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   چكيده

باشد كه همواره مي جهان مختلف مناطق در اجتماعي –توسعه گردشگري، يكي از رويكردهاي ايجاد تحول اقتصادي 

مورد توجه پژوهشگران و برنامه ريزان قرار دارد. در اين راستا استان بوشهر به جهت دارا بودن منابع بالقوه گردشگري، 

مندي از منافع اقتصادي (اشتغال، درآمد، تحصيل ارز و ...) تواند ضمن بهرهبرخورداري از موقعيت ممتاز جغرافيايي و...مي

جتماعي، سياسي و فرهنگي نيز به نفع ساكنان منطقه و كشور برخوردار گردد. هدف اصلي اين پژوهش، هاي ااز فرصت

آن است تا دريچه اي نو براي آمايش و توسعه گردشگري استان بوشهر ايجاد كرده و ضمن پرهيز از چند پارچگي، موازي 

هاي موجود پرداخته و بتوان با برنامه فرصت كاري، خأل فعاليتي، بخشي نگري گردشگري و... به تقويت نقاط قوت و

هاي موجود منطقه را مبدل به فرصت و قوت نموده و زمينه توسعه  فراهبردهاي مدبرانه، تهديدها وضع ريزي و تدوين

اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي و سياسي منطقه و كشور را فراهم كرد. در پژوهش حاضر روش تحقيق بكار برده شده 

آمده مبين اين واقعيت است كه استان بوشهر نتايج بدست   SWOTمدل تحليل بر اساس باشد؛ ي ميتحليل  -توصيف

هاي طبيعي و تاريخي، ها از جمله موقعيت جغرافيايي، وسعت، تنوع منابع و جاذبهعلي رغم برخورداري از قوتها و فرصت

ها و تهديدهاي مختلفي همچون، كمبود زيرساختهاي فرهنگي، چشم اندازهاي زيبا، جنگلهاي حرا و... گرفتار ضعف

  گردشگري، ضعف تبليغات، چند پارچگي مديريت، تبليغات سوء جهاني است. 

  

 SWOTواژگان كليدي: توسعه گردشگري، نواحي ساحلي، خليج فارس، تكنيك 

 

 



 2، شماره1، دوره1397جغرافيا و روابط انساني، پاييز                    

 

369 

 

  مقدمه

هاي كشور خود هستند از توانمنديدر حال حاضر اغلب كشورهاي جهان در رقابتي تنگاتنگ و نزديك، در پي بهره گيري 

ترين شكل ممكن به اشتغال تا بتوانند سهم بيشتري از درآمد ناشي از صنعت توريسم را به خود اختصاص دهند و به ساده

). جذابيت آثار مثبت گردشگري به ويژه در بعد اقتصادي آن به گونه 1: 1386زايي بپردازند(موالي هشتجين و خوشنود، 

ياري از كشورهاي جهان خصوصاً كشورهاي در حال توسعه را به خود جلب نموده است)ابراهيم زاده و اي است كه بس

). اين صنعت عالوه بر درآمدزايي، ارز آوري، اشتغالزايي و تبادل فرهنگها، سهمي را در بين فعاليتهاي 1384همكاران، 

). در واقع توسعه يا ارتقاء 1: 1389و مصدق،  اقتصادي جهان، از جمله صادرات به خود اختصاص داده است(ميركتولي

گردشگري عالوه بر ايجاد شغل، درآمد، و وصول ماليات همچنين فرصتي را براي توسعه زير ساختهاي محلي ايجاد ميكند 

).Untong et al, 2007 (  

ه رشد جهان، ترين صنايع رو بدر عصر حاضر، گردشگري و اقتصاد گردشگري در حال تبديل شدن به يكي از سريع

ترين اركان اقتصادي جهان و نيز از مفاهيم، اشكال و اركان توسعه پايدار قلمداد ابزاري براي ايجاد درآمد ملي، از اصلي

) ايران به سبب وجود جاذبههاي فراوان طبيعي، تاريخي و فرهنگي در Rattanasuwongchai, 1998: 2ميشود .(

شود، ليكن وابستگي شديد درآمد ارزي به صادرات فرآوردههاي نفت و زمره مستعدترين كشورهاي جهان محسوب مي

گاز، موجب كم توجهي به اين فعاليت شده است. از اين روست كه تاكنون و به رغم پتانسيل باالي اين فعاليت، فعاليت 

ه بر پايين گردشگري سهم ناچيزي را در اقتصاد كشور به خود اختصاص داده است. دليل اصلي توسعه گردشگري، غلب

تواند اميدهايي را براي كاهش هاي جديد شغلي و تحوالت اجتماعي در جامعه است و ميبودن سطح درآمد و ارائه فرصت

). براي 1386،82اند، فراهم آورد( پاپلي يزدي و سقايي: فقر بخصوص در نواحي كه به نوعي دچار ركود اقتصادي شده

عوامل تأثيرگذار بر منابع و جاذبه هاي گردشگري در يك منطقه از ضروريات ها و رسيدن به اين مهم شناسايي ويژگي

هاي گردشگري در ايران رود. يكي از مناطق حائز اهميت از نظر دارا بودن پتانسيلتوسعه صنعت گردشگري به شمار مي

از: كيش، قشم، خارك،  مناطق ساحلي، بويژه خليج فارس است كه از جمله جزاير خليج فارس كه مسكوني هستند عبارتند

كيلومتر مرز  600فارس بيش از الرك، ابوموسي، تنب بزرگ، تنب كوچك، خارك و خاركو ميباشد. استان بوشهر با خليج

الجيشي و اقتصادي قابل توجهي برخوردار است. از  ذخاير نفتي و گازي مدفون در بستر دريايي دارد و از اهميت سوق

ميگو و انواع آبزيان خوراكي و صنعتي و از موقعيت استراتژيكي و شاهراه اقتصادي بودن خليج فارس گرفته تا ماهي و 

هايي است كه اين هاي زيباي دريايي حرا، جملگي بخشي از قابليتآن گرفته تا جزاير مركز توليد مثل الك پشتها و جنگل

در زمينه نفت و گاز، صيد و صيادي و تجارت و حمل  مندي مردم اين منطقه دارد. اما تا كنون تنهادريا براي استفاده و بهره
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و نقل از بخشي از توانمنديهاي خليج فارس بهره برداري شده است و از قابليت اصلي اين دريا كه گردشگري دريايي 

تر داشته باشد، غفلت شده است. از اين رو تحقيق حاضر با تواند درآمدي همپاي درآمد نفت و يا شايد فزوناست و مي

هاي موثر در توسعه صنعت گردشگري سعي در تقويت امكانات و كاهش معضالت، هدف بررسي تهديدها و فرصت

  صنعت گردشگري در نواحي ساحلي استان بوشهر دارد.

