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چکیده
یکی از اهداف مهم مدیریت شهری فراهم ساختن محیط مطلوب برای کار وزندگی شهروندان است .مدیریت شهری ضمن
کنترل و نظارت بر ساختار کالبدی ،اقتصادی واجتماعی و زیست محیطی ،شهرها با اتخاذ خطمشیهای بلندمدت راهبردی
موجب توسعه پایدار شهرها میگردد .فعالیت گردشگری میتواند با ایجاد فرصتهای مناسب اشتغال و کسب درآمد برای
ساکنان محلی ،امکان توسعهی پایدار و یکپارچهی شهری را فراهم سازد .پرسش اساسی پژوهش حاضر این است که رویکرد
مدیریت شهری تا چه حد میتواند موجب دستیابی به اهداف توسعهی پایدارگردشگریگردد .با توجه به این دیدگاه ،هـدف
مقالـهی حاضر ،بررسی وشناسایی عوامل مؤثر در مدیریت شهری و نقشآن در توسعهی پایدار گردشگری ساحلی در شهر
بوشهر است .روش پژوهش مبتنی بر رویکرد توصیفی تحلیلی است که با روش میدانی جهت تکمیل پرسش نامهها همراه شده
است .سپس دادههای پژوهش بـا استفاده از آزمـون  tتـک نمونـهای از طریق نرمافزار SPSSپردازش و تحلیل شده است .در
بررسی نقش اثـرات مدیریت در توسعهی گردشـگری ساحلی درشهر بوشهر مشخص گردید که میــانگین اثــرات هرکدام از
ابعاد اجتمـاعی ،اقتصـادی و زیست محیطی ،به ترتیب  3/9008 ،3/8101 ، 4/0218بوده است .بدین ترتیب بُعـد اجتماعی،
بـاالترین تأثیر مثبت را داشته است .میتوان گفت که مدیریت شهری تا کنون اثرات مثبتی بر توسعهی گردشگری ساحلی در
شهر بوشهر داشته است .یکی از مهمترین کارکردهای آن ،ارائهی امکانات و زیرساختهای اولیه در ساحل بوده که موجبات
رضایت گردشگران را فراهم نموده است .اگرچه مدیریت شهری دراین خصوص موجبات رضایت نسبی گردشگران را فراهم
نموده است ،ولی در جهت تداوم و پایداری گردشگری ساحلی در ابعاد اجتماعی ،اقتصادی و زیست محیطی شهر پیشنهاد می-
شود ضمن جلوگیری از تغییر کاربریهای غیراصولی در سواحل ،هماهنگی الزم جهت نهادینه کردن تعامل گردشگری با دیگر
فعالیتهای موجود در شهر و از همه مهمتر ،تعامل فرهنگ بومی با جامعهی میزبان توسط مدیریت شهری صورت گیرد.
واژگان كلیدی :گردشگری ساحلی ،توسعهی پایدار ،مدیریت شهری ،مدیریت یکپارچهی شهر.
 . 1نویسند مسئول 09173716862 ،hosin_jamali@yahoo.com
 -این مقاله از رساله دوره دکتری آقای حسین جمالی در دانشگاه شهید بهشتی استخراج شده است.
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بیان مسأله:
عوامل مؤثر بیشماری در توسعهی گردشگری نقشدارند که مدیریت و تعامل بین آنها ،توسعهی گردشگری را
شکل میدهد .یکی از قابلیتهای مهم طبیعی شهرهای ساحلی ،استفاده از سواحل آن برای توسعهی فعالیت
گردشگری در کنار سایر فعالیتها از جمله تجارت و صیادی است .سواحل دریاها یکی از اشکال اکوسیستمهای
طبیعی محسوب میشوند که نقش ارزندهای در پویایی و زندگی انسانها داشته و دارند .درطی سالهای اخیر ،نقش
سواحل در کشور ایران به طور کامل تغییر کرده و به نیروی محرک رفاه اقتصادی تبدیل شدهاند .هر چند فشار
جمعیت و استفادهی بیش از حد از قلمروی مربوط به آن و همچنین مشکالت زیست محیطی (تخلیه فاضالب) ،باعث
کاهش کلی کیفیت زیست محیطی در آنها شده است .بنابراین یافتن یک راه حل مناسب برای مدیریت همهی این
مشکالت اهمیت خاصی دارد ،به منظور هماهنگی و تعامل بهتر دستگاههای های دولتی درشهر که به نوعی با ساحل
سر و کار دارند ،مدیریت شهری یک امر ضروری به حساب میآید .با توسعهی فعالیتهای گردشگری ساحلی درشهر
بوشهرو مدیریت آن میتوان به بهبود ارتقای سطح این فضاهای شهری کمک شایانی کرد و برای رونق و توسعه
کالبدی ،اقتصادی و اجتماعی آنها گام مؤثری برداشت؛ زیرا توسعهی گردشگری در شهرها ،هم به جامعه میزبان و هم
اقتصاد ملی کشور کمک میکند.
یکی از اهداف مهم مدیریت شهری فراهم ساختن محیط مطلوب برای کار و زندگیشهروندان است .مدیریت
شهری ضمنکنترل و نظارت بر ساختار کالبدی ،اقتصادی و اجتماعی و زیستمحیطی شهرها ،با اتخاذ خطمشیهای
بلندمدت راهبردی ،موجب توسعهی پایدار شهرها میگردد .فعالیت گردشگری میتواند با ایجاد فرصتهای مناسب -
اشتغال و کسب درآمد برای ساکنان محلی ،امکان توسعهی پایدار و یکپارچهی شهری را فراهم سازد .برای رسیدن به
این هدف ،ایجاد هماهنگی بهتر بین دستگاههاییکه به نوعی با موضوع گردشگری سروکار دارند ،یک ضرورت به
حساب میآید .توسعهی گردشگری ساحلی ،پدیدهای ذاتاً بحثبرانگیز و بسیار پیچیده است که نیاز به دقت بیشتر در
زندگی دریایی و حفظ زیست بوم ،پیشرفتهای اقتصادی و همچنین اهداف و کیفیت زندگی افراد محلی دارد .در این
شرایط ،گردشگری ساحلی توسط مدیرانی که گردشگری را کنترل میکنند ،افراد بومی که شاهد گردشگری هستند و
دستههای مختلف گردشگران ،تحت تأثیر قرار میگیرد .لذا دستیابی به گردشگری ساحلی پایدار ،مستلزم بررسی
مکانیزمهای تأثیرگذار بر شکلگیری سیستم گردشگری از جمله مدیریت ،برنامهریزی و آموزش است که در این بین
مدیریت نقش مهمی در آگاه سازی گردشگران و جامعهی میزبان ،از نتایج و برآمدهای فرهنگی و زیست محیطی این
سیستم دارد

