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چکیده
صنعت گردشگری در راستای تأمین منابع مادی برای کشورها ،امروزه به عنوان یک اهرم اقتصادی مهمم در
دستور کار قرار گرفته است .منطقه گردشگری هفتحوض با توجه به همجواری با مشهد و حرم مطهر اممام
رضا (ع) و همچنین جاذبمههمای خما

و متنموع بمرای گردشمگری ،در سمالهمای آتم بمه عنموان یام از

قطبهای مهم گردشگری در سطح منطقه مطرح خواهد گردید .هدف از این مقاله شناسای و اولویتبندی
راهاارهای اقتصادی ارتقا جاذبه گردشگری منطقه هفتحوض مشهد است .در این مقالمه از روش تققیم ،
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فرآینممد سلسممله مراتبم ( )AHPو نممرمافممزار  Expert Choiceاسممتفاده شممده اسممت کممه نتممای نشممان داد
راهاارهمای اقتصمادی منطقممه هفمتحموض مشممتمل بمر  28عامممل کمه در  4گمروه معیارهممای اصمل شممامل
زیرساخت  ،سرمایهگذاری ،اجتماع -اقتصادی ،بازاریاب است خواهد بمود .درنتیجمه رتبمهبنمدی معیارهمای
اصل  ،معیار زیرساخت در اولویت اول و در این رتبهبندی کلیه زیر معیارها ،بهسازی مسمیر ورودی و ارتقما
حملونقل عموم از داخل شهر به منطقه ،ارتقا تجهیمزا زیربنمای و تهیمه اماانما بهداشمت عمموم در
اولویت اول تا سوم قرار م گیرند.
کلیدواژهها :اقتصاد گردشگری ،توسعه گردشگری ،هفتحوض ،تقلیل سلسله مراتب .
طبقهبندی C6,L83 :JEL

مقدمه

رون گردشگری در هر منطقه ،تابع شرایط و ویژگ های مل و منطقهای شمامل سیاسمتهمای
دولت ،عوامل اجتمماع  ،فرهنگم  ،و سیاسم همر منطقمه ،جاذبمههمای طبیعم  ،تماری ، ،کمیمت و
کیفیت خدما ارائه شده به گردشگران است ،تما درنتیجمه بما توجمه بمه بمهوجمود آممدن اماانما
م،تلف موردنیاز گردشگران زمینه افزایش اشتغال ،درآمدزای اقتصادی و درنتیجه بهبمود وضمعیت
کل منطقه فراهم آید .صنعت گردشگری بمه عنموان یام از بمزر تمرین و متنموعتمرین صمنعت
اشتغالزا و سودآور به عنوان هدف قابل حصول در فرآیند توسمعه پایمدار ،موردتوجمه بسمیاری از
کشورها قرار گرفته است .همچنین این صمنعت ،بمه ویمژه بمرای جواممع درحمالتوسمعه ،همم یمک
فرصت است و هم یک تهدید؛ از طرف مقرك نیرومندی برای پیشمرفت اجتمماع  ،اقتصمادی و
تعامال سودمند فرهنگ جوامع م،تلف است ،از طرف دیگر م توانمد نقمش مهمم در نمابودی
مقیط طبیع  ،زیستبوم مقل و فرهنگهای بوم و تاری ،داشته باشد .در این ارتباط شهرستان
مشهد دارای جاذبههای متنوع تاری ، ،فرهنگ و طبیع مناسب برای جذب گردشمگر اسمت .ایمن
جاذبهها اگرچه پتانسیل بالقوه جهت ورود گردشگراناند؛ اما رون صنعت گردشگری به کمیمت و
کیفیت زیرساختهای صنعت گردشگری و اماانا و خدما ارائه شده نیز بسمتگ زیمادی دارد
یا از این مناط در شهر مشهد که استعدادهای بالقوه متعددی دارد منطقه هفتحموض ایمن شمهر
است.
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صنعت گردشگری

صنعت گردشگری نقش مهم در ترغیب سرمایهگذاری در زیرساختها ،ایجاد درآمد برای
دولت و اشتغالزای مستقیم و غیرمستقیم در سراسر دنیا داشته اسمت .اممروزه جمذب گردشمگران
خارج به رقابت فزاینده در بین نهادهای درگیر در صنعت گردشگری تبدیل شده است؛ زیرا این
صنعت ،نهتنها در پیشبرد اقتصاد مل و درآمدهای ارزی نقش دارد ،بلاه صمنعت اسمت پماکیزه و
عاری از آلودگ و درعینحال ایجادکننمده مشماغل جدیمد گردشمگری بمرای کشمورهای دارای
جاذبههای جهانگردی نظیر ایران م توانمد بمه مهممتمرین منبمع کسمب درآممد ارزی تبمدیل شمود.
مشروط بر ایناه برنامهریزی صقیح و همهجانبه توأم با آیندهنگری برای آن تنظمیم و اجمرا شمود.
ایمن صمنعت همچنمین مم توانمد جمایگزین اقتصماد تمکمقصمول  ،یعنم درآممد نفتم گمردد
).(pourmohammadi,2011
طب آخرین آمار که سازمان میراث فرهنگ و گردشگری ایران اعالم نموده ،در سال  89تنهما

تعداد  3میلیون و  128هزار نفر گردشگر وارد کشور شده است و در بین  185کشور رتبۀ  133را به
دست آورده است Cultural,2011) (Heritage, Handicrafts and Tourism Organization of

