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 یگذارهیسرما یاستان کردستان برا یهدف گردشگر یروستاها یبندتیو اولو یابیارز

 فاتح حبیبی

 رانینشگاه کردستان، سنندج، ادا ،یو اجتماع یعلوم انسان ۀدانشکد ،یگروه علوم اقتصاد اریدانش

 چکیده اطالعات مقاله

 طیها، شرامؤلفه گریدر کنار د ،یصنعت گردشگر یاز ارکان و عناصر اصل یکیمنزلٔه به یگردشگر یهاوجود جاذبه پژوهشیمقالۀ 
 ،یاجتماع ،یاقتصاد میرمستقیو غ میمستق یایمزا ی. توسعٔه گردشگرکندیجلب و جذب گردشگر فراهم م یالزم را برا

توسعه است. با  یالگو یدهو از عوامل مؤثر در شکل اشتهبه همراه د زبانیجامعٔه م یبرا یاریبس یطیو مح یفرهنگ
هدف  یمتعدد در روستاها یهالیطرف و وجود پتانس کیاز  یدر توسعٔه اقتصاد ینقش گردشگر تیتوجه به اهم

منظور مناطق، به یبندتیاولو یمناسب برا یاهیرواستفاده از  گر،یاستان کردستان از طرف د یگردشگر
شامل  یو جامعه آمار یلیتحل ـ یفیاست. روش پژوهش توص یمنطقه، ضرور نیگوناگون در ا یهایگذارهیسرما

در  واریو ژ نیپالنگان، سل یکه روستاها دهدینشان م یبندرتبه جیمورد مطالعه بوده است. نتا یگردشگران روستاها
 ها،رساختیدر ز یبخش دولت یگذارهیرماس س،یحاصل از مدل تاپس جیاول تا سوم قرار دارند. با توجه به نتا یهارتبه

 یگذارهیسرما ن،ی. همچنکندیم یتوجهروستاها کمک قابل نیدر ا یبه توسعٔه گردشگر ،یارتباط یهاخصوص جادهبه
 .شودیم هیوابسته توص عیو صنا یدست عیصنا ،یگردعتیطب نهٔ یبا رتبٔه باالتر در زم ییدر روستاها یبخش خصوص
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 مقدمه

 یآلودگ ها،تیفعال گریبا د سهیو، در مقا زهیاست پاک یتیاست، بلکه فعال نیآفرنقش یارز یو درآمدها یاقتصاد مل شبردیتنها در پنه یگردشگر
جذب گردشگران  یبراکشورها  نیدر ب ییاست و رقابت فشرده ا زین دیجد یشغل یهامشاغل و فرصت جادکنندهٔ یا حالنیدارد و درع یکمتر

 یپول و چند برابر شدن چرخهٔ  میتنها موجب کسب درآمد مستقنه ی(. گردشگر108، ص 1388 زاده،یو آقاس زادهمیاست )ابراه آمده دیپد
 شیبصنعت  نی(. ا18، ص 1392و همکاران،  لویرحاجی)ام شودیم زین یو صنعت یدست عیصنا داتیبلکه موجب رشد تول شود،یم میرمستقیغ

 زاده،یو تق یسبب شده است )نور یالمللنیو ب یمل ،یامنطقه ،یمحل اسیو انتقال پول و ارز را در مق هیسرما کتحر یگریاز هر صنعت د
 ,Sharply) کنندیم ادی ینواح یو توسعٔه اجتماع یبازساز یکارآمد برا یزوریمنزلٔه کاتالبه یکه امروزه از گردشگر یطور(، به74، ص 1392

2002, p. 233 .) 
 شیب یمنف راتیکه تأث رسدیاهداف گردشگران نگران هستند. به نظر م یبرا یو فرهنگ محل یعیدرخصوص استفاده از منابع طب انییروستا

ه ساکنان ب یرا برا یکم یبازده کنندیکم است که احساس م اریبس ییروستا یمثبت است. مشارکت دولت در ابتکارات گردشگر یامدهایاز پ
 (. Ghaderi & Henderson, 2012) آوردیارمغان م

 یجوامع محل یبرا ی، از جنبٔه اقتصاد1970و  1960. سپس، در دهٔه افتیبه بعد، گسترش  195ٔ0مشخصًا از دهه  ،ییروستا یگردشگر
جامعه گسترش و تداوم  یو فرهنگ یداقتصا یهابخش ریبه سا یمشارکت و وابستگ قیاز طر تواندیم ییروستا یمورد توجه قرار گرفت. گردشگر

از  یمنزلٔه بخشبه ییروستا ی(. گردشگر97، ص 1389 ،ینیالدکند )شمس فایا ینقش مهم زین یو مل یامنطقه ،یو در رشد و توسعٔه محل ابدی
در  یهدف گردشگر یروستاها نییداشته باشد. تع یامالحظهنقش قابل یاو کاهش شکاف منطقه داریدر توسعٔه پا تواندیم یصنعت گردشگر

 یدر مناطق گرشگر یگذارهیقلمداد کرد. سرما ییروستا یدر نواح یگردشگر داریتوسعٔه پا ندیدر فرا رگذاریتأث یهااستیاز س توانیکشور را م
 یاقتصاد یهاتیفعال ریو سا یبخشنیباشد و موجب گسترش روابط ب زبانیجانبٔه جوامع مرشد و توسعٔه همه یکارآمد برا یمنزلٔه ابزاربه تواندیم

 شود. 
شدت که مهاجرت از روستاها به شهرها به دهدینشان م ر،یسال اخ 10 یدر ط یشهر تیبا جمع سهیدر مقا ،ییروستا تیآمار جمع سهٔ یمقا

 نیدرصد بوده که ا 2/71و  7/28، 1385در سال  تیدر کل کشور، به کل جمع ،یو شهر ییروستا تیکه نسبت جمع ینحوبه افته،ی شیافزا
دورٔه مورد اشاره  ینسبت در استان کردستان ط نیاست. ا افتهی شیافزا یدرصد شهر 74کاهش و  ییدرصد روستا 9/25 هب 1395نسبت در سال 

 4/63و  5/36 بیترتبه تیبه کل جمع یو شهر ییروستا تی، نسبت جمع1385که، در سال  یاگونهقرار دارد، به یبدتر تیمراتب در وضعبه
 ران،یاست )مرکز آمار ا افتهی شیافزا یشهر تیدرصد جمع 7/70کاهش و به  ییروستا تیدرصد جمع 2/29به  1395درصد بوده که در سال 

با  ن،ی. همچنستیفراهم ن داریبه توسعٔه پا دنیدر روستاها، امکان رس یگذارهیسرماو عدم ییروستا تیبدون توجه به جمع ن،ی(. بنابرا1398
به  ،یاز تبعات اقتصاد یبه شهرها، جدا انییاز روستا یمیعظ لیاستان کردستان، مهاجرت خ ژهیودر کشور و به یکاریب یبه نرخ باال توجه

 . کندیم شتریرا ب یادر شهرها دامن زده است و شکاف منطقه یو فرهنگ یاجتماع یهایناهنجار
افراد  یگذارهیسرماعدم ن،یکرد. همچن یزیرگسترده است تا، با اتکا به آن، برنامهالزم و  یمنابع مال ازمندین ییروستا یگردشگر توسعهٔ 

 یو فرهنگ یاست. استان کردستان، با سابقٔه تمدن ییروستا یدر توسعٔه گردشگر یاز موانع عمدٔه اقتصاد گرید یکیروستاها  دریربومیو غ یبوم
و  یدر سطح مل یمناسب نقاط پرجاذبٔه گردشگر گاهیدر جا یریقرارگ ییمتعدد، توانا یاهارتگاهیو ز یمیاقل گوناگونطیو شرا عتیطب ن،یرید
 راثیدر سازمان م یهدف گردشگر یروستا 43شود. تاکنون،  لیدر جهان تبد یمهم گردشگر یهااز قطب یکی به تواندیرا دارد و م یالمللنیب

تر هرچه کامل ییاند. شناساثبت شده یها در سطح کشورروستا نیمورد از ا 13ه استان کردستان ثبت شده ک یو گردشگر یدست عیصنا ،ینگفره
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 ستیلحاظ توان جذب اکوتورها بهدر آن یگذارهیسرما یبندتیو اولو یابیارز یبرا قیدق یزیرو برنامه ییروستا یمناطق مستعد گردشگر
هدف  ن،یکند. بنابرا فایا یعیو حفظ تعادل طب یسطح زندگ یارتقا دار،یوسعٔه پادر ت یاساس یاثربخش، نقش یابزار و راهکار منزلهٔ به تواند،یم

 یهاخصوص، پرسش نیاست. در هم یگذارهیاستان کردستان با هدف سرما یهدف گردشگر یروستاها یبندتیو اولو یابیارز قیتحق نیاز ا
 :شوندیر مطرح میصورت زپژوهش به

 ها هستند؟  استان کردستان کدام یهدف گردشگر یوستاهادر ر یبرجستٔه گردشگر یهاتیظرف. 1
 قرار دارند؟ تیدر اولو گذارانهیبه سرما یواگذار یاستان کردستان برا یهدف گردشگر یاز روستاها کیکدام. 2
 استان کردستان دارند؟ یهدف گردشگر یروستاها یبندتیرا در اولو ریتأث نیشتریها باز شاخص کیکدام. 3
 استان کردستان مؤثر باشد؟ یهدف گردشگر یدر توسعٔه روستاها تواندیم یردشگرگ ایآ. 4

