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Abstract  
This study aimed to identify and analyze the barriers to tourism development on the coasts of the Oman 

Sea. It was descriptive-analytical research. A researcher-made questionnaire was used to collect data. The 

research population included two categories: the incoming tourists to the region, from which 382 

questionnaires were randomly selected using Cochran's formula from among the available and responsive 

tourists, and 30 officials of departments related to tourism. A one-way t-test, multivariate regression 

analysis, and path analysis were used to analyze the research findings. The results of the one-sample t-test 

showed that in terms of tourists, tourism on the Oman Sea coast is unfavorable. The average economic 

barriers (2.920), advertising barriers (2.957), infrastructure and service barriers (2.912), beach sports 

barriers (2.767), socio-cultural barriers (2.928), and Management barriers (2.857) were all below the desired 

average (3). The results of linear regression analysis showed that the managerial barriers and economic 

barriers with beta values of 0.368 and 0.302, respectively, had the most impact and barriers to doing water 

sports with a beta coefficient of 0.154, social barriers with a beta coefficient of 0.171 barriers to 

infrastructure facilities and tourism services with a beta coefficient of 0.224 and advertising barriers with a 

beta coefficient of 0.294, respectively, had less impact on the coastal tourism on the coast of the Oman Sea. 

Also, the results of route analysis showed that managerial barriers with 0.820 and economic barriers with 

0.623 had the most significant impact on the coastal tourism of the Oman Sea, respectively, and the beach 

sports barriers with 0.154 had the least impact on tourism. Therefore, according to the obtained results, it 

can be said that the barriers to the development of tourism on the coasts of the Oman Sea depend on factors 

such as economic, propaganda, management, socio-cultural factors, beach sports, and infrastructure - 

services. As long as these problems and barriers are not removed, tourism in these areas will not reach 

proper growth and development. 
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Highlight  
- The challenges facing tourism on the shores of the Sea of Oman include economic factors, advertisements, and 

management. 

- Identifying the challenges facing tourism contributes to sustainable tourism in the region.  
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Extended Abstract  
Introduction  
Activities on the shores and areas surrounding the seas, such as sunbathing, swimming, boat riding, wave surfing, 

water skiing, flying in the air, diving, fishing sports, and other water recreational activities, are the main attractions 

in many parts of the world. Today tourism primarily develops adjacent to the seas, and beach tourism counts among 

the most significant economic development and job creation models. Tourists travel to coastal regions to visit the 

shores and use the coastal facilities. Enjoying the benefits of tourism requires removing all the hurdles and 

challenges facing this activity, such as the lack of management skills, poor marketing, lack or shortage of tourist 

services, seasonal limitations, and regulation void. To this aim, actions, including building and developing the 

infrastructures, sustainable advertisement, and marketing, responsible holding of tourist tours, setting the stage for 

private and non-public investment in beach tourism, prioritizing the demands and goals of locals to satisfy their 

needs, and designing appropriate laws and regulations.  

 

Methodology 
This research is applied in terms of objective. It draws on a descriptive and analytical methodology and utilizes 

the library method and fieldwork to gather data. Questionnaires are used in the fieldwork. The statistical population 

of the research consists of incoming tourists to the region (Konārak and Chābahār shores) and the authorities in 

charge of beach tourism. According to data released by the Ministry of Heritage, Culture, Tourism, and Handicraft, 

tourists visiting the Sistān and Baluchestān province shores reached over 100 thousand in 2019. Using the Cochran 

formula, 382 questionnaires were completed by availability sampling from among the tourists visiting the Sistān 

and Baluchestān province shores. Thirty officials from the office in charge of tourism in Konārak and Chābahār 

towns were chosen as the second statistical research population. SPSS and EXCEl software packages were 

employed to analyze data. One-sample t-test, linear regression analysis, path analysis, and factor analysis were 

used to analyze data. Opinions of 5 university professors and experts were elicited to examine the questionnaire 

validity, which was confirmed after investigation and revision. The questionnaire reliability was calculated using 

alpha Cronbach 0.81. Kolmogorov-Smirnov test confirmed a normal distribution of the data. After conducting 

fieldwork and interviewing local experts, the challenges facing tourism development on the shores of the Sea of 

Oman were identified and categorized into six groups: Cultural-social, economic, infrastructural, tourism services, 

management, advertisement, and beach sports. 

 

Results and discussion 
Findings suggest that 138 respondents (36 percent) are female, and 244 (64 percent) are male. Other findings are 

as follows. Challenges to beach tourism development are cultural and social obstacles, economic hurdles, 

infrastructural facilities, tourism services, management hurdles, challenges facing the development of beach sports, 

and advertisement challenges. Given the data's Normal distribution, the one-sample t-test and parametric tests were 

employed to investigate the obstacles to the development of beach tourism on the shores of the Sea of Oman. 

 

Conclusion 
Findings indicate that the development of beach tourism faces numerous challenges in these regions. These 

challenges include social-cultural challenges like the lack of familiarity of the locals with the role and significance 

of tourism in development, lack of complete knowledge on how to treat the tourists, fear of insecurity among the 

tourists, lack of tourism police in the region, lack of a culture of using tourism resources, and facilities; economic 

challenges like the tourists' propensity to neighboring rival regions, lack of governmental insurance and financial 

support of the existing investors, Unwillingness of the native and non-native investors to invest in tourism, local's 

lack of access to more financial resources, inflation, foreign exchange fluctuations in the country, tourism services, 

and infrastructural challenges, such as welfare facilities in the tourism sites, and the low quality of tourism services 

Management hurdles like inattention of authorities to the significance of beach tourism, lack of expert and skilled 

forces in tourism institutions and bodies, lack of cooperation among organizations in charge of tourism to develop 

beach tourism, planning and decision-making weakness regarding tourism and beach tourism, neglecting the task 

of spreading information regarding tourism on the part of tourism authorities, lack of suitable, early-yielding 

tourism plan to encourage investors in beach tourism, and the lack of sufficient skills on the part of tourism officials 

in the region to plan tourism development Beach sports challenges like a lack of boat riding tournaments, beach 

soccer, wave surfing, open water swimming tournaments, international beach sports tournaments, lack of 

investment in beach sports, neglect of the high potential of beach sports to attract tourists, lack of high skills on 

the part of tourism officials in the region to plan tourism development, lack of necessary facilities for beach sports 

Advertisement challenges like lack of radio advertisements on the province's beach tourism, negligence on the part 

of information-broadcasting institutions such as the Islamic Republic of Iran Broadcasting in changing the 

perceptions of the country's tourists toward the province and its shores, a multitude of documentaries and films 

depicting the area as unsafe, and media exaggeration of the adverse events in the region (insecurity). 

https://hgscaj.guilan.ac.ir/
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 02-72 صفحات، 1041، تابستان 9، سال سوم، شماره دوم، پیاپی مطالعات جغرافیایی نواحی ساحلی نشریه علمی     

 مقاله پژوهشی

 

 عمان دریای در گردشگری ةتوسع موانع تحلیل و شناسایی

1(بلوچستان و سیستان استان سواحل: موردی مطالعه)
7 

 

  3پور، محسن حمیدیان7*نیا طیب ، سید هادی 1یادیبن بهیط

 

 ، زاهدان، ایران. و بلوچستان ستانیدانشگاه س، یگردشگر یزیرارشد برنامه یکارشناس .1

 ، زاهدان، ایران. ، دانشگاه سیستان و بلوجستانگروه جغرافیااستادیار  .2

 ، زاهدان، ایران. و بلوچستان ستانیس دانشگاه، ار گروه جغرافیادانشی .3

 

  هچکید
 هژدف، نظژر از حاضژر پژژوهش. است عمان دریای سواحل در گردشگری توسعة موانع تحلیل و شناسایی ،پژوهش این از هدف

 ةجامعژ. دش استفاده ساخته محقق پرسشنامه از هاداده آوریجمع جهت. است تحلیلی - توصیفی ،اجرا ةشیو نظر از و کاربردی

 صژورتبژه پرسشنامه 387 تعداد به کوکران فرمول از استفاده با که منطقه به ورودی گردشگران: دسته دو شامل تحقیق، آماری

 گردشژگری موضژو  بژا مژرتب  ادارات مسئولین از نفر 34 نیز و پاسخگو و دسترس در گردشگران بین از و تصادفی گیرینمونه

 اسژتفاده مسژیر تحلیل و چندمتغیره رگرسیون تحلیل ای،نمونهتک تی آزمون از پژوهش هاییافته تحلیل و تجزیه جهت. است

 نامطلوبی وضعیت در عمان دریای سواحل در گردشگری گردشگران، نظر از که داد نشان اینمونه تکتی آزمون نتایج. است شده

 موانژع ،(917/7) خژدماتی و زیرسژاختی موانژع ،(952/7) یتبلیغات موانع ،(974/7) اقتصادی موانع میانگین که چنان. دارند قرار

 مطلژو  میانگین از ترپایین همگی( 852/7) مدیریتی موانع و( 978/7) اجتماعی - فرهنگی موانع ،(262/7) ساحلی هایورزش

 و 368/4 بتژای دارمقژ بژا ترتیژببه اقتصادی موانع و مدیریتی موانع که داد نشان خطی رگرسیون تحلیل نتایج. دارند قرار( 3)

 موانژع ،121/4 بتژای ضژریب با اجتماعی موانع ،150/4 بتای ضریب با ورزشی آبی هایورزش انجام موانع و تأثیر بیشترین 347/4

 بژر کمتری اثرات ترتیب به 790/4 بتای ضریب با تبلیغاتی موانع و 770/4 بتای ضریب با گردشگری خدمات و زیرساختی امکانات

 موانژع و 874/4 با مدیریتی موانع که داد نشان مسیر تحلیل نتایج همچنین. اندداشته عمان دریای سواحل در ساحلی گردشگری

 هژایورزش ةتوسژع موانژع و داشته عمان دریای سواحل در ساحلی گردشگری بر را تأثیر بیشترین ترتیب به 673/4 با اقتصادی

 بیژان چنژین توانمی آمدهدستبه نتایج به توجه با بنابراین. است اشتهد ساحلی گردشگری بر را تأثیر کمترین 150/4 با ساحلی

 مژدیریتی، تبلیغژاتی، اقتصژادی، عامژل همچژون عژواملی بژه وابسته عمان دریای سواحل در گردشگری ةتوسع موانع که نمود

 ،نشژوند برطژرف انژعمو و مشژکتت ایژن که زمانی تا که است خدماتی – زیرساختی و ساحلی هایورزش فرهنگی، -اجتماعی

