردشگری به طور 1330، 1؛ بورداس3913، 1کند )پونتوسعه رقابت را با هم ادغام می

کند که در یک طرح بازاریابی رقابتی، ابتدا نیرومندترین منابع گردشگری معرفی ( بیان می1330بورداس )
های بازار برای هر یک از منابع به هیم(، سپس جذابترین بخشدشوند )کاری که ما در این مطالعه انجام میمی
در  شود. در مرحله بعد، فرصتهای رقابتیهای آنها در ترکیب با نیروهای رقابتی مشخص، تعیین میورت نقشص

یجاد گذاری گردشگری اریزی و سیاستشوند. در واقع یک از اهداف بلند مدت برنامههر یک از منابع تعیین می
دها لی و بالقوه است به طوریکه مقصمحصوالت و خدمات گردشگری با ارزش افزوده بیشتر برای گردشگران فع

الملل، اقتصادی و اجتماعی مورد نظر را دریافت کنند. به هر حال، ضروری است که بتوانند منافع تجارت بین
شان به منظور رقابتمندی اثر بخشتر در بازار به سرعت در مقصدهای گردشگری دیدی روشن از توانایی مقصد

(. در همین رابطه مفهوم رقابتمندی در ادبیات 1444یچی و همکارانش، حال اشباع گردشگری پیدا کنند )ر
ای اشاره دارد که توانایی یک مقصد در ایجاد و انسجام محصوالت دارای ارزش افزوده "گردشگری به صورت

راچ، )ریچی و ک "منابعشان در چارچوب حفظ موقعیت بازار نسبت به رقبا از پایداری بیشتری برخوردار باشد
  (. 944، ص. 1449

 ارزیابی در این مطالعه: مزیت نسبی و مزیت رقابتی در گردشگری . مدل2.2

های مختلفی برای ارزیابی رقابتمندی مقصدهای گردشگری ارائه شده است که ی اخیر مدلدر طول دو دهه 
، 0و مایر 9ن؛ چو1334به صورت تجربی در سطح مقصدها و مناطق گردشگری مورد مطالعه بوده است )پورتر، 

(. 1449؛ دویر و کیم، 1449؛ ریچی و کراچ، 1334و همکارانش،  4؛ انرایت1330و ونهوف،  1؛ دی کیسر1331
در کتاب مقصد  1449رقابتمندی مقصد، مدلی باشد که کراچ و ریچی در سال  ترین مدلکامل در این بین شاید

شود طبقه کلی تقسیم می 1معیار بود که به  94شامل ارائه دادند. مدل مفهومی آنها  4رقابتی: رویکردی پایدار
 یریزی و توسعه، مدیریت مقصد، سیاست، برنامه3کننده، منابع و عوامل حمایت8ایها و منابع هستهشامل: جاذبه

ت شود که موفقیی مقصد.  نقطه شروع مدل با این موضوع شروع میکنندهمقصد، و عوامل کیفی و تقویت
سبی و . هر چند تفاوت بین مزیتهای نمزیت نسبی و رقابتی ده از دو نوع مزیت قابل تعریف است:مقصد با استفا

بر تفاوت در  14رقابتی در پیشینه تحقیقات مقصدهای گردشگری چندان روشن نیست. اما نظریه مزیتهای نسبی
املی که به صورت طبیعی عوامل طبیعی یا عو 11انباشت عوامل تولید تجربه گردشگری تاکید دارد )مانند انباشت

بر فرایندهای ایجاد و خلق تاکید دارد. فرایندهای ایجاد  11یا تاریخی در یک منطقه انباشت شده(، و نظریه رقابتی
(، 1449محصوالت و خدمات )گردشگری(، از طریق منابع انسانی، منابع سرمایه ای )برگفته از کراچ و ریجی، 
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(، یا منابع 1933ها هستند )آقازاده و همکاران، مزیت رقابتی برای بنگاهشامل منابع مبتنی بر دانش که مبنای 
یابی در بازارهای تجاری )بازارسازی و بازاریابی( که شناسایی عواملی که به ذعم مورد نیاز برای موقعیت

رای ب بهای بازاریابی و تدوین استراتژی مناس( در آینده موجب ایجاد شایستگی1411و همکارانش ) 1تئودوسیو
(.  مزیت رقابتی بر عواملی تاکید دارد که مرتبط با محیط کالن 1933صادرات شود )عسگرنژادنوری و همکاران، 
کنند که (. کراچ و ریچی  بیان می1933اند )غضبانی، و همکاران، و خرد است که برای رقابتمندی بازار مهم

که های مقصد( و مزیتهای رقابتی )اینانباشت رقابتمندی مقصدهای گردشگری به مزیتهای نسبی )موهبات یا
کند( ریزی میمقصد چگونه این موهبات و منابع برای ایجاد ارزش افزوده تجاری و اقتصادی مدیریت و برنامه

بستگی دارد. به عبارت دیگر، مزیت های رقابتی به توانایی مقصد جهت ایجاد ارزش برای این منابع برای جامعه 
به بیان دیگر برای ارزیابی و تحلیل یک منطقه گردشگری به ویژه آنهایی که در مرحله اولیه  مقصد اشاره دارد.

