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 چکیده

گيرد و توسعه : جریان گردشگري براساس عرضة محصول گردشگري شکل میاهداف

کنندۀ جذب گردشگر احتگاهی یکی از عوامل اصلی تسهيلیابد. مراکز اقامتی و استرمی

ویژه به یابی بهينة مراکز اقامتیمکانست. براي استفاده از محصول گردشگري بک ناحيه ا

ی در استفادۀ شوند، نقش مهمّگاه گردشگران محسوب میدر شهرها و نواحی که گذر

شهر بجنورد و نواحی پيرامون آن به دالیل مختلف از جمله گردشگران از این مراکز دارد. 

هاي فرهنگی، و همچنين جاذبهطبيعت زیبا  ،شرقصال نواحی شرقی و شمالگذرگاه اتّ

ی ت باالیی براي عرضة محصول گردشگري به طبقات مختلف اجتماعی در سطح ملّظرفيّ

ه شده است، استفادۀ بسيار کنون کمتر به آن توجّاي اساسی که تاالمللی دارد. مسألهو بين

هاي اقتصادي خيل عظيم گردشگران براي ایجاد توسعه و رونق اقتصادي تمحدود از ظرفيّ

  .جنورد و حومه به دليل کمبود مراکز اقامتی و تسهيالتی استدر شهر ب

 -تحليلی با هدف کاربردي است که به کمک مطالعات اسنادي  -: روش تحقيق توصيفیروش

 صورت گرفته است.  (GIS)افزار استفاده از نرماي و ایند تحليل شبکهميدانی و از طریق فر

 222/0هد معيارهاي اقتصادي با ضریب اهمّيت د: نتایج پژوهش نشان مینتایجها/ یافته

یابی مراکز اقامتی به کمترین تأثير را در مکان 060/0بيشترین و معيارهاي اجتماعی با ميزان 

مناسب شامل قسمتی از محدودۀ مرکز  ةاند که بر این اساس چهار پهنخود اختصاص داده

قارداش اي در منطقة توریستی بشدر محدودۀ گردشگري باباامان، پهنه هاییتموقعيّشهر، 

mailto:jamile_64zade@yahoo.com
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جهت ساخت مراکز اقامتی شناسایی  ،شمال ۀو قسمتی از محدودۀ غربی شهر در مسير جاد

 فی شده است.و معرّ

ها ریزي به منظور جذب گردشگران و افزایش زمان اقامت آندر نظام برنامه: گیرینتیجه

یکی به مراکز خرید، نزدیکی همچون دسترسی آسان مسافران، نزدمعيارهایی  شهر باید به

اي مبذول داشت که این مهم با ه ویژهتوجّغيره هاي طبيعی و تاریخی و به جاذبه

 ق خواهد شد. مراکز اقامتی محقّ ةگزینی بهينمکان

 شهر بجنورد.اي، ابی مراکز اقامتی، تحليل شبکهیگردشگري، مکانها: کلیدواژه

 مقدمه .2

ا گردشگري با هدف که ریشه در فرخناي تاریخ دارد، امّ اي است کهنجهانگردي پدیده

هاي بکر عمالً از اواسط قرن د اعصاب و لذّت بردن از طبيعت و مکاناستراحت، آسایش، تمدّ

، ص. 4932نوزدهم ميالدي، همزمان با گسترش خطوط ریلی شکل گرفت )پاپلی و سقایی، 

و  یافتهمدرن در جهان توسعهپست هاي اقتصادبا پيدایش نحله 4330 در اواخر دهة (.4

عنوان اهرمی مهم در توسعة هاي خدمات پایه بهته بيشتر فعاليّچیافتن هرتاهميّهمچنين 

ریزان و مدیران قرار گرفت ه و تأکيد برنامهکشورها و مناطق، جریان گردشگري مورد توجّ

تی با شدن به فعاليّگردشگري در حال تبدیلزیرا در این زمان (. 20، ص. 44332،)هانتر

شد در بينی میپبش هاي اقتصادي در جهان بود وتترین رشد در مقایسة با سایر فعاليّوسيع

ترین بخش تجارت جهانی را به خود اختصاص خواهد داد )هانتر، یکم بزرگوقرن بيست

( در WTO(. در همين ارتباط براساس گزارش سازمان جهانی گردشگري )00، ص. 4330

ميليون نفر  4499اند به ميالدي تعداد گردشگرانی که اقدام به سفر خارجی کرده 2041سال 

اند به رقم جا کردههبرسيده و حجم پولی که این گردشگران در سطح کشورهاي جهان جا

 2000این رقم به بيش از  2090شود در سال می بينیميليارد دالر رسيده است و پيش 4212

سعی  هابر همين اساس دولت(. 2041برسد )سازمان جهانی گردشگري، هزار ميليارد دالر 

 تري قرار دهند.ه جديعنوان یک منبع درآمد و اشتغال مورد توجّدارند جریان گردشگري را به

                                                 
1. Hunter 
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گردشگري همانند سيستمی است که به تبع آن عناصر و اجزایی دارد که با ترکيب یکدیگر 

(. درک درست هر سيستم به 22، ص. 4933 ،اکبريو  ییآورند )تقواوجود می کليتّی را به

اساس نظام گردشگري متشکل از  اینشناخت اجزاي سيستم و کليّت آن نيازمند است، بر 

نقل، تأسيسات وهاي توریستی، مراکز اقامتی، تسهيالت و خدمات حملتها و فعاليّجاذبه

ها عناصر (. این94، ص. 4334 ،4پزیربنایی، تسهيالت و خدمات توریستی است )اینسکي

ها اساس شوند. جاذبهل یکدیگر تقسيم میدهد که به دو بخش مکمّگردشگري را تشکيل می

ها است که براي رفاه ل جاذبهدهد و خدمات و امکانات مکمّجریان گردشگري را تشکيل می

است که هر  تأسيسات اقامتی یکی از نيازهاي ضروري بخش گردشگري است.گردشگران الزم 

شوند مکانی عنوان گردشگر وارد شهر میشهر بزرگ و توریستی به آن نياز دارد. افرادي که به

