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Abstract
Nowadays, the tourism industry is known as one of the main pillars of economic
growth in the world. many countries with different approaches focus on this
industry as the main source of foreign exchange income, job creation, social
justice, cultural growth, increasing welfare and also as an opportunity for
development of private sectors and infrastructure structures. Among these,
identify and determine the potential areas for investors is a critical condition in
tourism development. To achieve this goal, its necessary to prioritize these
potential areas based on various criteria, including the identification of superior
tourism areas in terms of investment priorities.
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Extended abstract
1. Introduction
Investment in the tourism industry plays
an important role in economic growth. In
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many countries, tourism is a major source
of earning foreign currency, a suitable
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platform for the development of the
private sector, a means to expand
infrastructures and an effective way to
improve employment rate, social justice,
cultural growth and welfare. With its
diverse types and categories, tourism is
expected to become the leading economic
activity all around the globe in the first
quarter of the 21st century and it is
currently the most important and
profitable trade in the world (Habibi and
Safdarnejad, 2015). In this modern age,

2. Methods
This study is a descriptive-analytical and
applied research. The required data were
collected by survey and field work. The
views and theories related to tourism and
its types were studied via library research.
Then, the related literature, concepts and
keywords as well as the indices related to
the study sample were examined and
finally the research indicators were
identified. According to a 2016 census, the
statistical population of Nahavand City is
178,787.
The questionnaire developed for this study
used comparative grading (0=no impact,
1=very low impact, 2=low impact, 3=high
impact, 4=very high impact) based on the
5-point Likert scale. The sample

3. Results
Since the correlation coefficient in the
CFA test is less than 0.005, there is a
strong
correlation
between
the
independent and the dependent variables.

countries that care and plan for their
economic development see the tourism
industry as a necessity (Satriwan, 2015: 10).
With its many potentials and tourist
attractions, Nahavand City is one of the
most appealing areas for both tourists and
investors. This study sought to find out
which indicators have the greatest impact
on the prioritization of sample tourist
areas in Nahavand City.
population, consisting of 30 individuals,
included two groups: (1) academic experts
and (2) urban managers, urban planners
and municipality employers. The former
group consisting of 15 individuals were
interviewed in-person and the latter
group, also consisting of 15 individuals,
filled out the questionnaire.
The confirmatory factor analysis (CFA) test
in the SPSS software and the DEMATEL
method were used to achieve the research
goals and to analyze the descriptiveanalytical status of the developed
questionnaire.
Finally,
after
summarization of the results and
resolution of all ambiguities, certain
solutions, suggestions and strategies are
presented at the end of the paper.
Therefore, the obtained coefficient can be
applied to Nahavand City. Obtainment of
the factors in all areas indicates a
moderate correlation and a positive
relation.

Component matrixa
Component
Sample
site in
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site in

Gian

Malusan

Farsban
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Component matrixa
Gamasiab
Fountainhead

Abouzar
Hill

Soil and geologic
resources

0.682

0.388

0.120

Environmental,
economic and social
effects

0.629

0.388

-0.278

0.617

0.464

0.501

0.478

Functional scale

0.484

0.440

Large population
hubs

0.433

0.234

Compatibility of
surrounding land uses

0.492

Infrastructures,
facilities and energy
resources

Natural hazards

-0.102

0.284

0.105

-0.326

-0.142

0.198

0.267

0.229

0.203

-0.645

0.181

0.298

0.450

-0.592

0.252

0.301

0.147

Proximity to support
service centers

-0.361

0.563

0.339

0.352

Variety of climatic
attractions suitable for
tourism activities

0.544

-0.552

Social and economic
security

0.287

Easy access

0.283

-0.264

0.594

0.262

0.139

0.525

0.375

-0.240

0.442

Habitat quality and
diversity of animal
species and vegetation

Participation and
support of the local
community in
establishing tourism
activities
Advertising and
marketing

0.284

0.247
0.164

0.228

0.604

-0.373
-0.318

0.283

-0.155

-0.125
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Component matrixa
Proximity and
diversity of the
surrounding touristic
routes and attractions

0.248

Motivation of the
private sector
Sufficient land area
for future developments

-0.506

0.152
-0.209

0.320
0.386

-0.666

0.142

-0.627

0.279

0.472

0.428

4. Conclusion
This study examined tourism investment
opportunities in a number of selected
areas in Nahavand City. The results
showed that the highest investment
priorities are Gamasiab Fountainhead,
Abouzar Hill, Gian, Malusan and Farsban
respectively. As the first priority for
investment in the tourism industry of
Nahavand City, Gamasiab Fountainhead
attracts many tourists from all over Iran
and even other countries each year due to
its well-known reputation. The favorable
climate, the favorable views and the
diversity of its plant and animal species on
the one hand and the suitable access
infrastructures and energy facilities on the
other have made Gamasiab Fountainhead
highly prosperous in this industry. The
social
security
and
acceptable
participation of the local community in
tourism activities are among the
advantages of this area. Being located in
the urban area of Nahavand City, Abouzar
Hill has a lot of potential in terms of
tourism investment. Proximity to support
service centers, the existing energy and
access infrastructures as well as the
security and participation of the local
community in tourism activities are
among the advantages of this area. The
commanding view of the area toward the
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city and the surrounding natural elements
have provided this area with a favorable
landscape. Therefore, this area was
introduced as the second priority for
making tourism investments in Nahavand.
Due to the existence of Gian Fountainhead
and dense forestry, Gian has suitable
natural conditions. Good advertisement
practices and its historical brand have
increased the values of this area. Qualities
such as a good landscape, climatic
attractions and the diversity of the plant
and animal species are among the
prominent features of Gian. In addition,
the
existing
access
and
energy
infrastructures add to the investment
opportunities of the area. Considering
these features, Gian was selected as the
third priority for tourism investment. As
the fourth investment priority in the field
of tourism in Nahavand city, Malusan has
favorable features such as a good
landscape, diverse plant and animal
species and general security. However,
due to its distance from population hubs
and lack of suitable and sufficient land for
further developments, it did not rank any
higher in the prioritization. Finally,
Farsban was identified as the last priority
for reasons such as limited available lands
for further tourism developments, long
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distance from population hubs and
infrastructural constraints despite its
natural attractions.
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چکیده
سرمایهگذاری در حوزهی گردشگری بهعنوان منبع درآمد کشورها محسوب میشود؛ به دلیل آنکه واردات ارز به
داخل کشور و ایجاد اشتغالزایی و آموزش نیروی کار در زمان کوتاه ،موجب شده تا کشورها بیشترین سرمایه و
بودجهی خود را به صنعت گردشگری اختصاص دهند .بسیاري از کشورهاي جهان ،این صنعت را به عنوان منبع
اصلی درآمد ارزي ،اشتغال زايی ،ايجاد عدالت اجتماعی ،رشد فرهنگی ،افزايش سطح رفاه و نیز عرصه ای براي
رشد بخش خصوصی و وسیلهای براي توسعه ی ساختارهاي زيربنايی موردتوجه قرار دادهاند .در این میان یکی
از مهمترین شرطهای الزم برای توسعه ی گردشگری ،شناسایی جایگاه مناطق مستعد ازنظر پتانسیلهای
گردشگری و اولویتبندی آنها بر اساس معیارهای مختلف و ازجمله شناسایی مناطق نمونه ی گردشگری از
منظر اولویتهای سرمایهگذاری است .این پژوهش با توجه به ظرفیتهای عظیم تاریخی و طبیعی شهرستان
نهاوند در استان همدان ،به ارزیابی وضعیت مناطق گردشگری آن برای سرمایهگذاری میپردازد .در این پژوهش،
روش گردآوری دادهها بهصورت پیمایشی – میدانی است .که پس از استخراج شاخصهای مهم در بخش مبانی
نظری ،به تعیین وزن شاخصها از طریق پرسشنامه پرداختهشد و در ادامه با استفاده از آزمون آماری تحلیل

کلیدواژه ها:
پتانسیلهای گردشگری،
سرمایهگذاری ،شهرستان نهاوند

عاملی و فن دیمتل تحلیل شد ..نتایج تحقیق نشان میدهد ،مناطق نمونه شهرستان نهاوند به ترتیب منطقه ی
نمونه ی سراب گاماسیاب ،تپه ی ابوذر ،پردیس گیان ،پردیس ملوسان ،پردیس فارسبان دارای اهمیت و ارزش
است .یکی از این عوامل مهم در دستیابی به هدف تحقیق ،انگیزهبخش خصوصی است .عوامل اصلی و علی
هم چون اثرات زیستمحیطی ،اقتصادی و اجتماعی ،مقیاس عملکردی ،سازگاری کاربریهای پیرامون ،وجود
زیرساختها ،تأسیسات و منابع انرژی ،نزدیکی به مراکز خدماتی پشتیبانی ،تنوع و جاذبههای اقلیمی مناسب
فعالیت های گردشگری ،وجود امنیت اجتماعی و اقتصادی و دسترسی مناسب نقش مهمی را در جذب
سرمایهگذاری و دستیابی به پتانسیلهای گردشگری شهرستان نهاوند دارد.
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مقدمه
اصوال ا توسعهی اقتصادی در هر کشوری نیازمند