توسعه )مشابه مناطق مورد بررسی در این مقاله(، که هنوز در مرحله مزیتهای نسبی خود هستند، و برنامه ی 
مدیریت برای ایجاد مزیت ریزی و عملیاتی برای ایجاد محصوالت و خدمات با ارزش افزوده برای آنها برنامه

رقابتی نشده است، بنابراین ارزیابی این مناطق در ابتدا باید از بعد مزیتهای نسبی آنها سنجیده شود. به طوری 
اند شانس توهای پر بارتری برای توسعه گردشگری دارد میهای نسبی یا منابع و موهبتای که مزیتکه منطقه

ریزی اقدامات اجرایی برای ایجاد ارزش افزوده و خلق شروع برنامهبیشتری نسبت به سایر مناطق برای 
در  (.143ص.  1411و ونهوف،  1411)برگرفته از گولدنر و همکارانش،  محصوالت گردشگری را داشته باشد

ی تاکید المللی که بر مزیتهای نسباین مقاله به طور مبنایی از بخشهایی از مدلهای رقابتی معتبر در سطح بین
(، 1441)  9و گولدنر 1(، ونهوف1449(، مدل کراچ و ریچی )1449رند، بهره برده است، شامل دویر و کیم، )دا

 ( استفاده شده است.  903، ص 1411گولدنرو ریچی )

 (TDC) ( و رقابتمندی مقصدهای گردشگریMCDAگیری چند معیاره ). تصمیم2.2
هایی است که با یک رویکرد کمی از معرفی روشگیری چندمعیاره اصطالحی کلی برای تحلیل تصمیم   

جود ها و یا معیارها( وها و معیارهای چندگانه )گزینهگیرنده در برابر مسائلی که ممکن است در انتخابتصمیم
گیری در دنیای واقعی به ندرت تک معیاره هستند. آنها معموال با کند. مسائل تصمیمداشته باشد حمایت می

گیری های تحلیل تصمیمگیری عجینند. روشاغلب هم متناقض، از معیارهای موثر بر تصمیم ی متنوعی،دامنه
و همکارانش،  4)رولی  1و غیر جبرانی 0های جبرانیشوند: روشچند معیاره به طور کلی در دو دسته تقسیم می

    معیار mداد ، تع )=i= 1, ..., n) iaA ; 4به طور معمول دارای تعدادی گزینه MCDA(. مسائل 1411
(1, …, m =j  ;jl )= L  و تعدادی وزن معیارها); j=1, …., mjw= (W ها بر اساس که اطالعات و داده

)که   n×mگیران و دیدگاه آنها( و سپس یک ماتریس شود)ترجیح تصمیماهمیت نسبی معیارها ترسیم می
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هر یک  ها بر مبنایگیرنده از هر یک گزینهشود( که شامل ارزیابی تصمیمنیز گفته می 1همچنین جدول عملکرد
   (.1419، 9و پیپوچ 1از معیارها است )بوتی

برای برررسی و تحلیل رقابتمندی مقصدهای گردشگری مناسب  MCDAهای چرا روش  

معیار است به  9توانداز طریق یک چارچوب که حداقل دارای گیرنده میبا استفاده از این روشها، تصمیماست؟ 

ی منسجمی از منابع و امکانات گردشگری های خود بپردازند. مقصدهای گردشگری مجموعهگزینه تحلیل
یات ی یک تجربه که بهتر از تجربو توسعه شان در جهت عرضههستند که با چالش ارزیابی اثربخش و کارا منابع

های این تحقیق یابی گزینههای ارز(. مشخصه1444جایگزین در بازار باشد، مواجه هستند )ریچی و همکاران، 
عواملی هستند که مواد خام توسعه گردشگری در یک منطقه محسوب شده و زیربنای اولیه برای توسعه و 

ی گردشگری هستند، که همانا مزیتهای نسبی مناطق گردشگری برای توسعه خوانده گذاری آیندهسرمایه
(، کراچ 1449مزیت نسبی برگرفته از مدلهای ویر و کیم، ) ها )معیارها و زیرمعیارها(شوند. عبارتند از مشخصهمی

 (، که در ادامه ارائه شده است:903، ص 1411(، گولدنرو ریچی )1441)  1و گولدنر 0(، ونهوف1449و ریچی )
 (   معیار انسانیمنابع انسانی و مردم محلی منطقه ) -1

 های گردشگریز پروژهسطح آموزش عمومی و توانایی، دانش، مهارت و تخصص مردم محلی  ا -

 ترکیب جمعیتی مردم منطقه -

 های توسعه گردشگری پذیری مردم محلی و تمایل آنها برای مشارکت در فعالیتمیزان مهمان -

 (معیار دسترسیدسترسی به منطقه ) -1

 دسترسی زمینی به منطقه -

 دسترسی هوایی منطقه -

 ایدسترسی درون منطقه -

 دسترسی منطقه به زیرساختهای خدمات شهری -

 (معیار میراثفرهنگی و فیزیکی )-های طبیعی، اجتماعیویژگی -9

 توانمندی منطقه به لحاظ دسترسی به منابع طبیعی، اقلیم آسایش منطقه و وضعیت کلی آب و هوا -

 ی گردشگریهای توسعهحسایستهای زیست و محیطی و اجتماعی فرهنگی برای اجرای برنامه -

 ساختفرهنگی و انسان-به منابع تاریخی ظرفیت و توانمندی منطقه به لحاظ دسترسی -

 ردشگریی گهای فیزیکی توسعهها و برنامهوضعیت توپوگرافی و بستر طبیعی منطقه برای اجرای طرح -

 (معیار زیرساختکنند )ی گردشگری حمایت توانند از توسعهزیرساختهایی که می -0

 وضعیت دسترسی به آب شرب  -
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 امکان دفع فاضالب  -

 نتقال برقدسترسی به خطوط ا -

 دسترسی به خطوط انتقال تلفن  -

 (معیار اقتصادیی اقتصاد منطقه )بازار گردشگری، سرمایه و اندازه -1

های اقتصادی، سطح درآمدی مردم، ترکیب اقتصادی اقتصادی کالن منطقه در رابطه با سایر بخش -
 ای( المللی/ملی/منطقهنزدیکی/دسترسی بازارهای هدف گردشگری )بین

 ارهای هدف گردشگری برای دیدن از این منطقهدیدگاه باز -

 وضعیت فعلی ورود گردشگران به منطقه -

انطباق دارد. بنابراین در این تحقیق  MCDAکه این معیارها و زیر معیارهای مربوط به هر کدام کامال با روش 
 زیر معیار تشکیل شده است.  13معیار و  1گیری از چارچوب کلی تصمیم

