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Extended Abstract
Introduction
Therefore, in order to diversify the sources of economic growth and foreign exchange earnings,
as well as to create new job opportunities in the country, the development of the tourism
industry is of great importance. Based on the above, it can be understood that today tourism is
the most valuable money-making industry in the world, and the country's governments should
work harder with a national determination. This effort can attract tourists, introduce the country
to the world and promote gross national growth. It is worth mentioning that Chabahar city has
many tourism capabilities that can be used as a huge investment in the tourism industry in the
country. Chabahar port, despite its deep waters and natural cuts, has provided a suitable space
for piers with great depth and desirable anchorage coordinates for mooring huge ocean-going
ships. On the other hand, the suitable climate and also the existence of a large number of
historical, cultural, ancient and natural attractions in Chabahar are among the capabilities of
attracting tourists from the Middle East and the Persian Gulf to this region. However, despite
the excellent natural features such as the pleasant climate of the Oman Sea coast in autumn and
winter, having hot and cold mineral waters, natural and active florets, there has not been a
proper investment in tourism and lack of facilities and phenomena such as smuggling and illegal
activities due to poverty and unemployment have made the tourism industry less successful in
the region. Therefore, tourism can be a factor in the development of the study area and as a
stimulus using natural resources, human, cultural, local traditions and customs cause the people
of Chabahar to connect with other parts of the country and provide real benefits for host society
and directly contributes to the growth of GDP and employment. Accordingly, due to the high
volume of unemployment and the ability of tourism to create jobs, in this study, while extensive
and in-depth review of previous research, through a qualitative approach and grounded theory
via semi-structured interviews, have been tried to design a framework in order to identify the
various dimensions of tourism development in Chabahar tourist port and provide the necessary
suggestions after explaining the effective categories in this regard.
Methodology
The research is applied in terms of purpose, with a qualitative approach and based on Grounded
theory. The research strategy is to use exploratory interviews, which were used to determine the
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effective factors on the development of tourism by using semi-structured interviews with
experts in this field. The statistical population consisted of 35 experts and tourism experts and
professors in the field of tourism of Chabahar, Iranshahr and Zahedan universities. For
sampling, non-probabilistic theoretical methods such as Snowball and Purposive sampling were
exerted. The sampling process was continued until the theoretical saturation stage and then
stopped. In the present study, after conducting 18 semi-structured interviews, the data analysis
reached theoretical saturation. To analyze the data in the present study, the Strauss-Corbin
paradigm model was applied and also, open coding, axial coding and selective coding were
used.
Results and discussion
The results of the present study led to the identification of 128 sub-categories and 27 main
categories in the form of a paradigm model including tourism development as an axial category
and causal conditions (perceived quality, destination characteristics, satisfaction, behavioral
response), contextual factors (economic environment, Social and cultural, legal, political,
geographical and physical), Interventional conditions (tourist attractions, tourism infrastructure,
human resources, financial resources and advertising and information), strategies (human and
financial resources, business intelligence, providing desirable services to tourists, development
of tourism infrastructure) and consequences (private sector profitability, urban development,
reducing unemployment, tourism development, capital increase and economic growth).
Conclusion
In the present study, based on the components of the axis coding stage, causal, contextual,
intervening conditions, strategies and consequences were identified in the process model which
have great importance in the development of tourism in the tourist port of Chabahar. Managers
of tourism industry should use the identified elements of tourism development and using the
presented model in this study, to examine the gap between the desired situation and the current
situation in the field of tourism development in Chabahar and then, should take the necessary
measures to prevent obstacles and injuries for achieving the ultimate goal of tourism
development. Based on the research findings, the following suggestions are presented:
- Allocation of special budget from the Budget Management and Planning Organization of the
country to equip and strengthen transportation infrastructure including modernization of road
and maritime transportation, development of airlines, construction of international airport town
and railway lines and connection of Chabahar city to the country's rail network,
- Holding seminars, conferences, webinars, advertisements and information through satellite TV
networks in different cities inside and outside the country to introduce the tourism environment
(physical, geographical, cultural) and natural tourist attractions of Chabahar.
Keywords: Tourism, Qualitative Method, Grounded Theory, Chabahar City.
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ارائه مدل توسعه گردشگری بندر توریستی چابهار
با رویکرد مبتنی بر تئوری داده بنیاد
ناصر وطن خواه  -دانشجوی دکتری مدیریت بازرگانی ،واحد امارات ،دانشگاه آزاد اسالمی ،دبی ،امارات متحده عربی
شادان وهابزاده منشی -1استادیار مدیریت بازرگانی ،واحد تهران شمال ،دانشگاه آزاد اسالمی ،تهران ،ایران
حمیدرضا سعیدنیا  -دانشیار ،گروه مدیریت بازرگانی ،واحد تهران شمال ،دانشگاه آزاد اسالمی ،تهران ،ایران
محمدعلی عبدالوند  -استادیار مدیریت بازرگانی ،واحد علوم تحقیقات ،دانشگاه آزاد اسالمی ،تهران ،ایران
تاریخ دریافت1399/11/03 :

تاریخ پذیرش1400/02/07 :