تجارت جهان است (حبیبی و صفدر نژاد .)1394 ،در

سرمایه گذاری در بخش ها و فعالیت های مختلف

دنیای امروز ،کشورهایی که به توسعهی اقتصادی

اقتصادی آن کشور است و بدون سرمایه گذاری در

خود میاندیشند به صنعت گردشگری بهعنوان یک

طرح های زیربنایی و روبنایی نمی توان انتظار

ضرورت مهم مینگرند ) .)Satriwan,2015:10این

گسترش اشتغال ،تولید و رفاه اقتصادی را داشت .در

صنعت نقش بسیار مهمی در رفاه اجتماعی و

این میان ،سرمایه گذاری در زیرساخت های

اقتصادی جوامع میزبان ایفا میکند (Walker

گردشگری و استفاده از توان های بالقوه منطقه ای

) .andWalker,2011:21شناسایی نواحی مناسب

به منظور جذب گردشگر ،یکی از راه های مناسب

برای توسعه فعالیتهای گردشگری ،از مهمترین

نیل بدین منظور است (حسن نژاد و همکاران:1393،

موضوعها برای برنامهریزی گردشگری است (فرج

 .)89کشورهایی که فاقد مواد معدنی و طبیعی است

زاده اصل .)11 :1394 ،بارونق و گسترش جهانی این

در واحدهای مختلف سرزمینی برای جذب گردشگران

صنعت ،کشورهای درحالتوسعه اهمیت گردشگری

ملی و فراملی ،ارتقای سرمایه های اقتصادی،

را بهمنزلهی عاملی مهم در توسعهی اقتصاد

اجتماعی و پیشرفت های علمی -فناوری (

منطقهای درک کردهاند Yang and Fik ,

 )Cibinskiene,201۵:106در صنعت گردشگری

) .)2014:144اجرای سیاست توسعهی گردشگری

سرمایه گذاری می کنند .سرمایهگذاری بهعنوان

باید بر اساس پتانسیلها ،مشارکت نیروی انسانی،

اصلیترین عامل تحرک و توسعهی مشارکت در

منابع فیزیکی و دیگر منابع باشد ،در غیر این صورت،

بهبود و توسعهی گردشگری مطرح است .صنعت

برنامهی

بود

گردشگری ازجمله زیر بخشهای اقتصادی است که

) .)Thabet,2012:364این روند صعودی و مسائل

و همچنین نیاز به گردشگری عنوان یک کاالی

سبب شده که در سالهای اخیر به فنها ،مدلهای

اساسی در جوامع امروزی ،دارای فرصتهای زیادی و

جامع و راهبردی توجه خاص شود Jerry Ho et

روبه رشدی است که عالوه بر پتانسیل جذب منابع

) .)al,2011:17بهطورکلی عوامل مؤثر بر رونق

مالی ،به نظر میرسد که سرمایهگذاری در این حوزه
از توجیه اقتصادی نسبتا ا باالیی نیز برخوردار باشد

گردشگری تابع دو عامل جاذبه و زیرساخت است.
بنابراین برای رونق گردشگری ،این دو عوامل الزم و

(رفیعی دارانی و براتی.)111 :1393 ،

ملزوم یکدیگراست .سطحبندی جاذبهها و توانهای

به دلیل ارتباط با بخشهای مختلف و تنوع اقتصادی

سرمایهگذاری در صنعت گردشگری نقش به
سزایی در رشد اقتصادی کشورها داشته و بسیاری
از کشورهای جهان ،این صنعت را بهعنوان منبع
اصلی درآمد ارزی ،اشتغالزایی ،عدالت اجتماعی،
رشد فرهنگی ،افزایش سطح رفاه و نیز میدانی برای
رشد بخش خصوصی و وسیلهای برای توسعهی
ساختارهای زیربنایی موردتوجه قرار دادهاند .آنچه در
این مقوله از اهمیت اساسی برخوردار است ،آن
است که گردشگری با تمامی انواع و اشکالش در
حال تبدیلشدن به فعالیت اقتصادی پیشتاز در
جهان در ربع اول قرن  21و مهمترین و سودآورترین
237

گردشگری

موفق

نخواهد

جهانی مرتبط با پیچیدگیهای صنعت گردشگری

گردشگری ،معیاری برای تعیین زیرساختهای الزم ،
ارائهی خدمات و امکانات برحسب توان جاذبهی
گردشگری است (مودودی ارخودی.)84:1397 ،
امروزه از گردشگری بهعنوان گذرگاه توسعه یاد
میشود (قادرمرزی و همکاران ،)113: 1394،که با
ماهیتی چندبعدی ،عالوه بر تأمین نیاز گردشگران،
باعث تغییرات عمدهای در سیستم جامعه میزبان
میگردد) .) Day and et al, 2012 : 657در این میان،
شناسايی منابع و پتانسیلهای گردشگري و همچنین
زیرساختهای موردنیاز آن مستلزم وجود يک سند
راهبردي چند سطحی در هدايت سرمايه بخش

حسن سجادزاده ،محمد بشیر رباطی ،علیرضا زنگنه ،اسما کیانی علی آبادی .ارزیابی پتانسیلهای گردشگری با رویکرد جذب سرمایهگذار(نمونه¬ی
موردی :شهرستان نهاوند)
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خصوصی است .در اين خصوص ،تدارک شرايط

ازلحاظ جاذبههای فرهنگی ،تاریخی و زیرساختهای

مناسب سرمایهگذاری بهویژه تهیهی دادههای جامع

گردشگری سطحبندی کردند .نتایج نشان میدهد با

و کامل از فرصتهای سرمایهگذاری موجود و آگاهی

توجه به معیارهای در نظر گرفتهشده برای

بخشی به سرمایهگذاران ،مشوقی براي آنان است،

سطحبندی شهرستانها ،شهرستانهای اصفهان،

تا با تهیهی مقدمات مالی ،طرحهای گردشگري را بر

شاهینشهر و کاشان به ترتیب در سطح یکتا سه

عهده گیرند .واضح است که اداره وسايل تفريحی و

ازنظر داشتن زیرساختهای گردشگری قرار دارند و

آسايش گردشگران براي جامعه محلی بهوسیلهی

با ترکیب دو مدل یادشده ،شهرستان اصفهان و

بخش عمومی يا خصوصی ،مستلزم برآورده شدن

کاشان به ترتیب بهمثابه نواحی اول و دوم

میل به منافع ناشی از بخش گردشگري است.

گردشگری بیشترین امتیاز را به خود اختصاص

بنابراین ،اگر سرمایهگذاری گردشگری بهصورت

دادهاند .خوشنظر و همکاران ،)1392( ،در پژوهشی

مطلوب برنامهریزی و مدیریت نشود؛ منجر به

معیارهایی چون مستعد بودن منطقه ،چشمانداز

افزایش هزینههای نگهداری زیرساختها ،افول

زیبا ،توجه مسئوالن به اشتغالزایی ،دسترسی

میزان بازدیدکنندگان و افزایش تورم میشود .حضور

آسان ،محیطی آرام ،امنیت اجتماعی ،آگاهی باالی

سرمایهگذاری گردشگری ،افزایش میزان درآمد،

مردم منطقه ،مهماننوازی و ایجاد نمایشگاه اظهار

گسترش تولید ،ارتقا و بهبود رفاه اجتماعی ،کاهش

داشتند که در مناطق نمونهی گردشگری شهرستان

میزان بیکاری و مشاغل کاذب ،اشتغال مستقیم در

سمیرم به ترتیب آبشار سمیرم ،زی دین علی و ونک

گردشگری در مراکز اقامتی شهرستان نهاوند مانند

شرایط بهتری برای سرمایهگذاری دارند .نوری و تقی

آژانسهای

زاده ،)1393( ،در مطالعهای با استفاده از فن

مسافرتی ،جاذبههای گردشگری ،راهنمای تور ،ادارات

تاپسیس به اولویتبندی مناطق نمونه گردشگری

دولتی و گردانندگان تور دارد؛ عالوه بر این

قطب گردشگری قصر شیرین پرداختهاند ،که بر این

بهصورت

اساس آبشار پیران ،سراب گلین و چهار قابی مناطق

غیرمستقیم اثرگذاری مثبتی دارد و رقابت بین

نمونه برتر قطب گردشگری قصر شیرین معرفی

نمونههای گردشگری را ارتقا دهد و در عرصهی

شدند .ضرابی و همکاران ،)1393( ،زیرساختهای

اقتصادی محرک مثبتی باشد و نقش به سزایی در

گردشگری را در مقصد اکو توریستی بند ارومیه را

توسعهی شهری ایفا کند و امنیت پایدار را در

تحلیل کردند که نتایج نشان میدهد هرچه میزان

گردشگری ایجاد کند .شهرستان نهاوند با داشتن

تبلیغات افزایش یابد ،به همان اندازه میزان

پتانسیلها و جاذبههای فراوان گردشگری نظیر:

گردشگران ورودی افزایش مییابد .جاللی و خادم

سرابها ،مناطق تاریخی و ...یکی از پرجاذبهترین

الحسینی ،)1394( ،مناطق نمونه گردشگری استان

هتلهای

شرکتهای

اپراتورهای

حملونقل

حملونقل،

و

بانکداری

مناطق گردشگری برای گردشگران و سرمایه گذاران

کرمان را سطحبندی کردند .نتایج تحقیق آنها نیز

این حوزه است .با عنایت به موضوع پژوهش حاضر

نشان میدهد از میان عوامل در نظر گرفتهشده برای

و مباحث مطرحشده در این زمینه ،پژوهش حاضر

سطحبندی مناطق نمونه ،عامل زیرساخت اقامتی-

در پی پاسخ به سؤال ذیل است :کدام شاخصها

فرهنگی ،مؤثرترین و عامل تأمین سوخت ،کم

بیشترین تأثیر را در اولویتبندی مناطق نمونه

اثرترین بودهاند .اکبری و همکاران، )139۵( ،کارایی

شهرستان نهاوند و جاذب گردشگری دارد؟

نسبی شهرستانهای استان آذربایجان شرقی را در

در این قسمت

به بررسی تحقیقات گذشته

مرتبط با موضوع تحقیق پرداخته میشود :شماعی و
موسی وند ،)1390( ،شهرستانهای استان اصفهان را