 ای به مناطق مورد تحقیقی گردشگری در ایران و پیش زمینه. مناطق نمونه2.2
میلیون گردشگر خارجی  14انداز کشور که در آن به ورودبا توجه به اهداف و سیاستهای دولت در سند چشم    

قانون  8تأکید شده است، ایجاد زیر ساختهای گردشگری از واقعیت های اجتناب ناپذیر است. بر اساس ماده 
مان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری جهت جلب سرمایه گذاران داخلی و خارجی مصوب تشکیل ساز

، ایجاد تأسیسات زیر بنایی و ایرانگردی و جهانگردی و ارایه خدمات مناسب به گردشگران دولت 13/11/1984
قاضی بخش به متتوانددر مناطق مستعد کشور و قطبهای گردشگری با تأکید بر مناطق کمتر توسعه یافته می

ه اجرایی الذکر، آیین نامغیر دولتی اجازه تأسیس مناطق نمونه گردشگری را بدهد. با عنایت به ماده قانونی فوق
ماده به تصویب هیأت محترم وزیران رسیده است که به  14نحوه تشکیل و اداره مناطق نمونه گردشگری در  

ارات رهنگی و گردشگری، ایجاد تأسیسات زیربنایی و اختیتفصیل چگونگی سطح بندی، مراکز خدماتی، رفاهی، ف
گذاران خارجی را توضیح داده است گذاران به نحوه اجرای طرحهای مصوب، جلب و حمایت از سرمایهسرمایه

ی گردشگری مناطق نمونه 18(. مناطق مورد تحقیق جزء 81ی گردشگری، آذربایجان غربی، )طرح مناطق نمونه
به عنوان  3/3/81غربی هستند که با توجه به ظرفیتهای گردشگری این مناطق در مورخه استان آذربایجان 

ی گردشگری استان های مناطق نمونهی گردشگری مورد تصویب دولت قرار گرفت )پروفایلمناطق نمونه
 (. 81آذربایجان غربی، 

ت برای گردشگری داخلی اس شهرستان مهاباد یکی از مقصدهای گردشگری و مناطق ییالقی محبوب به ویژه  
که از ظرفیتها و منابع گردشگری طبیعی، فرهنگی و تاریخی فراوانی برخوردار است. مجاورت این شهرستان با 
منابع و جاذبه های متنوع و شاخص گردشگری در کنار موقعیت جغرافیایی مناسب آن به جهت مجاورت و قرار 

عراق، موقعیت نسبی مناسبی را برای بالفعل کردن مزیتهای خود  المللی ترکیه وگیری در حد فاصل دو مرز بین
رهای المللی گردشگری به ویژه با کشوجهت تبدیل شدن به یک مقصد گردشگری داخلی و ورود به تجارت بین

ی حسنلو در حدود منطقه نمونه گردشگری مهم واقع شده است. تپه 9همجوار دارد. این شهرستان در مجاورت 
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تپه حسنلو  .ی شمال غربی مهاباد، که زمینهای این منطقه از بقایای دوران سوٌم زمین شناسی میباشدکیلومتر 01
باشد با متر یکی از اماکن بسیار تاریخی و مهم دوران مانٌا می 14متر و ارتفاع متوسط  114به پهنای متوسط 

اشیاء برنزی و طالیی از دورانهای  های انجام شده ظروف سفالی مختلف وهای مختلف تمدنی دیگر، حفاریالیه
ای (. دریاچه سد مهاباد یکی از سدهای سنگریزه43دهد )کتاب تمدن مهاباد، پدرام، ص گوناگون به دست می

که قبل از انقالب توسط یوگوسالویها طراحی و ساخته شد. این دریاچه به عنوان یکی از مناطق ییالقی و خوش 
ی  منحصر به فرد قرارگیری در حد بالفاصله شهر مهاباد است. غار آبی سهوالن آب و هوا و زیبای کشور با ویژگ

کیلومتری شمال غربی شهر مهاباد واقع شده است. این غار جزء آثار  94نیز در شهرستان مهاباد و در حد فاصل 
ناسی بعد ش های طبیعی و ساختار زمینشود به لحاظ اهمیت و ویژگیملی ایران به ثبت رسیده است و گفته می

  .(1933صدر همدان به عنوان دومین غار آبی کشور است. )سازمان میراث فرهنگی و گردشگری، از غار آبی علی
مند ی راهکاری علمی و نظامدلیل انتخاب این سه منطقه به عنوان مناطق مورد تحقیق در این مطالعه ارائه   

ی دی مناطق نمونهبنسعه گردشگری برای انتخاب و اولویتگیری سازمان متولی توبرای باال بردن کیفیت تصمیم
گردشگری سه گانه واقع در مجاورت شهرستان مهاباد جهت ایجاد ارزش افزوده از طریق توسعه زیرساختهای 
گردشگری )فیزیکی و تکنولوژیکی( و ساماندهی این مناطق با مشارکت بخش خصوصی برای تبدیل شدن به 

 المللی، بوده است. ح تجارت بینمقصدهای رقابتمند در سط
 

 ی گردشگری مورد مطالعه. مناطق نمونه1شکل 

  
 

 . تجزیه و تحلیل2

 شناسی تحقیق . روش1.2
ه در به طوری ک ای قرار می گیرد.این تحقیق از نظر روش شناسی در دسته تحقیقات مطالعه موردی و زمینه   

های منظم و جمع آوری داده های دسته دوم از قبیل صاحبهدرون آن تحقیقات پیمایشی میدانی، مشاهده و م
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مطالعات موردی به طور گسترده ای در پژوهش های گردشگری  برررسی اسناد و مدارک صورت گرفته است.
( در چهار مجله سالنامه پژوهش 1410-1413ساله ) 1مورد استفاده قرار می گیرد. بررسی مقاالت در یک دوره 