کنند این مکان، کانون اصلی گردشگران را تشکيل را براي استراحت و اقامت انتخاب می

 ها مانند درجه و کيفيت هتل، نزدیکیه به خدمات هتلبنابراین گردشگران ضمن توجّ ؛دهدمی

ه قرار آسایش بيشتر مورد توجّها و اقامتی را براي کاهش هزینه خدمات جانبی به مراکز

 دهند. می

ت بسايار بااالیی   هااي روزاناه در شاهر از اهميّا    عنوان مبدأ و مقصد گردشمراکز اقامتی به

ر، بساته باه پاراکنش و    مراکز اقامتی در فضاي شه« یابیمکان»برخوردار است. نحوۀ قرارگيري 

تواناد کااهش یاا افازایش فضااي خادماتی و تغييار الگاوي رفتااري          هاا مای  آنزیع فضایی تو

چاه فاصالة مراکاز    طوري که هر همراه داشته باشد. به گردشگران را در استفاده از این مراکز به

هاي گردشگري بيشتر باشد، هزینة پرداختی گردشاگر افازایش   اقامتگاهی از مرکز شهر و جاذبه

، 2زۀ گردشگران براي اقامت در این نوع مراکز اقاامتی را کااهش خواهاد داد )الو   یابد و انگيمی

یابی و ه به چگونگی مکانبنابراین در پردازش امکانات و تسهيالت اقامتی توجّ. (43 ، ص.4333

هاا و  ساماندهی فضایی چه در مقياس جغرافياایی و چاه در مقيااس مکاان اقامات، ملال هتال       

 (.  423، ص. 4932ریزي قرار دارد )پاپلی و سقایی، رنامهت بها در الویّرستوران

                                                 
1. Inskeep 

2. Low 
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یندي است که با ارزیابی محيط فيزیکی ضمن تأمين شرایط مناسب، ایابی فرمکان

ها یابی بهينه سعی دارد با قانونمندکردن شاخصو مکان کندپشتيبانی میهاي انسانی را تفعاليّ

ریزان را گيران و برنامهکارهاي منطقی، تصميمگيري و یافتن راهو عوامل تأثيرگذار در تصميم

ها یاري رساند. این عمليات بدون در نظر تهاي مناسب براي انجام فعاليّدر انتخاب مکان

حسينی، نتایج نامناسبی به دنبال دارد )سليمی و سلطان ،گرفتن روابط مکانی و ژئومتري فضا

 (.23، ص. 4934

ها در فضاي شهر، بسته به پراکنش و توزیع فضایی آن مراکز اقامتی« یابیمکان»ت موقعيّ

تواند کاهش یا افزایش فضاي خدماتی و تغيير الگوي رفتاري گردشگران را در استفاده از می

مراکز اقامتگاهی از مرکز شهر،  ةطوري که هرچه فاصلهمراه داشته باشد. به  این مراکز به

نياز گردشگران بيشتر باشد، هزینة پرداختی  هاي موردهاي گردشگري و سایر دسترسیجاذبه

یابد ها کاهش مییابد و انگيزۀ گردشگران براي اقامت در این نوع اقامتگاهگردشگر افزایش می

ویژه در شهرهاي گذرگاهی هاستراحتگاهی بمراکز  ییابمکان(. بنابراین 43، ص. 4333)الو، 

شود که در دید و دسترس مسافران باشد احداث  یو دقيق صورت گيرد و در محلّ یاصولباید 

و یا  يها، مراکز تجارها، فرودگاهو تقاطع جاده یاصل ۀجاد یاالمکان در نزدیکیو حت

ت گرفته به شدّزیرا خدمات اقامتی شکل (.22 ، ص.4933اکبري، و  )تقوایی ها باشدتفرجگاه

، 4آیند )باریتحساب می ر بهیند شهگذارند و جزئی از فراهر تأثير میبر شکل و کارکرد ش

عنوان یک مقصد گردشگري به ( و بر همين اساس است که تصویر شهر به22، ص. 4323

هاي اقامتی ها و مکانها و سایر خدمات ایجاد شده است و تعداد هتلت تحت تأثير هتلشدّ

 (. 93، ص. 4363، 2دهد )کورناخوب، کيفيت مقصد گردشگري را نشان می

غنی، تاریخی ارزشمند و پویا و ع و زیبا، فرهنگی متنوّ یایران با طبيعت سرزمين کهن

نظران گردشگري، همچنين وجود یک ميليون و دویست هزار اثر تاریخی به زعم اکلر صاحب

و در آسيا بعد  است کشور برتر دنيا 40هاي گردشگري در زمرۀ ع جاذبهت و تنوّاز حيث ظرفيّ

                                                 
1. Barrett 

2. Khurana 
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ا بر اساس آمارهاي رسمی و غيررسمی از لحاظ جذب و رد، امّاز هند در رتبة دوم قرار دا

جایی که در (. از آن220 ، ص.4936، رمغاندرآمد گردشگري در جایگاه مطلوبی قرار ندارد )ا

حال حاضر به دليل مسایل فرهنگی و سياسی امکان جذب انبوه گردشگران خارجی به کشور 

تواند زمينة ایجاد خلی و ساماندهی آن میهاي گردشگري داته به ظرفيّفراهم نيست، توجّ

ویژه مناطق برخوردار از شغل و درآمد را براي بخشی از ساکنين نواحی مختلف کشور به

دهد در حال حاضر با وجود حجم وجود آورد. آمار و ارقام نشان میه هاي گردشگري بجاذبه

ل سفرها منجر به تحوّ گيرد، ایناي از سفرهاي داخلی که در طول سال انجام میگسترده

در زمينة ایجاد شغل و درآمد براي بيشتر نواحی کشور نشده است؛ زیرا بيشتر اساسی 

عالوه بر  .ها را ندارندهاي باالي مراکز اقامتی و رستورانگردشگران داخلی توان پرداخت هزینه