بخش زیرساختهای گردشگری سنجیده است.
نتایج این پژوهش نشان داد در بین شهرستانهای
استان آذربایجان شرقی ازلحاظ زیرساختهای
گردشگری به ترتیب شهرستانهای تبریز ،مراغه و

حسن سجادزاده ،محمد بشیر رباطی ،علیرضا زنگنه ،اسما کیانی علی آبادی .ارزیابی پتانسیلهای گردشگری با رویکرد جذب سرمایهگذار(نمونه¬ی
موردی :شهرستان نهاوند)
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میانه با بیشترین میزان کارایی ،جایگاه اول تا سوم و

بستگان ،تمدد اعصاب و استراحت ،عوامل تأثیرگذار

شهرستانهای هشترود ،ورزقان و چارو ایماق با

بر انتخاب مقصد است .دومنیگز و همکاران ،)2014(،

کمترین میزان کارایی ،جایگاه هفدهم تا نوزدهم را به

نیز در پژوهشی بر رقابتپذیری مقاصد گردشگران

خود اختصاص دادهاند .عیسی لو و همکاران ،)1396(،

و مقایسه دو کشور اسپانیا و استرالیا تمرکز کردند و

سطح برخورداری شهرستانهای استان مرکزی را

نتایج حاصل از پژوهش آنها نشان میدهد که در

ازلحاظ زیرساختهای گردشگری سنجید .نتایج

استرالیا کیفیت خدمات ،برندهای تجاری و

نشان میدهد شهرستان اراک ،ساوه و خمین در

زیرساختهای مناسب ،اهمیت زیادی برای جذب

رتبههای نخست و شهرستانهای خنداب و فراهان

گردشگر دارند .همچنین آبوهوا و ساختارهای محلی

در رتبههای آخر قرار دارند .مودودی ارخودی و

و بومی ،مهمترین موضوع در جذب گردشگر در

همکاران ،)1397( ،اولویت جاذبههای گردشگری

اسپانیا است.

بیرجند را شناسایی کردند .بر اساس نتایج نهایی
تحلیل خاکستری ،باغ اکبری بهترین رتبه را دارد و
قلعه بیرجند و بند امیر شاه در رتبه بعدی قرار دارند.
محمد

و

موحد

جمیل

،)2012(،در

پژوهشی

اولویتبندی مقصد گردشگری را بر اساس انگیزهی
گردشگران در مالزی بررسی و تحلیل کردند .نتایج
این پژوهش نشان میدهد که بازدید دوستان و

 1ادبیات موضوع

تحقیقات ذکرشده دارد ؛ بهرهگیری از فن دیمتل و
آزمون تحلیل عاملی است و عالوه بر این بهکارگیری
و شاخصهای استخراجشده در پنج منطقهی
نمونهی گردشگری موردبررسی قرارگرفته است که
در پژوهشهای گذشته انجامنشده است.
در قیاس ،با سایر فعالیتها ایجاد خواهد شد .با این
اوصاف ابعاد اصلی گردشگری شامل ابعادِ  اجتماعی،

 1.1ابعاد اصلی گردشگری

کارکردی ،محیطی ،اقتصادی و فرهنگی است (ابراهیم

شناخت ابعاد مختلف گردشگری از این نظر مهم
است که میتوان با تکیه بر آن اوالا ،پدیدههای
مختلف طبیعی و انسانی مورد توجه قرار میگیرند،
ثانیاا :با بهرهگیری از هر یک از آنها میتوان کانونهای
جدیدی از گردشگری را به وجود آورد .این موضوع از
بعد مزیتهای نسبی در قیاس با دیگر فعالیتها نیز
قابل توجه است زیرا :پدیدههای طبیعی و انسانی
جاذب گردشگری متنوع ،در فضای ملی و بینالمللی
گسترده است .بهرهگیری از آنها بر خالف سیاست
قطب تنها به شکوفایی و توسعهی کانونهای
توسعه کمک نمیکند چه بسا که کانونهای توسعه
نیافته و در انزوا قرار گرفته نیز فرصت توسعه
مییابند و این امر تعادل فضایی و مکانی را در

گسترهی ملی به دنبال خواهد داشت.با توجه به
انتقال قدرت خرید از مبدأ به مقصد ،هر یک از
کانون های جدید منتفع خواهند شد .تولیدات
مقصد به ویژه صنایع دستی جان تازهای خواهند
یافت .فرصتهای جدید از اشتغال با هزینهی کمتر
239

مهمترین تفاوتی که تحقیق حاضر با دیگر

زاده.)68 :1391 ،

 1.2مناطق نمونه گردشگری
محدودههایی هستند که به دلیل وجود جاذبههای

مهم گردشگری و پتانسیلهای توسعه ،قابلیت
احداث مجموعهای از تأسیسات گردشگری بهمنظور
ارائهی کلیهی خدمات و کاالهای موردنیاز گردشگران
در یک مکان واحد را دارد .محل ایجاد منطقه نمونه
گردشگری میتواند در جوار جاذبههای و یا در تعامل
متناسب با آنها باشد (.)Tsai & et al., 2010: 11
منطقهی نمونهی گردشگری دارای سطحبندی است
که منظور از سطح و دامنهی اثرگذاری منطقهی
نمونه ازنظر ترکیب و تنوع جاذبهها ،خدمات و میزان
جذابیت آن برای طیفهای مختلف گردشگری است
(ضیایی و همکاران .)8۵ :1393 ،این مناطق بر
اساس ظرفیت در چهار سطح بینالمللی ،ملی،
استانی و محلی تعیین میشوند (شماعی و همکاران،
.)28 :1390

حسن سجادزاده ،محمد بشیر رباطی ،علیرضا زنگنه ،اسما کیانی علی آبادی .ارزیابی پتانسیلهای گردشگری با رویکرد جذب سرمایهگذار(نمونه¬ی
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سزایی دارد؛ چرا که تقاضای خدمات مورد نیاز برای

 1.3انواع گردشگری تقاضا محور
گردشگری انواع مختلفی دارد و شناخت انواع

گردشگران مختلف ،یکسان نیست.

گردشگری برای برنامه ریزی در این عرصه اهمیت به
جدول 1تعار ی ف انواع گردشگر ی

انواع گردشگری
گردشگری طبیعی
یا اکوتوریسم

منبع

تعریف
در بستر طبیعت صورت میپذیرد که هدف آن داد و
ستدهایی بین جهانگرد و محیط زیست است که در آن به
محیط زیست آسیب وارد نشود.

گردشگری

به آن بخش از گردشگری اطالق می شود که بیشتر به

فرهنگی

جاذبههای فرهنگی توجه دارد.
برای شناخت تمدن ،فرهنگ ،آداب و رسوم و سنتهای یک

گردشگری تاریخی

گروه ،جامعه ،شهر یا یک کشور از طریق بازدید بناهای
باستانی انجام میشود.

گردشگری
عشایری
گردشگری
روستایی
گردشگری
کشاورزی
گردشگری پزشکی
و سالمت

(صارمی نائین.)1 :1382 ،

(قرخلو.)9 :1386 ،
(یغفوری و همکاران،
.)1392

جلوههای طبیعی و انسانی موجود در محیط زندگی عشایر،
این گروه را بهعنوان یکی از جاذبههای خاص و چشمگیر

)(Sharply, 2002: 332

گردشگری مطرح کرده است.
گردشگری روستایی موجب رشد اقتصادی ،ایجاد تنوع و
ثبات در اشتغال و گسترش مبنای یک اقتصاد منطقهای

((Sharply, 2002:332

میشود.
گردشگری کشاورزی از جمله راهبردهایی است که در چند
دهه اخیر برای متنوع ساختن اقتصاد روستایی و توسعه

()Sun, 2011 :41

پایدار روستایی مطرح شده است.
استفاده از خدماتی که به بهبود یا افزایش سالمتی و افزایش
روحیه فرد (با استفاده از آبهای معدنی ،آب و هوا یا

)(WTO,2016

مداخالت پزشکی) منجر میشود.
از این رو بسیاری از کشورها با سرمایه گذاری فراوان اثرات و

گردشگری ورزشی

فواید این گونه گردشگری را بخوبی جذب نموده و از آن به
عنوان منبعی مهم برای بهبود وضعیت اقتصادی ،اجتماعی و

()Emery,2010:170

سیاسی استفاده می کنند.
یک واحد جغرافیایی ،اقتصادی و اجتماعی که مشتمل بر
گردشگری

شرکتها ،سازمان ها ،فعالیتها و ...است و برای سرویس دهی

زمستانی

یا خدمات رسانی به گردشگران ،نیازمند فعالیتها و ورزش

()Beyazit,2010:679

های زمستانی و اطمینان از برف کافی در محدوده است.

