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چکیده

گردشگري صنعتي است كه توسعه آن نيازمند آگاهي و شناخت كافي از مسائل و عوامل مؤثر اقتصاد يييييييي ،اجتماعي و فرهنگي است.
بدون آگاهي از امكانات موجود در هر منطقه ،امكان برنامهريزي و پيشبيني عل يم و ا صو يل وجود نخواهد دا شت .درواقع شناخت

توانهاي طبيعي ،اقتص دا يييي  ،اجتماعي و غيره در هرمنطقه ،به برنامهريز اين امكان را ميدهد تا براس  سا ووو وض ععع ع موجود و توانهاي
منطقه ،تو سعه و جهت آن را شنا سا يي كندددد.بنابراین در این را ستا جهت برر سی اثرات اقت صادی گرد شگری ساحلی بر تو سعه منطقهه،
نظرات شهروندان در خ صوص تو سعه فعالیت های گرد شگری در و ضعیت معی شت و زندگی شهروندان دیلمیییییییییییییی ،مورد پیمایش و
بررسی قرار گرفته است .روش تحقیق در این پیمایش توصیفی ـ تحلیلی است و جامعه آماری اینن تحقیق جمعیت 25730نفری بندر
ب شده ا ست...با ا ستنتاج
دیلم می با شد که از طریق محا سبه فرمول کوکراننن ،تعداد  378نفر به عنوان نمونه و به صورت ت صادفی انتخا بب
صیفی( نظیر جداول و نمودارهای تو صیفی وو  )...و
ل از پر س شنامههه ،روابط بین متغیرها از طریق آماره های تو ص
و تحلیل یافته های حا ص ل

آماره اس نومزآ( یطابنت     ،)Tبا اس افت د ازفا مرن یاه تیلباق زا ه رر ر SPSSمورد ارزیابی و تحلیل قرار گرفته اس قحت جیاتن .ت یق ناشن      

می دهد که وجود فعالیت های واب سته به گرد شگری ساحلی و انجام اقدامات واب سته به آن با تو سعه اقت صادی ممممممممممنطقه دارای ارتباطی

معنادار در س ططط طح  0.05و س یرادانعم حط     p= 000.0می باشد  . ...این رابطه معنادار به اندازه ای اس هک ت

ش بلغا

هههههه هروندان نقش

گردشگری و به ویژه گرشگری ساحلی را در توسعه اقتصادی و پایدار منطقه موثر می دانند.

واژگان کلیدی  :توسعه پایدار ،گردشگری ساحلی ،اثرات اقتصادی ،رضایتمندی شهروندان ،بندردیلم
 1این مقاله برگرفته از رساله دکتری آقای رضا درویشی به راهنمایی نویسنده دوم آقای دکتر محمد رضا رضایی و مشاوره نویسنده سوم آقای دکتر علی
شمس الدینی می باشد
( -2نویسنده مسئول)
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مقدمه
حی شهري زندگگی میکنند.
ع کثیري از گرد شگران در نوا ح
از لحاظ تاریخی ،گرد شگري مفهومی شهري ا ست و جم ععع
امروزه ص د يرگشدرگ تعن ر يناوارف هعسوت ناهج         یافته استتت و بسسسیاري از كش  اهرو ا  ز اا این رهیافت توانستهه هاند
وضعیت خویش را تا حد درخور توجهي بهبود بخشند و بسیاري از مشکالت خود از قبیل بیکاري ،پایین بودن سطح
درآمد ،سرانه و كمبود درآمد ارزي را پوشش دهند.
به دلیل اثرات چ شمگیر يي كه فعالیت هاي گرد شگر يي در اقت صاد مناطق پذیرنده گرد شگرانن بر جاي مي گذارد ،توجه
فراواني به این زمینه از فعالیت معطوف مي گردد .پیچیدگي و تراكم موجود در زندگي ششهري ،عده زیادي از مردم را
متوجه طبیعت مي كند و در این میان ،مناطقي كه داراي توانهاي طبیعي با ارزش تري باش ششند بیشتررر مورد توجه قرار
ل مي
ميگیرند .به این ترتیب جریانات گرد ششگري به منظور بهرهبرداري از آرامش و زیبایي طبیعت بدان سسمت شک ل
گیرد(.)Mahallati,2000,55
از مهمترین تحوالت اجتماعی ص پ ترو