(.)Miller & Hadley,2009:7

هرچند توجه روزافزون به مناطق ساحلی به عنوان مقصد گردشگری وتوسعه فعالیتهای گردشگری در آنها
میتواند برای جامعهی محلی به عنوان یک فرصت تلقی شود ،اما نگرانیهایی در زمینهی مدیریت ناکارآمد گردشگری
در این مناطق وجود دارد .در نبود نظام مدیریتی سیستماتیک و دانشمحور ،هرگونه تغییر کاربری اندیشیده نشده و
توسعهی لجام گسیختهیگردشگری ،میتواند تهدیدی جدی برای این مناطق باشد (ضیایی .)1 :1388 ،شهر بوشهر از
موهبت سواحل مناسبی برخوردار بوده ،در سالهای اخیر مورد توجه گردشگران داخلی قرار گرفته است .قدمت و
غنای فرهنگی ،جاذبههای طبیعی گردشگری خصوصاً سواحل آن و ذخائر و منابع انرژی از جمله ظرفیتهای توسعه
این شهر میباشند .با توجه به وجود این ظرفیتها ،الزم است با ارتقاء سطح خدماترسانی و زیرساختها ،اقدام به
جذب گردشگران و درآمدزایی نماید .در این میان ،مسألهی مدیریت و سیاستگذاری در این بخش ،از اهمیت خاصی
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برخوردار بوده ،باید بیش از پیش بدان توجه گردد .مدیریت شهری برای ادارهی مطلوب شهر ،با چالشهای متعددی
روبروست .بخشی از این مسائل که ملموستراست ،شامل مواردی همچون مسائل اقتصادی ،نابرابری اجتماعی ،کمیت
و کیفیت نامطلوب خدمات شهری وکمبود تأسیسات و زیرساختهای مناسب شهری ،آلودگیهای زیستمحیطی
است .در بین چالشهای مذکور ،یکی از چالشهای مهمی که شهر بوشهر در کنار افزایش جمعیت و توسعهی کالبدی
با آن روبروست ،منابع درآمدی ناپایدار است .بنابراین حل معضالت مدیریتی در این بخش مستلزم آگاهی و شناخت
دقیقی از مسائل مدیریتی آن و شاید مهمترین رکن وظایف مدیریت یعنی برنامهریزی است (رنجبریان.)7-8 :1379 ،
از آنجاییکه یکی از اهداف مهم مدیریت شهری ،فراهم ساختن محیط مطلوب برای کار وزندگی شهروندان است،
مدیریت صحیح و مناسب میتواند ضمن کنترل و نظارت بر ساختار کالبدی ،اقتصادی ،اجتماعی وزیست محیطی ،با
اتخاذ خطمشیهای بلند مدت راهبردی در زمینهی گردشگری ،موجبات توسعهی پایدار شهری را فراهم نماید.
بنابراین یکی از مهمترین مسائلی که ضروت انجام این پژوهش را میرساند ،بررسی نقش مدیریت در توسعهی
پایدار گردشگری ساحلی در شهر بوشهر است و اینکه مدیریت یکپارچه شهری چگونه میتواند با تعامل و ایجاد
هماهنگی بین این صنعت و دیگر فعالیتهای اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی موجود در شهر ،موجب تحرک آنها شده،
به توسعهی پایدار شهر منجر شود .لیکن با بررسی نقشی که گردشگری ساحلی میتواند در توسعهی پایدار شهر ایفا
کند ،ضرورت این پژوهش را دو چندان میکند .جهت نیل به این هدف و به منظور ارائهی برنامههای مناسب توسعهی
گردشگری ساحلی و حفاظت از سواحل شهر بوشهر ،به دنبال بررسی و ارزیابی شاخصهای ضروری عملکرد
مدیریت شهری در رابطه با توسعهی پایدار گردشگری هستیم .در نهایت با بررسی نقش مدیریت شهری در توسعهی
پایدار شهری سعی داریم تا آثار آن را در توسعهی پایدار گردشگری ساحلی در ابعاد مختلف اقتصادی ،اجتماعی،
فرهنگی ،و زیست محیطیمورد مطالعه قرارداده است .پرسشها و فرضیات پژوهش حاضر عبارتاند از:


مدیریت شهری تا چه حدی در گسترش زیر ساختهای گردشگری ساحلی در شهر بوشهر موفق عمل
کرده است؟



رویکرد مدیریت یکپارچهی شهری تا چه حد میتواند موجب دستیابی به اهداف توسعهی پایدار
گردشگری گردد؟




به نظرمیرسد بین مدیریت شهری و ایجاد و گسترش زیر ساختهای گردشگری ساحلی در شهر ساحلی
بوشهر رابطهی معناداری وجود دارد.
به نظر میرسد بین مدیریت یکپارچه شهری و توسعهی پایدار گردشگری ساحلی در بوشهر رابطه معناداری
وجود دارد.

پیشینهی و مبانی نظری پژوهش:
در زمینهی گردشگری و گردشگری ساحلی ،پژوهشهای متعددی صورت گرفته است؛ اما دربارهی چالشهای
پیش روی مدیریت توسعهی گردشگری ساحلی به ویژه در شهرهای ساحلی استان بوشهر مطالعات محدودی صورت
گرفته است .در این راستا تحقیقات و پژوهشهای مختلفی از سوی محققین و دانشمندان داخلی و خارجی صورت
گرفته است که نتایج این تحقیقات در جدول  1نشان داده میشود.
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جدول  – 1پژوهشهای صورت مورد گرفته در زمینه موضوع پژوهش

نویسنده /سال

موضوع

نتیجه

سیدعلی حسینی و

مدیریت شهری در توسعهی پایدار

به این نتیجه میرسند که رابطهی مثبت و معناداری بین ویژگیهای مدیران شهری و تغییرات رشد تسهیالت و

همکاران 1390

گردشگری شهر ساحلی نور

توسعه پایدار گردشگری وجود دارد.
به این نتیجه میرسند که چالشهای پیش روی مدیریت ،مکانیزمهای تأثیرگذار بر شکلگیری سیستم

مارکمیلروجان ایونگ
وهدلی 2009

گردشگری ساحلی پایدار :چالشهای

گردشگری ساحلی ،مدیریت گردشگری ،برنامهریزی گردشگری و آموزش گردشگری است .در پایان،

پیش روی مدیریت ،برنامه ریزی و

دستیابی به گردشگری ساحلی پایدار را مستلزم تحقیقات گسترده و چند منظوره ،باال بردن ارتباط و همکاری

آموزش

کارگزاران و سرمایه داران ،و همچنین آگاه سازی گردشگران از نتایج و برآمدهای فرهنگی و زیست محیطی
سفرهای آنها میدانند.

اسداهلل دیوساالر و
همکاران 1395
سجادی وهمکاران
1392

نقش مدیریت شهری در توسعهی
پایدار گردشگری در شهر ساحلی

مدیریت شهری در خصوص توسعهی گردشگری پایدار نیازمند در نظر گرفتن تمامی اثرات مثبت و منفی
گردشگری در شهر نور است.

