فصلنامه علمی-پژوهشی

شهای نو در جغرافیای انسانی
نگر 

سال دوازدهم ،شماره دوم ،بهار 9931

تحلیل و بررسی جغرافیای مرزی ایران در خلیجفارس
(مطالعه موردی :گردشگری)
عباس نجفی
دانشجوی دکترای جغرافیای سیاسی ،واحد گرمسار ،دانشگاه آزاد اسالمی ،گرمسار ،ایران

حیدر لطفی

1

دانشیار جغرافیای سیاسی و گردشگری ،واحد گرمسار ،دانشگاه آزاد اسالمی ،گرمسار ،ایران

پیروز مجتهد زاده
دانشیار جغرافیای سیاسی ،واحد علوم و تحقیقات تهران ،دانشگاه آزاد اسالمی ،تهران ،ایران

عزت اله عزتی
دانشیار جغرافیای سیاسی ،واحد علوم و تحقیقات ،دانشگاه آزاد اسالمی ،تهران ،ایران
تاریخ دریافت8931/01/ 09 :

تاریخ پذیرش9931/10/ 20 :

چکیده

بماندهترین و محرومترین مناطق هستند .توسعه نامتوازن
مناطق مرزی دورترین مناطق پیرامونی از مرکز میباشند ،به همین دلیل عق 
شهای اقتصادی ،اجتماعی ،اکولوژیکی و همچنین عدم تعادلهای منطقهای به این محرومیت منجر شده است .تجارت و مبادله
بخ 
کاال و انسان موتور رشد و توسعه کشورهاست و کشورهای درحالتوسعه برای پیشرفت الزم است به دنبال حضوری جدیتر در
شآفرینی در تجارت جهانی ،گسترش مبادالت بین مناطق مرزی است .با توجه به
شهای نق 
تجارت جهانی باشند .از جمله رو 
گستردگی و اهمیت مرزهای ایران در خلیجفارس ضرورت دارد که ساماندهی فضای مرزی ایران در این منطقه از لحاظ
یکند و
گردشگری مورد بررسی قرار گیرد .این مقاله چند متغیر اساسی یعنی مرزها ،قاچاق ،گردشگری را در کنار هم مطالعه م 
عرصه مورد مطالعه آن نیز جنوب ایران و مرزهای آبی خلیجفارس است .در این تحقیق از روش تر یک بی ،توصیفی -تحلیلی استفاده
شده است .برای جمعآوری اطالعات و دادههای مورد نیاز از بررسیهای اسنادی و کتابخانهای و مطالعات میدانی استفاده و با توجه
به اطالعات به دست آمده ،به بررسی جاذبهها ،امکانات ،خدمات و وضعیت کلی گردشگری در منطقه پرداخته ،سپس برای تجزیه
و تحلیل یافتهها از مدل  SWOTاستفاده شده است.
واژگان کلیدی :جغرافیای مرزی ،قاچاق ،گردشگری ،خلیجفارس.

( -1نویسنده مسئول) dr.lotfi.garmsar023@gmail.com
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مقدمه
بهای آزاد دسترسی دارد ،به ناچار دارای مرز دریایی است .مجمعالجزایرها مانند فیلیپین و
هر کشوری که به آ 
برخی از کشورهای جزیرهای مانند ایسلند ،صرفًاًا دارای مرز دریایی م 
یباشند .از نظر حقوقی ،قوانین حاکم بر
بهای
بهای ساحلی با قوانین حاکم بر خاک یک کشور متفاوت است ( .)Hafez Nia, 1992در بخشی از آ 
آ 
یگیرند ،کلیه حقوق آبها و
فاند و در داخل مرز دریایی هر کشور جای م 
بهای سرزمینی معرو 
ساحلی که به آ 
یشود
یهای سایر کشورها به رسمیت شناخته م 
ی ض ر ر کشت 
عمق دریاها متعلق به کشور مربوطه بوده ولی حق عبور ب 
( .)Mojtahedzadeh, 1974همچنین در بعضی مناطق دریایی مثل منطقه انحصاری-اقتصادی یا فالت قاره ،کشور
ساحلی تنها از بخشی از حقوق برخوردار است مانند استفاده از منابع زیر بستر دریا یا اکتشاف و استخراج نفت یا
ماهیگیری در این مناطق کشتیرانی سایر کشورها آزاد است ( .)Wilson, 1987بر اساس مقررات حقوق بینالملل از
جمله کنوانسیون سازمان ملل متحد درباره حقوق دریا و کنوانسیون ژنو راجع به دریای سرزمینی و منطقه نظارت،
مرز دریای سرزمینی ،معمو ًالًال به خط فرضیای گفته میشود که فاصلهای برابر با حداکثر دوازده مایل دریایی (هر
یشود) از خط مبدأ ساحل هر کشور دارد .این مرز برای منطقه
مایل دریایی امروزه معادل دقیقًاًا  ۱۸۵۲متر تعریف م 
نظارت  ۲۴مایل و برای مناطق فالت قاره و انحصاری اقتصادی  ۲۰۰مایل است .خط مبدأ معمو ًالًال خط ساحل در
پایی 
نترین حالت جزر در فصل بهار است که به خط مبدأ عادی نیز شهرت دارد ( Sabbagh Kermani and
.)Amiriyan, 2000
تجارت موتور رشد و توسعه کشورهاست و کشورهای درحالتوسعه برای پیشرفت الزم است به دنبال حضوری
شهای نقشآفرینی در تجارت جهانی ،گسترش مبادالت بین مناطق
یتر در تجارت جهانی باشند .از جمله رو 
جد 
یباشند ،به همین دلیل عقبماندهترین و محرومترین
مرزی است .مناطق مرزی دورترین مناطق پیرامونی از مرکز م 
مناطق هستند ( .)Sariolghalam, 1995توسعه نامتوازن بخشهای اقتصادی ،اجتماعی ،اکولوژی یک و همچنین عدم
تعادلهای منطقهای به این محرومیت منجر شده است .توسعه مناطق مرزی این امکان را به وجود م 
یآورد که از
هزینههای روانی و اقتصادی مهاجرت اجتناب شود و منابع طبیعی و تجهیزات سرمایهای و زیرساختهای اجتماعی
مورد بهرهبرداری قرار گیرد ( .)Mojtahedzadeh, 2000ی یک

از گامهای مؤثر برای نگهداشت جمعیت و ایجاد

اشتغال در مناطق مرزی ایجاد تجارت مرزی است که نتایج تحقیقات نشان از اثرات مثبت اقتصادی آن از جمله
افزایش اشتغال ،کاهش فقر ،افزایش درآمد و کاهش تمایل مهاجرت ساکنان مناطق مرزی به جاهای دیگر است .در
واقع اقتصاد مناطق مرزی خود م 
یتواند نقش اساسی در ترقی ،پیشرفت و توسعه اقتصادی ،بهبود استانداردهای
زندگی مردم ،توزیع مناسب درآمد و همگرایی اقتصادی نواحی مرزی داشته باشد و بستر تهیه مواد اولیه برای مراکز
تولیدی و همچنین دریچهای برای صادرات محصوالت تولیدی و فضایی راهبردی در فرایند توسعه کشور به شمار
م
یرود ( .)Hafeznia, 2006مجموع طول پيرامون و کرانههای ايران  1 873يك لومتر است كه شامل مرزها و کرانههای
آبي ،رودخانهای و خشكي است .از اين مقدار  00 27يك لومتر (حدود  31درصد) مربوط به کرانههای دريايي در
خلی 
جفارس ،درياي عمان و درياي مازندران است (افشار سیستانی .) 1386 ،مرزهاي رودخانهای ايران با همسايگان
برابر  0 83 1يك لومتر ( 20 /9درصد) ،مرزهاي خشكي با همسايگان برابر 4113

يك لومتر ( 47 /1درصد) و مرزهاي

تحلیل و بررسی جغرافیای مرزی363 ...

دریاچهای و باتالقي در حدود  88کیلومتر ( 1درصد) است ( .)Ezzati 2016خط مبدأ درياي سرزميني در
جفارس و درياي عمان در  25نقطه مشخص و بر روي نقشه پياده شده است .به موجب ماده كي
خلی 

قانون مناطق

دريايي ،حاكميت ايران خارج از قلمرو خشكي و آبهای داخلي و جزاير خود در خليج فارس و تنگه هرمز و
یشود ،گسترش م 
بهای متصل به خط مبدأ كه درياي سرزميني ناميده م 
درياي عمان ،بر منطقهای از آ 
ییابد ( Ezzati,
یپایان است که به سرزمینی بسیار جذاب برای گردشگران اروپایی و دیگر نقاط
 .)2005حاشیه خلیجفارس ثروتی ب 
یکنند
جهان تبدیل شده است اما بیشتر این گردشگران مقصد خود را چند کیلومتر دورتر از سواحل ایران انتخاب م 
یا اینکه همیشه تیمهای ورزشی ایران باید برای انجام بازیهای بینالمللی ساحلی به قسمت جنوبی این خلیج برود،
حال آن که امکانات گردشگری ایران از نظر تاریخی و اقلیم منطقه از دیگر همسایگانش بهتر و بیشتر بوده است.
سؤال اصلی مقاله این است که گردشگری چه نقشی در پیشرفت درونزای اقتصاد جنوب کشور ایفا م 
یکنند؟ در این
تحقیق از روش ترکیبی ،توصیفی -تحلیلی استفاده شده است .برای جمعآوری اطالعات و دادههای مورد نیاز از
بررسیهای اسنادی و کتابخانهای و مطالعات میدانی استفاده و با توجه به اطالعات به دست آمده ،به بررسی منطقه
پرداخته ،سپس برای تجزیه و تحلیل یافتهها از مدل  SWOTاستفاده شده است .برای این منظور محیط درونی (نقاط
تها و تهدیدها) منطقه مطالعه گردید و سپس برای تکمیل اطالعات به دست
قوت و ضعف) و محیط بیرونی (فرص 
آمده ،به وسیله پرسش نامه مرتبط نظرخواهی شد که با وزن دهی به موارد موردنظر به تکمیل ماتریس  SWOTو در
عآوری دادهها،
یهای مناسب جهت توسعه منطقه پرداخته شده است .بعد از جم 
نهایت به ارائه راهبردها و استراتژ 
حبندی
پردازش و تحلیل دادهها به وسیله نرمافزار  SPSSانجام شده و با استفاده از مدل تاپسیس رتبهبندی و سط 
پتانسیلهای گردشگری و قاچاق از نظر پاسخدهندگان صورت گرفته است .در ادامه فرضیات تحقیق بر اساس
تحلیل عاملی تأییدی مورد بررسی قرار گرفتهاند.
رویکرد نظری
جغرافیای سیاسی شاخهای از علم جغرافیا است که تأثیرپذیری و تأثیرگذاری سیاست و قدرت در محیط جغرافیایی
یدهد (Zeinabedin et
و به بیان دیگر ،تأثیر تصمیمات سیاسی بر محیط جغرافیایی را مورد کاوش و بررسی قرار م 