ذذ ذیرفته در جوامع معاص رر ر ،توجه به اوقات فراغت به عنوان یکی از نیازهای

ا سا سسسی ،در زندگی تحت سسیطرە فناوری ا ست .در را ستااای چنین تحولی ،گرد شگرری نیز به عنوان یکی از ششیوه های
گذران اوقات فراغت مطرح بوده و تأثیر قابل توجهی بر محیط زیس تت ت انسا نن نی ،اقتص و دا م عع عیش تت ت جوامع برجای
مینهد .برر سسیهای علمی حاکی از آن ا ست کهه ،گرد شگرری در نوع خود به عنوان یکی از پرم صرفتررین صنایع در
ب میشود ،و به نظر میرسدد که در آینده نیز با همین شدت به روند رو به رشد خود
استفاده از منابع و انرژژی محسو ب
ادامه دهد .از سووی دیگر ،ساللها ا ست که دامنه گرد شگرری ،از میدان مح صور مکاننهای با ستانی به محیط طبیعی
رخت کش دنا هه ه ،و در این میان نقش س ناونع هب لحاو    یکی از مهمترین مقاص گشدرگ د رررر ری ،اهمیتی روزافزون یافته
است .بههطوریکه بر اساس آمار ووارقام سازمان جهانی گردشگری ،بیشترین مسافران جهان مربوط به بخش گردشگری
ساحلی است.
ن م سافران جهان مربوط به بخش گرد شگرررری
بهطوریکه بر ا ساس آمار وو ارقام سازمان جهانی گرد شگرری ،بی شتری ن
ل و گ ستردگگی حجم تقا ضا برای آن ،در کنار ساختار شکنندددە این محیطها
ساحلی ا ست .محبوبیت همی شگی سواح لل
سبب شده ا ست که برنامههههههریزان ،آگاهی فزایندهای ن سبت به تو سسسسعه پایدار در این مناطق دا شته با شندددد و به منظور
تمحیطی ،تالش
د ستیابی به گرد شگرری پایدار ،با هدف حفظ منافع اقت صادی ،ارتقاء گرد شگرری و حفظ منابع زی س ت
نمایند .نوارهای ساحلی از جمله ف ضاهایی ه ستنددکه غالبًاًا پیوند ناگ س ستننننی با حوزهها و مراکز شهرری اطراف خود
دارند .این نواحی ،مرکز تجمع بیشترین فعالیتهای انسانی شامل بازرگانی ،تجارت ،انرژی ،ماهیگیری ،سکونت و نیز
گردشگرری هستندد .به جهت وجود عوامل محدود کننده در یک لبه ساحلی ،که در فاصلهه باریکی میان خشککی و دریا
ت ،مقا صد گرد شگررری عمومًاًا تحت تأثیر ف شارهای م ضاعفی از فعالیتهای ان سانی واقع می شود ،و در
واقع شده ا س تت
پی آن آثار زیانباری بر کیفیت محیط برجای میماند .بنابراین ،ضرورت ارززیابی و نظارت بر روند تو سسعه کاربریها و
گس اعف شرت لل لیتها در لبه س حا لل لی ش ره ه اا ا ،بیش از پیش اهمیت مییابد .با توجه به این كه توس پ هع اا ایدار به عنوان
جریاني متداوم در تغییرات اقتص صص ادي ،اجتماعي -فرهنگي و محیطي براي افزایش و ترقي رفاه و خوش ينالوط يتخب   
مدت كل اجتماع تعریف مي شود.
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بنابراین باید توسعه گردشگري را ،زماني پایدار بنامیم كه مخرب نبوده و امکان حفظ منابع آب و خاک ،منابع ژنیتکي،
گیاهي و جانوري را براي آیندگان فراهم آورد .در واقع توریس مم م پایدار ،توریسم ييي اس  دناوتب هك ت در    یک محیط،
ت صدمهه نزند و تا بدان حد فعال با شدد كه به
درزماني نامحدود ادامه یابد و از نظر ان ساني و فیزیکي به محیط زی س ت
توسعه سایر فعالیتها و فرآیندهاي اجتماعي لطمهاي وارد نسازد(.)Butler,2000,29با توجه به تأثیر شگرف گردشگری
ی اقتصا ددد دی ،اجت ماععی و فرهنگی در جوامع امروز ،با ید نظری بل نددد و مددیریتی عال ما نهههه ،آ گا ها نه و با
در زمی نهه ها ی
برنامهریزی درست ،در جهت گسترش آن تالش کرده و آثار منفی آن را به حداقل برساند .بنابراین توجه به پيچيدگي
ط اقت صاد يي -اجتماعي و زي ست محيطي شهررر ،ميتواند
ها و گ ستردگي فعاليت هاي گرد شگري و اثرات آنها بر شراي ططط
بس مهارف ار يرهشرادياپ هعسوت يارب مزال ياهرت .دروآ

      دراین بین ش جو مخر یلع ملید یردنب ره و  هبذاج د ها   

وقابلیت های زیاد گرد شگری در سطح شهر ستاننننننن ،هنوز نتوان سته ا سسسست که از همه جنبه های آن به خوبی بهره مند
گردد اما زمینه های اثرگذاری رونق گرد شگری در منطقه برتو سعه و رونق فعالیت های مختلف شهر در حال شکل
ت ،بنابراین شنا سایی اثرات گرد شگری بر رونق و تو سعه شهر از نظر شهروندان به عنوان افرادی که در
گیری ا س ت
ارتباط م ستقیم با این پدیده جهانی ه ستند می تواند به عنوان ضرورتی ا سا سی در مدیریت تو سعه شهری بندر دیلم
مح سوب گردد .بنابراین مقاله حا ضر به برر سی اثرات مختلف تو سعه گرد شگری به ویژه گرد شگری ساحلی در بندر
دیلم پرداخته و سعی می نماید که در راستای این هدف به سواالت زیر که در کنار هد فف
ف تحقیق ،ساختار آن را شکل
می بخشد به سواالت زیر به گونه ای مناسب پاسخ بگوید که چه رابطهههههای بین گردشگری ساحلی و توسعه اقتصادی
در شهر بندری دیلم وجود دارد؟ و تاکنون گرد شگری و فعالیت های واب سته آن چه اثراتی بر و ضعیت اقت صادی؛
اجتماعی ،و محیط زیستی در این شهر ساحلی داشته است؟
در خصوص موضوع مورد بررسی نیز تاکنون نیز محققان متعددي به مطالعه پیرامون تاثیرات گردش ـگري و اثرات آن
برتو سعهه اقت صادی در سطح مناطق مختلف پرداخته اند که در ادامه به برخی از مهمترین آنها ا شاره می گرددKhani.....

