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 1گردشگري آبی در استان خوزستان توسعه بررسی و تحلیل موانع
 ****، کریمه کعب عمیر***، سعید ملکی**محمدعلی فیروزي، *مجید گودرزي

 16/9/1399تاریخ پذیرش:-19/11/1398تاریخ دریافت:

 چکیده

شد قابل شگري در چند دهه اخیر ر شگري غیرقابلگرد سفر و گرد ست و مزایاي  شته ا ست. یکی از توجهی دا انکار ا
دالیلی که اغلب گردشــگري موردتوجه قرارگرفته اســت این اســت که این صــنعت یک فعالیت جایگزین براي مناطقی 

ها هاي اخیر موردتوجه بسیاري از کشوردر سالبین گردشگري آبی یافته است. دراینکاهشاست که صنایع سنتی در آن 
ي ترین موانع پیش رواما متأسفانه موانعی بر سر راه توسعه آن وجود دارد که در این پژوهش سعی شده مهم ،قرارگرفته

اظ نظري و به لح -توسعه گردشگري آبی در استان خوزستان شناسایی گردد. پژوهش حاضر به لحاظ هدف، کاربردي
هاي آماري ضــریب ها و آزمون فرضــیات پژوهش از تکنیکوتحلیل دادهجهت تجزیه. تحلیلی اســت -یروش، توصــیف

ساختاري پی ال اس و رگرسیون وزنی جغرافیایی  ست. نتایج  Arc Gisپیرسون، فریدمن، مدل معادالت  شده ا ستفاده  ا
تگی گردشگري نیافر وابسته (توسعهپژوهش نشان داد که بر اساس تحلیل پیرسون بین متغیرهاي مستقل پژوهش و متغی

ستقیم و در حد متوسط به باال وجود دارد. نتایج آزمون فریدمن حاکی از این است Sig ≥ 05/0آبی) رابطه معنادار ( )، م
سرمایه«که متغیر  صی براي  صو شارکت کمرنگ بخش خ ضعیف و م ، باالترین 55/4اي با میانگین رتبه» گذاريتمایل 

باشد. همچنین بر اساس ترین امتیاز را دارا می، پایین18/3با میانگین رتبه » ریزي و مدیریت ضعیفرنامهب«امتیاز و متغیر 
، 01/0 سه مقدارشاخص اشتراك و شاخص افزونگی و با توجه به مثبت بودن نتایج مدل معادالت ساختاري پی ال اس، 

براي  50/0شــده اســت و حصــول مقدار معرفی GOFعنوان مقادیر ضــعیف، متوســط و قوي براي که به 36/0، 25/0
GOFباشد.دهنده اثرگذاري متغیرهاي مستقل بر متغیر وابسته پژوهش می، برازش مناسب مدل تأیید و نشان 

  کلیدواژگان: توسعه، گردشگري آبی، مدل معادالت ساختاري، استان خوزستان.

شگري آبی در گرد بررسی و تحلیل موانع توسعه«ریزي شهري با عنوان نامه کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامهپایان. این مقاله مستخرج از 1
 در دانشگاه شهید چمران اهواز است.» استان خوزستان

 ز، ایرانشهید چمران اهواز، اهوا دانشگاهدانشکده ادبیات و علوم انسانی،  شهري، ریزيبرنامه و جغرافیا گروه دانشیار  *
 M.goodarzi@Scu.ac.ir  :نویسنده مسئول 

 شهید چمران اهواز، اهواز، ایران دانشگاهدانشکده ادبیات و علوم انسانی، شهري،  ریزيبرنامه و جغرافیا گروه استاد  **
 شهید چمران اهواز، اهواز، ایران دانشگاهدانشکده ادبیات و علوم انسانی،  شهري، ریزيبرنامه و جغرافیا گروه استاد ***
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 مقدمه

بر اســاس آمارهاي موجود، صــنعت که طوريگردشــگري از اهمیت زیادي برخوردار اســت؛ به

توسعه در نظر گرفته شده کشور درحال 49عنوان دومین منبع درآمد براي بیش از گردشگري به

گردشگري پیوسته با رشد اقتصادي و اجتماعی براي جوامع پیوند  ).2: 2019، 1است(ابیلی و ژائو

بیکاري کمتر، افزایش  کشــورهاي مختلف براي رســیدن به نرخ ).2: 2019، 2مثبت دارد(ســامرز

کنند تا تولید ناخالص داخلی، درآمد ســرانه باالتر و افزایش صــادرات و درآمد بیشــتر تالش می

و  3ها ایفا کند(اســـیکصـــنعت گردشـــگري نقش مهمی در توســـعه اقتصـــادي بســـیاري از آن

هاي اجتماعی و بهبود کیفیت گردشـــگري باعث تحرك ســـرمایه) همچنین 2: 2017همکاران، 

 .)2: 2019، 4گردد(سامرززندگی ساکنان از طریق تبادل فرهنگ، تجربه و کاهش بیکاري می

هاي توجهی داشته است و باوجود انواع مختلف درگیريگردشگري در چند دهه اخیر رشد قابل

ـــی، فعالیتداخلی و بین ـــیاس ـــفتگی س ـــتی، بالیاي طبیعی، بیماريالمللی، آش هاي هاي تروریس

ـــگري به یکی از گیر، بحران همه ـــادي در نقاط مختلف جهان، گردش ـــفتگی اقتص انرژي و آش

ــعهبزرگ ــورهاي توس ــنایع در کش ــعه تبدیلیافته و درحالترین ص ــتتوس ــده اس و  5یپارامات(ش

ه توجهی بانکار اســـت و به میزان قابلمزایاي ســـفر و گردشـــگري غیرقابل )1: 2017همکاران، 

مک می ـــغلی عظیاقتصــــاد ک بازار ش ند و  جاد میک ند(می ای ندركک . )1: 2019، 6فام و آ

شهرها قرارگرفته  شورها و  سیاري از ک صادي موردتوجه ب شتن فواید اقت شگري به دلیل دا گرد

یاکونی( اســــت کاران،   7م جه )3: 2018و هم ـــگري موردتو لب گردش که اغ . یکی از دالیلی 

ـــنتی در آ ـــنایع س ـــت یک فعالیت جایگزین براي مناطقی که ص یافته  ن کاهشقرارگرفته اس

1 .Abili and Zhao  
2 .Summers  
3 .Isik  
4 .Summers  
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ست شورها با برنامه .)1: 1،2020آفرودیتا(ا سیاري از ک هاي دقیق و کارآمد اقدام به فراهم ریزيب

شور خود کرده صنعت در ک سبی براي این  ستر منا ساري و دهقانی، اندکردن ب ) 2: 1393(خاک

هد شــمار افرادي که در ســطح جهانی در این صــنعت فعالیت دارند در حال افزایش اســت، شــوا