از روش پژوهشی  0، مدیریت گردشگری9، تحلیل گردشگری1پژوهش های مسافرت ، مجله1های گردشگری
مطالعه موردی استفاده فراوانی شده است. روش تحقیق موردی فراگیرترین روش تحقیق در مطالعات گردشگری 

 است. 
 گیریبه عنوان یکی از روشهای متداول مورد استفاده در تصمیم MCDAدر این تحقیق از روش تحلیل    

برای حل مسائل پیچیده  1384در سال  1چند معیاره استفاده شده است. این روش برای اولین بار توسط ساعتی
کند ی بالقوه را برای ما مهیا میحل یا گزینهبندی ایدال برای دستیابی به یک راهارئه شد که امکان اولویت

رخت سلسله مراتبی یا گراف مسئله ساخت د MCDAی اول از روش (. مرحله1411، 4و ماتوری 4)چندیوو
منطقه گردشگری دریاچه مهاباد، غار  9معیار اصلی و  1است. گراف سلسله مراتب برای این تحقیق با توجه به 
 است.  1آبی سهوالن و منطقه باستانی حسنلو به صورت شکل 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 گزینه یا منطقه گردشگری( 1ر و معیا 1گیری چند معیاره مناطق گردشگری ). چارچوب تصمیم2شکل 

   

                                                                                                                                   
1. Annals of Tourism Research  
2. Journal of Travel Research  
3. Tourism Analysis  
4. Tourism Management  

5. Saaty  
6. Chandio  
7. Matori  

ی بندی مناطق نمونهاولویت

 گردشگری 

 

: 1معیار 

 انسانی

: 1معیار  : دسترسی 2معیار  : میراث1معیار  : اقتصادی0معیار 

 زیرساخت

طقه دریاچه : من1گزینه 

 مهاباد

: منطقه باستانی 1گزینه 

 حسنلو

: منطقه غار آبی 1گزینه 

 سهوالن
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اصلی تحقیق است، انتخاب گزینه یا  1سطح اول، منظور همان هدف MCDAبا توجه به فرایند کلی روش  
های معیار اصلی برای انتخاب گزینه 1ی گردشگری دارای اولویت برای توسعه است، سطح دوم شامل منطقه

ها است. با توجه به هدف دیگر زیرمعیار برای ارزیابی گزینه 13ه دارای اولویت بوده و سطح سوم نیز دربرگیرند
این مقاله، تعیین اهمیت نسبی هر یک از معیارها و زیرمعیارها در فرایند توسعه و ایجاد مزیت رقابتی گردشگری 

که  مراتبی است، به این صورتشناسی تحقیق بر اساس مراحل روش تحلیل سلسلهاست. فرایند اجرایی روش
کند. بندی مناطق برای توسعه و ایجاد ارزش افزوده رقابتی نقش مهمی را ایفا میر یک از مراحل برای اولویته

ی اول که در بخش قبلی به آن پرداخته شد با توجه به مبنایی نظری موجود با ترکیب دیدگاه کارشناسان مرحله
ی ها نیز که اشاره به مناطق نمونهو گزینهو خبرگان گردشگری معیارها و زیرمعیارهای تحقیق شناسایی شد 

ی دولت دارد. در مرحله دوم طراحی ساختار ی گردشگری واقع در مجاورت شهرستان مهاباد مصوبهمستعد توسعه
(. البته در 1های موجود است )شکل. با توجه به معیارها، زیر معیارها و گزینه MCDAگیری یا گرف تصمیم

رها به دلیل تعداد زیاد آنها ترسیم نشده است و ارائه گراف فعلی نیز جهت درک بهتر گراف ارائه شده زیرمعیا
کارشناسان  11های این تحقیق از دیدگاه آوری دادههدف و فرایند تحقیق است. در مرحله سوم برای جمع

ای ه)از روش گیری قضاوتیروش نمونهی تحقیق به استفاده شد. انتخاب اعضاء کارشناسان یا نمونه

گیری غیر احتمالی( استفاده شده است. به این صورت که، افرادی به عنوان کارشناسان برای این مطالعه نمونه
های خصوصی، دولتی و یا عمومی مرتبط با گردشگری فعالیت داشته و تا انتخاب شدند اوال در یکی از بخش

ی کاری و تخصصی آنها محسوب اطق جزء حوزهحد زیاد از مناطق مورد مطالعه شناخت کافی دارند، ثانیا این من
نمایش داده شده است. برای استخراج دیدگاه تخصصی و کارشناسی  1نفر در جدول 11شود. پروفایل این می

 ای این پرسشنامه )البته بخشی از آن( درمند تدوین شد )که نمونهای ساختارآنها در مورد این مناطق پرسشنامه
ها به صورت حضوری انجام گرفت. ذکر این نکته ضروری است. تکمیل پرسشنامه نمایش داده شده 1جدول 

ی ساعتی طراحی شده است. در مقایسات زوجی درجه 3بر اساس مقایسات زوجی طیف  است که پرسشنامه
شوند، که این عمل تمام احتماالت مرتبط با در نظر نگرفتن یک معیار یا سوال تمام عوامل با هم سنجیده می

برد. از طرفی، اعتبار صوری این پرسشنامه نیز با نظر خبرگان مورد تایید قرار گرفت و این به معنای ا از بین میر

، "مناطق ی زوجیمقایسه"تایید روایی پرسشنامه است. در این پرسشنامه از کارشناسان خواسته شد تا با 

معیار و زیر معیارهای مربوطه بیان کنند. همچنین دسته  1دیدگاه خود را در مورد وضعیت نسبی آنها در رابطه با 
ها، به صورت مقایسات زوجی در همان پرسشنامه از آنها خواسته شد تا در مورد میزان اهمیت هر از مشخصه

ی پیمایش کارشناسی، طی آوری شدههای جمعها از دادهی چهارم استخراج اوزان مشخصهنظر بدهند. در مرحله
ای انجام گرفت. در ابتدا میانگین هندسی امتیازاتی که کارشناسان در مقایسات زوجی خود هیک فرایند دو مرحل

شد تا وزن  1افزار پردازشگر اکسپرت چویسداده بودند به دست آمد، سپس میانگین هندسی بدست آمده وارد نرم

                                                                                                                                   
1. Goal   2. Expert Choice  
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بود نتایج  4114که کمتر از ها به دست آید. در طول این فرایند، نرخ سازگاری با توجه به اینهر یک از مشخصه
 قابل قبول تشخیص داده شد. 

