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 چکیده

 یراهکارها ةارا  بوشهر و یاستان ساحل یصنعت گردشگر ةمشکالت توسع ییشناسا قیتحق نیا یهدف اصل

آماری در این پژوهش به دو گروه  ةجامع. روش پژوهش آمیخته از نو  اکتشافی است. استجذب گردشگر 

 66گیری دردسترس و روش نمونهکه به ،95در سال  ،غیربومی منطقه گردشگر بومی و 286: تقسیم شده است

صورت سرشماری و در بخش کیفی ی بهبخش کمّ  گردشگری که در ةن کارشناس درزمینمسئوال نفر از

ی روابتدا چارچوب موانع پیش  ،کیفی ةدر مرحلگیری هدفمند در تحقیق شرکت داده شدند. صورت نمونهبه

 ةازطریق تحلیل مضمون، بررسی مبانی نظری، پیشین ،سازیروش مثلثیصنعت گردشگری در بوشهر به ةتوسع

 .دساخته طراحی شمحقق ةنامو براساس آن پرسششد تحقیق و مصاحبه با کارشناسان و گردشگران شناخته 

یید شد. أآلفای کرونباخ بررسی و تپایایی آن با  ییدی وأتحلیل عاملی ت و با روش تحلیل گویه نامهپرسشروایی 

عامل: موانع اقتصادی، موانع فرهنگی، موانع دولتی، موانع بهداشتی، موانع جغرافیایی، موانع  هشتدرنهایت 

 ان،با مصاحبه با کارشناسان و گردشگر، . در پایانبررسی شدتفریحی، موانع سیاسی و موانع رفاهی شناسایی و 

 شد.راهکارهای جذب گردشگر ارا ه 

 استان بوشهر : صنعت گردشگری، موانع، راهکار، گردشگری ساحلی،های کلیدیواژه
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 مقدمه

های اقتصادی در جهان گردشگری یا مسافرت با هدف تفریح و سرگرمی، یکی از صنایع ب رگ و قطب

بسیاری از آید. حساب میزاترین صنعت برای جذب منابع خارجی و داخلی بهرود و اشتغالشمار میبه

طورمثال در کشور مال ی، به دانند.ها، صنعت گردشگری را در توسعة کشور حا   اهمیت میدولت

شود و عوامل حیاتی موفقیت در آن عبارتند از: مثابة یک کاتالی ور اقتصادی مطرح میگردشگری به

های این پتانسیلهمواره کشورهای پیشتاز اقتصادی  (.2013، 1ری ی )شان و مارنتوسعه و برنامه

مریکا را پردرآمدترین کشور ا در گ ارشی 2گردشگریسازمان جهانی اند. صنعت را درك و بالفعل کرده

در  ،مریکاا ، ایاالت متحدهگ ارشبراساس این  معرفی کرد. ،2012در سال  ،جهان از صنعت گردشگری

پردرآمدترین کشورهای جهان نخست  ةدر رتب ،میلیارد دالر128از با کسب درآمدی بیش ،2012سال 

همچنین این صنعت، در برخی کشورها مانند فیلپین، سهم ت. قرار گرف از محل صنعت گردشگری

میلیون شغل ایجاد کرده است 5تنهایی حدود توجهی از تولید ناخالص داخلی دارد و بهقابل

انداز بلندمدت ی به چشماند که توسعة پایدار صنعت گردشگراکثر کشورها دریافته (.3،2017)کارلسون

محیطی نیاز دارد و اب اری مفید و ضروری برای توسعة صنعت اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و زیست

 (.4،2016)اندرسون، بلیچفیلد و لیباردخصوص مناطق حساس ساحلی است گردشگری به

اصله گرفتن از ثباتی زیاد قیمت نفت، فهای اخیر در ایران و بیبه مشکالت اقتصادی سالباتوجه

تواند جانشین مناسبی بعدی  وابسته به نفت امری ضروری است و صنعت گردشگری میاقتصاد تک

های برای درآمدهای نفتی باشد. سهم بسیار اندك ایران از درآمد جهانی گردشگری، با وجود جاذبه

کار رفته اف ارهای بهمدهندة فقدان بینش مدیریتی در سطوح گوناگون این صنعت و نربسیار زیاد، نشان

علت های گردشگری فراوان، بهکشور ما، با داشتن جاذبه (.1391)نیک اندیش و سنگری در آن است 

های مؤثر در این بخش، همچنان نتوانسته به سهم مناسب خود در بازار اتخاذ نکردن سیاست

قتصادی ـ اجتماعی گردشگری جهان دست یابد و این امر سبب شده است تا بسیاری از معضالت ا

تواند با توسعة گردشگری مرتفع شود، همچنان پابرجا بماند. با وجود سواحل زیبا در کشور، که می

ونقل های شمالی و جنوبی ایران، نبود امکانات و تأسیسات موردنیاز گردشگری مانند وسیلة حملبخش

حاشیة جنوبی، باعث شده است  های تفریحی دریایی در سواحل این دریاها، باالخصدریایی و مجتمع

یکی از مشکالتی که پاسخ بماند. که درخواست صدها گردشگر، برای استفاده از تورهای دریایی، بی

یافته نی  درگیر آنند، کمیت و کیفیت آموزش درزمینة صنعت گردشگری است حتی کشورهای توسعه

تر از بوشهر مانند دبی، به مقاصد وهوای بسیار گرمامروزه برخی از شهرها، با آب(. 1394)حسینی،

وهوای گرم و خشک و مناطق بیابانی زیاد اند. امارات با آبگردشگری بسیاری از کشورها تبدیل شده

