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 چکیده

مختلف  یقو سال یقو عال سو  یکاز  یرانا یسواحل جنوب یو امکانات گردشگر ها یتتفاوت در جذاب
ها و ابهامات گردشگران در  دغدغه یگر،د ییسواحل را دارند از سو ینکه قصد مسافرت به ا یگردشگران

راستا پژوهش  ایناست. در  داده یشافزا یدآنان از سفر را حداکثر نما یتکه مطلوب یانتخاب ساحل یندفرآ
نفر از  ۳۰۴نفر از خبرگان و  ۱۷را از  ییها داده ی،سفر به سواحل جنوب یبرا ییحاضر با هدف ارائه الگو

و به  AHPنموده و سپس با استفاده از روش  یآور انتخاب شده بودند جمع یقضاوت یوهگردشگران که به ش
قشم، بوشهر و اهواز( را  یش،)چابهار، بندرعباس، کیران جنوب ا ی، شش ساحل گردشگرECافزار  کمک نرم

از  یکبدست آمده، رتبه هر  یاست. در الگو کرده یبند و رتبه یسهمقا یو امکانات گردشگر ها یتاز نظر جذاب
شناخته شد؛  یرانجنوب ا یشگرساحل گرد ینبهتر یشو ک یین،مختلف تع یارهایدر مع یسواحل گردشگر

 یجکاربرد نتا یزن یانبعد قرار گرفتند. در پا یها در رتبه یبترت  به یزن هوازچابهار، قشم، بندرعباس، بوشهر و ا
 شد.  یحتشر یساحل یشهرها یرانو مد یگردشگر یها گردشگران، آژانس یبدست آمده برا

 (AHP) یمراتب  سلسله یلتحل یند، فرآیرانجنوب ا، سواحل ساحلی ی، گردشگریگردشگر :یدیکل واژگان
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 مقدمه

های تکنولوژیکی، سیاسی،  ساخت آمدن زیر  راهمیکم به دلیل ف و در قرن بیست 
ناپذیر تلقی  عنوان واقعیتی اجتناب به 1فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی پدیده گردشگری

ری را گذرگاه توسعه نام دوکت، گردشگ نظران به طوری که یکی از صاحب  هشود ب می
 نگری و برآورد اقتصادی وارتون نیز سسه آیندهؤ(. م:۶9۷۴1 )حیدری، نامیده است

نفر یک نفر در بخش  ۷۶است که در بین شاغلین سراسر جهان از هر   برآورد کرده
جهانگردی شاغل است و همچنین گردشگری را از نظر اشتغال بزرگترین صنعت جهان 

درصد اشتغال جهان مربوط به  ۳۴بیش از  ۰۰۷۰که تا سال  (۴۰:9۷۴1۱)کروبی، دانسته
 ۰۰۰با درآمدی بالغ بر این صنعت  (.۴:9۰۰۰۰، 2)لیر بخش گردشگری خواهد بود

ترین تجارت در  (، در حال تبدیل شدن به بزرگ۰۰۰۰، 3)هیلل بیلیون دالر در هر سال
ضای گردشگری و رشد این همزمان با افزایش تقا(. ۴::۷، 4)میلر دنیای اقتصاد است

)جیانگ  به فرآیند انتخاب مقصد گردشگری نیز افزایش یافته است صنعت مطالعه راجع
 های مکان محصور میدان از گردشگری دامنه که هاست سال. (۶۳9۰۰۰۰:، 5و همکاران

 از یکی عنوان  به سواحل میان نقش این در و کشانده رخت طبیعی محیط به باستانی

 ،پور اشلیکی و علی )شیعه است یافته افزون روز اهمیتی گردشگری مقاصد مهمترین
فردی در مرز خشکی   به ساس ترکیب منافع منحصر بر 6ساحلی گردشگری (.:۷۰۶9۷۴1

( و در حال رشد و تبدیل شدن به یکی ۳۰9۷۴1۰)پوروخشوری، است  ا ایجاد شدهو دری
امروزه . (۰::۱۰9۷، 7)کوکاسوی از مهمترین صنایع در بسیاری از کشورها است

بروجنی  )ضرغام گردشگران ساحلی تقاضایی بیش از خورشید، دریا و شن و ماسه دارند
( که مجموع این تقاضاها در فرآیند انتخاب مقصد گردشگری 9۷۳۳ ۷۴:۷ بین، و نیک

و ها مانند آفتاب، شن  ها و جذابیت واقع ترکیبی از فعالیت  در گذارند. ثیر میأساحلی ت
 شود های ساحلی و تنوع محیطی باعث انتخاب سواحل توسط گردشگران می ماسه

(EC,2000:401) به همین دلیل اخیراً محققان بر اهمیت و لزوم توجه به امکانات .

                                                                                                                       
1- Tourism 
2- Lyer 
3- Hillel 
4- Miller 
5- Jiang et al 
6- Coastal tourism 
7- Kocasoy 
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( ۷۶۰-۷۴:۰9۷۶۰) اند. امینی و همکاران های سواحل تأکید کرده گردشگری و جذابیت
رای سفر به سواحل جنوبی کشور، یید افزایش انگیزه مردم ببا تأ در تحقیقی

گردشگری توسط کشورهای  گذاری در بخش گردشگری و تسخیر بازارهای سرمایه
امکانات و فارس را گوشزد کرده و ضمن گالیه از کمیت و کیفیت کم  حوزه خلیج

سیسات گردشگری که قبالً ایجاد گردشگری و مستهلک شدن تأـ  ت خدماتیسیساتأ
 گذاری در گذاران بخش خصوصی برای سرمایه مایل سرمایهه بودند، از افزایش تشد

 زاده زاده و آقاسی های ابراهیم است. بررسی بخش گردشگری جزیره قشم خبر داده
گذاری و همچنین فقدان  چابهار جهت سرمایه( نیز مستعد بودن منطقه ۷۷1- ۷۴119۷۰۰)

که  گرفتندیید نمودند و نتیجه اده توریستی را تأمحدودیت زمین برای استف
گذاری در  سرمایه است و کی در این زمینه انجام شدهگذاری خارجی اند سرمایه

های گردشگری در این منطقه ضرورت دارد. اما باید توجه  ها و روساخت زیرساخت
و در  داشت که به دلیل اینکه اوالً فراهم کردن امکانات به هزینه نسبتاً زیادی نیاز دارد

گذاری جهت ارتقای امکانات  و ثانیاً با سرمایه پذیر نیست کانمدت ام  یک دوره کوتاه
شود ارتقاء داده  های گردشگری ساحلی مربوط می های فیزیکی که به فعالیت تنها جنبه

توان به راحتی تغییر و ارتقاء داد.  های طبیعی را نمی ها و جنبه شوند و جذابیت می
علت امکان تغییر  )حداقل به نسبتاً طوالنیبنابراین در حال حاضر و احتماالً تا یک دوره 

و در  اه ها و مناظر طبیعی( باید تفاوت در میزان امکانات و جذابیت اندک در جذابیت
هر طوری که  هساحلی در جنوب ایران را پذیرفت ب نتیجه متنوع بودن مقاصد گردشگری