 نهیشیو مرور پ ینظر  یمبان

 هاتیاست و شامل فعال یاز انواع گوناگون گردشگر یکی ییروستا ی. گردشگرافتیبه بعد گسترش  1950مشخصًا از دهٔه  ییروستا یگردشگر
روستا  ستیز طیمح یبرا یها و آثار متفاوتدربردارندٔه ارزش زیو ن شودیها مآن رامونیو پ ییروستا یهاطیدر مح یگوناگون گردشگر یهاو گونه

 (.Soteriades, 2002, p. 617است ) یو انسان یعیاعم از طب
مانند  یکه شغل اصل ییهاآن یرا برا یکه درآمد اضاف شودیگفته م ییهاتیاز فعال یبه نوع یسنت یدر معنا ییروستا یگردشگر

در  یگردشگر تیرا فعال ییروستا یگردشگر توانیم ،یکل ی(. در مفهومSzabo, 2001, p. 180) آوردی( دارند فراهم میدامدار ،ی)کشاورز
د در آن )اقتصا یانسان یهاتیکرد که فعال یتلق یرشهریدر حوزٔه غ یگردشگر تیآن را فعال تر،عیوس یحوزٔه کاربرد در ا،یروستا دانست  طیمح

 ییروستا یگردشگر ییجوامع اروپا ونیسی، کم1986(. در سال Oppermann, 1996, p. 88است ) ی( غالبًا در بخش کشاورزنیوابسته به زم
 یگردشگر فیرا در تعر ییروستا یدر نواح یگردشگر یهاتیدانست، بلکه انواع فعال یکشاورز یگردشگر ایها در مزرعه یرا نه فقط گردشگر

مربوط به مزرعه باشد و اقامت در مزرعه، چه  میناظر است که مستق یایها به انواع گردشگردر مزرعه یمثال، گردشگر یند. براگنجا ییروستا
 شامل شود.  زیرا ن یدست عیصنا ایو فروش محصوالت مزرعه  یحیتفر یهاتیصرف غذا، فعال ،یلیتحص یدهایچادرها، بازد ایها در اتاق

)بهبود  ییاقتصاد روستا یسازدر متنوع یمهم ارینقش بس تواندیم ییروستا یباور هستند که گردشگر نیبر انظران از صاحب یاریبس
را  یمتعدد یشغل یهافرصت ،ییروستا یهاتیفعال ریها( داشته باشد و، در کنار ساگاهسکونت یریپذتیامکان جمع شیو افزا هارساختیز
 حالنیدرع یموقت، ول یهاصورت عامل مولد شغلمعمواًل به هاتیفعال نیا ،ییروستا یگردشگر یهاتیعالف یبه تمرکز زمان توجهکند. با  جادیا

صورت مجزا از بستر را به یمفهوم گردشگر توانی(. نمSharpley, 2002است ) یبا مدت طوالن یکشاورز یسنت یهاتیتر از فعالمطمئن
 یگریدو عامل مرتبط به هم هستند که توسعٔه هرکدام در د ییو توسعٔه روستا یع، توسعٔه گردشگردر نظر گرفت. درواق ه،توسع یعنیآن،  ترعیوس
گوناگون  یهااز جنبه ییروستا یگردشگر یهااستفاده از فرصت یجوامع درپ ،ییروستا یمثبت دارد. با توجه به آثار مثبت و متنوع گردشگر یاثر

 (. Shen et al., 2008هستند ) ییبه توسعٔه روستا یابیتدس یبرا یابزار منزلهٔ و استفاده از آن به
 یهادگاهیو د فیاست و تعار Ecological Tourism ۀشدٔه واژکوتاه سمیاست. اکوتور سمیاکوتور ییروستا یگردشگر قیاز مصاد یکی

مشخص ارائه کرده است. به نظر  فیتعر 1980است که در دهٔه  یکسان نیاز اول یکی نیدربارٔه آن وجود دارد. هکتور سبالوس الزکور یمتنوع
 یوحش اهـانیگ ،یعـیو لـذت از منـاظر طب نینخـورده بـا هـدف مطالعـه، تحسـدست باً یتقر یعیطب یمسافرت به نواح یعنی سمیاکوتور» ،یو

ارائه  سمیاکوتور یرا برا فیرتع نیا سمیاکوتور ی، جامعٔه جهان1996در سال . «اسـتیگذشته و حال مردم بوم یفرهنگ ینمودها نیو همچن
 طیحفظ مح جیو سبب ترو شودیداده م بیترت یعیمنظور لذت بردن از مناطق نسبتًا بکر طباست که به ستیز طیحمسئوالنه در م یسفر»کرد: 
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 یهاتیسود حاصل از فعالدر  یو مردم بوم گذارندیم یعیرا در منابع طب یمنف راتیتأث نیسفر، گردشگران کمتر نیدر طول ا« .شودیم ستیز
در  سمیاست؛ چراکه اکوتور ستمیحفاظت و توسعٔه اکوس یبرا داریقبول و پاقابل یکردهایاز رو یکیسم ی. اکوتورشوندیم کیشر یاجتماع

 یردشگراز مقاصد مهم گ یکیبه  یستیمناطق اکوتور لیدل نیشغل کارا عمل کرده و به هم جادیو ا حیآموزش، تفر ست،یز طیحفاظت از مح
( 2باشـند؛ محورعتیها طب( جاذبه1در نظر گرفته شود:  دیبا سمیدر مقولٔه اکوتور یو اساس ممه اری(. سه معKim et al., 2015شده است ) لیتبد

را دنبـال  یاصول و اقـدامات ستیبایم ییهـاطیمحـ نیچنـ تیری( مـد3و آمـوزش متمرکـز باشـد و  یریـادگیبـر  هـاسـتیرابطٔه متقابـل تور
 (. Weaver, 2007, p. 1179داشته باشند ) یهمخوان یو اقتصاد یفرهنگـ - یعاجتمـا ،یکیاکولـوژ یـداریکنـد کـه بـا پا
جهـــان را بـــر آن داشـــته کـــه  یاز کشـورها یاریفـراوان آن، بسـ ییلحاظ درآمـدزابه سم،یو اکوتور یگردشگر دهٔ یپد امروزه،

 یمنزلٔه بخش اصلبه یگــردعــتی، طب1980کـه از اواسـط دهـٔه  یطوربخـــش اختصـــاص دهند، به ـــنیرا بـــه ا یـــادیز یگذارهیسرما
و شتابان  عی(. با رشد سر105، ص 1390و همکاران،  یی)تقوا دهــدیم لیتوســعه را تشــکو درحــال افتــهیتوســعه یکشــورها یرگردشگ

از  شیب یاقتصاد یایمزا یریگیمانند پ یی. رفتارهاشودیمواجه م یگردشگر یمنف یامدهایبا پ ستمیانبوه گردشگران، اکوس و ورود یگردشگر
 ست،یز طیو مح یستیدر تنوع ز دیاز حد به کاهش شد شیب یتوسعٔه گردشگر ای یریپذبیو آس یطیمحستیز تیحساس گرفتن دهیحد، ناد

از  یناش یو فرهنگ یاجتماع ،یاقتصاد ،یطیمحستیز یایاز مزا ن،یانداز منجر خواهد شد. بنابراچشم رییتغوهوا و آب یمنابع، آلودگ بیتخر
 (.Xu et al., 2017را به حداقل رساند ) یحاصل از توسعٔه گردشگر یمنف یامدهایپ کهنیشد، مگر ا مندبهره توانینم یتوسعٔه گردشگر

و  یفرهنگ یخیآثار تار یکه دارا ییامر در کشورها نیو کاهش فقرا است. ا یاوسعٔه منطقهت یبرا یابزار یدر گردشگر یگذارهیسرما
(. Ashe, 2005) شودیم یاقتصاد یهاتیفعال ریو سا یبخش گردشگر نیمتنوع هستند موجب گسترش روابط ب یو گردشگر یحیتفر یهامکان
باعث  تیخواهد داشت که درنها یمردم منطقه در پ یرا برا یو فرهنگ یجتماعرفاه ا ت،یهمچون گسترش امن یآثار هاتادر روس یگذارهیسرما

مهم و متنوع  یهاوجود جاذبه لیدلهستند که، به ییهامحدوده یهدف گردشگر یخصوص، روستاها نیمناطق خواهد شد. در ا نیتوسعٔه ا
گردشگران  ازیکاالها و خدمات مورد ن هٔ یمنظور ارائٔه کلبه یگردشگر ساتیاز تأس ییااحداث مجموعه تیتوسعه، قابل یهالیو پتانس یگردشگر

 یداخل گذارانهیسرما یعرضه براقابل یگذارهیفرصت سرما کیمنزلٔه به یهدف گردشگر یاساس، روستاها نیمکان واحد را دارند. بر ا کیدر 
 ساتیانواع تأس توانیم ط،یو سازگار با مح یعیمنابع طبو  ستیز طیو مقررات مح نیمناطق، با حفظ قوان نی. در اشوندیم یتلق یو خارج
را  یالمللنیو ب یمل یهایگذارهیتا سرما یکوچک محل یهاهیآن از جذب سرما یگذارهیکرد که دامنٔه سرما جادیو خدمات وابسته ا یگردشگر
الزم است  یهاتیبا ظرف ییایجغراف یفضا کیر د یگذارهیو سرما هاهیسرما تیریت و مدیآن هدا یژگیو نیتر. لذا، مهمشودیشامل م

ها است که باعث آن یروشیپ یهااز روستاها موانع و چالش یاریدر بس گر،ی(. از طرف د99، ص 1390و همکاران،  یافتخار نیالد)رکن
به  توانیست که از آن جمله ما یموانع اقتصاد ییروستا یگردشگر وسعهٔ موانع ت نیتراز مهم یکی دی. شاشودیم ینواح نیتوسعٔه اعدم

کرد  یزیراست تا بتوان، با اتکا به آن، برنامه یاگسترده یگذارهیسرما ازمندین ییروستا یاشاره کرد. توسعٔه گردشگر یمال یهاتیمحدود
(Garrod & Wornell, 2006لذا، ن .)یهاتیهمٔه ظرف کدر یبرا یتخصص تیریوجود مد ازمندی ( آن استWeaver, 2007, p. 3 در .)

