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شناسایی عوامل موثر برتوسعه صنعت توریسم استان هرمزگان باتوجه به قابلیت
های اکوتوریسم دریایی
صدیقه محمودی

1

چکیده
اكوتوريسم دريايی به عنوان يک بازار سريع در حال رشد و سودآور صنعت گردشگری در نظر گرفته می شود كه در گروه
گردشگری مبتنی بر طبیعت و گردشگری پايدار قرار دارد .پذيرش فزاينده ای از تأثیرات منفی وارد شده از محیط گردشگری
به محیط طبیعی وجود دارد سواحل خلیج فارس با برخورداری ازثروت های بکر و طبیعی فراوان خود يکی ازگنجینه های مهم
و درامدزای جنوب كشور درحوزه صنعت گردشگری است كه ظرفیت های آن به دلیل عدم بازاريابی مناسب تاكنون مورد
استفاده قرارنگرفته است درمقاله حاضر تحت عنوان راهبردهای بازاريابی توسعه گردشگری سواحل خلیج فارس
پژوهشگرباتمركز براستان ساحلی هرمزگان كوشیده است تا با استفاده ازروش تحلیلی توصیفی و كتابخانه ای پس ازشناخت
پتانسیلهای گردشگری اين استان به تحلیل نقاط قوت ضعف فرصت و تهديد مرتبط با بازاريابی صنعت گردشگری آن پرداخته
و بدين ترتیب استراتژيهای مطلوب جهت رشد سهم بازار گردشگری اين استان را پیشنهاد نمايد.
کلید واژه ها :اكوتوريسم دريای ،گردشگری ،هرمزگان

