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چکیده	
هــدف تحقیــق پیــش رو شناســایی و تحلیــل عملکرد ـ اهمیــت عوامــل مؤثــر 
در گردشــگری دریایــی در بنــدر خرمشــهر اســت. ایــن پژوهــش از لحــاظ 
هــدف کاربــردی، از لحــاظ نحــوۀ گــردآوری داده هــا توصیفی ـ اکتشــافی 
ــتفاده از  ــا اس ــل ب ــایی عوام ــد از شناس ــت. بع ــه اس ــات آمیخت ــوع تحقیق و از ن
ــا خبــرگان )مصاحبه شــوندگان نهایــی، پنــج  تحقیقــات گذشــته و مصاحبــه ب
ــش نامۀ اول  ــرای پرس ــد. ب ــی ش ــق طراح ــرای تحقی ــش نامه ب ــر(، دو پرس نف
)پرســش نامۀ دســته بندی عوامــل(، جامــعۀ آمــارِی تحقیــق گردشــگرانی 
ــد.  ــرده بودن ــد ک ــهر بازدی ــدر خرمش ــا 1397 از بن ــال 1396 ت ــه در س ــد ک بودن
حجــم نمونــه، بــا اســتفاده از فرمــول کوکــران، 384 نفــر برآورد شــد کــه به روش 
ــه پرســش نامۀ دوم  ــرای پاســخ ب غیرتصادفــِی در دســترس انتخــاب شــدند. ب
ــه روش قضاوتــی  به منظــور تحلیــل عملکرد ـ اهمیــت، 7 نفــر از گردشــگران ب
انتخــاب شــدند. بــرای تحلیــل داده هــا از نرم افزارهــای اس پــی اس اس و 
ــهیالت  ــر تس ــج متغی ــه پن ــان داد ک ــق نش ــج تحقی ــد. نتای ــتفاده ش ــل اس اکس
ــی،  ــی ـ فرهنگ ــل اجتماع ــی، عوام ــی و امنیت ــل ایمن ــی، عوام رفاهی ـ خدمات
امکانــات و جاذبه  هــای 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 جاذبه هــای گردشــگری 
و تســهیالت رفاهــی و خدماتــی عواملی انــد کــه بایــد مســئوالن بنــدر خرمشــهر 

بــه آن هــا بیشــتر توجــه کننــد.
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ـ اهمیت  تحلیل عملکرد 

مقدمه
گردشــگری بــه راهبــردی بــرای رشــد و توســعه محبــوب 
ــی  ــای فرهنگ ــا ویژگی ه ــی ب ــاحلی و دریای ــق س در مناط
و زیســت محیطی منحصربه فــرد تبدیــل شــده اســت. 
ــد  ــم می کن ــدی را فراه ــغلی جدی ــت ش ــگری فرص گردش
و  کار  نیــروی  درآمــد  منطقــه ای،  ناخالــص  تولیــد  و 
 Guo et al.,( می دهــد  افزایــش  را  مالیاتــی  درآمدهــای 
ــادی  ــای اقتص ــن فعالیت ه ــگری از مهم تری 2017(. گردش

در مناطــق ســاحلی و همچنیــن از بخش هایــی اســت کــه 
ســرعت رشــد باالیــی در اقتصاد جهــان دارد. گردشــگری 
منبــع اصلــی درآمــد خارجــی در بیــش از 46 کشــور از 50 
 .)Gössling et al., 2018( کشــور درحال توســعۀ جهــان اســت
در دنیــای جهانی شــدۀ امــروزی، شــهرها و مناطــق و 
ملت ها رقابتی جــدی در جذب بازدیدکنندگان، ســاکنان 
و کســب و کارها دارنــد. درحــال حاضــر، ایــن موضــوع 

تأییــد شــده اســت کــه مدیریــت مقصــد وظیفه مهمــی در 
توســعه برندهــای مکانــی، کــه بــه روش های مختلفــی در 
ــروزه،  ــده اند، دارد. ام ــی ش ــگران جایگاه یاب ــن گردش ذه
ــه در  ــد، ک ــت برن ــیوه  های مدیری ــم و ش ــد از مفاهی مقاص
ــاد  ــات ایج ــوالت و خدم ــی محص ــوزۀ بازاریاب ــدا در ح ابت
 .)Rehmet & Dinnie, 2013( می کننــد  اســتفاده  شــده اند، 
آشــِورث و ووجــد )1990( اســتدالل می کننــد که هــدف از 
بازاریابــی مــکان کمک به عملکــرد اقتصــادی و اجتماعی 
کارآمــد محــل موردنظــر اســت کــه بــا اهــداف گســترده تِر 
 Zenker( تعیین شــده برای مکان گردشــگری ســازگار اســت
et al., 2017(. در دهه هــای اخیــر، گردشــگری دریایــی یکــی 

از شــاخه های گردشــگری اســت کــه طــرف داران بســیاری 
را به ســوی خــود جــذب کــرده اســت. دریــا و ســواحل آن، 
بــه علــت داشــتن جاذبه هــای زیبــا و جــذاب، از دیربــاز 
مــورد توجــه عمــوم مــردم قــرار گرفتــه اســت و همــواره 
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ــا  در کشــورهای مختلــف بــرای گــذران اوقــات فراغــت ب
انگیــزۀ تفریــح و اســتراحت انتخــاب می شــود )پوراحمد 
و همــکاران، 1395(. گردشــگری دریایــی و ســاحلی، 
ــی  ــاد دریای ــوزۀ اقتص ــای ح ــن بخش ه ــه از بزرگ تری ک
و همچنیــن از بزرگ تریــن ابعــاد صنعــت گردشــگری 
دربــارۀ  بحث هایــی  بــه  اغلــب  مــی رود،  به شــمار 
ــای  ــایر فعالیت ه ــا س ــازگاری ب ــی و س ــرات محیط تأثی
 .)Tegar & Gurning, 2018( می شــود  منجــر  انســانی 
مناطــق ســاحلی و دریایــی کیفیــت زندگــی بهتــری 
را از لحــاظ فعالیت هــای اقتصــادی، تنــوع زیســتی 
متمایــز، حفاظــت از افــراد و امــوال در برابر وقایع شــدید 
آب وهوایــی و ارائــه خدمــات اکوسیســتمی از طریــق 
مناظــر دریایــی فراهــم می کننــد )Paudel et al., 2011(. بــه 
مجموعــه فعالیت هــای تفریحی و ســرگرمی  گردشــگران 
گردشــگری  ســاحل  از  دور  دریایــی  محیط هــای  در 
دریایــی گفتــه می شــود. گردشــگری مبتنــی بــر طبیعت 
ـ اجتماعــی چشــمگیری  دریایــی اهمیــت اقتصادیـ 
ــی در  ــع طبیع ــظ مناب ــرای حف ــادی ب ــزۀ زی دارد و انگی
 .)Biggs et al., 2015( مناطــق ســاحلی ایجــاد می کنــد 
ــت  ــه صنع ــد ک ــان دادن ــکاران )2007( نش ــی و هم هوی
ــه  ــده به طوری ک ــی ش ــدیداً رقابت ــی ش ــگری جهان گردش
گردشــگری دریایــی به شــکلی ویــژه اشــباع شــده اســت. 
بنابرایــن، ضــروری اســت کــه سیاســت گذاران ایــن 
حــوزه، بــرای دســت یابی بــه ابتکارهــای موفــق در زمینه 
بازاریابــی مقصــد و بررســی و مدیریــت آن هــا، محرک هــا 
و انگیزه هــای گردشــگری را کامــاًل تجزیه وتحلیــل کننــد 
ــگری  ــه گردش ــعه منطق )Van der Merwe et al., 2011(. توس

بایــد محرک هــای زیــادی بــرای جــذب گردشــگران 
بــه سیاســت گذاران  ایــن محرک هــا  باشــد.  داشــته 
گردشــگری کمــک می کننــد کــه بــا موفقیت بیشــتری به 
 Wu &( اهــداف خــود در مناطــق گردشــگری دســت یابنــد
Chang, 2013(. کــوزاک )2002(، یــون و اویســال )2005(، 

همــکاران  و  ســایِمن   ،)2007( آلبــاالِدژو1  و  مولیــرا 
)2009( و فان ِدرِمــرِوه2 و همــکاران )2011( محرک هــای 
گردشــگری و ســفر به مقاصــد دریایی را شــامل فرهنگ، 
ــوا،  ــی، آب وه ــخصات فیزیک ــش، مش ــردن، آرام لذت ب
جذابیت هــای مقصــد، ماجراجویــی، دلبســتگی های 
شــخصی، ویژگی هــای مکانــی و شــخصی، تحصیــالت، 
ــان،  ــنواره ها، هیج ــا و جش ــتایی، مکان ه ــی روس زندگ
باهم بــودن  دســتاورد،  تجربــه،  یادگیــری،  و  دانــش 
خانــواده، فــرار و رهایــی، ایمنــی، ســرگرمی، طبیعــت، 
آرامــش و ویژگی هــای 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 ســال های اخیــر اســت که 
تحقیقــات اساســی در ایــن زمینــه انجــام گرفته اســت. 
اختالف نظرهــای  می رســد  به نظــر  متأســفانه  امــا 
زیــادی در زمینــه گردشــگری دریایــی وجــود دارد 