 .)al., 2012نقش ویژه جغرافیای سیاسی ،سازماندهی سیاسی فضا (هماهنگی قسمتهای مختلف) در سطح محلی،
یشود ( Camp and
ملی و منطقهای است؛ و امروزه در ایران این رشته به نام مطالعات منطقهای شناخته م 

 .)Harkaway, 2004ژئوپلیتیک که بهطور سنتی بر اساس اطالعات ،دیدگاهها و تکنیکهای جغرافیایی به مسائل
یشود .جغرافیای سیاسی پدیدههای
یپردازد ،یک نوع جغرافیای سیاسی کاربردی قلمداد م 
سیاست خارجی کشورها م 
سیاسی را در فضای درونی یک کشور مورد بحث قرار میدهد که بهطور سنتی شامل مفاهیمی مانند مرز ،ملت،
حکومت و سرزمین است ( .)Mojtahedzadeh, 2007واژهای است که درزمینههای متعدد و رشتههای گوناگون از
یشود .لیکن تکثر کاربرد واژه فضا به معنی
قبیل فلسفه ،جامعهشناسی ،معماری و شهرسازی بطور وسیع استفاده م 
برداشت یکسان از این مفهوم در تمام زمینههای فوق نیست ،بلکه تعریف فضا از دیدگاههای مختلف قابل بررسی
یرسد از این واژه وجود
یدهد با وجود درک مشترکی که به نظر م 
است ( .)Brzeinski Et al.1909مطالعات نشان م 
یخورد و این واژه از تعدد معنایی نسبتًاًا
دارد ،تقریبًاًا توافق مطلقی در مورد تعریف فضا در مباحث علمی به چشم نم 
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باالیی برخوردار است و تعریف مشخص و جامعی وجود ندارد که دربرگیرنده تمامی جنبههای این مفهوم باشد
یکند و ما را در تمام طول زندگی
( .)Appa, 1999فضا یک مقوله بسیار عام است .فضا تمام جهان هستی را پر م 
ینماید .اگر
احاطه کرده است و ...فضا ماهیتی جیوه مانند دارد که چون نهری سیال ،تسخیر و تعریف آن را مشکل م 
یکند و ناپدید م 
قفس آن به اندازه کافی محکم نباشد ،به راحتی به بیرون رسوخ م 
یشود (Bridge and Wood,
تهای
 .)2005فضا میتواند چنان نازک و وسیع به نظر آید که احساس وجود بعد از بین برود (برای مثال در دش 
یرسد) و یا چنان مملو از وجود سه بعدی باشد که به هر چیزی در حیطه خود
وسیع ،فضا کام ًالًال بدون بعد به نظر م 
مفهومی خاص بخشد .با اینکه تعریف دقیق و مشخص فضا دشوار و حتی ناممکن است ،ولی فضا قابل اندازهگیری
است ( .)Carmody and Owusu, 2007مث ًالًال یم یم یم  گوییم هنوز فضای کافی موجود است یا این فضا پر است.
یء را در خود جای دهد و یا از چیزی
نزدیکترین تعریف این است که فضا را خأل در نظر بگیریم که میتواند ش 
آکنده شود .نکته دیگری که در مورد تعریف فضا باید خاطر نشان کرد ،این است که همواره بر اساس یک نسبت که
ی که موقعیت مکانی شخص،
چیزی از پیش تعیین شده و ثابت نیست ،ارتباطی میان ناظر و فضا وجود دارد .بهطور 
فضا را تعریف میکند و فضا بنا به نقطه دید وی به صورتهای مختلف قابل ادراک است (.)Cohen, 2009
منطقه در برگیرنده تعدادی از کشورها است که به لحاظ جغرافیایی به هم نزدیک و در سیاست خارجی نیز از روابط
یشود که به لحاظ فرهنگی یا
یگوید منطقه از یک عرصه جغرافیایی تشکل م 
متقابل برخوردار باشد .جان کالین م 
فیزی یک

یدانند که از نظم جغرافیایی و
تجانس داشته باشند .دیوید ای .لیک منطقه را مجموعهای از کشورها م 

ویژگ 
یهای مشترک مانند سطح توسعه ،فرهنگ یا نهادهای سیاسی باهم در پیوند باشند ( .)Kawac, 2010خط
مرزی ،خطی اعتباری و قراردادی است که به منظور تحدید حدود یک کشور روی زمین و اسناد مرزی مشخص
یشود .خطوط مرزی میان کشورها گاهی به وسیله عوارض طبیعی مانند ژرفگاهها و میان آبها و گاهی با استفاده
م
از خطوط فرضی و قراردادی (مانند بخش عمدهای از مرز میان کانادا و آمریکا که برابر با مدار  ۴۹درجه است)
تعیین و توافق شده است ( .)Jong, 2008نواحی مرزی محدودههایی هستند که در آخرین حد قلمرو حاکمیت یک
یسازند .این نواحی به
کشور قرار دارند و نواحی داخلی یک کشور را از نواحی کشورهای آن سوی مرز متمایز م 
خاطر برخورداری از موقعیت جغرافیایی خاص و داشتن بازارچههای مرزی و مناطق آزاد تجاری و صنعتی و
قرارگیری در معرض تهدیدات از اهمیت خاصی برخوردارند (.)Harvey, 2003
لغت توريسم از كلمه تور به معناي گشتن اخذ شده كه ريشه در لغت التين  Tournsبه معناي دور زدن ،رفت و
برگشت بين مبدأ و مقصد و چرخش دارد كه از يوناني به اسپانيا ،فرانسه و در نهايت به انگليس راه يافته است
( .)Mane, 2006در گذشته به گردشگران سیاح نیز گفته میشد که در اصل واژهای عربی برگرفته از فعل سیاحت
بودهاست .سازمان جهانی گردشگری با توجه به تمامی تعاریف گردشگری که تا قبل از سال  ۱۹۹۴ارائه شده بودند
تهای فرد یا افرادی که به مکانی غیر از مکان عادی
در سال  ۱۹۹۵یک تعریف نهایی منتشر کرد :مجموعه فعالی 
زندگی خود مسافرت و حداقل یک شب و حداکثر یک سال در آنجا اقامت م 
یکنند و هدف از مسافرت آنان نیز
یشود بر این اساس کسانی که
گذراندن اوقات فراغت است .البته اهدافی نظیر اشتغال و کسب درآمد شامل آن نم 
شامل این تعریف م 
یشوند نیز گردشگر نامیده میشوند (.)Mercille, 2008
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واژه توریسم از کلمه تور به معنای گشتن اخذ شده که ریشه در لغت التین  turnsبه معنای دور زدن ،رفت و
برگشت بین مبدأ و مقصد و چرخش دارد که از طریق زبانهای فرانسه و انگلیسی به فارسی راه یافته است .معادل
فارسی آن گردشگری است ( .)Saouli, 2016افراد ثروتمند معمو ًالًال به اقصی نقاط جهان سفر میکنند تا شاهکارهای
گهای جدید آشنا شوند یا با غذاهای دیگر کشورها آشنا شوند.
هنری را ببینند ،زبانهای جدید بیاموزند ،با فرهن 
اصطالحات «توریسم» و «توریست» اولین بار در سال  ۱۹۳۷توسط جامعه ملل مورد استفاده قرار گرفتند .گردشگری
به سفر به خارج از کشور و با مدت زمان بیش از  ۲۴ساعت اطالق میشود ( .)Gelvin, 2018نظریه رشد درونزا بر
یدهد .بر اساس این نظریه
آن است که رشد اقتصادی به علت نیروهای درونی اقتصاد و نه عوامل بیرونی رخ م 
سرمایهگذاری در سرمایه انسانی ،نوآوری و دانش اثر قابل توجهی در رشد اقتصادی دارد .این نظریه با تمرکز بر
اثرات جانبی مثبت و اثرات سرریز حاصل از یک اقتصاد دانشبنیان به دنبال توسعه اقتصادی است (Haenle Et al.

تهای
 .)2018نظریه رشد درونزا در درجه اول ادعا میکند که در درازمدت نرخ رشد اقتصاد بستگی به سیاس 
تشویق تولید علم دارد .برای مثال یارانه برای تحقیق و توسعه یا آموزشوپرورش موجب افزایش نرخ رشد در برخی
از مدلهای رشد درونزا میشود چراکه انگیزهای برای نوآوری ایجاد میکند .در اقتصاد درونزا ،مقابله با قاچاق
یگیرد و با عنایت به آسی 
کاال ،به عنوان امری خطیر در دستور کار قرار م 
بهای این پدیده ،مقابله جدی با آن در
یگیرد ،در چنین اقتصادی ،واردات ب 
یربط قرار م 
صدر اولویت مردم و دستگاههای ذ 
یرویه حتی بهصورت مجاز نیز
به مثابه آفتی جدی برای کشور تلقی میشود و عموم مردم با اجتناب از خرید آن ،معادالت نظام عرضه و تقاضا را
یزنند که برای واردکنندگان خرید محصوالت خارجی با خسارات جدی همراه خواهد شد و به تبع
آنچنان بر هم م 
چنین رویکردی (وارد کردن محصوالت خارجی) جز در موارد خاص محلی از اعراب نخواهد داشت ( Holmquist