 عنوان ملال دربه ؛این توزیع فضایی گردشگران از نظر زمانی و مکانی نامتعادل و نامناسب است

ميليون خانوار ساکن در کشور اقدام به سفر منجر به  24ميليون از  44بيش از  4930سال 

 120درصد به  10شهرستان سفر کرده و سفر  20ها به درصد آن 60اند که کردهاقامت شبانه 

 (. 432 ، ص.4936رمغان، اشهرستان دیگر اختصاص یافته است )

صال نواحی شرقی خراسان شمالی به دالیل مختلف از جمله گذرگاه اتّ مرکز استان 4شهر بجنورد

ع هاي متنوّهواي مفرّح و همچنين جاذبهوزیبا و آب ه سواحل شمالی، طبيعتویژه شهر مشهد ببه

ميليون گردشگري که  42اي براي ارایة محصول گردشگري به حدود هت قابل توجّفرهنگی، ظرفيّ

امّا این شهر تاکنون  (4932فرمانداري شهرستان بجنورد، دارد )کنند عبور می نه از مسير این شهرساال

هاي گردشگري تها و ظرفيّدار نقش مواصالتی و گذرگاهی بوده و نتوانسته از فرصتعموماً عهده

سان عنوان یک منبع اشتغال و درآمد بهره ببرد. این در صورتی است که با تشکيل استان خراموجود به

ها به این شهر افزایش یافته و فقر و عنوان مرکز استان، روند مهاجرتالی و تعيين شهر بجنورد بهشم

هاي کند. مطالعات و بررسیاي در این شهر خودنمایی میطور گستردهبيکاري و مشاغل کاذب به

ها ندگاري آنترین مشکالتی که مانع از جذب گردشگران و افزایش زمان مااز مهمدهد ليه نشان میاوّ

سياحتی و عدم ساماندهی مختصر امکانات موجود در این  -در این شهر شده، کمبود مراکز اقامتی

                                                 
1.www.wikipedia-org.blogsky.com, a vaylbel in 2015                                    

http://www.wikipedia-org.blogsky.com/
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ه شده و مختصر شهر است؛ زیرا در شهرهاي ميانی و کوچک ایران کمتر به ساخت مراکز اقامتی توجّ

هاي الزم براي بهشده نيز بدون درک و شناخت بازار تقاضا و ایجاد جاذهاي انجامگذاريسرمایه

-شده کمتر مورد استقبال گردشگران قرار میهاي ایجادتگردشگران صورت گرفته در نتيجه ظرفيّ

هاي مستعد تمنظور شناخت موقعيّا هدف شناسایی معيارهاي مناسب بهگيرد؛ بنابراین این پژوهش ب

گاري گردشگران در شهر الزم براي اقامت و ماندهاي مراکز اقامتی جدید با جاذبه براي استقرار

گردشگري براي تحقق این هدف مهم  يبازار عرضه و تقاضاجنورد تدوین شده و سعی در شناخت ب

این  ،ها اشاره شداي از مسائل و مشکالت موجود که به بخشی از آنه به مجموعهبنابراین با توجّ ؛دارد

 دادن درخور به سؤاالت زیر است:پژوهش در پی پاسخ

شهر بجنورد و حومه  سياحتی -گزینی و ساخت مراکز اقامتیتواند در مکانایی میچه معياره -

 ؟شودت باشد که باعث جذب گردشگران به این اماکن داراي اهميّ

 سياحتی در شهر بجنورد و حومه کدامند؟ -ها و مراکز مساعد و مناسب احداث مراکز اقامتیپهنه -

 پیشینة تحقیق .2

-تفی موقعيّویژه شناخت و معرّهاي توریستی بهتبراي توسعة فعاليّ هاي مستعدشناسایی مکان

ترین کاربردهاي سيستم ترین و گستردههاي مناسب براي ساخت مراکز اقامتی گردشگري از معروف

ریزي دهد کاربردهاي ساج در زمينه برنامهاست. سوابق جهانی نشان می (GIS)العات جغرافيایی اطّ

ميالدي آغاز شد، ولی توسعة آن همانند سایر  4330ر در اوایل دهة لين بابراي اوّدر مدیریت توریسم 

تاکنون در ایران و جهان مطالعات بسياري  (.03، ص. 4930اصل، زاده)فرجها سریع نبوده است زمينه

عنوان به ؛ها از طریق ساج صورت گرفته و کارایی آن به اثبات رسيده استتیابی فعاليّپيرامون مکان

هاي هاي مساعد براي پيست اسکی در کوهستان( در خصوص شناسایی پهنه2000)4جنلتیملال: 

و  سواري در کوئيزلنددر خصوص شناسایی مسيرهاي مناسب دوچرخه( 2044)2هانتلیراکی؛ 

هاي مناسب براي استقرار اماکن ی مکاندر زمينة شناسای( 4932حسينی، کاشف و سيدعامري در )

اند. عالوه هاي مناسب به اثبات رساندهرا براي شناسایی مکان  GISشهر سقز، کارایی ابزارورزشی در 

                                                 
1. Jeneiti 

2. Hantli 
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یند او فر (ANP) ايتحليل شبکههاي فرآیند مدل مللگبري وزه ابزارهاي قدرتمند تصميمبر آن امر

زان قرار رییابی در کنار ساج مورد استفادۀ محققين و برنامهبراي مکان  (AHP)مراتبیتحليل سلسله

هاي تهاي مناسب جهت فعاليّتر براي شناسایی مکانها را در گرفتن تصميمات صحيحگيرد و آنمی