چکیده
صنعت گردشگری یکی از صنایع پردرآمد در جهان است درحالیکه مناطق گردشگری ایران ازجمله بندر چابهار با
داشتن پتانسیلهای فراوان نتوانسته از این ظرفیت بهخوبی استفاده کند .هدف از پژوهش حاضر ،شناسـایی ابعـاد،
مؤلفهها و شاخصهای توسعه گردشگری جهت ارائه الگوی گردشگری در بندر چابهار میباشـد ،ایـن پـژوهش از
روش کیفی نظریه تئوری داده بنیاد استفادهشده است که مبنای اصلی جمعآوری اطالعـات در ایـن روش ،انجـام
مصاحبههای نیمه ساختاریافته با خبرگان در حیطه موضـوعی مـوردنظر اسـت .نمونـهگیری مورداسـتفاده در ایـن
پژوهش ،نظری با استفاده از روشهای غیر احتمالی هدفمند و گلولـه برفـی بـوده اسـت کـه بـر مبنـای آن18 ،
مصاحبه با خبرگان و اساتید دانشگاه صورت گرفـت .پـس از انجـام مصـاحبهها و جمـعآوری اطالعـات ،کـدهای
بهدستآمده در بخشهـای مختلـف ،بـا اسـتفاده از رهیافـت نظاممنـد اسـتراوس و کـوربین و مـدل پـارادایمی،
تجزیهوتحلیل شده و پس از انجام مراحل سهگانه کدگذاری باز ،محوری و انتخابی ،مدل نهایی توس پژوهشـگر
بهدستآمده است .بر این اساس نتایج پژوهش حاضر منجر به شناسایی  128مقوله فرعی و  27مقوله اصـلی شـد
که در قالب مدل پاردایمی شامل توسعه گردشگری بهعنوان مقوله محوری و شـرای علـی (کیفیـت درك شـده،
ویژگیهای مقصد ،رضایت ،واکنش رفتاری) ،عوامل زمینهای (محـی اقتصـادی ،اجتمـاعی و فرهنگـی ،حقـوقی،
سیاسی ،جغرافیایی و فیزیکی) ،شرای مداخلهگر (جاذبههای گردشگری ،زیرساختهای گردشگری ،منابع انسـانی،
منابع مالی و تبلیغات و اطالعرسانی) ،راهبردها (منابع انسانی و مالی ،هوشمندی کسبوکار ،ارائه خدمات مطلـوب
به گردشگران ،توسعه زیرساختها گردشگری) و پیامدها (سودآوری بخـش خصوصـی ،توسـعه شـهری ،کـاهش
بیکاری ،توسعه گردشگری ،افزایش سرمایه و رشد اقتصادی) قرار گرفت.
واژگان کلیدی :گردشگری ،روش کیفی ،تئوری داده بنیاد ،شهرستان چابهار.
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مقدمه
امروزه شهرها ،همزمان با بزرگ شدن و توسعه ،پیچیدهتر میشوند و تحت تأثیر عوامل مختلف انسانی و طبیعی ،تغییـر و
تحول مییابند .گاهی این تغییرات ،شهرها را بـه نـواحی متمـایز و متفـاوت از یکـدیگر تبـدیل میکننـد کـه هـر کـدام
خصوصیات اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی خاصی دارند ،بهخصوص شهرهایی که ازلحاظ اقتصادی پویاتر هستند و مکانی
برای یافتن فرصتهای شغلی میباشند ( .)Nasiri Handeh Khaleh et al,2015:77یکـی از بخشهـایی کـه عامـل
تغییرات اساسی اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی در شهرها بـوده و امـروزه بـهعنوان یـک صـنعت پویـای اقتصـادی از آن
نامبرده میشود ،گردشگری است .این صنعت پویا ،در بسیاری از کشورها ،منبع اصلی درآمـد ،اشـتغالزایی ،رشـد بخـش
خصوصی و توسعه ساختار زیربنایی است ( .)Dallen,2014:52گردشگری همواره عاملی در جهت پیشـرفت کشـورهای
تمام دنیا بوده است و همچون محرکی با استفاده از منابع طبیعی ،انسانی ،فرهنگی ،سنتها و آدابورسوم محلی موجبات
ارتباط مردمان سرتاسر دنیا را فراهم میآورد و مزایای واقعی را برای جامعه میزبان در بر دارد و مسـتقیماً بـه رشـد تولیـد
ناخالص ملی و اشتغال کمک میکند ( .)Asadi Peyman et al,2021:38در دوران کنونی صنعت گردشـگری یکـی از
مهمترین بخشهای اقتصادی است که بیش از  10/4درصد تولید ناخالص داخلی و یـک شـغل از بـین هـر  10فرصـت
شغلی جهان به آن وابسته است .علیرغم نقشآفرینی صنعت گردشگری در ایجاد  10/4درصد از تولیـد ناخـالص جهـان،
این صنعت در ایران تنها  6/5درصد از کل اقتصاد را به خود اختصاص داده اسـت .درحالیکـه همـین آمـار در خاورمیانـه
نزدیک به  9درصد است ( .)World Travel & Tourism Council,2020محبوبیت همیشـگی سـواحل و گسـتردگی
حجم تقاضا برای آن ،در کنار ساختار شکننده این محی ها سبب شده است که برنامه ریزان ،آگاهی فزایندهای نسبت بـه
توسعه گردشگری در این مناطق داشته باشند و بهمنظور دستیابی به گردشگری پایدار ،با هـدف حفـظ منـافع اقتصـادی،
ارتقار گردشگری و حفظ منابع زیستمحیطی ،تالش نمایند و نوارهای ساحلی ازجمله فضاهایی هسـتند کـه غالبـاً پیونـد
ناگسستنی با حوزهها و مراکز شهری اطراف خود دارند این نـواحی ،مرکـز تجمـع بیشـترین فعالیتهـای انسـانی شـامل
بازرگانی ،تجارت ،انرژی ،ماهیگیری ،سکونت و نیز گردشگری هستند ( .)Ayman et al,2016:39همچنین گردشـگری
تأثیرات مهمی بر ایجاد اشتغال ،کسب درآمد ارزی ،توسعه متوازن ،تعادل منطقهای ،کمک بـه صـلح جهـانی ،کمـک بـه
سرمایهگذاری در میراث فرهنگی ،بهسازی محی  ،توسعه نواحی شهری و سـاحلی برخـوردار از جاذبـههای گردشـگری و
پیشگیری از مهاجر فرستی جمعیت دارد ( .)Habibi,2016:38در ایران نیز سیاستهای توسعه اقتصادی از دیرباز ،صنعت
گردشگری را بهعنوان یکی از جایگزینهای نفت در نظر داشته است ( )Shamsoddini et al,2017:90بهگونـهای کـه
صنعت گردشگری ایران با توجه به افق چشمانداز خود میبایست در پایان برنامه هفتم توسعه (سال  )1404به جـذب 20
میلیون گردشگر بپردازد ( )Zarei Matin et al,2012:75چون اقتصاد ایران نیز اتکای شدیدی به درآمدهای حاصـل از
صادرات نفت دارد و متغیرهای کالن اقتصادی آن با پیروی از قیمت جهانی نفت در طول زمان دچـار نوسـانات شـدیدی
میشود و روند حاکم بر متغیرهایی مانند تولید ناخالص ملی ،سرمایهگذاری ناخالص ،درآمد سرانه و غیره در سه دهه اخیـر
اقتصاد ایران ،بهروشنی نشاندهنده این موضوع است .ازاینرو بهمنظور تنوع بخشیدن به منابع رشد اقتصادی و درآمدهای
ارزی و همچنین ایجاد فرصتهای جدید شغلی در کشور ،توسعه صنعت گردشـگری از اهمیـت فراوانـی برخـوردار اسـت
( .)Homayounifar,2015: 24بندر چابهار به دلیل اینکـه نزدیـکترین راه دسترسـی کشـورهای محصـور در خشـکی
آسیای میانه به آبهای آزاد است از اهمیت بسیاری برخوردار است .از طرفی آبوهوای مناسب و همچنـین وجـود شـمار
زیادی جاذبههای تاریخی ،فرهنگی ،باستانی و طبیعی در چابهار از قابلیتهای جذب گردشـگر از کشـورهای خاورمیانـه و
حوزه خلیجفارس به این منطقه به شمار میرود؛ اما با وجود شاخصههای طبیعی ممتاز ازجمله آبوهوای مطبـوع سـواحل
دریای عمان در فصـل پـاییز و زمسـتان ،داشـتن آبهـای معـدنی گـرم و سـرد ،گلفشـانهای طبیعـی و فعـال هنـوز
سرمایهگذاری مناسبی در زمینه گردشگری صورت نگرفته است و کمبود امکانات و وجود پدیدههایی مانند قاچـاق کـاال و
فعالیتهای غیرقانونی ناشی از فقر و بیکاری موجب شده تا صنعت توریسم و گردشگری نتواند موفقیـت چنـدانی در ایـن
منطقه به دست آورد؛ بنابراین گردشگری میتواند عاملی در جهت پیشرفت منطقـه موردمطالعـه و همچـون محرکـی بـا
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استفاده از منابع طبیعی ،انسانی ،فرهنگی ،سنتها و آدابورسوم محلی موجبات ارتباط مردمان شهرستان چابهار بـا سـایر
