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چکیده
گردشگري صنعتي است كه توسعه آن نيازمند آگاهي و شناخت كافي از مسائل و عوامل مؤثر اقتصادي ،اجتماعي و فرهنگي است.
بدون آگاهي از امكانات موجود در هر منطقه ،امكان برنامهريزي و پيشبيني علمي و اصولي وجود نخواهد داشت .درواقع شناخت
توانهاي طبيعي ،اقتصادي ،اجتماعي و غيره در هرمنطقه ،به برنامهريز اين امكان را ميدهد تاا براسااو و اع موجاود و تاوانهااي
منطقه ،توسعه و جهت آن را شناسايي كند.بنابراين در اين راستا جهت بررسي اثرات اقتصادي گردشگري ساحلي بر توساعه منطقاه،
نظرات شهروندان در خصوص ت وسعه فعاليت هاي گردشگري در و عيت معيشت و زنادگي شاهروندان ديلماي ،ماورد پيماايش و
بررسي قرار گرفته است .روش تحقيق در اين پيمايش توصيفي ا تحليلي است و جامعه آماري اين تحقيق جمعيت 03752نفري بندر
ديلم مي باشد كه از طريق محاسبه فرمول كوكران ،تعداد  573نفر به عنوان نمونه و به صورت تصادفي انتخاب شده است.با استنتاج
و تحليل يافته هاي حاصل از پرسشنامه ،روابط بين متغيرها از طريق آماره هاي توصيفي( نظير جداول و نمودارهاي توصيفي و  )...و
آماره استنباطي (آزمون  ،)Tبا استفاده از قابليت هاي نرم افزار SPSSمورد ارزيابي و تحليل قرار گرفته است .نتااي تحقياق نشاان
مي دهد كه وجود فعاليت هاي وابسته به گردشگري ساحلي و انجام اقدامات وابسته به آن با توسعه اقتصادي منطقاه داراي ارتبااطي
معنادار در سطح  2023و سطح معناداري p= 22020مي باشد .ايان رابطاه معناادار باه انادازه اي اسات كاه اغلاا شاهروندان نقاش
گردشگري و به ويژه گرشگري ساحلي را در توسعه اقتصادي و پايدار منطقه موثر مي دانند.