است و  یابیو بازار یگذارهیمناسب سرما یهامکان ییشناسا ازمندین یگردشگر یهاتیفعال رهٔ یدر زنج یگذارهیسرما ،یالمللنیعرصٔه ب
صد عوامل در انتخاب مق نیتر(. از مهمKantaric, 2007دارد ) زبانیکشور م یاقتصاد طیبه شرا یبستگ یگذارهیسرما یبرا یمکان یهاتیمز

منزلٔه به تیاست که، در صورت وجود، موجب جذب گردشگران خواهد شد. امن تیامن ،یگردشگ یهاو جاذبه هارساختیسفر در کنار وجود ز
منوال،  نیکند. به هم دایپ یتجل یاسیو س یاقتصاد ،یاجتماع یهادر قالب تواندیاست که م یرکن توسعٔه گردشگر نیترو مهم نیتریاساس

 ن،یباشد. همچن رگذاریمنطقه تأث کیدر  یگذارهیسرما یریگدر شکل تواندیم یدر کنار عوامل اقتصاد تیو امن وجود ثبات
 . رودیشمار م به ییروستا یعوامل از موانع توسعٔه گردشگر ریدر روستاها در کنار سا یو محل یافراد بوم یهایگذارهیسرماعدم
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با استفاده از  ،«ییدر مناطق صحرا یفرهنگ سمیخدمات اکوتور یابیارز» خود، با عنوان ( در مطالعهٔ 2021و همکاران ) میسانتار
مربوط به خدمات  یهاتیو محدود یستیتنوع ز یهایژگیروز درخصوص ودادٔه به یهاگاهیو پا یریگمیتصم یبانیپشت یابزارها نیترشرفتهیپ

که  دهدینشان م جیاند. نتاکرده ییشناسا یخدمات فرهنگ تیریمد یرا برا یلم یهاتیاولو ،یاقتصاد - یاجتماع یهاو شاخص ستمیاکوس
 یساحل یمنطقه و در امتداد مرزها یهاو آب یاصل یهادر کوه ژهیوبه ،یفرهنگ ستمیخدمات اکوس یساحل برا -درصد از صحرا  34حدود 

عملکرد  خود،یدر قلمرو  یخدمات نیو تونس، با توجه به وجود چن مراکش، سنگال ،یبیمصر، ل ر،ی. الجزادقرار دار تیدر اولو ،یو شرق یغرب
 خود دارند. یخدمات فرهنگ تیریدر مد یبهتر

است، اگرچه  افتهیبهبود  یخاطر گردشگربه ییساکنان در جامعٔه روستا یزندگ تیفی( نشان داد که ک2018و همکاران ) چن ۀمطالع جهٔ ینت
 یخاطر گردشگردورافتاده به ینشان از توسعٔه روستاها جینتا ن،یاست. همچن زیناچ زبانیم یهاانوادهاز خ یاریبس یهنوز برا یمنافع اقتصاد

 ی(: مطالعٔه موردAHP) یبیترک یلیتحل یمراتبمقصد با استفاده از سلسله یرقابت یابیارز»با عنوان  ،ی( در پژوهش2017و همکاران ) واست. س
 یرقابت یایداشتن مزا نیو همچن ییو ماجراجو عتیبر طب یمبتن یهاتیمانند فعال ییهانهیدر زم اینیرجینشان دادند که غرب و ،«اینیرجیغرب و

 تیفیک نهٔ یمنطقه در زم نینشان داد که ا جینتا ن،یموفق بوده است. همچن دیو ارزش پول و خر تیو امن یمنیساکنان، ا ینوازمهمان صدرخصو
موجود دو  یهابا داده ،یا( در مطالعه2010و ساال ) یالنینبوده است. کاست ریپذکودکان رقابت یبرا هاتیها و در دسترس بودن فعالرستوران

 قیتشو یمناسب برا یروش داریپا یاند که توسعٔه گردشگرکرده انیب دار،یپا یگردشگر یهاو با استفاده از شاخص ایتالیشدٔه امنطقٔه حفاظت
 راتیکاهش تأث ،یگردشگر یتوسعٔه محل یبرا یشده روشدر مناطق حفاظت داریپا یمفهوم گردشگراست و استفاده از  دیجد یوکارهاکسب

 است. یو محل یسنت یهاارزش جیو ترو یطیمحستیز یمنف
 جیاند. نتاپرداخته (TOPSIS) سیبا استفاده از روش تاپس یشرق یایآس یکشورها یگردشگر تیوضع ی( به بررس2012و ِپنگ ) هوانگ

 یهانکیمثبت بازار، صلح و ثبات و ل ریتصو مت،یخدمات، ق یها، دسترسجاذبه یدسترس یهادر شاخص نیتر چمطلوب تیوضعنشانگر 
اند. پرداخته GISهند با استفاده از  میکیس التیدر غرب ا یستیاکوتور یبندبه پهنه یا( در مطالعه2010و همکاران ) یاست. کومار یفرهنگ

اند. استفاده کرده طیمح یانعطاف تیو خاص یکیتنوع اکولوژ ،یشناختوحش، بوم اتیح یهمچون پراکندگ ییهااز شاخص ها در مطالعٔه خودآن
 منطقه پرداختند. نیا یبندو رتبه یستیاکوتور یهالیپتانس یابیبه ارز AHPبا استفاده از  ن،یهمچن

استان کردستان نشان داد  یهاشهرستان یبندتیدرخصوص اولو سیاپست کی( با استفاده از تکن1398) یو محمود یبیمطالعٔه حب جهٔ ینت
، 382/0 یهاتیاولو بیبا ضر بیترتسقز و بانه به وان،یمر یهادر سطح فرابرخوردار و شهرستان 82/0 تیاولو بیکه شهرستان سنندج با ضر

در سطح  20/0و  21/0، 23/0 یهاتیاولو بیبا ضر بیترتو قروه به ارانیکام جار،یب یهادر سطح برخوردار و شهرستان 35/0و  387/0
در سطح فروبرخوردار  078/0و  096/0، 12/0 تیاولو بیبا ضر درهوانیدهگالن، سروآباد و د یها)متوسط( و شهرستان برخوردارمهین

 وانیشهرستان مر ییروستا یهاسکونتگاه آن در توسعهٔ  راتیو تأث ینقش گردشگر یبه بررس یقی( در تحق1395) ی)محروم( قرار دارند. بهرام
اقتصاد  تیمثبت تقو یهانقش نیترنشان داد مهم هاافتهیانجام شده است.  یلیتحل - یفیصورت توصبه لیوتحلهیپرداخته است. روش تجز

 متیق دیشد شیافزا ،یاهیپوشش گ بیاما تخر ،یکاریو حل معضل ب یزندگ تیفیک شیافزا موجب ،یورلهیرونق بازارچٔه پ قیمنطقه، از طر
 یگسترش گردشگر یمنف یامدهایپ نیترمهم همانیو جامعٔه م زبانیجامعٔه م نیب یتضاد اجتماع ،یرفتن فرهنگ سنت نیو مسکن، از ب نیزم

 یتوسعٔه گردشگرانطباق داشته باشد، امکان  طیمح یو فرهنگ یعیطب طیکه با شرا ،یامنطقه یهایزیردر منطقه هستند. وجود برنامه ییروستا
 دو چندان خواهد شد.
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شهرستان کرج با استفاده از  یهدف گردشگر یروستاها یبندتیو اولو یابیبه ارز یا( در مطالعه1397و همکاران ) یسورشجان
 یهادر رتبه بیترتهب رودتیگچسر، آتشگاه و وال یکه روستاها دهدیمطالعه نشان م نیا جیاند. نتاچندمنظوره پرداخته یریگمیتصم یهاکیتکن

 برخوردار هستند.  یتوسعٔه گردشگر یبرا یبهتر طیگرفتند و از شرا راول تا سوم قرا
 جیاند. نتااستان اصفهان پرداخته یهدف گردشگر یروستاها یبندتیو اولو یبه بررس یا( در مطالعه1395) یجز انیو اعظم یغفار

 یگذارهیسرما ت،یهر اولو کیکرد و، با توجه به تفک یبندتیدر سه دسته اولو توانیان را ماستان اصفه یهدف گردشگر ینشان داد که روستاها
 داد. شنهادیپمورد نظر را 

پژوهش  جیاورامان پرداختند. نتا یدر اشتغال و درآمد ساکنان محل یاثر توسعٔه گردشگر یبه بررس یا( در مطالعه1395) یمیو سل یبیحب
 یرابطٔه معنادار یدر توسعٔه گردشگر التیسن و سطح تحص نیب یوجود ندارد، ول یرابطٔه معنادار یتوسعٔه گردشگر و تیجنس نینشان داد که ب