 .Iranاین در حال است که بر اساس سند چشمانداز  20ساله در پایان برناممۀ چهمارم ،رقمم جمذب
گردشگر باید به  2/6میلیون نفر م رسید ،همچنین در برنامۀ پمنجم ،سمال  ،93جمذب گردشمگر بمه
 6/5میلیون نفر و درآمد آن از این مقل به  8میلیارد دالر و در برنامۀ ششم توسعه ،سال  ،98جمذب
گردشگری به  13میلیون نفر که پیشبین درآمد آن به  16میلیارد دالر برسد .طب سند چشممانمداز
در اف  2025(1404میالدی) جذب توریست باید  1/5درصمد و درآممد آن  2درصمد رشمد داشمته
باشد و کشور بایست پذیرای  20میلیون نفر گردشگر با درآمدی حدود  25میلیارد دالر باشد .آنچه
مسلم است با توجه با آمار موجود نهتنها این ب،ش از برنامۀ چهارم مقق نشده است ،بلامه بمه نظمر
م رسد اهداف موردنظر در چشمانداز  20سالۀ کشور ایران با توجه به شمرایط گردشمگری در ایمن
کشور بلند پروازانه است ) .)Gholizadeh, 2010اگرچه که تدوین برنامههای کماران گردشمگری
برای کشور اهمیت خاص داشته و دارد ول نباید از مناط اسمتان و شمهرهای م،تلمف کشمور کمه
دارای استعدادهای بالقوه متعددی در زمینه گردشگری م باشند فراموش نمود .بهعنموانمثمال شمهر
مشهد که با توجه به جاذبههای م،تلف و متعدد گردشگری که دارد م تواند خود پمذیرای همزاران
گردشگری خارج و داخل باشد .یا از این جاذبهها منطقه گردشگری هفتحوض مشهد است.
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اماانا و فرصتهای جاذبههای گردشمگری موجمود و بمالقوه مشمهد مقمدس بمه چنمد دسمته
اصل زیارت  ،تاری – ،فرهنگ  ،طبیع است .یا از معدود جاذبههای طبیع بما منما ر دلانگیمز
و چشمنواز ،بوستان طبیع هفتحوض است که در جنوب شرق مشهد مقدس و در دل کموههمای
خل واقع است .نامگذاری آن به علت وجود حوضچههای طبیع است که در طم سمالهما در دل
ص،رههای این منطقه ایجاد شده است .این منطقه از دیرباز موردتوجمه گردشمگران ،کوهنموردان و
عالقهمندان به طبیعت و به ویژه سرمایهگذاران و سایر نهادهای مدیریت  ،بمه عنموان یام از منماط
گردشگری طبیع اطراف مشهد مقدس بوده است .ازاینرو ،نیاز کالنشمهر مشمهد مقمدس بمه ایمن
نوع ماان های گردشگری به ویژه نزدیا آن به شهر مشهد و بار بودن و زیبای طبیعمت آن یمک
فرصت خوب و استثنای برای مردم و زائرین را فراهم کرده است .منطقه هفتحوض در منطقمهای
کامالً کوهستان قرار گرفته است و این منطقمه درواقع از جریان طبیع هزاران سماله آب بمه شمال
امروزی درآمده است؛ به طوری که به خاطر این جریان آب و نوع سنگهای منطقممه ،ریمزش آب
از یک ارتفاع به قسمتهای دیگر دره بهآرام در ط این سالهای طوالن  ،حوضمچههمای را بمه
وجود آورده است.
فاصله این منطقه از مشهد مقمدس حمدود  7کیلمومتر اسمت .از طمرف مشمهد ،دو راه بمه سممت
هفتحوض وجود دارد :یا از آنها از طرف سد غیب بمه سممت سمد طمر و دیگمری از کموی
سیدی به سمت صنایع متالوژی است کمه هر دو مسمیر بمه صمور آسمفالت اسمت و مسماحت ایمن
مقدوده حدود  1997768مترمربع (حدود 200هاتار) است).( Farnahad,2012
پیشینه تحقیق

با توجه به اینکه امروز افزایش جمعیت جهان باعث گردیده که بقث بیااری و اشمتغال یام
از مسائل عمدة کشورها مطرح گردد ،و همین کشورها به فار این هستند که بتوانند اماانا ایجماد
اشتغال را فراهم آورند و یا از این اماانما اممروزه صمنعت گردشمگری اسمت اممروزه در اکثمر
کشورها باعث گردیده که هزاران شغل مسمتقیم و غیرمسمتقیم بما ایمن صمنعت بمه وجمود آیمد قمبالً
گردشگری را در زمره خدما بهحساب م آوردند ول امروزه به عنموان یمک صمنعت از آن یماد
م شود و با توجه به اهمیت آن کشورها تققیقما گسمتردهای را در ایمن ارتبماط آغماز نمودنمد تما
بتوانند روشهای مفیدتر و سودمندتری را برای ارتقاء ایمن صمنعت تمدوین نماینمد آنچنمان کمه در
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کشورهای مثل ایتالیا و اسپانیا ،استرالیا ،فنالند ،و حت ترکیه نیمز تققیقما متنبهم بمه ایمن منظمور
انجام پذیرفته است آنچنان که:
کاستیالن و ساال) (Castellani and Sala, 2010با دادههای موجمود دو منطقمه حفا مت شمده
ایتالیا و با استفاده از شاخصهای گردشگری پایدار ،بیان کمردهانمد کمه توسمعه گردشمگری پایمدار
روش مناسب برای تشوی کسبوکارهای جدید است و استفاده از مفهموم گردشمگری پایمدار در
مناط حفا ت شده ،یک روش برای توسعه مقل گردشگری ،کاهش آثار منف زیستمقیطم و
تروی ارزشهای سنت و مقل است.
بالنااس و همااران) (Blancas et al, 2011با استفاده از سیستم شماخصهمای گردشمگری بمه
بررس گردشگری پایدار مقاصد گردشگری روستای اسپانیا پرداختهاند .آنها از شماخص ترکیبم
بممرای سممنجش پایممداری هممر بعممد از ابعمماد گردشممگری اسممتفاده نمممودهانممد و نهایتماً سممطح پایممداری
روستاهای گردشگری موردنظر را تعیین کردهاند.
کتو و دوی ) (Ketut and Dewi, 2014با استفاده از روش ارزیاب دادههای تصمیمگیمری
و دادهها ی حاصل از پرسشنامه و مصماحبه بما پمن خبمره گردشمگری نشمان دادنمد کمه از یمکسمو
فعالیمتهممای گردشممگری مم تواننممد باعممث کمماهش ارزشهممای سممنت  -مقلم و کمماهش کیفیممت
مقیطزیست گردند؛ بنابراین باید بین جنبمههمای اقتصمادی ،اجتمماع  -فرهنگم و زیسمتمقیطم
تعادل و توازن برقرار باشد.
دومنیگز و همااران ) (Domínguez, 2014به رقابتپذیری مقاصمد گردشمگران و مقایسمۀ دو
کشور اسپانیا و استرالیا پرداختند .نتمای حاصمل نشمان مم دهمد کمه در اسمترالیا کیفیمت خمدما ،
برندهای تجاری ،و زیرساختهای مناسب از اهمیت زیادی برای جذب گردشگر برخوردار است
و آب و هوا و ساختارهای مقل توریست مهمترین موضوع در جذب گردشگر در اسپانیا هستند.
تمرواینن و هماماران ) (Tyrväinen, 2014مقاصمد گردشمگران در شممال الپلنمد فنالنمد را
باهدف ترجیقا