توانسته رشد چشمگیری در توسعة صنعت گردشگری، در انوا  مختلف ورزشی و تجاری و گردشگری 

مام دنیا گردشگرانی را به خود جذب کرده است. تنها از خاورمیانه بلکه از تساحلی، داشته باشد که نه

                                                           
1  . Sharn & Marn 

2. World tourism organization 

3. Karlsson 
4  . Andersen, Blichfeldt,  & Liburd 
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که  در سواحل متمرک  شده استبیشتر نواحی جذب گردشگر  ،گردشگریگوناگون  از بین مناطق

فردی است که سواحل و ج ایر در جذب گردشگر دارند )بریمانی و اسمعیل علت فضای منحصربهبه

این  ةهای مهم در روند توسعدیگر از موضو  یت و کیفیت آموزش در این زمینه یکیکمّ(. 1389نژاد، 

 شود. می هندرت دیدصنعت است که در ایران به

کیلومتر مرز  625های گردشگری و همچنین ظرفیت تنو  فراوان ةواسطبه ،بوشهراستان ساحلی 

ماندگاری گردشگران شناخته شده است )نیک  ةپنج استان برتر درزمین وج  ،مشترك با خلیج فارس

های آزاد از شناختی خلیج فارس و دسترسی به آب(. اهمیت باستانی و زیبایی1391ش و سنگری اندی

های الزم توانایی نبود زیرساخت علتای مستعد برای گردشگری ساخته است که بهبوشهر منطقه

(. همچنین شرایط 1392پذیرش گردشگران داخلی و خارجی زیادی را ندارد )کرشی و ب رگ زاده، 

های مناره و های وسیعباالخص در فصول پایی  و زمستان، مناظر طبیعی و دشت ،ی مناسباقلیم

که با  استاین صنعت در بوشهر  ةای برای توسعامتیازات ویژه ساحلی زیبا در سرتاسر مرز آبی

 توان سیر وهای دولتی و خصوصی مرتبط میایجاد امکانات و حمایت بخش و ری ی دقیقبرنامه

های باالی (. با وجود ظرفیت1388، ،مصطفوی و کرمانیاندر این استان رونق داد )رضاییسیاحت را 

سفر  ؛است صورت نگرفتهها استفاده از این ظرفیت ة، هنوز حرکتی درزمیندر استان بوشهر گردشگری

ب و خاطر آکنند، بهها در ایام تعطیالت نوروز به این استان سفر میکه اغلب آن ،شمارگردشگران بی

اشتغال در صنایع انرژی استان  به اینکهباتوجه .هوای این فصل استان بوشهر و استفاده از دریاست

باید د، نبسیار زیادی در استان وجود دار اناست و هنوز بیکار به حد اشبا  ن دیک شدهبوشهر 

 مرغعلی .در این بخش صورت گیرد زاییاشتغالگردشگری و  ةحوز درگذاری مناسب سرمایه

برای  اندکیدر کشور داده شده، اقدامات  صنعت توریسم ةتوسع ةدرزمین هادر این سال شعارهایی که

سواحل بوشهر وجود  .انجام شده است ،خصوص در استان بوشهربه ،های گردشگریزیرساخت ةتوسع

و های گردشگری کشور تبدیل کند و با تالش و همراهی تواند این استان را به یکی از قطبمی

اهمیت باستانی و . شوداستان  این گردشگری دریایی در ةها، باعث توسعدستگاه ةهماهنگی هم

ای مستعد برای گردشگری های آزاد از بوشهر منطقهشناختی خلیج فارس و دسترسی به آبزیبایی

های الزم توانایی پذیرش گردشگران داخلی و خارجی زیادی ساخته است که درصورت وجود زیرساخت

 ،(. همچنین شرایط اقلیمی مناسب1392)کرشی و ب رگ زاده،  توجه اندکی به آن شده است ؛ امادارد

های ساحلی زیبا در مناره و های وسیعباالخص در فصول پایی  و زمستان، مناظر طبیعی و دشت

قیق، ری ی دکه با برنامه است این صنعت در بوشهر ةای برای توسعسرتاسر مرز آبی امتیازات ویژه

سیاحت را در استان رونق  توان سیر وهای دولتی و خصوصی مرتبط میایجاد امکانات و حمایت بخش

صنعت  ةاصلی این تحقیق این است که مشکالت توسع ة(. لذا مسئل1388داد )رضایی و همکاران، 

 ،هشدبه مشکالت بیانباتوجه ،گردشگری استان ساحلی بوشهر کدامند و راهکارهای جذب گردشگر

 .چیست
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 اهداف تحقیق

و اعتباریابی  بررسی مشکالت صنعت گردشگری در استان بوشهر براساس مبانی نظری و مصاحبه ✓

 آن

 صنعت توریسم در استان بوشهر از دید مسئوالن و گردشگران ةراهکارهای توسع ةارا  ✓

 

 مبانی نظری پژوهش

بیمارستانی، صنایع دیگری ازقبیل  . این صنعت با صنایعاستردرآمد جهان گردشگری یکی از صنایع پُ

 (.1720، 1) هورنر و اسواربروك وکار ارتباط تنگاتنگی داردو کسب سینما و تئاترو  غذایی ،نقلوحمل

های اقتصادی در گذاریهای کوچک و همچنین اف ایش سرمایهاف ایش گردشگر موجب توسعة تجارت

کند و موجب کاهش بیکاری ر بیشتری طلب مینوبة خود، نیروی کاشود که این مهم، بهمناطق می

بسیاری از  (.2017؛2شود )پیج و همکارانجوانان و چرخش چرخ اقتصاد، در این مناطق، می

نظران اقتصادی بر این باورند که در ایران ثروت نفت عملکرد اقتصادی کشور را به تحلیل برده و صاحب

اقتصاد کشور به بیماری  که گوییچنان ؛ه استاثر سو ی بر ساختار سیاسی و اقتصادی کشور داشت

توجه به درآمدهای ناشی از صنایع  ،محصولیهلندی گرفتار شده است. برای رهایی از این نظام تک

مهم  یضرورت همچون صنعت گردشگری به توسعهامروزه کشورهای درحالدیگر حا   اهمیت است. 