 .)Butowski, 2018(

ــات  ــودن تحقیق ــوارد و محدودب ــن م ــه ای ــه ب ــا توج ب
انجام شــده در حــوزۀ گردشــگری ســاحلی، به ویــژه 
گردشــگری  بالقــوۀ  ظرفیــت  دارای  کــه  ایــران  در 
ــای  ــه پژوهش ه ــت ک ــم اس ــیار مه ــت، بس ــی اس دریای
بیشــتر و گســترده تری در ایــن زمینــه انجــام شــود. از 
ظرفیت هــای بالقوه در گردشــگری ایران دریا و ســاحل 
اســت کــه هــم ابعــاد گســترده ای بــرای ســرمایه گذاری 
ــوردار  ــی برخ ــگری باالی ــت گردش ــم از جذابی دارد و ه
ــه  ــان، توج ــورهای جه ــب کش ــروزه در اغل ــت. ام اس
بــه تورهــای دریایــی، حمل ونقــل دریایــی، ورزش هــا 
آبــی، غواصــی و ســایر ســرگرمی های  و تفریحــات 
ــای  ــدر برنامه ه ــاحل در ص ــاحل و فراس ــا س ــط ب مرتب
گردشــگری قــرار دارد. در کشــور مــا هــم چنــد ســالی 
اســت کــه بــه ایــن موضــوع توجــه  شــده اســت، هرچند 
ــا  ــود. ب ــه ش ــوع توج ــن موض ــه ای ــتر ب ــت بیش الزم اس
توجــه بــه تحریم هــای شــدید در حوزه هــای نفتــی 
به منزلــه  گردشــگری  تولیــدی،  صنایــع  برخــی  و 
ــگری  ــع آن گردش ــان، و به تب ــت جه ــن صنع بزرگ تری
دریایــی، می توانــد جایگزیــن مناســبی بــرای ایــن 
حوزه هــا در کشــور باشــد و وضعیــت اقتصــادی کشــور 
ــد.  ــود بخش ــر بهب ــورهای دیگ ــیار از کش ــد بس را مانن

از بنــادر مهــم کشــور کــه می توانــد در ایــن زمینــه 
پیشــرفت چشــمگیری داشــته باشــد، بنــدر خرمشــهر 
اســت کــه ظرفیت هــای بالقــوه و فراوانــی در ایــن حوزه 
ــارس و  ــج ف ــار خلی ــدر در کن ــن بن ــدن ای دارد. واقع ش
منطقــه آزاد ارونــد، وجــود نخلســتان ها، کشــتی ها 
بــر  شــناور  رســتوران های  مســافری،  قایق هــای  و 
ــرای  ــی )ب ــگ تحمیل ــده از جن ــار باقی مان روی آب، آث
ــگری  ــار گردش ــخ در کن ــگری تل ــرداری از گردش بهره ب
دریایــی(، برخــورداری از فرهنگ کهن و آداب و رســوم 
متمایــز، وجــود سیســتم حمل ونقــل جــاده ای، ریلــی، 
دریایــی و هوایــی مناســب زمینــه و پتانســیل های 
الزم را بــرای گردشــگری دریایــی و جــذب گردشــگران 
در ایــن منطقــه فراهــم کــرده اســت. امــا تاکنــون 
ــوع  ــن موض ــه ای ــاختاریافته  ب ــد و س ــکلی نظام من به ش
توجــه نشــده اســت. تحقیقــات گذشــته بیشــتر بحــث 
را  کشــور  در  دریایــی  گردشــگری  آسیب شناســی 
به صورت کلــی بررســی کرده انــد، امــا ایــن تحقیــق 
بــا اســتفاده از رویکــرد تحلیــل عملکرد ـ اهمیــت، 
در  کــه  جامع تــری  عوامــل  شناســایی  عالوه بــر 
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گردشــگری دریایــی اثــر دارنــد، حوزه هایــی را کــه بنــدر 
ــخص  ــز مش ــف دارد نی ــوت و ضع ــا ق ــهر در آن ه خرمش
بــه مدیــران و  ایــن موضــوع می توانــد  می کنــد کــه 
ــعه  ــرای توس ــتان ب ــن شهرس ــگری ای ــئوالن گردش مس
گردشــگری  زمینــه  در  به ویــژه  گردشــگری،  پایــدار 

ــد.  ــمگیری کن ــک چش ــی، کم دریای

تحقیق ادبیات 
گردشگری بازاریابی 

رونــدی  گردشــگری  صنعــت  در  بازاریابــی 
و  نیازهــا  پیش بینــی  شــامل  )اداری(  مدیریتــی 
اســت  آتــی  و  فعلــی  گردشــگران  رضایــت  جلــب 
و  مســافرتی  شــرکت های  اساســًا  به نحوی کــه 
قــرار  یکدیگــر  بــا  رقابــت  در  را  عرضه کننــدگان 
درعمــل،   .)35  :1380 )لومســدن،  می دهــد 
و  مــکان  تــا  می کننــد  تــالش  مــکان  بازاریابــاِن 
هویــت  تقویــت  به منظــور  را  گردشــگری  مقصــد 
ســاکنان فعلــی در محــل، و به تبــع آن تبدیــل آن هــا 
ــه ســفیران و مبلغــان قابل اعتمــاد مــکان و مقصــد  ب
گردشــگری، بــرای گردشــگران و ســاکنان محلــی 
 Zenker et( دهنــد  ارتقــا  و  کننــد  ترویــج  هم زمــان 
رقابتــی  محیــط  در  ســریع  تغییــرات   .)al., 2017

کــرده  مجبــور  را  گردشــگری  مقاصــد  گردشــگری 
ــزودۀ  ــا ارزش اف ــر و ب ــات باکیفیت ت ــه خدم ــت ک اس
ــور  ــد. به منظ ــه کنن ــگران ارائ ــه گردش ــتری را ب بیش
بیشــتر،  گردشــگران  جــذب  و  رقابتی تر شــدن 
و  عمومــی  بخــش  دو  هــر  بــا  گردشــگری  مقاصــد 
ــت  ــی صنع ــر ذات ــش خط ــدف کاه ــا ه ــی، ب خصوص
توســط  ارائه شــده  خدمــات  بهبــود  همچنیــن  و 
 .)Martínez et al., 2014( می کننــد  همــکاری  آن هــا، 
ســازوکاری  به منزلــه  بایــد  گردشــگری  بازاریابــی 
بــرای تســهیل اهــداف توســعه ای منطقــه و ارائــه 
به منظــور  گردشــگری  فعالیت هــای  بــه  منابــع 
راهبــردی  اهــداف  بــه  دســت یابی  از  اطمینــان 
بــه  توجــه  بــا  درآمــد  ایجــاد  همچنیــن  و  مقصــد 
توســعه  و  تولیــد  بــرای  استفاده شــده  منابــع 
ــه کار  ــع ب کاالهــای گردشــگری و بازســازی ایــن مناب

.)Ibid( رود 

تعریف گردشگری دریایی
گردشــگری از بزرگ تریــن صنایــع جهــان اســت و 
ــم  ــای مه ــی(1 از جاذبه ه ــگری دریای ــواحل )گردش س
درواقــع،  می شــوند.  گرفتــه  درنظــر  صنعــت  ایــن 
ــرخ  ــه ن ــد ک ــان می کنن ــول )2002( بی ــز و مک ک ایگل
1. Marine Tourism

انــواع  ســایر  از  بیــش  دریایــی  گردشــگری  رشــد 
تاپســوان2  و  آســافو ـ ادجایه  اســت.  گردشــگری 
کــه گردشــگری دریایــی ســهم  )2008( دریافتنــد 
 Van( دارد  جهانــی  اقتصــاد  در  قابل توجهــی 
در  گردشــگری  دربــارۀ   .)der Merwe et al., 2011

اول  دهۀ  در  کــه  ســاحلی،  و  دریایــی  محیط هــای 
 )2001( هــال  شــد،  آغــاز  میــالدی   2000 ســال 
کــه گردشــگری دریایــی و ســاحلی  ادعــا می کنــد 
صنعــت  بزرگ تریــن  در  مهــم  حوزه هــای  از  یکــی 
ــی  ــرفت باالی ــد و پیش ــرعت رش ــه س ــت ک ــان اس جه
دارد )Butowski, 2018(. گردشــگری ســاحلی و دریایــی 
گردشــگری اند،  از  متمایــزی  اشــکال  اگرچــه 
بــه  نزدیــک  بســیار  دریــا،  آب/  عناصــر  عّلــت  بــه 
نوعــی  دریایــی  گردشــگری  درواقــع،  هم انــد. 
محیــط  و  دریــا  بــه  کامــاًل  کــه  اســت  گردشــگری 
گردشــگری  نــوع  ایــن  اســت.  وابســته  دریایــی 
اســت  فعالیت هایــی  از  گســترده ای  طیــف  شــامل 
انجــام  اقیانوس هــا  و  دریــا  در  می تواننــد  کــه 
اکثــر  درحالی کــه   .)Tegar & Gurning, 2018( شــوند 
انجــام  دریــا  در  دریایــی  گردشــگری  فعالیت هــای 
معمــواًل  آن  زیرســاخت های  و  امکانــات  می شــود، 
 .)Papageorgiou, 2016( می  شــوند  یافــت  خشــکی  در 
گردشــگری  نوعــی  دریایــی  گردشــگری  درواقــع، 
محیــط  و  دریــا  بــه  کامــاًل  کــه  می دهــد  شــکل  را 
آب  عنصــر  اگرچــه  اســت،  وابســته  دریــا  زیســت 
همان طــور  نیســت.  وابســتگی  ایــن  معیــار  تنهــا 
کــه اورامــز )1999( اســتدالل می کنــد گردشــگری 
دریایــی مســتلزم ایــن اســت کــه مصرف کننــدگان 
از محــل ســکونت خــود خــارج شــوند و ارتباطــی 
ــی  ــگری دریای ــد. گردش ــرار کنن ــا برق ــا دری ــه ب فعاالن
انجام شــده  فعالیت هــای  از  گســترده ای  طیــف 
بیشــتر  کــه  دربرمی گیــرد  را  اقیانــوس  و  دریــا  در 
ســایر  قایق رانی انــد.  و  دریایــی  ســفر  آن هــا 
ــای  ــه آب و ورزش ه ــته ب ــی وابس ــای فراغت فعالیت ه
دریایــی )اغلــب در آب هــای ســاحلی( عبارت انــد 
روی  اســکی  آب،  زیــر  ماهیگیــری  غواصــی،  از 
پارک هــای  در  گشــت وگذار  موج ســواری،  آب، 
غیــره  و  وحشــی  پســتانداران  تماشــای  دریایــی، 
)Papageorgiou, 2016(. مفهــوم گردشــگری دریایــی، 

بین المللــی، شــامل تمــام فعالیت هــای  در ســطح 
کــه در  اســت  فراغتــی ای  و  تفریحــی  گردشــگری، 
فضــای دریایــی کشــوری انجــام می شــوند کــه پذیــرا 
ــگران  ــه گردش ــوازی ب ــات مهمان ن ــدۀ خدم و ارائه دهن