  مباني نظري

  تعريف گردشگري

وز تا چندي پيش شايد به گردشگري فقط از نگاه يك گرايش در يك رشته خاص مثل جغرافيا توجه ميشد ولي امر

گردشگر مفاهيم گسترده اي پيدا كرده و توجه به آن شده است در حدي كه امروزه از آن به عنوان فعاليت چهارم(در كنار 

) به معناي Tour) از كلمه تور (Tourism). لغت توريسم (2: 1386كشاورزي، صنعت، خدمات) نام برده ميشود(موحد، 

به معناي دور زدن، رفت و برگشت بين مبدأ و مقصد و چرخش دارد  Tournsگشتن اخذ شده كه ريشه در لغت التين 

 1993) در سال WTOكه از يوناني به اسپانيا، فرانسه و در نهايت به انگليس راه يافته است. سازمان جهاني توريسم (

از يك سال و توريسم هرگونه شكلي از سفر كه شامل اقامت حداقل يك شب و كمتر "كند توريسم را اينگونه تعريف مي

). گردشگري عبارت است از  فعاليتهاي جابجايي و اقامت swarbrook,1999,10شود ( دور از خانه باشد را شامل مي

فرد به محيطي غير از محيط هميشگياش به مدت كمتر از يك سال است و اهدافي چون تفريح، كار و.. را در برميگيرد 

)goeldner,2009:19هاي اوليه اين كردند. براي انسانخ با اهداف و مقاصد خاصي مسافرت ميها در طي تاري). انسان

حركت براي تأمين غذا و دوري از خطر و يافتن آب و هواي مناسب بود. با پيشرفت امكانات اين اهداف به سوي تجارت 

ان حد و مرزي براي توو تفريح سوق پيدا كرد؛ به طوري كه امروزه اين اهداف به حدي گسترده و پيچيده است كه نمي

). سير و سياحت و سفرهاي گردشگري، هر چند طبق يافته هاي باستاني و داده 31، 1379آن متصور شد(فيض بخش، 

هاي تاريخي پديده اي ديرپا و قديمي است و عمري به قدمت تاريخ و تمدن بشري دارد، اما ضرورت هاي زمان، همراه 

كه نياز به استراحت، تفريح و تمدد اعصاب، بيش از هر زمان ديگري در با توسعه و گسترش فناوري باعث شده است 
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). بنابراين با آغاز قرن بيستم، با توجه به دگرگوني هاي وسيعي كه در اوضاع 2، 1387اين عصر نمود پيدا كند(لي، 

ضاي پرهياهو و خسته اجتماعي، اقتصادي و صنعتي روي داد، گرايش به ايجاد تنوع در محيط زندگي يكنواخت و فرار از ف

اقتصادي و نياز مبرم مردم سرزمين ها و كشورها به يكديگر،  -كننده شهرها و شناخت جهان و گسترش ارتباطات سياسي

).در واقع 9، 1380موجبات شكوفايي جهانگردي و سير و سياحت به سبك و سياق كنوني را فراهم آورد(محالتي، 

اد اشتغال، كسب درآمد، دريافت ماليات بيشتر، جذب ارز، تقويت زير گردشگري به عنوان منبع جديدي براي ايج

تواند راهكارهاي ). صنعت توريسم مي1، 1387رود( كاظمي، هاي اجتماعي و عامل توسعه ساير صنايع به شمار ميساخت

شورها، اين ) بسياري از كOh, 2004, 39مناسب براي توسعه صادرات و كسب درآمدهاي دولتي كشورها داشته باشد.(

دانند (محالتي، صنعت پويا را به عنوان منبع اصلي درآمد، اشتغال، رشد بخش خصوصي و توسعه ساختار زير بنايي مي

هاي مختلف است كه به صورت زنجيره اي در جهت خدمات رساني ). در واقع گردشگري آميزه اي از فعاليت1، 1380

ها و روابط حاصل از تعامل گردشگران، عرضه كنندگان ي شامل تمامي پديدهگيرد. بنابراين گردشگربه گردشگران انجام مي

ها و جوامع ميزبان، در فرايند جذب و پذيرايي از  گردشگران ميباشد( و فروشندگان محصوالت گردشگري، دولت

)McIntosh,1995,9 .  

  دريايي -گردشگري ساحلي

هاي تفريح و هاي زيادي براي هدفاند كه فرصت كره زمينهاي ساحلي درياها بارورترين اكوسيستم-محدودههاي آبي

 يابد كه در مي ها زماني انعكاس ميباشند و اهميت اين محيط گردشگري ايجاد كرده و منبع عمد غذا و حمل و نقل مي

 يل ميكنند. توريسم ساحلي و دريايي جزئي از صنعت توريسم را تشك يابيم اكثر جمعيت دنيا در نقاط ساحلي زندگي مي

هاي محيطي دريايي، افراد به محلي دور از محل هايي است كه بخاطر جذابيتدهد.توريسم دريايي شامل آن دسته فعاليت

سكونت خود مسافرت ميكنند. در اينجا محيط دريايي به آنچه داراي آب شور و جزر و مد است اطالق ميشود. در اين 

شود.  هاي دريايي را هم شامل ميدند مدنظر نيست، بلكه فعاليتها در محيطتعريف تنها فعاليتهاي كه در دريا انجام ميگر

هاي حرفه اي موج سواري ها، تماشاي رقابتمثل ماهيگيري كنار ساحل، تماشا حيات وحش، راه رفتن روي صخره

)Orams,1999:96.(  
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  ارتباط بين فعاليتهاي گردشگري و محيط زيست ساحلي

گردي است. هاي طبيعتهاي انساني در قالب فعاليتزيستي، استفاده يل بروز مشكالت محيطهاي اخير يكي از دالدر سال

