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*********
چكیده 

مطالعات فضایی در هر زمینه  ای می تواند حقیقت و واقعیت را در آن موضوع روشن نماید. یكی از عواملی که تأثیرات 
شایان و قابل توجهی در رشد و توسعه گردشگری دارد، میزان دسترسی به زیرساخت ها و امكانات الزم برای آن است. بنابراین، 
به منظور مشخص شدن علت دسترسی به عوامل برتری در هر حوزه جغرافیایی در دست یابی به این امكانات، تحقیق حاضر با 
هدف ایجاد عامل و معیاری برای ارزیابی و سنجش شهرستان های استان مرکزی از لحاظ زیرساخت های گردشگری صورت 
گرفته است. این تحقیق از نظر روش، توصیفی - مقایسه ای و از نظر هدف کاربردی است. محدوده مورد مطالعه تحقیق، کل  
شهرستان های )12 شهرستان( استان مرکزی است. جمع  آوری داده ها از روش کتابخانه ای و با استفاده از آمار، ارقام و اطالعات 
ارائه  شده توسط ادارۀ کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان مرکزی و نیز سالنامه آماری سال 1394 این استان 
انجام پذیرفته است. همچنین از روش تصمیم گیری چند معیارۀ PROMETHEE برای سطح بندی شهرستان های استان مرکزی 
استفاده شده و نیز، به  منظور تعیین وزن مؤلفه ها از روش دلفی و به کمک 10 نفر از استادان و کارشناسان در این زمینه بهره 
گرفته  شده است. همچنین، به منظور تحلیل روابط بین متغیرهای پژوهش از روش مدل سازی معادالت ساختاری استفاده شده  
است. یافته  های پژوهش حاکی از آن است، که شهرستان های اراک )0/7739(، ساوه )0/4673( و شازند )0/3536( به ترتیب 
رتبه  های اول تا سوم را به خود اختصاص دادند. بنابراین، با توجه به نتایج به دست آمده می توان گفت که مهم ترین عوامل برتری 
در دست یابی به امكانات مساعد و مطلوب، مرکزیت و جمعیت بوده است. همچنین،  مؤلفه های خدماتی )0/279(، حمل و نقل 
)0/096( بیشترین تأثیر را بر این رتبه بندی داشته است. بنابراین، برای دست یافتن به توسعه پایدار گردشگری باید امكانات و 

تجهیزات )که مهم ترین آن ها خدمات و حمل  و نقل هستند( را به صورت یكپارچه در بین شهرستان ها توزیع نمود. 
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1- مقدمه
 امروزه این مسئله آشکارشده است که گردشگری یکی 
 Ahmadi( بوده  کشور  هر  در  توسعه  زیربنایی  بخش های  از 
مفاهیم  از  یکی  و   )34  ،1390 احمدی،  و  جمعه پور  et al, 2014؛ 

)احمدی و همكاران، 1395،  پایدار است  مهم و اساسی توسعه 
2؛Sharpley, 2020(. اما به رغم اینکه در قرن 21 به سر می بریم، 

این موضوع هنوز هم با مسائل و چالش  هاي متعددي مواجه 
موفقیت آمیز  زمینه  این  در  گذشته  راهبردهای  زیرا  است، 
ازجمله:  انسانی  سکونتگاه های  مشکالت  نتوانسته  و  نبوده 
سرمایه  غذایی،  امنیت  جسمی،  و  روحی  بهداشت  فقر، 
اجتماعی و غیره را برطرف سازد )افتخاري و مهدوي، 1384، 2(.

 در سال 2015، کشورها مجموعه ای از اهداف را برای 
رفاه  کردن  فراهم  و  زمین  از  حفاظت  فقر،  به  دادن  پایان 
توسعه  جدید  دستورالعمل  از  بخشی  به عنوان  همه  برای 
که  راهبردها  این  از  یکي   .(UN, 2017) کردند  اتخاذ  پایدار 
درآمده،  اجرا  به  اغلب کشورها  در  بیشتري  تأکید  با  اخیراً 
فعالیت  یک  به عنوان  گردشگري  است.  گردشگري  توسعه 
تفریحی، اجتماعی، در نیمه ی دوم قرن هجدهم در انگلستان 
اقتصاد  از  بخش  این   .(Shrpley, 1997, 50) شد  ظاهر  اروپا  و 
 (Vu mai است  معاصر  انسان  فعالیت های  مهم ترین  از  یکی 
آوردن  به وجود  با  همراه  که   .et al, 2020; Ahmadi et al, 2015)

تغییراتی شگرف در سیمای زمین، اوضاع سیاسی، اقتصادی، 
می  سازد  دگرگون  نیز،  را  انسان ها  زندگی  سبک  فرهنگی، 

)کرمی دهكردی و همكاران، 1395، 176(. 

در دنیاي امروز گردشگري یکي از مهم ترین بخش  های 
و  اشتغال زایی  زمینه  در  تأثیرگذاری  با  که  است  خدمات 
اقتصاد  در  چشمگیر  رشد  موجب  مي تواند  درآمد  کسب 
همكاران،  و  زر افشانی  1389؛  همكاران،  و  )قدیری  باشد  کشورها 
1392، 120( و مقدمات توسعه  ي پایدار جوامع را فراهم سازد 

)شمس الدینی ، 1389؛ قدیری و همكاران، 1387(. 