کند و  ها عرضه می مقصد محصوالت و خدمات مختلفی برای جذب گردشگران به آن
هر گردشگر فرصت انتخاب محصوالت و خدمات یک یا تعداد محدودی مقصد 

  .(۰9۳۴۰::1،۷)کرومپتون گردشگری را دارد
ها و امکانات مقاصد  با وجود اینکه امروزه اطالعات بیشتری درباره ویژگی 

اکثر ( ولی در ۱۰9۰۰۰۰، 2)محسین است گرفتهگردشگری در اختیار گردشگران قرار 
شگران را شود که عدم انسجام و عدم یکپارچگی این اطالعات، گرد مشاهده میاوقات 

های هر یک  درباره میزان امکانات و جذابیتگیرانه و ناقص  با اطالعات متناقض، جهت
اب مقصد گردشگری ها را در انتخ سازد و در نتیجه ابهام آن مواجه میاز مقاصد 

                                                                                                                       
1- Crompton 
2- Mohsin 
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رند و ران عالیق و سالیق مختلفی دادهد. از سوی دیگر، گردشگ مطلوب افزایش می
های خاصی را بر دیگری ترجیح دهند. عالوه بر این،  ممکن است امکانات و جذابیت

ترین فصل برای سفر به سواحل جنوب ایران فصل  دهد که مناسب تحقیقات نشان می
اما تعطیالت سالیانه کشوری در این ( ۰۱9۷۴:۰بریمانی و اسمعیل نژاد،) زمستان است

اندک است بنابراین برای اکثر افرادی که قصد سفر به سواحل جنوب را دارند  فصل
دهد.  ها نمی محدودیت زمان پیش آمده و زمان اجازه سفر به همه سواحل را به آن

گاهی نیز ممکن است گردشگران قبالً به ساحل یا سواحلی در جنوب سفر کرده و 
توانند به آن سفر کنند کدام است. در  ترین ساحل بعدی که می بخواهند بدانند مطلوبت

دنبال سفر به یک یا تعداد   تواند باعث شود که گردشگران به نهایت، هزینه سفر نیز می
های ذکر  محدودی ساحل گردشگری در جنوب باشند. همه این موارد و محدودیت

شود که گردشگران در فرآیند انتخاب  و ابهاماتی می ها دغدغه شده، موجب تشدید
روی این تحقیق،  پیش له اصلیاند. بنابراین مسئ با آن مواجهاحل مطلوب گردشگری سو

ترین ساحل  انتخاب مطلوب ها و ابهاماتی است که گردشگران در فرآیند دغدغه
ترین ساحل گردشگری نیز زمانی  مطلوب اند. هگردشگری جنوب ایران با آن مواج

های  امکانات و جذابیت مقابلشود که عالیق و سالیق گردشگران در  مشخص می
های سایر  نگی را نسبت به امکانات و جذابیتساحل خاصی، بیشترین تناسب و هماه

بندی سواحل  رتبه در این راستا، هدف تحقیق حاضرسواحل مورد مقایسه داشته باشد. 
های شناسایی شده و با توجه به عالیق  گردشگری جنوب با استفاده از مهمترین شاخص

است که  گردشگران و در نتیجه ارائه الگویی برای سفر به سواحل جنوبی و سالیق
تواند مطلوبیت گردشگران از سفر به سواحل جنوب را حداکثر  پیروی از این الگو می

 نماید.
مقصد  ترین دشگران در فرآیند انتخاب مطلوببه گر کمکاین الگو عالوه بر  

ی گردشگری و مدیران شهرهای ها وسیله آژانس هتواند ب ، میگردشگری ساحلی
های گردشگری هنگام  . بهتر است آژانسمورد استفاده قرار گیردلی جنوب نیز حسا

ها توجه داشته و  راهنمایی گردشگران جهت انتخاب مقصد گردشگری، به عالیق آن
و مقصد  در فرآیند انتخاب مقصد تورهای خود نظرات گردشگران را نیز لحاظ نمایند

با انجام این کار  را با توجه به عالیق گردشگران تعیین نمایند. زیرا گردشگری ساحلی
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ممکن است بر تعداد گردشگران نیز افزوده گردد اما به احتمال زیاد رضایت 
ها از آژانس گردشگری مورد نظر افزایش  گردشگران از سفر و در نتیجه رضایت آن

قتصادی شهرهای ساحلی خواهد یافت. همچنین با توجه به اینکه وضعیت شهری و ا
)خضرزاده  تری قرار دارد جنوب در مقایسه با بسیاری از شهرهای کشور در سطح پایین

، مدیران شهرهای ساحلی باید برای غلبه بر فقر و ایجاد درآمد به (:۱:9۷۴1و همکاران، 
دلیل اصلی توسعه ها و امکانات گردشگری ساحلی بپردازند.  گسترش زیرساخت

های جدید شغلی و  ه فرصته بر پایین بودن سطح درآمد و ارائلبگردشگری نیز غ
برای شروع (. ۰9۷۴1۶ است)پاپلی و سقایی، اجتماعی در جامعه دانسته شدهتحوالت 

 گذاری آگاهی از کمبود امکانات گردشگری الزم است اما کافی نیست. سرمایه
باید در راستای عالیق و سالیق گردشگران  ها گذاری در امکانات و زیرساخت سرمایه
گذاری اندکی در یک طرح کوچک، سودآوری بیشتری از  چه بسا سرمایهباشد؛ 
ساحلی داشته باشد و این موضوع  گذاری زیاد در یک طرح عظیم گردشگری سرمایه

 و استقبال گردشگران بستگی دارد. به پذیرش
و ادبیات نظری تحقیق، و به کمک  در ادامه با مروری بر مفهوم گردشگری ساحلی 

در انتخاب مقصد گردشگری ساحلی  ی مؤثرها اندرکاران مهمترین شاخص دست
های همجوار  شناسایی خواهند شد. سپس شش ساحل گردشگری از تمامی استان

اهواز  و ساحل در جنوب ایران، شامل سواحل گردشگری چابهار، بندرعباس، بوشهر
با استفاده از نظرات زایر کیش و قشم را انتخاب نموده و سواحل گردشگری ج عالوه هب

با  ، همچنینو امکانات گردشگری موجود در این سواحلها  میزان جذابیتخبرگان 
خواهد محاسبه  ها این شاخصمیزان عالقه گردشگران به  استفاده از نظرات گردشگران

لگویی برای کمک به بندی این سواحل گردشگری اقدام و ا در نهایت نیز به رتبهشد. 
های گردشگری و مدیران شهرهای ساحلی بدست  هر سه گروه گردشگران، آژانس

های  برای هر سه گروه گردشگران، آژانسخواهد آمد. در پایان نیز کاربرد این نتایج 
 گردشگری و مدیران شهرهای ساحلی تشریح خواهد شد.