شده دچار شود، به فکر بینیت نفت به شرایط پیشقبل از آنکه وضعی ،نگرند. بنابراین ضروری استمی

چراکه این  است؛در ایران بهترین گ ینه صنعت گردشگری  قطعا که  باشند؛مناسبی برای آن  جانشین

 (.1393شود )حاجی پور، ای روشن تلقی میصنعتی پویا با آینده، خاص خود هایبا ویژگی ،صنعت
 

 تعاریف گردشگری

 ةکه خود سبب ارا  دارد یهای متفاوتقابلیت نگرش ،ای خودرشتهبین علت خاصیتبه ،گردشگری

هایی اطالق گردشگری به مجموعه فعالیت است. شدههای متفاوت تعاریف بسیاری از آن به زبان

ری ی سفر، برنامه :شامل هر فعالیتی ازقبیل وافتد اتفاق می که در طول مسافرت یک گردشگر شودمی

، 3هورنر و اسواربروك) استقامت، بازگشت و یا حتی یادآوری خاطرات سفر مسافرت به مقصد، ا

2017).  

 

 صنعت گردشگری ةموانع توسع

ها و طرفداران زیادی دارد. رشد صنعت بدون دود، توانمندی درحکم ،گردشگری در عصر حاضر

ادی و اهمیت فراوان اقتص ةدهنددر پنجاه سال گذشته نشان ،توجه و چشمگیر گردشگریقابل

های مناسب این صنعت در ایران و نی  اهمیت به زمینهباتوجه ،بنابراین .اجتماعی این پدیده است

                                                           
1. Horner & Swarbrooke 

2. Page et al 

3. Horner, S., & Swarbrooke 
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آن امری  ةموانع و راهبردهای توسع و هابررسی آسیب ،روزاف ون آن در درآمدهای کشورها

 موانع اقتصادی،« شناسی گردشگریانسان» در کتاب خود (2012) 1ناپذیر است. اسمیتاجتناب

 .ه استدکرگردشگری بیان  ةتوسععدم  عللترین سیاسی، فرهنگی، اجتماعی و مذهبی را از عمده

  

 موانع دولتی:

پ شکی و  تفریحی، بهداشتی،ـ  ، امکانات رفاهیهاکمبود و نارسایی خدمات زیربنایی مانند راه

ها و مراک  اقامتی به تله نبودن گوساخت موردنیاز گردشگران و همچنین پاسخهای انسانسایر فعالیت

 (.1391)موسایی و همکاران،  روی گردشگران بوده استهای پیش ازجمله چالش ،های گردشگراننیاز

های آبی، ج ایر های آبی، پاركسواحل خلیج فارس و امکانات دریایی ازقبیل ورزش ةتوسع ،براینعالوه

 ،ب گردشگر در گردشگری ساحلی استکه از اب ارهای مهم جذ ،های دریاییگردشگری، آکواریوم

روی توسعة یکی دیگر از مسا ل پیش  (.1392)کرشی و ب رگ زاده، نادیده گرفته شده است 

المللی و بررسی ارتباط آن با گردشگری، امنیت مقصد گردشگری است. با توسعة تروریسم بین

مدتی بر جذب تواند اثر کوتاهاند که تروریسم میگسترش گردشگری، محققان به این نتیجه دست یافته

درصد کشورهای موردبررسی آثار بلندمدت تروریسم بر صنعت  5گردشگر داشته باشد؛ فقط در 

 (. 2017، 2گردشگری مشاهده شده است. )لیو و پرات

 

 موانع فرهنگی:

اختالفات بارز تکنولوژیک مالی بین کشورها و تغییرات اجتماعی و فرهنگی گسترده  ،حاضردرحال

های فرهنگی را باید یک از جنبهوجود آورده است که کدامتوسعه بهال را برای کشورهای درحالؤین سا

پذیری الزم است یا خیر؟ آیا تماس این فرهنگ و آیا اصوال  یافته دریافت کرداز کشورهای توسعه

که  م،ورسوو مخرب بر آداب ءثیری سوأت گوناگونهای وآمد بین افراد با فرهنگفرهنگی و رفت

 ،این قبیل االتی ازؤبرجای نخواهد گذاشت؟ س ،دهدمی شکلدرحقیقت هویت فرهنگی یک جامعه را 

ها مراودات فرهنگی بین ملت ةهایی درزمینباعث شده که محدودیت جهان،در ایران و سایر نقاط 

معنی  ها بهگردشگری تن ری ی شود.ها و ضوابط خاص طرحوجود آید و این مراودات در چارچوببه

 ةشیو ورسوم،بلکه گردشگر همراه با خود آداب نیست،می بان  ةهمراه آوردن چمدان گردشگر به جامع

اول منجر به  ةحلمروریسم در تصنعت  ،دیگرعبارتبه .کندهای خود را نی  منتقل میزندگی و عادت

فرهنگ  .شودمی تجارب شخصی فراوان انتقالهمان و می بان و یم ةتبادل فرهنگی بین جامع

 ،تواندحال میهاست و درنتیجه عاملی است پویا که درعینها و تفاوتهویت ةییدکنندأت کننده وبیان

به تعارض و اختالف منجر شود. یکی از موانع فرهنگی موجود در طول تاریخ در  ،سدی مهم ةمن لبه

فقهی و مذهبی و  ع ساختاریموان ،گردیسیر و سیاحت و جهان ةدر امر گسترش توسع ،این سرزمین

کید أبا اینکه سیر و سیاحت و مسافرت همیشه از سوی اسالم و رهبران مذهبی مورد تبلیغ و تاست. 