 .)and Rydqvist, 2016نظریهپردازانی که به مقوالت رشد و توسعه درونزا تـوجه کـردهاند به دو گروه تقسیم
ی رشد
یشوند .گروه اول که آندره گوندر فرانک از شاخصترین چهرههای آن است هیچ تـمایزی مـیان مبان 
م
یدهد کمترین
ک از مقوله رشد درونزا و بـرونزا ارائه مـ 
ل نیست .در تعریفی که گوندر فران 
درونزا و برونزا قائ 
یداند و
ی رشـد را سرمایهدارانه م 
ن راهـها 
یتوان یافت .او هر دوی ای 
ی نم 
نشانهای حاکی بر ارجحیت ی یک بر دیگر 
چ یک حاوی دورنمایی از رشد و توسعه بـرای کـشورهای جـهان سوم نیست .در کتابی
ازاینرو معتقد است که هی 
ی توسعه درونگرا و برونگرا که
به نام«سرمایهداری و توسعه نیافتگی در آمریکای التین» گوندر فرانک با نقد تـئور 
یشد ،م 
شهای مارکسیستی و هواداران اندیشههای سوسیالیستی آلنده مـطرح مـ 
اولی از سوی برخی گرای 
ینویسد:
ی را از توسعه نیافتگی رهایی بخشد»
چ نوع از توسعه سرمایهداری خواه درونگرا و خواهبرونگرا نمیتواند شیل 
«هی 
یهای
( .) Hiltermann, 2018امـروز آنـدره گـوندر فرانک در بخشی از نظریات خود تجدیدنظر کرده و به ارزیاب 
ت درونزا نه فقط با سرمایهداری بیگانه نیست بلکه با
جدیدی از تاریخچه سـرمایهداری رسـیده است .مناسبا 
پیوستن به بازار جـهانی نـیز منافات ندارد« :اگر این روزها اتحاد جماهیر شوروی و چین مایلاند تا تقسیمکار
بینالملل 
ی را بپذیرند ،این بدان معنا نیست که این کشورها اصل توسعه خود مرکزگرا را کنار نهادهاند» در ایـنجا دیگر
ی ایـ 
به نقد سیستم اجتماعی-سیاسی که سمیر امین همچون پوسته سیاس 
یکند،
ن سیستم اقتصادی معرفی مـ 
یکنیم که او جایگزینی احزاب و سازمانها و اصناف را با
نـخواهیم پرداخت و فقط به ذکر همین یک نکته اکتفا م 
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ی در کشوری که
یداند که هم مردمی بودن نظام اجتماع 
ی از جمله عواملی م 
اشکال پیش پا افتاده تشکالت مردم 
ن خواهد کرد .به زعم او این
یکند و هم موفقیت آن را تضمی 
استراتژی رشد درونزا را برگزیده است تأمین م 
تشکالت قادر خواهند بود که بر عادالنه بودن نـظام تـوزیع سود ناشی از تولید ارزش اضافی نظارت و کنترل کنند
(.)Balaguer and Gantavella-Jorda, 2002
محیط مورد مطالعه
خلیج فارس (به زبان فارسي و به عربی الخلیج الفارسی) در  24تا  30درجه و  30دقيقه عرض شمالي و  48تا 56
درجه و  25دقيقه طول شرقي از نصف النهار گرينويچ قرار دارد (.)Afshar Sistani, 2007

جفارس
(Source: (https://www.britannica.comنقشه  :1موقعیت جهانی و منطقهای خلی 

خلیج فارس امروزي بخش كوچكي از گستره آبي پهناوري است كه در روزگاران قديم خلیج فارس ناميده ميشد
زيرا در گذشته درياي پترس تمامي درياي مكران (عمان) و بخشي از اقيانوس هند را تا حدود رود سند در بر مي-
گرفته است ( .)Hafez Nia, 1992خلیج فارس امروزه به آبراهي تلقي میشود كه در امتداد درياي مكران (عمان)

قرار گرفته و با كشورهاي باستانی ايران و کشورهای عربی عربستان ،كويت ،قطر ،امارات ،بحرين ،عمان و عراق
مرز آبي مشترك دارد .وسعت آن بين  220تا  042هزار کیلومترمربع است يعني تقریبًاًا مساحتي نصف مساحت درياي
جفارس  3000کيلومتر است که بيشترين خط ساحلي را ايران دارا
خزر ( .)Mojtahedzadeh, 1976طول سواحل خلی 
است يعني از دهانه فاو گرفته تا تنگه هرمز جزو مناطق ساحلي ايران محسوب شده و بقيه خطوط ساحلي کشورهاي
جفارس را شامل م 
عربي حوزه خلی 
یشود ( .)Wilson, 1987بنابراين از  3000کيلومتر خط ساحلي  1722کيلومتر آن
از آن ايران است .طول خلی 
جفارس از عراق تا تنگه هرمز  0 00 1کيلومتر و عرض آن در بعضي جاها
جفارس در نقاط گوناگون مختلف است .در تنگه هرمز متوسط عمق
بين  001تا  300کیلومتر است .عمق خلی 
آب  001متر ،در اطراف جزيره هرمز  80متر ،در کل سواحل ايران  07متر و در سواحل جنوبي آن متوسط عمق آب
جفارس  35متر است (.)Sariolghalam, 1995
یرسد ولي به صورت کلي عمق متوسط آب در خلی 
به  15متر نم 
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خلیج فارس از شرق از طريق تنگه هرمز و درياي مكران (عمان) به اقيانوس هند راه دارد و از غرب به رودخانه
اروندرود در خوزستان ايران كه حاصل پيوند دو رودخانه دجله و فرات در عراق و الحاق رود كارون در ايران به آن
است ختم م 
یشود .طول خلیج فارس از تنگه هرمز تا آخرين نقطه پيشروي آن در جانب مغرب حدود 805

يك لومتر

است ( .)Pouya, 2019خلیج فارس به عنوان گرمترین پهنه آبي دنيا شناخته شده است و از نظر آب و هوایی شرایط
قترین نقطه آن  39متر در 15
خشک و نیمه استوایی دارد ،عریضترین بخش آن  081مايل است و عمی 

يك لومتري

تنب بزرگ و کمعمقترین بخش آن در غرب بين  01تا  30متر است .عمق كم خلیج فارس باعث شده است كه
خشكي مرتب به درون دريا پيشروي نمايد ( .)Mojtahedzadeh, 2000در عين شوري زياد آب 2 00 ،چشمه آب
شيرين در كف و  25چشمه كام ًالًال شيرين در سواحل اين دريا جريان دارد كه همگي از کوههای زاگرس يا پارس
بترین رودهايي
یگیرند ،اروند ،كارون ،دياله ،زاب ،جراحي ،مند ،دالكي و ميناب بزرگترین و پرآ 
ايران سرچشمه م 
هستند كه به خلیج فارس میریزند ( .)Moradi Nia et al., 2019گرماي هوا گاهي در تابستان  50درجه و برودت
آن در زمستان تا  3درجه گزارش شده است .بنادر يك ش ،بندرعباس ،خرمشهر ،دبي ،شارجه ،ابوظبي ،كويت ،بحرين،
دوحه و بصره ،خلیج فارس را به قطب اقتصادي و توريستي جهان تبديل كرده است .خلیج فارس از نظر ژئوپلیت كي ،
استراتژ كي  ،انرژي و همچنين تاريخ و تمدن ،كي

پهنه آبي مهم و منحصر به فرد در كل جهان محسوب میشود

(.)Hafeznia, 2006

جفارس
مترین بنادر خلی 
(Source: (https://www.biorxiv.orgنقشه  :2مه 

خلیج فارس امروزه با وسعتي در حدود 237473

يك لومتر مربع (اندازهگیری شده توسط مديريت هیدرو گرافی

سازمان جغرافيايي ايران ،سال  ) 1386پس از خلیج مکزیکو و خلیج هودسن سومین خلیج بزرگ جهان محسوب
م
یشود ( .)Ashouri and Mortezaie, 2018خلیج فارس با توجه به آنكه به اقيانوس هند راه دارد و به درياي مكران
قترین درياها (كه  39متر بيشترين عمق آن است) محسوب میشود و در رديف
نيز متصل است با این حال از کمعم 
درياهاي بالت كي

و خليج هودسن قرار دارد .اين در حالي كه عمق درياي مكران در برخي نقاط به  3000متر نيز

م
یرسد و عمق درياي سرخ هم از  0 00 1بيشتر است ( .)Akhbari, 2017ميانگين ژرفاي خلیج فارس  30متر است.
یشناخته است بر پايه نقشههای تكتون كي
اين پهنه آبي قدیمیترین دريايي است كه بشر آن را م 

خلیج فارس جزء

شهای نو در جغرافیای انسانی – سال دوازدهم ،شماره دوم ،بهار 9931
 863فصلنامه علمي  -پژوهشی نگر 

کانونهای زلزله خیز ايران است دانشنامه بريتانيكا در اين خصوص نوشته است آخرين حركتي كه خلیج فارس در
معرض آن قرار داشته و دارد عبارت است از باال آمدن تدريجی است زلزله در خلیج فارس و گاهي بسيار شديد
است (.)Dikshit, 1995
یافتهها
در این مقاله از روش ترکیبی ،توصیفی -تحلیلی استفاده شده است .برای جمعآوری اطالعات و دادههای مورد نیاز
از بررسیهای اسنادی و کتابخانهای و مطالعات میدانی استفاده و با توجه به اطالعات به دست آمده ،به بررسی
جاذبهها ،امکانات ،خدمات و وضعیت کلی گردشگری در منطقه پرداخته ،سپس برای تجزیه و تحلیل یافتهها از
تها و
مدل  SWOTاستفاده شده است .برای این منظور محیط درونی (نقاط قوت و ضعف) و محیط بیرونی (فرص 
تهدیدها) منطقه مطالعه گردید و سپس برای تکمیل اطالعات به دست آمده ،به وسیله پرسش نامه مرتبط با
گردشگری نظرخواهی شد که با وزن دهی به موارد موردنظر به تکمیل ماتریس  SWOTو در نهایت به ارائه
راهبردها و استراتژیهای مناسب جهت توسعه مرزهای ایران در خلیجفارس پرداخته شده است .بعد از جمعآوری
دادهها ،پردازش و تحلیل دادهها به وسیله نرمافزار  SPSSانجام شده و با استفاده از مدل تاپسیس رتبهبندی و سطح-
بندی پتانسیلهای مرزهای ایران در خلیجفارس از نظر پاسخ دهندگان صورت گرفته است .در ادامه فرضیات تحقیق
بر اساس تحلیل عاملی تأییدی مورد بررسی قرار گرفتهاند.
-1یافتههای توصیفی
در این پژوهش جهت تعیین اندازه حجم نمونه بر اساس محاسبات آماری و از فرمول کوکران استفاده شده است؛

جامعه آماری پژوهش متخصصان و کارشناسان حوزه گردشگری هستند که حجم نمونه تحقیق نیز با استفاده از
فرمول کوکران  384به دست آمده است.
یافتههای تحلیلی
کاربرد مدل  SWOTدر تحلیل پتانسیلهای مرزهای ایران در خلیجفارستکنیک یا ماتریس ( )SWOTابزاری برای شناخت تهدیدها و فرصتهای موجود در محیط بیرونی یک سیستم و
بازشناسی ضع 
فها و قوتهای داخلی آن به منظور سنجش وضعیت و تدوین راهبرد برای هدایت و کنترل آن
تها را حداکثر
سیستم است .تجزیه و تحلیل سوآت بر این منطق استوار است که استراتژی اثربخش ،قوتها و فرص 
یرساند ( .)Hong & Cha, 2010: 136این روش نتیجه
فها و تهدیدات آن را به حداقل م 
نح ا ل ک ه ض ع 
یکند ،درعی 
م
یهاروارد است .در واقع ،این روش بهترین استراتژی برای سازمانهاست .بهطور خالصه
مستقیم مدل دانشکده تجار 
یتوان گفت که این تکنیک ابزاری برای تحلیل وضعیت و تدوین راهبرد است و این امور از طریق:
م
تها و ضعفهای درونی سیستم
 .1بازشناسی و طبقهبندی ق ّوّو 
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 .2بازشناسی و طبقهبندی فرصتها و تهدیدهای موجود در محیط خارج سیستم
تکمیل ماتریس سوآت و تدوین راهبردهای گوناگون برای هدایت سیستم در آینده صورت میگیرد ( Golkar,