عنوان راهكاري براي گردشگري طبيعت پايدار مورد توجه است، از آنجا كه گردشگري امروزه، رفتار دوستانه با طبيعت به

آيد كه گردشگران ساحلي كه نگرش به نظر مي. هاي مجاور دريا در ايران، گردشگري ساحلي است غالب در استان

  دهند. زيستي بيشتري نشان ميزيستي باالتري دارند، رفتارهاي محيطمحيط

گيرد، مديريت محيط زيست در از آنجا كه شهرهاي مجاور دريا در ايام خاصي از سال مورد هجوم گردشگران قرار مي

از جمله راهكارهاي مورد توجه در گردشگري پايدار، ترويج  .است راستاي گردشگري پايدار در اين مناطق كامال ضرورت

هاي رفتار محيط زيستي مسووالنه است. براي فهم اينكه چگونه رفتارهاي زيست محيطي مسووالنه تشويق شود، تالش

گذرا  بسياري از طريق شناخت روابط پيچيده بين عوامل مختلف و رفتارهاي محيط زيستي صورت گرفته است. با نگاهي

گذاري شود كه شهرهاي ساحلي نيازمند سياستبه مناظر طبيعي و حتي غيرطبيعي شهرهاي گردشگرپذير مالحظه مي

ريزي و هاي ساحلي گردشگري پايدار مدنظر باشد، برنامهانداز آتي استانمناسب خود هستند. در صورتي كه در چشم

  .طلبديست را مياقدامات بيشتري نسبت به گردشگري توام با حفظ محيط ز

  :فعاليتها و تسهيالت گردشگري ساحلي1جدول شماره

  منطقه  

  

  خدمات /تسهيالت  فعاليتها

تاسيسات   خدمات عمومي  تسهيالت پشتيباني  غذاخوريها  اقامتگاه  انساني  طبيعي

  زير بنايي

باال دست 

  ساحل

  

  ديدن منظر -

  درشكه سواري -

  دوچرخه سواري -

  تماشاي پرندگان -

  خريد -

  غذاخوري-

  سالن موسيقي-

فروش انواع -

  نوشيدني

  ورزش -

هاي خانه-

  وياليي

  مهمانسرا -

  هتل-

  كنار دريا -

هاي خوابگاه -

  مشترك

  شبانه روزي-

مجتمعهاي 

  گروهي

هاي مغازه-

  محلي

  دوره گردها-

  هارستوران -

  غذاي ملل -

  چايخانه -

هاي مجتمع-

  خريد

مغازه هاي -

  صنايع محلي

  اماكن تفريحي-

  مغازه غواصي-

  بنگاه مسافرتي

  هاي اجارهمغازه

  تأمين آب-

  فاضالب-

  دفع زباله جامد-

  برق-

  مخابرات-

  جاده-

حمل و نقل -

  عمومي

  زهكشي-

  جاده-

  فرودگاه-

  راه آهن-

تپه هاي 

ي  ماسه

  ساحلي

  مطالعه-

  حمام آفتاب-

  شنا -

هاي  خانه-  ورزش-

كم  وياليي

  ارتفاع

  هاغرفه-

مغازههاي -

  محلي

  دوچرخه-

  موتورسيكلت-

  زمين بازي -

دوشهاي -

  سرپايي

  پارگينك -

  موج شكن-

  لنگرگاه -
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  دريانوردي -  

  هاي تفريحيقايق -

  موج سواري -

ماهيگيري با  -

  قالب

  

  برج نجات -  اسب سواري -  دوره گردها -

  توقفگاه قايق -

  دريايي

  

  غواصي با ماسك -

  غواصي با كپسول -

  ماهيگيري -

  قايق سواري -

            

  279:  1389شهركي، منبع:

  

  روش تحقيق:

تحليلي  -اي و روش بررسي توصيفي توسعه -كاربردي تحقيق،هاي مورد بررسي، نوع با توجه به ماهيت موضوع و مؤلفه

باشد. . اطالعات ميداني نيز از  مرتبط ميو كتب  ها نامهاست. ابزار جمع آوري اطالعات، مجالت معتبر و مرتبط، پايان

پرسشنامه مورد نياز بود كه   316باشد، كه با استفاده از فرمول كوكران تعداد  پرسشنامه و مصاحبه حضوري ميطريق 

تكميل گرديد، از  1394سال گردشگران داخلي و خارجي استان بوشهر در ايام عيد نوروز در سال  15توسط افراد باالي 

درصد باقي گردشگران از ساير استانهاي  21از استان فارس و  درصد 53درصد از استان بوشهر،  26نفر پاسخگو،  316بين 

، جهت تجزيه و تحليل اطالعات و ارائه راهبردها و راهكارهاي توسعه SWOTسپس از روش تحليلي كشور بودند. 

گردشگري بهرهگيري شده است. براي رسيدن به اين منظور، ابتدا محيط داخلي( نقاط قوت و ضعف) و محيط خارجي( 

ها و تهديدها) منطقه مطالعه گرديد و سپس فهرستي از نقاط قوت، ضعف داخلي و فرصتها و تهديدهاي خارجي فرصت

  شناسايي شد. در نهايت راهبردها و راهكارهاي اساسي مرتبط با منطقه ارائه گرديده است. 

SWOT )حروف چهار كلمه انگليس با معادل فارسي، قوتSTRENGTH)ضعف (WEAKNESS فرصت (

)OPPORTUNITY)و تهديد (THREATS ،زياري) تجزيه و تحليل 238: 1383) ميباشد .(SWOT  شناسايي نظامند

عواملي است كه راهبردها، بايد بهترين سازكاري زا با آنها داشته باشند. منطق رويكرد مذكور اين است كه راهبرد اثربخش، 

را به حداقل برساند. ابن منطق اگر درست به كار رود نتايج بايد قوتها و فرصتهاي سيستم را به حداكثر، ضعف و تهديدها 

) همچنين اين مدل 155: 1383بسيار خوبي براي انتخاب و طراحي يك راهبرد اثربخش خواهد داشت( پيرز و رابينسون، 
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ها و تهديدات برون سيستمي يكي از ابزارهاي استراتژيك تطابق نقاط قوت و ضعف درون سيستمي با فرصت

  ).192: 1382يسون و جان، است(هر

  

  موقعيت جغرافيايي خليج فارس

خليج فارس يا خليج پارس آبراهي است كه در امتداد درياي عمان و در ميان ايران و شبه جزيره عربستان قرار دارد. 

