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  چكيده
 آن  تبـع   بـه باشند؛ اما همواره نقش بارزي در ماندگاري و           ينمعناصر اقامتي اگرچه عامل جذب گردشگر به شهرها         

ي شـهر زنجـان     هـا  مسافرخانه و   ها  هتلي  بند  رتبههدف اين پژوهش ارزيابي و      . كند  يمهاي گردشگران ايفا      ينههز
ـ يا كتابخانـه روش گردآوري اطالعات نيز . اي و نوع آن كاربردي است يسهمقا ـروش تحقيق توصيفي  . باشد يم   

ربـط و همچنـين       يه پرسشنامه در دو سطح براي گردشگران و مديران ذي         تهدر اين پژوهش ابتدا با      . اسنادي است 
يـسه  مقاسپس با انجـام     . راي عناصر اقامتي مشخص گرديد    ي مؤثر ب  ها  شاخصالمللي    ينببر اساس استانداردهاي    
 نشان داد   ها  شاخصيسه بين   مقا.  تعيين شد  ها  شاخصي وزن نسبي هر يك از       مراتب  سلسلهدودويي در مدل تحليل     

ي شهر زنجـان دارا     ها  مسافرخانه و   ها  هتلينه اقامت بيشترين تأثير را در انتخاب گردشگران براي اقامت در            هزكه  
 متوسط  طبقهشوند؛ از     يماين مسئله حاكي از اين واقعيت است كه اكثر گردشگراني كه وارد شهر زنجان               . باشد  يم

در . ي لـوكس ندارنـد  ها مكانهاي باال و اقامت در   ينههزباشند كه تمايل چنداني براي پرداخت         يمتر    يينپايا حتي   
نتايج حاصله از مدل تاپسيس نشان      . تفاده گرديد  اس TOPSISي عناصر اقامتي از مدل      بند  رتبه منظور  به بعد   مرحله

اين .  اول قرار دارد   رتبهي شهر زنجان در     ها  هتل با اختالف فاحش نسبت به ساير        72/0داد كه هتل بزرگ با وزن       
شـاپ،   يكافي مهمي همچون زيبايي ظاهري و فضاي داخل هتل، داشتن سوئيت، رستوران،       ها  شاخص ازنظرهتل  

 در بـين  694/0مسافرخانه حافظ نيز با وزن   .  برخوردار است  ها  هتلاالترين وزن را در بين ساير       اينترنت و ماهواره ب   
ين تـر   مهم ازجمله، داشتن سوئيت و تعداد خدمه       سرا  مهمانكيفيت بهتر فضاي    .  در رتبه اول قرار دارد     ها  مسافرخانه

  .باشد يمي ديگر ها مسافرخانهامتيازات اين مسافرخانه نسبت به ساير 
  

  .، گردشگري، زنجانTOPSISي، بند رتبه عناصر اقامتي، :يدي كليها واژه
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  مقدمه
ي مهم در بازار توليـد آن       ا  حلقه صنعتي و    جامعهناپذير    ييجدااي پيامدي     يدهپديوه جديد،   شگردشگري و گذران فراغت به      

بـر اسـاس آمـار سـازمان        كه    ينحو  به. )15: 1386ي،مؤمن(است  اي بوده     كننده  يرهخ اخير داراي رشد     دههاست كه در چند     
 كـرد و درآمـد      يـدا  پ يش نفر افـزا   يليون م 982 به   ي درصد 6/4 با رشد    2011 تعداد گردشگران در سال      ي گردشگر يجهان

ي هــا جاذبــه). www.Unwto.Com,2012(اســت ه  دالر گذشــتيليـون  تر1 درصــد از مــرز 8/3حاصـل از آن بــا رشــد  
يزي و  ر  برنامههاي اوليه اين صنعت، نقشي بسيار اساسي در           يهسرماد گردشگري و     هسته اصلي مقاص   عنوان  بهگردشگري،  

 اخيـر  يهـا    كـه در دهـه     ي مسائل ينتر  از مهم يگر،  د  عبارت  به؛  )56 :1396حيدري چيانه و همكاران،   (توسعه گردشگر دارند    
 در سرگرمي و نشاط مردم       گردشگري است كه توانسته نقش مهمي      يها   جاذبه داشته، مردم فراغت اوقات در مهمي نقش

 امكانـات  ماننـد  خـدماتي  هاي  يت با ارائه خدمات مطلوب و درخور، بستر مناسبي براي فعال          هاشهركه    يطور  به. داشته باشد 
همچنـين افـزايش    . (Timothy,2005:17)كنـد     ي مـ  فـراهم  را گردشـگري  توسـعه  و پيشرفت زمينه فراغتي و پذيرايي
ين صـنعت جهـان معرفـي       تر  بزرگ منزله  بهاطق مختلف دنيا سبب شده گردشگري        و گسترش گردشگري در من     روزافزون

اي  ينـده فزا جهاني صنعت گردشگري، تعداد بارونق). Liu et al,2012:41(شود و توجه برنامه ريزان را به خود جلب كند 
 اند  كردهي درك   ا  منطقه  عامل مهم در توسعه اقتصادي     منزله  به اهميت گردشگري را     توسعه  درحالاز مناطق در كشورهاي     

)Yang & Fik,2014:144 .(ملـي  و المللـي  ين بتوسعه عوامل كه است اي يچيده پفرايند طرف، يكازصنعت  اين توسعه 
از طرف ديگـر،   و) Tefler et al,2008:80(گيرد  ي برمدر را يگذار  قانونو يزير  برنامهدولت، ياست باسدرگير يها گروه

هـاي زنـدگي شـهري بـه همـراه       هاي معيشتي سنتي به شـيوه  يوهشاقتصادي جوامع و گذار از  -فرآيند تحوالت اجتماعي 
 و ارتباطات، تمايالت مردم براي دوري از غوغاي زندگي ماشيني و نظاير آن، به اسـتفاده             ونقل  حملهاي    يرساختزتوسعه  

ت و اسـتفاده مناسـب بـراي گـذران          يدقوا، تفريح و لذت بردن از طبيع      تجدي شهري را براي     وهوا  آبي خوش   ها  مكاناز  
 اين امر با توجه بـه   كه.)Gallent et al,2005: 212 و 19: 1389 صيدايي و همكاران،(اوقات فراغت افزايش داده است 

 ابزاري براي تلفيق فضاي فيزيكـي و        عنوان  بهسو،    هاي مرتبط با آن، از يك       يتفعال گردشگري و    فرد  منحصربههاي    ويژگي
ي هـا   نگرش و   ها  ارزشتواند پيامدهاي متعددي در ايجاد اشكال جديد زندگي و تغيير در              طرح است كه مي   جامعه انساني م  

از  و (Friedel et al,2008:29; UNWTO,2008)در جامعه به همـراه داشـته باشـد    ... انسان، دسترسي به اطالعات و 
 -گردشـگران، منجـر بـه بـروز تغييـرات اقتـصادي           ين نيـاز    تأمي خود، عالوه بر     چندبعد ماهيت   دارا بودن طرفي ديگر، با    

 اصـلي  يهـا  يكـي از شـاخه  . (Elisabete & Raschi,2013:1) شـود  يمـ اجتماعي متعددي در سيستم جامعـه ميزبـان   
   وارد ادبيـــات گردشـــگري شـــده اســـت 90 دهـــهكـــه از اوايـــل  باشـــد ي مـــشـــهري گردشـــگري گردشـــگري،

)Shoval et al ,2011:1595 .(بازسـازي  در عمـده  رونـد  يـك عنوان   بهشهري گردشگري اخير دهه دچن كه در يطور به 
 اقامـت  بـا  تـوأم    سـرگرمي  و تفـريح  يزه بـاانگ  شـهري  فضاهاي از استفاده راستا اين در كه استشده    مطرح  شهرها روابط

 حاصـطال شـدن      مطـرح  بـه  فرانـسه،  و سـوئد  انگلـستان،  ماننـد  كـشورهايي  در يـژه و   بـه  دنيا مناطق بيشتر در گردشگران
 كـشورها  از بـسياري  در امروزه رابطه همين در). 252: 1،1998باتلر (است شده منجر »اجتماعي گردشگري «هاي  سياست