کشور ایران نیز، ازنظر جاذبه های گردشگري داراي مراکز 
فراوان و متنوع با جاذبه ها و قابلیت های بالقوه بسیار است 
)Dadvar  Khani, 2012, 262 ؛ رضوانی و همكاران، 1391؛ افراخته، 1393، 

126(. اما به رغم این توانایی های بالقوه، در آخرین گزارش 

گردشگری  رقابت پذیری  حوزه  در  اقتصاد،  جهانی  مجمع 
آنالین،  )اقتصاد  آورد  به دست  دنیا  میان کشورهای  را  رتبه89 
1399(. بنابراین باید توجه خاصی به توسعه زیرساخت های 

گردشگری نمود، زیرا این کار باعث تخصیص بهینه منابع 
از  پاره  ای  می تواند  و   .)41  ،1395 همكاران،  و  )قدیری  می شود 

 .(Holland et al, 2003, 4) مشکالت کشور را رفع نماید
فراوانی  گردشگری  جاذبه های  دارای  مرکزی  استان 
است، اما به دلیل عدم توجه در معرفی این جاذبه ها و عدم 
برنامه ریزی در زمینه زیرساخت های گردشگری، بسیاری از 
این جاذبه ها ناشناخته مانده است و به رغم داشتن جاذبه های 
دلیجان،   نخجیر  غار چال  )مانند:  فراوان  تاریخی  و  طبیعی 
شهرستان  باران  قطره  آبشار  و  حسابی  پروفسور  آرامگاه 
تفرش، حمام چهار فصل اراک،  دهکده گل و گیاهان زینتی 
محالت،  پیست اسکی پاکل شازند، بازار تاریخی شهر های 
ساوه و اراک، تاالب میقان و غیره(، همچنان به عنوان یک 
استان صنعتی صرف دیده می شود و کمتر به عنوان یک استان 
تحقیق حاضر  بنابراین،  هدف گردشگری شناخته می شود. 
گردشگری  زیرساخت های  وضعیت  بررسی  هدف  های  با 
شهرستان های استان مرکزی و نیز،  تبیین سازه  های مؤثر بر 

توسعه گردشگری صورت گرفته است. 
در خصوص پیشینه پژوهش باید گفت، تا سال 1990 
مختلف  نواحی  سطح بندی  به  کمتر  گردشگری،  تحقیقات 
تحقیقات  به  بعد،  به  آن  از  اما  است.  پرداخته  گردشگری 
پهنه بندی گردشگری در سطوح مختلف  بیشتری در زمینه 
ملی، منطقه ای پرداخته اند (Law Christofher, 2000, 120). در ایران 
نمانده و تحقیقاتی در  این رویه عقب  از  نیز، پژوهشگران 
این زمینه طی دو دهه اخیر انجام داده  اند. اما نکته ای که باید 
در اینجا عنوان نمود این است که برای سطح  بندی توسعه 
گردشگری در کشور به ندرت از تکنیک PROMETHEE و 
مدل سازی معادالت ساختاری به صورت یکجا استفاده شده، 
بنابراین از این حیث دارای نوآوری بوده و عالوه بر رتبه بندی 
صرف، روابط بین متغیرهای تحقیق و میزان تأثیر آن ها را بر 
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رتبه بندی شهرستان ها بررسی نموده است. ازجمله تحقیقاتی 
گردشگری  زیرساخت های  سطح  رتبه بندی  زمینه  در  که 

پرداخته اند، می توان به موارد ذیل اشاره نمود: 
ژانگ و همکاران )2011(، در پژوهشی به رتبه بندی 16 
شهرستان در دلتای رود یانگ تسه با هدف بهبود رقابت برای 
جذب گردشگران پرداختند. در این مطالعه تجربی که در دو 
مرحله انجام گرفته، در مرحله اول 35 شاخص شناسایی و با 
آنتروپی وزن دهی و در مرحله دوم به رتبه بندی پرداخته  اند. 
نتایج نشان می دهد که مدل TOPSIS و آنتروپی  می توانند 
به منزله یک روش مؤثر در ارزیابی و رتبه بندی برای جذب 

مقصد گردشگری استفاده شوند. 
هیانگ و پینگ )2012(، در تحقیق خود با مدل فازی و 
TOPSIS به ارزیابی رقابت در صنایع گردشگری در 9 کشور 

با  در سال 2009  مطالعه  این  پرداختند.  آسیا  جنوب شرق 
از 6 معیار )در دسترس بودن جاذبه ها، حمل و نقل  استفاده 
محصوالت،  عرضه  بازار  امنیت،  مناسب،  قیمت  مناسب، 
کارشناسان  سوی  از  که  زیرشاخص   15 و  طبیعی(  مناظر 
در بخش های مختلف وزن بندی شده اند و درنهایت ارزیابی 
از  نتایج نشان می دهد که در رتبه بندی  انجام گرفته است. 
چین،  به ترتیب  یادشده،  معیارهای  براساس  کشور،   9 بین 
کره،  تایوان،  سنگاپور،  تایلند،  مالزی،  کنگ،  هنگ  ژاپن، 
داده  اند.  اختصاص  خود  به  را  عملکرد  بهترین  فیلیپین  و 
پژوهش  پیشینه  از  حاصل  نتایج  به  توجه  با  به طورکلی، 
می توان گفت، زیرساخت های گردشگری عامل بسیار مهمی 
آن ها  از  نیز،  توسعه یافته  کشورهای  در  به  طوری  که  است. 