 .رسید نخواهد مناسب ةتوسع و رشد به مناطق این در گردشگری
 

 .بلوچستان و سیستان عمان، دریای ساحلی، گردشگری گردشگری، صنعت واژگان کلیدی:
 

  :  نکات برجسته
 مدیریتی و ... استساختی، زیرتبلیغاتی،  اجتماعی، اقتصادی، موانعگردشگری سواحل دریای عمان شامل موانعی همچون  ةموانع توسع -

 شود.گردشگری پایدار در منطقه میتحلیل باالتر و بهتر در راستای تحقق  گردشگری، باعث ةتوسعشناخت موانع  -

  

                                                           
و سیسوتانه سووم در دانشوگادوم و گان با راهنمایی نویسند گردشگری یزیربرنامه و جغرافیا رشته در نامه کارشناسی ارشد نویسنده نخستاین مقاله برگرفته از پایان 

  .  دفاع شده است بلوچستان
  Tayebnia@gep.usb.ac.ir  نویسنده مسئول:    *
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 مقدمه . 1
 هوایفعالیت از درصد 12 حدود بخش این زیرا است، شده شناخته جهان اقتصاد مهم صنایع از یکی عنوانبه گردشگری صنعت

 بورای امون مطموئن درآمودی منبوع صنعت، یک عنوانبه گردشگری که است این بر اعتقاد تردیدبی. کندمی تولید را اقتصادی

 در فقور کواهش بورای موثرر روش یک (. گردشگریMatthew et al, 2019: 2است ) توسعه حال در و یافتهتوسعه کشورهای

 فوروش هایفرصوت نیوز و سنتی معیشت به نسبت را مختلفی مشاغل گردشگری زیرا شود،می محسوب سنتی جوامع از برخی

 شودنتبدیل و گردشوگری و سفر تقاضای روزافزون افزایش (. باLee and Jan, 2019: 368آورد )می وجودبه محلی محصوالت

 راسوتای رد اسوت الزم بوالقوه، گردشوگران جوبب منظوربه کشور هر جهان، در صنایع ترینبزرگ از یکی به گردشگری صنعت

 منواطق بوه دیربواز از گردشگران(.  999: 1390 زاهدی، و عزیزی)کند  تالش خود زیربنایی رشد و اقتصادی -اجتماعی توسعه

. اسوت آورده وجودبوه بخوشآرام محیطوی و سواحل و دریوا از زیبوا تلفیقوی سواحلی هایمحدوده زیرا اند،داشته توجه ساحلی

 بورداریبهره مربوطه، تفریحی هایفعالیت زمینة کردن مهیا و گردشگری گونهاین در ماعیاجت طبقات کیفی تنوع درنظرگرفتن

 سوواری، قوایق شونا، گرفتن،آفتواب بورای دریوا بوه وابسوته منواطق و سواحل واقع در. دهدمی توسعه را ساحلی منابع از پایدار

 در اصولی هایجاذبه تفریحی، آبی هایفعالیت سایر و گیریماهی هایورزش غواصی، هوا، در پرواز آب، روی اسکی سواری،موج

 در دریاهوا همسوایگی در گردشگری توسعة بیشترین امروزه(. 012: 1399 همکاران، و درویشی) هستند جهان نقاط از بسیاری

 در. شوودمی محسوب اشتغال ایجاد و اقتصادی ةتوسع هایمدل ترینمهم از یکی عنوانبه ساحلی گردشگری و است انجام حال

 و سوجادی. )کنندمی سفر ساحلی مناطق به ساحلی، امکانات از استفاده و سواحل دیدن برای گردشگران گردشگری، از نوع این

 فقودان از فعالیوت ایون راه سور در موجوود مشکالت و موانع ةکلی باید گردشگری منافعبه یابیدست برای(. 5: 1399 همکاران،

 و قووانین فقودان فصولی، هایمحدودیت گردشگران، نیاز مورد خدمات کمبود یا فقدان نامناسب، بازاریابی دیریتی،م هایمهارت

 پایودار، بازاریوابی و تبلیغوات هوا،زیرساخت ةتوسع و ایجاد جمله از اقداماتی به باید منظور این برای. شود مرتفع غیره و مقررات

 گردشوگری ةزمینو در دولتوی غیور و خصوصوی بخوش گباریسورمایه برای سازیینهزم گردشگری، تورهای مسئوالنه برگزاری

 متناسب، مقررات و قوانین تدوین و هاآن نیازهای برآوردن راستای در محلی مردم اهداف و هاخواست به بخشی اولویت ساحلی،

 .زد دست

 پتانسیل دارای هند اقیانوس و آزاد دریاهای به لمتص استان تنها و ساحلی خط ترینطوالنی با بلوچستان و سیستان استان

 فصول در مناسوب و متبوع بسیار هوای مناسب، و هموار و طوالنی سواحل وجود. است ساحلی گردشگری ةزمین در باالی بسیار

 سواحلی گردشوگری قطوب عنوانبوه را استان این تواندمی... و آبی هایورزش جهت مناسب شرایط از بودن برخوردار زمستان،

 توسوعه و رشود به استان این در ساحلی گردشگری محیطی؛ مناسب شرایط و باال پتانسیل داشتن باوجود اما. کند تبدیل کشور

 هوایراه همچوون مناسوب هوایزیرسواخت نبوود گردشوگری، ةتوسع جهت مناسب ریزیبرنامه عدم. است نیافته دست مناسب

 در مناسوب تبلیغوات عودم و سوو تبلیغات استان، این سواحل در نامناسب هایتورانرس و هاهتل نبود آسان، و مناسب ارتباطی

 زیواد رونوق مناسوب، گوباریسرمایه عدم استان، این ساحلی گردشگری خصوصبه و گردشگری هایپتانسیل شناساندن جهت

 سواحلی گردشوگری توا هشد سبب مناسب هایزیرساخت کمبود و فارس خلیج جنوبی حاشیه کشورهای در ساحلی گردشگری

 که آنچنان است برخوردار مناسبی هوای از که زمستان فصل ویژههب سال تمام در گردشگری رونق وجودبه باتوجه استان این در

 ایون  کنود؛می محودود منطقوه ایون در را گردشوگران ماندگاری و نیابد دست زمینه این در مناسب جایگاهبه است آن شایسته

 با گردشگری متولیان و ریزانبرنامه تا کرده شناسایی را زمینه این در موجود هایمحدودیت و موانع که است آن پی در پژوهش

   .دهند انجام آن ساختن برطرف جهت در را الزم اقدامات و شده آشنا بیشتر مشکالت و موانع این

 

 مبانی نظری. 7
مل مثرر در تبادالت فرهنگی بین کشورها است )عابدی سوماکوش و صنعت گردشگری در دنیا یکی از منابع مهم درآمد و از عوا

هوای آینوده موثرر اسوت و بوه کشوورهای (. گردشگری فعالیتی پاک است که در حفظ طبیعت برای نسول99: 1399همکاران، 

موی و کنود )غالهوای ایون کشوورها کموک مویتوسعه در حل مشکالتی نظیر بیکاری و فقر با تحرک بخشی به پتانسیلدرحال

 (.  24: 1391خلجی، 
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(. 5: 1399ها گردشگری ساحلی اسوت )سوجادی و همکواران، یکی از این شاخه .های متفاوتی استگردشگری شامل شاخه

 موانع سازمانی و ساختاری یکی از این موانع اسوت )حسوینی، روست کههروب یهایموانع و محدودیتگردشگری با ةامروزه توسع

 -فرهنگوی، زیرسواختی -تواند موانعی همچون موانع اقتصادی، اجتمواعی سرگردشگری ساحلی میود بر(. موانع موج32 :1390

 در هر زمینه و فعالیتی اگر بر سر راه آن فعالیت موانوع متعوددی باشود، آن خدماتی، مدیریتی، تبلیغاتی و ورزشی باشند. اصوالً

خصوص گردشگری و به ةتیجه آن فعالیت ناموفق خواهد شد. در زمینرو خواهد شد که در نمشکالت بسیار زیادی روبهفعالیت با

گیرند و برطرف نشوند در نهایت مانع از از ورود سر راه گردشگری قرارنوعی برگردشگری ساحلی نیز اگر موانع موجود هرکدام به

عنووان سوومین گردشوگری بوه جا که صونعتگردشگران داخلی و خارجی و در نهایت عدم توسعه آن منطقه خواهد شد. از آن

کوم  یو آگواه یمنواطق گردشوگر ینبو یفرهنگ هایتفاوت(. 23: 1392 شده است )راستای زاهدان، صنعت مهم دنیا شناخته

ضومن بوروز  یزبانوانگردشوگران از فرهنوم م یعودم آگواه یگرگردشگران و از طرف د هایو خواسته یازهانسبت به ن یزبانانم

 یوامحول  یوکمختلف سواکنان  هایاست. اغلب در نقاط و مکان یدر گسترش صنعت گردشگر ایمانع عمده یده،مشکالت عد

و گردشوگران از  یزبانوانم ینبو یتفاوت فرهنگ یناعمال از جهانگردان و همچن یبرخ یدند یا یجامعه به علت ناآگاه یک ادافر

مشواغل  یاز طرف افراد بوم یل مربوط به گردشگراز مشاغ یکارکردن در بعض یادارند و  یو منف یندصنعت برداشت ناخوشا ینا

افراد متخصو  و نبود (. 33: 1390 ینی،)حس یستندمشاغل ن ینکارکردن در ا بهحاضر  یشده و ساکنان بوم یتلق یینسطح پا

حکوم بوه مبنابراین ، شده استپژوهش و گسترش مانع از و  ها شدهو برنامهاهداف  اندازیراهگردشگری ساحلی مانع از ماهر در 

رشود  یوک یو آن را به سوو یدو توسعه صنعت سود جو یازمورد ن یانسان یروین یتاز آموزش و پرورش در ترب یدفنا است که با

این که این صنعت نقوش بسویار مهموی در رونوق اقتصوادی یوک جامعوه توجه بهبا (.33: 1393 یان،)مهد یدرهنمون نما یواقع

منطقوه شوده و  عدم رونق گردشگری در یکاول منجر به ةگردشگران داخلی و خارجی در وهلنبود تواند ایجاد کند بنابراین می

هوایی کوه از رونوق محلی خواهد شود در نتیجوه شوغل ةداخل کشور و جامعسپس مانع از ورود منابع مالی ریالی و نیز ارزی به

عث افزایش بیکواری در آن محول نیوز خواهود شود و عبارتی باآید. بهوجود نمیتواند در یک منطقه ایجاد شود بهگردشگری می

گردشگری که در یک منطقه بر ارر گردشگری و غیر ةهایی که در زمیندرآمد مردم بومی کاهش خواهد یافت. همچنین پتانسیل