-1مقدمه
گردشگری به عنوان يکی از پوياترين فعالیتهای اقتصادی عصر حاضر ،نقش مهمی در توسعه پايدار محلی ايفا میكند .اين
صنعت از طريق تركیب همزمان منابع داخلی و خارجی ،منافع اجتماعی ،اقتصادی ،زيست محیطی و فرهنگی زيادی را برای
فضاهای جغرافیايی به همراه دارد( .برقی و همکاران.)1931،
توسعۀ فعالیت توريستی ،غالباً منوط به وجود جاذبه های متنوع طبیعی ،فرهنگی و تاريخی است .كشورهای پیشتاز در بخش
گردشگری يا به لحاظ قدمت تاريخی خود(يونان ،ايتالیا ،اسپانیا ،مصر و  )...و يا به لحاظ چشم اندازها برتر طبیعی
ماننددرياچه ها ،سواحل آفتابی ،كوهستانهای پربرف (سوئیس ،نروژ ،فرانسه و  )...و يا به لحاظ تلفیق اين عناصر با يکديگر و
ايجاد برخی جاذبه های مصنوعی و همچنین ايجاد ساختاری سازمانی و فراهم آوردن بستر سرمايه گذاری های گسترده
1
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توانسته اند به تقاضای وسیعی از نیازهای جهانگردی پاسخ داده و از اثرات و دستاوردهای آن نیز به همان نسبت بهره مند
شوندآنچه مسلم است  ،طبیعت گردی موجب ايجاد بازار كار پر رونق در كشورهای توسعه يافته و درحال توسعه می گردد.
امروزه از صنعت گردشگری به عنوان يک بازوی قدرتمند جهت افزايش درآمد و فقرزدايی كشورهای در حال توسعه نام
برده می شود اكوتوريسم يکی از الگوهای فضايی گردشگری در عصر پسامدرن است و اين در حالی است كه از نظر
اقتصادی نیز اكوتوريسم ،پويايی اقتصاد جوامع محلی را سبب می شود (.امیری و همکاران.)1931 ،
يکی از جاذبه های گردشگری در جهان و ايران مناطق بکر طبیعی و اكوتوريستی میباشند كه امروزه منبع اشتغال و كسب
درآمد در زمینه فرهنگی و گردشگری به حساب می آيند .اكوتوريسم از بحثهای نو در حوزه گردشگری بوده و به عنوان
يکی از انواع گردشگری شامل فعالیتهايی است كه در مناطق بکر طبیعی و نیزحاشیه آن صورت می گیرد (رضايان و
همکاران.)1932 ،
واژه اكوتوريسم برای اولین بار در سال  1319هکتور السکورن در تشريح سفر به مناطق بکر طبیعی با هدف طبیعت گردی و با
تأكید برجنبه های آموزشی اين گردش بکار رفت. (Ravaud et al ,2016).
وقتی كه صحبت از منابع طبیعی و اكوتوريسم میشود ،سخن از"توريسم و اكوتوريسم پايدار" به میان میآيد .تأكید میشود
اكوتوريسم پايدار چیزيست كه فضای جغرافیايی چه طبیعی و چه انسانی ،بخش جدايی ناپذيری از آن است .به نظر میرسد
كه اكوتوريسم ،نوعی رابطه هماهنگ میان دو مؤلفه اساسی جغرافیا يعنی ،محیط انسانی و جغرافیايی برقرار نموده و در
راستای پايداری ،در پی ايجاد كمترين دخل وتصرف در محیط طبیعی است .در اكوتوريسم ،در شرايطی بر پايداری مواهب
طبیعی تأكید میشود كه درعین حال كه ،پاسخگويی مناسب جهت نیازهای روحی و روانی انسان است ،از درآمدهای آن
برای محافظت از مواهب مزبور بهرهگیری میشود .به عبارت ديگر اكوتوريسم مسافرت داوطلبانهای است كه بازديد از میراث
طبیعی هدف اصلی آن است .اين سفر در گام نخست ،آموزش هايی همچون راه های زيستن مطلوب در دل طبیعت را به
انسان میآموزد ،همچنین خواهان رويکردی كلیتر به سفر است ،به گونهای كه گردشگران راتشويق بر احترام ،يادگیری و
منفعت رساندن به جوامع و محیطزيست محلی میكند .اكوتوريسم از سال  1990به بعد ،از سوی كارشناسان و دانشگاهیان،
به عنوان ابزاری جهت توسعه پايدارمطرح و مورد مطالعه قرار گرفته است (ضیايی و میرزايی .)1911 ،
اكوتوريسم دريايی به عنوان يک بازار سريع در حال رشد و سودآور صنعت گردشگری در نظر گرفته می شود كه در گروه
گردشگری مبتنی بر طبیعت و گردشگری پايدار قرار دارد .پذيرش فزاينده ای از تأثیرات منفی وارد شده از محیط گردشگری
به محیط طبیعی وجود دارد .طبق برنامه ، Agenda 21سازمان ملل برای مقابله با چالش های محیط زيست و توسعه  ،سال
 2442را سال جهانی بوم گردی اعالم كرد (سازمان جهانی گردشگری  )UNWTO.،اكوتوريسم دريايی به هر نوع
گردشگری اشاره دارد .نوع سفر مسئوالنه به شرايط ساحلی و دريايی (يا در هر دو) تحت شرايط سختگیرانه حفاظت از محیط
زيست ،از بین بردن اثرات زيست محیطی ،بهبود رفاه جوامع محلی با احترام به فرهنگ محلی و مردم بومی .بوم گردی دريايی
سعی در ايجاد و حفظ رابطه همزيستی بین گردشگری و محیط دريايی دارد .اين يک فعالیت اقتصادی مبتنی بر طبیعت است كه
مستقیماً به اكوسیستم های دريايی دست نخورده وابسته است .اين يک ويژگی آموزشی قوی است ،الگوهای رفتاری انسان را
نسبت به يک نگرش مسئول زيست محیطی اصالح می كند و به آگاهی بیشتری از میراث مهم جسمی و فرهنگی می رساند .به
عنوان يک گردشگری با كیفیت در نظر گرفته می شود كه شامل موفقیت از نقطه نظر بازاريابی همراه با مزايايی برای مردم
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محلی و محیط طبیعی آنها است .بوم گردی دريايی بايد يک طرح مديريتی اتخاذ كند كه از اصول پايداری پیروی كند .مفهوم
اكوتوريسم دريايی مطابق با برنامه ريزی مکانی است ،سعی در حل موفقیت منافع متضاد دارد .به منظور توسعه موفقیت آمیز
پتانسیل اكوتوريسم دريايی به عنوان يک بخش اقتصادی ،نیاز مطلق به راهنمايی مناسب در مورد برنامه ريزی فضايی ،برنامه
های استراتژيک و سیاست ها وجود دارد .روش برنامه ريزی به عنوان ابزاری برای حل منافع متضاد در حالی كه فعالیت
اكوتوريسم دريايی را تنظیم و تنظیم می كند  ،عمل خواهد كرد(.)Douvere, 2010
از آنجا كه اكوتوريسم دريايی در اطراف منطقه ساحلی صورت می گیرد  ،يا در سواحل يا در كنار دريا خط ساحلی ،بايد
ويژگی خاص منطقه ساحلی توصیف شود .منطقه ساحلی رابط بین زمین و دريا است .بخشی از زمین است كه مستقیماً از دريا
تحت تأثیر قرار می گیرد و بخشی از دريا است كه به دلیل مجاورت آنها مستقیماً از خشکی تحت تأثیر قرار می گیرد .مطابق
پروتکل مديريت يکپارچه منطقه ساحلی در مديترانه ،امضا شده در كنفرانس نمايندگان تام االختیار (مادريد 21 ،ژانويه ، )2441
منطقه ساحلی " منطقه ژئومورفولوژيک هر دو طرف ساحل دريا است كه در آن تعامل بین دريا و زمین قطعات به صورت
سیستم های پیچیده اكولوژيکی و م نابع متشکل از اجزای زيست شناختی و غیرزنده ای اتفاق می افتد كه با جوامع انسانی و
فعالیت های اقتصادی  -اجتماعی مرتبط در تعامل و تعامل هستند " .منطقه ساحلی شامل اقیانوس ساحلی و سرزمین ساحلی است
 ،به عبارت ديگر اين منطقه از زمین است كه در آن محیط های زمینی بر مناطق دريايی تأثیر می گذارد و بالعکس .منطقه
ساحلی به عنوان يک اكوسیستم منحصر به فرد  ،شکننده و پیچیده در نظر گرفته می شود  ،دارای ارزش زيست محیطی و زيبايی
شناسی بسیار زياد ،تولید بیولوژيکی باال و اهمیت اقتصادی باال در حالی كه تعدادی از كاربری های مختلف و اغلب رقابتی
زمین را برآورده می كند).)Granataa , 2016
در طول تاريخ طوالنی بشر ،همیشه رابطه نزديک بین بشريت و سواحل وجود داشته است .اين جاذبه به دلیل اهمیت سواحل به
عنوان يک نقطه كانونی برای رشد اقتصادی اتفاق می افتد .بخش عمده ای از كل حمل و نقل ،تجارت  ،زيرساخت ها  ،توسعه
روستايی و كشاورزی ،پردازش انرژی ،گردشگری و تفريحات مربوط به منطقه ساحلی است .طبق )، USAID (2009
تقريباً  2.2میلیارد نفر ،بیش از اين تعداد 44درصد از جمعیت جهان در منطقه ساحلی زندگی می كنند .اين رقم افزايش فصلی را
نشان می دهد زيرا منطقه ساحلی مقاصد مهم و مهم گردشگری را شامل می شود .حدود  ٪24از جمعیت جهان در يک روز
پیاده روی از سواحل زندگی می كنند (براون و همکاران  .)2442 ،دو سوم شهرهای جهان در سواحل ساخته شده اند .در نتیجه
 ،فشار زيادی به سواحل وارد می شود(Saeb et al, 2012).
اما آنچه موجب پرداختن به اين مسأله است ،نیازهای امروزه شهروندان از جمله يکنواختی زندگی آپارتمانی و محیط كار،
شلوغی شهرها ،استفاده از اوقات فراغت ،شهرستیزی و شهرگريزی ،گسترش خانه های دوم و استفاده از اتومبیل شخصی،
بهره گیری از مواهب طبیعی ،ايجاد زمینه های اشتغال ،ايجاد درآمد و بازگشت ارزش افزوده به مناطق دريايی است .استان
هرمزگان با داشتن سابقه كهن و قرار گیری محل جغرافیايی خاص ،در همه زمینه های دريانوردی و صیادی و صید مرواريد
در سابقه اكوتوريستی هنوز مهجور مانده است .مهم ترين جاذبه های گردشگری استان هرمزگان در جزاير قشم و كیش قرار
دارند .اين دو جزيره دو فضای متفاوت را به گردشگران ارائه می دهند؛ قشم با عنوان يک ژئوپارک جهانی دارای طبیعت،
سنت و جاذبه هايی بکر است .اما كیش تفريحات و فضايی مدرن را در خود دارد .با دانش شناخت از بازاريابی صحیح در
ارائه مناطق ديدنی استان به امر ترويج فرهنگ بوم گردشگری و رونق اقتصادی استان كمک شايانی خواهد شد .هدف
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پژوهش حاضر شناسايی عوامل مؤثر بر گردشگری و ارائۀ مدل مناسب اكوتوريسم و گردشگری دريايی در استان هرمزگان
می باشد.