.)Diakomihalis, 2007( اســت 
2. Asafu-Adjaye and Tapsuwan
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عوامل مؤثر در تشکیل فضای گردشگری دریایی
بــرای توســعه مناطــق گردشــگری الزم اســت مشــوق ها 
ــرای جــذب گردشــگران فراهــم  و محرک هــای زیــادی ب
شــود. ایــن محرک هــا در موفقیــت گردشــگری دریایــی 
عوامــل  اثرگذارنــد.  بســیار  گردشــگری  مناطــق  در 
ــعه کســب وکار گردشــگری  ــرای توس مهــم موفقیــت ب
منطقــه را می تــوان به طورخالصــه در هفــت دســته 
ــات  ــی خدم ــزار پذیرای ــت، اب ــرد: جذابی ــدی ک طبقه بن
ــش  ــی، افزای ــی تکمیل ــات تفریح ــان داری، امکان مهم
منظــر و خدمــات، ســاکنان و جوامــع محلــی، پــل 
ــی  ــافران و یکپارچگ ــاز و مس ــن ساخت وس ــی بی ارتباط
جذابیــت   .)Wu & Chang, 2013( منطقــه ای  ادغــام  و 
مقصــد گردشــگری معمــواًل بــه ویژگی هــای جغرافیایی، 
ـ فرهنگــی مقصــد که عوامــل اولیه  محیطــی و اجتماعی 
فیزیکــی  ویژگی هــای  دارد.  بســتگی  گردشــگری اند 
ــم انداز و  ــی، چش ــرایط آب وهوای ــامل ش ــی ش و محیط
ـ فرهنگــی  محیــط زیســت اندو ویژگی هــای اجتماعی 
شــامل تاریــخ، سیاســت، هنــر، فعالیت های اقتصــادی، 
روش هــای زندگــی، بناهــای تاریخــی، ساختمان ســازی 
 Benur &( اســت  ساخت وســاز  محیــط  و  شــخصی 
Bramwell, 2015(. هنگامی کــه بــه ســاختار گردشــگری 

ــزء  ــه دو ج ــم آن را ب ــم، می توانی ــگاه می کنی ــی ن دریای
اساســی )کــه در چارچــوب گردشــگری ســفر دریایــی از 
لحــاظ وظیفــه ای بــا یکدیگــر متصل انــد( تقســیم کنیم: 
ــتقیمًا  ــه مس ــاحلی ای ک ــه س ــی و منطق ــقۀ دریای منط
ــه در  ــی ای ک ــل( اصل ــرایط )عوام ــت. ش ــاور آن اس مج
شــکل گیری فضــای گردشــگری دریایــی )شــامل هــر دو 
 Butowski, 2014(:( تأثیــر می گذارنــد عبارت انــد از )جــزء
ــرایط  ــی از ش ــت ناش ــی و موقعی ــت جغرافیای 1( موقعی
آب وهوایــی خــاص که در چشــم انداز توســعه گردشــگری 
ســفر دریایــی در منطقــه ای مشــخص تأثیــر می گذارنــد. 
ایــن شــرایط شــامل جهــت و قــدرت بــاد، وقــوع طوفــان، 
وقــوع زلزلــه، احتمــال تغییرات ناگهانــی آب وهــوا و غیره 
می شــوند. 2( شــرایط توپوگرافــی )نــوع خــط ســاحلی(؛ 
از جملــه وجــود جزایــر، شــبه جزیره ها، خلیــج، آبــدره، 
تنگه هــا و غیــره کــه در شــرایط گردشــگری ســفر دریایــی 
تأثیــر می گذارنــد. 3( شــرایط هیدروگرافــی مانند عمق، 
وجــود تپــه زیرآبــی خطرنــاک، ارتفــاع و نــوع مــوج، وقوع 
)نوســانات  جزرومــد  جریان هــای  بــاد،  جریان هــای 
ــت  ــواًل در امنی ــل معم ــن عوام ــطح آب(. ای ــودی س عم
ــد.  ــر می گذارن ــک تأثی ــتی های کوچ ــی کش ــفر دریای س
ــت  ــات فراغ ــر و اوق ــه مناظ ــوط ب ــای مرب 4( جذابیت ه
ــا و مناطــق ســاحلی ای کــه جاذبه هــای  ــه دری وابســته ب
از  دیدنــی ســنتی )مثــل ظهــور گونه هــای خاصــی 
جانــوران و گیاهــان، ســنت های دریایــی و ســفر دریایی( 

به شــمار می رونــد. عالوه برایــن، شــکل گیری فضــای 
گردشــگری دریایــی را ســایر جذابیت هــای محیطــی 
ماننــد کیفیــت آب، شــفافیت و درجــه حــرارت و دمــای 
هــوا در فصلــی خــاص، تعــداد روزهــای آفتابــی و بارانــی 
و غیــره تحت تأثیــر قــرار می دهنــد. 5( جاذبه هــای 
ــا،  ــه دری ــوط ب ــاص مرب ــی خ ــفر دریای ــوردی و س دریان
جملــه  از  ذکر شــده ،  ســاختاری  عوامــل  عالوه بــر 
از فضاهــای گردشــگری  انــواع خاصــی  شــکل گیری 
دریایــی و وابســته بــه شــرایط دریانــوردی و ســفر دریایی 
دریایــی  محــدودۀ  کــه  غیرعینی تــری   و  ذهنی تــر 
مشــخص را توصیــف می کنــد. 6( ســازگاری منطقــه 
ــًا  ــی عمدت ــفر دریای ــگری س ــای گردش ــا نیازه ــی ب دریای
ــی  ــای اساس ــق نیازه ــی و تحق ــفر دریای ــت س ــا امنی ب
اولیــه دریانــوردان ارتبــاط دارد. 7( امــکان دسترســی بــه 
ناحیــه ای دریایــی را تــا حد زیــادی موقعیــت جغرافیایی 
ــن و  ــرودگاه، راه آه ــود ف ــد وج ــد، مانن ــن می کن آن تعیی
ــاط  ــی در ارتب ــگری دریای ــای گردش ــل فض ــره 8( مح غی
بــا مناطــق دریایــی دیگــر؛ ایــن معیــار نوعــی ارزیابــی از 
منطقــه موردنظــر را در زمینــه ارتباطش با ســایر مناطق 
مورد اســتفادۀ گردشــگری دریایــی فراهــم می ســازد. 
9( رقابــت بــا مناطــق دیگــر کــه معیــار مهمــی در امــکان 
شــکل گیری فضــای گردشــگری دریایــی اســت. بــه 
تعبیــری، بــه مــکان منطقــه موردنظــر مرتبط بــا مناطق 
دیگــری توجــه دارد کــه دارای عملکــرد توســعه یافته 
بــرای ارائــه خدمــات گردشــگری بــه گردشــگران اند. 
ویژگی هــای مختلفــی را می تــوان در ایــن دســته جــای 
ــی،  ــی، دسترس ـ فیزیک ــرایط جغرافیایی  ــد ش داد، مانن

.)Ibid( قیمت هــا 

پیشینه تحقیق
ــاحلی در  ــگری س ــوزۀ گردش ــددی در ح ــات متع تحقیق
داخــل و خــارج از کشــور انجــام شــده کــه در ایــن بخــش 

بــه برخــی از آن هــا اشــاره شــده اســت:

پیشینۀ داخلی
ــوان  ــا عن ــی ب ــمی زاد )1396( تحقیق ــرد و قاس دهقان ف
گردشــگری  توســعه صنعــت  »شناســایی مشــکالت 
ــب«  ــای مناس ــه راهکاره ــهر و ارائ ــاحلی بوش ــتان س اس
ــایی  ــق شناس ــن تحقی ــی ای ــدف اصل ــد. ه ــام دادن انج
مشــکالت توســعه صنعــت گردشــگری اســتان ســاحلی 
بوشــهر و ارائــه راهکارهــای جــذب گردشــگر اســت. 
ــیم  ــروه تقس ــه دو گ ــش ب ــن پژوه ــاری در ای ــه آم جامع
ــه  ــی منطق ــی و غیربوم ــگر بوم ــت: 286 گردش ــده اس ش
ــترس  ــری در دس ــه روش نمونه گی ــه ب ــال 1395 ک در س
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ــگری  ــه گردش ــناس در زمین ــئوالن کارش ــر از مس و 66 نف
ــش  ــماری و در بخ ــورت سرش ــی به ص ــش کّم ــه در بخ ک
تحقیــق  در  هدفمنــد  نمونه گیــرِی  به صــورت  کیفــی 
شــرکت داده شــدند. نتایــج تحقیــق هشــت عامــِل موانــع 
اقتصــادی، فرهنگــی، دولتــی، بهداشــتی، جغرافیایــی، 
تفریحــی، سیاســی و رفاهــی را موانــع صنعت گردشــگری 
اســتان بوشــهر شناســایی کردنــد. اکرمــی و حســیني 
عنــوان »آسیب شناســی  بــا  مقالــه  ای  اصیــل )1394( 
ــعه در  ــای توس ــران و راهکاره ــی در ای ــگری دریای گردش
ــش  ــن پژوه ــد. ای ــام دادن ــداز 1404« انج ــم ان ــق چش اف
ــتفاده از روش  ــا اس ــای آن ب ــوده و داده ه ــی ب ــوع کیف از ن
مصاحبــه عمقــی و هدفمنــد بــا اعضــای نمونــه انتخابــی 
)۱۰ نفــر از فعــاالن خبــرۀ گردشــگری دریایــی کشــور( 
در دو نوبــت )بــا روش دلفــی( گــردآوری شــده اســت. 
ــیب های  ــه آس ــت ک ــی از آن اس ــش حاک ــای پژوه یافته ه
مســیر توســعه صنعــت گردشــگری دریایــی در شــش گروه 
ســازمان متولی و یکپارچه ســازی تعاریف و اســتانداردها، 
قوانیــن و مقــررات، زیرســاخت ها، عوامــل فرهنگــی، 
عوامــل اقتصــادی و ابعــاد حاکمیتــی قــرار می گیرنــد. 
ــوان  ــا عن ــه ای ب ــلیکی )1389( مقال ــور اش ــیعه و علی پ ش
گردشــگری  محیــط  کیفیت بخــش  عوامــل  »تحلیــل 
ســاحلی بــا توجــه بــه معیارهــای گردشــگری پایــدار، 
ــد.  ــام دادن ــر« انج ــهر رامس ــواحل ش ــوردی س ــه م مطالع
بــرای جمــع آوری اطالعــات از ابــزار پرســش نامه اســتفاده 
ــع  شــد. تعــداد 196 پرســش نامه میــان گردشــگران توزی
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 مهمان نــوازی بــا متغیرهــای میــزان 
رضایــت از محیــط گردشــگری و احتمــال بازگشــت مجدد 