برای سنجش توسعه یافتگی گردشگری استفاده می نمایند. 
احمدی و همکاران )2014(، در پژوهش خود به ارزیابی 
پتانسیل های ژئومورفوتوریسم در منطقه اورامانات با استفاده 
رینارد و همکاران(  افزوده )مدل  ارزش  از روش علمی و 
پرداختند. نتایج پژوهش آن ها نیز نشان داد با توجه به اینکه 
برخی از ویژگی  های منطقه اورامانات )مانند کمیاب بودن و 
دست نخورده بودن( در مقیاس محلی و بین المللی و تا حد 
زیادی حتی در سطح جهانی بی نظیر هستند،  اما متأسفانه از 

نظر امکانات رفاهی و ارتباطی، همچنان ضعیف است. 
آنا پائولو و همکاران )2018(، در تحقیقی با عنوان "رقابت 
گردشگری منطقه ای با استفاده از رویکرد promethee"، سه 
هدف را دنبال نمودند که عبارتند  از: )1( پرداختن به سنجش 
رقابت مقاصد گردشگری در سطح منطقه، )2( نشان دادن 
مطلوبیت استفاده از فن های چندمتغیره، و )3( به کارگیری  
رقابت  خصوص  در   GAIA و   PROMETHEE روش های 
پرتغال.  شمالی  منطقه  در  واقع  گردشگری  مقصد  هشت 
نتایج تحقیقات آن ها نشان داد منطقه متروپولیتن پورتو در 
رتبه  بندی اول بوده و پس از آن کاوادو و دورو قرار دارند. 
محیطی  اثرات  ارزیابی  به    ،)2020( همکاران  و  تیان 
فازی  تصویر  و   AHP روش های  اساس  بر  گردشگری 
PROMETHEE II  پرداختند. در آخر به دو نتیجه در رابطه 

با این معیارها دست یافتند. اول، تعداد 20 متخصص برای 
ارزیابی ممکن است تأثیرات منفی بگذارد؛ دوم آن که روش 

توسعه یافته نمی  تواند رابطه بین معیارها را ارزیابی کند. 
قاسمی و همکاران )2021(،  در تحقیق خود به رتبه بندی 
رویکردی  ایران:  در  پایدار  پزشکی  گردشگری  مقصد 
 Fuzzy SWARA-PROMETHEE از  استفاده  با  یکپارچه 
مختلف  مقاصد  داد  نشان  آن ها  تحقیق  نتایج  پرداختند. 
باید  پزشکی  گردشگری  وضعیت  بهبود  به  منظور  ایران  در 

معیارها و نقاط ضعف  خود را تقویت نمایند. 
ارزیابی  به  پژوهشی  در   ،)1395( مرادی  و  داری  پور 
روش  از  استفاده  با  شهری  گردشگری  خدمات  توزیع 
استان  شهرستان های  موردی  مطالعه   ،PROMETHEE

آن ها  پژوهش  نهایی  رتبه بندی  نتایج  پرداختند.  خوزستان 
نشان داد که شهرستان اهواز با میزان 0/619 بیشترین جریان 
از میان دیگر شهرستان های استان را دارا  خالص خروجی 
گردشگر  جذب  جهت  در  باالتری  پتانسیل  بنابراین  بوده، 

نسبت به دیگر گزینه ها دارد. 
احمدی و همکاران )1395(، در تحقیق خود به ارزیابی 
هدف  با  و  ژئوتوریسم  توسعه  به منظور  اورامانات  منطقه 
پیشنهاد منطقه به عنوان ژئوپارک ملی جهانی پرداختند. و به 
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این نتیجه رسیدند که نواحی روانسر و پاوه بیشترین پتانسیل 
را برای گردشگری پایدار دارند. 

چقاجردی و همکاران )1395(، در پژوهشی به سنجش 
سطح توسعه یافتگي گردشگري شهري محالت منطقه یک 
 ،HDI اصفهان با استفاده از شاخص ترکیبي توسعه انساني
از پژوهش آن ها  نتایج به دست آمده  پرداختند. و درنهایت 
نشان می دهد که محالت منطقه یک شهر اصفهان از لحاظ 
سطح توسعه گردشگري شهري در سطح متوسط هستند و با 
تقویت محورهاي توسعه محالت و توجه بیشتر به محالتي 
مي توان  هستند،  پایین  تري  توسعه یافتگي  سطح  داراي  که 

سطح توسعه یافتگي محالت را افزایش داد.
کریم زاده و کریم زاده )1398(، در پژوهشی به سنجش 
سطح توسعه یافتگی گردشگری شهرستان های استان سیستان 
و بلوچستان همت گماردند. نتایج پژوهش آن ها نشان داد 
که شکاف بزرگی در زمینة برخورداری شهرستان های این 
امکانات و زیرساخته  های گردشگری وجود دارد  از  استان 
و قریب به اتفاق شهرستان ها این استان یعنی 95 درصد از 
آن ها در سطح محروم و نسبتًا محروم از توسعه قرار دارند. 
در خصوص ضرورت و اهمیت تحقیق باید گفت با توجه 
به نقش گردشگري در رشد و توسعة کشورهاي مختلف، 
انجام شده  زمینه  این  در  گوناگوني  تحقیقات  و  مطالعات 

است )خانی و همكاران، 1393، 194(. 
اتریش،  فرانسه،  کشورهاي  در  انجام شده  مطالعات 
نشان مي دهد که  ژاپن  تایلند و  ایرلند،  انگلستان،  سوئیس، 
گردشگري به سرعت رشد کرده و مکمل بخش های مختلف 
بنابراین   .)23  ،1381 قادري،  و  )افتخاري  است  شده  اقتصاد 
در  مؤثر  زیرساخت های  وضعیت  از  درستی  تحلیل  اگر 
اقتصاد  پویایی  به  می تواند  باشد  این صنعت  توسعه یافتگی 

کمک شایانی نماید.