نهایت برداری نخواهد رسید و در جامعه مورد نظر کمک کند به بهره ةتوانست شکوفا شده و به رشد و توسعرونق گردشگری می

 مورد نظر به توسعه دست نخواهد یافت. ةجامع
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 پیشینه پژوهش. 3
بررسی سنجش رضایت گردشگران از مقاصد گردشوگری سواحلی منواطق روسوتایی (، به1391الدین افتخاری و همکاران )رکن

بعود سونجیده شوده مربووط  9تک نمونه مسوتقل، بواالترین میوزان رضوایت از  t وناساس نتایج آزماستان گیالن پرداختند. بر

اسوت.  030/4رسانی در مقاصد گردشگری سواحلی بوا میوانگین اطالعو کمترین مربوط به 049/2خدمات امنیتی با میانگین به

  .است 031/1مندی از مقاصد برابر با میانگین کل رضایت

و  سوتانیاسوتان س یسواحل یدر روسوتاها یگردشوگر ةرر برتوسوعثعوامول مو یبه بررسو(، 1391)و همکاران  رانوندزادهیب

هوای بوالقوه گردشوگری کوه اند که روستای مورد مطالعه ما )تیس( با توجه به توانواییگرفته جهینت نیبلوچستان پرداخته و چن

ریربسوزایی خواهود أگردشوگری ایون روسوتا ت ةعها بر توسوآن رفعباشد که شناخت و رو میهها و موانعی روبدارد، با محدودیت

گونوه کوه هوی های جمعی عالوه بور ایونهای عمومی،رسانهبه بحث تبلیغات رسانهاشاره داشت. از موانع گردشگری این روستا  

گران گردشو وروددهند، با بد جلوه نشان دادن منطقه از لحاظ امنیتی باعث کاهش گرشگری منطقه انجام نمی ةتبلیغی در زمین

گباری، تخریوب آروار تواریخی، نبوودن امکانوات رفواهی و کمبوود نیوروی عدم توجه دولت به بخش سرمایه،  اندبه منطقه شده

باشد. نبود امکانات رفواهی اقوامتی، گردشگری در منطقه مورد مطالعه می ةمتخص  در این امر از مشکالت و موانع دیگر توسع

باشود و در آخور رسانی گردشگری از جمله عوامل سوء دیگر نیوز مویبود مراکز خدماتو کم تینامناسب بودن تجهیزات بهداش

 موانع ارائه شده است.   نیجهت بهبود ا یشنهاداتیپ

بررسی نقوش گردشوگری سواحلی در توسوعه اقتصوادی از نظور شوهروندان در بنودر دیلوم (، به1399درویشی و همکاران )

آن بوا توسوعه اقتصوادی گردشگری ساحلی و انجام اقدامات وابسته بوههای وابسته بهلیتوجود فعاپرداختند و نتیجه گرفتند که 

ای اسوت کوه اغلوب باشد. این رابطه معنادار به اندازهمی 444/4و سطح معناداری  45/4 منطقه دارای ارتباطی معنادار در سطح

   .دانندرر میثو پایدار منطقه م شگری ساحلی را در توسعه اقتصادیدویژه گرشهروندان نقش گردشگری و به

هوای متوولی مقاصود گردشوگری سواحلی ارزیابی ظرفیوت مودیریتی سوازمان(، به1392الدین افتخاری )نژاد و رکنرمضان

( 41/1روستایی استان گیالن پرداختند و نتیجه گرفتند که در میان ابعاد مدیریت سازمان، باالترین میانگین به مدیریت موالی )

اسوت. بودین ترتیوب، ایون  53/4( اختصاص دارد. میوانگین کول مودیریت نیوز 1/4ترین میانگین به مدیریت اجتماعی )و پایین

 پایین مقاصد ساحلی است.  ةآن توسع ةها مدیریت ضعیفی دارند که نتیجسازمان

سود  ةدر محودود یعیمنظر طب یداریپا تیتقو افتیبا ره یساحل یگردشگر ةتوسع ی( به بررس1399و همکاران ) ینعابدی

و کواهش  یو دولتو یگوباران بخوش خصوصوهیحضوور سورما تیوگرفتند کوه عامول تقو جهینت نیحسنلو نقده پرداختند و چن

بوه خوود اختصواص  یعویمنظر طب یداریدر بهبود سطح پا را تیاهم نیو کمتر نیشتریب بیبه ترت یطیمح ستیز هاییآلودگ

  داده است.

ارزیابی هنجاری گردشگری سواحلی و تفوریح و سورگرمی عنوان تأریرات موقعیتی درای بامقاله(، در2411)1نیدهام و سوازتر

های مدیریت و چگونگی تأریر عوامل موقعیتی متفاوت بور قبوول استراتژی مدیریت درهاوایی، معیارهای اصلی پبیرش استراتژی

 استراتژی را مورد سنجش قرار داده است. 

پایدار گردشوگری سواحلی محیطی برای توسعههای مدیریت زیستسیاستبررسی استفاده ازبه(، 2412و همکاران ) 2هاکیم

محیطوی و اجورای تواند برای حل اررات زیسوتهای اصلی مدیریت میاقدامات و سیاست گرفتند کهتایلند پرداختند و نتیجهدر 

تضوادهای موجوود بوین نیازهوای  ل مسوائل مربووط، بوهتواند عالوه بر حمیپایدار گردشگری ساحلی اجرا شود که طرح توسعه

 گردشگری ساحلی برطرف نماید. گردشگری و خدمات، منابع و محیط زیست را نیز درةتوسع

ایون  گردشگری در سواحل جزیوره لنکواوی پرداختنود و بوه ةهای توسعبررسی موانع و چالش(، به2419) 3سامات و هارون

اقتصادی در سواحل جزیره لنکواوی باعوث -اقتصاد و توسعه اجتماعیطور قابل توجهی بهبهنتیجه رسیدند که بخش گردشگری 

 صوتی به ارمغان آورد.  یهامحیطی و آلودگیهای زیستافزایش درآمد خانوارها و رفاه اجتماعی آنان شد. درهمان زمان، آلودگی

                                                           
1. Szuster 

2. Hakim 

3. Harun & Samat 
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   روش پژوهش. 0
آوری اطالعوات، از تحلیلی است. جهت جموع -و روش انجام کار توصیفیاین پژوهش از لحاظ هدف کاربردی و از حیث ماهیت 

آماری تحقیوق، شوامل  ةجامع و میدانی استفاده شد. در روش میدانی از ابزار پرسشنامه استفاده شده است.ای دو روش کتابخانه

ی اسوت. گردشوگران سوواحل گردشگران ورودی به منطقه )سواحل کنارک و چابهار( و نیز مسئولین مرتبط با گردشگری ساحل

ی استان سیستان و بلوچسوتان دست یعو صنا یگردشگر ی،فرهنگ یراثاداره کل ماستان سیستان و بلوچستان که بر طبق آمار 

گیوری نمونوهصوورت پرسشونامه به 322بیش از صد هزار نفر بوده است که با استفاده از فرمول کوکران به تعداد  1392در سال

نفر از مسئولین ادارات مرتبط با موضوع  34یان گردشگران سواحل چابهار و کنارک تکمیل شد. همچنین مآسان و در دسترس 

هوا و آماری دوم تحقیق انتخاب شد. الزم به ذکر است که پرسشونامه ةعنوان جامعهای کنارک و چابهار بهگردشگری شهرستان

استفاده  EXCELو  SPSSزیه و تحلیل اطالعات از نرم افزار  برای تجآوری شده است. جمع 1392اطالعات مورد نیاز در سال 

ای، تحلیل رگرسیون خطی، تحلیل مسویر، و تحلیول عواملی اسوتفاده شود. تک نمونههای تیها از آزمونشد. جهت تحلیل داده

از بررسوی و  استاد دانشگاه و کارشناسان مرتبط با گردشوگری اسوتفاده شود کوه پوس 5جهت بررسی روایی پرسشنامه از نظر 

 –محاسبه گردید و با استفاده از آزمون کولموگروف  21/4 آلفای کرونباخ ةوسیلههمچنین پایایی پرسشنامه ب یید شد.أاصالح، ت

گردشگری  ةهای میدانی و مصاحبه با خبرگان محلی، موانع توسعپس از بررسی ها انجام شده است.اسمیرنوف  نرمال بودن داده

اجتماعی، اقتصادی، زیرساختی و خدمات گردشوگری، مودیریتی، تبلیغوات و  -ان در شش دسته؛ فرهنگیدر سواحل دریای عم

، مشواهده 1های مورد استفاده در ایون پوژوهش در جودول شومارهها و گویهورزش ساحلی شناسایی و دسته بندی شد. شاخ 

 شود.می

 
 های تحقیقها و گویه. شاخص1 جدول

 گویه شاخص

فرهنگی 

 اجتماعی

بوودن و تعصوبات برخورد با گردشگران، سونتی ةعدم آگاهی ساکنان محلی از نقش و اهمیت گردشگری در توسعه، عدم آشنایی کامل با نحو

ای ساکنان بومی، ترس از عدم امنیت و آسایش خیال گردشگران، عدم پلیس گردشگری در منطقه، بوه فراموشوی سوپردن فرهنوم و طایفه

بناهوای تواریخی و  نه نشدن فرهنم استفاده از امکانات و تسهیالت گردشگری، نهادینه نشدن فرهنم حفظ آروارآداب و رسوم محلی، نهادی

فرهنگی در بین مردم بومی، ترس مردم محلی از کاهش اهمیت و فراموشی فرهنم بومی ناشوی از ورود گردشوگران، فرهنوم بسوته موردم 

 مهمان نوازی در مردم منطقه ةروحینبود شگران(، منطقه و عدم تمایل به ارتباط با غیراز خودشان)گرد

 اقتصادی

گوباران بوومی و باالبودن هزینه استفاده از مراکز تفریحی و رفاهی موجود، عدم تمکون موالی بیشوتر سواکنان محلوی، عودم تمایول سورمایه

جوود، عودم توزیوع مناسوب گردشوگری در گوباران موای دولت از سرمایهگردشگری در منطقه، عدم حمایت مالی و بیمه ةغیربومی در زمین

 فصول سال، تمایل بیشتر گردشگران به مناطق همجوار و رقیب

امکانات 

زیرساختی و 

خدمات 

 گردشگری

هوای سواحلی مناسوب، فضوای های گردشگری، کیفیت نامناسب خدمات گردشگری، عدم پارککمبود امکانات و تسهیالت رفاهی در سایت

های خدمات گردشگری و کیفیت خدمات در منواطق همجووار و رقیوب، واحل مورد نظر، به صرفه بودن هزینهسبز و شهربازی مناسبی در س

