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چکیده
در دهه های اخیر توسعه ی صنعت گردشگری در سطح کال ن و خرد باعث تغییر در اقتصاد و نگرش سیاسی جوامع شده
است .گردشگری محیط ،فرهنگ ،هنر ،سبک زندگی ،ارتباطات ،اعتقادات ،سیاست ،اقتصاد ،و نوع توسعه در یک جامعه را
تغییر می دهد .تحقیق در عملیات به عنوان ی ک روش علمی ریاضی تبدیل به یک ابزار مناسب جهت استفاده در بسیاری
حوزه های تصمیم گیری و مدیریتی شده است .مدل های ارائه شده در شاخه های مختلف تحقیق در عملیات می توانند به
صورت عملی مدیران را جهت شناسایی وضعیت جاری و ارائه ی راه کارهای الزم به منظور ارتقاء و پیشرفت رهنمون باشند.
تحقیق حاضر قصد دارد که با تنظیم پرسشنامه از گردشگران و شهروندان بر اساس طیف لیکرت ،فراسنجههای موثر بر
توسعهی صنعت گردشگری شهر چابهار را بررسی کند و با جمع آوری آمار و اطالعات گروههای مختلف ،ساکنان و
گردشگران شهر چابهار ،به اولویتبندی فراسنجهها در محیط نرم افزار  Expert choiceبپردازد .با توجه به اولویتبندی
فراسنجهها انتظار میرود با ارتقای شاخصهای موثر شاهد توسعهی گردشگری این شهر باشیم.
واژههای کلیدی :چابهار ،توسعهی گردشگری ،طیف لیکرت ،مدل AHP
 .1مقدمه
در چند دهه ی گذشته صنعت توریسم به توسعه و تنوع مستمر خود ادامه داده است تا به یکی از بخش های اقتصادی در
حال رشد دنیا تبدیل شود .با افزایش استانداردهای زندگی و درآمد افراد و کاهش محدودیت های مسافرت و آسان تر شدن
و ارزان تر شدن حمل و نقل انتظار می رود صنعت توریسم همچنان به رشد خود ادامه داده و تعداد گردشگران بیشتر شده
و نقش گردشگری در اقتصاد دنیا بیش از پیش شود .در عین حال توسعه ی گردشگری بعنوان مجموعه فعالیت های
اقتصادی ،تأثیر بسزایی در تقویت بنیان های اقتصادی جوامع دارد .نقش گردشگری به عنوان منبع جدیدی برای ایجاد
اشتغال ،کسب درامد ،دریافت های مالیاتی بیشتر ،جذب ارز و تقویت زیر ساخت های اجتماعی که موجب رشد و توسعه ی
سایر صنایع می شود در مطالعات متعدد مورد تأئید قرار گرفته است )1(.در ایران نیز با توجه به منابع بالقوه فراوان برای
جذب گردشگر تالش هایی برای توسعه ی این صنعت صورت گرفته است .از جمله می توان به طرح جامع ملی توسعه ی
گردشگری و طرح های جامع استانی اشاره کرد که با توجه به نقاط قوت و ضعف و مزیت موجود در هر منطقه سیاست
های کلی و استراتژی های منطقه ایی توسعه ی گردشگری کشور را تدوین و چارچوب و مبنایی برای سایر طرح ها ی
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کالن مر هون تدوین برنامه هایی جهت اجرائی و عملیاتی شدن سیاست های پیش بینی شده و استراتژی های در این طرح
ها می باشد .در طرح جامع گردشگری استان سیستان و بلوچستان ،چابهار که از لحاظ موقعیت جغرافیایی خاص و
توانمندی های بالقوه برای جذب گردشگران مختلف اعم از تفریحی ،ورزشی ،تجاری ،علمی و فرهنگی یکی از قطب های
استان سیستان و بلوچستان معرفی شده است )2(.بررسی های انجام شده حاکی از ان است که شهرستان چابهار با دارا
بودن جاذبه های کم نظیر طبیعی مانند سواحل امن و ارام،دریا،تپه های دیدنی گل فشان،سواحل صخره ایی،جنگل های
مانگرو و حرا،جاذبه های فرهنگی بکر مانند ائین های سنتی و رقص های محلی و صنایع دستی با شهرت جهانی،بازارهای
مستقیم عرضه ی کاال در منطقه ی ازاد تجاری  .......و همچنین مسیرهای ویژه ی دسترسی مناسب میتواند مقصد مناسبی
برای گردشگران داخلی و خارجی باشد( )3استان سیستان و بلوچ ستان بعنوان پهناورترین استان کشور که از هامون تا
عمان گسترده شده است.دارای جاذبه های موروفولوژیکی متعددی میباشد.که در ایران و جهان نادر و کمیابند اما به دالیلی
ناشناخته و تعریف نشده غریب مانده اند.گل فشان ها مهم ترین و جذابترین اشکال ژئوموروفولوژیکی هستند که بیشترین
تعداد(حدود  %06کل کشور)در ااین استان قرار دارند.توازن اقتصادی مناطق مختلف ،حفاظت از میراث های طبیعی و
