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مقدمه

هــدف کاربــردی ،از لحــاظ نحــوۀ گــردآوری دادههــا توصیفی ـ اکتشــافی
و از نــوع تحقیقــات آمیختــه اســت .بعــد از شناســایی عوامــل بــا اســتفاده از
تحقیقــات گذشــته و مصاحبــه بــا خبــرگان (مصاحبهشــوندگان نهایــی ،پنــج
نفــر) ،دو پرســشنامه بــرای تحقیــق طراحــی شــد .بــرای پرســشنامۀ اول
آمــاری تحقیــق گردشــگرانی
ِ
(پرســشنامۀ دســتهبندی عوامــل) ،جامــعۀ
بودنــد کــه در ســال  1396تــا  1397از بنــدر خرمشــهر بازدیــد کــرده بودنــد.
حجــم نمونــه ،بــا اســتفاده از فرمــول کوکــران 384 ،نفــر برآورد شــد کــه به روش
ـی در دســترس انتخــاب شــدند .بــرای پاســخ بــه پرس ـشنامۀ دوم
غیرتصادفـ ِ
بهمنظــور تحلیــل عملکرد ـ اهمیــت 7 ،نفــر از گردشــگران بــه روش قضاوتــی
انتخــاب شــدند .بــرای تحلیــل دادههــا از نرمافزارهــای اسپــیاساس و
اکســل اســتفاده شــد .نتایــج تحقیــق نشــان داد کــه پنــج متغیــر تســهیالت
رفاهی ـ خدماتــی ،عوامــل ایمنــی و امنیتــی ،عوامــل اجتماعــی ـ فرهنگــی،
امکانــات و جاذبههــای گردشــگری و عوامــل مربــوط بــه دسترســی و آمدوشــد
در بهبــود گردشــگری دریایــی تأثیــر دارنــد .همچنیــن ،آزمــون تحلیــل
عملکرد ـ اهمیــت نشــان داد کــه دو عامــل امکانــات و جاذبههــای گردشــگری
و تســهیالت رفاهــی و خدماتــی عواملیانــد کــه بایــد مســئوالن بنــدر خرمشــهر
بــه آنهــا بیشــتر توجــه کننــد.

گردشــگری بــه راهبــردی بــرای رشــد و توســعه محبــوب
در مناطــق ســاحلی و دریایــی بــا ویژگیهــای فرهنگــی
و زیســتمحیطی منحصربهفــرد تبدیــل شــده اســت.
گردشــگری فرصــت شــغلی جدیــدی را فراهــم میکنــد
و تولیــد ناخالــص منطقــهای ،درآمــد نیــروی کار و
درآمدهــای مالیاتــی را افزایــش میدهــد (Guo et al.,
 .)2017گردشــگری از مهمتریــن فعالیتهــای اقتصــادی
در مناطــق ســاحلی و همچنیــن از بخشهایــی اســت کــه
ســرعت رشــد باالیــی در اقتصاد جهــان دارد .گردشــگری
منبــع اصلــی درآمــد خارجــی در بیــش از  46کشــور از 50
کشــور درحالتوســعۀ جهــان اســت (.)Gössling et al., 2018
در دنیــای جهانیشــدۀ امــروزی ،شــهرها و مناطــق و
ملتها رقابتی جــدی در جذب بازدیدکنندگان ،ســاکنان
بوکارها دارنــد .درحــال حاضــر ،ایــن موضــوع
و کســ 

تأییــد شــده اســت کــه مدیریــت مقصــد وظیفه مهمــی در
توســعه برندهــای مکانــی ،کــه بــه روشهای مختلفــی در
ذهــن گردشــگران جایگاهیابــی شــدهاند ،دارد .امــروزه،
مقاصــد از مفاهیــم و شــیوههای مدیریــت برنــد ،کــه در
ابتــدا در حــوزۀ بازاریابــی محصــوالت و خدمــات ایجــاد
شــدهاند ،اســتفاده میکننــد (.)Rehmet & Dinnie, 2013
ـورث و ووجــد ( )1990اســتدالل میکننــد که هــدف از
آشـ ِ
بازاریابــی مــکان کمک به عملکــرد اقتصــادی و اجتماعی
تر
کارآمــد محــل موردنظــر اســت کــه بــا اهــداف گســترده ِ
تعیینشــده برای مکان گردشــگری ســازگار اســت (Zenker
 .)et al., 2017در دهههــای اخیــر ،گردشــگری دريايــی يکــی
از شــاخههای گردشــگری اســت کــه طــرفداران بســیاری
را بهســوی خــود جــذب کــرده اســت .دریــا و ســواحل آن،
بــه علــت داشــتن جاذبههــای زيبــا و جــذاب ،از ديربــاز
مــورد توجــه عمــوم مــردم قــرار گرفتــه اســت و همــواره
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در کشــورهای مختلــف بــرای گــذران اوقــات فراغــت بــا
انگیــزۀ تفريــح و اســتراحت انتخــاب میشــود (پوراحمد
و همــکاران .)1395 ،گردشــگری دریایــی و ســاحلی،
کــه از بزرگتریــن بخشهــای حــوزۀ اقتصــاد دریایــی
و همچنیــن از بزرگتریــن ابعــاد صنعــت گردشــگری
بهشــمار مــیرود ،اغلــب بــه بحثهایــی دربــارۀ
تأثیــرات محیطــی و ســازگاری بــا ســایر فعالیتهــای
انســانی منجــر میشــود (.)Tegar & Gurning, 2018
مناطــق ســاحلی و دریایــی کیفیــت زندگــی بهتــری
را از لحــاظ فعالیتهــای اقتصــادی ،تنــوع زیســتی
متمایــز ،حفاظــت از افــراد و امــوال در برابر وقایع شــدید
آبوهوایــی و ارائــه خدمــات اکوسیســتمی از طریــق
مناظــر دریایــی فراهــم میکننــد ( .)Paudel et al., 2011بــه
ی گردشــگران
مجموعــه فعالیتهــای تفریحی و ســرگرم 
در محیطهــای دریایــی دور از ســاحل گردشــگری
دریایــی گفتــه میشــود .گردشــگری مبتنــی بــر طبیعت
دریایــی اهمیــت اقتصادی ــ اجتماعــی چشــمگیری
دارد و انگیــزۀ زیــادی بــرای حفــظ منابــع طبیعــی در
مناطــق ســاحلی ایجــاد میکنــد (.)Biggs et al., 2015
هویــی و همــکاران ( )2007نشــان دادنــد کــه صنعــت
گردشــگری جهانــی شــدید ًا رقابتــی شــده بهطوریکــه
گردشــگری دریایــی بهشــکلی ویــژه اشــباع شــده اســت.
بنابرایــن ،ضــروری اســت کــه سیاســتگذاران ایــن
حــوزه ،بــرای دسـتیابی بــه ابتکارهــای موفــق در زمینه
بازاریابــی مقصــد و بررســی و مدیریــت آنهــا ،محرکهــا
و انگیزههــای گردشــگری را کامـ ً
ا تجزیهوتحلیــل کننــد
( .)Van der Merwe et al., 2011توســعه منطقــه گردشــگری
بایــد محرکهــای زیــادی بــرای جــذب گردشــگران
داشــته باشــد .ایــن محرکهــا بــه سیاســتگذاران
گردشــگری کمــک میکننــد کــه بــا موفقیت بیشــتری به
اهــداف خــود در مناطــق گردشــگری دســت یابنــد (& Wu
 .)Chang, 2013کــوزاک ( ،)2002یــون و اویســال (،)2005
ِ
ِ
ســایمن و همــکاران
آلبــاالدژو،)2007( 1
مولیــرا و
2
( )2009و فان ِدر ِمــر ِوه و همــکاران ( )2011محرکهــای
گردشــگری و ســفر به مقاصــد دریایی را شــامل فرهنگ،
لذتبــردن ،آرامــش ،مشــخصات فیزیکــی ،آبوهــوا،
جذابیتهــای مقصــد ،ماجراجویــی ،دلبســتگیهای
شــخصی ،ویژگیهــای مکانــی و شــخصی ،تحصیــات،
زندگــی روســتایی ،مکانهــا و جشــنوارهها ،هیجــان،
دانــش و یادگیــری ،تجربــه ،دســتاورد ،باهمبــودن
خانــواده ،فــرار و رهایــی ،ایمنــی ،ســرگرمی ،طبیعــت،
آرامــش و ویژگیهــای ســفر دانســتند .بــا وجــود افزایش
آگاهــی از اهمیــت اقتصــادی و محیطــی گردشــگری
1. Molera and Abaladejo
2. Van der Merwe

دریایــی و ســاحلی ،فقــط در ســالهای اخیــر اســت که
تحقیقــات اساســی در ایــن زمینــه انجــام گرفته اســت.
امــا متأســفانه بهنظــر میرســد اختالفنظرهــای
زیــادی در زمینــه گردشــگری دریایــی وجــود دارد
(.)Butowski, 2018