 رساند که به مواردي از این مطالعات اشاره می شود.مختلف از جمله گردشگري یاري می

 OGITLهتل را با استفاده از مدل  هاي بالقوه در انتخاب محلّدر پژوهشی شاخص (2042) 4یانگ 

ع هاي هتل و مکان آن ارزیابی کرد. نتایج نشان داد که تعداد ستارۀ هتل، تنوّو با ترکيب ویژگی

هاي خدمات عمومی، دسترسی به جاده، دسترسی به مترو و دسترسی خدمات، اثر تراکم، زیرساخت

اي طالعهدر م 2آشورت و تنبریگ .استها هتلیابی هاي گردشگري از عوامل مهم در مکانبه سایت

ها اند. آنهاي این شهر را بررسی کردهبراي ارزیابی بخش تاریخی شهر نيوزلند، الگوي توزیع هتل

هاي شهرهاي تاریخی هستند که تأثير زیادي در هاي قدیمی، خود قسمتی از جاذبهدریافتند که هتل

مکرچر، آميت و  ،نوام (. شووال،61، ص. 4332، 9الگوي رفتاري گردشگران دارند )تيموتی و وال

کنگ را ها در رفتار گردشگران در شهر هنگت هتلدر تحقيقی نقش مکان و موقعيّ (2044) 1بویمبارن

بررسی کردند. در این تحقيق رفتار گردشگران مستقر در چهار هتل واقع در  GISو  GPSبه کمک 

درصد  60از  دهد بيشکنگ بررسی شده است. نتایج تحقيق نشان میچهار منطقة شهري هنگ

شده را در مراکز پيرامون هتل محل استقرار و در شعاع هاي انجامگردشگران بيشتر اوقات و هزینه

هاي کنند و به موازات دورشدن از هتل از ميزان حضور گردشگران و هزینهنزدیک هتل صرف می

ریزي نامهدر پژوهشی تحت عنوان بر (2042) 2اورسکی .شودها کاسته میشده توسط آنانجام

استراتژیک گردشگري در شهرهاي ميانة اروپا نمونة موردي شهر وارازدین در نزدیکی زاگرب با 

فی ضمن توضيح و تشریح این دو مدل به شناسایی و معرّ AHPو  SWOTاستفاده از مدل 

 ي هاي مناسب براي توسعة بازار گردشگري در شهر وارازدین پرداخته است. نتایج دیگر ایناستراتژ

 .ت باالیی براي بازار گردشگري داردپژوهش نشان داد که وارازدین ظرفيّ

                                                 
1. Yang 

2. Ashort & Tinberig 

3. Timothy & Wall 

4. Shoval, Noam, Mckercher, Amit & Barenboim 

5. Oreski 
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بندي مناطق پهنه»در پژوهشی تحت عنوان  (4934سقایی، خواجه شاهکویی و جوانبخت قهفرخی ) 

مراکز مستعد ایجاد مراکز اقامتی  ،«AHPمستعد شهر مشهد جهت ایجاد خدمات اقامتی به کمک مدل 

ارزیابی الگوي »در پژوهشی تحت عنوان  (4939) رفيعان و محمودي. اندکردهفی را شناسایی و معرّ

کارگيري با به« گزینی شهرهاي جدید منطقة شهري تهران با استفاده از روش ارزیابی چند متغيرهمکان

به این نتيجه رسيدند که بر اساس ارزیابی معيارهاي  (TOPSIS)و  (AHP)هاي تحليل کمّی مدل

ر جدید پردیس با ترین شهر و شهموفق 230/0زینی شهرهاي جدید، شهر پرند با امتياز گمناسب مکان

 موحد .4اندترین شهر در مجموعة شهري اطراف تهران قرار گرفتهعنوان ضعيفبه 930/0امتياز 

فضایی مراکز اقامتگاهی گردشگري را با تأکيد بر شهرهاي تاریخی  توزیعدر پژوهشی  (4930)

آوري شده هاي جمعدر این پژوهش داده .ستا بررسی کرده 2شورت، تنبریگ و گتزبراساس مدل آ

 یابیمکانو تحليل شد. نتایج نشان داد که  شده العات جغرافيایی وارداطّ ةدر سامانبندي پس از دسته

ت برخالف )از جمله چهارباغ( شکل گرفته که این وضعيّ هاي تاریخیها براساس محور خيابانهتل

 است. 9وال، دودیکا، هاچينسون، آشورث و تنبرینگ ةینظر
ابتدا به بررسای تناساب باين گردشاگر و تعاداد مراکاز اقاامتی         در پژوهشی (4930) دمنه طاهري

 هااي ساال مراکاز اقاامتی    رغم انبوه مسافر، در بسياري از مااه که علی هپرداخته و به این نتيجه رسيد

کيفيات   ةهاایی در زمينا  کنند. در ادامه باا طارح فرضايه   ت میيّت استاندارد فعالزیر ظرفيّ شهر شيراز

ت کيفيات خادمات در مراکاز اقاامتی     ثير آن در جلب گردشگران، به بررسی وضعيّأمراکز اقامتی و ت

هااي  ت و عملکارد مؤلفاه  معنادار بين اهميّنتایج حاکی از وجود شکاف  ه طوري کهب .پرداخته است

کنناد از  در پژوهشای بياان مای    (4930) وارثی و رضائی .نامه استکيفيت در برابر همة ابعاد پرسش

تأسيساات و   ،المللای و داخلای شاود   تواند موجب جذب گردشاگران باين  ترین عواملی که میمهم

نامناسب و کمباود هتال، باه     توزیعپس از پی بردن به  تجهيزات مربوط به جریان گردشگري است.