حسن سجادزاده ،محمد بشیر رباطی ،علیرضا زنگنه ،اسما کیانی علی آبادی .ارزیابی پتانسیلهای گردشگری با رویکرد جذب سرمایهگذار(نمونه¬ی
موردی :شهرستان نهاوند)
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انواع گردشگری
گردشگری
تفریحی یا گذران
اوقات فراغت
گردشگری
آموزشی و فرهنگی

Journal of Tourism Planning and Development

منبع

تعریف
این نوع گردشگری شامل افراد یا گروه هایی است که برای
استفاده از تعطیالت ،تفریح ،استراحت ،میزان درآمد ،سطوح

(فرجی راد و آقاجانی،

آموزش ،میزان جمعیت ،درصد شهرنشینی ،طول مدت

.)70: 1388

تعطیالت و اوقات فراغت در رابطه است.
این نوع گردشگری برای آشنایی مواریث فرهنگی و هنری،
آداب و رسوم ،بناها و آثار تاریخی با هدف های آموزشی،
تحقیقاتی و پژوهشی ،صورت می گیرد.

(فرجی راد و آقاجانی،
.)70: 1388

از نمونه های پرطرفدار و رایج این نوع گردشگری می توان به
گردشگری

موارد زیر اشاره نمود :اسنورکلینگ ،پیاده روی و طبیعت

ماجراجویانه

گردی در مناطق ناشناخته ،اسب سواری ،دوچرخه سواری در

(www. eghamat24.
)com

سطح متوسط ،غواصی
گردشگری
خالق
گردشگری بوم
گردی و اقامتی

شکل پایداری ازگردشگری است که فرصت توسعه
ظرفیتهای خالقانه را ،ازطریق مشارکت فعال در دورهها و
تجارب یادگیری خاص یک مقصد گردشگری ،فراهم میسازد.

& Richards
).)Raymond, 2000

مشارکت تمامی اعضای جامعه (نه فقط نخبگان محلی)،
مالکیت کامل بر منابع ،نقش مدیریتی جامعه ،بهره مندی

).)Tasen,2005:336

همگانی از منافع و تعامل بیشتر جامعه است.

 2روش شناسی تحقیق
با توجه به موضوع و ماهیت تحقیق حاضر ،بهصورت

سه=اثرگذاری زیاد؛ چهار= اثرگذاری خیلی زیاد) و

توصیفی – تحلیلی و ازلحاظ هدف کاربردی هست.

طیف لیکرت پنج گزینهای(خیلی کم تا خیلی زیاد)

روش گردآوری دادهها بهصورت پیمایشی – میدانی

است .حجم نمونه در این پژوهش دودسته است.

است .و بعد از مراجعه به منابع کتابخانهای به

نمونهی آماری شامل؛ بررسی نظرات و دیدگاههای

بررسی ایدهها ،دیدگاهها و نظریههای مرتبط با

جامعهی دانشگاهی و متخصصان شهری شاغل در

گردشگری ،انواع گردشگری پرداخته شد و مفاهیم

مراکز علمی بهصورت مصاحبه تخصصی است الزم

و دیدگاهها و پیشینه تحقیق کلیدواژگان اصلی

به یادآوری است در حوزهی تخصصی  30نفر

تحقیق و دیدگاههای پیرامون آنها ،شاخصهای

بهعنوان حجم نمونه در نظر گرفتهشده که  1۵نفر

گردشگری مرتبط با نمونههای مطالعاتی موردبررسی

از بین جامعهی دانشگاهی و متخصصان شهری1۵ ،

قرار گرفت و درنهایت شاخصهای تحقیق استخراج

نفر از بین مدیران و برنامه ریزان شهری و منطقهای

میشود .ساکنین شهرستان نهاوند بر اساس نتایج

و کارکنان شهرداری بومی ،تجانس وجود داشته

حاصل از سرشماری عمومی نفوس و مسکن

باشد ،که جهت جمعآوری دادههای الزم از ابزار

شهرستان نهاوند در سال  139۵حجم جامعه آماری

پرسشنامه استفاده شد .درنهایت بعد از جمعبندی

ساکنین شهر برابر  178,787نفر است.

نتایج حاصل از پژوهش ،پاسخ به ابهامات و

پرسشنامهی تخصصی بهصورت مقایسهای(صفر=
بیاثر؛ یک=اثرگذاری خیلی کم؛ دو= اثرگذاری کم؛
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وضعیت توصیفی -تحلیلی پرسشنامهها از آزمون
تحلیل عاملی تأییدی با کمک نرمافزار  spssو فن
دیمتل بهره گرفته شد.

جدول 2شاخص ها و مع ی ار ها ی سرما ی ه گذار ی در مناطق نمونه و پرد ی س ها ی گردشگر ی مستخرج از مطالعات نظر ی

ردیف

شاخصها

1

دسترسی مناسب

2

نزدیکی به مراکز خدماتی پشتیبانی

3

همجواری و تنوع محورها و جاذبههای گردشگری
پیرامون

4

سازگاری کاربریهای پیرامون

۵

وجود زیرساختها ،تأسیسات و منابع انرژی

6

تنوع و جاذبههای اقلیمی مناسب فعالیتهای
گردشگری

7

وجود امنیت اجتماعی و اقتصادی

8

تبلیغات و بازاریابی

9

وجود زمین کافی و امکان توسعه آتی

10

انگیزهبخش خصوصی

11

مقیاس عملکردی

12

مشارکت و همراهی جامعه محلی در ایجاد
فعالیتهای گردشگری

13

وجود قطبهای بزرگ جمعیتی

14

اثرات زیستمحیطی ،اقتصادی و اجتماعی

1۵

کیفیت زیستگاه و تنوع گونه جانوری و پوشش گیاهی

16

منابع خاک و زمینشناسی

17

مخاطرات طبیعی
منبع  :مطالعات نگارندگان1399 ،
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 2.1محدوده معرفی
شهرستان نهاوند با مساحتی در حدود 1۵3۵

تویسرکان ،از شمال غرب و غرب به استان کرمانشاه،

کیلومترمربع در جنوب غربی استان همدان واقعشده

از جنوب و جنوب شرق به استان لرستان و از شرق

است .این شهرستان از شمال به شهرستان

به شهرستان مالیر محدود میگردد.

نقشه  -1موقعیت جغرافیایی شهرستان نهاوند

مناطق نمونهی گردشگری در شهرستان نهاوند ارائهشده است :
جدول 3خصوص ی ات مناطق نمونه و پرد ی س گردشگر ی شهرستان نهاوند

محدودههای پیشنهادی
منطقه نمونه سراب

مساحت
(هکتار)

فاصله تا مرکز نهاوند

19

 20کیلومتری نهاوند

منطقه نمونه تپه ابوذر

120

جنوب شهرستان نهاوند

پردیس گیان

20

 21کیلومتری جنوب غربی نهاوند

پردیس ملوسان

20

 24کیلومتری شمال غربی نهاوند

پردیس فارسبان

10

 32کیلومتری جنوب غربی نهاوند

گاماسیاب

 3تجزیه وتحلیل
بعد از جمعآوری یافتههای تحقیق بهوسیلهی

شناسایی الگوی روابط علی میان مجموعهای از

پرسشنامهها در راستای پاسخ به سؤال تحقیق

متغیرها استفاده میشود .این روش روابط علی و

یافتههای

معلولی و اثرپذیری و اثرگذاری عاملها را نشان

جمعآوریشده در قالب جداول به نمایش گذاشته

میدهد و متخصصان قادرند با کمک این روش با

میشود .فن دی متل از انواع روشهای تصمیمگیری

تسلط بیشتری به بیان نظرات خود در رابطه با

بر پایه مقایسات زوجی است .این فن جهت

اثرات (جهت و شدت اثرات) میان عوامل بپردازند.

بررسی
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میشود.

در

این

تحقیق
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جدول 4خروجی نهایی

عدمتغییر منابع خاک و زمینشناسی یکی از اولویتهای جذب
سرمایهگذاری در بخش گردشگری است .
اثرات زیستمحیطی ،اقتصادی و اجتماعی گردشگری میتواند
اشتغالزایی  ،مانع از تخریب محیطزیست و ...را در پی داشته باشد.
با شناخت مکانها و فضاهای گمشدهی گردشگری  ،مخاطرات طبیعی
خطرزا شناسایی میشود و برای آنها چارهجویی میشود.
کیفیت زیستگاه و تنوع گونه جانوری و پوشش گیاهی یکی از راههای
توسعه گردشگری و جذب انواع توریست است.
مقیاس عملکردی مناطق نمونهی گردشگری توانمندی اقتصادی ،
زیستمحیطی و اجتماعی آنها را نشان میدهد.
وجود قطبهای بزرگ جمعیتی  ،نمونهی مستعدی از جذب
سرمایهگذار در مناطق نمونهی گردشگری است.
سازگاری کاربریهای پیرامون با نمونههای مطالعاتی  ،یکی از
مزیتهای توسعه گردشگری با محوریت حضور سرمایهگذار است.
وجود زیرساختها ،تأسیسات و منابع انرژی مبنایی برای جذب
سرمایهگذار در مکانهای مستعد گردشگری است.
نزدیکی به مراکز خدماتی پشتیبانی ،امکان ایجاد بنگاههای اقتصادی و
سرمایه محور را در پی دارد .
تنوع و جاذبههای اقلیمی مناسب فعالیتهای گردشگری موجب جذب
و نگهداری توریست میشود.
وجود امنیت اجتماعی و اقتصادی کماکان گردشگری را در مناطق
مطالعاتی توسعه میدهد.
دسترسی مناسب  ،یکی از راههای جذب گردشگر است.