بــا توجــه بــه ایــن مــوارد و محدودبــودن تحقیقــات
انجامشــده در حــوزۀ گردشــگری ســاحلی ،بهویــژه
در ایــران کــه دارای ظرفیــت بالقــوۀ گردشــگری
دریایــی اســت ،بســیار مهــم اســت کــه پژوهشهــای
بیشــتر و گســتردهتری در ایــن زمینــه انجــام شــود .از
ظرفیتهــای بالقوه در گردشــگری ایران دریا و ســاحل
اســت کــه هــم ابعــاد گســتردهای بــرای ســرمایهگذاری
دارد و هــم از جذابیــت گردشــگری باالیــی برخــوردار
اســت .امــروزه در اغلــب کشــورهای جهــان ،توجــه
بــه تورهــای دریایــی ،حملونقــل دریایــی ،ورزشهــا
و تفریحــات آبــی ،غواصــی و ســایر ســرگرمیهای
مرتبــط بــا ســاحل و فراســاحل در صــدر برنامههــای
گردشــگری قــرار دارد .در کشــور مــا هــم چنــد ســالی
اســت کــه بــه ایــن موضــوع توجـ ه شــده اســت ،هرچند
الزم اســت بیشــتر بــه ایــن موضــوع توجــه شــود .بــا
توجــه بــه تحریمهــای شــدید در حوزههــای نفتــی
و برخــی صنایــع تولیــدی ،گردشــگری بهمنزلــه
بزرگتریــن صنعــت جهــان ،و بهتبــع آن گردشــگری
دریایــی ،میتوانــد جایگزیــن مناســبی بــرای ایــن
حوزههــا در کشــور باشــد و وضعیــت اقتصــادی کشــور
را ماننــد بســیار از کشــورهای دیگــر بهبــود بخشــد.
از بنــادر مهــم کشــور کــه میتوانــد در ایــن زمینــه
پیشــرفت چشــمگیری داشــته باشــد ،بنــدر خرمشــهر
اســت کــه ظرفیتهــای بالقــوه و فراوانــی در ایــن حوزه
دارد .واقعشــدن ایــن بنــدر در کنــار خلیــج فــارس و
منطقــه آزاد ارونــد ،وجــود نخلســتانها ،کشــتیها
و قایقهــای مســافری ،رســتورانهای شــناور بــر
روی آب ،آثــار باقیمانــده از جنــگ تحمیلــی (بــرای
بهرهبــرداری از گردشــگری تلــخ در کنــار گردشــگری
دریایــی) ،برخــورداری از فرهنگ کهن و آداب و رســوم
متمایــز ،وجــود سیســتم حملونقــل جــادهای ،ریلــی،
دریایــی و هوایــی مناســب زمینــه و پتانســیلهای
الزم را بــرای گردشــگری دریایــی و جــذب گردشــگران
در ایــن منطقــه فراهــم کــرده اســت .امــا تاکنــون
بهشــکلی نظاممنــد و ســاختاریافت ه بــه ایــن موضــوع
توجــه نشــده اســت .تحقیقــات گذشــته بیشــتر بحــث
آسیبشناســی گردشــگری دریایــی در کشــور را
بهصورتکلــی بررســی کردهانــد ،امــا ایــن تحقیــق
بــا اســتفاده از رویکــرد تحلیــل عملکرد ـ اهمیــت،
عالوهبــر شناســایی عوامــل جامعتــری کــه در
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ادبیات تحقیق
بازاریابی گردشگری

تعریف گردشگری دریایی

گردشــگری از بزرگتریــن صنایــع جهــان اســت و
ســواحل (گردشــگری دریایــی)  1از جاذبههــای مهــم
ایــن صنعــت درنظــر گرفتــه میشــوند .درواقــع،
ایگلــز و مککــول ( )2002بیــان میکننــد کــه نــرخ
1. Marine Tourism

2. Asafu-Adjaye and Tapsuwan

سال نهم ،شماره سوم ،پاییز 1399

بازاريابــی در صنعــت گردشــگری رونــدی
مديريتــی (اداری) شــامل پيشبينــی نيازهــا و
جلــب رضايــت گردشــگران فعلــی و آتــی اســت
بهنحویكــه اساســ ًا شــركتهای مســافرتی و
عرضهكننــدگان را در رقابــت بــا يكديگــر قــرار
میدهــد (لومســدن .)35 :1380 ،درعمــل،
بازاریابــان مــکان تــاش میکننــد تــا مــکان و
ِ
مقصــد گردشــگری را بهمنظــور تقویــت هویــت
ســاکنان فعلــی در محــل ،و بهتبــع آن تبدیــل آ نهــا
بــه ســفیران و مبلغــان قابلاعتمــاد مــکان و مقصــد
گردشــگری ،بــرای گردشــگران و ســاکنان محلــی
همزمــان ترویــج کننــد و ارتقــا دهنــد (Zenker et
 .)al., 2017تغییــرات ســریع در محیــط رقابتــی
گردشــگری مقاصــد گردشــگری را مجبــور کــرده
اســت کــه خدمــات باکیفیتتــر و بــا ارزش افــزودۀ
بیشــتری را بــه گردشــگران ارائــه کننــد .بهمنظــور
رقابتیترشــدن و جــذب گردشــگران بیشــتر،
مقاصــد گردشــگری بــا هــر دو بخــش عمومــی و
خصوصــی ،بــا هــدف کاهــش خطــر ذاتــی صنعــت
و همچنیــن بهبــود خدمــات ارائهشــده توســط
آ نهــا ،همــکاری میکننــد (.)Martínez et al., 2014
بازاریابــی گردشــگری بایــد بهمنزلــه ســازوکاری
بــرای تســهیل اهــداف توســعهای منطقــه و ارائــه
منابــع بــه فعالیتهــای گردشــگری بهمنظــور
اطمینــان از دســتیابی بــه اهــداف راهبــردی
مقصــد و همچنیــن ایجــاد درآمــد بــا توجــه بــه
منابــع استفاد هشــده بــرای تولیــد و توســعه
کاالهــای گردشــگری و بازســازی ایــن منابــع ب ـهکار
رود (.)Ibid

فصلنامه علمی  -پژوهشی گردشگری و توسعه

گردشــگری دریایــی اثــر دارنــد ،حوزههایــی را کــه بنــدر
خرمشــهر در آنهــا قــوت و ضعــف دارد نیــز مشــخص
میکنــد کــه ایــن موضــوع میتوانــد بــه مدیــران و
مســئوالن گردشــگری ایــن شهرســتان بــرای توســعه
پایــدار گردشــگری ،بهویــژه در زمینــه گردشــگری
دریایــی ،کمــک چشــمگیری کنــد.

رشــد گردشــگری دریایــی بیــش از ســایر انــواع
گردشــگری اســت .آســافو ـ ادجایه و تاپســوان
( )2008دریافتنــد کــه گردشــگری دریایــی ســهم
قابلتوجهــی در اقتصــاد جهانــی دارد (Van
 .)der Merwe et al., 2011دربــارۀ گردشــگری در
محیطهــای دریایــی و ســاحلی ،کــه در دهۀ اول
ســال  2000میــادی آغــاز شــد ،هــال ()2001
ادعــا میکنــد کــه گردشــگری دریایــی و ســاحلی
یکــی از حوزههــای مهــم در بزرگتریــن صنعــت
جهــان اســت کــه ســرعت رشــد و پیشــرفت باالیــی
دارد ( .)Butowski, 2018گردشــگری ســاحلی و دریایــی
اگرچــه اشــکال متمایــزی از گردشــگریاند،
بــه ع ّلــت عناصــر آب /دریــا ،بســیار نزدیــک بــه
همانــد .درواقــع ،گردشــگری دریایــی نوعــی
گردشــگری اســت کــه کامــ ً
ا بــه دریــا و محیــط
دریایــی وابســته اســت .ایــن نــوع گردشــگری
شــامل طیــف گســتردهای از فعالیتهایــی اســت
کــه میتواننــد در دریــا و اقیانوسهــا انجــام
شــوند ( .)Tegar & Gurning, 2018درحالیکــه اکثــر
فعالیتهــای گردشــگری دریایــی در دریــا انجــام
میشــود ،امکانــات و زیرســاختهای آن معمــو ً
ال
در خشــکی یافــت میشــوند (.)Papageorgiou, 2016
درواقــع ،گردشــگری دریایــی نوعــی گردشــگری
را شــکل میدهــد کــه کامــ ً
ا بــه دریــا و محیــط
زیســت دریــا وابســته اســت ،اگرچــه عنصــر آب
تنهــا معیــار ایــن وابســتگی نیســت .همانطــور
کــه اورامــز ( )1999اســتدالل میکنــد گردشــگری
دریایــی مســتلزم ایــن اســت کــه مصرفکننــدگان
از محــل ســکونت خــود خــارج شــوند و ارتباطــی
فعاالنــه بــا دریــا برقــرار کننــد .گردشــگری دریایــی
طیــف گســتردهای از فعالیتهــای انجامشــده
در دریــا و اقیانــوس را دربرمیگیــرد کــه بیشــتر
آنهــا ســفر دریایــی و قایقرانیانــد .ســایر
فعالیتهــای فراغتــی وابســته بــه آب و ورزشهــای
دریایــی (اغلــب در آ بهــای ســاحلی) عبارتانــد
از غواصــی ،ماهیگیــری زیــر آب ،اســکی روی
آب ،موجســواری ،گشــتوگذار در پارکهــای
دریایــی ،تماشــای پســتانداران وحشــی و غیــره
( .)Papageorgiou, 2016مفهــوم گردشــگری دریایــی،
در ســطح بینالمللــی ،شــامل تمــام فعالیتهــای
گردشــگری ،تفریحــی و فراغتــیای اســت کــه در
فضــای دریایــی کشــوری انجــام میشــوند کــه پذیــرا
و ارائهدهنــدۀ خدمــات مهماننــوازی بــه گردشــگران
اســت (.)Diakomihalis, 2007
2
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بــرای توســعه مناطــق گردشــگری الزم اســت مشــوقها
و محرکهــای زیــادی بــرای جــذب گردشــگران فراهــم
شــود .ایــن محرکهــا در موفقیــت گردشــگری دریایــی
در مناطــق گردشــگری بســیار اثرگذارنــد .عوامــل
مهــم موفقیــت بــرای توســعه کســبوکار گردشــگری
منطقــه را میتــوان بهطورخالصــه در هفــت دســته
طبقهبنــدی کــرد :جذابیــت ،ابــزار پذیرایــی خدمــات
مهمــانداری ،امکانــات تفریحــی تکمیلــی ،افزایــش
منظــر و خدمــات ،ســاکنان و جوامــع محلــی ،پــل
ارتباطــی بیــن ساختوســاز و مســافران و یکپارچگــی
و ادغــام منطقــهای ( .)Wu & Chang, 2013جذابیــت
مقصــد گردشــگری معمــو ً
ال بــه ویژگیهــای جغرافیایی،
محیطــی و اجتماعی ـ فرهنگــی مقصــد که عوامــل اولیه
گردشــگریاند بســتگی دارد .ویژگیهــای فیزیکــی
و محیطــی شــامل شــرایط آبوهوایــی ،چشــمانداز و
محیــط زیســتاندو ویژگیهــای اجتماعی ـ فرهنگــی
شــامل تاریــخ ،سیاســت ،هنــر ،فعالیتهای اقتصــادی،
روشهــای زندگــی ،بناهــای تاریخــی ،ساختمانســازی
شــخصی و محیــط ساختوســاز اســت (& Benur
 .)Bramwell, 2015هنگامیکــه بــه ســاختار گردشــگری
دریایــی نــگاه میکنیــم ،میتوانیــم آن را بــه دو جــزء
اساســی (کــه در چارچــوب گردشــگری ســفر دریایــی از
لحــاظ وظیفـهای بــا یکدیگــر متصلانــد) تقســیم کنیم:
منطــقۀ دریایــی و منطقــه ســاحلیای کــه مســتقیم ًا
مجــاور آن اســت .شــرایط (عوامــل) اصلــیای کــه در
شــکلگیری فضــای گردشــگری دریایــی (شــامل هــر دو
جــزء) تأثیــر میگذارنــد عبارتانــد از (Butowski, 2014):
 )1موقعیــت جغرافیایــی و موقعیــت ناشــی از شــرایط
آبوهوایــی خــاص که در چشـمانداز توســعه گردشــگری
ســفر دریایــی در منطقـهای مشــخص تأثیــر میگذارنــد.
ایــن شــرایط شــامل جهــت و قــدرت بــاد ،وقــوع طوفــان،
وقــوع زلزلــه ،احتمــال تغییرات ناگهانــی آبوهــوا و غیره
میشــوند )2 .شــرایط توپوگرافــی (نــوع خــط ســاحلی)؛
از جملــه وجــود جزایــر ،شــبهجزیرهها ،خلیــج ،آبــدره،
تنگههــا و غیــره کــه در شــرایط گردشــگری ســفر دریایــی
تأثیــر میگذارنــد )3 .شــرایط هیدروگرافــی مانند عمق،
وجــود تپــه زیرآبــی خطرنــاک ،ارتفــاع و نــوع مــوج ،وقوع
جریانهــای بــاد ،جریانهــای جزرومــد (نوســانات
عمــودی ســطح آب) .ایــن عوامــل معمــو ً
ال در امنیــت
ســفر دریایــی کشــتیهای کوچــک تأثیــر میگذارنــد.
 )4جذابیتهــای مربــوط بــه مناظــر و اوقــات فراغــت
وابســته بــه دریــا و مناطــق ســاحلیای کــه جاذبههــای
دیدنــی ســنتی (مثــل ظهــور گونههــای خاصــی از
جانــوران و گیاهــان ،ســنتهای دریایــی و ســفر دریایی)