: 2018، 2دهد گردشگري در قرن بیست و یکم همچنان گسترش خواهد یافت(بریان دانانشان می

ز منابع ا برداريترین صنعت در بهرهسازترین و پاكعنوان پولصنعت گردشگري امروزه به ).4

سوب می شگري به ).2: 1392گردد(فرزین و همکاران، طبیعی مح شته گرد طور کل در دهه گذ

ـــد کل تولید ناخالص داخلی را فراهم می 10ه اروپا حدود در اتحادی مثال در عنوانکند. بهدرص

 4/11در تولید ناخالص داخلی اتحادیه اروپا)، شــغل  %2/10تریلیون( 6/1، این تولید 2013ســال 

یکی از انواع گردشگري که ). 2: 2017، 3بیگانواز کل اشتغال اتحادیه اروپا)( %5میلیون نفر بود (

 ).1: 1397(راکی، قرارگرفته اســت، گردشــگري آبی اســت هاي اخیر بیشــتر موردتوجهالدر ســ

ی دهند؛ برخهاي داراي منابع آب ازنظر محصوالت و تجربیات، تنوع زیادي را ارائه میسرزمین

ستند مانند منوهاي آب یا هتل صري باز این تجربیات جدید ه شناور که تعامل فیزیکی و ب ا هاي 

ــایر تجربیات، احیاي ایدهآن انجام می ــود. س ــتفاده از آبش ــتانی مانند اس ــنتی و باس هاي هاي س

 -گادوفول(تواند بهزیستی جسمی و روانی فرد را ارتقا بخشدها میمعدنی که خواص درمانی آن

 .)2: 2019و همکاران،  4فرناندز

شتغال بیش از  ساحلی موجب ا شگري دریایی و  شده 2/3گرد ست،  میلیون نفر در اروپا   183ا
ود. شسوم اقتصاد دریایی را شامل میمیلیارد یورو به تولید ناخالص داخلی افزوده و بیش از یک

شده ظرفیت تخت در هتل %51در این میان  سر اروپا در مناطق با مرز دریایی متمرکز  سرا ها در 
ست( سترده2: 2017، 5بیگانوا شگري دریاي طیف گ صی، جت ها مانند غوااي از فعالیت). گرد

1 .Afrodita  
2 .Briandana  
3 .Bigano  
4 .Folgado-Fernández  
5 .Bigano  
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ستاهاي ماهیگیري، پارك سکی، ماهیگیري، قایقرانی، بازدید از رو ها و هاي دریایی، آکواریوما

 ).236: 2019، 1فرانکو -کارواشگیرد(... را در بر می
هاي ارزان و برگزاري تورهاي گذاران با خرید کشــتیدر بســیاري از کشــورهاي جهان، ســرمایه

دریایی  يکه بعضاً فاقد جاذبهکنند، درحالیخود میگردشگري لوکس، درآمد هنگفتی نصیب 
حال موانعی بر ســر راه توســعه ). بااین4: 1395باشــند(اروجی و همکاران، خاص یا حتی دریا می

ـــگري آبی وجود دارد که از آن میان می ـــمی زاد، گردش توان به موانع دولتی (دهقان فرد و قاس
فاهی5: 1396 مات ر خد نات و  کا نارســــایی ام ـــریفی)؛  گدل و ش ـــن یا، (س )؛ موانع 3: 1395ن

: 1391ها و زیربناهاي فیزیکی(ســعیدي و همکاران،)؛ زیرســاخت17: 1388اقتصــادي(محســنی، 
ـــایی و همکاران،13 ـــازمانی(موس ـــعه منابع )؛ 10: 1391)؛ موانع مدیریتی و س عدم توجه به توس

ـــگري ـــنعــت گردش ــــانی در ص ــــایی و همکــاران،انس گی و )؛ موانع فرهن11: 1391(موس
)؛ موانع آموزشی 10 :2010، 2جنکینهاي اجتماعی()؛ موانع شبکه10: 1382اجتماعی(مدهوشی،

: 1382(مدهوشی و ناصر پور،ربازا در موجود موانع و )4: 1395نیا، و تحقیقاتی(سنگدل و شریفی
 اشاره نمود. )10

دشگر پذیر عمده گرشدن به یکی از پنج کشور اي براي تبدیلهاي بالقوهکشور ایران از ظرفیت
ــیل ــت و پتانس ــگري زیادي را دارا میدنیا برخوردار اس ــدیقهاي گردش ــد و به تص ــاز باش مان س

صل ایران، وجود دریا،  ست. طبیعت چهارف شور برتر دنیا سکو ازنظر تنوع اقلیمی جزو پنج ک یون
هاي گردشــگري مذهبی و وحش متنوع و انحصــاري، جاذبههاي آب گرم، حیاتکویر، چشــمه

هزارساله این قابلیت را به ایران بخشیده است که در ردیف گردشگري جهان حرف مدن هفتت
ست را بزند(جاللیان و همکاران،  شور ایران، به )، 2: 1394نخ شمالی و جنوبی ک سواحل  اما در 

ي از که بســیاردلیل امکانات ضــعیف، گردشــگري دریایی رشــد چندانی نداشــته اســت. درحالی
ـــرمایه ـــگري در داخل آب مانند  گذاران بهس ـــات گردش ـــیس دنبال اخذ مجوز جهت ایجاد تأس

ها به دلیل مشـــکالت قانونی در این حوزه، رســـتوران و اقامتگاه هســـتند، تالش بســـیاري از آن
بین اســـتان خوزســـتان با ). دراین4: 1395ماند(اروجی و همکاران، نتیجه و بدون ثمر باقی میبی

1 .Carvache-Franco  
2 .Jenkin  
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هاي آب ســومصــنعت و با دارا بودن منابع آبی متعدد (حدود یکدارا بودن پتانســیل توســعه این 
شیر، دز، هور العظیم و ... همچنین با هاي اروندرود، کارون، بهمنسطحی کشور) مانند رودخانه

ــکله ــاحلی و دریایی میدارا بودن بنادر، اس ــتحدثات س ــرمایهها و مس گذاري، جاذب تواند با س
ستان خوزستان این گردشگران را گردشگر داخلی و خارجی شود و با  توجه به وضعیت دماي ا

نبع تواند مریزي مناسب جذب این صنعت نمود و این خود میتوان در تمام طول سال با برنامهمی
سعه این نوع از  سر راه تو سفانه موانعی بر  شتغال گردد، اما متأ صادي و موجب ا سیار خوب اقت ب

ترین موانع پیش روي توسعه عی بر آن است تا مهمگردشگري وجود دارد که در این پژوهش س
گردشــگري آبی در این اســتان را شــناســایی و راهکارهایی براي مرتفع نمودن این موانع ارائه 

 گردد.