-2ضرورت و اهمیت تحقیق
ضرورت و اهمیت انجام اين تحقیق ازآنجا ناشی میشود كه استان هرمزگان با داشتن ويژگیهای خاص برای توسعه گردشگری
پايدار میتواند نقش خود را در زمینههای اقتصادی -اجتماعی -فرهنگی به عنوان قطب گردشگری فرهنگی  -طبیعی با توجه به
موقعیت جغرافیايی خود ايفا نمايد .اما متاسفانه به دلیل ساماندهی و مديريت ضعیف شاهد آسیبهای اقتصادی ،اجتماعی،
فرهنگی و زيست محیطی بودهايم و از سوی ديگر شاهد نوسان میزان گردشگران ورودی و حتی ركود گردشگری و عدم
بازگشت سرمايه به اين استان بودهايم.
لذا توجه جد به اين بخش به عنوان موتور توسعه كشور بیشاز پیش ضروی مینمايد .اين تحقیق برآن است تا وضعیت
اكوتوريسم دريايی را را در استان هرمزگان مورد ارزيابی قرار دهد و توسعۀ گردشگری موردی تحلیل و راهکارهايی برای
توسعۀ پايدار آن ارائه دهد.
اهمیت اين صنعت به عنوان فعالیتی اثرگذار بر تمامی اركان توسعه بیش از گذشته نیازمند توجه است .استان هرمزگان سخت با
توجه به سابقه تاريخی سکونت و داشتن منابع توريستی و جاذبه های طبیعی يکی از پايگاه های مهم گردشگری كشور محسوب
می گردد .با توجه به كمبودهای كه در زمینه گردشگری در اين استان وجود دارد ضرورت تحقیق حاضر اين است كه يعنی
بايد با توجه به توانمنديهای موجود در صدد بهره گیری از فرصت های پیش رو باشد و در گام بعدی اولويت بندی كه با استفاده
از ماتريس برنامه ريزی كمی صورت گرفته راهبرد تهیه و تدوين يک برنامه جامع مناسب و منظم بلندمدت در زمینه گردشگری
دريايی استان هرمزگان عبارت است از ايجاد تاسیسات و اماكن رفاهی جهت اسکان سازمان يافته گردشگران در مجاورت
مسیرها ،اماكن فرهنگی و گردشگری وهمچنین بازاريابی و تبلیغات فرامنطقه ای جهت معرفی و شناسايی بهتر استان هرمزگان با
توجه به معرفی اين استان از طرف دفتر سازمان ملل به عنوان استان هرمزگان نمونه گردشگری در ايران به عنوان موثرترين
راهبردها تعیین شوند.
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 -3پیشینه تحقیق