بهشــمار میرونــد .عالوهبرایــن ،شــکلگیری فضــای
گردشــگری دریایــی را ســایر جذابیتهــای محیطــی
ماننــد کیفیــت آب ،شــفافیت و درجــه حــرارت و دمــای
هــوا در فصلــی خــاص ،تعــداد روزهــای آفتابــی و بارانــی
و غیــره تحتتأثیــر قــرار میدهنــد )5 .جاذبههــای
دریانــوردی و ســفر دریایــی خــاص مربــوط بــه دریــا،
عالوهبــر عوامــل ســاختاری ذکرشــده ،از جملــه
شــکلگیری انــواع خاصــی از فضاهــای گردشــگری
دریایــی و وابســته بــه شــرایط دریانــوردی و ســفر دریایی
ی کــه محــدودۀ دریایــی
ذهنیتــر و غیرعینیتــر 
مشــخص را توصیــف میکنــد )6 .ســازگاری منطقــه
دریایــی بــا نیازهــای گردشــگری ســفر دریایــی عمدت ـ ًا
بــا امنیــت ســفر دریایــی و تحقــق نیازهــای اساســی
اولیــه دریانــوردان ارتبــاط دارد )7 .امــکان دسترســی بــه
ناحیـهای دریایــی را تــا حد زیــادی موقعیــت جغرافیایی
آن تعییــن میکنــد ،ماننــد وجــود فــرودگاه ،راهآهــن و
غیــره  )8محــل فضــای گردشــگری دریایــی در ارتبــاط
بــا مناطــق دریایــی دیگــر؛ ایــن معیــار نوعــی ارزیابــی از
منطقــه موردنظــر را در زمینــه ارتباطش با ســایر مناطق
مورداســتفادۀ گردشــگری دریایــی فراهــم میســازد.
 )9رقابــت بــا مناطــق دیگــر کــه معیــار مهمــی در امــکان
شــکلگیری فضــای گردشــگری دریایــی اســت .بــه
تعبیــری ،بــه مــکان منطقــه موردنظــر مرتبط بــا مناطق
دیگــری توجــه دارد کــه دارای عملکــرد توســعهیافته
بــرای ارائــه خدمــات گردشــگری بــه گردشــگراناند.
ویژگیهــای مختلفــی را میتــوان در ایــن دســته جــای
داد ،ماننــد شــرایط جغرافیایی ـ فیزیکــی ،دسترســی،
قیمتهــا (.)Ibid

پیشینه تحقیق

تحقیقــات متعــددی در حــوزۀ گردشــگری ســاحلی در
داخــل و خــارج از کشــور انجــام شــده کــه در ایــن بخــش
بــه برخــی از آنهــا اشــاره شــده اســت:

پیشینۀ داخلی

دهقانفــرد و قاســمیزاد ( )1396تحقیقــی بــا عنــوان
«شناســایی مشــکالت توســعه صنعــت گردشــگری
اســتان ســاحلی بوشــهر و ارائــه راهکارهــای مناســب»
انجــام دادنــد .هــدف اصلــی ایــن تحقیــق شناســایی
مشــکالت توســعه صنعــت گردشــگری اســتان ســاحلی
بوشــهر و ارائــه راهکارهــای جــذب گردشــگر اســت.
جامعــه آمــاری در ایــن پژوهــش بــه دو گــروه تقســیم
شــده اســت 286 :گردشــگر بومــی و غیربومــی منطقــه
در ســال  1395کــه بــه روش نمونهگیــری در دســترس
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بریاندانــا و همــکاران ( )2018در مقالــهای بــا عنــوان
«تجزیهوتحلیــل ترفیعــات و تبلیغــات گردشــگری دریایی
در اندونــزی» علــل کاهــش گردشــگران دریایــی در یکــی
از اســتانهای کشــور اندونــزی بــه نــام بان ِتــن را بررســی
کردنــد .آنهــا راهبردهــا و فعالیتهــای تبلیغاتــی و
ترفیعاتــی ایــن اســتان را در حوزۀ گردشــگری در طی ســه
ســال اخیــر بررســی کردنــد و بــه ایــن نتیجه دســت یافتند
کــه تبلیغــات و ترفیعــات ضعیــف در حــوزۀ گردشــگری
دریایــی ایــن اســتان یکــی از دالیــل اصلــی کاهــش تعــداد
گردشــگران بــوده اســت و ایــن فعالیتهــا بــا تواناییهــا
و قابلیتهــای ایــن اســتان و نقــاط ضعــف و تهدیدهــا و
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و  66نفــر از مســئوالن کارشــناس در زمینــه گردشــگری
کمــی بهصــورت سرشــماری و در بخــش
کــه در بخــش ّ
گیــری هدفمنــد در تحقیــق
ِ
کیفــی بهصــورت نمونه
ـل موانــع
شــرکت داده شــدند .نتایــج تحقیــق هشــت عامـ ِ
اقتصــادی ،فرهنگــی ،دولتــی ،بهداشــتی ،جغرافیایــی،
تفریحــی ،سیاســی و رفاهــی را موانــع صنعت گردشــگری
اســتان بوشــهر شناســایی کردنــد .اکرمــی و حســيني
اصيــل ( )1394مقالــهای بــا عنــوان «آسیبشناســی
گردشــگری دریایــی در ایــران و راهکارهــای توســعه در
افــق چشــم انــداز  »1404انجــام دادنــد .ایــن پژوهــش
از نــوع کیفــی بــوده و دادههــای آن بــا اســتفاده از روش
مصاحبــه عمقــی و هدفمنــد بــا اعضــای نمونــه انتخابــی
( ۱۰نفــر از فعــاالن خبــرۀ گردشــگری دریایــی کشــور)
در دو نوبــت (بــا روش دلفــی) گــردآوری شــده اســت.
یافتههــای پژوهــش حاکــی از آن اســت کــه آســیبهای
مســیر توســعه صنعــت گردشــگری دریایــی در شــش گروه
ســازمان متولی و یکپارچهســازی تعاریف و اســتانداردها،
قوانیــن و مقــررات ،زیرســاختها ،عوامــل فرهنگــی،
عوامــل اقتصــادی و ابعــاد حاکمیتــی قــرار میگیرنــد.
شــیعه و علیپــور اشــلیکی ( )1389مقالــهای بــا عنــوان
«تحلیــل عوامــل کیفیتبخــش محیــط گردشــگری
ســاحلی بــا توجــه بــه معیارهــای گردشــگری پایــدار،
مطالعــه مــوردی ســواحل شــهر رامســر» انجــام دادنــد.
بــرای جمـعآوری اطالعــات از ابــزار پرسـشنامه اســتفاده
شــد .تعــداد  196پرس ـشنامه میــان گردشــگران توزیــع
شــد .نتایــج تحقیــق نشــان داد کــه پنــج عامــل پاکیزگــی،
کیفیــت منظر و امنیــت اجتماعــی؛ امکانات گردشــگری؛
فضــای تفریحــی بــرای خانــواده؛ دسترســی و آمدوشــد؛
و خدمــات رفاهــی و مهماننــوازی بــا متغیرهــای میــزان
رضایــت از محیــط گردشــگری و احتمــال بازگشــت مجدد
بــه مقصــد گردشــگری رابطــه معنــاداری دارنــد.