 

 پیشینه پژوهش
 »توســعه پایدار و رابطه آن با گردشــگري دریایی در چین«) در پژوهشــی با عنوان 2003( 1چِن

ژي براي توسعه گردشگري دریایی تدوین کرده است که عموماً پرداخت و درنهایت چند استرات
ــت. املونگو و بر قابلیت دید و مدیریت و تدوین قوانین در حوزه ــگري تأکید کرده اس ي گردش

شی با عنوان 2006( 2وینر سناریوهاي «) در پژوه ستفاده از  شگري منطقه مدیترانه با ا آینده گرد
ـــان داد که در آینده » تغییر اقلیم ـــمت با گرمنش ـــدن دریاي مدیترانه این منطقه به یک قس تر ش

شد.بخشلذت شگري تبدیل خواهد  ستر تر در بهار و پاییز براي گرد سزا ) در 2010( 3ندهام و 
استراتژي  و فرآیندهاي مؤثر در ارزیابی اصول گردشگري ساحلی و تفریحی«پژوهشی با عنوان 

ذیرش راهبردهاي مدیریت گردشــگري و تفریح به این نتیجه رســیدند که پ» مدیریت در هاوایی
بســـتگی به عوامل موقعیتی ازجمله عوامل اجتماعی، منابع، تجهیزات و امکانات دارد. اگر منطقه 

ست داراي امکانات کافی، کم تراکم و صالح مدیریت موجود حداقل اثرات زی شد، ا محیطی با
قبول اي قابلمحدودکننده اماتدیده اســت و شــلوغ، چنین اقداشــتباه اســت و اگر منطقه آســیب

1 .Chen  
2 .Amelung and Viner  
3 .Needham and Szuster 
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 »سازي تقاضاي گردشگري کارائیبمدل«) در پژوهشی با عنوان 2015و همکاران ( 1لورداست. 

به این نتیجه رســیدند که متغیرهاي گرانشــی ســنتی در توضــیح تقاضــا براي منطقه مهم هســتند. 
اي را اي که وعده ســیاســتمداران منطقهها بیشــترین تأثیر را بر تقاضــا دارد، نتیجهپایداري عادت

وتحلیل ســودمندي مدیریت، تجزیه« ) در پژوهشــی با عنوان2017و همکاران)  2آلوسگیرد. می
به این نتیجه رســیدند که بیشــتر مردم ترجیح » ي ســاحلی در جنوب اســپانیاعی در منطقهاجتما

هاي اجتماعی قوي ي پرجمعیت و داراي مؤلفهدهند به سواحلی که مجاور یک شهر یا منطقهمی
ر از ارزش تهاي اسـتراتژي مدیریت بسـیار پاییندهد که هزینهنشـان میها هسـتند بروند. بررسـی

صل از گر سرمایهحا ست. بنابراین،  شگران ا ساحلی محلی، انجام گذاريد سط مدیران  شده تو
ستفاده ساحلی ا توجیه اقتصادي دارد و براي حفظ و یا افزایش درآمد منطقه باید از گردشگري

 شود که به منابع طبیعی ساحل هنگام انتخاب ساحل توجهشود. به مدیران ساحلی نیز پیشنهاد می
گذاري هاي طبیعی که بازده باالتري نســبت به انواع دیگر دارد، ســرمایهاییکنند و در بخش دار

 .کنند
هاي موانع و راهکارهاي ایجاد دهکده ورزش«) در پژوهشی با عنوان 1391و همکاران( جهان تیغ

ــواحل چابهار) ــواحل مکران(س ــاحلی در س ــیدند که  »آبی و س ــد از  8/98به این نتیجه رس درص
ها و ران را در محدوده شــهر چابهار با امکانات طبیعی حاضــر پتانســیلپاســخگویان، ســواحل مک

سب میهاي موجود براي ایجاد دهکده ورزشمحدودیت ساحلی متنا دانند. همچنین هاي آبی و 
شان داد معرفی و تبلیغات توانمندي سواحل مکران با این تحقیق ن صد باعث تولد  03/95هاي  در

ــگري ورز ــی (ورزشقطب جدیدي در حوزه گردش ــواحل مکران ش ــاحلی) در س هاي آبی و س
شی با عنوان 1393قربانی و همکاران(خواهد بود.  سم آبی نقش ظرفیت«) در پژوه هاي اکو توری

شگري سعه گرد سیدند که جاذبه» در تو ستبه این نتیجه ر شده ا سیم  ، هاي آبی به ده گروه تق
ــیاب کش، آبگرم هتل، آبگرم بنیاگونهبه ــار آس ــترین ااي که آبش ــمه آبعلی بیش متیاز را د و چش

 باشند.اند و بیشترین قابلیت اکو توریستی را دارا میکسب نموده

1 .Lorde  
2. Alves 
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هاي گردشگري شهر ساحلی بررسی توانمندي«) در پژوهشی با عنوان 1395سقائی و همکاران (
به این نتیجه رسیدند که برخورد مناسب مردم با ضریب » بوشهر بر اساس مدل سوات و تاپسیس

شنی با ضریب نزدیکی  5347/0نزدیکی  ساحل زیبا و  در اولویت دوم  5339/0در اولویت اول، 
و در جذب قرارگرفته ســوم در اولویت  3436/0با ضــریب نزدیکی ســنتی  -مذهبیو مراســم 

ــتند ــهر تأثیرگذار هس ــگر به این ش ــنایی(. گردش ــی با عنوان 1396س تأثیر آموزش «) در پژوهش
لیغات به این نتیجه رسید که تب» حلی بر صنعت گردشگري شهرستان نوشهرسا -هاي آبیورزش

ترین عامل تأثیرگذار، امکانات و تأسیسات با ضریب مهم %86و بازاریابی با ضریب کوواریانس 
ـــاخت%71کوواریانس  ـــریب ، زیرس با ض ـــریب کوواریانس %59ها  با ض در  %59، مدیریت 

تأثیرگذار در واولویت ـــگري  -هاي آبیرزشهاي بعدي عوامل  ـــنعت گردش ـــاحلی بر ص س
اهمیت اکو توریسم «) در پژوهشی با عنوان 1396شهرستان نوشهر قرار دارند. ایلدرمی و قربانی (

ــتانی (همدان) ــگري مناطق کوهس ــعه گردش ــیدند درمجموع » منابع آبی در توس به این نتیجه رس
عامل  11موردمطالعه که تعداد  عوامل داخلی مؤثر بر توســعه اکو توریســم منابع آبی در نواحی

ـــعف، همچنین از میان عوامل خارجی در نواحی عامل به 8عنوان نقاط قوت و به عنوان نقاط ض
صتعامل به 10موردمطالعه  عنوان تهدید خارجی مورد عامل به 9هاي خارجی و تعداد عنوان فر

 شناسایی و ارزیابی قرار گرفتند.
 