واژگان کلیدی  :توسعه پایدار ،گردشگری ساحلی ،اثرات اقتصادی ،رضایتمندی شهروندان ،بندردیلم
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این مقاله برگرفته از رساله دکتری آقای رضا درویشی به راهنمایی نویسنده دوم آقای دکتر محمد رضا رضایی و مشاوره نویسنده سوم آقای دکتر علی
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مقدمه
از لحاظ تاریخی ،گردشگری مفهومی شهری است و جمع کثیری از گردشگران در نواحی شههری زنهدگی مهیکننهد
امروزه صنعت گردشگری در جهان توسعه فراوانی یافته اسهت و بسهیاری از کشهورها از ایهن رهیافهت توانسهتهانهد
وضعیت خویش را تا حد درخور توجهی بهبود بخشند و بسیاری از مشکالت خهود از قبیه بیکهاری ،پهایین بهودن
سطح درآمد ،سرانه و کمبود درآمد ارزی را پوشش دهند
به دلی اثرات چشمگیری که فعالیت های گردشگری در اقتصاد مناطق پذیرنده گردشگران بر جای می گذارد ،توجهه
فراوانی به این زمینه از فعالیت معطوف می گردد پیچیدگی و تراکم موجود در زندگی شهری ،عده زیادی از مردم را
متوجه طبیعت می کند و در این میان ،مناطقی که دارای توانهای طبیعی با ارزش تری باشند بیشتر مورد توجهه قهرار
میگیرند به این ترتیب جریانات گردشگری به منظور بهرهبرداری از آرامش و زیبایی طبیعت بدان سمت شهک مهی
گیرد()Mahallati,2000,55
از مهمترین تحوالت اجتماعی صورت پذیرفته در جوامع معاصر ،توجه به اوقات فراغت به عنهوان یکهی از نیازههای
اساسی ،در زندگی تحت سیطرە فناوری است در راستای چنین تحولی ،گردشگری نیز به عنوان یکی از شهیوه ههای
گذران اوقات فراغت مطرح بوده و تأثیر قاب توجهی بر محیط زیست انسانی ،اقتصاد و معیشت جوامع برجای مهی-
نهد بررسیهای علمی حاکی از آن است که ،گردشگری در نهو خهود بهه عنهوان یکهی از پرمصهرفترین صهنایع در
استفاده از منابع و انرژی محسوب میشود ،و به نظر میرسد که در آینده نیز با همین شدت به روند رو به رشد خود
ادامه دهد از سوی دیگر ،سالها است که دامنه گردشگری ،از میدان محصور مکانههای باسهتانی بهه محهیط طبیعهی
رخت کشانده ،و در این میان نقش سواح به عنوان یکی از مهمترین مقاصهد گردشهگری ،اهمیتهی روزافهزون یافتهه
است بهطوریکه بر اساس آمار وارقام سازمان جهانی گردشگری ،بیشترین مسافران جهان مربوط به بخش گردشگری
ساحلی است
بهطوریکه بر اساس آمار و ارقام سازمان جهانی گردشگری ،بیشترین مسافران جههان مربهوط بهه بخهش گردشهگری
ساحلی است محبوبیت همیشگی سواح و گستردگی حجم تقاضا برای آن ،در کنار ساختار شکنندە ایهن محهیطهها
سبب شده است که برنامهریزان ،آگاهی فزایندهای نسبت به توسعه پایدار در ایهن منهاطق داشهته باشهند و بهه منظهور
دستیابی به گردشگری پایدار ،با هدف حفظ منافع اقتصادی ،ارتقاء گردشگری و حفظ منابع زیسهتمحیطهی ،تهالش
نمایند نوارهای ساحلی از جمله فضاهایی هستندکه غالباً پیوند ناگسستنی با حوزهها و مراکهز شههری اطهراف خهود
دارند این نواحی ،مرکز تجمع بیشترین فعالیتهای انسانی شام بازرگانی ،تجارت ،انهرژی ،مهاهیگیری ،سهکونت و
نیز گردشگری هستند به جهت وجود عوام محدود کننده در یک لبه ساحلی ،که در فاصله باریکی میهان خشهکی و
دریا واقع شده است ،مقاصد گردشگری عموماً تحت تأثیر فشارهای مضاعفی از فعالیتهای انسانی واقع مهیشهود ،و
در پی آن آثار زیانباری بر کیفیت محیط برجای میماند بنابراین ،ضرورت ارزیابی و نظارت بر روند توسعه کاربریهها
و گسترش فعالیتها در لبه ساحلی شهرها ،بیش از پیش اهمیت مییابد با توجه به این که توسعه پایهدار بهه عنهوان
جریانی متداوم در تغییرات اقتصادی ،اجتماعی -فرهنگی و محیطی برای افزایش و ترقی رفاه و خوشهبختی طهوالنی
مدت ک اجتما تعریف می شود
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بنابراین باید توسعه گردشگری را ،زمانی پایدار بنامیم کهه مخهرب نبهوده و امکهان حفهظ منهابع آب و خها  ،منهابع
ژنیتکی ،گیاهی و جانوری را برای آیندگان فراهم آورد در واقع توریسم پایدار ،توریسمی اسهت کهه بتوانهد در یهک
محیط ،درزمانی نامحدود ادامه یابد و از نظر انسانی و فیزیکی به محیط زیست صدمه نزند و تا بدان حد فعهال باشهد
که به توسعه سایر فعالیتها و فرآیندهای اجتماعی لطمهای وارد نسازد( )Butler,2000,29بها توجهه بهه تهأثیر شهگرف
گردشگری در زمینههای اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی در جوامع امروز ،باید نظری بلند و مدیریتی عالمانهه ،آگاهانهه
و با برنامهریزی درست ،در جهت گسترش آن تالش کرده و آثار منفی آن را به حهداق برسهاند بنهابراین توجهه بهه
پیچیدگی ها و گستردگی فعالیت های گردشگری و اثرات آنها بر شرایط اقتصادی -اجتماعی و زیست محیطی شههر،
میتواند بسترهای الزم برای توسعه پایدارشهری را فراهم آورد دراین بین شهر بندری دیلم علی رخم وجهود جاببهه
ها وقابلیت های زیاد گردشگری در سطح شهرستان ،هنوز نتوانسته است که از همه جنبه های آن به خوبی بهره منهد
گردد اما زمینه های اثرگذاری رونق گردشگری در منطقه برتوسعه و رونق فعالیت های مختلف شهر در حهال شهک
گیری است ،بنابراین شناسایی اثرات گردشگری بر رونق و توسعه شهر از نظر شههروندان بهه عنهوان افهرادی کهه در
ارتباط مستقیم با این پدیده جهانی هستند می تواند به عنوان ضرورتی اساسی در مدیریت توسعه شههری بنهدر دیلهم
محسوب گردد بنابراین مقاله حاضر به بررسی اثرات مختلف توسعه گردشگری به ویژه گردشگری ساحلی در بنهدر
دیلم پرداخته و سعی می نماید که در راستای این هدف به سواالت زیر که در کنار هدف تحقیق ،ساختار آن را شک
می بخشد به سواالت زیر به گونه ای مناسب پاسخ بگوید که چه رابطهای بین گردشگری ساحلی و توسعه اقتصهادی
در شهر بندری دیلم وجود دارد؟ و تاکنون گردشگری و فعالیت های وابسته آن چهه اثراتهی بهر وضهعیت اقتصهادی
اجتماعی ،و محیط زیستی در این شهر ساحلی داشته است؟
در خصوص موضو مورد بررسی نیز تاکنون نیز محققان متعددی به مطالعه پیرامون تاثیرات گردشهگری و اثهرات آن
برتوسعه اقتصادی در سطح مناطق مختلف پرداخته اند که در ادامه به برخی از مهمترین آنها اشاره مهی گهردد Khani