R

D

D+R

D-R

6.۵12

۵.766

12.27

-0.746

۵.34

6.2۵

11.60

0.91

6.31

۵.33

11.64

-0.973

6.91

6.26

13.18

-0.6۵

6.41

6.66

13.07

0.2۵

6.70

6.63

13.33

-0.07

۵.92

6.72

12.64

0.799

۵.0۵

6.72

11.78

1.66

4.80

6.46

11.27

1.6۵

6.22

6.9۵

13.18

0.728

۵.9۵

6.83

12.78

0.879

6.۵3

7.26

13.80

0.727
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R

D

D+R

D-R

مشارکت و همراهی جامعه محلی در ایجاد فعالیتهای گردشگری
میتواند سرمایهگذاری را در مناطق نمونهی گردشگری بیشتر

6.72

6.۵9

13.32

-0.132

موردتوجه قرار دهد.
تبليغات و بازاریابی میتواند در گسترش توليد ،درآمد و ايجاد اشتغال
در گردشگري نقش مهم و اساسي را داشته باشد.
همجواری و تنوع محورها و جاذبههای گردشگری پیرامون در ارائه
خدمات به توریست نقش اساسی را دارد.
انگیزهبخش خصوصی میتواند موتور محرک صنعت گردشگری باشد.
وجود زمین کافی و امکان توسعه آتی ،موقعیت مناطق نمونهی
گردشگری را بیشازپیش توسعه میدهد .

7.038

4.84

11.88

-2.191

7.41

۵.۵0

12.91

-1.91

7.0۵

6.91

13.96

-0.14

6.87

6.074

12.94

-0.797

شکل زیر نیز الگوی روابط معنیدار را نشان میدهد.

است .موقعیت و روابط هر عامل با نقطهای به

این الگو در قالب یک نمودار هست که در آن محور

مختصات ( )D + R, D - Rدر دستگاه معین میشود.

طولی مقادیر  D + Rو محور عرضی بر اساس D - R
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نمودار ( :)1الگوی روابط
2

1.5

1

منابع خاک و زمین شناسی
اثرات زیست محیطی ،اقتصادی و اجتماعی
مخاطرات طبیعی

0.5

کیفیت زیستگاه و تنوع گونه جانوری و پوشش گیاهی
مقیاس عملکردی

0
وجود قطب های بزرگ جمعیتی

10

15

0

5

سازگاری کاربری های پیرامون

-0.5

وجود زیرساخت ها ،تاسیسات و منابع انرژی
نزدیکی به مراکز خدماتی پشتیبانی

-1

تنوع و جاذبه های اقلیمی مناسب فعالیت های گردشگری
وجود امنیت اجتماعی و اقتصادی
دسترسی مناسب

-1.5

مشارکت و همراهی جامعه محلی در ایجاد فعالیت های گردشگری
تبلیغات و بازاریابی

-2

همجواری و تنوع محورها و جاذبه های گردشگری پیرامون
انگیزه بخش خصوصی

-2.5

وجود زمین کافی و امکان توسعه آتی

با توجه به نمودار و جدول فوق هر عامل از چهار

اقتصادی ،سازگاری کاربریهای پیرامون ،منابع خاک
و

جنبه بررسی میشود:
 بردار افقی ) (D + Rمیزان تأثیر و اثر عامل موردنظردر سیستم را نشان میدهد .بهعبارتدیگر ،هرچه
مقدار  D + Rعاملی بیشتر باشد ،آن عامل تعامل
بیشتری با سایر عوامل سیستم دارد .در این تحقیق
انگیزهبخش خصوصی از بیشترین تأثیرگذاری
برخوردار است و دسترسی مناسب ،وجود قطبهای
بزرگ جمعیتی ،مشارکت و همراهی جامعهی محلی
در ایجاد فعالیتهای گردشگری ،کیفیت زیستگاه و
تنوع گونه جانوری و پوشش گیاهی ،تنوع و
جاذبههای اقلیمی مناسب فعالیتهای گردشگری،
مقیاس عملکردی ،وجود زمین کافی و امکان توسعه-
ی آتی ،همجواری و تنوع محورها و جاذبههای
گردشگری پیرامون ،وجود امنیت اجتماعی و

زمینشناسی،

تبلیغات

و

بازاریابی،

وجود

زیرساختها ،تأسیسات و منابع انرژی ،مخاطرات
طبیعی ،اثرات زیستمحیطی ،اقتصادی و اجتماعی
و نزدیکی به مراکز خدماتی پشتیبانی در درجات
بعدی تأثیرگذاری قرار دارند  -.بردار عمودی )(D - R
قدرت تأثیرگذاری هر عامل را نشان میدهد.
بهطورکلی اگر  D - Rمثبت باشد ،متغیر یک متغیر
علی محسوب میشود و اگر منفی باشد ،معلول
محسوب

میشود.

در

این

تحقیق

اثرات

زیستمحیطی ،اقتصادی و اجتماعی ،مقیاس
عملکردی ،سازگاری کاربریهای پیرامون ،وجود
زیرساختها ،تأسیسات و منابع انرژی ،نزدیکی به
مراکز خدماتی پشتیبانی ،تنوع و جاذبههای اقلیمی
مناسب فعالیتهای گردشگری ،وجود امنیت
اجتماعی و اقتصادی ،دسترسی مناسب علی بوده و
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منابع خاک و زمینشناسی ،مخاطرات طبیعی،

گردشگری ،تبلیغات و بازاریابی ،همجواری و تنوع

کیفیت زیستگاه و تنوع گونه جانوری و پوشش

محورها و جاذبههای گردشگری پیرامون ،انگیزهبخش

گیاهی ،وجود قطبهای بزرگ جمعیتی ،مشارکت و

خصوصی ،وجود زمین کافی و امکان توسعهی آتی

همراهی جامعه محلی در ایجاد فعالیتهای

معلول بهحساب میآیند.

تحلیل عاملی

پتانسیلهای گردشگری شهرستان نهاوند با رویکرد
جذب سرمایهگذار است .برای سنجش شاخصهای

مرحلهی اول :تشکیل ماتریس اولیه دادهها

گردشگری ابتدا تمامی مقادیر بهصورت نسبی بین

در این قسمت از تحقیق از  17شاخص برای سنجش
مناطق نمونهی گردشگری استفاده خواهد شد .این
شاخصها

درواقع

نشاندهندهی

ارزیابی

صفرتا  100نرمال میشود و سپس با استفاده از
تحلیل عاملی شاخصهای گردشگری طبق مناسب
بودن الگوی تحلیل عاملی استخراج میشود.

مرحلهی دوم :بررسی مقادیر اشتراکات مربوط به

متغیرهای به کار گرفتهشده در تحلیل چقدر است.

هر متغیر با سایر متغیرهای مربوط

هرچقدر میزان آن در هر شاخص باالتر باشد ،نشان

یکی از اولین خروجیهای روش تحلیل عاملی ،جدول
اشتراکات مربوط به هر متغیر است که نشان
میدهد میزان واریانس مشترک یک متغیر با سایر

میدهد که آن شاخص دارای ارتباط بیشتری با سایر
شاخصهای به کار گرفتهشده در موضوع است
(زبردست و همکاران.)34 :1392 ،

جدول 5امت ی از استخراج شده مؤلفه ها

Communalities
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Extractio
n

Initial

.684

1.000

.748

1.000

.788

1.000

.782

1.000

.728

1.000

مقیاس عملکردی

.684

1.000

وجود قطبهای بزرگ جمعیتی

.۵97

1.000

سازگاری کاربریهای پیرامون

منابع خاک و زمینشناسی
اثرات زیستمحیطی ،اقتصادی و
اجتماعی
مخاطرات طبیعی
کیفیت زیستگاه و تنوع گونه جانوری
و پوشش گیاهی

حسن سجادزاده ،محمد بشیر رباطی ،علیرضا زنگنه ،اسما کیانی علی آبادی .ارزیابی پتانسیلهای گردشگری با رویکرد جذب سرمایهگذار(نمونه¬ی
موردی :شهرستان نهاوند)

فصلنامه علمی-پژوهشی برنامه ریزی و توسعه گردشگری
Journal of Tourism Planning and Development

دوره  .10شماره  .37تابستان  .1400صفحات  231تا .260

وجود زیرساختها ،تأسیسات و منابع

.433

1.000

.۵99

1.000

.۵9.9

1.000

.488

1.000

وجود امنیت اجتماعی و اقتصادی

.37۵

1.000

دسترسی مناسب

.407

1.000

.62۵

1.000

.677

1.000

.636

1.000

انگیزهبخش خصوصی

.688

1.000

وجود زمین کافی و امکان توسعه آتی

انرژی
نزدیکی به مراکز خدماتی پشتیبانی
تنوع و جاذبههای اقلیمی مناسب
فعالیتهای گردشگری

مشارکت و همراهی جامعه محلی در
ایجاد فعالیتهای گردشگری
تبلیغات و بازاریابی
همجواری و تنوع محورها و جاذبههای
گردشگری پیرامون

مرحلهی سوم  :بررسی مقادیر کایزر مییر اولکین،

که نشاندهندهی مناسب بودن ارزیابی پتانسیل

آزمون کرویت بارتلت و همبستگی

گردشگری شهرستان نهاوند از منظر رویکرد

برای کنترل تناسب داده برای تحلیل عاملی مقدار
عددی  KMOو آزمون کرویت تلت در نرمافزار SPSS
محاسبه شد .جدول شمارهی  ۵نشاندهندهی معیار
 KMOو نتایج آزمون کرویت تلت است .با توجه به
این جدول ،معیار  KMOهمواره باالتر از  ./793است

موردنظر تحلیل عاملی برای پژوهش حاضر است به
دلیل آنکه سطح معناداری آزمون کرویت بارتلت و
مقدار  ./0001=sigاست .ماتریس همبستگی و
معناداری را نشان میدهد که حاکی از مفید بودن
تحلیل عاملی برای دادههای این پژوهش است.