 آيد.كيلومتر مربع است، و پس از خليج مكزيك و خليج بودن سومين خليج بزرگ جهان بشمار مي233 000مساحت آن 

درجه طول شرقي واقع شده است. خليج فارس از  56الي  48درجه عرض شمالي و  30الي  23اين خليج در محدوده 

شرق از طريق تنگه هرمز و درياي عمان به اقيانوس هند و درياي عرب راه دارد، و از غرب به دلتاي رودخانه اروندرود، 

كارون به آن است، ختم ميشود. كشورهاي ايران، عمان، عراق، كه حاصل پيوند دو رودخانه دجله و فرات و پيوستن رود 

  عربستان سعودي، كويت، امارات متحده عربي، قطر و بحرين در كناره خليج فارس هستند.

  موقعيت جغرافياي استان بوشهر

ض شمالي دقيقه عر 16درجه و  30دقيقه تا  14درجه و 27كيلومتر مربع بين  27653استان بوشهر با مساحتي در حدود 

فارس قرار دارد . اين استان از شمال به استان دقيقه طول شرقي ، در جنوب ايران و در حاشيه خليج 6درجه و  50و

فارس و قسمتي از استان هرمزگان، از شرق به استان خوزستان و قسمتي از كهگيليويه و بوير احمد ، از جنوب به خليج

شهرستان 9بر اساس آخرين تقسيمات سياسي كشور ، استان بوشهر مشتمل بر فارس محدود است. فارس و از غرب به خليج

  آبادي داراي سكنه است. 706دهستان و  36شهر،  13بخش ،  17، 

  
  :موقعيت استان بوشهر در تقسيمات كشوري1نقشه شماره 



 2، شماره1، دوره1397جغرافيا و روابط انساني، پاييز                    

 

375 

 

  معرفي برخي از جاذبه هاي گردشگري ساحلي استان بوشهر

  مناطق حفاظت شده

بند، مند و منطقه حفاظت شده خارك و خاركو استان شامل چهار منطقه حفاظت شده حله، ناي هاي طبيعيزيستگاه

هاي باشد و بواسطه خشكساليهاي نادر و با ارزش گياهي و جانوري ميباشد. اين مناطق حفاظت شده داراي گونهمي

 آن اثرات كه است بوده مواجه...  و پرندگان مهاجرت و گياهان و  پياپي با خسارات قابل توجهي از جمله خشكي تاالب

 ساحلي مناطق مهمترين جمله از مناطق اين.ماند خواهد باقي بعد هايسال تا 1380 سال در مناسب بارندگي رغمعلي

  .ميباشند فارس خليج منطقه در گردشگر جذب

  منطقه حفاظت شده حله:

بند در كيلومتري شمال شرقي بوشهر، در حد فاصل جزيره شيف و روستاي كره 10هكتار در  42500وسعت اين منطقه 

هاي دور شهرستان بوشهر و در ساحل خليج فارس واقع شده است. پوشش گياهي آن شامل پوشش غني مرتعي در بخش

باشد. بخش وسيعي نيز تاالبي با ت ساحل ميزار در مجاورهاي شور دوست در اراضي شورهاز ساحل و پوشش بوته

هاي جانوري آن عبارت از شود. گونههاي گز و كهور در اراضي اطراف آن را شامل ميپوشش گياهان تاالبي و جنگل

  باشد. ها گونه پرنده مهاجر و گراز، شغال، گرگ و خرگوش ميپرندگان بومي از قبيل دراج، كوكرو ده

  بند:نايمنطقه حفاظت شده 

كيلومتري جنوب شرقي بوشهر در بخش مركزي كنگان واقع شده كه بصورت  320هكتار و در  19500وسعت اين منطقه 

متر در دريا پيش رفته و دو سوم آن در استان بوشهر و يك سوم آن در استان هرمزگان واقع شده  146اي با ارتفاع دماغه

ي با اراضي مشجر وسيع در دو سوم منطقه و يك سوم ديگر شامل بخش ااست. پوشش گياهي آن عبارت از پوشش علوفه

باشد. حوزههاي متعدد، جنگلهاي حرا، سواحل ماسهاي درخشان در بخشهاي اي مناسب مياي فاقد پوشش علوفهصخره

ند، شمالي و شرقي و سواحل صخره اي داراي حاشيه باريك ماسهاي جنوبي خليج و بخش غربي منطقه حفاظت شده نايب

درختان كهنسال انجير معابد در دماغه نايبند، دشت هموار بخش شمالي، دشتهاي مشجر و درههاي عميق و صخره اي در 

بخش جنوبي، بديعترين چشم اندازهاي طبيعي سواحل خليج فارس را يك جا گرد هم آورده است. وجود اين چنين 

يند تخمگذاري و جوجهĤوري الك پشتان دريايي كمياب مناظري، وجود تپههاي مرجاني جهت تفريح غواصان و حتي فرا

  كه در كمتر نقطهاي از سواحل صورت ميگيرد ميتواند سبب جلب گردشگران شود.
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  منطقه حفاظت شده مند:

كيلومتري بوشهر و در بخش بردخون از توابع شهرستان دير واقع گرديده  180هكتار و در  46700مساحت اين منطقه 

هكتار پوشش مرتعي در حاشيه  6000گذرد. پوشش گياهي آن شامل از حد شمالي اين منطقه مي است. رودخانه مند

هاي شوردوست در زار فاقد پوشش گياهي و بوتههزار هكتار شوره 40رودخانه مند در شمال و غرب منطقه و بيش از 

هاي جانوري آن باشد. گونهيهكتار پوشش ضعيف مرتعي در بخش شمال شرقي م 174جنوب منطقه در مجاورت دريا و 

  باشد.عبارت از آهو، شغال، گرگ، روباه، خرگوش و انواع پرندگان شكاري مي

  :خاركو و خارك شده حفاظت منطقه 

اي است. پوشش اي مرجاني و صخرهكيلومتري شمال غربي بوشهر واقع گرديده و جزيره 54هكتار و در  312وسعت آن 