سطح درآمدها و کاهش فقر  شیکه به افزا افتهی شیافزا جادشدهیتعداد مشاغل ا ،ینشان داد که، با توسعٔه گردشگر جینتا ن،ی. همچنردوجود دا
 تییاجارٔه منزل و سو قیدرآمد از طر شیاز مهاجرت جوانان، افزا یریجلوگ یهاکه مؤلفه دهدینشان م جینتا ن،ین. همچشودیدر منطقه منجر م

( 1392و همکاران ) لویرحاجیدر منطقه است. ام یاز توسعٔه گردشگر یناش یکارکردها نیترازجمله مهم یاجتماع یکپارچگیو  انسجامو کاهش 
در سطح  ،یاند که توسعٔه گردشگرکرده انیپرداختند و ب سیتاپس کیبا استفاده از تکن یدر سطح مل یگردشگر راتیتأث یبندتیو اولو یابیبه ارز

 ،یگردشگر یهاامدیپ نیآن است که، در ب انگریب قیتحق جیجوامع شده است. نتا یاسیدر اقتصاد، اجتماع و نگرش س رییباعث تغ د،کالن و خر
( در 1391) یو مردوخ یزرآباد دهیاست. سع یطیمحستیمربوط به ُبعد ز یمنف امدیپ نیترو عمده ید اقتصادآثار مثبت مربوط به ُبع نیشتریب

اند که  افتهی، در«TOPSISشهرستان سروآباد با استفاده از مدل  داریپا یبر توسعٔه گردشگر رگذاریعوامل تأث لیتحل»تحت عنوان  ،یامقاله
است و منطقٔه اورامان تخت، با وجود  یاونقل جادهازجمله حمل هارساختیشهرستان سروآباد توجه به ز داریعامل در توسعٔه پا نیرگذارتریتأث

 قرار گرفته است. ینییمناسب، در رتبٔه پا رساختیفقدان ز لیدلفراوان، به یشگرگرد یهاجاذبه

  یشناسروش

عوامل  ،یگردشگر یهاشامل جاذبه یابیارز یهاطالعه، شاخصمنطقٔه مورد م ییروستا یمورد مطالعه شامل مناطق گردشگر یرهایمتغ
شامل  قیتحق یاست. جامعٔه آمار یگذارهیو سرما یتیعامل امن ،یمشارکت اجتماع ،یطیمحستیز ،یاقتصاد ،ییرایو پذ یاقامت ،یرساختیز

مطالعه،  نینامه بوده است. در ابر پرسش یتنمب یدانیمورد مطالعه هستند. در پژوهش حاضر، مطالعٔه م یگردشگر فهد یگردشگران روستاها
 لی( تکم152ها با مراجعه به گردشگران )نامهپرسش نیشده و ا هینامه تهپرسش ،ییدر مناطق روستا یمناطق گردشگر یابیمنظور استخراج ارزبه

کرونباخ  یبا استفاده از آزمون آلفا زیآن ن ییاید و پاش دییتأ یاستادان فن در حوزٔه گردشگر یهادگاهینامه با استفاده از دپرسش ییشده است. روا
 نامه بود. پرسش یباال ییایبه دست آمد و نشان از پا 86/0نامه کل پرسش یکه برا دیبه اثبات رس

  سیتاپس مدل

 یجابه ها،یریگمیتصم نیشده است. در ا دهیچیپ یهایریگمیتصم یبرا ارهیچندمع یهاتوجه پژوهشگران معطوف به مدل ر،یاخ یهاسال در
چندهدفه  یهابه دو مدل یریگمیتصم یهامدل نیسنجش استفاده شود. ا اریمع نیممکن است از چند ،ینگیسنجش به اریمع کیاستفاده از 

(MODMبه )یهاو مدل یطراح نظورم ( چندشاخصهMADMبه )یاه(. مدل1388)اصغرپور،  شوندیبرتر استفاده م نهٔ یمنظور انتخاب گز 
 کی. شوندیبرتر استفاده م یهانهیگز ای نهیو انتخاب گز هانهیگز یابیچندشاخصه و ارز یهاو مدل یمنظور طراحچندهدفه غالبًا به یریگمیتصم

 یهاگوناگون بوده و ستون یهانهیآن گز یخالصه کرد که سطرها یریگمیتصم سیماتر کیدر  توانیچندشاخصه را اصواًل م یریگمیمسئلٔه تصم
با  سهیرا در مقا یسطر نهٔ یگز تیموقع سیداخل ماتر یهاسلول ن،ی. همچنکنندیرا مشخص م هانهیگز یهایژگیهستند که و ییهاآن شاخص
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 یاست. برا یریگمیتصم کیتکن ازمندین هانهیگز یبندتیدهد. تاکنون، مسئله طرح شده است و حال اولوینشان م ربطیذ یشاخص ستون
مربوط به خود  بیو معا ایبا مزا یخاص یهایژگیو یها دارامدل نیارائه شده است. هرکدام از ا یاریبس یهاچندشاخصه، مدل یهایریگمیتصم

 هانهیگز ریها مشخص باشد )تأثوزن شاخص یعیطور طبها است. اگر بهبحث اوزان شاخص یریگمیتصم استیدر س گریهستند. موضوع د
از کارشناسان و خبرگان  دیصورت، با نیا ری. در غمیکنیها را در محاسبات منظور موزن نیمؤثر باشد(، هم هانهیگز یرترب زانیدر م کسانیطور به

چندشاخصه با دو  یریگمیهر مسئلٔه تصم ب،یترتنیها استفاده کرد. بداز شاخص کیوزن هر نییتع یبرا یدهوزن یهاکیتکن قیاز طر ایبخش 
 رو است. روبه یدهوزن کیو انتخاب تکن یریگمیتصم کیو انتخاب تکن یریگمیمتص کیمشکل انتخاب تکن

مطرح  ارهیچندمع یهایریگمیموجود در تصم یهانهیاز گز نهیگز کیانتخاب  یچندشاخصه است که برا یهااز مدل یکی سیتاپس مدل
از مشکالت  یاریبس کیتکن نیکه در ا یطورندشاخصه دارد، بهچ گرید یهاکیاز تکن یتریقو ینظر یهاهیپا کیتکن نیشده است. اساس کار ا

 نیمثبت )بهتر یهادئالیرابطه استوار است که ابتدا ا نیبر ا کیتکن نیا ینظر یهاهیحل شده است. پا یعدد یمانند تاکسونوم ییهاروش
از  نهیو سپس فاصلٔه هر گز کنندیم دایپ هاکیتکن یسر کی لهٔ یوسها بهاز شاخص کیهر یحالت( را برا نی)بدتر یمنف یهادئالیحالت( و ا

 یهادئالیفاصله را از ا نیشتریمثبت و ب یهادئالیفاصله را از ا نیاست که کمتر یانهیمنتخب گز نهٔ ی. گزشودیمحاسبه م یمثبت و منف دئالیا
مثبت داشتن در هدف  ای یمنف ریها را از لحاظ تأثصنوع شاخ تواندیشده است که طراح م یطراح یاگونهبه کیتکن نیداشته باشد. ا یمنف

 یریگمیمدل تصم نیهر شاخص را در مدل وارد کند. با گسترش روزافزون کاربرد ا تیاوزان و درجٔه اهم زیدخالت دهد و ن مدلدر  یریگمیتصم
ارائه شده  یفاز سیو تاپس یابازه سیتاپس ،یگروه سیمانند تاپس یپرکاربرد و جالب اریبس یهاکیامروزه تکن ،یچندشاخصه و با ظهور منطق فاز

 . کندیرهنمون م ترقیبهتر و دق یریگمیتصم یسورا به رندهیگمیو تصم جادیا سیتاپس هٔ یدر مدل پا یاصالحات زین کیاست که هر

  سیروش تاپس مراحل

و، در سطر آن،  ارهایخواهد شد که، در ستون آن، معرسم  یسیمرحله، ماتر نیاست. در ا ارهایمع سهٔ یمقا سیماتر نییمرحلٔه اول: تع
 .دهدیرا نشان م اریمع تیاهم زانیسطر و ستون م یتالق که نقطهٔ  شودیآورده م هانهیگز

را به  ارهایمع سیگوناگون، ماتر یهااسیبا مق ارهایشدن مع سهیمقامنظور قابلاست. به ارهایمع سیکردن ماتر اسیمقیمرحلٔه دوم: ب
 . میکنیم لیتبد اسیمقیب سیماتر

 (.261، ص 1388است )اصغرپور،  تمیبه الگور یمنزلٔه ورودبه wبا مفروض بودن بردار  نی( وزاسیمقی)ب سیماتر جادیمرحلٔه سوم: ا
 است. دئالیا نهٔ یگز یبرا یمنف دئالیحل امثبت و راه دئالیحل امرحلٔه چهارم: مشخص کردن راه

 ( است.-siحداقل ) نهی+( و گزsi) دئالیا نهٔ یگز یبرا یافاصله اریمع نییمرحلٔه پنجم: تع
 .دهدینشان م دئالیحل ارا به راه si ینسب یکیکه نزد یبیمرحلٔه ششم: محاسبٔه ضر

 Ci+=1قرار دارد و  کیصفر و  نیب بیضر نی. اشودی+( انتخاب مCi) زانیبراساس م نهیگز ،یبندمرحلٔه هفتم: در مرحلٔه آخر رتبه
 (.261-262، ص 1388)اصغرپور،  دهدیرتبه را نشان م نیکمتر Ci+=0رتبه و  نیباالتر