                                                           
1. Smith 
2. Liu & Pratt 
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که مادامی .ورود خارجیان غیرمسلمان با مسا ل و مشکالتی مواجه شده است ة، ولی در نحو قرار داشته

آن هم غیرمسلمان  ،ردشگران خارجیچنین تنگناهای ساختاری وجود داشته باشد کوشش در جذب گ

 (.1390)خانی وکروبی، با موانع و مشکالتی مواجه خواهد بود  ،و اهل کتاب

می ان آشنایی با  ،خصوص خارجیبه ،از اب ارهای اساسی برای جذب گردشگراندیگر  یکی

م است در . الزندها، عالیق و سالیق افرادی است که خواهان سیر و سیاحت در کشورهای دیگرانگی ه

ها و هنجارهای حاکم بر جامعه آگاهی و شناخت کافی نسبت به عالیق، ارزش قالب چارچوب فرهنگی،

نقاطی  درخصوص این امر به .های گردشگران خارجی و حتی داخلی وجود داشته باشدسالیق و انگی ه

 زیرا غالبا   ؛ندکند که ازنظر فرهنگی و ارزشی شباهت کمتری به شهر یا کشور می بان دارصدق می

) برای مثال مناطق همسایه از منظر فرهنگی و ارزشی ن دیکی بیشری نسبت به مناطق دورتر 

مکانی می مناسب و کارآمد برای شناسایی  نبودسفانه أ(. مت1387دارند )نوبخت و پیروز، ها( غربی

ه اران  ساالنه شپذیر محرومیت ازها ازطرفی موجب روحیات این گردشگران و اطال  از سالیق آن

جهانگرد فرهنگی مناسب شده و از طرف دیگر آشنا نبودن این گردشگران با مظاهر سیاحتی، 

 (. 1384های حاکم موجب عدم استقبال بازدیدکنندگان شده است )غالمی، ها و ارزشفرهنگ

 

 های اقتصادی:موانع و نارسایی

فقدان  ازقبیل:ای اقتصادی است هشود نارساییاز دیگر عواملی که مانع جذب گردشگر می

)محسنی،  گردشگریش گذاری در بخبه سرمایهنکردن حمایت کافی از بخش خصوصی و تشویق 

محدودکننده از سوی برخی  ای واقدامات سلیقه حمایت ناکافی دولت و ؛علت عدم سودآوری( به1388

از  نکردن حمایت ؛دشگریدر بخش گر... اف ایش نرخ مالیات، عوارض، بیمه و ؛مقامات غیرمسئول

فقدان ؛ های نامناسب اقتصادیسیاست؛ گذاری در صنعت گردشگری )دولتی و خصوصی(سرمایه

واگذاری زمین مناسب با بهای  ؛کم برای بخش خصوصی ةهای بلندمدت با بهروامی همچون تسهیالت

تضمین امنیت  ؛فاهیها و مراک  رایجاد هتل برایوپاگیر اداری حذف تشریفات زاید و دست ؛دولتی

موسایی، منظور ایجاد انگی ه در بخش خصوصی )گذاری در صنعت گردشگری توسط دولت بهسرمایه

  .(1391، هاشمی و ابراهیمی

 

 موانع سیاسی:

یکی از ایراداتی که در بحث گردشگری مطرح است موضو  ورود گردشگر و مقررات خاص مربوط 

برای  . با وجود قوانین موجود عمال روبروستو امر با آن به رفتار و پوشش گردشگر است که در بد

پذیرفتنی نیست. قبول پوشش در فصل تعطیالت تابستان و گرمای هوا  ،گردشگر خارجی غیرمسلمان

گرد مل م به اجرای خصوص زنان جهانگردان بهایران و در برخی از شهرهای اسالمی، جهان سراسر در

مذهبی کشور  های فرهنگی، قومی وبه چارچوبتند که باتوجهپروتکلی به نام پروتکل حجاب هس

. شـودنوعی محدویت تلقی  ةمثابگرد بهد. این پروتکل ممکن است ازطرف جهانشومقصد تعریف می

 .(1384)غالمی،  دودیتی وجود نداردـگی وی چندان محـها و هنجارهای فرهنزیرا در ارزش
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 شناسی تحقیق روش

ل و عناصر  های مساتوانند پیچیدگیتنهایی نمیی و کیفی بهحقیق کمّهای تازآنجاکه روش

ها مورد ترکیب این روش موردمطالعه قرار دهند، گیریجهترا بدون  جامعه و سازمان ةدهندتشکیل

(. لذا در این 1،2017)ثالر استفاده قرار گرفته و از آن تحت عنوان روش تحقیق آمیخته یاد شده است

به انجام روش کیفی و سپس کّمی، برای حمایت از آن مرحله از رویکرد اکتشافی تحقیق باتوجه