 .)2005:49مدل  SWOTی یک

تها و
از ابزارهای استراتژیک تطابق نقاط قوت و ضعف درون سیستمی با فرص 

تهدیدات برون سیستمی است .این مدل تحلیلی سیستماتیک را برای شناسایی این عوامل و انتخاب استراتژای که
ینماید ،ارائه میدهد .از دیدگاه این مدل ،یک استراتژی مناسب قوتها و
بهترین تطابق بین آنها را ایجاد م 
تها را به حداکثر و ضعفها و تهدیدها را به حداقل ممکن میرساند .برای این منظور ،نقاط قوت و ضعف و
فرص 
فرصتها و تهدیدها در چهار حالت کلی WT ،ST ،WO ،SOپیوند داده میشوند و گزینههای استراتژی از بین
آنها انتخاب م 
یشوند ( .)Harrison & Carson, 2003: 192برای تهیه و ساخت جدولی از این عوامل و چگونگی
تأثیرگذاری آن بر کارکردهای مرزهای ایران در خلیجفارس و تحلیل آن مراحل زیر انجام گرفته است:
یگیرد که به انواع اقتصادی ،اجتماعی-
در ستون یک نوع عوامل مؤثر در مرزهای ایران در خلیج فارس قرار م 
فها،
فرهنگی ،اکولوژی یک و نهادی تقسیم شده است .در ستون دو (عوامل خارجی و داخلی) ،مهمترین قوتها ،ضع 
فرصتها و تهدیدهای مرزهای ایران در خلیجفارس قرار گرفته است .در ستون سه (وزن) ،به هر یک از این عوامل
و بر اساس اثر احتمالی آنها بر موقعیت استراتژیک فعلی سیستم (بر اساس نتایج یافتههای حاصل از شناخت و
یدهیم .هر چقدر وزن بیشتر باشد،
یاهمیتترین) م 
تجزیه و تحلیل وضع موجود) وزنی از یک (مهمترین) تا صفر (ب 
تأثیر بر موقعیت کنونی و آینده آن سیستم بیشتر خواهد بود (جمع ستون  2بدون توجه به تعداد عوامل  1است) .در
ستون چهار (درجهبندی) ،به هر عامل و بر اساس اهمیت و موقعیت کنون سیستم به آن عامل خاص امتیازی از 5
یدهیم.
(بسیار خوب) تا ( 1ضعیف)( ،بر اساس نتایج یافتههای حاصل از شناخت و تجزیه و تحلیل وضع موجود) م 
یدهد.
یدهد که سیستم چگونه به هر یک از عوامل پاسخ م 
این درجهبندی نشان م 
یکنیم تا به این وسیله
در ستون پنج (امتیاز وزنی) ،وزن را در درجه هر عامل (ستون  2ضرب در ستون  )3ضرب م 
یآید که بهطور
امتیاز وزنی آن به دست آید .به این ترتیب برای هر عامل ،یک امتیاز وزنی از  1تا  5به دست م 
متوسط (میانگین) این امتیاز عدد  3است .سرانجام ،امتیازات وزنی تمام عوامل خارجی و داخلی در ستون  5را
یدهد که یک
یکنیم .امتیاز وزنی کل نشان م 
یزنیم و امتیاز وزنی را محاسبه م 
بهطور جداگانه با یکدیگر جمع م 
یدهد .همیشه متوسط امتیاز وزنی
یاش پاسخ م 
سیستم چگونه به عوامل و نیروهای موجود و بالقوه در محیط بیرون 
کل در یک سیستم در یک زمینه عدد  3است ،چنانچه باالتر از آن باشد اهمیت آن بیشتر و اگر کمتر از آن باشد ،از
اهمیت و تأثر گذاری کمتری برخوردار است (.)Hanger and Violin, 2005: 92
 -1نقاط قوت ،ضعف ،فرصتها و تهدیدها
به منظور ارائه راهکارهای و سیاستهای تحلیل پتانسیلهای مرزهای ایران در خلیجفارس و نقش آن در توسعه
جنوب کشور ،در این نواحی شناخت عوامل چهارگانه فوق در جهت رفع نقاط ضعف و تهدیدها و بهبود قوتها و
تها امری اجتنابناپذیر تلقی میگردد .بر این مبنا راهکار توسعه این نواحی با فهرست نمودن مهمترین نقاط
فرص 
قوت و فرصتها به منظور طرح استراتژیهای تهاجمی مبتنی بر بهرهگیری از برتر 
یهای رقابتی منطقه ،تبیین
مهمترین فرصتهای پیش رو به منظور رفع نقاط ضعف درون ناحیهای ،از طریق ارائه استراتژیهای بازنگری به
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منظور تخصیص مجدد منابع ،طرح مهمترین قوتهای درون ناحیهای به منظور رفع تهدیدهای برون ناحیهای ،با
تأکید بر استراتژیهای تنوع بخشی در جهت رفع نیازمندیهای ناحیه و نیز طرح استراتژیهای تدافعی به منظور رفع
آسیبپذیری سایر نواحی به مرحله اجرا گذاشته میشود.
جدول -1نتايج تجزيه و تحلیل عوامل داخلی (نقاط قوت)
قوتها

انواع عوامل موثر

0/ 09

3

0/ 03

شرایط مناسب جهت سرمایه گذاری و برنامهریزی گردشگری

اقتصادی

امتیاز وزنی

درجه بندی

وزن

0/ 04

2

0/ 02

دیدگاه مثبت مردم در مورد مشارکت افراد برای توسعه گردشگری

0/ 06

3

0/ 03

آمادگی گردشگران جهت هزینه کردن در زمینه فراغت و تفریح

0/ 09

3

0/ 03

همکاری و مشارکت در بین مردم و آگاهی آنها

0/ 32

4

0/ 08

آداب و رسوم ،فرهنگ بومی و مکانهای تاریخی و دیدنی

0/ 28

4

0 / 70

خونگرمی و مهمان نوازی مردم

0/ 04

2

0/2

دسترسی مناسب به نواحی دیدنی برای گردشگران ورودی به منطقه

0/ 28

4

0/7

وجود مناطق ساحلی و چشم انداز ساحلی منحصر به فرد منطقه

0/ 24

4

0/ 06

تنوع چشم انداز زیبا در منطقه

0/ 04

2

0/ 02

تنوع گونههای آبزی و کنار آبزی و پرندگان موجود در منطقه

0/ 10

1

0 / 10

0/ 06

3

0/ 02

وجود نأسبات مناسب آب و برق و..

0/ 06

3

0/ 02

همکاری سازمانها و نیروهای امنیتی جهت برقراری امنیت و رفاه

0/ 47

جمع

1/ 61

اجتماعی فرهنگی

اکولوژی یک

اعتقاد مسئولین به اشتغال زایی و ایجاد بستر مناسب جهت گسترش گردشگری شهری

نهادی

(Source: (Research findings, 2019

 -2عوامل مؤثر داخلی بر گردشگری در ناحیه مورد مطالعه
هدف این مرحله سنجش محیط داخلی ناحیه مورد مطالعه جهت شناسایی نقاط ضعف و ق ّوّوت ،یعنی جنبههایی که
در راه دستیابی به اهداف برنامهریزی و اجرای تکلیفهای آن مساعد یا باز دارنده است ،است .در این قسمت نقاط
و نهادی به شرح ذیل

ق ّوّوت و نقاط ضعف و در چهارچوب ابعاد اقتصادی ،اجتماعی -فرهنگی ،اکولوژی یک
تقسیمبندی شده است که در جدول  1و  2آورده شده است.
جدول  -2نتایج تجزیه و تحلیل عوامل داخلی (نقاط قوت)
انواع عوامل موثر

ضعفها

وزن

درجه بندی

اقتصادی

یهای محلی در این ناحیه
عدم وجود برنامهریزی و سرمایه گذار 

0/ 3

0/ 3

0/ 09

0/ 02

2

0/ 04

کمبود امکانات اناتی توسط نهادهای دولتی با بخشهای عمومی

0/ 03

3

0/ 09

کمبود نیروهای نخست و آموزش دیده در زمینه گردشگری ساحلی

0/ 02

2

0/ 04

عدم آشنایی مردم بومی و عدم آموزش آنها در نحوه برخورد با گردشگران

0/ 02

3

0/ 09

افزایش تعداد جوانان بیکار

0/ 02

2

0/ 04

پایین بودن سطح آگاهی مردم در خصوعی مزایای توریسم

0/ 02

3

0/ 06

کمبود جذابیت منطقه به دلیل نبود امکانات رفاهی مطلوب

0/ 03

3

0/ 09

عدم آشنایی و شناخت سرمایه گذاران محلی ،منطقه ای و ملی

0/ 02

2

0/ 04

نامناسب بودن زیر ساختهای محلی و کالبدی (مانند جادهها و فاضالب)

0/ 06

4

0/ 24

3

0/ 09

عدم تبلبنات الزم در زمینه گردشگری

0/ 02

2

0/ 04

علم معرفی جاذبههای گردشگری بوشهر به عنوان مقصد گردشگری

0/ 02

3

0/ 06

عدم وجود منابع آب با کيفیت مناسب

0/ 03

3

0/ 09

0/ 02

2

0/ 06

0/ 70

4

0/ 28

کمبود تجهیزات شهری موجود در منطقه

0/ 05

4

0/ 20

عدم وجود کانونهای فعالیتی مناسب در ساحل

0/ 02

2

0/ 04

جمع

0/ 53

عدم سرمایه گذاری برای شناسایی نواحی مستعد در زمینه گردشگری

اجتماعی  -فرهنگی

اکولوژی یک
نهادی

باال بردن سطح آب سفره زیرزمینی در منطقه ساحلی

سیستم حمل و نقل نامناسب
کمبود امکانات اقامتی موجود در منطقه

(Source: (Research findings, 2019

0/ 3

امتیاز وزنی

1/ 65

تحلیل و بررسی جغرافیای مرزی173 ...