فرصتهــای پیشــروی آن هماهنگــی ندارنــد .جانس ـ ِتن
و همــکاران ( )2017مقالــهای بــا عنــوان «چالشهــای
ـووت»1
توســعه اســتراتژیک در گردشــگری دریایــی در نونـ ُ
انجــام دادنــد .هــدف ایــن پژوهــش توصیــف رشــد در
گردشــگری کــروز (ســفر دریایــی) لذتبــردن از ســفرهای
ـووت کانــادا و ســپس ارائــه طرحــی
قایقــی در منطقــه نونـ ُ
کلــی از مســائل و نگرانیهــای مرتبــط بــا مدیریــت موجود
در هــر دو بخش گردشــگری ســفر دریایی و ســرگرمیهای
ســفر بــا قایق بــود .رویکردهــای راهبــردی مطرحشــده در
ایــن پژوهــش عبارتانــد از سادهســازی و مؤثرکــردن
چهارچــوب قوانیــن ،بهبــود گــردآوری و تجزیهوتحلیــل
دادههــای گردشــگری دریایــی بــرای تصمیمگیــری و
ایجادکــردن و توســعه رهنمودهای مکانــی و رهنمودهای
رفتــاری .پاپاجورجیــو ( )2016مقالــهای بــا عنــوان
«گردشــگری دریایــی و ســاحلی :عاملــی چالشبرانگیــز
در برنامهریــزی سـهبعدی و فضایــی دریایــی» انجــام داد.
ایــن پژوهــش از نــوع پژوهشهــای مــروری و کتابخانـهای
اســت .در ایــن تحقیــق ،پــس از توضیــح گردشــگری
ســاحلی و دریایــی و تفاوتهــای آنهــا ،محقــق بــه ایــن
نتیجــه میرســد کــه بــرای بهبــود و توســعه گردشــگری
دریایــی بایــد از برنامهریــزی فضایــی دریایــی ،بهمنظــور
اطمینانیافتــن از عوامــل مؤثــر در توســعه گردشــگری
دریایــی ،اســتفاده کــرد .ایــن عوامــل ،طبــق نظــر ایــن
محقــق ،عبارتانــد از شــرایط محیطــی مناســب بــرای
صنعــت گردشــگری دریایــی بــرای دســتیابی بــه
موفقیــت ،کیفیــت دریاچههــا ،مناظــر ســاحلی و ســایر
منابــع مهــم بــرای گردشــگری ،ســازگاری بــا تغییــرات
آبوهوایــی ،مقــرارت فضایــی بــرای اینکــه فضاهــای
دریــا و ســاحل بهوســیله امکانــات و فعالیتهــای
گردشــگری پنهــان و پایمــال نگردنــد و تخصیــص
منطقــی منابــع انســانی در منطقــه ســاحلی .وو و چانــگ
( )2013مطالع ـهای بــا عنــوان «عوامــل کلیــدی موفقیــت
توســعه گردشــگری دریایــی جزایــر ،مــورد مطالعــهای
از ِو ِ
نگــن در تایــوان» انجــام دادنــد .هــدف ایــن تحقیــق
تجزیهوتحلیــل عوامــل کلیــدی موفقیــت بــرای جزایــر
کوچــک بهمنظــور توســعه گردشــگری دریایــی بــود .ایــن
مطالعــه در جزیــره ِو ِ
نگــن در کشــور تایــوان انجــام گرفــت.
پــس از تجزیهوتحلیــل انجامشــده ،ایــن عوامــل
بــرای توســعه گردشــگری دریایــی شناســایی شــدند:
 -1داشــتن زمینــه جاذبههــای منحصربهفــرد ،از جملــه
چش ـماندازهای طبیعــی و میــراث تاریخــی؛  -2داشــتن
امکانــات عمومــی و امکانــات حملونقــل کــه مســکن و
غــذا را بــرای افزایــش طــول اقامــت گردشــگران فراهــم
میکنــد؛  -3ســرگرمیهای مکمــل بــرای رفــع نیازهــای
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دیگــر گردشــگران؛  -4نگرش دوســتانۀ ســاکنان جزیره؛
و  -5وجــود ادارات دولتــی بــرای کمــک بــه تقویــت
تصویــر گردشــگری جزیــره ،بازاریابــی و مدیریــت منابــع
گردشــگری .فان ِدر ِمــر ِوه و همــکاران ( )2011تحقیقــی
بــا عنــوان «انگیزشهای ســفر گردشــگران بــرای انتخاب
مقاصــد دریایــی» انجــام دادنــد .هــدف ایــن تحقیــق
تعییــن عوامــل و محرکهــای ســفر گردشــگران بــرای
انتخــاب مقاصــد گردشــگری دریایــی بــود .پنــج منطقــه
از کشــور آفریقــای جنوبــی انتخــاب شــدند و جمعـ ًا 135
پرســشنامه در ایــن پنــج نقــطۀ دریایــی توزیــع شــد.
نتایــج نشــان داد کــه گریــز از ســختیها و اســتراحت و
تمــدد اعصــاب عامــل اصلــی ســفرهای دریایــی بــود و
همچنیــن اســتفاده از زمــان و دلبســتگیهای شــخصی
از محرکهــای منحصربهفــرد شناساییشــده در ایــن
تحقیــق بودنــد.

سال نهم ،شماره سوم ،پاییز 1399

روششناسی تحقیق

تحقیــق حاضــر از لحــاظ هــدف کاربــردی و از لحــاظ
نحــوۀ گــردآوری اطالعــات توصیفی ـ اکتشــافی و از
کمــی) اســت .در
نــوع تحقیقــات آمیختــه (کیفی ـ ّ

ایــن پژوهــش ،ابتــدا بــرای شناســایی عوامــل مؤثــر
در گردشــگری دریایــی در بنــدر خرمشــهر ،در کنــار
بررســی مطالعــات گذشــته ،بــا خبــرگان و کارشناســان
ایــن بنــدر در حــوزۀ گردشــگری مصاحبــه شــد.
بدینترتیــب ،محقــق ابتــدا تحقیقــات گذشــته در
ایــن حــوزه را بررســی کــرد و ســپس ،بــا درنظرگرفتــن
ویژگیهایــی مثــل ســابقۀ فعالیــت در بنــدر خرمشــهر
و بخــش گردشــگری آن و میــزان تحصیــات و
فعالیتهــای پژوهشــی افــراد در ایــن حــوزه ،افــرادی
را بــرای مصاحبــه انتخــاب کــرد .ده خبــره ،براســاس
روش نمونهگیــری غیراحتمالــی قضاوتــی ،انتخــاب
شــدند .مصاحبــه براســاس اصــل کفایــت نظــری بــود.
یعنــی مصاحبــه تــا زمانــی ادامــه پیــدا میکــرد کــه
مصاحبــه بــا فــرد بعــدی اطالعــات جدیــدی بــه تحقیق
اضافــه میکــرد .ایــن امــر از مصاحبــه بــا نفــر ششــم و
هفتــم از ده نفــر انتخابــی حاصــل شــد .بدینترتیــب،
مصاحبــه بــا پنــج نفــر بهپایــان رســید و مصاحبــه بــا
نفــر ششــم و هفتــم چیــز جدیــدی بــه تحقیــق اضافــه
نکــرد .عوامــل شناساییشــده در جــدول  1آمــده
اســت:

جدول  :1فهرست عوامل مؤثر در گردشگری دریایی بندر خرمشهر

عامل

کد عامل

عامل

کد عامل
Q1

زندگی روستایی در مناطق ساحلی بندر

Q22

پاکیزگی بندر خرمشهر

بازارهای سنتی و محلی خرمشهر

Q23

فضای تفریحی برای خانواده

Q2

نگرش مردم منطقه به گردشگران

Q24

برگزاری جشنوارهها

Q3

تمایل مردم منطقه به سرمایهگذاری در گردشگری دریایی

Q25

وجود هتلها و مهمانسراهای مناسب

Q4

Q26

وجود باشگاههای گلف و اسبسواری

وجود آداب و رسوم غنی ،کهن و متنوع
نوع برخورد مردم بندر خرمشهر با گردشگران

Q27

وجود استخرهای شنا و سایر ورزشهای آبی

Q5
Q6
Q7

برخورداری از آبوهوایی مناسب در فصل بهار و پاییز

Q28

امکان برقراری تورهای گردشگری دریایی به منطقه و کشورهای همسایه

وجود رودخانۀ کارون در وسط شهر خرمشهر

Q29

وجود کشتیهای تفریحی و مسافری

Q8

وجود تاالبهای بینالمللی در منطقه

Q30

وجود رستورانها و مراکز خرید

Q9

وجود نخلستانهای خرما و صنایع کشت نیشکر

Q31

امکان قایقرانی

Q10

واقعشدن در منطقۀ آزاد اروند

Q32

ماهیگیری در ساحل و زیر دریا

Q11

وجود حیوانات و موجودات دریایی در منطقه

Q33

موجسواری و غواصی برای گردشگران

Q12

برخوداری از مکانهای مذهبی و تاریخی در بندر

Q34

وجود پارکهای دریایی

Q13

وجود آثار جنگ در منطقه

Q35

کیفیت سرویسهای بهداشتی

Q14

وجود بندر ریلی

Q36

فضای مناسب برای بازی کودکان در ساحل

Q15

نزدیکی به راهآهن

Q37

وجود آب شرب ،برق و روشنایی ساحل

Q16

وجود پایانههای باری و مسافری بینالمللی در نزدیکی بندر

Q38

وضعیت محیط ساحل از نظر امنیت اجتماعی

Q17

کیفیت مسیرهای پیادهروی در لبههای ساحلی

Q39

وضعیت امنیت هتلها و مراکز اقامتی بندر خرمشهر

Q18

مسیرهای مناسب برای دسترسی به ساحل و دریا

Q40

وجود گروه امداد و نجات در سواحل

Q19

امکان توقف اتومبیل در ساحل

Q41

همکاری نیروی انتظامی برای برقراری امنیت منطقه

Q20

وجود مناطق ایمن برای شنای بانوان و کودکان

Q21

شناسایی و تحلیل عملکرد ـ اهمیت عوامل مؤثر در گردشگری دریایی

در ایــن بخــش ویژگــی جمعیتشــناختی افــراد
پاس ـخدهنده بــه پرس ـشنامه اول تحقیــق آورده شــده
اســت .افــراد پاس ـخدهنده بــه پرس ـشنامه دوم نیــز از
میــان همیــن افــراد انتخــاب شــدند.
جدول  :3نتایج آمار توصیفی پاسخدهندگان
متغیر