نویسنده – سال

موضوع

مواد و روشها

نتایج و تحلیل

امیری و همکاران ()1931

شناسايی عوامل موثر بر

روش نمونهگیری هدفمند ،رويکرد كمی از

نتايج نشان میدهد كه مقدار ضريب

بازاريابی گردشگری و ارائه

روش توصیفی پیمايشی استفاده شد .جامعۀ

معناداری  tمربوط به رابطه بین متغیرهای

مدل مناسب اكوتوريسم و

آماری مورد مطالعه را دو گروه خبرگان و

اصلی عوامل ساختاری ،عوامل رفتاری و

گردشگری روستايی (مورد

فعاالن بازاريابی تشکیل میدهند .در بخش

عوامل زمینه ای با بازاريابی گردشگری در

مطالعه :استان هرمزگان)

كیفی  22نفر و در بخش كمی  914نفر به عنوان

سطح اطمینان  39درصد ،از  1/39بیشتر است

حجم نمونه انتخاب شد .جهت جمعآوری داده
از روش كتابخانهای و میدانی با ابزار مصاحبه و
پرسشنامه استفاده شده است .روايی ابزار تحقیق
با روايی درونی و بیرونی بررسی و مورد تأيید

و اين مورد حاكی از معنیدار بودن تأثیر
متغیرهای عوامل ساختاری ،عوامل رفتاری و
عوامل زمینه ای بر بازاريابی گردشگری می-
باشد.

قرار گرفت .پايايی ابزار تحقیق نیز با استفاده از
ضريب آلفای كرونباخ مورد ارزيابی قرار گرفته
و مورد پذيرش قرار گرفت.
برقی و همکاران ()1931

برنامهريزی توسعه پايدار

روش تحقیق در اين پژوهش از نوع ،توصیفی ـ

نتايج حاصل از اين تحقیق نشان میدهد كه

گردشگری در منطقه خلیج

تحلیلی و پیمايشی بوده و از منابع كتابخانهای ـ

منطقه مورد مطالعه قابلیت جذب باالی

موردی:

اسنادی استفاده شده است .همچنین ،جهت ارائه

گردشگری را دارا است كه الزم است برای

بهتر مباحث از مدل  SWOTاستفاده گرديده

پیشبرد اهداف مورد نظر تمهیداتی در اين زمینه

است .اين جزيره بزرگترين جزيره ايرانی خلیج

صورت پذيرد.

فارس

(مطالعه

جزيره قشم).

فارس است كه نزديکترين آنان به ساحل نیز
است.
رضايان و همکاران 1932

مديريت

درگام نخست به شناسايی جاذبههای طبیعی،

 .با توجه به نتايج تجزيه و تحلیل های به عمل

ارايه

برنامه

راهبردی توسعه طبیعت

میراث فرهنگی وتاسیسات زيربنايی اين جزيره

آمــده در قالب جــداول برنامه ريزی راهبردی

گردی جزيره قشم به روش

اقدام شد .درادامه با بهره گیری از مدل های

كمی

جزيره

SWOT

اكولوژيک سرزمین ايران كارتعیین پتانسیل و

قشم( ،)QSPMچهار راهبرد مبتنی برشرايط

توان اكولوژيک منابع تفرجگاهی منطقه به

رقابتی پیشنهادگرديد.

توسعه

طبیعت

گردی

منظور استقرار كاربری های تفرج گسترده و
متمركز درمقیاس  1:94444به انجام رسید .با
هدف پیش بینی نیازهای منطقه از نظر مراجعین،
تعداد  99عدد پرسشنامه كالوسون در زمان
حداكثرتقاضا (نوروز )1919تکمیل گرديد.
ضیايی و میرزايی (.)1911

چالش های مديريتی و

در اين مقاله ابتدا به ارزيابی قابلیت های

نتیجه اين مطالعات نشان داد كه نظام مديريتی

توسعه گردشگری در مناطق

اكوتوريستی مناطق تحت حفاظت استان های
5

حاكم بر پناهگاه حیات وحشی میانکاله از نوع

شناسایی عوامل موثر برتوسعه صنعت توریسم استان هرمزگان و ....

حاشیه ی سواحل شمالی كشور پرداخته شده

"مديريت كالسیک (سنتی) است .اين نوع

است .سپس در مطالعه ای تطبیقی نظام مديريتی

مديريت نگاهی "موزه ای" به منطقه دارد و

حاكم بر اين مناطق با نظام های مديريتی ساير

تنها دغدغه آن حفاظت از محیط زيست است.