 پژوهش ۀمحدود

 یباال لیپتانس یدارا یهااز استان یکی ـ ساختو انسان یمذهب ،یخیتار ،یهنر ـ یفرهنگ ،یعیگونه جاذبٔه طب 915از  شیبا ب ـ کردستان استان
اثر  90درصد(،  7/38) یعیاثر طب 345در سطح استان،  یجاذبٔه گردشگر 915جموع . از مشودیدر کشور محسوب م یگردشگر

 درصد( ثبت 1/7ساخت )اثر انسان 65درصد( و  1/14) یاثر مذهب 129درصد(،  3/30) یخیاثر تار 277درصد(،  8/9) یهنر ـ یفرهنگ
روستا، قلعٔه پالنگان وجود دارد که قدمت آن را به  یمتر 800است. در منطقٔه اورامانات  یروستاها نیتریمیاز قد یکیپالنگان  یاند. روستاشده
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 یتخت و روستابه هورامان  وانیمر ریمس یعنیاستان  یگردعتیطب ریمس نیترمهم ریدر مس نیسل ی. روستارساندیاز اسالم م شیدورٔه پ
 یخط کوف ،یقمر ی)قرون اول و دوم هجر یخیبه قرآن تار انتویروستا م نیا یگردشگر یهاقرار گرفته است. ازجمله جاذبه جیهج یگردشگر

 یبرا یمراسم شکرگزار ینوع ز،ییروز پا نی)در چهلم شتیپس از اسالم(، مراسم ن یخیتار یها)در دوره نیپوست آهو(، قلعٔه سل یرو
بلبر هورامان در  ی( اشاره کرد. روستاییال)جو یسنت یو نساج یبافارغوان ،یبافمیجاج ،یبافکالش لیاز قب یدست عی(، صنایمحصوالت باغ

 یاصل یهاکه از شاخه« گرانچم» یبایهمراه رودخانٔه زروستا به یبایبکر و ز عتیشهرستان سروآباد استان کردستان قرار دارد. طب یلومتریک70
 دعبدالّلهیزاده سبه نام امام یگرید یگردشگرو  ی. وجود جاذبٔه مذهبکندیم میو روستا را به دو بخش تقس شودیمحسوب م «روانیس»رودخانٔه 

اورامانات است که در سال  یمیقد یازجمله روستاها واریژ یروستا افزوده است. روستا یهاتیبر جذاب زین رسدیسال م 2000که قدمت آن به 
و در  دیآیشمار مبه  یمحصوالت باغ نیترمروستا ازجمله مه نیانگور و انار در ا ر،یانج عیوس یهااست. وجود باغ دهیرس یبه ثبت مل 1393

 لسوف،یمتفکر، ف ،یمحمد مردوخ کردستان الّلهتیخاطر وجود عمارت و مقبرٔه آنوره به ی. روستاشوندیم دیتول زین یمحصوالت لبن زیکنار آن ن
پاک آن، مراسم  یو آب و هوا بایز عتیعالوه بر طب روستا، نیا یهانگار و روشنفکر کرد، شهرت دارد. ازجمله جاذبهشاعر، و روزنامه استمدار،یس

. شودیروستا قلمداد م نیا یگردشگر یهاجاذبه گریاز د میو جاج میانواع گل ،یسنت یهاافتهو ب یدست یاست. انواع هنرها یو خانقاه یعرفان
دوالب  یدر روستا ،یهاد خیمحمد و ش خیخانقاه ش و هیمشهور کردستان، با عنوان تک یهاقتیطر فتگانیو ش شیمهم دراو یهاارتگاهیاز ز یکی

 یهاازجمله جاذبه وریانگور به کشمش( در هفتٔه آخر شهر لیمراسم بوالو ) تبد یاست. برگزار یمذهب یگردشگر یهااز جاذبه یکیمنزلٔه به
استان و کشور است  یگردشگر یهااز قطب یکیآن،  یخیو برکت وجود قرآن تار منیُ نگل، به  ی. روستارودیشمار مروستا به  نیا یگردشگر

نوشته  ینگل، که با خط کوف یروستا یخارج از کشور است. قرآن مبارک و خط یو حت وراز سراسر کش یادیزائران و گردشگران ز یرایو ساالنه پذ
ثبت شده است.  یر در فهرست آثار ملاثر فاخ نیقرآن در صدر اسالم است. ا ینسخٔه خط 4از  یکیشده است،  یگذارشده و با آب طال اعراب

 نیمهاجر شده است که در ا یهالکاز لک یادیشمار ز زبانیفصل بهار، م دراز چند سال قبل،  وان،یغرب مر یلومتریک15در  یتفدره یروستا
اطراف  یبایز ریمس وان،یمر باریزر یبایز اچهٔ یو بکر، قرار گرفتن در کنار در بایز عتیطب ،ی. پوشش جنگلکنندیم یآورو جوجه یسازروستا النه

شهرستان سنندج واقع  یجنوب شرق یلومتریک10آباد در فاصلٔه صلوات یروستاروستا است.  نیا یهاها ازجمله جاذبهجاذبه گریو د اچهیدر
 نیدر ا یکرد یقینام موساز استادان به ،یتانکردس اصغریعل دیکه بقعٔه آن در روستا قرار دارد، و مقبرٔه س م،یابراه دیزاده موالنا سشده است. امام
و کردستان  رانیکهن ا اریو بس یباستان یاز دژها یقمچقا یروستا یلومتریک6در  یقمچقا  ٔعهروستا افزوده است. قل یفرهنگ یهاروستا، به جاذبه
خط  هی)شب کیراتیبه خط ه ابی معروف به آس ٔتر در درهبه ارتفاع ده م یاصخره یرو یقمچقا  ٔبهیقرار دارد. کت یخیارزشمند تار یو از شاهکارها

سرسبز  یهاو دشت یعیطب یهااحداث شده است. در کنار جاذبه یمجتمع پرورش ماه ،یسفل ینجن ی( نوشته شده است. در روستافیروگلیه
 یخیتار یهاجاذبه گریشده به خط ثلث از د ریسال قبل( تحر 4) یقمر یهجر 978که در سال  یخیتار یروستا، قرآن نیا یو باغات کشاورز

 ،یجانور اتیو ح انبوه، ارتفاعات یپوشش جنگل ،یدست عیو صنا یمحل پوشش ن،یسور یروستا یورسوم سنت. آدابرودیشمار م روستا به نیا
سد بانه قرار دارد، با داشتن  یمجسه، که در قسمت جنوب یاست. روستا نیسور یروستا یهاازجمله جاذبه یبایمتعدد و دشت ز یهاچشمه

وجود  نیبه شهر بانه و همچن یکی. نزدرودیشهر بانه به شمار م یهاو جاذبه یدنیاز نقاط د یکیانبوه در اطراف روستا،  یهابکر و جنگل عتیطب
همراه خانواده به توانندیروستا، م نیا یبایز عتیاز طب دیافزوده است. مسافران، در کنار بازد یشتریب تیروستا جذاب نیبه ا یاستخر پرورش ماه

 لذت ببرند.  زیروستا ن نیمعروف ا یخود از کباب ماه
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  شدهبررسیپراکندگی روستاهای  : نقشه  1 شکل

  قیتحق یهاافتهی

مربوط به سن  درصد زن بوده است. اطالعات 9/34مرد و  انیگودرصد از پاسخ 1/65که  دهدینشان م انیگوپاسخ تیمربوط به جنس اطالعات
سال،  45تا  36 نیدرصد ب 8/17سال،  35تا  26 نیدرصد ب 5/39سال،  25تا  15 نیب انیگودرصد از پاسخ 4/18نشان داد که  انیگوپاسخ

وه گر انیگومربوط به پاسخ التیاند. سطح تحصسال سن داشته 66درصد باالتر از  3/1و  65تا  56 نیدرصد ب 9/5، 55تا  46 نیدرصد ب 1/17
و باالتر  سانسیدرصد فوق ل 5/12و  سانسیدرصد ل 1/42 پلم،یدرصد فوق د 8/11 پلم،یدرصد د 4/20 ،ییدرصد ابتدا 1/13 بیترتگردشگران به

درصد  8/9 ،یدرصد شغل دولت 4/20شغل آزاد،  یدرصد دارا 9/30نشان داد  انیگواشتغال پاسخ تیبه وضع بوطبوده است. اطالعات مر
درصد از  8/11نشان داد که  جینتا نیا ن،یاند. همچنعنوان کرده ریدرصد را سا 2/9درصد دانشجو و  13/1 کار،یدرصد ب 4/16بازنشسته، 

 7/21 ون،یلیم3تا  2 نیب انیگودرصد از پاسخ 7/42تومان،  ونیلیم2تا  1 نیب انیگواز پاسخ رصدد 7/15تومان،  ونیلیمکی ریز انیگوپاسخ
  .تومان درآمد دارند ونیلیم4از شتریب انیگودرصد از پاسخ 9/7تومان و  ونیلیم4تا  3 نیب انیگودرصد از پاسخ

آورده  1آزمون در جدول  نیا جیاستفاده شده است. نتا یانمونهتک نیانگیدر توسعٔه روستا، از آزمون م یگردشگر راتیتأث یبررس منظوربه
 یکه گردشگر دهدینشان م جیاست. نتا زبانیدر جامعٔه م یگوناگون یمثبت و منف راتیتأث یدارا یکه گردشگر دهدینشان م جیشده است. نتا