ارتقای ارزش فرهنگی معنوی جامعه ی میزبان از جمله ره اوردهای مثبت این نوع گردشگری است ( .)4اهداف اصلی
تحقیق پیش رو شناسایی فراسنجههای مناسب در بندر چابهار میباشد.در این راستا رجحان های مربوط به فراسنجهها
مشخص و در هر شاخص مشخص می شوند.
 .2پیشینهی تحقیق
سابقه ی پژوهش در زمینه ی گردشگری به صورت یک رشته ی علمی به حدود  266سال قبل بر میگردد.اولین کتاب در
زمینه ی گردشگری توسط توماس نوگ نت تحت عنوان راهنمای گردشگری حدود  2قرن ازانتشار ان میگذرد.از ان زمان
تا کنون مطالعاتی که در زمینه ی گردشگری صورت گرفته در سه بخش عمده بوده است -1مطالعات شناخت و معرفی
مکان های دیدنی -2مطالعاتی که گردشگری و تأثیرات ان را بررسی میکند -3مطالعاتی که به صورت تخصصی در رشته
های فرعی گردشگری بحث میکند .ویلیامز و زیلنسکی در پژوهشی اعالم کردند که عمأل همه ی تحقیقات در زمینه ی
گردشگری به توصیف و تحلیل درون منطقه ایی محدود میشوند.ایشان معتقدند که با واردات کاال و روابط اقتصادی زمینه
ی رشد گردشگری فراهم میشود.و همچنین برای تغییر الگ وی مهاجرت ،تعادل،پول،و استفاده ی بهینه از زمین میتوان از
طریق توسعه ی گردشگری اقدام کرد .در گردشگری ،تاثیر گردشگری در تمام عناصر سیستم گردشگری تجربه شده
است .از مهم ترین اثرات مثبت گردشگری در جامعه ی میزبان می توان به اشتغال زایی ،تجدید حیات مناطق توسعه نیافته
یا غیر صنعتی ،نوزایی هنرها و فنون محلی ،نوسازی سنت های معماری و محلی و فعالیت های فرهنگی بهبود زندگی
اجتماعی و فرهنگی جامعه ی محلی و افزایش توجه به حفاظت از مناطق فوق العاده زیبایی که دارای ارزش های تاریخی
زیبایی شناختی و فرهنگی هستند اشاره کرد .بررسی ادبیات گردشگری نشان میدهد که همیشه انتخاب مقصد یکی از
مسائل مهم گردشگری بوده است .بنابراین دالیل ترجیحات سفر و انتخاب مقاصد مختلف می بایست در متغیرهای تاثیر
گذار بر این فرایند جستجو کرد )1(.بر اساس نظریه ی فرچلینگ()1994مطالعه ی تاثیر اقتصادی گردشگری به معنای
تجزیه و تحلیل تأثیر فعل سفر در رفاه یا درامد ساکنان در یک منطقه ی معین است .از سوی دیگر در مورد تجزیه و
تحلیل اثرات اقتصادی گردشگری معتقد است که تأثیر اقتصاد گردشگری شامل اثرات مستقیم و غیر مستقیم میشود.تأثیر
مستقیم بعنوان نتیجه ی مستقیم فعالیت های سفر در منطقه رخ میدهد که شامل دستمزد،حقوق،مالیات و واردات کسب
و کار میشود )4 (.عبدالملکی پژوهشی در باره ی «بررسی عوامل و جاذبه های گردشگری شهر همدان» و نقش ان در
تحوالت این شهربا هدف شناخت جاذبه های شهر همدان انجام داده است.و در نهایت به این نتیجه رسیده است که به
دالیلی ازجمله عدم شناسایی و معرفی جاذبه ها و رکود بخش گردشگری،گردشگری نتوانسته است تأثیر چندانی بر تئسعه
ی شهر همدان بگذارد( .)5رهنمایی و دیگران در پژوهشی با عنوان بررسی ظرفیت تحمل مقصد گردشگری با تاکید بر
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جامعه ی میزبان با روش زمینه یابی به بررسی و تع یین ظرفیت تحمل حوزه ی گردشگری با تاکید بر بعد جامعه ی میزبان
پرداختند به نظر ایشان بعد جامعه ی میزبان حوزه ی کالردشت در رابطه با گردشگران خود ظزفیت تحمل متفاوتی
دارد(.)5
 .3روش تحقیق
روش تحقیق در این مقاله توصیفی تحلیلی است.جهت جمع آوری اطالعات و داده های مورد نیاز از بررسی های اسنادی و
کتابخانه ایی و مطالعات میدانی استفاده شده است.در ابتدا با مطالعات میدانی اقدام به جمع اوری اطالعات و تهیه ی
پرسشنامه نموده ودر مرحله ی بعد به منظور تکمیل اطالعات با استفاده از مقاالت ،گزارشات و اسناد مرتبط با موضوع داده
های مورد نظر فراهم گردید .در مرحله ی اول حدود  276عدد پرسشنامه در میان گردشگران و ساکنین بصورت تصادفی
تقسیم شد که عوامل اجتماعی مانند معضالت کالبدی و فرسودگی ،تکدی گری وضعیت نامناسب معابر مورد نظرسنجی