2- مبانی نظری 
اقتصادی  محرک  های  بزرگ ترین  ازجمله  گردشگری 
نقش  اقتصادی  قوی  ابزار  یک  به عنوان  و  می  رود  به شمار 

مهمی دارد و با ترکیب و به  کارگیری هم زمان منابع داخلی و 
خارجی، منافع اجتماعی، اقتصادی، زیست محیطی و فرهنگی 
به طوری که   .)112  ،2005 )داسویل،  دارد  دنبال  به  را  زیادی 
به عنوان  را   2017 سال  متحد  ملل  سازمان  عمومی  مجمع 
نموده  معرفی  توسعه  برای  پایدار  گردشگری  جهانی  سال 
با  گردشگری  حال حاضر  در   .(karla et al, 2017, 1201) است 
ایجاد درآمدهای کالن و فرصت های شغلی فراوان به عنوان 
اقتصاد پایدار شناخته می شود )هامیلتون و همكاران، 2005، 255(. 
این صنعت در عصر حاضر، صنعتي پاک و سومین پدیدة 
اقتصادي پویا، پررونق و رو به توسعه است که پس از صنایع 
گرفته  پیشی  جهاني  صنایع  دیگر  از  خودروسازي  و  نفت 
است )رضواني، 1387؛ غفاري و ترکي هرچگاني، 1388، 114(. بنابراین 
می توان گفت گردشگری بخشی از خدمات در اقتصاد است 
که بین بخش  های دیگر اقتصاد )کشاورزی و صنعت( رابطه 

دارد و حتی توانایی برقراری پیوند بین این بخش است. 

3- روش تحقیق 
این تحقیق ازنظر روش، توصیفی - مقایسه ای و ازنظر 
هدف کاربردی است. منطقه مطالعاتی تحقیق، 12 شهرستان 
استان مرکزی است. جمع  آوری داده ها به روش کتابخانه ای 
و پرسشنامه  ای می باشد. بدین منظور از آمارها و اطالعات 
و  صنایع دستی  فرهنگی،  میراث  کل  اداره  توسط  ارائه شده 
گردشگری استان مرکزی و نیز سالنامه آماری سال 1394 این 
استان استفاده  شده است. پس از شناسایی و مشخص  کردن 
گردشگری،  زیرساخت های  تعیین  در  مؤثر  شـاخص هـای 
سایر  بین  در  آن ها  رتبـة  و  هریک  اهمیت  شناخت  برای 
مؤلفه ها، با استفاده از فن دلفـی، شـاخص هـای مربـوط بـه 
آن ها در اختیـار 17 نفـر از متخصصـان و صاحبنظران امر 
توسعة روسـتایی در کشـور بـه  صـورت تصـادفی هدفمنـد 
زمینه  در  کارشناسـان  و  متخصصـان  اسـتادان،  شـامل 
پرسشنامه  ها  الکترونیکی  فرم  ارسال  طریق  از  گردشگری 
)Email( قرار داده شد که در پایان 10 نفر پرسشنامه  ها را 

تکمیل نمودند )جدول1(. 
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جدول1: شـاخص هـای پژوهش و وزن  های آن

 

منبع: اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری و سالنامه آماری سال 1394استان مرکزی
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گردشگری  زیرساخت های  سطح  تعیین  به  منظور 
شهرستان های استان مرکزی از فن PROMETHEE استفاده 
شد. این فن جزء مدل های تصمیم گیری چندشاخصه است 

که 6 تابع دارد )نگاره1(. 
رتبه بندی  پژوهش حاضر،  از  این که هدف  به  با توجه 
شهرستان های استان مرکزی مد نظر بوده، از تابع 1 این فن 

استفاده شده است. 
مقایسات  پرامتی  روش  اساس  که  داشت  توجـه  بایـد 
زوجی است، در این مورد به تفاوت عددی بـین گزینـه هـا 
اساس  همین  بر  می شود،  توجه  معیارهـا  از  هریـک  در 
20گانه  شـاخص هـای  وزن  ابتدا  حاضر  پژوهش  در 
زیرساخت های گردشگری از روش دلفی تعیین و به همراه 
 Visual نـرم افـزار   در  گزینه ها  و  مؤلفه ها  از  مقدار هریک 

PROMETHEE ارزیـابی و سـنجیده می شود. 

مدل PROMETHEE: این روش در دهه 1980 میالدی به 
وسیله دو پروفسور بلژیکی به نام ژان برنز و برتراند مارسکال 
برای انجام رتبه بندی ارائه شده است. رتبه بندی گزینه ها، با 
مقایسه زوجی بین آن ها در هر شاخص انجام می شود. مقایسه 
بر پایه یک تابع برتری از پیش تعریف شده با دامنه )0و1+( 
اندازه گیری شده و تابع برتری )ترجیح( P، برای مقایسه  ی دو 
گزینه  ی a و  b از نظر شاخص j  به صورت رابطه)1( مورد 

ارزیابی قرار می  گیرد )مؤمنی و شریف سلیم، :1394(.