 هاي پژوهشفرضیه

بی در نیافتگی گردشــگري آیکپارچه و وجود بروکراســی اداري منجر به توســعهفقدان مدیریت 
 استان خوزستان شده است؛

ي آبی در نیافتگی گردشــگرهاي محیطی و کالبدي منجر به توســعهکیفیت نامطلوب زیرســاخت
 استان خوزستان شده است؛

 تان شده است؛وزسنیافتگی گردشگري آبی در استان خکمبود اعتبارات دولتی منجر به توسعه



 1399 زمستان، 52فصلنامه علمی مطالعات مدیریت گردشگري، سال پانزدهم، شماره 118

 
نیافتگی گذاري منجر به توسعهتمایل ضعیف و مشارکت کمرنگ بخش خصوصی براي سرمایه

 گردشگري آبی در استان خوزستان شده است؛

شــده  نیافتگی گردشــگري آبی در اســتان خوزســتانتبلیغات و بازاریابی ضــعیف منجر به توســعه
 است؛

سعهبرنامه ضعیف منجر به تو شنریزي و مدیریت  ستان  ستان خوز ده یافتگی گردشگري آبی در ا
 است.

 شناسی تحقیقروش
سعه صیفی، تحلیلی و -ايرویکرد حاکم بر این پژوهش، تو شیوه تو  کاربردي و روش تحقیق به 

ست. اطالعات پژوهش نیز از روش شی ا صاحبه با هاي کتابخانهپیمای شنامه، م س اي و میدانی(پر
ــئولین مربوط ــان، مردم و مس ــناس ــت.کارش ــتخراج گردیده اس ــی بودن  ه) اس ــص با توجه به تخص

سازمان شگري در  سان حوزه گرد شنا شامل کار هاي سؤاالت، جامعه آماري پژوهش موردنظر 
ستان می شگري و منابع آبی ا شد که تعداد آنمتولی گرد ست که به دلیل محدود  150ها با نفر ا

ند. روش مورداستفاده در این تحقیق جهت اعنوان نمونه انتخاب شدهبودن جامعه، تمامی افراد به
قات باشــد که براي طباي متناســب با حجم میگیري طبقهیابی به نمونه پژوهشــی، نمونهدســت

ـــاس میزان حجم آن ـــورت که طبقهها، نمونه انتخاب میمختلف بر اس به این ص ه اي ککنیم؛ 
ها ل دادهوتحلیجهت تجزیه ود.شبیشترین حجم را دارد از بیشترین تعداد نمونه هم برخوردار می

ـــیات پژوهش از تکنیک ـــون، فریدمن، مدل معادالت هاي آماري و آزمون فرض ـــریب پیرس ض
سیون وزنی جغرافیایی و از نرم ستفاده  Arc Gisو  SPSS.22  ،plsافزارهايساختاري و رگر ا

 شده است.
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 هاي تحقیقشاخص .1جدول
 منبع هاي تحقیقشاخص

یکپارچه و وجود بروکراسی فقدان مدیریت 
 اداري

 )5: 1396دهقان فرد و قاسمی زاد، (

 )168: 1388(حجازي و خیاط زاده، 
هاي محیطی و کیفیت نامطلوب زیرساخت

 کالبدي

 )4: 1395نیا، (سنگدل و شریفی
 )13: 1391(سعیدي و همکاران، 

 )17: 1388(محسنی،  کمبود اعتبارات دولتی

 بازاریابی ضعیفتبلیغات و 
 )10: 2010، 1(جنکین 

 )98: 2000، 2(بهالیس 

 )11: 1389(طهماسبی و رضایی مقدم،  ریزي و مدیریت ضعیفبرنامه
تمایل ضعیف و مشارکت کمرنگ بخش 

 خصوصی
 )10: 1391(موسایی و همکاران،

 
 هاي پژوهشیافته

 هاآزمون فرضیه
ــتقل  ــی رابطه بین متغیرهاي مس ــاختبراي بررس طی؛ تمایل هاي محیپژوهش(کیفیت نامطلوب زیرس

گذاري؛ کمبود اعتبارات دولتی؛ ضـــعیف و مشـــارکت کمرنگ بخش خصـــوصـــی براي ســـرمایه
ریزي و مدیریت ضـــعیف؛ فقدان مدیریت یکپارچه و وجود بروکراســـی اداري؛ تبلیغات و برنامه

ــعه ــعیف) و توس ــته) ابازاریابی ض ــگري آبی(متغیر وابس ــتنیافتگی گردش گی پیرســون ز آزمون همبس
بیانگر رابطه مستقیم یا  r=1متغیر است. اگر  1و  -1استفاده شده است. ضریب همبستگی پیرسون بین 

ـــت که اگر یکی از متغیرها افزایش(کاهش) یابد، دیگري نیز افزایش(کاهش)  مثبت به این معناس
 دهد. رابطه معکوسرا نشــان می نیز وجود یک رابطه معکوس کامل بین دو متغیر r= -1یابد. اگر می

کس. زمانی یابد و بالعدهد که اگر یک متغیر افزایش یابد، متغیر دیگر کاهش مییا منفی نشـــان می
 ود ندارد.اي خطی وجدهد که بین دو متغیر رابطهکه ضریب همبستگی برابر صفر است، نشان می

1 .Jenkin  
2 .Buhalis  
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نیافتگی گردشگري آبیهبرآورد ضریب پیرسون رابطه متغیرها مستقل با توسع .2جدول  

 متغیر
 نیافتگی گردشگري آبیتوسعه

 Sig ضریب پیرسون
حجم 
 نمونه

 001/0 657/0 هاي محیطیکیفیت نامطلوب زیرساخت

150 

تمایل ضعیف و مشارکت کمرنگ بخش خصوصی براي 
 گذاريسرمایه

811/0 001/0 

 001/0 380/0 کمبود اعتبارات دولتی
 001/0 455/0 ضعیفریزي و مدیریت برنامه

 001/0 541/0 فقدان مدیریت یکپارچه و وجود بروکراسی اداري
 001/0 475/0 تبلیغات و بازاریابی ضعیف

 
ـــتقل پژوهش و متغیر   ـــت بین متغیرهاي مس ـــده در جدول باال بیانگر این اس مقادیر برآورد ش

ـــعه ـــگري آبی رابطه معناداري وجود دارد (توس ). با توجه به مقادیر Sig ≥ 05/0نیافتگی گردش
ـــون می یب پیرس ـــر به ض با متغیر مربوط  قل پژوهش  ـــت هاي مس طه بین متغیر فت راب توان گ