قرار گرفت .با توجه به اینکه ساختار و خصوصیات اجتماعی-فرهنگی ساکنین شهر برای توسعه ی گردشگری هر شهری در
نوع نیازهای ساکنین و نیز برنامه ریزی و مداخله در بافت تاثیر بسزایی دارد .هرگونه توسعه ی گردشگری بدون مطالعات
اجتماعی محدوده نمی تواند مشکالت ساکنین را حل نماید ،همچنین می تواند باعث بروز مشکالت دیگری در بافت و
تسری آن به دیگر نقاط شهر را باعث شود .لذا با تکیه بر نتایج حاصل از نظر سنجی انجام شده از ساکنین به منظور
شناخت بهتر خصوصیات اجتماعی –فرهنگی شهروندان شاخصه های مورد نظر در غالب موضوعات زیر داده های پرسشنامه
که بر اساس طیف لیکرت تنظیم شده بودند با نرم افزار  spssتحلیل و در نهایت فراسنجههای موثر در توسعه ی
گردشگری شهر چابهار رجحان بندی شدند.
-1به این مکان احساس وابستگی میکنم.
-2میخواهم بقیه ی عمرم در همین مکان باشم.
-3اینده ی این مکان و بهبود شرایط آن برای من مهم است.
-4این مکان بیش از هر مکان دیگری رضایت مرا جلب می کند.
 .4معرفی محدوده ی مورد مطالعه
شهرستان چابهار با مساحتی در حدود  13102کیلومتر مربع و جمعیتی ان  204651نفر که  96245نفر از این جمعیت
ساکن شهر چابهر هستند در منتهی الیه جنوب شرقی ایران در کنار آبهای گرم دریای مکران و اقیانوس هند قرار گرفته
است .این شهرستان از شمال به شهرستان های سرباز و نیک شهر ،از شرق به پاکستان ،از جنوب به دریای عمان و از غرب
به شهرستان کنارک محدود میگردد .شاید بتوان چابهار را از نظر گردشگری محل تجمع تضادها دانست و یا بهشت
گردشگران نامید .وجود دریای مکران و سواحل زیبایی که در ک نار آن بوجود آمده از یک سو وجود مناطق کوهستانی با
کوه های مریخی و جنگلهای مانگرو حرا و بازارهای سنتی در کنار بازارهای بزرگ امروزی و صنایع دستی با شهرت جهانی
همراه با محصوالت تجاری و صنعتی منطقه ی آزاد و پدیده های منحصر بفرد زمین شناختی مانند گل فشان ها،گرم ترین
نقطه ی ایران در زمستان و خنک ترین نقطه ی جنوب ایران در تابستان ،همراه با باران های موسمی وغیره )0(...بندر
چابهار تنها بندر اقیانوسی کشور و نزدیک ترین بندر به ابراهه های بین المللی است که دارای بیش از  266اثر تاریخی و
طبیعی میباشد.این منطقه نه تنها جزء  16منطقه ی استراتژیکی جهان میباشد.بلکه یکی از قطب های ژئوتوریسم( بهره
گیری از اشکال ناشی از فرایندهای بیرونی زمین ساختی ،در جهت توسعه ی گردشگری است) جهان نیز می باشد(.)7
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عکس  :1موقعیت شهر چابهار
پتانسیلهای گردشگری چابهار:
به طور کلی جاذبه های گردشگری چابهار را به  3قسمت میتوان تقسیم کرد:
-1جاذبه های طبیعی و ژئوتوریستی(ساحل چابهار،تیس،گلفشان ها،خلیج چابهار....
-2جاذبه های فرهنگی و تاریخی(قلعه پرتغالی ها،بقعه ی سید غالمرسول،ساختمان تلگرافخانه،منزل دریانورد
-3جاذبه های انسان ساخت(منطقه ی ازاد چابهار،مجتمع های تجاری....،
این جاذبه ها به همراه  8هتل و مهمانسرا و حدود  766تخت اقامتی حدود  26رستوران و غیره نشان دهنده ی توان باالی
منطقه در گردشگری است (.)8
 .5دادههای تحقیق
با توجه به نظرسنجی صورت گرفته به منظور اشنایی با مهم ترین مشکالت و مسائل موجود برای رجحان بندی
فراسنجهها ی مناسب توسعه ی گردشگری شهر چابهارمعضالت کالبدی از قبیل تخریبی بودن بناها ،وضعیت نامناسب
معابر،و نحوه نامناسب دفع زباله ها و فاضالب و معضالتی از قبیل تکدی گری ،غیر بهداشتی بودن محیط وکمبود خدمات
شهری از دیگر مشکالت موجود در محل می باشد که گردشگران به آنها اشاره نموده اند .بررسی این موضوع حاکی از ان
است که معضالت موجود در شهر از نظر گردشگران به ترتیب زیر میباشد:
-1غیربهداشتی بودن محیط
-2معضالت کالبدی(مخروبه بودن معابر،ساختمان ها،نمای ناموزون...
-3معضالت اجتماعی(سرقت،اعتیاد،عدم امنیت....
-4کمبود خدمات شهری
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جدول شماره ی  :1نتیجه ی نظر سنجی از گردشگران شهر چابهار