 مفهوم گردشگری ساحلی و ادبیات نظری تحقیق مروری بر

گردی، گردشگری  اصلی طبیعتیافته در سه طبقه   کشورهای توسعهگردشگری در  
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، 1)ساسیدهاران و همکاران گیرد میساحلی جای  )فرهنگی( و گردشگری تاریخی
( معتقد است که در صنعت گردشگری بیشترین توجه و ۴::۷) 2(. آرگاردی۷۶۶9۰۰۰۰

در قرن  ساحلی  گردشگری .ساحلی قرار دارد  تمرکز بر روی بخش گردشگری
نوزدهم میالدی مورد توجه قرار گرفت و همواره به صورت غیرخطی بر تعداد 

که طوری  ه( ب۰1۰9۰۰۰۶، 3)داونپورت و داونپورت است ساحلی افزوده شدهگردشگران 
، 4شدت افزایش یافت)جنینگز های ساحلی به اهدوم سفر به تفرجگ پس از جنگ جهانی

رقام سازمان جهانی گردشگری بیشترین مسافران جهان را مربوط آمار و ا .(۰۰9۰۰۰۳:
های کمیسیون اروپا نیز  بررسی .(۳۰9۰۰۰۰، 5)نورنها داند ساحلی می به بخش گردشگری

دهند تعطیالت را در  درصد اروپاییان ترجیح می ۶۴امروزه حدود دهد که  نشان می
هم  متحد زیست سازمان ملل  ریزی محیط کمیته برنامه (.EC,1998) سواحل بگذرانند

 ترین نوع گردشگری است ساحلی محبوب که گردشگری در تحقیقی به این نتیجه رسید
(UNEP,1984.)  بر تمرکز و اقامت محلیک  از مسافرت مستلزم ساحلی گردشگری 

 کاملی طیف ساحلی گردشگری مفهوم .(۰::۱۰9۷، 6ت)اورماساس دریایی های محیط

 های آب و ساحلی نواحی در که را تفریحی های فعالیت و فراغت گردشگری، از

(. علوم ۰۷9۷۴11 همکاران، )خانی و گیرد بر می در دهد، می روی ساحل نزدیک
بندی  به نیازها و اهداف خود سواحل را به نواحی مختلفی بخش مختلف با توجه

اند؛ در مباحث گردشگری ساحلی، سواحل به چهار ناحیه موازی با ساحل  کرده
ای و پس کرانه نامیده  کرانه های ساحلی، ساحل، پهنه اند که آب بندی شده بخش

محیطی و  زیستسازی  ( در تحقیقی درباره بهینه۷۱۶-:۷۱۱9۷۴1) شوند. پروازی می
گردشگری  بندی مناطق چهارگانه تقسیمتوسعه پایدار گردشگری در خلیج فارس، 

شود را  هایی مرتبط با گردشگری که در این مناطق انجام می ساحلی و برخی از فعالیت
های ساحل در نزدیک ساحل قرار دارد و از  است9 منطقه آب به شرح زیر بیان کرده
ترین منطقه برای  تا ساحل ادامه دارد؛ این منطقه غنیشود و  فالت قاره شروع می

ای از خشکی را در  ای از دریا و هم محدوده ماهیگیری است. منطقه ساحل هم محدوده

                                                                                                                       
1- Sasidharan et al 
2- argardy 
3- Davenport & Davenport 
4- Jennings 
5- Noronha 
6- Orams 



  22...  بندی سواحل گردشگری جنوب ایران با رتبه

آبی های  ها و ورزش ؛ بسیاری از بازیشنی باشدخصوص اگر گسترده و  گیرد به می بر
پشت منطقه ساحل قرار در  ای کرانه شود. منطقه پهنه گروهی در این منطقه انجام می

شود از جمله چادر زدن و گردش در  های تفریحی زیادی را شامل می لیتدارد و فعا
باشد.  ها و برخی از مشاغل نیز می ها نیز این منطقه شامل هتل ی از مکاندر برخ و شهر

و  شود را شامل می اند ه در پشت مناطق ساحلی قرار گرفتهای ک کرانه اراضی منطقه پس
ها  ها و بلندی ؛ این مناطق شامل پستیگیرد دمات تفریحی گوناگونی را در برمیخ عموماً

 باشد. و پوشش گیاهی می
های گردشگری  ها و جاذبه رسد که فعالیت بندی باال به نظر می با توجه به تقسیم 

توان در قالب مناطق چهارگانه ساحلی جای داد. با این حال بیشتر  ساحلی زیادی را می
ها و  طور پراکنده و نه در قالب مناطق چهارگانه ساحلی فعالیت  ت مرتبط، بهتحقیقا
ولی این  اند برشمرده و مورد بررسی قرار دادههای گردشگری ساحلی متعددی را  جاذبه

نداشته باشند. بدین معنی نیست که قابلیت گنجانده شدن در نواحی چهارگانه ساحلی را 
 هتل در مناطق ساحلی  ۰۰( بررسی خود را به مطالعه ۰۰۷۰) 1روگرسونپیلی و 

فتاب، ( نور آ۳۰9۷۴1۰) در جنوب آفریقا متمرکز کردند. پوروخشوری 2ناتالـ  کازوال
 فرد گردشگری  هب  جمله منابع منحصر های دریای را ازاندازهای بدیع و غذا سواحل، چشم

( نیز آفتاب، ۳۰۷9۰۰۰۰) پا( و کمیسیون ارو۷۳۳9۷۴:۷) ضرغام بروجنیداند.  ساحلی می
کنند.  ترین منابع گردشگری ساحلی قلمداد می های ساحلی را از ابتدایی دریا و شن و ماسه

لبه ساحل از لحاظ پاکیزگی، کیفیت  ( کیفیت:۷۶۷9۷۴1) پور اشلیکی شیعه و علی
های آبی،  های بهداشتی کناره سواحل، امکان انجام شنا، امکان انجام ورزش سرویس

لی، محل رفاهی ارائه شده در پالژهای ساحن انجام ماهیگیری، کیفیت خدمات امکا
کان بازی کودکان را از های آبی بانوان، فضای مناسب برای ام مناسب برای شنا و فعالیت

تأثیر  های گردشگری ساحل که بر کیفیت محیط دانند های کیفی می جمله شاخص
های  در تحقیقی که به بررسی شاخص( نیز ۰۱9۷۴:۰بریمانی و اسمعیل نژاد )گذارند.  می

ثر بر تعیین فصل گردشگری در نواحی جنوبی ایران پرداختند هفت ؤمحیطی م زیست
شاخص از جمله شاخص تعادل دمایی، گرما و رطوبت و درجه شرجی را مورد بررسی 

( با استفاده از مدل راهبردی ۷۷1-۷۰۰9۷۴11) زاده آقاسی  ه وزاد ابراهیمقرار دادند. 