نور
ظرفیت سنجی گردشگری ساحلی

ضعف زیر ساختها (خدمات و امکانات رفاهی) ،عدم سرمایهگذاری وبرنامهریزی در ابعاد توسعهی

پایدار در شهرستان کنگان استان

گردشگری و مشارکت ضعیف مردم محلی در اجرای پروژههای ملی ،باعث شده تا امکان استفاده از فرصتهای

بوشهر

گردشگری در منطقه فراهم نگردد.
مهمترین جهتگیریهای قانونی و مدیریتیدرحوزهی گردشگری جهت توسعهی مناطق ساحلی جنوب را

گروه مطالعاتی
مهندسین مشاور مآب
سال 1390

طرح مدیریت یکپارچه مناطق
ساحلی کشور ()iczm

جهتگیری کالبدی ،اجتماعی ،زیستمحیطی و اقتصادی و شناسایی مناطق مستعد ساحلی ،توسعهی
فعالیتهای گردشگری و بهرهگیری از جاذبههای طبیعی با اولویت سواحل ،ایجاد تعادل در توزیع وترکیب
جمعیت و تقویت مراکز جمعیتی موجود به خصوص در شهرهای کوچک و متوسط با چشمانداز توسعهی
فعالیتهای مستقر در سواحل خلیج فارس میدانند.

فرزود و همکاران

تعیین معیارها وشاخصهای مدیریت

نتایج که به صورت درصد نشان داده شده بیانگر درجه و ضریب اهمیت دو معیار ابعاد مدیریتی و ارائهی

1395

گردشگری پایدار

تسهیالت است دارای باالترین ارزش در توسعهی گردشگری پایدار به حساب میآید.

سقایی و همکاران

استفاده از مدل سوات و تاپسیس و

1395

تحلیل آن در شهر بوشهر

تقوایی و همکاران،

مدیریت شهری در دستیابی به

نگارندگان به این نتیجه میرسند که بین مدیریت یکپارچهی شهری و همکاریهای متقابل مدیران شهری مردم

1390

توسعه پایدارگردشگری شهری کرمان

محلی با دستیابی به توسعهی پایدار گردشگری شهری رابطهی مثبت و مسـتقیم وجـود دارد.

نگارندگان در شناسایی پتانسیلهای گردشگری در شهر بوشهر به این نتیجه میرسند که ،برخورد مناسب مردم
با گردشگران با ضریب  5347در اولویت اول ،ساحل زیبا و شنی با ضریب  5329در اولویت دوم و مراسمهای
مذهبی و سنتی با ضریب  3436در اولویت سوم جذب گردشگران به شهر بوشهر تأثیر دارند.

گردشگری در صورتی پایدار خواهد بود که دارای ویژگیهای زیر باشد:
مرکز پژوهشهای
محیط دانشگاه بولونیای
ایتالیا ()2010

گردشگری پایدار در نواحی ساحلی
در قالب مدیریت اقتصادی

-1تا حد امکان استفاده از منابع تجدیدناپذیر را کاهش دهد.
-2تا حد امکان میزان مصرف انرژی را کاهش دهد.
-3تا حد امکان انتشار آلودگی هوا و آب را کاهش دهد.
-4فرصتهای فرهنگی ،آموزشی و تفریحی را حفظ کند.

لمت و ترامبیک
()2009

توسعهی پایدار گردشگری ساحلی،
برنامهریزی یکپارچه و رویکرد
مدیریتی
تأثیرات مختلف صنعت گردشگری -

وی .اچ لنگ ()1996

در جوامع محلی در جزایر بالی -
اندونزی

فونگفانیچ مارا و
همکاران ()2014

استفاده از سیاستهای مدیریت
زیست محیطی برای توسعهی پایدار
گردشگری ساحلی درتایلند

مدیریت یکپارچهی سواحل را یک عامل مهم در مسیر توسعهی پایدار ساحلی معرفی میکنند به طوری که
ضمن حفاظت از مناطق ساحلی با ارائهی ابزارها و استراتژیهای مناسب ،اجازه بهتری به برنامهریزی
فعالیتهای موجود در سواحل میدهد .از این لحاظ مدیریت یکپارچهی سواحل را برای موفقیت توسعه پایدار
ضروری میدانند.
نگارنده به این نتیجه میرسد که اگر تأثیرات گردشگری مدیریت وکنترل نشود ،ممکن است بافت اجتماعی
جامعهی محلی به شدت آسیب ببیند و توسعهی پایدار منطقه را با مشکل مواجه سازد.
به این نتیجه میرسند که اقدامات و سیاستهای اصلی مدیریت میتواند برای حل اثرات زیستمحیطی و
اجرای طرح توسعهی پایدار ( )SDگردشگری ساحلی در تایلند مفید باشد .درپایان دستورالعملهایی برای
توسعهی گردشگری ساحلی پیشنهاد میکنند که بتواند عالوه بر حل مسائل مربوط به تضادهای موجود بین -
نیازهای توسعهی گردشگری وخدمات ،منابع و محیط زیست را نیز در گردشگری ساحلی کشور حفظ کنند.
منبع  :مطالعات نویسندگان.1396.
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گردشگری معموالً به عنوان نتیجهی تصمیمات آنی گردشگران میباشد .ارتباط بین گردشگران و افراد محلی
معموالً در قالب مسائل اجتماعی -اقتصادی تعریف میشود؛ گردشگران به عنوان «مهمان» و افراد محلی به عنوان
«میزبان» و یا به عنوان مصرف کننده و تولید کننده تعریف می شوند و اگر به صورت مناسب مدیریت شود ،مکملی
برای دیگر فعالیت های اقتصادی یک جامعه است و تأثیر آن از طریق فروش تولیدات محلی ،ارائه خدمات به
گردشگران ،توسعهی فعالیتهای خدماتیو زیرساخت ها و ...افزایش مییابد (فرجی راد و همکاران.)6 :1396،
گردشگری در چارچوب الگوهای فضاییخاصی عمل میکند .یکی از آنها ،گردشگری در سواحل دریاست.
دریا و ساحل فرصت بسیار خوبی برای توسعهی گردشگری دارند .امروزه بیشترین توسعهی گردشگری در همسایگی
دریاها در حال انجام است وگردشگری ساحلی به عنوان یکی از مهمترین مدلهای توسعه اقتصادی و ایجاد اشتغال
محسوب میشود .در این نوع از گردشگری ،گردشگران برای دیدن سواحل و استفاده از امکانات ساحلی ،به مناطق-
ساحلی سفر میکنند .گردشگری ساحلی که به گردشگری ساحل و آفتاب 2معروف است ،به عنوان یکی از
ظرفیتهای ارتقای منظر شهری و جذب توریست نقش مهمی را در جذب گردشگران ایفا میکند .این نوع گردشگری
در واقع شامل فعالیتهای متنوعی است کـه هـم در منطقهی ساحلی و هـم در آبهـای سـاحلی قرار دارد.
فعالیتهای تفریحی در مناطق ساحلی به دو نـوع اصـلی متکی برطبیعت و متکی برتسهیالت تقسیم میشوند.
فعالیـتهـایی ماننـد ماهیگیری ،شنا ،غواصی ،قایقرانی ،گشت و گذار ،موج سواری ،جت اسکی و غیره به طبقهی اول
و فعالیتهایی نظیر خرید ،استفاده از رستورانها و پارکهای ساحلی و پالژها به طبقهی دوم تعلق دارند (شکل شماره
 .)1این نوع گردشگری به طبیعت (آب وهوا ،چشم انداز ،اکوسیسـتم) و فرهنگ (میراث تـاریخی و فرهنگـی ،هنـری
و صـنایع دستی ،سنتهـا و غیـره) وابسـته اسـت و فقـط در منـاطق و شرایط خاصی میتواند انجام شود
( .)UNDP,2009:10به طورکلی میتوان گفت که مفهوم گردشگری ساحلی ،طیف کاملی از گردشـگری ،فراغت و
فعالیتهای تفریحی را که در نواحی ساحلی و آبهای نزدیک سـاحل روی میدهد ،در بر میگیرد .بر این اساس،
عرضهی محصـوالت گردشـگری سـاحلی شـامل اسکان ،پذیرایی ،صنعت محصوالت غذایی ،خانههای دوم و زیر
ساخت پشتیبان توسعه ساحلی (مثل خرده فروشیها ،اسکله و تأمینکنندگان فعالیـتهـا مـیشـود (خـانی و
همکاران)52 :1388 ،