و  یآثار اجتماع ،یدر جامعٔه محل یگردشگر راتیتأث گری( است. از د23/3درآمد ) جادیمنظور ابه یمثبت اقتصاد راتیتأث یدارا ددر مقص
( 99/3) یاز گردشگر یساکنان محل یهایسطح آگاه شیبه افزا توانیم یشگرمثبت گرد راتیگردشگران، از جمله تأث دیآن است. از د یفرهنگ

 ن،یدارد. بنابرا زبانیم ستیز طیارتباط با ساکنان و مح نیشتریاست که ب یتیفعال ی( اشاره کرد. گردشگر15/3) یورسوم محلو حفظ آداب
 یکه، از نگاه گردشگران، گردشگر دهدینشان م هایبررس جی. نتاآن تصور کرد یطیمحستیدر ابعاد ز توانیرا م یگردشگر راتیتأث نیشتریب

گاه توانیها مآن نیترجامعٔه مقصد دارد. از مهم ستیز طیحدر م یمثبت و منف راتیتأث ( 11/3) یساکنان محل یطیمحستیز یبه اثر مثبت آ
  .اشاره کرد یگردشگر ستیز طیمتناسب با مح یزیررنامهو بدون ب هیرویواسطٔه گسترش ب( به41/3روستا ) یعیطب یاندازهاچشم بیو تخر
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 توسعه  گردشگری تأثیرات: 1جدول 

 گردشگران تأثیرات ُبعد

 اقتصادی

 23/3 ایجاد درآمد
 82/2 ایجاد شغل

 56/2 های دیگرافزایش فعالیت
 83/2 های زندگیافزایش هزینه

 اجتماعی

گاهی ساکنان محلی از گردشگری  99/3 افزایش سطح آ
 86/2 انسجام و مشارکت ساکنان محلی در توسعٔه روستا

 15/3 ورسوم و فرهنگ محلیحفظ آداب
 87/2 الگوبرداری ساکنان محلی از گردشگران

 محیطیزیست

گاهی زیست  11/3 محیطی ساکنان محلیآ
 31/2 رویه و تغییر کاربری اراضیهای بیوسازساخت

 37/2 زباله( ایجاد آلودگی )هوا، صوتی،
 41/3 اندازهای طبیعیتخریب چشم

آورده شده  2در جدول  یبندرتبه نیحاصل از ا جی. نتاشودیشده پرداخته ممشخص یهدف گردشگر یروستاها یبندتیمرحله، به اولو نیدر ا
، 55/3 یگردشگر یهااند از جاذبهاستان کردستان عبارت یهدف گردشگر یروستاها یابیارز یکل یارهایمع یآمده برادستاست. وزن به

 - یتیو عامل امن 15/3 یطیمحستی، عوامل ز1/3 یفرهنگ ـ ی، عوامل اجتماع76/2 ی، عوامل اقتصاد50/2 یو اقامت یرساختیعوامل ز
 اریٔه اول و در سطح بسدر رتب 83/0 بیپالنگان با ضر یکه روستا دهدیگردشگران نشان م دیاز د یبندحاصل از رتبه جی. نتا76/2 یگذارهیسرما

 بیبا ضر واریدر رتبٔه سوم، ژ 69/0 بیآباد با ضردر رتبٔه دوم، صلوات 73/0 بیبا ضر نیسل بیترتبه یبعد یوستاهامناسب قرار گرفته است. ر
رتبٔه پنجم، دوالب با در  59/0 بیبلبر با ضر یروستا دهدینشان م جینتا ن،یاند. همچندر رتبٔه چهارم و در سطح مناسب قرار گرفته 63/0
در رتبٔه نهم و در  40/0 بیدر رتبٔه هشتم و نجنه با ضر 42/0 بیبا ضر یتفدر رتبٔه هفتم، دره 44/0 بیبا ضر نگلدر رتبٔه ششم،  52/0 بیضر

در رتبٔه  27/0 بیبا ضرمجسه  ازدهم،یدر رتبٔه  37/0 بیدر رتبٔه دهم، نوره با ضر 37/0 بیبا ضر نیسور یاند. روستاسطح متوسط قرار گرفته
روستاها،  یبندتیو سطح نامناسب قرار دارند. براساس نظر گردشگران و اولو زدهمیدر رتبٔه س 11/0 بیبا ضر یقمچقا یدوازدهم و روستا

 اند. قرار گرفته یدرصد در سطح نامناسب 07/30درصد در سطح متوسط و  31مناسب،  اریدرصد از روستاها در سطح بس 46/38

براساس  یبندآورده شده است. رتبه 3آن در جدول  جیگردشگران انجام شده و نتا دیمورد مطالعه از د یارهایبراساس مع یبندمرحلٔه بعد، رتبهدر 
را  حققم یبندمیتقس نیکرد و ا یگوناگون بررس یهایگذارهینوع سرما ثیمورد مطالعه را از ح یروستاها توانیرا دارد که م تیمز نیا ارهایمع

خود را نشان  زیروستاها ن یبندمتفاوت و در رتبه ارهایاز مع یگردشگران در برخ دیاز د ارهایدر مع یبندرتبه نی. اکندیکمک م شنهادهایدر ارائٔه پ
 داده است.
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 روستاهای هدف گردشگری بندیرتبه: 2جدول 

یب روستا ردیف  بندیسطح رتبه ضر
 مناسب 3 69/0 آبادصلوات 1
 متوسط 7 44/0 نگل 2
 مناسب 4 63/0 ژیوار 3
 متوسط 8 42/0 تفیدره 4
 نامناسب 11 37/0 نوره 5
 بسیارمناسب 1 83/0 پالنگان 6
 مناسب 2 73/0 سلین 7
 متوسط 9 40/0 نجنه 8
 مناسب 5 59/0 بلبر 9

 متوسط 6 52/0 دوالب 10
 نامناسب 10 37/0 سورین 11
 نامناسب 13 11/0 قمچقای 12
 نامناسب 12 27/0 مجسه 13

 روستاهای هدف گردشگری استان کردستان براساس معیارها بندیرتبه: 3جدول 

ف
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ب 

ضری
 

جاذبه
ب ها

ضری
ت 

زیرساخ
 

ب
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ضری

 

ت
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ب
ضری

 

سرمایه
گذاری

 

 6 35/0 4 74/0 8 59/0 3 79/0 1 91/0 2 93/0 آبادصلوات 1
 12 02/0 13 02/0 2 98/0 5 58/0 3 75/0 4 77/0 نگل 2
 4 41/0 5 43/0 6 66/0 2 95/0 8 49/0 6 65/0 ژیوار 3
 9 15/0 5 43/0 5 66/0 7 49/0 11 29/0 9 48/0 تفیدره 4
 13 00/0 12 04/0 13 06/0 12 14/0 13 13/0 12 16/0 نوره 5
 1 58/0 3 78/0 3 79/0 1 98/0 2 85/0 3 85/0 پالنگان 6
 2 56/0 1 99/0 1 99/0 6 51/0 5 67/0 7 58/0 بلبر 7
 7 35/0 8 26/0 10 44/0 8 46/0 7 56/0 11 28/0 نجنه 8
 3 51/0 2 97/0 8 59/0 4 67/0 6 64/0 5 69/0 سلین 9

 5 40/0 7 28/0 4 74/0 8 46/0 4 69/0 1 95/0 دوالب 10
 8 21/0 9 25/0 6 66/0 10 36/0 9 47/0 8 55/0 سورین 11
 11 07/0 10 23/0 12 11/0 13 01/0 12 15/0 13 14/0 قمچقای 12
 10 13/0 11 20/0 11 33/0 11 20/0 10 46/0 10 36/0 مجسه 13
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در رتبٔه دوم و  9342/0 بیآباد با ضردر رتبٔه اول، صلوات 9578/0 بیدوالب با ضر یها، روستاهاجاذبه اریدر مع 3جدول  جیبراساس نتا
نامناسب قرار گرفته  اریدر رتبٔه آخر و در سطح بس یو قمچقا یمناسب و روستاها اریدر رتبٔه سوم و در سطح بس 8524/0 بیپالنگان با ضر

 8535/0 بیدر رتبٔه اول، پالنگان با ضر 9154/0 بیآباد با ضرصلوات یروستاها ها،رساختیز اریدر مع جینتا نیبراساس ا ن،یناست. همچ
در رتبٔه آخر و در سطح  1368/0 بیدر رتبٔه دوازدهم و نوره با ضر 1527/0 بیبا ضر یقمچقا یمناسب و روستا رایدر رتبٔه دوم و در سطح بس

در رتبٔه دوم و  9541/0 بیبا ضر واریدر رتبٔه اول، ژ 9862/0 بیپالنگان با ضر یروستاها یاقتصاد اریگرفته است. در مع رارنامناسب ق اریبس
در رتبٔه چهارم و در سطح  6701/0 بیبا ضر نیدر رتبٔه سوم، سل 7955/0 بیآباد با ضرصلوات یاند. روستاهاتهمناسب قرار گرف اریدر سطح بس

 اریدر رتبٔه آخر و در سطح بس 0124/0 بیبا ضر یقمچقا یدر رتبٔه دوازدهم و روستا 1426/0 بینوره با ضر ی. روستاهاندمناسب قرار دار
 نامناسب قرار دارند. 