مقیطزیست و مقل اقامت گردشگران بررس کردند .در نظرسمنج از 1054

گردشگر داخل و خارج  ،پاسخدهندگان بر موارد ارتباط مقل اقامت با طبیعت ،زیرساختهای
سبز ،دسترس آسان به سایت مقل اقامت خود ،و کیفیت مقیطزیسمت در انت،ماب مقصمد خمود
تأکید کردند.

وتس و همااران ) (Vetsi, 2014به اهمیت گردشگری سبز در ارتبماط بما گردشمگری پایمدار،
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در یونان اشاره کردهاند .آنها با استفاده از روش تقلیل مقتوا و اطالعما جغرافیمای  GISمنماط
گردشگری از  419سایت اطالعا و داده در یونان ،بیان نمودهاند که حمایت از گردشمگری سمبز
همراه با منافع اقتصادی ،باعث حفا ت و بهبود میراث فرهنگ و مقیطزیست خواهد شد.
جوسمی

و ایموان ) (Josip, M., & Ivan, K, 2015بمه ممرور مطالعما انجمام شمده در زمینمه

گردشگری پایدار پرداختهاند .اهمیت کار آنها مربوط به بررس روشهای وزن ده شاخصهای
پایداری و جمعآوری اطالعا در مطالعا اخیر است .نتای ایمن مطالعمه حماک از آن اسمت کمه
عموماً روشهای دلف و  AHPبرای وزن دهم شماخصهما و پرسشمنامه بمرای جممعآوری دادههما
مورداستفاده قرار گرفتهاند .با توجه به مطالعا انجام شده ،مش،ص م شود که در سمالهمای اخیمر
گردشگری و مباحث مربوط به آن موردتوجه بسیاری از مقققین قرار گرفته است.
ما نیز یا از معدود کشورهای جهان هستیم کمه از جاذبمههمای متعمدد گردشمگری برخموردار
بوده لذا با توجه به این اسمتعدادهای بمالقوه ،در کشمور مما نیمز تققیقما متعمددی در زمینمه ارتقماء
گردشگری انجام پذیرفته است ازجمله آنکه:
کدیور) (Kadivar,2006در این مقاله منطقه اخلمد به عنموان یمک تفرجگماه پیراممون شمهری
موردبررس قرار گرفت و با بررس عوامل سامانده گردشگری در دره اخلمد بر اساس دادههای
بهدستآمده م توان گفت که دره اخلمد از رهگذر جاذبههای طبیعم و شمرایط آب و هموای و
میاروکلیمای خا

خود قابلیت و پتانسیل بماالی بمرای گردشمگر پمذیری دارد و همدف اصمل

توسعه گردشگری در این منطقه را در برنامههای آت معطوف بمه شناسمای ایمن کمبودهما و رفمع
چالشهای موجود م کند.

کریم کیا و مقدم ) (Karimi kia& Moghaddam,2012با «بررس عواممل جمذب سمرمایه-
گذاری در منطقه آزاد اروند» با روش دلف و آزمون  tاستیودنت به بررس و شناسای عوامل ممثثر
جذب سرمایهگذاری پرداخته است .نتای تققی مبمین ایمن ناتمه اسمت کمه عمدم وجمود اماانما
زیربنای  ،عدم سرمایهگذاری مناسب دستگاههای دولت  ،نارسای قوانین و مقررا از موانمع عممده
جذب سرمایهگذاری در منطقه آزاد اروند به شمار م روند.

تقوای) (Taghavi& Zanganeh,2013با »تقلیل بر توسعه گردشگری در منطقه تفرجگاه
شاندیز« نشریه علم  -پژوهش جغرافیا و برنامهریزی با تأکید بر اهمیت ارتباط توسعه گردشمگری
بر توسعه اقتصادی منطقه با بررس این دو متغیر به رابطه معناداری رسیده است.
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زرآبادی و عبداهلل) (Zarabadi& Abdolah,2014با ارزیاب عواممل ممثثر در توسمعه صمنعت
گردشگری منطقه آزاد چابهار با بهرهگیری از روش فرایند تقلیل شباهای) ،(ANPبمه ایمن نتیجمه
رسمیدند کمه از میمان شماخصهمای موردبررسم  ،زیرسماختهمای گردشمگری و تموان اقتصمادی
بیشترین سهم را در توسعه منطقه ایفا م کنند.
عل سلطان و همااران ) ،(Soltani& ets,2015بما »ارزیماب کیفیمت خمدما