در سال 1739در مقاله ای تحت عنوان به کارگیری مدل ریاضهی در سهنجش میهزان موفقیهت گردشهگران در منهاطق
جغرافیایی ،مطالعه موردی شهر بوشهر به این نتیجه رسیده است که گردشگری به عنوان صنعتی نوپها در سهال ههای
اخیر تأثیرات زیادی بر وضعیت اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی جهان داشته اسهت در سهال Zarabi&Eslami ،1796

بابررسی تاثیر اقتصادی ،اجتماعی – فرهنگی و زیست محیطی توسعه گردشهگری در مشهکین شههر بهه ایهن نتیجهه
رسیدند که ،توسعه گردشگری در شهرستان مشکین شهر آثار نامطلوبی را در محیط زیست به وجود آورده اسهت امها
با این وجود نمی توان از اثرات توسعه گردشگری بر توسعه اقتصادی و اجتماعی شهروندان مشهکین شههری چشهم
پوشی کرد نتایج تحقیق( )Ebraimnai et al,2014با عنهوان ارزیهابی نقهش گردشهگری شههری درتوسهعه اقتصهادی
محیطی شهر بابلسر نشان می دهد که گردشگری در زمینه اقتصادی ،تأثیر درخور توجهی دارد و عالوه بر اشهتغالزایی
و درآمدزایی ،سبب باال رفتن قیمت ها و سوداگری زمین شده است بنابراین ،با برنامهریزی اصهولی و تهالش بهرای
استفادۀ بهینه از ورود گردشگران ،می توان وضعیت اقتصادی و بهتبع آن ،وضعیت زیستم حیطهی و کالبهدی شههر را
بهبود بخشید
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در تحقیقی دیگر Motie & Azadiدر سال  0612با عنوان ارزیابی اثرات اقتصاد گردشگری از دیدگاه جامعهه میزبهان
در تفرجگاه
بند ارومیه به این نتیجه رسید که گردشگری برای ساکنان محلی تأثیرات مثبتی همچون ایجاد اشتغال بهرای جوانهان و
افزایش درآمد و آثار منفی مانند افزایش قیمت زمین را به دنبال داشته است  Kimدر سهال  0660در مطالعهات خهود
به این نتیجه رسیده است که توسعه گردشگری تأثیرات مثبتی بر شاخص های عینی کیفیهت زنهدگی سهاکنان محلهی
نظیر سالمتی ،تفریح ،خدمات ،و میزان فروش و کاهش سطح فقر داشته است
گردشگران از دیرباز به مناطق ساحلی توجه داشته اند ،زیرا محدوده های سهاحلی تلفیقهی زیبها از دریها و سهاح و
محیطی آرام بخش به وجود آورده است( )BaykMohammadi,2007 :51درنظرگرفتن تنو کیفی طبقهات اجتمهاعی
در اینگونه گردشگری و مهیاکردن زمینة فعالیتهای تفریحی مربوطه ،بهرهبرداری پایدار از منهابع سهاحلی را توسهعه
می دهد ( )Papoliyazdi,2008 :54در واقع سواح و مناطق وابسته به دریا برای آفتابگهرفتن ،شهنا ،قهایقسهواری،
موجسواری ،اسکی روی آب ،پرواز در هوا ،غواصی ،ورزشهای مهاهیگیهری و سهایر فعالیهتههای آبهی تفریحهی،
جاببههای اصلی در بسیاری از نقاط جهان هستند
این جاببه ها میتوانند ههم گردشهگرهایی بها گهرایش عهام کهه اسهتراحت و تفهریح را جسهتوجو مهیکنهد و ههم
گردشگرهایی با گرایش خاص را که در فعالیتههایی ماننهد غواصهی و مهاهیگیری شهرکت مهی کننهد جهذب کننهد
( .)Zargham Brojeni,2011:168مفهوم گردشگری ساحلی ،طیهف کهاملی از گردشهگری ،فراغهت وفعالیهت ههای
تفریحی را که در نواحی ساحلی و آبهای نزدیک سواح روی می دهد را در بهر مهی گیهرد( Mosavi et al,2016

 ):25سواح عالوه بر جذابیت های که به خودی خود دارد ،ممکن است به دلی برخورداری از یک ویژگی خهاص،
از سایر عوارض مشابه متمایز شود
در حقیقت منابع طبیعی و فرهنگی که پایه و اساس گردشگری و تفرج را در ساح شک مهی دهنهد ،شهام مسها
عمده ای نظیر آب و آبزیان ،پوشش گیاهی ،توپوگرافی زمهین شناسههی و خهها  ،اقلههیم ،ویژگیهههای تههاریخی از
ویژگی ههای نهژادی ،اطالعههات و راهنماههها ،فعالیههت هههای سههاختمانی ،صهنعت و تأسیسهات (& Keshavari

