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چکیده

تها و توزیع مناسب خدمات در جذب گردشگران به طرف مکانهای مستعد گردشگری بسیار تعیین کننده است.
وجود زیرساخ 

گردشگری یکی از بهترین گزینههای کاهش فقر ،ایجاد اشتغال و متنوعسازی اقتصاد مناطق محروم است .پژوهش حاضر با هدف
بررسی سطح توسعهیافتگی شهرستان های استان سیستان و بلوچستان به لحاظ برخورداری از زیرساخت های گردشگری انجام
گرفته است .اطالعات مورد نیاز این تحقیق از سالنامه آماری سال  139 4استان اخذ شده و جامعه آماری تحقیق ،شهرستانهای استان

یباشد .روش تحقیق در این پژوهش ،توصیفی – تحلیلی و مدل های مورد استفاده جهت رتبهبندی شهرستان
سیستان و بلوچستان م 
یدهد که با توجه به معیارهای در نظر گرفته شده برای
های استان ،تکنیک های تاپسیس و موریس میباشند .نتایج تحقیق نشان م 
سطحبندی شهرستانها ،بر اساس شاخص موریس به ترتیب شهرستانهای زاهدان ،چابهار ،ایرانشهر ،سرباز و سراوان برخوردارترین
یباشند .همچنین براساس تکنیک
و شهرستانهای نیمروز ،مهرستان ،هیرمند و دلگان کم برخوردارترین شهرستانهای استان م 
تاپسیس نیز مشخص شد که ،شهرستان های زاهدان ،چابهار ،زابل ،سراوان و ایرانشهر برخوردارترین شهرستانها و شهرستانهای
نیمروز ،مهرستان ،دلگان و هیرمند کم برخوردارترین شهرستانهای استان از لحاظ برخورداری آنها از زیرساختهای گردشگری
هستند .نتایج همچنین نشان داد در مجموع  95درصد از شهرستان های استان در سطح نسبتآ محروم و محروم از توسعه قرار دارند.

واژگان کلیدی :توسعه یافتگی ،گردشگری ،تاپسیس ،شاخص موریس ،سیستان و بلوچستان

 -1این مقاله از طرح تحقیقاتی با عنوان" سنجش و ارزیابی شکاف توسعه یافتگی در استان سیستان و بلوچستان" که با حمایت مالی مجتمع آموزش عالی سراوان انجام
شده استخراج گردیده است.
( -2نویسنده مسئول)
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مقدمه
تهاي افرادي كه به مكاني غير از مكان عادي زندگي خود مسافرت و حداقل كي
گردشگري ،مجموعه فعالي 
حداكثر كي

شب و

سال در آنجا اقامت ميكنند را شامل ميشود كه هدف از مسافرت آنان گذراندن اوقات فراغت و به غير

از اشتغال و كسب و كار است(رضواني.) 15 : 1385 ،امروزه گردشگری به یکی از مهمترین نیروهای محرک توسعهی
اقتصادی در بسیاری از کشوهای جهان تبدیل شده است .گردشگری بیش از هر فعالیت دیگری موجب حرکت و
یشود و هزینههای جهانگردی به مراتب سریعتر از تولید ناخالص
نالمللی م 
انتقال سرمایه در مقیاس محلی ،ملی و بی 
ییابد (محالتی .) 208 : 1377 ،میتوان گفت گردشگری اگر به صورت
ملی و صادرات جهانی کاال و خدمات رشد م 
مناسب مدیریت شود ،مکملی برای دیگر فعالیتهای اقتصادی یک جامعه است و تأثیرات آن از طریق فروش تولیدات
ییابد
محلی ،ارائه ی خدمات به گردشگران ،توسعه ی فعالیتهای خدماتی ،توسعهی زیرساختها و ...افزایش م 
(فراجی راد و همکاران .)6 :6931 ،در سالهای اخیر این صنعت نوپا تأثیرات زیادی بر وضعیت اقتصادی ،اجتماعی،
و فرهنگی جهان داشته است .ایجاد اشتغال ،ارزآوری ،تعادل منطقهای ،کمک به صلح جهانی ،کمک به سرمایهگذاری
در میراث فرهنگی ،بهسازی محیط ،کمک به بهسازی زیستگاههای حیات وحش ،توسعهی نواحی دارای جاذبههای
گردشگری ،و جلوگیری از برونکوچی جمعیت و مانند آن ،از جمله مزایای این صنعت بوده است ( صدرموسوی و
دخیلی کهنوئی .) 143 : 1386 ،در نهایت میتوان اینگونه ادعا نمود که گردشگری یکی از بهترین گزینههای کاهش
فقر ،ایجاد اشتغال و ایجاد طرحهای اقتصادی متنوع در کشورهای درحال توسعه است ( ) Honeck , 2012 :5که
رونق آن بیانگر ثبات سیاسی اقتصادی ،اجتماعی ،امنیتی ،فرهنگی و علمی کشورهای جهان است (اسدپور:6931 ،
.) 286
شبینی و تشریح سیر تحول و تکامل توسعهی مقصدهای گردشگری ،موضوعی چالش برانگیز
در دهههای اخیر ،پی 
شبینی و تشریح این فرآیند
برای پژوهشگران حوزه ی گردشگری بوده است .اهمیت این موضوع در آن است که پی 
یسازد (دلشاد .) 139 :5931 ،میتوان گفت علی
عمال هدایت توسعه به سوی روندی مطلوب و نظام مند را ممکن م 
یباشد.
رغم منافع بی شمار گردشگری در توسعه جوامع امروزی ،این صنعت مهم با مشکالت عدیده ای مواجه م 
رونق گردشگری نیازمند امکانات و زیر ساخت های است که این امکانات اساسی و زیر ساختی در مناطق مختلف
حبندی براساس زیرساخت های گردشگری و خدمات موجود در نواحی
بصورت متوازن توزیع نشدهاند .سط 
مختلف ،برای شناخت تفاوت ها و تعیین خدمات مورد نیاز و تعدیل نابرابری بین آنهاست .بهرهبرداری مناسب از
حبندی امکانات ،تاسیسات ،خدمات و ظرفیت های موجود در هر منطقه
زیرساخت ها وابسته به شناخت دقیق و سط 
و ناحیه م 
یباشد ( شماعی و موسوی وند .) 25 :0931 ،برای توسعه گردشگری ،بهره برداری بهینه از زیرساخت ها و
پی بردن به نابرابریهای نواحی گردشگری ضروری است .با شناخت زیرساخت ها و رتبهبندی آنها در سطح نواحی
یتوان مدیریت بهتری بر گردشگران داشت .بنابراین برای توسعه گردشگری ،هماهنگی بین تعداد گردشگران و
م
ظرفیت های گردشگری به خصوص زیرساخت های گردشگری بسیار ضروری است (پاپلی یزدی و سقایی:8 38 1 ،
.) 26