شکل  -1مدل مفهومی از فعالیتهای تفریحی در سواحل -منبع :سجادی و همکاران.1392
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نقش مدیریت شهری در توسعه پایدار گردشگری ساحلی ...

به طور کلی ،عواملمتعدد اجتماعی ،فرهنگی ،اقتصادی و زیست محیطی در توسعهی گردشگری نقش دارند؛ اما از
همه مهمتر ،نحوهی مدیریت و تعامل بین آنهاست که توسعهی گردشگری پایدار را موجب میشود .از این رو
مدیریت همراه با برنامهریزی و آموزش گردشگران برای پیشرفت پایدار مقاصد گردشگری امری بسیار ضروری به نظر
می رسد و الزم است هر کدام از این رویه ها به طریقی اجرا شوند که نیازهای اجتماعی و اقتصادی جامعه را برطرف
ساخته ،به طور موازی این اطمینان را ایجاد کنند که مناطق زیستمحیطی حساس و زیست بومهای مهم از نظر
اکولوژیکی مشخص شده ،از فشار گردشگران حفظ میشوند .امروزه مشخص شده که سه عامل مدیریت ،برنامهریزی
و آموزش گردشگری نه تنها برای اهداف علمی و حفاظت از محیط زیست برای جامعه میزبان ،بلکه برای حفاظت از
سرمایهگذاریهای بلند مدت در راستای ایجاد زیرساختها ،جذب ،تسهیل ،ارائه خدمات و همچنین برنامههای
بازاریابی برای گردشگری نیز بسیار مهم و ضروری هستند .الزم به ذکر است که سه عامل فوق ،معموالً توسط
سازمانها و آژانسهای مشابهی طراحی و اجرا میشوند .این همپوشانی و همراهی ،ضمن مطلوبیت ،از برخی جهات
میتواند در راستای تالشهای دولتی برای ارتقاء برنامههای مدیریتی گردشگری ساحلی مدنظر قرار گیرد

( & Miller

..)Hadley, 2009: 14

توسعهی پایدار گردشگری :توسعهی پایدار گردشگری توسعهای است که در آن توازن و تعادل ،حفظ ارزشها و
کیفیت اخالقیات و اصول اقتصادی و نیز مزیتهای اقتصادی لحاظ شده ،سعی میشود تا توسعهای متعادل و همه
جانبه جایگزین توسعهی صرفاً اقتصادی گردد (الوانی .)10 : 1385 ،گردشگری در مفهوم پایدار ،دربرگیرندهی معنـایی
خـاص اسـت؛ ظهـور ایـن مفهـوم در ادبیـات گردشگری حاصل تالش در دستیابی به توسـعهی پایـدار در تمامی
زمینههای توسعه است .بنابراین گردشگری پایدار به دنبال حفـظ کمیـت ،کیفیـت و بهـرهوری از سیسـتمهـای منـابع
انسـانی و طبیعی با گذشت زمـان مـیباشـد .گردشـگری پایـدار همـراه بـا اصـول توسـعهی پایـدار ،توسـعه یافتـه
اسـت