 اریدر رتبٔه دوم و در سطح بس 9841/0 بیدر رتبٔه اول، نگل با ضر 9968/0 بیبلبر با ضر یروستاها ،یفرهنگ - یاجتماع رایمع براساس
 اریدر رتبٔه آخر و در سطح بس 0651/0 بیدر رتبٔه دوازدهم و نوره با ضر 1104/0 بیبا ضر یقمچقا یاند و، در آخر، روستامناسب قرار گرفته

در رتبٔه دوم و  9754/0 بیبا ضر نیدر رتبٔه اول، سل 9976/0 بیبلبر با ضر یروستاها ،یطیمحستیز اریاند. براساس معهقرار گرفت بنامناس
در رتبٔه آخر و در  0267/0 بیدر رتبٔه دوازدهم و نگل با ضر 0448/0 بینوره با ضر یاند و، در آخر، روستامناسب قرار گرفته اریدر سطح بس

 5832/0 بیپالنگان با ضر یروستاها ،یگذارهیسرما - یتیامن اریدر مع سیحاصل از مدل تاپس جیقرار دارند. براساس نتاار نامناسب یسطح بس
در رتبٔه چهارم،  4115/0 بیبا ضر واریدر رتبٔه سوم، ژ 5131/0 بیبا ضر نیسل یدر رتبٔه دوم و روستا 5669/0 بیدر رتبٔه اول، بلبر با ضر

در رتبٔه آخر و در سطح  0016/0 بینوره با ضر یروستا زیاند و، در آخر، ندر رتبٔه پنجم و در سطح مناسب قرار گرفته 4075/0 بیردوالب با ض
 نامناسب قرار دارد.  اریبس

شده  جادیاستان کردستان ا یهدف گردشگر یروستاها یبنددر رتبه یگردشگران، تفاوت اندک دیاز د تیحساس لیتحل جینتا براساس
نگل  یکه رتبٔه روستا ینحومشاهد کرد، به توانیو نوره م یتفنگل، دره یها را درخصوص روستاهادر رتبه راتییتغ نیشتریمثال، ب یاست. برا

درخصوص  ن،یهشتم و دوازدهم بوده است. همچن نیرتبٔه ب رییتغ نیا یتفدره یکرده است. درخصوص روستا رییتغ زدهمیتا س مرتبٔه هفت نیب
دو رتبه اتفاق افتاده است.  ای کیاندک و در حد  یارتبه راتییروستاها، تغ هٔ یبوده است. درخصوص بق ریمتغ ازدهمیرتبه ششم تا  نیبنوره  یروستا

 رتبٔه اول تا سوم است. نیب رییتغ نیپالنگان ا یدرخصوص روستا ایرتبه چهارم و پنچم است  نیب رییتغ واریژ یروستا درخصوصنمونه،  یبرا

 : نتایج تحلیل حساسیت تاپسیس از دید گردشگران1نمودار 
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 تحلیل حساسیت از دید گردشگران گوناگونتایج حاصل از حاالت : ن4جدول 

 6حالت  5حالت  4حالت  3حالت  2حالت  1حالت  روستا ردیف
 3 3 4 4 4 3 آبادصلوات 1
 9 7 13 13 13 7 نگل 2
 4 4 5 5 5 4 ژیوار 3
 7 8 12 12 12 8 تفیدره 4
 11 11 6 6 6 11 نوره 5
 1 1 3 3 3 1 پالنگان 6
 2 2 1 1 1 2 نسلی 7
 8 9 8 8 8 9 نجنه 8
 5 5 2 2 2 5 بلبر 9

 6 6 7 7 7 6 دوالب 10
 10 10 9 9 9 10 سورین 11
 13 13 10 10 10 13 قمچقای 12
 12 12 11 11 11 12 مجسه 13

 یر یگجهینتبحث و 

داشته باشد.  یامالحظهنقش قابل یاو کاهش شکاف منطقه داریدر توسعٔه پا تواندیم ،یاز صنعت گردشگر ی بخشمنزلهٔ به ،ییروستا یگردشگر
منظور مختص موجود در روستا به یهامزرعه و فرهنگ یهاتیفعال ،ییروستا ستیز طیمح بیاز ترک یاشامل مجموعه ییروستا یگردشگر

با  ییاشتغال و آشنا جادیا شتر،یبا هدف کسب درآمد ب یافراد محل یبرا یفرصت جادیگردشگران، ا یو تنوع برا حیتفر نهٔ یزمفراهم آوردن 
 یبرا یو منابع کاف لیکه پتانس ییدر روستاها ییروستا یارتباط با افراد خارج از روستا است. به توسعٔه گردشگر جادیگوناگون و ا یهافرهنگ

 نییتوجه شود. تع دیرا داشته باشند با یبخش گردشگر تیحما یبرا یگذارهیگردشگران و سرماجذب  یبالقوه برا یبازارهاداشتن  ،یگردشگر
قلمداد کرد.  ییروستا یدر نواح یگردشگر داریتوسعٔه پا ندیدر فرا رگذاریتأث یهااستیاز س توانیدر کشور را م یهدف گردشگر یروستاها

لحاظ توان جذب ها بهدر آن یگذارهیسرما یبندتیو اولو یابیارز یبرا قیدق یزیرو برنامه یمستعد گردشگر طقتر مناهرچه کامل ییشناسا
 یگذارهیکند. سرما فایجامعه ا یطیمحستیو ز یاجتماع ،یدر توسعٔه اقتصاد یاساس یاثربخش، نقش یمنزلٔه ابزار و راهکاربه تواند،یگردشگر م

 ریو سا یبخشنیباشد و موجب گسترش روابط ب زبانیجانبٔه جوامع مو توسعٔه همه رشد یکارآمد برا یابزار تواندیم یدر مناطق گردشگر
طرف و وجود  کیدر استان کردستان از  یکاریب یبه شهرها و نرخ باال انییمهاجرت روستا یشود. با توجه به نرخ باال یاقتصاد یهاتیفعال
هدف  یروستاها یبندتیو اولو یابیارز قیتحق نیکردستان، هدف از ااستان  یدر روستاها خصوصهب یگردشگر یهالیو پتانس هاتیقابل

 است.  یگذارهیمنظور سرماروستا( به 13استان کردستان ) یگردشگر
در جامعه است. در ُبعد  یگوناگون یمثبت و منف راتیتأث یدارا یکه گردشگر دهدینشان م یانمونهتک نیانگیحاصل از آزمون م جینتا

محققان )دلشاد و همکارانش،  یبرخ قاتیتحق یهاافتهیبخش با  نیا جیدرآمد است. نتا جادیدر ا یاثر مطلوب گردشگر نیشتریب ،یاقتصاد
؛ Castellani & Sala, 2010؛ Ibanescu et al., 2018؛ Chen et al., 2018؛ 1395 ،ی؛ بهرام1395 کارانش،و هم یری؛ خ1396

Ghaderi & Henderson, 2012( در 1396مثال، دلشاد و همکارانش ) ی. براکنندیم دییپژوهش را تأ نیا یهاافتهیو دارد  یی( همسو
 ن،ی. همچنرودیشمار م به یگردشگر یداریشاخص در سنجش پا نیترمهم یعامل اقتصاد ،یشش عامل اصل انینشان دادند که، در م یامطالعه
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 نییتع یتوسعٔه گردشگر یداریها در سنجش پاشاخص نیرتریرپذیمثابٔه تأثبه یهنگفر یهاو شاخص نیرگذارتریمنزلٔه تأثبه یاقتصاد یهاشاخص
 اند. شده

 یهایسطح آگاه شیافزا ،یاز گردشگر یمثبت ناش راتیبه تأث توانیگردشگران م دیاز د دهدینشان م هایبررس جیخصوص، نتا نیهم در
 ,.Ibanescu et alمحققان ) یبرخ قاتیتحق یهاافتهیبخش با  نیا جی. نتااشاره کرد یورسوم محلحفظ آداب ،یاز گردشگر یساکنان محل

 ی. براکنندیم دییپژوهش را تأ نیا یهاافتهیدارد و  یی( همسو1395 گلو،یب خیو ش یزیرون انی؛ اکبرTuckova & Sverak, 2016؛ 2018
 یروستا یبرنامٔه راهبرد نیو تدو ییروستا یتحمل توسعٔه گردشگر تیظرف»با عنوان  ،یا( در مطالعه1395) گلویب خیو ش یزیرون انیمثال، اکبر

از  ،یها وجود دارد و گردشگرآن یشغل تیبراساس وضع زبانیجامعٔه م دگاهید نیب یدادند که تفاوت معنادار نشان، «(رازیقالت )شهرستان ش
را به همراه خواهد  یاجتماع یهایاز گردشگران و بروز ناهنجار نزبایجامعٔه م یازجمله الگوبردار ینامطلوب راتیتأث ،یو فرهنگ یُبعد اجتماع

 داشت. 
 توانیها مآن نیترمورد مطالعه داشته است. از مهم یروستاها ستیز طیدر مح ینامطلوب راتیتأث ینشان داد که گردشگر جینتا ن،یهمچن

گاه توانیم یمثبت گردشگر راتیاز تأث اشاره کرد. هیرویب یوسازهاروستا و ساخت یعیطب یاندازهاچشم بیبه تخر  یطیمحستیز یبه آ
خاطر به ییساکنان در جامعٔه روستا یزندگ تیفینشان دادند که ک ی( در پژوهش2018مثال، چن و همکاران ) یکرد. برا ارهاش یساکنان محل

 یاست. گردشگران موجب توسعٔه روستاها زیناچ بانزیم یهااز خانواده یاریبس یهنوز برا یاست، اگرچه منافع اقتصاد افتهیبهبود  یگردشگر
مثبت  ریتأث داریدر توسعٔه پا ییدر مناطق روستا ینشان دادند که گردشگر ی( در پژوهش2018و همکاران ) بانسکویا ن،یناند. همچدورافتاده شده