 2وبلـين  ديدگاه بر اساس    كه است مردم زندگي استانداردهاي ارتقاي دهنده  نشان گردشگري شهري،  بر مبتني گردشگري
 شـهري  گردشـگري . (Roca,2010:13)اسـت    زندگي از صيخا شيوهمنزله     به "شهري طبقات تفريحات" توسعه بيانگر

 از مختلفـي  هـاي   يـب  ترك از نويـسندگان   برخـي  .اسـت  گردشـگري  فهميـدن  بـراي  رهيافتي جديد  سيستم يكعنوان    به
يزي ر  برنامهدر اساسي مفهوم يكچراكه . است مرتبط شده گردشگري سيستم شكل به نهايتاً كهاند  كرده  ارائهگردشگري

                                                            
1. Batller 

2. veblin 
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 بـه  كـه  نظـر گرفـت    در تقاضـا  و عرضـه  عوامـل  از مركب  سيستمي صورت   به بايد را گردشگري كه است آن گردشگري
 يهـا    جاذبـه  از برخورداري دليل به شهري نواحي يگر،د  عبارت  به). 23 :1379 و زاهدي،  رنجيريان(هستند   مرتبط يكديگر
 ،هـا   پـارك  ورزشـي،  بـزرگ  هـاي   يوم اسـتاد  هـا،  رسـتوران  تئـاتر،  يها   سالن يادبود، بناهاي ،ها   موزه مثل گردشگري متنوع
 مهمـي  گردشـگري  مقاصـد  غالبـاً  هـا،  ينـه  زم اين در جديد فناوري از يريگ   بهره مدرن، معماري خريد، مراكز ها،  يشهرباز

 خـدمات  وها     كانون به ينوع   به گردشگري انواع چراكه   هستند مكملي روابط داراي گردشگري و شهرها. شود  ي م محسوب
هـاي توريـستي،    يتفعال و ها جاذبهبنابراين نظام گردشگري متشكل است از ؛ )160: 1386لطفي، (باشند ي م دنيازمن شهري

ــسهيالت و خــدمات   ــامتي، ت ــستي  تأس، ونقــل حمــلمراكــز اق ــسهيالت و خــدمات توري ــايي، ت ــيــسات زيربن باشــد  يم
)Inskeep,1999:124 .(       ه دو بخش اوليـه و ثانويـه تقـسيم    شوند كه ب    يمموارد مذكور، عناصر گردشگري شهري خوانده
اما عناصر ثانويه آن دسته     ؛  كنند  يمي شهري هستند كه گردشگران را به خود جلب          ها  جاذبهعناصر اوليه همان    . گردند  يم

 يـسات تأس). 101: 1381شكويي و موحـد،   (باشد    يمشوند كه براي رفاه گردشگران الزم         يماز خدمات و امكانات را شامل       
عنـوان     مراكز بـه   ينا.  دارد ياز به آن ن   يستي است كه هر شهر بزرگ و تور       ي بخش گردشگر  يه ثانو يازهاين از   يكي ياقامت

شهر، فضاي   درها     آن يريقرارگموقعيت  .  برخوردار هستند  يا  العاده   فوق يت روزانه در شهر از اهم     يها  مبدأ و مقصد گردش   
 و از  )1: 1387موحد،( گردشگران را به همراه داشته باشد        ي رفتار ي الگو يير و تغ  دماتي خ ي فضا يش افزا يا كاهش   تواند  يم

كننده حجم و كيفيت بازار گردشـگري در شـهر            يينتعدهند ضمن اينكه      يمسوي ديگر با تغيير در ميزان خدماتي كه ارائه          
 هـاي   ينـه  درصـد هز   60 بـيش از     كه  ينحو  ؛ به دهند  يمباشند، قسمت اعظم هزينه گردشگران را نيز به خود اختصاص             يم

  .)Law,1996:106 (شود ي مهتل هزينه صرف گردشگران
بدين ترتيب؛ براي فراهم كردن بستر مناسب براي توسعه گردشگري شهري، در مرحله اول شناسايي و در مرحله دوم      

 منظـور   بـه گردشـگري  توسعه درها   آنيبند  رتبهو برتر مراكز وها   قطبي گردشگري و همچنين؛ تعيينها جاذبهارزيابي 
 نـواحي  يبنـد   رتبـه يهـا   راهاز يكـي . اسـت  ضـروري  نـواحي  سـطح  در اقتصادي و اجتماعي عدالت بهتر، يرسان خدمات

 امكانـات  ،ونقـل   حمـل و دسترسـي  يهـا   شـبكه ،ها اقامتگاه وها   هتلمانند شهري خدمات و امكانات بررسي گردشگري

 از الگوهايي تدوين با امروزه.  استها ينه زمتمام در توريستي خدمات عرضه و هنري و فرهنگي هاي يت جذابي،جمع ارتباط
 طريـق  از. برنـد  ي مـ بهـره  نيـز  المللـي  ينب و ملي گردشگران از يها  منطقو ملي گردشگران بر عالوه گردشگري نواحي
 تحليـل  و فـضا  مقولـه  .گـردد  ي مفراهم درآمدزايي و اشتغال توسعه هاي ينه زممطلوب و مناسب فضاهاي توسعه و ساخت

 فـضاي . اسـت  مهـم  بـسيار  گردشگري به مربوط يها  كنشبراي زيربنايي و چارچوبعنوان   بهگردشگري نواحي اييفض
.  اسـت يرگـذار  تأثفرهنگـي  توسعه و اقتصاد بر آن يها  كنشو اي يه ناحو يا  منطقهبازتوليد و توليد در گردشگري مناسب
 ،هـا  هتـل  شـامل  (توريـستي  خـدمات  و هـا  يرسـاخت  زاملشـ  فيزيكي بعد از آن سازنده فرآيندهاي فضا، بهتر درك براي

 ...) و مـذهبي  يها مكان ،ها  موزهتئاتر، سينما، تفريحي، تاريخي، آثار (بازديد مورد يها  مكان،...)وها   فروشگاه،ها رستوران
پژوهـشگران  بر ايـن اسـاس    ).4: 1381موحد،(دارد  اهميت بسيار منطقه رفتاري و فرهنگي هاي يژگي وو اجتماعي بعد و

 زير سؤاالت حاضر به دنبال پژوهش، اند پرداختهي گوناگون ها جنبه اخير به ارزيابي عناصر اقامتي از دههيكي دو درزيادي 
  :باشد يم

  گردشگران چگونه است؟مدنظر ها شاخصي بند رتبه . 1 

 ين مالك انتخاب گردشگران در عناصر اقامتي شهر زنجان چگونه است؟تر مهم . 2 

 لذا در ايـن   برخوردار استي توسعه گردشگر ي برا يي باال يل از پتانس  يار بس يها   كهن و جاذبه   يخي تار زنجان با داشتن  
 و  AHPي  هـا   مـدل ، بـا اسـتفاده از       هـا   مـسافرخانه  و   هـا   هتـل يرگذار در انتخـاب     تأثي  ها  شاخصتحقيق ضمن شناسايي    

TOPSIS شود يم پرداخته ها آني بند رتبه به.  
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توان به دو گروه مطالعات خارجي و داخلي بررسي كرد كه در ادامه به چند                 يمش حاضر را    منابع موجود در زمينه پژوه    
  :شود يم اشاره ها آننمونه از 

يد بـر محورهـاي     تأكهاي گردشگري با      يرساختزدر پژوهشي تحت عنوان ارزيابي      ) 1392(يوسفي شهير و همكاران     
دهد كـه گردشـگران بـه         يم فرهنگي تبريز، نتايج نشان      - تاريخي منطقه:  از ديدگاه گردشگران مورد    ها  توقفگاهارتباطي و   

ين حفـظ وضـعيت موجـود ايـن     بنـابرا دهنـد،   يمـ  اهميـت  هـا  توقفگـاه ي دسترسي، سهولت دسترسي بـه       ها  شبكهكيفت  
در جهـت جلـب رضـايت     گـذاري در ايـن راسـتا    يهسـرما  و   هـا   آنها و در صورت امكان ارتقاي سـطح كيفيـت             يرساختز

  .اولويت خواهد بودگردشگران در 
هاي گردشگري ايران     يرساختزدر مقاله تحت عنوان راهبردهاي مديريت و توسعه پايدار          ) 1390(واحد پور و جعفري     