)1(
مراحل انجام کار: در تصمیم گیری براساس روش پرامتی، 

چهار گام اصلی باید طی شوند، که عبارتند از: 
انحراف  محاسبه  برای  تصمیم گیری  جدول  تشکیل   .1

گزینه ها نسبت به معیارهای مختلف 
2.  محاسبه وزن معیارها 
3.  محاسبه مدل ترجیح 

4.  محاسبه جریان ترجیح 
با  پرامتی  روش  تصمیم گیری:  جدول  تشكیل  اول(  گام 
جدول  این  می کند.  آنالیز  را  مسئله  تصمیم گیری،  جدول 

جدول  ریاضی  شکل  است.  معیارها  و  گزینه ها  شامل 
تصمیم گیری به صورت روابط )2( و )3( است.

)2(

)3(
رابطه )2(، مجموعه متناهی A است که شامل مجموعه 
نامیده  ارزیابی  معیارهای   ،)3( رابطه  و  ممکن  گزینه های 
دنبال گزینه  ای است که  به  می شود. شخص تصمیم گیرنده 

تمامی معیارها را بهینه کند. 
معیار، شاخص  معیارها: وزن هر  محاسبه وزن  دوم(  گام 
مناسبی برای بیان اولویت معیارها نسبت به یکدیگر و بیانگر 
اهمیت نسبی آن معیار است. هرچه وزن معیار بیشتر باشد، 
به سایر معیارها برخوردار  بیشتری نسبت  از اهمیت  معیار 
است. وزن  ها عددی غیرمنفی هستند که جمع آن ها برابر با 
1 می شود. در این پژوهش همان طور که پیش تر توضیح داده 

شد از روش دلفی استفاده شده است. 
گام سوم( محاسبه مدل ترجیح: در این گام انحراف معیارهای 
ارزیابی شده مربوط به گزینه ها براساس مقایسه های زوجی 
با کمک رابطه )4( محاسبه می شود که در آن  اختالف دو 

معیار ارزیابی شده  بر حسب دو گزینه a و b است.

)4(
دو  بین  موجود  اختالف  برحسب  ترجیح  تابع  سپس 
می شود. تشکیل   )5( رابطه  از  استفاده  با  مفروض،   گزینه 

)5(
تصمیم گیرنده  اطالعات،  این  از  استفاده  برای  واقع  در 
تابع  از  پژوهش  این  در  می کند.  انتخاب  ترجیح  تابع  یک 
نوع یک روش پرامتی استفاده شده است. در نگاره1، تابع 

ریاضی و نمودار آن ارائه شده است.
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نگاره1: تابع برتری استفاده شده در پژوهش)دربان آستانه، 1395(
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گام چهارم( محاسبه جریان ترجیح: جریان ترجیح به منظور 
منظم کردن مقایسه  های زوجی و رتبه بندی گزینه ها است. 
سه نوع جریان مختلف جریان ترجیحات در روش پرامتی 

است.
-   جریان منفی

-   جریان مثبت
-   جریان خالص 

بر  رتبه بندی  نوع یک:  پرامتی  اساس  بر  نسبی  رتبه بندی 
اساس دو جریان  است و بدین معنی که 
لزومی به مقایسه همه گزینه ها نیست. در این نوع از پرامتی، 
است. شده  مطرح   6 رابطه  در  که  دارد  مقایسه  حالت  سه 

)6(
ترجیح،  نشان  دهنده  به ترتیب  و     ، عالئم 
بی تفاوتی و غیرقابل مقایسه بودن گزینه ها براساس رتبه بندی 
پرامتی نوع یک است. همچنین،  به منظور بررسی بهتر روابط 
بین متغبرهای تحقیق از روش مدل سازی معادالت ساختاری 
از  داده ها  برای تجزیه و تحلیل  نیز،  و  استفاده شده است. 

نرم افزار SPSS 26 و Smart PLS 3 استفاده شده است. 
در  کوواریانس  بر  مبتنی  ساختارِی  معادالت  مدل سازی 
مختلف  در حوزه  های  گسترده  ای  به صورت  اخیر  دهه  های 
روش  نیز،  حال حاضر  در  و  شده  استفاده  انسانی  علوم 
رد  یا  تأیید  راستای  در  آماری  تحلیل  برای  ترجیح  مورد 
زمانی  که  به  ویژه  است.  فرضیه  ها  آزمون  طریق  از  نظریه ها 
از  و  است  نرمال  داده ها  توزیع  یا  بوده  زیاد  نمونه  حجم 
به کار  است،  این روش  معین  مدل  هنگامی  که  مهم تر،  همه 

این  همه  که  داده ها  از  مجموعه  ای  به  دستیابی  اما  می رود. 
بنابراین  است؛  مشکل  اغلب  سازند،  برآورده  را  ملزومات 
متخصصان ممکن است که به صورت اکتشافی،  یعنی حالتی 
وجود  متغیرها  بین  که  روابطی  درباره  اندکی  اطالعات  که 
 PLS دارد، عمل نمایند. در این مورد پژوهشگر می تواند از
استفاده کند. مدل سازی مبتنی بر حداقل مجذورات جزئی 
)PLS( یک رویکرد مدل سازی معتدل  تر نسبت به روش های 
نمرات  توزیع  درباره  مفروضه  ای  هیچ  بدون  و  بوده  مشابه 