 استفاده شد.  2متوالی

گردشگران بومی وغیربومی موجود : جامعه آماری در این پژوهش به دو گروه تقسیم شده است

 گیری دردسترس در تحقیق شرکت دادهروش نمونهنفر بودند و به 286که  ،95در سال  ،در منطقه

صورت ند و در بخش کّمی بهنفر بود 66 که ن و کارشناسان مجرب در این زمینهمسئوال شدند؛ و

سرشماری در تحقیق شرکت داده شدند. شایان ذکر است که در بخش مطالعة کیفی تحقیق از روش 

هرگاه محقق به این نتیجه برسد که  در این روش، ؛استفاده شد ،3اشبا  نظریگیری هدفمند، نمونه

ای به هم شباهت دارند که شده با افراد مطلع به اندازههای انجامهای داده شده و یا مصاحبهاسخپ

ها وجود ندارد، تعداد های جدیدی در آنو داده شودمیها ها و یا مصاحبهمنجر به تکراری شدن پاسخ

(. در مرحلة 1720، 4)گست، نیمی و مک کنا کشدها را کافی دانسته و دست از مصاحبه میمصاحبه

اول تحقیق، به بررسی مبانی نظری و پیشینة تحقیق پرداخته شد و در مرحلة دوم مصاحبة 

ساختاریافته با مسئوالن و کارشناسان و گردشگران حاضر در مناطق ساحلی، برای شناسایی نیمه

و اصلی  دهندهصورت مضامین پایه، سازمانها بهروی این صنعت، انجام شد و دادهمشکالت پیش 

نامة نامه را تشکیل داد. در مرحلة بعد، پرسشبندی شدند که چارچوب اصلی پرسشکدگذاری و طبقه

که به موانع و مشکالت توسعة صنعت  گویه است 38نامه شامل پرسش تهیه و توزیع شد.ساخته محقق

ای استفاده درجه 5نامة حاضر از یک مقیاس گردشگری در استان بوشهر پرداخته است. در پرسش

برای اطمینان از  های ممکن داده شده است.به پاسخ 5تا  1های طور قراردادی وزنشده است که به

زمان مکتوب شد و از دو شوندگان، صدای آنان ضبط و هماعتبار مصاحبه، با کسب اجازه از مصاحبه

استفاده شد. برای  ی مصاحبه، پیشینه و مبانی نظریهاعضو هیئت علمی متخصص در کدگذاری داده

دست نامه از روش تحلیل گویه و تحلیل عاملی تأییدی استفاده شده است. برای بهپرسش تعیین اعتبار

آمده و نشان دست به 82/0از روش آزمون کرونباخ استفاده شده که می ان ضریب آلفای  آوردن پایایی

نشان داده شده  1ی کرونباخ در جدول نامه از پایایی الزم برخوردار است. ضرایب آلفادهد پرسشمی

 .است

 

 

 

                                                           
1. Thaler 
2. Sequential exploratory 
3  . Theoretical Saturation 

4. Guest, Namey & McKenna 
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 هالفهؤکرونباخ م ی: آلفا1جدول

 فرهنگی رفاهی دولتی جغرافیایی تفریحی بهداشتی اقتصادی متغیر

آلفای 

 کرونباخ
829/0 912/0 871/0 742/0 831/0 822/0 821/0 

تعداد 

 گویه
6 3 6 2 10 8 3 

 منبع: تحقیق حاضر

 

 هایافته

برای  ؟چیستت صنعت گردشگری در استان بوشهر براساس مبانی نظری و مصاحبه مضامین مشکال

جغرافیایی، بهداشتی،  عوامل 2جدول  و 1شکل شده درال با استفاده از نتایج ارا هؤگویی به این سپاسخ

عنوان های دولتی و محیط زیستی بهرفاهی، تفریحی، سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و زیرساخت

 ده است.شمطرح  مشکالت

 
 نتایج تحلیل مضامین مبانی نظری و مصاحبه ها :1شکل

 
 منبع: تحقیق حاضر
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 هاهمراه مختصات و منابع آن: مضامین اولیه به2جدول

 منبع توضیحات مضمون

های زیرساخت

 دولتی 

ونقل و اقامت، های مناسب انوا  حملضعف زیرساخت

آموزش  انفقدضعف مدیریت کالن در صنعت گردشگری، 

و  یگردشگر ةخاننیروی انسانی متخصص، فقدان وزارت

، وجود صنایع خدمات ةگردی، ضعف کیفیتی در ارا جهان

 شدهآسیب به مناطق حفظ نفت و گاز و

 (1391موسایی و همکاران)

 (1392کرشی و ب رگ زاده)

 مصاحبه

 بهداشتی
های موجود در ساحل، انتشار ری گردها، ضعف در آلودگی

 خدمات درمانی ارا ه
 مصاحبه

 فرهنگی

صنعت  ةفرهنگی ناشی از توسعء ثیرات سوأنگرانی از ت

جذب برای  رسانی و تبلیغاتگردشگری، ضعف در اطال 

مسا ل  ةگردشگران، آگاهی ناکافی مردم درزمین

به سالیق گردشگران،  نکردن گرایی، توجهگردشگری، قوم

یی حمایت نکردن از صنایع دستی و موسیقی، آشنا

ها با ، برخورد بد بومییهای خارجنداشتن با زبان

 گردشگران

 (2013اسپنسر)

 (1390خانی و کروبی)