باشد. شور ميهاي مرتعي از قبيل بهمن، خارشتر، جعجعه و چمنار ضعيف از گونهگياهي آن شامل پوشش مرتعي بسي

  باشد.رأس آهو و كالغ هندي مي 800هاي جانوري آن شامل حدود گونه

  تحليل و آزمون فرضيه 

هاي مختلف موثر بر كاهش جذب گردشگري در نواحي ساحلي استان بوشهر در اين قسمت به بررسي كمبود شاخص

ها امتيازي بر اساس طيف ليكرد از يك تا پنج در نظر ه شده است. براي اين منظور، براي هر يك از اين شاخصپرداخت

هاي مختلف گردشگران و مسئولين مربوطه توزيع گرديد. بررسي گرفته شد و سپس پرسشنامه هاي تهيه شده در ميان گروه

د آن است كه كمبود امكانات رفاهي و زير ساختي سبب كاهش مؤي  SPSSو آزمون فرضيه تحقيق با استفاده از نرم افزار

ها را ، نتايج حاصل از تجزيه و تحليل اين شاخص1شود جدول شمارهجذب گردشگر در نواحي ساحلي استان بوشهر مي

  نشان ميدهد.

نواحي ساحلي استان ): نتايج  بررسي اثرات كمبود امكانات رفاهي و زير ساختي در كاهش جذب گردشگر در 1جدول شماره (

  بوشهر

  هافراواني داده

  درجه

  معنا داري

Chi 

square  
  هاشاخص  بسيار زياد  زياد  متوسط  كم  بسيار كم  ميانگين  معيار انحراف

  امكانات حمل و نقل  12,5  18  23  26  20,5  1,82  1,308  10,10  0,039
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براي دسترسي به آب آشاميدني   10,5  19,5  23  24  23  1,71  1,302  18,45  0,001

  گردشگران

  هاي بهداشتيوضعيت سرويس  9  15,5  31,5  24  20  1,46  1,212  28,95  0,000

0,000  38,75  1,172  1,37  9,5  15.

5  

  هاي مراكز اقامتيويژگي  16  24  35

0,003  16,35  1,247  1,55  17,5  23.

5  

  وضعيت راه هاي ارتباطي  11  20  28

  سرمايه گذاري بخش خصوصي  10  12,5  25  28  24  1,58  1,258  26,95  0,000

0,000  49,10  1,163  1,35  28  31.

5  

حمايت مسئوالن دولتي از   5,5  11,5  23,5

  هاي گردشگريطرح

  منبع: يافته هاي تحقيق

)، دسترسي به آب آشاميدني براي 1,82)، امكانات مربوط به حمل و نقل با ميانگين(1بر اساس جدول شماره (

)، وضعيت 1,37هاي و امكانات مراكز اقامتي ()، ويژگي1,46هاي بهداشتي در منطقه ()، وضعيت سرويس1,71گردشگران(

هاي گردشگري حمايت مسئوالن دولتي از طرح) و 1,58)، سرمايه گذاري بخش خصوصي (1,55راه هاي ارتباطي (

تك متغيره جهت  x2)، در ميزان جذب گردشگر در نواحي ساحلي استان بوشهر تأثير داشته است. سپس از آزمون 1,35(

  ، نتايج اين آزمون را نشان ميدهد.2تاييد يا رد فرضيه استفاده شد.جدول شماره 

  ): نتايج آزمون فرضيه2جدول شماره (

  x2(كاي اسكور)   متغير

Chi- square  

  سطح معنا داري  درجه آزادي

  0,000  6  521,89  هاها و زمينهشاخص
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 0,000و سطح معنا داري برابر 6، درجه آزادي برابر با  521,89برابر با  x2مشخص است مقدار 2همانطور كه از جدول 

توان نتيجه گرفت كه كمبود امكانات رفاهي و زير ساختي در و سطح معنا داري مي x2باشد. بنابراين با توجه به مقدار مي

  باشد.كاهش جذب گردشگر در نواحي ساحلي استان بوشهر تأثيرگذار مي

  راهبردهاي مناسب توسعه گردشگري ساحلي استان بوشهر 

هاي مناسب توسعه گردشگري ساحلي در سواحل استان بوشهر، به شناخت عوامل به منظور ارائهي راهبرد ها و سياست

پردازيم. در اين راستا، راهبردها و ها ميها و فرصتها، تهديدها و بهبود قوتدر جهت رفع ضعف SWOTچهارگانه 

راهبرد بازنگري،  – 2هاي مناطق ساحلي هره گيري از برتريراهبرد تهاجمي مبتني بر ب -1راهكارهاي گردشگري ساحلي، 

هاي راهبرد تنوع كه تاكيد بر استفاده از قوت -3هاي پيش رو جهت رفع نقاط ضعف داخلي ترين فرصتجهت بيان مهم

دن آسيب ها جهت برطرف نموراهبرد تدافعي، به ارائه ديدگاه -4درون ناحيه اي جهت رفع تهديدات برون ناحيه اي دارد 

  پذيري گردشگري ساحلي ارائه گرديد. 

  )wنقاط ضعف (  )sنقاط قوت (  ابعاد

  

  

  اجتماعي

  و فر هنگي 

S1- وجود روحيه مهمان نوازي در ميان ساكنين شهرستان  

S2-   فرهنگ و آداب و رسوم محلي و سنتي در منطقه مانند

  موسيقي سنتي

S3-  وجود امنيت اجتماعي در منطقه  

  

W1-   وجود مشاركت قوي در بين مردمعدم  

W2-  نبود برنامه منسجم براي ترويج فرهنگ گردشگري  

W3-  كمبود مراكز خدمات رساني و رفاهي به گردشگران  

W4-    كمبود نيروهاي متخصص و آموزش ديده در بخش

  گردشگري

W5-    ضعف مراكز اطالع رساني و تبليغاتي درباره جاذبه هاي

  گرانگردشگري منطقه به گردش

W6-   كمبود عاليم اطالع رساني  

  

  