است )دالور و اسدی، 1395،  16(. 
از این روش در  از جمله حالت  های مناسب برای استفاده 

ذیل ارائه شده است:
- حجم نمونه کم

- نظریه های اندک در دسترس
- دقت پیش بینی بیشتر 

- ویژگی  های مدل اصالحی تأیید نمی شود

3-1- محدوده مورد مطالعه
استان مرکزي با مساحتی معادل 29128 کیلومتر مربع، 
خود  به  را  کشور  کل  مساحت  از  درصد   1/79 تقریبًا 
تخصیص داده و تقریبًا در مرکز ایران بین33 درجه و 23 
دقیقه تا 35 درجه و 34 دقیقه عرض شمالی و 48 درجه و 
56 دقیقه تا 51 درجه و4 دقیقه طول شمالی از نصف النهار 

گرینویچ قرار گرفته است. 
از  قزوین،  و  تهران  استان هاي  به  شمال  از  استان  این 
استان  به  از شرق  لرستان و اصفهان،  استان هاي  به  جنوب 
براساس  می شود.  محدود  همدان  استان  به  غرب  از  و  قم 
 23 12شهرستان،  1394داراي  سال  در  کشوري  تقسیمات 
آبادي داراي سکنه  بخش، 33 شهر، 66 دهستان و 1208 
و 428 آبادي خالی از سکنه بوده است )سالنامه آماری استان 
است.  نفر   1429475 برابر  استان  جمعیت   .)1394 مرکزی، 

مناطق  در  جمعیت  از  درصد   76/9 برآورد،  این  مطابق 
شهري و 23/1 درصد در مناطق روستایي سکونت داشته اند 

)مرکز آمار ایران، 1395(.
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4- یافته  ها
استانداردسازی  و  شـاخص هـا  وزن  تعیین  از  پس 
فن  از  شهرستان ها  رتبه بندی  برای  میانگین  ها،  تمامی 
PROMETHEE  استفاده و براساس آن ها جدول2 ترسیم 

روابط  از  واضح  تر  و  بهتر  تحلیل  به  منظور  سپس  شد. 

ساختاری  معادالت  مدل سازی  از  تحقیق  متغیرهای  بین 
داده ها  بهتر  نمایش  به منظور  است. همچنین  استفاده شده 
هر کدام از آن ها روی نقشه  نمایش داده شده تا وضعیت 
شود  مشخص  شهرستان ها  بین  در  معیارها  از  یک  هر 

)نگاره3(.  

نگاره2: نقشه موقعیت

جدول2: رتبه بندی شهرستان ها به لحاظ زیرساخت های گردشگری 
Phi+Phi-Phiگزینه هارتبه
0/77390/85680/0830اراک1

0/46730/68550/2182ساوه2

0/35360/61450/2609شازند3

0/31660/60820/2916خمین4

0/01680/43430/4175دلیجان5

0/10230/37360/4759 -محالت6

0/16340/32410/4875 -تفرش7

0/30020/25890/5591 -خنداب8

0/32660/25390/5805 -زرندیه9

0/33200/24570/5777 -فراهان10

0/35140/23800/5893 -آشتیان11

0/35230/23950/5918 -کمیجان12
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نگاره3: معیارهای الزم برای سطح بندی زیرساخت ها



فصلنامه علمی - پژوهشي اطالعات جغرافيايي )           (  
سطح بندی شهرستان های استان مرکزی از لحاظ  ... / 103

 
ادامه نگاره3: معیارهای الزم برای سطح بندی زیرساخت ها
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با  اراک  شهرستان  می دهد،  نشان  که جدول2  همانطور 
مقدار 0/7739رتبه اول در بین شهرستان ها به خود اختصاص 
دخیل  این خصوص  در  می توان  را  عامل  چند  است.  داده 
دانست: اول، به دلیل اینکه مرکزیت استان با این شهرستان 
است از این رو امکانات بهتر، جمعیت بیشتر و ...، را در خود 

جای داده است. 
دوم، به دلیل اینکه این شهرستان محدوده مواصالتی چند 
شهرستان  این  بیشتر  پیشرفت  سبب  بنابراین  است،  استان 

نسبت به سایر شهرستان ها شده است. 
به  را  دوم  رتبه   0/4673 مقدار  با  نیز،  ساوه  شهرستان 
خود اختصاص داده است. این شهرستان نیز، به دلیل اینکه 
محدوده مواصالتی چند استان بوده، و نیز، به موجب فاصله 
نزدیکی که تا تهران دارد، دارای شهرک صنعتی  ای قوی در 

کشور بوده است. 
بنابراین، در طی سال  های اخیر، محلی برای تجمع اقوام 
مختلف از سراسر کشور برای اشتغال و درآمد بوده است. 
نگارندگان با مشاهدات عینی خود شاهد این موضوع بوده  اند. 