گذاران خـصوصي بـاز       يهسرماگذاري را براي      يهسرما دولت بايد زمينه     كهاند    يدهرس، به اين نتايج     SWOTيد بر مدل    تأكبا  
  .ان سهل كند سختي راه را براي آن؛ وگذارد

هـاي گردشـگري شـهر        يـت فعالهاي اقامتي در      يرساختزدر پژوهشي تحت عنوان     ) 1390(سليماني مقدم و اسالمي     
 نظام فضايي گردشگري در ميـزان جـذب گردشـگر،    زا برون و زا دروني از عوامل  ا  مجموعهاند    يدهرسرشت، به اين نتيجه     

  .وده است بمؤثرهاي گردشگري شهر رشت در دهه اخير  يتفعال
هـاي آشـورث، تنبريـگ و گتـز           يـه نظرتوزيع فضايي عناصر اقـامتي در شـهر اصـفهان را بـر اسـاس                ) 1387(موحد  
ي شهري در محدوده مركزي شهر اصفهان قرار     ها  جاذبه و نتيجه گرفت كه تأسيسات اقامتي به همراه          قراردادي  موردبررس

ع خود موجب تمركز گردشگران در ايـن قـسمت از شـهر شـده      كه اين موضو   اند  دادهدارند و بخش تاريخي شهر را شكل        
 اصفهان يكـي  شهر در گردشگري هاي يرساخت زوضعيت بر ي با عنوان تحليليا مقالهدر ) 1390(وارثي و همكاران   .است

 همه قشرهاي  براي و سال فصول تمام در مناسب يها   هتل و سكونتي يها   مكان را نبود  گردشگري خدمات مشكالت از
تاريخي و   تفريحي، مراكز اصفهان به  ي شهر ها   هتل مناسب او همچنين از دسترسي   . دانند  ي م مختلف درآمدهاي با جامعه
  .كند يم در اين شهر ياد ها آنين نقطه قوت تر مهم عنوان  بهتجاري

 اين شهر   يها  هتليوزيلند، الگوي توزيع    ني براي ارزيابي بخش تاريخي شهر       ا  مطالعهدر  ) 1990 (2 و تنبريگ  1آشورث
ير تـأث ي تاريخي هستند كه شهرهاي ها  جاذبهي قديمي، خود قسمتي از      ها  هتل دريافتند كه    ها  آن. قراردادندي  موردبررسرا  

  . زيادي در الگوي رفتاري گردشگران دارند
  يكـي از عناصـر گردشـگري در        عنـوان   بـه  را   ونقل  حملهاي    يرساختزبا مدل جاذبه، نقش     ) 2008 (4 و سيتانا  3خادارو

ين فـاكتور در تعيـين      تـر   مهـم  ونقـل   حمـل هـاي     يرسـاخت ز دريافتنـد كـه      ها  آنالمللي بررسي كردند؛      ينب توريسم   توسعه
 نقش مهمي در ها جاذبه دسترسي به نحوه نتيجه گرفتند كه ها آنهمچنين . باشد يمهاي توريستي در نواحي مقصد  يانجر

  . رضايتمندي و ميزان هزينه گردشگر دارد
 درصـد   21ي به بررسي الگوهاي رفتاري گردشگران در شهر پرداختند و دريافتند كه             ا  مقالهدر  ) 2008 (6وو و ال  5كرچر

. گيـرد   يم صورت   ها  آن متر هتل محل اقامت      500 در محدوده    كنگ  هنگ گردشگران در شهر     روزانهي  ها  مسافرتاز كل   
  . نشان دادندپررنگ و مؤثر را در بازار گردشگري بسيار ها هتل نقش ها آنبر اين اساس 

 توسعه يكي از عناصر گردشگري در مثابه  به را   ونقل  حملهاي    يرساختزبا مدل جاذبه، نقش     ) 2008( 8 و سيتانا  7خادارو
                                                            

1. Ashworth 
2. Tunbridge 
3. Khadaroo 
4. Seetanah 
5. Kercher 
6. Lau 
7. Khadaroo 
8. Seetanah 



 69                              ...                                                      هاي گردشگري در فضاهاي شهري  تحليلي بر سنجش زيرساخت

 

هـاي    يـان جرتـرين گزينـه در تعيـين           مهـم  ونقل  حملهاي    يرساختزها دريافتند كه      آن. المللي بررسي كردند    توريسم بين 
هـا نقـش مهمـي در رضـايت       دسترسي بـه جاذبـه  نحوهها نتيجه گرفتند كه  مچنين آن ه. توريستي در نواحي مقصد است    

  .ينه او داردهزگردشگر و ميزان صرف 
 را ارزيابي كردنـد و دريافتنـد كـه    كنگ هنگي الگوهاي رفتاري گردشگران در شهر       ا  مقالهدر  ) 2008 (2 و الوو  1كرچر

.  اسـت هـا  آن اقامت محل متر هتل   500كنگ در محدوده      نگ گردشگران در شهر ه    روزانهي  ها  مسافرت كل درصد از    21
 . دانستندمؤثر را در بازار گردشگري بسيار ها هتلبر اين اساس ايشان، 

هـاي گردشـگران در    يـت فعال در ها هتل به بررسي نقش GPS دستگاه 557به استفاده از ) 2011(همكاران  و   3شووال
 ينـه  از زمـان و هز     يـادي  كه مكان هتل با صرف سهم ز       دهد  يها نشان م    آن ي   مطالعه يجنتا پرداختند كه    كنگ  هنگشهر  

  .  در رفتار گردشگران دارديقي عميرگردشگر در مجاورت هتل تأث
 Logitي بالقوه در انتخاب محل هتل با استفاده از مـدل            ها  شاخصدر پژوهشي به بررسي     ) 2012(همكاران  و   4يانگ

هاي   يرساختز هتل، تنوع خدمات، اثر تراكم،       ستارهيج نشان داد كه     نتا. داختندهاي هتل و مكان آن پر       يژگيوو با تركيب    
هـاي گردشـگري از عوامـل مهـم محـسوب             يتسـا خدمات عمومي، دسترسي به جاده، دسترسي به مترو و دسترسي بـه             

  . شوند يم
 گـسترش توسـعه      بـر كـارايي و     مـؤثر  به بررسـي عوامـل       AHPدر تحقيق و با استفاده از مدل        ) 2011 (5الي و وين  

يژه اماكن اقامتي يكي از     و  بهي به خدمات مناسب و      گردشگردهد، دسترسي     يمنتايج تحقيق نشان    . اند  پرداختهگردشگري  
  .باشد يمسه عامل مهم در توسعه گردشگري 

يـابي امـاكن اقـامتي پرداختـه         مكـان  جهت   ANP و   AHPي  ها  مدلدر تحقيقي به ارزيابي و مقايسه       ) 2012 (6يوئن
يـابي   مكـان توانـد جهـت       يمـ ي در اختيار    ها  داده با توجه به نوع      ها  مدل از   هركدامدهد،    يمهاي تحقيق نشان      يافته. است

  . قرار بگيردمورداستفاده
  

 مباني نظري

در آن  . آمـد ) مجلـه ورزش   (7 انگليسي به نام اسپورتينگ مارگازين     مجله، در   )1811( گردشگري نخستين بار در سال       واژه
رفت    تماشاي آثار تاريخي و بازديد از مناظر طبيعي براي كسب لذت به كار مي              منظور  بهغت به معناي مسافرت     زمان اين ل  

يي خارج از محل زندگـي و كار خود        ها  مكانهاي افرادي است كه به        يتفعالگردشـگري، مجموعـه   ). 20:1380محالتي،(
 اقــامت  هـا  مكـان ند و بـيش از يـك سـال متوالــي در آن       كن  يم تفريح و استراحت و انجام امور ديگر مسافرت          منظور  به
ها و ارتباطات ناشي از كنش متقابل ميان گردشگران، سرمايه،   مجموع پديده گردشگري).19: 8،1379داس ويل(كنند  ينم

شـگران و   ونقل، پذيرايي و كنترل گرد      ي غيردولتي، در فرايند جذب، حمل     ها  سازمان و   ها  دانشگاه و جوامع ميزبان،     ها  دولت
 .كـرد  پيـدا  رواج نـوزدهم  قرن اوايل در گردشگري اصطالح). 12:1385پاپلي يزدي و سقايي،     (ديگر بازديدكنندگان است    