گردشمگری

مذهب کالنشهر مشهد از دیدگاه گردشگران« به این نتیجه رسید که بما وجمود قابلیمت و اسمتعداد
بسیار عظیم کمالن شمهر مشمهد بمرای جمذب گردشمگر ،شمهر مشمهد بما کمبودهمای در تأسیسما ،
ساختارهای زیربنای و پمایین بمودن سمطح کیفیمت خمدما نیمز مواجمه اسمت لمذا توجمه ویمژه بمه
برنامهریزیهای اساس برای ارتقاء سطح کیف خدما ارائه شده از سوی نقاط جاذب گردشمگر،
افزایش رضایت گردشگران و افزایش مد ماندگاری آنان در شهر نیاز است.
نیمروزی ) ،(Nemroozi,2016به بررس ساختار گردشگری شهرستان سبزوار و شناسای نقاط
قو  ،ضعف ،فرصتها و تهدیدهای توسعه با توجه به دیدگاههای مصاحبه شموندگان تمک تمک
عوامل تأثیرگذار صور گرفته و درنهایت با تنظیم عوامل داخل و خارج  ،ماتریس  SWOTبمه
نتیجه رسید که وضعیت کنون گردشگری شهرستان سبزوار با قابلیتها و اسمتعدادهای بمالقوه آن
تناسب ندارد و مهمترین فرصتهای بهبود توسعه گردشگری شهرستان سبزوار از دیدگاه استادان
و کارشناسان جایگاه شهرستان و قرارگیری در مسیر پر رفتوآمد مشهد -تهران ،وجود فرودگماه
بینالملل  ،وجود سرمایهداران بوم برای سرمایهگذاری ب،ش خصوص شناخته شده است.

پوراحمد ) (Pourahmad,2017با بررس نقش ممثثر ممدیریت در اسمتراتژی توسمعه شمهری،
برای دستیاب به توسعه گردشگری و رونم اقتصمادی و اجتمماع جزیمره هرممز و روش تققیم
توصیف _تقلیل با استفاده از نرمافزار  SPSSو از تقلیمل  SWOTبمه نتیجمهای رسمید کمه توسمعه
گردشگری در جزیره هرمز با وجود جاذبههای تاری ،و طبیع به دلیل نداشتن اماانا خدمات
و رفاه و زیرساختهای الزم و مدیریت صقیح ،به کندی پیش م رود و چشمانداز آن بر پایمه
تبدیل جزیره هرمز به منطقه آزاد ،در یک نظام مدیریت کارآمد بما همدف توسمعه گردشمگری و
رون اقتصمادی و اجتمماع منطقمه در سمه حموزه گردشمگری تماری ، ،فرهنگم و اکوتوریسمم-
ژئوتوریسم قرار دارد.

8

پژوهشهای اقتصاد و توسعه منطقهای شماره 19

روش تحقیق

مقالممه حاضممر بممرای اولویممتبنممدی راهاارهممای اقتصممادی ارتقمما جاذبممه گردشممگری منطقممه
هفتحوض ،با نظرخواه و مصاحبه از کارشناسان و مدیران منطقمه هفمتحموض پرسشمنامهای بمر
اساس روش  AHPتهیه گردید .این پرسشنامه در بمین  15نفمر از خبرگمان توزیمع و تامیمل شمد و
نهایتاً پرسشنامهها در نرمافزار  EXPERT CHOICEمورد تجزیه و تقلیل قرار گرفت.
فرایند تقلیل سلسله مراتب ( )AHPیا از معروفترین فنون تصمیمگیری چنمدمنظوره اسمت
که اولین بار توسط فردی عراق به نام توماس .ال .ساعت (  )L Thomas،Saatyدر دهه  1322ارائه
شد .این روش در هنگام که عمل تصمیمگیری با چند گزینه رقیب و معیمار تصممیمگیمری روبمرو
اسممت ممم توانممد اسممتفاده گممردد و یامم از پرکمماربردترین روشهممای تصمممیمگیممری چنممد
معیاره( )MCDMاست .معیارهای مطرح در روش  AHPم توانند کمّ یا کیف باشند .اساس ایمن
روش تصمیمگیری بر مقایسا زوج نهفته است .اجزا در هر سمطح سلسملهمراتمب ،جفمت جفمت
باهم مقایسه م شوند ،تا ترجیح نسب همر یمک در راسمتای آلترناتیوهما تعیمین گمردد (and ,2004

)Ramachandran Pohekar؛ و به تصمیمگیرنده عال این اماان را م دهمد کمه فمارا از هرگونمه
نفوذ و مزاحمت خارج تنها بر روی مقایسه دو معیار یا گزینه تمرکمز کنمد .بعمالوه مقایسمه دو بمه
دوی ،اطالعا ارزشمندی را در مورد مسئله تقت بررسم فمراهم مم آورد و باعمث بهبمود عاممل
منطق بودن فرایند تصمیمگیری م شود ( .)David,1983مسئله تصمیمگیری فرایند سلسله مراتب
 AHPبر چهار مرحله اساس به شرح زیر استوار است:
 - 1تعیممین سلسممله مراتبم طبقممهبنممدی مسممئله ممموردنظر :در ایممن مرحلممه هممدف کلم در رأس
سلسلهمراتب و معیارهای تأثیرگذار بر هدف کلم در سمطوح پمایینتمر و نهایتماً در آخمرین سمطح،
گزینهها و انت،ابهای تصمیمگیری قرار م گیرند .تعداد سطوح ،بستگ به پیچیدگ مسمئله دارد.
ازآنجای که اصول مدل  AHPبر مقایسا زوج استوار است ،سات پیشمنهاد مم کنمد کمه حتم -
المقدور تعداد عوامل در هر سطح از  1عامل تجاوز ننماید (.)Satty, 1980
 -2مرحله دوم شامل مقایسا زوج عوامل مندرج در هر سطح از سلسلهمراتب در جوابگوی
به تقق هدف یا تأمین احتیاجا هدف یا عوامل سطق بماالتر اسمت .مبنمای قتماو جمدول 9
کمیّت (جدول( )) 2است که توسط ساعت به منظور مقایسه شد برتری هر دو معیار نسبت بمه همم
ارائه شده است:
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جدول  -1ارزشگذاری شاخصها نسبت به هم
ارزش ترجیحی

وضعیت مقايسه

توضیح

 iنسبت به j

1

اهمیت برابر

گزينه يا شاخص  iنسبت به  jاهمیت برابر دارند و يا ارجحیتی نسبت به هم ندارند.