نقاط کشور را فراهم میآورد و مزایای واقعی را برای جامعه میزبان به بار میآورد و مستقیماً به رشد تولید ناخالص ملـی و
اشتغال کمک میکند .بر این اساس با توجه به حجم باالی بیکاری و توانایی گردشگری در اشتغالزایی ،در این پـژوهش
سعی داریم ضــمن بررسی گسترده و عمیق تحقیقات پیشین ،از طریق رویکرد کیفی و داده بنیاد بهوسـیله مصـاحبههای
نیمه ساختاریافته چارچوبی در راستای شناسایی ابعاد ،مؤلفه و شاخصهای گونـاگون توسـعه گردشـگری بنـدر توریسـتی
چابهار طراحیشده و پس از تبیین مقولههای مؤثر در این خصوص ،پیشنهادها الزم ارائه گردد.
عابدینی و همکاران ( )2021در پژوهشی به بررسی توسعه گردشگری طبیعی (ساحلی) با رهیافت تقویـت پایـداری منظـر
طبیعی پرداختند .نتایج حاصل از یافتههای پژوهش نشان داد که عامل تقویت حضـور سرمایهگذاران بخـش خصوصـی و
دولتی و کاهش آلودگیهای زیستمحیطی به ترتیب بیشترین و کمترین اهمیت را در بهبود سطح پایداری منظر طبیعـی
به خود اختصاص داده است .حجازی و جوادی ( )2021در پژوهشی به ارزیـابی تـوان اکولـوژیکی توسـعه گردشـگری بـا
بهرهگیری از مدل تلفیقی ( )AHP-TOPSISنمونه موردی :شهرستان سرعین پرداختند .مهمترین شـاخصهایی کـه در
این پژوهش مورداستفاده قرار گرفت ،عبارت اند از :تـراکم پوشـش گیـاهی ،توپـوگرافی ،میـزان تـابش خورشـید ،بـارش،
سنگبستر ،شبکه ارتباطی و نوع خاك .با تلفیق نقشههای مناطق مستعد مبـادرت بـه تهیـه نقشـه نهـایی توسـعه تفـرج
گسترده و متمرکز اکوتوریسم گردید .نهایتاً الیههای تفرجگاهی از طریق برخـورد مکـانی بـا الیـه جاذبـههای طبیعـی و
دهستانها مورد ارزیابی قرار گرفت .نتایج نشان داد که مساحتی حدود  26807هکتار در پهنه مناسب گردشگری گسترده
و متمرکز و  2059هکتار نامناسب برای پهنههای گردشگری میباشند .همچنین دهستانهای سـبالن و آب گـرم بـرای
گردشگری بسیار مناسب و پهنه آلوارس برای فعالیتهای گردشگری نیازمند ایجاد امکانات و توسعه گردشـگری در ایـن
دهستان میباشند .ابراهیمی ( )2019پژوهشی با عنوان بررسی توان گردشگری در استان چهارمحال و بختیاری انجام داد
نتایج پژوهش نشان داد که استان چهارمحـال و بختیـاری یکـی از بهتـرین مقاصـد توریسـتی میباشـد کـه ترکیبـی از
زیباییهای طبیعت و فرهنگ و تمدن غنی را دارا میباشد و این استان را به یک منطقه مستعد برای توسـعه گردشـگری
تبدیل کرده است .تلفیق شایسته جاذبههای طبیعی با دیدنیهای فرهنگی این اسـتان بـه جهـت داشـتن سـبک زنـدگی
عشایری در این منطقه ،این امکان را فراهم میآورد تا امر توسعه گردشگری در این منطقه با توجه خاصـی بـه پتانسـیل
موجود در منطقه صورت گیرد .در این تحقیق ،استعدادهای گردشگری این استان با شـیوه بررسـی  SWOTموردبررسـی
قرارگرفته است تا از این طریق نقاط عمده قوت ،ضعف ،فرصتها و تهدیدها در منطقه مشـخص گردنـد بلکـه بتـوان در
آینده سیاستهای توسعه گردشگری را در این استان تدوین و اجرا نمود .امیری ( )2019به ارزیـابی پتانسـیل گردشـگری
ساحلی شمال ایران پرداخت .نتایج پژوهش نشان داد که سواحل شمالی کشور در روزهایی که در دو فصل بهار و پاییز در
محدوده آسایش دمایی قرار دارند بهترین شرای را برای پذیرایی از گردشگران دارند امـا ازآنجاکـه هـدف از گردشـگری
ساحلی استفاده از آب دریا و تفریحات دریایی است و در این دو زمان آب دریا گرمای مناسب برای شنا را نـدارد بنـابراین
اوایل تیرماه و شهریورماه که آب دریا دمای مناسبی را داراست در زمینه گردشگری تومم ساحلی و غیر سـاحلی بـر سـایر
زمانها برتری دارند .موگوئی و همکاران ( )2018در پژوهشی تحت عنـوان ارائـه برنامـه راهبـردی گردشـگری سـاحلی
(مطالعه موردی شهرستان نوشهر) به این نتیجه رسیدند که راهبرد بازنگری و تحقیق قوانین گردشـگری بـا امتیـاز 3/18
مهمترین راهبرد پیشرو است .همچنین عوامل اثرگذار در گردشگری پایدار در قالب تجزیهوتحلیل مؤلفـه اصـلی بررسـی
گردیدند و توسعه مردم محور بهداشت و خدمات ساحلی نامگذاری گردید و توسـعه دولـتمحور سـازمانهای حملونقـل
بهعنوان مؤلفههای اصلی معرفی شد .دروفیو و همکاران ( ،)2020در مورد چشـماندازهای توسـعه گردشـگری در جنـوب
روسیه به مطالعه پرداختند .مناطق جنوب روسیه بسیاری از شرای الزم برای توسعه گردشگری را دارند .آنها دارای منابع
عظیمی هستند که استفاده از آنها در کنار تقاضای فزاینده در حال افزایش خدمات گردشگری ،طبیعتاً منجـر بـه تشـدید
توسعه زیرساختها و سازمانهای اراضی اکوتوریسم خواهد شد .خانتان و راجاگوپال ( )2019در فاکتورهـای آنالیزکننــده
تأثیرگذار بر توسعه گردشگری در ویتنام در عصر جدید به این نتیجه رسیدند که دولـت بایـد بــرای بهبــود صــالحیت
رقابتی ویتنام سرمایهگذاریها را افزایش دهد .سرمایهگذاری در زیرساختها برای توسعه گردشگری به یک عامـل مهـم
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برای توریسم تبدیل میشود ،بهویژه شرایطی برای جذب بیشتر گردشگر و بهبود شرای زیرساختهای محلی و همچنین
بهبود خدمات برای جلب بازدیدکنندگان فراهم نمایند .کرونبـرگ و همکـاران ( )2018در مطالعـه خـود بـا عنـوان :ارائـه
چشماندازی در خصوص سهم اقتصادی صنعت گردشگری در کشور سوئد ،با استفاده از آمارهای سالهای  2008تا 2014
نشان دادند که صنعت گردشگری میتواند ازیکطرف سبب تقویت ارتباطات اقتصادی میان بخشهای مختلف اقتصـادی
کشور سوئد شود و از سویی دیگر ،از طریـق درآمـدزایی و ایجـاد ارزشافـزوده صـنایع مـرتب بـا صـنعت گردشـگری و
اشتغالزایی در این صنعت رشد اقتصادی این کشور را به همراه خواهد داشت .درنتیجه توجه به صنعت گردشـگری بـرای
کشور سوئد از اهمیت بسزایی در تولید و اشتغالزایی برخوردار است .لی و دونگ ( )2017عوامل مؤثر بر رضایت و جـذب
هر چه بیشتر گردشگران اروپایی به شهر ناهارنگ را مورد مطالعه قرار دادند .از دیدگاه آنها اگرچه عـواملی ماننـد محـل
اقامت ،خدمات غذا ،مغازههای خردهفروشی و سوغات و جاذبههای مقصد نقش زیادی بر رضایت گردشگران داخلی دارنـد
اما مهمترین عوامل شناساییشده که بر رضایت گردشگران خارجی که از ناهارنگ بازدید کردند تأثیرگذار است ،دوستی و
مهماننوازی مردم محلی شهر ناهارنگ نسبت به گردشگران است .ایواندیک و شواتالو ( )2018در مطالعهای تحت عنوان
مشارکت صنعت گردشگری در اقتصاد کرواسی :رویکرد داده ستانده ،نشان دادند که سهم صنعت گردشـگری در تغییـرات
ساختاری و رشد ،اقتصادی کشور کرواسی بسیار باال و بین  2/14درصد تا  3/16درصد است .همچنین بر اسـاس جـداول
داده ستانده نشان دادند که بخش هتلداری و رستوران ،خدمات حملونقل (اعم از جادهای ،راهآهـن ،هـوایی و دریـایی) و
فعالیتهای ورزشی و فرهنگی بیشترین پیوند را با صنعت گردشگری دارند و توسعه این بخشهـا سـبب توسـعه صـنعت
گردشگری میشود.
مبانی نظری
شاید نخستین و مهمترین موضوع در مطالعه صنعت گردشگری ،چیستی ،ماهیت و در نهایت تعریف آن است که به سبب