کمبود مراکز اقامتی و رفاهی، رستوران و کافی شاپ در ساحل، توزیع نامناسب و یکنواخت مراکز خرید در شهرهای سواحلی موورد مطالعوه، 

های ارتبواطی در منطقوه، تعوداد پوایین مراکوز اقوامتی در منطقوه، نیت پایین راهضعف حمل و نفل عمومی در مناطق ساحلی، کیفیت و ام

 پایین بودن کیفیت مراکز اقامتی منطقه

 مدیریتی

هوای متوولی کوارگیری نیروهوای متخصو  و کاربلود در در نهادهوا و ارگوانین به اهمیت گردشوگری سواحلی، عودم بوهمسئولعدم توجه 

گردشوگری سواحلی، عودم برخوورد قوانونی بوا خاطیوان و  ةتوسوع ةمتوولی گردشوگری در زمینو هوایگردشگری، عدم همکواری سوازمان

تووجهی گردشوگری و گردشوگری سواحلی، بوی ةهوا در زمینوگیریها و تصمیمریزیهای نزدیک ساحل، ضعف برنامهکنندگان زمینتصرف

غات مناسوب از سووی نهادهوای متوولی گردشوگری،کمبود ین به آرار طبیعی، تاریخی و فرهنگی موجود در سواحل منطقه، عدم تبلیمسئول

هوای گردشوگری زودبوازده و گردشوگری و اهمیوت آن، عودم ارائوه طورح ةاطالع رسانی و آگاهی الزم از طرف متولیان گردشگری در زمین

ریوزی برناموه ةه در زمینگباران در زمینه گردشگری ساحلی، عدم مهارت کافی متولیان گردشگری در منطفمناسب به منظور ترغیب سرمایه

 کاری متولیان و مسئوالن در تغییر و بهبود نگرش گردشگران کشور نسبت به استان و سواحل آنگردشگری، ضعف و کم ةتوسع



 (9 ، )پیاپی 1041 تابستان، دوم ، شمارهسوم / سال مطالعات جغرافیایی نواحی ساحلی طیبه بنیادی و .../  32

 

 گویه شاخص

های ورزش

 ساحلی

بوین المللوی هوای آزاد، ورزش مووج سوواری، مسوابقات مسابقات قایق سواری، فوتبال ساحلی، والیبال ساحلی، برگزاری مسابقات شنا در آب

های سواحلی، عودم توجوه بوه جنبوه قابلیوت بواالی جوبب گردشوگر توسوط گباری در زمینه ورزشهای ساحلی در منطقه، سرمایهورزش

 های ساحلیهای ساحلی، فراهم نبودن امکانات الزم جهت ورزشورزش

 تبلیغات

، تبلیغوات بورای شوهرها و اسوتان یسواحل یگردشگر ةینر زمد یمجاز یو فضا یداریو شن یدارید یهارسانه یو اطالع رسان یغاتعدم تبل

گردشگری ساحلی، تبلیغات سو و مخرب در گبشته نسبت به این استان، عودم هزینوه جهوت تبلیغوات  ةکشورهای همجوار و رقیب در زمین

د نگورش گردشوگران کشوور کاری نهادهای اطالع رسان از جمله صدا و سیما در تغییور و بهبووگردشگری و گردشگری ساحلی، ضعف و کم

هوا در بوروز نموایی رسوانهنسبت به استان و سواحل آن، فراوانی مستندها و فیلم ها و... مربوط به ناامن نشان دادن اسوتان در کشوور، بوزرگ

 اتفاقات منفی در استان)ناامنی(

  1044های نگارندگان، منبع: یافته

 

صورت یک نووار باریوک بخشوی از ر ساحل دریای عمان قرار دارد که بهمورد مطالعه در جنوب شرق ایران و در کنا ةمحدود

 13درجوه و  25دقیقه شرقی و عرض جغرافیایی  19درجه و 11ساحل که در استان سیستان و بلوچستان و از طول جغرافیایی 

شومالی اسوت. طوول دقیقوه  25درجه و   29دقیقه شرقی و عرض جغرافیایی  59درجه و  01دقیقه جنوبی تا طول جغرافیایی 

 باشد. کیلومتر می 344این منطقه حدود 

گردد. این منطقه شناسی جزء زون مکران و از لحاظ ژئومورفولوژی نیز جزء همین زون محسوب میاین منطقه از نظر زمین

ک بوا مسواحت شهرسوتان کنوار (.50: 1395باشد )آبادیان، های چابهار و کنارک میاز لحاظ سیاسی شامل دو شهرستان به نام

درجه و  52دقیقه شمالی و در طول جغرافیایی 59درجه و  25دقیقه تا 11درجه و  25کیلومتر مربع در عرض جغرافیایی 2919

دقیقه شرقی در جنوب استان سیستان و بلوچستان واقع شده است که از شمال با شهرستان نیکشوهر 01درجه  14دقیقه تا 59

، از جنوب با دریای عمان، از شرق با شهرستان چابهار و از غرب با استان هرمزگان محدود و از شمال شرق با شهرستان قصرقند

الیه جنوب شرقی ایران کیلومتر مربع در منتهی 13112شهرستان چابهار با مساحتی حدود  (. 1395:109گردیده است )امیری،

شهرستان شامل سه بخش اسوت کوه شوهر چابهوار در های گرم دریای عمان و اقیانوس هند قرار گرفتته است. این در کنار آب

دقیقوه  19درجوه و  25الیه جنوب غربی بخش مرکزی آن قرار گرفته است. از نظر موقعیت جغرافیایی، شوهر چابهوار در منتهی

در ایون پوژوهش طوول منطقوه موورد  (. 00: 1395دقیقه طول شرقی واقع شده است )بلوچی، 39درجه و  14عرض شمالی و 

کیوومتر از خوط 34کیلومتر طول آن است مدنظر است و عورض آن 344خط ساحلی دو شهرستان کنارک و چابهار که مطالعه 

  ساحلی به سمت خشکی درنظر گرفته شده است.

 

 
 های علوم زمین کشور()منبع: پایگاه ملی داده مورد مطالعه . موقعیت منطقة7شکل 
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 و بحث های پژوهشیافته. 5

پرسشنامه در منطقه مورد نظر تهیه شده است. در ابتدا به بیان آموار  ةوسیلهاالت بثهت پاسخ به ساطالعات مورد نیاز ج

 فردی خصوصیات برای دموگرافیک هایویژگی این که است؛ شده پرداخته پاسخگویان دموگرافیک هایتوصیفی از ویژگی

در بخوش آموار  نیی تهیه شده است. همچنو، و از این قبیل در قالب جدول آمارهای توصیفتحصیالت جنس، سن، مانند

 لیو تحل ونیرگرس لیتحل ر،یمس لیو تحل ایتک نمونه یآزمون ت رنوف،یاسم -با استفاده از آزمون کولموگروف یاستنباط

 ها پرداخته شده است.داده لیو تحل هیبه تجز یعامل

در ایون آزموون  سمیرنوف استفاده شده است.ا -از آزمون کلموگروفها ابتدا به منظور بررسی نرمال بودن توزیع داده

های مناسوب بورای به منظور انتخاب آزمون ها نرمال است و برعکس.توزیع داده باشد %5از  بیشترگاه سطح معناداری هر

 های تحقیوقبرای هر دو متغیر دست آمدههبنتایج  بهره گرفته شد. « آزمون کولموگروف و اسمیرنوف» ازها، تحلیل یافته

هوا نرموال بنابراین، توزیع داده است؛ 45/4بزرگتر از داری برای همه متغیرها که سطح معنیبا توجه به این که ن دادنشا

 (. 2جدولاست )

 

 های تحقیقبرای بررسی نرمال بودن متغیر آزمون کولموگروف اسمیرنوف. 7جدول 

  1044تحقیق،  هاییافتهمنبع: 

 

است بنوابراین  %5از  بیشتر هااز آن جایی که مقادیر سطح معناداری متغیرفوق ول جد بر اساس مقادیر ارائه شده در

هوا، در اداموه بورای . بنابراین با توجه بوه نرموال بوودن دادهشودمیتأیید  های وابستهفرض صفر یعنی نرمال بودن متغیر

نفور از  132وصیفی نشان داد که تعوداد های تیافته شود.ها، از آزمون تی، ضریب همبستگی و.... استفاده میتحلیل داده

درصد از فراوانی  10دهندگان  برابر با نفر از پاسخ 200دهند زنان و درصد از فراوانی را تشکیل می 31دهندگان که پاسخ

 (. 3دهند. سایرنتایج در ادامه آورده شده است )جدولرا مردان تشکیل می
 

 گویانعیتی پاسخ. فراوانی و درصد فراوانی خصوصیات جم3جدول 
 درصدفراوانی فراوانی جنسیت        

 31 132 زن

 10 200 مرد

 144 322 جمع

 درصدفراوانی فراوانی وضعیت تاهل

 33 121 مجرد

 19 251 متاهل

 144 322 جمع

 درصدفراوانی فراوانی سن

 19 10 سال24-34

 29 140 سال31-04

 22 20 سال01-54

 19 92 سال51-14

 متغیر
فرهنگی و 

 اجتماعی
 اقتصادی

امکانات و 

 زیرساخت ها
 مدیریتی

های شورز

 ساحلی
 تبلیغات

 11/2 12/2 39/2 04/2 25/2 35/2 میانگین

 23/1 32/1 52/1 24/1 29/1 32/1 انحراف معیار

Z 91/2 03/2 11/2 24/2 12/1 24/2 کولموگروف اسمیرنف 

Sig 412/4 452/4 412/4 491/4 490/4 413/4 
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 15 52 سال14باالتراز

 144 322 جمع

 درصدفراوانی فراوانی تحصیالت

 14 04 کم سواد

 25 90 زیردیپلم

 31 119 دیپلم

 12 12 فوق دیپلم

 11 11 لیسانس

 144 322 جمع

  1044تحقیق،  هاییافتهمنبع: 

 

 گردشگری ساحلی در سواحل دریای عمان ةبررسی وضعیت موانع توسع. 1. 5

گردشوگری ممکون اسوت  ةتوسوع که بر سر راه اجرای هر برناموه یاز موانع یانجام گرفته، برخ قاتیو تحق با توجه به مطالعات

موانوع امکانوات زیور سواختی و خودمات  موانوع اقتصوادی، ،اجتمواعی -ی موانوع فرهنگو از: ت اسوتوجود داشوته باشود عبوار

گردشوگری  ةی که جهت بررسی وضعیت موانع توسوعهای ساحلی و موانع تبلیغاتورزش ةگردشگری،موانع مدیریتی،موانع توسع

های پارامتریک اسوتفاده شوده ها از آزمونای با توجه به نرمال بودن دادهساحلی در سواحل دریای عمان از آزمون تی تک نمونه

 است. 