هاي مناسب باراي تأسايس   مکان،  GISافزاردر محيط نرمها شاخص پوشانیهم و  AHPلکمک مد

 ةجهات ارتقااع عادالنا    هدر نهایات پيشانهاد شاد    و هص کردهاي جدید در شهر شيراز را مشخّهتل

                                                 
1. www. Ensani.ir, a vaylbel in 2015 

2. Ashort, Tinberig &  Getz 

3. Wall, Dodika,  Hachinsun, Ashort & Tinberig 
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سطح دسترسی گردشگران و بهبود الگوي توزیع فضایی مراکاز اقامتگااهی براسااس اساتانداردها و     

بلندمدت در دساتور کاار مساؤوالن و متولياان قارار       مدت ومدت، ميانهاي کوتاهضوابط، در برنامه

 .4گيرند

نيااز باه معياار و    ، یاابی مراکاز اقاامتی   مکاان در دهد که پيشينه و مبانی نظري این پژوهش نشان می

ا وقتی تعاداد  امّ ،تر باشدگزینی دقيقتر و مکانها( راحتها )مکانتا مقایسه بين گزینه است شاخص

بناابراین باا    ؛شود و نيااز باه ابازار علمای دارد    تر مییابی مکان مناسب مشکلمعيارها زیاد باشد، ارز

تاوان اذعاان داشات کاه     مای ( MCDM) گيري چنادمعياره هاي تصميمهاي تکنيکه به قابليتتوجّ

هااي  ت معيارها و شااخص ها به منظور تعيين و سنجش ضرایب اهميّگيري از این روشامروزه بهره

آیاد. فرآیناد تحليال    ها باه حسااب مای   ترین روشها، یکی از مناسبتفعاليّ ییابثيرگذار بر مکانأت

آیاد کاه   حسااب مای   گيري در این حوزه بههاي تصميمیکی از جدیدترین روش (ANP)اي شبکه

 بناابراین  ؛داردتحقيقاات علمای    ةدر عرصگيري در حوزۀ مدیریت تصميماي امروزه کاربرد گسترده

گزینای مناساب مراکاز اقاامتی     معيارهایی که منجر باه مکاان  ی معيارها و زیرشناسایبا تحقيق حاضر 

خواهد شد، به دنبال جذب و اقامت گردشگران در شهر بجناورد اسات تاا بساتري مناساب جهات       

 نشت اقتصادي براي ساکنين این شهر فراهم شود.

 شناسی تحقیق روش  .3

 روش تحقیق  .2. 3

العات مورد نياز از تحليلی است. اطّ -ماهيتاً توصيفیروش تحقيق از لحاظ هدف کاربردي و 

ساخته و مصاحبه با کارشناسان و مسؤولين( هاي محققنامهمنابع اسنادي و مطالعات ميدانی )پرسش

 افزارهايو ميدانی، با استفاده از نرماسنادي العات اطّ آوريجمعاز استخراج شده است. پس 

SPSS وEXCEL براساس آمار توصيفی و استنباطی پرداخته شده است. تالعااطّ بنديبه طبقه 

ط تعدادي از متخصصين مربوطه شامل مدیران بخش گردشگري ها توسّنامهروایی محتواي پرسش

ها نيز از طریق آزمون آلفاي نامهو اجرایی و همچنين اساتيد دانشگاه تأیيد شده است. پایایی پرسش

                                                 
1.www. sid.ir, a vaylbel in 2014   
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هایی براي تعيين نامه که حاوي گویهرونباخ براي پرسشکرونباخ محاسبه شد که آزمون آلفاي ک

یابی محيطی، اجتماعی و کالبدي براي مکانت معيارهاي اقتصادي، دسترسی، زیستميزان اهميّ

که ميزان آن در مجموع براي تمامی معيارها بود، محاسبه شد  ANPمراکز اقامتی با استفاده از مدل 

نامه شامل آن نيز تأیيد شد. در این پژوهش از دو نوع پرسش به دست آمد؛ بنابراین پایایی 03/0

ل گردشگري بهره گرفته والن و کارشناسان آشنا به مسائنامة مسؤنامة گردشگران و پرسشپرسش

ها و عواملی که انگيزۀ الزم را براي اقامت گردشگران جایی که شناسایی خواستهشده است. از آن

اي در همين ارتباط نامهپرسش ،ت زیادي دارددر این تحقيق اهميّکند، در شهر بجنورد ایجاد می

ه به سؤاالت طرح شده و آوري شده است. با توجّه و نگرش گردشگران در این خصوص جمعتهيّ

گویی بين گردشگرانی که در بهار و نامه براي پاسخپرسش 220تعداد  ،مشورت با اساتيد آمار

ها براي اقامت شبانه اند، توزیع و نظر آنمه اقامت کوتاه داشتهدر شهر بجنورد و حو 4939تابستان 

 در مراکز اقامتی شهر بجنورد و حومه سنجش شده است. 

نامة متخصصين و کارشناسان آشنا به پرسش 22ها از ت و امتياز معياربراي تعيين ميزان اهميّ

آوري شده ها جمعگرش آنامورگردشگري استفاده و امتياز معيارها و زیر معيارها بر اساس ن

گذاران بخش خصوصی که ها، نظرات سرمایهنامهاست. الزم به ذکر است عالوه بر پرسش

ه قرار گرفته معيارها مورد توجّي هستند، در تعيين معيارها و زیرخواهان احداث مراکز گردشگر

 است.