  دهندگان. پروفایل پاسخ1جدول 

 

 ی مقایسات زوجی تحقیق. بخشی از پرسشنامه2جدول 

 

 تخصص ی فعالیتحوزه ردیف
تجربه 

 )سال(
 عنوان شغلی

1 
میراث فرهنگی، صنایع دستی و 
 گردشگری استان آذربایجان غربی

 مدیر کل سازمان 13 میراث فرهنگی و گردشگری

1 
میراث فرهنگی، صنایع دستی و 
 گردشگری استان آذربایجان غربی

 گذاری سازمانمعاون سرمایه 14 گذاری گردشگریکارشناس سرمایه

9 
میراث فرهنگی، صنایع دستی و 
 گردشگری استان آذربایجان غربی

 معاون گردشگری سازمان 11 ی گردشگریکارشناس توسعه

0 
میراث فرهنگی، صنایع دستی و 

 ری استان آذربایجان غربیگردشگ
 کارشناس گردشگری 4 ی گردشگریکارشناس مناطق نمونه

1 
میراث فرهنگی، صنایع دستی و 
 گردشگری استان آذربایجان غربی

 کارشناس گردشگری 4 ی گردشگریکارشناس مناطق نمونه

4 
میراث فرهنگی، صنایع دستی و 
 گردشگری استان شهرستان مهاباد

 رئیس سازمان 9 یراث فرهنگیکارشناس معماری و م

 مشاور شهردار 14 کارشناس گردشگری شهرداری مهاباد 4

 شورای شهر 11 کارشناس علوم سیاسی شورای اسالمی مهاباد 8

3 
دفتر خدمات مسافرتی و گردشگری 

 سفرهای رویایی کردستان
 مدیر فنی 1 تورگردانی

14 
دفتر خدمات مسافرتی و گردشگری 

 ستانسفرهای رویایی کرد
 مسئول کانتر تورهای داخلی 1 تورگردانی

 مدیر هتل 9 هتلداری هتل تار 11

 مدیر هتل 0 هتلداری هتل افشاری 11

 مدیر هتل 4 هتلداری هتل کوهستان 19

 هیتت علمی 14 معماری دانشگاه آزاد مهاباد 10

 هیتت علمی 11 مدیریت دانشگاه پیام نور مهاباد 11

 یی با هم نسبت به شاخصه. اهمیت نسبی هر یک از مناطق گردشگری را در مقایسه9سوال 

 بیان کنید؟ دسترسی به زیرساختهای حمل و نقل زمینی 

ی ی گردشگری دریاچهمنطقه
 مهاباد

 ی گردشگری  حسنلومنطقه 3 8 4 4 1 0 9 1 1 1 9 0 1 4 4 8 3

 ی گردشگری حسنلومنطقه 3 8 4 4 1 0 9 1 1 1 9 0 1 4 4 8 3 ی غار آبی سهوالنمنطقه

ی ی گردشگری دریاچهمنطقه
 مهاباد

3 8 4 4 1 0 9 1 1 1 9 0 1 4 4 8 3 
ی گردشگری غار آبی منطقه

 سهوالن
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 . نتایج 2.2

حل مسائل پیچیده است که با تجزیه مسئله با گیری برای به عنوان یک روش تصمیم MCDAروش      
چنین بر پیمایش سازد و همتر میگیرنده سادهاستفاده از یک ساختار سلسله مراتبی، مسئله پیچیده را برای تصمیم

ی ی نمونهی کلی تحقیق به این صورت بود که منطقه(. نتیجه1419، 1و وین 1ای استوار است )لیپرسشنامه
ی مهاباد در اولویت قرار گرفت و از مزیت نسبی باالتری برای توسعه و برنامه ریزی برای گردشگری دریاچه

ی حسنلو و غار آبی سهوالن با اختالف نه چندان ی تپهایجاد مزیت رقابتی در آینده برخوردار است. مناطق نمونه
قابل مشاهده است. نتایج  9ل های بعدی قرار گرفتند، همچنان که در شکزیادی نسبت به هم به ترتیب در رتبه

است کمتر از  4144ارائه شده است. نرخ ناسازگاری کلی مقایسه مناطق برابر  9این تحقیق به تفصیل در جدول 
 9تواند پاسخی قابل قبول و قابل اعتماد به سوال اصلی تحقیق ما باشد. شکل می 9، بنابراین نتایج شکل 411

تجارت گردشگری در مناطق  اصلی مطالعه در ارزیابی برای توسعه نیز اهمیت نسبی هر یک از معیارهای
شود معیارها به ترتیب بیشترین تا کمترین اهمیت دهد. همان گونه که مشاهده میگردشگری را نشان می

وضعیت دسترسی  -9منابع انسان  -1های طبیعی، اجتماعی فرهنگی و فیزیکی میراث یا ویژگی -1عبارتند از 
-فرهنگی-برخورداری منطقه از منابع و میراث طبیعی، تاریخقتصاد کالن و بازار گردشگری منطقه. وضعیت ا -1

انسان ساخت و وضعیت اقلیمی و توپوگرافی منطقه از اهمیتی به مراتب بیشتر نسبت به سایر معیارها برای 
اعتماد بودن نتایج این بخش است که قابل  4143نرخ ناسازگاری نیز برابر  توسعه گردشگری در این مناطق دارد.