).)Mathieson,1991:168

باتلر معتقـد اسـت گردشـگری پایـدار عمـدتاً بـه پایـداری خـود مفهـوم گردشگری با تأکید بر جوامع بومی و
میزبان میپردازد .به نظر وی ،گردشگری پایدار بیش از هر چیـز در گـرو اهمیت دادن گردشگران و ساکنان محلـی
بـه محـیطهاو جاذبـههـای طبیعـی گردشـگری اسـت ) .) Butler.R.W,1998:27در برنامهریزی برای نواحی ساحلی
شهرها باید اهدافی نظیر توسعهی پایدار شهری و حفاظت از محیط طبیعی مورد توجه قرارگیرد .در این میان ،اصالح
ضوابط مرتبط با نواحی گردشگری با هدف ارتقاء کیفیت گردشگری ،بهبود شبکه ،آلودگی آب و رفت و آمد ،بهبود
کیفیت طراحی شهرها نظیر اصالح نمای ساختمانی ،کاهش آلودگیها خصوصاً خاک و همچنین اصالح ضوابط مربوط
به بازدید از اماکن و مکانهای جذاب با تدوین سیاستها و خطمشیهای مدبرانه و هماهنگ با مقتضیات زمان،
زمینههای بهبود گردشگری را فراهم میسازد .بهبود چهرهی ظاهری و تصویر شهر در دید گردشگران و تقویت جاذبه-
های فرهنگی از دیگر زمینههای مورد توجه توسعهی پایدار است.
از جمله مهمترین موضوعاتی که دربرنامهریزی توسعه پایدار گردشگری به آن توجه میشود ،ظرفیت قابل تحمل
مناطق است .در ظرفیت قابل تحمل ،اینموضوع که مقصد مورد نظر تا چه اندازه میتواند پذیرای گردشگران باشد،
مورد بررسی قرار میگیرد .ارزیابی ظرفیت قابل تحمل برای نواحی ساحلی از اهمیت فوق العاده ای برخوردار است؛
زیرا این نواحی به شدت حساس و آسیب پذیرند و ساختاری شکننده دارند .لذا حضور فراتر از ظرفیت گردشگران
زیست بومها ،شاخصی است که معموالً میتواند موجب آثار مخربی بر کیفیت محیط ساحلی شود .ظرفیت قابل
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تحمل ،دارای دو بعد زیست محیطی و اجتماعی است .بعد زیست محیطی ،مربوط به عوامل محیطی و اندازه گیری
تأثیرات مخرب حضور گردشگران بر محیط است .بعد اجتماعی آن ،بر اساس ارزشهای انسانی تعریف میشود؛ اینکه
چه تراکمی از گردشگران برای لذت بردن از محیط طبیعی ،توأم با آرامش میتوانند حضور یابند تا موجب شلوغی
نشوند .هرچه تعداد افراد بازدید کننده از یک مقصد بیشتر باشد ،نه تنها محیط طبیعی ،بلکه کیفیت بازدید افراد نیز
متأثر خواهد شد؛ زیرا در این بعد از ظرفیت قابل تحمل ،به محض رویداد پدیدهی شلوغی ،تقاضای پایدار برای
بازدید ازگردشگاه تهدید میشود و تلقی مراجعان از مناسببودن محیط ساحلی تغییر میکند (رنجبریان و زاهدی،
 .)171 :1388بنابراین توسعهی پایدار گردشگری در فضاهای جغرافیـایی عـالوه بـر آثـار اقتصادی ،اجتماعی و
فرهنگی ،آثار زیست محیطـی نیـز بـه دنبـال دارد .ایـن آثـار در صـورت عـدم پیگیـری راهبردها ،استانداردها و
ارزیابیهای مشخص و روشن در زمینهی توسعه گردشگری ،دارای جنبـههـای تخریبـی بسیاری در ابعاد محیط
انسانی و طبیعی است .از دیدگاه زیست محیطی توجه به فواید گردشگری نبایـد مـانع از پرداختن به جنبههای
نامطلوب این پدیده گـردد.
مدیریت شهری و گردشگری ساحلی :مدیریت شـهری عبارت است از سازماندهی عوامل و منابع برای پاسخگویی
به نیازهـای سـاکنان شـهر ،که هـدف کـلی آن ایجاد محیطی قابل زندگی برای همه همراه با عدالت اجتمـاعی،
کـارایی اقتصـادی و پایـداری زیسـت محیطی است (صرافی و همکاران .)81 :1399 ،به عبارتی دیگر ،مدیریت
شهری به همه نهادها ،سازمانها و افرادی گفته میشود که به صورت رسمی و غیررسمی در فرایند مدیریت شهر
اثرگذار هستند؛ این نوع مدیریت فقط شهرداری یا شورای شهر نیست بلکـه ،هـر عنصـری که در فرایند مدیریتی
شهر ،اثرگذار است ،در این حیطه قرار دارد (لطفی .)105: 1388 ،سه هدف اصلی مدیریت شهری که تقریباً در همهی
جوامع مورد پذیرش قرارگرفته عبارتاند از :حفاظت از محیط فیزیکی شهر ،هدایت توسعهی اجتماعی واقتصادی
شهر و ارتقای وضعیت کار و فعالیت شهروندان (قالیباف .)29 :1391،در خصوص مدیریت توسعهی شهری و
گردشگری ساحلی پایدار در شهرها ،دو راهبرد تأثیرگذار وجود دارد:
 -1گردشگری ساحلی به عنوان راهبردی برای توسعه شهری :در این رویکرد گردشگری ساحلی ،به دالیل زیر،
موتور توسعه معرفی شدهاست:
الف) گردشگری ساحلی منبع شغل و درآمد است .ب) این نوع گردشگری زنجیرهای از فعالیتهای اقتصادی و
خدماتی را به وجود میآورد .ج) از منابع محیطی موجود در شهرهای ساحلی بهرهبرداری میشود .د) گردشگری
شهری ،تقاضای صنایع دستی ،هنرهای سنتی و فعالیتهایی را که نیاز به نیروی کار بیشتری دارند باال میبرد.
 -2گردشگری ساحلی به عنوان ابزاری برای توسعه پایدار و حفاظت از منابع طبیعی :در این رویکرد رابطهی
سهگانه میان جامعهی میزبان وسرزمین آن ،جامعه میهمان و صنعت گردشگری برقرار است .گردشگری ساحلی می-
تواند سهمی در متنوعسازی اقتصادی توسعهی پایدار داشته باشد و با ایجاد اشتغال و درآمد موجب توسعهی مناطق
توسعه نیافته گردد .ابعاد گردشگری پایدار از بُعد اقتصادی منجر به ایجاد فرصتهای پایدار درآمدی برای اجتماعات
محلی میشود؛ از بُعد اکولوژیکی نیز در جهت حفاظت محیط زیست حرکت میکند؛ همچنین به ارزشهای فرهنگی
و اجتماعی مربوط میشود ،که موجب حفظ یا تغییر وضعموجود میشوند
روششناسی پژوهش:

(.)Aronsson,1994:77
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تحقیق حاضر بر مبنای هدف ،از نوع تحقیقات کاربردی و بر اساس ماهیت و روش توصیفی-تحلیلی است که به
دو شکل مطالعات اسنادی و کتابخانه ای و پیمایشی انجام پذیرفت .بدین ترتیب که ابتدا جهت روشن شدن ادبیات
موضوع و تدوین مبانی نظری و سوابق پژوهش از مطالعات نظری بهره گرفته شد که با رجوع به کتابخانهها و استفاده
از کتب ،پایاننامه ها و مقاالت نگاشته شده ،مرحله اول پژوهش به انجام رسید .در ادامه در پی یافتن پاسخ به فرضیات
پژوهش و جهت دستیابی به اهداف مورد نظر ،از روشهای پیمایشی (روش زمینهیابی با هدفهای توصیفی-
اکتشافی) و روش توصیفی-تحلیلی از طریق بررسی و تحلیل نقش مدیریت شهری در توسعهی پایدار گردشگری شهر
ساحلی بوشهر اقدام به تدوین پرسشنامه در راستای موضوع مورد بحث گردید .برای بررسی متغیرهای جامعهی آماری
از روش نمونهگیری استفاده شده است .در این راستا برای تعیین اندازهی نمونه از فرمول کوکران از طیف لیکرت در
پرسشنامه استفاده شد و به آنها از ( )1-5امتیاز داده شد .در این تحقیق با توجه به  19متغیر مورد بررسی ،تعداد 383
پرسشنامه تکمیل شده است و روایی صوری پرسشنامه به تأیید متخصصین رشتههای جهانگردی و جغرافیا رسید.
پایایی آن با آلفای کرونباخ  0/812به دست آمد .گردآوری دادهها در این تحقیق با پرسشنامه و مشاهدهی صورت
پذیرفت .برای تجزیه و تحلیل دادهها نیز از روشهای آمار توصیفی و استنباطی استفاده گردید .لذا از آمار توصیفی
نظیر فراوانی ،درصد ،میانگین ،و انحراف استاندارد برای توصیف متغیرها و از آزمونهای آماری استنباطی نظیر کای
اسکوئر و ضریب همبستگی پیرسون با استفاده از نرم افزار  spssبهره برده شد .به منظور ارزیابی عملکـرد مـدیریت
شهری بوشهر در رابطه با توسعهی پایدار گردشگری ساحلی ،متغیرهای ذیل از نظر جامعه میزبان ،بررسی گردید:
جدول  -2متغیرهای پژوهش
نام متغیر
اجتماعی

شاخصها
گسترش فعالیتهای اجتماعی و فرهنگی ،آسیبپذیری فرهنگی ونابهنجاریهای اجتماعی ،میزان رضایت جامعه میزبان
از گسترش گردشگری

اقتصادی
کالبدی

ایجاد اشتغال و افزایش درآمد ،سرمایه گذاری و رونق گردشگری
توسعهی زیرساختهای گردشگری شهری ،گسترش خدمات و فروشگاههای صنایع دستی ،گسترش گردشگری تجاری
در شهر ،توسعهی فعالیتهای ورزشی ساحلی ،ایجاد و گسترش فضاهای تفریحی و سرگرمی