جدول شماره ی :2نتایج نظر سنجی معضالت ترافیکی
اما در مرحله دوم که پر سشنامه در میان شهروندان تقسیم شده بود سواالت نظر سنجی که بر اساس طیف لیکرت تنظیم
شده بود .تعلق خاطر و تمایل به ادامه ی سکونت در مکان از دیدگاه ساکنین که از موئلفه های اجتماعی بسیار مهم
محسوب میزشود .که بهبود شرایط محیطی را از لحاظ کیفی می تواند به همراه داشته باشد و در فرایند جلب مشارکت
ساکنین و استفاده از پتانسیل های موجود جهت توسعه ی گردشگری شهر چابهار می تواند تأثیر گذار باشد .به منظور
بررسی تعلق خاطر شهروندان به محل به بررسی و تحلیل پاسخ های ساکنین در خصوص سواالت مطرح شده تحت عناوین
ذیل می پردازیم.
-1احساس وابستگی به محل سکونت
-2قصد نقل مکان از محل سکونت
-3اهمیت اینده ی محل و بهبود شرایط ان
-4میزان رضایتمندی از محل سکونت
-5قبول مسئولیت برای بهبود شرایط سکونت
نتایج حاصل از بررسی امار کمی مربوط به موئلفه های مذکور بیانگر تعلق خاطرساکنین به محل سکونت و نیز تمایل آ نها
به ادامه ی سکونت در محل می باشد %59/8 .از ساکنین احساس وابستگی به مکان سکونت خود می کنند و اظهار کرده
اند این مکان بیش از هر مکانی رضایت انها را جلب میکند .این در حالیست که تنها حدود  %52/4مایل به سکونت در این
محدوده می باشند .با این وجود بیش از نیمی از ساکنین محدوده نسبت به آینده ی مکان و ارتقاء شرایط آن حساس بوده
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و  %03/1از ساکنین خود را نسبت به بهبود شرایط مکان مسئول می دانند .در اکثر نواحی شهر شرایط مشابهی مشاهده
می شود و اکثر ساکنین نواحی شهر نسبت به مکان زندگی و ارتقاء شرایط آن احساس مسئولیت می کنند.
 .0چارچوب مفهومی طیف لیکرت
یک مقیاس فاصله ای است که از تعدادی عبارت و گزینه های جوابیه تشکیل شده است .لذا مقیاس لیکرت یک مقیاس
مرکب است .گزینه های جوابیه در این مقیاس معموإل نشانگر نیزان موافقت یا مخالفت پاسخگو نسبت به یک موضوع یا
مفهوم معین اعم از مثبت یا منفی است .به سخن دیگر با این طیف می توان حساسیت نگرش تعلق یا باور یا احساسات
پاسخگو را تعیین کرد .نحوه ی ارزش گذاری در این طیف به این صورت است که در مورد عبارت های مثبت محقق ارزش
های عددی مقیاسی را طوری تعیین می کند که بیشترین یا باالترین ارزش عددی یا امتیاز به موافق ترین افراد تعلق گیرد
و بر عکس در مو رد عبارات منفی محقق ارزش ها یا امتیازات عددی را طوری جابه جا می کند که به طور مشابه بیشترین
امتیاز به مخالف ترین و کم ترین به موافق ترین آنها اختصاص پیدا کند.
ارزش گذاری معموأل به دو روش زیر انجام میپذیرد -1:جابجایی ارزش عددی  -2جابجایی گزینه ها ی جوابیه()9
گزینه های
جوابیه