  اقتصادي

S4-   مستعد بودن استان جهت سرمايه گذاري و برنامه ريزي

  گردشگري

S5-   هاي ايجاد زمينه اشتغال و درآمد زايي براي گروه

  انساني موجود در استان

S6-  تنوع بخشيدن به مشاغل خدماتي  

S7-   هاي بخشكم سرمايه بر بودن اين صنعت نسبت به

  ديگر اقتصادي

W7- هاي دولتي كه موجب فرار سرمايه عدم همكاري سازمان

  ويژه بخش خصوصي از اين منطقه شده است

W8- كمبود بودجه مالي اختصاص يافته به بخش گردشگري  

  

  

  

  اكولوژيكي

S8-دارا بودن آب و هواي متبوع و دل پذير  

S9-    وجود چشم اندازهاي زيبا و منحصر به فردS10-   

  وجود جنگلهاي حرا

S11-  مناظر طبيعي منحصر به فرد  

S12- وجود سواحل ماسهاي درخشان  

S13- چشم اندازهاي طبيعي سواحل  

W9- هاي ارتباطيضعف تاسيسات و راه  

W10-   عدم تاسيسات بهداشتي مناسب  كافي در مناطق

  گردشگري

W11-    كمبود مراكز اقامتي و پذيرايي مناسب براي اقشار

  مختلف
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S14- وجود تپههاي مرجاني جهت تفريح غواصان  

S15-  دارا بودن فضايي مناسب و آرام براي استراحت و

  گذران اوقات فراغت

تنوع بخشي و معرفي مناطق گردشگري منطقه به   -S16  نهادي

  گردشگران جهت ارتقاء گردشگري منطقه

S17-  حمايت مسئوالن از گردشگري  

W12-    فقدان ثبات در مديريتضعف مديريتي و  

W13-   هاي مناسبعدم وجود زير ساخت  

W14-   هاي منطقه از طرف عدم استفاده از تمامي توانمندي

  هاي مرتبطسازمان

  
  )Tنقاط تهديد (  )Oنقاط فرصت (  ابعاد

  

  

  اجتماعي

O1-  تبادالت اجتماعي بين گردشگران و ساكنان شهر و

  ارتقاء سطح فرهنگي

O2-   نابرابر اجتماعي و گسترش عدالت اجتماعيكاهش  

O3-  جذب نيروهاي تحصيل كرده در بخش گردشگري  

O4-  ارائه محصوالت فرهنگي و گردشگري منطقه  

  

T1- عدم مشاركت مردم محلي در پروژه هاي گردشگري  

T2- از بين رفتن آداب و سنن محلي  

T3-  ازدياد تخلفات اجتماعي با ورود گردشگران  

  

  اقتصادي

O5- هاي خارجيامكان جذب سرمايه گذاري  

O6- اشتغال زايي و ايجاد درآمد ارزي براي كشور  

O7-  هاي گذشتهافزايش شمار گردشگران نسبت به سال  

  

T4- نبود بودجه كافي جهت گسترش صنعت توريسم  

T5- افزايش قيمت زمين و مسكن  

T6- تعداد كم رقباي فعال در زمينه گردشگري  

  

  

    

  كياكولوژي

O8-  قابليت تبديل شدن به يك قطب گردشگري  

O9-  شناسايي بهينه صنايع و استعداد هاي اكولوژيكي  

O10-  وجود مراكز تفريحي متعدد  

T7- رعايت نكردن اصول بهداشتي توسط گردشگران  

T8-  تهديدهاي زيست محيطي و ايجاد خسارت به آثار تاريخي و

  طبيعي

  

  نهادي

O11- در سطح استان نبود ترافيك سنگين  

O12-  هاي گردشگريحمايت از طرح  

T9-  كم آشنا بودن اين استان به عنوان يك مكان گردشگري  

T10-  عدم ارائه تسهيالت از سوي دولت جهت ارائه خدمات

  گردشگري

T11- عدم وجود سيستم حمل و نقل مناسب  
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   SWOTتحليل       

  ):Oها(فرصت

تبادالت اجتماعي بين گردشگران و  -1

  ساكنان شهر و ارتقاء سطح فرهنگي

كاهش نابرابر اجتماعي و گسترش عدالت  -2

  اجتماعي

جذب نيروهاي تحصيل كرده در بخش  -3

  گردشگري

  ارائه محصوالت فرهنگي و گردشگري منطقه -4

  هاي خارجيامكان جذب سرمايه گذاري -5

  ايجاد درآمد ارزي براي كشوراشتغال زايي و  -6

هاي افزايش شمار گردشگران نسبت به سال -7

  گذشته

  قابليت تبديل شدن به يك قطب گردشگري -9

شناسايي بهينه صنايع و استعداد هاي  -9

  اكولوژيكي

  وجود مراكز تفريحي متعدد -10

  نبود ترافيك سنگين در سطح شهر -11

  هاي گردشگريحمايت از طرح -12

  ):Tتهديدها(

عدم مشاركت مردم محلي در  -7

  پروژه هاي گردشگري

  از بين رفتن آداب و سنن محلي -2

ازدياد تخلفات اجتماعي با ورود  -3

  گردشگران

نبود بودجه كافي جهت گسترش صنعت  -4

  توريسم

  افزايش قيمت زمين و مسكن -5

  تعداد كم رقباي فعال در زمينه گردشگري -6

توسط رعايت نكردن اصول بهداشتي  -7

  گردشگران

تهديدهاي زيست محيطي و ايجاد  -8

  خسارت به آثار تاريخي و طبيعي

   