سن

جدول  :2نتایج آلفای کرونباخ برای هریک از ساختههای تحقیق
متغیر

تعداد شاخصها

مقدار پایایی

پایایی کل

41

0/857

ازآنجاکــه مقــدار آلفــای کرونبــاخ بیــش از  0/7اســت،
پایایــی پرســشنامه مذکــور تأییــد میشــود .بعــد از
شناســایی عوامــل اصلــی مؤثــر در گردشــگری دریایــی،
پرســشنامه تحلیــل عملکــرد ـ اهمیــت (پرســشنامه
دوم) ،در اختیــار هفــت نفــر از گردشــگران دریایــی
بازدیدکننــده از بنــدر خرمشــهر (براســاس تعــداد
بازدیدهایــی کــه از ایــن بنــدر داشــتند) قــرار داده
شــد .روش انتخــاب ایــن افــراد براســاس نمونهگیــری
غیراحتمالــی قضاوتــی بــود .آمــار اســتنباطی مربــوط
بــه تحلیــل دادههــا تحلیــل عاملــی اکتشــافی بــرای
دســتهبندی عوامــل و شناســایی متغیرهــا و آزمــون
تحلیــل عملکرد ـ اهمیــت اســت .در تمامــی مراحــل
تجزیهوتحلیــل دادههــا از دو نرمافــزار اسپــیاساس
و اکســل (بــرای انجــام دادن محاســبات تحلیــل
عملکرد ـ اهمیــت) اســتفاده شــد.

تحصیالت

کمتر از 25سال

50

12/9

بین  26تا  35سال

158

40/7

بیش از  45سال

65

16/8

مرد

278

71/6

زن

110

28/4

زیر دیپلم

82

21/1

دیپلم

67

17/3

فوقدیپلم

159

41/0

لیسانس

78

20/1

فوقلیسانس و باالتر

2

1/5

 26تا  45سال

115

29/6

نتایج تحلیل عاملی اکتشافی برای دستهبندی
عوامل شناساییشده

تحلیــل عاملــی ( )FAبــرای پیبــردن بــه متغیرهــای
زیربنایــی یــک پدیــده یــا تلخیــص مجموعــهای از
دادههــا اســتفاده میشــود .دادههــای اولیــه بــرای
تحلیــل عاملــی ماتریس همبســتگی بین متغیرهاســت.
در تحليــل اکتشــافی 1،پژوهشــگر بهدنبــال بررســی
دادههــای تجربــی بهمنظــور کشــف و شناســايی
شــاخصها و نيــز روابــط بيــن آنهاســت .در اينجــا،
از پيــش مــدل معينــي وجــود نــدارد 41 .عامــل توســط
محقــق عوامــل مؤثــر در توســعه گردشــگری دریایــی
درنظــر گرفتــه شــدهاند .ایــن عوامــل براســاس نظــر
کارشناســان و خبــرگان و همچنیــن مطالعــات پیشــین
انتخــاب شــدهاند .در ایــن بخــش از پژوهــش ،ایــن
عوامــل بــا اســتفاده از تحلیــل عاملــی اکتشــافی بررســی
میشــوند .همچنیــن ،بهمنظــور اطمینــان از انســجام
درونــی متغیرهــا و کفایــت تعــداد آنهــا بــرای آزمــون
تحلیــل عاملــی ،از آزمــون  KMOو بارتلــت 2اســتفاده
شــده اســت.
1. Exploratory Factor Analysis
2. Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) Test and Bartlett’s Test of Sphericity
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 = nحجــم نمونــه = ،ضریــب خطــای  = ، %5دقت بــرآورد،
 =pنســبت افــراد جامعــه کــه دارای ویژگــی موردنظرنــد،
( =)p-1نســبت افــراد جامعــه کــه دارای ویژگــی موردنظر
نباشــند =،مقــدار احتمــال نرمــال (آذر و مومنــی،
 .)1389روش نمونهگیــری گردشــگران غیرتصادفــی
دردســترس بــود.
مقــدار پایایــی پرســشنامه اول پژوهــش بــرای بررســی و
دســتهبندی عوامــل ،با اســتفاده از فرمــول آلفــای کرونباخ،
محاســبه شــد .مقــدار آن در جــدول  2آمــده اســت:

جنسیت

دامنه

فراوانی

درصد فروانی

فصلنامه علمی  -پژوهشی گردشگری و توسعه

بعــد از شناســایی عوامــل ( 41عامــل) و طراحــی
پرسـشنامه اول تحقیــق (بــرای ارزیابــی و دســتهبندی
عوامــل شناساییشــده) ،ایــن پرســشنامه در اختیــار
گردشــگران قــرار گرفــت .طیــف مورداســتفاده بــرای
اندازهگیــری ســؤاالت ایــن پرس ـشنامه طیــف لیکــرت
پنجتایــی بــود .جامــعۀ آمــاری بــرای ایــن پرسـشنامه،
گردشــگران دریایــی بازدیدکننــده از بنــدر خرمشــهر
طــی ســالهای  1396و  1397هســتند .بــا توجــه بــه
نامشــخصبودن و نامحدودبــودن ایــن افــراد ،حجــم
نمونــه بــا اســتفاده از فرمــول کوکــران محاســبه شــد.
بنابرایــن ،حجــم نمونــه برابــر اســت بــا:

یافتههای تحقیق
ویژگیهای جمعیتشناختی گردشگران

143

144

نظرپوری و همکاران

فصلنامه علمی  -پژوهشی گردشگری و توسعه

بـا توجـه بـه جـدول بـاال ،مقـدار شـاخص  KMOبرابـر
 0/940اسـت (بیشـتر از  .)0/6بنابرایـن ،تعـداد نمونـه
(تعـداد پاسـخدهندگان) بـرای تحلیـل عاملـی کافـی
اسـت .همچنیـن مقـدار  sigآزمـون بارتلـت کوچکتـر
از  0/05اسـت کـه نشـان میدهـد تحلیـل عاملـی بـرای
شناسـایی سـاختار مـدل عاملی مناسـب اسـت و فرض
شناختهشـدهبودن ماتریس همبستگی رد میشـود .در
بخش زیر ،ماتریس اشتراک اولیه و اشتراک استخراجی
و ماتریـس دورانیافتـه عوامـل آورد ه شـدهاند تـا عوامل
مربوط به توسـعه گردشگری دریایی دستهبندی شوند.

جدول  :4آزمون  KMOبراساس سؤاالت تحقیق
KMO and Bartlett’s Test
0/940

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling
Adequacy.

10125/249

آماره کای دو
(آماره آزمون بارتلت)

820

درجه آزادی

0/000

سطح معنی داری ()sig

Bartlett’s Test of
Sphericity

جدول  :5ماتریس اشتراک اولیه و اشتراک استخراجی برای سؤاالت پرسشنامه
اشتراکها
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استخراجی

اولیه

سؤاالت

استخراجی

اولیه

سؤاالت

580/0

000/1

Q22

569/0

000/1

Q1

657/0

000/1

Q23

708/0

000/1

Q2

652/0

000/1

Q24

622/0

000/1

Q3

601/0

000/1

Q25

680/0

000/1

Q4

602/0

000/1

Q26

574/0

000/1

Q5

609/0

000/1

Q27

668/0

000/1

Q6

509/0

000/1

Q28

629/0

000/1

Q7

672/0

000/1

Q29

636/0

000/1

Q8

549/0

000/1

Q30

556/0

000/1

Q9

584/0

000/1

Q31

701/0

000/1

Q10

615/0

000/1

Q32

676/0

000/1

Q11

528/0

000/1

Q33

545/0

000/1

Q12

623/0

000/1

Q34

680/0

000/1

Q13

609/0

000/1

Q35

761/0

000/1

Q14

680/0

000/1

Q36

797/0

000/1

Q15

690/0

000/1

Q37

817/0

000/1

Q16

635/0

000/1

Q38

735/0

000/1

Q17

739/0

000/1

Q39

687/0

000/1

Q18

795/0

000/1

Q40

571/0

000/1

Q19

650/0

000/1

Q41

اشــتراک یــک متغیــر برابــر بــا مربــع همبســتگی
چندگانــه ( )R2بــرای متغیرهــای مربوطــه بــا اســتفاده
از عاملهاســت .مقــدار اشــتراکهای اولیــه برابــر بــا
 1اســت؛ زیــرا اشــتراکها را قبــل از اســتخراج بیــان
میکنــد .هرچــه مقــدار اشــتراک اســتخراجی بزرگتــر