 آن جديـد  اشـكال  كـه  باشـد   ي م انساني جامعه و فيزيكي فضاي از اي  يافته تلفيق فرايند گردشگري  حال اين صنعت    ينباا
   اســت سياســي نيروهــاي و پيــشرفته تكنولــوژي انــسان، زنــدگي يهــا  نگــرشوهــا   ارزشدر تغييــر نتيجــه
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)2008:51,Friedel et al (تغييـرات  باعـث  گردشـگران،  نيـاز  ين تـأم بـر  عـالوه  ي چندبعدماهيتي با گردشگري صنعت 
 بـا  تـا انـد    تـالش در دولتمـردان  رو يـن  ازا.)Dwyer et al,2009:63–74 (گـردد  ي مـ ميزبـان  جامعه سيستم در يا عمده

 صنعت اين مثبت ابعاد از يمند   بهره فرصت پتانسيل، داراي مناطق در گردشگري يها   جاذبه نمودن رزشمندا و مهياسازي
عنوان   باعث شده كه از آن به،اين اهميت و نقش گردشگري ). Joo& Rosentraub,2009:759–770( سازند فراهم را

برخي ) 61:1387رضواني،(صادرات نامرئي بنامند  و اقتصاددانان آن را )Swarbrooker,1998:34 (گذرگاه توسعه ياد كند
فرهنگ همچنين ). 116-105: 1388زارعي،(كنند  يركن اصلي توسعه پايدار ياد م عنوان بهاز گردشگري  نظران صاحباز 

 از عوامـل مختلـف      متـأثر توسـعه گردشـگري     . )1385:87يزدي و سقايي،  يپاپل( دانند  يرا سنگ بناي توسعه گردشگري م     
ي و فناوري اطالعـات     چند سطح هاي دولتي، رشد جهاني اقتصادي، رشد ارتباطات          گذاري  ياستسعوامل شامل   است، اين   

). Sundary,2015:35(  و درنتيجه رضـايت وي از سـفر باشـد   مقصد احساس آرامش گردشگر در شود مي كه باعث است
 نـد منجـر بـه رفـاه كـل جامعـه شـود             توا  اگر توسعه صنعت گردشگري مناسب با اهداف اجتماعي گسترش پيدا كند، مـي            

)2010:124,Maroudas& Meliou  .( تواند به موفقيت اقتصادي يك شهر و يا حتـي   يماي است كه  يدهپدگردشگري
ي اخير روند رو به رشد و ارتقاء صنعت گردشـگري فعـال             ها  سالكه در     يطور  بهدر پويايي اجتماعي آن نقش داشته باشد،        

سو باعث تسهيل در كشف منابع كه   گردشگري از يكچراكه). Badita,2013:34( وجود دارد در بسياري از شهرهاي دنيا
و از طرفـي ديگـر تحـوالت    )  Lee& Hwang,2015 :504( بـود، گرديـد   شـده  گرفتـه  نوسـازي ناديـده   درروندتاكنون 

   كــشاورزي شــد  ازجملــهي اقتــصادي هــا بخــشاجتمــاعي معاصــر نيــروي محركــه بــراي ديگــر      -اقتــصادي
)289: 2015,Burghelea& lan Ba .(ي ممكن در مواجهه ها حل راه يكي از عنوان بهتوان  يم توسعه گردشگري درواقع

).  Henderson& Ghaderi,2012:48 (قـرارداد  موردتوجـه  وضع موجود در مناطق گردشـگري  معضالتبا مشكالت و 
اعـم از اقتـصادي، اجتمـاعي، فرهنگـي و           آثـار و پيامـدهاي مثبـت و منفـي مختلفـي              موردمطالعهگردشگري در مناطق    

محيطي را به دنبال داشته كه در راستاي توسعه پايـدار گردشـگري بررسـي و شـناخت جـامع ايـن آثـار الزامـي و                             يستز
 دنيـا  سـطح  در متعددي اجرايي و نظري تجربيات حاضر حال در). 56: 1394اكبريان رونيزي و بدري،(ير است ناپذ اجتناب

 صعودي روند اي، يشرفتهپ فناوري با همگام كه دارد وجود گردشگري مناطق و مديريت يزير برنامه ي،بررس مطالعه، براي

يم يك گردشگر را بـراي  تصمي يك منطقه، ها جاذبهشهرت و ) 1993( 1به گفته الو).  et al & Tsai,2010:358(دارند 
، نماينـده كـساني هـستند كـه معتقدنـد كـه        )2002 (3و فلوريدا ) 2004 (2كالرك. دهد  يم را تحت تأثير قرار      ازآنجابازديد  

يجادكننده تصويري است كه منجر به جذب كارآفرينان جوان         اي گردشگري منطقه    ها  جاذبهامكانات تفريحي، سرگرمي و     
 توزيـع  بـراي  مـؤثري  چـارچوب  بتوانـد  كـه  گردشگري نواحي مراتبي از سلسله تشكيل و تعيين راستا، همين در. شود يم

در تكامـل و  ). 24:1390وند،يموس و شماعي(است  ضروري باشد، مطلوب داشته كاركرد و مناسب خدمات ارائه و گردشگر
  . استشده مطرحيدگاه چهار د تاكنونهاي گردشگري  يتفعالتوسعه 

 توسعه هر چه بيشتر تأسيسات و امكانات جلب جهانگرد و گردشگر اهميـت           به  حمايتي،  ديدگاه :ديدگاه حمايتي مثبت  
  .كوشد مشكالت اقتصادي جامعه را به حداقل برساند يمرو  ينازادهد و  يم

  بـا  ي دولتـي نباشـد،    هـا   نظارتطرفداران اين ديدگاه معتقد هستند كه توسعه گردشگري اگر همراه با             :ديدگاه نظارتي 
  . و انساني كشورها مغاير خواهد بود فرهنگي، تاريخيمباني توسعه پايدار و حفظ منابع طبيعي،

هاي مناسب گردشگري براي كـشور        ياستسكوشيدند تا با انتخاب       يم ها  دولتبر اساس اين ديدگاه     : گاه سازگاري ديد
 ي محـدود سـاختن گردشـگري،      جا  بهخود نوعي سازگاري و تطبيق ميان مصالح جمعي و توسعه گردشگري ايجاد كنند و               
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  . آن را با مصالح و منافع كشور هماهنگ سازندتوسعه
ي هـا  پـژوهش  مبناي تحقيقـات و   بر توسعه گردشگري،  دربارههاي سياسي     يم تصم  اين ديدگاه،  در :مدار دانشديدگاه  

 ديـدگاه    در . شـدند   طراحـي   بـه ارزيـابي علمـي نتـايج توسـعه گردشـگري،             با توجه  هاي منطقي،   يمش  خطعلمي اتخاذ و    
گرفـت  شگري مورد تأكيد بسيار قـرار       ي گردشگري و توسعه تحقيقات گرد     ها  پژوهشكده و   ها  دانشكده  تأسيس ،مدار  دانش

  ).5:1395 سنايي مقدم و همكاران،(
  

  مطالعه موردمحدوده 
 و درجـه  36 و گرينـويچ  النهار  نصف از شرقي طول دقيقه 30 تا 28 و درجه 48 بر منطبق شهر زنجان  جغرافيايي موقعيت

 آمـار  اسـاس  بـر  و باشـد   مـي  كيلومتر 303 تهران تا زنجان شهر فاصله. است استوا خط از شمالي عرض دقيقه 41 تا 40
سـاختار  . باشـد  يميه شهري ناح 27 منطقه و  4اين شهر داراي    . است بوده نفر 521302 معادل جمعيتي ،1395 يسرشمار

يـه  ناحباشد كه در  يم اسالمي است كه داراي يك بازار بزرگ و يك مسجد جامع           -كالبدي شهر تلفيقي از معماري ايراني     
پـذير   يهمـان م 13 هتـل و     9 مركز اقامتي شـامل      22زنجان داري    همچنين شهر . زي شهر قرار دارند   يك و در بخش مرك    

  باشد؛ يم به شرح زير 1395 در سال ها آنباشد كه مشخصات عمومي  يم
  

  
  موقعيت سياسي شهر زنجان به همراه پراكندگي عناصر خدماتي گردشگري در شهر. 1شكل شماره 

  
  1395 سال در زنجان شهر يها  هتلمشخصات. 1 جدول شماره

  بزرگ  آسيا  پارك  سپيدجهانگر  سپهر  پيام  فرهنگيان  قصر  
  6  0  4  0 0 32 31 17 0  يتتعداد سوئ