نقاط جهان مقايسه گرديد .همچنین الگوی

از آنجا كه در اين رويکرد مديريتی ،به

مديريتی حاكم بر“ پناهگاه حیات وحشی

گردشگری به عنوان فعالیتی متعارض با اهداف

میانکاله " در مرحله بعدی مورد ارزيابی قرار

زيست محیطی نگريسته می شود لذا نمی تواند

گرفت.

از كارايی و اثربخشی الزم برخوردار باشد.

اندازه گیری گردشگری

در پژوهش خود به بررسی توسعه يک سیستم

نتايج تايید می كند كه سیستم پیشنهادی ابزاری

پايدار در سطح شهرداری

سازگار با بخش گردشگری بوده است .برای

موثر بر برنامه¬ريزی و مديريت گردشگری در

با هدف ارائه روش علمی و

اين منظور از  29شاخص پايداری اجتماعی،

سطح شهرداری است.

كاربردی

اقتصادی ،زيست محیطی استفاده شده است

تکامل و بهینه سازی ساختار

توصیفی تحلیلی و بررسی ويژگی ها و تکامل

نتايج نشان داده است كه  HSRروابط

مکانی گردشگری شهری

الگوهای فضايی مناطق داخلی شهر قبل و بعد از

اقتصادی مبتنی بر گردشگری بین شهرها را

چین :چشم انداز راه آهن

شبکه  HSRپرداخته است

تقويت كرده است -2 ،شهرهای مركز با

تحت

حفاظت

سواحل

جنوبی دريای خزر

تورس-دلگادو

و

لوپز

پالومک ()2414

وانگ و همکاران ()2411

محمودی

مقیاس گردشگری با افزايش ارتباط بین شهری

با سرعت باال

بهبود يافته¬اند -9 ،رقابت و اختالف مناطق
داخل شهرهای مركزی شدت گرفته است.
برای اين منظور يک ساختار مکانی گردشگری
پیشنهاد گرديده است.

-4روش تحقیق:
پژوهش حاضر به لحاظ هدف ،از نوع كاربردی و از نظر ماهیت و روش ،از نوع تحقیقات كیفی و از لحاظ جمع آوری
اطالعات يک مطالعه اسنادی -میدانی است .برای تعیین وزن شاخصها از نظرات كارشناسان مرتبط با گردشگری در استان
(شامل  94نفر از كارشناسان سازمانهای میراث فرهنگی ،صنايع دستی و گردشگری ،شهرداری ،محیط زيست ،آموزش و
پرورش و  )...استفاده خواد شد .همچنین ،برای تجزيه و تحلیل دادههای از نرم افزار  Smart PLSو جهت تعیین استراتژیهای
مناسب براساس نظرات و ديدگاههای مسئوالن و كارشناسان استان استفاده می شود.
 -5نتایج تحقیق:
برای گردآوری داده ها از ابزار مصاحبه اكتشافی و نیمه ساختار يافته با خبرگان استفاده شده است .در بخش كیفی يک سؤال
زير پرسیده شد « :به نظر شما ،چه عواملی بر رونق گردشگری روستايی در استان هرمزگان تأثیرگذار هستند؟ در اين بخش به
منظور شناسايی مؤلفه های مدل بازاريابی گردشگری به منظور اكوتوريسم و گردشگری روستايی به مصاحبه با  22نفر از
متخصصان و خبرگان بخش گردشگری روستايی پرداخته شد .پس از انجام مصاحبه ها و پیاده نمودن آنها ،با برش زدن متن
6
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مصاحبه ،مفهوم پردازی ،مقوله بندی و دسته بندی آنها در مقوله های اصلی و فرعی ،تحلیل داده ها با استفاده از روش
كدگذاری باز و محوری و طبقه بندی واحدهای متنی موجود ،به طبقه های معنی دار و منطقی (تم) ،انجام شد .بنابراين نتايج
كدگذاری محوری و باز به ترتیب زير به دست آمد
جدول - 1مقوله های هسته ای (منتج از کدگذاری محوری) و مقوله های عمده (منتج از کدگذاری باز(
شماره

مقوله های عمده )منتج از كدگذاری باز(

مقوله های هسته ای )منتج
ازكدگذاری محوری(

1

عوامل ساختاری )شماره

 -11سرمايه گذاری های در بخش های ساختمانی،اسکله سازی و ساخت انواع وسايل حمل و نقل - 12،آماده سازی مناطق

سؤاالت  11تا سؤال 22

مختلف اقلیمی بر اساس نوع آب و هوا -19 ،خدمات گردشگری كم هزينه - 14،وسايل ورزشی مناسب مناطق مختلف

واز سؤال  2تا  2مربوط به

اقلیمی – 19،سرمايه گذاری های مربوط به اطالعات و اطالع رسانی گردشگری -19،قیمت مشخص محصول گردشگری،