گسترش عوامل و زمینههای مؤثر در این صنعت ،این امـر بـا چالشهـای عمـده مواجـه شـده اسـت .بـهطورکلی لغـت
گردشگری از کلمه  tourبه معنای گشتن اخذشده که ریشه در لغت التین  Tournsبـه معنـای دور زدن ،رفتوبرگشـت
بین مبدم و مقصد دارد که از زبان یونانی به اسپانیایی و فرانسه و نهایتاً به زبان انگلیسی راهیافته است؛ اما واژه گردشگر از
زمانی پدید آمد که افراد طبقه متوس  ،اقدام به مسافر کردند و این ،در واقع همان زمانی است که مردم تواناییهای مالی
بیشتری پیدا کردند ( .)Yavari,2016:25بهعبارتیدیگر گردشگری ،رفتن موقتی به مقاصدی خارج از محی کار و منزل
فعالیتهای در نظر گرفتهشده در زمان اقامت و تسهیالت ایجادشده برای رفـع نیازهـا میباشـد .گردشـگری دربرگیرنـده
فعالیتهای افرادی است که با هدف تفریح ،تجارت و یا سایر اهداف به مقصـدی خـارج از محـی معمـول زنـدگی خـود
سفرکرده و در آنجا اقامت میکنند ( .)Canazilles et al, 2017:1173صنعت گردشگری با ماهیتی چندبعدی عالوه بـر
تأمین نیاز گردشگران ،باع تغییرات عمدهای در سیستم جامعه میزبان میگردد ( .)Dwyer et al,2018:63-74ازاینرو
دولتمردان در تالشاند تا با مهیاسازی و ارزشـمند نمـودن جاذبـههای گردشــگری در منـاطق دارای پتانسـیل ،فرصـت
بهرهمندی از ابعاد مثبت این صنعت را فراهم سازند ( .)Rosentraub et al,2016:759این اهمیت و نقـش گردشـگری،
باع شده که از آن بهعنوان گذرگاه توسعه یاد کنند و اقتصاددانان آن را صادرات نامرئی بنامند و برخی از صـاحبنظران
از گردشگری بهعنوان رکن اصلی توسعه یاد میکنند ( .)Zarei et al,2012: 78اگر توسعه صنعت گردشگری مناسب بـا
اهداف اجتماعی گسترش پیدا کند ،میتواند منجـر بـه رفـاه کـل جامعـه شـود (.)Meliou & Maroudas,2016:124
گردشگری پدیدهای است که میتواند به موفقیت اقتصادی یک شهر و یا حتی در پویایی اجتماعی آن نقش داشته باشـد،
بهطوریکه در سال های اخیر روند رو به رشد و ارتقار صنعت گردشگری فعال در بسـیاری از شـهرهای دنیـا وجـود دارد
( .)Badita,2015:34گردشگری از یکسو باع تسهیل در کشف منابع که تاکنون درروند نوسازی نادیده گرفتهشده بود،
گردید ( )Hwang & Lee,2016:504و از طرفی دیگر تحوالت اقتصادی و اجتماعی معاصر نیروی محرکه برای دیگـر
بخشهای اقتصادی ازجمله کشاورزی شد ( .)Balan & Burghelea,2016:289در نهایت میتوان گردشگری را یکـی
از اساسیترین فعالیتهای انسان معاصر دانست که همراه با وجود تغییرات شـگرف در سـیمای زمـین ،اوضـاع سیاسـی،
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اقتصادی ،فرهنگی و روش زندگی انسانها را دگرگون میسازد .همچنین این مقوله یکی از عوامل بسیار مهم در راستای
تبادل فرهنگی و آشنایی با ملل دیگر از ابعاد متعدد طبیعی ،فرهنگی و غیره میباشـد .هـدف توسـعه گردشـگری ،ایجـاد
تعادل محی گردشگری ،نیازهای جامعه محلی و نیازهای مسافران است ( .)Sharpley,2009:78توسعه کسـبوکارهای
جدید ،افزایش درآمد ،بازاریابی محصوالت و خدمات جدید ،ایجاد فرصتهای جدید شـغلی ،بهبـود زیرسـاختها ،تشـویق
تنوعپذیری ،اتصال بخشهای مختلف اقتصاد ملی و افزایش سطح رفاه جامعه ازجمله مزایای توسعه صـنعت گردشـگری
است ( .)UNWTO,2017:89همچنین رشد و توسعه صنعت گردشگری در دهههای اخیـر در کشـورهای توسـعهیافته و
درحالتوسعه سبب باز ساخت و تغییرات اجتماعی ،اقتصادی و محیطی گوناگونی در محی و جامعه میزبـان گشـته اسـت
( .) Salarzehi & Mirzadeh, 2015: 126اثرات گردشگری بر توسعه ،مشتمل بر فرآیند پیچیـده مبادلـه و تغییـر بـین
گردشگران ،سکونتگاههای میزبان و مقصدها میباشد .امروزه گردشگری در رویکرد به فضاهای جغرافیایی اثرات مختلفی
از قبیل اثرات اقتصادی ،زیرساختی ،رفتاری ،اجتماعی -فرهنگی برجای میگذارد که در پیرامون بر جای نهادن آثار مثبت
و منفی در مقاصد گردشگری پردازش میشود ( ،)Ajza Shokoohi et al,2014:103در این راسـتا توسـعه گردشـگری
راهکاری برای کاهش یا حذف اثرات منفی گردشگری ،توسعه آن و اصـل برنامـهریزی بـرای گردشـگری اسـت .بـرای
رسیدن به هدف توسعه ،برنامهریزی گردشگری باید بهاندازه کافی متمرکز باشـد .نـه اینکـه تحـت عنـاوین سیسـتمهای
اکولوژیکی و سیاسی باشد و برای این کار الزم است تا گردشگری قطعهقطعه موجود ،جایگزین یک گردشگری با مقیاس
بزرگتر و یکپارچهتر و با آگاهی بسیار بیشتر به وابستگی گردشگری به منـابع فرهنگـی و طبیعـی شـده و سیاسـتها از
کمیت بهسوی کیفیت هدایت شود ()Azadkhani & Shojaei,2014:3؛ بنابراین توسعه گردشگری را میتوان بهعنوان
یکی از راهحلهای ممکن در مواجهه با مشکالت و معضالت وضع موجود در مناطق گردشگری موردتوجه قرارداد.
روش پژوهش
این پژوهش به لحاظ هدف کاربردی با رویکرد کیفی میباشد .روش کیفی مبتنی بر تئوری داده بنیاد بوده که ازآنجهـت
تعیین و استخراج مؤلفههای مؤثر بر توسعه گردشگری در بندر توریستی چابهار و ارائه مدل مفهـومی استفادهشـده اسـت.
استراتژی پژوهش استفاده از مصاحبه اکتشافی است که با استفاده از مصاحبههای نیمه ساختاریافته از خبرگان این رشـته،
نسبت به تعیین فاکتورهای مؤثر بر توسعه گردشگری اقدام گردید .جامعه آماری به تعداد  35نفر از خبرگان و کارشناسـان
گردشگری و اساتید حوزه گردشگری دانشگاههای چابهار و ایرانشهر و زاهدان بودند .در پژوهش حاضر بعـد از انجـام 18
مصاحبه نیمه ساختاریافته ،تحلیل داده به اشباع نظری رسید 5 .نفـر از مصاحبهشـوندگان دارای مـدرك دکتـری باسـابقه
کاری  10تا  24سال بوده و  7نفر دیگر دارای مدرك کارشناسی ارشد باسابقه کاری  9تا  20سال و  6نفـر دارای مـدرك
کارشناسی باسابقه کاری  5تا  15سال بودند .جهت ثبت نظرات و پاسخهای مصاحبهشوندگان از روش یادداشـتبرداری و
ضب صدا استفاده گردید .برای تحلیل دادهها در پژوهش حاضر از مدل پـارادایمی اشـتراوس و کـوربین بـهعنوان طـرح
پژوهشی نظریه داده بنیاد استفادهشده که مبتنی بر شناسایی پدیده محوری ،شرای علی ،عوامـل زمینـهای و مداخلـهگر،
راهبردها و پیامدها و ارتباط بین آنهاست .تحلیل دادهها از کدگذاری باز ،کدگذاری محوری و کدگذاری انتخابی اسـتفاده
شد.
محدوده مورد مطالعه
شهرستان چابهار در منتهیالیه جنوب شرقی ایران در کنار آبهای گرم عمان  ،در  60درجه و  37دقیقـه طـول شـرقی و
 25درجه و  17دقیقه عر شمالی واقعشده است .از شمال به شهرستانهای ایرانشهر و نیک شهر از جنوب بـه دریـای
عمان از شرق به پاکستان و از غرب به استانهای کرمان و هرمزگان محدود میشود .مساحت شهرسـتان چابهـار حـدود
 9739کیلومترمربع ،ارتفاع این شهرستان از سطح دریا  7متر و دارای  130کیلومتر مرز خاکی و حدود  115کیلومتر مـرز
آبی در دریای عمان میباشد .آبوهوای این شهر و پیرامون آن همیشه بهاری و معتدل است و بـه همـین دلیـل چابهـار
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(چهاربهار) نامیده میشود .شکل شماره  1موقعیت جغرافیایی شهرستان چابهار را نشان میدهد.