                                                                                                                       
1- Pillay & Rogerson 
2- KwaZulu-Natal 
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SWOT چابهار پرداختند ثر بر گسترش گردشگری در ناحیه ساحلیبه تحلیل عوامل مؤ 
یک نقطه فرصت،  منطقهقابلیت تبدیل شدن به مرکز پزشکی درمانی ند که نتیجه گرفت و

پایین بودن سطح بهداشت و کمبود امکانات بهداشتی تخصصی یک نقطه تهدید، 
اندازهای  های ورزشی و تفریحی، چشم ، جاذبهبوع در فصل سرد سالهوای مط و آب

های اقامتی و پذیرایی مناسب برای همه  ی برخی از نقاط قوت، و نبود مکانمتنوع جغرافیای
سیسات و ، کمبود تسهیالت بهداشتی، خدماتی و درمانی و همچنین نامناسب بودن تأاقشار

گردشگری در عفی است که بر گسترش تجهیزات تفریحی و ورزشی از جمله نقاط ض
( نیز در تحقیقی مشابه، ۷۶۰-۷۶۰9۷۴:۰ثرند. امینی و همکاران )ناحیه ساحلی چابهار مؤ

امکانات و خدمات گسترده تفریحی در مناطق رقیب را یک نقطه تهدید، برخورداری از 
ها  ات دریایی و گردشگری، وجود جاذبهوسعت فراوان و ساحل مناسب برای ایجاد خدم

بدیل گردشگری و فراهم بودن امکانات خدماتی و رفاهی را از جمله  های بی و ویژگی
نقاط قوت، و ناکافی بودن تجهیزات و امکانات رفاهی و اقامتی را یک نقطه ضعف در 

 زاده زاده و آقاسی دانند. ابراهیم عت گردشگری در منطقه آزاد قشم میراهبرد توسعه صن

ی نیز نتیجه گرفتند که منطقه آزاد تجاری چابهار از طریق ( در تحقیق دیگر۷۱9۷۴:۰)
ها، رستوران  ها، تعداد اقامتگاه کیفیت اقامتگاه ها، ساختارهای زیربنایی مربوط به فاضالب

ها، دسترسی به  ها و خرده فروشی ها، خدمات جانبی از قبیل عمده فروشی و غذاخوری
انی، امکانات تفریحی و امکانات خدمات غذایی و نوشیدنی، امکانات گردشگری درم

ثر باشد. قرخلو و د بر گسترش گردشگری شهر چابهار مؤتوان ورزشی و سرگرمی می
به این محیطی گردشگری بر سواحل رامسر  ( در بررسی اثرات زیست19۷۴11) همکاران

که توسعه گردشگری موجب انباشت بیشتر زباله در سواحل، تغییر پوشش  نتیجه رسیدند
 ( نیز با بررسی۶۳9۷۴:۰) پور فرزین و نادعلیشود.  سواحل و آلودگی آب دریا میگیاهی 

هوا، مناظر و  و ، نتیجه گرفتند که آبچابهارآزاد بر مزیت رقابتی منطقه  ثرعوامل مؤ
، مراکز خرید و ها ها و رستوران از قبیل هتلهای گردشگری  سواحل جذاب، روساخت

های تفریحی  قبیل پارک راکز تفریحی و سرگرمی از، و مهای تجاری مقصد تنوع فعالیت
رقابتی در های محوری بر مزیت  له عواملی است که در قالب بُعد منابع و جاذبهاز جم

 .منطقه آزاد چابهار مؤثرند
در  شود، هر یک از محققان مشاهده می همانطور که در تحقیقات ذکر شده در باال 
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یا  اند وضوع تحقیق خود استفاده نمودههای متعددی که متناسب با م میان شاخص
چند فعالیت و جاذبه  به تنهااند  های گردشگری که از آن نام برده ها و جاذبه فعالیت

برای  های جامعی ین تحقیقات شاخصیک از ا اند و در هیچ توجه کردهگردشگری 
شود با استفاده از  . در ادامه سعی میاست مقایسه سواحل گردشگری ارائه نشده

های ارائه شده در تحقیقات گذشته و همچنین با کمک گرفتن از  اخصش
اندرکارانی که در این زمینه اطالعات کافی و خوبی در اختیار دارند)شامل اساتید  دست

های گردشگری و دانشجویان کارشناسی ارشد  دانشگاه، گردشگران، مسئولین آژانس
ها و  میزان جذابیت یسهو مقا های جامعی برای بررسی ، شاخصرشته گردشگری(

ای باشند که در  ها باید به گونه این شاخص ارائه شود؛ البته سواحلامکانات گردشگری 
همه سواحل مورد بررسی موجود بوده و قابل مقایسه و سنجش باشند. به همین دلیل و 

ویژه از لحاظ تفاوت در هدف، مناطق مورد مطالعه و روش  هبه دالیل مختلفی بهمچنین 
های مشابه تفاوت دارد.  های مذکور و سایر پژوهش یق، پژوهش حاضر با پژوهشتحق

بندی  ای اقدام به مقایسه و رتبه مشابهی که در سطح جغرافیایی گستردهتاکنون پژوهش 
 است. سواحل گردشگری  نماید، صورت نگرفته

 روش تحقیق

گیری پژوهشی،کاربردی و از نظر نوع، کمی و روش  از نظر جهت این تحقیق  
ندی سواحل ب له رتبههای آن، پیمایشی است. از آنجا که مسئ ادهآوری د جمع

بندی این  ای با معیارهای مختلف است بنابراین برای رتبه لهگردشگری جنوب ایران مسئ
از بین این  که ه شودمعیاره استفاد گیری چند های تصمیم سواحل الزم است از روش

( استفاده AHP) 1مراتبی  طالعه از روش فرآیند تحلیل سلسلهها، در این م نوع روش
ها به خوبی قابل اعمال  زیرا در این روش، مقایسه ترجیحات و شدت آناست  شده
و باشد و این همان چیزی است که در این پژوهش و به منظور سنجش میزان ترجیح  می

کار  ، بهوسیله گردشگران و خبرگان مختلف مقصد گردشگری بههای  شاخصمقایسه 
بندی عناصر  مراتبی با شناسایی و اولویت  فرآیند تحلیل سلسلهشود.  گرفته می

ها و  شود؛ این عناصر شامل اهداف، معیارها یا مشخصه گیری شروع می تصمیم

                                                                                                                       
1- Analytical Hierarchy Process 



  27ـ سال هشتم ـ پائیز 72شماره  مدیریت گردشگریفصلنامه مطالعات   78

افزار  از نرم نیز ها برای تحلیل داده(. ۴::۴۴۴9۷، 1بوون) شود های احتمالی می گزینه
EC
 است. ، استفاده شدهکاربرد دارد AHPکه در حل مسائل مرتبط با روش  2

 گیری آماری و نمونه جامعه 

ی است . جامعه اول شامل گردشگراناستپژوهش حاضر دارای دو جامعه آماری  
یا حداقل به یک ساحل جنوبی سفر کرده یا اینکه به مسافرت به این سواحل تمایل  که
شش شهر چابهار،  هر یک از آنان به همه جامعه دوم شامل خبرگانی است که .نددار

بندرعباس، کیش، قشم، بوشهر و اهواز سفر کرده و از سواحل این شهرها دیدن 
، گردشگران خبره و مسافران تجاری 3ان تورهاسه گروه راهنمایاند که معموالً در  نموده

ابتدا با در نظر گرفتن فرمول کوکران و همچنین با توجه به تعداد گیرند.  جای می
نظر گرفتن سطح خطای پنج درصد  گردشگران که نامحدود بود و با دراعضای جامعه 

نفر باشد.  ۴1۳باید حداقل ( مشخص شد که تعداد اعضای نمونه گردشگران ۰۰/۰)
قبل نبود یعنی اینکه مشخص گیری جامعه گردشگران  از آنجا که چارچوب نمونه سپس

ی از اعضای جامعه گردشگران ها تهیه لیست کامل از شروع به توزیع پرسشنامه
گرفتن  با درنظر گیری غیراحتمالی استفاده شده و پذیر نبود بنابراین از روش نمونه امکان