ایم. در نظور گرفتوه عنوان میوانگین مطلووبرا بوه 3کار برده ، بنابراین عودد های لیکرت را  بدر این آزمون طیف پنج گزینه

دسوت آموده باشد گویه مورد نظر در وضوعیت مطلووب قورار دارد و چنانچوه میوانگین به 3دست آمده باالتر از هچنانچه نتایج ب

 باشد گویه مورد نظر در وضعیت نامطلوب قرار دارد. 3تر از عدد کوچک

 

 گردشگری ساحلی ةاجتماعی توسع -. بررسی وضعیت موانع فرهنگی7. 5

و  ازهواینسوبت بوه ن یکمو یآگواه زبانوانیوجود داشته باشود و م یمناطق گردشگری و گردشگران تفاوت فرهنگ نیکه ب یتوق

ای رخ دهیواطوالع نداشوته باشود مشوکالت عد زبانوانیم گردشگران از فرهنم یهای گردشگران داشته باشند و از طرفخواسته

گویوه موورد  11گردشگری ساحلی در سواحل دریای عمان  ةتوسع اجتماعی -جهت بررسی وضعیت موانع فرهنگیخواهد نمود.

هوای موورد بررسوی ای استفاده شده است ، نتایج آزمون نشان داد که از میان گویوهبررسی قرار گرفته و از آزمون تی تک نمونه

 مطلوب است. گویه مورد بررسی باالتر از میانگین  0( است و میانگین3گویه کمتر از میانگین مطلوب ) 9میانگین

ترین میانگین نیز بوا نوازی در مردم منطقه است و کممربوط به گویه وجود روحیه مهمان 223/3بیشترین میانگین با مقدار 

تورین موانوع به گویه عدم آگاهی ساکنان محلی از نقش و اهمیت گردشگری اختصاص دارد. به عبارت دیگر مهوم 129/2مقدار 

ری در سواحل عمان عدم آگاهی ساکنان محلی از نقش و اهمیت گردشگری در توسعه، ترس گردشگ ةاجتماعی توسع -فرهنگی

شوگران و تورس از عودم امنیوت و آسوایش خیوال دمردم محلی از کاهش اهمیت و فراموشوی فرهنوم بوومی ناشوی ازورود گر

 (. 0گردشگران است )جدول
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 ایتک نمونهاحلی با استفاده از آزمون تیگردشگری س ةاجتماعی توسع -. بررسی وضعیت موانع فرهنگی0جدول 

 هاگویه

Test value=3 

 میانگین
انحراف 

 معیار

مقدار 

 (tتی)

سطح 

 معناداری

اختتف 

 میانگین

باضریب 

 درصد95اطمینان

 حدباال حدپایین

آگژژاهی سژژاکنان محلژژی از نقژژش و اهمیژژت 

 گردشگری در   توسعه
129/2 993/4 551/5- 444/4 313/4- 003/4- 199/4- 

 -430/4 -129/4 -499/4 444/4 -215/5 911/4 941/2 آشنایی کامل با نحوه برخورد با گردشگران

 132/4 450/4 422/4 444/4 192/1 292/4 422/3 ای ساکنان بومیسنتی بودن و تعصبات طایفه

 -149/4 -319/4 -241/4 441/4 -035/5 232/4 990/2 ترس از عدم امنیت و آسایش خیال گردشگران

 -101/4 -333/4 -210/4 444/4 -212/5 225/4 221/2 وجود پلیس گردشگری در منطقه

به فراموشی سپردن فرهنژ  و آدا  و رسژوم 

 محلی
129/3 903/4 191/1 444/4 129/4 492/4 191/4 

نهادینه نشدن فرهنژ  اسژتفاده از امکانژات و 

 تسهیتت گردشگری
242/2 292/4 129/5- 441/4 192/4- 222/4- 121/4- 

نهادینه نشدن فرهنژ  حفژآ آثژار و بناهژای 

 تاریخی و فرهنگی در بین مردم بومی
115/3 939/4 292/1 444/4 115/4 143/4 232/4 

ترس مردم محلی از کاهش اهمیت و فراموشژی 

 فرهن  بومی ناشی ازورود گرشگران
914/2 999/4 091/5- 440/4 294/4- 319/4- 211/4- 

مردم منطقژه وعژدم تمایژل بژه فرهن  بسته 

 ارتباط با غیر از خودشان)گرشگران(
232/2 911/4 349/5- 444/4 112/4- 250/4- 149/4- 

 299/4 150/4 223/4 443/4 925/1 919/4 223/3 وجود روحیه مهمان نوازی در مردم منطقه

 -455/4 -139/4 -492/4 444/4 -245/5 201/4 922/2 اجتماعی-مجمو  موانع فرهنگی

  1044تحقیق،  هاییافتهمنبع: 

 

 گردشگری ساحلی ة. بررسی وضعیت موانع  اقتصادی توسع3. 5

از حیث  یاست. از جمله مزایای گردشگر یشود موانع اقتصاد یمانع از رونق گردشگر تواندیکه م یاز موانع گرید یکی

 یهواآموزش دیهمه فعاالن با داریپا شگریگرد منظور به کهای گونهبهاشتغال درآن است  ةاقتصادی، گستردگی زمین

 هوم ملوی درآمود و ظرفیوت افزایش باعث صنعت ایندر الاشتغ طوری کهرا بگبرانند، به یساحل یگردشگر یتخصص

 . شودمی کشور در پول به گردش سرعت بخشیدن باعث هم و خارجی ارز صورتبه

گویه مورد بررسی قورار  9واحل دریای عمان گردشگری ساحلی در س ةجهت بررسی وضعیت موانع اقتصادی توسع

گویه 5های مورد بررسی ای استفاده شده است. نتایج آزمون نشان داد که از میان گویهگرفته و از آزمون تی تک نمونه

های مورد گویه میانگین باالتر از میانگین مطلوب دارند. از میان گویه 2( و 3ها کمتر از میانگین مطلوب )میانگین آن

باالترین میانگین را بوه خوود اختصواص  150/3بررسی گویه عدم توزیع مناسب گردشگری در فصول سال با میانگین 

کمترین میانگین را به  992/2گباران موجود با میانگین ای دولت از سرمایهداده است و گویه عدم حمایت مالی و بیمه

گردشگری در سواحل عمان عدم حمایت مالی  ةقتصادی توسعترین موانع اعبارت دیگر مهمخود اختصاص داده است. به

گردشگری و عدم تمکن  ةگباران بومی و غیربومی در زمینگباران موجود، عدم تمایل سرمایهای دولت از سرمایهو بیمه

 (. 5مالی بیشتر ساکنان محلی است )جدول
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 ایاده از آزمون تی تک نمونهگردشگری ساحلی با استف ة. بررسی وضعیت موانع  اقتصادی توسع5جدول 

 هاگویه

Test value=3 

 میانگین
انحراف 

 معیار

مقدار 

 (tتی)

سطح معنا 

 داری

اختتف 

 میانگین

باضریب اطمینان 

 درصد95

 حدباال حدپایین

باالبودن هزینه استفاده از مراکز 

تفریحژژی و رفژژاهی موجژژود در 

 سواحل

121/3 903/4 109/5 444/4 121/4 499/4 129/4 

 -112/4 -211/4 -192/4 444/4 -392/1 221/4 242/2 تمکن مالی ساکنان محلی

گژذاران بژومی و تمایل سژرمایه

 غیربومی در زمینه گردشگری
992/2 250/4 105/1- 442/4 240/4- 323/4- 125/4- 

ای دولژت از حمایت مالی و بیمژه

 گذاران موجودسرمایه
992/2 902/4 913/1- 441/4 222/4- 303/4- 100/4- 

توزیژژع مناسژژب گردشژژگری در 

 فصول سال
150/3 922/4 292/5 444/4 150/4 143/4 242/4 

تمایژژل بیشژژتر گردشژژگران بژژه 

 مناطق همجوار و رقیب
225/2 293/4 203/1- 444/4 115/4- 122/4- 492/4- 

 -419/4 -199/4 -145/4 443/4 -129/1 293/4 295/2 تورم و نوسانات ارزی در جامعه

 -415/4 -121/4 -424/4 444/4 -451/1 941/4 924/2 مجمو  موانع اقتصادی

  1044تحقیق،  هاییافتهمنبع: 

 

 گردشگری ساحلی ة. بررسی وضعیت موانع  امکانات زیرساختی و خدمات گردشگری توسع0. 5

گردشگران به منطقه،  تمسافرو مراجعه کیخصوص در فصول پهدهد که حضور گردشگران در منطقه بیها نشان میبررس

برخوورداری  زانیوبه دنبال داشته است. م را ساتیسأت نیمندی از ابهره زانیو م یرساختیز تیمتعددی بر وضع راتیرأت

دچار ضعف  نهیزم نیمنطقه در ا نیا یطور کلهباشد و بیمیی هایدارای کمبودها و کاست یرساختیز ساتیسأمنطقه از ت

 هیگو 11عمان  یایدر سواحل در یساحل یگردشگرامکانات زیر ساختی و خدمات موانع  تیوضع یجهت بررس .باشدیم

 استفاده شده است. ایتک نمونه یقرار گرفته و از آزمون ت یمورد بررس

گویه  3( و 3ها کمتر از میانگین مطلوب )گویه میانگین آن2های مورد بررسی نتایج آزمون نشان داد که از میان گویه

های مورد بررسی گویه پایین بودن کیفیت مراکزاقامتی منطقوه بوا االتر از میانگین مطلوب دارند. از میان گویهمیانگین ب

های خدمات گردشگری و کیفیت باالترین میانگین را به خود اختصاص داده است و گویه بهتربودن هزینه 123/3میانگین 

ین میانگین را به خود اختصاص داده است. بوه عبوارت دیگور کمتر 942/2خدمات در مناطق همجوار و رقیب با میانگین 

های خدمات گردشگری در سواحل عمان بهتربودن هزینه ةترین موانع امکانات زیرساختی و خدمات گردشگری توسعمهم

هوای گردشوگری و گردشگری و کیفیت خدمات در مناطق همجوار و رقیب، کمبود امکانات و تسهیالت رفاهی در سوایت

 (.1مراکز اقامتی و رفاهی است )جدول کمبود
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 ایگردشگری ساحلی با استفاده از آزمون تی تک نمونه ة. بررسی وضعیت موانع امکانات زیرساختی و خدمات گردشگری توسع6جدول 