شکل شماره  .1موقعیت جغرافیایی شهرستان چابهار

بحث و یافتهها
برای تجزیهوتحلیل دادهها در پژوهش حاضر بر اساس روش نظاممند استراوس و کوربین ،ابتدا هریک از مصاحبهها پـس
از پیادهسازی متن آنها ،بهصورت جمله به جمله ،بهدقت بررسی و پیام اصلی یـا مفهـوم کلیـدی مسـتتر در هـر یـک از
عبارتها استخراج شد .در این پژوهش ،پس از تحلیل کلیه مصاحبهها و پس از پاالیش تعـداد  128مفهـوم و  27مقولـه
تبدیل شدند .در ادامه ،بر اساس ابعاد پارادایم کدگذاری ،تحلیل دادههای حاصل از مصاحبه ،تبیین شده و در نهایت ،نظریه
(مدل کیفی پژوهش) یافتههای پژوهش مشخص گردید.
شرایط علی

نتایج تحلیل محتوای پاسخ مصاحبهشوندگان ،حاکی از وجود چهار مقوله مرتب با شرای علـی کـه شـامل کیفیـت درك
شده ،ویژگیهای مقصد ،رضایت و واکنش رفتاری میشـود کـه مفـاهیم اولیـه و مقـوالت آن در جـدول شـماره  1آورده
شدهاند .این جدول شامل  4مقوله و  27کد نهایی استخراجشده از مصاحبه است.