ــد. ــاداری دارن ــه معن ــگری رابط ــد گردش ــه مقص ب

پیشینۀ خارجی
بریاندانــا و همــکاران )2018( در مقالــه ای بــا عنــوان 
»تجزیه وتحلیــل ترفیعــات و تبلیغــات گردشــگری دریایی 
در اندونــزی« علــل کاهــش گردشــگران دریایــی در یکــی 
ــی  ــن را بررس ــام بانِت ــه ن ــزی ب ــور اندون ــتان های کش از اس
کردنــد. آن هــا راهبردهــا و فعالیت هــای تبلیغاتــی و 
ترفیعاتــی ایــن اســتان را در حوزۀ گردشــگری در طی ســه 
ســال اخیــر بررســی کردنــد و بــه ایــن نتیجه دســت یافتند 
ــگری  ــوزۀ گردش ــف در ح ــات ضعی ــات و ترفیع ــه تبلیغ ک
دریایــی ایــن اســتان یکــی از دالیــل اصلــی کاهــش تعــداد 
ــا  ــا توانایی ه ــا ب ــن فعالیت ه ــت و ای ــوده اس ــگران ب گردش
ــا و  ــف و تهدیده ــاط ضع ــتان و نق ــن اس ــای ای و قابلیت ه

فرصت هــای پیشــروی آن هماهنگــی ندارنــد. جانســِتن 
و همــکاران )2017( مقالــه ای بــا عنــوان »چالش هــای 
توســعه اســتراتژیک در گردشــگری دریایــی در نونــوُوت1« 
ــد در  ــف رش ــش توصی ــن پژوه ــدف ای ــد. ه ــام دادن انج
گردشــگری کــروز )ســفر دریایــی( لذت بــردن از ســفرهای 
قایقــی در منطقــه نونــوُوت کانــادا و ســپس ارائــه طرحــی 
کلــی از مســائل و نگرانی هــای مرتبــط بــا مدیریــت موجود 
در هــر دو بخش گردشــگری ســفر دریایی و ســرگرمی های 
ســفر بــا قایق بــود. رویکردهــای راهبــردی مطرح شــده در 
ایــن پژوهــش عبارت انــد از ساده ســازی و مؤثر کــردن 
ــل  ــردآوری و تجزیه وتحلی ــود گ ــن، بهب ــوب قوانی چهارچ
داده هــای گردشــگری دریایــی بــرای تصمیم گیــری و 
ایجادکــردن و توســعه رهنمودهای مکانــی و رهنمودهای 
عنــوان  بــا  مقالــه ای   )2016( پاپاجورجیــو  رفتــاری. 
ــز  ــی چالش برانگی ــاحلی: عامل ــی و س ــگری دریای »گردش
در برنامه ریــزی ســه بعدی و فضایــی دریایــی« انجــام داد. 
ایــن پژوهــش از نــوع پژوهش هــای مــروری و کتابخانــه ای 
اســت. در ایــن تحقیــق، پــس از توضیــح گردشــگری 
ســاحلی و دریایــی و تفاوت هــای آن هــا، محقــق بــه ایــن 
ــگری  ــعه گردش ــود و توس ــرای بهب ــه ب ــد ک ــه می رس نتیج
دریایــی بایــد از برنامه ریــزی فضایــی دریایــی، به منظــور 
ــگری  ــعه گردش ــر در توس ــل مؤث ــن از عوام اطمینان یافت
ــن  ــر ای ــق نظ ــل، طب ــن عوام ــرد. ای ــتفاده ک ــی، اس دریای
ــرای  ــب ب ــی مناس ــرایط محیط ــد از ش ــق، عبارت ان محق
بــه  دســت یابی  بــرای  دریایــی  گردشــگری  صنعــت 
ــایر  ــاحلی و س ــر س ــا، مناظ ــت دریاچه ه ــت، کیفی موفقی
ــرات  ــا تغیی ــازگاری ب ــگری، س ــرای گردش ــم ب ــع مه مناب
آب وهوایــی، مقــرارت فضایــی بــرای این کــه فضاهــای 
فعالیت هــای  و  امکانــات  به وســیله  ســاحل  و  دریــا 
تخصیــص  و  نگردنــد  پایمــال  و  پنهــان  گردشــگری 
منطقــی منابــع انســانی در منطقــه ســاحلی. وو و چانــگ 
)2013( مطالعــه ای بــا عنــوان »عوامــل کلیــدی موفقیــت 
ــه ای  ــورد مطالع ــر، م ــی جزای ــگری دریای ــعه گردش توس
ــق  ــن تحقی ــدف ای ــد. ه ــام دادن ــوان« انج ــن در تای از ِونِگ
ــر  ــرای جزای ــت ب ــدی موفقی ــل کلی ــل عوام تجزیه وتحلی
کوچــک به منظــور توســعه گردشــگری دریایــی بــود. ایــن 
مطالعــه در جزیــره ِونِگــن در کشــور تایــوان انجــام گرفــت. 
عوامــل  ایــن  انجام شــده،  تجزیه وتحلیــل  از  پــس 
ــدند:  ــایی ش ــی شناس ــگری دریای ــعه گردش ــرای توس ب
1- داشــتن زمینــه جاذبه هــای منحصربه فــرد، از جملــه 
ــتن  ــی؛ 2- داش ــراث تاریخ ــی و می ــم اندازهای طبیع چش
ــکن و  ــه مس ــل ک ــات حمل ونق ــی و امکان ــات عموم امکان
ــم  ــگران فراه ــت گردش ــول اقام ــش ط ــرای افزای ــذا را ب غ
ــای  ــع نیازه ــرای رف ــل ب ــرگرمی های مکم ــد؛ 3- س می کن
1. Nunavut
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کد عامل عامل کد عامل عامل
Q1 پاکیزگی	بندر	خرمشهر Q22 زندگی	روستایی	در	مناطق	ساحلی	بندر

Q2 فضای	تفریحی	برای	خانواده Q23 بازارهای	سنتی	و	محلی	خرمشهر

Q3 برگزاری	جشنواره	ها Q24 نگرش	مردم	منطقه	به	گردشگران

Q4 وجود	هتل	ها	و	مهمان	سراهای	مناسب Q25 تمایل	مردم	منطقه	به	سرمایه	گذاری	در	گردشگری	دریایی
Q5 وجود	باشگاه		های	گلف	و	اسب	سواری Q26 وجود	آداب	و	رسوم	غنی،	کهن	و	متنوع
Q6 وجود	استخرهای	شنا	و	سایر	ورزش	های	آبی Q27 نوع	برخورد	مردم	بندر	خرمشهر	با	گردشگران
Q7 امکان	برقراری	تورهای	گردشگری	دریایی	به	منطقه	و	کشورهای	همسایه Q28 برخورداری	از	آب	وهوایی	مناسب	در	فصل	بهار	و	پاییز
Q8 وجود	کشتی	های	تفریحی	و	مسافری Q29 وجود	رودخانة	کارون	در	وسط	شهر	خرمشهر
Q9 وجود	رستوران	ها	و	مراکز	خرید Q30 وجود	تاالب	های	بین	المللی	در	منطقه
Q10 امکان	قایق	رانی Q31 وجود	نخلستان	های	خرما	و	صنایع	کشت	نیشکر

Q11 ماهی	گیری	در	ساحل	و	زیر	دریا Q32 واقع	شدن	در	منطقة	آزاد	اروند

Q12 موج	سواری	و	غواصی	برای	گردشگران Q33 وجود	حیوانات	و	موجودات	دریایی	در	منطقه

Q13 وجود	پارک	های	دریایی Q34 برخوداری	از	مکان	های	مذهبی	و	تاریخی	در	بندر

Q14 کیفیت	سرویس	های	بهداشتی Q35 وجود	آثار	جنگ	در	منطقه

Q15 فضای	مناسب	برای	بازی	کودکان	در	ساحل Q36 وجود	بندر	ریلی
Q16 وجود	آب	شرب،	برق	و	روشنایی	ساحل Q37 نزدیکی	به	راه	آهن

Q17 وضعیت	محیط	ساحل	از	نظر	امنیت	اجتماعی Q38 وجود	پایانه	های	باری	و	مسافری	بین	المللی	در	نزدیکی	بندر

Q18 وضعیت	امنیت	هتل	ها	و	مراکز	اقامتی	بندر	خرمشهر Q39 کیفیت	مسیرهای	پیاده	روی	در	لبه	های	ساحلی

Q19 وجود	گروه	امداد	و	نجات	در	سواحل Q40 مسیرهای	مناسب	برای	دسترسی	به	ساحل	و	دریا

Q20 همکاری	نیروی	انتظامی	برای	برقراری	امنیت	منطقه Q41 امکان	توقف	اتومبیل	در	ساحل

Q21 وجود	مناطق	ایمن	برای	شنای	بانوان	و	کودکان

جدول 1: فهرست عوامل مؤثر در گردشگری دریایی بندر خرمشهر

دیگــر گردشــگران؛ 4- نگرش دوســتانۀ ســاکنان جزیره؛ 
و 5- وجــود ادارات دولتــی بــرای کمــک بــه تقویــت 
تصویــر گردشــگری جزیــره، بازاریابــی و مدیریــت منابــع 
ــرِوه و همــکاران )2011( تحقیقــی  گردشــگری. فان ِدرِم
بــا عنــوان »انگیزش های ســفر گردشــگران بــرای انتخاب 
ــق  ــن تحقی ــدف ای ــد. ه ــام دادن ــی« انج ــد دریای مقاص
ــرای  ــگران ب ــفر گردش ــای س ــل و محرک ه ــن عوام تعیی
انتخــاب مقاصــد گردشــگری دریایــی بــود. پنــج منطقــه 
از کشــور آفریقــای جنوبــی انتخــاب شــدند و جمعــًا 135 
ــد.  ــع ش ــی توزی ــطۀ دریای ــج نق ــن پن ــش نامه در ای پرس
ــتراحت و  ــختی ها و اس ــز از س ــه گری ــان داد ک ــج نش نتای
ــود و  ــی ب ــفرهای دریای ــی س ــل اصل ــاب عام ــدد اعص تم
همچنیــن اســتفاده از زمــان و دلبســتگی های شــخصی 
از محرک هــای منحصربه فــرد شناسایی شــده در ایــن 

تحقیــق بودنــد. 