3

نسبتاً مهمتر

گزينه يا شاخص  iنسبت به  jکمی مهمتر است.

5

مهمتر

گزينه يا شاخص  iنسبت به  jمهمتر است.

7

خیلی مهمتر

گزينه يا شاخص  iداراي ارجحیت خیلی بیشتري از  jاست.

9

کامالً مهم

گزينه يا شاخص مطلقاً  iاز  jمهمتر و قابلمقايسه با  jنیست.

2و4و6و8

ارزشهاي میانی بین ارزشهاي ترجیحی را نشان میدهد

 -3در مرحله سوم از فرآیند میدل  AHPبما اسمتفاده از مماتریس مقایسما زوجم  ،وزن نسمب
عوامل هر سطح مقاسبه م شود .متدلوژی این مقاسبه به شمرح زیمر اسمت ) .)Zahedi,1980اگمر
مقایسهگر م توانست وزنهمای واقعم  nعاممل ممورد مقایسمه را بدانمد ،د ر آن صمور مماتریس
مقایسا زوج نسب عوامل به شال زیر بود:

در این وضعیت وزنهای نسب به صور

بدیه م توانیمد از همر کمدام از  nسمطر مماتریس A

مقاسبه شود؛ به عبار دیگر ماتریس  Aدارای رتبه  1بوده و رابطه زیر برقرار بوده است.
که در آن [ w =[w1،w 2،w3……….wnبردار وزنهای واقع و  nتعمداد عواممل یما عناصمر
است .در جبر ماتریس  wو  nدر معادله ( )1به ترتیب "مقدار ویژه آیگن " و "بردار آیگن سمت 1
راست " ماتریس  Aنامیده م شمود .در ممدل  AHPاسمتدالل مم شمود کمه چمون قتماو کننمده
شناخت نسبت به بردار  Wندارد بنابراین قادر نیست که وزنهای نسب دو به دوی ماتریس  Aرا بما
دقت صد درصد تعیین کند؛ بنابراین ماتریس  Aکه حاصل قتاو ش،ص اوست منطقاً ناسمازگار
است .ت،مین یا برآورد بردار  Wکه با  ώنشان داده م شود از رابطه زیر مقاسبه م گردد:
Ŵ

=Â. Ŵ
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که در آن  Âعبار از مقایسه دو به دوی عوامل که از سوی تصمیمگیرنده (پاسخدهنده) ارائه
عبار از بزر ترین "مقدار ویژه آیگن" ماتریس  Âو  "Ŵبردار آیگن سممت

م شود.

راست" ماتریس  Âو ت،مین از مقدار واقع بردار  wاست عالوه بر این مقدار
ت،مین از  nدر نظر گرفت .پرفسور سات نشان داده است که پیوسته :
هرچقدر

را مم تموان
.

به  nنزدیکتر باشد در آن صور درجه سمازگاری مماتریس  Aبیشمتر اسمت

که بر اساس این خاصیت ،مقیاس تقت عنوان  CIیا "مقیاس یا درجه سمازگار " و  CRیما "نسمبت
 0سازگاری " به شرح زیر مقاسبه م گردد:

که رابطه  ACI ،CRمتوسط درجه سازگاری متغیرهای تصادف است ( .)saaty,1980به عنوان
یک قانون تجرب

چنانچه

باشد در آن صور

ماتریس  (Aقتاو

تصمیمگیرنده هرباره ترجیح عوامل مورد مقایسه) قابل قبول است و در غیر این صور  ،مندرجا
 Aبیش از ناسازگار آن است که منجر به نتای قابلاعتماد گردد .در این حالت الزم است که
مقایسا

زوج تا دستیاب به نسبت سازگاری قابل قبول (کمتر و یا مساوی  ) %10از سوی

تصمیمگیرنده تارار گردد .سات نشان م دهد که برآورد بردار  ، (Ŵ(Wاز رابطه مقاسبا
تاراری قابل حصول است که این الگوریتم هماکنون در نرمافزاری به نام  Choice Expertو یا
نرمافزار شابه موجود است و به وسیله آن درجه سازگاری ماتریس مقایسا

زوج را نیز مقاسبه

کرد (.)saaty,1980
 -4آخممرین مرحلممه فرآینممد مممدل  AHPشممامل تعیممین اهمیممت نسممب هممر کممدام از گزینممههممای
تصمیمگیری در رابطه با معیارها و هدف کل مسئله مورد منظور است برای ایمن منظمور ،وزنهمای
نسب عوامل در سطح  Kام در رابطه با سطح اول (هدف کل مسئله) از رابطه زیر مقاسبه م گردد )

:)Zahedi,1980
که در آن ( C )k،1بردار ترکیب وزنهای نسب عوامل در سطح  kام در رابطه با عوامل سمطح
اول و

یک ماتریس

است که سطرهای آن تشایل بردارهای

را نشان مم دهنمد.
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بیممانگر تعممداد عوامممل در سممطح بمموده و در واقممع همممان وضممعیت  nدر معادلممه ( )1را دارد و
گذاشتن زیرنویس به منظور نشان دادن سطح است.
یافتههای علمی مقاله