در س لا    1389در مقاله ای تحت عنوان به کارگیری مدل ریاض ضض ی در س  شجن

مم میزان موفقیت گردش قطانم رد نارگ   

جغرافیایی ،مطالعه موردی شهر بو شهر به اااین نتیجه ر سسیده ا ست که گرد شگررری به عنوان صنعتی نوپا در سال های
اخیر تأثیرات زیادی بر و ضععیت اقت صادی ،اجتماعی و فرهنگی جهان دا شته ا س تت
ت .در سال Zarabi&Eslami ،1390
ت محیطی تو سعهه گرد شگرری در م شککین شههر به این نتیجه
ی تاثیر اقت صادی ،اجتماعی – فرهنگی و زی س ت
بابرر س ی
ر سسیدند که ،تو سعه گرد شگررری در شهر ستان م شککککین شهر آثار نامطلوبی را در محیط زی س ت
ت به وجود آورده ا ست اما
ی شهروندان م شکین شهری چ شم
با این وجود نمی توان از اثرات تو سعه گرد شگری بر تو سعه اقت صادی و اجتماع ییییی
پوش یقحت جیاتن .درک ی ققق( )Ebraimnai et al,2014با عنوان ارزیابی نقش گردشگ رر ری شه رر ری درتوس هع    اقتصا دد دی
محیطی شهر بابل سررر ن شان می دهد که گرد شگرری در زمینه اقت صادی ،تأثیر درخور توجهی دارد و عالوه بر ا شتغالزایی
و درآمدزایی ،سبب باال رفتن قیمت ها و سوداگرری زمین شده ا ست .بنابرااااین ،با برنامه ریزی ا صوللی و تالش برای
ا ستفادٔۀە بهینه از ورود گرد شگرانن ،می توان و ضععیت اقت صادی و بهتبع آن ،و ضععیت زی ستمم حیطی و کالبدی شهر را
بهبود بخشید.
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در تحقیقی دیگر Motie & Azadiدر سال  2014با عنوان ارزیابی اثرات اقت صاد گرد ششششگری از دیدگاه جامعه میزبان
در تفرجگاه
بند ارومیه به این نتیجه ر سسید که گرد شگرری برای ساکنان محلی تأثیرات مثبتی همچون ایجاد ا شتغالل برای جوانان و
افزایش درآمد و آثار منفی مانند افزایش قیمت زمین را به دنبال داشته است Kim .در سال  2002در مطالعات خود به
ص های عینی کیفیت زندگی ساکنان محلی نظیر
این نتیجه ر سسیده ا ست کهه تو سععه گرد شگرری تأثیرات مثبتی بر شاخ ص
سالمتی ،تفریح ،خدمات ،و میزان فروش و کاهش سطح فقر داشته است.
گردش  زا نارگ دد دیرباز به مناطق سحا لل لی توجه داشتهه ه اند ،زیرا محدوده های سحا لل لی تلفیقی زیبا از دریا و سحا لل ل و
محیطی آرام بخش به وجود آورده اس تت ت( .)BaykMohammadi,2007 :51درنظرگرفتن تنوع کیفی طبقات اجتماعی
در اینگونه گردشگرر ری و مهیاکردن زمینة فعالیتهای تفریحی مربوطه ،بهرهبرداری پایدار از منابع سسساحلی را توسهع   
می دهد ( )Papoliyazdi,2008 :54در واقع س حاو لل ل و مناطق وابس  هب هت دد دریا برای آفتابگرفتن ،شناا ا ،قایقساو رر ری،
موجس او رر ری ،اس کک کی روی آب ،پرواز در هوا ،غواص صص ی ،ورزشهای ماهیگیری و س اا ایر فعالیتهای آبی تفریحی،
جاذبههای اصلی در بسیاری از نقاط جهان هستند.
این جاذ بههه ها میتوان ندد هم گردش هرگ ااا ایی با گرایش عام که اس فت و تحارت ررر ررررریح را جس وت ججج جو میک ندد و هم
ص را که در ف عاللل یتهایی مان ند غواص صصصصص ی و ماههیگیری ش  تکر ممم می کن ندد جذب کن نددد
گردش هرگ ااا ایی با گرایش خا ص
( .)Zargham Brojeni,2011:168مفهوم گردش لحاس یرگ یییییی ی ،طیف کاملی از گردش رگ ییی ی ،فراغت وفعالیت های
تفریحی را که در نواحی س و یلحا

آ بب بهای نزدیک س هد یم یور لحاو د ار     در بر می گیرد( Mosavi et al,2016

ی خاص،
 .):25سواحل عالوه بر جذابیت های که به خودی خود دارد ،ممکن ا ست به دلیل برخورداری از یک ویژگ ی
از سایر عوارض مشابه متمایز شود.
در حقیقت منابع طبيعي و فرهنگي كه پايه و ا ساس گرد شگري و تفرج را در ساحل شكل مي دهنددددددد ،شامل م سسسسائل
ن شناس ـي و خ ـا كككك ،اقل ـيمم ،ويژگيه ـاي ت ـااااريخي از
عمده ای نظیر آب و آبزيان ،پوشش گياهي ،توپوگرافي زم ـي ن
ويژگي هـ داژـن يا ييييي  ،اطالعـ و تا

ـهامنهار اااا ا ،فعاليـ نامتخاـس ياـه ت ييييييي  ،صنعت و تأسيسات (& Keshavari

 )Taymori, 2011, 77گرد شگري و تفرج در نواحي ساحل ييي ،داراي جايگاهي ا ست كه در چهار زير منطقه مواززي با
ساحل قرار دارد :
 oمنطقه آب های ساحلی
ی1دريا يي اكولوژ يكي نزد كي
منطقه آب های ساحل ی

ساح ل
ل ،از فالت قاره شروع مي شود و تا ساحل ادامه دارد .اين

منطقه غني ترين منطقه براي ماهيگيري ا ست و غالبًاًا شامل صخره ها و ستوننننننهاي سنگي جالب توجه مي با شد .اي ن
ن
قسمت براي سفر به جزاير نزد كي

نيز مورد استفاده قرار مي گيرد منطقه ساحل هم محدوده اي از دريا و هم محدوده

اي از خش يك را در بر مي گيرد .بخصوص اگر گسترده و شني باشدددددد ،بسياري از باز ييها و ورزشهاي آبي گروهي را
حمايت مي كند.
neritic

1
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شکل 1نحوه قرارگيري پالژها و برخورداري از منظره دريا
source,Karimi,2010

 oمنطقه ساحل
ل1هم محدوده اي از دريا و هم محدوده اي از خ ش يك را در بر مي گيرد .بخ صوص اگر گ سترده و شني
منطقه ساح ل
باشد ،بسياري از بازيها و ورزشهاي آبي گروهي را حمايت مي كند.