   دهد.را نشان می

 (0001های نسبی )نرخ ناسازگاری کلی . ارزیابی مناطق نمونه گردشگری بر اساس مفاهیم مزیت1شکل
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 ( 0001های نسبی )نرخ ناسازگاری . اهمیت نسبی معیارها مناطق گردشگری بر اساس مفاهیم مزیت0شکل 

 
 

ارائه شده است، در سطح اول ارزیابی اهمیت نسبی  9ق که به تفصیل در جدول با توجه به نتایج تحقی    
ارائه و توضیح داده شد. نتایج  9دهد که در شکل ی زوجی با هم را نشان میمعیارهای اصلی تحقیق در مقایسه

ت ثانیا وضعی دهد وی زوجی با هم را نشان میاهمیت نسبی هر یک از زیر معیارها در مقایسه "در سطح دوم اوال
ند. همان کنسبی هر یک از مناطق از لحاظ دسترسی به زیرمعیاهای تحقیق در مقایسات زوجی با هم را بیان می

بوده و قابل قبول بودن نتایج به  411( کمتر از IRشود در تمامی موارد نرخ ناسازگاری )طور که مشاهده می
 دهد.دست آمده را نشان می

پذیر و تمایل ی مهمانروحیه -1منابع انسانی، زیر معیارها به ترتیب اهمیت عبارتند از، در رابطه با معیار     
 -9دسترسی به نیروی انسانی ماهر، توانمند و متخصص   -1مردم محلی برای مشارکت در توسعه گردشگری  

رای مردم محلی بپذیر و تمایل ی مهمانترکیب جمعیتی. ارزیابی وضعیت این مناطق از نظر زیرمعیار روحیه
سهوالن. در مورد  -9حسنلو  -1ی مهاباد دریاچه -1مشارکت در توسعه گردشگری به ترتیب اهمیت عبارتند از 

ی مهاباد از وضعیت نسبی بهتری برخوردار است. وضعیت این مناطق از لحاظ زیرمعیار ترکیب جمعیتی دریاچه
یر و تمایل مردم محلی برای مشارکت و کارآفرینی در پذی مهمانی سهوالن از نظر زیر معیار روحیهمنطقه

 ی دیگر برخوردار است.توسعه گردشگری از وضعیت بهتری نسبت به دو منطقه
بیعی میراث ط فرهنگی و فیزیکی، اهمیت نسبی زیر معیارهای-های طبیعی، اجتماعیدر مورد معیار ویژگی    

از اولویت باالتری نسبت به دو زیرمعیار  ساختانسان-فرهنگی-منابع و میراث تاریخیو  و وضعیت اقلیمی
جی مناطق، ی زوفرهنگی ارزیابی شدند. در مقایسه-وضعیت توپوگرافی و حساسیهای زیست محیطی و اجتماعی

سهوالن از نظر میراث طبیعی و اقلیم نسبت به دوتای دیگر در وضعیت بهتری ارزیابی شد. همان طور که 
تاریخی وضعیت بهتری برای توسعه گردشگری دارد. از -حسنلو از نظر منابع فرهنگیی شود منطقهمشاهده می

لحاظ وضعیت توپوگرافی و بستر طبیعی توسعه باز منطقه حسنلو مناسبتر ارزیابی شده است. حساسیتهای زیست 
ست. در ای مهاباد نسبت به بقیه در سطح باالتری ارزیابی شده ی دریاچهمحیطی و فرهنگی اجتماعی منطقه
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ی گردشگری، دسترسی به آب شرب از ی توسعهکنندهرابطه با زیرمعیارهای معیار اصلی زیرساختهای حمایت
 ی مهاباد به جز مشکالتی که در مورداهمیت به مراتب باالتر نسبت به بقیه قرار گرفته است. در کل منطقه

با آن مواجه است از نظر دسترسی به سایر  ی آب شرب مهابادامکان دفع فاضالب به دلیل مجاورت با دریاچه
ناطق با ی این می دیگر ارزیابی شده است. هر چند بقیهزیرساختها از وضعیت مناسبتری نسبت به دو منطقه

زیرمعیار  0توجه به حساسیتهای زیست محیطی موجود نیز از این نظر با مشکالت اساسی مواجه هستند. در مورد 
ار منطقه، به زیرمعیار دیدگاه گردشگران بازار هدف نسبت به مناطق اهمیت باالتری معیار اصلی اقتصاد و باز

داده شده و زیرمعیارهای دسترسی بازارهای هدف به این مناطق، وضعیت فعلی ورود گردشگران و شرایط کلی 
به عنوان  مهابادگیرند. منطقه مهاباد به دلیل قراگیری در مجاورت شهر اقصادی منطقه به ترتیب اهمیت قرار می

یک شهر خدماتی و گردشگری و امکان دسترسی منطقه به امکانات و تسهیالت شهری مهاباد در کل از نظر 
ی بخش گردشگری و دسترسی بازار هدف به این منطقه از شرایط بهتری برخوردار کنندهاقتصاد کالن حمایت

از  گیری در یکیی حسنلو نیز به جهت قراردهد. تپهاست. همچنان که نتایج تحقیق نیز این را نشان می
مهاباد و اینکه در موقعیتی قرار گرفته است که دسترسی مناسبی به کالن شهر -شریانهای اصلی ترددی ارومیه

ی مهاباد از لحاظ زیرمعیاهای ارومیه و همچنین شهرهای کوچکتر چون مهاباد و نقده دارد، بعد از منطقه دریاچه
ان های فرعی مهاباد به سمت بوکعیتش مناسب ارزیابی شد. منطقه سهوالن در یکی از جادهاقتصادی و بازار وض

با نام برهان قرار دارد که از استاندارهای مناسب حمل و نقل زمینی برخوردار نیست، همچنان که نتایج تحقیق 
ه دلیل  منطقه را ب نیز وضعیت دسترسی بازارهای هدف گردشگری به این منطقه و اقتصاد کالن حاکم بر این