جدول 6آزمون بارتلت و مقدار عدد ی  KMOاز نتا ی ج تحل ی ل عامل ی

KMO and Bartlett's Test
0.793

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling
Adequacy.

حسن سجادزاده ،محمد بشیر رباطی ،علیرضا زنگنه ،اسما کیانی علی آبادی .ارزیابی پتانسیلهای گردشگری با رویکرد جذب سرمایهگذار(نمونه¬ی
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1002.310

Approx. Chi-Square

136

df

0.000

Sig.

Bartlett's Test of
Sphericity

مرحلهی چهارم  :بررسی واریانس تبیین شده ی

و عملی دقت باالیی را نشان میدهد .هر عامل

موضوع و تعیین تعداد عوامل منتخب

تحقیق بهصورت مستقل بیش از  10درصد واریانس

بررسی موضوعات و شروط در جدول  6نشان
میدهد که  ۵عامل بهعنوان عوامل نهایی مبین
ارزیابی پتانسیلهای گردشگری نمونه مطالعاتی
شناختهشدهاند .دلیل این موضوع این است که
مقادیر ویژه هریک از عوامل پنجگانه ،باالتر از مقدار
 1بوده است .و بررسی شرط دوم نشان میدهد که
واریانس تجمعی تبیین شده توسط عوامل مربوط در
نمونه مطالعاتی در حدود  61.98است که عوامل
مربوط گویای تبیین ارزیابی پتانسیلهای گردشگری
بوده و  70درصد مقدار تحقق پتانسیلهای
گردشگری را بیانگر است .بر اساس مطالعات نظری

بهدستآمده است و تا جایی که عامل اول 17.33
درصد بوده و مهمترین واصلیترین عامل در
شناسایی منطقهی نمونهی گردشگری است و عامل
دوم  33.48بهدستآمده است .بهعبارتیدیگر،
مجموع عامل اول و دوم حدود  ۵0.81درصد است و
نصف تحقق پتانسیلهای گردشگری را تبیین
میکند .همچنین نتایج جدول واریانس تجمعی
نشان میدهد که مقادیر عوامل درون آن تغییریافته
است و جایگاه برخی از شاخصها در ارتباط با عوامل
بعد از چرخش نهایی مربوط تغییریافته است و جز
عوامل چرخش نهایی است.

Total Variance Explained
Rotation Sums of Squared
Loadings

Extraction Sums of Squared
Loadings

Initial Eigenvalues
Component

Cumulative
%

% of
Variance

Total

Cumulative
%

% of
Variance

Total

Cumulative
%

% of
Variance

Total

17.33

17.33

2.94

18.9۵

18.9۵

3.22

18.9۵

18.9۵2

3.22

33.48

16.1۵

2.74

3۵.7۵

16.80

2.8۵

3۵.7۵

16.801

2.8۵6

44.78

11.30

1.92

46.26

10.۵1۵

1.78

46.26

10.۵1۵

1.788
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منطقه نمونه
سراب گاماسیاب
منطقه نمونه تپه
ابوذر
پردیس گیان
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۵4.39

9.60

1.63

۵۵.91

9.64

1.63

۵۵.91

9.64

1.639

پردیس ملوسان

61.98

7.۵8

1.28

61.98

6.07

1.03

61.98

6.071

1.032

پردیس فارسبان

جدول 7بررس ی وار ی انس تب یی ن شده ی موضوع و تع یی ن تعداد عوامل منتخب

انتخاب روش دوران عوامل

مرحلهی پنجم  :محاسبهی ماتریس عاملی دوران
یافته و تعیین مقادیر ارتباط شاخص ها با عوامل

برای تعیین نوع دوران عوامل با استفاده از نرمافزار

منتخب برای نامگذاری و تفسیر عوامل مربوط

 SPSSماتریس ضرایب همبستگی بین عوامل

در این مرحله از تحقیق و بعد از تعیین واریانس

استخراجشده است که موردبررسی قرار گرفت .به

هریک از عوامل تعیین کننده تدوین ارزیابی پتانسیل
گردشگری شهرستان نهاوند ،ماتریس عوامل دوران
یافته دادهها مربوط به دست آورند که شرایط را برای
نامگذاری و شناسایی عاملهای تحقیق با امتیاز
مشخصشده آسانتر کرده و مشخص میسازد.

دلیل آنکه ماتریس قدر مطلق  0.32بزرگتر نیست،
بنابراین بین عوامل منتخب همبستگی وجود ندارد و
طبق جدول شمارهی  10دوران متعامد و با استفاده
از روش دوران واریمکس ،عوامل موردنظر و روابط
شاخصها

برای

ارزیابی

پتانسیل

گردشگری

شهرستان نهاوند تبیین و مشخص میشود.

جدول 8ماتر ی س ضرا ی ب همبستگ ی ب ی ن عوامل استخراج شده

Component Matrixa
Component
منطقه
پردیس

پردیس

پردیس

فارسبان

ملوسان

گیان

منطقه

نمونه

نمونه تپه

سراب

ابوذر

گاماسی
اب

0.120

0.388

0.682

-0.278

0.388

0.629

0.464

0.617

0.478

0.۵01

0.284

-0.102

-0.326

0.10۵

-0.284

منابع خاک و زمین شناسی
اثرات زیست محیطی،
اقتصادی و اجتماعی
مخاطرات طبیعی
کیفیت زیستگاه و تنوع گونه
جانوری و پوشش گیاهی
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0.440

0.484

0.198

-0.142

0.234

0.433

0.203

0.229

-0.267

0.492

0.298

-0.181

-0.64۵

0.147

0.301

-0.2۵2

-0.۵92

0.4۵0

0.3۵2

0.339

.247

.۵63

-0.361

0.228

-0.164

-0.۵۵2

0.۵44

مقیاس عملکردی
وجود قطب های بزرگ
جمعیتی
سازگاری کاربری های پیرامون
وجود زیرساخت ها،
تاسیسات و منابع انرژی
نزدیکی به مراکز خدماتی
پشتیبانی
تنوع و جاذبه های اقلیمی
مناسب فعالیت های
گردشگری

-0.373

0.604

0.283

-0.318

-0.12۵

-0.1۵۵

0.142

-0.666

0.287

0.۵94

-0.264

0.283

0.۵2۵

0.139

0.262

0.442

-0.240

0.37۵

-0.۵06

0.248

وجود امنیت اجتماعی و
اقتصادی
دسترسی مناسب
مشارکت و همراهی جامعه
محلی در ایجاد فعالیت های
گردشگری
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0.279

-0.627

-0.320

0.1۵2

0.428

0.472

0.386

-0.209

تبلیغات و بازاریابی
همجواری و تنوع محورها و
جاذبه های گردشگری پیرامون
انگیزه بخش خصوصی
وجود زمین کافی و امکان
توسعه آتی
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Rotated Component Matrixa
Component
۵

4

3

2

0.16۵

0.807
0.202

0.1۵1
-0.337

-0.170

-0.466

-0.247

1

0.768
-0.112

0.247

-0.208

0.667
0.646

0.211

اثرات زیست محیطی ،اقتصادی و
اجتماعی
مخاطرات طبیعی
کیفیت زیستگاه و تنوع گونه
جانوری و پوشش گیاهی

0.629

مقیاس عملکردی

0.۵۵۵

وجود قطب های بزرگ جمعیتی

0.880
0.122

منابع خاک و زمین شناسی

سازگاری کاربری های پیرامون
وجود زیرساخت ها ،تاسیسات و

0.840

منابع انرژی

0.812

0.113

-0.۵64

0.146

نزدیکی به مراکز خدماتی پشتیبانی
تنوع و جاذبه های اقلیمی مناسب

0.498

-0.3۵9

-0.178

0.114

-0.111

0.7۵6

وجود امنیت اجتماعی و اقتصادی

0.362

0.413

0.613

دسترسی مناسب

0.130

0.613

0.129

-0.161

0.۵30

-0.124

0.79۵

0.171

مشارکت و همراهی جامعه محلی

0.197

در ایجاد فعالیت های گردشگری
0.207

0.313

فعالیت های گردشگری

-0.118

تبلیغات و بازاریابی
همجواری و تنوع محورها و جاذبه
های گردشگری پیرامون
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-0.138

0.664

-0.2۵4

-0.193

0.700

-0.234

0.131

0.179

انگیزه بخش خصوصی

0.194

وجود زمین کافی و امکان توسعه
آتی

جدول 9عوامل دوران ی افته و بار عامل آنها برا ی ارز ی اب ی پتانس ی ل ها ی گردشگر ی شهرستان نهاوند

بدین ترتیب و بر اساس ماتریس عاملی چرخش

تجربی در ارتباط با موضوع تحقیق ،عوامل نامگذاری

یافته نهایی بعد از تکرار  10دوران واریماکس۵ ،

شده و به شرح جدول شماره  11است .در نامگذاری
عوامل تالش شده است عواملی که ازلحاظ محتوایی

با توجه به ارتباط هریک از عوامل استخراجشده با

و طبق مرور متون نظری ارتباط نزدیکی باهم معیار

شاخصهای تحقیق و با توجه به مطالعات نظری و

و محدودهی مطالعاتی دارند نامگذاری شود.