از دیدگاه پرسش شوندگان مهمترین نقاط قوتی که مرزهای ایران در خلیج فارس درزمینه توسعه گردشگری از آن
برخوردار است ،عبارتاند از :آداب و رسوم ،فرهنگ بومی و مکانهای تاریخی و دیدنی مرزهای ایران در
جفارس با امتیاز وزنی  0/ 32در رده اول ،خونگرمی و مهمان نوازی مردم ساکن مرزهای ایران در خلیجفارس و
خلی 
وجود مناطق ساحلی و چشم انداز ساحلی منحصر به فرد منطقه هر دو با امتیاز وزنی  0/ 28در رده دوم ،تنوع
چشمانداز زیبا در منطقه با امتیاز وزنی  0/ 24در رده سوم قرار دارد .از سوی دیگر به نظر پرس 
ششوندگان کمبود
امکانات اقامتی موجود در منطقه با امتیاز وزنی  / 28در رده اول به عنوان مهمترین نقطه ضعف و سپس نامناسب
بودن زیرساختهای محیطی و کالبدی (همانند جادهها و فاضالب) با امتیاز وزنی  0/ 24در رده دوم و کمبود
جفارس موجود در منطقه با امتیاز وزنی  0/ 20نیز در رده سوم نقاط ضعف گردشگری
تجهیزات مرزهای ایران در خلی 
در مرزهای ایران در خلی 
جفارس قرار گرفته است.
جدول  -3نتایج تجزیه و تحلیل عوامل داخلی (نقاط ضعف)
انواع عوامل موثر
اقتصادی

اجتماعی -فرهنگی

اکولوژی یک
نهادی

وزن

ضعفها

درجه بندی

امتیاز وزنی

یهای محلی در این ناحیه در خصوص صنعت گردشگری
عدم وجود برنامهریزی و سرمایه گذار 

0/ 03

3

0/ 09

عدم سرمایه گذاری برای شناسایی نواحی مستعد در زمینه گردشگری

0/ 03

2

0/ 04

شهای خصوصی
کمبود امکانات اقامتی توسط نهادهاس دولتی یا بخ 

0/ 03

2

0/ 04

کمبود نیروهای متخصص و آموزش دیده در زمینه گردشگری ساحلی

0/ 02

2

0/ 04

عدم آشنایی مردم بومی و عدم آموزش آنها در نحوه برخورد با گردشگران

0/ 02

3

0/ 04

افزایش تعداد جوانان بیکار

0/ 02

3

0/ 06

پایین بودن سطح آگاهی مردم در خصوص مزایای توریسم

0/ 02

3

0/ 06

کمبود جذابیت منطقه به دلیل نبود امکانات رفاهی مطلوب

0/ 03

3

0/ 09

عدم آشنایی و شناخت سرمایه گذاران محلهاي ،منطقهاي و ملی

0/ 02

2

0/ 04

تهای محیطی و کالبدی و کالبدی (همانند چاهها و فاضالب)
نامناسب بودن زیرساخ 

0/ 06

2

0/ 04

باال بودن سطح آب سفره زیرزمینی در منطقه ساحلی

0/ 03

2

0/ 09

عدم تبلیغات الزم در زمینه گردشگری

0/ 02

2

0/ 04

عدم معرفی جاذبههای گردشگریبوشهر به عنوان مقصد گردشگری

0/ 02

3

0/ 09

عدم وجود منابع آب با کیفیت مناسب در فاصله نزدیک

0/ 03

3

0/ 09

0/ 02

2

0/ 06

0/70

4

0/ 28

کمبود تجهیزات شهری موجود در منطقه

0/ 05

4

0/ 20

عدم وجود کانونهای فعالیتی مناسب در ساحل

0/ 02

2

0/ 04

سیستم حمل و نقل نامناسب
کمبود امکانات اقامنی موجود در منطقه

0/ 53

9/ 65

(Source: (Research findings, 2019

-3عوامل مؤثر خارجی بر گردشگری ناحیه مورد مطالعه
تها و تهدیدهایی است که
هدف این مرحله بررسی آثار محیط خارجی در ناحیه مورد مطالعه جهت شناسایی فرص 
ناحیه در ارتباط با گسترش گردشگری با آن مواجه است .بر اساس پرسش نامه توزیع شده ،مجموعه فرصتها و
تهدیدهایی موجود بر این ناحیه از لحاظ گردشگری در غالب ابعاد اقتصادی ،اجتماعی فرهنگی ،اکولوژی یک و
نهادی مورد توجه و بررسی قرارگرفته است که در جداول زیر آورده شده است.
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تها)
جدول  -4نتایج تجزیه و تحلیل عوامل خارجی (فرص 
درجه بندی

وزن

امتیاز وزنی

انواع عوامل

فر صت ه ا

اقتصادی

افزایش توجه دولت به برنامهریزی و سرمایه گذاری در بخش گردشگری

0/ 03

3

0/ 09

توسعه و تجهیز محورهای اصلی و فرعی ارتباطی کشور

0/ 05

4

0/ 20

یهای مناسب جهت استفاده گردشگران از قبیل شهر بازی ،ایجاد
پتانسیل احداث کاربر 

0/ 03

3

0/ 09

سطح باالی آگاهی گردشگران در برخورد با مردم

0/ 02

2

0/ 04

سنتها و مراسم مذهبی بومی منطقه

0/ 06

4

0/ 24

استقبال خوب گردشگران از مناطق ساحلی

0/ 03

3

0/ 09

ساماندهی فعالیتهای مربوط به منابع دینی و برگزاری نمایشگاههای فصلی صنایع دستی

0/ 03

3

0/ 09

وجود خلیج فارس به عنوان اصلی ترین جاذبه گردشگری

0/ 08

4

0/ 22

درجه حرارت مناسب در فصول سرد سال و باال بودن ساعت آفتابی روز

0/ 03

3

0/ 09

آمادگی گردشگران جهت تفریح و تفرج در کنار ساحل در زمان مناسب در شرایط اقلیمی

0/ 03

3

0/ 09

وجود تعداد زیادی شناور سنتی و کارگاه لنجسازی

0/ 02

2

0/ 09

استفاده از تنوع چشم اندازی منطقه

0/ 03

3

0/ 09

نزدی یک به کشورهای خلیج فارس و جذب گردشگر خارجی

0/ 03

3

0/ 09

افزایش توجه و حمایت مسوالن کشور از توسعه شهری با رویکرد اشتغالزایی و کسب درآمد

0/ 02

2

0/ 04

تریت نیروهای نخبه و باتجربه

0/ 02

3

0/ 06

امکان ایجاد پارک موزه با تأکید بر گونههای ساحلی (انواع پرندگان کنار آبزی و آبزی)

0/ 03

2

0/ 06

هتلهای بین المللی چند ستاره و سایر تجهیزات رفاهی تفریحی
اجتماعی -فرهنگی

اکولوژی یک

نهادی

جمع

1/ 96

0/ 54

(Source: (Research findings, 2019

جفارس درزمینه توسعه گردشگری از دیدگاه
با توجه به جدول مهمترین فرصتهایی که مرزهای ایران در خلی 
پرس 
ششوندگان با آن روبهروست عبارتاند از :وجود خلیجفارس به عنوان اصلیترین جاذبه گردشگری که با امتیاز
وزنی  0/ 32به عنوان اولین فرصت شناخته شده است ،سنتها و مراسم مذهبی بومی منطقه با امتیاز وزنی  0/ 24به
عنوان دومین فرصت پیش رو و توسعه و تجهیز محورهای اصلی و فرعی ارتباطی کشور با امتیاز وزنی  0/ 20در
اولویت بعدی قرار دارد .همچنین از مهمترین تهدیدهای مد نظر پرسش گران ،باال بودن درجه حرارت و رطوبت در
فصل تابستان با امتیاز وزن  0/ 36به عنوان مهمترین تهدید ،از بین رفتن فرهنگ سنتی و محلی مردم و عدم توجه به
فرهنگ سنتی و محلی با امتیاز وزنی  0/ 28به عنوان دومین عامل و تهدیدهای زیست محیطی و ایجاد خسارت به
آثار تاریخی ،فرهنگی و طبیعی با امتیاز وزنی  0/ 20به عنوان سومین عامل تهدیدی روبه روی مرزهای ایران در
جفارس درزمینه توسعه گردشگری است.
خلی 
جدول  -5نتایج تجزیه و تحلیل عوامل خارجی (تهدیدها)
انواع عوامل موثر

تهدیدها

اقتصادی

کافی نبودن سرمایه گذاریهای خارج از منطقه در جهت جذب گردشگر

0/ 03

3

0/ 09

عدم توجه مسئولین به اقتصاد گردشگری موجود در منطقه

0/ 04

3

0/ 12

افزایش تمایل و انگیزه گردشگران به مسافرت سایر مناطق تفریحی نزدیک و رقیب

0/ 03

3

0/ 09

0 / 70

4

0/ 28

آشنایی مردم بومی با عقاید جدید و شبوه نادرست رفتاری

0/ 04

3

0/ 12

باال بودن درجه حرارت و رطوبت در فصل تابستان

0/ 09

4

0 / 10

2

0/ 02

تهدیدهای زیست محیطی و ایجاد خسارت به آثار تاریخی ،فرهنگی و طبیعی

0/ 05

4

0/ 20

عدم ارائه مجوز و تسهیالت از سوی دولت جهت گسترش و توسعه تجهیزات و تأسیسات گردشگری

0/ 02

3

0/ 04

محدودیت قانونی موجود در توسعه مناطق ساحلی

0/ 02

2

0/ 04

رسوبگذاری در منطقه ساحلی که عامل تهدید کننده فعالیتهای دریایی و تاسیسات ساحلی خواهد بود

0/ 03

3

0/ 09

غلبه بصری دربا و کم توجهی به سایر پدیدههای طبیعی

0/ 03

3

0/ 09

اجتماعی فرهنگی

وزن

از بین رفتن فرهنگ سنتی و محلی مردم و عدم توجه به فرهنگ ستی و محلی
اکولوژی یک

آلودگی آب در مناطق در مناطق ساحلی
نهادی

0/ 46

جمع

(Source: (Research findings, 2019

درجه بندی

امتیاز وزنی

0/ 36

1/ 54
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جفارس بر اساس مدلSWOT
یهای توسعه مرزهای ایران در خلی 
-5ارائه استراتژ 