های گردشگری در  آژانس ها، با مراجعه به بسیاری از رخی برای بازگشت پرسشنامهن
جدول مقایسه زوجی مربوط به  ۶پرسشنامه حاوی  ۳۳۰ ف شهر تهران،مناطق مختل

دار و غیراحتمالی  گیری هدف که نوعی نمونه معیارها به شیوه قضاوتی معیارها و زیر
آوری شد  پرسشنامه سالم جمع ۳۰۴است در میان گردشگران توزیع شد و در نهایت 

دادند. اما در  تشکیل می ا را مردانه نفر آن ۷۳۰دهندگان را زنان و  نفر از پاسخ ۰۰1که 
بودن تعداد خبرگان؛  کم ـ۷گیری صورت نگرفت9  جامعه خبرگان به دالیل زیر نمونه

زیرا شرط اولیه خبرگی سفر به همه سواحل مورد بررسی است و تعداد این افراد زیاد 
مشکل بودن امکان دسترسی به خبرگان، زیرا معموالً خبرگان در محل  ـ۰نیست. 

ها، شرط الزم برای خبره  شش شهر و سواحل آن همهسفر به  ـ۴صی اسکان ندارند. خا
اما شرط کافی نیست. توجه دقیق و هدفمند به امکانات گردشگری  استبه شمار آمدن 

افزایش  ـ۳وهای هر یک از سواحل، یکی از شروط دیگر خبرگی است.  و جذابیت
                                                                                                                       
1- Bowen 
2- Expert choice 
3- Tour leaders 
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های گمرک و بسیاری از  مراجعه به اداره به نتایج تحقیق. بدین منظور با ءقابلیت اتکا
نفر از خبرگان شناسایی و  1۴شهر تهران  در مناطق مختلفهای گردشگری  آژانس

 ۱۷ها تحویل شد اما تنها  ها به آن جدول مقایسه زوجی گزینه ۷۶حاوی پرسشنامه 
نفر زن بودند.  ۷۰نفر مرد و  :۰ها دریافت شد که از این تعداد  پرسشنامه سالم از آن

نفر گردشگر  ۰۱نفر مسافر تجاری و  ۴۷نفر راهنمای تور،  ۷۴همچنین از این تعداد 
ها در هر دو گروه گردشگران و خبرگان به  بودند. الزم به ذکر است که پرسشنامه خبره

صورت حضوری توزیع شد و پس از توضیحات محقق درباره چگونگی تکمیل 
هندگان از جمله خبرگانی که در گمرک شناسایی شده د ها، برخی از پاسخ پرسشنامه

های مربوطه را تکمیل نموده و تحویل دادند اما برخی نیز به دلیل کمبود  بودند پرسشنامه
ها گفته شد که پس از تکمیل،  ها را جهت تکمیل با خود بردند و به آن وقت پرسشنامه

ها  همچنین توزیع پرسشنامهها را به آژانس گردشگری مربوطه تحویل دهند.  پرسشنامه
روزه به صور همزمان  ۷۶در یک بازه زمانی  در دو گروه خبرگان و گردشگران

های گردشگری مختلف عالوه بر جستجو  صورت گرفت و محقق با مراجعه به آژانس
برای پیدا کردن اعضای جامعه خبرگان، اعضای جامعه گردشگران را نیز شناسایی و 

است. البته همزمانی گردآوری   ها توزیع نموده ا در بین آنهای مربوطه ر پرسشنامه
تواند در کار تحقیق ایرادی وارد نماید زیرا هر کدام  ها از اعضای هر دو جامعه نمی داده

از اعضای خبرگان و گردشگران پرسشنامه مربوط به خویش که جداول و محتوای 
 اند. متفاوتی با یکدیگر دارد را تکمیل نموده

 مراتبی ا استفاده از فرآیند تحلیل سلسلهنجام پژوهش بمراحل ا

است. ابتدا فهرستی اولیه از  نشان داده شده (۷این پژوهش در شکل) انجاممراحل  
)اساتید دانشگاه،  اندرکار ها با استفاده از ادبیات تحقیق و مصاحبه با افراد دست شاخص

ارشناسی ارشد رشته های گردشگری و دانشجویان ک گردشگران، مسئولین آژانس
هر سه  برخی از اعضای در دسترس ها به گردشگری( تهیه شد. در گام بعد این شاخص

اعضای جامعه بخشی از و مسافران تجاری که  راهنمایان تورهاگروه گردشگران خبره، 
ها بیان کنند  ها نظر خود را در رابطه با شاخص دادند داده شد تا آن خبرگان را تشکیل می

و یا حتی نحوه بیان و های جدیدی را اضافه کنند  اً برخی را حذف و شاخصو احیان
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ها از سوی این سه گروه،  بندی شاخص ها را اصالح نمایند. پس از جمع نگارش شاخص
نظر قرار گرفته و در صورتی که از جامعیت برخوردار  ها از لحاظ جامعیت مد شاخص

ها از  آنقدر تکرار شد تا تمام شاخص های جدیدی اضافه شد. این مرحله نبودند شاخص
شده،  های در نظر گرفته بررسی شد که آیا گروه. سپس شودها لحاظ  سوی تمام گروه

های  ها دارای شاخص اند یا خیر. اگر گروه های یکسانی را در نظر گرفته شاخص
های جدید به  ها تعدیل شده و یا با افزودن شاخص گوناگونی بودند سعی شد تا شاخص

های انتخاب  ها درباره شاخص پس از توافق همه گروهها فراهم شود. له، رضایت گروهمسئ
ها را زیرمعیار نامیده و در پنج معیار متشکل از نواحی چهارگانه ساحلی  ، این شاخصشده

بندی  وهوا دسته عالوه آب هکرانه ب ای و پس کرانه ساحل، ساحل، پهنه های شامل آب
های پنچ گانه به روش تحقیق بر ها در معیار ی دادن شاخصیکی از دالیل جاشدند. 

های  هر جدول مقایسه زوجی تعداد شاخص گردد زیرا در روش مقایسه زوجی اگر در می
 سه را برای پاسخشاخص برسد عالوه بر اینکه کار مقای ۰مورد مقایسه به بیش از 

ابراین تبدیل یک بن .دهد ماید، دقت را نیز به شدت کاهش مین دهندگان مشکل می 
کمتر  یا ۰شاخص به جداول مقایسه زوجی دارای  ۰جدول مقایسه زوجی دارای بیش از 

شاخص،  ۰های ایجاد جداول کوچکتر از  راه. یکی از بهترین ت داردشاخص ضرور ۰از 
های مشابه را  که آن شاخص است های مشابه در یک شاخص کل بندی شاخص دسته

عنوان  هتواند ب ها می حقیق، محل وقوع و وجود شاخصدر این ت بر گیرد. در طور مناسبی به
های چهارگانه  بندی شته و تقسیمزیرا تحقیقات گذگرفته شود  وجه تشابه مناسبی در نظر

های  ها و جذابیت مناطق ساحلی در مباحث مربوط به گردشگری ساحلی نیز فعالیت
های مهم شناسایی  برخی از شاخص. البته اند گونه تقسیم نموده ی ساحلی را اینگردشگر
ها و  های ناشی از دود وسایل نقلیه شهری، قایق جمله دما، رطوبت و آلودگیشده از 