زیست محیطی
مدیریتی

کاهش آسیبپذیری محیط زیست شهری
نقش سازمانهای متولی در توسعهی گردشگری ،تعامل و هماهنگی مدیران شهری و سازمانها ،تالش در جهت
دستیابی به توسعه پایدار ،برنامهریزی توسعه ی پایدارگردشگری شهری ،به کارگیری نیروی متخصص و آموزش دیده
منبع :مطالعات نویسندگان .1396

منطقهی مورد مطالعه:
بندر بوشهر ،شهری بندری و مرکز استان بوشهر با مساحت  984/5کیلومترمربع از استانهای جنوب غربی ایران
است( .شکل شماره  .)1جمعیت این شهر در سال  1395خورشیدی بالغ بر 223504نفر بوده است .بوشهر بندری
شبهجزیرهای در بخش مرکزی شهرستان بوشهر است که از سمت شمال ،غرب و جنوب به خلیج فارس محدود
شدهاست .این بندر با ساحلی به طول تقریبی  11کیلومتر و ارتفاع  18متری از سطح دریا و در منطقهی ساحلی خلیج
فارس واقع شده ،آبوهوای نیمه بیابانی گرم دارد .شهر بوشهر به برکت بهرهمندی از هوای معتدل ،در فصل زمستان
بهترین مقصد گردشگری است.
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شکل  -3محدودهی مورد مطالعه -منبع :دفتر فنی استانداری بوشهر.1396:

یافتههای پژوهش:
ترکیب نمونهی انتخاب شده برای تکمیل پرسشنامه تحقیق ،از نظر جنس،گروه سنی ،وسواد بیانگر آن است که از
بین  380نفر نمونهی انتخاب شـده 317 ،نفر برابر ( 72/8درصد) مرد و  66نفر برابر بـا ( 17/2درصـد) زن مـی-
باشـند .از نظـر سـنی نیز بیشترین فراوانی مربوط بـه گروه سنی 20-35با فراوانی  172نفر و کمترین آن ،مربوط به
گروه سنی کمتر از  20سال با فراوانی  7نفر میباشد .از نظر میزان تحصیالت ،تعداد  28نفـــر زیــردیپلم 107 ،نفر
دیپلم و فوق دیپلم و  247نفـــر لیســانس و باالتر میباشند( .جدول شماره .)3
جدول  -3ویژگی های دموگرافی محدوده مورد مطالعه
متغیر
جنس

سن

تحصیالت

ارزش

فراوانی

درصد

مرد

317

82/8

زن

66

17/2

کمتر از 20

7

1/8

35-20

172

44/9

45-36

142

37/1

بیش از 46

62

16/2

زیر دیپلم

28

7/3

دیپلم

64

16/7

فوق دیپلم

43

11/2

248

64/8

لیسانس و
باالتر

منبع :یافته های تحقیق.1396 ،

الف) ارزیابی متغیرهای پژوهش از نظر جامعهی محلی:
 ارزیابی بعد اجتماعی :با توجه اطالعات جدول شمارهی  4راجع به گسترش فعالیتهای فرهنگی ،کاهش آسیب-پذیری فرهنگی و نابهنجاریهای اجتماعی و میزان رضایت جامعه میزبان از گسترش فعالیت گردشگری ،اکثریـت
پاسخدهندگان به ترتیب در  60/6 ، 86و  73/7درصد گروه زیاد و بسیار زیاد ارزیابی نموده اند.
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ارزیابی بعد كالبدی 35 :درصد مردم محلی عملکرد مدیریت شهری در زمینهی توسعه زیرساختهای گردشگریشهری را متوسط و  34/2درصد کم ارزیابی نمودهاند .همچنین ،پاسخدهندگان ،گسترش خدمات و فروشگاههای
صنایع دستی را با  75/9درصد ،گسترش گردشگری تجاری در شهر با  86/6درصد ،توسعهی فعالیتهای ورزشی
ساحلی با  64/5درصد و ایجاد و گسترش فضاهای تفریحی و سرگرمی با  57/2درصد را در گروه زیاد و بسیار زیاد
ارزیابی نمودهاند( .جدول .)4
ارزیابی بعد اقتصادی :با توجه به دادههای جدول  4در زمینهی نقش مدیریت شهری در توسعه و ایجاد اشتغال وافزایش درآمد در شهر 56 ،درصد پاسخگویان بـر گزینـه بسیار زیاد و زیاد و همچنین در زمینه سرمایهگذاری و رونق
گردشگری ساحلی و به کارگیری نیروی متخصص و آموزش دیده به ترتیب  54/6و  50/4درصد بر گزینه بسیار زیاد
تأکید داشتهاند.
 ارزیابی بعد زیست محیطی :در مورد عملکرد مدیریت شهری در کاهش آسیب پذیری محیط زیست شهری بیشاز  66درصد از پرسششوندگان ،عملکرد مدیریت شهری را خوب و بسیار خوب ارزیابی کردهاند( .جدول شماره .)4
الزم به ذکر است که اگر از نظر زیست محیطی و پاک نگه داشتن محیط دریا و ساحل وضعیت مناسب باشد ،بازدید
دوبارهی گردشگران و وفاداری آنها را شاهد خواهیم بود.
ارزیابی بعد مدیریتی :جدول  4نشان میدهد که نسبت به عملکرد بعد مدیریت شهر 64 ،درصد پاسخ دهندگاننقش سازمانهای متولی در توسعهی گردشگری را خوب و بسیار خوب ارزیابی کردهاند .همچنین از طرف
پاسخدهندگان ،تعامل و هماهنگی مدیران شهری و سازمانها و نیز تالش در جهت دستیابی به توسعه پایدار به
ترتیب با  59/9و  51/5درصد ،خوب و بسیار خوب ارزیابی شدهاند.

11

فصلنامه پژوهش و برنامه ریزی شهری /سال  /9شماره  /33تابستان 1397

جدول  -4پارامترهای تأثیرگذار نقش مدیریت شهری بر توسعهی پایدار گردشگری شهری در بوشهر
مقیاس
ابعاد

نقش مدیریت شهری

بسیار
زیاد

در توسعه ایجاد اشتغال و

اقتصادی

افزایش درآمد
سرمایهگذاری و رونق
گردشگری
گسترش فعالیتهای فرهنگی

اجتماعی

کاهش آسیبپذیری فرهنگی
و نابهنجاریهای اجتماعی
میزان رضایت جامعه میزبان
از گسترش گردشگری
توسعه زیرساختهای
گردشگری شهری
گسترش خدمات و
فروشگاههای صنایع دستی

کالبدی

گسترش گردشگری تجاری
در شهر
توسعه فعالیت های ورزشی
ساحلی
ایجاد و گسترش فضاهای
تفریحی و سرگرمی
نقش سازمانهای متولی در
توسعهی گردشگری