سنجش سطح توسعهیافتگی گردشگری755 ...

وجود زیرساختهای مناسب و توزیع مناسب خدمات در جذب گردشگران به طرف مکانهای مستعد گردشگری
بسیار تعیین کننده خواهد بود (تقوایی و رنجبر دستنایی  .) 1389 :32یکی از راههای رتبهبندی نواحی گردشگری و
تعیین سطح توسعهیافتگی آن مناطق از لحاظ زیرساخت ها و تسهیالت ،بررسی امکانات و خدمات آنها میباشد .این
لها و اقامتگاهها ،شبکه دسترسی و حمل و نقل ،امکانات ارتباط جمعی،
امکانات و خدمات شامل مواردی از قبیل هت 
جذابیت های فرهنگی و هنری ،واحدهای پذیرایی بین راهی و رستوران ،دفاتر خدمات مسافرتی ،تعداد شرکت های
مسافربری ،نمایشگاههای فرهنگی و هنری ،پارکهای عمومی ،تعداد وسایل نقلیه عمومی و به طور کلی عرضه
سالدینی و همکاران ; 98 :4931 ،دهستانی ;23 ، 1383 ،توکلی و
یباشد (شم 
خدمات توریستی در تمام زمینهها م 

همکاران.) 80 : 1389 ،
کشور ما به لحاظ تنوع آب و هوایی از یک سو و وجود مکانهای تاریخی و فرهنگی منحصر به فرد از سوی دیگر،
تهای بالقوه خود در این زمینه به نحو مطلوبی
یکی از چند کشور انگشت شمار جهان است که تاکنون از ظرفی 
استفاده نکرده است .بررسی وضعیت صنعت گردشگری در ایران و مالحظه ارقام درآمدی ارزی حاصل از آن ،حاکی
از این است که به رغم این واقعیت که ایران یکی از ده کشور مهم جهان از حیث آثار تاریخی و باستانی است کمتر
کهزارم درآمد جهانی حاصل از گردشگری را نصیب خود کرده است ( تقدسی و همکاران .)2 :4931 ،استان
از ی 
سیستان و بلوچستان هم بعنوان پهناورترین استان کشور دارای جاذبههای متعدد گردشگری است .این استان به دلیل
شرایط محیطی و طبیعی خود دارای پتانسیل های فراوان در زمینه گردشگری است .سرتاسر این استان گواه وجود
یتوان به شهر سوخته ،روستای
جاذبههای تاریخی و طبیعی متعددی است که از جمله شاخص ترین های آن م 
کلپورگان بعنوان اولین موزه زنده دنیا ،دهانه غالمان ،قلعههای تاریخی متعدد ،کوه تفتان بعنوان تنها آتشفشان نیمه
لفشانهای استان ،سنگ نگارههای دره نگاران ،قلعه سب بعنوان مرتفعترین بنای خشتی ایران ،محوطه
فعال کشور ،گ 
چهل دختران ،سواحل بکر و اقیانوسی چابهار و ...همه نشاندهنده توانایی باالی این استان در جذب گردشگر است.
متاسفانه نبود و کمبود خدمات ،امکانات و زیرساخت های گردشگری و همچنین کمبود سرمایهگذاریهای دولتی و
خصوصی در این استان ،باعث عدم معرفی و شناخت گردشگران از پتانسیل بکر گردشگری این استان شده است.
عدم معرفی و کمبود زیرساخت های گردشگری استان موجب عدم بهره برداری ساکنین استان از پیامدهای مثبت
گردشگری در رشد و توسعه مناطق مختلف استان خواهد شد .بنابراین تحقیق حاضر با هدف شناسایی توانهای
گردشگری در استان سیستان و بلوچستان سعی در رتبهبندی شهرستانهای این استان به لحاظ زیرساختهای
گردشگری با توجه به اهمیت این موضوع در روند رشد و توسعه این مناطق دارد .سوال مهم این پژوهش عبارت
تهای گردشگری
است از اینکه؛ کدام شهرستان های استان از وضعیت مناسب تری از لحاظ برخورداری از زیرساخ 
یباشد.
قرار دارند و توزیع فضایی و شکاف موجود بین شهرستان های استان به چه صورت م 
برای رسیدن به توسعه متعادل و همه جانبه که منجر به بهبود زندگی همه انسانها گردد ،نیاز به شناخت صحیح و
یباشد تا شکافهای رو به تزاید برخوردار و غیربرخوردار
یو منطقهای م 
یهایی مناسب و بهینه در سطح مل 
برنامهریز 
درسطح منطقه کاهش یابد (صدری فرد.)923 :6931،درزمینه گردشگریو توسعهیافتگی زیرساختهای گردشگری
یتوان در اینجا به برخی از آنها اشاره نمود .دلشاد ( )6931در پژوهش خود به
در کشور مطالعاتی صورت گرفته که م 
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دنبال شناسایی عوامل و عناصر تأثیرگذار بر توسعه و تکامل مقصدهای گردشگری و بررسی ارتباط بین آنها بوده