ها  اندرکاران و هم تحقیقات گذشته بر آن که هم دست ها ها، و صنایع و کارخانه کشتی
ین ساحلی را نداشتند زیرا ا کید داشتند قابلیت گنجانده شدن در مناطق چهارگانهتأ

ها را در یک منطقه  توان آن ز مناطق ساحلی مشترک هستند و نمیها در هر یک ا شاخص
ها در  نیز با توجه به وجه اشتراک آن ها اص ساحلی جای داد. بنابراین این شاخصخ

ها  دلیل دیگر گنجاندن شاخصهوا نام داشت گنجانده شدند.  و تر که آب شاخصی جامع
یل استفاده از الگویی که در پایان تحقیق برای سفر گانه به تسه در معیارهای پنج
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شود. هر چند ارائه نتایج حاصل  گردشگران به سواحل جنوبی ارائه خواهد شد مربوط می
تواند برای مدیران شهرهای ساحلی کاربرد  ها در الگوی پایانی می از تک تک شاخص

نسبتاً پراکنده و  های داشته باشد اما برای گردشگران مشکل است که بخواهند شاخص
متعددی را برای سفر به سواحل در نظر گیرند و معموالً با توجه به اهداف خود 

ها در معیارهای  رسد گنجاندن شاخص های مشابهی را در نظر دارند که به نظر می شاخص
ها  بندی شاخص تواند تا حدودی اهداف گردشگران را برآورده سازد. با دسته گانه می پنج

شاخص  ۰ها دارای بیش از  بندی شد که بیشتر این دستهگانه، مشاهده  پنجای در معیاره
هایی بود که در ابتدا با توافق گروهی حاصل شده  هستند و علت آن کثرت شاخص

وجه تشابه  بندی کردن، علت دسته وها به هر سه گروه داده شد  بندی بودند. سپس دسته
تواند در یک دسته قرار بگیرد نیز  که میحداکثر شاخصی های هر دسته و تعداد  شاخص

گانه را مورد تأیید قرار دادند و  پنجبندی در معیارهای  دستهها نیز  به آنان گفته شد. گروه
های مشابه  به ادغام شاخصشاخص وجود داشت اقدام  ۰هایی که بیشتر از  در دسته

، امکانات ی مناسبی برای شناها های امکانات ماهیگیری، مکان . شاخصنمودند
تر به نام امکانات  جت اسکیت سواری را در شاخصی کلی سواری و امکانات قایق

ها و پسماند  های زالل بودن آب دریا و میزان ورود فاضالب شاخص تفریحات دریایی،
های آلودگی ناشی از  ها به دریا را در قالب شاخص آلودگی آب دریا، شاخص کارخانه

ها و صنایع را در قالب شاخص  ها، و کارخانه ها و کشتی دود وسایل نقلیه شهری، قایق
هایی برای  مکانوجود های ساحلی،  فضای سبز پارکوسعت های  شاخص آلودگی هوا،

های  فضای بازی کودکان و سرویس ها و موجود بودن چادر زدن در پالژها و پارک
ها و پالژهای  را در قالب شاخص امکانات رفاهی پارک ها و پالژها در پارک بهداشتی

ها را  بزرگ خرید و فراوانی آن یهای بازارهای خرید محلی و پاساژها ساحلی، شاخص
ها و  در قالب شاخص تنوع و گستردگی مراکز خرید جای دادند. در سایر شاخص

ها نیز اصالحات و تغییراتی اعمال شد و این فرآیند تا رسیدن به یک توافق  بندی دسته
اینکه در این پژوهش توافق گروهی نهایی در مورد  فت. با وجودادامه یا نهایی گروهی

به دلیل کثرت  ها صورت پذیرفته است اما بندی های مختلف و دسته انتخاب شاخص
منطقه پهنه ویژه در   هب اه های شناسایی شده در مرحله اولیه، برخی از شاخص شاخص

  نقل درون و ون امکانات حملهایی همچ توان به شاخص ای نادیده گرفته شد که می کرانه
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برگزاری  ها، ها و ترمینال ها، فرودگاه نت فاتر خدمات پستی، اینترنت و کافیشهری، د
( با جزئیات بیشتری بیان ۷ها و غیره اشاره کرد. سایر مراحل موجود در شکل) جشنواره

  خواهد شد.
 

 
 مراحل انجام پژوهش .7شکل

 گیری مراتب تصمیم تن سلسهساخ

له دارای چهار سطح هدف، معیارها، مراتبی این مسئ  ساختار سلسله(، ۷) نمودارمطابق 
 باشد. ها می معیارها  و گزینه زیر



 
 

  

 ترین ساحل گردشگری گیری برای انتخاب مطلوب مراتب تصمیم  سلسله. ۱نمودار
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 ها گزینهمعیارها و   ، زیرمعیارها ضریب اهمیت() تعیین وزن

جدول  ۶به منظور تعیین ضریب اهمیت معیارها و زیرمعیارها پرسشنامه حاوی  
توزیع شد. مبنای  مقایسه زوجی مربوط به معیارها و زیرمعیارها در میان گردشگران

اساس آن و با توجه به  بر بود که 1کمیتی ساعتی :دهندگان، مقیاس  قضاوت پاسخ
   که همان   jنسبت به معیار  iهدف بررسی، شدت ترجیح معیار

 ، تعیین شد.است 2
ها در هر زیرمعیار  تعیین وزن گزینهجدول مقایسه زوجی  ۷۶آن پرسشنامه حاوی پس از 

کمیتی ساعتی بود با  :در بین خبرگان توزیع شد. مبنای این قضاوت نیز همان مقیاس 
یک از زیر معیارها، بحث  ها در رابطه با هر این تفاوت که در مقایسه هر یک از گزینه

 کدام گزینه ارجحتر است؟ مطرح نبود؛ بلکه کدام گزینه دارای امکانات گردشگری
جدول  ۷۶بیشتری است؟ و چقدر؟ مطرح بود. البته در میان های  ساحلی یا جذابیت 

)آلودگی آب دریا و آلودگی هوا(  مقایسه زوجی مربوط به خبرگان، دو شاخص منفی
کمیتی ساعتی برای این دو جدول،  :طیف  ه به همین دلیل امتیازاتنیز وجود داشت ک

 جدول دیگر محاسبه شد. ۷۳کمیتی ساعتی برای  :معکوس امتیازات طیف 
های متناظر در هر یک از  یها، میانگین هندسی در ها پس از تکمیل پرسشنامه 

 (۷فرمول)های مقایسه زوجی از فرمول زیر به دست آورده شد9  ماتریس

   
   ∏    

 

   

 
 

 ⁄  

 که در این فرمول9
    

 9 تعداد k، گیرنده  9 شماره تصمیم۷، نظر 9 میانگین هندسی عنصر مورد  
 باشند.  های مورد مقایسه می ها یا گزینه شاخص i , j :و گیرندگان   تصمیم

مقایسه زوجی پاسخ های  های همه ماتریس بعد از تعیین میانگین هندسی درایه 
)ضریب( ناسازگاری  ماتریس مقایسه زوجی گروهی حاصل شد. نرخ ۰۰دهندگان، 

محاسبه شد که نتایج  ECافزار  با استفاده از نرم ماتریس مقایسه زوجی گروهی ۰۰این 
 محاسبه در جدول زیر آمده است.