نموده  جذب  خود  به  را  مطلوبی  نسبتًا  امکانات  بنابراین، 
است. اما شهرستانی که رتبه سوم را به خود اختصاص داده 
به دلیل  نیز  این شهرستان  است.   )0/3536( میزان  با  شازند 
بزرگی  صنایع  استان(،  )مرکز  اراک  شهرستان  به  نزدیکی 
مانند پتروشیمی را به خود جذب نموده، بنابراین امکانات و 

زیرساخت های مناسبی را جذب نموده است. 
همانطور که یافته  های پژوهش نشان می دهد، شهرستان های 
)0/1023و-(،  محالت   ،)0/0168( دلیجان   ،)0/3166( خمین 
تفرش )0/1634و-(، خنداب )0/3002و-(، زرندیه )0/3266و-(، 
فراهان )0/3320و-(، آشتیان )0/3514و-( و کمیجان )0/3523و-( 

رتبه  های بعدی را به خود اختصاص داده اند. 
به منظور بهتر نشان دادن فاصله هر یک از شهرستان ها با 
توجه به مقدار Phi آن ها از روش های شماتیک در نرم افزار 

Visual PROMETHEE استفاده شده است. 

در جدول3 و نگاره4، به منظور نشان دادن توزیع فضایی 
به دسته  بندی شهرستان ها با توجه به مقدار Phi آن ها پرداخته 

شده است. 

)منبع داده ها: اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری و سالنامه آماری سال 1394استان مرکزی
ادامه نگاره3: معیارهای الزم برای سطح  بندی زیرساخت ها



فصلنامه علمی - پژوهشي اطالعات جغرافيايي )           (  
سطح بندی شهرستان های استان مرکزی از لحاظ  ... / 105

نگاره4: نمای شماتیک رتبه بندی 
شهرستان ها به لحاظ زیرساخت های 

گردشگری

نگاره5: نمای شبكه  ای و الماسی شكل رتبه بندی شهرستان ها به لحاظ زیرساخت های گردشگری
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از  درصد  می دهد،  41/7  نشان  جدول3  که  همانطور 
شهرستان ها در سطح خوب و 16/6 درصد آن ها در سطح 
متوسط و در نهایت 41/7 درصد از آن ها سطح ضعیف قرار 
دارد. به  طور کلی می توان گفت، در مجموع 58/3 درصد از 
از زیرساخت ها و  شهرستان ها در وضعیت نسبتًا مساعدی 

41/7 درصد از آن ها در وضعیت وخیمی قرار دارند. 

استان  مرکز  از  چه  هر  می دهد،  نشان  نگاره6  که  همان طور 
به سمت جنوب و تا حدودی جنوب شرقی پیش می  رویم 
به  مرکز  از  هرچه  و  بوده،  مطلوب  تر  نسبتاً  زیرساخت ها 
جز  به  زیرساخت ها  وضعیت  می  رویم  پیش  شمال  سمت 
نامطلوب  تر  داده شد،  توضیح  آن  که علت  شهرستان ساوه 
هستند. در ادامه با استفاده از مدل سازی معادالت ساختاری 
پژوهش  مفهومی  مدل  بیان  به  جزئی  مجذورات  حداقل 
پرداخته شده است تا با استفاده از نتایج آزمون به بررسی 
روابط بین متغیرهای پژوهش و کیفیت مدل پرداخته شود. 
در ابتدا مدل مربوط به ضرایب مسیر، مقادیر بارهای عاملی 
و واریانس تبیین شده )R2( و پس از آن کفایت مدل گزارش 

شده است. 
نکته  ی قابل ذکر در اینجا، این است که در این مدل سازی 
روی  بر  متغیرها  اثرات  میزان  نمودن  مشخص  به منظور 
سطح  خود  شهرستان ها،   گردشگری  توسعه یافتگی  سطح 
توسعه یافتگی در مدل به عنوان یک متغیر وابسته ارائه شده و 

داده های آن رتبه  های هر شهرستان است. 
اثرات  می دهد،  بیشترین  نشان  نگاره7  که  همانطور 
مؤلفه های  به ترتیب،   را  توسعه یافتگی  سطح  بر  مستقیم 
سایر  و  داشته اند   )0/096( حمل و نقل   ،)0/279( خدماتی 

متغیرها در رتبه های بعد قرار دارند. 
در مدل Smart PLS به منظور بررسی برازش مدل مجموع 
خطای  مجذورات  مجموع   ،)SSO( مشاهدات  مجذورات 
پیش  بینی )SSE( برای هر بلوک متغیر پنهان و شاخص اعتبار 

اشتراک Q2 و(SSE/SSO-1) را نشان می دهد. 

جدول3: سطح  بندی زیرساخت های گردشگری بر اساس روش پرامتی

درصدتعداد ارزش )طبق جریان خالص(وضعیت زیرساخت ها

1541/7+ تا 0 سطح زیرساخت خوب

0/2216/6 - تا 0 سطح زیرساخت متوسط

541/7کمتر 0/2 -سطح زیرساخت ضعیف

12100------جمع

نگاره6: توزیع زیرساخت های گردشگری براساس روش 
پرامتی 
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اگر شاخص وارسی اعتبار اشتراک متغیرهای پنهان مثبت 
که  همان طور  دارد.  مناسبی  کیفیت  اندازه گیری  مدل  باشد، 
نتایج جدول 4 نشان می دهد، شاخص وارسی اعتبار اشتراک 
متغیرهای پنهان به جز مؤلفه های محیطی و اجتماعی، برای 
از  شده  تدوین  مدل  بنابراین،  است.  مثبت  سازه  ها  سایر 

کیفیت مناسبی برخوردار است. 
مقدار معناداری t به  منظور برازش مدل ساختاری پژوهش 
از چندین معیار استفاده می شود که اولین و اساسی ترین آن، 

با  که  است   t-values مقادیر  همان  یا   Z معناداری  ضرایب 
اجرای فرمان بوت استراپینگ مقادیر بر روی خطوط مسیرها 
نشان داده می  شوند. در صورتی که مقادیر t از 1/96 بیشتر 
باشد، بیانگر رابطه بین سازه  ها و در نتیجه تأیید فرضیه  های 
پژوهش در سطح معناداری 95 درصد است. همان طور که 
نگاره9 نشان می دهد، با توجه به این که فقط یکی از اعداد 
واقع بر مسیرها باالتر از 1/96 است، بدین معنی است که 

بیشتر مسیرها معنادار نیست.