است .نتایج این پژوهش نشان داد که پنج عام ِلِل نوع و فعالیت گردشگران ،ظرفیت تحمل و محدودیتهای رشد،
تعداد گردشگران/ساکنان ،رقابت و توسعهی تسهیالت و خدمات بهترتیب بیشترین میزان اهمیت را در فرایند توسعه
و تکامل مقصدهای گردشگری دارند .همچنین عامل سیاستها و پشتیبانی دولت ،بیشترین تأثیر را بر سایر عوامل
دارد و عوامل رقابت و توسعه ی زیرساختها و ف ّنّناوریهای نوین ،بیشترین تأثیر را از سایر عوامل میپذیرند.
دهقان فرد و قاسمی زاد ( )6931در مقالهای با عنوان شناسایی مشکالت توسعهی صنعت گردشگری استان ساحلی
بوشهر و ارائه راهکارهای جذب گردشگر در این استان در پی شناسایی مشکالت توسعهی صنعت گردشگری در
این استان بودهاند .نتایج پژوهش نشان داد که موانع اقتصادی ،موانع فرهنگی ،موانع دولتی ،موانع بهداشتی ،موانع
جغرافیایی ،موانع تفریحی ،موانع سیاسی و موانع رفاهی بیشترین تاثیرگذاری را بر توسعه گردشگری در این استان
دارند.
فآبادی ( )5931در پژوهشی با عنوان شناسایی و رتبهبندی عوامل مؤثر بر توسعه صنعت گردشگری یزد
مروتی شری 
به بررسی عوامل موثر بر صنت گردشگری در این استان پرداختند .نتایج پژوهش نشان داد که وجود مدیریتی توانا و
منسجم ،جاذبههای طبیعی ،به کارگیری الگوهای مناسب جهت اطالع رسانی و ایجاد تأسیسات زیربنایی شامل شبکه
جادهای ،مخابرات ،آب ،انرژی و برق ،فاضالب ،سیستم دفع زباله ،هتل ها و رستوران ها از جمله عواملی هستند که
دارای بیشترین اهمیت از دیدگاه خبرگان و در نتیجه دارای باالترین اولویت برای توسعه ی گردشگری در یزد
هستند.
فرجی راد و همکاران ( )6931در پژوهشی به تحلیل چالشهای توسعه گردشگری تجاری در شهر بانه پرداختند.
یافتههای تحقیق نشان داد که گران بودن خانههای اجارهای ،تخصصی نبودن بازارها و پاساژها ،کمبود مراکز
اقامتگاهی برای گردشگران ،کمبود مراکز مذهبی ،امنیت جانی به دلیل فرهنگ نادرست رانندگی ،کمبود امکانات
تفریحی و سرگرمی ،تبلیغات و اطالعرسانی ضعیف جهت شناسایی مراکز خرید و مکانهای اقامتی ،کمبود مراکز
پذیرایی ،عدم ساماندهی دستفروشان ،کمبود پارکینگ ،کمبود امکانات بهداشتی ،مکانیابی نامناسب مراکز خرید،
نامناسب بودن جادهها و راههای منتهی به شهر ،کمتوجهی به رعایت بهداشت عمومی محیط ،یک باندی بودن
ورودی خیابانهای بانه و و به تبع آن ایجاد ترافیک زیاد ،نبود تابلوهای راهنما در جادهها و داخل شهر در زمره
شهای پیش روی توسعه گردشگری تجاری در شهر مرزی بانه هستند.
مهمترین چال 
نصیری هند خاله و همکاران ( )5931سعی در تحلیل زیرساختهای گردشگری شهرستانهای استان آذربایجان غربی
تها در
داشتند .نتایج حاصله از این پژوهش حاکی از آن است که ،شهرستان ارومیه به لحاظ برخورداری از زیرساخ 
رتبه اول و شهرستان خوی در رتبه دوم و شهرستانهای شوط و پلدشت در رتبه شانزدهم و هفدهم قرار دارند و
حبندی شهرستانهای استان نشان از وجود ناهمگنی در سطح این استان دارد.
سط 
سندگل و شریفی نیا در سال  5931به بررسی موانع و مشکالت توسعه گردشگری پرداختند .یافتههای این پژوهش
نشان داد که حدود  69درصد پاسخگویان وضعیت امکانات زیربنایی ،خدماتی ،سازمانی و تبلیغاتی گردشگری را در
شهرستان قائمشهر در حد خیلی کم بر آورد کردهاند.
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موسوی و همکاران ( )4931در پژوهشی با عنوان "بررسی و اولویتبندی توانها و زیرساختهای توسعهی
تبندی
شهای تصمیمگیری چندمعیاره (مورد مطالعه :شهرستانهای استان کردستان)" ،به اولوی 
گردشگری با رو 
شهرستانهای این استان بر اساس  12معیار اصلی در  4سطح (فرابرخوردار ،برخوردار ،نیمهبرخوردار ،فروبرخوردار)
پرداختند .با توجه به نتایج بهدست آمده از این پژوهش مشخص شد که ،شهرستان سنندج در سطح فرابرخوردار و
صهای زیرساختی گردشگری قرار
شهرستانهای دهگالن و دیواندره در سطح فروبرخوردار (محروم) به لحاظ شاخ 
گرفتهاند.