 

                                                                                                                       
1- Saaty 

  نامیده می شود.    ام هر یک از ماتریسهای مقایسه زوجی،  jو ستون  امi درایه سطر ـ 2
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 های مقایسه زوجی نرخ ناسازگاری ماتریس. 7جدول

  
هر دو پرسشنامه  گروهی های مقایسه زوجی ناسازگاری ماتریساز آنجا که نرخ  

بنابراین سازگاری جداول هر دو پرسشنامه پذیرفته  است (۷/۰دهم ) کمتر از یک
 . نیستها  کدام از پرسشنامه شود و نیاز به تکرار توزیع هیچ یم

ها  یک از معیارها و زیر معیارها و همچنین وزن گزینه هر ضریب اهمیتپس از آن،  
های مقایسه زوجی مربوطه و به کمک  سیبا توجه به ماتردر هر یک از زیرمعیارها، 

توان در زیر مشاهده  د. وزن محاسبه شده معیارها را میبدست آورده ش ECافزار  نرم
 کرد. 

 
 وزن نهایی معیارها. 2نمودار

سوم است. سطح دوم و  ( نشان داده شده۴) سایر محاسبات نیز در نمودارنتایج  
دهنده ضریب اهمیت معیارها و ضریب اهمیت زیرمعیارها  ( به ترتیب نشان۴) نمودار

های گردشگران محاسبه  های بدست آمده از پرسشنامه است که با استفاده از داده
ها در هر یک  دهنده وزن هر یک از گزینه  است. سطح چهارم این نمودار نیز نشان شده

های خبرگان  های بدست آمده از پرسشنامه ستفاده از دادهباشد که با ا از زیرمعیارها می
 است.  محاسبه شده



 
 

 
 (۱های نشان داده شده در نمودار) وزن معیارها، زیرمعیارها و گزینه. ۳نمودار
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 ها بندی گزینه تعیین امتیازات نهایی و رتبه

نهایت گانه و در  ها در هر یک از معیارهای پنج حاصل محاسبه امتیازات گزینه 
 ها در جدول زیر آمده است. محاسبه امتیازات کلی گزینه

 امتیاز نهایی گزینه ها .2جدول

 

است، رتبه هر یک از شش  اقتباس شده (۰) جدول زیر که اطالعات آن از جدول 
وهوا و  آبمعیار  عالوه  ه ساحلی بهساحل گردشگری را در هر یک از نواحی چهارگان

 دهد.  ها را نشان می بندی نهایی آن رتبههمچنین 

 بندی سواحل گردشگری جنوب ایران رتبه .3جدول

 

 گیری، بحث و پیشنهادات نتیجه

ها و  شتن جذابیتنتایج بدست آمده تقریباً با انتظارات یکسان است و کیش با دا 
 ساحل، بهترین ساحل گردشگری های ویژه در نواحی ساحل و آب هبامکانات فراوان 

ا اندکی با انتظارات متفاوت بودند که ه شناخته شد. اما برخی نتایج و یافته جنوب ایران
حل دهیم9 اول اینکه، چابهار در بین سایر سوا ها را مورد بحث قرار می ترین آن عمده
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ساحلی چابهار   دست آورد. هر چند امکانات گردشگری جنوبی ایران جایگاه دوم را به
های طبیعی  بررسی کمتر است اما به دلیل برخورداری از جذابیت از بیشتر سواحل مورد

ترین  های اقیانوسی و معتدل ، همجواری با آب"دریابزرگ"ای  از جمله سواحل صخره
وهوای بندری ایران در طول سال، رسیدن به این نتیجه معقول است. دوم اینکه،  آب

د که دلیل ای هستن کرانه حیه پهنهبندرعباس، بوشهر و اهواز دارای بیشترین امتیاز در نا
ای از سواحل گردشگری شهرهای مذکور در  گرفتن قسمت عمده توان به قرار آن را می

ها، مراکز خرید و سایر  ، بیمارستانها هتل ها، شهری نسبت داد زیرا رستوران مناطق
نیز   دشهر قرار دار این سهسطح  گیرد و در موارد مشابه که در ناحیه پس کرانه جای می

دلیل است که این سه  همین آیند؛ همچنین به ها به حساب می ای آن کرانه جزئی از پهنه
کرانه هستند. سوم اینکه، امتیاز بندرعباس،  شهر دارای کمترین امتیاز در ناحیه پس

که علت آن  است مورد بررسی بوشهر و اهواز در پاکیزگی ساحل باالتر از بقیه سواحل
ها از سطح سواحلی که جزئی از  ها به وسیله شهرداری توالی زبالهآوری منظم و م جمع

ها در  ای از آن ویژه سواحل اهواز که بخش عمده هبـ  آیند قلمرو شهری به حساب می
 باشد. می ـ حاشیه رود کارون و درون منطقه شهری قرار دارند

منظور  ند بهتوان های گردشگری و مدیران شهرهای ساحلی می گردشگران، آژانس 
البته  ( را مورد استفاده قرار دهند.۴) حل مشکالت خود، نتایج نشان داده شده در جدول

این جدول بیشتر برای گردشگران کاربرد دارد زیرا معموالً گردشگران عالیق و 
گانه نیز بتواند  های مشابهی دارند که ممکن است یک معیار از معیارهای پنج خواسته
مثال برخی از گردشگران ممکن است به قصد  طور  های آنان را ارضا نماید. به خواسته

های ساحلی بخواهند به سواحل جنوب سفر  ها و تفریحات آب استفاده بیشتر از جذابیت
( ۴) های ساحلی در جدول توانند در معیار مربوط به آب کنند و برای این منظور می

سازد را انتخاب کنند. البته این  ساحلی را که این خواسته را به نحو مطلوبی برآورده می
ن استفاده از تفریحات و بدین معنا نیست که تنها خواسته و هدف این گردشگرا

مند شدن از  است بلکه این گردشگران ضمن بهره های ساحلی بوده های آب جذابیت
هوا، تمرکز استفاده خود را بر روی  و های سایر نواحی ساحلی و همچنین آب جذابیت

ها اهمیت  های ساحلی معطوف داشته و این موارد برای آن های آب تفریحات و جذابیت
شود که اگر  است. اکنون با توضیحاتی که داده شد نتیجه گرفته می  بیشتری داشته
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های ساحلی به یکی از  ها و جذابیت گردشگری بخواهد به قصد استفاده بیشتر از فعالیت
تواند انتخاب مطلوبی برای او باشد و اگر بنا به  سواحل جنوب سفر کند، کیش می

چابهار سفر کند زیرا چابهار پس از تواند به  دالیلی نخواهند به کیش سفر کند، می
تواند در مقایسه با سایر سواحل مورد بررسی مطلوبیت بیشتری از سفر را به آن  کیش می

ها،  ( و تفسیر آن۴توجه به نتایج نشان داده شده در نمودار)گردشگر بدهد. با این وجود 
ری و مدیران های گردشگ گردشگران، آژانس ثرتری به هر سه گروهؤطور م تواند به می