 )Taymori, 2011, 77گردشگری و تفرج در نواحی ساحلی ،دارای جایگاهی است که در چهار زیر منطقه موازی بها
ساح قرار دارد :
 oمنطقه آب های ساحلی
منطقه آب های ساحلی 1دریایی اکولوژیکی نزدیک ساح  ،از فالت قاره شرو می شود و تا ساح ادامهه دارد ایهن
منطقه غنی ترین منطقه برای ماهیگیری است و غالباً شام صخره ها و ستونهای سنگی جالب توجه می باشهد ایهن
قسمت برای سفر به جزایر نزدیک نیز مورد استفاده قرار مهی گیهرد منطقهه سهاح ههم محهدوده ای از دریها و ههم
محدوده ای از خشکی را در بر می گیرد بخصوص اگر گسترده و شنی باشد ،بسیاری از بازیها و ورزشههای آبهی
گروهی را حمایت می کند
neritic

1
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شکل 1نحوه قرارگيری پالژها و برخورداری از منظره دریا
source,Karimi,2010

 oمنطقه ساحل
منطقه ساح  1ه م محدوده ای از دریا و هم محدوده ای از خشکی را در بر می گیرد بخصوص اگر گسترده و شنی
باشد ،بسیاری از بازیها و ورزشهای آبی گروهی را حمایت می کند

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

Beach

1
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 oنطقه پهنه كرانه ای
منطقه کرانه ای 1به ناحیه پشت منطقه ساح اطالق می شود و بسیاری از تفریحات دریایی را حمایت می کند مانند
چادر زدن ،پیک نیک و گردش بیرون شهر در برخی مکانها ،این منطقه هتلها و برخی مشهاغ را در بهر مهی گیهرد
چشم انداز مهم این منطقه منظره دریاست
 oمنطقه پس كرانه
اراضی پشت مناطق ساحلی عموماً شام مناطقی است که خدماتی را برای فعالیتهای تفریحی در بر می گیهرد منظهره
ساحلی توسط پستی ها و بلندی ها و پوشش گیاهی شک گرفته است()Karimi,2010,8
چند نو فعالیت ساختاری وجود دارد که بر تغییر فیزیکی خط ساحلی تأثیر می گذارد و شام خانه سهازی ،توسهعه
صنعتی ،بنادر ،مسیرهای کشتیرانی ،خاکریزها ،گذرگاههای خشکی ،دیوارهای دریا ،موج شکنها ،پهروژه ههای اسهتوار
سازی شنها و ساح  ،موانع نگهارنده طوفان های دریایی و امواج و غیره میشهود( )Bostwick,2000 : 90سهواح
از دیر باز نقش غیر قاب جانشینی در اقتصاد و توسعه تمدن ها دارا بهوده ،بعنهوان مهدخ ورود بهه دریها در سراسهر
جهان منابعی جهت تغذیه ،حم و نق  ،دسترسی به انرژی و تفرج برای شهمار روز افهزون مهردم فهراهم آورده انهد
چنین ویژگی هایی سبب تمرکز انسان و مجموعه خدماتی وابسته به آن در کرانه دریاها گردیده است و توسهعه ایهن
روند فضای این ناحیه ساحلی را متحول ساخته به تدریج اشکال طبیعی و زیستگاه های منحصر بفرد ،جهای خهود را
به فعالیت های بشری می دهند که هر یک به نحوی آالینهده ههای مختلفهی را بهه ناحیهه سهاحلی و دریها وارد مهی
کنند(ِ)DanehKar,1999:28
 گردشگری پایدار در نواحی ساحلیاز نیمه قرن بیستم به بعد ،عواملی مانند جهانی شدن ،توسعه سرمایه داری ،پیشرفت ابزارهای حمه ونقه و توسهعه
ارتباطات تکنولوژیکی به توسعه صنعت گردشگری منجر شده است()WTO,2004,20و امروزه گردشهگری ،سهومین
صنعت اقتصادی در جهان شناخته می شود( )Oila et al 2012: 569با شرو قرن بیست و یکم ،صنعت گردشهگری
به یکی از پردرآمدترین صنایع دنیا تبدی شد به گونه ای که رقابت چشمگیری در میان بسیاری از کشورهای جههان
برای جذب گردشگران به چشم می خورد
همچنین گردشگری به عنوان صنعتی پویا و با ویژگی های منحصربه فرد ،بخش مهمی از فعالیهت ههای اقتصهادی و
تولیدی کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه را به خود اختصاص داده است و این در حهالی اسهت کهه صهنعت
گردشگری به عنوان فعالیتی که در دنیای امروزی توان اثرگهذاری بهر فراینهد توسهعه ی متهوازن و خردورزانهه را در
تمامی دنیا به نمایش می گذارد و به عنوان رکن اصلی توسعه ی پایدار یاد می کنند
بههه عبههارت دیگههر ،اهمیههت صههنعت گردشههگری کههه اقتصههاددانان آن را سههومین صههنعت بههزر

دنیهها مههی داننههد،

( .)Mcool,1995,23به اندازه ای است که هر کشوری علی رغم میزان سطح توسعه ای که دارد ،خواهان اثرات مثبت
Shoreland

1
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آن اعم از توسعه اقتصادی ،ارتقا ارتباطات و صلح بین المللی ،بهبود استاندارد زندگی ،حفاظت از میهرا