ارزش عددی
مقیاس

کامأل مخالفم

5

مخالفم

4

بی نظرم

3

موافقم

2

کامأل موافقم

1

جدول شماره ی  :3ارزش گذاری شاخص های بر اساس طیف لیکرت()9
مزایا

معایب

-1هماهنگی سنجه ها-2اندازه گیری محتوای هر -1توصیف واقعیت بدون شناخت علل و عوامل-2عدم امکان
سنجه-3شناخت و سنجش نظرات از دیدگاههای شناخت صالحیت پاسخگویان با ان-3عدم امکان سنجش زمان باور
و عقیده از نظر موقتی و دائمی بودن-4عم کنترل موقعیت
مختلف-4رده بندی عقاید بر حسب شدت
-5توجه به توان درونی سنجه و در نظر گرتن ضریب تحقیق-5عدم توجه به مطالعات پیشین و تعیین حوزه ها یا مالک
های قضاوت
توافق
جدول شماره ی  :4مزایا و معایب طیف لیکرت ()9

0

جدول شماره ی  :5نتایج نظر سنجی براساس طیف لیکرت از شهروندان
.7چارچوبمفهومیفرایندتحلیلسلسلهمراتبیAHP
فرایند سلسله مراتبی با شناسایی و رجحان بندی عناصر تصمیم گیری شده شروع می شود .این عناصر شامل هدف
ها،معیارها یا مشخصه ها و گزینه های احتمالی می شود.که در رجحان بندی به کار گرفته می شوند .فرایند شناسایی
عناصر و ارتباط بین آنها به ایجاد یک ساختار سلسله مراتبی منجر می شود .ساختن سلسله مراتب به این دلیل است که
عناصر تصمیم گیری را در سطوح مختلف خالصه کرد .فرایند سلسله مراتبی یکی از چارچوب های تصمیم گیری چند
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شاخه ایی است که اولین بار توسط توماس ال ساعتی در سال  1976ابداع گردید .اساس این روش مقایسات زوجی است و
هنگامی که تصمیم گیرنده با چندین شاخص روبروست روش مناسبی است .فرایند تصمیم گیری گروهی به کمک AHP
و به طور کل بر مبنای نمودار زیر قرار دارد که در این فرایند پس از بررسی عرضه در سیستم گردشگری به بررسی مبانی
نظری در مورد محصول گردشگری  ،مقاصد گردشگری و مطالعه ی گردشگری پرداخته می شود.که البته در ادبیات
گردشگری دنیا هنگامی از محصول گردشگری استفاده می شود که در ان برنامه ریزی صورت گرفته باشد .در گام بعد
جاذبه مورد توجه بوده که از قسمت های اصلی در برنامه ریزی مقاصد گردشگری مناسب استفاده کرد .در این تحقیق شهر
چابهار بعنوان نمونه موردی مورد پیمایش قرار میگیرد.