 های تحقیقمتغیرها و شاخص . 2. 3

 -ي مؤثر در تعيين مکان مناسب براي احداث مراکز اقامتیها و متغيرهابراي شناسایی شاخص   

گذاران بخش خصوصی سياحتی از متون نظري، مطالعات ميدانی، نظرات کارشناسان و سرمایه

شاخص تأثيرگذار در قالب  29ها با شرایط شهر بجنورد در نهایت استفاده شده و پس از انطباق آن

( انتخاب E( و اجتماعی )D(، کالبدي )Cمحيطی )(، زیستB(، اقتصادي )Aمعيار دسترسی ) 2

کارشناس  22ط معيارها پس از تعيين امتياز توسّت معيارها و زیربندي و تحليل ميزان اهميّشد. دسته

( معيارها 4رفته است. )شکل صورت گ Super Decisionsافزار و مدیر بخش گردشگري در نرم

 دهد.را نشان می شدهسيماي ترو نمودار شبکهمعيارهاي تحقيق و زیر
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 ای برای تعیین ضریبنمودار شبکه معیارهای تحقیق ومعیارها و زیر -2ل کش

  Super Decisionsافزار ها با استفاده از نرمت آناهمیّ 

 4939هاي پژوهش، مأخذ: یافته

 منطقة مورد مطالعه . 3. 3

هاي سرسبز و سرزمين شده اقعشهر بجنورد، مرکز استان خراسان شمالی در شمال شرق کشور و

متر است و  4000دهد. ارتفاع این شهر از سطح دریا خشک شمال شرق پيوند میشمالی را به نواحی نيمه

ت بجنورد براساس آخرین سرشماري در سال برخوردار است. جمعيّ مترميلی 6/224ط بارندگی از متوسّ

کيلومتر و تا  220صلة این شهر تا مشهد مقدسهزار نفر اعالم شده است. فا 200نزدیک به  ،(4930)

ميليون مسافر از این شهر  42. براساس آخرین آمار ساالنه حدود 4کيلومتراست 420جنگل گلستان حدود 

( 2. )شکل 2مهمانپذیر است 6مسافرخانه و  9هتل،  1ا مراکز اقامتی شهر تنها شامل کند، امّعبور می

 .دهددر استان خراسان شمالی و کشور نشان میت شهر و شهرستان بجنورد را موقعيّ
 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1. www. nKhorasan.blogfa.com, a vaylbel in 2015 

2. www. mapsgoogle.com, a vaylbel in 2015 

http://www.mapsgoogle.com/
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 مورد مطالعه ةت جغرافیایی محدودموقعیّ -2ل شک

 4939مأخذ: نگارندگان، 

 های تحقیقیافته. 4

ط توماس هاي دقيق است که توسّگيرياي روشی جامع و قدرتمند براي تصميمفرآیند تحليل شبکه    

ن حالت عمومی چو (ANP)اي است. فرآیند تحليل شبکه مطرح شده ميالدي 4336در سال 4تیساال

هاي ملبت آن از ( و شکل گستردۀ آن است، بنابراین تمامی ویژگیAHPمراتبی )فرآیند تحليل سلسله

کارگيري معيارهاي کمّی و کيفی به طور همزمان و قابليت بررسی هپذیري، بجمله سادگی، انعطاف

تگی متقابل و بازخورد( بين پيچيده )وابس هايتواند ارتباطبوده و مضافاً می را داراها سازگاري در قضاوت

مراتب در نظر بگيرد )گارسيا جاي ساختار سلسلهاي به کارگيري ساختار شبکهگيري را با بهعناصر تصميم

یابی ند مکانی، فرآGISدر ترکيب با  ANPاي ی فرآیند تحليل شبکهبه طور کلّ (.492، ص. 2003، 2ملون

 سازد. را در پنج گام اساسی به شرح زیر محقق می

                                                 
1. Thomas L. Saaty 

2. Garcia Melon 
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 ایساخت مدل و تبدیل مسأله/ موضوع به یک ساختار شبکه .2. 4

ملل یک شبکه تبدیل شود. این ساختار  آشکار و روشن به یک سيستم منطقی مسأله/ موضوع باید به طور  

وش مناسب دیگري چون روش دلفی یا روش گروه توان از طریق طوفان مغزها و یا هر راي را میشبکه

ها عنوان خوشهها بهاي که در آن گرهبه دست آورد. در این مرحله مسأله به یک ساختار شبکه 4اسمی

 هاي مناسب جهت ایجاد مراکزیابی شناسایی پهنه( فرآیند مکان9)شکل  .شودمطرح هستند تبدیل می

پوشانی و در نهایت هم GIS( را در ترکيب با ANPاي )ليل شبکهسياحتی با استفاده از روش تح -اقامتی

 دهد.ها را نشان میشاخص

 
 -اقامتی های مناسب جهت ایجاد مراکزیابی شناسایی پهنهمدل مکان -3شکل 

 (ANPای)سیاحتی با استفاده از روش تحلیل شبکه 

 4939هاي پژوهش، مأخذ: یافته

                                                 
1. Norminal Group Technique 
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 ت ی و تعیین بردارهای اولویّتشکیل ماتریس مقایسة دودوی .2. 4

شود، عناصر تصميم در هریک از انجام می AHPهاي دودویی که درمقایسةمشابه       

شوند. دو مقایسة میبهها در ارتباط با معيارهاي کنترلی دوت آنها براساس ميزان اهميّخوشه

شوند. ه میدو مقایسبهیابی به هدف، دوها در دستها نيز براساس نقش و تأثير آنخود خوشه

هاي ه به شمار زیاد مقایسةانجام گرفته که با توجّ Super Decisionsرافزااین مراحل در نرم

زوجی در زیر فقط به ارائة مقایسة دودویی معيارهاي اصلی و بردار حاصل از آن اکتفا شده 

 است. 