 مصاحبه

 تفریحی
ها و پالژهای مناسب با امکانات مجه ، ورزش نبود

 تفریحات ساحلی

استافلن، آینید و 

 (2017)1وانست

 مصاحبه

 سیاسی

گردشگران خارجی، وجود تعارضات  ناامنیاحساس 

داخلی و خارجی در خاورمیانه،  یهای، جنگارزش

بر جامعه،  مذهبی حاکم های فرهنگی وکنندهمشروط

المللی بین ةتعارض ارزشی، پندارهای نادرست در عرص

 ایران دربارة

 مصاحبه

 اقتصادی

از قیمت اجناس،  نارضایتیبودجه،  نیافتن تخصیص

اف ایش نرخ مالیات، عوارض، بیمه و غیره در بخش 

گذاری در صنعت حمایت از سرمایه فقدان گری،گردش

های نامناسب گردشگری )دولتی و خصوصی(، سیاست

 اقتصادی

 (2009ودوکیک)استانکوویک

 (2014سونگ و لی)

 مصاحبه

 رفاهی
های مناسب کمپینگ در فصول مختلف سال کمبود مکان

 های بین راهیو استراحتگاه
 مصاحبه

 مصاحبه منطقه و پوشش گیاهی اندك آب وهوای گرم حاکم بر جغرافیایی

                                                           
1. Stoffelen,  Ioannides & Vanneste 
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استفاده  ،لی رل ةبا استفاده از برنام ،ییدیأآمده از تحلیل عامل تدستبرای اطمینان از اعتبار نتایج به

 شده است. 

 
 : مدل تحلیل عاملی تأییدی در حالت استاندارد برای متغیرهای پژوهش2شکل

 

ها بین های آناستاندارد بین متغیرهای تحقیق و گویهشود که بار عاملی مشاهده می ،2به شکل باتوجه

ها با متغیر میان گویهدهد می که نشان است 3/0از است و همچنین این مقادیر بیش -96/1+ و 96/1

های مناسبی برای توانند سنجهها میکه گویهطوریبه ؛موردنظر همبستگی مناسبی وجود دارد

های بهداشتی، فرهنگی، تفریحی، دولتی، اقتصادی، بنابراین مؤلفه د.نگیری متغیرهای پروژه باشاندازه

های مشکالت صنعت گردشگری در استان بوشهر تأ ید شد و مؤلفة عنوان مؤلفهرفاهی و جغرافیایی به

 سیاسی و محیط زیستی خذف شد. 
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 آزمون برازندگی:

است، وجود  26/1شده محاسبه df/2X شده، مقدار ارا ه 3به خروجی لی رل که در جدول باتوجه

df/2X  خطای میانگین مجذورات  ة. همچنین ریشاستبرازش مناسب مدل  ةدهندنشان 3کوچکتر از

است. با توجه به  064/0شده این مقدار برابر باشد که در مدل ارا ه 08/0کمتر از  دبایتقریب می

  ند.ها با مدل منطبقتوان گفت که دادهمی ،اف ار لی رلهای نرمها و خروجیشاخص

 
 نتایج نیکویی برازش :3لجدو

 مقدار شاخص نام شاخص

 92/0 (GFIشاخص نیکویی برازش )

 91/0 (AGFIشده )شاخص نیکویی برازش اصالح

 91/0 (IFIشاخص برازش اف ایشی یا )

نشده ( یا شاخص برازش هنجارTLIلویس ) -شاخص تاکر

(NNFI) 
89/0 

 064/0 (RMRمانده یا )یمیانگین مربعات باق ةریش

 88/0 (CFIشاخص برازش تطبیقی یا )

 

برای  صنعت گردشگری در استان بوشهر از دید مسئوالن وگردشگران چیست؟ ةراهکارهای توسع

ای که با راهکار برای رفع موانع موجود است طی مصاحبه ةال پژوهش که ارا ؤگویی به آخرین سپاسخ

ها و گردشگران، ر سازمان میراث فرهنگی استان بوشهر و شهرستانکارشناسان، مسئوالن گردشگری د

صنعت گردشگری در استان بوشهر وسطوح  ةای از راهکارها و راهبردهای مربوط به توسعمجموعه

 :اندشدهبه تفصیل بیان  8 الی 4جدولدر بندی کدگذاری و طبقه پس ازتر ارا ه شد که کالن

 
 مرتبط یو راهکارها ی: موانع فرهنگ4جدول

 
 

 

 

 یموانع فرهنگ راهکارها

 یهافراهم کردن کروز-گردشگر تیتران  شیسترش گمرکات و اف اگ

 آن ها تیفیک شیمختص حمل مسافر و اف ا

و  یدست عینکردن از صنا تیحما

 یمحل یقیموس

نقش هر دستگاه و  نییتع -پلن و طرح جامعه  کیو داشتن  ی یربرنامه

 ها بر صنعت گردشگریگذار آنریثأت  انیم

 یهانداشتن با زبان ییآشنا

 خارجه

 بودن مناطق ناشناخته ینفت و گاز با مقاصد گردشگر عیراستا کردن صناهم

 با گردشگران هایبد بوم برخورد به منطقه یمنته ییخطوط هوا شیاف ا - یعمران یاستانداردها یمعرف
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 بط: موانع اقتصادی و ارائه راهکارهای مرت5جدول 