 شود.نیافتگی گردشگري آبی مستقیم و در حد متوسط به باال برآورد میتوسعه
 

 هاي مربوط به متغیرهاي پژوهشبندي آیتمبرآورد آزمون فریدمن جهت رتبه .3جدول

 متغیرها
 میانگین

 رتبه
 کاي دو

درجه 
 آزادي

 معناداري

خت نامطلوب زیرســـا یت  هاي محیطی و کیف
 کالبدي

26/4 

 
19/481 

 
5 

 
001/0 

نگ بخش  کت کمر یل ضـــعیف و مشـــار ما ت
 گذاريخصوصی براي سرمایه

55/4 

 95/3 کمبود اعتبارات دولتی
 18/3 ریزي و مدیریت ضعیفبرنامه

چه و پار یت یک مدیر قدان  ـــی  ف وجود بروکراس
 اداري

72/3 

 10/4 تبلیغات و بازاریابی ضعیف
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ــان می ــطح معناداري بهنتایج آزمون فریدمن نش ــتدهد که س ــد، می 05/0آمده کمتر از دس باش
درصد اطمینان تفاوت  95درنتیجه بین موانع توسعه گردشگري آبی در استان خوزستان در سطح 

ــتان، از دیگر عبارتوجود دارد. به ــتان خوزس ــطح اس ــگري آبی در س ــعه گردش موانع مؤثر توس
ــانی برخوردار نبوده ــارکت کمرنگ اولویت یکس ــعیف و مش ــاس؛ عامل تمایل ض اند. بر این اس

ریزي و باالترین امتیاز و برنامه 55/4اي گذاري با میانگین رتبهبخش خصـــوصـــی براي ســـرمایه
عا توان ادباشــد؛ بنابراین میترین امتیاز را دارا مینپایی 18/3اي مدیریت ضــعیف با میانگین رتبه

شترین گذاري بینمود که عامل تمایل ضعیف و مشارکت کمرنگ بخش خصوصی براي سرمایه
 نقش را در عدم توسعه گردشگري آبی در سطح استان خوزستان داشته است.

سعهمدل ساختاري عوامل مؤثر بر تو شگري آبیسازي معادالت  ر د نیافتگی گرد

 استان خوزستان

 بررسی مدل بیرونی تحقیق
گیري از نوع انعکاســـی هســـتند. در ارزیابی پایایی این هاي اندازهدر پژوهش حاضـــر تمام مدل

ـــود. از آلفاي کرونباخ براي تعیین تکبعدي بودن بلوكها باید تکمدل بعدي بودن ها تعیین ش
ـــتفاده میهاي اندازهمدل ـــود؛ عالوه بر آلفاي کرونباخ، از پایایی مرکب نیز براي گیري اس ش

سازگاري درونی و تک سی پایایی  ستفادهبعدي بودن بلوكبرر  PLSافزار شده که نتایج نرمها ا
 ها در جدول ذیل ارائه شده است.براي این شاخص

 گیريبررسی پایایی مدل اندازه .4جدول

 آلفاي کرونباخ پایایی مرکب هامتغیر

 737/0 809/0 هاي محیطی و کالبديکیفیت نامطلوب زیرساخت

تمایل ضعیف و مشارکت کمرنگ بخش خصوصی براي 
 گذاريسرمایه

873/0 870/0 

 889/0 893/0 کمبود اعتبارات دولتی

 767/0 812/0 ریزي و مدیریت ضعیفبرنامه

 854/0 732/0 فقدان مدیریت یکپارچه و وجود بروکراسی اداري

 974/0 881/0 تبلیغات و بازاریابی ضعیف
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شان داد مقادیر به4جدول( ست) ن شاخص آلفاي کرونباخ و پایایی مرکب براي د آمده براي دو 

دهنده پایایی مطلوب متغیرهاي تحقیق بیشتر است که نشان 7/0متغیرهاي محوري موردمطالعه از 
 یایی مطلوبی برخوردارند.گیري از پاهاي اندازهصورت کلی مدلاست؛ بنابراین به

 گیريهاي اندازهارزیابی روایی مدل
است. منظور  1گیري، روایی همگراهاي اندازهاولین روایی موردبررسی براي تأیید روا بودن مدل

اســـت.  پذیر آنگیري میزان تبیین متغیر پنهان توســـط متغیرهاي مشـــاهدهاز روایی همگرا اندازه
ـــتخراج1981فرنل و الکر( ـــط واریانس اس ـــده() متوس ـــی براي ) را بهAVEش ـــاخص عنوان ش

ــدازه ــلان ــاب ــد. مقــدار ق ـــنهــاد کردن ـــتر از گیري پیش ــــاخص مقــادیر بیش  5/0قبول این ش
ش از طور میانگین بیتواند به) به این معنی که یک متغیر مکنون می202: 1395باشــد(رحیمی،می

 هایش را تبیین کند.نیمی از پراکندگی معرف
 

 
 گیريارزیابی روایی همگرا مدل اندازه .5جدول

 AVE هامتغیر
 889/0 هاي محیطی و کالبديکیفیت نامطلوب زیرساخت

براي تمایل ضعیف و مشارکت کمرنگ بخش خصوصی 
 گذاريسرمایه

720/0 

 818/0 کمبود اعتبارات دولتی

 745/0 ریزي و مدیریت ضعیفبرنامه

 742/0 فقدان مدیریت یکپارچه و وجود بروکراسی

 764/0 تبلیغات و بازاریابی ضعیف

ـــت؛ بنابراین می 5/0براي متغیرهاي مکنون باالتر از  AVEبا توجه به اینکه مقدار  توان بیان اس
 گیري مطلوب است.هاي اندازهروایی همگرایی مدل کرد که

بوده  2گیري، روایی افتراقی یا واگرادومین روایی موردبررسی براي تأیید روا و اعتبار مدل اندازه
 -از دو معیار شــامل معیار فورنل PLSســازي مســیري کننده اســت. در مدلکه یک معیار تکمیل

1 . Convergence Validity 

2 . Discriminat Validity 
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ستفاده میبراي بررسی  1الکر و آزمون بارهاي عرضی شود. در پژوهش حاضر از روایی واگرا ا
 گرددکند استفاده میالکر که روایی را در سطح معرف بررسی می -آزمون فورنل

 گیريبررسی روایی واگرا مدل اندازه .6جدول

 مشارکت زیرساخت شاخص
اعتبار 
 دولتی

 تبلیغات مدیریت ریزيبرنامه

      94/0 زیرساخت

     94/0 91/0 مشارکت

    90/0 71/0 84/0 اعتبار دولتی

   88/0 87/0 88/0 86/0 ریزيبرنامه

  87/0 71/0 75/0 79/0 74/0 مدیریت

 78/0 75/0 70/0 74/0 73/0 84/0 تبلیغات
شاهده میهمان شتر از بار آن معرف براي طور که م سی براي هرگویه بی شود بار هر معرف انعکا

ست. (بارهاي  ست)؛ بنابراین روایی افتراقی سایر گویه ها ا سایر ا صلی بیش از  عاملی روي قطر ا
 گردد.یا واگراي مدل تأیید می

 بررسی مدل درونی تحقیق
ستفاده از مدل درونی می ضیهبا ا سی فر ، tهاي پژوهش پرداخت. از معیارهاي آماره توان به برر