عوامل ساختاری(

 -12قیمت مشخص خدمات گردشگری - 11 ،بومی سازی ارائه خدمات - 13،ارزيابی شکاف فناوری در حوزه
گردشگری -24،شکل دهی به رقابت برای بهبود و تحـول در حوزه گردشگری - 21 ،فراهم كردن قابلیت استفاده از فناوری
های نوظهور - 22،اختصاص سرمايه برای كارآفرينان- 29 ،خصوصیسازی شركت های فعال در حوزه گردشگری- 24 ،
تبلیغات ،توجه به صنايع دستی و بومی - 29،شناسايی ويژگی های تولیدات محلی- -29،شناسايی چشم اندازهای روستايی22،
 ارتباط دانشگاه ها با نهادهای مديريت اكوتوريسم ،شناخت فرصت ها و تهديدهای گردشگری منطقه ،شناخت ضعف ها وقدرت های گردشگری منطقه)-2،ساخت سازه های معماری متناسب با طبیعت منطقه -9برنامه ريزی تورهای گردشگری برای
مناسبت های خاص و جشنواره های محلی- 4،صدور رواديد - 9 ،نظم بخشیدن به بروكراسی اداری -9 ،تالش در در جهت
بازاريابی سبز-2 ،نگهداری گونه های حیاط وحش

2

عوامل رفتاری )سؤاالت

 -21الگوی ارزش فرهنگی -23 ،آموزش نیروی انسانی -94،استفاده حداكثری از پتانسیل گردشگری كشور -91 ،اولويت

 21تا  93مربوط به عوامل

دهی به ارتقای سرمايه های انسانی و جذب نخبگان -92 ،ايجاد فرصت عادالنه برای مشاركت افراد ،شركت ها و نهادها در

رفتاری(

كلیه فعالیت های گردشگری - 99 ،مديريت و يکپارچه سازی زنجیره تامین -94 ،جلب رضايت گردشگر -99،جلب اعتماد
گردشگر - 99 ،افزايش مشاركت مردم - 92،توجه به قوم گرايی - 91،احیای بازارچه های محلی از بین رفته يا تشکیل
بازارچه های جديد -93 ،ايجاد وفاداری در مشتريان فعلی

9

عوامل زمینه ای )سؤاالت

 44استفاده از تکنولوژی – 41،دستورالعمل های قانونی - 42 ،سیاستهای سازمان گردشگری - 49،شـتاب دهی به تغییر نگرش

 44تا 99مربوط به عوامل

های مديريتی - 44،ايجاد كانال های چندگانه برای انتقال دانش بازاريابی در حوزه گردشگری - 49،تغییر در اقدامات

زمینه ای(

انگیزشی برای فعاالن بخش گردشگری - 49،ايجاد اقتصاد دانش محور- 42،ايجاد اقتصاد مقاومتی- 41 ،ايجاد امنیت سرمايه
گذاری - 43،توسعه خدمات پشتیبانی فعالیت های گردشگری نظیر بیمه ،سرمايه گذاری بانکی و -94 ،....تمركز زدائی- 91،
اختصاص بسته های تشويقی از طرف دولت - 92،حفظ آثار طبیعی و ملی- 99 ،اهمیت به آموزش در مقاطع مختلف در قالب
رشته های گوناگون در گردشگری

أخذ :مطالعه میدانی نگارندگان.1441،

مدل ساختاری يا مدل بیرونی نشان دهنده ی روابط میان متغیرهای پنهان (مکنون) مدل می باشد .در واقع در اين بخش ،به
سواالت (شاخص ها) توجه نمی شود و تنها متغیرهای پنهان همراه با روابط میان آنها مورد بررسی قرار می گیرد .در ارزيابی
مدل ساختاری از چند معیار استفاده می شود كه در ذيل به هر كدام از آنها پرداخته شده است .نتايج  T-valueگزارش شده

7

محمودی

شناسایی عوامل موثر برتوسعه صنعت توریسم استان هرمزگان و ....

در شکل  ،2همگی از 39/1بیشتر می باشد  ،بنابراين می توان نتیجه گرفت كه در سطح معناداری  39درصد ،كلیه سؤاالت برای
مدل معادالت ساختاری مد نظر قرار می گیرد و نیازی به حذف هیچ يک از سؤاالت از مدل نیست.
مطابق با الگوريتم تحلیل داده ها در نرم افزار  ، Smart PLSبرای شناسايی متغیرها (يا به عبارتی ارزيابی اين امر كه از بین 9
متغیر اصلی تعیین شده ،كدام متغیر بر بازاريابی گردشگری به منظور اكوتوريسم و گردشگری روستايی تأثیرگذار است و می
توان به عنوان عامل تأثیر گذار آن را انتخاب كرد و كدام يک خیر) از مقادير  t-valueاستفاده می شود .مقاديرt-value
مربوط به متغیرهای اصلی در جدول  2ارائه شده است.
جدول  -2بررسی بار عاملی و مقادیر  t-valueمتغیرهای اصلی مدل تحقیق
مسیر
متغییر مستقل