ابتدا به منظور رتبهبندی باید ماتریس مقایسا زوجم و مقاسمبه بمردار اوزان در همر یمک از
سطوح تشایل شود .به طوری که در این مرحله ،وزن نسب همر یمک از معیارهما و زیرمعیارهما بمه
کمک نظر خبرگان و با استفاده از ماتریس مقایسا زوج گروهم نسمبت بمه معیارهمای کنتمرل
خود )آیتمهای باالسری) تعیین م شود .پس از ثبت پاسخهای پرسش شموندگان بمه پرسمشهما،
عملیا ترکیب جدولها مقایسهای هر یک از پرسش شوندگان با یامدیگر شمروع خواهمد شمد،
روش  AHPبمرای ایمن منظمور از میمانگین هندسم بهمره بمرده اسمت؛ بنمابراین ابتمدا از ارجقیمت
اختصا

داده شده توسط پاسخدهندگان به هر یک از معیارهای اصل راهاارهای اقتصادی ارتقا

جاذبه گردشگری منطقه هفتحوض مشهد میانگین هندس گرفته شده است ،سپس وارد نرمافزار
شده .در تقلیل کلیه پرسشنامهها به این صور عمل مم شمود ،کمه ابتمدا نمر ناسمازگاری کلیمه
مقایسا

زوج مقاسبه م گردد ،و در ادامه ماتریس مقایسه زوج معیارها و زیر معیارها آورده


م شود .سپس میانگین هندس هر یک از معیارهای اصل وارد نرمافزار  ECمم شمود و وزنهما
نسبت به هدف اصل )راهاارهای اقتصادی ارتقا منطقه هفتحوض مشهد) به صور زیر مقاسبه
م شود.
بر این اساس راهاارهای اقتصادی ارتقا جاذبه گردشگری منطقه هفتحوض مشهد مشمتمل بمر
 28عامل است که بر اساس مطالعا

پیشین در چهار گروه ذیل دستهبندی شد:

همچنان که در جدول زیر نیز دیده م شود شاخص زیرساخت با وزن نسب  0/464بیشتمرین
اهمیت را دارد؛ بنابراین در بین چهار شاخص دیگر بیشترین تأثیر را دارا م باشمد ،شماخصهمای
سرمایهگذاری ،اجتماع  -اقتصادی و بازاریاب به ترتیب با وزن نسب  0/162 ،0/240و  0/134در
اولویت بعدی قرار دارند ،نر ناسازگاری مقایسا زوج معیارهمای اصمل  0/01مم باشمد کمه
________________________________________________________________
 EXPERT CHOICE
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چون از 0/1کمتر است پس سازگار م باشد و جواب مدل قابل قبول است.
جدول  6-5راهکارهای اقتصادی ارتقا جاذبه گردشگری منطقه هفتحوض مشهد
رديف

زيرمعیار

ابعاد(متغیرها)

ساخت امکانات پذيرايی بیشتر و بهتر
ايمنسازي و بهسازي مسیرهاي ورودي به منطقه و ارتقا حملونقل عمومی از داخل شهر به منطقه
تهیه امکانات بهداشتی عمومی مناسب و کافی
ايجاد متل ،مهمانسرا و ساير اماکن سکونتی
پوشش بیمهاي گردشگران
ايجاد امکانات تفريحی و تفرجی(مانند باغ پرندگان ،پرورش آهو ،باغوحش ،پلهاي معلق ،تل سیج)
ايجاد منطقه تفريحی حفاظت شده مجزا جهت بازديد از حیات وحش

1
شاخصهاي زيرساختی

ارتقا تجهیزات زيربنايی(پارکینگ ،آبرسانی ،گاز ،نورپردازي مناسب و)...
استفاده از پتانسیلهاي منطقه در زمینه ورزشهاي پیادهروي ،کوهنوردي ،صخرهنوردي،
دوچرخهسواري ،اسکی ،کايت
تشويق افراد روستايی به مشارکت در جهت توسعه زيرساختها و ارائه خدمات و کاالي سنتی
محلی
ايجاد مشوق در جهت سرمايهگذاريهاي بخش خصوصی
حمايت مالی راهاندازي موزه تخصصی و مرکز حفظ آثار و فرهنگ سنتی
مشارکت دولت در سرمايهگذاري

2

شاخصهاي
سرمايهگذاري

ارائه تسهیالت دفاتر خدمات خاص طبیعت گردي و گردشگري
ايجاد بازارهاي ثابت و هفتگی يا نمايشگاههاي کااليی
اعطاي وام به سرمايهگذاران جهت ارتقا گردشگري منطقه
اعطاي تسهیالت و وام با سود کم به زنان خصوصاً زنان روستايی جهت تولید کاال و خدمات محلی
ايجاد بستر مناسب جهت جذب نیروي متخصص
ايجاد امکانات و خدمات انتظامی
آگاهی و شناساندن منطقه به افکار عمومی

3

شاخصهاي
اجتماعی-اقتصادي

گسترش برنامههاي آموزشی و مشارکت جمعی مردم در طرحها
ارتقا ،تکمیل و بازسازي بناهاي تاريخی منطقه
نمايش فعالیتهاي اقتصادي مانند به عمل آوردن گیاهان صنعتی ،دارويی
ايجاد نمايشگاههاي موقتی صنايعدستی ،برگزاري مراسم فرهنگی ،موسیقی محلی ،غذاي سنتی
ارائه خدمات تفسیري و اطالعرسانی در زمینه جاذبه گردشگري

4

سرمايهگذاري در جهت تبلیغات ،تهیه بروشور ،تابلوهاي خالصه اطالعات
شاخصهاي بازاريابی

تهیه فیلم مستند از جاذبههاي منطقه و پخش آن بین مديران تورها
گسترش تبلیغات از طريق رسانه
منبع :يافتههاي تحقیق

جدول  :2رتبهبندی معیارهای اصلی
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راهکارهای اقتصادی ارتقا جاذبه گردشگری...
رديف