جدول 10عوامل استخراج شده ،بار عامل ی و نام گذار ی آن ها

Component Transformation Matrix
عاملها

۵

4

3

2

1

-0.130

0.11۵

0.362

0.۵32

0.746

-0.103

-0.242

-0.1۵1

-0.729

0.613

-0.14۵

-0.123

0.846

-0.289

-0.114

پردیس گیان

0.342

-0.864

-0.178

0.319

0.0۵2

پردیس ملوسان

0.827

0.409

-0.314

0.006

0.229

پردیس فارسبان

منطقه نمونه سراب
گاماسیاب
منطقه نمونه تپه
ابوذر

 4بحث
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بر اساس جدول ضرایب همبستگی در آزمون تحلیل

تپه ابوذر و پردیس فارسبان با امتیاز ./388 ،0 /682

عاملی چون کمتر از  ./00۵است ارتباط همبسته و

 ./120 ،نشاندهندهی این است هر چه منابع خاک

قوی بین متغیرهای مستقل با وابسته وجود دارد.

و زمینشناسی در شهرستان نهاوند بهبود یابد،

بنابراین ضریب بهدستآمده قابلیت تعمیم به

زمینهی دستیابی به عاملهای یادشده نیز افزایش

محدودهی شهرستان نهاوند را دارا است .دستیابی

پیدا خواهد کرد .منطقهی نمونه سراب گاماسیاب،

به عاملها در تمام مناطق نشاندهندهی شدت

منطقهی نمونه تپه ابوذر با امتیاز ، ./388 ،0 /629

همبستگی متوسط و جهت رابطهی مثبت است.

نشاندهندهی این است .یعنی هر چه اثرات

منطقهی نمونه سراب گاماسیاب ،منطقهی نمونه

زیستمحیطی ،اقتصادی و اجتماعی در شهرستان

حسن سجادزاده ،محمد بشیر رباطی ،علیرضا زنگنه ،اسما کیانی علی آبادی .ارزیابی پتانسیلهای گردشگری با رویکرد جذب سرمایهگذار(نمونه¬ی
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نهاوند بهبود یابد ،زمینهی دستیابی به عاملهای

است هر چه نزدیکی به مراکز خدماتی پشتیبانی در

یادشده نیز افزایش پیدا خواهد کرد .منطقهی نمونه

شهرستان نهاوند بهبود یابد ،زمینهی دستیابی به

سراب گاماسیاب ،منطقهی نمونه تپه ابوذر و

عاملهای یادشده نیز افزایش پیدا خواهد کرد.

پردیس فارسبان با امتیاز ./284 ، ./464 ،0 /617

منطقهی نمونه سراب گاماسیاب و پردیس ملوسان

نشاندهندهی این است هر چه مخاطرات طبیعی

با امتیاز  ./228 ،0 /۵44نشاندهندهی این است هر

در شهرستان نهاوند بهبود یابد ،زمینهی دستیابی

چه تنوع و جاذبههای اقلیمی مناسب فعالیتهای

به عاملهای یادشده نیز افزایش پیدا خواهد کرد.

گردشگری در شهرستان نهاوند بهبود یابد ،زمینهی

دستیابی به عامل ،منطقهی نمونه سراب

دستیابی به عاملهای یادشده نیز افزایش پیدا

گاماسیاب ،منطقهی نمونه تپهی ابوذر و پردیس

خواهد کرد .منطقهی نمونه سراب گاماسیاب و

ملوسان با امتیاز  ./478 ، ./۵01 ،0 /10۵نشاندهنده-

پردیس گیان با امتیاز  ./604 ،0 /287نشاندهندهی

ی این است هر چه کیفیت زیستگاه و تنوع گونه

این است هر چه وجود امنیت اجتماعی و اقتصادی

جانوری و پوشش گیاهی در شهرستان نهاوند بهبود

در شهرستان نهاوند بهبود یابد ،زمینهی دستیابی

یابد ،زمینهی دستیابی به عاملهای یادشده نیز

به عاملهای یادشده نیز افزایش پیدا خواهد کرد.

افزایش پیدا خواهد کرد .دستیابی به عامل ،منطقه

منطقهی نمونه سراب گاماسیاب ،پردیس گیان و

نمونه سراب گاماسیاب ،منطقهی نمونه تپهی ابوذر

پردیس فارسبان با امتیاز ./283 ، ./۵94 ،0 /283

و پردیس فارسبان با امتیاز ./198 ، ./440 ،0 /484

نشان دهندهی این است هر چه دسترسی مناسب

نشاندهندهی این است هر چه مقیاس عملکردی در

در شهرستان نهاوند بهبود یابد ،زمینهی دستیابی

شهرستان نهاوند بهبود یابد ،زمینهی دستیابی به

به عاملهای یادشده نیز افزایش پیدا خواهد کرد.

عاملهای یادشده نیز افزایش پیدا خواهد کرد.

منطقهی نمونه سراب گاماسیاب ،منطقهی نمونه

دستیابی به عامل ،منطقهی نمونه سراب

تپهی ابوذر و پردیس گیان با امتیاز ، ./139 ،0 /262

گاماسیاب ،منطقهی نمونه تپهی ابوذر ،پردیس

 ./۵2۵نشاندهندهی این است هر چه مشارکت و

ملوسان و پردیس فارسبان با امتیاز ./234 ،0 /433

همراهی جامعهی محلی در ایجاد فعالیتهای

 ./203./229 ،نشاندهنده این است هر چه وجود

گردشگری در شهرستان نهاوند بهبود یابد ،زمینهی

قطبهای بزرگ جمعیتی در شهرستان نهاوند بهبود

دستیابی به عاملهای یادشده نیز افزایش پیدا

یابد ،زمینهی دستیابی به عاملهای یادشده نیز

خواهد کرد .منطقهی نمونه سراب گاماسیاب ،و

افزایش پیدا خواهد کرد .منطقهی نمونه سراب

پردیس گیان با امتیاز  ./442 ،0 /37۵نشاندهندهی

گاماسیاب و پردیس ملوسان با امتیاز ./298 ،0 /492

این است هر چه تبلیغات و بازاریابی در شهرستان

نشاندهندهی این است که هر چه سازگاری

نهاوند بهبود یابد ،زمینهی دستیابی به عاملهای

کاربریهای پیرامون در شهرستان نهاوند بهبود یابد،

یادشده نیز افزایش پیدا خواهد کرد .منطقهی نمونه

زمینهی دستیابی به عاملهای یادشده نیز افزایش

سراب گاماسیاب پردیس فارسبان با امتیاز ،0 /248

پیدا خواهد کرد .منطقهی نمونه سراب گاماسیاب،

 ./142نشاندهندهی این است هر چه همجواری و

پردیس ملوسان و پردیس فارسبان با امتیاز ، ./4۵0

تنوع محورها و جاذبههای گردشگری پیرامون در

 ./147 ، ./301نشاندهندهی این است هر چه وجود

شهرستان نهاوند بهبود یابد ،زمینهی دستیابی به

زیرساختها ،تأسیسات و منابع انرژی در شهرستان

عاملهای یادشده نیز افزایش پیدا خواهد کرد.

نهاوند بهبود یابد ،زمینهی دستیابی به عاملهای

منطقهی نمونه سراب گاماسیاب و پردیس فارسبان

یادشده نیز افزایش پیدا خواهد کرد .منطقهی نمونه

با امتیاز  ./279 ،0 /1۵2نشاندهندهی این است هر

پردیس گیان ،پردیس ملوسان و پردیس فارسبان با

چه انگیزهبخش خصوصی در شهرستان نهاوند بهبود

امتیاز  ./3۵2 ، ./339 ،0 /247نشاندهندهی این

یابد ،زمینهی دستیابی به عاملهای یادشده نیز

حسن سجادزاده ،محمد بشیر رباطی ،علیرضا زنگنه ،اسما کیانی علی آبادی .ارزیابی پتانسیلهای گردشگری با رویکرد جذب سرمایهگذار(نمونه¬ی
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افزایش پیدا خواهد کرد .منطقهی نمونه پردیس

چه وجود زمین کافی و امکان توسعه-ی آتی در

گیان ،پردیس ملوسان و پردیس فارسبان با امتیاز

شهرستان نهاوند بهبود یابد ،زمینهی دستیابی به

 ./428 ، ./472 ،0 /386نشان دهندهی این است هر

عاملهای یادشده نیز افزایش پیدا خواهد کرد.