فرهنگهی و

است (.)HajiNejad et al,2015:21

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

شکل : 4تعامل ذینفعان در ارتباط با توسعه گردشگری
Source, Novrozi&Badri,2016

موضو دیگری که در برنامهریزی برای نواحی ساحلی بسیار اهمیت دارد ،ارتقاء کیفیت گردشهگری در چههارچوب
اهداف توسعه پایدار است نتایج حاصه از مطالعهات تجربهی نشهان داده اسهت کهه در صهورت توجهه بهه اصهول
گردشگری پایدار ،گردشگری آثار مثبتهی بهر محهیط برجهای خواهدگذاشهت()European Communities,2000,14
گردشههگری پایههدار بههه نههوعی از گردشههگری اشههاره دارد کههه بههه مههدیریت تمههامی منههابع منجههر مههی شههود(
 )Nori&Khorasani,2013,34به شیوه ای که ضمن رعایت شئونات فرهنگهی ،فرآینهدهای زیسهت محیطهی ،تنهو
عوام زیست محیطی و نظام های حمایتی زندگی حفظ شود برای این منظور باید شاخص هایی را تعریف نمود که
از طریق آنها بتوان میزان پایداری گردشگری را ارزیابی کرد) (Ranjbarn& Zahedi ,2010,81باتوجه به مواردی کهه
بیان گردید گردشگری در توسعه اقتصادی ه اجتماعی ،کالبدی و زیست محیطی منهاطق مختلهف اثهرات زیهادی مهی
تواند داشته باشد 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 فيزیکی ـ محيطی
بعد اثرگذاری

نو 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 ه فرهنگی

جذب جمعیت
ٔ
سرزندگی و شادابی عمومی بر اثر حضور گسترد ٔە گردشگران
ارتقای کیفیت زندگی ساکنان
ٔ
تقویت غرور جامع ٔٔە میزبان و روحی ٔە همبستگی
جلوگیری از از بین رفتن ارزشها و سنتهای محلی
بهبود آگاهی ساکنان
احیای هنرها و سنتهای دستی و محلی

فیزیکی ه محیطی

توسعه تسهیالت جدید و زیرساختهای شهری
محافظت از میرا

باستانی

نوسازی و مرمت ساختمانها و سایتهای تاریخی موجود
تغییر نو 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

روش پژوهش :روش پژوهش در این تحقیق به صورت توصیفی  -تحلیلی میباشد داده ها و اطالعهات مهورد نیهاز
ازطریق روشهای کتابخانهای (بررسی کتاب هها ،گهزارش هها ،طهرح هها ،سهالنامهههای آماری)ومیهدانی (مشهاهده،
پرسشنامه ومصاحبه) گردآوری شده است جهت تحلی داده های کمی و کیفی نیز از نرم افزارهای آمهاری  Excelو
 SPSSو ترسیم نقشه محدوده مورد مطالعه از نرم افزار Arc Gisاستفاده شده است جامعه آماری این پژوهش تمامی
شهروندان  03376نفر بندر دیلم می باشد با استفاده از محاسبات فرمول کوکران از بین جمعیت شههری بنهدر دیلهم
تعداد نمونه های الزم که  733پرسشنامه می باشد به صورت تصهادفی از بهین شههروندان ایهن شههر و بهه صهورت
تصادفی از بخش های مختلف شهر انتخاب شده است
فرمول شماره  1محاسبه کوکران
که در این فرمول :
 -حرف  tآماره استاندارد توزیع نرمال می باشد که در سطح اطمینان  93۹برابر با  1٫90است.

  Nحجم جامعه آماری است که بیانگر تمامی جمعیت شهروندان دیلمی می باشد  Pاحتمال موفقیت در انجام نمونه گیری یا احتمال وجود صفت می باشد که برابر 6993در نظر گرفته می شود  Qاحتمال شکست یا احتمال عدم وجود صفت در نمونه گیری اعالم می کنند است که در اکثر مواقع محققین ازروش احتمالی استفاده کرده و مقدار  pو  qرا در پژوهش خود  6٫3اعالم می کنند.

  dاحتمال خطای اندازه گیری است که معموال بین  6٫63و  6٫63متغیر می باشد و محقق بسته به اینکه تمایه بههانتخاب اندازه نمونه کم یا زیاد داشته باشد ،مقدار  dرا تغییر می دهد در این تحقیق برابر  6963در نظهر گرفتهه شهده
است
محدوده مورد مطالعه
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بندر دیلم در طول جغرافیایی  36درجه و  9دقیقه و عرض جغرافیایی  76درجه و  7دقیقه و ارتفا  16متری از سطح
دریا قرار دارد این بندر در 199کیلومتری شمال غربی بندر بوشههر و نزدیهک مهرز مشهتر اسهتانههای خوزسهتان
و کهگیلویه و بویراحمد , ,و فارس در ساح خلیج فارس قرار دارد آب و هوای دیلم گرم و مرطوب اسهت اههالی
بندر دیلم آریایی نژادند و زبان لُری را با لیراوی صحبت میکنند در ماه های آبر ،دی و بهمن آب و هوای این بنهدر
نسبتاً سرد و بقیه سال هوا ی گرم و مرطوب دارد شهرستان دیلم دارای دو بخش مرکزی و امام حسن است