شکل : 2قسمت های مختلف بخش های ساحلی
source,Karimi,2010

Beach

1
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 oنطقه پهنه كرانه اي
منطقه کرانه ای1به ناحيه پ شت منطقه ساحل اطالق مي شود و ب سياري از تفريحات دريا يي را حمايت مي كند ......مانند
چادر زدن ،پ كي

ن كي

و گردش بيرون ش اكم يخرب رد .ره نن نها ،اين منطقه هتلها و برخي مش م رب رد ار لغا ييي گيرد.

چشم انداز مهم اين منطقه منظره درياست.
 oمنطقه پس كرانه
ارا ضي پ شت مناطق ساحلي عمومًاًا شامل مناطقي ا ست كه خدماتي را براي فعاليتهاي تفريحي در بر م ييييييي گيرد .منظره
ساحلي توسط پستي ها و بلندي ها و پوشش گياهي شكل گرفته است(.)Karimi,2010,8
چند نوع فعاليت ساختاري وجود دارد كه بر تغ يي ر فيز يكي خط ساحلي تأثير مي گذارد و شامل خانه ساااااازي ،تو سعه
صنعت يي ،بنادر ،م سيرهاي ك شتيران ييي ،خاكريزها ،گذرگاههاي خ شك يي ،ديوارهاي دريا ،موج شكنها ،پروژه هاي ا ستوار
نها و ساح ل
سازي ش نن
ل ،موانع نگهارنده طوفان هاي دريا يي و امواج و غيره مي شود( .)Bostwick,2000 : 90سسواحل
از دير باز نقش غير قابل جانشيني در اقتصاد و توسعه تمدن ها دارا بوده ،بعنوان مدخل ورود به دريا در سراسر جهان
منابعي جهت تغذيه ،حمل و نقل ،دس ب جرفت و يژرنا هب يسرت ر زفا زور رامش يا و نننننن نن مردم فراهم آورده اند .چنين
ويژگي ها يي

سبب تمركز ان سان و مجموعه خدماتي واب سته به آن در كرانه درياها گرديده ا ست و تو سعهههههههه اين روند

ف ضاي اين ناحيه ساحلي را متحول ساخته به تدريج ا شكال طبيعي و زي ستگاههههههههه هاي منح صر بفرد ،جاي خود را به
ف عال يت هاي بش يم ير

نهد د هك 

ره

كي هب

يفلتخم ياه هدنيالآ يوحن     را به ناح يهههه س و ايرد و يلحا ا در     مي

كنندِ(.)DanehKar,1999:28
 گردشگری پایدار در نواحی ساحلیت ابزارهای حمل ونقل و تو سععه
از نیمه قرن بی ستمم به بعد ،عواملی مانند جهانی شدنن ،تو سعهه سرمایه داری ،پی شرف ت
ارتباطات تکنولوژیکی به تو سسعه صنعت گرد شگررری منجر شده ا س تت
ت()WTO,2004,20و امروزه گرد شگرری ،سومین
ت اقت صادی در جهان شناخته می شود( .)Oila et al 2012: 569با شروع قرن بي ست و كي ممم ،صنعت گرد شگري
صن ع ت
به يكي از پردرآمدترين صنايع دنيا تبديل شد؛ به گونه اي كه رقابت چ شمگيري در ميانننن ب سياري از ك شورهاي جهان
براي جذب گردشگران به چشم مي خورد.
صادي و
همچنين گرد شگري به عنوان صنعتي پويا و با ويژگي هاي منح صربهههههه فرد ،بخش مهمي از فعاليت هاي اقت ص
توليدي ك شورهاي تو سعهههه يافته و در حال تو سعه را به خود اخت صاص داده ا ست و اين در حال ييييي ا ست كه صننننعت
گردشگري به عنوان فعاليتي كه در دنياي امروزي توان اثرگذاري بر فرايند توسعه ي متوازن و خردورزانه را در تمامي
دنيا به نمايش مي گذارد و به عنوان ركن اصلي توسعه ي پايدار ياد مي كنند.
به ع بارت ديگررر ،اهم يت ص ر نآ نانادداصتقا هك يرگشدرگ تعن ا اا اااااا ااااااا س ص نيمو ن د يم ايند گرزب تع ا نن دد د ددد ددددد،
( .)Mcool,1995,23به اندازه اي است كه هر كشور ييي علي رغم ميزان سطح توسعه اي كه دارددد ،خواهان اثرات مثبت
Shoreland

1
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آن اعم از تو سعه اقت صاد ييي ،ارتقا ارتباطات و صلح بين الملل يي ،بهبود ا ستاندارد زندگي ،حفاظت از ميراث فرهنگي و
 ...است (.)HajiNejad et al,2015:21