 مقایسة دودویی معیارهای اصلی -2ل جدو

 4939 هاي پژوهش،مأخذ: یافته 

22W  E D C B A معیارها 

 (Aدسترسی ) 4 0/4 69/4 09/9 62/6 322/0

 (Bاقتصادی )  4 93/4 62/2 62/6 303/0

 (Cمحیطی )زیست  4 61/4 22/1 202/0

 (Dکالبدی )  4 10/2 222/0

 (Eاجتماعی )  4 043/0

CR = 002/0ضریب ناسازگاری 

                 

 

 و تبدیل آن به سوپرماتریس حدتشکیل سوپرماتریس  .3. 4

هاي ماتریس مقایسة دودویی، معيارها در کنار در این مرحله با جایگزینی بردار اولویّت

آوري شود. از گردهماي تشکيل میصورت عمودي قرار گرفته و ماتریس خوشهیکدیگر و به 

نشده دهیوزنس صورت عمودي، ابرماتریهم و به  هاي زیرمعيارها در کناربردار اولویّت

دهی نشده را نشان اي و ماتریس وزنترتيب ماتریس خوشه( به 9و  2)جدول  .شودتشکيل می

 .دهدمی
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  ایماتریس خوشه -2ل جدو

 4939هاي پژوهش، مأخذ: یافته
E D C B A ایماتریس خوشه 

200/0 919/0 104/0 963/0 0 A 

210/0 924/0 229/0 0 963/0 B 

432/0 220/0 0 920/0 920/0 C 

064/0 0 202/0 206/0 206/0 D 

0 000/0 002/0 001/0 010/0 E 

 (Unweighted)نشدهیدهوزن سیابرماتر -3ل جدو

 4939 ،هاي پژوهشمأخذ: یافته

 
که  ANPWهاي نهایی نشده است؛ بنابراین پيش از محاسبة بردار اولویّتدهیابرماتریس فوق، وزن

شده محاسبه شود براي دهیالزم است تا ابرماتریس وزن ،شوداسبه میدر غالب ابرماتریس حد مح

نشده ضرب کرد که نتایج آن با استفاده از دهیاي را در ماتریس وزنیس خوشهاین منظور باید ماتر

 ( ارائه شده است.1محاسبه و در )جدول  Super Decisionsافزار نرم
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 (Weighted Super Matrix)شدهیدهوزن سیابرماتر -4ل جدو

 4939هاي پژوهش، مأخذ: یافته 

 
با به توان رساندن تمامی عناصر سوپرماتریس موزون تا زمانی  4در مرحلة نهایی سوپرماتریس حد

ت است که بتوان این روابط از آن جهت حائز اهميّ بةشود. محاسحاصل شود محاسبة می 2که واگرایی

( که 2روي یکدیگر محاسبه کرد. از نتایج مندرج در )جدول  مستقيم و غيرمستقيم معيارها را بر تأثير

یابی توان نتيجه گرفت که اگرچه معيار اقتصادي از سایر معيارها در مکانشود میدر زیر مشاهده می

هاي رفاهی و گردشگري، شاخص زیرساخت پنجمراکز اقامتی شهر بجنورد تأثير بيشتري داشته ولی 

و  هاي دولتیگذاريو توپوگرافی و ميزان سرمایه ، قيمت زمين، شيبهاي ارتباطیدسترسی به راه

بيشترین ميزان  002/0، 032/0، 033/0، 440/0، 494/0ت خصوصی به ترتيب با ميزان ضریب اهميّ

 .دهندخود اختصاص می یابی مراکز اقامتی بهت و در نتيجه بيشترین تأثير را در مکاناهميّ

                                                 
1. Limit super matrix 

2. Convergence 
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 (Limit Matrix) ابرماتریس حد -2ل جدو

 4939هاي پژوهش، مأخذ: یافته

 
 

 های مناسبها و گزینش پهنهپوشانی الیههم .4. 4

ها، رقومی کردن و ت معيارها و زیرمعيارها، به گردآوري دادهشدن ضریب اهميّصپس از مشخّ

ن مراحل در شود. ایها پرداخته میها در تناسب با شاخصتشکيل پایگاه داده و در نهایت توليد الیه

پوشانی دست آمده و در نهایت با هم به ها متناسب با ضرایبگرفته و نقشهصورت  GISافزار نرم

سياحتی شناسایی شد که نتایج خروجی -هاي مناسب براي استقرار مراکز اقامتیها، پهنهها و الیهنقشه

ها با ق جهت ترکيب الیه( نشان داده شده است. در این تحقي1طور کامل در )شکل ه گرفته شده ب

استفاده شده که در این مرحله متناسب با رتبة  (Overlay)ها پوشانی شاخصیکدیگر از مدل هم

 ها صورت گرفته است.دهی به الیهوزن (ANPW)بردار اولویّت  شدهکسب
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 Anpست آمده از مدل ده ها براساس وزن بگذاری الیهوزندهی و ارزش  -4شکل
 4939هاي پژوهش، : یافتهمأخذ

های نقشه

دسترسی 

و تلفیق 

 آنها

 

های نقشه

اجتماعی و 

 تلفیق آنها
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 Anpدست آمده از مدل ه ها براساس وزن بگذاری الیهوزندهی و ارزش -4شکل ةادام

 4939هاي پژوهش، : یافتهمأخذ
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 Anpدست آمده از مدل ه ها براساس وزن بگذاری الیهوزندهی و ارزش -4شکل ةادام

 4939 هاي پژوهش،: یافتهمأخذ
 

 ت زمینی یابی با واقعیّتطابق نتایج الگوی مکان .2. 4 

العات جغرافيایی وسيلة سيستم اطّ یابی بهترین مسائلی که پس از انتخاب و مکاناز مهم

ت شده تا چه حد با واقعيّه قرارگيرد، بررسی این موضوع است که مناطق تعيينباید مورد توجّ

چقدر عوامل (. هر43 ، ص.4930دي و شاهيوندي، ثی، محمّو شرایط منطقه تطابق دارد )وار

یابی ت زمينی داشته باشد، نتایج مکانیابی تطابق بيشتري با واقعيّشده براي مکانشناسایی

ت زمينی (. پس از تطبيق نتایج با واقعي34ّ ، ص.4933اصل،  زادهرضایتمندتر خواهد بود )فرج

پوشانی نقشة نهایی با نقشة پيشنهادي چنين از همؤثر و همگرفتن کلية پارامترهاي مو با در نظر 

ص ها براي احداث مراکز اقامتی مشخّعنوان بهترین پهنهپهنه )مکان( به  1طرح جامع در نهایت