كم آشنا بودن اين استان به عنوان يك  -9

  مكان گردشگري

  عدم وجود سيستم حمل و نقل مناسب -10

عدم ارائه تسهيالت از سوي دولت  -11

  جهت ارائه خدمات گردشگري

  ):Sها(قوت

در ميان وجود روحيه مهمان نوازي  -7

  ساكنين شهرستان

  فرهنگ و آداب و رسوم محلي و سنتي در منطقه  -2

  وجود امنيت اجتماعي در منطقه -3

مستعد بودن شهرستان جهت سرمايه گذاري و  -4

  برنامه ريزي گردشگري

هاي ايجاد زمينه اشتغال و درآمد زايي براي گروه -5

  انساني موجود در سطح استان

  غل خدماتيتنوع بخشيدن به مشا -6

كم سرمايه بر بودن اين صنعت نسبت به  -7

  هاي ديگر اقتصاديبخش

  دارا بودن آب و هواي متبوع و دل پذير -8

  )SOراهبردهاي رقابتي/تهاجمي(

هاي محلي به معرفي فرهنگ و سنت -7

گردشگران از طريق تعامالت 

  اجتماعي 

سرمايه گذاري جهت تبديل شدن استان  -2

بوشهر به قطب گردشگري با توجه به دارا بودن 

فضايي مناسب و آرام براي استراحت و گذران 

  اوقات فراغت

كاهش نابرابر اجتماعي و گسترش عدالت  -3

ينه اشتغال و درآمد اجتماعي از طريق ايجاد زم

  هاي انسانيزايي براي گروه

  )STراهبردهاي تنوع(

تنوع بخشي به مراكز  -7

گردشگري  و معرفي مناطق 

گردشگران گردشگري منطقه به 

جهت تقويت استفاده از 

  هاي مردميمشاركت

تقويت روحيه رقابت در ميان رقباي  -2

فعال در زمينه گردشگري با توجه به مستعد 

بودن استان جهت سرمايه گذاري و برنامه 

  ريزي گردشگري

حمايت مسئوالن از گردشگري منطقه   -3

جهت كاهش تهديدهاي زيست محيطي و 

  تاريخي و طبيعي ايجاد خسارت به آثار
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  وجود چشم اندازهاي زيبا و منحصر به فرد -9

  وجود جنگلهاي حرا -10

  مناظر طبيعي منحصر به فرد  -11

  وجود سواحل ماسهاي درخشان -12

  سواحلچشم اندازهاي طبيعي  -13

  وجود تپههاي مرجاني جهت تفريح غواصان -14

دارا بودن فضايي مناسب و آرام براي استراحت  -15

  و گذران اوقات فراغت

تنوع بخشي و معرفي مناطق گردشگري منطقه  -16

  به گردشگران جهت ارتقاء گردشگري منطقه

  حمايت مسئوالن از گردشگري منطقه  -17

  

هاي گردشگري جهت تنوع حمايت از طرح -4

بخشي و معرفي مناطق گردشگري منطقه به 

  گردشگران جهت ارتقاء گردشگري منطقه

افزايش مراكز خدمات رساني جهت جذب  -5

گردشگر خارجي و وجود امنيت اجتماعي در 

  منطقه

ري منطقه جهت حمايت مسئوالن از گردشگ -6

  شناسايي بهينه صنايع و استعدادهاي اكولوژيكي 

استفاده از چشم اندازهاي زيبا و منحصر به  -7

فرد گردشگري و دارا بودن آب و هواي متبوع و 

  دلپذير جهت افزايش شمار گردشگران

تقويت ارائه تسهيالت از سوي دولت  -4

جهت ارائه خدمات گردشگري به 

گردشگران جهت تنوع بخشي و معرفي 

مناطق گردشگري منطقه به گردشگران 

  جهت ارتقاء گردشگري منطقه

ايجاد قوانين خاص از جمله جريمه  -5

مالي و ...  براي گردشگران جهت رعايت 

اده از وجود چشم اصول بهداشتي در استف

  اندازهاي زيبا و منحصر به فرد

تقويت سيستم حمل و نقل مناسب  -6

جهت دسترسي راحت گردشگران به منابع 

  آبي، مراتع و ارتفاعات

  ):Wها(ضعف

  عدم وجود مشاركت قوي در بين مردم -7

  نبود برنامه منسجم براي ترويج فرهنگ گردشگري-2

  به گردشگرانكمبود مراكز خدمات رساني و رفاهي -3

كمبود نيروهاي متخصص و آموزش ديده در بخش -4

  گردشگري

ضعف مراكز اطالع رساني و تبليغاتي درباره جاذبه -5

  هاي گردشگري منطقه به گردشگران

  كمبود عاليم اطالع رساني -6

هاي دولتي كه موجب فرار عدم همكاري سازمان -7

  سرمايه بويژه بخش خصوصي از اين منطقه شده است

كمبود بودجه مالي اختصاص يافته به بخش -8

  گردشگري

  هاي ارتباطيضعف تاسيسات و راه -9

عدم تاسيسات بهداشتي مناسب در مناطق -10

  گردشگري

كمبود مراكز اقامتي و پذيرايي مناسب براي اقشار  -11

  مختلف

  ضعف مديريتي و فقدان ثبات در مديريت-12

  هاي مناسبعدم وجود زير ساخت -13

  )WOراهبردهاي بازنگري(

بازنگري در  بودجه مالي اختصاص يافته  -7

به بخش گردشگري با توجه به كاهش 

نابرابر اجتماعي و گسترش عدالت 

  اجتماعي 

بازنگري در ايجاد تاسيسات بهداشتي مناسب  -2

توجه به وجود مراكز در مناطق گردشگري با 

  تفريحي متعدد در منطقه

بازنگري در جذب نيروهاي تحصيل كرده در  -3

بخش گردشگري جهت افزايش مشاركت در بين 

  مردم

هاي بازنگري در افزايش همكاري سازمان-4

  هاي خارجيدولتي جهت جذب سرمايه گذاري

تقويت برنامه هاي منظم جهت ترويج فرهنگ -5

  گردشگر داخلي و خارجيگردشگري در جذب 

بازنگري در شيوه هاي مديريتي جهت تبديل -6 

  شدن منطقه به يك قطب گردشگري

بازنگري جهت تربيت نيروهاي متخصص -7

جهت افزايش اشتغال زايي و ايجاد درآمد ارزي 

  براي كشور

  )WTراهبردهاي تدافعي(

تقويت برنامه هاي منسجم  -7

جهت ترويج فرهنگ گردشگري 

دن سايرين با جهت آشنا نمو

فرهنگ منطقه و جلوگيري در از 

  بين رفتن آداب و سنن محلي  

تقويت مديريت جهت كنترل تخلفات -2

  اجتماعي صورت گرفته با ورود گردشگران

افزايش بودجه مالي اختصاص يافته به -3

بخش گردشگري جهت افزايش تعداد رقبا 

  در بخش گردشگري

ب تقويت ايجاد زير ساخت مناسب متناس -4

با گردشگري جهت كاهش تهديدهاي 

زيست محيطي و ايجاد خسارت به آثار 

  تاريخي و طبيعي

تقويت تاسيسات و راه هاي ارتباطي -5

  هاي حمل و نقلجهت افزايش سيستم

جلوگيري از افزايش قيمت زمين و  -6

مسكن از طريق بودجه هاي مالي اختصاص 

  يافته و تقويت مديريت
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هاي منطقه از م استفاده از تمامي توانمنديعد-14