ستفاده می سیر براي ارزیابی مدل ا ضریب م شده در ضریب تعیین و  شود. مدل مفهومی آزمون 
شده است. اعدادي که بر ) ارائه7و ضریب مسیرها در جدول ( PLSحالت استاندارد یا الگوریتم 

سیر نامیده می ضریب م ست،  شده ا شان داده  سیر گویه ها با یکدیگر ن د شود. این اعداروي م
تاي استانداردشده در رگرسیون یا ضریب همبستگی دو گویه است و براي بررسی میزان بیانگر ب

ه ها و شـــود. اعدادي که بر روي مســـیر بین گویتأثیر مســـتقیم یک متغیر بر متغیر دیگر ارائه می
ــود در مدلها نمایش داده میمعرف ــت؛ و اعداد داخل هر ش ــی بیانگر بار عاملی اس هاي انعکاس

) گویه اصلی است و مقدار آن همیشه بین صفر و یک تغییر R2هنده ضریب تعیین (ددایره نشان
ییرات دهد که خط رگرسیون بهتر توانسته تغتر باشد نشان میکند. هرچه ضریب تعیین بزرگمی

 متغیر وابسته را به متغیر مستقل نسبت دهد.

1 . Cross Loading 
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 مقدار ضریب تعیین متغیرهاي تحقیق .7جدول

 R2 هامتغیر

 67/0 هاي محیطی و کالبدينامطلوب زیرساختکیفیت 

 90/0 گذاريتمایل ضعیف و مشارکت کمرنگ بخش خصوصی براي سرمایه

 92/0 کمبود اعتبارات دولتی

 72/0 ریزي و مدیریت ضعیفبرنامه

 68/0 فقدان مدیریت یکپارچه و وجود بروکراسی اداري

 73/0 تبلیغات و بازاریابی ضعیف

 
شود. با ارائه نمی R2زا یا مستقل مقدار شود براي متغیرهاي مکنون برونطور که مشاهده میهمان

 هاي موردنظر در سطح مطلوب قرار دارد.شده براي متغیرمحاسبه R2توجه به مقدار 
 

 

 گیري تحقیق در حالت معناداريمدل اندازه .1شکل 
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 برازش مدل

ـــاخص ـــاختاري در ارزیابی برازش مدل اندازهتوان براي می 𝑄𝑄2از ش گیري و مدل معادالت س
ــاخص  PLSهاي تحلیل ــتراك و ش ــاخص اش ــمت ش ــاخص خود به دو قس ــتفاده کرد. این ش اس

ــیم می ــانافزونگی تقس ــود. مثبت بودن به ترتیب نش یري و گدهنده کیفیت مطلوب مدل اندازهش
برازش  GOFخص نیکویی برازش کیفیت مطلوب مدل معادالت ساختاري است. مثبت بودن شا

ــان می ــاخصکلی مدل را نش ــان میدهد. جدول ش با توجه به مثبت دهد. هاي برازش مدل را نش
عنوان مقادیر که به 36/0، 25/0، 01/0ســه مقدار شــاخص اشــتراك و شــاخص افزونگی و بودن 

ــط و قوي براي  ــعیف، متوس ــول مقدار معرفی GOFض ــت و حص ــده اس ، GOFبراي  50/0ش
  گردد.برازش مناسب مدل تأیید می

 هاي برازش مدلشاخص .8جدول

 
شاخص اعتبار 

 -CVافزونگی 
Red 

شاخص اعتبار 
 -CVاشتراك 

Com 
𝑅𝑅2 GOF 

هاي کیفیت نامطلوب زیرساخت
 محیطی و کالبدي

00/0 205/0 00/0 

50/0 

تمایل ضعیف و مشارکت کمرنگ 
 گذاريبخش خصوصی براي سرمایه

00/0 435/0 00/0 

 00/0 493/0 00/0 کمبود اعتبارات دولتی
 00/0 214/0 00/0 ریزي و مدیریت ضعیفبرنامه

فقدان مدیریت یکپارچه و وجود 
 بروکراسی اداري

00/0 096/0 00/0 

 00/0 088/0 00/0 تبلیغات و بازاریابی ضعیف
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ــی اثرات متغیر ــعهبررس ــتقل بر توس ــتان انیافتگی گردشــگري آبی در هاي مس س

 خوزستان
خوزستان  نیافتگی گردشگري آبی در استانهاي مستقل بر توسعهبراي بررسی میزان اثرات متغیر

سیون وزنی ست و براي هر  GWR((از ابزار مدل رگر شده ا ستفاده  ضایی ا از مجموعه آمار ف
ست. دراین شده ا شده ارائه  شه تولید ضعمتغیر میزان تأثیر به همراه نق سنجش و ت از یبین براي 

ــافه کردن به محیط نرم ــنامه و با اض ــش ــته متغیر موجود در بخش پرس ــش دس  Arc Gisافزار ش
 شده است.استفاده

 )GWRبرآورد مدل رگرسیون وزنی جغرافیایی ( .9جدول

 Sigma AICc R2 طول باند p-value متغیر
R2 

 شدهتعدیل

کیفیت نامطلوب 

هاي محیطی زیرساخت

 و کالبدي

5/2+_ 

5/2- 
063/288 92/0 87/28661 91/0 66/0 

تمایل ضعیف و 

مشارکت کمرنگ بخش 

خصوصی براي 

 گذاريسرمایه

5/2+_ 

5/2- 
063/288 92/0 87/28661 86/0 59/0 

 کمبود اعتبارات دولتی
5/2+_ 

5/2- 
063/288 92/0 87/28661 94/0 70/0 

ریزي و مدیریت برنامه

 ضعیف

5/2+_ 

5/2- 
063/288 92/0 87/28661 90/0 71/0 

فقدان مدیریت یکپارچه 

و وجود بروکراسی 

 اداري

5/2+_ 

5/2- 
063/288 92/0 87/28661 78/0 67/0 
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تبلیغات و بازاریابی 

 ضعیف

5/2+_ 

5/2- 
063/288 92/0 87/28661 85/0 80/0 

 

گانه و تأثیر هاي شــشي رگرســیون در تعیین توزیع پراکنش فضــایی متغیرجدول باال روند الگو

ارامترهاي دهد که خروجی پنیافتگی گردشگري آبی در استان خوزستان را نشان میبر توسعهآن 

باالیی پیش به میزان  تأیید میمدل  و  R2ترین مقادیر در اینجا مقادیر کند. مهمبینی موردنظر را 

R2 ــت. هر چه این تعدیل ــتفاده اس ــت که در حقیقت بیانگر خوبی و دقت مدل مورداس ــده اس ش

ـــاي آن است که متغیرهاي مستقل توانستهنزدیک 1به عدد  مقادیر ـــه معنـ خوبی هاند بتر باشد، بـ