یآورد .البته ،در جریان عمل برخی از
ماتریس سوآت امکان تدوین چهار انتخاب یا راهبرد متفاوت را فراهم م 
راهبردها با یکدیگر همپوشانی داشته ،یا بهطور هم زمان و هماهنگ با یکدیگر به اجرا در میآیند .در واقع ،برحسب
وضعیت سیستم ،چهار دسته راهبرد را که از نظر درجه کنشگری متفاوت هستند ،میتوان تدوین کرد:
-1راهبرد دفاعی :هدف کلی راهبرد دفاعی یا حداقل  -حداقل که میتوان آن را «راهبرد بقا» نیز نامید ،کاهش
یسازی تهدیدهاست.
ضعفهای سیستم برای کاستن و خنث 
-2راهبرد انطباقی :راهبرد انطباقی یا راهبرد حداقل -حداکثر ،تالش دارد با کاستن از ضعفها حداکثر استفاده را از
تهایی شود ،ولی به
تهای موجود ببرد .یک سازمان ممکن است در محیط خارجی خود متو ّجّجه وجود فرص 
فرص 
واسطه ضع 
فهای سازمانی خود قادر به بهرهبرداری از آن نباشد ،در چنین شرایطی اتخاذ راهبرد انطباقی میتواند
امکان استفاده از فرصت را فراهم آورد.
تهای سیستم برای مقابله با تهدیدات
-3راهبرد اقتضایی (حداکثر -حداقل) :این راهبرد بر پایه بهره گرفتن از ق ّوّو 
تدوین میشود و هدف آن به حداکثر رساندن نقاط ق ّوّوت و به حداقل رساندن تهدیدات است .با وجود این ،از آنجا
یتواند نتایج نامطلوبی به بار آورد ،هیچ سازمانی نباید
که تجارب گذشته نشان داده است که کاربرد نابجای قدرت م 
بهطور نسنجیده از قدرت خود برای رفع تهدیدات استفاده کند.
-4راهبرد تهاجمی (حداکثر -حداکثر) :تمام سیستمها خواهان وضعیتی هستند که قادر باشند همزمان ق ّوّوت و
تهای خود را به حداکثر برسانند .برخالف راهبرد دفاعی که یک راه حل واکنشی است ،راهبرد تهاجمی یک
فرص 
راهحل کنشگر است ،در چنین وضعیتی سازمان با استفاده از نقاط ق ّوّوت خویش برای گسترش بازار تولیدات و
یدارد ( .)Golkar, 2005: 53راهبردهای تحلیل سوآت در جدول زیر ارائه شده است.
خدمات گام برم 
جدول  -6راهبردهای چهارگانه بر اساس تحلیل سوآت
SWOTماتریس

محیط بیرونی

فرصتها
تهدیدها

محیط داخلی
تها
قو 

ضعفها

SO
راهبرد تهاجمی

WO
راهبرد انطباقی

(حداکثر -حداکثر)

(حداقل -حداقل)

ST
راهبرد اقتضایی

WT
راهبرد دفاعی

(حداکثر -حداقل)

(حداقل -حداقل)

(Source: (Research findings, 2019

-6رتبهبندی و سطحبندی پتانسیلهای منطقه از نظر پاسخ دهندگان
شهای تصمیمگیری چند معیاره
تکنیک اولویتبندی به وسیله شباهت به وضعیت ایدهآل ( )TOPSISی یک از رو 
است که در سال  1981به وسیله هوانگ و یون ارائه گردید .در این روش  mگزینه به وسیله  nشاخص مورد ارزیابی
قرار م 
یگیرد (طواری و همکاران .) 11 : 1387 ،اصل اساسی مدل TOPSISاین است که گزینه انتخابی باید دارای
کمترین فاصله از وضعیت ایدهآل (بهترین حالت) و دورترین فاصله از وضعیت ایدهآل منفی (بدترین حالت) داشته
یشود و این خود
باشد؛ به عبارت دیگر در این روش میزان فاصله یک عامل با عامل ایدهآل مثبت و منفی سنجیده م 
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معیار درجهبندی واولویتبندی عوامل است ( .)Shafi'i Roodpashti & Mirghafouri, 2008: 42جهت بهرهگیری
از این تکنیک مراحل زیر به اجرا گذاشته میشود.
مرحله اول :تشکیل ماتریس دادهها بر اساس  nآلترناتیو و  mشاخص.
جدول -7راهبردهای  4گانه مدل سوآت در توسعه منطقه
نقاط ضعف W

ماتریس

نقاط قوت S

فرصتها

راهبردهای رقابتی /تهاجمی so

راهبردهای بازنگری wo

O

 .So1تاکید بر توسعه گردشگری طبیعی و فرهنگی به دلیل مزینتهای نسبی

 .Wo1تشویق بخش خصوصی به سرمایه گذاری در ساختار اقتصادی در راستای افزایش

برای توسعه گردشگری

امکانات و خدمات مورد نیاز برای جذب گردشگر

لهای
 .So2استفاده از نیروهای متخصص و با تجربه به منظور ایجاد تشک 

 .Wo2آموزش و اطالع رسانی از ضوابط و معیارها توسط نهادها و دستگاههای مسئول به

تعاونی مردمی از طریق نشستها و جلسات مختلف با مردم منطقه مورد

بهای زیسا محیطی و منطقی نمودن روند توسعه
منظور کاهش آسی 

مطالعه

 .Wo3بازنگری و توسعه نهادها و سازمانهای مرتبط در منطقه مورد مطالعه برای اموزش

تهای گردشگری بر بهره برداری از منابع و جاذبههای
 .So3تمرکز عمده فعالی 

مردم به منظور بهرهگیری بهینه و هدفمند از منابع

موجود در منطقه

 .Wo4بازنگری قوانین و مقررات و مکانهای گردشگری این ناحیه به منظور بهره برداری

 .So4آموزش هرچه بیشتر افراد متخصص در زمینه اشتغال زایی و توسعه

و استفاده مردم و همچنین جلوگیری از بورس بازی زمین

گردشگری در منطقه

لها و دفاتر خدمات مسافرتی با روشهای نوین ارتباطات و
 .Wo5آشنا کردن مدیران هت 

 .So5جذب گردشگران با معرفی و تبلیغات مربوط به جاذبههای فرهنگی و

بازاریابی گردشگری

تهدیدها

راهبردهای تنوع ST

راهبردهای تدافعی WT

T

 .ST1تنوع بخشی به امکانات ،فعالیتها و خدمات گردشگی بهمنظور جلب

تهای توسعه سرمایه گذاری د صنعت گردشگری
 .WT1برگزاری سمینارها و نشس 

طبیعی

رضایت گردشگران ورودی

توسط سازمان گردشگری با سایر دستگاهها و مسئوالن مرتبط و کارآفرینان و دانشگاهیان

لهای منطقه و همجواری با خلیج فارس در
 .ST2بهرهگیری از پتانسی 

 .WT2تدوین قوانین و مقررات ویژه جهت استفاده بهینه از جاذبههای گردشگری و

تهای سازگار با محیط.
فراهمسازی و توسعه فعالی 

جلوگیری از تخریب ،آلودگی و از بین رفتن این منابع در این نواحی

 .ST3تنوع بخشی و توسعه برنامههای تبلیغاتی برای معرفی جاذبههای طبیعی

.WT3جلوگیری از ساخت و ساز انبوه و بدون برنامهریزی در حریم ساحل به وسیله آگاه

ئ انسانی ،خصوصیات بارز فرهنگی و شرکت در سایر جشنوارهها،

نمودن مردم از پیامدهای مخرب ان

نمایشکگاهها و سمینارها به طور داوطلبانه.

تهای مناسب ( حمل و نقل ،امکانات و خدمات رفاهی و ...از
 .WT4ایجاد زیرساخ 

.ST4توسعه خدمات پشنیبان تولید ،گردشگریف بازرگانی ،بان یک و بیمهاي،

طریق هدایت سرمایه گذاری دولتی برای جلوگیزی از جذب مسافرها و گردشگران توسط

حمل و نقل و ترانزیت

مراکز تفریحی رقیب در سطح منطقه

.ST5تامین امنیت مکانهای توریستی بوشهر جهت جلوگیری از بروز تخلفات

.WT5آموزش و اطالع رسانی در نخوه برخورد با گردشگران به منظور جلوگیری از

اجتماعی و سایر تخلفات

برخورد با گردشگران به منظور جلوگیری از تعارض بین گردشگران و مردم
(Source: (Research findings, 2019

یهایی که در جذب گردشگران مؤثرند برای هر بخش بوده که به عنوان
در واقع ،ماتریس پایه ما در اینجا همان ویژگ 
شاخص خام قلمداد شده و جهت سطحبندی از مدل  TOPSISاستفاده شده که در جدول زیر ارائه شده است.
شهای مختلف منطقه مورد مطالعه
جدول -8ماتريس اولیه شاخصهای گردشگری بخ 
شاخص

امنیت

ساحل

ها

جادهها و جمل

مراکز

آداب

و

پوشش

گیاهی

خدمات

ابنیه

برخورد مناسب

مراسم مذهبی

جمع
کل

و نقل

اقامتی

رسوم

منحصر به فرد

شهری

تاریخی

مردم

سنتی

1

8

6

4

8

6

6

3

4

8

9

65

2

7

6

8

7

6

6

3

4

8

7

64

3

7

6

4

8

6

6

4

4

9

9

68

4

7

7

4

7

7

6

4

4

8

8

65

5

7

6

4

7

7

6

4

4

9

8

66

6

6

6

4

7

6

6

3

4

8

8

63

7

7

6

4

7

7

6

4

4

8

9

66

8

7

6

6

7

7

6

4

3

9

9

67

(Source: (Research findings, 2019

مرحله دوم :استاندارد نمودن دادهها و تشکیل ماتریس استاندارد (بی مقیاس) از طریق رابطه زیر:
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در این مرحله ،اقدام به استاندارد کردن و یکدست کردن دادههای خام شده که نتایج در جدول زیر ارائه شده است.
جدول -9ماتريس استاندارد شده شاخصها
امنیت