های گردشگری و  تواند برای آژانس البته این نمودار می کمک نمایدشهرهای ساحلی 
چهار  . سطح دوم و سوم این نمودارمدیران شهرهای ساحلی کاربرد بیشتری داشته باشد

درباره امکانات و  ، عالیق گردشگران و سطح چهارم آن، نظرات خبرگانسطحی
دهد. گردشگرانی که به دنبال یافتن  نشان می را های سواحل گردشگری جذابیت
ها  ، تنها به اطالعات خبرگان نیازمندند؛ آنهستند گردشگری ترین ساحل مطلوب

گری، در سطح چهارم نظر گرفتن عالیق و همچنین هدف خود از گردش توانند با در می
آورده سازد. را بر آنان از سفر اهداف بهتریدنبال ساحل یا سواحلی باشند که به نحو  به

( استفاده کنند. اول ۴توانند از اطالعات نمودار) های گردشگری در دو مورد می آژانس
ها  اینکه، اگر یک گردشگر برای کسب اطالعات در زمینه سفر به سواحل جنوبی به آن

توانند با توجه به نظرات خبرگان و در راستای اهداف و عالیق آن  مراجعه کند، می
ریزی به منظور تعیین مقصد  خ دهند. دوم اینکه، هنگام برنامهگردشگر به وی پاس

نظر گرفتن عالیق گردشگران که در سطح  رهای گردشگری سواحل جنوبی، با درتو
( نشان داده شده است و با توجه به نظر خبرگان، سواحلی را به ۴) دوم و سوم نمودار

داشته  بیشتر و بهتری که با عالیق گردشگران تناسب بر گزینندمقصد تورهای خود 
رضایت گردشگران از سفر را به همراه داشته باشد.  احتمال افزایش باشد و در نتیجه

توانند با استفاده از نظرات خبرگان از کمبود امکانات  مدیران شهرهای ساحلی نیز می
در  های بررسی شده در تحقیق، در هر یک از شاخص گردشگری ساحل شهر خود

ها مانند دما و رطوبت،  ورد بررسی آگاه شوند. البته برخی از شاخصمقایسه با سواحل م
د و مدیران باید تمرکز خود را بر نآی ساحلی به شمار نمی کنترلی مدیریت های شاخص

 که به امکانات موجود در زمینه گردشگری ساحلی اشاره دارد های فیزیکی ارتقاء جنبه
وجود داشته باشد و نشود در یک  های مختلفی معطوف دارند. اگر کمبود در شاخص
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گذاری  های نیازمند سرمایه بندی شاخص ها را برطرف نمود، باید به اولویت مرحله آن
گذاری را با توجه به نتایج نشان داده در  بندی سرمایه اقدام شود و بهتر است اولویت

اجه با ، یعنی عالیق گردشگران انجام داد. البته هنگام مو(۴سطح دوم و سوم نمودار)
شوند که  های فراوانی روبرو می گذاری در امکانات با مسائل و محدودیت مسئله سرمایه

ها توجه داشته باشند اما توجه به عالیق گردشگران  باید هنگام اخذ تصمیم به آن
 گذاری در امکانات گردشگری ساحلی است. موضوعی بسیار مهم در زمینه سرمایه

های مقایسه  دهندگان با پرسشنامه اد زیادی از پاسخمشکل این پژوهش ناآشنایی تعد 
معیاره و  چند  گیری معیار، تصمیم زوجی و نبود شناخت از مفاهیمی همچون معیار، زیر

ها و در برخی  غیره بود که محقق تالش کرد با افزودن صفحه توضیحات به پرسشنامه
های مقایسه  امهموارد نیز با توضیحات خود، مشکل چگونگی جواب دادن به پرسشن

 زوجی را برطرف نماید.
برای  AHPها در نظر گرفته شد و از روش  در این پژوهش فرض قطعیت پدیده 
توان همین تحقیق را با فرض عدم  ها استفاده شد؛ در صورتی که می بندی گزینه رتبه

، 1های تاپسیس فازی و یا حتی روش AHPها و با استفاده از روش  قطعیت پدیده
. در این گیری چند معیاره نیز انجام داد یا سایر روشهای تصمیم 2فازی، آریانتاپسیس 

طور مشترکی در هر چهار  وهوا قرار داشتند به هایی که در معیار آب تحقیق شاخص
تواند بحث  معیار دیگر یعنی نواحی چهارگانه ساحلی نیز وجود داشتند که این مسئله می

یکدیگر را مطرح نماید. هر چند در این تحقیق با گانه بر  تأثیرگذاری معیارهای پنج
های مقایسه زوجی بدست  های ناسازگاری قابل قبولی که برای ماتریس توجه به نرخ

گانه بسیار بیشتر از  های میان معیارهای پنج برد که تفاوت توان پی است می آمده
معیار دیگر طوری که به راحتی بتوان معیاری را از  است به ها بوده اشتراکات آن

توان جهت محاسبه تأثیر احتمالی هر یک از  تشخیص داد و مجزا دانست. با این حال می
ANPگانه، در تحقیقات آینده با استفاده از روش  معیارهای پنج

به حل این مسئله اقدام  3
نظر گرفته  بین متغیرها نیز در وابستگی ،AHPبر خالف روش  ANPنمود زیرا در روش 

در شوند. همچنین  های احتمالی در محاسبات دخالت داده می ن وابستگیشوند و ای می

                                                                                                                       
1- TOPSIS 
2- Ariane 
3- Analysis Network Process 
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ها را انتخاب کرد و مورد سنجش قرار  تر، شاخص توان با مطالعه عمیق تحقیقات آتی می
ای را حذف کرد زیرا همانطور که نتایج تحقیق نشان  کرانه توان معیار پهنه داد. مثالً می

بندی و گزینش ساحل مطلوب گردشگری  در رتبه دهد این معیار کمترین اهمیت را می
که اوالً افرادی که به  تواند این باشد می کند؛ علت آن نیز می ءدر جنوب ایفا

دهند که به سواحل  هایی همچون پوشش گیاهی سواحل عالقمندند، ترجیح می شاخص
ر شمالی سفر کنند و ثانیاً تقریباً همه سواحل جنوبی دارای پوشش گیاهی فقیری د

های دیگری نظیر هزینه سفر، مسافت  توان شاخص باشند. همچنین می کرانه خود می پس
غیره را نیز در خوی بومیان، امنیت و  و زندگی فرد تا مقصد گردشگری، خلق میان محل

بندی خود،  توانند در رتبه نظر قرار داد. همچنین محققان آینده می تحقیقات آینده مد
ا نیز لحاظ کنند. مثالً اگر یک گردشگر به کیش سفر کند فاصله سواحل از یکدیگر ر

و قصد سفر به دو ساحل دیگر نیز داشته باشد، عالوه بر سفر به قشم که در رتبه سوم 
ولی مسافت نسبتاً زیادی تا قرار دارد، بهتر است به چابهار که در رتبه دوم قرار دارد 

های  که در رتبه اهوازبوشهر و  سفر کند یا به بندرعباس و یا حتیقشم و کیش دارد 
 .ولی مسافت نسبتاً کمتری تا قشم و کیش دارند سوم به بعد قرار دارند
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