شکل  : 3ابعاد اصلی توسعه پایدار
(Source, DavariNezhad et al.2014

شکل : 4تعامل ذينفعان در ارتباط با توسعه گردشگري
Source, Novrozi&Badri,2016

مو ضوعع دیگری که در برنامهریزی برای نواحی ساحلی ب سسیار اهمیت دارد ،ارتقاء کیفیت گرد شگرری در چهارچوب
اهداف توسعه پایدار است .نتایج حاصل از مطالعات تجربی نشان داده است که در صورت توجه به اصول گردشگری
پایدار ،گردشگ رر ری آثار مثبتی بر محیط برجای خواهدگذاش تت ت( .)European Communities,2000,14گردشگ رر ری
پایدار به نوعی از گردشگری اشاره دارد که به مدیریت تمامی منابع منجر می شود() Nori&Khorasani,2013,34؛ به
ت محیطی و نظام های
ت محیطی ،تنوع عوامل زی س ت
ششیوه ای که ضمن رعایت شئونات فرهنگگی ،فرآیندهای زی س ت
ص هایی را تعریف نمود که از طریق آنها بتوان میزان پایداری
حمایتی زندگی حفظ شود .برای این منظور باید شاخ ص
گرد شگرری را ارزیابی کرد) .(Ranjbarn& Zahedi ,2010,81باتوجه به مواردی که بیان گردید گرد شگری در تو سعه
اقت صادی ـ متجا  ااا اعی ،کالبدی و زی ست محیطی مناطق مختلف اثرات زیادی می تواند دا شته با شد که در ادامه و در
قالب جدول زیر به مهمترین آنها اشاره می گردد:
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جدول : 1اثرات گردشگری برابعاد مختلف اقتصادی ،اجتماعی ـ فرهنگی و فیزیکی ـ محیطی
ب ع د اث ر گ ذ ا ری

نوع اثر

اقتصادی

ایجاد بازارهای نو برای فروش محصوالت داخلی.
برابری فرصتهای شغلی در جامعه
افزایش عرضه نیروی کار

افزایش کیفیت معاش ,گسترش صادرات پنهان
اشتغالزایی و افزایش درآمدهای عمومی.
اجتماعی ـ فرهنگی

جذب جمعیت
ٔە
سرزندگی و شادابی عمومی بر اثر حضور گستردٔۀە گردشگران
ارتقای کیفیت زندگی ساکنان

تقویت غرور جامعٔۀۀە میزبان و روحیٔۀۀە همبستگی
جلوگیری از از بین رفتن ارزشها و سنتهای محلی
بهبود آگاهی ساکنان
احیای هنرها و سنتهای دستی و محلی
فیزیکی ـ محیطی

توسعه تسهیالت جدید و زیرساختهای شهری
محافظت از میراث باستانی
نوسازی و مرمت ساختمانها و سایتهای تاریخی موجود
تغییر نوع استفاده از ساختمانهای قدیمی براساس نیازهای جدید
توجه به پاکیزگی سایتهای گردشگری
افزایش آگاهی ساکنان از محیط طبیعی و فرهنگ

Sourse:Shahabian,2010, Hall & Page, 2001

صیفی  -تحلیلی میبا شد؛ داده ها و اطالعات مورد نیاز
روش پژوهش :روش پژوهش در این تحقیق به صورت تو صصص
ازطریق روشهای کتابخانهای (بررسی کتاب ها ،گزارش ها ،طرح ها ،سالنامههای آماری)ومیدانی (مشاهده ،پرسشنامه
وم صاحبهه) گردآوری شده ا س ت
ت .جهت تحلیل داده های کمی و کیفی نیز از نرم افزارهای آماری  Excelو  SPSSو
ترس سس یم نقش هه ه محدوده مورد مطالعه از نرم افزار Arc Gisاس تسا هدش هدافت  ... ......جامعه آماری این پژوهش تمامی
شهروندان  25730نفر بندر دیلم می با شد .با ا ستفاده از محا سبات فرمول کوکران از بین جمعیت شهری بندر دیلم
ن شهروندان این شهر و به صورت
تعداد نمونه های الزم که  378پر س شنامه می با شد به صورت ت صادفی از بی ننننننننن
تصادفی از بخش های مختلف شهر انتخاب شده است.
که در این فرمول :

فرمول شماره  1محاسبه کوکران }𝑝𝑝𝑝𝑝𝑛𝑛 = (𝑡𝑡2𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝)/{(𝑁𝑁 − 1)𝑑𝑑2 + 𝑡𝑡2

 -حرف  tآماره استاندارد توزیع نرمال می باشد که در سطح اطمینان  ۹۵%برابر با  ۱٫۹۶است.

 N -حجم جامعه آماری است که بیانگر تمامی جمعیت شهروندان دیلمی می باشد.

 P -احتمال موفقیت در انجام نمونه گیری یا احتمال وجود صفت می باشد که برابر 0.95در نظر گرفته می شود.

ت یا احتمال عدم وجود صفت در نمونه گیری اعالم می کنند .است که در اکثر مواقع محققین از
  Qاحتمال شکس تتروش احتمالی استفاده کرده و مقدار  pو  qرا در پژوهش خود  ۰٫۵اعالم می کنند.

  dاحتمال خطای اندازه گیری ا ست که معموال بین  ۰٫۰۸و  ۰٫۰۵متغیر می با شد و محقق ب سته به اینکه تمایل بهانتخاب اندازه نمونه کم یا زیاد دا شته با شدددد ،مقدار  dرا تغییر می دهد .در این تحقیق برابر  0.05در نظر گرفته شده
است.
محدوده مورد مطالعه
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بندر دیلم در طول جغرافیایی  ۵۰درجه و  ۹دقیقه و عرض جغرافیایی  ۳۰درجه و  ۳دقیقه و ارتفاع  ۱۰متری از سطح
دریا قرار دارد .این بندر در 199کیلومتری ش زرم کیدزن و رهشوب ردنب یبرغ لام
و کهگیلویه و بویراحمد , ,و فارس در س ارق سراف جیلخ لحا ر و بآ .دراد 
بندر دیلم آریایی نژادند و زبان ُلُلری را با لیراوی ص م تبح

م سا کرتش تا نننننننن نننهای خوزس ات نن ن
و مرگ ملید یاوه

یلاها .تسا بوطرم     

یی یکنند .در ماه های آذر ،دی و بهمن آب و هوای این بندر

نسبتًاًا سرد و بقیه سال هوائی گرم و مرطوب دارد .شهرستان دیلم دارای دو بخش مرکزی و امام حسن است.