یآبادی و همکاران( )1931در پژوهشی با عنوان "تحلیل فضایی شاخ 
زنگ 
صهای توسعهی گردشگری مطالعه
موردی :شهرستانهای استان اصفهان" ،شهرستانهای استان اصفهان را براساس  8شاخص توسعهی گردشگری در 4
تبندی کردند .نتایج این تحقیق نشان داد که از
سطح ورابرخوردار ،فرابرخوردار ،میانبرخوردار ،و فروبرخوردار اولوی 
بین شهرستانهای استان ،شهرستان اصفهان در سطح فرابرخوردار و شهرهای خمینی شهر ،خوانسار ،دهاقان ،تیران و
کرون ،فالورجان ،گلپایگان ،چادگان ،و نطنز در سطح فروبرخوردار یا محروم قرار گرفتهاند.

دومنیگز و همکاران (  ) 2014در پژوهش خود به رقابتپذیری مقاصد گردشگران در دو کشور اسپانیا و استرالیا
یهای متفاوت
پرداختند .این پژوهش براساس تجربه ی گردشگران از مقاصد گردشگری در این دو کشور با ویژگ 
بوده است .نتایج این پژوهش نشان داد که برای جذب گردشگر در استرالیا کیفیت خدمات ،برندهای تجاری ،و
زیرساختهای مناسب از اهمیت زیادی برخوردار است .اما در اسپانیا ،آب و هوا و ساختارهای محلی توریستی
مهمترین موضوع در جذب گردشگر هستند.

هیانگ و پینگ (  ) 2012در تحقیق خود به ارزیابی رقابت در صنایع گردشگری در  9کشور جنوب شرق آسیا
پرداختند .این مطالعه در سال  2009با استفاده از  6معیار (در دسترس بودن جاذبهها ،حمل ونقل مناسب ،قیمت
یدهد که
مناسب ،امنیت ،بازار عرضه محصوالت ،مناظر طبیعی) و  15زیر شاخص انجام گرفته است .نتایج نشان م 
در رتبهبندی از بین  9کشور ،براساس معیارهای یادشده ،به ترتیب چین ،ژاپن ،هنگ کنگ ،مالزی ،تایلند ،سنگاپور،
تایوان ،کره ،و فیلیپین بهترین عملکرد را به خود اختصاص دادهاند.

قلمرو جغرافیایی تحقیق
سيستان و بلوچستان به عنوان پهناورترين استان كشور در جنوب شرق ایران با وسعتي حدود  8 8757 1يك لومترمربع،
معادل  11 /4درصد از كل مساحت كشور را تش يك ل داده است .اين استان از نظر عرض جغرافيا يي بین  25درجه و 3
دقيقه تا  31درجه و  27دقيقه عرض شمالي از خط استوا و به لحاظ طول جغرافيا يي بين  58درجه و  05دقيقه تا 63
فالنهار مبدأ قرار گرفته است .اين استان در شمال به استان خراسان جنوبي و
درجه و  21دقيقه طول شرقي از نص 
كشور افغانستان ،در شرق با مرز خا يك حدود 1260
آبي 300

يك لومتري به كشورهاي پاكستان و افغانستان ،در جنوب با مرز

يشود.
يك لومتري به آبهاي آزاد درياي عمان و باالخره در مغرب به استانهاي كرمان و هرمزگان محدود م 

استان سیستان و بلوچستان براساس تقسیمات کشوری دارای  19شهرستان است.
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منبع :یافتههای پژوهش