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

ــر  ــل مؤث ــایی عوام ــرای شناس ــدا ب ــش، ابت ــن پژوه ای
در گردشــگری دریایــی در بنــدر خرمشــهر، در کنــار 
بررســی مطالعــات گذشــته، بــا خبــرگان و کارشناســان 
شــد.  مصاحبــه  گردشــگری  حــوزۀ  در  بنــدر  ایــن 
ابتــدا تحقیقــات گذشــته در  بدین ترتیــب، محقــق 
ایــن حــوزه را بررســی کــرد و ســپس، بــا درنظرگرفتــن 
ویژگی هایــی مثــل ســابقۀ فعالیــت در بنــدر خرمشــهر 
و  تحصیــالت  میــزان  و  آن  گردشــگری  بخــش  و 
فعالیت هــای پژوهشــی افــراد در ایــن حــوزه، افــرادی 
ــرای مصاحبــه انتخــاب کــرد. ده خبــره، براســاس  را ب
روش نمونه گیــری غیراحتمالــی قضاوتــی، انتخــاب 
شــدند. مصاحبــه براســاس اصــل کفایــت نظــری بــود. 
ــه  ــرد ک ــدا می ک ــه پی ــی ادام ــا زمان ــه ت ــی مصاحب یعن
مصاحبــه بــا فــرد بعــدی اطالعــات جدیــدی بــه تحقیق 
اضافــه می کــرد. ایــن امــر از مصاحبــه بــا نفــر ششــم و 
هفتــم از ده نفــر انتخابــی حاصــل شــد. بدین ترتیــب، 
ــا  ــه ب ــید و مصاحب ــان رس ــر به پای ــج نف ــا پن ــه ب مصاحب
نفــر ششــم و هفتــم چیــز جدیــدی بــه تحقیــق اضافــه 
آمــده  جــدول 1  در  شناسایی شــده  عوامــل  نکــرد. 

ــت: اس
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درصد فروانی فراوانی دامنه متغیر

12/9 50 کمتر	از	25سال

40/7سن 158 بین	26	تا	35	سال
29/6 115 26	تا	45	سال
16/8 65 بیش	از	45	سال
71/6 278 مرد

جنسیت
28/4 110 زن

21/1 82 زیر	دیپلم

تحصیالت

17/3 67 دیپلم

41/0 159 فوق	دیپلم

20/1 78 لیسانس

1/5 2 فوق	لیسانس	و	باالتر

طراحــی  و  عامــل(   41( عوامــل  شناســایی  از  بعــد 
پرســش نامه اول تحقیــق )بــرای ارزیابــی و دســته بندی 
ــار  ــش نامه در اختی ــن پرس ــده(، ای ــل شناسایی ش عوام
ــرای  ــتفاده ب ــف مورداس ــت. طی ــرار گرف ــگران ق گردش
اندازه گیــری ســؤاالت ایــن پرســش نامه طیــف لیکــرت 
پنج تایــی بــود. جامــعۀ آمــاری بــرای ایــن پرســش نامه، 
گردشــگران دریایــی بازدیدکننــده از بنــدر خرمشــهر 
ــه  ــه ب ــا توج ــتند. ب ــال های 1396 و 1397 هس ــی س ط
نامشــخص بودن و نامحدود بــودن ایــن افــراد، حجــم 
ــد.  ــبه ش ــران محاس ــول کوک ــتفاده از فرم ــا اس ــه ب نمون

ــا:  ــر اســت ب ــه براب بنابرایــن، حجــم نمون

n = حجــم نمونــه، = ضریــب خطــای 5% ، = دقت بــرآورد، 

p= نســبت افــراد جامعــه کــه دارای ویژگــی موردنظرنــد، 

)p-1(= نســبت افــراد جامعــه کــه دارای ویژگــی موردنظر 
مومنــی،  و  )آذر  نرمــال  احتمــال  مقــدار  نباشــند،= 
نمونه گیــری گردشــگران غیرتصادفــی  1389(. روش 

ــود.  دردســترس ب
ــی و  ــرای بررس ــش ب ــش نامه اول پژوه ــی پرس ــدار پایای مق
دســته بندی عوامــل، با اســتفاده از فرمــول آلفــای کرونباخ، 

محاســبه شــد. مقــدار آن در جــدول 2 آمــده اســت:

جدول 2: نتایج آلفای کرونباخ برای هریک از ساخته های تحقیق

مقدار پایاییتعداد شاخص هامتغیر

410/857پایایی کل

ــت،  ــش از 0/7 اس ــاخ بی ــای کرونب ــدار آلف ــه مق ازآنجاک
پایایــی پرســش نامه مذکــور تأییــد می شــود. بعــد از 
شناســایی عوامــل اصلــی مؤثــر در گردشــگری دریایــی، 
ــش نامه  ــت )پرس ــرد ـ اهمی ــل عملک ــش نامه تحلی پرس
دوم(، در اختیــار هفــت نفــر از گردشــگران دریایــی 
تعــداد  )براســاس  خرمشــهر  بنــدر  از  بازدیدکننــده 
بنــدر داشــتند( قــرار داده  ایــن  از  بازدیدهایــی کــه 
ــری  ــاس نمونه گی ــراد براس ــن اف ــاب ای ــد. روش انتخ ش
ــوط  ــتنباطی مرب ــار اس ــود. آم ــی ب ــی قضاوت غیراحتمال
بــه تحلیــل داده هــا تحلیــل عاملــی اکتشــافی بــرای 
دســته بندی عوامــل و شناســایی متغیرهــا و آزمــون 
ــل  ــی مراح ــت. در تمام ــت اس ــل عملکرد ـ اهمی تحلی
ــی اس اس  ــزار اس پ ــا از دو نرم اف ــل داده ه تجزیه وتحلی
تحلیــل  محاســبات  دادن  انجــام  )بــرای  اکســل  و 

شــد.  اســتفاده  عملکرد ـ اهمیــت( 

یافته های تحقیق
ویژگی های جمعیت شناختی گردشگران

افــراد  جمعیت شــناختی  ویژگــی  بخــش  ایــن  در 
ــه پرســش نامه اول تحقیــق آورده شــده  پاســخ دهنده ب
ــز از  ــش نامه دوم نی ــه پرس ــخ دهنده ب ــراد پاس ــت. اف اس

ــدند. ــاب ش ــراد انتخ ــن اف ــان همی می

جدول 3: نتایج آمار توصیفی پاسخ دهندگان

دسته بندی  برای  اکتشافی  عاملی  تحلیل  نتایج 
عوامل شناسایی شده

تحلیــل عاملــی )FA( بــرای پی بــردن بــه متغیرهــای 
از  تلخیــص مجموعــه ای  یــا  پدیــده  یــک  زیر بنایــی 
بــرای  اولیــه  داده هــای  می شــود.  اســتفاده  داده هــا 
تحلیــل عاملــی ماتریس هم بســتگی بین متغیرهاســت. 
در تحلیــل اکتشــافی،1 پژوهشــگر به دنبــال بررســی 
شناســایی  و  کشــف  به منظــور  تجربــی  داده هــای 
ــا،  ــت. در اینج ــن آن هاس ــط بی ــز رواب ــاخص  ها و نی ش
از پیــش مــدل معینــي وجــود نــدارد. 41 عامــل توســط 
ــی  ــگری دریای ــعه گردش ــر در توس ــل مؤث ــق عوام محق
ــر  ــاس نظ ــل براس ــن عوام ــده اند. ای ــه ش ــر گرفت درنظ
کارشناســان و خبــرگان و همچنیــن مطالعــات پیشــین 
انتخــاب شــده اند. در ایــن بخــش از پژوهــش، ایــن 
عوامــل بــا اســتفاده از تحلیــل عاملــی اکتشــافی بررســی 
ــجام  ــان از انس ــور اطمین ــن، به منظ ــوند. همچنی می ش
ــرای آزمــون  ــی متغیرهــا و کفایــت تعــداد آن هــا ب درون
تحلیــل عاملــی، از آزمــون KMO و بارتلــت2 اســتفاده 

ــت. ــده اس ش

1. Exploratory Factor Analysis
2. Kaiser-Meyer-Olkin )KMO) Test and Bartlett’s Test of Sphericity
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KMO and Bartlett’s Tes t

 Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling
Adequacy. 0/940

 Bartlett’s Tes t of
Sphericity

آماره	کای	دو
	)آماره	آزمون	بارتلت( 10125/249

درجه	آزادی 820

)sig(	داری	معنی	سطح 0/000

جدول 4: آزمون KMO براساس سؤاالت تحقیق بـا توجـه بـه جـدول بـاال، مقـدار شـاخص KMO برابـر 
0/940 اسـت )بیشـتر از 0/6(. بنابرایـن، تعـداد نمونـه 
کافـی  عاملـی  تحلیـل  بـرای  پاسـخ دهندگان(  )تعـداد 
اسـت. همچنیـن مقـدار   sig  آزمـون بارتلـت کوچک تـر 
از 0/05 اسـت کـه نشـان می دهـد تحلیـل عاملـی بـرای 
شناسـایی سـاختار مـدل عاملی مناسـب اسـت و فرض 
شناخته شـده بودن ماتریس هم بستگی رد می شـود. در 
بخش زیر، ماتریس اشتراک اولیه و اشتراک استخراجی 
و ماتریـس دوران یافتـه عوامـل آورده  شـده اند تـا عوامل 
مربوط به توسـعه گردشگری دریایی دسته بندی شوند.