489/0

000/1

Q20

645/0

000/1

Q21

باشــد (بیــش از  ،)0/5عاملهــای اســتخراجی متغیــر
را بهتــر نمایــش میدهنــد کــه در جــدول فــوق
ایــن شــرط برقــرار اســت .در جــدول زیــر ماتریــس
چرخشیافتــه مربــوط بــه عوامــل شناساییشــده را
محقــق ،مشــاهده میکنــد:
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جدول  :6ماتریس چرخشیافته برای سؤاالت پرسشنامه

3

2

1

-0/087

0/039

0/037

-0/025

0/181

0/121

0/715

q1

-0/090
0/218
0/066
-0/297
-0/047
-0/092
0/101
0/202
0/331
0/390
-0/039
0/017
0/078
0/141
-0/001
0/746
0/683
0/639
0/511
0/713
0/233
0/454
0/147
-0/077
0/078
-0/115
0/020
-0/041
0/243
0/308
0/138
-0/195
-0/173
-0/232
-0/107
0/092
0/265
0/082
0/120
0/111

-0/031
-0/309
-0/149
0/037
0/078
0/005
0/025
0/009
0/122
0/155
0/231
0/040
0/057
0/076
0/159
0/220
0/243
-0/050
0/028
0/091
-0/106
0/055
0/036
0/092
-0/064
0/062
0/031
0/165
0/283
0/137
-0/040
0/359
0/310
-0/006
0/002
0/138
0/275
0/177
0/172
0/475

0/015
-0/026
0/115
-0/050
0/121
0/079
0/072
0/0167
0/035
0/036
0/0145
0/100
0/116
0/102
0/061
0/131
0/230
0/121
0/198
0/000
-0/061
0/066
0/071
-0/004
0/157
0/449
0/519
0/704
0/568
0/579
0/625
0/524
0/588
0/610
0/028
0/201
0/394
0/217
0/101
-0/005

0/057
0/350
0/199
0/090
0/139
-0/062
0/080
0/031
0/019
0/130
0/124
-0/078
-0/054
0/028
059/-0/032
-0/027
0/074
0/047
0/111
0/056
0/147
-0/028
-0/003
0/149
0/074
-0/073
0/073
0/040
0/349
0/396
0/122
0/370
0/324
0/720
0/771
0/519
0/586
0/595
0/549

0/433
0/410
0/473
0/256
0/412
0/208
0/328
0/481
0/216
0/158
0/431
0/535
0/287
0/292
0/242
0/216
0/171
0/196
-0/061
0/182
0/123
0/250
0/090
0/212
0/110
-0/003
0/125
0/103
0/218
0/112
0/159
0/199
0/026
-0/064
0/064
0/048
0/226
0/191
0/191
-0/009

-0/016
-0/088
-0/116
0/286
0/046
0/233
0/118
-0/109
0/153
0/233
0/113
0/196
0/058
0/055
0/167
0/227
0/273
0/319
0/426
0/161
0/665
0/554
0/709
0/693
0/730
0/559
0/357
0/254
0/181
0/020
-0/050
0/152
-0/112
-0/189
0/381
0/160
0/088
0/135
0/113
0/100

0/713
0/424
0/603
0/572
0/674
0/716
0/701
0/492
0/711
0/634
0/505
0/581
0/806
0/820
0/836
-0/115
-0/058
0/014
-0/017
0/241
0/223
0/230
0/336
0/248
-0/007
0/268
0/299
0/257
0/078
031/0/137
0/094
0/034
-0/196
0/032
0/002
0/076
0/506
0/582
0/309

q2
q3
q4
q5
q6
q7
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7

6

5

ابعاد
4

q8
q9
q10
q11
q12
q13
q15
q16
q17
q18
q19
q20
q21
q22
q23
q24
q25
q26
q27
q28
q29
q30
q31
q32
q33
q34
q35
q36
q37
q38
q39
q40
q41
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q14
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همانطــور کــه در جــدول  6مشــاهده میشــود ،عوامل
تعیینشــده در دســتههایی کــه بیشــترین ارتبــاط را
بــا آن دارنــد دســتهبندی شــدهاند (براســاس ارتبــاط
آنهــا بــا هــر دســته) .عوامــل براســاس تحلیــل عاملــی
اکتشــافی بــه پنــج دســته تقســیم شــدهاند و هــر عامــل
براســاس بیشــترین همبســتگی در یــک دســته قــرار
گرفتــه اســت .محقــق برحســب محتــوای هــر دســته،
ایــن دســتهها را نامگــذاری کــرد .در جــدول  ،7نحــوۀ
نامگــذاری عوامــل مشــاهده میشــود.

تحلیل عملکرد ـ اهمیت مربوط به عوامل مؤثر در
گردشگری دریایی

پنــج متغیــر مؤثــر در گردشــگری دریایــی کــه براســاس
نظرهــای گردشــگران و آزمــون تحلیــل عاملــی
اکتشــافی شناســایی شــدند بــرای تعییــن اهمیــت و
همچنیــن عملکــرد آنهــا در بنــدر خرمشــهر مــورد
آزمــون قــرار گرفتنــد .نتایــج ایــن آزمــون در جــدول 8
آمــده اســت.
جدول :8نتایج سنجش ارزش اهمیت و عملکرد عوامل مؤثر
در گردشگری دریایی

جدول  :7دستهبندی و نامگذاری عوامل

0/554

Q23

0/709

Q24

0/693

Q25

0/730

Q26

0/715

Q1

0/713

Q2

0/603

Q4

0/572

Q5

0/559

Q27

0/674

Q6

0/519

Q28

0/716

Q7

0/704

Q29

0/701

Q8

0/568

Q30

0/492

Q9

0/579

Q31

0/711

Q10

0/625

Q32

0/524

Q33

0/588

Q34

امکانات و جاذبههای گردشگری

0/424

Q3

0/535

Q13

0/610

Q35

0/806

Q14

0/720

Q36

0/820

Q15

0/771

Q37

0/836

Q16

0/519

Q38

0/746

Q17

0/586

Q39

0/683

Q18

0/595

Q40

0/549

Q41

عوامل مربوط به دسترسی و
آمدوشد

0/505

Q12

0/639

Q19

0/511

Q20

0/713

Q21

عوامل ایمنی و امنیتی

0/634

Q11

عوامل مربوط به
دسترسی و آمدوشد

تسهیالت رفاهی ـ خدماتی
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0/665

Q22

عوامل اجتماعی ـ فرهنگی

بار عاملی

سؤاالت

متغیر

بار عاملی

سؤاالت

متغیر

اهمیت()Ijk
ّ

مشخصه

بنابرایــن ،پنــج متغیــر عوامــل مؤثــر در گردشــگری
دریایــی در بنــدر خرمشــهر شناســایی شــدند کــه
عبارتانــد از تســهیالت رفاهی ـ خدماتــی ،عوامــل
ایمنــی و امنیتــی ،عوامــل اجتماعی ـ فرهنگــی،
امکانــات و جاذبههــای گردشــگری و عوامــل مربــوط
بــه دسترســی و آمدوشــد.

عملکرد()Pjk

3 4 3 4 3 3 5 5 3 4 4 4 4 3

عوامل اجتماعی ـ
فرهنگی

3 3 4 3 5 4 2 4 4 3 5 3 4 5

تسهیالت رفاهی ـ
خدماتی

3 4 2 4 4 2 2 5 4 4 5 4 4 4

عوامل ایمنی و امنیتی 4 4 5 4 3 4 2 4 3 5 5 5 4 4
امکانات و جاذبههای
3 3 3 3 4 2 3 5 4 5 4 5 5 4
گردشگری

بــا اســتفاده از میانگیــن هندســی ،ارزش عــددی
اهمیــت و عملکــرد بــرای مشــخصه کیفــی Jام بــه
صــورت زیــر محاســبه میشــود:

کــه در آن  nتعــداد پاسـخدهندگان اســت .بــا محاســبه
ارزش عــددی اهمیــت و عملکــرد بــرای تمــام عوامــل
مذکــور ،جــدول  9اســتخراج میشــود.
جدول :9ارزش عددی اهمیت و عملکرد عوامل مؤثر در گردشگری دریایی
ردیف

مشخصه

ارزش اهمیت
Ij

ارزش عملکرد
Pj

1

عوامل مربوط به دسترسی
و آمدوشد

3/804

3/503

2

عوامل اجتماعی ـ فرهنگی

3/927

3/306

3

تسهیالت رفاهی ـ خدماتی

4/263

2/852

4

عوامل ایمنی و امنیتی

4/224

3/589

5

امکانات و جاذبههای
گردشگری

4/543

2/950

مجموع

20.761

16/2

میانگین حسابی

4.1522

3/24
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بــا توجــه بــه ماتریــس عملکرد ـ اهمیــت ،بایــد بــه
ناحیــه «اینجــا تمرکــز کنیــد» ،ناحیــهای کــه در آن
اهمیــت عوامــل بــاال امــا عملکــرد بنــدر ضعیــف بــوده
اســت ،توجــه شــود .معیــار ســه و پنــج یعنــی تســهیالت
رفاهــی ـ خدماتــی و امکانــات و جاذبههــای گردشــگری
در ایــن ناحیــه قــرار گرفتهانــد کــه ،بــا توجــه بــه اهمیــت
بــاالی آن بــرای گردشــگران ،بایــد بــه آنها توجه شــود.
بنابرایــن ،ایــن مشــخصهها از نظــر پاســخدهندگان
(کاربــران) دارای اهمیــت بســیار بــوده ،امــا عملکــرد
ســازمان در ارتبــاط بــا ایــن مشــخصهها پاییــن اســت.
بهمنظــور اولویتبنــدی ایــن مشــخصهها بــرای تمرکــز
و ارائــه راهبردهــای بهبــود ،وزن مشــخصهها بــه
صــورت جــدول  10محاســبه میشــود.
جدول :10اوزان عوامل قرارگرفته در ناحیه دوم

باتوجهبهجدول،10عاملامکاناتوجاذبههایگردشگری
اولویتبیشتریبهتسهیالترفاهی ـ خدماتیدارد.