شکل  : 5موقعیت سیاسی و جغرافیایی شهرستان دیلم در استان بوشهر

ی شود .همچنین تأ سی سات مهم گازی در رو ستای
امام ح سن دیلم از مراکز عمده فالت قاره و بحرکان مح سوب م ییی
سیاهمکان دیلم نقش مهمی در صنعت نفت و گاز داردددد(.)Statistical Yearbook of Bushehr Province,2016,15
قالعاده زیبا و م شرف به دریای خلیج
ت  ۶۰هکتار ارا ضی جنگلی بکر و فو ق
منطقه گرد شگری و تفریحی حماد ،و سع ت
فارس ،خورهای متعدد و زیبا ،سواحل شنی و نرم از جاذبه های گردشگری این منطقه می باشد.
به صورت کلی شهر ستان دیلم دارای جاذبه های زیادی در زمینه جذب گرد شگران می با شد که می توان با برنامه
ریزی مناسب گردشگران بیشتری را برای دیدن وبازدید از آنها دعوت کرد و از ورود سرمایه های تجمع یافته در این
زمینه برای تو سعه اقت صادی و اجتماعی منطقه به خوبی ا ستفاده کرد .این جاذبه ها با د سته بندی در قالب سه گروه
ی ،جاذبه های طبیعی ،فرهنگی ـ یاه هبذاج و یخیرات 
ا صل ی

ز تیلباق تخاسناسنا ی دهاوخ هقطنم هعسوت رد یدا     

داشت .مهمترین جاذبه های گردشگری این منطقه در قالب نمودار زیر نشان داده شده است:
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شکل  :6منابع و جاذبه های گردشگری بندر دیلم منبع :یافته های تحقیق

سواحل ماسه ای و خورهای زیبا

نمونه ای از لنج های قدیمی
شکل  : 7نمونه هایی از جاذبه های گردشگری ساحلی بندر دیلم منبع :یافته های تحقیق

یافتهها و بحث
همانطور که بیان گردید در راس یزراو یسررب یات ا یرگشدرگ تارثا صوصخ رد نادنورهش تارظن یب

هژیو هب و

  

    

گرد شگری ساحللللی در تو سعه اقت صادی منطقهههه ،پس از برر سی های کتابخانه ای ومرور ا سناد و منابع اطالعاتی در
ط ،نسبتًاًازیاد وزیاد)
ی ،پرسشنامه ای در قالب طیف لیکرتی  5تایی (کم ،نسبتًاًا کمم ،متوس ط
خصوص موضوع مورد بررس ییی
تهیه و به صورت ت صادفی از شهروندان خوا سته شده ا ست که تکمیل نمایند .جااااااااااامعه آماری تحقیق حا ضر را کلیه
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شهروندان شهر تشکیل داده که براساس فرمول کوکران تعداد نمونه های مورد نیاز از جمعیت  25730نفری این شهر
در سال  ،1395حدود  378پر س شنامه تعیین شده ا ست که به صورت ت صادفی و در محالت مختلف شهری توزیع و
ب دو بخش ا صلی برر سی نتایج تو صیفی و بخش ا ستنتاجی به تحلیل یافته ها
تکمیل شده ا ست .در ادامه و در قال ببب
پرداخته خواهد شد.
یافته های توصیفی
یافته های تو صیفی ن شان می دهد که از نظرو ضعیت سنی بی شترین تعداد پا سخگویان به سواالت پر س شنامه که در
مجموع  378نفر بوده اند در رده سنی کمتر از  30سال بوده اند که در مجموع حدود  32در صد را به خود اخت صاص
داده اند.کمترین رده سنی که در این بررسی مورد پرسش قرار گرفته اند ،در رده سنی بیشتر از  50سال قرار داشته اند
که در مجموع حدود  66نفر را ش رد .تسا هدش لما ب نادنورهش تارظن ذخا ا یاه تیلاعف هبلغ هب هجوت

 نادرم در

  

جامعه شهری دیلم ،بیشترین تعداد را مردان با حدود  61درصد پرسش شوندگان به خود اختصاص داده است.این در
حالی است که نسبت زنان در تکمیل پرسشنامه ها حدود  39درصد می باشد.

شکل  :8وضعیت سنی و جنسی پاسخگویان به پرسشنامه های تدوین شده
منبع :یافته های تحقیق

برر سی و ضعیت تتتح صیالت و دانش آکادمیک پر سش شوندگان ن شان می دهد کهههههه ،کمتر از  10در صد از افراد دارای
تح صیالت زیردیپلم و حدود 18در صد تح صیالت دیپلم و مابقی دارای مدارک تح صیلی لی سانس وباالتر بوده اند به
نسبت قابل توجه می باشد.

شکل  :9وضعیت سطح تحصیالت و ارتباط شغلی شهروندان به فعالیت های گردشگری برحسب درصد
منبع :یافته های تحقیق
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یکی دیگر از سواالتی که دردر بخش یافته های توصیفی از پرسش شوندگان پرسیده شده بود ،وضعیت ارتباط شغلی
افراد با فعالیت های مربوط به گرد شگری در این ناحیه می با شدددد ،از بین افراد تنها حدود  7.1در صد دارای م شااااغلی
مرتبط با تو سعه فعالیت های گرد شگری می با شند.بی شتر از  50در صد از افراد جامعه دارای م شاغلی نامرتبط با زمینه
های گردشگری منطقه می باشند.
-