جدول 5: ماتریس اشتراک اولیه و اشتراک استخراجی برای سؤاالت پرسش نامه

اشتراک ها

سؤاالت اولیه استخراجی سؤاالت اولیه استخراجی

Q1 000/1 569/0 Q22 000/1 580/0

Q2 000/1 708/0 Q23 000/1 657/0

Q3 000/1 622/0 Q24 000/1 652/0

Q4 000/1 680/0 Q25 000/1 601/0

Q5 000/1 574/0 Q26 000/1 602/0

Q6 000/1 668/0 Q27 000/1 609/0

Q7 000/1 629/0 Q28 000/1 509/0

Q8 000/1 636/0 Q29 000/1 672/0

Q9 000/1 556/0 Q30 000/1 549/0

Q10 000/1 701/0 Q31 000/1 584/0

Q11 000/1 676/0 Q32 000/1 615/0

Q12 000/1 545/0 Q33 000/1 528/0

Q13 000/1 680/0 Q34 000/1 623/0

Q14 000/1 761/0 Q35 000/1 609/0

Q15 000/1 797/0 Q36 000/1 680/0

Q16 000/1 817/0 Q37 000/1 690/0

Q17 000/1 735/0 Q38 000/1 635/0

Q18 000/1 687/0 Q39 000/1 739/0

Q19 000/1 571/0 Q40 000/1 795/0

Q20 000/1 489/0 Q41 000/1 650/0
Q21 000/1 645/0

بــا مربــع هم بســتگی  برابــر  یــک متغیــر  اشــتراک 
چندگانــه )R2( بــرای متغیرهــای مربوطــه بــا اســتفاده 
ــا  ــر ب ــه براب ــتراک های اولی ــدار اش ــت. مق از عامل هاس
ــان  ــتخراج بی ــل از اس ــتراک ها را قب ــرا اش ــت؛ زی 1 اس
می کنــد. هرچــه مقــدار اشــتراک اســتخراجی بزرگ تــر 

باشــد )بیــش از 0/5(، عامل هــای اســتخراجی متغیــر 
فــوق  جــدول  در  کــه  می دهنــد  نمایــش  بهتــر  را 
ــس  ــر ماتری ــدول زی ــت. در ج ــرار اس ــرط برق ــن ش ای
ــده را  ــل شناسایی ش ــه عوام ــوط ب ــه مرب چرخش یافت

محقــق، مشــاهده می کنــد:
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جدول 6: ماتریس چرخش یافته برای سؤاالت پرسش نامه

ابعاد

1 2 3 4 5 6 7

q1 0/715 0/121 0/181 -0/025 0/037 0/039 -0/087

q2 0/713 -0/016 0/433 0/057 0/015 -0/031 -0/090

q3 0/424 -0/088 0/410 0/350 -0/026 -0/309 0/218

q4 0/603 -0/116 0/473 0/199 0/115 -0/149 0/066

q5 0/572 0/286 0/256 0/090 -0/050 0/037 -0/297

q6 0/674 0/046 0/412 0/139 0/121 0/078 -0/047

q7 0/716 0/233 0/208 -0/062 0/079 0/005 -0/092

q8 0/701 0/118 0/328 0/080 0/072 0/025 0/101

q9 0/492 -0/109 0/481 0/031 0/0167 0/009 0/202

q10 0/711 0/153 0/216 0/019 0/035 0/122 0/331

q11 0/634 0/233 0/158 0/130 0/036 0/155 0/390

q12 0/505 0/113 0/431 0/124 0/0145 0/231 -0/039

q13 0/581 0/196 0/535 -0/078 0/100 0/040 0/017

q14 0/806 0/058 0/287 -0/054 0/116 0/057 0/078

q15 0/820 0/055 0/292 0/028 0/102 0/076 0/141

q16 0/836 0/167 0/242 059/- 0/061 0/159 -0/001

q17 -0/115 0/227 0/216 -0/032 0/131 0/220 0/746

q18 -0/058 0/273 0/171 -0/027 0/230 0/243 0/683

q19 0/014 0/319 0/196 0/074 0/121 -0/050 0/639

q20 -0/017 0/426 -0/061 0/047 0/198 0/028 0/511

q21 0/241 0/161 0/182 0/111 0/000 0/091 0/713

q22 0/223 0/665 0/123 0/056 -0/061 -0/106 0/233

q23 0/230 0/554 0/250 0/147 0/066 0/055 0/454

q24 0/336 0/709 0/090 -0/028 0/071 0/036 0/147

q25 0/248 0/693 0/212 -0/003 -0/004 0/092 -0/077

q26 -0/007 0/730 0/110 0/149 0/157 -0/064 0/078

q27 0/268 0/559 -0/003 0/074 0/449 0/062 -0/115

q28 0/299 0/357 0/125 -0/073 0/519 0/031 0/020

q29 0/257 0/254 0/103 0/073 0/704 0/165 -0/041

q30 0/078 0/181 0/218 0/040 0/568 0/283 0/243

q31 031/- 0/020 0/112 0/349 0/579 0/137 0/308

q32 0/137 -0/050 0/159 0/396 0/625 -0/040 0/138

q33 0/094 0/152 0/199 0/122 0/524 0/359 -0/195

q34 0/034 -0/112 0/026 0/370 0/588 0/310 -0/173

q35 -0/196 -0/189 -0/064 0/324 0/610 -0/006 -0/232

q36 0/032 0/381 0/064 0/720 0/028 0/002 -0/107

q37 0/002 0/160 0/048 0/771 0/201 0/138 0/092

q38 0/076 0/088 0/226 0/519 0/394 0/275 0/265

q39 0/506 0/135 0/191 0/586 0/217 0/177 0/082

q40 0/582 0/113 0/191 0/595 0/101 0/172 0/120

q41 0/309 0/100 -0/009 0/549 -0/005 0/475 0/111
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همان طــور کــه در جــدول 6 مشــاهده می شــود، عوامل 
ــاط را  ــترین ارتب ــه بیش ــته هایی ک ــده در دس تعیین ش
ــاط  ــاس ارتب ــده اند )براس ــته بندی ش ــد دس ــا آن دارن ب
آن هــا بــا هــر دســته(. عوامــل براســاس تحلیــل عاملــی 
اکتشــافی بــه پنــج دســته تقســیم شــده اند و هــر عامــل 
ــرار  ــته ق ــک دس ــتگی در ی ــترین هم بس ــاس بیش براس
گرفتــه اســت. محقــق برحســب محتــوای هــر دســته، 
ایــن دســته ها را نام گــذاری کــرد. در جــدول 7، نحــوۀ 

ــود. ــاهده می ش ــل مش ــذاری عوام نام گ

جدول 7: دسته بندی و نام گذاری عوامل

متغیر سؤاالت بار عاملی متغیر سؤاالت بار عاملی

ی
مات

خد
ی ـ 

اه
 رف

ت
یال

سه
ت

Q1 0/715

ی
نگ

ره
 ـ ف

ی
ماع

جت
ل ا

وام
ع

Q22 0/665

Q2 0/713 Q23 0/554

Q3 0/424 Q24 0/709

Q4 0/603 Q25 0/693

Q5 0/572 Q26 0/730

Q6 0/674 Q27 0/559

Q7 0/716
ی

گر
دش

گر
ی 

ها
ذبه 

جا
 و 

ت
انا

مک
ا

Q28 0/519

Q8 0/701 Q29 0/704

Q9 0/492 Q30 0/568

Q10 0/711 Q31 0/579

Q11 0/634 Q32 0/625

Q12 0/505 Q33 0/524

Q13 0/535 Q34 0/588

Q14 0/806 Q35 0/610

Q15 0/820

ی و
رس

ست
ه د

ط ب
ربو

ل م
وام

 ع
شد

دو
آم

Q36 0/720

Q16 0/836 Q37 0/771

ی
یت

من
و ا

ی 
من

ل ای
وام

ع Q17 0/746 Q38 0/519

Q18 0/683 Q39 0/586

Q19 0/639 Q40 0/595

Q20 0/511 Q41 0/549

Q21 0/713

ــگری  ــر در گردش ــل مؤث ــر عوام ــج متغی ــن، پن بنابرای
دریایــی در بنــدر خرمشــهر شناســایی شــدند کــه 
عبارت انــد از تســهیالت رفاهی ـ خدماتــی، عوامــل 
اجتماعی ـ فرهنگــی،  عوامــل  امنیتــی،  و  ایمنــی 
ــوط  ــل مرب ــگری و عوام ــای گردش ــات و جاذبه  ه امکان

بــه دسترســی و آمدوشــد.

تحلیل عملکردـ  اهمیت مربوط به عوامل مؤثر در 
گردشگری دریایی

پنــج متغیــر مؤثــر در گردشــگری دریایــی کــه براســاس 
عاملــی  تحلیــل  آزمــون  و  گردشــگران  نظرهــای 
ــت و  ــن اهمی ــرای تعیی ــدند ب ــایی ش ــافی شناس اکتش
ــورد  ــهر م ــدر خرمش ــا در بن ــرد آن ه ــن عملک همچنی
آزمــون قــرار گرفتنــد. نتایــج ایــن آزمــون در جــدول 8 

ــت. ــده اس آم

جدول8: نتایج سنجش ارزش اهمیت و عملکرد عوامل مؤثر

 در گردشگری دریایی

مشخصه
)Ijk(اهمّیت)Pjk(عملکرد

 عوامل مربوط به
34444355334343دسترسی و آمدوشد

 عوامل اجتماعی ـ
54353442453433فرهنگی

 تسهیالت رفاهی ـ
44454452244243خدماتی

44555342434544عوامل ایمنی و امنیتی

 امکانات و جاذبه های
45545453243333گردشگری

عــددی  ارزش  میانگیــن هندســی،  از  اســتفاده  بــا 
اهمیــت و عملکــرد بــرای مشــخصه کیفــی Jام بــه 

می شــود: محاســبه  زیــر  صــورت 

کــه در آن n تعــداد پاســخ دهندگان اســت. بــا محاســبه 
ارزش عــددی اهمیــت و عملکــرد بــرای تمــام عوامــل 

مذکــور، جــدول 9 اســتخراج می شــود.