روششناسی تحقیق
روش تحقیق در این پژوهش از نوع توصیفی -تحلیلی است .به منظور جمعآوری اطالعات از روشهای مختلف
اسنادی مبتنی بر مطالعات کتابخانه ای استفاده شده است .آمار و اطالعات مرتبط با زیرساخت های گردشگری از
سالنامه آماری استان در سال  4931گردآوری و با استفاده از تکنیک تاپسیس و شاخص توسعه یافتگی موریس
وضعیت برخورداری شهرستانهای استان سیستان و بلوچستان مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است .علت استفاده از
این دو مدل ،ارزیابی اعتبار و مقایسه ی نتایج بدست آمده بوده است .جامعه آماری این پژوهش شامل شهرستان
استان سیستان و بلوچستان است .شاخصهای مورد بررسی در این تحقیق با عنایت به فرض وجود شکاف در درجه
توسعه یافتگی شهرستان های استان از لحاظ برخورداری آنها از زیر ساخت های گردشگری به شرح ذیل انتخاب
شده که شامل  )1تعداد سالن های سینما در هر شهرستان  )2تعداد سالن های وابسته به سازمان فرهنگ و ارشاد )3
تعداد چاپخانههای هر شهرستان  )4تعداد موزهها  )5راههای تحت پوشش  )6تعداد هتل ها  )7تعداد مهمانپزیرها )8
تعداد دفاتر خدمات گردشگری  )9تعداد پایانههای مسافربری  ) 10تعداد دفاتر خدمات ارتباطی  ) 11تعداد پارک
های عمومی  ) 12تعداد مناطق نمونه گردشگری  ) 13تعداد روستاهای هدف گردشگری  ) 15تعداد مجتمع های
خدماتی بهداشتی.
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صها پرداخته و سپس
در این پژوهش برای تحلیل دادهها ابتدا با استفاده از تكنیك آنتروپی شانون به وزن دهی شاخ 
بر اساس تكنیك تاپسیس  TOPSISو شاخص توسعه یافتگی موریس به کمك نرم افزار  Excel 2010و TOPSIS

 Solverبه تحلیل و تعیین میزان توسعه یافتگی شهرستان ها از لحاظ برخورداری آنها از زیر ساخت های گردشگری
اقدام شده است.
تکنیک تاپسیس و شاخص توسعه یافتگی موریس
اين مدل توسط هوانگ و يون در سال  1981پيشنهاد شد و يكي از بهترين مدل هاي تصميم گيري چند شاخصه است.

اين تكن كي

بر اين مفهوم استوار است كه گزينه انتخابي ،بايد كمترين فاصله را با راه حل ايده آل مثبت (بهترين حالت

یهای این تکنیک
ممكن) و بيشترين فاصله را با راه حل ايده آل منفي (بدترين حالت ممكن) داشته باشد .ویژگ 
عبارتند از:
یباید کوتاه ترین فاصله را از جواب ایده آل و دورترین فاصله را از
• در روش تاپسیس ،گزینه انتخاب شده م 
ناکارآمدترین جواب داشته باشد.
یگیرد.
یباشد مورد ارزیابی قرار م 
• در این روش ،ماتریس  n×mکه دارای  mگزینه و  nشاخص م 
• گزینه) :(Alternativeهر موضوع مورد بررسی ،یک گزینه محسوب میشود.
• شاخص) : (Indexویژگی ها یا پارامتر های عملکردی که برای انتخاب گزینههای تصمیمگیری مطرح است.
یتوان از شاخصها و معیارهای عینی و ذهنی استفاده
• از امتیازات مهم این روش آن است که به طور همزمان م 
نمود.
یدهد.
• معیارهای کمی و کیفی را تواما در مبحث مکان یابی دخالت م 
یتواند ترتیب اولویت گزینهها را مشخص و این اولویت را به صورت کمی بیان کند.
• خروجی آن م 
یگیرد.
• تضاد و تطابق بین شاخصها را در نظر م 
• روش کار ساده و سرعت آن مناسب است.
• نتایج این مدل کامال منطبق با روش های تجربی است.
مراحل رياضي روش تاپسیس:
 .1تشکیل ماتریس دادهها بر اساس  mگزینه و  nشاخص:

 .2استاندارد نمودن دادهها و تشکیل ماتریس استاندارد از طریق رابطه زیر
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صها
 .3تعیین وزن هر یک از شاخ 

بر اساس

 .4در این راستا شاخصهای دارای اهمیت بیشتر از وزن باالتری برخوردارند .در واقع ماتریس ( )vحاصلضرب
یباشد
مقادیر استاندارد هر شاخص در اوزان مربوط به خود م 

 .5تعیین معیار فاصله ای برای آلترناتیو

ایده آل و آلترناتیو حداقل

 .6تعیین ضریبی که برابر است با فاصله ی آلترناتیو حداقل ،تقسیم بر مجموع فاصله ی آلترناتیو حداقل
فاصله ی آلترناتیو ایده آل

که آن را با

و

نشان داده و از رابطه ی زیر محاسبه میشود.