 موانع راهکارها

 بودجه صیتخص عدم یبهره به بخش خصوصکم یهاوام یو اعطا یخصوص یگذارهیبه سرما قیتشو

 اجناس متیاز ق تیرضاعدم یگمرک یهاکاهش تعرفه

 
 راهکارهای مرتبط ةتفریحی و ارائـ  : موانع رفاهی6جدول 

یحیتفرـ  یموانع رفاه  یحیتفرـ  یرفاه یراهکارها 

مناسب با  یالژهاپ فقدان

 امکانات مجه 

مجه  کردن پالژها به امکانات  -بانوان  یتعداد پالژها شیاف ا

 یساحل یمختص گردشگر

مناسب  یهاکمبود مکان

در فصول مختلف  نگیکمپ

 سال

در -مناسب یفضاساز -مختص اقامت گردشگران یهامکان شیاف ا

 گردشگران ازیمورد ن یهایدسترس بودن فناور

 حاتیها و تفررزشو فقدان

 یساحل

 حاتیمجه  به تفر یهاپارك جادیا -یساحل یهاورزش یتوسعه

 ییایدر

 
 گردشگری و راهکارهای مرتبط دولتیموانع : 7جدول 

 راهکارها یاسیموانع س

 یدر سطح جهان  یآمصلح غاتیتبل -یالمللنیروابط خوب ب جادیا یگردشگران خارج ناامنی احساس

 یصنعت گردشگر دربارة یرسانیمردم وآگاه شتریب ییآشنا یرزشوجود تعارضات ا

 رانیدر ا یپارچگکیو  تیامن دیؤم یالمللنیب غاتیتبل انهیدر خاورم یو خارج یداخل یهاجنگ

 کیپلماتیروابط د بهبود رانیا هیمنطقه عل یکشورها یپاشسم

 
 موانع بهداشتی گردشگری و راهکارهای مرتبط:  8جدول

 راهکارها  هداشتیموانع ب

 یساحل یهاابانیکردن خ  یتم یمجه  برا یهااستفاده از دستگاه  موجود در ساحل یهایآلودگ

   گردهایر دیمنبع تول یبا کشورها یاتوافقات منطقه   گردهایانتشار ر

 یدرمان یبهداشت یهارساختیبهبود ز  یضعف مراک  درمان

 

اول حفظ منابع موجود و ایجاد راهکارهای  ةدر وهلتوان گفت: شده میهای بیانحلبه راهباتوجه

که نیازمند نهادینه شدن این فرهنگ در جسم و جان  استاین صنعت  ةمحافظتی اولین قدم در توسع

خود نیازمند اقداماتی در سطوح کالن و محلی  ةنوببه و این امرمردم منطقه است  ةو زندگی روزمر

بین خوش ست.هاکید بر تجدیدناپذیر بودن آنأت حفظ منابع و براینگی تبلیغات فره ةارا  جملهاز

توسعه و پرورش صنایع دستی  ،گردشگری ةها نسبت به توسعکردن مردم و ایجاد دیدگاه مثبت در آن
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های امور و هنرهای مختص منطقه مانند ها و یادمانصورت تخصصی و برگ اری فستیوالاستان به

ها در سطوح ملی و همچنین معرفی آن کاری و از این قبیل وی، صدفگیری، گرگور بافماهی

 یالمللی، معرفی و شناساندن نقاط قوت استان به گردشگران بومی و غیربومی و تالش در ارتقابین

جذب گردشگران  برای اف ایش است که دهان راهکارهاییبهای و همچنین تبلیغات دهانتبلیغات رسانه

 ستفرهنگی بیان شده ا

به اشاره دارد شده توسط کارشناسان است که های ارا هحلهای اقتصادی یکی دیگر از راهحمایت

های گردشگری، تخصیص گذاری در پروژهسرمایه منظوربهبه بخش خصوصی  بهرهکمهای اعطای وام

ش گذاران خارجی، کاههایی برای جلب سرمایهسازمانی بیشتر به این بخش، ایجاد م یت ةبودج

  .در فصولی که گردشگر کمتری در منطقه وجود دارد یتخفیفات ةهای گمرکی، ارا تعرفه

اقشار جامعه با هر توان مالی، ایجاد زیربناها و روبناهای موردنیاز و  ةفراهم کردن امکانات برای هم

عه قدرت اندك که اکثریت افراد جام ةصورت رایگان و یا با ه ینهای اقامتی بهمناسب، اق ایش محل

ای به گردشگری ساحلی صورت سیار، داشتن نگاه ویژهاقامتگاهایی به ةپرداخت آن را داشته باشند، ارا 

به اسالمی باتوجه-های ساحلی خدمات ورزش و و اف ایش امکانات درحکم مهمترین نقطة قوت منطقه

تواند اثرات مفید زیادی را ایجاد فضاهای مجه  برای بانوان میو  -بودن منطقه و وجود موانع عقیدتی

 دنبال داشته باشد. به

، کاهش یالمللطلب در سطوح بینی مثبت و صلحادادن وجههالملل و نشاناف ایش روابط بین

خصوص در نواحی وپاگیر برای گردشگران خارجی و ایجاد امنیت در سطح استان بهقوانین دست

کاهش تشنج و ناامنی در مناطقی که  ی والمللح بینایجاد امنیت بیشتر و معرفی آن در سطو ساحلی،

 .ه استارا ه شد دولتیمنظور رفع موانع پتانسیل گردشگری دارند از راهکارهایی است که به

های ، پاکی گی مستمر خطوط ساحلی و سرویسبه دریاهای شهری جلوگیری از ورود فاضالب

 ءطورکلی ارتقاهای ساحلی و بهشاپها و کافینبهداشت بر رستورا ةادار ةگیرانبهداشتی، نظارت سخت

 .ه استوضع بهداشتی منطقه از عواملی است که در رفع موانع بهداشتی به آن اشاره شد

های دریایی و دردسترس بودن تجهی ات های آبی، ایجاد ورزشایجاد امکانات تفریحی مانند پارك