  42  28  35  31 16 0 0 0 18  تعداد اتاق
  96  56  57  54 32 80 82 40 40  تختتعداد 
  60  6  17  6 11 15 15 30 6  كاركنانتعداد 
  4  4  2  2 2 0 0 3 0   ستارهتعداد
  1385  1377  1357  1372  1367  1381  1386  1382  1388  يستأسسال 

  دستي و گردشگري استان زنجان يعصنامأخذ؛ 
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  1395 سال در زنجان شهر يها  مسافرخانهمشخصات. 2جدول شماره
  فردوسي  دلگشا  دارقي  هجرود  اسالمي طارم ميالد سعدي اميركبير حافظ  خيام  فرد 
  13  6  10  13  11 15 12 28 12 18  25  31  اتاق
  28  20  30  36  33 30 31 57 30 43  62  75  تخت
  4  3  3  3  4 4 4 8 5 8  5  5  كاركنان
  3  3  2  2  1  0  0  5  5  4  4  3  ستاره

  1346  1360  1354  1363  1348 1352 1347 1345 1355 1342  1348  1349  يستأس
  زنجان استان يگردشگر و دستي يع صنا؛مأخذ

  
  پژوهشروش 

 باهـدف اين تحقيق   . باشد  ي بوده و نوع پژوهش كاربردي م      اي  يسهمقا -يفي توص يها  روش انجام تحقيق تركيبي از روش     
 و استاندارهاي الزم ها شاخصي عناصر اقامتي در شهر زنجان صورت گرفته است كه به اين منظور ابتدا بند رتبهارزيابي و 

.  براي مديران و گردشگران مشخص گرديد      نامه  پرسشيه  تههاي گذشتگان و       بر اساس يافته   ها  خانهمسافر و   ها  هتلبراي  
 منظـور   بـه  تعيـين شـد و نهايتـاً         هـا   شاخصيك از   هر  وزن نسبي   ) AHP(مراتبي  سپس با استفاده از مدل تحليل سلسله        

.  قـرار گرفـت  مورداستفاده TOPSISه، مدل شد يينتعي ها شاخص با توجه به  ها  مسافرخانه و   ها  هتلي هر يك از     بند  رتبه
  .ي نهايي عناصر اقامتي به نقشه تبديل گرديدها وزن ArcGIS افزار نرمسپس با استفاده از 

ي هـا   تيوضع ي برا  چندمنظوره يريگ  مي تصم هايتكنيكين   از كارآمدتر  يكي 1بيل سلسله مرات  لي تح يندفرا :AHPمدل  
 لين او  كه رود يم به شمار    ي قو حال  نيدرع و   رينرمش پذ گيري  صميمابزار ت ارند،  ي چندگانه و متضاد د    ها  سنجه كهپيچيده  

نهاده شده    بنا جي زو هاييسه مدل بر اساس مقا    ينا. )1381 ،پور يقدس ( مطرح شد  1980در   2تيساع بار توسط توماس ال   
 روش شـامل    يـن  ا يطـوركل   بـه ). 1389 تيمـوري و همكـاران،    (دهد  مديران مي  مختلف را به     سناريوهاي سيو امكان برر  

 كه  يي دوتا يسل ماتر كيها و تش     داده يساز  كه شامل آماده  : ؛ مرحله اول  شوند ي م بيان ير كه به شرح ز    باشد ي م ليگام ك   سه
 :مرحلـه دوم  .رنـد يگ ي وزن مـ 9 تا 1 ازا عياره مميت كه بر اساس اه  تي ال ساع  ميتي ك 9 يس كار با در نظر گرفتن مقا      ينا

ـ هـا و ر      كار اعداد هركدام از ستون     ين ا يا كه برا  عياره م ييمحاسبه وزن نها   شـوند و سـپس       مـي هـا در هـم ضـرب          فدي
 را بـه  يـف  نرمال نشده هر رديها ها وزنعيار ميي محاسبه وزن نهاي براتيام و درنها 1N ها را به توان ضرب وزن   حاصل

 .)1380،زبردسـت  ( باشـد 1 برابر با   يدبا يي نها يها  كه مجموع كل وزن   . شود يم م سي نرمال نشده تق   يها  مجموع كل وزن  
  .به دست آوردن نسبت توافق كه خود داراي چهار مرحله است: مرحله سوم
 .ها به مقدار وزن معيار ضرب شوند  كه براي تعيين مقدار بردار بايد هركدام از وزن:AWمحاسبه 

 محاسبه بردار توافق

  محاسبه شاخص سازگاري
 سبه ضريب سازگاريمحا

 
دهنده عدم دقت و عـدم         در غير اين صورت نشان     ، باشد 1/0همچنين در اين تكنيك مقدار ضريب سازگاري بايد كمتر از           

  ).Saaty,980:14. (باشد كارشناسي صحيح در دادن وزن معيارها مي
ـ          مدل تاپسيس يا اولويت    :TOPSISمدل   ي هـا   روش يكـي از     عنـوان   بـه  آلدهيـ ا حـل   راهه  بندي بـر اسـاس شـباهت ب
 توسعه داده شـده  1981 كه توسط هووانگ و يون در سال )Wang & Chang,2007( باشد يم هعيارمي چند ريگ ميتصم

                                                            
1. Analytical Hierarchy process 
2. Thomas L. Saaty 
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در ايـن مـدل   . بـرد  از نرم اليزه اقليدسيي بهره ميها دادهاين مدل جهت نرمال نمودن ). Behzadian et al,2012(است 
 منفـي در بـين      آلدهيـ امثبت و بيشترين فاصله را از حـد          لآهدياي است كه كمترين فاصله را از حد         ا  ه گزينه بهترين گزين 

ثير تـأ سـپس بـا دخالـت دادن مقـدار ضـريب       ).Ertugrul & Karakasoglu,2009(باشد ديگر به خود اختصاص داده 
براي به دسـت  .  استشده استفاده AHPير از مدل  ثتأكه براي محاسبه ضريب      ي نرمال شده  ها  وزنعيارها در   م از   هركدام
 از  شـده   محاسـبه عيارها و محاسبه مقدار تفاضل موجود بين مقـدار حـداقل و حـداكثر               م از   هركدام حداقل و حداكثر     آوردن

  . استشده استفادهفرمول زير 

  
  ).Wang & Chang, 2007(يدئال ا حل راهفاصله نسبي از  يت محاسبهدرنها

  
  

 دهنده  نشانرسيم كه هرچه مقدار عدد به يك نزديك باشد            يم 1 تا   0ي بين   ها  ارزشيت به   درنهام مراحل باال    بعد از انجا  
  .مطلوب يا نامطلوب بودن، بستگي به نحوه تفسير بر اساس سود يا زيان، خواهد بود

  
  ها افتهبحث و ي
 بـه  را   يـت  كل يـك  يكـديگر،  يببا ترك  است كه    يي عناصر و اجزا   ي دارا يصه خص ينتبع ا    است كه به   يستمي س يگردشگر

.  اسـت  يازمنـد  آن ن  يـت  و كل  يـستم  س ي به شناخت اجزا   يستمدرك درست هر س   ). 1388 ي،اكبريي و   تقوا(آورند    ي م وجود
عناصر اقامتي به عنوان يكي از اجزاء اصلي اگرچه نقش چنداني در جذب گردشگر ندارد اما مؤثرترين فاكتور در ماندگاري                    

يـزي گردشـگري    ر  برنامهي عناصر اقامتي يك موضوع مهم در        بند  رتبهاز اين نظر شناسايي و      . شود يمتوريست محسوب   
 ,Johnson & Vanetti, 2005( ،)Yang et al(لذا در اين تحقيق ابتدا بر اساس مطالعات پيـشينيان  . شود يممحسوب 

 و هـا  شـاخص ربـط ابتـدا     و مـديران ذي   در دو سطح براي گردشگران     نامه  پرسشو انجام مطالعات ميداني و تهيه       ) 2012
 از؛ هزينـه اقامـت،   انـد  عبـارت  براي هتل ها شاخصكه اين   مشخص گرديدها مسافرخانه و ها هتلاستاندارهاي مربوط به  