جدول9: ارزش عددی اهمیت و عملکرد عوامل مؤثر در گردشگری دریایی

ارزش اهمیتمشخصهردیف
Ij

ارزش عملکرد
Pj

 عوامل مربوط به دسترسی1
و آمدوشد

3/8043/503

3/9273/306عوامل اجتماعی ـ فرهنگی2

4/2632/852تسهیالت رفاهی ـ خدماتی3

4/2243/589عوامل ایمنی و امنیتی4

 امکانات و جاذبه های5
گردشگری

4/5432/950

20٫76116/2مجموع

4٫15223/24میانگین حسابی
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ــدول  ــده در ج ــابی محاسبه ش ــن حس ــاس میانگی براس
9، ارزش آســتانه »اهمیــت« و ارزش آســتانه »عملکــرد« 
گردشــگری  در  مؤثــر  عوامــل  مشــخصه های  بــرای 
اســت.   3/24 و   4/15 برابــر  ترتیــب  بــه  دریایــی 
ــبه ارزش  ــل از محاس ــج حاص ــاس نتای ــن، براس همچنی
عــددی اهمیــت و عملکــرد، ماتریــس عملکرد ـ اهمیــت 

بــه صــورت شــکل 1 ســاخته می شــود.

شکل 1: ماتریس عملکرد ـ اهمیت عوامل مؤثر در گردشگری دریایی

بــا توجــه بــه ماتریــس عملکرد ـ اهمیــت، بایــد بــه 
ناحیــه »اینجــا تمرکــز کنیــد«، ناحیــه ای کــه در آن 
ــوده  ــف ب ــدر ضعی ــرد بن ــا عملک ــاال ام ــل ب ــت عوام اهمی
اســت، توجــه شــود. معیــار ســه و پنــج یعنــی تســهیالت 
رفاهــی ـ خدماتــی و امکانــات و جاذبه هــای گردشــگری 
در ایــن ناحیــه قــرار گرفته انــد کــه، بــا توجــه بــه اهمیــت 
بــاالی آن بــرای گردشــگران، بایــد بــه آن ها توجه شــود. 
پاســخ دهندگان  نظــر  از  ایــن مشــخصه ها  بنابرایــن، 
ــرد  ــا عملک ــوده، ام ــیار ب ــت بس ــران( دارای اهمی )کارب
ــا ایــن مشــخصه ها پاییــن اســت.  ســازمان در ارتبــاط ب
ــز  ــرای تمرک ــن مشــخصه ها ب به منظــور اولویت بنــدی ای
بــه  مشــخصه ها  وزن  بهبــود،  راهبرد هــای  ارائــه  و 

صــورت جــدول 10 محاســبه می شــود.

جدول10: اوزان عوامل قرارگرفته در ناحیه دوم

با توجه به جدول10، عامل امکانات و جاذبه های گردشگری 
ـ خدماتی دارد.  اولویت بیشتری به تسهیالت رفاهی 

نتیجه گیری 
پژوهــش حاضــر عوامــل مؤثــر در گردشــگری دریایــی در 
بنــدر خرمشــهر و همچنیــن تحلیــل اهمیــت ـ عملکــرد 
ــل را  ــرد. 41 عام ــایی ک ــی و شناس ــل را بررس ــن عوام ای

ــا  ــه ب ــی و مصاحب ــات میدان ــق، تحقیق ــات محق مطالع
خبــرگان و کارشناســان حــوزۀ گردشــگری و گردشــگری 
ــل  ــد. عوام ــایی کردن ــهر شناس ــدر خرمش ــی در بن دریای
مذکــور بــا اســتفاده از تحلیــل عاملــی اکتشــافی بــه پنــج 
دســته تقســیم شــدند. بدین ترتیــب، پنج متغیــر عوامل 
مؤثر در گردشــگری دریایی در بندر خرمشــهر شناســایی 
ــی،  ــهیالت رفاهی ـ خدمات ــد از تس ــه عبارت ان ــدند ک ش
عوامــل ایمنــی و امنیتــی، عوامــل اجتماعی ـ فرهنگــی، 
امکانــات و جاذبه   هــای گردشــگری و عوامــل مربــوط بــه 
ــهیالت  ــش تس ــا نق ــاط ب ــد. در ارتب ــی و آمدوش دسترس
در  دریایــی  گردشــگری  بهبــود  در  رفاهی ـ خدماتــی 
بنــدر خرمشــهر، شــیعه و علی پــور اشــلیکی )1389( 
ایــن  بــر  پاپاجورجیــو )2016( در تحقیقــات خــود  و 
متغیــر تأکیــد کرده انــد و ایجــاد تســهیالت رفاهــی و 
خدماتــی را باعــث بهبــود وضعیــت گردشــگری دریایــی 
دانســته اند. پاپاجورجیــو )2016( تأکیــد می کنــد کــه 
گرچــه گردشــگری دریایــی در دریــا انجــام می شــود، 
و،  می شــوند  ایجــاد  خشــکی  در  آن  زیرســاخت های 
بنابرایــن، بــر ایجــاد تســهیالت رفاهی و زیرســاخت های 
مناســب در ســاحل نیــز تأکیــد می کنــد. مدیــران بنــدر 
خرمشــهر بایــد درنظــر داشــته باشــند کــه فراهم کــردن 
تســهیالت رفاهــی و خدماتــی مثــل پاکیزگــی بنــدر 
خرمشــهر، وجــود هتل هــا و مهمان ســراهای مناســب، 
برقــراری  امــکان  خانــواده،  بــرای  تفریحــی  فضــای 
ــورهای  ــه و کش ــه منطق ــی ب ــگری دریای ــای گردش توره
مســافری  و  تفریحــی  کشــتی های  وجــود  همســایه، 
و مــواردی از ایــن قبیــل موجــب جــذب گردشــگران 
ــی  ــگری دریای ــعه گردش ــت توس ــدر و درنهای ــن بن ــه ای ب
موضــوع  ایــن  نیــز  پاســخ دهندگان  نظــر  می شــود. 
امنیتــی  و  ایمنــی  تأثیــر عوامــل  تأییــد می کنــد.  را 
تعیین کننــدۀ  عوامــل  از  نیــز  پاســخ دهندگان  ازنظــر 
رونــق گردشــگری دریایــی در بنــدر خرمشــهر بــود. 
انجام شــده توســط وو و  ایــن موضــوع در تحقیقــات 
چانــگ )2013( و شــیعه و علی پــور اشــلیکی )1389( 
نیــز تأییــد شــده اســت. ایــن پژوهشــگران در تحقیقــات 
ــتانه  ــار دوس ــگران و رفت ــی گردش ــت اجتماع ــود امنی خ
دریایــی  گردشــگری  بهبــود  در  را  منطقــه  بومیــان 
مؤثــر دانســته اند. امنیــت و گردشــگری پارامترهــای 
معادلــه ای هســتند کــه نســبتی مســتقیم و ارتبــاط 
تنگاتنگــی بــا هــم دارنــد. اصــواًل تــا امنیــت برقــرار 
ــخن گفتن  ــت و س ــد گرف ــکل نخواه ــفری ش ــد، س نباش
ــن  ــت مهم تری ــود. امنی ــد ب ــوده خواه ــگری بیه از گردش
عامــل در تدویــن راهبرد هــای توســعه گردشــگری در 
جهــان به شــمار مــی رود. امنیــت و ایمنــی همــواره 
ــرای ســفر و گردشــگری اســت، امــا  دو شــرط ضــروری ب
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ــتاوردهای  ــه دس ــت ک ــن اس ــرا ای ــون  وچ ــت بي چ واقعی
ایمنــی و امنیــت در دو دهــه گذشــته  در گردشــگری 
اهمیــت بیشــتری یافتــه اســت. بــا توجــه به ایــن مطالب 
و نظــر پاســخ دهندگان، مدیران بندر خرمشــهر بایســتی 
امنیــت و ایمنــی ایــن بنــدر را، چــه در ســاحل و چــه در 
محــدودۀ دریــا، فراهــم کننــد. بایــد بــه وضعیــت امنیــت 
هتل هــا و مراکــز اقامتــی بنــدر خرمشــهر، وجــود گــروه 
ــاحل  ــط س ــت محی ــواحل، وضعی ــات در س ــداد و نج ام
از نظــر امنیــت اجتماعــی و غیــره توجــه شــود. متغیــر 
بعــدی، کــه در ایــن تحقیــق عامــل مؤثــر در گردشــگری 
دریایــی شناســایی شــد، متغیــر عوامــل اجتماعــیـ  
فرهنگــی اســت. دهقان فــرد و قاســمی زاد )1396( یکــی 
از موانــع توســعه نیافتگی گردشــگری را موانــع فرهنگــی 
می داننــد کــه بــرای بهبــود گردشــگری بایــد ایــن موانــع 
برداشــته شــوند. همچنیــن، اکرمــی و حســینی اصیــل 
)1394( و وو و چانــگ )2013( نیــز بــر نقــش عوامــل 
فرهنگــی و اجتماعــی در بهبــود گردشــگری دریایــی 
ــرای توســعه گردشــگری بایــد توجــه  ــد. ب تأکیــد کرده ان
خاصــی بــه مســئله فرهنــگ شــود. از مهم تریــن عوامــل 
در بحث توســعه گردشــگری در کشــور عوامــل فرهنگی و 
اجتماعــی اســت. وجــود ویژگی هــای فرهنگــی متفــاوت 
می توانــد زمینــه جــذب گردشــگران بســیاری را فراهــم 
کنــد. وجــود بازارهــای ســنتی و محلــی خرمشــهر، 
ــود آداب و  ــگران، وج ــه گردش ــه ب ــردم منطق ــرش م نگ
ــل،  ــن قبی ــواردی از ای ــوع و م ــن و متن ــی، که ــوم غن رس
کــه بیان کننــدۀ زندگــی اجتماعــی و فرهنگــی مــردم  
ــور  ــب حض ــد موج ــتند، می توان ــهر هس ــه خرمش منطق
گردشــگران فراوانــی در ایــن منطقــه گــردد، همچنان کــه 
نتایــج تحقیــق ایــن موضــوع را تأییــد می کنــد. امکانــات 
و جاذبه هــای گردشــگری نیــز یکــی دیگــر از متغیرهایــی 
بــود کــه در ایــن تحقیق عامــل رونــق گردشــگری دریایی 
شناســایی شــد. اکرمــی و حســیني اصیــل )1394(، 
بریاندانــا و همــکاران )2018( و پاپاجورجیــو )2016( 
ــر  ــن متغی ــف ای ــاد مختل ــر ابع ــود تأثی ــات خ در تحقیق
را در گردشــگری دریایــی تأییــد کردنــد. جاذبه هــای 
گردشــگری، به طــور کلــی، بــه تمامــی ویژگی هــای 
منطقــه ای گفتــه می شــود کــه می تواننــد افــراد را بــرای 
مقاصــد مختلــف از جملــه مقاصــد تجــاری و بازرگانــی، 
فرهنگــی،  مقاصــد  ســرگرمی،  و  تفریحــی  مقاصــد 
یادگیــری و آموزشــی جــذب کننــد و، عالوه بــر ایــن 
جــذب، بــرای حفــظ و پایــداری ویژگی هــای آن منطقــه 
و فراهم کــردن منافــع و مصالــح برای ســاکنان آن منطقه 
مفیــد باشــند. اهمیــت جاذبه های گردشــگری و توســعه 
آن به منزلــه یکــی از مهم تریــن منابــع درآمــد هــر کشــور 
آشــکار اســت. طبــق نتایج تحقیــق، جاذبه هــا و امکانات 