نتیجهگیری

پژوهــش حاضــر عوامــل مؤثــر در گردشــگری دریایــی در
بنــدر خرمشــهر و همچنیــن تحلیــل اهمیــت ـ عملکــرد
ایــن عوامــل را بررســی و شناســایی کــرد 41 .عامــل را
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شکل  :1ماتریس عملکرد ـ اهمیت عوامل مؤثر در گردشگری دریایی
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براســاس میانگیــن حســابی محاسبهشــده در جــدول
 ،9ارزش آســتانه «اهمیــت» و ارزش آســتانه «عملکــرد»
بــرای مشــخصههای عوامــل مؤثــر در گردشــگری
دریایــی بــه ترتیــب برابــر  4/15و  3/24اســت.
همچنیــن ،براســاس نتایــج حاصــل از محاســبه ارزش
عــددی اهمیــت و عملکــرد ،ماتریــس عملکرد ـ اهمیــت
بــه صــورت شــکل  1ســاخته میشــود.

مطالعــات محقــق ،تحقیقــات میدانــی و مصاحبــه بــا
خبــرگان و کارشناســان حــوزۀ گردشــگری و گردشــگری
دریایــی در بنــدر خرمشــهر شناســایی کردنــد .عوامــل
مذکــور بــا اســتفاده از تحلیــل عاملــی اکتشــافی بــه پنــج
دســته تقســیم شــدند .بدینترتیــب ،پنج متغیــر عوامل
مؤثر در گردشــگری دریایی در بندر خرمشــهر شناســایی
شــدند کــه عبارتانــد از تســهیالت رفاهی ـ خدماتــی،
عوامــل ایمنــی و امنیتــی ،عوامــل اجتماعی ـ فرهنگــی،
امکانــات و جاذبههــای گردشــگری و عوامــل مربــوط بــه
دسترســی و آمدوشــد .در ارتبــاط بــا نقــش تســهیالت
رفاهی ـ خدماتــی در بهبــود گردشــگری دریایــی در
بنــدر خرمشــهر ،شــیعه و علیپــور اشــلیکی ()1389
و پاپاجورجیــو ( )2016در تحقیقــات خــود بــر ایــن
متغیــر تأکیــد کردهانــد و ایجــاد تســهیالت رفاهــی و
خدماتــی را باعــث بهبــود وضعیــت گردشــگری دریایــی
دانســتهاند .پاپاجورجیــو ( )2016تأکیــد میکنــد کــه
گرچــه گردشــگری دریایــی در دریــا انجــام میشــود،
زیرســاختهای آن در خشــکی ایجــاد میشــوند و،
بنابرایــن ،بــر ایجــاد تســهیالت رفاهی و زیرســاختهای
مناســب در ســاحل نیــز تأکیــد میکنــد .مدیــران بنــدر
خرمشــهر بایــد درنظــر داشــته باشــند کــه فراهمکــردن
تســهیالت رفاهــی و خدماتــی مثــل پاکیزگــی بنــدر
خرمشــهر ،وجــود هتلهــا و مهمانســراهای مناســب،
فضــای تفریحــی بــرای خانــواده ،امــکان برقــراری
تورهــای گردشــگری دریایــی بــه منطقــه و کشــورهای
همســایه ،وجــود کشــتیهای تفریحــی و مســافری
و مــواردی از ایــن قبیــل موجــب جــذب گردشــگران
بــه ایــن بنــدر و درنهایــت توســعه گردشــگری دریایــی
میشــود .نظــر پاســخدهندگان نیــز ایــن موضــوع
را تأییــد میکنــد .تأثیــر عوامــل ایمنــی و امنیتــی
ازنظــر پاســخدهندگان نیــز از عوامــل تعیینکننــدۀ
رونــق گردشــگری دریایــی در بنــدر خرمشــهر بــود.
ایــن موضــوع در تحقیقــات انجامشــده توســط وو و
چانــگ ( )2013و شــیعه و علیپــور اشــلیکی ()1389
نیــز تأییــد شــده اســت .ایــن پژوهشــگران در تحقیقــات
خــود امنیــت اجتماعــی گردشــگران و رفتــار دوســتانه
بومیــان منطقــه را در بهبــود گردشــگری دریایــی
مؤثــر دانســتهاند .امنیــت و گردشــگری پارامترهــای
معادلــهای هســتند کــه نســبتی مســتقیم و ارتبــاط
تنگاتنگــی بــا هــم دارنــد .اصــو ً
ال تــا امنیــت برقــرار
نباشــد ،ســفری شــکل نخواهــد گرفــت و ســخنگفتن
از گردشــگری بیهــوده خواهــد بــود .امنیــت مهمتریــن
عامــل در تدویــن راهبردهــای توســعه گردشــگری در
جهــان بهشــمار مــیرود .امنيــت و ايمنــی همــواره
دو شــرط ضــروری بــرای ســفر و گردشــگری اســت ،امــا
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واقعيــت بيچــونوچــرا ايــن اســت كــه دســتاوردهای
ايمنــی و امنيــت در دو دهــه گذشــته در گردشــگری
اهميــت بيشــتری يافتــه اســت .بــا توجــه به ایــن مطالب
و نظــر پاسـخدهندگان ،مدیران بندر خرمشــهر بایســتی
امنیــت و ایمنــی ایــن بنــدر را ،چــه در ســاحل و چــه در
محــدودۀ دریــا ،فراهــم کننــد .بایــد بــه وضعیــت امنیــت
هتلهــا و مراکــز اقامتــی بنــدر خرمشــهر ،وجــود گــروه
امــداد و نجــات در ســواحل ،وضعیــت محیــط ســاحل
از نظــر امنیــت اجتماعــی و غیــره توجــه شــود .متغیــر
بعــدی ،کــه در ایــن تحقیــق عامــل مؤثــر در گردشــگری
دریایــی شناســایی شــد ،متغیــر عوامــل اجتماعــی ـ
فرهنگــی اســت .دهقانفــرد و قاســمیزاد ( )1396یکــی
از موانــع توســعهنیافتگی گردشــگری را موانــع فرهنگــی
میداننــد کــه بــرای بهبــود گردشــگری بایــد ایــن موانــع
برداشــته شــوند .همچنیــن ،اکرمــی و حســينی اصيــل
( )1394و وو و چانــگ ( )2013نیــز بــر نقــش عوامــل
فرهنگــی و اجتماعــی در بهبــود گردشــگری دریایــی
تأکیــد کردهانــد .بــرای توســعه گردشــگری بایــد توجــه
خاصــی بــه مســئله فرهنــگ شــود .از مهمتريــن عوامــل
در بحث توســعه گردشــگری در كشــور عوامــل فرهنگی و
اجتماعــی اســت .وجــود ویژگیهــای فرهنگــی متفــاوت
میتوانــد زمینــه جــذب گردشــگران بســیاری را فراهــم
کنــد .وجــود بازارهــای ســنتی و محلــی خرمشــهر،
نگــرش مــردم منطقــه بــه گردشــگران ،وجــود آداب و
رســوم غنــی ،کهــن و متنــوع و مــواردی از ایــن قبیــل،
کــه بیانکننــدۀ زندگــی اجتماعــی و فرهنگــی مــردم
منطقــه خرمشــهر هســتند ،میتوانــد موجــب حضــور
گردشــگران فراوانــی در ایــن منطقــه گــردد ،همچنانکــه
نتایــج تحقیــق ایــن موضــوع را تأییــد میکنــد .امکانــات
و جاذبههــای گردشــگری نیــز یکــی دیگــر از متغیرهایــی
بــود کــه در ایــن تحقیق عامــل رونــق گردشــگری دریایی
شناســایی شــد .اکرمــی و حســيني اصيــل (،)1394
بریاندانــا و همــکاران ( )2018و پاپاجورجیــو ()2016
در تحقیقــات خــود تأثیــر ابعــاد مختلــف ایــن متغیــر
را در گردشــگری دریایــی تأییــد کردنــد .جاذبههــای
گردشــگری ،بهطــور کلــی ،بــه تمامــی ویژگیهــای
منطق ـهای گفتــه میشــود کــه میتواننــد افــراد را بــرای
مقاصــد مختلــف از جملــه مقاصــد تجــاری و بازرگانــی،
مقاصــد تفریحــی و ســرگرمی ،مقاصــد فرهنگــی،
یادگیــری و آموزشــی جــذب کننــد و ،عالوهبــر ایــن
جــذب ،بــرای حفــظ و پایــداری ویژگیهــای آن منطقــه
و فراهمکــردن منافــع و مصالــح برای ســاکنان آن منطقه
مفیــد باشــند .اهمیــت جاذبههای گردشــگری و توســعه
آن بهمنزلــه یکــی از مهمتریــن منابــع درآمــد هــر کشــور
آشــکار اســت .طبــق نتایج تحقیــق ،جاذبههــا و امکانات