  هاي مرتبططرف سازمان

  

اصولي از  افزايش استفاده صحيح و-7

ها منطقه جهت تبديل شدن اين توانمندي

  استان به عنوان يك قطب گردشگري

  

  

  گيري  نتيجه

 اساسي، نيازهاي از يكي عنوان به فراغت اوقات به توجه معاصر، جوامع در پذيرفته صورت اجتماعي تحوالت مهمترين از

 اوقات گذران هاي شيوه از يكي عنوان به نيز گردشگري تحولي، چنين راستاي در. است فناوري سيطرة تحت زندگي در

 هاي بررسي. نهد مي برجاي جوامع معيشت و اقتصاد انساني، زيست محيط بر توجهي قابل تأثير و بوده مطرح فراغت

 انرژي و منابع از استفاده در صنايع ترين پرمصرف از يكي عنوان به خود نوع در گردشگري كه، است آن از حاكي علمي

 ديگر، سوي از. دهد ادامه خود رشد به رو روند به شدت همين با نيز آينده در كه رسد مي نظر به و شود، مي محسوب

 نقش ميان اين در و كشانده، رخت طبيعي محيط به باستاني هاي مكان محصور ميدان از گردشگري، دامنه كه است ها سال

 ارقام و آمار اساس بر طوريكه به. است يافته روزافزون اهميتي گردشگري، مقاصد مهمترين از يكي عنوان به سواحل

 سواحل هميشگي محبوبيت. است ساحلي گردشگري بخش به مربوط جهان مسافران بيشترين ، گردشگري جهاني سازمان

 فزاينده آگاهي ريزان، برنامه كه است شده سبب ها محيط اين شكننده ساختار كنار در آن، براي تقاضا حجم گستردگي و

 منافع حفظ هدف با پايدار، گردشگري به دستيابي منظور به و باشند، داشته مناطق اين در پايدار توسعه به نسبت اي

 غالبا كه هستند فضاهايي جمله از ساحلي نوارهاي. نمايند تالش محيطي، زيست منابع حفظ و گردشگري ارتقاء اقتصادي،

: شامل انساني هاي فعاليت بيشترين تجمع مركز نواحي، اين. دارند خود اطراف شهري مراكز و ها حوزه با ناگسستني پيوند

 عوامل وجود جهت به). Noronha, 2002: 42(هستند گردشگري نيز و سكونت گيري، ماهي انرژي، تجارت، بازرگاني،

 عموما گردشگري مقاصد است، شده واقع دريا و خشكي ميان باريكي فاصله در كه ساحلي، لبه يك در كننده محدود

 مي برجاي محيط كيفيت بر زيانباري آثار آن پي در و شود، مي واقع انساني هاي فعاليت از مضاعفي فشارهاي تأثير تحت

 از بيش شهرها، ساحلي لبه در ها فعاليت گسترش و ها كاربري توسعه روند بر نظارت و ارزيابي ضرورت بنابراين،. ماند

باشد استان بوشهر  داراي آثار و جاذبه هاي بسيار جالبي جهت جذب گردشگر داخلي و خارجي مي .يابد مي اهميت پيش

كه ساحلي بودن آن و همچنين مرزي بودن آن در جذب گردشگر خارجي و ارز آوري از طريق اين صنعت نيز موثر 

اشتغال، توزيع درآمد، آشنايي با باشد. در واقع گردشگري منطقه ضمن درآمد زايي براي ساكنين منطقه، سبب ايجاد مي

شود. با توجه به جاذبه هاي  باالي منطقه جهت جذب گردشگر  نيازمند توسعه اين صنعت و مديريت فرهنگ ديگر ملل مي
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هاي داخلي و خارجي منطقه است. در ها و ضعفباشد كه رسيدن به اين مهم نيازمند شناسايي قابليتصحيح و اصولي مي

هاي پيش رو در توسعه صنعت گردشگري در استان بوشهر ارائه ها، امكانات، تهديدات و فرصتوديتهمين راستا، محد

  گرديد.

  پيشنهادات

با توجه به پژوهش صورت گرفته در زمينه راهبردهاي مناسب براي توسعه گردشگري نواحي ساحلي خليج فارس(مطالعه 

  .موردي:سواحل استان بوشهر)، پيشنهادات زير مطرح ميگردد

بايد زمينه حضور بخش خصوصي را فراهم كرد تا با سرمايه گذاري آنان شاهد روند روبه رشد گردشگري •

  ساحلي در مناطق خليج فارس باشيم.

  هاي طبيعي و فراهم آوردن شرايط الزم براي جذب توريسم. هاي گردشگري منطقه، بويژه جاذبه معرفي جاذبه•

  براي گسترش مراكز خدماتي گردشگري .ارائه تسهيالت الزم به اهالي منطقه •

  هاي آسيب ديده.ها و زيستگاهبازسازي اكوسيستم•

  شناسايي عوامل آسيب رسان و سعي در رفع آنها در طراحي محيطي.•

  برقراري تعادل بين اهداف تفرجي و حفاظتي.•
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  منابع

گردشگري و چگونگي بهره گيري از آن در توسعه منطقه )، طرح جاذبه هاي 1384ابراهيم زاده ، عيسي، و همكاران ( -

  ن، زاهدان.بلوچستان و سيستاه نشگاداتحقيقاتي ح طراي سيستان به عنوان قطب فراموش شده، 

  )،گردشگري ماهيت و مفاهيم، تهران، سمت.1386پاپلي يزدي، محمد حسين و مهدي سقايي ( -

  مديريت راهبردي، اجراي كنترل، انتشارات سمت، تهران. 1383پيرز، جان و اي و ريچارد، رابينسون  -

  . مكتبها نظريها و مدلهاي برنامه و برنامهريزي منطقهاي انتشارات دانشگاه يزد، چاپ اول1383زياري، كامت اهللا  -

  )، صنعت جهانگردي در ايران و جهان؛ مدرسه عالي خدمات جهانگردي، تهران.1379فيض بخش، هوشنگ ( -
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