در رابطه با  کند.ی دیگر، در سطح پایینتری ارزیابی میقرار گیری دورتر از فضاهای شهری، نسبت به دو منطقه
معیار پنجم یعنی دسترسی ذکر این نکته ضروری است که بر اساس سیستم گردشگری دسترسی به عنوان یکی 

شود در این تحقیق نیز به عنوان یکی از شاخصهای می گردشگری محسوب از مهمترین عوامل موثر بر توسعه
قیق های دسترسی، در این تحاصلی و موثردر توسعه گردشگری مورد توجه قرار گرفته است. در میان انواع شیوه

ی حمل و نقلی برای دسترسی زیرمعیار دسترسی مناطق به حمل و نقل هوایی با توجه به اهمیت این شیوه
المللی، با اهمیت نسبی باالتری در این تحقیق ارزیابی شده است. از در سطح ملی و بینبازارهای گردشگری 

کیلومتر( وضعیت بهتری  34المللی ارومیه )ی حسنلو به جهت نزدیکتر بودنش به فرودگاه بیناین نظر منطقه
گیرند. از نظر می های بعدی قراری مهاباد و سهوالن در رتبهنسبت به دوتای دیگر داشته و مناطق دریاچه

ی مهاباد باز به دلیل قرار گیری در ای، دریاچهی خدمات شهری و حمل و نقل درون منطقهدسترسی به حوزه
ر ی دیگر است. به طور کلی از نظی شهر مهاباد دارای وضعیت بهتری نسبت به دو منطقهموقعیت بالفاصله

  طقه حسنلو با شرایطی بهتری ارزیابی شد.   تر منهای اصلیحمل و نقل زمینی و مجاورت با شریان
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  تحقیق  . نتایج1جدول 

 گردشگری شهرستان مهاباد برای توسعه گردشگری نمونه گانههدف: ارزیابی مناطق سه

 (IRنرخ ناسازگاری ) رتبه نتایج )درصد( سطح دوم )زیرمعیارها( سطح اول )معیارها(

 41441 1 1411 . منابع انسانی و مردم محل1

 

  1 1119 . دسترسی به نیروی انسانی ماهر، توانمند و متخصص1

نیروی انسانی ماهر، توانمند و 
 متخصص

 9 41448 سهوالن
 
4148 

 1 41488 دریاچه مهاباد

 1 41414 حسنلو

  9 111 . ترکیب جمعیتی1

 ترکیب جمعیتی

 1 4140 سهوالن
 
4141 

 1 41414 دریاچه مهاباد

 9 4141 حسنلو

پذیر و تمایل مردم محلی برای مشارکت ی مهمان. روحیه9
 در توسعه گردشگری

1010 1  

پذیر و تمایل محلیها برای مهمان
 مشارکت در توسعه گردشگری

 1 41441 سهوالن
 
4144 

 1 41413 دریاچه مهاباد

 1 41410 حسنلو

 41440 1 0114 فیزیکی های طبیعی، اجتماعی فرهنگی و. ویژگی1

 

  1 1913 . میراث و منابع طبیعی و وضعیت اقلیم1

 میراث و منابع طبیعی و اقلیم

 1 41140 سهوالن
 
4143 

 1 41414 دریاچه مهاباد

 9 41443 حسنلو

  1 1111 ساختفرهنگی و انسان-. میراث و منابع تاریخی1

فرهنگی و -میراث و منابع تاریخی
 ساختانسان

 9 41448 سهوالن
 
4143 

 1 41414 دریاچه مهاباد

 1 41430 حسنلو

  9 910 . وضعیت توپوگرافی و بستر طبیعی9

 وضعیت توپوگرافی و بستر طبیعی

 9 4140 سهوالن
 
4149 

 1 4144 دریاچه مهاباد

 1 41419 حسنلو

  1 1111 اجتماعی-. حساسیتهای زیست محیطی و فرهنگی0

حساسیتهای زیست محیطی و 
 اجتماعی-فرهنگی

 1 41419 سهوالن
 
4149 

 1 41481 دریاچه مهاباد

 9 41414 حسنلو

 4144 0 319 ی گردشگریی توسعه. زیرساختهای حمایت کننده9

 

  9 118 . خطوط انتقال برق1

 خطوط انتقال برق

 9 41441 سهوالن
 
4148 

 1 41410 دریاچه مهاباد

 1 41449 حسنلو

  0 410 . خطوط انتقال تلفن و تلفن همراه1

 خطوط انتقال تلفن و تلفن همراه
  9 41444 سهوالن

 1 41441 دریاچه مهاباد 41441
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 1 41441 حسنلو

  1 113 . امکان دفع فاضالب و زباله9

 امکان دفع فاضالب و زباله

 9 41441 سهوالن
 
4149 

 1 41441 مهاباد دریاچه

 1 41411 حسنلو

  1 119 . دسترسی به آب قابل شرب0

 دسترسی به آب قابل شرب

 9 41449 سهوالن
 
4144 

 1 41490 دریاچه مهاباد

 1 41414 حسنلو

 4143 1 419 . وضعیت اقتصادی و بازار منطقه0

 

  9 114 . وضعیت فعلی گردشگران ورودی1

 دشگران ورودیوضعیت فعلی گر

 1 41441 سهوالن
 
4141 

 1 41444 دریاچه مهاباد

 9 41441 حسنلو

  1 114 . دسترسی بازارهای هدف1

 دسترسی بازارهای هدف

 9 41441 سهوالن
 
4148 

 1 41414 دریاچه مهاباد

 1 41440 حسنلو

  1 014 . دیدگاه گردشگران بازارهای هدف9

 ن بازارهای هدفدیدگاه گردشگرا

 1 41411 سهوالن
 
4140 

 1 41410 دریاچه مهاباد

 9 41440 حسنلو

  0 414 . وضعیت اقتصاد کالن0

 وضعیت اقتصاد کالن

 1 41441 سهوالن
 
4141 

 1 41441 دریاچه مهاباد

 1 41441 حسنلو

 4144 9 1011 . دسترسی به زیرساختهای حمل و نقلی1

 