معیارها

وزن

رتبه

1

زيرساختها

0/464

1

2

سرمايهگذاري

0/240

2

3

اجتماعی -اقتصادي

0/162

3

4

بازاريابی

0/134

4

نرخ ناسازگاري0/01:
منبع :خروجی نرمافزار EXPERT CHOICE

اولویتبندی كلیه زیرمعیارهای اقتصادی ارتقا جاذبه گردشگری منطقه هفتحوض
مشهد

جدول زیمر رتبمهبنمدی  28زیمر معیمار راهاارهمای اقتصمادی ارتقما جاذبمه گردشمگری منطقمه
هفتحوض مشهد را نشان م دهمد .زیمر معیمار ایممنسمازی و بهسمازی مسمیرهای ورودی و ارتقما
حملونقل عموم از داخل شهر به منطقه در معیمار اصمل زیرسماخت بمیشتمرین اهمیمت را دارد
بنابراین اولین اولویت در کل مدل م باشد .نر ناسازگاری مقایسا زوج کل ممدل نسمبت بمه
هدف  0/01م باشد ،و از آنجای که کمتر از  0/1م باشد ،پس کل مدل سازگار م باشد.
نتیجهگیری و پیشنهادها

همانطور که گفته شد ،صنعت گردشگری ،بمه ویمژه بمرای جواممع درحمالتوسمعه ،همم یمک
فرصت است و هم یک تهدید از طرف مقمرك نیرومنمدی بمرای پیشمرفت اجتمماع  ،اقتصمادی
و...است .ازاینرو توسعه ب برنامه ،غیرمنطق و نامتوازن این صنعت گردشمگری در درازممد

بمر

عاس عمل نموده و موجب ت،ریب زیستمقیط و بازمانمدن از فراینمد توسمعه خواهمد شمد ،در
صورت که با برآورده کردن نیازهای اجتماع  ،اقتصمادی ،مقیطم و بهسمازی و سمامانده ایمن
مناط  ،م توان از سرمایههای نهفته و پتانسیلهای بالقوة این مناط بهرهبرداری نممود .بررسم مما
نشان م دهد که با توجه به مشاال اساس شامل ،مشاال

مربوط به زیرسماختهما ،مشماال

مربوط به سرمایهگذاری ،مدیریت ،اجتماع  -اقتصادی و مشاال مربوط بمه بازاریماب  ،اهمداف
برنامه طبیعت گردی ایران مقق ن،واهد شد .توجه به اینکه کالنشهر مشهد به عنوان بزر ترین
زیارتگاه کشور ساالنه بهطور متغیر  10تا  15میلیون زائر را پذیراست لمذا بما سیاسمتگمذاریهمای
مناسب در زمینه صنعت گردشگری گام مثثری م تموان در زمینمه توسمعه اقتصمادی شمهر مشمهد
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برداشمت ازایمنرو شناسماندن و اولویمتبنممدی راهاارهمای اقتصممادی جاذبمه گردشمگری منطقممه
هفتحوض مشهد از اهمیت اناارناپذیری به منظور کمک به مسئوالن و برنامه ریمزان مربوطمه در
جهت ارتقا این منطقه برخوردار م باشد پرداخته شده است.
جدول  :3رتبهبندی كلیه زیر معیارهای اقتصادی ارتقا جاذبه گردشگری منطقه هفتحوض مشهد
رديف

زيرمعیار

وزن

رتبه

1

ايمنسازي و بهسازي مسیرهاي ورودي و ارتقا حملونقل عمومی از داخل شهر به منطقه

0/101

1

2

تهیه امکانات بهداشتی عمومی مناسب و کافی

0/100

2

3

ارتقا تجهیزات زيربنايی(پارکینگ ،آبرسانی ،گاز ،نورپردازي مناسب و)...

0/088

3

4

استفاده از پتانسیلهاي منطقه در زمینه ورزشهاي پیادهروي ،کوهنوردي ،صخرهنوردي،
دوچرخهسواري ،اسکی ،کايت

0/063

4

5

ايجاد مشوق در جهت سرمايهگذاريهاي بخش خصوصی

0/052

5

6

ايجاد امکانات تفريحی و تفرجی(مانند باغ پرندگان ،پرورش آهو ،باغوحش ،پلهاي معلق ،تل سیج)

0/050

6

7

ايجاد متل ،مهمانسرا و ساير اماکن سکونتی

0/047

7

8

ساخت امکانات پذيرايی بیشتر و بهتر

0/041

8

9

آگاهی و شناساندن منطقه به افکار عمومی

0/035

9

10

ايجاد منطقه تفريحی حفاظت شده مجزا جهت بازديد از حیات وحش

0/034

10

11

پوشش بیمهاي گردشگران

0/033

11

12

تهیه فیلم مستند از جاذبههاي منطقه و پخش آن بین مديران تورها

0/029

12

13

تشويق افراد روستايی به مشارکت در جهت توسعه زيرساختها و ارائه خدمات و کاالي سنتی محلی