 )R2( نگاره7: ضرایب مسیر، مقادیر بارهای عاملی و



فصلنامه علمی - پژوهشي اطالعات جغرافيايي ) ( دوره30، شماره 118، تابستان 1400
 Scientific - Research Quarterly of Geographical Data (SEPEHR) Vo.30,No.118, Summer 2021 / 108  

نگاره 8: کیفیت مدل
جدول4: شاخص وارسی اعتبار اشتراک متغیرهای پنهان 

شاخص اعتبار اشتراک Q2مجموع مجذورات خطای پیش  بینیمجموع مجذورات مشاهداتمؤلفه ها
0/042 -390/000406/510محیطی

312/000234/2110/249فرهنگی

624/000494/1920/208خدماتی 

0/110 -156/000173/174اجتماعی 

78/00078/0000حمل و نقل 

78/00065/5940/159سطح توسعه یافتگی
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5- نتیجه گیری 
گردشگری،  توسعه  بر  مؤثر  عوامل  مهم ترین  از  یکی 
در  که  زمانی  تا  زیرا  است.  مناسب  زیرساخت های  ایجاد 
همیشه  کار  نتیجه  نشود،  کار  زیربنایی  لحاظ  به  امری  هر 
ناقص بوده و سبب بازماندن از توسعه آن می شود. اما باید 
به این امر توجه داشت که توزیع فضایی این زیرساخت ها 
متأثر از عوامل مختلف بوده، که در نهایت سطح هر ناحیه 
نکته  اما  به لحاظ توسعه گردشگری مشخص می  نماید.  را 

بین  که  است  این  داشت  توجه  بدان  باید  که  دیگری  مهم 
این زیرساخت ها چه نوع رابطه  ای وجود دارد و هر کدام 
از این عوامل چقدر بر سطح توسعه  گردشگری هر منطقه 

تأثیر دارد. 
سطح  بندی  به  ابتدا  حاضر  پژوهش  در  بنابراین، 
استان  شهرستان های  میان  در  گردشگری  زیرساخت های 
مرکزی پرداخته شده؛ سپس، الگوی فضایی این زیرساخت ها 
بررسی شده و در نهایت، به بررسی روابط بین متغیرهای 

 t نگاره9: مقدار
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مؤثر بر این سطح  بندی پرداخته شده است. 
نتایج پژوهش نشان داد که اولین عامل مؤثر بر دسترسی 
بوده  مرکزیت  گردشگری  زیرساخت های  و  امکانات  به 
است. به  طوری که شهرستان اراک )مرکز استان( جایگاه اول 
استان را به لحاظ داشتن این زیرساخت ها به خود اختصاص 
پژوهش های  با  تحقیق حاضر  این حیث  از  لذا  است.  داده  
داری  پور و مرادی )1395(، کریم زاده و کریم زاده )1398(، 

به نتایج یکسانی دست یافته  اند. 
دومین عامل مؤثر بر داشتن زیرساخت های گردشگری 
شهر  دومین  که  ساوه  شهرستان  زیرا  است.  بوده  جمعیت 
پرجمعیت استان )بعد از شهرستان اراک( بوده، رتبه دوم را 
دارد. بنابراین، از نظر تأثیر جمعیت بر دستیابی به زیرساخت ها 
این پژوهش با تحقیقات چقاجردی و همکاران )1395(، آنا 
پائولو و همکاران )2018(، هیانگ و پینگ )2012(، نتایج 

نسبتاً یکسانی داشته  اند. 
معادالت  مدل سازی  از  آمده  به دست  نتایج  همچنین، 
نیز،  و  خدماتی  مؤلفه های  میزان  داد،  نشان  ساختاری 
شهرستان ها  رتبه  های  بر  تعیین  کننده ای  نقش  حمل و نقل، 
گردشگری  سطح  ارتقای  به  منظور  بنابراین،  است.  داشته 
بیشتری  توجه  مؤلفه ها  این  به  می  بایست  شهرستان ها،  در 
تخصیص  برای  برنامه  ریزی  اول  اولویت  های  در  و  نموده 
نشان   t معناداری  نتایج  همچنین  گیرند.  قرار  زیرساخت ها 

داد که بیشتر مسیرها معنادار نیست.

 6- پیشنهادها 
به منظور  گفت  باید  آمده  به دست  نتایج  به  عنایت  با 
استان،  کل  در  گردشگری  یکپارچه  توسعه  به  دستیابی 
به این منظور  برنامه  ریزی مطلوبی صورت گیرد.  می بایست 
به  منظور  برنامه ریزی  در  پیشنهاد می شود  در تحقیق حاضر 
توزیع زیرساخت های گردشگری، به بخش های خدمات و 
با توجه به  حمل  ونقل توجه ویژه  ای شود و سایر بخش ها 

میزان تأثیر آن ها، در اولویت  های بعدی قرار گیرند.
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