سـرويس،   يتاكـس شـاپ،   يكـاف دسترسي آسان، فضاي داخلي و خارجي هتل، تعداد سوئيت، كيفيت رسـتوران، پاركينـگ،       
 ينههز از؛   اند  عبارت ها  مسافرخانهخريد، ماهواره، پارك كودك، فضاي سبز و سالن همايش و براي             اينترنت، الندري، مركز  

ي، النـدر ،  تلفـن يزيـون،   تلو،  كاركنانيت، تعداد   سوئ، داشتن   گردشگرعداد  تينگ،  پارك،  رستوراني مسافرخانه،   فضا،  اقامت
 هـا   شـاخص لسله مراتبي وزن نسبي هر يك از        يسه دودويي در مدل تحليل س     مقاي سپس با انجام     دسترسيس و   روم سرو 

 پرداختـه  هـا  مـسافرخانه ي بنـد  رتبه و سپس در قسمت دوم به بررسي و ها  هتلدر اين پژوهش ابتدا به ارزيابي       . تعيين شد 
  .شود يم
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  ها  هتليبند  رتبهدر مؤثر يها  شاخصييدودو سهيمقا .3جدول شماره
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  6  6  5  5  5  4  4 3 3 3 3 2 2  2  1هزينه 
  6  5  5  5  5  4  4 3 3 3 2 2 2  1   يدسترس
  5  5  5  5  4  4  3 3 3 3 2 2 1     يفضا
  5  5  5  5  4  4  3 3 2 2 2 1      يتسوئ

  5  5  5  4  4  4  3 2 2 2 1       رستوران
  5  5  4  4  4  3  2 2 2 1        پاركينگ

  4  4  4  3  3  3  2 2 1        شاكافي
  4  4  4  3  3  2  2 1          يتاكس

  4  4  3  2  2  2  1           ينترنتا
  4  3  3  2  2  1            يالندر

  3  3  2  2  1             مركز 
  3  2  2  1                ماهواره
  2  2  1                 پارك 
  2  1                    يفضا

  1                      همايش
  

  AHP مدل از استفاده با موردمطالعه يها  شاخصتأثير  ضريب.4جدول شماره
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16/0  14/0  126/0  10/0  089/0  07/0  06/0  05/0  04/0  035/0  028/0  02/0  019/0  017/0  
  04/0ضريب سازگاري 

  

 بيشترين تأثير را در انتخاب گردشگران بـراي اقامـت در            164/0ينه اقامت با وزن     هز نشان داد كه     ها  شاخصيسه بين   مقا
اين مسئله حاكي از اين واقعيت اسـت كـه اكثـر گردشـگراني كـه وارد شـهر زنجـان              . باشد  يم ي شهر زنجان دارا   ها  هتل

ي هـا   هتـل هاي باال و اقامت در        ينههزباشند كه تمايل چنداني براي پرداخت         يمتر    يينپا متوسط يا حتي     طبقهشوند از     يم
يري در مسير   قرارگدستي و     يعصناار، رونق    داشتن عناصر تاريخي و فرهنگي بسي      باوجود شهر زنجان    درواقع. لوكس ندارند 

شوند بعد از بازديـد       يمتهران تبريز نتوانسته نقش چنداني در بازار گردشگري ايفا نمايد لذا اكثر گردشگراني كه وارد شهر                 
ر  دسترسـي در كنـا     نحـوه . جوار بگذرانند   ي شهرهاي بزرگ هم   ها  هتليكي از   دردهند اقامت خود را       يم ترجيح   ها  جاذبهاز  

بعد از مشخص شدن وزن نـسبي هـر يـك از            . شوند  يمي مهم محسوب    ها  شاخصداشتن سوئيت و فضاي هتل از ديگر        
بـدين منظـور بـا انجـام مطالعـات          .  استفاده گرديد  TOPSIS از مدل    ها  هتلي  بند  رتبه منظور  به بعد   مرحله، در   ها  شاخص

سپس براي اينكه بتـوانيم هـر يـك از          .  مشخص شد  ظرموردني  ها  شاخص در ارتباط با     ها  هتلميداني وضعيت هر يك از      
 و  هـا   هتـل يي براي مديران    ها  نامه  پرسش مقايسه كنيم    باهمي مذكور   ها  شاخص داشتن امكانات و     ازنظرعناصر اقامتي را    

ي اه  شاخص با توجه به امكانات و       ها  هتليك از   هر   به   10 تا   1 خواسته شد كه وزني از       ها  آنگردشگران تهيه گرديد و از      
، فراينـد   AHP بعد بـا اضـافه كـردن نتـايج مـدل             مرحلهدر  . ترتيب جدول شمارهاوليه تهيه گرديد      ينا  به.  بدهند موردنظر

  .يرفتپذ  صورتExcel افزار نرم در مرحله به مرحله TOPSIS در مدل ها هتلي نهايي بند رتبه
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  AHPمدل شده به همراه وزن حاصله از  يينتعي ها صشاخ با توجه به ها هتل وضعيت .5 جدول شماره
 AHP فرهنگيان سپيد سپهر قصر جهانگرديآس پيام پارك بزرگ 

  3  5  2  6 5 6 2 5 4 164/0  اقامتينههز
  3  6  3  6 4 5 7 4 9 143/0 دسترسي
  5  1  5  2 8 8 5 3 9 126/0 فضاي هتل
  1  1  5  1 1 1 7 7 8 106/0  داشتن سوئيت
  2  1  3  5 4 6 6 4 7 089/0 رستوران
  4  8  4  2 4 4 4 2 4 074/0 پاركينگ

  1  5  1  5 1 1 1 5 7 064/0 شاپ يكاف
  1  1  1  3 1 7 1 6 1 054/0 سرويس تاكسي

  4  5  3  1 4 4 5 6 7 043/0 اينترنت
  1  5  1  1 4 5 5 5 6 035/0 الندري

  2  6  3  3 2 3 1 4 5 028/0 مركز خريد
  1  1  1  1 1 1 1 6 7 024/0 ماهواره

  2  1  1  1 4 1 5 1 3 019/0 پارك كودك
  3  1  2  1 9 3 8 4 7 017/0 فضاي سبز
  1  1  4  1 1 1 1 1 7 014/0 سالن همايش

  
  TOPSIS مدل جينتا اساس برها   هتليينها يبند رتبه .6 جدول شماره
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  27/0  38/0  33/0  40/0  46/0  54/0  48/0  52/0  72/0  نهايينزو
  9  7  8  6  5  2  4  3  1 رتبه

  
ي شـهر   هـا   هتـل  با اختالف فاحش نسبت به ساير        72/0 نشان داد كه هتل بزرگ با وزن         TOPSISنتايج حاصله از مدل     

 ازنظـر سـي بـه آن آسـان اسـت          اين هتل با قرار گرفتن در جاده تهران ضـمن اينكـه دستر            .  اول قرار دارد   رتبهزنجان در   
شاپ، اينترنت و مـاهواره       يكافي مهمي همچون زيبايي ظاهري و فضاي داخل هتل، داشتن سوئيت، رستوران،             ها  شاخص

  در 52/0 و   54/0ي  هـا   وزني آسيا و پـارك بـه ترتيـب بـا            ها  هتل.  برخوردار است  ها  هتلاز باالترين وزن را در بين ساير        
ي دسترسي و كيفيت رستوران در سطح بااليي قرار دارد امـا            ها  شاخص ازنظرينكه  باا هتل آسيا    .ي بعدي قرار دارند   ها  رتبه

كه هتل پارك با قرار گرفتن  يدرحال. گردد يمي آن محسوب ها ضعف نقطهترين  شاپ و نداشتن سوئيت از مهم يكاففقدان 
 جالب در اين ارزيابي قـرار گـرفتن هتـل           نكته. مشكل بزرگي براي دسترسي دارد    در مركز شهر    طرفه    در يك خيابان يك   

 دسترسـي  ازنظـر ي مناسـب  ها مكانينكه در باوجودا ها هتلي اين هردوباشد كه  يمي پايين ها رتبهسپهر و فرهنگيان در     
 انـد   نتوانسته براي گردشگران    مدنظري  ها  شاخص ازنظرشوند اما     يمي با مديريت دولتي محسوب      ها  هتل جزءقرار دارند و    

  .سبي را پيدا كنند منارتبه
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 TOPSIS مدل جينتا اساس برها   هتليينها يبند  رتبهو پراكنش. 2  شمارهشكل