فراسنجهها

.8تعیینضریباهمیت

در این مرحله ضریب امتیاز هر یک از فراسنجهها ارجعیت ان در طیف لیکرت است.مبنای این قضاوت همان مقیاس 9
کمیتی ال ساعتی است .با این تفاوت که در مقایسه ی فراسنجهها در ارتباط با هدف بحث اینکه کدام گزینه مهم تر است
نیست .بلکه کدام گزینه ارجح است.و چقدر مطرح است مهم میباشد .بنابراین مقیاس  9کمیتی ال ساعتی به شرح جدول
زیر مبنای مقایسه ی فراسنجهها قرار خواهد گرفت.
.9ساختارسلسلهمراتبی
در اولین قدم ساختار سلسله مراتب مربط به این موضوع را مشخص میکنیم.در این نمودار ما یک سلسله مراتب چهار
سطحی شامل :هدف ها،معیارها،زیر معیارها و گزینه ها مواجه هستیم تبدیل موضوع یا مسئله مورد بررسی به یک ساختار
سلسله مراتبی مهمترین قسمت فرایند سلسله مراتبی محسوب میشود.زیرا در این قسمت تجزیه ی مسائل مشکل و
پیچیده ی فرایند سلس له مراتبی،ان ها را به شکل ساده که با ذهن وطبیعت انسان مطابقت داشته باشد تبدیل میکند.به
عبارت دیگر فرایند سلسله مراتبی AHPمسائل پیچیده را از طریق تجزیه و تحلیل انها به عناصر جزئی که به وسیله ی
سلسله مراتب به هم مرتبط بوده و ارتباط با هدف اصلی مساله با پایین ترین سطح سلسله مراتبی مشخص است.به شکل
ساده تری در می اورد .پارامترها که ارجعیت انها در نظر سنجی از گردشگران و شهروندان مشخص شده بود به ترتیب زیر
هستند:
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مخروبه بودن ساختمانها

8

نمای ناموزون ساختمانها
چشم انداز بومی منطقه
فرهنگ اصیل شهر
تکدی گری
سطح بهداشت
الودگی صوتی
الودگی هوا

7
9
9
0
4
4
5

ترافیک
3
تعلق خاطر به محیط

9

کمبود خدمات شهری

2

جدول شماره ی  : 7امتیاز دهی به فراسنجههای موثر در محیط نرم افزار Expert Choice

جهت انجام محاسبات از نرم افزار  Expert choiceبا درصد خطای کم تر از %62استفاده شده است.اعداد مربوط به هر
فراسنجه نشان دهنده ی وزن نهایی ان فراسنجه است.بر این اساس با ضریب وزن این فراسنجه نتایج نهایی که همان
رجحان بندی است ارائه میشود.
مقایسه ی زوجی فراسنجهها:
وقتی گروه بر روی سلسله مراتبی به توافق رسید ،باید ماتریس های مقایسه زوجی در هر سطح ایجاد شو ند .برای تعیین
ضریب اهمیت معیارها و زیر معیارها باید دو به دو آنها با هم مقایسه شوند  .برای مثال ،در مورد این که برای هدف اولویت
بندی جاذبه های گردشگری برای توسعه برنامه ریزی ،معیار اقتصادی دارای اهمیت بیشتری است یا زیست -محیطی،
مبنای قضاوت در این امر مقایسه ای جدول  9کمیتی  jنسبت به معیار  Iاست که بر اساس آن و با توجه به هدف بررسی،
شدت برتری معیارها دو به دو با هم مقایسه می شوند.
دو راه برای ایجاد ماتریس های مقایسه زوجی وجود دارد که عبارتند از:


قضاوت به اتفاق آرا

 قضاوت های شخصی
در روش اول باید گروه در هر عضو ماتریس به اتفاق آراء برسند ،گروه باید ابتدا هفت معیار اصلی تصمیم گیری را به طور
زوجی مقایسه نموده ،برای هر عضو ماتریس به توافق برسند و هنگامی که اختالف اساسی بین اعضا در مورد یک عضو
ماتریس وجود داشته باشد.
در روش دوم  ،فرآیند تحلیل سلسله مراتبی اجازه می دهد که هر یک از تصمیم سازان مقدار دلخواه خود را برای این عضو
وارد ماتریس نموده ،سپس قضاوت های فردی را با استفاده ازمیانگین هندسی آنها به قضاوت گروهی (برای هر مقایسه
زوجی) تبدیل کند .در مرحله ی اول ماتریس دستی تهیه نموده سپس داده ها را به محیط نرم افزار منتقل می کنیم.
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جدول شماره ی :9مقایسه ی زوجی داده ها در محیط نرم افزار،منبع نگارنده