شرای علی (عوامل رفتاری)

جدول  .1مقولهها و کدها در بخش شرایط علی
کدهای نهایی
مقولهها
قابلیت اطمینان
وفاداری به مقصد گردشگری
تمایالت رفتاری گردشگران
کیفیت درك شده ملموسات گردشگران نسبت به مکان گردشگری
همدلی و انگیختگی گردشگران نسبت به مکان گردشگری
ارزیابی ذهنی نسبت به خدمات گردشگری ساحلی
اطمینان خاطر و پاسخگویی
جاذبهها ،دسترسی ،امکانات
ویژگیهای مقصد
پاکیزگی ،منظر محی و امنیت اجتماعی
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رضایت

واکنش رفتاری

امکانات گردشگری در ساحل
فضا و فعالیتهای تفریحی برای خانواده
دسترسی و آمدوشد به ساحل
وجود زیرساختهای شهری
آژانسهای گردشگری و خدمات گردشگری
پاسخگویی
طرز رفتار میزبان
سود تسهیالت کسبشده
کیفیت خدمات ارائهشده به گردشگران
موقعیت مکانی گردشگری
میزان وفاداری بازدیدکنندگان
تبلیغات دهانبهدهان
بازگشت مجدد به مقصد
رقابتپذیری مقصد گردشگری
برنامهریزی بازاریـابی مقصد
رفتارهای زیستمحیطی گردشگری
عامل فرصت در رفتار گردشگران ساحلی
جمعیت شنا حتی (سن جنس و تحصیالت) گردشگران ساحلی

شرایط زمینهای

این جدول شامل  5مقوله و  37کد نهایی استخراجشده از مصاحبه است.
جدول شماره  .2مقولهها و کدها در بخش شرایط زمینهای
کدهای نهایی
مقولهها
کاهش بیکاری در راستای توسعه گردشگری
فضای کسبوکار گسترده
کمک و توجه به اشتغال افراد محروم و کمدرآمد
توسعه زیرساختهای گردشگری
باال بردن استاندارد سطح زندگی مردم منطقه
سودآوری بخش خصوصی
محی اقتصادی
سطح درآمد مالیاتی دولت بهواسطه توسعه گردشگری

محی اجتماعی و
فرهنگی

شرای زمینهای
(عوامل محیطی)
محی حقوقی

کاهش بیکاری در راستای توسعه گردشگری
رشد اقتصادی مردم منطقه در راستای توسعه اقتصادی
تعامل فرهنگی بین مردمان منطقه و گردشگران
توسعه شهری و رفاهی مردم منطقه
شناخت خردهفرهنگها
شناخت و گسترش چندجانبه فرهنگها بهواسطه توسعه گردشگری
بالندگی ارزشهای فرهنگی منطقه
باال رفتن اهمیت میراث فرهنگی و گردشگری منطقه
نمایش سنتها ،آدابورسوم به گردشگران
احترام به آدابورسوم ملی و فرهنگی و دینی و داشتن رابطه حسنه با
اتباع ایرانی
احترام به اصول مسلم قانون اساسی
رعایت قوانین و مقررات جزایی
رعایت مقررات راهنمایی و رانندگی
عدم دخالت در امور سیاسی
عدم سورنیت نسبت به آثار ملی و میراث فرهنگی
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محی سیاسی

محی جغرافیایی و
فیزیکی

عوامل بیرونی ،همچون جنگ علیه کشور
اقدامات تروریستی
ثبات یا بیثباتی سیاسی داخلی
شورش یا اعترا علیه یک دولت
مهاجرت برای رفاه ،راحتی و آسایش
کارآیی و اثربخشی پلیس گردشگری در حفاظت گردشگران
ایجاد حس ایمنی از سوی راهنمای تور و تجار
امنیت و اطمینان خاطر
تنوع جانوری و حیاتوحش
پوشش گیاهی گوناگون
جاذبهها و چشماندازهای طبیعی
پاکیزگی ،منظر محی و امنیت اجتماعی
امکانات گردشگری در ساحل
فضا و فعالیتهای تفریحی برای خانواده
دسترسی و آمدوشد به ساحل

شرایط مداخلهگر

نتایج تحلیل محتوای پاسخ مصاحبهشوندگان ،حاکی از وجود پنج مقوله مـرتب بـا شـرای مداخلـهگر شـامل جاذبـههای
گردشگری ،زیرساختهای گردشگری ،منابع انسانی ،منابع مالی و تبلیغات و اطالعرسانی که در جدول  3کدهای مربـوط
به ابعاد توسعه گردشگری ارائهشده است .این جدول شامل  5مقوله و  37کد نهایی استخراجشده از مصاحبه است.
جدول شماره  .3مقولهها و کدها در بخش شرایط مداخلهگر
کدهای نهایی
مقولهها
آموزش تربیت راهنمای گردشگری
بکار گیری افراد باتجربه در پست مدیریت گردشگری
منابع انسانی
بومی گزینی و بکار گرینی افراد مستعد و کارآمد

زیرساختهای
گردشگری

شرای مداخلهگر
(عوامل ساختاری)

جاذبههای
گردشگری

استفاده از نیرو انسانی بومی جهت راهنمایی گردشگران.
نیروی کار دانشگاهی مولد و کارآمد
مشاوره و راهنمایی در تربیت و جذب نیروی کار متخصص
سرمایهگذاری در بخش حملونقل
سرمایهگذاری در زیرساختهای اقامت گردشگری
توسعه زیرساختهای گردشگری ورزشی
ایجاد امکانات برای افراد خاص
توسعه سایتهای اینترنتی گردشگری
ایجاد کافی زیرساختهای ارتباطات
توسعه و تجهیز بازارها در منطقه
جاذبهها و چشماندازهای طبیعی
تاریخ حماسی و کهن سیستان و بلوچستان
فرهنگ غنی مردم منطقه
جاذبههای انسانساخت
گستردگی منابع گردشگری اکوتوریسم
ظرفیت باال و تنوع صنایعدستی
همایش سنتها ،آدابورسوم به گردشگران
جاذبههای تاریخی و نقش میراث فرهنگی
پتانسیل باالی جاذبه فرهنگی و قومی
آگاهیرسانی و تبلیغات منطقه گردشگری چابهار
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منابع مالی
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توسعه سایتهای اینترنتی گردشگری
ایجاد دفاتر بازاریابی و تبلیغات گردشگری در منطقه
دفاتر اطالعرسانی گردشگری در داخل و خارج از کشور
استفاده از فنآوریهای نوین برای تبلیغات ،بازاریابی
تهیه و تنظیم برنامههای اطالعرسانی و تبلیغاتی
ارائه بروشور ،جزوات ،پوستر ،راهنماها و سایر محصوالت فرهنگی
سرمایهگذاری در بخش حملونقل
سرمایهگذاری در زیرساختهای اقامت گردشگری
بکار گیری روشهای نوین تأمین مالی
توسعه بانکهای گردشگری جهت تأمین مالی
پرداخت تسهیالت بانکی با بهرههای پایین
توسعه سرمایهگذاری در زمینه ایجاد نرمافزارهای بهروز گردشگری.
توسعه روشهای تأمین مالی گردشگری توس واسطههای مالی همچون بانکها و بیمهها
بهکارگیری مشاوران مالی در زمینه گردشگری

پدیده محوری

در طی فرآیند جمعآوری دادههای مصاحبه ،کدهایی از عبارات مهـم آنهـا اسـتخراج شـد و در مرحلـه بعـد ایـن کـدها
پاالیششده و مهمترین آنها بهعنوان کدهای نهایی پدیده و ابعاد آن در نظر گرفته شد .در جدول  4کدهای مربـوط بـه
ابعاد توسعه گردشگری ارائهشده است .این جدول شامل  3مقوله و  6کد نهایی استخراجشده از مصاحبه است.