0/ 385

0/443

0/ 327

0/ 337

0/ 338

0/ 305

0/ 338

ساحل

0/ 289

0/ 295

0/ 281

0/ 337

0/ 290

0/ 305

0/2 90

0/ 282

جادهها و حمل و نقل

0/ 192

0/ 394

0/ 187

0/ 192

0/ 193

0/ 203

0/ 193

0/ 282

مراکز اقامتی

0/ 385

0/443

0/743

0/ 337

0/ 338

0/553

0/ 338

0/923

آداب و رسوم

0/ 289

0/ 295

0/ 281

0/ 337

0/ 338

0/ 305

0/ 338

0/923

پوشش گیاهی منحصر به فرد

0/ 289

0/ 295

0/ 281

0/ 289

0/ 29 0

0/ 305

0/ 290

0/ 282

0/441

0/741

0/ 187

0/ 192

0/ 193

0/751

0/ 193

0/ 88 1

خدمات شهری

0/923

ابنیه تاریخی

0/ 192

0/ 197

0/ 187

0/ 192

0/ 193

0/ 203

0/ 193

0/141

برخورد مناسب مردم

0/ 385

0/ 394

0/ 421

0/ 385

0/ 435

0/ 406

0/ 386

0// 423

مراسم مذهبی سنتی

0/ 433

0/443

0/ 421

0/ 385

0/ 38 6

0/ 406

435

0/ 423

(Source: (Research findings, 2019

مرحله سوم :تعیین وزن هر یک از شاخصها و ایجاد ماتریس بی مقیاس وزین (:)v

از آنجایی که اهمیت شاخصها (در اینجا انواع گردشگری) یکسان نیست بنابراین بسته به اهمیت هر شاخص و
شاخصهای دیگر در گردشگری شهرستان به صورت کارشناسی شده وزنی به هر شاخص اختصاص داده میشود.
مرحله چهارم و پنجم :مشخص نمودن حال 
تهای ایدئال مثبت و ایدئال منفی (باالترین و پایینترین حالت هر

شاخص):
مرحله ششم :تعیین معیار فاصلهای برای آلترناتیو ایدئال و آلترناتیو حداقل:

مرحله هفتم :محاسبه نزدی یک نسبی گزینه ( )Aiiبه وضعیت ایدئال:
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مرحله هشتم :رتبهبندی آلترناتیوها بر اساس میزان به ترتیب نزولی ،در این راستا  =1نشان دهنده باالترین رتبه و نیز
نشان دهنده کمترین رتبه است .در نهایت ،با توجه به میزان بخشها به طبقه (بسیار ضعیف  0تا  ،0/2ضعیف  0/2تا
یگردد که در جدول  9ارائه شده
حبندی م 
 ،0/4متوسط  0/4تا  ،0/6خوب  0/6تا  ،0/8بسیار خوب  0/8تا  )1سط 
است.
-9رتبهبندی و سطحبندی وضعیت توسعهیافتگی گردشگری منطقه مورد مطالعه بر اساس نظر پاسخدهندگان با
استفاده از تکنیک TOPSIS

صهایی همچون امنیت ،مدیریت ،وضعیت
جهت سنجش وضعیت کنونی توسعهیافتگی گردشگری از منظر شاخ 
لونقل مربوط به گردشگری و
تسهیالت و امکانات اقامتی و رفاهی ،وضعیت تسهیالت دسترسی ،ارتباطی و حم 
پرسش نامه در اختیار افراد بومی شهر منطقه قرار میگیرد و از آنها خواسته میشود که برای هر بخش به هر
شاخص امتیازی را به درصد (بین صفر و صد) اختصاص دهند .سپس از هر شاخص برای هر بخش میانگین گرفته
میشود و از مجموع آنها یک ماتریس اولیه تشکیل میگردد.
در نهایت با استفاده از تکنیک  TOPSISبه سنجش توسعه یافتگی گردشگری بخشها و سطحبندی و رتبه آنها از
این لحاظ مبادرت میشود .بنابر نتایج به دست آمده استخراجی از پرسشنامه که در  8منطقه مشخص شده شهر
منطقه توزیع گردیده است ،اولویتهای پتانسیلهای گردشگری و سطح آن با استفاده از تکنیک و نرمافزار تاپسیس
مشخص گردیده است .نتایج به دست آمده از خروجی نرمافزار در جدول ارائه شده است.
شهای مختلف منطقه از لحاظ پتانسیل گردشگری با استفاده از مدلTOPSIS
جدول  -01رتبهبندی نهايی بخ 
نام بخش

رتبه

سطح

0/ 5347

5

متوسط

SL+i

امنیت
ساحل

0/ 5339

2

متوسط

جادهها و حمل و نقل

0/ 3436

8

ضعیف

مراکز اقامتی

0/ 2830

4

ضعیف

آداب و رسوم

0/51 28

6

ضعیف

پوشش گیاهی منحصر به فرد

0/ 2778

7

ضعیف

0/ 68 91

01

بسیار ضعیف

ابنیه تاریخی

0/ 0332

9

بسیار ضعیف

برخورد مناسب مردم

0/ 0086

1

بسیار ضعیف

مراسم مذهبی -سنتی

0/ 0023

3

بسیار ضعیف

خدمات شهری

(Source: (Research findings, 2019

لهای منطقه از نظر پاسخ دهندگان
حبندی پتانسی 
-01رتبهبندی و سط 
اصل اساسی مدل  TOPSISبر این است که گزینه انتخابی باید دارای کمترین فاصله از وضعیت ایدهآل (بهترین
حالت) و دورترین فاصله از وضعیت ایدهآل منفی (بدترین حالت) داشته باشد؛ به عبارت دیگر در این روش میزان
فاصله یک عامل با عامل ایدهآل مثبت و منفی سنجیده میشود و این خود معیار درجهبندی و اولویتبندی عوامل
لهای گردشگری منطقه در ابتدا برای
حبندی پتانسی 
است ( .)Shafi'i Roodpashti & Mirghafouri, 2008: 42در سط 
توزیع پرسشنامه ،منطقه به  8حوزه تقسیم شده است .همچنین در تدوین پرسشنامه عوامل  01گانه امنیت ،مناطق
ساحلی ،جادهها و حملونقل ،آداب و رسوم سنتی ،پوشش گیاهی منحصر به فرد ،خدمات شهری ،مراکز اقامتی ،ابنیه

تحلیل و بررسی جغرافیای مرزی773 ...

تاریخی ،برخورد مناسب مردم بومی و مراسم سنتی مذهبی را در نظر گرفته شده است .با توجه به تعداد افراد
پاسخگو در هر منطقه ،جهت رتبهبندی و سطحبندی وزن مناسب به معیارها (حوزههای  8گانه) داده شد و نتیجه به
دست آمده در جداول زیر آمده است.
جدول -11خروجی نرمافزار تاپسیس
گزینهها

اولویت

ضریب نزدی یک
0/ 5347

برخورد مناسب مردم بومی

1

0/ 5339

مناطق ساحلی

2

0/ 3436

مراسم مذهبی سنتی

3

0/2 830

مراکز اقامتی

4

0/51 28

امنیت

5

0/ 2778

آداب و رسوم

6

0/ 68 91

پوشش گیاهی

7

0/ 3332

جادهها و حمل و نقل

8

0/ 0086

ابنیه تاریخی

9

0/ 0023

خدمات شهری

01

(Source: (Research findings, 2019

حبندی وضعیت پارامترهای مربوط به توسعه
نمودار  :1رتبهبندی و سط 
(Source: (Research findings, 2019

نتیجهگیری و دستاورد علمی پژوهشی
تحلیل عاملی یک تکنیک چند متغیری است که به منظور پی بردن به متغیرهای زیربنایی یک پدیده یا تلخیص
مجموعهای از دادهها مورد استفاده قرار میگیرد .دادههای اولیه برای تحلیل عاملی دادههای حاصل از ماتریس
همبستگی بین متغیرهاست .در تحلیل عاملی متغیرهای وابسته از قبل تعیینشدهای وجود ندارد؛ بلکه مجموعهای از
متغیرهاست که با یکدیگر همبستگی دارند .تحلیل عاملی معمو ًالًال با دو رویکرد اکتشافی و تأییدی به کار میرود.
تحلیل عاملی تأییدی به ترتیب طی چند مرحله انجام میشود .ابتدا جدول ماتریس همبستگی بین متغیرها تهیه می-
شود .این ماتریس میزان همبستگی متغیرها را با یکدیگر مشخص میکند و بدیهی است که همبستگی هر متغیر با
یگردد .در مرحه دوم عاملها استخراج و میزان اشتراکات
خودش همبستگی کاملی است با شاخص  +1مشخص م 
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نشان میدهد که چند درصد از واریانس هر متغیر ،واریانس «عامل مشترک» است .در مرحله سوم عوامل استخراج
شده مورد چرخش قرار میگیرد تا ساختار متغیرها سادهتر گشته و دقیقًاًا معلوم شود که کدام متغیرها با کدام تحلیل و
ضهایی اساسی است .تحلیل عاملی مستلزم یک
تفسیر محقق قرار میگیرند .اجرای این روش تحلیل نیازمند پیشفر 
ماتریس همبستگی مناسب ،حجم گروه نمونه کافی ،وجود ارتباط ،استقالل اندازهها و با معنی بودن ماتریس
ضها معن 
شفر 
همبستگی است .از بین این پی 
یدار بودن ماتریس همبستگی و کافی بودن نمونه از اهمیت زیادی
برخوردار است .صاحبنظران علم آمار برای معن 
یدار بودن ماتریس همبستگی از «آزمون بارتلت» و برای کافی بودن
یکنند .آزمون بارتلت کفایت حداقل ارتباط الزم بین متغیرها را آزمون میکند
حجم نمونه از آزمون  KMOاستفاده م 
در این آزمون چنانچه فرضیه صفر رد شود ،دادهها برای تحلیل عاملی مناسب است .آزمون  KMOشاخص کفایت
حجم نمونه را مشخص میکند (هومن .) 384 : 1384 ،چنانچه مقدار  KMOبزرگتر از  ./9باشد نمونه عالی ،در دامنه
 ./8شایسته ،در دامنه  ./7خوب ،در دامنه  ./6متوسط و در دامنه  ./5ضعیف و کمتر از آن غیرقابل قبول است آزمون
بارتلت این فرضیه را آزمون میکند که همبستگی بین متغیرها صفر است (بین متغیرها همبستگی وجود ندارد) رد
این فرضیه ،نشانگر این است که حداقل شرایط برای تحلیل عاملی وجود دارد.
مقدار شاخص  ،KMOمقدار آماره آزمون بارتلت ،درجه آزادی و سطح معناداری در جدول ذیل آمده است و چون
شاخص  KMOبرابر  60 5 0.است تعداد نمونه برای تحلیل عاملی کافی است و چون در دامنه  5.0قرار دارد به آن
ضعیف گویند که در جدول زیر ارائه شده است.
جدول - 13آزمون  KMOو بارتلت
مقدار شاخصKMO

0/ 560

مقدار آماره آزمون بارتلت

63 / 260

درجه آزادی

01

یداری
سطح معن 

0/ 000

(Source: (Research findings, 2019

ماتریس اجزا که شامل بارهای عاملی هر یک از متغیرها در عوامل باقیمانده است .چون تفسیر بار عاملی بدون
لها را میچرخانیم که در جدول  12ارائه شده است.
چرخش ساده نیست بنابراین عام 
جدول - 14ماتریس اجزاء
اجزاء