جدول شماره ی :8ماتریس دستی فرایند سلسله مراتبی
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.11محاسبهاعتباردادهها(نرخناسازگاری)
همانگونه که قبالً ذکر شد ،مکانیزمی است که به وسیله آن اعتبار پاسخ ( ).I.Rنرخ ناسازگاری بر اساس قضاوت AHP

نمودار شماره ی  :1ضریب داده ها در محیط نرم افزار
پرسش شوندگان به مقایسات زوجی مورد سنجش قرار میگیرد .تقریباً تمامی محاسبات اولیه تصمیم گیرنده که در قالب
ماتریس مقایسات زوجی ظاهر میشود ،صورت میپذیرد و هرگونه خطا و ناسازگاری در مقایسه و تعیین اهمیت بین گزینه
ها و شاخص ها نتیجه نهایی بدست آمده از محاسبات را مخدوش میسازد.
در فرایند تحلیل سلسله مراتبی برای مقایسه ی دو به دو یی فراسنجهها نسبت به هدف پژوهش برای رجحان بندی
فراسنجههای موثر در توسعه ی گردشگری شهر چابهار نرخ ناسازگاری برای ماتریس را محاسبه کرده.در صورتی که بیش از
 %1بوده ماتریس دوباره ارزیابی را تشکیل داده و اداده ها امتیاز دهی میشد.در محاس به ی نرخ ناسازگاری نهایی فرایند
تحلیل سلسله مراتبی َ AHPمعادل  %6/67است.که نشان دهنده ی صحت و سقم اطالعات و یافته های فکری و تصمیم
سازی برای رجحان بندی فراسنجههای مناسب توسعه ی گردشگری شهرستان چابهار میباشد.

نمودار شماره ی  :2رجحان یندی فراسنجهها بر اساس مدل AHP
فراسنجههایموثردرتوسعهیگردشگریشهرچابهار

.11
 -1مخروبه بودن ساختمان ها که با وزن  %151که نشان دهنده ی بافت فرسوده ی چابهار می باشد که ضرورت
بهسازی و نوسازی در چابهار را نشان می دهد.
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 -2چشم انداز بومی منطقه با وزن  %138بعنوان یکی از جاذبه های توریستی می تواند نقش موثری در صنعت
گردشگری شهر چابهار داشته باشد.که ضرورت تقویت را می طلبد.
 -3نمای ناموزون بناها با وزن  %130که عدم نظارت سازمان های ذیربط یکی از عواملی است که باعث بوجود امدن
کریدورهای نامناسب بصری شده است که ضرورت وضع قوانین نما سازی شهری را می طلبد.
 -4فرهنگ اصیل شهر نیزبا وزن  %133بعنوان یکی ار نقاط قوت در کنار سایر جاذبه های توریستی می تواند نقش
پررنگی در توسعه ی گردشگری شهر چابهار داشته باشد.
 -5تکدی گری نیزبا وزن %90بعنوان یکی از معضالت اجتماعی که بیشتر شهرهای کشور ما از ان رنج می برندکه
لزوم وضع قوانین مناسب جهت برطرف کردن این معضل اجتماعی را می طلبد.
 -0سطح بهداشت با وزن  %70که هرچه سطح بهداشت شهرهای ما بیشتر باشد .توانایی جذب گردشگران مختلف را
داشته که لزوم قوانین مناسب جهت دفع ابهای سطحی و فاضالب های خانگی در بعضی از نقاط شهر را می
طلبد.
 -7آلودگی صوتی نیز با وزن  %08بعنوان یکی از عواملی که باعث عدم ارامش شهروندان و گردشگران میشود.که
کاهش ان می تواند فضایی رضایت بخش برای گردشگران ایجاد کند.
 -8آلودگی هوا نیز با وزن  %00یکی از عوامل مهم در توسعه ی شهرهای توریستی است که می تواند در کنار دیگر
عوامل یکی از جاذبه های توریستی شهر چابهار باشد.
 -9ترافیک با وزن  %06یکی از عواملی است که باعث هدر رفت وقت و انرژی گردشگران و ساکنین می شود که وضع
قوانین مناسب حمل و نقل را می طلبد.
 -16تعلق خاطر به محیط با وزن  %06یکی از مهمترین عوانل برای توسعه ی گردشگری شهرها میباشد که مشارکت
مردمی را در پی دارد.
 -11کمبود خدمات شهری با وزن  %22نشان دهنده ی وجود مناسب خدمات در شهر چابهار می باشد که یکی از
مهم ترین عواملی است که باعث باال رفتن کیفیت شهر های توریستی می شود و رضایت گردشگران را در پی
دارد.
نتیجهگیری