مقدار ضريب معناداری ازشکل 2
متغییر وابسته

عوامل ساختاری
عوامل رفتاری

وضعیت متغیر

بازاريابی گردشگری

عوامل زمینه ای

29.919

پذيرش

9.922

پذيرش

11.343

پذيرش

مأخذ :مطالعه میدانی نگارندگان1441 ،

نتايج جدول فوق نشان می دهد كه مقدار ضريب  tمربوط به رابطه بین متغیرهای اصلی عوامل ساختاری ،عوامل رفتاری و
عوامل زمینه ای با بازاريابی گردشگری در سطح اطمینان  39درصد ،از1/39بیشتر است و اين مورد حاكی از معنی دار بودن تأثیر
متغیرهای عوامل ساختاری ،عوامل رفتاری و عوامل زمینه ای بر بازاريابی گردشگری می باشد .بنابراين هر  9متغیر ،به عنوان
متغیرهای اصلی شناسايی می شوند .در عوامل ساختاری نتايج نشان می دهد كه مقدار ضريب  tمربوط به رابطه بین شاخص های
سؤاالت  11تا  22و سؤاالت  2تا  2بر عوامل ساختاری مؤثر می باشد .بنابراين هر  29شاخص ،به عنوان شاخص های متغیر
عو امل ساختاری شناسايی می شوند .جهت عوامل رفتاری نتايج نشان می دهد كه مقدار ضريب  tمعناداری مربوط به رابطه بین
شاخص های  12گانه حاصل از سؤاالت  21تا  93با عوامل رفتاری در سطح اطمینان  39درصد ،از1/39بیشتر است و اين مورد
حاكی از معنی دار بودن بر عوامل رفتاری می باشد .بنابراين هر 12شاخص ،به عنوان شاخص های متغیر عوامل رفتاری شناسايی
می شوند .در عوامل زمینه ای نشان می دهد كه مقدار ضريب معناداری مربوط به رابطه بین شاخص های  14گانه حاصل از
سؤاالت  44تا  99با عوامل زمینه ای در سطح اطمینان  39درصد ،از1/39بیشتر است و اين مورد حاكی از معنی دار بودن بر
عوامل زمینه ای می باشد .بنابراين هر  14شاخص ،به عنوان شاخص های متغیر عوامل زمینه ای شناسايی می شوند
برای اولويت بندی متغیرهای پذيرفته شده از مقادير بار عاملی (ضريب استاندارد شدهی بار عاملی مربوط به مسیرهای مدل
مفهومی) استفاد ه می شود .زيرا اين مقدار ،شدت تأثیر متغیرها بر يکديگر را مشخص می كند؛ بنابراين ،متغیری كه مقدار بار
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عاملی باالتری دارد ،يعنی اين كه شدت تأثیر بیشتری داشته و از اولويت باالتری برخوردار است .مقادير بار عاملی مربوط به
متغیرها در جدول  9ارائه شده است.
جدول - 3بررسی بار عاملی متغیرهای اصلی مدل تحقیق
مقدار ضريب معناداری

مسیر
متغییر وابسته

متغییر مستقل

9.99

عوامل ساختاری
بازاريابی گردشگری

عوامل رفتاری

.992
.492

عوامل زمینه ای
مأخذ :مطالعه میدانی نگارندگان1331 ،

جدول-4نتایج آزمون  Tهتلینگ

میانگین

رديف

پرسش

1

مفاهیم ارايه شده در مدل ،از داده های بررسی 4.219

انحراف معیار

آزمون  Tهتلینگ

4.919

امارهF

سطح معناداری

شده تولید شده است.
2

مفاهیم تشخیص داده میشود و به شکلی نظام 4.199

4.291

مند به هم مرتبط شده است.
9

در مفاهیم و مقوله ها پیوندهای مفهومی وجود 4.221

4.141

دارد و مقوله ها به خوبی تدوين شده اند.
4

نظريه چنان تدوين شده است كه تغییر شرايط 9.322

4.293

متفاوت را در بر میگیرد.
9

شرايط كالنتری كه ممکن است بر پديده 9.311

4.231

محوری (بازاريابی گردشگری به منظور
اكوتوريسم و گردشگری روستايی) اثر
گذارد ،تشريح شده است.
9

برای تغییر فرآيندی ،در نظريه فکری شده 4.499

4.992

است
2

يافته های نظری ،به نظر با اهمیت میرسد.

4.149

أخذ :مطالعه میدانی نگارندگان.1331،

9

4.923

14.992

4.421

شناسایی عوامل موثر برتوسعه صنعت توریسم استان هرمزگان و ....

محمودی

مقادير میانگین هر  2سؤال مورد ارزيابی از عدد ( 9برابر با «نظری ندارم» يا مقدار «متوسط» در پرسشنامه بیشتر می باشد و
همچنین مقدار انحراف معیار مقادير به دست آمده ،كمتر از  1می باشد .از سوی ديگر ،مقدار آماره  )14/992( Fدر سطح
خطای كوچکتر از )4٫421( 4٫49معنادار می باشد ،لذا می توان دريافت كه نتايج حاصل از هر  2سؤال ،از مقدار میانگین ،9
اختالف معنادار دارد .بنابراين میزان مقبولیت هر  2سؤال كه میزان كیفیت مدل داده بنیاد را سنجش می كنند ،از نظر افراد خبره
در سطح بااليی ارزيابی می شود .لذا می توان عنوان كرد كه از نقطه نظر افراد خبره آگاه مدل داده بنیاد ارائه شده از كیفیت
بااليی برخوردار می باشد.