 .7رتبهبندی جایگزینها بر اساس میزان
مدل ضریب توسعه یافتگی موريس
از جمله مدلهاي كه در تع يي ن نواحي همگن و درجه بندي سكونتگاهها بر اساس خدمات از اهميت ويژهاي
يباشد شاخص توسعهيافتگي موريس است .اين شاخص با استفاده از اطالعات در دسترس براي هر
برخوردار م 
واحد سكونتگاهي جايگاه توسعهيافتگي هر كي

از واحد ها را ميان سايرين بر حسب هر كي

صهاي
از شاخ 

انتخابي با بهرهگيري از شاخص ناموزون موريس و در نهايت ميانگين مجموعه شاخصها را با استفاده از روش
تحليل "شاخص توسعه" به گونهاي ساده ،ل كي ن در خور توجه و قابل تع يي ن و سپس به رتبهبندي سكونتگاهها
يپردازد.
م
شهاي است كه برنامه عمران سازمان ملل آنرا براي درجهبندي نواحي از لحاظ توسعهيافتگي
روش موريس جزء رو 
(كالبدي-انساني) به كار برده كه هم جديدترين الگوي رسمي به كار گرفته درسطح جهاني بوده و هم اينكه قابليت
سهاي مختلف و متنوع وجود دارد .اين مدل با
گسترش و جايگزيني آنها در فضاهاي مورد برنامهريزي با مقيا 
يدهد و وضع موجود را براي
ديدگاه فضا يي و ناحيهاي انجام ميشود و مجموعه اي از سكونتگاهها را مبنا قرار م 
يدهد .هدف در اين روش اين است كه با بهرهگيري از اطالعات در دسترس
برنامهريزي آينده مورد توجه قرار م 
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جايگاه سكونتگاهها را در ميان بقيه سكونتگاهها بر حسب شاخصهاي انتخابي تع يي ن نماید .روش موریس شامل
مراحل زیر است:
 .1تنظیم جدولی که در یک ستون آن سکونتگاهها و در ستون بعدی شاخصها قرار گرفته و سپس اعداد مربوط به
صهای بکار گرفته شده باید همسو و هم جهت باشند.
یشود .شاخ 
شاخصها وارد م 
 .2استاندارد نمودن اعداد جدول با استفاده از فرمول ضریب ناموزون موریس:
𝟎𝟎𝟏 ×

𝒏𝒊𝒎𝒊𝒋𝒙𝒙𝒋𝒊−
𝒏𝒊𝒎𝒊𝒋𝒙𝒙𝒋𝒊𝒎𝒂𝒙−

=YJI

 .3رتبهبندی به این ترتیب که در مورد هر شاخص و در هر ستون به بزرگترین عدد حاصل از ضریب ناموزون
ییابد .رتبه یک نشاندهنده آن است که
یگیرد و به ترتیب اعداد رتبهگذاری ادامه م 
موریس ،رتبه یک تعلق م 
سکونتگاه در مورد شاخص مورد نظر از امکانات بیشتری برخوردار است.
یآید که در آن:
 .4در این مرحله ضریب نهایی توسعه با توجه به فرمول زیر برای هر سکونتگاه بدست م 
𝒋𝒊𝒀 ∑
𝑵

=Di

یتوان آنها را رتبهبندی کرد .شاخص توسعه عددی بین
 .5با توجه به ضریب نهایی بدست آمده برای هر سکونتگاه م 
 0و  1است که هر چه به یک نزدیکتر باشد نشان توسعه بیشتر است (آسایش و استعالجی.)841 : 1382 ،
نتایج تحقیق
کهای تاپسیس و مدل توسعهیافتگی موریس استفاده
در این بخش بمنظور تجزیه و تحلیل دادههای پژوهش از تکنی 
شده است .برای مشخص نمودن میزان برخورداری و رتبه هر شهرستان در ابتدا شاخصهای مورد استفاده وزندار
شده است .بعد از نرمال نمودن مقادیر شاخصها مورد بررسی ،با استفاده از ضرایب بدست آمده با کمک جدول
یگردد .نتایج این رتبهبندی در
شماره ( ،)1رتبهبندی شهرستان های مختلف و میزان برخورداری آنها مشخص م 
جدول ( )2نمایش داده شده است.
جدول ( )1مقادیر سنجش توسعهیافتگی
ارزش تاپسیس

0.8 -1

وضعیت توسعه

توسعهیافته

0.4 -6.0

6.0- 0.8
نسبتا توسعهیافته

0.2 - 0.4

در حال توسعه

0- 0.2

نسبتآ محروم

محروم از توسعه
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جدول شماره ( )2نتایج رتبهبندی شهرستانهای استان با استفاده از شاخص موریس و تکنیک تاپسیس
شهرستان
ایرانشهر

شاخص تاپسیس

شاخص موریس
شاخص اولویت

رتبه

29.61 8

3

شاخص اولویت
0.2171

رتبه
5

چابهار

35.0364

2

.375 0

2

خاش

22.844

6

485 1.0

7

دلگان
زابل
مهرستان
زاهدان
زهک
سراوان
سرباز
سیب و سوران

2.82 9
18.922

16

6 .01 0

17

8

80 0.29

3

81

70 0.01

81

1

6 .905 0

1

10

0.0919

11

93 22.9

5

.2645 0

4

26.611

4

0.163

6

00 5. 8

13

512 0 0.