شکل  : 5موقعيت سياسی و جغرافيایی شهرستان دیلم در استان بوشهر

امام حسن دیلم از مراکز عمده فالت قاره و بحرکان محسوب میشود همچنین تأسیسهات مههم گهازی در روسهتای
سیاهمکان دیلم نقش مهمی در صنعت نفت و گهاز دارد()Statistical Yearbook of Bushehr Province,2016,15
منطقه گردشگری و تفریحی حماد ،وسعت  06هکتار اراضی جنگلی بکر و فوقالعاده زیبا و مشرف به دریای خلهیج
فارس ،خورهای متعدد و زیبا ،سواح شنی و نرم از جاببه های گردشگری این منطقه می باشد
به صورت کلی شهرستان دیلم دارای جاببه های زیهادی در زمینهه جهذب گردشهگران مهی باشهد کهه مهی تهوان بها
برنامهریزی مناسب گردشگران بیشتری را برای دیدن وبازدید از آنها دعوت کرد و از ورود سرمایه های تجمهع یافتهه
در این زمینه برای توسعه اقتصادی و اجتماعی منطقه به خوبی استفاده کرد این جاببه ها با دسته بندی در قالهب سهه
گروه اصلی ،جاببه های طبیعی ،فرهنگی ه تاریخی و جاببه های انسانساخت قابلیت زیادی در توسعه منطقه خواههد
داشت مهمترین جاببه 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

سواح 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 راستای بررسی وارزیابی نظرات شهروندان در خصهوص اثهرات گردشهگری و بهه ویهژه
گردشگری ساحلی در توسعه اقتصادی منطقه ،پس از بررسی های کتابخانهه ای ومهرور اسهناد و منهابع اطالعهاتی در
خصوص موضو مورد بررسی ،پرسشنامه ای در قالب طیف لیکرتی  3تایی (کم ،نسبتاً کم ،متوسط ،نسبتاًزیاد وزیاد)
تهیه و به صورت تصادفی از شهروندان خواسته شده است که تکمی نمایند جامعهه آمهاری تحقیهق حاضهر را کلیهه
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شهروندان شهر تشکی داده که براساس فرمول کوکران تعداد نمونه های مورد نیاز از جمعیت  03376نفری این شهر
در سال  ،1793حدود  733پرسشنامه تعیین شده است که به صورت تصادفی و در محالت مختلف شههری توزیهع و
تکمی شده است در ادامه و در قالب دو بخش اصلی بررسی نتایج توصیفی و بخش استنتاجی بهه تحلیه یافتهه هها
پرداخته خواهد شد
یافته های توصيفی
یافته های توصیفی نشان می دهد که از نظروضعیت سنی بیشترین تعداد پاسخگویان بهه سهواالت پرسشهنامه کهه در
مجمو  733نفر بوده اند در رده سنی کمتر از  76سال بوده اند که در مجمو حدود  70درصد را به خود اختصاص
داده اند کمترین رده سنی که در این بررسی مورد پرسش قرار گرفته اند ،در رده سنی بیشتر از  36سهال قهرار داشهته
اند که در مجمو حدود  00نفر را شام شده است در اخذ نظرات شهروندان باتوجه به غلبه فعالیت های مهردان در
جامعه شهری دیلم ،بیشترین تعداد را مردان با حدود  01درصد پرسش شوندگان به خود اختصاص داده است این در
حالی است که نسبت زنان در تکمی پرسشنامه ها حدود  79درصد می باشد

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

بررسی وضعیت تحصیالت و دانش آکادمیک پرسش شوندگان نشان می دهد که ،کمتر از  16درصهد از افهراد دارای
تحصیالت زیردیپلم و حدود 13درصد تحصیالت دیپلم و مابقی دارای مدار تحصیلی لیسانس وباالتر بوده انهد بهه
نسبت قاب توجه می باشد

شکل  :9وضعيت سطح تحصيالت و ارتباط شغلی شهروندان به فعاليت های گردشگری برحسب درصد
منبع :یافته های تحقیق
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یکی دیگر از سواالتی که دردر بخش یافته های توصیفی از پرسش شهوندگان پرسهیده شهده بهود ،وضهعیت ارتبهاط
شغلی افراد با فعالیت های مربوط به گردشگری در این ناحیه می باشد ،از بین افهراد تنهها حهدود  391درصهد دارای
مشاغلی مرتبط با توسعه فعالیت های گردشگری می باشند بیشتر از  36درصد از افراد جامعه دارای مشاغلی نهامرتبط
با زمینه های گردشگری منطقه می باشند
-