گردشــگری نقش مؤثــری در توســعه گردشــگری دریایی 
دارنــد. بنــدر خرمشــهر نیــز دارای پتانســیل بســیاری در 
ــی در  ــای بین الملل ــود تاالب ه ــت. وج ــه اس ــن زمین ای
منطقــه، وجــود نخلســتان های خرمــا و صنایــع کشــت 
وجــود  ارونــد،  آزاد  منطقــه  در  واقع شــدن  نیشــکر، 
حیوانــات و موجــودات دریایــی در منطقــه، برخــوداری 
ــار  از مکان هــای مذهبــی و تاریخــی در بنــدر، وجــود آث
ــی در  ــهم مهم ــد س ــره می توان ــه و غی ــگ در منطق جن
ــد.  ــته باش ــاحلی داش ــی و س ــگران دریای ــذب گردش ج
مدیــران بنــادر بایســتی ایــن مــوارد را بــرای توســعه 
گردشــگری دریایــی مدنظــر قــرار دهنــد. درنهایــت، 
آمدوشــد  و  دسترســی  بــه  مربــوط  عوامــل  متغیــر 
ــای  ــایر متغیره ــار س ــه، در کن ــت ک ــری اس ــر دیگ متغی
ــی  ــگری دریای ــت گردش ــود وضعی ــث بهب ــده، باع ذکرش
و چانــگ )2013(،  وو  بنــدر خرمشــهر می شــود.  در 
ــور  ــیعه و علی پ ــل )1394( و ش ــینی اصی ــی و حس اکرم
مناســب  زیرســاخت های  ایجــاد   )1389( اشــلیکی 
بــرای دسترســی بهتــر بــه مــکان گردشــگری موردنظــر را 
عاملــی تعیین کننــده در گردشــگری دریایــی می داننــد. 
زیرســاخت های  و  حمل ونقــل  اهمیــت  بــر  آن هــا 
ــره  ــاده ای و غی ــی، ج ــات ریل ــل امکان ــه آن مث ــط ب مرتب
ــه  ــک منطق ــه ی ــد ب ــهیل رفت وآم ــد. تس ــد کرده ان تأکی
می توانــد عامــل اساســی در توســعه گردشــگری در 
ــژه  ــف، به وی ــق مختل ــران مناط ــد. مدی ــه باش آن منطق
مناطــق دریایــی و ســاحلی، بایــد بــه ایــن موضــوع 
توجــه کننــد و زیرســاخت های الزم را به منظــور تســهیل 
ــهر،  ــدر خرمش ــد. بن ــم کنن ــگران فراه ــد گردش آمدوش
به دلیــل برخــورداری از راه هــای جــاده ای، هوایــی، 
ریلــی و دریایی، پتانســیل الزم برای توســعه گردشــگری 
ــه  ــی ب ــل دسترس ــخ دهندگان عام ــی را دارد. پاس دریای
امکانــات رفت وآمــدی را در توســعه گردشــگری دریایــی 
ــهر  ــدر خرمش ــران بن ــن، مدی ــته اند. بنابرای ــر دانس مؤث

ــه ایــن مــورد نیــز توجــه الزم را داشــته باشــند. بایــد ب
ـ اهمیــت نشــان داد کــه دو عامل  نتایــج تحلیــل عملکــرد 
ــای  ــات و جاذبه ه ــی و امکان ـ خدمات ــی  ــهیالت رفاه تس
گردشــگری در ناحــیۀ دوم ایــن ماتریــس قــرار می گیرند 
)بعــد اینجــا تمرکــز کنیــد(. در ایــن ناحیــه عواملــی قــرار 
می گیرنــد کــه از لحــاظ اهمیــت دارای اهمیــت زیــاد 
ــتند.  ــی هس ــرد پایین ــرد دارای عملک ــاظ عملک و از لح
همچنیــن اولویت بنــدی ایــن دو عامــل نشــان داد کــه 
ــرای گردشــگران  ــات و جاذبه هــای گردشــگری ب امکان
درنتیجــه،  اســت.  برخــوردار  باالتــری  اولویــت  از 
و  عامــل  دو  ایــن  بایــد  بنــدر خرمشــهر  مســئوالن 
را  گردشــگری  جاذبه هــای  و  امکانــات  به خصــوص 
ــرای جــذب تعــداد بیشــتر گردشــگران مدنظــر قــرار  ب
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دهنــد و تالش  هــای خــود را بــر بهبــود ایــن عوامــل 
ــد. ــز کنن متمرک

پیشنهادها و راهکارها
ــات و جاذبه هــای گردشــگری  ــه تأثیــر امکان ــا توجــه ب ب
در توســعه گردشــگری دریایــی، بایــد تــالش شــود 
گردشــگری،  جــذاب  آثــار  معرفــی  عالوه بــر  تــا، 
توســعه  و  ســاخت  بــرای  الزم  ســرمایه گذاری های 
شــود.  انجــام  گردشــگری  امکانــات  و  جاذبه هــا 
مثــل  فراوانــی  جاذبه هــای  دارای  خرمشــهر  بنــدر 
برخــورداری از آب وهوایــی مناســب در فصــل بهــار و 
ــه کارون وســط شــهر خرمشــهر،  پاییــز، وجــود رودخان
وجــود  منطقــه،  در  بین المللــی  تاالب هــای  وجــود 
نیشــکر،  کشــت  صنایــع  و  خرمــا  نخلســتان های 
واقع شــدن در منطقــه آزاد ارونــد، وجــود حیوانــات 
از  برخــوداری  منطقــه،  در  دریایــی  موجــودات  و 
وجــود  و  بنــدر  در  تاریخــی  و  مذهبــی  مکان هــای 
جــذب  امــکان  کــه  اســت  منطقــه  در  جنــگ  آثــار 
مدیــران  می آورنــد.  فراهــم  را  زیــادی  گردشــگران 
گردشــگری بنــدر بایــد بــه ایــن مــوارد توجــه کننــد 
درســت  اســتفادۀ  و  جاذبه هــا  ایــن  بهبــود  بــرای  و 
تــالش  بــرای جــذب گردشــگران دریایــی  از آن هــا 
بهبــود  بــرای  و  بیان شــده  مــوارد  عالوه بــر  کننــد. 
ــل  ــواردی مث ــد م ــش، بای ــده در پژوه ــل مطرح ش عوام
هماهنگــی بیــن ســازمان های گردشــگری بــا دیگــر 
ارگان هــا و مشــارکت دادن مــردم در امــر تصمیم گیــری، 
اســتفاده از مدیــران تحصیل کــرده و آگاه بــه مســائل 
گردشــگری در رأس امــور تصمیم گیــری و اجرایــی، 
راه انــدازی بانــك اطالعــات گردشــگری و بهره گیــری 
ــه داری و  ــظ و نگ ــی، حف ــای محل ــان و بلده از راهنمای
بازســازی مناطــق مختلــف طبیعــی و سرســبز به منظور 
بخــش  پایــدار، ســرمایه گذاری مناســب در  توســعه 
برقــراری  بــرای  بومــی  فرهنگــی و آموزشــی مــردم 
ــنواره ها  ــزاری جش ــا برگ ــگران ب ــب گردش ــه مناس رابط
ــه  ــاخت های منطق ــود زیرس ــترده، بهب ــات گس و تبلیغ
به خصــوص سیســتم ارتباطــی و شــبکه  راه هــا، تقویــت 
تبلیغــات و فعالیــت آگاه ســازی درخصــوص شناســاندن 
قابلیت هــای اکوتوریســتی منطقــه و تغییــر ذهنیــت 
فرهنگــی  امنیتــی،  وضعیــت  پیرامــون  گردشــگران 
و بهداشــتی منطقــه، تدویــن برنامه هــای آموزشــی و 
تأســیس مرکــزی آمــوزش به منظــور آمــوزش افــراد بــرای 
ورود بــه ایــن صنعــت و همچنین آشــناکردن کارشناســان 
و مدیــران ســازمان های مرتبــط بــا جدیدتریــن تحــوالت 
ــه  ــاه از منطق ــای کوت ــه فیلم ه ــگری، تهی ــت گردش صنع

موردمطالعــه و پخــش آن از طریــق ســیمای اســتان 
و ســیمای سراســری و ارســال آن بــه جشــنواره های 
منطقــه ای و ملــی و، در صــورت امــکان فراملــی، تبلیغات 
بــرای شناســاندن جاذبه هــای جهانگــردی به گردشــگران 
بین المللــی و داخــل از طریــق چاپ و انتشــار پوســترهای 
مختلــف از مناظــر شــهر و بهبــود تأسیســات و تســهیالت 
اقامتــی و پذیرایــی و ایجــاد اردوگاه هــای اقامتــی موقــت 
ارزان قیمــت در مناطــق بکــر و طبیعــی بایــد مــورد توجــه 

ــد. ــرار گیرن ق
پژوهشــگران در هــر تحقیقــی بــا محدودیت هایــی روبه رو 
بــه  می تــوان  تحقیــق  محدودیت هــای  از  هســتند. 
محدود بــودن فعالیــت گردشــگری بــه فصل                                                                                                                                                                       هــای خاصــی 
از ســال در بنــدر خرمشــهر اشــاره کــرد. بی عالقگی برخی 
گردشــگران بــه پاســخگویی بــه پرســش نامه و همچنیــن 
ســاکن نبودن آن هــا در محلــی خــاص نیــز باعــث صــرف 

هزینــه و زمــان بســیاری از ســوی پژوهشــگران شــد.
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