26/9

29/5

33/2

8/4

2/1

3/71

13/579

0/000

54/6

28/7

13/3

2/3

1

4/33

30/008

0/000

51/2

35/5

11

1/3

1/0

4/34

32/627

0/000

21/7

38/9

23/8

12

3/7

3/63

11/589

0/000

43/6

29/2

21/4

4/2

1/6

4/09

21/886

0/000

8/6

15/9

35

34/2

6/3

2/86

-2/556

0/011

35/2

40/7

18/3

4/2

1/6

4/04

22/137

0/000

49/9

35/8

10/4

3/7

0/3

4/31

31/250

0/000

31/9

32/6

22/2

9/9

3/4

3/80

14/200

0/000

8/6

48/6

25/8

13/1

3/9

3/45

9/172

0/000

31/9

32/1

21/9

8/9

5/2

3/77

13/075

0/000

29

30/3

23/5

12/5

4/7

3/66

11/216

0/000

14/9

36/6

27/2

17/5

3/9

3/41

7/556

0/000

50/4

0

37/9

6/5

5/2

4/33

31/944

0/000

37/1

29

23/5

7/8

2/6

3/9

16/459

0/000

تعامل و هماهنگی مدیران

مدیریتی

شهری و سازمانها
تالش در جهت دستیابی به
توسعهی پایدار
به کارگیری نیروی متخصص
و آموزش دیده

زیست

کاهش آسیب پذیری محیط

محیطی

زیست شهری

زیاد

متوسط

کم

خیلی کم

میانگین

آزمون

معنی داری

منبع :مطالعات نویسندگان .1396

ب) آزمون فرضیات پژوهش:
آزمون فرضیهی اول :به نظر میرسد بین مدیریت شهری و ایجاد و گسترش زیر ساختهای گردشگری ساحلی
در شهر ساحلی بوشهر رابطهی معناداری وجود دارد.
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توسط پارامترهای تأثیرگذار ،نقش مدیریت شهری بر توسعهی پایدار گردشگری شهری در بوشهر مورد بررسی
قرار گرفت و نتایج آن در جدول شمارهی  5درج شده است.
با توجه به نتایج درج شده در جدول شمارهی  ،5بررسی نقش مدیریت شهری در گسترش فعالیتهای فرهنگی با
سطح معناداری  Sig=0.000نشان میدهد که مدیریت شهری در شهر ساحلی بوشهر در زمینهی گسترش فعالیتهای
فرهنگی عملکرد مثبتی داشته است .از آنجا که مقدار سطح معناداری متناظر با این آماره کوچکتر از مقدار ()0/05
بوده و مقدار برابر  113/312و درجه آزادی و سطح معناداری آن برابر ( )0/000است ،میتوان نتیجه گرفت که :فرض
اول پژوهش یعنی وجود رابطهای معنادار بین مدیریت شهری و گسترش زیرساختهای گردشگری ساحلی در شهر
بوشهر با توجه به نظر جامعه میزبان تأیید میگردد.
جدول  -5آزمون فرضیه اول پژوهش (كای اسکوئر)
نوع آزمون

مقدار

درجه آزادی

سطح معنی داری

پیرسون کای اس کوئر

112/312

44

0/000

تعداد

383
منبع :مطالعات نویسندگان.1396

آزمون فرضیهی دوم :به نظر میرسد بین مدیریت یکپارچهی شهری و توسعه پایدار گردشگری ساحلی در بوشهر
رابطهی معناداری وجود دارد.
برای آزمون فرضیه دوم ابتدا شاخصهای توسعه پایدار در ابعاد اجتماعی ،اقتصادی ،کالبدی ،زیست محیطی و
مدیریتی تعیین گردید (که نتایج آن در جدول شماره  4ذکر شد) .سپس بـا استفاده از آزمونهای کای اسکوئر
(همبستگی پیرسون) ،آزمـون  tتـک نمونـهای و مقایسه میانگینها ،اثـرات گردشـگری ساحلی بر این شاخصها
مورد سنجش قرارگرفته ،نتـایج حاصـل از آن در جـدول شمارهی  4ذکر شد .بر اساس اطالعات استخراج شده در
جدول مذکور ،در بُعد اجتماعی ،شاخص گسترش فعالیتهای فرهنگی با بیشترین تأثیر (میانگین  )4/31و کاهش
آسیبپذیری فرهنگی و نابهنجاریهای اجتماعی بـا میـانگین  3/63کمترین تأثیر را داشـته اسـت .در بُعـد اقتصادی،
به کارگیری نیروی متخصص و آموزش دیده در حوزهی گردشگری شهری و سرمایه گذاری و رونق گردشگری به
صورت مشترک با میـانگین  4/33بیشترین تأثیر و برنامهریزی توسعهی گردشگری شهری با میانگین  2/78کمترین
تأثیر را داشته است .در بُعـد کالبـدی بیشترین تأثیر مدیریت شهری در گردشـگری در ایجـاد و گسترش گردشگری
تجاری در شهر بــا میــانگین  4/31و کمترین تأثیر کالبـدی بـا میـانگین  2/86را ،توسعهی زیرساختهای
گردشگری شهری داشـته اسـت .در بُعـد زیست محیطی نیز ،بیشترین تأثیر را مشارکت شهروندان در توسعه پایدار
مناطق ساحلی بـا میـانگین  4/33و کمترین تأثیر را کاهش آسیب پذیری محیط زیست شهری بـا میانگین  3/9داشته
است .در بعد مدیریتی بیشترین تأثیر ،تعامل و هماهنگی با سازمانهای متولی در توسعه گردشگری با میانگین  3/77و
کمترین تأثیر برنامهریزی در جهت دستیابی به توسعهی پایدار با میانگین  3/66را داشته است.
جدول شمارهی  ،6مقادیر کمیت مورد نظر به همراه درجهی آزادی و سطح معنیداری فرض دوم پژوهش ارائه
شده است .مقدار این عدد در این آزمون  61/332میباشد که در سطح  0.05معنی دار است .همچنین نقشمدیریت
شهری در توسعهی پایدار گردشگری ساحلی در ابعاد اجتماعی ،اقتصادی ،کالبدی و زیسـت محیطـی توسعهی پایدار
ساحلی ازطریق آزمون  tو مقایسهی میانگین مـورد بررسـی قـرار گرفت که نتایج آن در جدول ( )7نشـان داده شده -
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است .طبق ارقام مندرج در جدول مذکور ،میــانگین هرکدام از اثــرات اجتمــاعی ،زیست محیطی و اقتصادی به
ترتیب  3/9008 ،4/0218و  3/8101به دست آمده است .از اینرو ،بُعـد اجتماعی ،دارای بـاالترین تأثیر مثبت بر
شهرهای سـاحلی بوده است .با توجه به اینکه میانگین تجربی ابعاد مدیریتی بر توسعهی گردشگری ساحلی و نقش آن
بر توسعهی پایدار بیش ازمیانگین نظری میباشد ،مـیتـوان نتیجه گرفت که :نقش مدیریت بر توسعهی گردشگری
ساحلی ،اثرات مثبتی بر توسعهی پایدار شهر ساحلی بوشهر داشته است .بهاین ترتیب فرض دوم این پژوهش با توجه
به نظر جامعه میزبان تأیید میگردد.
جدول  -6آزمون فرضیه دوم پژوهش (كای اسکوئر)
نوع آزمون