0/028

13

14

اعطاي وام به سرمايهگذاران جهت ارتقا گردشگري منطقه

0/027

14

15

گسترش تبلیغات از طريق رسانه

0/025

15

16

ايجاد بستر مناسب جهت جذب نیروي متخصص

0/024

16

17

ايجاد امکانات و خدمات انتظامی

0/023

17

18

ايجاد نمايشگاههاي موقتی صنايعدستی ،برگزاري مراسم فرهنگی ،موسیقی ،غذاي سنتی

0/023

18

19

ارائه خدمات تفسیري و اطالعرسانی در زمینه جاذبه گردشگري

0/023

19

20

گسترش برنامههاي آموزشی و مشارکت جمعی مردم در طرحها

0/022

20

21

سرمايهگذاري در جهت تبلیغات ،تهیه بروشور ،تابلوهاي خالصه اطالعات

0/022

21

22

مشارکت دولت در سرمايهگذاري

0/019

22

23

ارائه تسهیالت دفاتر خدمات خاص طبیعت گردي و گردشگري

0/018

23

24

ايجاد بازارهاي ثابت و هفتگی يا نمايشگاههاي کااليی

0/018

24

25

نمايش فعالیتهاي اقتصادي مانند به عمل آوردن گیاهان صنعتی ،دارويی

0/018

25

26

اعطاي تسهیالت ،وام با سود کم به زنان خصوصاً روستايیان جهت تولید کاال و خدمات

0/014

26

27

حمايت مالی راهاندازي موزه تخصصی و مرکز حفظ آثار و فرهنگ سنتی

0/012

27

28

ارتقا ،تکمیل و بازسازي بناهاي تاريخی منطقه

0/012

28

نرخ سازگاري0/01:
منبع :يافتههاي تحقیق
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مقاله حاضر به بررسم  ،شناسمای و اولویمت راهاارهمای اقتصمادی جاذبمه گردشمگری منطقمه
هفتحوض مشهد پرداخته است .برای این منظور  4شاخص زیرساخت ،سرمایهگذاری ،اجتماع -
اقتصادی ،بازاریاب براساس مرور مطالعا قبل و نظرسنج از کارشناسان و مدیران در نظر گرفتمه
شد .در گام بعدی ،تعیین وزن و ارجقیت هر یمک از شماخصهمای فمو بمه روش  AHPتعیمین و
نهایتاً رتبهبندی زیرمعیارها به روش تصمیمگیری چند معیاره براسماس شماخصهمای ممذکور انجمام
گرفت .نتای  AHPدر تعیین وزن شاخصها نشان م دهد براساس نظر کارشناسان و مدیران منطقه
به ترتیب شماخص زیرسماخت ،سمرمایهگمذاری ،اجتمماع –اقتصمادی ،بازاریماب دارای اهمیمت و
اولویت در رتبهبندی شاخصها م باشند .نتای رتبهبندی کلیه زیرمعیارهای اقتصمادی ارتقما جاذبمه
گردشگری منطقه هفتحوض مشهد نشان داد که زیرمعیارهمای ایممنسمازی و بهسمازی مسمیرهای
ورودی و ارتقا حمل ونقل عموم از داخل شهر به منطقه ،تهیه اماانا بهداشت عموم مناسمب و
کاف و ارتقا تجهیزا زیربنای (پارکینگ ،آبرسان  ،گاز ،نورپردازی مناسب و )...به ترتیمب در
اولویتهای اول تا سوم قرار داشته و ارتقا ،تامیل و بازسازی بناهمای تماری ،منطقمه در اولویمت
آخر قرار دارد.
پیشنهادها
پیشنهادهای كاربردی

 .1با توجه به ایناه نتای مقاله نشان داد که در میان چهمار معیمار اصمل اقتصمادی ارتقما جاذبمه
گردشگری منطقه هفتحوض مشهد ،معیار زیرساخت در اولویمت اول قمرار دارد ،بمه مسمئوالن و
برنامه ریزان حوزه اقتصاد منطقه به ویژه شهرداری مشهد پیشنهاد م شود اقداما الزم جهمت رفمع
موانع زیرساخت و ارتقا آن هماننمد ایممنسمازی و بهسمازی مسمیرهای ورودی و ارتقما حمملونقمل
عموم از داخل شهر به منطقه را تمهید نمایند.
 .2با توجه به ایناه نتای مقاله نشان داد که در میان هفت زیرمعیار راهاارهای سمرمایهگمذاری
ارتقا جاذبه گردشگری منطقمه هفمتحموض مشمهد ،زیرمعیمار مشمو سمرمایهگمذاریهمای ب،مش
خصوص  ،اعطای وام به سرمایهگذاران جهت ارتقا گردشگری منطقه دارای اولویت م باشند ،بمه
مسئوالن و برنامه ریزان حموزه اقتصماد بمه ویمژه شمهرداری مشمهد پیشمنهاد مم شمود بما هماماری
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دستگاههای مربوطه اقداما الزم تمهید نمایند.
 .3با توجه به ایناه نتای مقاله نشان داد کمه در میمان هفمت زیرمعیمار راهاارهمای اجتمماع –
اقتصادی ارتقا جاذبه گردشگری منطقه هفتحموض مشمهد ،آگماه و شناسماندن منطقمه بمه افامار
عموم  ،ایجاد بستر مناسب جهت جذب نیروی مت،صص ،ایجماد اماانما و خمدما انتظمام در
اولویت قرار دارند ،به مسئوالن و برناممه ریمزان حموزه اقتصماد بمه ویمژه شمهرداری مشمهد پیشمنهاد
م شود با همااری دستگاههای مربوطه اقداما

الزم تمهید نمایند.

 .4با توجه به ایناه نتمای مقالمه نشمان داد کمه در میمان چهمار زیرمعیمار بازاریماب ارتقما جاذبمه
گردشگری منطقه هفتحوض مشهد ،تهیه فیلم مستند از جاذبههای منطقه و پ،ش آن بمین ممدیران
تورها ،گسترش تبلیغا از طری رسمانه ،ارائمه خمدما تفسمیری و اطمالعرسمان در زمینمه جاذبمه
گردشگری دارای اولویت م باشند ،به مسئوالن و برنامه ریزان حموزه اقتصماد بمه ویمژه شمهرداری
مشهد پیشنهاد م شود با همااری دستگاههای مربوطه اقداما

الزم تمهید نمایند.

از دیگر تققیقا آت که نیاز به بررس بیشتر در راستای ارتقا منطقه گردشگری دارد:
پیشنهادهای مطالعاتی

به مقققان پیشنهاد م شود مطالعهای به منظمور بررسم پیشمنهادهمای عملیمات  -1:رفمع موانمع
زیرساخت منطقه؛  -2موانع سرمایهگذاری منطقه؛  -3رفع موانع اجتماع  -اقتصمادی و یما فرهنگم
منطقه؛  -4رفع موانع بازاریاب منطقه ،در راستای ارتقا منطقه انجام دهند.
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