13

.724 1
45 0 54.
.20 317
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0.0222

15

فنوج

3.515

41

قصرقند

3.17 7

15

0.0273

41

کنارک

3.614 1

9

0.0821

12

میرجاوه

0 .3 67

12

0.1177

9

نیکشهر

19.809

7

6 .125 0

8

19

20 0.0

19

هامون

8.78 8

11

0.0959

10

هیرمند

1.979

17

0.0161

16

نیمروز

0.20 9
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جدول شماره ( )2نشاندهنده رتبهبندی شهرستان های استان از لحاظ برخورداری آنها از زیرساخت های گردشگری
است .نتایج جدول در قسمت اول نشاندهنده رتبهبندی شهرستان های استان براساس ضریب توسعه یافتگی موریس
است .نتایج پژوهش نشان میدهد که؛ شهرستان زاهدان با ضریب  45 0 54.برخوردارترین و شهرستان نیمروز با
ضریب  0.20 9کم برخوردارترین شهرستان استان بلحاظ برخورداری از زیرساخت های گردشگری است .نتایج
یدهد که؛ شهرستان های چابهار ،ایرانشهر ،سرباز و سراوان در رتبههای بعد از
جدول باال به ترتیب اولویت نشان م 
زاهدان بعنوان مرکز اداری و سیاسی استان قرار دارند و شهرستان های نیمروز ،مهرستان ،هیرمند و دلگان کم
یباشند .همانگونه که از جدول باال پیدا است براساس تکنیک تاپسیس نیز،
برخوردارترین شهرستان های استان م 
شهرستان زاهدان با ضریب  6 .905 0برخوردارترین شهرستان و شهرستان نیمروز با ضریب  20 0.0کم برخوردارترین
یباشند .براساس این تکنیک نیز شهرستان های چابهار ،زابل ،سراوان و ایرانشهر در رتبههای
شهرستان های استان م 
یگیرند .نتایج این تکنیک همچنین مشخص نمود که نیمروز ،مهرستان ،دلگان و هیرمند کم برخوردارترین
بعد قرار م 
شهرستان های استان هستند.
نتایج این پژوهش نشاندهنده تمرکز باالی امکانات و زیرساخت های گردشگری در شهرستان های برخوردار استان
یدهد براساس تکنیک
است .یافتههای پژوهش در جدول ( )2براساس سطوح توسعه یافتگی جدول ( )1نشان م 
تاپسیس شهرستان های استان در چهار سطح از توسعه قرار دارند:
در سطح توسعهیافته ،شهرستان زاهدان با ضریب توسعه یافتگی  6 .905 0در باالترین رتبه توسعه یافتگی در قیاس با
سایر شهرستانهای استان از لحاظ برخورداری از زیرساخت های گردشگری قرار دارد.
در سطح نسبتآ محروم به ترتیب شهرستانهای چابهار ،زابل ،سراوان و ایرانشهر با ضرایب .2645 0 ،80 0.29 ، .375 0
یدهد که  21درصد شهرستانهای استان در وضعیت نسبتآ محروم قرار
و  0.2171قرار دارند .نتایج تحقیق نشان م 
دارند.
در سطح محروم از توسعه براساس تکنیک تاپسیس 41 ،شهرستان استان قرار دارند .در این سطح شهرستانهای
نیمروز ،مهرستان ،دلگان ،هیرمند ،فنوج ،قصرقند ،سیب و سوران ،کنارک ،زهک ،هامون ،میرجاوه ،نیکشهر ،خاش و
یباشد.
تهای گردشگری برابر با  73درصد م 
سرباز قرار گرفتند .سهم این  41شهرستان از مجموع شاخص زیرساخ 
شهرستان های قرار گرفته در این سطح از توسعه ،محروم ترین شهرستانهای استان از لحاظ برخورداری از
یباشند و باید در اولویت اول سرمایهگذاری در استان قرار گیرند .نکته قابل توجه در
زیرساختهای گردشگری م 
سط 
حبندی شهرستان های استان سیستان و بلوچستان از لحاظ برخورداری آنها از زیرساختهای گردشگری این
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موضوع است که هیچ کدام از شهرستانهای استان در سطح نسبتا توسعهیافته و در حال توسعه قرار ندارند و در
مجموع  95درصد از شهرستانهای استان در سطح نسبتآ محروم و محروم از توسعه قرار دارند .این یافته نشان
تهای گردشگری
یدهد که بیشتر شهرستانهای این استان در وضعیت مناسبی از لحاظ برخورداری از زیرساخ 
م
یباشند.
نم 
براساس ضرایب توسعهیافتگی در روش موریس نیز شهرستانهای استان طبق جدول ( )3به سه سطح توسعهیافته
یشوند.
(برخوردار) در حال توسعه (نیمه برخوردار) و کمتر توسعهیافته (محروم) تقسیمبندی م 
جدول  3سطح بتدی توسعه یافتگی شهرستان های استان براساس مدل موریس
حبندی توسعه یافتگی
سط 

ضریب توسعه یافتگی

توسعهیافته (برخوردار)

بیشتر از 06

در حال توسعه (نیمه برخوردار)

40 -06

کمتر توسعهیافته (محروم)