 هاگویه

Test value=3 

 میانگین
انحراف 

 معیار

مقدار 

 (tتی)

سطح 

 معناداری

اختتف 

 میانگین

باضریب اطمینان 

 درصد95

 حدباال حدپایین

کمبژژود امکانژژات و تسژژهیتت رفژژاهی در 

 سواحل
929/2 212/4 292/5- 444/4 213/4- 331/4- 119/4- 

 -492/4 -192/4 -111/4 443/4 -191/5 211/4 220/2 کیفیت نامناسب خدمات گردشگری

 -411/4 -150/4 -499/4 444/4 -142/5 299/4 941/2 های مناسب در منطقهعدم پارک

عدم فضای سژبز و شژهربازی مناسژب در 

 سواحل
143/3 932/4 292/1 444/4 143/4 490/4 191/4 

های خدمات گردشژگری و بهتربودن هزینه

 کیفیت خدمات در مناطق همجوار و رقیب
942/2 929/4 050/5- 440/4 292/4- 391/4- 241/4- 

 -499/4 -203/4 -112/4 444/4 -205/5 201/4 232/2 کمبود مراکز اقامتی و رفاهی در سواحل

 415/4 100/4 429/4 441/4 055/1 922/4 429/3 کمبود رستوران و کافی شاپ در ساحل

توزیع نامناسب و یکنواخت مراکز خرید در 

 شهرهای ساحلی
230/2 230/4 232/5- 444/4 111/4- 219/4- 142/4- 

ضژژعف حمژژل و نفژژل عمژژومی در منژژاطق 

 ساحلی
251/2 255/4 242/5- 442/4 100/4- 242/4- 493/4- 

 -403/4 -102/4 -422/4 444/4 -422/5 941/4 912/2 های ارتباطیکیفیت و امنیت پایین راه

 119/4 492/4 123/4 445/4 905/5 900/4 123/3 پایین بودن کیفیت مراکزاقامتی منطقه

مجمو  موانع امکانات زیرساختی و خدمات 

 گردشگری
912/2 941/4 429/5- 444/4 422/4- 122/4- 432/4- 

  1044پژوهش،  هاییافتهمنبع: 

 

 گردشگری ساحلی ة. بررسی وضعیت موانع مدیریتی توسع5. 5

 هوایطرحایود بوه ب رانیمود .منسوجم ضوروری اسوت تیریمود کیو مناسب صنعت گردشگری وجود  داریپا ةتوسع جادیبرای ا

متخصو  و  یروهوایبپردازنود و از ن  یساحل یگردشگر ةنیاران در زمگبهیسرما بیمنظور ترغزودبازده و مناسب به یگردشگر

 یگردشوگر ةتوسوع مودیریتیموانوع  تیوضوع یاستفاده ببرنود.جهت بررسو یگردشگر یمتول یهاکاربلد در در نهادها و ارگان

 است. استفاده شده ایتک نمونه یقرار گرفته و از آزمون ت یمورد بررس هیگو 14عمان  یایدر سواحل در یساحل

گویوه  2( و 3هوا کمتور از میوانگین مطلووب )گویه میوانگین آن2های مورد بررسی نتایج آزمون نشان داد که از میان گویه

کنندگان های مورد بررسی گویه عدم برخورد قانونی بوا خاطیوان و تصورفمیانگین باالتر از میانگین مطلوب دارند. از میان گویه

هوای باالترین میانگین را بوه خوود اختصواص داده اسوت و گویوه عودم ارائوه طورح 142/3ین های نزدیک ساحل با میانگزمین

ترین میوانگین کم 119/2دشگری ساحلی با میانگین گباران در زمینه گرگردشگری زودبازده و مناسب به منظور ترغیب سرمایه

ی توسعه گردشگری در سواحل عمان عودم ارائوه ترین موانع امکانات مدیریترا به خود اختصاص داده است. به عبارت دیگر مهم

های گردشگری ساحلی، عدم همکاری سازمان ةگباران در زمینهای گردشگری زودبازده و مناسب به منظور ترغیب سرمایهطرح

هوای کارگیری نیروهای متخص  و کاربلد در در نهادها و ارگوانگردشگری ساحلی و عدم به ةمتولی گردشگری در زمینه توسع

 (.9متولی گردشگری است )جدول
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 ایگردشگری ساحلی با استفاده از آزمون تی تک نمونه ة. بررسی وضعیت موانع  مدیریتی توسع2جدول 

 هاگویه

Test  value=3 

 میانگین
 انحراف

 معیار

 مقدار

 (t)تی

 سطح

 معناداری

 اختتف

 میانگین

 باضریب

 درصد95اطمینان

 حدباال حدپایین

 اهمیژژت بژژه کژژم مسژژئولین توجژژه
 ساحلی گردشگری

221/2 291/4 119/5- 444/4 119/4- 255/4- 422/4- 

 و متخصژص نیروهای کارگیریبه عدم
 هژژایارگژژان و نهادهژژا در در کاربلژژد
 گردشگری متولی

929/2 211/4 930/5- 440/4 213/4- 291/4- 155/4- 

 هایسازمان توجه کافی همکاری عدم
 توسژعه ةینژزم در گردشگری متولی

 ساحلی گردشگری

192/2 991/4 292/5- 444/4 342/4- 023/4- 245/4- 

 خاطیان با قانونی توجه کم به برخورد
 نزدیژک هایزمین کنندگان تصرف و

 ساحل

142/3 959/4 129/1 444/4 142/4 492/4 119/4 

 هاگیریتصمیم و هاریزیبرنامه ضعف
 گردشژژگری و گردشژژگری ةزمینژژ در

 ساحلی
233/2 229/4 949/5- 444/4 119/4- 232/4- 140/4- 

 طبیعژی، آثژار به مسئولین توجهیبی
 سواحل در موجود فرهنگی و تاریخی
 منطقه

492/3 923/4 292/1 444/4 492/4 405/4 123/4 

 از الزم آگژاهی و رسانی اطت  کمبود
 زمینژه در گردشژگری متولیان طرف

 گردشگری
292/2 212/4 192/5- 444/4 122/4- 129/4- 429/4- 

 گردشگری هایطرح توجه کم به ارائه
 ترغیژب منظور به مناسب و زودبازده
 گردشژگری ةزمینژ در گذارانسرمایه
 ساحلی

119/2 913/4 192/1- 443/4 333/4- 012/4- 299/4- 

 متولیژان کژافی مهژارت عدم توجژه
 ةزمینژژ در منطقژژه در گردشژژگری

 گردشگری توسعه ریزیبرنامه
992/2 992/4 941/5- 444/4 242/4- 299/4- 121/4- 

 مسژئوالن و متولیان کاریکم و ضعف
 گردشژگران نگژرش وبهبود تغییر در

 آن سواحل و استان به نسبت کشور
255/2 293/4 192/5- 444/4 105/4- 212/4- 495/4- 

 -429/4 -199/4 -103/4 444/4  291/4 259/2 مجمو  موانع مدیریتی

  1044هش، های پژومنبع: یافته

 

 های ساحلی. بررسی وضعیت موانع گسترش ورزش6. 5

ویژه گردشگری ساحلی باید توجه الزم برای برگزاری مسابقات و تفریحات سالم در سواحل برای توسعه و گسترش گردشگری به

 مورد نظر باشد که هی  توجهی در این زمینه در منطقه انجام نشده است. 

قورار گرفتوه و از  یموورد بررسو هیوگو 14عمان  یایدر سواحل در یساحل هایرش ورزشگستموانع  تیوضع یجهت بررس

 14های مورد بررسوی هموه ای نشان داد که از میان گویهنتایج آزمون تی تک نمونه استفاده شده است. ایتک نمونه یآزمون ت

 ( است. 3ها کمتر از میانگین مطلوب )گویه میانگین آن

باالترین میوانگین را  921/2های ساحلی با میانگین گباری در زمینه ورزشد بررسی گویه عدم سرمایههای موراز میان گویه

ترین میانگین را به خوود کم 550/2های ساحلی با میانگین المللی ورزشبه خود اختصاص داده است و گویه عدم مسابقات بین
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 اختصاص داده است. 

هوای های ساحلی در سواحل عمان عدم برگزاری مسابقات بین المللی ورزشرزشترین موانع گسترش وبه عبارت دیگر مهم

 (.2کارگیری نیروهای متخص  و عدم برخورداری از فوتبال ساحلی است )جدولسواری و عدم بهساحلی، عدم ورزش موج

 

 اینمونه تکگردشگری ساحلی با استفاده از آزمون تی  ةهای ساحلی توسعورزش . بررسی وضعیت موانع8جدول 

 هاگویه

Test  value=3 

 میانگین
 انحراف

 معیار

 مقدار

 (t)تی

 سطح

 معناداری

 اختتف

 میانگین

 باضریب

 درصد95اطمینان

 حدباال حدپایین

 -130/4 -329/4 -220/4 444/4 -551/5 993/4 991/2 سواری قایق مسابقات نبود

 -215/4 -011/4 -320/4 444/4 -591/5 911/4 191/2 ساحلی فوتبال از برخورداری توجه کم به

 والیبژال از توجه کژافی برخژورداری عدم

 ساحلی
992/2 202/4 030/5- 444/4 242/4- 229/4- 103/4- 

 در شژنا مسژابقات برگژزاری توجه کم به

 آزاد هایآ 
240/2 252/4 315/5- 444/4 191/4- 299/4- 121/4- 

 -299/4 -030/4 -305/4 444/4 -119/5 935/4 155/2 سواری موج توجه کم به ورزش

 هژای ورزش المللژی بژین مسژابقات نبود

 ساحلی
550/2 103/4 929/5- 444/4 001/4- 520/4- 300/4- 

 زمینژه در گژذاریسژرمایه توجه کژم بژه

 ساحلی هایورزش
921/2 292/4 232/5- 444/4 499/4- 103/4- 430/4- 

 بژاالی قابلیژت جنبژه بژه کم توجه بودن

 ساحلی هایورزش توس  گردشگر جذ 
239/2 203/4 200/5- 440/4 111/4- 223/4- 149/4- 

 در گردشژگری متولیان کافی مهارت عدم

 ةتوسژژع ریژژزیبرنامژژه زمینژژه در منطقژژه

 گردشگری

229/2 211/4 151/5- 444/4 113/4- 129/4- 491/4- 

 جهژژت الزم امکانژژات نبژژودن فژژراهم

 ساحلی هایورزش
952/2 930/4 535/5- 442/4 202/4- 349/4- 111/4- 

 -122/4 -323/4 -233/4 444/4 -024/5 901/4 919/2 های ساحلیمجمو  موانع ورزش

  1044تحقیق،  هاییافتهمنبع: 
 
 گردشگری ساحلی ة. بررسی وضعیت موانع تبلیغاتی توسع2. 5

 زیون یبورای اغلوب افوراد بووم یحتو کوه استان نیو بلوچستان نه تنها در خارج از ا ستانیهای گردشگری استان ساکثر جاذبه

توانود بوا توسوعه یاسوت کوه مو یاز عووامل یکی مناسب غاتیو عدم تبل یابیرسد که ضعف بازار یلبا به نظر م ستند،یشناخته ن

 یگردشوگر ةتوسوع تبلیغواتیموانوع  تیوضع یباشد.جهت بررس مرتبط ان و بلوچستانتسیصنعت گردشگری استان س یافتگین

نتایج آزموون استفاده شده اسوت. ایتک نمونه یقرار گرفته و از آزمون ت یمورد بررس هیگو 11عمان  یایدر سواحل در یساحل

گویوه میوانگین بواالتر از  2( و 3ها کمتور از میوانگین مطلووب )گویه میانگین آن9های مورد بررسی نشان داد که از میان گویه

 میانگین مطلوب دارند. 