گردشــگری نقش مؤثــری در توســعه گردشــگری دریایی
دارنــد .بنــدر خرمشــهر نیــز دارای پتانســیل بســیاری در
ایــن زمینــه اســت .وجــود تاالبهــای بینالمللــی در
منطقــه ،وجــود نخلســتانهای خرمــا و صنایــع کشــت
نیشــکر ،واقعشــدن در منطقــه آزاد ارونــد ،وجــود
حیوانــات و موجــودات دریایــی در منطقــه ،برخــوداری
از مکانهــای مذهبــی و تاریخــی در بنــدر ،وجــود آثــار
جنــگ در منطقــه و غیــره میتوانــد ســهم مهمــی در
جــذب گردشــگران دریایــی و ســاحلی داشــته باشــد.
مدیــران بنــادر بایســتی ایــن مــوارد را بــرای توســعه
گردشــگری دریایــی مدنظــر قــرار دهنــد .درنهایــت،
متغیــر عوامــل مربــوط بــه دسترســی و آمدوشــد
متغیــر دیگــری اســت کــه ،در کنــار ســایر متغیرهــای
ذکرشــده ،باعــث بهبــود وضعیــت گردشــگری دریایــی
در بنــدر خرمشــهر میشــود .وو و چانــگ (،)2013
اکرمــی و حســينی اصيــل ( )1394و شــیعه و علیپــور
اشــلیکی ( )1389ایجــاد زیرســاختهای مناســب
بــرای دسترســی بهتــر بــه مــکان گردشــگری موردنظــر را
عاملــی تعیینکننــده در گردشــگری دریایــی میداننــد.
آنهــا بــر اهمیــت حملونقــل و زیرســاختهای
مرتبــط بــه آن مثــل امکانــات ریلــی ،جــادهای و غیــره
تأکیــد کردهانــد .تســهیل رفتوآمــد بــه یــک منطقــه
میتوانــد عامــل اساســی در توســعه گردشــگری در
آن منطقــه باشــد .مدیــران مناطــق مختلــف ،بهویــژه
مناطــق دریایــی و ســاحلی ،بایــد بــه ایــن موضــوع
توجــه کننــد و زیرســاختهای الزم را بهمنظــور تســهیل
آمدوشــد گردشــگران فراهــم کننــد .بنــدر خرمشــهر،
بهدلیــل برخــورداری از راههــای جــادهای ،هوایــی،
ریلــی و دریایی ،پتانســیل الزم برای توســعه گردشــگری
دریایــی را دارد .پاســخدهندگان عامــل دسترســی بــه
امکانــات رفتوآمــدی را در توســعه گردشــگری دریایــی
مؤثــر دانســتهاند .بنابرایــن ،مدیــران بنــدر خرمشــهر
بایــد بــه ایــن مــورد نیــز توجــه الزم را داشــته باشــند.
نتایــج تحلیــل عملکــرد ـ اهمیــت نشــان داد کــه دو عامل
تســهیالت رفاهــی ـ خدماتــی و امکانــات و جاذبههــای
گردشــگری در ناحــیۀ دوم ایــن ماتریــس قــرار میگیرند
(بعــد اینجــا تمرکــز کنیــد) .در ایــن ناحیــه عواملــی قــرار
میگیرنــد کــه از لحــاظ اهمیــت دارای اهمیــت زیــاد
و از لحــاظ عملکــرد دارای عملکــرد پایینــی هســتند.
همچنیــن اولویتبنــدی ایــن دو عامــل نشــان داد کــه
امکانــات و جاذبههــای گردشــگری بــرای گردشــگران
از اولویــت باالتــری برخــوردار اســت .درنتیجــه،
مســئوالن بنــدر خرمشــهر بایــد ایــن دو عامــل و
بهخصــوص امکانــات و جاذبههــای گردشــگری را
بــرای جــذب تعــداد بیشــتر گردشــگران مدنظــر قــرار

شناسایی و تحلیل عملکرد ـ اهمیت عوامل مؤثر در گردشگری دریایی

پیشنهادها و راهکارها

منابع

اکرمــی ،حمیدرضــا و حســينی اصيــل ،ســیده نرگــس
(« .)1394آسیبشناســی گردشــگری دریایــی در
ایــران و راهکارهــای توســعه در افــق چشــمانداز
 .»1404کنفرانــس بینالمللــی توســعه بــا محوریــت
کشــاورزی ،محیــط زیســت و گردشــگری.
آذر ،عــادل و مومنــی ،منصــور ( .)1389آمــار و کاربــرد
آن در مدیریــت (جلــد دوم) .تهــران :ســازمان مطالعات
و تدویــن کتــب علــوم انســانی دانشــگاهها (ســمت).
پوراحمــد ،احمــد ،فردوســی ،ســجاد و شــاهمحمدی،
حمیدرضــا (« .)1395بررســی شــاخصهای گردشــگری
دریایــی در اســتانهای ســاحلی ایــران» .فصلنامــه
علــوم و ف ّنــاوری دريــا ،دورۀ  ،20شــمارۀ  ،78ص .64-55
دهقانفــرد ،ســکینه و قاســمیزاد ،علیرضــا (.)1396
«شناســایی مشــکالت توســعه صنعــت گردشــگری
اســتان ســاحلی بوشــهر و ارائــه راهکارهــای مناســب».
فصلنامــه علمــی و پژوهشــی گردشــگری و توســعه،
دورۀ  ،6شــمارۀ  ،1پیاپــی  ،10ص .194-179
شــیعه ،اســماعیل و علی پوراشــلیکی ،ســجاد (.)1389
«تحلیــل عوامــل کیفیتبخــش محیــط گردشــگری
ســاحلی بــا توجــه بــه معیارهــای گردشــگری پایــدار،
مطالعــه مــوردی ســواحل شــهر رامســر» .فصلنامــه
معمــاری و شهرســازی آرمانشــهر ،دورۀ  ،3شــمارۀ ،5
ص .167- 155
لومســدن ،لــس ( .)1380بازاریابــی گردشــگری .ترجمــه
محمــد ابراهیــم گوهریــان .تهــران :دفتــر پژوهشهــای
فرهنگی.
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بــا توجــه بــه تأثیــر امکانــات و جاذبههــای گردشــگری
در توســعه گردشــگری دریایــی ،بایــد تــاش شــود
تــا ،عالوهبــر معرفــی آثــار جــذاب گردشــگری،
ســرمایهگذاریهای الزم بــرای ســاخت و توســعه
جاذبههــا و امکانــات گردشــگری انجــام شــود.
بنــدر خرمشــهر دارای جاذبههــای فراوانــی مثــل
برخــورداری از آبوهوایــی مناســب در فصــل بهــار و
پاییــز ،وجــود رودخانــه کارون وســط شــهر خرمشــهر،
وجــود تاالبهــای بینالمللــی در منطقــه ،وجــود
نخلســتانهای خرمــا و صنایــع کشــت نیشــکر،
واقعشــدن در منطقــه آزاد ارونــد ،وجــود حیوانــات
و موجــودات دریایــی در منطقــه ،برخــوداری از
مکانهــای مذهبــی و تاریخــی در بنــدر و وجــود
آثــار جنــگ در منطقــه اســت کــه امــکان جــذب
گردشــگران زیــادی را فراهــم میآورنــد .مدیــران
گردشــگری بنــدر بایــد بــه ایــن مــوارد توجــه کننــد
و بــرای بهبــود ایــن جاذبههــا و اســتفادۀ درســت
از آنهــا بــرای جــذب گردشــگران دریایــی تــاش
کننــد .عالوهبــر مــوارد بیانشــده و بــرای بهبــود
عوامــل مطرحشــده در پژوهــش ،بایــد مــواردی مثــل
هماهنگــی بیــن ســازمانهای گردشــگری بــا دیگــر
ارگانهــا و مشــارکتدادن مــردم در امــر تصمیمگیــری،
اســتفاده از مدیــران تحصیلکــرده و آگاه بــه مســائل
گردشــگری در رأس امــور تصمیمگیــری و اجرایــی،
راهانــدازی بانــك اطالعــات گردشــگری و بهرهگیــری
از راهنمایــان و بلدهــای محلــی ،حفــظ و نگــهداری و
بازســازی مناطــق مختلــف طبیعــی و سرســبز بهمنظور
توســعه پایــدار ،ســرمایهگذاری مناســب در بخــش
فرهنگــی و آموزشــی مــردم بومــی بــرای برقــراری
رابطــه مناســب گردشــگران بــا برگــزاری جشــنوارهها
و تبلیغــات گســترده ،بهبــود زیرســاختهای منطقــه
بهخصــوص سیســتم ارتباطــی و شــبکه راههــا ،تقویــت
تبلیغــات و فعالیــت آگاهســازی درخصــوص شناســاندن
قابلیتهــای اکوتوریســتی منطقــه و تغییــر ذهنیــت
گردشــگران پیرامــون وضعیــت امنیتــی ،فرهنگــی
و بهداشــتی منطقــه ،تدویــن برنامههــای آموزشــی و
تأســیس مرکــزی آمــوزش بهمنظــور آمــوزش افــراد بــرای
ورود بــه ایــن صنعــت و همچنین آشــناکردن کارشناســان
و مدیــران ســازمانهای مرتبــط بــا جدیدتریــن تحــوالت
صنعــت گردشــگری ،تهیــه فیلمهــای کوتــاه از منطقــه
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دهنــد و تالشهــای خــود را بــر بهبــود ایــن عوامــل
متمرکــز کننــد.

موردمطالعــه و پخــش آن از طریــق ســیمای اســتان
و ســیمای سراســری و ارســال آن بــه جشــنوارههای
منطقـهای و ملــی و ،در صــورت امــکان فراملــی ،تبلیغات
بــرای شناســاندن جاذبههــای جهانگــردی به گردشــگران
بینالمللــی و داخــل از طریــق چاپ و انتشــار پوســترهای
مختلــف از مناظــر شــهر و بهبــود تأسیســات و تســهیالت
اقامتــی و پذیرایــی و ایجــاد اردوگاههــای اقامتــی موقــت
ارزانقیمــت در مناطــق بکــر و طبیعــی بایــد مــورد توجــه
قــرار گیرنــد.
پژوهشــگران در هــر تحقیقــی بــا محدودیتهایــی روبهرو
هســتند .از محدودیتهــای تحقیــق میتــوان بــه
محدودبــودن فعالیــت گردشــگری بــه فصلهــای خاصــی
از ســال در بنــدر خرمشــهر اشــاره کــرد .بیعالقگی برخی
گردشــگران بــه پاســخگویی بــه پرسـشنامه و همچنیــن
ســاکننبودن آنهــا در محلــی خــاص نیــز باعــث صــرف
هزینــه و زمــان بســیاری از ســوی پژوهشــگران شــد.
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