  1 010 مل و نقل زمینی. وضعیت ح1

 حمل و نقل زمینی

 9 41449 سهوالن
 
4144 

 1 41499 دریاچه مهاباد

 1 41448 حسنلو

  1 411 . وضعیت حمل و نقل هوایی1

 حمل و نقل هوایی

 9 41440 سهوالن
 
4144 

 1 41410 دریاچه مهاباد

 1 41400 حسنلو

  9 111 ای. وضعیت حمل و نقل درون منطقه9

 ایوضعیت حمل و نقل درون منطقه

 1 41440 سهوالن
 
4140 

 1 41413 دریاچه مهاباد

 9 41441 حسنلو

  0 110 . دسترسی به زیرساختهای خدمات شهری0

دسترسی به زیرساختهای خدمات 
 شهری

 9 41441 سهوالن
 
 1 41411 دریاچه مهاباد 4144

 1 41441 حسنلو
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  . نتیجه7

رار بُعد رقابتمندی آنها مورد بررسی و تحقیق ق برخالف تحقیقات گذشته که بیشتر مقصدهای گردشگری را از 
اند و به تحلیل رقابتمندی مقصدها در مقایسه با هم و یا بررسی اهمیت نسبی ابعاد مختلف رقابتمندی داده

و همکاران،  1؛ زو1448؛ کاوو و همکاران، 1449مقصدها پرداخته شده است )به عنوان نمونه: دویر و کیم، 
مقصدهای گردشگری از نقطه نظر اهمیت ابعادی که مزیت نسبی )نه رقابتی( مناطق را تحقیق  ( در این1411

دهد مورد تحلیل و ارزیابی قرار گرفته است، و این یکی از وجوه منحصر به فرد این تحقیق نسبت به نشان می
ری هستند دشگمطالعات گذشته است. به طوری که در این تحقیق مناطقی که در ابتدای مرحله رشد و توسعه گر

 و هنوز ابعاد رقابتمندی در آنها ایجاد نشده است، مورد توجه بوده است. 
ترسی ی مزیت نسبی مناطق گردشگری دسکنندهنتایج این تحقیق نشان داد که در میان عوامل و معیارهای تعیین

بت به سایر ب نسساخت و وضعیت اقلیمی مناسانسان-اجتماعی-فرهنگییک منطقه به منابع و میراث طبیعی، 
( نیز این 1449ها از اهمیت باالتری برخوردار است. تحقیقات گذشته )به عنوان نمونه: کراچ و ریچی، مشخصه

اند. منابع را دالیل مبنایی گردشگران برای انتخاب یک مقصد گردشگری نسبت به مقصد دیگر عنوان کرده
گیری های رقابتمندی گردشگری با روش مدل تصمیمتلفیق مدل یکی دیگر از وجوه منحصر به فرد این مطالعه

گیری در مورد ارزیابی و مزیت سنجی مناطق و مقصدهای گردشگری است. در واقع ی برای تصمیمچند معیاره
بندی تواند سهمی قابل توجهی در ارتقاء دانش مدیران مقصدهای گردشگری برای ارزیابی و اولویتاین مقاله می

گذاری گردشگری جهت حرکت به سمت ی و سرمایههای نسبی برای توسعهرای مزیتسایتها و مناطق دا
ی عهی گردشگری برای توسسنجی مناطق نمونههای امکانرقابتمندی داشته باشد. همچنان که در بیشتر طرح

اطق منبندی و ارزیابی شناسی و ساز و کار درست و علمی برای اولویتها اغلب روشبه ویژه در سطح استان
 های فیزیکی و بازاریابی اتخاذ نشده است. سازی برنامهپیاده ریزی جهت توسعه وجهت برنامه

عیاره گیری چند مهدف اصلی انجام گرفته است: اوال، به کار بردن روش تحلیل تصمیم 1در واقع این تحقیق با   
، ثانیا، 1منبع محور گردشگری هایگردشگری بر اساس مشخصهی بندی و ارزیابی مناطق نمونهبرای اولویت

ریزی توسعه و ی مزیت نسبی )نه رقابتی( مناطق برای برنامهکنندههایی که تعیینتعیین اهمیت نسبی مشخصه

 روشی اثربخشی برای MCDAمعیاره  گیری چندگذاری گردشگری است. بر همین اساس روش تصمیمسرمایه
ی گردشگری و مدیران مقصدهای گیران محلی توسعهها و تصمیماین منظور است، به ویژه زمانی که دولت

 گذاران بخش خصوصیی سرمایهگردشگری با محدودیت بودجه برای توسعه گردشگری مواجه بوده و انگیزه
 ی گردشگری پایین است. گذاری در زمینهبرای سرمایه

به عنوان ابزاری اثربخشی برای ارزیابی مزیتهای  MCDAگردد که از مدل می نهادپیشدر پایان مطالعه      

نسبی و رقابتی مقصدهای استفاده گردد. این روش در مقایسه با روشهای غیر وزنی از توان تحلیل و اثربخشب 
از  ، ارزیابان ممکن است توان یک مقصد گردشگریMCDAباالتری برخوردار است. بدون استفاده از روش 

                                                                                                                                   
1. Zhou  2. Resource-based tourism comparativeness    
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نظر رقابتمندی و مزیتهای نسبی توسعه را کمتر یا بیشتر از حد واقعیت ارزیابی کنند و بنابراین به احتمال زیاد 
   د.ی گردشگری در این مناطق ارائه نخواهد شپیشنهادات درستی برای تعیین موقعیت رقابتی و نسبی توسعه
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