 5نت یجه گیری و پ یشنهاد ها

جامعهی محلی در فعالیتهای گردشگری از دیگر

گردشگری بهعنوان یک صنعت پیشرو در دنیای
امروز شناختهشده و بسیاری از کشورهای دنیا از
مواهب و درآمدهای سرشار آن بهرهمند هستند .در
این میان کشور ایران علیرغم وجود جاذبههای
تاریخی و طبیعی کمنظیر ،به دالیل مختلف از این
فرصت تقریبا ا بیبهره است .در این میان همانطور
که تحقیقات مشابه نشان داده است ،هدایت
سرمایه بخش خصوصی کشور بهسوی عرصهی
گردشگری میتواند عالوه بر ایجاد ارزشافزوده برای
سرمایهگذاران،

فرصت

ویژهای

جهت

کاهش

مشکالت اقتصادی کشور به همراه داشته باشد
(شماعی و موسیوند1390 ،؛ خوشنظر و همکاران،
1392؛ نوری و تقی زاده1393 ،؛ ضرابی و همکاران،
1393؛ جاللی و خادم الحسینی1394 ،؛ اکبری و
همکاران139۵ ،؛ عیسی لو و همکاران1396 ،؛
مودودی ارخودی و همکاران1397 ،؛ محمد و موحد

جمیل2012 ،؛ دومنیگز و همکاران  .)2014در این
پژوهش فرصتهای سرمایهگذاری در مناطق نمونه
و

پردیسهای

پیشنهادی

شهرستان

نهاوند

موردبررسی قرار گرفت و بر این اساس نتایج تحقیق
نشان داد ،اولویتهای سرمایهگذاری در حوزهی
گردشگری شهرستان نهاوند به ترتیب شامل؛ سراب
گاماسیاب ،تپه ابوذر ،سراب گیان ،پردیس ملوسان و
پردیس فارسان است .سراب گاماسیاب بهعنوان
نخستین اولویت برای سرمایهگذاری در صنعت
گردشگری شهرستان ،بهتبع شهرت خود ،ساالنه
گردشگران زیادی را از اقصی نقاط ایران و حتی جهان

قرارگیری در محدودهی شهری نهاوند ،پتانسیل
فراوان به لحاظ سرمایهگذاری درزمینهی گردشگری
دارد .این موقعیت فرصتهایی چون نزدیکی به
مراکز خدمات پشتیبان ،وجود زیرساختهای انرژی
و دسترسی ،وجود امنیت و مشارکت جامعهی محلی
در فعالیتهای گردشگری را در پی دارد .از سوی
دیگر ،استقرار در منطقهی طبیعی و در نقطهای
مسلط به شهر ،منجر به کیفیت مطلوب دید و منظر
گردیده است.درنتیجه ،این منطقه بهعنوان دومین
اولویت پژوهش جهت سرمایهگذاری در شهرستان
پیشنهاد میگردد .پردیس گیان بهتبع وجود سراب
گیان و همچنین جنگلکاریهای انبوه شرایط طبیعی
مناسبی دارد .از سوی دیگر ،تبلیغات مناسب و برند
تاریخی آن بر ارزشهای این منطقه افزوده است.
کیفیتهایی چون دید و منظر مناسب ،تنوع و
جاذبههای اقلیمی و تنوع گونههای گیاهی و جانوری
از دیگر ویژگیهای محدودهی سراب گیان به شمار
میرود .از سوی دیگر ،وجود زیرساختهای
دسترسی و انرژی فرصت سرمایهگذاری در منطقه
را دوچندان نموده است .بنابراین با توجه به شرایط
فوقالذکر این پردیس بهعنوان سومین اولویت
شهرستان نهاوند جهت سرمایهگذاری در صنعت
گردشگری برگزیده شد .پردیس ملوسان بهعنوان
چهارمین اولویت سرمایهگذاری در حوزهی گردشگری

در شهرستان نهاوند واجد ارزشهایی چون دید و
منظر مناسب ،تنوع گونههای گیاهی و جانوری و
وجود امنیت است .هرچند به دالیلی چون دوری از

به خود جذب میکند .آبوهوای مناسب ،دید و

مراکز جمعیتی و عدم وجود زمین مناسب جهت

محدودهی سراب از یکسو و همچنین وجود

توسعه ،نتوانست در اولویتهای نخست قرار بگیرد.
نهایتا ا پردیس فارسبان به دالیلی چون محدودیت

منظر مطلوب و تنوع گونههای گیاهی و جانوری در
زیرساختهای مناسب دسترسی و تأسیسات انرژی
از سوی دیگر ،باعث رونق دوچندان سراب گاماسیاب
شده است .امنیت اجتماعی و مشارکت قابلقبول
255

مزایای منطقه به شمار میرود .تپهی ابوذر با

بسیار زیاد اراضی جهت توسعهی گردشگری،
فاصلهی زیاد از مراکز جمعیتی و محدودیتهای
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زیرساختی ،علیرغم وجود جاذبههای طبیعی
بهعنوان آخرین اولویت شناساییشده است.

 6ارائه ی پیشنهادها

پوشش گیاهی و جانوری و به دست آورد .ب)

با توجه به مطالب باال میتوان برای محدودههای
موردنظر ،دو گونه طرح و پروژهی قابلاجرا در نظر
گرفت .الف) پروژههایی که از قابلیتها و توانهای
محیطی منطقه الگو گرفته و بستر آنها را شکلمی-
دهند .اینگونه طرحها را میتوان از شناخت عوارض
زمین (توپوگرافی -شیب) :منابع آبی ،کوهها ،اقلیم،

طرحها و پروژههای خدماتی و مکمل :بدیهی است
برای بهرهبرداری از منابع گردشگری و برای
پاسخگویی به خواست گردشگران ،ایجاد تنوع،
بهرهبرداری اقتصادی ،افزایش تعداد گردشگران و
افزایش طول اقامت آنان ،طرحها و پروژههای
خدماتی ،تأسیساتی و مکمل نیز میبایست
موردتوجه قرار گیرد.

جدول 11برنامه ها ی پ ی شنهاد ی در انواع گونه ها ی گردشگر ی

گونه گردشگری

گردشگری طبیعی و
تفریحی

گردشگری عشایری

گردشگری تاریخی و

فعالیت

برنامه

فعالیتهای تفریحی و...

ایجاد زیرساختهای خدماتی و رفاهی

تماشای چشمانداز طبیعی

اقامت در طبیعت منطقه

ایجاد فضاهای کمپینگ در طبیعت با
استفاده از عناصر طبیعی

پیادهروی در طبیعت
آشنایی با آدابورسوم عشایری

برگزاری جشنوارهها سنتی

آشنایی با سبک زندگی عشایری

ایجاد کمپهای عشایری در منطقه

آشنایی با آثار تاریخی منطقه
بازدید از امامزادهها

ماجراجویانه

منظره

ایجاد مسیر مناسب پیادهروی

مذهبی

گردشگری

ایجاد فضاهای مرتفع برای تماشای

فعالیتهای ورزشی و هیجانی

بازدید از آثار تاریخی منطقه
ساماندهی و معرفی آثار تاریخی
مراسم مذهبی در مکانهای زیارتی
پارکهای ماجراجویی
پارک جنگل هوایی
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انجام فعالیتهای ورزشی مانند اسکی،

ایجاد مسیر ،زیرساختها و امکانات

دوچرخهسواری ،موتورسواری و...

مناسب

گردشگری ورزشی و
زمستانی

ساخت مراکز برگزاری جشنوارههای

جشنوارههای زمستانی

زمستانی
اقامت در روستاهای اطراف و ساخت

آشنایی بازندگی روستایی

گردشگری روستایی
و خرید

کمپینگ

خریدوفروش محصوالت

فضای خریدوفروش محصوالت منطقه

عرضه محصوالت صنایعدستی

ایجاد مکانهای محلی

گردشگری فرهنگی

برگزاری جشنوارههای محلی و ایجاد

موسیقی محلی

و خالق

فضاهای اجرای موسیقی محلی

جشنوارهها

ایجاد مراکز جشنوارههای محلی (لری)

پژوهش در زمینهی حیاتوحش

ایجاد مراکز پژوهشی

آموزش کودکان در زمینه حیاتوحش

ایجاد مراکز آموزشی

آشنایی با زندگی روستایی

ایجاد تورهای گردشگری روستایی

گردشگری بومگردی

بازدید از مناظر روستایی

اقامت در منازل روستایی

و اقامتی

اقامت در روستاها

طراحی و ساخت اقامتگاه

بازدید از مناطق بومگردی و روستایی

اقامت در واحدهای روستایی

گردشگری آموزشی

منابع
منابع.فارسی
جغرافیا و توسعه ،دورهی  ،14شمارهی ،4۵

اکبری ،مجید ،جعفری مهرآبادی ،مریم ،طالشی
انبوهی ،مرضیه ،سبحانی ،نوبخت)139۵( ،
 ،سنجش کارایی نسبی شهرستانهای
استان

آذربایجان

شرقی

در

بخش

سیستان و بلوچستان.220-197 ،
جاللی ،محبوبه ،خادم الحسینی ،احمد،)1394( ،

زیرساختهای گردشگری با استفاده از
رویکرد تحلیل پوششی دادهها (،)DEA

سطحبندی مناطق نمونهی گردشگری
استان کرمان ،فصلنامهی برنامهریزی
منطقهای ،دورهی  ،2شمارهی  ،6اصفهان،
.94-73
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حبیبی ،کیومرث؛ صفدر نژاد ،سید مجتبی ()1394

در مقیاس ناحیه اي مورد :شهرستان

برنامهریزی راهبردي گردشگري شهري و

طرقبه شاندیز ،اقتصاد فضا و توسعهی

اوقات فراغت پايدار ،مرکز مطالعات و

روستایی ،سال ، 3شمارهی ، 3صص-110:

برنامهریزی

تهران،

شهر

شهرداري

منطقه.6
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سعیدی راد ،مجید ،)1396( ،سنجش سطح

( ،)1392ارزیابی اولویتهای سرمایهگذاری

برخورداری شهرستان های استان مرکزی

در مناطق نمونهی گردشگری شهرستان

به لحاظ زیرساخت های گردشگری ،مجله-

مطالعات

ی مطالعات برنامه ریزی سکونتگاه های

گردشگری ،دورهی ،2شمارهی  ،3صص-24

انسانی ،دورهی  ،12شماره-ی  ،3رشت،

.4۵

.۵67-۵۵3

دو

سمیرم،

فصلنامهی
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()1379؛ سیمای جهانگردی اسالمی؛ محیا؛

فرج
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اطالعات
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فرجی راد ،عبدالرضا .آقاجانی ،سمیه .تحلیلی نو

دهقانی (، )1392کاربرد روش تحلیــل

پیرامون گردشگری و جدیدترین طبقه
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