بواالترین  122/3مورد بررسی گویه عدم هزینه جهت تبلیغات گردشگری و گردشگری ساحلی با میانگین  هایاز میان گویه

 991/2سواحلی اسوتان بوا میوانگین میانگین را به خود اختصاص داده است و گویه نبود تبلیغات رادیویی در زمینه گردشوگری 

گردشوگری در سوواحل عموان  ةترین موانع تبلیغاتی توسعترین میانگین را به خود اختصاص داده است. به عبارت دیگر مهمکم
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کارگیری نیروهوای متخصو  و گردشگری ساحلی استان، عدم تبلیغات تلویزیوونی  و عودم بوه ةنبود تبلیغات رادیویی در زمین

گران کشوور کاری نهادهای اطالع رسان از جمله صدا و سیما در تغییر و بهبوود نگورش گردشوکاربلد در در نهادها و ضعف و کم

 (. 9نسبت به استان و سواحل آن است )جدول

 

 ایگردشگری ساحلی با استفاده از آزمون تی تک نمونه ة. بررسی وضعیت موانع تبلیغاتی توسع9جدول 

 هاگویه

Test value=3 

 میانگین
انحراف 
 معیار

مقدار 
 (tتی)

سطح 
 معناداری

اختتف 
 میانگین

باضریب 
 درصد95اطمینان

 حدباال یینحدپا

 ةنبژژود تبلیغژژات رادیژژویی در زمینژژ
 گردشگری ساحلی استان

991/2 991/4 115/5- 444/4 220/4- 323/4- 150/4- 

 -429/4 -212/4 -155/4 444/4 -223/5 992/4 205/2 توجه کم تبلیغات تلویزیونی
تبلیغات در دنیژای مجژازی و  توجه کم
 اینترنت

142/3 930/4 511/1 444/4 142/4 411/4 199/4 

هژژا و تبلیغژژات در روزنامژژه توجژژه کژژم
مجژژژتت بژژژه خصژژژو  مجژژژتت و 

 های ورزشیروزنامه
292/2 212/4 132/5- 441/4 122/4- 219/4- 499/4- 

تبلیغژژات بژژرای شژژهرها و کشژژورهای 
گردشژگری  ةهمجوار و رقیب در زمینژ

 ساحلی
149/3 955/4 191/5 444/4 149/4 421/4 192/4 

در گذشته نسبت تبلیغات سو و مخر  
 به این استان

949/2 230/4 430/5- 444/4 493/4- 155/4- 405/4- 

عدم توجه الزم به هزینه جهت تبلیغات 
 گردشگری و گردشگری ساحلی

122/3 919/4 999/5 441/4 122/4 492/4 122/4 

تبلیغژات مناسژب از سژوی توجه کژم 
 نهادهای متولی گردشگری

943/2 222/4 222/5- 444/4 499/4- 101/4- 415/4- 

کاری نهادهای اطت  رسژان ضعف و کم
از جمله صدا و سیما در تغییر و بهبژود 
نگرش گردشژگران کشژور نسژبت بژه 

 استان و سواحل آن

259/2 211/4 155/5- 444/4 101/4- 232/4- 492/4- 

هاو...مربوط بژه فراوانی مستندهاوفیلم
 ناامن نشان دادن ا استان در کشور

119/3 900/4 229/5 443/4 119/4 499/4 243/4 

نمایی رسانه ها در بژروز اتفاقژات بزرگ
 منفی دراستان)ناامنی(

912/2 200/4 921/5- 444/4 422/4- 199/4- 405/4- 

 -419/4 -149/4 -403/4 444/4 -421/5 901/4 959/2 مجمو  موانع تبلیغاتی

  1044پژوهش،  هاییافتهمنبع: 

 

 گردشگری بر گردشگری ساحلی ةموانع توسع . بررسی کلی اثرات8. 5

گردشگری بر گردشگری ساحلی از آزمون رگرسیون چند متغیره و آزمون فیشر اسوتفاده  ةجهت بررسی کلی اررات موانع توسع

دهد کوه متغیور که نشان می 259/4شود مقدار ضریب تعیین برابر است با ( مشاهده می9شده است. همان طور که در جدول )

گردشگری و گردشگری ساحلی بوا  ةکند که نشانگر این است بین موانع توسعدرصد از متغیر وابسته را تبیین می 21/4 مستقل

تووان دار و منسجمی برقرار است. به عبارتی میکامال معنی ةاست رابط 444/4دست آمده که برابر با هتوجه به سطح معنادری ب

شگری بر گردشگری ساحلی در سواحل دریای عمان چشمگیر بوده است. چنان کوه گرد ةچنین بیان کرد که اررات موانع توسع

هوای سواحلی و امکانوات زیرسواختی و خودمات فرهنگوی، اقتصوادی، ورزش -اررات همه موانع )تبلیغاتی، مودیریتی، اجتمواعی

 (.  11و  14گردشگری( با توجه به سطح معناداری بدست آمده معنادار بوده است )جدول 
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 . تحلیل واریانس موانع توسعه گردشگری تاثیرگذار بر گردشگری ساحلی14 جدول

 ضریب همبستگی چندگانه ضر  تعیین ضریب تعیین تصحیح شده خطای معیار

433/4 203/4 259/4 213/4 

  1044پژوهش،  هاییافتهمنبع: 

 

 ار بر گردشگری ساحلیثیرگذأگردشگری ت ة. تحلیل واریانس مبتنی بر وجود رابطه خطی موانع توسع11جدول 

 یسطح معنادار Fآمار  میانگین مربعات درجه آزادی مجمو  مربعات لفهؤم

 221/1 1 305/2 اثر رگرسیون

 391 023/2 باقیمانده 444/4 232/25
441/4 

 322 912/14 جمع

  1044پژوهش،  هاییافتهمنبع: 

 

دهنده است که این نشان 41/4م متغیرها کمتر از سطح دهد که سطح معناداری برای تما( نشان می12نتایج جدول )

ریرگوباری أدهنوده میوزان تدست آمده نشانهتوان نتایج را به کل جامعه آماری تعمیم داد. مقدار بتای باین است که می

تر دهنده تأریرگباری بیشوگردشگری بر گردشگری ساحلی است که هرچه مقدار بیشتر باشد نشان ةهریک از موانع توسع

آن مانع برگردشگری ساحلی است. بنابراین با این توصیف موانع مدیریتی و موانع اقتصوادی بوه ترتیوب بوا مقودار بتوای 

،  موانع اجتماعی 150/4اند؛ و موانع ورزشی با ضریب بتای بیشترین تأریر را بر گردشگری ساحلی داشته 342/4و  312/4

و موانع تبلیغاتی بوا ضوریب  220/4ی و خدمات گردشگری با ضریب بتای ، موانع امکانات زیرساخت191/4با ضریب بتای 

 اند. به ترتیب اررات کمتری بر گردشگری ساحلی در سواحل دریای عمان داشته 290/4بتای 

 

 . ضریب رگرسیون متغیرهای مستقل) موانع توسعه گردشگری( و متغیر وابسته )گردشگری ساحلی(17جدول 

 متغیرها
 ضریب غیر استاندارد ضریب استاندارد

T 
سطح 

 B خطای استاندارد BETA معناداری

 452/4 195/2 023/4 419/4 - مقدار ثابت

 441/4 102/9 312/4 441/4 321/4 موانع مدیریتی

 444/4 129/1 191/4 445/4 220/4 امکانات زیرساختی و خدمات گردشگری

 442/4 215/5 235/4 449/4 290/4 موانع تبلیغاتی

 444/4 295/1 255/4 443/4 342/4 وانع اقتصادیم

 444/4 423/5 142/4 445/4 150/4 های ساحلیموانع ورزش

 444/4 221/5 123/4 442/4 191/4 فرهنگی -موانع اجتماعی

  1044پژوهش،  هاییافتهمنبع: 
 

هوای فرهنگوی، اقتصوادی، ورزش -جهت بررسی اررات مستقیم و غیر مستقیم موانع مختلف )تبلیغاتی، مدیریتی، اجتمواعی

ساحلی و امکانات زیرساختی و خدمات گردشگری( بر گردشگری سواحلی در سوواحل دریوای عموان از آزموون تحلیول مسویر 

 استفاده شده است. 
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 . سنجش میزان اثرات مستقیم و غیر مستقیم موانع توسعه گردشگری بر گردشگری ساحلی13جدول 

 اولویت بندی اثرکلی یماثرغیرمستق اثرمستقیم متغیر

 1 224/4 030/4 321/4 موانع مدیریتی

 5 044/4 191/4 220/4 امکانات زیرساختی و خدمات گردشگری

 3 092/4 240/4 290/4 موانع تبلیغاتی

 2 123/4 321/4 342/4 موانع اقتصادی

 1 150/4 - 150/4 های ساحلیموانع ورزش

 0 032/4 219/4 191/4 فرهنگی -موانع اجتماعی

  1044پژوهش،  هاییافتهمنبع: 

 

طور مسوتقیم بور روی دهد همه متغیرهای مستقل )موانع توسعه گردشگری( بوهگونه که نتایج تحلیل مسیر نشان میهمان

طور غیور مسوتقیم نیوز بور روی های ساحلی همه متغیرها بهگبار هستند. همچنین به جز موانع ورزشگردشگری ساحلی تأریر

و موانع اقتصوادی بوا ارور کلوی  224/4دهد که موانع مدیریتی با ارر کلی باشند. نتایج نشان میساحلی تأریرگبار می گردشگری