ضیح دهند. دراین سته را تو ضریب باالي تغییرات متغیر واب ها براي تمامی متغیر R2بین با توجه به 

گردشــگري  نیافتگیها مســتقل پژوهش به میزان زیادي بر توســعهتوان گفت که تمامی متغیرمی

 اند.ی در استان خوزستان تأثیر داشتهآب

 



 1399 زمستان، 52فصلنامه علمی مطالعات مدیریت گردشگري، سال پانزدهم، شماره 128

 
حیطی و هاي مهاي استان خوزستان به لحاظ کیفیت نامطلوب زیرساختبندي شهرستانسطح .2شکل 

 کالبدي

 ؛ ترسیم، نگارندگان)1398هاي پژوهش، مأخذ: (یافته

شکل( ضریب 2با توجه به  ستبه R2) و  توان گفت که کیفیت می )91/0) (9آمده از جدول(د

ــاخت ــعهنامطلوب زیرس ــگهاي محیطی و کالبدي به میزان زیادي بر عدم توس ري یافتگی گردش

وش، هاي اهواز، شادگان، هویزه، شبین شهرستانآبی در استان خوزستان تأثیر داشته است. دراین

ـــاخت ـــک و ایذه داري مطلوبیت خیلی کمی در کیفیت زیرس ندیمش هاي محیطی و دزفول، ا

یطی و هاي محغاجاري داراي مطلوبیت خیلی زیادي در کیفیت زیرساختکالبدي و شهرستان آ

 باشد.کالبدي می

 

هاي استان خوزستان به لحاظ مشارکت بخش خصوصی در توسعه بندي شهرستانسطح .3شکل

 گردشگري آبی
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 )؛ ترسیم: نگارندگان1398هاي پژوهش، مأخذ: (یافته

توان گفت که تمایل می )86/0) (9جدول( آمده ازدســتبه R2) و ضــریب 3با توجه به شــکل(

دشگري یافتگی گررنگ بخش خصوصی به میزان زیادي بر عدم توسعهضعیف و مشارکت کم

آبی استان خوزستان تأثیر داشته است. در این میان، کمترین تمایل بخش خصوصی به مشارکت 

تمایل  ذه و بیشترینهاي اهواز، دزفول، شوش و ایدر توسعه گردشگري آبی مربوط به شهرستان

 هاي اللی، گتوند، هفتگل، باوي، آغاجاري، حمیدیه و کارون بوده است.مربوط به شهرستان

 

 هاي استان خوزستان به لحاظ برخورداري از اعتبارات دولتیبندي شهرستانسطح. 4شکل

 ؛ ترسیم: نگارندگان)1398هاي پژوهش، مأخذ: (یافته

شکل( ضریب 4با توجه به  ستبه R2) و  توان گفت که کمبود می )94/0) (9آمده از جدول(د

ـــعه ـــتان اعتبارات دولتی به میزان زیادي بر عدم توس ـــگري آبی در اس یافتگی گردش

ستان شهر ست.  شته ا ستان تأثیر دا شوش، دزفول و ایذه از کمترین خوز هاي اهواز، 
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ـــترین اع تی تبارات دولاعتبارات دولتی و گتوند، حمیدیه و همچنین آغاجاري از بیش

 باشند.برخوردار می

 
 ریزي و مدیریت ضعیفهاي استان خوزستان به لحاظ برنامهبندي شهرستانسطح .5شکل

 ؛ ترسیم: نگارندگان)1398هاي پژوهش، مأخذ: (یافته

ـــکل( به ش ـــریب 5با توجه  ـــتبه R2) و ض گفت که  توان) می90/0( )9آمده از جدول(دس

ان یافتگی گردشــگري آبی اســتبه میزان زیادي بر عدم توســعهریزي و مدیریت ضــعیف برنامه

شته است. شهرستان هاي اهواز، شادگان، هویزه، شوش، اندیمشک، دزفول و خوزستان تأثیر دا

ـــعف خیلی کمتري در ایذه داراي برنامه ـــعیف و آغاجاري داراي ض ریزي و مدیریت خیلی ض

 ریزي و مدیریت گردشگري آبی بوده است.برنامه
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هاي استان خوزستان به لحاظ فقدان مدیریت یکپارچه و وجود بروکراسی بندي شهرستانسطح .6شکل

 اداري

 ؛ ترسیم: نگارندگان)1398هاي پژوهش، مأخذ: (یافته

ــکل( ــریب 6با توجه به ش ــتبه R2) و ض گفت که فقدان  توان) می90/0( )9آمده از جدول(دس

شــگري یافتگی گردبه میزان زیادي بر عدم توســعهمدیریت یکپارچه و وجود بروکراســی اداري 

، هاي اهواز، شادگان، هویزه، شوشآبی استان خوزستان تأثیر داشته است. در این میان شهرستان

اندیمشک، دزفول و ایذه از یکپارچگی مدیریتی خیلی کم و بروکراسی خیلی زیاد و آغاجاري 

 اند.خیلی کم برخوردار بوده از یکپارچگی مدیریتی خیلی زیاد و بروکراسی اداري
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 هاي استان خوزستان به لحاظ تبلیغات و بازاریابی ضعیفبندي شهرستانسطح .7شکل

 ؛ ترسیم: نگارندگان)1398هاي پژوهش، مأخذ: (یافته

) تبلیغات و بازاریابی ضعیف 85/0) (9آمده از جدول(دستبه R2) و ضریب 6با توجه به شکل(

سعه ست. در به میزان زیادي بر عدم تو شته ا ستان تأثیر دا ستان خوز شگري آبی در ا یافتگی گرد

ستان شهر سیار این میان در  ضعیف ب هاي حمیدیه، آغاجاري و گتوند عامل تبلیغات و بازاریابی 

 باالست.

 گیريبحث و نتیجه

عنوان ترین تحوالت اجتماعی صورت پذیرفته در جوامع معاصر، توجه به اوقات فراغت بهاز مهم

ست. یکی از انواع گردشگري که در  سیطرة فناوري ا سی در زندگی تحت  سا یکی از نیازهاي ا

بین ندرای باشــد.هاي اخیر موردتوجه بســیاري از کشــورها قرارگرفته، گردشــگري آبی میســال
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رو، اي دارد و ازاینهاي چندگانهفارس، رودخانهجواري با خلیجه بر هماســـتان خوزســـتان عالو

اي هتواند به یکی از قطبگردشگري آبی در این استان از اهمیت زیادي برخوردار است که می

مهم گردشــگري آبی تبدیل شــود؛ اما در این میان موانعی وجود دارد که در پژوهش حاضــر به 

ــی این موانع و تأثیر آ ــعهبررس ــاس ن بر توس ــد. بر اس ــگري پرداخته ش نیافتگی این نوع از گردش