یافته های استنتاجی از تحلیل پرسشنامه

ازآنجائی که مقوله توس د یرگشدرگ هع ر دوخ فلتخم داعبا 

وافتم تارثا ت اقتراو هعسوت رب ی یییییی ی ش نالک یاه صخا   

اقت صادی چه در سطح منطقه ای و ناحیه ای دارد و می تواند به ا شکال مختلف تو سعه اقت صادی منطقه را تحت تاثیر
فراردهد ودر نهایت نیز خود از آن متاثر شود ،بنابراین با طراحی مجموعه ای مولفه ها وگویه های مختلف سعی شده
ا ست که از نظر شهروندان به عنوان افررررادی که به صورت م ستقیم با این پدیده و اثرات آن درگیر بوده و در سود یا
مضرر نور یم رامش هب عفنیذ نآ تا دد ددد ،تاثیرات اش هیحان یداصتقا هعسوت رب یرگشدرگ فلتخم یاه هنوک و لاک     
بندری دیلم بررسی وتحلیل گردد.
در این راس جم ات م و لماوع هعو
ش فیط بلاق رد نادنوره   

 هفلوم ه  اب ریز یا ا  هدافتس ا ی ز ا هتف      های توصفیی یلحت  لی ب هبحاصمو طبترم دانسا  ا       

 5تایی زیر تدوین و نظرات ش وصخ رد نادنوره ص ریثات  ا هعسوت رب اهنآ زا کیره ت       

اقتصادی ناحیه بندری دیلم مشخص گردد.

شکل  : 10نقش گردشگری در توسعه اقتصادی بندر دیلم

نتایج ارزیابی و آزمون فرضیه (به نظر می رسد که گردشگری ساحلی در توسعه اقتصادی بندر دیلم نفش دارد)
برای برر سی و ضعیت تاثیرات تو سعه گرد شگری ساحلی و ارزیابی فر ضیه تحقیق مبنی بر تاثیر دا شتن گرد شگری
ساحلی در توسعه اقتصادی بندر دیلمممم ،از آزمون آماری  Tتک نمونه ای استفاده شده است .بنابراین  H0بیانگر حالتی
ا ست که در آن از نظر شهروندان دیلمی تو سعه فعالیت های گرد شگری ساحلی هیچ تاثیر در تو سغه اقت صادی شهر
ندا شته ا ست و یا ندارد .این در حالی ا ست کههههه H1درفر ضیه تحقیق ن شان می دهد که تو سعه گرد شگری در تو سعه
اقتصادی شهرنقش به سزایی دارد.
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باتوجه به نتایج تحلیلی این آزمون که به کمک نرم افزار آماری  SPSSانجام ش حطس هک تسا هد
 sig=0/000نش هد یم نا د و 

ربارب ار یرادانعم      

ریگ هزادنا یاطخ ی ار      0.05محاس تسا هدش هب هکنیا تلع هب تفگ ناوت یم

حطس   

     

ت ،پس در این تحقیق آزمون  H0که بیانگر عدم تاثیر
معناداری آزمون انجام شده کمتر از خطای اندازه گیری بوده اس تت
تو سعه فعالیت های گرد شگری بر تو سعه اقت صادی بندر دیلم از نظر شهروندان می با شد رد می شودددددددد ،این نتایج ن شان
می دهد که از نظر شهروندان دیلمی تو سعه فعالیت های گرد شگری در تو سعه اقت صادی این شهر نقش دا شته و می
تواند باعث افزایش درآمد و مزیت های ش ره وو وندانش گردد .در ادامه میانگین مجموع پاس  نادنورهش خ د رد یملی

  

خ صوص تاثیر گرد شگری برتو سعه اقت صادی شهر در مقای سه با میانگین مورد انتظار از انجام تحلیل بیان ن شان داده
شده است:
جدول  : 2نتایج آزمون Tتک نمونه ای در آزمون مولفه های توسعه اقتصادی در اثر گردشگری
شماره

مولفه های اقتصادی

1

باعث توجه به صنایع دستی ورشد تولیدات آن شده است

2

باعث ایجاد اشتغال و کاهش بی کاری

3

باعث ارتقای شاخص های کیفیت زندگی منطقه شده است

4

باعث تشویق سرمایه گذارن داخلی و خارجی می باشد

5

باعث افزایش درآمد شده است

6

باعث توسعه و ارتقای شاخص های موثر در ارائه خدمات عمومی شده

7

باعث افزایش زیرساخت های ارتباطی

8

باعث افزایش تقاضا برای محصوالت تولیدی منطقه شده است

9

افزایش قیمت زمین و مسکن به واسطه وجود تقاضای ییشتر

T

sig

22/35

0/000

4/04

21/25

0/000

3/79

18/34

0/000

3/6

17/05

0/000

3/22

14/15

0/000

3/11

11/95

0/000

3/01

9/84

0/000

2/83

7/47

0/000

2/54

4/19

0/000

میانگین

4/19

منبع :یافته های تحقیق

شکل  : 11تاثیرتوسعه فعالیت های گردشگری به ویژه گردشگری ساحلی بر مولفه های توسعه اقتصادی در بندردیلم
منبع :یافته های تحقیق