  
  ي شهر زنجانها مسافرخانهارزيابي 

 جالب در مـورد  نكته. اند شده واقعباشد كه در بخش مركزي شهر    يم 1391 داير در سال     مسافرخانه 12شهر زنجان داراي    
اين مسئله باعـث گرديـده تـا    .  سال قدمت دارند40 بيش از ها آنكه اكثر    يطور  بهباشد    يم ها آن قدمت زياد    ها  مسافرخانه

 يـت اهم و   هـا   شـاخص بنـابراين   .  يك سطح نسبتاً برابر قرار گيرند      بندرها دسترسي و حتي كيفيت      ازنظر ها  مسافرخانهاكثر  
 مـوردنظر ي هـا  شـاخص ) 7(جدول شمارهدر . باشد يم كامالً متفاوت ها هتل نسبت به ها مسافرخانهدر انتخاب  ها     آن ينسب

  . استشده ارائه ها  آنتأثير ضريب) 8(جدول شماره و در ها آنيسه بين مقا و ها مسافرخانهبراي انتخاب 
  

  ها مسافرخانهي بند  رتبهدر مؤثر يها  شاخصييدودو سهيمقا .7جدول شماره
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  6  5  5  4  4  3  3  3  2  2  2  1  اقامتينههز
  6  5  5  4  4  3  3  3  2  2  1   مسافرخانه.ف

  5  5  4  4  3  3  2  2  2  1     رستوران
  5  4  4  3  3  2  2  2  1       ينگپارك
  5  4  4  3  3  2  2  1          گردشگر تعداد

  4  4  3  3  2  2  1           يتداشتن سوئ
  4  4  3  2  2  1             كاركنان تعداد

  4  3  2  2  1                تلويزيون
  3  3  2  1                 تلفن
  2  2  1                   الندري

  2  1                     روم سرويس
  1                       دسترسي
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  AHP مدل از استفاده بامطالعه   مورديها  شاخصتأثير ضريب. 8 جدول شماره
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194/0  173/0  134/0  11/0  093/0  076/0  063/0  048/0  039/0  029/0  023/0  018/0  
  03/0ضريب سازگاري

  
تـرين شـاخص در انتخـاب گردشـگران           مهـم  194/0ينه اقامت بـا وزن      هز مشخص گرديد كه     ها  شاخصيسه بين   مقادر  

 ها  مسافرخانهكه كيفيت خدماتي كه اكثر        ييازآنجا.  قرار دارند  174/0 فضاي مسافرخانه با وزن      بعدازآنشود و     يممحسوب  
شـوند در سـطح       يمـ  ها  آنباشد لذا گردشگراني كه وارد        يمي مرسوم   استانداردهاتر از     يينپادهند بسيار     يمدر زنجان ارائه    

 چراكـه يي را انتخاب كنند كه داراي رستوران نيز هـستند           ها  مسافرخانهاين امر باعث گرديده تا      . يني از درامد قرار دارند    پاي
 كـه از جـدول   گونـه  همـان . باشـد  يمـ تـر از رزرو غـذا در مركـز شـهر      يينپـا  بسيار ها رستوران رزرو غذا در اين   ٔ◌ينههز

اي در انتخـاب      كننـده   يـين تع چنـدان شـاخص      ها  هتل برخالف   ها  همسافرخانمشخص است دسترسي به     ) 8(شماره  شماره
در مرحله بعد با توجه به وزن       . باشد  يم مشابه   ها  مسافرخانه وضعيت دسترسي براي اكثر اين       چراكهگردشگران نبوده است    

سپس بـا    تهيه كرديد    TOPSIS جدول شمارهمقدماتي مدل     ها  مسافرخانهمندي هر يك از        و ميزان بهره   ها  شاخصنسبي  
  ).10جدول شماره(شد  مشخص ها مسافرخانهانجام مراحل مدل، رتبه نهايي هر يك از 
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  AHP مدل از حاصله وزن همراه به شده يين تعيها  شاخصبه توجه باها  مسافرخانهيت وضع. 9 جدول شماره
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  4  4  5  4  5  4  4  6  4  6  5  3  194/0 قيمت
  1  1  3  3  3  3  4  4  3  5  6  8  173/0 مهمانسرا
  1  1  1  1  3  1  1  1  1  7  8  7  134/0 رستوران
  1  1  1  1  3  6  1  7  1  2  4  7  11/0 پاركينگ
  1  1  1  2  3  6  3  9  4  6  5  3  093/0 گردشگر
  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  8  076/0 سوئيت
  3  3  3  2  3  3  2  4  3  3  5  8  063/0 مهتعداد خد
  1  1  5  1  1  1  6  1  6  7  7  7  048/0 تلويزيون
  1  1  1  1  1  1  1  1  1  7  1  1  039/0 تلفن
  1  1  1  1  1  1  1  1  4  6  6  5  029/0 الندري
  1  1  1  1  1  1  1  1  3  5  5  6  023/0 سرويس
  4  3  4  7  6  7  5  7  4  5  5  2  018/0 دسترسي

  
  TOPSIS مدل جينتا اساس برها   مسافرخانهيينها يبند رتبه. 10جدول شماره

 اسالمي طارم قيداردلگ ميالد خيام فردوسي هجرود فرد سعدي اميركبير حافظ مسافرخانه

  079/0  078/0  173/0  115/0  238/0  332/0  249/0  473/0  22/0  528/0  563/0  694/0  ييوزن نها
  11  12  9  10  7  5  6  4  8  3  2  1  رتبه

  
ي هـا   مـسافرخانه  در رتبـه اول قـرار دارد و          694/0 نشان داد كه مسافرخانه حافظ با وزن         TOPSISنتايج حاصل از مدل     

هر سه مسافرخانه در بافت سنتي شهر و        . ي دوم و سوم هستند    ها  رتبهاميركبير و سعدي با اختالف ناچيز نسبت به هم در           
ترين امتيازات   مهمازجملهسرا، داشتن سوئيت و تعداد خدمه  فضاي مهمانكيفيت بهتر   . اند  قرارگرفتهنزديك ميدان انقالب    

تـرين    يينپـا ي اسالمي و طارم داراي      ها  مسافرخانهاز سوي ديگر    . باشد  يم ديگر   مسافرخانهمسافرخانه حافظ نسبت به دو      
  .باشند يمرتبه در بين ساير 

  

  
  TOPSIS مدل جينتا اساس برها   مسافرخانهيينها يبند  رتبهو پراكنش .3  شمارهشكل
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  يريگ جهينت
 شود يزندگي ماشيني قرن بيست و يكم بسيار احساس م  جديد دراي يدهعنوان پد گردشگري، به لزوم توجه جدي به مقوله

، زيرا با روند رو به تزايد فناوري و ماشيني شـدن            )1389قدمي و همكاران،     (يابد  يافزايش م  روز در دنيا    و اهميت آن روزبه   
كـرده  وابسته  ) عنوان محورهاي تحول    به(اختراعات و اكتشافات جديد كه انسان را به شهرها           گي در جوامع و گسترش    زند

 عنـوان  بـه در اين ميان عناصر اقـامتي      .  يك نياز اساسي و رفتار مشخص انساني بارز شده است          عنوان  به گردشگري   ،است
كنـد    يمـ هاي گردشـگر ايفـا        ينههز آن   تبع  به در ماندگاري و     يكي از اركان اصلي نظام گردشگري كه همواره نقش بارزي         

ي شـهر زنجـان صـورت گرفتـه     ها مسافرخانه و ها هتلي  بند  رتبه ارزيابي و    منظور  بهلذا اين پژوهش    . اهميت بسزايي دارد  
ربـط و همچنـين بـر اسـاس           يـه پرسـشنامه در دو سـطح بـراي گردشـگران و مـديران ذي               تهبدين منظور ابتدا با     . است

 از؛ انـد  عبـارت  بـراي هتـل   ها شاخصاين .  براي عناصر اقامتي مشخص گرديدمؤثري ها  شاخصالمللي    ينباستانداردهاي  
شـاپ،    يكـاف هزينه اقامت، دسترسي آسان، فضاي داخلي و خارجي هتـل، تعـداد سـوئيت، كيفيـت رسـتوران، پاركينـگ،                     