-6نتیجه گیری:
در اين تحقیق سعی بر آن بود تا به شناسايی عوامل موثر بر بازاريابی گردشگری و ارائه مدل مناسب اكوتوريسم و گردشگری
روستايی پرداخته شود .نتايج T-valueدر جدول  9مربوط به سوال اول :شناسايی عوامل مؤثر بر بازاريابی گردشگری روستايی
و اكوتوريسم استان هرمزگان ،نشان می دهد كه مقدار ضريب  tمعناداری مربوط به رابطه بین متغیرهای اصلی در سطح اطمینان
 39درصد ،از 1/39بیشتر است و حاكی از معنی دار بودن تأثیر متغیرهای عوامل ساختاری ،عوامل رفتاری و عوامل زمینه ای بر
بازاريابی گردشگری می باشد .بنابراين هر سه متغیر ،به عنوان متغیرهای اصلی شناسايی می شوند .همه متغیرها دارای پايايی
تركیبی به باال هستند و بنابراين از لحاظ پايايی تركیبی نیز ،مدل مورد تائید قرار می گیرد .نتايج به دست آمده با بخشی از نتايج
گزارش شده در مطالعات بنچوين و همکاران ( ،)2412بادوس ،)1311( 2ترهوا و همکاران ( ،)2412چو و همکاران (،)2411
حسینی و همکاران ( ،)1934خلیلی ( ،)1934داوسانا و همکاران ( )2412همخوانی دارد .برای اولويت بندی متغیرهای پذيرفته
شده از مقادير بار عاملی و رتبه بندی آنها (ضريب استاندارد شدهی بار عاملی مربوط به مسیرهای مدل مفهومی استفاده می شود.
با توجه به جدول  4متغیری كه با مقدار بار عاملی باالتر ،دارای تأثیر بیشتر و اولويت باالتر است .نتايج  T-valueدر مدل
معادالت ساختاری همگی از1/39بیشتر می باشد و سطح معناداری  39درصد حاكی از قابل قبول بودن سؤاالت است .مقايسه
مقادير بار عاملی در اين جدول متغیرهای اصلی مؤثر بر بازاريابی گردشگری نشان می دهد كه اولويت بندی اين متغیرها به
ترتیب عوامل رفتا ری ،عوامل ساختاری ،عوامل زمینه ای است .نتايج به دست آمده با بخشی از نتايج گزارش شده در مطالعات
ديکرسون ،)2419( 9رحیمی و رنجبر دستنانی ( ،)1931ركن افتخاری و همکاران ( ،)1932رمضان نژاد و همکاران (،)1939
رئیسی و پورمیری ،)2419( 4شريف زاده و مرادنژاد )2442( 9همخوانی دارد .الگوی بازاريابی گردشگری روستايی و
اكوتوريسم استان هرمزگان در سوال سوم ،شامل سه متغیر اصلی عوامل ساختاری ،عوامل رفتاری و عوامل زمینه ای بوده و
دارای  43شاخص می باشد كه از بین آنها  29شاخص مربوط به عوامل ساختاری 12 ،شاخص مربوط به عوامل رفتاری و 14
شاخص مربوط به عوامل زمینه ای می باشد.

2

Bodewes
Dickerson
4
Riasi and Pourmiri
5
Sharifzadehand Moradnejad
3
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به منظور ارزيابی اعتبار مدل مربوط به بازاريابی گردشگری به منظور اكوتوريسم و گردشگری روستايی نتايج حاصل از هر 2
سؤال ،میزان مقبولیت هر  2سؤال كه میزان كیفیت مدل ارائه شده را سنجش می كنند ،از نظر افراد خبره در سطح بااليی از
نوآوری ارزيابی می كند .لذا ،می توان عنوان كرد كه از نقطه نظر افراد مدل ارائه شده از كیفیت بااليی برخوردار می باشد.
نتايج T-valueگزارش شده در شکل فوق ،همگی از 1/39بیشتر می باشد ،بنابراين می توان نتیجه گرفت كه در سطح معناری
 39درصد ،كلیه سواالت برای مدل معادالت ساختاری مد نظر قرار می گیرد و نیازی به حذف هیچ يک از سؤاالت از مدل
نیست.
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Identifying factors affecting the development of the tourism industry in
Hormozgan province according to the capabilities of marine ecotourism

Abstract
Marine ecotourism is considered as a fast growing and profitable market of the tourism
industry, which is in the group of nature-based tourism and sustainable tourism. There is an
increasing acceptance of the negative effects of the tourism environment on the natural
environment. The coasts of the Persian Gulf, with their abundant natural resources, are one
of the most important and profitable treasures of the south of the country in the field of
tourism industry, whose capacities are limited due to the lack of proper marketing so far. It
has not been used. In this article, under the title of marketing strategies for the development
of Persian Gulf coast tourism, the researchers of Hormozgan Coastal Coastal Center have
tried to analyze the strengths, weaknesses, opportunities and threats related to the marketing
of its tourism industry by using descriptive and library analytical methods after knowing
the tourism potentials of this province. and in this way to propose the optimal strategies for
the growth of the tourism market share of this province.
Keywords: sea ecotourism, tourism, Hormozgan
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