پارامترها

1

2

3

4

5

آداب و رسوم سنتی مردم بوشهر

0/ 597

0/ 229

0/ 467

0/ 534

0/ 297

وجود تنوع غذایی

0/ 530

0/554

0/ 133

0/ 692

0/ 122

0/856

0/ 181

0/ 536

0/ 208

0/154

نحوه پذیرش و استقبال مردم منطقه

0/ 425

0/ 664

0/ 430

0/ 088

-/ 430

مراسم مذهبی سنتی

0/ 335

0/146

0/755

0/151

0/ 381

امنیت منطقه

(Source: (Research findings, 2019

ماتریس چرخیده شده ،شامل بارهای عاملی هریک از متغیرها در عوامل باقیمانده پس از چرخش است ،هرچه
مقدار قدر مطلق این ضرایب بیشتر باشد ،عامل مربوطه نقش بیشتری در کل تغییرات متغیر مورد نظر دارد که در
جدول  13ارائه شده است.
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جدول  - 15اجزای ماتریس چرخیده شده
اجزاء

پارامترها

2

1

4

3

5

آداب و رسوم سنتی مردم بوشهر

0/ 072

0/ 062

0/ 992

0/ 016

0/ 079

وجود تنوع غذایی

0/ 994

0/ 009

0/ 072

0/ 014

-/ 079

امنیت منطقه

0/ 080

0/ 034

0/ 080

0/ 093

0/ 989

نحوه پذیرش و استقبال مردم منطقه

0/ 014

0/ 092

0/ 016

0/ 991

0/ 092

مراسم مذهبی سنتی

0/ 009

0/399

0/ 062

0/ 92

-/ 034

(Source: (Research findings, 2019

 5عامل مشخص در این فرضیه داریم که میزان همبستگی آنها با متغیرهای موردنظر سنجیده شده است:
عامل اول :غذا ،میزان همبستگی این عامل با وجود تنوع غذایی ویژه در منطقه همبستگی بسیار باالیی  . 994دارد.
عامل دوم :مراسمات مذهبی ،میزان همبستگی این عامل با مراسم سنتی مذهبی در منطقه همبستگی بسیار باالیی
 . 991دارد.
عامل سوم :آداب و رسوم ،میزان همبستگی این عامل با آداب و رسوم سنتی در منطقه همبستگی بسیار باالیی . 992
دارد.
عامل چهارم :مهمان نوازی ،میزان همبستگی این عامل با نحوه پذیرش و استقبال مردم منطقه در منطقه همبستگی
بسیار باالیی  . 991دارد.
عامل پنجم :امنیت ،میزان همبستگی این عامل با امنیت منطقه در منطقه همبستگی بسیار باالیی  . 989دارد.
به دلیل وجود همبستگی باال و مناسب بین عوامل و متغیرها نتیجه م 
یگیریم تمامی پتانسیلهای گردشگری در منطقه
در توسعه اجتماعی و فرهنگی منطقه تأثیر میگذارد.
تأیید فرضیه دوم با استفاده از تحلیل عاملی تأییدی
مقدار شاخص  ،KMOمقدار آماره آزمون بارتلت ،درجه آزادی و سطح معناداری در جدول ذیل آمده است و چون
شاخص  KMOبرابر  . 591است تعداد نمونه برای تحلیل عاملی کافی است و چون در دامنه  5.0قرار دارد به آن
ضعیف گویند که در جدول زیر ارائه شده است.
جدول - 16آزمون  KMOو بارتلت
مقدار شاخص KMO

0/ 591

مقدار آماره آزمون بارتلت

81/ 105

درجه آزادی

3

یداری
سطح معن 

0/ 000

(Source: (Research findings, 2019

ماتریس اجزا که شامل بارهای عاملی هر یک از متغیرها در عوامل باقیمانده است .چون تفسیر بار عاملی بدون
لها را میچرخانیم که در جدول زیر ارائه شده است.
چرخش ساده نیست بنابراین عام 
جدول  - 17ماتریس اجزاء
اجزاء

پارامترها

1

2

3

امکانات زیرساختی

0/ 707

0/ 425

-.565

ایجاد مراکز تفریحی و اقامتی

0/ 316

0/ 907

. 227

خدمات شهری

0/ 783

-0/ 018

. 622

(Source: (Research findings, 2019
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ماتریس چرخیده شده ،شامل بارهای عاملی هریک از متغیرها در عوامل باقیمانده پس از چرخش است ،هرچه
مقدار قدر مطلق این ضرایب بیشتر باشد ،عامل مربوطه نقش بیشتری در کل تغییرات متغیر مورد نظر دارد که در
جدول زیر ارائه شده است.
جدول  -81اجزای ماتریس چرخیده شده
اجزاء

پارامترها

1

3

2

امکانات زیرساختی

0/ 005

ایجاد مراکز تفریحی و اقامتی

0/ 999

0/ 005

-/640

0/ 098

خدمات شهری

0/ 995

0/ 098
0/640
0/ 998

(Source: (Research findings, 2019

سه عامل مشخص در این فرضیه داریم که میزان همبستگی آنها با متغیرهای مورد نظر سنجیده شده است:
عامل اول :مراکز اقامتگاهی :میزان همبستگی این عامل با ایجاد مراکز تفریحی همبستگی بسیار باالیی  . 999دارد.
عامل دوم :زیرساختها :میزان همبستگی این عامل با امکانات زیرساختی همبستگی بسیار باالیی  . 995دارد.
عامل سوم :خدمات :میزان همبستگی این عامل با خدمات شهری همبستگی بسیار باالیی  . 994دارد.
به دلیل وجود همبستگی باال و مناسب بین عوامل و متغیرها نتیجه میگیریم که کمبود امکانات و خدمات ،مانع
توسعه گردشگری در منطقه است و فرضیه دوم نیز تأیید میگردد.
منطقه مورد مطالعه با توجه به پیشینه تاریخی و فرهنگی ،میبایست به طور جدی در عرصه گردشگری در کشور و
یتوان به این نتیجه رسید که با
جهان قدم بگذارد تا جلوه اصلی خود را اثبات کند .از مجموع آنچه که بیان شد م 
وجود توانها و استعدادهای بالقوه منطقه مورد مطالعه برای توسعه منطقه ،هنوز راه طوالنی جهت استفاده از این
توانها وجود دارد .بهرهمندی از مزایایی توسعه درونزا مانند درآمد و اشتغالزایی ،نیازمند توجه به تمام بخشهای
مرتبط به این صنعت بوده و ایجاد هماهنگیهای الزم بین آنها ،مدیریت واحد و تقسیمکار بین بخشهای دولتی و
خصوصی را طلب میکند .جداول  2و  3و  4و  5نقاط ق ّوّوت و ضعف ،تهدیدها و فرصتهای گردشگری منطقه
مورد مطالعه در زمینه iمای مختلف را نشان داده است که با تقویت کردن مهمترین نقاط ق ّوّوت و فرصتها و
یتوان چشمانداز مناسبی برای توسعه صنعت
همچنین برنامهریزی جهت نقاط ضعف و تهدیدها و کاهش آنها م 
گردشگری در منطقه مورد مطالعه را شاهد باشیم .مهمترین نقاط قوتی که منطقه مورد مطالعه در زمینه گردشگری از
آن برخوردار است ،عبارتاند از :آدابورسوم ،فرهنگ بومی و مکانهای تاریخی و دیدنی منطقه مورد مطالعه در
رده اول ،خونگرمی و مهماننوازی مردم منطقه و وجود مناطق ساحلی و چشمانداز ساحلی منحصربهفرد منطقه در
رده دوم ،تنوع چشمانداز زیبا در منطقه در رده سوم ،به ترتیب با امتیازهای وزنی  0/ 28 ،0/ 32و  0/ 24قرار دارند.
کمبود امکانات اقامتی موجود در منطقه به عنوان مهمترین نقطه ضعف و سپس نامناسب بودن زیرساختهای
محیطی و کالبدی در رده دوم و کمبود تجهیزات شهری موجود در منطقه در رده سوم به ترتیب با امتیازهای وزنی،
 0/ 28و  0/ 24و  0/ 20قرار دارند .با توجه به دادههای برگرفته از مدل SWOTمهمترین فرصتهایی که منطقه مورد
جفارس به عنوان
مطالعه در زمینه مبارزه با قاچاق و توسعه گردشگری با آن روبه روست عبارتاند از :وجود خلی 
اصلیترین جاذبه گردشگری ،سنتها و مراسم مذهبی بومی منطقه به عنوان دومین فرصت پیش رو و توسعه و
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0/ 20  و0/ 24 ،0/ 32 تجهیز محورهای اصلی و فرعی ارتباطی کشور در اولویت بعدی به ترتیب با امتیازهای وزنی
 باال بودن درجه حرارت و رطوبت در فصل تابستان درر رده اول از بین رفتن، به عنوان مهمترین تهدید.قرار دارند
فرهنگ سنتی و محلی مردم و عدم توجه به فرهنگ سنتی و محلی به عنوان دومین عامل و تهدیدهای زیستمحیطی
 و0/ 28 ،0/ 36  فرهنگی و طبیعی به عنوان سومین عامل به ترتیب با امتیازهای وزنی،و ایجاد خسارت به آثار تاریخی
 گانه مدل سوآت در توسعه گردشگری منطقه مورد مطالعه ارائه شده4  راهبردهای7  در جدول. قرار دارند0/ 20
.است که مد نظر قرار گرفتن این راهبردها میتواند منطقه مورد مطالعه را به توسعه در زمینه گردشگری هدایت کند
حبندی پتانسیلهای گردشگری بوشهر از نظر پاسخدهندگان
 نتایج حاصل از مدل تاپسیس جهت رتبهبندی و سط
 ساحل زیبا و شنی با ضریب، در اولویت اول. 5347
 در اولویت سوم قرارگرفته و در. 3436

نشان دهنده آن است که برخورد مناسب مردم با ضریب نزدی یک

 سنتی با ضریب نزدی یک- در اولویت دوم و مراسم مذهبی. 5339

نزدی یک

 به،یدهد
  تحلیل فرضیات بر اساس روش تحلیل عاملی نیز نشان م.جذب گردشگر به این منطقه تأثیرگذار هستند
  تمامی پتانسی،دلیل وجود همبستگی باال و مناسب بین عوامل و متغیرها
لهای گردشگری در منطقه مورد مطالعه در
  در نتیجه فرضیه اول تأیید م،یگذارند
 توسعه اجتماعی و فرهنگی آن تأثیر م
یگردد و در فرضیه دوم به دلیل وجود
 مانع توسعه گردشگری،همبستگی باال و مناسب بین عوامل و متغیرها نتیجه میگیریم که کمبود امکانات و خدمات
.در منطقه مورد مطالعه است و فرضیه دوم نیز تأیید میگردد
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