های مناسب گردشگری ساحلی ن، ایجاد پاركآسودگی خاطر گردشگرا برایکید بر نکات ایمنی أآن، ت

رفع خستگی و پر کردن زمان هستند که برای  های ساحلی از راهکارهاییشاپها وکافیبا رستوران

 اند.در بخش رفاهی شناسایی شده فراغت مردم

 

 گیری:بحث و نتیجه

رفاهی، تفریحی و دولتی، اقتصادی، فرهنگی، جغرافیایی،  آمده عواملدستبه نتایج بهباتوجه

 دولتیامل وع های مشکالت صنعت گردشگری در استان بوشهر شناسایی شد.عنوان مؤلفهبهداشتی به

داشته باشد. احساس امنیت  ،گردشگران خارجی خصوصبه ،بر جذب گردشگران فراوانیثیر أتواند تمی

این  .کندد بررسی میمقصد گردش خودربارة خاطر از اولین نکاتی است که هر گردشگر و اطمینان
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بر وجود موانع سیاسی در جذب (، مبنی2017)1یافته با نتایج تحقیق استافلن، آینید و وانست

 ،المللیبنابراین ایجاد تصویری مثبت و جلب اعتماد مردم در جوامع بین خوانی دارد.گردشگر، هم

های موجود در اامنی و جنگن علتبه ،سفانهأکه مت ؛تواند گردشگران بیشتری جذب منطقه کندمی

 کنند.عنوان مقصد انتخاب میکمی از گردشگران کشورهای این منطقه را به ةعد ،خاورمیانه ةمنطق

(، در مورد تروریسم و گسترش آن درکشورها، به این نتیجه رسیدند که 2017باوجوداین لیو و پرات)

 مدت است.تأثیر تروریسم بر جذب گردشگر کوتاه

ها و کمپینگ و هاضعیت هتلو .در جذب گردشگران استیکی از عوامل مؤثر عوامل رفاهی 

های اوریگردشگران به فنّ نداشتن دسترسی، ضعیت پارکینگ و خدمات مربوط به آن، وهای اقامتیمحل

های تعداد و کیفیت مکان و عمومی ةراهی، دسترسی به وسایل نقلی  های بینمجتمع نبود، خود موردنیاز

های نتایج این تحقیق با پژوهش .ترین موانع جذب گردشگران در منطقه استدغذایی از مهمفروش موا

 3،کاپالن و کوال(، اصالن2009) 2استانکوویک و دوکیک (،1388محسنی ) ؛(1392زاده )کرشی و ب رگ

شگر نظر گردمورد نکاتترین ایترین و پایهچراکه عوامل رفاهی یکی از اساسی ؛هماهنگ است( 2009)

نشدن در جذب  مهمثر ؤم عواملیکی از  هر دو گروه گردشگران و کارشناسان عوامل اقتصادی رااست. 

 و خرید اجناس برایکه شامل متغیرهای قیمت اجناس در منطقه، تسهیالت  دانندگردشگران می

 4و سیاحآبادی شاه تحقیق حاضر با نتایج تحقیقاتنتایج گذاری در بخش خصوصی است. سرمایه

(، تشابه زیادی 2012) 7و لی ، دویر(، سونگ2012) 6(، ماسیدا و ایت و2013) 5(، زرآبادی وعبداله2013)

های های داخلی و خارجی، کششگذاریبر وضعیت خدمات رفاهی مقصد، حجم سرمایهدارد چراکه عالوه

تواند به عنوان میهای کالن مالی و اقتصادی گذاریهای قیمتی، درآمد سرانه و سیاستدرآمدی، کشش

های اقتصادی دولت و باشد. حمایتها آنقوت در جذب بیشتر گردشگران و یا نقطه ضعف در دفع  ةنقط

سفانه در أکه مت استآن صنعت  ةتوسع در اقداماولین  ،در هر صنعتی ،های خصوصیگذاری بخشسرمایه

  .خوردکمتر به چشم می صنعت گردشگری بوشهر

وهوا را از عوامل برجسته و مهم در جذب که عوامل جغرافیایی و آب ،رغم تفکر عمومیعلی

 ،نظر گردشگران و کارشناساندر این تحقیق عوامل جغرافیایی از  ند،دانگردشگر در یک منطقه می

نتایج این تحقیق با  .ها، کمترین تأثیر را در جذب گردشگران داشته استین آنمیانگ ةبه رتبباتوجه

 بریتال ،(2001) 10(، مادیسون2003) 9(، دفریاتس2014) 8قات رایدراستات و همکارانتحقی هاییافته

 ( مغایرت دارد.1389نژاد )عیلا(، بریمانی واسم2006) 11و همکاران

                                                           
1. Stoffelen,  Ioannides & Vanneste 
2  . Stankovic  and  Dovic 

3. Aslan, Kaplan & Kula 
4.Shahtalebi & Sayyah 

5. Zarabadi & Abdollah 

6  . Massidda and Etzo 

7  . Song, Dwyer &  Li 

8. Ridderstaat  et al 

9 .De Freitas 

10  . Maddison 

11  . Berrittella  et al 
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توان به نداشتن همکاری مناسب برخی از مسئوالن، روی این تحقیق، میهای پیش از محدودیت

وسعت جامعة آماری و  بودن کارشناسان خبره در استان،نبود دسترسی به گردشگران خارجی، محدود 

 وسعت جغرافیایی جامعة موردبررسی اشاره کرد.
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 ، دانشگاه آزاد اسالمی. 1391اسفند همدان.. زمینایران
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