پدیده محوری
(مقوله محوری)

جدول شماره  .4مقولهها و کدها در بخش شرایط مقوله محوری
کدهای نهایی
مقولهها
خلق ارزش
خلق ارزش برای مشتریان
غنیسازی خدمات
راهنمای اتخاذ تصمیمات گردشگری
سیاست گردشگری
جهتگیری کلی گردشگری
چندبعدی بودن مسائل و ابهام در پیامدهای اجرای سیاستها
مرجع تدوین و تصویب
سیاستها
تدوین سیاستها توس مدیران ارشد

راهبردها

نتایج تحلیل محتوای پاسخ مصاحبهشوندگان ،حاکی از وجود چهار مقوله مرتب با راهبردها شامل منـابع انسـانی و مـالی،
هوشمندی کسب کار ،ارائه خدمات مطلوب و توسعه زیرساختهای گردشگری که در جدول  5کـدهای مربـوط بـه ابعـاد
توسعه گردشگری ارائهشده که شامل  4مقوله و  8کد نهایی در این بخش مشخص شد.

راهبردها

جدول شماره  .5مقولهها و کدها در بخش شرایط راهبردی
کدهای نهایی
مقولهها
نقش زیرساخت در رشد و توسعه گردشگری
توسعه زیرساختها
گردشگری
نقش زیرساختها در رشد و توسعه خدمات گردشگری
ارائه خدمات مطلوب به تأثیر ارائه خدمات در جذب گردشگر
گردشگران
نقش ارائه خدمات در توسعه و درآمدزایی گردشگری
نقش تکنولوژی و هوشمندی کسبوکار در جذب گردشگران
هوشمندی کسبوکار
تأثیر هوشمندی گردشگری در بهینهسازی هزینهها و توسعه گردشگری
تأثیر منابع مالی در جهت تأمین سرمایه در توسعه گردشگری
منابع انسانی و مالی
نقش نیروی انسانی در توسعه گردشگری از طریق عملکرد و تخصص خود
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پیامدها

شرای پیامدی نتیجه و حاصل راهبردها در مقابله با پدیده هستند در جدول  6کدهای نهایی ارائهشده است .ایـن جـدول
شامل  6مقوله و  12کد نهایی استخراجشده از مصاحبه است.

شرای پیامدی

جدول شماره  .6مقولهها و کدها در بخش شرایط پیامدی
کدهای نهایی
مقولهها
سود تسهیالت بانکی کسبشده بابت گردشگری
سودآوری بخش
خصوصی
تأثیر گردشگری در درآمدزایی و کمک به شهروندان و دولت
نقش گردشگری در توسعه و آبادانی شهرها
توسعه شهری
نقش توسعه زیرساختهای گردشگری در به وجود آمدن فضاهای کسبوکار گسترده
تأثیر رونق گردشگری در حل نمودن معضل بیکاری جوانان
کاهش بیکاری
درآمدزایی و اشتغال و کاهش بیکاری
توسعه زیرساختها در جهت رونق گردشگری
توسعه گردشگری
سرمایهگذاری در بخشهای ویژه و مختص گردشگری
رونق گردشگری با تأکید بر بهبود جایگاه گردشگری و افزایش درآمد
افزایش سرمایه
جذب گردشگران داخلی و خارجی با تأکید برافزایش سرمایه و توسعه گردشگری
نقش رشد اقتصادی در توسعه گردشگری
رشد اقتصادی
فراهم شدن زمینهای جهت رفع تنگناهای گردشگری از طریق رشد اقتصادی