 هـا  مـسافرخانه ودك، فضاي سبز و سالن همايش و بـراي      خريد، ماهواره، پارك ك    سرويس، اينترنت، الندري، مركز     تاكسي
، كاركنـان يت، تعـداد    سـوئ ، داشـتن    گردشـگر عـداد   تينـگ،   پارك،  رسـتوران ي مـسافرخانه،    فضا،   اقامت ينههز از؛   اند  عبارت

يسه دودويي در مـدل تحليـل سلـسله مراتبـي وزن            مقاسپس با انجام    . يدسترسيس و   روم سرو ي،  الندر،  تلفنيزيون،  تلو
 بيـشترين تـأثير را   164/0ينه اقامت با وزن هز نشان داد كه ها شاخصيسه بين مقا.  تعيين شد ها  شاخصهر يك از    نسبي  

 دسترسي در كنار داشتن سوئيت و كيفيـت فـضاي هتـل از         نحوه. باشد  يمدر انتخاب گردشگران براي اقامت در هتل دارا         
ينه اقامـت بـا   هز نشان داد كه     ها  مسافرخانهي  ها  خصشايسه بين    مقا ينهمچن. شوند  يمي مهم محسوب    ها  شاخصديگر  
 در انتخاب گردشگران براي اقامت محـسوب  ها شاخصترين     مهم 174/0 فضاي مسافرخانه با وزن      بعدازآن و   194/0وزن  

 از مـدل    هـا   هتـل ي  بنـد   رتبـه  منظـور   بـه  بعـد    مرحلـه ، در   ها  شاخصبعد از مشخص شدن وزن نسبي هر يك از          . شود  يم
TOPSIS در ارتبـاط بـا      هـا   مـسافرخانه  و   هـا   هتلبراي اين منظور ابتدا با انجام مطالعات ميداني وضعيت          . اده گرديد  استف 
 در مـدل    هـا   هتـل ي نهـايي    بنـد   رتبه، فرايند   AHP مشخص گرديد سپس با اضافه كردن نتايج مدل          مدنظري  ها  شاخص

TOPSISافزار نرممرحله در  به  مرحله  Excelبـا  72/0له نشان داد كـه هتـل بـزرگ بـا وزن     نتايج حاص. يرفتپذ صورت 
اين هتل با قرار گرفتن در جاده تهران ضـمن          .  اول قرار دارد   رتبهي شهر زنجان در     ها  هتلاختالف فاحش نسبت به ساير      

ي مهمي همچون زيبايي ظاهري و فضاي داخل هتل، داشتن سـوئيت،            ها  شاخص ازنظراينكه دسترسي به آن آسان است       
ي آسيا و پـارك بـه   ها هتل.  برخوردار استها هتلشاپ، اينترنت و ماهواره از باالترين وزن را در بين ساير             يكافرستوران،  
  بـراي  TOPSIS همچنـين نتـايج حاصـل از مـدل        . ي بعـدي قـرار دارنـد      هـا   رتبـه   در 52/0 و   54/0ي  هـا   وزنترتيب با   
ي اميركبيـر و سـعدي بـا    ها مسافرخانهل قرار دارد و    در رتبه او   694/0 نشان داد كه مسافرخانه حافظ با وزن         ها  مسافرخانه

هر سه مـسافرخانه در بافـت سـنتي شـهر و نزديـك ميـدان                . ي دوم و سوم هستند    ها  رتبهاختالف ناچيز نسبت به هم در       
تـرين امتيـازات مـسافرخانه      مهمازجملهسرا، داشتن سوئيت و تعداد خدمه         كيفيت بهتر فضاي مهمان   . اند  قرارگرفتهانقالب  

يله وسـ   بـه  شده  انجامي  ها  پژوهشهاي پژوهش حاضر، ساير       با توجه به يافته   . باشد  يم ديگر   مسافرخانهحافظ نسبت به دو     
دهد كه نتايج پژوهش حاضر       يم پرداخته شد؛ نشان     ها  آن در بخش بررسي پيشينه به       كه  چنان  آنمحققان داخلي و خارجي     

، سـليماني مقـدم و اسـالمي    )1390(واحـد پـور و جعفـري     ،)1392 (يوسفي شهير و همكـاران هاي  تأييدي است بر يافته   
 و الوو    كرچـر  ،)2008(، خـادارو و سـيتانا       )1990(، آشورث و تنبريـگ      )1390(، وارثي و همكاران     )1387(موحد  ،  )1390(
هاي   يافتهبا  هاي اين پژوهش      ي كه يافته  ا  گونه  به) 2012(يوئن   ،)2011(، الي و وين     )2011(همكاران  ، شووال و    )2008(

تقويـت   ارائـه گرديـد كـه    پيـشنهادي  در پايان با توجه به موضوع و هدف پژوهش    . همسويي دارد  شده  انجامي  ها  پژوهش
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  مديريت عناصر اقامتي، باال    عرصهكارگيري نيروهاي متخصص و آكادميك در         ، به مشاركت شهروندان در امور گردشگري    
 .شوند يم محسوب ها آنترين  ز مهمها ا  و مسافرخانهها هتل  كيفيت خدماتبردن

گردشگري و نقش مهم عناصر اقـامتي در آن،         با توجه به ابعاد مطالعه صورت گرفته و ضرورت توجه بيشتر به مبحث              
  .شود ي ارائه موضع موجود تر سريعبهتر و   زير در جهت بهبود هر چهپيشنهادهاي

 و  در راستاي توسـعه گردشـگري      ها  آن پيشنهادهايتقويت مشاركت شهروندان در امور گردشگري و استفاده از           -
 .بهبود خدمات مراكز اقامتي

 . مديريت عناصر اقامتيعرصهكارگيري نيروهاي متخصص و آكادميك در  به -

 خـدماتي   هـاي   يسها در سطح استان ونيز با توجه به پايين بودن كيفيت سرو             با توجه به كثرت تعداد مسافرخانه      -
 .رسد يها جهت اسكان ضروري به نظر م ت خدمات آن كيفيبردن باال ،مراكز اين

مهـم  ي هـا  و كنـار جـاده   در شهر  پذيرائي و اقامتي يها  مشاركت دادن بخش خصوصي در رابطه با ايجاد محل         -
 .وام بانكيو گردشگري با ارائه تسهيالت، از قبيل زمين 

 .دن شرايطي جهت رزرو اينترنتي فراهم كرمنظور به ها مسافرخانه و ها هتلايجاد وبالگ تخصصي براي تمام  -

 ايـران منظور برخورد بهتـر بـا          آموزشي براي مديران و كاركنان واحدهاي اقامتي و پذيرائي به          يها  ايجاد كالس  -
 .جهانگردان  وگردان

 .وآمد شهر زنجان  گردشگري در مراكز پررفتيرسان  اطالعيايجاد مراكز دائم -

 ها و نظـارت بـر اجـراي          و كنترل دائمي آن    راهي ميان پذيرائي   ها و بهبود واحدهاي     افزايش كمي و كيفي هتل     -
 .موازين بهداشتي در اين مراكز

 ماننـد ايجـاد   خارج كردن زنجان از گردشگري فصلي با ارائه راهكارهاي مناسب گردشگري در فصل زمـستان                 -
 . منطقه در اسكيهاي يستپ

  
  منابع

نفعان از آثار و پيامـدهاي توسـعه گردشـگري در نـواحي               يل درك ذي  تحل) 1394(اكبريان رونيزي، سيدرضا و بدري، سيد علي         )1
 .47-62.، صص38، شماره13، دوره1394منطقه لواسانات، فصلنامه جغرافيا و توسعه، بهار : روستايي نمونه موردي

 .انتشارات سمت: گردشگري ماهيت و مفاهيم، تهران ) 1385(پاپلي يزدي، محمدحسين و سقايي، مهدي  )2

ريزي و مديريت گردشگري شهري، چاپ هفتم، اصفهان، انتشارات  اي بر برنامه    ، مقدمه )1388(عود و اكبري، محمود     تقوايي، مس  )3
 .پيام علوي

هـاي    ي پـارك  مكـان -ارزيابي تناسـب فـضايي    ) 1389 ( محسن ،احدنژاد ؛ اصغر ،زماني اكبري ؛ شهريور ،روستايي ؛راضيهتيموري،   )4
، دوره 1389، فـضاي جغرافيـايي اهـر، تابـستان     ) تبريز2اي منطقه  هاي محله پارك: مطالعه موردي (GISشهري با استفاده از  

  .137-168.، صص30، شماره10
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