یافته های استنتاجی از تحليل پرسشنامه

ازآنجا ی که مقوله توسعه گردشگری در ابعاد مختلف خود اثرات متفاوتی بر توسهعه وارتقهای شهاخص ههای کهالن
اقتصادی چه در سطح منطقه ای و ناحیه ای دارد و می تواند به اشکال مختلف توسعه اقتصادی منطقه را تحت تهاثیر
فراردهد ودر نهایت نیز خود از آن متاثر شود ،بنابراین با طراحی مجموعه ای مولفه هها وگویهه ههای مختلهف سهعی
شده است که از نظر شهروندان به عنوان افرادی که به صورت مستقیم با این پدیده و اثرات آن درگیر بوده و در سود
یا مضررات آن بینفع به شمار می روند ،تاثیرات اشکال و کونه های مختلف گردشگری بهر توسهعه اقتصهادی ناحیهه
بندری دیلم بررسی وتحلی گردد
در این راستا مجموعه عوام و مولفه های زیر با استفاده از یافته های توصیفی تحلیلهی اسهناد مهرتبط ومصهاحبه بها
شهروندان در قالب طیف  3تایی زیر تدوین و نظرات شههروندان در خصهوص تهاثیرات هریهک از آنهها بهر توسهعه
اقتصادی ناحیه بندری دیلم مشخص گردد

شکل  : 11نقش گردشگری در توسعه اقتصادی بندر دیلم

نتایج ارزیابی و آزمون فرضيه (به نظر می رسد كه گردشگری ساحلی در توسعه اقتصادی بندر دیلم نفش دارد)
برای بررسی وضعیت تاثیرات توسعه گردشگری ساحلی و ارزیابی فرضیه تحقیق مبنی بهر تهاثیر داشهتن گردشهگری
ساحلی در توسعه اقتصادی بندر دیلم ،از آزمون آماری  Tتک نمونه ای استفاده شده است بنابراین  H0بیانگر حالتی
است که در آن از نظر شهروندان دیلمی توسعه فعالیت های گردشگری ساحلی هیچ تاثیر در توسهغه اقتصهادی شههر
نداشته است و یا ندارد این در حالی است که H1درفرضیه تحقیق نشان می دهد کهه توسهعه گردشهگری در توسهعه
اقتصادی شهرنقش به سزایی دارد
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باتوجه به نتایج تحلیلی این آزمون که به کمک نرم افزار آماری  SPSSانجام شده است که سهطح معنهاداری را برابهر
 sig=0/000نشان می دهد و خطای اندازه گیری را  0.05محاسبه شده است می تهوان گفهت بهه علهت اینکهه سهطح
معناداری آزمون انجام شده کمتر از خطای اندازه گیری بوده است ،پس در این تحقیق آزمون  H0که بیانگر عدم تاثیر
توسعه فعالیت های گردشگری بر توسعه اقتصادی بندر دیلم از نظر شهروندان می باشد رد می شود ،این نتایج نشهان
می دهد که از نظر شهروندان دیلمی توسعه فعالیت های گردشگری در توسعه اقتصادی این شهر نقش داشهته و مهی
تواند باعث افزایش درآمد و مزیت های شهروندانش گردد در ادامه میهانگین مجمهو پاسهخ شههروندان دیلمهی در
خصوص تاثیر گردشگری برتوسعه اقتصادی شهر در مقایسه با میانگین مورد انتظار از انجام تحلیه بیهان نشهان داده
شده است:
جدول  : 2نتایج آزمون Tتک نمونه ای در آزمون مولفه های توسعه اقتصادی در اثر گردشگری
شماره

مولفه های اقتصادی

ميانگين

T

sig

1

باعث توجه به صنایع دستی ورشد تولیدات آن شده است

4/19

22/35

0/000

0

باعث ایجاد اشتغال و کاهش بی کاری

4/04

21/25

0/000

7

باعث ارتقای شاخص های کیفیت زندگی منطقه شده است

3/79

18/34

0/000

2

باعث تشویق سرمایه گذارن داخلی و خارجی می باشد

3/6

17/05

0/000

3

باعث افزایش درآمد شده است

3/22

14/15

0/000

0

باعث توسعه و ارتقای شاخص های موثر در ارا ه خدمات عمومی شده

3/11

11/95

0/000

3

باعث افزایش زیرساخت های ارتباطی

3/01

9/84

0/000

3

باعث افزایش تقاضا برای محصوالت تولیدی منطقه شده است

2/83

7/47

0/000

9

افزایش قیمت زمین و مسکن به واسطه وجود تقاضای ییشتر

2/54

4/19

0/000

منبع :یافته های تحقیق

شکل  : 11تا ثيرتوسعه فعاليت های گردشگری به ویژه گردشگری ساحلی بر مولفه های توسعه اقتصادی در بندردیلم
منبع :یافته های تحقیق