گزارههای حکمی (قضایای) پژوهش

پس از استخراج عناصر و عوامل مفهوم توسعه گردشگری از مطالعه وسیع مدلهای موجود ،ابعاد و شاخصها با استفاده از
پرسشنامه نیمه ساختاریافته در چندین مرحله رفت و برگشتی با خبرگان (اساتید دانشگاه و مدیران گردشگری) بـه تعـداد
 18نفر ،مؤلفهها و شاخصهای آن استخراج و تعیین شد.
برای تدوین مدل توسعه گردشگری از چارچوبی بـا عنـوان چـارچوب جـامع تـدوین اسـتراتژی اعرابـی (اعرابـی)1385 ،
استفادهشده است .این چارچوب ،ابزارها و روشهایی را ارائه میکند که به شناسایی ابعاد ،مؤلفه ،شـاخصها ،اولویتهـا و
ارزیابی مدل تدوینشده کمک میکند ،این چارچوب دارای چهار مرحله :الف) شروع :در این مرحلـه بـه بیـان مأموریـت،
اهداف ،روش و چشمانداز پژوهش اشاره میشود .و چشمانداز نیز بازتاب آینده مطلوب اسـت .ب) مرحلـه ورودی :در ایـن
مرحله ،متغیرهای اصلی موردنیاز برای تدوین و طراحی مدل مورد شناسایی و طبقهبندی قرار میگیرند ،کار اصلی در ایـن
مرحله ،تدوین فرآیند و جداول اجرا پژوهش شامل ،طرح پژوهش ،جمعآوری ،تنظیم و تحلیل دادههـای محیطـی و سـایر
عوامل و متغیرهای مؤثر بر اهداف پژوهش است .چهبسا شناخت بیشتری در قلمرو تحقیق (داخل یا خارج سازمان) منجـر
به تغییراتی در مأموریت ،اهداف تحقیق و فرآیند اجرا و تحلیل دادهها میشود .اطالعاتی که در ایـن مرحلـه (ورودی) بـه
دست میآید ،مبنایی به دست میدهد که میتوان از مقایسه و با در نظر داشتن آنهـا گزینـهها و متغیرهـای مختلـف را
شناسایی و استحصار نمود .ج) مرحله تطبیق یا مقایسه :در مرحله مقایسه ،با توجه به اطالعات مرحلـه اول و بـا در نظـر
داشتن مأموریت ،اهداف ،چشمانداز و مجموع متغیرهای تحقیق ،شامل عوامل اصلی داخلی اعم از نقاط قوت و ضعفهای
کلیدی و استراتژیک و عوامل اصلی خارجی اعم از فرصتها و تهدیدات کلیدی و استراتژیک و بهویژه تحقیق و مطالعات
پیشینیان (پیشینه تحقیقی) ،با هم تطبیق و مقایسه داده میشود و در واقعبین آنهـا نـوعی تناسـب و تـوازن در عوامـل
داخلی و خارجی ایجاد میشود تا استراتژیهایی شناسایی شوند که در راستای تحقق اهداف تحقیق بکـار گرفتـه شـوند و
ابزار تطبیق و مقایسه در این تحقیق ،بهرهگیری از استراتژی داده بنیاد تعیین گردیده اسـت .د) مرحلـه تصـمیمگیری :در
مرحله آخر و با شناسایی استراتژی داده بنیاد و قابلیت اجرایی آن ،بـه شـیوهای عینـی و بـدون اعمـال نظـرات شخصـی
استراتژی نظریهپردازی داده بنیاد مورد قضاوت قرار میگیرد.
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نتیجهگیری
در این پژوهش ،مدل توسعه گردشگری ،با استفاده از راهبرد نظریه داده بنیاد تبیین شـد .هـدف از انجـام ایـن پـژوهش
شناخت دیدگاههای خبرگان در خصوص مقولههای تأثیر گزار بر توسعه گردشگری بـود .در قسـمت شـرای علـی ،چهـار
مقوله که شامل کیفیت درك شده ،ویژگیهای مقصد ،رضایت و واکنش رفتاری به دست آمد .فرهنگ افراد در مجاورت و
تعامل با گردشگران دچار تغییر میشود .مقوله محوری بهعنوان عنصر اصلی نیـز موردبررسـی قرارگرفتـه و تحـت شـش
مفهوم (کد نهایی) خلق ارزش ،غنیسازی خدمات ،راهنمای اتخاذ تصمیمات گردشگری ،جهـتگیری کلـی گردشـگری،
چندبعدی بودن مسائل و ابهام در پیامدهای اجرای سیاستها ،تدوین سیاستها توس مدیران ارشـد و سـه مقولـه خلـق
ارزش برای مشتریان ،سیاست گردشگری و مرجع تدوین و تصویب سیاسـتها طبقهبنـدی گردیـد .زمـانی ارزش مقصـد
گردشگری به حد باالیی میرسد که انگیزه گردشگران مانند اعتماد به مقصد و اشتیاق به مقصد گردشگری بیشتر باشـد.
بر اساس این نتایج ،ایجاد احساسات مثبت درباره مقصد بهگونهای که گردشگر خارجی احساس شوق و اشـتیاق بـه برنـد
داشته باشد ،به خلق ارزش مشترك میانجامد .ایجاد حس اعتماد و تعهد بهگونـهای کـه گردشـگر خـارجی اطمینـان و
احساس تعلقخاطر به مقصد داشته باشد ،عاملی مؤثر در خلق مشترك ارزش به شمار میرود.
بر اساس مدل ،توسعه گردشگری پدیدهای گسترده میباشد و با حوزههای مختلفی در ارتباط اسـت .لـذا در برنامـهریزی
برای ایجاد آن باید بهصورت سیستماتیک موضوع را از ابعاد مختلف موردبررسـی قـرار داد؛ بنـابراین ،خلـق ارزش بـرای
گردشگران ،نمیتواند شرط الزم و کافی برای توسعه گردشگری باشد و عالوه بر آن ،باید به سایر مباحـ توجـه داشـت،
ازجمله مرجع تدوین و تصویب سیاستها و سیاست گردشگری که موجب تسهیل و کمک به توسعه و رونق آن میگردد.
بر اساس یافتههای این مدل 5 ،مقوله محی جغرافیایی و فیزیکی ،محی سیاسی ،محی حقوقی ،محی حقوقی و محی
اقتصادی بهعنوان شرای زمینهای میباشند .از دیگر کدهای مستخرج بهعنوان شرای مداخلهگر جاذبـههای گردشـگری،
منابع انسانی ،زیرساختهای گردشگری ،تبلیغات و اطالعرسانی و منابع مالی میباشند .توسـعه فعالیـت توریسـتی منـوط
باانگیزه گردشگری غالباً منوط به جاذبههای متنوع طبیعـی ،فرهنگـی و تـاریخی اسـت؛ بنـابراین برنامـهریزی در جـذب
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توریسم نباید تکبعدی باشد ،چون برنامهریزی و سرمایهگذاری در جذب توریسم داخلی و خارجی میتواند اقتصـاد کشـور
را متحول سازد .خدمات اقامتی بهعنوان یکی از بخشهای بسیار پویای صنعت گردشـگری و مسـافرت اسـت و صـنعت
گردشگری نظام منسجمی است که الزم و ملزوم یکدیگر میباشند .بدین مفهوم که اسکان در اقامتگاههـا هـدف اصـلی
یک گردشگر نیست اما بدون فراهم بودن امکانات اقامتی و تأسیسات گردشگری رغبتی برای دیدار از یک جاذبـه ایجـاد
نمیشود؛ بنابراین اگر راهبردها بهدرستی اجرا شوند منجر به توسعه گردشگری خواهند شد .پیامدهای توسـعه گردشـگری
در چابهار شامل سودآوری بخش خصوصی ،توسعه شهری ،کاهش بیکاری ،توسعه گردشـگری ،افـزایش سـرمایه و رشـد
اقتصادی میباشند .نهایتاً ،پیامدهایی که از این فعالیتها به دست آمد را باید مورد رصد و بررسی قرار داد زیرا بـا بررسـی
پیامدها میتوان به نقاط ضعف و قوت پی برد و در جهت اصـالح و تقویـت و بهبـود آن گـام برداشـت؛ بنـابراین نتیجـه
میگیریم که مدیران صنعت گردشگری با بهرهگیری از عناصر شناساییشده توسعه گردشگری با استفاده از مدل ارائهشده
در این پژوهش ،به بررسی شکاف وضعیت مطلوب و وضعیت موجود در زمینـه توسـعه گردشـگری در چابهـار پرداختـه و
سپس اقدامات الزم را در جهت موانع و آسیبها به عملآورند تا بتوانند هدف نهایی توسعه گردشگری را محقق نمایند.
پیشنهادها
 -1تخصیص بودجه ویژه از سازمان مدیریت بودجه و برنامهریزی کشور جهت تجهیز و تقویت زیرساختهای حملونقـل
اعم از نوسازی ناوگان حملونقل جادهای و دریایی ،توسعه خطوط هوایی ،احداث شهرك فرودگاهی بینالمللـی و خطـوط
ریلی و اتصال شهرستان چابهار به شبکه ریلی کشور
 -2برگزاری سمینارها ،کنفرانس ،وبینار ،تبلیغات و اطالعرسانی از طریق شـبکههای تلویزیـونی مـاهوارهای در شـهرهای
مختلف داخل و خارج از کشور جهت شناساندن محی گردشگری (فیزیکی ،جغرافیایی ،فرهنگی) ،جاذبههای گردشـگری
طبیعی چابهار و همچنین معرفی بهعنوان کانون ورود و خروج گردشگران.
 -3از شخصیتهای مؤثر اقتصادی ،فرهنگی داخلی و خـارجی بـرای سـفر بـه چابهـار جهـت سـرمایهگذاری در بخـش
گردشگری دعوت شوند و تسهیالت مناسب بانکی پرداخت و سرمایه آنها بهوسیله نهادهای دولتی تضمین گردد.
تقدیر و تشکر
بنا به اظهار نویسنده مسئول ،این مقاله حامی مالی نداشته است.
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