  .( نشان داده شده است2شد که نتایج آن در )شکل 

های نقشه

کالبدی و 

 تلفیق آنها
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 طرح جامعی شنهادیپ ةبا نقش یینها ةنقش قیتلف -2 شکل

 4939وهش، هاي پژخذ: یافتهمأ

شده با نقاط پيشنهادي هاي شناساییبخشی از پهنه ،شودهمانطور که در شکل باال مشاهده می

-هاي منتهی به جادۀ مشهد و جنگل گلستان همطرح جامع یعنی مرکز شهر و در مسير خيابان

هاي توان به پهنهپوشی بسياري دارند. از نقاط مستعد دیگر براي احداث مراکز اقامتی می

ه الزم به ذکر قارداش اشاره کرد، البتّمناسب در منطقة توریستی باباامان و منطقة توریستی بش

است که باید احداث مراکز اقامتی با قدرت درآمدي گردشگران منطبق باشد و مراکز اقامتی از 

 هاعی برخوردار باشد تا تمامی گردشگران ورودي با هر درآمدي بتوانند از آنهاي متنوّقيمت

 استفاده کنند.

 پیشنهادهاگیری و نتیجه .2

ریزي و هدف اصلی این مقاله ارائه و تدوین چهارچوبی علمی و دقيق در نظام برنامه 

ها در شهر بجنورد یابی مراکز اقامتی به منظور جذب گردشگران و افزایش زمان اقامت آنمکان

مراکز اقامتی  ةگزینی بهينکانق این مهم از طریق مص کرد که تحقّنتایج پژوهش مشخّ .است

هاي طبيعی و تاریخی ویژه دسترسی آسان مسافران، نزدیکی به مراکز خرید، نزدیکی به جاذبهبه
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و فراهم کردن خدمات و تسهيالت الزم و مناسب براي گردشگران حاصل خواهد شد. نتيجة 

و تنبرگ در نيوزلند، یافته از جمله آشورت مقایسة آن با سایر تحقيقات انجاماین پژوهش و 

کنک، اورسکی در شهر زاگرب و یانگ در چند شهر اروپایی نشان شوال و همکاران در هنگ

در خارج از  شدهطوري که در بررسی تجربيات اشاره به ،ه نتایج داردپوشانی قابل توجّاز هم

یر ها و خطوط مترو، نزدیکی به آثار تاریخی و ساعواملی چون دسترسی به جادهکشور 

هاي گردشگري و همچنين فراهم کردن تسهيالت و خدمات در نزدیکی مراکز اقامتی جاذبه

ها بسيار مؤثر بوده است. گردشگران در ایجاد انگيزه و جذب گردشگران براي اقامت در هتل

یابی مراکز اقامتی نتایج مطالعات داخلی از جمله مطالعات سقایی و عليزاده در خصوص مکان

هاي اطراف تهران، موحد پيرامون ، رفيعان و محمودي در خصوص شهرکدر شهر مشهد

ها در گزینی هتلدمنه در خصوص مکانکز اقامتی در شهر اصفهان و طاهريگزینی مرامکان

دهد متغير دسترسی، امکانات و خدمات، بافت تاریخی و آثار باستانی و شهر شيراز نشان می

ها و سایر يري و جذب گردشگران براي اقامت در هتلگشده در تصميمائهکيفيت خدمات ار

هاي سایر مطالعات ه به نتایج پژوهش و تجربهت فراوانی است. با توجّمراکز اقامتی داراي اهميّ

 در این خصوص پيشنهادهایی به شرح زیر قابل طرح است.

بازدید عی از گردشگران در طول سال از شهر بجنورد عبور و جایی که طيف متنوّاز آن -

ی دارد، ها نقش مهمّکنند و نتایج پژوهش نشان داد که عوامل اقتصادي در ماندگاري آنمی

ع و متناسب با طبقات مختلف اجتماعی صورت گيرد متنوّ يهاشود ساخت اقامتگاهپيشنهاد می

ها و مهمان هاي مختلف با سطح درآمدهاي متفاوت براي استفاده از هتلتا امکان جذب گروه

 رها فراهم شود.پذی

ت را روشن کرد که معيارها و همچنين نگرش گردشگران این واقعيّامتياز معيارها و زیر -

ی در گرایش گردشگران به استفاده از مراکز اقامتی شهر بجنورد دارد به دسترسی نقش مهمّ

رها باید پذیها و مهمانهتل ،نشان داد GISافزار ها در نرمهمين خاطر همانطور که تحليل داده

 یابی شود.در مسير عبور گردشگران مکان
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بودن اند که در صورت فراهمی از گردشگران اعالم کردهه به اینکه بخش مهمّبا توجّ -

ها تمایل به استفاده از مراکز امکانات، یک شب در بجنورد اقامت خواهند داشت و اکلر آن

کار وشود براي رونق فضاي کسبنهاد میها پيرامون مراکز اقامتی دارند، پبشخرید و رستوران

ها و مراکز خرید در اطراف مراکز اقامتی و همچنين نشت اقتصادي بيشتر در شهر، رستوران

 ایجاد شود تا گردشگران فرصت استفاده از این مراکز را پيدا کنند.

ی دي و حتّهاي اجتماعی، اقتصايترسانی و تبليغات نقش اساسی در رونق فعالّالعامروزه اطّ -

ه به نگرش گردشگران که نبود تبليغات را یکی از موانع محيطی دارد؛ بنابراین با توجّزیست

فی رسانی و معرّالعشود اطّتوسعة گردشگري در شهر بجنورد و حومه اعالم کردند، پيشنهاد می

 هاي عمومی سرلوحة متوليانط رسانهویژه توسّهاي گردشگري به اشکال مختلف بهجاذبه

نهاد قرار هاي مردمچنين سازمانمان گردشگري و ميراث فرهنگی و همویژه سازمربوطه به

 گيرد. 
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