مقدار

درجه آزادی

سطح معنی داری

پیرسون کای اسکوئر

61/332

16

0/000

380

تعداد

منبع :مطالعات نویسندگاه .1396
جدول - 7میانگین نقش مدیریت شهری در توسعه پایدار گردشگری ساحلی بوشهر
بعد

میانگین

اماره T

انحراف معیار

معنیداری

اجتماعی
اقتصادی
کالبدی
زیست

4/0218
3/8101
3/6924
3/9008

62/970
69/237
60/280
34/731

0/62834
0/51163
0/54946
1/07107

0/000
0/000
0/000
0/000

مدیریتی
محیطی

3/6127

38/159

0/82711

0/000

منبع :مطالعات نویسندگان.1396

نتیجهگیری و ارائهی پیشنهادها:
در ارزیابیهای صورت گرفته از عملکرد مدیریت شهری در شهر ساحلی بوشهر ،پارامتر نقش مدیریت شهری
درگسترش فعالیتهای فرهنگی با میانگین  4/34دارای بهترین عملکرد و شاخص توسعهی زیرساختهای گردشگری
شهری با میانگین  2/86ضعیفترین عملکرد را داشته است .نتایج حاصل از آزمون تی تست در رابطه با توسعهی
زیرساختهای گردشگری شهری معادل  T=- 2/556بدست آمده است .در مقایسه با دو میانگین تجربی و میانگین
نظری در سطح  5درصد ،اختالف معناداری را بین دو میانگین نشان نداده است .بنابراین میتوان نتیجه گرفت گسترش
زیرساختهای گردشگری شهری در سطح شهر ساحلی بوشهر درحد متوسط به باال است .چنانچه از تحلیلها برمی-
آید ،رابطهی معنادار و سطح همبستگیتوسعهی پایدار گردشگری بامدیریت شهری نسبت به دیگر متغیرها بیشتربوده
است .اینامرنشان می دهدکهبرای داشتن گردشگری پایدار ،اهمیت دیگر متغیرها از جمله شرایط اجتماعی ،اقتصادی و
کالبدی در نظر گرفته شود.
برمبنای مقایسهی بین نتایج تحقیقات اولیه صورت گرفته در خصوص پژوهش و تجزیه و تحلیلهای صورت
گرفته در این پژوهش میتوان نتیجه گرفت که شهرهای ساحلی باید برنامه مدیریت گردشگری را به عنوان بخشی از
سیاستهای کالن خود تدوین نمایند تا از طریق مدیریت گردشگری به گونهای هم پیوند وحرفهای بتوانند با حفاظت
از محیط زیست ساحلی و فرهنگ بومی مردم وایجاد منابع درآمدی پایدار ،شرایط مناسبی را برای تحقق توسعه پایدار
فراهم سازند؛ زیراکه مدیریت شهری از عوامل تأثیرگذار در توسعه و بهبود گردشگری پایدار است .مدیریت
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دربرگیرندهی یک نگرش نظاممند است که درآن پویایی گردشگری در چارچوب عرضه و تقاضا با تأکید بر پایداری
مدنظراست .در این راستا مدیریت گردشگری پایدار ،در خصوص توسعهی گردشگری و برآورد پایداری آن ،نیازمند
درنظر گرفتن سودمندی اقتصادی و پیامدهای اجتماعی گردشگری است.
همچنیننتایج پژوهش نشان میدهد که منافع جامعه میزبان ناشی از نقش مدیریت شهری توسعهی گردشگری
ساحلی بوشهر به لحاظ شاخصهای اجتماعی-فرهنگی ،اقتصادی و زیست محیطی مورد تأیید جامعه محلی بوده،
براساس معناداری فرضیات پژوهش میتوان نتیجه گرفت که منافع جامعه میزبان در روند اجرای گردشگری ساحلی
مورد مطالعه لحاظ شده است به طوریکه میتوان گفت مدیریت شهری اثراتمثبتی بر توسعهی گردشگری ساحلی در
شهر بوشهر داشته است که یکی از مهمترین کارکردهای آن ،ارائهی امکانات و زیرساختهای اولیه در ساحل بوده که
موجبات رضایت گردشگران را فراهم نموده است .اگرچه مدیریت شهری دراین خصوصموجبات رضایت نسبی
گردشگرانرا فراهم نموده است ،اما فعالیت گردشگری بهعنوان یک زیر مجموعه از فعالیتهای اقتصادی ،باید سهم
خود را در توسعهی پایدار منطقه کنترل نماید .تحقق توسعهی پایدار در قالب گردشگری اجتماع محور مستلزم
همکاری همهی فعالیتهای اقتصادی و اجتماعی است تاضمن جلوگیری از فعالیتهای غیراصولی درسواحل،
هماهنگی الزم جهت نهادینه کردن تعامل گردشگری با دیگر فعالیتهای موجود در شهر و از همه مهمتر تعامل
فرهنگ بومی با جامعهی میزبان توسط مدیریت شهری صورت گیرد .شهر بوشهر دارای دریا و سواحل بسیار خوبی
است اما تا نقطهی مطلوب در زمینه زیرساختهای گردشگری فاصله دارد که باید به شکل بهتری از این فرصت
استفاده شود .این امر نیازمند مشارکت تمامی سازمانها ،ادارات و نهادهای دولتی و غیر دولتی و مدیران وبرنامه ریزان
گردشگری در این زمینه است .مدیریت شهری باید با سازمانهایی که از منافع گردشگری بهرهمند میشوند بیشتر
مشارکت داشته ،بخشی از درآمدهای حاصل ازگردشگری خود را برای رفاه و ارائهی خدمات به گردشگران اختصاص
دهند و از این طریق میتواند نقش مؤثری در توسعهی پایدارگردشگری ایفا نماید .بنابراین پیشنهاد میشود:
 با توجه به اینکه میانگین تأثیر متغیر اجتماعی نسبت به سایر متغیرها بیشتراست واین مسأله اهمیت توجه به نقش-جامعه رانشان میدهد ،لذا بر ورود جامعهی محلی و گردشگران در برنامهریزی و مدیریت گردشگری و آگاهسازی
آنان تأکید میشود.
 سیاستهای مناسبی از سوی مدیریت شهر و سازمان میراث فرهنگی جهت جلوگیری از تغییر کاربریهایغیراصولی در مناطق ساحلی اتخاذ شود.
 برنامــهی راهبــردی مدونی توسط مدیریت شهری در خصوص استفاده از فضای ساحلی در جهت توسعهیگردشگری ساحلی تــدوین شود.
منطقهی ساحلی در شهر باید دارای یک برنامهی مدیریتی کالن باشد که در آن کلیهی خط مشیهای برنامهیمدیریتی گردشگری را مشخص کند (برنامه مدیریت همه جانبه).
مردم محلی (جامعه میزبان) باید نسبت به اصول توسعهی پایدار پایبند بوده ،تمام آن را بپذیرند (تعهد در برابرگردشگری پایدار).
هزینههای مورد نیاز و حمایتهای تخصصی و فکری وجود داشته ،در دسترس باشند (حمایتهای مالی و فکری).منابع و مأخذ:
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