کمتر از 40

منبع :یافتههای پژوهش

یدهد که در سطح نیمه برخوردار فقط شهرستان زاهدان قرار دارد و تمام شهرستانهای استان
نتایج جدول()3نشان م 
یدهد که  95درصد از شهرستان
بجز مرکز استان در سطح محروم یا کمتر توسعهیافته قرار دارند .این یافتهها نشان م 
های استان در زمینه زیرساخت های گردشگری در سطح محروم قرار دارند .نتایج بدست آمده در این پژوهش با
نتایج زنگی آبادی و همکاران ( ،)1931نصیری هند خاله و همکاران ( ،)5931و موسوی و همکاران ( )4931همسو
یباشد .نتایج این پژوهش ها نیز نشاندهنده ی شکاف و نابرابری باال در توزیع خدمات و امکانات گردشگری در
م
مناطق مختلف است .برای روشن تر شدن وضعیت شکاف و نابرابری موجود بین شهرستانهای استان نمودار های
یدهند.
ذیل ( )1این نابرابری را بوضوح نشان م 
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نمودار  -1ضرایب اولویت و رتبهبندی شهرستان های استان بلحاظ برخورداری از زیرساخت های گردشگری
منبع :یافتههای پژوهش

نتیجهگیری و دستاوردهای پژوهشی
در دنیای امروز گردشگری تاثیر بسزایی در شکوفایی اقتصادی مناطق مختلف دارد .گردشگری از طریق ایجاد
تهای
اشتغال ،افزایش درآمدها و ارزآوری نقش شگرفی در فرایند رشدو توسعه کشورها ایفا میکند .وجود زیرساخ 
گردشگری از پیش شرطهای جذب و توسعه گردشگری در مناطق مختلف جهان است .استان سیستان و بلوچستان
تهای اقتصادی است .این استان با وجود ظرفیتهای فراوان گردشگری،
محرومترین استان کشور از لحاظ زیرساخ 
شهای فراوانی درخصوص جذب گردشگران داخلی و خارجی دارد .هدف این پژوهش سنجش و ارزیابی میزان
چال 
توسعهیافتگی زیرساختهای گردشگری در بین شهرستانهای استان سیستان و بلوچستان است .نتایج پژوهش
براساس هر دو روش تاپسیس و ضریب توسعهیافتگی موریس نشان داد که؛ زاهدان برخوردارترین و نیمروز کم
برخوردارترین شهرستانهای استان بلحاظ برخورداری آنها از زیرساختهای گردشگری هستند .نتایج نشان داد
براساس روش موریس بعد از مرکز استان یعنی زاهدان شهرستانهای چابهار ،ایرانشهر ،سرباز و سراوان قرار داشته و
روش تاپسیس نیز مشخص نمود شهرستانهای چابهار ،زابل ،سراوان و ایرانشهر در رتبههای بعد از مرکز استان قرار
دارند .نتایج این پژوهش نشاندهنده این موضوع است که؛ شکاف بین برخوردارترین شهرستان استان یعنی زاهدان
با ضرایب توسعهیافتگی  45 0 54.در روش موریس و  6 .905 0در تکنیک تاپسیس با شهرستان نیمروز با ضرایب
توسعه یافتگی  90 0.2و  20 0.0بسیار زیاد بوده که این امر گواه توزیع بسیار نامناسب زیرساخت های گردشگری در
این استان است .نکته قابل توجه در سطحبندی شهرستان های استان سیستان و بلوچستان از لحاظ برخورداری آنها
این موضوع است که در مجموع حدود  95درصد از شهرستان های استان در سطح نسبتا محروم و محروم از توسعه
قرار دارند .با نگاهی به شهرستانهای محروم استان باید به این موضوع نیز اشاره نمود؛ اکثر این شهرستان ها از
شهرستان های تازه تاسیس استان بوده و از وضعیت مناسبی به لحاظ توسعه یافتگی زیرساخت های اقتصادی قرار
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ندارند .در مجموع نتایج این پژوهش نشاندهنده شکاف باالیی در زمینه برخورداری شهرستان های استان از امکانات
و زیرساخت های گردشگری است و اکثر شهرستان های این استان در سطح محروم از توسعه قرار دارند .بنابراین
می طلبد مسئولین استانی و کشوری با توجه به پتانسیل های شهرستان های استان ،توجه ویژه ای نسبت به
زیرساخت های مورد نیاز گردشگری داشته باشند تا این استان محروم بتواند از این فرصت مناسب جهت بهبود
وضعیت اقتصادی و معیشتی مردم استفاده بهینه نماید .در نهایت جهت توسعه زیرساخت های گردشگری استان
یگردد:
پیشنهادات زیر ارائه م 

 -توجه ویژه و زمانبندی شده به شهرستان های که در سطح توسعه نیافته و محروم از توسعه قرار دارند و تالش

جهت ارتقاء وضعیت این شهرستان ها.

 -تبلیغات مناسب در زمینه معرفی مناطق گردشگری استان بخصوص در مناطق روستایی و استفاده از این پتانسیل

جهت شکوفایی اقتصاد منطقه.

یهای بخش خصوصی در زیرساخت های گردشگری استان.
 -تشویق و حمایت از سرمایهگذار 

 -تمرکز زدایی در تخصیص منابع و توجه به اولویت های گردشگری استان.

 ایجاد زیرساخت های اولیه و حداقلی در تمام شهرستان ها و بهبود وضعیت جادههای دسترسی به مناطق باستانیو گردشگری استان.
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