صــورت مســتقیم و شــاخص به 6آمده و از طریق همبســتگی پیرســون، تمامی دســتهاي بهیافته

دل معادالت مخروجی حاصـــل از  نیافتگی گردشـــگري آبی تأثیرگذار بودند.باالیی بر توســـعه

شتراكبا توجه به مثبت بودن ساختاري،  شاخص افزونگی شاخص ا صول مقدار و  و   50/0ح

دهنده اثرگذاري متغیرهاي مســـتقل بر ، حاکی از برازش مطلوب مدل و نشـــانGOFبراي 

ي رگرســیون وزنی جغرافیاي در تعیین همچنین روند الگو باشــد.متغیر وابســته پژوهش می

ضایی متغیر ششتوزیع پراکنش ف سعههاي  شگگانه و تأثیر آن بر تو ري آبی در نیافتگی گرد

شان داد که خروجی پارامترهاي مدل به میزان باالیی پیش ستان ن ستان خوز ظر را بینی موردنا

توان گفت که ها میبراي تمامی متغیر R2بین با توجه به ضـــریب باالي کند. دراینتأیید می

سعهمتغیر تمامی ستان ها به میزان زیادي بر تو ستان خوز شگري آبی در ا شته تنیافتگی گرد أثیر دا

ـــت؛ بنابراین با توجه به یافته ـــتان اس ـــگري آبی اس ـــعه گردش هاي این پژوهش، در جهت توس

 گردد:خوزستان، به تفکیک هرکدام از متغیرها راهکارهاي زیر پیشنهاد می

 هاي محیطی و کالبديزیرساخت 

 هاي خدماتی گردشــگري در ســطح اســتان خوزســتان، ازجملهارتقاي کمی و کیفی زیرســاخت
 ونقلی و ...؛امکانات اقامتگاهی، پذیرایی، حمل

 هاي مسافرتی و تورهاي تفریحی در استان خوزستان؛ارتقاي کیفیت و کمیت خدمات آژانس

 باال بردن مطلوبیت فضاهاي گردشگري بخصوص در شب ازنظر روشنایی و امنیت؛

 ها و سواحل؛حفاظت از اکولوژي آبی استان و محدوده پیرامون رودخانه
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ـــعه امکانات و جاذبه ـــایی و توس ـــناس ـــتعد در جهت ش هاي ایجاد بانک اطالعاتی از مناطق مس

 گردشگري آبی استان.
 

 تمایل و مشارکت بخش خصوصی 

ویژه ههاي غیردولتی بها و فعاالن گردشــگري آبی و تشــکلتدوین نظام جامع حمایت از فعالیت
 در حوزه گردشگري آبی؛هاي خالقانه و ابتکارات داوطلبانه حمایت از فعالیت

باال بردن انگیزه بخش خصـــوصـــی به مشـــارکت در توســـعه گردشـــگري آبی از طریق اعطاي 
 تسهیالت بانکی و اختصاص اعتبارات دولتی؛

سازماناجراي طرح شترك مابین  شگري هاي ذيهاي م صی در حوزه گرد صو ربط با بخش خ
 آبی؛

هاي خدماتی و تدارکاتی گردشگري بخش بخش براي درآمدزاییایجاد زمینه مناسب و اطمینان
 آبی؛

هاي مختلف گردشـــگري آبی و تقویت مشـــارکت بخش خصـــوصـــی در جهت رشـــد بخش
 جلوگیري از انحصار این بخش توسط نهادهاي حاکمیتی.

 

 بهبود اعتبارات دولتی 

 قیمت باهدف ایجاد مراکز گردشگري آبی به بخش خصوصی؛اعطاي مصالح و مواد ارزان

هاي گردشــگري آبی از طریق اعطاي وام گذاري و حمایت دولت از فعالیتســرمایهمشــارکت، 
 هاي مالیاتی در این حوزه؛بهره و همچنین کاهش یا معافیتبلندمدت و کم

قدینگی یت ن هدا یهجذب و  ما ـــر هت س به گذاري در حوزههاي موجود در ج هاي مربوط 
 گردشگري آبی؛

یعی بخصــوص فضــاهاي مرتبط با گردشــگري آبی و گذاري بیشــتر بر روي فضــاهاي طبســرمایه
 زیباسازي این فضاها در راستاي مطلوبیت بیشتر این فضاها.
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 یکپارچگی مدیریتی و کاهش بروکراسی اداري 

منظور تسهیل فرایندهاي توسعه گردشگري آبی و جلوگیري از بروکراسی تدوین قوانین ویژه به
 اداري؛

ــازمان ــتر به س ــتان  هااعطاء اختیارات بیش ــگري آبی در اس ــنعت گردش ــئولین مرتبط با ص و مس
 خوزستان؛

باال بردن میزان آشــنایی مدیران با صــنعت گردشــگري آبی و ایجاد یکپارچگی مدیریتی در امر 
 توسعه گردشگري آبی در سطح استان؛

 برداري بهینه از تورهايهاي تخصصی در جهت بهرههاي متخصص و ارائه آموزشتربیت نیروي
 ي آبی و همچنین راهنمایان تورهاي آبی؛گردشگر

 شـــهرها، مجامع علمی، پژوهشـــی وتبادل تجارب، ارتقاء ســـطح همکاري و تعامل مؤثر با کالن
آبی  منظور توسعه گردشگريالمللی گردشگري بهاي و بینهاي ملی، منطقهدانشگاهی و سازمان

 استان؛

 ردشگري آبی.ایجاد بسترهاي آمایشی مختلف در جهت توسعه پایدار گ

 تبلیغات و بازاریابی 

ستان شهر صب تابلوهاي راهنما در ورودي  ستان بهن شگريمنظور معرفی جاذبههاي ا  هاي گرد
 آبی؛

اي در طقهالمللی و منهاي ملی، بینالمللی)، همایشاي، بینها متنوع (ملی، منطقهبرپایی نمایشگاه
 استان؛ هاي گردشگري آبیها و ظرفیتراستاي معرفی جاذبه

ي هاهاي گردشگري مجازي، رسانه اختصاصی در جهت معرفی جاذبهها، سایتطراحی وبالگ
 المللی؛اي، ملی و بینصورت منطقهگردشگري آبی استان به

 هاي آبی در مناطق مستعد گردشگري آبی؛برگزاري رویدادهاي مربوط به ورزش
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آبی در جهت شـــناخت  گذاري صـــنعت گردشـــگريبرگزاري ســـمینارهاي توســـعه ســـرمایه

 هاي این حوزه.قابلیت

ـــعه و بهره ـــتان در جهت معرفی جاذبهگیري از ظرفیت آژانستوس ـــگري اس هاي هاي گردش
 گردشگري آبی استان؛

هاي گردشــگري آبی اســتان از طریق بروشــورهاي تبلیغاتی و نشــر رســانی و معرفی جاذبهاطالع
 کتاب و کتابچه.
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