نتیجهگیری
همانطور که بیان گردید امروزه گرد شگری پیکره ا صلی اقت صاد برخی از ک شورها را ت شکیل می دهد ووووووو به عنوان مولد
اقت صادی و ا شتغالزای یی
ی و پی شران تو سعه در نواحی مختلف به کار می روددد .گرد شگري پايدار ن شات گرفته از تو سعه
پايدار است و به دليل نقشی که گردشگري ميتوان ـد در اي ـن زمين ـه در كش ـورها يي مانن ـد اي ـران ايف ـا نماي ـدددددددددد ،توجه
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ی ،یکی از ضرورت های گرد شگری پایدار در ک شور می با شددددددد.با شروع قرن جدید و
به ملزومات ارتقای گرد شگر ی
توجه به منافعی که این صنعت در راستای توسعه اقتصادی و اجتماعی مناطق ومحالت مختلف می تواند داااااشته با شد
این مو ضوع بی شتر مورد توجه قرار گرفت .این صنعت در صورتی به خوبی مدیریت شود نه تنها می تواند اقدامی در
را ستای ارتقای شاخص های کیفی محیط زی ست ک شورها و مناطق مختلف آنها گردد بلکه به عنوان یکی از پایه های
ا صلی د ستیابی به تو سعه ای پایداررررر ،متوازن و متعادل در نظام سکونتگاهی و فعالیتی آنها نیز به کار رود .در را ستای
د ستیابی به هدف تحقیق مبنی بر چگونگی تاثیرتو سعه گرد شگری به ویژه گرد شگری ساحلی در تو سعه اقت صادی
بندر دیلم از نظر شهروندانن ،مجموعه از پر سش های ا سا سی که بتواند مولفه های تغییرات اقت صادی در سطح منطقه
با شد و به ضوح مردم بومی آن را دیده و درک نموده با شندددددد ،در قالب پر س شنامه ای که در دوبخش سواالت کلی
مربوط به پرسش شوندگان و سواالت اختصاصی که نظر آنها را در مورد وضعیت گردشگری منطقه جویا می گردیددددددد،
طراحی شد .با ا ستفاده از فرمول کوکران وجمعیت  25730نفری بندر دیلم م شخص گردید که تعداد  378پر س شنامه
باید در سطح محالت توزیع گردد .سواالت در قالب طیف لیکرتی  5تایی (از کم تا خیلی زیاد) دسته بندی شده و به
صورت تصادفی از شهروندان نظر خواهی گردیده است.
شرایط سنی پا سخگویان ن شان می دهد که حدود 32در صد در رده سنی زیر سنی  30سال بوده اند که عمومًاًا از بین
دان شجویان دارای تح صیالت تکمیلی و در بین ر شته هایی که به نوعی با مو ضوع بی شتر در ارتباط ه ستند انتخاب
شده ا ست .کمترین رده سنی افراد در گروه باالی  50سال سن م شاهده گردید که در مجموع حدود  66نفر را شامل
می گردید .و ضعیت جن سی نیز در بیییین افرادی که مورد پر سش و نظرخواهی قرار گرفته اندد ،ن شان از و ضعیت 61
درصدی مردان نسبت به حضور  39درصدی زنان در بین افراد دارد.
جهت آزمون فرض یقحت هی ق د یرگشدرگ یاه تیلاعف ریثات رب ینبم  ر  ردنب یداصتقا هعسوت  دیل مممممممم م ،از تحلیل آزمون
ت آمده نشان از رد نظریه  H0مبنی بر عدم تاثیر توسعه فعالیت های گردشگری
Tمستقل استفاده گردید که نتایج بدس تتت
از نظر شهروندان به نفع نظریه  H1مبنی بر تاثیر زیاد تو سعه فعالیت های گرد شگری به ویژه گرد شگری ساحلی در
تو سعه اقت صادی بندر دیلم دارد .نتایج این آزمون که با ا ستفاده از قابلیت های آماری نرم اففففففزار SPSSصورت گرفته
ا ست ن شان داد که سطح معناداری برابر  sgi=0/000وخطای اندازه گیری برابر  0.05محا سبه شده ا ست .در حقیقت
کمتر بودن مقدار سطح معناداری از خطای اندازه گیری اشده فرضیه تحقیق اثبات می گردد.
براین ا ساس شهروندان دیلمی معتقدند که فعالیت های تو سعه گردددد شگری به ویژه با توجه به قابلیت های ن سبتًاًا زیاد
این ناحیه در زمینه س صتقا هعسوت رد یدایز تاریثات دناوت یم یبوخ هب لحاو ا هقطنم ید

را عبت هب و ت صخاش یاق

      

های کیفیت زندگی اجتماعی در این منطقه با شد .رونق فعالیت های گرد شگری در این منطقههه ،با تاثیراتی که در زمینه
ت ،باعث کاهش نرخ بی کاری جوانان و افزایش درامد متو سط خانوارهای
افزایش فر صت های شغلی ایجاد کرده ا س تتت
س  نیا رد نکا ن وص رد و هدش یحاو ر یدم ت ر  همانرب و تی ر بسانم یزی

دهاوخ زین رتشیب .دش

دورو شیازفا       

    

ی ،داخلی ک شور و سرمایه گذذذاران خارجی فراهم می کند .این
گرد شگران زمینه های سرمایه گذاری برای افرادی بوم یی
مو ضوع در صورتی که به خوبی مدیریت گرددددد ،زمینه های ر شد و شکوفایی بی شتر این منطقه را فراهم خواهد کرد
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    و ب هتسبا ه یاقترا

 چراکه تامین س دیلوت یاه تیلاعف زا یرایسب یاهزاین شیپ زا یکی هیامر ی و فلتخم یا هنیمز رد
.وضعیت گردشکری در منطقه به شمار می رود

باتوجه به اینکه افزایش گردشگران برای منطقه نفع به دنبال خواهد و مردم محلی شاید به اندازه هیچ صنعتی دیگر به
 بنابراین این مسئله باعث،اندازه گردشگری و توسعه فعالیت های وابسته به آن از فواید ایجاد شده منتفع نخواهند شد
ایجاد انگیزه های م شارکت شهروننندان در امر برنامه ریزی و مراقبت از منابع تولیدی و اقت صادی خواهد گردید که در
 اهمیت این مو ضوع به حدی ا ست که پایداری ر شد واقت صادی آینده یک منطقه یا.خدمت جامعه قرار گرفته ا ست
.ناحیه را به شدت تحت تاثیر مستقیم خود قرار خواهد داد
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