 دارد.  یو معنادار
 یمناسب قرار گرفته است. روستاها اریگان در رتبٔه اول و در سطح بسپالن یگردشگران نشان داد که روستا دیاز د یبندحاصل از رتبه جینتا

که  ادنشان د جینتا ن،یاند. همچندر رتبٔه چهارم و در سطح مناسب قرار گرفته واریآباد در رتبٔه سوم، ژبلبر در رتبٔه دوم، صلوات بیترتبه یبعد
اند. در رتبٔه هشتم و نجنه در رتبٔه نهم و در سطح متوسط قرار گرفته یتفٔه هفتم، درهدر رتبٔه پنجم، دوالب در رتبٔه ششم، نگل در رتب نیسل یروستا
قرار دارد.  مناسبو سطح نا زدهمیدر رتبٔه س یقمچقا یمجسه در رتبٔه دوازدهم و روستا ازدهم،یدر رتبٔه دهم، نوره در رتبٔه  نیسور یروستا

درصد  07/30درصد در سطح متوسط و  31مناسب،  اریدرصد از روستاها در سطح بس 46/38روستاها،  یبندتیبراساس نظر گردشگران و اولو
 یروستاهاشده است و  جادیروستاها ا یبنددر رتبه ینشان داد که تفاوت اندک تیحساس لیحاصل از تحل جیاند. نتاقرار گرفته یدر سطح نامناسب

 اند. اول تا سوم قرار گرفته یاهآباد در حاالت گوناگون در رتبهتپالنگان، بلبر و صلوا
 یدر روستاها یگردشگر یهایتعاون شودیم شنهادیپ ،یهدف گردشگر یدرآمد در روستاها شیدر افزا یمثبت گردشگر ریتوجه به تأث با

روستا  یهاساختریز جادیو ا یَصرف خدمات عموم زیصورت سرربه یحاصل از گردشگر یعموم یشوند و درآمدها جادیا یهدف گردشگر
ساکنان روستاها از منافع حاصل از توسعٔه  گریاگر د کند،یدر روستاها کمک م یاز ساکنان محل یدرآمد بخش جادیبه ا یشود. اگرچه گردشگر

خش بر سر راه توسعٔه ب یافراد به عامل و مانع نیبعد، خود ا یهاو، در دوره شودیمنجر م یدرآمد شتریمنتفع نگردند، به شکاف ب یگردشگر
 شد.  واهندروستاها بدل خ نیدر ا یگردشگر
منظور استان به یاتوسعه یهابه برنامه شودیم شنهادیپ ،یهدف گردشگر یدر روستاها داریدر توسعٔه پا یمثبت گردشگر ریتوجه به تأث با
 طیبدون توجه به مح یوسعٔه اقتصادکه ت ستین دهیپوش یتوجه شود. بر کس شتریب یهدف گردشگر یخصوص روستاهاروستاها به یسازتوانمند

 هاتیاز قابل یکیمنزلٔه به یاستان به بخش گردشگر زانیرالزم است برنامه ن،ی. بنابراسازدیرا به جامعه وارد م یریناپذجبران یهاانیچه ز ستیز
 ند. کن یاژهیاست، توجه و ستیز طیکه همراه با حفظ مح ،یااستان در تحقق اهداف توسعه یهاتیو مز
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هر روستا،  یهالیو پتانس هاتیقابل نیو همچن یهدف گردشگر یروستاها یبندحاصل از رتبه جیقسمت، با توجه به نتا نیا در
 اند از: ارائه و طرح هستند عبارتروستاها قابل یبرا یصورت عمومکه به ییشنهادهایاز پ یهر روستا ارائه خواهد شد. بخش یبرا ییشنهادهایپ

منزلٔه بسا خود بهو چه دهدیالشعاع قرار مگردشگران را تحت یبعد یسفرها منیو ا تیفیباک یهایو دسترس یکاف یهاود جادهوجعدمـ 
. با دیآیبه شمار م یها در توسعٔه بخش گردشگرعامل نیتراز مهم یکی یدهان در گردشگربهدهان غاتیباشد. تبل یمنف غاتیتبل یبرا یعامل

اقدامات عاجل  نهیزم نیدر ا یارتباط یهاها و راهجاده لیاز قب هارساختیو توسعٔه ز جادیا یمنزلٔه متولبه یزم است بخش دولتال فات،یصتو نیا
 فراهم کند.  نهیزم نیدر ا یحضور بخش خصوص یرا برا طیشرا ایرا انجام دهد و  یو مؤثرتر
 یهامسافرت یها براخانواده بیترغ ،یطیمحستیز یهاندهیو کاهش آالگردشگران  انیدر م یطیمحستیز یمنظور بهبود رفتارهابهـ 

گاه نهیزم نیدر ا تواندیم یگردشگر یو استفاده از تورها یگروه  یدیتقل راتیتعامل و تأث جهٔ یدر نت زیرا ن یطیمحستیز یهایمؤثر باشد و آ
 شگاهینما یبرگزار ایصورت بروشور به یطیمحستیرخصوص مسائل زگردشگران د یهایسطح نگران شیو افزا یرساندهد. اطالع شیمثبت افزا

 یهااز آن را رسانه یانجام شود و بخش یتوسط نظام آموزش تواندیم یرساناز اطالع یاست که بخش دیها مفآن یطیمحستیدانش ز شیو افزا
طور مردم به یطیمحستیدانش ز یبه ارتقا تواندیامر م نی. ارندیبوک( بر عهده گ سی)مانند تلگرام و ف یاجتماع یهابکه( و شونیزی)تلو یجمع

 یطیمحستیز یمنجر شود. مشاهدٔه رفتارها زبانیبهتر در جامعٔه م یطیمحستیز یبه بروز رفتارها نیطور خاص و همچنعام و گردشگران به
 یطیمحستیز یاست، به بهبود رفتارها زبانیدر جامعٔه م یگرگردش یامدهایاز پ یکیکه  ،یدیتقل راتیبا توجه به تأث راناز گردشگ زبانیجامعٔه م

 .کندیم یانیکمک شا زیجامعٔه مقصد ن
 شتریب لیبخش و تما نیدر ا یگذارهیسرما یریپذهیروستاها و توج یاقتصاد تیدر وضع یگردشگر یمثبت اقتصاد راتیبا توجه به تأثـ 
محصوالت  نیا یبندو بسته دیتول یبرا شودیم شنهادیاز سموم پ یو عار کینارگا یو لبن ییو مصرف محصوالت غذا دیخر یمردم برا

امر رونق خواهد  نیواسطٔه ابه زین سمیسبز و اکوتور یاز گردشگر یعرضه شود. در ضمن، بخش انیبرند به مشتر کی منزلهٔ شود و به یگذارهیسرما
بودن  یبا توجه به فصل یشغل دائم جادیدر ا تواندیدر روستاها م یدست عیناص دیکوچک تول یهاکارگاه یاندازدر راه یگذارهیگرفت. سرما

 مؤثر باشد.  یاشتغال گردشگر
سفر به مقصد مورد نظر منجر خواهد  یبرا گرانید بیها و ترغکردن با گردشگران به بازگشت دوبارٔه آن یاعتماد، مشارکت و همراه جادیاـ 

را خواهد داد که در مواقع لزوم از  نانیاطم نیمشارکت به گردشگران ا یباال زانیو م کندیم جادیشگران ادر گرد یذهن تیشد. اعتماد باال امن
در توسعٔه  انییدر مشارکت روستا زهیانگ جادیو ا یآموزش یهاکارگاه یبا برگزار ن،یمند خواهند شد. بنابراساکنان روستا بهره یاریو  مکک

صورت مشارکت به ای انییبا مشارکت خود روستا ،یگردشگر یهایتعاون جادیازجمله ا یدر موارد شودیم ادشنهیپ گذارانهیبه سرما ،یگردشگر
 دهند.  شیافزا یگردشگر یهارا در طرح یگذارهیسرما شتریهرچه ب تیموفق نهٔ یزم ،یددرص

برند ثبت کرد،  کیمنزلٔه هرکدام از روستاها به یاها را برآن توانیم ینوعکه به ییاژهیو یهاورسوم و سنتها و آدابدرخصوص مراسمـ 
ها و امکان و مراسم هانییآ یمنظور معرفبه تیفیباک یهالمیف هٔ یو مشارکت سازمان درخصوص ته تیبا حما یبخش خصوص شودیم شنهادیپ

 کند. یگذارهیسرما یمجاز یگردشگر
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Evaluation and Prioritization of The Tourism Villages of Kurdistan 

Province For Investment 

Fateh Habibi1 

Abstract 

Tourist attractions, as one of the pillars of the tourism industry, along with other elements, will provide 

the necessary conditions for attracting tourists. Tourism development has many direct and indirect 

economic, social, cultural, and environmental benefits for the host community and plays a vital role in 

shaping the development pattern. Considering the importance of tourism in economic development and 

the potential of tourism in the villages of Kurdistan, it is necessary to use a proper approach to prioritize 

areas for different investments. The research method was descriptive-analytical, and the statistical 

population consisted of the villages’ tourists. The ranking results show that Palangan, Celine, and Jivar 

are first to third, respectively. According to the results of the TOPSIS model, public sector investment 

in infrastructures, especially roads, contributes significantly to tourism development in these villages. 

Also, Private sector investment is recommended in higher-ranked villages in the fields of eco-tourism, 

handicrafts, and related industries. 
Keywords: Evaluation, Index's, Tourism Development, TOPSIS model, Kurdistan province 
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