نتيجهگيری
همانطور که بیان گردید امروزه گردشگری پیکره اصلی اقتصاد برخی از کشورها را تشکی می دهد و به عنوان مولهد
اقتصادی و اشتغالزایی و پیشران توسعه در نواحی مختلف به کار می رود گردشگری پایدار نشهات گرفتهه از توسهعه
پایدار است و به دلی نقشی که گردشگری میتوانهد در ایهن زمینهه در کشهورهایی ماننهد ایهران ایفها نمایهد ،توجهه
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به ملزومات ارتقای گردشگری ،یکی از ضرورت های گردشگری پایدار در کشور می باشد بها شهرو قهرن جدیهد و
توجه به منافعی که این صنعت در راستای توسعه اقتصادی و اجتماعی مناطق ومحالت مختلف می تواند داشته باشهد
این موضو بیشتر مورد توجه قرار گرفت این صنعت درصورتی به خوبی مدیریت شود نه تنها می تواند اقهدامی در
راستای ارتقای شاخص های کیفی محیط زیست کشورها و مناطق مختلف آنها گردد بلکه به عنوان یکی از پایه ههای
اصلی دستیابی به توسعه ای پایدار ،متوازن و متعادل در نظام سکونتگاهی و فعالیتی آنها نیز بهه کهار رود در راسهتای
دستیابی به هدف تحقیق مبنی بر چگونگی تاثیرتوسعه گردشگری به ویژه گردشهگری سهاحلی در توسهعه اقتصهادی
بندر دیلم از نظر شهروندان ،مجموعه از پرسش های اساسی که بتواند مولفه های تغییرات اقتصادی در سهطح منطقهه
باشد و به ضوح مردم بومی آن را دیده و در نموده باشند ،در قالب پرسشهنامه ای کهه در دوبخهش سهواالت کلهی
مربوط به پرسش شوندگان و سواالت اختصاصی که نظر آنها را در مورد وضعیت گردشگری منطقه جویا می گردید،
طراحی شد با استفاده از فرمول کوکران وجمعیت  03376نفری بندر دیلم مشخص گردید که تعهداد  733پرسشهنامه
باید در سطح محالت توزیع گردد سواالت در قالب طیف لیکرتی  3تایی (از کم تا خیلی زیاد) دسته بنهدی شهده و
به صورت تصادفی از شهروندان نظر خواهی گردیده است
شرایط سنی پاسخگویان نشان می دهد که حدود 70درصد در رده سنی زیر سنی  76سال بوده اند که عمومهاً از بهین
دانشجویان دارای تحصیالت تکمیلی و در بین رشته هایی که به نوعی با موضو بیشهتر در ارتبهاط هسهتند انتخهاب
شده است کمترین رده سنی افراد در گروه باالی  36سال سن مشاهده گردید که در مجمو حدود  00نفهر را شهام
می گردید وضعیت جنسی نیز در بین افرادی که مورد پرسش و نظرخواهی قرار گرفتهه انهد ،نشهان از وضهعیت 01
درصدی مردان نسبت به حضور  79درصدی زنان در بین افراد دارد
جهت آزمون فرضیه تحقیق مبنی بر تاثیر فعالیت های گردشگری در توسعه اقتصهادی بنهدر دیلهم ،از تحلیه آزمهون
Tمستق استفاده گردید که نتایج بدست آمده نشان از رد نظریه  H0مبنی بر عدم تاثیر توسعه فعالیت های گردشگری
از نظر شهروندان به نفع نظریه  H1مبنی بر تاثیر زیاد توسعه فعالیت های گردشگری به ویژه گردشهگری سهاحلی در
توسعه اقتصادی بندر دیلم دارد نتایج این آزمون که با استفاده از قابلیت های آماری نرم افهزار SPSSصهورت گرفتهه
است نشان داد که سطح معناداری برابر  sgi=0/000وخطای اندازه گیری برابر  6963محاسبه شده اسهت در حقیقهت
کمتر بودن مقدار سطح معناداری از خطای اندازه گیری اشده فرضیه تحقیق اثبات می گردد
براین اساس شهروندان دیلمی معتقدند که فعالیت های توسعه گردشگری به ویژه با توجه به قابلیت های نسهبتاً زیهاد
این ناحیه در زمینه سواح به خوبی می تواند تاثیرات زیادی در توسعه اقتصادی منطقه و بهه تبهع ارتقهای شهاخص
های کیفیت زندگی اجتماعی در این منطقه باشد رونق فعالیت های گردشگری در این منطقه ،با تاثیراتی که در زمینه
افزایش فرصت های شغلی ایجاد کرده است ،باعث کاهش نرخ بی کاری جوانان و افزایش درامد متوسط خانوارههای
ساکن در این نواحی شده و در صهورت مهدیریت و برنامههریهزی مناسهب بیشهتر نیهز خواههد شهد افهزایش ورود
گردشگران زمینه های سرمایه گذاری برای افرادی بومی ،داخلی کشور و سرمایه گذاران خارجی فراهم می کند ایهن
موضو در صورتی که به خوبی مدیریت گردد ،زمینه های رشد وشکوفایی بیشتر این منطقهه را فهراهم خواههد کهرد
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چراکه تامین سرمایه یکی از پیش نیازهای بسیاری از فعالیت های تولیدی در زمینه ای مختلف و وابسهته بهه ارتقهای
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
 بنهابراین ایهن مسهئله،اندازه گردشگری و توسعه فعالیت های وابسته به آن از فواید ایجاد شده منتفهع نخواهنهد شهد
باعث ایجاد انگیزه های مشارکت شهروندان در امر برنامهریزی و مراقبت از منابع تولیدی و اقتصادی خواههد گردیهد
که در خدمت جامعه قرار گرفته است اهمیت این موضو به حدی است که پایهداری رشهد واقتصهادی آینهده یهک
منطقه یا ناحیه را به شدت تحت تاثیر مستقیم خود قرار خواهد داد
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