.12
چابهار مجموعهای از فرصتهای گردشگری است .این موضوع نه تنها جاذبههای طبیعی آن بلکه در هنجارهای اجتماعی
آن نیز نهفته است .فرصت و امکاناتی که اگر آن را در کنار آداب و سنن مردم بلوچ و مهمان نوازی آنها از گردشگران قرار
دهیم ،باید گفت چابهار یکی از گنجینهها و از عالیترین ذخایر گردشگری در ایران و جهان است .در نتیجه باید از این
امکانات مناسب در بندر چابهار با برنامهریزی مناسب و در دراز مدت با رفع محدودیتها همراه با نوینشدن فنآوری در این
زمینه استفاده کرد .در نتیجه ،صنعت گردشگری و متعاقبأ توسعهی آن در سطح کشور و منطقه اعتال مییابد .در این
زمینه استفاده از مدیران و متخصصان این رشته میتواند باعث رشد و شکوفایی این صنعت شود.
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.13قدردانی
از وزارت علوم تحقیقات و فنآوری ،بنیاد ملی نخبگان ،دانشگاه آزاد اسالمی و دانشگاه زنجان قدردانی میگردد.

.14منابع
-1کاظی،مهدی( )1387تحلیل ادراکی شهروندان زاهدانی در توسعه ی گردشگری چابهار،جغرافیا و توسعه شماره ی پباپی
،12پاییز و زمستان.1387
-2ابراهیم زاده،عیسی،وهمکاران( )1380فهرست نقشه های منابع پتانسیل ها و خدمات موجود گردشگری شهرستان
چابهار،طرح جامع گردشگری استان سیستان بلوچستان.
-3کاظمی مهدی و امیررضا کمالییان)1385(،بررسی توانمندیهای و موانع توسعه ی صنعت گردشگریدر چابهار،دانشگاه
سیستان و بالوچستان معاونت پژوهش و فناوری زاهدان.
-4توالیی،سیمین )1385(،بوم گردی با تاکید بر جاذبه های گردشگری استان گلستان،فصلنامه ی پژوهش های
جغرافیایی،سال سی و هشتم،شماره 58صص .115-113
 -5شماعی،علی و جعفر موسی وند،سطح بندی شهرستان های استان اصفهان از لحاظ زیر ساخت های گردشگری با
استفاده از مدل مجله مطالعات و پژوهش های شهری و منطقه ایی،1396،سال سوم شماره  Topsis16وAhp.
 -0ابراهیم زاده،عیسی و صادق کریمی()1388مدیریت ساحلی و توسعه ی زیست محیطی ناحیه ی چابهار،مجله ی
جغرافیا و برنامه ریزی محیطی،سال ،26شماره پیاپی 30شماره .4
 -7ثروتی،محمد رضاوالهام کزازی،)1385(،ژئوتوریسم و فرصت های برنامه ریزی در استان همدان،فضلنامه ی علمی-
پژوهشی فضای جغرافیائی،دانشگاه ازاد اسالمی اهرسال هشتم.
 -8ابراهیم زاده،عیسی،عبداهلل اقاسی زاده()1396تأثیر منطقه ی ازاد چابهاربر توسعه ی گردشگری حوزه ی نفوذ ان با بهره
گیری از مدل رگرسیون و ازمون ،T-testفصلنامه جغرافیا و توسعه،بهار1396.
 -9براتی،ناصرودیگران()1392روش تحقیق در مطالعات محیطی،انتشارات ساکو،تهران1392.،
 -16زبردست،اسفندیار()1386کاربرد فرایند تحلیل سلسله مراتبی  AHPدر برنامه ربزی شهری و منطقه ایی،پژوهش
های هنرهای زیبا،دانشگاه تهران،ش.16
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