های سواحلی بوا ارور کلوی شبه ترتیب بیشترین تأریر را بر گردشگری ساحلی در سواحل دریای عمان دارند و موانع ورز 123/4

 شته است.ترین تأریر را بر گردشگری ساحلی داکم 150/4

 

 
 پژوهش( هاییافتهگردشگری بر گردشگری ساحلی )منبع:  ة. تحلیل مسیر اثرات موانع توسع7 شکل

 

  گیرینتیجه. 6
م شده است. نتوایج پوژوهش نشوان گردشگری در سواحل دریای عمان انجا ةاین پژوهش با هدف تحلیل و شناسایی موانع توسع

 گردشگری سواحلی در ایون منواطق وجوود دارد. مووانعی همچوون موانوع فرهنگوی ةعکه موانع بسیار زیادی بر سر راه توسداد 

برخوورد بوا  ةاجتماعی مانند: عدم آگاهی ساکنان محلی از نقش و اهمیت گردشگری در توسوعه، عودم آشونایی کامول بوا نحوو
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ه نشدن فرهنم استفاده از گردشگران، ترس از عدم امنیت و آسایش خیال گردشگران، نبود پلیس گردشگری در منطقه، نهادین

امکانات و تسهیالت گردشگری و...، موانع اقتصادی همچون: تمایل بیشتر گردشگران به مناطق همجوار و رقیوب، عودم حمایوت 

گردشگری، عدم تمکن مالی  ةگباران بومی و غیربومی در زمینگباران موجود، عدم تمایل سرمایهای دولت از سرمایهمالی و بیمه

نان محلی، تورم و نوسانات ارزی در جامعه، موانع  امکانات زیرساختی و خدمات گردشگری از قبیل: کمبود امکانوات بیشتر ساک

های گردشگری، کیفیت نامناسب خودمات گردشوگری و...، موانوع مودیریتی همچوون: عودم توجوه و تسهیالت رفاهی در سایت

هوای متوولی ای متخصو  و کاربلود در در نهادهوا و ارگوانکارگیری نیروهومسئولین به اهمیت گردشوگری سواحلی، عودم بوه

هوا و ریوزیگردشوگری سواحلی، ضوعف برناموه ةتوسوع ةهوای متوولی گردشوگری در زمینوگردشگری، عدم همکواری سوازمان

رسوانی و آگواهی الزم از طورف متولیوان گردشوگری در گردشگری و گردشگری ساحلی، کمبود اطالع ةها در زمینگیریتصمیم

گردشوگری  ةهای گردشگری زودبازده و مناسب به منظوور ترغیوب سورمایه گوباران در زمینوگردشگری، عدم ارائه طرح ةزمین

هوای سواحلی گردشگری و...، موانع ورزش ةریزی توسعبرنامه ةساحلی، عدم مهارت کافی متولیان گردشگری در منطقه در زمین

لی، نبود والیبال ساحلی، نبود ورزش موج سواری، عدم برگزاری مسوابقات از قبیل: نبود مسابقات قایق سواری، نبود فوتبال ساح

های ساحلی، عودم توجوه گباری در زمینه ورزشهای ساحلی، عدم سرمایهالمللی ورزشهای آزاد، عدم مسابقات بینشنا در آب

ری در منطقوه در زمینوه های ساحلی، عدم مهوارت کوافی متولیوان گردشوگبه جنبه قابلیت باالی جبب گردشگر توسط ورزش

های ساحلی، و موانوع تبلیغواتی همچوون: نبوود تبلیغوات گردشگری، فراهم نبودن امکانات الزم جهت ورزش ةریزی توسعبرنامه

کاری نهادهای اطالع رسوان از جملوه صودا و سویما در تغییور و بهبوود رادیویی در زمینه گردشگری ساحلی استان، ضعف و کم

ها و...مربوط به ناامن نشان دادن استان در کشور نسبت به استان و سواحل آن، فراوانی مستندها و فیلمنگرش گردشگران کشور 

 نمایی رسانه ها در بروز اتفاقات منفی دراستان)ناامنی( وجود دارد. و بزرگ

گردشوگری از حیوث تواند مانع از رونق گردشگری شود موانع اقتصادی اسوت. از جملوه مزایوای یکی دیگر از موانعی که می

 یتخصصو یهواآمووزش یدهمه فعاالن با یدارپا یمنظور گردشگربهای که گونهاشتغال درآن است به ةاقتصادی، گستردگی زمین

صورت ارز خارجی و این صنعت باعث افزایش ظرفیت و درآمد ملی هم به که اشتغال درطوری، بهرا بگبرانند یساحل یگردشگر

شود. یکی دیگر از موانع گردشگری که در این پژوهش مورد بررسوی قورار گردش پول در کشور میهبخشیدن بهم باعث سرعت

هوای موردم های خاص و ترویج آنها موجوب افوزایش آگواهیتواند با شناسایی فرهنمگرفت موانع فرهنگی است. گردشگری می

هوای دستی جامعوه میزبوان و سورانجام فروشوگاهشود و نیز به تجدید حیات هنر، صنایع های بومی و محلی مینسبت به سنت

 های درخورتوجهی کند. صنایع دستی کمک

گردشگری در استان خوزستان ضعف امکانات  ة( نشان داد که یکی از موانع توسع1399های فیروزی و گودرزی )نتایج یافته

گردشگری در سواحل دریای  ةموانع توسع های این پژوهش که نشان داد یکی اززیربنایی و خدمات گردشگری است که با یافته

( نشوان داد 1393های شوکتی امقانی و همکاران )عمان موانع زیرساختی و خدمات گردشگری است همخوانی دارد. نتایج یافته

ترین موانع توسعه گردشگری روستای آق گنبود ساختاری مهم -فرهنگی و سازمانی–رفاهی، اجتماعی  -که سه عامل ساختاری

( که نشان داد مشوکالت 1395های موحدی و همکاران )های این پژوهش مطابقت و همخوانی دارد. نتایج یافتهه با یافتهاست ک

ترین موانع توسعه گردشگری در روستای فش اسوت کوه بوا زیرساختی و تبلیغاتی مهم-اجتماعی، مدیریتی -اقتصادی، فرهنگی

هوای اصولی ( که معتقدند اقدامات و سیاست2412ا نتایج هاکیم  و همکاران)نتایج این پژوهش کامال همخوانی دارد. همچنین ب

پایودار گردشوگری سواحلی موفوق باشوند همخووانی و  ةتواند برای حل اررات زیست محیطی و اجرای طرح توسوعمدیریت می

 مطابقت دارد. 

توان بوه طوور کلوی بوه ایون نتیجوه می های دیگردست آمده از پژوهش حاضر و بررسی پژوهشبنابراین با توجه به نتایج به

گردشگری در سواحل دریای عمان وابسته بوه عوواملی همچوون عامول اقتصوادی، تبلیغواتی، مودیریتی،  ةرسید که موانع توسع

کوه ایون مشوکالت و موانوع برطورف نشووند خدماتی است که توا زمانی –های ساحلی و زیرساختی فرهنگی، ورزش -اجتماعی

بر رونق گردشگری مناسب نخواهد رسید. بنابراین برطرف شدن موانع اجتماعی عالوه ةاطق به رشد و توسعگردشگری در این من

 تواند اشتغال را افزایش دهد و بیکاری را کاهش دهد. در رابطه با نتایج پژوهش پیشنهاداتی به شرح زیر ارائه شده است:می
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 یشونهاداسوت لوبا پ یریتیعموان موانوع مود یایدر سواحل در یمانع توسعه گردشگر ینترپژوهش نشان داد که مهم نتایج

  یساحل یگردشگر ینهگباران در زمیهسرما یبزودبازده و مناسب به منظور ترغ یگردشگر هایطرح ةبه ارائ یرانکه مد شودیم

 استفاده ببرند. یگردشگر یمتول یهانهادها و ارگان رمتخص  و کاربلد در د یروهایبپردازند و از ن

عموان دارد بوه  یوایدر در یسواحل یگردشگر ةدر عدم توسع یررثم یارنقش بس یغاتیپژوهش نشان داد که موانع تبل یجتان

 یو تبل ینو همچن یدمف یغاتیتبل هایبا ساخت برنامه یکشور یو حت یو استان یوالن محلئتا مس شودیم یشنهادخاطر پ ینهم

 منطقه کمک کند. یندر ا یگردشگر ةبه رشد و توسع ورنقاط کش یرگردشگران سا یبرا یگردشگر یتورها

عموان  یوایدر در یسواحل یگردشگر ةدر عدم توسع یارمهمینقش بس یساحل هایپژوهش نشان داد که موانع ورزش یجنتا

 جهوت انجوام یدارنود امکانوات یوادر دن یوادیز یارطرفوداران بسو یساحل هایکه ورزشینبا توجه به ا شودیم یشنهاددارد لبا پ

منطقه سفر کننود و سوبب  ینآن به ا یمندان جهت تماشاهفراهم شود تا عالق یآب هایو به خصوص ورزش یساحل هایورزش

 شوند. یرونق گردشگر

سوواحل  یگردشوگر ةاز موانع مهم در توسع یکی یو خدمات گردشگر یرساختیپژوهش نشان داد که موانع امکانات ز یجنتا

 یکمبوود رسوتوران و کواف ی،گردشوگر یهایتدر سا یرفاه یالتکمبود امکانات و تسه شودیم یشنهادعمان است لبا پ یایدر

 یشوتریب یبرطرف شوند تا گردشوگران از امکانوات و رفواه نسوب حلیدر مناطق سا یشاپ در ساحل و ضعف حمل و نفل عموم

  برخوردار شوند.
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 . 114-99 (، ص .1) 51، های جغرافیای انسانیمجله پژوهشن گیالن. روستایی استا
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 نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت جهانگردی، موسسه آموزش عالی باختر ایالم.
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، 13، مجله آموزش علوم دریاییگردشگری ساحلی )مطالعه موردی: گردشگران ورزشی فعال سفرکننده به مناطق ساحلی دریای خزر(. 

 .  142-91 ص .

یداری منظر طبیعی )مطالعه (. توسعه گردشگری ساحلی با رهیافت تقویت پا1399عابدینی، اصغر؛ ساکت حسنلویی، میثم و اظهری، علی )

 . 122-149 (، ص .1)9، ریزی و توسعه گردشگریمجله برنامهموردی: محدوده سد حسنلو نقده(. 

-پایان نامه کارشناسی ارشد رشته برناموه برنامه ریزی توسعه گردشگری ساحلی )مطالعه موردی: جزیره کیش(.(. 1393عزیزخانی، زینب )
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 بدنی گرایش مدیریت ورزشی، دانشگاه آزاد اسالمی واحد تفت.
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